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الشك ،كلما
الرد و ّ
تباينت الدراسات النقدية الباحثة يف القصيدة العربية اجلاهلية بني االتتالف واالختالف بني ّ
تناولت قضية الوحدة يف الشعر اجلاهلي بالدراسة والتحليل ،أمر فتح اجملال لبعض الدراسات األنرتوبولوجية لتحاور القصيدة
اجلاهلية الستجالء مكامن اجلمال والفنية ،اليت رست عليها يف مرحلة من مراحل تفوقها ،بغية الكشف عن حقيقة

التماسك الذي تضفيه بعض البىن االنرتوبولوجية داخل القصيدة وحوهلا ،فتضمن هلا وحدة -عجزت معارك النقد أن تردها
للقصيدة اجلاهلية -لتنحو هبا حنو النصية .
وألجل ذلك حتاول هذه الورقة البحثية أن تكشف عن بعض البىن االنرتوبولوجية اليت سامهت يف شد خيوط التماسك
داخل القصيدة اجلاهلية ،من خالل استقراء بعض املظاهر الغري لغوية ذات األبعاد االنرتوبولوجية ،على غرار  :املكان،
السياق ،النسق ،ا لذات الشاعرة ،وصوال إىل البىن االبداعية اليت رافقت نظم الشعر وصناعته فوضعته بني املشافهة والكتابة .
الكلمات ال ّدالة :القصيدة اجلاهلية ،الوحدة ،التفكك ،األنرتوبولوجيا  ،التماسك ،النصية.
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Abstract

Towards a text unit to poem Critical studies varied around the pre-Islamic Arabic
poem when it presented the topic of unity in pre-Islamic poetry with study and
analysis. This allowed anthropological studies to be discussed in the pre-Islamic
poem and the search for aesthetic and artistic in this creativity, Which docked at it
at some stage of its superiority, into reveal the truth of the cohesion that some
anthropological structures give inside and around the poem, so she moved her
towards the text unit ; It ensured her unity that applies to the textual, by
extrapolating some non-linguistic aspects with anthropological dimensions, such
as: location, context, style, poetic self, and up to the creative structures that
accompanied poetry systems. we try in This research paper to explore the
anthropological structures that contributed of cohesion poem, thus ensuring a unity.
Keywords, pre-Islamic poetry, unity, disintegration, anthropology, cohesion,
textual

مقدمة:
عندما كان الشاعر اجلاهلي ميتد هلذا اجملتمع البدوي القدمي بصحرائه وعاداته وتقاليده ومهومه،
بسلمه وحربه ،بنكساته وتفوقاته ،فأكيد أن كل هذا وغريه كفيل أن يصقل جتربة شعرية لفحل يف قومه،
عزز
أبدع فصنع قصائد غُرر ،تعددت موضوعاهتا ،وتباينت أغراضها ،واستقل فيها البيت مبعناه ،أمر ّ
االعتقاد للقول بتفكك وحدهتا ،واحلقيقة أ ّن الشاعر اجلاهلي كان بسيط الوصف مل يُعر نظرته
االستشرافية اهتماما ،ليس ألنَّه مل يكن حيلم مبستقبل أفضل ،بل ألنّه ربط وجوده حباضره ،الذي استدعى
ماضيه املثقل باألحداث الكثرية اليت استلهم منها تلك األساليب الفنية اليت عرفها ،فانعكست على
إبداعاته الشعرية وهو ينظم قصائده ،وما كان يدري أهنا ستتفكك حد البيت مستقال ،ولو علم ذلك
فرضا لكان اكتفى بنظم بيت وانصرف.
ذلك َّ
أن احلديث عن الوحدة يف الشعر اجلاهلي هو فتح سجال كبري لقضية قدمية حديثة ،كانت
من القضايا النقدية املهمة اليت شغلت النقاد القدامى واحملدثني ،حني استفاض جدل كبري بني هؤالء،
وخاصة بني احملدثني منهم ،بعدما تأرجح مصطلح الوحدة واصطدم بنظريات كثرية ،ما طرح إشكالية يف
أشد التباين أحيانا أخرى ،فاجته
تسمية املصطلح نفسه ،كان أن أفرز مصطلحات خمتلفة أحيانا ومتباينة َّ
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احلديث صوب الوحدة الفنية والعضوية ،واملوضوعية واملنطقية ،والنفسية والبالغية...فاختلفت التسميات
وتعددت معها اآلراء النقدية وتشاكلت.
الرد على ما تَقامسَه النقاد من اختالفات واتفاقات حول مسألة الوحدة يف الشعر
ولسنا يف مقام ّ
صّرحت يف مرات كثرية عن
اجلاهلي ،بقدر ما نبتغي أن نقف عند حدود هذه التصورات النقدية ،وكيف َ
وصعب من العثور على صورة موحدة تضم أجزاءها ضمن معركة
وس َم القصيدة اجلاهليةّ ،
التفكك الذي َ
وجب علينا محل وتوجيه قضية الوحدة يف الشعري اجلاهلي ،وبسطها وقراءهتا من منظور
النقد نفسه ،أمر ّ
أنطروبولوجي لساين ،علَّنا بذلك نعيد قراءة وتصحيح بعض املفاهيم حمل النقاش ،من خالل تتبع بعض
عّبت عنها القصيدة اجلاهلية ،وكيف سامهت يف اضفاء نوع من التماسك على
البىن األنرتوبولوجية اليت ّ
بنية القصيدة ،حامسة جزءً كبريا من االختالف الذي أهنك القارئ وهو يَتِيهُ بني قراءات متباينة بني نقد
قدمي وآخر حديث ،فتح اجملال لتساؤالت نلخصها فيما يلي  :كيف ميكن تتبع مآالت الوحدة يف
القصيدة اجلاهلية من منظور أنرتوبولوجي؟ وهل هذه الدراسات االنرتوبولوجية كافية لتُق ِوم الشرخ داخل
بنية القصيدة اجلاهلية ؟ وما حقيقة التم اسك الذي قد يضفيه البحث االنرتوبولوجي بني وحدات القصيدة
اجلاهلية ؟ وكيف ميكن للسانيات النصية أن تستفيد من أبعاد غري لغوية ذات بُىن انرتوبولوجية يف َوسم
االنسجام والوحدة داخل النص الشعر ي القدمي ؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة وغريها ،حاولنا يف هذه
الورقة البح ثية أن نتتبع مآالت الوحدة يف القصيدة اجلاهلية من منظور ما أملته بعض البىن االنرتوبولوجية
اليت رافقت القصيدة اجلاهلية ،واليت من شأهنا أن ترسم مالمح للوحدة داخل القصيدة نفسها وألجل
ذلك ،قسمنا البحث إىل قسمني ،قسم أول :حاولنا فيه وضع قضية الوحدة يف الشعر اجلاهليي يف ميزان
الدراسات النقدية القدمية واحلديثة ،من خالل الكشف عن البىن االنرتوبولوجية املتعلقة باملكان ،واألغراض
الشعرية ،والسياق والنسق ،والذات الشاعرة ،وقسم ثان تتبعنا فيه بعض البىن االنرتوبولوجية املرتبطة
بصناعة ونظم الشعر من املشافهة حنو الكتابة  ،ف خامتة حصرنا فيها ما خلصنا إليه من نتائج البحث..

