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النص في التراث النقدي عند العرب :املفهوم ...واإلبداالت
د .يوسف اإلدريسي

ملخص البحث
ساد مصطلح النص األددبي على حنو ملحوظ يف النقدد الددي ،وأدى ظهدور
العلوم املهتمة دبدراسة اخلطاب وتطورها إىل تنوع دااته املفهومية وتعددت تأويالتده
وحتديداته النظرية كما مكن الوعي دبكينونته وجوهره اللغوي من التساؤل حول :مدا
الذي حيد ماهيته النصية ومقوماته وعناصره األددبية؟
وقد ادعى دبعض الدارسني احملدثني غياب تصدور مفهدومي للدنص يف الدرتاث
النقدي عند العرب وهو ادعاء نتج عن ضعف إملامهم دبالرتاث النقدي والبالغي عند
العرب وشدة انبهدارهم دبداملناتات النظريدة واملنهايدة والتطبيقيدة يف مقاردبدة الدنص
وحتديد ماهيته مستدلني على ذلك دبالدالة اللغوية العادية والسطحية لكلمة "نص" يف
املدونات اللغوية ومعتزين رأيهم دباقتصار التصور العردبي القديم للشعر على مستوى
اجلملة والبيت الشعري وعدم جتاوز حديثهم يف أحسن األحوال القطعة الشعرية.
ودبغاية حب ،ذلك والرد عليه سيسائل البح ،مفهوم النص يف املنات الشعري
والنقدي والبالغي عند العرب قدميا متادبعدا تتلدف التحديددات والتصدورات الد
قاردبت النص دباعتبداره آليدة إنتاجيدة و عدال تواصدليا لده كينونتده اخلاصدة والفريددة
ومستقصيا تتلف الطبقات الدالية والتداولية املرتسخة يف ذاكرة "كلمة نص" للكشدف
عن التصورات النظريدة واجلماليدة الراسدخة يف التنويعدات ااصدطالحية وإدبدداات
املفهومية للنص وال من شأنها دبيان أن العدرب كدان دم تصدور مفهدومي واضدح
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ودقيق للنص وهو تصور انطلق من املفهوم الديين للنص القرآني واملدوندة الديثيدة
لكنه سرعان ما وسع ذلك املفهوم ليشكل رؤية جديددة تالمدج جواندي هيكليدة يف
النص تهم شكله اخلطي وأساسه البنائي وحتدد أنواعه التعبريية ومستوياته األسلودبية
والرتكيبية.
كما ينشد البح ،دبيان أن ذلدك التصدور حكمتده يف دبعدض مسدتوياته و لددى
دبعض الشعراء والنقاد والفالسفة العرب خلفية جسدانية تتااوز النظر يف تقاطعدات
النص عامة واألددبي خاصة مع الفنون اجلميلة البصرية والسمعية كاملوسيقى والنحت
والرسم ...لتشمل الكينونة البشرية يف حتققها اجلسدي...
كلمات مفتاحية :النص علوم اخلطاب نقد قديم إدبداات املفهوم اجلسد الشعري.
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تقديم
يعد النص عامة والنص األددبي خاصة من أدبرز املصطلحات ال سادت على
حنو ملحوظ يف اخلطاب النقدي املعاصر .وقدد تطدورت دااتده املفهوميدة وتعدددت
حتديداته النظرية يف السنوات األخرية نتياة تطور العلدوم املهتمدة دبدراسدة اخلطداب
ونضج آلياتها التحليلية :كاللسانيات والسيميائيات واألسلودبية وغريها؛ إذ وقفت هذه
العلوم عند "النص" دباعتباره مدونة كالمية تسداءلت مدا الدذي حيقدق كينونتده املاديدة
وحيدد ماهيته اللغوية ومقوماته التعبريية وخصائصه التواصلية كما انشغلت دبالبح،
يف طبيعة العناصر ال حتقق شرط األددبية يه؟
ولئن كان اخلطاب النقدي قد استطاع أن يرسي تصورات مفهومية كربى حتدد
اخلصائص األسلودبية واحملددات اللغوية والشكلية والتعبريية للنص قد ادعى دبعدض
الدارسني احملدثني غياب تصور مفهومي له يف الرتاث النقدي عند العرب وهو ادعاء
نتج عن ضعف إملامهم دبالرتاث النقدي والبالغي عند العرب أو جهلدهم دبده وشددة
انبهارهم دباملناتات النظرية واملنهاية والتطبيقيدة لددى الغدرب وقدد اسدتدلوا علدى
ادعائهم ذاك دبالدالة اللغوية العادية والسدطحية لكلمدة "ندص" يف املددونات اللغويدة
أمجعوا على أن تصورات العرب القدامى ظلت حمصورة يف اجلملة والبيت الشعري
دبل ويف املقطدع الشدعري أحياندا ومل تتااوزهدا إىل البنيدة الكليدة للقصديدة واخلطبدة
وغريهما من أشكال التعبري النصي ال شاعت يف الثقا ة العردبية اإلسالمية.
ودبغض النظر عن كون هذا املوقف يه كثري من التاين على حضدارة تأسسدت
كينونتها الوجودية وترسخت خصوصيتها الثقا ية على ممارسة نصية واعية واحتلدت
الكتادبة يها –دبوصفها لظة رقي دبالتواصل اللغوي من مسدتوى التعدبري الشدفاهي إىل
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التعبري اخلطي والتواصل الرمتي -حيتا دبارزا يالحظ أن كل حب ،يف مفهدوم الدنص
يف الرتاث العردبي اإلسدالمي عامدة ويف النقدد والبالغدة العدردبيني القددميني خاصدة
يتااوز املمارسة التعبريية املدونة عند العرب مبختلدف أشدكا ا وأنواعهدا وا يقدف
عند دبنياتها وخصائصها ليسائلها يف طرائق انتظامها وتشكلها وانبنائها سديظل جداهال
دبها ومن مثة تادبعا لآلراء والتصورات ال تدعي –عن جهل أو عن موقف مغرض-
غياب تصور مفهومي واضح ودقيق للنص عند العرب كما سيكون عاجتا عن هدم
تلك املمارسة يف سياقاتها التارخيية واملعر ية وخلفياتها التواصلية.
بإنعام النظر يف النتاج الثقايف العردبي القديم ميكن مالحظة وجدود عديدد مدن
األشكال التعبريية كانت ا حمدداتها البنائية وخصائصها الشدكلية واألسدلودبية املتفدق
عليها منذ عهود سحيقة يف العصر اجلاهلي وهي أشدكال سدادت عندد العدرب مندذ
اجلاهلية وتنوعت دبني الشعر والرجت والساع واخلطادبة ...وغريها من اخلطادبات ممدا
يد ع إىل التساؤل :كيف ميكن تفسري شيوع نتاجات نصدية متنوعدة مبواصدفات دبنائيدة
حمددة ومتطادبقة من شعر ورجت وساع وخطبة ومواثيدق وعقدود ومعاهددات وهدي
"النصوص" ال كاندت تندتظم –كدل حسدي نوعهدا وشدكلها -و دق طريقدة متطادبقدة
ومتماثلة وتسري على منهاية واحدة يف الكتادبة والبناء والتعبري يف شبه اجلتيرة العردبية
املرتامية األطراف ويف املمالك واإلمدارات احمليطدة دبهدا الد كاندت تدتكلم دباللسدان
العردبي (الغساسنة واملناذرة)؟ وهل وصلت إىل ما وصلت إليده مدن طدرا خاصدة يف
التشكيل األيقوني للكتادبة ودبنيات ااستهالل والبسط واانتظام واخلتم نتياة مصاد ة
حمضة أم دبفعل شيوع وعي دببعض أسدج الصدياغة النصدية ومرتكتاتهدا ودبنداء علدى
أساس تذوقي – حتى ا نقول نظري ومعدريف -وجده عدل الكتادبدة ورعداه خاصدة
دبالنسبة للشعر الذي كان ديوان العرب؟
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ودبغاية حب ،ذلك ومتادبعة املالمح األوليدة والعميقدة الد قدام عليهدا الدوعي
النصي عند العرب سيتادبع البح ،الراهن مفهوم النص يف املنات الشعري والنقددي
والبالغي كما سيقف عند تتلف التحديدات والتصورات الد قاردبدت –دبددرجات
متفاوتة ومن زوايا تتلفة -النص دباعتبداره آليدة إنتاجيدة و عدال تواصدليا لده كينونتده
اخلاصة والفريدة املميتة له عن غريه من أشكال التعبري الكالمي وغري الكالمي كمدا
سريصد التصورات النظرية واجلمالية وسيتادبع اإلدبدداات ااصدطالحية الد تتصدل
مبفهوم النص وال من شأنها تأكيد أن العرب كان م تصور واضح ودقيق له وهو
تصور تشكلت أنويته األوىل يف تعبرياتهم النصية املبكرة وترسخت مع املفهوم الديين
للنص القرآني واملدونة الديثية لرتتقي دبعد ذلك -نتياة عوامل كرية ومجاليدة -إىل
رؤية دقيقة وعميقة تالمج جواني هيكلية يف النص تتصدل دبشدكله اخلطدي وأساسده
البنائي وحتدد أنواعه التعبريية ومستوياته األسلودبية والرتكيبية.
كما سيربز البح ،أن ذلك التصور حكمته يف دبعدض مسدتوياته ولددى دبعدض
الشعراء والنقاد العرب خلفيدة جسددانية تتاداوز النظدر يف تقاطعدات الدنص عامدة
والنص األددبي خاصة مع الفندون اجلميلدة البصدرية والسدمعية كاملوسديقى والنحدت
والرسم وغريها لتشمل الكينونة البشدرية يف حتققهدا اجلسددي وهدو مدا يتالدى يف
تشبيههم القصيدة يف دبنائها النصي ومتاسك مكوناتهدا اللغويدة وعناصدرها األسدلودبية
دبقوام اإلنسان وأعضائه اجلسدية إىل حد أصبحت يده عنددهم جسددا لييليدا قدائم
الذات حتاكي مقاطعه وأجتاؤه ووظائفهما أعضاءه اجلسدية أخذوا يتحددثون عدن
كينونة جسدية للقصيدة متماهية مع الذات اإلنسانية ...وقبدل تنداول كدل هدذا وذاك
جيدر الوقوف أوا عند مفهوم النص يف اخلطاب النقدي املعاصر.
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مفهوم النص األدبي يف اخلطاب النقدي املعاصر:
األدب  -دبالدرجة األوىل -ندص تتحقدق كينونتده دبواسدطة نظدام خداص مدن
العالقات البنيوية واألمناط اللغوية واألساليي التعبرييدة .وإذا كدان مصدطلح الدنص
يشري «إىل سلسلة مرتادبطة من جماميع اجلمدل وامللفوظدات الد تشدكل وحددة دبفعدل
متاسكها اللساني والدالي»

()1

إنه ميثل «إشكالية معقدة وكدبرية يف النقدد الددي،

وذلك ألنه مل يعد يقتصر علدى دااتده املعاميدة وااصدطالحية املعرو دة دبدل را
يكتسي داات جديدة ويتداخل مع عدد من املصطلحات اجملاورة مثدل مصدطلحي
اخلطاب  discoureوالعمل أو األثر األددبي .)2(»Work
وقد ظهر ااهتمام دبالنص عامة والنص األددبي خاصة نتياة األحبداث الرائددة
ال قدمتها اللسانيات املعاصرة مبختلف اجتاهاتها وما أسفرت عنه من تطدور للعلدوم
املهتمة دبدراسة اخلطاب ونضج آلياتها التحليلية كالسيميائيات واألسلودبية وغريهدا؛ إذ
وقفت هذه العلوم عند النص األددبي دباعتباره ظاهرة لغوية تساءلت :ما الذي حيددد
ماهيته النصية؟ وما مقوماته وعناصره األددبية؟ أسفرت تساؤاتها عن دبروز اجتاهات
ومقاردبات متعددة للبنيات اللغوية للنص ومن مثة تبلور حتديدات مفهومية تتلفة له
حاول كل واحد منها أن يركت على اجلواني واخلصائص ال دبدت مهمة يف تصوره.
وتفيد متادبعة تلك املقاردبات وااجتاهات أن تقديم جواب جدي على التسداؤل
املتعلق دبالسمات املميتة للنصوص األددبية مرهدون أساسدا دبالتسداؤل عدن خصدائص
النصوص دبصفة عامة وخصائص استعمال اللغة دبصفة أعم .وقد احدظ دان ديدك
 Van Dyckأن هددذا األمددر يقتضددي عدددم ااقتصددار علددى اسددتخراج اخلصيصددات
"الداخلية" للنصوص وحتديد تتلدف البنيدات الد تنطدوي عليهدا دبدل جيدي البحد،
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يف مميتاتها "اخلارجية" أيضا وذلك عن طريق دراسة الظروف ال حتكمت يف ظهورهدا
ضمن سياقات خاصة وإدبدراز وظائفهدا وآثارهدا ضدمن هدذه السدياقات مدع حتديدد
العالقات القائمة دبني النص (دبنية النص) والسياا الذي أنتج يه(.)3
وحني متادبعة تعريفدات الدنص يالحدظ أنهدا ذهبدت مدذاهي شدتى يف تعديني
خصائصه النصية ومكوناته التعبريية وأسسه التواصلية وأن كل تعريف منها يعرب عن
وجهة نظر خاصة وتصور مغداير .وقدد تتبدع حممدد مفتدا تتلدف تلدك التعريفدات
والتصورات استخلص منها ستة عناصر حتدد جمتمعة ماهية النص هي أنه :مدوندة
كالمية وحدث وتواصلي وتفاعلي ومغلق وتوالدي( .)4في تصوره أن األساس
الكالمي للنص جيعله تتلفا عن غريه من أشكال التعبري األخرى غري الكالميدة :مدن
صورة وتوغرا ية أو رسم أو عمارة أو لباس ومتمايتا عنها ألن الكاتي -ودبالرغم
من أنه يستعني أحيانا دبرسدم الكتادبدة و ضدائها وهندسدتها يف التحليدل -إا أن تلدك
األشكال تظل داخل الدنص جمدرد وسدائط ووسدائل لددم الدنص -دباعتبداره مدوندة
كالمية -وتساعده يف حتقيق دبعض غاياته التواصلية كما أن حتققه يقع يف زمان ومكان
معينني مما جيعله حدثا وهدو مثدل الددث التدارخيي ا يعيدد نفسده إعدادة مطلقدة
وحبدوثه وطريقة تشكله يصبح تواصليا يقدوم دبدإدبالم معلومدات ومعدارف وينقدل
جتارب معينة إىل املتلقي األمر الذي تنتج عنه قيمته ووظيفتده التفاعليدة إذ الوظيفدة
التواصلية للغة ليست هي كل شيء ثمدة وظدائف أخدرى للدنص اللغدوي أهمهدا
الوظيفة التفاعلية ال تقيم عالقات تفاعلية اجتماعية دبني أ راد اجملتمع وحتا ظ عليها
كما أن النص يظل مغلقا من خالل مسته األيقونية ال حيددها شكل الكتادبة وجيعل
لكل نص دبداية ونهاية وهو دباإلضا ة إىل هذا وذاك ا ينبثق من عدم دبل يتولدد مدن
أحداث تارخيية ونفسانية ولغوية وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى احقة له(.)5
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ودبالرغم من احملاولة ا امة ال مجع من خال ا حممد مفتا شتات تتلف التحديددات
والتصورات قد ظل مفهوم النص عصيا على الضدبط والتحديدد دبدالنظر إىل مجلدة
خصائصه ومميتاته وهو ما ميكن مالمسته دبالوقوف عند إسهامات الشعريات الديثة.
وتعترب تصورات رومان ياكبسدن  Roman Jakobsonمدن أدبدرز اإلسدهامات
ال أغنت دبها اللسانيات الديثة املقاردبة النظرية للنص عامة والنص األددبي .ويندرج
مفهومه للنص ضمن دراسته الوظيفية للغة خالل مرحلة موسدكو ويف دبدايدة مرحلدة
دبرام .وقد شكل التمييت خالل املرحلتني معا دبدني الوظدائف التواصدلية للغدة اليوميدة
ولغة الشعر دبداية الفصل «دبني الوظيفة التواصلية للغات العلمية واانفعالية ال تتميت
دبتوجهها حنو املدلول ودبني الوظيفة الشعرية ال ُيعَرب عنها دبالتوجه حنو الدليل دبوصفه
دليال»(.)6
وإذا كان ذلك يعين أن اهتمامه دبتحديدد ماهيدة الدنص األددبدي ينددرج ضدمن
انشغال عام يعنى دبالنظر يف اجلاني التواصلي ملختلف مستويات اخلطاب اللغوي إن
حتديده للنص األددبي مت يف ضوء إدبراز جممل الصفات ال تشرتك يها مجيدع األعمدال
األددبية ومتيتها عن سواها وذلك عرب حتديد عنصر األددبيدة يهدا .ذلدك أن موضدوع
علم األدب حسي قولتده الشدهرية «لديج هدو األدب وإمندا األددبيدة»

