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جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
امللخص:
يرجح أن بعض املفاهيم األدبية اليت درج البحث يف ماهيتها لغة واصطالحا قد جرى الفصل فيها وبشكل هنائي ،
حبيث مل تعد تطرح على مستوى الدرس النقدي سؤاهلا املقلق نظرا الستيفاء تلك املفاهيم و املطالب حظها من النقاش واإلجابة
من لدن رواد النقد األديب يف القرنني الثاين والثالث ،وأُلف فيها املتون واملصنفات إىل ح ّد االختام ،وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا
بقضااي الشعر أساسا واستمرت تلك املساجالت بني النقاد عرب األقطار العربية تسرتفد مقوالهتا من حمصالت شعراء العصور
األوىل للشعرية العربية حتديدا ويف أغراض شعرية معينة.
وحبسب النقد يف تلك املراحل املزهرة من اترخيه جتاوزه تلك املسائل اليت ع ّدت يف عصرها من املسلمات اليت ال ينبغي
االلتفات إليها ما دام النقد قد فصل فيها وش ّفعها بنصوص كرست قدسية النظرة إىل القصيدة العمودية ابعتبارها النمذجة
املقرتحة يف االستشهاد واالستدالل والربهنة لكمال ومتام بنيتها الشكلية واملوضوعية ،ليعاد إحياؤها ومن مث طرحها من جديد يف
نقدان احلديث واملعاصر يف ضوء مناهج البحث النقدية السياقية والنسقية لتظهر يف صورة صراع متجدد أخذ أبعادا حساسة مع
دخول النقد االستشراقي طرفا يف هذا السجال ،واندحار بعض املسلما ت يف نقدان العريب ،بداية مع طرح مفهوم القصيدة كما
يرتاءى يف إفهام املستشرقني ومن جهة نظر تغلب النظرة العلمية قبل كل شيء.
الكلمات املفتاحية:القصيدة/املناهج/النقد االستشراقي /اخللق االسطوري.
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تقديم :
من أولوية القضااي اليت انربى هلا النقد العريب حمققا يف سؤال ماهيتها – ح ّد القصيدة – ابعتبارها صورة ملا كان عليه
اإلبداع الشعري العريب قدميا – أي يف املراحل األوىل من تش ّكل معامل الشعرية العربية التقليدية حىت العصر العباسي ، -ويف هذا
اجملال كان النقد العريب يف متابعاته لتك األعمال الشعرية سخيا يف ردوده وإجاابته إىل ح ّد اإلقناع أبن الشعر قول موزون مقفى
دال على معىن " 2فقد قطعت مقولة قدامة بن جعفر قول كل انقد .
ومهما يكن  ،فإن معامل هذا النقد املتشرب االجتاهات واملتعدد األوجه قد تش ّكلته ظروف مرحلة جديدة من اتريخ
نقدان العريب احلديث واملعاصر أخذت على عاتقها مهمة ا لسري به أشواطا برؤى تتجاذهبا الذاتية واالنطباعية واألحكام القيمية
غري املؤسسة أبدى من خالهلا الناقد العريب إخالصا للممارسة النقدية وانفتاحا جريئا على ما أاتحته له ثقافته األجنبية من
إطالع واسع على أدب الشعوب األخرى ونقدها انطالقا من ترمجتهم لكتاب فن الشعر ألرسطو ووعيهم بنظرايته النقدية اليت
حاولوا متثلها يف مقوالهتم ،وقد أمكنهم ذلك من تقليص الفارق الزمين يف متثلهم لتلك النظرايت والتكيف مع منطلقاهتا الفلسفية
ورؤاها األدبية.
ألقى مفهوم القصيدة العربية من جديد بثقله على البحث النقدي العريب و االستشراقي مرددا صدى تلك املقوالت
املستج ّدة على الساحة النقدية معت ّدة مبناهج ونظرايت خلخلت تلك املسلمات وقلبت الكفة إىل صاحلها يف حماولة منها
مماحصة املفهوم وفق نظرهتا ومنهجها طاملا أن املفهوم مل يراوح الوضع القدمي الذي انبثق منه "فإذا كان اإلطار اجلديد يعين
استبدال احلاضر ابملاضي  ،والغرب املتقدم ابملشرق املتأخر  ،فإنه كان يعين بداية أول قطيعة حادة مع الرتاث بوجه عام ،ومن مثة
بداية تعويل الناقد العريب(احلديث) على أصول نقدية ليست من صنعه ،وال من تراثه"3.
تنطلق هذه الدراسة من فرضية استعادة حلقة الوصل مع مجلة األسئلة اليت توالت وتراكمت حول املوضوع وكسر
احلاجز النفسي الذي ترسب حول الذات العربية يف حبثها عن تفسريات ألصل التسمية العتبارات أقامتها قراءاتنا للرتاث النقدي
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املبنية على أساس نظرة تقديس وإعالء لكل ما هو أصلي و قدمي يف تراثنا الشعري وبني املفهوم نظرا لكثرة ما التبس به من
انحية القراءة التوصيفية ملفهوم القصيدة العربية اجلاهلية على وجه اخلصوص  ،وما أاثرته استنتاجات البحث البنيوي من انحية
من إشكاالت تعمقت معها اهلوة بني اجتهادات منظري النقد العريب القدمي وبني قناعات النقد احلديث واملعاصر يف هذا اجملال.
واحلق إن أية حماولة يف هذا اجلانب لفهم مالبسات وضع املصطلح خارج مادة تكونه اللغوية أو العودة به إىل أصول
وضعه األوىل يف الرتاث النقدي العريب تع ّد جتاوزا منهجيا خمال ابإلطار املفاهيمي وخروجا مستنكرا عن أدبيات البحث العلمي ،
وعلى هذا األساس كان اخلوض يف حتديدات املفهوم اللغوي ملادة (ق ص د) يف املعجمات العربية الرتاثية و احلداثية ضرورة
الزمة وأولوية مقدمة يف رصد و متابعة حيثيات هذه املسألة من منطلق أن النقد األديب القدمي مل يقدم تصورا واضحا حيال
مفهوم املصطلحات اليت كان النقاد القدماء يستخدموهنا للتعبري عن أفكارهم حول الشعر.

4

ومن غري االبتعاد عن حمور البحث يف األصل املعجمي للمفهوم اللغوي ملادة ق ص د ،والذي يبدو أنه مل يكن ليرتسخ
يف املدونة النقدية على نطاق حقل تداوله املعريف ما دام املصطلح داخال يف مفهوم أمشل ،يقابله مفهوم الشعر بدليل أن
احملاوالت يف هذا الصدد ختضع أية دراسة إىل مفهوم الشعر ال القصيدة  ،األمر الذي يتعني على الباحث الفصل بني املفهومني
القصيدة ابعتبارها وحدة فنية مستقلة بذاهتا عن تلك املقوالت اليت تقيد الشعر يف خصائص لغوية وإيقاعية " و سيظل هذا
االختالف بني الشعراء يف معىن الشعر من حيث لفظه و أغراضه قائما ما قام هؤالء الشعراء أنفسهم ،و ما كانت هلم حياة
خاصة غري خاضعة خضوعا اتما للتقليد" .
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إن البحث عن إجياد روابط تقيم العالقة بني أصل التسمية من جهة  ،وحتمية الظروف االجتماعية اليت أوجدهتا من
جهة اثنية ،فإن الصلة بني األمرين تتأسس على مبدأ احلاجة أم االخرتاع ،وإن كان هذا اإلبداع موقوفا على ما مينحه الوسط
االجتماعي للمبدع من حمفزات وما حييطه به من عناية وتقدير يدفعه إىل إيالء العمل اإلبداعي اهتماما زائدا يدنيه مكانة من
ممدوحه ،ويرفعه منزلة  ،وذلك نزوال عند الطلب وما يتحقق على املستوى املادي للشاعر ابعتبار "أن الطبيعة الصحراوية
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،والطابع القبلي للعالقات االجتماعية ،والتناحر املستمر على الكأل واملاء ،يشكلون مجيعا مبدأ الضرورة الذي حدد احملاور اليت
تتأسس عليها مضامني القصيدة".
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جدل املفهوم اللغوي واالصطالحي:
يستثمر النقد األديب يف معاجلته قضااي املفاهيم واملصطلحات الداخلة يف مدار انشغاالته اجلوهرية انطالقا مما تتيحه
املعاجم العربية من إمكاانت البحث املعجمي من قدرة على استقصاء جذر الكلمة يف حقل تداوهلا على املستوى املعجمي،
ملادة ق ص د والذي حييل إىل األصل اللغوي لكلمة قصيدة ،حيث يؤول إىل:القصد  ،و القصد من الشعر ما مت شطر أبياته ،7
واستتباعا لألصل اللغوي يقول ابن جين:مسي قصدا ألنه قُ ِ
صد و اعتُمد  ،و اجلمع قصائد  ،و قيل مسي قصيدا ألن قائله احتفل
له  ،فن ّقحه ابللفظ اجليد و املعىن املختار املنتقى  ،و أصله من القصيد و هو"املخ السمني" الذي يتقصد أي يتكسر لسمنه ،
و ضده الرير أو الرار و هو املخ السائل الذائب  .و العرب تستعري السمنة يف الكالم الفصيح فيقال هذا كالم مسني أي جيد ،
و قالوا شعر قصد أي نقح وجود و هذب  ،و قيل مسي الشعر التام قصيدا ألن قائله جعله من ابله فقصد له قصدا و مل حيتسيه
حسيا على ما خطر بباله و جرى على لسانه .وا حلكم نفسه يدعمه ابن رشيق مؤكدا ما ذهب إليه اللغويون يف تعريف القصيدة
فقال "إن اشتقاق القصيد من قصدت الشيء كأن الشاعر قصد إىل عملها على تلك اهليئة" 8 .و حسب هذه التعريفات
اللغوية فإن مجيع األمناط الشعرية تدخل يف دائرة القصيدة ،فيقال قصيدة يف املديح وقصيدة يف اهلجاء قصيدة يف احلرب و السلم
وقصيدة يف املرأة والوصف وما إىل ذلك ما دامت القصيدة متوافرة على التأليف و العمل ،و لعل قصورهذه التعريفات اللغوية
يف حتديد املفهوم يعود إىل تركيزها املباشر على األصل اللغوي للكلمة دون االهتمام بدالالهتا الفنية و اجلمالية اليت متيزها عن
املنظوم من الشعر على تلك القواعد الشكلية اليت أقرها قدامة بن جعفر.
ومل يزد عن تلك املالحظات املقتضبة يف حماولة ترتيب أولوية االنشغال الذي عكف على توضيحه بعض النقاد للفصل
بني ما هو قصيدة شعرية وما هو أرجوزة ويبدو أهنا خطوة متقدمة يف اجتاه إقرار حتمية الفصل بني ما هو قصيدة وغري ذلك
اعتماد على خصيصة فنية انبعة من الشكل الشعري املكرس ملقياس الكم أو الطول والقصر ،أو ما مت رصده على مستوى

5

اجمللد 1

ديسمرب 2020

جملة حماورات

العدد 2
اهليكل الذي ركبت عليه من حيث هي مركبة أم بسيطة وهو ما تنبه له ابن رشيق حيث يقول " واملقصد أوىل أبن يطلق عليه

لفظ شا عر ،وهلذا ،قيل هلذا شاعر ولذاك راجز ،وكأنه ليس بشاعر كما يقال خطيب أو مرسل أو جنو ذلك".

9

تستوقفنا أسئلة جوهرية يف قراءتنا لبعض الردود النقدية ،واليت أتصل للقصيدة من وجهة نظر لغوية ابعتبارها أتسس
ملفهوم مستقل عن الشعر أو الشعرية يف العموم مما يسلمنا إىل االعتقاد أبن النظرة حيال هذه املسألة مل تتبلور ومل أتخذ االهتمام
الكايف العتبارات تعود يف األ صل إىل املقاييس املقرتحة يف التصنيف واليت تنوعت مابني املقياس اللغوي واملقياس الكميمن جهة
ومن جهة أخرى تعزى إىل" قصور هذه التعريفات اللغوية يف حتديد مفهوم القصيدة يعود إىل تركيزها املباشر على األصل اللغوي
للكلمة دون االهتمام بداللتها الفنية واجلمالية".10
وكرد فعل عن ذلك استأثرت التعريفات االصطالحية ابلنظر إىل القصيدة منن جهنة النوزن والقافينة للحيلولنة بنني التعنريفني
اللغننوي الننذي ابدر بننه العلمنناء اللغويننون ،والتعريننف الننذي أطلقننه النقنناد انطالقننا مننن التحقيننق يف عن ّدة فرضننيات إذا كننان الشننعر يف
االصننطالح كالمننا مننوزوان ومقفننى داال علننى معننىن أو شننعورا أو حلظننة أتمننل يف وجننود فننإن القصننيدة نفسننها هنني سننرد ألطنوار تلننك
اللحظة وانبثاق ملعىن يف الزمن الذي تشكلت منه موسيقاها.أما الوزن والقافية فإهنمنا شنكالن عنرف البداينة والنهاينة فنالعرب تنربط
اكتشنناف األوزان بس ننرد حادثننة احل ننادي ،وابلتنناا ينطل ننق ح ن ّد القص ننيدة م ننن سننرد حادث ننة توثنّنق للب ننداايت األوىل ملعننىن الش ننعر عل ننى
مؤداه ننا " أن امل ننرء حي ننس ع ننادة أن ال ننوخز
األغل ننب و إن ك ننان ه ننذا ال مين ننع ص ننياغة فرض ننية أخ ننرى ال تق ننل أهي ننة ع ننن النظ ننرة األوىل ّ

الشعري أقوى من التحديد و القصر ،و أمضى من العزم و القصد إذا ما اعتناده الشناعر و أهلمنه ،و عنندها ميحنى منن ذهننه الكنم

و الكيف طاملا يشعر أنه يسلك طريق الشعر ،أو أن الشعر يسلك طريقه إليه".

11

تستعرض هذه الدراسة بداية وجهة نظرها يف مالبسات هذا القصور من لدن النقاد القدامى ،والذي امت ّد لقرون ال
يكاد يتوج هذا النقد يف جمال البحث عن مفهوم يضع للقصيدة حدا خيرجها من دائرة التعريف اللغوي إىل حقل التداول
االصطالحي النقدي ،لتأخذ بعدها االبستمولوجي يف سجل املدونة النقدية العربية القدمية واحلديثة ولعل يف هذا النطاق
نستعرض نظرة حسن البنا عز الدين يف استقرائه حملاوالت القدماء واحملدثني يف وصف القصيدة اجلاهلية فرأى "أن صورة
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العدد 2
القصيدة اجلاهلية يف نقد القدماء واحملدثني كانت غامضة  ،وأن احملاوالت النقدية احلديثة شغلت مبسألتني :قضية الوحدة
،والوصف األسطوري للقصيدة اجلاهلية".12
وحتقيقا يف هذه القضية املصريية اليت أغفل النقاد مطارحتها لعصور منصرمة،قامت بعض املراجعات تستنطق الرتاث
األديب و النقدي من مبدأ إعادة صياغة أسئلته اجلوهرية انطالقا من ضرورة جتديد طرق البحث يف ماهية القصيدة وما ح ّدها
بعيدا عن تلك املقوالت اليت تدرجها يف دائرة التعميم والتعتيم ،وقد انتهت تلك املتابعات إىل فتح ابب النقاش من جديد حول
13
تنم عن جرأة يف
مسألة "ارتباط إشكالية وجود القصيدة يف النقد احلديث و املعاصر بقضية تعريف القصيدة" .وهي قضية ّ
الطرح وعمق رؤية من قبل نقاد كان هلم دور ابرز يف حتريك دواليب البحث النقدي حنو الدفع به يف أتون النظرايت النقدية

العاملية ومقارابهتا املنهجية.
و األكيد أن القصيدة اجلاهلية و هي الصيغة الفنية املثلى اليت صيغ فيها أقدم ما وصل إلينا من الشعر اجلاهلي ،قد
اجتازت مسافة يف البحث و فتحت مسارا حنو بناء نظرية جديدة يف الشعر تفصل بني نوعني من القصائد مطولة ومقطوعات
وهي تنتسب من الناحية التارخيية إىل فرتة قريبة من ظهور اإلسالم ،و أهنا مرت مبراحل طويلة من التطور قد انتهت إىل هذه
الصيغة املكتملة و هي مراحل ال يعرف عنها شيء لضياع أصوهلا و هذه القصيدة تتألف من عنصرين:
 -1عنصر شكلي أو موضوعي :و نقصد به احتوائها على عدد من األغراض اليت تتكرر من قصيدة إىل أخرى و هي يف
أغلب األ حوال متمثلة يف الوقوف على األطالل و الغزل و الضغائن و الرحلة و ما يتصل هبا من وصف للناقة اليت حتمل
الشاعر و تشبهها يف قصص الصيد املعروفة ابلضيب و احلمار الوحشي يف أغلب األحيان ،و أخريا ما خيتم به القصيدة من
مديح أو هجاء أو فخر أو راثء أو غري ذلك من األغراض اليت نظم الشاعر القصيدة فيها.
-2عنصر فين  :وهو األساس يف كل االختيارات املتاحة للشاعر خيتص أبسلوب الشاعر و طريقته الفنية يف استغالل
اإلمكانيات املوضوعية (الطلل الرحلة ،الصيد) ،و اللغوية و التصويرية و املوسيقية يف تشكيل البناء الفين لقصيدته .
ومعلوم أن هذه املسألة شغلت نقاد املرحلة األوىل من نقدان العريب العتبارات فنية وشكلية تستجيب ملطلب اجتماعي
يف املقام األول يتقاطع االهتمام فيه بني النص من جهة وبني الشاعر واملتلقي من جهة اثنية لذلك شغلت قصيدة املدح حيزا
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العدد 2
كبريا يف املدوانت النقدية ،على الرغم من أهنا مل تشكل سوى أقل من مخسني ابملائة من الشعر العريب مبختلف أغراضه وقد
انبسط القول حول الشاعر ابعتباره حمور العملية اإلبداعية ومنشأها وعليه أتسست مدارات النقد حتقق يف حاالت الذات
متهد النبثاق الدفق الشعري "فإزاء احلب واللذة واالنتصار و املوت
املتلفظة للشعر وما حييط هبا من ظروف ومالبسات ّ
14
والوجود،ستكون للشاعر استجاابت وكيفية وجود ميليها إدراكه نفسه هلذه األشياء".

القصيدة وأسطورة اخللق الفين:
القصيدة و املقوالت الغيبية يف اإلبداع الشعري:
تشكل األسطورة طريقة إىل فهم عملية اخللق اإلبداعي ومدخل إىل استنباط أشكال اإلبداع يف الشعر والقص على ح ّد
سر الوجود وأوقفوها على غاية اإلنسان يف هذا العامل ،فكانت حبق األداء املفسر لكل الظواهر
سواء ،فقد أودعها منشئوها ّ
الطبيعية احمليطة حبياة البشر وابعتقاداهتم وتطلعاهتم ،ويف هذا السياق عاجلت الكثري من األحباث عالقة األسطورة ابخللق الشعري
ط الن ّقاد يف تراثنا النقدي إشارت مضمنة ما يعرف بعالقة القصيدة ابإلهلام الغييب ف" احلديث عن
يف األدب العريب  ،وقد خ ّ
اخللق الفين و الشعر مل يتناول تناوال فنيا ،و كذلك احلديث عن اجلن".

15

واحلق استطاعت الرواية واألخبار العابرة أن تؤسس ملنطق القصيدة يف ارتباطها ابألمور الغيبية ،نظرا الرتباط حياة العريب
ابألسطورة واخلرافة ،ولقيمة األخبار واملروايت الشفوية يف إقامة أسس معرفية ترتبط هبذه املعتقدات ابعتبارها عناصر الكتساب
املعرفة  ،وعليه ف "هناك من اعتقد مبقولة شيطان الشعر أو النفث اجلين ،وهو ما يفهم ابإلهلام اخلفي الذي يلقى يف روع
الشاعر ،و يواطن أحاسيسه  ،مستندا إىل عدة شواهد شعرية تربط نشأة القصيدة بذلك" 16وال غرابة يف أنّ صاحب كتاب
مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية و اإلسالم -أبو زيد القرشي 300ه -يستدل أبقواله يف هذا الصدد فقد أورد يف الفصل الرابع
تقر " أن للشعر شيطاان ينطق به على ألسنة العرب.
من كتابه مناذج كثرية من الشعر متواترة على لسان شياطني الشعراء ّ
ومن أمثلة ذلك ما ذكره يف الفصل الرابع يف قول اجلن الشعر على ألسنة الشعراء
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17

وعليه فقد ارتبط مفهوم نشأة القصيدة العربية يف متام صورهتا اليت حفظتها الرواية مشافهة بتصورات غيبية ألكثر من
عصريني ،حيث سادت رواايت تروج خللق القصيدة من منطلق غييب يفيد أن اإلبداع الشعري إهلام من اخلوارق ليس للبشر يد
فيه  ،وأن حظهم فيه ال يعدو أن يكون من قبيل ما ألقي يف روع أولئك الشعراء من البشر من نفث شياطني الشعر و حديث
عن رواية اجلن للشعر وعلمهم بروايته وعلمه ابعتبار أن " احلديث عن اجلن و عالقته ابلشعراء عقيدة شائعة"18لدى العرب
متوارثة بينهم ابلرواية واملشافهة ال تقبل الطعن يف صحتها ،نظرا ملكانة القصيدة يف أنفسهم وأتثريها فيهم ،وإن كان حممد صادق
حسن عبد هللا يستبعد أن يكون أمر إنشاء القصيدة توقيفيا على الشيطان ،و إن كان يرجح أن الشيطان يوسوس للشاعر
ابلسوء يف أثناء نظمه كما يوسوس لنا ابلسوء يف أثناء الكالم ،و السيما يف موضوعات :اهلجاء و الفخر و الغزل".

19

والعرب يستسلمون يف اعتقادهم هذا بنفاث ملكة الشعر إىل شعرائهم ،إبرادة الشياطني أو اجلن لطقس احلكاية والقص
الشعيب ،و الذي ارتبط بقصص الغول وأحاديث اجلن اليت مافتئت متأل حلقات السمر متعة وتشويقا االعتقاد فيهم كمصدر
إلبداع الشعر العريب القدمي ،و خاصة قصيدة احلكم بن عمر و البهراين .وما حيك حوهلا من مقابلة وحماورة الشاعر للغولة
"وهكذا تكون هذه القصص قد احتفظت ابملعامل اخلاصة إبطار احلكي الشعيب ".

20

القصيدة وحتمية التجديد:
تفردت القصيدة يف إنشائها اجلماا لرتتبط ابلتحول الكيفي يف خروجها على األمناط السائدة وإحالهلا منزلة تؤهلها
لرسم أبعاد جديدة حنو اجملازفة والغرية لتصبح رديفة تطور مدهش يف صياغة القول الشعري على منوال مل يعهده الشعراء
املطبوعون من قبل مع شعراء حتفزوا للن ظم من منطلق ربط القصيدة حبتمية التطور الذي مس الكثري من القيم االجتماعية
والفكرية والثقافية يف عصر مل يعد يؤمن بثبات تلك القيم اجلمالية اليت احتفت هبا القصيدة العربية لعقود فقد رفع لواء التجديد
يف القصيدة شعراء مولدون خطوا للقصيدة منهجا مغايرا ملا عهدته القصيدة يف بنائها وأغراضها .

