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األسلوبية الصوتية يف بنية اخلطاب اللغوي
يف النظرية والتطبيق
أ.د .ماهر مهدي هالل
الكلية اجلامعية لالم والعلوم االسرية
االمارات العربية املتحدة
ملخص البحث
حيدد البحث مفهوم األسلوبية الصوتية االصطالحي ،ويدرس أنساقها الصوتية اليت تداولتها الدراسات
األسلوبية يف املتغريات الصوتية للسلسلة الكالمية ،احلادثة باحملاكاة الصوتية ،واملدلول عليها باألثر السمعي الذي حتدثه
اللفظة بوصفها رمزا داال ،ويف االنساق الصوتية اليت تتجلى يف التالؤم والتنافر يف التعبري األديب.
وعليه أمكن حتديد أسلوبية اللغة العربية الصوتية يف اجملاالت االتية:
األول :الصوتية االنطباعية ،اليت هتدف إىل إحداث أثر على السامع بداللة اللفظ الذاتية.
الثاين :اإليقاع يف البنية الشعرية واصطناع املتغريات يف الرتاكيب اللغوية كالتقدمي والتأخري والفصل والوصل ورد
العجز على الصدر
الثالث :املوازنات الصوتية اليت تتجلى يف الصوغ البالغي بالتقابل والتوازي ويندرج يف هذا اجملال ما ومسته
الدراسات البالغية باحملسنات اللفظية كاجلناس والتكرار والرتصيع ،والتفريع ،والتقسيم يضاف إىل
ذلك الكثري من املعايري البالغية والنقدية يف الدراسات التطبيقية اليت قررت الصفات اجلمالية
الصوتية يف الرتاكيب اللغوية املوصوفة بالتالؤم واالنسجام وحسن التأليف.

الرؤية واملفاهيم
الرؤية :تصور كلي للمعرفة يستطيع التعبري عنه أديب أو ناقد أو فيلسوف .متخذاً مواقف معينة من قضايا
تشغل عصره ،بأساليب وطرق خمتلفة هلا قيمتها العلمية حيث حتقق أقصى حد ممكن من التالحم بني أجزاء املعرفة
للوصول إىل نتائج جتانس العصر؛ ويرى "املس ّدي" أن الرؤية :هي صريورة واستيعاب يضيف يف مدلوله شحنة من احلركة
والشمول" ويرى "أن األسلوبية وليدة البالغة" وأهنا تتحدد بدراسة اخلصائص اللغوية اليت هبا يتحول اخلطاب من سياقه
اإلخباري إىل وظيفته التأثريية واجلمالية" على أنه يرى "أن احلصيلة األصولية يف مقارعة البالغة باألسلوبية تتلخص ،أن
منحى البالغة متعال ،بينما تتجه األسلوبية اجتاها اختباريا" وألهنا اختبارية وجدت يف ميدان البالغة جماال رحبا
للتجريب وانتهت باستثمار مقوالهتا النظرية؛ وإجنازها يف وصف أبنية النص الصوتية والرتكيبية والداللية ،ودلل على ذلك
"حممد عبد املطلب يف كتابه (البالغة واألسلوبية)" وعليه ميكن القول :أن األسلوبية اليوم وبعد تعريبها واستثمارها
للمنجز البالغي العلمي هي من أفنان البالغة؛ ومن قبل كانت "فننا من أفنان اللسانيات" على ح ّد وصف
"جاكبسون" ولكن "جورج مولينيه" يقول" :يف البدء كانت البالغة ...وليس من املمكن إخفاء احلداثة الفعلية هلذه
البالغة"
ويف ضوء هذه املعطيات ميكن اعتماد جسور االرتكاز اليت يقيمها األسلوبيون على :ان الواقع اللساين ال ينفك يقر بأن
األسلوبية إمنا هي بلورة منهجية ملستويات التعبري البالغية؛ ومن بعد أن حصر أتباع ((بايل)) خصوصية األسلوبية يف
فنية اخلطاب ،وبذلك وحدت األسلوبية املسار املنهجي باجلانب اإلبداعي للغة ،يف وصف الكالم من حيث هو فن
لغوي وفن أديب :ولذلك كان هدف األسلوبيني اعطاء عملهم خاصية منهجية متكن القارئ من الفهم والتأثر من
خالل النسق الفين لألسلوب بتنوع لغوي حمدد يرتبط باملوقف الكالمي املتاح ،بتحليالت تنبع من الصوت ،والكلمة
والرتكيب وان اللغة :هي الظاهرة الشكلية الوحيدة اليت تتيح لنا أن نتعرف على األدب الذي ال يتحقق إال هبا وفيها
بوصف مستويات النص التعبريية لتخصيص فاعلية كل مستوى وأثره يف استجابة املتلقي فوظيفة اللغة تتخصص بقدرة
الدال على تشكيل مدلوله ،من منطلق :أن العالقة القائمة بني الدوال مصطنعة ختتزن الفكرة باالختيار؛ وان كل كلمة
يف أي مجلة هي اختيار ،وبذلك تنفي عفوية احلدث األديب اعتماداً على :ان كل صوغ لساين فين هو ضرب من
االختيار الواعي يستقصي به الباث الوسائل التعبريية املالئمة لغرضه مما متده به اللغة عموماً بتعامد حمور االختيار على
حمور التأليف ،على أساس أن الكلمة املفردة ال تكتسب مستها معزولة ،وال توصف من غري أن ينظر إىل مكان تقع فيه
من التأليف والنظم...
املعامل النظرية
األسلوبية يف مفهومها االصطالحي (علم يُعىن بدراسة اخلصائص اللغوية اليت تنتقل بالكالم من وسيلة إبالغ
عادي إىل أداة تأثري فين)(.)1

فهي تتحرى العناصر اللغوية املؤثرة (على مستوى النص اإلبداعي دون النص اإلخباري ،ملا فيه من خواص
تعبريية يف الصوت أو الرتكيب أو الداللة)(.)2
وتقرر الدراسات اللسانية القول بأهنا هي اليت وضعت األساس لألسلوبية وأن( :األسلوبية هي جسر
اللسانيات إىل تأريخ األدب ...وأن الدراسة اللسانية ما إن تكرس نفسها يف خدمة األدب حىت تتحول إىل
أسلوبية)(.)3
وعليه فإن األسلوبية يف التطبيق هي( :وصف للنص األديب حسب طرائق مستقاة من اللسانيات)( )4ألن
علوم اللسان تبحث يف اللغة ،واللغة هي مادة األدب ،وتعىن باإلبالغ ،واألدب ضرب من ضروب اإلبالغ الرمزي.
وألن اللغة الشعرية يف املفهوم األلسين :كالم بالغي يسعى إىل القيام بوظيفة مجالية ،استعملت اللغة فيه استعماالً
خاصا يف مستوياهتا األربعة :املعجمي ،والصويت والرتكيب والداليل( .)5وتدعى (بالقواعد التكوينية)( )6اليت تعطي الشعر
ً
( )7
مسته اجلمالية ،فهذه املستويات تتمايز وتتآلف يف وصف األساليب) ولذلك فإن خصوصية اللغة الشعرية يف االختيار
والتوزيع ،جعلت الباحثني مييزون بني الوصف األلسين والتحليل األسلويب بقوهلم( :إن علم اللغة يدرس ما يقال ،أي
الوظيفة اإلبالغية للغة ،بينما تدرس األسلوبية كيفية ما يقال مستخدمة الوصف والتحليل يف آن واحد)( )8أي أن
األسلوبية تتحدد بدراسة اخلصائص اللغوية اليت هبا يتحول اخلطاب عن سياقه اإلخباري إىل وظيفته التأثريية
اجلمالية)(.)9
فاألسلوبية تربز خصوصية العمل األديب بوصفه وسيلة توصيل رمزية تثري معىن إدراكيًا (من خالل الرتكيب
الصويت للكلمة وال بد من مراعاة عالقات السببية القائمة بني اللفظ ومدلوله ألن اإلنسان ال ميكن أن يتعامل مع
الكلمات ...فحسب بل ال بد من إدراك السببية اليت ختلق الصلة بني الرامز واملرموز (املدلول) وهذه السببية هي اليت
تعطي العمل األديب ميالده احلقيقي)( )10ولذلك اقتضت املوضوعية العلمية إلدراك العالقة بني اللفظ ومدلوله ،البحث
يف اجلانب احملسوس من اللغة وهو الصوت  -بوصفه وسيط الداللة يف عملية التوصيل واإلبالغ والقناة احلاملة للمعىن
بإقرار:
(إن الدال وسيط مادي للمدلول)(.)11
وحيدد هذا ِ
القران الداليل -الصوت واملعىن -جمال األسلوبية يف ظاهرة الكالم دون ظاهرة اللغة كنظام( :وقد
كان هذا التمييز بني اللغة بوصفها ظاهرة جمردة  -توجد ضمناً يف كل خطاب بشري ...والكالم بوصفه الظاهرة
مساعدا على حتديد جمال األسلوبية ،إذ أهنا ال ميكن أن تتصل إال بالكالم ،وهو احليز املادي امللموس
اجملسدة للغة؛
ً
الذي يأخذ أشكاالً خمتلفة قد تكون عبارة أو خطابًا أو رسالةً أو قصيدة)( )12وعليه أمكن القول إن وصف اإلمكانات
()13
وسع رائد األسلوبية (شارل بايل)
األسلوبية للغة ما معناه( :تعيني عناصرها التعبريية وتصنيفها وتقوميها) لذلك ّ
دراسته األولية لسمات اللغة الوجدانية لتشمل أسلوبية الكالم وقرر أن (مثة عالقات طبيعية بني الفكر والبىن اللسانية
استعدادا طبيعيًا يقوم يف الشكل للتعبري عن بعض
املعربة عنه ،وهناك نوع من التعادل بني الشكل واملضمون وأن هناك
ً
فئات الفكر ...فهناك عالقة طبيعية بني الصوت واملعىن ويف عدد كبري من الكلمات ...بفضل استعداد هذه البىن

إلنتاج حركة االنفعال وميكن أن يقال الشيء نفسه ولكن على مستوى آخر  -إن متييز املعىن بني "هش" و"واه" ألمر
طبيعي ألن التمييز ينشأ مباشرة من اشتقاق هذه الكلمات وتأرخيها)(.)14
وقسمها قسمني :طبيعية واستدعائية،
ويف هذا السياق طرح (بايل) املبادئ اليت حتدد مسات التعبري الوجدانية ّ
ومتثل صوتية الكلمات احملاكية القسم األول ،أما القسم الثاين فينشأ من تساوق املعىن يف اشتقاق الكلمات وتأرخيها.
()15
فاألشكال تعكس املواقف اليت تتحقق فيها (وهذه بدورها تستدعي مشاعر ومواقف ذهنية أو اجتماعية خاصة)
وهبذا يكون األثر الصويت من (وسائل اللغة التعبريية)( )16اليت هتدف األسلوبية دراستها فأن (مثة إمكانات تعبريية كامنة
تكون داللة الكلمات اليت تتألف منها،
يف املادة الصوتية ...هذه التأثريات الصوتية تظل كامنة يف اللغة العادية حيث ّ
والظالل الوجدانية هلذه الكلمات مبعزل عن قيم األصوات نفسها ...ولكنها تنفجر حيثما يقع التوافق من هذه الناحية،
كثريا من الضوء على ذلك
وإذن فثمة جمال -جبانب علم األصوات مبعناه الدقيق -لعلم أصوات تعبريي ميكن أن يلقي ً
العلم األول ،إذ يقوم بتحليل ما ندركه بالغريزة حق اإلدراك ،وهو أن مثة تراسالً بني املشاعر وبني التأثريات احلسية اليت
حتدثها اللغة)(.)17
وعلى هذا عمدت الدراسات األسلوبية يف حتليل لغة الشعر إىل توصيف مستويات النص ومتييزها ،لتخصيص
وتعول هذه الدراسات على الشعر يف وصف املستوى
فاعلية كل مستوى وأثره يف تواشج األنساق التعبريية وترابطهاّ .
()19
الصويت ألن (جوهر الشعر هو الصوت)( )18وإن التشكيل الشعري يف النظرية البنائية هو (شكل صويت متكرر)
يلم ...بالصوتيات وعلم األصوات الدالة )20().فالصوت
ولذلك فإن (دارس األسلوب ال ميكنه التقدم يف حقله ما مل ّ
(أساسا بنائيًا للشعر)( )21وإن (األنساق اإليقاعية تسهم
هو العنصر القار يف إيقاع موسيقى الشعر ،واإليقاع يشكل
ً
بدرجات خمتلفة يف خلق االنطباع اجلمايل)(.)21
وتنطلق الدراسات األسلوبية للمؤثرات الصوتية (بنية النغم وتشكيالت احلروف)( )22من مبدأ أساسي هو
(:أن بعض القصائد تستمد إيقاعها وموسيقاها من وجود نظام داخلي -ضمين -من التواترات الصوتية والداللية
املميزة ،مستقل متام االستقالل عن التنسيق الرتكيب النحوي هلذه القصائد)(.)23
وتنتظم هذه الوحدات الصوتية املتواترة يف البيت الشعري يف عدد حمدد من التنسيقات األساسية ،ويعد حتديد
أشكال هذه التنسيقات أول خطوة منهجية تـُم ّكن الدارس من موضوعية البنية الصوتية الشعرية( .فالكينونة املوضوعية
هي األصل الذي ينبين عليه استقالل القيمة الشعرية ،حبيث تصري بداية الفهم وهنايته ،إذ هي بعد اخللق الشعري كائن
جديد يُستظهر هبذه القيمة ويؤكد وجوده يف ذاته)(.)24
والقيمة الذاتية هي جممل اإلحساس مبعادل الصوت املوضوعي الذي ينشأ من استواء القصيدة تركيبًا لغويـًا
()25
عزز االجتاه إىل الداللة الذاتية وإقامة الصلة بني (األصوات والصور
(يصلح جماالً للنظر والتأمل اإلستطيقي) الذي ّ
واألفكار لتفسري األبنية الصائنة)( )26والداللة الذاتية ،متعددة الوجوه بعضها يرجع إىل( :احملاكاة الصوتية ،وبعضها
يظهر يف الصفة التعبريية للعالمات اللغوية وتبلغ العالمة يف هذا وذاك مستوى من الرمزية تستطيع معه تصوير الشيء
ومتييزه ومتثيله ويتحقق فيه للغة من الطاقة مدى تتجاوز معه حدود نقل املعىن إىل جتسيده وإخراجه خمرج املوضوعية
التعبريية)(.)27

وتـُحدث قيم الصوتية الذاتية أثرها األسلويب يف موسيقى الشعر مبعزل عن الوزن والقافية (فهي أعمق وأمجل
مما ينجزه الوزن والقوايف ،وهذه املوسيقى تكمن يف اختيار الشاعر للكلمات ذات النغم وترتيبها متآلفة)( )28يف نسق
جيعل (اإلحساس بالشكل مضمونـًا يف ذاته)( )29فالداللة الذاتية تستمد كينونتها من طبيعة األصوات وعالقاهتا السياقية
فهي داللة صوتية( ،)30ألن األلفاظ تكتسب داللتها من جرس أصواهتا فينشأ ما يسمى( :باملناسبة الطبيعية بني
األصوات والدالالت)( )31فتكون عملية التحول بالصوت إىل دال ُمدرك عملية قصدية يشحنها الشاعر بالتوتر الذايت
حسب مقتضيات املقام حبيث جيعل من الصوت صدى للمعىن(،وقد تؤدي ش ّدة التأثُّر بالباعث الصويت على توليد
غامضا يف وجود مطابقة خفية بني الصوت واملعىن)( )32ولذلك كان اعتماد
الكلمات إىل ما يكاد يكون اعتقاداً
ً
األلسنية ومن مث األسلوبية املستوى الصويت يف وصف اللغة وأثرها احلسي من خالل الكالم ،وقد اختصت األسلوبية
بدراسة (األصوات اليت تكون هلا وظيفة متييزية بني املعاين)( )33ألن القيم الصوتية يف لغة الشعر (هي نقطة االنطالق يف
وصف البنية الشعرية ...ويعد اإليقاع هو املبدأ املنظم للعناصر الصوتية)( )34وقد تبلورت دراسات الصوت األسلوبية
فيما أصطلح عليه بـ األسلوبية الصوتية(:)35
وتعين حسب (غريو) دراسة املتغريات الصوتية للسلسلة الكالمية ،واستخدام بعض العناصر الصوتية لغايات
أسلوبية بإقرار( :أن يف حوزة اللغة نس ًقا كامالً من املتغريات األسلوبية الصوتية ،وميكن أن منيز من بينها :اآلثار الطبيعية
للصوت  -احملاكاة الصوتية ،املد ،التكرار ،اجلناس ،التناغم ،كما ميكننا أن منيز بعض اآلثار باالستدعاء)( )36يضاف
إىل ذلك القيمة التعبريية أو الرمزية لألصوات( :وهذه قضايا وجدت يف كل األزمنة)( ،)37ولكنها مل تلق من عناية
الدارسني إال قليالً.
ويتحدد موضوع األسلوبية الصوتية يف جمالني :الصوتية االنطباعية اليت هتدف إىل أحداث أثر على السامع،
واألسلوبية يف صوتية التعبري وتعين بالربط بني الرمز ومدلوله .فاللغة تقبل التحليل يف مستويني :املستوى الصويت،
معا فهو (بنية صوتية  -داللية)(.)38
والداليل ،والشعر ميتلك خصوصية املستويني ً
ويفرق الدكتور حممد مفتاح بني األسلوبية الصوتية والرمزية الصوتية ويرى أن األسلوبية الصوتية تدرس
املعطيات املوازية للغة ،أي األثر السمعي ،أما الرمزية فتدرس معطيات لغوية يعزوها القارئ للوقائع الصوتية( ،)39وهذا
التفريق ال يطرد يف دراسة األسلوبية الصوتية يف اللغة العربية ،ألنه يستند اىل دراسة النربة والطبقات الصوتية يف لغات
أخرى( :إذ ال تقوم النربة بدور متييزي بني األصوات العربية ...والعربية ال تعتمد الطبقات الصوتية)( )40لذلك فإن
الرمزية الصوتية اليت يعنيها الدكتور مفتاح تندرج يف سياق الصوتية االنطباعية املول ّدة لإلحياء ،وهي من العناصر
املوضوعية املكونة ألسلوبية الصوت على أساس أن (العنصر اجلوهري ليس هو الصوت يف نفسه كشيء منعزل متعلق
بالتفاصيل العضوية لنطقه ولفظه ،وإمنا هو الصوت من حيث متيزه عن جمموعة األصوات األخرى ودخوله يف تشكيل
أنظمتها ،ومن هنا ميكن وضع خصائص لغة ما ،ال على أساس الدور الذي تقوم به احلبال الصوتية أو سقف احللق،
وإمنا على أساس التقابالت الصوتية اليت متيز بعض الكلمات عن بعضها اآلخر ،فكل صوت يف لغة ما يُدرس على أنه
جمموعة من املالمح اليت متيزه عن بقية أصوات اللغة نفسها وتضعه يف مكان من جداول القيم اخلالقة يف عالقاته هبا،
وهبذا تصبح بنية األصوات هي حمور الدراسة ال طريقة إنتاجها بصفة عامة)( )41وعلى هذا أقرت النظريات اللسانية
حقيقة اختالف أنظمة اللغات الصوتية (فلكل لغة خصائصها ،وعلم اللسان احلديث ال ميكن أن يعطينا أكثر من

األفق العلمي أو اإلطار املوضوعي ملعاجلة الظواهر اخلاصة باللغة ،سواء كان األمر يتعلق بالظواهر النظرية أم التطبيقية
اإلجرائية)( )42وعليه فأن العناصر الصوتية (ختتلف من لغة ألخرى)( )43ومن هذا املنطلق ميكن أن حندد أنساق
األسلوبية الصوتية يف اللغة العربية يف مستويني:
األول :مستوى العالقة الطبيعية بني الصوت واملعىن يف احلروف والكلمات.
الثاين :املستوى اإليقاعي يف البنية ا لشعرية فاإليقاع عنصر توافقي أساسي يتميز به الشعر عن النثر لتحقيق
جانبه املوسيقي)( )44ويندرج يف املستويني ما ومسته الدراسات البالغية باحملسنات اللفظية تعبرياً عن وظيفتها اجلمالية
كاجلناس والتكرار ورد العجز على الصدر-والرتصيع ،والتقسيم ،يضاف إىل ذلك الكثري من األحكام النقدية اليت قررت
السمات اجلمالية لإليقاع يف الرتاكيب اللغوية املخصوصة بصفة التالؤم واالنسجام وحسن النظم والتأليف وزيادة املعىن
لزيادة املبىن(.)45
وقد شكلت هذه الدراسات املهاد النظري والتطبيقي لألسلوبية الصوتية إذ ال ينفك الواقع اللساين يُقر هذه
احلقيقة ،ويعد البالغة (أسلوبية القدماء)( )46يف دراسة السياق التارخيي لعلم األسلوب ،فالبالغة يف خطوطها املنهجية
العريضة هي( :فن للكتابة وفن للتأليف يف الوقت نفسه ،أهنا فن لغوي وفن أديب ،وهاتان مستان قائمتان يف األسلوبية
املعاصرة)(.)47
وعليه فإن املستوى الصويت هو أول املنطلقات األسلوبية اليت تلتقي منهجيـًا بالوصف البالغي لصوتية
املفردات اللغوية وأنساقها التعبريية ،وإقرار األثر الصويت يف تكثيف العالقة بني الدال واملدلول وإحداث املتغريات اللغوية
ألداء املعىن.
هذه املتغريات هي أساس (املتغريات األسلوبية) فالصوت خيتلف باختالف ذات الشيء احملدث له وأصوات
األلفاظ كما يقول ابن سنان( :دالة على جهات الكالم كحروف الشيء وجهاته)( )48والدليل (شرحية إصاتية) كما
يقول (روالن بارت)( )49وميكن تصور الداللة كسريورة يف احلدث الصويت فالفعل هو الذي يوحد الدال باملدلول.
وبذلك تتحد وظيفة اللغة (باستشكاف عامل املعاين وإحيائه)( )50على أساس العالقة اليت يقيمها الشاعر بني وحدات
اللغة حيث يتحدد الصوت ليشكل عالقة جتاور سياقية تؤدي املعىن .فوظيفة اللغة مدلول شكلّه الدال والعالقة القائمة
بني الدوال مصطنعة ختتزن الفكرة باالختيار (وأن كل كلمة يف أي مجلة هي (اختيار)( )51حيدد مسة األسلوب (وتلح
النظريات األسلوبية احلديثة ،على إبراز مبدأ االختيار يف كل عملية خلق فين ،إذ هي تنفي عفوية احلدث األديب اعتماداً
أن كل صوغ لساين فين هو ضرب من االختيار الواعي يستقصي به الباث الوسائل التعبريية املالئمة لغرضه مما مت ّده به
عموما)(.)52
اللغة ً
وعليه فأن طبيعة املفردة اللغوية هي ركيزة االختيار األسلويب عند الباث واملتلقي( ،واللفظة قبل كل شيء
صوت ينطق به اإلنسان ،وكان من الطبيعي أن يقلّد النطق البشري صوتــًا حقيقيًا ليفصح عنه ،هلذا حيافظ األدب -
وهو فن لفظي على روابط متينة تربطه باملوسيقى)( )53وهذه الروابط املتداخلة يف التأليف هي مساجلة موحية بني
الصوت وأثره الطبيعي يف الوحدة اللغوية ،ويف هذا االجتاه ميكننا من وجهة نظر أسلوبية (بايل) اعتبار الوجوه الصوتية يف
النص دالّة فعالة (تكمن فيها إمكانيات تعبريية هائلة)( )54تنمو يف الرتكيب إلقامة (عالئق غري تقليدية بني الدال

والشيء املدلول)( )54تعزز سعي األسلوبية ملواجهة مشكل الداللة والدخول وسيطـًا توفيقيـًا بني اللغة واألدب (حبيث
تكون دراسة األسلوب من خالهلا قائمة على كوهنا فنــًا لغويًا وأدبيًا يف آن واحد)(.)55
ولذلك تنهج األسلوبية الصوتية منهجــًا علميـًا لتحقيق هذه الغاية فتصف صوتية املفردة اللغوية بوصفها رمزاً
داالً باحملاكاة ،وعلى مستوى الرتكيب املتسم بالرتدد الصويت املولّد لإليقاع ،واملشحون بطاقة السياق الداللية املولّدة
لإلحياء.
وتعتمد دراسة املستوى األول على كينونة الصوت داالً ومدلوالً حبكم املؤثرات احلسية اليت تنتجها اللغة
بأصواهتا فتولّد عالقة طبيعية بني الصوت واملعىن ،وتشكل هذه العالقة حموراً أوليـًا يف دراسة اللغة وأصالً من أصول
الداللة ،وهو مذهب قدمي أطراه (افالطون) انطالقـًا من اعتقاده بأن اللغة ظاهرة طبيعية ،وتأسس على هذا االعتقاد
فكرة املناسبة الطبيعية بني األلفاظ ومعانيها أو بني األصوات ودالالهتا( .)55حىت ُعرف عند اليونانيني (بالتيار الطبيعي)
(وكان يرى أن أصوات اللغة متتلك تعبرياً ذاتيـًا)( )56ومما هو معروف يف الدراسات اللغوية العربية ما قرره (عباد بن
سليمان الصيمري) فقد كان يرى (أن بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع .قال :وإال لكان
ترجيحا من غري مرجح)( )57وعلق السيوطي على مذهب (الصيمري) بقوله( :وأما أهل
ختصيص االسم املعني باملسمى
ً
اللغة العربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت املناسبة بني األلفاظ واملعاين ،لكن الفرق أن عباداً يراها ذاتية موجبة
خبالفهم)( )58يعين أن اللغويني يرون أن إدامة استعمال اللغة يف هذه املعاين وكثرة تداوهلا ومساعها فيها خلق يف روع
اللغويني املناسبة :ألفاظ معينة ومعان معينة(.)59
وهذا القول ال يناقض قول (عباد) بل يوجه طبيعة احلمل الداليل يف اللغة ألن املناسبة يف بعض األبنية قراهنا
ُعريف متواطأ عليه ،ألن الناس تتعارف على تواتر الصوت ال بغريه ،فإشارية الصوت تتحول إىل مسة مميزة هلا قوة السمة
الطبيعية يف الداللة على املعىن (وضم الصوت للتمثل نتاج لرتويض مجاعي ...وليس هذا الضم واجلمع -وهو الداللة-
باعتباطي بتاتــًا بل على العكس من ذلك ضروري)( )60ألن نشوء الكلمة سواء جاء حماكاة ألصوات الطبيعية أم
االنفعاالت (يقيم هلا جذراً ماديـًا ترتبط به .ومينحها قدرهتا على التأثري يف اجملال املادي)( )61فهناك نوع من التحفيز
يتجه من املدلول إىل الدال مثل (حالة ألفاظ املصاقبة)( )62حيث تتداخل شيئية الصوت باحلدث (فالصوت حادث من
أثر املصاكة املوضعية لذات الشيء احملدث له)( )63فيكون األثر الصويت لذلك حمفزاً لتصور املعىن ،وميثل ابن جين
القرتان الصوت باحلدث وحتوله إىل دال لفظي بقوله( :فأن كثرياً من هذه اللغة وجدته مضاهيًا بأجراس حروفه أصوات
األفعال اليت عرب هبا عنها ،أال تراهم قالوا :قضم يف اليابس ،وخضم يف الرطب ،وذلك لقوة القاف وضعف اخلاء،
فجعلوا الصوت األقوى للفعل األقوى  -والصوت األضعف للفعل األضعف)( )64وليس من شك فإن ابن جين قد
اعتمد يف مذهبه هذا على ما قرره اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف تأليف حكاية الصوت للفعل حيث قال:
(وأما احلكاية املضاعفة فأهنا مبنزلة الصلصلة والزلزلة ،وما أشبهها ،يتومهون يف حس احلركة ما يتومهون يف
جرس الصوت ،يضاعفون لتستمر احلكاية يف وجه التصريف ...واملضاعف يف البيان يف احلكايات وغريها .ما كان
حرف ــًا عجزه مثل حريف صدره ،وذلك بناء يستحسنه العرب  -فيجوز فيه من تأليف احلروف مجيع ما جاء من
الصحيح واملعتل وينسب إىل الثنائي ،ألنه يضاعفه ،أال ترى احلكاية :أن احلاكي حيكي صلصلة اللجام فيقول :صلصل
مرة اكتفاء هبا ،وأن شاء أعادها مرتني أو أكثر من ذلك ،فيقول صل ،صل يتكلف
صل خيفف ّ
اللجام ،وأن شاء قالّ :

صر األخطب صرصرة ،فكأهنم
وص ْر َ
صر اجلندب صريراًَ ،
من ذلك ما بدأ له ...وقال :وجيئ كثري منه خمتلفــًا حنو قولكّ :
ترجيعا وغري ذلك كثري خمتلف)( )65وعليه جاء قوله( :وإمنا
تومهوا يف صوت اجلندب م ّداً وتومهوا يف صوت األخطب ً
للسلَّمِ :م ْرقاة ،وللدرجة َم ْرقاة ،فنفس اللفظ يدل على
جعلت األلفاظ أدلة على إثبات معانيها ...ومن ذلك قوهلم ُ
الرقي ،وكسر امليم يدل على أهنا مما يـُنقل ويُعتمل عليه وبه كاملِطرقة واملِئرز ،واملِنجل ،وفتحة ميم َم ْرقاة
احلدث الذي هو ّ
تدل على أنه مستقر يف موضعه ...فنفس (ر ق ى) يفيد معىن االرتقاء ،وكسرة امليم وفتحها تدالن  -على معىن
كسر ...يفيد معىن
الثبات أو االنتقال ،وكذلك الضرب والقتل نفس اللفظ يفيد احلدث فيهما ...وكذلك قطَّع و َّ
احلدث وصورته)( )66وعليه يقرر ابن جين قيمة الصوت األسلوبية يف صوغ األلفاظ على مست أحداثها بقوله( :فأما
مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث فباب واسع ومنهج متلئب عند عارفيه مأموم وذلك بأهنم كثرياً ما
جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعرب هبا عنها فيعدلوهنا هبا ،وحيتذوهنا عليها ...حذواً ملسموع األصوات
على حمسوس األحداث ،ومن ذلك قوهلم :النضح للماء ،وحنوه والنضخ أقوى من النضح؛ قال اهلل سبحانه( :فيهما
عينان نضاختان)( )67فجعلوا احلاء -لرقتها -للماء الضعيف ،واخلاء -لغلظها -ملا هو أقوى منه .ومن ذلك الق ّد طوالً،
الع ْرض ،لقربه
والقط عرضـًا ،وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعـًا له من الدال .فجعلوا الطاء املناجزة لقطع َ
وسرعته والدال املماطلة ملا طال من األثر ،وهو قطعة طوالً ...،ومن ذلك قوهلم :صعِد وسعِد ،فجعلوا -الصاد -ألهنا
أقوى ،ملا فيه أثر مشاهد يُرى ،وهو الصعود يف اجلبل واحلائط ،وحنو ذلك-وجعلوا السني -لضعفها -ملا ال يظهر وال
حسـاً ،إال أنه مع ذلك فيه صعود اجل ّد ال صعود اجلسم ،أال تراهم يقولون :هو سعيد اجلَ ّد ،وهو عايل اجلَ ّد،
يُشاهد ّ
وقد أرتفع أمره وعال قدره فجعلوا الصاد لقوهتا مع ما يشاهد من األفعال املعاجلة املتجشَّمة ،وجعلوا السني لضعفها،
فيما تعرفه النفس وإن مل تره العني ،والداللة اللفظية أقوى من الداللة املعنوية) ومن ذلك تركيب (ق ط ر) و (ق د ر)
متصعدة فاستعملتا لتعاديهما يف الطرفني كقوهلم قرت الشيء ،وقطره،
و (ق ت ر) فالتاء خافية متسفلّة والطاء سامية ّ
والدال بينهما ليس صعود الطاء وال نزول التاء ،فكانت لذلك واسطة بينهما فعربّ هبا عن معظم األمر ومقابلته فقيل
طر ومعناه ،وذلك أنه إمنا
قطر اإلناء املاء وحنوه إمنا هو (فعل) من لفظ ال ُق ْ
ق ْدر الشيء جلماعة ،وينبغي أن يكون قوهلم َ
ينقط املاء عن صفحته اخلارجة وهي قطرة ،فهذا وحنوه أمر إذا أنت أتيته من بابه وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله اعطاك
مقادته ...وجال عليك هبجاته وحماسنه)(.)68
وهذا الذي يقرره ابن جين يف استكناه احملاكاة الصوتية وتتبع متغرياهتا يف الرتاكيب اللغوية ،هو من األصول
املنهجية اليت تتبناها األسلوبية الصوتية إلقرار وجود (عالقات طبيعية بني الفكر والبىن اللسانية املعربة عنه-وأن هناك
عالقة طبيعية بني الصوت واملعىن يف الكلمات احملاكية)( )69وعليه فأن احملاكاة هي العملية اإلبداعية اليت يشكل الشاعر
بواسطتها معطيات الواقع الذي يعيشه يصاحبه شعور خاص يثريه عنصر احملاكاة احلسي يف التجربة الشعرية( ،وحكاية
األصوات يف الشعر العريب ...ظاهرة نامجة عن نزوع املبدع إىل حماكاة الواقع وتصويره)(.)70
لقد فتحت هذه الدراسات العربية العلمية املبكرة للصوت وأنساق أبنيته يف املفردة والرتكيب جماال للباحثني
بإجياد مقاربات بني ما استجد من مصطلحات لسانية مرتمجة تفتقر إىل الشواهد التطبيقية وبني تلك الدراسات املعمقة
لألصوات اللغوية وتطبيقاهتا يف الشواهد البالغية يف دراسة النص القرآين عند املفسرين ودراسة النص الشعري عند
البالغيني والنقاد ولقد وجدت األسلوبية الصوتية يف اتكائها على تلك الشواهد بغيتها يف التماهي والتطبيق مما وفر هلا
إمكانية التنامي العلمي يف قراءة النص.

معامل التطبيق
فإذا مسعت قول امرئ القيس:
على الذبل جيّاش كأن اهتزامه إذا جاش فيه محَْيهُ غلي ِم ْرجل
جتد فيه كلميت (جيّاش) (واهتزام) حتكيان تردد أنفاس احلصان وحركته حىت إذا قرنتها (بغلي املرجل) حتّول
املعىن بداللة صوت الغليان الذي يدل على احلركة واالضطراب ،إىل معىن ثان قصده الشاعر وهو سرعة حصانه ،وقد
ولّد ذلك يف ذهن املتلقي قدرة صيغة املبالغة التعبريية واملصدر بداللته الصوتية(.)71
وقول عنرتة:
حرة
جادت عليه كل بكر ّ

فرتكن كل قرارة كالدرهم

فالسامع ال ميلك إال أن يربط بني جرس الراءات وصورة املطر املنهمر من املزنة البكر احلرة ،ومن شاهد
ُ
هطول األمطار يف البالد احلارة ،كيف ينهمر اهنماراً ذا خرير ودوي ،أدرك سر حماكاة اهلدير (الرائي) الذي صوره
عنرتة(.)72
وحنو ذلك قول زهري:
عصل
إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تـُ ُّ
هر الناس أنياهبا ُ
جتد فيه عالقة قوية بني تكرار حرف الراء وامل ّد والتشديد وما يالبس احلرب من جلبة وضجيج ،رفده مبولّد
وهتر) وبالسني يف (ضروس ،والناس) وبالتنوين يف قوله:
ضر ،وضروس) والتشديد يف ّ
معنوي بتكرار الضاد يف ُ
(مضرةّ ،
(م ّ
،ضروس) فجعل متغريات األصوات يف احلروف حتاكي اختالط األصوات وتعددها يف ساحة
(حرب-عوا ٌن،مضرةٌ
ٌ
ٌ
()74
()73
احلرب وفيما هو مقرر يف داللة ألفاظ املصاقبة (وهو أن تتقارب احلروف لتقارب املعاين) من ذلك قوله تعاىل
تؤزهم أَزاً)( )75أي تزعجهم .فهذا يف معىن هتزهم هزاً واهلمزة أخت اهلاء
(أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين ّ
خصوا هذا املعىن باهلمزة ألهنا أقوى من اهلاء ،وهذا املعىن أعظم يف النفوس من
فتقارب اللفظان لتقارب املعنيني ،وكأهنم ّ
اهلز ...ومنه العسف واألسف والعني أخت اهلمزة ،كما أن األسف يعسف النفس وينال منها واهلمزة أقوى من العني،
كما أن أسف النفس أغلظ من الرتدد بالعسف ،فقد ترى تصاقـُب اللفظني لتصاقب املعنيني( )76ويعد هذا الباب من

مسات األسلوبية الصوتية وهو ملمح دقيق حيكم جماري الداللة بني األصوات اللغوية ومعانيها يف التشكيل الشعري،
وعليه يرى الدكتور حممد مفتاح أن أول ما ندركه يف قول ابن عبدون:
الدهر يفجع بعد العني باألثر فما البكاء على األشباح والصور
ُ
هو تشاكل األصوات وكثري منها يرجع إىل حيز واحد وهو "احللق" وهي (أ-ه-ع-ح) وتدل هنا على معىن
أساسي وهو احلزن والزجر ...فتتابع العني يوحي بالعنعنة اليت تفيد االستمرار والرتتيب واالنتقال من حال إىل حال،
ويدل تتابع اهلمزة على التأمل والرثاء والبث والشكوى ،حىت إذا قال:
أهناك أهناك ال الوك موعظة

عن نومه بني ناب الليث والظ ُف ِر

أُيت مبا بثه يف البيت السابق من إشارات احلزن والزجر صرحية ،فكان هذا البيت شرح وتوضيح ،لذلك جند
تردداً لبعض أصوات احللق وبعض األصوات الشفوية ،وإذا ما علمنا أن كثرياً من الدراسات تؤكد أن األصوات الشفوية
تدل على احلزن أيضاً ،فقد تضافر إذن حيز احللق والشفة على أداء مقصود واحد ،على أن ما يثري االنتباه هو هذا
التكرار املتصل ،وإذا ما قرناه بداللة املكان فأنه يعين احلث على الشيء لالبتعاد عنه والنهي عن القرب منه يف حركة
سريعة جتعل املتلقي يعيش يف دوار احلالة اليت يصفها الشاعر .ورمبا أقرتب من الصورة أكثر بقوله:
كل قاصية
ومزقت سبأ يف ّ

فما التقى رائح منهم مببتكر

حيث يدل تردد أصوات البيت على (القلق) ويعزز هذا الرتدد ارتباط القلق باحلركة والتنقل ،وميكن أن جنعل
من القلق (القلّة) وهو خالف الكثرة وذلك ألن أهل سبأ ارحتلوا وتشتتوا يف البلدان فقلّوا بعدما كانوا كثراً .وقد يدفع بنا
هذا التداعي إىل أن نرى يف لفظة "سبأ" محولة داللية فسيحة يوحي هبا اشرتاك اللفظ الدال على ع ّدة معان وكذا لفظ
"قاصية" إذا ما أبدلنا حرف "الصاد" حبرف "السني" والقاصية :األرض القاصية ،أما األلفاظ األخرى فقد جاءت هي
األخرى معربة بأصواهتا؛ "مزق" تعين التشتت والتفرق ،والرائح :أسم فاعل من راح يروح ،ومن اجلذر نفسه راح رائح،
من قوم رواح متفرقون(.)77
وهبذا يتبىن الدكتور حممد مفتاح ما قرره ابن جين يف باب التصاقب وامساس األلفاظ أشباه املعاين وااللتقاء
على معىن األصل يف االشتقاق من ذلك تقليب "ج-ب-ر" فهي أين وقعت للقوة والشدة ومن ذلك تراكيب "ق-
س-و" مجيع صيغها تدل على القوة واالجتماع وأن معىن (ق و ل) أين وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها
على بعض وتأخره عنه إمنا هو للخفوف واحلركة( )78ودلّل على ذلك بقول ابن عبدون:
وأنفذت يف كليب حكمها ورمت

مهلهالً بني مسع األرض والبصر

فاألصوات "نفذ" تعين اإلجناز واحلسم ،وإذا ما صحفناها بـ (نفد) فإهنا تعين االنتهاء و(ك-ل-ب) من
معانيها الشدة واجلرأة و(ب-ك-ل) من معانيها اجلفاف ،و(ر-م-ي) اإللقاء والطرح و(هلهل) ّلني الشعر ورققه،
وهكذا فإن أصوات (كليب) تعين القوة والشدة واألختالط ،وأصوات "هلهل" تعين الرخاوة واللني ،وتقابل القوة واللني
يعين (اإلنفاذ بدون تردد ألن الشيء الذي هو موضع التنفيذ يكون صادراً من أعلى ويعين أن الليايل قد أنفذت
حكمها وقضاءها هناك).

ومثل هذا قوله أيضاً:
وما أعادت على الضلِّيل صحته

وال ثنت أسداً عن َرِّهبا ُح ُجر

ففي هذا البيت ألفاظ حموريّة أصواهتا توحي مبعانيها فأصل أعادت (ع-و-د) وتعين القدم والقوة ،ولكن
هذه القوة سلبت بالنفي ،فتوحي باملرض وفقدان الصحة ،واملراد بالضليل أمرؤ القيس فقد كان ضاالً عن قصده،
ولقب بالضليل إلفادة الذم ،فهو مسلوب الصحة ضاالً عن قصده النه غري جاد وهو معىن الشطر األول ،أما الشطر
الثاين فأصوات ألفاظه دالة على القوة فمادة (أ-س-د) تفيد القوة والبأس والشجاعة و(ر-ب-ب) تفيد التملك
والتمكن واهليمنة و(ح-ج-ر) تفيد املنع وحتجر الساكن فيها من األذى وتدل على املنع والقوة والصالبة وهكذا فإن
تساوق األمساء واشتقاقاهتا جعل من داللة األصوات على معانيها داللة طبيعية فجاء الرتكيب يف الشطرين مساوياً
للقصة فهناك عالقة بني هذه األلفاظ جيعل بعضها يتحكم يف البعض اآلخر ،فالعالقة بني (حجر) و(امرئ القيس)
رابطها األبوة وهي عالقة سالبة للقوة ،والعالقة بني (حجر) و(أسد) عالقة متلك وهيمنة( ،)79وهذا يعين أن اختيار
ألفاظ البيت كان مقصداً أسلوبيـًا ،ويكون هذا (االختيار) األسلويب مطلبًا دالليًا لدى املتلقي حياول به أحيانـًا إعادة
تشكيل األصوات حسب مقتضيات الوعي حبركية النظام الصويت ففي قول الشاعر:
بين املظفر واأليام ما برحت

مراجالً ،والورى منها على سفر

توجد بعض األصوات مكررة مثل األصوات الشفوية ،والراء واحلاء ،وإذا ما أردنا أن نوظف الصوت لداللة
تأويل التلقي فيمكن أن ننحت من (الراء) و(احلاء) كلمة (رحى) لتكثيف داللة الصوت بالقول املأثور يف فعل األيام
دارت عليهم (رحى املوت) فتكرار حرف الراء نفسه أفاد تكرار الفعل وأحدث حركة يف سياق البيت تعم اخللق
مجيعا(.)80
ً
واملقصود حبركية النظام الصويت( :نقصان الداللة أو زيادهتا ،جتددها وتفاعلها نتيجة للنظام "الفزيولوجي"
الذي يتم بفعل االستبدال واإلضافة والتقدمي والتأخري .وعليه قول ابن جين( :قد يضيفون إىل اختيار احلروف وتشبيه
أصواهتا باألحداث املعرب عنها هبا ترتيبها ،وتقدمي ما يضاهي أول احلدث وتأخري ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي
أوسطه سوقـًا للحروف على مست املعىن املقصود والغرض املطلوب ،وذلك قوهلم :حبث ،فالباء لغلظها تشبه بصوهتا
خفقة الكف على األرض ،واحلاء لصحلها تشبه خمالب األسد وبراثن الذئب وحنومها إذا غارت يف األرض ،والفاء
حمسوسا حمصالً ...ومن ذلك قوهلم :ش ّد احلبل وحنوه فالشني مبا فيها من التفشي
للنفث ،والبث للرتاب ،وهذا أمر تراه
ً
فيعرب عنه بالدال
تـُ َشبَّه بالصوت أول اجنذاب احلبل قبل استحكام العقد ،مث يليه إحكام أش ّد واجلذب وتأريب العقدّ ،
جيره ،قدموا اجليم ألهنا حرف شديد ...مث عقبوا ذلك بالراء
جر الشيء ّ
اليت هي أقوى من الشني ...ومن ذلك أيضا ّ
اهتز عليها
وهو حرف مكرر ،وكرروها مع ذلك يف نفسها ،وذلك ألن الشيء إذا ُجّر على األرض يف غالب األمر ّ
واضطرب ...فكانت الراء ملا فيها من التكرير أوفق هلذا املعىن من مجيع احلروف غريها)( )81وذهب ابن سينا مذهب
ابن جين هذا يف مقابلة احلروف بأصواهتا الدالة عليها يف الطبيعة ومثال ذلك قوله:
(والكاف نسمعها عن قرع جسم صلب جبسم صلب وعن انشقاق األجسام اليابسة ،والراء من ارتعاد ثوب
معرض لريح قوية والالم عن لطم املاء باليد ،والفاء عن حفيف األشجار وما أشبهها)( )82ويرى الفارايب أن اإلنسان

شبها باملعاين واملوجود وهنضت أنفسهم بفطرها ألن
بفطرية ينحو باأللفاظ منحى احملاكاة لألصوات (وأن جيعلوها أقرب ً
تتحرى يف تلك األلفاظ أن تنتظم حبسب انتظام املعاين)(.)83
ويف مدار هذا املنظور جتري الكثري من صيغ احملاكاة الصوتية ،فقد ذكر ابن األعرايب أن معىن (اخلفخفة)
صوت الكاغد والثوب اجلديد وأنشد:
املو َخفا
تسمع لألصوات منها خفخفا ضرب الرباجيم اللجني ُ
شاشا دنفا
والشمس قد كانت ُح ً
واحلبحبة ،جري املاء ،والطبطبة صوت السيل قال:
طبطبة امليث إىل جوائها(.)84
ومنه قول الشاعر يف صفة (باز):
الطري العت ــاق يَظ ْلن منـ ــه ُجنـُوحـ ــًا إن َِمس ْع َن له حسيسـ ــًا
ترى َ
وقوله تعاىل( :ال يسمعون حسيسها)( )85واحلس ،واحلسيس :الصوت ،واحلركة وهو عام يف األشياء كلها،
القسي مبا حياكي رنينها قال عبد مناف بن ربع اهلذيل:
ويشبهون حس صوت ّ
وللقسي أزاميـ ـ ــل وغمغم ـ ـ ــة
ّ

حس اجلنوب تسوق املاء والربدا

مبشادة أو رفق( )86وعلى هذا جيد األسلوبيون يف تقلبات
حبس أو ببس ،أي ّ
ويقال :آلخذن منك الشيء ّ
األبنية يف االشتقاق وسطاً خصباً لتنامي الداللة الصوتية وتدافع املعاين على أصول األلفاظ ،ولعل أقدم إشارة وردتنا
هبذا اخلصوص هي قول سيبويه( :ومن املصادر اليت جاءت على مثال واحد حني تضاربت املعاين قولك :النزوان،
والنقزان ،والقفزان ،وإمنا هذه األشياء يف زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع ،ومثله العسالن ،والرتكان ،ومثل هذا الغليان
ألنه زعزعة وحترك ،ومثله الغثيان ألنه جتيش نفسه وتثور ،ومثله اخلطران واللمعان ،ألن هذا اضطراب وحترك ،ومثل هذا
وتثوره ،فإمنا هو مبنزلة الغليان)( )87وع ّقب ابن جين على ذلك بقوله(:ووجدت أنا
اللهبان ،والوهجان ،ألنه حترك احلر ّ
من هذا احلديث أشياء كثرية ...وذلك أنك جتد املصادر الرباعية املضعّفة تأيت للتكرير حنو :الزعزعة ،والقلقلة،
والصلصلة ،والقعقعة ،واجلرجرة ،والقرقرة ووجدت أيضا "الفعلى" يف املصادر والصفات ،إمنا تأيت للسرعة حنو :البشكى،
واجلمزى ،والولقى ،...ومن ذلك ،وهو أصنع منه أهنم جعلوا أستفعل يف أكثر األمر للطلب حنو أستسقى ،واستطعم
واستوهب ،واستمنح ،واستقدم ،واستصرخ فرتبت يف هذا الباب احلروف على ترتيب األفعال ...ومن ذلك أهنم جعلوا
كسر ،وقطّع ،وفتّح وغلّق وذلك أهنم ملا جعلوا األلفاظ دليلة
تكرير العني يف املثال دليالً على تكرير الفعل ،فقالواّ :
املعاين ،فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به ّقوة الفعل)( )88واألصل يف هذا ما ذكره (اخلليل) يف تأليف حكاية األلفاظ
وذلك بأن يتوخى يف بنائها توافق صويت بني طريف اللفظة املؤلفة حنو "دهداق" وأشباهه قال :فإن اهلاء والدال
املتشاهبتني مع لزوم العني أو القاف مستحسن ،وإمنا استحسنوا اهلاء يف هذا الضرب للينها وهشاشتها ...وال تكون
احلكاية مؤلفة حىت يكون حرف صدرها موافقاً حلرف صدر ما ضم إليها يف عجزها فكأهنم ضموا (د-هـ) إىل "دق"

فألفومها ولوال ما جاء فيها من تشابه احلرفني ما حسنت احلكاية فيهما ...ألن احلكاية حتتمل من بناء التأليف ما ال
الصلصلة والزلّزلة وما أشبهها يتومهون يف
املضعفة فإهنا مبنزلة ّ
حيتمل غريها مبا يريدون من بيان احملكي ...وأما احلكاية ّ
حس احلركة ما يتومهون يف جرس الصوت ،يضاعفون لتستمر احلكاية يف وجه التصريف ...وجيوز يف حكاية املضاعفة
ما ال جيوز يف غريها من تأليف احلروف ،أال ترى أن الضاد والكاف إذا ألفتا فبدئ بالضاد فقيل" :ضك" كان تأليفاً مل
حيسن يف أبنية األمساء واألفعال إال مفصوالً بني حرفية حبرف ألزم أو أكثر من ذلك الضنك والضحك وأشباه ذلك.

الشاعر:

ومن أمثلة ألفاظ احملاكاة املؤلفة والدالة بصوهتا على معناها ،الزعزعة :وهي حتريك الشيء لتقلعه وتزيله قال
فواهلل لوال اهلل ال شيء غريه

لزعزع من هذا السرير جوانبه

ومنه الذعذعة :حتريك الريح الشيء حىت تفرقه ومتزقه قال النابغة:
غشيت هلا منازل مقويات

تذعذعها ُمذعذعة حنون

واملعمعة :صوت احلريق وصوت احلرب وإسعارها ،قال امرؤ القيس:
سبوحاً مجوحاً وإحضارها

الس َعف املوقد
كمعمعة ّ

مث قال :والعرب تشتق يف كثري من كالمها أبنية املضاعف من بناء الثالثي املث ّقل حبريف التضعيف ...أال ترى
صل متد الالم وتثقلها وقد خففتها يف الصلصلة فالثقل
صل اللجام بصل صليالً .فلو حكيت ذلك قلتّ :
أهنم بقولون ّ
خيف( )89وذهب ابن األثري هذا املذهب الذي قرره اخلليل.
م ّد والتضاعف ترجيع ّ
ونقله سيبويه وابن جين ،وسلك متغريات األبنية اللغوية مسلك االختيار األسلويب حيث قال( :إن األلفاظ
أدل على املعاين وأمثلة لإلبانة عنها ،فإذا زيد يف األلفاظ أوجبت القسمة زيادة املعاين ...وهذا النوع ال يستعمل إال يف
مقام املبالغة ،فمن ذلك قوهلم :خشن واخشوشن ،فمعىن خشن دون معىن اخشوشن ملا فيه تكرير العني ،...وكذلك
قوهلم أعشب املكان ،فإذا رأوا كثرة العشب قالوا" :اعشوشب" ومما ينتظم هبذا السلك قدر واقتدر ،فمعىن "اقتدر"
أقوى من معىن "قدر" ،قال تعاىل( :فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر)( .)90فمقتدر هنا أقوى من قادر وإمنا عدل إليه
للدالل ة على التفخيم لألمر وشدة األخذ الذي ال يصدر إال عن قوة الغضب أو للداللة على بسطه القدرة ،وذاك أن
"مقتدر" اسم فاعل من "اقتدر" و"قادر" اسم فاعل من "قَ َد َر" وال شك أن (افتعل) ابلغ من (فعل) وعلى هذا ورد قول
أيب نواس:
فعفوت عين عفو مقتدر

حلت لــه نعم فألفاهـ ــا

أي عفوت عين عفو قادر متمكن القدرة ال يرده شيء عن إمضاء قدرته ...وكل ما جيئ من األلفاظ على
هذا النحو فينبغي أن جيري هذا اجملرى وها هنا نكتة ال بد من التنبيه عليها ،وذلك أن قوة اللفظ لقوة املعىن ال تستقيم
إال يف نقل صيغة إىل صيغة أكثر منها كنقل الثالثي إىل الرباعي( .)91وهبذا جند أن ما قاله اللغويون العرب يف احملاكاة

الصوتية وربط أنظمتها اللغوية باالستعمال األديب قد غدا (من أكثر القضايا اللغوية احلديثة حتليالً)( )92يف جمال دراسة
وظائف الصوت األسلوبية ،ألنه ميثل وعيًا بقدرة املتغريات اللغوية على استقطاب األثر السمعي أو االنطباعي على ما
يصطلح عليه األسلوبيون ،لتوليد تصور مقابل لدى املتلقي ،فالشاعر البحرتي يستغل طاقة التضعيف الصوتية ألداء
املعىن يف قوله:
يقضقض عصالً يف أسرهتا الردى

كقضقضة املقرور أرعده البـرد

فضعف القاف والضاد وأعقبهما حبروف الصفري (الصاد والسني) ومها من احلروف املهموسة مث قابلهما
ّ
بتكرير حرفني من احلروف اجملهورة مها (الراء والدال) فولّد بذلك نس ًقا أسلوبيًا يوحي بطبيعة املوقف ويضع املتلقي يف
صورة املواجهة مع الذئب ،فقال:
عوى مث أقعى ،وارجتزت فهجته

فأقبل مثل الربق يتبعه الرع ــد

فجعل الصوت قرين احلركة يف احملاكاة الصوتية والتقسيم املتقن ،فواءم بني عوى وأقعى ،وارجتزت فهجته،
والربق والرعد ،فأحكم الداللة بني الصوت واملعىن (لرسم صورة صوتية هي مبثابة املوسيقى التصويرية املصاحبة
للمشهد)(.)93
يتضح من هذا أن لصوتية احلروف فاعلية بنائية ختضع يف بعض األحيان النطباعات فجائية مبعثها ما يسمى
بإحياء األصوات أو ما نصطلح عليه بـ (تداعي معاين احلروف) حيث يشكل الصوت يف النسق اللغوي منطل ًقا للوعي
شعورا داخليًا للتعبري عن جتربته
والتأثر ،فالشاعر يكرر حرفًا بعينه أو جمموعة من احلروف فيكون هلذا مغزى يعكس ً
الشعرية .ف قد يتفوق اجلرس الصويت على منطق اللغة فيخرج عن قيد الصوت احملض إىل داللة حترك املعىن وتقوية ،وليس
من شك فإن دأب الشاعر إلحداث التناغم بني "الذات والصوت" يرتكز على قيمتني ختتزهنما أجبدية احلروف اللغوية
مها :األثر السمعي ،واملعىن .فالشعر جيلّي قيمة كامنة يف خاصية الصوت الفيزيائية بالتكرار أو التقابل أو التضاد أو
اجملاورة ،فاحلروف بالتقابل :جمهورة ومهموسة ،شديدة ورخوة ،ومن صفات احلروف الدالة بالتفرد :حروف القلقلة
والصفري ،والتكرير ،والتفشي ،واالستطالة ،واحلروف املهتوتة( )94وقد ميّز خلليل بن أمحد خاصية بعض احلروف
األسلوبية يف بناء املفردات الذاتية ،فخص حروف الذالقة (الراء والالم والنون) والشفوية (الفاء والباء وامليم) جبمالية
وم َذل هبن اللسان وسهلت عليه يف املنطق كثرت
متيزها عن غريها يف صوتية األلفاظ ،قال( :وملا ذَلقت احلروف الستة َ
جرسا،
يف أبنية الكالم) .وقال ً
أيضا( :العني والقاف ال تدخالن يف بناء إال حسنتاه ،ألهنما أطلق احلروف وأضخمهما ً
فإذا اجتمعتا أو أحدمها يف بناء حسن البناء لنصاعتهما ،فإن كان البناء امسًا لزمته السني أو الدال مع لزوم العني أو
القاف ،ألن الدال النت عن صالبة الطاء وكزازهتا وارتفعت عن خفوت التاء فحسنت) قال الرازي معقبًا على قول
الع َذبات ،وهي كالشرط
سلسا على األسالت ،عذبًا على َ
اخلليل( :وهذه االعتبارات ال بد من رعايتها ،ليكون الكالم ً
للفصاحة والبالغة)(.)95
وميّز ابن دريد خاصية حروف اللني األسلوبية وهي (الواو والباء واأللف) قال( :وإمنا مسيت لينة ألن الصوت
َ
ميتد فيها فيقع عليها الرتمن يف القوايف وغري ذلك وإمنا احتملت املد ألهنا سواكن اتسعت خمارجها حىت جرى فيها

()96
شعورا ومعىن كامناً يف النفس وليس أدل على
الصوت) وعليه فإن براعة الشعراء يف استخدام الصوت املفرد يثري ً
ذلك من استخدام ابن زيدون حلروف اللني وغنة النون يف الرتمن وبوح الشكوى يف قصيدته املشهورة:

أضحى التنائي بديالً عن تدانينا

وناب عن طيب لقيانا جتافينا

أال وقد حان صبح البني صبحنـا

حني فقام بنا للحني داعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــا

متموجا مع
ممتدا يف مقاطع طويلة مفتوحة
فأوقع النون بني حريف اللني :الباء واأللف فجرى الصوت شاجيًا ً
ً
العاطفة املتـّقدة مث قرن هذا التواتر الصويت حبرف (احلاء) ليشكل ركيزة للمحاكاة الصوتية ،فالشاعر تتوزعه مشاعر
متضاربة بني احلنني إىل املاضي واإلحساس باألمل لفقده.
ولعل من أكثر األصوات العربية قدرة على حكاية هذا النمط من اإلحساس مها حرفا "النون واحلاء" ،فقد
تعاضدا سوية ليشكال يف املعجم العريب مفردة "احلنني" وكل ما يشتق منها( )97حىت إذا قال:
يا ساري الربق غاد القصر و ِ
اسق به
عىن تذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرنــا
واسـ ــأل هنالك هـ ــل ّ

الود يسقينا
من كان صرف اهلوى و ّ
إل ًفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تذ ّك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره أمســى يُعنّينـ ـ ــا

مولدا للمحاكاة الصوتية ،والسني من حروف الصفري ،يقول
جعل حرف (السني) مقرتناً بتواتر حروف اللنيً ،
()98
إبراهيم أنيس( :إن السني العربية عالية الصفري إذا قيست هبا السني يف بعض اللغات األوروبية ،كاإلنكليزية مثالً)
لذلك صلح حملاكاة األشياء املتحركة وما يصدر عنها من أصوات ،وقد استغل ابن زيدون صوت السني وحركيته يف
إرسال لواعج شوقه مع ساري الربق ،ونسيم الصبا ،مولّ ًدا تواف ًقا نغميًا يف وضع األصوات موضعها املناسب من البناء
تناظرا مموس ًقا بني حرف السني ومقابله النغمي الشديد حرف الصاد يف:
الصويت للغة الشعرية ،فأنشأ ً
ساري الربق  /غ ــاد القصر
اسـ ــق بــه  /صرف اهلوى

()99

وعلى هذا وجد حممد اهلادي الطرابلسي يف دراسته "خصائص األسلوب يف الشوقيات"( :إن األصوات
املعزولة عن اإلطار الداليل يف حالة ترديد املتماثل منها أو املتجانس أو املتقارب ...خيلق بينها وبني املدلوالت عالقة
دورا موسيقيًا دالليًا ذا
ما) ويف ضوء إجراءاته التطبيقية بدت األصوات املهموسة أكثر األصوات املستخدمة وتؤدي ً
بال ،من ذلك أن صوت احلاء وتواتره يف قول شوقي:
ويوم َملُون إذ صحنا وصاحوا ذكرنا اهلل من فرح وناحوا
ودارت بينهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ــالراح راح

