
 

 

 .الّنص رسالة تبليغ في الكلمة نحوّية ورد

 

 داودي يرـالخث /أ 
  )الجزائر( تيارت جامعة

 األولـــى اللبنــات هـــي المبنويــة الحــروف أن كمـــا منهــا، االنطـــالق يــتم التــي األولـــى الــّنص لبنـــة هــي الكلمــة إن
 األخـر عـن أحـدها غنييسـت وال ،بعـض مـن بعضـها ذرّيـة للحـروف األولـى المنطلقات هي األصوات أنّ  وكما ،للكلمات

 أن الكلمــة ةبنحويــ أقصـد وال ،التركيــب فـي إال النحويــة وظيفتهـا تظهــر ال التـي الكلمــة عـن ســيكون هنـا والحــديث بتاتـا،
 غيـر إلى الجزم مواضع في مجزومة تكون وأن ،ناصب سبقها إذا منصوبة تكون وأن ،الرفع مواطن في مرفوعة تكون
 من معنىً  بها الالئق موضعها وقّرت ألختها أضيفت إذا هنا الكلمة بنحوية لمقصودا وٕانما ،عليه متفق أمر فهذا ،ذلك

 والتراكيــب الجمــل بــين التماســك إحــداث خــالل مــن ومبنــىً  إليــه، والمرســل المرســل بــين اللغــوي التواصــل إحــداث خــالل
 نـاظر، لكل وبهجة ،حولها ما تنير عشر أربعة ليلة قمر قطعة كأنها نتكو  حتى ،تعّسف الو  إقحام دون من واألساليب

 مجاوراتهـا وبـين بينهـا العالقـة وتكـون الجديـد لموقعهـا صـبابة يزيـدها مواقعها تباعد على ونظمها الكلمات ضمّ  في ألن
 عنـدما بارعة التفاتة ذا األنصاري هشام ابن كان ولقد التفاعل،و  التواصل حدث المكانة هذه على تحصل ومتى ،أحكم

 هــو كلمــة إنهــا كــالّ ":تعــالى كقولــه المفيــدة، الجمــل علــى اللغــة فــي الكلمــة تطلــق «:قــالف فضفاضــا مفهومــا لهــا أعطــى
} 100إلـى 99مـن المؤمنـون،{"تركـت فيمـا صـالحا أعمل لعّلي. ارجعون ربّ ":قولـه على إشارة} 100 ،المؤمنون{"قائلها
 ال ؟الطويـل الـنص فـي لمـةالك إمامـة تحصـل كيـف هـو هنـا فيـه نبحـث والـذي )1(».المفـرد القـول على االصطالح وفي

 يطلــق قــد الكلمــة لفــظ أن يعنــي « ،"يــؤم قــد كــالم بهــا وكلمــة" اعتباطــا يقــل لــم مالــك فــابن واحــدة، كمفــردة فيهــا البحــث
 وأرادوا" التوحيــد كلمــة" وقــالوا" اإلخــالص كلمــة" قــالوا أنهــم مــن ذلــك ومثــال الكــالم، عليــه يــدل الــذي المعنــى بهــا ويقصــد
 قصـيدة يريـد وهـو "لبيـد كلمـة شـاعر قالهـا كلمـة لأفضـ" :والسـالم الصـالة عليـه قـال ذلكوكـ" اهللا الإ إله ال:"قولنا بهذين

  :أولها التي العامري ربيعة بن لبيد
  )2(» زائلُ  محالة ال نعيم وكل***  باطلُ  اهللا خال ما شيء كلّ  أال

 االرتكــاز نقطــة هــو البيــت هــذا إنّ  ثــم ؟ ،صــطالحياال لمعناهــا وتجــاوز !المجــاز علــى الكلمــة مفهــوم اتســع مكــ انظــر
 هـذان ،البيـت هـذا بعـد يلـيو  ،آنـذاك العـرب ملـك المنـذر بـن النعمـان هـاب رثى التي القصيدة حوله تدور الذي المحوري

 يعقبها التي الحياة بحقيقة حشائهأ في كامد بحزن المتقلقلة نفسه امفيه يخاطب أنه منهما يظهر الذي الحكيمان البيتان
     :امهفي يقول الموت

 ةٌ ***  بينهم تدخلُ  سوف أناسٍ  وكلاألناملُ  منها تصفرّ  دويهي  
 َفتْ  إذا***  سعَيه سيعلمُ  يوماً  امرئٍ  وكلالمحاصلُ  اإلله عند ُكش  
 خــرزات ذكــر فــي يّطــوف بعــدما هــانعيم اضــمحالل وســرعة الحيــاة، لصــغر زاريــة فلســفية تأمليــة وقفــةب ويختمهــا

 :يقول ،المتاع فاخرات من به يتعلق ما وكل الملك

  
  يزاِيلُ  ال هخلتُ  نعيم وأي  ***   همنعيمُ  امالنيّ  كأحالم وأمسى  



 