()7

واملقصدود

دباألددبية هنا تتلف املقومات والعناصر ال جتعل من عمدل مدا عمدال أددبيدا وتتمثدل
أساسا يف اخلصائص البنيوية والوظائف الشعرية ال متيت مكوناته الصوتية والرتكيبيدة
واإليقاعية.
من مثدة يتحددد مفهدوم ياكبسدن للدنص األددبدي دباعتبداره رسدالة ذات غايدة
تواصلية انطالقا من الوظائف الست ال وضعها للتواصل اللغوي وهدي :الوظيفدة
اانفعالية وتتعلدق دباملرسدل والوظيفدة اإل هاميدة وتتصدل دباملرسدل إليده والوظيفدة
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ااتصالية وترتبط دبالقناة ال تتم عربها الرسالة والوظيفة املرجعيدة وتهدم السدياا أو
املرجع والوظيفة اللسانية الواصفة وتتعلق دبسَنَنِ التخاطي والوظيفة الشعرية وتركت
على الرسالة دبصفتها رسالة وعلى وسيلتها اللغوية يف مجيع مظاهرها ووجوهها(.)8
حسي ياكبسن يب ،املرسل رسالة إىل متلقي وتتطلي الرسدالة حتدى حتقدق
مهمتها سياقا حتيل إليه وشفرة واتصاا وانطالقا من حتليله ذه الوظائف يشدري إىل
أن النص األددبي خطاب مغاير للخطادبات اللغوية األخرى دبالنظر إىل وظيفته الشعرية
ألنه ا يستهدف غاية تواصلية تروم اإلخبار وإمنا هو "صياغة مقصودة لدذاتها" ذلدك
«أن الوظيفة الشعرية تقوم على لفت اانتباه إىل الرسدالة دبصدفتها رسدالة واألخدرية
تكرر دبانتظام وحدات متعادلة .فدي الشدعر مدثال تتحدول املقداطع أو الندربات إىل
وحدات وزنية ومن ثدم مل يعدد األمدر يدرتبط دبدنظم دائدل وحسدي وإمندا دبدإدبراز
توازنات أو تعادات يف التسلسل املنطقي نفسه»(.)9
وإذا كان مفهوم ياكبسن للنص األددبي يركت أساسا على حتديد مقوماته األددبية
إن الناقدة البلغارية جوليا كريستيفا  Julia Kristevaا تقدف دبدالنص عندد حددود
انغالقه اللغوي واكتفائه دبذاته البنيوية دبل تدرجه ضمن مشروعها السيميائي العدام
وتنظر إليه يف إطار عالقته دباإلنسان واجملتمع والتداري دبوصدفها نصوصدا مرجعيدة ا
ميكن للعمل األددبي إا أن يدخل معها يف عالقة حوار أو تناص .Intertextualité
ويف رأيها يتحدد مفهوم النص دباعتباره جهازا خيرا اللغة يعيد توزيع نظامهدا
عن طريق الردبط دبني كالم إدبالغدي يدروم اإلعدالم املباشدر ودبدني أمنداط عديددة مدن
امللفوظات السادبقة عليه أو املتتامنة معه

()10

األمر الذي يعين أن الدنص –وكدل ندص

ما– ميتص أجتاء من نصوص أخرى سادبقة أو معاصرة ويستثمرها لسدادبه لتشدتغل
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ضمن أ قه األددبي اخلاص .النص عادة ا يتشكل من عدم وا يظهر من رام وإمنا
ينالي «يف عامل مليء دبالنصوص األخرى ومن مثدة إنده حيداول اللدول حمدل هدذه
النصوص أو إزاحتها من مكانها .وخدالل عمليدة اإلحدالل أو اإلزاحدة هدذه وهدي
عملية ا تبدأ دبعد اكتمال النص وإمنا تبدأ منذ لظات للق أجنته األوىل وتستمر دبعد
تبلوره واكتماله –قد يقع النص يف ظل نص أو نصدوص أخدرى وقدد يتصدارع مدع
دبعضها .وقد يتمكن مدن اإلجهداز علدى دبعضدها ا خدر .وتدرتك جددليات اإلحدالل
واإلزاحة هذه دبصماتها على النص(.)11(») ...
يعد مفهوم التناص عنصرا مهما يف حتديد ماهية النص األددبي عند كريستيفا؛ إذ
إن كينونة كل نص عامة ونص أددبي خاصة تتحدد يف تصورها من خدالل تناصده أو
تعالقه مع ملفوظات سادبقة؛ والتناص عندها« :ترحال للنصوص وتداخل نصي في
ضاء نص معني تتقاطع وتتنا ى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصدوص أخدرى»

()12

مما يبيح القول إنه قانون جوهري يف عملية البنداء النصدي ألن كدل النصدوص «تدتم
صددناعتها عددرب امتصدداص ويف ا ن نفسدده عددرب هدددم النصددوص األخددرى للفضدداء
املتداخل نصيا»( .)13ومن شأن هذا القول أن يضعنا أمام اتساع جمال القل التناصدي
وذلك عرب ااهتمام دبالنصوص املودعة يف رحم نص مركتي مدا دباعتبارهدا متضدمنة
خلطادبات اجتماعية تتلفة ألوانها مما جيعل التناص ليج جمرد وجدود ندص احدق يف
عالقة مع نص سادبق أو متتامن أعاد كتادبته دبل يصبح عالقة دبني كل ما يتشكل كنص
وما هو خارج عنه ومن هذا املنطلق يكتسي مفهوم الدنص مشدروعية اتسداع جمالده
ليشمل كل نتاجات اإلنسان دبصفتها دليال إيديولوجيا ميكن حتليل ميكانيتماته مبفهوم
التناص(.)14
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ودبناء على ذلك يتضح أن منتج النص ا يكتي تلقائيا من ذاته واعتمادا على
ردانيته وطاقاته اإلدبداعية ولكنه يستلهم -دبوعي أو دبدون وعدي -وسدائل أسدال ه
حموا الواقع من واقعيته ليعكسه على مستوى النص انعكاسا تغدو مرآتده مكسدورة
وهو يف ذلك يوظف خريطة موروثه الثقايف وااجتماعي ألنه« :ا كاك لإلنسان مدن
شروطه التمانية واملكانية وحمتوياتهما ومن تارخيه الشخصي أي من ذاكرته»(.)15
ويقوم النص األددبي يف تصور كريستيفا على أساس ثنائية النص الظاهر/النص
التوليد :ا لنص الظداهر لفظدي يتمظهدر مدن خدالل املسدتويات الصدوتية والرتكيبيدة
والدالية؛ أما النص التوليد يتم تكوينه من خالل عمليات ا ددم والبنداء والتحويدل
ال تلحق البنيات العميقة للملفوظات دبشكل يربز إنتاجية األثر وقادبليتده للقدراءات
املتعددة مادام النص ملكا للاميع وليج يف مقدور أي كان ادعاء امتالك حق حتديد
معناه األحادي الدقيق وهو األمر الذي نبه عليه روان دبارط .Roland Barthes
ذلك أن مفهومه ملصدطلح الدنص األددبدي ينددرج يف سدياا رده علدى ااجتداه
الكالسي يف النقد وجتاوز تصوره التقليدي للعمل األددبي كما أنه يقوم على املقارندة
دبينه ودبني مفهوم "العمل األددبي" وإدبراز متاياه وخصائصه يف عالقته دباألخري .ويف هدذا
السياا احظ صدربي حدا ظ أن مفهدوم الدنص عندده متخدض عدن إعدادة نظدره يف
العالقات القائمة دبني العمل األددبي من جهة والكاتي والقارئ واملؤلدف مدن جهدة
أخرى وقد أدى دبه ذلك إىل استنتاج أن الفرا دبني مفهومي العمل والدنص األددبديني
يعود إىل «أدبعادهما املنهاية والشكلية واإلشارية وعالقتهما مبسألة األصل والتعدديدة
واملتعة والقراءة»(.)16
خال ا للعمل األددبي ا يعد النص شيئا ملموسا وحمددا هو حيتاج دباستمرار
إىل الربهنة عليه وتبينه دباستمرار لكونه «يبلور نفسه و قا جملموعة معينة من القواعدد
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إنه ا يوجد إا يف اللغة .هو كتادبة نشداط إنتداج وهدذا يعدين أن الدنص ميكدن أن
يتااوز العمل أن ميتد عدرب عددة أجدتاء وأن يتشدكل يف مراحدل وصدور وأشدكال
تتلفة»( .)17كما أن النص األددبي ا ينحصر ضدمن التقسديمات املعرو دة لاجنداس
األددبية وا يتقيد دبالدود القائمة دبينها ألن ما ميكنه مدن ااسدتمرارية «قدرتده علدى
اإلطاحة دبكل التقسيمات السادبقة عليه وتدمريها ومراوغتها( ) ...دالنص هدو الدذي
خيرتع الدود وهو الذي جيرتحها ويعصف دبها .إنه يؤسج نفسه يمدا وراء الددود
املفروضة ويعيد دائما حتديد ذاته من خالل هذا التااوز املستمر ومن خالل طاقتده
الفذة على ااستبعاد»(.)18
وعلى املستوى الدالي يعد النص األددبي إشارة مفتوحة على عدد غدري متنداه
من املشريات واملضامني يف حني «أن العمل األددبي إشارة مغلقة على مشري قد يكون
عرضة لعدد من التفسريات احملدودة الد تتسدم دبالثبدات كدل مدرة؛ دبداانغالا .إنهدا
الالنهائية يف مقادبل احملدودية»( .)19ودبذلك يكتسي النص األددبي قيمته وخصوصديته
من تنوع معانيه وانفتاحه على عدد غري متناه من القراءات والتدأويالت يقدول دبهدذا
الصدد ) ...(« :إن تعريف األثر األددبي ذاته يتغري :هدو مل يعدد واقعدة تارخييدة وإمندا
أصبح واقعة أنثرودبولوجية نظرا ألن أي تاري ا يسدتنفذه كمدا أن تندوع املعداني ا
يرتتي عن نظرة نسبية إىل العادات اإلنسانية وا يدل علدى ميدل اجملتمدع إىل اخلطدأ
وإمنا يدل على استعداد األثر األددبي لالنفتدا  .وكدون األثدر ميتلدك يف وقدت واحدد
معاني متعددة ذلك ناتج عن دبنيته وليج عن عطي يف عقول من يقرؤونه»(.)20
خال ا لتصورات النقد الكالسي الذي توهم أن كل عمل أددبي ينطدوي علدى
معنى ثادبت وحمدد وأن مهمة الناقد تنحصر يف اكتشا ه وإدبرازه وتفسريه وعلى نهدج
الشددكالنيني الفرنسدديني اعتددرب روان دبددارط أن الددنص األددبددي معطددى غددري مغلددق
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أو مكتمل املعنى وإمنا هو نظام من العالمات والرموز اإلحيائيدة املنفتحدة واملتادددة
ال توحي مبعاني تتلفة لإلنسان الواحد ذلك أن لكل نص عددا وا را من املعداني
وأن معانيه وتأويالته تتعدد حسي تعدد قرائه واخدتالف شدروط قراءاتده وسدياقاتها
التارخيية واملعر ية؛ إذ إن النص يف تصوره ليج موضدوعا ولكنده عمدل واسدتخدام
وهو ليج جمموعة من اإلشارات املغلقة احململة مبعنى جيي العثور عليه ولكنه حادم
من ا ثار ال ا تكف عن اانتقال.
وانطالقا من ذلك أكدد أن مدن شدروط تعددد معداني الدنص األددبدي وتندوع
تأويالته التخلص من سلطة املؤلف ووضع حد لتدخله يف توجيه عملية قراءة الدنص
وحتديد قصده العالقة –أي عالقة األدبوة– دبني النص وصاحبه تنتهي مبارد إخراجه
إىل الناس وتقدميه للقراءة إذ يوكل دبعد ذلك أمر حتديد معناه إىل القراء ويصبح مدن
حقهم وحدهم تأويله وتفسريه إا أن ذلك ا يعين أن املؤلف يفقد حدق العدودة إىل
النص والتعليق عليه دبعد كتادبته دبل األمر يظل مكفوا له ولكن دباعتباره جمرد ضيف
على النص مثله يف ذلك مثل دبقية القراء ا خرين ألن «األنا ال كتبت النص ليست
أنا حقيقية وإمنا أنا ورقية»(.)21
ومن املالحظ يف هذا السياا أن التصور املفهومي للدنص األددبدي لددى دبدارط
يتقاطع مع شبكة من املفاهيم املركتية يف نسقه النظري واملنهاي وينبين عليهدا كالنقدد
وعلم األدب والقراءة كما يلتقي أيضا مع مفهوم النص األددبي عند الناقد البلغداري
تت طان تودوروف .Tzvetan Todorov
يعد تودوروف أحد أدبرز النقداد الشدكالنيني وقدد متيدت حتديدده ملاهيدة الدنص
األددبي دبالرتكيت على نسقه اللغوي الفريد ودبنياتده الدداخلي فدي رأيده« :إن مفهدوم
النص ا يتموضع يف نفج مستوى اجلملة (أو العبارة أو املركي) ودبهذا وجي متييدت
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النص عن الفقرة ال هي وحددة مطبعيدة جملموعدة مدن اجلمدل( ) ...يتحددد الدنص
دباستقالله وانغالقه( ) ...وهو يشكل نسقا ا جيي مماثلته مع النسق اللغوي دبل جيي
وضعه معه يف عالقة جتاور وتشادبه معا» .

