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االفتتاحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
تحاول البحوث املنشورة في هذا العدد تقديم اإلضافة املعرفية وإضاءة الغوامض ،والحفاظ على وهج هذه
اللغة واالرتقاء بها ،ولهذا جاء متعددا ومختلفا في موضوعاته وإشكاالته املطروحة ،فقد احتوى على دراسة حول
املجاز وأخرى قراءة في كتاب مفهوم الشعر من أجل استجالء وظيفته ،هذا وضم العدد دراسة حول شعر األخطل
ومالك بن الريب والتجديد الكامن في خطابيهما ،وأخرى حول عالقة الشعر بالفن التشكيلي.
هذا وضم العدد بحثا حول اللسان البشري والعقل ،وآخر حول املكان وصورته في شعر الثورة ،وقد ضم أيضا
دراسة حول أثر حروف املعاني في استنباط األحكام من القرآن الكريم ،وأخرى حاولت البحث في الهوية الوطنية
من خالل النص التعليمي ،لينهي محاوره بقراءة في الخطاب الصوفي ودراسة حول قصيدة أوديسيوس الجديد.
في األخير نوجه شكرنا إلى أسرة املجلة على كل الجهود املبذولة ،ونرجو أن يكون العدد في مستوى تطلعات
الباحثين والقراء ...

رئيسة التحرير :د .غزالن هامشي
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ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي © 2019
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َّ
َّ
َّالتأويلية
َّ
عالقات املجازمن النسقية إلى
The metaphorical relations from the relational to the interpretative
. مصر- كلية اآلداب – جامعة املنصورة، محمد سعيد محفوظ عبدهللا/الدكتور
Dr. Mohammed Saeed Mahfouz Abdullah, Faculty of Arts - Mansoura University – Egypt

Abstract:
The hermeneutic theory emerged from the untold, hidden by force, that the hermeneutic literature changes the
structure and principles; Well folded.
The creator, but a reader, summoned the work of what, and managed in his mind, accompanied by questions,
fueled its consequences: interpretations; Interpreted by philosophies, doctrines, and curricula, which broke the
negative meanings of the monotheistic; came to interpret through interpretive metaphor; , And find The liver of
the text and the reproduction of meaning, all of them, is the work of hermeneutics, those all, the core of its tasks.
And it is noteworthy that the hermeneutics: invested the shortcomings of antiquated criticism, developed its tools
and mechanisms and did so; His creativity, if he reads and admits that there is a responsible reader, his hymn has
been healed from the same goddess to elucidate the mysterious invisibility, one that has given birth to: signs and
semiotics.
Keywords: metaphor - interpretation - reading theories
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ملخص :
أويلية تخرج املسكوت عنه ،املخبوء بالقوة ،إن أدبيات َّ
طفقت النظرية َّ
الت َّ
الت َّ
أويلية ُلتغير على البنيوية ومبادئها ؛كي تستقص ى
املعاني املاورائتية امليتافيزيقية ،وهي إذ تمض ى في سبيلها هذا ،تتجاوز االنطباعية والذاتية ، ،بعدما تضامن املنهج النقدي العتيق
َّ
مع نوايا املؤلف ،التي لم تكن في الغالب حسنة الطوية.
ا
ا َّ
ُ
ْ
تساؤالتَّ ,
أوارها :تأويالت؛ َّ
أجج ُ
تمثل ا
بشرا
فجسدها عمال أدبيا,
إن املبدع ,إال قارئ ،استدعاه عمل ما ،وأداره في ذهنه  ،فرافقه
ا
تأوالت وتأويالت ,تهبها ذاته :النمو والخلود ،طاملا َّ
،آخذا في كينونته :القارئ الضمني ،الذي سيمنحها ُّ :
تشققت وانبجست عن
س ًّويا
َّ
أويلية عبر املجاز َّ
حطمت َّذياك املعنى السلبى الوحدوي .جاءت َّ
الت َّ
التأويلي؛ َّ
لتقر بانفتاحية املعاني ،
فلسفات ومذاهب ومناهج,
ا
مؤمنة ُ
َّ
بتباينها وتمايزها .لم يعد استالب القيم ال َّ
التأويلية ،هو املراد ،فحسب؛ بل استدرار املعنى
جمالية لدى أصحاب
وتوالدها,
ُ
َّ
التأويلية ،أولئك كله ,لب مهامها .وما
وراء املعنى ,واستحالبه ،والعثور على كبد النص وإعادة إنتاج املعنى ،أولئك كله ,هو عمل
ُ
َّ
يعزب ببال ,أن َّ
ا
فطورت أدواتها وآلياتها َّ
استثمرت قصور النقد العتيق َّ ،
الت َّ
َّ
وفعلت ذلك ؛حتى أتى أكلها رواجا لدى املشتغلين
أويلية :
ا
باألدب وصناعته .كال َّإن املبدع آن ابداعه لو ما َّ
قر ووقر لديه أن هنالك قارئا ُم َّؤوال ,قد فتقت قريحته عن ذات ولهة باستجالء
الخفي الغامض ،ذات قد انجابت لديها :العالمات والسيمائيات .
الكلمات املفتاحية :املجاز -التأويل -نظريات القراءة.

مفتتح تنفيذي
طفقت النظرية َّ
الت َّ
أويلية تخرج املسكوت عنه ،املخبوء بالقوة بعدما بات معها " يعقل ما لم ُيعقل ُويولد املعنى من حيث يظن
الالمعنى  ،ويستنبط املجهول من املعلوم" .)1(.إذن ,انساحت املعاني انسياحا ،وانداحت سياالت تبصيرية تنويرية ،ملقية الضوء
عمق املؤلف استتارها ،استغرقت آمادا طواال َّ
على مضامين َّ
؛حتى تتوارى عن أعين الرقباء.
إن أدبيات َّ
الت َّ
أويلية ُلتغير على البنيوية ومبادئها ؛كي تستقص ى املعاني املاورائتية امليتافيزيقية ،وهي إذ تمض ى في سبيلها هذا
َّ
،تتجاوز االنطباعية والذاتية ، ،بعدما تضامن املنهج النقدي العتيق مع نوايا املؤلف ،التي لم تكن في الغالب حسنة الطوية.
ا
ا َّ
ْ
إن املبدع ,إال قارئ ،استدعاه عمل ما ،وأداره في ذهنه  ،فرافقه تسا ُؤالتَّ ,
أوارها :تأويالت؛ َّ
أجج ُ
تمثل ا
بشرا
فجسدها عمال أدبيا,
ا
تأوالت وتأويالت ,تهبها ذاته :النمو والخلود ،طاملا َّ
،آخذا في كينونته :القارئ الضمني ،الذي سيمنحها ُّ :
ًّ
تشققت وانبجست عن
سويا
َّ
أويلية عبر املجاز َّ
حطمت َّذياك املعنى السلبى الوحدوي .جاءت َّ
الت َّ
التأويلي؛ َّ
لتقر بانفتاحية املعاني
فلسفات ومذاهب ومناهج,
ا
مؤمنة ُ
َّ
َّ
بتباينها وتمايزها .لم يعد استالب القيم الجمالية لدى أصحاب التأويلية ،هو املراد ،فحسب؛ بل استدرار املعنى
،وتوالدها,
ُ
َّ
التأويلية ،أولئك كله ,لب مهامها .وما
وراء املعنى ,واستحالبه ،والعثور على كبد النص وإعادة إنتاج املعنى ،أولئك كله ,هو عمل
ُ
وفعلت ذلك َّ
يعزب ببال ,أن َّ
؛حتى أتى أكلها ا
فطورت أدواتها وآلياتها َّ
استثمرت قصور النقد العتيق َّ ،
الت َّ
َّ
رواجا لدى املشتغلين
أويلية :
ا
باألدب وصناعته .كال َّإن املبدع آن ابداعه لو ما َّ
قر ووقر لديه أن هنالك قارئا ُم َّؤوال ,قد فتقت قريحته عن ذات ولهة باستجالء
( )1على حرب ّ -
التأويل و الحقيقة – قراءة تأويلية في الثقافة العربية– دار التنوير للطباعة والنشر - ،سنة 1985م  ،ص . 9
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الخفي الغامض ،ذات قد انجابت لديها :العالمات والسيميائيات  ،وينتظم البحث مبحثان -:املبحث َّ
األول  :املجاز التأويلي و
َّ
نظريات القراءة
َّ
املبحث الثاني -:عالقات املجاز التأويلي والتأويل
واآلن لنلج متن ّ
الدراسة
املبحث َّ
األول
املجاز التأويلي و َّ
نظريات القراءة
؛إنها الحراثة األولى ،حين تدجين النص وتحيينه وينمو ويطرد َّ
ال قراءة دون كتابة ،وال تأويل دون قراءة َّ
التأويل باستمرار القراءة,
التأويل يعتريه التحول والتغير ,كلما ادت القراءات ,ويتباين بتباين ُ
ومما هو قار في األذهان :أن َّ
وتتكشف مالمحه ُوأطرهَّ ,
الق َّراء
ز
ُ
أنفسهم ؛إذن فهناك مرتهنات ومرجعيات ومرتكزات توجه التأويل آنذاك منها -:
أ-

نوعية النص املكتوب .

ب-

عدد القراءات .

ت-

كيفية القراءات .

ث-

نوعية ُ
الق َّراء.

ج-

مدة القراءات .

ح-

تهذيب وتقنين التأويالت الناجمة عن ذلك كله .

إن القراءة تتوقف ا
بدءا ونهاية على النص املكتوب ,فإذا الكاتب قبل الشروع في عملية الكتابة قد هيأ لقارئه أماكن وجوده في نصه,
هذا ،وإذا هو قد فكر فيه قبلما يفرغ طاقته الكتابية ويمليها إمالءات َّ
نصية ,وإذا هو قد أوجده بفراغاته وبياضاته ،وإذا نصه بات
ا
ًّ
ًّ
وجوديا ,كوجود نصه ,وإذا القارئ ردد في جنباته
مفتوحا لعوالم قارئه ,وإذا هو قد أتاح له مسافات زمكانية ,وإذا هو خلقه
نصا
أصداء تلك القراءات ،وإذا الكاتب قد استوطأ نصه لنوعي الوجود :الوجود بالقوة والوجود بالفعل ،إذا توافر الكاتب على كل
الفعال الحاسم للقارئ ,دور متجذر متغلغلَّ ,
ذلك ,وأمده بعوامل النشوء ,وعوامل ازدهاره ,فال شك ههنا بالدور َّ
حتى َّ
الثمالة ,ولئن
أفلح الكاتب في إبراز وزرع بذرة القارئَّ ,
فإنه حتما لن يفلح في إنهاء دوره أو تقليصه وتحديده وتحجيمه ,هو يبدئ لكنما ال يعيد،
َّ
تخطى سواره  ,لكنك ا
َّ
أبدا لن تستطيع إعادته إليه تارة أخرى ؛فآفاقه ليست بمحدودة ؛ وفضائياته ال
إن القارئ ,كاملارد الذي
ِ
ا
تلقائيا ,ال تعوزها أداة ,وال تفتقد وسيلة,
يطاولها سقف؛ وخياالته ال يلحق بركابها أدنى واقع َّإنها طيور بال أجنحة ,تكيفت والطيران
ا
وال تفتقر آليات وكأنى بالقارئ ,قائال للكاتب :لقد أوجدتني في حياتك اإلبداعية ,فعليك أن تتركني أتواءم فيها وأتعايش بطريقتي أنا,
َّ
َّ
وتماس واحد,
تواز
كما يحلو لي ,ال كما تريد أنت ,وأيا ما كان األمر ,فإن الكاتب الذي يجتهد في خلق قارئ ,يضحيان معا على خط ٍ
ٍ
ا
َّإنما هو يفعل ذاك ,ليس تفضال منه وال سخاءَّ ،إنما هو مجبر على إقدامه ذلك؛ إذ هو – أي الكاتب  -الذي يرجو لعمله الخلود,
والخلود هذا ال يهبه إال قارئ يصبغ ويصطنع سبل هذا الخلود األبدي ،والكاتب ا
قطعا يعي ذلك ،وهو في مسعاه هذا مدرك في ذات
ا
ا
اللحظة لظهور القارئ
مطردا .
،ظهورا
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فالكتابة والقراءة وجهان لعملة واحدة ؛ال سبيل ألبتة إلى فصل إحداهما عن األخرى ,ولكن "القراءة ال تتم إال مع الكتابة َّ
؛إنها في
آخر املطاف :فعل مستحدث ،يستحدثه النص املكتوبَّ ،
إن النص نداء ،وعلى القراءة أن تلبى النداء ,وهكذا ,فالتفاعل بين القراءة
والكتابة ,على أشد ما يكون ؛إذ ال وجود ألي منهما ,إال بوجود اآلخر"(َّ ,)1
ومماله صلة بذات السياق ,تأكيد (بيار ماشيرى) على
"استحالة العزل بين الكتابة والقراءة ؛فال فصل بين القراءة والكتابةَّ ,
حتى لو كان ذلك من باب املقتضيات املنهجية ؛إذ األثر
مكتوبا إال على ّاتصال بقارئ أو بقراء متعددين"( ,)2بل َّ
ا
إن (ماشيرى) وصل ألبعد من ذلك في هذا املضمار؛ إذ يذهب
األدبي ال يوجد
ِ
إلى القول بأن" :الظروف التي تؤثر في الكتابة ,هي نفسها الظروف التي تؤثر في القراءة"( )3وقد تلقف إمبرتو إيكو ذلك حين أكد
ا
ذات املعنى في قوله  ":أنا بحاجة إلى قارئ يكون قد مر بنفس التجارب التي مررت بها في القراءة أو تقريبا(,)4واملراد بمرور القارئ
بذات التجارب التي مر بها املؤلف ,أن يوطن نفسه ُويهيئها؛ ألن تعيش نفس الظروف التي عاش فيها املؤلف ،ال أن يمر بها حقيقة,
َّإنما يمر بها ا
مجازا ،فيتخيلها ,ويخلق لنفسه تلك ,عوالم هاته التجارب ,وإال لكنا إزاء استنساخ آخر للكاتب .إن الكاتب الذي يتغافل
ويتناس ى دور القارئَّ ,إنما هو يتغافل ويتناس ى دوره في ذات اللحظة.
وكلما ازدادت القراءة ,كلما ازداد التأويل .ليست كل القراءة ،بقراءة ،بيد أننا نقصد بها َّ
ثم القراءة ,التي تفكر ,ال التي تمر على
السطور ,وتمرر أعينها فحسب ,القراءة التي ترى بعين البصيرة ال بعين البصر ،القراءة التي تشارك الكتابة في استبصار آفاق
أرحب ومساحات أوسع من التجذير املفاهيمى ،بل ّإن َها تبرزها في وضع آليات هاتيك املعاني الشاسعةَّ ،إنها قراءة تستنفذ القارئ
ُ
ُ
التأويلي  ,وتستحثه وتدفعه على إرغامات النص ؛لكي يبوح باملتاح وغير املتاح هي إذن ليست التي تستقبل املعنى الظاهر وتتقبله
كما هو ,بالكيفية التي صيغت ,هي قراءة :
َّ
َّ
َ
قاض يستنطق الكاتب ,يستجوبه يسأله ويسائله ,يسمعه ويحاوره ويجادله ,يستبطن بواطنه,
( لم ؟ وملاذا؟ وكيف ؟! ) إنها ٍ
َّ
؛عله يستنقذ املعاني الحقيقية ،ويطرح املعنى غير الحقيقي ،املعنى املتماهي الهالمى ،الهيولى .فالقراءة َّ
الت َّ
أويلية
يستكشف دواخله
َّ
َّ
ّ
يقرب الرمز من الرمز ,ويضم العالمة إلى العالمة ,ويسير في دروب
،هي القراءة التي تماثل قراءة الفالسفة للوجود ؛إنها فعل خالقِ ,
ا
حينا ,ونتوهمها ا
جدا من الدالالت ,نصادفها ا
ملتوية ًّ
حينا ,فنختلقها اختالقاَّ .إن القارئ وهو يقرأ يخترع ويجاوز ذاته نفسها ,مثلما
يجاوز املكتوب أمامه ،إننا "في القراءة نصب ذاتنا على األثر ,واألثر يصب علينا ذواتا كثيرة ,فيرتد إلينا كل ش يء ،فيما يشبه
الحدس والفهم"(. )1إن القراءة إسقاط لفعل الوجودَّ ,إنها حياة ,تشهد ا
ا
وجذبا ,تنبض بدفقات الدورة الحياتية  ,هي تفاعل
شدا
إيجابي ,وليست كما َّيدعى ويزعم (ماشيرى) "تقبل سلبى ملعنى جاهز حدده الكاتب من قبل ووضعه في إثره ,فلم يبق للقارئ إال أن
يبحث عنه ويظفر به"(.)2
جدل ،وأمس ى ذات أهمية ؛فكلما
وهذه القراءة هي هي التي يرغبها الكاتب وينشدها ويألفها ؛إذ هو يدرك أن عمله ذاك أضحى مثار ٍ
نما الجدل وقوى ،كلما َّ
قر لديه سخاء فيوضات منتجه األدبي ,وثراء سيميائياته وزخم سيميولوجيته ،ووفرة الجانب األنطولوجي،
موقنا ْ
،وجديتها ,ا
ّ
مؤكدا على دءوبة القراءة َّ
ا
الت َّ
بأن ال
أويلية
وكل هذا يدفع بالباث إلى تهيئة أسباب ودروب نجاحات إبداعه هذا،
ِ
( )1حسين الواد – من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل  -مجلة فصول -سنة 1984م مج / 5ع . 115 / 1
( – )2ياوس – جمالية التلقي والتواصل األدبي -الفكر العربي املعاصر – بيروت – لبنان – ع . 112 / 38
( )3حسين الواد – في مناهج الدراسات األدبية –منشورات الجامعة -سنة 1985م ص . 80 – 79
( )4إمبرتو إيكوَّ -:
التأويل بين السيميائيات والتفكيكية  -ترجمة د /سعيد بنكراد  -منشورات املركز الثقافي العربي  -بيروت - -سنة 2000م.ص .22
()1

حسين الواد – من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل –مجلة فصول – -سنة 984م مج /5ع. 115/1

( )2ميشال فوكو – الكلمات واألشياء –ترجمة د /مطاع صفدى وآخرون – مركز اإلنماء القومي – بيروت -سنة 1990م ص . 287
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سبيل لالرتقاء باإلبداع إال هذا السبيل ,وال غيره ,والقراءة َّ
التأو َّ
يلية ،هي التي ال يستهلكها املعنى وال تستهلكه دفعة واحدة ،غير َّأنها
تتكشف بها املعاني املستترة ,بحيث تتأتى :تارة بعضها عقب بعض ،بعضها إثر بعض ،هي تلك القراءة التي تؤدى بصاحبها إلى أن
يعيش حياة معان ,تتجدد كل مرة قراءة ,تجعل صاحبها يشغفها وال يزهدها ,يرغب فيها ال أن يرغب عنها ؛لئال ُي ّ
مل النص ويجنح
ٍ
ُ
ُ
َّ
عنه َّ
؛مما يدفع املرسل إلى أن يجعل نتاجه اإلبداعي يغدو وقد سيجه بسياج اللمز والغمز واللبس والغموض ،لكن ال كل الغمز
واللمز ،ال ُكل اللبس والغموض ،لكنما يجعله ذات فراغات ,ذات مسافات ,ذات توقعات ,ذات تنبؤات ،هوٌّ ,
نص مفتوح لكل
القراءات ,لكل ُ
كأنه خلق َّ
ممايشيع في جنبات اإلبداع حياة ثرية ,قوامها :العناق مع النص ،والتعايش معه َّ
الق َّراءَّ ,
كأنه روح تتفاعل
وتتجاوب ،تروح وتغدو ،تطيع وتأبى.
لقد ساهمت القراءة َّ
الت َّ
أويلية وبشكل فعال في تخليق املعاني العصية ,امليتاورائتية.
ولئن أفضت القراءة إلى ّ
التأويل -و حتما ستفض ى إلى ذلكَّ -
متنام وينبغي أن تقرر ههنا :أننا ال نتفق مع ما يذهب
فإنها حوار تفاعلي
ٍ
إليه (دلتأي ) ويقرره من أن القراءة والكتابة ليست :عالقة تخاطب ,وال هي حالة خالصة للحوار؛ لذلك ال يكفي القول :إن القراءة,
هي حوار مع املؤلف عن طريق نتاجه املكتوب ,بل َّ
إن عالقة القارئ بالنص ,مخالفة لذلك ا
تماما "فالحوار تبادل للسؤال والجواب,
في حين أن ذلك ينعدم في العالقة بين القارئ واملؤلف؛ فاملؤلف ال يجيب على أسئلة القارئ ،الكاتب يظل ا
غائبا عن فعل القراءة"()1
وهذا القول مردود عليه-:
ّْ
َّ
؛علها تجيبه وإال َ
ويكد الذهن ,مادام
فلم يقرأ
 -1القراءة  ,هي سؤال وجواب ,هي سؤال من ِقبل القارئ ,الذي يتولى القراءة
قد استقر لديه كل ش يء ؟!! لقد استقى (ياوس) مفهوم السؤال والجواب من غادامير ,الذي ذهب إلى "أن فهم العمل
الفني ,يعنى فهم السؤال الذي يقدمه هذا العمل إلى القارئ ,باعتباره ا
جوابا ؛ألن النص عندما يكون بين يدى القارئ يصبح
موض ا
منتظرا ا
ا
جوابا ما عن سؤاله ,وهكذا تخضع العالقة بين الطرفين ملنطق السؤال والجواب .إن تصور
وعا للتأويل,
العالقة من َّ
ثم ,يمكن تمثلها في إطار املشكلة وحلها  " :سؤال وجواب"
-2القراءة الصامتة الهامسة ,هي أقرب ما تكون إلى حديث النفس ؛فهي حوار داخلي ،هي  monoloqueهي حوار مع النفس
"حديث بال صوت يوضح ما يدور في الباطن بعد أن أظهر مايدور في العلن" (.)2
َّ
بل َّ
إن دور القارئ ,يتمثل في "تنشيط الحوار الخالق مع النص؛ من أجل تطوير فن القراءة وفن الكتابة معا"(.)3
 -2القراءة الجهرية ,هي حوار مع الغير  dialogueويتخيل القارئ ههنا الكاتب ويحاوره ويجادله ,ويداوره ويناوره ,ويطرح عليه
السؤال تلو السؤال ,ويتلو عليه ما اعتمل نفسه .إننا بإزاء حوار متكامل األركان ,ناهض البنيان :حوار َّ
جسدته القراءة,
فال مجال إذن لإلنكار واإلجحاد ,ومادام املرء أمام معنى ظاهرى ,وآخر باطني ,فلقد تكفلت به القراءة بحواريها :الداخلي
والخارجي.

( )1محمود سيد أحمد – فلسفة الحياة – دلتاى نموذجا –الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر القاهرة -سنة 2005م ص . 97
( )2طه وادى – دراسات في نقد الرواية –دار املعارف -سنة 1987م  ،ص . 46
( )3محمد خرماش – فعل القراءة وإشكالية التلقي مجلة عالمات -سنة 1998م ،ع. 53/10
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شروط النص املقروء  -:حيث ترتكز َّ
مقررات النص املقروء على -:
وحا ,غير منغلق ,يتسع إهابة لكافة املستجدات ولسائر ُ
نصا مفت ا
 -1أن يكون النص املقروءًّ ,
الق َّراء وأجمع القراءات ,بواسطة
ا
ملء البياضات والفراغات اللتين يتركها الباث ا
قاصدا ؛بغية التواصل والتفاعل .
عامدا
 -2أن يدرك ويعي مفهوم املسافة الجمالية ,تلك التي تستنبط وتتوالد جراء ردود أفعال ُ
الق َّراء.
 -3أن يتسم هذا النص املقروء بـ (تخييب أفق االنتظار)؛ إذ اآلثار األدبية الجيدة ,هي تلك التي تصيب انتظار الجمهور
بالخيبة؛ إذ اآلثار األخرى التي ترض ى آفاق انتظارها وتلبى رغبات قرائها املعاصرين ,هي أثار عادية ا
جداَّ ،إنها من النوع
االستهالكي السريع سرعان ما يأتى عليها البلى (.)1
ثريا ذا وفرة في املعاني َّ
 -4أال يكتفي النص املقروء باملعنى الوحدو ّى ،بل يكون ا
الت َّ
أويلية ,وأال يقف إزاء جانب وحدو ِّى ،بل
ِ
عليه أن يضم كافة األطياف ،وحاملا يتحقق ذلك ،فهو هو الذي نعنيه ونتعهده .
ّْ
كم الفجآت ,التي
 -5الفجآت والدهشات ,فعلى النص املقروء أن تتردد في أصدائه وجنباته :فنيات االستغراب الناجمة من
ُّ
يعب بها ذلك النص املقروء ولوما يأتينا بها تترى إثر بعضها بعضا .
 -6على القراءة أن تقوم بإعادة صياغة املفردات والتراكيب املختلفة ,التي لها عالقة مع النص ,وهذا يتسنى لنا عبر التحليل
واملدارسة .
 -7القراءة ,من الالزب أن تكون وسيلة ,غايتها َّ
التأويل.
 -8القراءة َّ
والتأويل ,مفهومان مترابطان ,ال يمكن الفصل أو التمييز بينهما ؛بل َّإن القراءة جسر للتأويل ومعبر إليه .
 -9مهما يكن من ش يء َّ
,فإن النص املقروء ,هو عملية جدلية قائمة مستمرة بين اإلنتاج والتلقي ,وهذا يضمن له البقاء
والخلود وتتابع وتوالى القراءات .
 -10وضع النص املقروء في سياق زمنى معين ,يتيح له التغلب على املسافة الزمانية ,وأال ينظر للقراءات السابقة باعتبارها
ًّ
كما مهيال مهمال ,بل يستخلص منها ما يتواءم مع معطيات العصر الراهن .
ا
ا
حميما ,بين الباث واملتلقي؛ إذ يصهره ويوجده خطان مزدوجان :من النص إلى القارئ
 -11النص املقروء ,يجب أن يكون تفاعال
ومن القارئ إلى النص القارئ النص.
 -12إننا نرفض وبإباء شديد ,ما أطلقه ( ياوس ) على نظرية التلقي لديه ( :األنموذج ) قائال في إيجاز شديد :إن النص األدبي
َّ
َّ
َّ
والحضارية وهذه
والعلمية
الثقافية
هو األنموذج في عصره ،لوما كانت الظاهرة األدبية تخضع لتطورات العصر

( )1ياوس -جمالية التلقي والتواصل األدبي -الفكر العربي املعاصر – بيروت – لبنان – ع – . 112 / 38ص  113وانظر كذلك  :د /حسين الواد – من
قراءة النشأة إلى قراءة التقبل –مجلة فصول – -سنة 984م مج /5ع. 118 118/1
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التطورات متسارعة مستمرة ,ال تنقطع أبدا ,بات من الضروري أن يستبدل هذا األنموذج بآخر وهكذا ،وسبب الرفض
ً
ً
مغايرا مباينا للحقيقة من عدة أوجه -:
يأتي لكون هذا الوسم
أوال  -:أن معنى ( األنموذج ) :املثال والقدوة ,الذي ال يتغير وال يتبدل وال تجرى عليه الصيرورة ,وال السيرورة .
ثانيا  -:أن كلمة ( أنموذج ) ذاتها ,كلمة مطاطة فضفاضة ,غير محددة املعالم ؛فالنص األدبي الذي نحن بصدد قراءته أنموذج,
ا
أنموذجا؟
بالنسبة ملن ؟ للقارئ ؟ للمؤلف ؟ للمجتمع ؟ للنصوص التي اصطنعت وصيغت وصبغت العصر ! ومن ذا الذي اعتبرها
ا
جميعا ولسائر املعطيات الفكرية
وما معايير األنموذج ؟ وهل هي معايير اتفق عليها وتطامن عليها النقاد ؟ أم هو أنموذج للبشر
األدبية والعلمية ؟
ثالثا  -:هب أننا قمنا باستبدال هذا األنموذج بآخر -كما يدعى (ياوس) -فإلى أي مدى ُّ
نقر ونثبت على أنموذج ؟ إننا بال شك سنكون
في خضم من األنموذجات التي ال حد وال ضفاف لها ؟
رابعا  -:حين قياس املنتج املقروء فإلى أي نموذج نستند إليه ونحتكم ,إلى السابق أم األسبق أم األزلي األولى ؟!! وما جدوى صياغة
ا
هذا األنموذج وقد َّ
اقتضاء سنتستعيض به أنموذجا آخر ؟!!!
قر في خلدنا أننا
خامسا  -:إيه ياياوس ,إيه من كثرة أنموذجاتك ؟!!! ما هذه العبثية األنموذجية ؟
 -13أال يستهلك النص ذاته ,بل يكون متجددا ا
ا
متطورا ,فيه ما فيه من مفاتيح اإلثارة واالنجذاب ,تيهئ للقارئ شغفا ُّأيما
دوما
ا
شغف ,بل بات فاعال في القارئُ ,محركا له ,وغدا نقطة تجسير املاض ي ,بالحاضر ,باآلني.
 -14أن يتسم النص بالغموض ,يتوازى مع الفراغات ,تتساوى مع البياضات ,تتواءم مع أفق االنتظار ،شريطة أال يكون
َّ
لعلة الغموض وإال لكان ا
ضربا من األلغاز واألحاجي ,بل هو ( غموض الوضوح ) يهتدى القارئ إليه ,ويسفر هو
الغموض,
ا
ا
عن ُكنهه ,لكنما بعد ألي ّ
وكد ,وأن يغدو ,وقد ُح ِّمل بزخم من العثرات والعقبات الكئود ,تنادى تأويال وتأويال .
ٍ
وملَّا كان النص املقروء قد ُافترض فيه ذلك ,كان علينا إدراك أن القارئ ,ال جرم أن يكون ا
مزودا بأدوات وآليات تجعله مضطلعا
لهاتيك املهمة ،أال وهي -:
ا
ا
ا
 -1أن يكون
وجودا .
مضاهيا لفالسفة الوجود ,الذين يحيلون األثر
مضارعا
ملهما ا
 -2أال يتعامل مع الباث ،صاحب النص املقروء ،باعتباره ُم ا
إلهاما ًّ
ا
ربانيا ؛كيال يقابل عمله ذاك بالسمع
وحيا إليه,
والطاعة.
نفسية َّ
َّ
َّ
ثقافية َّ
حضارية َّ
ّ
لغوية
علمية
عادى ,قارئ زاده :العلم بأطرافه وأقطابه ,قارئ ذو ذخيرة اجتماعية
 -3هو قارئ ,غير ِ
َّ
جمالية ,هو ما يطلق عليه (:الكفاءة املوسوعية),هو كل هاتيك املعاني ,هو الكل في واحد ,قادر على فك شفرات النص,
وحل طالسمه واستجالء كنهه.
 -4أن يكون ذا تخمينات وحدوس ،هما إطار لسياق خاص داخل سياق النص العام ,ويعلم َّ
أن النص لربما يرفض هذه
وتلك ,ولربما يتقبلهما ,فإذا قبلهما َّ
فنعما هي  ,وإذا أباهما فعليه استبدالهما بأخرى ؛عساه يصل ملبتغاه ,وليس هما
وحدهما فحسب ,بل مضافا إليهما الفهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019
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ا
فاصال ,بين فوضوية ّ
 -5أن يعتمد االنتقاء السياقي ويتعهد ذاك االنتفاء ,الذي يقف ا
التأويل ,و مفهوم املسير التأويلي.
حدا
 -6أال يكون استنساخا للمؤلف ,صدى َّ
ألناته ,يتمتم همهماته ؛فال يكون سلبيا في تقبله املعنى ,كما هو ,ولذلك ال نتفق
ا
ا
جملة وتفصيال مع إيكو ,فيما ذهب إليه من أن القارئ املستبصر النموذج ,هو من يقرأ ما يريده له املؤلف "أنا بحاجه
تقريبا"(َ )1
إلى قارئ يكون قد مر بنفس التجارب التي مررت بها في القراءة أو ا
ولم هو إذن في حاجة وعوز وافتقار إليه مادام
ّ
هو هو ؟!!! بل َّ
حتى القراءة االستنساخية ,كما حددها د /محمد عابد الجابرى ,ال يمكن أن تخلو من التأويل(,)2وهو مؤطر
هذا النوع الحداثي من القراءة ,ولسنا نتفق مع د /نادية هناوى ,التي نحت منحى غريبا :في ِ ّادعائها نسب هذا النوع إلى

الدكتورة اعتدال عثمان(.)3
َّ
عبا ,وتتهادى فيه ا
يعب بها النص ًّ
املؤطرة ,تلك التي ُّ
دربا
 -7أن تتمثل وتتراءى اللذة ،لدى القارئ في اإلحاالت الالمتناهية ,غير
ا
وضربا .
 -8أال يقرأ ما يقرأه ,بمنأي ومعزل عن سياقه التاريخي الثقافي  ,وكذا سياق مؤلفه.
ُ
ُ
 -9املعجم املشترك ,وهوما تقتضيه العملية اإلبداعية ,بين املرسل واملستقبل .
 -10عدم إقصاء املناهج النقدية السالفة ,بل االستزاده بما هو نافع ناجع ,ومحاولة تهذيب تلك املناهج ؛رجاء الوصول بالنص
املقروء إلى األمل املنشود.
ا
 -11أن يكون القارئ
متمرسا على قراءة األعمال األدبية ,وأن تضم ذخيرته في طياتها "القراءات السابقة واآلنية ,كما يلح على
ذلك ياوس" (.)4
 -12وجود تفاعل قضوى بين بنيات النص ومتلقية ؛فهذه "البنيات ال تستوفي

وظيفتها إال إذا كان لها تأثير على القارئ")5(.

 -13على القارئ أال يغفل ربط النصوص بعضها بعضا ,بحلقة واحدة وسلسلة واحدة وإدراجها تحت جنسها األدبي ,وإدراكها
على هذا األساس؛ فالنص الجديد يستدعى بالنسبة للقارئ مجموعة كاملة من التوقعات والتدابير ,التي عودته عليها

( )1انظر  :إمبرتو إيكوَّ -:
التأويل بين السيميائيات والتفكيكية  -ترجمة د /سعيد بنكراد  -منشورات املركز الثقافي العربي  -بيروت - -سنة 2000مص . 11
( )2انظر  :محمد عابد الجابرى -الخطاب العربي – دراسة تحليلية نقدية – املركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – الطليعة –-بيروت -سنة 1980م
ص . 10-9
( )3انظر  :نادية هناوى سعدون – نظرية القراءة في الدراسات العربية املعاصرة –بحث منشور في مجلة كلية اآلداب  -املنوفية – املؤتمر العلمي الدولي
سنة 2015م .1473/2 ،( )4ياوس:جمالية التلقي والتواصل األدبي -الفكر العربي املعاصر – بيروت – لبنان – ع . 74 / 38
( : )5إيزر – فعل القراءة -ترجمة د /حميد لحمدانى – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء -سنة 2003م ص . 117
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النصوص السابقة ,والتي يمكنها في سياق القراءة أن تعدل ,أو تصحح ,أو تغير ,أو تكرر ,ويندرج التعديل والتصحيح
ضمن الحقل الذي يتطور فيه الجنس (.)1
ا
ا
لتضح عبر قراءاته ا
 -14إن معالم القارئ َّ
ا
فشيئا فهو كما يزعم (سارتر) ليس ا
ساذجا جاهال فهو
روحا إلهية وليس كذلك
شيئا
َّ
معلق بين الجهل املطلق والعلم التام(.)2
 -15إن ما يراه –يدوس -من أن عالقة القارئ بالنص ,يجب أال تتجاوز أنماطا خمسة ,هي  :التداعي واإلعجاب والتعاطف و
ا
مغلوطا ؛حيث َّاتكأ على الجانب السلبى للقارئَّ ,
التطهير و اإلحساس باملفارقة ,ا
وكأنما قدره تجاه النص :الطواعية
أمرا

والدهش ,وفقط ونقول له :فأين ّ
التأويل ،و هو السمة املميزة للقارئ التأويلي ؟! وأين أفق االنتظار واملسافة الجمالية ؟
ا
تحطيما يقض ى عليه في مهده.
َّإنه ال يخدم النص املقروء بذلك ,بل يحطمه

 -16إن ذروة التفاعل بين املؤلف والنص والقارئ ,تتجسد في ( اندماج اآلفاق ) :آفاق املؤلف ,والنص ,والقارئ .
ّ
واملنظرون في تسميته ,طرائق ا
قددا ؛فهو لديهم القارئ الضمني ,كما ذهب ( إيزر ),وليس (
 -17إن القارئ الذي ذهب العلماء
ِ
إمبرتو إيكو ),كما يزعم بذلك إدريس بلمليح( )3والقارئ النموذجي ,كما َّادعاه ( إمبرتو إيكو ) ,وليس ( ريفاتير ) ،كما يظن
د /رجب خميس أبو العال( )4ومن َّ
ثم ،فال عالقة للباحث  /حاتم الصكر بتلك املسميات( 45والقارئ النموذجي ,والقارئ
الحقيقي ,والقارئ األعلى ,والقارئ املقصود ,كل أولئك قد جانبهم الصواب َّ
؛فإن أنجع تسمية لذاك القارئ ,هو ( :القارئ
الكاتب ) ,فهو يقرأ ما يكتب ويكتب ما يقرأ ؛إذ هو قارئ النص األدبي ,وهو في آن اللحظة يكتب الفراغات والبياضات
نص؛ لذلك أراني قد انتهجت صوا ابا في هذا ْ
نص على ّ
ُّ
؛فنصهُّ ،
الوسم.
ٍ
 -18لم تعد مقولة إيزر وقرنائه -أن العمل األدبي ذو بعدين :فنى وجمالي  -ذات معنى ونراه –وأمثاله -يرى أن الجانب الفني,
تعهده املؤلف ,والجانب الجمالي ُو ّكل به القارئ بل َّ
إن القارئ أضحى ذا قطبين  :الجمالي والفني؛ إذ هو يبدع وينش ئ ًّ
نصا
ِ
آخر ا
أيضا.

ا
 -19مقولة األنا  /اآلخر ,لم يصبح لها محال من اإلعراب ,واألجدر أن نسميها ( :أناخر ) ؛إذ القارئ يتمثل في قراءاته :اآلن (
القارئة ) ,والكاتب ( اآلخر ),وكذا الكاتب يتمثل في كتاباته :األنا ( الكاتبة ) ,والقارئ ( اآلخر ),لقد انصهرا وتصاهرا ,وتمازجا
وتماشجا .

( )1انظر :ياوس :جمالية التلقي والتواصل األدبي -الفكر العربي املعاصر – بيروت – لبنان – ع . 156 / 38
( )2انظر  :سارتر –ما األدب –ترجمة د /محمد غنيمى هالل  -دار املعارف – القاهرة- -سنة 1961م ص . 87
( )3انظر  :إدريس بلمليح – قراءة القصيدة التقليدية  -املركز الثقافي العربي – الدار البيضاء -سنة 2009م ص . 5 ، 4
( )4انظر  :رجب خميس أحمد أبو العال – املجاز بين استراتيجيات الفهم وإشكاالت الترجمة -بحث في مجلة كلية آداب املنوفية في املؤتمر العلمي
الدولي األول -سنة 2015م .1506/2
( )5حسن خمري :نظريات القراءة و تلقي النص األدبي -.مجلة العلوم اإلنسانية1999 ،م ع 74/12
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 -20على القارئ أال يكون في موقف تنافر وتحزب تجاه املؤلفَّ ,إنما يكون التآزر والتفاعل والتكامل ,سيمات تلك العالقة
؛فكالهما ينشد اإلبالغ والتبليغ لكل ما جادت به القريحة الفكرية.
ا
ا
وثائقيا ,بل هو ٌّ
نص جمالي .
 -21أال يتعامل مع النص املقروء تعامال
أنواع القراءة -:
تتعدد وتكثر ،بيد أننا سنسرد أوقعها ،وأكثرها تم ا
وضعا ًّ
تأويليا -:
 -1القراءة االستنطاقية االستكشافية -:
وهذا النوع ,يعد أداة تجسس على النص ,هي محاولة أولى حثيثة ؛الستكشاف النص بواطنه واستكناه مفرداته اللغوية ,ومن َّ
ثم
النفاذ وبعمق إلى املعنى املستكن خلف غياهب ُّ
الترهات السطحية ،إذن هو تجسس لغوى لتحرى البنية الشكلية الخارجية للغة
النص املكتوب فيؤدى إلى إنتاج رؤية أولية عن املستويات اللغوية األخرى املستخدمة في بنائية النص ,كذلك تؤسس فكرة
استنطاق البنى الرمزية والداللية للنص؛ لفهم حقيقي للبناء الكلى للمنتج الذهني(.)1
هي بمثابة جس النبض ،هي اختبار ،هي حوار نفس ى َّأولى للتفاعل مع معطيات النص هي تصور أولى لهذا املنتج الفني ,هي معنى
أولى للمعاني َّ
الت َّ
أويلية الالحقة.
وهذه القراءة ,تقابلها القراءة الجمالية ,لدى ياوس "وفيها يقوم القارئ بإنجاز فهم متدرج لشكل العمل املدروس أو بنيته")2(.

وهي ا
أيضا يمكن أن توازى ما يسمى ,بالقراءة الهمسية الصامته ,تلك القراءة التي تدور وتعتمل داخلنية القارئ ,وال تتعدى أذنه,
وال تتجاوز شفاهه ,وهي محاوله إملام بكل ما طرح ومحاولة تأسيس أرضية حوارية تفاعلية بين القارئ والنصَّ ،إنها أشبه بمناجاة
النفس للنفس ,وعلى ضوء هذه القراءة ,يعدل أو يصحح ,أو يقر ملا تواضع عليه القارئ ,ومتى تجاوبت هذه القراءة مع األحكام
صفها َّ
املؤولَّ ,
املسبقة التي َّ
تحول بالضرورة نتاج هذه القراءة إلى القراءة املنهجية.
 -2القراءة املنهجية -:
بعد القراءة األولى التنويرية ,وبعد تمكن القارئ من أدواته وامتحانه لعودها ,تأتى القراءة املنهجية :قراءة املعنى ،القراءة املوضوعية,
وهي قراءة تؤدى إلى املعنى بأقصر الطرق ،القراءة ,التي "تشخص مفاتيح النص ضمن تدرجات مستويات املعنى ,فللوصول إلى
املعنى الكامن في عمق النص ,علينا الخوض في عملية القراءة االستنطاقية بمستواها العمودي ,الذي يتجاوز املستوى السطحي")1(.
وهذه القراءة ,تقابل القراءة الجهرية ,تلك التي تعلو فيها طبقات صوت القارئَّ ,
وكأنه في حوار جدلي مع اآلخرَّ ،إنه يحاول ما وسعته
الحيل في سبر غور املعاني التي لطاملا اجتهد املؤلف في إخفائها وكتمانها ,وال يزال به َّ
حتى يرغمه على البوح بأسرار عمله هذا,
ويستمر في صياحه هذا؛ أمال منه في استالب اعترافاته املعناتية واالستيالء على مخزونه الحقيقي في هذا املضار.

( )1انظر  :د /عزيز التميمى – القراءة بين االكتشاف َّ
والتأويل  -املركز الثقافي العربي الدار البيضاء -سنة 2005م ص . 74
( )2ياوس :جمالية التلقي والتواصل األدبي -الفكر العربي املعاصر – بيروت – لبنان – ع . 101 / 38
( )1انظر :عزيز التميمى – القراءة بين االكتشاف َّ
والتأويل  -املركز الثقافي العربي الدار البيضاء -سنة 2005م ص 77
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َّ
الت َّ
أويلية-:
 -3القراءة
وهذه املرحلة تقودنا في يسر عسير إلى القراءة املنتجة ,التي َّ
أثمرتها القراءاتان السابقتان ويمكن وصفها ب :القراءة الكلية ,التي
أنتجت ًّ
نصا آخر متكئا على النص املكتوبَّ ،إنها تمثل صيرورات وإحاالت متتالية لتنوير املعنى املرجو(.)2
ولئن جيء بها في نهاية املطافَّ ,
فإنها تتبوأ -لدى ياوس -املرتبة الثانية( ,)3و يتلوها القراءة التطبيقية التاريخية ,وهذا النوع الذي
ينبجس من نظريات :غادامير و إيزر وإيكو وياوس وغيرهم ليدحض وبقوة رأي الباحث الدكتور  /محمد الهادى الطرابلس ى ,الذي
ينأي عن ذلك كله بقوله :إن القراءة َّ
والتأويلٌّ ,
كل منفصل عن اآلخر )4(.
مستويات القراءة (-:)5
ا
شكال ا
 -1املستوى األول  :لحظة التلقي الذوقي  -:وهي محاولة القارئ ُ
ومعنى ,واستشعار جمالياته.
تذوق النص
َّ
التاريخية( ,)1وهي لحظة إعادة أفق االستشراق لدى القارئ ,وبناء أفقه,
 -2املستوى الثاني  :لحظة الفهم والقراءة
ا
الق َّراء األوائلُ ,
موازنا بين ذلك ,وبين أفق ُ
والق َّراء املتعاقبين ,والراهنين له.
 -3املستوى الثالث  :لحظة التأويل السترجاعي  -:وفيه يتم استجالء املعاني الكامنة الثاوية القابعة وراء املعاني
الظاهرة .
مراحل القراءة -:
للقراءة مرحلتان يشد بعضهما بعضا (-:)2
 -1املرحلة األولى  -:مرحلة استجماع املعنى ,وهي مرحلة صاغها الباث ,ويكتفي القارئ في هذه املرحلة بالتجميع
والتأليف  ,وحسب .
 -2املرحلة الثانية  -:مرحلة الداللة  -:التي تمثل االستيعاب اإليجابي للمعنى ,وهي مرحلة اصطنعها القارئ بوساطة
املحك الفعلي بين القارئ وآليات النص ،وحاملا تصطرع هاتان املرحلتان ,ويتم استثمار القراءات السابقة واالئتناس
بها ،وحاملا يتم الربط بين أجزاء النص املفقودة واملوجودة ،وحاملا يتم استظهار ما توارى ،حاملا يتحقق ذلك َّ
فأنت
أمام نص مقروء مكتوب ,مسموع منظور ,خفي جلى .

( )2انظر :املصدر نفسه ص . 78
( )3انظر :ياوس :جمالية التلقي والتواصل األدبي -الفكر العربي املعاصر – بيروت – لبنان – ع  / 38ص . 103
( )4انظر :محمد الهادى الطرابلس ى – النص األدبي وقضاياه عند ريفاتير –مجلة فصول -سنة 1984م . 124/123/1
( )5انظر :فيكتور إرليخ  (-الشكالنيون الروس )  –:ترجمة د /محمد الولى – املركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – املغرب -سنة 2000م ص . 96
( )1هذا املستوى تم وضعه في َّ
مكانه املناسب ؛حيث احتل املرتبة األخيرة ,لدى ياوس والشكالنيين الروس ,لكنما هو في الحقيقة ،كما صيغ؛ إذ ال يعقل
ثم يفهم  ،فالفهم سابق ّ
أن يؤول اإلنسانَّ ,
التأويل ,الذى هو الحق عليه؛ إعماال للمنطق والعقل .
( )2سوزان روبين سليمان وانجى كروسمان :القارئ في النص :مقاالت في الجمهور والتأويل-ترجمة –حسين ناظم-على حاكم صالح-ط دار الكتاب الجديد
املتحدة-بنى غازى –ليبيا-ط2007 1م ص . 107
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وملَّا كان هنالك ما يسمى باملعنى والال معنى ,والعلم والالعلم ,وملَّا كان هنالك ا
أيضا القراءة النمطية العادية :قراءة قتل الفراغ ,قراءة
ما يحاول الكاتب فرضه ،قراءة ألجل الكاتب ويكأن القارئ يقرأ للكاتب ,فهو قارئ الكاتب ,كان هنالك ا
َّ
َّ
املتأنية،
الواعية
أيضا القراءة
أويلية ،فشتان بين هذه وتلك ،هيهات بين القراءة َّ
القراءة َّ
أويلية وال َّ
الت َّ
الت َّ
نمطية ,بين القراءة والالقراءة ,بين قراءة القراءة ,والقراءة.
ُ
والقراءة َّ
الت َّ
أويلية ,قرينة املجاز التأويلي  ,وصنوه ؛إذ لوالها ملا أتيح لنا تفسير املجاز العقلي ألبتة ,فمثال :عالقة السببية في املجاز
العقلي ا
دوما ما تكون ,هي الفاعلةَّ ,إنما هي سبب لحدوث هذا الفعل ,فحينما نقرأ قوله

حكاية عن فرعون :

َ
َ َ َ
ُيذ ِب ُح أ ْبن َاء ُه ْم َو َي ْست ْح ِيي ِن َس َاء ُه ْم ۚ
ا
حقيقيا ,ههنا َّ
ًّ
؛إنما هو سبب ذلك كله ,فهو اآلمر به وكذلك ,قولنا ( :بنى األمير القلعة) ,فاألمير
تبين لنا :أن فرعون ليس فاعال
ليس من قام بالبناء إال َّأنه قد أعطى إشارة البدء في ذلك.
()3

بل هنالك ما يسمى :سبب السبب ,كقوله

:

َ َ
ََ ْ
فأخ َر َج ُه َما ِم َّما كانا ِف ِيه ۖ

"()1

فالفاعل الحقيقي ,هو :هللا ,وسبب ذلك ؛أكل الشجرة ؛وسبب األكل,وسوسة الشيطان وهذا األمر ينسجب على سائر عالقات
املجاز العقلي .
ُ ْ َ َ َ
َوآتوا ال َيت َام ٰى أ ْم َوال ُه ْم ۖ

ولوال القراءة َّ
الت َّ
أويلية ملا كان قوله
مجاز مرسال ,والعالقة َّ
ثم :اعتبار ملا كان ؛حيث إن اليتامى :هم من فقدوا آباءهم صغارا ,وملَّا كانت حقوقهم,ال ترد إال وهم راشدون
ًّ
بالغون ,إذن الت وانمحت عنهم صفة اليتم هذهْ ,
وإن ذاك إال حثا على مسارعة دفع الحقوق إليهم واستدر اارا للعطف؛ جلبا
ز
وتذكيرا بضعفهم؛ فهم ْأولى من سواهم وأجدر .إننا ملتيقنون من قدرة القراءة َّ
ا
أويلية ,على تفسير عالقات املجاز ,أياًّ
الت َّ
لحقوقهم؛
َّ
ما كان نوعها ,وتوجيهها الوجهة السديدة ؛لذا فإننا نتكئ عليها ونستشرفها في  :رفض الطعن على املجاز املرسل ذي العالقة الكلية
"()2

َ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ
َ َْ
َ َّ َ
اع ِق َحذ َرامل ْو ِت ۚ
:
في قوله
يجعلون أص ِابع ُهم ِفي آذ ِان ِهم ِمن الصو ِ
حيث :أطلق الكل وأراد الجزء ا
؛فزعا ا
ورهبا ؛ حيث ,هنالك من ينكر مجازية هذه اآلية بحجة :أن ذلك يجعل اللغة كلها مجازا, )4(.
()3

وكذلك نرفض الطعن على مجازية اآلية القرآنية ,في قوله

:

َ
ْ َ
ََ
فت ْح ِر ُير َرق َب ٍة ُّمؤ ِمن ٍة

()5

( )3القصص . 4 :
( )1األعراف . 27 :
( )2النساء . 2 :
( )3البقرة . 19 :

( )4انظر  :جمال الدين عبد العزيز -مواقع ومنتديات  -ملتقى أهل التفسير البحث املنشور املسوم بـ ( مشكالت َّ
التأويل)  /ص . 30
( )5النساء . 92 :
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َّ
الحالية ,للمجاز املرسل في قوله وقوله
تلك اآلية ,ذات العالقة الجزئية(,)6ونرفض الطعن على العالقة
َ
()7
ن ِع ٍيم
فاملقصود بالنعيم ههنا :الجنة ؛ذكر الحال,

وأراد املحل )8(.

وكذلك نرفض قول القائل ،في املجاز املرسل ذى العالقة املحلية ,في قوله قوله
ْ
َْ
َم َر َج ال َب ْح َرْي ِن َيلت ِق َي ِان

:

َْ َ
ِإ َّن األ ْب َر َارل ِفي

:

()1

إن املقصود بهما ( :على وفاطمة )(,َّ )2إنما املقصود بهما :املاء املالح ,واملاء العذب .
لقد ظهر ًّ
جليا متانة العالقة بين القراءة بأنواعها :االستنطاقية ،االستنباطية ،االستكشافية ،والقراءة املنهجية ،والتأويلية ،أو بين
القراءة الصامتة ،والجهرية من جهة ,وبين املجاز بنوعيه وعالقاتيهما الوفيرة ,من جهة أخرى .لقد أمكننا توصيف عالقات املجاز
وتسمية األشياء بمسمياتها بمرتكزات هذه القراءة ودواعيها ,ولوالها ما َّ
صحت هذه العالقات؛ فهي عالمة فارقة في عالم املجاز
التأويلي.
املبحث الثاني
َّ
عالقات املجاز التأويلي والتأويل
ا
لن نستطرد في سرد أنواع ّ
التأويل ,و لن تستوقفنا ,ال إجماال وال تفصيال ؛فلقد تجشم علماؤنا ذكرها من :باطل وصحيح وفاسد
َّ
وسليم ومنقاد ومستكره ومقبول ومردود؛ والعلة أن ذلك من نافلة القول ,التي ليس لها مجال في بحثنا هذا ،وسنضرب عنه الذكر
صحفا ,ولكن َّثمة موضع ,لـ
( لكن ) هذه ،هنالك ضروب َّ
أويلية الحديثة ،التي تشاطرها عالقات املجاز :بنوعيه وتقاسمها ً
الت َّ
وتوازمعها,
صنوا ,فهي في
تماس ٍ
ٍ
نتلوها فيما يلى -:
َّ
الت َّ
أويلية التنازلية -:
-1
وهي تستأهل بقمة الهرم إلى القاعدةَّ ,إنها تتماثل والتفكيكية ؛حيث تنظر إلى ّ
التأويل النهائي وتحلله إلى عناصره األولية :مرورا بما
يندرج تحته ,ويسلك في نظمه ,وصولصا إلى القاع حيث :نقطة التمركز ,واالنطالق والتكوين ,والتشعب والتكوثرَّ .
ومما يناسب هذا
النوع ( مجاز املجاز) ؛حيث يستوجب فهمه ؛إعمال الفكر وإمعان العقل ,وانعام الذهن ؛حيث نشرع باملجاز الثاني ونحلله إلى

( )6انظر  :جمال الدين عبد العزيز -مواقع ومنتديات  -ملتقى أهل التفسير البحث املنشور املسوم بـ ( مشكالت َّ
التأويل)  /ص . 30نفسه ص .30
( )7االنفطار  ، 13 :املطففين . 22 :

( )8انظر  :جمال الدين عبد العزيز -مواقع ومنتديات  -ملتقى أهل التفسير البحث املنشور املسوم بـ ( مشكالت َّ
التأويل)  /ص  . 30ص . 28
( )1الرحمن . 19 :
( )2د /محمد محمد سعيد –الرد على الطاعنين –دار الفكر العربي – القاهرة – -سنة 2006م ص . 216
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البدائيةَّ ,
َّ
حتى نصل إلى املجاز األول وتأويالته التي تفض ى بنا إلى نقطة التمركز ,وهكذا في تسلسل تنازلي,
جزئياته األولية ,وعناصره
فهذا قوله

-:

َق ْد َأ َنزْل َنا َع َل ْي ُك ْم ل َب ً
اسا
ِ

()1

ُ
فإن املنزل عليهم ليس لباساَّ ,
َّ
وإنما هو ماء أنبت الزرع ,واتخذ منه الغزل ,املنسوج منه اللباس ،فاللباس مجاز عن املاء ,واملاء سبب
اإلنبات ،والنبات سبب النسيج املغزول ؛لصنع اللباس ,فهو ( مجاز عن مجاز ),أي  :اللباس
مجاز

مجاز
املاء
عن

النبات
عن

ََ

ْ َ َ ُ َ َّ َ َ
انا فيه "()2
قوله تعالى  ":فأخرجهما مما ك

وكذا يوافقه املجاز العقلي ذو العالقة السببية ,في
َّ
َّ
الذهنية ,نعيده سيرته األولى ،فوجود الشيطان ,ههنا ,يتمثل في  :األكل من
العقالنية
فظاهر اآليةَّ ,أنه الشيطان وبقدر بسيط من
الشجرة ،ووسوسة األكل ،وعلتها :هللا َّ
عز وجل ،إذن هللا ,هو املخرج الحقيقي ,وبذلك النوع ,نستمد به الحقيقة ونستشرفها ,دونما
ِ ِ

عوج والزيغ .
وكذلك عالقة الكلية في املجاز املرسل ,تلك العالقة التجسيدية َّ
الت َّ
أويلية ,في قوله
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ
الس ِارقة فاقط ُعوا أ ْي ِد َي ُه َما
والس ِارق و

-:

()3

فالواضح للعيان ,كامل اليد ,بيد أن الحقيقة ,خالف ذلك؛ حيث تراوحت من الكلية إلى الجزئية ( إلى :الرسغ ) ,فقط ,لقد نزلت
باألقص ى إلى األدنى ,باألعلى إلى األقل؛ إدخاال ملشهد البشاعة والرهبة لدى عامة الناس ,الحادث َّ
جراء فعل السرقة هذا .
َّ
الت َّ
أويلية التصاعدية -:
-2
أويلية السابقة؛ إذ يبدأ عملها من نقطة االنطالق والتمركز ,وعبرها نصل إلى ّ
وهي تضاد َّ
الت َّ
التأويل النهائى ,خالل سلسلة من
السيرورات واإلحاالت ,ويمثل هذا النوع :عالقة السببية ,في املجاز العقلي ,املتمثلة في قولنا ( :جلد الخليفة الزاني ) ,فالخليفة لم
يجلد الزاني ,بينما جنوده أمسكوا به وأسلموه للقاض ي ,الذي أمر بإقامة الحد عليه ,فنفذ الجنود األمر ,وكذا قولنا :
( بنى األمير القلعة ),فاألمير لم يبن القلعة ,ولكنما أعطى أوامره للمهندسين بتصميم هندس ي لتلك القلعة ,املعتزم بناؤهاَّ ,
ثم كانت
األوامر للبناءين بالبناء ,وهكذا في تسلسل تصاعدي ,ويمكن تمثل ذلك من خالل هذا املخطط.

( )1األعراف . 26 :
( )2األعراف . 27 :
( )3املائدة . 38 :
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األمير ـ ـ املهندسون ـ ـ البناؤون
وذات األمر ،ينسحب على أولية املثال السابق.
وتتجسم هذه العالقة في عالقة الجزئية ,في املجاز املرسل ,في قوله
َّ
فإن الرقبة تسلمنا إلى العبد ,ككل .

:

َ
ْ َ
ََ
فت ْح ِر ُير َرق َب ٍة ُّمؤ ِمن ٍة

"()1

 -3تأويلية مرجعية ماضية -:
ُ
هي تلك َّ
الت َّ
أويلية ,التي لبها ومناط حديثها ,حالة الش يء وكنهه ؛ملعرفة اإلحاالت التي مر بها ،واملراحل التي اختزلها؛ ليستحيل إلى
ما هو كائن ،ويمثل ذلك -:
(عالقة اعتبار ما كان ) ؛حيث يسميها صاحب اإلشارات "تسمية الش يء باسم ما مض
في املجاز املرسل ,في قوله

:

ُ ْ َ َ َ
َوآتوا ال َيت َام ٰى أ ْم َوال ُه ْم ۖ

ى"()2

"()3

ًّ
؛وحثا لهم على املسارعة بدفع أموالهم إليهم ًّ
؛حنوا
أي من كانوا يتامى ,وهم اآلن الراشدون ,وذلك ؛تذكيرا لألوصياء بحالة الضعف
ا
وعطفا .
 -4تأويلية مستقبلية -:وهي التي تستشرف األفق وصوره ,فيما هي ماضية بتفهمه وتعقله ,وهي مباينة ,نقيضة السابقة؛
ومذهبا ،نرى َّ
فبينما ( َّ
ا
ا
(الت َّ
الت َّ
أويلية املستقبلية ) تطرق املستقبل ،
منهاجا
أويلية املاضية ),تنطلق من املاض ي ,وتأخذه
وتعتمله ,لقد َّ
قر لدى خلدها :أن هذا هو السبيل األمض ي في استيعاب ما ُيتلى عليها ابستيمولوجيا ,ويتسارع إلى الذهن,
قوله

َ
َ
َ
ِ :إ ِني أ َرا ِني أ ْع ِص ُرخ ْم ًرا ۖ

()4

وسماها صاحب اإلشارات (:تسمية الش يء باسم ما يئول إليه)( ,)1فحين يستقرى صاحب لب ,هذه اآلية ,يدرك ا
تماما أن الخمر ,ال
يعصر َّ
؛إنما الذي يعصر مادته ،العنب ،الذي سيضحى خمرا في قادم األيام ,بعد استوائه ,وتركه برهة ما .

( )1النساء . 92 :
( )2محمد على الجرجانى -اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة  /تحقيق د /عبد القادر حسين  -القاهرة - -سنة 1981م–.ص .236
( )3النساء . 2 :
( )4يوسف . 36
( )1محمد على الجرجانى -اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة  /تحقيق د /عبد القادر حسين  -القاهرة - -سنة 1981م.ص . 237
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َّ
الت َّ
أويلية اآلنية -:
-5
وهي تأويلية لحظية ووقتية وحينية ,ومنها :التجوز باملضارع عن املاض ي؛ ألن اإلخبار باملضارع ,أبلغ من اإلخبار باملاض ي؛ ألن املضارع
حتى َّ
"يوضح الحال التي يقع فيها ويستحضر تلك الصورة َّ
كأن السامع يشاهدها"(. )2
كقول هللا

-:

َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ
امل ْجر ُمو َن َما َلب ُثوا َغ ْي َر َس َ
اع ٍة ۚ
ويوم تقوم الساعة يق ِسم
ِ
ِ

"()3

حيث تجوز بالفعل  (:يقسم ) عن :سيقسم ,وكذلك قول الشاعر -:
َّ
َ ُ َ
زق الفتى ْ
وج ًها وق ً
تقل َب في األمور َ
كما ُ
يشاء
احا
إذا ر
ِ
حيث "تجوز بالفعل ( :يشاء ),عن املاض ي ( :شاء )؛ تنزيال له منزلة املحقق"(. )4
ويمثل هذا النوع من عالقة الزمانية في املجاز العقلي ,مثل قولك :نهاره صائم ,وليله قائم فالنهار ,ال يصوم ,والليل ال يقوم َّ
؛وإنما
ُ
يصام ويقام فيهما ,ولكن اإلسناد للزمان ؛ملشابهة الفاعل الحقيقي ,في مالبسة الفعل لكل منهما ,وكقوله
َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ
ْ ْ َ
فك ْيف تتقون ِإن كف ْرت ْم َي ْو ًما َي ْج َع ُل ال ِول َدان ِش ًيبا

:

"()5

فهذا الشيب آنى مرتهن بيوم القيامة ,وحينه .
إن هذه َّ
الت َّ
أويلية اآلنية ,هي  :نموذج الوجود "لدى هيدجر ,والذي يشير إلى فهم اآلنية املوجودة ,باعتبارها املصدر النهائى ملسألة
الكينونة املوجودة في العالم ,وكذا املوضوعات القائمة في الواقع" )6(.
إن هذه "البنية التاريخية اآلنية اللحظية ,هي  :بنية الوجود الذي هو إطار الفعل"(.)1
ال جرم أن هذا التصور اآلني ,له أثر كبير في فهم الظواهر والوجود ,وفي نفس الوقت َّ
"أعد وجود اإلنسان عملية مستمرة في الفهم
والتأويل" (.)2
ُ
ومهما يكن من ش يء ,فمن املؤكد أن هذه اآلنية ,ال يعتريها أي تغيير في الفهمَّ ,
حتى لو تقادم عليها الزمن ,وتوالت الحقب وأعمل
وأيا ما كان األمر ،فهذا يقودنا إلى الرفض ،والرفض التام ،ملا يطلق عليه ّ (:
فيها نظريات مستحدثات ؛فهي آنية ,آن تناولهاَّ ,
التأويل
التأويل الجديد ) ,ليحل محلّ ( :
الناعم أو ّ
التأويل القديم ) ،فهذه ال َّت َّ
أويلية ليس فيها طريف ,وال تليد ,وليست األقدمية ,مدعاة
()2ابن قيم الجوزية  -الفوائد املشوق إلى علوم القرآن  -بيروت - -سنة 1957م–.ص.254
( )3الروم . 55 :
( )4د /عبد الحكيم راض ى -نظرية اللغة في النقد األدبي –مكتبة الخانجى – القاهرة -سنة 1980م ص.194
( )5املزمل . 17 :
( )6د /إبراهيم أحمد – هيدجر وإشكالية الفهم اللغوي للوجود –منشورات االختالف – الجزائر -سنة 2010م ص . 227
( )1املصدر نفسه ص . 229
( )2املصدر نفسه ص . 230
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للتثبت ,وليست الحداثة ,سبيال للتهافت ؛إذ هي هي ؛ فمصطلح الجديد ,هنا ليس مستقيما في محله ،وكذا مصطلح القديم ,ونوجه
رسالة ا
أيضا إلى ذات الباحث
ّ
ّ
()3
يؤول ,بل يطرح ما
د /وائل سيد عبد الرحيم سليمان  -وال نؤيده في زعمه بوجود ما يسمى ب ( :التأويل املضاد ),بينا الكاتب ال ِ
تزدهر به بنات أفكاره ,واملتلقى هو الذي يؤول ,فليس َّثمة تأويل من ُلدن الكاتب ،وبالتالي ,وبالتبعية املطلقة ,يجب اطراح هذه
املصطلح ا
أيضا ,وتجاهل وتناس ى ما ينجم عنه ,كمصطلح  (:االشتباك التأويلي ) ؛حيث ال تأويل مضاد ،فأين هذا االشتباك املزعوم
ُ
َ
الذي يقرره هذا الباحث ؟! نقول له ولغيره كفانا مصطلحات وضبابات ,ومتاهات دوغمائية َّ.إنها ضالالت أقضت مضاجعنا ,ق َّدت
َّ
من خياالت وأوهام وأشالء مزاعم متناثرات ,خلقت نوعا من الوحشة والغربة,وعدم األنسنة مع النص األصلى ,مثار البحث,
وأدخلتنا مجاهل الزيف والخداع وصرنا وهذه الحداثة املصطلحية املوهومة ,في عراك وحراب مستمرين ,ولوقد أنعمنا النظر في
تراثنا ألسمن وأغنى .
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"الوظيفة قراءة في كتاب "مفهوم الشعر.. األداة.. املاهية:الشعر
Poetry: the meaning.. he tool..function read in the book "The concept of poetry"
 محمد عبد الباسط عيد ـ جامعة القاهرة ـ مصر.د
DR. Mohammed Abdel basit Eid - Cairo University  ـEgypt

:ملخص
 وذلك في فترة من أخصب فترات،تحاول هذه املقالة أن تقارب مفهوم الشعر وتستجلي ماهيته ووظيفته وأداته كما وعاها الشعراء
 وهي... بداية من النصف الثاني من القرن الثاني وانتهاء بأبي العالء في القرن في منتصف الخامس الهجري،ازدهار شعرنا القديم
، فتح للشعر العربي نافذة واسعة، وكان ذلك – بال شك – نتيجة تثاقف حضاري جديد.فترة عرفت تحوالت كبيرة في مفهوم الشعر
، وذلك في نقلة حضارية قدمت العقل على النقل، وقدموا تصورهم الجديد،راجع من خاللها الشعراء تراثهم وتقاليدهم الشعرية
 أو بالوعي القادر على االنتقال بهذا، فأنتج ذلك وعيا بالشعر يمكننا وصفه بالوعي املفارق للتراث القديم،واإلبداع على االتباع
ا
اإلرث من أفق البساطة والعفوية إلى أفق أكثر ا
.وتعقيدا
تركيبا
 السياق – اإليقاع-  الشعر – الوظيفة – األداة:الكلمات املفاتيح
Abstract:
This article attempts to approach the concept of poetry and explore what it is, its function and its tools as poets
understood it. This is a period in which our old poetry flourished, from the second half of the second century to
Abu Ala in the middle of the fifth century AH ... a period of great transformation in the concept of poetry. This was
- undoubtedly - the result of a new cultural Cultivation, opened a wide window for Arabic poetry, through which
poets reviewed their heritage and poetic traditions, and presented their new vision, in a cultural transformation
presented the mind in the opposite of Inertia, This produced an awareness of poetry that can be described as a new
consciousness of the ancient heritage, or an awareness that is able to move this heritage from the horizon of
simplicity and spontaneity to a more complex and complex horizon.
Keywords: The concept of poetry .. Function .. quiddity .. Tool
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يحتاج الشعر باستمرار ملقاربات عدة ،تحاول أن تكتنه مفهومه ووظيفته وماهيته ،وهذا ما تحاوله هذه القراءة التي تعمدت أن
تتخذ مسارا تأويليا في مقاربة كتاب "مفهوم الشعر"( )1ملؤلفه الدكتور أحمد يوسف علي ،ا
نظرا ألهمية ما يطرح من قضايا وما يثيره
من أفكار تتعلق بالطريقة التي أدرك بها ومن خاللها شعراؤنا القدامى الشعر ،ومدى التداخل بين تصوراتهم وتصورات النقد القديم
ومستخلصاته.
ّ
النقدي أو اإلبداعي؛ مما يعني أننا
( )1يأتي هذا الكتاب ضمن سياق انشغل فيه مؤلفه بالبحث في التبديات املختلفة للتراث ،سواء
إزاء سياق متصل على مستوى البحث ،وعلى مستوى الوعي بفاعلية التراث وتداخل ميادينه ،وأن الحدود الفاصلة بين ما هو نقديّ
ُ
ّ
ّ
مرتكز الكتاب وموضع انشغاله؛ فموضوع الكتاب هو البحث عن
البيني
تالق ،وهذا الوعي
وما هو إبداعي ال تمنع ما بينهما من ٍ
"مفهوم الشعر" على نحو ما أدركته نصوص الشعراء؛ باعتبار أن كل نص شعري يرتكز  -بشكل عام  -على تصور ما للشعرّ ،
وأن
ُ
ا
هذا التصور قد يكون
مضمرا – وهذا هو الغالب -يمكن استشفافه من الطريقة التي ت ْبنى بها القصيدة وتتخلق بها صورها وتتشكل
لغتها ورؤيتها ،وهذا ما يكشف عنه النقد أو ما ُيعنى به النقد ،وقد ُي ُّ
نص عليه الشعراء صراحة داخل قصائدهم املختلفة،
ا
فيتكلمون
أحيانا عن ماهية الشعر ،أو وظيفته أو أداته .وهذه اإلشارات ال ينفك عنها االختصاص الشعري بكثافته اللغوية
وطبيعته التصويرية ،وسياقاته التداولية.
نحن إذن إزاء إشارات نوعية ،ينعكس بها النص الشعري على نفسه؛ مس ا
تبطنا ذاته ،ا
مقدما تصوره عن ماهيته وأداته ووظيفته،
الوعي ال نجده ا
ّ
كثيرا إال في سياق التحوالت الفنية الكبيرة ،حين تحاول الشعرية إرساء تقاليد جديدة وتقديم تصورات جديدة
وهذا
ّ
لإلنسان والعالم ..ولنا أن نعد مثل هذه اإلشارات الشعر/نقدية بمثابة إملاحات هادية ،وقد تشير إلى هوة بين اإلبداع املغاير وأفق
النقد املشدود إلى النماذج القديمة املستقرة ،وحين تكثر هذه اإلشارات لدى مجموعة من الشعراء في زمان محدد ،فهذا ينقلنا من
حد "الحالة" املفردة إلى براح "الظاهرة" الجامعة أو شبه الجامعة التي تحاول أن تشرح نفسها أو تسوغ وجودها أو تهدي املتلقي إلى
جماليتها املغايرة.