 

   قابلُ  العامَ  يتبعُ  وعامٌ  ،وعامٌ  ***   أهلكتهمُ  ليلةُ  عليهم ترد   
 وقـد ،جملـة تكـون قـد الكلمـة وهـذه ،الطويـل الـنص فـي للكلمـة سـيادةال تحصـل قـد أنـه العـرض هـذا من فالشاهد

 حماســـة الـــدكتور يســـميه الـــذي وهـــو "لبيـــد" قصـــيدة فـــي حصـــل كالـــذي ،بيتـــا تكـــون وقـــد ،فقـــرة تكـــون وقـــد ارة،عبـــ تكـــون
 الجمــل مــن عــدد مــن مكونــة-أدبــي عمــل كــل شــأن ذلــك فــي شــأنها-مــثال قصــيدة كــل إن  «:يقــول"الضــوئي المرتكــز"بـــ

 المفــردات بــين والتفاعــل االختيــار فــي الــداللي النحــوي المعنــى لقــوانين وفقــا مصــوغة منهــا جملــة وكــل الحــال، بطبيعــة
 ويمكـن أكثـر، أو واحـدا يكـون قـد "ضوئيا مرتكزا" نسميه أن يمكن ما فيها الجمل من المجموعة هذه. النحوية ووظائفها

 كلماتـه عفويا اختيرت قد الضوئي المرتكز هذا. وتكشفها فتنيرها القصيدة في الجمل على الضوئي المرتكز هذا تسليط
 فـــي للـــدخول التركيبـــي البـــاب يفــتح صـــيدةللق مفتاحـــا يكـــون ألن بـــذلك فاســتحق بعنايـــة النحويـــة قاتـــهعال وأحكمـــت بدقــة

 وأ ،المصـدور نفثـة مـن نبعـت التـي المخلصـة القصـائد علـى المصـطلح هـذا تطبيق ناجحا ويكون )3(».لرحيبا عالمها
 الـدهر كـرّ  عليهـا مـرّ  كلمـا التي عّتقاتالم الجاهليات من وخاصة المغروم، لوعة وأ المهزوم، صيحة وأ المهموم، زفرة
 ال الفــرس، جبــين فــي ةلــالمحجّ  كــالغّرة ســطوعا الســنين طــور عليهــا زاد كلمــا تزيــد بــل ،قــرفال عالمــات هــاعلي تظهــر لــم

 أعرابـي  يكـون قـد وقائلهـا سـياقها،و  كلماتهـا فـي الماكنـة معانيهـا لنحويـةو  بتراكيبها، الماسكة مفرداتها لنحوية إال لشيء
 كيــف ،طربــا شــعره بــذكر يميـد الــذي التــاريخ طيــات عبـر دائمــا حضــورا يعــيش وهــو الربـع، ســتبكيهي كــان العروبــة قمعتّـ

 أدبـه يسـجل أن العـرب، قوافـل علـى اإلغارة سوى آنذاك معنى وال له شأن ال صعلوكا يكون وقد األعرابي هذا عيستطي
 وهـي ،طبعـه فـي المركـوزة" كلمته نحوية" في السرّ  أن:هو الجواب ؟الشعر من قليل بنزر ولو التاريخ صفحة على بقوة
  .الّرمح طعنة من وأنفذ السيف، ضربة من أحدّ  لسانه طرف على

 ونيعيشـ أفكـارهم، فـي والمبـدعين ،إنتـاجهم فـي المكثـرين عصـرنا فـي األدبـاء كبـار نجـد نّ أ ،لهذا المخالفة وفقه
 عصــر فـي يعيشــون أنهـم غمالــرّ  علـى ،يعرفــون هـم وال م،لهـ صــيت فـال العلميــة السـاحات فــي النسـيان فــي معرقـة غربـةً 
 قـد مسـّنة كلمـة العربيـة فـي توجـد هـل بمعنـى! رامحّيـ سـؤاال يثيـر مـا هـذا الشـهادات، أثقـل ويملكـون ،التواصـالت أحدث

 للـثم مكروهـة: "القـيس امـرئ تعبيـر حـدّ  علـى عجـوز يجعلهـا وتركيبهـا اسـتعمالها طريقـة أنّ  هـو الجواب الزمن؟ تجاوزها
 علـى قـّراءه يجعـل أن أغفـل فإذا بقارئه، معّلقٌ  «الكاتب ألن  والقارئ، الكاتب نيب الّرحم صلة قطعتُ  وبالتالي ،"والتقبيل

 يتـركهم أو يقـول، مـا حقيقـة إدراك عـن يعـوقهم مضـروبا، سـّدا وبيـنهم بينـه فيجـد يصـبح أن خليقـا كـان طريقـه، من بّينة
 علــى األرض، هــذه فــي كاتــب مــن وكــم. يكتــب مــا يكتــب أجلهــا مــن التــي الغايــة عــن النفــاذ عــن يقطعهــم اخــتالف فــي