أوال :وحدة القصيدة الجاهلية في ميزان الدراسات النقدية:
ري بنا أوال تتبع قضية
قبل مساءلة قضية متاسك البىن االنرتوبولوجية يف البناء الشعري اجلاهليَ ،ح ٌّ
الوحدة يف القصيدة اجلاهلية ،ضمن تصورات ومقوالت النقدين ،إذ حناول يف هذا القسم أن منازج بني
الدراسات النقدية القدمية واحلديثة  -اليت تناولت قضية الوحدة يف الشعر اجلاهلي  -يف آن واحد ،ليس
675

جملة أ نثروبولوجية األديان اجمللد  ،17العدد  01 ،10جانفي  ،0100ص ص690- 673
EISSN/2676-2102

ISSN/2353-0197

ألن الفصل بني مقوالت النقدين ال خيدم املوضوع ،بل ألنَّه مثَّة عالقة وطيدة بني بعض التصورات
واملقوالت النقدية القدمية واحلديثة تناسلت وانسلخت منها مقوالت وتصورات انرتوبولوجية كثرية يصعب
وجب علينا تتبعها متصلة غري منفصلة ،ناهيك أن النقد احلديث أسس
ِّردها أو جتاوزها أو حىت نفيها ،ما َّ
ملعظم تصوراته من مقوالت النقد القدمي وإن خالفه يف مواطن كثرية.
إذ ال خيلو حديث يف النقد اجلاهلي عن البناء الفين للشعر القدمي ،غري أن هذه القراءات بدت
غري منسجمة ومل تأخذ شكل التنظيم للحديث عنها يف إطار منظم أو ختصيص فصول معينة هلا ،فقد
جاءت مبثوثة ،متناثرة ،متفرقة يف ثنايا الكتب النقدية ،وعلى كل قارئ أن جيتهد يف مجع شتاهتا من كتب
ابن قتيبة واجلاحظ وابن رشيق وحازم القرطجين وآخرين ،لكن ذروة أمل الدارسني وخاصة يف العصر
احلديث كانت تنتظر من صاحب الوساطة وكذا صاحب املوازنة رمبا مامل تنتظره من أكّب كتب النقد
القدمي حول مسألة بناء القصيدة ،ويف ذلك يعلق يوسف حسني بكار قائالُ « :كنّا نطمح حبديث عن

بناء القصيدة عند واحد من النقاد الذين عرضوا لدراسة فن أشخاص بأعينهم أو الدفاع عنهم ،مثل
القاضي اجلرجاين (ت  293ه)ـ يف وساطته و اآلمدي (ت 273هـ) يف موازنته ،لكن انشغال األول
مبسائل اخلصومة والوساطة ،واهنماك اآلخر بقضايا املوازنة أذهلهما عن ذلك وعن غريه ،مع أنّه مل يكن
مثّة جمال أنسب لدراسة القصيدة يف كتابيهما» ( يوسف حسني بكار  ،3993،ص  )32؛ ويف القول
إقرار بقيمة الكِتابني السابقني ،وأحقيتهما يف أن يتناوال موضوع بناء القصيدة «وخاصة أن موضوعا كهذا
كان خليقا باآلمدي أن يدرسه ألنّه كان يوازن بني شعر شاعرين ،وبني قصيدتني ،اتفقتا يف الوزن والقافية
وإعراهبا وبني معىن ومعىن» ( يوسف حسني بكار  ، 3993،ص  )32فاآلمدي يف موازنته بني
القصيدتني خلص لتحديد أشعر شاعر من خالل موازنته بني القوايف واألوزان ومعانيهما ،غري متطرق
للجانب البنائي الذي ترسو عليه كل قصيدة ودوره يف ابراز مالمح الشعرية ،ويف السياق نفسه يعلق
زغلول سالم على ماذهب إليه اآلمدي فيقول « :إن نظرته للقصيدة ليست نظرة حتليلية مقارنة ،بل ال
تزال النظرة الشكلية اجلزئية املنثورة يف أبيات القصيدة معىن معىن ،دون النظر إىل املعىن العام أو الرباط
الذي يربط تلك املعاين ويسلكها يف القصيدة» ( سالم زغلول  ، 3993،ص ،)32 :ويعكس هذا
اجلهد من اآلمدي يف قراءته النقدية املوا ِزنة بني البحرتي وأيب متام ،أنّه مل يويل اهتمامه للحديث عن البناء
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الفين للقصيدتني ،كونه احتكم لقوانني النقد القدمي السائدة وقتها ،واليت حصرت رؤية النقاد للتمييز بني
الشعراء يف مدى احرتام كل شاعر لعمود الشعر ضمن قانوين الوزن و القافية.
والدارس املتمعن ملوازنة اآلمدي كثريا ما يلحظ أنّه تعامل مع القصيدة كبناء منفصل األجزاء،
وخاصة أن معظم القوانني اليت احتكم هلا كانت ضمن البيت الواحد ال القصيدة ،األمر الذي جيعلنا
نتساءل  :هل كان اآلمدي يعتقد أن مكامن الشعرية تكمن أكثر يف مفاصل البيت وحدوده دون
القصيدة ؟ أم أنّه مل يعين ذلك ،وخاصة َّ
أن اخلاص جزء من العام ،وأ ّن حديثه عن هذه القوانني ضمن
البيت ،يندرج بوصفه أصغر وحدة ميكن االحتجاج هبا ،على أن تُعمم األحكام املستخلصة على القصيدة
كاملة.
ولسنا حناول أن حنكم على فكر اآلمدي وتوجهاته النقدية بقدر ما نريد أن نؤكد أن تعامل النقد
القدمي مع القصيدة كان يف معظمه يستنبط قواعده وقوانينه ضمن إطار البيت ،ليس ألن القصيدة كهيكل
قائم عاجزة عن وضع قوانني ،بل َّ
ألن اخلاص هنا قيّد العام ،وكأنـَّنَا إزاء مدرسة استقرائيةُ ،حتلل وتَقرأُ يف
اجلزء ،وتعمم على الكل ،ناهيك أن شيوع مسائل نقدية كثرية وقتها جعلت النقاد يستشهدون بالبيت
كل «،فَـ ُه ْم إذا قرأوا أمجل
دون القصيدة ما صعب العثور على نقاد ينقدون القصيدة من حيث هي ٌ
قصائد أيب متام واملتنيب والبحرتي ال ينظرون إليها مجلة ،كيف استقامت ألفاظها ومعانيها وأسلوهبا ،وإّمنا
نفهم حنن النقد اآلن ،وما هكذا نتصور املثل األعلى للنقد
يقفون عند البيت أو البيتني ...وما هكذا ُ
األديب» ( طه حسني ،دت ،ص ،)323الذي البُ َّد أن يرقى لقراءة كل اجلوانب الفنية اليت حتيط باإلبداع
البشري وما حيويه من تصورات على غرار بعض املظاهر األنرتوبولوجية اليت قد تفسر بعض مآالت
الشاعر اخلفية.

