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امللخص:
يســعى هــذا املوضــوع إىل رصــد ظاهــرة تداوليــة مل يُتفطــن هلــا كث ـرا ،وهــي مــا
ينتجــه اخلطــاب األديب مــن تواصــل عطــري ،يـُـدرك مــن خــال الــدالالت الــي تنطــق
ابلروائــح ،ويُســتدل عليــه مــن خــال (الشــم) ذلــك أن االســتدالل أو االســتلزام مــن
أبــن الظواهــر التداوليــة الــي تفضــي إىل املعــى الدقيــق.
ومعلــوم أن التواصــل بكيفيــات أخــرى ميكــن تلمســه يف أشــكال عــدة ،يف
اإلميــاءات ،واإلشــارات ،واألص ـوات ،وغريهــا ،وهــي أشــكال تواصليــة وإن طــرق
بعضهــم أبواهبــا ،غــر أهنــا مــا تـزال حباجــة إىل حبــث ودرس متواصــل؛ ألهنــا ذات قيمــة
أدبيــة ومجاليــة ،وخباصـ ٍـة أن أكثــر الباحثــن مل يبتعــدوا عــن بعــض احلــدود التواصليــة
املألوفــة يف تفس ـراهتم التداوليــة غــر اللغويــة.
وأييت هذا البحث حماولة لرصد هذه الظاهر التداولية اليت ينبئ عنها اخلطاب
األديب شــعراً ونث ـراً ،وتكشــف ســره تلــك اللغــة الــي لوحظــت يف بعــض املختــارات
األدبيــة الــي مجعهــا أبــو منصــور الثعالــي يف كتابــه( :مــن غــاب عنــه املطــرب) حيــث
جنــد منــاذج لبعــض شــعراء عصــره ،ومرتســليه ،ومــا قبلــه ،ممــن جتلّــت يف معــرض
أوصافهــم وتشــبيهاهتم لغــة التواصــل ابلعطــور؛ لــذا رأينــا أمهيــة هــذا العن ـوان وطرافتــه
ضمــن أب ـواب التداوليــة.
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ويقــوم هــذا البحــث علــى متهيـ ٍـد حــول الثعالــي وكتابــه ،مث مفهــوم التواصــل
بكيفيــات أخــرى ،ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه الكيفيــات ،بعــد ذلــك يقــوم
البحــث علــى مطلبــن ينهــض أوهلمــا مبقاربــة التواصــل العطــري مــن خــال الشــعر،
ويتحــدث اثنيهمــا عــن التواصــل العطــري مــن خــال النثــر.
الكلمــات املفتاحيــة :التواصــل -الروائــح -العطــور -اخلطــاب األديب-
التداوليــة -كتــاب الثعالــي (مــن غــاب عنــه املطــرب).
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Fragrant Communication in Literary Discourse
Argumentation Approach for Thaalbi’s Book
“MAN GABA ANHO ALMOTREB”
Abstract:
This topic seek to monitor an argumentation phenomenon;
was not given more attention, this phenomenon is the fragrant
communication which is generated by the literary discourse;
as it can be recognized through significances which indicate
smells; and are inferred through the olfaction, whereas the
inference or entailing are two of the most obvious argumentation phenomena which leading to the accurate meaning.
It is known that communication in other ways can be
found in several forms; gestures, signals, sounds and etc…
These are communication forms; which were little was
known about them; but they still need for more research and
continuous study, as they have priceless literary and aesthetic
value; in particular most of the researchers did not depart
from some of the familiar boundaries of communication in
their non-linguistic argumentation interpretations.
This research is an attempt to monitor this argumentation
phenomenon which literary discourse tells about it through
its poetry and prose. The manner which is noticed in some of
Abu Mansour Thaalbi’s anthology which he has collected in
his book “ Who Lost Inspiration”; whereas we find sample
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for some of poets and prose writers of his time and before
that; of whom the fragrances communication language is
obvious in their descriptions and assimilations, so we have
seen the importance and novelty of this title among the
argumentation topics.
This research is based on a preface about Thaalbi and his
book, then the communication concept through other qualities,
as well as the fragrance communication rank among these
qualities, after that; the research shall be based on two issues;
the first issue approaches the fragrance communication through
poetry, and the second issue talks about the fragrance communication through prose. Then the research conclusion comes,
and then a list of its sources and references.
Key words: Communication, Smells, Perfumes, Literary
Speech, Pragmatics, Al Thaalibi’s Book (MAN GABA ANHO
ALMOTREB)
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املقدمة:
أييت هــذا املوضــوع ضمــن ســياق التواصــل بكيفيــات أخــرى ،أو التواصــل غــر
اللغــوي ،وحيــاول أن ميــزج بــن اللغــة الــي هــي أصــل اخلطــاب ،ومــا يرتبــط هبــا ممــا
يــدرك ابحلــس ،أو يســتدل عليــه ابلشــم ،وذلــك مــن خــال بعــض الظواهــر التداوليــة؛
لــذا جــاء العن ـوان مباش ـراً يف تســليط الضــوء علــى اجلانــب العطــري ،الــذي يتخــذ
مــن اخلطــاب وســيلة لــه يف التواصــل ،موائم ـاً يف ذلــك بــن املكتــوب (اخلطــاب)
واحملســوس ،أو املشــموم (العطــر).
وقــد جــاء اختيــار كتــاب الثعالــي (مــن غــاب عنــه املطــرب) ألنــه لفــت انتباهنــا
يف كثــرة الروائــح الــي يفــوح هبــا اخلطــاب ،وقــد رأينــا هــذا األمــر يف غــر كتــاب مــن
مؤلفاتــه الضخمــة ،غــر أنــه يف هــذا الكتــاب جــاء عابقـاً ،ومتنوعـاً ،وهــو األمــر الــذي
دعا إىل حماولة البحث عن ســر تلك االســتعماالت العطرية اليت يوظفها يف كتابه،
سـواء أكانــت مــن أتليفــه ،أم علــى ســبيل االستشــهاد.

