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 الآ هــــداء 
 !!صعب هو قول الكلمات

 .احلمد هلل أفضل ما يقال يف مثل هاته الّلحظات، فهو من يتولّنا بواسع الرمحات
الّساميات يف حّقهم  أن ختّط الكلمات إجالال ملن أعّدك لعظيم املهمات، فهي مناب لتلك املعاين

 .     حني ناشدوا ألجلك وبتفاٍن مسو املكانات العاليات، فأكتفي ألجلهم جبميل الّدعوات
 وحظوة أخراة أحسبها وابتغيها فضال ملقامكما الرباين اجلليل بّرا لكما ورمحات 

 .وإين  يف تأدية وفاء اجلميل ملقّصرة، وعند هللا واسع اجلّنات
سري هبا حنو الّسموق والعال كما أبصرهتا، أجنز فيها أ م ل ك  وأحاول تأديتها متاما  وحظوة ثانية ن !أبت

 . كما ابتغيتها يل واستشرفتها، عليك رمحات ريب الواسعات يا أبت
د ة، أ ق بّ ل  اجلبني واليدين والقدمني، وأتوسل ... ولو أسجد لكونك أمي يا أماه ميضي العمر وأنا سج 

 .أطال هللا يف عمرك يا أماه وباركه... لعظيمة، وما تعانيه يا أميرضاءك أيتها األّم ا
 كلمة حّق ت قال، أذكر أنّنا مل نكن ندرس يف اجلامعة مع حضرته، بل كّنا يف مدرسة احلياة  

 فّقه فينا وأّدب بإخالص معىن الصدق يف املهمات، كتلميذ االبتدائيات
ؤ ه ويـ ر يب وي عّده لإلجنازات، أست   .اذي حممد األمني خالدييـ ن شّ 

ولكم أفخر بنعمة األخوة وأمحد هللا شاكرة أن أعطاين أمجل اإلخوة واألخوات؛ إذ كنت بينهم ابنة 
 .أترعرع بني عطف حناهنم وتصّّبهم، فلكم مين احلبّ 

 .، ف ج از ه م يا رّب خري اجلزاء"عمي أمحد"ولكم الفضل عائليت وملن يشجعين دائما للمضي ق د ًما 
 "جديت وعمي"شعرون يف الدعاء حالوة وميطرونكاها ألجل أن تكون سعيدا، بركة البيت يست

 ...رفيقات دريب العلمي ومشوار احلياة
 ، اقرأ وارتق، وإنّا وإيّاكم إىل اجلنان برفقة العدنان إىل حامل القرآن وحبّ  رسول هللا 

ى  ... يف ظل الّرمحان، ولكم ميّن 
ـــــوات 
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 :زاء؛ مكانتك يف الّنفس عظيمة أيّها الطالب املخلص، ودائما تثبت أّنكإىل طلبيت األع
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وكّلما عقدنا العزم على أيّ  بداية يف إجناز البحوث والدراسات، جتده معينا ناصحا يرشد 
 ك إىل جادة القول واالجنازات،  لدقيق اخلطوات جبّدية تقودك يف جهادك العلمي واجتهادات

 وأعيدها دون أن أخشى يف ذلك تكرار الكلمات، أين لن أنساك ما حييت 
 أستاذي املشرف حممد األمني خالدي، وإين هبذا وبعد هذا لتلميذة عند حضرتكم 

 .أبتغي الّنصح واإلرشاد يف مشوار مسرييت العلمية
 "مليكة"غة واألدب العريب، وباألخص شكري جلميع األساتذة األفاضل وموظفي قسم الل

 شكري لكّل األساتذة الذين استفدت من مجيل نصحهم وتوجيهاهتم وحتّملهم 
 .عناء البحث أخّص األستاذة صمباوي واألستاذ باليل واألستاذ مقدم واألستاذ خدير

 شكري لألستاذ ابن سعد حممد الّسعيد واألستاذ الطاهر مشري واألستاذ كاليل مسعود
 ي كذلك للشاعر اعبيد عبد القادر على مساعدته يف إعداد بعض متطلبات الّدراسةشكر 

 .شكري لعمال املكتبة اجلامعية واملكتبة العمومية ومكتبة ثانوية الشهيد حكومي العيد
 شكري ألساتذة ثانوية الشهيد حكومي العيد ووقفتهم معي بالسؤال وبالّدعاء 

 ه يف درب مسرييت بركة من هللا توفيقا وسعادة، شكرا ملن دعا يل بالتوفيق واستشعرت
 :ألرفع عين التقصري اجتاههم، فيقول حبيبنا  فأكتفي ألجلهم حبديث رسول هللا 
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 :، فإن الّشكر أمجل اهلدايا وأخلص الّدعاء حّبا وصدقا قائلةوألن اجلميل عقد لساين
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 .وعلى آله وصحبه أمجعني الكرمي، حممد  الرسولبسم هللا الرمحن الرحيم، وصلِّّ الّلهم وبارك على 
يف مساء اإلنشاد وتعلو، وهي ترتل عذب املديح الّنبوي يف ابتهال منها يشّد اخلاطر أصوات شجية تصدح 

وتستميل إليه الّنفس تبغاها أن حتتفي بذاك اجلمال احملمدي العذب لتشدو هي األخرى على منواله يف ترداد 
النبوية، وأنا أنقب عن  ، ذاك أول ما استوقفين يف مسرية حبثي هاته عن املدحةشاخمة أمام حضرة النيب العدنان

َلة النَّظر فيما ميكن أن أجل به عامل القراءة واإلجراء هلذا اجلمال  .مسّوغات منهجية تليق حبيثيات البحث ُمْعمِّ
فقد رأيت أنه مثة عالمات لالستفهام حتتاج مّنا للتقصي والتدقيق، فإذا كانت املدحة النبوية تُنظم منذ  

بت بذلك أهنا صاحلة لكّل زمان ومكان، فكانت هاته أول استعالمايت للّنص املدحي زمان وتُ ْنَشد اآلن، فإهنا تث
النبوي، تعلن بداية عهدي بذاك اخلطاب، أمّهد وأنشد وجهه الفين وحقيقته اجلمالية، حينها بََدَأْت مسّوغايت 

 .ترتاءى يف أفق الدراسة من منطلقات عديدات
من أمر املدائح النبوية يف اجلزائر طبعا، وهي تُردد رأيت يف  وملّا أخذت أحبث عّما جياري ما استوقفين

القارئ املتلقي ما أنا بصدد البحث عنه، على اعتبار تقبُّله هلا وإقباله عليها مبا تثريه فيه من مشاعر روحية        
رّة الثانية أترك ميزة هو حباجة إليها فيمنحها خاصية الّتفاعل بينه وبينها، وبذلك حتظى بالسريورة اجلمالية، وللم

اإلنشاد تلك تنتظر ساعتها، ملّا عّنت يل فكرة التقّبل عند هذا القارئ املتلقي، وحىت أمّهد ملسّوغاته مستقبال فقد 
استعنت بنظرية مجاليات التلقي واالستجابة عساها تنظر حال سؤايل الذي طال انتظاره، وهو يرقب           

، وما صنيعه حىت يصل مبدحته النبوية إىل حماكاة  للشاعر أمام حضرة النيب ذلك اإلشكال عن التسخري الفين
 تلك العظمة؟ 

كانت هاته اإلشكاالت تستفز فضويل العلمي، وتزامحين يف مسرييت البحثية ُمتتبعة ما ميكن أن يبّلغين 
ملدحية النبوية شاهدة على ذلك، حقائقها اجلمالية اليت برع فيها الكثري من الشعراء اجلزائريني وغريهم، والنصوص ا

مث ما لبثت تعاود مساءلته حني مل تقتنع بأن املسألة مع املديح النبوي اجلزائري ال تتوقف عند مدى التسخري الفين 
للشاعر فحسب، إمنا هناك مهمة ثانية تتجلى يف استمالته للقارئ ليشاركه املشاعر واألحاسيس، ويدلو هو اآلخر 

 .ّّب عن جتربته اجتاه املديح النبوي، وهو متأثر يهّم بردة فعل متأثرةبدلوه اجلمايل لُيع
هذا املوقف الّتفاعلي الذي خيّوله أن يصنع حيوات أخراة هلاته املدحة الّنبوية ويرتكها مفعمة مبا ميّكنها        

ومساهتا الفنية اليت تسعى  من األبدية واخللود اجلمايل انطالقا ممّا مييز موضوعاهتا اليت تتعلق حبضرة الرسول 
الستقطاب اجلمهور، وهذا ما يدفع مبظاهر الّتفاعل أن ترتاءى مشّكلة مجلة من االستجابات اليت حتتاج         

إىل قراءت نقدية تعّّب عن مجالياهتا، وطبيعي هنا أمر الّتفاعل بني الشاعر والّنص والقارئ؛ فإّن ما بينهما قداسة 
ون باديا لِّْلَعَلن، والقتفاء ذلك يف الّدراسة مّت خترّي ما أتاحته املصادر التارخيية والنقدية دينية عظيمة وأثرها يك

واألدبية من ظواهر متعلقة باملديح النبوي اجلزائري يف القدمي، متثلت يف املولديات النبوية زمن العهد الزّياين      
 . ّتفاعل بينهما وبني القارئويف املعارضات النبوية، وهذا للبحث فيما حيدث من هذا ال
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ففي حلظات حبثي عن الّتسخري الفين عند الشاعر اجلزائري كنت أتبني ما يدل على هذا األثر يف حقيقة  
للدكتور حممود " املدائح النبوية حىت العصر اململوكي"املدائح النبوية ومدى تفاعل املتلقي معها، وذلك يف كتاب 

حنلة " لصاحبه أيب زكريا حيىي بن خلدون، وكتاب" د يف ذكر امللوك من بين عبد الوادبغية الرّوا"سامل حممد، وكتاب 
للدكتور أمحد " البن عمار اجلزائري، وكتاب املولديات يف األدب اجلزائري القدمي" الّلبيب بأخّب الرحلة إىل احلبيب

عن موقع القارئ من هاته العملية  موساوي وغريها، وهذا ما دفعين مباشرة للتنقيب عن هذا األثر أسأل من خالله
 ."القارئ ومجالية التقبل يف شعر املديح النبوي القدمي عند اجلزائريني": اإلبداعية يف دراسيت اليت ومست بعنوان

فثمة ما حيملين على وجهيت هاته مع القارئ وأحوال تقبُّله للمدحة النبوية الشريفة، وهو األثر الذي حتدثه 
، وكلنا نفسه، وطريقة استقباله هلا والّتفاعل الذي حيصل بينهما؛ ألن األمر متعلق بالرسول  املدائح النبوية يف

ونسعى لوجهته واالقتداء به، وألجل ذلك أردت هلا مسّوغات نقدية تسأل عن صنيع هذا  حنّب الرسول
األمر حاصل مع أّي نصٍّّ شعري آخر؟ القارئ، وهو يتلقى املدحة الّنبوية ُمَتقبِّّال ملعانيها ُمْقبِّال عليها، وهل هذا 

وما خصوصية املدحة الّنبوية يف تعامل القارئ وتفاعله وما مدى استجابته معها ؟ وكيف ميكن أن يطال هذا 
التفاعل شاعرا آخر قد تأثر بغريه من الّشعراء، فُيبدي ذلك يف مدحة نبوية أخراة؟ وهل يعتّب يف هاته احلالة قارئا؟           

 ع خصوصيته الفنية من هذا التأثر؟ وما موق
كل هاته اإلشكاالت وغريها ُتطرح على القارئ ليجيب عن خصوصية تفاعله مع الّنص املدحي الّنبوي 
اجلزائري، وكيف أهنا حتاول أن متنح القارئ السُّبل اجلمالية اليت يتّم هبا تفاعله وتأثره واستجابته، ويف هاته اجلزئية 

، فيظهر أن هذا القارئ     ف عند مسألة الغرض املدحي الذي يتعلق حبضرة الرسول من مقاصد العنونة، نق
ال يتعامل مع أّي نصٍّّ كان، إنه املديح النبوي الذي دفعنا سابقا إىل البحث فيه عن صنيع الشاعر الفين أمام 

 مصطلح مجالية ، فكيف هي أحواله مع القارئ هاته املرة؟ ومن هنا تتوجه مقصدية البحث يفحضرة النيب
التَّقُبل اليت تعتّب خطوة يشري هبا القارئ بينه وبني املدحة النبوية اجلزائرية إىل خاصية الّتفاعل اليت تناشد هبا نظرية 

 .  لقارئ املدحة النبوية اجلزائرية يف القدمي (مجالية التـ ق ب ل)التلقي، وهذا مرتكز الّدراسة وحمركها يف 
يقف متأثرا يف جتربته الشعرية اليت متتزج مبشاعر احلّب والشوق      دح الرسول وإذا كان الشاعر وهو مي

فَعم بروحانية دينية ونوازع صوفية ونَ َفسٍّ إمياين يبتغي من ورائه العفو 
ُ
يف عواطف صادقة حتمله على التعبري امل

،  فإننا نقف موقف تأثره لنعّّب          ومعجزاته الّنبوية واملغفرة يف جّو من املوعظة والتذكري جبمال أخالق النيب 
عن االقتداء واإلعجاب بشخصه متذوقني ما سعى وراء ايصاله إلينا بشىت الطرق وخمتلف الوسائل لنتكشف 
اجلمال املدحي النبوي ونتقاسم تبيان كماله، وهي من احلوافز اليت جاءت ببدايات الّدراسة ومنطلقاهتا يف البحث 

 . ية اجلزائرية فينا انطالقا من القارئعن أثر املدحة النبو 
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وتبقى األهداف متواصلة اتّباعا كما ُسطّر هلا يف الّدراسات الّسابقة، ُمثمِّنة ما ألجله سّطرت هاته الدراسة؛ 
عند الّشاعر ويف شعره، فإن الثّانية تعّّب عن أهدافها يف كّل ما  فإذا كانت األوىل هتدف للبحث عن مكانة الّنيب

شأنه أن يربط بني القارئ واملدحة النبوية، والتأسيس للمدحة النبوية اجلزائرية يف الّدراسات الّنقدية واألدبية اليت من 
 :عنيت بالقارئ ومجالية استجابته، وقد متثل ذلك يف

             إبراز مفاتيح الّتلقي اليت يلج هبا القارئ الّنص املدحي النبوي، واستقصاء كّل املظاهر األسلوبية . 1 
 .اليت يُعملها الشاعر الستقطابه وإشراكه يف الّتعامل مع العمل األديب

تكشُّف اآلليات اإلجرائية اليت يتّم هبا حتليل ظاهرة الّتفاعل اليت حُتْدُِّث يف نفس املتلقي ردود أفعال . 2
 .تأثرية

اليت من شأهنا إثارة الّتفاعل بني البحث عن العناصر الفنية املّتفق عليها من طرف املبدع واملتلقي و . 3
 .الّنص والقارئ يف مسات املدحة النبوية اجلزائرية

الكشف عن خصوصية مجالية الّتلقي يف املدحة النبوية اجلزائرية قدميا بالنسبة للقارئ وإجالء مظاهر . 4
ته باملتلقي، وهي أهداف متهيدية تتعلق الّتلقي من املظان الّتارخيية واألدبية اليت تتعلق باملديح الّنبوي اجلزائري وعالق

 .خباصية اإلنشاد، وهذا ما نطمح إليه يف حبوث أخراة
فحني تعيش وجهة حبثك منذ حلظاهتا األوىل، فإّن شغف فضولك العلمي ما يلبث يشرع يف طلب 

ته الوجهة بالطرح االستزادة كّلما عّنت له األفكار ودفعته إىل املظان والّدراسات حىت حيظى مبؤشر يَُطْمئِّن ها
املوضوعي، وحيّوطها من كل الّنواحي حبصن منيع من املنهجية العلمية اليت تطّوق مجاح ذاك الشغف وتقوده           

إىل جادة البحوث األكادميية، وإذا ما تعلقت هاته الوجهة بالّنص الشعري اجلزائري القدمي واملديح الّنبوي 
ن تستسلم أفكارها أمام واقع تغييب املصادر، وما يتعلق مبدونة الّدراسة أو أهنا باألخص، فإهنا خمرّية بني أمرين أ

 .تُ ْقبِّل يف تصّّب علمي للظفر مبا يتيح لوجهتها أن تتحّقق وتّبز
وملّا أقبلت أغرتف من معني مدونة املديح النبوي اجلزائري القدمي من جهة ومما يناسبها يف اإلجراء البحثي   

الدراسات املتعلقة بنظرية التلقي من جهة أخراة،مل تأخذ الدراسة مسارها املطلوب كما ُسطّر هلا  وإعمال املنهج يف
أمام واقع الصعوبات اليت ظهرت أوال يف قلة املصادر املتعلقة مبا خترّيناه من الّسمات اليت طبعت املديح النبوي 

 .عرية النبويةاجلزائري، واملتجسدة يف املولديات الّنبوية ويف املعارضات الش
وهذا ما جعله يرتطم هباته احلقيقة ويكبح فيه مجاح الّبحث وانتظر يرتقب ما يضفي حيويته حىت أطّل من  

يف جزئه الثاين لصاحبه أيب زكريا حيىي بن خلدون، وهذا " بغية الرّود يف ذكر امللوك من بين عبد الواد"املظان كتاب 
أما ما خيّص املعارضات النبوية اجلزائري فلم نعثر فيه إال على ما يُ َلْملِّم الوجهة يتعلق باملولديات الّنبوية اجلزائرية، 

التلمساين،  املّقري حممد بن أمحد لصاحبه "الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح"من هاته املظان الّتارخيية مثل 
 .عمار بن أمحد العباس أليب" احلبيب إىل الّرحلة بأخبار الّلبيب حنلة"و
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ا  تنظريا وتطبيقا حيتاج معهما الّتعمق يف البحث عّما  أّما  دَّهتِّ الصعوبة الثانية فتتعلق حبداثة نظرية الّتلقي وجِّ
يتصل بإجراءات مبادئها وربطها مبدونة الّدراسة ومفاتيح املنهج، وهذا ما وجدنا فيه قّلة للدراسات الّنقدية             

كتاب مجاليات التلقي "بحثية إال ما عثرنا عليه واستفدنا منه بشكل كبري مثل اليت تأخذ بيد الدراسة إىل القناعة ال
القراءة باملماثلة "للدكتور يادكار لطيف الشهرزوري، وكتاب الدكتور أمحد طايعي يف كتابه القيم " يف السرد القرآين

البحوث اإلعجازية )يف النقد  التلقي"، وكذلك الدكتورة الّسعدية عزيزي يف كتاهبا "يف الشعرية العربية القدمية
ملطري بن عطية الزهراين، " استقبال الّنص عند اجلاحظ"، ومذكرات حبث يف هذا اجملال مثل مذكرة ("منوذجا
عملية التلقي يف اجملالس األدبية والشعرية يف اجلاهلية "لبوخال خلضر، ومذكرة " التلقي بني التجلي والغياب"ومذكرة

 .و وغريهالسمرية جد" وصدر اإلسالم
ومبا أن األمر يتعلق باملديح النبوي اجلزائري القدمي من وجهة نظرية الّتلقي ومجالية االستجابة اليت تُعىن 
مبظاهر ردة فعل القارئ وتعامالته مع الّنص وتفاعالته معه جلمالية فنية جديدة جتعله مفتوحا ومستمرا، فإّن 

اء أكان األمر متعلقا باملناهج الّسياقية أم الّنسقية، تنتظر دورها  للمناهج النقدية حضورا على اختالف مهّمتها سو 
 .اإلجرائي كّلما َدعْت لذلك متطلبات الّدراسة، ووفق ما متليه املدونة املدحية النبوية اجلزائرية القدمية

البيئة اليت فاملنهج التاّرخيي مطلوب الستقصاء حياة املدحة الّنبوية اجلزائرية خاصة مع الظروف ومالبسات  
نشأت يف كنفها وتطورت وازدهرت مثل املولديات النبوية الزيانية وهو يتعاضد بذلك مع املنهج االجتماعي لينظر 

حال الظروف االجتماعية اليت أوجدت املدائح النبوية ومدى حاجة الّناس إليها يف ذلك الوقت، وهذا ما تطلب  
فسية القارئ املتلقي، وهو يبحث عن مالذ إمياين آمن، ويعّّب عن تفعيل املنهج الّنفسي يف الدراسة الستقصاء ن

مبشاعر مفَعمة باحلّب  حقيقة مشاعره وتفاعله مع الّنص املدحي الّنبوي اجلزائري ووقوفه يف حضرة الرسول
ل والّشوق إليه، وكّل ذلك بإعمال املنهج الوصفي للتعمق يف  وصف األوضاع وربطها حبيثيات الّنص، ومدى تفاع

 .القارئ معها
وكل هذا إلمداد املناهج النسقية اليت جتسدت يف الّدراسة األسلوبية للمدونة الّنموذج حىت تتكشف مجالية 
االستجابة مع هذا القارئ يف املدحة النبوية اجلزائرية، وتبيان كيف أن الّشاعر يعمل على رسم هذا الرابط الّتفاعلي 

يف مساء املدحة النبوية، ولتقّصي كّل الظواهر األسلوبية        مبقام النيب حممدبفنيات أسلوبه املتنوعة واليت تليق 
 .اليت من شأهنا تفعيل العالقة بني القارئ واملدحة الّنبوية يف مولدياهتا ومعارضاهتا وتفاعلها

وية فضال وهذا ما يتجسد بشكل جلي يف الظواهر األسلوبية الصوتية اليت كان هلا حضور يف املولديات النب 
عن ذلك، الظواهر الّلغوية اليت عملت على استقطاب اجلمهور املتلقي حنو اّلصيغ الصرفية والّتوازي يف الرتاكيب 
الّنحوية وتناسق الرتكيب الّبالغي وتناغم اإليقاع املوسيقي، أّما ما خيّص املعارضات الشعرية فكان شأن األسلوبية 

يف إجالء كّل ما يتعلق باملعجم الشعري والظواهر الداللية ومجالية اإليقاع فيها إلبراز خصوصية الشاعر املعارِّض 
وغريها من الظواهر اليت استعانت فيها على املنهج اإلحصائي للتفسري والتحليل انطالقا من خصوصية توظيفها 

 . وإعماهلا لتكشف املظاهر اجلمالية لالستجابة حسب النتائج  املتوصل إليها
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ه نسوقه حسب ما تقتضيه الّدراسة يف خطة متنظم وجهات نظر األطروحة للموضوع وكّل ما سبق ذكر 
املدروس مبنهجية تَ َقّدَم فيها املدخل لقراءة املصطلحات العمدة يف عنونة الّدراسة بشيء من الّتفصيل لنبنّي مجالية 

قاصدها يف أربعة فصول؛ فأّما األول الّتقبل يف املدحة النبوية اجلزائرية، وهذا ألجل توضيح الرؤية اليت أبانت عن م
منها والثالث فهما تنظريان وكان احلديث فيهما عن الّسمات اليت طبعت املديح النبوي اجلزائري القدمي، بينما 

 . الثاين والرابع فقد ُجعال للّتطبيق
ئص فنية أّهَلتها فُعينِّ األول باملولديات الزيانية وخصوصيتها الّشفاهية مع القارئ، وما تنماز به من خصا 

َد جّوا من استجابات اجلمهور هلا، وهي تُ ْلَقى مع شعراء املولديات الّنبوية اجلزائرية؛ حيث كان حيدث  أن تُوجِّ
الّتفاعل بينهما، وأّما الفصل الثالث فكان يف أمر املعارضات الّنبوية اجلزائرية وخصوصيات الّنص الكتايب،            

، مفّصال يف مبادئ نظرية الّتلقي اليت تُوائم ما أتت            (الشاعر املعارِّض)مع القارئ وهي تعّّب عن الّتفاعل 
 .به املعارضات الّنبوية من مسات فنية

أّما الفصالن الثاين والرابع، فقد جاءا ليجسدا تلك اجلمالية تطبيقا مع التنظري الجراءاهتما، وتفعيل القراءة  
صني النموذجني؛ حبيث كان الرتكيز يف الفصل الثاين على إجراءات األسلوبية الصوتية، الّنقدية األسلوبية على النّ 

وذلك لتحري الظواهر الصوتية من خالل صفات األصوات واملالمح األدائية اليت تعني الشاعر على إلقاء مولديته، 
، والبحث           "سّر احملبة"مع مولدية الثّغريوهذا يف منوذج الّدراسة األول املتعلق باملولديات النبوية اجلزائرية القدمية 

يف غريها من الظواهر األسلوبية األخرى اليت حيتاجها الشاعر ليستقطب هبا مجهورها أثناء اإللقاء، ألجل تقصي 
 .لتهاملواطن اجلمالية يف أساليبه الفنية االنزياحية بعد خطته االنتقائية والرتكيبية إلثارة اجلمهور املتلقي واستما

، "هاج الغرام"ويف الفصل الرّابع اهتمت الّدراسة باجلانب الّداليل للنموذج الثّاين اخلاص مبعارضة ابن علي 
وذلك يف إطار القراءة األسلوبية للكشف عن الرؤية املعجمية الشعرية اليت ختّص املعارضات النبوية اجلزائرية قدميا، 

مجالية الّتجاوز عند الشاعر املعارِّض على مستوى االنتقاء والرتكيب  ومتيُّزها عن الّنص املعاَرض، وذلك لتوضيح
والعدول، على اعتباره قارئا للنّص النبوي املعاَرض، وكانت تطمح القراءة األسلوبية أن تتظافر مع املنهج الّسيميائي 

لنبوي، ولكّنها اكتفت وتتعمق يف إجراءاته ملناسبتها يف تقصي أمر العالمة املرتبطة مبعاين ومفردات املديح ا
بإشارات تتعلق بالّداللة نظرا للوقت، وكانت نتائج ما توصلت إليه الفصول األربعة تنظريا وتطبيقا مذكورة              

 .يف اخلامتة بشكل ملّخص
وعلى هللا قصد الّسبيل، ومنه عّز وجل نرجو الّسداد والتوفيق، واستفادتنا من األستاذ املشرف تتوضح 

ا يف األطروحة وما تتحراه وتنشده، والشكر موصول لّلجنة املناقشة على ما ستفيدنا به من مالحظات معامله
.     وتوجيهات
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 ( قراءة يف مقاصد العنونة)املصطلحات العمدة يف الدراسة : مدخل متهيدي
بحث والتحليل، يؤكد يف كل رحلة َيصحب فيها الّدرس الّنقدي الظاهرة اإلبداعية األدبية لعامل القراءة وال

فيها حقيقة تصرّح بأّن جتاوز نظرية لنظرية أخراة ال يدل على احّمائها واندثارها، إمنا األمر متعلق بتفاعل مستمر 
بني كّل نظرية وأخرى لتتكامل النظرة النقدية اجتاه العملية األدبية، وحسب ما تقتضيه أطراف هاته العملية من 

دورة املناهج النقدية عّب الزمن يتضح أهنا تناوبت يف تناوهلا العمل األديب يف الرتكيز  فبمتابعة»مبدع ونص ومتلقي؛ 
، وهذا ما أكدته العناية النقدية قدميا وحديثا ويف خمتلف االجتاهات واملذاهب 1«على وجه من أوجهه املتعددة

 .وبتعدد املفاهيم واملبادئ
اليت وجهت أول اهتماماهتا اجتاه املبدع الذي احتل وعلى هذا األساس انطلقت هاته احلقيقة النقدية  

اعُتّب النواة احملركة لكّل عمل إبداعي أو نقدي بل مرسى مهما التقت عنده املناهج التارخيية »السلطة الكبرية، وقد 
دية إىل ، وانطالقا من هاته النظرة أسست الرؤية البنوية اليت رّجحت الكفة النق2«والنفسية واالجتماعية والثقافية

الّنص والبحث يف بناه، وهذا ما مسح بتخمر فكرة التفاعل الذي ميكن أن حيدث بني النص واملتلقي، وذلك من 
خالل التذوق الفين الذي مسح ملشاعره أن تتفاعل مع عامل القراءة وهي تستجيب ملؤثرات اجلمال اخلارجية، األمر 

يف مسألة القارئ وبروز مجالية االستجابة يف تلك العالقة  الذي دفع النظرة النقدية أن تقف عند القارئ وتبحث
 .      من خالل فعل التأثري وردة الفعل

ومن حيث انطلقت النظرة النقدية احلديثة اليت تعىن باملتلقي وعالقته بالنص األديب ترسو وجهتنا البحثية، 
مجالية االستجابة وعن خاصية التقبل من عن مسات القارئ وما شأنه يف النص األديب انطالقا من نظرية التلقي و 

خالل فعلي القراءة والتلقي، وذلك مع املدائح النبوية القدمية يف اجلزائر ومسرية القارئ يف التفاعل معها، ولذلك 
سنعمد إىل التفاصيل يف قراءة مقاصد العنونة املناسبة ملا تقف عنده الدراسة من املفاهيم اليت عنيت هبا نظرية 

، وهذا يف اجلزئية األوىل من (التلقي)ومجالية التقبل يف مصطلح ( القراءة)الرتكيز على مصطلح القارئ التلقي ب
العنونة مث ننتقل إىل اجلزئية الثانية حمّط الدراسة ومقصده املتمثل يف النص املدحي النبوي القدمي عند اجلزائريني 

 .  خاصة يف تلك الّسمات املنماز هبا
 
 
 
 
 

     
                                                           

  .16، ص 6002، (1)فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، دار العامل العريب للنشر والتوزيع، عمان، ط. د -1
 .62، ص 6002، (1)، دار القرويني، الدار البيضاء، املغرب، ط(البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -2
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 قبلومجالية التّ القارئ  :أوال  
 :مصطلحا القراءة والّتقبل. أ

إّن أصل مفهوم القراءة يتعلق بقراءة كلمات الّنص، وهو املفهوم املتداول والعادي لدالالهتا، وهو مفهوم  
فهو فعل لكنه فعل ملتوي ال »سطحي باملقارنة ملا استوعبته مفاهيمه اجلمالية مصطلحا نقديا يف نظرية التلقي؛ 

 على حبل سيمرتي غري أن مرساه واحد، فعل قد يلعب على وتر البصر والسمع، وقد يلعب على وتر البصر يسري
، وهذا ما سنراه           1«والسمع وقد يلعب على اخليال والتخيي، مصطلح يتجذر يف ثقافات األمم عّب التاريخ

ءا من مفهوم التأويل، وحىت نتباحث هاته املفاهيم مع الباحثني الذين ربطوا مفهوم القراءة مببادئ هاته النظرية بد
على اختالفها وتعددها بالنسبة للقارئ، فإنه ال بّد من التأصيل هلذا املصطلح مع املعاجم اللغوية لكي نربط ذلك 

 . بأحواله مع النظرة املفهومية احلديثة
م هللا تعاىل الذي أنزله على نبّيه يسمى كال...القرآن التنزيل العزيز: قرأ»من ( القارئ)فأصل مادة مصطلح 

...نَّ علينا مجعه وقرآ نه﴿:، ومعىن القرآن معىن اجلمع، ومسي قرآنا؛ ألنه جيمع الّسور، فيضمهما، وقوله تعاىل 2﴾إ 
 

مجعته وضممت بعضه : وقرأت الشيء قرآنا»؛ فيتعلق مصطلح القراءة مبعىن اجلمع، ولذلك يقال 3«آ ي مجعه وقرإءته
، فالقراءة متعلقة باجلمع والضم، ومنه أتى 4«لفظت به جمموعا أي ألقيته : معىن قرأت القرآن، و ...إىل بعض

، 5«وإّن تسمية القرآن وحدها تشري إىل التحول الوعي والكمي الذي شهدته البيئة اجلديدة»مفهوم القرآن، 
ته ملا حّث على القراءة يف قول ولذلك ارتبط مفهوم القراءة بدالالت دينية انطالقا من النص القرآين يف حّد ذا

، وهي إشارة للعلم وحتصيل املعرفة، حبيث تصبح القراءة دليل للسعي       6﴾اقرأ باسم رّبك الذي خلق﴿: تعاىل
 .إىل العلم وواالجتهاد يف حتقيقه

وصيغة مجعه، موضحا مهمته ( القارئ)وهذا ما يوضحه ابن منظور، وهو يستقي من هاته املادة مفهوم   
القّرء ...والقرّاء يكون من القراءة مجع قارئ» الّتفقه واالجتهاد يف استيعاب املعلومة وحتصيلها، وذلك يف قوله يف

ويقال قرأت ...تفّقه وتقرّأ تنّسك، ويقال قرأت أي صرت قارئا ناسكا: رجل قرّاء وامرأة قرّاءة، وتقرّأ: يقال
خالل هذا املفهوم حني كان يطلب من أسرى بدر        على التعلم واملعرفة من  ، وقد حّث النيب7«تفقهت

                                                           
  .62، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)ي، التلقي يف النقد السعدية عزيز . د -1
  .12سورة القيامة، اآلية  -2

3
 .00ص  ، (د،ط)، (د،ت)، املكتبة التوفيقية للطباعة، (قرأ)، مادة(11)، ج لسان العربابن منظور،  - 

4
 .00 املصدر نفسه، ص - 
  .126، ص 1111، (1)التوزيع، طحممد مبارك، استقبال النص عند العرب، دار فارس للنشر و . د -5
 .01سورة العلق، اآلية  - 6

 .01 ص ،(قرأ)، مادة(11)، ج لسان العربابن منظور، 7- 
  



 ةــونـــالعن مقاصدقراءة يف                                                            متهيدي  لـــمدخ
 

 
1 

، وهذا يعين تبيان الطريقة والشرعة اليت هبا حيصلون العلم ويسريوا 1أن يعلموا أبناء املسلمني القراءة فدية ألنفسهم
 .على هنجها

الشعر، ويقال أقرأت يف »ذلك ما هو موضح يف مفهوم القراءة اللغوي الذي يتمثل يف الطريقة واملنوال 
، ويضيف ابن منظور أن مفهوم القراءة يرّد إىل اإلبالغ والرد، 2«وهذا الشعر على قْرء هذا الشعر أي طريقته ومثاله

أبلغه، ويف احلديث أّن الرّب يقرِّؤك الّسالم، يقال أقرئ فالنا : وقرأ عليه السالم يقرؤه عليه وأقرأه إيَّاه»فيقول 
، وهاته املفاهيم يدل 3« ...نّه حني يُبلِّّغه سالمه حيمله على أن يقرأ السالم ويرّدهالّسالم واقرأ عليه الّسالم من كأ

 .على مشاركة أطراف هلا عالقة تواصل
ومن الوجهة النقدية األدبية هلذا املصطلح، فإنه ال يوجد ما يدل على ذلك يف املعاجم، وعليه حناول أن 

وهذا بربطه بتلك املفاهيم اللغوية اليت تبني لنا أن القراءة  نتباحث يف كل ما ميكن أن يقربه من وجهة التلقي،
ووظيفة القارئ ال تتوقف عند حّد القراءة باملفهوم املألوف هلا؛ فابن منظور وهو يفّصل يف املعاين اللغوية هلذا 

ل املصطلح، وجد أهنا تتضمن معىن اجلمع والضم، وهنا حيضر أمر االنسجام واالّتساق الذي يدعو لالتصا
والتواصل والتأثر مث القبول، وهذا من شأن اإللقاء الذي جيعل املتلقي مشدودا للنص، وقد مّيز النص الشعري عند 

 .العرب هذا األمر يف مسألة الّسماع
أما عن املعىن الثالث؛ فيفيد مسألة التفّقه والتنّسك، وحقيقته تتجسد بعدما يتعمق القارئ يف مظان الّنص  

ندما يتفقه معامله يصبح قادرا ومستعدا إلبداء جتربته التقبلية اجتاهه، والبّد أن تسري على هنجه حىت حماوال قراءته وع
جتسد بإجراءات نقدية تلك اجلمالية، وتثبت بالدليل النقدي انبهارك وتعاطيك مع هذا النص، وذاك املفهوم 

كون االنفعال البّد من ردة فعل جتعلك تبّلغ اللغوي الرابع ملصطلح القراءة، ويف األخري اإلبالغ والرّد؛ فحيث ي
 .  ذلك وترّد بطريقتك التقبلية، وهذا ما حيقق االستجابة

فتعدد املعاين اللغوية ملفهوم القارئ من معىن اجلمع والضم واإللقاء، والتفّقه والتنسُّك والطريقة واإلبالغ 
يؤكد أن القراءة ال ترتبط  باملمارسات التقليدية هلا،  والرّد هلا عالقة مبا ينّص عليه التعريف االصطالحي، وهذا ما

إمنا هلا وظائف داللية، هذا وقد حظيت القراءة يف الفكر العريب القدمي مبنزلة مهمة نظرا للدور الذي تعىن به يف 
طت حتريك املعارف وحتصيل العلم السيما فيما يتعلق بالدين اإلسالمي الذي أعطاها مصّوغا واسعا وآفاقا ارتب

 .بالكتابة وبالعلوم الدينية
أن اقرأ يا حممد باسم ))لقد ارتبط مفهوم هذا املصطلح بذلكم الطلب اجلّبيلي، وهو يلقي به للرسول  

جيسد فعال آخر سيشكل اجنازا عظيما يف مستقبل األيّام على اعتبار  فهو طلب ارتبط بفعل؛ ((رّبك الذي خلق
ق اإلنسان ما مل يعلمه، وبالتايل هو فعل حيقق نتيجة وأثرا، وانطالقا من أنه فعل إبداعي هدفه تعليمي حىت حيق

                                                           
 .16،  ص (د،ت)، (د،ط )، مؤسسة الرسالة، (4)الشيخ شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، ج: اإلمام أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، تح  -1

-
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من فعل اخللق اإلبداع الذي يرتد باإلنسان إىل تشكله العقلي األول  »هذا املفهوم القرآين فإن فعل القراءة ينبثق 
على وظيفة الفعل  كمبتدي التخلق فيه، مث النمو اجلنيين مث االستكمال السوي يف أحسن صوره، وكأنّه إحالة

، وعليه فإن القراءة من هذا املنطلق مكابدة مستمرة وفعل 1«حنو الكمال اإلنساين" باسم رّبك"القرائي املشروط 
، وهذا ما جيعلنا 2«تصاحب اإلنسان من أول سؤال إىل آخر اقتناع»البد منه حىت حتقق منفعة متنوعة الصور؛ إذ 

لقراءة تفكري وملا تُنعت هباته الصفة فإهّنا تتجاوز الفعل القرائي العادي إىل نرتجم كلمة فعل إىل فكر؛ مبعىن أّن ا
 .الفعل الفكري

 والكتابةTraceاحلاسة اليت بإمكاهنا جتاوز اخلط » فالطرح القرآين هلذا الفعل مرادف للتفكري ألنه
Ecriture   احتوائها للكون مجلة  إىل مدارات العالمة الشاسعة يف( الكتاب)املشروطني حبيز ضّيق وحمدود

وملظاهر احلياة تفصيال، وتتسع جماالت التفكري مرة أخرى لتشمل عملية التدبر، والتأمل والنظر، والبصر والّسمع 
رؤية ورؤيا، فتكون هذه العملية منوطة بالعقل والقلب على السواء يلتقيان إليها على التوايل، : واالستبصار الباطين

، فيظهر من ذلك أّن للقراءة ارتباطا وثيقا بالتفكري من خالل 3«ه جواهرها وماهياهتاألدراك حقائقها والستكنا
 .إعمال الّنظر والّتأمل والتدبر، متجاوزة مفهومها السطحي بالنسبة لعملية التفكري والتأويل

