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بالغة النقد
النص النقدي خارج خطابه

اأ.د. عبد اهلل الع�شي

جامعة باتنة �� اجلزائر

ملخ�س البحث

بعد اأن ا�ستوى الن�س الأدبي كياًنا قائًما بذاته، تزاحمت حوله القراءات وتنوعت وتعددت فاأنتجت ركاًما 

م���ن اخلطاب���ات، مل تقف عند حدود الر�سال���ة ول الكتاب، بل تعدتهم���ا اإىل اأ�سكال خطابية تعد بالع�سرات، 

ت���اول كلها اأن متار�س قراءتها اخلا�سة حول الن�س، ف���كان اأن ظهرت اأ�سكال خطابية مل تن�ساأ، يف اأ�سلها، 

لتك���ون �سمن الن�ساط النق���دي، بل ن����ساأت، يف الأ�سل، اأ�سكاًل اإبداعية، مثل )املقام���ة، والرحلة، وال�سرية، 

والق����سة، والق�سي���دة، ونرث املنظوم(، ونحو ذلك من اأ�سكال اإبداعية ا�ستحدث���ت لذاتها وظيفًة ا�ستثنائيًة، 

وا�ستخ�دم���ت نف�سه���ا و�سيلًة نقدي���ة، فتجاوز فيه���ا البعد الإبداعي بالبع���د النقدي، وتراف���ق فيها اجلمايل 

والعلم���ي، وت�ساف���ر فيها البالغي بالو�سفي، فت����سكل خطاب جديد، تّول معه الن����س النقدي، بحكم تلك 

املوا�سفات، اإىل ن�س بالغي. وذلك ما دفعنا اإىل القول ب� »بالغة النقد«، واعتمدناه عنوانا.

ه���ذه املداخل���ة �ستعتني بهذه الن����سو�س، و�ست�سري اإىل بع�سه���ا باخت�سار، مثل: )الق�سي���دة، والق�سة، 

والرحلة، وال�سرية(، حن تكون حاملًة مل�سمون نقدي، ولكننا �سرنكز ب�سيء من الإ�سهاب والتحليل املطلوب، 

يف �سوء نظري���ات تلي���ل اخلط���اب ونقد النقد، على ن����سٍّ نقدي واحد، ه���و ر�سالة اب���ن �سرف القريواين 

امل�سماة »ر�سالة النتقاد«، اأو »م�سائل النتقاد«، وذلك بهدف الك�سف عن خطاب نقدي تراثي اأغفله الدر�س 

احلديث.

الكلمات املفاتيح

الن�س النقدي، اخلطاب الوا�سف، بالغة النقد، تليل اخلطاب، ابن ر�سيق القريواين.
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Rhetoric of Literary Criticism
The Formation of the Literary Text away from its Discourse

Abdallah Laachi
Batna University –Algeria

Abstract
Readings have become many and varied around the literary text after it has turned to 

be an independent entity. Those readings have produced countless discourses that have 
never stopped at the borders of the message or the book. They surpassed that to different 
forms of discourse counted in tens. All these discourses endeavor to practice their own 
readings around the text. Therefore, new forms of discourse have emerged to be seen 
as new forms of creativity rather than ordinary critical activities; such as: almuqamat, 
journeys, biographies, novels, poems, prose and similar creative forms. Such forms 
have introduced an exceptional task for themselves to be used as a means of criticism in 
which the creative dimension has surpassed the critical one; and the aesthetic aspect is 
accompanied with the scientific one; whereas the eloquent dimension is combined with 
the descriptive one. Consequently, a new discourse in which the critical text has turned 
into a rhetorical text has been formed according to those specifications. Thus, we saw that 
it is convenient enough to say «Rhetoric of Literary Criticism» and accept it as a title.

This modest research is going to tackle those texts. It will refer to some of them in a 
brief way whenever they have a critical content, such as: poems, novels, journeys and 
biographies. Nevertheless, we will deeply analyze and attentively elaborate on only one 
critical text which is « Resalet Ibn Sharaf Al Qirawani» which is known as «The Message 
of Criticism» or « Critical Issues». We will do this according to the theories of discourse 
analysis and criticism of criticism, aiming at revealing a traditional critical discourse that 
has been ignored by modern studies.

KeyWords
Critical Texts, Descriptive Discourse, Rhetoric of Literary Criticism, Discourse 

Analysis and Ibn Sharaf Al Qairawan
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منذ اأن ن�ساأ الن�س الأدبي والدرا�سات حوله يف 

توالد م�ستمر، كل درا�سة ت�سعى اإىل اأن ت�ستك�سف 

�سره، واأن تيط مبكوناته، واأن ت�ستكنه جمالياته. 

واتخذت  النقدية  امل��م��ار�سات  تلك  تنوعت  وق��د 

والدرا�سة،  باملقالة  تكتف  ومل  خمتلفة،  ت�سكالت 

الوا�سفة  الكتابة  م��ن  اأ�سك����ال  ابتدعت  ولكنها 

اأ�سكال  جند  العربي  ال��رتاث  ففي  ال��ع���سرات؛  بلغ 

الق�سة،  خطاب  تتخذ  ال��وا�سف��ة  اخلطابات  من 

اأو ال�سرية،  اأو الرتجمة،  اأو الق�سيدة،  اأو املقامة، 

اأو املحاورة، اأو الختيار، اأو نرث املنظوم. وتزايدت 

احلديثة  الثقافة  يف  ال��وا�سف��ة  ال��ن���سو�س  تلك 

الذاتية  وال�����سرية  وال���ر�سال���ة  ال���سه��ادة  ف���سم��ل��ت 

اإىل فن  الأدب��ي  النقد  ونحوها. وت��ول  واحل��وار، 

ي�سعى اإىل تقيق القيمة اجلمالية لذاته، اإ�سافة 

وال�ستنتاج  وال�ست��دلل  الإقناع  اآليات  توفري  اإىل 

واحل��ج��اج. ك��ل ه��ذا يوحي ب��رثاء ال��ن���س الأدب��ي 

وا�ستع�سائه على خطاب وا�سف واحد.

تعرف  مل  ثقافية  بيئة  يف  العربي  النقد  ن���ساأ 

قادرة  نقدية  لغة  اإنتاج  من  ما ميكنها  العلوم  من 

مكوناتها  وو�سف  الأدبية،  الظاهرة  تف�سري  على 

ب�سكل علمي، ولذلك جلاأ قراء ال�سعر و»نقاده« اإىل 

ا�ستخدام لغتهم الأدبية العادية وترقيتها اإىل لغة 

اإن�سائية جمازية لتو�سيف ما يالحظونه يف الن�س 

لالإم�ساك  بياني�ة  عبارات  وا�ستخدم�وا  ال�سعري، 

بجماليات ال�سعر وق�ساياه الإبداعية املختلفة، ومل 

يخل كتاب نقدي من تلك العبارات املجازية التي 

البالغية  وكفاءتهم  ال�سعرية  ذائقتهم  �ساعدتهم 

اإن�سائها يف غياب املعارف  وح�سهم اجلمايل على 

.
)1(

املجاورة لل�سعر

النقد  بلغة  ن�����ادرا،  اإل  ال��ب��اح��ث��ون  يهتم  مل 

الع�سر  ويف  مبحتواه،  اهتمامهم  قدر   
)2(

وبالغته

ف ع��ل��ى اأنه  ��ع��رَّ احل��دي��ث، ح��ن اأ�سب����ح ال��ن��ق��د يحُ

 بداأت بع�س الكتابات  تظهر حول 
)3(

خطاب لغوي

»لغات«  ودخلت   ،
)5(

النقد وبالغة   
)4(

النقد نقد 

وع��الم��ات وا�سف����ة اإىل امل��نت ال��ن��ق��دي الأ�سل����ي، 

واأعني الر�سوم واملعادلت والإح�ساءات واملفاهيم 

ما بعد  فتحت  وقد  ذلك.  وغري  املتعددة  املعرفية 

النقدية على م�سراعيها،  الكتابة  اأبواب  احلداثة 

املمار�سة  منطقية  يف  النظر  ب��اإع��ادة  و�سم��ح��ت 

 ،
)6(

النقدية وخطابها ونظامها بل وهويتها وبنيتها

وتت  الأجنبية،  باللغات  ك��ان  ما كتب  ومعظم 

اخلطاب  وتليل  الن�س  ل�سانيات  معطيات  تاأثري 

واملنطق. اأما يف العربية، فال نكاد نعرث على �سيء 

ذي اأهمية، رمبا لأن الثقافة العربية ما زال يعنيها 

الكالم،  ترف  من  فتعد  لغته  اأم��ا  الن�س  حمتوى 

ورمبا ثمة ما يربر مثل هذا املقال.

�سنخت���ار من بن الن����سو�س الوا�سف���ة لل�سعر 

العرب���ي ن�سا من الق���رن اخلام����س الهجري لبن 

ال�ساع���ر  470ه����(   -  390( الق���ريواين  �سرف 

الوا�سفة  اللغة  هذه  اإىل  انتبه  الذي  الوحيد  كليطو  الفتاح  عبد  يكون  رمبا    )1(

املجازية لدى ال�سعرين العرب وخ�س�س لها مقال مهما رغم اإيجازه. ينظر، 

عبد الفتاح كليطو، حول اللغة الوا�سفة املجازية عند ال�سعرين العرب.