متهيد:
 -1الثعاليب وكتابه (من غاب عنه املطرب):
أ -الثعاليب:
تــكاد ُتمــع أكثــر كتــب الرتاجــم علــى أن الثعالــي هــو :أبــو منصــور عبــد امللــك
بــن حممــد بــن إمساعيــل الثعالــي النيســابوري الــذي ح ـ ّدد ابــن خلــكان ســنة والدتــه
يف عــام (350هــ) ووفاتــه يف ســنة (429هــ)((( أحــد أهــم أعــام األدب يف القــرن
الرابــع اهلجــري ،والــذي لــواله لضــاع أدب جـ ّـم ،وحضــارة معرفيــة مهمــة مــن حضــارة
العــرب يف أوج عصورهــا.
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ولعــل كتابــه الشــهري (يتيمــة الدهــر يف حماســن أهــل العصــر)((( هــو الوعــاء الــذي
حــوى ذلــك اإلرث العظيــم ،حيــث ترجــم الثعالــي مــن خاللــه لكثــر مــن العلمــاء،
واألمـراء ،والــوزراء ،واألدابء ،والشــعراء ،واملرتســلني ،وكان كتابــه هــذا شــاهداً عليــه،
وعلــى عصــره امللــيء ابألعــام األفــذاذ ،ممــن ترك ـوا أث ـراً واضحــا يف خارطــة األدب
العــريب القــدمي.
ولســنا بصــدد التعــرف علــى مؤلفاتــه ،لكننــا نشــر إىل أنــه مــأ املكتبــة العربيــة
بصنــوف متنوعــة مــن الكتــب النفيســة يف جمــال اللغــة ،واألدب ،مــن قبيــل (آداب
امللــوك -أجنــاس التجنيــس -اإلعجــاز واإلجيــاز -بــرد األكبــاد يف العــدد -حتســن
القبيــح وتقبيــح احلســن -مثــار القلــوب -التوفيــق والتلفيــق -خــاص اخلــاص -املبهج-
فقــه اللغــة وســر العربيــة ((()..وغريهــا ،وكان إىل جانــب هــذا شــاعراً متألقــا ،ومرتسـ ًـا
ابرعا(((.
وبصــرف النظــر عــن الرتمجــة التفصيليــة والدقيقــة للثعالــي ونشــأته ،فإننــا عندمــا
ننعــم النظــر يف كتــب الرتاجــم قريبــة العهــد بــه كـ(دميــة القصــر) و(الذخــرة يف حماســن
أهــل اجلزيــرة) و(وفيــات األعيــان) جندهــا تنبــئ عــن عــامل موســوعي عــاش حياتــه بــن
العلــم واألدب ،حــى ع ـ ّده أقــرب معاصريــه ،وهــو (الباخــرزي ت467هــ) جاحــظ
نيســابور ،وكان شــاهداً علــى علمــه وفضلــه منــذ صغــره ،حيــث كان جــاراً وصديقــا
علي
لوالده ،بل أشار إىل عالقته اخلاصة به ،حيث قال عنه« :وما زال يب رؤوفاًَّ ،
حانيـاً ،حــى ظننتــه أابً اثنيـاً»(((.
ب -كتابه موضوع الدراسة:
كمــا مــن النصــوص
يعــد هــذا الكتــاب مــن كتــب الثعالــي األدبيــة الــي مجــع فيهــا ّ
الشــعرية والنثريــة ،ألدابء عصــره ،ومــن ســبقوه ،وقــد قــال الثعالــي يف مقدمتــه عــن
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عجــة ،وبدائــع
منهجــه وتبويبــه هلــذا الكتــاب أبنــه« :يشــتمل علــى حماســن األلفــاظ ُ
الد َ
األرجـةَ ،ولطائــف األوصــاف الــي حتكــي أنـو َار األشــجار ،وأنفــاس األســحار،
املعــاين َ
وغنــاء األطيــار ،وأجيــاد الغـزالن ،وأطـواق احلمــام ،وصــدور البـزاة الشــهب ،وأجنحــة
الطواويــس اخلضــر ،وملــح الـرايض ،وســحر املقــل املـراض ،فتحـّـرك اخلواطــر الســاكنة،
وتبعــث األش ـواق الكامنــة ،وتُســكر بــا ش ـراب ،وتُطــرب مــن غــر إط ـراب ،وهتـ ّـز
الصبــا ،وكمــا انتفــض العصفــور بلّلــه القطــر ،مــن
ـح َّ
إبطراهبــا ،كمــا هـ ّـزت الغصـ َـن ريـ ُ
نث ـ ٍر كنثــر الــورد ،ونظ ـ ٍم كنظــم العِقــد ،وجعلتــه يف ســبعة أب ـواب مفصلــة بفصــول،
موســومة بذكــر مودعهــا»(((.
مث أورد الثعاليب أبواب كتابه السبعة ،وهي:
الباب األول :يف البالغة واخلط ،وما جيري جمرامها.
الباب الثاين :يف الربيع وآاثره ،وفصول السنة.
الباب الثالث :يف أوصاف الليل واألايم وأوقاهتما.
الباب الرابع :يف الغزل وما جيري حنوه.
الباب اخلامس :يف اخلمرايت ،وما يتعلق هبا.
الباب السادس :يف اإلخوانيات ،واملدح ،وما ينضاف إليها.
الباب السابع :يف فنون خمتلفة الرتتيب(((.
مث ختــم مقدمتــه لكتابــه قائــا« :وترمجتــه بكتــاب (مــن غــاب عنــه ال ـ ُـمط ِرب)
ومــن خــر مــا فيــه أنــه يســري مســرى اخليــال ،وينمــي علــى اإلخ ـوان منــي اهلــال،
وهــذا خــر ســياقة األب ـواب ،وهللا املوفــق للص ـواب ،وإليــه املرجــع واملــآب»(((.
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وألن الكتاب رمبا أشــكل على بعض الباحثني يف صحة نســبته للثعاليب ،فإنين
هنا أورد ما ذكره احمل ّققان العراقيان :حممد جبار املعيبد ،وهالل انجي يف مؤلفهما
(مؤلفــات الثعالــي املطبوعــة واملخطوطــة واملفقــودة واملنســوبة إليــه ِضلَّ ـةً) لنطمئــن
أكثــر إىل صحــة النســبة مــن عدمهــا ،وقــد أدرج احملققــان هــذا الكتــاب ضمــن
قائمــة (مؤلفــات الثعالــي املطبوعــة) وأشــارا إىل أغلــب الذيــن تعرض ـوا لــه ابلذكــر
منــذ القــدمي إىل العصــور املتأخــرة ،كابــن خلــكان ،وابــن قاضــي شــهبة ،وطــاش كــري
زاده ،وإمساعيــل البغــدادي ،والصفــدي ،وبروكلمــان ،وغريهــم ،كمــا أحملــا إىل تســمياته
املختلفــة كــ(مــن غــاب عنــه املؤنــس -مــن أعــوزه املطــرب -أحســن مــا مسعــت)...
وذك ـرا بعــض أماكــن نســخه املخطوطــة ،كأســبانيا ،والع ـراق ،والســعودية ،ومصــر،
وفرنســا ،وبريطانيــا ،وأمريــكا ،وتونــس ،والكويــت ،وأملانيــا ،وتركيــا ،وإي ـران(((.
ج -مفهــوم التواصــل بكيفيــات أخــرى ،ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه
الكيفيــات:
قبــل احلديــث عــن مفهــوم التواصــل بكيفيــات أخــرى ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن
هــذا املفهــوم ينــدرج حتــت مــا يعــرف اليــوم ابلتداوليــة ،والتداوليــة يف أوجــز صورهــا
هــي ذلــك املفهــوم الــذي يــدرس جممــل العالقــات املوجــودة بــن املتكلــم واملخاطــب،
مــع الرتكيــز علــى البعــد احلجاجــي واإلقناعــي ،وأفعــال الــكالم داخــل النــص ،فهــي
ابختصــار كل مــا يبحــث عــن املعــى والعالقــة بينــه وبــن الســياق ،والعالمــات(.((1
وهلــذا أخــذ التداوليــون الغربيــون ينعتوهنــا أبهنــا «ذلــك الفــرع مــن (الســيموطيقا) الــذي
يعــاجل يف األصــل اســتعماالت العالمــات وآاثرهــا يف الســلوك الــذي تتمظهــر فيــه
تلــك العالمــات»(.((1
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للتواصــل غــر اللغــوي أمهيــة ابلغــة يف حياتنــا؛ فهــو األصــل الــذي نعتمــد عليــه
يف تعاملنــا مــع احليــاة ،والنــاس ،وهــو ليــس مبعــزل عــن التواصــل اللغــوي ،بــل رمبــا كان
وممهــدا ،وهلــذا وصــف بعضهــم التواصــل غــر اللغــوي أبنــه كـ(اإلمسنــت)
مهيئــا لــه ِّ
الــازم لتوطيــد الــكالم املنطــوق ،الــذي تش ـ َكل فيــه الكلمــات حجــر األســاس(.((1
وللتواصــل غــر اللغــوي عالمــات ،منهــا :الســكوت ،واملالبــس ،واملظهــر
اجلســماين ،والنظــرة ،وحــركات اليديــن ،واالبتســامة ،واإلميــاءات ،واالنســحاابت،
والتمهيــدات ،واهلــدااي ،والعطــور ،وغريهــا( ،((1وهــي عالمــات ذات داللــة قويــة
تدعــم املنطــوق واملكتــوب ،واملرئــي ،واملســموع ،وتضطلــع أبدوار تداوليــة مهمــة تقــوي
مــن منظومــة التواصــل.
فأما العطور ،أو الروائح بشكل عام ،فإن هلا أتثرياً ابلغا يف العملية التواصلية،
وهلــذا فــإن اإلنســان إذا أفــرط مــن اســتعمال العطــر ،فإنــه ال حمالــة يلفــت انتبــاه
اآلخريــن ،وهنــا يتبــادر الس ـؤال التــداويل املهــم الــذي يطرحــه التداوليــون يف هــذا
املقــام( :ملــاذا العطــر والروائــح؟ ومــاذا يعــي ذلــك؟) وهنــا نســتطيع اإلجابــة أبن
للعطــور أنواعهــا ،وهلــا مقاماهتــا ،فهنــاك عطــور طــاردة ،وأخــرى جاذبــة ،وهنــاك
عطــور خاصــة ،وأخــرى عامــة ،وعطــور لالحتفــال ،واملناســبات ،وعطــور للتنظيــف،
وحنــو ذلــك.
لكــن السـؤال الــذي يهمنــا هنــا هــو :مــا الــذي تــدل عليــه العطــور ،أو الروائــح
حــن نوظفهــا يف اخلطــاب املكتــوب ،أو يف الــكالم املنطــوق؟ هــل هلــذا اللــون مــن
العطــر ،أو الروائــح أثــر يف اخلطــاب؟ وابلطبــع إن للرائحــة املشــمومة حســيا أتثــر
خيتلــف عنهــا إذا كانــت مرصــودة يف كالم ،أو كتــاب ،وهــذا ال شــك أنــه معــروف،
ِ
ث العطـُـر أتثــره يف اخلطــاب؟
لكــن يَعِـ َّـن لنــا سـؤ ٌال آخـُـر مهـ ٌـم جــدا ،وهــو :كيــف ُيــد ُ
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وكيــف تغــدو القصيــدة؟ أو الرســالة حــن تفــوح ابلعطــور ،أو الروائــح؟ ومــا عالقــة
املتلقــي ،أو املخاطــب بذلــك؟ ومــا مــدى االنعــكاس الــذي ســيرتكه العطــر عليــه
ســلبا ،أو إجيــاابً؟
ولعــل يف بعــض النمــاذج الــي سنســتعرضها مــن كتــاب الثعالــي (مــن غــاب عنــه
املطــرب) مــا جييــب عــن بعــض هــذه التســاؤالت ،ال ســيما أن العطــور ،والروائــح
عمومــا قــد وجدانهــا يف هــذا الكتــاب متلونــة ،ومتفاوتــة ،شــعرا ،ونث ـرا ،وهلــذا
ســتحاول الدراســة الوصــول إىل مــا ميكــن أن يقــوم بــه اخلطــاب األديب مــن تفاعــل
بــن احملســوس ،وغــر احملســوس ،والواقعــي ،والتخييلــي.

