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Abstract:
The subject of this study is in the field of discourse, And specifically how to form a poetic
discourse, And looks for the most important factors in this regard, It appeared that the poet in the
process of artistic construction of the poem takes the context into account, While relying on his
technical experience, This will put him in the process of compatibility between influential.
With regard to a poet who lived before Islam and fed a Jahiliyya culture and he wanted to
produce a poetic speech in an Islamic context, It becomes more important in the content of his
discourse, While seeking to satisfy the consignee he draws from his accumulated culture, And is in
negotiations between the two sides.
Our poet “Kaab bin Zuhair” poet Jahili, But he said poetry before the Messenger of Allah,
He had to consider his position and the context of his poem, This has resulted in the poem
“AlBurda”, It was discussed during the research on the question of meaning and its relationship to
human perception.
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مُقدِّمَة
السمَـةَ اإلبْدَاعِيَّـةَ لِلخِطَابِ الشِّعرِيّ جَعَلَتْـهُ يُرَاوِغُ فِي البُنَـى اللّغَويَّةِ وَيَتَالعَبُ ِبمَا هُوَ مَـألُوفٌ مِ ْنهَا مِنْ خِالَلِ
إِنَّ ِّ
التَّشكِيلِ املَجَازِي لِنَفسِهِ ،وَتَـأسِيسِ نِظَامٍ لُ َغوِي خَاصّ بِهِ عَلَى كَافّـةِ املُسَتوَيَاتِ ،فَالَيَخْـلُو أيُّ مُستَوىً لُغَويّ الَيَخ ِرقُـهُ الشِّعرُ
وَيُعِيـدُ صِيَاغَتَهُ مِن جَدِيْدٍ عَ لَى َنسَـقٍ مِنَ االْنزِيَـاحَاتِ ،ذَِلكَ أَنَّ اخلِطَـابَ الشِّعرِيَّ استِعمَالٌ خَاصٌّ لِلّـغَةِ مُغَايرٌ لِلخِطَابَاتِ الّتِي
تَتَّـخِذُ اسْرتَاجِـيَّاتٍ إحيَـائِيَّـ ًة فِي التَّـدَاول.
ص ِرهَا املُختَلِـفَةِ مِنَ الزَّمَانِ وَا َملكَانِ وَاملَقَامِ التَّواصُّلِي
الوَةً عَلَـى ذَلِـكَ ،تَتَحَـكّمُ فِي تَشكِيلِهِ اخلَلفِيَّـةُ غَريُ اللّغَويَّـةُ بِعَنَـا ِ
عِ َ

وَأغرَاضِ املُخَاطِِبنيَ ،وَالظّروفِ املُحيطَةِ بِهِ مِن اجِتمَاعِيَّـةٍ وَنَفسيَّـةٍ( ,)1هَذَا إضَافةً إلَى اخلَاصِيَّـةِ ال ُوجُوديَّةِ لِهَذا اخلِطَابِ َوهِيَ
َددَةِ.
املَاهِيَّةُ الّتِي يَتَشكَّلُ مِنَها مُتمَـثِّلَة فِي اللّغةِ بِنِظَا ِمهَا املُعقّ ِد َوعَالقَاتِها املُتَشابِكةِ وَال َعمِيقَةِ وَمَظَا ِه ِرهَا املُتع ِّ
ِالتشَـكّل وَيُعيدُ إنتَاجَ املَعنَى َلكِنَّـه خِطَابٌ مُراوِغٌ يُوحِي َوالَ يُصرِّحُ ،يُشريُ إلَى
فِي حَالٍ َكهَذِهِ يَـأخذُ اخلِطَابُ الشِّعرِيّ ب َّ
مُالبَساتِ األَشيَاءِ َوالَ يُحدِّدهَا ،يَبنِي اللّغةَ سَطحاً بَينَما يُعّـمِّقهَا دالَلةً ،يَنزاحُ عَنِ املَقامِ التَّواصُليّ َلكِنَّه يَحمِلَ أنسَاقَهُ مَطموََةً،
إنَّـه اخلِطَابُ الشِّعرِيّ.
عريةٍ وََبنيَ مَا يُتاحُ
َولَيسَت َعمَليَّة التَّشكِيلِ هَذهِ إالّ نَتِيجةَ التَّوفِيقِ َبنيَ مَا يَحمِلُهُ الشَّا ِعرُ مِنَ دَ َال َالتٍ َوعَواطِفَ وَمَعَانٍ شِ َّ
ُجردَة إلَى ال ُوجُودِ
لَهُ مِن قَوالِبَ شَكلِيَّةٍ عَلَى هَيئَةِ ألفَاظٍ لُغَويَّـةٍ َوعَالمَاتٍ تُلَـبِّي احلَـاجَةَ إلَى التَّعبِريِ وَتَحويلِ التَّجرِبَة مِن حَالَتِها امل َّ
بِالفِعلِِ ،و َهذِهِ َعمَليَّة مُعقّدةٌ مُتعَدِّدةُ األبعَادِ َوغَامضةٌَ ،لهَا جَوانِبُ عَديدَةٌ وَأسبَابٌ كَثريَةٌ أحَدُها إنتَاجُ تِلكَ األَسالِيبِ وَالصِيَغ
ج وَاملُتَلقِّي.
ض عَن َعمَليَّةِ التَّفا ُوضِ بَنيَ املُنتِ ِ
اللّغَويَّة الّتِي تَتَمخَّ ُ
صرُ ُه عَربَ
فَاملُنتِجُ يَخوضُ تَجرِب ًة شِعريَّـةً تَنَتمِي إلَى عَالَمِ اخلَيالِ الوَاسِ ِع وتَعَتمِ ُد عَلَى مَخزو ٍن َدالَلِي مُكثَّفٍ ،تَرا َكمَت عَنا ِ
شرِ ــ عَلَى أقلِّ تَقدِيرٍ ــ وصَاََت أفكَاَاً ذَاتَ طَابَع حِسيّ
الزَّمنِ وَأخذتِ املَعانِ ي تَتشكّلُ وَتَثبُتُ وَفقَ مَا تَعاََفَ عَليهِ جِيلٌ مِنَ الَب َ
ت واَتِباطاتٍ حَولَ مَاهيَّة األشيَاءِ املُدََكةَِ ،وصَاَت هَذهِ االنطِباعَاتُ مَعَان َي وَد َال َالتٍ لِحَقائِقِ تِلكَ األشيَاء.
وَتَركَت انطِباعَا ٍ
وَاملُتلقِّي يَعيشُ فِي مُحيطٍ تَح ُكمُه أحوَالٌ وَتُؤثِّر فِيهِ حَقَائقُ وَتَتقا َسمُهُ أبعَادٌ مُختَلفَة ،يَتهيَّأ لِتَلقِّي خِطابٍ يَحمِلُ تِلكَ
املَعَاني َلكِنْ مِن مُنطَلَقِ ثَقافَتهِ َوخِربَتهِ الذَاتيَّةِ َُبَّما تَختلِفُ عَن ثَقافَةِ املُنتِجِ وَخِربتِهِ ،فيَلتَقِي مَعَه فِي نُقطَةٍ تَواصُليَّة تَكمُنُ فِي مَاهيَّة
ذَلكَ اخلِطَاب الشِّعرِي امل ُـتشكّلِ  ،مِن هُنَا تَبدأ َعمَليَّة التَّفاوضِ بَينَه وبَنيَ الشَّاعِر ،فَيَقعُ الشَّا ِعرُ َبنيَ عَالَمهِ َوعَوالِمِ مُتلقِّيهِ لِيَخرُوجَ
بِصيغَ ٍة خِطَابيَّة تَوافُقيَّةٍ بَيَنهُما.
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مِنْ هَذَا املـُنطَلَقِ يُعَالِجُ البَحْثُ تَشكِيلَ خِطَابِ شِعرِيّ يَحمِلُ بُعدَاً جَاهِلِيّـاً فِي الشَّكلِ واملـَعنَى فِي مـَقامٍ إسالَمِيّ ،وَالَ
يَخفَى عَلَى أحَدٍ ُوجُودُ املـُفَاَقَةِ الكَبِريَةِ َبنيَ العَصرَين فِي كُـلِّ تَفَاصِي ِلهِما ،لِذَلِك يُحَا ِولُ حَـلَّ اإل ْشكَالِيَّةِ فِي اتَّخاذِ الصِّيغَةِ
اللِ مِحوَََينِ مِنَ التَّحلِيلِ.
خلرُوج بِنَصّ يُمَّـثِّ ُل خُصُوصِيَّاتِ املَرحَلَةِ ،وَيكُو َن ذَِلكَ مِن خِ َ
التَّوافُقِيـَّة بَيَن ُهمَا وا ُ
املِحوََُ األوَّلُ
األَولَويَّةُ لِلمَعنَى أم لِلمَقَامِ؟

() 1
استُعمِلَت كَلمَةُ املَعنَى عِندَ النُّقاد املُتقدِّمنيَ استِعْماالتٍ عَدِيدةً مِنهَا :ال َغ َرضُ الذِي يَقصِدُ إلَيهِ املُتكلِّمُ أو الفكرَةُ النَّثريَّةُ
فِي شَرحِ القَصيدَةِ واألفكَاَِ الفَلسفِيَّة وَاخلَ لفِيَّةِ والتَّصوَُّاتِ الغَريبَةِ ،بَيَنمَا استُعمِلَت كَ ِلمَةُ اللّفظِ لِلدَّالَلةِ عَلَى التَّكوينِ املُوسيقِي
الدقِيقةِ لِلمعنَى(َ ،)1لكِنَّ نَظرَةً فَاحِصةً فِي كِتَابَاتِهِم كَفيلَةٌ بِالتَّيـقّن بِأنَّ مَا قِيلَ عَنِ املَعنَى
وإيقَاعِ العِبَاَاتِ وَكَذلكَ عَلَى الصُّوَةِ َّ
جمِي وال َعرَبي ،واحلَضَريُّ وَالبَدَوي،
يَرجِعُ بِنَوعٍ أو بآ َخرَ إلَى مَقولَةِ اجلَا ِحظِ الشَّهريَةِ ((املَعانِي مَطروحَةٌ فِي الطّريقِ يَع ِرفُها العَ َ