وفي ضياء هذا الوعي انقسم كتاب "مفهوم الشعر" إلى ثالثة مباحث رئيسية ،يتناول األول :وظيفة الشعر ،ويختص الثاني بالبحث
في طبيعته ،أما األخير فيتناول أداته.
وهذا التقسيم يشير إلى ّ
توسع في مفهوم الشعر ،بما يتجاوز املاهية إلى األداة ثم إلى الوظيفة نفسها ،أو لنقل :إن البحث في "مفهوم
الشعر" ال ينفصل عن هذه األمور مجتمعة .وال يعني هذا أننا نتحدث عن نظرية متكاملة ،بقدر ما يعني أننا نبحث في مفهوم ذي
طبيعة إشكالية ،تتالقى جوانبه على ُب ْعد ما بينها ،وتتداخل دوائره وإن َّ
توزع الحديث عنها في مباحث وفصول اقتضتها ضرورة
التبويب.
بحث ّ
تحفه الصعاب من كل جانب؛ فمادته ال تتوفر في قصيدة واحدة أو في ديوان شعري واحد،
وألن األمر كذلك ،فنحن إزاء ْ ٍ
ولكنها تتناثر في عديد القصائد والدواويين وكتب األدب والنقد التي أخرجتها لنا هذه الفترة الطويلة موضوع البحث :بداية من بشار
بن برد (168 -96ه) وانتهاء بأبي العالء املعري ( 363هـ  449 -هـ) ،وهذه حقبة ازدهار شعري كبير؛ حيث افتتح عصر ما يعرف
تنوع فيها الشعر وتوزعته اتجاهات حداثية أو مذهب املحدثين ،متر ا
بالشعر املحدث الذي امتد قرابة ثالثة قرونَّ ،
افقا مع توجه
ّ
ّ
والتقليدي.
الحداثي
آخر يتخذ من النموذج الشعري القديم مثاال ،باإلضافة إلى شعراء آخرين تنقلوا بين التيارين:

 - 1أحمد يوسف علي :مفهوم الشعر ،ط( )1مكتبة األنجلو املصرية 2004م
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ا
وهذا يعني أن لدينا أكثر من مفهوم للشعر ا
أحيانا ،وهذا
تبعا لتوجهات الشعراء واختالفهم ،وهي اختالفات تصل حد التعارض
ما انتبه إليه كتاب "مفهوم الشعر" وأشار إليه في أكثر من موضعَّ ،
ولعل البحث عن "مفهوم للشعر" لدى هؤالء الشعراء الذين
ا
خصوصا ونحن نقر بتجاور
تتنوع مذاهبهم كان بحاجة إلى مزيد من الشرح والتفسير ،فالجامع الزمني ال يكفي تبر ايرا للجامع الفني،
ّ
ّ
حداثي ،وإن هيمن التصور
الحداثي على التصور التقليدي.
الفهم التقليدي للشعر بجوار الفهم ال
( )2ال يمكننا الحديث عن وظيفة الشعر وال عن ماهيته فضال عن أداته خارج السياق الثقافي واالجتماعي والتاريخي والحضاري
بشكل عام ،وال يمكننا الحديث عن ّ
تحول ما في "مفهوم الشعر" ومن ثم وظيفته وماهيته بمعز ٍل عن هذا اإلطار؛ فالشعر في األخير
ّ
خطاب مشمول باللحظة التاريخية ،بالنظر إلى ثيماته املركزية وعالقته بغيره من الخطابات الحافة به ومضمراته النسقية
والخطابية .وهو في الوقت عينه ّ
فن يتعالى على محددات هذه اللحظة التاريخية دون أن ينفيها ،أي أنه ُيعيد تشكيلها لتغدو من
مكوناته ومراجعه التي تشير إلى لحظة إشراقه وإلى مقاصده التاريخية.
وهذه اإلشكالية الجدلية لم تتبد في شعر قدر ما تبدت مع شعراء العصر العباس ي؛ فقد امتازت الحياة االجتماعية والثقافية في
العصر العباس ي عن الحياة التي كان يعرفها املتلقي ّإبان العصر األموي وما سبقه؛ حيث نشأت أجيال جمعت بين املزاج العربي
واملزاج الفارس ي وغير الفارس ي ،وترجمت هذه األجيال آثار الفرس والهند واليونان في الحكمة واملوعظة ،وفي الفلك والنجوم ،وفي
علوما و ا
السياسة واألخالق وفي العلم والفلسفة .وكان لهذا كله أثره الواضح على الثقافة العربية ،ا
آدبا ومعارف)1(.
وثقافي مغاير ،وقد ال نختلف ا
ّ
ّ
كثيرا مع "طه حسين" حين وصفه بعصر الشك والقلق ،وقد طال
اجتماعي
نتحدث إذن عن سياق
ا
هذا الشك كل ش يء ،تدعمه وتحفزه حرية عقلية جعلت القديم كله – أدبه ودينه وتقاليده -مسار تساؤل وشك .وليس غريبا إذن
أن تنتشر في الفضاء الثقافي تهم دينية غائمة مثل تهمة "الزندقة" فتصيب غير شاعر من شعراء الحداثة ،تعضدها -اجتماعيا-
تهمة "الشعوبية" التي أسفر عنها الجدل الهوياتي بين العرب والفرس .وحين تكثر االتهامات-خصوصا حين تكون َّرواغة غائمة -فإنها
ا
تشير إلى واقع اجتماعي وسياق ثقافي ال يخلو من حدة ،ويؤشر ملخاض جديد يقاوم فيه التيار املحافظ ا
واجتماعيا تيار الحداثة
دينيا
والتجديد ما استطاع.
وفي قلب هذه التغيرات الكبيرة ،بدا مفهوم الشعر-ماهية ووظيفة وأداة– مجدوال بالتغيرات االجتماعية والسياسية التي اتسم بها
َّ
العصر العباس ي ،مما جعل الوعي الشعري يختلف بشكل كبير عن الوعي السابق عليه .ولقد تمثل هذا الوعي في الشعر الحداثي-
ا
خصوصا -على نحو أدهش متلقي هذا الشعر ،فانقسم إزاءه بين مؤيد ورافض ...صحيح أن أغراض الشعر لم تتحول ا
كثيرا عن
العصر السابق ،ولكن وعي الشعراء وتنوع مصادر ثقافتهم جعلت الشعر يفارق االنطباع والعفوية إلى أطوار أخرى من الجدل
الفلسفي واملعرفي)2(.
وكان ًّ
بدهيا أن تتغير وظيفة الشعر وأن يتغير مفهومه في مجتمع تراجع فيه دور الشاعر ،أو لنقل بعبارة أكثر دقة ،في مجتمع لم
تعد للشاعر املكانة السابقة التي منحته التفرد وقدمته على غيره من أرباب القول كالخطباء والناثرينّ ،
ولعل هذا سبب ما قد تجده
في هذا الشعر من شكوى الزمان واضطراب عالقته باملتلقي الذي لم يعرف كيف يتلقى هذه القصيدة بكل حموالتها الحداثية،
ولنا هنا أن نتذكر بيت أبي تمام الذي يوشك أن يكون جملة ثقافية نسقية تدور حولها غيرها من الجمل في دوواين هؤالء الشعراء،
وذلك حين وصف دهره باألخرق ،ودليله على ذلك أنه ال يمنحهم ما يستحقون من جدارة وتميز ،فهذا الدهر ال يعي ،ولو وعي:
 - 1انظر :طه حسين حديث األربعاء ،ط( )14دار املعارف بمصر ص  22وما بعدها
 - 2لعل أبرز ما يمكن تسجيله هنا من تغير في أغراض الشعر ،هو اختفاء الشعر السياس ي الذي عرفه العصر األموي ،وحضور فن الغزل بالغلمان.
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لعدل قسمة األرزاق فينا ** ولكن دهــرنا هذا حمار
يقف خلف هذا الفهم الذي جسده أبو تمام إحساس كبير بالذات ،وإدراك كبير لخصوصية فن الشعر ،وهذا الوعي هو ما أنطق
ا
بشارا بمثل هذا القول:
َ
َ
ُ
ُ
عشية ** أ ِم ٌير َو َما أ ْع ِطيت َع ْه َد أ ِميــر
أنا النصب املحجوج كل
ٍ
ّ
بدا هذا الحضور
الذاتي للشاعر وكأنه ضرب من املقاومة ،وسعي إلى تأكيد الذات على نحو يعيد لها مركزيتها التي اكتسبتها سنين
ا
عددا ،وبدا – من زاوية مقابلة – تأكيدا على اغترابها وسط تحوالت اجتماعية قطعت  -أو كادت – بين لحظتها اآلنية وقيمها
القديمة.
يتحدث كتاب "مفهوم الشعر" عن فضاءين للشعر :أولهما ذاتي خاص واآلخر عام ،والحقيقة أنه كان كذلك فيما سبق ،فال
يمكن للقارئ أن ُي ْحص ي النصوص الذاتية التي عبر فيها الشعراء– فيما سبق -عن أنفسهم واختصاص تجربتهم ،وال يمكنه أن
يحص ي النصوص ذات األغراض (الرسمية) التي كان يعبر فيها الشاعر عن القبيلة ا
سابقا أو عن قيم املجتمع ومثله على نحو ما
نجد في نصوص املديح مثال ...والجديد هنا هو قدرة الشاعر على ْ
جدل رؤيته الخاصة للقصيدة وملكانته في نسيج قصيدة املديح
التي يفترض أن يكون املمدوح موضوعها دون سواه ،والشواهد على هذا أكثر من أن تحص ى ،منها قول ابن الرومي:
ً
ً
فصيحا ** َ ُ ْ
ٌ
ومديح ُّ
ً
ومعنى جليبا
تكره
يضم لفظا
غيرمس ٍ
ُ
ٌ
َّ َ ْ ُ
جيد ** ف ـي ُمجي ٍد يفوقـ ُـه تهذيبا
هذبته رياضة من ُم ٍ
وقبله قال أبو تمام:

َ
ْ
ْ
َ ْ َ ُ
غ ُرَبت خال ِئق ُه وأغـ َـرب شاعـ ٌـر* * فيه فأ ْح َس َن ُمغ ِر ٌب في ُمغ ِر ِب
َّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
يك ب َم ْنطق * * ح ـ ًّـق فلم آث ـ ـ ْـم ولــم َ
أتح َّو ِب
ملا كرمت نطقت ِف ِ ِ ٍ

فبهذا الجدل وضع الشاعر ذاته في ذات ممدوحه ،ليس على أساس املقايضة والبيع ،وإن كان ثمة بيع وشراء بالفعل ،وإنما على
ّ
الوعي بقيمة الشاعر وقيمة الشعر ،فما الذي سيعيطه املمدوح مقارنة بما سيعطيه الشاعر له؟ فاملمدوح يعطي ما يبلى،
أساس
ّ
ّ
ّ
يسوقون بضاعتهم فحسب ،وإنما يؤكدون
أما الشاعر فيعطي ما يبقى على مر الزمان ،وحين يلح الشعراء على هذه الفكرة فإنهم ال ِ
ذواتهم في الوقت نفسه ،يقول بشار مثاال:
ُ
كل ش يء * * وال ْيف َنى على َّ
كذاك الدهر يبلي ُّ
القصيد
الدهر
وألن الشعراء يؤمنون بهذه الحقيقة ،وألن الواقع أو القوى االجتماعية املهيمنة ال ّ
تقر لهم بما يقرون ألنفسهم به ،فقد كثرت
أوصافهم السلبية للزمان فهو جاهل عند مهيار ،وهو حمار عند أبي تمام ،وهو دهر اللئام عند بشار ،و"زمن القرود" عند أبي
ا
نواس .فالزمان – وفق هذا املنظار – يتطابق "مع طبيعة القوى التي يتوجه إليها الشاعر ،إذ إن هذه القوى ليست ا
مختلفا عن
أمرا
الزمان ،بل هي الزمان ذاته ،ومتصفة بصفاته الثالثة الجهل والهرم ُّ
والسكر ،وفي محيط هذه القوى يغيب املنطق ،ويسود الالوعي
وتتغير طبائع األشياء ،حتى أن القصيدة عند مهيار "تكاد على طفولتها تشيب")1(.

 - 1مفهوم الشعر ص 21
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ورغم هذا الوعي ،فقد ّ
ترسخ شعر املديح في هذا العصر باعتباره مؤسسة قائمة بذاتها وليس مجرد مصدر للتكسب فحسب،
َّ
ّ
شر قد يقوله .غير
ولك أن تضم إليه الهجاء وإن بدرجة أقل؛ فمن يمدح يمكنه أن يهجو ،ومن لم يتكسب بما قال تكسب اتقاء ٍ
َّ
أن املديح بشكل خاص بدا ا
ا
منفتحا باعتباره (بنية بناء)؛ تحمل منظومة القيم املمثلة للروح العربية ،كما هي فطرة أوال،
غرضا
ّ
وشحها اإلسالم ثانيا ،ومن هنا بدا املديح الغرض املؤسس ّي األكثر هيمنة على غيره ،بدا ا
ا
جامعا ألنماط القول وأغراضه،
فنا
وثقافة
ينشد الشاعر نصه ليتكسب ويعبر عن هذه القيم التي ال يمثلها ممدوح بعينه قدر ما تمثلها الثقافة بكل تاريخها ،ومن ّ
ثم ،يمكننا
أن نستشعر أزمة هؤالء الشعراء وحاجتهم املستمرة إلى التجديد وتفتيق املعاني ،وحاجة املمدوح نفسه أن يسمع الجديد الذي لم
يسمعه غيره من قبل.
ومن هنا ،جاء القران بين الشعر والفتاة البكر التي لم تفض بكارتها ولم يفترعها إنسان من قبل ،وهي صورة ّ
ألح عليها الشعراء
كثيرا ،يؤكدون بها اختالف تجاربهم وانتساب معانيها إليهم أصالة ،كما أنها تستميل إليها املتلقي/املمدوح .وهذا ال جدال فيه ،ولكن
هذا املعنى ال ينبغي أن يعزل عن سياقه؛ فالشاعر بهذه الصورة ينفي عنه تهمة السرقة ،ويدفع بها اتهام املمدوح له باستعمال "نفس
ا
القصيدة ملدح عدة أمراء" )1(.بل قد نجد اعترافا من الشعراء أنفسهم أنهم قد يقومون بمثل هذا ،كما في قول ابن الرومي:
ُ
َ
الفؤاد الجريحا
سعيد غر َاء عذراء (م) تداوي بها
هـاكها يا
ُ
هديا ولم أنكحها ً
خذها ًّ
عزبا * * يابن الوزير ،وكم أنكحت من عزب)2(!...
وفي سياق البحث عن ماهية الشعر أ ّلح الشعراء على القران بينه وبين السحر ،من حيث قدرته على التأثير في النفوس؛ فالعرب
فيما يقول الجاحظ تصف الرجل بأنه ساحر "لخالبتهُ ،
وح ْسن بيانه ،ولطف مكايده ،وجودة مداراته ،وتحببه" )3(.وإذا استدعي
السحر فمن البدهي أن ُتستدعى ُّ
الرقى؛ فهو الداء وهو الدواء ،والهدف فيما يقول مؤلف "مفهوم الشعر" أنهم" يقصدون إلى أن
أثرا أو ا
دورا أبلغ ا
يثبتوا للشعر ا
تأثيرا من السحر نفسه ،فالشعر هو السحر وهو نفسه الذي يداوي أثر السحر ،ولعل هذا مما يؤكد
ارتباط الشعر بالواقع االجتماعي وجدواه بالنسبة إلنسان")4(.
ّ
التدوالي للشعر فحسب ،وإنما يضع أيدينا على تصور العربي
والحقيقة أن القران بين الشعر والسحر يضع أيدينا ليس على األثر
ا
ملاهية القول الشعري نفسه ،باعتباره يتماهي مع السحر كثافة وغموضا وتعاليا على النثرية املباشرة ،وهذا التعالي يمتد إلى ما هو
غورا في الثقافة؛ حيث اعتبر الشعراء – قبل اإلسالم -الشعر نفحة كائنات غير منظورة ،فجعلوا لكل شاعر ا
أكثر ا
قرينا من الجن
ُيملي عليه أو يلهمه ،وهذه أفكار ميثولوجية تحاول اكتناه الطبيعة املغايرة واملكثفة للشعر إذا ما قورن بغيره من أشكال القول،
ومن البدهي والحال كذلك ،أن يمتد الحبل على استقامته ليشمل السحر ُّ
والرقى اللذين يلتقيان مع الشعر في الغموض والتأثير،
أو ما يعتقد أنه التأثير.
ّ
ّ
ّ
الفردي أو على املستوى
الوعي بدور الشعر ووظيفته سواء على املستوى
الجمعي؛ فالشعر –
ولكن ذلك لم يمنع الشعراء من
َّ
ْ
بشكل عام -يحفظ قيم الجماعة ُويحي املجد والندى في نفوسها ،وعلى هذا فكل مكرمة لم تشهد لها القصيدة ال قيمة لها وال أثر،

 - 1ابن رشيق :العمدة ج  2تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة 1934م ص 136
 - 2ديوان ابن الرومي ،تحقيق :حسين نصار (ج )1الهيئة املصرية العامة للكتاب  1981-1978ص 198
 - 3الجاحظ :رسائل الجاحظ ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ج( )3مكتبة الخانجي ،القاهرة (ب -ت)ص265
 - 4مفهوم الشعر ،ص51
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كما يقول أبو العالءّ :
"وإن املكرمة إذا شهدت لها القافية ،فهي ببقائها وافية ،واملجد إذا أحاطت به القصيدة لم تعصف به
النوب)1(."...
وهذ الحديث عن السياق والوظيفة االجتماعية للشعر ال يجب أن ينسينا السياق الحضار ّي الواسع؛ فقد وجد الشعراء أنفسهم
في سياق مغاير بالكلية لسياق الحياة التي كان يعيشها الشعراء قبلهم؛ فلم تتسع املعارف فحسب ،وإنما غدا الشاعر ا
جزءا من
إمبراطورية مترامية األطراف يحكمها خليفة واحد ،وقادة كبار للجيوش واألقاليم ...وهذا السياق الحضار ّي جعل طموح الشعر ال
حد له ،وجعل مفهوم البطولة نفسه ا
ًّ
وعصيا على التجسيد؛ فلم تعد البطولة هنا مجرد فكرة محدودة ،وإنما صارت فكرة
مطلقا
ّ
كلية تشكل رؤية الشاعر لعامله الذي يعيش فيه ،وتفرض نفسها عليه ،سواء في الشعر أو في املديح أو حتى في الغزل.
أن الشاعر يتوجه بالخطاب إلى شخص بعينه ،ولكن صحيح أيضا َّ
صحيح َّ
أن الشعر بقدرته على التجريد جعل املمدوح التاريخي
ا
شاعرا مثل أبي تمام وهو يقول:
مجرد مناسبة للقول ليس أكثر .ولك أن تتابع
ْ
َ
َ ْ َ
ضرَب ًة َغ َاد َرْت ُه َع ْـو ًدا َر ُك َ
أخ َد َعيْـه * * ْ
وبا
الشت َاء في
فض َربت ِ
َ َ َْ
ُ
َّ ْ
ََْ َ َْ ْ َ ْ
األي ِام ِمن َك َو ِج َيبـا()2
ـوب
لو أصخنا ِمن بعدها لس ِمعنا * * ِلقل ـ ِ

فهنا يجب أن تتجاوز هنا أفكار املبالغة و"التكسب" بالشعر ،لنتوقف إزاء فكرة "السيطرة" وهي الفكرة املهيمنة هنا ،وال سيطرة
ا
خاضعا ا
تماما إلرادة
بال قوة ،وقد بدت قوة املمدوح مثاال ال ُيطال ،وعلى هذا النحو تبدو لنا صورة الشتاء وقد غدا جمال ذلوال
ّ
املمدوح .وهي صورة ال تنفصل بخيالها املحلق عن الواقع؛ فاملمدوح قد سيطر على مدينة "عمورية" ولم يأبه لبرودة الطقس ،ولكن
الشاعر يأبى إال أن يغدو اليوم الواحد أو األيام القليلة شتاء كامال ،وأن يغدو الشتاء جمال ًّ
ا
خاضعا ملمدوحه .ثم تراه ال يترك
مسنا
الكلي ،الشتاء في األيام ،ثم يضع ّ
ذلك إال بعد أن يضع الجزئي في ّ
الكلي في صورة محلقة نافذة إلى املكامن واألغوار ..حيث يضطرب
قلب األيام ويرتجف ملجرد ذكر هذا املمدوح.
ال تبتعد هذه الصورة عن أمرين متالزمين ،األول :السياق الحضار ّي واللحظة التاريخية بحموالتها اإلمبراطورية ،واآلخر :هو فهم
ّ
ّ
وأجل من فكرة املبالغة وما يحف
أبي تمام للشعر وظيفة وماهية ،فاالنتصار غير املسبوق يقابله شعور غير مسبوق ،فاألمر أكبر
بها من أفكار نثرية ال قيمة لها ،فاالنتصار غير املسبوق يجب أن يوازيه نص له مثل هذا الطموح غير املسبوق أيضا ....فكرة "وجيب
قلوب األيام" فكرة مهيمنة على عقل أبي تمام ،بحيث يصح القول :إن النص الشعري ماهية مطوية في مثل هذا االنتصار .لقد جدل
الشاعر ا
عامدا نصه بنص املمدوح ،وجعل من مناسبة الحرب مناسبة لتقص ي هذا النزوع الحضاري ،فاستبطن عامله بما يؤكد
امتالءه بهذا الشعور الوثاب .فعمورية الحرب توازي عمورية النص ،وذات الشاعر توازي ذات املمدوح ،إنها ثنائيات ُو ِج ْدت لتتصل،
معا ،ولتجسد هذا الوعي وتلك الحالة املتفردة...حرب على غير مثال وشعر على غير مثال ا
ووجدت لتشتبه ووجدت لتكون ا
أيضا.
ا
ا
في هذا الضياء ،بدا املديح ًّ
جامعا لكل أشكال القول ،بل غدا في وعي الشعراء مرادفا ملفهوم الشعر نفسه ،فـ"الشعر هو
نصا
املديح" ...لقد وعى املحدثون من الشعراء هذا التحول الكبير ،وكان بمقدورهم أن يروا اللحظة التاريخية بكل حمولتها الحضارية..

 - 1السابق ،ص145
 - 2األخدعان :عرقان في العنق .العود الركوب :جمل مسن ذلول.من بعدها :من بعد الحرب .اإلصاخة :إمالة األذن للسمع .الوجيب :صوت ضربات القلب
اضطر اابا ورجفة.
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فلم يعد بمقدور الطريقة التقليدية العفوية تمثيل اللحظة الحالية ،األمر الذي جعل الشعر صناعة جامعة ألشكال الثقافة
ا
مفكرا بقدر ما بدا ا
حاذقا ا
ا
مرهفا.
فنانا
والفن ،وبدا الشاعر
وفي هذا السياق قام الشعر بوظيفتين متعاضدتين ،األولى :إنجاز املتعة الفنية بما هو سحر من القول ،واألخرى حفظ تاريخ
الجماعة وتسجيل فضائلها وقيمها)1(.
( )3ال ينفصل مفهوم الشعر عن عالقته بالواقع وموقفه منه ،وال ينفصل هذا املعنى عن مصدر الشعر نفسه ،فمن أين ينبع
الشعر في تصور هؤالء الشعراء؟
تحدث شعراء هذه الفترة– كما تحدث الشعراء الجاهليون  -عن قوة علوية تلهمهم الشعر ،تحدثوا عن امتياحهم من عالم الجن
ا
ا
مفارقا لعالم الواقع ،وهنا يختلط الحديث عن مصدر الشعر بالحديث عن ماهيته؛ فحديث ّ
الجن ليس كغيره،
باعتباره عاملا
جتماعيا ا
ا
خاصا تتعزز به مكانتهم أكثر فمن يتصل
والشعر كذلك ليس كنثر الكالم ،ولعل الشعراء أرادوا أن يمنحوا أنفسهم امتي اازا ا
بالجن – هو بالضرورة  -ال يشبه غيره من الناس.
ٌّ
وبدهي والحال كذلك ،أن يتساءل شعراء– هذه الحقبة -عن عالقة شعرهم بشعر من سبقهم ،وقد شغلتهم هذه العالقة إلى حد
كبير ومتنوع ،ولعله ال يخلو من تناقض ا
أيضا ،ويمكننا وفق -كتاب مفهوم الشعر – أن نضع عالقة الشعراء بالتراث في ثالثة
اتجاهات:
ا
نموذجا يجب احتذاؤه ،ونتحدث هنا عن التقاليد أو ما عرف بـ"عمود
االتجاه األول :ويضم الشعراء الذين رأوا النص القديم
الشعر" ،مثل البحتري وبشار (وابن الرومي) ومهيار ...فهؤالء قد حرصوا على وصف شعرهم بالجاهلي ،وأنه يستمد قيمته من
ّ
ا
امتدادا لتقاليد فنية متوارثة ،ال يشك
اندماجه في هذا األفق الذي شكله النموذج التراثي ،وعليه فقد صار الشعر لدى هذا الفريق
فيها ،وال يضاف إليها ،وقدرة الشاعر املحدث تتمثل في احتذاء القدماء والدوران في فلكهم الزماني والفني!...
االتجاه الثاني :وقد رأي ضرورة التمرد على القديم ونماذجه وزمنه ،وكان أبرز شعرائه أبو نواس الذي اشتهر بدعوته إلى رفض
"نابعا من تجربة فردية تتعامل مع معطيات حسية في الحاضرّ ،
نماذج التراث ،ومن ثم كان صار الشعر لديه ا
وأن ذات الشاعر ال
ّ ا
تغيب في املاض ي مهما كان هذا املاض ي قويا وأخاذا ،بل إن هذه الذات تظل دائما مشغولة بالبحث عن رؤيتها القائمة على التأسيس
والرفض" )2(.وينضم إلى هذا املوقف أبو العتاهية و(ابن الرومي) والصاحب بن عباد.
االتجاه الثالث :وهؤالء لم يرفضوا التراث ،ولم يتمردوا عليه فحسب ،وإنما اعتبروا أنفسهم أكثر أهمية من التراث ،بل اعتبروا
ا
ا
جديدا ،يختلف عن األصل القديم ،وكان بدهيا إذن أن يتقدم انتماؤهم للواقع املعيش على ما سواه ،ومنهم :على ابن
شعرهم أصال
الجهم ،و(ابن الرومي) وأبو فراس والشريف الرض ي والصاحب بن عباد ومهيار الديلمي)3(.
ا
ًّ
استنادا إلى بيت أو أكثر من الشعر،
منطقيا من زاوية تجريدية خالصة ،ولكننا نحترز من تصنيف الشعراء
قد يبدو هذا التقسيم
واعتماد ذلك ا
موقفا ًّ
نهائيا للشاعر؛ فالبيت– موضع االستدالل -مجرد وحدة خطابية من ّ
كل أكبر منها هو خطاب القصيدة ،أو
ٍ
خطاب الشاعر الكلي (ديوانه) ،وهذه الوحدة قد تقال لتؤكد موقف الشاعر من التراث بالفعل (تماهيا أو ا
تمردا) ،وقد تقال إلرضاء

 - 1مفهوم الشعر ،ص 139
 - 2السابق ،ص216
 -3نفسه ،ص 220
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ا
خصوصا حين يكون هذا البيت وحدة من قصيدة املديح التي يحاول فيها الشاعر مراعاة ذائقة
املتلقي واستمالته فحسب،
ممدوحه ،والحصول على عطائه.
وعليه فمن املهم أن نتوقف ليس أمام بيت واحد أو أكثر ،وإنما إزاء "التقاليد" التي يؤسس لها ديوان هذا الشاعر أو ذاك ،وأن
ا
شاعرا مثل ابن الرومي
نراعي في الوقت عينه تطور مفهوم الشعر عند الشاعر الواحد ...ولعل إغفال هذا البعد الخطابي جعل
يتكرر في االتجاهات الثالثة ،والسبب أن لديه أب ا
ا
ا
شاعرا
جميعا ..وهذا السبب نفسه جعل
ياتا متفرقات تنتمي إلى هذه االتجاهات
مثل "مهيار" يرد مرة في االتجاه األول ومرة أخرى في االتجاه الثالث!...
َّ
حاد وقطعي ،وال يؤخذ من ظاهر البيت الشعري ،باعتباره وحدة معرفية
أضف إلى هذا أن املوقف من التراث ال يتشكل على نحو ٍ
ا
منجزا ا
منتهيا في التاريخ ،وإنما هو فاعلية مستمرة في الحاضر،
معزولة عن بعدها الفني وسياقها النص ي واالجتماعي؛ فالتراث ليس
ا
جديدا؛ فهذا األصل -على فرض وجوده – يستمد وجوده من التفاعل مع
حتى لدى هؤالء الشعراء الذين اعتبروا شعرهم أصال
ا
التراث ،وإن كان بالرفض والتعديل ،أو باقتراح بدائل أخرى ،فهذا ال يعني استبعادا للتراث أو إزاحة له ،وإنما يعني أننا إزاء موقف
منه ،وكل موقف متعالق بالضرورة مع ماضية بقدر ما هو متعالق مع حاضره.
ا
ما يجب تأكيده هنا أن العالقة بالتراث شديدة التعقيد ،سواء أظهر الشعراء ميال إلى فكرة االحتذاء أو إلى التمرد أو التأسيس
لواقع مغاير وشاعرية جديدة .ومن هنا يتفاوت حظ الشعراء من التأويل والتعامل مع التراث؛ فالجدل مستمر بين شروط التلقي
التي يفرضها الواقع املعيش وشروط تأويل القديم واستمرار فاعليته وتأثيره وتنوع درجات هذه الفاعلية.
فالحقيقة املؤكدة أننا إزاء شعر مغاير ملا سبقه ،شعر يفارق العفوية القديمة ويحتفي بالروية والتأمل ،وأن هذه الظواهر الحظها
ا
القدماء فأطلقوا عليه ا
شعرا محدثا ،ووصفوا شعرية هذا التيار الذي ابتدأ بـ"بشار" بطريقة املحدثين  ...والالفت أن هذا املعنى
شاعرا من شعراء هذا التيار التحديثي؛ فقد صار الشعر ا
ا
علما مستقال ،وغدا الشاعر
يخصص له الكتاب فقرة مطولة ال تستثني
ا
ا
مفهوما للقصيدة يقرنها بالتفرد والتميز ،فتجاوز
واعيا بتغير مجتمعه ،وله موقف من قضاياه ،وعليه فقد قدم هؤالء الشعراء
هؤالء الشعراء ألسالفهم "ليس محض تغيير في شكل القصيدة وأساليبها ،بل كان قبل ذلك ،محاولة لصياغة تصورات معارضة
ّ
عن الكون واإلنسان .والرغبة في تغيير الشكل ،أو معارضة التصورات القائمة ال يمكن أن تبدأ فعلها إال بعد تخلق إحساس بعدم
الرضا عما هو كائن أو ثابت ،على مستويات متعددةـ فمثل هذا اإلحساس يفجر الوعي بضرورة التغيير ويقود إلى الحداثة")1(.
فالقصيدة العباسية لم تتشكل عبر التعالق بالتراث فحسب ،ولم يميزها وعي الشاعر بلحظته التاريخية املتغيرة وحدها؛ وإنما
أدرك الشعراء – بجوار ذلك  -فاعلية الخيال وقدرته على تشكيل عالم القصيدة على نحو متميز وخاص .صحيح أن جلهم قاربوا
ذلك عبر ثنائية املبالغة والغلو ،أو الحقيقة والكذب ،وأنهم حذروا من املبالغة ،وأكدوا على الحضور العقلي والعالقات الواضحة
غير املغالي فيها في بنية الصورة ،فلم يقبلوا التداخل بين األشياء وراعوا فكرة املناسبة بين اللفظة املستعارة واملعنى الذي استعيرت
له ...الخ.
كل هذه األفكار حول ماهية الشعر وعالقته بالواقع ال يمكن استيعابها ا
بعيدا عن الوظيفة التداولية للشعر في هذا السياق
االجتماعي؛ فالشعر لم يكن قوال جميال فحسب ،وإنما كان قوال جميال وتداوليا في الوقت نفسه ،وبدهي أن التداولية فيه ال تنفك
عن الوظيفة الحجاجية واإلقناعية التي يؤديها.

 - 1جابر عصفور :قراءة التراث النقدي ط( )1دار سعاد الصباح – الكويت – القاهرة 1992م ص 142
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وال يمكن التطرق إلى العالقة بين الشعر والواقع ،ا
بعيدا عن الوعي بالتحول الكبير الذي أصاب القصيدة على يد تيار الحداثة
من حيث عالقتها بغيرها من أشكال القول وعلى رأسها علوم املنطق والفلسفة والكالم ،وهنا يؤكد كتاب "مفهوم الشعر" الوحدة
ا
املصدرية للعلم والشعر ،وأنهما ال يتناقضان من حيث كونهما نشاطا اجتماعيا إنسانيا ،وإن نهج كل منهما سبيال مغايرة للخر،
بمعنى أنه إذا كان" الوعي العلمي يقدم صورة ذهنية أو عقلية عن الواقع فإن الوعي الفني يقدم صورة تخيلية ،وبالتالي يمكن القول
بأن "الصورة األولى تجيء عبر العقل ،أما الثانية فتجيء عبر التخييل")1(.
فالشعر إذن متصل بغيره من تيارات الفكر املحايثة له ،وهذه التيارات قد انغمس فيها بشكل مباشر معظم شعراء هذا التيار،
األمر الذي صبغ شعرهم بهذه الصبغة ،وجعله صنعة يلتقي فيها العقل بالتخييل ،وهذا الجانب انشغل به شعراء هذه الحقبة،
وقد اتهم "أبو تمام" مثال من قبل "دعبل" ّ
أن شعره أشبه بالكالم منه بالشعر ،في إشارة تفيد تأثره بهذه املذاهب ،والالفت أن
انبثاث هذه املقوالت في شعر هؤالء الشعراء نتيجة  -فيما يؤكد كتاب "مفهوم الشعر"  -غياب الدور النقدي ،أو تقصيره في الوعي
بهذا التحول الذي وسم هذه القصيدة ،وبسبب هذا الغياب ،صار الشاعر يمارس دور الناقد ...لقد َّ
ألح هؤالء الشعراء على القيمة
املعرفية لنصوصهم ،وسواء ّ
أقر لهم النقاد بذلك أم اختلفوا ،فالنتيجة املستخلصة أن الشعر يمكنه أن يستوعب تيارات عصره
لغويا يعتمد على التخييل ويصوغ ا
الفكرية ،دون أن ينفي ذلك طبيعته املائزة باعتباره ا
فنا ًّ
ًّ
جماليا للشاعر)2(.
موقفا
( )4ال يكتمل "مفهوم الشعر" دون الوعي بأداته؛ باعتبارها مصدر اختصاصه ،وهذا ما يفرد له كتاب "مفهوم الشعر" املبحث
الثالث واألخير ،وهذا يعني أننا إزاء بحث يتجه مباشرة صوب التصور اللساني ملفهوم الشعر ،كما تبدى في نصوص شعراء هذه
الفترة؛ فالحديث عن املعجم الشعري يشدنا بالضرورة إلى الجدل التراثي حول ثنائية "اللفظ واملعنى" ،وانقسام الشعراء والنقاد
حوله ،وهذا جدل يصعب فهمه ا
بعيدا عن التصور امليتافيزيقي للعالم ،وثنائية العرض والجوهر التي وجدت تجليها في ثنائية اللفظ
واملعنى.
يمكننا – بطبيعة الحال -أن نتحدث عن هذا الجدل في غير الثقافة العربية؛ فقد ذهب "أفالطون" ا
قديما ،ومن بعده الفلسفة
ا
املثالية إلى أن املعاني واألفكار موجودة في عالم املثل؛ انطالقا من أن الوعي أسبق في الوجود من املادة ،وأن األلفاظ مجرد محاكاة
ملا هو موجود في عالم املثال ،ولذا فهي تقارب الحقيقة وال تساويها ،ولكن هذه القضية أخذت ا
بعدا عقديا لدى الفرق اإلسالمية،
وتفريقهم بين القرآن املوجود بين أيدينا بما هو ظاهرة لغوية تاريخية والكالم النفس ي اإللهي القديم عند األشاعرة بشكل خاص.
وفي هذا اإلطار من الجدل اللساني والعقدي ،نظر النقاد والشعراء إلى اللفظ بشكل مستقل أو شبه مستقل عن املعنى ،ومن ثم
ا
شروطا للفظ تناسب املعنى ،فيقول بشر بن املعتمر (210هـ) في صحيفته الشهيرة "ومن أراغ معنى ا
كريما فليلتمس له لفظا
وضعوا
ا
كريما ،فإن حق املعنى الشريف اللفظ الشريف)3(."..
ا
ًّ
كما تحدث الجاحظ عن ضرورة اختيار األلفاظ التي تناسب مقام التلقي ،فال ينبغي أن يكون اللفظ ًّ
سوقيا ،وال
عاميا وساقطا
ينبغي ا
وحشيا ،إال أن يكون املتكلم ًّ
أيضا أن يكون ا
ًّ
بدويا أعرابيا ،فإن الوحش ي من الكالم يفهمه الوحش من الناس ....أزعم أن
غريبا

 - 1مفهوم الشعر ،ص304
 - 2السابق ،ص316
 - 3البيان والتبيين ج 1تحقيق وشرح عبد السالم هارون ،ط( )7مكتبة الخانجي – القاهرة 1998م ص136- 135
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سخيف األلفاظ مشاكل لسخيف املعاني ،وقد ُي ْحتاج إلى السخيف في بعض املواضع ،وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من
األلفاظ والشريف الكريم من املعاني")1(.
لقد بدت اللغة الشعرية – في هذا اإلطار  -قرينة اللغة التداولية ،ولذا مال جل الشعراء إلى تأكيد املفاهيم القديمة أو الشروط
القديمة حول اللفظ ،الذي أصبح مجرد وعاء للمعنى ،وأن هذا الوعاء ال يتكشف لنا إال في سياق تركيبي ،وعليه فاللفظ يجب أن
يكون ا
دقيقا في تأدية وظيفته داخل سياقه ،ا
بعيدا عن الحوشية والغرابة ،ا
تماما كما أشار ابن طباطبا العلوي بقوله" :إن أحسن
الشعر ما يوضع فيه كل كلمة موضعها حتى تطابق املعنى الذي أرديت له ،ويكون شاهدها معها ال يحتاج إلى تفسير من غير ذاتها")2(.
وما يحدثنا عنه ابن طباطبا ،هو ما انتبه إليه كثير من شعراء هذا التيار ،وهو ما يمكن وصفه باملناسبة السياقية أو ما يتحدث
عنه البالغيون تحت مفهوم "التمكين" ،ومن الصعب هنا أن نستنتج أن املطابقة التي يشير إليها العلوي تعني الوضوح الكامل،
كثيرا داللتها املعجمية ،أو َّ
الذي يجعل لغة الشعر أو املفردة اللغوية في الشعر ال تتعدى ا
أن البناء الشعري يشابه البناء اللغوي
العادي ،وإن كان الحديث عن تناسب اللفظة في سياقها ضروريا في كل كالم ،فما يرمي إليه العلوي هو شروط التناسب بشكل
عام ،وهو هنا لم يتجاوز حد اللفظة املفردة ،وإال فالعلوي نفسه يرى أن الشعر ال يقوم إال في وجود طبع ومعرفة ودربة وإملام
بموروث العرب في هذا املجال)3(.
وربما بأثر من حديث اللغويين وحرصهم على ثبات اللغة ،وحرص شعراء الحداثة على تأكيد أصالتهم بدت الشروط اللغوية
مهيمنة على مفهوم اللفظة لديهم ،وال يقدح ذلك في اجتهادهم وتأكيدهم فرادة التجربة الشعرية لديهم ،فبشار – رأس هذا التيار-
يدرك "أن لغة الشاعر ال تستم ّد معيارها من التراث فقط ،بقدر ما ُت ّ
ستمد من تجربة الشاعر وإحساسه الدائم بالتغير الالفت في
واقعه")4(.
لقد راعى الشعر هنا الشروط القديمة املطلوبة في فصاحة اللفظ والتركيب ،بشكل عام ،دون أن يعني ذلك تماهي الشعر
بالخطابة مثال؛ فالشعر ومعه الخطابة حايثهما اإلنشاد واألداء في كل املراحل ،ومن البديهي أن يتصل اإلنشاد بسالمة املخارج
ووضوح املعاني ،والنفور من الغريب واملستكره ،ومراعاة املقام ،وهذا ال يتعلق بماهية الشعر أو الخطابة ،وإنما يتعلق بالدور أو
الوظيفة التداولية التي جعلت إصابة الهدف بالغة ،واستمالة املتلقي غاية.
تماما كما يقول أبو هاللَّ :
لقد تحدث الجميع  -تقريبا  -عن اإليجاز وكثافة الشعر مقارنة بغيره ،ا
"إن اإليجاز بجميع الشعر أليق،
وبجميع الرسائل والخطب ،وقد يكون من الرسائل والخطب ما يكون فيه اإليجاز ًّ
عيا ،وال أعرفه إال بالغة في جميع الشعر ،ألن
سبيل الشعر أن يكون كالمه كالوحي ،ومعانيه كالسحر مع قربها في الفهم ،والذي ال بد منه من حسن املعرض ووضوح الغرض")5(.
وهذا الوعي بداللة املفردة وضرورة تمكنها في سياقها التركيبي حايثه وعي مماثل بطبيعتها الصوتية املائزة ،وهذا ما جعل كتاب
مفهوم الشعر يتحدث عن البنية اإليقاعية باعتبارها أحد تبديات هذا الطرح اللساني.

 - 1السابق ،ج  1ص 144
 - 2مفهوم الشعر ،ص 411
 - 3نفسه ،ص 411
 - 4نفسه ،ص 415
 - 5نفسه ،ص 428
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بالتأكيد ،ال يمكننا أن نتحدث عن الشعر دون الحديث عن اإليقاع ،وال يمكننا الحديث عن اإليقاع دون التمييز بينه وبين
العروض (الوزن) واملوسيقا ،وال يمكننا أن نرادف بين هذه املفاهيم؛ فإذا كان اإليقاع ينبع من حركة الداللة في النص فإن الوزن
هيكل شكلي تتوزع على فضائه التشكيالت املوسيقية املختلفة ،التي ينتجها التماثل والتخالف الصوتيين على مستوى األصوات
املفردة ،ا
تماما كما ينتجها التوازن على املستوى األوسع منه ،وهذا ما نجده من عناية الشعراء بتصريع املطالع ،وحديث البالغيين
عن ظواهر املوسيقا املختلفة كالترديد والتكرار والجناس وحسن التقسيم  ...وكل هذه الظواهر على اختالفها تتصل باإلطارين:
الصوتي املعزول واللفظ املفرد والتراكيب ،وعلى هذا "تنعقد الصلة القوية بين البناء الصوتي في لغة الشعر ،وبين البناء الصرفي
والعالقات النحوية املتبادلة ،بحيث يمكن القول بحتمية العالقة بين الصوت والداللة")1(.
لقد أشار الشعراء – على طريقتهم – إلى أهمية الصورة الشعرية ،فـ "ابن الرومي" مثال يعتبر الشاعر ا
مشبها ،ومعروف أن التشبيه
تماما كما تحدث الجاحظ عن القران بين الصياغة والتصوير ،ونجد ا
آلية تصورية مهيمنة على الشعر القديم ،ا
كالما ا
شبيها بهذا
لدى عبد القاهر وغيره ،ومثل هذا اإلشارات تكثر في الشعر القديم ،وهي غالبا موضع نقاش وسؤال وجواب ،وهي تشير بوضوح إلى
الوعي القديم بخصوصية الصورة أو أهميتها ..فقد" ارتبطت الصورة ،لدى كثير من هؤالء ،بالشكل ،أي إنها شكل املعنى ،والشكل
الشعري كان أكثر القضايا التي شغلت النقاد العرب أو معظمهم وكذلك الشعراء")2(.
تبدو الصورة إذن لدى بعض الشعراء مشدودة إلى فكرة التقاليد الثابتة ،ولذا فإن املبالغة التي تضيع بمقتضاها املعالم والحدود
غير مقبولة لدى الفهم التقليدي؛ فالصورة في النهاية -كما يرى الحاتمي  -ال يجب أن تعدل عن الحقيقة  ...ويمكننا بطبيعة الحال
رد هذا النقاش في شعر املحدثين إلى هيمنة املبدأ االعتزالي حول التحسين والتقبيح باعتباره قاعدة عقلية ،وليست خاصية في
الش يء املصور نفسه ،األمر الذي جعل أشعر الناس في نظر العسكري من " يأتي إلى املعنى الخسيس فيجعله بلفظه ا
كبيرا ،أو إلى
ا
خسيسا")3(.
الكبير فيجعله بلفظه
ولكننا نجد توجها – لدى الشعراء املحدثين -يرى الصورة ا
تركيبا وتفاعال بين املكونات األولية ،فالشاعر يخلق من اللغة :املفردات
ا
ا
والصيغ واألصوات ا
جاهزا ،وإنما هي حصيلة
جديدا من العالقات لم تكن معروفة من قبل ،وعلى هذا فالصورة ليست معطى
نظاما
تفاعل تركيبي نشط ،ولعل هذا ما ميز شعر الحداثة بشكل عام ،ولكن الكتاب يؤكد أن هذا لم يكن التوجه السائد لدى هؤالء
الشعراء ،فيرى أن الصورة التقليدية التي تنطلق من هيمنة الشكل وثبات املعنى هي التوجه املهيمن)4(.
ا
تحديدا يحتاج إلى ش يء من املراجعة ،خصو ا
صا وقد تقلصت صفحاته رغم أهميته،
والحقيقة أن هذا املستخلص في هذا املبحث
فلم يتجاوز سبع ورقات ،وال يمكن فهم هذا املستخلص في ضوء تأكيد الكتاب نفسه وعي الشعراء بطبيعة زمانهم وخصوصية
تجربتهم الفردية والجماعية ،باإلضافة إلى حداثتها مقارنة بالشعر السابق عليها.
في الفصل األخير لهذا املبحث  -ال يتجاوز ست ورقات  -يناقش الكتاب مفهوم "البنية" كما ورد في شعر هذا التيار ،وصحيح أننا
نجد كلمة البنية ومشتقاتها في نسج هذا الشعر ،إال أن الحديث عن وعي الشعر بمفهوم البنية باعتبارها "بنية فنية تشكيلية تتميز

 - 1نفسه ،ص449
 - 2نفسه ص 475
 - 3أبو هالل العسكري :الصناعتين 380
 - 4مفهوم الشعر ،ص 477
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بأنها كلية ،وبأنها ذات تحوالت مستمرة" )1(.أمر يحتاج إلى مراجعة ،ليس ألن هذا املعنى إسقاط معاصر على مفردات لغوية ال ترقى
لكونها مفاهيم نقدية فحسب ،وإنما ألن القصيدة العربية تعتز بوحدة البيت الشعري ،باعتبارها وحدة مستقلة يمكنها أن تنتزع
من سياقها ويتمثل بها في املواقف املختلفة ،كما يمكن في أحيان غير قليلة تغيير مكانها دون أن يشعر املتلقي بوجود خلل ما ،وهذا
ال يعني أن القصيدة العربية ال بنية لها ،أو أنها كومة من الرمال على حد تعبير العقاد في انتقاده إلحدى قصائد شوقي ،وإنما يعني
أن الشعر القديم لم يقدم وعيا ملا يمكن تسميته بنية القصيدة.
ولعل الشواهد التي قدمها هذ ا الفصل تشير إلى بنية البيت الواحد وتحديدا إلى منطق بنائه ،وال تشير إلى بنية القصيدة أو خطابها
الكلي ،فقول ابن الرومي:
 -1بنية من منطق محكم ** فننتها فيك وصرفتها
وقول البحتري:
ً
 -2فإذا ما بنيت بيتا تبختر** ت كأني بنيت ذات العماد
وقول ابن الرومي:
 -3قوال ملن عاب شعر مادحه ** أما ترى كيف ركب الشجر
ركب اللحاء والخشب الـ ** يابس والشوك بنية الثمر
ففي ( )1يتحدث ابن الرومي عن منطق بناء الفكرة وقدرته على تصريف القول ،وهذه إحدى سمات شعر ابن الرومي التي انتبه
إليها الدارسون )2(.وفي ( )2يتحدث البحتري صراحة عن البيت الشعري ،أما في ( )3فابن الرومي يستعير للشعر صورة الشجر وما
ينطوي عليه من لحاء وخشب وشوك وثمر ،وهذه الصورة تحديدا يقدمها ابن الرومي دفاعا عن الطابع الخطابي في قصيدته،
وإفراطها في الطول وكثرة استطراداتها ،وهذا أحد املآخذ التي كان يوجهها له معاصره)3(.
أي أن حديثه هنا مجرد دفاع عن شعره وتبرير للبعد الخطابي لديه ،وليس حديثا يمكننا أن نستخرج منه ا
فهما محددا لوعي نظري
بمفهوم مركب مثل مفهوم البنية.
والحقيقة أن إغفال هذا البعد التداولي للقصيدة العربية ،فضال عن اقتطاع األبيات من وحداتها الخطابية كان وراء مستخلص
مثل هذا:
"إن هذه املقارنة بين نمو الشجر وتركيبه ،وبين الشعر وتركيبه ،وما يترتب على هذه املقارنة ،من نشاط التركيب ،وتفاعله
بالتصوير واإلفضاء إلى البنية ،تؤكد املفهوم السابق الذي ساقه ابن الرومي للبنية")4(.
لقد تحدث النقاد الذين سبقوا هؤالء الشعراء والذين جايلوهم عن وعي قوي بدور التأليف والتقسيم في إقامة القصيدة ،تحدث
ا
وضوحا .كما تحدث الجاحظ من قبله وأكثر من الحديث عن التالحم والسبك
أبو هالل عن أن حسن تأليف القصيدة يزيد املعنى

 - 1نفسه ،ص491
 - 2انظر طه حسين :من حديث الشعر والنثر /مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2013م ص 131
 - 3انظر :ابن الرومي الشاعر املجدد .د .ركان الصفدي ،الهيئة السورية العامة للكتاب2012 ،م ص324
 - 4مفهوم الشعر ،ص490
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ا
ا
والسالسة ،وقال صراحة :إن " أجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء سهل املخارج ،فيعلم لذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا
واحدا ،فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان")1(.
وهذا يعني أنه من الصعوبة بمكان استنباط مفهوم واضح لبنية القصيدة في هذا الشعر ،فال يمكننا مثال أن نقول :إن البنية في
هذه النصوص ":ال تتألف من عناصر خارجية تراكمية مستقلة ،بل هي تتكون من عناصر داخلية خاضعة للقوانين املميزة لها "...
أو أن نقول إن البنية خاضعة لتحوالت مستمرة في ضوء قوانين التحول والنهائية اإلبداع)2(."...
*
نحن إذن إزاء مقاربة تتسم بالتعمق واالستقصاء ،وهي تستحق منا الحوار حول منهجها اآنا وحول مستخلصاتها اآنا آخر ،وهي في
هذا وذاك لم تدخر ا
جهدا في متابعة املصادر ومساءلتها ومحاولة استخالص مفهوم للشعر ال تنفصل فيه الوظيفة عن املاهية ،وال
تنفصل فيه الوظيفة أداتها ،ويلتقي هذا وذاك بالسياق التاريخي واالجتماعي والحضاري الذي امتاز به الشعر في العصر العباس ي
عن غيره ،في التشكيل والرؤية ا
معا.
*
ا
ا
ال يمكننا إذن إال أن ّ
وملموسا ،وأنه كان
واضحا
نقر بتحول ما أصاب مفهوم الشعر في العصر العباس ي ،وأن هذا التحول كان
نتيجة جدل موسع مع السياق والتراث والوافد من ثقافات اتصل بها هذا اإلرث ...لقد أكدت هذه الدراسة فكرة التحول والتغير،
ا
ولنا أن نقول إنها بدت منحازة إلى هذا التحول ،لقد كان ذلك ا
طبيعيا ،فالشعر مفهوم ال يعرف الثبات وال التعالي على الظرفية.
أمرا
ا
ولنا باستمرار أن نعيد النظر في مفهوم الشعر ،في ضوء قدرتنا على إعادة قراءة تراثنا على نحو "تحويلي" يجعله ملكا لنا هنا
واآلن؛ فثمة فرق كبير بين القراءة "التحويلية" والقراءة "االستعادية" الساكنة ..وإذا كان عصرنا يمتاز بسرعة كبيرة في التغيير
والتحويل ،فإن هذا  -بالتأكيد  -يصيب "مفهوم الشعر" كما قد يصيب سواه من مفهومات ،وهنا قد يستوجب األمر فتح نقاش
حول الشعرية القديمة ومرتكزات تحولها ،ومحطات هذا التحول ،في الشعرية القديمة على مختلف عصورها ،ومقارنة هذا الذي
كان بما يعرفه املعاصرون من مفهوم الشعر في عصرنا وعالقته بالتيارات الثقافية العاملية وعالقته بتراثنا وسياقات تلقينا الراهنة.
املراجع واملصادر
• ابن الرومي الشاعر املجدد .د .ركان الصفدي ،الهيئة السورية العامة للكتاب2012 ،م
• ابن رشيق :العمدة ج  2تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة 1934م
• ابن منظور :لسان العرب ،ط( )3دار صادر بيروت 1414هـ
• أبو هالل العسكري :الصناعتين (الكتابة والشعر) تحقيق :على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل
إبراهيم ،عيس ى الحلبي ،القاهرة 1971م
• أحمد يوسف علي :مفهوم الشعر ،ط( )1مكتبة األنجلو املصرية 2004م
• جابر عصفور :قراءة التراث النقدي ط( )1دار سعاد الصباح – الكويت – القاهرة 1992م
 - 1البيان والتبيين ج  1ص 70
 - 2مفهوم الشعر ،ص491
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• الجاحظ :البيان والتبيين ج 1تحقيق وشرح عبد السالم هارون ،ط( )7مكتبة الخانجي – القاهرة
1998م
• الجاحظ :رسائل الجاحظ ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ج( )3مكتبة الخانجي ،القاهرة (ب -ت)
• ديوان ابن الرومي ،تحقيق :حسين نصار (ج )1الهيئة املصرية العامة للكتاب 1981-1978
• شوقي ضيف :الشعر والغماء في مكة واملدينة ،دار املعارف ،القاهرة 1979م
• صالح عبد الصبور :قراءة جديدة لشعرنا القديم ،منشورات اقرأ ،لبنان (ب -ت)
• طه حسين حديث األربعاء ،ط( )14دار املعارف بمصر (ب -ت)
• طه حسين :من حديث الشعر والنثر /مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2013م
• عز الدين إسماعيل :تأسس الجمالية في النقد العربي ،ط( )1دار الفكر العربي ،القاهرة 1974
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(The Technical Renew in the Samples of Al_ Akhtal and Malek Ibn Arreb poetry)
 ِخ ِريج جامعة البعث ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ سوريا، عالء عبد العزيزعوده. د:إعداد
Alaa Abdul Azez Aodi Al-Baath University - Syria

Summary
Poetry in general is the result of actuality. It affects and is affected by it. And it suites the developments of motility,
and the latest events. Each poem in the Omayyad Poetry has a linguistic construction, that represents the multi _
characteristics of the poets' stylistics, according to their literary and religious culture.
And this construction consists of internal meaning, by its different references and the from with its on ternaries.
So, some poets turned to renewing their poetic construction to achieve affection. It is clear that the Omayyad
Poetry was affected by the reasons of development due to much political conflicts and the growing of mental desire
in all the Omayyad poets, with their trials to balance the intellect for mentality, and the emotion that have a certain
in fluency in oneself.
So, the importance of the search lies in (The technical renew in the Samples of Al_ Akhtal and Malek Ibn Arreb
poetry poetry) and his studying and what it included of the poem of subjective unity and the introductions in
imitation and the differences of the ruined introductions.
The research studies a group of The construction of the art picture in the poem in the Omayyad age, concludes
with the most important results , and reminds with resources and a authorities.
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َ َّ
ُملخص:
ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
تظهر س ُ
ّ ْ ْ
ْ
ّ
ُ
مات
ستج ّدات
ِ
الشعر نتاج الواقع ،يتأثر به ويؤثر فيه ،إنه يواكب تطورات ِ
األحداث ،ومن هنا ال بد ِمن أن َ ِ
الفك ِر ،وم ِ
ُّ
ُّ
ّ
والفكرية في قصائد شعرائه.
الفنية
عصر
كل
ِ
ٍ
َّ
َ
ّ ّ
ّ
الشعر األمو ّي بناء لغو ٌّي ُي ُ
َ َ
ّ
ّ
للشعراء؛ ٌّ
األدبي ِة
صده
الخصائص األسلوبية
برز ت َع ُّد َد
قصيدة أو ُمقط َع ٍة في
لكل
كل منهم حس َب مقا ِ
ٍ
ِ
ِ
ّ
ْ
ُ
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َ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ردي الخارجي ،وعلى ذلك
والفكري ِة والعقدي ِة ،ويتألف هذا البناء من املضمو ِن ذي الد ِ
الالت املتنو ِ
ِ
عة ،ومن الش ِ
كل (الهيكل) الس ِ
ّ
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
توجه بعض الشعراء إلى التجديد في بناء الشعر لتحقيق التأثير.
ّ
ّ ّ
طور ّ
الشعر األمو ّي لم يكن بمنأي عن بواعث ّ
والالفت ّ
ياسية َ
والع َق ّ
الصراعات ّ
والتجديد؛ لكثرة ّ
الت ّ
الس ّ
دية ،وما تبعها
للنظر أن
َ
ّ
وفيق َ
النزعة العقلية عند عموم شعراء العصر ،مع محاوالتهم ّ
الت َ
ُ
يستلزمه ِم ْن ط ْر ِق أبواب الفكر بمعانيه؛
العقل وما
بين
من تنامي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
والعاطفة وما تح ّركه في ّ
النفوس من األخيلة.
ِ
َ
ُّ
ُ َ
ّ
َّ
َ
نماذج من ش ْعر األ ْخ َطل ومالك بن َّ ْ
ُ
بعض
اسة ما َس َب َق ْت إليه
جديد الف ِن ُّي في
أهمية البحث ( الت
ومن هنا تتمث ُل
الري ِب) في در ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ّ ُ
ّ
التجديد ّ
الشاعرين من ظواهر ّ
الفن ّيّ ،
الدراسة في سياق الحديث عن قضايا :الوحدة املوضوعية في
مما ستتناوله
هذين
ِ
أشعار ِ
ِ
َ
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بناء امل
ِ
شعر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجديد في ِ
ِ
ِ
ُ
ا
ّ
ُ
غفل البحث أث َر البيئة في ّ
جماليات التشكيل ا ّ
لفن ّيْ ،
ُ
من دو ِن ْأن ُي َ
بن َّ
النتاج
من
الريبَ ،مردوفة
ّ ِ
ِ
ِ
ِ
برصد ما تمتلكه تلك األشعار ِ
ِ
ْ َْ ا
ّ ّ ْ ا
ّ
ّ
ّ
ؤية والرؤيا.
الشعريِ ،تبعا
والفك ِر ،ووفقا لثنائي ِة الر ِ
للعاطفة ِ
ِ
ِ
ّ
األسلوبي ّ
وكان املنهج ّ
يخي يعينون على إتمام هذه ّ
الن ّ
والتار ّ
ّ
الدراسة ،والتي بحثت في مالمح عصر جديد،
قدي إلى جانب املنهجين
ا
ا
ّ
ّ
جديدة ،برز فيها ّ
ُ
واالجتماعية َ
والع ّ
ّ
االتجاهات ّ
ّ
الس ّ
التجديد
زمنئذ أفكارا
ياسية
تشعبت فيه
قدية ،فحملت أنساق الخطاب الشعر ّي ٍ
ّ ّ
ّ
الشعر األمو ّي لم يكن شعر عاطفة فحسب؛ بل حمل بذور ّ
الفن ّيّ ،
تطور ّ
عقلي فكر ّي.
مما يثبت أن
ُ
ُ
َ
ّ
ُ ّ
ّ
َ
الحديث عن منهج البحثّ ،
ومالك ِبن
نماذج من شعر األخطل
حليل
مة ،يتلوها
ُي ْبنى البحث على مقد ٍ
ِ
ثم يتناول بالدر ِ
اسة والت ِ
ُ
ّ ّ
ّ ا ّ
ّ
ّّ ُ ُ
َّ
در واملراجع.
الر ِ
هرس املصا ِ
يب متعددة بتعد ِد ظواهرها الفنية ،ويختتم البحث بأهم النتائج فيه ،ثم ِبف ِ
ّ
ّ ّ
الشعر األمو ّي ،العصر األمو ّي ،األسلوبّ ،
الكلمات املفتاحية :األخطلّ ،
الت ّ
طور.
الفن ،الشعر،
التجديد ،البناء الف ّن ّي،
ً
أوال :املقدمة:
يشير ُ
ُ
فحسب ،في
بعض دارس ي تاريخ األدب العربي ـ ومنهم نجيب محمد البهبيتي ـ إلى ّأن العصر األمو ّي عصر الشعر العاطفي
ّ
ا
التجديد ّ
حامال ّتيا ات ّ
إشارة إلى ّ
الفن ّي ،ا
بناء على تقسيمهم عصور الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث
أن هذا العصر لم يكن
ر
ُ َ ُ
ّ
ّ
ّ
ُ
الجاهليين إلى ما قبل اإلسالم بقليل،
عرف من الشعراء
ويمتد من أقدم ما ي
ابع الفني،
عصر الشعر ذي الط
الهجر ّي إلى ثالثة؛ هي
ِ
َ َْ َ
َ َ ّ
ّ
َ
ُ
ّ
علي(ت176ه)،
ابن هرمة إبراهيم ِبن ٍ
عر ذي الطابع العاطفي ،ويمتد قبيل اإلسالم بقليل وينتهي عند ساق ِة الشعر ِاء ِ
وعصر الش ِ
ّ ّ ُ
َ ّ
الث َ
فع ْ
ّ
العقلية ،وقد
بأولئك الشعر ِاء؛ وينتهي بأبي ّتم ٍام(ت231ه) املعروف بصناعته
ص ُر الشعر ذي الطابع العقلي ،يبدأ
وأما الث
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َ
ّ
ّ
ُي ُ
ّ
ّ
لحق به ك ٌّل من ابن ّ
الر ّ
واملتنبي(ت354ه) املوفق بين الحكمة والفلسفة ،باإلضافة
املنطقية،
صاحب التسويغات
ومي(ت283ه)
ِ
ّ
الش ّ
إلى أبي العالء ّ
عرية(.)1
املعر ّي(ت449ه) وفلسفته
ا
والعصر ّ
َ
العباس ّي
عصر الشعر ذي الطابع العقلي ،إذ ُج ِع َل متزامنا
والالفت للنظر ما جاء من حديث عن مرحلة العصر الثالث
ِ
ّ
ا
ُ
ّ
األو َلّ ،
َ
َ
ّ
ّ
وكأن بداية ظهوره مقصورة على ذلك العصرّ ،
العقلية من تجديد،
مما َي ُع ُّد ُه البحث إغفاال ملا لحق ظهور الشعر ذي النزعة
ّ
التجديد ال ّ
وأدبية في العصر األمو ّي كانت من املُرهصات لظهور ّ
إرهاصات ّ
الشعر ّ
ّ
العباس ّي ،فقد برز
فن ّي في
فكري ٍة
ومن
ٍ
وسياسي ٍة ّ ٍ
ِ
ً
أغراضه وموضوعاته املتفرعة ،بدءا بشعر السياسة وما فيه من ِحجاج وسجاالت منطقي ٍة،
التجديد في الشعر األموي في
ِ
ً
ُّ
ُ
العقلية في
نهضت الحياة
دحض وجهة النظر األخرى بالعقل واملنطق ،يقول شوقي ضيف" :
وإردافا بشعر النقائض الرامي إلى
ِ
ِ
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ّ َ
دينية وغير ّ
عمت موجة من املناظرات ّ
واسعا ،كان من آثاره أن ّ
ف ٌ
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دينية ،وتحت تأثير هذه املناظرات أل
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ِ
ُ
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َ
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ِ
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وأفكار جديدة تحاو ُل طرق
قصائد اقتصرت عليه(،)3
النقائض؛ وإنما ُيرى في شعر الغزل ،وما فيه من
ٍ
ا
ا
ّ
ّ
ّ
ا
دفاعا عن ّ
وانتهاء
بتشعباته،
حبهم أمام عادات املجتمع وأعرافه ،وصوال إلى شعر الوصف
باب العقل ابتكرها الشعراء العشاق
بشعر املديح.
ا ّا
ا
ا
ّ
ّ
ّ ّ
كر ذلكّ ،
ولكنه َ
فإننا ال ُن ْن ُ
تاما جملة
ليس امتدادا
وإن كانت هناك آراء ترى في بناء الشعر األمو ّي امتدادا لبناء الشعر الجاهلي،
ا
ّ
َ
ا
ا
ا
ّ ّ
ّ
فاعلية ُن ْ
ّ
ض ِج الحي ِاة
نظيم وامل َد ّني ِة ،ومن
وتفصيال ،شكال ومضمونا وعاطفة ،إذ
تهيأ للشعر في العصر األموي من مؤثر ِ
ِّ
ات الت ِ
ّ
ّ ّ
قافية َ
والع َق ّ
َ
ّ
ّ
ّ
الجاهلي.
عر
ات
أطلعت
خارجي ٍة
فتوحات
والعقلي ِة( ،)4ومن
دي ِة
العرب على حضار ٍ
ٍ
ِ
ٍ
الث ّ ِ
جديدة؛ ما لم يتهيأ للش ِ
ً
ُ
َ
العصر األموي ليثبت أن التطور الفني لم يكن مقصورا بالجملة على العصر
تلقاء الشعر في
ومن هنا يتوجه هذا البحث
ِ
ا
العباس ي ،بل كانت هناك محاوالت سابقة للتجديد تمثلت في الشعر األموي ،وخصوصا في شعر األخطل ،وهو ما ما سنقرؤه في
نماذج من شعره.

