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النص في التراث النقدي عند العرب:
مفاهيمه...وإبداالته

د.يو�شف الإدري�شي

جامعة القا�سي عيا�س. املغرب

امللخ�س 

يع���د م�سطل���ح الن�س عامة والن����س الأدبي خا�سة من اأبرز امل�سطلحات الت���ي �سادت على نحو ملحوظ 

يف اخلطاب النق���دي احلديث، وقد تطورت دللتهما املفهومية وتع���ددت تاأويالتهما وتديداتهما النظرية 

يف ال�سن���وات الأخرية، نتيج���ة تطور العلوم املهتمة بدرا�س���ة اخلطاب، ون�سج اآلياته���ا التحليلية كالل�سانيات 

وال�سيميائيات والأ�سلوبية وغريها؛ اإذ وقفت هذه العلوم عند الن�س الأدبي بو�سفه ظاهرة لغوية، فت�ساءلت: 

ما الذي يحد ماهيته الن�سية ومقوماته وعنا�سره الأدبية؟ 

يتن���اول البح���ث مفه���وم الن�س يف املنج���ز ال�سع���ري والنقدي والبالغ���ي، و�سيتابع خمتل���ف التحديدات 

والت�سورات التي قاربت –بدرجات متفاوتة ومن زوايا خمتلفة- الن�س بو�سفه اآلية اإنتاجية، وفعال توا�سليا 

ل���ه كينونت���ه اخلا�سة والفريدة املميزة له عن غ���ريه من اأ�سكال التعبري الكالمي وغ���ري الكالمي، كما يحفر 

يف خمتل���ف الت�سورات النظري���ة واجلمالية، وتتابع الإبدالت ال�سطالحية الت���ي تت�سل بالت�سور املفهومي 

للن����س، والت���ي من �ساأنها بيان اأن الع���رب كان لهم ت�سور مفهومي وا�سح ودقي���ق للن�س، وهو ت�سور انطلق 

بداي���ة من املفهوم الديني للن�س القراآين واملدونة احلديثية، لكنه �سرعان ما و�سع ذلك املفهوم لي�سكل روؤية 

جدي���دة، تالم����س جوانب هيكلية يف الن����س تهم �سكله اخلط���ي واأ�سا�سه البنائي، وت���دد اأنواعه التعبريية 

وم�ستوياته الأ�سلوبية والرتكيبية.

الكلمات املفاتيح

الن�س، علوم اخلطاب، نقد قدمي، اإبدالت املفهوم، اجل�سد ال�سعري.
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The Text in Arab heritage criticism:

Concepts... and substitute
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Cadi Ayyad University - Morocco

Abstract
The term «text» in general and «literary text» in specific are considered to be the 

most prominent terminologies that prevailed noticeably in modern critical discourse.  The 
development of their conceptual implications and the multiplicity of the interpretations 
theory with its determinants have recently developed as a result of the evolution of the 
sciences that  concentrate on studying the speech and the maturity of their analytical 
mechanisms such as  linguistics ,  semiotics and the stylistic and others; these fields 
looked to at literary text as a linguistic phenomenon, for that I wondered: What are the 
limits of text and  what is its components and elements of literary text ? 

This paper is studying the text concept in the poetic approach and its rhetoric 
accomplished, and will follow the different perceptions such as productive mechanisms 
and communication action that has a unique exist and that’s make it different from the 
verbal and nonverbal expression. This paper is trying to examine the conception theory, 
the aesthetic perspective in addition to the substitute of terms in order to reach facts:  
that Arabs have a clear theoretical conception for the text and come from the heritage 
religious concept ( the Quran) and from modern narrative but its approach became more 
wide practice in order to examine structure sides and the sort of expressions and the 
stylistic.
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تقدمي

يعد الن�س عامة، والن����س الأدبي خا�سة، من 

اأب���رز امل�سطلحات التي �سادت عل���ى نحو ملحوظ 

يف اخلط���اب النقدي املعا�سر. وقد تطورت دللته 

املفهومية، وتعددت تديداته النظرية يف ال�سنوات 

الأخ���رية، نتيج���ة تط���ور العل���وم املهتمة ب���درا�سة 

اخلط���اب، ون����سج اآلياتها التحليلي���ة: كالل�سانيات 

وقف���ت  اإذ  وغريه���ا؛  والأ�سلوبي���ة  وال�سيميائي���ات 

ه���ذه العلوم عند »الن����س« بو�سفه مدونة كالمية، 

فت�ساءل���ت ما ال���ذي يحقق كينونت���ه املادية ويحدد 

ماهيت���ه اللغوية ومقوماته التعبريي���ة وخ�سائ�سه 

التوا�سلية، كما ان�سغلت بالبحث يف طبيعة العنا�سر 

التي تقق �سرط الأدبية فيه . 

ولئ���ن كان اخلط���اب النق���دي قد ا�ستط���اع اأن 

ير�سي ت�سورات مفهومية كربى تدد اخل�سائ�س 

الأ�سلوبي���ة واملحددات اللغوية وال�سكلية والتعبريية 

للن����س، فق���د ادع���ى بع����س ال���دار�سن املحدثن 

غي���اب ت�سور مفهومي له يف ال���رتاث النقدي عند 

العرب، وهو ادعاء نتج عن �سعف اإملامهم بالرتاث 

النق���دي والبالغ���ي عن���د الع���رب، اأو جهله���م ب���ه 

و�سدة انبهاره���م باملنج���زات النظري���ة واملنهجية 

والتطبيقي���ة ل���دى الغ���رب، وق���د ا�ستدل���وا عل���ى 

ادعائه���م ذاك بالدللة اللغوية العادية وال�سطحية 

لكلمة »ن����س« يف املدونات اللغوي���ة، فاأجمعوا على 

اأن ت����سورات العرب القدام���ى ظلت حم�سورة يف 

اجلمل���ة والبيت ال�سعري، ب���ل ويف املقطع ال�سعري 

اأحيان���ا، ومل تتجاوزها اإىل البنية الكلية للق�سيدة 

واخلطبة وغريهما من اأ�سكال التعبري الن�سي التي 

�ساعت يف الثقافة العربية الإ�سالمية.

ولئ���ن كان هذا املوق���ف فيه كثري م���ن التجني 

على ح�سارة تاأ�س�ست كينونتها الوجودية وتر�سخت 

خ�سو�سيتها الثقافية على ممار�سة ن�سية واعية، 

واحتل���ت الكتاب����ة فيه���ا - بو�سفه���ا حلظ���ة رق���ي 

بالتوا�سل اللغوي من م�ستوى التعبري ال�سفاهي اإىل 

التعبري اخلطي والتوا�سل الرم���زي- حيًزا بارًزا، 

ف���ال�سك اأن كل بحث يف مفه���وم الن�س يف الرتاث 

العرب���ي الإ�سالم���ي عام���ة، ويف النق���د والبالغ���ة 

العربي���ن القدمي���ن خ���ا�سة، يتج���اوز املم���ار�سة 

التعبريي���ة املدونة عن���د العرب مبختل���ف اأ�سكالها 

واأنواعه���ا، ول يق���ف عن���د بنياته���ا وخ�سائ�سه���ا 

لي�سائله���ا يف طرائق انتظامه���ا وت�سكلها وانبنائها 

ل���الآراء  �سيظ���ل جاه���اًل به���ا، وم���ن ثم���ة تابًع���ا 

والت�سورات التي تدع���ي - عن جهل اأو عن موقف 

مغ���ر�س- غي���اب ت����سور مفهوم���ي وا�سح ودقيق 

للن�س عن���د العرب، كما �سيك���ون عاجًزا عن فهم 

تلك املم���ار�سة يف �سياقاتها التاريخي���ة واملعرفية، 

وخلفياتها التوا�سلية.

فباإنع����ام النظ���ر يف النت���اج الثق���ايف العرب���ي 

م���ن  عدي���د  وج���ود  مالحظ���ة  ميك���ن  الق���دمي، 

الأ�سكال التعبريي���ة، كانت له���ا حمدداتها البنائية 

وخ�سائ�سها ال�سكلية والأ�سلوبية املتفق عليها منذ 

عهود �سحيق���ة يف الع�سر اجلاهل���ي، وهي اأ�سكال 

�سادت عن���د الع���رب من���ذ اجلاهلي���ة وتنوعت بن 

ال�سعر والرج���ز وال�سجع واخلطابة... وغريها من 

اخلطابات، مم���ا يدفع اإىل الت����ساوؤل: كيف ميكن 

تف�سري �سي���وع نتاجات ن�سية متنوع���ة مبوا�سفات 

بنائية حمددة ومتطابقة من �سعر، ورجز، و�سجع، 

وخطب���ة، ومواثيق، وعقود، ومعاهدات؟ وكيف هي 

»الن�سو�س« التي كان���ت تنتظم - كل ح�سب نوعها 
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و�سكله���ا- وفق طريقة متطابق���ة ومتماثلة، وت�سري 

عل���ى منهجية واح���دة يف الكتابة والبن���اء والتعبري 

يف �سب���ه اجلزي���رة العربي���ة املرتامي���ة الأطراف، 

ويف املمال���ك والإم���ارات املحيط���ة به���ا التي كانت 

تتكل���م بالل����سان العرب���ي )الغ�سا�سن���ة واملناذرة( 

وه���ل و�سل���ت اإىل ما و�سلت اإليه م���ن طرق خا�سة 

يف الت�سكيل الأيق���وين للكتابة، وبنيات ال�ستهالل، 

والب����سط، والنتظ���ام، واخلتم، نتيج���ة م�سادفة 

حم�سة اأو بفعل �سيوع وعي ببع�س اأ�س�س ال�سياغة 

الن�سي���ة ومرتكزاته���ا، وبناًء عل���ى اأ�سا�س تذوقي 

وجه فعل الكتابة ورعاه، خا�سة بالن�سبة اإىل ال�سعر 

الذي كان ديوان العرب؟   

وبالنظ���ر اإىل ذل���ك، �سيتاب���ع البح���ث احلايل 

والنق���دي  ال�سع���ري  املنج���ز  يف  الن����س  مفه���وم 

والبالغي، كم���ا �سيقف عند خمتل���ف التحديدات 

والت����سورات الت���ي قارب���ت - بدرج���ات متفاوت���ة 

ومن زواي���ا خمتلفة- الن�س بو�سف���ه اآلية اإنتاجية 

وفع���اًل توا�سلًي���ا ل���ه كينونت���ه اخل���ا�سة والفريدة 

املميزة ل���ه من غريه م���ن اأ�سكال التعبري الكالمي 

وغري الكالمي، كم���ا �سري�سد الت�سورات النظرية 

واجلمالية، و�سيتاب���ع الإبدالت ال�سطالحية التي 

تت����سل مبفه���وم الن�س، والت���ي من �ساأنه���ا تاأكيد 

اأن الع���رب كان لهم ت����سور وا�سح ودقيق له، وهو 

ت�سور ت�سكلت اأنويته الأوىل يف تعبرياتهم الن�سية 

املبك���رة، وتر�سخ���ت م���ع املفه���وم الدين���ي للن�س 

الق���راآين واملدون���ة احلديثي���ة، لرتتق���ي بعد ذلك  

- نتيجة عوامل فكري���ة وجمالية- اإىل روؤية دقيقة 

وعميقة تالم�س جوان���ب هيكلية يف الن�س، تت�سل 

ب�سكل���ه اخلط���ي واأ�سا�سه البنائي، وت���دد اأنواعه 

التعبريية وم�ستوياته الأ�سلوبية والرتكيبية.

كم���ا �سيربز البح���ث اأن ذلك الت����سور حكمته 

يف بع�س م�ستوياته، ولدى بع����س ال�سعراء والنقاد 

يف  النظ���ر  تتج���اوز  ج�سداني���ة،  خلفي���ة  الع���رب 

تقاطع���ات الن�س عام���ة، والن�س الأدب���ي خا�سة، 

مع الفنون اجلميلة الب�سرية وال�سمعية كاملو�سيقى 

الكينون���ة  لت�سم���ل  وغريه���ا؛  وال���ر�سم  والنح���ت 

الب�سري���ة يف تققها اجل�سدي، وه���و ما يتجلى يف 

ت�سبيهه���م الق�سي���دة يف بنائها الن����سي ومتا�سك 

مكوناته���ا اللغوي���ة وعنا�سره���ا الأ�سلوبي���ة بقوام 

الإن����سان واأع�سائ���ه اجل�سدية، اإىل ح���د اأ�سبحت 

في���ه عندهم ج����سدا تخييلًيا قائ���م الذات، تاكي 

مقاطعه واأجزاوؤه ووظائفهم���ا اأع�ساءه اجل�سدية، 

فاأخ���ذوا يتحدثون ع���ن كينونة ج�سدي���ة للق�سيدة 

متماهي���ة مع ال���ذات الإن�سانية... وقب���ل تناول كل 

ه���ذا وذاك يج���در بن���ا الوق���وف اأول عن���د مفهوم 

الن�س يف اخلطاب النقدي املعا�سر.

1- مفهوم الن�س الأدبي يف اخلطاب النقدي 

املعا�سر

الأدب -بالدرجة الأوىل- ن�س تتحقق كينونته 

بو�ساط���ة نظ���ام خ���ا�س م���ن العالق���ات البنيوي���ة 

والأمن���اط اللغوية والأ�سالي���ب التعبريية. واإذا كان 

م�سطل���ح الن�س ي����سري »اإىل �سل�سلة مرتابطة من 

جماميع اجلمل وامللفوظات التي ت�سكل وحدة بفعل 

، فاإنه ميثل »اإ�سكالية 
)1(

متا�سكها الل�ساين والدليل«

معق���دة وكب���رية يف النقد احلدي���ث، وذلك لأنه مل 

يعد يقت�سر على دللت���ه املعجمية وال�سطالحية 

املعروفة، بل راح يكت�سب دللت جديدة، ويتداخل 

)1(  فا�سل ثامر، اللغة الثانية يف اإ�سكالية املنهج والنظرية وامل�سطلح يف اخلطاب 

النقدي العربي احلديث، �س71.
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مع عدد من امل�سطلحات املجاورة مثل م�سطلحي 

الأدب���ي  اأو الأث���ر  والعم���ل   discoure اخلط���اب 

.
)1(

»Work

وق���د ظه���ر الهتمام بالن����س عام���ة، والن�س 

الأدب���ي خ���ا�سة، نتيج���ة البح���وث الرائ���دة الت���ي 

قدمته���ا الل�سانيات املع���ا�سرة مبختلف اجتاهاتها 

وما اأ�سفرت عنه م���ن تطور للعلوم املهتمة بدرا�سة 

اخلطاب، ون�سج اآلياته���ا التحليلية كال�سيميائيات 

والأ�سلوبي���ة وغريه���ا؛ اإذ وقف���ت ه���ذه العلوم عند 

الن����س الأدبي بو�سف���ه ظاهرة لغوي���ة، فت�ساءلت: 

ما ال���ذي يح���دد ماهيت���ه الن�سية؟ وم���ا مقوماته 

وعن���ا�سره الأدبية؟ فاأ�سف���رت ت�ساوؤلتها عن بروز 

اجتاه���ات ومقارب���ات متع���ددة للبني���ات اللغوي���ة 

للن�س، ومن ثمة تبلور تديدات مفهومية خمتلفة 

ل���ه، ح���اول كل واحد منها اأن يرك���ز على اجلوانب 

واخل�سائ�س التي بدت مهمة يف ت�سوره.

وتفي���د متابعة تل���ك املقارب���ات والجتاهات اأن 

تقدمي جواب جدي عن الت����ساوؤل املتعلق بال�سمات 

املميزة للن�سو�س الأدبية مرهون اأ�سا�ًسا بالت�ساوؤل 

عن خ�سائ�س الن�سو�س ب�سفة عامة، وخ�سائ�س 

ا�ستعمال اللغة ب�سفة اأعم. وقد لحظ فان ديك اأن 

هذا الأمر يقت�سي ع���دم القت�سار على ا�ستخراج 

اخل�سي����سات »الداخلي���ة« للن����سو�س، وتدي���د 

خمتلف البنيات التي تنطوي عليها، بل يجب البحث 

ا، وذلك عن طريق  يف مميزاته���ا »اخلارجية« اأي�سً

درا�سة الظ���روف التي تكم���ت يف ظهورها �سمن 

�سياق���ات خا�سة واإب���راز وظائفه���ا واآثارها �سمن 

)1(  املرجع نف�سه.

هذه ال�سياقات، مع تدي���د العالقات القائمة بن 

.
)2(

الن�س )بنية الن�س( وال�سياق الذي اأنتج فيه

وح����ن متابعة تعريف���ات الن�س يالح����ظ اأنها 

ذهب���ت مذاهب �ستى يف تعين خ�سائ�سه الن�سية 

ومكونات���ه التعبريي���ة واأ�س�سه التوا�سلي���ة، واأن كل 

تعري���ف منها يعرب عن وجهة نظ���ر خا�سة وت�سور 

مغاير. وقد تتبع حممد مفتاح خمتلف تلك التعريفات 

والت�سورات، فا�ستخل�س منها �ستة عنا�سر تدد 

جمتمعة ماهية الن�س، ه���ي اأنه: مدونة كالمية، 

.
)3(

وحدث، وتوا�شلي، وتفاعلي، ومغلق، وتوالدي

فف���ي ت����سوره اأن الأ�سا�س الكالم���ي للن�س يجعله 

خمتلًف���ا ع���ن غ���ريه م���ن اأ�سكال التعب���ري الأخرى 

غري الكالمي���ة: من �سورة فوتوغرافي���ة، اأو ر�سم، 

اأو عم���ارة، اأو لب���ا�س، ومتمايًزا منه���ا، لأن الكاتب 

- وبالرغ���م من اأنه ي�ستعن اأحياًن���ا بر�سم الكتابة 

وف�سائه���ا وهند�ستها يف التحليل- نالحظ اأن تلك 

الأ�سكال تظل داخل الن�س جمرد و�سائط وو�سائل 

تخدم الن�س - بو�سف���ه مدونة كالمية- وت�ساعده 

عل���ى تقي���ق بع����س غايات���ه التوا�سلية، كم���ا اأن 

تقق���ه يقع يف زم���ان ومكان معين���ن، مما يجعله 

حدًث���ا، وهو مثل احل���دث التاريخ���ي ل يعيد نف�سه 

اإع���ادة مطلقة، وبحدوث���ه وطريق���ة ت�سكله ي�سبح 

توا�سلًيا، فيقوم باإب���الغ معلومات ومعارف، وينقل 

جتارب معين���ة اإىل املتلقي؛ الأمر ال���ذي تنتج منه 

قيمت���ه ووظيفته التفاعلي���ة؛ اإذ الوظيفة التوا�سلية 

للغ���ة لي����ست ه���ي كل �سيء، فثمة وظائ���ف اأخرى 

للن�س اللغوي، اأهمها الوظيفة التفاعلية التي تقيم 

حممد  ترجمة  الع�سرين،  القرن  يف  الأدب  نظرية  واآخرون،  اإب�س  اإلرود    )2(

العمري، �س45.