َخيرِ اللّفظِ َ ...و ِفيٍ صِحَّةِ الطّبعِ َوجَودةِ السَّبكِ))(َ ،)6فهُناكَ دائِماً ِمسَاحةٌ بَنيَ
وإنمَا الشَّأنُ فِي إقَامَةِ الوَزنِ وت ُّ
وَال َقرَوي وَاملَدَنيَّ ،
األولُ ثابِتٌ وَمعرُوفٌ ،أمَّا الثَّـانِي فَيأخُذُ أشكَاالً عَدِيدةً َوصِيَغاً مُختَلِفةً
املَعنَى وطَريقَةِ التَّعبِريِ عَنهُ ،وَبَنيَ مَا يُقالُ وكَيفِيَّةِ أدَائِهَّ ،
لِ لتَّعبريِ عَنِ األوَّل ،وَلَيسَ هَذا مِن قَبِيلِ االسِتهَانةِ بِاملَعنَى واالنتِقَاصِ مِن شَأنِهِ بَل عَلَى العَكسِ تَماماً مِن ذَلِكَ ،هَذَا قَناعَةٌ مِن
النّـقّادِ وَالشُّعرَاءِ بِأنَّ املَعنَى ثاَبِتٌ ومُتحقّقٌ لَهُ السَّبقُ عَلَى اللّفظِ َكمَا عَبَّر عَنهُ أبُو هِاللٍ العَسكَريّ ((يَحتَاجُ صَاحِبُ البَالغَةِ إلَى
إصَابَةِ املـَ عنَى ،وَألنَّ املَعَانيَ تَحُـلُّ مِنَ الكَالمِ مَحَـلَّ األبدَانِ ،وَاأللفَاظُ تَجرِي مَعَها مَجرَى الكُسوَةِ ،وَ َمرْتَبةُ إحدَاهُما عَلَى األُخرَى

مَعرُوفةٌ))( ،)5هَذَا الكَالمُ تأكِيدٌ صَريحٌ عَلَى ثَباتِ املَعنَى وَتَغيُّرِ اللّفظِ ،وَأكَثرُ مِن ذَِلكَ يَبقَى املَعنَى جَوهرَاً وَاحداً ألكسيَةٍ مُتعدِّدةٍ
مِنَ األلفَاظِ فِي التَّداوُلِ ،فَعَلى املُتكلِّمِ أو املُعبِّر عَن مَعنىً مُعيَّنٍ أنْ يَبحَثَ فِيمَا يَمتَلكُهُ مِن مَخزونٍ لُغَويّ لِيَحصلَ عَلَى أدَقِّ األلفَاظِ
شئُ نَصَّهُ لِيُـعبِّر فِيهِ
دَاللَةً عَلَى املَعنَى ا ُملرَادِ ،ألنَّ املَعنَى فِي اخلِطَابِ التَّـقلِـيدِيّ َيكُونُ عَادةً سَابِقاً عَلَى النَّـصِِّ ،بمَعنَى أنَّ الشَّا ِعرَ يُن ِ
عَنْ مَعَنىً مُسبَقٍ مُكَتمَلٍ فِي ذِهنِهِ وَأذهَانِ اآلخَرينَ َوغَايتُهُ األُولَى مِنَ النَّـصِّ أنْ يَستَطِيعَ تَوصِيلَ هَذا املَعنَى إلَى املُتَلقِّي بِأجوَدِ
األلفَاظِ وأحسَِنهَا ،وِبمَا أنَّ املَعَاِنيَ َدقِيقةٌ فِي نَفسِهِ قَد يَأتِي بِلَفظٍ الَ يُصيبُ ذَلِك املَعنَى ،ويُؤكِّد ذَلكَ أبو هِاللٍ نَفسُهُ فِي احلَديثِ
الدقِيقَةِ َبنيَ َد َال َالتِ األلفَاظِ فَيَقولُ ((إنَّ الِاسمَ كَ ِلمَةٌ تَدلُّ عَلَى مَعنَى َدالَلةِ اإلشَاََةَِ ،ووَاضِعُ اللّغةِ َحكِيمٌ الَ يَأتِي فِيهَا
عَنِ الفُروقِ َّ

صوَاباً))(َ ،)5وفِي مَع ِرضِ احلَديثِ عَنِ
األولِ ،كَانَ ذَِلكَ َ
ِبمَا الَ يُفيدُ ،فإنْ أُشريَ مِنهُ فِي الثَّانِي وَالثَّالثِ إلَى خِالفِ مَا أُشريَ إلَيهِ فِي َّ
_____________________________________________________________________________________________

 . 1ينظر :ناصف ،د.مصطفى ،نظرية املعنى يف النقد العربي( ،داَ األندلس ،بريوت ،لبنان ،) ،ص.53
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 .اجلاحظ ،أبو عثمان عمرو بن حبر ،احليوان ،حتقيق :عبدالسالم هاَون (الناشر :مصطفى البابي احلليب ،الطبعة الثانية ،)1924 ،ج /5ص

.156-151
5

 .العسكري ،أبو هالل ،كتاب الصناعتني الكتابة والشعر ،حتقيق :علي حممد جباوي ،حممد أبو الفضل إبراهيم (شركة أبناء شريف األنصاَي،

بريوت ،لبنان ،)6002 ،ص.24

 . 5العسكري  ،أبو هالل ،الفروق اللغوية ،حتقيق :حممد باسل عيون السود (داَ الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،)6009 ،ص.55
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مسنيِ يَجرِيانِ عَلَى مَعنىً مِنَ املَعَانِي َو َعنيٍ مِنَ األعيَانِ فِي لُغَةٍ وَاحِدةٍ  ،فإنَّ كُلَّ وَاحِدٍ
الدقِيقةِ بَنيَ َدالَلةِ لَفظَنيِ يَقُولُ ((كُلُّ ا َ
الفُروقِ َّ

ال ال يُحتَاجُ إلَيهِ))(.)1
مِن ُهمَا يَقضِي خِالفَ مَا يَقتَضِيهِ اآل َخ ُر وَإالّ َلكَانَ الثَّانِي فَض ً

مَا ذَهبَ إلَيهِ أبُو هِال ٍل فِي أسبَقيَّةِ املَعنَى وَثَباتِ ِه فِي األذهَا ِن ُهوَ مَا َذهَبَ إلَيهِ مُعظَمُ النقّادِ القُدَماءِ عَلَى اختِالفِ مَشاَِبِهِم
حتَّى هَؤالَءِ الّذيِنَ ُعرِفوا بتَفضِيلِ اللّفظِ عَلَى املَعنَى ،فَلنَأخُذْ قَولَ اجلَاحِظِ املَذكُوََ فِيمَا يَخُصُّ طَرحَ املَعاني فِي الطّريقِ ،وَلْنسألْ:
جلمِيعُ؟ هَل هَذَا مِن بَابِ االسِتهَانةِ بِاملَعنى؟ وَعدَمِ إفَادَتهِ فِي ال َعمَل اإلبدَا ِعيّ؟
لِماذَا يَعتقِدُ أنَّ املَعَاِنيَ مَطرُوحةٌ فِي الطّريقِ يَع ِرفُها ا َ
جلمِيعِ فِي حَالِ ُوجُو ِدهَا بِالقُوَّةِ فِي أذَهانِ
فِي َجوَابِ هَذا نَقُولُ :كَالّ ،اجلَا ِحظُ سَاِئرٌ عَلَى اعتِقادِ ال َع َربِ بِأنَّ املَعَاِنيَ مَعرُوفةٌ لَدَى ا َ
ألنهُم
النَّاس ،مَثَـالً إنَّه استَقرَّ فِي مُخيِّلةِ اجلَميعِ مَا ِهيَ املُرؤءَةُ؟ ومَا مَظا ِه ُرهَا؟ والَ يَحتَاجُ النَّاسُ إلَى تَعرِيفِ تِلكَ املَفاهِيمِ وَاملَعانِي َّ
ُعبرَ عَن مَعنىً مِن تِلكَ املَعَـانِي يَحتَاجُ إلَى
اكَتسَبُوهَا مِن خِاللِ الثَّقافَةِ السَّائِدَةِ واألعرَافِ املَوجُودَةَِ ،لكِ نَّ مَن يَـأتِي وَيُريدُ أنْ ي ِّ
مَخزونٍ لُغَويّ مِنَ األلفَاظِ ِلكَي يَختَاََ مِنهَا مَا يُناسِبُ فِي السِّياقِ للتَّعبِريِ عَن ذَلكَ املَعنَى ،بِتَعبريٍ آخَرَ ،يُؤكِّد اجلَا ِحظُ عَلَى أهمِّـيَّةِ
السِّ ياقِ املَقَامِي فِي التَّعبريِ عَنِ املَعنَى كَي يُوفِّق املُتكلِّمُ بَينَهُ وَبنيَ املَعنَى املَعرُوفِ ،كأنَّه يَقولُ إذَا أََادَ املُتكَلِّم بَيانَ مَعنىً مُعيَّنٍ وَلَم
َكن البَراعَةَ يُكتَبُ
يُراعِ السِّياقَ املَقَاميَّ َفكَالمُهُ زَائِدٌ بِالَ فَائِدةٍ ،ألنَّ هَذا املَعنَى مَعرُوفٌ لَدَى اجلَميعِ وَمَوجودٌ بِالقوَّة فِي األذهَانِ ،ل َّ
لِلمتَكلِّمِ الّذِ ي يَختَاَُ صِيغاً مَشحُونةً بِالثَّقافةِ ومُلَبِّيةً لِحَاجاتِ السِّياقِ وَأغرَاضِ املُخَاطَبنيَ ،إذاً ،لِقَولِ اجلَاحظِ بُعدٌ تَداولِي غَريُ
ُص صِياغَةَ الكَالمِ الدَّالَّةِ عَلَى املَعَانِي املَعروفَةِ وَاملَطرُوح ِة فِي الطّريقِ.
مُصرَّحٍ بِ ِه فِيمَا يَخ ُّ

()6
كَيفَ تَوصَّل اجلَا ِحظُ إلَى اعتِقَادِ أنَّ املَعَانيَ مَطرُوح ٌة فِي الطَّريقِ؟
القَِتهَا بإدََاكِ اإلنسَانِ َلهَاَ ،وهُناكَ جَانِبٌ خَ ِفيّ فِي املَسألَةِ
لإلجَابَةِ عَلَى السُّؤالِ يَجِبُ أن نََتمَعَّنَ فِي مَاهِيَّةِ األشيَاءِ َوعَ َ
حلكَماء ،وََلكِنَّ أُموََ
يَحتَاجُ التَّـأويلَ بَعضَ الشَّيء ،كَـأنَّه يُريدُ أن يَقُولَ إنَّ ((مِنَ اليَسريِ أنْ تُكتَسبَ احلِكمَةُ مِن أفوَاهِ الفَالَسِفةِ وا ُ
()6

َاصاً يَصِحُّ أن نُسمِّيهِ تَصوَُّاً شاعِرياً))
الشِّعرِ مُنفَصِلةٌ عَن أُمُوَِ الفَلسَفَةِ واحلِكمَةِ ،وَيَقُولُ إنَّ هُناكَ صِياغَةً مُعيَّنةً أو تَصوَُّاً خ َّ