ّ
البهبيتي ،ج ،1ص. 58
 )1تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري :نجيب محمد
ً
ً
ُ
ُ َ ْ
ُ ُ
هرس املصادرواملراجع.
اقت ِضبت تفصيالت املصادرواملراجع في الحاشية درءا للتكرار ،وستذكر كاملة في ِف ِ
ّ
ّ
طور ّ
ّ )2
عر األمو ُّي بين ّ
الت ّ
الش ُ
الفن
والتجديد في الشعر األمو ّي :شوقي ضيف ،ص ،9وانظر :ص75ـ 76ـ 77ـ 78ـ 79ـ 80ـ 81ـ 277ـ 278ـ 279ـ  ،280وانظر:
ّ
والسلطان :عبد املجيد َز َرا ِقط ،ص 315وما بعدها.
ُ َّ
ّ
ّ
جارب الغز ّلي ُة بالبناء ّ
"استقلت ّ
 )3يقول صالح ّ
الدين الهادي في ّ
الت ُ
للعمل الشعر ّي (القصيدة أو املقطعة)،
الفن ّي
تطور غرض الغزل في العصر األمو ّي:
ِ
ِ
ِ
ّ
ص في هذه ّ
وظهر ّ
وصل إلينا ْ
يكن ل ّ
التجارب ،بينما لم ْ
ّ
قبل هذا العصر في ّ
خص ُ
الت ُّ
فبالنسبة ملا َ
مستقل َ
ٌّ
َ
من غز ِل
الجاهلي َين،
األغلب،
األعم
فن الغز ِل وجود
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُِ
ِ
ّ
ّ
ا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ْ
ّ
َ
َ
القصائد التي أفردت للغزل" ،اتجاهات الشعر في العصر األمو ّي :ص ،419وانظر :الت ّ
طور والتجديد في الشعر
قليل جدا من
لم نقف إال على ٍ
ِ
عدد ٍ
ِ
ِ
ِ
ُّ
األمو ّي :ص( ،83بتصرف).
ّ
ّ ا
ّ
للتحوير ّ
طور فيها ،وأخضعها ّ
الجاهليةّ ،
ّ
ولكنه ّ
ّ
وبتطور
والتوليد ،تأثرا بعقيدته الجديدة
 )4يرى شوقي ضيف ّأن الشاعر األمو ّي تعلق بمعرفة املعاني
ُ َّ
َّ
َ ُ
ّ
امل ّ
َ ّ
ّ
ُ
ُ
فالش ُ
العقل ال ّ
حدثو َن
الكالم
وأصحاب
والفقهاء
اعر األمو ُّي تعل َق
عربي ،يقول" :
نحو ما كان ِ
ِ
ِ
بمعرفة املعاني الجاهلي ِة ،وأخضعها للد ِ
رس املنظ ِم ،على ِ
ّ
َ
ُ
ْ
في العقيدة ّ
َ
أسعفت ُه ّ
الد ّ
اندمج فيها من طر ِق جدال وحوار ،على ّ
كل ما أر َاد
عقلي ُت ُه الجديدة التي بناها في هذا العصر ،وما
يني ِة يدرسون ويبحثون ،وقد
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ّ
ّ
الشعر األمو ّي :ص ،83وانظرّ :
طور ّ
من تحوير وتوليد في املعاني"ّ ،
الت ّ
العصر األمو ّي :ص .419
في
عر
الش
جاهات
ات
في
جديد
والت
ٍ
ٍ
ِ
ِ
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ً
ثانياُ :
منهج البحث:
ـ
ُ
ٌ
ً
َ ْ ُ
ْ
بحثت في الشعراألموي()1؛ وقد ْ
صوص
من ن
حليل نماذج
سعي ُت إلى
يأتي البحث إكماال ملا انتهت عنده دراسات سابقة
ِ
العناية بت ِ
ِ
ّ ّ ْ
ُ ْ
ً
تحليال نقدي ًا ،وذلك بد اسة أبنيتها ّ
املنهج األسلوبي،
غوي ِة وف َق
تشكيالتها الل
والحك ِم على
الفن ّي ِة،
شعر األخطل ومالك بن الريب
ِ
ر ِ ِ
ِ
ّ
ُ
َ
ْ
ُ
صوص ِمن ُم َ
لخطاب.
ات ا
اسة ما تنضوي عليه الن
أويلي
كذلك
واستعنت
ضمر ِ
الستكمال در ِ
ِ
ِ
باملنهج الت ِ
ِ
ُ
ً ُ
ناقشة والت ُ
حليل:
ـ ثالثا :امل
ّ
ا
ا
ُ ّ
ُ ّ
َ
الصدور ،ومن هنا ّ
نفوذا إلى ّ
الشعراء في العصر األمو ّي
توجه بعض
وأسبق
أحك َم ْت صنعة الشعر كان أبلغ تأثيرا في القلوب،
كلما ِ
ّ
ّ
َّ
ّّ
املبرزين في التجديد الشعري،
إلى التجديد في البناء الفني لتحقيق التأثير املنشود ،وكان األخطل ومن بعده مالك بن الريب من ِ
ومن تجديدهما الفني ما يأتي:
َ ْ َ ُ َّ
الت ْج ِد ْي ِد ُّي (اله َج ُّ
ائي) في بناء ِش ْع ِر األخطل(:)2
 )1ـ الوحدة املوضوعية واملطلع
ِ
َ َ ّ
َّ
َ
َ ّ َ ْ
األخطل فيها في ْ
ُ
وتحسين أبنيتها
تنقيح أشعاره
أثر في
ترعرع
ض ّري ِة التي
ال يخفي ما للبيئة الح
ِ
ِ
الحي ِرة ودمشق؛ ثم مد ِح ِه األمويين من ٍ
ِ
ُ
ّ
ا
ّ
َ
ْ ُ ْ َ
ّّ
ََ
()3
املهم في
اجم على أنه من
أثر املعاصر ِة ِ
الفني ِة ،وقد أج ِمع في كتب األدب والتر ِ
أشعر أبناء عصره بعد ٍ
جرير والفرزدق  ،فضال ِ
عن ِ
ِ
ً
َ ا
ا
ا
ّ
ُ
وينافحهّ ،
تجويد بناء الشعر ،فاأل ُ
َ
مما جعل له ن َفسا طويال في الشعر،
أبناء زمانه ـ
خطل عاش زمنا يهجو جريرا (ت110ه) ـ
أشعر ِ
ا
ّ
التجديد في شعره ،إلبراز ّ
ولعل ذلك حدا به إلى البحث عن ّ
وخبرة بأشعار فحول عصرهّ ،
الت ّميز الشعر ّي.
ّ
ّ ّ
وإنما كان ّ
الت ّ
وجه إلى وحدة البيت واستقالله
لم تكن الوحدة املوضوعية (وحدة القصيدة) شائعة في موروث الشعر العربي،
الن ّقاد ُ
بالفكرة ،وقد اختلف ّ
ّ
املوضوعية ،فهي عند ابن طباطبا العلو ُّي(ت322ه) ال تقتصر
القدامى في تناولهم مفهوم الوحدة
معانيها فحسب ،بل تشتمل كذلك على البناء الخارجي (الهيكل) ّالذي ّ
على حسن مواءمة األلفاظ َ
يضم األبيات بعضها إلى بعض،
ّ
َ
ّ
اعر َ
الش ُ
قصيدة
بناء
ويؤلف بين ق وافيها كسلك جامع ،وهو ما يجب على الشاعر مراعاته حين قرضه أبياته ،يقول " :فإذا أراد
ٍ
ّ
ّ
ُ
من األلفاظ ّالتي ُت ُ
ض املعنى ّالذي ُ
بناء الشعر عليه في ف ْكره نث اراَّ ،
وأعد له ما ُي ْلب ُسه ّإيا ُه َ
يريد َ
مخ َ
توافقه،
طابقه ،والقوافي التي
ِ
ِ ِ
ِ
ِّ
ُ
ُ ََ
لس له القو ُل عليه ،فإذا ّات َ
فق له بيت ُي ِ ُ
والوزن ّالذي َي ْس ُ
َ َْ
تقتضيه
غل القوافي بما
ِ
شاكل املعنى الذي يرومه أثبته ،وأعمل ِفكره في ش ِ
ِ
ّ ُ ُ َ ْ
ُ ّ
ّ
ُ
ُ
َّ
تفاوت ما بينه وبين ما قبله،
بيت يت ِفق له نظمه؛ على
عر،
من املعاني على غير
وترتيب لفنو ِن القو ِل فيه؛ بل ي ِعلق كل ٍ
ِ
ٍ
ٍ
تنسيق للش ِ
ً
ً
ً
ُ َ َّ
َ
َ
َ ْ
َ
)
4
(
بأبيات تكون نظاما لها وسلكا جامعا ِملا تشتت منها" .
وكثرت األبيات وفق بينها
فإذا ك ُملت له املعاني،
ٍ
ِ
ا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
1
العصر األمو ّي:
عر في
ِ
) انظر من تلك الدراسات :بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر األموي قصيدة املدح نموذجا :وهب رومية ،واتجاهات الش ِ
ّ
ّ
طور ّ
الدين الهاديّ ،
صالح ّ
عر األمو ُّي بين ّ
الفن ّ
والت ّ
والتجديد في الشعر األمو ّي :شوقي ضيف ،والش ُ
والسلطان :عبد املجيد َز َرا ِقط ،وشعر الحرب في أدب
ّ
والعباس ّي إلى عهد سيف ّ
ّ
العرب في العصرين األمو ّي ّ
ّ
العربي :شوقي ضيف.
والفن ومذاهبه في الشعر
الدولة :زكي املحاسني،
َ
َّ ْ
َ ُ ُ َ
ّ
بالشام ،وأكثر من مدح ملوكهم ،وكان ُي ّ
طارقة بن عمرو ،من بني تغلب ،أبو مالك ،اشتهر في عهد بني ّ
شبه
أمية
الصل ِت ِبن
وث ِبن
 )2األخطل" :
غياث بن غ ِ
ِ
ّ
بياني ،وهو أحد الثالثة ّ
الجاهلية ـ ّ
ّ
ّ
بالنابغة الذ ّ
املسيحية في أطراف
املتفق على ّأنهم أشعر أهل عصرهم جرير والفرزدق واألخطل ،نشأ على
ـ من شعراء
ا
ّ ُ
ّ
ّ
َ
َ
َ
عره ،ينظم
بأدبه ،كثير
جرير
الحيرة بالعراق ،واتصل باألمويين فكان شاعرهم ،وتهاجى مع
ِ
ِ
والفرزدق ،فتناقل الرواة شعره ،وكان معجبا ِ
ٍ
العناية بش ِ
ا
ُ َ
ّ
ّ
َ
َ ُ
ّ
َ
ّ
مقر الخلفاء من بني أمية" ،ترجمته في :الشعر والشعراء :ج ،1ص ،483واألغاني:
القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارها ،وكانت إقامته طورا في دمشق ِ
ّ
البغدادي :ج ،1ص.459
ج ،8ص 201ـ  202ـ  ،203وخزانة
ّ
ّ
ّ
 )3انظر :طبقات فحول الشعراء :ج ،1ص ،66ج ،2ص374ـ 375ـ 451ـ  ،456والشعر والشعراء :ج ،1ص ،483واألغاني :ج ،8ص 202ـ  ،203وخزانة
البغدادي :ج ،1ص 76ـ  220ـ.261
ّ
 )4عيار الشعر :ص.11
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ّّ ّ
ّ
والذي ينبغي الوقوف عليه في ّ
تلك من اإلشارات األولى إلى هيكل القصيدة الخارجي ّالذي ُي ّ
الدراسة،
عد من أسس بناء الشعر الفني،
ّ ّ
ا
ّ
الخارجي بطول نصوص أشعار الحرب أو قصرها ،وما فيها من أبيات مفردة
الفن ّية التي تربط بناء القصيدة
نظرا للعالقة
ومقطوعات( )1وقصائد ُ(م َق َّ
ص َدات)(ُ )2
ومطوالت.
َ ّ
ُ
ستحسن
اس َم ْن َي
والبن رشيق القيرواني(ت456ه) رأي آخر ،إنه يفضل وحدة البيت على وحدة القصيدة ،يقول " :ومن الن ِ
َ
ً
َ ُ
ُ ْ
قبله وال إلى ما َ
ا ُ
قائما بنفسه؛ ال َي ُ
َْ
ِّ ْ َ
بعده ،وما سوى
حتاج إلى ما
أستحسن أن يكون ك ُّل َب ْي ٍت
ض ،وأنا
ِ
الشعر مبنيا بعضه على بع ٍ
ٌ ّ
َ
ّ
ّ َ ّ
ُ
َ ْ
َ
جهة
الحكايات وما شاكلها ،فإن
مثل
ذلك فهو عندي
ِ
تقصير ،إال في مواضع َم ْع ٍ
فظ أجود هنالك من ِ
فظ على الل ِ
بناء الل ِ
روفةِ ،
ا
ا
ّ
ُ
َ
ّ
ّ
أستحسن األول على أن فيه بعدا وتنافرا"(.)3
الس ْر ِد ،ولم
ِ
ُّ ا
ّ
الحكائية( ،)4وأجدى في ّ
وإن كان ذلك أي ابن رشيق؛ ّ
الش ّ
ّ
التعبير عن الحماسة
عرية
فإن وحدة القصيدة تكون أكثر تمثال في املشاهد
ر
ال ّ
جمعية.
بص ْن َعة شعره ويوائم بين األلفاظ واملعاني داخل بناء ّ
صّ ،
يعتني األخطل َ
الن ّ
ليقدم صورة كلية تجمع شمائل قومه وممدوحه؛
َ
الحديث عن الحرب بين َ
تغلب
تتجاوز وحدة البيت إلى وحدة النص ،وأول طرقه باب التجديد في الوحدة املوضوعية استهالله
َُ ُ
ُ
َ
ّ
َ
ُّ ّ
ّ ُ
()5
قيس
وقيس عيالن بمقدمة طللي ٍة هجائي ٍة ،لم ير مثلها في أشعار السابقين  ،إذ تأكل النار في شعره املناوئين من الزبيريين ومن ِ
َ ا
ا
ُّ
ّ
ا ّ
الشاعر ّ
ّ
الد ّ
َ
اخلية ،وتغدو أداة
البشرية ،فتنطق بانفعاالت
أسباب الحياة واإلرادة
عيالن أكال ،وتحرقهم إحراقا ،وكأنه يبث فيها
َّ
ا
ُ َّ
َ َ
هجاء األعداء ْ
َ
أمية بقيادة
ومد َح بني
ل ّلتعبير عن الوجدان ،وهي تشفي غل َته من أعدائه ،ففي قصيدة من ثمانية عش َر بيتا جمع
ّ
َ
ُ
يسخر فيه من ديارأعدائه الخ ِر ِبة ،ومنها قوله([ :)6من البسيط]
غيرتقليدي
بشر بن مروان (ت75ه) ،واستهلها بوقوف ِ
َأ ْق َفـ َـر ِت ال ـ ُب ـ ْـل ُـخ ِم ْن َع ْي َال َن َف ُّ
الر َح ُب

َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ُّ
ـورفالش َع ُـب
فــالـمـحــلـ ِـب ــيـ ــات فالــخ ــاب ـ

()7

َ ا
ُ
ُ ُ
َ َ ّ
أقل من ّ
عشر بي اتا " ،شرح ّ
َ
ّ
ست َة َ
الشعر َّ
األدبية لشرح
املقدمة
مقطوع ،وت َس ّمى ِقطعا :جمع قطعة ،وهي ما كان من
مقاطيع :جمع
 )1املقطوعات " :ت َس ّمى
ِ
ٍ
ُ َ
ّ
املرزوقي على ديوان الحماسة ألبي ّتمامّ :
ّ
محمد الطاهر ابن عاشور(1393هـ) ،تح :ياسر بن حامد املط ْير ّي ،ص.57
َ
ُ
ُ
ُ َ َّ َ ُ 2
ُ
ُ
اتُ " :
ُ
جمع املُ َق َّ
الجنس ،والقصيدة
باعتبار
قصيدة
القصيد على ال
الجمع قصيد ،وقد ُيطل ُق
واسم
قصائد،
صدة ،وهي القصيدة ،وجمعها
) املقصد
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ا
َ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عر زائدة على خمسة عشر بيتا " ،شرح املقدمة األدبية لشرح املرزوقي على ديوان الحماسة ألبي تمام :ص.57
طائفة من الش ِ
ّ
ونقده :ج ،1ص 261ـ  ،262وانظر :املصدر نفسه :ج ،1ص ،121ج ،2ص.240
 )3العمدة في
وآدابه ِ
محاسن الشعر ِ
ِ
ّ
ُ ُ ّ
تفرعة في الحديث عن مباني الشعر وقوافيه وأوزانه ،انظر :منهاج البلغاء وسراج األدباء :ص 179ـ 180
و ٍ
لحازم القرطاجن ِي (ت684هـ) أقسام ومعالم م ِ
ـ  182ـ  184ـ  185ـ  186ـ  190ـ .202
َ
ْ ُ ّ
ُ ّ َ
َ
ّ
ْ
َْ ُ
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َْ َُ
اإلخبار" ،اللسان( :شهد).
شاهد مكة امل ِ
 )4املش َهد في اللغة " :املجمع من الناس ،واملش َهد محض ُر الناس ،وم ِ
واطن التي يجتمعون بها ،وأصل الشهادة ِ
ّ
ّ
َْ
املكانية ّ
والز ّ
ّ
مانية،
وفي هذا املقام يمكن القولّ :إن لفظة املش َهد تعني قصائد الشعر األمو ّي ومقطوعاته التي ُع َنيت باإلخبار عن حروبه ،وبيئاتها
ا
والعقدية ّ
أدبية ّ
مما ّ
ّ
ّ
والن ّ
متعددة الخصائص ّ
نصوصا ّ
ووقائعه ،وأبطالهّ ،
فسية.
والفكرية
الفنية
يقدم
َّ
َ
ا
ُ
َ
 )5يقول وهب ّ
أمية على أطالل األعداء
األخطل ّاتجه باألطالل هذه الوجهة ،فقد وقف في إحدى مدائحه في بني
رومية " :فأنا ال أعرف أحدا قبل
ِ
ا ا
َ
العربية ّ
ّ
ُ ّ
حتى نهاية العصر األمو ّي :ص.357
سميها دارا دارا " ،بنية القصيدة
قيس عيالن ،وراح ي ِ
من ِ
 )6شعر األخطل :ص 70ـ .71
 )7البيت في معجم البلدان :ج ،1ص.62
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َ ُ
ُ َ
َ
َ َ َّ
َفـ َـأ ْ
كأن ُـه ــم ِمـ ـ ْـن َب ــقـ ـ َـاي ــا أ َّمـ ـ ٍـة ذ َه ُبوا
ص َبـ ُـحـ ــوا ال ُيـ ـ َـرى ِإال َم ــنـ ِـازل ُه ْم
َ ً َ َ
ُ
َ ْ َ ْ
ض َع ْـن آل ُّ
فالل َل ـ ْم َي ـ ْـر َ
س َع ـ ْـي ــالن َحـ َّـيــا طــال ـمـا خ َرُبوا
الزَب ْي ِر َوال
ِ
ع ــن ق ــي ِ
ُ ْ ً َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ
ـاب َبنـي َ
َح ـ ْـر ًبا َأص ـ َ
الحــط ُـب
ب ــع ــدا ِل ــمــن أكلته ال ــن ــارو
الع ـ َّـو ِام جا ِن ُبها
ُُْ َْ ُ ً
َ
َ َ
َ َّ َ َ َ ْ
ْ َ َ
()1
صوبا ِبها الخش ُب
ت ْع ُدو ِبها البرد من
اج ُم ُه ْم
حــت ـى تناهت ِإلى ِمص ٍر جم ِ
ََْ َ
ّ ّ
ّ
ّ
طلع إلى بعض التجديدّ ،
الحربي َ
ُ
ّ
الوقفة
القب ّلي جعل
ولكنه في هذا الشعر
األخطل في عموم مطال ِعه بين تقديس القديم والت
يوفق
ً
َ
َ
ً
َ
عوضا عن وصف أطالل األحبة( ،)2فإذا هو ُيفر ُغ الط َ
لل من
الخصوم
ديار
رسوم
وصف
ه
إن
إذ
،
فيها
ما
بكل
جديدة
ة
الطللي
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
املعهود في الوصف ،ومما اشتمل عليه من ذكر لوعات األشواق وتباريح الفراق ،ليقيمه على الحماسة املبنية على نار العداوة
والتشفي من املناوئين املهزومين.
ا
ُ
كره املَ ُ
ُ ْ َ َ
ُ
األخطل باإلقفار
واملفهوم ،فقد استفتح
وع
سم
وكان املطلع الهجائي يرتبط بما بعده ،انطالقا من بنائه على مست ِ
ِ
ِ
ا
َْ
ا
ُْ ُ
العوام الخالية املهجورة ((كأنهم ْ
من بقايا أمة ُ
مردوفا بذكر َو ْح َشة منازل بني ّ
ذهبوا)) ،ووصوال إلى
البلخ))،
والخراب((أقف َر ِت
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ ً
ُّ
ْ
الرأفة ،و ّ
الدعوة عليهم ُ
ُ
طردهم من ّ
والحطب)).
بور((ب ْعدا ملن أكلت ُه الن ُار
بالبعد والناروالث
ِ
ُ
َ َ
ل ٌ ُ
وقد يبدو ّ
َ
َ
األخطل فارق
األبيات
مطالع
حازم القرطاجن ُّي(ت684هـ) " :محاشاة
الحسنة ،يقو
املطالع
واملفروض في
املعهود
أن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ ٌ
ْ ُ َ ُْ ُ ْ َ
ائد ما َ
فهي ُ
ْ ُ
القلب ،فإذا ق ِبل ْتها
بعدها إلى
عات و
املفهومات ُم ْستح َّبة ،ألنها أو ُل ما َيق َرع الس ْم َع َ ،ر
ِ
ِمن ك ِل ما يك َره من ِجتهي املسمو ِ
ِ
ُ َْ ُ
ْ
ْ
ً ْ
ْ
َ
َ َ
ْ
َ
َ ْ َُ
الن ْف ُ
جهة املسمو ِع
س تحركت لقبو ِل ما بعدها ،وإن لم تقبلها كانت خليقة أن تنقبض عما بعدها ،وعلى نحو ما يشترط فيها من ِ
ُ َْ ُ
وأشير إلى َّ
ْ
َ
أن املقام هنا يختلف ،وله صلة ّ
ُ
أحسن ربط املطلع
بالسياق واملوضوع ،فاألخطل
جهة املفهوم"(،)3
يشترط فيها من ِ
بغرض املدح ،يقول(:)4
ََ َ َ َ
َ َ َُ
ِإذا أت ـ ـ ْـي ـ ــت أبـ ــا َم ـ ـ ْـر َوان ت ْسأل ُه
ًَ
َ
َ َْ
سابلة
ترى ِإلي ِه ِرفاق الن ِ
اس ِ
ً ْ َ
َ َ
َ
واض ِل ِه
يحت ِضرون ِسجاال ِمن ف ِ

ـود َو َ
الجـ ُ
َو َج ـ ْـد َت ـ ُـه َح ــاض ـ ُ
ـراه ُ
الح َس ُب
ِ
َ
م ْن ُكل َأ ْوب َعلى أبوابه ُع َ
ص ُب
ِِ
ِ ِ ٍ
َ َُْ ُ َ َ ُ َ
بواب ُم َنت َه ُب
والخيرمحتضراأل ِ

()5

ُ َّ ُ ْ ا
ّّ
َ ُْ
املاء ْ
ُ ُ ُ
من ُعيون ..وقد َ
ُ
ُ
يجتمع فيه ُ
خا" ،معجم البلدان :ج ،1ص61ـ 62ـ ُّ .493
الر َحب
جمعها األخطل وسماها بل
بالرق ِة
نهر
ٍ
البلخ :ويقال :الب ِليخ " ،اسم ٍ
ُّ
والش ُ
عبُ :ب َل ْي َدات بين املوصل وسنجار ،انظر :معجم البلدان :ج ،5ص .63والخابور :نهر ّ
يصب في نهر الفرات ،انظر :معجم البلدان :ج،4
واملحلبيات
ص.328
ّ
ُ )1
ُ
ُ
َ
َ
الب ْر ُد " :الب ْرد يعني جمع بر ٍيد ،وهو ّ
الرسول" ،اللسان( :برد).
ِ
َ
جماجم الخصوم ُنص ْ
َ
الر ُس ُل َ
وطاف بها ُّ
أرجاء البالد.
بت على األعواد،
ومفاد البيتّ :أن
ِ ِ
العربية ّ
ّ
ُّ
(بتصرف).
حتى نهاية العصر األمو ّي :ص،358
 )2انظر :بنية القصيدة
 )3منهاج البلغاء وسراج األدباء :ص.257
 )4شعر األخطل :ص 71ـ .72
ُّ َ ْ ا
َ
َ
ا َ َ ْ َ
َ
ُ
َ
 )5أبو مروان(ت75ه) :هو " ب ْش ُر ُ
مروان بن َ
الق َرش ُّي َ
والكوفة)
(البصرة
الع ْبش ِم ُّي األموي ،كان سمحا جوادا ،و ِلي إمرة ال ِعراق ِين
الحك ِم ِبن أبي
بن
ِ
العاص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وان سنة(74هـ) ،وهو ّأو ُل أمير َ
ألخيه عبد امللك بن مر َ
ّ
البغدادي :ج ،9ص.415
وسبعين" ،خزانة
خمس
سنة
وذلك
،
بالبصرة
مات
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
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ُ ْ
َّ
ُ
َ
َ
َو ُ
اق َ
الب ْي ِت َوالل َه ُب
ِإذا تالقى ِر
َواملط ِع ُم الك ْو َم ال َينف ُّك َي ْع ِق ُرها
َ
ال َي ُبل ُغ الن ُ َ ْ َ
ُي ْع ِطي َج َو ٌاد كما ُي ْع ِطي َوال َي َه ُب
واد َي ْي ِه َوال
اس أقص ى ِ
ََْ
َ ُّ
ً ُ
َ
قلب املمدوح في املخلص من جهة أخرى ،وهو
فقد ساق الهجاء في املطلع بما يحقق تقريع الزبيريين من جهة ،وإفضاء إلى مراد ِ
ً
َ
أن ْ
افتراضا ـ االستهالل بذكرخراب أعدائه ،على ّ
قت َل ُّ
الذي تتقبل ُ
الزبيرّي َين وتشريدهم واح ِت َماشهم بنيران الحرب هو من
نفسه ـ
ِ
َ
َ
ُ
املسموع املُ َ
الرؤياُ ،
ستح ّب لدى املمدوح ّ
خاص اة ،وبذلك كان األمر ّ
نسبي اا في ّ
بعض املستمعين هو
املسموع
ستكره
فم
ِ
ِ
واملفهوم عند ِ
ِ
ُ ِْ َ ْ َ
ُ
َ
َ
عري
ريف عند آخرين ،وهو ما تحدده عالقات السياق باملوضوع الش  ،وال سيما أن ذم الخصوم بأشد ما
من املستمل ِح الط ِ
َّ َ
ُ
ُ
يكرهون قابله إجراء جميل الوصف على املمدوح بأفضل ما يحب ،وهوما يعلي من إعالمية الظفر ،ويبرزبالغة التقابل الداللي
ُ
بين ذلة املهزوم وعزة املنتصر.
َّ َ
َ َ َْ
ْ َ
ُ
االح ِتذ ُاء والت َج ُاوز( )2في ِبن ِاء املطل ِع الطل ِلي في شعراألخطل:
 )2ـ
ا
َ
ّا
ُ
ُي ُّ
ُ
قصائد
حقيقية؛ فهي تحذو َسن َن
األخطل من أكثر شعراء العصر األمو ّي وقوفا على األطالل( ،)3ولم تكن وقفاته في معظمها
عد
ِ
َ
ً
ً
ْ
ّ
الجاهلي َين في بنائها الخا ّ
ـف
رجي ،ولكنها تحمل طابعا جديدا من جهة ِقصر الوقفة الطللية ،وتجاوزها إلى اإلطــالة فــي وصـ ِ
َ
َّ َّ َ
ُّ
الـ َّـراحـ َـلـة وعنائ َـهــا ُ
ّ
املدحية أربعة
السف ِرإلى ممدوحه( ،)4وقد استغرق ذلك منه في إحدى قصائده
وهـ َـزالِـهـا ،وتجش ِم ِه معها مشاق
ِ
ِ
َ
َ
ّ
ا
ا
ا
ا
ُ
ّ
ّ
َ
عشر بيتا ،استهلها ببيت واحد وقف فيه سريعا على األطالل ،واصفا فيه الديار املتعفية ،وذاكرا محبوبته أميمة ،يقول(:)5

()1

َْ َ
ْ
َْ
َ َ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
َوأق ــف ـ ـ َـر ِإال أن ُي ـ ِـل ـ َّـم ِب ـ ِـه َس ــف ـ ـ ُـر
الحـض ْـر
عـفـا ديـر ِلـبـى ِمــن أمـيـمـة ف
ّ
االست ْر َقاق للقديم والتجديد في مطالع الشعر ،وكثي ارا ما ّ ُ
يجمع بين ْ
ُ
مات ّ
طلليةَ ،ب ْي َد أنه يجد ُد في
فاألخطل
يمهد ملدائحه بمقد ٍ
ِ ِ
ّ
ولعل امليل إلى عدم اإلطالة في وصف رسوم الطلل مقصود لبيان ّ
عناصرها الفنيةّ ،
األهم ،وهو تعظيم املمدوح وتمجيد محامده
َ َ
َ
ا
الس ّنية ،فيكون ّ
الت ّ
ّ
بعظمة املمدوح.
وسع في وصف َعظمة األسفار وأهوالها في الفيافي ُم َق َّدما ،ملا له من صلة

()6

ّ
ُ
ُ ُ
َْ
اللسان( :كوم) .ر ُ
واق البيت ُم َّ
ََُ
َّ
َ َ
َُ
ّ
قد ُمه،
والجمع كوم"،
نامَ ،سنام أك َو ُم َعظيم،
ِ
 )1الكوم " :الكوم ال ِعظم في كل ش ٍيء ،وقد غلب على الس ِ
ِ
ّ
َ
ّ
ّ
للي ،ورسومه ّ
الجاهلي؛ واملحافظة على ّ
ُ )2ي ْق َ
ّ
مقدمته ال ّ
الط ّ
ّ
صويريةّ ،
والرحلة ومختلف
الت
عامة من املطلع
ص ُد باالحتذاء :النسج على بناء الشعر
ّ ّ
ا
ّ
موضوعاتهاّ ،
الش ّ
الرئيس ،وقد يشتمل كذلك على معارضة أوزان أشعار ال ّ
خلص إلى الغرض ّ
جاهليين بقوافيها
عرية ،وصوال إلى حسن الت
وتعدد األغراض
ّ
ورويها.
ّّ ّ ا
ا
ّ
ّ ّ
شامال ،بل ّ
الجاهلي ،وعدم ّ
الت ّ
ّ
التجديد في بناء الشعر وفق ما
تقيدا
قيد بقيوده الفنية
الفني للشعر
وأما التجاوز :فهو الخروج على بعض معالم البناء
ّ
ا
ّ
ّ
ُّ
يتطلبه الواقع والفكر الجديد ،انظر :بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر األموي قصيدة املدح نموذجا :ص325ـ 327ـ 348ـ ( ،349بتصرف).
ا
ّ
ُّ
(بتصرف).
العربية حتى نهاية العصر األمو ّي قصيدة املدح نموذجا :ص،351
 )3انظر :بنية القصيدة
ّ
ا
بعضا من ّ
مقدمات األخطل الط ّ
للية في :شعر األخطل :ص 20ـ  21ـ  66ـ  70ـ  108ـ  115ـ  123ـ  174ـ  194ـ  205ـ  210ـ  224ـ  242ـ  264ـ .297
وانظر
ا
 )4انظر بعضا من تلك األشعار في :شعر األخطل :ص  24ـ  25ـ  26ـ  27ـ  113ـ  124ـ  125ـ  146ـ  147ـ  189ـ  190ـ  191ـ .243
 )5شعر األخطل :ص .157

ُ َ ُْ ُ ُ ّا ّ
 )6عفا :درس وانمحى ،ومنهَ " :
الر ُ
ياح َ
اللسان( :عفو)ُ .
عف ِت ّ
دير ِل َّبى :دير قديم باملوصل ،ذكره
اآلثار ِإذا َد َر َس ْتها َوم َح ْتها ،وقد َع َف ِت اآلثار تعفو عفوا"،
ّ
وقائع َ
َ
ُ
وهناك ْ
ُ
بين بني َ
رقي منها ،وهو من منازل بني َ
الش ّ
تغلب وبني
كانت
تغلب،
ات بالجانب
صاحب معجم البلدان فقال" :دير قديم على
جانب الفر ِ
ِ
الح َ
ُ
َ
َ
َ
شيبان" ،معجم البلدان :ج ،2صَ .530
ّ
ُ
املوصل والفرات" ،معجم البلدان :ج ،2ص267ـ .268
مدينة بإز ِاء تكريت في البري ِة بينها وبين
ضر " :اسم
ٍ
ِ
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ّ
ا
َ ّ
َ
ّ
للية املُ َ
القوية ّ
الترحال مع إبله ّ
الط ّ
متعددة األلوان ،على أنه
وجزة َي َّم َم وجهه تلقاء ممدوحه ،واصفا له مقاساته مرارة
وبعد الوقفة
ِِ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُّ
ُ
َ
ُّ
ّ
ّ
ُ
َسفر ُ
َ
َ
ّ
ّ
َّ
بعيد الشق ِة ،فيه مفارقة األحبة ،وقلة النوم ،وحث الخطا مع تلك اإلبل السريعة التي براها السف ُر ،وهي تشبه طيور القطا
ّ
َ ا
َ ُْ ا
الس َ
تارةُ ،وت َشاك ُه ّ
السوداء ّ
ّ
فن العظيمة تارة أخرى ،ومنه قوله([ :)1من الطويل]
السريعة التي أفزعها القطر
ِ
َ ً ُ َ
الع ْين َحتى ُي َقل ُ
صوا
ِ
قليال ِغرار ِ
َ
َعلى ُكل َف ْت َالء الذ َر َ
اع ْي ِن َر ْسل ٍة
ِ ِ
ِ
ً ََ َ
َ َ
ض َين م َن َّ
الد َير ِين َهما طل ْبن ُه
ق
ِ
ََ
َ
ُ ُ
جيف كأ َّنها
ِسواهم ِمن طو ِل الو ِ
ََ
َ
حال كأ َّنها
ص ِ
الر ِ
واد ِق ِع ٍ
تق في ِ
ُ ُ ََ
َ
العيون كأ َّنها
ُم َح ِلق ٍة ِمنها
ََْ ََ َ ْ ُ َ ْ َ
رافها ُ
العال
الكيران أش
وقد أكل ِ

َ ْ
َ َّ َ َ
الجوني َأ َ
الق َطا ُ
فز َع ُه القط ُر
علي ك
ِ ِ
َ َ َّ ْ
س َن َّ
َو َأ ْع َي َ
الضف ُـر
اب ِإذا ق ِلق
ع
ٍ
ُ
َ َّ َ َ
راتها ش ْز ُر
ف ُهن ِإلى ل ْه ٍو وجا ِ
َ
راقير ُي ْغشيه َّن آذ َّي ُه َ
الب ْح ُر
ق
ُ ِ ِ ِ
َ َ َ
ُْ ُ َ ْ
س َوالفق ُر
هد أسرى َم َّسها البؤ
ِمن الج ِ

()2
()3
()4
()5
()6

ُ
ُ
َ ْ
الخ ُ
ضر
ِقال ٌت ث َوت فيها َمطا ِئطها
ُ
َ
الع َ
واح َو َ
األ ْل ُ
ص ُب ُّ
الس ُ
()8
مر
َوأ ِبق َي ِت
َْ َ ُ
ا
َ
ووصف جزئي ِاتها ،ومن تجديده ّأنه يضيف إلى وصف ّ
َْ
الرحلة حديث املطر( ،)9مكسبا
ض املشاهد البصرية،
ِ
ينشط األخطل في عر ِ
َ ّ
ّا
َ
ّ
َ
َ
الظ َ
إشارية ،تفار ُق املنطوق
ابغة
املطر في
األخطل يحيي حديث
املضمر ،يقول وهب روميةَّ " :إن
اهر إلى
دالالت
إ ّياه
ٍ
أطالل الن ِ
ِ
ِ
()7

 )1شعر األخطل :ص.157
ّ
ّ
َ َ ُُ ا
ً
العين " :الغر ُار ّ
اللسان( :قلص) .كالقطا ُ
رار َ
اللسان( :غرر)ُ .يقل ُ
الن ُ
قليال ِغ ُ
ُ
الجوني :يقصد
ص قلوصا ذهب"،
صوا :يرحلوا ،ومنه " :قل
القليل "،
وم
)2
ِ
َ
َ
ُ
ّ
ا
ا
ْ
ْ
سواد ُمش َرب ُح ْمرة َج ْون ،أو ٍ ُ
ّ
ّ
بعيدُّ ،
ُّ
خالط ُح ْمرة كلون القطا" ،اللسان:
وكل ل ْو ِن ٍ
بعير َج ْون من ٍ
سواد ي ِ
ٍ
اإلبل السوداء السريعة في سيرها ،ومنه " :كل ٍ
(جون).
َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ )3
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ض َ
ُ
ُ
َّ
س اإلب ُل الب ْي ُ
أعيس " :ال ِعي ُ
والجمع
ومن َعب سريعة،
مع شق ٍرة
ٍ
يسيرة ،واحدها أعيس وعيساء" ،اللسان( :عيس) .نعاب " :ناقة ناعبة ونعوب ونعابة ِ
ِ
ِ
ْ
ّ
ُ
َْ
ُن ُعبُ ،يقال :إ َّن َّ
الن ْع َب َ
تح ُّر ُك رأ ِسها في املش ِي ِإلى ق َّدام" ،اللسان( :نعب).
ِ
َ
َْ اَ
ّ
َّ ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
الضف ُر " :السعي ،وضفر في عد ِوه يض ِفر ضفرا أي عدا ،وقيل :أسرع " ،اللسان( :ضفر).
ّ
ّ
ظر َّ
ُ )4ش ْز ُرَّ " :
كثر ما يكو ُن ّ
الش ْز ُر ّ
ّ ُ ُ ّ َ
والشمالَ ،
الع ْينَ ،وأ ُ
الن ُ
الن ُ
الش ْز ُر في حال الغضب"،
وليس
ظر عن اليمين
بمستقيم الط ِ
ريقة ،وقيل :هو النظر بمؤخ ِر ِ
ِ
ِ
ّ
اللسان( :شزر).
َ
ّ
َّ َ ُ ّ
ّ ُ
ُ ُ ُ
َ
اللسان( :سهم) .الوجيف " :ضرب َ
َ
َ
من ّ
السفينة
جمع ق ْرقور ،وهو
الس ِير سريع" ،اللسان( :وجف) .ق راقير" :
واه ُم ِإذا غ ّي َرها السفر"،
 )5سواهمِ " :إبل س ِ
ّ
ّ
ُ
اآلذيُ :
اللسان( :قرر)ُّ .
موج البحر.
العظيمة أو الطويلة"،
ُ َ
ّ ّ
 )6صوادق ِعتق :املفاد ّأنها في ّ
يثبت ك ُرمها وأصالتها.
مشاق الترحال
تحملها
ِ ٍ
ُ َ
ّ
َْ
ُّ ْ َ
ُ
ْ
ّ
ِ )7قالتِ " :قالت جمع قل ٍت وهي الصخرة التي يكون فيها املاء ،أعني النقرة التي يستنقع فيها املاء " ،اللسان( :قلت).
َّ ُ َ
ُ
ّ
َ
ُ َ
َْ
ُ ُ َ ُ
ض فهو َي َت َمطط أي َيت َّلزج" ،اللسان( :مطط).
مطائطها" :امل ِطيطة املاء الك ِدر الخاثر يبقى في الحو ِ
ّ ّ
ومفاد البيت ّأن عيون اإلبل غارت من أثر ّ
النحول
ومشاق الطريق.
َ
ّ
ُ
ْ
َ
 )8الك ْيران " :الك ُ
األ ُ
ِ ُّ
الكور وهو ّ
عظم
لواح من
الر ْحل" ،اللسان( :كير) .أش رافها :مفردها شرف ،وهو سنام البعير .األلواح" :
يران جمع
ِ
ِ
الجسد كل ٍ
ّ
فيه ِع َرض" ،اللسان( :لوح).
ا
 )9انظر مزيدا من تلك األشعار في :شعر األخطل 165 :ـ  196ـ  226ـ .265
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ّ
ُ
بعض الرسوم الفنية املوروثة حق ًا ،فال ُ
ُّ
َ
يأرق في ُّ
ّ
ويطو ُر ُه ،وهو قد ُي ُ
الذ ّ
تتب ِع ِه،
يقعد لهذا السحا ِب ،وال
غفل
بيانيٍ ،
ِ
ِ
ِ
ولبيد ،ويمتد به ِ
ّ
ّ
وال يترف ُق ُ
الرحلة ،وعلى ذلك ّ
وإنما ّ
الط ّ
ُ
ُ
يمتد إلى ّ
فإن األخطل
للية؛
القدماء"( ،)1وال يقتصر توظيف املطر على املطالع
يفعل
له كما
َ ْ
ا
َ َّ َ َ
الجوني َأ َ
الق َطا ُ
ناطقا بانفعاالته ،التي يتشارك فيها مع رواحله ،وهو إن كان ال ّ
يتوسع في
فز َع ُه القط ُر))
يجعل من املطر ((علي ك
ِِ
َ
َ
ا
ا
َ ّ قَ
الو ْدق أو َ
الق ْطر؛ ّ
َ
وصف َ
لكنه يجعله رمزا ّ
لغويا يجمع بإيحاءاته ّ
الس ّ
الرغبة ّ
ياقي ِة ّ
القلق واألمل ،التو إلى الخالص من
والرهبة،
ِ
العناء واإلسراع إلى املمدوح ذي الحفاوة ّ
والندى.
َ
ّ َّ ّ
َ ّ َ
الب َ
س َ
َ
ّ
والح َّ
صر َّي
واإليحاء في بعض أشعار األخطل هو ما منحها ُرواء (طالوة)
ولعل املنحى اللغوي الذي يجمع الوصف الدقيق ِ
ّ
ا
ا
ّ
الل ّ
غويين إلى أن يكون لهم رأي آخر في املفاضلة بين هؤالء الشعراء ،وتقديم األخطل على جريروالفرزدق(.)3
َورونقا( ،)2دفع كثيرا من
ا
ّ
ُ ّ
ّ
الداخل ّي ّ
عقلي اة ،تسعى إلى اإلقناع ،وإلى تماسك أجزاء ّ
الن ُ
وهذا ّ
الترابط ّ
رؤية ّ
الن ّ
مث ُل َ
فكر
ص ،كما ت
يحقق في بناء الشعر
وع من
ّ
ّ ّ
ّ
ْ
حملت أنساقه َ
بذور ّ
الشعر األمو ّي لم يكن في عمومه َم ْح َ
َّ
ّ
الخاصُّ ،
تطو ٍر
الجاهلي( ،)4بل
ض تكرار للشعر
وتدل على أن
الشاعر
َ
ََ
ُ
لعصر األمو ّي ،يجمع العاطفة والعقل.
عرفه ا
فكر ّ ٍي جديد
ُ
مالك بن َّ
تشكيالت الحوار التخييلي()5
الريب(ت60هـ) (:)6
 )3ـ
الجديد في ِ
ِ
ِ ِ
شعر ِ ِ
بناء ِ
ِ
ا
ا
ّ
َّ
ئب حكاية ح أخرى ،جعل منها ُم ْف َت َتحا للفخر بشجاعته ،فبينا هو نائم ليلة في بعض ُمغازا ِته
ِ
يب الخارجي مع الذ ِ
وملالك ِبن الر ِ
ا
ْ
ٌ
ّ
ّ
ُ
ُ
ْ
)
7
(
إذ ب ّي َته ذئب ،فزجره فلم يزدجر ،فوثب مالك عليه بالسيف ،فضربه ،فقتله  ،فشرع يخاطبه على سبيل الهزء به ،داعيا إياه إلى
ُ َْ
ُ
ّ
ّ
ّ
ُ َّ
ّ
ّ
فار ُمرت ِع ٍب،
دم ملواجهة ذاك الشاعر املعل ِم ذي القوة والشجاعة في املعامع ،وقد جعلت الكماة تندحر أمامه بين صريع مجد ٍل أو ٍ
الن ِ
ا
ومنه اثنا عشر بيتا ،يقول([ :)8من الطويل]
ا
ّ
العربية حتى نهاية العصر األمو ّي قصيدة املدح نموذجا :ص.355
 )1بنية القصيدة
ا
بعضا من تلك ّ
املقدمات في :شعر األخطل :ص 20ـ  21ـ  38ـ  39ـ  48ـ  49ـ  66ـ  76ـ  84ـ .108
انظر
ّ
ّ
ّ
 )2انظر :كتاب ّ
ّ
ُّ
ُّ
(بتصرف).
العربي القديم في ضوء النقد الحديث :ص،153
(بتصرف) ،وبناء القصيدة في النقد
الصناعتين الكتابة والشعر :ص،173
ّ
ونفسيته وشعرهّ :
إيليا حاوي ،ص.592
 )3انظر :األخطل في سيرته
ّ
طور ّ
 )4انظرّ :
الت ّ
ُّ
(بتصرف).
والتجديد في الشعر األمو ّي :ص،74
ّ
ً
ٌ
ُ
خييل :يرى ُ
بالتخييل ما ُي ُ
أريده ّ
عبد القاهر الجرجاني(ت471ه) ّأن ّ
"والذي ُ
الت َ
 )5الت ُ
واقعاّ ،
ثبت فيه
ويعرفه بقوله:
خييل مخادعة ،وإثبات ما ليس
ِ
ا
ا
ا
ّ
ُ
أصالَّ ،
َ
يخدع فيه َ
ويدعي َد َ
اعر أمرا هو ُ
الش ُ
نفسه ُويريها ما ال ترى " ،أسرار البالغة في علم البيان:
تحصيلها ،ويقو ُل قوال
طريق إلى
عوى ال
ثابت
غير ٍ
ِ
ص.239
َّ
السامع ،يقولّ " :
حازم القرطاجني(ت684هـ) ّأن ّ
خييل ما تنتجه األلفاظ ومعانيها ضمن أنساقها من قدرة على إثر ِاء انفعال ّ
ويرى ٌ
الت َ
الت ُ
خييل ْأن تتمثل
ُ
ّ
ْ
خياله ُ
َ
ّ
امل ّ
وتصورها ,أو ُّ
ُّ
ينفعل ُّ
ُ
صورة أو صور
تصو ِر ش ٍيء آخر بها انفعال من
لتخي ِلها
خي ِل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه,
لفظ الشاعر
للس
وتقوم في ِ
امع من ِ
ِ
ِ
ّ
التراث ّ
الصورة ّ
غير ّ
االنبساط أو االنقباض" ،منهاج البلغاء وسراج األدباء :ص ،79وانظرّ :
الن ّ
ّ
والبالغي عند العرب :ص298
قدي
الفن ّية في
جهة من
روي ٍة إلى ٍ
ِ
ـ  299ـ ّ ،300
والن ُ
العربي القد ُ
ُّ
يم قضايا وأعالم :أحمد علي دهمان ،ص 530ـ  536ـ  537ـ .538
قد
ّ
ُ
اشتهر في أوائل العصر األمويُ ،ور ْ
الظرفاء األدباء ّ
املازني ّ
 )6هو " ُ
الفتاكُ ،
َ
الت ّ
ّ
مالك بن َّ
ويت عنه أخبار في ّأنه
ميمي ،شاعر ،من
رط
الرْي ِب ِبن ح ْو ِط ِبن ق ٍ
َ ّ
ُ
ّا
ان بالبادية في طريقه بين املدينة والبصرة ،وهو ذاهب إلى خر َ
ثمان بن َع ّف َ
بن ع َ
معاوية قد ّواله عليها سنة ّ
ُ
سعيد ُ
ست
اسان وكان
مدة ،ورآه
قطع الطريق
ِ
الطريق ،واستصلحه ،وصحبه إلى خراسان ،فشهد فتح سمرقند ،ومرض في مرو ّ
فتنسك َ
وخمسين للهجرة ،فأنبه سعيد على ما ُيقال عنه من قطع ّ
آخر
ّ
البغدادي :ج ،2ص.210
عمره" ،خزانة
ّ
 )7انظر الخبر في األغاني :ج ،22ص .207يبدو أن صاحب األغاني ّ
تفرد بذكر الخبر فلم أعثر عليه في مصدر آخر.
الريب ُ
ُ
 )8األغاني :ج ،22ص ،208 ،207ديوان مالك بن َّ
وشعره :ص 71ـ .72
حياته
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ْ ُ َ ً َ
ُ َ
َ ً
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ
تـغ ـ ِـادي ِب َـهـا ال ُّـركـ ْـب ــان شـ ْـرقـا ِإلى غ ـ ْـر ِب
اس ِض ْحكة
أ ِذئــب الغــضا قــد ِصرت ِللن ِ
ُ
ُ ْ
َ
َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ
َ
()2
ُم ـ ِنـ ْـي ـت ِب ِض ـ ْـرغـ ٍـام ِمـ َـن األ ُس ـ ـ ِـد الغ ـ ــلـ ِـب
يء َجــنــان ـ ُـه
فــأنــت و ِإن ك ــن ــت الجـ ـ ِـر
َ
َ ُ ْ
َ ْ َ َ ُ َّ
َّ ْ
ُ
()3
َر ِهـ ْـي ـ ــن ــة أقـ ـ َـو ٍام ِس ـ َـر ٍاع ِإل ــى الشــغ ـ ـ ِـب
ـام الل ـ ْـيـ ـ َـل ِإال َو َسـ ْـيــف ـ ُـه
ِبــم ــن ال ي ــن ـ
ُ َ ُ َ
ْ ْ َ َ ً
ُّ
ََ َ
ٌ
ْ
تخ ــا ِت ــل ـ ِن ــي أن ــي ْام ـ ـ ُـرؤ وا ِفـ ـ ـ ُـر اللـ ـ ِـب
أل ـ ْـم ت ـ َـرِنـ ـي َي ــا ِذئ ـ ُـب ِإذ ِجئــت ط ِارقا
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ
ََ َ
َو َلـ ْـم َت ـ ْـنـ َـزجـ ْـر َن ْه ـ َـن ْهـ ُـت َغ ـ ْـرَب ـ َـك ب َّ
()4
الض ْـر ِب
ات فــل ـ َّـم ــا غـلـ ْـب ــتـ ـ ِن ــي
زجـ ــرت ــك م ــر ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َ َّ َ
َ َ َ
()5
ـاع ُيــنـ ِـج ــي ِم ـ ـ َـن الك ـ ـ ْـر ِب
ف ِصـ ْـرت لــق ـ ًـى لـ َّـم ــا َع ــال َك ْاب ـ ُـن ُح ـ َّـر ٍة
ِبأبــيــض قــطـ ٍ
ً
ْ َ َ ُ ْ َ َ
َل ـ َهـ َـالـ َـك ذ ْكـ ــري عـ ْـن ـ َـد َم ْعـ َـمـ َـعــة َ
َ ُ َّ َ
الح ـ ْـر ِب
ـاهدا
ِ
ِ ِ ِ
ـوم ِري ــب ل ــو ك ــن ــت ش ِ
أال رب ي ـ ٍ
َ ً
ً
َ َ َ
َ َ ُ َ ْ ًَ ْ َُ
ُّ
()6
ـان ِمـ َـن الــتـ ْـر ِب
َول ـ ْـس ــت تـ ـ ـ َـرى ِإال كـ ِـمـ ــيـ ــا ُم َـجـ ـ َّـدال
ي ــداه ج ـ ِـمــيـ ـعـ ــا ت ــث ــبــتـ ِ
َ
َْ
َْ
ً
َ
َ
َو ُكـ ْـنـ ُـت ْام ـ َـرًأ فـي َ
اله ـ ْـي ـ ِـج ُمجت ِـم َع القل ِب
َوآخ ـ َـر َيـ ْـه ـ ِوي ط ــا ِئـ ـ َـر القــل ـ ِـب َهـ ِـاربا
َ
َ
َ ًَْ
َ ْ َ َْ َ ُ
ان َكــاإلبــل ُ
َأ ُ
()7
الج ـ ْـر ِب
ِإلـ ــى ال ــم ــو ِت واألق ــر
ضنة
صـ ْـو ُل ِبـ ِـذي ال ـ ِـز َّرْيـ ِـن أ ْم ِشــي ِعر
ِِ ِ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُّ ً
َولـو ش يء ُت َلم َأ ْر َك ْـب َعلى املَ ْر َكب َّ
الص ْع ِب
ما
أرى امل ــوت ال أن ــح ــاش ع ــنــه تكر
ِ
َ َ َ ُ َ َْ َ ُ َ
َ َ ْ َ ً
َ َ ْ َ ْ
ـاع قـ ْـو ٌم ِم ـ َـن ال ـ ُّر ْع ـ ِـب
تــقــاعـس أو يـنـصـ
َول ِك ـ ْـن أ َب ــت نــف ـ ِـس ي َوكــان ــت أ ِبـ َّـيـ ــة
َ ْ َ َ َ ََْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ََ
ُ
باعتماده الت َ
يء َجنان ُه ،أل ْـم
خييل في محاورة الذئب(( ،أ ِذئــب الغــضا ،فأنـت و ِإن كـنـت الج ِـر
مالك
يبرز التجديد في بناء شعر ٍ
ِ
َ ْ َ ََ ً َ ُْ َ َ ً َ َ
َ ً
ْ
ً
َ َ َ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ
اهدا ،ل َهال َـك ِذك ِـريَ ،ول ْـســت ت َـرى ِإال ك ِم َّـيـا ُم َج َّدال))ّ ،إنها محاورة
تـ َـرِنـي يا ِذئ ُـب ،تخا ِتـل ِـني ،زج ْـرتــك َم َّـر ٍ
ات ،ف ِصـرت لـقى ،لـو كـنـت ش ِ
َ
ُ
َ
عنترة بن شداد(ت22ق.ه) َ
فرسه( ،)8وتسبق َ
خطابه،
حوار الفرزدق(ت110ه) مع ذئبه( ،)9فقد اقتضب عنترة
محاورة
تأتي بعد
ٍ
ِ
ِ
()1

َ َ
ّ
ُ َ
َ
َ َ
الرمل ،له َه َدب َ َ
َ َ
بات ّ
واحدته غضاة " ،اللسان( :غضو).
 )1الغضا " :الغضا من ن ِ
كهد ِب األ ْرطىِ ،
ّ
ََ ُ
َ
وربما ُس ّمي ُّ ُ َ ا َ ّ
ََ ُ ُ
ََْ
فاءّ ،
الج ْس َم ُي ِج ُّنه" ،اللسان( :جنن).
 )2جنانه " :الجنان ُروع القلب ،وذلك أذه ُب في الخ ِ
ِ
الروح جنانا ألن ِ
ّ
ْ
َّ ْ ُ َّ َ ُ َّ
يج ا َّ
يب َت ْهي ُ
والت ْش ِغ ُ
لش ّ ِر " ،اللسان( :شغب).
 )3الشغب " :الشغب والشغب
ِ
َ
ُ َ َّ ُ ّ
ّ
الظ ْهر ُوم َؤ َّخ ُره ،وقيلُ :
َْ 4
غارب ّ
كل ش ٍيء أ ْعاله " ،اللسان( :غرب).
بان مقدم
ِ
الغار ِ
) الغربِ " :
َ
َ
ّ
ُْ
َّ
ّ
اللسان( :لقي) .واألبيضّ :
السيف.
 )5لقى " :اللقى بالفتح الش ُيء امللقى َلهوانه ،وجمعه ألقاء "،
َ ْ ُ ُّ َ
ّ
ُّ ْ ُ ُّ ُ َّ ْ ُ ُّ َ ُ َّ ْ َ ُ َّ ْ َ ُ َّ ْ ُ َّ ْ ُ ّ ْ َ ُ َّ ُ ّ
ُّ
اب أ ْت ِربة و ِت ْربان" ،اللسان( :ترب).
 )6الت ْر ُب " :الترب والتراب والترباء والترباء والتورب والتيرب والتوراب والتيراب ِ
والتريب والت ِريب كله واحد ،وجمع التر ِ
ّ
 )7الز َّرْين " :ز ُّر ّ
السيف َح ُّده" ،اللسان( :زرر).
ِ
ِ
ّ
َ ْ ُ
ّ ّ
َّ
َ َْ
ّ
ُ
شاط " ،اللسان( :عرضن).
ِعرضنة :القوة والنشاط  ،ومنه " :ال ِعرضنة االعتراض في السير من الن ِ
 )8يقول عنترة بن شداد محاو ارا َ
فرسه[ :من الكامل]
ْ ُ َ
ُ ْ َ
َو َل َبانه َح َّتى َت َس ْر َب َل ب َّ
الد ِم
" َما ِزلت أ ْر ِم ْي ِه ْم ِبثغ َر ِة ن ْح ِر ِه
ِِ
ِ
َ
َ َ َ
ْ ََ َ
َ
َوشكا ِإل َّي ِب َع ْب َر ٍة َوت َح ْم ُح ِم
ف ْاز َو َّر ِم ْن َوق ِع القنا ِبل َبا ِن ِه
َ ُ َ َ ُّ
ُ ُ ْ ََ
َ َ
َ َ َ
"
واب تكل ِمي
ْأو كان ْيد ِري ما ج
لو كان َي ْد ِري َما امل َح َاو َرة اشتكى
شرح ديوان عنترة :ص.183
 )9مطلعها[ :من الطويل]
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ً
ْ َ
َ
َ
أنينه ،فقام َن ُ
وجعل َ
َ
سق
عن الحوار ،ما خال َح ْم َح َمته التي عكست
أعداءه ،فأبرزه في
فرسه سالحا يرمي به
ِ
صورة العاجز ِ
َ
ا
ُ
صاح َب الذئبَ ،
َ
َ
وطاع َمه ،وصوال إلى الفخر بالك َر ِم أمام
وواد َده،
الخطاب على الحقيقة أكثر من التخييل ،وأما الفرزدق فقد
ِ
ا
ضارسة الوحوش والحروب ،وعلى ذلك فإنّ
ومبني على القتال ُوم َ
ُّ
ٌّ
مالك ،فهو أشد حماسة،
محبوبته نوار ،ويختلف املقام عند ٍ
ُ
بناء التشكيل الحواري يختلف باختالف الغرض.
ْ
ْ
ومع ّ
ّ
وسيلتين فنيتين ،هما:
الخطاب على
الواحد؛ لكنها ُبنيت في
اعر
مالك ُب ِن َيت على
أن
ِ
حوارية ٍ
ِ
ِ
ِ
صوت الش ِ
أ) ـ اإلقناع:
ا
ََ َ
ْ
َ ْ
َ َ
حقيقة بإرداف الخبر القصص ّي ّ
ّ ُ
بالنداء ((أ ِذئ َـب الغـضاَ ،يا ِذئ ُب)) ،واالستفهام ((أل ْم ت َـرِني؟)) ،ليثير
الوهم
قلب
ِ
سعى الشاعر إلى ِ
ُ ّ
ّ
الط ُّ
لبي الحماسة ،ويبالغ في إعالء صوت الشاعر املنتصر في مغامراته.
اإلنشاء
ُ َ ُ َ
َ
َ
َ ْ َ
َ ْ َ
ُ
تغليب األفعال املاضية (( ِص ْرت ،كنتُ ،م ِن ْيتِ ،جئـتَ ،ز َج ْـرت َـك ،ن ْهـ َـن ْهـت ،ف ِصـ ْـرتَ ،هال َك)) ،التي
ومن وسائل اإلقناع بالبطولة
ا
ا
ّ
ُ َ َّ (ّ ّ )1
ّ
ُّ
نجز وتم  ،مما يؤكد تحقق االنتصار على الذئب ،ورسوخ غلبة الشاعر ماضيا ،واستمرارها حاضرا.
تدل على حدث أ ِ
ب) ـ بناء الحوارالتخييلي على املبالغة في الصراع:
ّ
اعر الص َ
راع على نسقين خطابيين متقابلين يبرزان شدة االعتراك بينه وبين الوحش ّ
الضاريّ ،
الش ُ
لكن ذات الشاعر
بنى
ً
ُ
ُ
ا
ً
ُ
خاطب كانت األبرز ،وقد جعل من الذئب معادال موضوعيا لخصومه الفرسان ،فأنتجت املواجهة الحوارية بالتخييل رسالة
امل ِ
المية ّ
إع ّ
تهد ُد ّ
كل من ر َام مواجهة فتكات مالك ،وهذا من أنواع اإلضمار في الخطاب ،يقول ميشيل فوكوّ " :إن َّ
خطاب يخفي
كل
ٍ
َ
َ
ا
ْ ّ َ
َ
أيضا كثي ارا َ
من املعاني ،وهذا ما ُي َّ
القدرة على ْأن يقو َل َ
بوفرة املدلو ِل بالنسبة إلى الد ِال
سمى
وأن ُي ِغلف
غير ما قاله،
داخل ُه
ِ
ضمرات الخطاب أبلغ من ّ
حد لهما"( ،)2وعلى هذا ّ
الواحد ،وعليه ّ
الخطاب امتالء وثراء ال َّ
َ
فإن ُم َ
التصريح بها ،وهي ال تنكشف
فإن
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملتلقي (املرسل إليه)(). 3
للمستمع إال بتتبع العالقة بين الشاعر (منتج النص) ،والعمل األدبي (اإلنتاج)،
ُ
ويمكن الت ُ
َّ
يب كما يأتي:
مثيل للصراع في ِحوارية ِ
مالك ب ِن الر ِ