من  ما يّبز أّن القراءة ضمان لسريورة ما يُقرأ، وهي تستحضر أدوات تؤهلها إىل إبداع جديد آخر بدءا
وإن »نشاطها البسيط إىل بلوغ مراتب التدبر والتأثر وإحداث ذوق حتت مسؤولية القارئ وهو يتخذ إجراءات 

بدت بسيطة ساذجة ابتداء سرعان ما تتشعب وتغور، وتتعقد ألهنا ال تتوقف عند حّد معلومات ما دام األفق 
ته، إىل ما ال وراء ذلك من قوى غيبية يتحسس املعطى هلا ميتد من املتأمل ذاته على الوجود يف ماديته، ومعنوي

، هنا تظهر أمهية القراءة من صورهتا البسيطة إىل مهمتها يف فتح آفاق مستقبلية 4«وجودها يف كّل آية من آياته
 .مجالية للنص

ودية اليت أما عن الدراسات احلديثة فقد تداخل مفهوم احلديث للقراءة مع املفهوم التداويل هلا، وبدل القراءة العم 
عرفت هبا يف البداية انتقلت إىل القراءة األفقية إلدراك الدالالت، وهذا ما سنتباحث يف شأنه مع املفهوم 

الشخص الذي يقرأ نّصا، واملفروض أن يكون املؤلف قد »الذي يعتّب -Readerاإلصطالحي هلا مع القارئ
ة ملعان كامنة يف نفسه، واألكفَّ عن الكتابة وضع ذلك الّنص بقصد أن خياطب قارئه من خالل الكلمات الرامز 

؛ وانطالقا من هذا املفهوم فإن القراءة نشاط عصيب فيزيائي حمسوس يعتمد على احلواس 5«واكتفى بالتأمل صامتا
 .ليتصل املتلقي القارئ بكلمات النص
                                                           

- 
 . 5حبيب مونسي، نظريات القراءة يف النقد املعاصر، منشورات دار األديب، ص.د 1
  .2املرجع نفسه، ص -2
 .2املرجع نفسه، ص -3
 .2املرجع نفسه، ص -4

5
، 1104، سنة(6)تبة لبنان ساحة رياض الصلحن بريوت، طكامل املهندس، معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مك  -جمدي وهبة - 
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؛ 1«...تههي قبل كل شيء فعل مادي وحمسوس مُتكن مالحظ»وهذا ما يعرف بالقراءة العمودية اليت 
حتريك النظر على رموز الكتابة منطوقة بصوت عال أو من غري »  Reading-وعلى هذا األساس القراءة 

، وهذا املفهوم األويل واملعروف ملصطلح القراءة الذي 2«صوت، مع إدراك العقل للمعاين اليت ترمز إليها يف احلالتني
 ستماع انطالقا من حاسة السمع املرتبطة بالصوت، ولذلكيتعلق باجلانب البصري يف القراءة واملشاهدة أو باال

         ىل مجلة من االفكار ذات  دالالتإحرف مكتوبة أو أنشاط عقلي من خالل حتويل رموز »القراءة تعتّب 
 .، وهذا يف معجم املصطلحات باللغة االجنليزية3«ومعاين

ات اليت ختّص عملية القراءة، من منطلق فعل ومن جهة أخرى فقد عين احملدثون بتحديد املفاهيم والتعريف
الفهم واالستيعاب من طرف القارئ للنص على خمتلف صوره وخاصة النص األديب الذي يتطلب جهدا خياليا 

، 4«فالقراءة إذن وقبل أن تكون حتليال ملضمون هي إدراك حسي لرموز اخلط وتعرف عليها وتذكر هلا»وإبداعيا؛ 
طريقة خاصة »هودات التأويلية للّنص؛ ألهنا تعتّب التحليل والفهم والتأويل فهي ومن منطلق كذلك طبيعة اجمل

، وهنا تّبز الّسمات اخلاصة باملعىن اجملازي للقراءة وحدودها 5«لتأويل ما يقرؤه املرء لنص فهمه غريه فهما خمتلفا
 .متصلة بعامل التفسري والتأويل والتلقي واالستقبال واالستجابة

فتعرف القراءة بأبسط »بة ذات القارئ للنص مصاحبة واعية تعتمد على إبراز كينونته؛ وتكون مصاح 
، ومن الوجهة النقدية فإهنا تتبع الطريقة واملنهج 6«مستوى البديهة الشخصية على أهنا دمج وعينا مبجرى الّنص 

ويأيت دور املتلقي ووظيفته  يف قراءة الّنص مبعىن املنهج املتخذ يف حتليل هذا الّنص حسب ما تقتضيه طبيعته،
التقبلية؛ فقد تطور مفهومه وبات ال يعرف مبا هو معروف عنه من استحضار للحواس بل إصدار لألحكام النقدية 

 . وفق منهجية تقّرها سلطة النص
   ،      7ولذلك جتد لتودوروف ثالثة أنواع للقراءة، وهي القراءة االسقاطية وقراءة الشرح والقراءة الشاعرية

وهذه القراءة األخرية هي اليت منحها النقاد سلطة فوق النص والقراءة الشاعرية تسعى كشف ما هو باطن »
، فتتجاوز القراءة من مهمة التأويل والتفسري إىل النقد واالكتشاف 8«النص، وتقرأ فيه أبعد مما هو يف لفظه احلاضر

ب النصوص الذي من نشاطاته األساسية بناء معان ال استيعا»املرتبط بعمق املعىن يف النص وهذا انطالقا من 
بغية إعادة قولبتها أو تعديلها أو إعادة »، وهذا بناء على مضامني النص 9«توجد دوما على سطح النص

                                                           
1
 . 60: ، ص6001، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، (دراسة)حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها.د - 

2
 .602، صكامل املهندس، معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب  -جمدي وهبة  - 

3 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary,Dictionary of Current English Sixth Edition, p:1096. 
 .60، ص(دراسة)حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها.د - 4

 .602، ص كامل املهندس، معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب  -جمدي وهبة  5-
  .12، ص (د،ت)، (1)يوئيل يوسف عزيز، دار املأمون للرتمجة والنشر، بغداد، ط: ألديب من الظاهراتية إىل التفكيكية، تروليم راي، املعىن ا -6
  .20عبد هللا حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، ص  -7
 .126حممد مبارك، استقبال النص عند العرب، ص . د -8
  .42، ص (د،ت)، (د،ط)هيثم ملّه، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، استيعاب النصوص وتأليفها، تراندريه جاك ديشني -9
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، ولذلك ال تتولد القراءة من فراغ مامل حيصل االستيعاب العميق للبىن الداخلية الذي يدفع إىل أسئلة 1«بنائها
واحدة تلوى األخرى؛ حبيث تتوالد وتتناسلها فعمل على الكشف عنها آليات القراءة ضمن ما ملحة تتواىل ال

 .يطلق عليه بالقراءة املنتجة فيحدث بذلك تفاعل بني النص والقارئ
فالقراءة نشاط موّجه من طرف النص، وهذا النص جيب أن »وهذا ما حُيدث عملية التواصل بينهما؛  

، واألدوات املشتغلة يف عملية القراءة آليات يعطى من خالهلا 2«ره مبا سبق أن عاجلهيعاجله القارئ ليتأثر بدو 
انطالقة التواصل بن القارئ والنص؛ فالقراءة هبذا املفهوم أمر وسيط بني النص واملتلقي وكذا املبدع؛ ومن شأهنا أن 

ف ملا حياول املبدع أن يرسل ليس جمرد  تبين جسر التواصل والتعارف بني املبدع واملتلقي، وهبذا حتدث متعة التعرّ 
كلمات وحسب، إمنا يرسلها وهي معطرة جبمالية فنية متّتع القارئ يف جتربة يصيغ فيها حدثا نقديا يؤكد فيها 

 . حضوره التقبلي للنص
وإن صفة الفاعل وهو ميارس هذا الفعل يسمى قارئا أي أّن هناك جهدا سيرتمجه يف جتربة شعورية خاصة به 

امتدادا لتلك اليت هي معروفة عند املبدع لضمان السريورة، وهذا ما يشرتط على القارئ وهو حيمل يف  تكون
طيات ذوقه قراءة إجرائية للنص مشاركة مهّه، فالبد أن يكون هو اآلخر كاتبا  ميارس جهد الكتابة، كما عليه أن  

 . املشاركة الفعلية يف إنتاجية العمل األديب
يف »فإن القراءة فعل ليس باألمر البسيط إمنا تتجاوز احلالة السلبية اليت يوجدها القارئ ومن خالل ما سبق 

، وحقيقتها تتخلص من احلالة العادية إىل 3«سكونه وصمته وانقطاعه عن الزمان واملكان يف الوقوف على حقيقتها
هي عراك مستمر بني ذاتني  »املبدع احلالة اإلجرائية اليت تعتّب إبداعا جديدا آخر كما قلنا سابقا يدعم إبداع 

تتساكنان وختتلفان يف آن ذلك أن مدعاة التواصل األديب عند األديب والقارئ هو اإلفصاح عن جتربة نفسية 
،من 4«جتعلها مقروءة" لذة"واعية أو غري واعية يف حميط اجتماعي معني، وقد تكون جتربة إشكالية تثري مطالعتها 

 .لك التفاعل مع النص األديبطرف القارئ فيجسدها يف ذ
أمر أسلويب خطي أو »وذلك من خالل منبهات فنية مفاجئة يصيغها املبدع بطرق خمتلفات تلفته إىل  

، لتصل للقارئ يف هناية األمر يف 5«حنوي أو تركييب يثري دواخل النفس ويرغمها على مساءلة ذاته ومراجعة مادهتا
كتوف االنفعال واملشاعر واألحاسيس والتذوق إمنا بشيء من الذهول صورة مجالية ليس من حقه النظر إليها م

 .واالندهاش اجلمايل هو اآلخر

                                                           
  .42اندريه جاك ديشني، استيعاب النصوص وتأليفها، ص  -1
، (د،ط)كدية، منشورات مكتبة املناهل، اجلاليل ال. د -محيد حلمداين.د: ، تر(نظرية مجالية التجاوب يف األدب)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة   -2
  . 14، ص(د،ت)
 .14حبيب مونسي، نظريات القراءة يف النقد املعاصر، ص.د.أ - 3
 . 14املرجع نفسه، ص -4
  .14املرجع نفسه، ص -5
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إلحداث الّرجة املأمولة اليت »فمسؤولية املبدع تكمن يف خلق ما يصرّي أفعاله غري بريئة يعمد إليها منتهكا  
، وكذلك مسؤولية القارئ 1«لعالمتهتضمن له حضور القارئ يف نصه والطريقة اليت جيب أن يلتفت هبا القارئ 

جسيمة مكملة ملا هي عند املبدع، هاته املسؤولية اليت تبلورت ملا امتد مفهوم القراءة إىل علوم معرفية أخرى 
 .       وختصصات متعددة لتستفيد يف إجراءاهتا ببعض املبادئ اليت محلتها على أن تكون عميقة الرؤى واألبعاد

ملصطلح بتلك القراءة اآلنية، واآللية إمنا أصبح له وظائف نقدية مرتبطة بعامل التلقي فلم يعد مرتبطا هذا ا
كفعل تواصلي تفاعلي يضمن سريورة النص وإجالء مجالياته؛ ( نظرية القراءة)والذي من شأنه أن أسس نظرية 

، فيصنع 2«اصر الكتابةألن قيمة النص فيما يتفاعل به القارئ من عن»فالقارئ ال يتوقف عند حّد قراءة النص؛ 
، وهذه "التجربة الشعرية" لنفسه جتربة تقبلية شعرية باألحرى تتّمم تلك اليت أمساها الشاعر يف عامله اإلبداعي

التتمة مرهونة بسريورة التفاعل الذي حيدثه االنسجام اجلمايل الفين يف النص والذي من شأنه إثارة واستفزاز القارئ 
 .عاملا هو كذلك قابال  للنقد واجلسِّّ والبحث بإجراءات تناسب مفهومه استفزازا جيعله حُيْدِّثُ 

انطالقا من البعد املفهومي الذي حظيت به  Hermeneutics وقد ارتبط مفهوم القراءة بالتأويل
د القراءة يف نظرية التلقي، وقد اعتّبته املنطلق يف طروحاهتا وهي تبحث يف العالقة بني القارئ والنص واليت  تتحد

فهوسرل يعتقد أن املعىن هو خالصة الشعور اخلالص »انطالقا من التأويل الذي ميارسه القارئ على معىن النص؛ 
وتعليق األجكام والقيم السابقة كان اجناردن يعدل يف هذه النظرية بأن جيعل املعىن تكوينا مجاليا، أي أن بنية 

، وعلى 3«عىن، وقد كان سارتر ال خيرج عن هذا الفهم للمعىنوبنية اإلدراك مها خيلقان امل( العالقة)العمل األديب
هذا انطلقت نظرية التلقي مع القارئ، وبات هلا عالقة بعلم التأويل واهلريومنيوطيقا؛ ألن التأويل علم يبحث يف 

 .املعىن من خالل هاته العالقة، وهذا ما كان عموما مييز الطروحات اليت اهتمت بتكوين املعىن
صطلح أكثر ال بد من الرجوع لألصل ، فال خيفى علينا وروده يف النص القرآين وحىت مع النص ولتوضيح امل

وملّا يأهتم  ﴿ :فّسره، وقوله عّز وجلّ : دبّره وقّدره، وأّوله وتأّوله: أّوَل الكالم وتأّوله»النبوي؛ فالتأويل من 
ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما ما حيتاج واملراد بالتأويل نقل ... ؛ أي مل يكن معهم علم تأويله،4﴾تاويله

التأويل واملعىن : وسئل أبو العباس عن أمحد بن حيىي عن التأويل فقال... إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ،
، فالتدبّر والتفسري واملعىن كلها مفاهيم لعلم التأويل الذي يتم فيه حتويل املعىن غري الواضح يف  5«والتفسري واحد

 .ما مبعىن واضح كالم

                                                           
 .14حبيب مونسي، نظريات القراءة يف النقد املعاصر، ص.د -1
، املركز الثقايف (مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية -قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر)نيوية إىل التشرحييةعبد هللا حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري من الب -2

  .26، ص 6002، (2)العريب، املغرب، ط
  .101ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص  -3
 .11 سورة يونس،  من اآلية -4
  .160، ص (ولأ)، مادة (1)ابن منظور، لسان العرب، ج -5
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التأويل يف أدق معانيه، هو حتديد املعاين اللغوية يف العمل األديب من »ومن الوجهة االصطالحية فإّن علم 
، وهذا ما يقرتن مع علم 1«خالل التحليل وإعادة صياغة املفردات والرتكيب ومن خالل التعليق على النص 

ته، ولذلك ال حدود تؤطر جمال هذا املصطلح سوى البحث عن نظرية التأويل وممارس»اهلريومنيوطيقا الذي يعتّب
، ومن خالل التعريفني يتضح أهنا نظرية للتأويل وللتفسري، مبعىن أهنا متتلك 2«املعىن واحلاجة إىل توضيحه وتفسريه

 .3اإلجراءات واملبادئ اليت تستخدمها للتوصل إىل معىن النصوص
لنسبة لنظرية التلقي؛ وإّن مهمة املؤول حسب تداعيات النظرية ال ومن هنا نتبني أن للتأويل وظيفة مهمة با
هناك شيئ واحد واضح هو أّن القراءة هي شيء مسبق ضروري »بد أن يوضح املعاين الكامنة يف النص، وبالتايل 

يل ، وهي بذلك تتعامل مع النظرة التأويلية اليت تعزز من شأن القارئ يف تأو 4«جلميع عمليات التأويل األديب
املعىن، وال تعتمد على النظرة التقليدية للتأويل األحادي اجلانب الذي يكتفي باملعىن يف تأويالته، وهذا من منطلق 

ومن هنا يأيت تفسري النص كوصف نقدي ال للوصف كجوهر »التفاعل بني النص والقارئ يف جتسيد هاته العملية،
، ولذلك تتفق كل من نظرية التلقي واهلريومنيوطيقا 5«لنصولكن لفهمنا للنص أي أنه وصف للعالقة بيننا وبني ا

على أن القارئ البد من أن يكون منتجا فّعاال، وكالمها مينحانه عناية كبرية ألنه يعتّب أهم عناصر العملية 
 .        اإلبداعية

انب النقدي، وحىت هي حماولة حناول فيها الربط بني املفاهيم اللغوية والوجهة االصطالحية له املرتبطة باجل
جنسد ذلك علينا أن نتجول مع القارئ يف أجواء قصته ومسريته التارخيية مع النص، ونرجع أليام النقد األديب 
األوىل حىت نستجلي حكايته التقبلية التأثرية مع النص األديب، وسنجد الظروف اليت ساعدت على وضوحها 

سيطة أم عميقة حتتكم للمقاييس أم ال ذاتية كانت أم حيث ال يهمنا أمر األحكام النقدية ما إن كانت ب
موضوعية، بقدر أن نبحث عن موضع الذوق والفطرة التقبلية له، وعن العالقة التفاعلية واالنفعالية بني النص 

 . والقارئ ومدى تأثريه فيه بغض النظر عما ذكرناه، حناول أن نقرأ مراحل نشأة التلقي وعمليته مع النص األديب
ميكن احلديث عن مصطلح التقبل دون اإلشارة إىل مصطلح التلقي نظرا لكثرة تداوله ومشول داللته اليت وال 

حتتوي مجيع أشكاله وأمناطه من مساع وشفاهة ورمبا حىت القراءة ألهّنا شكل من أشكال التلقي، وبني هذا وذاك 
من حماولة البحث عن تأصيالته اللغوية مع ابن فإّن مفهومهما النقدي غري مألوف يف الّساحة النقدية، ولكن البّد 

وما يلقاها إال الذين صّبوا وما ﴿:والتلقي هو االستقبال، ومنه قوله تعاىل »؛ حيث يقول(لقا)منظور يف مادة 

                                                           
  .00م، ص 6006، (6)املغرب، ط -ميخان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البضاء -1
  .00املرجع نفسه،  -2
  .11فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، ص .د -3
 .11، ص (ة التجاوب يف األدبنظرية مجالي)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة   -4
  . 22عبد هللا حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، ص  -5
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يريد ما يلّقى : قال الفراء »، مبعىن أنه من يستقبلها أو يلّقاها إال هو صابر، وقد 2«1﴾يلقاها إاّل ذو حظٍّّ عظيم
 .  ؛ فتأخذ معىن الّتعلم واالستقبال3«السيئة باحلسنة إاّل من هو صابرأو ذو حظ عظيمدفع 

وما يلّقاها أي وما يعّلمها ويوفق هلا إال الصابر، وتلّقاه أي استقبله، وفالن يتلقى فالنا »ولذلك يقال أنه 
أي يأخذ  5﴾إذ تلّقونه بألسنتكم﴿:قوله تعاىل»، وهي األخذ؛ ففي4«أي يستقبله، والرجل يُلقى الكالم أي يلقَّنه

فمعناه أنه أخذها عنه، ومثله َلقِّنها وتلقَّنها،  6﴾فتلقى آدم من ربّه كلمات﴿: بعض عن بعض، وأما قوله تعاىل
مبعىن يتلّقى ...ويُلقى الشُّحُّ : فتلقى آدم من ربّه كلمات أي تعلمها ودعا هبا، ويف أحداث أشراط الساعة: وقيل

، 8«...؛ أي ما يعلمها وينّبه عليها7﴾وال يلّقاها إال الّصابرون﴿:ويدعى إليه من قوله تعاىل ويُتعلم ويتواصى به
 .فتفيد أن األخذ يف إطار التلقني والتعلم

فالنظرة اللغوية هلذا املصطلح تبني القرب الداليل بني مصطلحي التلقي والتقبل؛ فالتلقي هو االستقبال يف 
ادة املعرفية والعلمية، وإذا تأملنا تلك املعاين اليت رأيناها يف نصوص القرآن صور متثل األخذ من جانب االستف

من »الكرمي ففيها ما يعّّب عن عملية التفاعل والتأثر اليت قد حتصل بني طرفني أو أكثر، وهذا نظرا ملا تعّب عنه 
ي مرادفة أحيانا ملعىن الفهم إحياءات وإشارات إىل عملية التفاعل النفسي والذهين مع النص؛ حيث تر لفظة التلق

، والفهم ال حيدث إال بعد تلقني معلومة مث تأيت مرحلة التفطن، وهذا ما من شأنه أن حيدث تفاعال، 9«والفطنة
وهو األمر الذي جيعلنا نطمئن إىل أن ورودها وإن مل يصرح هبا كان يف الرتاث النقدي القدمي، حني عملوا على ما 

ملقاييس اجلمال البالغي اخلاصة بالنص األديب حىت يكون معّّبا له وقعه يف نفوس  يرضي الذائقة يف إرسائهم
 .اجلمهور

والقول يف التلقي واالستقبال أي القبول والرضا وقبل ذاك البد من مرحلة أوىل كفيلة بورود االستقبال، وهي 
كلها نظرة لغوية ملصطلح التلقي اليت جتعل اإللقاء والتلقني واألخذ والتعلم والتواصي به والدعوة إليه وكذلك التنّبه  

ذلك أن أوىل خطوات االستقبال تقوم »أمر اإلثارة والتفاعل واردا وكردة فعل حيدث االستقبال داللة على الَقبول؛ 

                                                           
  .15سورة فصلت، اآلية  -1
 .151، ص (لقا)، مادة (16)ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 .156، 151املصدر نفسه، ص  -3
 .156املصدر نفسه، ص  -4
  .15سورة النور اآلية  -5
  .12سورة البقرة، اآلية  -6
  .00سورة القصص، األية  -7
 .156، ص (لقا)، مادة (6)ابن منظور، لسان العرب، ج -8
  . 14حممود عباس عبد الواحد، قراءة ومجالية التلقي، ص. د -9
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، وهذا ما جيعلنا نقف عند مفهوم مصطلح 1«على إعادة إنتاج األثر من خالل متريره يف املنظومة القرائية للقارئ
 . والبحث عن تأصيالته يف الّدراسة ضمن املنظومة املعرفية ملصطلحات العنونة التقبُّل

لتأصيل ما خترّيناه يف عنونة األطروحة يف ( قبل)ولنستدل أكثر البد من إلقاء نظرة لغوية أخرى على مادة 
نتقاء ملصطلح الذي يراد الرضا على األمر، وهو يدخل يف معىن التلقي، وحىت نّبر دوافع اال( التقبل)مصطلح 

( التقبل)التقبل بدل من التلقي رغم أهنما يصبان يف داللة معجمية واحدة؛ فبالرجوع البن منظور عن مصطلح 
قبلت اهلدية قبوال، وكذلك قبلت »مبعىن أوىل به، و 2«قبلت بفالن وقبلت به قبالة فأنا به قبيل وكفيل»يقول 

 .حها، وتصديق اخلّب بعد إلقائه وتلقيه مبعىن استقباله مث قبوله؛ فقبول اهلدية بعد إعطائها ومن3«اخلّب صّدقته
وأقبل عليه بوجهه، واالستقبال »، وكذلك 4«أَْقبُِّل قَ ب َْلك أي أقصد قصدك وأتوجه حنوك...»ويف قوله  

تقبلها أخذه، وهللا عّز وجل يقبل األعمال من عباده وعنهم ي: ضد االستدبار، واستقبل الشيء وقابله قَبوال وقُبوال
، وهلا معاين تعّّب عن الَقبول وهي مبعىن 5«...﴾أولئك الذين نتقّبل عنهم أحسن ما عملوا ﴿:ويف التنزيل العزيز

ا  ﴿وقَبِّله بَقُبول حسن، ويف التنزيل العزيز...عليه قَ ُبول إذا العني تَ ْقبله»الطمأنينة واحملبة والَقُبول؛ فيقال  فتقبَّلها رهبُّ
على : ، ويقال...يقال قبلت الشيء قبوال إذا رضيته، وتقبلت الشيء وقبلته قبوال بفتح القاف ...6﴾بَِّقُبول حَسنٍّ 

وهو بفتح القاف،م احملبة والرضا " مث يوضح له الَقبول يف األرض:" فالن قبول إذا قبلته النفس، ويف احلديث
 .يوضع له كل صفات الَقبول ، مبعىن االرتياح والطمأنينة هلذا الشخص الذي7«...بالشيء وميل النفس إليه

فاملوافقة والتصديق والتوّجه حنو وجهة الغري، واألخذ والطمأنينة واالرتياح كّلها معان لغوية جتمع بني 
مصطلح التقبل، وهذا ما يدل على ميل الّنفس بعد التلقي واالستقبال مث حيدث الرضا والقبول، وهي معان 

عىن التلقي يف قضية األخذ واملوافقة ال الرفض، وهذا ما جيعلنا نتبني قرب تتقارب وتتفق مع الدالالت اليت مّيزت م
 .الداللة اللغوية بينهما

شابه بينهما، هنا فرق البد أن نكشف عنه؛ فالتلقي أوسع من االستقبال أو باألحرى وبقدر ما يوجد التّ  
ه أم تقابله بالرفض، ورمبا ال هل تقبل: القبول؛ فحني تلقيك لكالم ما هو أّنك تستقبله ولكن نطرح سؤال

مير مبراحل منها حلظة التلقي الذوقي وفيها »تستقبله، وهذا من منطلق رفضك؛ فتقبل املتلقي للّنص األديب 

                                                           
، (د،ت)، (د،ط)، دار الغرب للنشر والتوزيع، (ملتعددمن املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي ا)حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن. د -1
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 .12، ص(قبل)، مادة (11)ابن منظور، لسان العرب، ج -2
  .12املصدر نفسه، ص -3
 .10املصدر نفسه، ص  -4
 .60املصدر نفسه، ص  -5
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 .60، ، ص(قبل)، مادة (11)ابن منظور، لسان العرب، ج  -7
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،  وهذا األساس خترينا 1«يستشعر مجالية النص والثانية حلظة التأويل االسرتجاعي وفيها يتم استجالء املعىن واملبىن
 .ي التلقي؛ فبعدما يتلقى القارئ العمل األديب حتدث ردة فعل إّما بالقبول أو الرفضمصطلح التقبل كخطوة تل

فالنص األديب أثناء مرحلة التأثري على القارئ يقوم بعملية االيصال بصورة تعبريية يتم فيها إبراز رأي  
واصطفاه فهو واف، وما  وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله »املتلقي يف قبوله بالنص أو رفضه؛ 

، وحنن نبحث عن وضعية الَقبول اليت على أساسها نبحث يف تلك املبادئ اليت فّصلت 2«جّمه ونفاه فهو ناقص
شيئا ذا خصوصية ترتبط بالذات ال باملوضوع ساعتها يكون األثر ملكا " الناتج"عندها يكون  »فيها نظرية الّتلقي

ن هنا وضعية القارئ  اجتاه ما يستقبله من العمل األديب وكيفية تلقيه له من ، فُتعرف م3«هلا، وتكون هي ركنا فيه
 .خالل مظاهر ما يبديه من ردة فعل يبدو فيها استحسانه ملا تلقاه وتأثره

ومن خالل املفاهيم اليت تتعلق مبفهوم التلقي تتبني اشكالية ضبط املصطلح اليت جتعلنا نتساءل ما إذا كانت 
واحدة وهو القارئ أم مصطلحات متعددة لنظرية واحدة، وهذا ما يتضح من خالل إشكالية نظريات هلا وجهة 

هو األكثر ( التلقي)تعدد املصطلحات وضبظها السيما فيما خيص الرتمجة، ورغم كل هذا التعدد فإن مصطلح 
املصطلحات األخرى شيوعا يف األوساط النقدية على اعتبار أن مسمى النظرية هو نظرية مجالية التلقي، أما عن 

فإهنا ترد ضمن هاته النظرية واملفاضلة بينها هو ما ميثل جزءا من االشكالية املتعلقة باملصطلح باإلضافة إىل حداثة 
 .   النظرية اليت تعد سبابا وراء عدم ضبط مصطلحاهتا يف معظم املعاجم النقدية، وهي كما هو موضح يف املخطط

 
 
 
 
 

باحث يف نظرية التلقي، بالنسبة للتعدد املصطلحي، واملتتبع للدراسات اليت أولتها وهي اشكالية مير هبا كل 
اهتماما ليقف عند هاته احلقيقة حيث لكل منها مصطلحا خيتلف عن اآلخر، وحىت إذا ما وفقوا عند مسألة 

يكي يف دراستها عن التفريق فهناك لبس، واألمر حيتاج إىل الدقة والضبط، وهذا ما فصلت فيه الدكتورة فاطمة الّب 
؛ ألن كثرة املصطلحات تعود إىل االختالف اجلذري بينها على أساس 4(قضية التلقي يف النقد العريب القدمي)

اختالف النظريات أو املنهج أو إىل ترمجة املصطلح وكل ناقد ووجهته يف البحث عن املرادف األجنيب، وهذا وارد 
فأول ما نواجه بأزمة مصطلح حادة ال »ىل العربية يف النقد العريب؛ ومشكل بالنسبة ألي مصطلح أجنيب يرتجم إ

                                                           
( 2)، اجمللد(4-1)شيماء خريي فاهم، إشكالية التلقي عند ابن طباطبا يف كتابه عيار الشعر، جملة القادسية يف االداب والعلوم الرتبوية، ع -1

  .22، ص 6002
  .60ه،ص 1462-م6005، (6)لبنان، ط -عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بريوت: حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، شر -2
  .110، ص (من املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي املتعدد)حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن. د -3
  .41فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، ص .د -4

 مصطلح التلقي

 استقبال تقّبل تأثري قراءة استجابة
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ترجع إىل فقر يف املصطلح األديب أو اللغوي أو ندرته بل تعدده وختمة الساحة من ناحية، وإىل التداخل الواضح 
ق على املصطلح ، والعّبة باألصل إذا ما مّت االتفا1«أو اجلوهرية من ناحية ثانية" املفاتيح"بني بعض املصطلحات 

يعتّبان من باب تعدد ( التلقي ونقد االستجابة)األجنيب فيمكن ضبطه يف العربية، وترجح الدكتورة أن املصلحني 
 .      2األمساء مامام ال توجد حدود فاصلة بينهما

 ومنطلق عملية القبول لدى القارئ مع املديح النبوي يتمثل يف الغرض الشعري يف حّد ذاته، واملوضوع 
ويف الّسياق الديين املشرتك بني املبدع واملتلقي ومدى عظمة املكانة  الذي يعىن به، واملتمثل يف حضرة الرسول

احملمدية يف نفسيهما واخلصوصية اليت ينفردان هبا فيما خيّص احلنني املغريب للمقام احملمدي يف األراضي املقدسة 
دوما يتوشح بعاطفة اجتاه املوضوع، حتمل إليه شيئا من لذلك كان االستقبال »ومشاعر احلّب واالشتياق، و

خصوصية الذات، وتعمل هذه اخلصوصية على تكييف األثر وفق مطالبها حىت تتمكن من مبادلته احلوار احلميمي 
؛ ألن التكييف كما يرى الدكتور حبيب مونسي إعادة خلق تأخذ بعني االعتبار متطلبات 3«الذي يتخلل كّل بناه

ارئة انطالقا من التسخريات الفنية واجلمالية ملدح هاته القداسة الدينية واستقباهلا من طرف املتلقي الذي الذات الق
 .  يبدي هلا استعدادا  فتحصل االستجابة بالَقُبول إلنتاجية تقبلية مجالية مستمرة

 
 
 
 
 

يل الذي ينظر إىل العالقة وكل ما رأيناه من مفاهيم لغوية ختصهما مل نقف على ما يشري  إىل البعد اجلما
واملتلقي  Theory Receptionبني الّنص والقارئ، وهذا ما تعىن به نظرية التلقي واالستقبال 

Receptive  يف الدراسات النقدية املعاصرة، وحىت يف املعاجم احلديثة ال يوجد ما يدل على مصطلحات هاته
ا فيها جلمالية التلقي أو نظرية التلقي؛ ألن  النظرية كما رأت الدكتورة عزيزي السعدية، وال وجود هل

باالجنليزية وال تستعمل إال يف جمال الفندقة إال مع املعاجم  Receptionبالفرنسية و Réceptionكلمة
األملانية اليت تداول عندها هذا املصطلح مبنظور مجايل أفردت له مفاهيم خاصة به متصلة مبفهوم مجالية التلقي 

 .4هبذا قد اكتسب مفهوما نظريا جديداوتاريخ التلقي، و 

                                                           
  .102م، ص 6001أغسطس -ه1466املعرفة، الكويت، مجادى األوىل  ، جملة عامل(حنو نظرية نقدية عربية)عبد العزيز محودة، املرايا املقّعرة،. د -1
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وهذا طبعا من منطلقات النظرية النقدية اليت كانت بأملانيا منذ ستينات القرن العشرين بفضل جهد مجاعي  
، فبدأت على تطور مواضيعها Konstanz School of Literaryملدرسة كونستانس للدراسات األدبية
عملية جدلية تتم فيها دائما احلركة بني اإلنتاج والتلقي بواسطة »ء حيدث يف اليت تعىن بالتأريخ األديب باعتباره إجرا

الذي يتم عن طريق ثالثة عناصر تفعل من العمل األديب، وهي املؤلف والعمل األديب  1«التواصل األديب
فضا تأويال استجابته للعمل األديب بطرق متنوعة إعجابا أو ر ( املرسل إليه)واجلمهور، ومن شأن العنصر الثالث 

ملضمونه أو استغرابا بشكله، وله أن يستجيب للعمل األديب فيدخل معه يف جتربة إبداعية جديدة من خالل ما 
 .بفرضه العمل وما يكمله املتلقي

يستخدم مبعىن ضيق لإلشارة إىل جمموعة من أصحاب النظريات املتعلقة باستقبال أو تلقي »ولذلك 
كما يستخدم مبعناه األوسع لإلشارة إىل نظريات خاصة   -موعة من األملانومعظم هذه اجمل-األعمال الفنية، 

، وكان من أبرز منظريها الذين ارتبطت أمساؤهم 2«بتذوق املشاهد أو القارئ أو السامع لألعمال األدبية أو الفنية
ان مصطلح االستقبال هبا هانز روبريت ياوس وفولفجانج إيزر وكارهلاينز سترييل وهارالد فاينريش وغريهم، وقد ك

 .واالستجابة والتأثري من املصطلحات اليت تصب يف املضمار اجلمايل لكلمة التلقي
وهذا ما يّبز إشكال ضبط املصطلح وما تستهدفه هاته النظرية بالنسبة لألدب، باإلضافة إىل أن الصعوبة  

ها علوم االتصال احلديثة وما يهم املصطلح يتوزع على حقول علمية متعددة يف مقدمت هذا»تكمن كذلك يف كون 
، وبشكل أو بآخر 3«الرسائل اإلعالمية غري أن ما جيمعهما هو البحث عن األثر الذي ترتكه العمل يف شخص ما

جتد يف نظرية التلقي ما يعينها من هاته احلقول على حتليل ظاهرة التلقي اليت حيدثها التأثري األديب على القارئ 
 .لتعمل على نظرية التواصل األديبومدى التفاعل بينهما 

أن التلقي مبفهومه اجلمايل »يرى ياوس Receptionلقي ويف حماولة حتديدها وضبطها ملصطلح التّ 
ينطوي على بعدين منفعل وفاعل يف آن واحد، إنه عملية ذات وجهني أحدمها األثر الذي ينتجه العمل يف القارئ 

، ولذلك فإن مصطلح التلقي حيتمل معان تشمل 4«... أو استجابته لهواآلخر كيفية استقبال القارئ هلذ العمل 
مبعىن ردة الفعل اليت حتصل خبلق  5«تلقي و استيعاب جمموعة من املعطيات  »مفهوم االستقبال أو التبادل، وهو 

 تقبال، التأثري الذي حيدثه النص األديب مث يظهر األثر على املتلقي الذي من شأنه خلق مجالية التلقي واالس
وهنا تتضح مصّوغات مصطلح التقبل يف الدراسة إىل نّية القبول بعد التلقي ألننا نتعامل مع النص املدحي 
النبوي الذي ال يتوقف عند مسألة التلقي واالستقبال وإمنا وضعية التقبل الذي يفرتض معها التأثري بالرضا والقبول 

                                                           
 -ه1412، (1)رشيد بن حدو، منشورات االختالف، ط. د: هانس روبريت ياوس، مجالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األديب، تقدمي وتر -1

  .110م، ص 6012
 .00، ص 6001، (6)لوجنمان، ط -للنشرحممد عنايب، املصطلحات األدبية احلديثة، الشركة املصرية العلمية . د -2
 .15، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -3
  .110، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -4
5-  Oxford Advanced Learner’s Dictionary,Dictionary of Current English Sixth Edition, p:1103. 
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، 1«عنصرا فاعال يف إنتاج اجلمالية، ومن مث يف إنتاج الّداللة»ال الرفض من طرف اجلمهور، فيصبح املتلقي هبذا 
وهذا ليثبتوا عنصر اجلمالية يف هذا االجتاه النقدي الذي يهتم بفعل التلقي يف سريورة ممارساته اجلمالية للنص 

لية التلقي نزوع إدراكي يتهّيأ الستقبال املوضوع اجلمايل عّب حتويالت ضرورية تتحقق من خالل عم»األديب؛ فهو 
، بذلك يكون املتلقي عنصرا مهما يف الكشف عن مجاليات العمل األديب يف نظر نظرية 2«يف أبعادها املختلفة

 . مجالية االستجابة عند القارئ
ففكرة اجلمال مرتبطة بإحساس وشعور املتلقي، وإذا ما أيقظ العمل األديب شعورا بالرضا والفرح فإنه يعتّب 

صدمة إلدراك »ملتلقي إذا ما شعر هبذا الشعور يف إبراز ما يسمى بالتأثري اجلمايل الذي يعتّب مجيال، وتلك مهمة ا
، وهذا ما حيدث 3«حتدث عند إدراكنا للتقابل بني خصائص املوضوع اجلمايل وتفاعالهتا مع اخلّبة الذاتية للفرد

ي ينتظر من يتحسسه وجيّس نبضه؛ انطالقا من معايري اجلمال اليت يتم االتفاق عليها فيحدث حكم مجايل كل
البّد من االتفاق  5، وحيدث على أساس ثقايف4«حكم ضروري ألنه يستحضر حّسا مشرتكا عند مجيع الناس»فهو

 .عليه وإدراكه
جمموعة معينة من املعتقدات حول »وإذا ما وقفنا عند مفهوم اجلمالية فإهنا أوسع مما مفهوم اجلمال؛ ألهنا 

، وهذا ما يتحقق يف العمل األديب الذي يتلقاه املتلقي، كونه فن أديب ينماز 6«تها يف احلياةالفن واجلمال ومكان
مبقاييس مجالية هلا عالقة باحلياة واملرجعية اليت ميتلكها املؤلف اجتاه موضوع هذا الفن ويشرك فيها املتلقي، ولذلك 

باجلمال وال حىت اجلمالية، ولكنها تعين ذلك فإن ما يقصد جبمالية التلقي ليس ما اتفق عليه من مفاهيم خاصة 
التوجه النقدي املتوجه للقارئ يف تفاعله مع العمل األديب والبحث عن سريورة ممارسة اجلمالية اليت على أساسها 

 .    تتوضح مسات هذا العمل
ة اجلمالية ولذلك أردفت الدراسة مبصطلح اجلمالية اليت حتيل إىل السؤال املهم واملهمل يف فهم الظاهر 

مبعىن أن النظرية تنظر  7«كيف نفهم الفن بتمرسنا به بالذات؟»للتلقي على رأي ياوس وهو يستفسر عن 
، وتفاعله مع من حيدثها على أرض 8«ليست خصوصية يف اجلميل ولكن يف عالقات تلقيه»للجمالية على أهنا 