وهَذَا التَّصوَُُّ كَامِنٌ فِي قُـوَّة مَلَكةِ الشَّاعرِ اللّغوِيَة فِي كَيفِيَّةِ صِياغَةِ املَعانِي فِي األلفَاظِ وَالعِباَاتِ املــُؤثِّرةِ مِن خِاللِ جَمالِ اللّغةِ
الشِّعريَّةِ ،ألنَّ العِلمَ بِاألشيَاءِ مَوضُوعٌ فِي طَبائِعِ الَبشَرِ مُنذُ خِلقَةِ آدَمَ عَليهِ السَّالمُ حِيَنمَا علّمهُ اللّهُ مَاهِيَّة األشيَاءَِ ،وهَذا يَعنِي أنَّ
املـَعنَى فِي الشِّعرِ هُو نَفسُهُ خَاَجَ الشِّعرِ ،وَالَ دَخلَ للشَّا ِعرِ فِي إنتَاجِ املـَعنَى ،بَل كُلُّ مَا يَعمَلهُ هُو التَّعبريُ عَن ذَلِك املـَعنَى
املَوجُودِ خَاَجَ الشِّعرِ ،وَهذَا املـَعنَى املـَوجُودُ خَاَِجَ الشِّعرِ هُو فِي األساسِ مَاهِيَّةُ األشيَاءِ ،واملـَاهِيَّة أوِ اجلَو َهرُ يُنالُ بِواسطَةِ
اإلدََاكِ العَق ِليّ املـَحضِ وَليسَ هَذا َعمَل الشَّا ِعرِ ،بَل هُو َعمَلُ الفَيلَسوفِ ذَلِك أنَّ املـَاهِيَّة مُتحَقّقةٌ فِي األشيَاءِ ،واألشيَاءُ لَيسَت
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ظِالالً زَائِل ًة لِلحَقائِقِ بَلِ احلَقيقَةُ كَامِنةٌ فِي اإلدََاكِ احلِسيِّ لِألشيَاءَِ ،وهَذا أدَّى بِاجلَا ِحظِ والنُّقادِ اآلخَرينَ أن يَقتَنِعوا بِاملـَنطِقِ
ِأن جَوهَرَ األشيَا ِء الَ يَنفَصِل عَن تَحقّ ِقهَا املـَادِّي(.)1
الفَلسَفيِّ الَّذِي يَقضِي ب َّ

مِن هَذَا العَرضِ يَتبَيَّنُ لَنَا أنَّ اجلَا ِحظَ – وَمَعَهُ مُعظَمُ النُّقادِ القُدَماءِ – الَ يَعتَقدُونَ أنَّ الشَّا ِعرَ بِإمكَانِهِ إنتَاجُ املَعنَى مِن
ذَاتِهِ ،ألنَّ املَعَاِنيَ قَد تَحقّقت وَتَرسَّخت فِي األذهَانِ مَعَ ُوجُودِ األشيَاءِ وَإدََاكِ اإلنسَانِ ِلمَاهِيِتهَاَ ،وهَذا اإلدََاكُ عَمَليَّة فَلسَفيَّـةٌ
اللِ تَعرُّفِ َمهَايَا األشيَاءِ واكْتِسابِ مَعَانيهَا ،لِذَلِكَ لَيسَ بإمكَانِ الشَّا ِعرِ أن يُضيفَ شَيئاً إلَى مَاهِيَّةِ األشيَاءِ،
مَرَّ ِبهَا اإلنسَانُ مِن خِ َ
ُركزَ جُلَّ اهتِمامِهِ
ُعبرُ عَن تِلكَ املَعَانِي املَوجُودةِ املَطرُوحةِ فِي الطّريقَِ ،وعَليهِ أن ي ِّ
فَبالتَّالِي الَ يُضيفُ مَعنىً َوالَ يُنتِجُ َدالَلةً بَل صَاََ ي ِّ
عَلَى الصِّياغَةِ اللُّغَويَةِ لِلتَّعبريِ عَن تِلكَ املَعَانِي وَإيصَاِلهَا إلَى نَفسِ املُتلَقِّي بأحسَ ِن صُوََةٍ مُؤثِّرةٍ

()5
إذَا كَانَ هَذَا حَالَ املـَعنَى َفمَا الّذِي يَبقَى لِلمَقَا ِم فِي َعمَليَّةِ تَشكِيلِ اخلِطَابِ الشِّعريّ؟
ُعبرُ فِيهِ عَنِ املَعَانِي وَالبِيئةَ الّتِي تُنجَزُ فِيهَاَ ،و ُهوَ احلَاضِنةُ
فِي جَوابِ هَذَا السُّؤالِ نَقُولُ :يُمثِّلُ املَقَامُ اإلطَاََ الّذِي ي َّ
ال َوحِيدَةُ التِي يَتشَكّلُ فِي هَا اخلِطَابُ ،فَالَ قِيمةَ لِتِلكَ املَعانِي التِي تَبقَى مَوجُودةً بِالقُـوَّة فِي حَالَتِها املُجرَّدَةِ وَالَ تَخرُجُ إلَى ال ُوجُودِ
اللِ تَشكِيلِ خِطَابٍ مًعيَّنٍ ذُو أَثرٍ جَماِليّ إحيَاِئيَّ ،وهَذا اخلِطَابُ بِدَوَهِ يَخضَعُ لِعَوامِلَ عَدِيدةٍ وَمؤثِّراتٍ كَثِريةٍ فِي وَقتِ
مِن خِ َ
تَشكّلِهَِ ،و ِهيَ عَوامِلُ مُختَلِفةٌ َفمِنها مَا هُو ذَاتِي مُرتَبطٌ ِبمُنتِجِ اخلِطَابِ أو مُستَقبِلِهِ مِنَ األهدَافِ واالهِتمَامَاتِ وَالرَّغبَاتِ وَاملَقَاصِدِ
وَاملُعتَقدَاتِ ،وَمِنهَا مَا ُهوَ مَوضُو ِعيّ يَتَمثَّلُ فِي ال َوقَائِعِ اخلَاَجِيَّةِ التِي يَتِمُّ فِيهَا القَولُ ،كَالظُّروفِ الزَّمَانيَّةِ وَا َملكَانيَّةِ وَاملَعرِفةِ

املُشَترَكةِ َبنيَ املُتخَاطِبنيَ وَمَا يُحيطُ ِبهِم مِن عَوامِلَ حَياتِيَّةٍ أوَ ثَقافيَّةٍ أو اجتِماعيَّةٍ أو فِكريَّةٍ( ،)6وَالَ يَقتَصِر تَأثِريُ املَقَامِ فِي خُروجِ
املَعَانِي إلَى ال ُوجُودِ لَحظَةَ تَشكِيلِ اخلِطَابِ ،بَل يَمتَدُّ إلَى مَا قَبلَ تَشكِيلهِ وَمَا بَعدَهُ ،ألنَّ تِلكَ الظّروفَ املُؤثِّرةَ لَيسَت سُكونِيَّةً بَل

صرَ عَدِيدةٍ تَخُصُّ املُرسِلَ وَاملُرسَلَ إلَيهِ.
ت حَركِيَّـ ٌة وَاسِع ٌة ضَامَّةٌ لِعَنا ِ
ِهيَ مُؤثِّرا ٌ
ِلهَذا الَ يُمكِنُ إعطَاءُ األولَويَّةِ الَ لِلمَعنَى َوالَ لِلمَقامِ فِي َعمَليَّةِ تَشكِيلِ اخلِطَابِ الشِّعرِيّ ،ألنَّ عَالَقةً جَدَليَّة مُتَشابِكةً
تَرِبطُ بَيَنهُما َو ُهمَا بِمثَابةِ َط َر َفيْ ثُنائِيَّةٍ َتكَامُليَّة ،إ ْذ الَ َيرَى اخلِطَابُ الشِّعرِي نُوًَا فِي ال ُوجُودِ مِن دُونِ التَّناغُم التَّامِّ بَيَنهُماَ ،لكِ ْن هُنا
عِندَمَا نَخُصُّ الكَالَمَ بِقَصيدَةٍ مِثلَ البُردَةِ تَربُزُ إشكَاليَّةٌ أُخرَى فِيمَا يَخُصُّ تِلكَ العَالَقةَ اجلَدَليَّةَ َبنيَ املَعَانِي الّتِي تُشكِّلُ القَاعِدَةَ
الدَّالَليَّةَ لِلقَصيدَةِ وَبنيَ املَقَامِ الذِي ُع ِرضَت فِيهِ ،واإلشكَاليَّةُ هِيَ أنَّ املَعَانِي املَطرُوحةَ فِي طَريقِ كَعبٍ بنِ ُزهَريٍ ِهيَ مَعانٍ جَاهِليَّةٌ
الفنيّ إلَى ال ُوجُودِ؟
نابِعةٌ عَن قَلبِ الثَّقافَةِ اجلَاهِليَّةِ  ،أمَّا مَقَامُ القَولِ َف ُهوَ مَقامٌ إسالَمِيٌّ بامْتِيازٍ ،فَيا ُترَى كَيفَ َخرَجَ ذَلِك اخلِطَابُ ِّ
ح عِندَ تَدقِيقِ النَّ َظ ِر فِيهِ.
هَذَا السُّؤالُ وأسئِلةٌ اُخرَى تُطرَ ُ
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املِحوََُ الثَّــانِي
قَصيدَةُ البُردَةِ َبنيَ املَعَانِي اجلَاهِليَّ ِة وَاملَقامِ اإلسالَمِيّ

() 1
َص اخلِطَابِ املُنتَجِ بِالتَّحلِيلِ لَوا َجهَنا سُؤالٌ جَو َهرِيّ
إذَا َوضَعنَا التَّقسِيمَ املُتَعسِّفَ لِلعُصُوَِ األدَبيَّةِ العَرَبيَّةِ جَانِباً وَأخَذنَا ن َّ
بِخُصُوصِ هَذهِ القَصيدَةِ َوهُوَ :هَل ِهيَ قَصيدَةٌ جَاهِليَّةٌ أم إسالَمِيَّةٌ؟ فِي جَوابِ هَذا السُّؤالِ الَ يَجِدُ صَاحِبُ الرُّؤيَةِ التَّقلِيديَّةِ لِلنَّقدِ
َحرَجاً فِي عَدِّها قَصيدَةً إسالَمِيَّة ،ذَِلكَ بِناءً عَلَى التَّقسِيمِ التَّقلِيدِيّ لِلعُصُوَِ األدَبيَّةِ الّذِي يَقَضِي ِبمَنطِقِ األحدَاثِ السِّياسيَّةِ
الرسُولِ
ألنهَا وُلِدَت فِي صَدَِاإلسالَمِ وَبنيَ يَدَيْ َّ
والنَّقالتِ التأَِخييَّةِ فَيصالً بِيَنهَا ،وَبِحَسبِ هَذا املَنطِقِ فإنَّ هَذهِ القَصيدَةَ إسالَمِيَّةٌ َّ
(ص) ،والشَّا ِعرُ أتاهُ مُسلِماً وفِيهَا مَعانٍ إسالَميَّةٌَ ،لكِنْ هَل هَذَا كَافٍ لِعَـدِّ القَصيدَةِ ضِمنَ األدَبِ اإلسالَ ِميّ وَلَمْ َنرَ بَع َدهَا قَصَائِدَ
ُمشَابِهةً َلهَا فِي البُنيَ ِة وَاملَعَانِي واأللْفَاظِ؟ وَمَاذَا نَفعَلُ بِال ّظرُوفِ املُحِيطَةِ ِبشَا ِعرِها مِ ْن خَلفِيَّـ ٍة جَاهِلِيَّةٍ؟ حَيثُ بَلَ َغ فِيهَا مَرتَبَةَ الفُحُولِ
َو ُهوَ ابْنُ ُزهَريٍ بنِ أبِي سُ َلمَى ،وَكَانَ يَنَتمِي إلَى بَيْتٍ َعرِيقٍ مِنْ بُيوتَاتِ الشِّعرِ فِي ا ُألصُولِ وَاجلِذعِ وَفِي األغْصَانِ وَاألفنَانِ( ،)1أهُوَ