عليها  يقيم  التي  العامة  ال�سرتاتيجيات  لي�سمل  هنا  البالغة  مفهوم  نو�سع    )2(

الكاتب ن�سه، وت�سمل اجلوانب اللغوية واملنطقية والبالغية.

)3(  رولند بارثي�س، النقد بو�سفه لغة، ترجمة حممود الربيعي، �س �س134-129.

)4(  حممد الدغمومي، نقد النقد.

)5(  بول دي مان، العمى والب�سرية، مقالت يف بالغة النقد املعا�سر.

)6(  ينظر مثال: كتاب كمال اأبو ديب، جماليات التجاور.
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 ،
)1(

والناقد، يحمل الن�س عنوان »م�سائل النتقاد«

وذل���ك ملا راأينا فيه من عناي���ة بالغة بلغة النقد قد 

تك���ون الأوىل من نوعه���ا يف النقد الأدب���ي العربي 

الق���دمي، فقد �سلك في���ه م�سلكا اإبداعي���ا حّول لغة 

النق���د التي تو�سف باأنها لغ���ة جافة اإىل لغة بيانية 

�ساعرية.

هوية الن�س

ن��ق��دي يختلف عن  ن���س  الن��ت��ق��اد«  »م���سائ��ل 

�سابقيه من الن�سو�س، فقد اأن�ساأه ابن �سرف على 

التي  النقدية  اأحكامه  و�سمنه  املقامات،  منوال 

تخ�س جمموعة من �سعراء اجلاهلية والإ�سالم يف 

امل�سرق واملغرب، واأقامه على ل�سان �سخ�سية تنطق 

با�سمه على غرار ما قام به الهمذاين يف مقاماته 

الأ�سكندري«،  الفتح  »اأبو  �سخ�سية  ا�ستدعى  حن 

وتاأويل  �سرح  اإىل  تتاج  جمازية  لغة  وا�ست��خ��دم 

للو�سول اإىل احلكم النقدي املق�سود.

طبقتن  اأو م��ن  ن���سن،  من  مركب  ن���س  فهو 

اإبداعي ون�س نقدي و�سفي،  اأدبي  ن�سيتن: ن�س 

جمالية  وظيفة  وظيفتن:  ي���وؤدي  فهو  وب��ال��ت��ايل 

بالنظر اىل امل�ستوى الإبداعي فيه، ووظيفة علمية 

من  اإلينا  و�سل  وما  النقدي.   جانبه  اإىل  بالنظر 

ر�سائل النتقاد، كما يقول املحققون، جزء فقط، 

اأما البقية فالأرجح اأنها �ساعت �سمن ما �ساع من 

الرتاث العربي.

الن�سو�س  الن�س عن غريه من  اختالف هذا 

ل يعني عدم انتمائه اإىل دائرة النقد، »فالنقد لي�س 

�سيئا حمددا، لي�س �سيئا واحدا، لي�س جمموعة من 

)1(  هناك اختالف يف عنوان الكتاب، ينظر مقدمة املحقق، �س73 وما بعدها.

 اإمنا هو ممار�سات خمتلفة يوؤكد الواقع 
)2(

الأ�سياء«

تعددها واختالفها وتنوعها.

ومن موا�سفات هذا الن�س اأنه:

النقدي جمموعة من �سعراء  بالتقومي  يتناول   

كما  يقوم،  النقد  كان  ف��اإذا  والإ�سالم،  اجلاهلية 

التحليل  اآليات هي :  ويلك، على ثالث  رونيه  يرى 

يكتفي  الن�س  ه��ذا  ف��اإن   ،
)3(

والتقومي والتف�سري 

بالتقومي، ويتخطى املرحلتن الأولين.

فقرة  كل  تخ�س  ق���سرية  فقرات  من  يتكون 

�ساعرا معينا، وهي فقرات من�سجمة بفعل التما�سك 

الدليل الذي يحفظ هوية الن�س كما يقول هلب�س: 

.
)4(

» الن�س هو تتابع متما�سك من اجلمل «

تتميز فقراته بلغة مركزة يف �سكل جمل ب�سيطة 

ق�سرية مكثفة، ن�س قائم على املجاز، مبني على 

ثالثة م�ستويات بالغية، �سناأتي على ذكرها اأدناه.

مقدمات حجاجية

يبداأ الن�س باأربع حجج، ي�ستعن بها من اأجل 

اإقناع متلقيه:

بها  و�سف  التي  ال���سف��ات  جمموعة  الأوىل: 

يف  موؤتلفة  الأن����واع،  »خمتلفة  فهي  »اأح��ادي��ث��ه«، 

الأ�سماع، عربيات املوا�سم، غريبات الرتاجم« وما 

الأحاديث، وهي  ت�سمنتها  التي  الأخبار  به  و�سف 

)2(  وين �سي. بوث، الثقافة الأدبية، اأو ملاذا نحن بحاجة اإىل ثالثة اأنواع من النقد، 

�سمن: ما هو النقد، ترجمة: �سالفة حجاوي، �س163.

)3(  رونيه ويلك، من مبادئ النقد، �سمن: حا�سر النقد الأدبي، ترجمة حممود 

الربيعي، �س54. 

)4(  زت�سي�سالف واورزنياك، مدخل اإىل علم الن�س، ترجمة �سعيد ح�سن بحريي، 

�س54.
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لها مقا�سد  النظام،  الكالم، بديعات  »ف�سيحات 

.
)1(

ظراف، واأ�سانيد طراف...«

اإغ��رائ��ي��ة وجهها  ��ه��ات  ال����سف���ات م��وجِّ ه���ذه 

الكاتب اإىل قرائه من اأجل ا�ستمالتهم اإىل الن�س 

واإقناعهم باأهميته.

يقوم  متميز  ب��و�سي��ط  ال�ست��ع��ان��ة  الــثــانــيــة: 

متمتعا  و�سيطا  واختاره  »الأحاديث«،  هذه  برواية 

والرواية  واخل��ربة،  والفهم  والبيان،  بالف�ساحة 

والدراية، بحيث يكون منوذجا ذا م�سداقية يقبل 

كالمه ويقنع حكمه.

التي  الأدب��ي��ة  النماذج  اإىل  الإح��ال��ة  الثالثة: 

�سوف ين�سئ »اأحاديثه على منوالها«، واختار مناذج 

اإبداعية ذات ثقل لدى الراأي الأدبي العام، وذكر 

والثعلب،  النمر  وكتاب  ودمنة،  كليلة  كتاب  منها 

.
)2(

وكتاب مقامات بديع الزمان

الرابعة: الإ�سارة اإىل حالة الغربة التي عا�سها 

»الأحاديث«  ه��ذه  يكتب  وه��و  خاللها  ع��ان��اه  وم��ا 

الن�س  بن  امل��زج  وه��ذا  تاأثريها،  تت  النقدية 

اإىل  القارئ  يدعو  له  امل�ساحبة  النف�سية  واحلالة 

الإيجابي  والتفاعل  الكاتب  مع  التعاطف  من  نوع 

مع الن�س.

فهذه جمموعة من املوجهات التي قدم بها ابن 

�سرف كتابه، وهي ذات قيمة منهجية ت�سع الن�س 

يف املقام الذي يريده �ساحبه، ويدفع القارئ اإىل 

قراءته يف �سياقها.

)1(  م�سائل النتقاد، �س81.

)2(  ينظر: املرجع نف�سه، �س82.

الو�سطاء اخلطابيون

نق�سد بالو�سطاء اخلطابين جمموعة الفاعلن 

فرديا،  نتاجا  لي�س  فاخلطاب  للخطاب،  املنتجن 

و�سطاء  اأنتجها  متعددة  خلطابات  جتمع  هو  بل 

متنوعون متفاعلون، حقيقيون اأم متخيلون، �سواء 

 اأنتجوا اخلطاب ب�سكل مبا�سر اأم ب�سكل غري مبا�سر 

اأو ي����روون����ه  خ��ط��اب��ا  ي���ن����سئ���ون  ق���د  اإن���ه���م  اأي 

اأو يحيلون اإليه.

واأول و�شيط خطابي يف هذا الن�س هو الراوي 

الذي يفتتح به الن�س، وهو املت�سمن يف عبارة »قال 

فهناك 
)3(

اأب���و عب���د اهلل اب���ن �سرف القريواين...«

و�سي���ط ق���ام بفعل الق���ول منقول عن اب���ن �سرف، 

اإن من ق���ام بفعل القول �سخ�س ما، تكلم من وراء 

قناع، نحن ل نعرفه ولكن���ه اأجنز �سردا �سار، بعد 

ذل���ك، معروفا عن���د القارئ. ورغ���م اأن القائل يف 

الواق���ع هو اب���ن �سرف لكنه يف اخلط���اب هو قائل 

اآخر، وهذا تقليد كتابي متداول يف الكتابة العربية 

القدمي���ة، يقع يف مقدم���ات الكت���ب، ويحتل موقع 

اجلمل���ة الأوىل فيه���ا. يختف���ي ه���ذا الو�سيط بعد 

اأن يق���وم بعملي���ة افتتاح ال���كالم ول يعود للخطاب 

اإل نادرا، لكن الن�س، كامال، هو مقول قوله.