9

جملة حماورات

اجمللد 1

العدد 2
صانع
صنع ُ
البني الذي هو ُ
قصيدة :أالَ َ

جازع
فإن ُ
تك جِمزاعا فما البني ُ

أال إن نفس الشعر ماتت و إن يكن

عداها محام املوت فهي تنازع

سأبكي القوايف ابلقوايف فإهنا

عليه و مل تظلم بذاك جوازع

كشفت قناع الشعر عن حر وجهه

و طريته عن وكره و هو واقع

بعز يراها من يراها بسمعه

فيدنو إليها ذو احلجى و هو شاسع

يود ودادا أن أعضاء جسمه

إذا أنشدت شوقا إليها مسامع

ديسمرب 2020

إن أاب متام يف قصيدته هذه خلّص معاانته مع اإلبداع ،وخلص النص الشعري من رواسب الشعرية القدمية ،بعد أن
سجل شهادة وفاته ليعلن عن ممارسة جديدة تقوم على خلق جو روحي بني النص واملتلقي يف صورة مل يشر إليها أحد  ،تقوم
على استحضار فتنة النص يف صورة شهوانية غاية يف اإليثارة  ،فهو ال يشري إىل جدة القصيدة أو تفردها فحسب ،بل يشري إىل
ما تنطوي عليه القصيدة من بذور للخصب ،تفتح عطاايها ،عندما حيدث هذا اللقاء امللهب بينها و بني املتلقي"

21

و هنا تلتبس صفات القصيدة و صفات املرأة يف عالقة متاثل
القصيدة العربية ومقوالت النقد االستشراقي:
قراءة يف املفهوم
تستهل صفحات النقد االستشراقي تناوهلا التنظريي يف معاجلة مفاهيم القصيدة العربية من منطلق علمي حتتكم فيه إىل
صرامة الرؤية املنهجية ،انطالقا من نص القصيدة ،ابعتباره وثيقة تتضمن معطيات اترخيية وفنية تكون قد تشكلت يف أتوهنا
القصيدة العربية القدمية ،واستنادا يف املقام األول إىل قدرة الرواية على اسرتجاع نصوص الشعر العريب القدمي ،األمر الذي يرجح
أن الدرس األكادميي ال يزال "يطرح يف جمال النظرية الشفوية لعدة عقود خلت فكرة أن النص الشعري بطبيعته نص قابل للتذكر
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العدد 2
بصورة جوهرية ،من خالل القافية والوزن والصيغ النحوية املتكررة واألساليب البالغية ،ومن مثّ فإنه أكثر ثباات من األخبار النثرية
اليت تروى حوله".

22

قصرت يف منح
نشط الدرس النقدي االستشراقي حماوال فرض رؤية نقدية مغايرة لتلك املقوالت النقدية العربية ،و اليت ّ

القصيدة العربية بوصفها وحدة متكاملة تعريفها املستقل إىل جانب مقوالت الشارحة ملفهوم الشعر وحده ،مما فسح اجملال
لقراءة جديدة تستوعب قوالب الشعر العريب ،وتتمحص موضوعاته وأغراضه بصورة تكاد تكون خاضعة ملنطق املنهج البنيوي
الذي يستقي أحكامه من موقع قراءاته يف نص وحسب ،وعليه جتدر اإلشارة إىل ما توصلت إليه الناقدة سوزان بينكي
ستيتكيفيتش يف حبوثها العديدة حول القصيدة العربية القدمية من العصر اجلاهلي حىت العباسي ,وقد انتهت إىل "وصف
القصيدة العربية أبهنا إنشاء مصطنع إىل حد كبري  ،ذات قافية واحدة ووزن واحد مهما طالت ،وهذا جيعلنا ال نتوقع شعرا مجيال،
ذلك أن وصف الصحراء واحليواانت واملغامرات ق د يبدو ساحرا يف املرة األوىل  ،ولكنه عندما يتكرر الوصف ابلطريقة نفسها،
ويف قصائد ال حصر هلا ،فإن الراتبة تصبح مثرية للغثيان".

23

إن استنتاجات من قبل ستيتكيفيتش حتتاج إىل إمعان نظر وروية قبل االستئناس إليها ،على الرغم مما تثريه هذه األحكام
من حقائق وتصورات جتعل الباحث يف حرية من أمره ،ويف غياب ردود صرحية تضع هلذه الطروحات حدودا وختمينات مؤسسة
مسلم هبا يف الغالب ،وابخلصوص إذا وضع يف احلسبان اهتمام النقاد العرب بوصف القصيدة اجلاهلية من خالل إشارات تدور
إما حول شاعر جاهلي ،وإما أن تشري إىل مطلق القصيدة القدمية ،انهيك عن مدى وضوح مفهوم املصطلحات اليت كان النقاد
يتداولوهنا يف مناظراهتم ومساجالهتم النقدية ،وتبقى أولوية الرؤية النقدية القدمية املوجهة للمفاهيم املصطلحات اخلاصة بفنون
القول الشعري ال حتتكم إىل مبدأ التخصص يف فن من الفنون ،وإمنا قد تعرض مسألة نقدية ضمن أبواب وفصول ال تربطها صلة
ابلشعر "فاإلرادة اإلبداعية ال تتحقق على مستوى البحث الفين  ،بل على مستوى احلاجة احليوية".

11
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حاول إيفالد فاجز يف معرض حديثه عن القصيدة املتعددة املوضوعات ،و القصيدة األحادية املوضوع أن ينسبها إىل وجود
حرية كبرية يف تفسري امل عىن األصلي للكلمة ،غري أنه ملا كانت الصورة املوجودة لدينا للقصيدة يف كل حماوالت االشتقاق قد
محلت إىل داخل الكلمة فإننا ال نستطيع أن نقدم أية معلومة عن أصل" قصيدة"

25
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الغموض واملماطلة يف شعر احلداثة
(أزمة التلقي وإشكـالية التـأويل)
األستاذ :موسى حبيب

1

moussahabib333@yahoo.fr

جامعة اسطمبويل معسكر

لن تفهموين دون معجزة
ألن لغاتكم مفهومة
إن الوضوح جرمية

1

هكذا يقول درويش يف أحد قصائده ،هكذا يؤمن أبن الشعر البد أن يتحرر من القيود اليت فرضها عليه نظام القصيدة ردحا
طويال من الزمن ،وكأين به يؤكد يف الوقت ذاته على أن القصيدة ال بد أن تتحرك ،وحركتها معناها أن ترفض السكون ،وال
ترضى ابلثبات ،إنه التحول الذي اندى به أدونيس يف كتاابته الشعرية .والذي محله أن يقول يوما ":ليس يل مجهور وال أريد
مجهورا"  ،مثلما دفع شاعر حداثي آخر(حممد عفيفي مطر) إىل القول يف إجابة عن تساؤل عن هذه الفجوة بني شاعر احلداثة
والقارئ" :من القارئ ؟ أهو الذي يعرف القراءة والكتابة؟ أم طالب اجلامعة؟ أم املثقف؟ أان ال أعرف القارئ ،وإمنا أعرف ما
أقول" 2.إهنا إشكالية التلقي وأزمة التأويل اليت عرفتها القصيدة احلديثة .من هنا يطرح السؤال نفسه هل ما عده قدماء النقاد
مروقا وجتاوزا وهدما للسنة الشعرية هو شعرية عند النقاد الـمحدثني؟ ،هل ما أعيب على شعر أيب متام من الغموض وغوص
املعاين ،هو املماطلة احملمودة والشعرية املعهودة اليت نعى عليها النقد القدي ،وأثىن عليها النقد حلديث؟

 1موسى حبيب ( املؤلف املرسل)
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أتيت هذه املداخلة لتجيب عن بعض التساؤالت:
 ما معىن الغموض الشعري؟ هل سر مجال شعر احلداثة هو غموضه؟ ما هي مسات الغموض يف شعر احلداثة؟ هل الغموض ومماطلة املعىن يف القصيدة هو سحر اإلبداع ،ومن مقومات الشعرية. كيف مياطل الشاعر احلداثي قراءه ومتلقي شعره؟. هل الغموض يف الشعر هي مطلب مجايل أم استجابة لروح العصر؟أوال :الشعر بني احلداثة والتقليد (سلطة النص ال سلطة الزمن):

لقد أاثر الشعر احلداثي منذ أمد بعيد مسألة الغموض ،وقد أشار أدونيس إىل أن شعر احلداثة مل يبدأ مع الـمرحلة املتأخرة
املعروفة ،إمنا بدأ مع الشاعر أيب متام ،أوقل – إن شأت -زمن الثورة األدبية واحلركة النقدية اليت دارت بينه وبني البحرتي الذي
مثل القصيدة الكالسيكية  .3لكن الذي يعنينا من هذا كله هو أن الغموض يـمثل حداث شعراي الفتا للنظر أرق القـدماء وبلبل
ذا ئقتهم .ففي الوقت الذي دعا احملافظون إىل ضرورة الوفاء لعمود الشعر واحملافظة على السنة الشعرية ،وومسوا كل حمـاولة شعرية
خلرق هذا النظام وكسر هذا الطوق ابلتجاوز واملروق ،أثىن قليل منهم على هذا التجاوز الشعري ،ورأوا أنه ميثل روح اإلبداع
مادامت اجلودة واإلحسان ابلنسبة هلم هي ميزان اجلودة والتفاضل وال مناص للشاعر املبدع عندهم من ذلك.

4

ال خيتلف إثنان يف أن الكتابة الشعرية هي إبداع ،واإلبداع ال يكون إبداعا إال إذا أحسن الشاعر استخدام اللغة موفقا يف
اختياراته اللفظية ومعانيه السحرية وصوره البديعية .فال غرو إذن إذا كان الشاعر حمافظا أو جمددا ما دام حيسن استخدام هذه
يفضل املصيب ،وإنــما يعطى كل ما
القواعد اليت أشران إليها آنفا .يقول أبو العباس املربد ":وليس لقدم العهد يفضل القائل وال حلداثن عهد ُ
يستحق 5".فالنص يقدر بقيمته الفنية ،وسلطته بذاته ،ال يقدر بزمنه وبيئته.

لقد صدم أبو تـمـام الذائقة العربية وهو يقول:
ال تسقين ماء املالم فإنين

صب قد استعذبت ماء بكائي

15
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فخاطبوه بنوع من التهكم والسخرية أين هو ماء املالم اي أاب متام؟ اسقنا إايه؟ أران إايه ،لكنهم أحد يعرفوا أن الرجـل حياول
الـمستحيل ،أي :حياول أن يكتب بكل أصالة وابتكار .وهلذا السبب شك ل أبو متام غرابة واستثناء يف اتريخ الشعر العريب حىت
ظهور الشعر احلديث
أشار النقاد القدماء إىل أن هذه االستعارة (ال تسقين ماء املالم) غري مألوفة أو مستعملة يف كالم العرب ،فلم يستعمل شاعر
قبل أيب متام ماء املالم ،لكن الشعراء قبله قالوا :ماء الشباب ،وماء الصبابة ،وماء اهلوى .لكن الشاعر أبو متام نزوع إىل اإلبداع
واالبتكار ،وقد ساعده يف ذلك التشبع ابلثقافة القرآنية وقد رد على خصومه قائال :آتيكم مباء املالم ،شريطة أن تؤتوين بريشة
واحدة من جناح الذل وهي إشارة إىل قوله عز وجل﴿ :واخفض هلما جناح الذل من الرمحة.*﴾...

7

وقد جتل ت ثقافة أيب متام الدينية ومعانيه القرآنية بوضوح أكثر يف تلك االختيارات اللفظية الرائقة واالستعمال املعنوية اللطيفة
اليت طاملا ماطل هبا قراءه ومتلقي شعره .يقول مرة يف مدح املعتصم:
فكأمنا حس ـناته آاثم

يتجنب اآلاثم مث خيافها

لقد تعج ب النقاد من هذا البيت ،ورأوا فيه شيئا من التناقض الذي يفضي إىل احلرية والتساؤل؛ ؟ كيف ينطبق صدر البيت على
عجزه .فإذا كان املمدوح يتجنب اآلاثم ،فلم خيافها ؟! .لكن الناقد البصري هو املتشعب ابلثقافة ،واملتمكن إىل حد كبري من
نواحيها واجتاهاهتا وتياراهتا وفلسفاهتا ...فيشري أحد النقاد أن هذا املعىن مأخوذ من قوله تعاىل﴿:والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم
وجلة﴾.

8

إذن فالثقافة هي جزء مهم يف حياة الشاعر ،وال ميكن للشاعر أن يكون شاعرا إال إذا كان ملما ببعض ثقافات عصره ،يقول
أمحد فتحي عامر ":ال يستطيع الشاعر أ ن يقول شعرا له قيمة شعرية إال إذا هضم ثقافة عصره ،واندمج يف قضااي زمانه،
واستغرق يف جتارب الناس ومشاكلهم لتنبض فيه احلاسة الشاعرة ،ويتولد من إحـساسه اجلارف ابلعـصر والناس والقـضااي نبع من
املضامني اليت خترج يف أشكال مرسومة".

9

وعلى هذا األساس ،حـاول كـثري من الشعراء أن يتجـاوزا الـمعاين املألوفة اليت سبقتهم رغبة يف االندماج يف قضااي عصرهم،
مهما كان نوعها وحجمها ،ولو كان ذلك على حساب رغبة القارئ ودرجته املعرفية ،ألن هذا األخري ال بد أن يكون  -هو
اآلخر -جمراب ،متمكنا -إىل حد كبري -من مناحي هذه الثقافات العصرية ،وأن يتموج فيها كيفما شاء ،ويدرك دالالهتا املسترتة
16
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خلف ستائر الغموض .والشاعر املبدع يبتعد عن التقليد ،وينزع إىل التجديد ،ويؤثر على القريب كل بعيد .يقول أدونيس":كان
العامل ميوت يف دالالت العرف والعادة والتقليد ،فانبعث بشعر أيب متام يف دالالت جديدة ،وهكذا اختذ جسدا آخر وبعدا غري
مألوف ،مل تعد القصيدة هيكال يعلو يف مكان ،بل أصبحت حركة زمنية تتقدم يف الزمان حلظة تثبت عالية يف املكان".

10

ومل يستطع اآلمدي أن يتقبل املذهب اجلديد املخرتع الذي جاء به أبو متام ألنه خمالف ملا ألفته الذات العربية القدمية ال ـملتزمة
بعمود الشاعر ،ومل يتخلص هو نفسه من ذوقه ووفائه للشعر القدي كدأب كثري من النقاد الذين سبقوه أمثال األصمعي يقول
اآلمدي عن الشاعر":أبو متام انفرد مبذهب اخرتعه وصار فيه أوال وإماما متبوعا وشهر به حىت قيل مذهب أيب متام ،وطريقة أيب
متام  ،وصار الناس هنجه واقتفوا أثره ،وهذه فضيلة عرى عن مثلها البحرتي".

11

وإذا قرأان معاين الشعر اجلاهلي القدي لوجدانها تدور يف فلك الوضوح ،وهي  -على قدرها وشرفها -معان معادة مكررة،
يصلح عليها قول الشاعر:
ما أراان نقـول إال معارا

أو معادا من لفظنا مكرورا

12

ولقد أصيبت الذات شاعرة أو انقدة بشيء من ال ـملل ،وشعرت بنوع من الضجر ،ورمبا نظرت إىل هذا الواضح املستهلك من
املعاين نظرة السخرية واالستهزاء ،يقول أبو نواس:
قل ملن يبكي على رسم درس

واقفا ما ضر لو كان جلس

13

لقد كان عمود الشعر ابلنسبة للعرب القدماء هو املثل األعلى يف الشعر ،والنموذج األمسى الذي أحق أن حيتذى ،فهو ميثل
رصيدا معرفيا ابلنسبة هلم ،واإلبداع عندهم ال يكون إال خارج هذا الرصيد ،وإىل ذلك أشار الناقد قائال ":وأما دائرة اخللق فهي
أيضا ضيقة حمصورة ،فاإلبداع عندهم ال يكون إال خارج الرصيد أي خـارج عمود الشعر واملعىن والقيم ،ألن يف جتاوز ذلك زعزعة
للرصيد وما أمجع عليه النقاد".

14

لذلك فنظرية عمود الشعر ليست ابتكارا فرداي ،إنـ ما هي جمموعة من املعايري أو القواعد احملددة مستقاة من الشعر اجلاهلي
واألموي ،وهي كما يقول فخر الدين ":جاءت أو وضعت حلماية هذا املوروث القدي من الـخلل يف نـظامه وأفكاره اليت غلبت
على كثيـر من العقـول واستقرت بـها.

15
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ومن هذا السياق تفهم الضجة اليت قامت حول أيب متام :ضجة النقد الذي رآه خارجا عما هو مألوف ،متنكرا لعمود الشعر
يتكلم غري كالم العرب  ،فأبو متام مل يكن مقبوال من طرف النقد ،ألنه كان يؤسس لذوق استعاري جديد ،يف حني كان البحرتي
مقبوال من طرفه ألنه استوعب عمود الشعر ولزم عناصره وشروطه.
ومن هذه الزاوية ركب املبدعون من الشعراء املعاين العويصة الغامصة ،وماطلوا قراءهم حتقيقا للذة األدبية واملتعة الفنية ،وإن
رحلة القارئ يف طلب معاين أشعارهم أشبه ما تكون برحلة الغائص يف البحر ،املغامر املخاطر الذي جيد مثرة خماطرته ومغامرته يف
تلك احللية املستخرجة ،وإن مثرة القارئ الذي يسعى يف طلب املعىن ،وإن أرقته تلك املعاين ،لكنه جيد فيها من الندرة والسحر
ما يشفي غليله ،ويذهب ظمأه.
اثنيا:شعر احلداثة (الغموض ومماطلة املعىن):
 -1مفاهيم وتعريفات:
أ/لغموض يف لغة الشعر :يرتبط الغموض ابلشعر ارتباطا وثيقا حىت إنه من الصعوبة مبكان الفصل بينهما ":ألن الشعر عامل من
الفن يصعب وصفه وحتديده ،وملكة سحرية ليس من السهل معرفة كنهها وال إدراك كل أبعادها ،وال طرح تعريف حمدد اثبت
جامع مانع هلا" 16.فالغموض –كما يبدو -مالزم للغة الشعر ،وال ميكن أن يكون مبنأى عنها.
ويعد الشعر واحد من اإلبداعات األدبية والفنية اليت شغلت النقاد قدميا ،وحركت وجداهنم ،لكنها أاثرت ذائقتهم حني
تعارضت مع ما ألفوه من القصائد الشعرية الواضحة فراحوا ينفرون من كل نص غامض ،ويقابلونه ابلرفض ،بينما جند يف أدبنا
احلديث الكثري من النصوص الصوفية والفلسفية والروائية ...وبعض السيمفونيات املوسيقية وبعض االساطري ...واألعمال الفنية
واألدبية اليت يعرتيها مجيعها الغموض إال أهنا مل تسقط من حساب النقد كما مل تسقط القصيدة الشعرية بدعوى الغموض ،ألن
الغموض عموما -كما يبدو -هو مسة للنصوص الباقية ال الزائلة.

17

ب/الغموض مطلب مجايل:
إن املتأمل يف طبيعة الشعر يالحظ أن الغموض مطلب مجايل فيه ،ألن الشاعر مضطر يف كثري من األحيان إىل تفجري طاقاته
الشعرية ،ابستخدام التعابري اجملازية والعدول عن لغة املباشرة إىل لغة الالمباشرة ،والكتابة الشعرية – حينئذ – أشبه ما تكون
ابللعبة السحرية كما عرب بعض النقاد ،وال مناص للشعر من الغموض ،لكن ليس أي غموض ،بل الغموض املقصود ،هو
الغموض الفين اجلمايل الذي أساسه – كما قلنا -التعبري اجملازي والتوظيف االستعاري .واإلستعارة آية املوهبة ،والشاعر
18
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املوهوب هو الذي حيسن توظيف اإلستعارة ،وال ميكن أن نتخيل الكتابة الشعرية بدون استعارة أو جماز ،فهما لبنتان أساسيتان
يف بناء هذا الصرح الشعري املتكامل ،والغموض مظهر أو مسة أساسية هلذه اللغة الشعرية اليت هبا مياطل الشاعر قراءه ومتلقي
شعره ،بل ":يدرك من خالل ذوقه الفين وجتربته اإلبداعية وثقافته النقدية أن النجاح يف أداء مهمته الفنية الشعرية؛ توصيال حلركة
املعىن ،واستحواذا على هوى القارئ ،وتسلطا على حركة وجدانه وعقله ،رهني مبدى جناحه يف إدارة هذه اللعبة اللغوية ،ويف
إطالة أو تقصري هذه املماطلة الشعرية".

18

والغموض مطلب مجايل يف القصيدة ،إذ يدفع القارئ إىل اإلستمتاع هبا كما يستمتع بقطعة موسيقية يسمعها ،فهو ال
يستطيع أن يفسرها وال أن يفهمها ولكنها تالمس عاطفته وتثريها .والشعر هو أقرب الفنون إىل املوسيقى":ألن كليهما فن
زماين ،وأن ضروب الفن تصبوا إىل الوصول إىل مستوى التعبري املوسيقي".

19

ج -الغموض يف لـغة الشعر بني املعىن والداللة( -مفاهيم أساسية وفروق جوهرية):
ال خيتلف إثنان يف كون اللغة أداة للتواصل ،وقد تؤدي وظائف متعددة(تعبريية ،أتثريية ،شعـرية ،)...وإن الوظيفة الشعرية
للغة هي أمسى وظيفة  ،ألن اللغة الشعرية حتمل أبعادا مجالية وفنية ،وهي خطاب أديب حمكوم بقوانني ،البد من توافرها أثناء
الكتابة الشعرية ،وإن قيمة اخلطاب الشعري تكمن يف الدالالت اليت يقدمها املؤلف يف أحسن حلة وأرقى لفظ ،فاملعىن أو
الداللة أساس يف كل خطاب أديب أو شعري ،لكن مثة تساؤل مهم ،هل املعىن هو الداللة؟ أم هناك فرق بني املعىن والداللة.
يف احلقيقة هناك فرق بني املعىن والداللة  ،وإن كان البعض جيعل املعىن والداللة شيئا واحدا ،لكن املؤول األمريكي (هريش)
يقول ":أبن املعىن اثبت والداللة متغرية".

20

ألن العمل األديب ابلنسبة إليه قد يعين أشياء خمتلفة ألانس خمتلفني يف أوقات

خمتلفة .واالختالف حسب نظره يتعلق ب ـ"دالل ـة العمل"أكثر ما يتعلق مبعناه .وحسب شكسبري":الدالالت تتنوع عرب التاريخ
وتبقى املعاين اثبتة ،واملؤلفون يقدمون معاين ،أما القراء فيعينون دالالت".

21

إذن فالـمعىن اثبت مستقر يف ذهن املؤلف،

والدالالت متغرية من قارئ آلخر .وال ميكن أن تتوحد الدالالت يف األذهان خاصة إذا كان الشعر من الغموض واجلودة مبكان.
وعلى هذا األساس أشار اجلرجاين بفكره الثاقب إىل قضية (املعىن) ،و(معىن املعىن) ،فاألول هو املعىن الثابت املستقر يف
األذهان الذي ال خيتلف فيه إثنان ،أما الثاين فهو معىن املعىن؛ أي دالالت املعىن األول املختلفة ،ويف هذه املرتبة الثانية ختتلف
درجات القراء وتتنوع قراءاهتم حبسب درجة ذكائهم ومستوى ثقافاهتم...إخل.

19
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وقد ذهب عبد هللا الغذامي إىل أن مقولة عبد القاهر اجلرجاين عن (املعىن) ،و(معىن املعىن) هي متييز بني املعىن يف اللغة
والداللة يف األدب؛ فـ ـ(املعىن) على هذا هو املعىن اللغوي ،و(معىن املعىن) هو الداللة النصوصية .واملعىن عند اجلرجاين -
حسب ما ذكران -هو معىن سطحي يدل عليه ظاهر اللفظ ،أما معىن املعىن (الداللة الثانية) فهو ما ينشأ من طريقة التعبري
وأنظمة النص وسياقاته ،أو ما كان على مدار الكناية واالستعارة والتمثيل.

23

وإذا قرأان بيت الشاعر القدي امرئ القيس:
مبنجرد قيد األوابد هيكل

وقد أغتدي والطري يف وكناهتا

24

نفهم أبن الشاعر كان إبمكانه أن يقول :غدوت ابكرا ،ولكنه عدل عن املعىن البسيط التقريري ،إىل املعىن البالغي الكنائي
(والطري يف وكناهتا) الذي ماطل به القارئ حتقيقا للمتعة و اجلمال.
وإذا فرضنا جدال أن دالالت الشعر العريب القدي اثبتة ،فإن املتنيب يقول بنقيض ذلك ،ولوال ذلك لـ ـما كان لبيته اآلت ـي معىن:
أانم ملئ جفوين عن شــواردها

ويسهر اخللق جراها وخيتصم

25

وهو بذلك يؤكد على أن صعوبة معانيه أو ألفاظه هي سبب سهر اخللق واختالفهم ،ولوال تلك الصعوبة لـما كان ذلك
االختالف.
 :2لغة الشعر بني الغموض واملماطلة:
 /1-2الغموض:أشارت املعاجم العربية القدمية إىل الغموض من خالل استخداماته اللغوية املختلفة ،فيقول صاحب
ض غموضا وفيه غموض....والغامض من الكالم خالف الواضح...
يغم ُ
وغمض ُ
اللسان":ومغمضات الليل دايجري ظلمه ُ
والغامض من الرجال الفاتر عن احلملة...ويقال للرجل اجليد الرأي قد أغمض النظر ابن سيده وأغنض النظر إذا أحسن النظر أو
جاء براي جيد وأغمض يف الرأي أصاب إذا أحسن النظر أو جاء برأي جيد وأغمض يف الرأي أصاب ومسألة غامضة فيها نظر
ودقة ودار غامضة إذا مل تكن شارعة...وحسب غامض غري مشهور ومعىن غامض لطيف".

