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ظاهراتّية الّصورة الشعرّية في 
النّص العربي القدمي،

صراعّية الترابّية والهوائّية عند عنترة بن شّداد

اأـ رانية ال�شريف العر�شاوي

جامعة امللك عبد العزيز بجدة

امللخ�س

يحاول هذا البحث ت�سغيل القراءة الظاهراتية، بو�سفها قراءة ممكنة لفهم جماليات ال�سورة يف ال�سعر 

العرب���ي القدمي، غري اأنه���ا مل تدرك كل مت�سهراتها ال�سورية، لهذا يعد م����سروع قراءة الن�س الرتاثي وفق 

املنهج البا�سالري الظاهراتي ما زال م�سروعا حديث العهد يف تطبيقاته، واإن كان هنالك درا�سات تنظريية 

للظاهراتية البا�سالرية �سابقة، لكّنها جاءت دومنا تطبيق على اأي مادة فنية عربية قدمية اأو حديثة. وتطمح 

ه���ذه ال���درا�سة اإىل اإلقاء �سوء اأويّل على هذا امل�سروع؛ لتقّدم منهًج���ا مرًنا يقّرب القارئ العربي من الن�س 

القدمي، ويرثي اللغة التداولية يف الوقت ذاته، وهذا ما تقق لنا من خالل تليل بع�س ال�سور ال�سعرية يف 

�سع���ر عن���رتة، وفق املنهج الظاهراتي البا�سالري، غري اأن ما قدمناه يحتاج اإىل املزيد من �سبط هذا املنهج 

البا�سالري، وتقومي بع�س الثغرات الفل�سفية فيه، وتكييفه مع هوية الن�س العربي القدمي واحلديث.

الكلمات املفاتيح

الظاهراتية – ال�سورة ال�سعرية – الن�س العربي القدمي – املنهج الظاهراتي.
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The poetic image phenomenalism in Arab ancient 
poems
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Abstract

This study is trying to apply the phenomenalism of reading as it is acceptable to 

understand the aesthetics of the old Arab poetry, especially the image that is studied many 

times but it doesn’t get all the images potions. The reading of Arab old poems according 

to Bachelard approaches the phenomenalism still a new applied method despite of the 

other projects and but it still included from the Arab new or modern materiel. this study 

aims to introduce this project to let Arabic readers more close and familiar with old text 

and to Enrich Deliberative language in the same time. This has come true by applying and 

analyzing the image in «Antras» poem but this will need more revision for Bachelard’s 

method and reevaluate some Philosophical gaps and adapt to the identity of the old and 

modern Arabic text.
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الظاهراتية وم�سروع التحرير 

قام���ت الظاهراتيةPhenomenology  فل�سفًة 

حل���ّل اأزمة ال���ذات الأوروبّي���ة امل�سجون���ة التي راأى 

ه���و�سرل )Husserl )1976-1859 اأّنه���ا فق���دت 

روحها عرب اأ�سرها يف الأح���كام املنطقية والنتائج 

العلمي���ة التي اتخذها العل���م احلديث و�سيلة لفهم 

، وقد تو�ّسعت ه���ذه الفكرة عرب 
)1(

الع���امل وال���ذات

مراحل جدلّية طويلة، اأفرزت من خاللها فل�سفات 

ومناهج بحثية قرائية متنوعة كان لها الأثر البارز 

يف م����سرية الفل�سفة والفكر الإن����ساين يف جمالت 

���ّدت من  العل���وم واملع���ارف ب���ال ح����سر، ولذلك عحُ

اأكرب احلركات الفكرّية والفل�سفية اأثًرا على �سائر 

العلوم الإن�سانية.

ويت����ساءل اأحد رموزها مريلوبونت���ي وبعد مدة 

م���ن ظهورها، »م���ا ه���ي الظاهراتية؟« مّم���ا يدّل 

على ت�سعبّي���ة امل�سطلح، وميوعت���ه بدرجة كبرية. 

ولع���ّل اأوىل حم���اولت تعري���ف ه���ذا املنه���ج كان 

على ي���د الرم����ز الث���اين يف احلرك���ة الظاهراتي�ة 

هايدج���ر )Heidegger )1976-1917 وهو تلميذ 

ه���و�سرل النجيب ال���ذي غرّي م�سار ه���ذه الفل�سفة 

ع���رب تطبيقها املطروح يف الف���ن وم�سائل الوجود. 

وق���د اأرجع هايدج���ر الكلمة اإىل جذره���ا اليونايّن 

 phaninein اإىل  تع���ود  والت���ي   phainomenon
اأي، ِل��»اإظه���ار«، وال����سق الث���اينlogos اأي، »عل���م 

اأو �سبب«، وبالتايل اأ�سب���ح معنى الكلمة الأويّل هو 

اإظه���ار �سيء م���ا، وه���و ما جعله يع���د الظاهراتية 

اأو الفين��ومين��ول��وج���ي���ا عل���م درا�س��ة الظواه�����ر، 

�سبب  فيه  لي�سرح   1936 عام  الأوروبية«  العلوم  »اأزمة  كتابه  هو�سرل  و�سع   )1(

تاأ�سي�سه للفكرة الفينومينولوجية، ملزيد من املعلومات انظر، اإدموند هو�سرل: 

الفل�سفة  اإىل  الرتن�سندنتالية: مدخل  والفينومينولوجيا  الأوروبية  العلوم  اأزمة 

الفينومينولوجية.

. وميكن القول اإنها يف اأب�سط 
)2(

اأو الأ�سياء الظاهرة

معانيها منهج فل�سفّي يعالج م�ساكل الظاهرات يف 

الع���امل املعي�س، وهي الو�سيل���ة لكت�ساف الذات يف 

ح�سور املو�سوع وفهمه. وتقوم على معاجلة م�سائل 

وّية والتعّددّية، واحل�سور  ّل، والهحُ ثالثة، اجلزء والكحُ

. وترى الظاهراتية اأّن الوعي هو جوهر 
)3(

والغياب

فهم الذات والعامل، فال يوجد ذات بال وعي يق�سد 

مو�سوًع���ا موج���وًدا يف العامل اخلارج���ي اأو العامل 

الداخل���ي يف الإن����سان. وبذلك تنق���ل الظاهراتية 

الوعي اإىل فعل ق�سدي يف زمان ومكان، وهي تدعو 

اإىل ق���راءة ه���ذه الق�سدية دون تقييده���ا باأحكام 

ثابت���ة اأو قوان���ن ت���ا�سر فك���ر الإن����سان وقدرته 

اأّول ث���م املتلق���ي الظاهرات���ي ثانًي���ا، بو�سفه الذي 

�سيف�ّسر ما اأخرجه الإن����سان الواعي حن تو�سيفه 

ووعيه بالظاهرة بن العاملن اخلارجي والداخلي. 

فالتحلي���ل الظاهراتي اإذن، يف����ّسر »الظاهرة من 

حي���ث هي اإحال���ة متبادلة اإىل الفع���ل ال�سعورّي مع 

 .
)4(

الع���امل املو�سوعّي« بنوعي���ه داخلًي���ا وخارجًيا«

.Robert Sokolowski: Introduction to Phenomenology،p12  )2(

)3(  املرجع ال�سابق، يعتمد املنهج يف قراءته على ترير الفكر من اأّي روا�سب تول 

بينه وبن توليد وعي جديد من خالل خرباته الذاتية ومعطياته املو�سوعية، 

لطة التقييد للقانون  وهو بذلك يقوم اأ�سا�سا على مبداإ التحّرر الفكري من �سحُ

املتوارث اأو الفكر املتكرر يف قراءة ظاهرات الكون اأيًّا كانت. وهو ما جعل كثرًيا 

من الباحثن الإ�سالمين يعر�سوا عن الفظاهراتية بو�سفها بابا لرّد املوروث 

الباحث  فعل  كما  الثابتة  ال�سرعية  والأحكام  العقيدة  يف  اأو تغيري  الديني، 

د.فهد القر�سي، والأوىل فيما تراه الورقة هو اختيار وانتقاء ما ينا�سب التحّرر 

د الهوية  وية الإ�سالمية، لأّن هذا املنهج يف الوقت ذاته يع�سّ الفكري هنا مع الهحُ

وتعدديتها وتغرياتها، فبالتايل اإّن املقاربة الظاهراتية ميكن اأن تكّيف يف قراءة 

الرتاث الديني وفق معطياته واأ�سا�سياته، فكما هي الآن تقبل الأ�سطورة والنمط 

البدئي وتكيفها لفهم الن�س الأدبي، فال باأ�س من وجهة نظر الباحثة اأن تكّيف 

لفهم الن�س الديني، مع عدم امل�سا�س بثابته، واأما رّد املنهج جملة وتف�سيال 

فهذا فيه من الإجحاف الكبري يف حق الفكر الإن�ساين وتطوره، فهو منهج قابل 

للتغيري والتعديل والتكييف. ينظر، فهد بن حممد القر�سي: منهج ح�سن حنفي: 

درا�سة تليلية نقدية )مكتب جملة البيان: الريا�س، �س1434(.

الفل�سفة،  املعا�سرة يف  الجتاهات  و�سخ�سيات،  مذاهب  الديدي،  عبدالفتاح   )4(

اجلمالية،  النظرية  مفاهيم  با�سالر،  غا�ستون  خليط،  بو  و�سعيد  �س21، 

�س143-142.
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واملنه���ج هن���ا ل ي�ستبع���د اأي ظاه���رة مهم���ا كانت 

نف�سي���ة، اأو اجتماعي���ة، اأو �سيا�سي���ة، اأو طبيعي���ة، 

اأو فنية، فكل ما هو من فعل الإن�سان يقبل التحليل، 

فاخلي���ال واللغ���ة وال����سورة، واملو�سيق���ى والنحت 

واجلم���ال، والذاك���رة واأحالم اليقظ���ة والتع�سب 

والغ�سب وغري ذلك قابل للقراءة الظاهراتية.

ويذه���ب املنهج اإىل اأّن املوجود/الذات يف حالة 

وعي ق�سدي دائم ل�سيء ما موجود )مثال ظاهرة 

ورة ال�سعرية(، وِمن موجود )ال�ساعر(، وهذا  ال�سّ

املوج���ود الثاين ه���و املكت����ِسف لذاته ع���رب تعامله 

وفهمه مع املوجودات املحيطة به يف العامل املعي�س، 

ويف ال���ذات الداخلي���ة الت���ي تتكّون م���ن متدفّقات 

ثقافّية وعلمّية وتراثّي���ة واعتقادّية، لتكّون اخلربة 

اجلمالّي���ة لدي���ه، فيب���داأ هن���ا الظاهرات���ي وه���و 

املوجود/ال���ذات بتحلي���ل الظاهرة وف���ق معطيات 

اخل���ربة التي لدي���ه هو اأي����سا، ووعي���ه بالظاهرة 

وم�سدره���ا؛ ب���ل والطريق���ة التي ظه���رت بها، مع 

التاأكي���د على ع���دم �سجن الظاهرات���ي يف م�سدر 

الظاه���رة وِعَللّيتها؛ بل العودة اإىل الظاهرة نف�سها 

بو�سفه���ا �سيئ���ا موجودا ل���ه �سريورت���ه، وحماولة 

الق���رتاب من اأ�سل���وب ظهورها، وق���راءة اأجزائها 

وكلياته���ا وتعددياتها وهويتها وحا�سرها وغائبها. 

وه���و ما ين���اأى بالظاهراتي املف�ّسر م���ن الوقوع يف 

حمدودي���ة التحليل النف�سي املرتبط دوما بامل�سدر 

املنت���ج للظاهرة الذي اأغف���ل اإىل حّد كبري جمالية 

الظاهرة نف�سها وتريرها. وهذا هو جوهر املنهج 

الظاهراتي، ترير الظاهرة.