ََ َ
ً
َ
طل َ َ
َ
صاحبا
" وأ
س عس ٍال وما كان ِ

َ ً ََ
َ َ ُ
وهنا فأتا ِني
دعوت ِبناري م ِ

"

ديوان الفرزدق :ص 628ـ .629
ُ
َ
ْ
ّ
ْ
س في لو ِنه ُغ ْبرة إلى ّ
واد ،واألنثى طل ُ
أط َلس " :ذئب َأ ْط َل ُ
ساء " ،اللسان( :طلس).
الس ِ
ِ
ّْ ُ ّ ُ َْ ُ َ َ ا َ َ ا َ َ ُ ْ ا ْ َ َ َْ َ ْ
ّ
َ
َ
وه َّز رأ َسه" ،اللسان( :عسل).
الذئب والثعلب يع ِسل عسال وعسالنا مض ى مس ِرعا واضطرب في عد ِوه
عسال" :ع َسل ِ
 )1انظر :الفعل ُ
ُ
وأبنيته :إبراهيم ّ
الس ّ
امر ّ
ائي ،ص 24ـ  25ـ .26
زمانه

ّ )2
حفريات املعرفة :ص.110
ّ
ّ
ّ ّ
مجلة جذورّ ،
قافيّ ،
والث ّ
ّ
جدة ،مج ،4:جّ ،8:
(بتصرف).
محرم1423ه ،مارس2002م ،ص،424
النادي األدبي
 )3انظر :التراث والخطاب :خالد سليكي،
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الصراع

اعر املُخا ِطب:
ال ّ
ش ُ
ِ
ِ
ام،
خييلي
((بِض ْرغَ ٍامِِ ،بَ ْن ال يَـنَ ُ
نَ َ
س َقا احلوار التّ ّ
َِن
َو َس ْـيـ ُفهُ ،تَـ َرِِنُُ ،تَاتِـلُِِن ،أ ّ
ْام ُـرٌؤ ،ابْ ُـن ُح َّـرةٍِ ،ذ ْك ـ ِري،
أصـ ْـو ُل بِ ِـذي
َوُكـْن ُ
ت ْام َـرأًُ ،
َرى ُ
ال ِّـزَّريْـ ِن ،أَمشي ِع َر ْ
ضنَةً،الرأ َ
سالة اإلعالمية
اش َعـْنهَُ ،ولو
املَْـو َ
ت َال أ َْْنَ ُ
ـت نَـ ْف ِـسي
ـب ،أَبَ ْ
ِشـْئ ُ
ت ََل أَ ْرك ْ
ـت
َوَكــانَ ْ
ـت أَبِ ـيَّـةًََ ،نْـنَـ ْه ُ
ـك))
غَ ْـربَـ َ
اده
غَلَبَةُ ال ّ
شاع ِر أنْ َد َ

ئب املُخاطَب (املُعادل
ال ّذ ُ
املوضوعي):
ّ
ِ
ـت،
((ص ْر َ
ـتُ ،ك ـ ـ ْنـ ـ َ
ت ،فَ ـأَنْـ َ
ـك،
ـتَ ،ز َج ـ ـ ْـرتُـ ـ َ
ـتِ ،ج ْئـ َ
ُمــنِـ ْـيـ َ
ـك ،فَ ِ
تَ ،ع َـَل َك،
صـ ْـر َ
غَ ـ ْـربَـ َ
ـك،
ـت ،لَـ َـهــالَـ َ
ُك ـ ـْن ـ َ
ـت))
ـس ـ َ
لَـ ْ

َ
َ
ُ
مالك أبياته على التجديد في الحوارالتخييلي إال أنها لم تحظ بدفقات العاطفة التي تميزالشعراألموي،
وعلى الرغم من بناء ٍ
ً
ّ
َ
ُ
َ
ُ
صر الفني وثنيا ،يتناول
مظاهر
بالوصف
ِ
وهنا ٍ
تالق مع الشعر الجاهلي الفني ،يقول نجيب محمد البهبيتي" :كان الشعر في الع ِ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ّ
ُ
َ
ُ
عور بما يمكن أن يثيره في
األشياء ،وي ِلح في الت
ِ
خارجها ،ي ِ
حضرك الوقائع ،ويرسم لك األحداث ،ثم يترك لك حرية الش ِ
صوير على ِ
ِ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
)
1
(
بعواطفه"  ،ولعل ترجيح معاني السطوة
شاع ِره ،فهو ال يقيدك بشعوره ،وال يغلك معه
ِ
نفس ِ
ِ
نفسك ،مما عس ى أن يكون ثار لها في ِ
َ ُ ْ ُ ْ ًَ
ََ
ْ
ً
َ َّ ً
َ
ً
َ
َْ ُ َ َ َ
َ
َ
ُّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
لب،
ـرب ،وآخر يه ِوي ،وكـنـت امـرأ فـي الهـي ِج مجت ِـمع الق ِ
والبطش ((ولـس ــت تَـرى ِإال ك ِـمـيا مجـد َال ،يـداه ج ِمـيعا تـثـبـت ِان ِمن الـت ِ
ّ
َ ًَْ َ َْ ُ
الج ْرب)) نحا ّ
ان َكاإلبل ُ
ُ
ص إلى خفوت العاطفةّ ،
بالن ّ
وعلو صوت الشاعر البطل فيه.
أص ْو ُل ِب ِذي ال ِـز َّرْي ِـن أ ْم ِش ي ِعرضنة ،واألقر
ِِ ِ
ِ
ً
ُ
ُ
ـ رابعا :خاتمة البحث وخالصته
برز لنا في هذا البحث ما يأتي:
ّ
ّ
ُ
كري ُة ،فلم يكن مقصو ارا على ّ
َ
ياسي ُة والف ّ
مالمح عصر جديدّ ،
جاهات ّ
ّ
الس ّ
الش ُ
عر األمو ُّي
العاطفية
الدفقة
تشعبت فيه االت
 1ـ حمل
ِ
ا
ا
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
فحسب ،وإنما حملت أنساق الخطاب الشعري رؤى وأفكارا جديدة تطرق باب العقل ،وتهدف إلى اإلقناع والتأثير.
ّ
َُ َ
َ
الت َ
األخطل ّ
 2ـ َّ
ُ
ا ْ َ ْ
ّ
ُ
ّ
ف
ئي
املوضوعي ِة ،وبامل
بالوحدة
جديد في شعره
حق َق
ِ
الجديد؛ الذي بناه على املف َارق ِة ،انطالقا من وص ِ
ِ
طلع الهجا ِ
ِ
َ
األحبةْ ،
ا َ ْ
كر ِه املَ ُ
ومن بنا ِئ ِه على ُم ْس َت َ
سم ِوع وامل ْف ُهوم.
ف
ديار
أطالل ّ ِ
الخصوم عوضا عن وص ِ
ِ
ِ
ِ
رسوم ِ

ّ
ّ
الشعر العربي ّ
حتى نهاية القرن الثالث الهجر ّي :ص.179
 )1تاريخ
َي ْق ُ
َ
ُ
َّ
الجاهلي ،انظر :املرجع نفسه :ص.58
العصر
الكاتب بالعصر الفن ِي
صد
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ا
َ
ّ
 3ـ ظهر ّ
الت ُ
باالحت َذاء َّ
انطالقا َ
بناء شعر األخطلْ ،
ُ
من ْ
جديد في ُ
ّ
وتجاو ِزها
الجاهلي؛
عر
الجم ِع بين االس ِت ْرق ِاق
والت َج ُاو ِز،
ِ ِ
ملطالع ِ
ِ
الش ِ
ِ ِ
ِ
ّ
بالتجديد في رسومها ّ
ّ
الط ّ
بيعية.
الفن َّي ِة وعناصرها
ِ
ِ
ّا
ّ
ه ّ
ّ َ ّ
ُ
ّ ّ
ّ
مالك بن َّ
الغة،
وسائل
مبنيا على
ئب؛
الت
الرْي ِب(ت60ه)
بحوار
اإلقناع اللغوي ِة ،واملب ِ
ِ
خييلي مع الذ ِ
شعر ِ ِ
ِ
 4ـ تمثل التجديد في بناء ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
الفكر.
املوضوعي في سرد
عادل
املغامرة ،لتحقيق التأثير في ِ
ِ
وامل ِ
ِ
توصيات البحث:
ّ ّ
الجادة في البناء ّ
والذي ّ
يوص ي البحث بمزيد من ّ
ّ
ّ
تتعدد مسالكه من
الفن ّي في شعر الحرب في العصر األموي،
األدبية
الدراسات
ا
ّ
ّ
اميةّ ،
األبنية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والت ّ
الدر ّ
وكل مسلك ّ
والفكرية)ّ ،
مما سبق يتسع ألن يكون بحثا
العقلية
والحجاجية (األبنية
ركيبية،
صويرية،
والت
ا
ا
قائما بذاته له أصوله وخطواته املنهج ّية ،وهي مباحث ّ
أدبية ّ
مهمة ،وتنتظر َمن يواصل البحث فيها.
مستفيضا
ِف ُ
هرس املصادر

َّ
َ
ّ
حواشيه ّ
ّ
العلمية ،بيروت،
محمد رشيد رضا ،دار الكتب
الجرجاني(ت471ه) ،عل َق
 1ـ أسرار البالغة في علم البيان :عبد القاهر
ط1988 ،1م.
علي ُ
عباس وإبراهيم ّ
الس ّعافين ،بكر ّ
األصفهاني(ت356ه) ،تح :إحسان ّ
 2ـ األغاني :أبو الفرج ٌّ
ّ
عباس ،دار صادر ،بيروت،
بن الحسين
ط2008 ،3م.
البغدادي(ت1093هـ) ،تح :عبد ّ
ّ
السالم هارون ،مكتبة الخانجي،
 3ـ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :عبد القادر بن عمر
القاهرة ،ط1997 ،4م.
 4ـ ديوان الفرزدق :شرحه وضبطه ّ
ّ
العلمية ،بيروت ،ط1987 ،1م.
وقدم له علي فاعور ،دار الكتب
ّ
ُ
حمودي القيس ّيُ ،م َ
ّ
وشعره :تح :نوري ّ
ُ
 5ـ ديوان مالك بن َّ
العربية ،مج ،15:ج،1:
ست ٌّل من مجلة معهد املخطوطات
الريب حياته
د.ط ،د.ت
 6ـ رغبة اآلمل من كتاب الكاملّ :
سيد بن ّ
ّ
املرصفي األزهر ّي(ت1349ه) ،مطبعة الفاروق الحديثة ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
علي
ّ ّ
يباني(ت502ه)ّ ،
ّ ّ
ُ ّ
الش ّ
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :مجيد طراد،
علي ِبن محم ٍد
 7ـ شرح ديوان عنترة :الخطيب التبريزي يحيى بن ِ
ّ
العربي ،بيروت ،ط1992 ،1م.
دار الكتاب
ّ
 8ـ شرح املقدمة األدبية لشرح املرزوقي على ديوان الحماسة ألبي تمامّ :
محمد الطاهر ابن عاشور(1393هـ) ،تح :ياسر بن حامد
املُ َط ْير ّي ،تقديم :عبد املحسن بن عبد العزيز العسكر ،مكتبة دار املنهاجّ ،
الرياض ،ط1431 ،1هـ.
الس َّكر ّي ُ
 9ـ شعر األخطل :أبو مالك غياث بن غوث ّ
محمد بن حبيب ،تح :فخر ّ
الدين َ
غلبيَ ،
ص ْن َعة ُّ
روايته عن أبي جعفر ّ
الت ّ
قباوة،
ِ
ُ
دار الفكر ،دمشق ،دار الفكر املعاصر ،بيروت ،ط1996 ،4م.
الدينوري (ت276هـ) ،تح :أحمد ّ
ّ
محمد شاكر ،دار املعارف ،مصر ،ط1958 ،2م.
 10ـ الشعروالشعراء :عبد هللا بن مسلم بن قتيبة

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019

53

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السادس  -العدد  57نوفمرب 2019

ّ
املدنيّ ،
سالم ُ
الج َم ِح ّي(ت232هـ) ،تح :محمود ّ
 11ـ طبقات فحول الشعراءّ :
ّ
جدة ،د.ط ،د.ت.
محمد شاكر ،دار
محمد بن
محمد محيي ّ
األزدي(ت456هـ) ،تحّ :
ّ
 12ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :أبو ّ
ّ
الدين عبد
القيرواني
علي الحسن بن رشيق
الحميد ،دار الجليل ،بيروت ،ط1981 ،5م.
ّ
علي ّ
 13ـ كتاب الصناعتين الكتابة والشعر :أبو هالل الحسن بن عبد هللا العسكر ّي (ت بعد395ه) ،تحّ :
محمد البجاو ّي
ومحمد
ّ
العربية ،مصر ،ط1952 ،1م.
أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب
علي ،أبو الفضل ،جمال ّ
 14ـ لسان العربّ :
محمد بن مكرم بن ّ
ّ
الدين ابن منظور األنصار ّي
اإلفريقي (ت711ه) ،دار صادر ،بيروت،
ط1414 ،3ه.
 15ـ معجم البلدان :شهاب ّ
ّ
البغدادي الحمو ّي(ت626هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
الدين ياقوت بن عبد هللا
ّ
محمد الحبيب ابن الخوجةّ ،
ّ
القرطاجن ّي (ت684هـ) ،تحّ :
العربية للكتاب،
الدار
 16ـ منهاج البلغاء وسراج األدباء :أبو الحسن حازم
تونس2008 ،م.
ِفهر ُ
س املراجع

ّ
 1ـ األخطل في سيرته ونفسيته وشعرهّ :
إيليا حاوي ،دار الثقافة ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
ً
رومية ،دار سعد ّ
نموذجا :وهب ّ
الدين ،دمشق ،د.ط1997 ،م.
 2ـ بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصراألموي قصيدة املدح
ّ
البهبيتي ،مطبعة القاهرة  ،مصر1950 ،م.
 3ـ تاريخ الشعرالعربي حتى آخرالقرن الثالث الهجري :نجيب محمد
 4ـ اتجاهات الشعر في العصر األموي :صالح ّ
الدين الهادي ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1986 ،1م.
ّ
مديرية الكتب واملطبوعات ،حمص ،د.ط1988 ،ـ 1989م.
 5ـ التطوروالتجديد في الشعراألموي :شوقي ضيف،
ّ
الث ّ
ّ
العربي ،بيروت ،ط1987 ،2م.
قافي
 6ـ حفريات املعرفة :ميشال فوكو ،تر .سالم َيفوت ،املركز
 7ـ الش ُ
عر األمو ُّي بين الفن والسلطان :عبد املجيد َز َرا ِقط ،دار الباحث ،بيروت ،ط1983 ،1م.
 8ـ شعر الحرب في أدب العرب في العصرين األموي والعباس ي إلى عهد سيف الدولة :زكي املحاسني ،دار املعارف ،مصر ،د.ط،
1961م.
ّ
الث ّ
ّ
العربي ،املغرب ،ط1992 ،3م.
قافي
 9ـ الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب :جابر أحمد ُعصفور ،املركز
ّ ّ
ّ
العاملية للنشر لونجمان ،مصر ،مكتبة لبنان ،ط1997 ،1م.
 10ـ علم لغة النص :سعيد حسن بحيري ،الشركة
ُ
ُ
ائيّ ،
وأبنيته :إبراهيم ّ
مؤسسة ّ
الس ّ
امر ّ
الرسالة ،بيروت ،ط1983 ،3م.
 11ـ الفعل زمانه
 12ـ الفن ومذاهبه في الشعرالعربي  :شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،11.د.ت.
 13ـ قراءة ثانية لشعرنا القديم :مصطفي ناصف ،دار األندلس ،ط1987 ،2م.
ُ
الرحمن ّ
عاصر :إبراهيم عبد ّ
محمد ،دار العودة ،بيروت ،د.ط1981 ،م.
 14ـ قضايا الشعر في النقد العربي امل ِ
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ٌ
ٌ
 15ـ الن ُ
ُ
ّ
ودراسات تطبيقية :أحمد علي دهمان ،جامعة البعثّ ،
ُّ
اإلنسانية،
كلية اآلداب والعلوم
القديم قضايا نظرية
العربي
قد
ّ
مديرية الكتب واملطبوعات 2002 ،ـ 2003م.
 16ـ الن ُ
ّ
ُ
ّ
القديم قضايا وأعالم :أحمد علي دهمان ،جامعة البعثّ ،
ُّ
مديرية الكتب
اإلنسانية،
كلية اآلداب والعلوم
العربي
قد
واملطبوعات 2006 ،ـ 2007م.
س َّ
ِفهر ُ
الدوريات
ِ

ّ
ّ ّ
مجلة جذورّ ،
قافيّ ،
والث ّ
جدة ،مج ،4:جّ ،8:
محرم1423ه ،مارس2002م.
النادي األدبي
 1ـ التراث والخطاب :خالد سليكي،
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2019  نوفمرب57  العدد- العام السادس- جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

جدلية االئتالف واالختالف في حدود العالقة بين الشعروالفن التشكيلي
A Controversy about the Coalition and the Disagreement over the Relationship
between Poetry and Visual Art
 الج زائر/جامعة محمد خيضر–بسكرة/سارة كسيبي
Sara kecibi /Univercity of Mohamed Khiedr –biskra/ Algeria .

:املخلص
، ومحاولة رصد العالقات التفاعلية بينهما، والتأثر بين األدب والفنون األخرى،حفلت كتب األدب املقارن بدراسة أشكال التأثير
 آثرنا تسليط،وملا كانت العالقة التي تجمع بين الشعر والفن التشكيلي من أكثر املسائل جدال في إطار الحديث عن الفنون الجميلة
 في املقابل من ذلك، فقد احتفي كثير من املنظرين بهذه العالقات وسلموا بوجودها،الضوء على ظاهرة االئتالف واالختالف بينهما
 وانطالقا من هذه املقارنة يتخامر إلى ذهننا،هناك من رفضها بحجة البحث عن النقاء الفني واستقاللية الفنون عن بعضها بعضا
 ما هي إمكانية الفصل بين الفنون في ظل الحداثة ووقائعها؟ هل يمكن فعليا تجاوز مبدأ الحوارية بين الفنون:التساؤل اآلتي
بمختلف أنواعها؟
.  الفن التشكيلي- اإلتالف –االختالف –الشعر- جدلية: الكلمات املفتاحية
:Abstract
Many scholars and writers in the field of comparative literature dealt with the different forms of influence and
vulnerability and with the interactional relationship between literature and the other arts. Since the relationship
between poetry and visual arts is considered to be amongst the most debatable issues, we attempted to spot the
light on the phenomenon of coalition and disagreement between them. For this, many theorists acknowledged the
existance of this relationship while some others rejected it, searching for the artistic purity and calling for the
independence among the different arts. Starting from the aforementiond relationship, it came to the researcher’s
mind to base this study on the following questions: Is there a possibility for separating the different arts under the
influence of modernity and its insidents? And is it possible to ignore the principle of interaction that exists between
the different kinds of arts?
Key words: Debate, coalition, disagreement, poetry - visual art .
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مقدمة:
حاجة اإلنسان للفن دائمة ومستمرة  ،وقد أملت عليه هذه الحاجة ابتكار فنون كثيرة  ،تصدرت بالفنون الجميلة  ،إذ تعد هذه
ّ
األخيرة من الفنون البكر التي عرفها البشر ،وتدور هذه األخيرة ضمن فلك واحد مشحون بعالقات التفاعل فيما بينها  ،وقد خلفت
التفاعالت الحاصلة بين الشعر والفن التشكيلي جدال صاخبا في الحقلين األدبي والجمالي  ،فمنهم من اعترف بضرورة هذا التالقي
وسلم بوجوده  ،ومنهم من اعترض عليه ورفض ورود عالقات تربط بين الفنين بحجة الفصل بين الفنون واألجناس األدبية .
إن املتتبع ملسار الشعر والواقف عند جنبات محطاته التاريخية منذ بداياته األولى ،يلحظ التطورات التي َّ
مر بها الشعر ،فقد بدأت
مراحله التأسيسية مع الشعر الجاهلي الذي رسم مسار الكتابة الشعرية طيلة ردح من الزمن ،ونظرا لحتمية التطور الذي تناشد
به الفنون تمكن هذا األخير من كسر النمطية الخطية التي رسمها عمود الشعر لتشهد التجربة الشعرية العربية ميالدا ألنواع
مختلفة من الشعر كالشعر الحر ،وقصيدة النثر وغيرهما ،كثمرة لهذا التمرد.
وانطالقا من أهمية هذا املوضوع الشائك الذي كان بمثابة غيم ماطر خصب حقلي الجمال ،واألدب يكمن الهدف األساس من
تحبير هذا البحث الذي يحاول تتبع جذور الخالف وأسبابه ،محاولين اإلجابة عن جمل من التساؤالت أهمها:
 في ما تمثلت أوجه التشاكل والتباين بين فني الشعر والتصوير؟ وفي حالة التسليم بوجود عالقات بينهما هل سيتمكن هذا اللونالشعري الهجين من تجاوز مأزق املصطلح ؟ وهل سيستطيع رسم مسار موحد لهذا اإلبداع الجديد؟
بناء عن اإلجابة على هذه اإلشكاالت وأخرى  ،سنحاول إرساء دعائم دراسة نظرية مقارنة نرصد فيها أسباب هذا الجدل  ،معتمدين
على أولى الدراسات النظرية التي اهتمت بعرض نقاط االختالف واإلتالف بين الرأيين والحج التي استند عليها كالهما إلثبات وجهة
نظره.
أ -حدود العالقة:
امتدت الجذور األولى للتفاعل بين فني الشعر والفن التشكيلي ،منذ القديم ،إال أن العالقة بينهما شهدت تجاذبا بين طرفين
متناقضين ،أحدهما يسلم بضرورة هذا التالقي واآلخر يرفضها جملة وتفصيال ،لكن الراجح إلى العقل والقريب من الصواب ،وجود
عالقات بينهما تظهر بشكل مباشر أحيانا ،وفي كثير منها تتطلب نباهة وحصافة من املتلقي (القارئ/املشاهد) للكشف عنها وإنارة
العتمة التي تكتنفها.
وقد تجلت العالقة بين الفنين منذ العصور البدائية ،عندما رسم البدائيون صورا تعبيرية ،عدت كإشارات وصور قصصية ،تحكي
تفاصيل حياتهم ،فكانت الرموز والصور بديال عن اللغة ،بل هي رسائل مشفرة لألجيال القادمة طبعت على أسطح الصخور،
وجدران الكهوف ،فالكتابة األولى لإلنسان كما يقول إيف شوفرال ( )Yves Chevrelهي « :كتابة مرموزة ( )Idéegrammeوإشارية
( )1(» )pictogrammeتتطلب خطاطة فكرية مكتنزة بالقراءة والتأويل لفك شفراتها وتحليل مدلوالتها.
أما عن مسألة التعبير فقد شقت هذه األخيرة سبال نحو التطور بعد التقدم الذي شهده البشر بانتقالهم
من البدائية نحو الحضارة ،فظهرت الكتابة التصويرية أو «الكتابات املصورة [التي] استخدمت الرسم كي تتيح طريقا يؤدي إلى
املعنى »( )2وكانت بداية هذه الكتابة مع حضارة بالد الرافدين أو السومرية بكتابتها املسمارية ،والحضارة الفرعونية ،بكتابتها
( )1إيف شوفرال ،األدب املقارن( ،تر) عبد القادر بوزيدة ،دار التنوير ،الجزائر( ،ط  ،2017 ، )1ص .108
( )2املرجع نفسه  ،ص.25
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الهيروغليفية ،وكذا بالد الصين وشرق آسيا بالكتابة السنسكريتية  ،حيث أعربت األشكال األولى للكتابة في بالد الرافدين عن
دالئل واضحة لبداية التطور ،والنضج الفكري لدى اإلنسان من خالل سعيه الدءوب على اإلبداع جامعا بين الخيال والحقيقة،
إذ تعد ملحمة جلجامش البذرة األولى التي تنبؤ باهتمام اإلنسان القديم بالفن واإلبداع متجاوزا هاجس البحث عن لغة للتواصل.
وقد استخدم الفراعنة ذات الكتابة للتعبير عن حضارتهم معتمدين على أدوات حادة الرأس لتسهل عملية النقش على جدران
األهرامات املبنية من الصخور الصلبة ،واملنسقة بشكل متقن ودقيق ،وقد خلق هذا االجتماع بين الفنون حلقة متفاعلة فيما
بينها ،لتثبت ذلك الوصل املوجود بين الفنون املادية وغير املادية .
ومن خالل ما تقدم نستنتج أن الكتابة األولى عبارة عن محاكاة لكل ما تنقله الحواس إلى العقل ،وتميزت هذه املحاكاة بالنقل
الحرفي لكل املرئيات ،بلغة إشارية رمزية ،هدفها ترجمة كل ما يراد التعبير عنه ،وقد اقتصر سعي اإلنسان للكتابة في أول األمر
على تحقيق التواصل ،لتظهر بعد ذلك بوادر االهتمام باإلبداع وابتكار وسائل تبرز مهاراته الفنية .
ب-

االتجاه املؤيد للعالقة بين الشعر والفن التشكيلي:

ظهرت العالقة بين فني الشعر والتشكيل بشكل جلي مع أرسطو في "نظرية املحاكاة" حيث يرى «أرسطو أن جميع الفنون محاكية
في حقيقتها ،إال أن االختالف بينهما هو الطريقة املعتمدة ،فأحدهما يتوسل باللون والظل واآلخر بالكلمات ،لكنهما يتفقان في طبيعة
املحاكاة وطريقتها في التشكيل وتأثيرهما على النفس»( ،)1وقد حاول أرسطو تقويم ما ذهب إليه أفالطون معقبا على رأيه في "نظرية
املحاكاة" حيث يرى هذا األخير أن :محاكاة «الشاعر كاملصور يحاكي ظواهر األشياء دون أن يفهم طبيعتها ،وشعره بهذا تقليد وبعيد
عن الحقيقة بدرجتين»( )2ويتلخص سبب رفض أفالطون إذا للمحاكاة التي يقوم بها الشعراء والرسامون؛ لسطحيتها ،وعجزهما
عن تصوير جوهر األشياء في حين كان أفالطون يصبو لبلوغ مدارج املثالية الخالصة ويترفع عن أشكال التقليد واملحاكاة املختلفة.
أما سيمونديس ( )Simondiesفقرب بين فني الشعر والتشكيل «درجة أكبر في مقولته التي كررها بلوتارك ( )Plotrachالرسم شعر
صامت ،والشعر صورة ناطقة»( ،)3ملا يحملناه من ميزات مشتركة أذابت الفواصل بينهما ،خاصة وأنهما من إنتاج الذات اإلنسانية
 ،وهي املنبع األساس لكليهما ،وتربط بينهما عالقات تشابه اختصره هوراس ( « )Houraceإلى كلمات ثالث Poesis ut pictura « :؛أي
التصوير مثل الشعر»( )4ومن جهة أخري تحدث الشاعر اإلنجليزي دريدان ( )John Drydenعن عالقة التالقي بين الفنين «وأكد أن
االستعارات الجريئة في الشعر تساوي األلوان القوية املتوهجة في الرسم»( ،)5وأساس قوة كليهما هو الخيال املجنح ،الذي يجعل
العمل سواء كان قصيدة أم لوحة أكثر جاذبية وتأثيرا ،فكلما ابتعد العمل عن الواقع كلما كان مميزا يأسر متأمله ،أما الصور
املبتذلة واالستعارات املستهلكة فال تصنع فوارق عند تلقيها.

( )1كلود عبيد ،جمالية الصورة في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والشعر ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان( ،ط ، )1
 ،2010ص .12
( )2أرسطو طاليس :فن الشعر( ،تر) إبراهيم حماده ،مكتبة األنجلو املصرية (،دب)( ،دط)( ،دت).ص .61
( )3نبيل رشاد نوفل ،العالقات التصويرية بين الشعر العربي والفن اإلسالمي ،مركز الدلتا للطباعة ،اإلسكندرية( ،دط)( ،دت) ،ص .12
( )4املرجع نفسه ،ص ن
( )5كلود عبيد ،جمالية الصورة في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والشعر العربي ،ص .17
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ولعل أول من اكتشف خيوط التالقي بين الشعر والتصوير في الساحة العربية هو الجاحظ (159هـ 255-ه) بعبارته الشهيرة «إنما
الشعر صياغة ،وضرب من النسيج ،وجنس من التصوير»( ،)1فالشعر حسب رأيه ّ
مكون بالغ التعقيد تتشابك فيه أفانين عدة،
فهو صياغة قائمة على حسن السبك وترتيب الكلمات ،ما جعله قريب من النسيج في ائتالف ألوانه وتالحم خيوطه ،ولتكتمل
صناعته البد أن يتزين بالصور البالغية التي تعمل على تحريك ومداعبة خياالت السامع ،فتنتقل الصورة الشعرية من صورة
سمعية إلى صورة متخيلة ،وباجتماع العناصر السابقة تظهر براعة الشاعر في الصنع والتشكيل الشعري ،ما يجعله قريبا من
املصور في تنسيق األلوان واختيار األشكال ،إال أن الفرق بينهما هو طريقة انتقال الصورة واألدوات املستعملة ال غير.
كما تحدث لفيف من النقاد والبالغيين القدماء ،عن عالقة الشعر بالتصوير أمثال العسكري (385ه – 920ه) في كتابه
''الصناعيين'' ،إال أن الفضل األكبر يعود إلى الجرجاني في نظرية ''النظم'' ،فقد اهتدى بذوقه السليم وحصافة فكره إلى العالقة
الجامعة بينهما أثناء حديثه عن معاني النحو وتوخيها فقال:
ُ
« وإنما سبيل هذه املعاني –معاني النحو -سبيل األصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش ،فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في األصباغ
التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج ،إلى ضرب من التحيز والتدبر في أنفس األصباغ ،وفي موقعها ومقاديرها وكيفية
مزجه لها ،وترتيبه إياها ،إلى ما لم يتهد إليه صاحبه فجاء من أجل ذلك نقشه أعجب ،وصورته أغرب ،كذلك حال الشاعر ،في
توخيه –معاني النحو -ووجوهه التي علمت أنها محصول ''النظم'' »)2(.
يوازي الجرجاني بين عمل الشاعر والصباغ  ،حيث يهتدي هذا األخير في اختيار األصباغ ،وموقعها ومقاديرها وترتيبها بتحيز وتدبر،
فإن أجاد اختيارها ،وحسن موقعها وترتيبها ،كانت النتيجة مبهرة للناظر ،وإن أخفق في ذلك بعثت شعورا بالنفور إزاءها كذلك
عمل الشاعر ،إذا أجاد في اختيار األلفاظ واستخدام معانيها و توخى معاني النحو وحسن نظم الجمل عنده ،أصبح شعره أعذب،
وأقرب إلى األذان وآسرا للقلوب ،وإن هو خالف إحدى العناصر السابقة ملست في شعره نشازاُ ،يرغب السامع في النفور منه.
وقد تميزت العالقات بين الشعر والتصوير قديما باإلضمار فلم تكن واضحة جلية ،بل تتطلب عينا ثاقبة الكتشافها ،وعقال راجحا
ا
يتعقب طرائق صوغها ،ومع قدوم الحداثة انقشعت السحب التي حجبت هذه العالئق ردحا من الزمن وأضحت ّبينة ،مع مجيء
'القصيدة التصويرية'' ،إذ ناشد عزرا باوند ( )Ezra Poundبضرورة إعادة فهم الصورة « ،وأصبحت القصيدة [عنده] عرضا للحياة
الواعية للشاعر ،في تحوالتها الدرامية الدائمة وكأنها لوحة تكعيبية من عدة أسطح »( ،)3تنير كل زاوية منها جانبا من جوانب الذات
الشاعرة ،التي أضحت معقدة ومتشابكة كتشابك العصر الراهن.
ج -االتجاه املعارض لعالقات الشعرو الفن التشكيلي:
حاول املنتصرين الستقالية الفنون ،والباحثين عن النقاء الفني أبرا معارضة عنيفة ،ورفضا تاما للتسليم بوجود عالئق تربط بين
الفنيين ،وكان ليوناردو دافينش ي أول الرافضين لها فحاول «إبراز الفروق بينه وبين الشعر ،الذي لم يكن يتمتع –في نظره -بجمال
الرسم»( ، )4ولعل سبب رفضه لهذه العالقة ،تمرسه لفن الرسم خاصة وأنه من أعالم الفن التشكيلي الحديث ومؤسسيه ،األمر
الذي استصعب عليه تقبل هذه العالقة ،في حين يصعب على كثيرين ترجمة صورة ما ترجمة شعرية إذ ال يتأت هذا األمر إال لفئة
( )1الجاحظ ،الحيوان( ،تح) عبد السالم هارون( ،ج)  ،3القاهرة(،ط  ،1965 ،)2ص .132
( )2عبد القادر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز( ،تح) محمد رشيد رضا ،مكتبة القاهرة( ،دط) ، 1961 ،ص .61
( )3كلود عبيد ،جماليات الصورة في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والشعر ،ص .22
( )4نبيل رشاد نوفل ،العالقات التصويرية بين الشعر العربي والفن اإلسالمي ،ص .13
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قليلة ُجمعت فيهم ملكات فنية متعددة لذلك « يتميز التصوير بقدرة على توصيل أهدافه [ ]...إلى مختلف األجيال ؛ ألن مادته
تتعامل مع نعمة األبصار ال مع األذن ،ولذلك فإنها ال تحتاج إلى الترجمة  ،كما يحدث مع الكلمات في اللغات املختلفة»( ، )1إذ يتسنى
ألي كان وفي مختلف بقاع العالم مهما كانت لغته أو ثقافته أن يتذوق ،ويالمس األبعاد الجمالية في اللوحات التشكيلية عكس
القصائد التي تفقد كثيرا من جماليتها إذا ما انتقلت من بيئة إلى بيئة أخرى بسبب الترجمة أو عوامل أخرى.
وظهرت «املعارضة املنهجية الحقيقية لفكرة العالقات [ ]...عند ليسنج ( )Lessingفي كتابه '''' ''Laokonالوكون'' حيث الحظ أن
االختالف بين الشعر والرسم يحمل أهمية أكبر من التشابه بينهما؛ ألنه اختالف جوهري بين وسيطين مختلفين»( )2ما جعله «يميز
بين األشكال املكانية في الفن تميزا حادا من األشكال الزمانية»( )3في الشعر ،إذ ُينقل األول عبر وسيط املكان فيكون أبلغ وأصدق،
أما الثاني فينقل عبر وسيط الزمان فيتغير مع مرور الوقت« .وفي القرن الثامن عشر ميز أبيه دي بو ( )Abbé Du Bosبين الرسم
والشعر ،على أساس أن األول يصنع محاكاة طبيعية بعالمات طبيعية ،والثاني يستخدم رموزا اعتباطية بعالمات اصطناعية»(.)4
قد يكون رأي دي بو صحيحا نسبيا؛ ألن الفن التشكيلي في بداياته كان محاكاة ،إما لشخوص أو مناظر طبيعية ،وكان جهد
الرسامين خالص إلبراز مهارتهم في املحاكاة ،وتقليد ما يتمثل أمامهم ،ولكن مع تطور مدارس الفن التشكيلي الحديث ،تغير منحاه،
فلم يعد الرسم مجرد موهبة يحاكي بها الرسامون ما يرتسم أمامهم ،بل أصبح وسيلة من وسائل التعبير ،ما جعله ينسلخ عن
املحاكاة الصماء إلى رسم أشكال تعبيرية تصور ما يخالج ذات الفنان.
ومن جهة أخرى فإن اللغة بوصفها وسيلة للتواصل تحمل رموزا طبيعية و أخرى اعتباطية تهدف لتحقيق غاية التواصل ،ونقل
الرسائل اللغوية ،ورغم هذه املغاالة في رفض العالقة بين الفنين  ،إال أنها فرضت نفسها مع بدايات الحداثة ومزامنة الفنون
للتكنولوجيا وعالم الرقمنة  ،لتظهر بشكل جلي في املدونات الشعرية املعاصرة.
وبعد التمحيص الدقيق واقتفاء أثر العالقة بين الشعر والفن التشكيلي نكتشف أنه من الصعب جدا الفصل بين هذا الجدل؛
ألن هذه العالقات تظهر بشكل جلي واضح أحيانا ،وفي كثير منها تكون هذه العالئق معقدة تتطلب رؤية ثاقبة للكشف عنها ،ولكن
إذا ما أمعنا النظر في مسار تطور الفنون وبداياتها لوجدنا أن الشعر والفن التشكيلي ينحدران من جذر واحد أال وهو الفنون
الجميلة التي تتشارك ،وتشابك في عدة نقاط أساسية ،كما أن الحداثة الشعرية قد انفتحت على عدد من الفنون وفي مقدمتها
الفن التشكيلي الذي حاول الشعراء استلهام تقنياته سواء بالكتابة مثلما نجد في ديوان "الرسم بالكلمات" للشاعر نزار قباني ،أو
من خالل استحضار أشكال ورسومات في املتن الشعري مثل ديوان " البرزخ والسكين" لعبد هللا حمادي ،وديوان أوجاع صفصافة
في مواسم اإلعصار ليوسف وغليس ي ،أو يعتمدون على تقنية ترجمة اللوحات عن الطريق الشعر؛ أي قراءة اللوحات التشكيلية
قراءة شعرية مثلما فعل أودن مع لوحة بيتر بروغل ،ومن هذا املنطلق تتأكد صلة الفن الشعري بالفن التشكيلي ،وتثبت عالقات
التضايف الفني بينهما.

( )1ليوناردو دافنش ي ،نظرية التصوير( ،تر) عادل السيوي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مصر(،د ط) ،2005 ،ص.47
( )2نبيل رشاد نوفل ،العالقات التصويرية بين الشعر العربي والفن اإلسالمي  ،ص .13
( )3كلود عبيد ،جمالية الصورة في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والشعر العربي ،ص .18
( )4نبيل رشاد نوفل ،العالقات التصويرية بين الشعر العربي والفن اإلسالمي ،ص .14
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قائمة املراجع:
أ-

املراجع العربية:

 -1الجاحظ ،الحيوان( ،تح) عبد السالم هارون( ،ج)  ،3القاهرة( ،ط .1965 ،)2
 -2عبد القادر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز( ،تح) محمد رشيد رضا ،مكتبة القاهرة( ،دط).1961 ،
 -3كلود عبيد ،جمالية الصورة في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والشعر ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت ،لبنان( ،ط .2010 ، )1
 -4نبيل رشاد نوفل ،العالقات التصويرية بين الشعر العربي والفن اإلسالمي ،مركز الدلتا للطباعة ،اإلسكندرية( ،دط)( ،دت).
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اللسان البشري والعقل اإلنساني
Human tongue and Reason
د .بن محمد يونس ـ جامعة املسيلة ـ الجزائر
) Msila university (Algeriaـ Benmahammed Younes

ملخص :
ال ريب أن ما يميز اإلنسان كإنسان ماهية وجوهرا هو اللغة والبيان من جانب والعقل والفكر الفنان املبدع من جانب آخر ،لذلك
كان حريا باللغوي واللساني والفيلسوف على السواء االعتناء بوصف اللغة البشرية وتعليل ظواهرها اإلنسانية بكل تجلياتها ما
أمكن ،مع رعاية عالقتها –وذلك لب األمر وزمام العمق -بالفكر اإلنساني الخالق بتوضيح مظاهر االختالف بينها –اللغة -وبين
التواصل الحيواني بوصل ذلك التحليل وجوبا بتفاضل العقل السديد عند بني آدم املجيد .هذا ،واالهتمام أيضا بخصائص اللسان
البشري يوضح معالم تعيين أخصية اإلنسان باللغة والبيان كآلة اتصال بين الناس في محيطهم وهو كذلك سلم للعروج إلى البحث
عن جوهر اللغة سليلة العقل وتحديد ماهيتهما على ما في ذلك من عنت وصعوبة لعمق املوضوع ال استحالته البتة ،مما يوصل
رويدا رويدا إلى إبراز أهمية اللغات كلها كحالة إنسانية عاملية تختص بكل جنس وقوم ومجموعة بشرية لها عبقريتها وخصوصياتها
الذاتية غير النافية للقاسم املشترك بين األلسن قاطبة.
الكلمات املفتاحية  :اللغة ،اللسان ،الفكر ،اإلبداع ،الخلق ،التواصل ،الجوهر.
Abstract :
For sure, what characterizes Human being is language on one hand, and creative reason on the other. Thus, both
linguist and philosopher are intrested in describing and analyzing language as a tool of communication and an
essence of reflexion in its relationship with innovative Reason. Also, one must pay attention to the difference
between complex Human tongue with its solid ties with reasoning and the simple animal communication in the
animal group.
Keywords : Reason, tongue, creation, reflexion
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 .1مقدمة :
نود في ورقتنا البحثية هاته طرح العالقة بين اللغة اإلنسانية باختالفها عن التواصل الحيواني والفكر البشري تركيزا على شأن
اللغة ودورها في الفرد واملجتمع كجوهر وتعبير ورباط للوحدة كي يتسنى لإلنسان البحاث التعرف على طريقة الفكر باللسان بما أن
هذا األخير مظهر من إعمال العقل الفريد متميز عن التواصل الحيواني البسيط واملحدود .ومنه كانت اللغة تقنية ووسيلة تواصلية
من جهة ،وفصال فلسفيا مهما من جهة أخرى .ذلك ألن منهج العمل دوما يكتس ي خطورة بالغة في الخلق اإلبداعي ال جمع املعلومات
التي ال تعدو كونها املادة الخامة للتفكير والتنقيب ال غير.
 .2لغة وعقل فإبداع :
اللغة فصل فلسفي عظيم بغض النظر عن مهمتها التواصلية التعارفية املستقاة من تعريفها األولي أو قل من أحد تعريفاتها
األساسية كأداة تعرف على الكون ووسيلة تعامل مع املحيط وطريقة تخاطب مع البشر بعضهم مع بعض في مجتمع اإلنسان املنظم
(وال عبرة بالفوض ى) رغم تواجد بعضها وتحادثهم على مستواهم العادي كما وصلت إليه معارفهم البدائية بال شك وإال فما كانت
التشققات الجاهلية مادة وأدبا لتتسرب إلى كيانهم البشري املقدس ،وهذا يقال كذلك في الثقافات والعادات على احترامها ما
قدست اإلنسان ورفعته فوق الكل والوجود ولم تستهن بقدراته ولم تحد أشواقه الكبيرة ،من جهة ،وما استماتت في تبيين قيمة
العقل املنير واللب القويم لرفع الهمم وشحذ القوى لبناء الحضارات املستديمة وتخليدها بالعقل النور والبشر الوقور ،من جهة
أخرى.
وكثيرا ما يتحدث عن التفكير باللغة ال التحدث بها كغاية مثلى وبغية قصوى ينمي عن التمكن منها وملك زمام تفاصيلها ودقائقها
الخفيفة الرقيقة الخفية اللطيفة ،وهو صحيح جدا ملا للسان من ارتباط بالروح إذن بالعقل الطيب الذكي إذن بالفكر والذهن
والخلق واإلبداع بال انتهاء بتاتا ؛ وال يتأتى ذلك إال بعد إدخال "برنامج اللغة التشغيلي" وهضم قواعدها أوال تلقيا ذكيا (دون غياب
التساؤل والنقد) قبل نقد وتحليل الجمع والتصنيف والتأليف والفصل في القضايا كلها لغة وقواعد من أسها وأصلها أي
إيبستيمولوجيا عميقا وهو عنوان الفلسفة بطبيعة الحال في كل مقام ،لينتقل بعده إلى الحس اللساني الوصفي و/أو التحليلي
التعليلي ألسباب االختيار األولي وغيره ،مما يسكب بعد جميع هذا الجهد التلقني والتدرج التعليمي والنقد الفصاحي والتحليل
البالغي والوصف والتفسير والتبيين اللساني املطلع على القواعد النحوية والصرفية كمعلم ونقاط توجيه تحيل املادة للعقل البين
للخلق ،إذن بعد هذا كله تنضج القريحة للتفكير باللغة امللقنة وباللسان املنقود املحلل ،وهذا هو عين قولهم 'نفكر باللغة قصد
اإلبداع بها'.
باإلضافة إلى أن اللغة وليدة مكان وزمان ومحيط فضائي ووقتي يعطي نبذة عن بنائها ويعين على سبر أغوارها في الترجمة الدقيقة
الصحيحة قدر اإلمكان والنحت التجديدي املواكب للمكان والزمان والعصر واألوان ،وهو ما دعانا العتبار الثقافة بمعناها الواسع
بكل ما تحمله من عاد ات بدائية في املجاالت الحياتية جميعها بال استثناء ،بسبب تدخل اللغة فيها من قريب ال من بعيد فقط
تواصال وتناقال للعلوم وللفنون مهما صغرت أو على األقل تلقينا ملا عرف من تعامالت واعتقادات وحكايات وقصص وأساطير
مروية ابنا عن أب وكابرا عن كابر ؛ وهكذا ،تنتج تلك الثقافة هوية معينة لشعب معين توحده اللغة ويجمعه اللسان دون غيره ممن
يغايره من شعوب على حتمية ونور وفضل التعارف بين الشعوب واألمم وكونه املقصد من االكتشاف للغير وللكون الفسيح بال
حدود ،ليعود هذا بدوره صابا بالثقافة والهوية في الفكر وصوغ األفكار وقولبة املسائل حال وتفكيكا بعد العقد واإلشكال ،متوجة
بالطبع بنقد الفلسفة على محك اإليبستيمولوجيا املشرق املض يء فرزا للغث من السمين وتمييزا للخطأ من الصواب بدوام الروح
والبيان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019

64

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السادس  -العدد  57نوفمرب 2019

فالقواعد نحوا وصرفا في خدمة اللسانيات بأنواعها الوصفية وأشكالها التحليلية ملصلحة التفكير العقلي املحلل البحاث عن العلل
األولى واملبادئ األصيلة املؤصلة جمعا للمادة العلمية وهنا في هذا املقام اللغوية بمعنى الكلمات ومعانيها واملفردات ودالالتها مع
ضمها للقواعد التركيبة في الجملة والتصريفية في الكلمة ليحال الكل على العقل الفهمي ال انطالقا من معاني املفردة عموما فالجملة
تركيبا وضما ونظما ،بل بتتويج املجاز اللغوي والعقلي ال االصطالحيين كذلك بل الفلسفيين العميقين للظفر بما وراء السطح
املقبول املعلوم ألولي العقول الرشيدة والقرائح النفاذة بوسع االطالع اللسني ،نعم ،والعلمي والفني ضرورة إذا ابتغي الفضل األسمى
والتحليل األوفي وسعا في وسع وتوسعيا على توسيع مما يؤازر التجديد اللغوي العصري مع الفقه اللغوي للقديم من جاهليه
(كالعربية مثال) ومولده وحديثه ومعاصره ،فاللغة كائن حي ال مولود ميت أو جامد عقيم .فما القواعد سوى منارات تقعيدية تحلل
وتناقش كما تكلم بها أهلها األوائل بالشواهد النحوية والكتابية عموما منقودة بالعقل املنير مما يعطيها سالسة أكثر ويضفي على
اللغة مرونة أوسع في ظل العصرنة والتواصل اللسني االجتماعي البشري والتفاهم اإلنساني باللغة والبيان ،وبعبارة أخرى إننا ال
نسلم البتة وأبدا بقواعد نحوية وصرفية عقيمة خشنة ميتة في إطار شكل قاتل بال روح وال معنى بل ما بد من فتحها بالفهم والفقه
العمقي العقلي الفكري الذهني استنادا للشواهد ،نعم ،وهذا كالسيكي معلوم باإلضافة خاصة إلى استخراج نظام عام رحب يحوي
اللغة كلها ويؤطر مجراها جميعه وينير درب املجددين الساعين إلحياء اللغة إن ماتت وتطويرها وتنميتها إن كتبت لها الحياة على
أيدي العقالء الفالسفة اللسانيين الحكماء .وبهذا تكون القواعد نحوا وصرفا وغيرها (بالغة مثال) مركزا ومبدأ معينا للنقد والتحليل
والتجديد املبدع الخالق باستمرار باللسانيات الجميلة الحية.
 .3أهمية اللغة واللغات تنوعا في كل الحاالت ال ضرورة فقط ؟ فكرا وثقافة وعلما ونفسية
إن الفكر الفلسفي العظيم والذهن املتفتح على العاملين إنسانا بالخصوص ووجودا على العموم ال ينفك عن الحياة السعيدة
والسلوك الرشيد واإلنتاج الغزير في املجاالت كلها استقالال بشريا وخلقا فهميا ونفعيا والجا إلى أعماق األسباب األولى وما بعدها
بالعقل املبين والتفكير املنير ،وما اللغة إال من ذلك بالتمام اتصاال باإلنسان وأحد خاصياته الجليلة املميزة إلى جانب العقل الحكيم
بل التي ال تنقطع عنه الرتباطها به بوثاقة وتعلقها به بمتانة ،لترجمتها ملا في الوجدان والفؤاد والعقل واللب والجنان من مشاعر
وأفكار وبرهان ولتبيينها ملا في الكون والحياة من موجودات مادية وأدبية ،من جهة ،ولتيسيرها ضرورة للتواصل االجتماعي واملجتمعي
املعيش ي ،من جهة أخرى .فاللغة تعريفا ماهيا هي لصاق الروح ودليل اإلنسان املكتشف بحجة وبيان (تعمق الحقا) ،من جانب،
وهي تعريفا هدفيا غائيا وسيلة االتصال بين أفراد أو عناصر املهمة أو الوظيفة التواصلية الرسالية ،من جانب آخر.
ولنأت اآلن إلى أهمية اللغة ال فلسفيا فقط بل ضرورة نفعية وإفادة واقعية في عصر العوملة بما في طياته من أنوار علمية وإشراقات
ثقافية واختصارات فن ية وتكنولوجية بالرغم من سلبيتها (العوملة) غلوا في النفعية و إجحافا في االستغالل املادي املتوحش امللغي
لإلنسان وكشفه الذي يفتح عليه آفاق املادة واألدب والشكل واملعنى والجسم والروح بال نقصان بل بزيادة وعرفان .هذا ،ودراسة
اللغات علم بشري نبيل ال لش يء إال لنفسه كسائر العلوم املبتغاة لذاتها كون البشر يعشقون فطرة وعقال منيرين التعلم والبحث
والجديد ،واللغة منها ،إلسعاد النفس وإفهام العقل والترويح على النفس بالعلم والفن معا ،إلى جانب حقيقة عالقة املبادئ النظرية
بامليدان والتطبيقات الواقعية علما وفنا أي أن اإلنسان كلما فقه األشياء وعرف كنهها متوغال في علياء وخصوصيات أعماقها كلما
سعد نفسا وقلبا ووجدانا ووسع عقال ورشداوسلوكا وخلقا بال حد في الخير وإسدائه والنور وبثه واالكتشاف وتسهيل سبله ،منتقال
بعد ذلك إلى املعاش وتنفيذ الفكر وتجسيد القواعد باطالع العارفين واستشراف الحكام الفالسفة الحذق النافذين ،لينضم العمل
للنظر ويتبع الفعل الفكر باستمرار.
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لذا فاكتساب كل لغة جديدة هو كسب لهوية أخرى دون االنسالخ من الذات وانتفاع بثقافة إنسانية أخرى بتمييز العقالء وحيازة
على طريقة تفكير وتحليل أيضا بتفصيل الحكماء ،وحتى عند انعدام الحقيقة فقد علمت األوهام وقد اطلع على اللبس والخلط
والزلل رحابة في الفكر وسعة في االطالع ،ثم الدخول في اختيار األلسن حسب عامليتها ثقافة (علما وفنا) كما اهتم بها وطورها
متكلموها وانتفاعا سياسة واقتصادا وغيرها تبعا ملا عمل من أجله إيجابا أهلوها علماء وسياسيين مخلصين كالفرنسية واإلنجليزية
(و بدرجة أقل الصينية واإلسبانية بفضل عدد الناطقين بهما) .وهو دور الترجمة إن تعذر طلب األصل وتيسيرا للغير بوصله بالعلوم
والفنون واألقوام األخرى تعارفا ال تناكرا وتحابا ال تدابرا ،للسلم والسالم واألمان والوئام لجميع بال إقصاء في كنف العقل البشري
املبدع الجبار بالشمول والشرح والتبيان والتفصيل والبرهان .إذ تعلم اللغات األجنبية مربوط مباشرة بحركة الترجمة بكل أوجهها
وفي جميع ميادينها بال إقصاء بطبيعة الحال تحت مبدأ الفضول والبحث والفقه والعطش الفكري والحرية الفردية والجماعية
تساؤال وحال بال نهاية للنفع والتنوير؛ وقد كانت (الحركة الترجمية) فعالة منذ القديم رومانا ثم عربا إسالما ثم التينية أوربية ثم
خاصة اإلنجليزية في عهدنا املنير إلى لغات أخرى ،وبها يكبر االطالع وتشحذ القريحة باملقارنة والنقد وتتوسع اآلفاق بالتحليل البناء
والسبر إلى السماء لكل صغير وكبير انتقاال من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أختها ومن منهج تفكير ،مهما صغرت قيمته ،إلى آخر
رقيا في الكم وارتقاء في الكيف معا .ألن تعدد اللغات وسع فكر وتحليل لغوي وفلسفي ونفس ي وثقافي ...بما للغة من مبدأ ومآل هوي
ثقافي تفكيري فكري مبدع إبداعي ...
ولهذا السبب بالذات وتحديدا نضيق ذرعا باألحادية اللغوية على غرار األحادية الفكرية ولو معللة أي بتعليل الجمود دون عمق وال
توغل في األفكار والتدليل والبرهان ،مما يولد آالما ذهنية ونفسية وحسية حتى لدى العليم الفيلسوف الحصيف متقن روح العلوم
كلها واملطلع على ما استطاع من لغات وألسن ما أمكن له ذلك في كل وقت وحين موصيا ومنظرا ومطبقا بال هوادة وبفرح وسداد
وسالمة  ...كما أننا نالحظ بعض الخلفيات عند الحديث عن بعض اللغات والتذمر من الحديث عن بعضها حينا بعد حين تبعا
لالشعور املرتبط بها كالبداوة وضيق األفق وغيرها من السلبيات الفكرية ،أو بسبب الشعور الحقيقي لدى البعض مما ألصق بها
من بوار 'شبه-تحليلي' أو قل باألحرى من عقم نقدي وموت طرحي وتضييق نظري وعملي للبشر الباحثين عن تحرير حر وحرية
تحريرية قصد السعادة االستقاللية على الدوام بالنهاية.
فال عقدة في تعلم اللغات كلها تفاديا للغلوين مركب االستعالء الفارغ ومركب النقص املميت املذهب للهوية تماما وكالهما شر
ووبال ،فال االنغالق بادعاء امتالك كل ش يء لغة وحضارة وعلما وفنا وغيرها ،بمفيد بل هو باطل وقاتل ،من جهة ،وال االنفتاح
املفرط أو باألحرى شبهه املنبني على فقد الثقة بالنفس و التقليد القردي للغير بال تمحيص وال تحليل وال فرز علمي فلسفي بل
بانهزام روحي هالك للقدرات ال مسوغ له ،من جهة أخرى .فاإلنسان جميعه مبدع في أمريكا أو أوروبا على تقدمهما العمراني واألدبي
أيضا حريات واعتبارا للبشر ،وفي باماكو وأدغال األمازون ،إال أن املحيط يميز ويرجح الكفة ملن تسنت له الظروف الخالقة امليسرة
واملحفزة لإلبداع واملض ي قدما ،غير أن الطاقات البشرية واحدة كملكات خام لكنها متنوعة بالطبيعة نوعا وكما .لذا نرى األوروبيين
كل يدافع عن لغته في دائرة أوربيتها وانتمائه القاري ،ونشاهد فرنسا االستعمارية سابقا اإلنسانية في شعبها دون مسؤوليها على
تفاوت يمينا وشماال تنافح عن الفرنسية والفرنكوفونية إلى حد فقد العقل واملوضوعية أحيانا ،كما نشاهد األمريكان ال يخرجون
من قوقعة إنجليزيتهم –وهي في الحقيقة ملك الجميع ألن كل اللغات عاملية عالية املقام -وهذا عجز ونقض وخور علمي ونفس ي
يرفضه الحس الحضاري املنفتح على العاملين ويأباه العقل القويم التواق للمعالي في الوسع والحرية والتحرير .والوضع في الجزائر
مثال مخز خاصة على مستوى الدولة الحكام واملديرين املتكونين وملعقدين بالحرف الفرنس ي وال ضرر ،بل ال بد منها في عصر العوملة
خصوصا -إن كان للتعلم والتلقن والتكوين مع االحتفاظ بالحرف العربي كلغة فكر عريقة كتابا وشفهيا مع االعتناء باللهجات
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الجهوية األمازيغية وغيرها ملن أراد في إطار عربي باألولى للحفاظ على الوحدة الوطنية اللسانية وهي هامة مع عدم إقصاء جميع
اللغات واألفكار بالطبع ،ال من علو املتكبرين وال من حضيض املنهزمين املذلولين وهيهات للحر أن يستعبد أو للفيلسوف أن يتقيد
ال فكرا وال عمال وال لسانا البتة .ولكل شعب التغني بلغته وهويته بال استكبار وال ذل في ظل التنوع الوطني القومي الضام للكل
وللجميع مع ضميمة االنفتاح الفكري العلمي الفني واللغوي ليستعمل بال عقد في إطاره ونطاقه املناسبين.
ذلكـ،أن اإلنسان كوني له هوية وانتماء وطني يحمي به كيانه في عالم الناس ويحفظ به راعيا اآلخرين ممن شاؤوا واختاروا ضيافة
البلد اإلنساني املتكفل واملحترم لحقوق اإلنسان بحرية الدين والسياسة واللغة بسعة دستور ال عنوان له سوى اإلنسانية واملثالية
الواقعية املحررة املطلقة لعنان اإلبداع والكمال على الدوام.
 .4اللسان كفصل بل ككل الفلسفة  ...البحث عن عمقه في الروح والعقل البشريين العميقين ...
الفكر واللغة la pensée et la langue:
بين تواصل الحيوان العادي  la communication animaleواللغة البشرية la langue/le langage humainبون عظيم وفجوة
شاسعة ملا في الثاني من نور الفكر ورونق الروح والنفس البشرية اإلبداعية جوهرا وماهية ،وإن أردت فقل الطبيعية السامية املعبرة
عن الوجود املادي واألفكار املعنوية أو املجسدة كالما إنسانيا للوجود بنوعيه الحقيقي امللموس واملجرد املعنوي ،من جهة ،وملا في
األول من سمات الجمود والنمطية اآللية رغم بعض تنوع الطرق على قلتها كتواصل النحل مثال في دائرة أو على شكل رقم ثمانية
لداللتين تواصليتين مختلفتين حسب الغريزة أي كما تمليه الغريزة الحيوانية والعادة التفاهمية بين أفراد املجموعة التواصلية
la communication dans la communautéهي هنا الحيوان والحشرات والنحل خاصة ،من جهة أخرى .فاللغة البشرية مصدرها
اإلبداع ولو بقواعد تحدد إطار عملها الواسع الرحب بال حد ،فاملعجم اللغوي لكل لغة محدود مهما اتسعت الكلمات وكبر عددها
الهائل إال أن تركيب الجمل املفيدة وإيصال الرسائل للغير أي من الباعث/املرسل إلى املستقبل تأخذ أساليب متعددة وأنماطا
متنوعة وطرقا مختلفة بعدا إذن عن الحجر على الروح والعقل والفكر واللغة بحرية التكلم حسب امللكات والقدرات الخلقية
(املبدعة) والتحكم في املفردات والنحو ليس فحسب بل وإرادة اإلبداع والخلق واالبتكار األدبي األسلوبي la création littéraire et
stylistiqueوبه الروحي والعقلي النفس ي  ،la création rationnelle et spirituelle/psychologiqueعلى عكس الجبلة الحيوانية
وحيدة الطريق وسالكة الجادة بال تجديد وال فن وال إبداع .هذا ،واللغة تجسد األفكار رغم وضوحها في العقل البشري املنير وبالتالي
فسبق الفكر والعقل والذهن للغة املترجمة لها واضح بعد النقد والتمحيص فالصحيح املعافي مالك قدرة التكلمle langage
واألبكم فاقدها سيان في امللكة مختلفان في تحقيقها واقعا وهذا دليل تقدم الفكر واستقالله عن اللغة والكالم ،وال يعترض بذكر
االختالف الحقيقي بين امللكة le langageواللغة la langueكخزان معجمي والكالم la paroleاملجسد للقدرة وللمفردات واقعا
وإنتاجا تواصليا ،ألن العقل املبين سابق للمكلة اللغوية وحب اإلعراب عما في جنب اإلنسان وكمون خلده .كما أنه ما بد من اإلشارة
املهمة إلى أن ملكة اللغة تكاد تتزامن من حيث االستطاعة مع القدرة العقلية البشرية الفكرية أو هي باألحرى تابع مطيع والزم أكيد
طبيعي  un corollaire naturelإذا توفرت آالت ووسائل الكالم من فم ولسان ،من جهة ،وهي األهم من طرف الباعث/املرسل
باإلضافة إلى آلة السمع األذن من طرف السامع واملتلقي واملستقبل ،من جهة أخرى.
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La pensée précède le langage et en est totalement indépendante, d’un côté, et la faculté du langage existe bel et
bien avec la pensée (interne), et joue le rôle primordiale de sa (pensée) verbalisation, externalisation et
extériorisation, pour l’ancrer bien dans l’explication, de l’autre.
 .5الفكر واللغة في خطية اللغة والعرض الذهني :
عندما نعرض لقضية خطية اللغة البشرية  la linéarité de la langue humaineال بد من التعريج حتما وطبيعة بتكوين الكلم من
الحرف والجملة من املفردات لتفيد معنى على خالف العبارة املشكلة من كلمات بال إفادة رسالة معينة بل للتعبير فقط على شذرة
من فكرة أو مسألة ما محددة تدخل في إطار عام ينطوي في الجملة املفيدة الشاملة .وتركيب  la structureالكلم األصغر هو بنية
املفردة الداخلية  la morphologieالذي يقابل التركيب األكبر على مستوى الجملة  la syntaxeواختالف املبنى كلمة أو جملة
morphologie ou la syntaxelaيدل دوما على اختالف املعنى  le sens/la sémantiqueوكل زيادة مفيدة ال الغية البتة ،كما أن
الصوت  la phonétiqueبطبيعة الحال يتبع تغير وتغيير املبنى ضرورة وبالتالي فتنظيم الصوت  le sonوالحرف  la lettreفي الكلمة
 le motأو املفردة  le termeثم ترتيب وإتباع الكلمات واملفردات في الجملة  la phraseعلى قواعد النحو  la grammaireإليصال
رسالة معينة  le messageتنفع األفراد املتواصين في املجموعة اللغوية وتسهل تبادلهم املعيش ي والفكري وتيسر تفاعلهم الفكري
واملادي  l’échange idéel/intellectuel et matérielمع الواقع وموجوداته وعلى رأسها األفكار بصفتها منتجة الحضارة ومبقية
األمن ومحققة السالم والهناء والسعادة بالفهم والتفسير وسبر األغوار وتناقل املعارف جيال بعد جيال محوا للحدود الجغرافية
واألوهام العقدية وإزالة لسوء الفهم بين الشعوب والبلدان باللغة والبيان والحوار واالستعالم من أجل آفاق أوسع وساحات أرحب.
فالخطية إذن تبدأ من الكلمة ذاتها لتحيط بالجملة كلها لكن ملا للفكر من سبق ،من جهة ،وما له من ارتباط كذلك باللغة والرمز
اللغوي ،من جهة أخرى ،فإنتتابع الحروف والكلمات في الخط اللغوي وفي الذهن املفكر السابق واملتزامن في آن واحد (غير املنفك
عن الفكر رغم سبق هذا األخير وكالها فطريان  )l’innéité de la Raison/de l’intellect et de la pensée & du langageمع امللكة
أو بامللكة الناطقة باللغة ،محكومة بمبدأ ذهني آخر أال وهو االنتقال الذهني الفكري العقلي في السمات املعنوية للكلمة الواحدة
وداخلها sèmes (les traits sémantiques)lesوفي الجملة أيضا ربطا للسابق ولالحق في حركة التفكير والعقل الدؤوبة ومن خاللهما
يتضح التحكم في اللغة عبر دقائق معاني الكلمات (الكلمي)  ،et sémantiquesles subtilités terminologiquesمن طرف ،وخفايا
وأسرار البالغة التركيبية وبدائع النظم beauté rhétorique et stylistique laعلى مستوى الجملة (الجملي) ،من طرف آخر.
Ainsi, le mouvement intellectuel est-il régi par la linéarité du signe au niveau du mot et de la phrase et par la
simultanéité du langage comme faculté, capacité et outil en puissance qui se réalise en acte dans la parole par
l’instrument second qui est le matériau de la langue (le dictionnaire), dans une successivité de signes, d’expressions
et de phrases, le tout s’inscrivant dans une perception & une évocation mentales, cette fois, dynamique effectuant
des allers et retours permanents pour l’interactivité de la langue grâce à la Raison pensante et parlante pour le but
= social, sociétal et le dessein politique au sens d’association, de groupement et d’organisation créatrice (Homme
Raison pensante + sens social + ordre et organisation politique dynamique et créative).
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واللغة أيضا فكرة ولو كانت بدائية تبدي شعورا (أو خوفا) أو تريد ظهورا من عالم الفكر الذي يمثل محادثة أولية من الفرد إلى
نفسه وذاته ،إلى عالم التواصل اللساني واالجتماعي والسياس ي إنسانيا شموليا وهي كذلك (اللغة) ترجمة للفكرة كونية عاملية
(حقيقة)
idée/vérité objective
كانت أو ذاتية  subjectiveوالهدف األحق هو األول (الحقائق الخالدة الثابتة) بال إقصاء الثاني (الذاتية العابرة أو املتغيرة على ما
قد تأخذه من تأثير حسب روح وخلق وموهبة وقلم املبدع وصاحبها) .كما أننا مبدئيا نفصل في عدم الفرق بين اإلحساس والفكرة
حيث أن الشعور بش يء هو صنف من الفكرة عموما لكنه في حقيقة األمر وتخصيصا رغبة إعراب عما في خلد اإلنسان وتعبير عما
بين جنبيه ،أما الفكرة فهي الحاملة ال لش يء ما فقط بل لقضية وملسألة ولحقيقة معينة تفيد الوجود يقينا ،ومع هذا يمكن اعتبار
الكل شعورا وإحساسا وفكرة أمرا واحدا من زاوية الفكرة العامة والخط العريض لحركة الذهن والخيال الذي يريد رؤية النور في
لباس اللغة واللسان.
ونضيف إلى ما سبق قائلين أن البيان اإلنساني  le langage humainواللغة البشرية  la langue humaineالناتجين عن التفكير
بالعقل البشري يعطيان الذاكرة ،mémoirelaتذكر األفكار األخرى وربطها بها بخطية اللغة وتفاعل الفكر الحركي في كل الجهات،
من جانب ،وهما أيضا تمام التنزيل املناسب على الواقع  bonne adaptationlaمن حيث التعامل مع املوجودات وضرورة التفاعل
معها ،من جانب آخر.
 .6االتصال والتواصل اإلنساني :
إن أبسط وأصح تعريف للغة البشرية هو ربطها أوال بمصدرها الروحي النفس ي الفكري اإلنساني بال منازع في أعلى قمة الهرم القيمي،
ثم إرجاعها لهدفها كوسيلة للتواصل والتفاهم بين البشر فطرة نقال لألفكار العالية وتواضعا واتفاقا على املوجودات املادية وفق
قواعد نحوية معينة ونظام لسني خاص بكل قوم ولغة ولسان .ففطرية اللغة في الحقائق املعنوية واالتفاق والتواضع والتعارف
على املوجودات الواقعية املعيشية املادية لتسهيل املعايش وإيصال الرسائل املتغيرة زمانا ومكانا حسب االتفاق االجتماعي اللغوي
الذي ال يعني إال عفوية االستعمال والتبني سوى ما يدخل في إطار املعاجم املعتمدة األكاديمية كما نسميها في عصرنا ،بخالف
الحقائق الخالدة والشعور في علم املعاني السرمدية حاملة فحاوى جمة عميقة في أطر وأشكال ما كانت لتكون إال كذلك لتعلقها
بأمور سامية ومحتويات خالدة.
L’innéité de la langue dans les Idées et les Vérités Eternelles & la convention de la langue dans la vie courante
concernant les choses concrètes.
فأقل القليل في التواصل اللغوي هو وجود شخصين اثنين يتبادالن الحديث واألفكار والرسائل اللسنية والفكرية أو باألحرى
يتواصالن باللغة إليصال فكرة ما وتناقل معارف محددة ،ونشير إلى أن هناك حديثا آخر يسبق هذا الخارجي وهو الحوار النفس ي
الداخلي لألفكار والتحليل والنقد فكما أن حكيمه وعاليه هو نتيجة العلم وسبب الفهم واإلبداع فكذلك سفيهه وسافله هو عين
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الوسواس والتفاهات والترهات واألفكار السوداء الهدامة .هذا ،واللسان تفاعل نفس ي شعوري إحساس ي وفكري عقال وقلبا
جميلين ،يحيطان بالفكر ويؤطرانه داخليا ليرى النور خارجيا في النفع املادي من ضرورات الحياة وحاجات املعاش وخاصة قصد
اإلشباع الفكري والنفس ي املعنوي .من أجل ذلك ،فأهمية العنصر البشري في عملية التواصل من ناحية الجسد الحاضر "الحضور
الجسمي" ومن ناحية الروح "الحضور الذهني والنفس ي" واجبة متطلبة لتتمة عملية التواصل وتحقيق الفائدة منها تجسيدا
للتناسق واالنسجام بين املتواصلين communicantslesأو املتحادثين/املحادثين  ،les interlocuteursوهذا االتصال الثنائي و/أو
الجماعي مولد الفوائد املعرفية ومنتش الضبط العلمي وموصل الفكر بالحوار البناء والنقاش الهادئ تحت قاعدة أدب الخطاب
والحوار والنقاش اعتبارا للراء كلها ونقدا لها بحرية في آن واحد بغية االنتفاع من الحق وتقويم الخطأ واالبتعاد عن الباطل
باملوضوعية العلمية والتجرد النزيه عنوان الكمال وقمة الرقي بال انتهاء.
وقد أسلفنا أن الغرض من التواصل هو املعاش العادي وفوقه تناقل العلوم واملعارف وتلقين القدماء للمحدثين والسلف للخلف
لتجاربهم وما حققوه من إنجازات حضارية ليزيد التراكم في نعيم النقد والحرية والتحليل الزاخر باإلبداع والتطوير والتصحيح بال
انقطاع .ومن هذا املنطلق يظهر عوار الديماغوجية والنفعية السلبية والسفسطائية املضللة باستعمال الفصاحة و واستغالل
البالغة ألهداف فارغة وضارة في السياسة خاصة ملا هي عليه من أهمية في التأثير بشقيه اإليجابي والسلبي وطرفيه النافع والضار
على عكس اإلقناع الحقيقي في الحياة كلها مبدأ عامليا مقيما ملراقي الحضارة وصرح التطور بإصدار الحقيقة والبوح بالحق في الفكر
والتعامل والحكم على سواء ،ليستقيم الفرد مع نفسه ومع غيره في الجماعة اللسانية واالجتماعية ومع وفي الدولة اإلنسانية أو
دولة اإلنسان.
 .7مقارنة التواصل الحيواني مع اللغة والخطاب التخاطبي البشري :
لتأكيد الفرق البائن بين لغة البشر وتواصل الحيوان نعقد مقارنة سريعة توضيحية للقسمين املتباينين كما يلي :
 .1 .6اللغة البشرية la langue humaine/langage humain
 .1 .1 .6قابلية التكلم واالكتساب& l’acquisition)faculté de parler et de s’exprimer (Innéela:
كما ذكرنا به آنفا ،إن قابلية التكلم والتخاطب البشريين فطرة في اإلنسان العقلي الروحي أي املزود طبيعة بهاتين امللكتين الباهرتين
أو باألحرى بالثانية (الروح) الحاوية لألول (العقل) املميزين للبشر عن غيره من املخلوقات وبخاصة الحيوان األكثر شبها به من حيث
وظائفه أو بعض وظائفه الجسدية الحيوية عموما –فلكل منهما على التشابه نظامه الفيزيولوجي الخاص به ،-لتصقل أو لتتم
وتجسد هاته القدرة الكالمية املكنونة أو الكامنة  en puissanceفي حركة الكالم والتكلم بالفعل en acteاملستعملة للمادة واملعجم
اللغوي غبر التعلم الكسبي والتلقين/التلقن االكتسابي  l’apprentissage & l’enseignement acquisال من أجل التواصل فقط
فطريا وهو طبيعي بل قصد االتصال والتحادث البشريين للمعيشة وللحضارة contact & communication pragmatiques et
 civilisationnelsللمادة وللروح الخالدة املخلدة ،وهذا خصوص البشر الخالق ال الحيوان األعجم باتفاق.
فالتعبير اللساني عن فكرة محددةdéterminée l’expression d’une idéeبوسائل الحديث والكالم خاصة بال حصر ،استعماال
لكلمات معينة تزيد وتنقص حسب األزمان واألمكنة واملتطلبات كما أن لها ارتباطا بنفسية املتكلمين بها وحالهم السياس ي
واالقتصادي أو قل الحضاري بمفردة واحدة شاملة ،غير أن األسلوب ،مع توحد ووحدة املادة اللغوية الخام والوسائل اللسنية
املفرداتية والقواعد النحوية والقوانين الصرفية ،مختلف ومتنوع يسوغه العقل املبدع وتصقله التجربة التحريرية ويوجهه أدب
وفن كتابة مسبوغة بروح الكاتب وشخصه ،وليس كل ذلك بأجمعه للحيوان األبكم ،على خالف الصم البكم البشر املالكين للفكر