. شـيئا يقـل لـم وكأنـه الـدنيا مـن خـرج ثـم كلمات، في تجاربه عصارة للناس يستصفي عمره قضى أهلها، ألسنة اختالف
 فـي قائمـة ةلعلّـ عنـه، ذهلـوا ولكـنهم عليـه، حّقهـم أقصـى للنـاس وأدى ذمته، أبرأ قد فيجدونه زمان، الناس على يأتي ثم

 يحتملهـا التـي الوجوه يتقصّ  وفي متابعته، في الجهد بذل وبين بينهم حالت أنفسهم، في قائمة لعّلة أو نفسه، عن بيانه
          )4(».يريد ما وأقرب يقول، ما أهون إال عنه يأخذوا فلم كالمه،

 الكاتــب عمــر يضــيع اهكــذو  بــرق، وال فيهــا الرعــدو  ،خفــق وال فيهــا نــبض ال اهــتراكيب فــي دعّيــة همعانيــ أن وذلــك
 لتـيا النصـوص ضـنك مـن القـارئ صـدر يضـيق ذاوبهـ الفهـم، إلى تسيء التي الكلمة بسبب الوهم من دّوامة في سدى
 .معانيها وسلخت مبانيها، ذبحت

 بخـس، وال جمجمـة دون مـن كامـل نـّص  رسالة تحمل أن موّفقٍ  نحويّ  منظور من المختارة الكلمة طاقة في نإ
  فــتح فــي فــاعال أثرهــا ويكــون عمقهــا، فــي المغــروزة ودفائنهــا ،ســطحها فــي المطموســة أســرارها فــي أغمضــنا نحــن إذا

ــّران داء أصــابها التــي القلــوبو  العمــيّ  العيــونو  صــمّ ال اآلذان  فــي عنــه نبحــث الــذي معناهــا لــوال الكلمــة جــدوى ومــا ،ال



 

 

 مــراده عــن ينفــي أن جاهــدا نفســه، ذات عــن العبــارة إلــى يعمــد حــين "المــتكلم" هــمّ  هــو المعنــى « ألن وســياقها تهــااعبار 
 اللــبس لعــوارض يجعــل أن غيــر مــن مقاصــده، واســتبانة المــتكلم عــن الفهــم فــي يجهــد حــين "الّســامع" هــمّ  وهــو اللــبس،

" المعـاني"و" المبـاني" بـين الربط وراء الناصب جهده في" اللغوي" أو "النحوي" همّ  وهو معقوله، على ناسلطا والغموض
 كــان إذا الحقــائق معرفــة مــن قارئــه  يحــرم فإنــه" واإلفهــام الفهــم هــمّ " يسحضــر لــم ومــن)  5(»".الوظيفــة"و" الشــكل" وبــين
 أن كــاد مجــدل أّثلــت موقعهــا أصــابت كلمــة وربّ  ســامعا، كــان إذا نفســه ويحــرم متكّلمــا، كــان إذا ســامعه ويحــرم ،كاتبــا

 علــى جاثمــا متراكمــا هّمــا أزاحــت أو ،الــدخيل الفكــر أدغــال ظلمــات فــي طيتخــبّ  كــان إنســان منحنــى رتغّيــ أو ،يضــيع
  .تحصى أن من أكثر العربي تراثنا في واألمثلة ،اإلبانة يستطيعون ال أبرياء قلوب

 الهــمّ  مــارج علــى معربلــة أبيــات الــّنص، رســالة تبليــغ فــي الكلمــة نحويــة دور علــى ،هنــا واحــدا مثــاال وسأضــرب
 لـــو أبيـــات وهـــي الجـــاهلي، العهـــد مـــن وهـــو الضـــبيّ  زّبـــان بـــن الضـــبي يعـــةرب بـــن ُســـْلِميّ  قريحـــة  ابهـــ جاشـــت واإلبـــاء،

 مـتن أمـام أنهم وظنوا منها الستوحشوا ،العربي واألدب اللغة قسم في -أساتذة أقل لم إذا– اليوم طالبنا على عرضناها
 لهـا اهللا رحمـه فهـر أبـي تحليـل لـوال قلت إذا باردا ضعاتوا ضعاامتو  أنا أكون ولن ،المعاني كل من خلوا رياضي جبري