نف�سه، حن  ابن �سرف  الثاين، هو  والو�شيط 

الأول  ال��و�سي��ط  اإليه  اأ�سن���د  اأن  بعد  احلديث  ب��داأ 

القول، فبداأ باحلديث قائال:»هذه  الراوي وظيفة 

تبع  وم��ا   
)4(

الأنواع...« خمتلفة  �سغتها  اأح��ادي��ث 

ذلك من حديثه عن »اأبي الريان« وعن الكتب التي 

حاكاها.

)3(   م�سائل النتقاد، �س81.

)4(  املرجع نف�سه، �س82.
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وكلت 
حُ
والو�شيـــط الثالـــث، هو اأبو الريان الذي اأ

اإلي���ه وظيف���ٌة مركزية يف الن����س، �سيق���وم باإنتاج 

اخلط���اب بتوجيه م���ن ابن �سرف، وه���و �سخ�سية 

متخيل���ة قدمه���ا الكات���ب مبوا�سف���ات تلي���ق مب���ن 

�سينتج كالما نقدي���ا مقنعا. وهو معادل مو�سوعي 

لب���ن �سرف، و�سيق���وم باإنتاج كل اخلط���اب اإجابة 

عن �سوؤال طويل منه حول راأيه يف �سعراء اجلاهلية 

والإ�سالم.

ال�سع���راء  الرابـــع: ه���و جمموع���ة  والو�شيـــط 

اأنف�سه���م، فحوله���م ي���دور ال���كالم، فرغ���م اأنهم 

مل يتكلم���وا ومل ينتج���وا اأي خطاب ب����سكل مبا�سر 

نالح���ظ اأنهم ق���د اأ�سهموا يف اإنت���اج اخلطاب من 

خالل اأفعاله���م واأ�سعارهم التي كانت حمل و�سف 

م���ن »اأبو الريان«، فه���م، اإن مل يح�سروا يف الن�س 

باأ�سعارهم، فقد ح�سروا فيه ب�سفاتهم.

الق���ارئ  ه���و  �سيك���ون  اخلامـــ�س:  والو�شيـــط 

ال�سمني ال���ذي �سيتوىل قراءة اخلط���اب وتاأويله، 

خ���ا�سة واأن اخلطاب مركب م���ن �سكلن: جمازي 

ي���وؤدي اإىل النق���دي، ويتطل���ب فه���م ثانيهم���ا فهم 

اأولهم���ا. والق���ارئ ملثل ه���ذا الن�س ق���ارئ متميز، 

يق���وم بوظيف��ت���ن ينت���ج يف الأوىل دلل���ة الن�����س 

املج�ازي ويف الثانية دللة امل�سمون النقدي.

امل�ستويات البالغية للغة الوا�سفة

من  اأن���ساق  ثالثة  كتابه  يف  �سرف  ابن  يوظف 

اللغة الوا�سفة:

الأول: الن�شـــق النقـــدي املتـــداول: وه���و ن�سق 

ي�ستمد جهازه ال�سطالح���ي واملفاهيمي من اللغة 

النقدية الت���ي �سبقته اأو عا�سرت���ه، ومت ا�ستعمالها 

لدى النقاد والبالغين واللغوي���ن و�سراح ال�سعر، 

والقارئ ل يحتاج اإىل كبري عناء يف تف�سري دللتها 

وتاأوي���ل مقا�سدها لكونها جزءا من الراأي النقدي 

العام. وه���ذا امل�ستوى ي�ساع���د امل�ستوين الآخرين 

على التوا�سل مع القراء؛ لأنه ميثل اجلزء الوا�سح 

يف الن�س، فالن�سو�س تفهم بالنتقال من الوا�سح 

اإىل الغام����س عل���ى غ���رار املع���ادلت الريا�سي���ة 

الت���ي تفرت�س وجود معلوم لل���و�سول اإىل املجهول. 

ومث���ال ذلك عباراته الآتية: »اأم���ا ال�سيخ اأبو عقيل 

ف�سعره ينطق بل�سان اجلزالة، عن جنان الأ�سالة، 

ف���ال ت�سم���ع ل���ه اإل كالم���ا ف�سيحا، ومعن���ى متينا 

، وقول���ه ع���ن النابغة اجلع���دي »واأما 
)1(

�سحيح���ا«

اأبو ليل���ى اجلعدي فنقي ال���كالم، �ساعر اجلاهلية 

والإ�سالم، ا�ستح�سن �سعره اأح�سن الناطقن، ودعا 

ل���ه اأ�سدق الناطق���ن، وكان �ساع���را يف الفتخ���ار 

 
)2(

والثناء ق�سري الباع ل�سرفه عن )تناول( الهجاء«

فاجلزال���ة والأ�سالة والف�ساح���ة واملتانة وال�سحة 

ونقاوة الكالم وا�ستح�سان ال�سعر والفتخار والثناء 

والهج���اء، هي جزء مما تداول���ه اخلطاب النقدي 

العربي منذ اأن بداأ يت�سكل يف �سورته ال�سفوية حتى 

اكتمل، اأو كاد، يف ع����سر التاأليف وظهور املعارف 

والعل���وم وا�ستقرَّ يف املعجم النقدي العربي، و�سار 

مت���داول يف ع����سر الكاتب.ومث���ل ه���ذه العبارات 

الوا�سفة لها دللتها امل�سبقة ولي�ست يف حاجة اىل 

تاأوي���ل، ولي�س للناق���د من ف�سل فيه���ا اإل توظيفها  

كما توظف اللغة العادية.

لكن هذا امل�ستوى لي�س هو امل�ستوى املهيمن على 

)1(  املرجع نف�سه، �س 92-91.

)2(  املرجع نف�سه، �س102-101.
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ن�سبة  اإل  ل ميثل  قد  بل  النتقاد«  »م�سائل  خطاب 

�سئيلة تقل عن الربع.

امل�شتوى الثاين: الن�شق البالغي: وهو الن�سق 

املهيمن على الن�س، وله ال�سلطة املطلقة على لغته، 

وجعل  اخلطابية،  خ�سو�سيته  اأعطاه  ال��ذي  وهو 

اأخرى، من  اإىل  بيئة  من  تنتقل  النقدية  املمار�سة 

الذاتي،  الإن�ساء  بيئة  اإىل  املو�سوعي  الإن�ساء  بيئة 

الن�س  وحولت  الأدب.  بيئة  اإىل  العلم  بيئة  اأو من 

النقدي اإىل ن�ّس متعّد يت�سح بجمالية اللغة الأدبية 

كل  يف  واأمثلته  اإليها.  موؤقتا،  ولو  انتماءه،  ويعلن 

فقرة من الن�س ويف كل حكم نقدي فيه، ولنقف 

تبن  اأمثلة  ولن�ستعر�س  الن�سق  هذا  على  للتثميل 

هويته، ومل اأ�سميناه ن�سقا بالغيا؟

يق���ول ب����سدد حديث���ه عن جري���ر: »واأم���ا ابن 

اخلطفي، فزهد يف غ���زل، وحجر يف جذل، ي�سبح 

لب،  اأول يف ماء عذب، ويطمح )اآخرا( يف �سخر �سحُ

كل���ب منابحة وكب�س مناطح���ة، ل يفل غرَب ل�سانه 

مطاول���ٌة الكفاح، ول تدمي هامته مداومة النطاح، 

 .
)1(

جارى ال�سوابق مبطية، وفاخر غاليا بعطية...«

ويقول ع���ن البحرتي: »واأما البح���رتي فلفظه ماء 

ثج���اج، ودر رج���راج، ومعن���اه �سراج وه���اج، على 

اأه���دى منه���اج، ي�سبق���ه �سع���ره اإىل ما يجي����س يف 

�سدره، ي����سر مراد، ولن قي���اد، اإن �سربته اأرواك، 

.
)2(

واإن قدحته اأوراك«

ف�نح���ن اأمام ن�سن يفرت�س اأنهما ينتميان اإىل 

خطاب النق���د، غري اأنهما ان�سرف���ا اإىل ا�ستكمال 

بنيتهم���ا اجلمالية اأكرث م���ن ان�سرافهما اإىل بناء 

.116  - )1(  املرجع نف�سه، �س 115 

.143  - )2(  املرجع نف�سه، �س 142 

حمولتهم���ا النقدي���ة، رغ���م اأنهم���ا، يف العمق، مل 

يتح���ررا اأبدا م���ن تلك احلمولة، ب���ل رمبا يكونان، 

بفعل تلك اللغة، يقرتبان اأكرث من �سر الن�س و�سر 

ال�ساعر.