التنا�س،  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  اخلطاب  تليل  مفتاح،  حممد    )3(

�س119 - 120.
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عالق���ات تفاعلي���ة اجتماعي���ة بن اأف���راد املجتمع 

وتاف���ظ عليه���ا، كم���ا اأن الن�س يظ���ل مغلقا من 

خ���الل �سمته الأيقونية التي يحددها �سكل الكتابة، 

ويجعل لكل ن����س بداية ونهاية، وهو بالإ�سافة اإىل 

هذا وذاك ل ينبثق من عدم، بل يتولد من اأحداث 

تاريخي���ة ونف�سانية ولغوية، وتتن���ا�سل منه اأحداث 

.
)1(

لغوية اأخرى لحقة له

وبالرغ���م من املحاول���ة الهامة الت���ي جمع من 

خالله���ا حممد مفتاح �ستات خمتل���ف التحديدات 

والت����سورات، فقد ظل مفهوم الن����س ع�سًيا على 

ال�سبط والتحديد، بالنظ���ر اإىل جملة خ�سائ�سه 

ومميزاته، وهو ما ميك���ن مالم�سته بالوقوف عند 

اإ�سهامات ال�سعريات احلديثة.

 Roman ياكب����سن  روم���ان  ت����سورات  وتع���د 

Jakobson م���ن اأبرز الإ�سهامات الت���ي اأغنت بها 

الل�سانيات احلديثة املقاربة النظرية للن�س عامة، 

والن�س الأدب���ي بخا�سة. وين���درج مفهومه للن�س 

�سمن درا�سته الوظيفية للغة خالل مرحلة مو�سكو 

ويف بداي���ة مرحلة براغ. وق���د �سكل التمييز خالل 

املرحلتن معا بن الوظائف التوا�سلية للغة اليومية 

ولغة ال�سعر بداية الف�سل »بن الوظيفة التوا�سلية 

للغات العلمية والنفعالية التي تتميز بتوجهها نحو 

املدل���ول، وبن الوظيف���ة ال�سعرية الت���ي يحَُعرب عنها 

.
)2(

بالتوجه نحو الدليل بو�سفه دليال«

واإذا كان ذلك يعني اأن اهتمامه بتحديد ماهية 

الن����س الأدب���ي يندرج �سم���ن ان�سغال ع���ام يعنى 

بالنظ���ر يف اجلان���ب التوا�سلي ملختل���ف م�ستويات 

)1( حممد مفتاح، تليل اخلطاب ال�سعري، ا�سرتاتيجية التنا�س، �س120-119.

)2( اإملار هولن�ستاين، رومان ياكب�سن اأو البنيوية الظاهراتية، �س119.

اخلط���اب اللغوي، ف���اإن تديده للن����س الأدبي مت 

يف �سوء اإبراز جمم���ل ال�سفات التي ت�سرتك فيها 

جمي���ع الأعمال الأدبية ومتيزها من �سواها، وذلك 

ع���رب تديد عن�سر الأدبية فيها. ذلك اأن مو�سوع 

علم الأدب ح�سب قولته ال�سهرية »لي�س هو الأدب، 

، واملق����سود بالأدبية هنا خمتلف 
)3(

واإمنا الأدبية«

املقومات والعنا�سر الت���ي جتعل من عمل ما عماًل 

اأدبًي���ا، وتتمث���ل اأ�سا�ًسا يف اخل�سائ����س البنيوي���ة 

والوظائ���ف ال�سعرية التي متي���ز مكوناته ال�سوتية 

والرتكيبية والإيقاعية.

من ثم���ة، يتحدد مفهوم ياكب�سن للن�س الأدبي 

بو�سف���ه ر�سالة ذات غاي���ة توا�سلي���ة انطالًقا من 

الوظائ���ف ال����ست الت���ي و�سعها للت���وا�سل اللغوي، 

بامل���ر�سل،  وتتعل���ق  النفعالي���ة  الوظيف���ة  وه���ي: 

اإلي���ه،  بامل���ر�سل  وتت����سل  الإفهامي���ة  والوظيف���ة 

والوظيف���ة الت�سالي���ة وترتب���ط بالقن���اة التي تتم 

عربه���ا الر�سالة، والوظيفة املرجعية وتهم ال�سياق 

اأو املرج���ع، والوظيف���ة الل�ساني���ة الوا�سف���ة وتتعلق 

ب�َسَنِ التخاط���ب، والوظيفة ال�سعري���ة وتركز على 

الر�سالة ب�سفته���ا ر�سالة وعلى و�سيلتها اللغوية يف 

.
)4(

جميع مظاهرها ووجوهها

فح����سب ياكب�سن يبث املر�سل ر�سالة اإىل متلٍق، 

وتتطلب الر�سالة، حتى تقق مهمتها، �سياًقا تيل 

اإليه، و�سفرة، وات�ساًل. وانطالًقا من تليله لهذه 

الوظائف ي�سري اإىل اأن الن�س الأدبي خطاب مغاير 

للخطاب���ات اللغوي���ة الأخرى بالنظ���ر اإىل وظيفته 

ال�سعري���ة؛ لأن���ه ل ي�سته���دف غاي���ة توا�سلية تروم 

.R.Jakobson، Huit question de poétique، p16  )3(

)4(  جان لوي كابان�س، النقد الأدبي والعلوم الإن�سانية، �س110.
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الإخبار، واإمنا هو »�سياغة مق�سودة لذاتها«، ذلك 

»اأن الوظيفة ال�سعرية تق���وم على لفت النتباه اإىل 

الر�سالة ب�سفتها ر�سال���ة، والأخرية تكرر بانتظام 

وح���دات متعادل���ة. فف���ي ال�سع���ر، مث���اًل، تتح���ول 

املقاط���ع، اأو النربات، اإىل وحدات وزنية، ومن ثم، 

مل يع���د الأمر يرتب���ط بنظم دلئل وح����سب، واإمنا 

باإبراز توازن���ات اأو تع���ادلت يف الت�سل�سل املنطقي 

.
)1(

نف�سه«

واإذا كان مفه���وم ياكب����سن للن�س الأدبي يركز 

اأ�سا�ًسا عل���ى تديد مقوماته الأدبية، فاإن الناقدة 

البلغارية جوليا كري�ستيفا Julia Kristeva ل تقف 

بالن�س عند حدود انغالقه اللغوي، واكتفائه بذاته 

البنيوي���ة، بل تدرجه �سم���ن م�سروعها ال�سيميائي 

الع���ام، وتنظ���ر اإلي���ه يف اإط���ار عالقت���ه بالإن�سان 

ا مرجعي���ة  واملجتم���ع والتاري���خ بو�سفه���ا ن����سو�سً

ل ميك���ن للعمل الأدبي اإل اأن يدخل معها يف عالقة 

.Intertextualité حوار اأو تنا�س

ويف راأيه���ا يتحدد مفهوم الن�س بو�سفه جهاًزا 

يخ���رق اللغ���ة، فيعي���د توزي���ع نظامها ع���ن طريق 

الربط ب���ن كالم اإبالغي يروم الإع���الم املبا�سر، 

وبن اأمن���اط عديدة من امللفوظ���ات ال�سابقة عليه 

الأم���ر الذي يعن���ي اأن الن�س 
 )2(

اأو املتزامن���ة مع���ه

–وكل ن�س ما– ميت�س اأجزاء من ن�سو�س اأخرى 
�سابق���ة اأو معا�سرة وي�ستثمره���ا حل�سابه؛ لت�ستغل 

�سمن اأفقه الأدبي اخلا�س. فالن�س عادة ل يت�سكل 

من ع���دم، ول يظهر م���ن فراغ، واإمن���ا ينجلي »يف 

ع���امل مل���يء بالن�سو����س الأخرى، ومن ثم���ة فاإنه 

)1(  املرجع نف�سه، �س113.

)2(  اأحمد الطري�سي اأعراب، ال�سعرية بن امل�سابهة والرمزية، درا�سة يف م�ستويات 

اخلطاب ال�سعري، �س60.

يحاول احللول حمل هذه الن�سو�س اأو اإزاحتها من 

مكانها. وخ���الل عملية الإح���الل اأو الإزاحة هذه، 

وهي عملية ل تبداأ بع���د اكتمال الن�س، واإمنا تبداأ 

منذ حلظات تخلق اأجنته الأوىل وت�ستمر بعد تبلوره 

واكتماله - قد يق���ع الن�س يف ظل ن�س اأو ن�سو�س 

اأخ���رى، وقد يت�سارع مع بع�سه���ا. وقد يتمكن من 

الإجه���از عل���ى بع�سه���ا الآخ���ر. وت���رتك جدليات 

.
)3(

الإحالل والإزاحة هذه ب�سماتها على الن�س«

يعد مفه���وم التنا�س عن����سًرا مهًما يف تديد 

ماهية الن�س الأدبي عند كري�ستيفا؛ اإذ اإن كينونة 

كل ن����س عام���ة، ون�س اأدب���ي خ���ا�سة، تتحدد يف 

ت�سوره���ا من خالل تنا�سه اأو تعالقه مع ملفوظات 

�سابق���ة؛ والتن���ا�س عنده���ا: »ترح���ال للن����سو�س 

وتداخ���ل ن����سي، ففي ف����ساء ن�س مع���ن تتقاطع 

وتتناف���ى ملفوظ���ات عديدة مقتطع���ة من ن�سو�س 

، مم���ا يبيح الق���ول اإنه قان���ون جوهري 
)4(

اأخ���رى«

يف عملي���ة البناء الن����سي؛ لأن كل الن�سو�س »تتم 

�سناعتها عرب امت�سا�س، ويف الآن نف�سه، عرب هدم 

 .
)5(

الن����سو�س الأخرى للف����ساء املتداخ���ل ن�سيا«

وم���ن �ساأن هذا القول اأن ي�سعنا اأمام ات�ساع جمال 

احلق���ل التنا�سي، وذلك عرب الهتمام بالن�سو�س 

املودعة يف رحم ن�س مركزي ما، بو�سفها مت�سمنة 

خطاب���ات اجتماعي���ة خمتلفة األوانه���ا، مما يجعل 

التن���ا�س لي�س جم���رد وجود ن�س لح���ق يف عالقة 

مع ن�س �سابق اأو متزام���ن اأعاد كتابته، بل ي�سبح 

عالقة بن كل ما يت�سكل كن�س، وما هو خارج عنه، 

ومن هذا املنطلق يكت�سب مفهوم الن�س م�سروعية 

)3(  �سربي حافظ، »التنا�س واإ�سارية العمل الأدبي«، �س81.

)4(  جوليا كري�ستيفا، علم الن�س، ترجمة فريد الزاهي، �س21.

)5(  املرجع نف�سه، �س79.
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ات�ساع جماله، لي�سمل كل نتاجات الإن�سان ب�سفتها 

دلي���اًل اإيديولوجًي���ا، ميك���ن تلي���ل ميكانيزمات���ه 

.
)1(

مبفهوم التنا�س

وبناء على ذلك، يت�سح اأن منتج الن�س ل يكتب 

تلقائًيا من ذاته واعتم���اًدا على فردانيته وطاقاته 

الإبداعي���ة، ولكنه ي�ستله���م - بوعي اأو بدون وعي- 

و�سائل اأ�سالفه، حموًل الواقع من واقعيته ليعك�سه 

على م�ستوى الن�س انعكا�ًسا تغدو مراآته مك�سورة، 

وه���و يف ذل���ك يوظ���ف خريط���ة موروث���ه الثق���ايف 

والجتماعي؛ لأن���ه: »لفكاك لالإن�سان من �سروطه 

الزماني���ة واملكاني���ة وحمتوياتهم���ا، وم���ن تاريخه 

.
)2(

ال�سخ�سي، اأي من ذاكرته«

ويقوم الن�س الأدب���ي يف ت�سور كري�ستيفا على 

اأ�سا�س ثنائي���ة الن����س الظاهر/الن����س التولي���د: 

فالن����س الظاه���ر لفظ���ي، يتمظه���ر م���ن خ���الل 

امل�ستوي���ات ال�سوتي���ة والرتكيبي���ة والدللي���ة؛ اأما 

الن����س التولي���د فيت���م تكوينه من خ���الل عمليات 

الهدم والبناء والتحويل التي تلحق البنيات العميقة 

للملفوظ���ات، ب�سكل ي���ربز اإنتاجية الأث���ر وقابليته 

للق���راءات املتعددة، م���ادام الن�س مل���كا للجميع، 

ولي�س يف مقدور اأي كان ادعاء امتالك حق تديد 

معن���اه الأحادي الدقيق؛ وهو الأم���ر الذي نبه اإليه 

.Roland Barthes رولن بارط

ذلك اأن مفهومه مل�سطلح الن�س الأدبي يندرج 

يف �سي���اق رده عل���ى الجت���اه ال���كال�سي يف النق���د 

وجت���اوز ت����سوره التقليدي للعمل الأدب���ي، كما اأنه 

يقوم على املقارنة بينه وبن مفهوم »العمل الأدبي«، 

واإب���راز مزاي���اه وخ�سائ�سه يف عالقت���ه بالأخري. 

)1(  ميخائيل باختن، املارك�سية وفل�سفة اللغة.

)2(  حممد مفتاح، تليل اخلطاب ال�سعري، �س123.

ويف ه���ذا ال�سياق لحظ �سربي حاف���ظ اأن مفهوم 

الن�س عنده متخ�س عن اإعادة نظره يف العالقات 

القائم���ة ب���ن العم���ل الأدبي م���ن جه���ة، والكاتب 

والقارئ واملوؤلف من جهة اأخرى، وقد اأدى به ذلك 

اإىل ا�ستنتاج اأن الفرق بن مفهومي العمل والن�س 

الأدبي���ن يع���ود اإىل »اأبعادهما املنهجي���ة وال�سكلية 

والإ�ساري���ة، وعالقتهما مب�ساأل���ة الأ�سل والتعددية 

.
)3(

واملتعة والقراءة«

وخالًف���ا للعم���ل الأدب���ي، ل يع���د الن����س �سيًئا 

ملم���و�ًسا وحم���دًدا، فه���و يحت���اج با�ستم���رار اإىل 

الربهنة عليه وتبينه با�ستمرار، لكونه »يبلور نف�سه 

وفق���ا ملجموع���ة معينة م���ن القواعد، اإن���ه ل يوجد 

اإل يف اللغة. فهو كتاب���ة، ن�ساط، اإنتاج، وهذا يعني 

اأن الن����س ميك���ن اأن يتجاوز العم���ل، اأن ميتد عرب 

ع���دة اأجزاء، واأن يت�سكل يف مراحل و�سور واأ�سكال 

. كم���ا اأن الن����س الأدب���ي ل ينح����سر 
)4(

خمتلف���ة«

�سم���ن التق�سيم���ات املعروف���ة لالأجن���ا�س الأدبي���ة 

ول يتقيد باحلدود القائمة بينها؛ لأن ما ميكنه من 

ال�ستمرارية »قدرته على الإطاحة بكل التق�سيمات 

ال�سابق���ة عليه وتدمريه���ا ومراوغتها … فالن�س 

ه���و الذي يخ���رتع احل���دود، وهو ال���ذي يجرتحها 

ويع�سف بها. اإنه ي���وؤ�س�س نف�سه فيما وراء احلدود 

املفرو�سة، ويعيد دائما تديد ذاته من خالل هذا 

التج���اوز امل�ستم���ر، ومن خالل طاقت���ه الفذة على 

.
)5(

ال�ستبعاد«

وعل���ى امل�ست���وى ال���دليل يع���د الن����س الأدبي 

اإ�سارة مفتوح���ة على عدد غري متناه من امل�سريات 

)3(  �سربي حافظ، »التنا�س واإ�سارية العمل الأدبي«، �س83.

)4(  املرجع نف�سه �س83.

)5(  املرجع نف�سه �س83.
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وامل�سامن، يف حن »اأن العمل الأدبي اإ�سارة مغلقة 

عل���ى م�سري قد يكون ع���ر�سة لعدد من التف�سريات 

املحدودة التي تت�سم بالثب���ات كل مرة؛ بالنغالق. 

. وبذلك، 
)1(

اإنه���ا الالنهائية يف مقاب���ل املحدودية«

يكت�سب الن�س الأدبي قيمته وخ�سو�سيته من تنوع 

معانيه وانفتاحه على عدد غري متناه من القراءات 

والتاأويالت، يق���ول بهذا ال�سدد: »اإن تعريف الأثر 

الأدبي ذاته يتغري: فهو مل يعد واقعة تاريخية، واإمنا 

اأ�سبح واقعة اأنرثوبولوجية، نظًرا اإىل اأن اأي تاريخ 

ل ي�ستنف���ذه، كم���ا اأن تن���وع املع���اين ل يرتتب على 

نظرة ن�سبية اإىل الع���ادات الإن�سانية، ول يدل على 

ميل املجتم���ع اإىل اخلطاأ، واإمنا يدل على ا�ستعداد 

الأثر الأدبي لالنفت���اح. وكون الأثر ميتلك يف وقت 

واحد معاين متعددة، فذلك ناجت من بنيته، ولي�س 

.
)2(

عن عطب يف عقول من يقروؤونه«

فخالف���ا لت�سورات النقد الكال�سي الذي توهم 

اأن كل عم���ل اأدبي ينطوي على معنى ثابت وحمدد، 

واأن مهم���ة الناق���د تنح����سر يف اكت�ساف���ه واإبرازه 

وتف����سريه، وعل���ى نه���ج ال�سكالني���ن الفرن�سين، 

ع���ّد رولن ب���ارط الن�س الأدبي معط���ى غري مغلق 

اأو مكتم���ل املعنى، واإمن���ا هو نظام م���ن العالمات 

والرموز الإيحائي���ة املنفتحة واملتجددة التي توحي 

مبعاٍن خمتلفة لالإن�سان الواحد  ذلك اأن لكل ن�س 

ع���دًدا وافًرا م���ن املع���اين، واأن معاني���ه وتاأويالته 

تتعدد ح�سب تعدد قرائه واختالف �سروط قراءاته 

و�سياقاته���ا التاريخية واملعرفي���ة؛ اإذ اإن الن�س يف 

ت����سوره لي�س مو�سوًع���ا، ولكنه عم���ل وا�ستخدام، 

)1(  املرجع نف�سه �س83.