التواصل العطري من خالل الشعر:
ـردد ذكــر الرائحــة يف املصــادر الدينيــة واألدبيــة كث ـراً ،ولــو حبثنــا يف القــرآن
يـ ّ
الكــرمي ،واحلديــث الش ـريف لوجــدان اســتعمال الرائحــة يــرد يف ســياقني :مــدح ،أو
ذم ،وهنــا نســتطيع القــول :إن الرائحــة بوصفهــا أثـراً تداوليـاً تثــر انفعــال املخاطــب،
فيتأثــر هبــا ســلباً ،او إجيــاابً ،فأهــل اجلنــة والطاحمــون هلــا جيــدون يف روائحهــا الزكيــة
مــا يتوقــون إليــه مــن خالهلــا ،وأهــل النــار ومــن ســيكون مصريهــم إليهــا أينفــون مــن
روائحهــا املنتنــة.
مــن هنــا فقــد جــاء أســلوب القــرآن الكــرمي ،واحلديــث الش ـريف مراعيــا القيمــة
التداوليــة الــي تطبعهــا الرائحــة يف نفــس املتلقــي ،هلــذا قــال تعــاىل يف وصــف أمجــل
هنايــة ألهــل اجلنــة﴿ :ختامــه مســك ،ويف ذلــك فليتنافــس املتنافســون﴾( ((1وقــال
صلــى هللا عليــه وســلم يف وصــف احلــوض« :حوضــي مســرة شــهر ،مــاؤه أبيــض
مــن اللــن ،ورحيــه أطيــب مــن املســك ،وكيزانــه كنجــوم الســماء ،مــن شــرب منهــا فــا
يظمــأ أبــدا»(.((1
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وألمهيــة الطيــب لإلنســان ،وألمهيتــه يف نفــس املتلقــي فقــد حتــدث القدمــاء عــن
قيمتــه وأتثــره ،وفضلــه ،فأشــاروا إىل أنــه« :غــذاء الــروح الــي هــي مطيــة ال ُقــوى،
والقــوى تتضاعــف وتزيــد ابلطيــب ،كمــا تزيــد ابلغــذاء والشـراب ( )...ولــه أتثــر يف
حفــظ الصحــة ،ودفــع كثــر مــن اآلالم وأســباهبا»(.((1
مــن يتأمــل النصــوص الشــعرية ال ـواردة يف كتــاب الثعالــي (مــن غــاب عنــه
املطــرب) يلحــظ ميلهــا إىل إاثرة احل ـواس أبنواعهــا ،ومــن بــن تلــك احل ـواس حاســة
الشــم ،والثعالــي يف هــذا الكتــاب حريــص علــى أن ينقــل لنــا املعــى الســياقي يف
األبيــات الشــعرية الــي تفــوح عطـرا ،ليشــعر خماطبــه أبن مثــة روائــح غائبــة ،وهــي روائــح
ميكــن أن يدركهــا املتلقــي مــن خــال خيالــه العطــري.
إن الثعالــي يف كتابــه هــذا -سـواء فيمــا ينقلــه مــن ثقافــة غــره ،أو فيمــا ينقلــه مــن
ثقافتــه الشــخصية -يســعى دومــا إىل اإلاثرة والتشــويق ،ومــن هنــا تتحقــق الوظيفــة
(التعبرييــة) أو (االنفعاليــة) الــي توصــل املعــى بشـ ٍ
ـكل أكثــر عمق ـاً ،وهــذه الوظيفــة
هــي الــي اندى هبــا (ايكبســون) وأشــار إىل أهنــا «تنــزع إىل تقــدمي انطبــاع عــن انفعـ ٍ
ـال
معــن ،صــادق ،أو خــادع»(.((1
ففــي البــاب األول الــذي عقــده الثعالــي يف وصــف (اخلــط والبالغــة ومــا جيــري
جمرامهــا) ذكــر هــذا البيــت للصاحــب بــن عبــاد (385هــ)( :الوافــر)
(((1
وخ ُّ ِ
فَ َخ ُّ
يلوح
يفوح
ط ِعذارِه ِم ٌ
ََ
ط ميينه ُد ٌّر ُ
سك ُ
ولعــل هــذا مــن التشــبيه الطريــف ،حيــث جنــد فيــه اجلمــع بــن صــورة مشــمومة،
وهــي رائحــة اإلنســان ،وصــورة أخــرى بصريــة ،وهــي مجــال اخلــط ،ورونقــه ،ويف
كلمــة (اخلــط) األوىل الــي تعبــق ابلرائحــة مــا جيعــل هــذا البيــت يفــوح عطـرا ،ومــن مث
فالشــاعر هنــا يســتخدم (إشــارية العطــر) الــي تشــكلها رائحــة املســك ،وميكــن عدهــا
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مــن اإلشــارايت احليويــة الــي تســهم يف حتقيــق فاعليــة التواصــل(.((1
وعندما عرض الثعاليب ألبيات أيب بكر الصنوبري (334هـ) اجلميلة يف الربيع
أورد هذا البيت يف آخرها( :البســيط)
(((2
من َشـ َّـم ريح حتي ِ
كافور
ـك وال
ات الربي ِع يـَُقل
ـك مسـ ٌ
ال املسـ ُ
َ ّ
َ
الكافور ُ
ُ
ـت عطــري حبــق؛ إذ كل مــا فيــه يشــعر املخاطــب حبالــة مــن
وهــذا البيــت بيـ ٌ
االســتمتاع ابلروائــح الطيبــة الــي تتضـ ّـوع مــع الربيــع ،ويف هــذا البيــت أيضــا إقنــاع
للمخاطــب أبن ال ريــح كريــح الربيــع اجلميــل الــذي تغـ ّـى بــه الشــعراء ،وهــو أفضــل
بكثــر -كمــا ينطــق بذلــك هــذا البيــت -مــن ريــح املســك ،والكافــور.
وحتديــد املســك والكافــور هنــا فيــه أتكيــد علــى أفضليــة ريــح الربيــع علــى غريهــا
مــن الروائــح اجلميلــة األخــرى.
فالشــاعر هنــا يريــد أن يوصــل للمخاطــب -مــن خــال مبــدأ التقابــل -أبن
املســك والكافــور ســيفقدان قيمتهمــا ،ومجــال رائحتهمــا العطريــة عنــد ريــح الربيــع
األمجــل ،وهنــا يتضــح مفهــوم (اإلرســالية الشــمية) الــي أملــح إليهــا التداوليــون ،ومــا
تؤديــه لغــة العطــور مــن رمزيــة(.((2
ويف الفصــل الــذي خصصــه الثعالــي لوصــف الربيــع وآاثره أورد هــذا البيــت
الــذي أعجبــه ألحــد الكتّــاب يف وصــف ابقــة رحيــان( :الطويــل)
(((2
ُ ِ
وعقيقا
إذا َشَّها
لت اخضر َارهاَ   وَوجنَـتَه فريوزجاً َ
املعشوق خ َ
وهنــا جنــد التصريــح حباســة الشــم ،ليــس مــن ابب الشــعور ابملتعــة احلســية
والنفســية ،ولكــن مــن أجــل رســم صــورة أكثــر مجــاال لتلــك الباقــة ،فلجــأ الشــاعر
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إىل اســتعمال األثــر العطــري الــذي ينهــض بصورتــه ،فــكان َشـ ُّـم املعشـ ِ
ـوق ،ووجنتــه،
واخضـرار الباقــة مكمــات للخــروج ببيــت مجيــل كهــذا ،فالعطــر مل حيضــر هنــا بذاتــه،
ولكــن بوصفــه وســيلة لتحقيــق اجلماليــة.
ولئــن كانــت التداوليــة تتضمــن حــل املســائل مــن وجهــة نظــر املتكلــم واملخاطــب
معــا ،فــإن مهمــة املتكلــم يُنظــر إليهــا -أحيــاان -ابعتبــار حتليــل الوســائل والغــاايت،
وابختصــا ٍر فــإن اس ـراتيجية حــل املســألة عنــد املتكلــم (الشــاعر) ميكــن أن يُنظــر
إليهــا كمشــكل مــن حتليــل الوســائل والغــاايت( ((2وميكــن االســتفادة مــن النمــوذج
التحليلــي الــذي اقرتحــه (جيوفــري ليتــش) يف هــذا الصــدد( ،((2وتطبيقــه علــى البيــت
العطــري الســابق:
حالة ابتدائية