ه���ذه لغ���ة مل يعهده���ا املعجم النق���دي العربي 

اإل ملام���ا، وهي تت���اج اإىل قارئ ل تفي���ده خربته 

باللغة النقدية املتداولة، بل اإىل قارئ متمر�س على 

لغة الإبداع الأدبي ومقا�سدها يف التعبري. لنالحظ 

العب���ارات الآتية: زه���د يف غزل، حج���ر يف جذل، 

ي�سبح  يف ماء ع���ذب، يطمح يف �سخر �سلب، كلب 

منابحة كب�س مناطح�ة، م����اء ثج�اج، در رج��راج، 

اإن �سربت���ه اأرواك، اإن قدحت���ه اأوراك. �سنجده���ا 

تنتم���ي اإىل تقاليد الكتابة ال�سعري���ة العربية، لكن 

الناق���د ل���وى عنقها وجره���ا لتوؤدى وظيف���ة نقدية 

اإ�ساف���ة اإىل وظيفته���ا اجلمالية الأدبي���ة. و�سيكون 

�سعبا عل���ى القارئ اأن ي�ستوعب امل���راد منها، فهو 

يف حاج���ة، اأول، اإىل اأن يفه���م املراد منها بو�سفها 

ا�ستعارات وجمازات واإ�سارات واأن يوؤول حمتواها، 

وه���ذا يتطل���ب فهم���ا لتقالي���د الع���رب يف الكتابة 

ال�سعرية خ���ا�سة، ثم يحتاح، ثاني���ا، اإىل اأن ينتقل 

بالفهم م���ن امل�ستوى الأول: م�ست���وى تاأويل املجاز، 

اإىل امل�ست���وى الث���اين وه���و امل�ستوى النق���دي، ومن 

اأج���ل هذا قلن���ا �سابقا اإن هذا الن����س ن�س مركب 

يحت���اج اإىل قراءتن اثنتن من اأج���ل الو�سول اإىل 

املق�سود منه.

امل�شتـــوى الثالـــث: الن�شـــق النقـــدي اخلا�ـــس، 

واأعني به ما ين�سئه الناقد من لغة ل هي من املعجم 

املتداول فتنتم���ي اإليه، ول هي من املجاز املفرد يف 

بالغته فتنتم���ي اإليه، واإمنا هي لغة وا�سفة خا�سة 
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به ل تت���اج اإىل تاأويل كثري، ولعل ما كتبه عن اأبي 

نوا�س ي���و�سح هذا النوع من اللغة الوا�سفة، يقول: 

»واأم���ا اأبو ن���وا�س فاأول الن���ا�س يف خ���رم القيا�س، 

وذلك اأنه ترك ال�سرية الأوىل، ونكب عن الطريقة 

املثلى، وجعل اجلد ه���زل، وال�سعب �سهال، فهلهل 

امل����سدد، وبلب���ل املن����سد، وت���رك الدعائ���م، وبنى 

عل���ى الطامي والعائ���م، و�سادف الأفهام قد كّلت، 

واأ�سباب العربية قد تخلخلت وانحلت، والف�ساحات 

ل���ت، فمال النا�س اإىل  ئمت ومحُ )ال�سحيحة( قد �سحُ

ما عرف���وه، وعلق���ت نفو�سهم مب���ا األف���وه، فتهادوا 

نفوا باأ�سخف���ه، وكلفوا  �سع���ره، واأغل���وا �سع���ره، و�سحُ

باأ�سعف���ه، وكان �ساع���ده اأقوى، و�سراج���ه اأ�سوى، 

لكنه عر�س الأنفق، واأهدى الأوفق، وخالف ف�سهر 

.
)1(

وعرف، واأغرب فذكر وا�ستظرف،...«

يختل���ف هذا الن����سق ع���ن �سابقيه، فه���و لي�س 

مما تداولت���ه لغة النقد الأدب���ي يف عمومه، ول هو 

مما ق���ام على ن�سي���ج بالغي خم����سو�س الدللة، 

ذاتي الق�سد، بل هو بن هذا وذاك. فهو، من جهة، 

ن����س نقدي بلغة نق�دية، ولكنه���ا لغة نقدية خا�سة 

باب���ن �سرف، ومن جهة اأخ���رى ن�س ي�ستعري بع�س 

ال�س�ي���غ البالغية ليدف����ع باأفكاره نح���و الو�سوح. 

فالن�س يفهم دومنا تاأويل.

ن�س تخل�س من م�سطلحات النقد ومفاهيمه 

ومل يك���رر م���ا كان معروف���ا يف و�سف ال�سع���ر، ويف 

الوق���ت ذاته جتنب العب���ارات املجازي���ة الرمزية، 

ف�سن���ع بذلك خطاب���ا وا�سفا متمي���زا، لي�س نتاج 

العام امل�ستهلك ول نتاج البالغة ال�سعرية اخلا�سة. 

.135  - )1(  املرجع نف�سه، �س 133 

ومل يكن الهدف منه تدي ال�سعر ول الن�سياق مع 

القول املعتاد.

ه���ذه هي الأن�ساق الوا�سف���ة الثالثة؛ يتقدمها، 

م���ن حيث الغلبة، ن����س الن�سق البالغ���ي ثم يتبعه 

الن�سان الآخران بن�سب متفاوتة، والأن�ساق الثالثة 

تتب���ادل عملي���ة اإنت���اج اخلط���اب وت�سم���ح للقارئ 

ب���اأن ينتقل مم���ا يعل���م اإىل ما ل يعل���م، وي�ستخدم 

املعلوم حت���ى يبلغ املجهول، وه���ذه ا�سرتاتيجة من 

ا�سرتاتيجي���ات اخلطاب، وتلق���ي الن�س ونظريات 

الق���راءة والتاأويل، فالن����س املغلق ق���د ينتهي اإىل 

الف����سل والن����س املفتوح ق���د ينته���ي اإىل امللل، اأما 

الن����س امل���وزع ب���ن نق���اط امت���الء ونق���اط فراغ 

فه���و الذي يدفع الق���ارئ اإىل اإجناز فع���ل القراءة 

الإيجابي.

عالقة اللغة الوا�سفة بالن�س

فاإنه  ال���ساب��ق��ة،  الفقرة  معطيات  على  وب��ن��اء 

ميكن اإجراء ت�سنيف اآخر يتعلق باأ�سكال التعامل 

التي تقوم بها اللغة الوا�سفة مع الن�س املو�سوف، 

لقد ر�سدنا ثالث عالقات نعر�سها كما يلي:

يكون  اأن  وتعني  مبعلوم:  معلوما  ت�شف  لغة 

الوا�سفة معلومن م�سبقا  واللغة  املو�سوف  الن�س 

�سريع  ال�ساعر  عن  ما قاله  ومثاله  املتلقي،  لدي 

ون��ظ��ام��ه م�سنع،  م����ر�سع،  »ف��ك��الم��ه  ال���غ���واين: 

وغزله م�ستعذب م�ستغرب، وجملة �سعره �سحيحة 

 .
)2(

الف�سول« قليلة  ال��ف���سول،  م�سنعة  الأ�سول، 

معلوم  الكالم  معلومة،  والوا�سفات  فاملو�سوفات 

.136  - )2(  املرجع نف�سه، �س 135 
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وال�سناعة  معلوم  وال��ن��ظ��ام  معلوم،  وال��رت�سي��ع 

معلومة، واجلملة معلومة وال�سحة معلومة وهكذا، 

فلكل لفظة مرجعها يف الواقع اللغوي، يلتقي عنده 

املر�سل واملتلقي، وكما ل يحتاج الكاتب اإىل �سعوبة 

اأي�سا اإىل �سعوبة يف  اإن�سائها ل يحتاج القارئ  يف 

فهمها.

لغـــة ت�شف معلوما مبجهـــول: ونعني اأن يكون 

الن����س مما له مرجع يف الواق���ع متفق على دللته 

ب���ن الكاتب والقارئ، اأما اللغ���ة التي تقوم بو�سفه 

فمرجعه���ا يف ذات الكات���ب وح���ده ومق�سديته���ا 

حمجوبة عن املتلقي، ومن هذا النوع من اللغة قوله 

عن متيم بن مقبل: »واأما ابن مقبل، فقدمي �سعره، 

 .
)1(

و�سلي���ب جن���ره، ومغلى مدحه، ومعل���ى قدحه«

فاب���ن مقب���ل وه���و ط���رف الإ�سن���اد الأول معروف 

فه���و �ساعر جاهلي ترجمت له كت���ب تاريخ الأدب، 

وك���ذا عبارة: ق���دمي �سعره، ولكن بع���د ذلك ينتقل 

الن�س اإىل جمهولت هي من اإن�ساء الناقد؛ فنحن 

ل نعرف املق�سود الذي كان يعنيه ابن �سرف من: 

�سليب جنره ومغلى مدحه ومعلى قدحه، اإل بعد اأن 

نقوم بعمليات حفر يف البالغة العربية و�سعريتها، 

ونبح���ث يف حكم احلرب واأمثاله���م وطرائقهم يف 

الكتاب���ة وال���كالم، لن����سل اإىل بع����س ما يق�سده؛ 

لأن ال���و�سول اإىل الكل اأم���ر ل اإمكانية اإليه، بحكم 

انتماء تلك العبارات اإىل ميدان ال�ستعارة، ومهما 

حاولنا البحث عن وج���ه ال�سبه بن طريف الإ�سناد  

فاإنن���ا �سن�سل اإىل معنى حمتم���ل فقط، ولي�س اإىل 

املعنى احلقيقي. وا�سح اأنه يريد اأن يرفع من قيمة 

)1(  املرجع نف�سه، �س109.