وميكن التاأكيد هن���ا على اأّن الظاهراتية قامت 

عل���ى مب���ادئ اأ�سا�سي���ة م�سرتكة ب���ن رّوادها رغم 

اختالفهم يف بع����س التفا�سيل واملفاهيم واملعايري 

يف اأثناء تطبيقها يف قراءة العلوم، هذه املبادئ هي، 

. وه���ي اأ�سا�سيات 
)1(

العفوي���ة، واحلرية، واحلداثة

ميكن للباح���ث ا�ست�سفافها من اجلدليات الوا�سعة 

الت���ي تناوله���ا ه���و�سرل وهايدج���ر ومريلوبونت���ي 

و�سارت���ر حتى دريدا يف تنويعهم لأدوات وم�سّميات 

الظاهراتية، وهو ما اأرفد الفكر الإن�ساين مبذاهب 

ومدار�س فكرية ونقدية ل تزال البحوث والقراءات 

حولها تتوافد، مثل التاأويلية والوجودية والتكوينية 

.
)2(

وال�سعرية واجلمالية والتفكيكية وغريها

 Gaston Bachelard جا�ستــون با�ســالر

ورة ال�سعرية وظاهرية ال�سّ

تاأخ���ذ الظاهراتية عند ب���ا�سالر منطلقا لفهم 

ال����سورة ال�سعري���ة، بو�سفها ظاه���رة جوهرّية يف 

اخلي���ال ت�ستح���ّق ال���در�س والتاأّمل، ب���ل هي املنهج 

ال���ذي ي���رى ب���ا�سالر اأّنه مّكن���ه من وع���ي جمالية 

ورة ال�سعرية، حتى �سّم���ى بع�سهم ظاهريته  ال����سّ

. وق���د اخت���ار ب���ا�سالر ه���ذا 
)3(

ب�سعرّي���ة اخلي���ال

 ،
)4(

املنهج ملعاجلة م�ساكل منه���ج التحليل النف�سي

ع���رب ترير الظاه���رة من �سلط���ة التاأويل املا�سي 

وال�سببّي���ة الذاتّي���ة عن���د املب���دع. وق���ام بتطبيق���ه 

)1(  املرجع نف�سه، �س143.

)2(  ل يبالغ اإن عّدت الظاهراتية منبعا لكل هذه التيارات واملدار�س الفكرية التي 

اتخذت من مدونات هو�سرل وهايدجر اإجنيال �سارت عليه ثم طّورته، حتى قيل 

اأّن الظاهراتية جذع ال�سجرة الذي تفرعت منه اأغ�ساٌن بثمار خمتلفة لكنها 

تعود لهذا اجلذع يف الأ�سل الفكري لها. انظر: �سعيد توفيق: اخلربة اجلمالية: 

درا�سة يف فل�سفة اجلمال.

 Richard Kearney: Poetic of Imagining: Modern  )3(

.97-to Post-modern، p96
)فكرة  كتابه  يف  للفكرة  طرحه  يف  اأي�سا  هو�سرل  ما ذكره  وهذا    )4(

حرية  ما يغّيب  النف�سي  التحليل  �سرامة  يف  راأى  حيث  الفينومينولوجيا( 

اإدموند  انظر:  للتف�سيل  روحه.  ويفقده  والعللية  باملنطقية  ويقيده  الإن�سان 

هو�سرل، فكرة الفينومينولوجيا.
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عل���ى ن�سو�س من ال�سعر والن���رث الأوروبّي، موّظًفا 

نظريت���ه يف اخلي���ال والعن���ا�سر الكوني���ة الأربعة، 

وم�ستعيًن���ا مبفهوم النمط البدئ���ي عند كارل يوجن 

. يقول با�سالر: »يف 
)1(

م���ن منهج التحليل النف����سي

قل���ب ق�سي���دة ما ينبغي على ال�سع���ر اأن يهبنا كال 

م���ن روؤية الع���امل و�سّر الروح، كما يهبن���ا الوجود، 

، وهذه الهبة 
)2(

واملو�سوع���ات معا ويف نف�س الوقت«

يراها با�سالر متجلية يف ال�سورة ال�سعرية التي تعّد 

قل���ب اخليال وجوهره، فباخليال ال�سعرّي ي�ستطيع 

الواع���ي اأن يق���راأ وعي ال���ذات املبدع���ة وعالقتها 

بالك���ون وبوجوده���ا في���ه، ويكون املحُخ���َرج اخليايل 

هنا ه���و الو�سيلة التي متّثل انفتاح هذه الذات على 

عاملها الداخل���ي واخلارجي، والوع���ي الظاهراتي 

���ه وعًيا  هو م���ن يف�ّسر ه���ذا النفت���اح، فيكون وعيحُ

بوعي الذات املبدعة مبا ت�ّسه وتد�سه. بالتايل؛ 

القراءة الظاهراتية هي ترجمة وتف�سري واٍع بوعي، 

 وعلّو بالفكر الإن�ساين، عرب تريره 
ٍ
وهي هنا ت�سام

من روا�سب مرتاكمة، ه���ذا التحرير �سيظهر حن 

يق���راأ وعي املب���دع عرب وعيه ه���و، ويك���ون التدّفق 

التف����سريي موّلًدا لوعٍي جديد متالقح، بل ومنتجا 

لإبداع على الإبداع. مع تاأكيد ترير العقل الواعي 

من التكرارّية املرت�سبة واإطالقه يف ف�ساء ال�سورة 

ال�سعرية. اإّن املعاجلة الظاهراتية لل�سورة ال�سعرية 

 دون 
)3(

هنا تدع���و اإىل »القرب من الأ�سياء نف�سها«

البقاء يف قيد اجل���ذور وال���روا�سب الَقْبلّية. ويرى 

)1( انظر مقدمة كتابه:

 Gaston Bachelard: Water and Dreams: An Essay
.on the Imagination of Matter

ال�ساردة،  التاأمالت  �ساعرية  علم  اليقظة:  اأحالم  �ساعرية  با�سالر،  غا�ستون   )2(

�س224.

للمنهج  جديدة  حدود  عن  البحث  للنار:  النف�سي  التحليل  خليط،  بو  �سعيد   )3(

البا�سالري، �س 7-2.

ب���ا�سالر اأّن دور اخليال الإن�سايّن -وبوجه خا�ّس- 

ورة املتخّيل���ة املرتبط���ة بامل���اّدة وباحلركة،  »ال����سّ

هّم   محُ
)4(

وبالقوى والأحالم املت�سلة بنظريات العلم«

ج���ّدا. فاخليال عن���ده مبنزلة »الكيفّي���ة الإن�سانّية 

احل�سينة التي تطعم العلم وتنع�سه، اأو بتعبري اآخر 

هو �سرط الإنتاجّية العلمّي���ة، وبناًء على ذلك راأى 

اخلي���ال وحلم اليقظة على نح���و ما فكًرا يف العقل 

.
)5(

بو�سفهما قوى اإبداعّية يف املعرفة«

ويعط���ي با�سالر لل����سورة ال�سعري���ة تو�سيفات 

وتف����سريات ليق���رتب كث���رًيا بالقارئ م���ن املفهوم 

العميق لها، وليرّبر اأي�سا اختيارها جوهرا لتطبيق 

نظريت���ه ومنهجه الظاهراتي، فهو يرى فيها »نوعا 

 .
)6(

م���ن العالق���ات املرتبط���ة بالواقع املح����سو�س«

فاملبدع ي�ستقي بوعيه هذه العالقات ليكون املخرج 

التخيلّي قالبه ال�سورّي، من املح�سو�س الذي يحيط 

ب���ه، وهذا الربط ل يتاأّتى ب���دون الن�سجام الكامل 

مع الع���امل الداخلي فيه. وبالتايل؛ هنالك فعل واٍع 

مم���اَر�س م���ن املبدع جت���اه عامله، وه���و فعل خاّلق 

»عقلّي، ممتل���ئ باحليوية ومتتابع، وهو اإيجابّي يف 

، ويح���ّدد اأّن بحثه ال���دوؤوب عن هذا 
)7(

كل تتابع���ه«

التخلي���ق يكون يف جم���ال اللغ���ة ال�سعرية تديدا، 

حن »َخْلق الوعي املتخّيل«، ومن ثّم يعي�س ال�سورة 

ال�سعرّية. ويعّد با�سالر هذا اخللق اجلديد لل�سورة 

ا باًب���ا لالإ�سهام يف اإثراء اللغة،  عرب اإحيائها قرائيًّ

وتقوميها و»ع�سقها« املتجدد، وكل ذلك »ن�ساطات 

غادة الإمام: جا�ستون با�سالر، جماليات ال�سورة، �س42.  )4(

)5(  املرجع نف�سه

 Cristina Chimisso: Gaston Bachelard: Critic of-

.Science and the Imagination، 2
)6(  غا�ستون با�سالر، حد�س اللحظة، �س100.

)7(  غا�ستون با�سالر، جماليات ال�سورة، �س9.
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، وهذا ما يحُحتاج اإليه من 
)1(

ينمو بها وع���ي املتكلم«

وجه���ة نظ���ر الباحث���ة يف معاجلة الن����ّس الرتاثي 

ب�سكل عام، والرتاثي ال�سعري ب�سكل خا�ّس.

ويف حديث با�سالر عن ال�سورة ال�سعرية، كانت 

له وقفة طويلة مع حلم اليقظة بو�سفه حالة تخيلّية، 

و»حلظ���ة اندها�س احلامِل والع���امِل حن دخوله يف 

حالة حلم اليقظة دخول حلظًيا يعمل فيه اخليال، 

وتقوم الروح العلمية اأو ال�سعرية باحلوار مع العامَل 

عل���ى النحو ال���ذي تتج���اوز في���ه املعط���ى احل�ّسي 

املب���ا�سر، لتنفتح عل���ى العامَل يف باطن���ه، وبالتايل 

ت�سبح قادرة عل���ى اإدراك العالقات اجلديدة بن 

الظواه���ر التي تب���دو متناق����سة، والتعب���ري عنها، 

. ومن هنا، ميكن اأن تكون 
)2(

اأو بالأح���رى اإبداعها«

متّث���الت املتناق����سات التخيلية يف ال�سع���ر والروؤى 

العلمي���ة مقبولة يف عامل حل���م اليقظة، وهو بذلك 

 .
)3(

يناق����س مطول عالق���ة ال�سعر بالعل���م وبالكون

ت���وّرعحُ ع���ن الزع���م ب���اأّن  ويف احلق���ل ال�سع���ري ل يحُ

اخلي���ال والت�سوي���ر ال�سع���رّي ه���و ترجم���ة حلالة 

من ح���الت حلم يقظة يعي����سه ال�ساعر ويبدعه يف 

ر�سف كلمات���ه ولغته العالية التي ي�ستطيع بها خلق 

العالق���ات اجلمالية يف ال����سورة ال�سعرية، ويكون 

.
)4(

واعًيا بقدرته قا�سًدا هذا اخللق

ويتل���و با�سالر ب���ن �سط���وره �سيئا ع���ن الزمن 

)1(  املرجع نف�سه.

)2(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 51.

النف�ساين  التحليل  يف  م�ساهمة  العلمي:  العقل  تكوين  كتابه:  انظر  للمزيد    )3(

اليقظة،  اأحالم  �ساعرية  وكتاب:  اأحمد خليل،  املو�سوعية، ت: خليل  للمعرفة 

مرجع �سابق.

)4(  لعّل ما اأورده النقاد العرب قدميا حول )عبقر( وق�سده طلبا لإحياء القريحة، 

الذهن  لت�سفية  طلبا  وال�سفر  ال�سرتواح  يف  ال�سعراء  اأحوال  من  ِكر  ما ذحُ ثم 

وقول ال�سعر؛ لربهان على ق�سدية ووعي ال�ساعر منذ القدم مبلكته للو�سول 

اإىل البناء واخللق ال�سعري، وقول املعِجز منه.