()22

معنى ذلك أن مفهوم الدنص يف تصدوره يتحددد انطالقدا مدن مبددأ انغالقيتده
واكتفائه دبذاته إذ إنه« :صياغة تعبريية مقصودة لذاتها تتحقق دبني تتلف عناصدرها
عالقات انساام وتناغم تكسبها هوية جديدة يصبح النص حينها يف مستوى خلدق
قوانينده الرمتيدة واإلشددارية الداخليدة دبشددكل يدد ع إىل ااعتقداد دبأندده مسدتقل متددام
ااستقالل عن قوانني اللغة الطبيعية وعن املتداول من مكوناتهدا الصدوتية والنظميدة
والدالية»(.)23
إذا كان هذا التصور حيتم ااستغناء أثناء التحليل عن اعتماد املرجعية اخلارجية
للنص لكونها ذات طبيعة خارج لغوية إنده يلمدح إىل املعيدار األسداس الدذي مييدت
النصوص األددبية عدن اخلطادبدات العاديدة إذ يف تصدور تدودوروف يسدمح اخلطداب
العادي للمتلقي دبإدراك معناه دبشكل مباشر دون أن يكون هدذا اخلطداب قدادرا علدى
البناء دبذاته يف استقالل عن أي سند معنوي يف حني يكتفي اخلطداب األددبدي دبذاتده
ويستوقف املتلقي دبلغته وطريقة انتظام دبنياته الصوتية والرتكيبية واألسلودبية لكونه ا
حييل إىل أي واقدع مدادي أو معطدى خدارجي وإمندا حييدل إىل ذاتده ونسدقه اللغدوي
وخصائصه التعبريية وهو ما يشكل أساسه األددبي وخصوصديته اجلماليدة .يتدبني ممدا
سبق أن مفهوم النص عرف يف الشعريات الديثة واملعاصدرة حتدوات هامدة قاردبدت
خصائصه التعبريية ومقوماته اللغوية ودبنياتده الرتكيبيدة واألسدلودبية وهدي حتدوات
نتات عن التطورات ال عر تها علوم اخلطاب وما أمثرته من وعدي دبقيمدة الدنص
وخصوصياته املتعددة واملتفاوتة؟ والسؤال الذي يطر نفسه دبإلا هنا :هل كان عند
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العرب تصور نظري ومنهاي للنص؟ دبل هل كان عنددهم وعدي دبدالنص كممارسدة
تعبريية ا مقوماتها املرتبطة دبالصياغة والتأليف والكتادبة؟ وإذا كان األمر كذلك متى
ظهر ذلك؟ هل ظهر مع دبدايات نشأة ثقدا تهم أو يف لظدة متدأخرة حدني احتكداكهم
دباألمم والثقا ات األخرى؟
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النص يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب:
املفهوم وإبداالته
جيد املتتبع ملفهوم "النص" يف الرتاث العردبي اإلسالمي صعودبة كبرية يف الوقدوف
عند مصطلح واحد دقيق وحمدد له وهي صعودبة ا ترجع إىل قدر لغدوي أو ضَدعف
نظري وعات منهاي عند اللغويني والنقاد والبالغيني العدرب دبدل تعدود إىل ارتبداط
املصطلح يف لظة ثقا ية ومعر ية خاصة دبالقرآن الكريم والدي ،الشريف واستمرار
العرب يف تسمية نتاجاتهم النصية وأشكا م اخلطادبية املختلفدة دبأمسداء ومصدطلحات
مغايرة ظل تعريف مصطلح نص وتداوله متصال عندهم دبهذين اخلطدادبني املقدسدني
ومقتصرا عليهما.
وليج معنى ذلك أن العرب مل يكن م قدميا تصور للدنص مفهومدا وإادازا
كثريا من أ كارهم ومواقفهم اجلمالية والنقدية والفلسفية تدل علدى أنهدم كدان دم
مفهومهم اخلاص للدنص وتصدورهم النظدري واملنهادي ألسسده وخصائصده وهدو
مفهوم مل يظهر مستقال مبصطلح خاص دبه وحمدد ملاهيته دبل جاء ضمن شبكة مفهومية
غنية ومرتادبطة كان يتم التعبري عنه عرب توظيف العديد من اإلدبداات ال تشدري إىل
معناه دون أن حتدده دباملصطلح الدال عليه.
ولئن كان ذلك يتطلي الذر من كل حماولدة للبحد ،يف الدرتاث العردبدي عدن
املعادل املفهومي للتصور الدي ،للنص يف اخلطاب النقددي الددي ،إنده يقتضدي
أيضا اتباع مسلكني يف عملية تتبع تتلف إدبداات مفهوم نص عندد العدرب :ينشدغل
أو ا دبرصد التحديدات ااصطالحية والتصورات النظرية ملصدطلح ندص عدرب دبنياتده
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وخصائصه ووظائفه؛ ويعنى الثاني دباستخالص األسج واملرتكتات ال يقوم عليهدا
تصورهم له من خالل شبكة املفاهيم ال يرتبط دبها وال ا تقتصر على النصدوص
الدينية واألددبية والفكرية موضوع اشتغا م دبل تنسحي على كل النصوص .ويف أ ق
اإلحاطة دبذلك جيدر الوقوف أوا عند املدونة اللغويدة القدميدة لبحد ،معندى "الدنص"
وتبني دااته األولية واملختلفة عند العرب.
يف هذا اإلطار يالحظ أن كلمة نص كانت متداولة منذ اجلاهلية وكانت تشدري
إىل أمناط ومستويات متباينة من القول يتحدد كل منها دبالنظر إىل حقله املعريف وجنسه
اخلِطادبي ووظيفته التداولية وقد الذت معاني متعددة وتتلفة جاء يف لسان العرب:
ضعَ على املِنَصَّةِ أَي على
«النَّصُّ ر ْعُك الشيء نَصَّ الدي ،يَنُصُّه نصّاً ر َعَه( ) ...ووُ ِ
النصّ أَقصى الشيء وغايتُه ثم مسي دبه
غاية الفَضِيحة والشهرة والظهور( ) ...وأَصل َّ
ضربٌ من السري سريع ( ) ...ادبن األَعرادبي النَّصُّ اإلِسنادُ إِىل الرئيج األَكرب والدنَّصُّ
التوقِيفُ والنصُّ التعيني على شيءٍ ما ونصُّ األَمرِ شدتُه( ) ...ونَصَّ الرجلَ نصّداً إِذا
سأَله عن شيءٍ حتى يستقصي ما عنده ونصُّ كلِّ شيءٍ منتهاه قدال األَزهدري :الدنصُّ
أَصلُه منتهى األَشياء ومَبلغُ أَقْصاها ومنه قيل نصَصتُ الرجلَ إِذا استقصديت مسدأَلته
عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده ( ) ...قول الفقهاء نَصُّ القرآنِ ونَصُّ السنَّة أَي
ما دل ظاهرُ لفظهما عليه من األَحكام»(.)24
تدل كلمة نص هنا – يف مستواها اللغدوي العدام -علدى معندى اإلسدناد؛ أي
إسناد الدي ،ور عه إىل صاحبه كما تشري إىل تعيني أمر ما والتنصيص عليده وكدذا
التعبري عن موقف كلي وتام من مسألة ما ويرتبط هذا املعنى دبدالة أخرى ا أهميدة
كبرية تتمثل يف اكتمال الشيء ودبلوغه منتهى ااسدتواء وااسدتقامة وإظهداره للنداس
ووضعه "على غاية الفضيحة والشهرة" .ودبالرغم من أن هذه الدالة عامة و ضفاضدة
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إا أنها تنطوي على تصور خاص ملاهية القول دباعتباره تشدكال نصديا .ذلدك أنندا لدو
قصرنا تعريف ادبن منظور على أمناط القول املختلفدة وخاصدة األددبيدة لكدان معندى
النص األددبي هو القول الذي يستقصي يه صاحبه تصوره عن مسألة معينة يخرجه
إىل الناس ويضعه على "غاية الفضيحة والشهرة والظهور" أو على املنصة لينظدروا يده
وحيكموا عليه ويقوموه .ويبدو أن هذا املعنى كدان يف حاجدة إىل وقدت طويدل ليبلدغ
مستوى النضج ااصطالحي ألن كلمة "نص" دباملعنى الذي حتيل يه على مندط خداص
من القول كانت وثيقة اارتباط دبالنصني املقدسني :القرآن الكريم والدي ،الشريف
وكانت تقتصر عليهما جاء يف املعام الوسديط ضدمن املدادة نفسدها )…(« :الدنص
صيغة الكالم األصلية ال وردت من املؤلف والنص ماا حيتمل إا معنى واحدا أو
ا حيتمل التأويل ومنه قو م :ا اجتهاد مع الدنص .وعندد األصدوليني :الدنص هدو
الكتاب والسنة والنص من الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه يقدال ندص الددي :،ر عده
وأسنده إىل احملدث عنه»(.)25

ومما اشك يه أن هذا التحديد للنص يبتعد عدن التصدور املفهدومي واملعندى
ااصطالحي يف الشعريات الديثة ألن كينونته يف هذه األخرية تقوم علدى "ااجتهداد"
وتنبين على التأويل وتعدد القراءات وهو ما يعين أن النص ا ينحصر يف معنى ضيق
و ريد وا يتخذ دالة مغلقة ومكتملة دبل إن معانيه تتعدد وتأويالته تتاددد دبتعددد
قراءاته وتباينها.
وليج معنى ذلدك أن املدوندة العردبيدة القدميدة تفتقدر إىل كلمدة تعدادل نظريدا
واصطالحيا كلمة نص  Texteالغردبية دبل األمر على العكج من ذلك قدد ارتدبط
مفهوم النص عند العرب دبشبكة مفهومية غنية ومتعددة واستعمل النقاد والبالغيدون
العرب العديد من اإلدبداات للدالدة علدى معندى كلمدة  .Texteدإذا كاندت هدذه
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األخرية تعين النص دباعتباره دبنية لغوية مركبة من عناصر أسلودبية ضمن نظدام خداص
من العالقات البنيوية إنها تشري إىل أحد أدبدرز مشدتقاتها أا وهدو  textileومعندى
الكلمة يف اللغة الفرنسية النسج إذ النص دباملعنى السدالف هدو أساسدا عمليدة نسدج
ملكوناته أو تركيي وعقد وتأليف ونظم ا وهذا ما يتطلدي البحد ،يف املعادم عدن
داات هذه الكلمات ووظائفها لتدبني التحديددات املفهوميدة الد تنطدوي عليهدا
وحتمل داات وتصورات جنينية أو مبكرة ملفهوم النص األددبي يف الشدعرية العردبيدة
القدمية.
بالنسبة إىل مادة "نسج" نقرأ يف لسان العرب« :النسج :ضم الشديء إىل الشديء
هذا هو األصل(…) ونسج الائك الثوب ينساه وينساه نساا من ذلك ألنه ضم
السدى إىل اللحمة وهو النساج وحر ته النساجة (…) ونسج الكذاب التور لفقده.
ونسج الشاعر الشعر :نظمه .والشاعر ينسج الشعر والكذاب ينسج التور(…)»(.)26
الشاعر مثل النساج ألن عمله الشعري صناعة دباألساس يضم يها الكلمات
والرتاكيي دبعضها إىل دبعض ينظمها دبأسلوب شعري متماسك العناصر واملكوندات
وقد كان هذا التصور الذي يعد الشعر صناعة تقوم على النسج راسخا عندد العدرب
منذ البدايات األوىل لنشأة الشعرية العردبية القدمية ويبددو الدالء يف وصدية أدبدي متدام
للبحرتي يف قوله« :ولَْتكُن كأنَّكَ خيَّاطٌ يقطعُ الثِّيابَ علَى مَقاديرِ األجسادِ»

()27

كمدا

يبدو يف كثري من املفاهيم املؤكدة قيمة الرتادبط األسلودبي والرتكييب يف النص الشعري
مثل مفهوم "القران" وهو درجة يف املشادبهة واملوا قة دبدني عناصدر القصديدة وأجتائهدا
تصل دبها إىل مستوى دبنائي يتحقق يه انتظام كلماتها وحسن رصف أشطرها وأدبياتهدا
إىل الد الذي يصعي يه إزالة أي عنصر منها أو تغيريه من مكانه وقد وظفه الشاعر
رؤدبة دبدن العاداج (ت90هدد) يف تقدويم شدعر أحدد الشدعراء قدائال« :لديج لشدعره
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قران»

()28

كما وسم دبه عمر دبن جلأ (ت حنو 150هد) شعره مميتا له عدن شدعر أحدد

الشعراء وذلك يف قوله « لبعض الشعراء :أنا أشعر منك قال :ومب ذاك؟ قدال :ألندي
أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وادبن عمه»

()29

ومعنى أن يكدون «البيدت أخدا

البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يوضع إىل جنبه»(.)30
هذه النصوص تدل على أن العرب كانوا واعني مندذ دبدواكري تشدكل كدرهم
النقدي دبأهمية ترادبط القصيدة ومتاسك أدبياتها وأشطرها الشعرية وتفندد الكدثري مدن
الدعاوى ال زعم أصحادبها تفكك القصيدة العردبية واختالل دبنياتها وأساليبها دبسبي
اقتصار عنايتهم على اجلتء منها الذي هو البيت الشعري .وجيد الباحد ،يف الدرتاث
العديد من املواقف الواضحة ال تدعمها لعدل أدبتهدا قدول اجلداحظ (ت255هدد):
«(…) إمنا الشعر صناعة [ويف رواية أخرى وردت عند عبد القداهر وهدي األدا إمندا
الشعر صياغة] وضرب من النسج وجنج من التصوير»