              :سلميّ  يقول ها،كلمات اختيار حسن في المستودع بيانها بخمر انتشيت لما
  ونِ ـــــــــــــــــاألم البازل وخببَ  *** وةً ـــــــــــــــــــــونش واءً ـش إنّ 
  نِ ـــيـــــطــــــبـــال الغائط مسافةَ  *** الهوى في المرءُ  اهَ مُ شِ ُيجْ 
  نِ وــمصال والمذهب يطِ الر  في ***ىــــــَـــ مكالد  نَ فلْ يرْ  َض يْ والبِ 
  ونِ ــــنُ َـ حــال رِ ـــزهْ ـمــال عَ رْ ــــوشِ  ***اــــــــــآمنً  َض فْ والخَ  ،رَ ثْ والكُ 
  ونِ ـنـف ذو رُ ــهدّ ــوال ر،ــهْ د ــلل ***ىــــــــــوالفت العيش، ةلذّ  من
  ونِ ـمنـــلل ي ــــوالحَ  ،رِ ـقْ ـَـــ فـــلل ***ىَ ــــــــنوالغِ  ر،ـللعس رُ ْـ سواليُ 
  ونِ دُ ــــــــــجَ  وذا مٍ ــــهْ َـــ ب ذي ـــغَ  ***دهـــــــــعــوب اـمـسـط نـكـلـأه
   ونِ ـــقــ تــوال انـمــــقــل ي ـــــوح ***ربٍ أـْ ـــــــــومَ  اَش ـــــــجَ  لـوأه

 فأيّ  «:رفيع نص بأي يليق كما ،ودفئه النص حيوية من تزيد التي اله القراءة عانى لما معلقا، "فهر أبو" يقول
 هــذه جعــل علــى قــدرة وأيّ  د؟تــردّ  وال خــوف بــال وشــّرها الحيــاة لخيــر اســتقبال وأي ؟رقيــقٍ  حــزنٍ  وأيّ  ؟نشــوةٍ  وأيّ  ؟نغــمٍ 

 والمـوت الحيـاة عـن رةمعّبـ أنغـام تالوتهـا مـن تنبعـث حتـى وحسـاب، قيـاس علـى مشـدودة أوتارا الشريفة، العربية األلفاظ
 بالحيـاة، الجهـل معابـد فـي نـتوتعفّ  بليـت وقـد لتحـي، النقـاد فيهـا يـنفخ التـي الميتة الرموز تكسفها ال البيان من بأضواء
 وأشـباه" إليـوت" إلـى عنهـا يضـل ثـم الخارقـة، القـدرة هذه تملك لغة عنده لمن العجب ولكن. الحق عن الضالل وهياكل

 رجيـع ومـن المـريض، فسيالن التعاظل من عفنة تربة في ولغته بلسانه يخوض أن مبال يرغ ،"إليوت" وذيول ،"إليوت"
 وتحليلـه الكـالم تـذّوق في منهجه من لنستفيد فهر ألبي مكانها في عودة ولنا  )6(».المتقّيح وصديدها روبيةاأل الحضارة

  .الجاهلي الشعر قضية في محنته في
:  األبيــــات هــــذه مــــن الخــــامس البيــــت فــــي نجــــده فـــإن " حماســــة" د، هصــــنع الــــذي" الضــــوئي المرتكــــز" مصــــطلحال أمـــا

  "فنونِ  ذو والّدهرُ  للدْهر،***  والفتى" ،............
 والدعــة، والســعة، والغنـى، الــّريط، فــي الـرافالت النســاء وعقائــل للصـيد، والخــروج النــدماء، «عـن" ســلميّ " يــتكلم فبعـدما  

 أن الشــعر هــذا قــراءة وصــواب= الحيــاة نعــم مــن المخــتلس المــرء ونصــيب ،"العــيش لــذة مــن: "ذلــك كــلّ  اللهــو، ومجــالس



 

 

 التـي الحيـاة هـذه عاقبـة عـن جديـدا خبـرا تسـتأنف ثـم. طويلـة وقفـة" العـيش لـذة مـن" منتهـى علـى تقـف ثـم متتابعا، تقرأه
 ال مختلفــات، والأحــ ذو أي ،"فنــون ذو والــدهر" بنوائبــه، يرميــه لــه، غــرض أي ،"للــدهر والفتــى:"فيقــول طيباتهــا، تنــال
   )7( ».واحد أمر على يدوم

ــا -ثــراه اهللا طّيــب- فهــر أبــو كــان لقــد ،إذاً   أدبنــا علــى المســقطة منــاهجال مــن نســتورده الــذي ســّمى عنــدما محّق
ــة لغــة فالعربيــة ،"األروبيــة الحضــارة رجيــع:"بـــ  تفســيرات إلــى تحتــاج ال ،لمعانيهــا ولــود ،تراكيبهــا فــي ودود ،الشــباب فتّي

 تحويليـة مـن األلسـنيات مـن غيرهـا وٕالـى ،مارتينيـه أنـدري وظائفيـة إلـى سوسـير دي بنيويـة مـن الجميل نتاجهاإل تعسفية
 مجنونــا أحيانــا الــنص صــاحب تجعــل قــد التــي ،والتقســيمات المصــطلحات بكثــرة المتلّفعــة ،وأســلوبية وتفكيكيــة وتوليديــة،