واملتتبع ملسار النقد يلحظ دون مشقة أنه « :مل تزل مدارس النقد الفين املتأخرة تربط أحكامها
بالبيت الواحد ال بنظام القصيدة» ( كارل بروكلمان،دت ،ص )77:؛ لتصور حالة النقد القدمي الذي مل
يُعر التكلف والغموض شأنا ،بقدر ما اعتمد السهولة يف بسط أحكامه النقدية اليت استقاها من عامل كان
يعيشه « ،فالناقد اجلاهلي كان متسلحا خبّبات عصره ،وهي خّبات تبدو لنا اآلن ساذجة وباهتة ،بيد
ّأهنا كانت مهمة ،وقد لبّت حاجات األدب االعتيادية بصدق ومحيمية ،ومل يُستَعر النقد اجلاهلي من وراء
الصحراء أو البحر» ( عبد اإلله الصائغ، 3999 ،ص  ،)322وهذه اخلّبات ال ميكن بالضرورة أن
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يكون الشاعر تلقاها تلقينا أو تقليدا ،بل مثّة «قناعات لدى اجلاهليني مثال :أن امرؤ القيس أحسن
شاعر ،بكى واستبكى ووصف املرأة ،واألعشى أفضل شاعر ،صور جمالس األنس والغناء واخلمرة ،وطرفة
شاعر وصف اجملهول ،وزهري أكثر الشعراء موعظة وأمثاال ،وعامر بن طفيل أوصف للفرس ،وعنرتة أبدع
يف مشاهد احلرب» (عبد اإلله الصائغ ،3999،ص  ،)323وتلك قناعات جتسدت من وعي أملته
احلياة اليومية اليت أبانت عن شخصية الشاعر من خالل شعره.
ويثبت الواقع أنّه من الصعب أن يتخلى املرء عن قناعة بناها من تصورات ومعارف آمن هبا،
وخاصة إذا تعلق األمر بالشاعر اجلاهلي «الذي مل يكن ينظر لألشياء بأفكار مسبقة ،بل كان حيسها
ويراها كما هي بسيطة واضحة ،ال ختبئ إليه أي داللة متعالية أو أي معىن ميتافيزيقي» (أدونيس
 ،3979،ص)37-32:؛ فالشاعر اجلاهلي كان بسيط الوصف مل يُعر نظرته االستشرافية اهتماما ،ليس
ألنه مل يكن حيلم مبستقبل أفضل ،بل ألنّه ربط وجوده حباضره ،الذي استدعى ماضيه املثقل باألحداث
الكثرية والتصورات االنرتوبولوجية ،والتوجهات العقدية اليت استلهم منها تلك األساليب الفنية اليت عرفها،
فانعكست على إبداعاته الشعرية يف وعي منه أو دونه للقول بوحدة البيت أو وحدة القصيدة ،بل أنّه
ماكان يدري أ ّن قصيدته ستتفكك حد البيت مستقال ،ولو علم ذلك فرضا لكان اكتفى بنظم بيت
وانصرف.
 - 1أنتروبولوجيا المكان والذات الشاعرة في الشعر الجاهلي:

كثريا ما استلهم الشعراء القدامى مادة شعرهم من فضاء الصحراء الشاسع«،فما أشبه القصيدة
عندهم بفضائهم الواسع ،الذي يضم أشياءً متباعدة ال تتالحق ،فهذا الفضاء الرحب الطليق املرتامي من
حوهلم يف غري حدود ،هو الذي أملى عليهم صورة قصيدهتم ،فتوالت املوضوعات جنبا جلنب ،بدون نسق
وال نظام وال حماولة لتوجيه فكري» (شوقي ضيف،3992 ،ص )332 :؛ هكذا يتصور شوقي ضيف
القصيدة اجلاهلية املمتدة عّب فضاء الصحراء الغري متجانس ،الذي حاول فيه الشاعر مللمة مشاهده
املتناثرة ،فانتهى إىل موضوعات بدت مرتاصة جنبا جلنب« ،وأشكاال متجاورة يأخذ بعضها برقاب بعض،
يف انطالق غريب ،كانطالق حياة الشاعر يف هذا الفضاء الصحراوي الواسع ،الذي ال يكاد يتناهى وال
يكاد ُحيد ،والذي ترتاءى فيه األشياء متناثرة غري متجاورة » (شوقي ضيف ،3992 ،ص ،)332 :وهو
شأن موضوعات القصيدة وإن بدت غري منسجمة فهي تنتمي هلذا النسيج الذي يربط القصيدة نفسها،
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حبسب عامل الصحراء الذي يرسم ويضم أشياءً متباعدة لكنّها يف األخري تنتمي هلذه الرؤى االنرتوبولوجية
اللصيقة بعامل الشاعر االنسان الذي مل يشأ أن يفككها أو يتخلى عنها.
إ ّن يف حركة وسكون الشاعر اجلاهلي ،وبقاء إبداعه خاضعا لِما ُمتليه قواعد عصره ما يُّبره،
شف عن البعد النفسي الذي شكل هوية العريب اجلاهلي
«وإ ّن يف عدم مترده على األمنوذج السائد ،لَ َك ٌ
ألنّه خياف التغري و التبدل ،خيشى أن يعيش هذه التجربة ،أو حىت يُفكر فيها ،فالتنقل والرتحال يف كل
حياته يعيشه ليل هنار ،فما يلبث أن يقيم حول مساقط املاء ومواقع الكأل حىت يُبتلى باإلغارة ،أو الريح
العاتية اليت تقتلع خيمته ،أو تتكالب عليه سباع اجلبال فريحل أو يصمد» (كمال سعد حممد خليفة،
يف حركية إبداع التجربة،
أولية الشعر اجلاهلي  -مقاربة نقدية
دت،)https://byn.journals.ekb.eg/article) ،ويف ِخضم هذا الوضع السائد الذي أحاط
َّ
دره وقدر
بالشاعر اجلاهلي ،جعله ال يبحث عن جديد وال يرغب يف جتديد حياته ،ألنّه أدرك أهنا قَ ُ

سابقيه ،وهذا احلس النفسي املمزوج بالسياقات التارخيية واالجتماعية واألنرتوبولوجية متولد من طفرة وراثية
تقبع على صدر كل واحد منا ،جتعله خيضع طوعا أو كراهية حلس قومي ينازعنا.
وهو االحساس نفسه الذي خاجل الشاعر اجلاهلي فجعله حين ويشتاق ،بل ويتمسك
بإرث آبائه وأجداده ،ألنه كان يراهم مثله األعلى ،فتولدت لديه نزعة قومية نتيجة متسكه بعادات
وتقاليد ،كانت قد كبّلتها طقوس السياقات احمليطة به وبإبداعاته ،فراح يذود دفاعا عنها ،وتلك مواقف
ِ
ك يـَ ْف َعلُو َن ﴾ (اآلية  - 72سورة
سجلها القرآن الكرمي ،قال اهلل تعاىل ﴿ :قَالُوا بَ ْل َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َك ََٰذل َ
ِ
ِ
وها إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا
ك ِيف قـَ ْريَةٍ ِم ْن نَ ِذي ٍر إَِّال قَ َ
ك َما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قـَْبل َ
الشعراء) ،وقال أيضاَ ﴿ :وَك ََٰذل َ
ال ُمْتـ َرفُ َ
َعلَ َٰى أ َُّمةٍ َوإِنَّا َعلَ َٰى آثَا ِرِه ْم ُم ْقتَ ُدو َن﴾ (اآلية  32سورة الزخرف)؛ تعكس هذه اآليات متسك الُمخاطَبني
ألهنم توارثوها عن آبائهم وأجدادهم ،والدارس
هبا ،وعدم اقتناعهم للعدول عن عادات ترسخت فيهمّ ،
لسرية النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يلحظ أن دعوته يف بدايتها واجهت صدا ،باعتبارها كانت حتمل
ع إِ َىل
حتوال جذريا يف تاريخ الشعوب وقتها ،فما كان لرسول اهلل إال أن امتثل ألمر ربّه حني قال ْ ﴿ :اد ُ
ك هو أ َْعلَم ِمبَن ضلَّ عن سبِيلِهِ
ِ ِ
ك بِا ْحلِك ِ
احلسنَةِ وج ِاد ْهلُم بِالَِّيت ِهي أ ْ ِ
َسبِ ِيل َربِّ َ
َح َس ُن إ َّن َربَّ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ْمة َوالْ َم ْوعظَة َْ َ َ َ ْ
َ
َ
ِ ِ
ين﴾ (اآلية  337سورة النحل) ،وأل ّن الشاعر اجلاهلي ال ميكنه أن خيرج عن نظام
َوُه َو أ َْعلَ ُم بالْ ُم ْهتَد َ
احلياة اليت كان يتقامسها مع أهله وأبناء قبيلته ،فمن الطبيعي أن يُسلم هلذا الواقع الذي أماله اجملتمع
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وأحاط هبم من سياقات أنرتوبولوجية واجتماعية وتارخيية وفلسفية ونفسية ،كان هلا الوقع الكبري على بنية
عّب عن وحدة للقصيدة كنسق نصي ،صنع متاسكه ضمن ما
القصيدة وهيكلها ونظامها العام ،والذي ّ