مِنَ املَنطِقِ أنْ نَغُضَّ ال ّطرْفَ عَن كُلِّ ذَِلكَ َوعَن حَياةٍ طَويلَةٍ عَا َشهَا فِي اجلَاهِليَّةِ وَتَربَّى بِتَربِيَتهَا وَتَغذَّى مِن ثَقَافَِتهَا؟ أالَ َتمُـرُّ
الصوََِ وَاملَعانِي وَاإلدََاكِ وَاملُما ََسَة؟ خُصُوصاً نَحنُ
الترَاكُماتِ وَاخلَلفيَّةِ مِنَ ُّ
التَّجرِبَةُ الشِّعريَّةُ بِعَملِيَّـةٍ مُعقّدَةٍ وَطَويلَةٍ مُعتَمِدةٍ عَلَى َّ
نَعلَمُ َمكَانَةَ ُزهَريٍ وَمَد ََسَتَهُ الشِّعريَّةَ ،وَنُدَِكُ حِرصَهُ عَلَى تَسدِيدِ خُطَى كَعبٍ نَحوَ تِلكَ املَحَجَّةِ البَعِيدَةِ مِنَ الشَّاعِريَّةَِ ،وفِي هَذَا
َِواياتٌ كَثِريَةٌ تَـدُلُّ عَلَى ِحرْصِ ُزهَريٍ عَلَى اسْتِحكَامِ شِعرِ كَعبٍ وَبُلُوغِهِ مَرتَبَةَ الفُحُولِ ،وَمَا ذَ َكرَهُ أبُو ال َفرَج األصَبهَانِي فِي نَهيِهِ
عَنْ قَولِ الشِّعرِ خَريُ دَلِيلٍ عَلَى ذَِلكَ ،حَيثُ كَانَ يَضرِبُهُ وَيَحِبسُهُ حَتَّى الَ يَتَكلّمَ بِبَيتٍ شِعرِيّ سَقِيمٍ فَيُروَى لَهُ مَا الَ خَريَ فِيهِ،

فَ لَـمَّا عَلِمَ أنَّ كَعباً َبرَعَ فِي قَولِ الشِّعرِ بَعدَ اختِباَِهِ بِنَفسِهِ أذِنَ لَهُ فِي ذَِلكَ( ،)6إذَن قَصيدَةٌ صَادَِةٌ عَن شا ِعرٍ كَهَذِا وَِبهَذِهِ
جهَا وَمُالَبَساتِ حَياتِهِ وَتَراكُماتِ تَجرِبَتِهِ الشِّعريَّةِ؟ هَذَا فَضالً عَن تَوقِيتِ
َتجردُ عَن ذَاتِيَّةِ مُنتِ ِ
الدقِيقةِ كَيفَ ت َّ
حل ْرفِـيـَّةِ َّ
اخلَلفِيَّـةِ وا ِ
نَظ ِمهَا وَمَكانِ ِو َالدَتِها حَيثُ نُظِّمَت –الَ شكّ -قَبلَ قُدُومِ الشَّا ِعرِ إلَى املَدينَةِ مُعتَذَِاً ،أي قَبلَ إعالَنِ إسالَمِهِ َوفِي غَريِ املَدِينَةِ ،ألنَّ
الشَّا ِع َر خَر يجُ مَدََسةِ ُزهَريٍ املَعرُوفَةِ بِالصِّناعَةِ الشِّعرِيَّةِ وا ُملرَاجَعاتِ الكَثِريَةِ لِلقَصائِ ِد قَبلَ إنشَا ِدهَا لِلنَّاسِ ،وَمَا زَادَ مِ ْن حِرصِ كَعْبٍ
الرسُولِ(ص) طالِباً االعتِذَاََ
الدقِيقَةِ لِقَصِيدَتِهِ وَالتَّـأنِّـي فِي إخرَا ِجهَا لِلعِيانِ ُهوَ مَقَامُ اإلْنشَادِ ،حَيثُ يَتَوجَّهُ ِبهَا إلَى َّ
عَلَى ا ُملرَاجَعَةِ َّ
عَن سُوءِ القَولِ السَّابِقَِ ،فكُلُّ هَذِهِ األُمُوَِ جَعَلتْهُ يَستَ ِعنيُ ِبكُلِّ طَاقاتِهِ الشَّاعِريَّةِ املُكَتسَبَةِ مِن حَيَاتِهِ فِي اجلَاهِليَّةِ وَتَجرِبَتِهِ الشِّعريَّةِ
فِيهَا.
ُظمَت تَحتَ التَّـأثِرياتِ اجلَاهِليَّةِ مِنَ البُنيَةِ الفَنِّـيَّةِ وَاملَعَانِي واأللفَاظِ ،باختِصَاٍَ :إنَّ
كُلُّ هَذَا يُؤكِّدُ أنَّ هَذِهِ القَصِيدَةَ قَد ن ِّ
ب وَمُعَاداتِهِ السَّابِقَة لَهُ.
الرُّوحَ اجلَاهِليَّةَ مُتَحَكِّم ٌة فِيهَا خُصُوصاً إذَا أخَذنَا بِنَظرِ االعتِبَاَِ حَدَاثةَ إسالَمِ كَع ٍ
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َشرُ لِبَعضٍ مِنهَا ،ثُمَّ نَأتِي إلَى
حلكْمُ إطالَقاً عَامَّـاً َوسَطحِياً عَلَى القَصيدَةِ ،بَلْ هُناكَ َدالَئِلُ كَثِريةٌ عَلَى ذَِلكَ ُنؤ ِّ
َولَيسَ هَذَا ا ُ
َأولُ مَظَا ِهرِ التَّـأثريَاتِ اجلَاهِليَّةِ
ُؤثرَيْنِ الرَّئِيسَنيِ ،و َّ
مُلزِمَاتِ السِّياقِ عَلَى الشَّا ِعرِ لَِنرَى فِيمَا بَعدُ كَيفَ َخرَجَ بِخِطَابٍ شِعرِيّ َبنيَ امل ِّ
فِيهَا ُهوَ ابتِداؤهَا ِبمُقَدِّمةٍ طَلَلِيَّةٍ ،وّالطّلَلُ َكمَا ُهوَ مَعرُوفٌ َمرْجِعٌ فَنـِّيٌّ َجمَالِيٌّ كَانَ الشُّعَرَاءُ اجلَاهِلِيُّونَ يَتَّـخِذُونهُ تَقلِيداً إبْدَاعِيَّـاً
ص ِرهَا الّتِي تَقُومُ عَلَى ذِ ْكرِ مُقَوِّمَاتِ احلَيَاةِ دَاخِلَ
ُعبرُونَ مِنْ خِالَلِهِ عَلَى تَفَاصِيلِ التَّجرِبَةِ الشِّعرِيَّةِ َوعَنَا ِ
لِيَع ِكسَ َُؤيَتَهُمَ ،فكَانُوا ي ِّ
َوضُ غِيَابَ احلَبِيبِ وَتُعِيدُ لِلفَضَاءِ بَعضاً مِنْ
فَضَاءٍ مَُتهَدِّمٍ ،يَتِمُّ فِيهِ التَّركِيزُ عَلَى بَقَايَا النَّاَِ مِنْ ََمَادٍ َوسَاقِيَةٍ َوحَيَوانَاتٍ وَحشِيَّةٍ تُع ِّ

نَضَاََتِ ِه َو َحَيوِيَّـتِ ِه وَمُتعَتِهِ البَائِدَةِ(.)1

()6
صاً عِنْدَمَا َيكُونُ املَقَامُ مَقَامَ املَدْحِ
ِبمَا أنَّ الشَّا ِعرَ اجلَاهِلِيَّ قَدِاعَتمَدَ عَلَى االِبتِدَاءِ بِهَذِهِ املُقَدِّمَةِ فِي القَصَائِدِ الطِّوالِ خُصُو َ
لَمْ يَجِدْ كَعْبُ بُـدَّاً مِنَ االِبتِدَاءِ ِبهَاَ ،وهَذَا أمرٌ طَبِيعِيٌّ ألنَّ َأدَباً إسالَمِيَّـاً لَمْ يَنشَأ بَعدُ وَالشَّا ِعرُ نَفْسُهُ كَانَ حَدِيثَ ال َعهْدِ بِاإلسالَمِ،
َظرُونَ ِلهَيكَلٍ فَنِّـيّ جَدِيدٍ لِلقَصِيدَةِ ،ألنَّ الشُّ َعرَاءَ الّذِينَ أس َلمُوا قَبلَهُ َوقَالُوا الشِّعرَ فِي
وَلَم يَجِدْ أمَامَهُ تَجرِبَةَ شُ َعرَاءٍ إسالَمِِّينيَ يُن ِّ
ضرَمُونَ أيَضاً ،وَتَرَبَّوا فِي تِلكَ
مَعَانٍ إسالَمِيَّةٍ شَأُنهُم شَأنُ كَعْبٍ فِي االِستِقَاءِ مِنْ فَنِّـيَّاتِ الشِّعرِ اجلَاهِلِيِّ وَتَعَابِريِهِ وَمَعَانِيهِ ألنَّهُم مُخَ َ
البِيئَةِ اجلَاهِلِيَّةِ الّتِي أتَى مِنهَا كَعْبٌ ،وَلَو صَاََ سَهالً عَلَى الشَّاعِرِ نَظْمُ قَصِيدَةٍ قَصِريَةٍ أَو مَقطُوعَةٍ فِي مَعَانٍ إسالَمِيَّةٍ بَعِيداً عَن تِ ْلكَ
ك فِي القَصَائِدِ الطّوِيلَ ِة َوفِي مَقَامِ االعتِذَاَِ واملَدْحِ بَنيَ يَدَي ََسُولِ اللّه(ص).
التَّأثِرياتِ اجلَاهِلِيَّةِ َلكَانَ صَعبًا عَلَيهِم فِع ُل ذَِل َ
اللِ َلوَجَدْنَا أنَّ هَذَا التَّقلِيدَ الفَنِّـيَّ يَحمِلُ بُعدَاً تَدَاولِيَّـاً يَأخُذُ مِنَ املَقَامِ
وَلَو َتمَعَّــنْنَا قَولَ ابْنِ قُتَيبَةَ فِي االِبتِدَاءِ بِذِكرِ األط َ
قُـوَّ ًة َودَفعَـاً ،ألنَّـهُ َيرَى أنَّ هَذِهِ البِدَايَ َة فِي الغَالِبِ يَأتِي فِي مَقَامِ العَ َظمَةِ وَاهلَيبَ ِة عِندَمَا يَرِيدُ الشَّاعِرُ مَدْحَ املُلُو ِك وَالسَّال ِطنيِ ،حَيثُ
يَقُولُ (( َس ِمعْتُ بَعضَ أهْلِ األَ َدبِ يَذْكُرُ أنَّ مَقصِدَ القَصِيدِ إنَّما ابْتَدَأ فِيهَا بِذِكرِ الدَّيَاَِ والدِّمَنِ وَاآلثَاَِ ،فََبكَا َو َشكَا وَخَاطَبَ الرَّبْعَ
الرفِيقَ لِيَجعَلَ ذَِلكَ سَبَباً لِذِكرِ أه ِلهَا الظّاعِننيَ عَنهَا ،إذْ كَانَت نَازِلَةُ ال َعمَدِ فِي احلُلُولِ والظّعْنِ عَلَى خِالَفِ مَا عَلَيهِ
وَاستَوقَفَ َّ
شكَا شِدَّةَ
ِالنسِيبَِ ،ف َ
نَازِلَةُ املَدََِ النتِقَاِلهِم عَن مَاءٍ إلَى مَاءٍ ،وانتِجَا ِعهُمُ الكَألَ ،وتَتَبُّعِهِم َمسَا ِقطَ الغَيْثِ حَيثُ كَانَ ،ثُمَّ َوصَلَ ذَِلكَ ب َّ
الوَجدِ وَاَلَمَ ال ِفرَاقَِ ،و َفرْطَ الصَّبَابَةِ والشَّوقِ ،لُِيمِيلَ نَحوَهُ القُلُوبَ وَيَصرِفَ إلَيهِ ال ُوجُوهَ.....فإذَا عَلِمَ أنَّـهُ قَدِ استَوثَقَ مِنَ
س َه َر وسَرَى الليلَ َوحَرَّ اهلَجِريَ ،فإذَا عَلِمَ أنَّهُ
ب وال َ
ق َف َرحَ َل فِي شِعرِ ِه َو َشكَا النُّصُ َ
اإلصغَاءِ إلَي ِه واالسِتمَاعِ إلَي ِه عَقّبَ بِإجيَابِ احلُقُو ِ