ال�سع���ري وحلظة الندها�س التي ميّر بها ال�ساعر، 

وي���رى ب���اأّن الزمن ال�سع���رّي مت�سل ولكن���ه يتكّون 

من حلظات منف�سل���ة، تف�سل بن حلظة ما�سية، 

وح�سورية اآنية، يكون بعدها ا�ست�سراف للم�ستقبل، 

وبالتايل ل يقبل قول برج����سون الذي راأى دميومة 

، فال�ساعر 
)5(

اللحظة وا�ستمراريته���ا على الإطالق

مي���ّر حن ت�سويره بلحظة يتعام���ل فيها مع زمنن 

منف�سلن، زمن عمودي هو زمن احلالة ال�سعرية، 

حي���ث يك���ون اخلي���ال فيه���ا ه���و املحُح���ّرك، وحل���م 

اليقظ���ة وتناق����س الوج���دان كما �سّم���اه، يف حالة 

ن�سط���ة وم�ستثارة، ويكون هذا زمن الن�ّس اخلا�ّس 

العمودي، وهو ت�ساعدّي م�ستقل عن الزمن الأفقي 

احلياتي. فالزمن الأفقي احلياتي امل�سرتك ح�ّسيا 

يكون هنا يف وجودية خارج عمودية الزمن الن�سي؛ 

اإذ يتنّق���ل ال�ساع���ر بن مت����سادات زمنية ويحدث 

ة بالن����س املمتلئ بال�سور  بينه���ا ان�سجامية خا�سّ

ال�سعري���ة، فهو ي�ستمّد من اأزمن���ة واأحقاب ما�سية 

اأدوات ي�سّكل بها �سورة اأو مو�سوعا يعاي�سه، ورمبا 

. وبالتايل، 
)6(

ا�ست�سرف بال�سورة حال���ة م�ستقبلية

يعتقد با�سالر اإّن اللحظ���ة النفعالية التي يعي�سها 

ورة  ال�ساعر تمل متناق����سات وجدانية تنتج ال�سّ

ال�سعري���ة املن�سِجَم���ة، وه���ي التي متّث���ل تعامله مع 

اخلربة احل�سية لديه وجتاوزها يف تكوين عالقات 

جديدة بن الظواهر، »وتقريب الوقائع التي ترتبط 

برباط من القربى الطبيعية واخلفية وتباعد بينها 

. اإّن ب���ا�سالر يعالج اللحظ���ة ال�سعرية 
)7(

املظاه���ر«

عل���ى اأنه���ا لي����ست فق���ط �سورة م���ن �سور حقيقة 

الزمان والتي تتاأّلف منها الدميومة املحافظة على 

)5(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 100 وما بعدها.

)6(  املرجع نف�سه.

)7(  املرجع نف�سه، 101.
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ا  انف�سالية اللحظة املا�سية عن الآنية، بل هي اأي�سً

تكوين زمن���ّي يف�ّسره بالّتكاء عل���ى اأدلة من العلم 

وم���ن ثم يعد اللحظة »امتالء بكّل �سيء«، 
 )1(

والفن

.
)2(

يقول، »اإننا نفقد كل �سيء لنك�سب كل �سيء«

ويذه���ب با�سالر بعي���ًدا يف حديثه عن ال�سورة 

ال�سعري���ة واللحظة املتدفقة، حن يزعم باأّن الفعل 

ال�سع���ري هو نتاج لل�سورة ال�سعرية التي هي نقطة 

التوا�سل مع الفنان، ويف بزوغها الإبداعي اللحظي 

ه���ي اأ�سيلة، غ���ري م�سبوق���ة، مثله���ا مث���ل الإبداع 

العلمي، ب���ل ويرى اأّن املعرفة املوّل���دة من ال�سورة 

ال�سعري���ة واجلمالية جديدة متاًم���ا، ل ما�سٍ  لها، 

وعربه���ا ننفت���ح عل���ى م���كان »اآخ���ر« مل يوجد من 

قبل، وبالتايل هي فاتة للقارئ على عوامل اأخرى 

.
)4 )3(

جديدة مل يعرفها من قبل

ورة ال�سعرية  ويربط ب���ا�سالر بن تولي���د ال����سّ

وامل���كان وفعله فيه���ا؛ اإذ يرى اأّن امل���كان ميكنه اأن 

�سه���م يف تكوي���ن �سورة يف داخل الوع���ي للمبدع،  يحُ

فبم���ا اأننا �سنّت�سل بال�ساعر ع���رب �سورته الأ�سيلة 

اجلدي���دة، فنحن على موعد م���ع منط من ال�سور 

التي هي من تكوين »اأفعال الوعي املبدع« والقادمة 

مما �سّماه خربته اخليالية، والتي تكون رمبا �سوًرا 

م�ستقلة عن الذات، لها وجودها يف وعيه، وموجودة 

في���ه، ونح���ن »نفح�سه���ا يف الوع���ي قب���ل ات�ساله 

)1(  املرجع نف�سه.

.Gaston Bachelard: The Psychoanalysis of .Fire، p32  )2(

)3(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 117-116.

)4(  يالحظ هنا باأّن با�سالر ي�سّو�س فكرة التنا�ّس بطريقة ما، فلو اأخذنا مبطلق اأّن 

ال�سورة اأ�سيلة واأولّية مما يعني اأّنه ل تداخل بينها وبن اأي اإبداع �سابق، هذا 

لحقا  ما �سيذكره  ما يناق�س  وهو  غريها،  مع  الوليدة  ال�سورة  تنا�سّية  ينفي 

حول النمط البدئي، وقد تكون الأولية هنا تعني تعامل القارئ معها كموجود 

م�ستقّل دون الرجوع يف تف�سريها اإىل الأحكام امل�سبقة اأو املعاين املتوّقعة، وهذا 

على  م�ستندا  لها  وتليله  البدئية  الأمناط  ملفهوم  ا�ستخدامه  مع  ما يتنا�سب 

وعيه هو، ومف�ّسرا التطعيم الثقايف الذي حلق بها من وعي املبدع.

، كم���ا يف �سورة الالمتناه���ي 
)5(

بامل���و�سوع نف����سه«

يف الك���رب والالمتناهي يف ال�سغ���ر، فهو كما يقول 

با�سالر »موج���ود يف دواخلنا ول يرتبط بال�سرورة 

. وبذلك يتجاوز فك���رة األ مو�سوع بدون 
)6(

ب����سيء«

ذات؛ اإذ جع���ل مو�سوع املكان موجوًدا م�ستقال عن 

الذات، في�سبح املكان عنده ظاهرة حركية دينامية 

–خ���ا�سة-، فف���ي ال����سورة ال�سعري���ة ل هند�سية 
مقي���دة للم���كان. وي����سربحُ بذلك مث���ال على ع�س 

الع�سف���ور، يقول، »فنحن حن نحل���م ظاهراتّيون 

دون اأن نعل���م، اإنن���ا نعي�س غري���زة الع�سفور على 

نحو �ساذج بتاأكيد املالمح الإميائّية للع�س الأخ�سر 

، فال�سورة املكانية 
)7(

بن اأوراق ال�سجر اخل�سراء«

هن���ا اأخذت بع���ًدا �سارًبا يف عم���ق الوعي؛ اإذ وعي 

ال���ذات ببي���ت الع�سفور ه���و وعي ق���دمي، لي�س له 

قي���د اأو �سرط، وه���و ما يعن���ي اأن هن���د�سة امل���كان 

الالمتناه���ي هنا يف ال�سغر مل تعد �سببية اأو عللية 

مب���كان الع�سفور على ال�سجرة يف وجوده؛ اإذ يغدو 

مكاًنا لالإن�سان يف وعيه بحميمّية هذا املكان وقربه 

من فكرة احلياة والدفء والأمان. وهنا يح�سر اإىل 

با�سالر اعتبار مثل ه���ذه ال�سور القدمية ما �سّماه 

بال����سورة النمطي���ة اأو الَبدئّي���ة Archetype التي 

ي���رى فيه���ا تعالًقا مع ال����سورة ال�سعري���ة ومتاثال 

غ���ري �سببي، فف���ي ح�سورها يك���ون ترديد املا�سي 

يف �سداه غري معلوم التكوي���ن �سمن وعي ال�ساعر 

ويف ل وعي���ه، فوجوديتها وجودي���ة داخلية، ت�ستثار 

بفعل النفت���اح على عامله املع���ا�س لتبدو يف عالقة 

 .
)8(

مع املادة التي ينفتح عليها يف اللحظة ال�سعرية

)5(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 154.

)6(  غا�ستون با�سالر، جماليات املكان، �س11.

)7(  املرجع نف�سه، �س11.

)8(  املرجع نف�سه، �س19-18.
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فنحن نعرف اأّن �سورة الدفء من النار، والغرق يف 

املاء، والأمان يف البيت وهكذا. وهي عنده حركية، 

مت�سّكل���ة غ���ري �ساكن���ة، يف الالوع���ي، ويحركه���ا 

 اأخرى يف وعي املبدع. 
)1(

ات�ساله���ا برموز متحركة

ولع���ّل العقد النف�سية من الرم���وز التي تّرك هذه 

ال����سورة النمطي���ة، واإن كان ب���ا�سالر يذه���ب اإىل 

توظيفه���ا ثقافًيا ولي����س نف�سًيا، ب���ل ي�سميها عقًدا 

، حيث مّت تعديلها ثقافيا لدى املبدع، ويف 
)2(

ثقافية

ق���راءة الظاهراتي. ومن هنا ي�سري با�سالر اإىل اأّن 

�سج���ن درا�سة ال�سورة يف الذات فيه ق�سور كبري؛ 

لأّن ال����سورة ال�سعري���ة لي����ست يف الوع���ي الفردي 

فقط، هي تنويعي���ة كاملفهوم، ففيه���ا تتنّوع الذات 

وامل���و�سوع، وعل���ى الق���ارئ الظاهرات���ي »األ يع���د 

ال����سورة ال�سعرية �سيئ���ا اأو بديال عن �سيء، بل اأن 

يقتن�س حقيقة خ�سو�سيته���ا...واإدراك تّولتها 

بن ال���ذات واملو�سوع، وه���ي ذات ومي�س مفاجئ، 

.
)3(

ن�سطة يف تولتها املتدفقة«

وي���رى ب���ا�سالر اأّن امل���كان ه���و ج���اذب كب���ري 

لدرا�سة ال����سورة ال�سعرية، فه���و تكثيف للح�سور 

الب�سري واخليايل، فهنالك اأماكن جتذب خيالت 

ال�سراع���ات والبغ����س والك���ره، واأماك���ن جت���ذب 

احلماي���ة واحل���ب والألف���ة، وتمل وج���وًدا منطيا 

 يف حديث���ه ع���ن الأمناط 
)4(

اأ�سار اإلي���ه كارل يون���غ

)1(  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س177.

Gaston Bachelard: Water and Dreams , 2(  �س 11 وما بعدها، مرجع �سابق(

)3(  املرجع ال�سابق، �س19.

)4(  ع���ّرف كارل يونغ الأمناط البدئي���ة يف كالمه عن »عالقة علم النف�س التحليلي 

بالف���ن ال�سع���رّي«، حي���ث اأّنها لي����ست اأ�سط���ورة؛ ولكنها قوى نف�سي���ة كامنة يف 

الالوع���ي، م�ستن���دا على ال����سور امل�ستوحاة م���ن املدّونات القدمي���ة، كنموذج 

اأودي���ب، والن����سر وغريه. وقد ا�ستخدم���ت يف مدر�سة التحلي���ل النف�سي لتحليل 

الكثري من الن�سو�س الفنية وقراءة املوروث الأ�سطوري والديني. انظر:

Carl Jung: The Archetypes and the Collective Unconscious, 
Translated by R.F.C. Hull.

الَبدئّية. ه���ذه ال�سور النمطية جت���د طريقها اإىل 

ال����سورة ال�سعرية وتب���داأ يف اأداء وظيفة مفهومية 

يدركها القارئ يف وعيه بها كنمط جمعي، وفرادة 

.
)5(

تنويعية يف منت ال�سورة ال�سعرية

خال�سة القول، ال�سورة ال�سعرية عند با�سالر 

ه���ي »نت���اج مب���ا�سر للروح الت���ي تقيم احل���وار مع 

العامل، هذا احلوار الذي يتعّذر وجوده عند العقل، 

فه���ي لي�ست جم���رد نت���اج لوعينا املاأل���وف بالعامل 

العقل���ي املو�سوعي، ذلك الع���امل الذي يف�سل بن 

.
)7(

، »اإنها كا�سفة للعامل«
)6(

الذات واملو�سوع«

اإّن ظاهري���ة با�سالر جت���اه ال����سورة ال�سعرية 

تعتم���د على فكرته حول الوع���ي قبل كل �سيء، فهو 

يهت���م بتف����سري امل���و�سوع املحُعطى »كم���ا يحدث يف 

خ���ربة الوعي عل���ى نحو يتجاوز في���ه ثنائية الذات 

، وبالتايل، ق�سدية الوعي التي نادت 
)8(

واملو�سوع«

به���ا الظاهراتي���ة م���ن اأول ظهورها ح���ا�سرة لدى 

ب���ا�سالر بقوة، ح���ن عدَّ ال���ذات واعي���ة بوجودها 

ومبو�سوعه���ا، وه���ذا الوع���ي هو ما يجع���ل و�سوح 

الظاه���رة لدى الق���ارئ الواع���ي متاح���ا، ومن ثّم 

يكون احلكم على الظاهرة بوجوديتها دون ت�سمن 

اأو تقيي���د باأح���كام �سابق���ة وجودي���ة ع���ن عالق���ة 

. وهن���ا �سيتعاطى 
)9(

هذا امل���و�سوع بذات���ه املوجدة

القارئ �سورة منطية مطّعمة بثقافة املبدع، وبهذه 

الطريق���ة، يعطي القارئ للغة املبدع اهتماًما اأعلى 

)5(  غا�ستون با�سالر، جمالية املكان، �س32-31.