ودارت راحة اإلميان فينــا

فرحا أو حزناً ،وعلى هذا قوله:
متصل بالطرب إن ً
وذحبن حنجرة على أوتارها

تؤسى اجلراح وتذبح األتراح

فجاء صوت "احلاء" مرتبطًا مبعىن الندب يف سياق رثائي ،ويف قوله:
وجتنـ ــب كـ ــل خلـ ــق مل ُيرق

إن ضيق الرزق من ضيق اخلُلُق

جاء صوت "القاف" مرتبطًا مبعىن الضيق.
ولذلك دل استقراء (الطرابلسي) على أن طبيعة املهموس من األصوات متميزة باجلهد ،ألن األحرف
املهموسة جمهدة للتنفس ،فإذا كثرت يف السياق تضاعف اجلهد واحنصر فيها االهتمام ،وتعلقت هبا داللة ما
خاصة( )100وقد برهن الدكتور إبراهيم أنيس على (أن نسبة شيوع األصوات املهموسة يف الكالم تكاد ال تزيد على
اخلُمس يف حني أن أربعة أمخاس الكالم تتكون من أصوات جمهورة)( )101فطبيعة األصوات املهموسة اجملهدة وقلة
شيوعها هي اليت تعطيها هذه الطاقة الداللية اخلاصة إذا استعملت بوفرة يف السياق .فعلى الرغم من إقرار اللسانيات
باعتباطية العالقة بني الدال واملدلول ،فإن االستقراء األسلويب قد دل على فعل الصوت معزوالً ومقرتناً يف هتيئة املناسبة
()102
وترجيعا لتواتر امللفوظ يف
فتحول البنية اللغوية إىل بنية إرجاعية يكون فيها املعىن صدى
لعالقة الدال باملدلول
ً
ّ
السياق ،ففي قول الشايب:
عـ ــذب ــة أنت ك ــالطفولة كاألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

كاللحن كالصباح اجلدي ـ ــد

كالسماء الضحوك كالليلة القمراء

كالورد كابتس ـ ــام الوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ينعطف على املنطوق واملدلول حتول البنية إىل ترجيع صويت ،سيطرت فيه سلسلة من الثنائيات املتوازية أمهها:
الكاف املستأنفة اليت ختللت كل مصراع مرتني ،فأصبحن املصاريع األربعة يرجع من بعضها إىل البعض اآلخر إيقاع
متوحد يزيده ارتكازاً اكتمال مثلث صويت يف صدر البيت الثاين مبفعول توارد "كاف" الضحوك بني كاف التشبيهني،
ّ
وداخل هذه الدائرة الصوتية اإليقاعية تتوازى ثنائية حرف الدال يف عجز كال البيتني ،مث يتكاثف الرجع الصويت يف حاء
(األحالم ،واللحن ،والصباح) ليستقر يف "الضحوك" حذو عماد الكاف ...وعلى هذا يقرر الدكتور عبد السالم
املس ّدي القول( :هكذا تتفاعل بنية املنطوق مع بنية املدلول فيتحول النسيج الصويت إىل تنغيم إيقاعي على حد ما
يتحول البناء إىل حركة)(.)103
فاألسلوبية الصوتية تنطلق من تصورات موضوعية لألنساق الصوتية يعمد الشعراء إىل إشاعتها يف قصائدهم
قدرا من التوافق بني الداللة واإليقاع ،وهو منطلق يعززه املهاد البالغي الذي قرره (الرازي) يف ذروة اجلدل يف
ليحققوا ً
عود الفصاحة إىل الداللة اللفظية أو املعنوية ،قال( :إن الفصاحة وإن كانت غري عائدة إىل الداللة اللفظية ،لكن من
األمور العائدة إىل جوهر اللفظ واىل داللته الوضعية ما يفيد الكالم كماالً وزينة ومجاالً)(.)104
وتعين مزية الكالم يف احلسن واجلمال عند الرازي ما تعنيه األسلوبية اليوم بوظيفة اللغة التأثريية واجلمالية،
قال( :ومزية احلسن واجلمال يف الكالم تارة تكون بسبب الكتابة ،وتارة تكون بسبب اللفظ من حيث هو هو ،وتارة
بسبب اللفظ من حيث له الداللة الوضعية األصلية)(.)104وهذا الذي قرره الرازي هو ما تذهب إليه األسلوبية الصوتية
يف استثمار الكتابة واإلصاتة يف دراسة اخلطاب الشعري(.)105

ولعل من املدهش ح ًقا أن جند الرازي ( 606هـ) قد جعل دراسة املستوى الصويت أول اخلطوات املنهجية يف
الدرس البالغي ،وحدد منذ وقت مبكر مستويي دراسة الصوت األسلوبية يف املفردة والرتكيب وميز بالتطبيق بني
املستويني يف القيمة اإلبداعية ،قال( :وهنا دقيقة ،وهي أنه فرق بني قولنا :احلسن واملزية حيصالن يف املركبات بسبب
أمور عائدة إىل املفردات وبني قولنا احلسن واملزية حيصالن يف أنفس تلك املفردات ،فإن األول هو احلق ،والثاين وإن
نادرا)(.)106
كان ح ًقا فال يكون إال ً
مث يعقب ذلك بإيراد الشواهد التطبيقية فيذكر بعض صيغ الكتابة األسلوبية اليت كانت شائعة يف عصره،
نذكر منها صيغتني هلما داللة صوتية العتبار حال احلرف يف نفسه كما يقول الرازي:
األوىل :كون احلروف خالية من النقط كقول احلريري:
حلسادك حد السالح
اعدد ّ

وأورد اآلمل ْورد السماح

والثانية :أن تكون احلروف كلها منقوطة كقوله:
فتنتين فجننتين جتنــّي

غب جتنـّي
بتجن ّ
ّ
يفنت ّ

و(جتنـّي) اسم امرأة ،لذلك فالشاهد يندرج يف باب التجنيس ،وهذا الذي ذكره الرازي هو ما تصطلح عليه
األسلوبية اليوم "برمزية اللعب بالكلمات" وهي( :إن نواة معنوية واحدة تتقلب يف صور خمتلفة عن طريق اللعب بألفاظ
اللغة وبتغيري مواقعها وباالشتقاق منها)( )107وهذا التحكم بالصياغة اختياريًا كان أم اضطراريًا هو صميم العملية اللغوية
واإلبداع األديب وال سيما الشعر وهو ذو داللة ومغزى (من قبل املتكلم تألي ًفا ،واملخاطب تأويالً)(.)108
أما احملاسن األسلوبية احلاصلة بسبب أمور عائدة إىل اللفظ فجعلها يف خمارج احلروف وصفاهتا ،مث بسبب
ترُّكب احلروف( ،والشرط فيه أن يكون معتدل الرتكيب معتدل املزاج ،فإن من الرتكيبات ما يكون متنافراً ،كقوله:
مل يضرهـ ــا واحلمد هلل شيء

وانثنت حنو عزف نفس ذهول

قال :والسبب يف هذا التنافر القرب القريب ملخارجها ،وذلك ألن ما كان كذلك ُحيتاج فيه إىل حبس
الصوت يف زمانني متالصقني)( )109ويعين بذلك ما عناه ابن سنان بقوله( :إن املصراع الثاين من هذا البيت يثقل
التلفظ به ومساعه ملا فيه من تكرار حروف احللق)( )110وعليه فإن السمة اجلمالية للفظ تكون يف جمانبتها التنافر حىت
تكون (يف غاية السالسة) كما يقول الرازي ،فالكلمة هي نواة الرتديد الصويت يف بنية األسلوب لذلك جيب أن تكون
متوسطة يف حروفها بل أن أعذب األلفاظ الثالثية (الشتماهلا على املبدأ والوسط والنهاية وهذه الدرجات الثالث
تشكل القيمة الذاتية للكلمة (اليت يتعلق هبا كمال الصوت)( )111بإقرار أن احلسن واملزية حيصالن يف الرتاكيب بسبب
وتعول عليه
أمور عائدة إىل املفردات ولذلك بدأ الرازي حديث الرتكيب بالتجنيس ،الذي ميثل املستوى الرتكيب ّ
األسلوبية الصوتية يف توليد اإليقاع وتغري املعىن فاجملانسة التامة إمنا توجد إذا تساوت أنواع احلروف وهيئاهتا يف بنيتني
متقابلتني ،فتساوي احلروف وتكرارها يولد اإليقاع وتقابل هيئاهتا يولد تغايراً يف املعىن كقول الشاعر:
لشؤون عيين يف البكاء شؤون وجفون عينك للبالء جفون

()112

فجانس بني شؤون وشؤون ،وجفون وجفون بتساوي احلروف وتكرارها وبني بكاء وبالء باستبدال احلروف،
وقابل بني بنيتني قوامهما التجنيس:
فشؤون عيين /شؤون البكاء
وجفون عينك /جفون البالء
فأحدث بتكرار احلروف اإليقاع ،وول ّد بالتقابل تغايراً باملعىن :وبذلك يتحقق مقصد األسلوبية الصوتية يف
الرتكيب ،ألنه يتيح للغة حرية التصرف ببعض العناصر الصوتية يف السلسلة الكالمية واستخدامها لغايات أسلوبية(.)113
فخري اجلناس (ما تتساوى حروف ألفاظه يف تركيبها ووزهنا)( )114واعتماد التكرار يف الوحدات اللفظية
املتجانسة لتحقيق اإليقاع يف الكالم (بتقسيم احلدث اللغوي إىل أزمنة منتظمة ذات عالمات متكررة وذات وظيفة
وملمح مجايل)(.)115
وملا كان اإليقاع وثيق الصلة بالصوت فإن تواتر الصوت وتنوعه يصبح مفتاح التأثري يف الشعر)( )116ويكون
االنسجام بتماثل وحدة التعبري وتنوعها جوهر اإليقاع والتنغيم ،وعلى هذا نرى أن بنية التجنيس ورد العجز على الصدر
والرتصيع تقوم على تكرار الوحدات الصوتية املتماثلة ،وتنوعها يف التوزيع السياقي (وقوام االنسجام فيها هو التنويع
وانطواؤه يف سجل التكرار)( )117فمن الصيغ املتداخلة اليت يصطلح البالغيون على شكلها بـ (رد العجز على
الصدر)( )118تبعاً لتوزيع وحديت التكرار قول الشاعر:
ذوائب سود كالعناقيد أرسلت فمن أجلها منا النفوس ذوائب
فوقوع لفظة (ذوائب) يف أول صدر البيت وآخر العجز سوغ وصف الشكل بـ "رد العجز على الصدر"
ولكن تفصيل تشكيل البيت ،بإسناد وحديت الصدر والعجز :ذوائب سود /للنفوس ذوائب.
ينطوي على اتفاق لفظيت "ذوائب" يف الشكل واختالفهما يف املعىن بالرتكيب ،وهذا حد اجلناس ،إال أن
ميزهُ أسلوبياً عن جناس احلشو والتكرار احملض ،بزيادة فضل يف التناغم
توزيع اللفظتني املتماثلتني يف موضعني خمصوصني ّ
واالنسجام بني شطري البيت (الذي جيمع بني الوحدة والتباين حىت يصري الشكل واحداً ...وكلما توافرت يف أمر من
األمور وح ّدة الشكل ،وتباين التفاصيل ،وأحتاد هذه التفاصيل املتباينة مع الشكل -كان اجلمال -وإذا طبقت هذا احلد
ص َدق ،وذلك بأن يكون للنغمات (كل واحد) ويكون بعد فيها تفاصيل متعددة والسمع يدركها...
على املسموعات َ
مث هو بعد ذلك جيمع بينها وبني كل نغمة ويدرك مجيع ذلك كأنه كل واحد)( )119ولعل من أول الشواهد على إظهار
وح ّدة النغم وتنوع تفاصيلها يف نسق أسلويب واحد قول الشاعر:
وسكر مدامة
ُسكرانُ ،سكر هوىُ ،

أّن يُفيق فىت ،به ُسكـ ـ ـران؟
ّ

فاإليقاع الظاهر تش ّكل من تواتر الصوت يف صدر البيت وعجزه وترتكز موسيقى البيت على تداخل اإليقاع
"سكر" عنصر االنسجام واختالف معىن (هوى) و
مع وحديت التفاصيلُ :سكر هوىُ /سكر ُمدامة ،باتفاق لفظه ُ
( ُمدامة) فكونت بالرتكيب جناس احلشو ،يضاف إىل ذلك تناغم الصوت يف تسجيع:

هوى (فىت) على حد الرتصيع ،مث كثّف الشاعر تناغم الصوت بتحويل البنية إىل استفهام النفي  -أّن
يفيق...؟ اجلواب :ال يُفيق فىت به ُسكران :وهكذا يدور البيت على نفسه برتابط الرتدد الصويت بني مفرديت اإليقاع
الداخلي ووحديت النغم األساسية يف الصدر والعجز على الشكل اآليت:
ُسكران

ُسكر هوى
ُسكر صبابة

ُسكران

فقد اختذ الشاعر من صيغة لفظية نقطة ارتكاز للرتدد الصويت ليجعل األنساق اللغوية األخرى متوافقة يف
تعمق أثر الكلمة ،من بني
توليد الطاقة اإلنشائية من تضافر بنية التكرار واالستفهام .وجيعل للصوت وظيفة داللية ّ
ضروب الصوغ الشعري املتفردة بالتوافق بني قوة النّغم وداللته( ،إذ ال يكون تأليف إيقاع شعري إال إذا تشاهبت البىن
داخليًا وخارجيًا تشابه مماثلة وجمانسة مطلقتني)(.)120

ومن أدل الشواهد على ذلك قول الشاعر:
ب ورقاء هتوف يف الضحى
ُر ّ

ذات شجو صدحت يف فنن

ذكــرت إل ًفــا وده ـ ًـرا سال ًفـ ـ ـ ـ ـ ــا

فبكت حزنًا فهاجت حزنــي

فبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ــي رمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أرقهـ ـ ــا

وبك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رمبــا أرقن ــي

ولق ـ ــد تشكــو فمـا أفهمه ـ ـ ـ ـ ــا

ولقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أشكو فما تفهمين

غيـ ــر أين باجلوى أعرفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أيضا باجلوى تعرفين
وهي ً

فاختار اإلفادة من تشابه العناصر وجتانس األصوات وتكرارها وتنوعها يف إحداث اإليقاع (فاصطناع -
اإليقاع -يف عنصر ألسين يف حال يعطيك صوتًا ،واصطناعه يف حال آخر يعطيك صوتًا ثانيًا على الشكل اآليت:
بكائي

 //بكاها

أرقين

 //أرقها

تعرفين

 //أعرفها

تفهمين  //أفهمها
تشكو

 //أشكو

باجلوى  //باجلوى

فاملالحظ هنا (أن العناصر اإلفرادية ومجاهلا وتشاهبها وتقارب أصواهتا أو تكرارها –هي -اليت مكنت هلذه
بعيدا يف جمال اإليقاع الشعري)(.)121
شأوا ً
األبيات من أن تبلغ ً
معىن هذا إن اختيار الشاعر ملتواليات األلفاظ الصوتية وتقابلها يف اجلناس وغريه من صيغ الرتدد الصويت.
ليس استغالالً الستعمال اللغة املشرتك إمنا هو خلق مواءمة تعبريية بني موسيقى اللفظ وداللته يف احلالتني ،أما اصطناع
حالة ثانية لتقابل األلفاظ ،فهو تكرار حمض يصطنعه الباحث لتحديد نواة اإليقاع معزوالً عن داللته ،وعليه فأن البنية
تأثريا ،ألن البنية ذاهتا تكون ركيزة اإليقاع
األسلوبية للصوت هي اليت تنتظم اإليقاع يف السياق فتكون ألفاظها أكثر ً
والداللة.

ويصدق على هذا قول املتنب(:)122
الضراب /أنا ابن الطِّعان
السخــاء أنا ابن ِّ
أنا ابن اللِّقاء /أنا ابن َّ
الرعــان
السروج /أنا ابن ِّ
أنا ابن الفيايف /أنا ابن القوايف أنا ابن ّ
السنان
طويل النِّجاد /طويل ِّ
العم ـ ـ ـ ـ ــاد طوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل القناة /طوي ــل ِّ
احلسام /حديـد اجلّنان
حديد اللّحاظ /حديد احلفـ ــاظ حدي ــد ّ
فقد أحكم اإليقاع بالتكرار والرتصيع والتجنيس وتواتر الصفات على أصل اإليقاع الذي اختذه يف بنية
األبيات ،فجعل /أنا /يف البيت االول والثاين ،ولفظة /طويل /يف البيت الثالث ،و/حديد /يف البيت الرابع ،أصالً لتواتر
الصفات وتنويعها ،وركيزة أسلوبية النتظام الرتدد ،وزيادة تأثري الكلمات ،وقرع األمساع ،وحتويل البنية بتفريع الصفات
وإضافتها على األصل من أجل الداللة ،وهي معادلة صعبة يف الشعر أجاد املتنب تعاطيها يف املديح ،ويصطلح
البالغيون على مثل هذه األبيات "التفريع" وقوام بنية األسلوبية يعتمد على تقابل االسم املوصوف ونقله باالشتقاق إىل
تأكيدا )123(.أو (أن يبدأ الشاعر بلفظة هي إما اسم أو صفة مث يكررها
ما يناسب املعىن من صفات تزيد املوصوف ً
يف ال بيت مضافة إىل أمساء وصفات يتفرع من مجلتها أنواع من املعاين يف املدح وغريه)( .)124وإذا كان هذا قوام الصياغة
الشعرية "االختيار والتأليف"( )125فإن التكرار املنظم للوحدات الصوتية واالشتقاق وتفريع الصفات على األصل هو
اختيار األسلوبية الصوتية( :فالتكرار املنتظم للوحدات املتعادلة يستخدم زمن االنسياب اللغوي مثلما يستخدم يف الزمن
املوسيقي)( )126مما جيعل التعادل وسيلة مكونة للحدث بتقابل الوحدات اللغوية وجتاورها املكاين يف وضع تقتضيه
جمريات النغم وداللته يف التأليف (أو بعبارة أخرى هي إسقاط حمور االختيار االستبدايل الذي يعتمد على التشابه
والتحالف على حمور التأليف السياقي املعتمد على التجاور املكاين ،فأي مقطع يف الشعر له عالقة محيمة بأي مقطع

()127

حدا آخر)
آخر من نفس اجلملة الشعرية ...وكل حد لغوي يوازي ً
الشعر مجيعه من قبيل قول املتنب:
وأمواه تصل هبا حصاها

وعلى هذا يرى بعض الباحثني إن لو كان

صليل احلَْلي يف أيدي الغواين

لتوافق اختيار التكرار مع حمور التأليف ألداء املعىن ،فالصادات مع ألفات املد والالمات هنا ،تنقل صوت
ّ
تناغما داالً على حتقيق
احللي
صلصلة املاء إىل السامع( )128وقد أحدث تقابل البنية يف االشتقاق :تصل /صليل
ً
الوظيفة الشعرية( :مبدأ التعادل يف حمور االختيار على حمور التأليف والرتكيب)( )129ويعين ذلك توافق العناصر اللغوية
املكررة يف البيت حيكم عالقتها بالعناصر اللغوية األخرى ،مث مكانة الصوت املكرر يف الوحدة اإليقاعية( )130ولتقرير
تغيريا أسلوبيًا يف بيت املتنب مع بيت مهلهل بن ربيعة:
ذلك أجرينا ً
صليل البيض تقرع بالذكور

فلوال الريح أمسع من حبجر

وألَّفنا من اختيار الشاعرين تركيبًا نضع فيه وحدة التكرار يف عالقة سياقية جديدة على هذا الشكل:
وأمواه ِ
تصلُّ هبا حصاها

"صليل البيض تقرع بالذكور"

جند إن مبدأ التعادل يف أسلوبية البيت قد أختل ،الختالل العالقة املكونة للداللة ،فان تقابل:
أمواه تصل حصاها /بـ /صليل احللي ...تقابل إجيايب مولّد للداللة لتوافق البنية الصوتية يف احلديثني ،وأما
تقابل أمواه تصل حصاها /بـ /صليل البيض ...فهو تقابل سلب لعدم توافق الصوتني لذلك فقد البيت املؤلف مسته
الشعرية اليت هي( :تردد بني الصوت واملعىن)( )131فتحول أسلوب التكرار فيه إىل جمرد إيقاع ،معزوالً عن داللته ،ألن
(اتفاق الكلمة صوتيًا أو معادلتها ألخرى يتضمن بال ريب لونًا من االتفاق الداليل مهما كان املستوى الذي يتم عليه
التحليل اللغوي ،ففي الشعر ليس احلدث الصويت وحده هو الذي ينحو إىل تكوين معادالته وإمنا أي حدث داليل
()132
حيول العالقة بني الصوت واملعىن من كامنة إىل ظاهرة ملموسة يدركها املتلقي ،هذه الظاهرة
آخر)
يف بنية السياق ّ
هي القيمة األسلوبية للمستوى الصويت ،وتكمن يف تالزم املكونات الشعرية :الصوت واملعىن واألثر( )133وعليه فإن
تكرار صوتية النون ،الثاء ،الراء يف لفظة "نثر" يف قول الشاعر:
نثر اخلريف على الثرى أوراقه فتناثـ ــرت كتناث ــر العب ـ ـرات
جوا من احلزن اهلادئ ويصور تساقط أوراق اخلريف الصفراء الذابلة ،مبقابل حزين ،تناثر العربات ،فقيّد
يضفي ً
ال داللة الصوتية حبدث "تناثر العربات" بينما جند تكرار هذه األصوات نفسها يف قصيدة "أوراق اخلريف" مليخائيل نعيمة
توحي جبو من االنطالق والفرح حيث يقول(:)134
تناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري تـ ــناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

يا هبج ـ ــة النظ ـ ـ ــر

يا مرقص الشمس ويا

أرجوح ـ ــة القم ـ ـ ــر
تناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري تـ ــناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

فقد تصرف الشاعر يف اختياره اللغوي تصرفًا أسلوبيًا ،فقابل حركية الصوت يف تكرار" :تناثري" مع حركية
إيقاعا وداللة مهيمنة توحي بالفرح واالنطالق
احلدث يف" :مرقص الشمس" و"أرجوحة القمر" فأكسبها ذلك ً
وعليه يقرر البحث نتيجة التطبيق أن السمة األسلوبية يف أبنية اخلطاب الشعري هي متاهي اللغة مع احلدث
يف قصدية االختيار الذي يصطنعه الشاعر (ففي الشعر يتم تقييم كل تشابه يف الصوت على أساس عالقته بالتشابه يف
معىن -احلدث .)135()-ومن مقتضيات مبدأ اإلختيار األسلويب( :أن حيصل التطابق اآليل بني البنية اخلارجية للفظ
وهي البنية اللسانية الصوتية وبنيته الداخلية أي اللسانية الداللية ،حبيث يكون اقرتان ال ّدال مبدلوله اقرتانًا آنيًا ال يفضي
()136
إىل أي انزياح زمين أو قطيعة داللية ،ويطلق األسلوبيون اليوم على هذه الظاهرة االنتظام النوعي يف أجزاء األثر)
وعليه يعرفون األسلوب( :بأنه االنتظام الداخلي ألجزاء النص)( )137وكذلك يقرران القاعدة األسلوبية القائلة( :على
()138
أبعادا واسعة يف التطبيق.
الصوت أن يبدو كما لو كان صدى للمعىن)
تكتسب ً
فالصوت وداللته يشكالن عالقة موضوعية بني أشكال التلقي احليّة ،لقياس نسبة الثبات والتنوع يف أمناط
املوسيقى الشعرية وانواع اإليقاع القصدي يف أبنية النص النثري (مما ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عند أي حتليل للنسيج
()139
قوما أسلوبيًا يف البنية اللغوية وداللتها.
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القصة القصيرة وتطورها عبر وسائل التواصل الحديثة
األستاذ الدكتور صبحي البستاين
أستاذ يف املعهد الوطين للغات واحلضارات الشرقية ـ باريس
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) – Paris
; sobhi.boustani@inalco.frSobhi.boustani@wanadoo.fr
كان يُنظر دائما إىل القصة القصرية على أهنا نوع أديب من الدرجة الثانية مقارنة "بشقيقتها الكربى" الرواية.
فقد جاء حتديدها قياسا إىل هذه األخرية بالرغم من أهنا عرفت يف الغرب رواجا باهرا منذ القرن التاسع عشر ويف
الشرق منذ القرن العشرين .فإن جلأ إليها عدد من الكتّاب ومن بينهم جنيب حمفوظ فإن زعيمها الفعلي والذي أعطاها
بعدها اجلمايل واالجتماعي والسياسي هو من دون منازع الكاتب املصري يوسف إدريس.
إن لعب احلجم أي عدد الصفحات دورا يف حتديد بنيتها فإن الصحافة اليومية طورت التسمية من قصة قصرية إىل قصة
قصرية جدا ونرى ذلك واضحا يف كتابات زكريا تامر األخرية على سبيل املثال
إن كال من يوسف إدريس وزكريا تامر جعال من الصحافة املنرب األساسي لنشر نتاجهما األديب وللتعبري عن التزامهما
السياسي ولكن وسائل التواصل احلديثة كاألنرتنات وما تفرع منه من مواقع شخصية ( )blogوعامة فتح الباب واسعا
لكتابات سردية تتخذ شكل القص واحلكي وتكون جبمل قليلة أو بأسطر معدودة وتتخذ يف الوقت نفسه من
األحداث اليومية مادهتا األساسية .فقد عملت هذه الوسائل على تطورها من جديد وإعطائها منحى جديدا.
إن اإلشكالية اليت يطرحها هذا البحث مزدوجة .فمن جهة ،يثري هذا التطور قضية النوع األديب حبيث يتساءل الباحث
عن موقع هذه الكتابات احلديثة وهل هي من القصة القصرية أو القصرية جدا إم هي نوع آخر يدخل يف ما يسمى
"بعرب النوعية"؟ ومن جهة ثانية نتساءل عن الدور الذي تلعبه هذه الكتابات من الناحية االجتماعية والسياسة كوهنا
تتخذ من الواقع مادهتا.

Iـ القصة القصيرة كنوع أدبي
أـ تحديدها؟

إن مسألة حتديد القصة القصرية كنوع أديب معقدة .فهي من حيث حجمها تربطها عالقة باألنواع األدبية القصرية ،مبا
فيها الشعر ،ومن حيث مضموهنا ومن حيث أفق التوقع عند املتل ّقي ،ترتبط بالرواية .ولذلك فمن الصعب رسم حدود
هذا النوع وإقرار قوانينه وقواعده بشكل هنائي .وهلذا فإننا منيل إىل ما يقوله  Thierry Ozwaldيف كتابه La
 Nouvelleمن أن التعريف األقل دقة ،هو يف هذه احلالة ،األكثر قبوال .نقرأ يف الكتاب التعريف التايل" :القصة
القصرية هي بناء أديب ينتمي إىل نوع الرواية ،ولكنه يتميز عنها بقصر النص وببساطة املوضوع 1".فهو جيمع بني
النوعني :القصة القصرية والرواية .وأن "بساطة املوضوع" املشار إليها ال تفهم إال مقابلة بالبنية املعقدة للرواية.

Thierry Ozwald, La Nouvelle, (1996), Paris, Hachette, p. 10.

1

انطالقا من هذا املفهوم ،ال ميكن تصور القصة القصرية بالنسبة إىل أزفالد مبعزل عما يشكل هدفها املثايل واألعلى أي
الرواية .فالقصة القص رية ،هي إذا بطبيعة احلال ،رواية يف طور التكوين ،هي " رواية صغرية" أو باألحرى "شبه رواية".
ويستخلص من كل ذلك أن العديد من الكتاب بدأوا بكتابة القصة القصرية قبل أن يكرسوا أنفسهم للرواية (تولستوي،
2
كافكا)...
إن هذا التعريف ال يعطي املزيد من التفاصيل عما هو مذكور يف  Le Grand Robertإذ يعطي التعريف التايل:
" هي نوع أديب ميكن حتديده على أنه قصة قصرية تعتمد البناء الدرامي (وحدة العمل) ،وفيها عدد قليل من
3
الشخصيات اليت ال تدرس نفسياهتا إال بقدر ردة فعلها على احلادث الذي هو حمور القصة" .
ميكن أن نالحظ بسهولة أن حتديد القصة القصرية يتم مقارنة باألنواع األخرى .كما أنه يركز بشكل رئيسي على عملية
"القص" وعلى "القصر" أو "اإلجياز" وكما يؤكد  ،Daniel Grojnowskiفإن مفهوم "القصر" يف القصة
القصرية يكمن قبل كل شيء يف "بساطة" شكلها " ،فالقصر ،كما يقول ،جيمع بني احلجم املادي (عدد الصفحات)،
وبني تركيب القصة من حيث قلة املشاهد والعدد القليل لألشخاص ،فعندما ننعت القصة بالشكل القصري نكون قد
4
نعتناها أيضا بالشكل البسيط والسهل".
ب ـ الطول والقصر يف القصة القصرية؟
ويف معرض حديثه عن حجم القصة القصرية ،يشري  Etiembleيف مقالته املنشورة يف Encyclopediae
 Universalisإىل أن الكاتب الفرنسي  André Gideيرى أن املقصود بالقصر يف القصة القصرية هو يف "أهنا
تقرأ مرة واحدة ،دون توقف ".ويقرتح أن يكون حجمها بني  3و 30صفحة .مع التأكيد على أن احلجم ال ميكنه أن
جل ما ميكن قوله هو أن
يكون وحده املعيار .فهو ال ميكنه منفردا أن حيدد بوضوح احلدود بني الرواية والقصة القصريةّ .
القصة القصرية تتميز بالقصر ولكن هذا األخري يبقى صعب التحديد.
أما من حيث مجاليات القصة القصرية وفضيله اإلجياز ،فإن غروجنوفسكي يؤكد على "الشمولية" .فما جيذب فيها هو
تكون
االنتهاء من قراءهتا بعد وقت قصري من بدايتها .كل ما حدث هو مسرود يف هذه الصفحات القليلة .القصة ّ
عاملا مغلقا ،مستقال ومكتفيا بذاته ،هو صورة مصغرة للحدث .كل حرف له وقعه عند القارئ ،حبيث أنه حيفظ يف
ذاكرته كل التفاصيل وال يفوته منها شيء.5
.
ج ـ القصة القصيرة عند يوسف إدريس وإشكالية النوع االدبي.
بعد هذه املقدمة املوجزة حول حماوالت حتديد القصة القصرية ،أين تقع أقاصيص إدريس من هذه الطروحات؟
اإلجياز والقصر مب عنامها الكمي مها أبعد ما يكون عن املعيار احلاسم يف حتديد النوع األديب لكتابات إدريس .فاالعتماد
على هذا املعيار ال يفيد الباحث يف تصنيف القصة عنده .فهل ميكن مثال أن نصنف يف االطار نفسه أقصوصة "نظرة"
من جموعته األوىل أرخص ليايل اليت تقع يف أقل من صفحتني و أقصوصة "قاع املدينة" من اجملموعة اليت حتمل االسم
2م .ن .ص ، 23 .إن صحت هذه النظرية على كثري من الكتاب العرب والغربيني فإننا نأخذها حبذر بالنسبة إىل يوسف إدريس ألنه مل
يتخذ من القصة القصرية معربا إىل كتابة الرواية.
3
Le Grand Robert, (1980), t. IV, Paris, Montréal.
4
Daniel Grojnowski, Lire la nouvelle, (2007), Paris, Armand Colin, p. 4.
5م .ن .ص37 .

نفسه قاع املدينة؟ واليت تقع يف اثنني ومثانني صفحة أو العسكري االسود اليت تقع يف ثالث ومثانني صفحة؟ فهل
تستوي هذه األقاصيص الثالث حيال معيار الطول والقصر؟ أقصوصة "نظرة" هي قصة قصرية ال بل قصرية جدا وهي
تعكس كل تقدمه تقنية اإلجيار للسرد .فيها شخصيتان وحدث واحد بسيط ومشهد مقتضب يروى من دون عقدة
ومن دون أن خنلص إىل نتيجة ،إذ إن النهاية تقتصر على تعبري موجز وموح يتناسب مع األمل الصادر من نظرة الفتاة
املعربة" :وقبل أن تنحرف استدارت على مهل واستدار احلمل معها ،وألقت على الكرة واألطفال نظرة طويلة .مث
ّ
6
ابتلعتها احلارة"
أما بالنسبة إىل العسكري األسود فإن العودة إىل نشراته املختلفة تشهد على صعوبة تصنيفه .إذ إن النوع األديب املدرج
عادة على الغالف ليس هو نفسه يف النشرات األوىل والنشرات األخرية .فقد حلت عبارة "رواية" حمل "قصة قصرية"
وهذا ما يظهر االلتباس يف حتديد النوع األديب
العسكري األسود هي من القصص النادرة اليت ال يشار فيها إىل البطل بامسه الصغري فقط فهو حيمل االسم كامال:
االسم ،إسم األب ،العائلة واللقب .عباس حممود الزنفلي املعروف بالعسكري االسود ،وهذا عادة هو من ميزات الرواية
وليس القصة القصرية .وباملقابل فإن عدد االشخاص حمدود :الراوي وهو طبيب ،شوقي وهو طبيب أيضا وزميل الراوي،
العسكري ،عبداهلل ونور زوجة عباس العسكري .زمن احلدث حمصور هو أيضا ،فاحلدث يدور بعد ظهر يوم واحد،
وكذلك املكان فهو بيت العسكري األسود .إن كل هذه العناصر تقرب العسكري األسود من القصة القصرية .ولكن
من ميزات القصة القصرية أهنا ال تقدم حال وبالتايل ال يطرأ تبديل أو تطور يف وضعية البطل كما تظهر يف بداية السرد.
فإذا نظرنا من هذه الزاوية إىل العسكري األسود نراها ختالف هذا املبدأ وهي بالتايل تقرتب من الرواية .ترتكز القصة
على التحول اجلذري الذي تتعرض له شخصية البطل عباس إذ تتطور بني نقيضني .يف بداية القصة يظهر رمزا للقوة
اجلسدية حيث كانت تستعمله السلطة لتعذيب املوقوفني واملعارضني "وكان الباشا يعتربه منوذجا للرجل الكامل" ،7وكان
يعرضه لزواره كما تعرض احليوانات املفرتسة للمشاهدين" :وكثريا ما كان يأمر بإحضاره أمام ضيوفه يف الصالون،
واألجانب منهم بشكل خاص ليفرجهم عليه" .فلنقارن بني الصورة األوىل لعباس" :وكان يبدو دائماً مزهواً بنفسه
وبقوته حىت على زمالئه ...وحني يضرب كان من يراه ال يظن أبداً أنه ميت إىل اإلنسان أو احليوان بصلة ،بل وال حىت
لآللة .فاآللة ال تبدو على وجهها املتعة املتوحشة وهي تضرب" ،8مث الصورة الثانية بعدما ختلت عنه السلطة لفقدانه
قدرته اجلسدية ،حيث يبدو مريضا ،ضعيفا وعاجزا" :أما عباس  ...فبدأ ينكمش على نفسه وينكمش  ...ويصغر
حجمه ويتكور .ومل أكن أتصور أن االنسان يف انكماشه يستطيع أن يصل إىل هذه الدرجة من الصغر" .9لذلك فإن
قصة العسكري األسود هي برأينا يف منزلة وسطى من حيث النوع االديب بني الرواية والقصة القصرية .ونشري أيضا إىل
أهنا القصة الوحيدة اليت نشرت منفردة بينما باقي القصص القصرية نشرت يف جمموعات .وهذا ما يؤكد موقعها املشار
إليه.

6أرخص ليايل ،القاهرة ،دار مصر للطباعة ،د.ت .ص13 .
7دار مصر للطباعة ،د.ت ،.ص 52.العسكري األسود ،القاهرة،
8م.ن .ص43.
9م.ن .ص82 .

أما بالنسبة إىل قاع املدينة واليت يبلغ عدد صفحاهتا عدد صفحات القصة السابقة متاما فإهنا حتظى مبيزات القصة
القصرية بالرغم من الوصف املسهب للمسافة اليت تفصل بني بيت القاضي عبداهلل ومنزل شهرت ،املرأة اليت تعمل
كخادمة يف منزله .إذ ميتد الوصف على عشر صفحات" :بدأ االستاذ عبداهلل الرحلة وهو يف قمة انشراحه  ....وميد
يدا ال تريد أن متتد ،ويدق بابا ال حيتمل الدق  10"...فاملكان هنا يلعب دورا مهما ،فاإلشارة إليه  ،على حد قول
غروجنوفسكي "هي األخذ بعني االعتبار إثارته للواقع ومنفعته إلظهار احلدث وللمعاين اليت يوحي هبا 11".وهذا متاما
ما يوحي به الوصف يف "قاع املدينة" يف االنتقال من األحياء الثرية إىل األحياء الشعبية اليت تعيش فقرا مدقعا .ورمبا برر
عنوان القصة هذا االمعان يف الوصف .ولكن تقنية السرد املرتاكم وليس املتنامي ووحدة احلدث الذي هو اختفاء ساعة
يد القاضي ،فهذه من خصائص القصة القصرية .لذلك فنحن منيل إىل تصنيفها ضمن نوع القصة القصرية بالرغم من
حجمها.
هناك أيضا قصص قصرية ليوسف إدريس متزج يف بنيها االدبية بني نوعني كأقصوصة "أكان ال بد يا ليلي أن تضيئي
النور" املأخوذة من جمموعة بيت من حلم  .فهي جتمع بني النكتة/النادرة وبني القصة القصرية .يبأ النص بالتعابري التالية:
12
"والنكتة يف النكتة ليست نكتة ،ولكنها واقعة حدثت ألهل النكتة ،صناعها املهرة ورواهتا العتاة".
وخالصة القول ،إذا أردنا أن ننظر إىل كتابات وقصص يوسف إدريس من خالل منظار واحد ومن خالل حتديد ضيّق
وحمصور للقصة القصرية ،فإن عددا كبريا منها يشذ عن هذا اإلطار ،وهذا برأينا ما يساهم يف إضفاء اجلمال والشعرية
على نتاجه االديب .عدا أننا نأخذ دائما بعني االعتبار كوننا يف صدد نوع أديب "هجني" ،له عالقة بعدد من االنواع
13
االدبية األخرى.

 IIـ المنحى الواقعي في قصص إدريس القصيرة

من مقومات القصة القصرية أهنا امليدان األصلح إلبرار التوتر بني األنا من جهة والعامل اخلارجي من جهة
ثانية حبيث أن الواقع املعروف واحلقيقي واحملتمل واملرجعي يبقى احلقل اخلصب الذي تستمد منه القصة القصرية
مقوماهتا الرئيسية .لذلك كانت القصة القصرية يف اجتاهها الواقعي وصفا ملظاهر التجربة اإلنسانية املتنوعة وبشكل
خاص يف طريقة التعبري عن هذه املظاهر ،فهي ال هتدف إىل احلقيقة املطلقة وإمنا إىل احلقيقة املرتبطة بالتجربة الفردية.14
لذلك كانت كمرآة تعكس اجملتمع مبجمل فئاته االجتماعية وبتارخيه وعاداته ،وتظهر موقف الروائي منه ونظرته إليه.
فهي ال ترسم صورة للبطل ـ ألن ال بطل حقيقةً يف القصة القصرية ـ وإمنا ترسم أشخاصاً متنوعي التفكري واالنتماء ،فإذا
كانت الرواية تعمل على رسم األشخاص وخلق األبطال يف العمق ،فإن القصة القصرية تعمل أفقياً حبيث أهنا ترسم
شرائح من اجملتمع أو أشخاصا ميثلون هذه الشرائح .ولكن كالً من الرواية الواقعية والقصة القصرية الواقعية تعطيان
15
األمهية للخاص وللفردي وليس للعام واجلماعي" .مها إدراك ذايت وفردي للواقع"
10االعمال الكاملة ،القصص القصرية  ،1القاهرة ـ بريوت ،دار الشروق ،1990 ،ص155-145 .
11م ,س .ص78 .
12بيت من حلم’ القاهرة ،دار مصر للطباعة ،د.ت .ص12 .
13راجع خريي دومة ،تداخل األنواع يف القصة القصرية املصرية 1960ـ ’1990القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،1998 ،ص76 .
14
Ian watt, « Réalisme et forme romanesque », Littérature et réalité, Paris, Editions du
Seuil, 1982, p. 17.
15م .ن .ص18 .

أ ـ 1ـ الجهل وتفاوت الطبقات االجتماعية :متثل قصة "أرخص ليايل" احللقة املفرغة اليت يدور فيها أبناء جمتمعه
الفقراء ،ويف النص تكثر اإلشارات الدالة على فقر عبد الكرمي املدقع" .ليس معه قرش"" ،من أين يا عبد الكرمي
النقطة؟"" ،املصباح بالعريب ليس فيه جاز"" ،ليس يف داره حلبة وال سكر وال حيزنون "...وكذلك اإلشارة إىل أميته "أنه
رجل على نياته ال يقرأ الليل وال يكتبه ،واجليب خال " ...كان عبد الكرمي أول املتذمرين من كثرة األوالد وعلى البلد
الذي أصبح كله صغارا يف صغار وكان أول املتسائلني عن " معمل التفريخ الذي يأيت منه من هم أكثر من شعر
رأسه" .ولكن اجلهل نفسه والفقر نفسه مها اللذان جعاله ينجب الطفل السابع وأن يكون مسامهاً يف رسم احللقة
املفرغة ،فهو ما زال يتساءل "عن الفتحة اليت يف االرض أو السماء واليت منها جييئون" .اجلهل والفقر جعاله أيضاً يرمي
مبسؤولية ما حدث على الطنطاوي الذي جاء شتمه كالزمة تتكرر يف أماكن مفصلية من النص .إن العالقة الوثيقة بني
القصة القصرية الواقعية واحلياة اليومية تتوقف بشكل مباشر على االستعمال الدقيق ملسرية الزمن .يعطي يوسف إدريس
يف هذه القصة القصرية كل األمهية للبعد الزمين يف بناء احلدث وسرده .فاحلدث مرتبط بالوقت بعالقة سببية
 ،connexion causaleلذلك كثرت اإلشارات الزمنية املمهدة له" :بعد صالة العشاء"" ،انبسط الظالم الكثري"،
"مع انتشار الظالم"" ،حلظتها" ،ويف هذه اللحظة"" ،املساء قد دخل"( ...ص.)8 .
اجلهل مقروناً بالفقر يربز يف أغلبية أقاصيصه خصوصاً وأن معظم أحداثها تدور يف البيئة الفقرية ،ولكن حىت يف
أقاصيص مثل "قاع املدينة" اليت يدور جزء من أحداثها يف إطار مكاين يعكس ظروف الطبقة امليسورة ،فإن الكاتب قد
استغل ذلك ليسلط األضواء على الطبقة الفقرية وعلى اهلوة اليت تفصل بني أفراد اجملتمع باإلضافة إىل التباين يف بيئة كل
من القاضي واخلادمة شهرت فأن الراوي قد استغل هذه احلادثة ليأخذ بيد القارئ وجيول به يف أحياء القاهرة حيث
تعكس األحياء اليت يسلكها من دار القاضي إىل منزل شهرت خمتلف الطبقات االجتماعية اليت تسكن فيها .ينقل
الوصف الدقيق للمشاهد الثابتة واملتحركة صورة النقيضني يف سلم يتدرج من شارع "اجلبالية" "والشارع طويل نظيف
حتفه أشجار مقلمة فروعها مرسومة ...ط (ص" .)146 .أول الكوبرى" حيث نلقى أسراب العربات اجلديدة الرائعة
األلوان القادمة من الزمالك واجلزيرة والدقي واجليزة (ص )147 .إىل أن يصل إىل بيت شهرت حيث "ال يصبح فارق
كبرب بني سواد النساء وسحنة األرض وزعيق األطفال ومههمة الكبار" (ص.)153 .يسري الوصف يف ثالثة حماور
متوازية ومتداخلة يف آن .اإلطار املكاين ،الناس مث اللغة .املكان هو العنصر الطبيعي املالزم للزمن .وكل حدث ذايت أو
جتربة ذاتية هي حتما مرتبطة هبذين العنصرين .يف الكتابة الواقعية ال جمال للمكان املبهم إذ أهنا تضع الفرد يف حميطه
املكاين "وال ميكن أن نعطي صورة عن حلظة حمددة يف الوجود من دون أن نضعها يف إطارها املكاين" .16أما بالنسبة إىل
اإلطار املكاين يف "قاع املدينة" فتتسلسل املشاهد إذ يصبح "الشارع" كناية عن الذين يسكنون فيه .الطبقات
االجتماعية اليت ميكن أن نضعها على خط عامودي تظهر من خالل اخلط األفقي الذي ميتد عرب الشوارع مث األحياء
عندما ينعدم وجود الشوارع .يف ميدان "قصر النيل" يبدأ االنتقال من عامل إىل عامل آخر "تبدأ اجلالبيب" "وال يبقى مثة
نظام" (ص .)147 .فلنتأمل كيف جيعل الكاتب الشوارع موحية بالطبقة االجتماعية " :وكان يف شارع اجلبالية
والشارع طويل نظيف حتفه أشجار مقلمة فروعها مرسومة" (ص .)146 .ففي شارع األزهر" :يصبح ال مكان للفرد
وكل شئ باجلملة" .مث أ ّن " الشوارع أول األمر مستقيمة ذات طول وعرض وأمساء  "...ويكمل " :ويتقدمون ..
وتضيق الشوارع وتقل شهرهتا" ،مث "ويتقدمون  . .وتضيق الشوارع  . ...ويتقدمون  . .وتتعرج احلواري وتتداخل"...
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(ص147 .ـ .)148يستغل الراوي تقدم األشخاص الرئيسيني يف القصة فيخصهم بفعل "يتقدمون" ،مستغال تقنية
"التبئري الداخلي" ( )focalisation interneلينظر بأعينهم إىل املكان احمليط هبم .فهو يرى إىل مغامرة القاضي
وصحبه من خالل تبدل اإلطار املكاين أي اجملتمع املصري كما يبدو لعني آلة تلتقط جمموعة الصور هذه.
يف وصفه للناس الذين يصادفهم البطل يؤكد يوسف إدريس على الفروقات االجتماعية اليت تظهر من خالل اللباس
واملالمح البشرية  " :املاشون على أرجلهم" ؛ "اجلالبيب" (ص )147 .؛ يف بادئ االمر " ،املارة وجوههم حليقة فاحتة
فيها دماء "وكلما أوغل يف االحياء الفقرية ،كثر األطفال " :ويظهر األطفال ويتكاثرون وكذلك يفعل الذباب( ...ص.
 )150؛ ألطفل الرضيع على كتف أمه( ...ص )151 .؛ وأطفال وأطفال وأطفال( "...ص)152 .
وإذ ال تصل السيارة إىل مكان سكن شهرت ،يكملون الرحلة سرياً على األقدام .حيث تصبح اللغة أيضاً كناية ومؤشراً
اجتماعياً .التقهقر املكاين يالزمه تقهقر لغوي .فاللغة اليت هي ميزة إنسانية تنعدم تدرجيياً لتصبح أصواتا واألصوات
ليست ميزة إنسانية .يف البداية "اللغة راقية مكونة من مجل وكلمات"؛ وعندما يتقدمون "تتحلل اللغة وتصبح كلمة
ونداءات وشتائم"؛ "وتتفتت اللغة إىل أنصاف كلمات وأرباع وتعبريات ال يفهمها سوى أصحاهبا"؛ "وتصبح اللغة
سرسعة وأصواتا وحروفاً تتصاعد من حناجر شديدة الربوز" (ص.)151 .
أـ 2ـ احتكاك الريف والمدينة ومسألة الحداثة :تطرح أقاصيص يوسف إدريس ،على غرار العديد من روايات

وأقاصيص كتاب العصر ،مسألة احلداثة ومدى استيعاهبا يف اجملتمع املصري احلديث .وإلبراز هذه الناحية وللكشف
عنها استغل وصف املساحات اليت يتم فيها احتكاك الريف باملدينة على اعتبار أن احلداثة متمثلة يف جمتمع املدينة .إذا
أخذنا قصة "مشوار" من جمموعة "أرخص ليايل" ،فإن مدخلها ميثل بشكل واضح انبهار اجملتمع الريفي باجملتمع املديين
حبيث أن علي الشرباوي ،الشخصية الرئيسية فيها ،كان مستعداً أن يبيع عمره مقابل ساعة ميضيها يف القاهرة" :أبيع
عمري على ساعة فيك يا مصر" (ص .)131 .وبالرغم من أن القصة ال تصور بالضبط مسألة احلداثة فإن جمرى
األحداث والصعوبات اليت واجهت الشخصية الرئيسية والنهاية اليت آلت إليها األحداث ترمز بشكل واضح إىل خيبة
األمل وإىل الفشل الذريع الذي مين به .كل ما ناله من رحلته هو عضة من زبيدة ،املرأة اجملنونة اليت ت ّربع مبرافقتها يف
إطار وظيفته إىل القاهرة ،وضياع الطربوش وإنفاق االكرامية على ذلك وعلى ما اشرتاه للعسكري الذي سريافقها ،وق
"تسلل الشرباوي من احملافظة إىل احملطة مباشرة وقد شبعت نفسه من مصر ومن الدنيا" (ص.)145 .
ولكن التصوير الدقيق الحتكاك الريف باملدينة يظهر بشكل جلي يف قصة "النداهة" اليت ذكرناها سالفا ،حبيث أن
الراوي العليم ( ) omniscientيدخل إىل أعماق شخصياته ليقرأ كل ما جيول يف ذهنهم .لذا ،ومن خالل تقنية
التبئري الداخلي ( )la focalisation interneيف السرد يكشف الراوي مسار شخصية "فتحية" الشخصية
الرئيسية يف النص ،ابتداء من "اهلاتف الداخلي" ،املكرر عدة مرات يف النص ،والذي كان يثري كل استيهاماهتا منذ
حلظة خطوبتها حلامد حىت مغافلتها إياه يف احملطة وهرهبا إىل قلب القاهرة .يصر الراوي يف وصف فتحية على "أهنا مل
تكن معتوهة أو ذات لوثة ...إهنا بنت طيبة من بنات ريفنا ذات عقل راجح" (ص )13 .وذلك ليؤكد أن حلم املدينة
ومغريات احلداثة ليست حالة شاذة يف اجملتمع الريفي وإمنا هي أحالم تراود الريفيني والريفيات .أحالم تصبح وسواساً
يستحوذ على مشاعرهم" :وبعد أسبوع واحد تسافر وتصبح أخرياً وكما حلمت ألف مرة ومرة يف قلب مصر" (ص.
 .)15تبدأ مسرية فتحية إذاً من احللم ،فقد كونت يف ذهنها صورة كاملة عن القاهرة بشوارعها وعماراهتا وأضوائها
وكذلك عن سكاهنا ،وقد قاربت يف هذه الصورة بني نساء القاهرة ونساء أوروبا" :هناك حيث الستات حلوين وكأهنن
من أوروبا" .تصورت أيضاً الرجال ،فهم محر الوجوه .فمفهوم املدنية واجلمال والرتف مقرون بالغرب .ويؤكد ذلك

املعادلة يف ذهنها بني املدينة واحلداثة والغرب .وكيف أن االستيهامات تضخم األشياء وتبالغ يف استحضارها ،فالنيل
هو "حبر النيل األعظم" والقاهرة جنة خالصة" :هناك يف تلك اجلنة سيكون مقامها ،هكذا كان يؤكد هلا اهلاتف اخلفي
باستمرار" (ص.)14 .
حاول الكاتب أن خيتصر يف تصويره الحتكاك فتحية باملدينة التعقيدات اليت يطرحها غزو احلداثة ملصر .كان لقاء
مرة"
فتحية بالقاهرة صدمة حقيقية فبدت هلا للوهلة األوىل أروع بكثري مما ختيلت" ،أروع وأكرب وأعظم ألف مرة ،مليون ّ
فكانت كما يص فها الكاتب "مروعة مذهولة تكاد جتن" .املدينة يف عيد دائم "فيا هلا من مدينة تلك اليت حييا الناس
فيها كل يوم يف مولد وعيد" (ص .)16 .نرى إذاً االنبهار نفسه الذي عرب عنه الشرباوي يف أقصوصة "مشوار".
بدأت تدرك فتحية بعد هذا االنبهار األويل أن القاهرة احلقيقية ليست متاماً القاهرة احلُلم الذي حلمته ماليني املرات.
"رأت فقراء .فقراء متاما وجوعى وشحاذين ،حىت يف قريتهم نفسها ال يوجد الفقر فيها على هذه الدرجة من
البشاعة ."...صورة الواقع بدت خمتلفة أيضاً فيما خيص النساء ومجاهلن" :فيهن قبيحات كثريات ،بل معظمهن قبيحات
لوال األمحر واألبيض والطالء الذي يطلني فيه وجوههن( "...ص)17 .
السر يكمن يف غواية احلداثة ويف سطوهتا حبيث أن معرفة فتحية هبذه احلقيقة مل تدفعها إىل اهلرب وإمنا إىل التشبث هبا.
صحيح أن احللم تضاءل ولكنه مل يضع" :بقيت مصر العظيمة هي مصر العظيمة يف نظرها والشر يف كل مكان" (ص.
 .)20ومع أهنا صممت وحاولت أن تقنع نفسها بأهنا أبداً لن تنزلق إىل مكامن الشر فيها وبالرغم من عنف الغواية
املتمثلة بالشاب احلليوى ابن اخلامسة والثالثني وثقتها بأهنا "بدأت تنتصر على اهلاتف املقدر احملتوم" (ص )28 ,فإهنا
عند اغتصاهبا من األفندي "بدأت حتس أيضاً بأشياء غريبة عجيبة تنفذ إىل ذاهتا وجسدها  ..أشياء جديدة مذهلة
كربيق مصر اخلاطف" (ص .) 32 .بداية دخول فتحية يف عامل النشوة واللذة اجلنسية أثار يف وجداهنا بريق القاهرة
وعامل املدينة .أشياء جعلتها حتس كما لو أن الصورة األمجل اليت كونتها يف خياهلا عن مصر راحت "تتجمع وتتسرب
إليها" يف تلك اللحظة" .أما أن تبدأ تتحول من استسالم مغلوب إىل استسالم مستمتع ..فهو رغم حدوثه الشيء
الذي كان ال ميكن حىت وهو حادث أن تصدقه" (ص .)33 .وبالرغم من أن هذه اللذة الىت بدأت فتحية تستمتع هبا
كانت السبب املباشر لعودهتا فإن اخلامتة اليت تنسجم مع فنية السرد يف القصة القصرية تطرح إشكالية احلداثة بكل
تعقيداهتا ،لقد عاد حامد وحده إىل القرية أما هي" ،فقد غافلته يف ازدحام القادمني والراحلني يف باب احلديد وهربت.
عادت إىل مصر بإرادهتا هذه املرة ،وليس أبداً تلبية هلتاف هاتف أو نداء نداهة" (ص.)35 .
إن مصري فتحية الذي مل يكن فعالً مفاجأة بالنسبة إىل القارئ قد مهد له املؤلف من خالل الراوي العليم الذي تنبأ
منذ البداية بعدم قدرة فتحية على الصمود " .هي واقعة يف احملظور مع األفندي ال حمالة ومهما فعلت" (ص.)21 .
لقد مزج الراوي بني القدر والرغ بة اجلاحمة ،فبدا وكأنه نابع من ذاهتا .والواقعية يف التصوير هي "الكشف عن العالقات
السببية املعقدة يف تعاطي أفراد اجملتمع مع بعضهم البعض" .17قد يكون هذا املنحى الذي رافق القصة منذ بدايتها
للتأكيد على حتمية جماهبة احلداثة .فالكاتب ال يطرح حالً وليس من وظيفة القصة القصرية أن تطرح حالً ،وتلتقي رؤية
الكاتب إىل اجملتمع مع ما قاله  Ozwaldمن أن املسألة ليست يف "وعي" اجملتمع وإدراك إمكانية تنظيمه وإمنا هي
18
"أزمة" يف وعي اجملتمع وإدراكه.
Philippe Hamon, « Un discours contraint », in Littérature et réalité, Op. Cit., p. 159.
 18م .س .ص ،16 .يلعب هنا الباحث على األلفاظ املتاحة يف اللغة الفرنسية«prise de conscience» et «crise de :
conscience».
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على كل حال وعلى غرار فنية اخلامتة يف القصة القصرية ،ترتك خامتة قصة "النداهة" االبواب مشرعة على كل
االحتماالت .نعرف أهنا عادت إىل قلب القاهرة ولكن هل عادت مع طفلها الصغري؟ األرجح ال .هل عادت إىل
األفندي؟ على األرجح ال ،ألن الصورة اليت يظهر فيها األفندي يف النص ال تسمح لنا بأن نتصوره مع فتحية .عادت
إذاً إىل اجملهول ،عادت "لتفعل مثلما يفعل آالف وماليني الناس الذين حتفل هبم مصر الكبرية ...وتعوم مع من
يعومون" (ص.)20 .
أ ـ  3ـ الجنس :اجلنس يف أقاصيص يوسف إدريس عامل أساسي يف نظرته الواقعية إىل اجملتمع .فهو وبالرغم من

إدخاله لعبة الظاهر واخلفي كثابتة يف جممل قصصه ،فإننا نلمح تطوراً يف هذه النظرة بدأ مع "أرخص ليايل" ()1954
وانتهى مع "أبو الرجال" من جمموعة العتب على النظر ( .)1987اجلنس يف "أرخص ليايل" خيضع متاماً للضوابط
االجتماعية إذ هو بني الرجل وزوجته ،ولكن الكاتب مل ينظر إليه إال من منظار اجتماعي مرتبط بالفقر ويقاس بالنسبة
إىل أساليب الرتفيه والتسلية األخرى .يتهافت عليه الفقراء ألنه أرخصها مادياً .ال يوجد لديهم جمال للرتفيه سوى
أقل.
اجلنس ،فهم ميارسونه يف عملية ميكانيكية ال أكثر وال ّ
يف "حادثة شرف" 19يتناول الكاتب اجلنس من منظار آخر .إن كانت اجلملة األوىل من النص تعلن صراحة املعادلة
بني "احلب" و"العيب" ،إذ ما يتعلق باجلنس يف البيئة الريفية يعترب عيباً ،فإن القصة تظهر تداخل العقد النفسية
واألخالقية واالجتماعية اليت حتكم هذه املعادلة .فهي تظهر أوالً عمق الكبت وبالتايل عمق اخلوف الذي توارثته
األجيال الريفية من اجلنس إذ احنصر مفهوم الشرف فيه ويف عضو املرأة بالذات .وهذا اخلوف هو الذي يؤدي ليس إىل
احلفاظ على الفضيلة وإمنا إىل االبتعاد عنها ضمن جدلية املعلن واملخفي اليت كما أشرنا تواكب إنتاج إدريس.
إن النظرة املشوهة للجنس جتعل من اجلمال آفة وعبءً .ففاطمة ،بطلة القصة "مل تكن أبداً ذات سرية خبيثة أو سلوك
معوج .كل ما يف األمر أهنا حلوة" (ص .)76 .واجلمال وحده هو الذي أخرج فاطمة من اإلطر اليت وضعها اجملتمع
الريفي لنفسه وجعلها تشذ عن القوانني اليت فرضها هو أيضا على نفسه .وقد أفلح الكاتب يف إبراز هذه الثنائية من
خالل وصفه جلمال فاطمة .كانت فاطمة مثال األنوثة ويف شخصها ينحصر الفن الطبيعي والتلقائي لألنوثة .إهنا أنوثة
يف طبيعتها اخلام غري املشوهة" .آخر ما كان مهماً فيها هو جسدها .أهم من هذا كله كانت أنوثتها ...وصوهتا
املصنوع من أنثوية سائلة وكيف خترجه مبقدار وكيف أحياناً إىل قطرات ...كل قطرة كلمة أو نربة( "...ص.)77 .
وكانت هذه األنوثة تثري الشهوة أو الرجولة يف تكوينها البدائي وطبيعتها الغريزية اخلام" :وكأمنا خلقت لتثري الرجولة يف
الرجال ،حىت األطفال .كانت تثري الرجولة الكامنة فيهم فكانوا إذا رأوها قادمة من بعيد أحسوا برغبة مفاجئة يف تعرية
أنفسهم أمامها ،وكثرياً ما كان بعضهم يقدم على تنفيذ الرغبة فريفع ذيل جلبابه ويتعمد املبالغة يف رفعه" (ص.)78 .
وكانت تتصرف حبرية وبساطة وبال تعقيد وهذا ما كان يبعث الفرح يف حميطها.
بالرغم من أن القصة القصرية تتطلب ،نظرا حلجمها الصغري ،عدم الغوص يف التفاصيل فإن يوسف إدريس يلجأ إىل
حدثها .مينح الكاتب التفاصيل أمهية كربى وحيملها
التفاصيل عندما جيعل منها عامال أساسيا يف بنية القصة ويف تطور َ
معاين أبعد من داللتها املباشرة .فالكلمات اليت تنطق هبا فاطمة وتصرفاهتا واحلركات العادية واليومية تصبح إشارات
إحيائية ملعاين خمتلفة ولوضع ينوي الكاتب خلقه من خالل الكتابة .20ويف هذا اإلطار يقع قول Philippe
19اجملموعة الكاملة ،القصص القصرية ،اجلزء األول ،1990 ،القاهرة ،دار الشروق.
 20راجع Léo Bersani, « Le Réalisme et la peur du désir », in Littérature et réalité, p. 49

" :Hamonالتفصيل يف النص الواقعي هو من جهة جزء دال على الكل ومن جهة ثانية هو جزء موح باملعىن ومثري
21
لتأويالت خمتلفة"
بقدر ما كانت األنوثة تتجسد يف فاطمة ،كانت احملنة تشتد على فرج ،إذ علية أن يصون هذه االنوثة وهذا اجلمال .مث
وعلى عكس ما ينتظر ،مل تكن فاطمة تتزوج ،فخطاهبا قليلون بل تكاد تكون بال خطاب ،فمن هو اجملنون الذي جيرؤ
على امتالك كل تلك األنوثة وحده؟ (ص .)80 .إن بنية اجملتمع وقوانني اجلنس فيه جعلت من فاطمة \ الرمز تظل
كالفاكهة الناضجة احملرمة ال يقرهبا أحد وال أحد يدع اآلخر يقرتب منها ،والقلوب تذوب حسرة( "...ص)81 .
ويف أسلوب ساخر يتحول الشرف الذي هو معىن جمرد إىل عالمة مادية تكمن يف عضو فاطمة اجلنسي ,فبعد أن
انتشرت إشاعة مفادها أن فاطمة التقت بغريب ،الشاب الذي كان يغوي النساء ،اصدرت النساء قرار الكشف على
فاطمة ،فاقتيدت هذه األخرية إىل منزل الست أم جورج ،زوجة الناظر ،حيث مددت "وأمسكت امرأتان كل بساق من
ساقيها ،وامتدت ِ
أيد كثرية ...أيد معروقة جافة ...حىت بقايا امللوخية اليت عليها جافة ،وامتدت عشرات العيون
الصادقة يف حبثها عن الشرف احملافظة عليه" (ص .)95 .وكانت النتيجة على كل األلسن "سليمة إن شاء اهلل والشرف
منصان" .وليست هي املرة الوحيدة اليت يربط فيها إدريس القيم االجتماعية بعضو املرأة :ففي "النداهة" ،بعد أن
يكتشف حامد زوجته يف وضع مريب مع األفندي يقول الراوي يف وصف حالته" :هدفه يف حجرته ...يف زوجته .بل
يكاد يكون يف ذلك اجلزء منها الذي طاملا عمر بيوتاً وخرب بيوتاً واقتتل من أجله الناس ،جنة اخللق وجحيمها
ومثواها" (ص .)6 .أفقد البحث عن الشرف فاطمة براءهتا كما أنه أفقدها فضيلتها .يسلط يوسف إدريس األضواء
هنا على اجلهل والتقاليد اللذين كانا وراء هذا التحول ألنه يف أكثر من موضع كان يؤكد على طيبة الريفيني (ص.)81.
 – IIIالقصة القصيرة جدا

إن تطور الصحافة ووسائل التواصل اإللكرتونية كاألنرتنيت فيما بعد أدى بدوره إىل أنواع سردية جديدة استفادت منها
أيضا القصة القصرية والقصة القصرية جدا.
إن هذه األخرية تشرتك مع القصة القصرية بعناصر عديدة ولكنها تتميز عنها ببعص اخلصائص إن من ناحية الشكل
وإن من ناحية املضمون .فمن حيث الشكل ،لقد طرحنا هذه اإلشكالية يف بداية البحث بالنسبة للقصة القصرية عند
يوسف إدريس .فإن كان البحث قد تناول هذه اإلشكالية بالنسبة إىل عدد الصفحات فإن األمر خيتلف بالنسبة إىل
القصة القصرية جدا حبيث أن االمر يتعلق بعدد االسطر ،إذ يرتاوح احلجم بني السطر الواحد أو السطر والنصف إىل
العشرة أسطر تقريبا .وهذا التكثيف يف السرد يرتتب عليه نواح تقنية خاصة إىل حد ما بالقصة القصرية جدا.
حياول الناقد أمحد جاسم احلسني أن حيدد األركان واألسس املكونة للقصة القصرية جدا من خالل هذا الرسم :22
القصصية  /السرد
↓
اجلرأة ← قصة قصرية جدا
↑
التكثيف
21م .ن .ص160 .
 - 22أمحد جاسم احلسني ،القصة القصرية جدا ،دمشق ،األوائل ،ص33 .