احلس القومي للشاعر اجلاهلي ،وإبداعاته املمتدة يف فضاء
أماله السياق عندما حاكى واقرتب من ِّ
الصحراء الشاسع .
عّبت بصدق عن مآالت الشاعر،
ومهما تكن البنية اليت رست عليها القصيدة اجلاهلية ،فقد ّ
وحسه كوهنا « انعكاس جملتمع القبيلة وعالئق أفرادها بعضهم ببعض ،يف ذلك العامل الفريد –عامل
وأنسنته ّ
الصحراء، -فموقع البيت يف القصيدة يشبه إىل حد بعيد ،موقع الفرد يف القبيلة ،سواء يف استقالله الظاهر
أو ارتباطه بأفرادها وهبا ُكالً موحدا...وإذا كانت القبيلة يف خمتلف نشاطها احليوي نتاج عامل الصحراء،
فالقصيدة نتاج القبيلة يف إطار عاملها » (عبد اجلبار مطليب،3992،ص ،)02:ذلك العامل الذي يؤكد
ّأهنا بشكلها الفين صورة للقبيلة ،ترسم لوحة يكون الفرد فيها مقابال للبيت يف القصيدة ،ف َك َما يبين الفرد

وحسب صالح القبيلة من صالح الفرد ،وفسادها من فساده ،ويف املقاربة
قبيلته ،يبين البيت قصيدته،
ُ
ترتاءى القصيدة احلسنة املنسوجة احملبوكة املتناسقة األجزاء ِِما كان حسنا من أبياهتا ،لطيفا ،مألوفا ،أملته
طبيعة مكان ،كان له وقع كبري ملعرفة الشاعر اإلنسان.
 - 2أنتروبولوجيا األغراض الشعرية بين الوحدة و التعدد:
إ ّن املتتبع لتاريخ الشعر اجلاهلي جيد « َّ
أن حماولة كتابة القصيدة العربية ترجع إىل ما قبل ظهور
اإلسالم بقرنني من الزمن ،لكن احملاولة منذ ذلك احلني مل تنجح يف كتابة القصيدة ،وإن جنحت يف كتابة
البيت الشعري ،وقد أدى هذا النجاح إىل كتابة جمموعة من األبيات الناجحة يف وحدهتا املوضوعية
والعضوية واليت تألفت من جمموعها صورة القصيدة اجلاهلية املتعددة األغراض واليت بقيت النموذج العريب
فمست الوحدة هذه
احملتذى به لكتابة القصيدة لوقت قريب» (عبد العزيز مقاحل،3992 ،ص )327 :؛ ّ
املوضوعات واملقطوعات واألغراض منفصلة عن بعضها ،عندما تعامل النقد معها عند احلدود الفاصلة
بني هذه األقسام ،فكان كل قسم يصنع قصيدة منفصلة عن القسم املوايل ،لذلك ُع َّد التقدمي والتأخري
بني هذه األجزاء مدعاة أساسية للقول بعدم التحام أجزائها ،لكن خضوعها للنموذج السائد يف كتابة
الشعر هو األساس الذي أخضعها هل ذه الرتاتبية بني املقطوعات ،وإن مل تتصل حقيقة فقد كان ضربا من
أضرب االلتحام أماله قانون كتابة الشعر.
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حيث خضع الشعر اجلاهلي يف بناء قصائده إىل األمنوذج الذي وضعه النقاد ،وقوانني عمود
الشعر ،وإيقاعاته ،مقتنعني أن هذه الصنعة لن خترج يف كل حال عن منطق« َّ
أن الشعر هو ذاك الكالم
املوزون املقفى ،بل جيب االعرتاف َّ
بأن الشعر العريب يف مراحله املتقدمة ظل متمسكا بألفة إبداعه وتلقيه،

اسنت هلا اخلليل بن أمحد الفراهيدي معايريا إيقاعية ثابتة» (محر
بتلك اليت صاغ قوانينها عمود الشعر و َّ
العني خرية  3999 ،صَّ ،)327:
وإن يف حرص هؤالء لالحتكام هلذه القوانني ما يوجب انتقاال بني
األغراض يف حدود املعىن  « ،فكل قصيدة تعجز عن إقامة التوازن أو التالحم بني الغرض واملعىن ،الذي ال
يستجيب للحالة النفسية لكل من املبدع أو املخاطب ،ترتاجع قيمتها فنيا أدبيا» (حسن مجعة3239 ،
ِ
حبسب ما التحم من شعره فصنع
وحسب الشاعر اجلاهلي الذي يبحث عن التميز والتفرد
،ص،)29:
ُ
املعىن ،لذلك وجب «أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة ،يف اشتباه أوهلا بآخرها ،نسجا وحسنا،
وفصاحة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف» (ابن طباطبا  3227،ص ،)323:ليحدثك عن صنعة
فحل ٍ
شاع ٍر ٍ
ك ،متوخيا خروجا لطيفا عند انتقاله من معىن آلخر« ،حىت خترج القصيدة
حاذق نسج فأَ ْحبَ َ

كأهنا مفرغة إفراغا ال تتناقض يف معانيها وال يف مبانيها ،وال تكلف يف نسجها ،تقتضي كل كلمة ما
بعدها ،ويكون ما بعدها متعلقا هبا مفتقرا إليها » (ابن طباطبا  3227،ص)323:؛ويندرج ختريج
القصيدة هبذا الشكل عند ابن طباطبا ،ضمن عنصر تأليف الشعر الذي أورده يف كتابه ،وإ ّن احلديث
على مصطلح التأليف  -ملا ميكن أن يرمسه من دالالت  -هو حديث عن األلفة والرباط والتماسك الذي
وحيكم القبض على وحدهتا .
ُّ
يشد عناصر القصيدة ُ
بيد أ ّن بعض الدراسات النقدية احل ديثة قالت بانتفاء الوحدة يف القصيدة اجلاهلية ،كوهنا مجعت
َ
أغراضا خمتلفة ،من وصف وهجاء ورثاء ومدح وغزل ،فساد االعتقاد أنّه« :ليست هناك وحدة فنية يف
القصيدة اجلاهلية ،وال وحدة يف الغرضَّ ،
ألن كل قصيدة تشمل عدة أغراض ،كالنسيب ووصف الناقة أو