)6(  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س157 بت�سّرف.

)7(  غا�ستون با�سالر، �ساعرية اأحالم اليقظة، �س50.

)8(   غادة الإمام: مرجع �سابق، �س129.

يف  هو�سرل  مفهوم  هنا  جتاوز  با�سالر  اأّن  الإمام  وترى  ال�سابق.  املرجع    )9(

يرى  وهو  و�ساكنة،  ثابتة  هو�سرل  ق�سدية  باأّن  راأى  حيث  وطّوره،  الق�سدية 

الوعي العقالين حركيا »فاأنا اأعي �سيئا ما اآخر غري ذاتي«، اأي يتاأرجح الوعي 

بن الذاتي الداخلي واملو�سوعي اخلارجي، ملزيد من املعلومات ينظر املرجع.
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ولي����س لذاتيته، حيث يف�ّسر الن�سجام الذي ح�سل 

وبن وع���ي املبدع 
 )1(

بن النم���ط البدئي م���ن جهة

وخربته وثقافته من جه���ة اأخرى. وهذا الن�سجام 

يك���ون يف قال���ب ال����سورة ال�سعري���ة امل�سبوب���ة يف 

ل اإحياء  لغة املب���دع  اأي الو�سيط، وِمن ث���ّم يتح�سّ

النمطية م���ن قبيل املب���دع والق���ارئ؛ لأّن القراءة 

ل  �ستوّلد تطعيًما ثقافًيا ثانًيا عرب القارئ. ويتح�سّ

اأي�سا تطوير اللغة اأو الو�سيط.

يعد املنهج الظاهرات���ي يف راأي با�سالر طريقا 

لتقّبل ال�سور اجلديدة دومنا ا�ستغراب، اأو قيا�سها 

، ووفق هذا املفهوم، ميكن 
)2(

على العللّية واملنطقّية

اإع���ادة قراءة الكثري من ال����سور ال�سعرية التي مت 

تداوله���ا يف املدّونات القدمي���ة النقدية والبالغية 

على اأّنها �سور معيبة اأو معلولة؛ لعدم موافقتها لعّلة 

علمية اأو قانونية من وجهة نظر البالغي اأو الناقد، 

وه���و ما اأبع���د الق���ارئ عنه���ا وعن غريه���ا دومنا 

حماول���ة قراءتها من جه���ة اأخ���رى. فالظاهراتية 

هن���ا تدفعنا لإع���ادة قراءتها والبح���ث عن وجهها 

اجلم���ايل املن�سّي ب�سبب التقييد مبتوارث القراءة. 

ولك���ي يفهم الق���ارئ ال����سورة ال�سعري���ة وين�ست 

اإىل �سوتها الداخل���ي �سيتعامل مع خربته يف عامله 

املع���ا�س، ويف عامله الداخل���ي يف الوقت نف�سه، فهو 

يف حال���ة وعي بالظاهرة التي ه���ي تعبري عن وعي 

اآخر م���ن ذات اأخرى، فيكون الق���ارئ الظاهراتي 

هنا واعيا، اأي يف موقف مرّكب من تراكمية الوعي 

املحّرر من الفهم املتوّقع. وهو ما �سيعطي ال�سورة 

ولدة جديدة، واللغة اإحياًء م�ستمًرا ل ين�سب.

 Gaston Bachelard: Twayne›s World Authors()  )1(

.Series، p103
)2(  �ساعرية اأحالم اليقظة، مرجع �سابق، �س7.

الَكونّيــة  والعنا�ســر  اخليــال  نظريــة 

الأربعة

ل يغي���ب ع���ن الذه���ن اأّن اخلي���ال »ج���زء مهّم 

من الوج���ود، وهو الو�سيلة التي يحُح���دث بها املبدع 

الن�سج���ام بن قلب احلقيق���ة اخليالية اإىل حقيقة 

ق عليه���ا كّل ما يع���وزه الن����ّس م���ن  ن�سّي���ة َي����سدحُ

. ويف التكوين ال�سعري 
)3(

جمالّي���ة واإدراك �سعورّي«

يعي�س »الن�ّس تالقيا عنيف���ا بن �سياقات ودللت 

م���ن حميط���ات متباع���دة يف �سياقاته���ا الأ�سا�سّية 

حمدثا نوع���ا من التح���ّول، يك�سبها اأط���ًرا جديدة 

تغرّي هوّيتها الأوىل، وتنقلب بها اإىل كينونة خمالفة 

، لكّن با�سالر يرى 
)4(

للمحيطات التي جاءت منها«

اأّن هذه الكينونة والهوية تمل من �سفات امل�سدر 

ال���ذي جاء منه اخلي���ال، بل وتت����سّكل يف ت�سكالته 

ولكن �سمن ال����سورة ال�سعري���ة اجلديدة. لذلك، 

يقيم با�سالر نظريت���ه يف اخليال على فكرة قانون 

العن���ا�سر الأربع���ة الكوني���ة، وهو قان���ون من زمن 

اليون���ان، تداولته الكثري من كتب الرتاث يف حقول 

 .
)5(

العل���وم والكيمياء وبع�س حقول عل���وم الطبيعة

وق���د اأ�سار با�سالر يف مقدم���ة كتابه »املاء و�سعرية 

تبن���اه  ال���ذي  التق�سي���م  اإىل   
)6(

اليقظ���ة« اأح���الم 

Lessius  يف كتاب���ه )فّن احلي���اة الطويلة(، حيث 

ق����ّسم الأمزج���ة الب�سري���ة اإىل اأربع���ة اأمزجة وفق 

امل���واد الأربعة الأولية الت���ي ت�ستقي منها اأحالمها، 

وهي على الرتتيب،

)3(  رانية حممد �سريف العر�ساوي، مكونات الإبداع يف ال�سعر العربي القدمي: ابن 

طباطبا منوذًجا، �س297.

)4(  املرجع نف�سه، �س296.

)5(  تقوم فكرته على اأّن املواد الرئي�سة للمادة يف الكون هي: النار واملاء والأر�س 

والهواء، واأّن كل �سيء يت�سل بها ول يخرج عنها.

)(Water and dreams، مرجع �سابق، �س4.  )6(



132
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

، وه���ذا اأحالمه  1 .Cholericامل���زاج ال�سف���راوّي

مت�سلة بالنار والح�رتاق واحل�روب واملج�ازر.

، وهذا اأحالمه  2 .Melancholyاملزاج ال����سوداوّي

تت����سل باجلنائ���ز والقبور والظ���الم وامل�ستقبل 

املحزن.

، وه���ذا اأحالمه  3 .Phlegmaticاملزاج النخام���ّي

مت�سلة باملطر والبحريات والأنهار.

، وهذا اأحالمه مت�سلة  4 .Sanguine املزاج الدموي

بالدعابة، والطريان، والغناء، واحلركة.

وي�سع ب���ا�سالر يف مقدمة كتاب���ه اأّن كّل اإن�سان 

يقع تت تاأثري مزاج من هذه الأمزجة يف خيالته، 

وهو ل يعني غياب باقي الأمزجة عنه، ولكن هنالك 

مزاٌج ي�سيطر اأو يطغى على خيالته واأحالمه اأكرث 

م���ن غريه. ومن هن���ا كان التحليل النف����سي و�سيلة 

لإدراك م���زاج الإن����سان ومعاجل���ة خماوفه. ولكن 

َغّيب  املقام هنا لي�س مبقام التحليل النف�سي واإن مل يحُ

متاًم���ا، بل هو مقام قراءة هذه النظرية وتوظيفها 

ظاهرًي���ا يف فه���م ال����سورة ال�سعري���ة. اإّن فك���رة 

تق�سي���م ال�سورة اخليالي���ة اأو لنق���ل ال�سعرية وفق 

�ستقى منها، هذه الفكرة قادت با�سالر  املادة التي تحُ

اإىل اأّن اأحالمن���ا و�سور »كّل �ساعر قد تّددت عن 

طريق المتزاج بالأر�س، واله���واء، والنار، واملاء. 

ذل���ك المتزاج الالواعي ال���ذي يوؤّكد على �سرورة 

خمالفة العقل، وجتاوز اخلربة احل�سّية املبا�سرة، 

.
)1(

وهو ما �سّماه قانون العنا�سر الأربعة«

وم���ن ه���ذه الفك���رة جل���اأ ب���ا�سالر اإىل تق�سيم 

،
)2(

اخليال اإىل

)1(  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س182.

)2(  مقدمة كتاب Water and dreams، مرجع �سابق،1.

اخلي���ال ال�سكلي، وه���و اخليال ال���ذي يخلق يف  1 .

الطبيع���ة اجلمال ال�سكلي غ���ري ال�سروري -من 

وجه���ة نظ���ر ب���ا�سالر- ك����سور الأزه���ار مثال، 

وه���و مغرم بالطراف���ة واجلمال الفات���ن املتنوع 

والعابر.

اخلي���ال املادي، وه���و اخليال ال���ذي يهدف اإىل  2 .

عك����س اخليال ال�سكل���ي، فهو ينت���ج ما يخلد يف 

الوج���ود، ويرتك���ز عل���ى عن���ا�سر الدميومة يف 

الأ�سي���اء، ويفرز بذوًرا، ويف تل���ك البذور يكمن 

.
)3(

ال�سكل بعمق املادة

اخليال احلركي، وهو اخليال الذي تكون ال�سورة  3 .

فيه متحركة، مت�سلة بالعن�سر احلركي، حيث 

ي�سور نزوع الإن�سان اإىل احلركة والتخل�س من 

.
)4(

�سيطرة املادة اجل�سدية

ومّم���ا يوؤخذ على با�سالر يف ه���ذا التق�سيم اأّنه 

ينحاز اإىل اخليال املادي يف تليله، ويهمل اخليال 

ال�سكلي الذي ي���رى اأّن الفال�سفة اأغرقوا فيه، وهو 

ما يجعل الباحث يت�ساءل »كيف تذهب الظاهراتية 

نح���و العم���ق اأي نحو امل���ادة كما هي جوه���ر، فيما 

تتخّل���ى ع���ن جتلياته���ا ال�سورية، حت���ى واإن نالت 

. ويرى 
)5(

الأخ���رية اهتماًم���ا بالًغا من الفال�سف���ة«

)3(  عماد فوزي �سعيبي، اخليال ونقد العلم عند غا�ستون با�سالر �س35.