حممد  مراجعة:  اخلطيب،  اإبراهيم  ترجمة  واحلقيقة،  النقد  بارط،  رولن    )2(

برادة، �س54.

وهو لي����س جمموعة م���ن الإ�سارات املغلقة املحملة 

مبعنى يج���ب العثور عليه، ولكنه حج���م من الآثار 

التي ل تكف عن النتقال.

وانطالًق���ا من ذلك، اأكد اأن م���ن �سروط تعدد 

معاين الن�س الأدب���ي وتنوع تاأويالته التخل�س من 

�سلطة املوؤل���ف، وو�سع حد لتدخله يف توجيه عملية 

ق���راءة الن����س وتديد ق����سده، فالعالق���ة –اأي 

عالق���ة الأبوة– بن الن�س و�ساحبه تنتهي مبجرد 

اإخراجه اإىل النا�س وتقدميه للقراءة، اإذ يوكل بعد 

ذل���ك اأمر تدي���د معناه اإىل الق���راء، وي�سبح من 

حقهم وحدهم تاأويله وتف�سريه، اإل اأن ذلك ل يعني 

اأن املوؤل���ف يفقد ح���ق العودة اإىل الن����س والتعليق 

عليه بع���د كتابته، بل الأمر يظ���ل مكفوًل له، ولكن 

بو�سفه جمرد �سيف على الن�س مثله يف ذلك مثل 

بقية القراء الآخرين؛ لأن » الأنا التي كتبت الن�س 

.
)3(

لي�ست اأنا حقيقية، واإمنا اأنا ورقية«

ال�سي���اق  وم���ن اجلدي���ر باملالحظ���ة يف ه���ذا 

اأن الت����سور املفهوم���ي للن����س الأدبي ل���دى بارط 

يتقاط���ع مع �سبكة من املفاهي���م املركزية يف ن�سقه 

النظ���ري واملنهج���ي وينبن���ي عليها كالنق���د وعلم 

الأدب والقراءة، كما يلتقي اأي�سا مع مفهوم الن�س 

 الأدب���ي عند الناق���د البلغاري تزفط���ان تودوروف

.Tzvetan Todorov

يعد ت���ودوروف اأحد اأبرز النق���اد ال�سكالنين، 

وقد متي���ز تديده ملاهية الن����س الأدبي بالرتكيز 

عل���ى ن�سقه اللغوي الفري���د وبنياته الداخلية، ففي 

راأي���ه: »اإن مفه���وم الن����س ل يتم���و�سع يف نف����س 

م�ست���وى اجلمل���ة )اأو العب���ارة اأو املرك���ب(، وبهذا 

)3(  �سربي حافظ، »التنا�س واإ�سارية العمل الأدبي«، �س 85.
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وج���ب متيي���ز الن�س ع���ن الفقرة التي ه���ي وحدة 

مطبعي���ة ملجموعة من اجلمل )...( يتحدد الن�س 

با�ستقالله وانغالقه )...( وهو ي�سكل ن�سقا ل يجب 

مماثلت���ه مع الن�سق اللغوي، بل يجب و�سعه معه يف 

.
)1(

عالقة جتاور وت�سابه معا«

معن���ى ذل���ك، اأن مفه���وم الن����س يف ت����سوره 

يتح���دد انطالق���ا م���ن خط���ة انغالقيت���ه واكتفائه 

بذات���ه؛ اإذ اإنه »�سياغة تعبريي���ة مق�سودة لذاتها، 

تتحقق بن خمتلف عنا�سره���ا، عالقات ان�سجام 

وتناغ���م، تك�سبها هوي���ة جدي���دة، في�سبح الن�س 

حينه���ا يف م�ستوى خلق قوانينه الرمزية والإ�سارية 

الداخلية، ب����سكل يدفع اإىل العتق���اد باأنه م�ستقل 

مت���ام ال�ستق���الل ع���ن قوان���ن اللغ���ة الطبيعي���ة، 

وعن املت���داول م���ن مكوناتها ال�سوتي���ة والنظمية 

.
)2(

والدللية«

واإذا كان هذا الت�سور يحتم ال�ستغناء يف اأثناء 

التحلي���ل عن اعتم���اد املرجعي���ة اخلارجية للن�س 

لكونه���ا ذات طبيعة خ���ارج لغوية، فاإن���ه يلمح اإىل 

املعيار الأ�سا�س الذي ميي���ز الن�سو�س الأدبية عن 

اخلطابات العادي���ة؛ اإذ يف ت�سور تودوروف ي�سمح 

اخلط���اب الع���ادي للمتلقي ب���اإدراك معن���اه ب�سكل 

مب���ا�سر، دون اأن يك���ون هذا اخلطاب ق���ادًرا على 

النبن���اء بذات���ه يف ا�ستقالل ع���ن اأي �سند معنوي، 

يف ح���ن يكتفي اخلطاب الأدب���ي بذاته، وي�ستوقف 

املتلق���ي بلغت���ه وطريقة انتظ���ام بنيات���ه ال�سوتية 

والرتكيبي���ة والأ�سلوبي���ة، لكون���ه ل يحي���ل اإىل اأي 

 Todorov et Ducrot، Dictionnaire encyclopédique  )1(

.des sciences du langage، p375
نقال عن حممد حممود، تدري�س الأدب ا�سرتاتيجية القراءة والإقراء، �س30.

)2(  حممد حممود، تدري�س الأدب ا�سرتاتيجية القراءة والإقراء، �س31.

واق���ع م���ادي اأو معطى خارج���ي، واإمن���ا يحيل اإىل 

ذاته ون�سق���ه اللغوي وخ�سائ����سه التعبريية، وهو 

ما ي�سكل اأ�سا�سه الأدبي وخ�سو�سيته اجلمالية.

يتب���ن مم���ا �سب���ق اأن مفهوم الن����س عرف يف 

ال�سعري���ات احلديث���ة واملع���ا�سرة ت���ولت هام���ة 

قارب���ت خ�سائ�سه التعبريي���ة، ومقوماته اللغوية، 

وبنياته الرتكيبية والأ�سلوبية، وهي تولت نتجت 

م���ن التطورات الت���ي عرفتها عل���وم اخلطاب، وما 

اأثمرت���ه م���ن وع���ي بقيم���ة الن����س وخ�سو�سياته 

املتع���ددة واملتفاوت���ة، ولع���ل ال����سوؤال ال���ذي يطرح 

نف����سه باإحل���اح هنا: ه���ل كان عند الع���رب ت�سور 

نظري ومنهجي للن�س؟ ب���ل هل كان عندهم وعي 

بالن�س كمم���ار�سة تعبريية لها مقوماتها املرتبطة 

بال�سياغ���ة والتاألي���ف والكتاب���ة؟ واإذا كان الأم���ر 

كذل���ك فمتى ظهر ذلك؟ هل كان مع بدايات ن�ساأة 

ثقافته���م اأو يف حلظ���ة متاأخ���رة ح���ن احتكاكه���م 

بالأمم والثقافات الأخرى؟ 

2- الن�س يف الرتاث النقدي والبالغي عند 

العرب املفهوم والإبدالت

يجد املتتبع ملفه���وم »الن�س« يف الرتاث العربي 

الإ�سالمي �سعوبة كبرية يف الوقوف عند م�سطلح 

واح���د دقيق وحمدد له، وه���ي �سعوبة ل ترجع اإىل 

ْعف نظري، اأو عجز منهجي عند  فقر لغ���وي، اأو �سَ

اللغوي���ن والنقاد والبالغي���ن العرب، بل تعود اإىل 

ارتباط امل�سطلح يف حلظة ثقافية ومعرفية خا�سة 

بالق���راآن الكرمي واحلدي���ث ال�سري���ف، وا�ستمرار 

الع���رب يف ت�سمية نتاجاته���م الن�سي���ة واأ�سكالهم 

اخلطابية املختلف���ة باأ�سماء وم�سطلحات مغايرة، 

فظ���ل تعري���ف م�سطل���ح ن����س وتداول���ه مت����ساًل 
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عنده���م بهذي���ن اخلطابن املق���د�سن، ومقت�سرا 

عليهما.

ولي����س معن���ى ذل���ك اأن الع���رب مل يك���ن له���م 

قدميا ت�سور للن����س، مفهوًما واإجناًزا، فكثري من 

اأفكارهم ومواقفهم اجلمالية والنقدية والفل�سفية 

تدل على اأنه���م كان لهم مفهومهم اخلا�س للن�س 

وت�سورهم النظري واملنهجي لأ�س�سه وخ�سائ�سه، 

وهو مفهوم مل يظه���ر م�ستقاًل مب�سطلح خا�س به 

وحمدد ملاهيته، بل جاء �سمن �سبكة مفهومية غنية 

ومرتابط���ة، ف���كان يت���م التعبري عنه ع���رب توظيف 

العديد م���ن الإبدالت التي ت����سري اإىل معناه، دون 

اأن تدده بامل�سطلح الدال عليه.

ولئ���ن كان ذلك يتطلب احل���ذر من كل حماولة 

للبح���ث يف ال���رتاث العربي عن املع���ادل املفهومي 

للت����سور احلدي���ث للن����س يف اخلط���اب النق���دي 

احلدي���ث، فاإن���ه يقت����سي اأي����سا اتب���اع م�سلك���ن 

يف عملي���ة تتب���ع خمتل���ف اإب���دالت مفه���وم ن����س 

عن���د الع���رب: ين�سغ���ل اأوله���ا ب���ر�سد التحديدات 

ال�سطالحية والت�سورات النظرية مل�سطلح ن�س 

عرب بنيات���ه وخ�سائ�سه ووظائف���ه، ويعنى الثاين 

با�ستخال�س الأ�س�س واملرتك���زات التي يقوم عليها 

ت�سورهم له من خالل �سبكة املفاهيم التي يرتبط 

به���ا، والت���ي ل تقت����سر عل���ى الن����سو�س الدينية 

والأدبية والفكرية م���و�سوع ا�ستغالهم، بل تن�سحب 

عل���ى كل الن�سو�س. ويف اأفق الإحاطة بذلك يجدر 

���ف اأول عن���د املدونة اللغوي���ة القدمية لبحث  التوقُّ

معنى »الن�س«، وتبن دللته الأولية واملختلفة عند 

العرب.

يف ه���ذا الإط���ار يالح���ظ اأن كلمة ن����س كانت 

متداولة من���ذ اجلاهلية، وكانت ت����سري اإىل اأمناط 

وم�ستوي���ات متباين���ة م���ن القول، يتح���دد كل منها 

بالنظ���ر اإىل حقل���ه املع���ريف، وجن����سه اخِلطاب���ي، 

ووظيفت���ه التداولي���ة، وقد اتخذت مع���اين متعددة 

ك  ����سُّ رْفعحُ وخمتلف���ة، جاء يف ل����سان العرب: »النَّ

ا رَفَع���ه )...(  ه ن�سًّ ����سُّ ال����سيء َن����سَّ احلديث َينحُ

يح���ة  ي عل���ى غاي���ة الَف�سِ
َ
اأ ِة  امِلَن����سَّ َع عل���ى  �سِ ووحُ

ق����سى 
َ
����ّس اأ �سل النَّ

َ
وال�سه���رة والظه���ور )...( واأ

���ه ث���م �سم���ي ب���ه �سرٌب م���ن ال�سري  ال����سيء وغايتحُ

����سُّ الإِ�ْسنادحُ اإِىل  عرابي: النَّ
َ
�سري���ع )...( اب���ن الأ

، والن�سُّ التعين  كرب، والنَّ�سُّ التْوِقيفحُ
َ
الرئي�س الأ

���ه )...( وَن�سَّ  مِر: �سدتحُ
َ
عل���ى �سيٍء ما، ون����سُّ الأ

له ع���ن �سيٍء حتى ي�ستق�سي 
َ
ا اإِذا �ساأ الرج���َل ن����سًّ

زهري، 
َ
ما عن���ده، ون�سُّ كلِّ �سيٍء: منته���اه. قال الأ

ْق�ساها، ومنه 
َ
�سياء وَمْبلغحُ اأ

َ
�سلحُه منتهى الأ

َ
الن�سُّ اأ

لته 
َ
تحُ الرج���َل اإِذا ا�ستق�سي���ت م�ساأ �سْ قي���ل: ن����سَ

عن ال�سيء حتى ت�ستخ���رج كل ما عنده )...( قول 

ي ما دل 
َ
���ة؛ اأ الفقهاء: َن����سُّ الق���راآِن، وَن�سُّ ال�سنَّ

.
)1(

حكام«
َ
ظاهرحُ لفظهما عليه من الأ

تدل كلمة ن�س هنا -يف م�ستواها اللغوي العام- 

عل���ى معنى الإ�سناد؛ اأي اإ�سناد احلديث ورفعه اإىل 

�ساحب���ه، كما ت�سري اإىل تعين اأمر ما والتن�سي�س 

عليه، وكذا التعبري عن موقف كلي وتام من م�ساألة 

م���ا، ويرتبط ه���ذا املعنى بدللة اأخ���رى لها اأهمية 

كب���رية، تتمث���ل يف اكتمال ال����سيء وبلوغ���ه منتهى 

ال�ست���واء وال�ستقام���ة واإظه���اره للن���ا�س وو�سع���ه 

»عل���ى غاي���ة الف�سيح���ة وال�سه���رة«. وبالرغم من 

اأن ه���ذه الدللة عام���ة وف�سف���ا�سة، فاإنَّها تنطوي 

عل���ى ت�سور خ���ا�س ملاهي���ة القول بو�سف���ه ت�سكال 

)1(  ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ن �س �س(.
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ن�سي���ا. ذلك اأننا ل���و ق�سرنا تعري���ف ابن منظور 

عل���ى اأمناط القول املختلفة، وخا�سة الأدبية، لكان 

معن���ى الن����س الأدبي ه���و القول ال���ذي ي�ستق�سي 

فيه �ساحب���ه ت�سوره عن م�ساأل���ة معينة، فيخرجه 

اإىل الن���ا�س وي�سعه على »غاية الف�سيحة وال�سهرة 

والظهور«، اأو على املن�سة، لينظروا فيه، ويحكموا 

عليه، ويقوموه. ويبدو اأن هذا املعنى كان يف حاجة 

اإىل وقت طويل ليبلغ م�ستوى الن�سج ال�سطالحي، 

لأن كلمة »ن�س« باملعن���ى الذي تيل فيه اإىل منط 

خا�س م���ن القول كانت وثيق���ة الرتباط بالن�سن 

املق���د�سن: الق���راآن الك���رمي واحلدي���ث ال�سريف، 

وكان���ت تقت����سر عليهما، ج���اء يف املعجم الو�سيط 

�سمن املادة نف�سها: »)…( الن�س �سيغة الكالم 

الأ�سلية التي وردت من املوؤلف، والن�س ما ل يحتمل 

اإل معنى واحدا، اأو ل يحتمل التاأويل، ومنه قولهم: 

ل اجتهاد مع الن����س. وعند الأ�سولين: الن�س هو 

الكتاب وال�سنة، والن�س م���ن ال�سيء منتهاه ومبلغ 

اأق����ساه، يقال ن�س احلدي���ث: رفع���ه واأ�سنده اإىل 

.
)1(

املحدث عنه«

ومما ل �سك فيه اأن هذا التحديد للن�س يبتعد 

عن الت����سور املفهوم���ي واملعن���ى ال�سطالحي يف 

ال�سعريات احلديث���ة؛ لأن كينونته يف هذه الأخرية 

تقوم عل���ى »الجتهاد« وتنبني عل���ى التاأويل وتعدد 

الق���راءات، وهو ما يعني اأن الن����س ل ينح�سر يف 

معنى �سيق وفريد، ول يتخذ دللة مغلقة ومكتملة، 

ب���ل اإن معاني���ه تتع���دد، وتاأويالت���ه تتج���دد بتعدد 

قراءاته وتباينها.

ولي����س معنى ذلك اأن املدون���ة العربية القدمية 

تفتق���ر اإىل كلم���ة تعادل نظري���ا وا�سطالحيا كلمة 

)1(  مرت�سى الزبيدي، املعجم الو�سيط، مادة )ن �س �س(.

ن����س Texte الغربية، ب���ل الأمر عل���ى العك�س من 

ذل���ك، فق���د ارتبط مفه���وم الن����س عن���د العرب 

ب�سبك���ة مفهومية غنية ومتع���ددة، وا�ستعمل النقاد 

والبالغي���ون العرب العديد من الإب���دالت للدللة 

عل���ى معنى كلمة Texte. ف���اإذا كانت هذه الأخرية 

تعن���ي الن�س بو�سفه بنية لغوية مركبة من عنا�سر 

اأ�سلوبية �سمن نظام خا�س من العالقات البنيوية، 

فاإنه���ا ت����سري اإىل اأح���د اأب���رز م�ستقاته���ا األ وه���و 

textile ومعنى الكلمة يف اللغ���ة الفرن�سية الن�سج؛ 
اإذ الن����س باملعنى ال�سالف ه���و اأ�سا�سا عملية ن�سج 

ملكونات���ه اأو تركيب وعق���د وتاأليف ونظم لها، وهذا 

ما يتطل���ب البح���ث يف املعج���م ع���ن دللت ه���ذه 

الكلم���ات ووظائفها، لتبن التحدي���دات املفهومية 

الت���ي تنطوي عليه���ا، وتم���ل دللت وت����سورات 

جنينية اأو مبكرة ملفهوم الن�س الأدبي يف ال�سعرية 

العربية القدمية.