20
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كما حيمل مصطلح الغموض( )Ambiguityيف املعاجم اإلجنليزية املعاصرة معىن اللغة اجملازية( )Figurative Langueأو
تعدد احتماالت املعىن"،تلك اللغة اليت متثل املستوى الفين أو اجلمايل املتصل ابلدالالت والرموز املرتبطة ابألعمال اإلبداعية
كالشعر مثال)".

27

وما دام الغموض ميثل جوهر العمل اإلبداعي فقد لقي هذا املصطلح قلقا واضطرااب كبريا يف الساحة األدبية ،ألنه ميس أطراف
العملية االتصالية(النص ،املبدع ،التلقي) ،ويعود هذا القلق واالضطراب على تعدد مستوى درجاته ،وإىل االختالف يف حتديد
مفهومه ،ومعرفة غايته وأمهيته ،كما تعود إشكالية مصطلح الغموض إىل مرادفاته اللغوية الكثرية مثل التعمية واإلهبام واالستغالق
واإللغاز وغريها من التسميات اليت رمبا يضلل بعضها املتلقي يف تقدير أمهية املصطلح ومفهومه ووظيفته.

28

واإلشكالية اليت يطرحها مصطلح الغموض تكمن يف أنه ميتلك يف ذاته تناقضا وتعارضا خاصة يف جمال اللغة الشعرية اليت هي
يف األصل تعبري عما يف النفس ،إال أن هذا التعبري جاء غامضا ومستغلقا ،يشق على الذهن حتديد معانيه و دالالته ،فهو تفسري
غري مفسر ":واإلشكال هو صفة تطلق على كل شيء حيتوي يف ذاته على تناقض وعلى تقابل يف االجتاهات وعلى تعارض
عملي".

29

وما دامت لغة الشعر جتنح إىل الغموض فالبد للشاعر أن يفجر خمزون طاقاته الشعرية ابالستعماالت اجملازية والتعابري
الغامضة الدقيقة اليت جيد القارئ من خالهلا متعة يف سرب أغوارها وكشف مراداهتا ،ألنه ابلغموض":يالمس جوهر الشعر الذي
هو انبثاق متداخل من تضافر قوات عدة من الشعور والروح والعقل متسرتة وراء اللحظة الشعرية".

30

إن البحث يف الغموض هو حبث يف جوهر الشعر ،ألن الشعر يقوم أساسا على الغموض ،ولكن ليس أي غموض؟ إنه
الغموض الذي يستفز العقل واملشاعر ،حيرك الــمشاعر أبلفاظه وعباراته ،ويدغدغ احلس مبوسيقاه وإيقاعه ،وجيوب ابلعقل إىل
مكان سحيق ،فتربز األفكار العميقة واملعاين الدقيقة.
وهذا الغموض يـخلق نوعا من اللذة احلسية والذهنية جتاه خبااي النص والالمتوقع أو الالمنتظر يف صوره ومجـالياته الفنية ،وهذه
احلال ختلق نوعا من التواصل واأللفة بني النص والقارئ الذي يتلقى النص ،فيشعر أنه حباجة إليه مهما كان غامضا ليطفئ من
خالله هليب مشاعره وطموحه الذهن ،وقد تكون درجة انفعال املتلقي حبسب مستوى الغموض ودرجته.
لذا فالغموض له داللتان :داللة مجالية يكون الغموض مبوجبها فنا ،وداللة لغوية يكون فيها إهباما وتعمية ،وهبذا املفهوم
يشك ل الغموض ظاهرة فنية مرتبطة ابلفن اإلنساين ،وابلفنان املبدع ،مما جيعل املتلقي هلذا العمل الفين حباجة حسية وفكرية ماسة
21
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من أجل حل رموز العمل الفين ،وتفسري دالالته ،وتفكيك شفراته .وجناح العملية اإلبداعية يكمن يف مدى حتقق اللذة احلسية
والذهنية يف ذات املتلقي ،اليت هي غاية املبدع هلذا العمل األديب ،بل هو سر جناح نصه اإلبداعي وسبب خلوده.
 /2-2املماطلة:
لقد أشار أبو إسحاق الصايب كما نقل ابن األثري يف املثل السائر إىل أن ":أفخر الشعر ما غمض ،فلم يعطك غرضه إال بعد
مماطلة منه".

31

والعبارة – كما يبدو لطيفة ودقيقة -وهي كما يقول عبد امللك بومنجل":تضع اليد على سر كبري من أسرار اإلاثرة واملتعة
واجلمال يف الشعر ،وهتتدي إىل الكلمة الدقيقة اللطيفة املناسبة للتعبري عن السر الكبري (املماطلة)"  32فال ـمماطلة –دون شك
– مطلب مجايل وسر من أسرار املتعة واإلاثرة يف األدب
وال ـمماطلة يف اللغة هي التأخر يف إجن ـ ـاز الوعد ،والتمادي يف هذا التأخر تـماداي قد يطول وقد يقصر ،ولكنه يؤول يف النهاية
إىل إجنازه ،ومنح املوعود به فرصته املأمولة املرتقبة لالستمتاع به.

33

لكن هذا التأخر يف إجناز املوعود خيتلف من حالة إىل أخرى؛ "ألنه إذا كان املوعود هو الرب فـ"خري الرب عاجله" ،كما قالت
احلكمة املشهورة ،وإذا كان املوعود هو األجر "فآتو األجري حقه قبل أن جيف ع ـرقه" كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم"،

34

ألن هذه حاجات مادية من ضـرورات صالح الـمعيشة ،خيل أتخر حصوهلا بشروط السكينة ورغد العيش.
أما إذا كان هذا املوعود هو حاجة نفسية عاطفية ليست بشرط الزم يف استقرار الوضع واستمرار احلياة ،كوصل حبيب ،أو
حتصيل متعة" ،فإن املماطلة يف إجنازه مما يزيد يف لذة االستمتاع به ،وميدد حلظات احلركة النفسية املمتعة ما بني الرتقب
واحلصول ،فتكون النتيجة أن التأخر يف حصول املوعود تكثيف ملتعة اإلحساس به ،وتقوية للذة احلصول عليه ،وإمداد للحياة
النفسية العاطفية الروحية أبساابب اإلاثرة والبهجة واحليوية".

35

لذا يتبني أن املماطلة هي من خصوصيات اللغة الشعرية ال النثرية ،ألن النثر هو عمل عقلي اجتماعي نفعي يف أكثر
أحواله ،يقتضي التعجيل ابملعىن ليؤدي وظيفته النفعية اإلبالغية ،يف حني أن اللغة الشعرية هي لغة املشاعر ،لغة اإلبداع والفن
واملماطلة ،والشاعر ال يريد أن يعطي املعىن للمتلقي جاهزا شفافا ":فهو حري أن ميارس مع متلقيه لعبته اجلميلة املمتعة؛ جياذبه
أطراف احلديث ،يشاركه لعبة الغميضة ،مياطله مبوعوده اجلميل النفيس الذي هو جوهر الكالم مجيعا ،وموضع الشرف والسحر
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يف الشعر خاصة :مياطله املعىن ،فال يعطيه إايه إال بعد حني يطول أو يقصر ،يعاجل خالله املتلقي جتربة البحث ،وميارس لعبة
املطاردة ،فإذا البحث يسفر عن اكتشاف مجيل  ،وإذا املطاردة تنتهي إبمساك املعىن الطريف ،وإذا العملية كلها عامل من اإلاثرة
والبهجة واحليوية".

36

إن املماطلة من خالل هذه الرؤية ال تقف عند حتقيق املراد أو إجناز املوعود ،وإمنا تتجاوز ذلك إىل حتقيق البهجة ،وإاثرة
املتعة ،وحتقيق الفن" ،ألن الغموض الفين يف الشعر مرهون ابنتهاء البحث إىل كشف ،واللعبة إىل متعة ،واملطاردة إىل وقوع
الطريدة وإال فال فن" 37.إذن فالشعر يقوم يف أساسه على املماطلة ،والغموض يرتبط إىل  -حد كبري -هبذه املماطلة.
اثلثا:من مظاهر الغموض واملماطلة يف شعر احلداثة:
لقد أشار صاحب (اإلهبام يف شعر احلداثة) إ ىل شيء مهم هو أنه ":قبل العصر العباسي مل يشتك متلقو الشعر(وأكثرهم
مساع آنذاك) من غموضه أو إهبام فيه ،مث جاء العصر العباسي حيمل هذه الشكوى اليت جيسدها تساؤل موجه إىل أيب متام من
أيب سعيد الضرير وأيب العميثل يف حوار جرى بينهما وبينه حول قصيدته اليت ميدح فيها عبد هللا بن طاهر ومطلعها:
فعزماً فقدماً أدرك الثأر طالبُه

هن عوادي يوسف وصواحبه

والـتسـاؤل هو(:ل ـم ال تقـول من الشعر ما يفهـم)؟ ! فيجيبهـم الشـاعر :وأنتم ـا مل ال تفهما ما يقال؟ "!.

38

نفهم من ذلك أن املوقف يشتمل على سؤالني  :سؤال يتهم الفهم من طرف الرجلني ،وسؤال يتهم الغموض من طرف
الشاعر ،بيد أن الشاعر يطلب من الرجلني اللذين مل يفهما هذا البيت الشعري ،أن يرتقيا إىل مستوى أعلى ،أو ثقافة أعمق
تذيل هلما إدراك داللة هذا البيت ومعناه.
إذن فاسرتاتيجية التلقي تفرض على القارئ أن يكون على قدر كبري من الثقافة ،فبهذا القدر من الوعي الثقايف يكون الفهم،
وال يكون اللبس ،أو احلرية اليت أغفلت كثريا من املتلقني عن معاين الشعر السحرية اللطيفة.
ويشري عبد الرمحن حممد القعود يف كتابه أن من مظاهر اإلهبام يف شعر احلداثة املعاصرة الغياب الداليل والتشتت الداليل

39

؛فالغياب الداليل-حسب -رأيه يعود إىل غياب املوضوع يف النصوص الشعرية ،وأما التشتت الداليل فهو يرجع إىل تعدد الداللة
وتنوعها واختالفها 40لكون القصيدة متثل بنية خملخلة متشذرة بفراغاهتا وغياب روابطها ،وصار القارئ وفق نظرية التلقي هو
القارئ الذي ميأل فراغاهتا ويقيم روابطها ،ومينحها متاسكا ،إهنا حسب تشخيص (صالح فضل) حتمل روحا قلقة وال تنتهج
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الت ـرتيب ال ـمنظم ،أو خطا واحدا ،ومهما اعتمدت على النمط السياقي فهي ال تبدأ حكاية من أوهلا إىل آخرها ،بل تنتهج
التجزيء والتشتت وتتجمع فيها مستوايت عدة دون ربط منطقي واضح.

41

ومن هنا صار لزاما على النقد الـمعاصر أن يتوخى القراءة التأويلية منهجا يف تفسري هذه النصوص وملئ فراغاهتا ،وإقامة
روابطها والوصول إىل دالالهتا املختلفة واملتعددة .وفهم شعر احلداثة املعاصرة يستلزم فهم السياق الذي قيل فيه ،لذا ينبغي لقارئ
شعر احلداثة املعاصرة أن يتطلع إىل آفاق عالية يف التأويل ،وأن يكون على كفاءة كبرية متكنه من هذه القراءة التأويلية.
من مظاهر الغموض يف شعر احلداثة املعاصرة –كما قلنا -غياب الداللة ،وغياب الداللة يكون أحياان بسب غياب املوضوع يف
القصيدة .يقول أدونيس:
قيدت سفين ابلرايح ،وفوضت أمري إىل املوج
إفتح يديك ،أيها املعىن ،وأنظر:
ما أفرغهما،
وما أحن هذا الفراغ
فاملعىن عند أدونيس فارغ من املعىن ،كأن الالمعىن هو املعىن ،وهو األساس ،وهو امللجأ احلنون.
ويقول يف قصيدته (الولد الراكض يف الذاكرة):
قوس رحيان عريش من محام
والشبابيك رمت ابواهبا
ليد الريح /احلقول
قرية من سعف النخل ومن حرب الفصول
غضب الرعد ولطف الغيم فيها ربياين
قرية نسهر يف سرواهلا
24
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ويبوح التني والتوت مبا ختجل منه الشفتان
إن املوضوع غائب يف هذه القصيدة":إنه موضوع غائب ليس من املستطاع إحضاره إال ابلتأويل .مث إن إحضاره غري دائم وغري
مستقر ،إذ هو متغري متلون وفق تغري القراء وثقافاهتم ،غاب موضوع هذه القصيدة فغابت دالالهتا وهاجرت إىل مكان قصي
يصعب استجالهبا منه ،ولنقرأ أيضا يف سياق غياب املوضوع".43
ولنقرأ القصيدة(مرثية الشمس القدمية) حملمد عفيفي مطر:
كل شيء كان يستنضح مين
كانت األرض جنينا يف دمي مل يبلغ التاسع،
والشمس وأقماري اخلبيئة
كان يف قليب احتدام الشجرة
واختمار الطمي والشعر – الطلوع
كنت -مما ميأل القلب -أجوع
وأغين للمياه املسكرة
عليها تطرحين يف زنبقة يف عروة األرض اليت تطلع مين...
آه اي أرض النعاس اآلبدي
آه اي مملكيت املبتعدة
تشعر  -وأنت تقرأ هذه القصيدة أن املعىن متبدد غائب ،رغم وجود بعض الشفرات التعبريية اليت تغين حقل العنوان :مثل "آه اي
أرض النعاس األبدي ،و"آه اي مملكيت املبتعدة" ،ولكن الشاعر يغي ب معىن القصيدة بتغييبه لبعض املعاين أو املوضوعات املوجودة
يف الواقع.

44

ويظهر التشتت الداليل يف قصيدة احلداثة املعاصرة -كما قلنا -بسبب بنيتها املخلخلة املتشظية املتشذرة بفراغاهتا وغياب
روابطها ،ويظهر ذلك جليا يف قصيدة عفيفي مطر:
صوت
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اي سفري الضرير
يف منجم الكيمياء والتحول األخري
تنحل يف دمي روابط األشياء
وترقص العناصر املفككة
تنقلب الفروع يف اجلذور
والنار ترمتي مثارها يف الكرمة احملرتقة
واملاء يف دمي مييت بذريت املنفلقة
يشتعل اهلواء ،مث حيبل الرماد
لكنين أنتظر التحول األخري
كي أتخذ املناجم املعتمة املشتعلة
كراهيت للعامل األخري
فتشتت القصيدة وغياب روابطها هو من تششت العامل وتفكك الناس .وتشتت حياهتم وغياب الروابط والتماسك ،وتباعد
بناايهتم وأحيائهم هو بسبب طرق سريعة ال تتيح فرصة اإللتقاء واإلجتماع.

45

ومن مظاهر الغموض يف شعر احلداثة املعاصرة أن لغة الشاعر ليست شفافة واضحة  ،وإمنا هي لغة إشارية إحيائية ال تعني
األشياء أو املعاين مباشرة  ،وإمنا ابلرموز واألقنعة ،تنفر من تسمية املعىن وحتديده ،بل تتعاىل على التسمية والتحديد.
يقول أدونيس:
مزجت بني النار والثلوج
لن تفهم النريان غاابيت وال الثلوج
وسوف أبقى غامضا أليفا
أسكن يف األزهار واحلجارة
26
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أغيب
استقصي
أرى
أموج
كالضوء بني السحر واإلشارة
ومن مظاهر احلداثة الشعرية املعاصرة(اجلمع بني املتنافرات)
يقول أدونيس:
سريي أيتها احلقول ،خبطوات من القش
اخلع قميصك أيها اجلبل
الضوء يعرب وتعرب حشراته
األدغال تعرب
وتعرب خواصر التالل
وأان مكسو ابلزمن ورماده
يرميين الشجر من نوافذه
يلتقفين فضاء تسيجه أفخاذ غري مرئية
فقد عقد صالت بني اخلطوات والقش ،بني القميص واجلبل ،بني الشجر والنوافذ ،بني الفضاء واألفخاذ ،لكنها صالت بني
أشياء ال تتجانس إال يف حس الشاعر وحدسه ،أو من خالل أتويل قرائي يفرغ ويتفرغ هلا.

27
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لغة الشعر واملنهج السيميائي
1

د /حممود سي أمحد
mahmoud.siahmed@gmail.com
كلية اآلداب والفنون -جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف(اجلزائر)
امللخص:
إن أي قراءة للنص ال تتم دون الوقوف على مجيع العالمات اليت تشكله-الظاهر منها والباطن-او تقف عل
مكون على حساب آخر،تبقى فوقية،وجتعل املعىن يضطرب.
واذا كانت اللغة يف الشعرابمجاع الدارسني قدميا وحديثا ذات استعمال خاص يف مستوايهتا االربعة(املعجمي
والصويت والرتكييب والداليل) جتعل املعىن حيتاج اىل تفكيك آبلية من االليات اليت حتقق التقريب من االحاطة به.ولذا
حنسب ان التعامل مع النص ابجراءات املنهج السيميائي املتنوعة واليت ترتكز على كثري من العلوم القدمية واحلديثة
يف البحث عن املعىن
توطئة:

اللغة سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة ،فإن ما تتكون منه هو عبارة عن دالئل« .)1(»Signesهذه االخرية
تكون يف يد املبدع بشكل عام والشاعر بشكل خاص طينة خيلق منها ما يشاء .و هنا حيدث االنزايح عن
املألوف ،حيث حيتل الرمز عمق اللغة ويصري أداهتا ،مما جيعله منه هو اآلخر لغة تتطلب قدرات معينة من القارئ
متكنه من كشف ما حتمله اللغة من أفكار و رؤى .ألن املوقع الذي حتتله الكلمة يف النص األديب قد يكون نفسه
 1سي أمحد حممود (املؤلف املرسل)
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يف أي موقع أخر لكن خيتلف عنه يف الوظيفة أو ابألحرى يف الرسالة ،حيث ميكن استعمال الكلمة كرمز فين و
رمز علمي و هذا ما يتيح هلا القيام بوظيفتني مها :الوظيفة اإلشارية و الوظيفة الرمزية
و تعد السيميولوجيا أو السيميائية من أهم املناهج النقدية ،اليت تناولت الرمز بدراسة فنية متيزت ابلدقة و
اجلدية حيث اعتربت « اللغة نظام من العالمات  System of Signsاليت تعرب عن األفكار و ميكن تشبيه
هذا النظام بنظام الكتابة ،أو األلفباء املستخدمة عند فاقدي السمع و النطق ،أو الطقوس الرمزية أو الصيغ
املهذبة أو العالمات العسكرية ،أو غريها من األنظمة»( . )2و الرمز يدخل ضمن األصناف األربعة اليت صنف
إليها بريتيو العالمة ( اإلشارة ،املؤشر ،األيقون ،و الرمز) و يسميه موريس « عالمة العالمة ،أي العالمة اليت
تنتج النيابة عن عالمة أخرى مرادف هلا»(. )3
و لقد اشرتط السيميائيون يف الرمز شروطا أربعة هي:
 ) 1خاصية التشكيلية التصويرية ،مما يعين موقفا متجها إىل اعتبار الرمز ال يف ذاته و إمنا فيما يرمز إليه.
 ) 2قابليته للتلقي ،أي أن هناك شيئا مثاليا غري منظور يتصل مبا وراء احلس يتم تلقيه ابلرمز الذي جيعله موضعيا.
 )3قدرته الذاتية له طاقة مميزة متيزه عن اإلشارة.
 )4تلقيه كرمز ،يعين أن الرمز عميق اجلذور اجتماعيا و إنسانيا(. )4
و عليه تصبح السيميائية هي نفسها لغة واصفة للنص حىت نتمكن من « التمييز بني اللغة اليت يتكلم هبا
البشر و اللغة اليت تتحدث عن لغتهم »

()5

و هذا ما جيعلها تفتح النص لقراءات و تفسريات عدة ،و يتجلى هذا

يف أننا جند نصوصا ختتلف قراءهتا من انقد ألخر و يف هذا حترر ،حيث حترر القارئ من التبعية الفكرية العمياء ،
و جتعله حرا يف قراءته ،و هكذا فإن السيميائية قد حررت اللغة و حررت معها القارئ يف الوقت نفسه  ،كما أهنا
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حررت الناقد ابلدرجة األوىل ألنه ختلص من التبعية إىل املناهج النقدية اجلاهزة ،و صار حرا ،حياور النص حماورة
حرة.
و مبا أن اللغة يف الشعر تستعمل استعماال خاصا يف مستوايهتا االربعة(املعجمي والصويت والرتكييب والداليل)
فان كلها أصوات أو رموز داخل الشعرحتتاج إىل قراءة،

أما ابعتبارها قراءة فنقول  « :من املكابرة الزعم أن املعاصرين اليوم  ،وحدهم  ،الذين اهتدوا السبيل إىل إشكالية
القراءة السيميائية بكل اجنازاهتا اللسانية و بتعدد حقول أتويالهتا املستكشفة  ،و اليت ليس آلفاقها حدود »

()6

ألننا نصادف يف اتريخ التفكري الفلسفي عند الشعوب اليت مدت اإلنسانية مبا مكنها من تشيد حضارهتا
كالفراعنة و العرب واملسلمني ملسات من هذه القراءة  ،لكنها مل تتجاوز املالحظات التأملية التجريدية العقيمة
عند بعض  ،بينما عند بلغت من العمق درجة كبرية تكاد تقارب أو تسمو ما بلغه هذا املنهج حديثًا  .وهذا ما
يدل على أن هذا الفكر قد حظي مبكانة خالل مر األجيال و العصور و تعاقب املعارف و احلضارات و مرد هذا
االهتمام يعود لكونه اهتم أبهم مظهر من مظاهر احلياة و وهو االتصال الذي يشكل صلب احلياة يف مجيع
جماالهتا.
منهجا و نظرية تسمو إىل العلمية و تتوق فإهنا مل جتد سبيلها إىل التأسيس إال على يد العاملني
أما ابعتبارها ً
اللذان يعدان منبعني هلا و مها :العامل اللغوي السويسري فردينان دي سوسري و الفيلسوف األمريكي تشارلز ساندر
ايداي يف هذا املنهج رغم املسافة اليت كانت تفصل بينهما  ،فقد وضعا قواعد و أسس هذا
دورا ر ً
بريس اللذان لعبا ً
العلم الذي صار حمطة اهتمام النقاد اجلدد لتوغله يف كل مناحي احلياة .
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و نشري هنا إىل أنه وقع اختالف بني العلماء حول التسمية حىت بني الزعمني املؤسسني هلذا العلم  ،حيث
" استعملت السيميولوجيا من سوسري و انتشرت يف الثقافة األوروبية  .أما بريس فقد استعمل مصطلح
«السيميوطيقا» ،وقد سار االمسان أو املصطلحان جو ًارا كمصطلحني مرتادفني و ال يزالن  .ورحل العلمان و تركا
وراءمها أفكارا اخرتقت األفاق تبناها نقاد و دارسون و ابحثون و توغلوا هبا يف خمتلف جماالت احلياة و خاصة
جمالت األدب و الفن  ،و الثقافة حبك م أهنا جماالت تتخذ من عالمات النص األديب و اإلبداع املسرحي و
السنيمائي و التشكيلي هيكالً ميكن أن يشكل ثقافة متميزة وتصلح كما مادة للدارسة و التحليل( .)7و نذكر من
األقطاب اليت برزت يف هذا اجملال و أسهمت إسهاما يذكره التاريخ النقدي جرمياس و ابرث ...
و هبذا نكون أمام ثالثة اجتاهات مثلت السيميائيات و هي:
االجتاه الفرنسي:
و يتزعم هذا االجتاه « دي سوسري» و يعد يف نظر النقاد أول من تنبأ هبذا العلم رغم أنه مل يضع له أسسا
واضحة املعامل مثلما فعل اإلتباع ،فقد كانت عنده كمشروع « ميكن إذن تصور علم فعل يدرس حياة األدلة داخل
احلياة االجتماعية»
هذا العلم العام»