)4(  املرجع نف�سه، �س35-36. بت�سرف

عن  يبتعد  هنا  تق�سيمه  يف  با�سالر  اأّن  عيب  �سحُ يعد  �س36.  ال�سابق،  املرجع    )5(

لل�سكل، وتركيزه على اخليال املادي واحلركي، وهو  الظاهراتية عرب جتاهله 

ما ل يراه بو خليط يف كتابه )مفاهيم النظرية اجلمالية(، اإذ يعد يف عدد من 

مقالته اأّن مقاربات با�سالر للخيال املادي ظاهراتية ولكن بطريقة با�سالرية، 

و�سوره  املادي  اخليال  لظاهرة  با�سالر  فتناول  الباحثة،  اإليه  ما متيل  وهذا 

وربطها بال�سور النمطية م�ستندا على مبداأ تريرها وتوظيف رنن القارئ هو 

فعل ظاهراتي يكاد اأن يطابق املبادئ الأوىل التي و�سعها هو�سرل وطبق منها 

الكثري هايدجر، ولعل اأطروحة الباحثة حول تليل ال�سورة املائية يف ال�سعر 

القدمي مبنهج با�سالر تو�سح ذلك، وهي مازالت خمطوطة.
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ب���ا�سالر يف اخليال املادي تكثيًف���ا للذات وح�سوًرا 

لها بو�سف���ه خيال »للراحة«، ف���اإذا ما اأ�سقط حلم 

اليقظ���ة امل���ادي على ماهّي���ة الأنا، فاإن���ه ينهل من 

.
)1(

الأمناط العريقة/الأولية جمّدًدا

لقد اأرجع با�سالر كل عن�سر من عنا�سر املادة 

اإىل نوع من اأنواع اخليال، فاملادي كان من ن�سيب 

املاء وال���رتاب، واأما احلركّي فاخت����ّس به الهواء، 

ومل يرب���ط النار باأّي خيال حم���دد. ويوؤكد با�سالر 

اأنن���ا يف تعاملنا مع ال����سورة ل ن�ستطيع اأن نف�سل 

ب���ن اخلي���ال ال�سكل���ي له���ا وب���ن اخلي���ال املادي، 

 ،
)2(

فاملادة تت����سكل يف اآخر الأم���ر اإىل قالب �سكلي

والتداخل بن امل���ادي واحلركي قائم اأي�سا كما يف 

 .
)3(

الأعا�سري والأمواج الغا�سبة والدوامات املائية

وهنالك �سور تتكون من التحام عن�سرين معا كما 

يف العج���ن، والكح���ول وغريهم���ا. فالعجن مزيج 

املاء والرتاب، والكحول هي عن�سر ماء النار.

مّم���ا �سب���ق، ميك���ن تلخي����س نظرية ب���ا�سالر 

ال����سورة ال�سعري���ة،  اإىل  اأّن���ه ينظ���ر  للخي���ال يف 

فريجعها اإىل عن�سرها املادي اأو احلركي، ثّم يرى 

ا�ستدعاءه���ا للنم���ط العري���ق اأو الأويل يف ت�سكيل 

هذه العنا�سر، ويبداأ بق���راءة اأجزائها وت�سكالتها 

واأبعاده���ا الثقافية، ولكن تت مظلة التحرير من 

التف����سريات والأح���كام الَقبلي���ة، وتوظيف اخلربة 

وًرا منطية  ة به، فه���و يحي���ي �سحُ اجلمالي���ة اخل���ا�سّ

ورمبا تكون �ساربة يف جذور الأ�ساطري والق�س�س 

ال�سعبية، غري اأنه يقّدم لها قراءة تتناول اأجزاءها 

وكلياتها، وحا�سرها وغائبه���ا، وهويتها وتعددها. 

)1(  املرجع نف�سه.

Water and dreams، مرجع �سابق، �س3.  )2(

)3(  عماد �سعيبي، مرجع �سابق، �س36.

ويف الوقت نف�سه هو يف�سر ظاهراتًيا وعيه بكل هذه 

املعطي���ات، ووعيه بال�سورة ال�سعرية، واأي�سا وعيه 

بوعي ال�ساعر وق�سديت���ه يف تكوين هذه ال�سورة، 

من خ���الل تليلها وتف����سري جمالياته���ا ال�سعرية 

وكثافته���ا الرمزية. اإنه ي�سع���ى اإىل تقدمي ال�سورة 

وكاأنها مل تقراأ من قبل.

ب���ا�سالر مدون���ة  ق���ّدم  املنطل���ق،  ه���ذا  وم���ن 

ظاهراتي���ة ق���راأ فيه���ا �سوًرا �سعرية ع���رب تقدميه 

لأ�سكال وت���ولت العن���ا�سر الأربع���ة يف الطبيع���ة 

�سمن اأمناط اأولي���ة وبدئية، فنجده قّدم يف قراءة 

النار �سورة احلميمية يف ال�ستعال وربطها بالرغبة 

العاطفي���ة، وقدم الكحول ك�سورة منطية ملاء النار 

واأث���ره على اخليال ال�سعري، كم���ا قّدم يف درا�سته 

لعن����سر املاء اأمناًطا مائية وجده���ا مادة لل�سورة 

ال�سعرية عن���د عدد كبري من ال�سع���راء الأوروبين 

وبع����س الروائين اأي����سا؛ كنمط املي���اه الرقراقة، 

والرنج�سي���ة والعا�سقة، واملي���اه الراكدة والعميقة، 

واملاء الأمومي، واأخالق املاء، والتطّهر وغري ذلك. 

م�ستدعًي���ا الأ�ساط���ري املائي���ة القدمي���ة، ومعاجًلا 

اإياها كعقد ثقافية متنقلة، تاأخذ اأ�سكال جديدة يف 

، فهو مثال عّد البحريات يف العامل -ح�ن 
)4(

قراءته

ق���راأ �سيلل���ي يف م�سرح��ي���ة بروميثي���و�س حمرًرا- 

منوذًجا ل�سورة نرج�سية العامل، فالبحريات مرايا 

ينظ���ر فيها العامل فيم���ا هو الأجمل في���ه؛ ال�سماء 

الزرق���اء ال�سافي���ة. فالكون يف حال���ة نرج�سية مع 

.
)5(

ع�سقه لنف�سه

)Water and dreams،Gaston Bachelard  )4، مرجع �سابق-  

�سابق. مرجع   ،The Psychoanalysis of Fire
)(Water and dreams، مرجع �سابق، �س53.  )5(
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ومن اجلدير بالذكر اأّن الورقة هنا تطرح جانًبا 

من اخلي���ال املادي وهو عن�سر ال���رتاب، واخليال 

احلرك���ي املتمثل يف عن�سر اله���واء، وتقوم بقراءة 

�سراع العن�سرين يف ال�سورة ال�سعرية عند عنرتة 

بن �سداد منوذجا. ولذلك �سيكون احلديث عنهما 

بتف�سيل اأكرث عرب التطبيق مبا�سرة على الن�سو�س 

ال�سعرية املختارة.

وقبل الول���وج اإىل قراءة هذي���ن العن�سرين يف 

�سعر عنرتة وال�سراع بينهما لبد من الإ�سارة اإىل 

اأّن ا�ستح����سار با�سالر لل����سور النمطية وتق�سيمه 

لأ�سكال املادة كان وفق املدونة ال�سعرية التي جمعها 

من ال�سعر الأوروب���ي، مبعنى اآخر، ل ي�سرتط توفر 

كل الأمن���اط التي ذكرها با�سالر يف ال�سعر العربي 

اأو غري الأوروبي يف املدون���ة ال�سعرية العربية، واإن 

كان هنال���ك الكثري منها، كم���ا اأن تق�سيم ال�سعراء 

اإىل مائي وترابي وناري وهوائي فيه من املخاطرة 

الكث���ري؛ اإذ يجم���ع بع����س ال�سع���راء الت����ساوي بن 

عن�سرين اأو اأك���رث، ب�سورة ال�سراع اأو الن�سجام، 

واإن انف���رد بع�سه���م ب�سيط���رة عن����سر دون اآخر. 

ومن ث���ّم ميكن القول باأّن مغام���رة قراءة ال�سورة 

ال�سعري���ة العربية مبنهجية ب���ا�سالر على ما تمل 

م���ن خماط���رة، فه���ي يف الوق���ت ذات���ه تمل من 

الأهمية الكثري، بخا�سة حن تطبق على جماليات 

لل�سورة ال�سعرية القدمية.

�سراعيــة الــ�سورة ال�سعريــة الرتابيــة 

والهوائية يف �سعر عنرتة بن �سداد

تكّل���م ب���ا�سالر عن ال����سورة ال�سعري���ة النابعة 

م���ن عن����سر ال���رتاب يف كتاب���ن هم���ا، )الأر�س 

واأحالم يقظ���ة الإرادة، والأر�س( و)اأحالم يقظة 

. وقد ت���ّدث يف الكتاب الأول عن 
)1(

ال�سرتاح���ة(

ال���ذات »املقتحم���ة لالأ�سي���اء وعالقاته���ا بها عرب 

. ويف الكت���اب الثاين طرح 
)2(

املواجه���ة العدواني���ة«

اأفكاره حول ال���ذات يف حالة ال�سك���ون والت�سالح، 

»وه���ي تتماه���ى م���ع هن���د�سة لالختب���اء، تعطيها 

حميمي���ة  العالق���ة  لت�سب���ح  واحلماي���ة،  الأم���ان 

ب���ن الأن���ا والوج���ود؛ لأنه���ا ترم���ز يف جتلياته���ا 

.
)3(

النف�سية لالأم«

وم���ن امللحوظ اأّن عن�سر الرتاب للخيال يظهر 

مرتبًطا باملقاومة والإرادة ال�سلبة اأكرث من غريه؛ 

اإذ يبدو يف حالة مواجهة قوّية مع الإرادة الب�سرية. 

وه���و متجلٍّ عنده يف �سورة احلج���ارة، وال�سخور، 

. وقد برزت �سورة 
)4(

واملعادن، والأحج���ار الكرمية

املقاوم���ة املتبادلة بن اإرادة الإن����سان والرتاب يف 

حالة �سعود و�سقوط؛ اإذ يخ�سع الإن�سان هذه املادة 

اإىل اإرادته ب�سورة عنيفة عرب العمل فيها، كما هو 

 .
)5(

حب والإذاب���ة والت�سكيل ���رق وال�سَّ يف ح���ال الطَّ

وه���و ما جع���ل ب���ا�سالر يرّك���ز عل���ى �سورة العاِمل 

يف الن����سو�س املخت���ارة للتحليل. ه���ذا العامل هو 

امل�ستخ���دم لأدوات مقاوم���ة ال�سالب���ة، كاملطرقة 

وامل�سمار والإزميل مثال، وهي ذاتها اأدوات خا�سعة 

من عن����سر اأر�سّي. ومن هنا يبدو للقارئ الرتاب 

على اأنه مادة مرّكب���ة من قوة املقاومة وال�سالبة، 

َك���ن واحلماية، وذلك  ويف الط���رح الآخر مادة ال�سَّ

)1(  انظر:

-Gaston Bachelard: Earth and Reveries of Repose, 
- Gaston Bachelard: Earth and Reveries of Will.

)2(  بو خليط، مرجع �سابق، �س95.

)3(  املرجع نف�سه.

Twayne,s World Authors Series، مرجع �سابق،�س102-101.  )4(

)5(  املرجع نف�سه.
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ح���ن ت���ّدث »ع���ن اجلب���ال والكه���وف واملغارات 

واجلذور الت���ي توّحد النباتات ب���الأر�س، وباملنزل 

ل الإن����سان، والأفع���ى بو�سفه���ا كائنا  ال���ذي ي���وؤ�سّ

ترابّيا ممي���زا، وكذلك اخلم���رة كق�سيدة �سعرّية 

لالأر�س الزراعية التي تنبت فيها الكروم فتحولت 

. هذه ال�سور وغريها، ف�ّسرها با�سالر 
)1(

اإىل خمر«

ع���رب ربطه���ا بوجوده���ا يف النمط البدئ���ي، متكئا 

عل���ى حمور هب���وط يف باطن الأر�س لل���و�سول اإىل 

ل الراح���ة وال�سكينة،  املادة وباطنه���ا حيث يتح�سّ

وحمور الت�سام���ي احلركي الذي يك���ون فيه ارتياد 

ل���ب والبع���د عنه.  احلل���م ومواجه���ة ال����سكل ال�سَّ

وي����سّور ب���ا�سالر حم���ور املواجهة م���ع الرتاب يف 

ق�سوة و�سالبة املادة وخ���داع ليونتها، هذه الق�سوة 

وال�سالبة ه���ي يف مواجهة تامة مع الذات وحلمها 

وخياله���ا، وال���ذات هن���ا تواجهها ب����سالح مقاوم. 

اإّن���ه مقاوم لق����سوة الأر�س و�سالبتها. والذات هي 

التي تفر الأر�س، وهي التي تغري مالمح ال�سلب 

وت�ستفي���د م���ن الرطب الل���ن، وهذه ال���ذات متّثل 

»اإرادة اجتماعي���ة م�سرتكة بن الب����سر، تقوم على 

 كما �سبق ذكره.
)2(

ال�سيء والعامل«

، فهو عند با�سالر اجلوهر 
)3(

اأّما عن�سر الهواء

ال���ذي تقوم عليه ال�سورة احلركية يف ال�سعر، وهو 

املادة املتفّلتة دوًما، املادة احلّرة املت�سامية املائعة، 

الت���ي يرى فيها با�سالر م���ادة حمدثة لت�سام وتعال 

 .
)4(

مطلق ل ميكن تلّم�سه واإمّن���ا ال�سعور به باطنًيا

وه���ي تاأخ���ذ يف ال����سورة م����ساًرا عمودًي���ا �سعوًدا 

)1(  عماد �سعيب، مرجع �سابق، �س231.