 .النظرية يف اهتمامها بفعل تلقي النص األديبالتجربة التواصلية بني أقطاب العملية اإلبداعية، وهذه تطلعات 

                                                           
 .54، (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -1
  .110حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن، ص . د -2
ركز القومي للرتمجة،  جمموعة من أساتذة علم االجتماع، امل: مسيث، موسوعة علم اإلنسان، املفاهيم واملصطلحات اإلنثربولوجية، تر -شارلوت سيمور -3

  .110، ص 6001، (6)ط
 .12، ص 6010، (1)يادكار لطيف الشهرزوردي، مجاليات التلقي يف السرد القرآين، دار الومان للطباعة والنشر والتوزيع، ط. د  -4
  .110املرجع نفسه، ص  -5
  .624، ص (د،ت)، (1)، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط(1)عبد الواحد لؤلؤة، مج. د: ف جونسون، اجلمالية،  املصطلح النقدي، تر.ر -6
 .101هانس روبريت ياوس، مجالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األديب، ص   -7
  . 54م، ص 6001، (1)األردن، ط -بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان. د -8
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اليت قامت على رفض ما كان سائدا  Aesthetics Receptionوذلك من خالل مجاليات التلقي 
يف النظرتني الشكالنية واملاركسية مركزا على دور املتلقي يف إنتاج املعىن، وذلك مع الباحثني فولفانج إيزر 

Wolfng Iser  وياوسHans Robert Jauss  اللذين عمال على تشكيل النظرية األدبية بالعالقة بني
النص واملتلقي، وهذا من خالل اإلجراءات النقدية اليت متثلت يف القارئ الضمين وأفق التوقعات وغريها من 
اإلجراءات اليت  تتعامل مع قارئ نشط وإجيايب بدل من أن يتعرف على املعايري اجلمالية للنص األديب يساهم يف 

 .إنتاجها وخلقها ومن التلقي السطحي إىل الفعم النقدي
فيتوضح مشروع مجاليات التقبل يف الدراسة من خالل القارئ و تلقيه للنص املدحي النبوي اجلزائري يف 
القدمي؛ وعّب التواصل بني القارئ والعمل األديب حيدث الّتلقي، وهي مرحلة تؤدي إىل حالة الّتقبل اليت حتدث 

فلم يتوقف احلديث يف مجالية الّتلقي عند الّذات إزّاء »يصنع التأريخ وليس جمرد انفعال وفقط؛  للقارئ وهو
املوضوع اجلمايل، وإمنا يسارع لدراسة مستويات التلقي آخذا يف اعتباره مستويات اجلمهور الثقافية واستعدادهتم 

اءة بكل قواعدها وعناصرها اليت تثري التفاعل ، وهو االجتاه الذي ينظر للتلقي علما يفسر عمليات القر 1«الشعورية
 .بني القارئ والعمل األديب

، جعلنا وحديثنا يف الدراسات السابقة عن تسخري الشاعر للجانب الفين واجلمايل يف مدح الرسول  
وعظمته بطريقة  غرضني؛ األول منهما للتعبري عن مقام الرسول نستنتج أن ملقاصد الشاعر يف مدحه للنيب 

فنية، والثاين حىت حيمِّل القارئ على أن يستشعر إحساسه اجتاه احلبيب املصطفى، ويشركه يف جتربته املدحية 
النبوي حىت يستميل عواطفه وأحاسيسه، فيستقطبها بطريقة مجالية ينبهر هبا ويستمتع، فيتقبل ما استقبله من هاته 

وتأثرمها به،  فيحدث بذلك التأثري والتأثر  ولالتجربة، وينسجمان يف سياق واحد من خالهلما حّبهما للرس
 . واالنفعال، وهذا سّر انتقاء مصطلح التقبل

 مسرية القارئ املتقبل مع العمل األديب. ب
يف اعتقادنا أن أول مهمة للقارئ املتلقي كانت يف أول بادرة جلذب القارئ وتلقيه، كانت ملا تتبعت األذن 

مية، وذاك االيقاع املوسيقي للطبيعة حتت وقع خطى اجلمال يف صحراء العرب حتت إمارة الذوق تلك اآلثار النغ
فوق الرمال، هنا جذب هذا التناغم العريب حىت يصرّيه وقعا موسيقيا شعريا بإمضاء رجزي، وهو حيدو حدو النوق 

قطع صويت إيقاعي الرجزاء، وهي ترجز يف حتركها وسكوهنا مث حتركها وسكوهنا مت حتركها وسكوهنا جمملة ذلك يف م
 .على بساطته حيدث تناغما موسيقيا

فهم حني يتحدثون عن نشأة الشعر العريب ينسبون »ويف األغلب هي حقيقة تنسب لنشأة الشعر العريب؛  
هذه النشأة عادة إىل توقيع اجلمال يف الصحراء وعلى وقع خطاها فوق الرمال، ويربطون بني حداء اإلبل ووزن 

نقر أن حىت بدايات الشعر كانت حمصلة ارتياح األذن وشدِّ الّنفس هلاته احلركة الطبيعية  ، ما جيعلنا2«الرجز
                                                           

  .116ت املعىن، ص حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليا.د -1

- 
2
 .1156، سنة(6)إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية، مطبعة اجنة لبنان العريب، ط  
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الصحراوية بتعاون مع الناقة، وهي تشكل جتربة تناغم جسدت ايقاعاته يف شعر على حبر الرجز، ومبا أن الشاعر  
 .كان أهال لذلك كانت له أولوية التصيري الشعري

النص اإلبداعي؛ فحني ترجم الشاعر هذا الوقع التناغمي الطبيعي لوقع  من هنا تبدأ حكاية القارئ مع
تناغمي مجايل فين كان الوقع فيه أعمق وأشد على النفوس، وقبل ذلك كان الوقع عليه أسبق بصفته قارئا مّثل 

ال يستطيع أن يبقى  جتربة املتلقي املستقبل املتقبِّّل، والطبيعة شّدت نفسه وجعلته ينفعل بطريقة مجالية جتعله متذوقا
أي  1«ويوم اهتدى العريب إىل الرجز ُوجد له شعر صحيح»مكتوف األحاسيس دون يستمتع مبا هو فوق الطبيعة 

 .مبا جيب أن يكون
ال ننكر أن مالبسات البيئة لعبت دورا يف تفتق ذاك الدور التقبلي للمتلقي يف اجلاهلية، وهي ختّبنا مبا فعله 

نفوس العرب، وإنّه أمر البّد من ذكره ألنه أسهم مسامهة فّعالة يف مساعدة التلقي على  الغناء بشهرة الشعر يف
الظهور من خالل الّسماع واإللقاء وخاصية الشفاهة اليت مّيزت العصر وقد ساعدت على ذلك، فلم يكن للكتابة 

مر الذي جيعلنا نتوقف عند وجود، وأّن كّل ما وصل من علوم وفنون هلذا العصر كان عن طريق الشفاهة، وهو األ
ما تتطلبه من أدوات إلقائية تعزز عند القارئ املتلقي كل مظاهر االستعداد لالستقبال والتقبل، فيحضر الّسماع 
الذي حيتاج إىل قوى تأثريية انسجامية لينجح االستيعاب واحلفظ، ولذلك كان أمر املتلقي الساّمع يف األدب 

 .اع املباشر يف املواقف االجتماعيةالعريب  مرتبط باإلنشاد والّسم
فالعريب وهو يقوم مبهام االسرتزاق يف الطبيعة يغين للرتويح عن النفس ويريح الناقة الالغبة حاثا إيّاها على 

فما كانت األلفاظ عند العريب جمرد أصوات »املسري وهو يعتقد أن يف ذلك سحر يعني على استمرار العمل؛ 
وهنا ال  2«ت وسائل حامسة للتأثري يف سامعيها، ويف اجتذاب من خياطب هبا أو تغىن لهيقذفها اللّسان، إمنا كان

شاعرا صاحب دراية وعلم وكان له يف رأيهم معارف سحرية »حمالة للتلقي دور وحضور، وكان صانع هذه األغاين 
شوهنا ملا فيها من سحر وملا خارقة للعادة، وكانوا جيلون تلك األغاين وخيشوهنا ؛ جيلوهنا ألهنا زخرف احلياة، وخي

؛ فاألداء الصويت أسبق من الكتايب، وهذا ما يناسب وضعية إرسال الشعر إرساال مباشرا 3«...فيها من قوى خفية
يف ذلك العصر ومتطلبات ظروفه كاملفاخرات واملنافرات والدعوة للصلح أو احلرب واجملالس واألسواق حيث مييل 

 .4ه عن طريق الروايةاجلمهور إىل تقبل الشعر ومحل
 

                                                           

-
1
 ،(د،ت)، (د،ط) لبنان، -،بريوتاحلكمة ، دارمن العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلحري ديب عند العربطه أمحد ابراهيم، تاريخ النقد األ. أ  

 .1ص
2
 .1، صاملرجع نفسه - 

3
 .1صاملرجع نفسه،  - 

4
-سبتمّب،ه 1410 شوال-رمضان ،(ديوبند) العلوم دار عن الصادرة الشهرية الداعي جملةمقال فاطمة الوايل، املتلقي السامع، .أ، ينظر - 

  www.darululoom-deoband.com/arabic :املوقع ،1-10:  لعددا م،6001أكتوبر
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وعليه فإن القارئ يعمل على استغالل األداء واستحضاره معه مستمتعا بكّل ما من شأنه أن يدعو للتقبل 
، ولذلك يسعى الشاعر ال النفور بأذن تواقة للتناغم الفين فتنفعل نفسه وهتيج، وذوق مهّيئ لتقبل مجاليات الشعر 

ال سيما ما يرتبط بالتأثري الصويت،  للتأثري عليه، تربط بينه وبني اجلمهوريف البحث عن كل ما هو فين يراه وسيلة 
ألن لإلنشاد والغناء مزية تزيد للشعر قيمة مجالية،  ؛وهذا ما طبع عليه العرب من مساع الشعر وكذلك القرآن الكرمي
 . ل وتلقي النصوكل ما حدث كان كفيال أن يصاغ يف نظرية تعىن جبمالية التقبّ 

فعّّبوا عنه بإلقائه »ء كما رأى شوقي أساس تعلم الشعر عند العرب وارتبط به عند أقدم شعرائه؛ فالغنا
تعلقت به النفوس  1«باإلنشاد، ومنه احلداء الذي كانوا حيدون يف أسفارهم وراء إبلهم، وكان الغناء شعبيا عاما

وموقفها إزاء احلوادث، وأهّنا  وتردده كل وقت وحني، وأن العرب أجادت فن القول حىت تعّب عن إحساسها
تشبتت بالشعر أكثر نظرا ملا يتميز به من قدرة اإلقناع والتأثري يف النفوس جبمال موسيقي يأسرها ويأخذ بلباهبا، 

 .فكانت صلته متينة بالغناء ما دام للوجدان والذات
على اعتبار خماطبته للوجدان  والباحث يف مسألة السبق واالنتشار بني الشعر والنثر يتبني أهّنا كانت للشعر

واملرجح أن الشعر سبق النثر نشأة وظهورا ألن األول خياطب الوجدان والثاين »وبقاء أثره يف النفوس لسرعة حفظه 
ويف الشعر لذة سحرية، تأيت من الوزن والقوايف املساعدة على إنشاده أو الرتمن به، ال توجد قط يف الشعر ...العقل

 .اعد أمر تلقيه، ومن خالل هذه املقارنة نضيف أنه أسبق لفعل التلقي و التأثري على القارئ، وهذا ما س2«اجلاف
ويبني الدكتور حممد مبارك أن العرب متّيزت مبيزتني ختتص هبما يف نظرية التلقي األول القرآن الكرمي ألنه  

ناس والنخبة املثقفة  بتلقي النص فكان القرآن صدمة على مستوى التلقي، فانشغل ال»يتلى وحيتاج إىل اإلنصات؛ 
إذ إن االنشاد والغناء »، والثانية كانت يف الشعر الذي يتميز مبيزة اإلنشاد؛ 3«القرآين، وأين يكمن اإلعجاز فيه

، حيث جتتمع كل مظاهر العملية اإلبداعية اليت ختلق صورة 4«والشعر جيمعهما جامع واحد هو التلقي الشفوي
 .ملتلقي وتفاعله مع النص امللقىالتلقي بني املتكلك وا

وملا نتتبع حكاية املتلقي لنجدها كذلك مرتبطة باألعراف اجلاهلية اليت سنَّها الّنظام القبلي يف شاعره 
فكانت القبيلة من العرب إذا نبغ شاعر أتت القبائل فهنأهتا، وُصنعت »واحتضانه له يوم النبوغ والفحولة؛ 

 ألعراضهم، باملزاهر كما يصنعون يف األعراس، ويتباشر الرجال والولدان؛ ألنه محايةاألطعمة، واجتمع النساء يلعنب 
 أو فيهم، ينبغ شاعر أو يولد، بغالم إال يهنَّأون ال وكانوا بذكرهم، وإشادة ملآثرهم، أحساهبم، وختليد عن وذبّ 

                                                           
 .111،ص(0)، دار املعارف مبصر، ط(العصر اجلاهلي)ألدب العريب شوقي ضيف، تاريخ ا. د - 1

 .61، ص1114اجلزائر -زبري دراقي، املفيد الغايل يف األدب اجلاهلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون.د 2-
  .116حممد مبارك، استقبال النص عند العرب، ص . د -3
  . 110املرجع نفسه، ص  -4
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على النفوس حني الدود والدفاع عن ، وهبذا عرفت مكانته الكبرية والعظيمة ملا هلا من وظيفة التأثري 1«تُنتج فرس
 .العرض واإلشادة باحلسب والتذكري باألجماد يف مواقف القرع

لفرط حاجتهم »يفصل يف أمر العرب، وهم يفضلون الشاعر على اخلطيب، وذلك ( ه222))واجلاحظ 
فرساهنم وخيّوف إىل الشعر الذي يقّيد عليهم مآثرهم ويفخم شأهنم ويهّول على عدّوهم ومن غزاهم، ويهّيب من 

، ويف قوله ما يستدعي العالقة بني النص والقارئ املتقّبل من خالل التأثريه عليه؛ ففي كلمة 2«...من كثرة عددهم
 .ما يدل على تأثر وانفعال املتلقي" التخويف"و" التهويل"و" التقّيد"و" فرط احلاجة"

جتماعية القبلية واحتاجت ملن هو مؤهل كما أن طبيعة البيئة اجلاهلية اليت استدعت هاته األعراف اال
ملهمة التأثري يف النفوس، ساعدت الشاعر على منحه هاته املهمة من حيث ال يشعر؛ فطبيعة احلياة صعبة صحراء 
قاسية حتمله على الكدح املعاند يف سبيل العيش والبحث عن مواطن الكأل، وهو دفاع عن مكتسبات العيش حىت 

ياة واالستمرار، وهو ظرف جلب كل أشكال الصراع على هاته املوارد اليت من شأهنا ضمان يّوفر للقبيلة عناصر احل
 .االستمرار
فكان أول احلاضرين بوقعه الشعري يف حلبة هذا الصراع الشاعر للدفاع والدود، وكان البد أن يكون وقعه  

فاتسع نطاق الشعر يف اجلاهلية فلم »ر أشد على النفوس حىت يويف مهمته التأثريية والتعبري يف إطار مهمة االفتخا
يبق مقتصرا على التعبري عن اخليال والوجدان فحسب، بل مشل ذكر املفاخر ووصف املعارك وتعداد بعض 

، أي سجل تارخيهم، من أجل ذلك اقتضي أن ينشد يف اجملتمعات ويف "ديوان العرب"احلوادث حىت مسي حبق 
سواق اخلاصة والسواق العامة الكّبى لينشر كل واحد منهم حمامد قومه أو احلفل الغفري، فأخذ الشعراء يؤمون األ

، وحىت ال تذهب هاته املهمة هباء، فقد احتضنت األسواق واجملالس األدبية، وكانت 3«...يدل على براعة نفسه
 .اللقاءات متعة هذا الوقع يف النفوس يف إطار التهذيب والتحسني

باأليام احلركة النقدية عند العرب، فال ننسى الدور العكاظي يف انبجاس  جتدنا كما ذكرنا سابقا مرتبطني 
هاته العالقة، الدور الذي عّبد الطريق ملهمة الشاعر حىت يكشف لنا عن هاته العالقة كوهنا منتدى أدبيا حيضرها  

ن كان النابغة هو كبار الشعراء لينشدوا مفاخر قبائلهم واألجماد، مذيعني ذلك بصورة تأسر قلوب املستمعني أي
 به يفاجأ مبدعا شاعرا »احلكم بينهم يف أيّهم األفضل؟ من خالل التقاليد األدبية اليت تعارفوا عليها، وقد عهدناه 

                                                           
، (5)حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل للنشر والتوزيع والنشر، ط: ، تح(1)ج ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، -1

 .25م، ص 1101-ه1401
 .641ص والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار هارون، السالم عبد: تح ،(1)مج ،والتبيني البيان اجلاحظ، -2
، 1101، األدب القدمي من مطلع اجلاهلية إىل سقوط الدولة األموية، دار املاليني، بريوت، أبريل سنة (اجلزء األول)تاريخ الدب العريب ،عمر فروخ -3
 . 21، ص4(ط)
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 املشهور جملسه يف قعد الذي املتلقي لباس هو جديدا لباسا لريتدي املبدع ثياب وقد غرّي  العكاظية الرواية هذه يف
 .جلمهور احلاضر الذي كان متلهفا لسماع واستقبال ما يأسر قلبه، دون أن ننسى ا1«...يستمع

وتلك املساجالت شاهدة على حضور التلقي من ناحية النابغة حكما واجلمهور منفعل؛ يتلقى مث يعجب  
فنلحظ يف هذا النقد أنه قائم على اإلحساس »باألمجل فيطلق حكمه كقاض تفصل سلطته بني املتخاصمني؛ 

لنفس، وعلى مقدار وقع الكالم عند الناقد، فاحلكم مرتبط هبذا اإلحساس قوة وضعفا، والعريب بأثر الشعر يف ا
حيس أثر الشعر، إحساسا فطريا ال تعقيد فيه، ويتذوقه جبلة وطبعا، وعماده يف احلكم على ذوقه وعلى سليقته؛ 

ليست لديه أصول مقررة للكالم اجليد كما فهما اللذان يهديانه إىل اجليد من فنون القول وإىل املّبَّز من الشعراء، ف
، وهذا ما 2«عند احملدثني مثال، وليست لديه مقاييس يأنس هبا يف املفاضلة بني الشعراء ليس لديه غري طبعه وذوقه

طبقه على الشعراء اخلنساء وحسان بن ثابت واألعشى، وطبعا هي جتربة حتتكم للحنكة واحلكمة األدبية، ويف 
 . دية الكثرية اليت كانت تدور حول الصياغة والفكرة والنظم والقبولذلك األمثلة النق

مبشرا ومكّبا بالرسالة احملمدية بأمر  ومسرية القارئ والّنص حتط الرحال مع رحال اإلسالم ملا جاء النيب
ا مبهمة من هللا سبحانه وتعاىل يف عصر له مالبساته يف التعرف على دور القارئ وتبيان أمر عالقته والنص بدء

اليت اقتضت التبليغ واإلذاع، واقتضت كل وسائل اإللقاء للتأثري يف النفوس فضال عن حالوة معانيه  الرسول 
وطالوة مبانيه، ألنه يعلى وال يعلى عليه؛ ذاك القرآن والوحي الذي نزل عليه، فإّن له قصة أخرى مع القارئ 

 .وكيفية تلقيه
مّثل ذاك القارئ املتلقي الذي جّسد من خالل تعامله معه وتفاعله   مل يقل شعرا، لكنهومبا أّن الرسول 

كّل ما يدل على نباهة ذوقه وإدراكه حلقيقة مهمة الشعر السيما وأن مالبسات العصر اإلسالمي كانت تتطلبه 
لك يف وحتضره وجتهزه أو باألحرى تؤهله أن يكون وقعه أشّد على النفوس ألنه احتيج يف املهمة احملمدية وغري ذ

جمالس الوعظ واإلرشاد، واملواقف كثرية يف ذلك، فنشأته بني أهل الفصاحة والبيان، وقد شهد كيف كانوا يعّبون 
 .عن موقفهم شعرا، أرادت له ألن يكون أفصحهم بالرغم من بياهنم

مرو عن عبد هللا بن ع فانسجم مع ما كان من الشعر حقا ال يراد به باطل وكان الناقد واملتذوق، فروى
، ، حىت أنّه بىن 3«الشعر مبنزلة الكالم، حسنه كحسن الكالم، وقبيحه كقبيح الكالم»: قال رسول هللا : قال

حلسان منّبا يف مسجده لينشد الشعر، وكان يدعوا الشعراء إىل هناك لينشدوه من شعرهم مبديا رأيه طبعا، ويظهر  
بتلك العالقة التأثرية بني النص والقارئ وهو جيسد كله يف مواقف تبهر الباحث وهو ينقب عن كل ما له صلة 

 .تقبله وحسن تلقيه ومواقف أخراة تبني أن التأثري على النفوس يغري جمرى األحداث
                                                           

الغة وشعرية اخلطاب، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيستري يف الب دبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر االسالم،مسرية جدو، عملية التلقي يف اجملالس األ -1
 .55م، ص6000-ه 1461:السنة اجلامعية

 .10، صديب عند العربطه أمحد ابراهيم، تاريخ النقد األ. أ -2
م، 1112-ه1410، (4)حممد ناصر األلباين، مكتبة الدليل، ط: اإلمام أيب عبد هللا حممد بن امساعيل البخاري، صحيح األدب املفرد، تح -3

  161ص
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فما كان بني حسان واملشركني يف تلك احلرب الكالمية قصة تعزز هاته العالقة بني القارئ والنص، وقول 
؛ فحسان 1«اهج املشركني فإن جّبيل معك»: ئه عليهم حني قال لهالرسول له وهو يؤازره مدركا مدى وقع هجا

يف ساحة الوغى، وهو بدوره بتلقيه يرّد عليهم مبا هو أشد؛ فكان  مل يتحمل ما كان يقال عن الرسول 
 .املشركون خيشونه وهذه صورة من صور التلقي تلق آخر

، ره الذي كان يهجو فيه الرسولدم كعب بن زهري، كان هذا حمصلة تلق لشع وملا أهدر الرسول 
اليت من خالل تلقي الرسول هلا " بانت سعاد"مستشفعا بّبدته الشهرية  وحني بلغ األمر زهري، جاء الرسول

وهذا الّلقاء بني الرسول عليه الصالة »وتقبله وتأثره هبا عفا عنه تصديقا لكالمه وإعجابه مبا جادت به قرحيته، 
ج يستطيع البحث تقدميه على االطالق،  ألن عملية التلقي فيه تبدو شديدة الوضوح والسالم وكعب هو خري منوذ 

، وكذلك قصة عبد 2«إضافة  إىل أن مكاهنا حمدد هو جملس من جمالسه الكرمية يف مسجده، ويف زمن حمدد أيضا
فقال  »جب من شعره هللا بن رواحة اليت أوردها ابن سالم يف طبقاته ملا سأله الرسول كيف يقول الشعر؟ وهو متع

فعليك باملشركني، قال : أنظر يف ذلك مّث أقول، قال: كيف تقول الشعر إذا قُ ْلته؟ قلت: كأنه متعجب من شعري
 :فلم أكن أعددت شيئا، فأنشدته، فلماّ قلت

 كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر ** فخّبوين أمثان العباء مىت مىت
 :، فقلت"أمثان العباء"اهة ؛إذ جعلت قومه الكر  قال فكأين عرفت يف وجه رسول هللا 

 فينا النيّب، وفينا تُنزل الّسور ** جنالد الناس عن عرض فنأسرهم
، وهنا تظهر سلطة القارئ من خالل ردة فعل 3«وإيّاك فَ ثَبََّت هللا: فأقبل عليه بوجهه مبتسما، مث قال

ما جيب تغيريه، أليست مبواقف تؤكد أمر التلقي وعلى إثرها استدرك ابن رواحة املوقف الشعري، فغري   الرسول
 . بصور واضحة، واملوقف كثريات جتسد ذلك مع الرسول

قارئ بامتياز وعارف بأحوال الشعر وتذوقه؛ ويبني كيف أن  أثر التلقي  وذلك ما يظهر أن النيب الكرمي
عب بن زهري قصيدته اليت بدأ ك واضح وبشكل جلي جيسد أثر مالبسات البيئة كذلك؛ فأمام حضرة النيب

، حمافظا على التقليد اجلاهلي وهو يف العصر اإلسالمي، ومع هذا (بانت سعاد)استشفعه هبا باملقدمات الغزلية 
ألنه أتبعها باملدح النبوي ليستقطب القارئ، وهو يف حالته احلرجة تلك ويؤثر فيه، وهنا نتبني أن   راقت للنيب

منوذجا غري مقصود طبعا ألولئك الذين سيهتمون باملتلقي، وطرق استجابته »يب كعبا جّسد يف تاريخ األدب العر 
للنصوص الفنية، حيث حبث عن تقنية تساعده على جذب اهتمام السامعني، وتسرتعي انتباههم لكالمه الذي 

ن تغرّي ، اليت بإمكاهنا أ4«...سيوجهه ألناس ناصبهم العداوة وآذى نبيهم الكرمي، فلم جيد سوى هذه الطريقة
                                                           

الشيخ بن عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، دار الفكر : ، تح(5)، ج(1)عبد هللا حممد بن امساعيل البخاري، صحيح البخاري، مجاإلمام أيب  -1
 .21ه، ص 1414-م1114للطباعة والنشر والتوزيع، 

 -
2
  .106، صدبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر االسالممسرية جدو، عملية التلقي يف اجملالس األ 
  .662، 665، ، ص (د،ت)، (د،ط)حممود حممد شاكر، : الم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، السفر األول، شرابن س  -3

-
4
 .101، ص دبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر االسالممسرية جدو، عملية التلقي يف اجملالس األ  
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اآلراء واألحكام، حني ينجح الشاعر يف التأثري وإشراك املتلقي يف التجربة اإلبداعية حبيث يرتك اجملال ليبدي رأيه 
  .وما تراه أفق انتظاره، ومدى تعامله مع العمل األديب

 عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد الشهرية أن يف البيان سحر ويف  الشعر حكمة؛ فعن أّما عن قولته 
 إنّ : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال بكالم، يتكلم فجعل وسلم، عليه هللا صلى النيب إىل أعرايب جاء»: قال
، فإّن يف كلمة السحر واحلكمة ارتباطا كبريا بأمر التلقي وتأثري البيان 1«حلكمة الشعر من وإنّ  لسحرا، البيان من

 .قطاب العقوليف استمالة القلب والعواطف والوجدان واست
يف إبراز دور املتلقي هذه مناذج عن مسرية القارئ والنص، كانت فصوهلا حتكي كيف أسهم الرسول 

؛ حيث كانت هلم ذات املواقف اليت وتوجيه الّنص، وتواصل حكايتها مع الصحابة حبكم تواصلهم مع النيب
فسلطة الرسول الكرمي من »بفنون الشعر وخباياه؛  تثبت عالقة القارئ بالّنص؛ إذ كانوا أهنم كانوا يتذوقونه عاملني

املتلقي االستثنائي تعدت الشاعر إىل باقي املتلقني الذين كانوا يعجبون مبا يعجب به النيب الكرمي من  الشعر 
، فظلت احملافل واجملالس للشعر فيها يستمتع »2الشعر ويستكرهون ما استنكره منه يف حياته وحىت بعد موته 

 .بإلقائه وفيها يتمتع املتلقي مستمعا بسحره ومجاله الفين يف جمالس اخللفاء والشعراء والفقهاءاملبدع 
حّب الشعر ومساعه وتلقيه وكذلك نقده؛ فقد كان أعرف  يأخذ عن النيب فها هو أبوبكر الصديق

أيب بكر اذهب إىل  »من حسان بن ثابت أن الناس بأنساب العرب، وألدل على ذلك حني طلب الرسول 
، وهذا يف رّدهم على املشركني، ومن مظاهر تلقيه للنص الشعري 3«خيّبك مبثالب القوم، مث اهجهم وجّبيل معك

أنه مل يكن يكتف بالّسماع، إمنا كان يبدي رأيه يف الشعر والشعراء، وهذا حني كان يتذاكر الشعر مع أصحابه، 
أحسنهم شعرا وأعذهبم »إيّاه على سائر الشعراء يف قوله أنه فلما ذكر النابغة الذبياين، أبدى إعجابه به مفضال 

 .، وهذا ما يدل على علمه بعامل الشعر وتذوقه له4«حبرا، وأبعدهم قعرا
فكان أكثرهم اهتماما بالشعر وأعلمهم بروايته، وكان حيث على تعلمه ألنه حيفظ تاريخ  وأما عمر 

أن أفضل »، ما يدل على ظاهرة التلقي قوله 5«معرفة فيه وأنفذهم للشعر زمانه أهل أنقد من فكان»العرب، 
، 6«صناعات الرجل األبيات من الشعرية يقّدمها يف  حاجاته، يستعطف هبا قلب الكرمي ويستميل هبا قلب اللئيم

، فرغم قلة جمالسه للشعراء واستماعه هلم إال أن هناك ما يدل على مساعه للشعر وإبداء رأيه   وأما عن عثمان
دنا عثمان بن عفان قول زهري»أنه :لق؛ فقد روي عن ابن األعرايب عن أيب زياد الكاليب قالكمت  :أنشِّ

                                                           
1
 .  11اجلزء السابع، ص( 4)البخاري، صحيح البخاري، مج  - 

-
2
 .100، صدبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر االسالمية التلقي يف اجملالس األمسرية جدو، عمل  
-ه 1404، (1)عبد اجمليد الرتحيين، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط. د: ، تح(2)أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، ج -3

   . 142م، ص1401
  .15، ص (1)ابن رشيق القريواين، العمدة، ج -4

5
 .11ص ، (1)ج ،املصدر نفسه - 
 .161، ص (2)العقد الفريد، ج ابن عبد ربّه، -6
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 وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم                                                                                         **ومهما تكن عند امرئ خليقة              
: وقال النيب : سن زهري وصدق، لو أن رجال دخل بيتا يف جوف بيت لتحّدث به الناس، قالأح: فقال

، وهذه صورة من صور التلقي اليت تدل على علمهم بصنيع الشعر 1«ال تَ ْعمل عمال تكره أن يُتحّدث عنك به
 . وكل ما يتعلق به

مع األعرايب الذي سأله حاجته فلما  فقد كان شاعرا  وعامل بعامل الشعر ومتأثر به، وقصته أما عن علي
مخسني دينارا، وهذا الفعل من علي  دفع له حّلته أنشأ األعرايب شعرا يف ذلك، وملّا فرغ منه زاده اإلمام علي 

أما احلّلة فلمسألتك، وأما الدنانري »يدل على تلقيه وتأثره مبا نظم األعرايب وجّسد ذلك يف ذلك العطاء وهو يقول 
، ويعتّب بذلك كّرم هللا وجهه قارئا متأثرا مبا 2«"أنزلوا الّناس منازهلم:"يقول مسعت رسول هللا  فلحسن أدبك،

 . قاله األعرايب وأعجب فجازاه مبا يستحقه
وبعد التمازج الثقايف الذي شهده العريب طرأ على الشعر مسات فنية جديدة وتأثر بالنزاعات املذهبية 

، وباتت االستجابة رهنا لالنتماءات والنوازع، وبذلك اختلفت نظرة التلقي بعدما  والسياسية والفكرية والعقائدية
كانت للدم والعصبية أصبح حيكمها التحزب السياسي، وبالتايل وجد املتلقي مسرية أخراة تغري من خالهلا 

اليت اكتسبت  وانطالقا مما يقتضيه السياق الشعري والظروف احمليطة به، كما يالحظ ذلك يف األغراض الشعرية
 .     3طابعا جديدة بتغرّي األوضاع كما يف غرض املدح وغرض الغزل والتصوف وغريها

 التلقي يف الدراسات النقدية العربية والغربية. ج
 :مالمح الّتلقي يف الّنقد العريب القدمي. 1

ة القارئ يف عملية اإلبداع ال خيفى أمرها عند رّواد احلركة النقدية العربية فإن هلم اجتهادات تشري إىل أمهي
الفين، لقد كان مّههم النقدي خلق الكمال اجلمايل يف اإلبداع من خالل البحث عن ضوابط صنع اجلودة األدبية، 
ومن خالل التنقيب عن مواطن املتعة واالستقطاب والراحة يف التعبري وإخراج املكنون وما خيتلج يف الذات 

الذات الفردية واجلماعية حني وجدت أن لألدب رسالة يف التأثري ووظيفة يف  اإلنسانية  يف حماولة منها لتغيري
 .األرحيية الفنية

فكانت هّبة نقدية البّد منها ألّن ما كان عند العرب من إبداع السيما يف ديواهنم الشعري يستحق ذاك 
ل الفين الذي كان من شأنه              العناء النقدي ألهنم وصلوا به إىل املراتب العليا من التناسق واالنسجام واجلما

بال شك استقطاب الذائقة وبالتايل الشغف به وطلب املزيد، وهذا ما يتطلب مسؤوليات نقدية أخذت على عاتق 
رّواد احلركة النقدية العربية القدمية، وانطالقا من تلك الضوابط اليت خّصصوها حلسن الشعر وأناقته الفنية سنجّس 

 . لقي وحقه من ضبطهم وتقعيدهم للعمل األديبنبض أمرهم للمت

                                                           
  .455، ص (د،ت)، (د،ط)لبنان، -، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت(10)أبو الفرج األصفهاين علي بن احلسني، كتاب األغاين، ج -1

-
2
 .61ص ،(1)ج العمدة، رشيق، ابن  
  .  146-114عند العرب، ص  حممد مبارك، استقبال النص.د -3
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وحني نرجع إىل املصادر فإن أّول مظهر الهتمامهم بالشعر من حيث التعريف وتوضيح مفاهيمه ومساته 
الفنية والبحث يف مواطن مجاله، أّن عّظموه ومنحوه املكانة، وبينوا حقيقة أمهية وجوده يف حياة العريب من املهام له 

، وأّي مهمة 1«ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون وإليه يصريون»الطبقات يراه أنّه  ولصاحبه، فصاحب
أعظم من أن حيوي العلوم ويتضمن احلكم، وهو املصدر ونبع حياهتم العقلية واملدافع عن األعراف واآلداب 

 فحاجة كذلك ذلك كان فإذا  ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستنبط آداهبا، ومستودع علومها،»والتقاليد؛ فهو
، وهذا ما يبني 2«شديدة روايته إىل وفاقُته ماّسة إليه علومها يف ناظر أو العرب بلغة متأدبٍّ  واخلطيب وكلّ  الكاتب

 . مدى حاجة العرب للشعر يف حياهتم
وإذا بلغ الشعر هاته املواصل ونال املراتب عند العرب شعرائهم ونقادهم، فكيف كانت أحواله الفنية 

مالية وهو حيوي ويستودع ويتضمن، وما هي تلك السبل اليت جتعل من عامله خاصا يف إحداث املتعة اجلمالية واجل
اليت تفضي للذة والطرب وكذا االندهاش واهلزة واالنبهار والسرور واألرحيية لدى متلقيه آنذاك؟ إّن مدعاة هذا 

لشعورية والتالحم بني عناصرها اتساقا وانسجاما، الكالم تّبز مدى إحكام خطة رسم الشعر الفنية يف التجربة ا
هو رسم يستحضر أدواته الفنية لصنع  الصورة للقارئ وهو يتحدى متسابقا استقطابه وإحداث والوقع واألثر يف 

 . نفسه
 وحىت يصل إىل املبتغى الفين صاحبته العناية النقدية والبالغية اليت كانت تتماشى معه جنبا إىل جنب حىت       

يلتقي مبتلقيه وقد متكن من نفسه يف التأثري عليه، وكانت من مظاهر اإلرهاصات األوىل للعناية النقدية بالشعر 
تلك اليت كانت تقام يف األسواق األدبية  حيث التنافس الشعري على احتدامه وفيه من اجلودة واإلتقان ما يدفع 

دي رأيه من خالل تلك الصور النقدية الشفاهية اليت أبداها املتلقي إىل االستمتاع مبا كان حيدث هناك، وله أن يب
النابغة يف سوق عكاظ وأم جنذب وهي حتكم الشعراء، وهي صورة متنوعة من صور التلقي بدت مالحمها مع 

 .احلضور ومن كانوا هناك نّقادا
ن تلك اليت جتعله وحماولة السبق يف التطرق هلا؛ وذلك حني نّبه إىل صفات الوضوح يف النص واالبتعاد ع 

مث وصل ذلك ...»منغلقا فيحدث النفور ال التقبل من خالل حديثه عن بناء القصيدة العربية ومقدماهتا 
بالنسيب، فشكا شدة الوجد وأمل الفراق، وفرط الصبابة والشوق، ليميل حنوه القلوب ويصرف إليه الوجوه، 

، وهنا إشارة ألمهية املتلقي 3«...النفوس الئط بالقلوب وليستدعي به إصغاء األمساع إليه؛ ألن التشبيب قريب من
عند ابن قتيبة وتبيانه السمات اليت جتذب القارئ املتلقي السامع؛ فالشاعر يستهل قصيده بالنسيب ملراعاة احلالة 

 .    النفسية للشاعر حيث اهلدف إمالة القلوب

                                                           
  .64ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، السفر األول، ص  -1
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء  -علي حممد البجاوي: أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، الصناعتني الكتابة والشعر، تح -2

 .110م، ص 1156-ه1121، (1)الكتب العربية، ط
 .22م، ص6002-ه 1462، دار احلديث القاهرة، سنة(1)ج أمحد حممد شاكر، :بن قتيبة، الشعر والشعراء، تحا -3
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فقد »تلقي لكل ما يتعلق بالنص القرآين؛ وبعد ذلك ظهر اإلسالم وبنزول القرآن الكرمي وجهت عملية ال
، وقد بدت مالحمه يف علوم القرآن ويف الدراسات القرآنية 1«خلق اخلطاب القرآين رؤى جديدة للتعامل مع النص

وما اجنّر عنها من حركة التأليف والتدوين ومجع الشعر ورواياته واالهتمام باللغة وما يتعلق هبا من أساليب البيان 
وهذا بعد الشفاهة اليت كانت تطبع حياة العريب، وهذا ما مّهد الطريق للدراسات النقدية والبالغية اليت  والبالغة، 

 .كانت من األساس يف خدمة اإلعجاز القرآين
ومن خالل ما تطرقوا إليه يف حبوثهم عن املقام ومقتضى احلال وأمهيتهما يف العملية اإلبداعية بني املَخاطِّب 

طلبه الفصاحة لالستمالة والتأثري من شروط خللق التوازن بينهما وتتم مقاصد هاته العملية واملخاَطب، وما تت
اإلبداعية، وهذا ما اشرتكت فيه كل الطروحات، وهي حتاول التقعيد لسمات الفصاحة اليت استحضرت فيها 

 .مكانة املتلقي يف عملية التواصل
شرف املعىن وصحته وجزالة اللفظ واستقامته واإلصابة »وهذا يف حبثهم عن مواطن البالغة اليت رأوها يف  

واملقاربة يف التشبيه والتحام أجزاء الّنظم والتئامها على خترّيٍّ من لذيذ الوزن زمناسبة املستعار منه ... يف الوصف
علماء  ؛ وهذا ما اتقف عليه2«للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعىن وشدة اقتضائهما للقافية حىت ال منافرة بينهما