فبالن�سب���ة اإىل م���ادة »ن �س ج« نق���راأ يف ل�سان 

الع���رب: »الن����سج: �سم ال����سيء اإىل ال����سيء، هذا 

ه���و الأ�سل )…( ون����سج احلائك الث���وب ين�سجه 

وين�سج���ه ن�سجا، من ذل���ك لأنه �سم ال����سدى اإىل 

اللحمة، وه���و الن�ساج، وحرفت���ه الن�ساجة )…(

ون�سج الكذاب الزور لفقه. ون�شج ال�شاعر ال�شعر: 

نظمـــه. وال�شاعـــر ينـــ�شج ال�شعـــر، والكـــذاب ين�شج 

.
)2(

الزور)…(«

فال�ساع���ر مث���ل الن����ساج؛ لأن عمل���ه ال�سع���ري 

�سناع���ة بالأ�سا�س ي�سم فيه���ا الكلمات والرتاكيب 

بع�سه���ا اإىل بع����س، فينظمه���ا باأ�سل���وب �سع���ري 

متم���ا�سك العن���ا�سر واملكون���ات، وق���د كان ه���ذا 

الت����سور ال���ذي يع���د ال�سع���ر �سناع���ة تق���وم على 

)2(  ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ن �س ج(. 
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الن����سج را�سًخ���ا عند العرب من���ذ البدايات الأوىل 

لن����ساأة ال�سعرية العربية القدمية، ويبدو بجالء يف 

َك  ْن كاأنَّ و�سية اأب���ي متام للبحرتي يف قول���ه: »وْلَتكحُ

، كما 
)1(

ياَب عَلى َمقاديِر الأج�ساِد« اٌط يقطعحُ الثِّ خيَّ

يب���دو يف كثري من املفاهيم املوؤك���دة قيمة الرتابط 

الأ�سلوب���ي والرتكيب���ي يف الن����س ال�سع���ري، مث���ل 

مفه���وم »القران«، وهو درجة يف امل�سابهة واملوافقة 

ب���ن عنا�سر الق�سي���دة واأجزائها، ت����سل بها اإىل 

م�ست���وى بنائي يتحقق فيه انتظ���ام كلماتها وح�سن 

ر�سف اأ�سطره���ا واأبياته���ا اإىل احلد الذي ي�سعب 

فيه اإزالة اأي عن�سر منها اأو تغيريه من مكانه، وقد 

وظفه ال�ساعر روؤبة بن العجاج )ت90ه�( يف تقومي 

 ،
)2(

�سعر اأحد ال�سعراء قائ���ال: »لي�س ل�سعره قران«

كم���ا و�سم به عمر بن جل���اأ )ت نحو 150ه�(�سعره 

ممي���زا له عن �سعر اأحد ال�سع���راء، وذلك يف قوله 

» لبع�س ال�سع���راء: اأنا اأ�سهر منك قال: ومب ذاك؟ 

قال: لأين اأقول البيت واأخاه واأنت تقول البيت وابن 

، ومعن���ى اأن يكون »البيت اأخ���ا البيت اإذا 
)3(

عم���ه«

.
)4(

اأ�سبهه وكان حقه اأن يو�سع اإىل جنبه«

فه���ذه الن����سو�س ت���دل عل���ى اأن الع���رب كانوا 

واع���ن منذ بواكري ت�سكل فكره���م النقدي باأهمية 

تراب���ط الق�سي���دة ومت���ا�سك اأبياته���ا واأ�سطره���ا 

ال�سعري���ة، وتفند الكث���ري من الدع���اوى التي زعم 

اأ�سحابها تفكك الق�سيدة العربية واختالل بنياتها 

واأ�ساليبه���ا، ب�سبب اقت����سار عنايتهم على اجلزء 

منه���ا، الذي ه���و البي���ت ال�سعري. ويج���د الباحث 

يف ال���رتاث العدي���د من املواق���ف الوا�سح���ة التي 

)1(  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س203.

)2(  اأبو عثمان اجلاحظ، البيان والتبين، ج1، �س205. 

)3(  املرجع نف�سه، ج1، �س206. 

)4(  املرجع نف�سه، ج1، �س228.

تدعمه���ا، لع���ل اأبزها قول اجلاح���ظ )ت255ه�(: 

»)…( اإمنا ال�سع���ر �سناعة، و�سرب من الن�سج، 

، وقوله كذل���ك: »واأجود 
)5(

وجن�س م���ن الت�سوي���ر«

ال�سع���ر ما راأيته متالحم الأج���زاء، �سهل املخارج، 

فتعل���م بذلك اأنه ق���د اأفرغ اإفراغ���ا واحدا، و�سبك 

�سب���كا واحدا، فهو يجري على الل����سان كما يجري 

.
)6(

الدهان«

والناظر يف العالقة بن الن�سج وال�سبك وال�سعر 

يالحظ اأنها تندرج �سمن ت�سورهم حلدود الن�س 

وطرائ���ق انبنائ���ه و�سروطه���ا. ولذل���ك ف���اإن اأداة 

احل����سر »اإمن���ا« يف قول اجلاحظ توظ���ف توظيفا 

يقارب الن�س ال�سعري من زاوية البنيات الرتكيبية 

والنظام العالئقي القائمن ب���ن مكوناته اللغوية، 

وهي مقارب���ة تتقاطع يف بع�س جوانبها مع املفهوم 

احلديث للن�س الأدبي ال���ذي ينظر يف اخلطابات 

�سمن كليتها اللغوية، ويف عالقاتها الداخلية. وقد 

كان ه���ذا الت����سور �سرط���ا من ال����سروط الأ�سا�س 

ل�سعرية الق�سيد، لكونه يحقق التما�سك والرتابط 

يف بنائه���ا اللغوي ونظامها الع���رو�سي والأ�سلوبي، 

وجن���د تعبريا اآخ���ر عنه باإبدال مغاي���ر لدى املربد 

)ت286ه����( ال���ذي ي�ستعمل م�سطل���ح »امل�ساكلة« 

الن�سي���ة للدلل���ة عليه يف قول���ه: »)...( وذلك اأن 

الكالم مل يجر على نظم، ول وقع اإىل جانب الكلمة 

ما ي�ساكله���ا، واأول ما يحتاج اإلي���ه القول اأن ينظم 

.
)7(

على ن�سق، واأن يو�سع على ر�سم امل�ساكلة«

فف���ي ت�سور امل���ربد اأن ال�سعر لي�س جمرد نظم 

كالم ون����سج له كيفما اتفق، بل هو بناء خم�سو�س 

)5(  اجلاحظ، احليوان، ج3، �س313.

)6(  اجلاحظ، البيان والتبين، ج، 1، �س67.

)7(  اأبو عبد اهلل حممد املرزباين، املو�سح ماآخذ العلماء على ال�سعراء يف عدة اأنواع 

من �سناعة ال�سعر، �س252.
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يج���ري على ن����سق م�سب���وط ومتماث���ل يف الت�سكل 

وال�سياغة، ن�سق يحق���ق التاآلف والرتابط الن�سي 

واجلم���ايل. و�سواء بالن�سبة اإىل امل�ساكلة اأم الن�سج 

اأم ال�سب���ك اأم الق���ران ظل العرب قدمي���ا يوؤكدون 

ه���ذا املعن���ى ويلح���ون عل���ى ه���ذه الغاي���ة. ولذلك 

ما فتئ���وا يوظف���ون ه���ذه الكلم���ات وغريها -مما 

نع���ده اإب���دالت ملفهوم الن����س- للدلل���ة على بنية 

الق�سيدة والتنبي���ه اإىل ما يجب اأن تكون عليه من 

ح�سن ا�ستواء، و�سالمة بناء، وقوة ارتباط. ويكفي 

تتبع كتب الأدب والنقد ملالحظة مدى �سيوعها بن 

الرعيل الأول من ال�سعراء، والعلماء، والنقاد.

وعالوة على الكلمات ال�سابقة، ربطوها بكلمات 

واإبدالت اأخرى له���ا املعنى نف�سه، وتوؤدي الوظيفة 

الإيحائي���ة والت�سورية ذاتها بالن�سب���ة اإىل مفهوم 

البن���اء الن����سي، وتدخ���ل يف ما اأ�سمين���اه ال�سبكة 

املفهومية للن�س، من بينها »الديباج اخل�سرواين«، 

وهي عبارة ا�ستعملها الأ�سمعي كناية عن النفا�سة 

وال�سرف وعلو القيم���ة اجلمالية والتعبريية لل�سعر 

.
)1(

ب�سبب ح�سن تاأليفه وجودة �سبكه وقوة بنائه

ومل يكن ه���ذا املعنى طارئا عن���د العرب، فقد 

كان قدميا قدم ال�سع���ر عندهم، وللتاأكد من ذلك 

تكفي الع���ودة اإىل ت�سميتهم للبي���ت اأول، واتفاقهم 

عل���ى ت�سمي���ة الن����س ال�سع���ري ب���ا�سم الق�سيدة، 

فق���د اأ�ساروا اإىل اأن »البي���ت من ال�سعر كالبيت من 

، وه���ي اإ�سارة تفي���د اأن البن���اء الن�سي 
)2(

الأبني���ة«

املتم���ا�سك واملرتابط يب���داأ يف ت�سوره���م منذ اأول 

مك���ون �سغ���ري يف العمل ال�سع���ري، اإل اأنه���م اأكدوا 

ج1،  والبحرتي،  متام  اأبي  �سعر  بن  املوازنة  الآمدي،  ب�سر  بن  القا�سم  اأبو    )1(

�س24.

)2(  ابن ر�سيق القريواين، العمدة يف حما�سن ال�سعر واآدابه ونقده، ج1، �س121. 

-بغاية التنبيه على قيمة البناء الكلي للق�سيد- اأن 

ل قيمة له يف ذاته، واأن الن�سية ل تتحقق به وحده، 

وله���ذا كانت الق�سيدة عندهم هي ما جتاوز �سبعة 

اأبيات فما فوق، اأما ما دون ذلك فمجرد قطعة؛ لأنه 

بتع���دد اأبياتها وطولها تتحقق له���ا �سفات الن�سية 

املتمثل���ة يف كمال البناء ومتامه و�سالمته مع طوله، 

ْعر: ما متَّ  يدحُ من ال�سِّ ج���اء يف ل�سان العرب: »والَق�سِ

بيات���ه، ويف التهذيب: �سط���ر اأبنيته، �سمي 
َ
�سط���ر اأ

بذل���ك لكماله و�سحة وزنه. وق���ال ابن جني: �سمي 

ر منه  ن كان ما َق�سحُ ِم���َد واإِ َد واعتحُ �سِ نه قحُ
َ
ق�سي���ًدا لأ

وا�سطرب بن���اوؤه نحو الرَمل والرَج���ز �سعًرا مراًدا 

ْعـــر وتوفر اآثُر  ن ما متَّ من ال�شِّ
َ
مق����سوًدا، وذلـــك اأ

 ، ر واختلَّ نف�شهم مما َق�شُ
َ
�َشدُّ تقدًما يف اأ

َ
عندهم واأ

ي ُمـــراًدا مق�شوًدا 
َ
يًدا اأ ـــوا ما طـــال وَوَفَر َق�شِ ف�َشمُّ

ن قائل���ه احتفل له 
َ
)...( وقي���ل: �سمي ق�سي���ًدا؛ لأ

د واملعنى املختار؛ وقيل: �سمي  فنقح���ه باللفظ اجليِّ

ن قائل���ه جعل���ه من باله 
َ
ْع���رحُ الت���امُّ ق�سي���ًدا؛ لأ ال�سِّ

ًدا ومل َيْحَت����ِسه َح�ْسًيا على ما خطر  َد ل���ه َق�سْ َفَق�سَ

ى في���ه خاطره  ببال���ه وج���رى عل���ى ل�سان���ه، ب���ل َروَّ

ْبه اقت�ساًبا فهو فعيل  واجته���د يف جتويده ومل يقَت�سِ

طال 
َ
َد: اأ ْق�سَ

َ
َد ال�ساعرحُ واأ ّم وَق�سَّ

َ
من الق�سد وهو الأ

.
)3(

ووا�سل عمل الق�سائد«

يالح���ظ يف التعري���ف اللغ���وي، وال�سطالحي 

لحق���ا، ا�ستخ���دام معج���م خ���ا�س للحدي���ث ع���ن 

الق�سي���د، وهو معج���م تتك���رر فيه كلم���ات البناء 

والأبني���ة وال�سحة والط���ول واملوا�سل���ة والتي تدل 

دلل���ة وا�سح���ة عل���ى اأن اأ�سا�س الت�سمي���ة ارتب���ط 

باجلان���ب البنائ���ي يف البداية، وتوؤكد م���ن ثمة اأن 

نظ���رة العرب يف بواكري فكرهم النقدي واجلمايل 

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ق �س د(.
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اإىل الق�سيدة كانت تن�سرف اإىل بنيتها الرتكيبية 

الكلية، ولي����س اإىل عنا�سرها اجلزئي���ة. واإذا كان 

ذل���ك يك����سف ال�سب���ب ال���ذي جع���ل بع�سه���م يعد 

الق�سي���دة ما جاوز �سبعة اأبي���ات فاأكرث، وبع�سهم 

و ع�سرة، 
َ
بي���ات، اأ

َ
الآخ���ر يعد »م���ا كان على ثالثة اأ

م���ا م���ا زاد على ذلك 
َ
و خم����س ع����سرة قطع���ة، فاأ

َ
اأ

، فاإنه يف�سر �سبب 
)1(

فاإِمن���ا ت�سميه العرب ق�سيدة«

، بحيث اإنهم اأرادوا بهذا 
)2(

تقدمتهم لمرئ القي�س

التو�سي���ف العرتاف له بالأ�سبقي���ة يف نقل ال�سعر 

الق���دمي يف اجلاهلي���ة نقل���ة بنائي���ة جذرية، متكن 

بف�سله���ا م���ن و�سع قالب �سكل���ي ومو�سوعي لبناء 

الق�سيد، ف�سار منوذجا جماليا تتذيه ال�سعراء 

وتتبع طريقته.

ول�سك اأن انتق���ال ال�سع���راء يف اجلاهلي���ة من 

الأبي���ات القليل���ة املع���دودة اإىل الق�سي���د، وال���ذي 

مثل حلظة رقي جم���ايل واإبداعي عندهم، ما كان 

ليح���دث لول ظهور وعي بالبن���اء الن�سي عندهم، 

وه���و وعي متكن���وا بف�سله م���ن كتابة �سع���ر نا�سج 

وكامل من�سجم التفاعيل، موؤتلف النغم، كما نقروؤه 

يف املعلق���ات، ويف �سعر ع����سرات اجلاهلين الذين 

اأدرك���وا الإ�سالم اأو كادوا يدركون���ه، فجاء بناوؤهم 

ال�سع���ري عربي���ا يف اأعاري����سه ونهج���ه واأغرا�سه 

وروح���ه، بعد اأن م���ر ب�سروب كثرية م���ن التهذيب 

حت���ى بلغ ذل���ك الإتقان ال���ذي جنده علي���ه اأواخر 

الع����سر اجلاهل���ي، »فل���م يك���ن طف���رة اأن يهتدي 

العرب���ي لوح���دة ال���روي يف الق�سي���دة، ول لوحدة 

حركة الروي، ول للت�سريع يف اأولها، ول لفتتاحها 

بالن�سي���ب والوق���وف بالأط���الل؛ مل يك���ن طف���رة 

)1(  املرجع نف�سه.

)2(  ابن �سالم اجلمحي، طبقات فحول ال�سعراء، ج1، �س55.

اأن يع���رف الع���رب كل تل���ك الأ�سول ال�سعري���ة يف 

الق�سيدة، وكل تلك املوا�سعات يف ابتداءاته مثال؛ 

واإمن���ا عرف ذل���ك كله بعد جت���ارب، وبعد اإ�سالح 

.
)3(

وتهذيب«

واإذا كان ه���ذا الإ�سالح والتهذي���ب ق���د م����س 

ذوق���ا جماليا يف بقعة جغرافي���ة �سا�سعة ومرتامية 

الأط���راف، وامتد ل�سنوات عديدة، قاربت القرنن 

، و�ساع ب���ن قبائ���ل خمتلف���ة، فاإن 
)4(

م���ن الزم���ن

اخل���ال�سة اجلمالية التي اأنتجها ت�سمح لنا بالقول 

بوج���ود »وع���ي باملم���ار�سة الن�سية« عن���د العرب، 

يحتاج اإىل بح���ث قائم الذات ل�سرب اأغواره وك�سف 

اأ�س�سه وعنا�سره. وهي ممار�سة اأنتجت يف النهاية 

ن����سا �سعريا متكام���ال �سمي باأ�سم���اء اأخرى غري 

»الن����س«، نظ���را اإىل معطيات مذهبي���ة وعقدية، 

جعل���ت امل�سطلح مق�سورا عل���ى القراآن واحلديث 

كم���ا راأين���ا يف ال�ساب���ق، بع���د اأن كان ي����سري اإىل 

اأ�سا�س  اأخ���رى ذات  واأ�سكال تعبريي���ة  ملفوظ���ات 

خطابي.

وقد اأدرك الرعيل الأول م���ن املتاأدبن والنقاد 

بع����س عن���ا�سر ه���ذا الوع���ي البنائ���ي املتحكم يف 

تق�سيد الق�سيد، وترتي���ب عنا�سرها ومقاطعها، 

فنقل اب���ن قتيبة عن بع�س النق���دة الأوائل تليله 

ل���الأ�سا�س البنائ���ي والطابع الرتكيب���ي للق�سيدة، 

وذل���ك يف قوله: »و�سمعت بع�س اأه���ل الأدب يذكر 

اأن مق�سد الق�سيد، اإمن���ا ابتداأ فيها بذكر الديار 

والدم���ن والآث���ار، فبك���ى و�سكا، وخاط���ب الرب���ع، 

وا�ستوق���ف الرفيق، ليجعل ذل���ك �سببا لذكر اأهلها 

)3(  طه اإبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من الع�سر اجلاهلي اإىل القرن 

الرابع الهجري، �س25-24.