الدقّـةِ مَا أََادَهُ كَعْبٌ فِي نَظْمِ قَصِيدَتِهِ حَيثُ قَدَّمَ بَنيَ
الرجَاءِ ...بَدَأ فِي املَدِيحِ))(َ ،)6وهَذَا عَلَى وَجهِ ِّ
قَد أوجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ حَقَّ َّ
يَدَي ََسُولِ اللّهِ(ص) هَذهِ املُقَدِّمَةَ َكمَا يَفعَلُ الفُحُولُ مَع مَمدُوحِيهِم مِنَ املُلُوكِ والعُ َظمَاءِ لِيَنالَ َِضَاهُ وَُيمَهِّدَ العْتِذَاَِهِ أَمَامَهُ ،وَالَ
ألن هَذَا التَّـأويلَ بَعِيدٌ كُلَّ البُعْدِ عَن
نَ ظُنُّ أحَداً يَعتَقِدُ أنَّ هَذِهِ املُقَدِّمَةَ تَعبِريٌ عَن صِدقِ التَّجرِبَةِ الشُّعُوَيَّةِ وَأنَّ سُعَاداً امرَأةٌ حَقِيقيَّةٌَّ ،
شرَ بَيتَـاً مِن:
غَايَةِ الشَّا ِع ِر واملَقَامِ التَّواصُلِيِّ ،لِذَِلكَ ُتمَثِّلُ املُقَدِّمَةُ التِي تَستَغرِقُ ثَالثَ َة َع َ
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ت سُعَا ُد فَقَلْبِي اليَومَ مَتْبُولُ
بَانَ ْ

جزَ َمكْبُولُ
ُمتَيـَّـمٌ إْث َرهَا لَـم يُ ْ

إلَى قَولِــهِ:
ض الَ يُبَـلِّـغُها
ت سُعَـادُ بِـأَ ٍ
أ ْمسَـ ْ

()1

إالّ العِتَـاقُ النَّجِيبَاتُ ا َملرَاسيِلُ

ِي فِي االِبتِدَاءِ ِبهَا فِي قَصَائِدِهِ الطّويلَ ِة فِي مَقَامِ التَّعظِي ِم وَالتَّبجِيلِ.
تَجسِيدًا فَنِّـياً ِلمَا اعتَادَ عَلَيهِ الشَّا ِعرُ اجلَاهِل ُّ
وَمِنَ املَعَانِي اجلَاهِليَّةِ الّتِي َلزِمَتِ الشَّا ِعرَ فِي قَصِيدَتِهِ إخالَفُ ال َوعْدِ مِنْ مَحبُوبَتِهَِ ،و ُهوَ مَعنىً مُصَاحِبٌ لِ َغ َرضِ ال َغزَلِ
َتـ ِهمُوَنهُنَّ بِالكَ ِذبِ وَتَبدِيلِ اخلِالّنِ
واملُقَدِّمَةِ الطّلَلِيَّةَِ ،فكَثِرياً مَا نَجِ ُدهُم يَشكُونَ مِن حَبِيبَاتِهِم إخْالَفَ مَوعُو ِدهِنَّ ،وَكَانُوا ي َّ
جرَ وَتَركَ احلَبِيبِ يُعَانِي ألَمَ الفِرَاقِ َوعَذَابَ االبْتِعَادِ
واإلفجَاعِ بِاملَصَائِبِ حَتَّى لَيُـظَـنُّ أنَّ إخالَفَ الوَعْدِ بَاتَ سَجِيَّةً َلهُنَّ ،وَأنَّ اهلَ ْ
القِي فِيهَا الشَّاعِرُ
الرحْلَةِ الّتِي يُ َ
الشكَايَةُ مِنْ ِحرْمَانِ الشَّا ِعرِ مِنَ ال ُوصُولِ إلَى حَبِيبَتِهِ يَتَّـسِقُ مَعَ وَصْفِ ِّ
صَاََ مِن طَبِيعَِتهِـنََّ ،وهَذِهِ ِّ
مِنْ َمكَاَِهٍ وَيَتَجَشَّمُ مِنْ صِعَابٍ ،وَُيشَـكِّالنِ مَعَـاً الصُّوََةَ الكَامِلَةَ ِلمُعَانَاةِ الشَّا ِعرِ قَبلَ االِنتِقَالِ إلَى َغ َرضِهِ األسَاسَِ ،وهَذَا مَا
ب فِي بُنيَ ِة قَصِيدَتِهِ الفَنِّـيـَّ ِة سَرياً عَلَى خُطَى الشُّعرَاءِ اجلَاهِلِِّينيَ الكِباَِ.
اتَّـبَـعَهُ كَعْ ٌ
وَمِمـَّا وَ ََدَ فِي سِياقِ احلَدِيثِ عَنْ إخالَفِ سُعَادَ َوعْ َدهَا تَشبِي ُههَا ِبمَا َجرَى تَدَاولُـهُ عِندَ اجلَاهِلِِّينيَ فِي مَعَانِي اإلخْالَفِ
وَالتَّبدِيلِ َوعَدَمِ ال ثَّبَاتِ عَلَى حَالٍ ،وَهوَ أُسطُوََةُ الغُولِ وَمَواعِيدُ عُرقُوبٍَ ،وقَد أخَذَا ِمسَاحَةَ سَبعَةِ أبيَاتٍ فِي مُقَدِّمَةِ القَصِيدَةِ،
وَاملَعرُوفُ مِنَ الغُولِ أنَّهُ حَيوَانٌ أُسطُوَِيّ َالحَقِيقَةَ لَهَُ ،زعَمَ ال َع َربُ أنَّـهُ تَتَراءى لَهُم فِي املَفَازَاتِ وَالفَلَواتِ وَتَظ َهرُ لَهُم بِأُلوَانٍ

ضرُوبِ
شَتَّىَ ،وقِي َل ِهيَ مِن َمرَدَّةِ الشَّيا ِطنيِ( ، )6يَقُولُ اجلَا ِحظُ ((الغُولُ اسْمٌ ِلكُلِّ شَيءٍ مِنَ اجلِنِّ يَع ِرضُ لِلسُّـفَّاَِ ،وَيَتَلَـوَّنُ فِي ُ
ِن إذَا لَمْ تَتَغَـوَّلْ
الصوََِ والثِّيَابِ ،ذَكَراً كَانَ أو أُن ثَى ،إالّ أنَّ أكَْثرَ كَالَ ِمهِم عَلَى أنَّهُ أُنْثَى ....والسِّعْالَةُ اسْمُ الوَاحِدَةِ مِنْ ِنسَاءِ اجل ِّ
ُّ

لِتَفتِنَ السُّـفَّاََ))(َ ، )5وقَد أخَذَ الشَّا ِعرُ هَذِهِ األُسطُوَةَ اجلَاهِلِيَّةَ فِي تَنَاصّ مَ َعهَا ،حَيثُ يَصِفُ عَدَمَ ثَباتِ سُعَاد عَلَى حَالٍ مِنْ
أحوَاِلهَا وُيشَِّب ُههَا بِالغُولِ الّتِي تَتَلوَّنُ بِألوَا ٍن شَتَّى:
َفمَـا تَـدُو ُم عَلَى حَالٍ َتكُونُ ِبهَـا

َكمَـا تَلَــوَّ ُن فِي أَثوَاِبهَـا الغُــولُ

()5
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أمَّا عُرقُوبُ َف ُهوَ أيَضاً مَض ِربَ املَثَلِ فِي اجلَاهِلِيَّةِ فِي الكَ ِذبِ وَإخالَفِ الوَعدَِ ،وقَصَّـتُهُ مَعلُومَةٌ مَعَ أخِيهِ فِي مَسألَةِ
ب َوعُرقُوبُ :اسْمُ ََجُلٍ مِنَ ال َعمَالِقَةِ ،قِي َل ُه َو عُرقُوبُ بنُ
النَّخلَةِ ،يَقُولُ ابنُ مَنظُو ٍَ ((وَمِن أمثَالِهِم فِي خُلْفِ ال َوعْدِ :مَوَاعِي ُد ُع ْرقُو ِ

ضرَبَتْ بِهِ ال َع َربُ املَثَ َل فِي اخلُلْفِ ،فَقَالُوا َم َوعِي ُد عُرقُوب))( ،)1وجَاءَ فِي قَصِيدَتِهِ:
مَعبَدٍ كَانَ أكْ َذبَ أهْلِ زَمَانِهَِ ،
وَمَـا مَـوَاعِـي ُدهَـا إالّ األبَـاطِـيــلُ