()8

()9

و يف نظره هي أهم من علم األلسن أو اللسانيات « إن اللسانيات ليست سوى فرعا من

و إن السيميائيات يوصفها « العلم العام» تدرس األنساق السيميائية اللفظية و غري اللفظية

من منطلق أهنا لغات  Langagesو أن العالمات تتمفصل داخل هذه األنساق متفصال حيكمه تركيب قائم
على مبدأ « التباين»(.)10
فالعالمة هي أتليف بني صورة مسعية (دال) و مفهوم أو صورة ذهنية (مدلول) مقحمة يف دراسة ما كان
لغواي دون سواه .و هذا ما جعل تعريف سوسري للعالمة خيتلف متاما عما أعطاه بريس حيث ذلك ( يعود لكونه
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درس اللغة كما لو كانت نظاما متعلقا ببعضه البعض ( )11و تصنيف دي سوسري للعالمة هو تصنيف ثنائي بينما
تصنيف شارلز ساندرز بريس ثالثي :القرينة و الرمز و األيقونة(.)12

االجتاه األمريكي:
و ميثله جبدارة « شارلز ساندرز بريس ( )1914-1839ألن به صارت السيميائية

أو «العالماتية علما

مستقال فعال»( .)13و قد اقرتح بريس كلمة  Sémiotiqueللداللة على هذا العلم و هذا املصطلح ليس من
ابتكاره بل استمده من املصطلح الذي أطلقه جون لوك على العلم اخلاص ابلعالمات و الدالالت و املعاين و
املتفرع من املنطق»( ،)14و بذلك جند العالمة عند بريس « تعترب جزء من علم املنطق»( )15و قد جتاوزت البعد
الثنائي للعالمة و صار تصنيفها خيضع إىل عالقتها ابلعاملني اخلارجي و الداخلي .فإذا انتمت إىل العامل الداخلي
كانت رمزا حامال للداللة ،و إذا انتمت إىل العامل اخلارجي كانت عالمة حاملة للمعىن( ،)16و هي عنده ذات
نظام ثالثي ،فاملمثل الذي هو مبثابة األداة ال يرقى إال بفضل عالقة دقيقة مع املوضوع ،و لكي حيقق هذا
املوضوع مبتغاه  ،فإنه يستدعي طرفا اثلثا الذي هو املؤول ،و هو نشاط انبع من فعل يقتضي ابلضرورة حضور
األبعاد الثالثية للعالمة (املمثل و املوضوع و املؤول) (.)17
و من أمناطها :الرمز ،اإلشارة ،املؤشر ،األيقون
الرمز  : Symboleفهو عالمة تشري إىل املوضوعة اليت تعرب عنها عرب عرف غالبا ما يقرتن ابألفكار العامة
اليت تدفع إىل ربط الرمز مبوضوعته ،فالرمز ،منط عام أو عرف أي أنه العالقة العرفية و هلذا فهو يتصرف عرب
نسخة مطابقة ،و هو ليس عاما يف ذاته فحسب ،و إمنا املوضوعة اليت يشري إليها تتميز لطبيعة عامة أيضا
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هو هبذا « النمط الوحيد من العالمات الذي يتوافر على معىن ال يدل إال على ذاته خبالف القرائن و
األيقوانت»(.)19
و الرمز ال يتحقق إال بواسطة الكلمات ،فعندما نشري إىل الشيء ،البد من استعمال كلمة تشري إليه،
فبمجرد نطق كلمة يتبادر إىل الذهن مدلوهلا ،فنطق كلمة الصليب يتبادر إىل الذهن املسيحية.
و كما يستعمل اإلنسان الكلمات للتعبري عن شعوره و مشاعره ميكن أن يستعمل احلروف و قد ذهب إىل
هذا الطرح بلومفيلد أما الرمز عند فرويد فهو« نتاج اخليال الالشعور»( ،)20و من كل هذا فالرمز عبارة عن شيء
يقوم مقام شيء آخر أو ميثله أو يدل عليه ،و لكن ابإلحياء السريع.
اإلشارة  : L'indiceو مجعها اإلشارات و يعد اإلنسان من أكثر املخلوقات استعماال هلا من أجل حتقيق
العملية التواصلية و اليت هي أهم ما تسعى لتحقيقه السيميائية و اإلشارة  L'indiceعند «بريس» « حدث أو
شيء يشري إىل حدث أو شيء آخر و أنه البد لإلشارة أن تكون خمتلفة عن اإلشارات األخرى ،و البد لإلشارة
من مادة أو مرجع كما البد من مؤول هلا»

()21

و هي «مادة حمسوسة مثرية تربط صورهتا املعنوية يف إدراكنا

بصورة مثرية أخر تنحصر مهمته يف اإلحياء»( )22و يشرتط فيها أن « ال ختضع للتقطيع املزدوج الذي هو خاصية
يف خصائص العالمة اللسانية»(.)23
و مهما كانت نوعية استعمال اإلشارة فهي « أمر يالزم كل حي ويدخل كل بنية اجتماعية»(.)24
األيقون : Icône :هي مأخوذة من الكلمة االجنليزية  « ،Iconاهتم هبا علماء األنثروبولوجية الثقافية ووقف
عليها الفيلولوجني و علماء اآلاثر ،ولكن احلضارة املعاصرة و اجملتمعات احلديثة وجدت فيها ضالتها ،بل أصبحت
لغتها احلية اليت تتجاوز يف بعض األحايني معوقات اللسان يف حتقيق تواصل أوسع بني البشر»( )25و هي نوع من
العالقات حددها بورس« »Peirceيف ثالثة أنواع « الصورة اليت ترتكز على املشاهبة و الرسوم البيانية و
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()27

فهي عنده( « )Peirceحتيل إىل

املوضوع الذي تعينه ببساطة بفضل اخلصائص اليت متتلكها ،سواء كان املوضوع موجود أم ال»

()28

و« سواء

أكان هذا الشيء صفة أو فردا كائنا أو قانوان ،فبقدر ما تشبه األيقونة هذا الشيء تستخدم عالمة له»(.)29
املؤشر : Index :عند بورس « هو عالمة تشري إىل املوضوعة اليت تعرب عنها عرب أتثرها احلقيقي بتلك
املوضوعة »( ،)30أي « حتيل إىل املوضوع الذي تشري إليه بفضل وقوع هذا املوضوع عليها يف الواقع»( ،)31و من
أمثلة هذا النوع ،األعراض اليت تشاهد على املريض أو تلك اآلاثر اليت نراها على مكان ما و اليت تدل على عبور
أشخاص مثل آاثر األقدام على الرمال كما أجل بورس أمساء اإلاثرة و الضمائر وظروف املكان والزمان كمؤشرات.
و يق رتب التقسيم الذي ذهب إليه بورس من التقسيم الثالثي للدالالت عند العرب و تعين الدالالت الوضعية و
العقلية(.)32
االجتاه الروسي:
أتسس هذا االجتاه على أنقاض املدرسة الشكالنية اليت كان رائدها « بروب» واليت دامت ما يقارب مخسة
عشرة سنة ( بني  1915و سنة  ،)33( )1930و سبب قيامها يعود إىل رفضهم « ممارسة الطريقة النفسانية أو
الفلسفية أو االجتماعية اليت كانت تسوس النقد األديب الروسي»( )34و بتعبري جاكبسون تغيبهم لألدبية اليت يعرفها
جاكبسون ب ـ  « :موضوع العلم األديب ليس هو األدب و إمنا األدبية أي ما جيعل من عمل معطى عمال أدبيا و
مع ذلك حلد اآلن يشبه مؤرخوا األدب البوليس الذي عوض أن يلقي القبض على الشخص ما فإنه جيمع
ابلصدفة كل ما يوجد يف الغرفة و كذا الناس الذين ميرون يف الشارع و هكذا يستعمل مؤرخوا األدب كل شيء،
احلياة الشخصية -علم النفس -السياسة -الفلسفة ...بدل األدب يستعملون جمموعة من األحباث التقليدية
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كأهنم ينسون أبن هذه األدوات ترجع إىل علوم مناظرة -اتريخ الفلسفة -اتريخ الثقافة -علم النفس ...و أن هذه
العلوم األخرية ميكن أن تستعمل اآلاثر األدبية مثل واثئق انقصة و من الدرجة الثانية»(.)35
و انطلقوا من مبدأين:
 « .1األول :حلظة جاكبسون حني أحل على أن موضوع علم األدب هو األدبية و ليس األدب.
 .2و الثاين :رفض ثنائية الشكل و املضمون و أعطاء األمهية للشكل»(.)36
و إن ما مييز هذا املنهج يف جمال النقد األديب هو « ابتكار مناهج متسقة و متنوعة لتحليل كل من الشعر و
املسرحية و القصة»( ، )37كما أهنا مل حتصر جهودها يف حتليل عنصر اللغة يف األدب بل امتدت لتشمل لغة
األدب بصفة عامة أو األدب كلغة إنسانية( ،)38رافضة إمهال املعىن و موت املؤلف و اعتبار النص جمرد « استنتاج
للواقع االجتماعي أو الفردي أو النفسي»( ،)39منطلقة حنو أتسس نظرية يف علم األدب تتمحور حول رصد
الكتابة و مطاردة اخليال يف لقطاته الواقعية»(.)40
و يقوم مشروع البحث السيميائي يف جمال دراسة النصوص على:
االعتناء مبستواي ت الداللة ،وابلعالقات فيما بني عناصر الداللة والوحدات الدالة

ومراتب القيم.

رصد طريقة تولد املعاين أو انبثاقها و منوها من خالل االنتقال من أدىن املستوايت إىل أعالها يف النص.
االعتناء أساسا ابملوضوع الذي ينصب عليه التحليل و عدم االهتمام بظروف إنتاج املادة وشخصية منتجها ،و
بيئته ،إال يف احلدود اليت يسمح هبا التحليل الداخلي للنصوص(.)41
ولذلك فإن سيميولوجية الشعرهي أهم مباحث السيميائية و جمال خصب لدراسة العالمات ويعد ميخائيل
ريفاتري أحسن ممثل هلا ألنه حتمس « للتناول السيميائي للشعر إذ هو أخصب يف نظره من التحليل اللساين
له»( ، )42ألن الشعر له أساليبه و تقنياته فالشاعر كلما بدأ يف نسج خيوط قصيدته يستعمل التلميح و الرتميز
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فتكون لكل كلمة معاين و مدلوالت عديدة و ابرتباطها تكون نسيجا تداوليا يتجاوز الزمان و املكان و هذا ما
أرادت السيميائية حبثه.
وال مناص لنا مبدئيا من اإلشارة أن مفهوم اللغة هو مفهوم فضفاض واسع عصي عن التعليب و القولبة ،بشهادة
الدراسات اللسانية املعاصرة لذلك نرى أن أحد رواد الدراسات اللسانية احلديثة فرديناند دي سوسري لتجاوز هذا
املفهوم الواسع بتقسيم دراسة اللسان إىل قسمني قسم أول غرضه الكالم مباهيتها االجتماعية و استقالليها عن
الفرد و قسم الثاين غرضه اجلزء الفردي من للسان و هو الكالم ألن اللغة يف وقت واحد هي إنتاج الكالم ووسيلة
له

()43

وهلا عالقة وطيدة جدا ابلفكر و التفكري  ،حيث ال ميكن إلنسان أن يعرب عن أفكاره و عن ما جيول يف

خاطره إال ابللغة  ،فهي وسيلة االتصال بني األشخاص

()44

و األدب هو اجملال الذي تتحلى فيه اللغة بقوة حيث " أن الكلمة يف الشعر هى يف األصل كلمة تنتمي إىل لغة
ما  ،هي وحدة يف مىت ميكن أن جنده يف القاموس ".
فالكلمة يف الشعر أكثر قيمة من تلك الىت يف النصوص اللغة العامة  ،وليس صعبا أن نالحظ أنه كما كان النص
أكثر أانقة و صقال كانت الكلمة أكثر قيمة  ،و كانت داللتها أرهب و أوسع (.)45
و تبقى اللغة هي أدات اإلنسان إىل إجناز العلمية اإلبداعية يف صلب اجملتمع مما يطور حتويل التعايش اجلماعي
إىل املؤسسة إنسانية تتحلى بكل املقومات الثقافية و احلضارية فعلى املستوى الرتكييب يتجلى جوهر جتليا ابهرا و
فيه ميارس الشاعر كل الشعائره السحرية حماوال أن يعيد إىل اللغة و ظيفتها السحرية القدمية  .إن الرتكيب بناء  ،و
بناء لغة الشعر ختتلف اختالفا عميقا عن بناء لغة النثر .
فالشعر قياسا إىل النثر احنراف حيث هو " الشرط الضروري لكل شعر "

()46

إذن اللغة " نظام إشاري سيميولوجي  .و الكلمة إشارة تقف يف الذهن على أهنا دال يثري يف الذهن مدلوال
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 .إن قراءة النص قراءة سيميولوجية هي حماولة هندف من خالهلا إىل حترير النص من القيود املفروضة عليه ،
حيث يقوم الشاعر بتحرير الكلما متن قيودها .
إذ تصبح اللغة و الكلمة اللغوية تظل كلمة يف كل اجملاالت إال يف التجربة اجلمالية فإهنا تتحول إىل إشارة

(48
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املمارسة النّقديّة عند ابن رشيق القريواينّ بني اخلصوصية واالبداع.
.The critical practice of Ibn Rashiq al-Qayrawani between privacy and creativity

د .يونس بوانقة

1

د .صابرة بن قرماز
كلية اآلداب والفنون /جامعة الشلف.
امللخص :
العريب ،وذلك ابلوقوف على أبرز ما ورد يف
هتدف هذه ال ّدراسة إىل إظهار جهود ابن رشيق يف ال ّدرس النّ ّ
قدي ّ
ٍ
ِ
قدي سواءً أكانت متداولة قَبل عصره أو حديثةً ،وكذا الوقوف على
كتابه "العمدة" من قضااي نقدية ابرزةٍ يف ال ّدرس النّ ّ
قدي  ،الذي يبدو واضحا يف كث ٍري ِمن املواضع يف كتاب "العمدة".
اجلانب التطبيقي لنقد النّقد يف تفكري ابن رشيق النّ ّ
أي ح ٍّد أسهم
وعليه سنسعى إىل معرفة ما جتليّات التّحديث يف كتاابت ابن رشيق النّقديّة وما مواطن التميّز فيه؟ وإىل ّ
ريب القدمي؟.
قدي َ
نَقد النّقد الذي هنجه ابن رشيق يف كتاابته النّقديّة األوىل يف تطوير ال ّدرس النّ ّ
الع ّ
الكلمات املفتاحيّة:
الصنعة النّقديّة ،كتاب العمدة ،االستعارة  ،التّحديث ،التميّز النقدي.
 ،ابن رشيق ّ ،
Summary
This study aims to show Ibn Rashiq's efforts in the Arab critical lesson, by examining the most
prominent critical issues mentioned in his book, “The Omda,” whether they were current before his
time or modern, as well as standing on the practical side of criticism in Ibn Rishiq's critical
thinking. This is evident in many places in the book, Al-Umda. Accordingly, we will seek to know
what are the manifestations of hadith in Ibn Rashiq's critical writings, and what are the points of

 1بوانقة يونس ( املؤلف املرسل)
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distinction in it? To what extent did the criticism of Ibn Rashiq’s approach in his early critical
?writings contribute to the development of the ancient Arab critical lesson
key words:
Ibn Rashiq, the critical artifact, the book of the mayor, metaphor, modernization, monetary
excellence.

توطئة:
العرب،
العريب احلديث عن َّ
َّطبيقي عند َ
ما َ
أكثر ما حتدَّث فيه النَّاقد األديب ّ
شَّت متثُّالت أَضرب منهج النَّقد الت ّ
خضم مكاشفاهتم
أكثر ما أغرى النَّقد أهل املعرفة من النُّقاد ابلنَّبش يف مكتنهات ،وهذا ،حني اضطالَعهم يف
ِّ
وما َ
ِ
تشعِبة ،وجتليَة مدى علقته بسائ ِر الظَّواهر األدبيَّة اللُّغويَّة األخراة ،فتضاربت على مطلَع هذا
النَّقدية ابحلَوم حول أطَارحيه امل ّ
إجرائِيَّة
املعطَى أراء عديد النُّقاد امل َ
حدثني وهي تصطَبغ بتباي ٍن ابرٍز ،إىل أن َ
جتلي َ
أرسى هبم االتّفاق إىل اإلمجاع بَدى ّ
النَّقد ومروقه من ثوب التَّنظري إىل أَحبر التَّطبيق .ب ي َد أنَّه ليس ميكننا الولوج إىل أي ٍ
ابب من أبواب العلوم احلَداثية
َ
ّ
العريب وما هلم من ٍ
فضل يف
ل ( ِصفتها) ،واحلديثة ل ( َزَمنها) ،إالَّ وكان رأي َّ
نعرج على أفذاذ ال ّدرس النَّ ّ
الصواب منَّا أن ّ
قدي ّ
ِ
ِ
ِ
العريب املعاصر ،وهي املستنِريةً
اإلتيان هبذه اجلهود النَّقديَّة ّ
املتأخرة اليت ألبسها النَّاقد احلديث أثواابً متأنّقةً يرتهيأ هبا النّقد ّ
ِ
بفيض َّ
للسابق عِلماً فضل عن الالَّحق إذن ،وجب
الدراسات العربيَّة ُّ
الرتاثيَّة اليت ما تلبث تدعوان إىل اإلقرار أنّه دوماً َّ
الراديكاليَّة اليت عرفها منهج النَّقد عند النُّقاد املغاربة من تنظرييَّته إىل املن َه َج ِة اإلجرائيَّة ،وما
علينا استكناه تلكم التَّ ُّ
حوليَة َّ
َ
ذلك إالَّ من خالل استظهار جهود ابن رشيق القريوانّ النّقديّة ،وفتحه ابب نقد النّقد عند العرب على مصراعيه أمام
ال ّدارسني.

األديب ألبرِز رؤوس
َّطبيقي الذي اْناز به النَّقد
ُّروع يف َجتليَة صورة املنهج اإلجرائِ ِّي الت ِّ
لعلَّه ِمن الضُّروري قبل الش ِ
ّ
املسيلي القريوانّ (ت463ه )،
املغاريب يف القرون اهلِجريَّة املتق ِّدمة ،ونعين به ،ههنا ،النَّاقد الشَّاعر ابن رشيق
العريب
ِّ
النَّقد ِّ
ّ
ٍ
ِ
ٍ ٍ
العريب مذ بو ِادىء توهجه إىل
األديب ّ
وما له من دور ابرز يف حتقيق تلكم االنتقاليَّة الَّراديكاليَّة البالغة األمهيَّة يف بنائيَّة النَّقد ّ
وبتمحيص يكاد يكون دقيقاً حول املدلوليَّة االصطالحيَّة أو امل ِ
حاضران املعيش ،فنستحبب أن ن ِ
كاشف بتمع ٍن ٍ
ٍ
اهيَّة
اتم،
َ
َ
َ
ود التَّساؤل قَبالً :ما النَّقد؟ وما األدب؟
األديب ( )Critique littéraireعند أهل املعرفة ِمن النُّقاد ،غري أنَّنا نَ ُّ
للنَّقد ّ
َ
تدى جيعل من أهل ِ
االختصاص أبن
وما النَّقد
لعل هذه املطارحات ال َفلسفيَّة هي ذات الدَّاعي الذي اغ َ
األديب؟ ف َّ
َ
ّ
ِ
كل أَطرف هذه املساءَلة الفلسفيَّة ابلدَّرجة األسبق،
تبصرهم
يشخصوا ُّ
ّ
ّ
املعريف يف مكاشفة تلك العالقة التّشابكيَّة ما بني ِّ
واألدبيَّة تواليا ،وهذا حني نف ِرق َمجع املصطلحني بعضها بعضا فنلفي ،إذن ،مصطلح النَّقد يف ٍ
جهة ،ومصطلح األدب يف
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
انفعاالت
إحساسات مجاليَّ ٍة أو
كل ما يثري فينا بفضل خصائص صياغته
جهة مواز ٍية أخرى ،ليغتدي األدب
حينئذ " َّ
عاطفية أو مها معاً"( ،)2على حني ينهض النَّقد -والذي نعدُّه من أبرز األدوات اإلجرائيَّة اليت ت نَ بِّه إىل أدبيَّة األدب أو
األديب ،لرت َس َم حينها عالقة
اجلمال و
مجاليَّته ،أو انفعاليَّته وأتثريه -إىل جتليَة البعد
االنفعال الذي انبنَت عليه بىن اخلطاب ّ
ّ
ّ
تواؤميَّة تفاعليَّة ما بني أََّوِل األَطرف (النَّقد) للمطارحة الفلسفيَّة األدبيَّة اليت سقناها آنفاً ،واثنيها موضعاً (األدب) حتت
ّ ِ
الشعريَّة أو
ائي يف حتقيق عمليَّة اإلبداع
الفين انطالقاً من صورة انبناء اخلطاابت األدبيَّة ِّ
األديب ّّ
لواء التَّواشج والتَّعاضد الغَ ّ
النَثريَّة.
كل و ٍ
ٍ
وملّا نؤوب إىل اجملال اإلبستيمولوجي للمصطلحني َّ
احد
فإهنما ينشطران إىل
جماالت َّ
خاصة ،يتمثِّل فيها َّ
لكل عل ٍم رمزيّته وخصوصيّته وانتماءاته املعرفيَّة ،إذ أ ّن "األدب هو األدب ،ولكن النَّقد هو
منهما على حدا ،فيغتدي ِّ
وإن األدب ينتمي إىل أشكال التَّبليغ يف مستواها األرقى ،على حني َّ
النَّقدَّ ،
أن النَّقد ينتمي إىل اإليديولوجيَّات،
االجتاهات الفكريَّة ،والنَّظرَّايت املعرفيَّة على اختالفها .فالكتابة أدب قِوامه اخلَيال ،والنَّقد كتابة قوامها
والثَّقافات ،و ّ
()3
جيران هذا التَّقدمي املراتضي لن َق ِط التَّباعد املعرفيَّة
املعريف
األصول بني العلمني ،يف حني أنَّه ُّ
املعرفة"  ،وهذا إطار التَّخالف ّ
ّ
أهم َّ
الدواعي اليت جعلت ال ِّدراسات األدبيَّة النَّقديَّة متثل إىل تلك
بني النَّقد واألدب إىل مكاشفة جزئيّة رئيسة وهي من ِّ
أديب أو ٍ
كاتب أو ٍ
كل ٍ
احلد البعيد ،فيصري كل من األدب والنَّقد إقونةً من علوم الفلسفة ،بدليل َّ
األبعاد الفلسفيَّة َّ
انقد
أن َّ

َّإْنا هو فيلسوف ،ليش ّكِل حينها األدب فلسفةً بواسطة األداة األوىل ،وهي :الكتابةَّ ،
وإْنا النَّقد هو تفلسف على ما
ٍ
أعم ما نقلَه لنا األدب املكتوب.
محلته جوانيَّة الكتابة ،أو
بشكل َّ

ووضعِها موضع االنفصال
وإذا كان الكثري من النَّقاد قد ذهبوا مذاهبهم يف احلديث عن النَّقد واألدب َ
صطلح و ٍ
احد مرَّك ٍ
ب ،فتكن هذه
والالّاجتماع ،فإنَّه على غري زاوية نظرهم هذه ،جيمع شل املصطلَحني ،كذلك ،يف م ٍ
الرتكيبة املتناسقة املرصوفة من مصطلحني اثنني ،واليت كان ميثِّل ُّ ٍ
خاص ِّ
حَّت إن
َّ
متفرٍدَّ ،
كل واحد منهما َ
صرحاً مستميزاً به ٍّ
َ
ٍ
ٍ
فن تقومي األعمال األدبيَّة والفنِّيّة،
ينصهر الواحد منهما يف بِنية اآلخر َّ
اجتمعا معاً يف بوتقة واحدة يكاد َ
حَّت يغتداي معاً " ّ
ِ
ِ
ٍ
نصها،
أساس علم ٍي ،وهو الفحص
وحتليلها حتليالً قائماً على
العلمي للنُّصوص األدبيَّة من حيث مصادرها وص َّحة ّ
ّ
()4
ِ
ِ
ِ
صحة ما أسلفنا اإلشارة إليه؛
وإنشاؤها ،وصفاهتا ،واترخيها"  ،وهذا ما نلفه فيه من ّ
الصحة إىل احل ّد البعيد فيما يؤّكد ّ