)2(  بو خليط: مرجع �سابق، �س99.

 Gaston Bachelard: Air and Dreams  :3(  انظر(

)4(  بو خليط: مرجع �سابق، �س126.

اأو ن���زول. فاله���واء عن���د ب���ا�سالر عن����سر ج���ّوال 

متحرك، يلهم اخليال ال�سعري عرب احلركية فقط، 

على الرغم من قدرته على الت�سامي اجلوهرّي، مع 

تاأكي���د �سرورة وجود قاعدة مادية له هي من مادة 

. وتظهر 
)5(

الأثري اأو امل���ادة املح�سو�سة يف فراغه���ا

قوة اخليال من عن����سر الهواء يف نقطتن، الأوىل 

اأّن���ه يك�سف عن حم���ور النخفا�س عن���د الإن�سان، 

وم���ن ثّم يحاول التعايل. والنقطة الثانية اأنه يخرب 

، بل 
)6(

عن وجود الإن�سان املمتلئ والعظيم يف تعاليه

ويق���ّدم �سورة لتفتح الإن�سان على الإرادة وت�ساميه 

يف التح���رك اإليها. وهو ما جع���ل اأ�سحاب التحليل 

النف����سي ي���رون يف اخلي���ال الهوائ���ي و�سيلة لعالج 

املر�سى النف�سين اأو و�سيلة لو�سع اليد على مكامن 

.
)7(

ال�سعف والتبعرث النف�سي كما يرى با�سالر

وتظه���ر قيمة ال�سورة ال�سعرية يف خيال الهواء 

م���ن جانب ال�سق���وط كتبعرث عبث���ي لال�سيئية، ويف 

جان���ب ال�سع���ود واملقاوم���ة با�ستيق���اظ جزئي يف 

. وه���و ما جع���ل ب���ا�سالر يعد 
)8(

الوج���ود للموج���ود

حم���ور هذه ال�سورة حموًرا متغرًيا غري ثابت؛ لأنه 

ميث���ل بطريق���ة ما �سراعي���ة الذات مع امل���و�سوع. 

فالذاتية هن���ا يف هذه ال�سورة تعي�س تنقال وتول 

من مقام اإىل اآخ���ر، عرب ترير الذات من واقعية 

اجل����سد وثقل���ه اإىل حلمي���ة الط���ريان وخّفته، وهو 

ما يل����سق الذات بالأثري الغام����س الذي يحركها؛ 

اأي الروح. ولأّن هذه ال�سراعية موجودة يف طبيعة 

حركي���ة ال����سورة الهوائي���ة، كان املعن���ى الواع���ي 

بالعن����سر وقدرت���ه عل���ى النف���الت ح���ا�سًرا يف 

Twayne,s World Authors Series، مرجع �سابق، �س93.  )5(

)6(  املرجع نف�سه، �س96.

)7(  املرجع ال�سابق.

)8(  املرجع نف�سه.
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ت�سكالت هذه املادة. ه���ذه الت�سكالت برزت كثرًيا 

يف حل���م الطريان لدى ال�سع���راء. فالتحليق �سورة 

 
)1(

منطي���ة بدئية، �سكنت الإن�سان وتعلق بها، علمًيا

و�ِسعرًيا، وجاءت ال�سورة النمطية للطائر بو�سفه 

الكائ���ن الأكرث حرية وانطالًق���ا وا�ستمتاًعا بالكون 

والطبيعة، وهي رمز عنده للنقاء، ويربطه بالزمن 

الليل���ي حيث اله���دوء والراح���ة وال�سكين���ة، يقول: 

لَق الطائر كي يعي�س بالعن�سر الأكرث حذًقا  »لقد خحُ

و�سف���اء. اإنه الأكرث ا�ستقاللي���ة وروعة من بن كل 

. وقد اأ�سار با�سالر يف قراءته 
)2(

النماذج الإبداعّية«

لهذا العن�سر اأّن حل���م الطريان حلم مقرون بقلق 

ال�سقوط، ولعل املقولة التي تناقلتها العرب »ما طار 

طري وارتفع اإل كما طار وقع« تدّل على جمعية هذا 

القلق، وكيف اأّن وجوده هو وجود منطي م�ستقر يف 

وعي الذات، و�سارب يف ل وعيها.

وم���ن من���اذج اخلي���ال احلرك���ي عن���ده اأي����سا 

تاأم���ل القب���ة الزرق���اء  اأي ال�سماء، وم���ا تعّلق بها 

م���ن موج���ودات حقق���ت الت�سام���ي وا�ستق���رت يف 

العلّو كالنجوم وال�سم����س وهو »ما ي�ستدعي اأحالم 

 والتح���رك م���ن قيدي���ة امل���كان، 
)3(

و�سور ال�ّسف���ر«

وكذلك ال�سحاب والري���ح كنموذج للثورة والغ�سب 

واملقاومة.

ولو اأخذنا عنرتة بن �سداد، لوجدنا اأّن يف �سعره 

ا لعن�سري ال���رتاب والهواء واملقاومة  ت�سويًرا قويًّ

وال�سك���ون، وذلك تت حماور مت�ساّدة تتمّثل هذه 

ال�سراعية واملقاومة يف:

)1(  الدليل على ذلك حماولت عبا�س بن فرنا�س، وتقق احللم يف العلم احلديث 

عرب الطائرة وغريها من الخرتاعات.

.84-Gaston Bachelard: Air and Dreams،83)(  )2(

)3(  عماد �سعيبي: مرجع �سابق، �س226.

عقـــدة العبوديـــة و�شورة الَعْبـــد النمطية بني  1 .

الرتاب والهواء

ي�سكل ل���ون عن���رتة الأ�سود عق���دة ثقافية، 

مرجعه���ا رف����س قبيلته العرتاف ب���ه، وانتهاًء 

بتعّلق���ه باملقاوم���ة العنيفة لكل ما ه���و اأر�سّي. 

فالعرب كان���ت تكره كل ما ه���و اأ�سود وتت�ساءم 

من���ه، ولذل���ك رف����ست ال����سودان م���ن النا�س 

واقت����سرت عليه���م يف العبودي���ة، وهو ما جعل 

عن���رتة يف �سراعي���ة للح�سول عل���ى ذاته عرب 

النت�ساب اإىل القبيلة، وعرب الت�سوير ال�سعري 

ي�ستب���دل الن����سب املفق���ود بن����سب يرجعه اإىل 

ذل���ك يف �سورة  الأر�س، جن���د  اإىل  ال���رتاب، 

الإن����سان  اأ�سل  اإىل  الق���ارئ  تعي���د  منطي���ة 

الرتاب���ي، فق���د جاء يف الأث���ر اأّن ل���ون الإن�سان 

الأول –اآدم- كان داكًن���ا؛ ولذل���ك �سّم���ي اآدم، 

فهو يف الت����ساق باأّم���ه الأر�س، التي هي اأ�سل 

مادته الرتابية املخل���وق منها، وحن قوبل لونه 

بالرف����س واملقاومة، كانت مقاومت���ه برّده اإىل 

اأ�سل���ه املقاِوم، وهو الأر�س، غ���ري اأّن هذا الرد 

مل يكن مبا�سًرا، بل عرب �سورة متعالية وممثلة 

خل����سوع ج���زء م���ن الرتابي���ة لإرادة الإن�سان، 

وهو ال�سالح، فالذات املقاومة للطرد والإنكار، 

ذات ت�سّي���د عل���ى الراف�س لها م���ن خالل قلب 

خ�سوع الأر�سي املتمثل يف ال�سالح ال�سلب اإىل 

�سي���د متمّكن، وه���ي بذلك بدل م���ن اأن ت�سّور 

ال�سيف اأو الرمح الذي تعّر�س للَطْرق والتغيري 

يف مادت���ه كمادة خا�سعة لإرادة الإن�سان، اأقول 

ع بل ويق�سي  متّثل���ه ب�سورة ال�سيد ال���ذي يحُخ�سِ

عل���ى من يقاوم���ه، فيحف���ظحُ للم���ادة �سالبتها 
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وقوتها و�سلطتها، ثّم يظهر انت�سابه اإليها لينال 

�سي���ادة فطري���ة، �سابق���ة عل���ى اإرادة الإن�سان 

املقاوم، يقول:

دعوين اأويّف ال�سيَف يف احلرِب حّقه

واأ�س����ربحُ من كاأ�س املني�������ة �ساف��يا

وَم��ن ق������ال اإين �س����ّيٌد وابن �س�����ّيد 

)1(

ف�سيفي وهذا الرمح عّمي وخاليا

ويظهر جلي���ا ح����سور العق���دة الثقافية يف 

ال�سورة املبا�سرة الب�سيطة التي يرددها:

اأن��ا الع������بدحُ الذي بدي�����ار ع����ب��ٍس 

)2(

رب�ي��تحُ بع�����ّزة النف����س الأبي������ة

ثب���تحُ لذاته الواعي���ة باإبداعه���ا املقاومة  فيحُ

والإباء، ليتماثل مع الرتاب الذي �سكل �سورته.

وعن���رتة ل يكتِف���ي بانت�ساب���ه اإىل ال�سل���ب من 

ع يف ت�سكيله  �سِ الأر�س، وتريكه من �سل���ب خحُ

ع بفعل العامل الفار�س  �سِ ك����سالح اإىل �سّيد خمحُ

عن���رتة، بل ه���و ينت����سبحُ اإىل خمل���وق جيء يف 

منطّيت���ه اأّنه خمل���وق من الري���ح، ل�سرعته، اإنه 

الفر�س. وهنا ت�سعنا ال����سورة اأمام منوذجن 

للمقاوم���ة، من���وذج يق���اوم ِم���ن اأ�سل تراب���ي، 

ومنوذج يقاوم ِمن اأ�سل هوائي. ففي اأ�سل خلقة 

اخليل قيل اإّنها من الريح ل�سرعتها ومقاومتها 

لثقل الأر�س، و�سماه���ا العامة )بنات الريح(، 

وهي يف متّثالته���ا الأ�سطورية جمّنحة، واإن مل 

يكن لها جناحان، وحن قال عنرتة:

عبا�س اإبراهيم، �سرح ديوان عنرتة بن �سداد، �س 157.  )1(

)2(   املرجع نف�سه، �س158.

ج��������وادي ن�س�����بتي واأب���ي واأم�����ي

)3(

ح�س�امي وال�س���نان اإذا انت�س���با

جعلنا بن ن�سبن، ترابي وهوائي، فاجلواد 

، وال�سرعة هي ال�سفة 
)4(

هو ال�سريع من اخليل

التي اأك�سبت اخلي���ل انت�سابها اإىل الريح، وهي 

اخلي���ل ذاته���ا التي و�سفه���ا بالن����سب العربّي، 

وجعل لها الطريان والتحليق، فهي احلّرة التي 

يركبه���ا، واإن كان���ت هن���ا يف ح�سوره���ا اأنثوية 

التعبري فلم ينت�سب اإليها، ملا من �ساأن النت�ساب 

اإىل الأب يف املعتقد العربي:

على م�ه����رة م�ن�س��������وب�ة ع�رب�ي����ة

)5(

تطري اإذا ا�ستّد الوغى بالقوائم

خا�سة واأّن �سواده من جهة اأّمه،

وق����د اأم�س��������وا يعي�ب������وين باأّم���ي

)6(

ولون���ي كلم���ا عق�����دوا وحّل�������وا

وبالع���ودة اإىل البيت الذي قال فيه »جوادي 

ن�سبت���ي« جند هنا ن�سبت���ه الهوائية، ثم يف قوله 

الثاين بالنت�ساب الرتابي اإىل احل�سام وال�سنان 

ق���ول اآخ���ر؛ اإذ يف ترتيب اجلمل���ة، »واأبي واأمي 

ح�سام���ي وال�سن���ان« وق���ال، »اإذا انت�سب���ا« فاإذا 

هن���ا ظرفية، يكون النت����ساب الرتابي ح�سورا 

مقرونا بزمن ال����سوؤال املت�سمن النت�ساب اإىل 

اأدوات املقاومة املختارة؛ اأي احل�سام وال�سنان، 

وق���د ج���اءت متاأخرة ع���ن الن����سب الأول، اإىل 

)3(  املرجع نف�سه، �س141.