ال�ساع���ر وي�سنف �سعره يف باب الفحولة ال�سعرية، 

ولكن بطريق���ة متزج بن الو�سوح والغمو�س جتعل 

كل متلق ي�سل اإىل معناه اخلا�س.

لغة ت�شف جمهول مبجهول: ونعني اأن يحول 

الناق���د املعلوم اإىل جمه���ول ثم ي�سف���ه مبجهول، 

�كن���ي عن ال�سعر اأو الإب���داع اأو نحوهما بلفظ  كاأن يحُ

اآخر ثم ي�سفهما بلغ���ة بيانية، وبالتايل فال مرجع 

خارجي لطرف الإ�سناد معا فكالهما ينتميان اإىل 

مرجعي���ة ذاتية. وهذه تقنية �سعري���ة بحتة، تنتمي 

اإىل ا�سرتاجتي���ة الرتميز. ومن اأمثل���ة هذا الّنمط 

التعبريي ما قاله ابن �سرف عن ال�ساعر عمرو بن 

كلثوم: »...ف�ساحب واحدة، بال زائدة، اأنطقه بها 

عز الظفر، وهزه فيها جن الأ�سر، فقعقعت رعوده 

يف اأرجائه���ا، وجعجعت رح���اه يف اأثنائها، وجعلتها 

تغلب قبلتها التي ت�سل���ي اإليها، وملتها التي تعتمد 

 وقوله ع���ن ال�ساعرالنابغة الذبياين: 
)2(

عليه���ا...«

ن���ار جوانح���ه حت���ى تناه���ى  »...مل تخ���رج ع���ن 

ن�سجها، ول قطعت من منوال خاطره حتى تكاثف 

 فابن �سرف هنا كان ب�سدد التعبري 
)3(

ن�سجها....«

ع���ن عملية الإبداع، ولكون عملي���ة الإبداع غام�سة 

ومعق���دة وداخلية ي�سعب اإدراكه���ا جلاأ الناقد اإىل 

لغة رمزي���ة راأى اأن ميث���ل لها مبع���ادل مو�سوعي، 

فعب���ارات: قعقع���ت رع���وده يف اأرجائه���ا؛ جعجعت 

رح���اه يف اأثنائه���ا؛ مل تخرج من ن���ار جوانحه حتى 

تناهي ن�سجها؛ ول قطعت من منوال خاطره حتى 

تكاثف ن�سجها.

)2(  املرجع نف�سه، �س97.

)3(  املرجع نف�سه، �س99.
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ه���ي عب���ارات ت�ستعري م���ن ف����ساء املتخيل لغة 

ل عالقة له���ا، يف الأ�سل، بعملية الإبداع؛ لأن تلك 

العملي���ة لي����س لها، بع���د، لغة خ���ا�سة يف املمار�سة 

النقدي���ة العربية، ثم اإن الن����س، اأ�سال، بني على 

املج���از، ت�ستعريه���ا وتعرب به���ا عن مق����سود اآخر 

بع���د اإقام���ة عالقة �سمني���ة بن اللغ���ة وما يق�سد 

النقدي���ة  الكتاب���ة  اتخ���ذ  وهك���ذا  الكات���ب.  اإلي���ه 

كما يقول بارت: »تاأمال وفيا لتجربة الكاتب احلرة 

.
)1(

والدالة«

ا�ستط���اع اب���ن �سرف به���ذه اللغ���ة، باأن�ساقه���ا 

املتنوعة، اأن ي�ستوعب ال�سعرية العربية من بدايتها 

اإىل ع����سره، فق���دم اأحكاما نقدي���ة متكن بها من 

التميي���ز ب���ن اأ�سكال التعب���ري ال�سع���ري، واخت���ار 

ال�سع���راء الذين ميثلون اجتاهات ال�سعرية العربية 

ومناويله���ا املختلف���ة، وميكن ح�سر تل���ك املناويل 

البالغية لل�سعرية يف ما يلي:

املناويل البالغية لل�سعرية العربية

ي���كاد كل �ساعر من ال�سعراء الذين عر�س لهم 

اب���ن �سرف ميثل من���وال �سعري���ا م�ستق���ال بذاته، 

اإل اأولئ���ك الذي���ن جمعه���م يف ب���اب واح���د واأطلق 

عليهم و�سفا واحدا مثل �سعراء الغزل، وقد متكنا 

م���ن خالل قراءة الأح���كام املركزية عن كل �ساعر 

اأن ن�سنف املناويل البالغية اإىل ما يلي :

1 . منوال التاأ�سي�س: امروؤ القي�س

2 . منوال املوهبة: طرفة بن العبد

3 . منوال اجلودة: عنرتة بن �سداد

)1(  بول دي مان، العمى والب�سرية، ترجمة �سعيد الغامني، �س259.

4 . منوال احلكمة: زهري بن اأبي �سلمى

وال���ن���رث:  ال������سع�����ر  م����ن  ال���ت���م���ك���ن  م����ن����وال   . 5

احلارث بن حلزة

6 . منوال التفرد بواحدة: عمرو بن كلثوم

7 . منوال التمكن: النابغة الذبياين

8 . منوال التفرد بالغر�س: �سعراء الغزل

9 . منوال التفكري: ح�سان بن ثابت

10. منوال التميز بظاهرة فنية: دريد بن ال�سمة

11. منوال التجديد: اأبو نوا�س

12. منوال التكلف: اأبو متام

13.  منوال الطبع: البحرتي

14. منوال الو�سف: ال�سنوبري

15. منوال ال�ساعرية العليا: املتنبي

16. منوال الذاكرة: الأ�سود بن يعفر

هكذا ا�ستطاع اب���ن �سرف اأن يحيط بال�سعرية 

العربي���ة يف هواج�سها الكربى، وبروؤية دقيقة، واأن 

يج���د لكل �ساعر، اأو جمموعة من ال�سعراء، منواله 

ال�سع���ري اخل���ا�س، وه���و ت�سني���ف يغط���ي ال�سعر 

العرب���ي كله ورمبا ل ي���كاد �ساعر يخ���رج عن هذه 

املناويل.

كان ميك���ن لبن �سرف اأن يعمد اإىل ما هو عام 

م����سرتك بن هوؤلء ال�سعراء، لكنه اختار الأف�سل، 

اختار اأن يقف عند اخل�سو�سيات الفردية لل�سعراء، 

وهي روؤية اإن كانت مق�سودة فهي يف غاية النباهة 

والفطنة؛ لأنها ل تقدم هوية ال�ساعر الفنية فقط، 

بل تقدم اأي����سا �سورة �ساملة عن ال�سعرية العربية 

من خالل التنوعات املميزة لكل �ساعر.
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اب���ن �سرف  ا�ستيع���اب  م���دى  يوؤك���د  وه���ذا 

خل�سو�سي���ات كل �ساع���ر، ومدى اإدراك���ه الفروَق 

الفني���َة بينه���م، ومدى قدرِت���ه على الوق���وف عند 

ما مييزه���م �سكال اأو حمت���وى اأو هاج����سا عام���ا. 

وموق���ع كل واحد منه���م داخل املنظوم���ة ال�سعرية 

العربي���ة. لقد و�سع خريطة �سامل���ة لل�سعر العربي 

م���ن البداية اإىل ع�سره، مي���ز فيها كل جتربة عن 

�سابقته���ا ولحقتها وحتى معا�سرته���ا، ورتبهم يف 

طبق���ات بالغية وو�سع لذلك ت�سميات ا�سطالحية 

اأخذ كثريا منها عن غريه من النقاد، واأ�ساف اإليها 

من خياله واإبداعه ما �سوف نراه يف فقرة لحقة.

يك����سف ه���ذا الت�سني���ف ع���ن ث���راء ال�سعرية 

العربي���ة وات�ساعها وتنّوعها، فه���ي �سعرّية منفتحة 

على اأن�ساق بالغّية، ومو�سوعات متعددة، واأ�سكال 

متنوع���ة،  وهواج����س  خمتلف���ة،  وروؤى  متباين���ة، 

ا�ستطاعت اأن تعرب عن خربات الإن�سان و�سريورات 

الواقع وحالت الكائنات.

البنية البالغية للمعجم الوا�سف

تطل���ب ه���ذا الن����س نوع���ا خ���ا�سا م���ن اللغة 

ل�سياغ���ة عبارات���ه ال�سطالحية الت���ي ت�سف بها 

ال�سعر وتكم بها على ال�سعراء، وهي؛ اأي العبارات 

ال�سطالحية، يف اأغلبها عبارات واألفاظ وقعت يف 

دائ���رة الت�سبي���ه، واحتلت موقع امل�سب���ه به خا�سة. 