( - )2حممد مندور ،األدب وفنونه( ،د.ط) ،دار النَّهضة العربيَّة لل ِطّباعة والنَّشر ،بريوت ،2002 ،ص .4
() 3
ألهم املدارس النَّقديَّة املعاصرة ورصد لنظرَّايهتا)( ،د.ط) ،دار هومة لل ِطّباعة والنَّشر والتَّوزيع ،اجلزائر،2010 ،
 عبد امللك مراتض ،يف نظريَّة النَّقد( ،متابعة ِّص .30
( - )4إبراهيم حممود خليل ،النَّقد األديب احلديث من املحاكاة إىل التَّفكيك ،ط ،1دار املسرية للنَّشر والتَّوزيع ،عمان ،2003 ،ص .11
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أن النَّقد َّإْنا هو من أبرز األدوات اإلجرائيَّة اليت تعىن ابستظهار البعد الت ّ ِ
يف َّ
اجلمال يف جممل أنواع اخلطاابت
الفين
ّ
َّأثريي ّّ
األديب.
األدبيَّة على شقيّها من منظوم ومنثور الكالم ّ

شك يعتور الدَّارس النَّقدي اليوم يف أن تكون له مجلة من امل ِ
الحظ البيِّنة ،واليت تتجلَّى على ضوء تلك
وليس ِمن ِّ
ّ
َ
الفلسفي
صطلح
امل
هذا
ة
ي
ل
و
مدل
از
ر
إبب
َّاهضة
ماجت يف تباي ٍن شاس ٍع واس ٍع قصد إدراك ماهيَّة النَّقد ،والن
َّ
البحوث اليت َ
ّ
تبصر ِ
الزئبقي ،واليت جعلها النَّاقد امل ِ
العريب والغريب عبد امللك مراتض تنماز َّ
األديب ِّ
أبهنا "املاهيَّة
بشعاب النَّقد
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
)
5
(
الشائع بني أهل
العام َّ
املستَحيلة"  ،وما ذلك إالَّ للتَّعقيد ابل َّدرجة القصوى يف مفهوميَّة هذا املصطلح ،غري أنَّنا نلفي َ
خباصة ،يف أنَّه ما إن وِج َد إبداع إالَّ وهو رهني ٍ
تحور ،إذن ،على هذا األساس مدلوليَّة النَّقد يف أن
املعرفة والنَّقاد َّ
نقد ،فت َّ
َ
ِ
ابملناقشة َمدارس وأدابء أو خصومات"( ،)6وال ِمراءَ يف أن
تدعمها نظريَّة أو نظرَّايت كثرياً ما تتناول
تكون "دراسة حتليليَّة َ
وخباصة النَّظرَّايت النَّقديَّة اليت ظَهرت على
جل املناهج النَّقديَّة احلديثة ،وما يتخلَّلها من نظرَّايت نقديَّة مجَّة،
َّ
تكون ُّ
َّ
األديب ،وهو
َّ
الساحة النَّقديَّة احلديثة إْنا هي ابلدَّرجة األوىل نَزعات فلسفيَّة فكريَّة إيديولوجيَّة ،قبل أن نلفها َمتثل للجانب ِّ
ما أاثر يف َّ ٍ ِ
شَّت أَضل ِع التَّ يَّارات اإليديولوجيَّة الفلسفيَّة املختلفة ،وهو يف الوقت ذاته ما
مرات كثار صراعاً فكراي متبايناً بني ّ
ابت ِ
ٍ
بشكل متسارع اخلطى.
تطوريَّة احلركة النَّقديَّة األدبيَّة املعاصرة
ينمي ويغ ِّذي ُّ
ّ
وابلعودة إىل تقسيمات النَّقد املعلومة منذ العهود األوىل لألدب ،فإنَّنا ال نراه جيتاز أَحياز التَّنظري واإلجراء أو
التَّطبيق ،فالنَّقد منشطر جزئني متقابلَني ال ِ
ينفصالنَّ ،
وإْنا يتداخالَن يف أحايني كثرية ،وهو ما نلفي صاحب مؤلَّف
"مناهج النَّقد األديب بني النَّظريَّة والتَّطبيق" ِّ
مصرحاً به يف قولهَّ " :
قدي هلو يف
إن التَّفريق بني النَّظريَّة النَّقديَّة والتَّطبيق النَّ ّ
األديب
أكثر أحواله تفريق مصطَنع ،على أنَّه كثرياً ما يكون ذا فائدة وعون ،فالنُّقاد الذين اهنمكوا يف تبيان قيمة هذا األثر ّ
أو ذاك قلَّ َما مضوا يف حبثهم دون أن َّ
يتحدثوا هنا أو هناك عن املبادئ اليت يبنون عليها أحكامهم ،ومثلهم يف ذلك النُّقاد
العامة ،فقد كان من العسري عليهم أن َميضوا يف خطَّتهم دون أن
الذين توفروا على البحث يف ماهيَّة األدب ويف قيمته َّ
أبمثلة حمس ٍ
يوضحوا نظرَّايهتم ٍ
َّظري فقد
الشعر"(َّ .)7
وسة ،وذلك ما فعله "أرسطوطاليس" يف "كتاب ِّ
ِّ
فأما عن النَّقد الن ّ
بشكل واس ٍع بني أوساط النُّقاد أبنَّه ذلك النَّقد الذي "يبحث يف أص ِ
ٍ
ول النَّظرَّايت ،ويف جذور املعرفيَّات ،ويف
ف
ع ِر َ
َ
حَّت هان شأهنا؛
حَّت َخبت ِجذوهتا ،ثَّ كيف ازدهرت وأَفِلت َّ
وتطورت َّ
لكل نظريَّة وكيف نشأت َّ
اخللفيَّات الفلسفيَّة ِّ

() 5
ألهم املدارس النَّقديَّة املعاصرة ورصد لنظرَّايهتا) ،ص .49
 عبد امللك مراتض ،يف نظريَّة النَّقد( ،متابعة ِّ( - )6أمحد كمال زكي ،دراسات يف النَّقد األديب ،ط ،1ال ِّشركة املصريَّة العامليَّة للنَّشر ،مصر ،1997 ،ص .4
( - )7ديفيد ديتشس ،مناهج النَّقد األديب بني النَّظريَّة والتَّطبيق( ،د.ط) ،ترمجة :حممد يوسف جنم ،إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،1967 ،ص .267
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ويقارن فيما بينها ،ويناقش تيَّاراهتا املختلفة ،عرب العصور املتباعدة املتالحقة معاً ،أو عرب عص ٍر و ٍ
احد من العصور"(،)8
حَّت مجلة الظَّواهر الفكريَّة
نظريي إالَّ نقداً أتصيليا أترخييا يف معاملته مع النَّظرايت و َّ
فمن هذا القبيل فإنَّنا ال نلفي النَّقد التَّ ّ

خباصة.
املعرفيَّة ،واألدبيَّة منها َّ

َّقدي إالَّ أنَّه يكاد ال يضا ِرع
السياق ،فإنّنا نلحظ ّاجتاهاً آخر من ّاجت ِّ
وتوازايً وهذا َّ
اهي النَّقد املعلومة على ُّ
الركح الن ِّ
ِ
ِ
بشكل م ٍ
ٍ
يعده كثري من َّ
طلق ٍٍ ،وهو نقد ُّ
ظري
نظريي ،وليس يَ ِنفيه
الدارسني "مثرة من مثرات النَّقد النَّ ّ
ما ينهض به النَّقد التَّ ّ
يزوده ابألصول واملعايري واإلجراءات واألدوات"( )9وهو ما َغدا متداوالً يف ِ
الذي ِّ
حبوث النُّقاد والباحثني ،ومصطلحاً عليه
َ
َ
طبيقي ( ،)Critique Appliquéeواليت يسعى النَّاقد من خالل إجراءاته املتَّبعة إىل احلكم
بني الدَّارسني ابلنَّقد التَّ ّ
على النّصوص ِوفق انتقاء ٍ
مجلة من األدوات واألسس املطبّق هبا على إصدار األحكام النَّقديَّة على النُّصوص ،انطالقاً من
اهتم
ِّ
الشرح إىل التَّفسري إىل التَّحليل إىل النَّقد والتَّقومي ،وهذا ما ينايف ما عرف عليه النّقد النّ ّ
ظري ،والذي ما لبث أن ّ
طبيقي أجنع وأكثر قرابً من النّصوص األدبيّة ،والقريبة من حتليلها ومقاربة
ابلتّأصيل والتّأريخ ال غري ،بينما نلفي النّقد التّ ّ
معانيها.

ِ
طبيقي عند العرب:
من مبادى متظهرات النقد الت ّ

الدهر وهم ينبشون النُّصوص األدبيَّة بش ّقيها من ِ
منظوم ِ
كالم العرب ومنثورهم،
َ
مضى على النّ ّقاد العرب حني من َّ َ
وابتوا -أَوَىل ما يتمثَّلواَّ -قراءً ميتثِلون للنَّقد ،وهم أكثر إليه ميالً ،إالَّ َّ
الشطر من النَّقد ألفيناه ليس يتع ّدى أطر
أن هذا َّ

حَّت غدا هذا األخري "يف ثنااي نقده
األديب ابألمس قبل يومنا هذاَّ ،
اجلانب التَّ ّ
نظريي ،وهو أقصى ما كان جينح إليه النَّاقد ّ
()10
ِ
ظري ليس إالَّ ِّ
احلساس من شطَحات النَّص ،وال التَّقرب من
المسة الوتر َّ
النَّ ّ
مشرعاً وفيلسوفاً" ال يقدر على م َ
التَّغريدات املقصديَّة الفنِّيَّة التَّأثرييَّة األريبة اليت حيملها امل ِ
حَّت أن تلفي له
نشىء الف ّذ يف جوانيَّة األلفاظ ومعانيها ،وليس َّ
َ
َ
املقدرة على مكاشفة ما حيمله ِمن محو ٍلة تعبرييٍَّة أتثريية مجاليَّ ٍة دخالنيَّة يف مكنون اخلطاب ،فما ألفينا ذلك إالَّ بداية من
َ
الرابع واخلامس اهلِ
ُّ
طبيقي عند
ت
ال
قد
َّ
ن
ال
لربوز
ة
ي
الفعل
االنطالقة
تعد
و
هذا،
يومنا
إىل
ة
ي
من
الز
ور
العص
يف
ا
الي
و
وت
،
جري
القرن
َّ
َّ
َّ
َّ
ً
َّ
ّ
ِ ِ
ِ
رف
العرب مع القرن َّ
عما سلفها من عصور ،ولقد َع َ
الرابع وما يليه من أعصر ،وما ذلك إالَّ لكوهنا حقبة زمنيَّة مستم َيزة ّ
ف ٍ
الزمن انطالقاً ِمن القرن َّ ِ
حينئذ جملال
ريب القدمي هنضةً رائجةً يف جمال النَّقد يف هذه الفرتة من َّ
جري ،فع ِر َ
الرابع اهل ّ
النَّقد الع ّ
طبيقي عدد ِمن أفذاذ َّ
لعل أبرز هؤالء الثَّلة ِمن النُّقاد األَملعيني،
العريب على َّ
السواء ،و َّ
الدرس النَّ ّ
البالغي ّ
قدي و ّ
النَّقد التَّ ّ

() 8
ألهم املدارس النَّقديَّة املعاصرة ورصد لنظرَّايهتا) ،ص .50
 عبد امللك مراتض ،يف نظريَّة النَّقد( ،متابعة ِّ( - )9املرجع نفسه ،ص .50
( - )10ينظر ،أمحد كمال زكي ،النَّقد األديب احلديث :أصوله واجتاهاته ،ط ،1دار نوابر لل ِطّباعة ،القاهرة ،1997 ،ص .8
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شك يراودان يف أن نصادف عديد املسائل النَّقديَّة اليت
ورؤوس البالغة العربيَّة البارزين ،نلفي ابن رشيق القريوانّ ،وما ِمن ٍّ
ص التَّآليف النَّقديَّة منها ِذكراًَّ ،إْنا نلحظها متثل إىل ما يعرف يف الّنقد
ساقها ابن رشيق يف مؤلَّفاته النَّقديَّة البالغيَّة ،وخن ُّ
ِ
القارة اليت يضطلِع
الركائز َّ
أهم األسس و َّ
احلديث واملعاصر بنظريّة "نقد النّقد" ) ،(Métacritiqueما ألفيناها من ِّ
ِ
قدي.
عليها خطابه النَّ ّ
قدي:
فنِّيات األسلبة ال ّ
شعريّة من منظور ابن رشيق القريواينّ الن ّ

ِ
َّ
تتلخص وظيفته أساساً يف "اختيار تلك األسس والقوانني
طبيقي َّإْنا َّ
اتَّضح مَّا سبق ذكره سالفاً أن النَّقد التَّ ّ
ِ
ٍ
جلي يف مكاشفة ابن
وتطبيقها على النُّصوص ،وحماكمة النُّصوص انطالقاً ِمنها"( ،)11وهذا شأن ألفيناه
النَّقديَّة
بشكل ٍّ
وحَّت قبل زمانه ٍ
بقرون زائِ ٍلة ،ويبقى من أبرز هذه القضااي النَّقديّة ما
رشيق لعديد املسائل النَّقديَّة اليت عرفَت يف عصرهَّ ،
َّقدي الشَّهري بني األوساط النَّقديَّة العربيَّة
الشعر ،واليت جعلها َّ
تطرق إليه يف مسألة ِّ
أهم املسائل اليت ين ِبين عليها مؤلَّفه الن ّ
ّ
ِ
ِ
الشعر ونقده" ،ولطاملا اتَّضح لنا أ ّن ابن رشيق
طوال القرون اهلجريَّة األوىل إىل حاضران اليوم؛ كتاب "العمدة يف صناعة ّ

ٍ
بشكل أكثر جالء قبله ،إالَّ َّ
َّقدي الذي زاولَه ابن رشيق يف تبيينه
كان قد حنا منحى جديداً مل يكن سائداً
أن املنهج الن ّ
الشعر قبل ابن ِ
ضوابطه يكاد يكون فيه م ِّ
رشيق يرد مفهومه عند سابقيه ِمن
تفرداً ،ولقد ألفينا ِّ
ملفاهيم ا ِّ
أهم َ
لشعر وحتديد ّ
قفى ُّ
الشعر أبنَّه "قول موزون م َّ
يدل علَى َمعىن"(،)12
النُّقاد وعلى رأسهم قدامة بن جعفر (ت337ه ) الذي يرى يف ِّ
الشعر بناءً على َّ
ومعىن اللَّفظ ال جدال يف أن يكوان مها ركيزات انبناء
وهذا شأن وارد جدا يف تقدمي مفهوم ِّ
أن اللَّفظ َ
الشعر عند ابن قدامة على أر َبعة أضل ٍع
الشعريَّة ،لرتسو أسس ِّ
عري ،والقافيَّة ِّ
منظوم الكالم ،وينضاف إليهما الوزن ِّ
الش ّ
أساسيّة ،وجنملها بعد النيَّة أو القصد يف :اللَّفظ ،والوزن ،والقافيَّة ،واملعىن.
لقد أسلفنا اإلشارة من ذي قبل إىل َّ
َّقدي ،ومتثَّل لنا يف كث ٍري ِمن األحايني يف أنَّه
أن منهج ابن رشيق القريوانّ الن ّ
ٍ
خاص حول
الشعر ،فلقد جعلها ابن رشيق تتمحور
ال يعدو إالَّ أن يكون نقداً للنَّقد ،فمثالً يف حديثه عن أسس ِّ
بشكل ٍّ
أن ابن رشيق كان يرى يف األسس األر ِ
أر ِ
بعة ٍ
الشعر" ،إالَّ َّ
بعة
أسس ركيزةٍ كما ألفيناها مع جعفر بن قدامة يف مؤلَّفه "نقد ِّ
()13
الشعريّة املتمثِّلة يف املدح والشُّكر والغزل َّإْنا هي
الرغبة و َّ
للشعر َّإْنا هيَّ " :
الغضب"  ،فجعل األغراض ِّ
ِّ
الرهبة والطَّرب و َ
منوطَة َّ
الشعريّة ،نقيضةَ األوىلِ ،من مثل:
الرغبة ،و َّأما حني جنوح َّ
ابلدرجة األقصى إىل َّ
الشاعر يف نظمه يف األغراض ِّ

( - )11حممد عبد احلي ،التَّنظري النَّقدي واملمارسة اإلبداعيَّة (دراسة ألعمال ستَّة نقَّاد /شعراء معاصرين)( ،د.ط) ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية( ،د.ت)،
ص .9
( - )12قدامة بن جعفر ،نقد ال ِّشعر ،حتقيق :حممد عبد املنعم اخلفاجي( ،د.ط) ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ت) ،ص .64
( - )13ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ال ِّشعر وآدابه ،حتقيق :نبوي عبد الواحد شعالن ،ج ،1ط ،1مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،2002 ،ص .128
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اهلجاء والتَّوعد و َّ
للشعر إىل القاعدة
الذم ُّ
فمرد هذه األخرية َّإْنا يرجعه ابن رشيق انطالقاً من أتسيسه للقواعد األربعة ِّ
ِ
وضعها لبناء ال ِّشعر ،ونعين هبا ،ههنا ،الغضب.
األخرية من القواعد اليت َ
ِ
َّ
الصبغة التَّطبيقيَّة أكثَر ما يكون ماثالً منه للجانب
منهج البن رشيق القريوانّ ذو ّ
وإن املتتبِّع للطَّرح النَّقدي امل َ
للشعر يف مؤلَّفه "العمدة يف حماسن
َّظري ،والذي لطاملا امتاز به َمن سبقه ِمن النُّقاد العرب ،فلقد حدَّد ابن رشيق ِّ
الن ّ
الشعر ِ
ونقده" مجلةً ِمن اآلليات أو الفنِّيات ِ
لصناعة أساليبه املختلفة ،ولقد متثَّل لنا أنَّه من بني اآلليّات اليت حظيت
ِّ
ّ
ّ
ِ
ٍ
الشعريّة،
ستصاغ عليها يف صناعة األساليب ِّ
أهم األسس اليت ي َ
ابهتمام ابل ٍغ يف تفكري ابن رشيق الن ّ
َّقدي ،واليت جعلها من ِّ
مخس ٍ
همة نذكرها يف صورة :آليَّة اإلجياز ،واالستعارة والتَّمثيل ،واإلشارة ،واملبالغة ،وآليَّة التِّكرار.
آليات م َّ
آلية اإلجياز:
الشعر املختلفة ،تكاد تكون ِمن أبرز اآلليَّات
احلديث َعن َّأول اآلليَّات اليت ساقها ابن رشيق لصناعة أساليب ِّ
الشعر يف أهبى صورةٍ ٍ
مكنة من لدن املنشئ أو الشَّاعر ،ولعلَّنا ال نلفي أنفسنا
اخلمسة اليت حدَّدها ابن رشيق يف إنتاج ِّ
للرأي املنادي على َّ
العريب ،فلطاملا ألفينا الشُّعراء األوائل
ُمالفني َّ
أن آليَّة اإلجياز )َّ (Briéveteإْنا هي قدمية قِدم ِّ
الشعر ّ
حبق مسة ابت ينماز هبا الشُّعر العريب مذ بو ِادىء ينوعه،
ينهجون درهبا ،وما ذلك إالَّ لبعد أتثريها على املتلقني ،فع ّدت ّ
ِ
ومحَّ َل فيه ِمن أر ِاء
ولقد ألفينا ابن رشيق واضعاً ابابً خاصا لإلجياز (أو املساواة ،أو املطابقة ،أو االكتفاء ،أو احلذف)َ ،
البالغي ،مصطلح اإلجياز ،مق ِّدما رأي من
َّقدي
البالغيني العرب الذي سبقوه يف اإلشارة عن مدلوليَّة هذا املصطلح الن ّ
ّ
أورداه ِمن ذك ٍر يف اإلجياز ،فنلفي إىل ح ٍّد
سبقه من البالغيني األوائل؛ اجلاحظ (ت255ه ) و ُّ
الرمانّ (ت384ه ) ،وما َ
ٍ
بعيد تقارابً مفهوميا فيما َّ
الرمانّ يف ح ِّد
قدمه ابن رشيق لإلجياز ،وما ورد عن اإلجياز يف "بيان" اجلاحظ ،وكذا ما أتى به ّ
اإلجياز.

وعلى ضوء الذي ذكرانه ،سلفاً ،فإنه كنَّا أشران إىل ٍ
نقطة جوهريٍَّة يف غري هذا املوضع ،وتكمن أساساً يف أنَّه َغدا
املدونة النَّقديَّة اليت
مدوانته النَّقديَّة على غرار َّ
أبرز ما َميِيز نقد اِبن رشيق َّإْنا هو مسة نقد النَّقد اليت اشتهر هبا يف كث ٍري من َّ
بني أيدينا ،كتاب "العمدة" ،ولقد َّ
قدي،
عدت "صورة نقد النَّقد عند ابن رشيق القريوانّ ،مرتكزاً رئيسيا يف خطابه النَّ ّ
الروح؛ القائمة على حماورة اآلخرِ ،من أجل الوصول إىل املعىن الكلِّي
كل من يقرأ َّ
املدونة النَّقديَّة عنده هذه ُّ
حيث يلحظ ُّ
َ
لكل ما يتعلَّق ابلقضيَّة النَّقديَّة املطروحة"( ،)14فعندما يق ِّدم ابن رشيق تعريفاً لإلجياز ،فإنَّه يذكر آراء من سبقه من
ِّ
()14
السرقات ال ِّشعرية ْنوذجاً ،جملة املشكاة للعلوم اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة ،جامعة البلقاء التَّطبيقيَّة،
 أمحد ايسني العرود ،نقد النَّقد عند اِبن رشيق القريوان َّاجمللد الثَّان ،العدد  ،2015 ،1ص .13
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البالغيني يف التَّقدمي ملفهوم اإلجياز ،إحاطةً مفهوميَّة بغية الوصول إىل املعىن املنشود ،وهذا على غرار ما َّ
الرمانّ يف
قدمه ُّ
ح ِّد اإلجياز ،والذي ُّ
البالغي،
قدي
نعده املنطلق َّ
األول يف تقدمي ابن رشيق لإلجياز ،فيذكر حول مدلوليَّة هذا املصطلح النّ ّ
ّ
أبقل ما ميكِن ِمن احلروف"( ،)15وهذا التَّعريف الذي ساقه ابن رشيق نقالً عن ح ِّد
َّإْنا ي َ
عىن به "العبارة عن الغَرض ِّ
الرمانّ يتقاطع كذلك وما ذكره اجلاحظ يف تعريفه لإلجياز ،والذي يرى فيه أبنَّه "حذف الفضول وتقريب
اإلجياز عند ُّ
عيد"( ،)16وهو ما ِ
الب ِ
الرمانّ ،وهو أن يكن ماثالً لقلَّة
نلفه ماثالً ملا ذكره صاحب كتاب "العمدة" نقالً حل ِّد اإلجياز عن ُّ
َ
ِ
احلروف قصد حتقيق املعىن والوصول إىل املراد واملبتغى.
مضى ابن رشيق جيعل من مصطلح املساواة معادالً اصطالحيا َعرفه العرب ملصطلح اإلجياز ،ويرى فيه
ولقد َ
ضرابً من ضروب اإلجياز ،فجعلهما نظريان مشرتكان يف الدَّاللة ،فريى يف املساواة "أن ال يزيد اللَّفظ على معناه وال معناه
()17
الشعر العريب القدمي ِ
بقمة وروعة إجيازه ،وبعده عن اإلكثار واإلطناب يف توظيف
على لفظه شيئاً"  ،ولطاملا ع ِر َ
ف ِّ
ّ
َّ
الشعر آبليَّة اإلجياز ومدى أتثريها يف
الكلمات ،ولقد
استدل ابن رشيق يف هذا املوضع لتبيني حسن األخذ يف صناعة ِّ
()18
للشعر على متل ّقيه بقول أبو العتاهيّة:
حتقيق البعد
أثريي ِّ
اجلمال التَّ ّ
ّ
ِ ِ ِ
ِ
ضَرا ٍر
احلَمد َِّلِلِ أَ َّن ِيف ِجوا ِري فَ ًَّت
َحام َي احلَقي َقة َانف ٍع َو َ
ِم َن احلَيَ ِاء َوالَ يَعِض ِين َعلَى َعا ٍر
ف إِالَّ عِن َد َمكَرَم ٍة
الَ يَرفَع الطَّر َ
الشعريني اللَّذين جاء هبما أبو العتاهية ،فإنَّه لن جيد فيهما إالَّ ألفاظاً حم َّملة بعانيها
فلو انوش مناوش البيتني ِّ
اجلاهليِ ،من مثل:
العريب منذ العهد
وهي ليست مارقة يف إشاراهتا إالَّ إىل حسن الفضائل اليت ع َ
هدت عند اإلنسان ّ
ّ
ِ
ض الطَّر ِ
َّ
السابقني ،وال تزال إىل يومنا
ف عليها العرب َّ
ف ِمن احلَياء ،وهي ِشيَم ع ِر َ
الذود عن احملارم ،وال ّدفاع عن املال ،و َغ ُّ َ
ِ
فسراً وحملِّالً ملا محلته من معان مجَّة ،فدمج بني غايتني يف
هذا ،فههنا ،نلفي ابن رشيق مستدال آلليَّة اإلجياز ابلبيتني م ّ
شأن و ٍ
ٍ
احد بني اإلجياز والبالغة ،ومها ما نكاد نَرامها متماثالن المفرتقان ،مثلما أورده اجلاحظ عن "قول صحار حني
سئل عن البالغة :فقال :اإلجياز ،فسئل عن اإلجياز؟ فقال :أن جتيب فال تبطئ ،وتقول فال ختطئ"(.)19