→ الوحدة

تبدو من خالل هذا املخطط القواسم املشرتكة بني القصة القصرية والقصرية جدا من النواحي التالية :السرد والوحدة
وجزئيا التكثيف ،وقد مثتاز األخرية عن األوىل باملدى الذي ميكن أن تتخذه "اجلرأة " يف املخطط املذكور ويف التكثيف
الذي ال يتعدى بضعة أسطر.
أ – المبالغة والسخرية :حتاول القصة القصرية أن تنظر إىل األشياء بطريقة خمتلفة إذ تضفي عليها كثريا من املبالغة

والغاية من ذلك أن تلفت االنتباه بشكل ّبني وظاهر ألن قصر السرد وكثافته يفرضان هذه التقنية .فلنأخذ على سبيل
املثال هذه القصة القصرية جدا " الشهادة" للكاتب السوري زكريا تامر:
"تباهت هبية أمام نساء حارهتا حبفاظها على شرفها وشرف احلارة اليت ولدت فيها ،وحكت ما جرى هلا أمس عندما
كانت تتنزه يف أحد البساتني القريبة ،فالرجل اجملهول الذي اغتصبها شهر سكيناً تذبح مجال ،وأمرها بأن ختلع كل ثياهبا
مهددا بقتلها إذا عصت أمره ،فخلعت ثياهبا ،ولكنها مل ختلع جوارهبا متحدية أمر الرجل وسكينه ،فشهقت نساء
23
احلارة معجبات هبا ،وانتشرن يف البساتني عازمات على أال خيلعن اجلوارب"
إن املبالغة هنا تقرتب من الفن الكاريكاتوري حيث جيري التبئري على حادثة معينة وينقلها السرد بشكل مضخم.
فالسكني الذي شهره الرجل اجملهول "تقتل مجال" مث أن هذه احلادثة مل تثر شهوة امرأة واحدة وإمنا مشلت "نساء احلارة"
وكما أن التصوير الكاريكاتوري يرمي أيضا إىل اهلزء والضحك من خالل املبالغة والتضخيم ،لذلك ركز الراوي على
عدم خلع اجلوارب ليثري ضحك القارئ.
إضافة إىل املبالغة فإن هذه القصة القصرية جدا ال ختفي سخرية الكاتب من جمتمع خبيث يدعي احملافظة على الشرف
وحيصر مفهومه للشرف بتصرف املرأة واملرأة تضرب هبذا املفهوم عرض احلائط ويتحول الشرف يف هذه احلالة إىل مهزلة.
أن ظاهر هذا النص يرمي إىل الضحك ولكن باطنه حيمل النقد االجتماعي.
ب – الجرأة  :إن تقنية التكثيف واإلجياز يف القصة القصرية جدا واليت جتعلها قريبة من اخلرب أو النادرة متنح الكاتب

من خالل لعبة الظاهر والباطن أن يسرد حدثا ظاهره طبيعي وبريء ال أحد ميكنه أن ميسك عليه شيئا ولكنه خيفي
إشارة من السهل جدا أن يدرك القارئ مدلوهلا وأبعادها .فلننظر إىل هذه القصة القصرية جدا للكاتب نفسه واليت
ظاهرها بريء وباطنها تلميح جريء عن اجلنس :
"اعتادت ملى أن تسهو وتضع يف فمها كل ما متسك به يدها ،فنصحتها أمها بصوت غاضب مؤنب بنبذ هذه العادة
السيئة خاصة وأهنا خمطوبة وتوشك أن تتزوج ،ولكن ملى اكتشفت بعد الزواج أن أمها ساذجة ونصيحتها خمطئة ،فما
اعتادت فعله وهي ساهية رائج ومطلوب ومستحسن".24
هذه التقنية يف سرد يظهر معىن وخيفي معىن آخر تسمح أيضا جبرأة سياسية جتعل الكاتب مبنأى عن الثأر السياسي
ولكن نصه يتصف يف الواقع بنقد جريء للسياسة ولرجل السياسة .هذا ما يظهر مثال يف القصة القصرية جدا اليت
تروي دخول امرأة عجوز إىل حديقة عامة حيث وقفت قبالة "متثال حجري شاهق لرجل طويل القامة ،صارم الوجه،
يده اليمىن مرفوعة مبهابة وخشوع كأهنا تبارك عبيده الراكعني غري املرئيني" .فهذا التمثال هو من دون شك لرجل
سياسي وحلاكم متسلط إذ يضيف الراوي واصفا العجوز "وأرادت أن حتدق حبقد إىل قاتل أبنائها وأبيهم" مث تتضاءل
 -23زكريا تامر ،احلصرم ،قصص ،بريوت ،رياض الريس للكتب والنشر ،2000 ،ص105 .
 -24زكريا تامر ،تكسري ِرَكب ،قصص ،بريوت ،رياض الريس للنشر ،2002 ،ص14 .

هذه العجوز وختتفي هي وكل ما حوهلا "ومل يبق غري التمثال والطيور اليت يطيب هلا التغوط عليه" .25فكأن كل السرد
وضع من أجل بلوغ اجلملة األخرية حيث يؤكد على مشهد الغوط على التمثال.
مل تبق الصحافة وحدها جماال لنشر القصص القصرية والقصرية جدا ،إذ راح األنرتنيت ينافسها يف هذا اجملال من خالل
خلق  ، blogيتسع للكثري من النوادر والقصص القصرية والذي يضمن هلا انتشارا واسعا .وقد تتصف هذه القصص
بالسخرية وبالسخرية السوداء" .لكي نسخر جيب أن يكون هناك موضوع حيوي نسخر منه ويتم تقدميه للمتلقني"،26
فمن املواضيع احلالية واالحداث اجلارية يأخذ هؤالء مواضيع نوادرهم وقصصهم القصرية جدا .فلنتأمل مثال هذه القصة
 /النادرة اليت نقرؤها على األنرتنيت "لبلوك" لقمان دركي :
"أتذكرين عندما فتحت علبة السردين يف السويد فوجدت الجئا فيها ...أتذكرين". 27
لقد حول الكاتب هنا مأساة الالجئني وقضاء حتفهم يف البحر وهم ينتقلون عرب املتوسط إىل أوروبا لكتابة تتصف
بالسخرية السوداء اليت جتمع بني امللهاة واملأساة وهي تطرح من خالل هذه الكلمات القليلة أزمة إنسانية ما زالت
اإلنسانية تتخبط هبا دون جدوى من أجل إجياد حل هلا.
الخاتمة
صحيح ،قد يتساءل املرء عن طبيعة هذه الكتابة األخرية وعن النوع األديب الذي ميكن أن تصنّف فيه .ومهما اختلفت
اآلراء يف ذلك فهي دخلت عامل الكتابة واختذت مكاهنا يف احلقل األديب وهي جتذب القراء الشباب خاصة ،فال بد إذا
من أن يأخذها احلقل اجلامعي بعني االعتبار وحياول أن يعطيها حقها .وال ننسى أن القصة القصرية هي نوع أديب حر
إىل حد بعيد ومن الصعب وضع حدود واضحة هلا وهي يف تطور دائم تبعا لتطور اجملتمع ولتبدل اهتماماته.

إشكاليّة الحكي والقص

الشعبي
انفتاح العتبات وسردنة الموروث
ّ
 -25م .ن .ص145 .
 -26أمحد جاسم احلسني ،م .س .ص48 .
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ملخص البحث
كزي من
القص ارتباطاً وثيقاً بآليّة التشكيل
لفن ّ
ترتبط إشكاليّة احلكي و ّ
االصطالحي ّ
القصة القصرية يف سياق مر ّ
ّ
القصصي ال ميكن تنحيته مهما
األوليّة العفويّة عنصر أصيل من عناصر التشكيل
سياقاته ،فاحلكاية مبرجعيتها الفطريّة ّ
ّ
القصة
السردي
احلداثي ،ألنّه من دون حكاية تش ّكل عصب البناء
يب
القصصي تفقد ّ
ّ
ّ
ّ
بالغت القصة يف توغّلها التجر ّ
التشكيلي الوحيد
تفاعلي هلا يف منطقة القراءة ،غري أ ّن احلكاية على الرغم من ذلك ليست العنصر
أهم عنصر جذب
ّ
ّ
ّ
فثمة عناصر أخرى ميكن أن يتوقّف عليها جناح القصة أو إخفاقها ،تسهم يف تعميق دور
واحلاسم يف بناء القصةّ ،
فين عال جتعل منها فنّاً مكتمالً قادراً على اإلهبار ،وسيكون القاص صربي يوسف
احلكاية وتأخذها إىل حتقيق مصري ّ
النقدي الذي اعتمده القاص
ّ
أمنوذجاً لعملية االستقراء ،وتكمن إشكالية هذه الدراسة يف كشف طبيعة املعيار الذايتّ
يف عملية االنتخاب اليت القت بضالهلا على نصوصه القصصية ،وهي العتبات النصية اليت ترسم سرتاتيجية النص
القصصي وتسعى اىل توجيهه حنو بعد قرائي عميق ال يسرب غوره إال ذو اخلربة من جمتمع القراءة ،وسيسلك الباحثان
املنهج االستقرائي للكشف عن اإلشكالية اليت ترتبط باختيار العتبات النصية اليت خيتارها القاص باعتبارها وسائل
القصصي مع
السردي
توضيح لشفرات النص والتوصيل جلماليّاهتا التعبرييّة والتشكيليّة كوهنا تشكل عصب البناء
ّ
ّ
ربطها بعناصر القص األخرى.
مدخل:
كزي من
القص ارتباطاً وثيقاً بآليّة التشكيل
لفن ّ
ترتبط إشكاليّة احلكي و ّ
االصطالحي ّ
القصة القصرية يف سياق مر ّ
ّ
القصصي ال ميكن تنحيته مهما
األوليّة العفويّة عنصر أصيل من عناصر التشكيل
سياقاته ،فاحلكاية مبرجعيتها الفطريّة ّ
ّ
القصة
السردي
احلداثي ،ألنّه من دون حكاية تش ّكل عصب البناء
يب
القصصي تفقد ّ
ّ
ّ
ّ
بالغت القصة يف تو ّغلها التجر ّ
التشكيلي الوحيد
تفاعلي هلا يف منطقة القراءة ،غري أ ّن احلكاية على الرغم من ذلك ليست العنصر
أهم عنصر جذب
ّ
ّ
ّ
فثمة عناصر أخرى ميكن أن يتوقّف عليها جناح القصة أو إخفاقها ،تسهم يف تعميق دور
واحلاسم يف بناء القصةّ ،
فين عال جتعل منها فنّاً مكتمالً قادراً على اإلهبار والتأثري واحلضور.
احلكاية وتأخذها إىل حتقيق مصري ّ
القص كلّه ،فاحلكي يقتصر على رواية احلكاية وتوصيلها من غري
القص لكنّها ليست ّ
مبعىن أ ّن احلكي آليّة أساسيّة يف ّ
القص هو توصيل احلكاية إىل منطقة التل ّقي
االعتناء بكيفيات وسائل التوصيل ومجاليّاهتا التعبرييّة والتشكيليّة ،و ّ
مشحونة بطاقات عناصر التشكيل األخرى بأعلى كفاءة مجاليّة ممكنة ،على حنو جيعل من احلكاية وسيلة لإلبالغ
احلكائي بل االنفتاح على مجاليّات كثيفة تنقل احلكاية إىل كيفيّات فنيّة مغايرة ،وتنتقل
اجلمايل ال تكتفي باملضمون
ّ
ّ
القص اخلصب.
اجملرد إىل فضاء ّ
احلكاية فيها من عتبة احلكي ّ

تضم منتخبات من جمموعاته
قصص صربي يوسف جاءت بعنوان ((خمتارات من أربع جماميع قصصيّة)) وهي ّ
الرحيل)) و((عناق روحي جامح)) و ((العلّوكة والطّبكات))،
القصصية اآلتية(( :احرتاق حافّات ُّ
الروح)) و ((ترتيلة ّ
وتعيدنا قضية املختارات إىل مرجعية تراثية كان الكتّاب العرب القدامى يتّجهون حنو انتخاب مناذج شعرية أو سردية
ومجعها يف مؤلًّف واحد تسهيالً لتناوهلا وتداوهلا والنظر يف مجاليّاهتا ،مسّيت غالباً بـ (األمايل) ،وبعضها مثالً ُمسّي باسم
ِ
حس االنتخاب
منتخبِها كـ (األصمعيات) وغريها ،وال ّ
شك يف أ ّن هذه القضية تنطوي على رؤية نقديّة معيّنة يف ّ
لقاص ينتخب قصصاً له من جمموعات قصصيّة كما فعل صربي يوسف هنا ،فإ ّن
واالختيار ،وحني يكون االختيار ّ
النقدي الذي اعتمده القاص يف عملية االنتخاب.
ّ
املقاربة تأخذ بعداً آخر يف كشف طبيعة املعيار الذايتّ
القصصي األخرى يف
االعتماد الكبري على احلكاية يف هذه القصص مل يكن مبعزل عن استثمار عناصر التشكيل
ّ
احلكائي املهيمن ،فقصص صربي يوسف يف جوهرها حكايات طالعة من صميم جتربة
السبيل إىل دعم احلضور
ّ
يفي منه يف ذاكرة
تعول على توظيف املوروث
الذات السرديّة يف زمن ومكان حمدودين ،لذا فهي ّ
الشعب والسيّما الر ّ
ّ
القص وختصيب
يعمق ّقوة حضور احلكاية ،ومينحها صالحيّة فنيّة أصيلة لولوج عامل ّ
ّ
القص بوصفه إهلاماً حكائيّاً ّ
فضاءاته وجتلّياته وطبقاته على حنو شامل وعميق.
مشكلة البحث
النقدي الذي اعتمده القاص صربي يوسف يف عملية
ّ
تكمن إشكالية هذه الدراسة يف كشف طبيعة املعيار الذايتّ
االنتخاب اليت القت بضالهلا على النصوص القصصية ،وهي العتبات النصية اليت ترسم سرتاتيجية النص القصصي
وتسعى اىل توجيهه حنو بعد قرائي عميق ال يسرب غوره إال ذو اخلربة من جمتمع القراءة.

أسئلة البحث
 -1ما أمهية عتبات النص القصصي يف النصوص األدبيّة عند القاص صربي يوسف باعتبار أن هذه العتبات
على أمهية بالغة يف رسم سرتاتيجيّة النص وتوجيه فضاءاته ،باعتبارها وسيلة فنيّة وثقافيّة من وسائل التواصل
احلميم مع جمتمع القراءة.
 -2كيف وظف يوسف صربي جوهر العالقة بني الذات الساردة واملكان من خالل سياقاهتا والتأكيد على
حكائي شاسع وعميق ومتع ّدد.
سردي
الشعب وتوظيفه بزخم
فعاليّة املوروث
ّ
ّ
ّ
أهداف البحث
 -1الكشف عن أمهية عتبات النص القصصي عند القاص صربي يوسف باعتبار أن هذه العتبات على أمهية
بالغة يف رسم سرتاتيجيّة النص وتوجيه فضاءاته.
 -2توضيح االسرتاتيجية اليت وظف هبا يوسف صربي جوهر العالقة بني الذات الساردة واملكان ويتبني ذلك
الشعب وارتباطه بذاكرة ذات حساسيّة سريذاتيّة صرحية.
من خالل التأكيد على فعاليّة املوروث
ّ
منهج البحث

سيسلك الباحثان املنهج االستقرائي للكشف عن اإلشكالية اليت ترتبط باختيار العتبات النصية اليت خيتارها القاص
السردي
باعتبارها وسائل توضيح لشفرات النص والتوصيل جلماليّاهتا التعبرييّة والتشكيليّة كوهنا تشكل عصب البناء
ّ
القصصي مع ربطها بعناصر القص األخرى.
ّ
أوال العتبات

 -1عتبة العنوان:
قصة ،وأربع من بني هذه القصص حتمل عنوانات
القصص املنتخبة هنا من أربع جمموعات قصصيّة هي (ّ )25
اجملموعات القصصية اليت جرى اختيار القصص منها ،وهي حبسب تسلسلها يف قصص املختارات(( :احرتاق حافّات
الرحيل/العلّوكة والطبّكات/عناق روحي جامح)) ،وميكن مقاربة فضاء العنونة القصصيّة على أساس التشكيل
الروح/ترتيلة َّ
ّ
سيميائي ينحو حنواً تركيبياً ُمجَليّاً حكائيّاً ،والسيّما أ ّن العنوانات كلّها جاءت بصيغة تركيبيّة
اللغوي يف سياق لساينّ ـ
ّ
ّ
تنوعت على النحو اآليت:
ُمجَليّة ّ
اجلملة العنوانيّة التعاطفيّة وقد متثّلت بعنوانات القصص(( :اللّص والقطّة/الكرافيتة والقنّب/اللُّحية واللّحاف /الطُّفل
القاص استثمار طاقة التوزاي والتعادل بني طريف مجلة
واألفعى/العلّوكة والطبّكات/حيصة وسالل العنب)) ،إذ حاول
ّ
العطف يف متون القصص على مستوى احلضور والتمثيل والتدليل والتصوير ،على الرغم من أ ّن هذا التوازي والتعادل
القصصي ال يوفّر
النص ّي ،أل ّن جمريات السرد
والتماثل
الضمين احملتمل يف عتبة العنوان ال يفي مبتطلباته كاملة يف املنت ّ
ّ
ّ
هذه الفرصة ّإال على النحو الذي يتالءم مع طبيعة التجربة وكيفيتها املضمونيّة ،فمنها ما تقارب يف احلضور والتأثري بني
الفيصل يف ترتيب هيكل
احلاكم
طريف العطف ،ومنها ما غلّب أحد الطرفني على اآلخر ،مبا جيعل التجربة القصصيّة
َ
َ
القصصي.
البناء
ّ
اخ العصافري/رنني جرس
اجلملة العنوانيّة التضايفيّة وقد متثّلت بعنوانات القصص(( :ترتيلة َّ
الرحيل/عذوبةُ القهقهات/فر ُ
الصاخبةِّ /
ولعل فكرة اإلضافة يف فعاليتها
املدرسة)) واجلملة العنوانيّة الوصفيّة ((استمراريّة القهقهات َّ
الذكرى َّ
السنويّة))ّ ،
معرف ،فتكون املفردة النكرة اخلربيّة يف العنوان قد انتقلت إىل حالة التعريف
النحويّة األساس هي فكرة حتويل املن ّكر إىل ّ
قصصي
باإلضافة ،وهي الوظيفة النحويّة املباشرة اليت تنفتح على دالالت أخرى حني يُستثمر هذا الرتكيب يف عنوان
ّ
قصصي الحق بعد وضع العنونة ،وهو ما حصل يف عنوانات هذه القصص على حنو واضح تتالءم فيها
يبتغي متثيل منت
ّ
عتبة العنونة مع منت القصة.
اجلملة العنوانيّة احلكائيّة وقد جاءت أغلب القصص هنا على توظيفها يف سرتاتيجيتها العنوانية ومتثّلت بالقصص:
الراعي
((أمطري علينا شيئا يا مساء/حاالت انفالقيّة قُبيل االمتحان/مشاهد من الطُّفولة/وللزهور
طقوسهاً أيضاً/أنا و َّ
ُ
ومهاريت بِبي ِع العدس/عميت تشرتي عظامها من اهلل/حنني إىل تالوين األمكنة واألصدقاء/غيمةٌ وارفة يف ِ
مذاق
َ
ّ
ِ
العناقَّ /
الروح)) ،وهي
الذبذبات املتوغِّلة عرب اجلِّدارَّ /
السالسا ،ابتهاالت هبجة اجلَّسد/إيقاعات الفالمنكو وجتلِّيات هبجة ّ
شبكة عنوانات تقوم على صيغ تشكيل لفظيّة طويلة نسبياً ذات طبيعة حكائيّة ،أي أ ّن فضاء احلكاية مرسوم على حنو
/الداليل للعنونة.
اللغوي
ما يف التشكيل
ّ
ّ

 -2عتبة اإلهداء:

تش ّكل عتبة اإلهداء وسيلة فنيّة وثقافيّة من وسائل التواصل احلميم مع جمتمع القراءة ،وتزدحم قصص صربي يوسف
كزي
تعزز دور احلكاية وحضور املوروث
املختارة بالعديد من اإلهداءات اليت ميكن أن ّ
الشعب يف قصصه .مثّة إهداء مر ّ
ّ

للمجموعة القصصيّة املنتخبة يبدأ خبصوصيّة تنطوي على انتماء عميق للذات الساردة ،وينتهي بعموميّة ضمن دائرة
أوسع من الدائرة الذاتيّة األوىل ،البداية اخلصوصيّة تذهب أوالً ((إىل روح ِّأمي املتأللئة يف روحي)) وتنعطف ثانياً على
هذا النحو ((وإىل روح والدي املربعمة يف قلب)) ،ومها يلتحمان يف صورة تشكيليّة واحدة تساوي بني الصفتني
(املتأللئة/املربعمة) ،مثلما تساوي بني املوقعني األثريين للذات الساردة (يف روحي /يف قلب) ،مبا حي ّقق وحدة موضوعيّة
القص.
بني (إىل روح ِّأمي) و (إىل روح والدي) ،ويرفع الطبقة األوىل من اإلهداء إىل مرتبة تتعاىل على احلكي و ّ
(أمي/أيب) لكنّها حتيط هبا من حيث الصلة العاطفيّة
تنتقل الطبقة الثانية من اإلهداء إىل دائرة أوسع من الدائرة األوىل ّ
الوجدانية ،ونصهاِ (( :
تدرجاً عاطفيّاً من عالمة
يتدرج املعىن
املعرشة يف ِ
وإليك أيَّتها َّ
ّ
ّ
اإلهدائي ّ
مروج احلنني)) إذ ّ
الصديقة ّ
ّ
النداء ( ِ
املعرشة) ،ومن مثّ شبه اجلملة ذات الطبيعة الوصفيّة املشبَعة
إليك) ،مثّ املنادى املوصوف ( َّ
الصديقة) ،مثّ الصفة ( ّ
ُ
ُ
مروج احلنني) ،ومبا جيعل من هذه الطبقة اإلهدائيّة ملتحمة على حنو ما مع
باإلحساس واالنتماء واحليويّة الدالليّة (يف ِ
ضفاف الطبقة األوىل ضمن فضاء وجداينّ واحد.
عامة تبدأ باألقرب (األحبّة األهل)،
أما الطبقة اإلهدائيّة الثالثة ((إىل األحبّة األهل واألصدقاء األصدقاء!)) فهي طبقة ّ
التعجب (!) ،اليت قد حتيل
مثّ األبعد قليالً (واألصدقاء األصدقاء!) الذين أشار القاص إىل ندرهتم وقلّة وجودهم بعالمة ّ
لكن حضور اإلهداء إليهم يعكس ندرهتم أكثر من استحالة
يف قراءة تأويليّة سلبيّة إىل انعدام وجودهم على حنو عامّ ،
القصصي يف منوذجه العام إهداءً شامالً مؤلّفاً من ثالث طبقات على شكل
يتحول إهداء الكتاب
وجودهم .وهكذا ّ
ّ
ثالث دوائر حتيط بالذات الساردة.
خاصة عكست عالقة القصة باملهدى إليه
مثّة إهداءات أخرى محلتها بعض القصص إذ انطوت على أسلوبيّة إهدائيّة ّ
ُ
ونصه( :إىل صديقة غربيت الطَّويلة،
فقصة ((رنني جرس املدرسة)) محلت إهداءً متصالً بتجربة الغربة ّ
على حنو ماّ ،
(الشاعرة) ،باسم صريح (سوزان عليوان)،
الشَّاعرة سوزان عليوان) ،وهو إهداء مباشر إىل (صديقة) هلا صفة أدبية معيّنة ّ
ورّمبا حتمل مجلة اإلضافة املوصوفة (غربيت الطَّويلة) إحالة على جتربة الغربة املشرتكة من جهة ،والعودة املشرتكة إىل (رنني
جرس املدرسة) يف طفولة الوطن البعيد.
قصة ((مشاهد من الطُّفولة)) فقد محلت إهداءً تقريريّاً مباشراً وحم ّدداً (إىل أخيت نظرية يوسف) ،ومثّة تالؤم واضح بني
ّأما ّ
ِ
شك
القصة هلا عالقة أكيدة باألخت نظرية وهي بال ّ
عتبة العنوان وعتبة اإلهداء ،فاملَشاهد املستعادة من الطفولة يف ّ
األخوة معاً.
تقتسم هذه الطفولة مع شخص
ّ
القاص ،لذا فعتبة اإلهداء هنا هي عتبة حمبّة واحتفاء بالطفولة و ّ
موجهة ((إىل ديريك العتيقة (مسقط رأسي) ))..
قصة ((استمراريّة القهقهات َّ
يف حني تأيت عتبة اإلهداء يف ّ
الصاخبة)) ّ
أوالً ،و (وإىل األحبّة األهل واألصدقاء األصدقاء ).وقد تكررت مرة ثانية بعد عتبة اإلهداء الكربى يف كتاب القصص
كلّه ،ورّمبا حتيل عتبة تكرار اإلهداء هنا على صدقيّة فرضيّة (األحبّة األهل) ،والتشكيك يف فرضيّة (األصدقاء األصدقاء)
قصة ((ترتيلةُ
أل ّن التكرار هنا يفضي سيميائيّاً إىل إنتاج داللة ضديّة توحي بانعدام وجود هذا النوع من األصدقاء .وتأيت ّ
ِ
أعماق غربيت) ،وتنطوي عتبة اإلهداء هنا على حساسيّة شعريّة
ت عالياً وأنا يف
َّ
رحلَ ْ
الرحيل)) مهداة (إىل روح ّأمي الَّيت َ
ِ
أعماق
ت عالياً) ،وعمق الغربة الذي تعيشه الذات الساردة (وأنا يف
رحلَ ْ
حت ّقق تعادليّة دالليّة بني فعل الرحيل العايل لألم ( َ
الديين الصاعد حنو السماء،
غربيت) ،مبا جيعل اإلهداء صورة من صور الرحيل اليت ترتفع يف عنوان ّ
القصة إىل درجة الغناء ّ
األرضي لالبن.
يهون الرحيل العايل لألم والرحيل
مبثابة دعاء ّ
ّ
ِ
يتوجه (إىل
يري
قصة ((أنا و َّ
تعود عتبة اإلهداء يف ّ
السياقي املباشر حني ّ
الراعي ومهاريت ببَي ِع العدس)) إىل األسلوب التقر ّ
ّ
القصة وهي تنطوي على
األخوين سليمان ونعيم يوسف) ،على حنو يوحي بأ ّن املُهدى إليهما شاهدان على أحداث ّ

فعالية تذ ّكريّة تكون أقرب ضرورةً إىل مشاركة األخوين داخل مكنز الذاكرة .ومن جديد تظهر العبارة اإلهدائيّة (األصدقاء
الصديق الفنّان التَّشكيلي
يتوجه اإلهداء (إىل َّ
األصدقاء) يف عتبة إهداء ّ
قصة ((حنني إىل تالوين األمكنة واألصدقاء)) إذ ّ
توجه احلنني حنو تالوين األمكنة واألصدقاء فإ ّن عتبة اإلهداء اليت
كايب سارة واألصدقاء األصدقاء) ،ومبا أ ّن عتبة العنوان ّ
دال (تالوين) ،مث انتقلت إىل (سارة) يف
الصديق الفنّان التَّشكيلي كايب) يف متاه
تشكيلي واضح مع ّ
مشلت أوالً( :إىل َّ
ّ
دال (األمكنة) ثانياً ،وثالثاً التصادي بني (األصدقاء األصدقاء) يف عتبة اإلهداء و (األصدقاء) يف عتبة
إحالة على ّ
العنوان ،يف سياق رؤية تالمحيّة مباشرة جتوهر العالقة بني العتبتني.
لتتجول يف
قصة ((فر ُ
ّ
اخ العصافري)) حتمل عتبة إهداء أوسع من حيث تشكيل صورة إهدائيّة تستثمر حضور الذاكرة ّ
ونص اإلهداء هو(( :إىل طفوليت ،وأسريت الَّيت كانت تعانقها سهول القمح أيام احلصاد!)) ،إذ يبدأ بـ
أرجاء خمتلفةّ ،
اخ العصافري) بوصفها صورة حتيل على فضاء الطفولة ،ومن مثّ
بقوة (فر ُ
(طفوليت) على حنو يتفاعل مع عتبة العنوان ّ
اعي احملتشد باخلري والعطاء (الَّيت كانت تعانقها
االنتقال حنو (أسريت) ضمن صورة ّ
يفي الزر ّ
خاصة حتيل على املكان الر ّ
بكل
سهول القمح أيام احلصاد!) ،حيث جتتمع الطفولة مع األسرة يف كيان
تشكيلي واحد يستجيب ملنطق العنونة ّ
ّ
رحابة وتوافق.
موجهاً حنو صورة الطبيعة الثمريّة احلاضرة يف عتبة العنوان (إىل كروم
ّأما قصة ((حيصة وسالل العنب)) فقد محلت إهداءً ّ
قصة (( َّ
الذبذبات ِّ
املتوغلة عرب اجلِّدار)) إهداءً سياقيّاً مباشراً هو( :إىل األستاذ صموئيل قرياقس
العنب) ،يف حني ق ّدمت ّ
قصة ((عناق روحي جامح)) على إهداء شبيه مباشر (إىل ماريّا) ،لتحظى هذه العتبة حبضور
أبو دميا) ،مثلما انطوت ّ
تنوعت صيغ اإلهداء حبسب التجارب
واسع منذ العنوان
الكلي للمختارات نزوالً إىل عدد كبري من القصص ،وقد ّ
ّ
قصة منها.
لكل ّ
القصصيّة ّ
 -3عتبة االستهالل:
النصي ،مثلها
تنتمي عتبة االستهالل يف النصوص األدبيّة عموماً إىل ما يصطلح عليه بالعتبة الداخليّة اليت يبدأ هبا املنت
ّ
عرب الكثري من
مثل عتبة اخلامتة ،وتنطوي هذه العتبة على أمهية بالغة يف رسم سرتاتيجيّة النص وتوجيه فضاءاته ،وقد ّ
احلقيقي يف طبقات
األول الذي ع ّده بعضهم هبة من السماء ،فهو بوابة الشروع حنو التوغّل
الكتّاب عن أمهيّة السطر ّ
ّ
وحتسسه لعتبة االستهالل ودالالهتا املرّكزة ،وقد
النص ّ
يتلمس طبيعة ّ
ّ
النص ،إذ بوسع املتل ّقي أن ّ
وتوجهاته العامة من فهمه ّ
أوىل صربي يوسف اهتماماً واضحاً بعتبة العنوان حني حشد هلا طاقة تعبرييّة وتشكيليّة ظاهرة ،أعطت الستهالالت
قصصه املختارة ّقوة سرديّة أسهمت يف جتلية مالمح أساسيّة من متوهنا.
االستهاليل على النحو اآليت:
ليسجل حضوراً بارزاً منذ املطلع
قصة ((احرتاق حافّات ُّ
ففي ّ
الروح)) ينربي الراوي الذايتّ ّ
ّ
فيهن َّ
لن إىل
كنت
أستطيع اإلمعا َن َّ
ألهن َّن َّ
ت فيهم واحداً  ..واحداً  ..أطفاالً وشباباً وشيوخاً ،و َّأما النِّساءُ فما ُ
((متعَّْن ُ
ُ
حتو َ
القصة يف إنشاء صورة
كتلة من األنني ،)*()).إذ يسهم الفعل املضارع املسند إىل تاء الفاعل الذي بدأت به أحداث ّ
قصة قصرية جداً لفرط
تبشر بالكثري على مستوى احلدث ا
لسردي احملتمل ،وقد بدت اجلملة االستهالليّة و ّ
حركيّة ّ
كأهنا ّ
ّ
متعن تنطوي على انتباه شديد
كثافتها واشتماهلا على عناصر سرد شبه مكتملة ،فحضور الراوي الذايتّ يف حالة ّ
ردي بطبيعته الدراميّة بني
للمحيط ،والشخصيات بطبقاهتا األربع (األطفال/الشباب/الشيوخ/النساء) ،وتقسيم اجلهد الس ّ
ت فيهم واحداً  ..واحداً  ..أطفاالً وشباباً وشيوخاً)،
رؤية انتباهية شديدة احلساسية مشلت الطبقات الثالث األوىل ( َّ
متعْن ُ
أستطيع اإلمعا َن
كنت
إذ كان الوضع
(أما النِّساءُ فما ُ
السردي هلا يسمح بذلك ،ورؤية حمجوبة تتعلّق بالطبقة الرابعة ّ
ُ
ّ

فيهن) حبكم انضوائها حتت سلطة سرديّة عاطفيّة مهيمنة ( َّ
لن إىل كتلة من األنني ،).وتعكس هذه الكتلة من
َّ
ألهن َّن َّ
حتو َ
التأويلي.
احلنني فضاءً حدثياً سرديّاً مكتظّاً باالحتمال
ّ
التكثيف العايل للعتبة االستهالليّة أيضاً يف ّ
قصة ((أمطري علينا شيئاً يا مساء!)) تسهم يف حتويل املشهد االستهاليلّ
ت
ندلع ْ
متتم ُمتسائالً :ملاذا ا َ
إىل ما يشبه قصة قصرية جداً(( :خر َج من منـزله ممتعضاً من صدى األخبار املسمومة َ ..
تلك النِّريان اجملنونة؟!  ..قادته قدماه بعيداً عن
ِ
شتعل يف قلبه احلزن  ..اِرتقى طريقاً ترابيّاً
كل َ
هناك ّ
ضجيج املدائن  ..ا َ
قصة ((رنني جرس
كض خلفها فتاة يف عم ِر ُّ
وأسرع يف خطاه  ..ملح فراشةً َّ
الزهور ،))..ويف ّ
ملونة بألوان الفرح ،تر ُ
أرفع
املدرسة)) ّ
يتكشف االستهالل عن صورة من صور التوازي بني راهن الغربة وماضي الذكرى(( :العام الفائت كنت ُ
ِ
اقص أمامي ساعات الوداع والعناقات الطَّويلة يف املطا ِر
مثل زوربا َ
بني أحضان األحبّة ،واليوم ترت ُ
كأس املغرتبني وأر ُ
قص َ
القصة املوسومة بـ ((حاالت إنفالقيّة قُـبَـْي َل االمتحان)) فإ ّن عتبة االستهالل تنفتح على آليّة الوصف
البعيدّ ،)).أما يف ّ
ِ
املغربة .الغرفة احلزينة تلتمس الشَّمس ولكن النَّافذة البائسة تأىب
الديكوري ((استقبلتين الكتب املبعثرة على ُّ
الرفوف ّ
ّ
وتناثر بعضها على اجلّدران ،و ّأول ما خيطر على بال
اكمت اللَّوحات الفنـِّيّة يف إحدى َّ
عبور ال ّدفء إليها .تر َ
الزوايا َ
الزائرين َّ
السردي بانفتاح
بني أحضان هذه الغرفة ،)).وهو يفضي إىل رصد حساسيّة املكان
َّ
أن أحد الفنّانني يعيش َ
ّ
الديكوري يف جوهر احلدث.
تتدخل فيه مفردات الوصف
قابل الستقبال حيوية احلدث
القصصي ،على حنو ّ
ّ
ّ
ظ باحلراك القصصي وتعِد مبنت سردي مثري ((اِ
ستيقظت
قصة
((اللص والقطّة)) تق ّدم عتبة استهالل سرديّة حكائيّة تكت ّ
ّ َُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ِ
تديت مالبسي بسرعة وألقيت نظرة سريعة على
الساعة أشارت إىل َّ
من نومي على صوت املنبّهَّ .
الرابعة صباحاً .ار ُ
ِ
قصة ((مشاهد من
قرتبت من اِبنيت َّ
أوالدي ،ا ُ
الصغرية وقبَّلتها حبنان ،مثَّ غطّيتها وأمعنت النَّظر فيها ،)).وتندرج ّ
تتوسع يف عرض شبكة من الفعاليات احلدثيّة
الطّفولة)) يف السياق نفسه من حيث اعتماد عتبة استهالل حكائيّةّ ،
أحب ِّ
السوق.
كنت ُّ
الذهاب مع ّأمي إىل ُّ
ذات الطبيعة السرديّة التقليديّة ((آنذاك كنت يف اخلامسة من عمري  ..كم ُ
املرات
تقول يل:
كنت
أذهب معها كانت ُ
امسك فستاين وال تفلّته كي ال تضيع يف زمحة ُّ
ْ
وعندما ُ
السوق .يف إحدى ّ
ُ
منعتين من ِّ
الصغرية وتنتبه عليها
وعليك أ ْن تبقى جبانب
الذهاب معها وقالت :اليوم ال يوجد أحد يف البيت
أختك َّ
َ
َ
بأهنا ستجلب يل معها (كمشة) راحة وكمشة
وهتز سريرها عندما تبكي .وقبل أ ْن ختر َج ّأمي من البيت وعدتين ّ
جيّداً ّ
حىت عودهتا ،)).وحتكي فاصالً مباشراً وتقريريّاً من حياة حتضر فيها
سكاكر من ُّ
السوق شريطة أن أبقى عند أخيت ّ
األسري لراو يسعى
العائلي
تتكرر يف الكثري من احلكايات املماثلة ،وتعرض صورة من صور الفضاء
ّ
ثالث شخصيات ّ
ّ
للقصة مبا يناسب فضاء االستهالل.
دي ّ
إىل رسم الصورة كاملة منذ عتبة االستهالل ،من أجل أن يستجيب املنت السر ّ
جو
قصة ((وللزهوِر
تؤدي عتبة االستهالل يف ّ
ُ
تصور عتبة استهالهلا املوجزة بالغة ّ
طقوسها أيضاً!)) وظيفة وصفيّة ّ
الفرح داخل لوحة الطبيعة (( َ ِ َّ
يتنقل من زهرة إىل أخرى ِّ ..
الربي َّ
َّرجس ِّ
يوزعُ
هب ُ
قرعت الطبيعة أجراسها  ..الن ُ
ِ
ِ
مرة واحدة!))،
حتضرهُ ُّ
كل مائة عام َّ
الز ُ
بطاقات فرح إلقامة حفل اخضر ّ
اري حول أجبديات احلياةُ ،
هور الربّيّة واألهليّة ّ
قصة
إذ تربز الطاقة التشكيليّة يف رسم الصورة وبناء اللوحة االستهالليّة السرديّة ،يف حني تأيت عتبة االستهالل يف ّ
القصة يف اختزال
السردي وتعرض اجلوهر
الصاخبة)) بالغة الكثافة واالحتشاد
((استمراريّة القهقهات َّ
الداخلي لفضاء ّ
ّ
ّ
حىت هنايته ،ترتاكم أكو ُام الطّ ِ
املؤدي إىل منـزيل .تستقبلين صباحات كانون
ثري ومغن ((منذ بداية ِّ
ني يف الشَّارِع ّ
الشتاء ّ
ّ
ُ
ِ
الربد إىل مسامات جلدي وأنا يف طريقي إىل َّ
ب م ْرساالً من
الدوامِّ .
ب ُ
القارسة .يتَ َسَّر ُ
ب بساعي الربيد  ..أترقَّ ُ
أرح ُ
يرحم
ب عشرات َّ
خلف البحار  ..أقلِّ ُ
الرسائل .أناجي قلب :ال بأس غداً سألتهم كلماته ،ويأيت الغد وكانون ال ُ
الرحيل)) لتكون عتبة االستهالل فيها أشبه بقصيدة
قصة ((ترتيلةُ َّ
األجساد النَّحيلة!)) .وتتعاىل املناجاة الذاتية يف ّ

اشات يف رحاب قصصي ،تزدهي مثل ُّ ِ
رمز
الربيّة ،هل ّ
اقص الفر ُ
ألهنا ُ
صوفيّة تتوغل يف أعماق الطبيعة ((ترت ُ
الزهور ّ
اجلَّمال والتَّحليق أم رمز االنبهار يف ُّ ِ
كل ما أدريه هو أنَّين عندما
يد أن أدري ،و ُّ
لست أدري وال أر ُ
توهجات النُّوِر؟ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أشعر َّ
أن نصوصي باهتة أمام تالوينها
أنظر إىل حفيف جناحيها
َ
املربعمني بنكهة الكرومُ ،
أمتعّ ُن يف خ ّفة الفراشةُ ،
خد وردة أو على ِ
أين سأمسك فرشاةً وأرسم فراشةً ُّ
موجة البح ِر ،فجأةً وجدتُين
حتط على ِّ
َّ
كنت ُّ
أظن يوماً ّ
الزاهية! ما ُ
ُ
ُ
ِ
أسرتيح بني عوامل طفوليت املتأللئة بني حقول القمح ،سارحاً يف براري
ت ألواين كي
أتعانق مع ألوان احلياة ،فَـَر ْش ُ
ُ
َ
ِ
يتحول الراوي الذايتّ فيها إىل حكوايتّ متماه مع حكاياته ،وشاعر
الر ِ
ُّ
كض َ
وح ،أر ُ
خلف الفراشات والعصافريّ ،)).
التوحد بني
ورسام ّ
يتغىن خبطوطه وألوانه وكتله ،فهذه العتبة االستهالليّة قطعة صافية من ّ
منغمس يف روح شعرهّ ،
الكاتب واملكتوب يف سياق رؤية تعبرييّة وتشكيليّة مزدمحة بالعاطفة ،وحمتفلة بالوجود ،ال تألو جهداً يف تلخيص
الرؤية الوجدانيّة العميقة وتقطريها يف بنية سرديّة متمركزة حول ذاهتا ،ومكتفية بذاهتا ،بطريقة بنيويّة بالغة التدليل
والتصوير.
القصة املوسومة بـ (( ِّ
السنويّة)) تأيت عتبة االستهالل لتطلق على لسان الراوي الذايتّ مشكلة نفسيّة عالقة
الذكرى َّ
يف ّ
حمري يف أرجاء حياته وال خي ّفف منها احمليط الوجداينّ الواسع من األصدقاء والطلبة
يف ذاكرة الشخصيّةّ ،
ترتدد بغموض ّ
الصديقات من حويل خيفَّفون من لظى األوجاع
كنت غائصاً باهلموم ،وما أزال .األصدقاء و َّ
((منذ سنوات َخلَ ْ
تُ ،
واهلموم ،طالبايت َّ
حىت اآلن ال أعرف مصدره،
أنفاس جديدة ،خيلخلون روتني حيايت ،شيء ما كان خينقينّ ،
وطاليب ٌ
ِ
ب
أحس وكأنّه خينقين .ال ُّ
رّمبا أعيش عمري كلَّه وال أعرف هذا الشَّيء الّذي ُّ
يهمين أ ْن أعرفه ْأو ال أعرفه ،وال أُتْع ُ
سردي
نفسي هبكذا أشياء متعبة أصالً)) ،فتسهم الرؤية القصصيّة االستهالليّة يف عرض األزمة على شكل افرتاض
ّ
القصصي ،حبيث تؤدي عتبة االستهالل دوراً رياضيّاً يف
السردي يف قابل املنت
حل للغز
ّ
تتضمن وعداً بالوصول إىل ّ
ّ
احلي يف طبقات جتربتها مبا جيعل القارئ جزءاً من احلراك
األخذ بيد املتل ّقي حنو التفاعل مع أحداث ّ
القصة ،والدخول ّ
السردي مباشرة يف لوحة االستهالل
قصة ((الكرافيتة والقنّب)) يعرض الراوي الذايتّ جوهر احلدث
السردي فيها .ويف ّ
ّ
ّ
على حنو مباشر ((كان والدي حمتاراً بإحدى مشاكله املرتبطة بغنمته ،حيث بذل قصارى جهده ملعاجلة أمورها ،كان
/جيدل) لغنمته حبالً ال يضاهيه حبالً آخر  ..واملعروف َّ
أن والدي ال ختلو
ماسة يف ذلك اليوم أن
(يكزل* َ
َ
حباجة ّ
مل متاماً من هكذا أصناف من اخليوط والقنَّبات،
جيوبه من اخلَِرق َّ
الصغرية والقنَّبات واخليوط َّ
امللونةَّ ،إال أنّه كان قد َّ
يرتدد ثانية واحدة
كل األشكال واأللوان ،فلم َّ
فما وجد نفسه َّإال وهو يفتح خزانيت التُّوتياء َّ
العاجة بالكرافيتات من ِّ
ملونة بألوان تأخذ العقل ،فتناول هذه الكرافيتة من بني أكوام الكرافيتات)) ،إذ حتضر الكرافيتة مع
من اختيار كرافيتة َّ
تفاعلي ُمنتِج ،تشتمل العتبة االستهالليّة
القص مثلما حتضر شخصيّة األب واالبن الراوي على حنو
القنّب يف جوهر ّ
ّ
القص.
فيه على مساحة عرض
سردي صاحلة لبدء مشروع ّ
ّ
الراعي ومهاريت بِبَي ِع العدس)) بشبكة من أنواع النباتات الربيّة املعروفة يف الريف
قصة ((أنا و َّ
حتتشد عتبة استهالل ّ
السردي على املرجعيّة املكانيّة ((كانت
احلكائي
السوري ،لتكتسب العتبة حضوراً مكانيّاً حييل فوراً يف صوغ فضائه
ّ
ّ
ّ
السيِّل
و
نوب
ر
اخل
مع
تشابكه
ة
د
لش
حنصده
أن
نستطيع
ال
العدس،
باقات
حنصد
وحنن
جلودنا
حترق
ان
ر
ي
ز
ح
مشس
َّ
ّ
العقَّيدة واخلطميّة وال َق ْلق واحلِ ْم ِحم* .بصعوبة كنّا
جرة و ِّ
الزيؤان والبَـ ْربُور والشُّوقلّة والشَّوك والبلّق العني و ُ
والكاروش وال ُقنْ ّ
الربيّة الَّيت كانت ختنق العدس ،فما كنّا نستطيع أن حنصده بال
منيّز شيقان العدس من تالفيف األشواك واألعشاب ّ
قصة ((عذوبةُ القهقهات)) ومنذ إخبارها العنواينّ املتضايف
هذه األشواك واألعشاب!)) ،بينما تذهب عتبة استهالل ّ
القصة مباشرة إىل القارئة
حنو بناء عالقة تواصل محيم بني الراوي
فيتوجه خطاب الراوي الذايتّ يف ّ
القصصي واملتل ّقيّ ،
ّ

أو القارئ املفرتض كي حيمل تأكيده على قيمة إنسانية معينة ((أؤِّك ُد ِ
لك يا عزيزيت القارئة ويا عزيزي القارئَّ ،
أن
ّ ّ
العمر وتشفي اإلنسان من الكثري من األمراض ،هلذا
الض َ
ّ
تطيل َ
حك واملر َح والفكاهةَ والكوميدياّ ،
كل هذه احلاالت ُ
ِ ِ
ِّ
أميل ج ّداً إىل عوا ِمل
ترونين أحل ُق يف عوامل َخ ْلق الفكاهة والنّكتة واملرح والكوميديا ،إضافةً إىل ج ّدييت يف احلياة ،لكنَّين ُ
ِ
كاهل اجلِّبال!.))..
الفكاهة واحلياةِ العفويّة الَّيت
الفرِح و
ختلخل قليالً أو كثرياً من أحزاين الَّيت ُ
ترهق َ
ُ
القصة ،إذ
القصة اليت حتمل عنوان ((اللُّحية واللّحاف)) تسعى يف عتبة استهالهلا إىل تقدمي (بورتريه) لشخصيّة ّ
ّ
يسلّط الراوي كامريا شديدة احلساسيّة لتصوير الشخصيّة يف طبقتها اخلارجيّة والداخليّة على حنو متكامل ((كان
جلبابه حالكاً كاللَّيل اخلايل من النُّجوم .ينام قلقاً وينهض حائراً فيما حييطه من نوازع وصراعات دفينة .تراوده أحياناً
كثرية أحالماً جوفاء ومطامع دنيوية باهتة األلوان  ..وأينما تصادفه تراه البساً جلبابه احلالك .صلواته املكثَّفة
ينحي هذه املشاعر جانباً ،ولكن
بالطَّلبات أوشكت أن تغيظ اهلل .خيامره أحياناً مشاعر ّ
الشكوك بوجود اهلل ،لكنَّه ّ
سرعان ما تبقى معلَّقة بني أثناء َّ
يعزز الوصف
التصويري
الالشعور ،)).فال يكتفي الراصد
اجملرد بل ّ
ّ
ّ
السردي بالوصف ّ
مبمكنات سرديّة حتيل على دالالت أوسع وأعمق من جمرد التقاط صورة الشكل.
يف ّ
قصة ّ
((عميت تشرتي عظامها من اهلل)) وهي تنطوي على عتبة عنونة سرديّة مكتملة الصورة يعرض الراوي الذايتّ
تتوسط
القس أفرمي ،فضالً عن شخصيّة العمة اليت ّ
لقطة متثّل حضوره بوصفه شخصيّة أساسيّة ،مث شخصيّة ّ
كنت عائداً من دوامي،
الشخصيتني يف احلوار ،وهي تتعلّق بالعبارة العنوانيّة اجملازيّة ذات الطبيعة السيميائيّة ((فيما ُ
القس أفرمي ،سلّمت عليه باحرتام ،والحظت ابتسامة عريضة مرسومة على حميّاه ،وبعد دردشة سريعة قال يل
التقيت مع ّ
ك))،
خيص َّ
تك بي َكي ،فقلت له تفضَّل أبونا ،أنا حتت تصرفّ َ
عم َ
حساس ّ
باحلقيقة أريد أن أحتدَّث معك مبوضوع ّ
حترضه على
فاللقطة االستهالليّة تضع فرضيّة قابلة لوضع شبكة من االحتماالت للربهنة عليها من طرف املتل ّقيّ ،
ائي كي يفتح شهوة التأويل على ما يتاح من أفكار وقيم.
التوغّل يف أكثر من احتمال قر ّ
حيول فضاء
احلس
حتتفل عتبة استهالل ّ
ّ
الشعري الذي ّ
قصة ((حنني إىل تالوين األمكنة واألصدقاء)) بقدر عال من ّ
شعري مفعم بلغة وصور ولقطات ومشاهد مشحونة بروح الشعر ،إذ ختتلط الذات
االستهاليل إىل فضاء
القص
ّ
ّ
ّ
حبق
لغوي يرتفع بالسرد والوصف واملونولوج
الداخلي إىل مصاف الشعر (( ُ
مشمت َ
الساردة بالذات الشاعرة يف منوذج ّ
ّ
بيوت
الروح ،فضاءات جمبولة برحيق احلنان
األلوان املنبعثة من شجرة مفتوحة على فضاء ُّ
كل صباحٌ ،
ُ
تشمخ أمامي ّ
ِ
ململم حول وردة املساء ،ألواين متطايرة من وجع
كشهقة اندهاش على وجه الطُّفولة ،ملاذا حلمي
طينيّة متالصقة
ٌ
روح تسمو حنو خصوبة االرتقاء ،تفرش أحالم اليقظة محيميات منعشة بني
اجلِّبالٌ ،
ألق يسطع من بساتني احملبَّةٌ ،
الريح وأمواج
غابات اللَّوز والتِّني وكروم املالكيَّة /ديريك املكتنـزة يف ذاكريت منذ أن عربت أوجاع املسافات على أجنحة ِّ
بالسنابل،
الروح ،ومن منعطفات اجلِّبال والوديان رذاذات مزنّرة َّ
السماء لوناً يتصالب مع هبجة ُّ
البحار ،ملتقطاً من زرقة َّ
تغين "راجعني يا هوى"))،
مستم ّداً زهوة األلوان من ُّ
ألكحل وجنة لوحايت على أنغام فريوز وهي ّ
الربي ّ
الزهور والعشب ّ
وضخه بأكرب قدر من كثافة العاطفة وجتلّيات الوجدان .ويستدعي
ويأيت توظيف أغنية فريوز يف سياق شعرنة التعبري ّ
اخ العصافري)) ذكرياته لريمسها بريشة فنّان داخل عتبة استهالل ال ختلو من شعريّة تتناسب
قصة ((فر ُ
الراوي الذايتّ يف ّ
ِ
متاهات احلقول ،أمللم النَّباتات
بني
السردي
وطبيعة املشهد
االستهاليل (( ُّ
كنت أتوه ِّ
بكل شغف َ
أحن إىل أيَّ ِام احلصادُ .
ّ
ّ
ِ
امللونة بأهبى أنواع ُّ
اقص أمامي صوراً
َ
كنت طفالًُ ،
ومشاهد مسربلة بني طيّات الغمام .عندما ُ
الزهوِر ،ترت ُ
ّ
كنت أعربُ
ِ
أهرب من مللمة باقات احلنطة .كانت ّأمي تقول ألسريت
كض َ
الرباري الفسيحة ،أر ُ
خلف الفراشات واجلَّراد األخضرُ .
دعوه يفرح مع عوا ِمل الفراشات والعصافري ،)).والشيء نفسه ينطبق على استهالل قصة ((غيمةٌ وارفة يف ِ
مذاق
ّ
ُ َ

ِ
القصة
لغوي
العناق)) حني يفتح جمال التعبري
يتوجه الراوي الذايتّ يف عتبة استهالل ّ
شعري ،حني ّ
ّ
القصصي على فضاء ّ
ّ
َّك خرج ِ
حنو املخاطَبة األنثى خبطاب يسري على س ّكة الشعر مثلما يسري على س ّكة السرد ((تتأللئني يف أعماقي كأن ِ
ت
َ
ْ
ُ َ
ِ
ِ
ني البح ِر ،حتلِّقني عالياً شوقاً إىل تو ِ ِ
تواً من جل ِ
صوت تراني ِم صبايا
فوق هباء املر ِ
ني َ
وجُ .
اشيح اللَّون وخبايا احلرف مثَّ حتطّ َ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
تلك األيام.
ين ن ْف َسك اهلائمة أثناءَ ترنيم األغاينٌ .
شوق عميق ينتابُك إىل َ
حيِّك القدمي يتناهى إىل مسمعيك ،فتتذكر َ
كأهنا على سباق مع َّ ِ
ني واليسار مثَّ هتمسني لذاتِ ِ
هتزين ر ِ
أسك حنو اليم ِ
يهطل يف هنر
األيام سريعةً ّ
كُّ ،
َ
متر ُ
َ
ِّ َ
َ
زخات مطرُ ،
االستعادي حنو تشكيل صورة سرديّة نوعيّة
الوصفي
يتوجه اخلطاب
سريع اجلَّريان ،عجلةُ َّ
الزم ِن ال ترحم)) ،إذ ّ
ّ
ّ
منتخبة بعناية.
للمخاطبة على هذا الشكل
الشعري ،يف سياق ُمجَل سرد ـ شعريّة َ
ّ
ِ
قصة قصرية جداً كاملة الشكل واملالمح والتفاصيل ((كان لنا
قصة ((حيصة وسالل العنب)) تُنت ُج ّ
عتبة االستهالل يف ّ
أيام زمان ،محارة تعرج قليالً ،اشرتاها والدي بعشر لريات سوريّة من أحد َّ
الفالحني الوافدين من القرى اجملاورة لديريك،
حد ما ،هلذا
(بصمكتها) حافرها األيسر طويل إىل ٍّ
فيما كان والدي يتفاوض على سعرها مع صاحبها ،نظر إليها وإذ ّ
حسم صاحبها لنا من قيمتها ،كانت تعرج َّ
هز
ألن حافرها ما كان يساعدها على االرتكاز على األرض بشكل جيّدَّ ،
سأحل هذه املشكلة ،أفضل من أن أشرتي محارة بعشرين
لكين
ُّ
"صمكتها" ّ
والدي رأسه متمتماً ،عندها مشكلة يف ّ
سردي يتحلّق يف عتبة استهالل
يفي لتمثيل
لرية ،)).فهي تغوص يف جتربة حيّة من جتارب استعارة املوروث
ّ
الشعب الر ّ
ّ
القصصي من أجل متعة قرائيّة أوسع وأمشل.
القصة ،وحي ّفز رغبة القراءة على مزيد من التواصل يف طبقات املنت
ّ
ّ
قصته املوسومة بـ (( َّ
الذبذبات ِّ
املتوغلة عرب اجلِّدار)) حنو إحاطة احلدث
يسعى القاص سعياً حثيثاً يف عتبة استهالل ّ
القصصي بأكرب قدر ممكن من بلورة املشهد ،يف السبيل على جعل عتبة االستهالل مظلّة سرديّة توفّر لقارئها مساحة
ّ
سري من طرف الراوي كلّ ّي العلم
السردي يف أوج حرارته وتدفّقه ،فاملشهد
من تل ّقي الفضاء
للقصة مشهد ُم ّ
االستهاليل ّ
ّ
ّ
متزقَت أجنحة روحه ورضوض زرقاء
بطريقة َ
مهندسة على وفق تشكيل متكامل ((استقبلته اجلّدران األربعة ّ ..
ارتسمت على ِ
احلريّة إىل
سهول قلبه  ..ال يصدِّق نفسه أنّه يعيش يف واقعَّ .
حتول الواقع إىل كابوس مفزع ّ ..
َ
ودع نسيم ّ
زم شفتيه ،متمتماً  ..أفكار ،رؤى ،وجهة
احلب واألب ّوة  ..وأفكاره هل َّ
أجل مفتوحَّ ..
ودعها؟ّ ..
ودع ربيع الشَّباب و ّ
الصدمة أم َّأهنا ستعتاد على حياهتا اجلّديدة مع
نظر  ..تساءل :ما هو مصري والدته ووالده ،هل
ستتحمل زوجته هذه َّ
ّ
يقص هلا أقاصيص شيّقة قبل أن
الصغرية! هل
َّ
الزمن  ..وابنته َّ
سيتحمل أن يبقى هنا بعيداً عنها ،ال يداعب شعرها وال ُّ
ّ
ِ
أنني متواصل
تنام؟!  ..اجتاحت غربة حارقة كيانه األخضر ،وحرقَت الظُّلمة الظَّاملة ما تبقَّى من قلبـه املدمى ٌ ..
وصفي مرّكز حييط باحلادثة القصصيّة ويفتح
سردي
اِمتزج بشهيقه وزفريه ،واِرتشفت مقلتيه كآبة سرمديّة ،)).فثّمة حراك
ّ
ّ
السردي للقصة.
أفقها على قابل تطوراهتا وجتلّياهتا يف املنت
ّ
قصة ((الطُّفل واألفعى)) بطاقة سرد كثيفة فيما يتعلّق باستحضار عدد كبري من
حتتشد عتبة االستهالل يف ّ
الشخصيّات يف مساحة سرديّة ضيّقة ((كان عماد يسري يف أزقَِّة املدينة على غري هدى ،وجد مشهداً غريباً  ..جمموعة
الرجال جتاذب أطراف احلديث  ..أحدهم أشعل سيجارة وآخر بدأ
وبعضهن
من النّسوة يولولن
َّ
يضحكن  ..بعض ِّ
َ
يضحك بصوت عال .وقع عماد بصره على رجل ينظر إىل األرض وهو صامت ومسعه يقول :سبحان اهلل! َّ ..
هازاً
ويصور الشخصيّات داخالً يف
رأسه مينة ويسرة ،)).على حنو جيعل الراوي كلّ ّي العلم وهو يروي احلدث ويصف املكان ّ
للقصة ،مبا يقود إىل أن تكون عتبة االستهالل ذات قيمة عتباتية بالغة األمهية يف قدرهتا على
صلب التجربة السرديّة ّ
متثيل الرؤية السردية داخل الفضاء العام للحدث ،حيث يتفاعل الزمن واملكان والرؤية يف سياق ملتئم حي ّقق قيمة العتبة.