البالغة يف طرحهم للفصاحة، هذا الطرح الذي استحضر فيه املتلقي واعتّبه مؤشرا لتجسيد مظاهر البيان وتفوق 
املخاطِّب يف إفهام املخاَطب وحسن استقباله بإعتدال كالمه واستوائه، وانتقاء الوزن للتناسب بني األلفاظ 

عري املناسب ملقتضى احلال بينهما واجلدة والصدق يف ومعانيها، واألثر اإليقاعي الذي حيدثانه، والغرض الش
 .، وهذا ما يثبت له صفة الفصاحة 3املعاين

يف معرض حديثه عن الفصاحة والبالغة والبيان أشار إىل العالقة بني ( ه222)وهذا ما اهتم به اجلاحظ
على أن حيضر اإلفهام والتأثري يف  املتكلم واملتلقي، وهو من العلماء الذين اهتموا هباته العالقة يف مؤلفاته وحرص

القارئ يف حماولة من املتكلم يف إشراك املتلقي يف العملية التواصلية مراعيا مقتضى أحواله النفسية، مهتما مبا يدعو 
فإذا كان املعىن شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع بعيدا عن االستكراه منّزها من االختالل »إىل راحته وتقبله 

، وهو هبذا ينّص على تلك القواعد اليت اتفق 4«من التكّلف صنع القلوب صنيع الغيث يف الرتبة الكرميةمصونا 
 .عليها أرباب البالغة والفصاحة، وما يالحظ يف النص أّن تلك الشروط صيغت ألجل استمالة القلوب وانفعاهلا

فإذا  »، (القارئ)تقبلية عند املخاَطبوحسن توظيفها هنا خيلق بعدا مجاليا يعمل على حتقيق هاته املهمة ال
راعى املؤلف الوضوح يف ختري الّلفظ واملعاين وااللتزام جبمال اإليقاع املوسيقي، ساعد على إحداث التواصل بني 

                                                           
 .66ياداكار لطيف الشهرزوري، مجاليات التلقي يف السرد القرآين، ص . د -1
 -براهيم مشس الدين،دار الكتب العلمية، بريوتإ -غريد الشيخ: أبو علي أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي، شرح ديوان احلماسة أليب متام، علق -2

 .10ه، ص 1464 -م6001، (1)لبنان، ط
 . 162، 165و 61، 60حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص   -3
 .01، ص(1)اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -4
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، وذلك يف تأدية مهمة اإلفصاح عن مراد الّنفوس يف شرف املعىن وخترّي اللفظ مبا ال تستكرهه 1«الّنص والتلقي
احلضور الذهين للمتلقي كشرط أساسي لتوجيه الكالم إليه عند اجلاحظ، وهذا ما يّبز أمهية  النفوس، ويفرتض

 . حضور املتلقي يف عملية إلقاء الكالم، وما يدل على ذلك أيضا ما ذكره يف بيانه عن البالغة ومفهومها
فكأّنك :"...قالف»: وقد أوضح كيف أراد عمر بن عبيد أن يبني ماهية البالغة ملا سئل عن ذلك وأجاب

إّنك إن أردت تقرير حجة هللا يف عقول املتكلمني، وختفيف املؤنة على :"إمّنا تريد خترّي الّلفظ وحسن اإلفهام؟ قال 
املستمعني وتزيني تلك املعاين يف قلوب املريدين باأللفاظ املستحسنة يف اآلذان، املقبولة يف األذهان رغبة يف سرعة 

عن قلوهبم باملوعظة احلسنة على الكتاب والّسنة كنت قد أوتيت فصل اخلطاب استجابتهم ونفي الشواغل 
؛ فاجلاحظ يوافقه يف مفهومه للبالغة من حيث أهنا اجلمع بني اجلودة اللغوية واحلسن يف الكالم 2«"واستوجبت

 .وبني حتقيق وصول املعىن واإلفهام إىل املتلقي
فصل )ن عبيد جتد حضور الّنص املتمثل يف كلمة ومن خالل هذا التعريف للبالغة من طرف عمر ب 
املتمثل يف املستمعني واستجابتهم، ويعتّب هذا األخري جوهر العملية اإلبداعية من ( املتلقي)واملخاطب( اخلطاب

استحسان الّسماع )خالل ما جيب على املتكلم الستقطاب القارئ، فكانت دالالته يف النص تتمثل يف كلمة 
، كما يظهر تركيزه على املتلقي حني اشرُتط يف املفهوم التخفيف عنه والتزيني ونفي الشواغل (بةوالقبول واالستجا

 .والتشويش عليه، وإذا حّقق املتكلم ذلك فقد أويت فصل اخلطاب
فمدار »يف موضع آخر يوضح اجلاحظ كذلك يف مقولته أهم املصطلحات املتعلقة بالتلقي، وهي التأويل 

لتبنّي، وعلى الفهم والتفّهم، وكّلما كان الّلسان أبني كان أمحد، كما أنّه كلما كان القلب أشد األمر على البيان وا
؛ فحني (اللغة)، فيحدد أمهية تكاثف األدوار يف توضيح املعىن من خالل تبيان أمر الّلسان3«استبانة كان أمحد

عن إجالء املعىن فإننا بصدد يكون الّلسان أفصح وأبلغ سهل الوصول للمعىن بشكل أفضل، وملا نتحدث 
احلديث هنا عن التفكري والتأويل، ويف القول تبيان ألمهية كّل من الطرفني يف إيصال الرسالة املرسل واملرسل إليه، 

 .ووظيفة املتلقي يف صنع الّنص وإنتاجه ملعان كثرية
توجيه املبدع على  ويضيف اجلاحظ يف بيانه ما يشري للقارئ، ففي صحيفة بشر بن املعتمر ودورها يف

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك »: اإلجادة ساعة التأليف ما يدل على التلقي، وذلك حني قال
، ومن ذلك حضور 4«وإجابتها إيّاك، فإن قليل تلك الّساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن يف األمساع

يريد تعلم فن اخلطابة؛ ففي تلك الساعة ما املتلقي وبشكل غري مباشر يف توجيهاته تلك اليت خصصها إىل من 
 .يدفع إىل حسن االستماع

                                                           
  .10، ص(ط.د)، 6001اإلميان للنشر والتوزيع، شعبان عبد احلكيم حممد، نظرية التلقي يف تراثنا النقدي والبالغي، العلم و . د -1
 .114، ص(1)اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -2
 .11، ص (1)املصدر نفسه، ج -3
 .115املصدر نفسه، ص -4
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يكون معناك ظاهرا مكشوفا، قريبا معروفا، إما عند اخلاصة إن كنت للخاصة  »كما يضيف قائال أنه 
، وإمنا مدار الشرف على الصواب وإحراز املنفعة، مع موافقة ...قصدت وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت

، ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين، ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني ...وما جيب لكّل مقام من مقالاحلال 
، وهنا يراعي أحوال املتلقي يف العملية اإلبداعية سواء أ كان مع اخلاصة أم العامة، فال بد 1«وبني أقدار احلاالت

روري مراعاة املعاين مع موازاهتا وقدرة املستمع واألحوال من مراعاة مقتضيات احلال، وانطالقا من ذلك فمن الض
 . اليت ميكن أن يكون عليها

لقد أدرك اجلاحظ منذ زمن بعيد أمهية املتلقي بالنسبة للعملية اإلبداعية واهلدف من وراء التلقي من خالل 
كثريا ما ترددت أثناء التحدث   للمتلقي؛ تلك العبارة واخلاصية البالغية اليت" مراعاة مقتضى احلال"ما اشتهر به 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار  »:عن البالغة والفصاحة زمن إنتاج النص األديب، وهو يؤيد كالم بشر حني قال
املعاين، ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما، ولكّل حالة 

قدار الكالم على أقدار املعاين، ويقّسم أقدار املعاين على أقدار املقامات، وأقدار من ذلك مقاما، حىت يقّسم أ
؛ إذن فللقارئ أمهية يف جتسيد العملية اإلبداعية يف إطار حتقيق املنفعة 2«املستمعني على أقدار تلك احلاالت

النفسية موضع اهتمامه  فلقد وعى اجلاحظ أبعاد مقولة احلال واملقال، وجعل من القارئ وأحواله»للمتلقي؛ 
، وهذا ما يثبت حضور املتلقي يف البحث عن مواطن الفصاحة والبيان، ومدى إعمال ذلك من طرف 3«الكبري

 .املتكلم ايل يعىن مبكانة املخاَطب وإفراد له املكانة يف العملية اإلبداعية
تقبلية من طرف القارئ، وذلك وهبذا فقد كان يف اجتهادات اجلاحظ ما يعّّب عن حماولة جتسيد العملية ال

من خالل تنبيه املتكلم على العناية به يف املعاين وحسن انتقاء األلفاظ ومراعاة األحوال يف املقامات وعتّبها بعدا 
من أبعاد املتلقي ومؤشرا على حضوره يف العملية اإلبداعية، وهذا ما يّبز مدى أمهية عالقة التفاهم بني املرسل 

فإن العالقة واضحة بني القول احلميل وتأثريه يف نفس مستقبله مع اشرتاط أن »خالل البيان، واملرسل إليه من 
، وبذلك فإن دور املستقبل ال يقل أمهية عن دور الّنص وتلك العالقة بني 4«يكون املستقبل فامها ملا يلقى عليه

خاصة بصنع الفصاحة حسب مقتضيات  املرتاسلني كفيلة خبلق التوازن بينهما انطالقا من حماولة توفري مواصفات
 .   األحوال، واملطابقة ال تؤتى إال بالنظر يف أحوال املتلقي

إىل عملية التلقي بني النص والقارئ يف قبول هذا األخري املعىن املستقيم السليم ( ه322)ويشري ابن طباطبا
وارد على الفهم منظوما مصفى من  الكالم ال»الواضح، وهو مستأنس ومرتاح متقبل، وذلك فيما يوضحه على أّن 

كّد العّي، مقوما من أود اخلطأ واللحن ساملا من جور التأليف موزونا مبيزان الصواب لفظا ومعىن وتركيبا اتسعت 
                                                           

  .110 -112، ص(1)اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -1
 .111، 110املصدر نفسه، ص -2
 .62سرد القرآين، صيادكار لطيف الشهرزوردي، مجاليات التلقي يف ال. د -3
م، ص 6004-ه1465حممد بن علي فرغلي الشافعي، استقبال النص عند اجلاحظ، حبث مقدم لنيل درجة ماجيستري، جامعة أم القرى، . د -4
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، وهذا ما يدل على القبول والراحة واألنس، وهي إشارات 1«طرقه ولطفت مواجلُه فقبله الفهم وارتاح له وأنس به
 .مع القارئ لنظرية التلقي وشأهنا

فإنه البّد من اتباع الشروط اليت تضمن سالمة الكالم وخلوه من التعقيد حىت يصل للفهم ساملا  
ورد عليك الشعر اللطيف املعىن، احللو اللفظ، التام البيان، املعتدل الوزن ،مازج الروج والءم الفهم،  فإذا»مفهوما

، وبالتايل إحداث متعة مجالية جتسد 2«د إطرابا من الغناءوكان أنفذ من نفت الّسحر وأخفى دبيبا من الرقى واش
عامل القارئ وجتربته مع النص ألن لطافة املعىن وحلو اللفظ واتّزانه وبيانه، وهذا من باب فهم النصوص وحسن 

 . تأويلها بطرق متعددة وخمتلفة من خالل جتربة القارئ والنص
ة النفسية منها واالجتماعية واجلمالية، تطرق ابن طباطبا وعن تأثري النص على املتلقي على مستويات خمتلف

فأومأ إىل وقوع »يف عياره وأثرها يف  جتسد االستجابة االنفعالية عند املتلقي وارتياحه للعمل األديب واستمتاعه به؛ 
جتده يفسر قول  ، ولذلك3«السّر اإلبداعي يف القلوب ونفاذه يف األرواح وحتليقه باملتلقي يف عامل اخليال واألحالم

، وهذا ما يؤكد وقوفه عند مهمة الشعر التخيلية اليت تتمثل يف لطافة املعىن ((أن من الشعر حكمة)) النيب
 .وحالوة الّلفظ واعتدال الرتكيب

يف إطار إرسائه أيضا لضوابط الفصاحة والبالغة اليت عنيت ( ه323)ومثله يف ذلك أبو هالل العسكري
إذا كان الكالم قد مجع العذوبة واجلزالة » العملية اإلبداعية مشرتطا على املتكلم أنه عنده مبكانة املتلقي يف

والسهولة والرصانة، مع السالسة والنصاعة واشتمل على الّرونق والطالوة وسلم من حيف التأليف وبعد عن مساجة 
 ملتلقي يقبله متأثرا به، فيوضح أنه، فإذا توفر ذلك يف كالم املتكلم فإن ا 4«...الرتكيب وورد على الفهم الثاقب

قبله ومل يرّده، وعلى الّسمع املصيب استوعبه ومل ميّجه والنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ وتقلق من اجلاسي »
 . ، ويف القبول واالستيعاب من طرف السمع ما يشري إىل مهام املتلقي يف التفاعل مع كالم املتكلم5«...البشع

فإهنا حتتل مساحة كبرية يف رؤياه النقدية؛ ( ه484)ية املتلقي عند حازم القرطاجينوحني نبحث عن أمه
إذ جعله ركنا أساسيا من أركان العملية اإلبداعية، فالشعر عنده إثارة ختيلية النفعاالت املتلقي ودفع حنو »

ذلك يف قوله أن الشعر  ، وذلك بالتأثري يف نفسه وخملفات العمل األديب على سلوك القارئ، ويوضح6«االستجابة
كالم موزون مقفى من شأنه أن حيّبب إىل النفس ما قصد حتبيبه إليها ويكرّه إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك »

على طلبه أو اهلرب منه مبا يتضمن من حسن ختييل له وحماكاة مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن هيأة تأليف 
ع ذلك، وكل ذلك يتأكد مبا يقرتن به من إغراب، فإن االستغراب الكالم أو صدقه أو قوة شهرته أو مبجمو 

                                                           

  .60حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص  -1 
  .66املصدر نفسه، ص  -2
 .22ابن طباطبا يف كتابه عيار الشعر، ص شيماء خريي فاهم، إشكالية التلقي عند   -3

-
 .52أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، الصناعتني الكتابة والشعر، ص  4
  .52املصدر نفسه، ص  -5
  .16يادكار لطيف الشهرزوردي، مجاليات التلقي يف السرد القرآين، ص . د -6
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، فلم يعد اخليال الذي من شأنه أن يؤثر 1«والتعجب حركة للنفس إذا اقرتنت حبركتها اخليالية قوي انفعاهلا وتأثرها
مشاعر يف نفس املتلقي من يصنع عامل التلقي مبفرده بل األمر يتعداه بتظافر مع خيال املتلقي الذي حيدث 

االستغراب نتيجة تلقي العمل االديب، وعليه فإن التخّيل جيمع ما بني املبدع واملتلقي يف الصريورة التقبلية للنص 
 .الشعري

فقد أثار مصطلح التخييل الذي ربطه بالتلقي ألن الّنص يرد على ذهن القارئ من خالل طرق متثل     
بأن تتمثل للّسامع من »فسه، وهذا ما يّبز أفق توقعاته، وذلك املتلقي للمعىن الوارد عليه، ومدى وقوعها يف ن

لفظ الشاعر املخيَّل أو معانيه أو أسلوبه أو نظامه، وتقوم يف خياله صورة أو صورا ينفعل لتخيلها وتصورها أو 
البياين ، وهنا يركز على التشكل 2«تصور شيئا آخر هبا انفعاال من غري رويّة إىل جهة من االنبساط أو االنقباض

 .وأثره على القارئ يف متكني املعىن يف ذهنه من خالل التجسيد والتشخيص
كما يضيف إىل دور املتلقي قضية أخرى متعلقة بالصدق والكذب وربطها مبخيلة املتلقي على اعتبار أن 

ذب؛ منطلق الشعر التخييل ومدى أثره يف نفس املتلقي كمقياس لتقييمه ال على أساس ثنائية الصدق والك
، ألن التخييل من يعمل على خلق التواصل 3«فاملتخييل هو املعتّب يف صناعته، ال كون األقاويل صادقة أو كاذبة»

بني املبدع واملتلقي من خالل انفعاله مع النص الشعري وتأثره انبساطا أو انقباضا بغض النظر ما إن كان ذلك 
 . املتخّيل صادقا أم كاذبا

فيبني أمهية املتلقي من خالل نظرية النظم اليت يّبز فيها دوره يف إنتاج ( ه471)اينوأما عبد القاهر اجلرج 
فإذا بدل  »املعىن املقصود واملشاركة يف خلقه ال احلصول عليه جاهزا؛ وبالتايل فالضية مشرتكة بني املنتج واملتلقي

هذا اجلهد، وخيلص اجلرجاين إىل أن األول جهدا كلبريا يف إلنتاج ما يرمي إليه، فإن على القارئ أن يبذل مثل 
النص اجليد املتكامل يؤدي حتما إىل تعدد قرائه ومن مث إىل تعدد القراءات بل إن التفاضل يف القراءات اليقع إال 

 ؛ 4«يف هذا النوع من األعمال
عىن؛ ألن فشرف املعىن وتعب املبدع على تبيان مقامه يؤيت أكله ملا يردي املتلقي يف شغف الوصول إىل امل 

الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه، ومعاناة احلنني حنوه كان نيلها أحلى، واملزية أوىل، وكان موقعه يف »
؛ وهذا يف إعمال الفكر والبحث يف التأويالت والتفسريات 5«النفس أجل وألطف، وكانت به أضن وأشغف
املعاين املتوقعة لدى القارئ ال تثري شيئا يف نفسه، أما »يت ترى أن املوصلة للمعىن، وهلذا مثيل يف النظرة احلديثة ال

املعاين اليت حتتاج إىل جهد وتفكري وإطالة نظر فتكون غري متوقعة لدى القارئ، ما جيعل وقعها يف نفسه أجل 

                                                           
 .21، (د،ت)، (د،ط)حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، : ج األدباء، تحأبو احلسن حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسرا  -1
 .01املصدر نفسه، ص  -2
  .21املصدر نفسه، ص  -3
 .112، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -4
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تلقي للعمل ، وهذا ما ميثل أفق التوقعات ويؤدي إىل اتساع يف املسافات اجلمالية لدى جتربة امل1«وأعظم وألطف
 .الفين

وقد استفاض اجلرجاين يف إسهام املتلقي ودوره الفعال يف عملية البحث عن خبايا النص، كونه  على دراية 
فاملتلقي عنده يشبه الغواص املاهر، يكد ويتعب بل يبذل قصاره يف احلول واحليلة، »وله معرفة بدفائن الصورة؛ 

وليست مهمته مقصورة على جمرد االستحسان  2«صول إىل اجلواهرباحثا عن األصداف، قادرا على أن يشقها للو 
كاجلوهر يف الصدف ال »أو االستهجان، بل له وظيفة أهم وهي البحث والتنقيب وإعمال الفكر عن املعاين ألهنا 

يّبز لك إال أن تشقه عنه، وكالعزيز احملتجب ال يريك وجهه حىت تستأذن عليه، مث ما كل فكر يهتدى إىل وجه 
، ولذلك يكتسب املتلقي مكانة أساسية 3«...لكشف عما اشتمل عليه، وال كل خاطر يؤذن له يف الوصول إليها

 .يف إجالء املعاين ومنحها شرف التأثري يف نفسه
ومجلة ما أردت أن أبنيه لك أنه البد من لكل كالم »ويف دالئله يوضح هاته املسألة املتعلقة باملتلقي قائال

ده من أن يكون الستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة وأن يكون لنا إىل العبارة عن تستحسنه ولفظ جتي
، وعليه فإن املعاين وعالقتها بالتصوير والتمثيل توضح مدى تأثري الفنون البالغية على املتلقي ومدى 4«ذاك سبيل

 .ردة فعله اجتاه هذا التأثري الذي حتدثه فيه املعاين
فس املتلقي، فذلك يعتّب إيذانا يف البحث فيها بشىت الطرق اليت جتعله جيسد تلك ألهنا حني تتمكن يف ن 

إلّن قراءة اخلطاب دون التأمل الدقيق يف معناه ال يقود إىل معرفة أسراره اجلمالية، ألن التأمل »املعاين ويشخصها؛ 
،وهذا ما حيقق له متعة ذهنية 5«نتظارجسر يقود إىل مغالق النص وغيابه يبقى حاجزا أمام اخرتاقها وخمّيبا ألفق اال

بعد الوصول إىل مجالياهتا اليت ينبين عليها الفهم العميق، وهنا نقف عند مسات القارئ غري العادي الذي حتمله 
 .   هاته املعاين على القراءة االستكشافية اجلمالية النصوص وطرقها الفنية والتصويرية

 نقدية الغربيةمجالية التلقي عند رّواد احلركة ال. 2
بعد االهتمام الذي سخرته املناهج النقدية سواء أكانت السياقية أو النسقية للمبدع والّنص، جاء اهتمام 
آخر يُعىن جبمالية التقبل وهذا من شأن نظرية التلقي يف النقد ذاك التفاعل الذي حيدث بني القارئ والنص، وحني 

هلا جذورها التارخيية منذ القدم، وقد التقينا يف الدرس النقدي  نقف عند العالقة بني النص والقارئ ليظهر أنّ 
مبفهوم التطهري عند أرسطو وغريه من املصطلحات اليت كانت تومئ بطبيعة هاته العالقة مثل اخلوف واألثر واللذة 

                                                           
م، 6016-6011آالء داود حممد ناجي، شعر أيب القاسم الشايب يف ضوء نظرية التلقي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، جامعة الشرق األوسط،  -1

  . 61ص
، (1)، دار الفكر العريب، ط(دراسة مقارنة)ملذاهب الغربية واحلديثة وتراثنا النقديحممود عباس عبد الوهاب، قراءة النص ومجالية التلقي بني ا. د -2

  .11م، ص1112-ه1412
 .166اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، ص  -3
 .55، ص (د،ت)، (د،ط)علي أبو زقية، دار موفم للنشر، : اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تق  -4
 .110، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -5
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ت  وغريها؛ وحىت أفالطون حني كان خيصص احلديث عن مصطلح التأثري وعالقته بالسلوك اإلنساين؛ حيث كان
 . كلها تعّّب عن الوعي املبكر حبقيقة هاته العالقة من خالل العمل األديب ووظيفته التأثريية يف املتلقي

لقد كان للتلقي حضوره منذ النظرة األرسطية للعمل األديب إىل التأسيس الكبري الذي شهده مع املدرسة 
اجلمهور املتلقي بدور أساسي الشتماله على أقدم ممهد منهجي لنظرية تقوم فيها استجابة »األملانية؛ فقد كان 

؛ فقد اهتم بالقارئ 1«فكرة التطهري اجملّسدة يف الرتاجيديا بوصفها مفهوما أساسيا من مفاهيم التجربة اجلمالية
املستمع وهو يلتقي بالعمل األديب حبكم ضرورته وأساسه يف العملية التواصلية بني أقطاب هاته العملية، ولكن 

ر األوىل تبقى النظرة الفلسفية األوىل للتلقي حبيسة ما كانت تعتقده من نظرهتا تلك للعمل األديب هاته البواد
 .وغريه

 أصول النظرية املعرفية والنقدية
ولكننا إذا ما وقفنا عند النظرة املعاصرة للطروحات النقدية اليت قدمها أصحاب نظرية التلقي ملدرسة  

ستجابة والتأثري ودو املتلقي يف العملية اإلبداعية، فإنه ال بّد من الرجوع إىل كونستانس للدراسات األدبية حول اال
تلك املرجعيات الثقافية والفكرية عّب احلقول املعرفية اليت عنيت باألدب وغريها؛ فقد ارتبطت مجالية التلقي 

اسية للشيء، انطالقا من املكونات األس" هوسرل"اليت صاغها  Fhenomenologyباملدرسة الظاهراتية 
العمليات اليت يقوم هبا األنا املتعايل  » الذي يطلق على  Transcendentalوهذا ما متثل يف مفهوم املتعايل

باعتباره بديهية يقينية، وذلك بعد االرتداد من عامل احملسوسات اخلارجية املادية إىل عامل الشعور الداخلي 
 .عمليات الفهم وأن املعىن هو خالصة الفهم الفردي اخلالص، ويعين ذلك أن معىن الظاهرة مرتبط ب2«اخلالص

تنطوي »وقد أوضح هذا املصطلح أكثر يف العمل األديب تلميذه رومان اجناردن معتّبا التعايل ظاهرة 
باستمرار على بنيتني؛ بنية ثابتة يسميها منطية وهي أساس الفهم وأخرى متغرية يسميها مادية وهي تشكل 

، وبالتايل فإن املعىن هو حصيلة هنائية للتفاعل بني بنية العمل األديب وفعل 3«للعمل األديباألساس األسلويب 
الفهم، وهذا هو جوهر االختالف بني التلميذ وأستاذه؛ فقد رفض اجناردن النظر للنص األديب باعتباره أمرا مثاليا 

ركه بوعينا وهو يتكون داخل هذا الوعي أثنا صرفا أو كيانا ماديا خاصل، إمنا ينبغي التعامل معه بصفته موضوعا ند
 .4عملية القراءة

وهذا ما سيستفيد منه ايزر يف دراساته للقارئ يف استجابته اجلمالية، وهو ما مّهد لالجتاهات النقدية اليت  
و عنيت جبمالية التلقي، ألن أساس منطلق الظاهراتية هلوسرل يكمن يف نشأة املعىن يف إطار الشعور احملض، وه

بذلك يستحضر الذات بوصفها مقوما أساسيا من مقومات املعرفة، وهذا ما عرفت به الظاهراتية يف تركيزها على 
                                                           

  .12يادكار لطيف الشهرزوردي، مجاليات التلقي يف السرد القرآين، ص . د -1
،  ص 1111، (1)لعامة، بغدادطمساح رافع حممد، الفينومينولوجيا عند هوسرل دراسة نقدية يف التجديد الفلسفي املعاصر، دار الشؤون الثقافية ا -2

41.  
  .25، ص1112، (1)ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط -3
 .24، 21، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -4
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، وهو ما يتعلق باملتلقي أساس حتقق اجلانب اجلمايل للعمل األديب 1دراسة الشعور والكشف عن مضمونه ومبادئه
 .يمن خالل تفاعله مع طبقاته املادية اليت تشكل وجوده الطبيع

فقد أسهمت كتابات رومان اجناردين املبكرة يف الكشف عن مشكالت العمل األديب يف توجيه رّواد هذه 
يعتّب العمل األديب »النظرية،ومن مجلة اهتماماته البحث عن مفهوم جديد حيقق العالقة بني النص والقارئ؛ إذ 

؛ 2«ولكن معتمدا على سلوكية واعية... بذاته قصديا حبثا أو هدفا تابعا أي مبعىن أن ال يكون حمددا وال مستقال
فالعمل األديب عنده يضم طبقات أربع وأطوار يؤثر بعضها يف بعض من خالل بعدين مميزين؛ الطبقة األول منهما 

لألدب واملتمثلة يف األلفاظ وما ينبعث منها من أصوات تؤثر مجاليا داخلية كانت أم خارجية " املواد األولية"تضم 
 .، والطبقة الثانية تتمثل يف مجيع وحدات املعىن سواء أكانت كلمات أو مجال(القافيةالوزن و )

أما عن الطبقتني الثالثة والرابعة، فتكمن يف األهداف وما تشكله من ُبىن، وكل هذه الطبقات يف العمل  
لثاين وهو مؤقت فيضم األديب للبعد األول حتقق تناغما متعدد األصوات يفضي إىل قيمة مجالية، أما عن البعد ا

وما هو مهم على وجه اخلصوص يف نظرية اجناردين »سياق اجلمل والفقرات والفصول اليت يضمها العمل األديب، 
البنية "هو إدراك إن العمل األديب ما هو إال فكرة تشكل تلك الطبقات واألبعاد اهليكل التكويين فيها أو هي 

، وهذا ما يتجسد يف الطبقتني الثالثة والرابعة اليت تعىن 3«لقارئواليت جيب استكماهلا من قبل ا" املخططة
باألهداف اليت تكون بعيدة عن األهداف احلقيقية وال ميكن أن تكون حمّددة بذاهتا إمنا هي يف العمل األديب عبارة 

 .      عن بقع أو نقاط أو أماكن للغموض
اليت تضمنها العمل األديب بعيدا عن الواقعية  وعليه فإن نظرته لألدب املختلفة وحديثه عن األهداف  

واملذهبية، تتضمن على ما أمساه بالفراغات وهي متثل جوهر النص بقع إهبام أو أماكن غموض يستشعرها القارئ 
فأثناء إجراءات القراءة »يف تعامله مع النص فتصبح للقارئ أهداف جيب استكماهلا مللء فراغات الغموض؛ 

ديب بطرق متعددة، ومن وجهة نظر اجناردين فإن إدراكنا يلعب دورا فعاال فيما خيص مجيع نتفاعل مع العمل األ
ولكن رمبا ... والفراغات يف البناء املؤقت حتتاج إىل أيضا أن تكون جسرا للنص ميكن فهمه...طبقات العمل 

النص، ويشري اجناردين عادة  تكون أهم فعالية للقراء هي تلك املتمثلة مبلء فراغات الغموض أو أوجه التخطيط يف
، وهذا أساس العمل األديب عند ايزر إذا ما تعلق بالقارئ ومدى تعامله مع البنية 4«هلذه الفعالية بالتجسيم

 . النصية
وقد ركز رّواد هذه النظرية على الدور الكبري الذي جيسده القارئ عّب جمموعة من اإلجراءات  املنظمة  يف 

بد أن يّتسم هبا، وهي أن يكون القارئ حرا يف استقبال النص غري مكبل بقيود أيديولوجيا  عملية القراءة كشروط ال

                                                           
  .114ة يف التجديد الفلسفي املعاصر، ص مساح رافع حممد، الفينومينولوجيا عند هوسرل دراسة نقدي -1
  .10، ص(دراسة نقدية)روبرت سي هول، نظرية االستقبال -2
  .11املصدر نفسه، ص -3
  .40املصدر نفسه، ص -4
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أو مذهبية، وأن يعمل على صنع املعىن وال يكتفي بالتفسري التقليدي، وعليه يتحول الرتكيز من موضوع النص           
 .إىل سلوك القراءة اليت تتجسد يف االلتحام بني املوضوع وذاتية القارئ

وحىت يشارك يف صنع املعىن البّد من مهمتني  األوىل تفسري القارئ التقليدي سواء أكان ناقدا أم قارئا،  
والثانية كمرحلة تلي األوىل االستذهان وفيها مهمة الذهن واخليال وهي أعمق من األوىل يتفطن فيها القارئ إىل 

وهو جزء أساسي من اخليال اخلالق الذي ينتج وبشكل  أشياء مل تتبادر له يف املهمة األوىل تتشكل فيها ذاتيته
 .1غري هنائي مواضيع مجالية وال يتم ذلك بصورة مجالية

وملا ينتقل القارئ من املهمة األوىل إىل الثانية فإهنا تبدو له فراغات البد أن يكّملها حىت يشارك يف صنع 
لقي أثناء تفاعله مع النص، وهبذا يأخذ البعد الثالث املعىن وهذا هو اهلدف الذي تسعى نظرية التلقي إليه مع املت

يف بلوغ مداه وهو يبحث عن وظيفة املتعة اجلمالية من خالل ما رأى ياوس يف حلظتني األوىل أن حيصل استسالم 
 .من الذات القارئ إىل املوضوع النص، والثانية أن يضمن اختاذ موقف يؤطر به وجود املوضوع مجاليا

طيقا ومسألة التأويل فقد استفادت نظرية مجالية التلقي السيما دراسات ياوس يف بناء املعىن أم عن اهلرمينيو 
من جهود الفيلسوف هانس جورج جادامري، ألنه كان مهتما مبوضوع طبيعة الفهم التارخيي، وقد وّجه هذا الطرح 

طات بالفن كحالة منوذجية لفكرة الفهم نظرية االستقبال إىل التطور باعتباره يعىن بتاريخ التأويل وما له من ارتبا
ترتبط بقوة مع االهتمام باكتشاف »على العموم ال على أساس ارتباطاته باملعيار العلمي، وأصول التأويل عنده 

، مرتبطا بالفهم الذي يراه عند هيدجر بأن التفسري سابق للفهم، وذلك يف قوله أنه  2«املعىن الصحيح للنصوص
ما على أنه شيء، فإن التفسري سيوجد أساسا على كونه سابق الفهم، سابق الرؤية، سابق حني يتم تفسري شيئ »

، وهذا ما حبث فيه وتبناه مقرّا 3«التصور، وال ميكن للتفسري أن يكون دون افرتاض مسبق إلدراك شيء مقدم لنا
ى الفهم التارخيي الذي بأن كل تفسري هو يف الوقت نفسه تطبيق، وهذا أساس املشروع التفسريي الذي يقوم عل

 .جيمع بني املاضي واحلاضر
واألستاذ ناظم جودة خضر وهو يبحث يف كتابه عن األصول املعرفية لنظرية التلقي يرى أن ثنائية الذات 

تضعنا مباشرة على متاس بذلك الفعل الذي يعطي للبنيات املادية  »واملعىن هي املنطلق بالنسبة للفهم؛ حيث
اللة مشرتكة، وهي الداللة احلرفية املقيدة بشروط وضعية، والداللة األخرى هي داللة الفعل التقنية ألي عمل د

، وهذا ما يقابل مفهوم التأويل فهو يعىن بالفهم ألنه حقل من حقول املعرفة، وقد اهتم 4«نفسه أي داللة الفهم
مؤكدا على ضرورة إجياد أساس للفهم  به جادامري وهو متأثر بفلسفة دالتاي اليت عنيت بدراسة الفهم دراسة علمية

 .يف التجربة احلية كما نعيشها
                                                           

-
، ص 1116 ،(14)رعد عبد اجلليل جواد، دار احلوار، للنشر والتوزيع، الالذقية، سوريا ط: روبرت سي هول، نظرية االستقبال مقدمة نقدية، تر 1

46 ،41. 
 .50املرجع نفسه، ص   -2
  .52املصدر نفسه، ص  -3
  .12ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص  -4
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النظر يف عمل العقل البشري أو على حّد تعبريه إعادة اكتشاف »وهذا يعين أّن الفهم عند دالتاي هو    
ّنها ، وهذه العملية ليست تأليفا منطقيا أو حتليال سيكولوجيا، ولكRe- liveنعيد معايشتها ... األنا يف األنت

اسقاط حياتنا »، وهي العملية اليت مبوجبها نتعرف على الذوات األخرى مبعىن 1«عملية حتليل ابستمولوجي
الباطنية اخلاصة بنا على موضوعات حولنا، أو مبعىن آخر لكي نفهم شخصا آخر ليس معناه أن نعرف أنه ميلك 

، وهنا تّبز 2«أن نعيد تأليفها بصورة خياليةجتربة معينة فحسب، ولكن أن نشعر بانعكاس هذه التجربة فينا أو 
الصلة بني دالتاي وجادامري وأصحاب مجالية التلقي يف أن نشخص فهم اآلخر املتمثل يف املؤلف من خالل فهمنا 
ملوضوعاته عن طريق تعبريات تتمثل يف اإلشارات واألصوات واألفعال ومدى تأثريها يف حواسنا على املستوى 

 .املشرتك
دمري كيف أن دالتاي أعطى للفهم أسبقية خاصة، فريى أن التأويل جزء من الفهم ألنه فهمنا ويكشف جا

ملا فهمه اآلخرين عن موضوعات جتسد التجربة الروحية املشرتكة والواقع، ويف إطار تفريقه بني املنهج والتفسري 
م يف ذاهتا وحمركا للمنهجية وعالقتها اقرتح البديل اهلريومينوطيقي اجتاها جادا لنقد النقد يشمل كل عمليات الفه

 باحلقيقة، وترتبط أصوله باالهتمام والكشف عن املعىن األصلي للنصوص
وعليه فإن الفهم عنده عملية يتم بوسطتها إدراك أمر عن طريق الرموز احملسوسة اليت تعمل على توضيحه  

، ومن هنا 3«يد للمؤلف أكثر مما يفهم نفسهالغاية القصوى للهريمنيوطيقا هي الفهم اجل»وبروزه، وبالتايل فإن 
ينطلق جادامري وهو مينح الفهم طابعه امللموس الذي جسده يف اللغة باعتبارها وسيط الذي ينتقل عّبها، وقد 
وّحد بني الفهم والتفسري والتطبيق، ألن قراءة أي نص ال بد هلا من أن متتزج بالتفسري مبعىن تفسري بناه وصيغه 

وهذا عّب التطبيق وعملية جتسيد هذا الفهم عّب الوسيط اللغوي وقد اختار الفن جماال للبحث يف  املركبة منه،
 .العمل التأويلي الذي يّبز خاصية الوعي اجملسدة يف التجربة اللغوية

واعتّب اللغة مادة الفن وهو يضعها يف مقدمة ممارساته التأويلية ألهنا عمل الفهم، وكله يف حدود التاريخ  
لثرات حىت يضمن استمرارية الوعي البشري املدون، وهو ما يعرف باألفق التارخيي الذي اعتمد عليه ياوس يف وا

ألن العمل األديب عند جادامري ال ميكن أن تتحكم فيه مقاصد مؤلفه وحتّد من طاقته، فبمجرد انتقاله »أعماله؛ 
ون بالضرورة يف فهم مؤلفه األصلي أو حىت من سياق تارخيي أو ثقايف حيمل من جديد معاين أخرى قد ال تك

، فكل تفسري خيضع للمقام والسياق التارخيي لثقافة خاصة يتأسس من خالله احلوار بني املاضي 4«معاصريه
 . واحلاضر

                                                           
  .12حممود سيد أمحد، دلتاي وفلسفة احلياة، نقال عن  املرجع نفسه، ص . د -1
 .12ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص   -2
، نقال عن ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، 41، ص 1100، (1)كور، النص والتأويل، جملة العرب والفكر العاملي، عبول ري -3

  .11ص 
 .24، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -4
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وهبذا تتوضح نظرته التأويلية عّب مرحلتني، تتمثل األوىل يف الفهم وعالقته بالتجربة الفنية، أما املرحلة  
ففهمنا للتاريخ يتم باسقاط حياتنا الباطنية »التجربة اللغوية مندرجة يف إطار اجتماعي وتارخيي،  الثانية وهي

اخلاصة بنا على موضوعات من حولنا، ونشدد على انعكاس جتربة اآلخر فينا، بأن نعيد تأليفها بصورة خيالية أو 
التاريخ )ابع اللغوي وارتباطه بالصريورة التارخيية، مبعىن الط1«نعيد معايشتها بعملية أطلق عليها الصور العليا للفهم

 (.    العملي واألفق
هذا عن األصول املعرفية لنظرية االستجابة اجلمالية، أما عن األصول النقدية فتتمثل يف اسهامات مدرسة 

 وقد أولت عنايتها بالقراءة من منظور ظاهرايت مع هوسرل Critics consciousnessجنيف أو نقاد الوعي 
يبحثون عن »انطالقا من مفهوم الوعي القصدي الذي تتجه فيه الذات حنو موضوع معني وتندمج فيه؛ ألهنم 

جتليات هذا الوعي يف األمناط األسلوبية للعمل نفسه أو األعمال األخرى للمؤلف حماولني أن يقرأوا العمل قراءة 
اتصاال قويا بالعمل انطالقا من اندماج وعي  ، وهي قراءة تطمح أن حتقق2«عضوية باملعىن الظاهرايت للعضوية