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019

70

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السادس  -العدد  57نوفمرب 2019

املبدع أو على األقل املحلل ثم الناقد ،وذلك ما يميز اإلنسان على العجماوات واتصاالتهم البسيطة املعيشية ال غير .وجدير بالتنويه
بأمر خطير ،وهو مساير لسيرورة الحضارة و تقدم العمران ووسع الفكر والبيان ،أال وهو تطور اللغة عبر الزمان واملكان بناء على
القديم املجدد أي ال املتقوقع على غرار األفكار على صحتها وهو عنوان الخلق البشري اإلبداع الفني بالكمال العام فكرا وحضارة
وعلما ولسانا ،ونحن نعنى اآلن بالتجديد اللساني  l’innovation linguistiqueأو التوليد اللغوي le néologisme
 linguistique/langagierاملقولب في نظام اللغة املعنية نحوا وخاصة صرفا بالتحديد اتقاء إهمال مصادر اللغة القديمة العتيقة
وهو جيد ومطلوب بحمد ما صحبه التجديد والتحسين ومواكبة العصر بذكاء النقد والفن واإلبداع وتجنبا ملوات اللغة وركودها
في قوقعة الببغاوات ولو ترديدا لغويا يقتض ي ،أكثر من غيره من العلوم ،البدء به ثم التحول إلى التخليق املسعد املوسع شكال
ومعنى وروحا حضارية .ولالستعمال  l’usageاملتبني لتوليد ما وحتى ملا مض ى من كلمات أثره األبلغ في إحياء كلمة أو إبقاء أو إذهاب
أخرى أو أخريات.
 .2 .1 .6االنتقال زمانا ماض ي/حاضر/مستقبل la liberté de déplacement dans le temps :
فكر البشر خاص بهم معطيا إياهم قدرة إنتاج األفكار بسيطة ومعقدة وما اللغة والبيان اللساني إال توضيح عما في الذات الداخلية
والوجدان القلبي بشعوره وال شعوره غير أن اللغة أساسا هي ترجمان الفكرة املحضر لها املتمخضة في رحم الفؤاد العقلي والقلبي
معا (والقلب مسير بالعقل الرشيد) ،لذا نجد حركة وعمل القريحة ديناميكيا ال راكدا فحسب بل وال خطيا أيضا بانتقاله في الزمان
الحاضر اتصاال باملاض ي وبناء للمستقبل في إطار وفيما يخص اللسان طبعا ،حيث أن عملية الكالم تهتم بالحاضر املوضعي اآلني
مستحضرة ماض ي السياق الخطي ومستقبله كذلك ونستطيع القول عنه أنه خطي بالوسع بالنظر لسفر الفكر وامللكة اللغوية في
خطية الجملة سبقا وحاضرا ولحقا في الجملة ذاتها ومنها إلى الفقرة والنص ككل .وهذه خاصية التفكر والتفكير على عكس الحيوان
...
 .3 .1 .6وسع اللغة اإلنسانية la largeur et l’étendue de la langue humaine :
إن اإلنسان بما يملكه من طاقات خالقة يعبر عما يجول في فكره كما رددناه بأسلوب كالمي بشري قواعد وصرفا وأصواتا بكلماتها
عاكسة للواقع وزيادة مماشية الزمان واملكان وتطورهما ،فهو بذلك ينسلخ من عدم تقييدها بتجارب معينة –مضت -فحسب
كتذكر ونقل للموروثات بل يحولها إلى عملية إبداعية وخلقية  ،créativitélaفهي مظنة التجديد والزيادة ال بنمطية وآلية بل بنظام
محكم في املجموعة التواصلية –وهو بدوره عرضة ومدعاة للنقد والتحليل حسب معايير معينة خاصة بكل لغة ،-وبهذا تكون اللغة
مرنة سلسة بسالسة نظامها أوال وبتطرية أهلها لها ثانيا بالتقنية والفلسفة والعلوم نحتا وتوليدا ملفردات وعبارات جديدة متنوعة
تحمل في طياتها معاني عميقة فلسفة عميقة وإيحاء شاعريا في األدب نثرا وشعرا باإلضافة إلى صياغات مفرداتية عصرية في امليدان
العلمي التقني الذي ال يخلو من الجديد اليوم تلو اآلخر.
 .4 .1 .6الحوار ورد الفعل اللغوي والنقد le dialogue, la réaction linguistique et la critique :
ما يسم لغة بني البشر هو التفاعل بينهم بالحوار وتبادل األفكار وتالقحها وتناقل املعارف ومقارنتها باللغة والبيان للتواصل اليومي
والتخاطب النقاش ي بالنقد والتحليل للبسيط واملعقد من القضايا بال استثناء بتاتا ،مما يوحي ويبين بوضوح وجالء ثراء النظام
اللسني اإلنساني بما فيه من قوة السرعة الخطابية وتنوعها بين املتخاطبين ،وما الحيوان إال طرف في عملية تواصلية محددة
ضيقة في إزار من املادية والواقعية املميتة في خضم معركة الحياة والصراع نحو زمن أجل البقاء كما تمليه غريزته الطبيعية.
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 .2 .6التواصل الحيواني la communication animale
 .1 .2 .6الغريزة والفطرة l’instinct et l’innéisme :
ال جرم أن للحيوان في اتصاله اليومي مع بني جنسه رد فعل غريزي وفطري خال من أي لغة بنظام معين بل هو في أقص ى حدود
كماله وفي أسمى صوره طريقة تفاهم بالحركات واألصوات على نسق ما ال ينفك عنه وهو مجرد من الفكر متعلق بالواقع املعيش
من وجود خطر ونفعية وغيرها من املواضع والوضعيات واملواقف ،فكأنه وسيلة أساسية مختصرة للوقت والجهد لكل أفراد
املجموعة االتصالية الحيوانية ،وهو قريب من أعمال بافلوف املبينة ملوقف ورد فعل الحيوان املتعود على سلوك القائم بالتجربة
أو اإلنسان وغيره عموما ،تجاه هذا االعتياد اآللي ونتيجته  :سيالن اللعاب لدى سماع الجرس املعلن عن األكل والجائزة واملكافأة،
وهو كذلك في حال الهرب ،الجمود ،الحراب واملواجهة.
Il y a réaction/réflexe machinal(e)-mécanique sans âme rationnelle/rationaliste donc sans pensée ni idée chez
l’animal, mais seulement instinct inné guidant le comportement animalier et produisant, selon un pragmatisme
inné naturel, un mode communicationnel animal.
إذن ،هناك إشارة شرطية signal conditionnel unيؤدي إلى تحفيز على العمل  un stimulusورد الفعل  une réactionمتعلق
بعادة ما وتجربة مرت فقط على الحيوان فأثار تذكرها في روحه الحيوانية غريزة االنفعال والتفاعل معها لتحقيق غرض معين في
حياته ومعاشه اليومي.
 .2 .2 .6عدم التموضع الزماني l’inexistence de placement temporel :
فالحيوان في تواصله مع أمثاله ال يعتبر سوى لحظة الحاضر إلتمام وظيفته و ألداء دوره بتوظيف واستعمال غريزته فحركته
التواصلية بأسلوبه ونمطه الخاص به ليس حركيا في الزمان بل متوقف على زمن الحاضر ال املاض ي وال املستقبل.
 .3 .2 .6االكتفاء أو باألحرى التقيد بالتجارب املاضية la satisfaction des expériences passées :
في نوع التواصل الحيواني يكتفي هذا األخير ويتقيد ما عاش وما مر عليه من تجارب ووضعيات متلقاة طبيعة وغريزة بال خلق وال
تكيف بمعنى جلب الجديد أما التأقلم العادي فموجود في إطار املعهود املعاش ي ،وبعبارة أخرى ،ال اكتشاف وال تجديد وال إبداع ال
في التواصل العادي ناهيك عن الخلق األدبي La création littéraireوهيهات بل دونه خرق القتاد ،ال لسبب إال لغياب عنصر مهم
وجوهر أساس ي وهو العقل الفعال والروح البشرية السامية  la haute âme humaineفي أصلها ومعدنها وفي نتاجها وفنها العلمي
واللغوي اإلبداعي
la production scientifique et linguistique créative/créatrice.
 .4 .2 .6انعدام الحوار والتفاعل اللساني dialogue et la non réaction linguistique le non:
من املعلوم ،ونحن نذكر به بأسلوبنا وزيادة في التحليل والتوضيح عرضا وطرحا ،أن الحيوان ال يتحاور بمفهومنا اإلنساني اللغوي
أي بواسطة لسان منظم مقنن بحرية اإلبداع وطرح األفكار وتبادل اآلراء بفضل العقل عند اإلنسان املنش يء لها قبوال مبدئيا
وتخزينا ذاكريا وتحليال نقديا للخلق وفرز الغث من السمين والصحيح من الخطأ ،مما يطرح الحوار جانبا ،لدى الحيوان ،ويعرض
عن التفاعل اللغوي تماما بال نقد من أجل وبسبب السلوك العملي النفعي املنتهج فطرة وغريزة من قبل العجماوات الحيوانات.
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وهذا ،يؤكد "آلية التخاطب" أو قل التواصل الحيواني وسلوكه لطريق واحدة بال تجديد وال تغيير ال في الشكل وال في الفحوى خالفا
للبشر مالكي التبديل والتطوير نمطا وروحا ،شكال ومعنى ،إطارا ومحتوى.
 .7الخاتمة :
كان مقالنا ربطا للعقل باللغة في مسيرة االكتشاف البشري عمال على التعرف على سبيل التفكير باللسان خصوصا ودونه عموما
مع توضيح للفرق بين اللسان البشري الخالق املعقد والواسع وبين التواصل الحيواني .فمن من دواعي التقدم اإلنساني االهتمام
باللغة كوسيلة تواصلية بشرية وكارتباط وثيق بالعقل منتج األفكار ومفتق اإلبداعات بأنواعها والخلق بأشكاله ،وما تبيين تميزه عن
طرق االتصاالت األخرى في الحيوان سوى تحفيز على االعتناء به واالحتفاء بالبحوث اللغوية والفلسفية املتعلقة بالوصف اللساني
والعمق التحليلي ملاهية وجوهر اللسانالبشري،بغية الولوج إلى معارف أغوار اإلنسان روحا وفكرا وعقال ونفسا عن طريق منهج
اللغة خصوصية البشر في تواصلهم وفي تفكيرهم املبدع الخالق بوسع الفلسفة ونور العقل البناء البحاث عن املبادئ األولى قصد
الغايات األخيرة.
 .8املراجع :
الدواخلي عبد الحميد والقصاص محمد ،ترجمة :اللغة( للمؤلف جوزيف فندريس  ،)Joseph Vendryesمكتبة األنجلو املصرية،
.1950
ضيف شوقي ،املدارس النحوية ،دار املعارف.1968 ،
مختارعمرأحمد ،ترجمة " :أسس علم اللغة (للمؤلف ماريوباري) ،عالم الكتب.1998 ،
مصطفي زكي حسن التوني ،ترجمة :اللغة وعلم اللغة (للمؤلف جون ليونز) ،دار النهضة العربية.1987 ،
AUROUX S. & WEIL Y., Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la philosophie, Hachette, 1991.
BENVENISTE Emile, Problèmes de linguistique générale II, Gallimard, 1974.
COWIE A. P. & R. MAKKAI, Oxford Dictionary of current idiomatic English, vol. I, Oxford University Press,
London, 1975.
GROSS Gaston, Etude syntaxique de construction converses, Thèse Doctorat d’Etat –Micrifiche-, Lille III, 1987.
GROSS Maurice, Grammaire transformationnelle du français : Syntaxe de l’adverbe, Vol. III, M. Gross et Asstril,
Paris, 1990.
GARY-PRIEUR Marie-Noelle Les termes clés de la linguistique, Seuil
(Mémo), octobre 1999.
HAGEGE Claude, La grammaire générative : Réflexions critiques, PUF,
1976.
LERAT Pierre, "Des dictionnaires juridiques bilingues systématiques", in La
traduction : diversité linguistique et pratiques courantes : Actes du colloque
international "Traduction humaine, Traduction automatique, interprétation",
Série linguistique n° 11, ORBIS Impression, Tunis : 28-29-30 septembre
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019

73

2019  نوفمرب57  العدد- العام السادس- جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

2000, pp. 87-92.
LEROT Jacques, Précis de linguistique générale, Editions de Minuit, 1993.
LIMAME Dalila, "Au de-là du mot", in La traduction : diversité linguistique
et pratiques courantes : Actes du colloque international "Traduction humaine,
Traduction automatique, interprétation", Série linguistique n° 11, ORBIS
Impression, Tunis : 28-29-30 septembre 2000, pp. 93-99.
LYONS John, Linguistique générale : Introduction à la linguistique
théorique, traduction de F. Dubois-Charlier et D. Robinson, Larousse, Paris, 1970.
MARTINET André, Eléments de linguistique générale, 47ème édition,
Armand Colin/Masson, Paris, 1967.

74

2019 © جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي

2019  نوفمرب57  العدد- العام السادس- جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

-ديوان اللهب املقدس نموذجا- صورة املكان في شعرالثورة لدى مفدي زكرياء
Image of the place in the poetry of the revolution by mufdi zakaria - holy flame divan model )(الجزائر-الشلف- جامعة حسيبة بن بوعلي،  ج ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج/د
Dr/ DJOURDEM El Hadj Hassiba ben bouali university-chlef - (Algeria)

:ملخص البحث
 ومفدي زكرياء خاصة من، مما مكن الشعراء العرب عامة،) فضاء رحبا لإلبداع1962-1954( أضحت الثورة الجزائرية الكبرى
 وانعكاسا صادقا لقضايا الوطن يتفاعل بعمق، إذ أصبح الشعر نتاجا حيا لواقع معين،التعبير عن نضالهم في هذه الثورة املباركة
 فجاءت قرائحهم بإبداع صاف يحمل خالص، مبرزين إسهاماتهم الفعالة في تحريك الفعل الثوري،مع هموم وأفراح الجماهير
. ويعبر عن عمق مشاعرهم،تجاربهم
. الثورة؛ الشعر؛ النضال؛ صورة؛ مكان: الكلمات املفتاحية
Abstract :
The great algerian revolution (1962-1954) became a vast space of creativity, which enabled the arab poets in
general, and mufdi zakaria in particular to express their struggle in this blessed revolution. Because of that the
poetry has become a living product of a certain reality, and a true reflection of the issue of the homeland, that
interact deeply with the concern and joys of the masses. Highlighting their active contributions in triggering the
revolutionary action. Their talents came with pure cretivity bearing clear experiences, and expressing their deep
feelings
Keywords : revolution ; poetry ; struggle ; image ; place.
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أوال :توطئة
إن مفدي زكرياء يعد من أكثر الشعراء العرب في العصر الحديث إبداعا لهذا اللون الشعري في ديوانه اللهب املقدس ،الذي رصعه
بعديد القصائد الثورية ،نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر :اقرأ كتابك ،تعطلت لغة الكالم ،ال عز حتى تستقل الجزائر...
وغيرها حيث أبان فيه عن نضاله وثورته ضد املستدمر ،والتغني باالنتصارات الباهرة التي حققها الشعب الجزائري.
ومن هنا تروم هذه الورقة البحثية إبراز صورة املكان في شعر الثورة لدى مفدي زكرياء ،مركزين على صورة الجبل ،السجن ،املدينة
ا
...الخ ،وهي محاولة لفهم اآلليات التي تحكم النص الشعري الذي يستمد شعريته من املكان ،مشيرا إلى عالقة الخارج بالداخل ،في
إشارة إلى العالم الحس ي الفيزيائي ،وأثره في بناء النص الشعري.
قبل أن نخوض في الحديث عن صرة املكان في شعر مفدي زكرياء الوطني املقاوم التي تجلت في صورة الجبل ،وصورة املدينة ،فصورة
ا
السجن ،البد من الوقوف عند نظرة النقاد للمكان الذي استجاب ملقاومة اإلنسان ،فكان قاسيا في مقاومته لألعداء ،رحيما بأبناء
الوطن.
يري إبراهيم رماني "أن املكان الذي يشكله الخيال ويبنيه في اللغة على نحو يتجاوز حدود الواقع الفعلي ...ليس املكان الفني أبعادا
هندسية وحسية خارجية ،إنما صورة جمالية ،تبدعها الذات وتضفي عليها من ذاكرتها الحضارية ،التاريخية أبعادا النهائية".1
يبدو أن الباحث يتجاوز القيمة الطبيعية للمكان الفعلي ،ليجسد املكان الشعري الذي ّ
يحول التجربة الذاتية إلى نص إبداعي ،تبرز
ُْ
فيه العناصر الجمالية من صورة وإيقاع وداللة ،تعبيرا عن الحالة النفسية التي اخت ِزنت في ذاكرة الشاعر بفعل املقاومة الحدث.
ويرى األخضر بركة " أن املكان الشعري ينتقل فيه العالم من الفضاء الالمتناهي "الخارج" إلى الفضاء املتناهي "الداخل" والذي هو
النص ،انتقاال أساسه االرتياح والتحويل ،ولذا فإن بنية املكان –الشعر ،هي نموذج لبنية مكان العالم من جهة وهي – في اآلن ذاته-
ش يء يشير إلى ما يتجاوز العالم –الفيزيائي -من جهة أخرى.2"...
ا
إن الباحث هنا ،يبحث عن اآلليات التي تحكم النص الشعري الذي يستمد شعريته ،مشيرا إلى عالقة الخارج بالداخل ،في إشارة
إلى العالم الحس ي الفيزيائي وأثره في بناء النص الشعري.
وعليه فإن صورة املكان ليست مرتبطة بعصرنا الحديث ،بل تعود إلى الشعراء العرب القدامى الذين وقفوا طويال على األطالل ،في
إشارة إلى فقدان الحبيب والديار ،مع اختالف بسيط في طبيعة الصورة ،إذ يعتبر املكان –في عصرنا الحاضر -مجاال خصبا إلبراز
صورة الصراع بين "األنا" و"اآلخر" في ظل تمادي اإلستدمار في عملية السطو على األمكنة الجزائرية.
ا
وبعد ،فإن الحدث الثوري الذي جسده الشعب الجزائري على عهد اإلستدمار الفرنس ي ،كان استجابة للمكان الذي ظل ردحا من
الزمن يئن تحت وطأة املستدمر ،ليصبح مالذا أمينا للمقاتلين في مواصلة املقاومة ،حتى تأخذ الجزائر استقاللها.

 -1إبراهيم رماني :املدينة في الشعر العربي الجزائري ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1992 ،املقدنة ،ص أ.
 2األخضر بركة :الريف في الشعر العربي الحديث ،دار الغرب ،وهران ،2002 ،ص .18
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-1صورة الجبل:
إن املتتبع لتاريخ الجزائر يجده يعبر عن ملحمة شعب ظل يناضل من أجل بقاء كيانه الوطني بين األمم ،إذ انتقلت مقاومته لغاصبي
الحق من املقاومة السياسية إلى املقاومة املسلحة ،فالثورة التحريرية التي اكتملت بفضلها التجربة الشعرية لدى شعرائنا ،تتخذ
من الجبل املكان الذي أفرغ فيه الشعراء كل التداعيات النفسية الكامنة في أعماق الذات الشاعرة ،مبرزين صوره.1
وحين نتأمل تاريخ الشعر العربي القديم نجد "الجبل" ،يشكل مكانا ثوريا مقاوما ،كيف ال وهو الذي أوى الخارجين عن القانون
قانون القبيلة أو الدولة أو االحتالل ،للصعاليك واملعارضين وهو مالئم لحاجات الوطن في الحرية و الشموخ والعزة ،ومناسب
ملتطلبات الثورة في الحركة واالمتداد.2
ومن هذا املنطلق يرى مصطفي بيطام "أن نظرة الشاعر إلى الجبل لم تكن مجرد نظرة أو وصفا من أجل الوصف بقدر ما هي نظرة
واعية ،ملا يرمز له الجبل الذي كثيرا ما وقف عند أسراره العديد من الشعراء عبر العصور األدبية العربية.
وما وصف "الجبل" البن خفاجة ،الشاعر األندلس ي بالصورة الفنية املعبرة التي لفتت انتباه الدارسين والنقاد إال دليل على وعي
الشعراء بدور الجبل في بعث الشموخ والثبات".3
لقد رأي شعراؤنا في "الجبل" املكان الطبيعي "لألنا" وامتدادا ماديا لثورة الشعب في مقاومته "اآلخر" ليكون مكانا وطنيا تترائ فيه
الدالالت اإليحائية كالفداء والخالص وبعث األمل في نفوس الثوار ،فتعاطفوا معه ليؤلفوا لوحة فنية من أعالي األوراس وجرجرا.
من هذه الزاوية إذن ،سنقوم بجولة تحليلية لصورة "الجبل" في شعر مفدي زكرياء ،إبان ثورة التحرير أو قبلها ،ولعل اول صورة
للجبل" تلك التي يحملها نشيد "من جبالنا" ،والتي يقر من خاللها الشاعر أن " الجبال" منبر لصوت األحرار ،ونداء للشعب من أجل
االستقالل ،وكشف عن التضحية ،إذ يعبر بها عن الدالالت اإليحائية لبيان رمز التحدي و الصمود.
وفي القصيدة املوسومة بـ "اقرأ كتابك" ،يؤكد مفدي زكرياء على شهادة "الجبال" على أفعال املستدمر الدنيئة ،مبرزا سخريتها من
األعداء الذين طمسوا الحقائق باالدعاءات الباطلة.
يقول الشاعر:4
َ ُ َ َ ُ َ
َ
ات ش َو ِاهد
الجبال الش ِاهق
ه ِذي ِ

َسخ َر ْت َبم ْن َم َس َخ َ
الحقا ِئ َق َوِا َّد َعى
ِ

ا
ما زال الشاعر يسترسل في صنع صور "الحبل" ليبرز دوره في اإلجابة عن تساؤالت اإلنسان ،وهو يعج غضبا ليكون وباال على رؤوس
ا
املستدمر ،وشاهدا على األفعال العظيمة التي ما فتئ الثوار يصنعون أطوارها.
يقول مفدي زكرياء:5

 1م ،س ،ص.111
 -2ينظر :مصطفي بيطام :الثورة الجزائرية في شعر املغرب العربي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1998 ،ص .106
 -3م ،س ،ص .108
 -4مفدي زكرياء  :اللهب املقدس ،موفم للنشر والتوزيع ،2000 ،ص .65
 -5م ،س ،ص .66
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َس ْل ُج ْر ُج َرا ُت ْنب ُئ َك َعن َْغ َ
ض َاي ِت َها
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
يس" إن ت َر َ
"وارش ِن ْ
واخ َش ْع بـ َ
ابها

ا َ
ْ
وشل َ
ْ
علعا *
واس َت َف ِت شيل َيا لحظة
َ
ما ْ
انف َك ُ
املعطر َم ْ
ص َر َعا **
للج ْن ِد
ِ

لقد كانت الجبال ،إبان ثورة التحرير املسلحة تلعب دورا استراتيجيا في إيواء جنود جيش التحرير ،وفي الوقت نفسه مقابر للجند
املعطر ،وربما ال يكتفي الشاعر بالتحويم العائم على الجبال ،أو الصورة الغائمة تلتقط من الجو ،وإنما يتبعها بأسمائها.
إن قدرة الشاعر على حشد جملة من الدالالت اإليحائية لصورة "الجبل" ،وإبراز أبعاده النفسية والثورية والتاريخية والطبيعية
والجمالية ،جعلته يضع هذه اللوحة الشعرية الرائعة التي أبرم فيها َ
الع ْق َد بين األرض –مجال للمكان الثائر -والسماء ،في إشارة إلى
صفتي اإلتحاد والتضامن.
وما الدماء الطاهرة التي تخصبت بها األرض ،إال بمثابة الدافع الذي جعل "األنا" يبث قراره إللحاق الهزيمة باآلخر " ،سلسلة األطلس
الجبلية أصبحت تبث قرارها فينقاد إليه الحلف األطلس ي الذي لطاملا ألقى الرعب والذعر في نفوس املستضعفين ،وما انقياد
الحلف األطلس ي وخضوعه إال نتيجة للتحالف الصلب والوالء املتين فيما بين السموات واألرض."1
يقول مفدي زكرياء2:

ماء َت َ
أرض الجزائر َ
ُ
والس ُ
حالفا
ِ
ْ
ُ َّ
بث ق ـ ـ ـر ُ
واألط َل ُ
اره
س الجبار

ْ َ ْ
ُ
ُ
األحمر !
النجيع
فاخ َتط ِحل ُقهما
ُ َ ْ ُ َ َْ ُ ُ
س امل َت َج ِب ُر
ق ــا ِئ ــدك ِمنـ ـ ـ ـ ــه األطل

و" الجبل" عند مفدي زكرياء ،مكان يحمي املجاهدين ،فتراه يلعب دورا في املقاومة " وإذا أصدر األطلس قراره ،وقام بدوره الجبار
في الثورة حيث اعتصم به املجاهدون وتمنعوا في شواهقه يصبون منها على العدو ونيرانا وجحيما يصيبون وال ُي َ
صابون ،فإن السبب
هو أن يدي هللا نفسه هما اللتان تقدحان الزناد في أيدي الثوار".3
يقول مفدي4 :

َ
ْ َ َ ُ َّ
رب ِفي األ ْر
وطني أنت بسمة ال ِ
ْ
ََ
األط َلس املُريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َي ُ
داه
وعلى
ِ ِ ِ

ُ
ُ
ض َو ِمرآة ُح ْس ِن ـ ـ ِـه امل َت َوا ِت ـ ـ ـ ـ ِـر
ِ
َ َ َ
َ
َْ َ
ثائر
الزناد ِفي ك ِ
ف ِ
تقدح ِان ِ

إذن ،ال فرق بين "الجبال" و"اإلنسان" عند مفدي زكرياء ،فكالمها أعلن منذ الوهلة األولى عن رفضه املطلق للخر ،ومقاومته لكل
أشكال التسلط على الذات الجزائرية ،من هنا جاءت شعرية املكان عنده تنبض بقوة املعنى وجمال املبنى ،وتعد مشاركا في املعرركة
إلى جانب الرشاش ،وإن كان اهتمامه بجانب –املضمون -حتى يفي شعره بغرضه في ساحة القتال ،وذلك على حساب الجانب الفني.

*جرجرا :سلسلة جبال شاهقة ببالد "القبائل الكبرى" من مجموعة األطلس الجبار ،شيليا :أعلى جبل بسلسلة األطلس املمتد على األوراس ،سجل فيه
املجاهدون أنصع صفحات الكفاح والجهاد.
**"وارشنيس":جبل بالجبهة الغربية من سلسلة األطلس ،الجيش املعطر صفة أطلقها الشاعر على الجيش الفرنس ي ،ملا رأى فيه من األنوثة.
 -1نور الدين صبار :موضوعة األرض في الشعر الجزائري الحديث ،في مجلة كلية اآلداب ،تلمسان ،ع ا ،سبتمبر ،2000 ،ص .27
 -2مفدي زكرياء :م ،م ،س ،ص .134
 -3يحي الشيخ صالح :شعر الثورة عند مفدي زكرياء ،ط ،1دار البعث ،قسنطينة ،1987 ،ص .150
 -4م ،س ،ص.150
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-2صورة السجن
لقد أثبتت سنوات الجمر التي قادها الثوار أثناء ثورة التحرير ،أن السجون قد تحولت إلى مدارس يتبادلون فيها السجناء الدروس
لخوض غمار الثورة ،وليس أماكن للحد من نشاطات الثوار ،كما زعمت سلطات االحتالل.
يبدو ،أن تجربة السجون أكسبت الثوار –الذين يتطلعون إلى غد مشرق -شحنة مضادة ،لكل أشكال التعذيب الطويلة ،بأن كافة
أشكال التعذيب أعجز من أن تقتل إرادة املناضل أو تكسرها ،إن االنهيار ال يأتي من الجسد لكنه يأتي من ثغرة في نفس اإلنسان
او عقله.1"...
وإذا حق لنا أن ننتشل من أفواه الرجال كل املعاني التي قيلت عن تلك املساحة املربعة أو املستطيلة "السجن" ،فإننا سنتلقفها من
شفتي املناضل الكبير مفدي زكرياء " ...أسمع بالسجن فأنقبض وتضيق على أنفاس ي ،فلما من هللا علي بنعمة دخول السجن،
وجدت في أعماقه ما كنت أجهله ،ورأيت بين طياته ظالمه الحالك كثيرا من أماني الضائعة التي كنت أفتش عنها في غير السجن.2"...
وإذا كان "الجبل" –كما رأينا سابقا -مجاال طبيعيا "لألنا" ،حيث كان يستمد قيمته من قيمة الفعل الذي كان يمارس فيه ،ألنه
تحققت عبره رغبات مكبوتة في اإلنسان الجزائري ،التي لم يكن باإلمكان تحقيقها عبر أماكن أخرى ،وظهرت فيه للعيان تلك
املمارسات الدنيئة التي أقبل املستدمرون على اقترافها في حق الشعب الجزائري.
فإن "السجن" على أرض الواقع مكان اصطناعي "للخر" املستدمر الفرنس ي ،بحكم أنه وسيلة من وسائل القهر التي ابتكرها العدو،
فحولها إلى " زنزانات ومقابر ظل يمارس فيها ماال يتصوره العقل من ألوان العذاب الجسدي والنفس ي والتقتيل البشع ضد أحرار
الحرار الذين رفضوا سياسة القهر والتسلط والعبودية".3
إن املعاناة التي لحقت الشاعر مفدي زكرياء في السجون جعلته ينفرد عن غيره من الشعراء –في هذه املرحلة -بتجربة السجن،
حيث قض ى سبع سنوات متراوحة على خمس مرات ما بين  ،41959-1937فتحول عنده من رمز "للخر" إلى رمز "لألنا" ،ليصبح
ميدانا للصمود والتحدي" ،كان السجن في تارخ الثورة الجزائرية ميدانا آخر من ميادين املقاومة والرفض".5
لقد شد انتباهي –وأنا أتصفح الشعر الجزائري الحديث -نقطة في غاية األهمية تتمثل في إحجام الشعراء الجزائريين عن تصوير
املقاومة الوطنية للغزاة في السجون إال السرد اليسير من القصائد ،واندفاعهم لتصويرها في الجبال الشاهقات ،هذا إذا استثنينا
الشاعر مفدي زكرياء الذي كان إبداعه وليد السجون واملعتقالت
واألمر ،ها هنا يرجع في جوهره ،إلى الخلق اإلبداعي املتعلق بالسجون يحتاج إلى املعاناة خاصة ورؤية داخلية تستوجب من الشاعر
َ
أن يعيش التجربة في سياق داخلي وليس خارجي ،والشاعر مفدي زكرياء من الشعراء الذين يتبوءون الريادة في هذا املجال ملا ل ِق َي ُه
من َ
عن ٍت وإرهاب نفس ي وجسدي.

 -1نزيه أبو نضال :أدب السجون ،دار الحداثة للطباعة والنشر ،ط ،1981 ،1ص .71
 -2إبراهيم رماني :م ،م ،س ،ص.110
 -3مصطفي بيطام :م ،م ،س ،ص.150
 -4ينظر :محمد ناصر :مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة ،ص .59
 -5نور سلمان :األدب الجزائري بين الرفض والتحرر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،1982 ،ص.36
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وركحا على هذا التأسيس ،فإننا سنحاول في هذه املعالجة الوقوف عند بعض املقطوعات الشعرية ،ولعل القصيدة التي سنأتي
عليها بالدراسة ،تلك املوسومة ب " نشيد بربروس ".يقول الشاعر :1
ليل ّ
يا ُ
...واعص ِفي يا ريا ْح
خي ُم
ِ
ُ ُ َ ْ ْ
...واقصفي يا ُر ُع ْ
ود
مدم
يا أفق د ِ
ِ ِ
َيا ُ
خر...بجنود الك َف ْ
سجن ِا ْز ْ
اح
ِ ِ
ْ ُ َ ُ ُ
َْ
الخ ْ
لود!...
فأن َت يا سجن...ط ِريق
َ
أنت محر ُ
اب الضح ـ ـ ـ ـ َـاي ـ ـ ــا
َ ُ
األس ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـود
في حن ـ ـ ـ ـ ـ ــاياك
أنتَ ...
أنتَ ...
َ
ْ
بربروس...
أنت ...يا

أن النشيد يرمز إلى معنى املواجهة ّ
يبدو ّ
والتصدي لقوى الظلم والطغيان ،وانتشال الوطن من قبضة االستدمار ،وذلك في
ّ
مقدسيا.
العبارتين " ،اعصفي يا رياح واقصفي يا رعود" ،وفيه أظهر بأنه َج ْبر يحمل إلى الخلود ومحراب للضحايا ،لقد صار مكانا
لم يعد السجن عند مفدي زكرياء ذلك اإلطار الذي أحكم العدو صنعه ،ل َي ْ
ص َنع للذات الجزائرية املوت والدمار والخراب والكآبة،
ِ
بل صار من االمكنة األكثر تعبيرا عن اإلنسان الجزائري بحتمية االنتصار على املستدمر ،ولهذا فالشاعر صوره على أنه مكان
حقيقي في مواجهة بين "األنا" و "اآلخر" ،حتى غدا رمزا للمجد والفداء ،ومصنعا للبطولة والشهادة .يقول مفدي:2
َ
مصنع املجدَ ،
َ
ورمزالفـ ــدا
يا
ِ
َ
الو ْحي ،لش ْعر َ
مهبط َ
البقا
يا
ِ ِ
َ
َ
،والشهدا
معقل األبطـ ـ ِـال
يا
ْ
يا ُم ْن َت َدى األحـ ـ ـر ِار،واملل َت ـ ـ ـ َـقى
يوم ُق ْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـنا ْ
ورفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـنا
في السم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـود
ِ
ِ
أنتَ ...
أنتَ ...
َ
أنت ...يا بربروس...

 -1مفدي زكرياء ،م.م.س  ،ص .88
 -2م.م.س ،ص.91
*يمثل هذا االتجاه الشاعر املتمرد " مبارك جلواج" يقول:
"وسجن رمت بي في دجاه يد القضا على غفلة مني ولست بمحبوب
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يعد السجن مكانا تنطلق منه دالالت سلبية 1كالحزن واألس ى والعذاب والتأوه واألنين* إال أنه عند الشاعر مفدي زكرياء في القصيدة
تحد وصمود ،ويهزء بالقائمين عليه ،مصورا فيه أشكال التعذيب والترهيب التي لم تزد
املوسومة بـ"بنت الجزائر" مكان يقاومه في ٍ
األبطال إال تكتما لستر الثورة ،يقول:2
َْ
ُ
َ
سجنَ ،
ُ
ُ
َ
الحل ُق
بابك ،أم ش َّد ْت ِب ِه
يا
ومنغلق
عندي ،مفت ـ ـ ـ ــوح
سيان
ُ
ُ ْ
ُ َ ْ
ُ
فأصطفق
أم خ ـ ــازن النا ِر َ،يك ِويـ ـ ـ ـ ـ ِـني
الجالد ُيل ِهبني
الس َّي ـ ـ ـ ـ ــاط ،بها
أم ِ
َ ُ
َْ
َ
ُأ ْل َقى إلى َ
ُ
الق ْع ـ ـ ـ ِـر ،أ ْم أ ْس َقى فأن َش ِر ُق
والحوض حوض ِوإ ْن ش َّتى َم َن ِاب ُع ُه
ِ
ُْ
تكل ْم بعض مالمح صورة السجن كما تراءت أمام عيني الشاعر مفدي زكريا ونقلها إلينا بأدواته الفنية ليعثر على املكان املشترك
الذي ظل يصنع صراع "األنا" مع "اآلخر" بين الجدران من منظار واقعي ،وفي مستطيل من الورق من منظار خيالي كان الدور فيه
لشعرية اللغة واملعاني املجازية.
 -3صورة املدينة:
يبدو أن الذات الوطنية قد مرت بمراحل تاريخية مؤملة عبر عشرات السنين وذلك ما جعل تجربتها ثرية بأحداث ومواقف
قد ال يصدقها عقل ،كما أن عالقتنا مع "اآلخر" كانت تكتس ي طابعا مأساوية والقهر والظلم والغبن داخل املكان املسلوب "املدينة"،
وكل ذلك طبع سلوكاتنا و أخالقنا بطابع متميز ،كما سكب كل ذلك على إبداعاتنا الفنية عامة واألدبية خاصة مالمح فنية وأسلوبية
يجب الوقوف عندها.3
من هذا املنظور إذن ،نود أن نكتشف "صورة املكان" داخل املتن الشعري عند مفدي زكريا ،للوقوف عند "شعرية املكان" ،ملعرفة
مالمحها وأبعادها ،لكن هل يتوفر الشعر الوطني املقاوم عنده على مادة كافية ،ملعالجة "صورة املدينة" ،وهي تقاوم "اآلخر" في
جغرافية أحكم قبضتها؟ أم للمدينة خصوصيات تختلف اختالفا شاسعا عن "الجبل" مكانا "لألنا" دون غيره.
ويرى النقاد أن "شعرية املدينة" هي امتداد "لشعرية املكان" الذي يتشكل من عنصري الخيال واللغة ،على نحو يتجاوز فيه املبدع
املكان الواقعي.
يبدو أن الشعر الوطني الثوري ،قد انتزع لنفسه سمة االنتماء إلى املكان بأبعاده الحاضرة التي تتخذ من الواقع التاريخي الحضاري
مجاال لحضور املاض ي التليد وتجاوزا للحاضر املأساوي والغبن االجتماعي والثقافي واالقتصادي ،على نحو يتخذ فيه املكان
شخصية زمانية ليصبح هذا النظر الزماني إلى املكان متصل بإحساس ضمني باملكان الهارب الذي يفلت كما يفلت الزمان4
ونعتقد أن شعراء الثورة العربية في الجزائر ،كانوا حينما يأتون موضوع "املدينة" ،فإنهم يصفونها ويكتبون عنها بإحساس
خارجي ،بشعور الواصف ال الفاعل ،فهم يصفون مدينة موجودة لم يسهمو في صنعها ،ولم تبلغ درجة التجربة الشاملة5

 -1محمد بشير بويجرة  :املتن الروائي-املخيال واملرجعية -في مجلة القلم ،جامعة وهران ،ع ،2001 ،1ص.20
 -2م ،س ،ص.20
 -3محمد بشير بويجرة  :املتن الروائي-املخيال واملرجعية -في مجلة القلم ،جامعة وهران ،ع ،2001 ،1ص.20
 -4خالد سعيد :حركية اإلبداع ،دار العودة ،بيروت ،ط ،1979 ،1ص.130
 -5ينظر إبراهيم رماني  :أسئلة املتابة النقدية املؤسسة الوطنية للطباعة ،1992 ،ص.78
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من هنا تأخذ صورة "املدينة" عند مفدي زكرياء مجاال هاما في شعره ،إذ يعيش معها لحظات اإلعتراب والغوص في ثنايا
ّ
املاض ي لوصف مرابع الصبا ،وأيام الشباب التي قضاها مع األهل واألصدقاء كما هو الشأن في القصيدة املوسومة بـ" فال عز حتى
تستقيل الجزائر" مجسدا فيها الجانب العمراني ،ضمن وصف خارجي سطحي ،الهدف منه الكشف عن املكان املغتصب ،ودعوتها
إلى الثورة .يقول الشاعر:1
ََ ُ ََْ َ ُ َ ْ
ْ
َ
ُ
َّ ْ َ َ َ ُ
الذك َرى
اع َد الخط ـ ـ ـ ُب َب ْين َنا
جزا ِئر ..مهما ب
ت َب ِاك َرِني النجوى ،وت ْهفو ِبي ِ
َحنيني إلى َ
ص َب ـ ـ ْـاء) َه َ
َو َش ْوقي إلى َ(ب ْل ُك ْ
(الق ْ
ور) َأ ْف َق َد ِني َّ
الص ْب ـ ـ َـرا
اج َم َد ِام ِعي
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ َْ
َ
َ
َ
َت َر ْك ُت(ب َباب َ
اب الواد) َماض ي َ
حي َ(ب َ
ّ
الو ِاد) ِم ْن ك ِب ِدي شطرا
ص َبا ِبتي
ِ ِ
ِ ِ
وفي ِ
َ َّ َ ُ
ْ
َ ْ
وفي (القبة الفيحـ ـ ـ ْـاء ُ
)ع ٌّ َ َ
اط ِري
ت َرك ُت ِب َها (ملا أ َحاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ِب َنا) َوك َرا
ش خو ِ
ِ
ِ
يبدو ،أن النص مضمونيا ينهض على "مواقع الذكريات في طول الجزائر وعرضها وينتش ي بها وقد أصبحت مسرحا ،يطوق به طوفان
املجنون على مرابع ليلى ،ويقف بك على األحياء البارزة في عاصمة الجزائر ،ويطيل املوقع في "القبة" مقر سكناه".2
وتقوم بنية القصيدة على جملة من العناصر املتآلفة ،والبداية فيها باإلشارة إلى ذكرى أول نوفمبر التي أسرعت إليه لتباكره ،ثم
الولوج إلى بث حنينه الجارف وتسوقه إلى شوارع "املدينة" فالعودة إلى أيام الشباب.
وليس بعيدا عن أجواء القصيدة التي طبعت بطابع وصف الجانب العمراني فيها ،ها هو ينتقل في القصيدة ذاتها إلى االستفسار
عن األشياء التي يتألف منها الوسط الذي كان جزءا ال يتجزأ من كيانه وفي االستفسار يريد معرفة ،هل أن مكونات الوسط ما زالت
كما كانت ،أم أن آلة االستدمار قد أزالتها؟
يقول الشاعر3:

أال خبرني ..هل من ـ ـ ـ ـ ـ ــارك لم يزل يشع على دربي ،فيغمره بش ـ ـ ـ ـ ـرا !؟؟
وهل لم تزل في الحقل ،سنبلتي التي غرست؟؟ وهل في الحقل زنبقتي الحمرا
وهل لم يزل فيها دج ـ ـ ــاجي وقطتي

وكلب ـ ـ ـ ـ ــي توتو رابض يشبه النمـ ـ ـ ـ ـ ـرا

ومكتبتي والشع ـ ـ ـ ـ ـ ــر والغرفة التـ ــي

أحاط بنا (كوهين) في جوفها ظهرا

يستمر الوجود لتستمر املعاناة في أعماق الشاعر الغريب عن املكان الغارق في ديمومة الصراع بين "األنا" و"اآلخر" إنه االستفسار
عن مدينة "سيرتا" ذات البعد التاريخي األصيل ،واملناظر الطبيعية الجميلة ،لينتقل االستفسار عن جبل "الوحش" مستفسرا عن
حاله ،إن مازال مبتسم الثغر ،أم أن يد االستدمار امتدت إليه ،فحولت اخضراره إلى يابس.

 -1مفدي زكرياء ،م.م.س ،ص .314
 -2مفدي زكرياء :م ،م ،س ،ص .315
-3مفدي زكرياء  :اللهب املقدس،ص.315
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الخالصة:
ا
نستنتج مما سبق ،أن املكان بأبعاده الثالثة :الجبل ،السجن ،املدينة ،قد لعب دورا في رفضه املطلق للخر ،ومقاومته لكل أشكال
التسلط على الذات الجزائرية ،فجاءت شعريته تنبض باملعنى وجمال املبنى ،حيث تجلت تلك الصور أمام الشاعر فنقلها إلينا
بأدواته ّ
الفنية؛ إذ شارك الجبل في فعل املقاومة إلى جانب اإلنسان واألمر نفسه ينطبق على السجن الذي أبدع الشاعر في وصفه
بمنظار خيالي ،كان الدور فيه لشعرية اللغة و املعاني املجازية ،دون أن ننس ى صورة املدينة التي برزت صورها في شعره ،حيث وقف
الشاعر على املناظر الجميلة التي حولها املستدمر إلى دمار و خراب.
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"أثرحروف املعاني في استنباط األحكام من القرآن الكريم " أحكام ابن العربي أنموذجا
The Impact of Meanings on the Deduction of Judgments from the Holy Quran
"Provisions of Ibn al-Arabi as a Model"
 ـ الجزائر1  حاج اسباغو ـ أستاذ متعاقد بقسم الشريعة جامعة وهران:الباحث الدكتور
Hadje sbaghou  ـContracted Professor, Department of Sharia, Oran 1 University  ـAlgeria

: امللخص
 ألنها تسعى لتجلية املراد من كالم هللا عز,تعد مدونات التفسير وأحكام القرآن من الكتب الغنية باملباحث اللغوية والداللية
 فاللغة بمختلف أصنافها نحوها وصرفها, واستنباط األحكام يتوقف على جوانب عدة لغوية وغير لغوية, وما يستفاد من آياته,وجل
.  تؤثر في اختالف الداللة وتنوع األحكام,وبيانها
 وهو أحكام القرآن ألبي بكر بن العربي,وعلى هذا األساس أحاول الوقوف في هذا املقال مع إحدى أهم مدونات أحكام القرآن
.  وتنوع الداللة, ألجلي أثر حروف املعاني في استنباط األحكام من الخطاب القرآني,) ه543اإلشبيلي (ت
.  أحكام القرآن,  االستنباط,  حروف املعاني,  األثر الداللي: الكلمات املفتاحية
Summary :
The codes of interpretation and the provisions of the Quran are rich books of linguistic and analytical discourse,
because they are seeking to clarify the meaning of the word of God Almighty, and the use of the verses, and the
development of judgments depends.
On various aspects of language and non-language, the language of various varieties towards it and its
disbursement and understanding, affect in different significance and diversity of provisions.
On this basis I try to stand in this article with one of the most important codes of the Koran, which is the provisions
of the Koran for Abu Bakr ibn al - Arabi al - Eshbili (d. 543 e), for the effect of the letters of meanings in the
development of judgments from the Qur'anic discourse and the diversity of significance.
Key words: semantic effect, letter of meaning, deduction, provisions of the Koran
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مقدمة :
إن أثر اللغة في تفسير القرآن ,والوقوف على دالالت األلفاظ واستنباط األحكام جلي وواضح ,ألن القرآن نزل بلسان عربي مبين,
وبدون معرفة لغة العرب واإلملام بقواعدها ,ال يمكن الوصول إلى معرفة املراد من النص الشرعي بله استنباط الحكم منه .
ومدونات التفسير وأحكام القرآن ,مليئة باملباحث اللغوية والداللية ,وممن اتخذ اللغة مرتكزا من مرتكزات منهجه في الوقوف
مع آيات األحكام ,وذكر ذلك في خطبة كتابه ,اإلمام أبو بكر بن العربي(ت 543ه) ,في كتابه " أحكام القرآن" ,واملطلع على هذا الكتاب
قد تستوقفه بين الفيئة واألخرى مباحث نحوية وصرفية وصوتية ومعجمية.
وكان هذا من األسباب التي دفعتني للبحث في هذا املوضوع ,وكذلك قلة الدراسات اللغوية ,التي ّ
خصت هذا الكتاب بالدراسة,
بخالف الدراسات الشرعية .
ُ
ومن هنا تكمن أهمية هاته الدراسة ,ألن هذه املدونة تعد من أهم مصادر كتب التفسير الفقهي ,واملباحث النحوية والصرفية
والصوتية والداللية في هذا الكتاب ثرية ومتنوعة ,ومن املباحث النحوية التي استوقفتني " أثر حروف املعاني في االستنباط" .
واإلشكال املطروح :هل لحروف املعاني أثر في الفروع الفقهية واختالف العلماء؟ وفيما يتجلى ذلك األثر؟
وللجواب عن ذلك كان العمل في هذا البحث مقسما إلى مدخل ومقدمة ومطلبين وخاتمة وثبت للمصادر واملراجع ,وقد صدرت
البحث بمدخل توقفت فيه مع الحرف وأقسامه ,ثم جاء املطلب األول معنونا باألثر الداللي لحروف الجر ,توقفت خالله مع بعض
ا
حروف الجر مجليا أثرها في اختالف األحكام الفقهية ,أما املطلب الثاني ,فكان معنونا باألثر الداللي لحروف العطف ,وجاء الوقوف
خالله مع نماذج لبعض حروف العطف ,مبينا أثرها أيضا في اختالف األحكام.
وأما الخاتمة فقد عرضت وأجملت فيها ماتوصلت إليه من خالل هذه الدراسة ,فأقول مستمدا العون والتأييد من هللا وحده,
فهو حسبي ونعم الوكيل .
مدخل:
البد في مطلع هذه الدراسة أن أقف مع الحرف وأقسامه واملقصود من أقسامه بهذه الدراسة .
ً
ً
أوال :الحرف لغة واصطالحا
ُ
حرف الجبل ،وهو أعاله ّ
الحرف في اللغة هو الطرف ,وحرف كل ش يء طرفه وشفيره و ّ
املحدد  ,والحرف :واحد حروف
حده ,ومنه
التهجي ,يقول هللا عز وجل } :وم َن الناس َم ْن َي ْع ُب ُد َ
ّ
هللا على َح ْر ٍف } 1؛ قالوا :على وجه واحد  ،وهو أن يعبده على ّ
السراء دون
ِ
ِ
ّ
الضراء.2
أما حده :فهو كل كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. 3

-1سورة الحج ,اآلية. 11 :
-2ينظر :الصحاح(:حرف)  , 1242 /4وتاج العروس(:ح ر ف). 128/23
-3ينظر :منازل الحروف،الرماني أبو الحسن علي بن عيس ى(ت384 :هـ) ,تحقيق  :إبراهيم السامرائي ,دار الفكر – عمان  ,.67:والجنى الداني في حروف
املعاني ,املرادي أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم(ت749 :هـ) ,تحقيق :فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ,دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان ,
الطبعة األولى  1413 ،هـ  1992 -م.20/1:
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ً
ثانيا :أقسام الحرف
تنقسم الحروف إلى قسمين؛ حروف معاني وحروف مباني ,ويقال لهذه األخيرة حروف الهجاء ,وهي معروفة ُتركب منها الكلمات ,وأما
حروف املعاني فهي ما ُيركب منها الكالم عند النحاة ,واملراد بالحديث هنا حروف املعاني كحروف الجر والعطف والنداء ونواصب
املضارع وجوازمه وغيرها .
املطلب األول :أثرحروف الجرفي االستنباط؛
ُ
ُوت ّ
معاني األفعال إلى األسماء؛ أي توصلها إليهاّ ,
َ
وسماها الكوفيون
سمى حروف الجر أو حروف اإلضافة ,ألنها تجر أو تضيف
حروف الصفات ألنها تحدث صفة في االسم كالظرفية. 1
وهي ما وضع لإلفضاء بفعل أوشبهه أومعناه إلى ما يليه وهو االسم الصريح. 2فالفعل نحو :مررت بزيد  ,فالباء أفض ى معنى الفعل إلى االسم الصريح زيد .
وشبه الفعل نحو :أنا مار بزيد ,فالباء أفض ى معنى شبه الفعل ٌّ
"مار " إلى زيد .
ومعنى الفعل نحو :زيد في الدار إلكرامك؛ أي استقر فيها له . 3
 -1من

ّ
تأتي ملعان عدة منها :االبتداء والتعليل والبدل والتبعيض وبيان الجنس , 4ذكر لها املرادي أربعة عشر معنى ,5وبلغها ابن هشام إلى
خمسة عشر معنى.6
َ
ْ
ََ
َّ
تكلم ابن العربي عن معنى بيان الجنس ,عند قول هللا تعالى { :ف َج َز ُاء ِمث ِل َما قت َل ِم َن الن َع ِم }.7
فقال (( :قد بينا في" ملجئة املتفقهين" درجات حرف من ،وأن من جملتها بيان الجنس ،كقولك :خاتم من حديد  -...إلى أن قال أنها
في اآلية  -لبيان جنس مثل املقتول املفدى ،وأنه من اإلبل والبقر والغنم ,وهللا أعلم )). 8

- 1ينظر :شرح ابن يعيش على املفصل  , 7/8ومعاني النحو. 5/3
- 2شرح العوامل املائة النحوية في أصول العربية لعبد القاهر للجرجاني ,شرح الجرجاوي خالد األزهري( 905ه) ,تحقيق :محمد عبد السالم شاهين ,دار
الكتب العلمية بيروت – لبنان ,الطبعة األولى  2014م:ص . 22
- 3ينظر :املرجع نفسه ص . 22
 - 4ينظر :شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ,جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي (ت672ه) ,تحقيق :أحمد السيد سيد أحمد علي ,
املكتبة التوفيقية ,القاهرة -مصر , 3/3:وأوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ,أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري(ت761ه)  ,راجعه
وصححه :بركات يوسف هبود ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1428 ,ه2007-م ,18/3:وشرح ألفية ابن معطي ,عبد العزيز بن جمعة املوصلي,
تحقيق :علي موس ى الشوملي ,دار البصائر للنشر والتوزيع  ,حسين داي– الجزائر ,الطبعة األولى 2007,م 379/1 :وما بعدها .
- 5الجنى الداني .308/1
-6مغني اللبيب عن كتب األعاريب ,أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري(ت761 :هـ)  ,تحقيق  :مازن املبارك و محمد علي حمد هللا  ,دار
الفكر – دمشق  ,الطبعة السادسة . 318/1: 1985 ،
-7سورة املائدة ,اآلية. 95 :
-8أحكام القرآن  180/2بتصرف .
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ومعنى بيان الجنس في" من "؛ قيل بأن عالمته ,وقوعها بيانا ملا قبلها ّ
مقدرة بالذيّ ,
ورده ابن أبي الربيع. 1
وأثر معنى الجنس في حرف الجر "من" هنا ,يتجلى في خالف األيمة املجتهدين ,فاآلية جاءت بصدد تبيين حكم ما يوجب التعدي
ْ
ْْ
الخل ِق ّي ,ويكون من النعم؛ أي من جنس اإلبل والبقر والغنم ,ألن " من
بالقتل على صيد الحرم ,فأوجب عليه مالك والشافعي ِاملثل ِ
" الجارة تفيد الجنس .
ْ
ْْ
ُ
الخل َق ِة.2
وقال أبو حنيفة  :إنما يعتبر ِب ِاملث ِل .في القيمة دون ِ
ّ
وتكلم عن معنى التبعيض :في قوله تعالىُ { :ق ْل ل ُلمومن َين َي ُغ ُ
ضوا م َن َا ْب َ
ص ِار ِهم} ,3فقال ابن العربي رحمه هللا (( :فأدخل حرف
ِ ِِ
ِ
"من" املقتضية للتبعيض )). 4
بعض مكانها ,5قال ابن
وهذا املعنى كما قال الشاطبي متفق عليه في " من " ,وهو األظهر فيها ,و عالمة كونها للتبعيض ,صالحية ٍ
عطية ...(( :وذلك أن أول نظرة ال يملكها اإلنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك ,فقد وقع التبعيض  ،ويؤيد هذا التأويل ما روي 6من
ُ
قوله عليه الصالة والسالم لعلي بن أبي طالب «ال تتبع النظرة النظرة  ,فإن األولى لك وليست لك الثانية »)).7
ّ
وأثر معنى التبعيض هنا ,تجلى في عدم املؤاخذة على النظرة األولى الغير املقصودة ,وبها قد وقع التبعيض كما ذكر ابن عطية .
 -2إلى
وهي النتهاء الغاية زمانية أو مكانية ,8وترد ملعان أخرى أبلغها املرادي لثمان.9
ُ َ
َ َ َ
ام ِإلى الل ْيل }.10
وجاء معنى انتهاء الغاية الزمانية ,في قوله تعالى{ :ث َّم أ ُّتموا ِالصي
ُ
َ
إتمام الصوم حتى َ
الليل ،كما ّ
فش َرط ُربنا تعالى َ
جوز َ
األكل حتى يتبين النهار ،ولكن إذا تبين ُ
يتبين ُ
الليل فالسنة
قال ابن العربي(( :
ُ
تعجيل الفطر )). 11

- 1ينظر :املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ,الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى(ت ,)790تحقيق :مجموعة من األساتذة ,معهد البحوث
العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ,جامعة أم القرى-مكة املكرمة ,الطبعة األولى 1428,ه 2007 -م  586/3:بتصرف .
- 2ينظر :أحكام القرآن . 180/2
-3سورة النور ,اآلية. 30 :
 -4أحكام القرآن .377/3
-5ينظر :املقاصد الشافية  ,585 / 3واملحرر الوجيز .177/4
-6الحديث أخرجه النسائي في السنن(باب ما يؤمر به من غض البصر) ,246/2والترمذي (باب ما جاء في نظر الفجاءة) . 101/5
- 7املرجع السابق .177/4
-8ينظر :أوضح املسالك  ,44/3واملقاصد الشافية .609-607/3
-9ينظر :الجنى الداني  385/1ومابعدها .
-10سورة البقرة ,اآلية.187 :
-11أحكام القرآن .130/1
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َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َْ
وهك ْم َوأ ْي ِد َيك ْم ِإلى امل َرا ِف ِـق } ,1تساءل اإلمام ابن العربي عن حدود داللة
وكذلك عند آية الوضوء ,في قوله تعالى {:فاغ ِسلوا وجمعنى الغاية فيهما ,هل يدخل الليل في الحد كما دخلت املرافق في الوضوء ؟.
فأجاب عن ذلك؛ بأن "إلى" في آية الوضوء حد ،والحد إذا كان من جنس املحدود دخل فيه ,2فالليل ليس من جنس النهار فخرج
عن حكمه ,بل من السنة تعجيل الفطر ,ودخلت املرافق في حكم اليد ألنها من جنس اليد  ,بل إدخالها من تمام الوضوء .
َ
وذهب الرازي إلى أن "إلى" في آية الصوم النتهاء الغاية ،وأن ظاهر آية الصوم أن ينتهي عند دخول الليل ،وذلك ألن غاية الش يء
مقطعه ومنتهاه ،أما في آية الوضوء فهي عنده ليست لالنتهاء  ،والفرق بين الصورتين كما قال :أن الليل ليس من جنس النهار ،فيكون
الليل خارجا عن حكم النهار ،واملرافق من جنس اليد فيكون داخال فيه .3
وهنا أيضا معنى انتهاء الغاية في حرف الجر"إلى" ,تجلى أثره في بيان غاية حدود عبادة الصيام لليل ,وحدود غسل اليدين للمرافق .
 -3عـن
وهي للبعد واملجاوزة ,وتأتي ملعان أخرى منها :االستعالء ,التعليل ,البدل ,مرادفة بعد ,الظرفية ,مرادفة " ِمن "  ,مرادفة "الباء",
االستعانةْ ,
أن تكون زائدة للتعويض.4
ُ ُ ُُ ْ َ ْ َْ َ
ََ َ
اج ِع}.5
ففي قوله تعالى { :تتجافي جنوبهم عن املض ِ
قال ابن العربي (( :إلى أي طاعة هللا تتجافي ؟ وفيه قوالن:
أحدهما :ذكر هللا ,واآلخر الصالة ,وكالهما صحيح ،إال أن أحدهما عام ،واآلخر خاص )). 6
 - 4في

ا
ا
وتأتي للظرفية حقيقة ومجازا ,سواء أكانت مكانية أم زمانية ,7وملعان أخرى؛ منها السببية ,واملصاحبة ,واالستعالء  ,واملقايسة,
والتعليل  ,وغيرها .8
َ
َّ َّ َ ُّ
َّ
الش ُهور ِع ْن َد َّ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ً
َّللا } ,9فقال (( :كما أن حرف الجر
تحدث عنها ابن العربي عند قول هللا تعالىِ {:إن ِعدة
اب ِ
ِ
َّللا اثنا عشرشهرا ِفي ِكت ِ
من قوله " :في كتاب هللا " ،وهو " :في " ،ال يتعلق بقوله عدة؛ ألن الخبر قد حال بينهما ،ولكنه يتعلق بمحذوف صفة للخبر ،كأنه قال
معدودة أو مؤداه أو مكتوبة في كتاب هللا ،كقولك :زيد في الدار  ،وذلك مبين في ملجئة املتفقهين )).10