قصة ((العلّوكة
مرة أخرى ليعلن عن حضوره السريذايتّ البارز يف عتبة استهالل ّ
يف حني يتق ّدم الراوي الذايتّ ّ
والطبّكات)) ،حني يأيت على ذكر (السليقة) وهي طبخ حبوب القمح كي تكون صاحلة فيما بعد لتحويلها إىل (برغل)
أو (جريش ُكبّة) ،معلناً عن عالقته املصرييّة هبا إحياءً بل ّذهتا وطيب مذاقها ((كانت للسليقة فوائد كثرية ،منها القدرة
على كتابة القصص ملن أكل منها كثرياً أيَّام كان طفالً ،اسألوين ،فالكثري من حتليقايت الشِّعريّة والقصصيّة مستم ّدة من
ِ
لذائذ ِ
مين ،ال يف حارتنا وال يف احلارات اجملاورة من حارتنا ،))..
السليقة ،فال أتذ ّكر دستاً من َّ
دست َّ
السليقة فَل َ
ت ّ
فتتكشف عتبة االستهالل هنا عن تصريح سريذايت عايل اإلشارة من جهة ،وعن إحالة مرياث شعبيّة من جهة أخرى،
ّ
القص.
حترض جمتمع التل ّقي على شبكة من االستشعارات السيميائيّة يف قابل ّ
ّ
ينفك األديب
قصة املعنونة بـ (( َّ
السالسا ،ابتهاالت هبجة اجلَّسد)) تشتغل يف عتبة استهالهلا على قضيّة حضاريّة ال ّ
ال ّ
املتحضرّ ،إهنا
حيرض خياله على مقاربتها ،أال وهي قضية إشكاليّة الشرق والغرب ،الشرق املتخلّف والغرب
ّ
الشرقي ّ
ّ
قي وتدفعه دائماً حنو استعادهتا يف شكل حزين ،والسيّما ألولئك املغرتبني الذين
قضيّة ّ
تلح على عقل املبدع الشر ّ
ويعرب عن هذه املأساة الذاتيّة
القصة هنا استهالالً حيكي هذه اإلشكاليّة ّ
يعيشون يف إشكاليّة مريرة بني احلالني ،فتق ّدم ّ
ِ
َّمس هباءها على صباحي املعبّق باحلنني ،اجلُُّّو يف
اليت يرويها الراوي الذايتّ بإحساس
عاطفي مزدوج ((أشرقت الش ُ
ّ
ِ
ت مليَّاً
تغرُد لتفتُّح األزاهري ،لبست الطَّبيعة أهبى ُحلَلها ،تساؤالت ال حصر هلا ترادوين ،وتوقَّـ ْف ُ
الربيع ،البالبل ّ
أوائل ّ
متفرعات من ثقافة الشَّرق األنينيّة ،اجلَّاحنة حنو ميادين احلروب ،ثقافة مهزومة ،حتمل بني طيّاهتا الكثري من
عند ّ
تنغش هذه الثّقافات
صراعات مدبّقة بالفجاجة والعقم ،ومشرئبّة بالكثري الكثري من اجلّفاء والوباءّ ،
خاصةً عندما ُ
حاولت أن
تؤدي بالبالد إىل أقاصي اجلّحيم فوق رؤوس العباد.
وتغوص عميقاً يف حروب هلا َّأول وليس هلا آخرِّ ،
ُ
لكين مل أفلح!)) ،ورّمبا
أحنّي أكداساً مك ّدسة من أحزان ّ
الشرق الّيت كانت وما تزال تالحقين وأنا يف أعماق غربيتّ ،
الغريب
الروح)) كي تعرض صورة من صور الفضاء
تأيت عتبة استهالل ّ
قصة ((إيقاعات الفالمنكو وجتلِّيات هبجة ّ
ّ
الشرقي ملثل هذا احللم يف
اجلمايل ،يف إشارة إىل افتقار اجملتمع
القائم على احلريّة والرحابة والسالم
الفين و ّ
ّ
الروحي و ّ
ّ
شغف عميق كان يدفعين حلضور حفلة عرض رقص
احلياة أو احلياة يف احللم ((هدوءٌ تام خيّم على أجواء املدينةٌ ،
هت أنظاري إىل أعماق املدينة حيث صالة العرض تنتظُر
فالمنكو ،يدهشين اإليقاع َّ
وج ُ
الرقصّ ،
الساحر هلذا ّ
ألين أشعر بغبطة عندما أستقبل رذاذات املطر النَّاعم،
احلضور ،رذاذات من املطر النَّاعم بدأ يتساقط ،مل افتح مظلَّيتّ ،
تتساقط فوق رأسي وتبلّل شوقي إىل مشاهدة عرض رائع لراقصة الفالمنكو البديعة كربئيلة غوتارة .وفيما كنت سارحاً
مبشاهدة العرض ،استوقفتين شابّة سويديّة مجيلة ،تسألين فيما إذا أعرف صالة العرض الَّيت تقدِّم راقصة الفالمنكو
عرضها اللَّيلة ،مع َّ
أن العنوان كان مدرجاً يف أفيش العرض!)) ،فآليّتا الوصف والسرد بقيمهما التعبرييّة والتشكيليّة
القصصي.
يلخص على حنو ما احلدث
تعربان عن فضاء
سردي ّ
والتصويريّة والسيميائيّة إّمنا ّ
ّ
ّ
قصصي غري عادي ،إذ
السردي الواعد حبراك
روحي جامح)) منذ عتبة عنواهنا بنوع من التوقّد
حتتشد ّ
ّ
ّ
قصة ((عناق ّ
(روحي) تنتمي
اخلربي العنواينّ (عناق) على كثافة نعتيّة تسهم فيها صفتان متفاعلتان متالقحتان ،األوىل
الدال
يتفتّح ّ
ّ
ّ
التمرد واالنطالق ،على النحو الذي
السماوي ،والثانية (جامح) تنتمي إىل الفضاء
إىل الفضاء
ّ
األرضي املُشبَع بالثورة و ّ
ّ
هتبط عتبة العنوان فيه على عتبة استهالل سرديّة ُمشبعة بروح احلكي ،ينربي فيها الراوي الذايتّ يف حركيّة سرد ذايتّ
مونولوجي مكثّف ((ال َّ
ختلخل كاهل اجلِّبال ،ومع هذا أجدين عابراً مروج
مقمط بغربة وأحزان
أتذكُر نفسي إال وأنا َّ
ُ
ّ
ِ
َّ
حنو قطا ِر األنفاق ،ينتظرين
هت
توج
مل،
و
كه
ستو
على
الم
ظ
ال
م
ي
خ
احلياة.
ني
بأن
مبال
غري
ين،
كبري
وشغف
بأمل
احلياة
َّ
َ
َّ ُ َ
ِ
خطر على بايل أ ْن
ذت منه َّ
مكتب صغري يف حانويت الّذي ا ّخت ُ
ٌ
أصل إىل مركز املدينةَ ،
مقراً إلقاميت بعد العمل ،وقبل أ ْن َ

آخ ُذ كأساً من البرية ،دلفت إىل بار يف قلب ستوكهومل ،وحقيقة األمر أنَّين لست معتاداً على اِر ِ
لكين
تياد الباراتِّ ،
ُ
ُ
أمسع إىل موسيقى وأشرب قليالً من البرية ،لعلِّي أخفِّف قليالً أو كثرياً من جر ِاح
أكسر ُّ
ُ
الروتني اليومي ،و َ
أحببت أ ْن َ
ِ
كأهنم ترعرعوا بني ِ
وطعنات ِ
أنياب الوحوش الضَّارية واحندروا من فصيلة االفرتاس!)) ،ويعمل
الزمانّ ،
بعض غ ّداري هذا َّ
القاص (صربي
حضور املكان (ستوكهومل) بوصفه ميثاقاً سريذاتيّاً مكانيّاً على التذكري برؤية سريذاتيّة حمتملة ،ال حيرتس
ّ
القصاصني الذين جيتهدون يف رواية
يوسف) أساساً من بروزها ،أو حىت التصريح هبا ،إنّه من دون أدّن ّ
شك من أولئك ّ
حياهتم بداللة الواقع أكثر من داللة املتخيّل ،مبا جيعل من قصصه نوعاً من السرد السريذايت ينتمي إىل ما اصطلحنا عليه
فين ينهض به راو سريذايتّ ،يفيد من التقانات
الصطالحي ((سرد
((القصة السريذاتيّة)) ،وهي على الصعيد ا
بـ
ّ
ّ
استعادي ّ
ّ
قصة واحدة طويلة حتتشد فيها
الفنية للقصة القصرية بأشكاهلا وآليّاهتا املتعددة واملتنوعة لتسجيل سرية حياته ،عرب ّ
التصاعدي للسرية احملكيّة سرداً وحدثاً وفضاء ورؤية
اتب
ّ
األحداث وترتكز حبيث تسمح على حنو ما إظهار الشكل الرت ّ
تتوزع على القصص وحسب
قصة هذه السرية مبراحل ّ
وتفاصيل وحيثيات ،أو جمموعة قصصية واحدة أو أكثر حتكي ّ
لقاص هي
املراحل الزمنية اليت جيدها الراوي مناسبة وصاحلة فنياً للعمل
القصصي .ورمبا وجدنا أعماالً قصصية كاملة ّ
ً
متقصداً اإلخفاء
ليست يف الواقع سوى سرية ذاتية ،شاء
سريي ّ
ّ
فين يبدو غري ّ
القاص ألسباب متنوعة نقلها إىل ميدان ّ
يصرح بذلك من خالل إشارات ،أو حملات ،أو اعرتفات ،تكشف عن هذه الصلة
والتمويه ،لكنّه ما يلبث فيما بعد أن ّ
النصية ((تارخيية ،مكانية ،شخصية))
الفن
القصصي واملرجعية السريذاتية .هذا فضال على الكثري من البيانات ّ
بني ّ
ّ
القصة/القصص ،بوسعها التأكيد على سريذاتية الواقعة القصصية ،واستخدام القصة جسراً فنياً لتمرير السرية
داخل ّ
القاص ،)**()).إذ تتالءم هذه
الذاتية وتسجيلها تسجيالً قصصياً ،على النحو الذي يؤلّف ميثاقاً سريذاتياً بني القارئ و ّ
للقاص صربي يوسف.
الرؤية االصطالحيّة كثرياً مع التجربة القصصيّة
ّ
الشعبي والذاكرة السيرذاتيّة:
ثانيا :تجلّيات الموروث
ّ
حكائي
سردي
الشعب بزخم
كزي من سياقاهتا على فعاليّة املوروث
ّ
حتيل قصص صربي يوسف املختارة يف سياق مر ّ
ّ
ّ
شاسع وعميق ومتع ّدد ،ضمن ذاكرة ذات حساسيّة سريذاتيّة صرحية تستهدف أساساً التعبري عن جوهر العالقة بني
الشعب حمروساً بذاكرة
لقوة حضور املوروث
الذات الساردة واملكان ،وبوسعنا انتخاب ّ
قصة (الكرافيتة والقنّب) منوذجاً ّ
ّ
عفوي بالغ البساطة والتعبرييّة والسالسة احلكائيّة ،يف
القصة على طاقة سرد
سريذاتيّة يقظة وفاعلة ،إذ تنطوي هذه ّ
ّ
تصوير حالة إنسانيّة ذات أثر عميق يف مكنز الذاكرة الذاتيّة للراوي السريذايتّ الناقل حلكاية أقرب إىل الواقع منه إىل
املتخيّل.
سردي يدور حول (الكرافيتة) ،وهي ربطة العنق ( )cravattaذات األصل الطلياينّ،
حموري
القصة على تشكيل
تقوم ّ
ّ
ّ
كل بالد الشام ،وهي عنوان لألناقة
لكنّها ّ
حتولت إىل لفظة شعبيّة واسعة االستخدام يف اللهجة العامة الشاميّة يف ّ
القصة حبياكة خيوطها السرديّة داخل
الزي إىل املرجعيّة الغربيّة يف املنظور
الشعب العام يف هذه املنطقة ،فتبدأ ّ
وانتماء ّ
ّ
شعب مشحون مبفرداته الشعبيّة املرياثيّة على حنو كثيف:
فضاء ّ
كان والدي محتاراً بإحدى مشاكله المرتبطة بغنمته ،حيث بذل قصارى جهده لمعالجة أمورها ،كان
ماسة في ذلك اليوم أن (يكزل*/يجدل) لغنمته حبالً ال يضاهيه حبالً آخر  ..والمعروف َّ
أن
بحاجة ّ
والدي ال تخلو جيوبه من ِ
الملونةَّ ،إال أنّه كان قد ملَّ تماماً من
الخرق َّ
الصغيرة والقنَّبات والخيوط َّ

العاجة بالكرافيتات
هكذا أصناف من الخيوط والقنَّبات ،فما وجد نفسه َّإال وهو يفتح خزانتي التُّوتياء َّ

ملونة بألوان تأخذ العقل ،فتناول
كل األشكال واأللوان ،فلم يتردَّد ثانية واحدة من اختيار كرافيتة َّ
من ِّ

هذه الكرافيتة من بين أكوام الكرافيتات.

احلل ملشكلة حبل غنمته ينطوي على مفارقة حضاريّة غري مباشرة ،هتبط مبستوى هذه
فلجوء شخصيّة األب حنو هذا ّ
حل بصرف النظر عن الوسيلة،
املفردة (الكرافيتة) إىل
ً
مستوى ال حتسد عليه ،إذ إ ّن تفكري األب كان منحصراً يف إجياد ّ
حل املشكلة ،والسيّما أنّه وجد
احلل فيها مل يتوا َن مباشرة عن التقاطها والبدء بالعمل الذي يساعده على ّ
فحني وجد ّ
شك يف أ ّن املفارقة احلضاريّة
لدى ابنه الكثري منها مقتنعاً أن ال مشكلة يف استخدام واحدة منها هلذا الغرض ،وال ّ
تكمن يف موقف األب من سهولة اجلمع بني (الكرافيتة واحلبل) ،وقد أشارت العنونة القصصيّة إىل حساسيّة هذا
التعاطفي بني طريف العنوان (الكرافيتة والقنّب) ،تعبرياً عن طبيعة املفارقة احلاصلة أساساً من نقطة الشروع
التشكيل
ّ
القصصي األخرى.
القصة ،ومن مثّ تتجلّى على نطاق واسع يف طبقات املنت
السرديّة األوىل يف ّ
ّ
ما تلبث شخصية الراوي الذايتّ أن تكشف عن نفسها يف حضورها السريذايتّ الصريح ،حني حيضر اسم شخصيّة
اخلارجي للمجموعة القصصيّة (صربي
الراوي (صربي) وهو يتطابق مع اسم املؤلّف الظاهر على سطح الغالف
ّ
يوسف) ،بوصفه ميثاقاً سريذاتيّاً أصيالً حييل على سريذاتيّة الواقعة القصصيّة يف مرجعيتها احلكائيّة:
هامساً لنفسه:

كيف سيعرف صبري َّ
أن هناك كرافيتة ناقصة أمام هذا (الّلود*) من الكرافيتات؟  ..أمسك الكرافيتة من
نهاياتها ،وبدأ يمطِّيها بطر ٍ
ثم خرج إلى ذلك
يقة ،بحيث ال تنقطع كي يعرف مدى مرونتها َّ
وقوتهاَّ ،

يكزل قنّبه ليصنع منه
الصغيرة وأخرج من جيوبه خيوطه وبدأ ُ
البلكون الفسيح .جلس على دوشكايته* َّ
َّ
سيتمك ُن من إنجاز مشروعه قبل أن آتي من دواميَّ ،إال
حبالً لغنمته على مزاجه ،واضعاً في االعتبار إنَّه
لدي حصة فراغ وسآتي ِّ
أنَّه لم يضع في االعتبارَّ ،
مبكراً في ذلك اليوم.
أن ّ

الداخلي على ذكر اسم شخصية االبن (صربي) ،وحتضر يف سياق ذلك مفردات
فشخصيّة األب تأيت يف مونولوجها
ّ
القصة على الشكل اآليت*(( :الّلَ ْود:
ذات مرجعيّة موروث ـ شعبيّة مثل مفردة (الّلود) ،إذ يصفها القاص يف هامش ّ
يفسر مفردة
الكومة الكبرية ،والفالحون اآلزخيون كانوا يقولون لَ ْود تنب ،أي كومة كبرية من التّنب  ..إخل)) ،مثلما ّ
(دوشكايته) الشعبيّة بـ ((*دوشكاية :فراش صغري يصنع باليد ،تصغري دوشك ،والدُّوشك ،يعين :فراش ،)).ويشرح معىن
جيدل ،)).مبا حييل على حضور كثافة
العام ّي
عامية تعين ُ
الشعب (يكزل) بالصورة اآلتية*(( :يَ ْك ِزُل :كلمة ّ
الفعل املضارع ّ
ّ
وتوجه خيوط السرد القصصيّة باجتاه متثيلها وإدخاهلا يف جوهر
تعم ُق يف احلكاية حساسيّة هذا التشكيلّ ،
مرياث شعبيّة ّ
احلكاية ،وهي تتش ّكل هنا بوصفها حلقة أساسيّة من حلقات متثيل الرؤية السرديّة وتشكيل منوذجها الكياينّ.
القصة ،إذ
تتسلّم شخصيّة االبن (صربي) مقاليد السرد والتح ّكم مبساراته على حنو يستجيب لقوانني اللعبة السرديّة يف ّ
خاصة تستهدف
تظهر هذه الشخصيّة يف سياق االستمرار باللعبة السرديّة اليت ابتكرهتا شخصيّة األب ضمن حاجة ّ
القصصي باجتاه تطوير احلبكة على
حيرك حيوات السرد
حل ملشكلة غنمته ،فتستهوي اللعبة شخصيّة (صربي) كي ّ
إجياد ّ
ّ
اخلفي بني طريف احلكاية ،األب وهو يسعى إىل إخفاء فعلته يف استخدام (الكرافيتة) املأخوذة من خمزن
أساس الصراع ّ

سردي
كرافيتات ابنه اململوء هبا ،واالبن (صربي) السائر باجتاه دفع عجلة السرد حنو الكشف عن املستور يف سياق متثيل
ّ
تتحرك فيه شخصيّة األب داخل لعبة
فيتحول إىل راصد
ّ
تصويري ّ
آلليّة اللعبةّ ،
يصور حركته السرديّة مبعيّة املشهد الذي ّ
اخلفاء:
عبرت ساحة الدَّار ،وعندما شاهدني والدي لملم مباشرةً نهايات خيوط قنَّبه ووضعها تحت إبطه
ُ
ليخفي ما تب ّقى من الكرافيتة  ..وكانت بدايات الخيوط مربوطة في إبهام قدمه اليمنى ..وكان حبله
ٍ
أش حبلك حلو!
بشكل أنيق الفت لالنتباه ،وفعالً جذبني حبله بألوانه َّ
مكزوالً
الجميلة ،فقلت له بابا ْ
 ..فضحك وقال :هذا الحبل الحلو هو خصوصي لغنمتي.

تصور العالقة التجاذبيّة التفاعليّة بني االبن الراوي واألب داخل فضاء لعبة
بدأ مشهد املراقبة باستخدام كامريا سرديّة ّ
القصصي ((فقلت له بابا
شعب يف الفضاء
اخلفاء والتجلّي ،وينقل احلوار باللهجة ّ
العاميّة توكيداً ّ
ّ
لقوة احلضور املرياث ّ
أش حبلك حلو! ..
فضحك وقال :هذا احلبل احللو هو خصوصي لغنميت ،)).غري أ ّن الراوي االبن يشعر بأ ّن مثّة أمراً
َ
ْ
قصة احلبل بألوانه اجلميلة اليت تذ ّكره بالكرافيتة على حنو ما:
غري
طبيعي يف ّ
ّ
شعرت َّ
فقلت
الجميلة،
عندما أمعنت بألوانه َّ
ُ
أن حبالً جميالً كهذا يليق أن يكون في أعناق غير الغنمُ ،
الجميلة يا بابا؟ اِبتسم وهو
لوالدي من أين لك هذه األلوان َّ
يضحك بطريقة هادئة وبثقة عالية ،محاوالً
ُ
أ ْن يشتِّت الموضوع وقال لي بدعابة أبويّة :روح طلِّع في المطبخُّ ،أمك قد عملت لك أكالً طيّباً.
الحظت أنّه توقَّف عن الك ْزل ،فقلت له لماذا ال تتابع كزل
لست جائعاً اآلن يا بابا..
ُ
فقلت لهُ :
الحبل؟  ..فقال :أريد أن أرتاح قليالً .ولفت انتباهي َّ
أن نهايات الحبل غير المجدول ململمة تحت
ِ
فقلت له لماذا ال ترتاح قليالً ،هل سيهرب الحبل ،ولماذا حشرت نهايات حبلك تحت إبطك؟
إبطهُ ،

الساخرة ،وإذا هرب شو ب ّدي أعمل! ..
فقال بطريقته َّ

وتصور دقائق احلوار وتوصيفاته على النحو الذي يقود إىل الكشف عن
ترصد كامريا الراوي أفعال األب وحركاته بدقّة ّ
بؤرة احلبكة السرديّة ،ويسلّط الراوي يف ذلك ضغطاً قويّاً على فضاء شخصية األب من أجل بلوغ مرحلة كشف
اري القائم على الش ّد واجلذب بني طريف احلوار،
املخفي ،ومثّة نوع من الصراع
امي يف ظالل التشكيل احلو ّ
ّ
السردي الدر ّ
القص ،فضالّ عن قيام كامريا السرد اليت يتح ّكم
احلس
الشعب يف أجواء ّ
وحتضر اللهجة الشعبيّة ّ
بقوة تعبرياً عن مضاعفة ّ
ّ
هبا الراوي الذايتّ مبحاصرة حركات شخصيّة األب وأفعاله ،باجتاه تقليل فرص املراوغة والدفاع عن النفس حنو بلوغ حلظة
كشف املستور.
احلل ،ليكتشف الراوي الذايتّ (صربي)
يتطور احلدث
ّ
ّ
السردي وهو يدفع احلبكة القصصيّة باجتاه بلوغ العقدة مرحلة ّ
لعبة األب يف استخدام كرافيتته كحبل ،بطريقة املطاردة الصوريّة بني الشخصيتني وقد بلغت أوجها يف هذا املقطع:
قوي دفعني أن أراقبه ،بعد أن أحس ْستهُ أنَّني
دخلت المطبخ  ..راودني أن أراقب والدي ،فضول ّ
أعطيته األمان وتركته وشأنه ،فما وجدتُه بعد لحظاتَّ ،إال وهو يبدأ بسرعة بك ْزل حبله ،فتراخى إبطه

ت كرافيتتي الحمراء والبيضاء والخضراء َّ
الرفيعة ،تتوارى سريعاً
وسقطت نهايات القنَّب على جانبه ،فبد ْ
انقض على فريسته مستغالً غيابي ،فتركته يتابع عمله ..
عرفت أنّه
داخل الحبل المجدول ،آنذاك
َّ
ُ
خرجت من المطبخ وفاجأته قبل أن ينتهي من طمس معالم فريسته داخل حبله ،وعندما وجدني
لكنّي
ُ

المرة مرتبكاً قليالً ..وبادرني
مرةً أخرى  ..ووجدته هذه ّ
لملم نهايات القنّب ووضعها تحت إبطه ّ
بسؤاله هل أكلت؟ فقلت له ال ،سأنتظر حتّى تنتهي وسنأكل سويةً .فقال لي أنا أكلت ،بإمكانك أن

تأكل وحدك.

النوعي يف مسار احلدث من أجل الوصول
بالتدخل
السردي ،وتبدأ
تقرتب شخصيّة (صربي) أكثر من حرارة احلدث
ّ
ّ
ّ
وفك اللغز:
إىل حلظة احلسم ّ
ثم َّ
مع يقيني َّ
تذكرت
أن والدي ما كان قد أكل بعد .وبعد حوار قصير بدأت أداعب والدي وأمزح معه َّ
ِ
َّ
خاصرته ،ضحك راجياً إيّاي أن أتوقَّف
أن والدي (يتدغدغ) من خاصرته وإبطه ،فبدأت أدغدغه من

السيطرة على إحكام
عن دغدغته ،لكنّي لم أص ِغ إلى رجائه،
تابعت أدغدغه ،فتعالى ضحكه وفقد َّ
ُ
إبطه على خيوط القنّب ،فسقطت نهايات القنَّب على ر ِ
كبته ،كانت كرافيتتي تحني رأسها المدبَّب
نحوي وكأنَّها تطلب النَّجدة كي أنقذها من هذا االنحباس الّذي حبسها فيه! فقلت :بابا!  ..أجابني

الرفيعة؟ فقال وهو يضحك ممازحاً إيّاي،
ت هذه كرافيتتي الحمراء َّ
فقلت له :أليس ْ
أيش ابني! ُ
بلطفْ :
الملونة.
أش عليك يختبي على اهلل ما يختبي ،بلى واهلل يا ابني هذه هي كرافيتتك الحمراء َّ
ْ
ولماذا أخذتها وكزلتها مع خيوطك وقنّباتك؟ ..
ٍ
الصباح وأنا أبحث عن قن ٍ
وقوي ،بحيث يتناسب مع الحبل الّذي
بصراحة منذ َّ
َّب أو خيط رفيع وحلو ّ
ضحك ،كي
أريده لغنمتي ،فلم أجد أجمل وأنسب من كرافيتتك ،لهذا
أخذت كرافيتتك َّ ..
ثم غمره ال ّ
ُ
أحب هذه الكرافيتة كثيراً ج ّداً يا
يحسسني بأنَّه لم يعمل خطأً أو شيئاً غريباً ..فقلت له :لكنِّي كنت ُّ
ِّ

ثم تابع حديثه قائالً :أنت عندك
بابا و ...فقال مقاطعاً أيّاي :ولكنَّك لم تحبّها مثلما أحببتها أنا! َّ
عشرات عشرات الكرافيتات غيرها ،فهل ستخرب الدُّنيا لو أخذت واحدة منها؟! اِنتابتني في تلك
أردفت قائالً له :واهلل العظيم معك ح ّق  ..خيّو ألف
ثم
اللَّحظة نوبة ضحك خارجة عن المألوفَّ ،
ُ
مبروك على غنمتك كرافيتتي!

املشهد األخري حيتشد بالسرد والوصف واحلوار ضمن كتلة قصصيّة كثيفة ومكتملة ،وينقل احلالة احلكائيّة من وضعية
متحضر على مرتديها،
حس
ّ
املطاردة إىل وضعية املكاشفة ،بعد أن ّ
تتحول (الكرافيتة) من وظيفتها التزيينيّة يف إضفاء ّ
رداً على منطق األب املشفوع بقضاء احلاجة (اِنتابتين
(حْبليّة) ممهورة مبوافقة (صربي) املطلقة ّ
إىل وظيفة إجرائيّة سياقيّة َ
حق  ..خيّو ألف مربوك على
أردفت قائالً له :واهلل العظيم َ
معك ّ
يف تلك اللَّحظة نوبة ضحك خارجة عن املألوف ،مثَّ ُ
غنمتك كرافيتيت!).
َ

للقصة فيمكن تسميتها بلقطة املباركة اليت تنتهي فيها اللعبة حني تعلن شخصيّة (صربي) عن
ّأما اللقطة اخلتاميّة ّ
للقص أمام
كزي ّ
تصرف شخصيّة األب ،وهنا تنتفي متاماً ضرورات حالة اخلفاء وقد غطّت على الفعل املر ّ
موافقتها على ّ
السردي عن متابعة شغوفة يف العمل بعد بلوغ اهلدف وانفراط عقد املفارقة السرديّة:
فيتكشف الفعل
سلطة الكامريا،
ّ
ّ
عنـدما سـمعني أُبـارك لـه عـمله ،سرعان ما وجدته يمسك نهايات كرافيتتي وقنّباته ،متابعاً (كزل) ِ
حبله
ْ
ٍ
بشغف كبير!!
وخيتم القاص لعبته السرديّة املرياث شعبيّة بتوقيع ال خيلو من مفارقة يف بناء عالقة بني ذاكرة احلكاية وانتمائها إىل املكان
حس املفارقة الثقافيّة حىت
الشعب األصل ،واملكان الذي متّت فيه صياغة ّ
القصة (ستوكهومل :صيف  ،)1996مبا يشغّل ّ
ّ
يف آخر توقيع زمكاينّ يقفل القاص فيها مسرح احلكاية.
هامش:

كل المقبوسات النصيّة الواردة في الدراسة مأخوذة من كتاب (مختارات من أربع مجاميع قصصيّة) لصبري
(*) ّ
يوسف ،دار نشر صبري يوسف ،ط ،1استوكهولم ،في صفحات مختلفة.

(**) معجم مصطلحات السيرة ،د .محمد صابر عبيد ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ،ط.35 :1

البالغة العربيّة والبالغة الحجاجيّة اإلقناعيّة  ...تواف ٌق أم افتراق ؟

الربيعي -جمهوريّة العراق /جامعة البصرة
أ.م.د هناء عبد الرضا رحيم
ّ
كليّة التربية للعلوم اإلنسانيّة /قسم علوم القرآن والتربية االسالميّة
hanaa_20042001@yahoo.com

ملخص البحث
يتعرض البحث ملفهوم البالغة اجلديدة (احلجاجيّة) يف دراساتنا العربيّة وحماولة بعض املؤلّفني استلهام جتربة البالغة
ّ
الغربيّة إنطالقاً من أصوهلا الفلسفيّة القدمية وتطبيقها على البالغة العربيّة الرتاثيّة ،ومفهوم (البالغة) يف أيّة حضارة
بكل جذورها ،وإقحام فكرة
ُوجدت فيها قد ّ
يتغري تبعاً ّ
للتطورات اجملتمعيّة والثقافيّة والفكريّة ،وحماولة نقل التجربة الغربيّة ّ
(البالغة اجلديدة) يف دراساتنا اللغويّة -يف بعض املباحث -أمر حمفوف باملخاطر؛ كوننا مل نستكمل بعد يف ثقافة
يقيين مقاييس البالغة الغربيّة ،أو مقاماهتا ،أو ظروف نشأهتا ،أو جماالت تطبيقها على وجه االمجال،
مؤلّفاتنا وبشكل ّ
املستقرة يف حتديد املفاهيم
أو مصطلحاهتا العلميّة على وجه الدقّة واليقني ،وألسباب ع ّدة ،منها :الرتمجات املتع ّددة غري
ّ
إنطالقاً من ثقافة مرتمجيها ،واتّباع املؤلّفني مدارس غربيّة متع ّددة يف تفسري معىن البالغة اجلديدة ،وهي مفاهيم غري
موحدة فيما بينهم ،ومن مثّ تطبيقها تطبيقات متباينة ،فضالً عن أ ّن أغلب هذه املؤلّفات كانت جزئيّة يف مضموهنا ،مل
ّ
ِ
الغريب جبملته .إ ّن حماولة تطبيق جتارب الغرب على تراث البالغة العربيّة أعطت مثاراً ،بعضها
تستوف الفكر البالغي ّ
حق مشروع ،ولكن استبعاد خصوصيّة اللغة،
كانت اجيابيّة واألخرى سلبيّة ،فمحاولة تطوير العلوم والنهضة هبا ّ
أمر ال ميكن جتاهله إطالقاً ،وهذان األمران أفرزا لنا جمموعة توافقات وتقاطعات يف
وخصوصيّة ظروف النشأة للعلوم ٌ
املكونات ،وجمال التأثري والتطبيق،
ميادين خمتلفة من هذا العلم ،منها :ظروف النشأة واملهاد ،واهلدف ّ
املتوخى ،و ّ
واآلليّات املتّبعة ،وهذه بعض اإلشكاالت اليت سنستعرضها يف البحث.
تقديم:
للتطورات اجملتمعيّة والثقافيّة والفكريّة اليت أحاطت به؛ وهلذا فهو
إ ّن مفهوم (البالغة) قد ّ
يتغري يف أيّة حضارة تبعاً ّ
قد يتباين وخيتلف من حضارة إىل أخرى ،والبحث يف مفهوم البالغة اجلديدة (احلجاجيّة اإلقناعيّة) يف دراساتنا العربيّة
التطور
املعاصرة يعطي صورة واضحة حلركة التغيري والتطوير اليت يدعو إليها املث ّقفون واملعنيّون هبذا الشأن ،ومبا يتالءم مع ّ
الثقايف ،ولكنّها دعوة حتتاج إىل إعادة نظر ملا انتجه الدارسون حوهلا ،ومتابعة تطبيقهم ألسسها
ملقومات العامل
السريع ّ
ّ
على البالغة العربيّة الرتاثيّة ،واالطّالع على آليّة استلهامهم للتجربة الغربيّة املنطلقة من أصول فلسفيّة قدمية ،فمحاولة
بكل جذورها ،وإقحام فكرة (البالغة اجلديدة) يف دراساتنا اللغويّة -يف بعض املباحث -أمر مشوب
نقل التجربة ّ
بكل جوانبها
باحلذر ،إذ من الطبيعي أن ّ
يتغري مفهوم (البالغة) تبعاً ّ
للتطورات احلادثة ،ولكن أن ّ
يتم استنساخ التجربة ّ
كل لغة
وأن ّ
يتم اخضاع البالغة العربيّة الرتاثيّة هلذه التجربة هنا تكمن املشكلة ،وألسباب كثرية ،أمهّها :أ ّن خصوصيّة ّ
حق
توجبها ظروف متع ّددة تسهم يف تكوينها واستقرارها ،وعلى الرغم من أ ّن حماولة تطوير علوم اللغة والنهضة هبا ّ

لكل
متخصص يف هذا اجملال إال أ ّن استبعاد هذه اخلصوصيّة ،وعدم مراعاة ظروف النشأة للعلوم يش ّكل خلالً
ّ
مشروع ّ
يف عمليّة التطوير ذاهتا.
وتندرج حماولة تطبيق جتارب الغرب على تراث البالغة العربيّة ضمن حماوالت التطوير تلك ،فهي قد أعطت مثاراً،
بعضها كانت إجيابيّة واألخرى سلبيّة ،وهذان األمران أفرزا لنا جمموعة توافقات وتقاطعات يف ميادين خمتلفة من هذا
العلم ،وردت يف مؤلّفات الدارسني أنفسهم ،بعضهم أدركها بفطنته ونبّه إليها ،يف حني غابت عن البعض اآلخر ومل
املتوخى وجمال
ينتبه إليها أصالً ،من أمثلة :حتديد مفهوم املصطلح املستعمل للبالغة ،وظروف النشأة واملهاد ،واهلدف ّ
املكونات البنائيّة هلذه البالغة ،واآلليّات املتّبعة يف املعاجلة ،ومفاهيم املصطلحات املندرجة حتتها،
التأثري والتطبيق ،و ّ
فضالً عن تباينات أخرى يستعرضها البحث.
متر هبا البالغة العربيّة املعاصرة،
يتعرض للتحديّات اليت ّ
ويدخل حبثنا ضمن حمور (الدراسات القرآنيّة والبالغيّة) كونه ّ
حيث على االنقطاع عن احلداثة بل اإلفادة منها ،ولكنّه يرّكز يف
ويتعرض آلليّة من آليّات تطوير ميادينها ،فالبحث ال ّ
ّ
يشجع على تطويع الفكر املنقول ملقاييسها ال العكس -مثلما حيصل
نظرته على خصوصيّة البالغة العربيّة ،وحياول أن ّ
كثرياً -وبذلك حنافظ على تراثنا وعلى خصوصيّة علومنا بدالً من الضياع يف شخصيّة اآلخر.
تتعرض هلا البالغة العربيّة املعاصرة يف ضوء الدراسات
يهدف البحث إىل حماولة الوقوف على التحديّات اليت ّ
البالغي ،وذلك من خالل توجيه الضوء حنو التوافقات والفروقات الواقعة
املستحدثة نتيجة تيارات احلداثة والتجديد
ّ
اعدي بعد أن
فعالً بني البالغتني ( الغربيّة احلجاجيّة ،والعربيّة الرتاثيّة ) كون البالغة العربيّة حافظت على شكلها القو ّ
السكاكي (ت626ه) وحىت عصرنا احلايل ،ومل تستجب حملاوالت التطوير اليت نادى هبا الدارسون
استقرت يف زمن
ّ
ّ
لقوة البناء الذي أقام عليه العلماء القدماء صرحها ،ولكي ال يتعطّل خط سري علم البالغة
على الرغم من كثرهتا؛ نظراً ّ
الطبيعي ،املنطلق من ذات البالغة العربيّة ومقاييسها وخصوصيّاهتا ،ال أن
عن التطوير ينبغي أن نضعه ضمن مساره
ّ
نفرض عليه جتارب اآلخرين مبقاييسهم وخصوصيّاهتم فرضاً ،وهذا ما ندعو إليه دائماً وأبداً من أ ّن االنطالق ينبغي أن
يكون من الرتاث إىل احلداثة ال أن حيدث العكس.
التحليلي كونه املنهج األنسب حليثيّات البحث ،وحنن نتوقع أن
واملنهج الذي اتبعناه يف الدراسة هو املنهج الوصفي
ّ
نصل بالبحث إىل جمموعة نتائج ،منها:
_ توصيف سليم للبالغة العربيّة قياساً إىل البالغة احلجاجيّة اإلقناعيّة من خالل الوقوف عند نقاط االتّفاق واالفرتاق
بينهما.
 حتديد مواقع اخللل اليت قد وقع فيها الدارسون املعاصرون يف نقل التجربة من خالل احملاور املتباينة. إجياد نظرة توافقيّة تستطيع أن جتمع األفكار اإلجيابيّة يف املؤلّفات املستحدثة وتطبيقاهتا من دون تشويه للمضمونمن خالل اآلليّات املقرتحة.

لتطور البالغة فهي ستعتمد تقدمي البالغة الغربيّة احلجاجيّة اإلقناعيّة على
ومبا أ ّن الدراسة تتبع اجلانب التأرخيي ّ
ليتم تطبيق أسسها الحقاً على
البالغة العربيّة الرتاثيّة يف الطرح كوهنا األقدم ،وهي األساس الذي انطلق منه الدارسون ّ
البالغة العربيّة.
 مفهوم البالغة اإلقناعيّة:تضمنت معاين
لو حبثنا يف القواميس اإلجنليزيّة والفرنسيّة عن معىن كلمة (إقناع )Persuasion/لوجدنا ّأهنا ّ
احلث على اإلقناع ،واالقتناع ،والرأي أو املعتقد ،والنوع أو
متع ّددة ،فهي قد دلّت يف القواميس اإلجنليزيّة على :القدرة و ّ
اجلنسّ .أما معناها يف القواميس الفرنسيّة ،فهي :القدرة على اإلقناع ،واإلفحام ،واليقني( ،)28وبذلك تشرتك هاتان
احلث على اإلقناع ،وقد تعين اليقني واالعتقاد القاطع ،فتتقارب بذلك -يف
الرتمجتان للفظة ّ
بأهنا قد تعين :القدرة أو ّ
تدل على هذا املعىن ،إذ مع وجود اإلقناع واالقتناع يتح ّقق اليقني
معىن اليقني -مع كلمة ( )Convaincreاليت ّ
واالعتقاد ،وقد حلّت موسوعة الالند الفلسفيّة هذا اإلشكال بالقول إ ّن هنالك تقابالً قد وقع بني اللفظتني:
( )Convaincreو( )Persuasionوليس ترادفاً ،من حيث إ ّن اللفظة األوىل تعين اإلقناع من خالل احلجج
للوصول إىل احلقيقة ،واللفظة الثانية تعين احلمل على اإلقناع من خالل اخليال واالنفعال ،ليس يف سبيل الوصول إىل
احلقيقة فقط ،بل يف سبيل اخلطأ أحياناً( ،)29وهو فهم يتقارب مع معىن اإلقناع اصطالحاً مثلما سنالحظ الحقاً.
مادة (ق ن ع) هلا معنيان لغويّان ،مها :السؤال
وتتّفق املعاجم العربيّة يف أغلبها -القدمية واحلديثة -على أ ّن ّ
والتذلّل ،والرضى( ،)30واجلامع بني املعنيني هو الرضى ،إذ أ ّن السؤال والتذلّل يوصل يف نتيجته إىل الرضى والقناعة من
خالل حتقيق هدف السؤال ،وهذا املعىن هو األدخل يف الداللة اللغويّة لكلمة (إقناع) عند أهل اللغة.
وتغرياته عرب
االصطالحي لكلمة (إقناع) ضمن مفهوم البالغة فهو أمر حيتاج إىل استقراء
ّأما املعىن
تارخيي لتبدالته ّ
ّ
ّ
العريب) إىل ما سيأيت الحقاً،
استقرت عليه اللفظة ،وسنرجيء احلديث عن هذا املسار
الزمن للوصول إىل ما ّ
(الغريب و ّ
ّ
فليس هدفنا  -هنا -االستدالل بالتعريفات الكثرية لإلقناع أو مثلها للبالغة ،وإّمنا هدفنا هو الوقوف على ما يربط
حجاجي يسعى إىل حتقيق اإلقناع.
فكل خطاب
البالغة باالقناع الذي ميثّل بدوره أساساً ّ
مهماً من أسس احلجاجّ ،
ّ
لقد وردت تعريفات كثرية لإلقناع ولكن ما يوضح ماهيّته أو يكشف عن حقيقة معناه ميكن اختصاره بأقوال
حم ّددة ،من أمثلة:
 -تعريف توماس شايدل ( )Thomas Scheidelلإلقناع بأنّه :حماولة واعية للتأثري يف السلوك(.)31

 ) 28ينظر على سبيل املثال :املنهل ،قاموس فرنسي -عريب ،سهيل أدريس ،900 :املورد ،قاموس انكليزي -عريب ،منري البعلبكي.677 :
 ) 29ينظر :موسوعة الالند الفلسفيّة ،أندريه الالند ،تعريب :خليل أمحد خليل ،230 :آليّات االقناع يف اخلطاب القرآينّ (رسالة
ماجستري) ،هشام بلخري.16 ،15 :
30
مادة ( قنع).298 ،297 /8 :
) ينظر :لسان العربّ ،
31
النص واخلطاب واالتصال ،حممد العبد.192 :
) ينظرّ :

الفكري أو
 تعريف هنريش بليث ( )Heinrich F. Plettله بأنّه :قصد املتح ّدث إىل إحداث تغيري يف املوقفّ
العاطفي عند املتل ّقي(.)32
ّ
كل
ن
أ
)
Kenneth
Andersen
أندرسني(
كينيث
و
)
Howard
Martin
(
تني
ر
ما
ارد
و
ه
من
كل
ّ ّ
 رؤية ّرد فعل على أفكار القائم باإلتصال(.)33
اتصال هدفه اإلقناع ،وذلك أنّه يبحث يف ّ
ومياثل هذه التعريفات تعريفات أخرى وردت يف كتب الدارسني املعاصرين من العرب وهي ال ختتلف من ناحية
34
نتوصل إىل أ ّن اإلقناع
العامة اليت طرحها مماثلوهم من الدارسني الغربيّني( ) ،ومن خالل هذه التعريفات مجيعاً ّ
الفكرة ّ
عاطفي للمتل ّق ّي ،فهو ((
فكري أو
هو :عمليّة عقليّة أساسها اإلتّصال بني طرفني لغرض إحداث التأثري يف موقف
ّ
ّ
مؤسس على قصد ،ومخطط له سلفاً وفق استراتيجيّة معينة ،ووفق أهداف
جهد اتّصالي
لساني بالدرجة األولىّ ،
ّ

المتلقي وإذعانه؛ لتعديل سلوكيّاته ومواقفه الشخصيّة في ظروف مقاميّة معيّنة ))(،)35
معيّنة ،من أجل استمالة
ّ
مبين على قصد اإلغراء واإلغواء كان اهلدف من اإلقناع متعة شخصيّة ال غري (إمتاع) ،وإن كان
فإن كان مقام الكالم ّ
املقام قائماً على اسرتاتيجيّة إقناعيّة عقليّة حبتة سيطرت احلجج املنطقيّة لتوجيه فكر املتلقني( ،)36فمقام الكالم هو
الذي حي ّدد اهلدف الذي سيسري إليه اإلقناع عرب آليّاته.
احلتمي ج ّداً حماولة
يف مقابل (اإلقناع) يف البالغة الغربيّة نتوقّف قليالً عند مفهومها يف (البالغة) العربيّة ،إذ من
ّ
إجياد مدى التقارب بني البالغتني؛ أل ّن اإلقناع -بوصفه مفهوماً عقليّاً -نشأ يف أحضان اخلطابة الغربيّة وارتبط بالبالغة
املنبثقة عنها ،فضالً عن أ ّن البحث جبملته يتح ّدث عن البالغة اإلقناعيّة جبزئيها( :الغربيّة ،والعربيّة).
ترتبط البالغة العربيّة يف تعريفاهتا اللغويّة اليت نُقلت عن القدماء باإلبالغ أي اإليصال ،والوصول إىل الغاية ،ويف
املتلقي ،فالبالغة (( من قولهم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها ،وبلّغتها
االصطالحي ارتبطت بقصد التأثري يف
معناها
ّ
ّ

فسميت بالغة ألنّها تنهي المعنى إلى قلب
غيري ،ومبلغ الشيء منتهاه ،والمبالغة في الشيء االنتهاء إلى غايتهُ ،
السامع فيفهمه ))(.)37

غرضي اإلقناع واإلمتاع ،من أمثلة ما يأيت:
وقد أخذت أشكال التأثري يف املتلقي عرب البالغة صوراً متع ّددة من
ّ

 ) 32ينظر :البالغة واالسلوبية ،هنريش بليث ،ترمجة :د .حممد العمري.102 :
33
احلجاجي ،دراسة يف وسائل االقناع :حممد العبد ،ضمن كتاب :احلجاج مفهومه وجماالته.678 :
النص
) ينظرّ :
ّ
 ) 34ينظر على سبيل املثال :الصورة االشهارية ،آليات االقناع والداللة ،سعيد بنكراد ،188 -187 :كيف نقنع اآلخرين ،عبد اهلل بن
حممد العوشن ،26 :االتصال االجتماعي ودوره يف التفاعل االجتماعي ،إبراهيم أبو عرقوب ،189 :اإلقناع والتأثري ،دراسة تأصيلية دعوية
(مقال) ،إبراهيم بن صاحل احلميدان.49 :
 ) 35آليّات االقناع يف اخلطاب القرآينّ.27 :
 ) 36ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب :عبد اهلادي بن ظافر الشهري.444 :
 ) 37كتاب الصناعتني.6 /1 :

احلجة العقليّة ،ويتح ّقق هذا اجلانب من خالل صور متع ّددة عند
أوالً :اإلقناع ،ويتعلّق باجلانب
الفكري القائم على ّ
ّ
القدماء ،من أمثلة:

فبأي
 اإلفهام :يقول اجلاحظ (( :مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنّما هو الفهم واإلفهامّ ،شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن المعنى ،فذلك هو البيان في ذلك الموضوع))( ،)38وقال أيضاً (( :البالغة
أن ال يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق ،وال يؤتى الناطق من سوء فهم السامع ))( ،)39فالبالغة هي عمليّة

تواصل مبنيّة على طرفني ،أحدمها يؤثر يف اآلخر لغرض حتقيق اإلفهام.

بالحجة،
الحجة))( ،)40وهي أيضاً (( :البصر
بالحجة :البالغة :هي (( إصابة المعنى ،والقصد إلى
 البصرّ
ّ
ّ
بالحجة أن يدع اإلفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان طريق اإلفصاح
والمعرفة بمواقع الفرصة ،ومن البصر
ّ

وعراً ،وكانت الكناية أحصر نفعاً))( ،)41فالبصر باملواقع اليت حتدث تأثرياً أكرب هو صورة من صور البالغة وهلذا
املرجوة منها.
يكون اللجوء إىل الكناية بدالً من اإلفصاح يف هذه احلالة أمراً واجباًكي تتح ّقق الفائدة واملنفعة ّ
ويسمى أيضاً مطابقة الكالم ملقتضى احلال ،يقول اجلاحظ (( :ينبغي للمتكلّم أن يعرف
 -مناسبة المقام للمقالّ ،

ولكل
لكل طبقة من ذلك كالماً ّ
أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاالت ،فيجعل ّ
السكاكي (( :ال يخفى عليك أ ّن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام الشكر يباين
حالة من ذلك مقاماً ))( ،)42وقال
ّ
ذم))( ،)43فيكون بذلك (( مدار حسن
مقام الشكاية ،ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ،ومقام المدح يباين مقام ال ّ
الكالم وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال وعلى ال انطباقه))(.)44

ثانياً :االمتاع ،ويعتمد التحسني يف العرض والتزيني له ،من أمثلة:

 حسن المعرض (( :البالغة ما تبلغ به قلب السامع فتم ّكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولةومعرض حسن ،وإنّما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطاً في البالغة؛ أل ّن الكالم إذا كانت عبارته رثّة

يسم بليغاً وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى ))(.)45
ومعرضه خلقاً لم ّ

يحتج للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود ،وللمحمود
 التحسين والتقبيح (( :أعلى رتب البالغة أنّ
حتى يصير في صورة المذموم))( ،)46وقيل أيضاً (( :اللسان الذي يروق األلسنة فإظهار ما غمض من الح ّق،
وتصوير الح ّق في صورة الباطل))(.)47

 ) 38البيان والتبيني.76 /1 :
 ) 39البيان والتبيني.61 /1 :
 ) 40العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،أبن رشيق القريواينّ.245 /1 :
 ) 41كتاب الصناعتني.6 /1 :
 ) 42البيان والتبيني.139 ،138 /1 :
 ) 43مفتاح العلوم.256 :
 ) 44مفتاح العلوم.175 :
 ) 45كتاب الصناعتني.10 :
 ) 46كتاب الصناعتني.19 :
 ) 47البيان والتبيني ،113 /1 :وينظر :كتاب الصناعتني.59 :

ومبوجب هذه التعريفات واألقوال عن البالغة عند القدماء فإ ّن البالغة تلتقي يف وظائفها مجيعاً مع اإلقناع يف أ ّن
احلجة والدليل ،قد يكون
ومتلقي) ،هتدف اىل التأثري يف
(باث
كليهما عمليّة تواصليّة بني طرفني ّ
املتلقي ،تقوم على ّ
ّ
ّ
قصدي بامتياز ،وهذا
العقلي ال يغيب عنهما ولو للحظة فهي تعبري
غرضها اإلمتاع أو اإلقناع ،ويف احلالتني فإ ّن الفكر
ّ
ّ
خاص بالبالغة اإلقناعيّة.
املفهوم ّ
وعلى الرغم من هذه التوافقات الفكريّة يف املفهوم -بني البالغة العربيّة والبالغة اإلقناعيّة -إال أنّنا ال حنملها على
التام يف اجلزئيّات فالدراسات العربيّة املعاصرة تشري إىل وجود توافقات يف الغالب ولكنّها قد تشري إىل وجود
التطابق ّ
احلق بالتوقّف حلظة قبل الشروع بتطبيق
افرتاقات ضمناً ومن دون وعي أحياناً من قبل الدارسني ،وهذا األمر يعطي ّ
حىت ،وهو
كل ذاك أو يف بعضه ّ
جتربة لغويّة متكاملة ذات خصائص تكوينيّة معيّنة وحم ّددة على جتربة أخرى ختتلف يف ّ
اللحظي للتفكري قبل أن ننطلق
ما سنفعله يف استعراض موضوعات البحث ،فكأ ّن البحث مبجمله يش ّكل هذا التوقّف
ّ
تبين
إىل التطوير والتحديث ملفاصل البالغة العربيّة ،وال يعين هذا الكالم أنّنا نرفض هذا التطوير مطلقاً وإّمنا ندعو إىل ّ
فكر ينظر إىل هذه اخلصوصيّة الذاتيّة ومن مث ينطلق ومبا يتناسب معها.
 -إشكاليّة المصطلح (البالغة -الخطابة):

املتوجه لدراسة (البالغة اجلديدة) هو ترمجة مصطلح
العريب
إصطالحي يعرتض الدارس
أهم إشكال
ّ
لعل ّ
ّ
ّ
ّ
( )rhétoriqueوحتديد ما يقابله يف اللغة العربيّة من :البالغة فقط ،أو اخلطابة فقط ،أو الدمج بينهما ،مث إ ّن

دال على بالغة أدبيّة إمتاعيّة ،أو على بالغة إقناعية إفهاميّة ؟ ،ولإلجابة عن
مفهوم داللة البالغة فيه ،ما هو؟ هل هو ّ
هذه األسئلة املشكلة ينبغي الرجوع إىل موقف الدارسني املعاصرين ،وبيان طريقة تعاملهم مع ترمجة املصطلح ،ومع
التدقيق سنجد ّأهنم قد انقسموا أمام هذا املصطلح أقساماً متع ّددة ،فهناك َم ْن ترمجه إىل (البالغة) فقط ،وهناك َم ْن
ترمجه إىل (اخلطابة) فقط ،وهناك َم ْن زاوج بني (البالغة) و(اخلطابة) ،فإذا كان حتديد الرتمجة بإحدى الكلمتني (البالغة
أو اخلطابة) يع ّد أمراً وارداً وممكناً ،فإ ّن أمر اجلمع بينهما يع ّد أمراً الفتاً لالنتباه وحيتاج إىل وقفة ،فما هو التربير الذي
التوجه لتفسري سبب اجلمع بينهما ؟
وضعه أصحاب هذا ّ
الويل ،وعائشة جرير يف مق ّدمة ترمجتهما لكتاب( :البالغة ،مدخل
ممّن جلأ إىل اجلمع بني (البالغة -اخلطابة) حممد ّ

لدراسة الصور البيانيّة) لفرانسوا مورو ،حيث كتبا (( :ينبغي ،قبل االنتقال إلى تأطير الصور البيانيّة ضمن األدوات
التعبيريّة الفنيّة ،أن نلقي الضوء على مصير صرح البالغة -الخطابة ،إذ أنّها قد لقيت حتفها في مرحلة معيّنة من

الفلسفي الذي كان يبعث
المحسنات البالغيّة المعنى
عوض ذوق تصنيف
التأريخ ،...لقد ماتت البالغة حينما ّ
ّ
ّ

الحياة في إمبراطوريّة البالغة المترامية األطراف ،ويحافظ على األجزاء مجتمعة بربطها باألوركانون أو الفلسفة
األولى))( ،)48وهذا الكالم يوحي أ ّن تركيب (البالغة -اخلطابة) مل يكن تركيباً صافياً عرب املراحل الزمنيّة السابقة،
باحملسنات والصور من جهة ،واخلطابة وارتباطها بالفلسفة من جهة أخرى كانا يتنافسان معاً للظهور
فالبالغة وارتباطها ّ
عرب مراحل التأريخ املختلفة ،فعندما خيفت بريق أحدمها يف مرحلة ما يعود ليظهر بريق اآلخر يف مرحلة أخرى وهكذا،
 ) 48البالغة ،مدخل لدراسة الصورة البيانيّة ،فرانسوا مورو ،ترمجة :حممد الويل ،وعائشة جرير.12 :

فكأ ّن الرتكيب (البالغة -اخلطابة) الذي يدعو إليه مرتمجا الكتاب هو الرتكيب الذي تتساوى فيه اجلهتان (اإلمتاع،
اللفظي والتصوير البياينّ والفلسفة.
واإلقناع) ومبا تنطويان عليه من مفاهيم التحسني
ّ
الويل املقصود من مجع (البالغة مع اخلطابة) بشكل أكثر وضوحاً حينما يربط ترمجة املصطلح
ّ
ويوضح ّ
حممد ّ
ضل ترجمة (بالغة)
ضل ترجمة (خطابة) حينما يكون المقصود بالغة الحجاج ،ونف ّ
مبضمون الداللة ،إذ يقول(( :نف ّ

المحسنات ))( ،)49وبذلك يكون مجعه بني (البالغة  -اخلطابة) مقصوداً منه الداللة
حينما يكون المقصود بالغة
ّ
احملسنات جمموعة مع الفلسفة ،فللبالغة أجزاء متع ّددة ينبغي مجعها مع بعضها بعضاً وليس اختزاهلا يف جزء
على بالغة ّ
واحد ،يقول حممد الويل (( :إ ّن واحداً من األسباب الداعية إلى موت البالغة يكمن في اختزالها إلى جزء واحد

من أجزائها .وبهذا فقدت الرابط الذي يقرنها بالفلسفة عبر الجدل ))( ،)50ومبوجب ذلك تكون (البالغة

اإلقناعيّة احلجاجيّة) هي البالغة ا ليت تقرن مسة التحسني يف الكالم مع الفلسفة ،فال غىن هلا عن املنطق والفلسفة
احملسنات والصور من غري فلسفة ،وما يقابل اخلطابة ويساويها
لغرض حتقيق اإلقناعّ ،أما (البالغة) العاديّة فهي بالغة ّ
هي (البالغة اإلقناعيّة)(.)51
احلل الوحيد الذي ميكن
ويلجأ حافظ إمساعيلي علوي إىل األمر نفسه من املزاوجة بني املصطلحني؛ ألنّه بالنسبة له ّ
املصطلحي يف ترمجة مصطلح ( ،)rhétoriqueإذ يقول (( :كانت غايتنا األولى
من خالله التخلّص من اإلشكال
ّ

مصطلحي :بالغة وخطاب ،انطالقاً من ترجمة كلمة ريطوريا إلى العربيّة من جهة ،والنظر إلى
هي حسم مشكل
ّ
تردد كبير :هل نعتمد البالغة
ما تعنيه في الدرس الحديث ،وهذا ما لم نستطع إليه سبيالً ،فوجدنا أنفسنا أمام ّ