وامل�سب���ه به يف هذا الن�س يتوزع بن عامل الطبيعة 

واحلي���اة الجتماعية والتقالي���د الكتابية. ولكونها 

تنتم���ي اإىل ع���امل امل�سب���ه به فهي تدخ���ل يف دائرة 

الإب���داع؛ لأن امل�سب���ه ب���ه هو الطرف ال���ذي ين�سئه 

الكات���ب اإن����ساء، ف���اإذا كان امل�سب���ه �سابق���ا لوجود 

الكات���ب فاإن امل�سبه به ياأتي لحقا لوجوده، فيدخل 

م���ن ثم يف عامل اخليال غالبا. وهكذا يكون امل�سبه 

معروفا ووا�سح���ا، يف حن يكون امل�سبه به جمهول 

وغام����سا. وقد نظر بع����س النق���اد اإىل هذا النوع 

م���ن الكتابة النقدية على اأنه���ا الكتابة النموذجية 

وعّده���ا الكتابة اخلالدة، يقول جرام هيو: »والنوع 

الوحي���د من النقد الذي �ستكون ل���ه قيمة اأكرث من 

اأداء خدمة موؤقتة ه���و ذلك النقد الذي ي�سبح هو 

.
)1(

نف�سه اأدبا«

و�سنعر�س هنا »املعجم ال�سطالحي اخلا�س« 

الذي ا�سطنعه الكاتب. لن نح�سي كل ما ا�ستعمله 

الكات���ب، ولكننا �سنعط���ي ما يكف���ي لأن يكون دال 

عل���ى طبيع���ة العب���ارات الوا�سف���ة الت���ي و�سع���ت 

بو�سفها م�سطلحات. و�سنحاول اأن ن�سرح دللتها 

قدر امل�ستطاع.

املق�شودال�شفحةالعبارة ال�شطالحيةالرقم

86موؤ�س�س الأ�سا�س1
مبدع، موؤ�سل، 

رائد

قوي ال�سعر109�سليب النجر2

109مغلى مدحه3
غايل املدح، ينال 

عليه ك�سبا وفريا

109معلى قدحه4
متفوق، �ساحب 

الرتبة الأوىل

عنيد، ل ي�ست�سلم116كلب منابحة5

عنيد، ل ي�ست�سلم116كب�س مناطحة6

غزير ال�سعر132طما بحره7

حمرتف الكتابة133درب املعول8

حاد الكالم133ذرب املقول9

134هلهل امل�سدد10
اأر�سل الكالم على 

ال�سجية

)1(  جرام هيو، وظيفة اخليال، �سمن: حممود الربيعي، �س90.
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املق�شودال�شفحةالعبارة ال�شطالحيةالرقم

ثار على النمط134بلبل املن�سد11

نف�سه134خلخل املنجد12

تخلى عن النموذج134ترك الدعائم13

14
بنى على 

الطامي والعائم

نوع يف الكتابة134

متمكن134�ساعده اأقوى15

متمكن134�سراجه اأ�سوى16

متغري املزاج138مدبر مقبل17

دقيق العبارة139را�سق ال�سهم18

مليء بال�ساعرية134لفظه ماء ثجاج19

134در رجراج20
نف�سه، مع اإمكانية 

الختالف

21
معناه �سراج 

وهاج

وا�سح وعميق134

مطبوع 134ي�سر مراد22

مطبوع134لن قياد23

145�سجرة الخرتاع24
مبدع، اأ�سل 

الإبداع

نتاج الإبداع145ثمرة البتداع25

145وا�سع العطن26
ينطلق من معرفة 

وا�سعة

ثاقب الروؤية145لطيف الفطن27

145�سعيف املريرة 28
لعله: �سعيف 

البنية

قوي التفكري145قوي املرة 29

150رائعة البزة30
رائعة البنية 

وال�سكل

31
الغائ�س يف 

بحره

القارئ ل�سعره153

143�سربته اأرواك32
اإن قراأته اأمتعك 

واأ�سبع رغبتك

املق�شودال�شفحةالعبارة ال�شطالحيةالرقم

143قدحته اأوراك33
اإن قراأته اأمتعك 

واأ�سبع رغبتك

قوي الكالم156رعدي الكالم34

156�سردي النظام35
لعله ذو قدرة على 

الق�س

36
رمى عن 

منجنيق

كتب اأو قال �سعرا156

156يوؤثر يف النيق37
ي�سيب الهدف 

مهما بعد

املمتع 158املورد العذب38

املمتع158اللوؤلوؤ الرطب39

40
قعقعت رعوده يف 

اأرجائها

97
ان�ساب القول بقوة 

ودون توقف

41
جعجعت رحاه 

يف اأثنائها

نف�سه97

42
ال�سعي يف 

ال�سهول واحلزن

100
التمكن يف كل 

الفنون والأغرا�س

قوي ال�سخ�سية100�سلود الدمع43

ثري اللغة106غزير اجلمع55

106�ساعر ج�سم56
�ساعرعميق 

العبارة

57
ي�سبح يف ماء 

عذب

116
يكتب ب�سهولة 

و�سال�سة

58
يطمح يف �سخر 

�سلب

116
يطلب غريب اللغة 

والأ�سلوب

146فتح الأبواب59
ابتدع طرقا جديدة 

يف ال�سعر

جدد اأ�سلوب ال�سعر146خلع الأثواب60

جمع فنون ال�سعر146و�سل الأ�سباب61

146طوق الرقاب62
اأثر ب�سدة يف القراء 

حتى اأ�سرهم
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العب���ارات  الب�سي���ط  املعج���م  ه���ذا  ميث���ل 

ال�سطالحية يف هذا الن���وع من الن�سو�س. وهي، 

كما يت����سح، عب���ارات جمازي���ة، تتطل���ب عمليات 

تاأوي���ل لتحديد دللته���ا واملق�سود منه���ا. وال�سرح 

ال���ذي و�سعناه هو �سرح تقريب���ي فقط؛ لأن تويل 

العبارة املجازية اإىل عبارة حقيقة مما ل ي�ستقيم، 

فالعب���ارة احلقيقية لها معنى واح���د حمدد �سلفا، 

اأما العب���ارة املجازي���ة فمعناه���ا متع���دد ول ميكن 

التفاق عليه، فعبارة: »ي�سبح يف ماء عذب«  الواردة 

يف اجل���دول تت رقم:57، م���ن ال�سعب اأن نحدد 

معناه���ا ب�سكل دقيق فهل نركز يف قراءتنا لها على 

الفعل »ي�سبح« اأم على العبارة »ماء عذب« فالرتكيز 

عل���ى »ي�سبح« يعطينا معن���ى، يف حن الرتكيز على 

»م���اء عذب« يعطي معن���ى اآخر، ف����� »ي�سبح« يحيل 

اإىل فع���ل يق���وم به ال�ساع���ر واأغلب الظ���ن اأنه فعل 

الكتابة، وال�سباحة هنا ت�سري اىل التمكن والإتقان، 

لكن »ماء عذب« ت�سري اإىل غري الكتابة؛ فقد ت�سري 

اإىل املعنى اأو الغر�س ال���ذي �سيكتبه ال�ساعر، وقد 

ت����سري اإىل ال�سياق الذي يكتب في���ه، اأو اإىل ال�سكل 

ال�سع���ري الذي اختاره. وهك���ذا نكون يف حرية من 

اأمرن���ا. �سنحتاج اإىل م�ساع���دات من داخل الن�س 

وم���ن خارج���ه لنح���دد املق����سود ول���و عل���ى �سبيل 

التقريب، لي�س هناك جماز يدل على معنى واحد، 

كل املج���ازات تاأت���ي لتعرب عن تع���دد دليل، اأو عن 

دلل���ة مركبة. اإن ه���ذه العبارات توح���ي ول تعني، 

وكذل���ك بقي���ة العب���ارات، ه���ي عب���ارات تاأتي من 

حق���ل ال�سعر والأدب لتقوم بوظيفة يف حقل معريف 

اآخر، ومن معرفة و�سع���ت عبارات لتعرب عما فوق 

 اإىل معرفة تتطل���ب الوقوف عند املعنى. 
)1(

املعن���ى

وه���ذا ما يطرح، باإحل���اح م�سكل���ة التلقي اخلا�سة 

بهذا النوع من الن�سو�س.

اإ�سكالية التلقي

اأم���ام ن����س كه���ذا، تط���رح ع���دة اأ�سئل���ة منها 

ما يتعلق بت�سنيفه ومنه���ا ما يتعلق بقراءته ومنها 

ما يتعلق بوظيفته ومنها ما يتعلق باأهميته. والن�س، 

لكي يفهم، ينبغي اأن نح���دد ن�سبه الن�سو�سي؛ اأي 

انتماءه اإىل جن�س حمدد من الن�سو�س، فنحن نقراأ 

الق�سيدة ل كما نقراأ الرواية، ونقراأ الن�س النقدي 

ل كما نقراأ الن�س الفل�سفي، فخ�سو�سية الكينونة 

والهوية تدد خ�سو�سية القراءة والفهم.