 والنظريات المناهج هذه من لكثير نحتاج ال مةمكرّ  اقلةع أمة -هللا والحمد- ونحن المّس، من الشيطان طهيتخبّ  كالذي
 .فحــص دون مــن رّكبناهــا نحــن إذا مهــدها فــي الجميلــة المعــاني تقتــل دقــ إنهــا ثــم لهــا، أســيرا درســه جعــلو  أبــى لمــن إال

  .المنضبط والحوار لالنتباه دعوة وٕانما لالنغالق دعوة هذا وليس
 االختيـار « ألن معانيهـا علـى خاويـة تكـون قـد بـل صالـنّ  تراكيـب متخـد ال نحويـا منتقـاة تكن لم ما الكلمات إنّ 

 ذلـك بعـد معنـى وكـل األدبـي، مـلالع فـي النقـاد عنـه يبحث الذي المعنى أساس هو النحوي نظامها في للكلمات الدقيق
 الكلمـات الداسـتي فـي األفـذاذ الشـعراء عبقريـة تكمـن وهنـا. االختيار هذا يعطيه الذي المعنى هذا على حقيقته في مبني

 ،سـواء حـدّ  علـى النـاثر أو الشـاعر ٕانو  )8(».يختارونهـا التـي التراكيب هذه في توضع أن قبل لها تكن لم جديدة معاني
 فــي ســهامه ليغــرز الفرصــة ويتحــّين يتــربص وٕانمــا واحــدة دفعــة جعابــه ســهام يرســل ال المــاهر اسكــالقوّ  مــنهم الحــاذق
 داللـة لهـا الكلمـة نحويـة ألن ،عليـه الحكـم وتعـدد القـراءة لتعدد قابل وقصد رسالة ذا نصه يكونل ،المتلقي قلب سويداء

 يكونـان األخيـران وهـذان سـياقي ومعنـى وظيفي معنى هناك بل ،فحسب المعجمي معناها من واحدة ساق على تقوم ال
ــاةٍ  بصــنع إال بعضــا بعضــها علــى األدبيــة النصــوص فّضــلت ومــا ،الــنص فــي  وحســن اختيارهــا، حيــث مــن للكلمــة حي

   .توظيفها
 فــي انحوّيــ المتلقــي أو القــارئ يكــن لــم إذا ،الفهــم علــى ةعصــيّ  المعــاني بأوابــد الحــبالة التراكيــب معرفــةُ  كــونت قــد

 كشـرح العـرب، مـن فحـولال كـالم علـى النّظـار فحـول اسـتنباطات ممارسـة فـي حنكـة ذا يكـون بـأن وذلك ،صلنّ ل قراءته
 د، كـان ولقـد. اليـوم جامعاتنـا فـي فقـدناه الـذي التطبيقـي الـوظيفي النحو هو هذاو  ،مثال التبريزي أو للزوزوني المعلقات

 أو مـتكلم، أيّ  لباسـا، منهـا يقطـع بـأن تصلح فضفاضةً  جّبةً  النحو علم أعطى عندما واسعا فكريا بعدا ذا مصلوح سعد
 الذهنية بالمعاني ارتباطها في ويةاللغ المباني أسرار عن الكاشف العلم « :بأنه فقال ،له تيّسر بما كل قارئ أو سامع،

 مــن لــيس ألنــه )9(».الــنفس وذات العقــل ذات عــن العبــارة فــي وٕامكاناتهــا اللغــة عبقريــة بــه تتجلــى الــذي وهــو والنفســية،
 وهـذا بـالنحو، تـدرك التـي الملثمـة منافـذه يعـرف لم إذا ،طالئعه الواجمةو  أسلوبه، الحديديّ  النص رسالة استكناه السهل
ــد "الفكريــة" ملكتــه نتتكــو  النحــو ــد للقــراءة بالتعّه  المفــردات مــن والمتكــّتم، الغريــب، معرفــة فــي الــذهن وكــدّ  ،عليهــا والجل

 وكـلّ  تراكيـب، بـال نـص وال جملـة، بـال تركيـب وال مفـردة، بـال جملة فال ،القوية للنصوص واألساليب تراكيبوال الجملو 
 بطبيعــة النحــوي المعنــى لــيس « :حماســة د، يقــول وكمــا نحــو، دون مــن نــص ال بمعنــى النحــو، بعصــب مشــدود ذلــك

 الجديلــة بوصــفه النحــوي المعنــى إلــى دائمــا النظــر ينبغــي ولــذلك كــذلك، يكــون أن يمكــن أو الــنص، عــن منعــزال الحــال
 داللـة تتكـون بحيـث بينهمـا" االختيار" بوتقة في المنصهرة ا،مع النحوي والنظام المفردات من بإحكام المفتولة المزدوجة