- 1سورة املائدة ,اآلية. 6 :
-2ينظر :املصدر نفسه . 59-58/2
- 3ينظر :مفاتيح الغيب .274/2
-4ينظر :الكتاب  , 231/4وشرح املفصل البن يعيش  , 499/4ومعاني النحو .53/3
- 5سورة السجدة ,اآلية.16 :
- 6أحكام القرآن .532/3
-7ينظر :أوضح املسالك  ,34/3ومعاني النحو .57/3
-8ينظر :أوضح املسالك . 36 -35/3
-9سورة التوبة ,اآلية. 36 :
-10أحكام القرآن .498/2
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 -5الباء
وتأتي لإللصاق ,وهو أ ّ
عم معانيها ,1وملعان أخرى منها ؛ التعدية  ,والسببية  ,والتبعيض وغيرها ,
ذكر لها ابن مالك في التسهيل واأللفية عشرة معان ,2وقد تطرق ابن العربي رحمه هللا لبعض معانيها .
َ ْ َ ُ ُُ ُ
وسك ْم }.3
ذكر لها معنى اإللصاق في قوله  { :وامسحوا ِبرء ِفقال ابن العربي رحمه هللا ((:ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض ،ولم يبق ذو لسان رطب إال وقد أفاض في
ذلك حتى صار الكالم فيها إجالال باملتكلم  ،وال يجوز ملن شذا طرفا من العربية أن يعتقد في الباء ذلك وإن كانت ترد في موضع ال
يحتاج إليها فيه لربط الفعل باالسم  ،فليس ذلك إال ملعنى ؛ تقول :مررت بزيد  ،فهذا إللصاق الفعل باالسم)).4
وهذا الكالم من ابن العربي رحمه هللا فيه حدة وتطاول ال تليق بالبحث العلمي ,وهي معهودة عنه مع املخالف عفا هللا عنا وعنه,
وعمنا بلطفه ,
واختلف في داللة باء الجر هنا على ثالثة أوجه :
األول :أنها لإللصاق وذهب إليه ابن العربي رحمه هللا  ,واملراد كما ذهب إليه الزمخشري؛ إلصاق املسح بالرأس , 5وقيل وجهه ؛ أن
يقال :إنها تدل على تضمين الفعل معنى اإللصاق ,فكأنه قيل :وألصقوا املسح برءوسكم. 6
ْ َّ ْ َ
َ
ّ
مؤكدة  ,كما في قول هللا تعالى َ {:و ُه ِزي ِإل ْي ِك ِب ِجذ ِع النخل ِة} ,7واملعنى ؛ وامسحوا رءوسكم  ,وهو ظاهر اختيار أبي
الثاني  :أنها زائدة ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
حيان ,ألنه استشهد له بما نقله ّ
الفراء عن العرب؛ قولهم  :هزه وهز به  ,وحز رأسه ,وحز برأسه ,وبما حكاه سيبويه من أن قولك:
ُ
ُ
ومسحت برأسه بمعنى واحد ,وقال بأنه نص في املسأله.8
مسحت رأسه,
الثالث :أنها للتبعيض وهو أضعفها ,قال أبوحيان (( :وكونها للتبعيض ينكره أكثر النحاة ,حتى قال بعضهم ؛ وقال من ال خبرة له
بالعربية :الباء في مثل هذا للتبعيض ,وليس بش يء يعرفه أهل العلم )). 9
وقيل بأن ماسح بعض الرأس ومستوعبه باملسح ،كل منهما ملصق للمسح برأسه ,فأخذ مالك باالحتياط فأوجب االستيعاب أو
أكثره على اختالف الرواية ،وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم املسح.10

-1ينظر :شرح ألفية ابن معطي .388/1
-2شرح التسهيل  ,21/3و ينظر :املقاصد الشافية  622/3وما بعدها.
- 3سورة املائدة ,اآلية.6 :
-4أحكام القرآن .64/2
-5ينظر :الكشاف . 610/1
-6ينظر :تفسير البيضاوي . 116/2
- 7سورة مريم ,اآلية . 25:
- 8ينظر :البحر املحيط . 190/4
- 9ينظر :املصدر نفسه . 190/4
-10ينظر :الكشاف . 610/1
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019

90

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السادس  -العدد  57نوفمرب 2019

ومعنى حرف الجر "الباء" هنا كان له األثر الجلي في اختالف الحكم الفقهي ,فذهب الشافعي إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ في
الوضوء ,وذهب مالك إلى وجوب االستيعاب ,فعلى قول الشافعي تفيد "الباء" التبعيض ,وعلى قول مالك تفيد اإللصاق أو زائدة .
َ
َّ
َ َْ َ ُ
اَّلل َج ْه َد أ ْي َم ِان ِه ْم}. 1
وجاءت بمعنى القسم في قوله تعالى { :وأقسموا ِب ِفقال ابن العربي ((:وإن كان غاية أيمان الكفار على اعتقادهم الذي قدمنا )). 2
 -6الالم
ومعناها االختصاص إما بامللكية أوبغيرها ,3وتأتي ملعان أخرى؛ منها االستحقاق ,والتعدية ,والتعليل ,والتوكيد وغيرها ,أوصلها املرادي
إلى ثالثين معنى. 4
َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
َّلل املش ِرق واملغ ِر ُب } ,5فقال (( :أي ؛ ذلك له ِملك وخلق لجواز
تكلم ابن العربي عن معنى امللك لها عند قول الباري عز وجل { :وِ ِالصالة إليه وإضافته إليه تشريفا وتخصيصا )).6
قال ابن عطية (( :واملشرق موضع الشروق  ،واملغرب موضع الغروب ؛ أي هما له ِملك وما بينهما من الجهات واملخلوقات)) ,7وذهب
الرازي إلى أنها تفيد االختصاص ؛ أي هو خالقهما ومالكهما. 8
ّ
وإفادة " الالم " هنا سواء للتمليك أو االختصاص ,جلت لنا أن ملكية الجهات املذكورة خاصة بالواحد سبحانه.
َّ َ ُ ْ ُ َ
َّ
الص َدقات ِللفق َر ِاء }. 9
وعند قوله تعالىِ {:إن َمافقال رحمه هللا ((:واختلف العلماء في املعنى الذي أفادت هذه الالم فقيل :الم األجل؛ كقولك :هذا السرج للدابة ،والباب للدار؛
وبه قال مالك و أبو حنيفة ,ومنهم من قال :إن هذه الم التمليك ؛ كقولك :هذا املال لزيد؛ وبه قال الشافعي )). 10
فعلى األول أنها تبيين ملصارف الزكاة ومحلها حيث ال تخرج عنهم  ,ثم االختيار ملن ُيقسم  ,وعليه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ,وعلى
الثاني فالبد من التسوية بين األصناف الثمانية  ,وعليه الشافعي وأصحابهُ ,11
وعدل عن "الالم" إلى "في" في األربعة األخيرة  ،ألن

 - 1سورة األنعام ,اآلية.109 :
-2أحكام القرآن . 267/2
-3ينظر :الجنى الداني ص  , 96ومعاني النحوص.64
-4ينظر :املرجع نفسه ص 96ومابعدها .
-5سورة البقرة ,اآلية. 115 :
-6أحكام القرآن.53/1
-7تفسير ابن عطية .199/1
-8ينظر :تفسير الرازي . 21/4
-9سورة التوبة  ,اآلية.60 :
-10املصدر نفسه . 521/2
-11ينظر :تفسير القرطبي . 167/8
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019

91

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السادس  -العدد  57نوفمرب 2019

ّ
األصناف األربعة األوائل ما يدفع إليهم يأخذونه ِملكا ،فكان دخول الالم الئقا بهم  ,وأما األربعة األواخر فال يملكون ما يصرف نحوهم
 ،بل لغيرهم أو في مصالح تتعلق بهم. 1
فانظر كيف أن اختالف إفادة حرف الجر " الالم " للتمليك أو كونها الم األجل ,انجلى عنه الخالف بين أبي حنيفة ومالك و الشافعي
رحمهم هللا جميعا .
املطلب الثاني :أثر داللة حروف العطف ؛
أو حروف عطف النسق ,2وهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد األحرف اآلتي ذكرها. 3
َ
أو :هي الحروف التي ُيشترك بها بين املتبوع والتابع في اإلعراب ,4ولهذا املعنى ّعبر عنها سيبويه ب ـ "باب الش َركة ". 5
ُ
وهذه الحروف هي :الواو  ,والفاء  ,وث ّم  ,وحتى  ,وأو ,وأم  ,بل  ,وال ....وغيرها  , 6وقد توقف اإلمام ابن العربي عند داللتها في مواطن
مختلفة من كتابه األحكام منها :
 -1الواو
وهي أصل حروف العطف ,7وتأتي ملطلق الجمع واالشتراك بين املتعاطفين من غير ترتيب وال معية  ,فإذا قيل جاء زيد وعمرو فمعناه
أنهما اشتركا في املجيء  ,لكن معرفة مجيئهما معا أو على الترتيب أوعكسه فمن دليل آخر.8
َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َُ َ َْ
وسك ْم َوأ ْر ُجلك ْم ِإلى الك ْع َب ْي ِن}.9
تكلم ابن العربي عن العطف بها عند اآلية {:وامسحوا ِبرء ِ
الرجلين على الرأس  ،فقد ينصب على خالف إعراب الرأس أو يخفض مثله؛
فقال (( :جملة القول في ذلك أن هللا سبحانه عطف ِ
والقرآن نزل بلغة العرب ،وأصحابه رءوسهم وعلماؤهم لغة وشرعا )).10

-1ينظر :الجدول في إعراب القرآن  , 371/10وإعراب القرآن وبيانه . 118/4
-2ينظر :الجمل في النحو ,الخليل أبو عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي(ت170:هـ) ,تحقيق :فخر الدين قباوة ,الطبعة الخامسة 1416 ،هـ 1995م.303 :
 -3شرح التصريح على التوضيح ,الوقاد زين الدين خالد بن عبد هللا بن أبي بكر الجرجاوي(ت905 :هـ)  ,ار الكتب العلمية  ,بيروت-لبنان ,الطبعة األولى,
1421هـ2000 -م.134/2:
-4ينظر :اإليضاح في شرح املفصل . 202/2
-5الكتاب .441/1
-6ينظر :شرح التسهيل  , 231/3وأوضح املسالك .318-317/3
-7ينظر :علل في النحو ,ابن الوراق أبو الحسن محمد بن عبد هللا(ت381 :هـ)  ,تحقيق :محمود جاسم محمد الدرويش ,مكتبة الرشد ,الرياض –
السعودية ,الطبعة األولى 1420 ،هـ 1999 -م. 377 :
-8ينظر :املقتضب , 10/1وشرح قطر الندى ص , 302وشرح املفصل البن يعيش  , 6/5واملقاصد الشافية  , 70/5وشرح ابن عقيل على األلفية , 226/3
والنحو الوافي .557/3
-9سورة املائدة ,اآلية. 6 :
-10أحكام القرآن .71/2
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وقيل :العطف هنا على األيدي ,والتقدير :فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم.1
وقيل :هذا التخريج ُيفسده ,ما يلزم من الفصل بين املتعاطفين ,بجملة غير اعتراضية ,ألنها منشئة لحكم جديد  ,وليس فيها تأكيد
لألول. 2
وقال أبو البقاء العكبري (( :فيه وجهان؛ أحدهما :هو معطوف على الوجوه واأليدي ،وذلك جائز في العربية بال خالف ،والسنة
الداللة على وجوب غسل الرجلين تقوي ذلك .
والثاني :أنه معطوف على موضع برءوسكم ،واألول أقوى؛ ألن العطف على اللفظ أقوى من العطف على املوضع )). 3
وداللة حرف العطف " الواو" في هذه اآلية ,هل أن األرجل معطوفة على الوجوه واأليدي ,فتكون مغسولة ,أو أنها معطوفة على
الرؤوس في الحكم ,فتكون ممسوحة ,ثم جاءت السنة بالغسل  ,فهذا الخالف في الحكم منشأه حرف العطف .
َ َ ُّ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ
ين َآمنوا قوا أنف َسك ْم َوأ ْه ِليك ْم ن ًارا}.4
وكذلك عند قوله سبحانه {:يا أيها ال ِذفقال ((:أي؛ أنفسكم بفعالكم وأهليكم بوصيتكم إياهم؛ قاله علي بن أبي طالب ،وهو الصحيح ،والفقه الذي يعطيه العطف
الذي يقتض ي التشريك بين املعطوف واملعطوف عليه في معنى الفعل ،كقوله:5
علفتها تبنا وماء باردا
وكقوله:6

ْ َ
ََ ً
ْ َ
ورأي ِت ز ْو َج ِك ِفي ال َوغى *** ُمتق ِلدا َس ْيفا َو ُر ْمحا

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ،ويصلح أهله إصالح الراعي للرعية )). 7
والتشريك الذي أفاده حرف العطف كما قال ابن العربي ,يقتض ي أن االنسان كما طلب منه أن يقي نفسه من النار ,ينبغي عليه
أيضا أن يقي أهله ,ملا له عليهم من حق التأديب والتوجيه والنصيحة .

-1ينظر :البيان في غريب إعراب القرآن ,ابن األنباري ,تحقيق :محمود رأفت الجمال ,دار التوفيقية للتراث ,القاهرة-مصر2010,م  , 247/1:واللباب في
علوم الكتاب ,223/7وإعراب القرآن الكريم وبيانه ,ملحي الدين الدرويش ,دار ابن كثير للطباعة والنشر ,بيروت– لبنان ,الطبعة الحادية عشرة 1432 ,ه-
2011م .185/2 :
-2ينظر :اللباب في علوم الكتاب 223/7بتصرف .
-3التبيان في إعراب القرآن ,العكبري أبو البقاء عبد هللا بن الحسين (ت 616هـ) ,تحقيق :علي محمد البجاوي ,عيس ى البابي الحلبي وشركاه422/1:بتصرف.
-4سورة التحريم ,اآلية. 6 :
-5هذا صدر بيت وعجزه قوله :حتى شتت همالة عيناها ,وهو من شواهد:ابن عقيل ،166/2:واملقتضب ،223 /4 :والخصائص ،431 /2 :وأمالي ابن
الشجري. 321 /2 :
-6البيت
-7أحكام القرآن . 300/4
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 -2الفاء
ا
وهي تفيد الترتيب والتعقيب ,فاملعطوف بها يكون مؤخرا بال مهلة ,1وقيل تفيد الداللة على السببية غالبأ ,إن كان املعطوف بها جملة
أوصفة.2
َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
ّ
وهك ْم }.3
صرح ابن العربي بمعنى التعقيب للفاء عند قوله تعالى  {:فاغ ِسلوا وج
فقال ((:الفاء حرف يقتض ي الربط والسبب وهو بمعنى التعقيب  ،وقد بينا ذلك في رسالة امللجئة  ،وهي هاهنا جواب للشرط ربطت
املشروط به وجعلته جوابه أو جزاءه  ،وال خالف فيه)).4
وذهب الرازي إلى أن التعقيب هنا ,يقتض ي وجوب االبتداء بغسل الوجه ،وإذا وجب الترتيب في هذا العضو وجب في غيره ألنه ال
قائل بالفرق.5
وإفادة "الفاء " للتعقيب هنا ,ينبغي مراعاة السياق واللحاق فيها ,ألنها جاءت في سياق إرادة القيام للصالة ,وال يكون إال بعد دخول
الوقت أو النداء لها ,وافتتح حرف العطف" الفاء" آية الوضوء ,وعطفت سائر الفرائض األخرى بالواو ,وعليه تكون فائدة التعقيب
فيمن أراد الصالة والقيام لها ,أن يعقب قيامه الوضوء لها ,وهللا أعلم ,وأما قول الرازي إفادة التعقيب وجوب االبتداء بالوجه
والترتيب للفرائض بعده ,فهذه الفائدة لو كانت جلية والزمة الداللة ,لكان الترتيب بين فرائض الوضوء فرض أيضا ,إن لم أقل
االتفاق على فرضيته ,لكنه عند املالكية من سنن الصالة .
َ ُ َ
َ ُ
وتكلم عن العطف بالفاء عند قوله تعالى َ {:و ُّدوا ل ْو ت ْد ِه ُن ف ُي ْد ِهنون }.6فقال (( :فساقه على العطف ،ولو جاء به جواب التمني لقال فيدهنوا ،وإنما أراد أنهم تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفا،
ال جزاء عليه ،وال مكافأة له ،وإنما هو تمثيل وتنظير )). 7
يؤكد ابن العربي بأن الفاء هنا عاطفة ,بدليل رفع الفعل ,وفائدة العطف ترتيب فعلهم على فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم .
وذكر ابن عادل في هذه اآلية وجها آخر ,وهو أن " فيدهنون " ُ
خبر مبتدأ مضمر؛ أي :فهم يدهنون. 8
َّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ٌ
اك ب َم ْع ُروف َأ ْو َت ْسر ٌ
يح ِب ِإ ْح َس ٍان }. 9
ٍ
وعند قوله تعالى {:الطالق مرت ِان ف ِإمس ِِ

- 1ينظر :شرح املفصل البن يعيش  ,12/5وشرح التسهيل  ,240/3وأوضح املسالك  ,323/3واملقاصد الشافية  , 80/5والنحو الوافي 573/3
-2شرح التسهيل , 240/3وأوضح املسالك . 324-323/3
- 3سورة املائدة ,اآلية. 6 :
- 4أحكام القرآن .52/2
-5ينظر :تفسير الرازي .299/11
- 6سورة القلم ,اآلية. 9 :
- 7أحكام القرآن .306/4
- 8ينظر :اللباب في علوم الكتاب .273/19
-9سورة البقرة ,اآلية. 229 :
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يقول ابن العربي رحمه هللا(( :ظن جهلة من الناس أن الفاء هنا للتعقيب  ،وفسر أن الذي يعقب الطالق من اإلمساك الرجعة؛
وهذا جهل باملعنى واللسان ,أما جهل املعنى فليست الرجعة عقيب الطلقتين ،وإنما هي عقيب الواحدة كما هي عقيب الثانية ،ولو
لزمت حكم التعقيب في اآلية الختصت بالطلقتين .
وأما اإلعراب فليست الفاء للتعقيب هنا ،ولكن ذكر أهل الصناعة فيها معاني ،أمهاتها ثالثة:
أحدها :أنها للتعقيب ،وذلك في العطف ،تقول :خرج زيد فعمرو.
الثاني :السبب ،وذلك في الجزاء  ،تقول :إن تفعل خيرا فاهلل يجزيك ؛ فهو بعده ؛ لكن ليس معقبا عليه.
الثالثة :زائدة  ،كقولك  :زيد فمنطلق  ،كما قال الشاعر:
َُْ ُ َ ُ ْ
ُْ َ
َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ
ومة ال َح َّي ْي ِن خل ٌو ك َما ِه َيا
َوقا ِئل ٍة خ ْوالن فان ِك ْح فتات ُه ْم *** وأكر
وهذا لم يصححه سيبويه )). 1
 -3أو
وتـأتي بعد الطلب للتخيير أو لإلباحة ,والفرق بينهما ,امتناع الجمع بين املتعاطفين في التخيير ,وجوازه في اإلباحة ,وبعد الخبر للشك,
أو لإلبهام ,أو للتفصيل ,أو للتقسيمَ ,
ومعاقبة الواو. 2
َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َ
وه َّن أ ْو
النساء ما لم تمس
تحدث ابن العربي عن بعض معانيها ,فذكر أنها للتفصيل في قول هللا تعالى { :ال جناح عليكم ِإن طلقتم ِ
َْ ُ َ َ َ ً
ضوا ل ُه َّن ف ِريضة }. 3
تف ِر
فقال ((:أن يكون في الكالم حذف تقدر به اآلية ،وتبقى" أو" على بابها ،وتكون بمعنى التفصيل والتقسيم والبيان ،وال ترجع إلى معنى
َُ
ًَ َ ُ
الواو ،كقوله تعالىَ { :وال ت ِط ْع ِم ُنه ْم آ ِثما أ ْوكفورا } ,4فإنها للتفصيل )). 5
ا
قال املاوردي (( :وفيه قوالن؛ أحدهما  :معناه ولم تفرضوا لهن فريضة ,والثاني :أن في الكالم حذفا وتقديره :فرضتم أولم تفرضوا
لهن فريضة )). 6
ف ـ ــ" أو" في اآلية؛ قيل هي بمعنى الواو ,وقيل هي على بابها؛ بمعنى التفصيل والتقسيم والبيان كما ذكر ابن العربي .

- 1أحكام القرآن .262-261/1
-2ينظر :شرح التسهيل  ,246/3وأوضح املسالك  340/3وما بعدها ,واملقاصد الشافية .117/5
- 3سورة البقرة ,اآلية. 236 :
- 4سورة اإلنسان ,اآلية. 24 :
-5أحكام القرآن.290/1
 -6النكت والعيون ,املاوردي أبو الحسن علي بن محمد (ت450 :ه ـ) ,تحقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم  ,دار الكتب العلمية ,بيروت  -لبنان,
دط ,دت.305/1 :
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َ
ْ
َََ ْ ُ َ
َُْ
وتحدث عن معنى التخيير في قوله تعالى َ {:يا َأ ُّي َها َّالذ َين َآم ُنوا َال َت ْق ُت ُلوا َّ
الص ْي َد َوأنت ْم ُح ُر ٌم َو َم ْن قتل ُه ِمنك ْم ُمت َع ِم ًدا ف َج َز ٌاء ِمث ُل
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َّ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ع ْدل م ْن ُك ْم َه ْد ًيا َبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}1
ِ
ِ
ِ
ما قتل ِمن النع ِم يحكم ِب ِه ذوا ٍ ِ
فقال  ((:فأما قوله  :فإن لم يجد هديا فإطعام ستة مساكين  ،فقد قدمنا أنه على التخيير ال على الترتيب بما يقتضيه حرف " أو "
في لسان العرب )).2
وأثر داللة حرف العطف" أو" ,يتجلى في كفارة من تعدى على صيد الحرم بالقتل ,هل يخير بين مثله من النعم واإلطعام ,وعليه
تكون إفادة حرف العطف التخيير ,أو يفيد الترتيب ,فيلزم املتعدي مثل ما قتل من النعم ,فإن لم يجد ,ينتقل بعدها لإلطعام .
َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ض
وتحدث عن احتمال معنيي التخيير والتفصيل في قول هللا عزوجلِ { :إنما جز َاء ال ِذين يح ِاربون َّللا ورسوله ويسعون ِفي األر ِ
َ
َ َ ً َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ
ْ
َ
ْ ُْ ْ َ ْ
ض}.3
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أي ِد ِيهم وأرجلهم ِمن ِخال ٍف أو ينفوا ِمن األر ِ
فقال  ((:فيها قوالن ؛ األول  :أنها على التخيير ... .الثاني  :أنها على التفصيل )).4
واملعنى على القول األول؛ أي أن اإلمام مخير في املحارب ,إن شاء قتل ,وإن شاء صلب ,وإن شاء قطع األيدي واألرجل من خالف .وعلى الثاني؛ إن قتل وأخذ املال قتل وصلب ,وإن قتل ولم يأخذ املال قتل ولم يصلب ,وإن أخذ املال ولم يقتل قطعت يداه ورجالهاُ
من خالف ,وإن أخاف السبيل ولم يأخذ ماال نفي من األرض. 5
أما هذه اآلية فاثر حرف العطف"أو" في تغير الحكم جلي كما سبقت اإلشارة إليه في حكم املحارب .
َ َ
َّ
ََ ُْ َ َ
ين ِزين َت ُه َّن ِإال ِل ُب ُعول ِت ِه َّن أ ْو َآب ِائ ِه َّن}.7
وجاءت بمعنى اإلباحة ,6عند قوله تعالى{:وال يب ِدفقال ابن العربي  (( :أو آبائهن :وال خالف أن غير الزوج ال يلحق بالزوج في اللذة ,وكذلك أجمعت األمة على أنه يلحق غير الزوج
بالزوج في النظر ،وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتض ي التشريك في ذلك كله  ،ولكن فرقت بينهم السنة )). 8
هذه اآلية فيها عطف املحارم على بعضهم وفي جواز إبداء الزينة ,وحروف العطف مطلقا فيها معنى التشارك ,وسبق تععبير سيبويه
عنها بباب الشركة ,لكن ال يختلف مسلمان ,في أن مايبدى من الزينة للبعل ,ليس كما يبدى لألب ,ولهذا جاء العطف ب ــ" أو"  ,وليس
بالواو ,لكن كما قال ابن العربي جاءت السنة بالتفصيل في حدود ما يبدى من الزينة وملن .

-1سورة املائدة ,اآلية. 95 :
-2أحكام القرآن.188/2
- 3سورة املائدة ,اآلية. 33 :
-4املصدر نفسه  97/2بتصرف .
- 5ينظر :اللباب في علوم الكتاب . 308/7
 -6ذكر ابن مالك  :بأن " أو"جاءت في هذه اآلية بمعنى اإلباحة  ,قال ومن عالماتها استحسان وقوع الواو موقعها" .ينظر :شرح التسهيل .252/3
- 7سورة النور ,اآلية. 31 :
-8أحكام القرآن .383/3
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أبوحيان إلى أن هللا سبحانه بدأ باألزواج ,ألن اطالعهم يقع على أعظم من الزينة ،ثم ّثنى باملحارم ّ
ّ
وسوى بينهم في إبداء الزينة,
وذهب
ُ
ُ
ْ
ْ
ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر ،فاألب واألخ ليس كابن الزوج  ,فقد يبدى لألب ما ال يبدى البن الزوج.1
خاتمة :
وأخيرا كانت هذه الوقفة مع نماذج آليات األحكام من كتاب أحكام القرآن ,البن العربي رحمه هللا ,وهذه املدونة مائدة متنوعة,
يجد فيها اللغوي واملفسر واملحدث واملؤرخ وغيرهم ,ما ينشغل عليه ,فانشغلت على أحد املباحث اللغوية ,بالوقوف مع أثر حروف
املعاني في استنباط األحكام من القرآن الكريم ,وما ينجلي عنه من خالف في الفروع بين الفقهاء .
ّ
تم التركيز خالل الدراسة على حروف الجر والعطف من حروف املعاني ,تبعا لصاحب الكتاب ,ووقوفه عندها في الغالب ,وال يعني
ذلك إهمال غيرها من حروف املعاني ,كما فعل ذلك بتوقفه عند اآليات التي يرى أنه ُيستفاد منها أحكام وأغفل غيرها في كتابه ,وقد
ّ
تبدى لي من خالل هذا البحث:
 أن اإلمام أبا بكر بن العربي اتخذ اللغة مرتكزا ومرجعا كما اشترطه في منهجه.ا ا
أن لحروف املعاني أثرا بارزا في اختالف األحكام الفقهية بين املجتهدين ,كما رأينا ذلك في عطف الرؤوس في آية الوضوء وغيرها. ّأن اللغة أحد أسباب االختالف بين الفقهاء .
هذا ما سعيت له اب ا
تداء وعملت من أجله خالل هذا البحث ,فإن وفقت فالحمد هلل على كل حال ,وإن كانت األخرى ,فالتقصير
ا
ا
والعجز والنقصان من طبع البشر ,والكمال هلل وحده ,والحمد هلل أوال وآخرا .
فهرس املصادرواملراجع
 -1إعراب القرآن وبيانه ,لدرويش محي الدين بن أحمد (ت 1403هـ),دار ابن كثير ,دمشق – بيروت  ,ط 1415 ،4هـ.
 -2أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ,أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري(ت761ه) ,راجعه وصححه :
بركات يوسف هبود ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1428,ه2007-م .
 -3اإليضاح في شرح املفصل ,ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن أبي بكر (ت  646هـ) ,تـحقيق :إبراهيم محمد عبد هللا ,دار
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ,ط 1434, 3ه2013-م ..
 -4البحر املحيط ,أبو حيان أثير الدين علي بن محمد (ت745هـ) ,تحقيق :صدقي محمد جميل ,دار الفكر ,بيروت -لبنان ,
 1420هـ .
 -5البيان في غريب إعراب القرآن ,ابن األنباري ,تحقيق :محمود رأفت الجمال ,دار التوفيقية للتراث ,القاهرة -مصر 2010,م.
 -6التبيان في إعراب القرآن ,العكبري أبو البقاء عبد هللا بن الحسين (ت616هـ) ,تحقيق :علي محمد البجاوي ,عيس ى البابي
الحلبي وشركاه .

-1ينظر :البحر املحيط .34/8
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 -15شرح ألفية ابن معطي ,عبد العزيز بن جمعة املوصلي ,تحقيق :علي موس ى الشوملي ,دار البصائر للنشر والتوزيع  ,حسين
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النص التعليمي والهوية الوطنية
The Teaching Text and the National Identity.
د /بوبكر الصديق صابري ،جامعة محمد البشيراالبراهيمي برج بوعريريج  /الجزائر
Boubaker Al Sadik Sabri- University of Mohamed Bachir El Ibrahimi Bordj Bou Arreridj- Algeria

امللخص باللغة العربية:
ّ
العملية ّ
النص ّ
يحتل ّ
الت ّ
ّ
ّ
ّ
عليمية ،واستغالله في مرحلة من مراحل إنجازها ّ
يسهل على املتعلم
وظيفية فاعلة في إنجاح
التعليمي مكانة
املقررات ،وفي ذلك إجراء يسهم وال ّ
ّ
إدراك محتوى ّ
العلمية املستهدفة ،وال يرقى
شك في تحقيق أهداف برمجة معرفة من املعارف
ّ
املتعلم مع ّ
النص ّ
ّ
ّ
النص الوسيلة ،فعامل
وظيفيته ،ومن بينها تفاعل
التعليمي إلى أن يكون كذلك إذا لم يخضع لشروط تضمن
ال ّـتأثير ّالذي ّ
لقوة ّ
ّ
وتمهد ّ
وسوسيولوجية ّ
ّ
تحققه فضاءات ّ
ومتعددة ،تغني معانيه وتقويهاّ ،
التأثير وعمقه ،لتنتصب
متنوعة
ثقافية
ّ
ّ
النص ،وال يمكن أن ّ
هوية ّ
نسج بها ّ
عامل إدراك فاعل لتلك العناصر ّالتي ُي َ
النص من ّ
يتحقق ذلك ما لم تكن ّ
هوية املتعلم ،ألنه
ّ
العملية ّ
الت ّ
ّ
عليمية  -وهذا ما نادت به املقاربة النصية في
وببساطة يختصر ثقافته وانتماءه ،في قالب فني منسجم مع ما تتطلبه
ّ
النص ّ
فيتأسس ّ
جمالية ّ
الهويةّ ،
وفكرية تكشف عن ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمي بهذا بأبعاد ّ
تشد املتعلم
وتحدد أبعادها بمسحة
ثقافية
تفاصيلها-
َ
ّ
إليها ا
فتتحرك الحواس إلدراكها وإعادة بنائها على أسس واعيةّ
ّ
ّ
ّ
شدا ،فيثير فيه التفاعل ِملا حواه من كثافة وجدانية بأبعاد وطنية،
ّ
بهوية ّ
النص ّ
هادفة ،وهذا ما يجعل ّ
بهوية ،معاملها ّ
محددة ّ
متعلم ّ
النص
التعليمي شريكا أساسيا فاعال في التأسيس ملرجعية ،وإنتاج
ّ
التعليمي ّ
املقرر.
الكلمات املفاتيح :النص التعليم– الهوية – املتعلم – التفاعل.
Abstract:
Teaching-text has a great functional role to succeed in teaching-learning process. Text exploration enables the
learner to perceive the content. There is no doubt, to realize a scientific knowledge objective, text should contain
conditions that ensure its function like the interaction between the learner and the text. So, cultural and
sociological diversities influence and enrich text meanings, but these criterions can’t be achieved if text identity
doesn’t come from learner identity. It sums up his (learner) culture and origin in a harmonious artistic tin. In this
way, the text is established, great feelings with national sights (visions), all this facilitate and attract the learner and
makes teaching-text a main partner to produce learner with identity, the marks of this later are derived from the
same identity of the teaching-text.
Key words: Teaching-text - identity - the learner – interaction.
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النص ّ
ينتصب ّ
ّ
ّ
ّ
تعليمية يكثر توظيفها في تدريس مختلف املواد ّ
العملية
ويستمد قيمته الجليلة في
املقررة،
التعليمي وثيقة
ّ
ّ
والنص ّ
العلمية املستهدفة بهّ ،
ّ
ّ
الت ّ
التعليمي
عليمية من خالل ما يوفره لها من إمكانات إنجاحها؛ باستيعاب املتعلم عناصر املعرفة
ّ
ما ّ
ّ
يميزه ّأنه أدبي في عمومه باملعنى العام للمصطلح ،وال ّ
العربية ،وهي ميزة تجعله يحتكم على مالمح
سيما في نشاط تعليم اللغة
ّ
الضوء على مفهوم ّ
النص واهتمام ّ
وثقافية ُت ّ
صلة مباشرة به فإلقاء ّ
ّ
ّ
الدارسين به
حدد معامله ،وقبل تناول ما له
اجتماعية
ِ
بنظرية ّ
ّ
والباحثين ّ -
التلقي وطرائق تناوله بهدف استيعابه  -إجراء ال ّبد منه.
خاصة من حيث عالقته
ّ
املتتبع ملعنى مصطلح ّ
يجد ّ
الش يءّ ،
ونص الحديث نصصه؛ أي رفعه،
النص في لسان العرب وروده في مادة "نصص" بمعنى رفعك
ّ
ّ
الظاهري ّ
ويدل ّ
النص في العرف العام على ّأنه ّ
وكل ما أظهر فقدّ 1
نصّ .
ّ
للنتاج األدبي؛ أي النسيج من الكلمات املنظومة في
السطح
ّ
ّ
واملنسقة وفق الجنس األدبي ّالذي ّ
ّ
املؤلف ّالذي ّ
عينه ،حيث تفرض شكال ثابتا ووحيدا ما استطاعت
تجسده ،وأسلوب
التأليف،
ّ
ّ
ّ
الالتينية "كلمة ّ
نص  texteهي مأخوذة من األصل  textusوهي تعني النسيج ،وفعلها  textureأي
إلى ذلك سبيال .وفي اللغة
ّ
ّ
والذي ّ
ينسج"2معنى هذا ّأن ّ
الل ّ
النص هو ّ
يتحقق بالكتابة وفق نظام ّ
منسق ينتج عنه جسم مدرك
غوية،
الرسم املادي للملحوظات
ّ
ّ
ّ
الخطية.
البصرية ،3وهذا ما يوحي بميزته
بالحاسة
ّ
ّ
ّ
غوية الخاضعة ّ
اللساني ّ
فالنص عبارة عن ّ
ّ
الل ّ
وفي املنظور
شفوية أم
للتحليل سواء كانت
مدونة تتألف من مجموعة من امللفوظات
ّ
ّ
تعددة ،5وهذا ما يؤكد تجاوز ّ
املدونة أو الحدث الكالمي ذي الوظائف امل ّ
كتابية ،4ومن اللغويين من يصفه ب ّ
ّ
النص الجانب املكتوب
ّ
ّ
منه إلى الشفوي ،ولكن ُوجد تداول مصطلح آخر للغويين مفهومه غير بعيد عن هذه املفاهيم ،وهو مصطلح الخطاب الذي هو:
ّ
ّ
فهيةّ ،أما ّ
إن الخطاب هو ّ
"ملفوظ أكبر من الجملة"6أي ّ
الش ّ
الشفهي– حسب املنظور
النص فباإلضافة إلى مظهره
النص في صورته
ّ
ّ
إن ّ
إال مادة محسوسة ،هي الكتابة في حركتها وحجمها ونظامها"7أي ّ
للنص مظهرين ،كتابي وشفهي ،وبذلك
اللساني -فهو " ليس
ّ ّ
إال ّ
فالخطاب ملفوظّ ،أما ّ
النص فملفوظ ومكتوب .وعلى ّ
أن
الرغم من الفروق الواضحة بين ا ّلنص والخطاب من خالل ما تقدم
ّ
ّ
وأكد ّ
للتعبير عن ّ
من الدارسين من استعمل مصطلح الخطاب ّ
أن "الخطاب هو امتداد لقارئه؛ بمعنى أنه ليس
النص املكتوب،
ّ
جامدا على الورق" 8فاملالحظ توظيف مصطلحين توظيفا يؤكد هذا االستعمال ،وهما القارئ والورق ،فال قارئ دون كتابة وال
أن ّ
النص والخطاب ،هو ّ
ومرد هذا االشتراك في االستعمال بين ّ
كتابة دون ورقّ ،
النص وإن كان بصورته الكتا ّبية والخطاب بصورته
ّ
كتابية؟) وهي ّالتي ُت ّ
شفهية أم ّ
ّ
الش ّ
فهية فهما يشتركان في عدة نقاطّ ،أما جوهر االختالف بينهما فهو طبيعة ّ
حدد
الرسالة (أهي
ّ
ّ
وكيفية توجيه ّ
الرسالة وتلقيها ،وجوهر االتفاق هو وجود رسالة بين طرفين (مرسل  +مرسل إليه) بعيدا عن
طبيعة املرسل إليه،
ّ
طبيعة ّ
الرسالة وما يترتب عنها.

 -1جمال ّ
الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،ط  .1بيروت2008 :م ،دار الفكر ،مادة ( ن.ص.ص).
 -2البقاعي محمد خير ،د اسات في ّ
النص والتناصية ،ط ،1سوريا :دار املعارف ،1998 ،ص .26
ر
 -3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

 -4أحمد يوسف(( ،بين الخطاب ّ
والنص)) ،مجلة الحداثة  ،الجزائر ،1992 :ع ،1ص .51
 -5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
للطباعة والنشر ّ
 -7نور الدين ّ
ّ
والتوزيع ،ص .28
األسلوبية وتحليل الخطاب ،ج .2الجزائر ،1997 :دار هومة
السد،
 -8املرجع نفسه ،ص .13-12
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نظرة الباحثين إلى النص:
ّ
ّ
النص من حيث هو وحدة ّ
ّ
خاص ،اختلف الباحثون في نظرتهم إليه؛ فمنهم من ركز على
لغوية مثبت بواسطة الكتابة وفق نسيج
ّ
ّ
ّ
ّ
الخارجية وسطحه الظاهري (كميكائيل ريفاتير  )Mechael Riffaterreالذي يرى ا ّلنص مركبا 1من كلمات ال من أشياء أو
بنيته
استقالليتها الكاملة ّالتي ّ
بقية البنى باعتباره ظاهرة ّ
ّ
لغوية .وما دامت ّ
تتميز عن ّ
ّ
أفكار ،أي ّإنه ّ
لكل ّ
أسلوبية ّ
نص،
البنية ميزة
بنية لها
ّ ّ
ّ ّ ّ
ّ
يسمي ّ
ّ
مؤلف ،وهذا ما جعل "ريفاتير" ّ
بالت ّ
ّ
ّ
الفردية ،فمثال لو طلبنا 2من
سمية
النص
فالبنية
مؤلف
يختص بها كل ِ
وما دام لكل نص ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مجموعة من األدباء إبداع نص وحددنا لهم الزمان واملكان وأسماء الشخصيات لكنا أمام نصوص عديدة ،وهذا طبعا يعود إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
يهمله اآلخر ،وما يبدأ به أحدهم قد يؤخره اآلخر ،وناهيك عن طبيعة
طريقة كل مبدع في نسج النص وتركيبه ،فما يهتم به أديب قد ِ
ّ
ّ
النسيج ّالذي تأتي عليه األلفاظ والعباراتّ .
فكل أديب إال وتكون بصماته ّبينة على ما أبدع ،ومن هذا يظهر اهتمام "ريفاتير"
ّ
ّ
ّ
إال ّ
باألسلوب .وفي تحليله ّ
ّ
مسخرا جهوده ّكلها ّ
ألن إدراك
الفردية في األثر ،ال لش يء
لتتبع سمة
للنص األدبي يركز على األسلوب،
ن ّ
إال ّ
التفرد هو أبسط تعريف نستطيع أن ّ
ّ
بالتحليل األسلوبي له ّالذي هو فريد من نوعه دائما "وهذا ّ
نقدمه
أدبية األثر ال يكو
ّ
ّ
ّ
ّ
تتمثل عنده في ّ
النص لوحده ّ
ّ
ّ
كبنية مستقلة ،بل يجب أن يكون له قارئ يتأثر به ويؤثر فيه ،ومن دونه
األدبية ال
لألدبية" 3وهذه
ّ
ّ
ّ
تبقى هذه ّ
واملؤلف فيغني
البنية جامدة ال قيمة لها؛ إذ إن القارئ هو الذي يكشف أسرارها ،ويضفي عليها أبعادا جديدةّ ،أما الواقع ِ
ّ
الداللي ّالذي يحمله ّ
عنهما ّ
الباحثين من ّركز على الجانب ّ
النص .ومن ّ
النص ،أو اتخذه منطلقا ملجاالت أخرى ،وهذا ما نجده عند
ّ ّ ّ
ّ
(جوليا كريستيفا ّ (Julia Kristevaالتي ترى ّ
اللغةّ ،
ولكنها ال تنحصر
اللية التي تأتي عبر
النص تعبيرا عن كثير من املمارسات الد
ّ
ّ
النصوصّ :
تميز بين نوعين من ّ
اللغة؛ بمعنى " ال تقف عند عتبة الدراسات اللغوية" ،4لذلك ّ
النص الظاهر:
عند حدود هذه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملقصود به بنية النص الخارجية من ألفاظ وطريقة تركيب ،والنص التوالدي (" (GENOTEXEوهو النص املحلل" 5أي النص
ّ
أن ّ
اإلنتاجية ،كما ّ
القابل إلعادة ّ
ّ
ّ
النص عندها يحمل دائما العديد
العملية
التوزيع ،فنفككه ونعيد بناءه من جديد وبذلك نحقق
ّ
والداللة ال تحدث وفق مادة ّ
الدالالتّ ،
من ّ
كل من املبدع والقارئ ّ
وإنما هي ّ
عملية يسهم فيها ّ
وسياقه الثقافي
الدال فحسب،
واالجتماعي والبناء اللغوي الذي جاء عليه النص؛ عناصر كلها مجتمعة أكدت عليها لسانيات النص على أنها إجراءات يجب الوقوف
عندها إذا أريد التكفل الفعلي لدراسة النصوص دراسة وظيفية ألن لسانيات النص من مهامها " دراسة النص باعتباره الوحدة
اللغوية الكبرى ،وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائله وأنواعه واإلحالة أو املرجعية وأنواعها والسياق
ّ
ّ ّ
النص ي ودور املشاركين في النص(املرسل واملستقبل)"ّ .6
يشكل "الصياغة ذاتها ّالتي ّ
يتم فيها ّاتصال القارئ
إنتاجية؛ ألنه
والنص هو
ّ
يفكك القارئ ّ
ّ
النص ويعيد توزيعه وبناءه من جديد ليصل إلى تأويل معان جديدةّ ،ربما لم
اإلنتاجية عندما
والكاتب"  7وتبدأ
ألن ّ
يقصدها املبدع نفسه ،وهذه املعاني قد تتمظهر بمظهر جديد من قارئ آلخر ّ
يظل يت ّزيا بز ّي جديد ّ
"النص ّ
لكل قارئ جديد"8
 -1الطرابلس ي محمد الهاديّ ،
((النص األدبي وقضاياه)) ،مجلة فصول ،القاهرة ،1984 :م ،5ع ،1ص .125
 -2الطعان صبحي(( ،بنية ّ
النص الكبرى)) ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،1994 :م  28ع 1و  ،2ص .433
 -3الطرابلس ي محمد الهادي ،املرجع نفسه ،ص .123
 -4لوصيف الطاهر ،تعليمية النصوص واألدب في مرحلة التعليم الثانوي الجزائري ،برنامج السنة األولى جذع مشترك آداب أنموذجا ،دراسة وصفية
تحليلية نقدية ،رسالة دكتوراه دولة ،جامعة الجزائر ،2008/2007،ص.30
ّ
الل ّ
غوية)) ،مجلة اللغة واألدب  ،الجزائر ،1997 :ع ،12ص .181
 -5بوحوش رابح(( ،الخطاب والخطاب األدبي وثورته
 - 6الفقي صبحي إبراهيم ،علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق ،دراسة تطبيقية على السور املكية ،ج .1مصر ،2000:دار قباء ،ص.36
 -7البقاعي محمد خير ،د اسات في ّ
النص والتناصية  ،ص .33
ر
 -8نور ّ
الدين ّ
ّ
السد ، ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ج ،1ص .221
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ألن ّ
وربما لقارئ واحد من قراءة ألخرىّ ،
النص ثابت ّأما القارئ فحالته النفسية ّ
ّ
متغيرة؛ إذ قد يصل بعد قراءة ّ
نص ما إلى معان
ّ
الظروف ّ
أملتها عليه نوازعه ّ
ّ
الن ّ
فسية ّ
والنوازع ليصل إلى
االجتماعية املحيطة به ،هذه املعاني قد تزول بزوال تلك
الراهنة وظروفه
ّ
الرغم من ّأن ّ
الشأن( :ال نسبح في ّ
النهر مرتين) فعلى ّ
النهر
معان أخرى بوجود ظروف ونوازع مخالفة لألولى وهكذا ،لذلك قيل في هذا
الثانية ليست هي املياه نفسها في السباحة األولى ،وعليه فالحالة ّ
والسباح هو ذاته ،لكن املياه في ّ
هو نفسه ّ
الن ّ
ّ
فسية
السباحة
ّ
نفسية القارئ ،وتدفعه إلى الغوص في أعماق ّ
للقارئ ُتخرج ّ
باللون ّالذي تتزيا به ّ
النص ليكشف أسراره،
النص ومقاصده وتأويالته
ّ
ّ
ّ ّ
واللذة .وترفض (كريستيفا) فكرة انغالق ّ
ألنه ّ
لكل ّ
النص؛ إذ ترى ّأن ّ
يتولد لديه ّ
"يعد
نص وحدة إيديولوجية
الرغبة
وعندها فقط
ّ
ّ
ّ
ّ
الصيرورة العريضة للحركة ّ
جزءا من ّ
اريخية" 1وبذلك فالنص ليس تصويرا فوتوغر ّ
املادية والت ّ
افيا للواقع بواسطة اللغة ،وإنما هو
الدال ،أي ألفاظ ّ
عامل مهم لتحريكه وتحويله ،وعلى هذا ّ
توجه نحو ّ
توجه مزدوجّ :2
فالنص عندها ذو ّ
النص وتراكيبه من حيث
ّ َ
ّ
والثقافي ّ
ّ
املعجميةّ ،
مستمدة من ّ
وتوجه نحو ّ
ّ
والتاريخي ،فعبثا
السياق االجتماعي
االجتماعية ِملا يحمله من دالالت
الصيرورة
داللتها
ّ
ا
ّ
ّ
ّ
قافية ّالتي تميزّ
الث ّ
ّ
إذا يحاول املبدع التخلص مما ورثه من ثقافات ولغات قديمة ،والنص التعليمي بذلك يكون مشحونا بالعناصر
ّ
نوعية ّ
النص ( ،وروالن بارت  )Rolan Barthنفسه ّ
ّ
املتعلم تجاوزها مهما كانت ّ
يميز بين 3نوعين من
هوية صاحبه ال يستطيع
ّ
حية ّ
األول دعاّ ،
ونص قرائي ،وإلى ّ
ّ
النص ّ
ألن قارئه ال يكتفي بالقراءة ّ
السط ّ
نص كتابيّ ،
النصوصّ :
للنص ،وإنما يتجاوزها إلى تفسيره
ُ
ّ
وتأويله ويعيد كتابته كتابة أخرى جديدة ،أي ينتجه من جديدّ .أما ّ
النص القرائي فهو عكس ّ
ألنه ّ
نص يقف قارئه على
األول تماما،
ّ
ّ
ّ
وبالتالي فهذا ّ
يتعمق فيهاّ ،
اللذة يحدثها ّ
النوع ّ
الظ ّ
اهرية دون أن ّ
األول (الكتابي)،
النوع ال يحدث فيه ّأية لذة أو أثر .هذه
مدلوالته
ّ
وربما ال ،ال لش يء إال ّ
وتنشأ عند محاولة إعطائنا دالالت بطريقة غير مباشرةّ ،ربما استطعنا الوصول إليها والكشف عنهاّ ،
ألنها
ّ
ّ
ألن "العالقة ّالتي تربطه ّ
التعقيد إلى إجهاد عقله إل الته ّ
بلذة في أعماق نفسه لحظة يدفعه ذاك ّ
معقدة .ويشعر القارئ
بالنص هي
ز
ّ
فعاال قاد ا على تفكيك ّ
متولهة" 4معنى هذا ّأن القارئ ال يجب أن يكتفي ّ
بالتلقي ،بل عليه أن يكون ّ
النص
عالقة إنشاء ومتعة
ر
ّ
ّ
ّ
اإلنتاجية ينتج عنها ّ
ّ
ّ
عملية التأثير ال تزيد القارئ إال متعة بمحتوى النص ،فتنشأ عالقة
العملية
وإعادة إنتاجه من جديد ،وتلك
ّ
ّ
والتأثر بين القارئ ّ
التأثير ّ
ّ
والنص ،ألن الكاتب ال يكتب لنفسه ،وال يكتب ليحفظ ما كتب ويواريه "إنما يكتب لقارئ أو لجمهور من
ّ
القراء" 5وهذا ما يوحي بطبيعة ّ
النص وهدفه ،فقد ُي ّ
ّ
التشكيك ،أو إلى جمهور ّ
ّ
وجه لقارئ
القراء وعامتهم
مختص بهدف اإلقناع أو
ّ
ّ
التعليمي ّ
النص ّ
تميز ّ
املد باألخبار واإلثارة أو بعث األملّ ،
حتى ّ
بهدف ّ
والتأثير من الخصائص التي يجب أن ّ
نشد املتعلم إلى املحتوى
للعملية ّ
ليكون ّ
النص الوسيلة آ ّلية فاعلة ُم ّ
الت ّ
ّ
عليمية ،وحتى يكون النص كذلك يجب أن يتوفر على معايير النصية وعلى
فعلة
ِ
ّ ّ
ّ
أسها االنسجام واالتساق .6وأهداف ّ
النص سجينة الحدود ّالتي ُيقيمها النص ذاته ،ال ّ
التأثر بمحتواه،
يحررها إال القارئ بعامل
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وحتى األثر ال قيمة له إال عندما يتلقاه قارئ ما ،وال ّ
تدب فيه الحياة إال عندما ُينشر ليقرأ ،هذا ما أكده إيزر( )Ezerحين قال:
ّ ّ
ّ
إال عندما ّ
يتحقق إال من خالل القارئ" 7وهذا تأكيد على موات العمل األدبي – رغم
يتحقق ،وهو ال
"العمل األدبي ليس له وجود
ّ
وجوده ّ
املادي -إذا افتقر إلى قارئ يحييه من جديد ويعيد إنتاجه بالكشف عن نوايا املؤلف وتوليد أفكاره وتأويلها "وعليه فمفهوم
 -1جوليا كريستيفيا :علم ّ
النص ،تر/فريد الزاهي ،ط ،1الدار البيضاء 1991 :دار توبقال للنشر ،ص.07
 -2املرجع نفسه  ،ص .07
 -3الغذامي عبد هللا ،الخطيئة والتكفير ،ط .2الكويت 1991 :دار سعاد الصباح ،ص .72
 -4الغذامي عبد هللا ،الخطيئة والتكفير  ،ص.72
ّ
ّ
النشأة إلى قراءة ّ
التقبل)) ،مجلة فصول ،القاهرة ،1984:م،5ع ،1ص .115
 -5الواد حسين(( ،من قراءة
 - 6جان ميشال آدم ،خولة طالب اإلبراهيمي ،قراءة في اللسانيات النصية ،مبادئ في اللسانيات النصية ،اللغة واألدب ،ع ،12دسمبر ،1997ص.115
ّ
 -7نبيلة إبراهيم(( ،القارئ في ّ
النص)) ،مجلة فصول،القاهرة ،1984:م،5ع ،1ص .102
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019

104

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السادس  -العدد  57نوفمرب 2019

النص إذن يجمع بين التماسك والترابط( الشكلي والداللي) وتحقيق التواصل1"...وعند حديثنا عن القارئ أو ّ
املتلقي أو ما يطلق
ّ
ّ
متعلقة به ذات صلة ّ
اللسانية ذات البعد ّ
عليه في ّ
التواصلي باملرسل إليه ،نجد أنفسنا أمام ّ
بالنص أال وهي
قضية
الدراسات
نظرية ّ
التلقي ودورها في فهم وتحديد محتوى ّ
تهتم به ّ
االستيعاب ،وهي عملية ناتجة عن فعل القراءة ّالذي ّ
املادة املكتوبة .ونماذج
ّ
عملية االستيعاب القرائي ،فمنها ما ّركز على ّ
ّ
ّ
عدة حاولت تفسير ّ
ومرجعيته بها
النص وحده ،ومنها ما ركز على القارئ ومعارفه
يستقبل ال ّنص ،ومنها ما أنصف االثنين معا ،وهي:2
ّ
ّ
املعلمين أثناء ّ
تأديتهم نشاط القراءة مطالبتهم املتعلمين
 -1النموذج التصاعدي أو موضوعية النص :من املتعارف عليه عند
ّ ّ
صب فيه؛ بمعنى أنّ
وكأن ّ
النصّ ،
تحديد أفكار الكاتب الواردة في ّ
إال أن يغرف منه ما كان الكاتب قد ّ
النص وعاء ما على املتعلم
ّ
النموذج كطريقة لتحليل ّ
كل قارئ ،وهذا ما يدعو إليه هذا ّ
معاني ّ
النص جاهزة مطروحة في متناول ّ
النص ،وبهذا يؤكد سلطة
ألن القراءة وفق هذا ّ
املوضوعيةّ ،
ّ
ّ
ّ
الخطية من حروف وكلمات ،وينفي ّ
ّ
ذاتية القارئ ّ
النموذج هي
ويكرس مبدأ
وخصوصيته
النص
خارجية ،وتعامل القارئ مع ّ
تحليل ّ
النص يكون تماما كتعامل الفيزيائي أو الكيميائي مع ّ
ّ
مادته .وينتج االستيعاب ّ
القرائي
النص كأداة
ّ
ّ
املميزة لهذا ّ
حتمية من هذا ّ
املوضوعية ّ
ّ
ّ
النموذج في األجوبة الجاهزة ألسئلة الفهم التي تتبع قراءة
التحليل ،ويتجلى مبدأ
بصفة
ّ
ُ
ّ
ّ
قوم ّ
ّ
النصوص ،إذ كثيرا ما ت َّ
املوالية توضح ذلك:
بالصواب أو الخطأ والترسيمة

النص

القارئ

 -2النموذج التنازلي أو مذهب الذاتية في االستيعاب القرائي:
ّ
النموذج ّ
قويا على ّ
يشكل ردا ّ
التصاعدي ويذهب في اتجاهه إلى موقف معاكس؛ إذ ّ
يفسر االستيعاب القرائي من خالل
وهو نموذج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العملية ،ويمثل هذا النموذج الباحث النفس ي اللساني (فانك سميث Fanck-
القبلية التي يوظفها القارئ ويسخرها في هذه
املعرفة
ّ
ّ
عملية القراءة عنده ليست ّ
صب املعاني في النص وليست العكس ،ألن ّ
 )1975( ) Smithحيث وصف فعل القراءة 3بعملية ّ
بصرية
ّ
تحدده وتقوده ّ
تتم وراء العينين ،والفهم القرائي ّ
إال بالصدفةّ ،
ظرية ّالتي توجد في ذهن القارئّ .
الن ّ
وأنها ّ
ويدعم أفكار "سميث"
ّ
العالم ّ
يعرف بدوره القراءة ّ
اللساني (كنيت كودمان ّ )1988( ) God Man Kenethالذي ّ
بأنها "لعبة تخمين سيكولساني
النفساني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يشكل فيها ّ
الذ ّ
اتية
النص إال مجموعة من املؤثرات التي ينتقي منها القارئ ما يحتاج إليه" 4وقد صاحب هذه األفكار ظهور مذهب
ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
في التعامل مع النص الذي ينفي إمكانية االعتماد على املوضوعية في فهم وتفسير النص.
 -1فوزية عزوز ،املقاربة النصية من تأصيل نظري إلى إجراء تطبيقي ،ط ،1عمان ،2016 :دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،ص.47
 -2عبد القادر الزاكي(( ،تحليل عملية التلقي من خالل سيكولوجية القراءة)) ،سلسلة ندوات ومناضرات ّ
،الرباط :،د.ت ،ع  ،24ص .218
 -3عبد القادر الزاكي(( ،تحليل عملية التلقي من خالل سيكولوجية القراءة)) ،ص .220
 -4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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أهمية وجود ّ
فإن هذا ّ
النصّ ،
ذاتية القارئ في فهم ّ
إذا كان ّ
النموذج ّ
النص في ّ
النموذج ّقلل من ّ
األول قد ّقلل من ّ
عملية الفهم،
الحرية املطلقة ّالتي منحها للقارئ بتوظيفه املعارف املسبقةَ ،وت َر ُّفعه عن الكلمات واألشكال ّالتي جاءت لتثبت وجود ّ
بحكم ّ
النص
ِ
ّ
الترسيمة ّ
بالفعل بعد أن وجد ّ
توضح ذلك:
بالقوة قبل نشره ،وهذه
القار
ئ

الن
ص

وعلى عيوب ّ
النموذجين كليهما ظهر نموذج ثالث ،وهو:
النموذج ال يحكم بغياب ّ
 -3النموذج التفاعلي أو إنصاف النص والقارئ معا :هذا ّ
النص ،وال بإلغاء القارئ في تحقيق ّ
عملية
إن ّ
النص ،حيث ّ
النص والقارئ طرفان متكافئان متفاعالن في الفهم ،وفي توليد املعاني وتأويل ّ
االستيعاب ،بل ّ
النص يعطي اإلشارة
ّ
ّ
القبلية ،ليفتح بعدها املجال للقارئ لتحليل وتأويل معاني ّ
وكأن ّ
توفرة لدى القارئّ ،
ّ
النص،
النص مثير للمعارف
وينشط املعارف امل
وفق معطيات ذات صلة بمعرفته القبلية فيتحقق بذلك تجاوز العالمات اللغوية إلى العالقات الداللية ،وهذا ما سماه دي بوجراند
ّ
ويتجسد تفاوته من قارئ
بالترابط املفهومي ( )conceptual connectivityألنه ال يستقبل النص بذهن فارغ؛ وبذلك يبنى االنسجام
آلخر بحسب ثقافته وينتصب " على شكل تفاعل بين متلق يتوفر على كفايات خاصة ( موسوعية ،لسانية ،منطقية ،تداولية)
ّ
الترسيمة ّ
توضح ذلك:
وموضوع اشتغال دال" 1وهذه

ا

ال

ّ
"نظرية ّ
ويقترح هذا ّ
ّ
املسبقة في ّ
التصميم" ّالتي تبرز دور املعرفة ّ
عملية االستيعاب وتركز على جانب
النموذج أصدق مثال ُب ِن َيت عليه
تقدمها ّ
التفاعل بين هذه املعرفة وخصائص ّ
ّ
النص ،ومن بين الوظائف ّالتي ّ
التصاميم ما يلي:2
 توفير اإلطار ّالذي ُت َدمج بداخله معلومات ال ّنص.
يقرر ما هو ّ
 تساعد على توزيع طاقة القارئ ،وهو ّالذي ّمهم وما هو غير مهم.

 - 1محمد محمود ،مكونات القراءة املنهجية للنصوص ،املرجعيات  ،املقاطع ،اآلليات ،تقنيات التنشيط ،السلسلة البيداغوجية ،03ط .1الدار
البيضاء ،1998:دار الثقافة،ص.15
 -2عبد القادر ّ
الزاكي ،عبد القادر الزاكي(( ،تحليل عملية التلقي من خالل سيكولوجية القراءة)) ،ص .221
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ّ
 تساعد على تنظيم املعلومات وتخزينها في الذاكرة ،واستخراجها من جديد.ّ
الترسيمة ّ
توضح ذلك:1
وهذه
القراءة الجهريّة

تخزين المعلومات في الذّاكرة
العمل على تحقيق التّصاميم
النّشطة

المادّة القرائيّة
تنشيط التّصاميم السفلى
تنشيط التّصاميم العليا

لنظرية ّالتصميم
مبسط ّللنموذج ّالتفاعلي ّ
تمثيل ّ

ّ
ّ
ويحدد هذا ّ
ّ
النموذج أنواع املعرفة التي تؤثر على الفهم كما يلي:
 -1املعرفة التصميمية:
أ -معرفة العالم.
 معرفة الحقائق. املعرفة السوسيو ّثقافية.
ّ
البنيوية ّ
(بنية الخطاب).
ب -املعرفة
 -2معرفة السياق ( :)context
أ -معرفة املوقف( .)Situation
ب -معرفة ما يصاحب ّ
النص ( .) Context
 -3املعرفة النسقية ( :) Système
* معرفة ّ
النظام.
 ّالنظام ّ
الصوتي ،الكتابي.
 ّالنظام ّ
الداللي.
ّ
 ّالتركيبي2.
النظام

 -1املرجع نفسه ص .223
 -2عبد القادر ّ
الزاكي((،تحليل عملية التلقي من خالل سيكولوجية القراءة)) ،ص .224
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بثنائية القارئ ّ
ولكن االستيعاب وحده غير كافّ ،
ألن بعض ّ
ّ
الدارسين يرونه يحتفظ في ّ
الصدارة ّ
ونظريته
والنص وعلى رأسهم "إيزر"
يقدم ّ
النص إلى القارئ ومن القارئ إلى ّ
عملية القراءة تسير في اتجاهين متبادلين من ّ
ّالتي ترى " ّ
النص؛ فبقدر ما ّ
أن ّ
النص للقارئ،
النفس ي ّ
النص .وعندما تنتهي بإحساس القارئ باإلشباع ّ
النص أبعادا جديدة ،قد ال يكون لها وجود في ّ
يضفي القارئ على ّ
والنص ي،
ُ
إن ّ
عملية القراءة قد ّأدت دورها ،ال من حيث ّ
النظر بين القارئ ّ
وبتالقي وجهات ّ
والنص ،عندئذ تكون ّ
النص قد استقبل ،بل من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التأثر املتبادل بين ّ
وتأثر به على ّ
سمى ّ
النص والقارئ ،لهذا ّ
نظريته
حد سواء" 1وبذلك ،فهو يركز على
حيث إنه قد أثر في القارئ،
ّ
عملية القراءة ،ونظرته انطلقت من ّ
التأثر" بها تجاوز اقتراح منهج يستقبل به القارئ ّ
ّ
النص ،يتبناه قبل أن يشرع في ّ
التالحم
"نظرية
ّ
الشديد بين ّ
النص والقارئ.
ّ
ّ
الشعوري والفكري فيما يبدو ّأنه مشكلة في ّ
ّ
ّ
النص2؛ ويعني هذا ّأن وظيفة
الجمالية في القارئ إثر انغماسه
العملية
ويتولد جوهر
ّ
ّ
النص تقوم على جانبين :جانب ّ
ّ
تولده ّ
عملية القراءة وبذلك ،فالجانب الفني الخاص باملؤلف
فني خاص باملؤلف ،وجانب جمالي
يبدأ من القصدية ( )intentionnalitéالتي يرومها من إنشاء هذا النص ألن مغزاه يظهر في ما " يتضمن موقف منش يء النص من
ّ
كون صورة من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا (متسقا ومنسجما يكون) وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية
ّ
حيا ،وبوجود الحياة فيه ّ
يتحقق ّ
يميز ّ
النص ّ
االتساق واالنسجام الذي ّ
بنصيته فيكون ّ
النص
بعينها"  3لتضاف القصدية إلى عنصر
ِ
الجمالية ذاك الجدل ّالذي يكون بين القارئ ّ
كما أومأنا إليه سلفا .وما يثري ّ
ّ
والنص لحظة ملئه الفراغات املوجودة فيه،
التجربة
ّ
ّ
والناجمة من ّ
أسلوبية كاعتماد الحذف واإلضمار والعناصر العائدة واملستبدلة وتفعيل أدوات الوصل كلها لبنات يبني عليها
حيل
النص أو يعتمدها القارئ" وكلها تعمل على حبك أجزاء النص مشكلة منها نسيجا متينا وكال متحدا"ّ 4
ويدعمها أكثر اختالف
املوحد ّ
ثم يجمع بينهما في إطار الكيان ّ
مستويات الواقع ّالتي يعيشها القارئ؛ إذ يتفاعل معها ّ
للنص ،هذه الوحدة ليست من صنع
ّ
النص وحده ،وال من صنع القارئ وحده ،بل هي تقع بينهما وبذلك ،فهذه ّ
ّ
الن ّ
اللغة واألسلوب في األعمال ّ
األدبية عنايتها،
ظرية "تولي
ّ ّ
ّ
النص"ّ 5
عملية تفاعل القارئ مع ّ
ّ
اللغة واألسلوب عن ّ
ألن العمل األدبي ّ
ولكنها ترفض عزل
كل متكامل ،تشكل اللغة جانبه املادي
ّ
ويشكل تفاعل القارئ معه جانبه ّ
الروحي ،وتفاعل هذين الجانبين فيما بينهما يكسب العمل األدبي حياة وبذلك ،فال يمكن أن
ّ
النص ّ
اللغة أو خال من تفاعل القارئ معه ،وما دام هذا العمل يعالج موضوع ّ
ّ
نتصور عمال ّ
التعليمي وهو في
أدبيا مبتورا من
املقررة من لغة سليمة غير ّ
تتميز به ّ
أدبيةّ ،
فالنماذج املذكورة سابقا توحي بما يجب أن ّ
مدارسنا حاضر بنصوص ّ
النصوص ّ
معقدة
ّ
ّ
ال ّتراكيبّ ،
ألن ذلك يعطل آلة نقل املعارف واستيعاب املحتوى ،هذا من حيث الشكلّ ،أما من حيث املحتوى فاألنسب اعتماد
نصوص لها عالقة بنصوص أخرى للمتعلم سابق احتكاك بمحتواها ،وهذا ما يصطلح على تسميته بالتناص ،فحضور نص في
نص آخر من صميم تحقق النصية في نص ما؛ إذ " إن ال ّتناص يمثل الجانب التفاعلي للنص مع غيره من النصوص" 6نصوص
ّ
سابقة ّ
حية ،وما يجعل حياتها فذة كونها تعالج واقع املتعلم فيشكل النص الجديد مع الواقع تناصا ،فيتفاعل املتعلم مع أحداثه

 -1نبيلة إبراهيم(( ،القارئ في ّ
النص)) ،ص .102-101
 -2املرجع نفسه ،ص .102
 -3دي بوجراند روبرت ،النص والخطاب واالجراء ،تر :تمام حسان ،ط .1القاهرة ،1998 :عالم الكتب ،ص .103
 - 4فوزية عزوز،املقاربة النصية من تأصيل نظري إلى إجراء تطبيقي ،ص.83
 -5املرجع نفسه ،ص .104
 -6املرجع نفسه ،ص.125
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ّ
األول صالح ،وال الثاني مناسبّ ،إنما ّ
وتدفعه إلى إنشائها من جديد ،فيكون بذلك قارئا منتجا؛ وعليه فال ّ
النموذج ّ
النموذج الثالث
ّ
ّ
التعامل مع ّ
باملتعلم إلى أن يكون إيجابيا في ّ
النصوص.
هو األفيد ألنه يرقى
ّ
التلقي في الوسط ّ
عملية ّ
ّ
ّ
التعليمي؛ إذ اعتماد ّ
ال يمكن إهمال دور القارئ في ّ
ّ
بكيفية منظمة املعارف املسبقة
تستغل
تعليمية
تقنيات
لفردانية ّ
النص بقدر ما هو اعتراف ّ
ّ
للقارئ في ّ
بذاتية القارئ وزاده املعرفي
عملية القراءة أصبحت أكثر من ضرورة ،ليس نكرانا
ّ
معين ذي صلة ّ
املدرس في مفاهيم ترتبط بموضوع ّ
ّالذي يكون ركيزة ملناقشة ّ
بالنص املقروء ،من شأن ذلك تمكين املتعلمين من
التعبير عن فهم ّ
توسيع حصيلة مفرداتهم ا ّللغو ّية وتنظيمها ،بتوظيفها أثناء ّ
النص وخصائصه في ّ
عملية االستيعاب ،بل يجب جلب
ّ
املتعلم إلى خصائصه (بنية ّ
الخطابية) ّ
ّ
ّ
ألنها تسهم في تنظيم فعل القراءة وهذا ما يقود
التقنيات
النص ،تركيب الفقرات،
اهتمام
ّ
ّ
ّ
ّ
إلى ترسيخ عادة القراءة ،وبذلك يتحقق العمل األدبي من خالل واقع نفس ي لكل من القارئ والكاتب على حد سواء ،بتحقق عامل
ّ
ّ
ّ ّ ّ
غوية ّ
ّ
اللذان ّ
الل ّ
للنص الذي يقرأ ،واملسحة
تحدث عنهما (إيزر) ويكون القارئ منتجا بقدر إدراكه أسرار األساليب
التأثير والتأثر
رجا إليقاظ ا ّلتداعيات في ذهنه ،فيتقبل ّ
الجمالية قد تتجاوز تشكيل ّ
ّ
لتمتد إلى َر ّج انتباه القارئ ا
ّ
النص
النص إنشائيا ودالليا،
ِ
ّ
يطلع عليها لوال1حضورها في ّ
النص ذاته ،هذا ما يجعل
مشاركا في إنتاجه ويدعوه إلى االطالع على ثقافات عديدة ،ما كان له أن
ّ ُ ّ
ّ
ّ
تمهد ّ
وسوسيولوجية ّ
ّ
حلق في فضاءات ّ
ومتعددة ،تغني معانيه وتقويهاّ ،
لقوة التأثير وعمقه ،لتنتصب عامل
متنوعة
ثقافية
النص ي ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إدراك فاعل لتلك العناصر التي ُينسج بها النص ،فمهما كان نوعه فعالقة األلفة بين محتوى النص واملتعلم تؤهل النص لينش ئ
ّ ّ
يتلقاه ،وال يمكن أن ّ
التفاعل مع من ّ
هوية ّ
ّ
النص من ّ
يتحقق ذلك ما لم تكن ّ
هوية املتعلم ،ألنه وببساطة يختصر ثقافته وانتماءه،
ّ
العملية ّ
الت ّ
ّ
عليمية" فمنتج النص أو متلقيه
ويستحضر واقعه ويعالج ماله صلة باهتماماته في قالب فني منسجم مع ما تتطلبه
ّ
وزمانه أو مكانه وغيرها من عناصر املقام البد وأن تستثمر في مجال تعليمية اللغات ،وهو ما جاءت به املقاربة النصية"2
فيتأسس
ّ
شدا ،وإلى ّ
النص ّ
ّ
جمالية ّ
الهوية ّ
املتعلم إليها ا
وفكرية تكشف عن ّ
ّ
ّ
ّ
النص
تشد
وتحدد أبعادها بمسحة
ثقافية
التعليمي بهذا بأبعاد
ّ
َ
ومحتواه ،فيثير فيه ّ
القيم ّالتي ُي ّ
تنبه إلى جملة ّ
وطنيةّ ،
وجدانية بأبعاد ّ
ّ
عددها ،والفضائل التي يحاول
التفاعل ِملا حواه من كثافة
واعية هادفة ،تؤسس ملرجعيةُ ،وت ّ
حدد قناعاتّ ،
حرك الحواس إلدراكها وإعادة بنائها على أسس ّ
غرسها ،فتت ّ
وتوجه سلوكات ،وهذا
ّ
النص ّ
ما يجعل ّ
بهوية معاملها ّ
محددة بما أقيمت عليه ّ
متعلم ّ
هوية ا ّلنص ا ّلتعليمي ّ
املقرر.
التعليمي شريكا أساسيا فاعال في إنتاج
ّ
ّ ّ ّ
ّ
املادة ّ
العملية ّ
أن ّ
التعليمي ّ
ويؤكد الواقع ّ
مية ،ومهما كانت ّ
النص املكتوب يشغل ّ
عل ّ
ّ
التعليم ّية التي
التعليمية الت
الحيز األكبر في
ّ
ّ
ّ
ّ
عقلية وخبرات ّ
توظف ملكات ّ
ّ
قبلية وظروف راهنة ،كلها عوامل تسهم
ستغل فيها ،فإلدراك محتواه
يوظف فيها أو املرحلة التي ُي
ّ
ّ
ّ
العلمية املصاحبة ،وتتراجع درجة استيعابه كلما تقلصت عوامل إدراكه وعليه،
بطريقة أو بأخرى في استيعابه إلى جانب املعرفة
ّ
النص ّ
على ّ
التعليمي أن يحتكم إلى تلك العوامل حتى يرقى إلى كونه ّ
نصا تعليميا ،ومن بينها:
العلمية املستهدفة في ّ
ّ
املادة ّ
املقررة.
 استيعاب املعرفةّ
للعملية ّ
 إذكاء القوى ّالت ّ
ّ
الن ّ
عليمية من تذكر ،وفهم ،وتحليل ،وتركيب ،واستدالل.
فسية املصاحبة
العلمية ّ
ّ
السابقة وتقويمها.
 تنظيم األفكار -اإلسهام في بناء األفكار الجديدة وترسيخها.