الن����س ال���ذي نحن ب����سدده لي����س ل���ه انتماء 

خال�س، اإنه ن�س مركب، عابر للنوع مليء بعنا�سر 

ول ب���ن القارئ وعملي���ة القراءة  الإعاق���ة التي تحُ

والفه���م، ن�س موزع ب���ن انتماءين: الأدب والنقد؛ 

انتم���اءان يتب���ادلن عميل���ة بن���اء الن����س وعملية 

اإي����سال حمولته املزدوجة، ن�س �سبيه باملخاطرة؛ 

لأن مق�سديته لي�ست م�سمونة، فرمبا يعجز القارئ 

عن تويل املجاز اإىل حقيقة فيف�سل الن�س يف اأداء 

اإح���دى وظيفتيه، اأو كلتيهما وبالت���ايل فاإن قراءته 

ت�ستدع���ي ا�ستلهاما من هن���ا وهناك، فكيف ميكن 

له���ذا الن�س املجازي اأن ينت���ج دللته، واأن يحافظ 

على وظيفته النقدية بو�سفه ن�سا وا�سفا؟

نعتق���د اأن ذل���ك ميك���ن اأن يتم بفع���ل يقوم به 

الكاتب، وفعل اآخر يقوم به القارئ؛ فاأما ما يقوم به 

)1(  نق�سد مبا فوق املعنى، املعنى الذي يتجاوز املعاين العادية املتداولة الأحادية 

الوا�سحة اإىل املعنى املركب الذي يدركه ال�ساعر بحوا�سه كلها.
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الكات���ب، فهو اأن ي�سعى اإىل تطويع املجازات بحيث 

يوجهه���ا نحو الق�سد با�ستعمال اأقرب ال�ستعارات 

والكناي���ات والإ�سارات، واأن ي���زاوج بينها وبن لغة 

اأكرث قربا من لغة النقد، بحيث يزاوج بن البالغة 

بو�سفه���ا تبليغ���ا والبالغ���ة بو�سفها �سعري���ة. اأما 

ما يق���وم به الق���ارئ، فيع���ود اإىل مفاهي���م نظرية 

التلقي، ولع���ل اأهم مفهوم ينبغي العتماد عليه هو 

.
)1(

مفهوم املو�سوعة كما حدده اأمربطو اإيكو

 يف الوظائف 
)2(

واإذا كان���ت نظرية جاكوب����سون

اللغوي���ة تقول باأن كل ن�س يركز على عن�سر واحد 

م���ن عنا�سر الت���وا�سل ال�ست���ة لأداء ووظيفة لغوية 

واحدة، وهي التي تدد هويت���ه، فاإن هذا الن�س، 

خالف ذلك، يركز عل���ى عن�سرين اثنن، عن�سر 

الر�سال���ة وعن����سر امل���ر�سل اإلي���ه، وبالت���ايل يقوم 

بوظيفت���ن: الوظيفية الأدبي���ة والوظيفة التبليغية، 

وعلي���ه ف���اإن ه���ذا الن�س يقت����سي ق���راءة مركبة، 

ونق����سد بها ق���راءة  تركز عل���ى العن�سرين معا، 

وتتم عل���ى مرحلتن: يف املرحلة الأوىل يتم تفكيك 

ال���دللت الأدبي���ة، بالرتكيز عل���ى الر�سالة، وكاأن 

الن�س كت���ب لأداء وظيفة جمالية، يف هذه املرحلة 

ت���وؤول ال�ستعارات والكناي���ات والإ�سارات ويتعرف 

اإىل دللته���ا. ويف املرحلة الثانية يتم الرتكيز على 

املر�سل اإليه لك�سف ال���دللت املوؤولة والنتقال بها 

اإىل معرفة دللتها النقدية.

)1(  ينظر اأمربطو اإيكو، ال�سميائية وفل�سفة اللغة، ترجمة اأحمد ال�سمعي.

الويل،  وحممد  حنون  مبارك  ترجمة  ال�سعرية،  ق�سايا  جاكوب�سون،  رومان    )2(

�س33-27.

النـــ�س  دللــة النـ�س الأدبيـــة دللـــة 

الن�س النقدية

مثال: جملة »ي�سب���ح يف ماء عذب« الفهم الأول 

يتطلب معرفة العب���ارة اللغوية، فمن ي�سبح يف ماء 

عذب يعني اأنه ي�سبح بطالقة وان�سياب خالف من 

ي�سبح يف ماء مالح، فامللوحة تعيق ان�سياب ال�سباح، 

هذا معن���ى اأول، اأما املعني الثاين النقدي، فهو اأن 

ال�ساعر متمكن ويكتب ب�سهولة.

ي�شبـــح يف مـــاء عـــذب ـــــ ي�شبـــح ب�شهولـــة  يكتب 

اأو يقول بتمكن

ال�سّباح هو ال�ساعر

وال�سباحة هي عملية قول ال�سعر.

املاء الع���ذب: اإ�سارة اإىل ال�سهولة يف ا�ستخدام 

اأدوات الكتابة اأو القول

غري اأن عملية التاأوي���ل �ستبقى ن�سبية ول ترقى 

اإىل درجة اليقن؛ لأن اللغة املجازية �ستظل تتفظ 

ببع����س اأ�سراره���ا مهم���ا حاولن���ا ف���ك �سفراتها، 

وا�ستخراج معانيه���ا. واإذا كان رولن بارت تدث 

، فاإن ه���ذا الن����س يحقق لذة 
)3(

عن ل���ذة الن����س

باملعنى احل�سي ومتعة باملعنى الفكري.

ث عن الن�س  تح���دَّ يبدو اأنه م���ن الطبيعي اأن يحُ

ال�سع���ري بهذه اللغة، مب���ا اأن الن�س ال�سعري ن�س 

جمايل يتم القرتاب اإليه بنوع من احلب، واحلديث 

عن���ه بنوع من »الغ���زل النقدي«، ال���ذي يوفر« لذة 

الن����س«، وقد اتبع ه���ذه الطريق���ة يف الكتابة عن 

)3(  رولن بارط، لذة الن�س، ترجمة: منذر عيا�سي.
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 واملعا�سرين، 
)1(

ال�سعر كثري من ال�سعراء القدامي

 وعبد الوهاب 
)2(

ولع���ل اأبرزهم ما كتبه نزار قباين

وغريه���م.   
)4(

ال�سب���ور عب���د  و�سالح   
)3(

البيات���ي

وتتطل���ب لذة الكتابة لذة الق���راءة، واإذا كانت لذة 

الكتاب���ة تكم���ن فيما تق���وم به من تقي���ق للوجود 

وتطهري لل���روح واإثب���ات للذات، فاإن ل���ذة القراءة 

تاأتي مما متار�سه اللغة م���ن »األعاب بالغية« تبهر 

غٍر  القارئ حن تراود املعنى وتقدمه ب�سكل فاتن محُ

وغري متوقع، يظهر وكاأنه يحُرى لأول مرة، بكل بهاء 

وفتن���ة، القراءة حينها ت�سب���ح عملية افتتان تاأ�سر 

القارئ وت�سبح مغناطي�سا جذابا، ل يرتك للقارئ 

فر�سة للتوقف، بل يدفعه اإىل ال�ستمرار للح�سول 

على متعة اأكرث. فالنقد »ميتلك قيمة بقدر ما يعمد 

.
)5(

اإىل تغذية ر�سى القارئ«

بهذه اللذة، ي�ستطيع القارئ اأن يواجه مثل هذا 

الن�س، فيتلقاه بكيانه كله، بح�سه وعقله، ويقرتب 

اإلي���ه وي�ستاأن�سه، وتدريجيا حتى ينفذ اإىل اأعماقه.

ولكن ه���ل يتطلب ال�سع���ر ذلك؟ اأغل���ب الظن، بل 

رمبا من اليقن اأنه يتطلب ذلك. اإن اجلمال الذي 

يتواف���ر علي���ه الن����س ال�سع���ري يخاط���ب اجلانب 

اجلمايل يف القارئ، فيوقظه ليتعامل معه بجمالية 

مماثلة.

وق���د ح���دد اب���ن �سرف املكونات املنتج���ة للذة 

واملتعة يف ن����سه، حن اأ�سار يف مقدم���ة كتابه اإىل 

)1(  ينظر، عبد الفتاح كليطو، عن اللغة املجازية الوا�سفة عند ال�سعرين العرب. 

http://takhatub.ahlamontada.com
)2(  ينظر كتابه: ق�ستي مع ال�سعر. 

)3(  ينظر، كتابه: جتربتي ال�سعرية.

)4(  ينظر كتابه: حياتي يف ال�سعر.

)5(  ماريو جي. فالدي�س، نظرة وظيفية للنقد، يف: بول هري نادي، ما هو النقد، 

ترجمة �سالفة حجاوي، �س137.

بع�س اخل�سائ�س املكونة لأحاديثه، وهي:

خمتلفة الأنواع،

موؤتلفة يف الأ�سماع،

عربيات املوا�سم،

غريبات الرتاجم،

ف�سيحات الكالم،

بديعات النظام،

لها مقا�سد ظراف،

واأ�سانيد ظراف.