 الجتمــاع حصــيلة الكلمــة داللــة تكــون هنــا ومــن كلهــا، الجملــة داللــة مــن جــزءا وتكــون بعينــه قاســي فــي الحقيقيــة لمــةالك
    )10(».مخصوص سياق في المعجمي والمعنى النحوي المعنى



 

 

 تركيـبٍ  زنـاد تقـدح أو أسـاليب علـى اأسـاليبً  فتحـّرض الـنص تماسـك في تزيد الحسان مواقعها في الكلمة فنحوية
 النصــوص فــي سـواء مفســرين إلـى حيــاتهم أواخـر فــي يتحولـون نيواللغــوي النحـاة بعــض جعـل الــذي وهـذا اكيــب،تر  علـى

  .العرب كالم من الراقية لنصوصل مفسرين أو كالزمخشري، ،"والسنة القرآن" الدينية
 يحظـى لـدارسا تجعـل معالجتـه علـى واالعتكاف اإلنسيّ  أو كان الدينيّ  لنصل والبيانية اللغوية مدارسةال إن ثم

 مجــازات عــن يكشــف أن يســتطيعو  والمعــاني، المبــاني بــين عجيبــة توافقــات باشــري بــأن وذلــك ،والــذوق الكشــف بواليــة
 تقنيـات مـن هتذوقـي مـا مـن لسـانية لغويـة ملكـة كتسـبي بـأن ذلـك علـى ويزيـد فيها، النظر جددّ  كلما روعة دادتز  مدهشة

 اإلنسـانية الـنفس خلجـات  أدقّ  عـن يعبـر مـا منها لصورا نم لّياتبجما عيتمت أنه ذلك إلى أضف األساليب، أعاجيب
  .البيان سحر مخالطة من يحصل مام ،والحصر للعدّ  فيه مجال ال مما ذلك غير إلى وأعقدها،

 قضــية فــي محنتــه أيــام "شــاكر محمــد محمــود فهــر أبــي" الكبيــر ناســتاذأل حصــل يزيــد بــل ذكرتــه الــذي هــذا وكــلّ 
 بـدأت النابتـة أن المحنة هذه صوملخّ  الحديث، العصر في ندرسه جاهلي أدب لنا كان ما الهلو  الذي الجاهلي، الشعر

 هـذه تبنى أنه هذا من واألدهى ،شرحها يطول ألغراض للعرب جاهلي أدب هناك يكون أن نسف بحيث مرجليوث من
! كـان مـا فكـان فهـر أبـو المحنـة بهـذه فـابتلي ؟!!آنـذاك لجامعـةا سـمال مرادفا اسمه كان الذي حسين طه الدكتور الفرية
 مـن فهـر ألبـي للكـالم تذوقّيـة نحويـة ملكـة المحنة هذه جّراء من تكونت أنه هنا نايهمّ  والذي عريض، طويل تاريخ وهو

 واالمتحـان االختبـار طـول بـي ىفـأدّ  «:عنهـا نفسـه هـو قـال حتى الحديث العصر في ألحد تحصل لم له، إثباته خالل
 ذهبوا الذين فأصحابه. وثبوته صحته على كافيا دليال عندي صار حتى إليه، ذهبت الذي هبالمذ هذا إلى والمدارسة

 هموشيخَ  ه،جهلُ  به زونْ يَ  همشاب  رأيت ويروحون، يغدون اأحيانً  عرالشّ  هذا في رأيتهم أعيانهم، الثرى في وتبّددت ودرجوا
 الرجــل ورأيــت ،تظلــمَ  حتــى هســحنتُ  بــه دُ ترّبــ همبَ وغاضــ ،يشــرقَ  حتــى هُ وجُهــ يســتنير  راضــيهم ورأيــت ه،حكمُتــ بــه فتــدلِ 

 ورأيـت رجليـه، علـى والعـادي جـواده، علـى الفـارس ورأيـت ،أحدٌ  معه وليس الطريد والرجل وصاحبته، والرجل وصديقه،
 وسـمعت يصـطلون، وهـم همنيـرانُ  لـي والحـت هم،فتيـاتِ  ودالل هم،اقِ عشّ  غزل فسمعت هم،ومحضرِ  مبداهم في الجماعات

 الشــعر لفــظ فــي ســمعت حتــى عر،الّشــ هــذا ألفــاظ خــالل مــن وســمعته رأيتــه ذلــك كــل مزمعــون، للفــراق وهــم يهمبــاك أنــين
 طرفـة أفقـدهم لـم يكـأنّ  عينـي، بَ ْصـنُ  بشـعرهم مثلوا وحتى ،عِ زِ الفَ  وصرخة الواجد وزفرة المستكين، ةحّ وبُ  الهامس همس
 وأدركوا، سمعوا مما وال ووجدوا، واأحسّ  مما وال ألرض،ا في مذاهبهم عني تغب ولم ومعاهدهم، منازلهم أفقد ولم عين،