ّ
- 1جمال مباركيّ ،
التناص وجمالياته في الشعر الجزائري املعاصر ،دط .الجزائر ،2003 :دار هومة ،ص.326
 - 2فوزية عزوز ،املقاربة النصية من تأصيل نظري إلى إجراء تطبيقي ،ص.183
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 نقل عناصر ّّ
العلمية ّ
املقررة.
هوية ما في توأمة مع تفاصيل املعرفة
ّ
الث ّ
 كشف معالم ّقافية للمجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الرواسب
 اإلسهام في إد اك منطق ّالتفكير ّ
املميز ّ
للهوية املستهدفة.
ر
 الحجم املناسب لسن املتعلم حتى يدرك بيسر.ّ
ّ
ّ
ّ
القبلية لكن القضايا التي تتفاعل داخل املجتمع الواحد هم فيها سواء ،وعلى
العقلية والخبرات
وقد يتفاوت املتعلمون في امللكات
ّ
التعليمي ّ
النص ّ
املتعلمين يجب أن ُيبنى ّ
ّ
حتى ُي َّ
العقلية واستحضار
وتساو إلذكاء امللكات
فعل في عدل
هذا العامل املشترك بين
ٍ
ّ
ّ
القبلية ،وإعطاء معنى للخبرات ّ
الراهنة" ألن املعرفة أيا كان نوعها هي وسيلة لبناء اإلنسان" 1واالنطالق من العناصر
الخبرات
ّ
ّ
الواقعية وسيلة من الوسائل الفاعلة لترشيد هذا البناء وقيامه على أسس متينة .واالنطالق من الوقائع املعيشية ّ
يسهل على املتعلم
َ
النص ّ
التجريد؛ إذ تناول ّ
ولوج املعرفة املستهدفة مهما تناهت إلى ّ
التعليمي ِملا له صلة بحياة الفرد وهويته يسهم في استيعاب
ّ
الت ّ
سيما إذا كان ّ
باملتعلم2وواقعه في ّ
محتواه ،ويتراجع االستيعاب في ّ
النص وال ّ
النص منطلقا ،فعزل
حقق بتراجع حضور ما له صلة
املسه َمة في فهمه ينتج عنه قصور عميق الستيعابه وإدراك معانيهّ ،
ْ
يمتد هذا ال محالة إلى درجة
عنصر من العناصر العديدة ِ
النص ّ
تتقوى املوانع في فهم ّ
العلمية املستهدفة بهّ .
ّ
وحتى ال ّ
ّ
التعليمي ،حاول
املختصون تشخيص تلك املوانع
استيعاب املعرفة
ّ
ّ
وبخاصة في مرحلة ما قبل الجامعةّ ،
ّ
ّ
ألن املتعلم في وضع يتوق إلى معرفة نفسه
والتقليل من تأثيرها ،بداية بميوالت املتعلم وحاجاته
ّ
ّ
وتتعزز أكثر معرفته بنفسه بمعرفة اآلخر وفهمه ،هذا اآلخر
وفهمها ،وال يعرف نفسه وال يفهمها إال من خالل معرفة واقعه وفهمه،
ّ ّ
ّ
ّ
إال من خالل ّ
الهوية ،وال ّ
ّالذي يقاسمه ّ
والقيم التي
النص الذي يتناول القواسم املشتركة بينهما ،انطالقا من املبادئ
يتسنى له ذلك
ّ
ّ َ
تميز ّ
تعوض ّ
الهوية ّالتي ّ
ّ
الحياتية ّالتي يفتقر إليها ،فعناصر ّ
املتعلم بها لكونها ّ
ّ
ّ
النص
التجربة
فيتحصن
تميز املجتمع الذي ن َم َيا فيه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وجدانية،
بطواعية ،وتحقيق تفاعله معها ب
التعليمي إذا كانت من رحم املجتمع الذي يعيش فيه املتعلم فهي كفيلة باستمالته
ّ ّ ّ
أن ّ
اللسان وينكر مضامينها الوجدان ،واألخطر ّ
النصوص ّ
عكس ّ
الت ّ
عليمية ّالتي تعالج واقع غيره قد ّ
النصوص
يجتر بنيتها اللغوية
ّ
ّ
الديار ،وفي هذه الرحلة ّ
متعلما غريب الفكر بغربة ّ
النص عن ّ
الغريبة عن ّ
الت ّ
عليمية تصطرع
هوية املتعلم بتواترها املستمر تنش ئ
ّ ّ
ّ
تعليمية ّ
معيشية ّ
ّ
ّ
بهوية وثقافة
وطنية تظللها ،وأفكار تنقلها نصوص
بهوية وثقافة
في ذهنه أفكار غير متجانسة؛ أفكار تؤطرها وقائع
ّ
أجنبية ّ
تخرج جيل منهزم من هذا ّ
ّ
تميزها ،من نتاجها ّ
الصراع ،من معالم االنهزام إنشاء متعلم مشتت الفكر ،تتجاذبه األفكار
هويتها املتباينة ،وبهذا فاملنظومة ّ
عليمية هي ّالتي انهزمت في ّ
املتصارعة بحكم ّ
الت ّ
النهاية ،وبانهزامها انهزم املجتمع ،في حين كان
ّ
الالحقة من ّ
باإلمكان ّاتخاذ ّ
يتأسس على إثرها اكتشاف ّ
الوطنية مرحلة أولى ّ
النصوص ذات ّ
ّ
التعليم،
هوية األجنبي في املراحل
الهوية
وحتى ّ
األجنبية من خاللهاّ ،
الوطنية فحسب ،بل في اكتشاف قيمتها وما ّ
يميزها عن ّ
وال يسهم ذلك في استيعاب ّ
ّ
ّ
يتحقق
الهوية
الهوية
أجنبية في املراحل األولى من ّ
التعليم ،أو تغييب نصوص ّ
تعليمية ب ّ
بهوية ّ
ّ
ّ
وطنية ِب ِن َسب
هوية
ذلك من غير املمكن برمجة نصوص
ّ ّ
ّ
ّ
متفاوتة في املراحل ال ّالحقة منه ،وليس هذا فحسب فافتقار النص إلى ّ
الهوية الوطنية يقلل وال شك من تأثيره وبذلك ،فكفاءته
ّ
النص ّ
التأثير عامل من عوامل تحقيق الفهم ودعمه .وإذا كان ّ
ألن ّ
تتراجع بتراجع تأثيره ّ
التعليمي ُيختار العتبارات مختلفة تؤطرها
ّ
ّ
ّ
ّ ُ ّ
السياق ّ
يستغل فيهاّ ،
جزئياته من ّ
فإن ّ
ّ
شكل في بعض ّ
ّ
السياق
النفس ي املرتبط باملتعلم وال شك ي
السياقات التي ُينتج فيها والتي

ّ
اللقاني ،تطوير مناهج ّ
التعليم ،ط.1القاهرة،1995 :عالم الكتب ،ص.206
 - 1أحمد حسن
ّ -2
للتعمق أكثر ينظر.- Jocelyne Gliasson, la compréhension en lecture,s éd.Québéc :2000,Gaét au Moin editeur :
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ّ
ّ
الوطنية أو إهمالها في ّ
املتعلم ،وهو ذاته ُي ّ
هويته؛ بمعنى إلغاء ّ
عد عنصرا من عناصر تكوين ّ
ّ
النص
الهوية
االجتماعي الذي يعيش فيه
العملية ّ
فاعلية ّ
ّ
الت ّ
ّ
ّ
عليمية.
النص في
التعليمي هو إلغاء وإهمال لفرص
ّ
الضوء على ّ
العملية ّ
النص ّ
واعتماد ّ
عليمية هو مظهر من مظاهر تسليط ّ
الت ّ
ّ
التمظهر املكتوب للغة وفي ذلك
التعليمي املكتوب في
ّ ّ
النص ّ
املميزة للمجتمع ،فيرقى بذلك ّ
قافية ّ
مجال ّ
والث ّ
ّ
التعليمي ليكون
إمكانية مضاعفة توظيف الخصائص االجتماعية
تتوسع فيه
ّ
املتعلم عناصر ّ
هويته بيسر ،وال ّ
سيما ّأنها تتطابق وواقعه املعيش ،من مظاهرها إيصال املعاني واملفاهيم
مصدرا غنيا منه يغرف
ّ
ّ
ّ
وفق ثقافة ّ
ّ
ّ
ّ
التواصل التي تشكل تفاصيل حياته اليومية ،وهذا ما ينبئ بتبني عناصر هوية ال تخرج عن حقيقة وضعية املجتمع
ّ
ّ
ّ
قافية ّ
ّ
الث ّ
االجتماعية ،وواقعه الفعلي ،هذا ما يجعلها مؤثرة ومناسبة وذات
املتميزة واملتطابقة مع ثقافة املتعلم ،وحياته
وتفاعالته
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كفاءة؛ بمعنى يتحقق بنصوص بمثل هذه املزايا إمكانية إنجاح العملية التعليمية بإقبال املتعلم على املقررات إقبال الراغب على
تلك املعارف ال الهارب منها ،وفي الوقت ذاته تكون هذه ّ
آلية من ّ
النصوص ّ
آليات نقل ثقافة املجتمع لألخذ بها واملحافظة عليها ،وال
النص ّ
يتعين أمام املجتمعات األخرى ،وبهذا يستمد ّ
سيما ّ
التعامل معها باعتزاز ّ
يتفرد به املجتمع وبه ّ
ّ
ّ
ألنها عامل ّ
مركزيته
التعليمي
ّ
ّ
املقررة في األنشطة ّ
الت ّ
ّ
العلمية ّ
عليمية املختلفة فحسب ،بل يكسب كذلك املزايا السوسيو
في العمل التربوي ألنه ال يكسب املعارف
ّ ّ
ّ
العملية ّ
ّ
الت ّ
ّ
ّ
عليمية مرتبطة بحقل معرفي أليف
اليومية فذلك عامل يجعل
مستمدة من حياة املتعلم
ثقافية التي تم ّيزه .ومادامت
ّ
ّ
للنجاح؛ ّ
األساسية ّ
ّ
ّ
ألن العالم عامله،
فيفجر فيه دوافع االهتمام للتعلم ،وهو في قناعتي عامل من العوامل
يستأنسه املتعلم،
موجها إلى إدراك أسرار غريبة عنه ،بقدر ما هو م ّ
اليومية حقائقه ،وبذلك فاملجهود ليس ّ
ّ
وجه إلى إدراك قيمة تفاصيل
والحقائق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
ثقافته وهويته ،أما استيعابها وممارستها فقد تم في املجتمع الذي يعيش فيه؛ فثراء هذه النصوص بالعناصر املجسدة للهوية تمنح
ّ
ّ
فرصة اكتشاف قيمتها عن وعي بعد املمارسة ا ّ
العقلية (االكتشاف الواعي للقيمة) يسيرة،
العملية
آللية لها واقعيا ،واقعيتها تجعل
ّ
العملية ّ
أجنبية عن ّ
وما يثبت ذلك اعتماد نصوص ّ
الت ّ
ّ
ّ
ّ
عليمية
املحلية سيضع املتعلم في موقف قد يشغله أكثر عن
الهوية
بهوية
ّ
ّ
سي ّ
ألنه ُ
وجه كامل تركيزه إلى فهم عناصر ثقافة اآلخر ،وال يتسنى له ذلك إال ببذل مجهود مضاعف هو في
واملعرفة املستهدفة،
ّ
ّ
ّ
ّ
األصل من ّ
العلمية الجديدة املستهدفة وبذلك ،فقدرات املتعلم ستنشطر بسبب عامل ّ
ّ
هوية النص التعليمي التي ال
حق املعرفة
ّ ّ ّ
ّ
ّ
املتعلم إلى درجة ّ
ّ
تمت بصلة إلى ّ
ّ
السوسيوثقافية
أن " بعض املتعلمين يفقدون بسرعة دوافع تعلم اللغة التي ال تغني كفاءاتهم
هوية
ّ
ّ
ّ ّ
وإمكاناتهم ّ
أويلية " 1إلى هذا ّ
نص تعليمي ّ
الحد تظهر ّ
الت ّ
أهمية اعتماد ّ
وطنية؛ ألنه وببساطة يتحكم في درجة إقبال املتعلم على
بهوية
العملية ّ
الدرس ّ
ّ
الت ّ
ّ
التعليمي ،وإليه يعود الفضل في انفتاح املدرسة على الحياة؛ وذلك بنقل املحيط إلى املدرسة لتكون
عليمية
ّ ّ
مية أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال ،وأقرب إلى فسحة االستئناس منها إلى ضيق الغربة واالغتراب ،وال ّ
عل ّ
سيما في املراحل
الت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية األولى التي تكون فيها عناصر الهوية الوطنية حاجة ملحة من حاجات املتعلم ،وهذا ما يؤهلها لتكون وظيفية ،على النص
ّ
تحدد ّ
ّ
قافية من باب " أن الحاجة ّ
ّ
والث ّ
باملحفزات االجتم ّ
النقائص املرتبطة ارتباطا وثيقا
اعية
التعليمي تلبيتها فيكون بذلك غنيا
ّ
النقائص ّ
لسد هذه ّ
النص ّ
قافية" 2واستغالل ّ
التعليمي ّ
والث ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتحقق هذه الحاجات يجعل
االجتماعية
والبنيات
اإلنتاجية
بالبنيات
ّ ّ ّ
ّ
املادة ّ
حيوية وذات وظيفة قائمة في الحياةّ ،
ّ
والتي ّ
اسية ّ
الدر ّ
تتأسس عنصرا
ألنها وببساطة تيهئ املتعلم لفهم حياته ومميزاتها الثقافية
ّ ّ
هوية اآلخر في املراحل ّ
هويتهَ ،ف ْه ُم َها يفتح املجال لفهم عناصر ّ
من عناصر ّ
الالحقة وفي مستويات أعلى ،بالرغم من كون
التعليمية
الوطنية والسعي إلى الحفاظ عليها في املراحل األولى من ّ
الهوية .وتثمين قيمة عناصر ّ
هذا اآلخر ال يقاسمه هذه املرة ّ
ّ
التعليم،
الهوية
ّ ّ ّ
ّ
ّ
تشكله هذه ّ
التفاصيل ّ
يجعل منها ّ
لكل ّ
ّ
هوية ،وعلى ّ
املحددة ّ
أقل
ميز الذي
األجنبية بحكم الت
الدرع الواقي لعدم االنحالل في الثقافة
1 - Sophie Moirand, Enseigner à communiquer en langue étrangère, s éd. Paris:1982, Hachette,p29.

Paris : 1978, Hatier

2- Widdowson. H.G, une approche communicative de l’enseignement des langues, trad : Katsy et G. Blamont, s éd.

-Credif,p 55.
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ّ
َ
ّ
األجنبيةّ ،
تقدير تكون الحصن املنيع ّ
والتنكر ّ
ّ
للهوية
ضد االنبهار بثقافة اآلخر الذي قد يكون ّأول عثرة ق َد ٍم لالنغماس في الثقافة
ّ
الثقافي ّالذي ال ُيمأل بعناصر ّ
ّ
ّ
الوطنية بعامل اإلقصاء أو التهميش اللذين قد ّ
الوطنية،
الهوية
تتعرض لهما هذه األخيرة؛ فالفراغ
ّ ّ
ّ ّ
ُي ّ
الطبيعة تأبى الفراغ كما ّ
عشوائية غير ّ
ّ
ّ
يردد ذلك
بنائية ،ألن
األجنبية ولو بالصدفة بطرائق
هوية الثقافة
سد تلقائيا بتفاصيل
ّ
أن األلفية الثالثة وما ّ
سيما ّ
مجهرية ال ّ
ّ
االتصال جعلت العالم ّ
تحقق فيها من فتوحات ّ
املختصون ،وال ّ
قرية
خلية
علمية في مجال
ّ
ّ ّ
مركزية ّ
النص ّ
صغيرة ،وبناء ّ
ّ
التعليمي على ّ
ّ
والتعلم على املتعلم ،وهذا ما نادت به املقاربات
التعليم
الوطنية هو في حقيقته
الهوية
ّ
ّ
ّ
عليمية الحديثةّ ،
وظيفيته ،وذلك ّ
ّ
الت ّ
بتلبية متطلباته
فوجهت عناصرها كلها إلى خدمة املتعلم؛ فاهتمت باملحتوى من جانب
ّ
ّ
النص ّ
الوطنية في ّ
وحاجاته1وحسبي ّ
أن حضور عناصر ّ
ّ
املتعلم ّ
ّ
املستقبلية،
اآلنية ومتطلباته
التعليمي يأتي على رأس حاجات
الهوية
ّ
الوطنية ،بل بحضور هذه األخيرة تمنح جدوى لحضور العناصر ّ
للمتطلبات األخرى وإن ُلب ّيت إذا ُأهملت ّ
الت ّ
ّ
عليمية
الهوية
وال معنى
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األخرى وتوضح معنى وجودها ،فال تتعدد الحاجات إال وفق ما يميز تحديد هوية النص التعليمي ،وبذلك فالعناصر الت ّ
عليمية
ِ
ُ
الوطنية ّ
األخرى ُت ّ
ّ
حدد معاملها ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى تكون خادمة لها ،هذا ما يجعل اإلجراء آلية فاعلة نحصن بها األجيال الصاعدة ،ونفعل
الهوية
ّ
ّ
التر ّ
تمسكهم بثوابت ّ
بوية قد أسهمت ّ
بتعرض َم ْن ُه ْم بداخل الوطن من أبنائنا إلى
األمة وترابها ،وبخالف ذلك تكون املنظومة
بها
ّ
ّ
ّ
االغتراب في حين نلح على أولياء املغتربين بضرورة إحضار أبنائهم من ديار الغربة ،أو زيارة الوطن حتى يتعرفوا على ثقافة اآلباء
ّ
ّ
ّ
واألجدادّ ،
وحتى ال ينسلخوا عن ّ
الهوية ا ّ
لوطنية التي انبعثت من هذا التراب الذي تجذرت فيه رفات رجاالت هذا الوطن ،وانبلجت
ّ
ّ
النصوص ّ
اختيار ّ
من هذه ّ
الت ّ
الشعب العظيم وآماله ،لذلك فحسن ّ
عليمية ودمجها
السماء التي ما استطاعت حصر طموح هذا
ّ
املقررات ّ
عليمية أضحى ضرورة ّ
الثقافة الوطن ّية والحفاظ عليها ،وتقديمها في قوالب تع ّ
الت ّ
ليمية ّ
في ّ
تثمنها باعتبارها
ملحة لغرس
ّ
ّ
عنصرا من العناصر ّ
ّ
الوطنية ،ننش يء بها جسورا متينة تربط حاضر املتعلم باملوروث التراثي العميق واألصيل ،بذلك فقط
الهوية
الوطنية ،دور يكون مستمرا متصاعدا باستمرار املراحل ّ
نمنح الكتاب املدرس ي فرصة أداء دوره في الحفاظ على ّ
الت ّ
ّ
عليمية
الهوية
ّ
الدور ّ
ّ جها ،وال يكون ذاك ممكنا دون تثمين املنتوج األدبي الجزائري ّ
النوعي والهادف ّالذي يرقى إلى تحقيق هذا ّ
النبيل ،فيتشكل
وتدر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حيزا في املنظومة التربوية الوطنية ويتحدد مرجعية أدبية تختصر تفاصيل الهوية الوطنية ،وهذا ما يؤهله ليكون سندا بيداغوجيا
حاسما في تحصين ّ
القيم ّ
الدخيلة ّالتي ّ
تميز ّ
الناش يء ة من ّ
الهويات األخرى  -وال سيما ونحن في زمن العوملة -وهذا ما يعطي صورة
ّ
ّ
النصوص ّ
مصغرة عن طبيعة ّ
بهوية وط ّنية ّ
نص ّ
مؤهل ليكون ّ
ّ
الت ّ
كل ّ
املؤهلة لهذه األغراض؛ فليس ّ
تعليميا ،وليس
نصا
عليمية
ولو
ُ
يميز اختيار ّ
تعليميا هو مناسب ملراحل ّ
التعليم جميعها ،بل العمل البنائي يجب أن ّ
نص ّ
وطنية أه ّل ليكون ّ
ّ
بهوية ّ
كل ّ
ّ
النصوص
نصا
ِ
الدور املنشود ّ
عليمية الواحدةّ ،
تدرج مناسب وهادف حتى في املرحلة ّ
عليمية ملراحل ّ
ّ
يؤدي ّ
حتى ّ
الت ّ
الت ّ
التعليم املختلفة ،في ّ
ويحقق
سيما إذا ُعرضت مبادئ ّ
الوطنية فيه بطرق ّ
ّ
األمل املفقود على أحسن وجه ،وال ّ
متنوعة وبمستويات مختلفة في أجناس أدبية
الهوية
فالعملية ّ
الوطنية على اإلنتاج ّ
عليمية تتأسس على عناصر ّ
ّ
الت ّ
ّ
ّ
متميزة،
املتميز ،وبهذا
النوعي
متكاملة ،وفي ذلك تشجيع لألقالم
ّ
ّ
األهداف ّ
ّ
ّ
التعليم ّية تجعل من بعضها ثوابت ومن بعضها اآلخر متغيرات ،والنص التعليمي إذا كانت هيئته ضمن قائمة املتغيرات
ّ
الثوابت القارة ،توزيع عناصرها في املراحل ّ
ّ
فإن ما يستوعبه من عناصر ّ
الت ّ
عليمية املختلفة
الهوية الوطنية يجب أن يكون من
ّ
النص ّ
التعليمي للناش ئ وتطور مستوى إد اكها ،ومستوى ّ
يتحكم فيه تط ّور املستوى ّ
ّ
التعليمي ّ
املقرر،
املتغيرات،
ينتصب من
ر
واألغراض املستهدفة تحقيقها به.
- Henri Besse et Robert Galisson, polémique en didactique, Du renouveau en question, collection des langues étrangères, s éd.
Paris : 1980, Clé international,p 53.
1
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ّ ّ
التعليمي من القطع الرئيسة لبناء العمل ّ
النص ّ
أن ّ
تقدم ّ
ويتبين مما ّ
ّ
ّ
العملية
التعلمي ،االستهانة بدوره في تفعيل
التعليمي
ّ ّ ّ
ّ
الفعال أو ّ
ّ
مية وال ّ
التربوي الهادف .ومن مظاهر الجهل بدوره ّ
شك تقويض ألس ّ
عل ّ
التجاهل بذلك عدم
اسيات املشروع
التعليمية الت
الحرص على ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العمرية املتطابقة مع املرحلة
العلمية املستهدفة ،مناسبة للمرحلة
وظيفية خادمة للمعرفة
تعليمية
تبني نصوص
النص ّ
أساسية ،في حين عليها يجب أن يقوم ّ
ّ
عليمية ،وبين هذا وذاك ُتغ ّيب عناصر ّ
ّ
ّ
الت ّ
التعليمي ،ليس باعتبارها
الوطنية ركائز
الهوية
تسهل استيعاب املحتوىّ -
ّ
ّ
وبالتالي ّ
ّ
وظيفية  -بل باعتبارها نصوصا ذات
العلمية ،وهذا ما يجعلها نصوصا
تسهل استيعاب املعرفة
َ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ُ ّ
يتحصن بثقافة االنتماءُ ،ويؤ َّم ُن بتاريخ األجيال؛ فمن ال يعرف تاريخه ال يعرف
كون فكرا ،فكر
هوية يتزيا بها النص التعليمي وبها ت ِ
نفسه ومن ال يعرف نفسه ال يعرفه أحد كما ّأكد ذلك محمد البشير اإلبراهيمي  -رحمه هللا -والفكر َي ُج ّر معه طبيعة ّ
السلوك ،وما
ّ
فحتى يكون ّ
التليد ،وتراثنا املجيد! وبذلكّ ،
التربوي الهادف إلى بناء سلوك من فكر ثقافتنا العريقة ،وتاريخنا ّ
النص
أحوج املشروع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطنية
الوطنية ،بل يتعداها بتشييد مواقف تعزز عناصر الهوية
التعليمي تعليميا بامتياز يجب أال يكتفي بتناول عناصر الهوية
ّ
حتى ال يكتفي هو اآلخر ب ّ
املتعلم ّ
تلقيها بهدف التعرف عليها ،بل يتجاوزها إلى املثابرة للحفاظ عليها ،ول َم ال ّ
في ن ّ
الدفاع عنها؟
فسية
ِ
َ
َ
ّ
وال ّ
الوجود ،وتتسابق التفوق فاختلقت –
وقضية حياة ،في هيجان عوملة تتصارع فيها الثقافات
سيما إذا ارتقت لتكون رمز وجود،
ّ
الثقافات ،وتقارب الحضارات ،والعيش معا في سالم تبرئة ّ
ا
لذمة ،وفي حقيقته اعتراف
وحياء منه -حوار
احتراما ملصطلح الثقافة
بواقع يستدعي شحذ ِه ّمة.
املراجع باللغة العربية:
ّ
اللقاني ،تطوير مناهج ّ
التعليم ،ط.1القاهرة،1995 :عالم الكتب.
 -1أحمد حسن
 -2أحمد يوسف(( ،بين الخطاب ّ
والنص)) ،مجلة الحداثة  ،الجزائر ،1992 :ع.1
 -3البقاعي محمد خير ،د اسات في ّ
النص والتناصية ،ط ،1سوريا :دار املعارف.1998 ،
ر
ّ
الل ّ
غوية)) ،مجلة اللغة واألدب  ،الجزائر ،1997 :ع.12
 -4بوحوش رابح(( ،الخطاب والخطاب األدبي وثورته
 -5جان ميشال آدم ،خولة طالب اإلبراهيمي ،قراءة في اللسانيات النصية ،مبادئ في اللسانيات النصية ،اللغة واألدب ،ع،12
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 -6جمال ّ
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 -7جوليا كريستيفيا :علم ّ
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 -8دي بوجراند روبرت ،النص والخطاب واالجراء ،تر :تمام حسان ،ط .1القاهرة ،1998 :عالم الكتب.
 -9الطرابلس ي محمد الهاديّ ،
((النص األدبي وقضاياه)) ،مجلة فصول ،القاهرة ،1984 :م ،5ع.1
 -10الطعان صبحي(( ،بنية ّ
النص الكبرى)) ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،1994 :م ، 28ع ، 1و.2
 -11عبد القادر الزاكي(( ،تحليل عملية التلقي من خالل سيكولوجية القراءة)) ،سلسلة ندوات ومناضرات ّ
،الرباط :،د.ت،ع .24
 -12الغذامي عبد هللا ،الخطيئة والتكفير ،ط .2الكويت ،1991 :دار سعاد الصباح.
 -13الفقي صبحي إبراهيم ،علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق ،دراسة تطبيقية على السور املكية ،ج .1مصر ،2000:دار
قباء.
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 -14فوزية عزوز ،املقاربة النصية من تأصيل نظري إلى إجراء تطبيقي ،ط ،1عمان ،2016 :دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع.
 -15لوصيف الطاهر ،تعليمية النصوص واألدب في مرحلة التعليم الثانوي الجزائري ،برنامج السنة األولى جذع مشترك آداب
أنموذجا ،دراسة وصفية تحليلية نقدية ،رسالة دكتوراه دولة ،جامعة الجزائر.2008/2007،
 -16محمد محمود ،مكونات القراءة املنهجية للنصوص ،املرجعيات  ،املقاطع ،اآلليات ،تقنيات التنشيط ،السلسلة
البيداغوجية ،03ط .1الدار البيضاء ،1998:دار الثقافة.
ّ
 -17نبيلة إبراهيم(( ،القارئ في ّ
النص)) ،مجلة فصول،القاهرة ،1984:م،5ع.1
ّ
للطباعة والنشر ّ
 -18نور الدين ّ
ّ
والتوزيع.
األسلوبية وتحليل الخطاب ،ج .2الجزائر ،1997 :دار هومة
السد،
ّ
ّ
النشأة إلى قراءة ّ
التقبل)) ،مجلة فصول ،القاهرة ،1984:م،5ع.1
 -19الواد حسين(( ،من قراءة
املراجع باللغة األجنبية:
20- Henri Besse et Robert Galisson, polémique en didactique, Du renouveau en question, collection des langues
étrangères, s éd. Paris : 1980, Clé international.
21- Jocelyne Gliasson, la compréhension en lecture,s éd.Québéc :2000,Gaét au Moin editeur .
22- Sophie Moirand, Enseigner à communiquer en langue étrangère, s éd. Paris:1982, Hachette.
23- Widdowson. H.G, une approche communicative de l’enseignement des langues, trad : Katsy et G. Blamont, s
éd. Paris : 1978, Hatier –Credif.
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أنطولوجيا اللغة في الخطاب الصوفي
The Ontology of Language in Sufi Discourse
. الج زائر/ جامعة تيارت، أستاذة محاضرة بكلية اآلداب واللغات، صوالح نصيرة/د
Dr. Soualah nassira  ـIbn khaldoun university of tiaret

Abstract
It is the dialectic of the breadth of vision and the narrowness of the phrase that generated deep,
mysterious texts that are deep and mysterious at best because it is one of the s ecrets that cannot be
imagined or illusory, in addition to the phrase reaching it and surrounded by the circle of reference
to its prestige and majesty, and its benefits and completeness and no limit to the secrets, He knows
only those who tasted it. There are issues of the Sufi domain that do not go beyond the borders of
language, they cannot be said, and what the text does not say or what it does not explain constitutes
a creative structure for the potentials on which freedom of interpretation is based .
Because the scope of the untold opened up the room for the reader to fill the gaps left by the mystic
and alerts his sense of curiosity to reveal the invisible because the hidden object incites the reader
to act, and this action is exactly what is apparent, and the apparent change in turn when the implicit
meaning comes into existence and whenever the reader closes the gaps Communication.
In this atmosphere we will try to stand on the suffering of the Sufi with the language that found itself
obliged - in the presence of gratitude - to say more than it used to, and to find more than what is
promised, in a position of compromise with the mystical meaning prohibited to be able to approach
and characterize and transfer from the orbit of impossibility to the circl e of possible. From its
existential being to its linguistic manifestation.
Keywords: Sufi language, Sufi discourse, revelation.
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ملخص:
ّ
ا
ا
ّ
صوفية كثيفة عميقة غامضة في أحسن األحوال َّ
َّ
ألن ه
إن جدلية ات ساع الرؤيا وضيق العبارة هي التي ول دت نصوصا
ا
تصوره وال ّ
ّ
توه مه فضال عن أن تصل إليه العبارة وتحيط به دائرة اإلشارة لعزة سطوته
من األسرار ما ال يمكن
ّ
وجالله ،وما ينطوي عليه من فوائده وكماله وال حد لألسرار ،ال يعرفها إال من ذاقها فهناك م ن قضايا املجال
ُّ
الل غة فال يمكن أن ُت قال وما ال يقوله َّ
ُّ
الن ص أو ماال يوضحه يشكل بنية إبداعية
الص وفي ما يخرج عن حدود
حري ة التأويل ّ
للممكنات التي تقوم عليها ّ
ألن نطاق املسكوت عنه يفتح املجال للقارئ كي يمأل الفجوات ا لت ي تركها
وينب ه ّ
الص وفي ّ
ُّ
ّ
الخفي ألن الش يء الخفي ُي حرض القارئ على الفعل ،ويكون هذا
حس ه الفضولي في الكشف عن
ّ
ا
وكل ما ّ
ّ
سد القارئ
ويتغي ر الظاهر بدوره عندما يخرج املعنى الضمني إلى الوجود
الفعل مضبوطا بما هو ظاهر،
الثغرات بدأ التواصل .
في هذه األجواء سنحاول الوقو ف على معاناة الصوفي مع اللغة التي وجدت نفسها مرغمة – في حضرة العرفان – أن
تقول أكثر مما تعودت ،وأن تجود بأكثر مما تعد ،في موقف للتهادن مع املعنى الصوفي املتمنع لتتمكن من مقاربته
وتوصيفه ونقله من مدار االستحالة إلى دائرة اإلمكان ،ومن كينونته الوجودية إلى ت مظ هره اللغوي .
الكلمات املفتاحية :اللغة ال صوفية ،الخطاب الصوفي ،الكشف.
ّ
تبدأ لحظة استنطاق ّ
َّ
االت صال َّ
املعت مة
األو ل بظاهره ،ومحاولة الكشف عن مخبوئه بإضاءة الجوانب
الن ص من
بد لتلك العتمة املنتشرة على سطح َّ
الن ص من مصدر يسهم في حجب َّ
فيه ،وال َّ
الد الالت املراد الوصول إل يها وبما
َّ َّ ُّ
الل غة هي قوام وضوح َّ
َّ
أن الخطاب – في أبسط تعاريفه – هو كائن لغو ٌّي َّ
الن ص أو
بالد رجة األولى ،فال شك أن
فأو ل عقد مع ُّ
الن صوص هو عقد لغو ٌّي َّ
غموضه ،كثافته أو لطافته ،انفتاحه على اآلخر أو انغالقهَّ ،
وأو ل باب
ٍ
ا
ا
ُّ
ندخل من خالله إلى أعماق الخطاب هو باب الل غة بوصفها برزخا بين الباث واملتلقي وجسرا يوصل اآلفاق بعضها
فللد خول إلى َّ
الن ص وتثوير معانيه ال َّ
ببعض ُّ ،
بد من الوقوف على أعتاب لغته لتبديد الضباب ،وتمكين الرؤية من
الن فاذ إلى فضاءات َّ
َّ
الن ص الشاسعة.
وباختال ف القيم ُّ
آلي ا – القيم َّ
الت َّ
َّ
الش عورية تختلف – ًّ
الخاص ة ّ
تتفرد ُّ
عبيري ة ،حيث َّ
وكل لغة تحمل
تجربة بلغتها
كل
ٍ
َّ
ا
ا
ّ
هائلة من املدلوالت التي يتيحها مجال َّ
والش عر فال ريب أن ت َّ
تمرد
الت جربة ،وإذا تعل ق األمر بالفن والجمال
طاقة
َّ
ّ
يمك نها من دحر التعاقب وكسر َّ
الد اللة
اللغة " على عقال البعد الواحد مس تل ة من صميمها واندفاعاتها الها ئلة ما
ُّ
ّ
املتعد دة هي َّال تي َّ
شج عت
الواحدة "( ،)1هذه الطاقة االستيعابية لل غة والقدرة على احتواء حمولة من املعاني
َّ
ُّ
الل جوء إليها ،ال كوسيلة اتصال فحسب بل كنوع من ّ
الس الح للقض اء على تلك الفوض ى العارمة ال تي
اإلنسان على
ُّ
َّ
وجود قبل أن
كياني ة للوجود ،أو هي شكل
يعيشها وترجمان يستطيع من خاللها فهم الوجود ،ألن الل غة "ممارسة
ٍ

 - 1محمد لطفي اليوسفي :لحظة املكاشفة الشعرية :إطاللة على مدار الرعب ،دار سراس للنشر ،تونس ،د،ط، 1998،ص210:
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ا
تتجس د في الكشف عن العالم َّ
َّ
َّ
تكون شكل تواصل "(َّ ، )1
ألن ها " ليست لإلنسان لكي يقول ما
خاص ة
مم ا ُي كسبها ميزة
ٍ
ا
ا
َّ
َ
هو واقع فحسب ،وإن ما هي وقبل ذلك  ،لكي يقول الوجود  :صيرورة وكينونة " (. ) 2
ُّ
َّ
َّ
َ
احتواء املطلق الال متناهي ،واستيعاب املاوراء الال محدود والقبض على الهارب من
لكن :هل تستطيع الل غة
َّ
َّ
املعاني الل طيفة ال تي ال تطالها األل فاظ ؟ ،وهل تستطيع إشباع َن َه م اإلنسان و سعيه الدائب ورغبته الجامحة في
ًّ
ًّ
ُّ
إلباس ّ
َّ
ويتعرف عليه؟
وتصوراته ورؤاه وهواجسه زيا لغويا يراه اآلخر
كل أفكاره وخواطره
َّ
َّ
إن مجال املطلق الالَّ متناهي  ،واملا وراء الالَّ محدود هو قبلة ُّ
الص وفي ا لذي يسعى للوصول إلى ال حقيقة
َّ
الر َّ
َّ
اإللهي ة بعد رياضات ومجاهدات وأحوال
باني ة واملعرفة املثلى عبر إسرائه ومعراجه والوقوف أما م الحضرة
َّ
بحق اليقين َّ ،
والظ فر ّ
وحي ة اصطدم ُّ
ومقامات لتحقيق َّ
الر َّ
وللت عبير عن هذه املسيرة ُّ
الص فاء ُّ
الص وفي بعجز
الروحي
َّ
ُّ
ّ
الل طائف َّ
ألن " العبارة عن تلك املدارك و املعاني املنكشفة من علم ا مللكوت متعذ رة
الل غة وقصورها عن حمل تلك
ُّ
بل مفقودة َّ
َّ
ألن ألفاظ التخاطب في ّ
َ
متخي ٍل أو
محسوس أو
متعارفة من
ملعان
كل لغة من الل غات َّإن ما ُو ضعت
ٍ
ٍ
ُّ
َّ
َّ
ُ
معقو ٍل تعرفه الكاف ة إذ الل غات ال ت وضع إال للمعروف املتعاهد " (. ) 3
َّ
َّ
يتعل ق باملجال َّ
الت جري دي فال يمكنها احتواؤه  ،وهذ ا ما جعل ُّ
الص وفية يعانون من ضيق العبارة " إذ كان
أما ما
ّ
َّ
َّ
ويتوج ع من عدم قدرة الحرف على اإلحاطة بوجدانه
ويتأو ه
سد
الواحد منهم يقف أمام الحرف كمن يقف أمام ٍ
َّ
وشهوده " (. ) 4حيث ال لغة بإمكانها التعبي ر عن نشوة ُّ
الص ّ
إال لغة نشوى هي األخرى
وفي وسكره ووجده وشطحه
َّ
ا
َّ
أيضا – ألم ُّ
خاص ة
الص وفي لحظة عجزه عن اختراق الحجب والكشف عن جمال الحقيقة،
وس كرى  ،تتأل م – هي
َّ
ُّ
َّ
كل ما جهدت ل لكشف عنها َّ
اإللهي وبالواردات َّ
َّ
َّ
ّ
القضي ة تتعل ق باملقول
ألن " الحروف
والت جليات التي تحجبها الل غة
وأن
ُ ّ
ُ ّ
شو ه وال ُت ّ
دل ل ...و ُت ّ
وض ح ...وهي أدوات التباس أكثر منها أدوات تحديد. ) 5( "...
تحجب وال تكشف ...وت ضل ل وال ت
َّ
خاص ة به " ّ
َّ
لذلك عمد ُّ
تعب ر عن املطابقة بين الال منتهي (املعنى) واملنتهي (الصورة)
الص وفي إلى اكتشاف لغة جديدة
َّ
تكل م دون وساطة العقلَّ ،إن ها لغة تخط ف القارئ ...تنقله إلى الالَّ منتهي  ،فكما يسكر ُّ
الص وفي  ،تسكر
وهذه لغة ت
ا
ُّ
َ
ّ
َّ
لغته َّ ،إن ه يخلق لل غة نشوت ها الخاص ة في أفق نشوته  ،ال يعب ر عن نشوة اإلنسان إال لغة منتشية هي أيضا يجب
ا
ُّ
ُّ
وتمتد لتلم شتات ُّ
أيضا من نفسها كما يخرج ال ُّ
ص ّ
وفي من نفسه " () 6
الص وفي وتوقفه على عتبات
أن تخرج الل غة هي
ّ
َّ
شفافي ة تلك األجواء ما يجعلها
وتستمد من
الجمال املطلق ،وتحاول أن تصل إلى فضاءات اإلشراق داخل قلبه
ا
تختصر املسافة بين ُّ
َّ
الحقيقي ة وتختزل البعد واملستحيل لتستدرجه إلى دائرة اإلمكان ولو تلميحا .
الص وفي واملعرفة
إن َّهدف ُّ
الص وفي هو الكشف عن أسرار الوجود ،والغوص في بواطن األشياء الستكناه دواخلها والوقوف على
ا
دوما ُ -لي َم ْو َ
الروحيُ ،
ّ
َّ
ّ
ضع ُّ
محدودي ة أفكاره
ويحر ر اإلنسان من
املتجس د،
وي َر ْو حن
جوهرها األمثل َّإن ه يسعى –

 - 1أدونيس  :سياسة الشعر  ،دار اآلداب ،بيروت  ،ط ،1996 ،2.ص70:

 - 2املرجع نفسه ،ص70:
 - 3عبد الرحمن بن خلدون :شفاء السائل لتهذيب املسائل ،تع :اغناطيوس عبده خليفة

اليس ــوعي ،املطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،د.ط ،د.ت.ص49:

 - 4سعاد الحكيم :ابن عربي ومولد لغة جديدة  ،املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت  ،ط ،1991 ،1.ص90:
 - 5مصطفي محمود :األعمال الكاملة  ،دار العودة  ،بيروت  ،ط ،1982 ،1.ص5 :
 - 6أدونيس :الصوفية و السريالية  ،دار الساقي ،بي ــروت ،ط ،1992 ،1.ص ص120،119 :
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ّ
َّ
الر َّ
وحي ة ،نشوة العودة إلى األصل بعد حنين ُّ
ليتخل ص من ثقله املادي ويمتلئ بالنشوة ُّ
الروح
ويجعله يحل ق في اآلفاق
ّ
إلى مصدرها َّ
وليحق ق ُّ
َّ
شفافي ة تلك العوالم ،لغة تتجاوز
الص وفي هدفه عليه أن يخلق لنفسه لغة تحاكي
األو ل ،
ا
ا
ُّ
نابضا بالحياة ،قادرة على االمتداد  -جهد املست طاع  -الحتواء وجع ُّ
الص وفي ،ولن تكون الل غة
طبيعتها لتصبح كائنا
ُّ
ّ
تخل صت من داللتها العرفية املحدودة وقضت على بنية املعيار .فإذا كان هدف ُّ
الص ّ
وفي هو
بهذه األوصاف إال إذا
ا
ا
الكشف َّ
هدفا آخر يتزامن تحقيقه مع الهدف َّ
َّ
ّ
كوني ة تصل إلى
األو ل َّ :إن ه اكتشاف لغة
يتضم ن – اضطرارا -
فإن ه
ّ
مطابقة الالّ متناهي( الحقيقة) مع املنته ي(الصورة) َّ
ٌّ
مستمر عن األشكال،
ألن البحث الدا ئم عن الال منتهي هو بحث
ا
ُّ
َّ
َّ
ّ
لغة
كشفي ٍة "تكف عن كونها ذات داللة واحدة لتصبح عبارة عن
لغة
مستقر تتالقى فيه الد الالتٍ  ،
وجهد البتكار ٍ
ٍ
مهب األبعاد" (ّ ) 1
ّ
 تهجر سجن البعد الواحد وتقف في ّ
املتصو فة "هو رفع حجاب القلب كيف ما
ألن الكشف عند
ُّ
ُّات فق" ( ) 2وإذا ُرفع الحجاب ظهر ما ال يمكن القبض عليه في عبارة فالكشف " من شأنه أن يرى للعبارات الل غوية -
التي تبدو ثابتة  -معاني جديدة في ّ
كل لحظة" (. ) 3
َّ
َّ
ا
ا
ا
إضافي اة الحتواء وفرة من َّ
التغي ر في ثبات َّ
ّ
َّ
الد الالت في
الد اللة هو ال ذي يكسب الل غة حمولة جديدة و طاقة
هذا
ُّ
َّ
َ
َ
ّ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
العرفاني مع الل غة يلزمها أن ت ت ع ْرفن هي األخرى لتكون مؤه لة لقول ما ال ي قال ،فالل غة
اآلن نفسه ،ألن الت عامل
عند ُّ
َّ
ُّ
َّ
الص وفي "منطلق أساس ٌّي في تفعيل دينامي ة اإللهام واإلشراق التي يقول بها العرفاني ون  ،إذ املعرفة قلبي ة
ُّ
َ
ُ
َّ
ّ
حقيقت ه بنفس املستوى " (. ) 4
مدارك الناس
الغيبي الذي قد ال تسع
وهبي ة ،والل غة وسيط ينقل املعطى
وامل كاسب
ُّ َّ ّ
َّ
ّ
الكشفي َّال ذي َّ
إلهي َّ
يتلق اه ُّ
الص وفي هو قبل ّ
كل ش يء علم ٌّ
َّ
وفي ة ال تي
يتنزل في رحاب الذ ات الص
إن العلم
ا
َّ
ّ
تهي أت وصفت ّ
ويحق ق َّ
ّ
يوف ق ُّ
الت واصل معه عليه أن ينحت لغة
الص وف ُّي في نقل ذلك العلم إلى اآلخر
لتلق ي ه ،ولكي
ا ّ
ّ
تتيح له نفسها ّ
تقل ه إلى الالّ منتهي وتستضيف – دونما اصطدام َّ -
كل املتناقضات واألضداد،
ويعد ها مركبة
ليرو ضها
ٍ
لغة تمتاح من الب اطنّ ،
مجردة تتجاوز َّ
ألن طبيعة العلم َّال ذي من املفروض أن ّ
ّ
الت َم ْو ضع
تعب ر عنه هي طبيعة
ُّ
ّ
َّ
َّ
ٌّ
وجودي ة في مستواها الباطني العميق" ( ، ) 5ويحاورها ليصل إلى املناطق
كشفي "يقرأ الل غة قراءة
والت َم ْف صل ،إن ه علم
ّ َّ ّ
ا
وناء وبعيد  ،وفي جوفها يقبع الغياب" (، ) 6
البعيدة فيها ،ويقبض على
الخفي ألن الل غة " يقطنه ا دوما آخر ،خارج ٍ
ُّ
وعلى ُّ
ّ
الص ّ
ليحم له رسالته.
وفي أن يحضر الغائب في الل غة
ُّ َّ ّ
شك َّ
وال َّ
َّ
ّ
ليحم لوها خواطرهم شطحاتهم،
خاص ٍة بهم
لغة
أن الص
وفي ة كل هم قد عملوا على اكتشاف ٍ
ّ
َّ
أحالمهم و رؤاهم ،وليوكلوا إليها َّ
مهم ة إقا مة عالقة بين الذ ات واملطلق ،وبين الذ ات واآلخر ،وأن تعمل عل ى إبرام
َّ
َّ
تتخط ى املحسوس إلى الالّ محسوس ،وتحتوي الوجود ّ
بكل تناقضاته ،وقد
صلح بين الظ اهر والباطن ،وان
معاهدة ٍ
ُّ
ا
موجود هو " كلمة َّ
تعامل ُّ
ًّ
الص َّ
عرفاني ا حيث اعتبروا َّ
حروف  ،وحروفها
تكو نت من
"كل
وفي ة مع الل غة وحروفها تعامال
ٍ
ٍ
 - 1محمد لطفي اليوسفي :لحظة املكاشفة الشعرية ،ص.190:
 - 2عبد الرحمن بن خلدون :شفاء السائل لتهذيب املسائل ،ص.39 :
 - 3سيزا قاسم ونصرحامد أبو زيد :أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة :مدخل إلى السيميوطيقا :مقاالت مترجمة ودراسات ،دار إلياس العصرية ،القاهرة ،ج ،1ط ،1986 ،2.ص.116:

 - 4سليمان عشراتي :األمير عبد القادر املفكر :مساجالت في قضايا اللغة واملعرفة وفقه الخطاب القرآني ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،الجزائر ،د.ط،2002 ،
ص.62 :
 - 5املرجع السابق ،ص.116 :
 - 6الزواوي بغورة :منزلة تحليل الخطاب في فلسفة اللغة ،مجلة آفاق الثقافة والتراث ،اإلمارات ،ع ،23.السنة الثامنة ،2001 ،ص.80:
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ّ ّ
ُّ
الحس إال من ترك ب الحقائق املفردة كما ال توجد "الكلمة" إال
هي الح قائق املفردة...وال يوج د املوجود ،ويكون في
ُّ
من ترك ب "الحروف" (. ) 1
َ
الحروف والكلمات بتركيب الوجود ،كما بحثوا في أصل ّ
وقد ربط ُّ
الص َّ
تكو نها وأعطوا هذا ا َّلن وع من
وفي ة
العلم اسم "العلم العيسوي " أو " علم الحروف" ،يقول األمير عبد القادر في الحرفين "الم ألف"َّ :
"إن تركيب هذين
الحق مع صور الخلق ،فهما حرفان باعتبار ،وحرف واحد باعتبار ،كما ّ
ّ
أن صور الخلق
الحرفين...كتركيب الوجود
هي ش يء واحد باعتبار ،و شيئان باعتبار" (، ) 2و قد أرجع الصوفية خلق الحروف إلى ذل ك النفخ اإللهي البادئ من
َّ
ُّ ُ ُّ
القلب ،و املنتهي في فم الجسد ،وبانقطاعه هناك تتشك ل الحروف ،وبتشك لها ت َب ث الحياة في املعاني "فالكلمات عن
ص وفية  -هي "املقدوراتّ ،
الحروف ،والحروف عن الهواء والهواء عن َّ
حماني " ( ، ) 3والكلمات  -في عرف ال ُّ
ّ
الن َف س َّ
ألن
الر
القدرة تتع َّل ق ّ
ممكن  ،وال نهاية للممكنات" (. ) 4
بكل
ٍ
هذا َّ
َّ
الص وفي ّلل غة جعلها َّ
الت ناول ُّ
معياري تها ،لتدخل هي األخرى مجال العرفان وتنقل نشوة ذلك املجال
تتفو ق على
َّ
ّ
ّ
إال إذا عاشت َّ
الت جربة ُّ
الص َّ
َّ
وفي ة ،يقول األمير:
املتلقي ة التي لن تستشعر تلك الل طائف
وجماله ودهشته إلى الذ ات
ّ
ّ
َّ ّ
إال من أشرق فيه ما أشرق فيك" (َّ ، ) 5
ألن ترجمة ما ال ُي قال متعذ رة
عن ا إال أهل طريقتنا ،إذ ال يفهم عنك
"ال يفهم
َّ
ُّ
وأن األمر يتعل ق ُّ
خاص ة َّ
بالش عور ُّ
َّ
والل غة لها حدود تفصل ما يمكن قوله ّ
الص وفي الذي ُ"ي عاش
عم ا ال يمكن قوله،
وال ُي وصفُ ،ي كاب د وال ُي ترجم ،و ُي َت َذ َّو ق وال ُي َ
نق ّل " ( ) 6ذلك َّ
وفي قد بلغت منه َّ
أن ُّ
الص ّ
الد هشة مبلغها وأخذ به االنبهار
وحي ة مألته وأغلقت عليه منافذ َّ
الر َّ
باملطلق ّ
كل مأخذ ،هذه الحاالت ُّ
الت عبير ،فتواجد ،واشتاق وصعق ،وشطح،
َّ
الل طائف ومحاولة اإلحاطة بتلك َّ
الس بل صمتَّ ،
فافي ة التي ّ
اد ثر بها ُّ
وملا ض اقت به ُّ
الش َّ
الص ّ
وفي ،
ألن القبض على تلك
ا
َّ
َّ
قدسي ة على ّ
ّ
كل ما يحيط
األلوهي ة التي تضفي
والحب ونفحات
مليء بالجمال
لعالم
فوق كونه عجزا هو تشويه
ٍ
ٍ
ّ َّ
ُّ
بها ،لذلك ّ
الص مت يحافظ على ذلك اإلش عاع ُّ
فإن َّ
وراني ال ذي لن تنجح الل غة في اإلملام به ولو حاولت ،يقول
الن
ابن الفارض (: ) 7

ََْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ
ـارف
ف أ ل س ن م ن ي د ع ى بأ ل س ن ع ـ ـ ـ ـ ٍ
َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ
ص ْح ف إن َك أ ه ـ ـ ـ ـ ـل ُه
َو َم ـ ـ ـ ـا ع ن ه ُلم ْتف
َ
َّ ْ َ ْ ٌ ْ
عن َد ُه َج ُ
اه ُم ْس ك ٍة
َو في الص م ت س م ت

َ َّ
َ
ْ ُ
َ
العب َ
ارات ك ـ ـ ـ ل ـ ت
َو ق ـ ـ ْـد َع َب َرت ك ُّل
َ َْ َ َ ٌ َْ ُ ْ
إن ُق ْل َت َف ْ
اص ُم ت
و أ ن ت غ ريب ع ن ه

َ َ َْ ُ ُ ْ َ
َ
من ظ ن ه خ ْي َر ُم ْس ك ـ ـ ـت
غدا عبده

 - 1سعاد الحكيم :ابن عربي ومولد لغة جديدة ،ص.81:
 - 2املواقف ،ج ،1ص.479:
 - 3محمود محمود الغراب :شرح كلمات الصوفية ،والرد على ابن تيمية من كالم الشيخ األكبر محي الدين بن العربي ،منشورات املؤلف ،دمشق ،د.ط،
1981ص.222 :
 - 4املصدر السابق ،ص ص.74 ،73 :
 - 5املصدر نفسه ،ص.224:

 - 6أحمد بوزيان :املنحى الصوفي في الشعر العربي املعاصر ،من خالل ّالروادّ :
السياب ،صالح عبد الصبور ،خليل حاوي ،أدونيس ،البياتي ،مخطوط
رسالة ماجستير ،جامعة وهران ،1998 ،ص.288:
 - 7عمر بن الفارض :ديوان ابن الفارض ،دار صادر ،بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص .65 :
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َّ
ّ
َّ
الل غة املعيارية َّ
ألن ها لغة تعيينية ذات مدلول َّ
إن رحابة الفضاء ُّ
موج ه
الص وفي وات ساعه قد ضاقت عن احتوائه
ُّ
َّ
فيما "حركة ال ن شاط الل غوي الجمالي تقوم على تغيير مفهوم البعد الواحد واملدلول املوجه " ( ) 1والعمل على الغوص
َّ
في املجهول وإمداد اللغة بطاقة إيحائية فتكسب "املفردة َّال تي كان نطاقها َّ
يتحد د بلوني البياض و السواد
الد اللي
َّ ا
ا
باني وترسله جدائل َّ
قزحي ة " (ّ ، ) 2
متلو نة ُّ
َّ
ُّ
الر ّ
تمتص نورها من مشكاة الكون َّ
بتلو ن أحوال
وه اجة
موشوري ة
...خاصية
ُّ
َّ
ُّ
الص ّ
الل غة بذلك أن ّ
وفي  ،وتحاول
تقربه من حضرة الوجود ،وتعلو به إلى آفاق الال نهاية وتوقفه أمام روعة املطلق
َّ ُّ
الل غة" وإن لم تبلغ وصيد الكمال في َّ
َّ
املتجلي ة في الحضور
الت عبير عنه ،يكفيها أن تشهد عليه بوصفه الكينونة
ألن
َّ
ا
َّ
الد ائم الظ اهرة في َّ
ّ
للعلو للحلمُّ ،
للرؤيا ،للقلب  ،تنقل
الزمان واملكان واملنبثقة خارجهما في آن واحد" ( ) 3لتصبح لغة
ا
َّ
َّ
َّ
الل غة ُّ
الذ ات ُّ
الص وفية "ال تقول إال
الص وفية وإن لم تستطع تستعمل بعضا من مالمح ذلك املخبوء ألن
مخبوء
ّ
ا
َّ
َّ
ُ
ُ
صورا منها ،ذلك أن ها تجل يات للمطلق ،تجليات ملا ال ي قال ،وملا ال ي وصف ،وملا تتعذ ر اإلحاطة به" (. ) 4
ُّ
شك َّ
َّ
الروح ،وال َّ
مطي ة توصل ُّ
إن االرتقاء نحو املتعالي يحتاج إلى َّ
الص وفي إلى أصقاع ُّ
أن الجسر الل غوي هو وحده
َّ ُّ
القادر على ربط املعلوم بالالَّ معلوم ،الكائن البشري ببقية املدركا تُّ ،
الص ّ
ألن الل غة
كباث باملتلقي كمستجيب،
وفي
ٍ
َّ
ا
تكشف عن املوجود بل" هي املوجود ذاته منكشفا  ،وحيث ينكشف املوجود تخلق إمكانية الخطر ال ذي هو تهديد
َّ
قب ل الوجود" (َّ ) 5
للوجود من َ
ألن ترجمة ا لوجود مستعصية ،والل غة البشرية محدودة ،واملعرفة التي ينشدها
َّ
ُّ
الص وفي تنبئ َّ
َّ
الص وفي ال يضبطها قالب و"الحقيقة َّال تي يدركها بقلبه ومعراجه ُّ
ُّ
َّ
العرفي ة الظ اهرة لل غة
...الد اللة
بأن
البشرية اإلنسانية داللة خادعة " (َّ ) 6
َّ
ولكن جهد ُّ
ألن ها ال تشير مباشرة إلى املدلول وإ َّن ما ّ
الص وفي في اإلعراب
تلم ح له،
ا
َّ
الل فظي ملا يعايشه ،وللكشف عن املعاني َّال تي امتاحها من مملكة ُّ
الروح،
عن تجربته يدفعه دف عا إليجاد املعادل
ّ ُّ
َّ
ا َّ
ولترجمة ذاته َّ
الل غة ّ
َّ
تؤس س وحدها
يتكو ن باعتباره ذاتا إال في الل غة وعبرها ،ألن
ألن " اإلنسان ال يستطيع أن
مفهوم األنا في الواقع ،في واقعها َّال ذي هو واقع ا لكينونة" ( ) 7لذلك يجب َّ
الت وسل إلى األلفاظ والوقوف في حضرتها،
ُّ
ُّ
ا
َّ
مقن انا َّ
بديال َّ
الظ هور َّ
للت جربة ُّ
للت جربة نفسها" (. ) 8
الص وفية إذ " ليست الل غة إال
فوحدها تضمن
الت لفظ بها غيره َّ
خاص ة به أو خلق مفردة ال يستطيع َّ
َّ
قد ال ينجح ُّ
لكن ه
الص وفي في مح اولته نحت لغة
يستطيع اكتشاف عبارات جديدة ّ
ألن " طاقته على نحت مفرد جديد تظل محدودة على حين ًّ
أن طاقته على اإلضافة
ٍ
ٍ
َّ
إمكاني ة َّ
َّ
الت عبير عن معاني ه ،وقد تمك ن األمير عبد القادر
هي غير محدودة وغير متناهية" ( ، ) 9وبهذه اإلضافة تتاح له
َّ
الط ريقة  -من إيصال علمه ا َّلل دني إلى املتلقي َّ
ألن ه "ال يسمي األشياء بأسمائها َّ
َّ
قليدي ة املتداولة ،بل يحاول
الت
– بهذه