شخص ال يَ ُشمُّ
ٌ

حالة هنائية

شخص يَ ُش ُّم
ٌ

غاية لبلوغ احلالة الثنائية:
احلصول على رائحة زكية

يشم رائحة الباقة
املعشوق ُّ
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وال يلحــظ التواصــل العطــري فقــط بلفــظ الروائــح ،أو العطــور ،أو متعلقاهتــا مــن
الشــم ،والفــوح ،وحنــو ذلــك ،ولكننــا نلمســه أيضــا يف أشــكال أخــرى مســتوحاة مــن
البيئــة العطريــة ،كالعنــر مثــا يف قــول الثعالــي نفســه يصــف بعــض الثمــار:
ِ(((2
قد ض ِمخت ابلعنرب ال ُف ِ
يد يف احلياة
تات  
  نسيمها يز ُ
ُّ َ
ُ

فالعنــر لــون مــن ألـوان العطــور الفواحــة ،ويف داللــة كلمــة (ضمخــت -الفتــات)
مــا يزيــد مــن قــوة الرائحــة ،فاملتكلــم هنــا (الشــاعر) يريــد أن ينشــر رائحــة هــذا الثمــر،
ويســعى إىل إشــعار املخاطــب بقــوة رائحتــه الــي تتضــوع منــه.
ويســتعمل الثعالــي حاســة الشــم يف غــر موضــع مــن أشــعاره؛ ليخلــع أوصــاف
الراوائــح الطيبــة علــى كل مجيــل ،وخباصــة يف وصــف الثمــار ،كمــا يف قولــه يصــف
التفاحــة منبّهــا خماطبــه إىل رائحتهــا:
(((2
وريها     وحبذا يف الثّمار جمناها
اي حبذا ُحسنها ّ

وال يفتــأ الثعالــي يهتــم ابلعطــر حــى يف وصــف األشــياء غــر العطريــة ،وغــر
املشــمومة ،وهــذا يعــي أنــه كان حريصــا علــى (الوظيفــة العطريــة) يف حتســن األشــياء
الــي ال يُتصـ ّـور أهنــا ذات رائحــة ،كمــا يف وصفــه إحــدى الليــايل ،يقــول:
(((2
ِ
كذاك يف التشبيه منظرها
كاملسك َمبـَُرها     و َ
اي ليلةً
ويكثــر الثعالــي مــن ذكــر (املســك) يف شــعره ،وهلــذا أثــر مهــم علــى املخاطــب،
إذ إن لــه داللتــه التواصليــة املهمــة ،فهــو ال يريــد أن يشــعر خماطبــه جبمــال يومــه،
ولكنــه يســتغل اجلانــب العطــري؛ ليكــون يومــه أكثــر إغـراءً وإطـراابً ،وهــو مــا يكشــف
عــن تواصــل عطــري بــن الشــاعر وذاتــه ،وبــن الشــاعر وخماطبــه علــى حنــو مــا يبيّنــه
هــذا البيــت مثـاً:
ِ (((2
ِ
يد الشمس يف حافاهتا الكلَ َل
ت ُ
  م ّد ْ
اليوم م ًّ
أما ترى َ
سكي اهلواء وقدَ   
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وهنــا جنــد أن الشــاعر يتواصــل مــع خماطبــه مــن خــال (إرســالية مشيــة)
وهــي رائحــة اهلـواء الطيبــة الــي تشــبه املســك ،وهــذه اإلرســالية الشــمية قــد حققــت
الوظائــف التداوليــة األربــع الــي أشــار إليهــا (جيوفــري ليتــش)( ((3وهــو مــا رصــدانه يف
هــذا البيــت علــى النحــو اآليت:
(((2

الوظيفــة األوىل :الوظيفــة التعبرييــة ،وهــي الــي نلمحهــا يف التعبــر عــن طيــب
اهل ـواء يف ذلــك اليــوم (يــوم ه ـواؤه مجيــل).
الوظيفــة الثانيــة :الوظيفــة اإلشــارية ،وهــي الــي تشــر إىل وجــود رائحــة عطريــة يف
ذلــك اليــوم (يــوم هـواؤه طيــب الرائحــة).
الوظيفة الثالثة :الوظيفة الوصفية ،وتتجلى يف اســتعمال اللغة لوصف األشــياء
املوجــودة يف العــامل اخلارجــي ،كإدخــال املســك -وهــو شــيء عطــري حمســوس
ومشــموم -ابليــوم الــذي هــو الوحــدة الزمنيــة املكونــة مــن هنــار وليــل (هــذا هــو اليــوم،
وهــو يــوم ذو رائحــة زكيــة).
الوظيفــة الرابعــة :الوظيفــة احلجاجيــة ،حيــث يســتعمل الشــاعر اللغــة لتقــدمي
احلجــج والتفسـرات ،وتقوميهــا ،كمــا يف لفتــه انتبــاه املخاطــب؛ ليشــعر بطيــب هـواء
ذلــك اليــوم (اليــوم مجيــل؛ ألنــه كاملســك يف هوائــه العليــل).
إن الشــاعر العاشــق ،أو الشــاعر الغَ ـ ِزل ال يفتــأ يوظّــف (اإلرســالية الشــمية)
يف غمــرة أوصافــه الــي خيلعهــا علــى معشــوقته ،أو حمبوبتــه؛ وهلــذا جنــد كث ـرا مــن
النصــوص الغزليــة الـواردة يف الكتــاب تعتمــد (اجلانــب العطــري) بوصفــه قيمـةً عاليـةً
ُتنَح للمخاطب (املعشــوقة أو احملبوبة) يقول مؤلف الكتاب مثال يف وصف (ثغر)
يشــبهه بلمــع الــرق ،وأبنــه يشــفي الغليــل( :الكامــل)
ِ (((3
  من درِه ِ
ت ألثُمه وأرتشف الـمىنِ   
وعقيقه ورحيقه
قد بِ ُّ ُ ُ
ُّ
ُ ُ
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ومثــل ذلــك وصــف الثنــااي ،والريــق الــذي حياكــي املــدام يف موضــع شــعري آخــر
علــى هــذا النحــو:
(((3
ٍ
وثنااي ور ٍ
يقة من م ٍ
أقاح
دام     كعب ٍري
وروضة من ِ
ُ

ويف هــذا البيــت تظهــر قيمــة املــكان يف اخلطــاب التواصلــي بوصفــه إحــدى
اإلشــارايت املهمــة الــي تســعى التداوليــة إىل التأكيــد علــى أمهيتهــا( ،((3يضــاف
إىل ذلــك أن الطبيعــة اخلاصــة للمتكلــم واملخاطــب تشــتغل أحيــاان علــى عــدد مــن
املعايــر ،مــن بينهــا التنظيــم املــادي ،واالجتماعــي للمــكان كمــا أشــار إىل ذلــك
التداوليــون(.((3
ويدعــم التنــاص العطــري -إن صــح القــول -بعــض اسـراتيجيات التواصــل بــن
املتكلــم واملخاطــب ،علــى حنــو مــا يفصــح عنــه هــذا البيــت مثــا( :خملــع البســيط)
ِ (((3
هذا غز ٌال وال عجيب     تولّ ُد ِ
املسك من غزال
ٌ
فالشاعر هنا يستحضر بيت املتنيب الشهري ،وحييل عليه( :الكامل)
ِ (((3
َّ
بعض ِدم الغزال
  فإن
أنت منهم  
َ
األانم و َ
املسك ُ
فإ ْن تـَُف ِق َ