كَانَـتْ َموَاعِيـ ُد عُرقُـوبٍ َلهَـا مَثَالً

()6

َنـيَّ ،لكِنَّهُ
ِبهَذَا َيكُونُ قَدْ أدَّى كَعبٌ مَعنَى خُلْفِ الوَعدِ فِي صُوََتِهِ اجلَاهِلِيَّةِ فِي ألفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ وَتَشبِيهَاتِهِ وَأسلُوبِهِ الف ِّ
الرسُول(ص) ،ألنَّهُ أدََكَ أنَّ اإلسالَمَ َنهَى عَن مُخَالَفَةِ الوَعدِ وَالكَذِبِ ،فَقَد اختَاََ
استَطَاعَ أنْ ُيوَظِّفَ هَذا املَعنَى فِي ََجَائِهِ عَ ْفوَ َّ
هَذَا َتمَاشياً مَعَ مُوجِبَاتِ السِّياقِ اإلسالَمِيِّ الّذِي أََادَ إِنشَادَ قَصِيدَتِهِ فِيهِ ،كَأنَّـهُ أََادَ أن يَقُولَ إنَّ احلَيَاةَ اجلَاهِلِيَّةَ حَياةُ ضَاللٍ
ألنهَا الَتَصلُحُ لِلبَقَاءِ فِيهَا ،وَيكُونُ الشَّا ِعرُ فِي حَالِ إنشَادِ قَصِيدَتِهِ
َوجَهلٍ وَبَاطِلٍ تَحمِ لُ عَاداتٍ وَتَقالِيدَ سَيِّئةٍ ،وَأبَانَ أنَّهُ يَِئسَ مِنهَا َّ
َأن سُعَا ُد ِهيَ املُعَا ِدلُ املَوضُوعِيِّ لِلحَياةِ اجلَاهِلِيَّةِ.
الرسُول(ص) أبعَدَ مَا َيكُونُ مِن تِلكَ احلَياةِ بَعدَ مَا غَادَََها ،ك َّ
َو ُوقُوفِهِ أمَامَ َّ

()5
جلمَالِيِّ لِلخِطَابِ الشِّعرِيِّ ،وَيَبقَى الشِّقُّ اآل َخرُ الّذِي
مَا تَقَـدَّمَ مِنَ الكَالَمِ ُهوَ احلَدِيثُ عَن شِقّ مِن املُؤثِّراتِ للتَّشكِيلِ ا َ
خل ْوضِ فِي تَفَاصِيلِ هَذَا يَجِبُ التَّنوِيهُ إلَى شَيءٍ بِخُصُوصِ استِجَابَةِ الشُّعَراءِ إلَى
ُيمَـثِّـلُهُ املَقَامُ ِبكُلِّ مُحَـدِّ دَاتِهِ وَمُوجِبَاتِهَِ ،وقَبلَ ا َ
أحَدِ هَذَينِ ال ّط َر َفنيِ املُؤثِّـرينِ فِي َعمَلِيَةِ تَشكِيلِ اخلِطَابِ الشِّعرِيِّ ،فَ َلوِ اعَتمَد الشَّا ِعرُ عَلَى تَجرِبَتِهِ الفَنِّـيَّـةِ كَثِرياً وَأخَذَ يَدُوَُ فِي
الد َال َالتِ وَاختِياَِ األلفَاظِ ،وإحدَاثِ ُفرُوقٍ تَعَـسُّفـيَّةٍ بَيَنهَا يُصَابُ بِدَاءِ الصَّنعَةِ
دَاِئرَةِ املَعَانِي وَاخلِربَةِ الذَّاتِيَةِ وَالتَّـ َعمّـقِ املُفرِطِ فِي َّ
شكْـلٍ طَبِيعِيّ واألمْثِلَ ُة عَلَى ذَِلكَ كَثِريَةٌ.
الدالَلَةِ ،وَهَذَا يُـضِّرُّ بِعَمَلِيَّ ِة ِوالَدَةِ التَّجرِبَةِ الشِّعريَّةِ ِب َ
ض فِي َّ
ف وَيَنتَابُ هُ ال ُغمُو ُ
والتَّـكَـلّ ِ
َوفِي مُقَابِلِ ذَِلكَ لَو أصَـرَّ الشَّا ِعرُ عَلَى االستِجَابَةِ املُفرِطَةِ ِلمُكَـوِّنَاتِ السِّياقِ وَاملَقَامِ التَّواصُلِيِّ عَلَى ِحسَابِ مُعطَيَاتِ
التَّجرِبَةِ الشِّعرِيَّةِ ،وَأغْرَقَ نَفسَهُ فِي ُمرَاعَاةِ أ ْغرَاضِ املُخَاطَِبنيَ أو خُصُوصِيَّاتِ الزَّمَانِ وَا َملكَانِ امل ُـحِيطَيْنِ بِ َعمَلِيَّةِ تَشكِيلِ اخلِطَابِ،
جلمَالِيِّ الشِّعرِيَّ الّذِي يَتطَـلّبُ ذَاتِيَّةً كَثِريَةً ،وََؤيَةً خَاصَّةً
الصرْفَةِ الّتِي ُتسِيءُ إلَى اخلِطَابِ ا َ
َل َوقَـعَ فِي فَـخِّ التَّ قرِيرِيَّةِ وَاملَوضُوعِيَّةِ ِّ
ال َحظُ فِي قَصِيدَةِ الُب ْردَةِ ُهوَ أنَّ الشَّا ِعرَ َوقَعَ فِي َعمَلِيَّةِ تَجَا ُذبٍ بَيْنَ ال ّط َر َفنيِ ا ُملؤَِّثرَينِ ،فاسْتَقَى
لألَشيَاءِ واسْتِعمَاالً مُغَايراً لِلّغَةِ ،وَاملُ َ
جلمَالِيَّ بِحِسّ
مِنْ تَجرِبَتِهِ الشِّعرِيَّةِ وَلَو كَانَتْ جَاهِلِيَّةً ،وَََاعَى مُوجِبَاتِ املَقَامِ فِي الوَقتِ نَفسِهِ فِي َعمَلِيَّةٍ تَفَا ُوضِيَّةٍ أنتَجَت خِطَابَهُ ا َ
فَِّن ّي عَالٍ.
َمهَا:
شكِيلِ خِطَابِهِ الشِّعرِيِّ ،وَهيَ كَثِريَةٌ أه ُّ
فَلْنَن ُظرْ إلَى تِ ْلكَ املُوجِبَاتِ الّتِي أتَتْ مِنَ املَقَامِ التَّواصُلِيِّ ،وَتَدَخَّـلَتْ فِي َت ْ

َام( )5الّذِي أ ّطرَ كَثِرياً مِنْ خَصَائِصِ ال َق ْولِ الشِّعرِيِّ  ،وَأمَدَّ الشَّا ِعرَ ِبمُستَلزَمَاتِ البِنَاءِ الفَنِّي لِقَصِيدَتِهِ ،وَيَتَجَلّى هَذَا األمرُ
اإلطَاَُ الع ُّ
كَثِرياً فِي اسْتِعمَالِ املَعَانِي اإلسالَمِيَّةِ بِ ِدقّـةٍ وَ َمهَاََةٍ عَالِيَةٍ مَعَ كَونِ الشَّا ِعرِ حَدِيثَ ال َعهْدِ بِاإلسالَمِ ،فَقَدِ اسْتَوعَبَ تِلْكَ املَعَانِي
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َوزعُونَ بَنيَ
واخْتَاََ مِ ْنهَا مَا يَتَناسَبُ مَعَ اإلطَاَِ العَامِّ لِلمَقَامِ التَّواصُلِيِّ ،وَمِنْ خَصَائِصِ هَذَا اإلطَاَِ أنَّـهُ جَمْـعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَت َّ
ف وَيُف ِر ُدهُم ِبمَدحِهِ ،إذْ يَقُولُ:
ُعدلُ املَوقِ َ
ا ُملهَاجِري َن وَاألنصَاََِ ،وسَبَقَ أنْ هَجَا الشَّا ِعرُ ا ُملهَاجِرينَ ،لِذَِلكَ ُيرَاعِي هَذَا وَي ِّ
ش قَا َل قَـائِـ ُلهُــمْ
فِي عُصْبَـةٍ مِ ْن ُقرَيْـ ٍ
س َوالَ كُشُــفٌ
زَالُـوا َفمَـا زَالَ أْنكَـا ٌ

بِبَـطْـنِ مَـكّـةَ لَمَّا َأسْلَـمُوا زُولُــوا
عِـنْـدَ اللِّـقَـا ِء َوالَ مَيْـلٌ مَعَـازِيـلُ

()1

الرسُولِ(ص) ب َدؤُوا بِاملُواجَهَةِ ا ُملسَلّحَةِ مَعَ املُشرِ ِكنيَ َو َخ َرجُوا عَنْ
وَمِنْ خَصَائِصِ اإلطَاَِ العَامِّ لِلمَقَامِ أنَّ أصْحَابَ َّ
الشهَامَةِ وَالشَّجَاعَةِ واالنْتِصَاَِ،
ضُع ِفهِم َودَعوَِتهِمُ السِّـرِّيَّةِ ،لِذَِلكَ يَستَقِي الشَّا ِعرُ مِنْ مَخزُونِهِ ال لّغَوي األلْفَاظَ وَاملَعَاِنيَ الدَّالّةَ عَلَى َّ
حلرْبِ وَمُتَعَلِّقاتُهَا فِي القَصِيدَةِ ،بَ َدالً مِنَ التَّركِيزِ عَلَى ََمحَةِ اإلسالَمِ َوسَماحَتِهِ واللِّيُونَةِ وَالنُّعُومَةِ ،ألنَّ هَذِهِ القِيَمَ
وَكَثُرتْ مَعَانِي ا َ
خلشُونَةِ
الدعْوَةِ السِّـرِّيَّةِ فِي َمكّةَ مَعَ َّأنهَا قِيَـمٌ مُتَـأصِّلةٌ فِي الدِّينِ اإلسالَمِيِّ ،إالّ أنَّ األجوَاءَ أ ْجوَاءُ احلَربِ وا ُ
كَانَت َتسِمُ مَرحَلَةَ َّ
ِي فَنَراهُ يَصِ ُفهُم بــ:
ب فِي االستِجَابَةِ ِلمُتَطَـلّبَاتِ السِّياقِ وَاملَقَامِ التَّواصُل ِّ
ك وُفِّقَ كَع ٌ
واملُوا َجهَاتِ ا ُملسَلّحَةِ ،لِذَِل َ
شُـمُّ العَـرَانِيْـنِ أَبْـطَـالٌ لَـبُوسُــهُـمْ