()31

وقوله كذلك« :وأجود

الشعر ما رأيته متالحم األجتاء سهل املخارج دتعلم دبدذلك أنده قدد أ درم إ راغدا
واحدا وسبك سبكا واحدا هو جيري على اللسان كما جيري الدهان»(.)32
والناظر يف العالقة دبني النسدج والسدبك والشدعر يالحدظ أنهدا تنددرج ضدمن
تصورهم لدود النص وطرائق دبنائه وشروطها .ولذلك إن أداة الصر "إمندا" يف قدول
اجلاحظ توظف توظيفا يقارب النص الشعري مدن زاويدة البنيدات الرتكيبيدة والنظدام
العالئقي القائمني دبني مكوناته اللغوية وهي مقاردبدة تتقداطع يف دبعدض جوانبهدا مدع
املفهوم الدي ،للنص األددبي الذي ينظدر يف اخلطادبدات ضدمن كليتهدا اللغويدة ويف
عالقاتها الداخلية .وقد كان هذا التصور شرطا من الشروط األساس لشعرية القصيد
لكونه حيقق التماسك والرتادبط يف دبنائها اللغوي ونظامها العروضي واألسلودبي واد
تعبريا آخر عنه دبإدبدال مغاير لدى املربد (ت286هد) الذي يستعمل مصطلح "املشداكلة"
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النصية للدالة عليه يف قوله ) ...(« :وذلك أن الكالم مل جير على نظم وا وقدع إىل
جاني الكلمة ما يشاكلها وأول ما حيتاج إليه القول أن ينظم على نسق وأن يوضدع
على رسم املشاكلة»(.)33
في تصور املربد أن الشعر ليج جمرد نظم كالم ونسج له كيفما اتفق دبدل هدو
دبناء تصوص جيري على نسق مضبوط ومتماثل يف التشدكل والصدياغة نسدق حيقدق
التآلف والرتادبط النصي واجلمالي .وسواء دبالنسبة للمشاكلة أو النسدج أو السدبك أو
القران ظل العرب قدميا يؤكدون هذا املعنى ويلحون على هذه الغاية .ولذلك ما تئوا
يوظفون هذه الكلمات وغريها  -مما نعتربه إدبداات ملفهوم النص -للدالة على دبنيدة
القصيدة والتنبيه على ما جيي أن تكون عليه من حسدن اسدتواء وسدالمة دبنداء وقدوة
ارتباط .ويكفي تتبع كتي األدب والنقد ملالحظة مدى شيوعها دبني الرعيل األول من
الشعراء والعلماء والنقاد.
وعالوة على الكلمات السادبقة ردبطوها دبكلمات وإدبداات أخدرى دا املعندى
نفسه وتؤدي الوظيفة اإلحيائية والتصورية ذاتها دبالنسبة ملفهوم البناء النصي وتددخل
يف ما أمسيناه الشبكة املفهومية للنص من دبينها «الدديباج اخلسدرواني» وهدي عبدارة
استعملها األصمعي كناية عن النفاسة والشرف وعلو القيمة اجلمالية والتعبريية للشعر
دبسبي حسن تأليفه وجودة سبكه وقوة دبنائه(.)34
ومل يكن هذا املعنى طارئا عند العرب قدد كدان قددميا قددم الشدعر عنددهم
وللتأكد من ذلك تكفي العودة إىل تسميتهم للبيت أوا واتفاقهم على تسمية الدنص
الشعري دباسم القصيدة قد أشاروا أن «البيت من الشدعر كالبيدت مدن األدبنيدة»

()35

وهي إشارة تفيد أن البناء النصي املتماسك واملرتادبط يبدأ يف تصورهم منذ أول مكون
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صغري يف العمل الشعري إا أنهدم أكددوا -دبغايدة التنبيده علدى قيمدة البنداء الكلدي
للقصيد -أن ا قيمة له يف ذاته وأن النصية ا تتحقق دبه وحده و ذا كانت القصيدة
عندهم هي ما جتاوز سبعة أدبيات ما وا أما ما دون ذلك مارد قطعة ألن دبتعدد
أدبياتها وطو ا تتحقق ا صفات النصية املتمثلة يف كمال البنداء ومتامده وسدالمته مدع
طوله جاء يف لسان العرب« :والقَصِيدُ من الشِّعر :ما متَّ شدطر أَدبياتده ويف التهدذيي:
شطر أدبنيتده مسدي دبدذلك لكمالده وصدحة وزنده .وقدال ادبدن جدين :مسدي قصديداً
صدَ واعتُ ِمدَ وإِن كان ما قَصُر منه واضطرب دبنداؤُه حندو الرمَدل والرجَدت شدعراً
ألَنه قُ ِ
مراداً مقصوداً وذلك أَن ما متَّ من الشِّعر وتو ر آثرُ عندهم وَأشَدُّ تقدماً يف أَنفسهم مما
قَصُر واختلَّ سَمُّوا ما طال ووَ َدرَ قَصِديداً أَي مُدراداً مقصدوداً ( ) ...وقيدل :مسدي
قصيداً ألَن قائله احتفل له نقحه دباللفظ اجليِّد واملعنى املختار؛ وقيدل :مسدي الشِّدعرُ
صدَ له قَصداً ومل يَحتَسِه حَسياً علدى مدا خطدر
التامُّ قصيداً ألَن قائله جعله من دباله َقَ َ
دبباله وجرى على لسانه دبل رَوَّى يه خاطره واجتهد يف جتويدده ومل يقتَضِدبه اقتضدادباً
هددو عيددل مددن القصددد وهددو األَمّ وقَصَّددَ الشدداعرُ وأَقْصَددَ :أَطددال وواصددل عمددل
القصائد»(.)36
يالحظ يف التعريف اللغوي وااصطالحي احقدا اسدتخدام معادم خداص
للحدي ،عن القصيد وهو معام تتكرر يه كلمات البناء واألدبنية والصحة والطدول
واملواصلة وال تدل دالة واضحة على أن أساس التسدمية ارتدبط دباجلاندي البندائي
يف البداية وتؤكد من مثة أن نظرة العدرب يف دبدواكري كدرهم النقددي واجلمدالي إىل
القصيدة كانت تنصرف إىل دبنيتها الرتكيبية الكلية ولديج إىل عناصدرها اجلتئيدة .وإذا
كان ذلك يكشف السبي الذي جعل البعض يعدد القصديدة مدا جداوز سدبعة أدبيدات
أكثر والبعض ا خر يعد «ما كان على ثالثة أَدبيات أَو عشرة أَو مخسة عشدر قطعدة
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أَما ما زاد على ذلك إِمنا تسدميه العدرب قصديدة»
امرئ القيج

()38

()37

إنده يفسدر سدبي تقددمتهم

حبي ،إنهم أرادوا دبهذا التوصيف ااعرتاف لده دباألسدبقية يف نقدل

الشعر القديم يف اجلاهلية نقلة دبنائية جذرية متكن دبفضلها مدن وضدع قالدي شدكلي
وموضوعي لبناء القصيد صار منوذجا مجاليا حتتذيه الشعراء وتتبع طريقته.
واشك أن انتقال الشعراء يف اجلاهلية من األدبيات القليلة املعدودة إىل القصيد
والذي مثل لظة رقي مجالي وإدبداعي عندهم مدا كدان ليحددث لدوا ظهدور وعدي
دبالبناء النصي عندهم وهو وعي متكنوا دبفضله من كتادبة شعر ناضج وكامل منسدام
التفاعيل مؤتلف النغم كما نقرؤه يف املعلقات ويف شعر عشرات اجلداهليني الدذين
أدركوا اإلسالم أو كادوا يدركونه ااء دبناؤهم الشعري عردبيدا يف أعاريضده ونهاده
وأغراضه وروحه دبعد أن مر دبضروب كثرية من التهذيي حتى دبلغ ذلك ااتقان الذي
اده عليه أواخر العصر اجلاهلي « لم يكن طفرة أن يهتدي العردبي لوحدة الروي يف
القصيدة وا لوحدة حركة الروي وا للتصدريع يف أو دا وا ا تتاحهدا دبالنسديي
والوقوف دباألطالل؛ مل يكن طفرة أن يعرف العدرب كدل تلدك األصدول الشدعرية يف
القصيدة وكل تلك املواضعات يف ادبتداءاته مثال؛ وإمنا عرف ذلك كله دبعدد جتدارب
ودبعد إصال وتهذيي»(.)39
وإذا كان هذا اإلصال والتهذيي قد مج ذوقا مجاليا يف دبقعة جغرا ية شاسعة
ومرتامية األطراف وامتد لسنوات عديدة قاردبت القرنني من التمن

()40

وشداع دبدني

قبائل تتلفة إن اخلالصة اجلماليدة الد أنتاهدا تسدمح لندا دبدالقول دبوجدود "وعدي
دباملمارسة النصية" عند العرب حيتاج إىل حب ،قائم الذات لسرب أغواره وكشدف أسسده
وعناصره .وهي ممارسة أنتات يف النهاية نصا شعريا متكدامال مسدي دبأمسداء أخدرى
غري "النص" نظرا اعتبارات مذهبية وعقدية جعلت املصطلح مقصدورا علدى القدرآن
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والدي ،كما رأينا يف السادبق دبعد أن كان يشري إىل ملفوظات وأشكال تعبريية أخرى
ذات أساس خطادبي.
وقد أدرك الرعيل األول من املتأددبني والنقاد دبعض عناصر هذا الدوعي البندائي
املتحكم يف تقصيد القصيد وترتيي عناصرها ومقاطعها وكدان عنصدرا متحكمدا يف
وعيهم دبالبناء النصي ولعل أدبرز ما يؤكد ذلك مدارواه اجلمحدي عدن أدبدي عبيددة أنَّ
«داود دبن متمم قدم البصرة ...سألناه عن شعر أدبيه متمم وقمنا له حباجتده وكفينداه
ضيعته لما نفد شعر أدبيه جعل يتيد يف األشعار ويضعها لنا وإذا كالم دون كدالم
متمم وإذا هو حيتذي على كالمه يذكر املواضع ال ذكرهدا مدتمم والوقدائع الد
شهدها لما تواىل ذلك علمنا أنه يفتعله»(.)41
يدل هذا النص أن الذائقة اجلمالية والتصور البنائي للنص همدا مدا جعدل أدبدا
عبيدة وغريه من العلماء الرواة يدركون اختالل البنية النصية للقصيدة وخروجها عن
الشكل البنائي الذي نظمه صداحبها علدى أساسده حبيد ،كدان التفكدك وااخدتالل
والتكرار وااجرتار والتطويل دون غاية مجالية قرائن دالة علدى انهيدار البنيدة النصدية
للنظم الشعري وخروج القصيدة من مهيع الشعر إىل حمض التكلم.
والباح ،يف دبواكري الرتاث النقدي عند العرب يالحدظ أن الرعيدل األول مدن
العلماء الرواة كانوا واعني دباألساس البنائي والطادبع الرتكييب للقصيدة ويتضح ذلدك
الالء يف القول الذي رواه ادبن قتيبة عن دبعضهم« :ومسعت دبعض أهدل األدب يدذكر
أن مقصد القصيد إمنا ادبتدأ يها دبذكر الديار والدمن وا ثار بكى وشدكا وخاطدي
الردبع واستوقف الر يق لياعل ذلك سببا لذكر أهلدها الظداعنني (عنهدا) ( ) ...ثدم
وصل ذلك دبالنسيي شكا شدة الوَجد وأمل الفراا و رط الصبادبة والشدوا ليميدل
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حنوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعيَ دبه إصغاء األمساع (إليه) ( ) ...إذا
علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليه وااستماع له عقي دبإجياب القوا رحل يف
شعره وشكا النصي والسهر وسُرى الليل وحر ا اري وإنضداءَ الراحلدة والدبعري.
إذا علم أنه قد أوجي على صاحبه حق الرجاء وذِمامةَ التأميدل وقرر عنده ما نالده
من املَكاره يف املسري دبدأ يف املديح بعثه على املكا أة وهته للسدما و ضدله علدى
األشباه وصغر يف قدره اجلليل .الشاعر اجمليد من سلك هذه األساليي وعددل دبدني
هذه األقسام لم جيعل واحدا منها أغلي على الشعر ومل يطل يمل السدامعني ومل
يقطع ودبالنفوس ظمآة إىل املتيد»(.)42
يكتسي هذا النص قيمته وأهميته دبالنسبة إىل موضوع حبثنا من كونه يؤكد قولنا
السادبق إن معنى تقصيد القصيد انطلق من تصور راس دباملمارسة النصية عند العرب
منذ اجلاهلية وهو تصور تبلور على مراحل حددها اجلاحظ يف حوالي  150سنة إىل
 200سنة قبل اإلسالم

()43

وترس دبطريقة ا واعية يف خيال الشعراء نتياة أذواقهم

اجلمالية وقدراتهم التعبريية وطاقاتهم اإلدبداعية سدعى املتدأددبون والنقداد إىل كشدفه
ودبيانه ومن مثة دبيان أن السبي الذي جعل القصيدة العردبية تتخذ شكال دبنائيدا نهائيدا
له نسقه الرتكييب اخلاص يتالى يف وظيفتها اجلمالية ضمن اجملدال التدداولي العردبدي
وهي وظيفة تروم التأثري يف املتلقي ود عه إىل الاذ وقفة سلوكية تنسام مع موضوعه
الفين ومقتضاه التخييلي.
وحني تأمل البناء الشعري للقصيدة كما حتدث عنه ادبدن قتيبدة يتدبني أنده كدان
يقصد هذا املعنى حبي ،رأى أنه ينقسم إىل ثالثة أقسام رئيسة :مقدمة طللية وغتليدة
ووصف للرحلة والراحلة ثم املوضوع األساس والغرض الرئيج .وقد نبه ادبن قتيبدة
–رواية عن األددباء الذين نقل عنهم قوله -إىل ذلك دبطريقدة توظيفده ألدوات الصدر
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والعطف والشرط يف نصه وهي أدوات استعملت قصدا للدالة على أن ما قبلدها ا
يعدو أن يكون وسيلة لتحقيق غاية كربى وأهم هي ال جاء الفعل الدال على البداية
والشروع للتعبري عنها كما يتبني من الصيغة املختصرة ا تية« :إمنا ادبتدأ ...لياعل...
ثم وصل ذلك ...ليستدعي ...إذا علم ...وإذا علم ....دبدأ يف املديح»...
يتضح من خالل تأمل طريقة انبناء نظام القصيد أن أداة الصر تفيد أن الشاعر
مل يستهل نصه الشعري مبقدمة طللية إا ليخرتا نفسية السامع ويأسر من خال ا وعيه
و كره وأنه حني تأكد من حتقدق مدراده ومسدعاه زاد ذات السدامع جرعدة عاطفيدة
أخرى دبأدبيات شعرية تضمن له السيطرة الكلية على خياله وعقله و كره لينتقل دبعدد
ذلك إىل الغرض األساس املقصود دبقصيدته .وتربز قيمة هذه العمليدة واسدرتاتيايتها
من دبنيات أسلودبية غري مستهد ة لذاتها دبل موظفة قصدد الوصدول إىل لظدة شدعرية
حمددة مرتبطة دبالغرض املنشود األمر الذي يشي أن الشداعر يتبدع يف عمليدة تدأليف
نصه خطوات دقيقة ومدروسة لكي ينفذ إىل نفسية املتلقي وتسهل عليه السيطرة على
كره وعواطفه وهو ما يضطره إىل أن يتوسل دبأساليي متهيدية ومسالك أوليدة قبدل
طرا موضوعه الرئيج.
دبيد أن أهم ما يتضمنه نص ادبن قتيبة تأكيده –يف نهايته -أن مجالية القصيد تظل
رهينة الرباعة يف نظم أساليبها والدقة يف التو يق دبني أقسامها مبا حيقدق التناسدي دبدني
مكوناتها كميا ومجاليا ال يغلي جدتء منهدا أو مكدون مدن مكوناتهدا دبقيدة األجدتاء
واملكونات األخرى وتتحقق من مثة غايتها اجلمالية .وهو تأكيد يدعم قولنا السدادبق
إن العرب كان م مع مشرا نشاطهم الشعري و كرهم النقددي تصدورهم اخلداص
للنص دبناء ونظما وتركيبا دون أن يستعملوا مصطلح الدنص .ولعدل مدا جيلدي هدذه
القيقة أكثر أن املتأددبني والشعراء والعلماء العرب وظفدوا يف دبدواكري نشدأة الشدعرية
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العردبية القدمية عددا من اإلدبدداات األخدرى الد تددخل ضدمن الشدبكة املفهوميدة
ملصطلح النص وكانوا يقصدون دبها املعنى ذاتده الدذي حييدل إليده مصدطلح الدنص
وأراده اجلاحظ دبكلمة "نسج" واملربد دبدد"املشاكلة" ومن ضمن أدبرز تلك اإلدبداات أيضدا
"التأليف".
قد ترددت الكلمة كثريا ومنذ القدم عند العرب يف معرض حديثهم عن دبنيدة
الشعر وحتديدهم لشرائط حتقق نصيته ومجاليته رويت عن الرسول صلى اهلل عليده
وسلم يف قوله « :إمنا الشعر كالم مؤلف ما وا ق الق منه هو حسن وما مل يوا دق
الق منه ال خري يه »