ففــي هــذا البيــت جنــد الشــاعر يســتخدم اسـراتيجية (اإلحالــة التناصيــة) إلقنــاع
املخاطــب بصــورٍة حتيلــه علــى مــا يقــوي املعــى الــذي يرومــه ،وتعــد (اإلحالــة) هنــا
وســيلةً صرحي ـةً ملضاعفــة التواصــل(.((3
لقد شــهدان يف النصوص الشــعرية ذات امللمح العطري الواردة يف كتاب الثعاليب
ما يؤكد أتثريها يف نفس املخاطب األول (اخلاص) أو املخاطب الثاين (العام) وكأهنا
تفــوح ابلشــذا والعبــر ،وأصنــاف العطــور ،وهــذا يؤكــد أمهيــة املبــادئ التداوليــة يف هــذا
اللون من التواصل «وملا كانت هذه املبادئ تســمو ابلتواصل العادي ،فهي أوىل أبن
تســمو ابلقول الشــعري الذي يطلب يف أصله الكمال واجلمال»(.((3
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التواصل العطري من خالل النثر:
فعاال
رّكز بعض األدابء القدماء يف أتليفه على حاسة (الشم) بوصفها عنصرا ّ
يف أتثــر اإلنســان ،وجــذب املتلقــي ،وهلــذا وجــدان مؤلَّف ـاً بعن ـوان (احملــب واحملبــوب
واملشــموم واملشــروب)( ((3ســاق مؤلفه يف عنوانه ،ويف تفاصيل أبوابه ما يدور حول
احلــب ،وأضــاف إليــه كل مــا لــه صلــة ،أو عالقــة ابلرائحــة الطيبــة ،ويف هــذا مــا يــرز
السنة التواصلية لدى الكتاب يف حرصهم على إاثرة هذه احلاسة؛ نظرا إىل أمهيتها
ّ
فيمــن يكتبــون إليهــم.
رمبــا كانــت النصــوص النثريــة املبثوثــة يف الكتــاب أكثــر تواصليــة مــن النصــوص
الشــعرية ،ومــن هنــا فــإن املبــادئ التداوليــة فيهــا تبــدو أوضــح وأدق ،وخباصــة يف
الرســائل واألجوبــة الــي يتضــح فيهــا أثــر املرســل ،واملرســل إليــه يف نظريــة اخلطــاب
التباديل ،سواء من جهة املقام ،أو من جهة التلقي ،أو من جهة املراتب التخاطبية،
وهــو أمــر ملحــوظ يف منــاذج هــذا اللــون النثــري منــذ القــدمي.
ومبــا أن التداوليــة هــي« :دراســة املعــى الــذي يقصــده املتكلــم»( ((4فإننــا كث ـرا
مــا نلمــح يف النصــوص النثريــة حرصــا مــن كتّاهبــا إليصــال املعــى املقصــود مــن خــال
(العطــر) أو(مرادفاتــه) أو(متعلقاتــه) كالرائحــة ،والشــم ،واملســك ،والطيــب ،واألرج،
العــرف ،والتضـ ّـوع ،والفــوح ،واجملامــر ،وحنــو ذلــك.
والنســيم ،والعبــر ،والريــح ،و َ
إن إيصــال املعــى مــن خــال الرائحــة ،ليــس شــرطاً أبن يكــون معـرا عــن العطــر،
أو ابعثـاً علــى اجلمــال ،بــل رمبــا ينقــل الكاتــب مــن خــال (العطــر ومتعلقاتــه) توصيــل
معــى الفــرح واالشــتياق ،كمــا يف هــذا النــص الــذي نقلــه الثعالــي للصاحــب بــن عبــاد
الولَــد ،وألصقتُــه ابلقلــب
يف وصــف كتــاب (رســالة) يقــول« :كتـ ٌ
ـاب َشَمتُــه َشـ َّـم َ
(((4
(((4
ـك ذكيّـاً ،والزهـُـر جنيّـاً» .
ـاب هــو املسـ ُ
والكبــد» ومثلــه أيضــا هــذا النــص« :كتـ ٌ
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فالشـ ُّـم هنــا يــؤدي للمخاطــب معــى مكثّفــا مــن الفــرح ابلكتــاب ،وكثــرة الشــوق
إليــه ،وقــد تك ّفلــت الرائحــة يف هــذا النــص بتجســيد تلــك الصــورة ،ورســم ذلــك املعــى.
وقــد تضطلــع (اإلحالــة التناصيــة) إبيصــال شــبيه مــن هــذا املعــى دون تصريــح
ـاب هــو يف
بعطــر ،أو رائحــة ،أو شــم ،أو حنــو ذلــك ،كمــا يف هــذا النــص مثــا« :كتـ ٌ
احلُســن روضة َحزن ،بل جنة َعدن ،ويف شــرح النفس ،وبســط األنس ،برد األكباد
والقلــوب ،وقميــص يوســف علــى أجفــان يعقــوب»(.((4
فــإن ذكــر قميــص يوســف هنــا تلميــح مــن الكاتــب إىل مــا فعلتــه رائحــة يوســف
أببيــه -عليهمــا الســام -بعــد طــول غيــاب ،وهنــا ّأدت الرائحــة أقصــى غاايهتــا
التواصليــة ،وهــو مــا تؤكــده هــذه اآليــة يف ســورة يوســف﴿ :اذهب ـوا بقميصــي هــذا،
فألقــوه علــى وجــه أيب أييت بصـرا ( )...وملــا فصلــت العــر قــال أبوهــم إين ألجــد ريــح
يوســف لــوال أن تفنــدون﴾(.((4
وقــد ذكــر ابــن عاشــور يف تفســره أبن «وجــدان يعقــوب ريــح يوســف -عليهمــا
ـارق للعــادة جعلــه هللا بشــارة لــه ،إذ ذ ّكــره بشــمه الريــح الــذي
الســام -إهلــام خـ ٌ
ضمــخ بــه يوســف -عليــه الســام -حــن خروجــه مــع إخوتــه ( )...والريــح :الرائحــة،
ّ
(((4
وهــو مــا يعبــق مــن طيــب تدركــه حاســة الشــم» .
نص ـاً
وعندمــا أراد الثعالــي أن يوصــل ملخاطبــه قيمــة الربيــع وآاثره ،اختــار ّ
مجــع فيــه مــن اجلماليــات احلســية واملعنويــة ،وكان العطــر مــن أمههــا ،كمــا يبيّنــه هــذا
الشــاهد النثــري ألحــد الكتّــاب البلغــاء« :الربيــع مجيــل الوجــه ،ضاحـ ُ ِ
السـ ِّـن،
ُ
ـك ّ
(((4
ـيق الق ـ ِّد ،حلــو الشــمائلَ ،عطــر الرائحــة ،كــرمي اخلالئــق» .
رشـ ُ
(((4
وقــال آخــر« :قــد زاران حبيــب مــن القلــوب قريــب ،وكلــه ُحســن وطيــب»
(((4
وقال آخر« :تبلّج الربيع عن وجه َبِج ،وخلق َغنج ،وروض أرج ،وطري مزدوج»
386

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .فهد إبراهيم سعد البكر

وقــال آخــر« :مرحبــا بزائــر وجهــه وســيم ،وفضلــه جســيم ،ورحيـةُ نســيم»(.((4

فهــذه األوصــاف العطريــة حتديــداً تنبــئ عــن تواصــل اإلنســان مــع غــر اإلنســان،
أو تواصــل العاقــل مــع غــر العاقــل ،أو احلســي مــع املعنــوي ،وال شــك يف أن فــرح
الكاتــب هبــذا الربيــع ،ومنحــه هــذه األوصــاف والنعــوت ،هــو جــزء مــن اهتمامــه
ابلطــرف اآلخــر الــذي يتواصــل معــه ،ويفــرح بــه ،وإن مل يكــن إنســاانً مباش ـراً ،أو
شــخصا معروفــا ،وهــو كذلــك جــزء مــن نقــل هــذا الفــرح واالهتمــام إىل املخاطــب
الــذي ســيطرب هلــذه األوصــاف.
ونســتطيع مــن خــال املبــدأ التــداويل (قصــد التعريــف أو التحديــد) أو (معرفــة
القصــد)( ((5أن نتلمــس دالالت (القصديــة) يف النصــوص الســابقة الــي تصــف
الربيــع علــى هــذا النحــو:
الوصف
قدوم الربيع وزايرته
بداية الربيع ومستهله

مواطن القصد
حبيب
زاران ٌ
تبلّج الربيع

استقبال الربيع والرتحيب به مرحبا بزائر

مساته
قريب-كله حسن -طيب
وجه هبج -خلق غنج -روض أرج -طري مزدوج
وجهه وسيم -وفضله جسيم -ورحية نسيم