الفرس أو احلمار الوحشي أو املطر أو املدح أو اهلجاء إىل غري ذلك ،على حنو ما ترى يف املعلقات ،هلذا
كانت وحدة النقد يف الشعر اجلاهلي البيت ال القصيدة» (حممد عبد املنعم خفاجي  ،3990،ص:
 )239؛ ويف تعدد األغراض صعوبة للقول بوحدة القصيدة اليت تضم وحدة كل غرض والذي ميكن أن
صعب من مهمة التعامل مع القصيدة كوحدة كليّة .
يفتقر هلذه الوحدة ضمن الغرض نفسه ،ما ّ
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وجيد القارئ يف نصوص الشعر العريب القدمي قدرة عجيبة امتلكها الشاعر اجلاهلي ،وهو ينتقل من
غرض آلخر ،من فكرة لفكرة أخرى ،وإن كان هذا االنتقال مقصودا أو غري مقصودَّ « ،
فإن القصيدة
سمى بأغراض
العربية القدمية بصورة عامة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقاليد الشعرية ،اليت تُ َّ
كون ما يُ ّ
الدراج وبّبقة مشاء
الشعر ،فليس هناك فارق بني األطالل بّبقة هتمد ،وما خلفته احلبيبة وعشريهتا حبومانة ّ
والدخول وحومل» (ريتا عوض ،3993،ص،)329 :وإن تعددت تسميات هذه األماكن واختلفت،
فقد ضمنت يف مواقف كثرية تأليفا بني أقسام القصيدة ،فالشاعر الذي يطيل الوقوف على األطالل
واصفا ،يبحث عما ميكن أن خيفف من روعه وحزنه ،والذي سرعان ما يهيم يف وصف حمبوبته منتقال
لغرض النسيب الذي استدعته ومهدت له رسوم الديار البالية قبل وعي الشاعر نفسه ،ذلك « َّ
أن
االنعطاف من جهة إىل أخرى أو غرض آخر ،ال خيلو أ ن يكون مقصودا أوال ،فيذكر الغرض األول ألن
يستدرج منه إىل الثاين ،وجتعل مآخذ الكالم يف الغرض األول صاحلة مهيأة ألن يقع بعدها الغرض الثاين
موقعا لطيفا» (حازم القرطاجين  ،3990،ص)232 :؛ ومؤدى ذلك َّ
أن الشاعر مل يكن ملزما بأن

يتضمن غرضه األول متهيدا الستدراج ال غرض الثاين ،ما يضعنا أمام فكرة استقالل كل غرض مبعناه ،لكن
ذلك مل مينع الشاعر من االنتقال من غرض آلخر انتقاال هادئا هدوء الصحراء ،فال يُشعَِر أحدا بفجوة أو
انقطاع أو توقف ،وذاك أمر ُحيسب للشاعر الـ ــم ِ
جيد وهو يتوخى حسن التخلص.
ُ

ثانيا :أنتروبولوجيا صناعة الشعر ووحدته بين سياق المشافهة ونسق الكتابة :

يكتسي النص الشعري اجلاهلي خصوصية معينة جتعله يف منأى عن الدراسات النقدية السياقية
والنسقيّة ،اليت قد ال تتوافق يف مواطن كثرية مع هذا اإلرث البشري العريب ،عندما تعكف على مساءلته
بأدوات جديدة عليه ،هي يف احل قيقة وليدة فكر غريب خيتلف كل االختالف عن تصور العريب القدمي،
لكن تعميم الكالم وقبوله كما هو فيه من اإلجحاف الذي يُنكر دور بعض هذه املناهج يف القبض على
بعض املسائل النقدية وتفسريها وفق كل سياق ونسق .
وقد تناول النقد البنيوي بعض املسائل النقدية اليت كانت حمل نقاش على غرار الوحدة العضوية ،ويف
صدد ذلك يقول عبد السالم مسدي  « :والذي نراه أن الفكر البنيوي قد ابتكر منطا جديدا من التفسري
السبيب ،يقوم على تفسري احلاضر باحلاضر ،بعدما كان التفسري اجلديل يفسر احلاضر بالغائب» ( عبد
السالم مسدي ،دت،ص)22 :؛ فن جد أن مسدي ينطلق من فكرة الوعي البنيوي الذي يقوم على
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تفسري الظواهر وحتليلها مبا حضر منها وآن ،واحلاضر هنا هو النص أو القصيدة الشعرية ،والغائب هو
الشاعر وكل ما ميكن أن حييط به ،وهذا التفسري السبيب يقوم على مبدأ العلة احلاضرة؛ أي َّ
أن كل قضية
ِ
ب أن تُفسر يف النص نفسه ،وهذا ما يعارض االجتاه اجلديل الذي تبناه النقد السياقي عندما
يف النص جي ُ
عجز عن تفسري بعض الظواهر واملسائل اللغوية ،فأوكل أمرها إىل ماض قد يعجز يف مواطن كثرية أن
يفهمها أو يتبناها أصال ،ويف مقاربة الوحدة العضوية ضمن تصورات النقدين ،جند أ ّن البحث عنها يف
صعب على القارئ فهم الشعر
حاضر دون غريه ،ال يغدو غري حتييد للشاعر وتلك بوادر موته واليت تُ ِّ
اجلاهلي بعيدا عن سياقاته.
فتغدو وحدة السياق و نسق النص جمتمعني من وحدة القصيدة ،كون هذه األخرية اجلامعة هلذه
التصورات املتناثرة عند حدودها ،واليت ستضمن قراءهتا باعتبارها كال ال يتجزأ ،ما يسمح بتشكل الصورة
الشعرية اليت جتمع بني الفكرة واخليال ،وملاّ« كان الشعر العريب القدمي يف معظمه شعرا واضحا ،فإن الفكرة

تغلب االنفعال حتت وطأة سلطان العقل ،الذي يرعى اخليال وحيكمه بقوانني الطبيعة الصارمة ،وبقواعد
املنط ق احملكمة ،فيقف عند جدار األشياء واألجزاء ال يتعداها إىل األعماق والكليات ،فهو خيال وصفي
يستعيد صورة العامل مثلما هي دون تغيري جذري ،أو ابتكار غريب أو بعث جديد ،لذلك يبقى اخليال
مألوفا ،متعقال واضحا ال يصدم املتلقي ،وال يولِّد الغرابة يف املنت الشعري »( إبراهيم رماين 3997
،ص ، )300-307:الذي تتوالد دالالته ضمن سياقاته جمتمعة ،فتتيح اجملال خللق صورة شعرية تقف
عند حدود املعىن وال تتجاوزه ،على الرغم من توظيفها استعارات وتشبيهات كثرية ،وتلك بوادر وحدة
اجتمع عليها ذاك الزمن وما أحاطه من سياقات وأنساق خمتلفة.
 - 1سياق المشافهة ووحدة القصيدة:

ظلت صناعة الشعر العريب اجلاهلي تستلهم طاقاهتا األوىل من فحولة شعراء برعوا يف تأليف ونظم
أجود القصائد الطوال ،على غرار ما نلحظ يف شعر املعلقات ،فارتبط هذا االبداع يف بدايته بتلك القوة
العجائبية اليت امتلكها الشاعر اجلاهلي وهو ينشد قصائده ارجتاال ،فانبهرت القبائل العربية هبذا املولود
وقدمته يف جمالسها ،وتغنّت
الذي أعلت من شأن قائله ،وافتخرت بفحولته وصنعت له مكانة بني قبيلتهّ ،
بأشعاره يف أفرحها وأقراحها ،فرتاءت صنعة الشعر ونظمه لتُ ِ
عّب عن مكامن قوة االنسان الشاعر املبدع

الذي بدأ مشافها ،فحفظ شعره الرواة و تناقله الركبان عّب أزمنة مديدة.
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َّ
وإن احلديث عن أثر التحوالت األنرتوبولوجية ضمن قانون صناعة الشعر ،يقودنا للحديث عن
التحوالت الشكلية اليت طرأت على القصيدة اجلاهلية عندما احنصرت بني االنشاد والتحرير ،وخاصة َّ
أن
للرواة والشعراء ،وإ ّن مقام قول الشعر خضع لالرجتال أكثر من
بداية قول الشعر رافقته حركة مشافهة كبرية ّ
القراءة« ،فالشاعر الع ريب القدمي كان خيلق نصه الشعري من رحم احلياة يف أبسط ِمارساهتا ،وكانت
اخلصيصة الشفوية االبداعية للقصيدة الشعرية اجلاهلية تتوافق مع قدرات املتلقي ،حيث متاثلت البىن
الشعرية مع البىن الذهنية لفئات اجملتمع اجلاهلي» ( حممد جنيب التالوي  ،3220،ص ،)27:الذي كان
يستأنس بالكالم اجلميل الشفاهي املرجتل ،وكثريا ما حاكى ذوقه كلما امتزج حبس شاعري يهيئ مكانا
الصطفاف البىن الشعرية لديه ،فيستحسنها أو يستهجنها.
الرّواة على عاتقهم مهمة
وللحفاظ على الشعر من الضياع رافقته رواية متخصصة أخذ فيها ُ
حفظه واستظهاره ،مبتكرين يف ذلك منطا جديدا ساهم يف إعالء شأن املشافهة« ،لذلك اعتمد العرب يف
قصائدهم على وسائل اإلجناح الشفوي ،مع إقرار وحدة للبيت ،الذي حيمل معىن بعينه دون سواه،
ينفصل عن غريه بنظام القافية ،لذلك ُع ّد التضمني عيبا من عيوب الشعر» ( حممد جنيب
التالوي ،3220،ص ،)29:وأمام احلاجة لتسهيل حفظ الشعر كان ال بد أن يستقر املعىن وينتهي عند
حدود البيت ،وهذا الوضع أملته طبيعة إنشاد الشعر ،بغية تسهيل القبض عليه وحفظه عند حدود
فواصل قوافيه ،على أن جتتمع معان ثانية عند فواصل أخرى فتصنع أبياتا جديدة ،وهكذا تتشكل
القصيدة من جمموع أبيات تتوالد من معان جتمع بينها أدوات ربط ،أو سياق جامع ،أو فكرة قريبة ،أو
آلية حسن ختلص ،أوحىت إنشاد ُمت ِزن يبعث يف نفس املتلقني شعورا مجيال.
فش َك َل تدافع معاين األبيات طريقا حنو كيان القصيدة ،باعتبارها كال متكامالَّ «،
ألن الفن
َ

الكالمي ال يكتسب قيمته الكاملة إالّ إذا ظهر يف وحدة أطول ،وهي وحدة القصيدة » (كارل
فخيِّل للمتلقي
بروكلمان ،3992،ص ،)79 :واليت سرعان ما كشف عن موضوعاهتا اإلنشاد الشفويُ ،
أن الشاعر يبسط موضوعات عديدة ،رمبا اتفقت يف الوزن والقافية فقط ،والثابت « َّ
السامع َّ
أن سيطرة
ملكة اإلنشاد الشفوي قد تك ون أحد أبرز األسباب لتنوع موضوعات املطوالت اجلاهلية ،وكان التنوع
املطولة ليست قصيدة واحدة وإمنا عدة قصائد» (حممد جنيب
إلزالة السأم عن املتلقي ،وقد يعزز الرأي أن ّ
التالوي ،دت،ص ، )72:نُظمت على فرتات متباعدة فصورت موضوعات متباينة أشد التباين.
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َّ
وألن القصيدة العربية مل تبق حبيسة مكاهنا حينما ذاع صيتها وانتشر ،فمن الطبيعي أن يتدارسها
متلقني ُكثُر يهيمون للبحث عن معانيها ،ويف ذلك يرى جون كوين ) َّ (John Coyne
أن القصيدة:
«ينبغي أن تُفهم ِِمن ُوِجهت إليه ،فاإلضفاء الشعري سبيل ذو وجهني تباديل وتزامين ،جتاوز وختفيض
للمجاوزة ،هدم وإعادة بناء ،ولكي تؤدي القصيدة وضيفتها من الناحية الشعرية ،ينبغي للمعىن يف وعي
يتم العثور عليه يف آن واحد» ( جون كوين ، 3992،ص ، ) 327 :فهو يُثين
فقد ،وأن َّ
املتلقي أن يُ َ
على دور املتلقي كونه الوحيد الذي أوكلت له مهمة فهم القصيدة ،ولكي يتمكن من ذلك ،فعليه أن
يتأرجح بفكره بني املعىن والالمعىن ذهابا وإيابا ،حىت تبدأ مالمح الصورة الشعرية يف التشكل ،و َّ
ألن
خاصية اإلنشاد الشفوي يف القصيدة تستدعي مستمعا متلقيا ،فمن الطبيعي أن يغوص هذا املستمع
ليفهم القصيدة باعتبارها جمموع موضوعات ومعان.
فما تلبث أن تكون « هذه الشفهية غري إسهام يف تفسري تفتيت القصيدة العربية ،وتعدد أغراضها،
وهو بقدر آخر حماولة للدفاع عن أهم صفاهتا العمودية ،ال لتزكيتها أو اقرتاحها شكال مستقبليا ،بل لبيان
صفة الظرفية التعددية ،واإلشارة إىل انتفاء احلاجة إليها ،بعد استبدال احلواس يف التلقي التحريري فيما
بعد» (حممد جنيب التالوي ،دت،ص  ، )72:والثابت أن أمر الوحدة يف القصيدة اجلاهلية خالل مرحلة
املشافهة يصعب تتبعه ،بقدر ما قد تصبغه ذاتية كل راوي على القصيدة نفسها ،هو األمر الذي مل يشأ
فسر البعد االنرتوبولوجي
أن يطرح قضية اختالف القراءة بقدر ما طرح قضية اختالف الرواية ،وإن ّ
للمشافهة وجها لتفكك للقصيدة اجلاهلية – عندما راح الراوي أو الشاعر ينشد جمموعة مقطوعات
منتقال من غرض آلخر ،فاعتقد املتلقي أو املستمع أن املطولة جمموعة أجزاء أو أغراض – فإنه من جهة
مهد السبيل حنو الوجه التحريري للقصيدة ،والذي سينتقل هذه املرة من املشافهة حنو
أخرى كان قد ّ
الكتابة ،ليفرتض وجود قارئ ال مستمع .