يروق ال�سغرَي معناها،

)6(

والكبرَي مغزاها

ه���ذه ال�سف���ات مل ت���و�سع م���ن اأج���ل تو�سي���ل 

الدلل���ة فح�سب، ب���ل من اأج���ل توفري املتع���ة التي 

ع���رب عنه���ا يف اجلملة الخ���رية: »ي���روق ال�سغرَي 

معناه���ا، والكبرَي مغزاه���ا«، فالفعل يروق يوؤكد اأن 

الق�سد من الن�س جعل القارئ م�ستمتعا، فالروق 

والروق���ان الإعجاب.  توؤكد تل���ك ال�سفات اأن ابن 

�سرف كان معجب���ا بن����سه، م�ستمتعا ب���ه، ويقدمه 

ليغ���ري الق���ارئ مب�ساركته املتعة ذاته���ا، وينخرط 

معه يف لذة الن�س.

وبعد كل هذا تطرح م�ساأل���ة اأهيمة هذا الن�س 

يف �سياق الن�سو�س النقدية.

اأهمية الن�س البالغي الوا�سف

ين���درج هذا الن����س يف �سياق الفتت���ان العربي 

ببالغة الن�س الذي �سحرتهم جماليته، فتناف�سوا 

)6(  م�سائل النتقاد، �س81.
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يف اإب���داع اأ�سكاله؛ فقد تفنن���وا يف اإنتاج الن�سو�س 

ال�سعري���ة والنرثية، وتناف�سوا يف اإنتاجها، حتى بلغ 

به���م الأمر اأن يكتب���وا علوما كثريه بلغ���ة البالغة، 

يف النحو وال����سرف والعرو�س والفق���ه والأ�سول، 

كان���ت بالغة اللغ���ة تغريهم ورمب���ا اأقنعته���م اأنها 

ت�سفي على ن�سو�سهم املختلفة، اإ�سافة اإىل البعد 

اجلمايل، بعدا منهجيا وعلميا. كان قرب البالغة 

من نف�سي���ة العربي �سبب���ا يف ا�ستعمالها يف تدوين 

العل���وم واملع���ارف لت�سب���ح اأك���رث تاأث���ريا، واأ�سهل 

ن بها اأكرث دواما  حفظا وا�ستيعابا؛ ولي�سبح ما يحُدوَّ

وا�ستمرارا يف التاريخ.

م���ا ميك���ن اأن يق���وم به ه���ذا الن�س اأن���ه يو�سع 

الدلل���ة، فالعبارات الدقيقة هي عبارات ذات بعد 

واح���د، ت���وؤدي وظيفة واح���دة، اأما ه���ذه العبارات 

املجازي���ة، فتو�سع دلل���ة الن�س امل���و�سوف وجتعل 

الق���راءة تت���وزع ب���ن دللت متعددة، ورمب���ا يعود 

ه���ذا اإىل �سبب���ن: الأول يتعل���ق بطبيع���ة ال����سورة 

ال�سعرية املعقدة الت���ي ل تقوى عبارة  حمددة على 

و�سفها، مم���ا يجعل الناقد يلج���اأ اإىل املجاز الذي 

م���ن طبيعته اأن يقدم اأكرث م���ن دللة، والثاين رمبا 

يعود اإىل رغب���ة الناقد يف تميل ال�سورة ال�سعرية 

اأك���رث م���ن دلل���ة، وتقدميه���ا للق���ارئ اأك���رث ث���راء 

وجم���ال. اإن عب���ارة »فقعقعت رع���وده يف اأرجائها، 

، هي تعبري عن عملية 
)1(

وجعجعت رحاه يف اأثنائها«

اإبداع الق�سي���دة واإن�سادها، لك���ن و�سفها بالإبداع 

والإن����ساد قا�سر يف راأيه، فرغ���م و�سوح الكلمتن، 

نالحظ اأنهما ل يقربان املعنى، كما يفهمه الناقد، 

م���ن القارئ؛ لأن املعن���ى املراد تقريب���ه هو احلالة 

)1(  م�سائل النتقاء، �س97، ب�سدد احلديث عن معلقة عمرو بن كلثوم. 

النف�سية امل�ساحبة لالإب���داع اأو الإن�ساد، فكان لبد 

من ال�ستعانة بالعبارات املجازية التي جتعل العمل 

الإبداعي �سبيها بحركة الطبيعة الثائرة الهائجة.

اإن ا�ستخدام اخلطاب البالغي يف مقاربة ن�س 

�سعري، ي���وؤدي، اإىل جانب كل ذلك، وظيفة اأخرى 

اأ�سا�سي���ة، وه���ي اأنه يعي���د متثلنا للن����س ودللته؛ 

فاحلك���م ال�سادر ع���ن لغة اأحادي���ة املعنى يختلف 

عن حكم �سارد عن لغة ا�ستعارية متعددة املعاين، 

فنظًرا اإىل اأن »ال�ستعارة تنطوي على اإن�ساء �سيء 

مبف���ردات �سيء اآخ���ر، ف���اإن اختي���ار »�سيء اآخ���ر« 

)اأو جم���ال( م�سدر يوؤث���ر يف كيفية متثل »ال�سيء« 

.
)2(

)اأو املجال امل�ستهدف(«

هك���ذا ي���راوغ الن�س ال���وا�سف الن����س الأدبي 

لينف���ذ اإىل �سره، ويقدم���ه يف �سورة تك����سف معناه 

من جهة، وتفنت القارئ من جهة اأخرى.

خامتة

ل يت����سع املق���ام لإث���ارة كل م���ا يف الن����س من 

ق�سايا، يكفي اأن نخل�س اإىل اأن هذا الن�س انطلق 

من ت�سور خا�س لعملة النقد، ت�سور يقوم على اأن 

الروؤية النقدي���ة روؤية جمالية، وم���ن ت�سور خا�س 

لعملية التلق���ي يقوم على الت���ذوق الفني، وبالتايل 

ف���اإن التعبري ع���ن ذلك يكون بلغة اأخ���رى، هي لغة 

بالغي���ة جتع���ل الن�س متعالي���ا عن اللغ���ة النقدية 

املاألوف���ة الت���ي تكتف���ي ببع����س العب���ارات التقنية، 

وتتجاوز اإىل لغة ثرية باملجاز، متتلك كفاءة بيانية 

عالية، باإمكانها اأن تتوغ���ل يف الن�س ال�سعري من 

وخالد  اللطيف  عبد  عماد  ترجمة:  اخلطاب،  يف  ال�ستعارة  �سيمينو،  اإيلينا    )2(

توفيق، �س78.



67
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

خالل مماثالت تكون مبنزلة املعادلت املو�سوعية 

للن�س ال�سعري.

لي�س من ال�سروري اأن تكون هذه ال�ستراتيجية 

ف���ي و�س�ع اللغ����ة الوا�سف���ة البالغية ه���ي البديل 

النق����دي المن���ا�سب، ول الخطاب ال���ذي ت�ستدعيه 

تم���ار�س  طريق���ة  لكنه���ا  الأدبي���ة،  الن����سو�س 

تاأثيره���ا الخا�س ف���ي جعل القارئ يت���ذوق الن�س 

الأدب���ي جمالي���ا، وت�ساع���د عل���ى حف���ظ الأح���كام 

النقدية وخ���ا�سة في ثقافة �سفوي���ة يكون للذاكرة  

�سلطة اأكبر.

تع���رب هذه التجربة النقدي���ة عن افتتان العرب 

بالن�س، الن�س الإن�سائي والن�س الوا�سف، لنتاأمل 

مثال كرثة �سروح ال�سعر و�سروح ال�سروح وتلخي�س 

ال�سروح والتهمي�س على ال�سروح وتفا�سري القراآن، 

وغريها، ولي�س غريبا اأن تو�سف احل�سارة العربية 

باأنه���ا ح����سارة الن�س. لقد اأح���اط العربي الن�س 

ال�سعري بك���م كبري من الن����سو�س الوا�سفة، واإن 

عدها ليكون �سعبا ومفيدا، ولقد قدمنا حماولة يف 

، اأح�سينا 
)1(

ت�سنيف تلك الن�سو�س يف عمل �سابق

ما ل يقل عن ثالثن ن����سا وا�سفا، والبحث ميكن 

اأن ي�سل بالعدد اإىل اأكرث من ذلك.

اإن ع�سق العرب���ي للبالغة دفعه اإىل اأن يوظفها 

يف كل معرف���ة، فالراأي الع���ام الأدبي كان ي�ست�سيغ 

ه���ذه اجلمالي���ة، وهو ال�سم���ري امل�سم���ر، والن�سق 

اخلفي ال���ذي يتكل���م ويتلقى هذه اللغ���ة، وكان قد 

�سِبع الآن  تعود على �سبيهها يف النقد العربي، وهو يحُ

يف مثل هذا الن�س، حاجَته اإليها كتابة وقراءًة فقد 

)1(  عبد اهلل الع�سي، زحام اخلطابات، مدخل اإىل ت�سنيف اخلطابات الوا�سفة.

ا�ستع���ان بها وبعرو�سه���ا يف و�سع األفي���ات وا�سفة 
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