 - 1تامر سلوم :نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،الالذقية ،ط ،1983 ،1.ص .100 :
 - 2سليمان عشراتي :األمير عبد القادر املفكر ،ص .94 :
 - 3عاطف جودة نصر :الرمز الشعري عند الصوفية ،دار األندلس ،دار الكندي ،بيروت ،ط ،1978 ،1.ص .65 :
 - 4أدونيس :الصوفية والسريالية ،ص .23 :
 - 5عاطف جودة نصر :الرمز الشعري عند الصوفية ،ص .60 :
 - 6سيزا قاسم و نصر حامد أبو زيد :أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة ،ص .102 :
 - 7إميل بنفيست :الذاتية في اللغة ،ت :حميد سمير وعمر حلي ،مجلة نوافذ ،اململكة العربية السعودية ،ع ،1999 ،9.ص .64 :
 - 8جون كوهين :بنية اللغة الشعرية ،ت :محمد الولي ومحمد العمري ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط ،1986 ،1.ص.33 :
 - 9سعاد الحكيم :ابن عربي ومولد لغة جديدة ،ص .90 :
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ُّ َّ َّ
وحي ة ال تي عايشها واختبرها" ( ) 1وقد استعاذ باإلضافة من عجزه عن
أن يجد لها أسماء جديدة تناسب الحالة الر
ّ
اإلتيان بالجديد في املفردات وذلك ما نلمسه في مواقفه حيث يوظ فه ا بكثرة على نحو :ظاهر الوجود ،باطن الوجود
ّ
أعيان املمكنات ،نور
الحق  ،غيب الغيوب ،حقيقة الحقائق ،روح األرواح ،برزخ البرازخ ،نور األنوار ،عين الكمال،
عين اليقين ،حق اليقين ،مرآة الكون  ،حضرة امل لكوتية ،حضرة العلم ،حضرة الخيال  ،حضرة األسماء ،حضرة
َّ ُّ
التفصيل ،مقام املرآة ،عين الذات ،حضرة اإلحساسَ ،
الث بوت ،هيول ّ
نف س ّ
الكل  ،هيول الهيوالت،
الرحمن ،شيئي ة
عدم العدم ،أرض السمسمة...
ا
َّ
ًّ
لغويا يخالف املعتاد َّ
ألن األلفاظ " كل ما اختلفت
بهذه االستعماالت الجديدة استطاع األمير أن يثبت للطائفه وجودا
ا
َّ
مراتبها على عادة أهلها كان وشيها أروع وأجهر" (َّ ) 2
صادمة َّ
ألن ها ستكون
ألو ل وهلة كونها قائمة على " الت شويق للبحث،
ُّ
َّ
َّ
والسؤال ،ومعرفة املجهول ُّ ،
ّ
الال نهاية" (َّ ) 3
بجمالي ة فائقة مدهشة وتفتح
مم ا يجعل الل غة تتدث ر
والد خول في حركة
ا
واسعا الحتماالت أكثر وتنش ئ مساحة جديدة لل فهم قوامها ّ
الت أويل ،وت ّ
ّ
قرائي مغاير يتجاوز
ؤس س ملسار
املجال
َّ
َّ
الظاهر الل فظي للخطاب ُّ
الص وفي وذلك بطمس بنية املعيار والقضاء على نوع القراءة ال تي تنسب إليه.
ا
كشفي ة تتجاوز َّ
الش ائع من َّ
إن تجربة الكشف عند ُّ
َّ
الت عابير وتضرب بلغة الفالسفة واملناطق ة
الص وفي تفترض لغة
عرض الحائط ،ذلك َّ
ّ
املتصو فة هي لغة القلب والحلم واملاوراء ،لغة تقف
أن لغة الفلسفة هي نتاج العقل فيما لغة

الروح وتتجاوز نفسها كما يتجاوز ُّ
على عتبات املطلق وتالمس تخوم الغيب وتمتاح من فيض ُّ
الص وفي نفسه لتصل
َّ َّ
َّ َّ
َّ
ّ
الل ذة العامة َّ
للن ص هي ّ
كل ما يتجاوز
تتحق ق لذ ة القراء ة ألن "
لخفي ة ال تي تقبع داخل قلبه وبالت الي
إلى األسرار ا
َّ
املعنى املفرد الشفاف ،هي ما يتولد فينا عندما نرى صلة أو مدى أو إشارة حين نقرأ ،فهذا االنتهاك للت دفق املتتابع
َّ
َّ
َّ
البرئ للنص هو ما يمنحنا الل ذة " ( ) 4ف فعل الكشف – إذن  -هو ال ذي يثير تلك الن شوة في اقتناص"البك ر من املباهج
ّ
ّ
َّ
َّ
اإليحائية ،وملا يتوارى َّ
طي الكلمة أو تحت لبوسها من فذيذ املعاني والل طائف" ( ) 5ال تي تسمو بالل غة وتحل ق بها"
يجردها من مادتها َّ
َّ
الزائلة ويكسبها من الخصائ ص ما هو مطلق ٌّ
روحي ة إلى عالم ّ
أزلي " ( ) 6ويدخلها م دار
على أجنحة
ُّ
َ
َّ
ُّ
َّ
الن ور
لتتشرب أش ع ته وتض ئ املناطق املعتمة في املتن الص وفي.
َّ
ُّ
الص وفي  -كما سبقت اإلشارة  -هي فضاء الال محسوس والالمرئي
ولئن كانت وجهة
ُ
ا
َّ
َ
انتقاال من العالم الواقعي امل ثق ل برواسب املادة إلى العالم امل ثالي املفعم بالش َّ
فافي ة فكذلك انت قل
ورحلته كانت
ُّ
ُّ
َّ
ّ
الص وفي" من الل غة الت صويرية في انتمائها للحي ز الواقعي واألرض ي إلى لغة التصوير في تعل قها باملجال َّ
ُّ
الس ماوي
ا
َّ ُّ
الل غة العادية عاجزة أمام تلك الفيوضات َّال تي تبعث على َّ
َّ
والص دمة،
الد هشة واالنبه ار
واملطلق" ( ، ) 7يقينا منه أن
َّ
ُّ
َّ
َّ
ّ
واحد ،
محل
الحلمي ة لغة الحب ّهذا ال ذي" ال يجتمع مع العقل في
وتتجاوز منطق العقل ،وال ملجأ إال إلى الل غة
ٍ
ٍ
 - 1فؤاد صالح السيد :األمير عبد القادر متصوفا وشاعرا ،الوطنية للكتاب ،الجزائر ،د.ط ،1985 ،ص .157 :
 - 2أبو حيان التوحيدي :املقابسات ،تح:حسن السندوبي ،دار املعارف للطباعة والنشر ،تونس ،ط ،1991، 1 ،ص37:
 - 3أدونيس :الصوفية والسريالية ،ص145:
 - 4رامان سلدن :النظرية األدبية املعاصرة ،ت :جابر عصفور ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزي ـ ــع القاهرة ،د.ط ،1998 ،ص122:
 - 5سليمان عشراتي :األمير عبدالقادر املفكر ،ص91:
 - 6خناثة بن هاشم :الرؤيا والتشكيل في الشعر الصوفي ،مخطوط رسالة ماجستير ،جامعة تلمسان ،1990 ،ص43:
 -7املرجع نفسه ،ص51:
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َّ
الحب يناقض حكم العقل ،فالعقل ُّ
فال َّ
ّ
للن طق ،والتهيام للخرس" ( ) 1هذا التناقص ال ذي حملته
بد أن يكون حكم
ّ
ُّ
الص وفية في موضع ّ
الل غة قد وضع ُّ
االت هام حيث القوا " َّأي ما عنت الط راح بعضهم طري قة االستسرار ولجهرهم بهذه
ُّ
الل غة في حال بسطهم وسكرهم " (.) 2
في حين أن َّلغتهم ليست "لغة إلحاد وغطرسة َّ ،
ولكن ها في الحقيقة لغة أناس أرادوا أن يصفوا هللا فوصفوا أنفسهم
املحم دي فوصفوا أنفسهم لشعورهم َّ
لشعورهم َّ
حي َّ
َّ
بأن ه ٌّ
فع ال فيهم" () 3
بأن ه هويتهم ،و أرادوا أن يصفوا ُّ
الروح
خاص ة إذا بلغ منهم َّ
لقو ة الواردات اإللهية َّال تي ُت ّ
الس امع َّ
الت واجد مبلغه فنطقوا بعبارات يستغربها َّ
َّ
غي بهم عن
أنفسهم.
ا
ُّ
لقد حاول ُّ
َّ
لفظي ة ّ
معان  ،و سعى – دائبا  -لي هادن الل غة مع
لكل ما يمور ف ي أعماقه من
الص وفي أن يجد معادالت
ٍ
املاوراء ،وليجعلها تعد بالكثير وتتوق ّ
لفك ألغاز الوجود وإن عجزت عن قول الجمال فيكفي أن توجد له أصداء في
َّ
ُّ
يء  ،ويمكن ّ
كل ش يء ّ
الل غة وحدها وداخلها يمكن تشبيه ّ
يء أن يجد صداه ،عل ته،
ثناياها ف ـ" بواسطة
ألي ش ٍ
بكل ش ٍ
ّ
َّ
ُّ
َّ
ّ
تشابهه ،وتع ارضه وصيرورته في كل مكان " ( ) 4ذلك أن الد اللة الص وفي ة داللة عرفانية ذوقية تبحث لها عن تمثيل
َّ
ّ
لفظي بمقدوره أن ّ
وبالتا لي ّ
َّ
َّ
ّ
وشرعي تها
تستمد وجودها
صوفي ة
يؤس س ملصطلحية
واف
بتقرير
يزو د املتلقي
وجداني ٍ ٍ
ٍ
ّ
من صميم َّ
الر ّ
الل غة ُّ
ّ
الت جربة ُّ
صوفي ٍ آلخر حسب عمق
الص وفية ذاتها تختلف من
وحي ة التي عاشها العارف  ،على أن
َّ
صو ف  ،ففرق شاسع بين منطق املريد املبتدئ ومنطق َّ
وأقدمي ة االنتساب إلى َّ
َّ
الت ّ
َّ
الش يخ ال ذي بلغ املرحلة
الت جربة
تتكس ر الكل مات في فمه ويتعذر ع ليه َّ
ّ
ّ
َّ
الت عبير لوقوع ه في الحال
فاألو ل – ولقلة خبرته – قد
الن هائية في تجربته ،
ّ
ال ذي يرد عليه دون انتظار ومن ثم لن يحالفه التوفيق في تأسيس خطاب صوفي  ،فيما يستطيع الشيخ أن ينقل
َّ
ا
ا
َّ
إال في حالة الفناء َّ
جل حاالت وجده ّ
فإن ه يعجز عن اإلحاطة بتلك الحالة ال ت ي ال
مكو نا بذلك خطابا قائما بذاته ،
َّ
َّ
َّ
ّ
بلغة غير مفهومة تحتاج إلى تأويل .
يبلغها إال م ن دخل املقام األعلى وبالت الي فقد يعب ر الش يخ عن فنائه ٍ
َّ
الص وفي ّ
الس مو يحاول ُّ
يمي زه عن غيره كونه وصل إلى ما ال قدرة إلنسان عادي أن يصله ،هذا ُّ
إن سمو مقام ُّ
الص وفي
ا
ًّ
أن يسحبه ليوصله إلى مملكة الكتابة َّ
فيت خذ بذلك وجودا عينيا يتمكن اآلخر من التواصل معه ،لذلك نجده يعمد
إلى ابتكار لغة سامية ليستأمنها على أسراره هذه التي تختفي في ثنايا املسكوت عنهَّ ،
ألن مجال املسكوت عنه هو
الد ارس على عتب ات َّ
يستفز القارئ ويستدعيه إلى استنطاقه و"وحده َّال ذي يضع َّ
ّ
الت وغل في مدن
وحده الذي
ّ
َّ
َّ
األعماق أين تربض ماه ية النص متكت مة غاية الت كتم" ( ) 5ألن الخطاب ُّ
ّ
يصرح بمعانيه وال يكشف عن
الص وفي ال
خباياه َّ
الص وفية حيث يجد لها ا
وإن ما يوكل هذه املهمة إلى القارئ الفائق َّال ذي يستطيع احتضان املعاني ُّ
صد ى في

أعماقه أو ّ
تهي ؤا في أفق ه يسمح باالنفتاح أك ثر الحتوائها.
ا
ا
الت ُّ
والص وفية َّإن ما عمدوا إلى لغة َّ
ُّ
كت م خوفا على أسرارهم فهم "يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف
ّ
والس تر على من باينهم في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على األجانب
عن معانيهم ألنفسهم ،واإلجمال
 - 1محمود محمود الغراب :شرح الكلمات الصوفية ،ص321:
 - 2عاطف جودة نصر :الرمز الشعري عند الصوفية ،ص349:
 - 3محمد جالل شرف :دراسات في التصوف اإلسالمي :شخصيات ومذاهب،دار النهضة العربية ،بيروت ،د.ط ،1984 ،ص354:
 - 4هنري ميشونيك :راهن الشعرية ،ت :عبد الرحمن حزل ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط ،2003 ،2.ص.56 :
 - 5محمد لطفي اليوسفي :الشعر والشعرية :الفالسفة واملفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه ،الدار العربية للكتاب،د،ط،1992،ص292:
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ّ
ا
خاص ة َّ
قرائي جديد ،ذلك َّ
وأن الخطاب ُّ
َّ
ّ
غيرة منهم ع لى أسرارهم أن تشيع في غير أهلها" () 1
أنه
الص وفي ينظ ر ملسار
ٍ
يربك القارئ العادي ومن َّ
ثم "يربك القراءة...فتدينه ،وهي إذ تدينه تريد أن تلغيه بدل أن تقرأه"( ، )2وهذا ما عاناه
الص وفي في البدايات األولى لظهوره أل َّن ه جاء بمضامين مخ تلفة واستعماالت جديد ة ُّلل غة ،فمع َّ
الت ُّ
الخطاب ُّ
صو ف
ا
ُّ
ُّ ا
َّ
َّ
تحوال في
والكوني ة وترتقي لتصبح كيانا  ،وتشهد
خاصي ة تفوق كونها أداة تواصل لتدخل الوجود
اكتسبت الل غة
دالالتها حيث ُّ
تمتد أكثر لتستوعب املطلق وتحاول احتواء الفكر على امتداده ،يقول جبران" :الفكر طائر من طيور
ولكن ه ال يستطيع أن يطير" (َّ ، ) 3
الفضاء ،يمكنه أن يبسط جناحيه في قفص األلفاظَّ ،
ألن اللغة محدودة واألفكار ال
ا
تحد ومع ذلك ال يمكن أن يستغني الفكر عن اللغة ،وهذا "ال يبرهن على ارتباطه بعبارة معينة فيمكن دائما أن
نربط الفكر املجرد بعبارات مختلفة"( )4ألن عال م املجرد فضاء رحب ال تسعه القوالب اللغوية الجاهزة والصوفي –
ا
في سفره – قد نهل من ذلك العالم سعيا منه إلى بلوغ الدرجات العلى من املعرفة اإللهية عبر رياضات ومجاهدات
تستدعي من الصوفي التحلي بصفات معنية.
كل هذه الطقوس الصوفية تتطلب لغة بإمكا نها أن تمارس هي األخرى تلك الطقوس التي " ال يمكن العبارة عنها
على التحقيق بل تعلم باملنازالت واملواجيد وال يعرفها إال من نازل تلك األحوال وحل تلك املقامات" ( ) 5ألن طبيعة
تلك الواردات هي طبيعة ذوقية ال يصل إليها إال الذوق ،يقول أبو حمزة الخرساني (: ) 6
َ
َ ْ ُ
َ َ
َ
َّ
ُ ْ
ُ
َو سري ُي ْب دي َم ا َي ق و ُل ل ُه ط ـ ـ ـ ـ ْـر في
أ َه ُاب َك أ ن أ ْب دي إل ْي َك ال ذي أ خ في
ْ
َ
من َك َأ ْن َأ ْك ُت َم َ
اله َو ى
ن َه اني َح َي ائي
ََ
َ
َ َّ
ُ َ
تل ط فت في أ مري ف أ ْب َد ْي ت ش اهدي

َ ْ
َ
َ َْ َ
ْ
َو أ غ ن ْي ت تي بالف ْه م من َك َع ن الك ش ف
ُّ ْ
ُّ ْ
َ َ
إل ى غ ائبي َو الل ط ف ُي ْد َر ُك بالل ط ف

َّ
َّ
الص وفي في َّ
أكبر من الل غة ،تلك هي َّ
كل ما جهد ُّ
الت جربة ُّ
الت عبير عنها أمعن في تشويهها ،ومن َّ
ثم فتح
الص وفية ال تي
ُّ
َّ
اإلرسالي ة بالعجزُّ :
الل طائف ُّ
َّ
الص وفية أصيب ُّ
الص ُّ
وفي  ،املتلقي ،والل غة
كل أطراف
على نفسه أبواب اإلدانة .فأمام
ثالثتهم أمام الحضرة اإللهية وجالل ها وكل ُّطرف له طاقته الخا ُّ
ص ة على استيعاب ذلك الجاللٌّ ،
وكل له موقفه من
َّ
فالص وفي – في سعيه  -قد عايش تلك َّ
ُّ
الر َّ
الت جربة ُّ
وحي ة بكل أبعادها ،فهو برزخ بين عالم الل طائف
تلك الحضرة:
َّ
ُّ
والوجدان واإلشراقات واألنوار ،وبين الواقع األرض ي ،ثم تليه ا لل غة محاولة أ ن تحيط بكل مدارات الن ور التي المسها
َّ
َّ
ُّ
ُّ
لتوس الت العارف ومراوداته ال تي
تمتد مستجيبة
الص وفي وأن تحمل إشعاع ذلك العالم العرفاني البهيج وأن
َّ
يسعى من ورائها إلى القبض على َّ
الد هشة ُّ
الص وفية في بكارتها وصفائها لينقلها إلى املتلقي هذا ال ذي يتوس ل هو
األخر أفقه ليستضيف ذ لك الجديد املفاجئ ،وليكون في مستوى ّ
الرسالة املوجهة إليه.

 - 1أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري :الرسالة القشيرية ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1،1998،ص89:
 - 2محمد لطفي اليوسفي :الشعر والشعرية ،ص143:
 - 3جبران خليل جبران :النبي ،عربه األرشمنديت أنطونيوس بشير ،طال سدار ،دمشق ،ط ،1987 ،2ص.79:
- 4جان كوهين :بنية اللغة الشعرية  ،ص 33 :
 -5أبو بكر محمد بن إسحاق الكالباذي :التعرف ملذهب أهل التصوف ،علق عليه  :أحمد شمس الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط،1933 ،1
ص100:
 - 6الرسالة القشيرية ،ص.209 :
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ا
ُّ
َّ
رحما للحمل من َّ
الل غة بين ُّ
األو ل  ،وللوضع وامليالد أمام الث اني ،وبين مشاق الحمل ومخاض
الص وفي واملتلقي
وتبقى
َّ
ّ
ّ
ُّ
تبن ايا أو إلغاء .ا
الوالدة يتراءى وجع الص وفي وذعره على معانيه ال تي يحد دها املتلقي
قائمة املصادر واملراجع:
ً
أوال  :باللغة العربية العربية:
 -1أدونيس ،علي أحمد سعيد - :سياسة الشع ـ ـ ـ ـ ــر ،دار اآلداب ،بيروت ،ط.1996 ،2.
 -2الصوفية والسوريالية ،دار الساقي ،بي ــروت ،ط.1992 ،1.
 -3جودة نصر ،عاطف -:الـرمـز الشعـري عند الصوفية ،دار األندلس ،دار الكندي ،بي ـ ــروت،ط.1978 ،1.
 -4الجزائري ،األمير عبد القادر - :كتاب املـواقف في التصوف والـوعظ واإلرشاد ،األجزاء الثالثة ،دار اليقظة العربية ،دمشق،
ط.1967 ،1966 ،2.
 -5جالل شرف ،محمد - :دراسات في التصوف اإلسالمي :شخصيات ومذاهب،دار النهضة العربية ،بيروت ،د.ط.1984 ،
 -6الحكيم ،سعاد - :ابن عربي ومولد لغة جديدة ،املؤسسة الجامعي ـ ــة لل ـ ــدراسات والنشر والتوزيع بيروت ،ط.1991 ،1.
 -7الكالباذي ،أبو بكر محمد بن اسحاق - :التعرف ملذهب أهل التصوف ،تع :أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط.1993 ،1.
 -8لطفي اليوسفي ،محمد - :لحظة املكاشفة الشعرية (إطاللة على مدار الرعب) ،دار سراس للنشر ،تونس ،د.ط.1998 ،
 -9الشعر والشعرية ( الفالسفة واملفكرون العرب ما أنجزوه وما هفواإليه) ،الدار العربية للكتاب ،د.ط.1992 ،
 -10محمود ،مصطفي  -:األعمال الكاملة ،دار العودة ،بيروت ،ط.1982 ،1.
 -11محمود الغراب ،محمود -:شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية من كالم الشيخ األكبر محي الدين بن العربي ،منشورات
املؤلف ،دمشق ،د.ط.1981 ،
ّ
 -12سلوم ،تامر -:نظرية اللغة والجم ـ ـ ــال في النقد العربي ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،الالذقية ،ط.1983 ،1.
 -13عشراتي ،سليمان - :األمير عبد القادر املفكر :مساجالت في قضايا اللغة واملعرفة وفقه الخطاب القرآني ،دار الغرب للنشر
والتوزيع ،الجزائر ،د.ط.2002 ،
 -14ابن الفارض ،عمـر - :ديوان ابن الفارض ،دار صادر ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
ّ
 -15صالح ّ
السيد ،فؤاد - :األمير عبد الق ـ ــادر الجزائري
متصوف ــا وش ـ ــاعرا ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،د.ط.1985 ،
 -16قاسم ،سيزا وحامد أبو زيد ،نصر - :أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة :مدخل إلى السيميوطيقا :مقاالت مترجمة
ودراسات ،دار إلياس العصرية ،القاهرة ،ج ،1.ط.1986 ،2.
 -17القشيري ،أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان - :الرسالة القشيرية ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط.1998 ،1.
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 -18التوحيدي ،أبو حيان - :املقابسات ،تح :حسن السندوبي ،دار املع ــارف للطباعة والنشر ،تونس ،ط.1991 ،1.
 -19ابن خلدون ،عبد الرحمن - :شفاء السائل لتهذيب املسائل ،تع :اغناطيوس عبده خليفة اليس ــوعي ،املطبعة الكاثوليكية،
بيروت ،د.ط ،د.ت.
ًّ
ثانيا :املترجمة.
 -20ولسن ،كولن - :الشعر والصوفية ،ت :عمر الديراوي أبو حجلة ،منشورات دار اآلداب ،بي ـ ـ ــروت ،ط.1979 ،2.
 -21كوهين ،جون - :بنية اللغة الشعرية ،ت :محمد الولي ومحمد العمري :دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط.1986 ،1.
 -22ميشونيك ،هنري - :راهن الشعرية ،ت :عبد الرحمن حزل ،منشورات اإلختالف ،الجزائر ،ط.2003 ،2.
 -23سلدن ،رامان - :النظرية األدبية املعاصرة ،ت :جابر عصفور ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزي ـ ــع القاهرة ،د.ط.1998 ،
 -24خليل جبران ،جبرانّ - :
النبي ،عربه :األرشمنديت أنطونيوس بشير ،دار طالس ،دمشق ،ط.1987 ، 2.
ً
ثالثا :املخطوطات:
 -25بوزيان ،أحمد - :املنحى الصوفي في الشعر العربي املعاصر من خالل ّالروادّ :
السياب ،صالح عبد الصبور ،خليل حاوي،
أدونيس ،البياتي ،مخطوط رسالة ماجستير ،جامعة وهران.1998 ،
 -26بن هاشم ،خناثة - :الرؤيا والتشكيل في الشعر الصوفي ،مخطوط رسالة ماجستير ،جامعة تلمسان.1990 ،
ً
رابعا :الدوريات:
 -27آفاق الثقافة والتراث ،مجلة ،اإلمارات ،ع ،23.السنة الثامنة "- :2001 ،منزلة تحليل الخطاب في فلسفة اللغة" ،د.الزواوي
بغورة.
 -28ن وافذ ،مجلة ،اململكة العربية السعودية ،ع" -: 1999 ،9.الذاتية في اللغة" إميل بنفينست ت:حميد سمير وعمر حلي.
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سفِر املتاهة يف جغرافية الرمال املتحركة قراءة يف قصيدة أوديسيوس اجلديد للشاعر نضال القاسم
Book the maze in the geography of shifting sand Reading in the new Odysseus poem of the struggle of
Nidal kacem

 سامية صالح غشير.د
 الجزائر- عنابة- جامعة باجي مختار
Samia saleh ghechir
University Baji Mokhtar, Annaba/ Algeria

 محمود خليف خضير الحياني.د
 العراق/  املوصل،الجامعة التقنية الشمالية
Mahmoud Khalif Khudair Obaid Hayani
Northern Technical University, Mosul / Iraq

Abstract:
There is no doubt that the modern Arabic poem began to search for cognitive objectivity through intertwining or
dialogue with ancient Greek mythology. One of the concepts of truth, goodness and beauty, everything tries to
understand the ancient human mind archived in myths, legendary knowledge is art, and art is knowledge. If we
want to search for the use of these myths in the modern Arab poetry, from poetry to infinite poets to the present,
we can discover that the specificity of the Palestinian poet who holds the cause of an occupied homeland, has
worked to employ all the myths that can serve his cause in Expressing his commitment to the Palestinian cause,
and those who review the Palestinian poetry touch the intensity of employment of legends that carry tragedies
and suffering, alienation and alienation, and these meanings were manifested clearly in the myth of Troy and its
legends related to them, especially the legend of the journey back to "Odysseus", the strong relationship between
the The Trojan tragedy and the Palestinian cause were formed in the consciousness of the Palestinian citizen. The
tragedy of Troy, which was manifested in the burning, killing and complete end of the city's existence, was met by
a process of Judaization and an end to the Palestinian cause. Palestinian poets tried to employ them in poetic text
by symbol, mask technique, or eavesdropping. Absorption, modification, and constant dissolution of the meanings
and events of this myth gave depth to the poetic form, and a depth in the meaning that has become a universal
human sense, felt by every Arab and Muslim human, which can be discovered in the poem of the new Odysseus
poet Nidal al-Qasim, who used this myth to express Human and ontological meanings to which every Palestinian
citizen dreams of returning to Palestine.
Key words: book- alienation- maze- legend.
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ملخص:
الشك أن القصيدة العربية الحديثة بدأت تبحث عن املوضوعية املعرفية عن طريق ّ
التناص أو الحوار مع األساطير اليونانية
القديمة ،إذ تسجل أكثر كتب التاريخ والفلسفة بأن االسطورة شكلت في بداية تشكيل الشعوب تقنية سردية حاولت أن توصل
فلسفة انطولوجية ومعرفية تتجلى فيها طفولة العقل القديم وقدرته على تكوين كينونة واحدة من مفاهيم الحق والخير والجمال،
فكل ش يء يحاول أن يفهمه العقل البشري القديم أرشفه في االساطير ،فاملعرفة االسطورية فن ،والفن معرفة  .وإذ اردنا أن نبحث
ّ
عن استعمال هذه األساطير في الشعر العربي الحديث بداية من السياب وإلى ما النهاية من الشعراء إلى الوقت الحاضر ،فإننا يمكن
أن نكتشف أن خصوصية الشاعر الفلسطيني الذي يحمل قضية وطنا محتال ،عملت على أن يوظف كل االساطير التي يمكن أن
تخدم قضيته في التعبير عن التزامه تجاه القضية الفلسطينية ،ومن يراجع الشعر الفلسطيني يتلمس كثافة التوظيف لألساطير
التي تحمل مآسيا ومعاناة وغربة واغتراب ،وقد تجلت هذه املعاني بصورة واضحة في اسطورة طروادة ومتعلقاتها من األساطير التي
ارتبطت بها والسيما أسطورة رحلة العودة ل"أوديسيوس" ،فالعالقة املتينة بين أسطورة طروادة والقضية الفلسطينية تشكلت في
وعي وذات املواطن الفلسطيني ،فقد كانت مأساة طروادة التي تجسدت في الحرق ،والقتل ،واإلنهاء الكامل لوجود هذه املدينة،
قابلها عملية تهويد وإنهاء للقضية الفلسطينية ،أما فكرة العودة التي تمثلت في عودة أوديسيوس إلى وطنه  ،فإنها أصبحت بمثابة
ّ
الشعري عن طريق الرمز ،أو تقنية القناع ،أو ّ
أمثولة حاول الشعراء الفلسطينيين توظيفها في ّ
التناص  .فاالمتصاص،
النص
ّ
ّ
والتحوير ،والتذويب املستمر ملعاني واحداث هذه االسطورة أعطى عمقا في الشكل الشعري ،وعمقا في املعنى الذي تحول إلى معنى
إنساني شامل ،يستشعره كل إنسان عربي ومسلم ،وهو ما يمكن أن نكتشفه في قصيدة أوديسيوس الجديد للشاعر نضال القاسم
معان إنسانية ،وأنطولوجية ،يستجيب لها كل مواطن فلسطين يحلم بالعودة إلى
الذي استعان بهذه االسطورة لكي يعبر عن ٍ
فلسطين.
سفر ،املتاهة ،االغتراب ،االسطورة .
الكلمات املفاتيح ِ :
سفر املتاهة واالغتراب
ِ
ّ
إن مفهوم االغتراب يكشف عن تنوع استعماله وتعدد معانيه ،فقد استثمر هذا املصطلح بمعنى انعدام السلطة واالنخالع
وانعدام املغزى في واقع الحياة ،واإلحباط واالنفصام عن الذات و(األنوميا)( ، )واالستياء ،والتذمر ،والعداء ،والعزلة ،واالنفصال
عن املكان ..الخ ،وإن بعض هذه الفروق في املعنى قد تكون ثانوية أو هامشية مادام املضمون الجوهري يظهر فيها جميعا بصورة أو
بأخرى( ،)1وإذا أردنا أن نمرحل سيرورة مفهوم االغتراب بثالث مراحل ما قبل هيجل ،ومرحلة هيجل ،و ما بعد هيجل ،إذ تقدم
املدونات قبل هيجل فكرة ،وكلمة االغتراب في كونها تحمل جانبا لغويا إشاريا يستعمل بصورة تلقائية وعرضية غير مقصودة ،فقد
كانت الكلمة الالتينية( )alinatioترد في سياقات مختلفة ،سياق قانوني يش ي بمعنى انفصال امللكية عن صاحبها وتحولها إلى آخر ،
() ـ إن مصطلح االنوميا حسب دور كهايم حالة تدهور املعايير التي تضبط العالقات االجتماعية فتنشأ عن ذلك أزمات حادة بين عدة فئات
متنافسة أو متناحرة ما يهدد اإلحساس بأهمية التضحية في سبيل املجموع اذ تستعمل الفئات القوية وسائل غيرعادلة في فرض أرادتها على الفئة
الضعيفة ما يهدد التماسك االجتماعي  ،وهو من صلب مفهوم االغتراب الدوركهايم  ،ينظر حليم بركات  ،االغتراب في الثقافة العربية (، ،بيروت :
مركزدراسات الوحدة العربية ،) 2006 ،ط : 1ص  43ـ . 44
 1ـ قيس النوري ،االغتراب  ،اصطالحا ومفهوما وواقعا ،مجلة عالم الفكر ، 1979،مجلد ، 10العدد ، 1وزارة األعالم الكويتية  ،الكويت  ،ص 13 :
.
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وسياق نفس ي اجتماعي في انفصال اإلنسان عن ذاته ومخالفته ملا هو شائع في املجتمع ،وسياق ديني بمعنى انفصال اإلنسان عن
هللا  ،ولعل هذه املعاني ال تبتعد كثيرا عن داللة الكلمة في املعاجم والقواميس العربية في معانيها الدينية والنفسية واالجتماعية(،)*
وإن تداولية الكلمة في سياقاتها املختلفة أدى إلى أن تحمل معانا مزدوجة بين السلبية وااليجابية( ،)1تعززت بصورة ملحوظة في
نظريات العقد االجتماعي الثاوية في معنى التنازل والتخلي عن الحقوق الطبيعية من أجل املجتمع في معناها السلبي في فكرة تأسيس
الدولة الفردية القوية في فلسفة هوبز ولوك ،والتي أصبحت عند جان جاك روسو معنى مزدوجا ،فاملعنى االيجابي في حالة العقد
االجتماعي ،واملعنى السلبي في فلسفته النقدية ( نقد الحضارة واملدينة واملجتمع الحديث)( ،)2إال أنها انتقلت من الداللة اللغوية
التداولية إلى مصطلح االغتراب وعلى نحو منهجي ومفصل عند "هيجل" الذي أطلق عليه أبو االغتراب ،ولكن بقيت االزدواجية في
معناها السلبي وااليجابي( )في فلسفة هيجل  ،فالداللة االيجابية في تخارج الروح وتجليها على نحو إبداعي في الطبيعة ،والسلبي في
عدم قدرة الذات على التعرف على ذاتها في مخلوقاتها من األشياء واملوضوعات( ، )3ولكن داللته االصطالحية بعد "هيجل" لم
تحافظ على حالة االستقرار والثبات  ،فقد تعرضت النتهاك وانزياح في كينونة املصطلح مستقرة على داللة اصطالحية أحادية
سلبية متنوعة مرتبطة بالعصر متبلورة في فكرة أن االغتراب مرض العصر على وفق تيارات فلسفية ونقدية ،فاالغتراب الديني عند
"فيورباخ"  ،واغتراب العمل عند "ماركس"  ،واالغتراب الوجودي الزائف غير األصيل وسقوط اإلنسان في الفكر الوجودي عند
"هيدغر" و"سارتر" وغيرهم  ،متحولة إلى أداة كشف وفضح ونقد االستبداد والسياسة ،والقهر االجتماعي ،والجمود الديني،
والكبت الجنس ي ،والتغييب بمختلف أشكاله التي انتشرت في املجتمع املعاصر مهددة إنسانية اإلنسان في فكر نقاد املجتمع الجدد
ماركيوز ،وهابرماس ،واريك فروم ،وكارين هورني  ،ودوركهايم( ، )4أما كون االغتراب هاجسا إبداعيا فتجسد في كينونة مبدعين
وجدوا في حالة اغتراب سسيولوجي إبداعي عن الوجود واملجتمع والذات ولحظة الالمنتمي عند سارتر  ،وبيكت ،وكولن ولسون ،
وبريخت(، )5ولعل االغتراب املكاني واالنفصال عن الوطن الذي يش ي به مفهوم االغتراب يرتبط عالئقيا مع معنى أو داللة النفي
واإلبعاد عن األوطان ،أو ضربا من العقاب السياس ي تعمل ظروف السلطة بموجبه على عزله وإبعاده قهرا عن الوطن جسديا
وروحيا وثقافيا محولة خطابه ،والسيما املبدع أو املثقف إلى خطاب هامش ي  ،إذ إن خطاب املثقف أو املبدع يعاني حالة اغتراب
ونفي ،فهو يدرك الواقع عبر تمثيالت أو تصورات ما تتضمن دائما شيئا من التشويه واإلزاحة العنيفة للواقع بوصفه واقعا ،وبذلك
❖ ( )*ـ إن مفهوم االغتراب نجده في املعاجم العربية ينطوي على اشتقاقات صرفية ولغوية كثيرة تقترب من داللة املكان والزمان فقد جاء في
َ
َ
ُ
واملغرب بمعنى واحد  ...والغ ْر ُب  :غيوب الشمس  ،غربت الشمس تغرب غروبا  ،كما بين صالة العصر إلى مغيربان
لسان العرب بان الغ ْر ُب
الشمس أي وقت مغيبها واملغرب في األصل موضع الغروب ثم استعمل في املصدر والزمان  ...ويشتق منه داللة البعد والذهاب والتنحي في
قولنا غاب القوم  :ذهبوا= في املغرب  ،واغربوا أتو الغرب  ،والتغريب  :النفي عن البلد  ،ينظر أبن منظور ،لسان العرب  ، ،صححه وروجع
بمعرفة نخبة من السادة األساتذة املختصين  (،القاهرة  :دارالحديث  . ) 2003 ،مادة غرب ،مج . 589 -586: 6
 1ـ محمود رجب ،االغتراب  (، ،االسكندرية  :منشأة املعارف : ،)1987 ،ص . 12/1
 2ـ ريتشارد شاخت  ،االغتراب  ،ترجمة كامل يوسف حسين (،بيروت  :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، )1980 ،ط  ، 1ص 71 :ـ 73
() ـ ان فكرة االيجابية تتمثل في نظرهيجل بالعمل على أنها نشاط خارجي يحقق اإلنسان من خاللها ذاته ويتحول بفضلها من فرد جزئي إلى إنسان
كلي اجتماعي  ،أما الجانب السلبي في نظرهيجل فيتمثل بالعمل من حيث انه ينفصل عن صاحبه إلى الحد الذي يصبح معه قوة مضادة له تسلبه
ذاته وال يتعرف فيه على نفسه  ،ينظر حليم بركات  ،االغتراب في الثقافة العربية ،ص  37 :ـ . 38
 3ـ محمود رجب ،االغتراب ،ص 159 :ـ . 174
 4ـ شاخت  ،االغتراب ،ص  124 :ـ . 250
 5ـ ينظرعلي محمد يوسف  ،سيسيولوجيا االغتراب اإلبداعي  ،قراءة نقدية منهجية في فلسفة االغتراب ( ،املوصل :مطبعة الشارقة ، )2006 ،ص:
 53ـ  . 60و كولن ولسون  ،الالمنتمي  ،ترجمة أنيس زكي حسن (،بيروت  :داراألدب )، 1983 ،ط ، 3ص  27:ـ . 209
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تكون مرجعية املبدع قائمة على أساس غير واقعي وغير وطني  ،إذ إن جوهرية املبدع منفية في أي وطن بوصفه صاحب نص يمثل
الواقع ويشن حربا عليه في الوقت نفسه والسيما إذا كان النص يستشرف آفاقا بديلة للواقع( ،)1فحالة املثقف و املبدع املنفي
تتجلى في عدم محايثته مع السلطة ،لذلك فإنه يعيش حالة الوسطية في عدمية االنسجام الكامل مع املحيط الجديد وال قدرته
على االنعتاق من عبء البيئة املاضية وعليه  ،فإنه يكون على الدوام هامشيا  ،مما ينطوي على قدر من الحرية في سياق ما يعمل
وما ينتج  ،وبذلك فإن الصيرورة والوعي اإلبداعي هو في الحقيقة نتاج الواقع الجديد واقع دينامية وحركية النفي التي تتجسد في
عالقة حميمة بين اللغة والنفي مكونة سلطة للمنفي على الكتابة واللغة مولدا رؤيا حادة توفرها مجموعة مغايرة من العدسات
للنظر إلى الواقع الحاضر  ،فحالة النفي أو املنفي والذاكرة يتحايثان في كون ما يتذكره املنفي من املاض ي والكيفية التي يتذكر بها
يحددان كيفيية جديدة في رؤية املنفي في استشراف املستقبل  ،وحضور فكرة الالعودة إلى املاض ي  ،أو الوطن ،متبلورة في رؤية
الذات املنفية إلى كيانها على أساس انطولوجية املنفي بوصفها سياقا فارقا في وجوده في فعل خارج عن إرادة املنفي( ، )2وإذا أردنا
أن نعرف املنفي أو النفي بأنه "عزلة تعاش خارج الجماعة بإحساس بالغ الحدة حيث يشعر بضروب الحرمان لعدم وجود املرء مع
اآلخرين في املوطن املشترك "( ، )3ولكن حالة العزلة خارج الجماعة والوطن تحقق في ذاتية  ،أو جوهر النفي  ،أو املنفي في حالة
"متقطعة من حاالت الكينونة  ،واملنفيون مجتثون من جذورهم  ،من أراضيهم  ،من ماضيهم "(. )4
تقوم فكرة املتاهة أو النفي في قصائد نضال القاسم على ثنائية العالقة بين املنفي والوطن من جهة ،وعالقة املنفي بلذة الترحال
املستمر التي يقيم فيها وبظروفها من جهة أخرى  ،محوال العالقة بالوطن ومغيرها ،إذ يصبح املنفي والسفر الدائم هو الوطن (ولو
مؤقتا )فيما يتحول الوطن إلى أرض غريبة ومحرمة عليه ،لذلك فإن أي فهم للمنفي ال يقوم إال على أساس فهم الظروف واألسباب
القهرية التي أدت إلى عملية النفي الذي يتيح حرية العمل الثقافي والسياس ي التي حرمتها ظروف الوطن( ، )5وهذا ما تقدمه الرموز
اللغوية املرتسمة على سطح النص اإلبداعي  ،إذ إن عتبة معطيات الطابع اللغوي التي ارتكزت على إمكانيات واحتماالت املعنى
اللفظي التي تكشف من خالل نسقية أو تجاورية األلفاظ التي اختارها املبدع مضفية عليها السمة الواحدة التي اختارها من عدة
سمات وبدائل لفظية تحقق مقصدية املؤلف ،التي تتماهي مع سياقية الحدث ومعطيات السيرة الذاتية في كون نضال القاسم
عاش حالة صراع وتوتر مع الغربة التي أنتهت باملتاهة ،لتكون عملية النفي هي املالذ اآلمن للمبدع في تجسيد البحث عن مدينة
معلقة في الذاكرة والتاريخ ،أما الحوار الذي أقامه الشاعر مع أسطورة أديسيوس أو يوليسيس يحمل من الداللة العميقة ما جعلنا
ندخل معه في حوار تأويلي ،فأفق املؤول ووعيه التاريخي وأحكامه املسبقة ترفده بأسطورة يوليسيس أوعوليس( )*في األساطير
 1ـ رسول محمد رسول  ،ندوة ادوارد سعيد  ،مجلة فصول  ،تصد عن الهيئة املصرية العامة للكتاب ، 2004 ،العدد ،64مصر ،ص 112:
 2ـ رسول محمد رسول  ،التاريخ والسياسة والهوية  ،املثقف واملنفي  :ادوارد سعيد انموذجا  ، ،مجلة فصول  ،تصدر عن الهيئة املصرية العامة
للكتاب  ، 2004 ،العدد ، 64مصر ،ص 155 :ـ . 159
 3ـ  ،رسول محمد رسول  ،التاريخ والسياسة والهوية  ،املثقف واملنفي  :ادوارد سعيد أنموذجا  ،ص. 159 :
 4ـ ادوارد سعيد  ،صوراملثقف  ، ،ترجمة غسان غصن  ( ،بيروت  :دار النهار ،) 1996 ،ص  56 :ـ . 72
 5ـ فاضل العزاوي  ،ربع قرن في املنفي ،العربي ،مجلة العربي  ،تصدرها وزارة االعالم  ، 2004 ،العدد  ،547الكويت .
 ،ص 62 :ـ . 63
❖ ( )* ـ إن أسطورة يوليسيس أو عوليس مادة غنية وثرية وظفها الشعراء واألدباء كثيرا في كتابتهم فقد وظفها دانتي في كوميديا اإللهية في
الداللة على السفر  ،وكذلك جيمس جويس في رواية عوليس للداللة على الغربة والضياع  ،ينظر دانتي الفيري  ،الكوميديا اإللهية  ، ،ترجمة
كاظم جهاد (،بيروت  :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ).2002 ،ط ، 1ص 54 :ـ . 55وينظر رواية جيمس جويس  ،عوليس  ( ،في جزئين)،
ترجمة طه محمود طه  (،القاهرة  :الدارالعربية للطباعة والنشر ، ) 1994،ط. 2
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اإلغريقية  ،هو ابن ليرت ملك ايثاكة  ،وقد تزوج بنلوب ولم يمض على زواجه غير قليل حتى دعي إلى حرب طروادة  ،وإن لم يكن
راغبا في الحرب وتحايل ولكن دون جدوى  ،وفي حرب طروادة كان صاحب فكرة الحصان الخشبي التي ساعدت على النصر  ،وملا
استولى اإلغريق على طروادة أبحر أوذيس أو يوليسيس قاصدا ايثاكة فعاندته الرياح ،وعلى أثرها ضاع في البحار ثمان سنوات
والسيما بعد أن استقر في جزيرة الحورية الجميلة ،ولكن بتدخل اآللهة استطاع أن يعود إلى زوجته بنلوب بعد أن خسر رجاله وكل
ش يء عائدا وحيدا ،وملا وصل وجد حشدا من الخطاب قد غنموا فرصة غيابه وصغر سن ولده تليماخ ،فاخذوا يبذرون أمواله،
ويبددون رزقه ويحاولون أن يكرهوا امرأته على الزواج بأحدهم(. )1
ولعل يمكن اإلشارة قبل الحوار التأويلي مع رمز اوديسيوس الجديد  ...أو يوليسيس بأن أحداث قصته أصبحت رمزا تغنى به اكثر
الشعراء العرب والسيما اصحاب القضية الفلسطينية ،الذين وجدوا في هذه األسطورة امثولة شعرية بعثت احداث طروادة التي
تم حرقها وإنهاء ،والتي ارتبطت بقضية فلسطين وحرقها بنار النسيان  ،والذاكرة ،والتاريخ ،إذ إن الحوار مع أوديسيوس الجديد
 ...يقدم تداعيات في أفق النص تفرز فهما تأويليا يتطور وينكشف على وفق مسار متدرج الخطوات من بداية الصراع مع القدر
والصعوبات التي يالقيها اإلنسان في بحار الحياة وأمواجها والغربة ،إذ تبوح الغربة وسط البحار باالبتعاد عن األهل والوطن
املغتصب واملحتل واقتراب املوت املتلبس بهاجس الخوف الذي على أثره يفقد اإلنسان األمل في الحياة والعودة وتصبح عودة الغائب
له حلما ال يتحقق ،وإن كان املنتظر الحبيبة الوطن املغتصب واملحتل في قوله :
أوديسيوس الجديد ...
توطئة اولى ُ :م ْهر الرياح
ُ
ّ
شاهد
مر موت كثير واملدى
القلب  ،ذابلتان "
" زهرتان  ،على
ِ
ُ
ُ
يخفق ...
والصدر
ا
ا
ُ
ُ
القلب شيئا فشيا
ينزف
يا بنفسج
يا حقول
يا " دير الغصون "()2

يا بيتي القديم  ،بيت الريح واالسرار
ُ
الصباح
موعدنا
أني ع ُ
ائد
ُ
ُ
ُ
فلسطين
فلسطين يا ،
فلسطين يا،

 1ـ هوميروس  ،األوذيسة  ، ،ترجمة عنبرة سالم الخالدي  (،بيروت  :دارالعلم للماليين  ، )1983 ،ط، 1ص  5 :ـ . 8
 2ـ دير الغصون قرية الشاعرفي فلسطين املحتلة .
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لشمس
يا ُم ْهرة ا
ِ
ال َ
بأس ..
ال ْ
بأس
اني ُ
عائد
فليجرحوا !...
وليقتلوا !...
وليهدموا البيوت والقبور واملدارس
وليقلعوا الزيتون والليمون والحبق
َّ
لكنهم ..
لن يسرقوا دفء البيوت ...
بهجة الصفار  ،كركراتهم
تنفس الصباح والشفق
لن يمنعوا تالقح االزهار
لن يمتعوا الغيث املهاجر
والشمس في اذار
لن يخرسوا الحناجر
وشهوة الكفاح في الصدور واأللق
لن يحجبوا الشموس عن جباها
لن يهزموا ُم ْهر الرياح
لن يكبحوا صهيله اللجوج واملبحوح
هللا ! ما أحاله !
هللا ! ما أحاله ! ()1

يتحاور عنوان هذه القصيدة مع اسطورة أوديسيوس التي تحيلنا الى مفاهيم واحداث تختزل الصراع ما بين املسافر الذي يحاول
العودة بعد سنين طويلة وعالقة الحنين التي تربطه بوطنه  ،وألن هذا العنوان ينفتح أيضا على عناوين ومتون قصائد عربية حديثة
 1ـ نضال القاسم  ،احزان الفصول األربعة  ، ،مجموعة شعرية  ،جاهزة للنشر قريبا  (،عمان  :داراالهلية للنشر والتوزيع  ،عمان  ، )2018 ،ص :
 29ـ. 31
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والسيما ما ارتبط بقضية فلسطين  ،فإن االنحراف واالنزياح الذي يسجله هذا العنوان في ادخال كلمة (الجديد) التي تمثل شهادة
تنطوي على بعد وجودي يحاول أن يقوم على اساس االستمرارية والتجدد الذي يمكن أن يحدث لكل فلسطيني تم ابعاده عن بلده
 ،فالجديد عند اوديسيوس أو ذات الشاعر هي االنطالقة على شكل اربعة تواطئيات حدثت للقضية الفلسطينية ،فااللتزام تجاه
الوطن تحول في متن التوطئة االولى إلى حالة االنسان الذي يبحث عن تكملة نقصه الوجودي والذي وجده الشاعر يتبلور في عنوان
ُ
التوطئة االولى أال وهو ُمهر الرياح ،فتركيب هذا العنوان يتجلى فيه لحظة من التجاوز والشعرية التي تربط املهر مع الرياح،
فالتمثيل الداللي واللغوي يمكن أن نستعين يه في البحث عن املعنى الثاني أو معنى املعنى لعبارة العنوان في التوطئة االولى ،إذ أن
املدونات اللغوية ولسان العرب يحمالن لنا معنى لغويا قائما على املفارقة الدرامية  ،فالتواصل بين سياق املعنى اللغوي ومفردة
الكلمة وسياق الجملة العنوان يمكن أن يقدم لنا معا ٍن تنطوي على مفارقة درامية ،فكلمة املهر في اللغة تشير إلى مهارة فهو ماهر
َ ،ومهر املرأة وهو اعطاؤها َم ْهرا  ،واملُهر  ،أول ما ينتج من الخيل ُ
والح ُمر االهلية وغيرها .وهو املعنى القريب إلى داللة السياق لكلمة
ُمهر الرياح  ،ولكن لو أردنا إن نضاعف املعنى اللغوي فعملية الدمج وانصهار املعاني اللغوية املاهر  ،واملهر اعطاء املرأة املال ،
ُ
واملهر الخيل وغيرها يمكن أن نتوصل عن طريقه إلى معنى املاهر هو الذي يبحث عن العودة السريعة  ،و َمهر الش يء أي هو ضريبة
َ
ُ
املهر الذي يمكن أن يدفعه الفلسطيني لكي يعود إلى بلده املحتل  ،واملهر وهو الخيل الذي يمكن أن يمثل األداة التي يمكن أن
تساعد الفلسطيني في العودة إلى فلسطين  ،فهذه املعاني الثالثة تبرمج عمل النص وتساعد على الكشف عن معنى التوطئة والتي
تمثل بداية الش يء أو البداية بعد النهاية  ،وهي عملية قائمة على صيرورة من الفصول غير املنتهية  ،فتوطئة أوديسيوس الجديد
هي ما يتركب منه ُمهر الرياح  ،فالتجاوز الشاعري أو استعمال البالغة الشعرية التي تخدم هوية النص ومتنه القائمة على اساس
أن للريح ُمهر ُ ،
فمهر الرياح هي الرياح العاتية التي تسير بسرعة فائقة للوصول إلى هدفها  ،وهي ما تخدم احالم اليقظة وطموحات
وآمال كل فلسطيني في الوصول إلى الوطن  ،وتحريره  ،فاالستعانة بالرياح هي تعبير عن الثورة أو القوة التي سوف تساعدهم في
تحرير فلسطين املحتلة  ،ولعل الذاكرة العربية املنسجمة مع الصورة البالغية التي يمكن أن تجسد محاكاة للواقع الذي تظهر فيه
ُ
أصالة العربي وفروسيته ،وهو يمتطي صهوة املهر املنتج ،والسريع  ،وغبار املعركة التي يمكن ان نشاهده  ،وهو ينتشر على شكل
دوائر خلفه  ،وهو تعبير يتماهى مع ما يمثله املعنى الكلي أو العام ملوضوع القصيدة  ،فعودة اوديسيوس الجديدة ال تمثل عودة
مستسلم أو مذلول أو مخذول ،إنما تجسد عودة بطل اسطوري ّ
مر بشدائد ومحن ،متحديا كل ما مر بها للوصول إلى هدفه .
فاستهالل هذه القصيدة الذي أفتتح بفعل ّ
(مر) وهو ما يدل على حركة واستمرارية العنف واملعركة ،وما حصل فيها من موت وقتل
كثير  ،فالصراع العربي الصهيوني مازال مستمرا و باقيا  ،ولكن هذا العنف لم يمنع الذات الفلسطينية والتي عبرت عنها ذات
الشاعر في ألفاظ األمل والحلم الذي مازال متعلق بفلسطين وذاكراتها التاريخية التي لم تنساها الذاكرة أو األرشيف العربي
والفلسطيني  ،فالشاعر مازال يحن إلى بلده  ،حتى إنه عمل على تأثيث االماكن وما بقي من االطالل التي مثلت جغرافية مكانية
تعمل على تجزئة االمكان في طريقة جيولوجية ومتخيلة  ،فذاكرة املتن الشعري تحاول أن تؤسس من جغرافية املكان تاريخا قريبا
يمثل بداية االحتالل الصهيوني لفلسطين  ،ولعل من يطلع على اإلبداعع الشعري والسيما الشعر امللتزم يتلمس فيه أن الذاكرة
الجديدة للفلسطينيين هي ذاكرة تاريخي جغرافية لألمكنة واالسماء التي تمثل هوية أو جينات ترتبط بمكان وهوية الوالدة للشاعر
 ،فقرية ( دير الغصون ) والتي يناديها الشاعر كأنها حبيبة ،أو أطالل ظلت معلقة في الخيال والذاكرة بكل جزيئاتها من البيت القديم
 ،وبيت النور ،والريح ،واألسرار ،وهو تعبير عن األحالم التي كانت تنتظر كل فلسطيني ،أو املستقبل الذي يمثل أمل كل فلسطيني
في إقامة حدود دولته أو قريته أو مدينته التي حلم بأن يعيش فيها بسالم  ،ولكن تم احتاللها واغتصابها من قبل الصهاينة  ،فكل
هذا األرشيف والذاكرة الجغرافية يحاورها الشاعر عن طريق التأكيد بأنه عائد والعودة ال يمكن أن تحدث اال عن طريق الوصول
إلى هذه القرية  ،والتي بدورها تمثل العودة إلى فلسطين أي عودة فلسطين إلى جغرافية وخارطة الوطن العربي  ،فتكرار الشاعر
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للنداء لفلسطين هو تعبير عن الحسرة واأللم التي يعاني منها كل فلسطيني في الغربة  ،فنداء فلسطين هو للتأكيد بأن فلسطين
عربية وسوف يتم العودة إليها وبدون استسالم؛ ألن فلسطين هي قبلة أو شمس الحرية ومنار وإشعاع وبوصلة كل مسلم وعربي ،
فمهما حصل من تضحيات وقتل ودمار  ،فشهوة الكفاح والنضال هي الغالبة  ،فشمس الحرية والثورة آتية  ،وهي ّ
تمر على حصان
ُ
أو ُمهر يعيد إلى اذهاننا حصان طروادة األسطورية  ،فاملهر الرياح هو الثورة التي سوف تولد من رحم الشعب الفلسطيني بدون ملل
ُ
أو ككل  ،فصهوة املهر وقوته وعزيمته ولجوجه  ،ال يمكن أن تتوقف  ،ولعل استعمال الشاعر لتعبير هللا ! ما احاله ! هو تعبير
شعبي يتداول على اللسان ،معبرا عن طموحات وآمال االنتصار ومقاومة املحتل ،والتي أصبحت استراتيجية في التوطئة الثانية في
قوله :
توطئة ثانية  :هيال هيال ...
اخي ياسليل املنافي
ُ
ُ
ُ
املتعب
التائه
الثائر
أخي الحائر ُ
ُ
ايها املهر  ...اوديسيوس
حيث تمض ي الخطى وينغلق الفضاء
ال تطأطئ رأسك العالي
ّ
تقدم  ...باتجاه البحر في عز الظهيرة
رابط الجأش ّ
تقدم  ،ال تبالي ..
هذي ريحهم هبت  ،كأنها الصبا الكسير
هذا صوتهم  ...عبر املدى ّ
يترد ُد
ّ
يمأل الكون عطرا وزغاريد  ..وفال
وآ  ...وي ...ها
هم وحدهم ّ
مروا فرادى
صدى ّ
وهذا صوتهم ..عبر ال ّ
يترد ُد..
(( هيال هيال ..
هيال هيال ...
ّ
شدو الهمة الهمة قوية ...
مركب ينده عالبحرية ..
يا بحرية ..هيال هيال ...هيال ..هيال ...هيال )) )1(.
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فالتوطئة األولى قدمت تمهيدا لحركة ُمهر الرياح والتي عبرت عن الثورة واملقاومة الفلسطينية  ،فااللتزام من قبل الشاعر للقضية
عملت على أن تكون التوطئة الثانية تحمل معنى القوة واندفاع مسيرة املقاومة إلى األمام  ،فكلمة ( هيال ) وهي تثير في نفس كل
فلسطين القوة والعزيمة على مواصلة الرحلة في البحث عن الوطن املجهول  ،والذي حاول الصهاينة أن يغيروا مالمحه  ،فالحيرة
التي أصابت الثائر أو التائه في الغربة أو املنفي كادت أن تقض ي على صبره  ،ولطول املعاناة وتقادم السنين التي تناصت و تحاورت
مع متاهة أوديسيوس ،الذي تاه في البحار واستقر بعد ذلك في الجزيرة ـ التي كان بها كل أنواع املتعة ـ التي كانت بمثابة سجن له ،
ولكن لم يثنه طول املكوث في الجزيرة ومتاعها ولذتها عن التفكير في العودة  ،فكانت العودة هي سبيله الوحيد للخروج من املتاهة ،
فالسفر الطويل والحركة الدائمة في جغرافية البحار واألراض ي التي سافر إليها ،ال يمكن أن تشكل بديال أو هوية أو وطنا  ،ألن
االستقرار والعودة هي الهوية األصلية ،فكينونة اإلنسان الفلسطيني أو املنفي بصورة عامة تتأرجح بين الجوهر الثابت للهوية
والصيرورة املتغيرة ودائمة الحركة ،فحركة الش يء هي تعبير دائم عن هويته  ،فالتقدم إلى األمام والتحرك للعودة هو الحل  ،وهو
الهدف السامي  ،ألن كل األحالم والصدى والزغاريد والفرح والسعادة ال يمكن أن نجدها إال في العودة  ،وإن كانت البحار واهوالها
ومصاعبها تمنعك  ،ولكن إيثاكا أو فلسطين هي الهدف السامي للتضحية ومغامرة العودة إليها  ،فكانت إيثاكا األسطورية هي عمق
حلم العودة في قول الشاعر :
توطئة ثالثة  :إيثاكا
من هنا يطلع الذاهبون إلى مطلع الضوء
من بيننا يقتحمون املغاليق واالبواب
تض ُيء الهتافات قلبي فأصبحو ..
هي ذي مالمحهم ..
وهذا صوتهم  ،عبر املدى ُ
يتردد
صوت على نبض ي ّ
ُ
وموعد ..
يدق
خذنا معك
حذنا الى الوطن الخرافي السليب (( إيثاكا )) الغريبة
لتوقظ الحقول من سباتها
ّ
نمتد في قاماتها نخيال
ترتل القرآن في دروبها
ونقرأ التوراة واالنجيل
خذنا معك ..
خذنا الى القدس القريبة والخليل
لنلتقي االحباب
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خذنا ليافا والجليل
فنحن من سبعين عام  ..نحاول الوصول )1(.

فالتوطئة الثالثة والتي ارتبطت باسم مدينة ( إيثاكا ) وهي املدينة التي تركها ( اوديسيوس ) وحاول بعد ربع قرن العودة اليها  ،فتحاور
و تناص الشاعر مع مدينة إيثاكا والتي تم تحويلها في الشعر إلى يوتوبيا أسطورية تتجلى فيها فلسفة كل مكان والالمكان  ،فالعودة
إلى إيثاكا هو في الحقيقة عودة إلى مدينة معلقة في الذاكرة والتاريخ  ،فهي ديكور أسطوري حاول الشاعر توظيفه ليمثل خلفية
االحداث  ،وما سجلته رحلة الفلسطيني من مغامرات ألجل العودة إلى فلسطين من أحداث وأهول جسيمة  ،فأثناء قراءتي لهذه
القصيدة فإن كلمة إيثاكا هي مدينة ذكرت في أسطورة عواليس أو األوديسة ،أحالتني مباشرة إلى قصيدة قسطنطين كافافيس
الشاعر اليوناني الذي عاش باالسكندرية ، 1933_1863والتي استعارتها أو تناصت معها الذاكرة الشعرية الفلسطينية التي كانت
بمثابة ذاكرة شعرية للفلسطينيين مسجلة فلسفة النفي القائمة على فكرة أن مدينة فلسطين معلقة في الذاكرة والتاريخ والتي قال
فيها الشاعر اليوناني :
إيثاكا
متى عزمت على االرتحال الى إيثاكا
صل أن تكون الدرب طويله
فيها غمرة من املغامرات،غمرة من املعارف
ال تخش وحشا أو ماردا
ال تخش اله البحر الهادر ،أو اله الزالزل
لن تصادف أيا منهم على الدرب
مادامت افكارك تحلق عاليا
والعاطفة تداعب روحك وجسدك
لن تصادف وحشا أو ماردا
لن تصادف أله البحر الهادر ،أو اله الزالزل
مادامت روحك تخلو منهم
وقلبك يبعدهم
------------------صل أن تكون الدرب طويله
أن تكون نهارات الصيف كثيره
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ستغمرك املتعة والفرح
متى عبرت موانئ تراها للمرة األولى
أنزل االسواق الفينيقية
وابتع أفخر البضائع
ابتع أمهات الللىء واملرجان واالبنوس
ومن العطور األكثرها اثاره
ابتع كل ما اعطيت من العطور الثمينة
زر ما ش يء ت من املدن املصرية
لتستقي وتستقى العلم مناهله
-------------------احفظ إيثاكا في ذهنك
فبلوغها الهدف
أبطئ في ترحالك
فاألجمل أن تطول الرحلة سنوات وسنوات
ان تجنح عند الجزيرة وانت هرم
وقد اثراك حصاد الدرب
ال تتوقع أن تغدق إيثاكا الثروات عليك
فقد وهبتك الرحلة الجميلة
لوالها ملا سرت على الدرب
نفدت عطاءات إيثاكا لك
وان وجدتها في فقر
فال تحسب أن إيثاكا قد خيبتك
يكفيك الحكمة التي بلغت
والتجربة التي عايشت
والبد انك فهمت أهل إيثاكا
------------------------------------------
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فهذه القصيدة كشفت لنا عن فكرة رئيسة للعودة ،تتجلى في أنها ال ترتبط بهدف الوصول إلى الوطن فقط  ،إنما هي ما تسجله
بطريق العودة من مشاهد وأحداث وأهوال ،جعلت من الوصول إلى الوطن لحظة لوالدة أنطولوجية وجمالية تعمل على نشر
السالم والتعايش السلمي في مدينة القدس بين االديان السماوية  ،فعودة الشعب الفلسطيني إلى القدس وفلسطين هي لحظة
سكون وسالم عاملي بين األديان ؛ ألنها هي مفتاح السالم العلمي ،والقضية الجوهرية للشعب الفلسطيني منذ سبعين سنة أو عام
واملعاناة مستمرة  ،ومحاولة تحريرها ،والوصول الى الوطن مثل بالنسبة للعائدين حلم أو أمل يمكن أن يتحقق في قوله :
توطئة رابعة  :العائد
هذا انا !!
قلبي ّ
تمزق واحترق
اني صحوت
حان ُ
املوعد !!
صفصافتي ذبلت ...وراحلتي بهيب النار
فانا هنا  ،لكنهم  ،اهلي هنالك في الحصار
لفي ذراعك يابالدي فوق جرحي الطر ّي..
اني عائد  ...سأكون نارا
انا لن أطأطئ هامتي ابدا ..
سأكون ّ
جبارا )1(..
في هذا املقطع أو التوطئة الرابعة نتلمس فكرة رئيسة وجوهرية اختزلتها هذه التوطئة وارتبطت بالعودة أو بالذات التي تحاول
العودة  ،فالصحوة التي أصابت الذات الفلسطينية وشجعته للعودة الى فلسطين تتحاور و تتناص مع صحوة أوديسيوس الذي
عاد إلى وطنه بعد غياب طويل ،ولكن من املفارقات العجيبة في أن مدونة أو متن العودة ولحظة الصحوة للعائد تقوم على فعل
درامي ارتبط بلحظة الحلم املستمر للعودة  ،والذي أعاد إلى ذاكرتنا أسطورة أوديسيوس التي انتهت نهاية سعيدة بالوصول إلى بيته
واالستقرار فيه  ،اما عند "دانتي" فإنه يجد أن إيثاكا تعيش نوعا من الفوض ى مما يؤدي إلى أن يشعر أوديسيوس بالضجر من
العودة واالستقرار  ،فينطلق في مغامرة جديدة ،لكن أوديسيوس الفلسطيني لم يصل الى نهاية الرحلة وهدفها االخير  ،اذ تظهر
فلسطين في هذا املتن الشعري والتوطئة النهائية بأنها خاتمة ونهاية كل فلسطين هي في حلم العودة ،وليس في العودة الحقيقية التي
تكون شكلية ومذلة ،ففلسطين كمكان يطفو فوق سطح التاريخ ،وكمكان ذي مواصفات ثابتة تغذيها املدونة الكالسيكية والذاكرة
لوطن أو موطن تم اقتالعه من مكانه ،و حاضره  ،و تاريخه  ،متحوال إلى مكان يوتوبيا ذي أبعاد اسطورية .
خالصة مما تقدم فالشاعر نضال القاسم من الشعراء الفلسطينيين والعرب الذين حاولوا أن يوظفوا األساطير اليونانية  ،والسيما
اسطورة أوديسيوس في شعرهم  ،وتحديدا في املتن الجمالي ،وتكوين عالقة معرفية وجمالية عن طريق انصهار الشعر بموضوع
املعرفة االسطورية ،إذ مثلت األسطورة  ،أو أسطورة أوديسيوس احدى األبعاد املعرفية في الحضارات القديمة  ،فمنطق األسطورة
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واستعمالها في سياق املتن الشعري امللتزم ،الذي يدافع عن قضية فلسطين ،فقد تم توظيف هذه األسطورة لغرض تزويد املتن
الشعري بمعان إنسانية ارتبطت بمأساة الفراق  ،والنفي  ،والذاكرة  ،والتاريخ  ،والحلم بالعودة إلى الوطن  ،فجغرافية املكان وهول
املصاعب التي واجهها الفلسطيني لم تثنه عن حلم العودة إلى وطنه  ،فاملدونة الشعرية الفلسطينية حاولت أن تربط مأساة طروادة
وما حصل فيها بمأساة فلسطين ورحلة السفر والتهجير الدائم للفلسطينيين  ،واالغتراب األسطوري ألوديسيوس بالرحلة،
واالغتراب  ،والنفي األسطوري للشعب الفلسطيني الذي كانت هويته الجديدة الهجرة ،والتهجير ،والنفي  ،وصيرورة  ،التغيير املكاني
 ،والجغرافي املستمر  ،فهي هوية شعب تم إذابته وصهره وضياعه وتهجينه؛ ألنه فقد أرضه ووطنه  ،فكانت األرض هي محور الهوية
 ،واللغة ،والتاريخ  ،والذاكرة  ،واالرشيف الجماعي  ،فالرمال املتحركة التي سارت عليها القضية الفلسطينية لم تصل إلى حد اآلن
لحل نهائي .فإن الشعر أو املدونة الشعرية اختزلت القضية في فكرة وغاية واحدة أال وهي العودة إلى فلسطين  ،ولعل نضال القاسم
حاول أن ّ
يكون هوية جديدة للفلسطيني بدال عن هوية النفي ،والهجرة أال وهي هوية العائد  ،فانطالق استراتيجية االسم الشعري
الجديد للمواطن الفلسطيني هي ( املواطن العائد ) أو هوية العائد.
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