ج دَا ُو َد فِي اهلَيْجَا َسرَابِيلُ
مِنْ َنسْ ِ

ض َسوَابِ ُغ قَ ْد ُشكّتْ َلهَا حَلَقٌ
بِي ٌ

كَـأنَّـهَا حَلَـقُ القَفْـعَاءِ مَجْـدُولُ

ص ُمهُم
الز ْهرِ يَع ِ
جلمَالِ ُّ
شيَ ا ِ
يَمشُونَ َم ِ

َـردَ السُّودُ التَّنابِيلُ
ض ْربٌ إذَا ع َّ
َ

َال يَف َرحُونَ إذَا نَالَت َِمَا ُحهُم

قَومًا وَلَ ْيسُوا مَجَازِيعاً إذَا نِيلُوا

الَ يَقَعُ الطّعْنُ إ ّال فِي نُحُوَِهِم

مَا إنْ َلهُم عَ ْن حِياضِ املَوتِ َتهْلِيلُ

()6

ال ِحظُ استِخدَامَ تِقْـنِيَّةِ
وَمِنَ اللّافِتِ فِيمَا يَخُصُّ التَّعَـمُّقَ فِي املَعَانِي اإلسالَمِيَّةِ مَعَ حَدَاثَةِ َعهْدِ الشَّا ِعرِ بِالدِّينِ اجلَدِيدِ أنَّنا نُ َ
التَّنَاصِّ مَعَ اآليَاتِ القُرآنِيَّةِ وَاملَفَاهِيمِ الوَا َِدَةِ فِيهَا بِـدِقّةٍ مُتَناهِيَةٍ ،فَنَراهُ كَيفَ ُيشَكِّلُ الصُّوََةَ بِبَرَاعَةٍ فِي َوصْفِ شَجَاعَةِ األصْحَابِ
حل ْربِ َكمَا وَ ََدَ
وَتَشبِيهِ ُقمْصَانِهِم ِبمَا ُنسِجَت عَلَى يَدَي نَبِي اللّهِ دَاوُدُ -عَلَيهِ السَّالَمُ -الّذِي ُعرِفَ عَنْهُ إتقَانُهُ فِي صِنَاعَةِ دَُوعِ ا َ
السرْدِ
فِي قَولِهِ تَعَالَى [ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَا ُودَ مِنَّا فَضْالً يَا جِبَالُ أوِّبِي مَعَهُ وَالطّ ْيرَ وَألَنَّا لَهُ احلَدِيدَ ) ( 10أنِ ا ْعمَلْ سَابِغَاتٍ َوقَـدَِّْ فِي َّ
وَا ْعمَلُوا صَالِحاً إنِّي ِبمَا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر(.)5(])11
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جنيِ،
حلسَنُ كَالعَ ِ
شمْعِ َوقَالَ ا َ
َوهَذِهِ الدَُُّوعُ كَانَت مَصنُوعةً مِنَ احلَدِيدِ ،قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ :صَاََ (أي احلديد) عِندَهُ كَال ّ

َفكَانَ يَ ْعمَلُهُ مِنْ غَريِ نَاٍَ ،وَكَانَ يَفرَغُ مِنَ الدَِّعِ فِي بَعضِ اليَومَِ ،وقِيلَ مَعْنَى اآليَةِ أنَّـهُ أُع ِطيَ قُـوَّةً خَا َِقَـةً يُثنِي ِبهَا احلَدِيدَ(،)1
الس ْردِ جَعْلُ الدَُُّوعِ بِغَريِ ناٍَ مِ ْن دُونِ مُقَا ََعَتِها بِاحلَدِي ِد والسَّر ُد قِيلَ املَسامِريُ الّتِي
ت ِه َي دَُوعٌ مِنَ احلَدِيدِ ،والتَّقدِي ُر فِي َّ
وَالسَّابِغَا ُ

فِي احلِلَقِ(.)6

لَمْ َنرَ الشَّا ِعرَ يَرجِعُ فِي هَذِهِ الصُّوََةِ إلَى املَعَانِي اجلَاهِلِيَّةِ ،بَلِ اسْتَعَانَ ِبمَا تَعَـلّمَهُ حَدِيثَـاً عَنِ اإلسْالَمِ وَاملَعَانِي املُرتَبِطَةِ
بِاملَفَاهِيمِ القُرآنِيَّةِ ألنَّ املَقَامَ يَتَطَـلّبُ ذَِلكَ ،فَالَ يُمكِنُ لَهُ أنْ َيرْجِعَ فِي وَصفِ األصْحَابِ إلَى اجلَاهِلِيَّةِ الّتِي غَادََُوهَا وَيَبعَثَ مِنْ
جلهْلِ وَالعَادَاتِ السَّيـِّئةِ ،بَلِ اسْتَنَدَ إلَى احلَيَاةِ اجلَدِيدَةِ لِلمُس ِل ِمنيَ وَأخَذَ مِنْ مَفَاهِي ِمهِم
جَدِيدٍ مَا فِي تِ ْلكَ احلَياةِ مِنَ العَصَبِيَّاتِ وا َ
صرِ السِّيَاقِ
انْسيَا قاً وَََاءَ الثَّقَافَةِ اجلَدِيدَةِ ،وإ َْضَاءً لَهُم بَعدَمَا أثَاََ حَفِيظَتَهُم فِي قَصِيدَةٍ سَابِقَةٍَ ،وهَذَا يَدُلُّ عَلَى ُمرَاعَاةِ الشَّا ِعرِ لِعَنَا ِ
ِي فِي العَمَلِيَّةِ التَّواصُلِيَّةِ الّتِي ِهيَ الزَّمَانُ وَا َملكَانُ واألشخَاصُ وَاملَع ِرفَةُ املُشَترَكَةُ.
املَقَام ِّ
وَمِنْ مُوجِبَاتِ املَقَامِ وَنَجَاحِ َعمَلِيَّـةِ التَّوَاصُلِ تَشكِيلُ خَلفِيَّةٍ تَواصُلِيَّةٍ لِلبُنَى التَّركِيبِيَّةِ وَالسِّيَاقَاتِ اللّ َغوِيَّـةِ ،أي االنْطِالَقُ
مِنْ مُعطَيَاتٍ وافِت َرضَاتٍ مُتَّـفَقٍ عَ لَيهَا بَيْنَ َط َرفَي اخلِطَابَِ ،والَ َفرْقَ فِي ذَِلكَ بَيْنَ خِطَابٍ أدَِبيّ َوغَريِ أدَِبيّ ،وَتَتَشكّلُ هَذِهِ اخلَلفِيَّةُ
شكّلَةِ لِلخِطَابِ لَِتكُونَ أسَا َساً لِنَجَاحِ
اللِ إضمَاََاتٍ تَدَاولِيَّةٍ أوِ افتِرَاضَاتٍ مُسبَقَةٍ مَطمُوََةٍ دَاخِلَ البُنَى ا ُمل َ
التوَاصُلِيَّةُ مِنْ خِ َ
َّ

التَّواصُلَِ ،وفِي حَالِ فُقْدَانِ هَذِهِ األ َْضِيَّةِ املُشَترَكَةِ أو ضُعْفِ أسَا ِسهَا يَحْ ُدثُ سُوءُ التَّفَاهُمِ(َ ،)5وهَذَا مَا تَحَقّقَ بِالفِعْلِ فِي قَصِيدَةِ

البُردَةِ حَيثُ أََادَ كَعْبٌ مِن خِالَِلهَا تَقوِيَةَ األسَاسِ التَّواصُلِي املُشَترَك الّذِي أصَابَهُ الضُّعْفُ نَتِيجَةَ َعمَلِ ال ُوشَاةِ عَلَى هَدْمِهِ إذْ
يَقُولُ:
أُنْبِئتُ أنَّ ََسُولَ اللّهِ أ ْوعَـدَنِـي

وَالعَفُو عِنْـدَ ََسُولِ ال ّلهِ مَـأمُولُ

ال هَدَاكَ الّذِي أعطَاك نَافِلَةَ الـ
َمهْ ً

ظ وَتَفْصِـيـلُ
قٌرآ ِن فِيهَا مَواعِي ٌ

َال تَأخُذَنِّي بِأ ْقوَالِ ال ُوشَا ِة وَلَـم

ت عَـنِّي األقَاوِيلُ
ب وَلَو كَُثرَ ْ
أذْنِـ ْ

()5

ُظمَت مِنْ أجْلِهِ القَصِيدَةُ َو ُهوَ تَرمِيمُ األسَاسِ التَّواصُلِي املَهدُومِ بِفِعلِ
ُتشِريُ هَذِهِ األبْيَاتُ إلَى بَيْتِ القَصِيدِ الّذِي ن ِّ
ال ِوشَايَةِ ،وطَلَبُ االعْتِذَاَِ ِلمَا حَصَلَ مِ ْن سُوءِ ال َفهْمِ.

1
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وَطَلَبُ االِعتِذَاَِ هُنَا غَريُ مُصَـرَّحٍ بِهِ وَغَريُ مُبَاشِرٍ ،بَلْ أبقَاهُ الشَّا ِعرُ ََهْنَ وَضعِيَّةِ اخلِطَابِ وَاملَقَامِ بِصِيغَةِ القَولِ املُض َمرِ،
ض َمرُ هُوَ كُتلَةُ املَعلُومَاتِ الّتِي ُي ْمكِنُ لِلخِطَابِ أنْ يَحَتوَِيهَا ،وَلكِنَّ تَحقِي َقهَا فِي الوَاقِعِ يَبْقَى ََهْنَ خُصُوصِيَّاتِ سِيَاقِ
وَالقَ ولُ املُ ْ
احلَدِيثِ(َ ،)1وقَولُهُ (أنبِئتُ أنَّ ََسُولَ اللّهِ أ ْوعَـدَنِـي

الن َمطِ الّذِي أُض ِمرَ فِيهِ طَلَبُ
وَالعَفُو عِنْـدَ ََسُولِ اللّهِ مَـأمُولُ) مِنْ هَذَا َّ

االِعتِذَاَِ ِلمَا حَصَلَ مِنْ سُوءِ ال َفهْمَِ ،لكِنْ بِ َطرِيقَةٍ غَريِ مُبَا ِشرَةٍ ُيؤَوِّلُهُ املَقَامُ الّذِي قِيلَ فِيهِ ،ألنَّ الشَّا ِعرَ لَمْ يَطلُبْ حَاجَتَهُ بِصِيغَةٍ
جهُولِ واسْمِ املَفعُولِ (أُنبِئتُ) و(مَأمُولُ).
ض َمرَها فِي صِيغَةِ البِنَاء لِلمَ ْ
طَلَبِيَّةٍ ،بلْ أ ْ
صرٌ تَدَاولِيٌّ يَنَالُ أهَـمِّـيَّةً قُصُوى فِي َعمَلِيَّةِ تَشكِيلِ اخلِطَابِ انْطِالَقاً مِنْ حَقِيقَةِ أنَّ املَعْنَى يَعَتمِدُ أسَاسَاً
وَأخِرياً هُنَاكَ عُن ُ

حوََِيَّةُ فِيهِ ،ألنَّهُ ُهوَ الّذِي يُنتِجُهُ وَيُجَسِّدُ
صرُ ُهوَ مُنتِجُ اخلِطَابِ وَهوَ الذَّاتُ املِ ْ
القَةِ العَالَمَةِ اللّ َغوِيَّةِ ِبمُستَعمِ ِلهَا(َ ، )6وهَذَا العُن ُ
عَلَى عَ َ
اللِ بِنَائِهِ ،لِذَِلكَ شَكّ كَثِريٌ مِنَ اللّ َغوِيِّنيَ فِي إمكَانِيَّةِ دََِاسَةِ املَعْنَى ِبمَع ِزلٍ عَنْ مُستَعْمِلِهِ ،ألنَّهُ ُهوَ الّذِي يَضَعُهُ فِي قَالَبِ
ذَاتَهُ مِنْ خِ َ