أم نعتمد الخطابة ؟ وبما أ ّن ترجيح أحد المصطلحين على اآلخر يجب أن ينبني على اعتبارات دقيقة ال
يستطيع لها هذا التقديم فقد حاولنا االحتفاظ بالمصطلحين ))(.)52
العمري يقرتح ترمجة الريطوريقيّة
وقد حاول بعض الدارسني تقدمي مقرتحات واجتهادات لرتمجة املصطلح ،فمحمد
ّ
األرسطيّة بلفظة (خطابيّة) يف مقابل لفظة (شعريّة) اليت رّكزت على جمال التخييل ،وهو قد استعمل أيضاً لفظة
اإلقناعي) مقابل ترمجة املصطلح (.)53
(اخلطاب
ّ
يتغري حبسب الثقافات واحلقب ،إذ يقول (( :وإذا كان بوسع
ّأما موقفه من (البالغة) فهو يرى ّأهنا مفهوم
تأرخيي ّ
ّ

مكون ،ويعتبره
ُمنتِج الخطاب
يخي معيّن أن ينظر من زاوية ّ
مكوناً على ّ
خاصة فيغلّب ّ
البالغي في سياق تأر ّ
ّ
كل
سرها -كما عبّر القدماء -فإ ّن مؤرخها ،والراصد لنظريّتها ّ
أساس البالغة ،أو ّ
العامة مطالب باستيعاب ّ
التوجهات التي
كل ّ
الرؤى ،وفهم ّ
سر انتسابها إلى البالغة ،إي أنّه مطالب بكشف الجوهر المشترك الكامن بين ّ

نقدي لبناء نسق جديد،
تحمل هذا االسم ،وليس من ح ّقه أن يزّكي أحدها أو يقصي اآلخر إال في إطار عمل ّ

 ) 49االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية.12 :
 ) 50البالغة ،مدخل لدراسة الصور البيانية.12 :
 ) 51ينظر :احلجاج مدخل نظري تارخيي ،ضمن كتاب :احلجاج  ،مفهومه وجماالته ،حممد الويل.75 /1 :
 ) 52احلجاج ،مفهومه وجماالت ،مقدمة الطبعة االوىل ،حافظ امساعيل علوي ،44 /1 :هامش رقم (.)15
 ) 53ينظر :البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول.32 :

أي حين ينتقل من التأريخ إلى التنظير ،وقد يحدث ذلك في إطار المؤلف الواحد ))( ،)54فقد تكون (بالغة)
احملسنات والصور ،أو قد تكون (بالغة) خطابيّة فقط
فلسفيّة إقناعيّة ضمن فرتة زمنيّة معيّنة ،وقد تكون (بالغة) تعتمد ّ
التأرخيي والثقافة االجتماعيّة اليت عاشت فيها،
ضمن فرتات زمانيّة أخرى ،فالذي حي ّدد مفهوم البالغة هو السياق
ّ
ولكن صورها أو جزئيّاهتا تتع ّدد فقد يربز بعضها على حساب اآلخر مبوجب احمليط
كل األحوال موجودة ّ
فالبالغة يف ّ
السياسي وغريها).
الفكري و
التأرخيي (
الثقايف و ّ
ّ
ّ
ّ
لكل منها عالقة باخلطاب وحاجة
ويُرجع
ّ
العمري أسباب اضطراب مفهوم (البالغة) إىل كوهنا ملتقى لعلوم خمتلفة ّ
إىل استنطاقه وكشف جانب من أسراره ،فهي تغ ّذت من النحو واملنطق ومن علوم اللسان املختلفة؛ لذا يكون أمراً
طبيعيّاً لو ّأهنا ّبرزت ِع ْلماً على آخر أو جزئيّة على أخرى حبسب الوضع الذي يستدعي ظهوره يف مرحلة تأرخييّة
ما(.)55
واضطراب الرتمجة ملصطلح ( )rhétoriqueعند الدارسني املعاصرين انسحب أيضاً إىل ترمجة الالحقة يف كتاب
بريملان وتيتيكاه (( ،)La nouvelle rhétorique.Traité de I'argumentationمصنّف يف
احلجاج) ،إذ ترجم الالحقة بعضهم بـ(اخلطابة اجلديدة) ،يف حني ترمجها آخرون بـ(البالغة اجلديدة) ،أو قاموا بدمج
املصطلحني معاً فرتمجوه بـ (خطابة -بالغة) ،فالذين ذهبوا إىل ترمجة الالحقة بـ(اخلطابة اجلديدة) أمثال :عبد اهلل صولة
لويل يف مقاله( :السبيل إىل البالغة الباتوسيّة
يف كتابه (احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبيّة) ،وحممد ا ّ
األرسطيّة) ،وعلي الشبعان يف مقاله ( :احلجاج وقضاياه من خالل مؤلّف روث آموسي (احلجاج يف اخلطاب) )،
وأمحد يوسف يف مقاله( :البالغة السوفسطائيّة وفاحتة احلجاج) ،وعبد العايل قادا يف كتابه (بالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة
أرسطي وأنّه مبوجب ذلك وضع نظريّة
فلسفي
وتطبيقيّة)( ،)56فهم قد نظروا إىل أ ّن بريملان وضع اخلطابة يف نسق
ّ
ّ
ّي،
متكاملة استقلّت باخلطابة الربهانيّة ّ
عما سواها ،يقول حممد الويل (( :هذه الخطابة تعيش اليوم حالة من التشظ ّ
استقل شاييم بيرلمان بالخطابة البرهانيّة ،القريبة الصلة بالجدل ،وضع بها نظريّة كاملة في كتابه :مصنّف في
فقد
ّ
الحجاج :الخطابة الجديدة))(.)57

األرسطي ،حيث ال تخفى
الفلسفي
ويقول أمحد يوسف (( :ستجد خطابة بيرلمان الجديدة ضالّتها في النسق
ّ
ّ

ويظل يالزمه خالفاً لبعض االعتقاد الشائع
العالقة الوطيدة بين الحجاج والمنطق الذي ال ينفصل عن الواقعّ ،

العمري.113 /1 :
بالغي ،فما البالغة ؟ ،ضمن كتاب :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،حممد
 ) 54احلجاج مبحث
ّ
ّ
بالغي ،فما البالغة؟ .115 /1 :
 ) 55ينظر :احلجاج مبحث
ّ
 ) 56ينظر :احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبيّة ،عبد اهلل صولة ،28 :ومقال :السبيل إىل البالغة الباتوسيّة األرسطيّة،
الويل ،743 /1 :ومقال :احلجاج وقضاياه من خالل مؤلّف روث آموسي (احلجاج يف اخلطاب) ،علي الشبعان،925 /1 :
حممد ّ
ومقال :البالغة السوفسطائيّة وفاحتة احلجاج ،هتافت املعىن وهباء احلقيقة ،أمحد يوسف ،680 /1 :وبالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة تطبيقيّة،
عبد العايل قادا.157 :
 ) 57السبيل إىل البالغة الباتوسيّة األرسطيّة.743 /1 :

من عدم التمييز بين المنطق الصوري ومنطق أرسطو .وهذا المنحى في التفكير واالستدالل كان أش ّد وطأة على
البالغة السوفسطائيّة في تقويض ركائزها؛ ألنّها كانت مرتبطة أش ّد ما يكون االرتباط بالواقع ))(.)58

وللدكتور عبد العزيز قادا وجهة نظر مقبولة يف ترمجة الالحقة بـ (اخلطابة اجلديدة) يتابعها جبديّة يف الطرح واستعمال
الفرعي لكتاب بريملان ال تكون منطقية إال برتمجتها بـ(اخلطابة اجلديدة)
األدلّة اليت تسند رأيه ،فهو يرى أ ّن ترمجة العنوان
ّ
وليس برتمجتها بـ(البالغة اجلديدة) لعدم وجود مرجعيّة بالغيّة تسندها ،وريطوريقيّة بريملان تتسع للمنطق بأنواعه وبالتايل
فهي ليست خطابة أرسطو واجلدل ،وال هي بالبالغة والبيان بل هي كل ذلك معاً ،وعلى ذلك ال ميكن أن خنتزل
وسعنا اخلطابة لتتّسع للمنطقني :الصوري واملائع ،أو أضفنا للبالغة -
ريطوريقا أرسطو يف البالغة أو يف اخلطابة إال إذا ّ
األقل -آليّات املنطق املائع(.)59
على ّ
يف مقابل ذلك جند أن بعض الدارسني جلأ إىل ترمجة الحقة كتاب بريملان وتيتيكاه بـ( البالغة اجلديدة) ،أمثال:
النص) ،وحممد سامل حممد األمني الطلبة يف كتابه( :احلجاج يف البالغة
صالح فضل يف كتابه( :بالغة اخلطاب وعلم ّ
املعاصرة ،حبث يف بالغة النقد للنصوص احلجاجيّة) ،وحممد الويل يف مقاليه( :مدخل إىل احلجاج :أفالطون وأرسطو
بالغي ،فما البالغة ؟)،
العمري يف مقاله( :احلجاج مبحث
تارخيي) ،وحممد
نظري
ّ
وشاييم بريملان) ،و(احلجاج ،مدخل ّ
ّ
ّ
وعبد اهلل صولة يف مقاله ( :البالغة العربيّة يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج) ) ،ورضوان الرقب يف مقاله:
التداويل وآليّات اشتغاله) ،وأمحد يوسف يف مقاله( :السيميائيّات واحلجاج ،مقاربة يف املرتكزات
احلجاجي
(االستدالل
ّ
ّ
االبستيميّة) ،وعبد العزيز حلويدق يف مقاله ( :األسس النظريّة لبناء شبكات قرائيّة للنصوص احلجاجيّة)( ،)60ومجيعهم
ينظرون إىل أ ّن (مصنّف يف احلجاج) كان يرّكز على عمليّة توسيع مضمون البالغة القدمية وإعادة بعثها من جديد
الويل(( :إضافة بيرلمان :توسيع البالغة إلى الحدود البعيدة ،وذلك عبر دمج
مبضامني إضافيّة ،يقول حممد ّ
الموحد الذي دعاه :البالغة الجديدة
العملي ،في هذا النموذج
اليومي
عامة والتحاور
ّ
الجدل ،واالنسانيّات ّ
ّ
ّ
61
باحملسنات والصور البالغيّة ما عادت تنفع أو ما عادت حت ّقق الفائدة يف اخلطاب إن
))( ) ،فالبالغة العاديّة املرتبطة ّ
مل تقرتن باجلدل والفلسفة كي تؤدي دورها وأثرها يف إقناع املتلقني؛ وهو ما انتبه إليه بريملان يف مصنّفه وحاول بعث
البالغة من جديد يف صورة جديدة وجنح يف ذلك.

 ) 58البالغة السوفسطائيّة وفاحتة احلجاج ،هتافت املعىن وهباء احلقيقة.680 /1 :
 ) 59ينظر :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،مقدمة الدكتور عبد الرزاق بن نور.34 ،26/1 :
60
الويل ،92/1 :ومقال :مدخل إىل احلجاج :افالطون وارسطو وشاييم بريملان،
) ينظر :مقال :احلجاج ،مدخل ّ
رخيي ،حممد ّ
نظري تا ّ
العمري ،117/1 :ومقال :البالغة العربيّة يف ضوء البالغة اجلديدة
الويل ،33 :ومقال :احلجاج مبحث بالغي ،فما البالغة؟ ،حممد
ّ
حممد ّ
(أو احلجاج) ،عبد اهلل صولة ،127 /1 :واحلجاج يف الب الغة املعاصرة ،حبث يف بالغة النقد للنصوص احلجاجية ،حممد سامل حممد األمني
التداويل وآليّات اشتغاله ،رضوان الرقب ،67 :ومقال :السيميائيّات واحلجاج ،مقاربة
احلجاجي
الطلبة ،104 ،102 :ومقال :االستدالل
ّ
ّ
يف املرتكزات االبستيميّة ،أمحد يوسف ،86/2 :ومقال :األسس النظريّة لبناء شبكات قرائيّة للنصوص احلجاجيّة ،عبد العزيز حلويدق/2 :
.555
 ) 61احلجاج مدخل نظري تارخيي.92 /1 :

العمري أ ّن البالغة نشطت وانبعثت من جديد يف العصر احلديث من خالل مصنّف بريملان وتيتكاه بعد
ويرى حممد
ّ

أن مجدت لفرتة من الزمن ،إذ يقول (( :وقد برهنت هذه العودة النشطة للبالغة على أنّها تجيب عن أسئلة ال
يمكن للمداخل األخرى أن تجيب عنها .إ ّن البالغة يمكن أن تغيّر جلدها ولكنّها ال تختفي إال لتظهر في لباس

جديد ))(.)62

العمري يف أ ّن البالغة انبعثت من جديد يف أثناء حديثه عن مصنّف بريملان وتيتيكاه ،إذ
ويتفق عبد اهلل صولة مع
ّ

يقول(( :وقولهما جديدة يقتضي وجود بالغة قديمة ،وهذه البالغة القديمة هي بالغة أرسطو (أو خطابة أرسطو)

من ناحية ،والبالغة األوربيّة السائدة في القرن التاسع عشر وما قبله من ناحية أخرى ))( ،)63فنقطة ارتكاز
البالغة اجلديدة هي العقل والكالم ،إذ ُميثل العقل بـ(إذعان العقول) ،والكالم بـ( تقنيّات اخلطاب) ،وهذا األمر يعين أ ّن
بالغة بريملان (البالغة اجلديدة)  -من وجهة نظر عبد اهلل صولة -تعتمد اللوغوس باملعىن املزدوج لكلمة ) )Logosيف
اليونانيّة ،من :العقل والكالم(.)64
وما نراه أ ّن الغالبيّة العظمى من الدارسني ترمجوا الحقة كتاب بريملان بـ(البالغة اجلديدة) ،هذا إذا ما أضفنا إىل
اجملموع الدارسني الذين خلطوا بني املصطلحني (البالغة) و(اخلطابة) ولكنّهم اتّفقوا على ّأهنا (جديدة) ،أمثال :حممد
الويل ،وعبد اهلل صولة ،وأمحد يوسف فيبدو لنا أنّه كان هناك شبه إمجاع أو شبه ميل شديد حنو (البالغة) وليس
خاصة باخلطابة لتستطيع حتقيق أثرها بفاعليّة وإقناع املقابل.
(اخلطابة) ،وذلك من خالل إعطاء البالغة امتيازات ّ
ورغب بعض الدارسني يف التخلّص من هذه االشكاليّة يف ترمجة الحقة كتاب بريملان مثلما فعلوا يف ترمجة مصطلح

( )rhétoriqueفجمعوا املصطلحني معاً ،أمثال :حافظ إمساعيل علوي ،إذ يقول (( :إ ّن صفة الجديد التي
تح ّدث عنها المؤلّفان -بيرلمان وتيتيكا -تعني ضمنيّاً أ ّن هناك خطابة (بالغة) قديمة .فإذا كانت الخطابة
(البالغة) الجديدة مطابقة للحجاج في منظورهما ،فإ ّن فهم مرامي هذه التسمية ال يمكن أن يتأتّى إال بالوقوف

وقفة متأنية على المقصود بالخطابة (البالغة) القديمة التي حاوال من خالل مصنّفهما إخراجها من دائرة الحجاج
))(.)65

عما كان يزعجهم وين ّفرهم
ّأما إذا ّ
تفهمنا رغبة البعض يف تقريب املصطلح إىل اجلمهور العريض من الناس ،والتخلّي ّ

من اخلطابة يف املاضي سواء يف الثقافة الغربيّة أم يف الثقافة العربيّة اإلسالميّة فإنّنا نضع مصطلح ()rhétorique
لفظي حيصل حوله
ضمن قائمة املصطلحات اليت يصعب ترمجتها إىل العربيّة من دون إثارة مشاكل لعدم وجود مقابل ّ
إمجاع( ،)66وقد تنبّه قدماء العرب من الرتامجة إىل هذه املسألة ولذلك مل يضعوا ترمجة أمام هذا املصطلح وإّمنا أبقوا عليه
بالغي ،فما البالغة ؟  ،119 /1 :وينظر .117
 ) 62احلجاج مبحث
ّ
 ) 63البالغة العربيّة يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج).127 /1 :
 ) 64ينظر :البالغة العربية يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج).132 /1 :
 ) 65احلجاج ،مفهومه وجماالته ،مق ّدمة الطبعة األوىل.45 /1 :
 ) 66ينظر :احلجاج مفهومه وجماالته ،مق ّدمة الطبعة الثانية ،د .عبد الرزاق بنّور.35 /1 :

كما هو فأمسوه بـ( ريطوريّة) أو (ريطوريقا) فنقلوا املعىن حرفيّاً( ،)67وبذلك لن تكون الثقافة العربيّة ال (اخلطابة اجلديدة)
وال (البالغة اجلديدة) بل كليهما ،فإذا اعتمدنا آراء بريملان يف سلسلة مقاالته التوضيحيّة كانت (اخلطابة اجلديدة)
ألخذها طريق األدب مع التخلّص من التهمة السفسطائيّة القدمية وتزويق الكالم الفارغ ،وإذا اعتمدنا التقاليد العربيّة
كانت (البالغة اجلديدة) التساعها للمحاججة باعتبارها اجلزء
املنسي من خطابة أرسطوّ .أما إذا نظرنا آنيّاً ال زمانيّاً
ّ

الغريب بـ(البالغة
فيما يفرتض أن تكون ( )rhétoriqueيف الثقافات الغربيّة فإنّه يفرتض ترمجتها باعتماد سياقها
ّ
اجلديدة) ،يف حني أنّنا لو اعتمدنا التقاليد األرسطيّة يف الثقافة العربيّة فيفرتض أن ننقلها بـ(اخلطابة اجلديدة) باعتبارها
متأصلة يف
شراحه ،وهكذا ال ميكننا التخلّص من ازداوجيّة ّ
اخلطابة اليت كان يراها أرسطو بالفعل ال كما ّأولت من قبل ّ
ولكل قاريء مقاييسه يف الرفض والقبول(.)68
لكل دارس أسبابه وحججه يف االختيارّ ،
ويظل ّ
الزمان واملكان ّ
 مسارات وظيفة اإلقناع في البالغة الغربيّة:متثّل بالغة اإلقناع أو احلجاج (( منطلق البالغة الغربيّة وسمتها المميّزة ،حيث انبثقت من رحم الفلسفة
وقوة ))( ،)69فضالً عن ّأهنا قد
والجدل ،وغطّت مناحي الحياة في المجتمع
اليوناني ،ومنحت القول سلطة ّ
ّ

احملسنات االسلوبيّة،
ش ّكلت مصدراً النبعاث البالغة احلديثة بعد عصور طويلة احنصر فيها االهتمام بالصورة واحللية و ّ
حىت أضحت البالغة (خمتزلة) حبسب تعبري جريار جنيث الشهرية ،بل و(ميّتة) بتعبري روالن بارت( ،)70وسنحاول هنا
ّ
أهم مالمح البالغة األرسطيّة -مثلما يُطلق عليها -من خالل مساراهتا اإلقناعيّة عرب التأريخ ،كوهنا
الوقوف على ّ
األساس الذي قامت عليه أغلبيّة النظريّات البالغيّة واللغويّة اليت نشأت فيما بعد ،وال سيّما النظريّات احلجاجيّة.
ارتبطت نشأة البالغة اإلقناعيّة األغريقيّة بقضايا امللكيّة اليت اقيمت بعد سقوط الطاغيتني جيلون(  )elonوهيريون
( ،)Hieronإثر انتفاضة دميقراطيّة ،خالل القرن اخلامس قبل امليالد ،وقد تطلّبت تلك القضايا امتالك امل ّدعني
القدرة على إقناع جلان التحكيم الشعبيّة اليت متّ تعيينها للفصل يف الدعاوى الناجتة عن هتجري أهل صقليّة ومصادرة
ممتلكاهتم ومتليكها للمرتزقة ،فاحتاج الرجوع إىل الوضع السابق فرتة من النزاعات القضائيّة لتحديد حقوق امللكيّة
مكونة من هيئآت شعبيّة كربى من
للمواطنني؛ إذ كانت غري واضحة متاماً ،فتش ّكلت حماكم من منط جديد كانت ّ
احمللّفني ،وهؤالء يلزم إقناعهم التمتع بـالفصاحة والبالغة الكافية ،فالبالغة مبا هي إقناع كانت على صلة باالحتكام إىل
بالبت والفصل بني املتنازعني( ،)71وهذه الفصاحة والبالغة  -بطبيعة احلال-
املؤسسات القضائيّة اليت كانت تضطلع ّ
ّ
ال ميكن أن تتأتّى من دون تعليم ودراسة وتدريب ،فانربى املتق ّدمون يف هذا الشأن إىل حماولة توفري ما يناسب وظيفة
املهم من اللغة.
التعليم هلذا اجلانب ّ

 ) 67ينظر :املصدر السابق.34 /1 :
 ) 68ينظر :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،مقدمة الدكتور عبد الرزاق بن نور ،36 /1 :احلجاج يف البالغة املعاصرة.105 :
 ) 69بالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.5 :
 ) 70ينظر :بالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.5 :
 ) 71ينظر :البالغة القدمية ،روالن بارت ،ترمجة :عبد الكبري الشرقاوي ،38 :وبالغة اإلقناع يف املناظرة ،د .عبد اللطيف عادل.28 :

يقول الدكتور جابر عصفور إ ّن (( البالغة نشأت مالزمة للخطابة ،ولم تفارق ما ارتبط بها من مخايلة اإلقناع،
وما تؤديه هذه المخايلة من وظيفة آيدلوجيّة تتصل بإيقاع التصديق في النفوس ))()72؛ لذلك مل يكن غريباً أن

تؤرخ احلضارة الغربيّة مليالد بالغتها بأوىل احملاكمات اليت إحتضنتها (صقليّة) حول امللكيّة؛ فكان املهاد الذي تش ّكلت
فيه بالغة اإلقناع فضاء خالفيّاً ودميقراطيّاً يف الوقت نفسه ،خالفيّاً ألنّه جمال للمنازعة واجلدال واخلصومة ،ودميقراطيّاً
للمؤسسات القضائيّة(.)73
ألنّه يقوم على أساس االحتكام
ّ
املادة اجلديدة امباذقليس
الفن ،وكان ّأول أساتذة هذه ّ
وقد ش ّكلت جمهودات السوفسطائيّني اللبنات األوىل يف هذا ّ

األغرجنيت ( ،)d'agrigente Empédocleوكوراكس (()Coraxق 5قبل امليالد) تلميذه الذي يع ّد ّأول من
توسع
أخذ أجرة مقابل دروسه ،فوضع كوراكس مصنّفاً حت ّدث فيه عن قواعد الرتتيب ،وتناول مسألة االحتمال اليت ّ
املادة أثينيّة يف نشوئها ،مييّزها
فيها فيما بعد تلميذه تسياس (( )Tisiasق 5قبل امليالد) لتصبح موضوعات هذه ّ
استعمال الصوت اإلنساينّ باعتباره وسيلة التواصل واإلقناع .وقد انبثقت هذه القدرة يف حتقيق الغاية التعليميّة عند
وسهل حيازهتم آلليّات
اخلاصة على النزال
السوفسطائيّني من قدرهتم
فن القولّ ،
ّ
الكالمي واملساءلة؛ ممّا م ّكنهم من ّ
ّ
ماسة إىل خنبة تث ّقف
اإلقناع ،فوضعوا قواعد وأصول تستنبط من خالهلا قواعد اخلطابة وقوانينها ،وأصبحت احلاجة ّ
بالسوفسطائي ريتور
وتدرهبم على حسن استعمال الكالم يف اجملالس السياسيّة والقضائيّة ،وهذه املهمة انيطت
الرعيّة ّ
ّ
وفن احلوار ،والقدرة على تعبئة
( )Rhetorالذي كان يتل ّقى مقابالً ماديّاً نظري تلقينه صناعة حسن صرف الكالم ّ
النفوس وحتريك العواطف واستمالة الوجدان إلحداث التأثري وحتقيق اإلقناع املنشود(.)74
اإلقناعي الذي ميّز بالغة السوفسطائيّني -وهم حمرتفو الذكاء حبسب تسميتهم أو احلكماء -ال ميكن
إ ّن األفق
ّ
فصله عن انشغاالهتم السياسيّة والتعليميّة ،فقد كانوا معنيّني بتنشئة املواطن ،وتشكيل الرأي العام ضمن صراع املواقع
خلطايب مبا هو قول يفوق املعارف البشريّة األخرى مبا ميتلكه من ّقوة وفعاليّة؛ إذ
والسلطة داخل اجملتمع ،فاعتربوا القول ا ّ
هو أعلى سلطة لتحقيق االعتقاد وبناء املعرفة ،ووصل اإلنسان واملدنيّة باخلري والنافع(.)75
وجاءت بعد ذلك أعنف الردود على السفسطائيّني ،على وجه اخلصوص ،من سقراط (ت 399ق.م) وأشياعه
الفالسفة الذين استنكروا أسلوهبم ،ورأوا أ ّن بالغتهم متثّل هتديداً خطرياً على اللوغوس ومستقبل الدميقراطية يف أثينا
أحد وجوه التضليل هذه
كلّها ،فسعوا سعياً حثيثاً لتخليص اخلطابة من غوايات التضليل والتشكيك -مثلما يرون ،-و ّ
منطق البالغة القائم على التأثري يف نفوس املتل ّقني وقناعاهتم ولو على حساب احلقيقة ،فحاول سقراط تأسيس منطق

 ) 72بالغة املقموعني (مقال) ضمن :اجملاز والتمثيل يف العصور الوسطى.7 :
 ) 73ينظر :بالغة االقناع يف املناظرة.28 :
 ) 74ينظر :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،مقدمة الطبعة االوىل ،46 /1 :احلجاج ،مدخل نظري تارخيي ،75 /2 :بالغة االقناع يف املناظرة:
.29
 ) 75ينظر :بالغة االقناع يف املناظرة.30 ،29 :

بديل خيلّص اخلطابة ممّا علق هبا من مغالطة ومناورة وتالعب بعواطف اجلمهور وعقله ،وتشذيب نظرية العلم منها،
العقلي اخلالص(.)76
بإقامتها على املعيار
ّ
توخت منظورات الفالسفة النظر إىل البالغة من خالل نفعيّتها أو عدمه ،ولعلّه استناداً إىل هذه الغاية ،بل
لقد ّ
الفلسفي ،فقيامها على مبدأ التناقض
ولعدم حت ّققها  -بالنسبة هلم -أقصاها أفالطون (ت 375ق.م) من صرحه
ّ
املثبّت للطرح ونقيضه يف الوقت نفسه ينايف احلقيقة الفلسفيّة املبحوث عنها -عندهم ،-مث إ ّن البالغة موجودة يف عامل
التوصل إليها باالستدالل املعقول وليس بالكالم البليغ؛ ولذلك صنّفها ضمن اخلطابات املضلّلة للعقول،
ويتم ّ
اجلوهرّ ،
فخ اإلقناع ،والبديل الذي يضعه
وحصرها -بالتايل -يف إثارة أهواء املخاطبني وحتريك انفعاالهتم واإليقاع هبم يف ّ
بالغي قائم على احلوار املتبادل بني طرفني ن ّدين وخمتّصني يف اجملال املطروح للمناقشة،
أفالطون هو القبول بشكل
ّ
وحيث ال يتم االحتكام إال إىل املعرفة فمن املؤكد أن يتح ّقق اإلقناع من دون التأثر بأي نوع من أنواع السلطة
القهريّة(.)77
إ ّن فعاليّة القول ترتبط حبسب (أفالطون) بقدرة منتجه على تنظيم خطابه ضمن بنية متماسكة ومتكاملة ،وهو ال
يقبل باالنتقاالت اجلزافيّة بني أجزاء املوضوع ،ومن مث يرفع االنتظام يف القول إىل مقام الضرورة البالغيّة ،وهو يشرتط
يف األقوال الوحدة املوضوعيّة ،وهي وحدة طاملا نشدها يف الفكر كما يف الوجود(،)78
(فن
خطايب جديد
أسس له منط
واقتفى أرسطو (ت 323ق.م) أثر أستاذه نفسه و ّ
ّ
ضمنه يف كتابه ّ
خاص به ّ
ّ
سيستمر حضورها يف مؤلّفات الدارسني حىت العصر احلديث ،و((
أهم املصنّفات األغريقيّة اليت
ّ
اخلطابة) الذي يع ّد من ّ
لقد فصل أرسطو منذ البداية بين الشعريّة والخطابيّة مؤّكداً ارتباط األولى بالمحاكاة ،بينما تدرس الثانية السبل
المؤدية إلى اإلقناع ،إقناع في مجال المحتمل والمسائل الخالفيّة القابلة للنقاش ،ففي صنعة الخطابة ننتقل من

يتطور الخطاب في صنعة الشعر من صورة إلى أخرى ،وهذا التفريق بين الصناعتين
حجة إلى حجة ،فيما ّ
(الشعر والخطابة) هو جوهر البالغة األرسطيّة ودليل صفائها وانتسابها إليه ))( ،)79فلقد أدرك أرسطو أ ّن للبالغة
خصوصيّتها اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار ال أن ُهتمل  -مثلما فعل شيخه ،-فالبالغة ليست علميّة أو يقينيّة وإّمنا
األقل(:)80
هي تنبين على االحتمال والتوقّع يف داخل اجملتمع اإلنساينّ وعالقاته .ولعلّه إدراك مدعوم بعاملني على ّ

 ) 76ينظر :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،مقدمة الطبعة االوىل.49 ،48 :
77
صمود ،11 :احلجاج وبناء
) ينظر :يف اخللفيّة النظريّة للمصطلح ،ضمن كتاب :أهم نظريّات احلجاج يف التقاليد الغربيّة ،محّادي ّ
الدهري ،4 :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،مقدمة الطبعة االوىل ،49 /1 :احلجاج مدخل نظري
اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة ،أمينة
ّ
تارخيي.79 ،77 -75 :
 ) 78ينظر :بالغة االقناع يف املناظرة ،43 :واحلجاج مدخل نظري تارخيي.78 :
 ) 79بالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة ،27 ،26 :وينظر :البالغة القدمية ،38 :ومقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح ،ضمن كتاب:
صمود38 :
أهم نظريات احلجاج ،محّادي ّ
 ) 80ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة ،5 ،4 :وبالغة االقناع يف املناظرة..48:

متضادين بالنسبة جململ القضايا مثار اخلالف بني املتخاطبني ،وهنا تظهر وظيفة البالغة يف
 منطق االحتمال ملنطقنيّ
لكل حالة من احلاالت ،فتكون الوسيلة املناسبة لتوحيد اجملتمع.
قدرهتا على إجياد التأثري املناسب ّ
ئي ليس بالضرورة أن يكون عينه ،وإّمنا قد يكون شيئاً آخر ميثّله،
 ّتصوره للمعرفة القائم على التع ّدد ،فالشيء املر ّ
املتأصل يف اهلويّات الكائنة واملمكنة مدعاة إىل إقامة جدل يوصل إىل إدراك املختلف بينها،
وعلى هذا فاالختالف ّ
وإجياد ما قد يؤالفها.
وبذا تكون البالغة األرسطيّة احتماليّة وتع ّدديّة ،تبين عمليّة اإلقناع على عقلنة اخلطاب من دون إلغاء مبدأ التأثري
اإلستشاري ،والقانوينّ ،احمليلة على القسمة الثالثيّة
بوساطة األهواء؛ لذلك مشلت جممل أمناط اخلطابات :الربهاينّ ،و
ّ
املعروفة لألنواع اخلطابيّة ،وأعطت األولويّة للغة أو اللوغوس(.)81
ومن مثّ انتقل مركز اجلذب -يف البالغة -هذا الذي احتلته اللغة مع أرسطو إىل مرحلة أخرى مع شيشرون
منظري البالغة الرومانيّة ليكون عمادها عنصر (اخلطيب) ،باعتباره منظومة
أهم
(()Ciceronت  43ق.م) ّ
ّ
أحد ّ
اخلطايب
الفن
اللغوي و
مجاليّة منوذجيّة شاملة للجانبني:
األخالقي ،قابلة للتأثري يف املناحي السياسيّة والقانونيّة؛ ذلك أ ّن ّ
ّ
ّ
ّ
عنده وعند كانتليان (()Quintilienت 100ب.م) من بعده قام على قدرة اخلطيب البيانيّة من جهة ،وعلى سريته
األخالقيّة اليت يسعى إىل تلبّسها اجتماعيّاً بوصفه ممثالً لقيم يُفرتض احتذاؤها والسري على منواهلا من جهة أخرى؛
ولذلك ُع ّد اخلطيب رمزاً للفضيلة ،ومثاالً لصنعة اخلطابة ،متم ّكناً من القدرة اإلقناعيّة املطلوبة؛ وبذلك انتقلت البالغة
التصورين ،فإذا كانت البالغة عند
لعل الفرق واضح بني ّ
من حموريّة اللغة عند اليونان ،إىل حموريّة اخلطيب عند الرومان و ّ
حر ال يُلزم اجلمهور بتل ّقي خطابات وقبوهلا ،إال بقدر تالؤمها واعتقاداته وأفكاره ،استناداً إىل بنية
أرسطو نتاج فكر ّ
املضاد ،فإ ّن البالغة الرومانيّة ظلّت رهينة املؤسسة اخلطابيّة اخلاضعة لرتاتبات اجتماعيّة
مزدوجة تقبل الطرح والطرح
ّ
شك يف أ ّن البالغتني صادرتان عن مفهومني
وسياسيّة ،مستجيبة ملواضعات موجهة حتكم عالقة اإلرسال بالتل ّقي ،وال ّ
اخلاص(.)82
كل مرحلة مبنطقها
ّ
خمتلفني لإلنسان والفكر والتاريخ ميّزا ّ
مث أخذت البالغة بعد ذلك -يف املرحلة احلديثة -توجهني بارزين ،حنا أوهلما منحى جدليّاً ،متأثراً مبنهج رينيه
ديكارت(( )Rene Descartesت1650م) الذي اعتمد قواعد منهجيّة ذات خطوات حتليليّة ،مبدؤها املسلّمة
ومنتهاها الرتكيب ،مروراً بالتفكيك والربهنة ،فاعتُمدت هذه املنهجيّة يف البالغة وصيغت على أساسها أجزاء النسق
البالغي املصطلح عليها تباعاً باجياد مصادر األدلّة ،وترتيب أقسام القول ،واألسلوب ،مثّ الذاكرة فاإللقاء ،وهذه
ّ
حيركها هاجس حبث جوانب التضليل واحلدس
ياضيّ ،
األفكار اليت دخلت البالغة كانت منجذبة إىل التحليل الر ّ
التوصل إىل نتائج تتّسم بالضبط والصرامة العلميّني ،وهذا املنعطف الذي
واحلقيقة يف اإلقناع ،وحتدوها الرغبة يف
ّ
شهدته البالغة ناتج عن إعادة مساءلة اجملتمع ملسلّماته ،يف عالقتها بالواقع واملتخيّل ،ووليد ميل واضح حنو عقلنة
أدواره وجماالته.
 ) 81ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.5 :
 ) 82ينظر :املصدر نفسه.

حىت صارت تُعرف به من خالل اإلسهامات الفرنسيّة،
متوجهاً إىل مرادفتها باألسلوب ّ
ّأما املنحى الثاين فكان ّ
كل من جمازات دومارسيه (1730()Du Marsaisم) ،وصور
فأضحت اللغة اجملازيّة على أثره ،موضوع دراسة ّ
اخلطاب لدى فونتانيه (1820()Fontanierم) ،استقصاء منهما ألدواهتا وصورها ،ممّا سيكون له األثر الواضح يف
قراءات بالغيّة جديدة وعلى رأسها (األسلوبيّة)(.)83
لقد ّأدى كال التوجهني إىل وقف البالغة على عقالنيّة أو انزياح أقصيني ،وبالتايل إىل حجبها حىت منتصف القرن
العشرين ،حيث ستنبعث يف السنوات اخلمسني الالحقة من رماد تراكم املقاربات اللغويّة ،وعلى رأسها اإلسهامات
لكل من بريملان ( ،)perelmanوجروفيمو( ،)Groupemuوهي األعمال اليت كان هلا أثرها يف جت ّدد
البلجيكيّة ّ
مرة أخرى -باعتبارها مساراً حجاجيّاً معقوالً من ناحية ،وإجراءاً
البالغة ،ولو على حساب شطرها إىل شطرينّ -
أسلوبيّاً من ناحية ثانية(.)84
لقد استطاعت البالغة أن تنفض عنها غبار السنني وتنبعث من جديد يف العصر احلديث بفضل االنقالبات
مضادة
الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة واالقتصاديّة اليت شهدها العصر ،إذ تولّدت بسبب من ذلك خطابات وخطابات ّ
نابعة من تيارات متصارعة أذكتها وسائل اإلتصال؛ الرتباطها أساساً مبقاصد التأثري واإلقناع ،فاستدعت احلاجة حماولة
املنطقي واللساينّ (حيث
الفلسفي
األديب (حيث يهيمن التخييل) ،واجملال
اسرتجاع البعد املفقود للتجاذب بني اجملال
ّ
ّ
ّ
يهيمن التداول)(.)85
يصرح:
ولقد ارتبطت هذه احلركات التجديديّة للبالغة بالعودة إىل أرسطو وجعل متنه منطلقاً هلا ،فبريملان -مثالًّ -
(( إن العمل الطويل النفس الذي خضت فيه مع أولبريشت تيتيكاه هو الذي قادنا إلى نتائج غير متوقّعة إطالقاً،
نتائج كانت بالنسبة إلينا كشفا ألمر كان محجوباً عنّا ،أال وهو أنّه ال يوجد منطق للقيم ،وأ ّن ما نبحث عنه كان

فن اإلقناع واالقتناع
قد عولج من طرف مبحث ضارب في القدم،
منسي حاليّاً ومستهجن هو البالغة ،أيّ :
ّ
))(.)86
مفصل يعترب احلجاج خطاباً،
لقد أعاد بريملان (اللغة) يف ش ّقها
تصوره ،وجعلها حم ّ
تأملي ّ
اجلديل إىل قطب ّ
ّ
ط مشروع ّ
ذا استدالل منظّم ،باحث عن القيم ،متوجه إىل (جمتمع كوينّ) ،مث إنّه يف ش ّقه اآلخر حيرص على استجالب مؤازرة
تأملي ،يراعي االعتبارات الذاتيّة اليت عمل النموذج العقالينّ على تالفيها؛ ولذلك
تتم إال داخل فضاء ّ
اآلخرين اليت ال ّ
وثقايف ،وباعتباره تصنيفات من
اجتماعي
نفسي و
صارت نظريّته قائمة على ّ
ّ
ّ
تصور احلجاج بوصفه فعالً متصالً بسياق ّ
 ) 83ينظر :املصدر السابق.6 :
 ) 84ينظر :املصدر نفسه.
 ) 85البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ، 13 :بالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.28 ،

،perleman ch: L’empire rhétorique,Librairie philosophique, Paris 1988, P. 9 ) 86
نقالً عن :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.30 :

متحركة بني البالغة واجلدل،
التقنيات احلجاجيّة ّ
اجملردة يف اآلن ذاته ،فيكون -تبعاً لذلك -قد أقام نظريّته على حدود ّ
فالبالغة احلجاجيّة عند بريملان مل تكن حصراً على الصور اجملازيّة ،وال برهنة ديكارتيّة صارمة بقدر ما هي عقالنيّة خارج
األنظمة الصوريّة للعلم ،واحتماليّة من دون تضليل ،هدفها دراسة التقنيّات اخلطابيّة اليت من شأهنا إحداث أو زيادة
موافقة اآلخرين على الطروحات املق ّدمة إليهم بقصد قبوهلا(.)87
طبيعي ينسخ املنطق
ّأما توملني ( )Toulminفيذهب غري املذهب البريملاينّ أل ّن حافزه البحث عن منطق
ّ
بضل املنطق وإن كانت تأىب التقيّد به ،ومع ذلك فإ ّن مجيع اجلهود احلديثة املبذولة كانت
الصوري ،فبالغته
ّ
تستضل ّ
ّ
األرسطي الذي ينبين على اإلقناع باعتماد
حتاول بناء مفهوم عام للبالغة يستوعب املفهومني السائدين :املفهوم
ّ
األديب الذي جيعل اخلطاب هدفاً يف ح ّد ذاته فيبحث يف صور األسلوب؛ وبذلك تتولّد بالغة
اخلطاب ،واملفهوم
ّ
اخلطايب(.)88
التداويل
الشعري و
جديدة رائدها التأثري والتفعيل ،بالغة ينصهر فيها
ّ
ّ
ّ
عامة)(1970م) ،وحمورت مشروعها حول
بينما اقرتحت (مجاعة مو) مقاربة بنيويّة للصور البيانيّة امستها (بالغة ّ
نسي
نوعيّة اللغة األدبيّة ،وجعلتها موضوع دراسة كاملة ،ومع ّأهنا عملت يف اجتاه إعادة الصلة بالتقليد
البالغي الفر ّ
ّ
لدومارسيه وفونتانيه فقد ظلّت من أكثر البالغات اليت ج ّددت البحث يف األسلوب بدجمه داخل إشكاالت اللسانيّات
احلديثة(.)89
شك يف أ ّن مفهومها سواء يف الفرتتني التأسيسيتني األغريقيّة
لقد جرت البالغة وفق تطوراهتا جماري متع ّددة ،وال ّ
والرومانيّة ،أم أبّان عصر النهضة ،وصوالً إىل انبعاثها يف القرن العشرين بقي مرتبطاً باملرحلة التأرخييّة اليت صدر عنها،
شىت ،تراوحت بني العقالنيّة النسبيّة،
تفرقت يف مسالك متع ّددة ،ولبست حلالً ّ
وبتصوراهتا للمعرفة والعامل؛ لذلك ّ
والربهنة الصارمة ،واجلماليّة األدبيّة ،واالحتماليّة التعدديّة اليت ومسته بسمات الضالل (أفالطون) ،وذاتيّة القيم (سيسرون
الصوري (توملني) ،واالستدالل املعقول
وفن القول ( بالغة دو مارسيه -فونتانييه ومجاعة مو) ،واملنطق شبه
وكانتليان)ّ ،
ّ
النموذجي ذو القيم
اإلشكايل املتع ّدد عند أرسطو ،واالنسان
كل مسة أشكاالً من املخاطبني :الكائن
ّ
(بريملان)  ،أفرزت ّ
ّ
العليا لدى الرومان ،واملستمع الكوينّ عند بريملان(.)90
لكل مرحلة بالغتها فإنّه من املؤّكد أنّه ال وجود للبالغة مبعزل عن صورة معيّنة
وإذا كان من
البديهي أن تكون ّ
ّ
لإلنسان وللتاريخ ولنوع املسافات بني الكلمات واألشياء ،بني املنزاح من الكالم ومعقوله ،ومن مثّة ضرورة إعادة
مساءلة هذه العالقات ،بل إ ّن إحياء البالغة رهني باجياد منوذج تفكري وحلول آخر حملّه(.)91
 ) 87ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب.7 :
 ) 88ينظر :البالغة واالسلوبية ،هنريش بليت ،ترمجة حممد العمري ،15 :احلجاج وبناء اخلطاب ،7 :بالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة:
.29
 ) 89ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.7 :
 ) 90ينظر :املصدر نفسه.
 ) 91ينظر :املصدر نفسه.

الزمين وتباين منطلقاهتا ومقاصدها متحورت
إ ّن اختالف هذه ّ
التصورات اليت أفرزهتا تلك التنظريات على تباعدها ّ
اإلقناعي للبالغة ،اإلمتاع باعتباره :إجراءات أسلوبيّة ،واسرتاتيجات استهوائيّة ختاطب يف
اإلمتاعي و
حول اجلانبني:
ّ
ّ
تبين مواقف معضدة
األول أحاسيس اجلمهور ،وتسعى إىل حتريك عواطفه ،مستهدفة التأثري الفاعل للدفع إىل ّ
املقام ّ
للخطاب املتوجه به إليها ،وبالتايل قبول قضيّته عن محاسة ال رويّة ،يف مقابل اإلقناع وجوهر األطروحة واألطروحة
استداليل منظّم ،احملتمل للمعقول واملقبول من الرأي املخالف(.)92
املنبين على مسار
ّ
املضادة ذات ّ
ّ
التوجه ّ
 -البالغة العربيّة وعالقتها باالقناع:

ونصاً ال يمكن فهم ّأوله إال بعد قراءة آخر سطر منه ))( ،)93وقد
(( تعتبر البالغة العربيّة بناء متكامالً ّ
لعل من أمهّها البحوث اليت اتّصلت بالقرآن الكرمي لغة
أسهمت ع ّدة عوامل على نشأة التأليف فيها ّ
وتطور موضوعاهتاّ ،
النص من خصومة نقديّة بني أنصار
النص
الشعري من خالل ما أثاره هذا ّ
وإعجازاً ،وتركيباً وبناءً ،فضالً عن دراسات ّ
ّ
القدمي وأنصار اجلديد ،وتبعاً لذلك فقد اختلفت ظروف نشأة البالغة عند العرب إختالفاً جذريّاً عن نشأهتا عند
الغرب ،ففي حني نشأت عندهم نشأة فلسفيّة منطقيّة ،جند البالغة العربيّة قد نشأت يف أحضان الشعر ،الذي ميتاز
وحىت يف تعامل الدارسني مع القرآن الكرمي ذهب أكثرهم إىل أ ّن فضله يرجع
النثريّ ،
بصورته وشكله املخالف للكالم ّ
إىل شكله وهيأته ،وتصاريف الكالم فيه ،وقليلون َم ْن ذهبوا إىل أ ّن عظمته مستقاة من احلجج الواردة فيه أو من
السياسة اليت ينتهجها يف الوصف(.)94
البالغي وإثرائه وفتحه على كثري من اجملاالت
وكان للمؤثّرات االجنبيّة -أيضاً -دور ال يستهان به يف تطور الدرس
ّ
واحلقول اجملاورة له يف الثقافات :الفارسيّة واهلنديّة واليونانيّة اليت كان حضورها فاعالً قويّاً يف البالغة العربيّة ،وال سيّما
الثقافة اليونانيّة من خالل القراءات اليت تناولت كتب أرسطو بالرتمجة واالختصار والشرح ،فالتأثّر ثابت باألدلّة والقرائن
اللفظيّة واملعنويّة بشهادة ن ّقادنا القدامى أنفسهم (.)95
التطوري لوجدنا أنّه قد تنازعها تيّاران بارزان :تيّار اإلمتاع
ولو نظرنا إىل البالغة العربيّة نظرة فاحصة عرب تأرخيها ّ
املرتبط بسؤال الغرابة واالنزياح والبديع ،وتيّار اإلقناع املرتبط بسؤال املناسبة املقاميّة التداوليّة ،ويع ّد اجلاحظ
عريب وضع نظريّة متكاملة
(ت255ه) هو املؤسس للتيّار الثاين ،والواضع خلصائصه ،فضالً عن أنّه يع ّد ّأول مفكر ّ
خاص جيب أ ْن تُراعى فيه باإلضافة إىل
للكالم ،وهو املظهر
اجملردة ،الذي يُنجز بالضرورة يف سياق ّ
العلمي لوجود اللغة ّ
ّ
كل ما يقوم بني هذه العناصر (غري اللغوية) من
الناحية اللغويّة مجلة من العوامل كالسامع واملقام وظروف املقال ،و ّ

 ) 92ينظر :املصدر السابق.8 :
 ) 93احلجاج يف البالغة املعاصرة.209 :
 ) 94ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،209 :وسائل االقناع يف خطبة طارق بن زياد ،دراسة حتليلية يف ضوء نظرية احلجاج (رسالة
ماجستري) :سليمة حمفوظي.23 :
 ) 95ينظر :يف بالغة اخلطاب االقناعي ،د .حممد العمري ،22 :و احلجاج يف البالغة املعاصرة.210 :

يعرب عنها بـ (الغاية ومدار األمر) حجر الزاوية يف هذا البناء الهنا مولد اللحمة واهلدف الذي
وحتتل الوظيفة اليت ّ
روابطّ ،
تسعى هذه األطراف إىل حتقيقه من اإلقناع(.)96
و(الكالم)  -يف نظر اجلاحظ -ال ميكن متييزه عن (البالغة) ،فهو يف نظره يضطلع يف حياة الفرد بوظيفتني
أساسيّتني ،مها:
 الوظيفة اخلطابيّة (احلجاجيّة اإلقناعيّة) ،وما يتّصل هبا من إلقاء وإقناع واحتجاج ومنازعة ومناظرة ،وأساسهااحلجة ،ومعرفة أحوال املخاطبني ،ومستويات تقبّلهم ،واختيار املقال املناسب للمقام ،وأحوال
الفصاحة ،وإحكام ّ
اخلطيب ،وكفاءته اللغويّة ،وهيئته ،وصفاته اخللقيّة ،وما حيسن عليه وما يقبح.
يتم إال من وجه اإلفهام
 الوظيفة اإلفهاميّة (الفهم واإلفهام) ،وأساسها عناصر املقام وخصائصه ،فتحقيق التواصل ال ّوالتفهيم أو البيان والتبيني(.)97
العقدي ،إذ كان منخرطاً يف حنلة (املعتزلة) الذين يرون
لقد كانت أسس مؤلّفات اجلاحظ ومنطلقاهتا هو اإلنتماء
ّ
املذهب أثره
يتوخون نصرة مذهبهم واإلقناع به ،فكان هلذا البعد
أ ّن اللغة والبالغة مها سالح املتناظرين واجملادلني ،الذين ّ
ّ
اإلقناعي للقول ،وبقدرته على التأثري يف
لعل اهتمامه باخلطبة يدعم إقراره بالبعد
يف ربط البالغة بالوظيفة اإلقناعيّة ،و ّ
ّ
املتل ّقي(.)98
ومتثّل البالغة عند اجلاحظ وسيلة للتأثري يف املستمعني واستمالتهم وإقناعهم بالرأي ،فبالغة القول تكمن يف قدرته
كل ما تُستمال به القلوب وتُثىن به األعناق .وتشديد
على حتويل حياد املتل ّقي أو معارضته إىل جتاوب ،وباستعماله ّ
كل من أفهمك حاجته فهو
اجلاحظ على اإلفهام ال يعين تقليله من القيمة األدبيّة للخطاب ،فهو ّ
يصرح بأنّه ليس ّ
بتخري األلفاظ،
حمكوم بالبيان ،وإّمنا يكون بإفهامك الكالم على جماري العرب الفصحاء ،ومن هنا جاء اهتمامه ّ
العي واحلبسة وضيق الصدر ،والقدرة على اإلبالغ ،والبصر
واعتدال الداللة ،واملشاكلة يف املعىن ،والسالمة من ّ
باحلجة(.)99
ّ
تصور اجلاحظ -يعين الفهم واالفهام بالوسائل اللغويّة وغري اللغويّة ،فعلى (( قدر وضوح الداللة
إذاً البيان -يف ّ
وصواب اإلشارة وحسن االختصار ودقّة المدخل ،يكون إظهار المعنى ،وكلّما كانت الداللة أوضح وأفصح،

 ) 96ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،213 :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.118 ،117 :
 ) 97ينظر :التفكري البالغي عند العرب ،محادي صمود ،195 :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،212 :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة
وتطبيقيّة.119 :
اإلسالمي (أطروحة دكتوراه ،عبد اللطيف عادل ،48 :البالغة العربية  ،أصوهلا وامتداداهتا:
 ) 98ينظر :خطاب املناظرة يف الرتاث العريب
ّ
 ،196بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.118 ،117 :
 ) 99ينظر :البيان والتبيني ،8 /2 ،162 ،137 ،116 ،77 ،55 ،14 /1 :خطاب املناظرة ،51 :البالغة العربية ،اصوهلا
وامتداداهتا ،200 :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.122 -120 :

وكانت اإلشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجح ))( ،)100فالوظيفة األساسيّة للبيان هي حتقيق االستمالة واإلقناع .وقد
اخلطايب ،إذ يقول (( :ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني ،ويوازن
ربط اجلاحظ حت ّقق هذه الوظيفة مبراعاة املقام
ّ

ولكل حالة من ذلك
لكل طبقة من ذلك كالماً
ّ
بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاالت ،فيجعل ّ
مقاماً))( ،)101فهو يثبّت هنا أ ّن العالقة بني املتكلّم والسامع قائمة على مراعاة املقام واحلال ،فهي شرط أساس
حلدوث التواصل بني الطرفني.
مادته البالغيّة على الربط بني املقام واملقال ممّا ّأدى إىل بروز مفهوم النسبيّة يف حتديد بالغة
لقد أقام اجلاحظ ّ
102
الخاصة التي تقتضيها فئات
موجهاً ،أي مكيّفاً بحسب الحاجات
ّ
النص( ) ،فالقول ((ال يقنع إذا لم يكن ّ
ّ
يتوجب على المتكلّم أن يوائم بين
المخاطبين ،فالوضعيّات تختلف ،والمراتب تتباين ،واألفهام تتفاوت ،لذلك ّ
كل قوم بقدر طاقاتهم ،والحمل عليهم
طبقات القول وطبقات أحوال المستمعين؛ أل ّن مدار األمر على إفهام ّ
على أقدار منازلهم))( ،)103وهذا الدفاع عن مقام الكالم يعكس حرصاً على وظيفة اإلقناع وغايتها.