 معروفــة التــاريخ فــي بقيــت التــي األرض هــذه فــي احيــ الحــيّ  بــه يكــون ممــا شــيء يعّنــ خفــي وال وعــانوا، قاســوا ممــا وال
    )11(»).العرب جزيرة( باسم

 تلـين ال التّيـاه المّطهـم كـالفرس هـي التـي قالتـذوّ  ملكـة حصـلت إذا أنه" الفهرية" التجربة هذه من نستفيده والذي
 فـي اسـتخدمتها إذا الملكـة هـذه تجعلـك ،لكـالما تحليـلو  مدارسة في معرفةو  وحنكة دربة سابق له يكن لم ما راكب أليّ 
 مـاكلّ  بعقلـك تسـمول عينيـك، بـين فتمثـل تمامـا، تستشـعرها وأنـت الحقـائق مـن معـالم بـك تجـوب الماضين نصوص قراءة
 الئقـا جـّوا تعـيشل منـه، وأنـت منـك هـو يصـير حتـى يكبرو  المعنى ينموف ومهل، بحضور ر،يسي حيث صالنّ  مع سرت

 فيـك حـيي أو ة،مضـمد الفـؤاد فـي باتصـبا لك هيضي أن وٕاما ،وتنتشي تهتز أن إماف ،المقام حفاوة من شيئا يبخس ال
ــ  فحســن ،الــنص رســالة حســب وهكــذا الماضــي، فيــافي فــي معرقــةال الــذكريات مــن عجاجــا عليــك ثيــري أو مغمــدا، اهّم

ــ كيــف« انظــر ،عروقــه نيــاط فــي الــدم يســري كمــا اإلنســان طبيعــة فــي يســري الــنّص  كــالم يجعــل التــذّوق  الشــعر رعّب
 يقــول. وطبقــاتهم منــازلهم اخــتالف علــى جميعــا النــاس فــي الشــعر ســيرورة عــن ،اإلســالم ظهــور شــارف الــذي الجــاهلي
 الجــواد وهــو فأســلم، ذلــك بعــد اإلســالم أدركــه رجــل علــى ييثنــ ،األعشــى خــال وهــو جــاهلي، وهــو علــس، بــن المســيب



 

 

 قومـه بـديار مقيم وهو ثناءه إليه المسيب فأهدى ارمي،الدّ  عدس بن زرارة بن معبد بن القعقاع" الفرات اربتيّ " المعروف
   :له قال تميم، بني قومه ديار في بعيدة بأرض مقيم القعقاعو  ،بيعةض بني

 ياح مع فألهدين اعِ ــــــعقـالق إلى لةً ـغـلمعـ مّني *** قصيدةً  الر  
  وسماعِ  تمّثلٍ  بين القوم، في *** غريبةً  تزال ال المناهل، ترد

 حثيثـة". مغلغلـة" أحـد، منهـا يحتمي ال منتشرة مسرعة ياحالرّ  تحملها قصيدة بارعة، كلمة ،"الرياح مع فألهدينّ "
 مـاؤهم قـلّ  أن بعـد والقفـار، البـوادي فـي المسـافرون ينـزل حيـث المـاء، مناهـل ،"المناهـل تـرد" بلـد، إلـى بلـد مـن االنتقال

 تمثّــل بـين القــوم، فـي غريبـة تــزال ال" بيـنهم، فهــي ظمـأهم، أيضـا هــي فتشـفي القصــيدة، هـذه أتيهمتـف الجهــد، مـنهم وبلـغ
 رحـى الّرحـى، هـيو " الغريبـة" تتناقـل كمـا يتناقلونهـا، فهـم هـذا، عن هذا يرويها بل. راويها عند تستقر ال غريبة" وسماع

 منحهـا قـد سـامع وبـين" لالمتمثّـ" وهـو منشد، بين فهم  يتداولونها بينهم يتعاورونها بل أربابها، عند تستقر ال فإنها اليد،
 ســجّيات علــى خاللــه مــن فنتعــرّ  مثــال فهــذا )12(».كــان حيــث بإنشــادها لويتكّفــ يحفظهــا،و  ليقّيــدها مصــغيا وقلبــه أذنــه

ــَوَخىا للكــالم تــذوقها فــي العــرب  ،واللمعــان الســطوع مــواطن يــدركون إنهــم بحيــث ،فطــرتهم علــى النحــو معــاني فيــه لُمَت
 تعقـد الـذي لكالمنـا سـمعوا -فرضـا-ولـو .عنـدهم جبلـيّ  ذلـك كـلّ  والهذيان، االعوجاج مواضع الصافية أرواحهم وتعاف