( - )15ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ال ِّشعر وآدابه ،ص .252
( - )16أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ،البيان والتَّبيني ،ج ،1ط ،2حتقيق :موفق شهاب ال ِّدين ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت ،2003 ،ص .73
( - )17ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ال ِّشعر وآدابه ،ص .252
( - )18املصدر السابق ،ص .252
( - )19اجلاحظ ،البيان والتَّبيني ،ج ،1ص .73
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ذكر
جعل ابن رشيق لإلجياز مرادفات اصطالحيَّة ِعدَّة
ُّ
تصب يف نفس معناه ،ومن بني هذه املصطلحات َ
االكتفاء ،وهو ما تواتر عند النُّقاد املتأخرين بصطلح التَّلطيف أو احلذف ،فيذكر ابن رشيق يف قوله" :وإن ما كان
ٍ
معدوداً ِمن أنواع البالغةَّ ،
هني ولكن حمصوراً"( ،)20وهذا ما
ألن نفس َّ
السامع تتَّسع يف الظَّن واحلساب ،و ُّ
كل معلوم فهو ِّ
ِ
﴿ولَو أ َّ
َن ق رآَانً سِّريَت بِِه اجلِبَال أَو ق ِط َعت بِِه األَرض أَو كلِّ َم بِِه املوتَى﴾( ،)21فإنَّك
عز ِمن قائِ ٍل:
نصاحبه ِمصداقاً لقوله َّ
َ
َ
البالغي يف القرآن الكرمي،
تتبصر ما حذف منها من ابب اإلعجاز
تتدبّر هذه الكلمات القرآنيَّة َّ
وجزة ،وتراك َّ
الشريفة م َ
ّ
وكذا من ابب مجاليَّات البالغة العربيّة ،وهذا من سحر نظم القرآن الكرمي يف إتيانه يف ُماطبة العرب ابحلذف واإلجياز،
ِ
أبسلس األساليب من سهولة لفظ ،وقلّة عدد ،وهذا ما عهدانه يف
وهو ما عهدوا عليه ألسنهم البليغة ،بتوصيل املراد
معىن اإلجياز.
ِ
ولقد َّ
أهم األسس والقواعد اليت تنبين عليها صناعة األساليب
عد ابن رشيق االكتفاء -وهو نوع من اإلجياز -من ِّ

الشعرية ،وهنا يستشهد بقول امرئ القيس(:)22
ِّ
فَلَو أَ َّهنَا نَفس َمتوت َس ِويَّةً

َولَكِنَّ َها نَفس تَ َّساقَط أَن فساً

عري كيف تكون موت النَّفس اإلنسانيَّة يف هذه احلياة الدُّنيا ،فجعل
فلقد َّبني امرؤ القيس من خالل بيته ِّ
الش ّ
جياوب ردا على ذاته منطلقاً إىل رسم صورة حماكيَّة للواقع ،لرتتسم يف ُميّلة املتل ّقي واقعاً ملموساً يالمس يف الكالم املوجز
ٍ
بكلمات موجزةٍ ،مكتفيا عن اإلطالة يف
فع َمد إىل هذا االختصار املقتضب يف وصفه ملوت نفس اإلنسان
نفسيّة املتل ّقيَ ،
سمع عند املتل ّقي ،وال تصطبِغه حالوة شعريَّة تستصيغها اآلذان طرابً.
الوصف ،وإالَّ غدا البيت ثقيل املَ َ
ِ
ومن هنا ،خنلص إىل َّ
َّقدي للفنِّيات اليت تشيَّد
أن ابن رشيق قد َجعل آليَّة اإلجياز أبرز ما يتَّكىء عليها منظوره الن ّ
شك يف َّ
قرب من خالله
وجز َّإْنا هو كالم بليغ ،ي َّ
عليها األساليب ِّ
الشعريَّة عند العرب على كثرهتا ،وما ِمن ٍّ
أن الكالم امل َ
الدليل َّإْنا نراه فيما َِ
املعىن ،و َّ
األمة العربيَّة،
الشعر
اجلاهلي من إجياز بليغ ،يف تصوير احلياة اجلاهليَّة املب ّكرة من اتريخ َّ
محلَه ِّ
ّ
ضمنته ِمن إجيا ٍز معج ٍز ُّ
كل هذا
َّ
وحَّت أنَّنا نقف منب ِهرين أمام آ ِي ال ِّذكر اجمليد وما َّ
يدل على سحر نظم القرآن الكرمي ،و ُّ
الشعريَّة عند العرب.
يتموضع كالدَّليل الدَّامغ أمام ابن رشيق يف أن جيعل اإلجياز من أبرز آليَّات صناعة األساليب ِّ
َ
أثريي آلليّة االستعارة والتّمثيل:
الفّن والتّ ّ
البعد ّّ
( - )20ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ال ِّشعر وآدابه ،ص .253
( - )21سورة الرعد ،اآلية .31
( - )22ديوان امرئ القيس ،شرح وتعليق مجاعة من األدابء ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1403 ،ه  ،ص .216

50

جملة حماورات

اجمللد 1

العدد 2

ديسمرب 2020

تعودان النَّظر إىل االستعارة ( )Métaphoreيف أغلب دراساتنا النَّقديّة يف َّأهنا ال تتجاوز حيِّز أن
إذا كنَّا َّ
ِ
(َّ )23
أهم اآلليَّات اليت يؤوب
تكون "جمازاً مرسالً مضاعفاً ،أو كنايةً مضاعفةً"  ،فإهنا سرعان ما لبثت مع ابن رشيق من ِّ
ٍ
َّ
َّ
َّ
ِ
فين يلبسه الشَّاعر
إليها املؤسلِب ِّ
الش ّ
عري يف نسجه ملنظوم كالمه ،واالستعارة إْنا تتجلى لنا إىل ح ّد ما يف أهنا ثوب ّّ
ِ
األوىل اليت تصل غايتها العليا إىل حتقيق تلكم
حربَّ ،
لنسجه املنظوم ،املدبَّج ،امل َّ
حَّت يزيد الكالَم َرونقاً وهباءً ،وهي األداة َ
بشكل ٍ
ٍ
كثيب يف قصائد املدح والفخر
احلمولة التَّأثرييَّة االنفعاليَّة يف نفسيّة املتل ّقي ،وعلى هذا األساس ألفيناها متواترةً

عند العرب ،هذا ،وإنَّه مل خيرج تعريف ابن رشيق القريوانّ لالستعارة عن سالفيه من البالغيّني والنُّقاد العرب ،فريى يف
الشعر أَعجب منهاِ ،
االستعارة َّ
ومن حماسن
أبهنا متثِّل "أفضل اجملاز عندهم -يقصد العرب -و َّأول أبواب البديع ،وليس يف ِّ
َ
()24
الكالم إذا وقعت موقِعها ونزلت ِ
ٍ
وبشكل
إيراده ملفهوم االستعارة،
موضعها" َّ ،
َ
َ
فلعل ما نستشفُّه من قول ابن رشيق يف َ
خاص ،يف أ ّن طريف وقوع املوقِع ،وإِنزال ِ
املوضع يف اإلتيان ِّ
بفن االستعارة َّإْنا مها شرطان أساسيَّان يف حتقيق فاعليّتها على
ٍّ
ّ
املتل ّقي ،وهو ما جيعلنا نداري ِ
املوضع َّ
َّقدي الف ّذ وجعلها آليَّةً
الرفيع الذي يضعه ابن رشيق لالستعارة ِوفق منظوره الن ّ
الشعر وانبناء ب ِ
ّ ِ
َّأثريي.
عده
أساسيَّةً يف تشكيل أَسلبَة ِّ
الفين الت ّ
اجلمال ّّ
لعل املتطلِّع على ما ِسيق ِمن حبوث ِ
ودر ٍ
اسات نقديٍَّة مجَّة كتبَت حول ِّ
جزأت
و َّ
فن االستعارة ليس يراها إالّ قد ّ
َ
عري بني االستعارة التَّصرحييَّة واالستعارة املكنيَّة ،غري َّ
ملسمى
أن البن رشيق تسميات أو تبيِينات أخراة َّ
الفين ّ
الش ّ
هذا اللّون ّّ
َ
االستعارة ،فجعلها ترتاوح ما بني االستعارة القريبة واالستعارة البعيدة ،بيد َّ
أن االستعارة البعيدة اليت نلفي ابن رشيق
م ِ
ستهجناً َّإايها َّإْنا ما كانت َمشوبةً ابلتَّعقيد والتَّكلّف املبالغ فيه حني توظيف الغموض فيها ،هذا ،وإنَّه كثرياً ما تصادفنا
الشعريّة ،وح ََّّت ِمن
استعارة بعيدة حتمل يف ثناايها بعداً مجاليا أتثرياي فنِّيا ابلغاً ،ولقد قَّدم ابن رشيق عدداً من األابيِيت ِّ
مجيل منثور كالم العرب واليت تنصرف إىل أنواع املختلفة من أَضرب االستعارة ،ومنها :ما قال لبيد(:)25
يح قَد َوِز َغت َوق َرًة
َو َغ َداة ِر ٍ

الش َم ِال ِزَمام َها
إِذَا أَصبَ َحت بِيَ ِد ِّ

َّ
لسامقة
لعل هذا البيت ّ
و َّ
الش ّ
عري الذي ساقه ابن رشيق يف مصنّفه "العمدة" ليدل داللةً واضحةً على املكانة ا ّ
صويري
خباصة ،ودورها البليغ يف إمتام وإجناح العمل التَّ
الشعريّة منه َّ
تتبوؤها االستعارة يف اخلطاابت األدبيَّة ،و ِّ
ّ
اليت غدت ّ
بعيد املعىن ،إذ َّ
أن
العريب َّإْنا نراه تصويراً مرَّكباً ،وتركيباً متناسق األَطرف ،متعاضد البىن ،غزير ُّ
الصورةَ ،
املؤسلَب يف ِّ
الشعر ّ
الشاعر ،ههنا ،قد استعار (اليد) وهي عضو من أعضاء املوجودات وليس للمحسوسات (حيَّة كانت أو جامدة) على
َّ
سيميائي لتحليل النّص ،ترمجة :حممد العمري ،أفريقيَّا الشَّرق ،الدَّار البيضاء املغرب ،1999 ،ص .82
( - )23هنريش بليث ،البالغة واألسلوبيَّة حنو ْنوذج
ّ
( - )24ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ال ِّشعر وآدابه ،ص .270
( - )25ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ال ِّشعر وآدابه ،ص .271
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الدراجة ،والباب  ...وغريها من املوجودات األخرى ،ومضى الشَّاعر جيعلها لصيقةً ٍ
غرار اإلنسان ،واحليوان ،و َّ
بطرف آخر
َحمسوس ،وهي ِّ
ِ
عري ،وقد ذهب املنشىء إىل أبعد من ذلك حينما
الريح ،وهذا موطن البعد
الفين يف البيت ِّ
الش ّ
البالغي ّّ
ّ
ِ
الشعري ربطاً متواشجاً ،فجعل ِّ
يصور للمتل ّقي
جعل لريح الشَّمال يداً ،وجعل
للغداة زماماً ،وربط ما بني الطَّريفني يف بيته ِّ
أبن زمام الغداة َّإْنا هي ِ
َّ
يح الشَّمال ،وهذا ضرب من اجملاز ،وهو ما يعرف ابستعاريّة اخلطاب ،ومدى أثرها يف إنتاج
بيد ر ِ
ّ ِ
أثريي يف النَّص واملتل ّقي على ح ٍّد سواء.
البعد
الفين التَّ ّ
اجلمال ّّ
ٍ
بشكل َّ
عري ،يستشهد
اجلمال
أكثر تصويراً للبعد
ولي ِربز ابن رشيق
البالغي لالستعارة يف اخلطاب ِّ
الش ّ
أشد قرابً و َ
ّ
ّ
ببيتني المرئ القيس( )26حني قال:
َعلَ َي ِأبَن َو ِاع اهلم ِوم لِيَ ب تَلِي

َولَيل َك َمو ٍج البَح ِر أَر َخى سدولَه
فَقلت لَه لَ َّما متََطَّى بِصل بِ ِه

ف أَع َجازاً َو َانءَ ب َكل َك ِل
َوأ َرَد َ

عري املنظَّم انتظاماً ،واملنسوج نسجاً ،املسبوك سبكاًَ ،حيارى ،فكيف للّيل أن يغتدي
نقف أمام هذا َّ
الصرح ِّ
الش ّ
الشمس احلارقة ،ويغطّي
مقارابً شبهاً حال النَّافذة يف املنزل واليت يف العادة يعلوها مشجب يعلَّق عليه ستاراً حيجب أشعة َّ
ِسرت ما جبو ِ
الصورة الغائِمة ترسم اللَّيل كال ِّستار املسدول على
انّ الغرفة ،إذ جعل ،ههنا ،امرؤ القيس من خالل تلك ُّ
الشيء بغيَة احلجب ،وما ذلك إالَّ داللةً على ثِقل اهلموم اليت غدت تسرح ومترح يف نفسيَّة امرئ القيس ،وحتوم حوهلا
ِّ
ُّ
يستدل به قصد تبيان مكانة االستعارة عند املتكلِّم يف متلُّك
فتقبضها انقباضاً ،فجعل ابن رشيق من هذين البيتني أبرز ما

نفسيَّة املتل ّقي ،وما دورها البالغ يف رسم األبعاد اجلماليَّة الفنِّيَّة التأثرييَّة على متل ّقي اخلطاب الذي يعمد فيه امل ِ
نشىء
ٍ
أليق وأحلى أتنيقاً ،وهو ما أشران إليه أبن تكون االستعارة واقعةً موقعها،
االستعاري يف خطابه
مو ِظّفاً النَّظم
بشكل َ
ّ
ومتَّخذ ًة موضعها ،لت ِ
الشديدة التَّأثرييَّة اجلماليَّة يف متل ّقي اخلطاب.
الرجة َّ
حدث تلك َّ
وي ُّ
البالغي ،وهو الذي يرى االختصار
عد التَّمثيل ضرابً من ضروب االستعارة يف تفكري ابن رشيق القريوانّ
ّ
الشاعر اإلشارة إىل معىن
فأما عن جعفر بن قدامة فريى تعريف التَّمثيل يف صورة "أن يريد َّ
كذلك ضرابً من التَّمثيلَّ ،
فيضع كالماً ُّ
يدل على معىن آخر ،وذلك املعىن اآلخر والكالم ينبئان ع َّما أراد أن يشري له"( ،)27فنلفي ،إذن ،االستعارة
والتَّمثيل َّإْنا مها متناظران يف الغايَّة الواحدة ،وهي اإلخبار بطريقة على غري احلقيقة َّ
ٍ
استعاري يقا ِرب
متثيلي
وإْنا
بشكل ٍّ
ٍّ
معىن احلقيقة للمتل ّقي .وكثرياً ما كان اِبن رشيق يربط مفهوم التَّمثيل ابالختصارِ ،
ومن ذلك قوله" :ومعىن التَّمثيل إختصار
َ
( - )26املصدر نفسه ،ص .277
( - )27قدامة بن جعفر ،نقد ال ِّشعر ،ص .160 /159
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قولك كذا وكذا ،كذا وكذا"( ،)28وليقرب ابن رشيق مفهوم التَّمثيل إىل القارىء جعل ِ
يبني مكانَة املثل أوالً يف كالم
ّ
َ
الشتاء الغنيمة الباردة"( ،)29وكما
العربِ ،من منثور ومنظوم ،ومَّا ذكره قول رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمَّ " :
الصوم يف ِّ
ِ
الشعر
أنَّه قد َّ
املتبصر إىل تداول املثل يف أشعار العرب ،بل وقد رأى يف املثل لوانً ِمن ألوان ِّ
عرج ابن رشيق بفكره النَّقدي ّ
َّ
أخف للنُّطق به ،فمَّت مل يتَّزن كان
أشرد له ،و َّ
مسمعه ،وطالَوة ُمرجه ،فيقول" :واملثل َّإْنا وزن يف ِّ
الشعر ،ليكون َ
خلفة َ

()30
ضمنت يف أابييت قصائدها أمثال العرب املتداولة بينهم،
اإلتيان به قريب من تركه"  ،وكثرية هي أشعار العرب اليت ّ
العبسي(:)31
ومن بني ما ذَكر ابن رشيق يف "عمدته" قول عنرتة بن ش ّداد
ّ

نبِئت عمراً َشاكِ ِر نِع َم ِيت

َوالكفر َُمبَ ثَة لِنَف ِ
س املنعِِم

وح ٍ
شديد يف أنَّه َمثَل متداول حبدَّةٍ ،ومآله يف َّ
أن الكفر َّإْنا
عري الذي أورده عنرتة ،يتجلَّى بوض ٍ
فعجز البيت ّ
الش ّ
ِ
ِ
ِ
الروح من دنس اجلهل والعصيان ،فجعِ َل هذا البيت
نقي ُّ
هو عدو لدود لنفس اإلنسان املنعم ،املؤمن ،طاهر النَّفس ّ
ٍ
كلوحة فنِّ ٍية مستحسنة التَّصوير من عنرتة،
عري ،والذي نرى نِصفه إخبار عن حال الشَّاعر ،ونصفه اآلخر َمثَل ،يَربز
ِّ
الش ّ
فعادة ما نلفي األمثال وهي توظَّف يف أشعار العرب إالَّ وتغتدي حلَالً يزيَّن هبا النَّص ،ويتأنَّق هبا ،وهذا من ٍ
جهة ،ومن
وبدرجة و ٍ
ٍ
ِ
اسعة جدا ،نظراً ألمهيَّتها البالغة يف نقل املراد
أهم ما يتواتر حفظها عند األدابء
انحيّة أخرى فإنَّنا نلفي املَثَ َل من ِّ
أليق ما تكن ،وعلى شاكلة جرس الشَّعر ،وهو ما تستقبله األذن أبكثر شاعريَّة وقابليَّة ،وهذا ما نلفه
توصيله يف صورة َ
يتَّفق مع ما رواه "صاحب "العقد الفريد" يف ابب األدب من كتابه كلمة أسندها لعبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما-
الشاهد واملثل"(.)32
وهي قوله :كفاك من علم ال ِّدين "أن تعلم" ما ال يسع جهله ،وكفاك من علم األدب أن تروي َّ
أي مأخذ يف َّ
أن آليَّة االستعارة والتَّمثيل َّإْنا قد جعلت عند ابن رشيق
وعليه ،فليس أيخذ منَّا ريب وال ظنون ّ
َّأثريي يف املتل ّقي ،وهي ما تبعث
عري عند العرب نظراً لبعدها
من أبلغ الفنِّيات اليت َّ
يتأسس عليها اخلطاب ِّ
اجلمال الت ّ
الش ّ
ّ
ٍ
فين من انحيّ ٍة أخرى ،وينأى حينها النّص عن
يف األلفاظ روحاً َمتثل لإلحساس والوجدانيَّة والعاطفة ،وتنهض ببعد ٍّ
مجال ٍّّ
اجلفاء واجلمود ،إالَّ حني توظيف آليَّة االستعارة والتّمثيل من لدن املتكلّم سواء أَكان ِ
انظماً للكالم أو انثراً َّإايه ،توظيفاً
ً
سليماً مستقيماً ،خاليا من التّكلّف املبالغ فيه ،وعلى هذا األساس جعلها ابن رشيق من أبرز اآلليّات اليت يستند إليها

( - )28ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ال ِّشعر ِ
ونقده ،ص .280
ّ
( - )29املصدر نفسه ،ص .280
( - )30نفسه ،ص .284
( - )31نفسه ،ص .280
( - )32مصطفى صادق الرافعي ،اتريخ آداب العرب( ،د.ط) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،2015 ،ص .22
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ِ
وجده ،كوهنا أكثر األدوات املتملِّكة إحساس املتل ّقي وأسر نفسيته ،وكذا ملا تضفيه من ٍ
مجال ور ٍ
ونق
ّ
صانع الشَّعر أو م ّ
على اخلطاب املتأتّى به من لدن مبدعه.

مراجع البحث:
القرآن الكرمي .برواية اإلمام ورش عن انفع.
 /1حممد مندور ،األدب وفنونه( ،د.ط) ،دار النَّهضة العربيَّة لل ِطّباعة والنَّشر ،بريوت.2002 ،
ألهم املدارس النَّقديَّة املعاصرة ورصد لنظرَّايهتا)( ،د.ط) ،دار هومة
 /2عبد امللك مراتض ،يف نظريَّة النَّقد( ،متابعة ِّ
لل ِطّباعة والنَّشر والتَّوزيع ،اجلزائر.2010 ،
 /3إبراهيم حممود خليل ،النَّقد األديب احلديث من املحاكاة إىل التَّفكيك ،ط ،1دار املسرية للنَّشر والتَّوزيع ،عمان،
.2003
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الشركة املصريَّة العامليَّة للنَّشر ،مصر.1997 ،
 /4أمحد كمال زكي ،دراسات يف النَّقد األديب ،طِّ ،1

 /5ديفيد ديتشس ،مناهج النَّقد األديب بني النَّظريَّة والتَّطبيق( ،د.ط) ،ترمجة :حممد يوسف جنم ،إحسان عباس ،دار
صادر ،بريوت.1967 ،
 /6أمحد كمال زكي ،النَّقد األديب احلديث :أصوله واجتاهاته ،ط ،1دار نوابر لل ِطّباعة ،القاهرة.1997 ،

 /7حممد عبد احلي ،التَّنظري النَّقدي واملمارسة اإلبداعيَّة( ،د.ط) ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية( ،د.ت).
الشعر ،حتقيق :حممد عبد املنعم اخلفاجي( ،د.ط) ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت( ،د.ت).
 /8قدامة بن جعفر ،نقد ِّ
الشعر وآدابه ،حتقيق :نبوي عبد الواحد شعالن ،ج ،1ط ،1مكتبة اخلاجني،
 /9ابن رشيق القريوان ،العمدة يف حماسن ِّ
القاهرة.2002 ،
 /10اجلاحظ ،البيان والتَّبيني ،ج ،1ط ،2حتقيق :موفق شهاب ال ِّدين ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت.2003 ،
 /11ديوان امرئ القيس ،شرح وتعليق مجاعة من األدابء ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1403 ،ه .
سيميائي لتحليل النّص ،ترمجة :حممد العمري ،أفريقيَّا الشَّرق ،الدَّار
 /12هنري بليث ،البالغة واألسلوبيَّة حنو ْنوذج
ّ

البيضاء املغرب.1999 ،
 /13مصطفى صادق الرافعي ،اتريخ آداب العرب( ،د.ط) ،دار الكتاب العريب ،بريوت.2015 ،
ِ
الشعرية ْنوذجاً ،جملة املشكاة للعلوم اإلنسانيَّة
 /14أمحد ايسني العرود ،نقد النَّقد عند ابن رشيق القريوان َّ
السرقات ِّ
واالجتماعيَّة ،جامعة البلقاء التَّطبيقيَّة ،اجمللد الثَّان ،العدد .2015 ،1
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آليات بناء املعىن و أفق التوقع يف شعر نزار قباين – قصيدة بلقيس أمنوذجا -
األستاذة  :قوادري عيشوش فاطمة الزهراء.