 -2نسق الكتابة ووحدة القصيدة :
أملت طبيعة احلياة اجلاهلية أسلوبا موحدا للعيش ،كان أن صبغ جوانب مهمة لإلبداع الشعري
اجلاهلي« ،فتناسل النص الشعري يف البيئة اجلاهلية وشاعَّ ،
ألن املتلقي العريب وجد فيه مفردات حياته
وقضاياه ،وأصبح النص الشعري فضاءً منشودا بفعل التلقي الشفوي ،بني املخيلة وفعل التذكر الطللي»
(حممد جنيب التالوي ،دت،ص َّ ،)27:
وألن هذا اخليال مرهون بالتبدد والتبدل ،بالتغري والالثبات ،فقد
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وجد جديد على القصيدة الشعرية وأبياهتا كلما كانت حمل إنشاد شفوي ،قد
ال يستقر على حال إال َّ
يتالعب هبا الزمن فيغريها ،أو يتجاوزها ،أو يتناساها ،أو يهمل نصيبا منها ،لذلك كانت الكتابة الشاهد
على الغائب .
نتسائل وحنن نطالع الشعر اجلاهلي ورواياته -وما صاحبها من حفظ آالف القصائد واملتون –ملاذا
مل يويل الشاعر اجلاهلي اهتماما لتدوين شعره حفاظا عليه من النحل و الضياع ؟ وما الذي حال بينه
يرد شوقي ضيفَّ « :
إن الكتابة
وبني الكتابة وقتها ؟ وهل كانت الكتابة متاحة له ولغريه ؟ ويف اجلواب ُّ
ونقصد املدن مثل مكة واملدينة
كانت موجودة معروفة ،وخاصة يف البيئات اآلخذة بشيء من احلضارة،
ُ
واحلرية ،ولكنَّه ال يدل حبال على َّأهنا اختذت أداة حلفظ الشعر اجلاهلي ودواوينه ،ولو أنّه كان هلم كتابا
وعز على القرآن اسم الكتاب ،فال كتاب هلم من قبله ال
جل َّ
مجعوا فيه أطرافا من أشعارهم ،ملا أطلق اهلل َّ
يف الدين وال يف غري الدين » ( شوقي ضيف ،3992،ص ،)322 :وال ميكن بأي حال أن تكون هذه
احلياة اجلاهلية احلاضنة هلذا اإلرث الشعري خالية من الكتابة ،ورمبا قد استعملت لتدون حلقات أدبية
ألهنا عاجزة عن تدوينه وحفظه بقدر ما كانت تعكس تلك القدرة العجيبة اليت
أخرى غري الشعر ،ليس ّ
امتلكها الرواة للحفظ واالستظهار.
فقد تقاسم رواة الشعر شيئا من فحولة الشاعر املروي له حتت سلطان التفرد ،ف َك َما كان الشعر
مدعاة للشهرة وسط القبائل ،كانت روايته حكرا على قِلةٍ ِمن امتلكوا حسا قويا ،وذاكرة كبرية حلفظ
آالف األشعار اليت جادت هبا قرحية الشاعرَّ « ،أما ما يُقال أن املعلقات كانت مكتوبة ومعلقة يف الكعبة،
فسر به املتأخرون معىن كلمة املعلقات »
فمن باب األساطري ،وهو يف حقيقته ليس أكثر من تفسري ّ
ِ
علق ،هكذا ّرد شوقي
(شوقي ضيف ، 3992،ص)322 :؛ حني ربطوها بالتعليق أو الع ِلق أو ما يُ ُ

ضيف على هؤالء الذين نسبوا املعلقات للتعليق غري آهبني للمعىن املراد بكلمة املعلقات ،ولو ّأهنم تنبهوا
ُ
لذلك حسب وصفه ،ما جلأوا هلذا اخليال البعيد ،وإن كان سبق القول يف ذلك من نصيب
عّب عن حقيقة كامنة وراء كتابة الشعر القدمي أفرزت نوعا « :من شعراء
اجلاحظ(ت377هـ) عندما ّ
يدع القصيدة متكث عنده حوال كريتا وزمنا طويال ،يُردد فيها نظره ،وجييل فيها عقله،
العرب ِمن كان ُ
خول اهلل تعاىل من نعمته ،وكانوا
زماما على رأيه ،ورأيه عيارا على شعره ،إشفاقا على أدبه ،وإحرازا ملا ّ
يُسمون تلك القصائد :احلوليات ،واملقلدات ،واملنقحات ،واحملكمات ،ليصري قائلها فحال خنذيدا،
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وشاعرا مفلقا» (اجلاحظ،3997،ص )29:؛ والقصيدة اليت كانت متكث حوال عند الشاعر هي أقرب
أن تكون مكت وبة من حمفوظة ،ألن التمحيص والتنقيح أسهل ما يكون على النص املكتوب من غري
املكتوب ،ومن الصعب أن ينقح الشاعر شعرا حمفوظا بصدره ،مامل يُعد كتابته ،فيُغري ويستبدل وحيذف،
حىت خيرج شعره قويا نقيا ،وتلك خاصية ميزت عبيد الشعر من الشعراء ،الذين صريوا أنفسهم خلدمة جيّ ِد
الشعر.
وال ريب َّ
الرواة كان
أن العرب عرفوا الكتابة يف العصر اجلاهلي «بل أن فريقا منهم كما يقول َّ
ورويت أخبار متفرقة تدل على
يعرف الكتابة الفارسية ...فالكتابة كانت معروفة بل مشهورة يف اجلاهليةُ ،
حز به من أمر» (شوقي ضيف 3992،
أ ّن بعض الشعراء استخدمها بالغا شعريا لقومه يف بعض ما ّ
،ص ، )329 :على غرار تشبيههم لألطالل ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها ،من مثل قول املرقش
األكّب(ت 77ق هـ)
ِ ِِ
لم (ديوان املرقشني،3999،ص)07:
كما َرقَ َّ
الر ُ
َّار قَ ٌ
سوم َ
الد ُ
ش يف ظَهر األدمي قَ ُ
فر و ُ
وقول لبيد بن ربيعة(ت23هـ) يف مطلع معلقته:
ِ ِ
الد ُّ
مبىن تأبَّ َد غَ ْوُهلا فَ ِر َج ُام َها
قام َها
ً
فم ُ
يار حملها ُ
" َعفَّت ُ
خلقاًكما ض ِمن ِ ِ
الريَّ ِ
المها
ي ر ْمسُها
فمدافع َّ
ان ِّ
الوح َّي س ُ
ُ
عر َ
َ َ ُ
ِ
يول عن الطّلُ ِ
الم َها " (الزوزين،3977،ص)332-339:
الس ُ
ول َكأنـّ َها ز ٌبر جت ُّد َ
وجال ُّ
متوهنا أقْ ُ
َ
وقول حسان بن ثابت(ت22هـ):
الق ِ
فت ِديار َزينَب بِال َك ِ
ِّ
شيب
ثيب
الر ِّق َ
عر َ َ َ
الوح ِي يف َ
َك َخط َ
"َ
تَعاورها ال ِرياح وُك ُّل ج ٍ
ِمن الو ِمس ِّي منه ِم ٍر س ِ
كوب
ون
َ َ َُ َ
َُ َ
َُ
ِ
ِ
عد ساكنها احل ِ
بيب" (حسان بن ثابت،3992،ص)32:
أَمست يَباباً بَ َ
َ
فَأَمسى َرمسُها َخلَقاً َو َ
وقول طرفة بن العبد(ت 03ق هـ):
شج َ
اك َّ
بع أم َ
س ُمحَ ُمهْ
قد ُمهْ
ْأم َرَم ٌاد ،دارِ ٌ
الر ُ
َ
ِ
ِ
ِّش يَش ُم ْه (طرفة بن العبد، 3223،ص)73:
ّ
فبالض َحى ُ ،م َرق ٌ
الر ّقَ ،رقّ َشهُ
كسطُور ّ
ُ
وقول امرئ القيس (ت 73ق هـ)
ورس ٍم عفت آياتُه من ُذ ْأزم ِ
بيب وعِرفَ ِ
قِ َفا نَ ِ
بك ِم ْن ِذ ْكرى ح ٍ
ان
ان
ََ ْ َ ْ
ُ َ
َ َ
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مصاحف رهب ِ
كخط زبوٍر يف ِ
ان"(امرؤ القيس،3222،ص)302:
جج بعدي َعليها فأصبَ َحت
أتَت ُح ٌ
َ َُْ
ٍّ َُ
إن يف إيراد هؤالء الشعراء لبعض املصطلحات اليت ترتبط ارتباطا مباشرا بالكتابة ما يدل َّ
َّ
أن
الرق
الشاعر اجلاهلي كان يعرفها أشد املعرفة مثل  {:قلم –الوحي وهو الكتابة – الزبر وهو الكتاب – ّ
وهو ما يكتب عليه من جلود أو ورق-السطور –اخلطوط ،}-والدارس لتاريخ «العرب من خالل
نصوص الشعر والوثائق التارخيية ،جيد ّأهنا أمة عرفت الكتابة ،وكانت تؤرخ ُج ّل األحداث ،وقد كشفت
احلفريات يف مشال اجلزيرة عن عدد من النقوش ال يستهان هبا» (عبد اإلله الصائغ،3999،ص)370؛
وتلك حقيقة ال خنتلف فيها ،ناهيك أ ّن البحث الستجالء مآالت البنية الفنية للقصيدة ،أكثر ما يكون
بصريا مالمسا للجانب الشكلي الذي يؤطر املنت داخل إطار معني هو شكل القصيدة ،من خالل إعادة
مللمة أجزائها يف نص شعري ،وإ ْن مل ترتبط موضوعاته صراحة حني تعددت ،فقد تقامست وحدة الوجود
األ نرتوبولوجي داخل البناء العام للقصيدة ،باعتبارها حجرا يرسو على حجر ،وإن ماثله أو اختلف معه،
غري َّ
أن احلقيقة اليت ال جيب أن ننكرها أ ّن املرحلة األصيلة اليت عرفها التدوين خالل القرن الثاين اهلجري،
هي مرحلة أدرك فيها سابقونا أنّه آن األوان لبداية مرحلة تؤرخ بصدق لتلك الفرتة املتميّزة من تاريخ
العرب.
فوجد املدون العريب ضالته وهو يعيد كتابة أشهر القصائد واألشعار ،ومهما تكن طبيعة تعامله مع
ما ٍُ
مجع من إرث شعري من رواة وشعراء ،تبقى الكتابة مرتبطة هباجس أنرتوبولوجي صنع الشاعر وشعره،
فكانت الشاهد الذي حاول أن يضع بناءً فنيا حتت مسمى وحدة القصيدة ،باعتبارها نصا موجها لقارئ
عّب أزمان متتابعة ،وتصورا لشكل مرئي كان نِتاج حماولة االنتقال من املشافهة حنو الكتابة ،لتدوين
القصيدة العربية من خالل «نقل لغتها من بعدها الزماين املنطوق إىل بعد مكاين مرئي» (حممود فهمي