وختريه
ونلحظ حضور البالغة اإلقناعيّة يف كتابات اجلاحظ من خالل ع ّدة حماور اعتىن هبا ،مثل عنايته باللفظ ّ
ومتخرياً وسليماً من الفضول ،وبريئاً من
ليكون لفظاً بالغيّاً يؤدي وظيفته اإلقناعيّة على أكمل وجه ،فيكون كرمياً
ّ
التوسط
التعقيد لتتعلّق به النفوس ،وتتّصل به األذهان ،وتلتحم به العقول ،وترتاح إليه القلوب ،وأن يكون جامعاً بني ّ
واالعتدال فال يكون سوقيّاً وحشيّاً وال مبالغاً يف هتذيبه ،وأن يكون اللفظ مشاكالً للمعىن ليح ّقق القصد واملنفعة،
حىت يتّصل باألذهان ويؤثّر يف القلوب
وبذلك يكون اللفظ عنده جامعاً بني الوظيفة التزينيّة والوظيفة التداولية التأثرييّةّ ،
ويصبح وسيلة لتحقيق القصد من اخلطاب(.)104
اخلطايب والرافد
وعلى الرغم من اجلهد الذي بذله اجلاحظ يف اجلمع بني رافدين كبريين يف دراسة الكالم ،مها الرافد
ّ
الشعري إال أنّه مل ينل اهتمام الالحقني إال من جهة ما فيه من التعريفات البالغيّة ،ومقاييس ووجوه يف املعىن الضيّق
ّ
105
النص من جهة ما فيه من حلية وزينة وشكل ( ).
املقتصر على باب العبارة ،وجمال املقاييس املتعلّقة ببالغة ّ
واذا ما استثنينا قراءة ابن وهب (ت بعد  335ه) ملشروع اجلاحظ اليت ماتت يف املهد تقريباً بسبب انفتاحه على
الشعري ورّكزت عليه من
وتوسعه يف التفريعات املنطقيّة فإنّنا جند أ ّن البالغة ارتبطت فيما بعد باجلانب
الفكر اليوناينّّ ،
ّ
اهلجري ،وظهرت بعده الكثري
أسسه ابن املعتّز (296ه) يف الثلث األخري من القرن الثالث
خالل منشأ البديع الذي ّ
ّ

 ) 100البيان والتبيني ،77 /1 :وينظر :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.122 :
 ) 101البيان والتبيني ،139 ،138 /1 :وينظر :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.122 :
 ) 102ينظر :التفكري البالغي عند العرب ،214:بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.124 :
 ) 103خطاب املناظرة ،53 ،52 :وينظر :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.124 :
 ) 104ينظر :البيان والتبيني ،8 /2 ،137 ،55 /1 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقيّة.122 ،121 :
 ) 105ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،278 ،277 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.35 :

أهم دعائمها ،ومع
من املصنّفات اليت احتفت إحتفاء ّ
احملسنات دون بالغة اخلطابة اليت ح ّدد اجلاحظ ّ
خاصاً ببالغة ّ
اهلجري غدت البالغة مرتبطة أساساً بالوجوه والصور وأساليب أداء املعىن وأمناط البديع (.)106
مطلع القرن الرابع
ّ
حملسنات يعود إىل عوامل متع ّددة( ،)107منها:
ويرى الدكتور محادي صمود أ ّن احنسار البالغة اخلطابيّة على حساب ا ّ
الثقايف ،ويتمثّل يف هيمنة الشعر على باقي أصناف القول يف الثقافة العربيّة قبل نزول القرآن.
 العاملّ
الديين ،ويتمثّل يف حبث اإلعجاز القرآينّ ،فقد برع العرب يف الشعر فكان اإلعجاز يف اخلطاب مناط أساليب
 العامل ّالقول ال مناهج األدلّة.
فرتحنت السلطة الغالبة يف منطقة اإلقصاء وبسط النفوذ
 العاملالسياسي ،ويتمثّل يف حسم اخلالفات حب ّد السيفّ ،
ّ
فرتتّب على ذلك احنسار مدى االختالف ،وتقلّصت بذلك إمكانات القول.
العريب ،ولكنّها توارت
وعلى الرغم من ذلك فإ ّن الوظيفة اإلقناعيّة للبالغة العربيّة مل تنحسر هنائيّاً من الدرس
البالغي ّ
ّ
التداويل يف
اهتمت بالبعد
خلف وظيفة اإلمتاع اليت أصبحت مركز هذا الدرس وخصيصته ،وإال فالبالغة العربيّة ّ
ّ
للنص البليغ ،وال ينبغي أن نغفل
مفهومها للخطاب ،واعتنت مبناسبة املقال للمقام ،واستحضرت املخاطب يف حتديدها ّ
خاصة بعد اجلهود اليت بذهلا الفالسفة
احملاوالت الرائدة اليت تناولت البالغة باعتبارها فنّاً للتعبري واإلقناع يف اآلن ذاتهّ ،
العرب يف قراءهتم ملتون أرسطو يف الشعر واخلطابة ،ومتييزهم للخصوصيّة الشعريّة (التخييل) واخلصوصيّة اخلطابيّة
يتم استثمار هذه اجلهود بالشكل املطلوب(.)108
(اإلقناع) وما بينهما من تداخل ،وإن مل ّ
األديب سيجد بالغتني :إحدامها بالغة نثريّة تداوليّة بيانيّة
ويرى حممد العمري أ ّن املتتبّع للبالغة يف تاريخ النقد
ّ
كل من (املعاين والبيان) بنظريّة املعىن اليت ولدت يف أحضان نظريّة
خطابيّة ،والثانية بالغة شعريّة بديعيّة ،فقد ارتبط ّ
ومنزه عن شبهة الشعر ،رغب املنظّرون عن مقاربته إعجازيّاً ببالغة منبثقة من
نص مق ّدس ّ
اإلعجاز القرآينّ ،والذي هو ّ
حىت بظهور علوم القرآن الكرمي ،فقد كانت البحوث اإلعجازيّة
اخلطاب
يتغري ّ
الشعري ،ويف الواقع فإ ّن مسار البالغة مل ّ
ّ
جل الدارسني ملسألة
مبنية يف حقيقتها على تقومي النصوص واحلكم عليها باعتبار القرآن ّ
نصاً أدبيّاً بليغاً ّ
متفرداً ،وشغل ّ
العريب ،فلم يولوا كبري عناية للحجج واألدلّة اليت بيّنها القرآن،
اإلعجاز بالبحث يف بالغة القرآن من خالل الشعر
ّ

اإلقناعي( ،)109لكنّهم (( بنوا له
النص قصده
والسياسة اليت انتهجها يف ترتيب احلجج لتتظافر مع الشكل فيح ّقق ّ
ّ
النثري أكثر
الخطابي
النص
بالغة غير شعريّة ،إنّها بالغة مالءمة المعاني لمقتضى الحال والمقام ،بالغة ترضي ّ
ّ
ّ
بالنص
الشعري ،...فالمصدران األساسيّان لهذا المفهوم للبالغة هما مصدران يهتمان ّإما
النص
ّ
مما تنصف ّ
ّ
ّ
فوي وشروط تح ّققه شفويّاً ،سواء تعلّقت بجهاز نطق الخطيب أو هيئته أو باأللفاظ
بالنص
القرآني أو
ّ
النثري الش ّ
ّ
ّ

 ) 106ينظر :البحوث االعجازية والنقد االديب اىل هناية القرن الرابع اهلجري ،عباس ارحيلة ،311 :خطاب املناظرة ،2 :بالغة االقناع،
دراسة نظرية وتطبيقية.36 :
 ) 107ينظر :مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح ،30 -24 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية .39 -37 :
 ) 108ينظر :بالغة االقناع ،دراسة نظرية تطبيقية.41 ،40 :
 ) 109ينظر :البحوث االعجازية والنقد االديب اىل هناية القرن الرابع اهلجري ،366 ،البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،29 :احلجاج
يف البالغة املعاصرة ،257 ،256 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.34 :

مكوناته
وخ ّفتها على اللسان والسمع .فالتياران معا يغيّبان الشعر في استراتيجتهما ّ
مكوناً من ّ
العامة ،ويغيّبان ّ
األساسيّة المميزة له في ممارستهما ))(.)110
توجه البالغة حنو األساليب البديعيّة وتركيزها على وظيفة اإلمتاع إال ّأهنا قد عرفت ضمن الفكر
وعلى الرغم من ّ
اإلسالمي يف فرتات خمتلفة فنوناً من اجلدل واملناظرة واخلالف اليت متّ توظيفها يف ميادين البالغة ،فظهرت مرحلة
العريب
ّ
ّ
من املزج بني البالغتني ميثلها جمموعة من العلماء ،متثّل حماوالهتم حماوالت رائدة يف استثمار اجلهود املبذولة يف جمال
بالغيت الشعر
البالغة اإلقناعيّة ،ومن هذه احملاوالت حماولة :عبد القاهر اجلرجاينّ (ت471ه أو 474ه) يف مزج
ّ
اخلطايب -البديع من جهة ،والبيان واملعاين من جهة أخرى -فاستخلص منهما بالغة جدليّة جديدة أساسها
والنثر
ّ
النص القرآينّ وانسجامه من جهة ،والتأكيد على خصائص البالغة
تفوق ّ
توظيف املعايري واملعطيات التداوليّة إلثبات ّ
تعرضت للعديد من االنتقادات واإلمهال من جهة أخرى(.)111
الشعريّة اليت ّ
البالغي خباصيّتني متعارضتني:
وللجرجاينّ جهد ال يُنكر يف تثبيت البالغة اإلقناعيّة وتطوير مفهومها ،إذ متيّز إنتاجه
ّ
جدايل اعرتض فيه على مقوالت بيانيّة مشهورة ألسالفه من ن ّقاد البالغة ،وخري دليل على ذلك كثرة
أوالمها :أنّه إنتاج
ّ
غي مل يُسبق
املصطلحات اجلدليّة يف مؤلّفاته ،واخلاصيّة الثانية أنّه إنتاج
ّ
تأسيس أنشأ مقوالت وأدوات يف النقد البال ّ
حبق(.)112
مؤسس البالغة العربيّة ّ
إليها ،و ّ
استحق بذلك أن يكون ّ
البالغي عند عبد القاهر اجلرجاينّ يتمثّل يف مفهوم (اإلدعاء) ،إذ حاول
أهم معامل اإلنتاج
ويرى طه عبد الرمحن أ ّن ّ
ّ
ولكل مبدأ من هذه
أن ّ
يبني املقتضيات واملباديء اإلجرائيّة اليت يُبىن عليها مفهوم اإلدعاء ،فع ّددها يف ثالثة مباديءّ ،
املباديء مقتضى يصري إليه القول(:)113
اجملازي.
 مبدأ ترجيح املطابقة ،ويعين احتمال ختريج القول على املعىن الظاهر ،فضالً عن احتماله الداللة على املعىنّ
 مبدأ ترجيح املعىن ،ويعين أ ّن القول يستند اىل بنية استدالليّة.إخباري ال ينحصر يف الربط بني خمرب عنه وخمرب به ،بل ال ب ّد
 مبدأ ترجيح النظم ،ويعين أ ّن القول عبارة عن تركيبّ
الداليل إىل مرتبة
جمرد معناه
من عنصر ثالث هو ذات املخرب ،وبإضافة اجلرجاينّ هذا العنصر يكون قد إنتقل بالقول من ّ
ّ
تتوخى مقتضيات مقام الكالم.
التداول اليت ّ
األول والثاين مفهوم (املعىن) و(معىن املعىن) ،فيكون املعىن (( :المعنى المفهوم من ظاهر
ويرتتّب على املبدأين ّ
ثم يفضي بك إلى معنى آخر
اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة ،وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ّ

 ) 110املوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية :حممد العمري.51 -50 :
 ) 111ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة.263 ،262 :
 ) 112ينظر :اللسان وامليزان ،304 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقيّة.135 ،134 :
 ) 113ينظر :اللسان وامليزان ،306 -304 :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.136 ،135 :

114
ويبني هلم
يصحح للمفهوم
األول حقيقة ،واملعىن الثاين جمازاًّ ،
 ،) ())...وهو هبذا التحليل ّ
املدرسي الذي جيعل املعىن ّ
ّ

املادة اللسانيّة(.)115
األول ،أي :العبارة أو ّ
أ ّن احلقيقة  -يف الواقع -هي املعىن الثاين الذي جتوز فيه ّ
فعرب عنه باملعىن ّ

السطحي الساذج ،بل مداره على البناء والرتكيب والقدرة
فاملعىن يف هذه الظواهر البالغيّة ال يكون مبنيّاً على الوضوح
ّ

التخييليّة للمبدع (( ،فحتّى الكالم البيّن الواضح قد يُبنى بطريقة فنيّة فيه فيقتضي النظر والتأمل ))( ،)116وال
الفلسفي املتعلّق بطبيعة
التحفيزي الذي تنطوي عليه هذه الصور البالغيّة فضالً عن البعد
التأملي
شك يف أ ّن الطابع
ّ
ّ
ّ
ّ
النفس البشريّة ((  ...والمركوزة في الطبع أ ّن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه
كان نيله أحلى وبالميزة أولى ))( )117تؤدي وظيفة تبدو خطابيّة إقناعيّة خالصة ،فإذا كانت مثّة عالقة بني شيئني،

النص ملح إليها بقرائن متع ّددة ،كانت بنيتها املفارقة أكثر إمتاعاً وجاذبيّة ،وكان ال بد من وضع عالمات
وكانت بعيدة و ّ
ّ
حىت يهتدي هبا (القاريء -املخاطب -السامع)(.)118
على طريق املعىن ّ
النص وتأثيره
فـ(( البالغة قد دخلت مع الجرجاني طوراً جديداً لم تعد فيه القيمة األدبيّة مرتبطة بنجاعة ّ
المباشر في متقبّله لحسن لفظه ووضوح معناه وقربه من اإلفهام ،بل أصبحت خصوصيّات في بناء المعاني تُدرك

119
النص على كفاءة قارئه
بالعقل والتدبّر والمثابرة على ّ
التأمل ،ال بوقع األلفاظ في السمع ))( ) ،ومن هنا يعتمد ّ
النص والوقوف على معناه العميق ،ومثلما يبدو واضحاً للعيان فإ ّن اجلرجاينّ كان من أوائل َم ْن لفت
وقدرته على فتح ّ
النص.
االنتباه إىل دور القاريء يف قراءة ّ

توخي معاين النحو ،وإىل
ّأما األثر
النص يف نفس املتل ّقي فقد أرجعه اجلرجاينّ إىل ّ
اجلمايل الذي يثريه ّ
االنفعايل و ّ
ّ
يتفجر يف النفس أوالً؛ ليفيض على الناس نظماً يكون على قدر
الوجوه والفروق اليت من شأهنا أن تكون فيها ،وهو أثر ّ
النص وظيفة تأثرييّة إنفعاليّة
تسلسل نبعه يف نفس املبدع ،مفضياً بالدهشة والل ّذة يف نفس املتل ّقي ،وبذلك يؤدي ّ
وحجاجيّة ،ويكون للرتكيب باإلضافة إىل أبعاده الفنيّة أبعاد عقليّة وتداوليّة وتأثرييّة ،واجلهد الذي بذله اجلرجاينّ عموماً
حاول إظهار البالغة من وجهة نظر اخلطابيّة؛ فكان ذلك سبباً العتنائه باملعىن على حساب اللفظ(.)120
كي
وهذا النوع من البالغة اخلطابيّة املقصديّة التداوليّة -اليت طرحها اجلرجاينّ  -هي ما سيهتم هبا السكا ّ
خاصة ومتميزة يف تاريخ الثقافة العربيّة ،ويعترب كتابه (مفتاح
(ت626ه) ،إذ تع ّد قراءة
السكاكي للبالغة العربيّة قراءة ّ
ّ
 ) 114دالئل االعجاز.263 :
 ) 115ينظر :البالغة العربية ،اصوهلا وامتداهتا.370 :
 ) 116أسرار البالغة.399 :
 ) 117املصدر السابق.118 :
 ) 118ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة.268 :
 ) 119التفكري البالغي عند العرب :محّادي صمود ،532 :احلجاج يف البالغة املعاصرة.275 :
 ) 120ينظر :االثارة (البنية -االثر) ،قراءة يف دالئل االعجاز يف ضوء النقد احلديث ،23 :اخلطاب االقناعي ،201 -200 :بالغة
االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.133 :

العلوم) مبثابة (األورغانون) بالنسبة للدراسات العربيّة ،كما يتميّز بنظرته الشموليّة لكل العلوم العربيّة اليت هلا صلة
بكل تلك العلوم
هجي املتماسك،
فالسكاكي حاول أن ّ
يؤسس نظريّة أدبيّة من خالل اإلحاطة ّ
ّ
باألدب ،وبتصوره املن ّ
وإظهار الروابط اليت تنتظمها(.)121
التحوالت الدالليّة (علم
رّكز
السكاكي يف بالغته التواصليّة على جعل مركز البالغة هو علم املعاين ،وامتدادها يف ّ
ّ
البيان) ،وانتبه إىل االستدالل واللزوم يف البيان ،فتمام علم املعاين -عنده -بعلم احل ّد واالستدالل ،كما رّكز يف مشروعه
على املستمع واملقام إذ عليهما مدار علم املعاين والبيان ،فالكالم يتح ّدد بطبيعة املقام ،وال ب ّد من مطابقة الكالم
اإلقناعي يف
يهمها إال التواصل
ملقتضى احلال مبراعاة سياقات اخلطاب وأحوال املخاطبني وكأنّه ّ
يؤسس بذلك لبالغة ال ّ
ّ

السكاكي (( :ال يخفى عليك أ ّن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام الشكر يباين مقام
اخلطاب( ،)122يقول
ّ
ولكل من
الشكاية ،ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ،وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم مع الغبي،
ّ
ذلك مقتضى غير مقتضى اآلخر ))(.)123

فلكل كلمة مع
ويتجاوز املقام لدى
السكاكي حميط القول ليصل إىل العالقات الداخليّة ّ
املكونة للقول نفسهّ ،
ّ
السكاكي بعيداً عن جهود
صاحبتها مقام ،واحلال يبين اخلطاب ،واخلطاب يبين بعضه بعضاً ،وهبذا االنتباه ال يكون
ّ
التداوليّة يف اللسانيّات احلديثة ،وهو بربطه للبالغة مبناسبة املقام واألحوال ،ومبراعاة املقاصد مينحها صفة تداوليّة،
وجيعلها يف صميم البالغة اإلقناعيّة(.)124
العريب باالستعانة بالرتاثني
ويدلو حازم
القرطاجين (ت684ه) بدلوه يف هذا املضمار يف حماولته تبيان بالغة الشعر ّ
ّ
العريب واليوناينّ ،فضالً عن استثمار جمهودات الفالسفة العرب خاصة ابن سينا (ت 428ه) ،بل وعمل على إكمال
ّ
كتايب الشعر واخلطابة ،وبني خصوصيّة الشعر واخلطابة العربيّني ،كما
التصور
تلك اجملهودات للمالءمة بني ّ
األرسطي يف ّ
ّ
صناعيت الشعر واخلطابة ،وكأ ّن
مكونني متداخلني للبالغة إذ ّأهنا تشتمل على
أشار إىل منطقة التقاطع بينهما باعتبارمها ّ
ّ
خاصاً باملعاين (( في اإلبانة
الشعر واخلطابة يشرتكان يف مادة املعاين ،ويفرتقان بصوريتّ التخييل واإلقناع ،فعقد قسماً ّ

عما به تقوم صنعتا الشعر والخطابة من التخييل واإلقناع والتعريف بأنحاء النظر في كلتا الصنعتين ))(،)125
ّ
126
خاصاً باألسلوب يف (( مذاهب المراوحة بين المعاني الشعريّة والمعاني الخطابيّة ))( ) ،فضالً عن
وعقد قسما ّ
كل واحد منهما
اخلطايب والقول
مقومات القول
ّ
متفرقة عن ّ
إشارات ّ
الشعري ،ولكن هذا التداخل بينهما ال يفقد ّ
ّ
 ) 121ينظر :بنية العقل العريب :حممد عابد اجلابري ،88 :البالغة العربية ،أصوهلا وامتداداهتا ،479 :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة
وتطبيقيّة.142 :
 ) 122ينظر :مفتاح العلوم ،37 :البالغة العربية ،اصوهلا وامتداداهتا ،506 -505 :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،270 :بالغة االقناع،
دراسة نظرية تطبيقية.145 ، 144 :
 ) 123مفتاح العلوم.163 :
 ) 124ينظر :مفتاح العلوم ،256 :خطاب املناظرة ،64 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.144 :
 ) 125منهاج البلغاء وسراج االدباء.62 :
 ) 126املصدر السابق.361 :

خصوصيّته( ،)127يقول حازم (( :وينبغي أن تكون األقاويل المقنعة الواقعة في الشعر التابعة ألقاويل مخيّلة مؤّكدة
لمعانيها ،مناسبة لها فيما قصد بها من األغراض ،وأن تكون المخيّلة هي العمدة ،وكذلك الخطابة ينبغي أن
تكون األقاويل المخيّلة الواقعة فيها تابعة ألقاويل مقنعة مناسبة لها مؤّكدة لمعانيها ،وأن تكون األقاويل المقنعة

هي العمدة))( ،)128وذكره للخطابة مل يكن إال لتمييز الشعر وإبراز خصائصه ،فصناعة اخلطابة تعتمد يف أقاويلها
الظن ال على إيقاع اليقني اللهم إال أن يعدل اخلطيب بأقاويله عن اإلقناع إىل التصديقّ ،أما األقاويل
على تقويةّ ّ
الشعريّة فتعتمد على ختييل األشياء وإقامة صورها يف الذهن حبسن احملاكاة (.)129
القرطاجين اإلقناع خصيصة للخطابة ،والتخييل خصيصة للشعر ولكنّه مع ذلك مل ميانع من وقوع
لقد جعل حازم
ّ
الشعري ،وبني
اخلطايب و
يقر بالتداخل بني
ّ
شيء من اإلقناع يف الشعر ،أو شيء من التخييل يف اخلطابة ،وهو بذلك ّ
ّ
صناعيت الشعر واخلطابة الشرتاكهما يف
األقاويل اخلطابيّة واألقاويل الشعريّة ،ومن مث فهو قد جعل البالغة تشتمل على
ّ
اخلطايب ،وع ّد مركز املركز يف هذا التقاطع هو التأثري
مادة املعاين اليت هي -عنده -منطقة مركزيّة للتقاطع بني
ّ
الشعري و ّ
تصور التخييل واإلقناع ،وأ ّن املراوحة بني املعاين املقنّنة واملعاين
يف النفوس ودفعها حنو االعتقاد والفعل ،وافرتاقهما يف ّ
فالقرطاجين وإن كان قد رّكز على
املخيّلة أكثر تأثرياً يف النفوس ،وجتديداً للنشاط ،وحتصيالً للغرض من الكالم(،)130
ّ
اخلطايب ،فمن خالل هذا التداخل يشرتك العقل مع
أسس لعالقة تكامليّة مع اجلانب
اجلانب التخييلي
الشعري ولكنّه ّ
ّ
ّ
العاطفة يف إحداث التأثري.
وتوقفت بعد ذلك احملاوالت اإلفهاميّة لتذوب البالغة يف وظيفتها اإلمتاعيّة ،وعلى الرغم من ذلك فإ ّن ما نالحظه
يف هذه احملاوالت لتوظيف اخلطابة واإلقناع يف البالغة أ ّن احلجاج الذي ورد يف البالغة العربيّة -من خالل هذه
احملاوالت -كان متناسباً مع الواقع الذي نشأ فيه ،وهو كفيل بع ّد البالغة العربيّة بالغة خطابيّة إقناعيّة ،ولكنّه يف الوقت
نفسه ال ميكن أن يرتقي إىل مستوى النظريّات احلجاجيّة املعاصرة ،فـ(( ...الحجاج اليوم يريد أن يقنع بأهميّته ،ال
من جهة أنّه منهج لدراسة نصوص الخالفيّات والمناظرات ،فهذه مواطن مهيأة لتنتج هذه المخاطبات ،وإنّما من

مما يدور بين الناس في مبادالتهم اليوميّة
جهة أنّه يوجد الحجاج في صلب اللغة ،وفي العادي من الكالم ّ
))(.)131
ومع تق ّدم الزمن أصبحت البالغة صناعة للزينة والتباهي والزخرفة اللفظيّة ،وعلى هذه املفارقة ستعيش البالغة العربيّة
طيلة تأرخيها الالحق باعتبارها احتفاء بالشكل وتغييباً له يف الوقت نفسه ،اهتماماً بالصياغة واللغة ،وحرصاً شديداً
يتم توسيع احملاوالت اليت
على وضوح املعىن ،ومتّ اختزال البالغة الحقاً ولفرتة طويلة يف باب العبارة واألسلوب ،ومل ّ
 ) 127ينظر :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.151 ،42 :
 ) 128منهاج البلغاء وسراج االدباء.92 :
 ) 129ينظر :البالغة العربية ،اصوهلا وامتداداهتا ،62 ،500 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.151 :
 ) 130ينظر :منهاج البلغاء وسراج االدباء ،361 ،19 :البالغة العربية ،اصوهلا وامتداداهتا ،500 :احلجاج والتخييل ضمن التحاجج
طبيعته وجماالته ووظائفه ،12 :بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.152 -151 :
 ) 131من جتليات اخلطاب البالغي :محادي صمود ،96 :وينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة.283 :

تصور واضح
احلجة والربهان أو حتليلها منذ اجلاحظ ّ
تناولت ّ
وحىت اجلرجاين ،ولكن ما مييز هذه البالغة هو ظهور ّ
لبالغة الشعر وآخر لبالغة احلجاج؛ أل ّن البالغة العربيّة يف عصر التدوين كانت تستجيب حلاجات معيّنة جنمت عن
سياقات فكريّة ومذهبيّة واجتماعية بالغة اخلصوصيّة(.)132
 نقاط اإلتفاق واالفتراق بين البالغتين :الغربيّة والعربيّة:مل تكن مسارات وظيفة اإلقناع يف البالغتني :الغربيّة والعربيّة متوافقة متاماً أو متطابقة كليّاً عرب عصورها املختلفة ،بل
كانت هنالك وقفات متباينة بينهما إىل جانب التوافقات العرضيّة ،وقد تساهل الدارسون املعاصرون-من العرب -كثرياً
التام للتجربة بوصفها
يف حماولتهم نقل جتربة البالغة اإلقناعيّة يف الدراسات الغربيّة املعاصرة ،وتساحموا مع عمليّة النقل ّ
جزءاً من التطوير والتغيري ملسار البالغة العربيّة ،على اعتبار أ ّن علم البالغة علم مرن قابل للمطاوعة والتأثّر ،ولكنّهم يف
كثري من األحيان كانوا يدركون وجود االفرتاق إىل جانب التوافق ظاهراً أو ضمناً ،وسنحاول هنا أن نقف عند نقاط
مهمة
اإلتفاق واالفرتاق بني البالغتني اعتماداً على ما استعرضناه يف مسارات اإلقناع  -سابقاً -مرّكزين على حماور ّ
املكونات البنائيّة
لكل منهما ،من أمثلة :ظروف النشأة واملهاد ،واهلدف ّ
كل منهما وجمال التأثري ،و ّ
املتوخى من ّ
وحم ّددة ّ
اليت تعتمد عليها البالغتان ،واآلليّات املتّبعة يف اإلقناع فيهما ،ومفاهيم املصطلحات اليت تندرج حتتهما ،منبّهني إىل أ ّن
املادة العلميّة
بعض هذه احملاور قد يتّسع وبعضها قد يضيق ،وقد يتداخل بعضها يف اآلخر اعتماداً على طبيعة ّ
املعروضة.
ّأوالً -ظروف النشأة والمهاد:

 ختتلف البالغة العربيّة عن نظريهتا الغربيّة يف ظروف نشأهتا من حيث إ ّن البالغة الغربيّة نشأت مرتبطة باخلطابة ،يفوقوته لتحقيق اإلقناع ،يف حني
فلسفي
إطار
منطقي ،تبحث عن حقيقة الوجود ،وقيم اإلنسان والفضيلة ،وسلطة القول ّ
ّ
ّ
أ ّن البالغة العربيّة ظهرت تباشريها يف أحضان الشعر ،واملفاضلة بني الشعراء ،فكانت مرتبطة بشكل وثيق بتصوير
املعاين وإخراجها بأمجل صورة وأحسنها ،ورّمبا يكون البالغيّون القدماء قد حاولوا أن يبعدوا اخلطابة عن ميادين علم
احلق-
البالغة ملا تشيعه اخلطابة  -يف بعض األحيان -من إحساس بالزيف والتمويه على املتل ّقي ،واالبتعاد به عن ّ
مثلما نادى أفالطون -وهذا األمر استشعره العرب أيضاً فابتعدوا عن اخلطابة لئال يقرتن وجودها يف علم البالغة بالقرآن
املنزه عن الباطل  -كوهنا خادمة له -فحاولوا االبتعاد عن ربطها به.
الكرمي ّ
 البالغة الغربيّة كانت وليدة بيئتها وثقافتها اإلجتماعية والسياسيّة واالقتصاديّة والدينيّة ،ومل تتأثّر بثقافات خارجالغريب والبيئي الذي احتضنهاّ ،أما البالغة العربيّة فتبدو إفادهتا من الثقافات اخلارجيّة وال سيّما البالغة اليونانيّة
اإلطار ّ
واضحة للعيان ،وبالذات يف مؤلفات أرسطو إذ متّت اإلفادة منها ومتثّلها يف بعض الكتابات القدمية من أمثلة كتاب
(نقد الشعر) لقدامة بن جعفر ،و(الربهان يف وجوه البيان) البن وهب ،و(منهاج البلغاء وسراج األدباء) حلازم
القرطاجين ،وقد انسحب هذا األمر أيضاً إىل وقتنا املعاصر فبدا واضحاً مقدار التأثّر بالدراسات الغربيّة املعاصرة من
ّ
خالل الرتمجة أو الشرح والتحليل هلذه الدراسات.
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تطوراً وتغيرياً متواصالً على الصعيدين :القدمي واحلديث بسبب األجواء
 شهدت الدراسات احلجاجيّة الغربيّة ّالدميقراطيّة اليت احتضنتها وانتجتها ،يف اجملالس االستشاريّة ويف احملاكم ويف االحتفاالت ،ومبباركة اجلميع ،يف حني أ ّن
البالغة العربيّة ال تزال األجواء الدميقراطيّة فيها غري حاضرة وغري متح ّققة ،ال بل ّإهنا يف حكم النادرة ،علماً بأ ّن أسلوب
احلوار واملناقشة ال خيلو من أثر يف ترسيخ قيم اإلقناع ،واحرتام االختالف ،وهذا األمر مل يتح ّقق يف البالغة العربيّة اليت
القوة وعدم وجود رأي آخر ميكن أن يصدح عالياً فوق رأي السلطة ،فمن الطبيعي
نشأت يف أحضان سلطة السيف و ّ
التطور ألنّه يش ّكل خطراً على منظومة السلطة السائدة.
بالنمو و ّ
أال يُسمح هلذا اخلطاب القائم على احلوار واملناقشة ّ
ثانياً :الهدف المتو ّخى ومجال التأثير:

الزمين يف أ ّن كليهما وضعتا لتقوما
 تتّفق البالغة اإلقناعيّة الغربيّة مع البالغة العربيّة القدمية على مدى فرتة تطورمها ّبوظائف أمهّها :التواصل واإلقناع واإلمتاع ،ولتحقيق هذه الوظائف والغايات اليت ال ختفى عالقتها باحلجاج ال بد من
ِ
وخماطب ،ومقتضيات أحوال ،فالبالغة يف كليهما هي وسيلة للتأثري يف املستمعني
توافر شروط ثالث :خماطَب،
واستمالتهم واقناعهم بالرأي ،ولكن على الرغم من هذا االتفاق فإ ّن هذه الوظائف جمتمعة حت ّققت يف الثقافة الغربيّة من
خالل إثبات وظيفة اإلقناع للبالغة عرب شروطها احلجاجيّة ،يف حني أ ّن البالغة العربيّة مل توظّف هذه األمور سويّة فقد
يظهر بعضها وقد خيتفي اآلخر حبسب الظروف البيئيّة ،فضالً عن أ ّن الشروط احلجاجيّة اليت قد يظهر اإلقناع من
خالهلا مل تتح ّقق كليّاً فيها.
 تتفق البالغتان يف ّأهنما تضمنتا االهتمام بالبالغة احلجاجيّة اإلقناعيّة يف فرتة اخلالفات الكالميّة حيث يكون التسلّحمهماً للدفاع عن حقوق امللكيّة  -يف البالغة الغربيّة -من جهة ،والوقوف ضد
بالوسائل احلجاجيّة البالغيّة اللغويّة أمراً ّ
املاسة إىل
مزاعم وقوع الشبهات يف القرآن الكرمي وتنزيهه -يف البالغة العربيّة -من جهة أخرى ،فظهرت احلاجة ّ
االستعانة باآلليّات اللغويّة والبالغيّة والسياقيّة املقاميّة لإلفادة منها يف ترجيح رأي على رأي أو غلبة قضيّة على أخرى،
فالدفاع عن اآلراء االعتقاديّة كان هدفاً من أهداف البالغتني ضمن فرتات زمنيّة من تأرخيهما مع إختالف مفهوم هذه
اآلراء بني الثقافتني.
 اجملال الذي تسعى البالغة إىل التأثري فيه  -أي اجلمهور -خيتلف حبسب احلضارة اليت تنتمي إليها البالغة ،ففياحلضارة اليونانيّة كان املتل ّقي هو القاضي الذي حيكم بأحقيّة املتكلّم ومطالبته حب ّقه يف اخلطابة (القضائيّة) ،وهو خيتلف
اخلاص الذي
اخلاص يف البالغة العربيّة أو املتل ّقي
عن مجهور الناس يف اخلطابة (االحتفاليّة)  ،وكذا خيتلف عن اجلمهور
ّ
ّ
يفقه أساليب البالغة والبيان ويعرف جماري استعمال اللغة عند العرب الفصحاء ،ويف العصر احلديث فإ ّن جمال تأثري
العاملي بسبب انتشار ثقافة اإلعالم واإلشهار ،وتزايد االهتمام بالبالغة اإلقناعيّة  -عرب
البالغة انسحب إىل اجلمهور
ّ
تغري الظروف احمليطة،
يتغري مع ّ
الزمن  -يأيت من أ ّن اإلنسان بطبيعة احلال ال يبقى حمافظاً على معتقداته وآرائه وإّمنا ّ
التغري هو جزء من احلياة الفكريّة لإلنسان اليت ينبغي استثمارها وتوجيهها خلدمة قضايا الفكر.
وهذا ّ
المكونات البنائيّة:
ثالثاً:
ّ
 البالغة الغربيّة فصلت اخلطابة عن الشعر ممثّلة يف كتابات أرسطو وإحلاحه على بيان الفرق بينهما من جهة الوظيفةواملقصد ،ومن جهة الوسائل املوصلة إىل تلك الغايات واملقاصد ،وتبعه الفالسفة العرب ،بينما قامت البالغة العربيّة
اخلطايب مل يكن يش ّكل نقطة
الشعري عند َم ْن تنبّه إىل ذلك من العلماء ،فاملسلك
اخلطايب و
على دمج املسلكني
ّ
ّ
ّ

ارتكاز يف املؤلّفات التأسيسيّة لعلم البالغة؛ ولذلك مل يلق االهتمام الكايف ،وهذا األمر انسحب على البحوث
متفردة ،ال بل استدلّوا على إعجازه بالنصوص
اإلعجازيّة أيضاً إذ متّ التعامل مع نصوص القرآن على ّأهنا نصوص أدبيّة ّ
النص القرآينّ.
تضمنها ّ
الشعريّة ،ومل يولوا األمهية للحجج واألدلّة اليت ّ
العريب) كانت موسوعيّة ،إذ متتّعوا بثقافة لغويّة
لغريب ،و ّ
 الثقافة اليت متتّع هبا رائدو البالغة اإلقناعيّة من الطرفني (ا ّالسكاكي
للتصرف يف فنون القول ،مثل سقراط وأفالطون وأرسطو ،واجلاحظ وابن وهب واجلرجاينّ و
وكالميّة ّأهلتهم ّ
ّ
و
ملمني جبوانب اللغة والثقافات ،وهذا األمر انعكس على كتاباهتم ،فكان أمراً
ّ
القرطاجين ،إذ كانوا رجال مناظرة وقولّ ،
يعززوا كتاباهتم باألدلّة والرباهني اليت يستطيعوا من خالهلا مقارعة اخلصم وغلبته ،وجذب النفوس واألذواق
طبيعيّاً أن ّ
إليهم.
 البالغة العربيّة مل تنشغل ّأول أمرها باالهتمام باملخاطب ال بل إنّه مل يكن موجوداً أساساً ،ولكن جرى االهتمام بهالحقاً عرب الكتابات الرتاثيّة اليت ظهرت ضمن مسارات اإلقناع ،ممّا ش ّكل عامالً قويّاً يف تغيري طبيعة البالغة وظهور ما
مهمتها يف إقناع املخاطب والتأثري فيه.
يسمى بالبالغة اإلقناعيّة القائمة على استعمال اآلليّات ،وتتح ّدد ّ
ّ
 مل تعتمد البالغة مقياس احلقيقة أساساً هلا ،فهي تنبين على مفهوم االحتماالت والتع ّدد ال العلم واليقني؛ ولذلكحىت وإن خالف رأي املتلقني؛ وهلذا فهو يسعى
فما يراه املتكلّم صحيحاً وهو مؤمن به هو الذي يش ّكل حقيقة الكالم ّ
إىل تغيري معتقداهتم وآرائهم من خالل التأثري فيهم.
رابعاً :اآلليّات المتّبعة:
خاصة به قامت على استقصاء ما ورد عند
كل واحد من أقطاب البالغة اإلقناعيّة القدماء بوضع نظريّة ّ
 انفرد ّاحلجاجي االقناعي للجاحظ
خاصة به ،واملشروع
سابقيهم ،فالفالسفة انتقدوا السوفسطائيّني ،وأرسطو وضع نظريّة ّ
ّ
السكاكي اعتمد االستدالل وهكذا ،وهؤالء مجيعاً حاولوا بشكل أو بآخر
احلجة ،و
اعتمد فيه املقام ،وابن وهب اعتمد ّ
ّ
التوسع فيه ،فأسهموا يف تطوير مفهوم البالغة اإلقناعيّة من جهة ومبا يتناسب
تصحيح ما ورد عند سابقيهم أو نقده أو ّ
مع الظروف اإلجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة السائدة يف عصرهم من جهة أخرى.
 البالغة العربيّة اعتمدت آليّة التقسيم الثالثي القائم على :علم املعاين ،وعلم البيان ،وعلم البديع ،وال زالت كذلك،فعلم املعاين هو وسيلة املتكلّم لتجنّب الوقوع يف اخلطأ ،وعلم البيان هو وسيلته لتجنّب أوجه الغرابة والتعقيد يف
الكالم ،وعلم البديع هو وسيلته لتحسني الكالم وإضفاء مجاليّة التعبري عليه .وهذه الوسائل من خالل موضوعات كلّ
علم من العلوم الثالث هي املتّبعة عند القدماء من العرب واملعاصرين أيضا للوصول إىل التأثري يف السامع من خالل
اخلاص ،مثل :الصور البالغيّة واحلجج ،والشاهد،
وصول املعىن إىل قلبه ،فضالً عن آليّات اعتمدوها للتأثري يف مجهورهم
ّ
واملثل ،والقياس ،واالستدالل ،املقام ،وهي ال جتتمع غالباً وإّمنا قد تأيت متفاوتة ،ولكن هذه اآلليّات م تكن مشوليّة
اخلاصة هبم ونظريّاهتم اللغويّة،
لتتساوى مع ما ورد يف الدراسات احلديثة ،فاملعاصرين من الغربيني كانت هلم آليّاهتم
ّ
واليت ختتلف عن آليّات القدماء ،فبريملان -مثالً -الذي ع ّد البالغة فنّاً للتعبري يرى أ ّن البالغة متثل إجراءً تضاف إليه
كل خطاب هو تواصل ،والبالغة ال
احلجة لتشكيل اخلطاب
ّ
كل شيء أضحى تواصالً و ّ
البالغي املقنع ،ومايري يرى أ ّن ّ
ّ
ميكن أن تنجح إال إذا قامت على التواصل ،وهكذا فالبالغة قد حت ّقق التأثري واالستمالة ولكنّها لن تصل إىل اإلقناع إال
خاصة بنظريّاهتم اليت وضعوها.
مبعيّة احلجج الساندة هلا ومن خالل آليّات ّ

 إ ّن االسلوب الذي كان جزءاً من بالغة اخلطاب عند اليونان ميثّل الصدارة يف البالغة العربيّة اليت مل متيّز بني الشعرالتطرق إىل موضوعات من دون أخرى( ،)133ولكن من حيث
والنثر إال يف بعض اجلوانب ،مثل عدم التزام الوزن أو ّ
املعاجلة النقديّة فقد اشرتك الشعر والنثر يف الكثري من جوانب املعاجلة عند العرب ،بينما تع ّد الصور البالغيّة واألساليب
من وجهة نظر الدارسني املعاصرين من الغرب هي تقنيّات بالغيّة تستدعيها مجاليّة اإليصال والتل ّقي فهي تقنيّات ساندة
الشك الذي قد يعرض
لإلقناع وليس هلا الصدارة يف البالغة ،وهي حت ّقق اإلقناع مقرتنة باألدلّة واحلجج لتزيل اإلنكار أو ّ
يف ذهن املتل ّقي.
 تتبّع النظريّات اإلقناعيّة مجيعاً وعلى وفق ما ذكره الدارسون املعاصرون من الغرب لإلفادة منها مجلة من اآلليّات،واإلفادة منها مجيعاً وحبسب تتابع آليّاهتا وتطبيقها على البالغة العربيّة الرتاثية أمر غري ممكن يف الواقع وذلك بسبب
تداخل العديد من العلوم يف هذه النظريّات ،فضالً عن اختالف األسس اليت اعتمدهتا ،فما بني التداوليّة واللسانيّة
مهمة الدارس وتتح ّدد
والبالغيّة واألسلوبيّة والسيميوطيقيّة ،والفلسفيّة ،واملنطقيّة ترتاوح هذه النظريّات؛ لذا ترتاوح ّ
لنصه الذي يدرسه ،أو باختيار نظرية واحدة للتطبيق فقط.
بانتقاء اآلليّات املالئمة ّ
خيتص هبا الغرب من دون العرب ،وال القدمي من دون احلديث ،وإّمنا االختالف واقع
مكونه للبالغة ال ّ
 هناك عناصر ّباحلجة إىل جانب العالقات
يف العنصر املهيمن فيها ،فعند اليونان كان املنطق هو العنصر املهيمن ،فكان االهتمام ّ
الدميقراطيّة هو السائد ،بينما جند الشعر هو املهيمن عند العرب فأصبح االسلوب والعبارة مها السائدان وهلما الصدارة
يف الكالم ،فاختالف املوضوعات واملخاطبني هو الذي يقتضي تقدمي وسيلة وتأخري أخرى (.)134
خامساً :مفاهيم المصطلحات المندرجة تحتهما:

البالغي اليوناينّ والروماينّ وما تالمها من
 مصطلح (البالغة اجلديدة) حيمل يف عمقه هاجس إعادة قراءة الرتاثّ
دل على حماولة تطوير بالغة أرسطو ،أما الدراسات العربية املعاصرة فلم ِ
تأت جبديد
تراكمات يف هذا اجملال ،فاملصطلح ّ
ّ
يتجاوز مفهوم البالغة اجلديدة السابق سوى بالشرح والتوضيح للكتب املرتمجة اليت حبثت يف احلجاج واإلقناع(،)135
العريب.
وحماولة تطبيق ما ورد فيها على مناذج من الرتاث ّ
 من املصطلحات اليت اضطرب مفهومها بني األصل الذي نقلت منه وبني علم البالغة العربيّة مفهوم :مراعاة املقامواحلال فهو يف نظريّة أرسطو ميثّل عنواناً للعالقة بني اخلطيب واملستمع من الناحية النفسيّة واألخالقيّة ،فخطابة أرسطو
فيها فرع من اجلدل ،وفرع من علم األخالق ،وتصنيفه للخطابة كان قائماً على أساس أحوال املخاطب الذي يع ّده
يهتموا هبذه األمور فحاولوا أن يدرجوا
احلكم على جناعة الكالم الذي يلقيه املخاطب من عدمه ،يف حني أ ّن العرب مل ّ
حتت عنوان املقام واحلال مالحظات كثرية فيما ينبغي للخطيب أن يكون عليه أو يراعيه من أحوال املستمعني(،)136
االجيايب يف البالغة
وهنا ال يظهر للمستمع شخصيّة واضحة ألنّه غائب عن الكالم يف حني أنّه يكون واضحاً وله دوره
ّ
(التصور والتصديق) يف الكالم فهما متباينان بينهما.
مصطلحي
الغربيّة القدمية واملعاصرة أيضاً ،وكذا املوقف من
ّ
ّ
 ) 133ينظر :يف بالغة اخلطاب االقناعي.97 :
 ) 134ينظر :املصدر السابق.20 :
 ) 135ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.13 :
االقناعي.21 :
 ) 136ينظر :يف بالغة اخلطاب
ّ

أقره أرسطو وتابعه فيما بعد املعاصرين من الدارسني الغربيّني يضع
 مبدأ الوضوح والوصول إىل أذهان املستمعني الذي ّالصناعة الصوتيّة يف منزلة وسط بني النظم املطّرد والوزن والنثر املرسل؛ لذا ينبغي أن يكون الكالم إيقاعيّاً غري مطّرد
يفضل العبارة ايل يدرك الطرق هنايتها،
املقسمة املتقابلة على العبارة املسرتسلة ،أي ّ
الوزن؛ ولذلك ي ّ
فضل أرسطو العبارة ّ
يتم عن ذلك من تكلّف يعوق
احملسنات اللفظيّة ملا ّ
بينما رفض البالغيّون العرب إطّراد السجع واجلناس وغريمها من ّ
الديين يف رفض وقوع
الوظيفة اإلبالغيّة للخطاب ،فظهور التكلّف مناف لعمليّة اإلقناع( ،)137فضالً عن الداعي
ّ
النثري.
اإليقاع يف اخلطاب ّ
 مصطلح (املواضع) يف البالغة الغربيّة يربط بعض الظواهر البالغيّة باملكان ،فالذاكرة هلا أمهية يف رفد اخلطابة بقيمإقناعيّة ،من أمثلة (االستعارة املكنيّة) اليت تأيت أمهيتها من خالل ارتباطها باملكان ،فحسب قول أرسطو :يكفي لتتذ ّكر
مهمة -عنده-
مهم لتداعي األفكار ،وهو وسيلة تذ ّكر ّ
تتعرف املواضع اليت توجد فيه ،فاملوضع هو عنصر ّ
األشياء أن ّ
حتل فيها احلجج( ،)138وهذا املصطلح ليس له مقابل يف البالغة
فهي ليست ّ
حبجة وإمنا هي مبثابة احلجرات اليت ّ
العربيّة ،فضالً عن أ ّن االستعارة املكنيّة يف البالغة العربيّة ترتبط بأطراف التشبيه وحذف املشبّه به من عمليّة التشبيه وال
عالقة هلا باملكان وارتباطاته.
خضم التحديّات املعاصرة اليت انتجتها عمليّات الرتمجة للدراسات اللغويّة من اللغات
تعرضت البالغة العربيّة يف
ّ
 ّالغربيّة واإلفادة من النظريّات اليت طُرحت يف ميادين هذه اللغات ومن مثّ تطبيقها على البالغة العربيّة يف بعض األحيان
إىل نوع من عدم ال ّدقة يف املفاهيم بسبب الرتمجة ،فقد اجتهد الباحثون يف ترمجة العديد من املصطلحات اليت درجت
اإلقناعي يف البالغة
احلجاجي
يف ميدان (البالغة احلجاجيّة) ،وكان الختالف الرتمجة فيما بينهم أثره يف إرباك البحث
ّ
ّ
العربيّة ،مثال ذلك االجتهاد يف ترمجة ( )mtonymie/metonymy)(metaphor/mtaphoreالغربيّني
املفهومي
إىل (اإلستعارة) و(اجملاز املرسل) إىل العربيّة ،وما مها بذلك ،إذ يقع املصطلحان يف ازدواجيّة التقاطع والتداخل
ّ
بني (التشبيه البليغ) و(اإلستعارة) من ناحية وبني (اجملاز مرسل) و(الكناية) من ناحية أخرى ،فاملفاهيم ال تتناسب إال
مرة ،فتع ّدد املقابالت العربيّة يوقعهم يف اإلشكال يف حتديد املفهوم ،فال وجود لكلمتني يف لغتني ميكن أن
كل ّ
جزئيّاً يف ّ
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أهم مشكالت الرتمجة من لغات متع ّددة.
تاماً( ) ،وهذه ّ
تتطابقا تطابقاً ّ
أحد ّ
كل
هذه ّ
أهم نقاط التباين والتوافق بني البالغتني :الغربيّة والعربيّة وهي حباجة إىل حبث دقيق من الدارسني الستقصاء ّ
جوانبها اليت قد نكون قد غفلنا عن بعضها من دون قصد ،ولكن الغرض من هذا االستعراض هو الوصول إىل نتيجة
حم ّددة وهي أ ّن البالغتني ال تتوافقان يف النشأة والتجربة وجمال التطبيق فكيف ميكننا إجراء التطوير والتغري بتطبيق جتربة
إحدامها على األخرى حرفيّاً.
 موقف الدارسين المعاصرين-العرب -من البحث في مجال البالغة اإلقناعيّة:مل ِ
تأت الدراسات العربيّة املعاصرة بآراء خمالفة ملا متّ ترمجته من الكتب الغربيّة اليت حبثت يف جمال احلجاج أو اإلقناع،
النثري ،ومع ذلك فإنّنا
العريب القرآينّ ،أو
الشعري و ّ
ّ
فهي مل تتجاوز الشرح والتوضيح والتطبيق على مناذج من الرتاث ّ
 ) 137ينظر :املصدر السابق.113 :
 ) 138ينظر :مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح ،من كتاب اهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من ارسطو اىل اليوم.156 :
 ) 139ظ :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،مقدمة الدكتور عبد الرزاق بن نور.33 ،32 /1 :

سنحاول هنا استعراض بعض هذه املؤلّفات اليت كان هلا أثرها يف جمال درس البالغة اإلقناعيّة للوقوف على منهجيّتها،
سوغت للباحثني اللجوء إىل هذه اآلليّات.
ومعرفة آليّتها اليت اعتمدهتا يف البحث ،حماولني استعراض ّ
املربرات اليت ّ
العمري ،يف مؤلّفات متع ّددة ،من أمثلة كتابه ( يف بالغة
حممد
وممّن كانت له مشاركة يف هذا املوضوع الدكتور ّ
ّ
وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربيّة) ،إذ كانت طبعته األوىل يف عام 1985م ،وقد ّبني
نظري
اخلطاب
اإلقناعي ،مدخل ّ
ّ
ّ

اإلقناعي دراسة شعريّة ال تعدم الشرعيّة
اإلقناعي من حيث (( إ ّن دراسة الخطاب
فيه أمهيّة البحث يف اخلطاب
ّ
ّ
بصفة مطلقة ،ولكنّها تقف عند عنصر واحد من عناصر التأثير واإلقناع التي يلجأ إليها الخطيب ،وهو عنصر قد
ال يكون له حضور مؤثر في بعض الخطب ،وقد يكون مهيمناً في بعضها اآلخر .كما أ ّن مكانته في الخطابة
احلجاجي يف الرتاث
األرسطيّة تالية لمكانة عناصر اإلقناع األخرى))( ،)140إذ كان كتابه حماولة لتتبّع اخلطاب
ّ

العريب ،فقد استشعر وجود فراغ كبري يف هذا اجملال (( ،فإذا كانت المسألة بهذا الحجم ،فهل يستطيع هذا
اخلطايب ّ
ّ

شك فيه أنّي
المدخل حمل عبء الريادة وس ّد الفراغ ؟ إ ّن ذلك ال يمكن ادعاؤه بوجه .ولكن الذي ال ّ
أحسست بهذا الفراغ ،وبحثت جهدي فلم أجد م ْن ندب نفسه للمساهمة في س ّده ،دون تهميش للبالغة
العربي ))( ،)141فاملشكلة الواضحة للعيان أ ّن حماولة التعريف بالبالغة احلجاجيّة
الخطابي
النص
العربيّة أو بُعد عن ّ
ّ
ّ
يتم نقله
كان ّ
العريب ،وهو رّمبا يشري ضمناً إىل الفرق الواضح بني ما ّ
يتعمد هتميش البالغة العربيّة واالبتعاد عن اخلطاب ّ
العريب (بالغة أو خطابة)،
خيص موضوعة احلجاج
الغريب -فيما ّ
اإلقناعي -وبني ما هو موجود فعالً يف تراثنا ّ
من الرتاث ّ
ّ
العريب وال سيّما املنت
ليؤسس له ،مستنداً
جري ّ
اخلطايب يف القرن األول اهل ّ
ّ
وهو أمر لفت انتباهه ،حماوالً تتبّع اخلطاب ّ
ليتم تطبيقها عليها ومن مث الوصول إىل ما أمساه نظريّة شاملة (( ،لقد كان المتن
إستناداً كليّاً على األسس االرسطيّة ّ

الخطابي في هذه الدراسة حكماً ،يعصم من اإلسقاط ،ويبعد عن اإلطالق ،في حين كانت النظريّة وسيلة
ّ
الخاص بالعام ،وإعطاء ما يبدو منعزالً وظيفته ضمن نسق شامل ،ولذلك قد تتخلّى بعض األبواب
طموحة لوصل
ّ

الخطابي
األرسطي الصارم لتلبس لباساً عربيّاً... ،وهو أحد نتائج تطويع النظريّة األرسطيّة للمتن
عن اإلطار
ّ
ّ
العربي المتميّز بشاعريّته ))(.)142
ّ
لكل بالغة اإلقناع ،فقد رّكز على عنصرين اثنني من عناصر اإلقناع يف البالغة
ودراسة
ّ
العمري هذه مل تكن شاملة ّ
العربيّة القدمية ،ومها :املقام ،وصور احلجاج (القياس ،واملثل ،والشاهد) ،إضافة إىل عنصر األسلوب( ،)143ومع أ ّن
أرسطي فإنّه يف كتابه (البالغة العربيّة،
اإلقناعي  -يف هذا الكتاب -من منظور
العمري كان يرّكز على إنطالق اخلطاب
ّ
ّ
ّ
صح القول -نسبة إىل أصوهلا البالغيّة العربيّة ،وال
أصوهلا وامتداداهتا) يعمد إىل تسمية املصطلحات احلجاجيّة -إن ّ
اإلقناعي(.)144
املعريف و
سيّما يف قراءته ملفهوم البيان عند اجلاحظ ،وللفهم واإلفهام يف بعديهماّ :
ّ
 ) 140يف بالغة اخلطاب االقناعي.8 :
 ) 141املصدر السابق.9 ،8 :
 ) 142املصدر السابق.10 ،9 :
 ) 143ينظر :اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه ،دراسة تطبيقية يف (كتاب املساكني) للرافعي (رسالة ماجستري) ،هاجر مدقن.37 :
 ) 144ينظر :املصدر السابق.38 :

اإلقناعي)
العمري س ّد الفراغ يف جمال الدراسات اإلقناعيّة إال أنّه أعاد طبع كتابه (يف بالغة اخلطاب
ومع حماولة
ّ
ّ
املرة هو أنّه (( برغم الجهد الذي بذلته في تأليف
طبعة ثانية يف عام 1999م ،وكان السبب الذي استشعره هذه ّ

هذا الكتاب فقد اعتقدت عند صدوره في منتصف الثمانينات أ ّن الحركة العلميّة المتنامية سرعان ما ستضع
مادة ومنهاجاً ،وقد اتضح اليوم أ ّن هذا التوقع لم يكن في
بجانبه (وربّما أمامه) كتباً أخرى في موضوعه البكر ّ
اإلقناعي مغترباً ،يعيش حياة الشتاة ،في ديار المنطق أو في ديار
ظل البحث في بالغة الخطاب
مكانه فقد ّ
ّ
اللسانيّات التداوليّة ))( ،)145وقد كان العمري حم ّقاً يف ذلك.

وجند يف جمال اإلقناع كتاباً آخر حيمل عنواناً قريباً ممّا نبحثه وهو كتاب (نظريّات يف أساليب االقناع ،دراسة
مهماً
مقارنة)(1994م) ،ملؤلّفه الدكتور علي رزق ،والكتاب يتح ّدث عن أمهيّة اإلقناع يف حياتنا املعاصرة؛ كونه مطلباً ّ
لكل العاملني يف احلقول اإلعالميّة والسياسيّة واالجتماعيّة والدينيّة واالعالنيّة والتسويقيّة وغريها( ،)146ويبدو الكتاب
ّ
يف ّأول وهلة قريباً من موضوع البالغة اإلقناعيّة -موضوع حبثنا -ولكن عند تص ّفح الكتاب جند أ ّن املؤلّف حاول أن
يق ّدم خالصة ما وصل إليه علم اإلقناع ولكن ليس على خصوصيّته وإّمنا على عموميّته الصاحلة لالنطباق على العلوم

اليت ذكرها سابقاً ،فهو يرى (( ...أ ّن معظم النظريّات التي تتعلّق بهذا الموضوع ،والتي ينسبها الباحثون األجانب
اإلسالمي ،خصوصاً ما ورد في القرآن الكريم من سور وآيات بيّنات،
العربي
ألنفسهم ،مستم ّدة من التراث
ّ
ّ
ترسم لنا أفضل وأحسن وأقصر الطرق لعمليّة االستمالة واإلقناع ...،هذا التراث الذي لم يشر إليه الغربيّون من
147
ويقر هبا حيتاج إىل
قريب أو بعيد ،عن قصد أو غير قصد ))( ) ،وهذا الرأي من املؤلّف واليت قد يتابعها البعض ّ

تأن وتدقيق؛ أل ّن التشابه يف األفكار ال يعين أسبقيّة األخذ فقد يرجع األمر إىل أ ّن القرآن الكرمي أشار يف آياته إىل ما
البشري عموماً ،وأ ّن األمر ال يتع ّدى كون علماء الغرب قد أفادوا من متابعة العقل ،والنظر إىل ما
يتناسب مع العقل
ّ
يناسبه يف سبيل حتقيق اإلقناع ،بينما تأ ّخر العرب يف حتقيق هذا الفهم أو الوصول إليه إال من خالل الغرب.
وخلدمة اهلدف الذي ينشده املؤلّف من تقدمي خالصة ما وصل إليه الغرب يف علم اإلقناع ،مع خالصة ما ورد يف

اإلسالمي رّكز يف كتابه على...(( :إيجاز بعض النظريّات والتجارب التي تح ّدث عنها وأقامها
العريب
الرتاث
ّ
ّ
الباحثون الغربيّون ،وتبيان ما تطابق منها ،وما ورد في القرآن الكريم ،وكيف أ ّن القرآن سبقهم إلى تلك
األساليب بأزمنة طويلة))( ،)148وسعى إىل استعراض النظريّات اليت يق ّدمها الغرب يف علم اإلقناع ،فهي نظريّات
النفسي ،من أمثلة :النظريّة الشرطيّة ،نظريّة تعلّم الرسالة ،النظريّة احلكميّة ،نظريّة
وتطورت يف علم االجتماع
نشأت ّ
ّ
الدوافع ،ونظريّة اإلقناع الذايتّ( ،)149وقد استعرضنا هذا الكتاب لتشابة العنوان وآليّة الطرح مع كتب مماثلة يف جمال
العمري من قلّة البحث يف
اإلقناع عند الدارسني املعاصرين ،فضالً عن أنّه قد يق ّدم إجابة واضحة ملا طرحه الدكتور
ّ

 ) 145يف بالغة اخلطاب االقناعي.5 :
 ) 146نظريّات يف أساليب االقناع ،دراسة مقارنة.11 :
 ) 147املصدر السابق.12 :
 ) 148املصدر السابق.12
 ) 149ينظر :املصدر السابق.23 :

اإلقناعي أو ندرته رّمبا أل ّن االهتمام باإلقناع مل يستقطب الدارسني يف جمال اللغة يف البداية ،وإّمنا وقع
جمال اخلطاب
ّ
الرتكيز عليه من قبل علماء النفس واالجتماع.
الدهري يف كتاهبا ( احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة
العمري ما قامت به أمينة
ويشابه اجلهد الذي قام به
ّ
ّ
األرسطي يف
اجلديدة (2011م) ،إذ تع ّد كتاهبا ضمن كتب التطوير لعلم البالغة؛ وذلك من خالل اإلفادة من اإلرث
ّ
املتضادة عن
العريب ،وإثبات العالئق بني األشياء املتناسبة أو
البالغتني :الكالسيكيّة واجلديدة على املستوى
ّ
الغريب و ّ
ّ
طريق املشاهبة واملماثلة والربط ،واالنتقال من املعلوم اىل اجملهول سعياً إىل إدراك أسرار البالغة ،وعلى وفق البواعث
حترك حبوث البالغيّني(.)150
الدينيّة أو املسائل اللغويّة أو القضايا الشعريّة اليت كانت ّ
والكتاب عبارة عن حماولة للمقاربة بني البالغتني :الغربيّة القدمية واجلديدة من جهة ،والعربية الرتاثية من جهة أخرى،
العريب،
املطورة فيما بعد ،وتطبيقها على الرتاث
وذلك من خالل وضع األسس املستم ّدة من اإلرث
األرسطي و ّ
البالغي ّ
ّ
ّ
اليوناني ،الغاية تحسينه وفق مستج ّدات العلوم واإلضافة إليه وتوظيفه
فالكتاب كان مبثابة ((إعادة لقراءة اإلرث
ّ

ثقافي معيّن كما هو األمر بالنسبة لكثير من التآليف العربيّة القديمة التي قامت
والسعي إلى تكييفه مع نسق ّ
بمحاوالت إيجاد مناطق تقاطع بين العلوم الدخيلة واألصيلة ))(.)151
وقد قامت املؤلّفة بتقسيم الكتاب على ثالثة فصول كانت مبثابة اجلامع بني البالغتني من خالل حت ّقق شروط
المجزئة للفصول ،وتمحورها بالتالي حول
االقناع :اخلطاب ،واخلطيب ،واملخاطب(( ،والواقع أ ّن تبنّي هذه القسمة
ّ

المكونات البانية لمفهوم البالغة المعتمد في هذه المقاربة ،ويقصد
ثم المخاطب ،يوازي
ّ
الخطاب ،فالخطيبّ ،

إلى تمثّلها داخل تحديد جامع يسعى إلى استكشاف أبعاده الذاتيّة والغيريّة في عالقتها التفاعليّة بالسياق
والتأريخي والثقافي وارغاماته ))(.)152
اإلجتماعي
ّ
ّ
ويطالعنا أيضاً يف هذا امليدان كتاب الدكتور عبد اللطيف عادل( :بالغة اإلقناع يف املناظرة)(2013م) ،حماوالً فيه

اإلقناعي الذي وسم البالغة منذ ميالدها (( ،فخالل فترات طويلة من تاريخ البالغة ،لم يكن
احلجاجي
تتبّع البعد
ّ
ّ

يهتم بجماليّة األسلوب وفنيّته وزخرفته وشكله،
يهتم بتقنيّات اإلقناع المؤثّر...بقدر ما أصبح ّ
موضوع البالغة ّ
الحجاجي وترهين فضايا اإلقناع
ومعلوم أ ّن العودة المظ ّفرة للبالغة في زمننا المعاصر قد ارتبطت بإحياء بعدها
ّ
مرة أخرى لتكامل المعارف وتدخيلها ))( ،)153فاحلاجة إىل إحياء البالغة العربيّة من
فيها ،األمر الذي جعلها تعود ّ

امللحة
خالل إحياء بعدها
ملح يف ضوء التطورات املعاصرة ،وهي وجهة نظر منطقيّة تستشعر الضرورات ّ
احلجاجي أمر ّ
ّ
للتطورات السريعة يف عامل اليوم.
لتطوير علم البالغة من حيث حاجته إىل االستحداث والتغيري ليكون مالئماً ّ
 ) 150ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.13 :
 ) 151املصدر السابق.14 ،13 :
 ) 152املصدر السابق.17 :
 ) 153بالغة االقناع يف املناظرة.14 :

العمري ،ال بل هو منطلق من منطلقاته لكتابة مؤلّفه (( ،إ ّن عناية الكتّاب ببالغة
وال خيفي املؤلّف تأثره بالدكتور
ّ

غني من أقسام البالغة العربيّة القديمة ،تحديداً بالغة
اإلقناع ،م ّكنت من الوقوف ،من جهة أولى ،على قسم ّ
العمري بـ( نظريّة اإلقناع القائمة على المقام) ،فهذا القسم الذي
المغربي محمد
سماه الباحث
البيان ،أو ما ّ
ّ
ّ
اللغوي دون اهتمام بأحوال المخاطبين)،
انحسر بسبب هيمنة بالغة البديع ،أو (نظريّة الشعر القائمة على البناء
ّ
تطور
ومن جهة ثانية فإ ّن متابعة بالغة اإلقناع هي استحضار للحظة معرفيّة ّ
خاصة ،ولسياق ساخن في تأريخ ّ
المذهبي ،وترجمة
العقلي والصراع
الثقافة العربيّة اإلسالميّة ،لقد كان بناء نظرية اإلقناع تجسيداً ألجواء النضج
ّ
ّ

البالغي
لثقافة الحوار والمناظرة ))( ،)154ومبوجب هذا الطرح فقد عرض املؤلّف آلليّات البالغة اإلقناعيّة يف الرتاث
ّ
احلجة ،وأثر املقام واالستدالل يف
العريب من خالل اإلفهام واإلقناع واملقام عند اجلاحظ ،وتركيز ابن وهب على الدليل و ّ
ّ
155
السكاكي( ).
حتقيق اإلقناع يف بالغة
ّ
واملؤلّف يف استعراضه لإلسهامات النظريّة لإلقناع كان موفّقاً يف ترتيب موضوعات الكتاب ،من حيث إنّه بدأ
العريب
ألهم اإلسهامات النظريّة ّ
بالتقدمي ّ
الغريب القدمي ،ومن مثّ انتقل إىل سياق الرتاث ّ
اخلاصة ببالغة اإلقناع يف السياق ّ
الغريب احلديث( ،)156وكأ ّن املؤلّف يشري
اإلسالمي يف الفصل الثاين ،وبعدها استعرض اإلسهامات النظريّة يف السياق ّ
ّ
العريبّ ،أما اإلسهامات الغربيّة احلديثة فلم يكن
البالغي
اث
رت
ال
يقابله
الغريب
البالغي
اث
رت
ال
ن
أ
وهي
ة
مهم
ّ
إىل قضيّة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هلا ما يقابلها وإّمنا كانت جهود العرب متوقفة على ترمجة ونقل جهود هؤالء ،فكأ ّن البالغة العربيّة بقت متوقّفة عند
مهمة ج ّداً يف املوضوع.
تتعرض للتطوير واالستحداث ،وهي نقطة ّ
وضعها ومل ّ
ّأما جمال تطبيق الكتاب فقد ح ّدده املؤلّف باملناظرات ،والسبب هو (( إ ّن اشتغال المؤلّف على المناظرة،
واعتمادها مجاالً تطبيقيّاً لبالغة اإلقناع ،يعود إلى أ ّن المناظرة ،بوصفها جنساً حجاجيّاً ،تق ّدم مهاداً خصباً
بالغي من هذا النوع ،ثم إ ّن التركيز عليها عكس في أحد أبعاده الطموح نحو نقل بالغة اإلقناع من
لتشغيل
ّ
تقليدي أفاضت في االشتغال عليه وراكمت فيه عناصر كثيرة ،وهو أدب الخطبة ،نحو مجال آخر هو
مجال
ّ
ويفعل مقترباتها))(.)157
المناظرة ،قد يغني أبعاد هذه البالغةّ ،

أقرها أيضاً يف نتائجه،
إ ّن حاجة البالغة العربيّة إىل التطوير والتجديد حاجة ّ
ملحة ّقررها املؤلف يف مق ّدمة كتابه ،و ّ
فهو يرى أ ّن حيوية البالغة اليوم تأيت على وفق ما انتهى إليه البحث يف اجملاالت اجلديدة واملتع ّددة الشتغاهلا ،ومن
توسعها املسنود بالكثري من املعارف :الفلسفة والنحو واملنطق (( ،إ ّن بالغة االقناع لم تكن حكراً على المدونة
ّ
اإلسالمي... ،إال أ ّن بالغة اإلقناع لم يكتب لها
العربي
البالغيّة الغربيّة ،بل شهدت حضوراً خصباً في التراث
ّ
ّ

 ) 154بالغة االقناع يف املناظرة ، 15 :وينظر :املقام اخلطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي ،حممد العمري(مقال).14 :
 ) 155ينظر :بالغة االقناع يف املناظرة.79 -59 :
 ) 156ينظر :املصدر السابق.120 -25 :
 ) 157املصدر السابق.15 :

لتعم بدلها بالغة الصورة))( ،)158وكأ ّن مضمون كالم
ّ
التوسع ،كما لم تحظ بالتطوير في ثقافتنا ،إذ انحسرت ّ
املؤلّف يوحي إىل أ ّن وسيلة التطوير ال تكون إال باالستعانة بالدراسات احلديثة يف جمال البالغة اإلقناعيّة من السياق
العريب.
الغريب احلديث واإلفادة منها من خالل تطبيقها على تراثنا ّ
ّ
ومن الكتب اجلديرة بالتوقّف واليت تناولت بالغة اإلقناع ضمن جمال دراستها (احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حبث يف
البالغي الذي
بالغة النقد املعاصر)(2008م) للدكتور حممد سامل حممد األمني الطلبة ،والكتاب يدخل يف جمال النقد
ّ
العريب منذ
مهمة وحياول أن حيلّل جزئيّاهتا ،فهو يستعرض حماوالت التطوير اليت عرفها الدرس
ّ
يشخص ظاهرة ّ
البالغي ّ
ّ

بداية ثالثينات القرن املاضي وصوالً إىل العصر احلديث ليصنّف هذه احملاوالت (( ،فمن الدارسين م ْن عمد إلى إعادة

المدرسي ،حتّى تسهل
الرواد القدامى ،وذلك على طريقة االسلوب
تصنيف األبواب البالغيّة المشتّتة في كتب ّ
ّ

خاص ومح ّدد من البالغة العربية متخذاً لذلك منهجاً مح ّدداً،
االستفادة منها .ومنهم م ْن حاول دراسة جانب
ّ
ِ
العربي القديم-
توسل بالتراث العربي القديم للوصول إلى خصائص الصورة الفنيّة في األدب
...وم ْن هؤالء م ْن ّ
ّ

الغربي الحديث والمعاصر ))( ،)159وكأ ّن املؤلّف
نقده وإبداعه -مستعيناً في ذلك بخبرة ثريّة حول النقد
ّ
باستعراضه هذه احملاوالت التجديديّة للبالغة يشري إىل نقطتني:

 األولى :ا ّن هذه احملاوالت باختالف توجهاهتا ومشارهبا تعطي دليالً واضحاً على أ ّن البالغة ممكن تطويرها واإلضافةإليها.
 -الثانية :ا ّن هذه احملاوالت كانت متهيداً ملالمح التطوير اليت سيستعرضها املؤلّف الحقاً من إفادة الدارسني املعاصرين

من الدراسات الغربية احلديثة ،والسيّما يف مفهوم البالغة اجلديدة.