)4(  ابن منظور: ل�سان العرب، ج2، مادة )جواد(.

)5(   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س129.

)6(   املرجع نف�سه، �س95.
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اجل���واد، وهذا بال ظ���رف، ولزم���ن، ول قيد، 

بل عل���ى اجلملة الإ�سمية الت���ي تفيد الثبات يف 

املخ���رب عنه. وهو ما يعلي من الن�سب الأول اإىل 

اجلواد/احلرك���ي عل���ى الن�سب املقّي���د بزمنية 

ال����سوؤال اإىل الرتاب���ي. ولعّل ه���ذا يرمي مبا يف 

حركية ال�سورة الهوائية من حرية وت�سام وعلّو 

ينتق���ل بال���ذات من حال���ة العبودي���ة اإىل حالة 

احلرية املطلقة يف حركية ال�سورة املذكورة.

ب���ل اإّن �سورة املقاوم���ة للعبودي���ة تتجّلى يف 

اإرادة قوي���ة جتع���ل اأ�سل خلقت���ه اأق���وى اأجزاء 

الأر�س مقاومة و�سالبة، وهي اجلبال، فيجعل 

قلبه اأ�سد يف خلقته من �سالبة اجلبال، وحيث 

يثبت لنف�سه بقاًء اأبدًي���ا، وهو ما يجعل الذهن 

ي����سري اإىل �سوؤال العرب اجلاهلين عن اجلبال 

للنب���ي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فاجلبال عن���د العربي هي 

اجل����سد ال�سام���خ القوي الب���ارز م���ن الأر�س، 

وه���ي ال����سورة املت�سامي���ة املقاوم���ة للهب���وط؛ 

اإذ ت����سّكل �سعوًدا عن �سفلي���ة الأر�س املوطوءة 

اأب���ًدا، {وي�ساألونك عن اجلب���ال، فقل ين�سفها 

، وه���و �سوؤال دّل على توتر وعي 
)1(

رب���ي ن�سفا}

ال�سائل يف اإمكانية زوال دليل الإرادة ال�ساهقة 

اأمامه، يقول عنرتة:

ِلق��تحُ من اجل�بال اأ�سّد قلًبا خحُ

)2(

وقد تفنى اجلبال ول�ستحُ اأفنى

ويظه���ر البي���ت العن���ف الكام���ن والغ�سب 

يف رنن ال����سورة حن انت���زاع ال�سمة الب�سرّية 

القلبية عن الفار�س املقاوم.

)1(   �سورة طه، الآية105.

)2(   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س141.

وم���ن مظاهر مقاوم���ة العبودي���ة، وتعطيل 

�سورتها النمطية ما قّدم���ه من �سورة الفار�س 

املقاوم���ة  ب���اأدوات  والت�ساق���ه  ل���ه،  املح���ارب 

ال�سلب���ة وتغيي���ب كل اأدوات الليونة واخل�سوع، 

ب���ل اإّن �سوره الفنية ل ت���كاد ت�ستمل على �سيء 

ِعل بدي���ال لها مدونة  م���ن اأعمال العبي���د، بل جحُ

كاملة ع���ن �سورة املقات���ل الف���ار�س ال�سنديد 

ال���ذي ل مي�ّسه ذك���ر العبيد. فف���ي �سورة عمل 

الف���ار�س مظاهر ترابية، تن���اأى به عن مظاهر 

العبي���د الرتابية، فالعبد عند الع���رب قد يعلق 

به م���ن الرتاب ما يك���ون نتيجة عمل���ه يف جمع 

احلط���ب اأو رعي املا�سية، غ���ري اأّن عنرتة ياأتي 

بال����سورة ال�سعري���ة لل���رتاب يف خ����سم عمله 

الفرو�سي، لتتحقق انتفائية العبودية عنه:

غ��ريحُ جمه���ول املكان اأنا يف احلرب العوانِ 

يف دجى النقع يراين اأينم�ا ن�ادى املن���ادي 

)3(

لفع�ايل �ساه����دان وح�س��امي مع قن�اتي 

 ه���و الغب���ار ال�ساط���ع، وه���و هنا 
)4(

والنق���ع

جعل انتف���اء �سواده بالغبار ال�ساطع بنور يجعل 

املنادي يراه و�سط الظالم، وهذا تو�سيف يجّر 

القارئ اإىل ا�ستح�سار حالة طيفّية للذات هنا، 

فال ي�سطع يف الظ���الم اإل الأ�سباح والأطياف، 

وه���و ما يقودن���ا اإىل فك���رة توي���ر احل����سور 

الرتابي املظلم املتوّق���ع على بدن ال�سواد و�سط 

الدجى اإىل ح�سور ن���وراين �ساطع بذات املادة 

املذك���ورة، م���ادة ال���رتاب. ويف ذل���ك ارت���ال 

)3(   املرجع نف�سه، �س145.

)4(  ابن منظور: مرجع �سابق، ج14، مادة )نقع(.
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باللون من �سواد اإىل بيا�س، وفيه متّثل ملقاومة 

العبودي���ة املتاأ�سل���ة ب�سب���ب ال����سواد. وتغي���ري 

لوظيف���ة الرتاب، وت�سام بها م���ن مزّية عبودية 

اإىل مزّي���ة حرّية، فالأطياف والأنوار حرة لأنها 

اأثريي���ة، وهو ما ي�سهد بغلبة ال����سورة الهوائية 

هنا مرة اأخرى على ال�سورة الرتابية.

وق���د انتف���ت �سوداوي���ة العبودّي���ة يف �سورة 

اأخرى حن قال:

لئن اأكحُ اأ�سودا فامل�سكحُ لوين

)1(

وما ل�سواِد جلدي من دواِء

وهنا يّتحد لون ال�ّسواد الذي هو ِعّلة العبودية 

ب�سواد اآخر م�سدره اأنثى الغزال التي يكون من 

�سّرته���ا عرب كتلة دموية ت�ستخ���رج منها، وهنا 

تنتف���ي علة ال�سواد الأمومية، ع���رب �سورة اأنثى 

الغ���زال، وبا�ستدع���اء اأثريي لعن����سر عطري، 

اكت�سب قيمته العالي���ة رغم لونه الأ�سود ب�سبب 

خا�سّيته الأثريّية، وه���ي �سورة هوائية حركية 

معتمدة عل���ى قاعدة مادية من غري الهواء هي 

احليوان.

وتتكاث���ر �سورة الف���ار�س يف مدّون���ة عنرتة 

ال�سعري���ة حت���ى لتع���ّد ملحم���ة، لتحم���ل �سوت 

املقاوم���ة والتغي���ري من منطي���ة العبودي���ة اإىل 

منطي���ة الفرو�سي���ة، فنج���د عن���رتة ي�سبغ على 

ذات���ه كل �سفات الفرو�سية، م�ستعينا بكّل �سور 

ال���رتاب ال�سلب���ة، واملقاوم���ة لإرادة الإن�سان، 

فالإن����سان هو الذي �سجن عن���رتة يف عبوديته، 

فانت����سر ل���كل اأ�سكال مقاوم���ة �سّجان���ه، وهو 

)1(   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س9.

ما جعله ميعنحُ يف و�سف ال�سالح مادته ال�سلبة 

الطّيعة يف يده، والتي مل تخ�سع لإرادة راف�سيه، 

فهو مل يكتِف بالنت����ساب اإىل هذه الأدوات، بل 

اأن����ساأ بينه���ا وبينه عالق���ة حب، ح���ن األب�سها 

�سورة الو�سيل���ة املحّقق���ة للفرو�سية، وهي حّبه 

لعبلة بنت عّمه، يقول:

فوددتُّ تقبيل ال�سيوف لأنها

)2(

ملعت كبارق ثغ�رِك املتب�ّسِم

وهنا، تتحّول الآلة احلادة القاطعة ال�سلبة، 

اإىل ف���م ل���ّن متب����ّسم، وت�سري م���ادة م�ستهاة، 

َقّب���ل؛ اإذ وّحد بينها وبن ج���زء لن طرّي من  تحُ

املحبوبة. ومن هذه العالقة ميكن تبّن احلرب 

كردي���ف للح���ب واحلرية عن���ده، فاحلرب بكل 

ما فيها من مقاومة للعدو، هي مقاومة للعبودية 

وو�سيلة حرية، لذلك كان �سعره عامًرا باأدواتها 

وو�سفه���ا، وكاأّن فيها م���ن ب�سرّيت���ه وانت�سابه، 

فيجعله ي�سحك ويبكي، يقول:

ي�سحكحُ ال�سيفحُ يف يدي وينادي 

)3(

وله يف بن��ان غ����ريي نح����يبحُ

واأّما احل���ب فهو حرب���ه الأوىل التي لأجلها 

خا�س حرب الرتاب والدم، وهو و�سيلته للحرية 

الكاملة؛ اإذ حق���ق فرو�سيته عرب حربه الأوىل، 

لك���ّن اكتم���ال حريت���ه وفرو�سيت���ه يف تقيق���ه 

الن����سر يف حربه يف حب عبل���ة والزواج منها، 

وه���و ما جعل �سورة حّب���ه ذات �سراعية اأخرى 

نتبّينها يف الأبيات الآتية:

)2(   املرجع ال�سابق، �س134.

)3(   املرجع نف�سه، �س15.
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����ّد اإذا ر�سَق��ت قل���بي �سه���اٌم من ال�سّ

وب�ّدَل ق�ربي ح��ادثحُ الده����ر بالبع�������ِد

لب�س��تحُ لها درع���ا من ال�س������رب مانع��ا

)1(

ولقيتحُ جي�َس ال�سوق منفردا وحدي

 
ٍ
فاملقاوم���ة هنا وو�سائلها ال�سلبة يف التحام

م���ع الذات الواعية التي تواجه معركة منفردة، 

والتف���ّرد الذي تعي����سه ب�سبب الإبع���اد والطرد 

انتقل اإىل م�ستوى تفّرد اآخر داخلّي يف مواجهة 

جي����س الأ�سواق، وهنا يحيلنا ذك���ر التفّرد اإىل 

�سور احلرب عن���د عنرتة التي يوؤّكد فيها دوما 

اأّنه مقاتل وحيد ثاب���ت، وهذا يعيدنا اأي�سا اإىل 

ال�سالب���ة الت���ي تت���وارد يف �سوره ويف تو�سيفه 

لنف����سه، وه���و ما يوّث���ق عالقت���ه بانت�سابه اإىل 

الأر�س ال�سلبة املقاومة. اإذن، عنرتة يف توّحد 

م���ع الأر�س، وال���رتاب، ولكن ب����سورة التحام 

ع لإرادة الإن����سان، و�سورة العبد  مق���اوم خم�سِ

النمطية لديه مواجهة بهذا اللتحام، وبحركّية 

ال����سورة الهوائية املنفلتة ب���ن �سوره الرتابية 

كما �سلف تو�سيحه.

احلرية واحلّب بني الرتاب والهواء 2 .

اإّن ال����سورة النمطّي���ة الت���ي تتواف���د عل���ى 

م�سامعن���ا هن���ا لتب���ّث ت����سكالت احلري���ة، هي 

�سورة الطائ���ر يف حماورة مع ال���ذات، و�سورة 

الطي���ف يف حماورة مع املحبوبة عبلة، ويف كلتا 

ال�سورتن من مادة الهواء تنحدران، وتمالن 

معنى احلرية والنفالت لإمت���ام التخل�س من 

)1(   املرجع نف�سه، �س45.

العقدة الأوىل عقدة العبودية. ولكّن احلب الآن 

هو الف����ساء احلربّي الذي تتدّف���ق فيه ال�سور 

ال�سعرية.