حجازي،3979 ،ص)27؛ فاختصرت الكتابة الزمن لتضعه موضع الفضاء املرئي الذي يرسم شكال
خطيا للقصيدة العربية ،فتحولت الظاهرة الصوتية السمعية إىل ظاهرة كتابية مرئية ،رمست شكال للقصيدة
ردح
صبَّت يف معظم التجارب الشعرية على َمِّر ٍ
العربية العمودية الشكل باعتبارها القالب املثال الذي ُ
ِّم عن قانون عريف أملته التجربة الشعرية القدمية
طويل ،وإن مل يكن ذاك تقليدا صرحيا فقد كان يـَن ُ
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خاتمة:
َّ
إن البحث عن مآالت الوحدة وتتبع مظاهر التماسك يف الشعر اجلاهلي ،هو حبث ُجيابه التيّار
مر زمن طويل َّ
أن الوحدة يف القصيدة اجلاهلية هي وحدة البيت ال القصيدة ،أمر فتح
الذي اعتقد على ّ
شهية الباحثني جملاهبته بأدوات و قراءات خمتلفة ،على غرار القراءة األنرتوبولوجية اليت استطاعت أن تقف
خصت الشاعر
على بعض مظاهر التماسك والوحدة ،وقفنا عليها من خالل تتبع سياقات خمتلفة ّ
وقصيدته ،لنخلص يف األخري الستنباط النتائج التالية:
 تالمس الدراسة األنرتوبولوجية الباحثة يف القصيدة اجلاهلية مظهرا كبريا من مظاهر التماسكوالوحدة ،كلما غاصت يف تقريب بعض الرؤى النقدية املتباينة ،والبحث عن نقاط التماس بينها
موضوعاهتا.
لهما لتلك القدرة الشاعرية ،اليت استوقفت كثري الشعراء ،وعّبّت
 يبقى املكان يف الشعر اجلاهلي ُم ًوقربتها حنو وحدة
بصدق عن جتربة فريدة تناسلت من فضاء الصحراء الشاسع ،فقاربت البىن اجملاورة َّ
القصيدة.
تضمن الذات الشاعرة ربطا معنويا يشد وصال القصيدة ،عندما حيرك الشاعر أحداثها من مكان
ُ
لآلخر ،وفق ما تقتضيه قرحيته - ،يرتبط تعدد األغراض الشعرية يف القصيدة اجلاهلية ،ببعد نفسي أصيل
يصور حالة عدم استقرار احلياة اجلاهلية ،أمر فتح اجملال للتعدد إلزالة السأم عن الشاعر وغريه.
يعّب عن حس
 برع الشاعر اجلاهلي يف الربط بني موضوعات قصائده من منطق حسن التخلص ،الذي ّتفرد به الشاعر نفسه.
رافقت صناعة الشعر اجلاهلي ونظمه سياق مشافهة ،ذو بعد أنرتوبولوجي يفسر سر ارتباط رواية الشعرمبشافهته.
 يف استقالل البيت مبعناه ،طريق للقبض عليه مشافهة ،ما يعكس تصورا يقوم على تسهيل حفظالشعر و السري به.
تبقى الكتابة الشاهد على الغائب ،لتُصور شكال مرئيا للقصيدة اجلاهلية يضمن هلا وحدة يف قالبهاالشعري.
 -ترتبط حركة تدوين الشعر اجلاهلي من تصور براغمايت ،للحفاظ عليه من النحل والضياع.
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ب للسانيات النصية اليت تبحث عن التماسك واالنسجام ،أن متازج بني بعض تصوراهتا وبعض البىن
 َوج َ
األنرتوبولوجية ،لتفسر التحام أجزاء النظم كلما عجزت آلياهتا عن ذلك.
أضحت الدراسة األ نرتوبولوجية رافدا مهما ،لتنهل منه الدراسات الباحثة يف شأن اللغة.قائمة المراجع:
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