مقسمة حبسب بلداهنم اليت
واملؤلّف يستعرض مجلة من الدراسات اليت هدفت إىل التجديد من باحثني عرب ّ
ينتمون إليها فاملدرسة املصريّة ممثّلة بكتابات :أمحد الشايب( :األسلوب :دراسة بالغيّة حتليلية ألصول األساليب
األدبيّة)(1939م) ،والدكتور جابر عصفور يف كتابيه( :الصورة الفنيّة)(1974م) ،و(مفهوم الشعر)(1978م)،
ولطفي عبد البديع يف كتاباته حول فلسفات اجملاز والبديع واللغة ،ومصطفى ناصف يف تناوله للقضايا البالغيّة اللغويّة،
ويدرج املؤلّف الدكتور أمحد مطلوب ضمن املدرسة املصريّة بينما هو خارجها أصالً ويستعرض كتاباته حول البالغة
القدمية وعالقتها باإلسلوبيّة احلديثة ،مثل( :البالغة عند السكاكي)(1964م) ،ومصطلحات بالغيّة(1972م)،
و(مناهج بالغيّة)(1973م) ،ويرى أ ّن هذه املدرسة  -أي املصريّة -هي املدرسة الرائدة يف جمال جتديد البالغة
املعاصرة ،ولكنّها حتتاج إىل استكمال نظرهتا والسبب هو أ ّن (( ...هذه الدراسات على اختالفها ،لم ترّكز على
البالغي الجديد كمشغل معاصر يمكن أن يستوعب مختلف المباحث البالغيّة القديمة ويق ّدمها في
الخطاب
ّ
كل من
أسلوب جديد ،وذلك باالستفادة من فكرة ((التداخل
المعرفي)) التي تتجلّى أبرز صورها في مباحث ّ
ّ
النص وما يتصل بهما وينبثق عنهما من آليّات تحليليّة ))( ،)160ليستكمل املؤلّف جهود
ثم علم ّ
بالغة الخطاب ّ

 ) 158املصدر السابق.246 :
 ) 159احلجاج يف البالغة املعاصرة.219 -218 :
 ) 160املصدر السابق.220 :

الدارسني يف جمال البالغة احلجاجيّة يف كتابات الدكتور صالح فضل يف كتابه( :بالغة اخلطاب وعلم
ويكمل جهود هذه املدرسة باملدرسة املغربيّة ممثّلة بكتابات الدكتور حممد
ّ
النص)(1992م) ضمن املدرسة املصريّةّ ،
فصلها إىل مرحلتني متمايزتني ،األوىل هي (مرحلة البالغة التأويليّة) وميثّلها كتابه( :التل ّقي
مفتاح يف النقد املعريف واليت ّ
والتأويل)(1994م) ،واملرحلة الثانية مرحلة (التناص واملثاقفة) وميثلها كتاباه ( :املفاهيم معامل)(1998م) ،و(مشكاة
اخلاص به من االهتمام بالبالغة العربيّة
العمري يف تبين مشروعه
املفاهيم)(2000م) ،ليكمل املسرية الدكتور حممد
ّ
ّ
اإلقناعي ،وذلك من خالل مؤلّفاته( :يف
القدمية ليجمع إليها وعياً جيداً بالبالغة املعاصرة وال سيّما بالغة احلجاج
ّ
اإلقناعي)(1986م) ،و(البالغة العربية ،أصوهلا وامتداداهتا)(1999م) ،و(املوازنات الصوتيّة يف الرؤية
بالغة اخلطاب
ّ
البالغيّة)(2001م) ، ،والدكتور محادي صمود يف مرحلة اهتمامه باحلجاج يف منتصف التسعينات ممثّلة جبهود فريقه
البالغي)(1999م)(.)161
لتقصي بالغة احلجاج يف التقاليد الغربية ،فضالً عن كتابه( :من جتليّات اخلطاب
البحثي ّ
ّ
ّ
هذه اجلهود اليت يستعرضها املؤلّف مجلة وتفصيالً حياول أن يصل من خالهلا إىل إجابة للسؤال الدقيق الذي طرحه

يف الباب الثالث من كتابه ،وهو (( :الوعي العربي بتيّار البالغة المعاصرة...إفادة أم إضافة ؟ ))( ،)162فهل أفاد

تعرضت له البالغة املعاصرة من خالل مفهوم البالغة اجلديدة فقط ،أو ّأهنم أضافوا
الدارسون من تيّار التجديد الذي ّ
إىل هذا اجلديد القادم ومل يكتفوا بنقله ؟  ،وكانت إجابة املؤلّف بعد استعراض جذور البالغة اليونانيّة القدمية وصوالً إىل
احلداثوي املعاصر:
مهدت لتيار التغيري
مستحدثاهتا من البالغة اإلقناعيّة ،مروراً مبحاوالت التجديد
البالغي اليت ّ
ّ
ّ
التطور الذي يشهده من خالل تطويرها لتصبح موائمة له.
 إ ّن البالغة قادرة على استيعاب خطابات العصر و ّمهمة
 إ ّن دراسات املعاصرين أفادت من تيّار البالغة الغربيّة املعاصرة بدرجة واضحة ،و ّأهنا أضافت إليه إضافات ّحبسب موقعها ومشغلها ،من هذه اإلضافات :أوالً :توعية القاريء العريب بتيّار البالغة احلجاجيّة اإلقناعيّة ،ودوره يف
حتليل اخلطابات املعاصرة وإثرائها .وثانياً :لفت انتباهنا إىل ما ميكن أن مي ّدنا به هذا املنهج البالغي املعاصر من آليّات
البالغي وتفعيله(.)163
لعصرنة تراثنا
ّ

ومن احملاوالت التأليفيّة اجلديرة باالهتمام الدراسة اليت ق ّدمها الدكتور عبد العايل قادا بعنوان (بالغة اإلقناع ،دراسة
نظريّة وتطبيقيّة)(2016م) ،وهي حماولة لتتبّع البالغة اإلقناعيّة من مولدها القدمي من رحم الفلسفة واجلدل يف اجملتمع
احملسنات األسلوبية ،وما بني
اليوناين إىل انبعاثها احلديث بعد عصور طويلة احنسر فيها اهتمام البالغة بالصورة واحللية و ّ
االثنني :املولد القدمي ،واالنبعاث اجلديد تربز حلقة عربية إسالميّة ش ّكلت فيها البالغة املقاميّة أساساً خصباً للتأليف
الشعري ،واملزاوجة بني الوظيفتني :اإلمتاعيّة واإلقناعيّة للبالغة( ،)164فهي حماولة للوقوف على
خلطايب و
ّ
بني الرافدين ا ّ
أهم حمطات البالغة اإلقناعيّة عرب التاريخ.
ّ

 ) 161املصدر السابق 217 :وما بعدها.
 ) 162املصدر السابق.207 :
 ) 163املصدر السابق.288 :
 ) 164ينظر :بالغة االقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.5 :

ويظهر لنا بوضوح عند تص ّفح الكتاب أ ّن املؤلّف متصاحل مع فكرة أ ّن البالغة اإلقناعيّة هي بالغة غربيّة بامتياز،
وأ ّن البالغة العربيّة قابلة للتأثّر بأصول هذه البالغة أو التطبيق على وفقها ،والكتاب يتألّف من أربعة مباحث ،ثالثة
تطبيقي ،استعرض املؤلف فيها متهيداً عن مسار الوظيفة اإلقناعيّة يف البالغة الغربيّة ومن مث البالغة
منها نظريّة ،والرابع
ّ
توسع أيضاً يف
وسع فيه احلديث عن احلجاج يف البالغة األرسطيّة ،مثّ ّ
األول الذي ّ
العربيّة ،بعدها انتقل إىل املبحث ّ
متضمناً :اإلقناع عند اجلاحظ ،ومفهوم احلجاج عند ابن وهب ،واألبعاد احلجاجيّة عند
بالغة اإلقناع يف الثقافة العربيّةّ ،
السكاكي(.)165
عبد القاهر اجلرجاينّ ،واحل ّد واالستدالل عند
ّ
وموضحاً لآلليات اليت
مثّ ينتقل الحقاً إىل بالغة اإلقناع يف الثقافة الغربيّة احلديثة ،مستعرضاً بالغة بريملان ،وديكروّ ،
األندلسي والردود
ليتوصل يف املبحث الرابع إىل التطبيق على رسالة من الرتاث
اعتمدوها يف توضيح اجلانب
البالغيّ ،
ّ
ّ
الشعري ،واألدلّة
اإلقناعي ،من أمثلة :األدلّة غري الصناعيّة ممثلة بالشاهد
اليت ُكتبت عليها ،معتمداً آليّات احلجاج
ّ
ّ
الصناعيّة اليت رّكز فيها على املثل والقياس املضمر ،واستعرض بعض الظواهر األسلوبيّة الواقعة فيها ،من أمثلة :اإلثارة،
أسلويب االستفهام والنفي(.)166
واإلطناب ،واإليقاع ،و ّ
يتوصل إليها املؤلّف هي ((...أ ّن أي مقاربة حجاجيّة تروم اإللمام بأكبر قدر من متغيّرات
واخلالصة اليت ّ
األرسطي إن هي أرادت تفادي النظرة الجزئيّة (لغويّة كانت أو منطقيّة أو
الخطاب لن تجد بديالً عن التنظير
ّ

الحرفي بجزئيّات هذا التنظير بل االستفادة من مرونته ،التي أشرنا
أسلوبيّة...)...غير أن ذلك ال يعني االلتزام
ّ
إليها ،إلغنائه بخالصات الدراسات العربيّة والغربيّة القديمة والحديثة))(.)167

شخصوا أمور
وهذا االستعراض جلملة املؤلّفات السابقة ،يوصلنا إىل أ ّن الدارسني املعاصرين يف جمال االقناع
البالغي ّ
ّ
التأليفي ،منها:
ع ّدة ،عملوا عليها ،وع ّدوها أساساً لعملهم
ّ
ملحة ،كون املكتبة العربيّة حباجة إىل
عامة والبالغة ّ
مهماً للغاية وضرورة ّ
 إ ّن التأليف يف جمال اإلقناع ّخاصة يع ّد أمراً ّ
ما يس ّد الفراغ الناشيء بسبب قلّة التأليف يف هذا اجملال.
مقوماهتا الفعليّة،
 التجارب التأليفيّة اليت سبقتهم يف هذا اجملال كانت ّتتعمد هتميش البالغة العربيّة واالبتعاد عن ّ
اإلقناعي
احلجاجي
لكل جوانب اإلقناع ،وأفضل طريقة إلحياء البالغة هي إحياء البعد
فضالً عن أ ّهنا مل تكن شاملة ّ
ّ
ّ
والبحث فيه.
 مل تضع هذه الدراسات أمام الدراسات الغربيّة املعاصرة دراسة عربيّة ناهضة ،وإّمنا كانت العمليّة أشبه باسنساخالعريب.
التجربة الغربيّة وتوظيف اآلليّات املستم ّدة من نظريّاهتا وتطبيقها على مناذج من الرتاث
البالغي ّ
ّ
 ) 165ينظر :املصدر السابق 117 :وما بعدها.
 ) 166ينظر :املصدر السابق 199 :وما بعدها.
 ) 167املصدر السابق.257 :

األرسطي بعد حتسينه ورفده بنماذج تطبيقيّة من ثقافات أخرى
 إ ّن هذه املؤلّفات هي حماولة إعادة لقراءة الرتاثّ
لكل الثقافات.
إلثبات موسوعيّة منطق أرسطو ومشوليّته ّ
 إ ّن مجيع هذه احملاوالت التأليفيّة -من وجهة نظرهم -تندرج ضمن حماوالت تطوير البالغة ،ال بل إ ّن بعضهم درجهاعلى ّأهنا حماوالت تابعة للمحاوالت التجديديّة اليت عرضت لعلم البالغة يف العصر احلديث من منطلق مرونة هذا العلم
وقابليّته الستيعاب التغيري الذي ميكن أن يعرض إليه.
 اآلليّات المقترحة لتجديد البحث في مجال البالغة اإلقناعيّة:اللغوي لن يسهم يف حتديث العلوم اللغويّة
إ ّن اإلكتفاء بنقل جتارب اآلخرين وحماولة التطبيق على مناذج من تراثنا
ّ
اجلادة بإعطاء البالغة العربيّة خصوصيّتها ومن مثّ اإلنطالق باإلستحداث ملباحثها واملعاصرة
بقدر ما تسهم احملاوالت ّ
املاسة للتطوير ،ورّمبا مل يفعل الدارسون ذلك
الفكري احلايل ومع توافر احلاجة ّ
تطورات اجملتمع الثقايف و ّ
مبا يتالءم مع ّ
تطورت البالغة وأصبحت مواكبة لبالغة الغرب ؟
ذلك لعدم استشعارهم بأمهية األمر ،فما الذي سنستفيده فيما لو ّ
سيتم توظيف األمر يف اجلوانب النقديّة املعتمدة
سيتم توظيف هذا ّ
كل جوانبه ؟ وهل ّ
هل ّ
التطور يف خدمة واقعنا من ّ
على البالغة ؟ ،وبالغتنا اليت عرفناها وألفناه هي بالغة القول اجلميل والبليغ الذي يسعى إىل التأثري ،فهي ليست
حىت نستبني املدى املتح ّقق من هذا التأثري،
حىت ميكن تبيان األثر الذي حتدثه ،وليست ببالغة ّ
رد فعل ّ
ببالغة حوار ّ
وهذا األمر يدخل يف صلب األسس اليت تعتمد عليها البالغة العربيّة يف قواعدها التأسيسيّة ،ولنا أن نستذكر حرص
الصريف وعرض ما يدخل إىل العربيّة من ألفاظ
اللغوي من خالل وضعهم امليزان
العرب القدماء يف احملافظة على تراثهم
ّ
ّ
ليتم تعريبه الحقاً ومبا يتالءم مع قواعد اللغة العربيّة ،فإذا كان القدماء قد انتفضوا ألجل ألفاظ متباينة قد
أعجميّة عليه ّ
يتم فرضها على البالغة العربيّة
تدخل على فرتات زمانيّة متفاوتة فما حاهلم لو نظروا اآلن إىل عمليّات التغريب اليت ّ
حبجة
باسم التطوير والتغيري ،وحنن يف حقيقة األمر لسنا ض ّد اإلفادة من جتارب اآلخرين ،ولكنّنا ض ّد أن ُميحى تراثنا ّ
تبين بعض مفاهيم البالغة اإلقناعيّة منطلقة من هذه
التطوير ،ورّمبا جاءت حماوالت القدماء من البالغيّني يف عدم ّ
تستمر تلك التجارب املتناثرة عرب املدى
النقطة ،فالتأثر بالثقافة اليونانيّة مل يكن مرغوباً به إن كان تطابقاً ولذا مل
ّ
وعرضها للنقد؛ ورّمبا هلذا مل تأخذ تلك احملاوالت مداها
لعل البعض رفضها ّ
التأرخيي لعلم البالغة ومل ّ
يتم تطويرها ،و ّ
ّ
الذي كنّا نطالب به ونتوقّعه.
باهلني فالقضيّة قد ال خترج عن حيّز التنظري فيما
وقضيّة إجياد آليّات حم ّددة ممكن اعتمادها لتطوير البالغة أمر ليس ّ
توجه مسار البحث يف جمال البالغة اإلقناعيّة،
لو مل تُعر إهتماماً كافيّاً ،ولنا أن نقرتح جمموعة من اآلليّات اليت ميكن أن ّ
يتم تطبيقها فعليّاً ،ومن هذه اآلليّات:
حماولني إلقاء الضوء على خيارات مل تطرح أو ّ
ّ -أوالً :العودة إىل الرتاث ومن مثّ االنطالق إىل املعاصرة؛ وذلك من خالل الوقوف على اهلدف الذي نشأت من أجله

مبقومات البالغة
البالغة العربيّة الرتاثيّة من خدمة القرآن الكرمي والبحث عن إعجازه ،وبذلك تكون احلاجة ّ
ماسة للعودة ّ
النص املق ّدس ،وإبعاد ما يتخالف معه للوصول إىل قواعد وأسس لبالغة
اإلقناعيّة إىل القرآن إلثبات ما يتوافق مع هذا ّ
إقناعيّة ترتادف مع أسس البالغة العربيّة وتعتمد عليها ،وتشتمل على إضاءات جديدة ملناطق مل يسلّط الضوء عليها
سابقاً ،ومسارات جديدة كانت خافية عن األنظار ميكن توظيفها لتجديد البالغة الرتاثيّة ،وليس القصد هنا  -مثلما
فعل بعض الدارسني -اعتماد آليّات البالغة الغربيّة املعاصرة وإعادة تدوير تطبيقها على نصوص من القرآن الكرمي ،وإّمنا

خاصة به ،موظّفة خلدمته كي نستطيع الحقاً
القصد البحث من جديد يف النص القرآينّ الستلهام بالغة إقناعيّة ّ
العريب ،فنكون بذلك قد تابعنا اآلليّة نفسها اليت اعتمدها القدماء
تطبيقها على نصوص نثريّة وشعريّة أخرى من الرتاث ّ
للوصول إىل قوانني البالغة الرتاثيّة وقواعدها.

البالغي قراءة جديدة حتاول أن تستكشف املنظومة القواعديّة اليت قامت عليها البالغة،
 ثانياً :إعادة قراءة الرتاثّ
وميكن أن يسعفنا يف هذا املضمار بعض دراسات املعاصرين يف حماولة تفسري اآلليّات املعتمدة يف حتليالت البالغيني
توجهات
القدماء ،هذه القراءة تعتمد بيان نقاط التميّز للبالغة العربيّة قياساً إىل معاصرهتا الغربيّة ،وحماولة الكشف عن ّ
ظل الدراسات املعاصرة ولكنّها  -بطبيعة احلال -تنفصل طبيعيّاً عن البالغة الرتاثيّة ،فالبالغة اإلقناعيّة
جديدة تسري يف ّ
مل تنحصر بعلم البالغة فقط وإّمنا تداخل معها علوم خمتلفة ،مثل :املنطق ،والفلسفة ،والنحو ،والصوت ،واللغة ،علم
اللسانيّات احلديث ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،واإلعالم ،واإلشهار ،والسياسة واإلقتصاد وغريها ،وهذا العلوم قد
توجب توظيف هذه
ال
تستقل هبا البالغة وحدها ،أو قد ال يكون هلا مدخليّة يف علم البالغة يف أحيان كثرية؛ ولذا ّ
ّ
املقومات ويفيد من األسس البالغيّة الرتاثيّة إىل جانب
كل هذه ّ
عريب جديد ّ
يضم ّ
العلوم مجيعاً وحماولة تشكيل علم ّ
األسس اللغويّة األخرى بدالً من حماولة التطبيق على الرتاث وتوجيهه غري الوجهة اليت وضعها القدماء له.
جنرت ما
 ثالثاً :اإلفادة من جتارب املعاصرين الغربيّني يف مناهج الدراسة وليس يف جمال التطبيق ّحىت ال نكون تابعني ّ

ينتجونه فقط ،فاملناهج احلداثيّة املعتمدة يف الدراسات الغربيّة من املمكن أن تفتح آفاقاً جديدة للدارسني يستطيعوا من
فيتم توظيف املنهجيّات املتوافقة مع خصوصيّة اللغة ال
خالهلا إلقاء الضوء على األماكن اليت حتتاج إىل إضاءة جديدة ّ
العكس ،وقد نكتفي بادخال جتارب الغرب ضمن باب اجلهود املرتمجة من دون تعميمها على التطبيق ،فنسلم بذلك
من إشكاالت اضطراب املفاهيم بني احلضارتني.
 خاتمة البحث ونتائجه:كان التن ّقل يف ميادين البالغة اإلقناعيّة نافعاً لنا الستعراض ما ق ّدمناه يف البحث من إشكاليّة إعتماد أغلب
الدارسني يف هذا اجملال على آليّات الدراسات الغربيّة املعاصرة واعتمادها يف التطبيق من دون األخذ بنظر االعتبار
البالغي ،وقد أثبتنا وجود االفرتاقات إىل جانب التوافقات يف البالغتني :الغربيّة والعربيّة (القدمية
خصوصيّة الرتاث
ّ
واملعاصرة)؛ ممّا جيعلنا نقف متأنني أمام استرياد جتارب اآلخرين من دون حماولة اإلبتكار لتطوير علومنا من داخل
توصلنا بعد اخلوض يف موضوعات متع ّددة ،من أمثلة :نقاط التباين ،وبيان موقف الدارسني
منظومتها الرتاثيّة ،وقد ّ
العرب من البحث يف جمال الدراسات اإلقناعيّة ،واآلليّات املقرتحة لتجديد البحث يف هذا اجملال ،إىل مجلة من النتائج،
نلخصها مبا يأيت:
ّ
_ إجياد توصيف سليم للبالغة العربيّة قياساً إىل البالغة احلجاجيّة اإلقناعيّة من خالل الوقوف عند نقاط االتّفاق
واالفرتاق بينهما ،فالوقوف على نقاط التباين يسمح لنا مبحاولة إجياد حلول هلذه التباينات قبل أن نشرع يف حماولة
التطوير ،وعلى أساس هذه النقاط ميكن أن تنطلق اآلليّات اليت تُقرتح ومبا يتناسب مع التجربة املطلوب تطبيقها وبيان
فاعليّتها الحقاً.
 حتديد مواقع اخللل اليت قد يكون وقع فيها الدارسون املعاصرون العرب من قصد أو من دون قصد يف نقل التجربةالغربيّة من خالل توصيف دراساهتم وحتديد النقاط احملوريّة اليت اعتمدوها يف البحث ومناهجهم اليت اتّبعوها.

 إجياد نظرة توافقيّة تستطيع أن جتمع األفكار االجيابيّة يف املؤلّفات املستحدثة وتطبيقاهتا من دون تشويه للمضمونمن خالل اآلليّات املقرتحة.
القراء إىل حساسيّة موضوع التطوير للعلوم اللغويّة ،وإنّه ال ينبغي أصالً أن يعتمد على الرتمجة
 لفت انتباه الدارسني و ّلكل مفاصل العلم نفسه قبل أن ننطلق باقرتاح التطوير.
فقط بل ينبغي أن يكون مشفوعاً بدراسة ذاتيّة ّ
خاصة ،وهي مقرتحات
 تقدمي جمموعة اقرتاحات للبدء مبحاولة ّعامة والبالغيّة ّ
جادة يف تطوير علومنا اللغويّة العربيّة ّ
مفعالً يف داخل البالغة
نظريّة حتتاج إىل دراسة دقيقة من خالل توسيع مدار هذه املقرتحات لتشمل جانباً تطبيقيّاً ّ
العربيّة.
 -مصادر البحث ومراجعه :

أوالً :الكتب:

 -ابن منظور ،محمد بن مكرم( .د.ت) :لسان العرب ،إعداد وتصنيف يوسف خيّاط .بريوت :دار لسان العرب.

عمان :جمدالوي للنشر
 أبو عرقوب ،ابراهيم( .د.ت) .االتصالاالجتماعي ودوره يف التفاعل االجتماعيّ .
ّ
والتوزيع.
 -أدريس ،سهيل1999( .م) .املنهل (قاموس فرنسي -عريب)(ط .)23بريوت :دار اآلداب.

اهلجري (ط .)1مراكش :دار
األديب إىل هناية القرن الرابع
 إرحيلة ،عباس1997( .م) .البحوث اإلعجازيّة والنقدّ
ّ

اليمامة للنشر واالعالم.

العريب :نشر الفنك للغة
 بارت ،روالن1994( .م) .البالغة القدمية ،ترمجة وتقدمي :عبد الكبري الشرقاوي .املغرب ّالعربيّة.
عريب (ط .)49بريوت :دار العلم للماليني.
 -البعلب ّكي ،منير2005( .م) .املورد ،قاموس إنكليزيّ -

العمري (ط.)1
النص ،ترمجة حممد
 بليث ،هنريش1989 ( .م) .البالغة واالسلوبية ،حنو منوذجسيميائي لتحليل ّ
ّ
ّ
الدار البيضاء :دراسات سال.

 -بنكراد ،سعيد2009( .م) .الصورة االشهاريّة ،آليّات االقناع والداللة (ط .)1بريوت -الدار البيضاء :املركز الثقايف

العريب.

العريب ،دراسة حتليليّة لنظم املعرفة يف الثقافة
العريب ،بنية العقل
 الجابري ،محمد عابد1993( .م) .نقد العقلّ
ّ
العريب.
العربيّة (ط( .)3بريوت -البيضاء) :املركز الثقايف ّ
 الجاحظ ،عمرو بن حبر( .د .ت).البيان والتبيني ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون .بريوت :دار اجليل. -الجرجاني ،عبد القاهر:

1991( م) .أسرار البالغة ،قرأه وعلّق عليه حممود حممد شاكر (ط( .)1القاهرة -ج ّدة) :مطبعة املدينّ.
اخلاجني.
2004( م) .دالئل االعجاز ،قرأه وعلّق عليه حممود حممد شاكر .القاهرة :مكتبة
ّ
 -رزق ،علي1994( .م) .نظريّات يف أساليب اإلقناع ،دراسة مقارنة (ط .)1بريوت :دار الصفوة.

 السكاكي ،أبو يعقوب2000( .م) .مفتاح العلوم ،حتقيق عبد احلميد هنداوي وتقدميه (ط .)1بريوت -لبنان :دارالكتب العلميّة.

الشهري ،عبد الهادي بن ظافر2004( .م) .اسرتاتيجيّات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداوليّة (ط .)1بريوت :دار
ّ
الكتاب اجلديد املتحدة.
حمادي:
 -صمودّ ،

1999 ( م) .من جتليّات اخلطاب البالغي (ط .)1تونس :دار قرطاج للنشر.

وتطوره إىل القرن السادس (ط.)3بريوت :دار الكتاب
2003( م) .التفكري
البالغي عند العرب ،أسسه ّ
ّ
اجلديد املتّحدة.
 صولة ،عبد اهلل2007( .م) .احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل اهم خصائصه األسلوبية (ط .)2بريوت :دارالفارايب.

 -الطلبة ،محمد سالم محمد األمين2008( .م) .احلجاج يف البالغة املعاصرة (ط .)1بريوت :دار الكتاب اجلديد

املتحدة.

 -عادل ،عبد اللطيف2013 ( .م) .بالغة اإلقناع يف املناظرة (ط .)1بريوت :منشورات ضفاف ،واجلزائر:

منشورات االختالف.

اجلامعي.
النص واخلطاب واالتصال (ط .)1القاهرة :األكادمييّة احلديثة للكتاب
 العبد ،محمد2005( .م)ّ .ّ

ريب.
 عبد الرحمن ،طه 2006( .م) .اللسان وامليزان أو التكوثرالعقلي (ط .)2الدار البيضاء :املركز الثقايف الع ّ
ّ

العسكري ،أبو هالل1971( .م).كتاب الصناعتني ،حتقيق :حممد علي البجاوي وأبو الفضل إبراهيم (ط.)2
ّ
القاهرة.
 -عصفور ،جابر .)1993( .بالغة املقموعني ضمن اجملاز والتمثيل يف العصور الوسطى (ط .)2البيضاء :دار قرطبة

للطباعة والنشر.

 -العمري ،محمد:

1999( م) .البالغة العربية ،أصوهلا وامتداداهتا .بريوت :أفريقيا الشرق.

2001( م) .املوازنات الصوتيّة يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعريّة ،حنو كتابة تاريخ جديد للبالغة والشعر.
(بريوت -املغرب) :أفريقيا الشرق.
وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربيّة ،اخلطابة يف القرن
نظري
2002 ( م) .يف بالغة اخلطاب اإلقناعي ،مدخل ّ
ّ
االول منوذجا (ط( .)2بريوت -املغرب) :أفريقيا الشرق.
2005( م) .البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.

 -العوشن ،عبد اهلل بن محمد1413( .ه) .كيف نقنع اآلخرين (ط .)1الرياض :دار العاصمة.

عمان :دار كنوز املعرفة للنشر
 قادا ،عبد العالي2016( .م) .بالغة اإلقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة (طّ .)1والتوزيع.
 القرطاجني ،حازم .)1981( .منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة وتقدميه (ط،)2اإلسالمي.
بريوت :دار الغرب
ّ
 -القيرواني ،ابن رشيق2001( .م) .العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،حتقيق :حممد عبد القادر أمحد عطا

(ط .)1بريوت :دار الكتب العلميّة.

 ال الند ،أندريه2001( .م) .موسوعة ال الند الفلسفيّة ،تعريب :خليل أمحد خليل (ط .)2بريوت-باريس:منشورات عويدات.

 مورو ،فرانسوا2002( .م) .البالغة ،املدخل لدراسة الصور البيانيّة .ترمجة :حممد الويل وعائشة جرير .بريوت-املغرب :أفريقيا الشرق.
 -الولي ،محمد2005( .م) .االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية .الرباط :منشورات دار االمان ،مطبعة

الكرامة.
ثانياً :الرسائل واألطاريح األكاديميّة:
 بلخير ،هشام2012( .م) .آليّات اإلقناع يف اخلطاب القرآينّ (سورة الشعراء منوذجاً) ،دراسة حجاجيّة .ماجستري،كليّة اآلداب واللغات /اجلمهورية اجلزائريّة الدميقراطية الشعبية.
اإلسالمي (مقاربة آلليّات بالغة اإلقناع).
 عادل ،عبد اللطيف2004( .م) .خطاب املناظرة يف الرتاث العريبّ
دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،مراكش.

 محفوظي ،سليمة2011( .م) .وسائل اإلقناع يف خطبة طارق بن زياد ،دراسة حتليلية يف ضوء نظريّة احلجاج.ماجستري ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر.

فعي).
 مدقن ،هاجر2003( .م) .اخلطاب احلجاجي ،أنواعه وخصائصه ،دراسة تطبيقيّة يف (كتاب املساكني للرا ّماجستري ،جامعة ورقلة.
 -المودن ،حسن2006( .م) .اخلطاب اإلقناعي .دكتوراه ،كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،مراكش.

ثالثاً :المقاالت:

بنّور ،عبد الرزاق2014 ( .م) .مق ّدمة الطبعة الثانية ،ضمن كتاب :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة نظريّةوتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار الروافد
الثقافيّة-ناشرون.
 الحويدق ،عبد العزيز2014( .م) .األسس النظريّة لبناء شبكة قرائيّة للنصوص احلجاجيّة ،ضمن احلجاج،مفهومه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة (جـ  ،)2جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ
امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار الروافد الثقافيّة-ناشرون.

 الحميدان ،إبراهيم بن صالح1426( .ه) .اإلقناع والتأثري ،دراسة تأصيليّة دعويّة .جملّة جامعة االمام ،جامعةحمرم ،ع.49
االمام حممد بن سعود االسالميةّ ،

التداويل ،آليّات اشتغاله .جملّة عامل الفكر ،الكويت ،جملّد
احلجاجي
 الرقبي ،رضوان2011( .م) .االستداللّ
ّ
 ،40ع  2أكتوبر.
 الشبعان ،علي2014( .م) .احلجاج وقضاياه من خالل مؤلّف روث آموسي (احلجاج يف اخلطاب) ،ضمناحلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ
امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار الروافد الثقافيّة-ناشرون.

أهم نظريّات احلجاج يف التقاليد
صمودّ ،
 ّحمادي( .د .ت) .مق ّدمة يف اخللفيّة النظريّة للمصطلح ،ضمن كتابّ :
صمود .تونس :كليّة اآلداب مبنوبة.
الغربيّة من أرسطو إىل اليوم ،جمموعة مقاالت لباحثني حتت إشراف محّادي ّ

 -صولة ،عبد اهلل2014( .م) .البالغة العربية يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج) ،ضمن احلجاج ،مفهومه

وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي
(ط .)1بريوت :دار الروافد الثقافيّة-ناشرون.

العريب ،دراسة يف وسائل االقناع ضمن احلجاج ،مفهومه وجماالته،
احلجاجي
النص
 العبد ،محمد2014( .م)ّ .ّ
ّ
دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة (جـ  ،)2جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي
(ط .)1بريوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.

إسماعيلي2014( .م) .مق ّدمة الطبعة األوىل ،ضمن كتاب :احلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة
 علوي ،حافظّ
نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار
الروافد الثقافيّة -ناشرون.
 -العمري ،محمد:

الشعري يف الدرس البالغي .جملة دراسات سيميائية أدببية لسانية ،ع.5
1991( م) .املقام اخلطايب واملقام
ّ
بالغي ،فما البالغة ؟ ،ضمن احلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة
2014( م) .احلجاج مبحث
ّ
حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار الروافد
الثقافيّة -ناشرون.

 الفيفي ،عبد اهلل بن أحمد2000( .م) .اإلثارة -البنية -االثر ،قراءة يف (( دالئل االعجاز)) يف ضوء النقداحلديث .جملّة جذور ،اجمللّد  ،2العدد .4

اري،
 النقاريّ ،محو الن ّق ّ
حمو2006 ( .م) .احلجاج والتخييل ضمن :التحاجج ،طبيعته وجماالته ووظائفه ،تنسيقّ :

جمموعة مقاالت(ط ،)1الدار البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة.
 -الولي ،محمد:

2011( م) .مدخل إىل احلجاج :أفالطون وأرسطو وشاييم بريملان .جملّة عامل الفكر .الكويت ،جملّد  ،40ع
 2أكتوبر.
تأرخيي ،ضمن احلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة
2014( م) .احلجاج ،مدخل نظري
ّ
يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار الروافد
الثقافيّة -ناشرون.
2014( م) .السبيل إىل البالغة الباتوستيّة األرسطيّة ،ضمن احلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة
حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار الروافد
الثقافيّة -ناشرون.

 -يوسف ،أحمد:

2014( م) .البالغة السوفسطائيّة وفاحتة احلجاج ،ضمن احلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة
حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بريوت :دار الروافد
الثقافيّة -ناشرون.

2014( م) .السيميائيّات واحلجاج ،مقاربة يف املرتكزات األبستميّة ،ضمن احلجاج ،مفهومه وجماالته ،دراسة
نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة (جـ ،)2جمموعة مقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي
(ط .)1بريوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.

مصطلح الضرورة الشعرية بين الدرس النحوي والدرس النقدي
(دراسة أسلوبية صوتية )
د .رضوان جنيدي

المركز الجامعي تامنغست ( الجزائر)
ملخص البحث
تتناول الدراسة مصطلح الضرورة الشعرية بني الدرس النحوي وأحكامه التقعيدية املعيارية ،وبني الدرس النقدي مقتصرة
على املقاربة األسلوبية الصوتية املغنية للتحليل بتوظيف وسائلها احملفزة على التعمق يف فهم دالالت الرتكيب وإدراك
جوانب من نفس املبدع ،وأسلوب تأثره وتأثريه من خالل البنيات الرتكيبية والنحوية والصرفية والصوتية اليت تنظمها
انزياحات يف اللغة وتصرف فيها حيقق اجلمال الفين؛ كما تضمن على مستوى آخر املزج بني اجلانب الصويت والرتكيب
معتمدة ربط فهم البيت الشعري املتضمن للضرورة الشعرية باملعىن الكلي للنص .وتتخذ املداخلة النص الشعري لبعض
شعراء املغرب األوسط يف القرنني اخلامس والسادس اهلجريني جمال تطبيق ،للتأكد من حقيقة ارتباط اإليقاع الداخلي
لألصوات باحلركة النفسية الداخلية ،وبفورة الشعور وجيشانه ،وهو ما جيعل منه ميزة دالة على فردية الشاعر ومتايزه ،ودافعا
يثري املتلقي لإلحبار يف عوامل النص الشعري؛ وحتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤل التايل :إذا كانت البنية يف الشعر عرضة
للزيادة والنقصان ،فهل يُكتفى بإدراجها حتت مسمى الضرورة الشعرية أم يعتمد يف دراستها على اخلصوصية اإليقاعية
الصوتية املميزة للنص الشعري ،ملا له من أمهية يف تقعيد القواعد وإرساء النظريات ؟.
الكلمات المفتاحية :الضرورة الشعرية -املقاربة األسلوبية الصوتية  -االنزياح  -الشعر اجلزائري القدمي.
الضرورة الشعرية في الدرس التراثي:
أطلــق كثــري مــن النحــاة والنقــاد العــرب القــدماء مصــطلح (الضــرورة الشــعرية) علــى عديــد مــن الظ ـواهر اللغويــة
املختلفــة ال ــيت يعث ــر عليهــا مبعث ــرة يف أب ـواب النح ــو والصــرف ،وموزع ــة يف كت ــب النق ــد األديب القــدمي ،وق ــد ظ ــل مص ــطلح

(الضرورة الشعرية) غري واضح املعامل ؛ إذ املرجح " أن احلديث عن الضرائر نشأ عند احلضرمي من النحاة ،مث أخـذ ينمـو
توضحت أصول الضرائر عنـد اخلليـل وتلميـذه سـيبويه اللـذين أرسـيا مفهومـا للضـرورة كـان لـه حضـور الفـت يف مـن
إىل أن ّ
جــاء بعــدمها" (فلفــل ،2007،ص ،) 92وهــو مــا يــدفعنا إىل تتبــع أبــرز أق ـوال املتنــاولني ملفهــوم الضــرورة الشــعرية يف تراثنــا
النحوي واللغوي والنقدي.
أصــل اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ملفهــوم (الضــرورة الشــعرية) معتمــدا علــى عمــق وعيــه وســالمة ذوقــه ،مــدركا
ّ
أّن شاءوا ،وجيوز هلم مـا ال
يصرفونه ّ
الفرق بني اللغة الشعرية ولغة الكالم العادي ،يقول اخلليل " :والشعراء أمراء الكالمّ ،
جيــوز لغــريهم مــن إطــالق املعــىن وتقييــده ،ومــن تصـريف اللفــظ وتعقيــده ومــد املقصــور وقصــر املمــدود ،واجلمــع بــني لغاتــه،
ويبعـدون
فيقربـون البعيـد ّ
والتفريق بني صفاته ،واستخراج ما كلّت األلسن عن وصفه ونعته واألذهان عن فهمـه وإيضـاحهّ ،
ـتج عل ـ ـ ـ ـ ــيهم ،ويص ـ ـ ـ ـ ــورون الباط ـ ـ ـ ـ ــل يف ص ـ ـ ـ ـ ــورة احل ـ ـ ـ ـ ــق واحل ـ ـ ـ ـ ــق يف ص ـ ـ ـ ـ ــورة الباط ـ ـ ـ ـ ــل"
ـتج هب ـ ـ ـ ـ ــم وال حي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
القري ـ ـ ـ ـ ــب ،وحي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـنم ع ــن إرادهت ــم
(القرط ــاجين،2008،ص ،)127ليظه ــر م ــن خ ــالل الق ــول إدراك اخللي ــل أن للش ــعراء أس ــاليب خاص ــة ت ـ ّ
وفـرديتهم ،وتُبعــد عــنهم صــفة العجــز يف مقـدرهتم اللغويــة أو كــبح قيــود الشــعر إلبـداعاهتم الشــعرية؛ ويقــر بــذلك أن مفهــوم
الضرورة الشعرية يبتعد عن كونه إجلاءً واضطرارا ،فالشاعر ال يقع فيها ال مكرهـا وال مضـطرا ،ويقـرتب مـن عـ ّده انزياحـا يف
التعبري الشعري عن التقعيد الشمويل امللزم لغري الشعراء.
يصرح سـيبويه بتعريـف حمـدد للضـرورة ،ومل يـرد لفـظ (الضـرورة) يف مؤلفـه (الكتـاب) ،وإمنـا كـان يـورد التعبـري
مل ّ
املعــرب عـ ن معــىن اللفــظ دون التصـريح بــاللفظ عينــه ،مســتخدما مشــتقات مــن األصــل ذاتــه ،ومل حيــدد تعريفــا واضــح املعــامل
خصه للضرورة بباب (ما حيتمل الشعر) " ،ومل جير
للمصطلح ،وهو – على خالف النحويني اآلخرين -مسّى الباب الذي ّ
ملصطلح الضرورة ذكر يف كتابه ،ويف هذه التسمية يظهر األساس الذي ع ّـول عليـه سـيبويه يف فهـم هـذا البـاب ،وال اعتبـار
فيه لفكرة الوزن" ( إبراهيم حممد،1983،ص) 19؛ حيث يرى أن للشعر لغته اخلاصة املميزة له عن الكالم العادي.
ويقر بوجود الضرورة ،ولكنه يشري إىل إمكان تسويغها على وجه الصواب ،يقـول ":اعلـم أنـه جيـوز يف الشـعر
ّ
مــا ال جيــوز يف الكــالم مــن صــرف مــا ال ينصــرف ،يشــبهونه مبــا ينصــرف مــن األمســاء" (ســيبويه،1988،ج،1ص ،)26ومل
يقيد الضرورة بعدم وجود مندوحة للشاعر ،فقد أهنى الباب بقوله ":وليس شيء يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجها"
(سيبويه،1988،ج،1ص ،)32ليتضح من ذلك بعض مسات رأي سيبويه من الضرورة ،اليت ميكن حصرها يف أ ّن الشاعر
حني يضطر إىل اختيار تركيب ما فقد يراعي املشاهبة يف البنية أو الصيغة ،وقد يعود بالبنية املوظفة إىل أصـل مـرتوك ،ورمبـا
يوجهها وجهة يلتمس هبا وجها من وجوه القياس.
ويؤكــد أن للشــعراء أســاليب خيرجــون هبــا عــن معياريــة اللغــة العادي ـة ،يلجــؤون إليهــا بــإرادهتم تعــرب عــن فــرديتهم
ومتيزهم ،حتقق القـيم اجلماليـة ،ومتـنح لغـتهم الشـعرية مـا مييزهـا عـن اللغـة النثريـة ،إذ يكـون ألشـعارهم قـوانني لغويـة خاصـة،
تتجــاوز ضــرورة الــوزن والقافيــة – وإن رأى دارس حمــدث غــري ذلــك( -فلفــل،2007،ص)112؛ ومل يــر الضــرورة مــالذا
يعـ ّـول عليــه النحــوي يف الــتخلص مــن األبيــات الــيت ختــالف أصــوله؛ لقــد أدرك ســيبويه أن للشــعر نظامــه اخلــاص يف بنياتــه
النحوية والصرفية ،وأنه ال مندوحة للشاعر عنه ،وأنـه ال يـرتبط بـه اضـطرار الـوزن الشـعري ،وإمنـا يتصـل ذلـك عنـده بطبيعـة
الشعر ذاته.
مثّل ابن جين رأي مجهور النحاة دون متييز بني بصريني وكوفيني يف قضية (الضرورة الشعرية) " ،فاجلمهور يرى
أن الشــاعر قــد يرتكــب الضــرورة وهــو قــادر علــى تركهــا ،وقدرتــه علــى تركهــا ال خترجهــا عــن كوهنــا ضــرورة" (محاســة عبــد
اللطيــف،1996،ص ،)130وابــن جــين يــرى أن العــرب يرتكبــون الضــرورة مــع قــدرهتم علــى تركهــا ،ممــا يــدل عل ـى قــوهتم

ومتكنهم ،ويبعد عنهم العجز والضعف ،مستدال على ذلك بإجازهتم الوجه األضعف فيما تنوعت احتماالته ،بقول ":فإن
العرب تفعل ذلك تأنيسا لك بإجازة الوجه األضعف ،لتصح به طريقك ،ويرحب به خناقك ،إذا مل جتد وجها غريه" (ابن
جين،1955،ج،3ص.)609
ويربط بني جلوء الشاع ر إىل الضرورة واحلاجة إىل استقامة الوزن والقافية ،وهي حاجة اختيارية ،فالشاعر عنده
يف ارتكـاب الضـرورات فـارس يقـتحم سـاحات القتـال ،يقـول ":فمــىت رأيـت الشـاعر قـد ارتكـب مثـل هـذه الضـرورات علــى
دل من وجه على جوره وتعسفه ،فإنه مـن وجـه آخـر
قبحها واخنراق األصول هبا ،فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن ّ
مؤذن بصياله وختمطه ،وليس بقاطع دليـل علـى ضـعف لغتـه وال قصـوره عـن اختيـاره الوجـه النـاطق بفصـاحته ،بـل مثلـه يف
ذلــك عنــدي مثــل جمــري اجلمــوح بــال جلــام ،ووارد احلــرب الضــروس حاسـرا مــن غــري احتشــام ،فهــو وإن كــان ملومــا يف عنفــه
وهتالكه ،فإنه مشهود له بشجاعته وفيض منّته" (ابن جين،1955،ج،2ص)60؛ ليتبني مدى احرتامه لشجاعة الشاعر
وخروجه عن معيارية اللغة من جهة ،ورفضه خرق هذا املبدع القواعد اللغوية ،ومترده على األصول النحوية املتعارف عليهـا
من جهة أخرى ،ويتجاوز ذلك داعيا إىل اجتناب مثـل هـذه اخلـروق النحويـة ،يقـول ":غـري أن يف مـا قـدمنا ذكـره مـن مسـو
الشاعر وتغطرفـه وبـأوه وتعجرفـه ،فاعرفـه واجتنبـه" (ابـن جـين،1955،ج،2ص،)393فهـو حيـرتم اإلرادة الشـعرية ،ويـرفض
جتاوز أحكام النحو التقعيدية.
وإذا بــرز م ــن خــالل اس ــتعراض مواق ــف النحــاة الس ــابقني ربطهــم الض ــرورة الش ــعرية باســتقامة ال ــوزن والقافي ـة،
وإق ـرارهم أمهيــة اإلرادة الشــعرية يف اخلــروج عــن معياريــة اللغــة ،فــإن موقــف ابــن فــارس يبــاين م ـواقفهم؛ حيــث ال يكــاد يقــر
بوجــود الضــرورة الشــعرية ،فهــو يــرى خمالفــة الشــاعر لألحكــام التقعيديــة للغــة العربيــة يدخلــه يف دائــرة اخلطــأ واللحــن ،يقــول
مصــرحا برأيــه يف هــذه املســألة ":وال مع ـىن لقــول مــن يقــول :إ ّن للشــاعر أن يــأيت مبــا ال جيــوز ا...ل ومــا جعــل اهلل الشــعراء
ـح مـ ـ ــن شـ ـ ــعرهم فمقبـ ـ ــول ،ومـ ـ ــا أبتـ ـ ــه العربيـ ـ ــة وأص ـ ـ ـوهلا فمـ ـ ــردود" (ابـ ـ ــن
معصـ ـ ــومني ،يوقّـ ـ ــون اخلطـ ـ ــأ والغلـ ـ ــط ،فمـ ـ ــا صـ ـ ـ ّ
فارس،1997،ص ،) 213فموقفه يباين موقف مجهور النحاة ،ويستند فيه إىل احتمالني ال ثالث هلما :ف ّإما موافقـة اللغـة
وإما خمالفتها ألحكام اللغة ،فتوسم باللحن والغلط.
الشعرية ألصول العربية ،فتنتفي بذلك الضرورةّ ،
ويعلــن ابــن فــارس وجهــة نظــره واضــحة جليــة يف مقدمــة رســالته (ذم اخلطــأ يف الشــعر) ،رافضــا اصــطناع النحــاة
احليــل لتأويــل م ـواطن الضــرورات يف الش ـواهد الشــعرية الــيت اســتوقفتهم يف تقعيــد النحــو واســتقراء مباحثــه ،يقــول ":والــذي
دعـاين إىل هــذه املقدمــة ،أن ناســا مــن قــدماء الشــعراء ،ومــن بعــدهم ،أصــابوا يف أكثــر مــا نظمــوه مــن شــعرهم ،وأخطــأوا يف
ويتمحلـون لـذلك تـأويالت ،حـىت صـنعوا
اليسري من ذلك ،فجعل الناس مـن أهـل العربيـة ،يوجهـون خلطـإ الشـعراء وجوهـا،
ّ
فيمــا ذكرنــاه أبوابــا ،وصــنفوا يف ضــرورات الشــعر كتبــا" (ابــن فــارس،1980،ص)18-17؛ لتكــون الضــرورة بــذلك معــادال
للخطأ ،وتنأى عن مفهوم الرخصة الشعرية اليت متيز الشعر عن النثر.
وحسب ابن فارس فال شيء جييز للشاعر خمالفة القاعدة اللغوية حىت وإن اضطرته اسـتقامة الـوزن إىل ذلـك،
يقول ":فإن قالوا :إن الشاعر يضطر إىل ذلك ألنه يريد إقامة وزن شعره ،ولو أنه مل يفعل ذلك ،مل يستق شعره ،قيل هلم:
ومن اضـطره أن يقـول شـعرا ال يسـتقيم إال بإعمـال اخلطـأ؟ وحنـن مل نـر ومل نسـمع بشـاعر ،اضـطره سـلطان ،أو ذو سـطوة،
بسوط أو سيف إىل أن يقول يف شعره م ال جيوز ،وما ال جتيزونـه أنـتم يف كـالم غـريه" (ابـن فـارس،1980،ص)21؛ فهـو
خيالف صراحة قول اجلمهور يف الضرورة الشعرية سواء أجلئ الشاعر إليها بالوزن والقافية أم بإرادته الشعرية.
وال يبتعــد رأي أيب هــالل العســكري عــن رأي ابــن فــارس يف اســتقباح الض ـرائر الشــعرية ،ويع ـ ّدها م ـن عي ــوب
ويفسـر ورودهـا يف أشـعار القـدامى جبهلهـم قبحهـا ،وافتقـادهم ملـن يهـديهم سـبل اجتناهبـا ،يقـول ":وإمنـا اســتعملها
اللفـظّ ،

القدماء يف أشعارهم؛ لعدم علمهم بقباحتها ،وألن بعضهم كان صاحب بداية والبدايـة مزلـة ،ومـا كـان أيضـا تنقـد علـيهم
أشعارهم ،ولو قد نقدت وهبرج منهـا امل عيـب ،كمـا تنقـد علـى شـعراء هـذه األزمنـة ،ويبهـرج مـن كالمهـم مـا فيـه أدّن عيـب
يفصل القول يف تعليل رأيـه ،وهـو مـا جيعلـه رأيـا مفتقـدا الدقـة والتخصـيص
لتجنبوها" (العسكري،1952،ص ،)150وال ّ
غارقا يف التعميم واإلطالق.
وحديث أيب هالل العسكري ينقلنا إىل معرفة مواقف نقادنا القدامى مـن قضـية (الضـرورة الشـعرية) ،منطلقـني
من أن البحث فيها أقرب إىل الدرس النقدي منه إىل املباحث النحوية والصرفية ،يقول أحد الدارسني احملدثني مؤكدا ذلك
مستدال بكتاب سيبويه ":وكتـاب سـيبويه  -وإن كـان مؤلفـا حنويـا -جنـد فيـه بعـض أبـواب دخيلـة علـى النحـو ،وإن كانـت
تفيــد دارس اآلداب العربيــة وال ـرتاث اللغــويا...ل ،وحــديث عــن ضــرورات الشــعر ممــا ال جيــوز يف كــالم مــن صــرف مــا ال
ينصرف ،وحذف ما ال حيذف ،ومن مد ما ال ميد ،وفك ما أصله إدغام على آخر ما ذكره مما يتصل بالنقد األديب أكثـر
من اتصاله بالنحو" (السيد،1968،ص.)551
وبــالتعريج علــى موقــف ابــن رشــيق املســيلي القــريواين يظهــر لنــا جليــا رفضــه الضــرورة الشــعرية ،فقــد خــص هــذا
الناقد بابا يف كتابه العمدة عنونه بـ (باب الرخص يف الشعر) استهله بالتصريح برأيه املستهجن للضرورة يقول ":وأذكر هنا
ما جيوز للشاعر استعماله إذا اضطر إليه ،على أنه ال خري يف الضرورة ،على أن بعضها أسهل من بعض ،ومنها ما يسمع
عـن العـرب وال يعمـل بــه؛ ألهنـم أتـوا بــه علـى جبلـتهم ،واملولــد احملـدث قـد عــرف أنـه عيـب ،ودخولــه يف العيـب يلزمـه إيــاه"
(ابن رشيق،1981،ص) 269؛ حيث يرى أن الضرورة متثل ضعفا يف التعبري الشعري ،وتدل على قصور صاحبها ،ويؤكد
موقفــه هــذا بعبــارات مثــل " :وهــو قبــيح" (ابــن رشــيق،1981،ص " ،)269وال جيــوز اســتعمال هــذا للمحــدث لشــذوذه
وقبحه" (ابن رشيق،1981،ص.)271-270
فإذا قبلت الضرورة من الشعراء القـدامى وجـدت مـن يؤوهلـا وخيرجهـا خترجيـا يبعـدها عـن شـبهة اخلطـأ والقـبح،
فإن الشعراء احملدثون مطالبون بالتقيد مبعياري ة اللغة وبأصول العربية ،يقول أحد الدارسني موضحا موقف النقاد أمثـال ابـن
رشيق من مسألة الضرورة ":فاملخالفات النحوية اع ّدتل على أيدي النقاد مجيعا هفوات ا...ل ومن أجل ذلك تعقبوا ما
مســوه ســقطات املتنــب وســقطات اجلــاهليني" (ناصــف،د.ت،ص ،)679فهــؤالء النقــاد يــرون الضــرورة خروجــا عــن القاعــدة
النحوية تشني اللغة وتفقدها هباءها وماءها.
وال يعــين موقــف ابــن رشــيق وقبلــه موقــف أيب هــالل العســكري أن النقــاد القــدماء الــذين تنــاولوا قضــية الضــرورة
الشعرية قد نظـروا إليهـا نظـرة واحـدة ،واحلقيقـة أن أحكـامهم تباينـت ففريـق متشـدد رافـض هلـا ،وفريـق قابـل لبعضـها ،آخـر
متسامح مدافع عنها.
ومن خالل ما سبق ذكـره يتجلـى االرتبـاط الوثيـق بـني (الضـرورة الشـعرية) وامليـزان الشـعري ،إذ حتـددت طبيعـة
الشعر بالوزن والقافية ،وقوي الربط بني الوزن والضرورة ،وجعل العالقة بينهما عالقة السبب بالنتيجة ،يقول املربد " فالوزن
حيمل على الضرورة ،والقافية تضطر إىل احليلة" (ابن قتيبة،1954،ص)154؛ كما يظهر مدى اختالف النحاة وتضارب
آراؤهم يف مفهوم "الضرورة الشعرية" اختالفا جليا ،حيث ذهب فريق منهم إىل إطالقها على كل ما جاء يف الشعر ،سواء
أكان للشاعر مندوحة منه أم عيب شعره بسببه ،ورأى فريق ثان أهنا ممـا يضـطر الشـاعر إليـه اضـطرارا ،وأقـر الفريـق الثالـث
أن مــا يســميه النحــاة "ضــرورة شــعرية" مــا هــو إال خطــأ أو شــذوذ ،وينتهــي إىل اجلــزم حبقيقــة أن القــدماء لــو عرف ـوا عيبهــا
لتجنبوهــا ،وامتنع ـوا عــن ركوهبــا يف أشــعارهم ،ودون أن يغفــل رأي مــن خلــص إىل إهنــا مــن لغــة الشــعراء ،ألن ألســنتهم قــد
ألفت ذلك ،ودرجت عليه.