ـدل علــى العطــور ،والروائــح الطيبــة ،فقــد
ويهمنــا مــن هــذه الســمات مــا يـ ّ
اســتعملها الكاتــب هنــا؛ إلعــان فرحــه وســروره مــن جهــة ،وليلفــت مــن خالهلــا
انتبــاه املخاطــب مــن جهــة أخــرى ،فهــو إذن ينــوه إىل كوهنــا الســمة األهــم هلــذا
الربيــع ،واألكثــر تعب ـرا عــن الفــرح بــه واالستبشــار.
وعندمــا يريــد الكاتــب أن مينــح خماطبــه قــدراً عالي ـاً مــن االهتمــام ،والتقديــر،
واالح ـرام ،فإنــه ال يلبــث أن يســتخدم اجلانــب العطــري بوصفــه قيم ـةً تداولي ـةً
يوضحــه هــذا
يوظفهــا يف ســياق خطابــه؛ ليشــعر املتلقــي مبكانتــه األثــرة لديــه ،كمــا ّ
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النــص مــن كتـ ٍ
ـث الربيــع ُمتشــبّه بك ّفــك ،واعتدالــه
ـاب أورده الثعالــي ،يقــول« :غيـ ُ
ٍ
ِ
ـب إىل نَ ْش ـ ِرك ،كأمنــا اســتعار
ُمضــاه خللقــك ،وزهــره م ـوا ٍز لبشــرك ،ونســيمه منتسـ ٌ
ُحللــه مــن شــيمك ،وأمطـ َـاره مــن جــودك وكرمــك»(.((5
فقد مجع املادح هنا كثريا من األوصاف على نسـ ٍـق من التشــبيه املقلوب الذي
يلفت االنتباه ،ويعطي املخاطب قدرا كبريا ومبالغا فيه من االعتناء واالهتمام.

وحــى عندمــا يســتعرض الثعالــي نصـاً ليــرز قيمتــه اجلماليــة ،فإنــه ال يفتــأ يذ ّكـران
ابجلوانــب العطريــة الــي كان هلــا األثــر األكــر يف إبـراز تلــك القيمــة ،فمــن ذلــك إيـراده
شــاهدا نث ـراي للمأمــون يف فصــل (التفــاح) يقــول فيــه« :اجتمــع يف التفــاح الصفــرة
الدريــة ،والبيــاض الفضــي ،واحلمــرة الذهبيــة ،يلـ ّذه مــن احلـواس ثالثــة :العــن حلســنه،
واألنــف لعرفــه ،والفــم لطعمــه»(.((5
فقد رّكز على اجلانب العطري يف التفاح؛ ليزيد من قناعة املخاطب جبماليات
التفــاح ،وأســباب إقبــال النــاس عليــه ،ولــو رمنــا ع ـ ّد الش ـواهد الشــعرية والنثريــة يف
أوصــاف التفــاح ،لوجــدان أكثرهــا تنطلــق مــن منطلــق عطــري يف عــرض مجالــه وقيمتــه.
ومــن هنــا جنــد أن الثعالــي قــد كان منســاقاً إىل التفــاح ورائحتــه ،ومتأث ـرا بــه
ـاح جيمـ ُـع وصــف
وبقيمتــه العطريــة ،وهلــذا جنــده يف بعــض رســائله اخلاصــة يقــول« :تفـ ٌ
ِ
العاشــق ِ
الســكر ،رسـ ُ ِ
ـب،
ـيم العنــر ،وطعــم ُّ
ـول احملـ ّ
َ
الوجــل ،واملعشــوق اخلَجــل ،لــه نسـ ُ
(((5
وشــبيهُ احلبيــب» .
ويلحــظ يف النــص الســابق أن الكاتــب عندمــا قصــد إعــاء شــأن (التفــاح)
جلــأ إىل اخلاصيــة العطريــة ،فهــي يف نظــره مــن أوىل الســمات الــي ميكــن لفــت انتبــاه
املخاطــب إليهــا؛ ألهنــا أول مــا يعبــق وتفــوح رائحتــه ،وهنــا يظهــر متيّــز الكاتــب يف
تنظيــم أفــكاره الــي يقنــع هبــا خماطبــه ،وترتيبهــا وفــق س ـلّم حجاجــي متصاعــد.
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التوســل خبطــط خطابيــة يفــرض الســعي إىل حتقيــق هــدف معــن ،لكــن هــذا
إن ّ
اهلــدف يقــوم عنــد البعــض علــى الرغبــة يف إثبــات صحــة املوقــف الــذي يتبنــاه املتكلــم،
ويف دحــض املوقــف املخالــف ونســفه ،أو تصحيحــه ،علــى أن التفاعــل اخلطــايب يف
مجيــع احلــاالت ال خيــرج مــن أحــكام القيمــة ،فاملتكلــم هنــا مثــا -يف وصــف رائحــة
التفــاح -يدافــع عــن وجهــة نظــر معينــة؛ ألهنــا عنــده أكثــر قيمــة ،وأقــرب إىل املنطــق
واألعـراف الســائدة الــي يراهــا مقنعــة ،أو أكثــر إقناعــا(.((5
إن الكاتــب إذا أراد أن يعلــي مــن قيمــة خماطبــه فإنــه يبحــث عــن القيمــة
األعلــى الــي يــرى مالمســتها لواقعــه ،وحتقيقهــا للمنطــق املألــوف لديــه ،ولعــل (القيمــة
العطريــة) تشـ ّكل خطّـةً رفيعـةً مــن شــأهنا جـّـر املخاطــب ،وســحبه إىل أن مييــل معهــا،
ففيهــا اســتمالة مــن طــرف خفــي ،وفيهــا إاثرة حلواســه ،وهــذا هــو األهــم ،فاإلنســان
عــادةً يطــرب ملــا يـراه ،أو ملــا يســمعه ،أو ملــا يشــمه.
ويـُّعـ ُّـد (قلــب التشــبيه) الــذي يســتعمله بعــض الكتّــاب يف إظهــار القيمــة العطريــة
لــوانً مــن احلجــج الــي ختــدم نتيجــة معيّنــة ،ولئــن عُـ ِرف اخلطــاب عنــد أكثــر التداوليــن
واحلجاجيــن أبنــه «جمموعــة مــن احلجــج والنتائــج الــي تقــوم بينهــا أمنــاط خمتلفــة مــن
العالئــق»( ((5فإننــا شــهدان بعــض كتّــاب الرســالة ممــن يستشــهد الثعالــي ببعــض
نصوصهــم يرّكــزون علــى رائحــة التفــاح بوصفهــا مظهـرا يعلــي مــن مكانــة املخاطــب
عندهــم؛ لذلــك يســتخدم بعضهــم (التشــبيه املقلــوب) يف تركيــزه علــى اجلانــب
العطــري؛ ألنــه يريــد إعــام املتلقــي جبميــل رائحتــه الــي جعلــت املرســل يشــر إليهــا،
ويتوقــف عندهــا ،فمــن ذلــك مــا أورده الثعالــي مــن رســالة إىل بعــض الظرفــاء ،وقــد
ـت بتفاحـ ٍـة حتكــي حبمرهتــا
أهــدى إليــه الكاتــب تفاح ـةً ،فكتــب معهــا« :قــد بعثـ ُ
غرتــك»(.((5
َوجنـَتَــك ،وبرائحتهــا رائحتَــك ،وبعذوبتهــا عذوبتــك ،ومبالحتهــا ّ
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إننــا عندمــا نتأمــل خطــاب الثعالــي حــول التفــاح ،أو غــره مــن الثمــار العطريــة،
نـراه يرّكــز كثـرا علــى ذكــر رائحتهــا ،ويؤكــد لنــا حــرص الكتّــاب علــى أن جيعلـوا مــن
هــذه الرائحــة قيمــة تداوليــة مهمــة يف تواصلهــم مــع اآلخريــن؛ ألهنــا أدعــى للتأثــر،
وحتريــك العواطــف ،وإاثرة احل ـواس.