()44

كما استعملها ادبن سالم اجلمحدي (ت231هدد) للدالدة

على مفهوم النصية وذلك يف قوله « :كان ممن أ سد الشعر وهانه ومحل كل غثاء منه
حممد دبن إسحاا دبن يسار ( ) ...كتي يف السري أشعار الرجال الذين مل يقولوا شعرا
قط وأشعار النساء ضال عن الرجال ثم جاوز ذلك إىل عاد ومثود كتي م أشعارا
كثرية وليج دبشعر إمنا هو كالم مؤلف معقود دبقواف»(.)45
ف هندا إىل طريقدة خاصدة يف البنداء النصدي قوامهدا الرتادبدط
تشري كلمدة "مؤلد "
والتماسك ودبذلك هي تنصرف للااني الشكلي دون اجلاندي املوضدوعي دبددليل
قول اجلمحي يف سياا حتديدد أسدج الشدعر« :والشدعر حيتداج إىل البنداء والعدروض
والقوايف»

()46

والفرا دبني الكلمتني يف النصني أن الدي ،النبوي  -وإن كان قد نفى

عن الشعر املتعارض مع القيم الدينية صفة اجلمالية -إا أنه مل ينف عنه صفة النصية
دبل حا ظ له عليها مصنفا إياه ضمن الكالم القبيح الذي ا خري يه و ائدة منه؛ دبينما
جاءت الكلمة عند اجلمحي يف إطار مشروعه النقدي الذي يتوخى التمييت دبني الشعر
املوضوع والصحيح وهو مشروع يقوم على تصور خاص يعد أن الشعر لديج جمدرد
تأليف كالم ونظمه يف قالي إيقاعي ودبنية عروضية دبل هو أيضا تعبري مجالي يتوسدل
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دبلغة إحيائية وأساليي نية وتصويرية األمر الذي يغيي عن تلدك األشدعار املنحولدة
ال تنسي إىل عاد ومثود وال نقل كثريا منها أدبو زيد القرشي يف كتادبه مجهرة أشعار
العرب(.)47
وا يعدم الباح ،يف الرتاث النقدي عند العرب وا سيما يف دبواكريه مواقف
كثرية مشادبهة ملوقف ادبن سالم اجلمحي وهي مواقف ميت يها أصحادبها دبدني الشدعر
والنظم متييتا يفيد يف إدراك تصورهم ملفهوم النصية خاصة وأنه مل يكن ينفصل لديهم
عن القيم اجلمالية واخلصائص الفنية للشعر .ومن أدبرز تلك املواقدف قدول علدي دبدن
املنام (ت275هد) « :ليج كل من عقد وزنا دبقا ية قد قال شعرا الشعر أدبعدد مدن
ذلك مراما وأعت انتظاما»(.)48
ودبإنعام النظر يف موقفي ادبن املنام واجلمحي يالحظ أنهما ينطلقان من تصدور
واحددد خلصوصددية الشددعري دبنيويددا ومجاليددا وهددو تصددور عددربا عندده دبااسددتهالل
دبددد"حرف نفي" هو حرف "ليج" الذي جاء ليسحي صفة الشعرية عن أقوال مبنية دبنداء
لغويا وعروضيا عاديا ومألو ا وا تتحقق يه عناصر اجلمالية املتفق عليها يف الدذوا
الفين عند العرب وال دبسببها يقال الشعر وهي العناصر ال اختت ا ادبدن املدنام يف
مكونني أساسني :أحدهما إدبداعي يتمثل يف ادبتكار معاني وصدور جديددة غدري قادبلدة
لإلدراك دبالج العادي واإلدراك السطحي للعامل واألشياء وهو ما قصده دبقوله أدبعد
مراما؛ وثانيهما دبنيوي يتمثل يف قدوة متاسدك األسدلوب الشدعري وتدرادبط املكوندات
التعبريية والرتكيبية وهو ما قصده دبقوله عتيت اانتظام دباعتبار العتة هنا مبعنى املناعة
والدرجة الر يعة ال يصعي الوصول إليها وال تنتج أساسا عن النظم الشعري.
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ولئن كان مدار الشعرية على النظم يف تصورات النقاد والبالغيني قد خدص
عبد القاهر اجلرجاني (ت471هد) املصطلح دبعناية دبالغة وارتقى دبه إىل درجة كبرية من
النضج النظري والتأصيل املنهاي والعمق التطبيقي قدم تصورات دقيقة حول البناء
اللغوي للقصيدة واخلصوصية اجلماليدة لرتكيبهدا وأسدلودبها وميدت اسدتنادا إليده دبدني
درجات شعرية تركيي أجتاء القصيدة وتراتبها رأى أن أعالها مقاما وقيمة ما يأتي
دبناؤه على نسق واحد يقول يف هدذا اإلطدار« :واعلدم أن ممدا هدو أصدل يف أن يددا
النظر ويغمض املسلك يف توخي املعاني ال عر ت :أن تتحد أجتاء الكالم ويدخل
دبعضها يف دبعض ويشتد ارتباط ثان منها دبأول وأن حيتاج يف اجلملة إىل أن تضدعها يف
النفج وضعا واحدا وأن يكون حالك يها حال الباني يضع دبيمينه ههنا يف حدال مدا
يضع دبيساره هناك :نعم ويف حال ما يبصر مكان ثال ،ورادبع يضعهما دبعدد األولدني.
وليج ملا شأنه أن جييء على هذا الوصف حد حيصره وقانون حيديط دبده إنده جيديء
على وجوه شتى وأحناء تتلفة»

()49

ويقول كذلك ) ...(« :وإذ قد عر ت هذا النمط

من الكالم وهو ما تتحد أجتاؤه حتى يوضع وضعا واحدا اعلم أنه النمط العدالي

والباب األعظم والذي ا ترى سلطان املتية يعظم يف شيء كعظمه يه»(.)50

النظم عند اجلرجاني طريقة تصوصدة يف تدأليف القدول ودبنائده ضدمن نسدق
تركييب مميت يراعي قوانني النحو املعياري ويوا ق أصوله ومبادئه سواء كان هذا القول
شعرا أو نثرا .ويرتاو مفهومه له دبني ثالث داات أساس :هدو يددل علدى عمليدة
إنشاء اخلطاب وتوليد الدالة وتنظيمها؛ ويدل علدى النحدو احملقدق لنحويدة اخلطداب
واتساقه؛ كما يدل على عملية حتقيق األددبية وتناسق الدالة

()51

مما يعين يف األخري أنه

يقوم على منحيني متكاملني ومتفاعلني :أحدهما حنوي؛ وا خر دبالغي

()52

.

و ضال عن مسلكه التنظريي للقضية سلك اجلرجاني مسلكا تطبيقيا أدبرز مدن
خالله كيفية حدوث الرتادبط النصي والتفاعل دبني مكوناته اللغوية وأجتائه التعبرييدة
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وذلك من خالل مناذج من القرآن الكريم والشعر القديم تناول دبالبح ،والتشدريح
 -دبالنسبة للقرآن الكريم -آيات كثرية مدن دبينهدا قولده ﭨ ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ [هددود

 ]44قال معلقا عليها « :إنك مل جتد ما جتد من املتية الظاهرة والفضيلة القاهرة إا
ألمر يرجع إىل ارتباط هذه الكلم دبعضها دببعض وأن مل يعرض ا السدن والشدرف
إا من حي ،اقت األوىل دبالثانية والثالثة دبالرادبعدة وهكدذا إىل أن تسدتقر قردبهدا إىل

آخرها وأن الفضل تناتج ما دبينها وحصل من جمموعها»(.)53

قد تولد "ااتساا العايي" الذي يسم البنية الرتكيبية لآلية الكرمية مدن تفاعدل
العالقات النحوية والدالية دبني عناصرها اللغوية وتأليفها على وجه تصوص؛ حبي،
كان النداء دبد"يا" وأضيف ضمري املخاطي إىل املاء "ماءك" واتبع نداء األرض دبنداء السماء
الذي خيصها ويناسبها وجاء الفعل يف مجلة "وغيض املاء" دبصيغة " عل" للدالة علدى أن
املطر مل يتوقف وأن املاء مل ينضي من تلقاء نفسه دبل دبأمر آمر وقدرة قادر وأكددت
مجلة "وقضي األمر" ذلك وقررته ودلت مجلة "استوت على اجلودي" ما يفيد حتقدق هدذا
األمر .وقد أضمر الق سبحانه ذكر السفينة وقادبل لفظي "قيل" يف دبداية ا يدة وآخرهدا
على عظم الشأن وجالل الواقعة

()54

ولو جداءت هدذه ا يدة دبصديغة« :وقدال أيتهدا

األرض ادبلعي املاء ويا أيتها السماء أقلعي أو توقفي عدن اإلمطدار » ...ملدا كدان دذا
الضرب من التأليف أية قيمة مجالية وقوة إحيائية.
ومن الشواهد القرآنية األخرى ال سداقها اجلرجداني لبيدان أن مجاليدة القدول
تتحدد مبدى مراعاة العالقات السدياقية دبدني الكلدم وطريقدة ترتيدي عناصدر اجلملدة

والتأليف دبني دااتها قوله ﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [مريم  ]4ذلك أن مجالية
ا ية وإعاازها يعود إىل طريقة انتظام كلماتها وتعليق دبعضدها دبدبعض؛ حبيد ،أسدند

عل "اشتعل" إىل اعل معرف دباأللف والالم واقرتندا معدا دبلفدظ الشديي الدذي جداء
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منكرا منصودبا على التمييت

()55

وأي تغيري يف البنية الرتكيبية ذه اجلملة سيؤثر حتمدا

على قيمتها الفنية وقوتها التمثيلية ولذلك لو قلنا مثال« :الرأس اشدتعل شديبا» أو
«الشيي يف الرأس اشتعل» أو «اشتعل الشيي يف الدرأس» لكندا إزاء مجدل صدحيحة
لغويا لكنها أقل مجاا وإعاادبا من ا ية الكرمية.
وا تنحصر قيمة النظم وأهميته النظريدة واإلجرائيدة والتطبيقيدة علدى القدرآن
الكريم دبل تشمل كل أشكال التعبري اجلمدالي ولدذلك مثلمدا طبقده علدى القدرآن
الكريم طبقه أيضا على الشعر القديم مع ارا أساس ا يهم اجلاني التطبيقي دبقددر
ما يهم التصور النظري واملنهادي وهدو تصدور يدرتبط دبطبيعدة النظدرة املتحكمدة يف
النصني املشتغل عليهما من حي ،كون األول وصل أعلدى درجدات اإلعاداز دبينمدا
الثاني يأتي على درجات متفاوتة ومتباينة يف اجلمال والرتادبط والتماسك النصي(.)56
وتربز قيمة ذلك يف كونه يسمح دبالنسبة للخطاب الشدعري دبعقدد املقارندة دبدني
نصوصه التعبريية من أجل دبيان سر تفوا دبعضها على دبعض نتيادة اختيدار الشدعراء
لكلماتهم الشعرية ودبنياتهم الرتكيبية وطدرا نظمهدم خلطادبداتهم وتعلديقهم كلمداتهم
وردبطهم ا دبعضها دببعض .وقد أوضح اجلرجاني ذلك من خالل مناذج شدعرية تدادبع
يها كلمات دبعينها يف أكثر من قصيدة

()57

مربزا أن سالمة البنداء الشدعري ومتاسدكه

تنتج عن حسن نظم كلماته وأسداليبه ودقدة وضدعها يف سدياقها النصدي املالئدم دا
ومؤكدا أن األساس يف الشعر ليج هو طادبعه اإلحيائي وجوهره التخييلي حسي دبل
أيضا وأساسا نسياه اللغوي ونسقه الرتكييب ولذلك كلما أخفق الشاعر يف اختيدار
الكلمة الدقيقة املناسبة ملوضوعه الفين وتعسف يف ترتيبها وتعليقهدا مدع غريهدا مدن
الكلمات املالئمة ا ضمن النسيج النصدي لقصديدته و قدا ملقتضديات معداني النحدو
وأحكامه إا وانعكج ذلك على البنية األسلودبية للشعر وخصيصته الفنية.
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معنى ذلك أن الشعر يف تصور اجلرجاني ليج جمدرد رؤى خياليدة يشدكل دبهدا
الشاعر عوامل مجالية دبديعة ولكنه كذلك طريقة مغايرة يف الكالم تعلو علدى الوظيفدة
التواصلية للغة وتنقل األلفاظ من سياا التعبري عن األشدياء لتعدرب عدن نفسدها وعدن
املعاني والعوامل ال يعات الكالم العادي عن قو ا والشاعر البارع هو من جيمدع إىل
القدرة على اخرتاع املعاني والذا يف تأليف املشادبهات قددرة مماثلدة علدى صدياغتها
دباألسلوب املناسي ا .ومن مثة التأكيدد علدى "الدنظ "م كقيمدة أسدلودبية خاصدة هدو
دباألساس تأكيد على األداة ال تتحقق دبها نصية النص ومن الشواهد ال قدمها عبد
القاهر لبيان درجة الرتادبط وقوة التماسك النصي يف الشعر قول البحرتي:
َدبلَونددا ضَددرائِيَ مَددن قَددد نَددرى