1

جبامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة

امللخص :
تعد قصيدة بلقيس من القصائد املتفردة لدى نزار قباين  ،فهي متثل معلما مجاليا و شععور  ،ييعق قعات تفييفهعا وفعق
متطلب ععات التةرب ععة الش عععر ة لتمتث ععل واقع ععا ف ععرد للمع ععااة الياتي ععة أو انص ععهار الف ععردي رلة ععرو ال ياس ععية  ،لت ععت هل املدارس ععة
رعتبارها ملمحا مثريا لتداعيات أتثري ة على انتباه القارئ ،و عليه ت تلزت إدراكا ذهنيا الستقصعاء أبعادهعا ايفيعة العق تنقعد
انقدايا على اليات القارئة ،ليحيل جتاور مجاليا ،و وقنا إىل أمعداء شعاعر ة تنمعي اسعتثارة فععل القعراءة بعخل سعة ايطعا
الشعععري ،و عليععه تععروت مععدابلتنا البحععق يف آليععات بنععاء املعععىن يف القصععيدة  ،و كيفيععة أععناعة أفععق التوقععع مععا بععخل ا نععدما و
ك ر أفق االنتةار يف القصيدة وفق مقاأد الشعر ة.
الفلم ع ع ع ع ع ععات املفتايي ع ع ع ع ع ععة :التلق ع ع ع ع ع ععي ،بن ع ع ع ع ع ععاء املع ع ع ع ع ع ععىن ،الق ع ع ع ع ع ععارئ  ،أتث ع ع ع ع ع ععري  ،أف ع ع ع ع ع ععق التوق ع ع ع ع ع ععع ،ك ع ع ع ع ع ععر التوق ع ع ع ع ع ععع ،بلق ع ع ع ع ع ععيس .

قوادري عيشوش فاطمة الزهراء (املؤل املرسل )

1
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Abstract is in English

Balqees' poem is considered one of the unique poems of Nizar Qabbani, as it represents an aesthetic
and emotional milestone, as it was adapted according to the requirements of the poetic experience to
comply with the individual reality of self-suffering or the melting of the individual in political
circumstances, to qualify the study as an interesting feature of the implications for the attention of the
reader, and therefore necessitates awareness Mentally, to explore its hidden dimensions, which revise
the recitation of the reciter's self, to transmit an aesthetic response, and drive us to poetic terms that
develop the excitement of the act of reading among the rituals of poetic discourse, and our intervention
intends to search in the mechanisms of building meaning in the poem, and how to make the horizon of
Signed between the merger and break the horizon of waiting in the poem according to the purposes of
poetry.

Key words: receiving, meaning building, reader, influence, expectation horizon, breaking expectation,
Belques.

 الععق ت ع،ت عععى هععيه الورقععة لت سععيس رة ععة جد ععدة يف دراسععة الشعععر العععرمت املعاأععر السععتفناه متفصععالت التةربععة الشعععر ة
 ج عراء التوبي ع ائ ععو للخصععائص اللصو ععة بطر قععة باأععة و متفععردة تععو براعععة الشععاعر يف الصععو و،القصععيدة سي ع فععء
. التشفيل
: نةر ة التلقي
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" تعتو الف ل فة الةاهرتية من أه الفل فات الق شيدت معمعار هعيه النةر عة ،و ذلعس رالسعتناد ألففعار و تصعورات إدمونعد
هوسرل و تلمييه رومان إنصاردن ،العق كعان عا أتثعري فاععل يف الفل عفة و النقعد األملانيعان بصوأعا يعول تصعور ففعرة املععىن يف
أأ عوله و كيفي ععة إدراك ععه ،فه ععو أكث ععر عم ععق و ف ععر مجل ععة م ععن الش ععروا ،ف ععاملعىن املور ععوعي عن ععد هوس ععرل نش ع بع ععد أن تف ععون
الةاهرة معىن حمضا يف الشعور أي بعد االرتداد معن ععاا ائ وسعات ايارجيعة إىل ععاا الشععور العدابلي و ععء هعيا أن إدرا
معىن الةاهرة قائ على الفه ".1
ت تند عملية الفه بال ا إىل عمليات أتو ل املعاين و إنتا ععدد ال متنعاهي معن التعدالل و نطبعق هعيا علعى نةر عة التلقعي
الق عوت م لفا جد دا يف النقد األدمت باأة التلقي للمعىن و حماولة إدراكه.
تتةلععى أةيععة نةر ععة التلقععي يف أتسي ععها منطلقععا أساسععيا تة ععد يف ال كيععز علععى اجلانععا التواأععلي يف نةر ععة األد  ،و إذا
كععان و

قععد انطلععق يف نقععد الورعععية و التععار هب ،الععيي وجععد امععا األد يف أملانيععا ،فلنععه قععد راعععى امل ع لة التار يععة يف قعراءة

النص ،إذ إن اليات القارئة متتلس يف كل مرة رةى مجالية فش عنها من بالل قراءة العمل ،و من هنا تبدو كعل عمعل فعء
من بالل القراءة.2
و بناء عليه فلن ايتمالية العمل األدمت تولد د ناميته كشعرا أساسعي يعدال الوقعع و التع ثري ،و إشعباة اللعية اجلماليعة ليخلعق
هامشا من التلقي املصا ر سعىن أن النص ال وجد إال بفعل حتققه بواسطة القراءة.3
أتسي ا علعى معا سعبق ،ال نةعر يف مجاليعات التةعاو عنعد آ عزر إىل النصعوي سعا هعي بنيعات تقعدت املععىن جعاهزا للقعارئ،
إمنعا تصلع الععنص سععداليل معتمعة لتوليععد معععاين حمتملععة ،و مفييفععة دمعا القععارئ ليعيععد هندسععتها وفعق أفععق مصععا رة ،انطالقععا مععن
فعاليتععه اليهنيععة اياأععة ،و كععل معععىن اتععا عععن عععن التةععاو التفععاعلي هععو يصععيلة اسععتةابة مجاليععة ملعطيععات البنيععة اليهنيععة
املتواشةة مع بنية النص.4
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التفاعل بني املبدع و املتلقي:
ع ععد ال ععنص د نامي ععة فعال ععة مت ععار فيه ععا عملي ععة التلق ععي و ا نت ععا م ععن ل ب ععالل املور ععوعات ال ععق تص ععطبع سع ععاا ال ععحر و
اجلم ععال ،ف ععون املتلق ععي فيه ععا عنص عرا هام ععا ك ععون " التلق ععي يلق ععة س ععابقة للت ع ثري و الت ع ثر و ه ععي لي ع يلق ععة نو ععة ب ععل يلق ععة
أساسية فون فيها املتلقي طرفا فاعال و إجيابيا و د ناميفيا".5
" فالق ععارئ مي ععار عمليع ععة التلق ععي ،و الفشع ع ع ععن الع ععدالالت و املع ععاين و األبني ععة الع ععق تو ه ععا الع ععنص ا ب ععداعي يف إطع ععار
التشابس و التفاعل بخل القارئ و النص إن النص ال ميفنه أن قدت قعراءة أياد عة ،بعل نعراه ميلعس آفاقعا مفتويعة يف كعل معان و
مفان دابل سياقات معرفية و يضار ة".6
تتناول قصيدة بلقعيس لنعزار قبعاين وقعائع يقيقيعة ر يعة معن بعالل اجتيعال وجتعه يف ال عفارة العراقيعة بلبنعان ،و معن أجعل ذلعس
فلن الوقائع التار ية "تثري احلارعر ،و عيشعها املعاأعرون بوأعفها ر هع ال عابق رلعيات ،7و لنعا أن نتصعور املورعوة علعى
علع ععى شع ععاكلة أنع ععه مع ععا هع ع لي ع ع " إعع ععادة سع ععرد األيع ععدال التار يع ععة الفع ععوى بع ععل ا قع ععا الشع عععري للع ععي ن بع ععر وا يف تلع ععس
األيدال ،و ما ه أن نعيش مرة أبرى الدوافع االجتماعية و ا ن انية ".8
تن ا هيه القصيدة " موا اة إبداعيعة فنيعة ختيليعة للواقعع و التعار هب ،معوا اة فاعلعة سععىن أتعا ال تقتصعر علعى النقعل العواقعي
الت ةيلي للحوادل ،و إمنا تنزة إرافة إىل ذلس إىل البحق يف م ق الفائن يف املفان" ،9و ا ي ا اليي نتعا الشعاعر
من بيالن و أا .
و ن تدل على ذلس بقوله :
هل ختلعخل املعط الشتوي
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10

نلحظ يف هيه األسطر أن الشاعر رد وقائع من ما رعيه معع وجتعه ،و ك تعا أيعدال يارعرة ،و ذلعس عرف

االست عالت

للحقيقة ليعو عن اشتياقه لزوجته.
و أتسي ا على ما سبق  ،فلن " قعدرتنا علعى التخييعل لي ع سعوى قعدرتنا علعى التعيكر معا معررا بعه معن قبعل و تطبيقعه علعى
موقع لتلع فاييععال هععو الوجععه اابععر مععن الععياكرة سعواء كععان يف يفععظ ال ععور و تنةيمهععا أو إعععادة تركيبهععا و ابتفارهععا"،11
لتتعانق يف فضاء أريا نصهر فيه املاري رحلارر.
و قول يف سياق آبر :
أعة امللفات امرأة جت د كل العصور ال ومر ة

12

إن الشاعر يف هيا املقطع ف ر األفعق معن بعالل اعتمعاده علعى مبعدأ التنعاق

العيي ز عد معن ييو عة الرجبعة ،و التصيعري وإن

كان بلقيس جائبة فالشاعر تشعر يضورها ألن تصارة اي ارة و الفراق قيد العطاء.
جي عد هععيا املشععهد الشعععري رة ععة استشعرافية ر يع ة حتمع ل معدلوال رععمنيا ،ليفصع دفاعععا عععن الععيات ،و احلع ق الشععرعي يف
احليععاة ،و علععى الشععاكلة نف ععها ؤسععس القععارئ املعاأععر دالالت قععارن اععا ورعععه" ،إذ عععو عععن فه ع

رأي موقع فععلن

بطاب ععه يف يف الصال ععا مع عوا ع ععن رة ععة من ععةمة ت ععيو دابله ععا مص ععادر متنوع ععة ل نت ععا الفه ع  ،ه ععي مرجعي ععات و بلفي ععات
تتةلى من بالل طبيعة املنزة الففري و الثقايف و االجتماعي للقارئ".13
قول أ ضا :
لو أت محلوا الينا من فل طخل احلز نة جنمة  ...أو برتقالة
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لو أت محلوا إلينا من شواطئ جزة يةرا أصريا ...أو حمارة
لو أت من ربع قرن يرروا تونة  ...أو أرجعوا ليمونه و حموا عن التار هب عاره

14

من املاليظ أن الشاعر اول أن تواأل مع القارئ عن طر ق تقر ر ر ي ا تحقق ،و ال ميفنه التحقق يف امل تقبل،
ليلس فالشاعر ك ر قيود اس سالية الزمن يف هيا املقطع الشعري املتواشا مع أا مر ر و بيبة أمل عو توسله لألماين ،يىت
قق تواأال ي يا بينه و بخل املتلقي.
لزمن ععا الفه ع أن األي ععدال التار ي ععة وس ععيطا ب ععخل الق ععارئ و ال ععنص يي ععق" " حتي ععل عل ععى م ععا بني ععه ال ععنص م ععن اف ار ععات و
توقعععات و ييععل تعبري ععة قبليععة ،و الثانيععة حتيععل علععى دور القععارئ و الطر قععة الععق تقععدت اععا إىل الععنص يف مضععمار ا س ع اتيةية
نف ها و يف هيا ا طار ف

القارئ ييا ة جمموعة من الوسائط للتحر أتو ليا بنفس الصعريورة العق حتعر اعا املنعتا توليعد

".15
و أقول إن عفافنا عهر ...و تقواا قيارة
و أقول إن نضالنا كي
و أن ال فرق بخل ال ياسة و الدعارة

16

تبعخل لنععا أن الشععاعر سععاوى بععخل مراتععا العفععا و العهعر  ،التقععوى و القععيارة ،النضععال و الفععي
ذلس:
-1شبه الشاعر عفا العر رلعهر املخزي جراء أعما اجلبانة الق ال مت لقيمنا أبي ألة.
-2إنفاره لتقوى العر و يطه سنزلة القيارة ،و هي أدىن منزلة يف اجملتمع.
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-3إنفاره لنضال العر اليي عو يف باهره عن الويدة .
-4شبه ال ياسة رلدعارة  ،و هي أسوأ املراتا و أقيرها يف احلياة.
حتاول هيه هيه املقاطع احلواري إ قا رمري املتلقي اجلزائري معن بعالل دمعا التعار هب بقضعا سياسعية فتتفاععل العدالالت
سععا مععا ملععه مععن شععحنة عاطفيععة و داللععة رامععزة يف نفععس الوقع لتقععد أععورة مشععبهة للورععع ال عراهن مععن بععالل" البحععق عععن
ا و ة الضائعة بخل نةات هةخل ا فل يف إقامة مشروة جمتمعي متماسس و يركات تنمو وسط الف اد ".17
تععويي هععيه الفررععية االسععتناد إىل املتلقععي اجلمععاعي " قععول إ ععزر إنععء فقععط عنععدما أق عرأ أأععب تلععس الععيات الععق جيععا أن
تنطبععق معتقععداعا مععع معتقععدات املؤل ع بص ع

النةععر عععن معتقععدا و هارسععا جيععا أن أرععع ذهععء و قل ع للفاتععا إن أرت

االسعتمتاة الفامعل بععه و ربتصعار لعق املؤلع أعورة لنف ععه و أعورة أبعرى لقارئععه ،إنعه صععنع قارئعه كمعا صععنع ذاتعه الثانيععة و
القراءة األكثر جنايا هي القراءة الق ميفن فيها لياتخل..املؤل و القارئ أن توأال لالتفاق التات".18
و علععى هععيا األسععا فععلن "وبيفععة الشععاعر احلقيقيععة إ رة األسععيلة الفنيععة  ،و اجلماليععة املختلفععة  ،و املتناقضععة يف ذهععن املتلقععي و
نف يته  ،فاجلمايل هو حتو ل كل ما هو مجيل أو قبي إىل مجايل بواسطة الفن  ،و ليلس كان اجلماليات فنية بالصة.19
استنادا علعى ذلعس صعبو نعزار قبعاين حبثعا ععن يعل مجعاعي للواقعع املععيش لتة عد يعوارا ييعو تشعار فيعه املبعدة مشعاكله
مع متلقيه من أجل توليد داللعة عصعرا العراهن " فيصعور مشعاكل احليعاة الشععبية العق تعؤدي إىل األ معة التار يعة العق مثلهعا ،و
يخل فون قد بلق منا مشاركخل يف هيه األ مة متعاطفخل و متفهمخل".20
مثل هيه األيدال وسيطا ففر بلور بال ا رةى اجملتمع رعتبار أن " مفهعوت رة عة الععاا شعري يف مالب عاته الدقيقعة إىل
أن هنا عالقة عضو ة بخل الفرد املبدة  ،و وعي اجملموعة تتمةهعر بصعفة رعمنية يف شعفل بنيعة اجتماعيعة تعع ي بطر قعة جعري
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مباشععرة بني ععة األث ععر األدمت و حتي ععل عل ععى تواج ععد ن ععق فف ععري أو أدمت هععو متص ععل بفف ععر و ب ععوعي الفي ععة اجملتمعي ععة ال ععق عرتبط ا ععا
الفاتا اجتماعيا و ثقافيا و يىت اقتصاد يف من ر ي".21
تفمن أةية ابتيار الشاعر أللفابه  ،و عباراته بدقة  ،و عنا ة ألن هيا األمر متعلق بعملية القبعول معن املخاطعا ،وإن مقولعة
موافقة الفالت ملقتضى احلال تشري بوجه باي إىل عملية االبتيار ألتا تتصعل اتصعاال وثيقعا بعمليعة التلقعي معن جانعا القعارئ
ألنه تلقى النص من بالل بوته الشخصية  ،و هيا ما مين القراءة إبداعية متميزة".22
ت بط هيا العمل الشعري إجراء ختييليا لتوليعد املععىن و إ يعة م عتو ت متععددة للت و عل ،و تشعفل قعوة رعاجطة علعى ليلعة
املتلقعي حتفعزه علعى القعراءة  ،و تتعي العتمعن يف لتخلعق هامشعا مصعا را بوأعفه انعفاسعا لةعرو تعيشعها أجلعا العدول العربيععة يف
الوق الراهن ،من بالل الثورة على األنةمة امل تبدة الق تقمع شعبها الضعي و هو ندلل على ذلس من بالل قوله :
س قول يف التحقيق  :إين قد عرف القاتلخل
س قول يف التحقيق  :كي جزالق مات ب ي أمت ا
"إن وعي الشاعر ائدل بفل هيه التعار

23

عء وعيا س ؤوليته إ اء ورع ر ي للحارر ،و تعرال أدمت للمارعي ،فحداثتعه

يالة وعي متصري بدأ يف الشس فيما هو قائ  ،و عيد الت اةل فيما هو م ل به  ،و تةاو ذلعس إىل أعياجة إبداعيعة جير عة
لتصيري يادل يف عالقات اجملتمع".24
انصععهرت املشععاكل التار يععة واقعععا فععرد للمعععااة أو انصععهار الفععردي رلععوطن كلسع اتيةية شعرا القععارئ يف لعبععة القعراءة،
ععت عوهععا بنععاء " سل ععلة مععن املرجعيععات املمفنععة الععق قععد تتطععابق مععع إمفانيععة الععنص سعععىن أنععه تخيععل معععىن اف ارععيا ميفععن أن
توعبه النص هو العاا املمفن اليي هو حمصلة االستنباطات الق ت م اا جتليات العنص ...تع او بعخل معا تخيلعه القعارئ
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و حب ا ما جيده يف النص وفق م اره ايطي و ما متثلعه الفائنعات و األشعياء العق تؤثثعه و العق تبعدو حمفومعة بعنفس النةعات و
مورطة فيه".25
" لص بول ر فول أن العمعل األدمت لعيس تعليقعا مباشعرا علعى املمارسعة اللصو عة و إمنعا أداة تقعدت تف عريا للععاا ،و الثانيعة أن
النص فتا لي تثري استةابة ما ،فاملؤل و هو يا عمله ر إس اتيةية تضع يف احل بان توقععات القعارئ النمعوذجي و
طاملا أن هيه ا س اتيةية تلبق عاملا توقع القارئ و يفمل بوجوده فلتعا ال تفعون متعلقعة رلعنص و إمنعا حبالعة املؤلع النف عية"
.26
اسععتطاة ن عزار قبععاين أن صععنع مععن وقععائع االجتيععال و احلععا منوذجععا شعععر ت ععتدعي القععارئ إقامععة مقارنععة رععمنية بععخل مععا
عيشه ياررا و بخل ر ه اجمليد ،لتعاطي مع املعىن اليي قدمه القارئ  ،كلس اتيةية راو اا انتباه القارئ.
فضي بنا هيا الفه إىل أن " التار هب ا ععد عرتبط رملارعي إمنعا تصعريت أدوات أعناعته ،و ا ععد التعار هب ععء معا عشعناه،
و لفن ما نعيشه ياررا و ما نصنعه م تقبال و ايا املنةر اول فت سةالت التار هب لنمنحهعا رةى مصلفعة بقضعا احلارعر
تعععخل علععى حمععاورة الواقععع و جتيععا علععى أسععيلته و حتععدد ردود أفعالنععا ييا ععا و االسععتفادة مععن جتاربععه و مععن بععالل التحلععي بقيمععه
".27
و لععص " حممععد بععوجيرة إىل أن الق عراءة اجليععدة للتععار هب تفيععد ذاكرتنععا و هو تنععا إذا مععا أي ععنا قراءعععا و مدارسععته و أبرجنععا
ا رافات و يصرا النقائص ،و التناقضات ،و اجتهدا يف معرفة أسبااا" .28
و أععفوة القععول ،أن قصععيدة بلقععيس نتععا هععزو بععخل احلععا و ال ياسععة لت ععةل منحنععا مجاليععا و معععادل مورععوعي علععى
وقععائع راهنععة للمةتمععع ت سععس عليهععا التوبي ع املععادة التار يععة تصععو ر الوقععائع يليععة فه ع جد ععدة ،تلم ععها القععارئ يف معااتععه
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الياتي ععة و الوطني ععة ،لتنح ععو الرة ععة الش عععر ة منحن ععا مص ععا را مصلف ععا يلي ععات جتر ععا يد ث ععة و فعال ععة يف معاجل ععة القض ععا العربي ععة و
التخاذل.
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الشعر العريب احلديث من منظور نظرية التّلقي؛ قراءة يف قصيدة "مديح الظل العايل" حملمود درويش
أحالم الواج
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امللخص:
حتاول هذه الدراسة الكشف عن جتليات أسس نظرية التلقي ،ومفاهيمها ،ومصطلحاهتا يف القصيدة العربية احلديثة،
حيث شهدت الساحة النقدية العربية ظهور العديد من املدارس النقدية واالجتاهات التنظريية اليت تسعى إىل فهم النصوص
ومعرفة قيمها الكامنة ،ومن ضمن تلك املدراس جند نظرية التلقي اليت أعادت االعتبار للقارئ الذي كان مهمشا لفرتة طويلة من
الزمن ،حيث أصبح عنصرا ضروراي مينح العمل األديب قيمته الفنية واجلمالية ،كما يساهم يف إعادة إنتاج النصوص األدبية بصورة
جديدة ،حيث ظهرت العديد من الدراسات اليت بينت مدى فاعلية تطبيق هذه النظرية على األدب القدمي واحلديث ،ودعت
إىل قراءة النصوص األدبية يف ظل هذه النظرية وأسسها الفلسفية واإلجرائية.
Abstract:
This study attempts to reveal the manifestations of the foundations of the theory of reception and its
concepts and terminology in the modern Arab poem, where the Arab monetary scene witnessed the
emergence of many critical schools and theoretical trends that seek to understand the texts and know their
underlying values, and among those schools we find the receive theory that restored the reader who was
Marginalized for a long period of time, as it became a necessary element that gives literary work its
artistic and aesthetic value, and contributes to the reproduction of literary texts in a new way, as many
studies have emerged that show how effective this theory is applied to ancient and modern literature, and
At the reading of literary texts in the light of this theory, and founded the philosophical and procedural .