)4(  اجلاحظ، احليوان، �س1، �س59.



84
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

الظاعنن )عنها( )...( ثم و�سل ذلك بالن�سيب، 

ف����سكا �سدة الَوجد واأمل الفراق، وف���رط ال�سبابة 

وال����سوق، ليمي���ل نح���وه القل���وب، وي����سرف اإلي���ه 

الوج���وه، ولي�ستدعَي ب���ه اإ�سغاء الأ�سم���اع )اإليه(، 

)...( ف���اإذا علم اأنه قد ا�ستوثق من الإ�سغاء اإليه، 

وال�ستماع ل���ه، عقب باإيجاب احلق���وق، فرحل يف 

رى الليل وحر  �سع���ره، و�سكا الن�سب وال�سه���ر، و�سحُ

الهجري، واإن�ساَء الراحلة والبعري. فاإذا علم اأنه قد 

اأوجب على �ساحبه حق الرجاء، وِذمامَة التاأمي�ل، 

وق���رر عنده ما نال���ه من امَلكاره يف امل����سري، بداأ يف 

املديح، فبعثه عل���ى املكافاأة، وهزه لل�سماح وف�سله 

عل���ى الأ�سباه، و�سغ���ر يف قدره اجللي���ل. فال�ساعر 

املجي���د من �سل���ك هذه الأ�سالي���ب، وعدل بن هذه 

الأق�سام، فلم يجعل واحدا منها اأغلب على ال�سعر، 

ومل يط���ل فيمل ال�سامع���ن، ومل يقط���ع وبالنفو�س 

.
)1(

ظماآة اإىل املزيد«

يكت�سي ه���ذا الن�س قيمت���ه واأهميت���ه بالن�سبة 

اإىل م���و�سوع بحثنا من كونه يوؤكد قولنا ال�سابق اإن 

معن���ى تق�سي���د الق�سيد انطلق من ت����سور را�سخ 

باملم���ار�سة الن�سي���ة عن���د العرب من���ذ اجلاهلية، 

وه���و ت�سور تبلور على مراحل حددها اجلاحظ يف 

 ،
)2(

ح���وايل 150 �سنة اإىل 200 �سنة قب���ل الإ�سالم

وتر�سخ بطريقة ل واعي���ة يف خيال ال�سعراء نتيجة 

اأذواقه���م اجلمالية وقدراتهم التعبريية وطاقاتهم 

الإبداعي���ة، ف�سع���ى املتاأدب���ون والنق���اد اإىل ك�سفه 

وبيان���ه، وم���ن ثم���ة بي���ان اأن ال�سب���ب ال���ذي جعل 

الق�سيدة العربية تتخذ �سكال بنائيا نهائيا له ن�سقه 

الرتكيبي اخل���ا�س، يتجل���ى يف وظيفتها اجلمالية 

�سمن املجال الت���داويل العربي، وهي وظيفة تروم 

)1(  ابن قتيبة، ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س76-75.

)2(  اجلاحظ، احليوان، ج1، �س59.

التاأث���ري يف املتلقي، ودفعه اإىل اتخاذ وقفة �سلوكية 

تن�سجم مع مو�سوعه الفني ومقت�ساه التخييلي.

وحن تاأمل البناء ال�سعري للق�سيدة كما تدث 

عن���ه ابن قتيبة يتبن اأنه كان يق����سد هذا املعنى، 

بحي���ث راأى اأنه ينق����سم اإىل ثالثة اأق����سام رئي�سة: 

مقدم���ة طللية وغزلي���ة، وو�سف للرحلة والراحلة، 

ثم امل���و�سوع الأ�سا�س والغر�س الرئي����س. وقد نبه 

اب���ن قتيبة –رواية ع���ن الأدباء الذي���ن نقل عنهم 

قوله- اإىل ذلك بطريق���ة توظيفه لأدوات احل�سر 

والعط���ف وال�سرط يف ن�سه، وهي اأدوات ا�ستعملت 

ق����سدا للدللة عل���ى اأن ما قبلها ل يع���دو اأن يكون 

و�سيل���ة لتحقيق غاي���ة كربى واأهم، ه���ي التي جاء 

الفع���ل الدال على البداية وال����سروع للتعبري عنها، 

كما يتبن م���ن ال�سيغ���ة املخت�سرة الآتي���ة: »اإمنا 

ابت���داأ... ليجعل...ثم و�سل ذل���ك... لي�ستدعي...

فاإذا علم...واإذا علم....بداأ يف املديح...« .

يت����سح من خ���الل تاأم���ل طريقة انبن���اء نظام 

الق�سي���د اأن اأداة احل����سر تفي���د اأن ال�ساع���ر مل 

ي�ستهل ن����سه ال�سعري مبقدمة طللي���ة اإل ليخرتق 

نف�سية ال�سام���ع، وياأ�سر من خالله���ا وعيه وفكره، 

واأن���ه ح���ن تاأكد م���ن تقق م���راده وم�سع���اه، زاد 

ذات ال�سام���ع جرعة عاطفية اأخرى باأبيات �سعرية 

ت�سم���ن ل���ه ال�سيط���رة الكلية عل���ى خيال���ه وعقله 

وفك���ره؛ لينتقل بع���د ذل���ك اإىل الغ���ر�س الأ�سا�س 

املق����سود بق�سيدت���ه. وت���ربز قيم���ة ه���ذه العملية 

وا�سرتاتيجيتها م���ن بنيات اأ�سلوبية غري م�ستهدفة 

لذاته���ا، ب���ل موظف���ة ق����سد ال���و�سول اإىل حلظة 

�سعرية حمددة، مرتبط���ة بالغر�س املن�سود؛ الأمر 

الذي ي�سي اأن ال�ساع���ر يتبع يف عملية تاأليف ن�سه 

خط���وات دقيقة وم���درو�سة؛ لكي ينف���ذ اإىل نف�سية 
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املتلقي وت�سهل عليه ال�سيطرة على فكره وعواطفه، 

وه���و ما ي�سطره اإىل اأن يت���و�سل باأ�ساليب متهيدية 

وم�سالك اأولية، قبل طرق مو�سوعه الرئي�س.

بي���د اأن اأهم ما يت�سمنه ن�س ابن قتيبة تاأكيده 

-يف نهايت���ه- اأن جمالي���ة الق�سي���د تظ���ل رهين���ة 

الرباعة يف نظ���م اأ�ساليبها، والدقة يف التوفيق بن 

اأق�سامه���ا مبا يحق���ق التنا�سب ب���ن مكوناتها كميا 

وجماليا، فال يغلب جزء منها اأو مكون من مكوناتها 

بقية الأج���زاء واملكونات الأخرى، وتتحقق من ثمة 

غايته���ا اجلمالية. وهو تاأكيد يدع���م قولنا ال�سابق 

اإن الع���رب كان لهم مع م����سرق ن�ساطهم ال�سعري 

وفكره���م النق���دي ت�سورهم اخل���ا�س للن�س بناء 

ونظما وتركيبا، دون اأن ي�ستعملوا م�سطلح الن�س. 

ولع���ل ما يجلي ه���ذه احلقيق���ة اأك���رث اأن املتاأدبن 

وال�سع���راء والعلماء العرب وظف���وا يف بواكري ن�ساأة 

ال�سعري���ة العربي���ة القدمي���ة عددا م���ن الإبدالت 

الأخ���رى الت���ي تدخ���ل �سم���ن ال�سبك���ة املفهومي���ة 

مل�سطلح الن����س، وكانوا يق�سدون بها املعنى ذاته 

الذي يحيل اإليه م�سطلح الن�س، واأراده اجلاحظ 

بكلمة »ن�سج« واملربد ب��«امل�ساكلة«، ومن �سمن اأبرز 

تلك الإبدالت اأي�سا »التاأليف«.

فق���د ترددت الكلم���ة كثريا، ومن���ذ القدم عند 

الع���رب يف مع���ر�س حديثه���م ع���ن بني���ة ال�سع���ر، 

وتديده���م ل�سرائ���ط تق���ق ن�سيت���ه وجماليته، 

فرويت عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف قوله: 

»اإمنا ال�سع���ر كالم موؤلف فما وافق احلق منه فهو 

 ،
)1(

ح����سن، وما مل يوافق احلق منه ف���ال خري فيه«

كم���ا ا�ستعملها اب���ن �سالم اجلمح���ي )ت231ه�( 

)1(  ابن ر�سيق القريواين، العمدة يف حما�سن ال�سعر واآدابه ونقده، ج1، �س31-

.32

للدلل���ة على مفهوم الن�سية، وذلك يف قوله: »كان 

مم���ن اأف����سد ال�سعر وهجن���ه وحم���ل كل غثاء منه 

حمم���د بن اإ�سحاق بن ي�سار )...( فكتب يف ال�سري 

اأ�سعار الرج���ال الذين مل يقولوا �سعرا قط واأ�سعار 

الن�ساء ف�سال عن الرجال، ثم جاوز ذلك اإىل عاد 

وثم���ود فكتب لهم اأ�سعارا كثرية ولي����س ب�سعر اإمنا 

.
)2(

هو كالم موؤلف معقود بقواف«

ت�سري كلمة »موؤل���ف« هنا اإىل طريقة خا�سة يف 

البناء الن�سي قوامها الرتابط والتما�سك، وبذلك 

فه���ي تن����سرف للجان���ب ال�سكل���ي دون اجلان���ب 

املو�سوع���ي، بدليل ق���ول اجلمحي يف �سياق تديد 

اأ�س�س ال�سعر: »وال�سعر يحتاج اإىل البناء والعرو�س 

، والف���رق ب���ن الكلمت���ن يف الن�سن 
)3(

والق���وايف«

اأن احلدي���ث النب���وي -واإن كان قد نفى عن ال�سعر 

املتعار�س مع القيم الدينية �سفة اجلمالية- اإل اأنه 

مل ين���ف عنه �سف���ة الن�سية، بل حاف���ظ له عليها، 

م�سنفا اإياه �سمن الكالم القبيح الذي ل خري فيه 

وفائ���دة منه؛ يف حن ج���اءت الكلمة عند اجلمحي 

يف اإط���ار م�سروع���ه النقدي الذي يتوخ���ى التمييز 

بن ال�سعر امل���و�سوع وال�سحيح، وهو م�سروع يقوم 

على ت�سور خا�س يعد اأن ال�سعر لي�س جمرد تاأليف 

كالم ونظم���ه يف قال���ب اإيقاع���ي وبني���ة عرو�سية، 

ب���ل هو اأي����سا تعبري جم���ايل يتو�سل بلغ���ة اإيحائية 

واأ�سالي���ب فنية وت�سويرية؛ الأم���ر الذي يغيب عن 

تلك الأ�سع���ار املنحولة التي تن�سب اإىل عاد وثمود، 

والت���ي نقل كثريا منه���ا اأبو زيد الق���ر�سي يف كتابه 

.
)4(

جمهرة اأ�سعار العرب

ول يع���دم الباح���ث يف ال���رتاث النق���دي عن���د 

)2(  ابن �سالم اجلمحي، طبقات فحول ال�سعراء، ج1، �س8-7.

)3(  املرجع نف�سه، ج1، �س56.

)4(  ينظر، اأبو زيد القر�سي، جمهرة اأ�سعار العرب.
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العرب، ول �سيما يف بواكريه، مواقف كثرية م�سابهة 

ملوق���ف ابن �سالم اجلمحي، وهي مواقف ميز فيها 

اأ�سحابها بن ال�سعر والنظم متييزا يفيد يف اإدراك 

ت�سوره���م ملفه���وم الن�سي���ة، خا�سة واأن���ه مل يكن 

ينف�سل لديهم عن القي���م اجلمالية واخل�سائ�س 

الفنية لل�سعر. ومن اأبرز تلك املواقف قول علي بن 

املنجم )ت275ه�(: »لي�س كل من عقد وزنا بقافية 

فقد ق���ال �سعرا، ال�سعر اأبعد من ذلك مراما واأعز 

.
)1(

انتظاما«

املنج���م  اب���ن  موقف���ي  يف  النظ���ر  وباإنع���ام 

واجلمحي يالحظ اأنهما ينطلقان من ت�سور واحد 

خل�سو�سي���ة ال�سعري بنيوي���ا وجماليا، وهو ت�سور 

ع���ربا عنه بال�سته���الل ب���«حرف نف���ي« هو حرف 

»لي����س« ال���ذي ج���اء لي�سح���ب �سف���ة ال�سعرية عن 

اأق���وال مبنية بناء لغويا وعرو�سي���ا عاديا وماألوفا، 

ول تتحق���ق في���ه عن���ا�سر اجلمالي���ة املتف���ق عليها 

يف ال���ذوق الفني عن���د العرب والت���ي ب�سببها يقال 

ال�سعر، وهي العنا�سر التي اختزلها ابن املنجم يف 

مكونن اأ�سا�سن: اأحدهما اإبداعي يتمثل يف ابتكار 

مع���اٍن و�سور جديدة غري قابلة ل���الإدراك باحل�س 

العادي والإدراك ال�سطحي للع���امل والأ�سياء، وهو 

ما ق�سده بقوله اأبعد مراما؛ وثانيهما بنيوي يتمثل 

يف قوة متا�سك الأ�سلوب ال�سعري وترابط املكونات 

التعبريية والرتكيبية، وه���و ما ق�سده بقوله عزيز 

النتظ���ام، باعتب���ار الع���زة هن���ا مبعن���ى املناع���ة 

والدرج���ة الرفيع���ة التي ي�سع���ب ال���و�سول اإليها، 

والتي تنتج اأ�سا�سا من النظم ال�سعري.

النظ���م يف  عل���ى  ال�سعري���ة  م���دار  ولئ���ن كان 

ت����سورات النق���اد والبالغي���ن، فق���د خ����س عبد 

)1(  املرزباين، املو�سح، �س442.

القاه���ر اجلرجاين )ت471ه����( امل�سطلح بعناية 

بالغ���ة، وارتق���ى به اإىل درج���ة كبرية م���ن الن�سج 

النظ���ري والتاأ�سي���ل املنهجي والعم���ق التطبيقي، 

فقدم ت�سورات دقيقة حول البناء اللغوي للق�سيدة 

واخل�سو�سية اجلمالي���ة لرتكيبها واأ�سلوبها، وميز 

ا�ستن���ادا اإليه بن درج���ات �سعرية تركي���ب اأجزاء 

الق�سي���دة وتراتبه���ا، ف���راأى اأن اأعاله���ا مقام���ا 

وقيم���ة ما ياأتي بن���اوؤه على ن����سق واح���د، يقول يف 

هذا الإط���ار: »واعلم اأن مما ه���و اأ�سل يف اأن يدق 

النظ���ر، ويغم�س امل�سل���ك، يف توخي املع���اين التي 

عرفت: اأن تتح���د اأجزاء الكالم ويدخل بع�سها يف 

بع����س، وي�ستد ارتباط ثان منها ب���اأول، واأن يحتاج 

يف اجلمل���ة اإىل اأن ت�سعها يف النف�س و�سعا واحدا، 

واأن يك���ون حال���ك فيها ح���ال الباين ي����سع بيمينه 

ههن���ا يف ح���ال ما ي�سع بي����ساره هن���اك: نعم، ويف 

ح���ال ما يب�سر م���كان ثال���ث وراب���ع ي�سعهما بعد 

الأولن. ولي�س ملا �ساأنه اأن يجيء على هذا الو�سف 

حد يح����سره، وقانون يحيط ب���ه، فاإنه يجيئ على 

، ويق���ول كذلك: 
)2(

وج���وه �ست���ى، واأنح���اء خمتلفة«

»)...( واإذ قد عرفت هذا النمط من الكالم، وهو 

ما تتحد اأجزاوؤه حتى ي���و�سع و�سعا واحدا، فاعلم 

اأن���ه النمط العايل والب���اب الأعظم، والذي ل ترى 

.
)3(

�سلطان املزية يعظم يف �سيء كعظمه فيه«

فالنظم عن���د اجلرجاين طريق���ة خم�سو�سة 

يف تاألي���ف القول وبنائه �سمن ن�سق تركيبي مميز، 

يراع���ي قوانن النح���و املعي���اري، ويواف���ق اأ�سوله 

ومبادئ���ه، �سواء اأكان ه���ذا الق���ول �سع���را اأم نرًثا. 

ويرتاوح مفهومه ل���ه بن ثالث دللت اأ�سا�س: فهو 

ي���دل عل���ى عملية اإن����ساء اخلطاب وتولي���د الدللة 

)2(  عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س93.

)3(  املرجع نف�سه، �س95.
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وتنظيمه���ا؛ وي���دل عل���ى النح���و املحق���ق لنحوي���ة 

اخلط���اب وات�ساقه؛ كم���ا يدل عل���ى عملية تقيق 

، مما يعني يف الأخري اأنه 
)1(

الأدبية وتنا�سق الدللة

يقوم على منحي���ن متكاملن ومتفاعلن: اأحدهما 

.
)2(

نحوي؛ والآخر بالغي

وف����سال عن م�سلكه التنظ���ريي للق�سية، �سلك 

اجلرجاين م�سلكا تطبيقي���ا اأبرز من خالله كيفية 

ح���دوث الرتاب���ط الن����سي والتفاعل ب���ن مكوناته 

اللغوية واأجزائه التعبريية، وذلك من خالل مناذج 

من القراآن الكرمي وال�سعر القدمي، فتناول بالبحث 

والت�سري���ح -بالن�سب���ة اإىل القراآن الك���رمي- اآيات 

ْر�سحُ اْبَلِعي 
َ
كثرية من بينها قوله تعاىل: { َوِقيَل َيا اأ

ْمرحُ 
َ
َي الأ �سِ ْقِلِعي َوِغي�َس امَل���اءحُ َوقحُ

َ
َم���اَءِك َوَيا �َسَماءحُ اأ

امِلَِن}   الظَّ
ِ
ْلَقْوم ْعًدا لِّ وِديِّ َوِقيَل بحُ َوا�ْسَتَوْت َعَل���ى اجلحُ

)ه���ود، 44(، فق���ال معلق���ا عليها: »اإن���ك مل جتد 

ما جت���د من املزية الظاه���رة، والف�سيلة القاهرة، 

اإل لأم���ر يرج���ع اإىل ارتب���اط ه���ذه الكل���م بع�سها 

ببع�س، واأن مل يعر�س لها احل�سن وال�سرف اإل من 

حي���ث لق���ت الأوىل بالثاني���ة، والثالث���ة بالرابعة، 

وهك���ذا اإىل اأن ت�ستق���ر قربه���ا اإىل اآخره���ا، واأن 

.
)3(

الف�سل تناجت ما بينها وح�سل من جمموعها«

فقد تول���د »الت�ساق العجيب« الذي ي�سم البنية 

الرتكيبي���ة لالآي���ة الكرمية م���ن تفاع���ل العالقات 

النحوية والدللية ب���ن عنا�سرها اللغوية وتاأليفها 

عل���ى وجه خم����سو�س؛ بحي���ث كان الن���داء ب�»يا« 

»م���اءك«  امل���اء  اإىل  املخاط���ب  �سم���ري  واأ�سي���ف 

واتب���ع نداء الأر�س بن���داء ال�سماء ال���ذي يخ�سها 

للعلم،  املعريف  والتاأ�سي�س  الإيديولوجية  بن  واملعنى  اللفظ  النعمان،  طارق    )1(

�س263-262.