 .املؤلف بوعي القارئ معتّبين أن العملية النقدية هي عملية حوار بني ذاتني مها املؤلف والقارئ
وهذا يف اعتقاد جورج بوليه، الذي يرى أن العمل األديب هو التجسيد الشكلي واللفظي لعمل املؤلف  

يف كل عمل أديب وهو ما يتوافق مع مصطلح القصدية اليت ينطلق منها العمل ( القنقطة االنط)انطالقا مما مساه ب    
أنه وعي ال ميكن أن خيتزل إىل بنية ملموسة أو مثالية مادام وجوده يعتمد  »األديب الذي يعتّب يف األخري بالنسبة له 

مل األديب فعالية يثريها القارئ ، وبالتايل يعتّب وعي املؤلف الذي يتحقق داخل الع3«كليا على حتفيز قصد القارئ
 .ويشارك فيها

الذي كان أحد مصادر  Wayne.C.Boothومن خالل احملاولة النقدية للناقد األمريكي واين بوث
، وذلك بعدما طرح بوث مفهوم املؤلف  Implied Readerايزر حني استقى منه مفهوم القارئ الضمين

وجد أن دوره قد حّط يف التفسري النقدي للمقاربة النقدية  يف النقد األديب، وقد Implied Autgor الضمين
،  باإلضافة إىل الناقد 4اجلديدة، معتّبا إياه بناء نصي يعمل على جتسيده املؤلف احلقيقي فيصبح صورة له

الذي استفاد منه كذلك ياوس يف إطار مراجعة التاريخ األديب ونسبية   Jean Mukarovskiموكاروفسكي
ديب التارخيية والثقافية انطالقا من البنائية الديناميكية الذي اشتهر هبا وتلميده فوديكا يف مدرسة قيمة العمل األ

براغ الشكالنية، وفكرهتا أن تقيم جسورا بني الدراسات الوصفية والدراسات التارخيية، وأن هناك عالقة بني القيمة 
؛ حيث يرى أن القيمة اجلمالية تكمن يف اخرتاق العمل اجلمالية واملعيار املتمثل يف اجلانب االجتماعي والثقايف

 .  ، وهذا ما تبناه أصحاب نظرية التلقي وعملوا على دراسته وتطوره5الفين املعيار الثقايف
                                                           

  .101ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص  -1
  .104املرجع نفسه، ص  -2
  .11م، ص 1120، (1)يوئيل يوسف عزيز، دار املأمون للرتمجة والنشر، بغداد، ط. د: وليم راي، املعىن األديب من الظاهرتية إىل التفكيكية، تر -3
 .112 -116ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص   -4
 .26-21، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -5
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ومن كل هاته اجلهود تتضح فكرة االستجابة يف نظرية التلقي حني أعيد االهتمام من املؤلف إىل األدوات 
شكل الداخلي وسياقه يف النص دون االلتفات إىل املؤلف وتلك الظروف التارخيية اللفظية واالنتصار للغة وال

 . واالجتماعية والنفسية اليت ينشأ يف أحضاهنا النص
ففهموا األدب بوصفه  »وهي نظرة النقد الشكالين اجلديد الذين أرادوا أصحابه أن يؤسسوا علما لألدب، 

ترى أنه ينبغي على الناقد األديب أن يواجه النصوص األدبية »، منطلقني من مسلمة 1«استخداما خاصا للغة
، وفصلوه عن احلقول املعرفية املتصلة 2«اخليالية بدل أن يواجه الظروف اخلارجية اليت تنتج يف إطارها هذه النصوص

 . به كعلم االجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ وكل ما له صلة باملناهج السياقية
كل التيارات النقدية اجلديدة، وهم يطالبون باستقاللية النص على اعتباره نصا مغلقا   وقامت ثورة عارمة مع

متكون من عالقات لغوية خالصة ال تربطه عالقة مبا هو خارج عنه يدرس دراسة أسلوبية حتليلية مبعزل عن قائله؛ 
تنتج يها الوسائل األدبية  فكان شغلهم الشاغل هو أن حيددوا بروح علمية مناذج تصويرية وفرضيات تفسر اليت»

، ولذلك 3«والكيفية اليت يتميز هبا الديب عن غري األديب على الرغم من اتصاله به( استطيقية)تأثريات مجالية 
حدث بينهم وبني السياقني اختالف حول موضوع االهتمام وزاوية النظر املنطلق منها، وبعيد عن املوروثات 

 .   والتارخيية والظروف االجتماعية وحىت الثقافية
ومل تتوقف مسرية النقد اجلديد عند هذا احلدّد بل انتقلت نظرهتا النقدية وهي حتوم حول النص إىل قارئ 
هذا النص يف اطار البحث عن اإلجراءات اليت توضح األثر الذي حتدثه القراءة يف املتلقي، وهذا يف إطار االعتناء 

تمام باملتلقي مع قراءات نقدية كما حدث مع التفكيكية وهم بدراسة النص، ومن هنا انطلقت بدايات االه
مل يعد قراءة جمردة لبنية النص، إمنا أصبح حماولة فعلية للبحث عن »يبحثون يف فعل القراءة على املتلقي الذي

ن ،  مركزين البحث حول الّسمات اليت متّيز كل م4«مجاليات العمل األديب، ومشاركة يف فك رموزه وملء بياضاته
النص القرائي والنص الكتايب ممهدين الطريق النقدي ألصحاب االستجابة اجلمالية يف نظرية التلقي، وهو وعلى 
رأي األستاذ الغذامي فإنه نقد يفتح بابه للدور اإلبداعي للقارئ، فيحفظ للنص قيمته الفنية املطلقة وحيول القارئ 

 .5(النص والقارئ)هما حقهمامن مستهلك له إىل منتج له وصانع له، فيعطيان لكلي
لقد ربطت التفكيكية أمهية النص ووجوده حبضور القارئ أثناء عملية القراءة وربط العالقة به، مؤكدة أن 
للنص األديب قراءات متعددة قابلة للتفكيك؛ ألنه حسب رأيهم أن كل قراءة بالنسبة للنص تعتّب حماولة فرض 

ذا ما أقّر به أشهر نقادها أمثال تزفينان تدوروف وروالن بارت وجاك ، وه6وجود اإلنسان على النص وإجراءاته
                                                           

 .62م، ص 1110جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : رامان سلدن، النظرية األدبية املعاصرة، تر  -1
 .61فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، ص .د -2
 .62رامان سلدن، النظرية األدبية املعاصرة، ، ص  -3
 .65فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، ص .د  -4
 .22عبد هللا حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، ص   -5
  .65فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، ص .د -6
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؛ األوىل 1دريدا وآراؤهم اليت برزت يف القراءة وعالقة القارئ بالنص؛ وقد رأى تودوروف أن للقراءة ثالث مقاربات
قد على القراءة مثلما يف يف اإلسقاط وتتمثل يف قراءة النصوص األدبية باجتاه املؤلف أو اجملتمع وغريها مما يعني النا

النقد النفسي والنقد االجتماعي والثانية يف التعليق وفيها يبقي القراءة يف حدود الّنص، وهي مكملة للقراءة األوىل، 
، ...معرفة القوانني العامة اليت تنظم والدة كل عمل»أما القراءة الثالثة فتتمثل يف القراءة الشعرية اليت يرى أهنا 

، وهبا يتم التفريق بني التأويل والعلم يف الدراسات األدبية، وهذا ما 2«انني داخل األدب ذاتهتبحث عن القو 
 .جيعلها تنفرد وهي تتجاوز يف مقاربتها تسمية املعىن يف النص خالفا للتأويالت السابقة

فني أوهلما ينظر ويرى أنه البد من اقرتان القراءة الثالثة بفعالية تربطها بالنص األديب، وذلك من خالل موق
للنص األديب يف ذاته على أنه موضوعا كافيا للمعرفة، ويطلق عليه التفسري أو التأويل وجيعل النص من يتكلم، 

فعال خالقا »بينما الثاين يعتّب كل نص بنية جمّردة مبعىن القراءة الواصفة، ومن هنا فإن القراءة عند تودوروف تعتّب 
نص نفسه أو مؤلفه، وهو بذلك يويل قارئه عناية كبرية عندما مينحه دوره املنوط به وليست جمرد تكرار ملا يقوله ال

، وهو يعلن هبذا تعددية القراءات للنص الواحد وقابلية 3«يف عملية إنتاج النص واملسامهة يف تشكيل معانيه
 .  النصوص لتعدد املعاين والتأويالت، وهو يعارض أحادية املعىن

ؤه بالنسبة للقراءة يف حماولة االعتبار للقارئ وإثبات دوره الفعال يف املشاركة يف إنتاج أّما بارت فتتلخص آرا
املعىن النص، وهو يرفض كل تلك احملاوالت، اليت كانت تسعى ألجل اإلقرار باملؤلف وجتاهل ما يفهمه القارئوهبذا 

املؤلف أن يقول، وال نسعى مطلقا لكي إننا نسعى لكي نثبت ما أراد »نسعى إىل إنتاج املعىن اخلطأ غري املقصود
على العكس من ذلك هذا »، وهذا عرف خاطئ ينسب للقراءة بينما القراءة عنده هي4«نثبت ما يفهمه القارئ

، ولذلك يقرن عملية القراءة باللذة حبيث ال تفرض 5 «...النص هو النص الذي نكتبه فينا وحنن نقرأ ثبعثر وتفرق
 .تمتع هبا حسب ما تقتضيه جتربته القرائية للنصعلى القارئ بل البد أن يس

فإذا كنت اقرأ هذه اجلملة بلذة وهذه القصة بلذة أو تلك الكلمة فألهنا كتبت »فالقراءة هنا ليست واجبة  
ضمن اللذة، فهذه اللذة ال تتعارض مع عذابات الكاتب، ولكن ما هو قولنا يف العكس منها؟ هل الكتابة ضمن 

، ألن القارئ 6«...ا الكاتب لذة قارئي؟ أبدا، ويقع على عاتقي إذن أن أحبث عن هذا القارئاللذة تضمن يل أن
ال يعتّب يف هاته احلالة قارئا وهو مْرغم على القراءة، ولكن يف اللحظات اليت يشعر فيها برغبة يف القراءة، وبالتايل 

لعمل األديب نفسه الذي حيدث الكالم يف حدوده تصبح القراءة هي الرغبة يف التفاعل املتمثل يف القارئ كونه هو ا
 .ال خارج عنه، وإذا حدث ذلك فغن الرغبة تتغري وال تصبح يف العمل بل لغته اخلاصة

                                                           
 .20بنيوية إىل التشرحيية، ص عبد هللا حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري من ال  -1
  .61م، ص 1102، (1)شكري املبخوت ورجاء سالمة، دار توبقال للنشر والتوزيع، املغرب، ط: تزفيتان تودوروف، الشعرية، تر -2
  .62فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، ص .د -3
  .41م، ص 1111، (1)مناء احلضاري، حلب، طمنذر عياشي، مركز اإل: روالن بارت، هسهسة اللغة، تر -4
  .41املرجع نفسه، ص  -5
  .65م، ص 1116، (1)منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، حلب، ط: روالن بارت، لذة النص، تر -6
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ولذلك يرى أن للقراءة مناذج ثالث، أوهلا أن يكون بني القارئ والنص عالقة تقديسية، وذلك يكمن يف 
قراءات الشعرية، والثانية تتميز فيها القراءة بالرتقب وهي عكس التلذذ بالكلمات املنسقة، وهذا ما نلمسه يف ال

، وكأن هناك قوة 1«مشدودا بشكل ما  إىل األمام وذلك على مدار الكتاب»األوىل حبيث يكون القارئ فيها 
امسي »تشّده للرغبة يف قراءته لألخري، حبيث يلغي الكتاب نفسه شيئا فشيئا، والثالثة فمّيزها بالقراءة املغامرة 

وفيها تكون الكتابة مغامرة ألن القراءة هبذا الوضع تؤدي إىل الرغبة يف  2«مغامرة الطريقة اليت تأيت هبا إىل القراءة
 .الكتابة وتعتّب ضمن هذا املنظور إنتاجا فعال، وفيه سلسلة من الرغبات من القراءة اليت تضمن للنص عدم هنايته

طرح يف مقاله فكرة موت املؤلف منطلقا من مفهومني  وهو يهتم بالقارئ أعلن موت الكاتب حني
يعلن فيها بداية عصر القارئ على حساب املؤلف حبيث أن مولد القارئ يعلن ( املؤلف والقارئ)أساسيني ومها 

هناية املؤلف، وهذا ما يّبز أمهيته عند القارئ، وهذا ما جيسده يف نوعني من النصوص القرائي والكتايب، فيعتّب 
أمام هذا النص ليس مستهلكا وإمنا هو »الثاين من هاته النصوص مناسبة للحضور األبدي للقارئ، وهو النوع 

منتج له، والقراءة فيه كتابة له وهذا النص هو حلم خيايل من الصعب حتقيقه أو إجياده ولكنه مع ذلك مطلب 
بناه النصية جتعله مستمرا معها دون ؛ حبيث مينحه فرصة التفسري والتأويل مبا له من مجاليات يف 3«سام لألدب

 .انقطاع
وبالنسبة جلاك دريدا املنظر األول للتفكيكية كاسرتاتيجية لقراءة اخلطابات األدبية وغريها وذلك بطرح 

فاملسألة مسألة انتقاالت موضعية ينتقل السؤال فيها من طبقة معرفية إىل أخرى، »األسئلة عليها من الداخل، 
وإن موقع القراءة من طروحاته  4«حىت يتصدع الكل، وهذه العملية هي ما دعوته بالتفكيكومن معلم إىل معلم 

 .5ليظهر من خالل جمموعة من املصطلحات اليت تقوم عليها االسرتاتيجية التأويلية يف قراءة النصوص
ليس هناك نص متجانس، هناك يف كل نص حىت يف  »فالتعامل مع النصوص على اعتبار عدم جتانسها 

النصوص امليتافيزيقية األكثر تقليدية ُقوى تفكيك للنص، هناك دائما إمكانية ألن جتد يف النص املدروس نفسه ما 
، وما يهم عنده يف القراءات مهما تعددت ليس النقد من اخلارج 6«يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه

 .عن التوترات أو التناقضات الداخليةإمنا االستقرار يف البىن غري متجانسة يف النص والبحث فيها 
ويف كل هاته احملاوالت ما يشري إىل االعتناء بالقارئ وهم يبحثون عن الطريقة اليت يتلقى هبا النص،    

وهبذا مل تعد عملية القراءة سلبية وال القارئ مستهلكا إمنا له فعالية يف النص باعتباره منتجا يديل برأيه دون أن 
بل يشارك برأيه الذي مينح صفة احلضور للنص أثناء عملية القراءة، وهذا ما أفسح الطريق وعّبده يقحم يف العملية 
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لنقاد اجلامعة األملانية يف رؤيتهم للقارئ مبنظور نظرية التلقي ومجالية االستجابة، حيث تزايد االهتمام به، وهذا أمر 
حنو املؤلف والنص، فإنه البد من مناهج ونظريات  طبيعي بعد ما رأينا من القراءات النقدية اليت ميمت وجهتها

 .تلتفت إىل ما يتمم العملية األدبية باإلضافة للمؤلف والنص
فالتحول الفكري واالقتصادي والسياسي الذي شهدته أملانيا انعكس أثره على مناهج الدراسة األدبية، 

 نظرية التلقي يف خضم الصراعات فسبب ثورة عارمة يف نظريات األدب؛ حيث ظهرت مناهج أخراة متثلت يف
األدبية والسياسية، وأخذت مكانتها يف اجملال النقدي، وهي تؤكد صورة القارئ املثقف الذي البد عليه أن حيدو 

وهذا يعين قدرته على تأويل النص الذي يقرؤه واكتشاف مامل يكن يدور يف خلد مؤلفه وهو »مستوى املؤلف، 
ملا بات ميّيز النص من تعقيدات يف الصياغة واألفكار، مما جعل حتمية البحث عن  ، مما جعله مستعدا1«...يكتبه

 .قارئ منتج ال مستهلك عليه أن خيلق احلركية التفاعلية يف النصوص الستمراريتها
وكون نظرية التلقي تنطلق يف طروحاهتا من القارئ لتستوعب من خالله األبعاد األخرى للعملية اإلبداعية  

اهبا، فهذا يضمن هلا استمرارية فرضياهتا على عكس ما حدث للمناهج السابقة اليت كانت نظرهتا بكامل أقط
للنص األديب من زاوية واحدة، باإلضافة إىل أهنا استفادت من األفكار السابقة هلاته النظريات وجتاوزهتا مبنظور 

ت إىل تطورها على غرار املناهج النقدية جديد يشمل العملية اإلبداعية ويستوعبها، وهذه أبرز العوامل اليت أدّ 
تتجه إىل »األخرى، فال تتوقف نظرية االستجابة اجلمالية عند القارئ املستهلك يف تعاطيه مع العمل األديب بل 

القارئ املبدع املشارك يف إنتاج املعىن، إنه القارئ اإلجيايب الذي يستطيع إجياد العناصر الغائبة عن النص ليحقق هبا 
 .، عليه أن يكون هو اآلخر فنانا مبدعا جماهبا للمبدع يف إنتاجه للمعىن2«هذا النص وجود

كانت منطلقاهتا األوىل تتجسد يف تلك املعارضات اليت وجهتها للتصورات البنوية وطروحاهتا لألدب، 
ضمن مشكالت  وحماولتها إلعادة صياغة عملية فهم األدب وفق فرضياهتا حول القارئ يف التأويل وبناء املعىن

التلقي يف األدب مستغلة األوضاع السائدة اليت انتقدت الفكر البنوي لألدب بعد عقدين من االزدهار والتطور، 
وظهور عهد جديد لنظريات مجاليات التلقي يف هناية الستينات وبداية السبعينات يف خضم ظروف واءمت هاته 

نس روبرت ياوس وفولفغانغ آيزر اليت سنأيت على ذكرها النشأة يف جامعة كونستانس األملانية مع كتابات ها
 .3بالتفصيل وجهود أخرى جاءت بعدمها تعىن بنظريات القراءة

عملية وظيفية ألهنا عملية دالة تسهم »ويف بناء املعىن؛ فهو Understandingهي نظرية يف الفهم 
بنية من بىن العمل األديب، وهذا ما  ال الكشف عنه، ولذلك يعتّب 4«مسامهة أساسية يف بناء املعىن األديب

استفادت من نظرية مجالية التلقي من مفهوم القصدية اليت رأيناه مع هوسرل الذي امنازت به عن باقي النظريات 
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كوهنا تنطلق من »اليت اهتمت بالقراءة والقارئ، ومن هنا نتبني أمهية األفكار اليت تتباحثها هاته النظرية من 
لق باملعىن بالعمل األديب ووظيفته وموقف املتلقي من العمل وصلته به واملبادئ اليت تنظم هاته إشكالية نظرية تتع

، باإلضافة إىل أهنا ورغم استفادهتا من اهلرمنيوطيقا يف اهتمامها بالقارئ من أجل النص، وهي تتخذه 1«الصلة
ف يف صنع املعىن أثناء عملية القراءة، وسيلة لتفسري الّنص، تنظر هلذا املتلقي بنظرة خمتلفة على أساس أنه طر 

مشكال من خالل  2«فتجعله نقطة انطالق جديدة إلبداع أديب غري معلن عنه»فيصبح جزءا من هاته العملية 
 .ذلك عالقة جتعله يتفاعل فيها مع النص مبرجعيات وجتارب مشرتكة

م بعلم التلقي والثاين بالقارئ كانت هاته النظرة تنقسم إىل وجهتني حسب جهود ياوس وآيزر؛ فاألول يهت
الضمين حتت نظرية نقد االستجابة القارئ، وهذا ما يفتح باب اشكاالت تتعلق مبا إذا كانت نظرية واحدة مع 
تعدد املصطلحات، أم هي نظريات متعددة والوجة واحدة اجتاه القارئ، باإلضافة إىل اشكالية حتديد املصطلحات 

ضبط، وهذا ما تطرقنا إليه يف مقاصد العنونة اخلاصة مبصطلح التلقي واالستقبال اليت تتعدد ويصعب حتديدها وال
 . والتقبل

مجالية التلقي فغريت يف إجراء التعاطي مع النص يف املعادلة األدبية، مركزة وقد حبثت هاته النظرية يف   
ركة احلركة النقدية مع عملييت اهتمامها على متلقي العمل األديب دون املؤلف والنص، ومن هذا املنطلق كانت مع

القراءة والفهم، واهتموا بالقارئ وبعملية القراءة وحتديد معىن النص وتأويله، وظهرت اشكاالت جديدة مل تطرح 
سابقا متثلت يف ماهية القارئ؟ وكيف هو استقباله للنص وتلقيه له؟ هذا ما سنراه مع أقطاب هاته النظرية 

 . بالتفصيل
 س وأفق التوقعهانز روبرت ياو  -1

كان هدفه فيها ( ملاذا تتم دراسة تاريخ األدب)يف جامعة كونستانس بعنوان  1347يف حماضرة له سنة 
فخّصص اهتمامه يف »منذ البداية هو الربط بني دراسة األدب والتاريخ وسعيه جلعل التاريخ مركز الدراسات األدبية 

التاريخ، ويف عمله النظري املبكر ركز على اضمحالل التاريخ شؤون االستقبال املنبثقة عن العالقة بني األدب و 
، يف حماولة منه لتخليص األدب األملاين من الثنائية املفروضة عليه اليت 3«األديب والعالجات املمكنة هلذه احلالة

ارئ ال جتسدت يف املذهب املاركسي الذي يتعامل مع النص من خالل التفسري املادي للتاريخ، ويف نظره أّن الق
يرتاح حتت الرقابة املذهبية واملاركسية اليت تعزله عن مجالية الّنص ويف املذهب الشكالين الذي يبعد القارئ عن 

 .املواقف التارخيية يف مبالغة للبناء الشكلي للنص
فاهتمامه بالعالقة بني األدب والتاريخ وإخراج األدب من الوضع املزري حتت تأثري املدرستني جعله يبحث 

ووسيلته أن يعيد االعتبار للطرف الثالث من العملية " علم تاريخ األدب"عن جديد يف نظرية تقضي ببعث 
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االبداعية الذي لطاملا جتاهلته املدارس النقدية تلك اليت اهتمت بصاحب الّنص واألخرى من كانت هتتم  بالنص 
يف النقد بني هذا وذاك وهو يعلن هدفه املتمثل  األديب، وقد تفرغ هو ملتلقي الّنص يطرح السؤال عن مكانة املتلقي

 .يف إعادة النظر بني الذات واملوضوع مبينا لكّل منهما مساته وخصائصه والعالقة بينهما، وهذا هو األهم
فالنص عند ياوس محولة محالية هلا قدرات فنية مالزمة له وتتجسد يف البىن الصوتية والرتكيبية والداللية 

ك بالنسبة للذات املتلقية فإهنا تنماز مبرجعيات ثقافية واجتماعية ومسات نفسية وفيزيولوجيا واألسلوبية، وكذل
تؤهلها أن تكون أهال لالستجابة اجلمالية لذلك املوضوع العمل األديب وبكيفية معينة، وتلك العالقة بني الذات 

ي، ومن هنا يعمل ياوس على صنع وما حتمله من مرحعيات والنص وماله من مجاليات فنية حيقق مجالية التلق
 .مكانة القارئ يف موضعه املناسب من النص

ومن هذا املنطلق يبحث يف العالقة بني األدب والتاريخ والدعوة إىل ضرورة التوحد بني تاريخ النص 
وذلك ألن يف الواقع إن العالقة بني العمل والقارئ تقدم مظهرا مضاعفا مجاليا وتارخييا، »ومجاليته، وذلك يف قوله

استقبال العمل من طرف قرائه األوائل يتضمن حكم قيمة مجايل يستند مرجعيا على مؤلفات أخرى مقروءة يف 
السابق، إن هذا التصور األويل للعمل ميكن بعد ذلك أن يتطور ويغتين من جيل إىل جيل، والذي سيكون من 

،  ومن 1«خيية للعمل ومتظهر رتبته يف الرتاتبية اجلماليةخالل التاريخ سلسلة من التلقيات اليت ستبث يف األمهية التار 
خالل ما رآه ياوس فإن هاته العالقة هلا سريورهتا اجلمالية والتارخيية من منطلق حكم مجايل يستند عليه القراء 

 . األولون هو قابل لالستمرارية ضمن سلسلة التلقيات
ال تعتمد االجتاه األحادي  »نها النظرية على اعتبار أهناوهنا تظهر العالقة بني األدب والتاريخ اليت تنطلق م

يف أطروحتها النظرية فهي تركز على العالقة اليت جتمع العمل األديب وتأويله، وذلك من خالل التاريخ الذي يراكم 
قارئا ، فتتوضح مهمة القارئ اليت تتطلب منه أن يكون 2«أنواعا متعددة من التلقيات جتمع بينهما عالقة تعاقبية

 .واعيا ال تنحصر مهمته يف استهالك املعانيبل يف إعادة إنتاج النص يف سريورة تارخيية وبالتايل االستمرارية اجلمالية
وهذا ما يشكل تاريخ التلقي الذي يعلن حياة العمل الفين حلظة التفاعل بينه وبني املتلقي ال ساعة  

من طرف املتلقي  يتم مبعيارين يكمالن بعضهما البعض؛  خروجه إىل الوجود، ولذلك يرى أن التعامل مع النص
األول منهما معيار اإلدراك اجلمايل لدى املتلقي ومعيار اخلّبات املاضية اليت يتم استدعاؤها يف حلظات التلقي، 

يل ويرى أن اخلّبات اجلمالية اليت كشف عنها التعامل مع النص بواسطة القراء يف عصور سابقة هي مبثابة سند ودل
 .يغين من جيل آلخر

فإذا توقفت مهمة القارئ يف نظر ياوس على السري بالنص إىل األبدية واخللود يف إطار السريورة التارخيية،  
 :فهذا يتحقق ضمن عالقة التفاعل بينه وبني النص يف حدود مظهرين مها
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تلقي العمل  ويتمثل يف حكم قيمة مجايل الذي يتضمنه: Aspect Estitiqueاملظهر اجلمايل. 1
األديب مع القارئ األول، وهذا ما ينطلق من آثار مقروءة سابقا هلا تقاليدها الفنية ومرجعياهتا الثقافية اليت تتأسس 

 .من خالهلما مرجعية النص واملتلقي وما حيدث بينهما من تواصل وتفاعل
جراء التفاعل  وهو الفهم واالدراك الذي حيدث من: Aspect Historiqueاملظهر التارخيي . 2

النصي مع املتلقي، وينماز هذا االدراك ببعد تارخيي قابل للمناوبة والتطور من جيل إىل جيل، وهذا انطالقا من 
سلسلة متنوعة من التلقيات اليت مبوجبها حتديد اجلانب التارخيي والقيمة اجلمالية لألثر، وهذه السلسلة حتدث 

األدب وقدرته التواصلية  L'Historicitéتارخيية »واجلمهور؛ ألن ضمن الثالوث املتكون من املؤلف والعمل 
، وهذا ما جيعل النص منفتح 1«تستلزم وجود عالقة تبادل وتطوير بني العمل التقليدي واجلمهور والعمل اجلديد

الف قابل للتأويل الالهنائي الذي يدفع املتلقي يف دميومة من البحث عن تلك الطاقة الفنية املخزنة على اخت
اشكاهلا حتاول أن تّبز كلما أتيحت هلا الفرصة  بالتجاوز والعدول عن التجارب اجلمالية السابقة، وهذا ما جيعل 

 .2العمل حمايثا ميتلك ما يسمى بالتحنّي عّب تسلسل املراحل التارخيية لتلقيها
ة بناء الدور الفّعال فإن مهمة تصّور تاريخ لآلداب يف شكل سريورة تواصلية تتطلب أوال إعاد»وعليه   

، ومن هنا يتضح املنهج الذي يسعى إليه ياوس يف 3«والتبادل األدبيني" التلقي"الذي خيّص الفهم يف عالقات
نظرية االستقبال وقدرته على استدعاء اخلّبات وترمجتها إىل حافز جديد، وهذه املعايري اليت تستدعي املاضي أو 

 .ضر بشكل جديداألعمال املتوارثة لتقدمها إىل احلا
وهذا ما يتبينه يف رؤيته اليت كانت حمورا هاما يف حبثه عن مجالية االستقبال، وهي التوقع املفرتض يف العمل  

الفين منطلقا من اشكاالت تتمثل يف ما هية وظيفة األدب؟ وهل ميكن التميز بني تلقي العمل وقت الظهور ويف 
املفاهيم اليت عرف هبا يف دراسته وقامت عليها نظريته يف مجالية الوقت احلايل؟ وانطالقا من ذلك تتحدد تلك 

التلقي يف مصطلح أفق االنتظار أو أفق التوقع، ويتمثل يف تلقي اجلمهور األول للعمل األديب من خالل اخلّبة 
 .(التناص أو االنزياح) الفنية أو اجلمالية

 : Horizon d'attenteأفق االنتظار 
اعتمدها ياوس يف  حكمه على العمل الفين يف أي عص من العصور، وقد استفاد من هو من املفاهيم اليت 

طروحات هوسرل وجادمري كما رأينا سابقا ليستفيد منه يف نظريته، وهو ما تستدعيه سلسلة التلقيات للعمل 
ملية الفهم فع»األديب أخذ فكرة عن العمل نفسه، وبالتايل هناك أفق توقعات حتدث حال التقاء القارئ بالنص،

                                                           
 .02، ص(البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -1
 ((.Pour une esthétique de la réception p: 60, 61 .88، ص(البحوث اإلعجازية منوذجا)، التلقي يف النقد السعدية عزيزي. د -2
-ه1412، (1)رشيد بنحدو، منشورات االختالف، ط. د: تر/، تق(من أجل تأويل جديد للنص األديب)هانس روبريت ياوس، مجالية التلقي -3
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، وعلى هذا األساس فإن العمل 1«بالنسبة لياوس هي تدوين فعل أفق االنتظار الذي نعانيه يف كّل عملية فهم
 .األديب أفق انتظار

وكل قراءة لنص أديب تنطوي على توقعات متعددة؛ وما جيعلها تّبز وتتوضح العمل األديب وباستمرار جتده  
لها القارئ عن موضوع ما، وهذا االختالف ما جيعل مجالية التلقي تتكشف يف دأب ملعارضة املعايري اليت حيم

فينتج معىن مجايل، والزمن كفيل بتغرّي املعايري اليت حيملها املتلقي اجتاه هذا النص حبيث تتغري معه األدوات الفنية 
 :والطرائق، وقد حّدد ياوس ثالث عوامل أساسية من شأهنا تكوين أفق االنتظار، وهي

جتربة املتلقي املسبقة حول جنس العمل األديب واليت شكلها انطالقا من أخذه فكرة على املعايري . 1  
 .الفنية واجلمالية اليت ينماز هبا عن هذا العمل

حتديد الطريقة اليت يتعامل هبا املتلقي مع العمل األديب وافرتاض طريقة إلدراك شكل وموضوع اآلثار . 2
ي األعمال األخرى اليت تأخذ منحى سياقي تارخيي واحد، وذلك من خالل عالقاهتا السابقة وعالقتها ما باق

 .التناصية
الوقوف على االختالف احلاصل بني العامل التخييلي والعامل الواقعي اليومي، من خالل املفارقة بني . 3

ضوء األفق احملدود لتوقعه  تبيني عمل جديد يف»الوظيفة الشعرية والوظيفة العملية للغة، وهي تساعد القارئ على 
، فال بد من مقاييس مجالية لألدب 2«األديب، وكذا يف ضوء توقع أكثر اّتساعا ذلك الذي توفره له جتربته احلياتية

 . تعمل على املفارقة بني وظيفة اللغة الشعرية ووظيفة لغة يومية عكسها يكون املتلقي على علم هبا
إعادة وتشكيل وصياغة األفق األول وأمهية حضوره األساسي يف  ومع سلسلة التلقيات يتضح يف كل مرة

يف النقد األديب والتأريخ األديب من شأنه ( أفق التوقع)التأريخ األديب اجلديد؛ فياوس يرى أن اعتماد هذا املصطلح 
ين، وكذلك بناء أن خيلص التجربة الفنية للمتلقي من النزعة النفسانية وحتديد القيمة اجلمالية للعمل األديب والف

تاريخ األدب وإعادة صياغته وبنائه بطرح وتغري أفق التوقعات الذي تبدو أمهيته بالنسبة للعمل األديب يف ذلك 
التعارض الذي حيصل بني أفق انتظار املتلقي من خالل مرجعياته املختلفة وضعياته النفسية واالجتماعية وبني 

مل األديب حبيث يبين املتلقي آفاقا جديدة يف كل جتربة مما يساعد على الّنص، وهذا يف كل جتربة له عند تلقي الع
 .     التأريخ لألدب كمنطلق إلدراك القيمة اجلمالية اليت ينماز هبا

وهبذا يتم تبنّي الكيفية اليت فهم هبا قارئ الّنص ذلك العمل يف الفرتات األوىل من تلقيه والوقوف على 
التفاعل بينهما واستخراح املزيد من املعايري والقيمة اجلمالية تتبني مبدى  املطابقة       األثر الذي أحدثه فيه، وعالقة

أو املفارقة بني آفاق االنتظار والنص؛ فكلما تعارض هذا األفق مع العمل األديب كلما زادت حمددات املسافة 
س، ويظهر يف مصطلح آخر يسمى اجلمالية كمفهوم آخر يف حتديد مجالية التلقي لألعمال األدبية اعتمده ياو 

 .D'istance Estitiqueبالفجوة اجلمالية أو املسافة اجلمالية 
                                                           

 .106ول املعرفية لنظرية التلقي، ص ناظم عودة خضر، األص  -1
 ((Pour une esthétique de la réception p: 52 .90، ص(البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -2
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وتتحدد أثناء العمل النقدي والتأرخيي جلنس أديب ما من خالل معاينة ردود أفعال اجلمهور األول على  
فحني يعاجل »أخراة،  العمل، وتتجسد تلك الردود حبسب نوعية املتلقي من جهة وبتعد وسائل التعبري من جهة

املتلقي نصا معينا يسعى إىل اكسابه معىن حمددا وخاصا به يتالءم وطبيعة املعايري اجلمالية السائدة يف عصره، 
وحتقق هذا الفعل مرتبط باملكونات النصية ذاهتا اليت تفرتض أن تكون طبيعته متصاعدة غري مشاكسة تتحدى كل 

، وهذا ما من شأنه أن حيدث انفصاما 1«قيق االستجابة ألفق انتظار القارئالعراقيل  واحلواجز اليت تقف دون حت
 .يف العالقة اليت تربطه بأفق االنتظار اخلاصة باملتلقي

أن هذا االحساس »مما حيدث صدمة ودهشة تنتابه يف حلظة ختييب النص لتوقعاته، وهذا ما يعتّبه ياوس  
، فتتسع الفجوة 2«منبعا للذة واملتعة اليت طبعت النص يف السابقجيب أن خيتّب لدى املتلقي قبل كل شيئ بوصفه 

اجلمالية اليت حتمله على إعادة االحتماالت واالفرتاضات، وهاته الدهشة تندثر عند قراء الحقني، وتبدأ املسافة 
السابقة من معايري  ما متنحه التجربة اجلمالية»بالتالشي فيفقد العمل األديب شعريته املنوطة به يف انزياحاته وعدوله 

مألوفة وبني تغيري األفق الناتج عن تلقي العمل اجلديد حيدد بالنسبة جلمالية التلقي الطابع الفين اخلالص لعمل 
أديب م، وعندما تتناقص هذه املسافة ويكون املتلقي غري ملزم بالتوجه ثانية صوب جتربة مجالية جمهولة فإن العمل 

 . ، ويفقد استمراريته مع املتلقي3«الطبخاألديب يقرتب إذاك من ميدان 
فكلما تغري أفق االنتظار واتسعت دوائره كلما زادت امكانيات التأويل املتعددة، وهذا ما يكسبه 

 Horizon de L’œuvreاالستمرارية، عن طريق اآلفاق املندجمة واليت تعتّب أفق العمل األديب 
Littèraire ،دل على تلك العالقة املباشرة اليت تربط بني املؤول والنص وهنا وحتديد مقدار الفارق بينها مما ي

حترص مجالية التلقي على حتديد معىن النص بالسلسلة التارخيية لتفعيالته وعلى اإلقرار بتساوق التأويالت »
رة ، وهذا ما يثبت صفة انفتاح الّنص على آفاق مما يضمن له السريو 4«املختلفة عوض تشويه التأويالت السابقة

اجلمالية عّب األزمنة الثالثة للقراءة اليت حّددها يف زمن اإلدراك اجلمايل وزمن التأويل االرجاعي االستعدادي والزمن 
أّن تاريخ اآلداب والفنون اجلميلة هو يف اآلن ذاته تاريخ تبعية ومترد غريزي للتجربة »التارخيي، ولذلك يرى ياوس 

 .5«اجلمالية
 ( فعل القراءة وإنتاج الوقع اجلمايل)ايزر فولغفانغ ايزر جانز  -2
وكما رأى ياوس يرى آيزر يف إنشاء نظرية األدب وهي تشيد بالقارئ مركزة على عالقته بالّنص مبتعدة عن  

الكاتب وما يتعلق به، وقد ركز يف ذلك على التفسري الذي يوضح املعىن من خالل إجراءات القراءة حىت يتم 
رئ، وما أثار اهتمامه هو إجراءات القراءة وأمهية الدور الذي يضطلع به القارئ يف تفاعله التفاعل بني النص والقا

                                                           
 .((Pour une esthétique de la réception p: 52 .90، ص(البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -1
  .11املرجع نفسه، ص  -2
 ((Pour une esthétique de la réception p: 53 .32، ص(البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -3
  .111، ص (من أجل تأويل جديد للنص األديب)هانس روبريت ياوس، مجالية التلقي -4
 .161املرجع نفسه، ص  -5
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مع النص، وسؤاله هو كيف وحتت أي ظرف يكون للنص معىن بالنسبة للقارئ؟ والعمل األديب عنده ليس نصا 
 .   فحسب وال قارئا فحسب بل هو تركيب أو التحام بني اثنني النص والقارئ

شكاالت اليت ختّص الّنص والقارئ عند ايزر، وهو متأثر بطروحات الفيلسوف رومان اجناردن  كل هاته اال
كما سبق ذكره وأنه يعمل على إبراز الفكر الفلسفة الظواهرية يف طروحاته، هذا الفكر الذي ركز على األفعال اليت 

ه مواقع غي حمّددة تنتظر قارئا يقوم باعتباره خطاطة أو هيكال إمجاليا تصاحب»ميكن أن يثريها النص يف القارئ 
، وبعيدا عن التفسري التقليدي الذي يبحث عن املعاين املخفية يف النص أراد أن يراها  1«بتحديدها واستكماهلا

 كنتيجة للتفاعل بني النص والقارئ   
بكرة واليت لقيت وهذا املنطلق الذي بىن عليه ايزر دراساته يف نظرية االستجابة اجلمالية من خالل أعماله امل

، (اإلهبام واستجابة القارئ يف خيال النثر)يف جامعة كونستانس األملانية مبحاضرة عنوهنا ب    1371جناحا كبريا سنة 
وهو ينطلق من فرضيات ختص مجالية التلقي وما يتعلق بالنص والقارئ، وما يتطلبه ذلك من تفاعل بينهما وما 

 .ورة القراءةحيتاجه لتحققه من بناء من خالل صري 
فتحقق النص ال يتم إال من خالل حركة »فضمان وجود الّنص يف الوجود عند ايزر يتحقق بفعل القراءة؛ 