َمددا إِن رَأَينددا لِفَددتحب قَريبدددددددددا

هُد دوَ املَدددرءُ أَدبد ددَت لَد دهُ الادِثدددا

تُ عَتمدداً وَشدديكاً َورَأيدداً صَددليبا

خلُقدددددى سُدددددؤدُدٍ
تَنَقَّدددددلُ يف ُ

سَدددماحاً مُرَجّدددى وَدبَأسد داً مَهيبدددا

َكَالسَددديفِ إِن جِئتَدددهُ صدددارِخا

()58

َوكَدددالبَحرِ إِن جِئتَد دهُ مَسد دتَثيبا

امالية هذه القطعة الشعرية تتحقق دبالدرجة األوىل من طريقة تشكلها اللغوي
القائم على مراعاة قوانني "علم النحو" ومقتضياته الرتكيبية يقدول اجلرجداني موضدحا
ذلك « :إذا رأيتها قد راقتك وكثرت عنددك ووجددت دا اهتدتازا يف نفسدك عدد
انظر يف السبي واستقص يف النظر إنك تعلم ضرورة أن ليج إا أنه قددَّم وأخَّدر
وعرف ونَكَّر وحذف وأضمر وأعاد وكرر وتوخى على اجلملة وجها من الوجدوه
ال يقتضيها "علم النحو" أصاب يف ذلك كله ثم لطف موضع صوادبه وأتدى مدأتى
يوجي الفضيلة .أ ال تدرى أن أول شديء يروقدك منهدا قولده" :هدو املدرء أدبددت لده
الادثات" ثم قوله" :تنقل يف خلقي سؤدد" دبتنكري "السدؤدد" وإلضدا ة "اخللقدني" إليده ثدم
قوله " :كالسيف" وعطفه دبالفاء مع حذ ه املبتدأ ألن املعنى ا حمالة :هو كالسيف ثدم
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تكريره "الكاف" يف قوله" :وكالبحر" ثم أن قرن إىل كل واحد من التشبيهني شرطا جوادبه
يه ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطني حاا على مثال ما أخرجه مدن ا خدر
وذلك قوله" :صرخا" هناك "ومستثيبا" ههنا؟ ا ترى حسنا تنسبه إىل النظم ليج سببه مدا
عددت أو ما هو يف حكم ما عددت»(.)59
يتبني من هذا القول أن أساليي التقديم والتأخري والتعريف والتنكري والدذف
واإلضمار وحنو ذلك متثل أدبرز اخلصائص األسلودبية ال متيدت البنيدة اللغويدة للدنص
الشعري .ولئن كان هذا األخري يشرتك دبها مع اخلطادبات اللغوية األخرى إنه خيتلف
عنها دبطريقة تشكيله ا حبي ،ا يوظفها الشاعر لينقل أ كارا معينة ويعرب عن معاني
واضحة وحمددة وإمنا ليخلق انسااما دبني عناصر النص وتفاعال دبني أجتائه الرتكيبيدة
ودااته اإلحيائية واانفعالية وليؤثر يف املتلقي دبالصدياغة اللغويدة الغريبدة والعايبدة
للقصيدة .ولذلك هو يستعملها دباألسلوب الذي خيدرا دبده أشدكال التعدبري املألو دة
واملتداولة ويرس من خال ا األحكام اجلمالية واملعاني اإلحيائية يف النفج.
ويف رأي اجلرجاني تعترب تلك األساليي وسائل نية للتشكيل اجلمدالي للدنص
الشعري ومن مثة هي متثل دبالنسبة للشاعر ما متثله "األصبام" دبالنسبة للرسام و"خيوط
اإلدبريسم" دبالنسبة لناسج األثواب املتركشة يقول يف هذا اإلطار« :نظم الكلدم () ...
نظم يعترب يه حال املنظوم دبعضه مع دبعض وليج هو "النّظم" الذي معناه ضمّ الشديء
إىل الشيء كيف جاء واتّفق .ولذلك كان عندهم نظدريا للنّسدج والتدأليف والصّدياغة
والبناء والوشي والتّحبري وما أشبه ذلك ممّا يوجي اعتبار األجتاء دبعضها مع دبعض
حتى يكون لوضع كلّ حي ،وضع علّة تقتضي كونه هناك وحتى لو وضع يف مكان
غريه مل يصل»

()60

ويقول كذلك« :وإمنا سبيل هذه املعاني سبيل األصبام ال تعمدل

منها الصور والنقوش كما أنك ترى الرجل قد تهدّى يف األصبام الد عمدل منهدا
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الصّورة والنقش يف ثودبه الذي نسج إىل ضرب من التخيّر والتددبّر يف أنفج األصدبام
ويف مواقعها ومقاديرها وكيفية متجه ا وترتيبه إياها إىل ما مل يتهدّ إليه صاحبه ااء
نقشه من أجل ذلدك أعادي وصدورته أغدرب كدذلك حدال الشداعر والشداعر يف
توخّيهما معاني النّحو ووجوهه ال علمت أنها حمصول "النّظم"»(.)61
دبهذا املعنى يصبح النص الشعري يف طريقة اختيار كلماته وتنظيمهدا والتدأليف
دبني تراكيبه وتنسديقها كالرسدم والنسدج والياكدة يف اختيارهدا لعناصدرها كمدا أن
الرسام ينتقي أصباغا ويفضل ألوانا على أخرى لتصوير عوامله التخييلية ويضدع كدل
لون مبكان ما وقدر معني يف ضاء اللوحة وكما أن ناسج األثواب أو حائك الترادبي
ينتقيان أنواعا خاصة من اخليوط ليحيكاهدا دبالطريقدة الد تعكدج أشدكاا هندسدية
متناسقة أو جمسدات ملوجودات مادية كذلك الشاعر يف توخيه معاني النحو وتفضيله
لكلمات وتراكيي على أخرى ويف ترتيبه ا على حندو تصدوص .ولدئن كدان عبدد
القاهر اجلرجداني يسدتعيد هندا دبغدري قليدل مدن التفصديل والشدر التصدور السدادبق
للااحظ إنه يغين دبذلك رؤيته اجلمالية ال طرحها يف أسرار البالغدة وقدارن يهدا
دبني الصور الشعرية والرسومات واملنحوتات إذ دبعد أن ركت يف كتاب األسدرار علدى
اجلاني املادي ملواضيع التصوير الفين املتصل دباملضامني خص دائل اإلعااز دبدراسة
اجلانددي الشددكلي املتعلددق مبسددتويات التعددبري وأسدداليي الصددياغة والرتكيددي وهمددا
مستويان مرتادبطان ومتفاعالن ويؤكدان أن مقاردبته للنص سواء كان قرآنيا أو شدعريا
كانت كلية ومل تكدن جتئيدة وأنهدا امسدت اجلدانبني الشدكلي البندائي واملوضدوعي
التصويري.
ولعل من أدبرز ما يؤكد تصوره الكلي للبناء النصي قولده معلقدا علدى قصديدة
ألحد الشعراء ) ...(« :البيت إذا قُطع عن القطعة كان كالكَعاب تُفْرَد عن األتدراب
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يظهر يها ذلُّ ااغرتاب واجلوهرة الثمينة مع أخواتها يف العقد أدبهى يف العني وأما
دبالتين منها إذا أ ردت عن النظائر ودبدت ذّة للناظر»( .)62وميكن أن نؤكدد هندا أن
هذا التصور كان راسخا يف رؤيته البالغية إذ اد أمثلة كثرية له يف األسرار والدائل
ويكفي العودة إىل حتليله إلحدى قصائد ادبن الرومي وكشدفه لكيفيدة ترتيدي الصدنعة
الشعرية يها لتبني ذلك والتأكد منه(.)63
وا يعدم الباح ،يف الرتاث النقدي والبالغي عند العدرب أمثلدة كدثرية تدبني
طبيعة التصور املفهومي للنص عند القدماء القائم على الرتادبط والتماسدك والوحددة
البنائية وهو تصور تبلور كما سبق القول منذ دبدايات الشعرية العردبية القدمية وتطدور
حتددى شدداع يف أغلددي املقاردبددات النقديددة يف مصددنفات ادبددن طباطبددا (ت322هددد)
والعسكري (ت395هد) وادبن رشيق (ت 465هد) وغريهم.
ويالحظ الباح ،يف تلك املقاردبات ولدى أولئك البالغيني أن تصورهم للنص
وحتديدهم لعناصره املفهومية ومرتكتاتها النظرية تلبج –لددى الكدثري مدن الشدعراء
والنقاد والفالسفة -دبرؤية جسدانية تتااوز النظر يف تقاطعات النص عامدة واألددبدي
خاصة مع الفنون اجلميلة البصرية والسمعية كاملوسديقى والنحدت والرسدم وغريهدا
لتشمل الكينونة البشرية يف حتققها اجلسدي وهو ما يتالى يف تشدبيههم القصديدة يف
دبنائها النصي ومتاسك مكوناتها اللغوية وعناصرها األسلودبية دبقوام اإلنسان وأعضدائه
اجلسدية إىل حد أصبحت يه عنددهم جسددا لييليدا قدائم الدذات حتداكي مقاطعده
وأجتاؤه ووظائفهما أعضاءه اجلسدية أخذوا يتحدثون عن كينونة جسدية للقصديدة
متماهية مع الذات اإلنسانية...
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اجلسد الشعري يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب:
ظل اجلسد حاضرا مبستويات متباينة يف تصورات النقاد والبالغيني ومقاردباتهم
جلماليات اخلطاب الشعري كانوا يردبطون دبطريقدة مباشدرة أحياندا وإحيائيدة أحياندا
أخرى دبني اجلسد والشعر مقارنني القصيدة -يف دبنائها ومتاسك مكوناتها األسدلودبية
والرتكيبة -دبقوام اإلنسان وأعضائه .وقد دبلغ األمر عندهم حد اعتبارها لييليا.
ويعد مصطلح الفحولة من أدبرز وأقدم املصطلحات الدالة على وجدود تصدور
جسداني للقصيدة عند الرعيل األول من اللغويني والنقاد العرب وتدل متادبعته على
رسوخ مفهوم ذكوري لإلدبداع الشعري عند النقاد العرب كما تبني أن الذكورة -مبدا
تنطوي عليه من صفات جسدية -كانت معيدارا لقيداس درجدة الشداعرية .وإذا كدان
مصطلح الفحولة مل يعرف اسدتمرارا وتطدويرا لددى النقداد والبالغديني قدد عدرف
التصور املفهومي للاسد النصي تطورا كبريا لديهم خاصة وأن النقد القديم حفل يف
دبدايات تشكله دبهذا التصور املؤكد ضرورة التناسي دبني مكونات القصيدة وأجتائهدا
حبي ،ا يشينها ااضطراب وااختالل كان الرعيل األول مدن الشدعراء واملتدأددبني
والنقاد يتصورون القصيدة جسما حيوانيا وهو ما يتضح من الكاية ال تروى عدن
الفرزدا (ت110هد) وال شبه يها الشعر المل دبازل تقامستده الشدعراء ومل تدرتك
للمتأخرين غري ضالته؛ قد روي عنه قوله« :إن الشعر كان مجالً دبازاً عظيماً نُحدر
ااء امرؤ القيج أخذ رأسه وعمرو دبن كلثدوم سدنامه وزهدري كاهلده واألعشدى
والنادبغة خذيه وطر ة ولبيد كركرته .ومل يبق إا الذراع والبطن توزعناهما دبيننا(.)64(»)...
يندرج هذا النص يف سياا املراحل األوىل لتبلور الوعي النقدي عندد العدرب
وهي لظة اتسمت دبالشعور دبالاجة إىل صياغة تصور نظري وجهاز مفهومي ملقاردبدة
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العملية الشعرية كان يستعاض يها –يف انتظار حتقق ذلك -دبلغة اإلدبدال وأسداليي
اإلحياء لوصف الظواهر اجلماليدة وتسدميتها .وتكمدن قيمدة هدذا الدنص دبالنسدبة إىل
موضوع حبثنا يف كونه يكشف أن الرعيل األول من الشعراء واملتأددبني كانوا يعون دور
وحدة البناء الشعري يف حتقق عنصر اجلمالية يف الشعر وأنهم قد الذوا هيدأة جسدم
حيواني لتصويرها ومتثيلها حبي ،اعترب الفدرزدا هندا الشدعر كائندا حيوانيدا لده دبنيدة
جسدية ضخمة ممتلئة لما وشحما هو مجل مت حنره تقامسه الشعراء دبيدنهم أخدذ
اجلاهليون واإلسالميون أعظم وأهم ما يه ومل يرتكوا للمتأخرين إا ضالته.
ويالحظ القارئ لسياقات ورود الكاية أن العرب كاندت تتفدق مدع الفدرزدا
على املثال الذي ضردبه إا أنهم اعرتضوا عليه يف تصويره اجلسم دبدون حيداة درأوا
أنه لو ركت يف تشبيهه تنوع الشعر وتفاوت مستوياته ودرجاته الفنية دباجلمل حيا وليج
منحورا لكان دبليغا ومو قا(.)65
ولئن كان الفرزدا يف العصر األموي قد وظدف جسددا حيوانيدا للتعدبري عدن
موقف نقدي منحاز للشدعر والشدعراء القددامى قدد حتولدت الفكدرة مدع الشدعراء
العباسيني والذت مسارا آخر حبي ،صوروا القصيدة يف هيأة امرأة ووظفوا معاما
"جنسيا" لوصف خصائصها اجلمالية وحتديد شرائطها اإلدبداعية مركتين يف ذلك علدى
صفاتها النفسية واجلسدية وهي تصدورات حفدل دبهدا شدعر املرحلدة ودارت عليهدا
معاني الشعراء وصورهم كانت القصيدة عندهم مبثادبة دبكر يف مقتبل العمر ا تقبل
أن يفض دبكارتها إا للشعراء الفحول( .)66وتطدورت الفكدرة حتدى أصدبحت تشدبه
القصيدة دباجلسد تم توظيف معام جسدي ذه الغاية وهو ما نالحظه لدى دبعض
املتكلمني الذين استثمروا ثنائية الرو واجلسد وظفوها يف مناقشدتهم لقضدية اللفدظ
واملعنى .يقول العتادبي (ت220هد)« :األلفداظ أجسداد واملعداني أروا ؛ وإمندا تراهدا
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دبعيون القلوب إذا قدمت منهدا مدؤخرا أو أخدرت منهدا مقددما أ سددت الصدورة
وغريت املعنى؛ كما لو حُوِّل رأس إىل موضع يد أو يد إىل موضدع رِجدل لتحولدت
للْية»(.)67
خللْقة وتغريت ا ِ
اِ
يكتسي هذا النص قيمته وأهميته دبالنسبة إىل موضوع حبثنا من كونه أقدم ندص
يف البالغة العردبية يطادبق دبني القصيدة يف تراتي عناصرها وتناسق أجتائها ومكوناتهدا
دباجلسد والرو