)2(  تامر �سلوم، نظرية اللغة واجلمال يف النقد العربي، �س126.

)3(  عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س45.

وينا�سبه���ا، وج���اء الفع���ل يف جملة »وغي����س املاء« 

ب�سيغة »فعل« للدللة على اأن املطر مل يتوقف، واأن 

املاء مل ين�سب من تلقاء نف�سه، بل باأمر اآمر وقدرة 

قادر، واأكدت جملة »وق����سي الأمر« ذلك وقررته، 

ودل���ت جمل���ة »ا�ست���وت عل���ى اجل���ودي« ما يفي���د 

تقق هذا الأمر. وق���د اأ�سمر احلق �سبحانه ذكر 

ال�سفينة وقابل لفظي »قيل« يف بداية الآية واآخرها 

، ولو جاءت 
)4(

على عظ���م ال�ساأن وج���الل الواقع���ة

هذه الآية ب�سيغة: »وق���ال اأيتها الأر�س ابلعي املاء 

ويا اأيتها ال�سماء اأقلع���ي اأو توقفي عن الإمطار...« 

مل���ا كان لهذا ال�سرب من التاأليف اأية قيمة جمالية 

وقوة اإيحائية.

وم���ن ال�سواه���د القراآنية الأخ���رى التي �ساقها 

اجلرج���اين لبيان اأن جمالية الق���ول تتحدد مبدى 

مراع���اة العالق���ات ال�سياقي���ة بن الكل���م وطريقة 

ترتي���ب عنا�سر اجلملة والتاأليف بن دللتها قوله 

�سحُ �َسْيًبا } )مرمي، 4(، ذلك 
ْ
اأ تعاىل: { َوا�ْسَتَعَل الرَّ

اأن جمالية الآية واإعجازها يعود اإىل طريقة انتظام 

كلماته���ا وتعليق بع�سها ببع�س؛ بحي���ث اأ�سند فعل 

»ا�ستع���ل« اإىل فاعل معرف بالألف والالم، واقرتنا 

مع���ا بلفظ ال�سيب الذي جاء منك���ًرا من�سوًبا على 

، واأي تغي���ري يف البني���ة الرتكيبية لهذه 
)5(

التميي���ز

اجلمل���ة �سيوؤثر حتًما عل���ى قيمتها الفني���ة وقوتها 

التمثيلي���ة، ولذلك فل���و قلنا مثال: »ال���راأ�س ا�ستعل 

�سيب���ا«، اأو »ال�سيب يف الراأ�س ا�ستع���ل«، اأو »ا�ستعل 

ال�سيب يف ال���راأ�س« لكنا اإزاء جمل �سحيحة لغوًيا، 

لكنها اأقل جماًل واإعجابا من الآية الكرمية.

ول تنح����سر قيم���ة النظ���م واأهميت���ه النظري���ة 

والإجرائي���ة والتطبيقي���ة عل���ى الق���راآن الك���رمي، بل 

)4(  املرجع نف�سه، �س46-45.

)5(  املرجع نف�سه، �س393.
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ت�سم���ل كل اأ�سكال التعب���ري اجلم���ايل، ولذلك فمثلما 

ا على ال�سعر  طبق���ه على القراآن الك���رمي طبقه اأي����سً

الق���دمي، مع ف���ارق اأ�سا�س ل يهم اجلان���ب التطبيقي 

بقدر ما يه���م الت�سور النظري واملنهجي، وهو ت�سور 

يرتب���ط بطبيعة النظرة املتحكمة يف الن�سن امل�ستغل 

عليهم���ا من حيث ك���ون الأول و�سل اإىل اأعلى درجات 

الإعجاز، يف ح���ن الثاين فياأتي على درجات متفاوتة 

.
)1(

ومتباينة يف اجلمال والرتابط والتما�سك الن�سي

وت���ربز قيمة ذلك يف كونه ي�سم���ح بالن�سبة اإىل 

اخلط���اب ال�سع���ري بعق���د املقارنة بن ن����سو�سه 

التعبريي���ة م���ن اأجل بي���ان �سر تف���وق بع�سها على 

بع����س نتيجة اختيار ال�سع���راء لكلماتهم ال�سعرية، 

وبنياته���م الرتكيبية، وط���رق نظمهم خلطاباتهم، 

وتعليقهم كلماتهم، وربطهم لها بع�سها ببع�س. وقد 

اأو�سح اجلرج���اين ذلك من خ���الل مناذج �سعرية 

 ،
)2(

تاب���ع فيها كلم���ات بعينها يف اأكرث م���ن ق�سيدة

م���ربًزا اأن �سالم���ة البناء ال�سع���ري ومتا�سكه تنتج 

من ح����سن نظم كلماته واأ�ساليب���ه ودقة و�سعها يف 

�سياقها الن�سي املالئم لها، وموؤكًدا اأن الأ�سا�س يف 

ال�سعر لي�س هو طابعه الإيحائي وجوهره التخييلي 

ا، واأ�سا�ًسا، ن�سيجه اللغوي ون�سقه  فح�سب، بل اأي�سً

الرتكيبي، ولذلك فكلم���ا اأخفق ال�ساعر يف اختيار 

الكلمة الدقيق���ة املنا�سبة ملو�سوعه الفني، وتع�سف 

يف ترتيبه���ا وتعليقه���ا م���ع غريه���ا م���ن الكلم���ات 

املالئمة لها �سمن الن�سيج الن�سي لق�سيدته وفقا 

ملقت�سيات معاين النحو واأحكامه اإل وانعك�س ذلك 

على البنية الأ�سلوبية لل�سعر وخ�سي�سته الفنية.

معنى ذلك اأن ال�سعر يف ت�سور اجلرجاين لي�س 

)1(  املرجع نف�سه، �س35.

)2(  عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س47.

جمرد روؤى خيالية ي�سكل بها ال�ساعر عوامل جمالية 

بديعة، ولكنه كذلك طريقة مغايرة يف الكالم تعلو 

عل���ى الوظيفة التوا�سلية للغ���ة، وتنقل الألفاظ من 

�سي���اق التعبري عن الأ�سياء لتع���رب عن نف�سها وعن 

املع���اين والع���وامل الت���ي يعجز ال���كالم العادي عن 

قوله���ا، وال�ساعر البارع هو م���ن يجمع اإىل القدرة 

على اخرتاع املعاين واحل���ذق يف تاأليف امل�سابهات 

قدرة مماثلة على �سياغتها بالأ�سلوب املنا�سب لها. 

ومن ثمة فتاأكيد »النظم« كقيمة اأ�سلوبية خا�سة هو 

ب���الأ�سا�س تاأكيد على الأداة التي تتحقق بها ن�سية 

الن����س، ومن ال�سواه���د التي قدمها عب���د القاهر 

لبي���ان درجة الرتاب���ط وقوة التم���ا�سك الن�سي يف 

ال�سعر قول البحرتي:

���راِئَب َمن َقد َنرى َبَلونا �سَ

ي�ن��ا ِلَف�تٍح َقريب����ا
َ
َفم���ا اإِن َراأ

بَدت َلهحُ احلاِدثا
َ
َو امَل����رءحُ اأ هحُ

ليبا تحُ َعزًم�ا َو�سيًكا َوَراأًيا �سَ

ٍد �����������وؤدحُ لحُق�ى �سحُ ���لحُ يف خحُ َتَنقَّ

َرّجى َوَباأ�ًس��ا َمهيبا �َسماًحا محُ

َفَكال�َسيِف اإِن ِجئَتهحُ �ساِرخا

)3(

َوَكالَبحِراإِن ِجئَتهحُ َم�سَتثيبا

فجمالية هذه القطعة ال�سعرية تتحقق بالدرجة 

الأوىل م���ن طريق���ة ت�سكله���ا اللغ���وي القائ���م على 

مراعاة قوانن »علم النحو« ومقت�سياته الرتكيبية، 

يقول اجلرج���اين مو�سًحا ذلك: »ف���اإذا راأيتها قد 

راقت���ك وك���رثت عندك، ووج���دت لها اهت���زاًزا يف 

نف�سك، فعد فانظر يف ال�سبب وا�ستق�س يف النظر، 

ر،  م واأخَّ فاإن���ك تعل���م �سرورة اأن لي����س اإل اأنه ق���دَّ

)3(  املرجع نف�سه، �س85.



89
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

ر، وحذف واأ�سمر، واأعاد وكرر، وتوخى  وعرف وَنكَّ

عل���ى اجلملة وجها من الوجوه التي يقت�سيها »علم 

النح���و«، ف���اأ�ساب يف ذل���ك كله، ثم لط���ف مو�سع 

�سواب���ه، واأتى ماأتى يوج���ب الف�سيلة. اأفال ترى اأن 

اأول �سيء يروق���ك منه���ا قوله: »هو امل���رء اأبدت له 

احلادثات« ثم قوله: »تنقل يف خلقي �سوؤدد« بتنكري 

»ال����سوؤدد« ولإ�ساف���ة »اخللق���ن« اإلي���ه، ث���م قوله: 

»فكال�سي���ف« وعطفه بالفاء مع حذف���ه املبتداأ؛ لأن 

املعن���ى ل حمالة: فهو كال�سيف ثم تكريره »الكاف« 

يف قول���ه: »وكالبحر« ثم اأن ق���رن اإىل كل واحد من 

الت�سبيه���ن �سرطا جوابه فيه، ثم اأن اأخرج من كل 

واح���د من ال�سرطن حاًل على مثال ما اأخرجه من 

الآخ���ر، وذلك قول���ه: »�سرخا« هن���اك »وم�ستثيبا« 

ههنا؟ ل ترى ح�سن���ا تن�سبه اإىل النظم لي�س �سببه 

.
)1(

ما عددت، اأو ما هو يف حكم ما عددت«

يتبن من هذا القول اأن اأ�ساليب التقدمي والتاأخري 

والتعريف والتنكري واحل���ذف والإ�سمار ونحو ذلك 

متثل اأبرز اخل�سائ����س الأ�سلوبية التي متيز البنية 

اللغوي���ة للن����س ال�سع���ري. ولئ���ن كان ه���ذا الأخري 

ي����سرتك بها مع اخلطاب���ات اللغوية الأخ���رى، فاإنه 

يختل���ف عنها بطريقة ت�سكيله لها، بحيث ل يوظفها 

ال�ساعر لينقل اأفكاًرا معينة ويعرب عن معاٍن وا�سحة 

وحمددة، واإمنا ليخلق ان�سجاًما بن عنا�سر الن�س، 

وتفاعاًل ب���ن اأجزائه الرتكيبي���ة ودللته الإيحائية 

والنفعالي���ة، وليوؤث���ر يف املتلق���ي بال�سياغة اللغوية 

الغريبة والعجيب���ة للق�سيدة. ولذلك فهو ي�ستعملها 

بالأ�سل���وب الذي يخ���رق به اأ�سكال التعب���ري املاألوفة 

واملتداول���ة، وير�سخ من خاللها الأح���كام اجلمالية 

واملعاين الإيحائية يف النف�س.

.86 - )1(  عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة، �س 85 

ويف راأي اجلرج���اين تعد تلك الأ�ساليب و�سائل 

فنية للت�سكيل اجلم���ايل للن�س ال�سعري، ومن ثمة 

فهي متثل بالن�سبة اإىل ال�ساعر ما متثله »الأ�سباغ« 

بالن�سبة اإىل الر�سام، و»خيوط الإبري�سم« بالن�سبة 

اإىل نا�سج الأثواب املزرك�سة، يقول يف هذا الإطار: 

»نظ���م الكل���م )...( نظم يع���د فيه ح���ال املنظوم 

بع����سه مع بع����س، ولي�س هو »الّنظ���م« الذي معناه 

�سّم ال����سيء اإىل ال�سيء كيف ج���اء واّتفق. ولذلك 

ياغة  كان عنده���م نظرًيا للّن����سج والتاألي���ف وال�سّ

والبن���اء وال���و�سي والّتحب���ري وما اأ�سب���ه ذلك، مّما 

يوجب اعتبار الأجزاء بع�سها مع بع�س، حتى يكون 

ل���و�سع كّل حي���ث و�سع، عّلة تقت����سي كونه هناك، 

، ويقول 
)2(

وحت���ى لو و�سع يف مكان غ���ريه مل ي�سل«

كذلك: »واإمن���ا �سبيل هذه املع���اين �سبيل الأ�سباغ 

الت���ي تعمل منه���ا ال����سور والنق���و�س، فكم���ا اأنك 

ت���رى الرجل قد ته���ّدى يف الأ�سباغ التي عمل منها 

ورة والنق�س يف ثوبه الذي ن����سج، اإىل �سرب  ال����سّ

من التخرّي والتدّبر يف اأنف�س الأ�سباغ ويف مواقعها 

ومقاديره���ا وكيفية مزجه له���ا وترتيبه اإياها، اإىل 

م���ا مل يهتد اإلي���ه �ساحبه، فج���اء نق�سه م���ن اأجل 

ذل���ك اأعجب، و�سورته اأغرب، كذلك حال ال�ساعر 

وال�ساع���ر يف توّخيهما مع���اين الّنحو ووجوهه التي 

.
)3(

علمت اأنها حم�سول »الّنظم««

بهذا املعنى ي�سبح الن����س ال�سعري يف طريقة 

اختي���ار كلماته وتنظيمه���ا والتاأليف ب���ن تراكيبه 

وتن�سيقه���ا كالر�سم والن�سج واحلياكة يف اختيارها 

لعنا�سرها، فكما اأن الر�سام ينتقي اأ�سباًغا ويف�سل 

األواًنا على اأخرى لت�سوير عوامله التخييلية، وي�سع 

كل ل���ون مب���كان ما وق���در معن يف ف����ساء اللوحة، 

)2(  املرجع نف�سه، �س49.

)3(  املرجع نف�سه، �س88-87 .
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وكم���ا اأن نا�سج الأث���واب اأو حائك الزرابي ينتقيان 

اأنواًع���ا خا�سة م���ن اخليوط ليحيكاه���ا بالطريقة 

التي تعك�س اأ�سكاًل هند�سية متنا�سقة اأو جم�سدات 

ملوجودات مادية، كذل���ك ال�ساعر يف توخيه معاين 

النح���و وتف�سيل���ه لكلم���ات وتراكيب عل���ى اأخرى، 

ويف ترتيب���ه له���ا على نح���و خم����سو�س. ولئن كان 

عب���د القاه���ر اجلرج���اين ي�ستعيد هن���ا بغري قليل 

من التف�سيل وال�سرح الت����سور ال�سابق للجاحظ، 

فاإن���ه يغني بذلك روؤيت���ه اجلمالية التي طرحها يف 

اأ�سرار البالغ���ة، وقارن فيها ب���ن ال�سور ال�سعرية 

والر�سومات واملنحوت���ات؛ اإذ بعد اأن ركز يف كتاب 

الأ�سرار عل���ى اجلانب امل���ادي ملوا�سي���ع الت�سوير 

الفن���ي املت����سل بامل�سامن، خ�س دلئ���ل الإعجاز 

بدرا�سة اجلانب ال�سكلي املتعلق مب�ستويات التعبري 

واأ�سالي���ب ال�سياغ���ة والرتكي���ب، وهم���ا م�ستويان 

مرتابطان ومتفاعالن، ويوؤكدان اأن مقاربته للن�س 

�سواء اأكان قراآنًي���ا اأم �سعرًي���ا كان���ت كلية ومل تكن 

جزئي���ة، واأنها لم����ست اجلانب���ن ال�سكلي البنائي 

واملو�سوعي الت�سويري.

ولعل م���ن اأبرز ما يوؤك���د ت�سوره الكل���ي للبناء 

الن�سي قول���ه معلًقا على ق�سي���دة لأحد ال�سعراء: 

طع ع���ن القطعة كان كالَكعاب  »)...( البيت اإذا قحُ

ْفَرد ع���ن الأت���راب، فيظهر فيه���ا ذلُّ الغرتاب،  تحُ

واجلوه���رة الثمينة مع اأخواته���ا يف العقد اأبهى يف 

العن، واأمالأ بالزين، منها اإذا اأفردت عن النظائر، 

. وميكن اأن نوؤكد هنا اأن هذا 
)1(

وبدت فّذة للناظر«

الت����سور كان را�سًخا يف روؤيت���ه البالغية؛ اإذ جند 

)1(  عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة، �س 206.

اأمثلة كثرية له يف الأ�سرار والدلئل، ويكفي العودة 

اإىل تليل���ه لإح���دى ق�سائد ابن الروم���ي وك�سفه 

لكيفي���ة ترتيب ال�سنعة ال�سعري���ة فيها لتبن ذلك 

.
)2(

والتاأكد منه

ول يع���دم الباحث يف الرتاث النقدي والبالغي 

عن���د الع���رب اأمثلة كث���رية تب���ن طبيع���ة الت�سور 

املفهومي للن�س عند القدماء القائم على الرتابط 

والتما�سك والوحدة البنائية، وهو ت�سور تبلور كما 

�سب���ق القول منذ بدايات ال�سعرية العربية القدمية 

وتط���ور حت���ى �ساع يف اأغلب املقارب���ات النقدية يف 

م�سنف���ات اب���ن طباطب���ا)ت322ه�( والع�سك���ري 

)ت395ه�( وابن ر�سيق)ت465 ه�( وغريهم.