مقدمة:
تعترب نظرية التلقي والتأويل من أهم النظرايت النقدية احلديثة واملعاصرة ،واليت تقوم يف أسسها ومبادئها على جمموعة من
اخللفيات الفكرية والثقافية ،والسياسية ،واإليديولوجية اليت متيزها عن غريها من املناهج النقدية السياقية والنسقية ،ويف هذه
النظرية ت إعادة االعتبار للقارئ كونه يساهم يف أتويل النصوص وإعادة إنتاجها ،ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أن املناهج النقدية
اليت كانت سائدة قبل ظهور نظرية التلقي انصب جل اهتمامها حنو املؤلف ابعتباره منبع التأويل واملوجه للقراءة والفهم حتت ما
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يسمى بسلطة املؤلف  ،ومع ظهور نظرية التلقي أصبح للقارئ دور فعال يف إعادة بناء النصوص األدبية ومنحها معاين ودالالت
جديدة.
تعد نظرية التلقي األملانية األرضية اخلصبة اليت نتج يف كنفها هذا النوع من املناهج النقدية ،وقد اقرتن جناحها بظهور
امسني ابرزين يف هذا اجملال ومها " فولف غانج أيزر"  ،و"هانز روبرت ايوس" ،أما عند العرب فقد عرف هذا املنهج كممارسة،
لكن كمصطلح مل يتم التطرق إليه إال بعد ظهور دراسات "أيزر" و"ايوس" .
أوال :نظرية التّلقي مفهومها ومرتكزاهتا
 :1مفهوم نظرية التلقي
يطلق مصطلح نظرية التلقي على« جمموعة من املبادئ واألسس النّظرية الّيت شاعت يف أملانيا منذ منتصف
السبعينات على يد مدرسة كونستانس ،هتدف إىل الثورة ضد البنيوية والوصفية وإعطاء ال ّدور اجلوهري يف العملية النّقدية
ّ
للقارئ ،ابعتبار أ ّن العمل األديب منشأ حوار مستمر مع القارئ» .1حيث ظهرت هذه النظرية كرد فعل على املناهج النقدية

اليت سبقتها ،و« لعل اجلامع الذي يوحد بني املنتسبني إليها هو االهتمام املطلق ابلقارئ والرتكيز على دوره الفعال كذات
واعية هلا نصيب األسد من النص وإنتاجه وتداوله وحتديد معانيه» .2حيث أصبح القارئ حمور العملية التواصلية يف النصوص
األدبية ابعتباره يساهم يف فكل شيفرات النصوص ومنحها دالالت عميقة متنحه صفة االستمرار واالنفتاح على العديد من
القراءات والتأويالت ،فنظرية التلقي تنظر إىل املعىن يف النص ابعتباره «كياان مكتواب يستدعي عنوة آلية القراءة لتشريح دواله
وفهم مدلوالته ،كي تتب ّدد مقوالته املختلفة وتتجلى لدى القارئ القيم الّيت حيتويها النّص الثقافية منها واالجتماعية
فتكشف البياانت املؤسسة لفضائه» .3فالنص األديب ال تظهر أمهيته وقيمته إال من خالل القراءات املتعددة للقارئ واليت من
خالهلا يسعى إىل الكشف عن القيم الكامنة يف تلك النصوص وما حتمله من دالالت قد ال تبدو ظاهرة للعيان من خالل
قراءهتا قراءة سطحية بل تتطلب القراءة الواعية والفهم الدقيق الذي مينحها قيمتها الفنية واجلمالية ،ومييزها عن غريها من
النصوص اإلبداعية األخرى.
 :2نظرية التّلقي أسسها اإلجرائية والفلسفية
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صاغ كل من "أيزر" و "ايوس" أهم املفاهيم اليت تسري وفقها نظرية التلقي ،وذلك من خالل وضع جمموعة من املبادئ
والفرضيات اليت أصبحت هذه النظرية تسري وفقها ،وقد سعى "ايوس" إىل إعادة التاريخ األديب إىل مركز الدراسات األدبية،
حيث«إ ّن اترخيانية األدب ليست متضمنة يف عالقة التحام تتحقق بعداي بني أحداث أدبية ،ولكنها تقوم على التجربة اليت
يكتسبها القراء من األعمال أوال» .4حيث يرى "ايوس" أن تشكل النص األديب يتجلى من خالل اترخييته ،كما ال ميكنه أن
يتميز إىل من خالل وجود القراء ابعتبارهم حمور العملية التواصلية ،ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أن«التاريخ األديب هو اتريخ
مجاهري القراء املتعاقبة أكثر من اتريخ العمل األديب يف حد ذاته» .5ويكشف هذا القول عن اهتمام "ايوس" كان منصبا
حول االهتمام بتاريخ تلقي العمل األديب أكثر من االهتمام بتاريخ العمل األديب وخصوصياته الفنية والتحوالت اليت تطرأ عليه،
ومن هنا فإنه يقرتح ثالثة مظاهر لتأسيس اتريخ األدب ووضع مفاهيمه وأدواته اإلجرائية اليت يقوم على أساسها ،وتلك املظاهر
جتسدت يف "املظهر التعاقيب والذي ينصب اهتمامه حول تلقي األعمال األدبية عرب الزمن وتتبع تعاقبها التارخيي ،واملظهر التوقييت
وال ذي يركز على تلقي األعمال األدبية اليت ختضع إىل أنظمة خمتلفة يف مدة زمنية معينة ،واملظهر األخري يتجسد يف العالقة بني
التطور الداخلي اخلاص ابألدب ،وتطور التاريخ بشكل عام" .6وعليه فإن اترخيية األدب تكمن يف املزج بني السلسلة التزامنية
والتعاقبية ،والبحث عن أهم النقاط املشرتكة بينهما ،فجمالية النصوص األدبية ال تتحقق إال من خالل التفاعل بني النص األديب
واجلمهور املتلقي له.
انطالقا من اهتمام "ايوس" ابلتطور األديب يف إطار ما يعرف ابلسلسة التارخيية للتلقي ،ظهرت فكرة جديدة جتسد ذلك
التطور ضمن ما يعرف أبفق االنتظار ،ذلك أن العمل األديب جيعل القارئ يعايش األحداث ويغوص يف أعماقها ،وابلتايل أثناء
قراءته لذلك العمل يتوقع األحداث الالحقة ،وقد تكون موافقة ملا توقعه ،وقد ينكسر أفق انتظاره من خالل عرض األحداث
بطريقة ختالف توقع القارئ هلا ،وعند احلديث عن مصطلح "أفق االنتظار" يستدعي األمر الوقوف عند مصطلح آخر يتممه
واملتمثل يف "املسافة اجلمالية" ،واليت تعد مبثابة املعيار الذي يستند إليه يف احلكم على فنية ومجالية النصوص األدبية ،وعليه
السائد ازدادت أمهية العمل ،وعظمت قيمته ولكن
«فكلما اتّسعت املسافة بني أفق انتظار العمل األديب وبني األفق ّ
حينما تتقلص هذه املسافة يكون النّص حسب إيكو أكثر كسال وأكثر تقليدا ،فهذا النّوع من األدب هو الّذي يتم فيه
قراءه» .7فجمالية العمل األديب تكمن يف مدى أتثريه يف القراء ،وكسره ألفق توقعاهتم.
التّطابق التّام بني العمل وأفق انتظار ّ
كما قدم "أيزر" جمموعة من املفاهيم اليت توضح آلية القراءة ،وقد ركز على العالقة التفاعلية القائمة بني النص والقارئ إذ
ال ميكن الفصل بينهما ،فعملية قراءة النص وإعادة إنتاجه تقوم على ثالثة حماور أساسية اليت ركز عليها "أيزر" واملتمثلة يف :
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سجل النص الذي يلعب دورا هاما يف بناء العالقة بني القارئ والنص « ويكون اخنراط هذا القارئ ضعيفا حينما ينتج النص
سجالت جد مشرتكة وقارة ،لكن على العكس من ذلك متاما يكون االخنراط حيواي حينما يتخذ السجل شكال ديناميا
جدليا» .8فالسجل يوجه القارئ إىل دفع عجلة التواصل بينه وبني النص ،أما املفهوم اآلخر الذي جاء به "أيزر" فتجسد يف
"الفراغات"  ،حيث جيد القارئ نفسه مطالبا مبلئها ،كما إّنا مفتوحة على العديد من التأويالت ،حيث «يضفي القارئ على
النّص أبعادا جديدة قد ال يكون هلا وجود يف النّص» .9فالقارئ يساهم يف منح النص دالالت متعددة قد تتجاوز يف
مفهومها ونسقها الدالالت اليت حتملها النصوص األدبية ،فالفراغات تساعد على معاجلة النصوص الشعرية من خالل تفكيك
رموزها وتعيد إنتاجها يف قالب جديد من طرف القارئ ،ويصف "أيزر" الفراغ أبنه «شاغر يف النّظام اإلمجايل للنّص يؤ ّدي
ملؤه إىل تفاعل أمناط النّص ...إ ّن الفراغات تعيق متاسك النص ،وبذلك حتول نفسها إىل حوافر خللق األفكار» .10ومن
هنا يصبح للقارئ دور فعال يف سد الفراغات املوجودة يف األعمال األدبية ،ومن هنا حتدث عملية التفاعل بني النص والقارئ.
كما جاء "أيزر" مبفهوم القارئ الضمين ،ويعرفه قائال « :إ ّن هذا االصطالح يوجد كالمه ما قبل بناء املعىن الضمين يف
النّص ،وإحساس القارئ هبذا التّضمني عرب إجراءات القراءة» .11فالقارئ الضمين يتفاعل مع العمل األديب ويعيد إنتاجه،
ويف مقابل القارئ الضمين جند القارئ املثايل الذي هو كائن ختييلي  ،أما القارئ اجلامع فهو الذي يعتمد يف مفهومه وعمله على
جمموعة من القراء ،يف حني جند القارئ املخرب وهو الذي حيمل كل شروط املعرفة الداللية ،أما القارئ املقصود وهو الذي يتوجه
له النص وقت ظهوره.
انطالقا من املفاهيم اإلجرائية اليت جاء هبا كل من "أيزر" و"ايوس" ت الرتكيز على القارئ ابعتباره عامال أساسيا تتحقق
من خالله مجالية األعمال األدبية ،كونه يساهم يف إعادة إنتاجها.
اثنيا :قصيدة "مديح الظل العايل" من منظور نظرية التلقي
 :1اإلنزايح وأفق االنتظار
تقوم نظرية التلقي على جمموعة من األسس اإلجرائية من بينها جند االنزايح وكسر أفق االنتظار ،فاالنزايح هو اخلروج عن
حدود القواعد املألوفة ،وقد اعتمد عليه العديد من الدارسني كمعيار للتمييز بني اللغة الشعرية  ،واللغة النثرية ،ولغة احلياة
اليومية ،وتعترب االستعارة قوام االنزايح ،حيث يشري "كوهن" إىل أن «املنبع األساسي لكل شعر هو جماز اجملازات،
االستعارة» .12حيث تضفي اجملازات خصوصيات فنية ومجالية على بنية القصيدة ،تدفع القارئ إىل حماولة فك شيفرات تلك
71

اجمللد 1

العدد 2

جملة حماورات

ديسمرب 2020

النصوص وما حتمله من دالالت متنوعة ،وال تتحقق تلك العملية إال من خالل اللغة ،حيث أصبحت لغة القصيدة العربية
احلديثة واملعاصرة تتسم ابالحياء والرمز  ،ومن هنا تفسح اجملال لتعدد التأويالت ،وهذا ما جتسد يف العديد من أبيات قصيدة
"مديح الظل العايل" إذ يقول "حممود درويش":
«ضع شكلنا للبحر .ضع كيس العواصف عند أول صخرة
وامحل فراغك ..وانكساري
...واستطاع القلب أن يرمي لنافذة حتيته األخرية
واستطاع القلب أن يعوي ،وأن يع ّد الرباري» .13حيث يقوم هذا املقطع على اجملاز  ،ففي قوله "وامحل فراغك..
وانكساري" تتبادر إىل ذهن القاري العديد من االحتماالت ،حيث وظف الشاعر هذه الصورة للتعبري عن حجم معاانة الشعب
الفلسطيين ،ودعوته إىل املقاومة وعدم االستسالم ،وهذا ما تعرب عنه كلمة "انكساري" ذلك أن االّنزام ينعكس سلبا على
املهزوم ،وقد وظف "حممود درويش" العديد من املقاطع اليت تكسر أفق انتظار القارئ كقوله:
«ستتّسع الصحاري
ينقض الفضاء على خطاك
عما قليل ،حني ّ
ّ
فرغت من شغفي ومن هلفي على األحياء .أفرغت انفجاري
من ضحاايك استندت إىل جدار ساقط يف شارع الزلزال
أمجع صوريت من أجل موتك» .14حيث شكل السطر الثاين من هذا املقطع خرقا ألفق انتظار القارئ ،فلفظة "انقض"
غالبا ما تكون متعلقة حبيوان ما ،إال أن الشاعر خرج عن معناها احلقيقي هذا ما يدفع القارئ إىل التساؤل عن سبب اخلروج
عن اللغة املباشرة والنزوع حنو اللغة اإلحيائية ،حيث ت توظيف تلك اللفظة للتعبري عما خلفه االحتالل اإلسرائيلي لبريوت،
حيث كان مبثابة الوحش الذي ينقض على فريسته.
كما إن اللغة اليت وظفها "حممود درويش" تستفز القارئ ،وتفسح اجملال لتعدد القراءات ،حيث يقول:
«سقط القناع عن القناع عن القناع
72

اجمللد 1

العدد 2

جملة حماورات

ديسمرب 2020

سقط القناع
ال إخوة لك اي أخي ،ال أصدقاء
اي صديقي ال قالع» .15ففي السطر األول خلخل الشاعر معرفة القارئ ،ففي أغلب األحيان يسقط القناع عن الوجه،
لكن أن يسقط القناع عن نفسه ال يتطابق وأفق انتظار القارئ ،ومن هنا يسعى القارئ إىل البحث عن الدالالت احلقيقية اليت
حيملها هذا البيت الشعري ،ومن هنا فإن الشاعر يسعى إىل نقل التجارب واألحاسيس بلغة غري مباشرة ،يطغى عليها اجلانب
اإلحيائي والرمزي ،قصد تشويق القارئ ودفعه إىل البحث عن الداللة احلقيقية لتلك النصوص ،كما إن االستعمال غري املألوف
للغة يؤدي إىل كسر أفق انتظار القارئ ،وقد ساهم االنزايح بدوره يف تفعيل العالقة بني النص والقارئ ،هذا ما مينح النصوص
قيمة مجالية متزج بني املألوف وغري املألوف ،فاالنزايح خاصية مميزة للقصيدة العربية مينحها صفة الشعرية.
 :2التناص وخلق سجل النص
يعترب التناص من أهم التقنيات اليت يستعملها الشعراء قصد إثراء نصوصهم اإلبداعية ،وظهر هذا املصطلح يف أول وهلة
عند الغرب وتعد "جوليا كريستيفا" رائدة له ،وعند العرب كان موجود كممارسة لكن كتسمية مل يظهر إال يف فرتة متأخرة من
الزمن ،وقد تعددت النصوص اليت ّنل منها الشعراء فقد تكون قدمية أو حديثة ،والتناص أنواع نذكر من بينها :التناص الديين،
وقد وردت يف قصيدة "حممود درويش" العديد من املقاطع اليت يتجلى فيها هذا النوع من التناص ،وهذا ما جيسده القول اآليت:
«هللا أكرب
هذه آايتنا ،فاقرأ
ابسم الفدائي الّذي خلقنا
ابسم الفدائي الذي يرحل» .16فعند قراءة هذا املقطع يتبادر إىل ذهن القارئ سورة "العلق"  ،لكن القارئ يالحظ حتويرا
آلايت هذه السورة ،إذ يتوقع القارئ أن ترد آايت السورة كما هي يف النص األصلي ،إال أن هذا التغيري يفسح اجملال إىل ظهور
العديد من األسئلة اليت جتعل الوصول إىل الداللة احلقيقية مرهوان بسجل القارئ حىت يفعل نشاطه التأويلي ،ومن هنا فإن
الشاعر يصبو إىل جعل الفدائي يرقى ملستوى النيب الذي كلف برفع لواء العلم والثورة على قيود اجلهل والوثنية ،األمر نفسه
ينطبق على الفلسطيين الذي وهب نفسه من أجل حترير وطنه ،حىت يعيش شعبه يف أمن واستقرار.
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وقد جاء يف موضع آخر:
«كسروك ،كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا
وتقامسوك وأنكروك وخبأوك وأنشأوا لديك جيشا
حطوك يف حجر ..وقالوا :ال تسلّم
ورموك يف بئر وقالوا :ال تسلّم» .17ويف هذا املقطع يظهر جليا استحضار الشخصيات الدينية ،حيث استحضر الشاعر
قصة سيدان "يوسف" بطريقة مضمرة ،وذلك من خالل االستدالل ابلسياقات الثقافية املصاحبة له ،فمثلما ختلى إخوة يوسف
عن أخيهم ،ختلى العرب عن أشقائهم الفلسطينيني.
ّنل "حممود درويش" من املوروث الديين املسيحي إذ يقول:
جرب
«كم من نيب فيك ّ
كم تعذب كي يرتتب هيكله
عبثا حتاول اي أيب ملكا ومملكة
فسر للجلجلة» .18حيث جعل الشاعر من املسيح رمزا لكل فدائي يتحمل املعاانة ليحيا الشعب الفلسطيين حياة
مستقلة ،حيث «ال تكتمل معاين املسيحية يف تطابقها –الراهن -إالّ يف الفلسطيين وال حيق ألحد أن يكون فلسطينيا يف
هذه الدقة إال للمسيح ،إ ّن سرية عذاب املسيح يلخصها اآلن أطفال فلسطني املسروقون من املغارة إىل الصحراء،
وتلخصها قيامة الفلسطيين من ذبح يتكرر على أيدي األعداء وأنبياء الكذب على السواء ،وسواء دخلنا يف طقوس
اإلميان أم مل ندخل ،فإن يسوع الناصري تراثي ومواطين وقاموسي» .19حيث ت استحضار املسيح وت ربطه ابلقضية
الفلسطينية.
تعددت النصوص الدينية اليت استحضرها حممود دوريش بدء من النصوص القرآنية مرورا ابلنصوص املسيحية وصوال إىل
النصوص التوراتية ،حيث يقول حممود درويش:
«أاندي أشعيا :أخرج من الكتب القدمية مثلما خرجوا أزقّة
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أورشليم تعلّق اللّحم الفلسطيين فوق مطالع العهد القدمي
وتدعي أ ّن الضحية مل تغري جلدها» .20حيث استحضر الشاعر شخصية "أشعيا" وهو نيب تورايت هجا اليهود نظرا ملا
ارتكبوه من جرائم وفساد أخالقي ،كما دعا الشاعر إىل هجاء أورشليم نتيجة الوضع املتأزم الذي يستدعي االستياء والغضب.
ومن أنواع التناص األخرى اليت وظفها الشاعر جند التناص التارخيي وذلك من خالل استحضار األحداث التارخيية وما
حتمله من دالالت متعددة ،وهذا ما جتسد يف العديد من املقاطع الشعرية ،نذكر من بينها:
«قصب هياكلنا
وعروشنا قصب
يف كل مئذنة
حاو ،ومغتصب
يدعو ألندلس
إن حوصرت حلب» .21حيث ت استحضار أحدااث اترخيية ختص بالد األندلس ،حيث أصبحت حادثة سقوط
األندلس رمزا للهزمية والضياع بعد أن كانت مهدا للحضارة ،حيث يرى "حممود درويش" يف هذه احلادثة مرتبطة بتجربة اخلروج
من بريوت ،اليت عاشها ال شاعر مع شعبه الفلسطيين فضياع األندلس هو ضياع فلسطني ،فكل من األندلس وفلسطني يشرتكان
يف سياق واحد جيمع بني االحتالل والضياع.
كما ت توظيف التناص األسطوري وذلك من خالل استحضار العديد من األساطري نذكر من بينها:
«من أعطاك هذا اللغز؟ من مسّاك؟
من أعالك فوق جراحنا لرياك؟
فاظهر مثل العنقاء الرماد من الدمار!» .22حيث ت استحضار الطائر اخلرايف العنقاء الذي حيرتق ويصبح رمادا لكنه
ينبعث بعد موته واحرتاقه طائرا جديدا ،حيث فتح هذا القول آفاق التأويل ،وقد ربط الشاعر هذا الرمز ابلقضية الفلسطينية،
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وذلك من خالل الدعوة إىل التضحية واالستشهاد يف سبيل الوطن ألن هذا الفعل الفدائي مينح احلياة للشعب الفلسطيين،
فكانت العنقاء رمزا للصمود ،واخللود للوطن.
ومن هنا فإن حممود دوريش وظف تقنية التناص مبختلف مرجعياهتا الدينية ،والتارخيية ،واألسطورية ،خدمة للقضية
الفلسطينية ،ومنح قصيدته أبعادا داللية متعددة تفسح اجملال لتعدد القارات والتأويالت.
 :3احلذف والبياضات يف قصيدة "مديح الظل العايل"
تعددت أشكال احلذف يف هذه القصيدة كأن يرد على شكل نقاط( )...وهذا ما ورد يف مقاطع متعددة نذكر من بينها
«حبر أليلول اجلديد .خريفنا يدنو من األبواب..
حبر للنشيد املر ،هيأان لبريوت القصيدة كلها» .23وظف الشاعر نقاط احلذف وهذا ما يدل على انفتاح الداللة ،ففي
السطر األول يتبادر إىل ذهن القارئ جمموعة من األسئلة هل سيكون هذا اخلريف خريف خري ،أم خريف أحزان؟  ،ومن خالل
توظيف الشاعر لكلمة جديد وربطها بكلمة أيلول يتوقع القارئ أن هذا اخلريف حيمل دالالت اخلري ،لكن السطر الذي يلي
هذا البيت يكسر أفق انتظار القارئ ،كون هذا اخلريف هو خريف اآلالم واألسى ،وقد وظفها الشاعر لإلشارة إىل انتفاضة
الشعب الفلسطيين اليت تزامنت وشهر أيلول ،إضافة إىل ما حيمله اخلريف من دالالت املوت والنهاية.
إىل جانب احلذف وظف الشاعر عالمات الرتقيم  ،مثل عالمة االستفهام ،وهذا ما جتسد يف العديد من املقاطع نذكر
منها:
«هل كان من حقي النزول من البنفسج والتوهج يف رؤاي؟
هل كان من حقي عليك املوت فيك
لكي تصريي مرميا
وأصري اني؟» .24وظف الشاعر العديد من األسئلة ،حيث يعتقد القارئ يف أول وهلة أّنا تتطلب إجاابت وافية ،وهي
إشارة إىل القراءة اجلدلية  ،فالشاعر هنا يستفسر عن احلياة اليت عاشها هل كانت من حقه ،وهل له احلق يف الدفاع عنها،
والوقوف يف وجه احملتل.
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كما يتجلى يف النص مواقع ال حتديد جديدة واملتمثلة يف عالمة التعجب ،حيث يقول حممود درويش:
«رحلوا وما قالوا
شيئا عن العودة
وذبلوا ومالوا
عن مجرة الوردة!» .25اختتم هذا املقطع بعالمة تعجب ،وذلك حىت يتوقف القارئ عنده ليفسره ويؤوله ،حيث خلق
الشاعر دهشة تعجبية كيف للورد أن يصبح مجرا؟ وقد وظف الشاعر هذه الصيغة ليعرب عن حالة احلزن واألمل اليت يعيشها،
فتوظيف هذه الثنائية املتضادة (اجلمر ،والورد) ساهم يف تصوير املعاانة اليت يعيشها اجملتمع الفلسطيين.
إىل جانب هذه التقنيات جند التكرار من العناصر املميزة للقصيدة العربية املعاصرة ،وقد اختذ أشكاال متعددة كأن يكون
تكرار كلمة ،أو مجلة ،أو ضمري ،أو أصوات ،أو غريها ،وهذا ما جتسد يف العديد من األبيات نذكر منها:
«حبر أليلول اجلديد .خريفنا يدنو من األبواب..
حبر للنشيد املر .هيأان لبريوت القصيدة كلها.
حبر ملنتصف النهار» .26حتتوي هذه األسطر على جمموعة من البياضات ،اليت تستفز القارئ وجتعله يبحث عن كيفية
ملء هذه البياضات ،فبداية النص تشري إىل أول فراغ وهذا ماجتسد يف كلمة "حبر" وتكرارها يف هذا املقطع ،والبحر حيمل العديد
من الدالالت اليت تعرب عن األمل والغربة ،وميكن القول أبن البحر أصبح مبثابة السالح الذي يواجه العدو اإلسرائيلي ،كما إن
االجتياح االسرائيلي لبريوت انطلق من البحر  ،كما إن اهلجرة اليهودية حنو فلسطني كذلك كانت حبرية ،ورمبا يشري الشاعر
ابلبحر إىل حالة عدم االستقرار اليت يعيشها الشعب الفلسطيين ،ومن خالل تكرار كلمة البحر انفتح النص على دالالت خمتلفة
ال ميكن توقعها.
خامتة:
أعادت نظرية التلقي االعتبار إىل القارئ ،كونه يساهم يف أتويل النصوص ،ويعيد إنتاجها من جديد ،وهي تقوم يف
أساسها على جمموعة املنطلقات واملبادئ اإلجرائية اليت متنحها روح التجدد واالستمرار ،وقد وظف حممود درويش جمموعة من
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التقنيات اليت ميكن دراستها وفق نظرية التلقي كوّنا تساهم يف كسر أفق انتظار القارئ ،وتثري اهتمامه ملنح النص الشعري
دالالت متعددة ،فكل من االنزايح والتناص سامها يف جعل القارئ يلهث الكتشاف الدالالت املتضمنة يف تلك النصوص،
وال يت تكسر أفق انتظاره يف الكثري من األحيان ،كما كان للحذف حضورا مميزا يف قصيدة "مديح الظل العايل" كونه ساهم يف
جعل القارئ يساهم يف إنتاج النص ،من خالل تقدميه جملموعة من التوقعات ،هذا ما جيعل القصيدة مفتوحة أمام العديد من
التأويالت ،فالشاعر صور عمق معاانة الش عب الفلسطيين من خالل استعمال لغة رمزية إحيائية ،تدفع ابلقارئ إىل الكشف عن
الدالالت املضمرة ،والقيم الكامنة يف هذا النص الشعري الذي يعرب عن آمال الشاعر وحلمه ابلتحرر من قيود االحتالل
اإلسرائيلي.
اهلوامش:
 - 1مسري سعيد حجازي ،قاموس مصطلحات النقد األديب املعاصر ،دار اآلفاق العربية ،ط ،2001 ،1ص.145
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