موقف المحدثين من الضرورة الشعرية:
تناول بعض الدارسني احملدثني قضية الضرورة الشعرية ،فمنهم من وردت يف مباحث دراساهتم اللغوية والنقدية
ورودا جزئيــا يف مبحــث أو مطلــب فرعــي ،ومــنهم مــن أفــرد هلــا دراســة شــاملة؛ ومــن الفريــق األول نــذكر الباحــث إب ـراهيم
خصــها مببحــث يف كتابــه (موســيقى الشــعر) ،عــرض فيــه موقفــه صــرحيا ال لــبس فيــه ،فبعــد أن أ ّكــد أنـّـه لــن
أنــيس الــذي ّ
ـت
يعـرض للقضــية عرضــا مستفيضــا ،أق ّـر أ ّن العروضــيني وإن تنــاولوا الضــرورات الشـعرية يف كتــبهم فهــي يف حقيقتهــا ال متـ ّ
للدرس العروضي من خالل موسـيقاه وأوزانـه بصـلة ،بقولـه ":فلـيس الضـرورات الشـعرية إال رخصـا منحـت للشـعراء حـني
ينظم ـ ــون ،ف ـ ــأبيح هل ـ ــم اخل ـ ــروج ع ـ ــن بع ـ ــض قواع ـ ــد اللغ ـ ــة ،ال قواع ـ ــد ال ـ ــوزن والقافي ـ ــة ،فه ـ ــي ببح ـ ــوث النح ـ ــاة ألص ـ ــق"
(أنــيس،1952،ص ،) 298وذكــر تقســيم القــدامى الضــرورات؛ فمنهــا قســم حســن مقبــول وآخــر قبــيح مســتهجن ،وقــد
رأى تقسيمهم جيانب الصواب -خاصة الضرورات املستهجنة  -ألهنم أغفلوا حقيقة خطـأ الروايـات الـيت استشـهدوا هبـا
يف إصدار أحكامهم ،ومل يراعوا تباين اللهجات العربية ،وتكلف العروضيني يف ختريج الشواهد الشعرية.
ـاوِز
ويف كتابه (مـن أسـرار اللغـة) يـربز هـذا الباحـث متيـز اللغـة الشـعرية عـن اللغـة النثريـة ،ومتتـع الشـاعر حبريـة َجتَ ُ
معيارية اللغة ،والتحـرر مـن قيودهـا ،والتحليـق عاليـا يف مسـاء اإلبـداع ،ويعيـب علـى اللغـويني القـدماء خلطهـم بـني الشـعر
والنثــر يف تقعيــد القواع ــد ،ممــا ن ــتج عنــه اضــطراب يف بع ــض أحكــامهم ،وكث ـريا مــا خــانتهم الش ـواهد الشــعرية وخالف ــت
أحكــامهم؛ إذ "إ ّن هــذا الشــعر الــذي اعتمــدوا عليــه مل يســعفهم إال يف بعــض األحيــان ،فقــد أم ـ ّدهم بظ ـواهر وأســاليب
وقفوا منها مشدوهني حائرين ،فحكموا على بعضـها مبـا مسّـوه الضـرورة الشـعرية ،وحكمـوا علـى بعضـها اآلخـر بالشـذوذ،
ووجــوب الوقــوف عنــد مساعــه" (أنــيس،1978،ص ،)342ودعــا إىل جتنــب االستشــهاد بالنصــوص الشــعرية يف اســتنباط
قواعد اللغة ،وضبط أحكامها.
ويتجلــى رأيــه الـرافض حلــديثهم " عــن تلــك الضــرورة الشــعرية الــيت أ ُِعـ ّدها وصــمة وصــموا هبــا الشــعر العــريب عــن
حسن نيّة منهم ،ولست أعرف أمة من األمم تصف شعرها مبثل هـذا الوصـف ،أو تصـمه مبثـل هـذه الوصـمة ،ومـا كـان
وخصوه ببعض األحكام اليت جيب أن ترتك للشعراء وحدهم ،يتخذون منها
أغناهم عن مثل هذا لو حبثوا الشعر وحدهّ ،
وتفردهم ،وتطبع أشعارهم بسمات أسلوبية خاصة ،تعرب عن
ما يشاءون" (أنيس،1978،ص ،)343تؤكد على متيّزهم ّ
إرادهتم الشعرية.
وال يوافــق هــذا ال ـرأي باحــث حمــدث هــو حمقــق كتــاب (ذم اخلطــأ يف الشــعر البــن فــارس اللغــوي) ،إذ ال يــرى
"
وتسوق قبوله وتدارسه حبثا عن قيمه اجلمالية ،فللغة األدبية
للنص الشعري مسات خاصة تبيح ورود اخلطأ فيه ّ
قوانينها ونظمها ،ومن خالف هذه القوانني وتلك النظم فهو خمطئ بالنسبة هلذه ولتلك ،ا...ل غري أن اللغويني العرب،
أو مجهرة كبرية منهم على األقل ،مل يفطنوا إىل هذه احلقيقة ،فع ّدوا كل ما جاءنا عن العرب صحيحا ،وهربوا من تسمية
األشياء بأمسائها احلقيقية ،فتكلموا عن الضرورة ،والشاذ ،والقليل ،والنادر وغري ذلـك" (ابـن فـارس،1980،ص ،)3وال
خيفــى مــا يف هــذا الـرأي مــن تعمــيم وإطــالق ،يتأكــد مــن حماولــة صــاحب الـرأي يف كتابــه تربيــر حــدوث الضــرورة الشــعرية
بانشــغال الشــعراء بــالوزن والقافيــة الــذي يــوقعهم يف احملظــور ،ويضــيف إليــه انعــدام اإلرادة الشــعرية ،حيــث أن الضــرورة يف
نظره " ليست يف كثري من األحيان إال أخطاء غري شعورية يف اللغة" (عبد التواب،1999،ص )163يسببها االضطرار
احتفاال مبوسيقى الشعر على حساب النظام اللغوي .
ويورد هذا الدارس جمموعة من الشواهد الدالة على إصرار بعض اللغويني القـدماء علـى تربيـر أخطـاء الشـعراء،
وجتنب ختطئتهم ،وينتهـي يف هنايـة فصـله هـذا املعنـون بـ ـ (الضـرورة الشـعرية واخلطـأ يف اللغـة) إىل تأكيـد" أنـه ال صـحة ملـا

يرتدد على ألسنة القوم من أ ّن الضرورة الشعرية رخصة للشاعر يرتكبها مىت أراد ،ألن معىن هذا الكالم أ ّن الشـاعر يبـاح
له عن عمد خمالفة املألوف من القواعد"؛ فكثري من الضرورات الشعرية املتفرقة يف كتب النحويني والنقاد القدماء ليست
– حسب هذا الدارس – إال أخطاء يف اللغة وخروجا على النظام اللغوي العريب ،حىت وإن حاولوا إجياد التخرجيات هلا
أو تربيرهــا؛ وقــد رفــض مثــل هــذا الـرأي دارس آخــر ،مؤكــدا أن الضــرورة الشــعرية ال تــدرج بــأي حــال مــن األحـوال ضــمن
أبواب األخطاء اللغوية ،حيث جتيء موافقة لقواعد لغوية قد يغفلها بعض الدارسني ،أو حتمل خصيصة فردية صاحبها.
ومن الدارسني احملدثني الذين أفردوا دراسة شـاملة ملوضـوع الضـرورة الشـعرية نـذكر صـاحب كتـاب (لغـة الشـعر
دراسة يف الضرورة الشعرية) ،فقد أشار يف حبثه إىل اختالف النحاة القدماء يف مفهوم الضرورة الشعرية ،والذي نتج عنه
أضرت بالدرس اللغوي؛ إذ" ما يراه هذا ضرورة ال يقاس عليه ،ال جيده اآلخر كذلك ،فيبـيح األخـذ بـه ،والنسـج
نتائج ّ
على منواله شعرا ونثرا ،ويعمل فيه التأويل والتخريج ،ويلتوي عنق النص اللغوي يف أيديهم ،فيختنق دون تفسري صحيح
وينجر عن عدم صحة التفسري اللغوي إمهال النص الشعري ،وإرهاقه بالتخريج
" (محاسة عبد اللطيف،1996،صّ ،)5
اجملانب للصواب.
وقد ح ّدد صاحب الكتاب هدفه من الدراسة املتمثل يف النهوض بعملية تفسـري الضـرورة الشـعرية انطالقـا مـن
النص اللغوي احلاوي للظاهرة ،وصوال إىل نفي وصمة الضرورة الـيت ومستـه يف الـدرس اللغـوي والنقـدي زمنـا طـويال ،وبـدأ
باألســس الــيت أنتجــت الظــاهرة يف الــدرس الرتاثــي ،معاجلــا أنواعهــا بربطهــا بتعــدد اللهجــات وتعــدد الروايــات ،ليصــل إىل
دراستها على ضوء لغة الشعر ،واليت أثبت فيها" أن الشعر لغة انفعالية ال ختضع للتحديد الصارم لقواعد تتسم باالطراد
واالســتمرار ،وأن الظ ـواهر الــيت تشــيع يف الشــعر ال ميكــن أن تســمى خطــأ" (محاســة عبــد اللطيــف،1996،ص،)407
مقرتحا فصل دراسة الشعر عن دراسة النثر بسبب اخلصائص املميزة لكل منهما.
ويرى هذا الباحث أن السبب يؤدي إىل نتيجته املنطقية ،فإذا كان للشعر يف كل لغة مسات ينفرد هبا متيّزه عن
النثر ،فهذا يدفع إىل القول بوجود ما يسمى لغة الشعر ،يقـول ":والنتيجـة الـيت خنلـص إليهـا مـن هـذا كلـه أ ّن الشـعر لغـة
أدل على املعىن من غريها ،ومادامت لغـة
انفعالية ،يلجأ فيها الشاعر حتت تأثري االنفعال إىل ألفاظ وتراكيب يعتقد أهنا ّ
الش ـ ـ ــعر انفعالي ـ ـ ــة ،فل ـ ـ ــيس م ـ ـ ــن املمك ـ ـ ــن وض ـ ـ ــع قواع ـ ـ ــد ص ـ ـ ــارمة هل ـ ـ ــا تتس ـ ـ ــم ب ـ ـ ــاالطراد واالس ـ ـ ــتمرار" (محاس ـ ـ ــة عب ـ ـ ــد
اللطي ــف،1996،ص ،)378ويق ـ ّـر بع ــد استفاض ــته يف حبث ــه أن أب ــرز نتيج ــة خل ــص إليه ــا ه ــي " أن مص ــطلح الض ــرورة
الشعرية ال ميثل واقعا لغويا حقيقيـا" (محاسـة عبـد اللطيـف،1996،ص ،)405أنتجـه اضـطرار النحـاة إليـه ،يـدفعهم يف
ذلك منهجهم املتقصي جلمع اللغة وتقعيدها.
وباالنتقــال إىل صــاحب كتــاب (الضــرورة الشــعرية دراســة أســلوبية) ،نقــف عنــد اقـرتاح صــاحب الدراســة بــديال
للبحث يف الضرورة الشعرية بِعدِّها ظاهرية لغوية متمثال يف الدراسة األسلوبية الـيت تنطلـق " مـن املعـامل اللغويـة األساسـية
يف حبث العمل األديب ومن بينها ما يظهر يف العمل األديب من مواطن اخلروج على املستوى العام الذي عليه االستعمال
الع ـ ـ ــادي للغ ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه اجله ـ ـ ــة ي ـ ـ ــأيت حب ـ ـ ــث اخلص ـ ـ ــائص األس ـ ـ ــلوبية ال ـ ـ ــيت هب ـ ـ ــا يتف ـ ـ ــرد العم ـ ـ ــل األديب" (إبـ ـ ـ ـراهيم
حممــد،1983،ص ،)9ويؤكــد اختيــاره هلــذا املــنهج البحثــي بعجــز البحــث النحــوي عــن اكتشــاف أسـرار ظــاهرة الضــرورة
الشــعرية بع ـ ّدها خروجــا علــى النحــو ال يعــرب عــن عجــز الشــاعر وقصــور لغتــه وافتقــاره إىل اإلبــداع خاصــة حــني ارتبطــت
بامليزان الشعري ،وإمنا هي " مظهر من مظاهر اإلرادة الشعرية ،يتجلى فيها روح األديب وفرديته ،بل هي سبيل إىل فهم
العمل األديب بأسره" (إبـراهيم حممـد،1983،ص ،)9بـالرتكيز علـى مجاليـات هـذا اخلـروج علـى االسـتعمال املـألوف للغـة
وحماولة البحث عن غاياته الفنية ،ال اخلروج على اللغة يف حد ذاهتا.

وقد قام هذا الباحث بدراسة حتليلية قصرها على بعض الظواهر اللغوية يف بعض التعبريات القرآنية اليت برز فيها
اخلروج على املستوى املألوف للغة ،وهو ما يفتح اجملال أمامنا ملدارسة النص الشعري أسلوبيا منطلقني من ع ّد الضرورة
الشعرية انزياحا إيقاعيا صوتيا يف اللغة ،وتصرفا فيها حيقق اجلمال الفين؛ باالقتصار على املقاربة األسلوبية الصوتية املغنية
للتحليل بتوظيف وسائلها احمل ّفزة على التعمق يف فهم دالالت الرتكيب وإدراك جوانب من نفس املبدع ،وأسلوب تأثره
وتأثريه من خالل توظيف الدراسات األسلوبية لقدرهتا على أن متد النقد األديب مبقاييس موضوعية جديدة ،مستفيدة من
املعطيات اللسانية املعاصرة املميزة للظواهر األدبية ليتعاضد املضمون الفين باملضمون الفكري.
إيقاع األصوات في الدرس األسلوبي:

تُع ّد اخلصائص الصـوتية مـن أبـرز اإلمكانـات األسـلوبية الـيت حيفـل هبـا الـنص الشـعري ،والـيت توثـق العالقـة بـني
املبدع واملتلقي ،وقد أدرجت ضمن الدراسة اإليقاعية اليت ارتبطت مبقومني أساسيني :أوهلما املقوم الصويت املنتظم يف الوزن
والقافية :فالوزن بوصفه أحد مقومات الشعرية العربية هو " إبراز وإحـداث لفجـوة حـادة يف طبيعـة اللغـة ووجودهـا داخلـه،
الوزن هو تناول للمادة اللغوية بأبعادهـا الصـوتية" (أبوديـب،د.ت ،)89،مث مـا للقافيـة مـن حضـور يف إيقـاع الشـعر القـدمي
بع ّدها وقفة يربز عندها الن غم اإليقاعي ،وحيقق التوازن الصويت الناتج عن قافية البيت الشعري والبيت الالحق لـه؛ واآلخـر
هــو املقــوم الصــويت غــري املنــتظم املتأكــد يف البالغــة العربيــة كونــه مقومــا مــن مقوماهتــا الرئيســية ،ومنطلقــا شــعريا ،وبــالنظر إىل
اإلمكانـات التعبرييـة الكامنـة يف املـادة الصـوتية الـيت تظـل خافيــة يف اللغـة العاديـة ،حـني تكـون داللـة الكلمـات الـيت تتــألف
منها والظالل الوجدانية هلذه الكلمات مبعزل عن قيم األصوات نفسها.
ولعل أبسط تعريف لألسلوبية الصوتية ميكن حتديده يف أهنا أسلوبية تقوم علـى دراسـة " األصـوات الـيت تكـون
هلا وظيفة متييزيـة بـني املعـاين" (الزيـدي،1984،ص ،)61ويهـتم هـذا االجتـاه األسـلويب باملسـتوى الصـويت ألسـلوبية الكـالم
الشعري ،وينقل بيري جريو تعريـف تروبتـز كـوي يف كتابـه (املبـادئ الصـوتية) إطـار األسـلوبية الصـوتية حـني ميّـز بـني عناصـر
ثالثة :أوالها الصوتيات التمثيلية الـيت هتـتم بدراسـة الصـوائت ،وثانيهـا الصـوتيات الندائيـة وتعـىن بدراسـة املتغـريات الصـوتية
الــيت هتــدف إىل التــأثري علــى املتلقــي ،وآخرهــا الصــوتيات التعبرييــة الــيت تــويل أمهيــة لبحــث املتغـريات الناجتــة عــن املــتكلم مــن
خ ــالل مزاج ــه وعفوي ــة س ــلوكه؛ وي ــرى ص ــاحب التعري ــف أن العنصـ ـرين األخ ــريين يش ــكالن جمتمع ــني" موض ــوع األس ــلوبية
الص ــوتية ،وه ــي هت ــدف إىل إقام ــة ج ــدول ب ــالطرق اخلاص ــة حلص ــر التعبريي ــة :الن ــرب ،والتنغ ــيم ،وامل ــد ،والتكـ ـرار إىل آخ ــره"
(جــريو،1994،ص) 60-59؛ الــيت تتحــدد مــن خــالل القيمــة التعبرييــة أو الرمزيــة لألصـوات الكامنــة يف اللغــة الــيت متلــك
نسـقا مــن املتغـريات الصــوتية الــيت يصـعب حتديــدها الختالفهـا مــن لغــة إىل أخـرى ،ولكثرهتــا ،وسـنحاول يف دراســتنا الرتكيــز
على املتغريات الناجتة عما يسمى ضرورة شعرية ،وما نقرتح تسميته باالنزياح اإليقاعي.
ربطت األسلوبية الصوتية بني املتغريات الصوتية الصادرة عن املتكلم ومزاجه وسـلوكه ودالالتـه التعبرييـة ،يقـول
بيري جريو" :ومبقدار ما يكون للغة حرية التصرف ببعض العناصر الصوتية للسلسلة الكالميـة ،تسـتطيع اللغـة أن تسـتخدم
تلك العناصر لغايات أسلوبية" (جريو،1994،ص)60؛ جيسد فيها الرتابط الشفوي بني الداللـة واإليقـاع ذبـذبات الـروح
وإحياءاهتا؛ وع ّدت اإليقاع هو املركز الذي يتحد عنـده الشـكل واملضـمون ،والنقطـة الـيت تلتقـي عنـدها املتناقضـات ،وجتعـل
الالحمدود حمدودا دون أن يفقد خصوصيته ،فاللفظ الساكن ظاهريا قد يكتسب من خـالل طريقـة إبداعـه وتأليفـه شـاعرية
تزيده حركية داخل ذاك السكون ،وينشأ عنها جوهر اجلمال احلقيقي.
وإذا برز اإليقاع عنصرا أساسا يف البناء الشعري ،فألن األسلوبية الصوتية تراه يتالحم مع بقية العناصر
املشكلة للنص ،إذ يصارع املعىن كاشفا الصراع داخل بنية العمل الشعري ،فهو" ليس إشارة بسيطة؛ بل هو نظام

إشاري مركب ومعقد مكون من العديد من اإلشارات ،بل إن كل عنصر من عناصره هو يف حد ذاته نظام إشاري
مكون من إشارات هي مفرداته" (البحراوي،1996،ص ،)33ليتعمق بذلك دوره يف النص الشعري ،بع ّده من أبرز
عالمات النص؛ وذلك جيعله " يبدو صدى ملعىن القصيدة ،وقد يؤكد املعىن ويطرح معاين وتفسريات وظالال ،وميكن
استخدامه إلثارة املعىن ولإلحياء بالصراع داخل بنية القصيدة" (البحراوي،1996،ص.)33
واإليقاع حبركيته اخلفية الداخلية اليت تتالحم هبا أجزاء النص ،يشكل قوة شعرية مجالية يصعب القبض عليها
أو حماولة حصرها وضبطها ،مشكلة عزفا شخصيا يتفرد به الشاعر ،وبقدر ما يكون متايزه عن غريه من املبدعني يكون
تفرده وأصالته ،إذ اإليقاع أهم عناصر الشعر وأبرز صفاته؛ وإذا كانت مجالية اإليقاع ال تتبدى يف طبيعة األصوات يف
ذاهتا ،وإمنا هي يف الواقع إيقاع النشاط النفسي املربز للمعىن وللشعور ،والذي يقوي ارتباط حركة اإليقاع باحلركة النفسية
الداخلية وبفورة الشعور وجيشانه ،لتتجلى بذلك " أمهية اإليقاع الشعري يف بناء الداللة العامة للعمل الشعري ومدى
إظهار الوشيجة الرابطة بني ما لنغم القصيدة وإيقاعها من صلة بأحاسيس الشاعر؛ إذ تتماهى إيقاعات العمل مع
االرتعاشات األولية إلبداع الشاعر ،فتخرج ملونة بلون من املوسيقى اهلادفة" (عيد،1998 ،ص ،)62اليت جتعل هذا
اجلانب اجلمايل يف اإليقاع يلتحم بوزن القصيدة ،وتتجاوب األصوات واحلروف جبرسها اخلاص مع رنني صدى جسم
القصيدة حمققة إثراء ألوتار الشعرية.
وإذا كان النص اإلبداعي قوة دينامية متحولة ال تعرف االنغالق واالستكانة إىل فكرة معصومة  ،فـإن خارطـة
أقرها اخلطاب النقدي املعاصر حني رأى أن النص اإلبداعي احلق هو
بنائه الداليل تتعد إىل إحياءات منظورة وغري منظورة؛ ّ
ختصه هو وحده ،جتعـل درجـة اإلبـداع تقـاس مبـدى مـا حيققـه
ما اتسم بالتفرد ،وامتاز عن كل ما سواه من نصوص مبيزات ّ
من دهشة ومفاجأة تنشآن يف الغالب من ضم عناصر ال يتوقع مجعها يف صعيد واحد؛ وهـذه امليـزات ال تـدرج يف الـدرس
األسلويب إال إذا محلت دالالت االنزياح عن القاعدة املألوفة ،وسنركز على االنزياح اإليقاعي الذي نقرتحه بـديال للضـرورة
الشعرية.
لذا حتاول املداخلة دراسة بعض اجلوانب الصوتية اإليقاعية املدرجة يف الدرس الرتاثي اللغوي والنقـدي ضـمن
مباحــث الضــرورة الشــعرية وحتديــدا ضــمن مباحــث الضــرورة الشــعرية املرتبطــة بــالتغريات الصــرفية ،وتقارهبــا مقاربــة أســلوبية
صوتية ملعرفة مدى استفادة الشاعر اجلزائري القدمي من بعض هذه النسج الصـوتية؛ ومـا أطلـق عليهـا صـاحب كتـاب (لغـة
الشعر دراسة يف الض رورة الشـعرية) تسـمية الضـرائر الصـرفية ،والـيت أشـار إىل أن معظـم أنواعهـا " تغـريات مقطعيـة ،أي أهنـا
ترمي إىل زيـادة مقطـع أو حـذف مقطـع أو إطالـة مقطـع قصـري ،أو تقصـري مقطـع طويـل ،وهـذا بـالطبع يـؤدي إىل تغيـري يف
بنيــة الكلمــة نفســها" ،وهــذا االنزيــاح عــن التقعيــد الصــريف يناســب الش ـعر العــريب الــذي يقــوم أساســا علــى ترتيــب احلركــات
والسكنات.
االنزياحات اإليقاعية الصوتية في النص الشعري الجزائري التراثي:

لعـل مجاليـات االنزياحــات الصـوتية ستكشـف القيمــة اإلحيائيـة والتعبرييـة لألصـوات ،إذ إن العـدول عـن قـوانني
اللغــة علــى مســتوى البنيــة اإليقاعيــة املتضــمنة للبنيــة اللغويــة والنحويــة والصــرفية املتحكمــة يف البنيــة الصــوتية ســتجعل تلــك
الصناعة الشعرية السحرية والفنية اخلفية ذات دالالت بالغية وفنية وإيقاعية ،مع أن الدراسة اجلمالية لإليقاع أكثر عسرا،
ذلك ألن جمرد الكشف عن مظان اإليقاع يعد مغامرة نقدية ،إال أن حمـاوالت ترويضـه والتسـلل إىل املنـاطق الـوعرة واملركبـة
اليت يرتادها يف النص هو من قبيل املمارسة اجلمالية  ،فال ميكن مقاربة اإليقاع بعيدا عن غاياته اجلمالية.

وبالرتكيز على ظاهرة إيقاعية ختتص هبا لغة الشعر وحده حتدث عنها العروضيون يف باب القصر أو التقصري،
وأدرجت يف باب "الضرورة الشعرية" ،حتديدا إليقاع الضمري املنفصل ( أنا) ،والتفت إليها بعض دارسي األصوات يف
تفريقهم بني ظاهرة تطويل املقطع الصويت أو تقصريه ،يقول :أحد الدارسني " ويتم تقصري األلف يف كلمة ( أنا) يف معظم
األبيات والسيما إذا كانت متبوعة بساكن" (خليل،2007،ص )173لتجاوز التقاء الساكنني املمتع عروضيا يف حشو
البيت.
لقد أثار هذا الضمري خالفا بني النحويني يف تفسري إثبات ألفه أو حذفها يف حاليت الوقف والوصل ويف كوهنا
أصلية أم خالف ذلك ،ورأى البصريون (العكربي،1984،ج،2ص )483أن أصل الضمري ( أَنَا) هو اهلمزة والنون
( أَ َن) ،واأللف األخرية زائدة عن بنيته جيء هبا يف الوقف لبيان فتحة النون ،ألن فتحتها تسقط يف الوقف ،وكتب
الضمري باأللف خوفا من أن تلتبس بـ( أن) احلرفية ،لسكون النون يف الوقف ،قال سيبويه يف باب (ما يبينون حركته وما
قبله متحرك) " :وقد استعملوا يف هذا شيء من هذا األلف يف الوقفا...ل ومن ذلك قوهلم :أنا ،فإذا وصل قال أ َن،
أقول ذاك وال يكون يف الوقف يف ( أنا) إال باأللف" (سيبويه،الكتاب،ج،4ص ،)164-163ليكون بذلك أصل ( أنا)
هو اهلمزة والنون ،وما يلحقه من ألف وتاء وميم ونون عالمات لبيان النوع والعدد.
وخالف رأي الكوفيني (العكربي،1984،ج،2ص )483ذلك وذهبوا إىل أن األلف بعد النون من نفسها،
ليكون الضمري من جمموع احلروف الثالثة املكونة له ،وأثبتوا األلف يف حاليت الوصل والوقف؛ لتكون من أصل الكلمة
ومن بنية الضمري ومتامه وليست زائدة ،والكالم يطول حول هذه املسألة.
وإذا تبني أن قصائد شعراء املغرب ال تكاد ختلو من ذكر ( األنا) متحدثة أو موضوع حديث ،مشكال حضورها
البارز يف الشعر العريب قدميه وحديثه ظاهرة تستدعي االهتمام والدراسة ،وقد لفتت هذه املسألة أنظار كثري من الدارسني
احملدثني ،فخصصوا هلا دراساهتم أو بعضا منها (الواد،2001،و الزامل ،))2003،معتمدين على مناهج خمتلفة ،وأغلب
ِ
ت
كزت على اجلوانب االجتماعية ومزجتها باملناحي النفسانية حماولة ربطها بالسياق التارخيي ،وقلّما أُلْتُف َ
هذه الدراسات ر ّ
إىل هذه الظاهرة باالنطالق من النص ذاته ،ففي دراسة ( ألنا) املتنب رأى صاحبها أن "املتنب أول من أعطى لإلنسان
أين) أو صيغة املتكلم يف كثري من أشعاره ،وأمام األمراء
قيمة بوصفه فردا يف اجملتمع ،إن استعماله كلمة ( أنا) و( ّ
والسالطني ،إّمنا هو إميان بقيمة اإلنسان ،فلم يكن قبله من يستطيع أن يعتين بوجوده وكيانه جهرا بغري السالطني
واألمراء" (الشوك،1960،ص.)14
ويذهب آخر إىل رأي مناقض للسابق إذ يرى "أن استخدامه للضمري ( أنا) كان بقصد حتدي ( اجملموع) الذي
ظلمه ،بل أكثر من ذلك كان أبو الطيب حياول طمس معامل هذا اجملموع باختفاء ( حنن ) من لغته الشعرية "
(خفاجي،1972،ص ،)56ليتعدى ذلك إىل تفسري هيمنة صوت األنا بدالالت الكبت والتعويض.
وإذا ما جتاوزنا تفسري هذه الظاهرة مبقاييس الثورة والالشعور وإطالق األحكام وتعميمها ،وأدركنا الوظيفة
املزدوجة للضمري" هذه االزدواجية اليت حيملها الضمري ستسمح لنا أن منيز بني الضمري والشخص ،فالضمري هو امللفوظ
اللغوي يف صيغته املعروفة ،والشخص هو املعىن اخلارجي" (الغامني،1991،ص ،)51و باالستناد إىل اإليقاع الداخلي
الذي ال يكشفه ظاهر النص ،وهو يتجلى من وراء مكونات العمل الشعري ،وبسبب هذا االختفاء يكتفي دارسو
النصوص الشعرية باشرتاطه عنصرا فنياّ ميارسه الشاعر إبداعيا ،وينجزه املتلقي مجاليا.
وبالعودة إىل حديث علماء العروض وإشارهتم إىل هذه الظاهرة  -وغريها من الظواهر اليت تطرأ على الشعر-
واليت أدرجوها يف باب الضرائر الصرفية ،اليت تعين زيادة مقطع أو حذفه ،أو إطالة مقطع قصري أو تقصري مقطع طويل،

وما يؤديه ذلك من تغيري يف بنية الكلمة ،وهذا اللون ع ّدوه مما يتالءم مع الوزن الشعري الذي جيعل" املقادير املقفاة
تتساوى يف أزمنة متساوية التفاقها يف عدد احلركات والسكنات والرتتيب" (القرطاجين،2008،ص.)263
وإذا كانت البنية يف الشعر عرضة للزيادة ونقصان ،فإن إدراجها حتت مسمى "الضرورة الشعرية" جعل إبراهيم
أنيس يعرتض على دراستها بعيدا عن اخلصوصية املميزة للنص الشعري ملا له من أمهية يف تقعيد القواعد وإرساء النظريات،
يقول داعيا إىل التعامل مع هذه التغريات بعيدا عن مفاهيم االضطرار والرخصة واجلواز وغريها من األحكام املتنافية مع
مجاليات اإلبداع الشعري العريب " :فإذا شاعت يف شعرهم ظاهرة من الظواهر ،ونسج على منواهلا الكثرة الغالبة منهم،
ع ّدت حينئذ من خصائص األسلوب الشعري" (أنيس،1978،ص ،)326الذي جيعل من الشعر فنا مجيال تقصر
املقاييس العلمية عن حتديد سر اجلمال فيه.
يقول األمري سليمان املوحدي وهو شاعر من شعراء املغرب األوسط مصورا جتربته العشقية احلاملة الفتقاره
للمحبوب ،وشوقه لوصاله (املوحدي،د.ت،ص( :)57-56املديد)
ف ْ ِ
ْب وا ْغتبِ ِن
ـل بِ ِه
ذاب قـلْبِـي ُم ْن ُذ ح َّ
احتم ْل يـا قـل ُ
ِ
ب فِي الْمه ِن
ذر ًعـا بِ ِم ْهنتِ ِـه
فا ْعتِز ُاز َّ
الص ِّ
ال تض ْق ْ
ب ال ِْمح ِن
ِعيـل ص ْبـ ِري فِي ِم ْحنتِ ِه
وا ْعتـرتْنِـي أ ْ
ض ُر ُ
من ع ِذي ِري ِمن لو ِ
قـلَّمـا يـ ْرِمـي فـيُ ْخ ِطئُـنِي
اح ِظ م ْن
ْ
ْ
ِ
ق ْد جنى ط ْرفِي على بدنِي
ـيل بِمـا
ه ْب ُك ُم أنِّـي الْقت ُ
ط ْرفُـهُ خ ْوفًـا ِمن ال ِْفت ِن
احذ ُروا أ ْن تطْلُبُوا بِد ِمي
ف ْ
ب -يـ ْع ِذلُنِي
ودعُونِـي أ ْستلِ ُّـذ ه ًوى
ْح ِّ
م ْن -وح ِّق ال ُ
ِِ ِ
ص ُفنِي
أيْن م ْن يُـ ْع ِدي الْ ُفؤاد على
ط ْرفه الْجانـي فـيُـ ْن ُ
قال لِـي إِ ْن ُم َّ
ت أ ْعجبنِي
ك ْيف لِـي بِاالنْتِصا ِر وق ْد
و ْهو ي ْج ُفونِـي ويظْلِ ُمنِي
أنا أ ْهــواهُ وأ ْعش ُقــهُ
ُحبُّـهُ ِم ْن أ ْوج ِ
السن ِن
ـف بِـذاك أرى
ب ُّ
وأنـا ك ْل ٌ

يتكرر الضمري أنا مرتني يف هناية النص الشعري الذي يستهل قسـمه الثـاين جبماليـة التموضـع أو التجريـد ،ومـا
حيمل من التبادل الضـمائري النـاجم عـن االنتقـاالت املتنوعـة ضـمن السـياقات النصـية ،وتغـاير سـياق الضـمائر بـني غيبـة
وحضــور وخطــاب ،يضــاف إليــه تغــاير ضــمن الســياق الواحــد؛ إذ األنا/العاشــق انشــطر بســبب حــدوث اهلجــر وصــدود
احملبوب عنه ،وبرز صوت قلبه داخل نسيج النص ( ذاب قلب) ،ويلجأ إىل خماطبته مؤكدا هذا االنشطار ( احتمل  -يا
قلب  -اغتنب  -ال تضق).
وحيــاول األنا/العاشــق البحــث عــن الوســيط الــذي يقــرب منــه املعشــوق املفتقــر إليــه ( مــن عــذيري) ،ويــدخل
التجربة العشقية صوت العـاذل ويغيـب العرتاضـه اسـتمرار األنا/العاشـق يف التلـذذ بعـذاب العشـق ( هـبكم – احـذروا –
تطلبـوا  -دعـوين) ،وترتســم بـذلك صـورتان لألنا/العاشــق :صـورة حطّمهـا العشــق تعـاين مراراتـه ،وصــورة تتحـ ّدى العـواذل
وتواجه أصوات العقل الداعية إىل إيقاف العالقة العشقية.
وباستقراء إيقاع األنا ،يتجلى:
ِ
ْلمنِي
أنا أ ْهواهُ وأ ْعش ُقهُ
و ُهو ي ْج ُفوني ويظ ُ
ُحبَّهُ ِم ْن أ ْوج ِ
السن ِن
ْف بِذاك أرى
ب ُّ
وأنا كل ٌ

ارتبط ــت األوىل ب ــاهلوى والعش ــق ( أهـ ـواه  -أعش ــقه) ،ومقابل ــة املعش ــوق ل ــذلك ب ــالظلم واجلف ــاء ( جيف ــوين -
عىن بضىن الشوق واالفتقار
يظلمين) رامسة صورة األنا/العاشق األوىل املتقاطعة مع دالالت القوايف ،جتسد قلب العاشق املُ ّ
واالنكسـار ،ويكشـف البيـت طـريف العالقـة العشـقية بنموذجهــا العـذايب ( أنا/عاشـق  -هـو /املعشـوق :جـاف  -ظــامل)،
ومبقارنة ذلك بالدراسة اإليقاعية العروضية نتبني:
و ْهو ي ْج ُفونِي ويظْلِ ُمنِي
أنا أ ْهـواهُ وأ ْعش ُقـهُ
ِ
/ين َويَ ْظ/لِ ُم ِ ْين
/ش ُق ُه ْـو
َع َ
أَ َن أ َْه َـواُْ /ه َوأ ْ
َوْه َو َْجي ُف ْو ْ
فـاعالتن /فاعلن  /فعلن
فـعـالتن /فعلن  /فعلن
بب/--

ب ب :- -ـ مت تقصري املقطع الطويل :أ(ناْ) -أ(ن) ـ (ص ح ح)( -ص ح).
وبتتبع التغري باملقيـاس اإليقـاعي يتبـني  :كلمـة ( أَنَـا) يف األصـل تتـألف مـن مقطـع قصـري مفتـوح ( أَ) يضـاف

إليـه مقطــع طويــل مفتــوح ( ن ـاْ) ،وهــذه الصــورة حتولــت إىل :مقطــع قصــري مفتــوح ( أَ) ،يضــاف إليــه مقطــع قصــري مفتــوح

فتم بذلك تقصري املقطع الطويل املفتوح األصلي.
( ن) ّ
وأما أنا الثانية اليت تعلـن أن حبّهـا مـن أوجـب السـنن امللتـزم هبـا يف التجربـة العشـقية ،وقـد ارتـبط هـذا اإلعـالن
بتحدي أصوات العواذل والالئمني وإقرار االستمرار يف التجربة العشقية ،فالتقطيع العروضي يبني:
ُحبَّـهُ ِم ْن أ ْوج ِ
السن ِن
ـف بِـذاك أرى
ـب ُّ
وأنـا ك ْل ٌ
ِ
ِ
/سنَِ ْين
/ك أ ََر ْى
َوأَنـَاْ َك ْل /فُ ْن بِ َذاْ َ
س ُ
ُحْببَـ ُه ْو م ْن/أ َْو َجب ْ
فـاعالتن  /فـاعلن/فعلن
فعــالتـن /فاعلن/فعلن
بب/--

يقصر.
ب ب  : - -حافظ املقطع الطويل املفتوح أ(نـاْ) على طوله فلم ّ

اســتنادا ملــا ســبق ،يظهــر التبــاين بــني إيقــاع ( األنــا) يف البيــت األول عنــه يف البيــت الثــاين وبـربط ذلــك بــاملعىن،
يتبني مدى مطابقة اإليقـاع الـداخلي هلـذا الضـمري املنفصـل البـارز للداللـة ،وقـد يضـاف إليـه مـا طـرأ علـى ضـمري الغائـب
(أهواه) ،وهذا التغيري أطلق عليه النحاة ( الضرورة الشـعرية)  -يضـاف إليهـا تغيـري
وهو) ليتماثل مع ْ
الذي سكن أوله ( ْ
حركــة فعــل األمــر بكســرها خالفــا لألصــل مراعــاة جملــرى القافيــة ( اغتـ ِ
نب)  -واعــرتض علــى هــذه التســمية أحــد الدارســني
احملدثني مركزا على خصوصية اللغة الشعرية ،يقول " :ولسنا نزعم أنا للشعر نظاما خاصا يف ترتيب كلماته ال ميت لنظام
النثر بأي صلة  ،بـل نقـول إن الشـاعر كالطـائر الطليـق حيلـق يف مسـاء مـن اخليـال وينشـد احلريـة يف فنـه ،فـال يسـمح لقيـود
اللغة أن تلزمه حدا معينا ال يتعداه ،بل يلتمس التخلص من ذلك كلما سنحت له الفرص ،فهو يف أثناء نظمه ال يكاد
يفكـ ــر يف قيـ ــود التعـ ــابري إال بقـ ــدر مـ ــا ختـ ــدم تلـ ــك التعـ ــابري أغراض ـ ـه الفنيـ ــة ،وبقـ ــدر مـ ــا تعـ ــني علـ ــى الفهـ ــم واإلفهـ ــام"
(أنــيس،1978،ص ، )323-322ليكــون الــدافع وراء هــذا التغيــري يف بنيــة الكلمــة إثــارة املتلقــي ودفعــه إىل اكتشــاف
اجلانب اجلمايل ،ليتضح بذلك أن ما ع ّد ضرورة شعرية هو يف حقيقته انزياح إيقاعي صويت.
يقول (املوحدي،د.ت،ص )148الشاعر يف نص آخر متربما من الدنيا ومن فيها( :الرمل)

ِعيل صب ِري لِهم ٍ
اق
وم ال تُط ْ
ْ ُُ
ِ
ت ص ْد ِري ُخل ًْوا واس ًعا
وجد ْ
فـغـدا أُنْ ِسي عنِّـي نـافِ ًرا
أتمنَّى أ ْن أرى لِـي حـاجةً

أو تـرى عيـناي شيئًا تـرت ِ
ضي
ْ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ضا
ل ْيتـهـا إ ْذ تخذتْنـي غر ً
عجبًـا ك ْيف بـقائِـي معها
ت أُسلِّي النَّـ ْفس ع ْن
ُكلَّما ُرْم ُ

آق
ت نـ ْوم ُهما عنِّـي الْم ْ
ش َّرد ْ
اق
فأصارتْهُ لهـا مأْوى فض ْ
ُم ْستحثًّـا بِرِحي ٍـل وانْ ِطال ْق
اق
السب ْ
معها و ِهي تُـبا ِري فِي ِّ
بِ ِوف ٍ
اق
اق أ ْو علـى غ ْي ِر ِوف ْ
اق
ت قـ ْلبِـي ِم ْنـها ما أط ْ
حمل ْ

اق
وأنا بـ ْيـن نِـز ٍاع و ِسـي ْ
اق
ي انْ ِطب ْ
ت أ َّ
ما دهاها انْطبـق ْ

حظوظ الشاعر يف احلياة ال تكتمل ،يعاند الدنيا فيخيب ،وبالنظر إىل ما أطلـق عليـه ضـرورة شـعرية تسـتوقفنا
القافية املقيدة بعلة ( ما جيوز للشاعر وال جيوز لغريه) ،وقد نفسرها انطالقا من داللة النص بانغالق اآلفاق يف وجه األنا
وشــعوره باإلحبــاط الــذي نشــر قتامتــه علــى الوجــود ،تكشــف تربمـ ه وضــيقه ،ونكتفــي بعينــة مــن القصــيدة ( :ال تطــاق -
اهلموم ،املآق  -نومهما ،فضاق  -مأوى ،انطالق  -أنسي ،احرتاق  -قلب.)...
ـب ) ومـا يتفجـر عنـه مـن دالالت
وقد يوحي تغيري بنية ضمري املتكلم ( الياء) يف  ( :ص َ
ـدري – أنس َـي – قل َ
االحتـواء والتملــك وااللتصــاق؛ إذ بــرز صــدر األنــا مكانــا لــه القــدرة علــى االحتـواء ،وظهــر األنــس مرتبطــا باألنــا قبــل أن
يفارقهــا وجياوزهــا ( وغــدا أنسـ َـي عــين) ،والتحــول يعــين ثبــوت حالــة مث انزياحهــا ،والقلــب جت ـ ّذر فيــه التحمــل واالحت ـواء
وقابليت ــه لالم ــتالك واالس ــتحواذ ،ولع ــل ه ــذا التأوي ــل يوض ــحه ع ــزوف الش ــاعر ع ــن تس ــكني ض ــمري امل ــتكلم املتص ــل يف:
( صــربي – عــين – يل – بقــائي ) الرتبــاط دالالت هــذه األبنيــة ،بالنفــاد والــزوال واالنتفــاء يف الصــدر ( عيــل صــربي)،
وحيمــل ( عــن) مــن دالالت اجملــاوزة واالبتعــاد واالفتقــار ،وحيمــل احلــرف ( يل) رغــم دالالتــه علــى التملــك واالســتحقاق
املتشــاكلة مــع معــاين األبنيــة املنزاح ـ ة عــن أصــلها ،إال أن ذلــك ينتفــي مبجــرد ربطــه باألمنيــة الــيت مل حتــدث لصــعوبتها أو
استحالتها ،ليبقى مشروعا مل يقع ،ويتأكد عدم وقوعه وحتققه ( أمتىن أن أرى يل) ،والبقاء ( عجبا كيف بقائي) تنفـي
دالالت االستفهام املعرب عن الضياع واحلرية واملتعمق مبعاين التعجب واالضطراب انتماءها إىل الفئة األوىل املنزاحة ،وهو
مــا قــد يزيــد تأكيــد أمهيــة دراســة االنزيــاح اإليقــاعي الصــويت ملــا أطلــق عليــه ضــرورة شــعرية للتوافــق بــني األمنــاط التعبرييــة
ونبضات االنفعال املوحية باإلحياءات اجلمالية.
وبالعودة إىل إيقاع األنا وقد ارتبط مبقارعـة الـدنيا ومنازعتهـا والتصـادم مـع صـنيعها باألفاضـل ،تظهـر الدراسـة
اإليقاعية:
اق
عجبًـا ك ْيف بـقائِـي معـها
وأنا بـ ْيـن نِــز ٍاع و ِسـي ْ
َوأَنـاْ بَ ْـي /نَ َنزاْ ِع ْن َ /وسيَاْ ْق
ئيَ /م َع َـهاْ
نب َك ْي َ
َع َج َ ْ
/ف بـَ َقاْ ْ
فعـالتن  /فعـالتن  /فعلن
فعالت
فـعـال تن  /فعـالتن /
ْ
بب/--

مت إطالة صوت األنا لتتالءم الداللة مع االنزياح يف البنية الصرفية هلذا ضمري ،يؤكدها انطباق نفس ( األنا)
كر األيام ،ويعلن هزميته،
وعجزه عن التسلي أو النسيان ليستمر أرقه وتدوم معاناته ،وتتعمق وهو يتي ّقن استحالة مقاومة ّ
ويبوح بأحاسيس اليأس ،يقول (املوحدي،د.ت،ص:)148
اق
ل ْيس ِم ْن ع ْش ٍق وال ِم ْن سق ٍم
أ ْش ُك ُـر اهلل وال ف ْـرط ا ْشتِي ْ

ُك ُّل مطْلُ ٍ
اق
وب ف ِفـي ُح ْك ِم الْلِح ْ
غُصص الْمو ِ
اق
ت ك ِريهات الْمذ ْ
ْ
اق
علَّهُ يـ ْرضى تمادى فِي الشِّق ْ

ُم ْق ِس ًما أال ينِـي فِي طلبِـي
أنا إ ْن قاوْمتُـهُ ج َّرعنِــي
أ ْو أنـا أ ْرض ْيـتُهُ أ ْو ُر ْ
ضتُهُ
يتقلب الشاعر بني حالتني إقبال وإعراض ،استحسان واستهجان ،رضا ورفض( :قاومته  -جرعين  -أرضيه
 أرضيته ) ،والدراسة اإليقاعية تربز:غُصص الْمو ِ
اق
أنا إ ْن قاوْمتُـهُ جـ َّـرعنِــي
ت ك ِريهـات الْمذ ْ
ْ
ص لْ َم ْو /تِ َك ِريْ َـهاْ  /تِْل َمـ َذاْ ْق
أَن إ ْن قَاَْ /وْمتُـ ُه ْو َج ْر َ /ر َع ِ ْين
غُ َ
ص َ
ت
فعـالتن /فاعالتن  /فعلن
فعـالتن  /فعـالتن  /فاعالْ ْ
بب/--
قصر صوت الضمري ( أنا ) مشكال إحدى احلالتني ،فماذا يربز الضمري اآلخر؟
ّ
ِ
اق
علَّهُ ي ْـرضى تمادى في الشِّق ْ
أ ْو أنـا أ ْرض ْيـتُهُ أ ْو ُر ْ
ضتُهُ
ض ْى متََاْ َد ْى /فِ ْش ِش َقاْ ْق
ضتُـ ُه ْو
ضْيتُـ ُه ْو أ َْوُ /ر ْ
َع ْللَ ُه ْو يـَْرَ /
أ َْو أَنـاْ أ َْرَ /
فاعالت
فعـالتن  /فـاعالتن /
فاعـال تن /فاعـالتن /فاعلن
ْ
-ب/--

والسخط.

حافظ ضمري ( أنا) على إطالة الصوت وم ّده ،مباينا احلالة األوىل ،وحمققا اختالف الدالالت بني القبول

ويبقى لضمري املتكلم ( أنا) سحره اجلمايل يف تكثيف الدالالت وإثارة حس املتلقي للتنقيب واستخراج
املعاين املسترتة ،كما يظهر مدى استفادة الشاعر املغريب األمري أيب الربيع املوحدي من إمكانات االنزياح اإليقاعي
الصويت وبالتحديد إيقاع األنا ،وما تعضده من إيقاعات أخرى فجرت الدالالت وأمدهتا بأسرارها اجلمالية ،ويبقى
لإليقاع حركته اخلفية الداخلية اليت تتالحم هبا أجزاء النص الشعري لتثمر قوة شعرية مجالية عصية على القبض.
وتبدو اللغة الشعرية يف نص ابن قاضي ميلة أكثر طواعية ،تعكس طبيعة االنفعال الفردي من خالل التعويل
على حيوي ة اإلجراءات األسلوبية املنتجة لالنزياح بواسطة مرونة التشكيل ،وما حتققه من تأثري يف املتلقي بإمكانات
مجالية كثرية متجاوزة اجلوانب الصوتية والرتكيبية إىل اجلانب الداليل املعنوي ،يقول (ابن رشيق ،1986 ،ص:)210

(الطويل)

ِ
َّف
يل الْهوى د ْم ِعي وقـ ْلبِي ال ُْمعن ُ
يُذ ُ
وإنِّـي لي ْدعُونِـي إِلى ما شنـ ْفتُهُ
ِ
ِ
احهُ
وأ ْحوُر ساجي الطَّْرف أ َّما ِوش ُ
يطيب أُجاج الْم ِاء ِمن نح ِو أر ِ
ض ِه
ْ ْ ْ
ُ ُ
وأيأسنِـي ِمن و ِ
صل ِـه أ َّن ُدونهُ
ْ ْ
ْ
وغ ْيـران ي ْج ُفو النـ َّْوم ك ْي ال يـرى لنا
يظ ُّل على ما كان ِم ْن قُـ ْر ِ
ب دا ِرنا
وجو ٌن بمز ِن َّ ِ
َّن و ْدقُهُ
ْ ُْ
الر ْعد ي ْست ُ

ف
وت ْجنِي ُج ُفونِي الْو ْجد و ْهو ال ُْمكلَّ ُ
َّف
ـت مغْنـاهُ األغ ُّـن ال ُْمشن ُ
وفارقْ ُ
ف
ص ْف ٌـر وأ َّمــا وقْـ ُفــهُ ف ُموقَّ ُ
فُ
ِ
ف
يحهُ و ْهو ح ْرج ُ
يُحيِّـي ويُـ ْندي ِر ُ
ف
متالِف ت ْسـ ِري ِّ
ـح فِيها فـتُتْلِ ُ
الري ُ
ف
إذا نـام ش ْمالً فِـي الْكـرى يـتألَّ ُ
ف
وغ ْفلتِ ِـه ع َّمــا مضـى يـتأ َّس ُ
ف
يـرى بـ ْرقـهُ كالْحيَّة ِّ
الص ِل تطْر ُ

السح ِ
ف
كأنِّـي إذا الح وال َّـر ْع ُد ُم ْع ِو ٌل
اب الْج ْو ِن بِالْم ِاء ي ْذ ِر ُ
وج ْف ُن َّ
الرقـى ِمن س ِ
ِ
كنـ ْف ِ
الر ْع ِد ر ٍ
ف
ث ُّ
ب َّ
ـوء ما أتكلَّ ُ
اق وو ْدقُهُ
يم وص ْو ُ
ْ ُ
سل ٌ
تن ِ
ف
اسيًا
فأذْ ُكـر ل ِكـ ْـن ل ْوع ـةٌ تـتضعَّ ُ
ذك ْـر ُ
ت بِ ِه ريًّا وما ُك ْن ُ
يفتتح النص جبمالية االفتقار العشقي وتأكيد عدم القدرة على السيطرة على النفس ،وهو ما حيقق للشاعر
العاشق خضوعه للمحبوب وذلته له ،ويصر على مواجهة فواعل املنع اليت حتاول ص ّده عن حتقيق مراد االغتناء باحملبوب
ووصاله ،والشاعر يف هذه األبيات يدرك بذوقه الفين ،وإحساسه املرهف ما يتفجر من الرتاكيب العربية من معاين
باعتماد مجالية االنزياح الرتكيب.
وباستعراض امتالك املعشوق امللتبس بالغزال مقاليد احلسن وقد عذب يف أرضه املاء املاحل املر ،فكيف يوقف
العاشق جتربته العشقية؟ ،وحيذف مفعول الفعل (حييّي) تركيزا عليه وعلى فاعله ،ويطلق دالالت التحية لتشمل العاشق
ومن اكتووا بنريان هذا الغزال الساحر ،وميتزج الفاعل بالغموض ويتأرجح بني املعشوق ورحيه ،املشوق العشقي املعوض
له واآليت من ناحيته ليغتين به العاشق ،وحيول حاله من االفتقار ومعاناة الريح الباردة الشديدة اهلبوب إىل رياح تعبق
بأريج احلبيب ونداه.
وتظهر فاعليته بإسناد الفعل إليه مؤكدة يأسه املعمق حلرمانه ( أيأسين) لدخول فواعل املنع طرفا يكدر صفو
العالقة العشقية ،وحيذف مفعول فعل ( تتلف) ،ليكون التلف شامال عاما تعضده صيغة منتهى اجلموع وداللتها على
ما ال هناية له ،فاملتالف  -يسندها الغريان مانع العشق  -تطارد العاشقني ومتنع وصاهلما.
وترتفع حدة املعاناة العشقية حني يستشعر العاشق قرب هالكه ( سليم) وهو يتذكر باملشوق الطبيعي الربق
اآليت من محى املعشوق يتبعه غيث يبعث احلياة وجيدد ذكرياته العشقية وقد اغتىن باحملبوب ،وحيذف مفعول الفعل
( أتكلف) وقد قيده بالسوء وقابل ذلك بإطالقه باسم املوصول ( ما) لتكون املعاناة منفتحة ال حدود هلا ،ويلتبس
حنينه للحبيب باحلنني للمكان ( ريا) ومن حوى ومباضي االغتناء ( كنت) ،ويعاود حذف مفعول (أذكر) الذي انفتح
على األسس اجلمالية الثالثة للحنني وعمها ،مؤكدا لوعة األنا/العاشق وضياعه ،وهو ما جتلى يف حذف املسند إليه
تركيزا على املسند ( لكن لوعة) ،وال جيد املتلقي صعوبة يف تقديره؛ ليظهر من خالل ما سبق كثرة احلذوف اليت مست
قصده ،قد
املفعول ،وهذا النوع من احلذف قال فيه عبد القاهر اجلرجاين " :وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود ُ
ذكرت مفعول سواه ،بدليل احلال أو ما سبق من الكالم ،إالّ أنّك تطرحه وتتناساه وتدعه
علم أن ليس للفعل الذي
َ
يلزم ضمري النفس ،لغرض غري الذي مضى ،وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل ،وختلُص له،
ُ
وتنصرف جبملتها ،وكما هي إليه" (اجلرجاين،1984،ص ،)156ليتولد عن ذلك احلذف الرتكيز على فعل االفتقار
العشقي املؤجج للتجربة العشقية اليت رمست املأساة العشقية املعربة عن العاشق املرتاوح بني املذنب والربيء.
سخر هذه احلذوف لبناء إيقاع الطويل ،وجلأ إىل تسكني املتحرك مرتني
وعلى مستوى اإليقاع فإن الشاعر َّ
وهو) الذي ُس ِّكن دون مسوغ حنوي ،لكن مت تسكينه مبسوغ مساه سيبويه بـ " :باب ما حيتمل الشعر" ،وهو ما يعرف
( ْ
بالضرورة الشعرية يف الدرس اللغوي الرتاثي ،وما أطلقنا عليه مجالية انزياحية إيقاعية صوتية أحدثت خلخلة يف بناء
النص الشعري دعت املتلقي إىل حماولة الكشف عن سرها ،إذ ال يكفي تعليلها بأن وزن الطويل فرض تسكينه ليتحقق
التوازن اإليقاعي ،ولكن ال ميكن إغفال عالقات االنزياحات الرتكيبية هبذا االنزياح اإليقاعي الصويت.

ويتأكد ذلك يف نص أيب احلبيب املسيلي الذي يتذكر حلظات فراق احملبوب ،ويرسم لواعجه وقد تيقن من
عىن ويعاتبه على استسالمه حلدث الفراق ،ويستعني يف
جت ّذر افتقاره العشقي ،ويلجأ إىل مجالية االنشطار ليحاور قلبه املُ ّ
حتقيق التأثري بإمكانات مجالية كثرية ختتص برتاكيب اإلبداع باللغة ،يقول (ابن رشيق،1986،ص( :)143البسيط)
مج ِري ج ُفونِي ِدماء و ْهو ن ِ
اظ ُرها
وُم ْتلِ ُ
ف القلْب و ْج ًدا و ْهو م ْرتـعُهُ
ُْ ُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إذا بدا حـال د ْمعـي ُدون ُرْؤيته
ـار منِّـي عل ْيـه فـ ْهو بُـ ْرقُـعُهُ
يـغ ُ
ِ
ما م ْن أقام كم ْن ق ْد سـار يـ ْتبـعُهُ
قـ ْلبِـي الْوف ُّي و ِج ْسمي ال وفاء لهُ
ِ
إ ْن كـان ح َّجبهُ بُـ ْقيـا عل ْي ِـه فلِ ْم
أطاق حيـن نأى ع ْنـهُ يُشيِّـ ُعهُ
ِ
رحلتِ ِه
ْح ِّ
ب أ ْجم ُعهُ
ل ْـو أنَّهُ ذاب ُس ْق ًمـا يـ ْوم ْ
كان الْوفاءُ لـهُ في ال ُ
حيقق الشاعر بأسلوبية احلذف انزياحا عن الضوابط اللغوية ،هو " شبيه بالسحر ،فإنك ترى به ترك الذكر
أفصح من الذكر والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق ،وأمت ما تكون بيانا إذا مل تنب"
(اجلرجاين،1992،ص ، )146وحيذف املسند إليه ليتصدر املسند الكالم ويتم الرتكيز عليه وعلى صنيعه يف العاشق
( جمري جفوين)؛ إذ ال يريد اإلشارة إليه فاسم الفاعل يدل على ثبوت الصفة واستمرارها ( جمري دموعي  -متلف
القلب وجدا) ،فيستغىن بذلك عن ذكره؛ وقد تعود اللسان العريب على مثل هذا احلذف ،إذ املتلقي يستطيع أن يدرك
الداللة معتمدا السياق أو القرائن ويقدره بـ ( هو  -معذيب.)..
وال حيتاج الشاعر إىل تقييد الفعلني ( أقام  -سار) لعدم حدوث ما متناه ،وليؤكد انتفاء الوفاء للمعشوق،
فالقلب أقام يف مكانه مل يربحه ومل يسر إىل معشوقه ،وهذا التقابل يربز خصيصة االنشطار حني يتقلب العاشق بني
قلبه وجسمه ،ويربز أسلوب الشرط بامتناع حتقق رغبة العاشق لبقائه حيا ،وانتفاء موته بعد افرتاقه عن احملبوب ( كان
الوفاء له) ،وهو ما دفع إىل حذف املسند إليه ( ذلك الصنيع  -الذوبان عشقا  -مويت) تأكيدا المتناع الوفاء.
جييز الشاعر لنفسه التصرف يف تراكيبه الشعرية ويضعها يف النسق الذي يوضح فكرته وحيقق غرضه ،يقول
سيبويه " :إنه جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم" (سيبويه،1962،ج،2ص ،)26وهو ما يصوغ الشاعر تسكني
وه َو) ،ليستقيم إيقاع الطويل  ،وقد حدث ذلك يف مواطن ثالثة تعرب عن دالالت التغري وعدم الثبات ،ويبدو
املتحرك ( ْ
هذا التقصري بصفة خاصة يف اجلمال اإليقاعي الداخلي الذي يعتمد على طريقة رصف الكلمات وما يثريه من شعور
باجلمال ،يقويه ارتباط الشكل باملضمون يف إطار لغوي يظهر قدرة الشاعر على اإلبداع والتميز ،لتعضد االنزياحات
اإليقاعية الصوتية االنزياحات الرتكيبية ،ومتدها بأسرارها وسحرها وشعريتها؛ ومع ذلك يظل النص الشعري ظاهرة فنية
تستعصي على عشرات التفسريات ،تنفتح على قراءات متعددة غري حمصورة.
وختلص الدراسة إىل:
إقرار كثري من الدارسني القدماء أمهية اإلرادة الشعرية يف اخلروج عن معيارية اللغة ،رغم ربطهم الضرورة الشـعرية
باستقامة الوزن والقافية ،ورفضهم جتاوز أحكام النحو التقعيدية ،وهذا اإلقرار يفتح اجملال أمام الدرس األسـلويب ليقـارب
النصوص الشعرية معتمدا على مبدأ االختيار مث االنزياح ،حماوال استكناه األسرار اجلمالية.
تأكيد الدارسني احملدثني الذين وجلوا عوامل الضرورة الشعرية على أمهية متييز لغـة الشـعر علـى لغـة النثـر يف تقعيـد
القواعــد اللغ ويــة ،واقــرتح بعضــهم بــدائل ملصــطلح الضــرورة الشــعرية ،تنطلــق مــن الــدرس النقــدي األســلويب ،بعــد أن عجــز
الــدرس النحــوي اللغــوي عــن اكتشــاف أسـرار هــذه الظــاهرة ،بــالوقوف عنــد كوهنــا متــثال انزياحــا عــن االســتعمال املــألوف
للغة ،وال متثل انزياحا عن اللغة يف حد ذاهتا.

التأكـد مـن قـدرة األسـلوبية الصـوتية علـى دراسـة التغـريات الصـوتية مـن خـالل تأثريهـا علـى املتلقـي ومـن حيــث
اختيار الشاعر هلا ،ليشكل نصه قوة شعرية مجالية يصعب القبض عليها أو حماولة حصـرها ،ألهنـا تشـكل عزفـا شخصـيا
يتفرد به الشاعر.
إثبات استطاعة االنزياحات اإليقاعية الصوتية تأكيد حقيقة ارتباط اإليقاع الداخلي لألصوات باحلركـة النفسـية
الداخلية ،وبفورة الشعور وجيشانه ،وهو ما جيعل منه ميزة دالة على فردية الشاعر ومتايزه ،ودافعا يثري املتلقـي لإلحبـار يف
عوامل النص الشـعري بعـد أن تسـتوقفه اخللخلـة الصـرفية وانزياحهـا عـن البنيـات املعتـادة ،ويتجـاوز بـذلك إدراج التغيـريات
الطارئة على البنية يف الشعر حتت مسمى الضرورة الشعرية؛ ويعتمد يف دراستها على اخلصوصية اإليقاعية الصوتية املميزة
للنص الشعري ،وتدرج ضمن مجاليات االنزياح اإليقاعي الصويت.
الوقوف عند قدرة الشعراء املبدعني على تطويع اللغة ،واستغالل طاقاهتا اإليقاعية نافني بذلك فكرة أن اإليقاع
جمرد تالعب باملقاطع ،أو ضرورة أجيزت هلم وألمثاله ،مثبتني أمهية ربط هذه النغمات الصوتية باأللفاظ واألحداث،
لتتكامل بذلك ثنائية اإليقاع والداللة ،ويشتد االرتباط بني حديها ،ويتأكد أن ما ع ّد ضرورة شعرية حيمل يف ثناياه
سحرا مجاليا يربزه اإليقاع الداخلي من خالل خصيصة االنزياح الصويت املتالحم مع املعىن العام للنص الشعري ،وذلك
التناسب هو الذي جيعل للشاعر لغته الشعرية املميزة لفرديته اليت هي السبب يف أن ألفاظ الشعر أكثر حيوية من
التحديدات اليت يضمها املعجم.
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