ولو نظرنا قليال اإىل �سورة الطائر يف مدونة 

عنرتة ال�سعرية �سنجد له ح�سوًرا كثيًفا، يتمّثل 

يف �سورة الغ���راب الأ�سود، الذي هو من املعلوم 

رمز للفقد والفرقة، لك���ّن حلم الطريان يحّول 

�سورت���ه النمطي���ة التي �سرب���ت يف قدمها منذ 

ة الّدفن الأوىل بن قابي���ل وهابيل، اأقول،  ق����سّ

ا�ستطاع حلم الط���ريان اأن يحّرر هذه النمطية 

الت�ساوؤمي���ة؛ لت�سبح و�سيلة ت���ّرك وتّرر من 

ثق���ل اجل�سد وعبودية الذات، ب���ل ويكون رفيًقا 

تاوره ال���ذات وت�ستك���ي اإليه الفق���د، ومن ثّم 

تكون يف توّحد ت�ساعدّي معه، يقول عنرتة بعد 

�سماعه خرب وفاة عّمه مالك:

ريان األ ياغراب البن يف الطَّ

)2(

اأعرين جناًحا قد عدم�تحُ بناين

وي�ستم���ّر احللم بالط���ريان، لتحّقق احلرية 

التام���ة والتنّق���ل ع���رب توظي���ف ذات ال����سورة 

النمطي���ة للطائ���ر، ولكنه هنا مل���ّوٌن بديع على 

غ�سن رطيب، ولتلّونه تاأتي ال�سورة يف حركّية 

مفارق���ة ب���ن ت�ساع���د متوتر يظه���ر احتمالية 

�سقوط���ه ب�سبب ثقل الل���ون الأ�سود، واللت�ساق 

بالن�سب الرتابي، فيقول:

ِعرين جناحَك وا�ستع�ر دمَي الذي 

اأف����ن�ى ول يف���ن�ى ل�ه ج�����ري��������انحُ

)2(   املرجع ال�سابق، �س143.
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ح��تى اأط��رَي م��س����ائال عن عبل������ة

)1(

اإن مي�ك���نحُ مث�ل����َي الط��������ي�رانحُ

فِذك���ر ال���دم، ا�ستح����سار ق���وّي للب�سري���ة 

احلائل���ة دون الط���ريان، ث���ّم ختم ال����سورة ب��� 

»اإْن ميك���ن« اأ�سعف ال�سعود وع���و�سه ب�سقوط 

للحلم قبل اإمت���ام مقاومته. وال�سورة النمطية 

احلركي���ة احل���ا�سرة هنا ه���ي �سورة احلمام، 

طائر الَفقد الذي جرت موؤان�سته مذ اأ�سطورته 

م���ع النب���ي نوح u يف بحث���ه امل�ستمر عن هديله 

الفقي���د، ويف فم���ه الغ����سن الرطي���ب غ����سن 

الزيت���ون ال���ذي ا�ستدل به عل���ى �سالح الأر�س 

. وهي 
)2(

ل�ستقبال النزول الب����سري من جديد

هنا يف منطيتها ت����سر لتكون بعيدة عن حلم 

الطريان، فتظهر يف َنوحها وهديلها بتكرارية، 

غري اأّن التماهي احل���ا�سل بن نحيبها ونحيب 

ال���ذات يظهرحُ انفكاك الذات من �سالبتها التي 

اأظهرته���ا ال����سور ال�سعري���ة الكثيف���ة لل�سالح 

مقاومته���ا  ال���ذات  تف���ارق  وهن���ا  واحل���رب، 

للعبودي���ة، عرب طائر ل ميّث���ل فيها احلرّية، بل 

يرّده���ا اإىل حزنها و�سجنها حن يثبتحُ عجزها 

ع���ن الطريان وع���ن احلرية، ب���ل اإّن الذات يف 

حواره���ا م���ع احلم���ام ل تتطلبحُ منه���ا اجلناح 

اأو الإع���ارة؛ لأّنه���ا يف حالة �سق���وط من طرياٍن 

غري متحّقق،

ولقد ناح يف الغ�س�����ون حمام 

)3(

ف�س��جاين حن�ي�ن����ه والنح�����ي�بحُ

)1(   املرجع ال�سابق، �س140.

ودللتها،  اجلاهلية  عن  العرب  اأ�ساطري  مو�سوعة  عجينة،  حممد  انظر:    )2(

�س302.

)3(   عبا�س اإبراهيم: مرجع �سابق، �س15.

وتاأت���ي �سورة النج���وم النمطي���ة يف علّوها 

لتظهر ال�سراعية مرة اأخ���رى واملقاومة للثقل 

الذي يل����سق الذات بالأر�س التي تنتمي اإليها، 

فال�سماء تلك العالية ال�سامية مبا فيها من جنوم 

ت�سّكل منطا بدئيا متوارًثا بكثافة، وتندمج هنا 

م���ع ال����سورة ال�سعرية ع���رب اختياره���ا مكانا 

لالرتق���اء، وم���ن ثّم تنطل���ق ال���ذات يف رحابة 

دومنا تديد،

م��ازل����تحُ مرتقًي�ا اإىل العل�����ي�اء

)4(

حتى بلغتحُ اإىل ذرى اجلوزاء

والرتق���اء يف اللغ���ة يك���ون درج���ة درجة يف 

ّل���م، ول يك���ون دفع���ة واح���دة، وكاأّن يف هذا  ال�سُّ

الت�سامّي تدّرج ومعاناة وت�سرّب لتحقيق الو�سول، 

ِرَف  والو�سول اإىل اجلوزاء، وه���ي جنم وبرج عحُ

بعل���ّوِه وارتفاعه، وهو اأك���رث النجوم ملعاًنا، ولكن 

ه���ذا الت�ساعد رغم قوته ل يحقق متام احلرية 

املرجوة لتحقيق الن�سر يف احلب، يقول:

مقام�ِك يف ج�����ّو ال�س��م����اء مكانه

)5(

وباعي ق�سري عن نوال الكواكِب

فم���كان املحبوب���ة هن���ا يف اإط���الٍق وع���دم 

تديد، وه���ذه الالمتناهية يف الت����ساع بعيدة 

ع���ن التحّق���ق الذي ح����سل رغ���م قوت���ه، وهو 

بالت���ايل ت�ساعد غري كاٍف، ولكّن الكفاية تعود 

مرة اأخرى للظهور يف �سورة اأخرى:

اأنا العبدحُ الذي �سع������دي وجّدي

)6(

يف�وق على ال�ّسها يف الرتفاع

)4(   املرجع نف�سه، �س8.

)5(   املرجع نف�سه، �س21.

)6(   املرجع نف�سه، �س79.
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وتت�سّدر ه���ذه ال�سورة اعرتافية بالعبودية 

التي هي عّلة ال�سقوط، ويظهر التحدي جلًيا يف 

ال����سورة حن تواجه ال���ذات يف عنف �سراعّي 

العبودي���ة عرب العرتاف به���ا يف جملة اإ�سمية، 

واجلملة الإ�سمية كما هو معلوم تدل على ثبوت 

املعن���ى وبعيدة ع���ن تغيريه، ثّم يك���ون املو�سول 

بجمل���ة ال�سل���ة �سورة حركي���ة هوائي���ة متّث���ل 

ت�ساعًدا متحدًيا كل الثبات يف اجلملة الإ�سمية، 

)�سعدي وجدي يفوق على ال�سها يف الرتفاع(، 

فال�سع���د جنم، والعمل واجلد مقرون به عنده، 

وهو يف ارتفاع م�ستمر ومقاومة لكل الثقل الذي 

يثبت الذات يف عبوديتها ويف انت�سابها لالأر�س، 

وتل���ك املقاومة جتّلت يف جماوزتها ملكان ال�ّسها 

وه���و النجم الذي عرف من جن���وم بنات نع�س 

ه���ا فليحمد اهلل  وق���د قيل، »َم���ن راأى جنم ال�سُّ

لم بحُعد  على ب�سره« ل�سعف نوره، وخلفة �سوئه عحُ

مكانه وارتفاعه. ومن ثّم ميكن القول اإّن ال�سور 

 املت�سلة بالنجوم ب���ن �سعود و�سقوط، وهو ما 

�ستغ���رب، فالنجوم يف حركية دائمة، ومنها  ل يحُ

عدحُ يف دورانه  ما ي�سق���ط �سهاًبا، ومنه���ا ما ي�سّ

وه���و ما مّثل حركة كونية قارب���ت حركة الذات 

الداخلية.

ومن ال����سور النمطية احلركي���ة التي تعود 

اإىل اله���واء، �سورة طيف املحبوبة الزائرة ليال 

للحبي���ب. ويف الطيف تكويٌن ن���وراين وروحاين 

اأثريي، وهو ح���ّر احلركة، يحقق حلم الطريان 

بال جناح، ول يحّده �سيء غري زمن الليل، وهنا 

جن���د احلري���ة املطلوب���ة يف ال����سورة ال�سعرية 

للمحبوب���ة، فلّم���ا ثقلت �سورة ال���ذات وحجبت 

ا�ستح����سار احلري���ة يف  عنه���ا احلري���ة، كان 

�سورة املحبوب���ة التي تتمّثل حريتها يف �سورتها 

الب�سري���ة، وكان متثلها للطيف اأق���رب لواقعها 

الب�سرّي احلّر، يقول:

وب����تُّ بط�����يٍف م��ن�ك ياع����بَل قانع��������ا

)1(

ولو بات ي�سري يف الظالم على خّدي

ف�سك���ون ال���ذات هن���ا للطي���ف وخ�سوع���ه 

حلركت���ه، وع���دم حماكات���ه، يف����سي انك����ساًرا 

وا�ستجاب���ًة وخ�سوًعا للعبودي���ة، لكنها عبودية 

للمحبوب���ة ولي����س لغريه���ا. ب���ل ت�سب���ح �سورة 

الطيف هذه تقوية لإرادة املقاومة والبقاء:

يا ع���������بلحُ لول اخلي�����الحُ يط���رق����������ني 

)2(

ق�س������يت لي���لي بالّن��������وح وال�س�����َه�ِر

غ���ري اأّن اخت�سا�س الطي���ف بالليل قّلل من 

مت���ام حرّيته رغم الهوائية الت���ي انت�سب اإليها، 

وبذلك تكون حرية ناق�سة يف زمانها العمودي 

ليل���ه  يف  ح�سوره���ا  تخت����سر  اإذ  الن����س؛  يف 

دون نهاره.

اخلامتة

يظه���ر مما �سبق، اأّن منهج با�سالر الظاهراتّي 

قابل للتطبيق على ال�سعر العربي القدمي، مع تكييف 

ال�سور النمطية وفق املعطى ال�سعري القدمي، وقد 

ارت���اأى البحث هن���ا على تقدمي النم���اذج النمطية 

الوا�سحة والتي ي�سهل على القارئ العادي اإدراكها 

�ْسِهمحُ يف تقوية احل�سيلة  دومنا اأي تعقيد، وهو ما يحُ

)1(   املرجع ال�سابق، �س45.

)2(   املرجع ال�سابق، �س67.
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اللغوية لديه، واإحي���اء الذائقة النقدية عنده، عرب 

ممار�سة القراءة الظاهراتية البا�سالرية للرتاث. 

ّدمت لبع�س ال����سور ال�سعرية  واإّن الق���راءة التي قحُ

يف �سع���ر عنرتة هي حتما تت���اج اإىل تو�سيع اأكرب، 

واإحل���اق ب����سور اأخ���رى عن ط���رح باق���ي عنا�سر 

اخلي���ال املادي فيه���ا، ولكّن البح���ث راأى الكتفاء 

بها لتو�سي���ح فكرة التطبيق القرائي اأوًل، ولتي�سري 

الأمر على القارئ العادي ثانيا.

اإّن م����سروع ق���راءة الن�س الرتاث���ي وفق املنهج 

الب���ا�سالري الظاهرات���ي ل ي���زال م�سروع���ا وليدا 

تنظريي���ة  درا�سات  هنال���ك  كان  واإن  تطبيقي���ا، 

للظاهراتية البا�سالرية �سابقة، لكّنها جاءت دومنا 

تطبي���ق على اأي مادة فنية عربية قدمية اأو حديثة. 

وتطم���ح هذه الدرا�سة لإلق���اء �سوء اأويّل على هذا 

امل�سروع؛ لتقّدم منهًجا مرًنا يقّرب القارئ العربي 

من الن�س القدمي، ويرثي اللغة التداولية يف الوقت 

ذات���ه. وهذا يحت���اج اإىل املزيد م���ن �سبط املنهج 

الب���ا�سالري، وتقومي بع�س الثغرات الفل�سفية فيه، 

وتكييفه مع هوية الن�س العربي القدمي واحلديث.
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