، وهذا 2«القراءة الواعية اليت تتفاعل مع لغة النص تفاعال كليا، ونتحرك معها وال حنيد عناه من البداية إىل النهاية
 اهتمت بالقارئ وعالقته بالنص على أساس غري تفاعلي يسري يف اجتاه ما مييز طرحه عن بقية املناهج النقدية اليت

أما يف األعمال األدبية فيُ ْرَسُل اخلطاب يف اجتاهني اثنني؛ ألن »واحد من النص إىل القارئ، بينما ايزر فيصرح
عالقة تبادلية  ، وهو جيسد الرؤية اجلمالية لالستجابة بني النص والقارئ على أساس3«القارئ يتلقاه، وهو يركبه

 .أي يف اجتاهني من النص إىل القارئ ومن القارئ إىل النص
    

 
 
 

وهنا تتوضح رؤية ايزر حنو القارئ وعالقته بالنص على أساس أهنما شريكان يف عملية التواصل من خالل 
لنص، وال يتجسد بنية النص وفاعلية القارئ وفهمه للنص؛ حبيث يضفي له أبعادا جديدة ال يكون هلا وجدود يف ا

عندما تنتهي العملية بإحساس القارئ باإلشباع النفسي والنصي ويتالقى وجهات النظر بني القارئ  »ذلك إال 
، واألمر ال يتوقف عند حّد االستقبال بل املسألة مرتبطة يف 4«والنص، عند ئذ تكون عملية القراءة قد أدت دورها

                                                           
 .11، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)عزيزي، التلقي يف النقد السعدية . د  -1
  .101، ص 1104، أكتوبر ديسمّب (1)، ع(5)، جملة فصول، مج(نظرية التأثري واالتصال)نبيلة إبراهيم، القارئ يف النص  -2
 .16، ص (نظرية مجالية التجاوب يف األدب)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة   -3
  .101، ص(نظرية التأثري واالتصال)لقارئ يف النص نبيلة إبراهيم، ا -4

 القارئ النص 

 العالقة التفاعلية بني النص والقارئ
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هبا، ولذلك ما يرونه مناسبا بالنسبة للضبط االصطالحي هلذة النظرية،  أن هاته العملية قد أثرت يف القارئ وتأثر
 .أهنا للتأثري واالتصال، ذلك ألهنا تقوم على التأثري والتأثر املتبادل بني الّنص والقارئ

ويوضح ايزر وجهته النقدية اجتاه القارئ بالنسبة لنظريته وما مييزها عن طروحات نظرية االستقبال أهنا تنظر 
التداخل بل االلتحام بينهما، »ارئ والنص ال على أساس التداخل بينهما وإمنا ملظاهر التأثري اجلمايل املتمثل يف للق

، وهي عملية تقوم من بدايتها إىل 1«وهلذا فإن نظرية التأثري ال تريد للقارئ أن يبتعد عن الّنص حبال من األحوال
 الّنص وصنعته اللغوية، والثاين مجايل وخيتص بنشاط عملية آخرها على بعدين متالمحني؛ األول فين ويتمثل يف

القراءة اليت يكون فيها املعىن عملية مستمرة وتصاحب جتربة القارئ اليت تواكب تطور النص؛ حيث يبحث عن 
املعاين التفسري املوجه للمعىن ال على املعىن، وهذا من خالل عمليتني األوىل يف صياغة املعىن والثانية يف حتول هاته 

 .إىل أفكار قابلة للمحاورة، وهذا جوهر العملية اجلمالية
وانطالقا من هذه الرؤية لنظرية االتصال والتأثري عند ايزر، فإنه يتعني على كّل نص  حسب تصوره أن 
يضم بنية معقدة كانت أم طبيعية هلا وجهها التأثريي على القارئ، وتوفر الشروط اليت تدفع لوصف الشروط 

فكل بنية قابلة للتمييز يف التخييل هلا »سية للتفاعل، عندئذ يتبني التأثريات اليت ينماز هبا العمل األديب؛ األسا
الوجه اللفظي والوجه التأثريي، يوجه املظهر اللفظي رد الفعل ومينعه من أن يكون اعتباطيا، : غالبا هذان الوجهان

يَ َنَتُه بواسطة لغة النص، وبالتايل فأي وصف بينما يكون املظهر التأثريي استفاء لذلك الشيء ال ذي قد متت بَ ن ْ
، ولذلك يشرتط لتوفر 2«وبنية التجاوب( النص)للتفاعل بني املظهرين جيب أن جيسد يف اآلن ذاته بنية التأثريات 

ة عناصر التفاعل تكمن ال بد من البحث عن مكونات النص املتواجدة يف النص ودراستها، واالهتمام مبظاهر رد
 .فعل القارئ ضمن الوقع اجلمايل؛ حيث ال يهم ايزر املعىن وإمنا يساءل عن انفعال القارئ وهو يصنع فعل القراءة

ومن هنا توجه ايزر للقارئ وهو يبحث عن مفهوم مناسب له انطالقا ملا يتميز به الّنص من تداعيات 
تحا على التوجهات النصية املختلفة اليت من حمّمل بإمكانات جتعله منف»لعملية التفاعل اليت حتتاج إىل قارئ 

خالهلا يبني مدى اإلحساس الذي حيياه من خالل عملية التلقي اجلمايل، وهو االحساس الذي يوضح الفرق بني 
، فيحتاج منه أن يكون مؤهال وعلى استعداد لقيادة 3«املتلقي القارئ واملتلقي الواقعي الذي ميارس حياته اليومية

التفاعلية بينه وبني النص، فظهرت عنده مفاهيم أخرى تتعلق بالقارئ، وهذا ما جيعله يقف عند هاته العالقة 
خاصية أخرى مّيزت هاته النظرية وقد اعتمدها لتوضيح أفكاره، وهو ما خيص مفهوم القارئ الضمين واألمناط 

 .  األخرى من القرّاء
 
 

                                                           
 .106، ص (نظرية التأثري واالتصال)نبيلة إبراهيم، القارئ يف النص   -1
 .16، ص (نظرية مجالية التجاوب يف األدب)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة   -2
  .100، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -3
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 :أمناط القراء وخصوصية القارئ الضمين
من أهم املفاهيم اليت اعتمدها ايزر  يف نظرية مجالية  Implied Readerالضمين ويتمثل القارئ 

التلقي، وهو بذلك جيسد فكرة التحول من املؤلف إىل أمهية القارئ معتّبا إيّاه جوهر نظرية االستقبال على أساس 
لق دون حتديده إلحداث استعداداته للعمل األديب ليجسد ثأثريه، انطالقا من النص؛ حبيث تتوقع بُناه حضور مت

التأثري يف إعادة بناء النص، فالقارئ الضمين عند أيزر حيّدد من خالل حالة نصية، وهو موجود قبل بناء املعىن يف 
النص وقبل أن يقرأه القارئ، وهو هبذا مييزه عن بقية القرّاء العاديني واحلقيقني املفرتض وجودهم مسبقا، وتتمثل 

 :صورهم يف
ويتمثل عند ريفاتري جمموعة القراء  (Super reader)القارئ األعلى  -النموذجيالقارئ : أوال

  .الذين ميتلكون قدرات خمتلفة لتحديد األثر األسلويب يف العمل الفين والعمل على تفكيكه
عند فيش هو الذي يستهدف عّب مالحظاته الذاتية (  informed reader)القارئ اخلبري: ثانيا

الذي يعمل كل ما ( أنا)أي أن قارئ حقيقي »ء السابقني أن حيسن من قدراته التأويلية والقرائية؛ لردود أفعال القرا
 :، ولذلك ينبغي أن 1«يف استطاعاته ليجعل نفسه خُمّبا

 .يتحدث باللغة نفسها اليت يتكون منها النص الفين بطالقة، وأن تكون له معرفة واسعة باللغة. 1 
 .اللية اليت جتعل منه مستمعا قادرا على الفهم واالستيعابيكون ملما باملعرفة الد. 2
 .ميتلك قدرة أدبية. 3

يف إعادة بناء فكرة القارئ »وتتمثل عند وولف ( Intended reader)القارئ املقصود : ثالثا
، أي مبعىن فكرة القارئ كما تشكلت يف ذهن الكاتب، وهلا عدة أبعاد يف النص، قد 2«الذي يقصده املؤلف

 .ن قارئا أو مجهورايكو 
أما عن القارئ الضمين فليس من منط القراء الذين سبق ذكرهم والذين يكتفون بردود األفعال فقط، بل هو 

خيلق ساعة قراءة العمل الفين اخليايل، ومن مث فهو قارئ ذو قدرات خيالية شأنه »قارئ ال وجود له يف الواقع، هو 
كال الواقع احملّدد، بل يوجه قدراته اخليالية للتحرك مع النص باحثا شأن النص، وهو ال يتبط مثله بشكل من أش

عن بنائه ومركز القوى فيه وتوازنه وواضعا يده على الفراغات اجلدلية فيه فيملؤها باستجابات اإلثارة اجلمالية اليت 
ة اخللق اخليايل للنص ، وهذا ما جيعله ينماز عن بقية أمناط القرّاء، فهو منغمس يف النص ويعيش عملي3«حتدث له

 .من البداية إىل النهاية، وبالتايل يعتّب منتجا للنص ال مدرك ألساليبه اللغوية
كما تتجسد صورة هذا القارئ يف األنا الثانية للمؤلف يف مواجهته النص الفين، ألهنا تتواجد معه أثناء 

الصور الذهنية يعمل على تشغيلها يف عملية إنتاج جمموعة من »العملية التخيلية،  ومن هنا فإن وظيفته تكمن يف 

                                                           
  .62، ص (نظرية مجالية التجاوب يف األدب)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة  -1
  .62املصدر نفسه، ص  -2
 .101، ص (نظرية التأثري واالتصال)نبيلة إبراهيم، القارئ يف النص -3
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االستجابة لبنيات النص الداخلية اليت تقوم بدورها خبلق جمموعة من اإلحاالت تؤسس من خالهلا توجيهات 
Instructions  ترتبط بتلك التصورت الذهنية هبدف بناء آليات للتفاعل بني شروط اإلثارة الكامنة يف النص

لك من خالل خلق املرجعيات املناسبة ملنح النص املصّوغات السياقية املشرتكة بينهما ، وذ1«وردود أفعال القارئ
واليت تربطه بالقارئ بالنظر للواقع، وهذا ما حيقق التواصل بينهما والتفاعل الذي يتمثل يف املرجعية االحتماعية 

 .ئ وتداعياتهواألدبية والثقافية انظالقا من انعكاسات الوضع االجتماعي الذي يعيشه القار 
وحىت يتحقق ذلك كان اليزر بدائل تتمثل يف الذخرية واالسرتتيجية النصية، ومنهما تتحّدد تدولية النص؛  

فأثناء القراءة على املتلقي أن ينتحي عكس الطريق اليت قام النص بسلوكها، حيث يضطلع مبهمة إعادة التداولية »
ة أخرى باملرجعية اخلارج نصية؛ أي بالسياقات ، وذلك بربطه مر La répragmatisationإىل النص 

 Repertoireاالجتماعية واألدبية على تنوعها، وتتم هذه العملية عن طريق استدعاء املخزون، أو رصيد النص
، وهنا يظهر فعل القراءة ودوره يف الكشف عن مظاهر احلياة االجتماعية و الثقافية اليت ظلت خفية إىل حني 2«

وملء البياضات Gapsلية القراءة وصياغة املوضوع بنفسه من خالل ما يسمى مبلء الفراغاتقيام القارئ بعم
Blanksوالتحديد الكامل ملواقع الالحتديد ،Spots of indetérmination وجتميع املعىن للوصول إىل ،

 .القراءة والفهم 3التأويل املتسق، وهذا ما يعتّب حصيلة التفاعل بني النص والقارئ، وهاته الغاية األمسى له
 الذخرية النصية وفعل القراءة

لقد اقرتح ايزر موضوع الذخرية خللق وضع تفاعلي بني البنية النصية للنص وردود أفعال القارئ، وتعمل 
فتتظافران ألجل خلق مرجعية أو السياق اخلاص للنص الفين، »االسرتاتيجية النصية على التخطيط هلذا التفاعل، 

، ومما استدعى ذلك غياب 4«طار املرجعي الذي خيلق بني النص والقارئ خالل عملية القراءةإهنما يكّونان اإل
الوضع السياقي اليت مبوجبها تنشأ ردة فعل القراء أثناء عملية التفاعل بينها وبينالبنيات النصية، وهذا ما يؤكد أن 

أو تتشارك معه يف القيم االجتماعية النص غري منغلق على نفسه إمنا له عالقاته مع نصوص أخراة مشاهبة له 
 .والثقافية والتارخيية، ودور القارئ أن يكتشف ذخرية نص ما

، ومن خالل هاته املواضعات 5«جمموعة املواضعات الضرورية لقيام وضعية ما»يعرفها ايزر على أهنا   
ى املعايري االجتماعية يعمل النص على التفاعل مع عناصر سابق تشرتك فيها معظم النصوص حبكم االتفاق عل

، وبالتايل ومما يعزز التفاعل بني املبدع (اخلارج مجالية)والتارخيية والسياق السوسيو ثقايف، وهذا ما يطلق عليه 
والقارئ األعراف اليت يشرتكان فيها واليت تدخل ضمن السياق االجتماعي، وتتجسد يف النص عن طريق إعمال 

 .عات النصية اليت حتدث على مستوى البىن اللغوية والرتكيبية والدالليةالتناص الذي يعّب عن هاته التقاط
                                                           

  .102، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -1
 .40، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، ص 6011/6016التجلي والغياب، مذكرة ماجيستري بوخال خلضر، املتلقي بني -2
 .40بوخال خلضر، املتلقي بني التجلي والغياب، ص -3
 .104، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -4
  . 16، ص (بنظرية مجالية التجاوب يف األد)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة  -5
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فانتقاء الذخرية ال يكون اعتباطيا إمنا حسب األنساق املتفق عليها، ولكن حتدها تتغرّي من سياق إىل آخر 
عل الذخرية حبيث النسق اجلديد ال ينفي القدمي بل يدجمه يف بعض عناصره بتوزيع جديد وتركيب خمالف وهذا ما جي

يف حماورة مع السياق اجلديد، وهي ال تقف أما قدرات القارئ إمنا متنحه موقعه يف النص ودوره يف تكميل البنية 
 .الداللية وذلك بإعمال االسترياتيجية النصية

 صيةالقراءة واالسرتاتيجية النّ 
ط بينها وبني السياق املرجعي إن أمهية االسرتاتيجية النصية تكمن يف تنظيم عناصر الذخرية النصية والرب

اخلاص بالقارئ والطريقة اليت حيدث هبا التفاعل بينه وبني النص، وإذا كان النص يقيم مع القارئ عالقة تفاعل من 
خالل خطط فنية جتسد التخييل وخلق حّو خيايل،  ومحل القارئ على حلها، فإنه يتعني على هذا القارئ أن 

مة اجلمالية بتوفر شرطني؛ أوهلما ضرورة اخللفية املعرفية لدى القارئ وامكانية يكون مستعدا المتام هاته امله
توظيفها لتحقيق التفاعل بينه وبني بنية النص، والثاين يتمثل يف مدى قدرة املتلقي على اخلوض يف جتربة جديدة 

 .ض شعرية النص األديبعنه، ومن هنا يظهر أن لالسرتاتيجية دور يف ربط أجزاء النص، وهي تعمل االنزياح لفر 
ويتم هذا عّب اخلطاطة النصية اليت يتعامل معها القارئ عند ايزر تعامال منتجا وتفاعليا باعتبار أن اخلطاطة 
تشكل بنية النص و اليت توجه القارئ وتقوده إىل السنن الثاين وهو بنية من إنتاج املتلقي وهذا ما جيعل التأويل 

ألن ذاكرة القارئ خزان؛ فعندام تستقيل رسالة معينة تقوم بتخزينها »ختالفهم؛ يتعدد من خالل تعدد القراء وا
وتنظيمها وتعيد إنتاجها بشكل مواز أو خمتلف حسب القدرات الذهنية والتصورية للمتلقي وحسب رغبته يف 

ة، وهذا ما يتعلق ، فتصبح هبذا ذاكرة املتلقي متنوعة بني املرجعيات السابقة والتجارب املتجددة واملتنوع1«العمل
بالتأثريات االجتماعية والسياسية واألخالقية والدينية والسوسيو ثقافية حيث يتفاعل معها على أساس أهنا متثل 

 .احمليط الذي يعيشه ومتنحه خلقية معرفية وفكرة حول ما حيدث، وهذا ما يساعده على التفاعل مع النص
يضعها أما املتلقي حلظة شرعه يف القراءة                                                            يؤسس ممرات ودروبا»فالنص الفين هبذه الوضعية 

هذه املمرات ال خترج وبنياهتا عن النماذج اجلمالية والقيم االجتماعية والتارخيية اليت اختارها النص وشكلت مرجعية  
لقارئ لنظام داليل دون اآلخر يف النص ال يدل إقصاء باقي ، وانتقاء ا2«كما أن القارئ يشارك النص هذه اخللفية

األنظمة، إمنا يبقى على اختيار القارئ حسب ميوالته ومدى توظيفه للمعارف املكتسبة، ولكن ال مينعه هذا أن 
يقف عند مكونات الذخرية يف النص والتعامل معها، وهذا ما يتماثل مع مبدأ أفق االنتظار عند متلقي ياوس، وما 

 .    ينبغي أن يتوفر عليها القارئ اخلبري من شروط
ووجه االشرتاك بني ايزر وياوس أن القارئ الذي يتفاعل مع النص ال يكون قفط معاصرا  للعمل الفين بل 

أو احلوار فيما تكون رسالته قد فقدت )أن النص قادر على مواصلة الكالم»حىت املتأخرين يف التاريخ على أساس 

                                                           
 .101، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -1
  .110املرجع نفسه، ص  -2
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، وامهيتها مطلوبة إذا ما تعلق األمر بالتفاعل بني القارئ والنص وحتقق 1«ن داللتها قد فقدت أمهيتهاراهنيتها وتكو 
أمر املرجعية اليت بقدر تنوعها وغناها بقدر حتققها يف البنية النصية، فتمنح بذلك حرية القارئ يف التعامل مع 

يه بوجهة النظر اجلوالة يف النص واملتحركة من أفق النص والنجوال فيه واالنتقال من سياق آلخر، وهذا ما أطلق عل
آلخر يف النص، وذلك يتم عّب االنتقال من قراءة لقراءة مبعىن إعادة القراءة واليت ال ميكن هلا أن تتطابق مع القراءة 

 .األوىل، وهذا ما جيسد خاصية االستمرارية يف القراءة واليت تبحث عن مجالية النص شيئا فشيئا
هدف إىل حتقق الدينامية للنص التخييلي وآفاقه الداللية اليت تعمل على منو التجربة التفاعلية بن وهذا ما ي

النص والقارئ وتطورها واستمراريتها عن طريق انتقال القراءة، وال يتم ذلك إال بعد البحث يف التجربة األوىل من 
 الوصول إىل الفهم يف الّنص حيث ينتقل القارئ القراءة وهكذا، ففعل القراءة عند ايزر ينماز خباصية التدرج حىت

وهو منفعل مع النص من مرحلة ألخرى مندمج كل االندماج مع بناه موجها ما استقر يف ذاكرته بواسطة ما 
 Point of، وتطلق هذه العملية على القارئ حسب رأيه بوجهة نظر اجلّوالة2يقدمه له من معطيات جديدة

view وسيلة لوصف تواجد القارئ يف النص  »وجهة متحركة تتجول ذاخل النص، وهي، ومسّاها كذلك ألهنا
 Prétentionباعتباره ال ينتقل من الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل إال من خالل القراءة وعّب جدلية الرتقب

وأفقه ، فكل حلظة من حلظات القراءة تشكل مسة الرتقب والتذكر تّبز سريورة النص Retention »3والتذكرة
 .املستقبلية

وما يتسبب يف هاته السريورة ميزة الشعرية اليت حتكم الّنص التخيلي واليت جتعل القراءات خمتلفة وتنماز 
فكثريا ما تفاجئنا النصوص األدبية احلديثة هبذه الفراغات، بل إن هذه الفراغات قد تتمثل لنا »بتأويالت متعددة

ارئ كثريا ما يتوقف يف هذه النصوص احلديثة حبثا عن املعىن الغائب أو حبثا يف بني اجلملة واألخرى، وهلذا فإن الق
، وهذا ما يدل على الثراء 4«عن التفسري، وكل قراءة ألخرى من القارئ نفسه قد جتد معىن آخر وتفسريا آخر

لية بينه وبني الذي ينماز به النص من خالل هاته القراءات املتعددة للقارئ، حيث تضفي خاصية السريورة التفاع
 La nonخباصية الالمتاثل Hermetisme النص، وذلك عن طريق ما أطلق عليه ايزر بالغة االهبامية

identité  املتمثل يف بنيات الالحتديد اليت جتسد الطاقة احملفزة لعملية التخيل عند القارئ ومتنحه القدرة  على
اليت يرتكها النص وخيتزهنا  Les blancsوالبياضات  Ies videsالقراءة، فتدفعه للبحث وحماولة ملء الفراغات 

يف بنياته الداخلية وهو ما حيرك القارئ ويدفعه تدرجييا هلدم تلك العناصر من الالحتديد حىت يصل إىل ما خفي يف 
 .5النص

                                                           
 ((.Pour une esthétique de la réception p:36, 37 .111، ص(البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -1

-
 .41لي والغياب ، صبوخال خلضر، املتلقي بني التج 2
  .41املرجع نفسه،  -3
 .101، ص (نظرية التأثري واالتصال)نبيلة إبراهيم، القارئ يف النص  -4
 .111، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -5
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 -Le nonومن خالل ما سبق يضيف ايزر مصطلح آخر يف إطار البياضات وهو ما أمساه بالالمقول 
dit فعندما يدخل القارئ يف مغامرة التأويل والبحث عن تفاعل »صمت مبعىن ما الل يصرح به النص الفينأو بال

من خالل جتاوزه وحتديده والتعايل عليه قصد انتزاع اخلفي  Le ditمجايل دينامي ومنتج جيّب على مواجهة املقول 
حتديد على اختالف صورها يف النص الفين ، وهلذا تتميز عناصر الال1«الكامن وراء املكونات اللغوية والرتكيبية

باحلركة والالستقرار واالنتقال من مكان آلخر يف النص، وهذا ما يثبت للقارئ مهمته يف التفاعل مع النص من 
خالل التعامل معها، هذا باإلضافات إىل عنصر آخر عند ايزر وهو طاقات النفي اليت تصب فيما ذكرناه سابقا 

وهي طاقة تعمل يف نظر ايزر على إلغاء العناصر املعروفة يف »لى انتاج البياض ال ملؤهولكن بشكل آخر يعمل ع
مبعىن أن يستبدل ويعوض بأخر بعد إلغاء ما  2«النص وتعويضها بأخرى جديدة تساعد على إدراك ما مّت اقصاؤه

 .     هو موجود يف النص، وهذا ما حيقق شكال دالليا جديدا للنص الفين
 ملديح النبوي القدمي عند اجلزائرينيشعر ا: ثالثا

 املديح النبوي اجلزائري يف القدمي. أ
وهو ميدحه كيف أنه يتعامل مع هذا  علمنا سابقا يف حديثنا عن صنيع الشاعر الفين اجتاه حضرة النيب

رغم ما من الصفات خاصته وينماز هبا فيه عن بقية النص املدحي، ف النوع من الغرض خبصوصية فنية ملا للنيب
الثناء على ذي شأن مبا يستحسن من األخالق النفسية  »كان يعرف به غرض املدح يف عرف املّداحني أنه 

، 3«كرجاجة العقل و العفة و العدل و الشجاعة وإّن هذه الصفات عريقة فيه ويف قومه وبتعداد حماسنه اخللقية
كان يعيشها العرب، وما تفرضه البداوة  من   وما كان له من ارتباطات ختص تداعيات الظروف االجتماعية اليت

أعراف وتقاليد وعادات تسنها عليه لرتّسخ قيما كانت مالذا للشاعر، وهو ميدح ممدوحه، إال أن مساته الفنية اليت 
بأنه خلق كما يشاء، أّن "، وهي تستمع حلّسان وهو يقّر  عرف هبا اضطربت ووقفت عاجزة أمام عظم النيب

 ".ساءمثله مل تلد الن
، وهي تلتقي بزينة البشر وأعظم الرسل يف األمم؛ إذن هو عهد جديد للقصيدة املدحية مع الرسول 

حيث دفعها ملراجعة حساباهتا الفنية وأعرافها النقدية حماولة أن البحث عما يليق ملقامه اجلليل مستفيدة مما كان 
ليت متثلت يف العقل والعفة والعدل والشجاعة، وقد عندها من تنظري لتلك الفضائل االنسانية والصفات العريقة ا

دخل عليها تعديل من وجهة  »تسامت أخالقه عن الظاهرة اإلنسانية، األمر الذي دفعها للتغيري والتطور؛ حيث 
النظر اإلسالمية جاءت لتحّل مكان القيم اجلاهلية، فقد كانت حباجة إىل من يعززها ويتغىن هبا، فقام الشعراء هبذا 

، وهذا شأهنا مذ ذلك احلني تسعى للمدح النبوي دفاعا عن 4«ويدافعون عن اإلسالم ور ميدحون الرسولالد
                                                           

 .114، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د  -1
  .114جع نفسه ص، املر  -2

 -
3
                          هـ1462 ،( 6)لبنان،ج -السيد أمحد اهلامشي، جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

  . 651م،ص6005-
 .10، ص(6)، مج(موسوعة املبدعني )سراج الدين حممد، املديح يف الشعر العريب  -4
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البذرة األوىل لفن املدائح النبوية الذي قدر له »الدين ونصريا له، وذلك مبا جادت به القرائح والُنظم على اعتبارها 
حرصا على تعزيز ، 1«ظا من القبول والذيوعبعد قرون أن يستقل بذاته، ويصبح من أكثر موضوعات الشعر ح

 .القيم الدينية وضمان استمراريتها عّب الزمان ويف كل مكان، منذ تباشري الوالدة إىل يوم الناس هذا
وبذلك جند أن املديح النبوي »فبمجرد ذكرنا لغرض املديح النبوي فتلك خاصة من خصوصيات هذا الفن،

الذي عرف يف أدبنا العريب،ولكنه انفرد عنه، ألنه خمصص لسيد املرسلني، وألن هو يف بدايته قسم من املديح العام 
املمدوح يفرتق عن عامة الناس، وألن كل ما يرد يف املدحة النبوية يلتزم هنجا خاصا يف التأدب والسمو ال جنده يف 

ا يقال يف سريته اليت ألن هناك الكثري مم  وهي تسخر بكل ما لديها من فن ألجل الرسول  ،2«املدائح األخرى
 وقد ارتبط»، لقب انطلق منه املديح النبوي ليبين صرحه الفين "الصادق األمني"بدأت مسريهتا، وهي تصرح أنه 

، فأُفرد له هذا 3«بصاحب الدعوة هاديا ونذيرا، فأبدع فيه الشعراء من الصحابة، ومن جاء يف األزمنة الالحقة
 .وفاته الغرض الشعري لريتبط بذاته حىت بعد

ونظرا  ملا حباه هللا به من صفات النبوة املعجزة؛ فقد استمر معه الغرض الشعري، ومل ينتقل إىل غرض الرثاء 
ولكنه يف »، وهي صفة تؤكد أمر تفرده؛ ألن الغرض املناسب بعد وفاة اإلنسان هو الرثاء على اعتبار وفاة النيب

وهذا  ؛4«وصول احلياة خياطبه احملبون كما خياطبون األحياءم الرسول يسمى مدحا،كأهنم الحظوا أن الرسول 
ما  يفرده عن باقي البشر، هذا باإلضافة إىل غرض التصوف الذي عمل على إذاعة املدائح النبوية على حّد قول 

والنوازع الفكر الصويف »؛ وقد أكد الدكتور عبد هللا الركييب بأن نشأة املدائح النبوية تعود إىل 5الدكتور زكي مبارك
وهي ترتبط بالبيئات الصوفية والدينية، وهذا ما كان عند شعراء  ،6«...الدينية لظروف خاصة وعوامل خمتلفة

 .، واملاجناليت(ه210)أمثال الصوفية عفيف التلمساين املغاربة يف مدحهم للنيب
ما مل جنده يف األغراض  وما مّيز غرض املديح النبوي كذلك أّن الشعراء قد أفردوا له دواوين شعرية، وهذا

الشعرية األخرى مبا فيها غرض املدح، زد على ذلك القيمة التعلمية اليت حتملها مضامني املدحة النبوية ومدى 
حاجة الّناس للقيم واملبادئ الدينية اليت حتملها، وقد كان هلا حضورها يف حلقات املساجد لتعليم الطالب ما 

والتأسي بأخالقه الكرمية، ومدائح البوصريي أكّب مثال على من الرسول  يتعلق بدينهم احلنيف بغرض التقرب
بذكر صفاته ومعجزاته والدعوة لألخذ بأخالقه موعظة وتقربا إىل  ذلك نظرا ملا حتمله من معاين التبجيل للرسول

 .هللا سبحانه مستشفعني ألجل العفو واملغفرة

                                                           
 . 2م، ص 1111،(1)الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، سلسلة أدبيات،ط -حممود علي مكي، املدائح النبوية، مكتبة لبنان -1
، 1112-1414،  (1)سوريا، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط -حممود سامل حممد، املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي، دار الفكر، دمشق -2

 .52ص
 .45،ص6000أمحد موساوي، املولوديات يف األدب اجلزائري القدمي، عهد تلمسان الزيانية، دار املوفم للنشر، اجلزائر،  -3

4
 .12م، ص1115 -ه  1154زكي مبارك، املدائح النبوية يف األدب العريب، مصر اجلديدة  - 
 .12املرجع نفسه، ص   -5
  .41، ص(د،ط)، دار الكتاب،(1)ث، جعبد هللا الركييب، الشعر الديين احلدي. د -6
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حيدث يف املشرق واألندلس، وكان ذلك قبل فرتة العهد ومل يكن الشاعر اجلزائري مبنأى عن كل ما كان  
القصائد الغر الطوال اليت »هناك   فكان ملدحه فقد كانت له مشاعره اليت أفردها للرسول اململوكي والعثماين؛

، وقد أسهموا بإرسائه بدءا من 1«كادت تكون العقد الثمني عند القاضي عياض وابن خلوف القسنطيين وغريمها
يأخذ شعراء املدائح النبوية يف الكثرة يف اجلزائر والبالد املغربية منذ القرن السابع اهلجري »لسابع اهلجري القرن ا

؛ فشهدت اهتماما كبريا بفضل شعراء جزائريني منحوا للمدحة النبوية دواوين 2«...وخاصة منذ النصف الثاين منه 
 .خاصة هبا
مام بالدين كان معروفا عندهم منذ الدولة الرستمية، وقد أّكد وهذا أمر مؤكد عند اجلزائريني؛ فأمر االهت 

األستاذ رابح بونار وهو يفسر كثرة العلماء والفقهاء وانكباهبم على حفظ القرآن والسرية النبوية وتعلم اللغة العربية 
، وهذا 3فرتة العثمانيةزادهم تعمقا للتعاطي مع املدائح النبوية يف السنوات املوالية حىت بدأت يف االنتشار خاصة ال

فال شك أن الشعر الديين، وخصوصا املدائح النبوية، من أقدم »ما أكده الدكتور أبو القاسم سعد هللا يف قوله 
 . ، ولكن على الرغم من هذا التوجه الديين إال أنه مل حيظ بإهتمام كبري من قبل الدارسني4«األغراض الشعرية

ية ليصلحوا هبا حال اجملتمع نظرا ملا يعانيه من قلق يف النفوس، وهنا فقد احتاج  الشعراء للمدائح النبو 
وسيلة للتعبري عن مشاعرهم وآالمهم وآماهلم »ظهرت املدائح النبوية بشكلها املتكامل كفن مستقل بذاته فكانت 

، 5« واإلسالميولطلب الراحة والطمأنينة لنفوسهم املضطربة بسبب اهلزات العنيفة اليت تعّرض هلا اجملتمع العريب
وقد هتّيأت له الظروف املتنوعات النتشاره وذيوعه متمثلة يف الصراعات السياسية وما تعرضت له البالد العربية من 
اهلجمات الصليبية واملغولية، ويف ذلك كان للشعراء دورهم الفّعال يف الدفاع عن اإلسالم ومقدساته وهم ميدحون 

انعكاسات مباشرة على اجملتمع من جراء الوضع السياسي واالقتصادي غري خاصة وما حدث منها من  نيب هللا 
 .مستقر

أن خيلص »فكانت هناك اضطرابات اجتماعية أثّرت على أخالق اجملتمع، فجاء الشعراء وهم يدعون هللا  
ه، وليشيعوا مادحني مستشفعني ليذّكروا الناس بتعاليم الّدين وحدود اجملتمع من هذه املفاسد ويتوسلون برسوله 

، وهذا ما ظهر بشكل جلي عند شعراء املغرب خاصة عند 6«الروح الدينية بني الّناس ليعدلوا عن هذه املفاسد
الشعراء اجلزائريني ومدى حاجتهم للمدائح النبوية املطّولة اليت سارعوا هبا للملمة اجملتمع، وبشىت الصور الشعرية 

 فرتة أيب محو موسى الزياين زمن املولديات النبوية ومدى الدور الذي متّيزت اليت تعّّب عن االهتمام هبا، ، السيما يف

                                                           

- 
1
  .650ص ،6005، (1)، دار األوطان للطباعة والنشر والتوزيع، ط(1)حممد مرتاض، اخلطاب الشعري عند فقهاء املغرب العريب،ج  

2
،   (د،ت)، (1)املعارف، ط، دار (السودان -موريتانيا -املغرب األقصى -اجلزائر)شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب، عصر الدول واإلمارات. د - 

 . 605ص
  .21م، ص 1101، اجلزائر، (6)رابح بونار، املغرب العريب تارخيه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط -3
 .645م، ص6011، عامل املعرفة اجلزائرية، اجلزائر، طبعة خاصة، 1010 -1500(6)أبو القاسم سعد هللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -4
  . 112، 115م، ص6011-ه1416، (1)فاطمة عمراين، املدائح النبوية يف الشعر األندلسي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ط -5
 .65حممود سامل حممد، املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي، ص  -6
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به يف التغيري واإلصالح واالستقرار الديين، وذلك ما يف أنواع كثرية من األشكال الشعرية متثلت يف املشطرات 
 . واملخمسات والنظم على أشكال املوشحات املختلفة

؛ حبيث ال ينظمون فنا آخر فيه إال فن املدائح النبوية، الرسولفظهرت أيضا الدواوين املستقلة مبدح 
 ،1«وقد أكثر بعضهم من النظم يف هذا الغرض حىت أهنم خصَّوه بديوان كامل ومن هؤالء عبد الكرمي الفكون»

 وهذا ما أّكده املقري يف نفحه مع شعراء أندلسني ومغاربة أمثال الشاعر اجلزائري عبد هللا حممد بن العطار
، وغريه من الشعراء استقلوا مبدائحهم النبوية دون غريها 2اجلزائري وما عرف له من الدواوين يف مدح خري النبيني

 .أن املدائح النبوية كانت يف تلك الدواوين من أهم األغراض الشعرية على اإلطالقوالذين أّكدوا  
كن له مشاركة يف هذا الفن فلم يوجد شاعر يف هذا العصر مل ت»فقد اتسع الشعراء يف نظمها  
، وهذا ما يؤكد مدى احلاجة هلاته املدائح عند الناس يف اجملتمع، وقد هتّيأت هلا األسباب والظروف 3«الشعري

املواتية اليت مل تتهّيأ لفن شعري آخر؛ فأكّبوا على نظمها سواء أكان يف املشرق أم يف بالد املغرب واألندلس هلذا 
من ضروب االستبداد والعسف فكانوا جيدون يف مدح النيب وآله وصحابته التّبك »ناس العصر نظرا ملا واجه ال

وبأولياء الصوفية ذوي املكرمات وأقطاهبم واالرحتال إىل ضرائح الصاحلني مالذا من خماوفهم وما خيشون من األرزاء 
م أمام الديانات النصرانية اليت ، وحلاجة الناس إليها وقف الشعراء يدافعون هبا عن اإلسالم ومقدساهت4«والكوارث

 . شكلت هتديدا على كيان األمة اإلسالمي
وهذا ما حّل ببالد العرب وأهل املغرب واألندلس من هجمات اإلفرنج وأفكارهم اهلّدامة من فنت وويالت، 

بثون به فكان امللجأ الوحيد االستشفاع بسيد املرسلني واألخذ بسريته منجاة مل حّل هبم، وهذا ما جعلهم يتش
حىت يغريوا متمنني زيارته والوقوف أمام مقامه الرفيع األمر الذي زادهم شوقا وحنينا فبثوا يف نظمهم مشاعرهم، 
وحبثوا عن كل ما يوصلهم به نظرا لبعد املسافات خاصة يف موسم احلج، وهذا ما استدعاهم أن ينظموا قصائد 

 .تعظيمهم لعظيم ذاك املقام النبوي والكعبة الشريفةالتشوق للمقدسات هناك واملقام معّّبين عن حّبهم و 
حبثا عن االستقرار الروحي واحلياة اإلميانية  فقد زادهتم هاته األوضاع متسكا بكل ما مل من صلة بالنيب 

، املصطفىاملدح  يف إطار اس دينهمبوي تذكري النّ اليت تتطلبها النفس اإلنسانية، فبات هّم شعراء املدح النّ 
م لذلك التوازن الروحاين وللدفاع عن كيان األمة اإلسالمي، وهذا ما جعلهم يهتمون خباصية أخرى وحلاجته

ألن املولد النبوي مناسبة هامة لنظم املدائح »طبعت املدائح النبوية وهي االحتفاالت باملولد النبوي الشريف 

                                                           
1
 .642، ص(6)أبو القاسم سعد هللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج - 
، (د،ط)، دار صادر، بريوت،(2)إحسان عباس، مج :أمحد بن حممد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحشهاب الدين  -2

  .412م، ص1100 -ه  1400
 .112فاطمة عمراين، املدائح النبوية يف الشعر األندلسي، ص  -3
 .66، ص (د،ت)، (د،ط)لبنان،  -، بريوتعمر الطباع، دار األرقم للطباعة والنشر.د:البوصريي، الديوان، شر -4
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مما يثري مشاعرهم  ّل ما يتعلق بالنيب، فتمسكوا بك1«وفضله على أمته النبوية؛ فهي تكرهم بعظمة رسول هللا 
 ومشاعر الناس ليذكروا أنفسهم وغريهم حبقيقة دينهم

فكان التأثري والتأثر باد فيما بينهم من الشعراء ليغريوا من شأن األمة ويستقطبون الناس ألجل ذلك،  
ور الشعرية، حيث ظهرت فأسهم ذلك يف ظواهر شعرية ارتبطت باستمرارية املدائح النبوية بشىت األشكال والص

عند األندلسيني واملغاربة وخنّص بالذكر املديح النبوي اجلزائري الذي شهد انتشار هاته الظواهر الشعرية املتمثلة يف  
املولديات واملعارضات الشعرية والبديعيات واملوشحات والشوقيات وغريها من صور الفنون الشعرية اليت ارتبطت 

السيما مع   يف املشرق ويف األندلس واملغرب وباألخص يف اجلزائر وهو موضع الدراسة باملديح النبوي بشكل عام
نوعني من هاته الفنون اليت ارتبطت باملديح النبوي اجلزائري يف القدمي ارتباطا كبريا، وهي املولديات النبوية 