ويالح���ظ الباح���ث يف تل���ك املقارب���ات، ولدى 

اأولئك البالغين، اأن ت�سورهم للن�س وتديدهم 

لعن���ا�سره املفهومي���ة ومرتكزاته���ا النظرية  تلب�س 

-ل���دى الكثري م���ن ال�سعراء والنق���اد والفال�سفة- 

بروؤية ج�سدانية، تتجاوز النظر يف تقاطعات الن�س 

عامة والأدبي خا�سة مع الفنون اجلميلة الب�سرية 

وال�سمعي���ة كاملو�سيقى والنحت وال���ر�سم وغريها، 

لت�سم���ل الكينون���ة الب�سرية يف تققه���ا اجل�سدي، 

وه���و ما يتجل���ى يف ت�سبيههم الق�سي���دة يف بنائها 

الن����سي ومت���ا�سك مكوناته���ا اللغوي���ة وعنا�سرها 

الأ�سلوبي���ة بق���وام الإن����سان واأع�سائ���ه اجل�سدية، 

اإىل ح���د اأ�سبح���ت في���ه عنده���م ج����سدا تخييلًيا 

قائ���م الذات، تاكي مقاطعه واأجزاوؤه ووظائفهما 

اأع����ساءه اجل�سدية، فاأخ���ذوا يتحدثون عن كينونة 

ج�سدية للق�سيدة متماهية مع الذات الإن�سانية...

)2(  املرجع نف�سه، �س285.
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3- اجلـ�ســد ال�سـعــــري يف الرتاث النقـــدي 

والبالغي عند العرب

 ظ���ل اجل����سد ح���ا�سًرا مب�ستوي���ات متباين���ة 

ومقارباته���م  والبالغي���ن  النق���اد  ت����سورات  يف 

جلمالي���ات اخلط���اب ال�سع���ري، فكان���وا يربطون 

بطريقة مبا�سرة اأحياًن���ا، واإيحائية اأحيانا اأخرى، 

بن اجل�سد وال�سعر، مقارنن الق�سيدة -يف بنائها 

ومت���ا�سك مكوناته���ا الأ�سلوبي���ة والرتكيبة- بقوام 

الإن����سان واأع�سائ���ه. وق���د بلغ الأم���ر عندهم حد 

عّدها تخييليا.

ويع���د م�سطل���ح الفحول���ة م���ن اأب���رز واأق���دم 

امل�سطلح���ات الدال���ة على وجود ت����سور ج�سداين 

للق�سيدة عند الرعي���ل الأول من اللغوين والنقاد 

الع���رب، وتدل متابعته عل���ى ر�سوخ مفهوم ذكوري 

لالإبداع ال�سعري عن���د النقاد العرب، كما تبن اأن 

الذكورة -مب���ا تنطوي عليه م���ن �سفات ج�سدية- 

كان���ت معياًرا لقي���ا�س درجة ال�ساعري���ة. واإذا كان 

م�سطل���ح الفحولة مل يع���رف ا�ستم���رارا وتطويرا 

ل���دى النق���اد والبالغي���ن، فق���د ع���رف الت����سور 

املفهوم���ي للج����سد الن�سي تط���وًرا كب���رًيا لديهم، 

خ���ا�سة واأن النقد القدمي حف���ل يف بدايات ت�سكله 

بهذا الت�سور املوؤكد �سرورة التنا�سب بن مكونات 

الق�سيدة واأجزائها، بحيث ل ي�سينها ال�سطراب 

والخت���الل، ف���كان الرعي���ل الأول م���ن ال�سع���راء 

واملتاأدب���ن والنق���اد يت����سورون الق�سي���دة ج�سما 

حيوانًيا، وهو ما يت�سح من احلكاية التي تروى عن 

الفرزدق )ت110ه�( والتي �سبه فيها ال�سعر بجمل 

بازل تقا�سمته ال�سعراء، ومل ترتك للمتاأخرين غري 

ف�سالته؛ فقد روي عنه قوله: »اإن ال�سعر كان جماًل 

بازًل عظيًما فنحُحر فجاء امروؤ القي�س فاأخذ راأ�سه، 

وعمرو بن كلثوم �سنام���ه، وزهري كاهله، والأع�سى 

والنابغ���ة فخذيه، وطرفة ولبي���د كركرته. ومل يبق 

.
)1(

اإل الذراع والبطن فتوزعناهما بيننا)...(«

يندرج ه���ذا الن����س يف �سياق املراح���ل الأوىل 

لتبل���ور الوع���ي النقدي عن���د الع���رب، وهي حلظة 

ات�سم���ت بال�سع���ور باحلاج���ة اإىل �سياغ���ة ت����سور 

نظري وجه���از مفهومي ملقارب���ة العملية ال�سعرية، 

فكان ي�ستعا�س فيها -يف انتظار تقق ذلك- بلغة 

الإبدال واأ�ساليب الإيحاء لو�سف الظواهر اجلمالية 

وت�سميته���ا. وتكمن قيمة هذا الن����س بالن�سبة اإىل 

مو�سوع بحثنا يف كونه يك�سف اأن الرعيل الأول من 

ال�سع���راء واملتاأدب���ن كانوا يع���ون دور وحدة البناء 

ال�سع���ري يف تق���ق عن����سر اجلمالي���ة يف ال�سعر، 

واأنه���م قد اتخذوا هياأة ج����سم حيواين لت�سويرها 

ومتثيله���ا، بحي���ث عّد الف���رزدق هنا ال�سع���ر كائًنا 

حيوانًي���ا ل���ه بني���ة ج�سدي���ة �سخمة ممتلئ���ة حلًما 

و�سحًم���ا، فه���و جمل مت نح���ره فتقا�سم���ه ال�سعراء 

بينهم، فاأخذ اجلاهليون والإ�سالميون اأعظم واأهم 

ما فيه، ومل يرتكوا للمتاأخرين اإل ف�سالته.

ويالح���ظ الق���ارئ ل�سياق���ات ورود احلكاية اأن 

الع���رب كانت تتف���ق مع الفرزدق عل���ى املثال الذي 

�سربه، اإل اأنهم اعرت�سوا عليه يف ت�سويره اجل�سم 

ب���دون حي���اة، ف���راأوا اأنه لو رك���ز يف ت�سبيه���ه تنوع 

ال�سعر وتف���اوت م�ستوياته ودرجاته الفنية باجلمل 

.
)2(

حًيا ولي�س منحوًرا لكان بليغا وموفقا

ولئن كان الفرزدق يف الع�سر الأموي قد وظف 

)1(  اأبو زيد القر�سي، جمهرة اأ�سعار العرب، �س63.

)2(  املرجع نف�سه، �س67.
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ج����سًدا حيوانًي���ا للتعبري عن موق���ف نقدي منحاز 

لل�سع���ر وال�سعراء القدامى، فق���د تولت الفكرة مع 

ال�سع���راء العبا�سين، واتخذت م����سارا اآخر، بحيث 

�سوروا الق�سي���دة يف هي���اأة ام���راأة، ووظفوا معجما 

»جن�سي���ا« ل���و�سف خ�سائ�سه���ا اجلمالي���ة وتديد 

�سرائطها الإبداعية، مركزين يف ذلك على �سفاتها 

النف�سي���ة واجل�سدية، وهي ت����سورات حفل بها �سعر 

املرحل���ة، ودارت عليه���ا معاين ال�سع���راء و�سورهم، 

فكان���ت الق�سي���دة عنده���م مبنزلة بك���ر يف مقتبل 

لل�سع���راء  اإل  بكارته���ا  يف����س  اأن  ل تقب���ل  العم���ر، 

. وتط���ورت الفكرة حت���ى اأ�سبحت ت�سبه 
)1(

الفح���ول

الق�سي���دة باجل����سد، فت���م توظيف معج���م ج�سدي 

لهذه الغاي���ة، وهو ما نالحظه ل���دى بع�س املتكلمن 

الذي���ن ا�ستثم���روا ثنائية الروح واجل����سد فوظفوها 

يف مناق�ستهم لق�سية اللف���ظ واملعنى. يقول العتابي 

)ت220ه����(: »الألف���اظ اأج����ساد، واملع���اين اأرواح؛ 

واإمنا تراها بعيون القلوب، فاإذا قدمت منها موؤخرا، 

اأو اأخ���رت منه���ا مقدًما اأف����سدت ال����سورة وغريت 

ل راأ�س اإىل م���و�سع يد، اأو يد اإىل  وِّ املعن���ى؛ كما لو ححُ

.
)2(

مو�سع ِرْجل، لتحولت اخِلْلقة، وتغريت احِلْلية«

يكت�سي ه���ذا الن�س قيمت���ه واأهميت���ه بالن�سبة 

اإىل م���و�سوع بحثنا من كونه اأقدم ن�س يف البالغة 

العربي���ة يطابق بن الق�سيدة يف تراتب عنا�سرها 

وتنا�سق اأجزائها ومكوناتها باجل�سد والروح، فيعد 

الق�سي���دة كائًنا روح���ه ال�سور الفني���ة والدللت 

التخييلي���ة، وج�سده امللفوظ���ات والأ�سوات املعربة 

عنه���ا، وه���و ت����سور، �سي���رتدد كث���رًيا يف العدي���د 

من كت���ب البالغة والنق���د، و�سي�ستثم���ره القدامى 

اأبي متام، ج1، �س412-413. ابن  التربيزي، �سرح ديوان  )1(  ينظر، اخلطيب 

الرومي، الديوان، ج2، �س531.

)2(  اأبو هالل الع�سكري، كتاب ال�سناعتن، الكتابة وال�سعر، �س161.

يف مناق�سته���م للبن���اء الن����سي لل�سع���ر. ويعد ابن 

طباطب���ا من اأوائل النقاد الذين وظفوه، بحيث عّد 

اأن الق�س�ي���دة كالكائ���ن احل�ي يف انتظ���ام بنياتها 

ومتظهر اأ�ساليبها، فعرب عن ذلك بكلمات واأو�ساف 

تت�سل بالألب�سة وتنتم���ي اإىل املعجم اجل�سدي من 

، واأكد ما اأ�سار 
)3(

قبيل: »اللبا�س« و»الزي« وغريهما

اإلي���ه العتاب���ي واجلاح���ظ م���ن قبل ح���ول �سرورة 

مراعاة طريقة تقدمي املعاين و�سياغتها بالأ�سلوب 

املالئم لها. ويف هذا الإطار راأى اأن للمعاين األفاظا 

»ت�ساكها فتح�سن فيه���ا وتقبح يف غريها، فهي لها 

كاملع���ر�س للجارية احل�سن���اء التي تزداد ح�سنا يف 

بع�س املعار�س دون بع�س. وكم من معنى ح�سن قد 

�سن مبعر�سه ال���ذي اأبرز فيه، وكم معر�س ح�سن 

.
)4(

قد ابتذل على معنى قبيح األب�سه...«

ويف ت�سور ابن طباطب���ا اأن العالقة بن ال�سعر 

واجل����سد تتجاوز م�ست���وى املظهر املتعل���ق بالهياأة 

واللب���ا�س، لتالم�س اأي�سا امل�ستوى الباطني املت�سل 

بطبيعة النف�س و�سمتها؛ اإذ مثلما يختلف النا�س يف 

مالحمهم ال�سخ�سي���ة ونربات �سوتهم وم�ستويات 

تفكريه���م وذكائه���م، تختل���ف كذل���ك الأ�سعار يف 

درجات جماليتها وتنوع مذاهبها وغرابة اأ�ساليبها 

واأوزانه���ا  اإيقاعاته���ا  وتناغ���م  معانيه���ا  وج����دة 

. ومل يقت�سر ابن طباطبا يف ت�سوره 
)5(

العرو�سية 

عند هذا امل�ستوى من املقارنة، بل جتاوزه اإىل ماهو 

اأعم���ق، بحيث �سب���ه الق�سيدة يف بنائه���ا وتفاعل 

عنا�سرها ومكوناته���ا ال�سوتية والدللية باجل�سد 

وال���روح، يق���ول يف ه���ذا الإط���ار: »وال���كالم الذي 

ل معنى له كاجل�سد الذي لروح فيه. كما قال بع�س 

)3(  ابن طباطبا العلوي، عيار ال�سعر، �س18.

)4(  املرجع نف�سه، �س22-21.

)5(  املرجع نف�سه، �س21.
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احلكم���اء: »للكالم ج����سد وروح، فج����سده النطق 

، ويق���ول اأي����سا: »)...( 
)1(

وروح���ه معن���اه«)...(«

واإذ قال���ت احلكم���اء: »اإن لل���كالم الواح���د ج�سًدا 

وروًح���ا، فج����سده النط���ق وروحه معن���اه«، فواجب 

عل���ى �سانع ال�سعر اأن ي�سنعه �سنعة متقنة، لطيفة 

مقبولة، ح�سنة، جمتلبة ملحبة ال�سامع له، والناظر 

بعقله اإلي���ه، م�ستدعية لع����سق املتاأمل يف حما�سنه 

 واملتف���ر�س يف بدائعه فيح�سه ج�سما ويحققه روحا

اأي يتقن���ه لفًظا، ويبدعه معن���ى، ويجتنب اإخراجه 

عل���ى �سد ه���ذه ال�سف���ة فيك����سوه قبًح���ا وي���ربزه 

م�سًخ���ا، بل ي�سوي اأع����ساءه وزًنا، ويع���دل اأجزاءه 

تاأليًف���ا، ويح����سن �سورت���ه اإ�ساب���ة، ويك���رث رونقه 

اخت�سارا، ويكرم عن����سره �سدقا، ويفيده القبول 

رق���ة ويح�سنه جزال���ة، ويدين���ه �سال�سة ويناأى به 

اإعج���ازا، ويعلم اأنه نتيجة عقله، وثمرة لبه و�سورة 

.
)2(

علمه، واحلاكم عليه اأو له«

يتب���ن من خالل هذا الن�س اأن ا�ستعارة ثنائية 

الروح واجل�سد وتوظيفها يف مناق�سة ق�سية البناء 

والأ�سل���وب ال�سعري���ن تن���درج �سمن ت����سور يعنى 

بالبنيت���ن الأ�سلوبية والرتكيبية للن����س ال�سعري، 

ويعد جمالية الق�سيدة اأنها تنتج من مدى التنا�سب 

ب���ن مكوناتها واأجزائها، وتتولد عن تناغم بنياتها 

ال�سوتية ودللتها التعبريي���ة و�سورها التخييلية، 

بحي���ث ل ي�سينه���ا اأي ا�سط���راب اأو تف���كك. ولئن 

كان اب���ن طباطبا يرى اأن الق�سي���دة تفقد قيمتها 

وقدرته���ا التاأثريي���ة اإذا مل ينت���ق ال�ساع���ر ملعانيه 

الألفاظ الدقيقة املعربة عنها، وي�سغهما باأ�سلوب 

تتناغم فيه ال���روؤى اخليالية ب���الأوزان املو�سيقية، 

فاإنه يع���د التاآلف بن مكون���ات الق�سيدة يجب اأن 

)1(  املرجع نف�سه، �س25.

)2(  املرجع نف�سه، �س143.

يبل���غ اأعلى درج���ات التم���ا�سك والتن���ا�سق، بحيث 

ت�سب���ح وكاأنها كلمة واحدة، يق���ول مو�سًحا ذلك: 

»يج���ب اأن تك���ون الق�سيدة كلها ككلم���ة واحدة يف 

ا�ستب���اه اأولها باآخره���ا، ن�سًجا وح�سًن���ا وف�ساحة، 

وجزالة األفاظ ودقة مع���ان و�سواب تاأليف، ويكون 

خ���روج ال�ساع���ر م���ن كل معنى ي�سنع���ه اإىل غريه 

من املع���اين خروًج���ا لطيًف���ا عل���ى ما �سرطناه يف 

اأول الكت���اب، حتى تخرج الق�سي���دة كاأنها مفرغة 

اإفراًغا، كالأ�سعار الت���ي ا�ست�سهدنا بها يف اجلودة 

واحل����سن وا�ستواء النظم، ل تناق����س يف معانيها، 

ول وه���ي يف مبانيها، ول تكلف يف ن�سجها، تقت�سي 

كل كلم���ة ما بعدها، ويك���ون ما بعده���ا متعلقا بها 

.
)3(

مفتقرا اإليها...«

ت���ربز قيمة هذا الن�س واأهميته يف كونه يو�سح 

ت����سور ابن طباطب���ا العلوي لطبيعة وح���دة البناء 

ال�سع���ري، وهي وح���دة فنية بنائية، ق���د تنظر اإىل 

البي���ت يف ا�ست���واء بنائ���ه وتكثيف دللت���ه وتناغم 

�سوره، لكنه���ا ل تف�سل���ه ع���ن الأبي���ات ال�سابق���ة 

اأو املوالي���ة ل���ه؛ لأن الق�سيدة -وفق ه���ذا الراأي- 

ينبغ���ي اأن تن����سج وتوؤل���ف وكاأنه���ا كلم���ة واح���دة. 

وبغ����س النظر ع���ن اآراء ال���دار�سن الذين رف�سوا 

الع���رتاف بالقيم���ة النظرية والإجرائي���ة لت�سور 

ابن طباطبا، وظلوا ي�سمونه بالتجزيئية والتفكك 

والت�ست���ت، وباأن���ه بقي بعي���ًدا عن مالم����سة فكرة 

الوح���دة الع�سوية للق�سيدة كم���ا طرحها اأر�سطو، 

فاإن القارئ لكتاب عيار ال�سعر يالحظ اأن �ساحبه 

مل يق����سر اآراءه على الأبيات املج���زاأة، واإمنا كان 

يق�سد بكل ذلك البنية الكلية للق�سيدة، واإل كيف 

ميك���ن اأن ي�ستقي���م ت�سويره الق�سي���دة -يف نظم 

)3(  ابن طباطبا العلوي، عيار ال�سعر، �س148.
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اأبياته���ا ومت���ا�سك اأجزائها- كالكلم���ة الواحدة؟! 