يعد القصيدة كائنا روحه الصور الفنية والداات التخييلية وجسده

امللفوظات واألصوات املعربة عنها وهو تصور سيرتدد كدثريا يف العديدد مدن كتدي
البالغة والنقد وسيستثمره القدامى يف مناقشتهم للبناء النصي للشعر .وقد كدان ادبدن
طباطبا من أوائل النقاد الذين وظفوه حبي ،شبه القصديدة يف انتظدام دبنياتهدا ومتظهدر
أساليبها دبالكائن الي مستعمال يف ذلك كلمات وأوصاف تتصل دباأللبسة وتنتمي إىل
املعام اجلسدي من قبيل" :اللباس" و"التي" وغريهما

()68

ومؤكدا ما سبق أن أشار إليده

العتادبي واجلاحظ من قبدل حدول ضدرورة مراعداة طريقدة تقدديم املعداني وصدياغتها
دباألسلوب املالئم ا .ويف هذا اإلطار رأى أن للمعاني ألفاظا «تشاكها تحسدن يهدا
وتقبح يف غريها هي دا كداملعرض للااريدة السدناء الد تدتداد حسدنا يف دبعدض
املعارض دون دبعض .وكم من معنى حسن قد شني مبعرضده الدذي أدبدرز يده وكدم
معرض حسن قد ادبتذل على معنى قبيح ألبسه.)69(» ...
ويف تصور ادبن طباطبا أن العالقة دبني الشعر واجلسدد تتاداوز مسدتوى املظهدر
املتعلق دبا يأة واللباس لتالمج أيضا املستوى الباطين املتصل دبطبيعة النفج ومستها
إذ مثلما خيتلف الناس يف مالحمهم الشخصية ونربات صدوتهم ومسدتويات تفكريهدم
وذكائهم لتلف كذلك األشعار يف درجات مجاليتها وتنوع مذاهبها وغرادبدة أسداليبها
وجددة معانيهددا وتنداغم إيقاعاتهددا وأوزانهدا العروضددية( .)70ومل يقتصدر ادبددن طباطبددا
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يف تصوره عند هذا املستوى مدن املقارندة دبدل جتداوزه إىل مداهو أعمدق حبيد ،شدبه
القصيدة يف دبنائها وتفاعل عناصرها ومكوناتها الصدوتية والداليدة دباجلسدد والدرو
يقول يف هذا اإلطار« :والكالم الذي ا معنى له كاجلسد الذي ارو
دبعض الكماء" :للكالم جسد ورو

يه .كمدا قدال

اسده النطق وروحه معناه"(») ...

()71

ويقدول

أيضا ) ...(« :وإذ قالت الكماء" :إن للكالم الواحد جسدا وروحدا اسدده النطدق
وروحه معناه" واجي على صدانع الشدعر أن يصدنعه صدنعة متقندة لطيفدة مقبولدة
حسنة جمتلبة حملبة السامع له والناظر دبعقله إليه مستدعية لعشدق املتأمدل يف حماسدنه
واملتفرس يف دبدائعه يحسه جسما وحيققده روحدا أي يتيقنده لفظدا ويبدعده معندى
وجيتني إخراجه على ضد هذه الصفة يكسوه قبحا ويربزه مسخا دبل يسوي أعضاءه
وزنا ويعدل أجتاءه تأليفا وحيسن صورته إصادبة ويكثدر رونقده اختصدارا ويكدرم
عنصره صدقا ويفيده القبول رقة وحيصنه جتالة ويدينه سالسة ويندأى دبده إعادازا
ويعلم أنه نتياة عقله ومثرة لبه وصورة علمه والاكم عليه أو له»(.)72
يتبني من خالل هدذا الدنص أن اسدتعارة ثنائيدة الدرو واجلسدد وتوظيفهدا يف
مناقشة قضية البناء واألسلوب الشعريني تندرج ضمن تصور يعنى دبالبنيتني األسلودبية
والرتكيبية للنص الشعري ويؤكد أن مجالية القصيدة تندتج عدن مددى التناسدي دبدني
مكوناتها وأجتائها وتتولد عن تناغم دبنياتها الصدوتية ودااتهدا التعبرييدة وصدورها
التخييلية حبي ،ا يشينها أي اضطراب أو تفكك .ولدئن كدان ادبدن طباطبدا يدرى أن
القصيدة تفقد قيمتها وقدرتها التأثريية إذا مل ينتق الشاعر ملعانيه األلفاظ الدقيقة املعربة
عنها ويصغهما دبأسلوب تتناغم يه الرؤى اخليالية دبداألوزان املوسديقية إنده يشددد
على ضرورة أن يبلغ التآلف دبني مكونات القصيدة أعلى درجات التماسك والتناسق
حبي ،تصبح وكأنها كلمة واحدة يقول موضحا ذلك« :جيي أن تكون القصيدة كلها
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ككلمة واحدة يف اشتباه أو ا دبآخرها نساا وحسنا و صداحة وجتالدة ألفداظ ودقدة
معان وصواب تأليف ويكون خروج الشداعر مدن كدل معندى يصدنعه إىل غدريه مدن
املعاني خروجا لطيفا على ما شدرطناه يف أول الكتداب حتدى لدرج القصديدة كأنهدا
مفرغة إ راغا كاألشعار ال استشهدنا دبهدا يف اجلدودة والسدن واسدتواء الدنظم ا
تناقض يف معانيها وا وهي يف مبانيها وا تكلف يف نساها تقتضي كدل كلمدة مدا
دبعدها ويكون ما دبعدها متعلقا دبها مفتقرا إليها.)73(» ...
تربز قيمة هذا النص وأهميته يف كونه يوضح تصور ادبن طباطبا العلوي لطبيعة
وحدة البناء الشعري وهي وحدة نيدة دبنائيدة قدد تنظدر إىل البيدت يف اسدتواء دبنائده
وتكثيف دااته وتناغم صوره لكنها ا تفصله عن األدبيات السدادبقة أو املواليدة لده
ألن القصيدة – و ق هذا الرأي– ينبغي أن تنسج وتؤلف وكأنها كلمة واحدة .ودبغض
النظر عن آراء الدارسني الذين ر ضوا ااعرتاف دبالقيمة النظريدة واإلجرائيدة لتصدور
ادبن طباطبا وظلوا يصمونه دبالتاتيئيدة والتفكدك والتشدتت ودبأنده دبقدي دبعيددا عدن
مالمسة كرة الوحدة العضوية للقصيدة كما طرحها أرسطو إن القارئ لكتاب عيار
الشعر يالحظ أن صاحبه مل يقصر آراءه على األدبيات اجملتأة وإمندا كدان يقصدد دبكدل
ذلك البنية الكلية للقصيدة وإا كيف ميكن أن يستقيم تصدويره القصديدة – يف نظدم
أدبياتها ومتاسك أجتائها – كالكلمة الواحدة؟ ! ولعل من أدبرز ما يؤكد أنده يسدتند يف
نظرته إىل الشعر إىل وحدة دبنائه ومتاسكه الفين قوله تعليقا على قصيدة لاعشدى أورد
منها ستة عشر دبيتا« :انظدر إىل اسدتواء هدذا الكدالم وسدهولة ترجده ومتدام معانيده
وصدا الكاية يه ووقوع كل كلمة موقعها الذي أريدت له من غري حشدد جمتلدي
وا خلل شائن» ...

()74

وحكمه كذلك على قصيدة أخرى من ستة وسبيعن دبيتا دبأن

«التكلف يها ظاهر دبني إا يف ستة أدبيات»(.)75
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ويالحظ املتادبع لتصورات النقداد والبالغديني العدرب ومصدطلحاتهم املتصدلة
مبفهوم النص يف عالقته دباجلسد شيوع هذه الفكرة دبينهم منذ القرن اخلامج للدهارة
ويعد ادبن رشيق القريواني من أدبرز من وظفها توظيفا على درجة عالية من الوضو
وذلك يف قوله« :اللفظ جسم وروحه املعنى وارتباطه دبه كارتبداط الدرو دباجلسدم:
يضعف دبضعفه ويقوى دبقوته إذا سلم املعنى واختل دبعضُ اللفظ كان نقصا للشعر
وهانة عليه كما يعرض لبعض األجسام من العرج والشلل والعَوَر وما أشبه ذلدك
من غري أن تذهي الرو

وكذلك إن ضعف املعنى واختل دبعضه كان لفظ من ذلدك

أو ر حظ كالذي يعرض لاجسام من املرض مبرض األروا

وا جتدد معندى خيتدل

إا من جهة اللفظ وجريه يه على غري الواجي قياسا علدى مدا قددمت مدن أدواء
اجلسوم واألروا

إن اختل املعنى كله و سد دبقي اللفظ مواتا ا ائدة يه وإن كان

حسن الطالوة يف السمع كما أن امليت مل ينقص من شخصه شيء يف رأي العدني إا
أنه ا ينتفع دبه وا يفيد ائدة وكذلك إن اختل اللفظ مجلة وتالشى مل يصح له معنى
ألنا ا اد روحا يف غري جسم البتة»(.)76
يؤكد هذا النص أن كرة مطادبقة القصيدة دباجلسد مل تعدد جمدرد متثيدل عدارض
يقدم يف سياا حتديد مفهوم النص ومناقشة طبيعته البنائية دبل أصبحت تصورا نظريا
وأداة حتليلية إلدبراز خصوصية العمل الشعدري وطبيعة دبنائه .الشعدر كائن جسدي له
رو حييا دبها وينمو من خال ا وكدل تفاوت أو اختالف دبينهما ينعكج علدى دبنيتده
يفقد مجاليته وكنهه .ومثلما ميكن الدي ،عن أروا

اترة ونفوس مريضة أو أجساد

معاقة أو دبها تشوهات خلقية وعن جسد دبدون رو

أو رو دبددون جسدد كدذلك

األمر دبالنسبة إىل الشعر قد لتل العالقة دبدني دبنياتده الصدوتية -اإليقاعيدة ومكوناتده
األسلودبية الدالية تكون القصيدة متناغمة األوزان ساحرة املوسديقى لكنهدا ارغدة
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املعاني دباردة الداات ودباملقادبل قد تنطدوي القصديدة علدى صدور دبليغدة وليديالت
دبديعة دبل ومعاني عقم مل يسبق إليها لكن تكون مصاغة يف وزن عروضي ا يناسبها
ويوا ق طاقاتها اإلحيائيدة والتعبرييدة .ولدذلك دإذا مل يتوا دق الصدوت مدع الدالدة
ويتناغم اإليقاع مع التمثيدل الفدين لدن حيددث التخييدل لددى املتلقدي ولدن تكدون
للقصيدة أية قيمة مجالية دبل ستكون كرو عليلة يف جسد قدوي وسدليم أو كاسدد
مشلول دبرو مرحة وقوية أو قد تكون كاسد دبدون رو

ورو دبال جسد.

علددى أن الناقددد العردبددي الددذي أحدداط مبامددل اجلوانددي النفسددية واللغويددة
واألسلودبية والرتكيبية واإليقاعية للنص الشعري وقف عندد آليدات حتقدق الدتالحم
والتناغم دبينها دبالصورة ال تغدو يها القصيدة ككائن جسدي حسن الشدمائل مجيدل
القوام واألطراف حازم القرطاجين (ت684هد) ولئن وصفنا إسهامه دبالتفوا ليج
ألنه كان أكثرهم دبيانا للعالقة املتماثلة دبني اجلسد والشعر وتأكيدا عليها حسدي دبدل
وكذلك ألنه وظفها ضمن مقاردبته النقديدة املتكاملدة للدنص الشدعري دأنتج دبدذلك
تصورا عرب دبه عن عمق إدراكه لوحدة القصيدة وقوة إلاحه عليها وتشبيهه ملكوناتهدا
ودبنايتها دباجلسد وهو تصور تأدى إليه من دقة همه للفكرة اليونانية يف هدذا اإلطدار
وحسن إ ادته من التصورات النقدية العردبية السادبقة عليده الد كاندت تشدبه متاسدك
القصيدة وترادبط أجتائها دباجلسد اإلنساني.
ولعل مما يربز قيمة تصوره وأهميته قوله« :إن األقاويل الشعرية حيسن موقعهدا
من النفوس من حي ،لتار مواد اللفدظ وتنتقدى أ ضدلها وتركدي الرتكيدي املدتالئم
املتشاكل وتستقصى دبأجتاء العبارات ال هي األلفاظ الدالة على أجتاء املعاني احملتاج
إليها حتى تكون حسنة إعراب اجلملة والتفاصيل عن مجلة املعندى وتفاصديله يكدون
التخيل كما قدمت جيي يه لييل أجتاء الشيء عند لييله حتى تتشكل مجلته دبتشكل
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أجتاء تقوم صورته دبذلك يف اخليال الذهين على حد ما هي عليه خارج الدذهن أو
أكمل منها إن كانت حمتاجة إىل التكميل»(.)77
ا يكتسي هذا النص قيمته وأهميته دبالنسبة إىل موضوع حبثنا من كون صداحبه
يؤكد يه أن مجالية القول الشعري تتأتى من قدرته على صياغة عوامل نية دبديعة حترك
اخلياات وتؤثر يف النفوس وأنها تنتج عن خصدائص أسدلودبية ومميدتات تركيبيدة يف
البناء الشعري من قبيل حسن اختيار األلفاظ وانتقاء الرتاكيي وجدودة البنداء وتنداغم
األجتاء واحتادها دبل إن أهميته وقيمته النظرية واملنهاية والتطبيقية تتدأتى مدن ردبطده
البناء الشعري دبتصور أ الطون لتصوير صورة اإلنسان قد اقتبج مباشرة دبعده نصدا
له يقول يه« :وقد قال أ الطون يف كتاب السياسة له" :إندا ا نلدوم مصدورا إن صدور
صورة إنسان اعل مجيع أعضائه على غاية السن نقول له إنه ليج ميكن أن يكون
إنسان على هذه الصورة وذلك أن املثال ينبغي أن يكون كامال .وأمدا سدائر األشدياء
ال هو ا مثال حسنها دبقدر مشاركتها لذلك املثال»(.)78
وحني متادبعة تصورات حازم القرطاجين للبناء الشعري ننتهدي إىل أنهدا كاندت
دقيقة وعميقة وتنطلق من مفهوم خاص للنص عامة والدنص األددبدي خاصدة وهدو
مفهوم يقوم على مراعاة عالقات التناسي دبني مكونات القصديدة وأجتائهدا وينظدر
إليها دباعتبارها عمال تصويريا يقارن طريقة انتظام دبنياتها وعناصرها دباجلسدد سدواء
كان هذا اجلسد حيوانيا أم دبشريا دبل وحتى جسدا لييليا لدمية أو صورة شدخص يف
املرآة أو املداء( .)79الشدعر  -دباعتبداره خطادبدا مجاليدا يسدتهدف إثدارة التخيديالت يف
النفج -يقتضي اختيار دبنياته األسلودبية والرتكيبية املالئمدة ملوضدوعه الفدين وترتيبهدا
والتأليف دبينها دبأسلوب متناسي يتكامل يه الشكل البنائي مع احملتوى التصويري.
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وحني ننعم النظر يف منهاج حازم القرطاجين ننتهي إىل أنه مقاردبته للبنية اللغوية
للقصيدة مل تنفصل عن النظر إليها دباعتبارها جسدا إدبداعيا ولئن كان قد أكد ضرورة
العناية دبكل أجتائها ومكوناتها قد ظل يوظف مجلة من الدوال املستمدة من معادم
جسداني وهي دوال تربز أن أحكامه النقدية وجهتها رؤية اجلسدانية عميقدة وثادبتدة
وذلك من قبيل "رأس الفصل" و"رأس الكالم" و"رؤوس الفصول ووجوهها"