    . واملعارضات الشعرية
 صور املديح النبوي اجلزائري يف القدمي.ب
 ت النبوية يف املديح النبوي اجلزائرياملولديا. 1

حني نذكر املولديات يف املدائح النبوية اجلزائرية يف القدمي، فإهنا مسألة متعلقة بالعصر الزياين ومدى 
االهتمام الذي وجدته من قبل أيب محو موسى الزياين الذي كان سببا يف انتشارها قدميا حيث نقلها من املغرب إىل 

يف هذا الزمن، فمن كانوا معه عظموا يوم مولده وجبلوه فكيف مبن   ر االحتفال مبولده الكرمي اجلزائر، وطبيعي أم
مل يروه إمّنا مسعوا به وتناقلوا أخباره وخاصة مع أهل األندلس واملغرب؛ فقد ارتبط شعر املولديات النبوية ارتباطا 

ق وباألخص الغرب اإلسالمي، وذلك يف كل عام وثيقا بتلك االحتفاالت الرمسية اليت كان يُ َنّظمها ملوك املشر 
 .مبناسبة ليلة املولد النبوي الشريف

وهذا ما عرفت به البالد اإلسالمية؛ بدءا من الفاطميني الذين  بدأت معهم أول ليايل املولد النبوي يف  
املناسبات املشهورة أن جيعلوا حلكمهم السياسي وجاهة، فاختذوا عددا من »القرن الرابع اهلجري؛ ألهنم أرادوا 

وألّفوا هبا عوام الناس بإقامة املآدب العامة وبإقامة معامل الزينة باألنوار وبقراءة السرية النبوية أو غريها من السري، 
، فكانت تتلى آيات القرآن وتلقى اخلطب وتنشد املدائح النبوية، وهذا بتشجيع من صالح 2«وأحّب العامة ذلك

غراض دفاعية، وكانت غايته من ذلك أن جيتمع املسلمون بشكل مجاعات متأهبة يف أل» (ه283)الدين األيويب
أيام اجتماع الّنصارى يف أعيادهم ومواسهم لئال يهاجم اإلفرنج الصليبيون بلدة مسلمة واملسلمون فيها غافلون 

 .احتفاءات مبولده، ومن هنا انتشرت املولديات النبوية يف بالد الشام والعراق وماكان يف مكة من 3«عن ذلك
وقد احتفل يف القرن السادس اهلجري أهل مكة هبذا اليوم العظيم فكانوا يذهبون ليلة املولد النبوي لزيارة  

يفتح هذا املوضع املبارك فيدحله الناس كافة »وكانت تفتح الكعبة يف هذا اليوم للزائرين  احملل الذي ولد فيه 

                                                           
  .166فاطمة عمراين، املدائح النبوية يف الشعر األندلسي، ص  -1
 .111ص  م،1101، يونيو (1)، دار العلم للماليني، ط(2)، ج(األدب يف املغرب واألندلس)عمر فروخ، تاريخ األدب العريب  -2
  .116، ص (2)املرجع نفسه، ج -3



 ةــونـــالعن مقاصدقراءة يف                                                            متهيدي  لـــمدخ
 

 
18 

، وتفتح ، ويف اليوم املذكور ولد االثنني منه؛ ألنه كان شهر مولد النيبمتّبكني به يف شهر ربيع األول ويوم 
، وهي سلوكيات جسدت تلك املظاهر األوىل 1«املواضع املقدسة املذكورة كّلها، وهو يوم مشهوذ مبكة دائما

 . لالحتفال باملولد النبوي، وهم بذلك يؤكدون جذور االحتفال هبذا اليوم العظيم عند العرب
 احلظوة الكّبى يف الشعر العريب واملغريب باألخص؛ حيث ذا القرن وما يليه نالت مكانة الرسول ويف ه

، وهي فرتة دعت           2«أضحى هو مركز الثقل فيها إىل درجة أن قصائد كاملة كان موضوعها من البداية إىل النهاية»
وية ما عمل على تشجيع النظم الشعري حوله؛ ففي إىل ضرورة العناية بالعلوم اإلسالمية من فقه وحديث وسرية نب

زمن األيوبيني مولعا باالحتفاء باملولد النبوي الشريف، ( ه431)العراق كان صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري 
إىل هناك سنة ( ه433)، وملا قدم ابن دحية األندلسي 3«فإن الوصف يقصر عن اإلحاطة به»واحتفاله به 

، وقد كان اول 4فأعجب به وأجزى له العطاء" النتوير مبولد السراج املنري"يف السرية النبوية  أّلف له كتابه( ه414)
، فكان حني حيتفل مبيالد النيب يتوافد على مدينة إربل 5من عّظم هذا االحتفال باملولد النبوي واهتم اهتماما كبريا

 . حتفاال كبرياالكثري من الوعاظ والصوفية والشعراء والفقهاء ويقيمون مبعيته ا
وهذا لدواعي سياسية اقتضتها األحداث اليت كانت متر هبا األمة اإلسالمية مع الغزو الصلييب واهلجوم  

التتاري، فكان البد من تعبئة الشعور العام والدعوة إىل اجلهاد والدفاع عن القيم الدينية والتمسك هبا، وكان 
وإّن اجلّو الذي كان يهيئه صاحب إربل يف ذلك »حيتذى به  يف مثل هاته الظروف هو النموذج الذي الرسول 

، وكان العمل األديب يف إطار العمل 6«العهد شجع على إنتاج املدائح النبوية وجتويدها ونظم السرية النبوية
ة إنسانا يرجتى من وراء هنجه إنقاذ األمة من األزمات اليت مرت هبا وحال اجلهادي يرّوج للفضائل مقدما الرسول

 .التشردم اليت عاشها أبناؤها
وهذا ما يؤكد أن طبيعة املدائح النبوية قد تغريت عما كانت عليه مقارنة بالعصور السالفة، وحىت األهداف  

فجرى على هذا الفن ما جيرى على كل اآلداب من »كان هلا وجهات أخراة مع األحوال االجتماعية والسياسية 
مث العمل على التميز كلون له جذوره يف الوقت نفسه له طابعه اخلاص النابع  التأثر بالسابقني مشارقة أندلسني،

ومبا أن العصور اليت تلت عاشت االضطراب والضعف والرتدي فكان األوىل هبا أن   ،7«من بيئته اجلغرافية والثقافية

                                                           
  .16،  ص (د،ت)، (د،ط)دار صادر، بريوت، رحلة ابن جبري،  -1

-
 .52، ص 6000، (د،ط)أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي عهد تلمسان الزيانية، موفم للنشر والتوزيع،  2
، (د،ط)دار صادر، بريوت،  إجسان عباس،. د: ، تح(4)أبو العباس مشس الدين بن أيب بكر خلكان، وفيات األعيان وأنباء ألبناء الّزمان، مج  -3
  .112، ص (د،ت)
  .441، ص (1)املصدر نفسه، مج -4
 .104، (6)إحسان عباس، مج :املقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح  -5
  .52أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي عهد تلمسان الزيانية ، ص  -6

- 
 .25املرجع نفسه، ص  7
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خذ بعقول الناس حياة الدين القومي السرتجاعه فكان للمدائح دور أخالقي يف األ تستحضر من خالل النيب
 .وهتذيبها من وجهة فنية مجالية من خالل االحتفال باملولد النبوي الشريف

فاستمر جّو االحتفال باملولد النبوي الشريف يف املغرب العريب اإلسالمي، وكانت العناية به يف بالد  
هو الذي سّن ذلك يف بالد »و يف سبتة،( ه433)األندلس الذين تأثروا بأهل املغرب ملّا سّنها أبو العباس العزيف 

املغرب، وأتى بزلفى تدنيه إىل هللا وتقّرب؛ وتقلد الناس سننه وتقلدوا مننه تعظيما للجناب الذي وجب له السمو 
، يف بدايات القرن السابع اهلجري وأمته ابنه "الّدر املنظم يف مولد النيب املعظم"، وذلك بنظمه لكتاب 1«...والعلو

مبثابة ردة فعل عنيف على ما آلت إليه األوضاع اإلسالمية »، وكان ظهوره 2صاحب سبتة (ه477)أبو القاسم 
واالستهانة هبا باتباع صقوس دينية ال عالقة للدين  3«من تدهور تسربت آثاره حىت إىل أقدس مقدسات الشريعة

 .هبا مثل األعياد املسيحية
تستدعي »يدلوا بدلوه مبا لديه هلذا اليوم العظيم، وهي وهذا ما زاد الشعور بأمهية يوم املولد النبوي والكّل  

، وقد أكّد العزيف ضرورة هذا اليوم نظرا لألسباب والظروف 4«مثل هذا احلدث وخاصة بعد هزمية املوحدين الكّبى
ي من السياسية واالجتماعية اليت مرت هبا بالد األندلس واملغرب، ولذلك يعتّب تأليف كتابه جهادا غري املباشر يبتغ

ورائه اإلصالح األخالقي وحماربة ادعاءات املسيحني، مشجعا ألجل ذلك األعياد اإلسالمية من خالل املولد 
واحدا من التقاليد اإلسالمية اليت ستنتشر عند اخلاصة »النبوي الشريف هبدف اإلصالح و التغيري؛ حيث بات 

فاء به أمّيا إبداع وسيتنافس يف حلبته املتنافسون كلٌّ والعامة يف أصقاع العامل اإلسالمي وسيبدع يف تنظيمه واالحت
 .  ، وقد نّوه أن هدف االحتفال هو االصالح والتغيري5«يسعى يف التفوق والتميز

ولذلك انطلقت املولديات النبوية احتفاء باملولد النبوي الشريف يف كامل مملكات بالد املغرب مع سالطني 
األقصى وبين زيان بتلمسان اليت كان هبا االحتفال هو املشهد األكّب بين حفص بتونس وبين مرين باملغرب 

والفصل املمّيز يف ارتسام مالمح هذه الظاهرة وإعطائها نفسا مغربيا إبداعيا مجيال عند الزيانيني؛ حبيث عرفت 
يين الذي جتسد املولديات عندهم انطالقة قوية، وهذا نظرا لعوامل متعددة تتلخص يف العامل السياسي والعامل الد

يف انتشار حركة التصوف يف القرنني السادس والسابع اهلجريني وهي الفرتة اليت انتشرت فيها املولديات النبوية 
 . وكانت صلة مباشرة وقوية بعامل التصوف، فهما عامالن دفعا بتطور املولوديات باملغرب خاصة عند احلزائريني

                                                           
مصطفى الّسقا وإبراهيم األبياري، وعبد احلفيظ شليب، : ، تح(1)لدين أمحد بن حممد املّقري التلمساين، أزهار الرياض يف أخبار عياض، جشهاب ا -1

 .641م، ص 1111-ه1150جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، 
م، 1125 -ه1115، (1) غنان، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، طحممد عبد هللا: ، تح(1)لسان الدين بن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج -2

  .11ص 
 .664، ص 1102-ه1402، (1)اجلزائر، ط -عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة  -3
  .664املرجع نفسه، ص  -4
  .52هد تلمسان الزيانية،  صأمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي ع -5
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يف تلك الصراعات الداخلية والتكالب على السلطة وتوسيع رقعة  فقد أشرنا إىل العامل السياسي الذي متثل
امللك الذي حتكمه املصلحة اخلاصة والضيقة وما كان فيه من التنافس الدموي بالنظر إىل تلك الفنت الداخلية، 

ذا وهذا ما أضعف قوهتم أمام العدو النصراين وخططه يف االستيالء على األراضي يف بالد األندلس واملغرب، وه
العامل اخلارجي الذي انعكس على األوضاع االجتماعية والدينية خاصة أواخر الدولة املوحدية، األمر الذي جعل 
املسلمني يعيشون يف نفوسهم حالة من االضطراب والقلق ووّلد فيهم الشعور باملسؤولية اجتاه الدين يف األمة 

 . التغيري السيما املولديات النبوية، وهذا ما أثر يف شيوع الشعر الديين ودوره يف1اإلسالمية
الذي كان باعثا يف ازدهار الشعر الديين، ويظهر أثره مع تلك األوضاع اليت  2باإلضافة إىل عامل التصوف

خلفتها الصراعات بني املسلمني واملسيحيني وانعكاساته على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحالة 
فوجدت بعض الفئات يف الزهد والتصوف متنفسا »البالد فأرادوا أن خيرجوا من ذلك اليأس والقلق اليت عمت 

، فحضر الفكر الصويف بقوة يف املولديات النبوية حبيث يضمن 3«وفضاء مناسبا للتخفيف من تلك األجواء القامتة
هتمام هبذا العيد ومبا ولعل من العوامل اليت زادت اال»الشاعر يف مفاهيم صوفية حني يقف على احلقيقة احملمدية،

وكانت  4«رافقه من أدب شعري ونثري وفري ما قّدر للفكر الصويف من انتشار يف أوساط املسلمني يف كّل مكان
هناك صلة كبرية بني ازدهار التصوف واملولديات النبوية؛ فكالمها شعد تطورا يف القرنني السادس والسابع 

 .5اهلجريني
من املدافعني عن الدين اإلسالمي وقد حرص على عدم ضياع ( ه731)فكان أبو محو موسى الزياين

فكان الذي أشاعه »املبادئ الدينية وسط تلك األفكار النصرانية، من خالا اهتمامه الكبري بيوم املولد الشريف؛ 
ا بعد األوضاع ، وهو ينقله من العزيف، وهذ6«يف تلمسان واجلزائر وجعله تقليدا للدولة الزيانية أبا محو موسى الزياين

فلقد كشف لنا الوضع السياسي يف العهد الزياين عن ضرورة قيام دولة قوية ختلف »السياسية اليت ذكرناه سابقا؛ 
الدولة املوحدية املنهارة واملتالشية، وتقوم بنفس واجباهتا أو اكثر جتاه األمة اإلسالمية ومن مث قامت السياسية 

، فعمل على قيام الدولة 7«مية ومزاوجتها مع املصاحل الدنيوية للشعب والسلطةالزيانية على مبادئ الشريعة اإلسال
 .الزيانية

وملا استقر املوىل أبو محو من هالة يف »: قائال" تاريخ ملوك بين زيان"ويوضح ذلك التنسي يف كتابه 
عدله األسىن وقّسم  نصاهبا، وانتزع دولته من يّد غصاهبا ساس أهل مملكته باسرية احلسىن وغمر الرعية قسطاس

                                                           
 .60 -66، ص 6011، (د،ط)، دار هباء للنشر والتوزيع(عهد اإلمارات املستقلة)حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي. د -1
  .101-42، ص (د،ت)، (د،ط)ر، املالديني، دار اهلدى للطباعة والنش 11و16/اهلجريني 2و2الطاهر ونايب، التصوف يف اجلزائر خالل القنني  -2
 .61، ص (عهد اإلمارات املستقلة)حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي.د -3
  .161، 160، ص 1111، (1)لوجنمان، القاهرة، ط -حممد علي مكي، املدائح النبوية، الشركة املصرية للنشر.د -4
  .611م، ص1121لشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، حممد الطمار، تاريخ األدب اجلزائري، ا -5
 .611، 610شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب، عصر الدول واإلمارات، ص .د  -6
 .22أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي عهد تلمسان الزيانية ، ص  -7
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، وهذا يدل على عزمه يف 1«...أوقاته بني حكم يقضيه وحق ميضيه وعاق يرضيه وسيف حلماية الدين يرضيه
تغيري األوضاع، من خالل عنايته باملولد النبوي الشريف، وهو يعمل على هتيئة األجواء املالئمة للمولديات النبوية 

ياء هذه املناسبة العظيمة ملدة شهر من الزمن ويف كل ليلة وفيها فعمل أبو محو على رسم خططه احملكمة إلح
 .يلتقي املسلمون مغاربة ومشارقة ألجل الغاية نفسها

وكانت له مشاركته الكّبى يف االحتفاء باملولد النبوي الشريف ختتلف عن بقية املشاركات يف اململكات 
حتفال كما كان ملوك املغرب واألندلس يف ذلك العصر غاية اال حيتفل لليلة مولد رسول هللا »اجملاورة، فكان 

، وهي قفزة نوعية يف تاريخ املولديات ألن ما كان مييزه إىل 2«وما قبله يعتنون بذلك وال يقع منهم فيه إغفال
 جانب التحضري احملكم هلاته املناسبة أنه كان شاعرا ينظم مولدياته إىل جانب شعراء املولدية إحياء لتلك الليلة،

يا بين عليك بإقامة شعائر هللا عز »(ه1333)وتأمل قوله يف كتابه واسطة السلوك، وهو يوصي ابنه أبا تاشفني
وجل، ولتبتهل إليه يف مواسم اخلري وتوسل، واتبع آثارنا يف القيم   بليلة مولد النيب عليه السالم، واستعد هلا مبا 

عام تواسي يف تلك الفقراء وتعطي الشعراء، وإن ركّبت فيك  تستطيع من اإلنفاق العام، واجعله سنة مءكدة يف كل
، وهذا دأبنا ...الغريزة الشعرية وحتليت باحللية األدبية، زدت مجاال إىل مجالك وكماال إىل كمالك فانظم املولديات

ويعني الفقراء ، فتجده يوصيه بأن يقيم شعائر الدين ويقم ليلة املولد 3«يف كل عام، وسنتنا على االستمرار والدوام
 . وجيزي العطاء لشعراء املولديات، وهلذا كانت هاته الفرتة بالنسبة للمولديات النبوية الفرتة الذهبية

فقد كانت عنايته بالشعر وأهله واضحة أثناء االحتفال باملولد النبوي الشريف، وذلك من خالل اجلود 
فكان حيتفل لليلة مولد »عه ذلك مع ابنه ابن تاشفني الكرم الذي كان معروف عنه إىل حّد املبالغة وقد استمر م

ويثيب عليه ... أعظم االحتفال ونسجه ونسج أبيه على منوال، ويرفع إليه من املمادح الغر احلجال املصطفى
، ولعل هذا تفسري ما كانت ييميز به املولديات عن باقي 4«من عظيم النوال مبا مل يسمح مثله يف سالف األحوال

مدح السلطان واإلشادة بصنيعه يف الدفاع عن الدين واهتمامه  النبوية يف أهنا تضيف إىل مدح الرسولاملدائح 
 .األكّب هباته املناسبة الدينية اليت كانت عندهم أمر مقدس له شأن إلرتباطه بالنيب

يه وعامل لكّل فق»فكان عهده من أزهى العصور يف اهتمامه بالدين والعلم والثقافة؛ حيث فتح اآلفاق 
؛ حيث نبغ الكثري من العلماء 5«وأديب وشاعر ومنشد للتحليق يف هذا الفضاء الديين واالجتماعي والثقايف الثري

واألدباء واملفكرين كان بامليدان اإلبداعي وال يفّوت فرصة قدوم املولد النبوي الشريف إال وجتده يستعد له أمّيا 
 .الشأناستعداد ويعمل على نظمه للقصائد يف هذا 

 املعارضات النبوية اجلزائرية. ب
                                                           

  .120، ص 6002، (د،ط)حممود بوعياد، وزارة الثقافة، : تح ملوك تلمسان، حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان -1
  .641، ص (1)املقري، أزهار الرياض يف أخبار عياض، ج -2
  .122أبو محو موسى الزياين، واسطة السلوك يف سياسة امللوك، ص  -3
  . 114م، ص 1106-ه1160، سنة (د،ط)اجلزائر،  أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، مطبعة فونتانة، -4
  .16املرجع نفسه، ص -5
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تلك املكانة اليت حباه هللا هبا يف نفوس البشر فقد عّّبوا عن مشاعر التبجيل والعظمة وملا كان للرسول 
اجتاهه مؤكدين السري على هنجه، وحينما تقف عند هذه املشاعر مع من له مهمة تصوير هاته العظمة تصويرا 

يان الشعرية للنطق نيابة عن املشاعر، فإنك جتد إبداعا شعريا كبريا لشعراء سّخروا بديعا تتكاثف فيه لغة الب
، وهم يشرتكون يف العواطف السامية لشخصه، وهذا طبعا ما كان مع حّسان وكعب قرائحهم يف حّب النيب

 .وبن رواحة  وغريهم من الشعراء الذين تأثروا هبم
صيدة من قصائد املدح النبوي عورضت هي قصيدة كعب بن أكثر ق»ويرى الدكتور حممد سامل حممود أن 

، أثناء حياته، وأعجب ، ويرجع ذلك إىل أسباب كثرية منها أهنا قيلت يف رسول هللا زهري يف مدح رسول هللا
، 1« ...هبا وأثاب عليها، فمعارضتها تقرب الشاعر من أن تكون قصيدة مقبولة عند ممدوحه صلى هللا عليه وسلم

ى علينا أهنا اشتملت على كل املقاييس والقواعد اليت امنازت هبا القصيدة العربية، وبالتايل تعتّب منطلقا وال خيف
ومرجعا، ولذلك قلما ما جتد من مل يعارض هاته القصيدة من الشعراء، وحىت البوصريي له قصيدة يف ذلك مساها 

 ".ذخر املعاد يف وزن بانت سعاد"
ل شاعر وشاعريته وكيفية إقباله للقصيدة ومدى تأثره هبا؛ حيث يتابعها وقد تفاوتت املعارضات حسب ك

بيتا بيتا أو من حيث شكلها العام، مؤكدا على ذاتيته يف الصياغة واملضمون وله كامل احلرية يف أنه يزيد أو ينقص 
ية مع ظاهرة املعارضات مع احملافظة على الشكل والتسلسل ألجزاء القصيدة، فقط أن ما يبدو أنه مييز املدائح النبو 

 . الشعرية حممد صلى هللا عليه وسلم وكل ما يتعلق بشخصه من صفات حباه هللا هبا ومعجزات وسريته الفريدة
فالقضية هنا أن املضمون األصلي للمدحة النبوية هو مدح النيب الكرمي، وهذا ما يؤكد اشرتاك القاموس بني 

ى على طريقة الصياغة حسب كل شاعر، فاألمر ال يتعلق مبدح كل الشعراء وتداعي تداول املعاين نفسها تبق
شاعر ملمدوحه الذي يكون فيه ال حمالة يشرتك مع الشعراء اآلخرين يف عرف القانون املدحي للقصيدة العربية 
الذي سّنه النقاد ولكن هناك اختالف يكمن حسب أوصاف كل ممدوح، وحىت إذا اشرتك الشعراء يف ممدوح 

؛ فإن الكل أهنم ينظرون له كل وما اجلانب الذي ميكن أن يتحدث فيه، أما عن شخص الرسول واحد إال 
جيمع على تلك السمات اليت رآها هللا له سبحانه وتعاىل فضال على مسألة التقصري والشوق والشفاعة والتوسل 

 .  وذكر الصالة عليه وتكرارها يف قصائد وحىت ذكر األماكن املتعلقة به 
أن الثقافة املغربية ثقافة واسعة  »ما وقفنا على ما يتصل بشأن النص األديب يف بالد املغرب ليظهر وإذا 

، وهذا أمر يؤهله أن يساير الركب يف 2«عميقة استمدت قوهتا من الذاكرة العربية أوال ومن خصوصيتها احمللية ثانيا
املشرق أو األندلس من تأثر وتأثري يف وضعية تطور النص األديب من خالل ما حيصل بينه وبني غريه من شعراء 

شحذ ذاكرته »تستفيد منها ظاهرة املعارضات الشعرية، ألن الشاعر يف إبداعه ال ميكن أن ينطلق من عدم إمنا 
واستثمر تراثه يف تعبريه من خالل حمافظته على مقومات أصول الشعر العريب القدمي من جهة وحرصه على التفاعل 

                                                           
  .150حممود سامل حممد، املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي، ص. د -1
  .21، ص 6000، سنة(1)أمحد زنيّب، املعارضات الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، ط. د -2
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، وهو أمر طبيعي يبحث فيه الشاعر وهو متأثر على تلك 1«ل هذا الشعر وامتداداته من جهة ثانيةالدائم بني أصو 
اخلصوصيات اليت تفرد جتربة شعره يف بيئته، وهذا ما كان مع شعراء بالد املغرب والكم الكبري من اإلبداعات 

 .  الشعرية اليت تنتظر إىل حّد الساعة من يوليها العناية النقدية
غم كّل هذا إال أنه جتدر اإلشارة إىل غياب املصادر املختصة يف أمر املعارضات النبوية خاصة يف ولكن ر 

املديح النبوي اجلزائري إال يف بعض النماذج اليت تستنبط فيها هاته الظاهرة األدبية من املصادر األدبية والتارخيية، 
نيّب يرى أنه تعرتيها بعض الضبابية وال تتضح معاملها، السيما فيما يتعلق باملعارضات الشعرية فإن الدكتور أمحد ز 

وإىل تأخر احلركة األدبية يف املغرب وما اعرتاها من اضطراب وغموض وضعف، وهذا على العموم فكيف حال 
املعارضات الشعرية اجلزائرية وباخلصوص املعارضات النبوية اجلزائري فإن األمر أكثر غموض ومل جند ما يعيننا يف 

 .عنه من الدراسات البحث
وإذا ما تعلق األمر باملعارضات الشعرية يف األندلس واملغرب األقصى لتجد ما يوجهك على األقل، فهناك  

دراسات ختصصت يف البحث فيها، مّبزين سبب انتشارها  والعوامل اليت عملت على جتسيدها  عند األندلسيني 
املعارضات "للدكتورة إميان السيد أمحد اجلمل وكتاب " ندلسياملعارضات يف الشعر األ" واملغاربة، وذلك يف كتاب

ليونس طركي سّلوم البّجاري، وحىت يف املغرب األقصى مع الدكتور أمحد " يف الشعر األندلسي دراسة نقدية وموزانة
 ".املعارضة الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية"زنيّب يف كتابه 

اهرة األدبية يف األندلس أّن أمرها طبيعي نظرا لالحتكاك وحتمية التأثري وقد رجحت الدراسات هلاته الظ
والتأثر لوجود التواصل الثقايف املتمثل يف الرحالت العلمية والتجارية والدينية املتمثلة يف موسم احلج، وهذا حماولة 

وروث الشعري العريب موروثهم منهم أن يصنعوا ثقافة حضارية كبرية خاصة هبم من خالهلا، باإلضافة إىل اعتبار امل
مع اخلصائص اليت يتميزون هبا، كما أن الوسيلة التعبريية لكليهما هي اللغة العربية فضال عن اخلصائص اليت تتميز 

 .هبا القصيدة العربية وغريها من اخلصائص
اك شعورا وإذا كانت احلدود السياسية لدولة األندلس جعلت هن»والدكتورة إميان اجلمل تصرح وتقول   

بالغربة الثقافية والدينية والسياسية وحالة من الرتقب واحلذر فقد كان من الطبيعي أن تتوشج الصالت بني هذه 
،  2«الدولة الوليدة وحىت هناياهتا وبني األم دار اخلالفة املشرقية أو هي بتعبري آخر بني الفروع وبني اجلذور واألصول

االزدهار عندهم يف عاطفة اإلعجاب اليت يبديها للقصيدة املعاَرضة  كما أن الدكتور حسن عباس حيصر أسباب
فيعمل على حماكاهتا مظهرا التحدي وحماولة اإلتيان باجلديد هذا من جهة، ومشاركة الشعراء املواقف ذاهتا 

عراء والظروف واملناسبات، ومن جهة ثالثة االستمتاع هبذا النوع من الشعر الذي جيسد بشكل أو بآخر تأثر الش
 .ومتعة السري على النهج مع إضفاء مسحة جديد على القصيدة املعارِّضة وهذا ما جعلهم يولعون به

                                                           
  .21املرجع نفسه، ص -1
، (1)جدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، ط -إميان السيد أمحد اجلمل، املعارضات يف الشعر األندلسي، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع. د -2

  .51، ص6002
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واألمر نفسه مع أهل املغرب باعتبار أن الظروف التارخيية نفسها خاصة تلك اليت أسهمت يف اتساع جمال  
ننسى تفوق األندلسيني رمبا حىت على التأثري والتأثر مع املشارقة يف إطار الفتوحات اإلسالمية، ولكن دون أن 

املشارقة نظرا للظروف البيئية والسياسية وغريها ويطول الكالم يف ذلك، أما عن أهل املغرب فقد عرفوا الالاستقرار 
السياسي املتكرر، ورغم ذلك كان هناك من اإلبداع ما يعّب على الشخصية املغربية ورغم ما عرفوه من هاته 

ا إال ما وجد من مناذج يف املصادر التارخيية كمدونات ومناذج جتسد تأثر الشعراء بغريهم ومع الظاهرة بقدر غياهب
 .بعضهم البعض السيما مع املديح النبوي اجلزائري القدمي

وما وصل إلينا من إبداع شعري مغريب يف هاته الظاهر بالنسبة للمديح يعطي صورة واضحة لتأثر الشعراء 
على هنج القصيدة اخلليلية على مستوى البناء أو الغرض أو البحر من خالل االطالع مبعاين سابقيهم والسري 

واالستفادة من التجارب الشعرية واألحداث والسري وغريها مما أكسب ذاكرته حمفوظا شعريا كبريا وهذا عّب سار 
افية والظروف على اختالف األزمنة التارخيية، وهذا ما أهلهم أن يتألقوا يف املستوى الشعري بفضل األوضاع الثق

 .أصعدهتا وكذا تشجيع العالقات مع املشارقة واملغاربة والدليل على ذلك عندنا الشاعر لسان الدين بن اخلطيب
فعظم أمر املطارحات واملساجالت الشعرية والشروحات األدبية بني شعراء املغرب واألندلس حيث كان 

ني نصوص املغاربة وغريها من خالل احتذاء بعض مناذج املشارقة ومن هنا كانت احلوارية ب»بينهم تواصل أديب 
، فّبزت ظاهرة املعاضة 1«واألندلسيني، وذلك مبعارضتها تلميحا أو تصرحيا أمرا مّبرا لقيام منافسة شعرية فنية نبيلة
 .ة السيما املولدياتبأساليبها الفنية املتنوعة عند الشعراء املغاربة وباألخص اجلزائريني مع موضوع املدائح النبوي

فقد بدا هذا واضحا نظرا لوجود عوامل دفعت هبا إىل احلضور كان منها تشجيع امللوك ومحل الشعراء على  
اقتفاء أثر الشعراء الكبار يف مسألة املدح على جزل العطاء وما يقومون به يف احملافل واملناسبات، ونذكر أبا محو 

ان يقوم به استعدادا لالحتفال باملولد النبوي الشريف واحملفل الذي كان سببا موسى الزياين على سبيل املثال وما ك
 .يف احتكاك الشعراء بغريهم من املشارقة واألندلسيني، فهي نقطة عززت من بروز الظاهرة من عدة وجوه

ها واقتفاء األثر جعلهم أوفياء خلصائص القصيدة العربية مبقدماهتا ومواضيعها ألفاظها ومعانيها صور 
وأخيلتها وكذا املوسيقى فضال على لون جديد ظهر عند األندلسيني وهو فن التوشيح حيث تفننوا فيه وهم 
ميدحون الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهذا ما كان له األثر الكبري يف تنشيط احلركة األدبية مع شعراء املغرب أو 

ية تشكلت معه وهو حياول أن يعرب عن الشخصية األندلس، وهبذا فإن الشاعر اجلزائري قد اكتسب خلفية ثقاف
 .املغربية اجلزائرية وخصوصيتها يف اإلبداع الشعري

 
فما عاشه من ظروف الفتح اإلسالمي وتعلم القرآن واللغة العربية واألحاديث النبوية والتاريخ واألشعار 

ه اليت تؤهله للكتابة الشعرية؛ وظروف البالد السياسية واالجتماعية والثقافية كلها أسهمت يف تشكيل خلفيت

                                                           
 .20أمحد زنيّب، املعارضة الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية، ص.د -1
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فنظموا الشعراء بأغراضه املتنوعة وعلى رأسها املديح النبوي والسلطاين مستفيدين من القراءات النقدية لتحسني 
وأثرها الواضح يف النصوص الشعرياألداء والعملية اإلبداعية ومتأثرين بعامل البيئة اليت ينتمون إليها 



 

 

ول صـل الآ 
 الف 

 القارئ وخصوصية املولديات النبوية اجلزائرية يف القدمي
 املولديات ومساهتا الفنية :أوال
 اجلو العام ومشهد إلقاء املولديات  : ثانيا
 خصوصية املشهد االحتفايل ومدعاة التلقي: ثالثا
 ص الشفاهي يف املولديات النبويةمسات النّ : رابعا

  واصل واملسافات اجلمالية يف املولديات الزيانيةلية التّ عم :خامسا
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 :ومساهتا الفنيةاملولديات النبوية : أوال
لقد شكلت االحتفاالت باملولد النبوي الشريف حافزا قويا إلثراء شعر املديح النبوي، حتت مسمى 

فمولد »املولديات، وهي نص شعري يعىن بذكرى مولد النيب؛ ويرتبط هذا املصطلح املولديات بكلمة املولد؛ 
، ولذلك 1«اسم الوقت الذي ولد فيه: الرجل ، وميالد...املوضع الذي ولد فيه: وقت والده، ومولده: الرجل

 .؛ ألهنا تعىن بيوم مولد النيب"املولديات"أطلق على هذا النوع من املديح النبوي 
ولذلك فإن القصيدة املولدية قد استمدت تسميتها من ذكرى مولد النيب، واليت من أجلها نظمت أبياهتا، 

املنظومة يف »على أهنا " نفاضة اجلراب يف عاللة االغرتاب" يف كتابه( ه774)وقد عرّفها لسان الّدين اخلطيب
مدح رسول هللا واإلشادة مبيالده وذكر معجزاته مث التخلص إىل مدح السلطان وذكر خالله وإطراء حتّفيه هبذه 

ح النيب ، وهذا ما مييزها عن املديح النبوي ألهنا تعتّب مدحيا يلقى ليلة املولد النبوي الشريف وتتضمن مد 2«الدعوى
 .ومدح السلطان والشوق واحلنني إىل األراضي املقدسة

باحلنني إىل احلجاز مث يتغىن »وهذا ما توضحه األستاذة فاطمة عمراين عن املولديات يف أهنا تستهل  
، 3«بفضائل الرسول  ومعجزاته الباهرة وينهي املولدية غالبا مبديح السلطان الذي أقيم االحتفال النبوي يف عهده

 .د اعتّب ذلك تقدميا  باحلب احملمدي والبكاء على الديار احملمدية ال وقوفا على األطالل وذكر الغزلوق
وهي تتضمن مواضيع أساسية تعتّب مكّونة هلا ويغلب حضورها؛ حيث يستهل الشاعر فيها بالشوق  

اخلامتة يف األخري، ويعتمد الشاعر  واحلنني والبكاء على الديار احملمدية مث ينتقل إىل املدحني النبوي والسلطاين مع
لتشكيل مواضيع مولدياته على الّنصوص املقدسة وعامل التصوف وحىت النص الشعري القدمي، والدكتور مجيل 
محداوي يف معرض حديثه عن املدائح النبوية، يرى أهنا تتداخل مع قصائد املولد النبوي الشريف، وتركز على يوم 

يع األول حيث يعتّب يوم فرح وسرور تقام له الوالئم واجملالس وتنشد فيه هاته القصائد مولده يف الثاين عشر من رب
 . 4معّبا الشاعر فيها عن شوقه للبقاع املقدسة

يذكر فيها الشعراء أخرق النيب وغزواته وكل ما يتعلق بسريته »وهلذا قد كانت املولديات مدحيا نبويا 
، فيعّّب الشاعر فيها بصدق املشاعر عن أحاسيس العظمة 5«حلاضروخيلصون يف النهاية إىل مديح السلطان ا

واالنبهار لصفات النيب اخلُلقية واخلِّلقية ومعجزاته،  والشوق لرؤياه وزيارة قّبه واألماكن املقدسة املرتبطة حبضرته، 
سيد املرسلني وأخذ املواعظ والعّب والصالة عليه، وطلب الشفاعة منه والتوسل ليغفر هللا، هي أحاسيس ختّص 

                                                           
  .444، ص(ولد)، مادة (15)ور، لسان العرب، جابن منظ -1
 .621، ص(د،ط)، (د،ت)السعدية فاعية، . د:، تق، تح(1)لسان الدين اخلطيب، نفاضة اجلراب يف عاللة اإلغرتاب، ج -2
  . 140م، ص6011-ه 1416، (1)فاطمة عمراين، املدائح النبوية يف الشعر األندلسي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،ط -3
 :، املوقع6002مجيل محداوي، شعر النبوي املديح يف األدب العريب، مقال بالشبكة املعلوماتية، ديوان العرب، سنة   -4

.http://www.diwanalarab.com 
 .05، ص الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد   -5
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يعمل فيها الشاعر على توفري كّل ما لديه من طاقات فنية إبداعية يسخرها إلبراز تلك املكانة والعظمة اليت حباه 
 .، مث يأيت مبدح السلطان وما كان له من إجنازات خاصة بتحضريه لالحتفال باملولد النبوي الشريف1هللا هبا

ملصطفى ومدح السلطان، ويظهر فيها الشاعر مدى شوقه فتقام جمالس تنشد فيها القصائد يف مدح ا 
للبقاع املقدسة، فأصبحت ظاهرة منتشرة يف املشرق واملغرب على السواء لظروف طبعا دينية واألخرى اجتماعية 

حدث فريد »السيما يف املغرب األوسط مع الزيانيني، الذي يعدُّ بالنسبة للمولديات النبوية العصر الذهيب؛ ألنه 
عه قد عرف ترعرعا وعناية يف كفاية السلطان الشاعر أيب محو الزياين الذي أضفى على هذه املناسبة طقسا من نو 

، وهذا لدوره يف تطورها ورقّيها بشكل يستدعي الوقوف عليها بالدراسة 2«خاصا مل تعرفه بقية املمالك اجملاورة
 . والتحليل لنستشف امليزات واخلصائص اليت متيزت هبا خاصة

االحتفاالت مبولد النيب  يف الدولة الزيانية، هي حبق ألمر يستوجب الوقوف على ظروف تواجدها  إنّ 
وكيف أهّنا أسهمت يف تطور املديح النبوي عند اجلزائريني واملغاربة عامة، و الشك يف أّن الزيانيني حاضرون يف 

ال املدائح النبوية واملولديات، وهي فرتة حكم إهنا أغىن وأثرى فرتة يف هذا اجملال جم»إثبات وجودهم االحتفائي هبا 
رجل شاعر سياسي حمنك حكم البالد قرابة الثالثني عاما مما مسح له برتسيخ تلك االحتفاالت على املستوى 

، وتشكيل صورة جديدة جلنس أديب له مساته الفنية وله ارتباطه وثيق باملديح النبوي وبذكرى 3«الرمسي والشعيب
 .ريف، وهي ظاهرة  املولديات النبويةمولد النيب الش

وقد شاعت وانتشرت يف هذا العصر ملا كان من اهتمام مبظاهرها واالستعداد الستقبال مولد النيب  بالفرح 
والسرور واالقتداء وأخذ املوعظة، حيث كان املغاربة أكثر الناس ولعا وهم حيضرون حمتفلني بذكرى مولده نتيجة 

يدل على أهنم أدركوا »الجتماعية وحىت الثقافية والدينية اليت عاشها أهل املغرب، وهذا للظروف السياسية منها وا
، وبرعاية ال مثيل هلا أقامت 4«دوره الفاعل يف حياهتم السياسية والثقافية، وخّبوا آثاره البعيدة على مستقبل البالد