 بكميـة تقـاس ال صالـنّ  نحويـة ألن ،هبسـبب الغثيان يصيبهم قد أقل لم إذا التثاؤبو  النعاس لغشاهم الرسمية المجالس له
 حيث من متذبذبة مقاطع ذا كان إذا ،عباراته في المبثوثة الوحشية المفردات أو تراكيبه، في المستعملة الرنانة الكلمات
 قـد يكـون الـنص صـاحب نأل وراءهـا، مـن شريف معنى ال ثرثرة إلى صالنّ  فيتحول ،اللغة عبقرية من ستنكّ  ،توظيفها

  .النحوية العرب لغة ناموس على معجمه توظيف في قيوفّ  فلن وعليه ،كدر ماء من مرة أول اللغوية  طبيعته سقى
 الغيــاب بــين المعــاني تحريــك مــن لتــتمكن اللغــة، فــي النظــام لواحــدات داخليــا ترتيبــا بوصــفها اللغــة، بنيــة إن «

 بداللتــه عنـه والتعبيـر الماضــي عمـق نعـ ريعّبــ كـالم إلـى ،باللغــة واألحـداث األشـياء بــين التمـاس ولتحويـل والحضـور،
 فـإن وبـذا أيضـا، لغـوي وترتيـب ونظـام لغويـة بأبنيـة المسـتقبل استشـراف عن به ليعبر والحضور الحال كويحرّ  الغائبة،

 بعـد يعود ثم فيه كان ووجود غياب، إلى يمضي ثم فيه يكون وجود: وجودين أو مرحلتين بين يكون قوال يحدث ما كل
 تكـفّ  ال وجـودين أو لحظتـين بـين فيهـا فيعـيش دور،تـ حيـث اللغة مع يدور الفكر فإن ا،أيض بذاو  حضور، إلى مضي

 الفكـر فـإن ذلـك وعلـى انقضاء، غير من مكانا والحاضر انعدام، غير من زمانا الماضي: األخرى حول تدور إحداهما
 الزمـان فـي فتطلقـه ذلـك، لـه للغـةا رتـوفّ و  حادثـا، وحـدثا داال ليكـون والمكـان الزمـان: بعـدين اللغـة في يتخذ ألن محتاج

 دوامه يكتسب انصّ  فيها الحضور دوام لوجوده فتعطي وتثبته، ونهتدّ  قد هاولكنّ  عنها، غيابه أفعال فيها لحدوثه عطيوت
 تفكيرهــا ونتــائج وحضــارتها وخبراتهــا الســابقة األجيــال تجربــة معــه حــامال الخطــاب فيــه الــذي صــيالنّ  المكــان دوام مــن

 فجـر منـذ والحضارات األفكار بين والتالقح والتالحق األجيال بين التفاعل فيحدث جيل، إلى جيل يحمله ما ومعطيات
   )13(».عليها وما األرض اهللا يرث أن إلى التاريخ

 بمعرفتهـا معرفتـه واجـبف بموجبـه، إال تتحـرك ال ،اللغـة علـى نافـذ سـلطان للنحـو أن نخلـص ذكره سبق ما ومن
 لمــن وهــذا ،المــتعّلم أو المتلقــي نفــس وبــين بينــه التفاعــل يحــدثل المــتكّلم، كــالم أمشــاج فــي صــبغته نلتتلــوّ  ومخالطتهــا،

 والخلــد الــذكر حيــاة يعيشــون الــذين مــع يعيشــها أن يريــد حيــاة أو تبليغهــا، يريــد تجربــة أو ها،مخاضــ يريــد فكــرة لــه كانــت
 األرض هــذه فــوق يعيشــه الــذي القصــير نســاناإل عمــر فــي تزيــد أن اللغــة طاقــة فــي أنّ  وذلــك الممــات، بعــد الســرمدي
 سـعوا الحقيقـة، هـذه واوأدركـ المعنـى بهـذا شـعروا لما التاريخ فجر منذ وماتوا سبقونا لذينفا ،موته بعد مضاعفة أضعافا



 

 

 المـوت دبعـ والثانيـة المـوت، قبل األولى األرض، فوق مرتين عاشوا بأن رابحة صفقة فكانت ،الثانية الحياة لهذه للعمل
 إال ،يغيبـون ال أبـد هـمو  وينهـون، يـأمرونو  ،ويمسـون معنـا يصـبحون اللغـة بمـرآة نـرهم ونحن .فكرهم تترجم التي لغتهمب

 بشـفرة هـاحقول كـل في كاملة العرب حياة مناأما لمثلت ،القديم الجمّ  العرمرم ناألدب مثال عدنا لوو  ،مقبورون أموات أنهم
   .المكان وعبر الزمان عبر الغائب عنه الشاهد يبّلغ الذي مكالمه نحوية بسبب ،أعيادها ونشوة أحداثها

 يعــرف أن بهــا يســتطيع ؟!لغويــة هويــة دون مــن بالجمــاد شــيء أشــبه يعــيش أن اإلنســان نفــس علــى أشــقى ومــا
  )اهـ( .وجوده وقيمة فاعليته، ودرجة فكره،
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