ولع���ل من اأب���رز ما يوؤكد اأنه ي�ستن���د يف نظرته اإىل 

ال�سعر اإىل وحدة بنائه ومتا�سكه الفني قوله تعليًقا 

عل���ى ق�سيدة لالأع�سى اأورد منه���ا �ستة ع�سر بيًتا: 

»انظ���ر اإىل ا�ستواء هذا الكالم، و�سهولة خمرجه، 

ومتام معانيه و�سدق احلكاية فيه، ووقوع كل كلمة 

موقعه���ا ال���ذي اأريدت ل���ه من غري ح����سد جمتلب 

، وحكمه كذلك على ق�سيدة 
)1(

ول خلل �سائ���ن...«

اأخ���رى من �ست���ة و�سبيع���ن بيًتا ب���اأن »التكلف فيها 

.
)2(

ظاهر بّن، اإل يف �ستة اأبيات«

ويالح���ظ املتابع لت����سورات النقاد والبالغين 

العرب وم�سطلحاته���م املت�سلة مبفهوم الن�س يف 

عالقت���ه باجل����سد �سيوع ه���ذه الفك���رة بينهم منذ 

القرن اخلام�س للهجرة، ويعد ابن ر�سيق القريواين 

م���ن اأبرز من وظفه���ا توظيًفا على درجة عالية من 

ال���و�سوح، وذل���ك يف قوله: »اللفظ ج����سم، وروحه 

املعن���ى، وارتباط���ه به كارتب���اط ال���روح باجل�سم: 

ي�سع���ف ب�سعف���ه، ويقوى بقوته، ف���اإذا �سلم املعنى 

ا لل�سعر وهجنة عليه،  واختل بع�سحُ اللفظ كان نق�سً

كم���ا يع���ر�س لبع�س الأج����سام من الع���رج وال�سلل 

والَعَور وما اأ�سبه ذل���ك، من غري اأن تذهب الروح، 

وكذل���ك اإن �سع���ف املعنى واختل بع����سه كان لفظ 

ا، كالذي يعر�س لالأج�سام من  من ذلك اأوف���ر حظًّ

املر�س مبر�س الأرواح، ول جتد معنى يختل اإل من 

جهة اللف���ظ، وجريه فيه على غري الواجب، قيا�ًسا 

على ما قدمت م���ن اأدواء اجل����سوم والأرواح، فاإن 

اخت���ل املعنى كله وف�سد بقي اللف���ظ مواًتا ل فائدة 

في���ه، واإن كان ح����سن الطالوة يف ال�سم���ع، كما اأن 

امليت مل ينق�س من �سخ����سه �سيء يف راأي العن، 

)1(  املرجع نف�سه، �س60.

)2(  املرجع نف�سه، �س88.

اإل اأنه ل ينتفع به ول يفيد فائدة، وكذلك اإن اختل 

اللفظ جملة وتال�سى مل ي�سح له معنى، لأنا ل جند 

.
)3(

روحا يف غري ج�سم البتة«

يوؤكد ه���ذا الن�س اأن فك���رة مطابقة الق�سيدة 

باجل�سد مل تعد جمرد متثيل عار�س يقدم يف �سياق 

تدي���د مفهوم الن�س ومناق����سة طبيعته البنائية، 

ب���ل اأ�سبحت ت����سوًرا نظرًي���ا واأداة تليلية لإبراز 

خ�سو�سية العمل ال�سع�ري وطبيعة بنائه. فال�سع�ر 

كائ���ن ج�سدي له روح يحي���ا بها وينمو من خاللها، 

وك����ل تفاوت اأو اختالف بينهما ينعك�س على بنيته، 

فيفق���د جماليته وكنهه. ومثلما ميكن احلديث عن 

اأرواح فاترة ونفو�س مري�سة اأو اأج�ساد معوقة اأو بها 

ت�سوه���ات خلقية، وعن ج����سد ب���دون روح، اأو روح 

ب���دون ج����سد، كذلك الأم���ر بالن�سب���ة اإىل ال�سعر، 

ق���د تختل العالقة بن بنيات���ه ال�سوتية-الإيقاعية 

ومكونات���ه الأ�سلوبي���ة الدللي���ة، فتك���ون الق�سيدة 

متناغم���ة الأوزان �ساحرة املو�سيق���ى لكنها فارغة 

املع���اين ب���اردة ال���دللت، وباملقاب���ل ق���د تنطوي 

الق�سي���دة عل���ى �سور بليغة وتخيي���الت بديعة، بل 

ومعان عقيمة مل ي�سبق اإليها، لكن تكون م�ساغة يف 

وزن عرو�سي ل ينا�سبها ويوافق طاقاتها الإيحائية 

والتعبريي���ة. ولذل���ك ف���اإذا مل يتوافق ال����سوت مع 

الدلل���ة، ويتناغم الإيق���اع مع التمثي���ل الفني، لن 

يحدث التخييل لدى املتلق���ي، ولن تكون للق�سيدة 

اأية قيم���ة جمالية، بل �ستكون كروح عليلة يف ج�سد 

ق���وي و�سليم، اأو كج�سد م�سلول بروح مرحة وقوية، 

اأو قد تكون كج�سد بدون روح، وروح بال ج�سد.

عل���ى اأن الناق���د العرب���ي الذي اأح���اط مبجمل 

اجلوانب النف�سية واللغوي���ة والأ�سلوبية والرتكيبية 

)3(  ابن ر�سيق، العمدة، ج1، �س124.
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والإيقاعية للن�س ال�سعري، فوقف عند اآليات تقق 

التالحم والتناغ���م بينها بال�سورة التي تغدو فيها 

الق�سي���دة ككائن ج����سدي ح����سن ال�سمائل جميل 

القوام والأطراف حازم القرطاجني )ت684ه�(، 

ولئ���ن و�سفن���ا اإ�سهامه بالتف���وق، فلي����س لأنه كان 

اأكرثهم بياًنا للعالقة املتماثلة بن اجل�سد وال�سعر 

وتاأكي���ًدا لها فح�سب، بل وكذلك لأنه وظفها �سمن 

مقاربته النقدية املتكامل���ة للن�س ال�سعري، فاأنتج 

بذلك ت����سوًرا ع���رب به عن عم���ق اإدراك���ه لوحدة 

الق�سي���دة وقوة اإحلاحه عليه���ا وت�سبيهه ملكوناتها 

وبنايته���ا باجل����سد، وهو ت�سور تاأت���ى اإليه من دقة 

فهم���ه للفك���رة اليوناني���ة يف هذا الإط���ار، وح�سن 

اإفادت���ه من الت����سورات النقدية العربي���ة ال�سابقة 

علي���ه التي كانت ت�سبه مت���ا�سك الق�سيدة وترابط 

اأجزائها باجل�سد الإن�ساين.

ولعل مما يربز قيمة ت�سوره واأهميته قوله: »اإن 

الأقاويل ال�سعرية يح����سن موقعها من النفو�س من 

حي���ث تختار مواد اللفظ، وتنتق���ى اأف�سلها وتركب 

الرتكي���ب املتالئم املت����ساكل، وت�ستق����سى باأجزاء 

العب���ارات التي ه���ي الألف���اظ الدالة عل���ى اأجزاء 

املع���اين املحت���اج اإليها حت���ى تكون ح�سن���ة اإعراب 

اجلمل���ة والتفا�سيل ع���ن جملة املعن���ى وتفا�سيله، 

يكون التخيل كما قدم���ت، يجب فيه تخييل اأجزاء 

ال����سيء عن���د تخييله حت���ى تت�سكل جملت���ه بت�سكل 

اأج���زاء، فتق���وم �سورته بذل���ك يف اخليال الذهني 

على حد ما هي عليه خ���ارج الذهن، اأو اأكمل منها 

.
)1(

اإن كانت حمتاجة اإىل التكميل«

ل يكت�سي هذا الن�س قيمته واأهميته بالن�سبة اإىل 

مو�سوع بحثنا من كون �ساحبه يوؤكد فيه اأن جمالية 

)1(  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س119.

الق���ول ال�سعري تتاأتى من قدرته على �سياغة عوامل 

فنية بديعة ترك اخليالت وتوؤثر يف النفو�س، واأنها 

تنتج من خ�سائ����س اأ�سلوبية ومميزات تركيبية يف 

البن���اء ال�سعري من قبي���ل ح�سن اختي���ار الألفاظ، 

وانتقاء الرتاكيب، وجودة البن���اء، وتناغم الأجزاء 

واتادها، بل اإن اأهميته وقيمته النظرية واملنهجية 

والتطبيقي���ة تتاأتى من ربطه البناء ال�سعري بت�سور 

اأفالط���ون لت�سوي���ر �سورة الإن����سان، فق���د اقتب�س 

مبا�سرة بعده ن�سا له يقول فيه: »وقد قال اأفالطون 

يف كت���اب ال�سيا�سة له: »اإن���ا ل نلوم م�سوًرا اإن �سور 

�سورة اإن����سان فجع���ل جمي���ع اأع�سائ���ه عل���ى غاية 

احل����سن، فنقول له اإنه لي�س ميك���ن اأن يكون اإن�سان 

على هذه ال�سورة، وذل���ك اأن املثال ينبغي اأن يكون 

كاماًل. واأما �سائر الأ�سياء التي هو لها مثال فح�سنها 

.
)2(

بقدر م�ساركتها لذلك املثال«

وحن متابعة ت�سورات حازم القرطاجني للبناء 

ال�سع���ري ننته���ي اإىل اأنه���ا كان���ت دقيق���ة وعميقة، 

وتنطل���ق من مفه���وم خ���ا�س للن�س عام���ة والن�س 

الأدب���ي خ���ا�سة، وه���و مفهوم يق���وم عل���ى مراعاة 

عالقات التنا�سب بن مكونات الق�سيدة واأجزائها، 

وينظ���ر اإليه���ا بو�سفه���ا عم���ال ت�سويري���ا، فيقارن 

طريقة انتظام بنياته���ا وعنا�سرها باجل�سد، �سواء 

كان هذا اجل�سد حيوانيا اأم ب�سريا، بل وحتى ج�سدا 

 .
)3(

تخييليا لدمية اأو �سورة �سخ�س يف املراآة اأو املاء

فال�سع���ر -بو�سفه خطاب���ا جماليا ي�سته���دف اإثارة 

التخيي���الت يف النف����س- يقت����سي اختي���ار بنيات���ه 

الأ�سلوبي���ة والرتكيبي���ة املالئم���ة ملو�سوع���ه الفني، 

وترتيبه���ا والتاأليف بينها باأ�سل���وب متنا�سب يتكامل 

فيه ال�سكل البنائي مع املحتوى الت�سويري.

)2(  املرجع نف�سه.

)3(  املرجع نف�سه، �س127-126.



96
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

وحن ننعم النظر يف منهاج حازم القرطاجني 

ننتهي اإىل اأن مقاربت���ه للبنية اللغوية للق�سيدة مل 

تنف�سل عن النظ���ر اإليها بو�سفها ج�سًدا اإبداعيا، 

ولئ���ن كان ق���د اأك���د �سرورة العناية ب���كل اأجزائها 

ومكوناته���ا، فق���د ظ���ل يوظ���ف جملة م���ن الدوال 

امل�ستم���دة من معجم ج�سداين، وهي دوال تربز اأن 

اأحكام���ه النقدية وجهتها روؤي���ة اجل�سدانية عميقة 

وثابت���ة، وذل���ك من قبي���ل »راأ�س الف����سل« و»راأ�س 

، بل اإننا 
)1(

ال���كالم« و»روؤو�س الف�سول ووجوهه���ا«

نراه ي�سب���ه اأجزاء من الق�سي���دة ببع�س الأع�ساء 

اجل�سدية لالإن����سان اأو احليوان، وهو ما يت�سح من 

قوله: »وت�سن ال�سته���اللت واملطالع من اأح�سن 

�سيء يف ه���ذه ال�سناع���ة  اإذ هي الطليع���ة الدالة 

على ما بعدها املتنزلة من الق�سيدة منزلة الوجه 

والغرة، تزي���د النف����س بح�سنها ابتهاج���ا ون�ساطا 

لتلق���ي ما بعده���ا اإن كان بن�سبة م���ن ذلك، ورمبا 

غطت بح�سنها على كثري من التخوُّن الواقع بعدها 

.
)2(

اإذا مل يتنا�سر احل�سن فيما َوِلَيها«

والواق���ع اأن القرطاجن���ي ا�ستط���اع اأن ي����سوغ 

ت����سورا دقيق���ا وعميق���ا لطريق���ة بن���اء الق�سيدة 

وترتيب ف�سولها، جتاوز من خالله تليالت كثري 

من النقاد ال�سابقن، وارتقى بنظرته للق�سيدة اإىل 

م�ستوى كلي، متخًذا اإّياها ج�سدا تخييلًيا، وموؤكًدا 

الرتابط الع�سوي الوثيق بن ف�سولها واأبياتها من 

جه���ة، واأغرا�سه���ا ومعانيها من جه���ة ثانية. ولئن 

كان ذل���ك قد ات����سح يف ما �سبق، فاإن���ه يتاأكد من 

قوله: »فالذي يجب اأن يعتمد يف اخلروج من غر�س 

اإىل غر�س اأن يكون الكالم غري منف�سل بع�سه من 

)1(  املرجع نف�سه، �س �س310-298-291-289.

)2(  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س309.

بع�س، واأن يحتال يف ما ي�سل بن حا�سيتي الكالم 

ويجم���ع بن ط���ريف القول حتى يلتق���ي طرفا املدح 

والن�سي���ب اأو غريهما من الأغ���را�س املتباينة التقاء 

حمكًم���ا، فال يختل ن����سق الكالم ول يظه���ر التباين 

يف اأجزاء النظام؛ ف���اإن النفو�س وامل�سامع اإذا كانت 

متدرج���ة م���ن فن م���ن ال���كالم اإىل ف���ن م�سابه له، 

ومنتقل���ة من معنى اإىل معنى من���ا�سب له، ثم انتقل 

به���ا من فن اإىل ف���ن مباين له من غري جامع بينهما 

ومالئ���م بن طرفيهم���ا وجدت الأنف����س يف طباعها 

نفوًرا م���ن ذلك ونبت عن���ه )…( وكذلك النفو�س 

والأ�سم���اع اإذا قرعها املديح بع���د الن�سيب دفعة من 

غري توطئة لذل���ك، فاإنها ت�ستع�سي���ه ول ت�ست�سهله، 

وجتد نبوة ما يف انتقالها اإليه من غري احتيال وتلطف 

يف ما يجم���ع بن حا�سيتي الكالم وي�سل بن طرفيه 

.
)3(

الو�سل الذي يوجد للكالم به ا�ستواء والتئام«

ومم���ا ل �سك في���ه اأن نظرة ح���ازم القرطاجني 

للعالق���ة بن ال�سعر واجل����سد، ومقاربت���ه املفهومية 

للن�س كانت دقيقة وعميقة، ومتكاملة، فعالوة على 

اأن���ه تناول كل العنا�سر ال�سعري���ة واملكونات الن�سية 

الت���ي تق���ق لق�سي���دة ن�سيته���ا، ا�ستع���اد ال�سبكة 

املفهومية للن�س فوظف كل امل�سطلحات والإبدالت 

املرتبطة به���ا توظيفا يربز قيم���ة الن�س وحمدداته 

اللغوي���ة والأ�سلوبية واجلمالية، وهو ما جعل اإ�سهامه 

يتميز عن كل الإ�سهامات ال�سابقة.

خامتة

ات����سح م���ن خ���الل متابع���ة مفه���وم الن�س يف 

ال���رتاث النقدي والبالغ���ي عند الع���رب اأنه يقوم 

على جملة خ�سائ�س وحم���ددات اأبرزها ارتباطه 

)3(  املرجع نف�سه، �س319-318.
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ب�سبكة مفهومية غني���ة ومتعددة متثلها العديد من 

الكلم���ات وامل�سطلح���ات الت���ي عددناه���ا اإبدالت 

للمفه���وم، والت���ي ت����سري –بالرغ���م م���ن تعدده���ا 

وت�سابكها- اإىل جملة خ�سائ�سه اللغوية ومميزاته 

الأ�سلوبية وعنا�سره الرتكيبية التي ي�ستحيل تقق 

�سفته الن�سية يف غيابها.

ولعل اأهم خا�سة ميزت الت�سور املفهومي للن�س 

عند العرب وعيهم منذ بواكري ت�سكل فكرهم النقدي 

باأهمية ترابط الق�سيدة ومتا�سك اأبياتها واأ�سطرها 

ال�سعرية، وهو وعي مل نلم�سه من خالل م�سطلحات 

الن����سج، وال�سب���ك، والق���ران، والديب���اج، وامل�ساكلة 

فح�سب، بل وقفنا عنده عرب متابعة ت�سورهم ملفهوم 

الق�سيدة و�سروط بنائها ومراحل تطورها، مما دل 

دللة قاطعة عل���ى ر�سوخ الوعي الن�سي لديهم منذ 

حلظات متقدمة يف اجلاهلية.

عل���ى اأن اأبرز ت����سور طب���ع مفهومه���م للن�س 

ال�سع���ري ت�سبيهه���م ل���ه باجل����سد، بحي���ث ع���ّدوا 

الق�سي���دة ج�سًدا تخييلًيا مياثل اجل�سد الإن�ساين، 

ومل يكن هذا الت�سبيه حمكوما بروؤية تخييلية ذات 

غاي���ة اإمتاعية، ولكنه كان موجه���ا بت�سور جمايل 

وروؤي���ة نقدي���ة للن�س ال�سعري، م���ن حيث هو ن�س 

حمكوم بن�سق بنائي خا�س وغاية فنية متميزة.

وانطالقا من كل ما �سبق ميكن القول اإن مفهوم 

الن�س يف ال���رتاث النقدي عند العرب كان يتحدد 

ب�سكل���ه البنائي، وخ�سو�سيت���ه اللغوية، ومميزاته 

ووظائف���ه  الرتكيبي���ة،  وعن���ا�سره  الأ�سلوبي���ة، 

اجلمالي���ة، وقد حر�س النق���اد والبالغيون العرب 

على التنبيه اإىل هذه العنا�سر وتاأكيدها مب�ستويات 

و�سيغ تولت بتحول خطابهم ون�سجه.
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