()80

دبل إنندا

نراه يشبه أجتاء من القصيدة دببعض األعضاء اجلسدية لإلنسان أو اليدوان وهدو مدا
يتضح من قوله« :وحتسني ااستهالات واملطالع من أحسن شيء يف هذه الصناعة إذ
هي الطليعة الدالة على ما دبعدها املتنتلة من القصيدة منتلة الوجه والغرة تتيد النفج
حبسنها ادبتهاجا ونشاطا لتلقي ما دبعدها إن كان دبنسبة من ذلك ورمبدا غطدت حبسدنها
على كثري من التخوُّن الواقع دبعدها إذا مل يتناصر السن يما وَلِيَها»(.)81
والواقع أن القرطاجين استطاع أن يصوم تصدورا دقيقدا وعميقدا لطريقدة دبنداء
القصيدة وترتيي صو ا جتاوز من خالله حتليالت كثري من النقاد السادبقني وارتقى
لنظرته للقصيدة إىل مستوى كلي معترباّإياها جسدا لييليا ومؤكدا الرتادبط العضوي
الوثيق دبني صو ا وأدبياتها من جهة وأغراضها ومعانيها من جهدة ثانيدة .ولدئن كدان
ذلك قد اتضح يف ما سبق إنه يتأكد من قوله « :الذي جيدي أن يعتمدد يف اخلدروج
من غرض إىل غرض أن يكون الكالم غري منفصل دبعضه من دبعض وأن حيتال يف مدا
يصل دبني حاشي الكالم وجيمع دبني طريف القول حتى يلتقي طر ا املد والنسديي أو
غريهما من األغراض املتباينة التقاء حمكما ال خيتل نسق الكالم وا يظهر التباين يف
أجتاء النظام؛ إن النفوس واملسامع إذا كانت متدرجدة مدن دن مدن الكدالم إىل دن
مشادبه له ومنتقلة من معنى إىل معنى مناسي له ثم انتقل دبها من ن إىل ن مباين له
من غري جامع دبينهما ومالئم دبني طر يهما وجدت األنفج يف طباعها نفورا من ذلدك
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ونبت عنه (…) وكذلك النفوس واألمساع إذا قرعها املديح دبعد النسيي د عدة مدن
غري توطئة لذلك إنها تستعصيه وا تستسهله وجتد نبوة ما يف انتقا ا إليه مدن غدري
احتيال وتلطف يف ما جيمع دبني حاشي الكالم ويصل دبني طر يه الوصل الذي يوجد
للكالم دبه استواء والتئام»(.)82
ومما اشك يه أن نظرة حازم القرطاجين للعالقة دبني الشعر واجلسد ومقاردبته
املفهومية للنص كانت دقيقة وعميقة ومتكاملة عالوة على أنه تناول كدل العناصدر
الشعرية واملكونات النصية ال حتقق لقصيدة نصيتها استعاد الشبكة املفهومية للنص
وظف كل املصطلحات واإلدبداات املرتبطة دبها توظيفا يدربز قيمدة الدنص وحمدداتده
اللغوية واألسلودبية واجلماليدة وهدو مدا جعدل إسدهامه يتميدت عدن كدل املسداهمات
السادبقة.
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خامتة
اتضح من خالل متادبعة مفهوم النص يف الرتاث النقدي والبالغي عند العدرب
أنه يقوم على مجلة خصائص وحمددات أدبرزها ارتباطه دبشبكة مفهومية غنيدة ومتعدددة
متثلها العديد من الكلمات واملصطلحات ال اعتربناها إدبداات للمفهوم وال تشري
–دبدالرغم مددن تعدددها وتشددادبكها -إىل مجلدة خصائصدده اللغويدة ومميتاتدده األسددلودبية
وعناصره الرتكيبية ال يستحيل حتقق صفته النصية يف غيادبها.
ولعل أهم خاصة ميتت التصور املفهومي للنص عند العرب وعيهم منذ دبواكري
تشكل كرهم النقدي دبأهمية ترادبط القصيدة ومتاسك أدبياتها وأشطرها الشعرية وهو
وعي مل نلمسه من خالل مصطلحات النسدج والسدبك والقدران والدديباج واملشداكلة
حسي دبل وقفنا عنده عرب متادبعة تصورهم ملفهوم القصيدة وشروط دبنائها ومراحدل
تطورها مما دل دالة قاطعة على رسوخ الوعي النصي لديهم منذ لظات متقدمدة يف
اجلاهلية.
على أن أدبرز تصور طبع مفهومهم للنص الشعري تشبيههم له دباجلسدد حبيد،
اعتربوا القصيدة جسدا لييليا مياصل اجلسد اإلنساني ومل يكن هدذا التشدبيه حمكومدا
دبرؤية لييلية ذات غاية إمتاعية ولكنه كان موجها دبتصور مجالي ورؤية نقديدة للدنص
الشعري من حي ،هو نص حمكوم دبنسق دبنائي خاص وغاية نية متميتة.
وانطالقا من كل ما سبق ميكن القول إن مفهوم النص يف الرتاث النقددي عندد
العرب كان يتحدد دبشكله البنائي وخصوصيته اللغوية ومميتاته األسلودبية وعناصره
الرتكيبية ووظائفه اجلمالية وقد حرص النقاد والبالغيون العرب علدى التنبيده علدى
هذه العناصر وتأكيدها مبستويات وصيغ حتولت دبتحول خطادبهم ونضاه.
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القاهرة د .ت) .55/1
( )39طه إدبراهيم :تاري النقد األددبي عند العرب مدن العصدر اجلداهلي إىل القدرن الرادبدع ا ادري
(املكتبة الفيصلية مكة املكرمة السعودية ط )2004 1ص.25-24
( )40اجلاحظ :اليوان .59/1
( )41ادبن سالم اجلمحي :طبقات حول الشعراء .48-47/1
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( )42ادبن قتيبة :الشعر والشعراء (حتقيق :أمحد حممد شاكر دار املعارف القاهرة) .76-75/1
( )43اجلاحظ :اليوان .59/1
( )44ادبن رشيق القريواني :العمدة يف حماسن الشعر وآدادبه ونقده .32-31/1
( )45ادبن سالم اجلمحي :طبقات حول الشعراء .8-7/1
( )46نفسه .56/1
( )47أنظر أدبو زيد القرشي :مجهرة أشعار العرب (حتقيق :علي حممدد الباداوي دار نهضدة مصدر
القاهرة د .ت.).
( )48املرزدباني :املوشح ص.442
( )49عبد القاهر اجلرجاني :دائل اإلعااز(حتقيق :حممود حممدد شداكر مكتبدة اخلدااي القداهرة
ط )1989 2ص.93
( )50نفسه ص.95
( )51طارا النعمان :اللفظ واملعنى دبني اإليديولوجية والتأسيج املعريف للعلم(سينا للنشر القاهرة
ط )1994 1ص .263-262
( )52تامر سدلوم :نظريدة اللغدة واجلمدال يف النقدد العردبدي (دار الدوار الالذيقيدة سدوريا ط1
 )1983ص .126
( )53عبد القاهر اجلرجاني :دائل اإلعااز ص.45
( )54نفسه ص.46-45
( )55نفسه ص.393
( )56نفسه ص.35
( )57نفسه ص.47
( )58نفسه ص.85
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( )59عبد القاهر اجلرجاني :أسرار البالغة ص .86-85
( )60نفسه ص.49
( )61نفسه ص.88-87
( )62نفسه ص .206
( )63نفسه ص.285
( )64أدبو زيد القرشي :مجهرة أشعار العرب ص.63
( )65نفسه ص.67
( )66أنظر اخلطيي التربيتي :شر ديوان أدبي متدام(حتقيدق :راجدي األمسدر دار الكتداب العردبدي
دبريوت ط .413-412/1 )1993 2ادبن الرومي :الديوان (حتقيق :د .حسني نصدار ط3
مكتبة دار الكتي والوثائق القومية القاهرة .531/2 )2003
( )67أدبو هالل العسكري :كتاب الصناعتني الكتادبة والشعر(حتقيق وضدبط :د .مفيدد قميحدة دار
الكتي العلمية دبريوت ط )1981 1ص.161
( )68ادبن طباطبا العلوي :عيار الشعر (حتقيق :د .حممد زغلول سالم منشأة املعارف اإلسدكندرية
 )1980ص.18
( )69نفسه ص.22-21
( )70نفسه ص.21
( )71نفسه ص.25
( )72نفسه ص.143
( )73نفسه ص.148
( )74نفسه ص.60
( )75نفسه ص.88
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( )76ادبن رشيق :العمدة .124/1
( )77حازم القرطاجين :منهاج البلغاء وسراج األددباء ص.119
( )78نفسه.
( )79نفسه ص.127-126
( )80نفسه ص.310 298 291 289
( )81نفسه ص.309
( )82نفسه ص.319-318
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ثبت املصادر واملراجع
 ا مدي أدبو القاسم دبن دبشر :املوازنة دبني شعر أدبي متام والبحرتي حتقيق :السيد أمحد صقر دار
املعارف مصر ط .1973 2
 إدبراهيم طه أمحد :تاري النقد األددبي عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرادبع ا اري
املكتبة الفيصلية مكة املكرمة السعودية ط.2004 1
 أعراب أمحد الطريسي :الشعرية دبني املشادبهة والرمتية دراسة يف مستويات اخلطاب الشعري
شركة دبادبل للطباعة والنشر والتوزيع الردباط ط.1991 1
 إدبش إلرود وآخرون :نظرية األدب يف القرن العشرين ترمجة :حممد العمري أ ريقيا الشرا
ط.1996 1
 دباختني ميخائيل :املاركسية و لسفة اللغة ترمجة :حممد البكري ومينى العيد دار تودبقال الدار
البيضاء ط.1986 1
 دبارط روان :النقد والقيقة ترمجة :إدبراهيم اخلطيي مراجعة :حممد دبرادة الشركة املغردبية
للناشرين املتحدين الدار البيضاء ط.1985 1
 التربيتي اخلطيي :شر ديوان أدبي متام حتقيق :راجي األمسر دار الكتاب العردبي دبريوت
ط.1993 2
 ثامر ضل :اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العردبي
الدي ،املركت الثقايف العردبي دبريوت ط.1994 1
 اجلاحظ أدبو عثمان :البيان والتبيني حتقيق :عبد السالم هارون مكتبة اخلااي القاهرة ط4
د .ت.
 اجلاحظ أدبو عثمان :اليوان حتقيق وشدر  :عبد السالم هارون اجملمع العلمي العدردبي
اإلسدالمي دبريوت ط.1969 3
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د .يوسف اإلدريسي

 اجلرجاني عبد القاهر :دائل اإلعااز قرأه وعلق عليه :حممود حممد شاكر مكتبة اخلااي
القاهرة ط.1989 2
 اجلمحي ادبن سالم :طبقات حول الشعراء حتقيق :حممود حممد شاكر مطبعة املدني القاهرة
د .ت.
 حا ظ صربي" :التناص وإشارية العمل األددبي" عيون املقاات الدار البيضاء عدد2
س.1986
 ادبن الرومي علي دبن العباس :الديوان حتقيدق :د .حسدني نصدار مكتبدة دار الكتدي والوثدائق
القومية القاهرة ط.2003 3
 العسكري أدبو هالل :كتاب الصناعتني الكتادبة والشدعر حتقيدق وضدبط :د .مفيدد قميحدة دار
الكتي العلمية دبريوت ط.1981 1
 العلوي ادبن طباطبا :عيار الشعر حتقيق :د .حممد زغلول سالم منشأة املعدارف اإلسدكندرية
.1980
 ادبن قتيبة حممد :الشعر والشعراء حتقيق :أمحد حممد شاكر دار املعارف القاهرة د .ت.
 القرشي أدبو زيد :مجهرة أشعار العرب حتقيق :علي حممد البااوي دار نهضة مصدر القداهرة
د .ت.
 القرطاجين حازم :منهاج البلغداء وسدراج األددبداء حتقيدق :البيدي ادبدن اخلوجدة دار الغدرب
اإلسالمي ط.1986 3
 القريواني ادبن رشيق :العمدة يف حماسن الشعر وآدادبده ونقدده حتقيدق :حممدد حمدي الددين عبدد
الميد دار اجليل دبريوت ط.1972 4
 كادبانج جان لوي :النقد األددبي والعلدوم اإلنسدانية ترمجدة :عبدد اجلليدل األزدي منشدورات
امللتقى مراكش ط.2002 1
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 كريستيفا جوليا :علم النص ترمجة :ريد التاهي مراجعة :عبد اجلليل ناظم دار تودبقال الدار
البيضاء ط.1991 1
 حممود حممد :تدريج األدب اسرتاتياية القراءة واإلقراء منشورات ديداكتيكا مطبعة النادا
اجلديدة الدار البيضاء ط.1993 1
 مفتا

د .حممد :حتليل اخلطاب الشعري اسرتاتياية التنداص املركدت الثقدايف العردبدي دبدريوت

ط.1985 1
 املرزدباني أدبو عبد اهلل حممد :املوشح مآخدذ العلمداء علدى الشدعراء يف عددة أندواع مدن صدناعة
الشعر حتقيق :علي حممد علي البااوي دار الفكر العردبي د .ت.
 ادبن منظور أدبو الفضل مجال الدين :لسان العرب احمليط دار اجليل دبريوت .1988
 النعمان طارا :اللفظ واملعنى دبني اإليديولوجية والتأسيج املعريف للعلم سينا للنشر القداهرة
ط.1994 1
 هولنشتاين إملار :رومان ياكبسن أو البنيوية الظاهراتية ترمجة :عبدد اجلليدل األزدي تانسديفت
مراكش املغرب ط.1999 1

 R. Jakobson: Huit question de poétique, éd: seuil, col:
points ,1977.
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