اخلامتة:
وبعــد ،فلــم تكــن النصــوص الشــعرية والنثريــة الــي أوردهــا الثعالــي يف كتابــه (مــن
غــاب عنــه املطــرب) نصوص ـاً عابــرة ،وإمنــا كانــت منتقــاةً وفقــا خلطــة كتابيــة تضــع
املخاطــب ضمــن اهتمامهــا املباشــر ،فضــا عــن ترتيبهــا وتبويبهــا الــذي اعتمــده الثعاليب
يف مقدمتــه ،وكانــت تلــك النصــوص املتنوعــة مثــرة لالنتبــاه ،والعواطــف ،واحل ـواس،
وخباصــة مــن اجلهــة العطريــة الــي أصبحــت مس ـةً ابرزة يف نصــوص هــذا الكتــاب.
وألن مــن أهــداف التداوليــة «بيــان أســباب أفضليــة التواصــل غــر املباشــر ،وغــر
احلــريف علــى التواصــل احلــريف املباشــر»( ((5فقــد وجــدان يف التواصــل العطــري ضمــن
اخلطــاب األديب مســلكاً مــن مســالك األفضليــة ،إذ مل نســلط الضــوء علــى التواصــل
مبعنــاه احلــريف املباشــر ،ولكــن حاولنــا االهتمــام مبظهــر مــن مظاهــره ،أو شــكل مــن
أشــكاله البــارزة الــي تســتحق أن يلتفــت إليهــا.
ولقــد كان للجانــب العطــري قيمتــه التداوليــة الــي وظفهــا الشــعراء والكتــاب
يف خطاهبــم األديب ،فتوســلوا بــه إمــا إظهــاراً لقيمتــه يف ح ـ ّد ذاتــه ،أو إلب ـراز مكانــة
املخاطــب ،وإعــان أمهيتــه ،مــن خــال الرتكيــز علــى اإلرســالية الشــمية ومتعلقاهتــا،
فكانــت الروائــح النديــة والزكيــة أظهــر أشــكال االســتدالل الــي اســتعملها الكاتــب يف
تواصلــه ،وهــي مهمــة التداوليــة األساســية «أن تصــف بواســطة مبــادئ غــر لســانية
عمليــات االســتدالل الضروريــة للوصــول إىل املعــى الــذي يبلغــه القــول»(.((5
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وقــد أعطــى هــذا البحــث يف جمملــه تصــوراً تداولي ـاً حــول مؤلفــات الثعالــي
مــن خــال هــذا األمنــوذج حتديــداً (مــن غــاب عنــه املطــرب) وابألخــص عــن طريــق
التواصــل بكيفيــات أخــرى ،ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه الكيفيــات ،فــكان
التعريــف ابلكتــاب ،وهبــذا النــوع مــن التواصــل متهيــدا للدراســة ،مث قــام البحــث يف
أصلــه علــى مطلبــن ،حــاول أوهلمــا مقاربــة التواصــل العطــري مــن خــال الشــعر،
وتوقــف اثنيهمــا عنــد مســألة التواصــل العطــري مــن خــال النثــر ،مث خامتــة البحــث،
فقائمــة مبصــادره ومراجعــه.
وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج ميكن إمجاهلا على النحو اآليت:
أ -إن الثعالــي مل يكــن مجّاعــا للنصــوص الشــعرية والنثريــة يف كتابــه فحســب ،وإمنــا
كان يســلط الضــوء علــى مــا يثــر االنتبــاه ،ويلفــت األنظــار ،وخباصــة مــا يثــر
احلواس البصرية ،والســمعية ،والشـ ّـمية ،وكان عنوان كتابه هذا ابعثاً على التشــويق،
وحتريــك العواطــف ،واحل ـواس.
ب -حلــرص الكتــاب علــى (اإلرســالية الشــمية) أو التواصــل العطــري ،فــإن مؤلفــه
يدعمــه أحيــاان بنصــوص أدبيــة مــن شــعره ونثــره ،تؤيــد مذهبــه ،وتوضــح مســلكه،
ّ
وتبـ ّـن خطتــه اخلطابيــة يف التأثــر ابملخاطــب ،وقصــد التأثــر فيــه.
ج -يعــد التواصــل العطــري الــذي رأينــاه يف هــذا الكتــاب ملمحــا مهمــا مــن املالمــح
الــي تــكاد تغيــب عــن الدراســات التداوليــة اإلشــارية ،لذلــك هنضــت هــذه الدراســة
إبســهام متواضــع ملقاربــة هــذه الظاهــرة.
وميكــن ختــم هــذه الدراســة ببعــض التوصيــات الــي يــرى الباحــث فيهــا أمهيــة
للدارســن يف احلقــل التــداويل عمومــا ،فمــن ذلــك:
أ -ال بــد مــن التنقيــب يف كتــب الـراث العــريب ،ويف كتــب املختــارات األدبيــة ،مــن
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حيــث اخلطــة الــي يعقدهــا املؤلــف يف أتليــف مرّكِ ـزاً علــى املخاطــب بوصفــه طرفــا
مهمــا يف املنظومــة التواصليــة الثالثيــة.
ب -البحــث يف اخلطــاابت األدبيــة عــن مســالك تداوليــة غــر لغويــة مــن خــال
إاثرة احلـواس األخــرى لــدى املتلقــن ،علــى ســبيل املثــال (األصـوات) بوصفهــا قيمــة
تداوليــة تــؤدي إىل الطــرب أحيــاان ،ورمبــا الســأم ،أو االنزعــاج ،أو حنــو ذلــك.
ج -بــذل املزيــد مــن االهتمــام ابلوســائل التداوليــة املتنوعــة الــي مــن شــأهنا أن تنهــض
بقاعــدة (لــكل مقــام مقــال) وتنميتهــا إىل قاعــدة أخــرى ،وهــي (لــكل مقــام عطــر).
وأخ ـراً فــإن هــذه الدراســة املتواضعــة وإن مل تكــن معمقــة يف صلــب التحليــل
التــداويل ،غــر أهنــا حاولــت إاثرة مــا ميكــن إاثرتــه ،وفتحــت ابابً علــى تضافــر
النصــوص ،وتعاوهنــا يف خدمــة العمليــة التواصليــة ،وإســهامها يف التقريــب بــن
اللغــوي وغــر اللغــوي ،والتأليــف بــن احلـواس الســمعية والبصريــة الــي أخــذت تصــب
أهدافهــا التداوليــة يف خدمــة احلاســة الشــمية ،حــى لقــد أصبــح املخاطــب ال يطــرب
ملــا يبصــره ،أو يســمعه ،وإمنــا أخــذ ينتشــي ،وتتــوق نفســه إىل مــا يشــمه أيضــا ،وهــذا
يعــي أن قيمــة املشــموم يف عمليــة التواصــل ذات أثــر كبــر.
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اهلوامش والتعليقات:
((( ينظر :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان ،ج ،3/ص.180
((( ينظر :يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ،أبو منصور الثعاليب.
ِ
((( ينظــر :مؤلفــات الثعالــي املطبوعــة ،واملخطوطــة ،واملفقــودة ،واملنســوبة إليــه ضلَّـةً ،د .حممــد جبّــار
املعيبــد ،وهــال انجــي ،ص.37
((( له ديوان شعر ،ينظر :ديوان الثعاليب ،دراسة وحتقيق :د .حممود عبد هللا اجلادر.
ولــه أيضــا اهتمــام ابلــغ ابلنثــر إىل درجــة أتليفــه كتــااب يف حتويــل املنظــوم إىل منثــور .ينظــر :نثــر
النظــم وحــل العقــد ،الثعالــي.
((( دميــة القصــر وعصــرة أهــل العصــر ،الباخــرزي ،حتقيــق ودراســة :د .حممــد التوجنــي ،ج،2/
ص.966
((( من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،حتقيق :د .النبوي عبد الواحد شعالن ،ص.3
((( من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.4
((( نفسه ،ص.4
((( مؤلفــات الثعالــي املطبوعــة ،واملخطوطــة ،واملفقــودة ،واملنســوبة إليــه ِضلَّـةً ،د .حممــد جبّــار املعيبــد،
وهالل انجي ،ص.107 – 103
( ((1ينظر :التداولية وحتليل اخلطاب ،مجيل محداوي ،ص.9
(((1املقاربة التداولية لألدب ،إلفي بوالن ،ترمجة :حممد تنفو ،ص.19
( ((1ينظر :التواصل بكيفية أخرى ،طوماس دوفري ،ترمجة :نور الدين رايص ،ص.6
( ((1ينظر :التواصل بكيفية أخرى ،طوماس دوفري ،ص.9
( ((1سورة املطففني ،آية .26
( ((1صحيح البخاري ،موسوعة احلديث الشريف ،رقم احلديث ،6579 :ص.551
( ((1الطــب النبــوي ،ابــن قيــم اجلوزيــة ،تعليــق وتصحيــح ومراجعــة وختريــج :عبــد الغــي عبــد اخلالــق،
ص.260
( ((1قضااي الشعرية ،رومان ايكبسون ،ترمجة :حممد الويل ،ص.28
( ((1من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.8
( ((1للتعــرف علــى مفهــوم اإلشــارايت وبعــض أصنافهــا ،ينظــر :التداوليــة ،أصوهلــا ،واجتاهاهتــا ،جـواد
ختام ،ص.78 – 76
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( ((2نفسه ،ص.30
( ((2ينظــر :يف التداوليــة املعاصــرة والتواصــل ،فصــول خمتــارة ،مولــز ،وآخــرون ،ترمجــة :د .حممــد
نظيــف ،ص.20
( ((2من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.64
( ((2ينظر :مبادئ التداولية ،جيوفري ليتش ،ترمجة :عبد القادر قنيين ،ص.52
( ((2ينظر :مبادئ التداولية ،جيوفري ليتش ،ص.52
( ((2من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.73
( ((2نفسه ،ص.76
( ((2نفسه ،ص.92
( ((2نفسه ،ص.106
ـف علــى لثــم
ومثــل ذلــك مــا أورده الثعالــي البــن طباطبــا يف قولــه يصــف يومــا ممطــر« :رحيانــه وقـ ٌ
وشــم »...فأكدت إرســالية الشــم هنا قصد الشــاعر إىل التأثري ابملخاطب .نفســه ،ص.110
( ((2ينظر :يف التداولية املعاصرة والتواصل ،فصول خمتارة ،مولز ،وآخرون ،ص.20
( ((3ينظر :مبادئ التداولية ،جيوفري ليتش ،ص.69
( ((3من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.139
( ((3نفسه ،ص.137
( ((3ينظر :التداولية ،أصوهلا ،واجتاهاهتا ،جواد ختام ،ص.81
( ((3ينظر :يف التداولية املعاصرة والتواصل ،فصول خمتارة ،مولز ،وآخرون ،ص.53
( ((3نفسه ،ص.159
( ((3شرح ديوان املتنيب ،وضعه :عبد الرمحن الربقوقي ،ج ،3ص.151
( ((3ينظر :مدخل إىل التناص ،اناتيل بييقي غروس ،ترمجة :عبد احلميد بورايو ،ص.64
( ((3التداولية والشعر ،قراءة يف شعر املديح يف العصر العباسي ،د .عبد هللا بريم ،ص.82
( ((3ينظر :احملب واحملبوب واملشموم واملشروب ،السري الرفاء ،حتقيق :مصباح غالوجني.
( ((4التداولية ،جورج يول ،ترمجة :د .قصي العتايب ،ص.16
( ((4من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.16
( ((4نفسه ،ص.17
( ((4نفسه ،ص.17
( ((4سورة يوسف ،آية.94 ،93 :
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( ((4تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،د.ط ،ج ،13ص.52
( ((4من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.23
( ((4نفسه ،ص.24
( ((4نفسه ،ص.24
( ((4نفسه ،ص.24
( ((5التداولية ،جورج يول ،ص.42
( ((5من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.32
( ((5نفسه ،ص.73
( ((5نفسه ،ص.75
( ((5ينظر :البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين ،د .قدور عمران ،ص.9
( ((5حوار حول احلجاج ،د .أبو بكر العزاوي ،ص.37
( ((5من غاب عنه املطرب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.75
( ((5التداولية بني النظرية والتطبيق ،أمحد كنون ،ص.32
( ((5القامــوس املوســوعي للتداوليــة ،جــاك موشــلر ،وآن ريبــول ،ترمجــة :جمموعــة مــن األســاتذة
والباحثــن إبش ـراف :عــز الديــن اجملــدوب ،ص.26
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أوال :املصادر:

املصادر واملراجع

 الباخــرزي ،علــي بــن احلســن ،دميــة القصــر وعصــرة أهــل العصــر ،علــي بــن احلســن بــنعلــي الباخــرزي ،ط ،1/حتقيــق ودراســة :د .حممــد التوجنــي ،دار اجليــل ،بــروت،
1414هــ1993/م ،ج.2/
 ابــن خلــكان ،أمحــد بــن حممــد ،وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،د.ط ،حتقيــق :د.إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بــروت ،د.ت ،ج.3/
 الثعاليب ،عبد امللك بن حممد،•دي ـوان شــعر ،ط ،1/دراســة وحتقيــق :د .حممــود عبــد هللا اجلــادر ،دار الشــؤون الثقافيــة
العامــة ،الع ـراق -بغــداد.1990 ،
•مــن غــاب عنــه املطــرب ،ط ،1/حتقيــق :د .النبــوي عبــد الواحــد شــعالن ،مكتبــة اخلاجنــي،
القاهــرة ،مصــر1405 ،هــ1984/م.
•نثر النظم وحل العقد ،د.ط ،دار الرائد العريب ،بريوت – لبنان1430 ،هـ1983/م.
•يتيمــة الدهــر يف حماســن أهــل العصــر ،حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،ط ،1/دار
الطالئــع.
 جبّــار املعيبــد ،حممــد -انجــي ،هــال ،مؤلفــات الثعالــي املطبوعــة ،واملخطوطــة ،واملفقــودة،واملنســوبة إليــه ِضلَّ ـةً ،ط ،1/مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية،
1430هــ2009/م.

اثنيا :املراجع:
 ابــن عاشــور ،تفســر التحريــر والتنويــر ،د.ط ،الــدار التونســية للنشــر ،تونــس1984 ،م،ج.13
 ابــن قيــم اجلوزيــة ،الطــب النبــوي ،تعليــق وتصحيــح ومراجعــة وختريــج :عبــد الغــي عبــد اخلالــق،وآخرون ،د.ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،د.ت.
 الربقوقــي ،عبــد الرمحــن ،شــرح دي ـوان املتنــي ،د.ط ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،لبنــان،1400هــ1980/م ،ج.3
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 بــرم ،عبــد هللا ،التداوليــة والشــعر ،ق ـراءة يف شــعر املديــح يف العصــر العباســي ،ط ،1/دارعمــان ،األردن2014 ،م.
جمــدالوي للنشــر والتوزيــعّ ،
 بييقــي غــروس ،اناتيل ،مدخــل إىل التنــاص ،ترمجــة :عبــد احلميــد بورايــو ،د.ط ،دار نينــوىللدراســات والنشــر والتوزيــع ،دمشــق ،ســوراي1433 ،هــ.
 ختــام ،ج ـواد ،التداوليــة ،أصوهلــا ،واجتاهاهتــا ،ط ،1/دار كنــوز املعرفــة للنشــر والتوزيــع،عمــان1437 ،هــ2016/م.
ّ
 الرفــاء ،الســري ،احملــب واحملبــوب واملشــموم واملشــروب ،حتقيــق :مصبــاح غالوجنــي ،د.ط،مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق1407 ،هــ1986/م.
 العـزاوي ،أبــو بكــر ،حـوار حــول احلجــاج ،ط ،1/األمحديــة للنشــر ،الــدار البيضــاء ،املغــرب،2010م.
 عم ـران ،قــدور ،البعــد التــداويل واحلجاجــي يف اخلطــاب القــرآين ،ط ،1/عــامل الكتــباحلديــث ،إربــد ،األردن2012 ،م.
 كنــون ،أمحــد ،التداوليــة بــن النظريــة والتطبيــق ،ط ،1/دار النابغــة للنشــر والتوزيــع ،مصــر،1436هــ2015/م.
 ليتــش ،جيوفــري ،مبــادئ التداوليــة ،ترمجــة :عبــد القــادر قنيــي ،د.ط ،أفريقيــا الشــرق ،الــدارالبيضــاء ،املغــرب2013 ،م.
 جمموعة ،صحيح البخاري ،موسوعة احلديث الشريف ،ط ،1/دار السالم للنشر والتوزيع،الرايض1420 ،هـ1999/م.
 موشــلر ،جــاك ،ريبــول ،آن ،القامــوس املوســوعي للتداوليــة ،ترمجــة :جمموعــة مــن األســاتذةوالباحثــن إبش ـراف :عــز الديــن اجملــدوب ،د.ط ،املركــز الوطــي للرتمجــة ابلتعــاون مــع وزارة
الثقافــة واحملافظــة علــى ال ـراث ،ودار ســيناترا ، ،تونــس2010 ،م.
 ايكبســون ،رومــان ،قضــااي الشــعرية ،ترمجــة :حممــد الــويل ،ومبــارك حنــون ،ط ،1/دار توبقــالللنشــر ،الدار البيضاء ،املغرب1988 ،م.
 يــول ،جــورج ،التداوليــة ،ترمجــة :د .قصــي العتــايب ،ط ،1/الــدار العربيــة للعلــوم انشــرون،ابلتعــاون مــع دار األمــان ،بــروت ،ال ـرابط1431 ،هــ2010/م.
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