جمِهِ ،فَالَ ُي ْمكِنُ تَصَوَُُّ إنْتَاجِ خِطَابٍ أبَداً مِنْ دُونِ ذَاتِيَّةِ مُرسِلٍ مُتَل َِّفظٍ بِهِ تُ ْظ ِهرُ كَفَاءَتَهُ َوقُدََْتَهُ
األَلفَا ِظ( )5وَيَختَاَُ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ مُع َ
جمَعُ َبنيَ ذَاتِيَّتِهِ وَ
التكَيُّـفِ مَعَ املَقَامِ التَّوَاصُلِيَِّ ،وفِيمَا يَخُصُّ شَاعِراً مِثْلَ كَعْبٍ فَقَدْ أثْبَتَ أهلِيَّـتَهُ إلنْجَازِ خِطَابٍ شِعرِيّ يَ ْ
فِي َّ
ُؤثرَاتِ مُحِيطِهِ التَّواصُلِيِّ ،وَبأيِّ حَالٍ مِنَ األ ْحوَالِ الَ يُمكِنُ فَصْلُ التَّجرِبَةِ الشُّعُوَيَّةِ لِلشَّاعِرِ َوخِ ْبرَتِهِ َوحَيَاتِهِ فِي اجلَاهِلِيَّةِ مِن
م ِّ
ِماً مِنْ َجمَالِيَّاِتهَاَ ،والَ نَ ْنسَى أنَّ كَعْباً فِي حَالِ صُدُوَِ خِطَابِهِ عَنْهُ كَانَ
ُؤثرَاتِ تَفْقُدُ القَصِيدَةُ جَانِباً ُمه َّ
قَصِيدَتِهَِ ،فمِنْ دُونِ تِ ْلكَ امل ِّ
شرَ تَكوينِهِ ال ِّذهْنِـيَِّ ،وهَذِهِ احلَقِيقَةُ تُبَرهِنُ إنتَاجَ هَذَا
شَاعِراً جَاهِلَِّياً بِنِسبَةٍ كَبِريَةٍ ،وَنِسبَةُ اإلسالَمِ فِي كَينُونَتِهِ كإْنسَانٍ لَم تَتَجَاوَزْ ُع ْ
اخلِطَابِ اخلَلِيطِ بَيْنَ اجلَاهِلِيَّ ِة واإلسالَمِ.
الرسُول(ص) ،هُوَ
َلكِنَّ األسَاسَ الّذِي يُستَنَدُ إلَيهِ فِي تَأوِيلِ هَذَا اخلِطَابِ وَمَا وَ ََدَ فِيهِ مِنْ مَعَانٍ جَاهِلِيَّةٍ وَلَمْ يَعَت ِرضْ عَلَيهِ َّ
قَصْدُ املَُتكَلِّمِ ،إذْ إنَّ املَقَاصِدَ تَلْعَبُ دَوَاً مِحوََِيَّـاً فِي بَلوَََةِ املَعْنَى َكمَا ُهوَ عِندَ ا ُمل ْرسِلِ ،ألنَّـهُ الَ ُوجُودَ لِلكَالَمِ إالّ مَعَ ُوجُودِ
اللسَانيَّاتِ أنْ يَ ْذهَبُوا إلَى أنَّ العَالَمَةَ
ض عُ َلمَاءِ ِّ
قَصْدٍَ ،وهَذَا القَصْدُ يُغَِّيرُ مِنْ مَعَا ٍن وَيُعطِي َد َال َالتٍ أُخرَى لِأللفَاظَِ ،وهَذَا مَا أدَّى بِبَع ِ
اللّ َغوِيَّةَ تََتكَوَّنُ مِنْ بُنيَةٍ ثُالَثِيَّةٍ ِهيَ :الـدَّالُّ واملَـدلُولُ والقَصْدُ( ،)5لِذَِلكَ فإنَّهُ الَبُـدَّ أنْ يُؤدِّيَ قَصْدُ املُرسِلِ دَوَاً مِحوََِيَّـاً فِي َعمَلِيَّةِ

تَأوِيلِ املَعنَى ،ألنَّ العِربَةَ بِالغَايَةِ التَّواصُلِيَّةِ الّتِي يُرِيدُ املَُتكَلِّمُ تَحقِي َقهَا فِي اخلِطَابِ( ،)4وَالغَايَةُ فِي خِطَابِ كَعبٍ ِهيَ حُصُولُ مُرسِلِهِ
عَلَى عَفوٍ ِمنَ املُر سَلِ إلَيهِ َوقَبُولِهِ فِي دَاِئرَةِ اإلسالَمَِ ،وهَذا القَصدُ ُهوَ الّذِي غََّيرَ بَعضَ املَعَانِي املُتعَاََفِ عَلَيهَا وَجَعَ َلهَا مَعَاِنيَ خَاصَّةً
بِاملُتكَلِّمِ مُتجَاوِزَةً ا ُملوَاضَعَةَ املُسبَقَةََ ،وقَبِ َلهَا ا ُمل ْرسَلُ إلَيهِ بِنَا ًء عَلَى املَقَا ِم واعتِبا َِ قَصدِ املُتَكلِّمِ مُتَحَكِّمًا فِيهَا.

_____________________________________________________________________________________________

 . 1ينظر :صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،ص.56
6

 .ينظر :الشريف ،حممد صالح الدين ،أهم املداَس اللسانية – تقديم عام لالجتاه الرباغماتي (املعهد القومي لعلوم الرتبية ،تونس،)1932 ،

ص.101

 . 5ينظر :املصدَ نفسه ،ص.100

 . 5ينظر :الشهري ،اسرتاتيجيات اخلطاب ،ص.134-130

 . 4ينظر :صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،ص.600
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اخلامتة
ُـؤشرُ ِلمَرحَلَةٍ مِفْصَلِيَّةٍ َوحَسَّاسَةٍ فِي تأَِيخِ األ َدبِ ال َعرَبِيِّ ،إذْ إنَّـهَا حَصِيلَةُ
ُتمَـثِّلُ قَصِيدَةُ الُب ْردَةِ خِطَابَاً شِعرِيَّـاً َفرِيداً ،وَت ِّ
ضنيِ (اجلَاهِليَّة واإلسالَم).
ُؤثرَينْ مُتَناقِ َ
م ِّ
خلرُوجِ بِصُوََةٍ َجمَالِيَّةٍ وَمُوحِيَةٍ ،بَيَنمَا ََأينَا الشَّاعِرَ
َلكِنَّ مُنْتـِجَ اخلِطَابِ وَظّ َف ُهمَا ِبشَكلٍ ُي ْكمِلُ أحَ ُد ُهمَا اآل َخرُ فِي ا ُ
حلسْبَانِ بِنَاءً عَلَى
التوَاصُلِيِّ فِي ا ُ
ْؤثرَاتِ املَقَامِ َّ
َيسْتَقِي مِنْ مَنهَلِهِ اجلَاهِلِيِّ فِي املَعَانِي والبُنيَ ةِ الفَنِّـيَّـةِ وَالتَّجرِبَةِ الشُّعُوَِيَّـةِ يَضَعُ م ِّ
ؤثرَيْنِ فِي إنتَاجِ خِطَابِهِ ،ألنَّهُ لَمْ يَستَطِعِ التَّجَـرُّدَ
القَةِ بَيْنَ املـَعنَى وَاملـَقَامِ ،فَقَد َوقَعَ فِي َعمَلِيَّةِ تَجَا ُذبٍ بَيْنَ ال ّط َر َفنيِ املــُ ِّ
جَدَلِيَّةِ العَ َ
جلمَاعِيَّةِ الَتِبَا ِطهَا ِبمَاهِيَّةِ األشيَاءِ،
ت فِي اجلَاهِلِيَّةِ وَتَرَاكُمِ املـَـعَانِي فِي ذِهنِهِ ،ألنَّ هَذِهِ املَعَانِي قَدْ َترَسَّخَت فِي امل ُـخَيِّلَةِ ا َ
مِنْ سَنَوا ٍ
ُؤثرَاتِ اإلطَاَِ العَامِّ لِلمَقَامِ التَّواصُلِيِّ ،واسْتَفَادَ مِنَ اخلَلْفِيَّةِ التَّوَاصُلِيَّـــةِ َوحَا َولَ تَقوِيَتَها بِاالعِتمَادِ عَلَى
ت نَفسِهِ خَضَعَ ِلم ِّ
َوفِي الوَق ِ
الرسُول(ص).
مَبدَأ القَولِ امل ُـض َم ِر فِي طَلَبهِ العَ ْفوَ مِنَ َّ
َلكِنَّ األهَمَّ مِنْ هَذِهِ األُمُوَِ ُهوَ أنَّ الشَّا ِعرَ كَانَ عَلَى قَدٍَْ كَبِريٍ مِنَ احلَذَاقَةِ والقُدََةِ الفَـنِّـيَّةِ فِي التَّوفِيقِ بَيْنَ االِستِجَابَةِ
التكَـلّفِ النَّاتِجِ عَنِ البَقَـاءِ فِي دَاِئرَةِ املَعَانِي وَمُعطَياتِ التَّجرِبَةِ الشِّعريَّةِ وَالتَّعَـمُّقِ
ِلمُتَطَـلّبَاتِ ال ّط َرفَيْنِ ،فَقَـدْ أطْلَقَ نَفسَهُ مِن أ ْسرِ َّ
الد َالالَتِ وَإحدَاثِ ُفرُوقٍ تَعَسُّفِيَّـةٍ بَيَنهَاَ ،وفَي مُقَابِلِ ذَِلكَ لَمْ َيكُنْ مُـصِـرَّاً عَلَى ا ِالسْتِجَابَةِ املُفرِطَةِ ِل ُمكَوِّنَاتِ السِّيَاقِ
املُفرِطِ فِي َّ
وَ املَقَامِ التَّواصُلِيِّ ،وَإغرَاقِ نَفسِهِ فِي مُرَاعَاة أغرَاضِ املَخَاطَبِنيَ لَِيكُونَ بَعِيداً عَنِ ال ُوقُوعِ فِي التَّقرِيرِيَّةِ وَاملُبَا َشرَةِ واالبْتِعَادِ عَنْ
الصَةُ ال َقوْلِ هُو أنَّـهُ وُفِّـقَ فِي التَّوفِيقِ بَيْنَ مُعطَيَاتِ التَّجرِبَةِ الشِّعرِيَّةِ لَدَيهِ وَمُوجِبَاتِ املَقَامِ
َجمَالِيَّـاتِ اخلِطَابِ الشِّعرِيَِّ ،وخُ َ
ِي عَلَيْهِ.
التوَاصُل ِّ
َّ
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