د على العموم وحىت الوافدين االحتفال بذكرى الدولة الزيانية من سالطينها ومبدعيها األدباء والشعراء وأهل البال
 . املولد واصطنعت جوا هلذا احلدث

فقد ركز على املديح النبوي ملا له من صدى يف نفوس الناس واإلقبال الرهيب عليه وما هلا عالقة بسيد 
نت مدرسة مجالية أخذت بعقول الّناس فرّددوها وتدبروا يف معانيها واهتزوا إليقاعها فكا» املرسلني حممد ؛ حيث 

، وهذا دافع آخر شّجع السلطان أن يهتم بالنص املدحي النبوي ويعطيه حّقه يف االحتفال باملولد 5«وأخالقية
النبوي الشريف مقارنة باملظاهر األخرى اليت مّيزت احلفل حيث اهتم بإلقاء الشعر يف هذه املناسبة مع شعراء 

 .بينهم يف اإلدالء مبا جتود قرائحهم أبدعوا يف ذلك ووسع جمال التنافس اإلبداعي
                                                           

 . 17، ص(د، ط)م، 1332 -ه1324لعريب، مصر اجلديدة زكي مبارك، املدائح النبوية يف األدب ا -1
  .626عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، ص . د -2
 .11ص  الزيانية، تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي، أمحد  -3
 .06ص  ،املرجع نفسه  -4
 .25ص الزيانية، تلمسان عهد لقدميا اجلزائري األدب يف املولديات موساوي، أمحد -5
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فكان أن عمل على تطور هذا النوع من الشعر حتت مسمى املولديات مبميزات يف البناء ويف الشكل، ومما 
، 1زاد األمر أمهية على حّد قول عبد هللا محادي كون امللك أبو محو موسى الزياين من فحول الشعراء للدولة الزيانية

دراية كيف يستقطب العامة يف مثل هاته املناسبة، وهذا ما جعله ينفرد خبصوصيات اعتّبت وعليه  فقد كان على 
حمفزات لعملية الّتلقي  مفتتحا االحتفال بإلقائه ملولديته على املستمعني مث يليه الشعراء ملقني مولدياهتم من بداية 

 .الليل إىل بزوغ الفجر
النبوية يف املشهد االحتفايل نظرا ألمهيته وما خيدم به موضوع وسنستعرض طريقة إلقاء الزيانيني للمولديات  

الدراسة وعالقة ذلك بالقارئ ونظرية التلقي، وهذا بعدما نوضح صورة املولديات وما السمات الفنية اليت تنماز 
خاص يها من حيث الشكل واملضمون، فأما من جهة بنائها الفين املتعلق باملضمون فقد متيزت املولديات ببناء 

املقدمة يف الشوق واحلنني واملدح النبوي )هبا، وهو يّبز طبيعة مواضيعها اليت عّّبت عنها عّب ثالث حمطات وهي 
 :، وعليه فإن هلا حماور ثالث تدور عليها املولدية وهي(ومدح السلطان
احلّب )وتتضمن الشوق واحلنني لألراضي املقدسة( املقدمات الطللية والغزلية)النسيب والطلل: أوال

 (احملمدي
 املديح النبوي:ثانيا
 مدح السلطان: ثالثا

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .650م، ص 1102 -ه 1402، دار البعث للنش والتوزيع، 1(ط)عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، .د -1

 مون املولديةمض

 الطلل والغزل  -املولدية قدمةم
 (األراضي املقّدسة)الشوق  -      

 املوضوع الرئيس
 املديح النبوي

 املوضوع الثانوي
 مديح السلطان

 

 خامتة املولدية
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 بناء مضمون املولديات النبوية -1
 مقدمة املولدية. أ

فعلى طريقة القدامى كان شعراء املولدية النبوية يقدمون وقد كانوا أوفياء للقصيدة العربية؛ حيث حرصوا 
سّنها العرف النقدي على الشعراء يف تقدميهم، وقد ساروا على  على أن تتصدر مولدياهتم كّل املقدمات اليت

هنجهم مضمنني الطلل والنسيب يف وصفهم للرحلة إىل البقاع املقدسة والتطلع إىل زيارهتا، باإلضافة إىل املقدمات 
 . اليت تضمنت احلمد والتسبيح والتضرع إىل هللا

ناها مع امرئ القيس وعنرتة وغريمها يف مقدمات شعراء وإن كانت الّديار واألهل واخلالن غري تلك اليت عرف
املولدية إال أهنم مل جيدوا مشكال يف الوقوف على الطلل حىت وإن مل يروا طلال ولكنه تقليد البد من السري على 

ا فنيا كثريا ما استهوت قلوب الشعراء قدميا، وكانت بالنسبة هلم قالب»هنجه؛ ألّن املقدمة الطللية تعّد ظاهرة فنية 
للتعبري عن الديار احملمدية ومشاعر الشوق واحلنني اليت استوعبتها كذلك  1«استوعب كثريا من ذواهتم ومواقفهم

حتدثه من أثر يف املتلقي أو مبا تعّّب عن ذاتية املبدع وما تتيح له من فرص البوح مبكنوناته »املقدمة الغزلية نظرا ملا
 . نفس مشتاقة لروحانيات البقاع املقدسة اليت تشده نفسه إليها، وهذا ألهنا تنبع من 2«وفيض مشاعره

وحىت ...فالديار عنده هي مكة والبقيع وطيبة وسلع ورامة وجند واألهل واخلالن الرسول  وآله وصحابته 
دالالت الرموز اليت عرفت يف قاموس الشعر القدمي بات هلا داللة مدحية نبوية تطال عامل التصوف كرمز للكعبة 

فهذه األطالل املزعومة عند الشعراء ال وجود هلا يف الواقع بل هي تقليد » حلرم والقبة اخلضراء واملقام وغريها وا
أسهم اخليال من خالهلا يف إذكاء شوق الشاعر وحنينه إىل احلجاز واألماكن املقدسة، فأوصلته الراحلة إىل تلك 

سمى باحلب احملمدي والتقدمي بالنسيب احملمدي، ولذلك ، وذلك يف إطار ما ي3«املرابع ومنها إىل مدح الرسول
 .  فهي تتوافق ومشاعر الشاعر اجتاه النيب  يف مدحه

وهذا ما وجدنا عليه شعراء املولديات النبوية الزيانيني، وهم يستعينون بطريقة التقدمي القدمية يف كل عام من 
عليها يف كل املصادر اليت ذكرت أصداء احتفاالت  ذكرى املولد النبوي الشريف ويف كل املولديات اليت اطلعنا

الزيانيني باملولد والنصوص املولدية على مدار ثالثني سنة وأكثر، وهذا دليل على التمسك هبذا العرف النقدي 
الذي عرفت به القصيدة العربية املعروفة ولكن طبعا حسب جتربتهما الشعرية واملوقف الذي  ميرون به يف 

 .أيت مبولديات تؤكد ذلكاالحتفاالت وسن
قفا بني )ولنبدأ مع السلطان أيب محو موسى الزياين، وما افتتح به مولدياته طيلة املواسم االحتفالية، ويائيته 

اليت افتتح هبا االحتفال، وهي من أربعني بيتا يستهل  من املولديات يف مدح الرسول( ه741( )أرجاء القباب
 :يهافيها حديثه مبقدمة طللية يقول ف

                                                           
  .51، ص 6011، (د،ط)حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، .د -1
  .20ع نفسه، ص املرج -2

 .112أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي عهد تلمسان الزيانية، ص -3
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 وح             ّي دي             ارا  للحبيب هب ا ح        يّ  ** قف    ا بي  ن أرج          اء القب         اب وباحل     يّ 
 وسائل فدتك الّنفس يف احلّي عن ميّ  ** وع           رّج عل      ى جن     د وسل       ع ورام      ة

 ميوت وحي      ي ف        ارث للميت احل        يِّّ  ** ب باهل وىوق    ل ذلك املضين املع    ذّ 
 1وروِّ حديث      ي فه    و أغ      رب م             روي ** وبث هل       م وج     دي وف    رط صبابت       ي

ا ابن قتيبة وابن سالم فاملتأمل يف هذه املقدمة ليتبني متّسك الشاعر واهتمامه بالتقاليد الشعرية اليت نادى هب
اجلمحي وغريهم من النقاد القدامى واحملدثني الذين تواضعوا على مسات القصيدة العربية وشروط بنائها اليت عرفت 

أن العرب استمدت قواعد وحدود القصيدة العربية من الشعر اجلاهلي وخاصة يف »هبا، والذين أشاروا إىل 
ن بن ثابت أن الشاعر وهو ميدح النيب  كان يقدم بتقدمي شعراء ، وكما هو معروف منذ زمن حسا2«املدائح

العصر اجلاهلي؛ فكانت القواعد واضحة حيث تفنن فيها الشعراء كّل بطريقته ولكن اهلدف واحد وهو استمالة 
 .القلوب

بذكر  وقد أّكد ابن قتيبة هذه احلقيقة وهو يّبز أّن ما يلفت االنتباه يف قصيدة املديح هو ابتداء الشاعر
ومسعت بعض أهل األدب يذكر أن مقصد القصيدة إمنا ابتدأ فيها بذكر الّديار والّدمن » األطالل والدمن واآلثار

فشكا شّدة الوجد وأمل الفراق وفرط الصبابة والشوق ... واآلثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق 
اء األمساع إليه ألن التشبيب قريب من النفوس الئط ليميل حنوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي إصغ

؛ وأبو محو موسى الزيّاين مبا أنه املفوَّض األول يف اإللقاء كتقليد مّتبع يف االحتفال باملولد كان البّد 3«...بالقلوب
 .عليه أن يفتتح مبا جيعل احلضور مستمعا منتبها هلاته األجواء ويعمل على التأثري فيه

ولعل مقدمة أيب محو قد جاءت »معه ملفتة للنظر ألنه ابتدأ بطلب حياكي فيه القدامى  فكانت البداية
؛ فهو يوجه  4«لتكشف عن مقدرته اإلبداعية عن طريق التزامه بالتقاليد األصلية يف اجملتمع العريب وحمافظته عليها

ال، وهو يستعني بأفعال كالمه وخياطب ويطلب حادي الركب أن يتفقد له املكان ويسأل عن األهل وكيف احل
 -ارث -عرّج -قفا)تعينه على ذلك، وهي أفعال متثل القاموس اللغوي الذي طاملا قّدم به الشاعر العريب 

 ...(.سائل
( قفا خّّباين)ويف موضع آخر يقدم كذلك مقدمته الطللية  على طريقة امرئ القيس، وهذا يف مولديته 

، ولكن تنقصها األبيات األوىل مبا فيها املقدمة، حيث يقول "ة السلوكواسط"، وترد أبياهتا يف كتابه (ه743)سنة
 :فيها

 وع    ن معلم            ات طيبات األرائ        ج ** قف    ا خبّ         راين ع          ن رس   وم نواه     ج

                                                           

 .144حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان ، ص -1
 .37تلمسان الزيانية، صأمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي عهد  2-

 .82، 72م، ص2114 -ه1427، دار احلديث القاهرة، سنة (1)أمحد حممد شاكر، ج: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح -3
 .118أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي عهد تلمسان الزيانية، ص -4
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 وات ال         دماجلوال ختبّ         راين ع      ن ذ ** وعن أرض جن     د والعذيب وب         ارق
 1على قط     ع أسباب النوى باللواعج ** وجوبا الفي    ايف وامله        امه واستع           ن

وله ما يدل على التقدمي بالغزل وهو ممزوج بالشوق واحلنني احملمدي يف منوذج آخر من مقدمات مولدياته، 
 ( . ه743()مشوق تزيّا بالغرام)حنو مقدمة مولدية 

 مت       ى ذك              رى األحب                 ة ب            اح        ا ** مش      ّوق تزيّا بالغ                 رام وش                   احا
 2         رة ون                      واحاويبدي اشتياق       ه زف         ** تعذب    ه أشج                انه وه                و صاب            ر

وملا كانت تلك الليلة لعظمة املصطفى ومجاله وإسوته ، فحري به أن حيضر املديح النبوي يف هذا املقام 
يفرض وجوده اجلمايل والفين، واألوىل هبم أولئك الشعراء أن يستشعروا ذاك اجلمال وتلك العظمة يف النفوس مبا 

األداء الفين، واألوىل هبم أول الّناس يف متعة احلدث وأناقته، أوىل هبم أن يتأهبوا ويستعدوا  أُتُوا من قوة يف
بنصوصهم املولدية إلحياء ذكرى مولده النبوي، وهذا هو الطابع العام الذي عرفت به وهي تلقى يف حضرة 

 . السلطان يف الدولة الزيانية
جد أّن له ميزات إضافة إىل ما رأيناه أنه خُيصص لذكرى والواقف على هذا النوع من املديح النبوي لي  

مولد الرسول ، وأنه حيّضر له بالقصائد إللقائها على احلضور للموعظة والتأسي بقدوته وأخالقه، وإّن أول من 
 يلقي يف هذا احلفل السلطان أبو محو موسى الزياين يفتتح به مث تليه املدائح األخرى للشعراء، وهذا هو األسلوب

 3املتبع طيلة شهر املولد والذي ميّيز احتفاهلم
، ومل ترد إال عند التنسي (سّر احملبة بالدموع يرتجم)ومما يليه من الشعراء الثغري وهو يقدم يف أحد نبوياته 

يف كتابه تاريخ ملوك بين زيان، وقد فاقت أبياهتا الثمانني بيتا، وهو فيها كالباكي على الطلل، يشتكي أمل الفراق 
والبعد عن األهل واخلالن، ولكن ليس كمثل أهل امرئ القيس أو خالن زهري بن أيب سلمى وغريهم، إمنا هم أهل 
البقيع، وكذلك فعل أبو محو موسى الزياين موطن الرسول ؛ فيذكر أنه يتعذب ألنه يف شوق إليهم، وذاك ما 

 :تضمنته مقدمة القصيدة من البيت األول إىل البيت اخلامس عشر
 فالدمع إن تسأل فصيح أعجم **           ّر احملب    ة بالدموع يرتج        مس  

 والصّب يصمت واهلوى يتكلم ** واحلال تنطق ع ن لسان صامت
 4جف        ن ين        م بك         ل س  ّر يكتم ** كم رمت كتمان اهلوى فوشى به

 :طللية، وهذا يف قولهيقدم باملقدمة ال( ه741)ويف مولدية له أيضا سنة 
 ش            وق    ا وض     اق بسره كتمان     ه ** ذكر احلم              ى فتضاعفت أشجانه

                                                           

 .372، ص 1382، (د،ط)اره، الشركة الوطين للنشر والتوزيع، اجلزائر، عبد احلميد حاجيات، ابو محو موسى الزياين، حياته وآث -1
، دار األمل للدراسات والنشر والتوزيع، (2)بوزياين الدراجي، ج: أبو زكريا حييي بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك بين عبد الواد، تح -2

 .217، ص(د،ط)،2117
 .82ص ي القدمي عهد تلمسان الزيانية،أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائر  -3
 .143حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان ، ص - 4
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 1ما مل يكن من شأنه نسي      ان         ه ** دنف ت        ذكر من عه                  ود وداده
مولدياته صراحة عزوفه عن املقدمات الطللية وألن حّب النيب ال يفوقه حّب فإن الشاعر قد أعلن يف 

والغزلية متفرغا للمديح احملمدي يف حّبه والوالء له وهو يضمن كّل الرموز والدالالت املرتبطة مبشاعر احلّب 
احملمدي، وإّن هذا إعالنا على اإلكثار من مقدمات الرحلة إىل البقاع املقدسة وإظهار الشوق إليها، وهي اليت 

ر املدائح النبوية مع القرن السادس اهلجري، وفيها يذكر الشاعر األماكن املقدسة معّّبا عن هلفة ظهرت بانتشا
 .اللقاء والشوق إىل زيارهتا وأداء املناسك والشعائر الدينية

ويعد البعد عن املقام احملمدي واألراضي املقدسة عموما الدافع الرئيس يف تواجد هذا النوع من املقدمات 
ات النبوية، وهذا ما حييلنا مباشرة إىل بالد األندلس واملغرب، ومدى تأثره الشعراء مبسألة البعد هاته يف املولدي

السيما حني تأيت ساعة الرحيل إىل األراضي املقدسة فإن املشاعر تتأجج أكثر وتروح معّّبة عن آالم االشتياق 
ه القصائد الطوال للتعبري عن مدى قداسية املكان واحلنني حمملة احلجيج تلك الرسائل واملراسيل، بل وقد أفردت ل

 . والزمان هناك
وقد ارتبطت مقدمات الشوق إىل البقاع املقدسة بشعر املولديات، وقد احتضنته وكانت من اللبنات 
األساسية يف تشكيل بنائها الفين، متضمنة موعد اطالقة الركب حنو البقاع ومناجاته وحتميله رسائل الشوق 

ومن هنا جيد الشاعر فرصته »ظهرا احلسرة لتخلفه وعدم مسريه وإيّاهم ويعّب عن هلفته ومدى أمله والتحية، م
، ومن ذلك يتفرغ غلى املديح النبوي، 2«المتداحها والتغزل هبا سعيا إىل إضفاء طابع القدسية والتعظيم عليها

 .   زياينوهذا ما ظهر يف معظم قصائد املولديات مبا فيهم املولديات يف العصر ال
وقد أسهمت مقدمة الرحلة إىل البقاع املقدسة يف إظهار الشوق واحلنني وآالم البعد وحسرة البقاء دون 
الرحيل والسعي مع الركب حنو البقاع، وتعتّب من املقدمات اليت مهلت على بناء املولديات النبوية، وهذا ملا هلا من 

الرسول  واإلشادة مبولده الشريف، وغالبا ما جتده يّبر صالة  واضحة يف تشكل املوضوع األساسي وهو مدح 
عدم رحيله وما العوائق اليت محلته على البقاء مكتفيا بإرسال الرسائل اليت تنوب عنه وهو يطلب الشفاعة من 

 .خالهلا منه
ا عن وأبو محو موسى الزياين يفصح عن ذلك يف كذا مولدية نبوية مبينا تلك األشواق واحلسرة والندم معّبّ 

األسباب اليت جعلته ال يسري مع الركب ملخصا إيّاها يف مسؤوليات احلكم وثقلها، وهذا بعد ما يذكر اهنمار 
 (:ه741)دموعه ساعة الرحيل، ورمبا يعّّب عن العائق بالذنوب وكثرهتا، فيقول يف ميميته

 لم      ني وباحل                    رمبني الع ** حّط العّش                             اق ركائب            هم
 فما أبغي   ه من القس               م ** وص            روف ال             ّدهر تعارضين 
 والرّكب سرى حنو اخلي       م ** قليب انفط           ر وال    ّدمع ج             رى

                                                           

 .217، صأبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد -1
 .22ولدية يف املغرب اإلسالمي، صحممد زالقي، بناء القصيدة امل.د  -2
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 1من أمر حكيم ذي حكم ** قل                   دين ق           د قي          دين م            ا
وهذا منوذج عن املقدمة يف الشوق إىل األراضي املقدسة ملولديات كثريات عّّب فيها أصحاهبا عن مشاعرهم 
الصادقة اليت تفيض شوقا وحنينا متلهفة إىل الربوع هناك والديار والتّبك بقّب الرسول ، وهو األمر الذي يساعدهم 

 رة للدخول يف املديح النبويمباش
ومن خالل ما تبني سابقا من مقدمات فإن الشاعر حياول االستفادة من كل السمات الفنية اليت عرفت  

، ولذلك جتد التنوع يف تقدميهم ملولدياهتم مابني الطلل هبا القصيدة العربية وميزج جتاربه اخلاصة مبدح النيب
من أماكن مقدسة هلا دالالت دينية، أو بالتقدمي مز الديين املتعلق بالنيبوالغزل، أو ما هو كذلك ويدل على الر 

احملمدي مباشرة وذكر الرحلة إىل البقاع املقدسة وإظهار الشوق فيها، ولذلك جتلت العناصر اليت اشتغل عليها 
 :الشاعر يف مقدمته كالتايل

 التقدمي بالطلل والغزل .1
 إىل البقاع املقدسةالرحلة )التقدمي باحلّب احملمدي والشوق .2

 
 

 
 
 

 (املوضوع الرئيس)املديح النبوي يف املولديات النبوية . ب
نستطيع أن نقول بأن املنطلق األول واملوضوع األساسي يف املولديات النبوية وبغض النظر عن مشاعر 

لق ية وُخلقية الشوق واحلنني هو حضرة املصطفى ووقوف الشاعر مادحا منبهرا مبا حباه هللا به من صفات خِّ
واملعجزات وكذا الغزوات والسرية وطلب الشفاعة والعفو واملغفرة من هللا والتوسل؛ فالشاعر وهو يلقي مولديته يهتم 

 .هبذا اجلانب املهم يف بناء القصيدة
يعتّب موضوع القصيدة الغرض الشعري الرئيس الذي من أجله انشئت، ولذلك جتد الشاعر يعمد إىل 

ال إىل التحدث عن موضوعه وخيتتم، وقد تضمن شعر املولديات عدة مواضيع تداوهلا شعراء التمهيد مث االنتق
وتعداد مناقبه واخلصال واملعجزات مشيدين بليلة مولده وهو موضوع  املولديات يف إطار مدحهم للرسول 

بعد ذكر ذنوبه وطلبه مكمل بالنسبة للموضوع الرئيس ألنه يشكل مرحلة من حياة النيب، وال ينهي هذا اجلزء إال 
 .للشفاعة مث يعمد إىل الصالة على النيب

                                                           

 .113، 117، صأبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد -1

 مقدمة املولدية

 الغزل/الطلل (البقاع املقدسة)احلّب احملمدي
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من اهم العناصر اليت تشارك يف بناء موضوع املولدية، ويتناول أساسا صفات الرسول » إذن فمدح النيب 
  وأخالقه ومآثره حيث يسعى الشعراء إىل تتبع تلك الصفات اليت تدخل يف تشكيل مالمح الشخصية

ما يتفق عليه شعراء املولدية ويشرتكون فيه ولكن هذا ال يعين أننا نقرأ صورة واحدة ملولديات، ، وهذا 1«احملمدية
وإمنا املقام وما يقتضيه احلال لكل جتربة شعرية لشعراء املولدية جتعلها تتفرد خبصوصياهتا األسلوبية اليت يعمل كل 

 .  شاعر على التفنن فيها حسب طريقته
يرى أن احلبيب هو أفضل الرسل، وقد أرسله هللا هاديا للبشرية مبشرا برساالت  (ه748)فالثغري يف يائيته

 :ربه، وقد شرفه هللا سبحانه وتعاىل بالنبوة مكلفا إيّاه بالتبليغ للعاملني أمجع، وهو يشيد مبولده املعظم يقول
 

 
 

 

والشاعر إلثراء مولديته البد عليه أن يستمد كل املعلومات املتعلقة بسريته من املوروث اإلسالمي واستلهام 
حىت الكرامات من النصوص املقدسة أو أحداث التاريخ، وهذا تلك األحداث  املتعلقة بأيام والدته واملعجزات و 

ليثبتوا مكانته وفضله على اخللق، كما أهنم استفادوا من املفاهيم الصوفية اليت تثبت له حقيقة تلك الكرمات 
ي هي حماور الربانية، وما يالحظ أن احملاور اليت يعتمد عليها الشاعر هنا يف هذا اجلزء ويكثر تداوهلا يف املديح النبو 

 : ، وتتمثل يفمتعلقة حضرة النيب 
 وتعداد مناقبه وخصاله  مدح الرسول .1
 تعداد املعجزات .2
  اإلشادة بليلة ميالد النيب  .3
  االعرتاف بالعجز عن اإلحاطة مبدح الرسول .4
 .االعرتاف بالذنوب والتقصري وطلب الشفاعة والعفو .2

مادة »خاصية السرد الحتوائه على س وهو مدح الرسول وما مجع بني هاته العناصر يف حمور املوضوع الرئي
تارخيية غنية باألخبار واألحداثن وقد استدعاها الشعراء ألجل التسامي بالشخصية احملمدية وحماولة رسم صورة 

استقاها الشاعر من املصادر اليت  3«متعالية هلذه الشخصية حبيث جتعل منها منوذجا رفيعايعلو على كل اخللق

                                                           
 .146حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص.د -1
 .373 -372  -371، صأبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد -2
  .142حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، .د -3

      ه باحل     ق للخلق هادي        اف      أرسل     ** نب               ي رآه هللا أفض         ل خلق            ه
 فشاهد فيها كّل ما كان خافي       ا ** وأسرى به ليال إىل حضرة العلى
 كما فضلت مشس النهار الّدراريا ** نيب له فضل على كل مرس               ل
    الياوي    ا ليل       ة االثنني فقت اللي       ** أشهر ربيع حزت كل فضي         لة
 2فلل       ه م       ا أسىن احلبيب امل       وافيا ** ويا مولد املختار وافيت زائ            را
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يف مدحه وذكره لصفاته ومعجزاته واإلشادة بيوم مولده وهو العنصر  ليها يف رصد سرية الرسول اعتمد ع
األساسي يف كل ذلك، وهذا معظم ما ظهر يف القصائد املولدية، ومثال على سبيل التمثيل ال احلصر قول الثغري 

 (:ه741)يف الميته
 وما جال فوق العرش إاله جائل ** وما خّص باإلس          راء إال حمم              د
 فأواله إسع     افا مب   ا هو سائ            ل ** هو اخرتق الّسبع الطب         اق لرب             ه
 ظواهر ال تبغ          ي عليها دالئ          ل ** وكم معج                         زات للنيب حمم              د

 1نفاخ       ر من شئن         ا به ونط       اول **             ا به خري أم             ةلنا الفخر إذ كنّ 
، وهو املوضوع الذي من أجله نظم (ه771)ويف ميمية له أيضا يشيد الثغري باملولد النبوي الشريف سنة

 : شعراء الدولة الزيانية مولدياهتم إحياء لليلة مولد الرسول صلى هللا عليه
 ختمت به األرسال خري خت              ام ** ّر الوجود وصف         وة هللا ال              ذيس

 بأج  ل شه            ر أو بأسع           د ع     ام ** يف لي         لة االثني          ن أشرق ن               وره
 2نورين مشس ضحى وب       در مت       ام **   هأب        دى لنا م     ن ه        دية وجبين     

وهو يلوذ مستشفعا بالنيب حىت حتط ذنوبه ( ه742)وها هو التاللسي يقّر بذنوبه يف مولديته الالمية
 :  وخطاياه، وهذا يف قوله

 عزى الّناس سكر من عذاب وأهوال ** وهل من شفي                ع غريه يرجتى إذا
 3شف          ائي من وعك الذنوب وإباليل **   ا نفس ل          وذي فإهنابأمداح    ه ي   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .141ص، (2)ج، أبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد -1
 .413، 412، صاملصدر نفسه -2
 .231، صاملصدر نفسه -3

 املوضوع الرئيس املديح النبوي

 التقصري يف املدح اإلشادة بليلة املولد املناقب واملعجزات عرتاف بالذنب والشفاعةاال
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 (املوضوع الثانوي)املديح السلطاين يف املولديات النبوية . ج
وهو مدح  وإذا ما حبثنا عّما مييز املولدية عن باقي املدائح النبوية املوضوع الذي يلي مدح املصطفى

لشاعر املقطع األخري من املولدية ملدح امللك الذي يشيد  بصنيعه يف استعداده وإقامته السلطان؛ حبيث خيصص ا
، وذلك باالعتماد على حماور متثلت فيما يتعلق  لالحتفال وتعظيمه لليلة املولد النبوي الشريف مبا يستحقه النيب

 : ب    
 األخالق واملآثر اليت عرف هبا السلطان .1
 بشجاعته وإقدامهالسرية احلربية واإلشادة  .2
 اهتمامه وإقامته للمولد النبوي الشريف .3
 .اخلتام بالدعاء له وهتنئته بصنيعه يف االستعداد باملولد الشريف .4

ومن خالل هاته الصفات يشيد الشاعر بالسلطان، وهذا ما عرف به شعراء املولدية الزيانيني ومدحهم 
ه على هنج القدامى يف غرض املدح واإلشادة مبا يتعلق للسلطان أيب محو موسى الزياين، وهو مدح صادق ساروا في

ومنها اجلمال والبسطة ومنها يف اخلُُلق والّسخاء »بالفضائل اإلنسانية واخلالل املشهورة اليت عرفت عند العرب
، وهي 1«...والشجاعة واحلِّلم واحلزم والعزم والوفاء والعفاف والّّب واألمانة والقناعة والغرية والصدق والصّب والورع

 .تتضمن املثل األعلى اليت انطلق منها الشاعر يف مدحه ملمدوحه وااللتزام هبا، وهذا ما يعّب باإلصابة يف املدح
، ومن 2«العقل والشجاعة والعدل والعفة»وقد اختصر قدامة بن جعفر هاته املثل يف أربع صفات وهي 

بين زيان أن مدحهم للسلطان كان من هاته أعملهم يف مدحه يعتّب مصيبا، واملتأمل يف مولديات شعراء 
القيم األخالقية والسرية احلربية، وهذا ما ظهر : املنطلقات ومجلة الصفات إيل تداولوهنا، وقد جاءت يف حمورين مها

 .عند معظم شعراء املولدية
السلطان، وهي  جاء احملور األول وهو القيم األخالقية ميثل كل الصفات اليت مدح هبا شعراء املولدية احلاكم

صفات متثل املستوى االجتماعي وتعامالته مع الرعية وما االجنازات اليت قام هبا أجل البالد والعباد والدين، 
واملستوى الديين املتمثل ورعه وعدله ويف محاية الدين والبحث عن كل السبل اليت يدافع هبا كل من يهدد استقرار 

 .يقيم االحتفاالت الدينية إحياء لذكرى املولد النبوي الشريف البالد واألفكار، وهو األمر الذي جعله
أما عن احملور الثاين فتمثل يف السرية احلربية اليت عرف به يف بالد املغرب والدور الذي قام به يف استقرار 

يهم من هنا راح الشعراء يستشرفون يف ممدوح»الصراعات اليت عمت بالد املغرب ولنصرة الدين ومحاية اإلسالم،
قيم احلياة السياسية فأشادوا بقوهتم وشجاعتهم وبأسهم وبغريهتم على الدين والوطن، وما امتازوا به من حنكة 

                                                           
  .10ه، ص 1462-م6005، (6)لبنان، ط-عباس عبد الستار، دار املتب العلمية، بريوت: ، تححممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر  -1
  .12عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ص . د: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح -2
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، ملواجهة الدين النصراين، وهذا من العناصر اهلامة اليت تدخل ضمن املديح السلطاين 1«سياسية ودهاء حريب
 .   وتتضمن بصفات امللك القائد والبطل ووصف جيشه وعتاده

وهذا ما كان مع السلطان أيب محو موسى الزياين حبيث أشاد الشعراء يف مولدياهتم باملشهد االحتفايل 
بصنيعه يف محاية الدين، وأفردوا له مقطعا يف املولدية النبوية ملدحه واإلشادة بأخالقه وشجاعته وإقدامه وقوة جيشه 

ية يف اجلزائر بتلمسان، وقد فاق ذلك كل باقي فضال عن كل هذا مدى األمهية اليت أوالها للمولدية النبو 
االحتفاالت األخرى، وال خيفى على الباحث يف شأن املولديات الزيانية مدى التنافس الذي كان بني الشعراء يف 
مدح السلطان ووصفه مبا يستحقه من صفات أخالقية وأملهم يف وصوهلم بنظمهم إىل ما يستحقه من مديح 

 .   معظم قصائدهموإشادة، وهذا مظهر يف 
، يصف أفعاله كيف أنه حارب الباطل وعّم يف (ه741)ومما يدل على ما ذكرناه قول الثغري يف الميته

 :دولته اخلري، وقد وصفه باإلمام
 حم      ا عن رعيت          ه ك         ل باط             ل ** فذلك موس       ى اإلم          ام ال          ذي

 2وم      ا زال مذ ك    ان للخري فاعل **          ى ب             ه امللك درّا نفيس                  احتل   
وأما الشاعر احلاج أبو عبدهللا حممد بن أيب مجعة التاللسي، وهو طبيب الدولة الزيانية يشيد مبكانة 

 : ، فيقول يف مدحه(ه743)الساطان يف موشحته 
ي        ل ** من دي            ار اخل                    ّل  أْجَزْت لن      ا  ريح الصَّب                ا عاف                 رات الذَّ

 ي             ا أيه                  ا امللك املنص                    ور
         ريا م      ن ل               ه األم              ر والتأمي     

 بنص    ركم قد ج             رى املق              دور
 3ي             دي خت            ّط وقل            يب ميل         ي ** يف مدحك        م يا زكي األص                     ل

ا يثبت والءه للملك، وهذا ما أما عن كاتب الدولة الزيانية أبو زكريا حيىي بن خلدون، فله من القصائد م
 :، إذ يقول مشيدا ومادحا(ه 771)جتده من أبيات عنده يف كتابه بغية الرّواد يف نونيته

 ب          ه ُقضيت للمعل         وات دي              ونُ  ** هو امللك املنصور والواح     د الذي 
 فع     ّم ال     ورى ع             دل وأيِّّ       د دي     نُ  **  هاب       ه هللا أعطى للخ        الفة حّق           

 ض              رام وللراج              ي النّ        وال معني ** فيمن     اه يوم احل   رب والس   لم للعدا
 4       ح فن        ونمن العلم والرأي الّرجي         ** وشيمت        ه الفخ            ر العظيم وعنده

                                                           
  .600حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص .د -1

 .121ص،(2)ج، و زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الوادأب -2
 .222، صاملصدر نفسه -3
 .412صاملصدر نفسه،  -4
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والوقوف إىل حضرة السلطان جيعل الشعراء جيودون بكل ما لديهم يف قرائحم الفنية، وهذا ما أشار إليه 
الدكتور عبد هللا احلمادي إىل جو التنافس يف املدح بني شعراء املولدية، وهذا ما كان خيلق جوا من التنافس بينهم، 

ت شاعريته منافسا الثغري شاعر الدولة والبارع نظم املولديات النبوية، وابن ونلمح ذلك مع ابن خلدون وهو يثب
 (:ه771)خلدون يقول يف بائيته

 ت            زّف مبغن      اك العل            ي كرمي                      ة ** ودونك من نسل القريض كرمي              ة
 بديعة نظم من عروض ومن ض رب ** ال كرمي  ةأتتك كم     ا ش          اء الكم    

 لدى ملك الّدني ا ففقت هبا صحيب ** وقفت هب ا بني الّس     ماطني منش     دا 
 1فليس هلا فيما يقول            ون من تِّ           ربِّ  ** وب        ان هب  ا فضلي على كّل شاع    ر

 
 
 
 
 
 :خامتة املولدية. د

هي به الشاعر مولديته هتنئة السلطان لكل اإلجنازات اليت قام هبا، ويف العرف النقدي البد أن وإّن آخر ما ين
للشاعر أن يأيت بكلمات يستقطب هبا املتلقي، ولذلك كان هلا من األمهية ما جيعل الشاعر يهتم اهتماما كبريا هبا 

القصيدة وآخر ما يبقى يف خلد  ويعمل على حسن التخلص من املوضوع إليها، مدرك أن االنتهاء هو أساس
املستمع، ولذلك جتد الشاعر ينتقي لصياغتها الصياغة احملكمة والّلفظ الرقيق والعذب يف الدعاء للسلطان وهتنئته 

 .والتضرع إىل هللا  بصنيعه  وافتخار الشاعر بنظمه أو التصلية على النيب
، تتحدث عن (املفردة)عناصر؛ فهناك ما الصورة  وللمولدية النبوية صورتان من اخلامتة حسب ما حتتويه من

اخلامتة )ميثل الصورة األوىل( ه741)عنصر واحد وهناك املركبة وحتتوي عدة عناصر؛ والتاللسي يف مولديته الالمية 
 :، و يشيد بامللك أيب محو موسى الزياين وثباته يف أمر احلكم، وهو يدعو له مفتخرا بشجاعته، فيقول(املفردة

 ي           داهم مب               ا قد حوت     ه بط      ائلْ  ** عت    دي           ن فما ظف            رتدع امل
 2وملكك           م ثابتا غي             ر زائ              لْ  ** ف           ال زال أمرك               م ناف                  ذا

وهو جيمع بني عنصرين مها الدعاء للسلطان ( ه771)نية فتبدو يف مولدية الثغري امليمية أما عن الصورة الثا
والفخر بالشاعرية وحىت التصلية على النيب؛ داعيا له بالسعادة ودوام العلو واملكانة الرفيعة اليت ليس هلا مثيل، 

 :فيقول
                                                           

 .433ص ،(2)ج  أبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، -1
 .122ص املصدر نفسه، -2

 املوضوع الثانوي مدح السلطان

 التهنئة واخلتام بالدعاء 
 

 استعداده للمولد  السرية احلربية ملآثروا األخالق
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 يف غبط    ة موص                  ولة ب                  دوام **    دافاسل       م أمي                          ر املؤمنني مؤي     
 1سام وال لك يف املل              وك مَسام ** دامت عالك فليس مثلك يف العال

مث جتده يفتخر بنظمه ألجل السلطان أيب محو موسى الزياين، وهو يشّبهه بالروضة الغناء اليت تستمد خضرهتا 
 :، فيقولخري يصلي على النيبمنه، ويف األ

 من جودك الفّياض صوب غم    ام ** واقطف من األشعار روض جاَده
 قص      ر اخلطا عن            ها أبو مت            ام ** وإليك من سح          ر البيان بدائعا
 2نفح ات مسك عند فّض ختام ** ُختمْت بذك        ر املصطفى فكأهنا

 شكل املولديات النبويةبناء  -2
ومنذ القدم قد أقامت القصيدة العربية ذلك التعاضد الذي يقيم هلا بناء كياهنا من البداية إىل النهاية، ونّوهت 
بضرورة التضادم بني الشكل واملضمون يف هذا التشكل، وبعدما رأينا البناء املضموين الذي مييز املولدية النبوية 

، فإنه البد من ربطه بالبناء الشكلي املتمثل يف وهيكلها العام بالنسبة مل ا احتواه من مضامني وموضوعات ومعانٍّ
 .تلك احملاور الكّبى اليت تضم اللغة واألسلوب والصورة واملوسيقى

ص وجودته الفنية تتشكل من تلك األدوات الفنية اليت يستلها الشاعر ألجل بناء موضوعاته اليت فقيمة النّ 
وتقدميها يف أحسن احللل وأمجل األثواب، فيثباحث هبذا يف عناصر التشكيل الشعري ويستقصي  يريد التعبري عنها

الكيفية اليت هبا يضمن هبا لنصه الشعري اجلودة والتفاعل مع املتلقي، وبالتايل يضمن اجلودة الفنية إلبداعه توصله 
ية النبوية ألن موضوعها عظيم له قداسته إىل عامل القارئ و مدى تعامله معه، السيما حني يرتبط األمر باملولد

 .الدينية اليت حتمل الشاعر على التسخري الفين احملكم والدقيق لتوصيل مقاصده به للمتلقي
فإذا ما تعلق األمر بالبناء الفين اخلاص باملولديات النبوية، فإنه البد من االنتقاء املناسب لألدوات الفنية اليت 

ومواقفه ورؤاه ما جيعلها كفيلة بأداء املعىن وتوصيل الفكرة بطريقة آسرة متميزة تبتعد يلبسها الشاعر من روحه   »
، ومن هنا فإن أول ما نالحظه يف انتقاء الشاعر للمعجم 3«عن النثرية وخترتق األداء املعجمي إىل آفاق أرحب

ّب عن احلالة النفسية والوجدانية يف الشعري اخلاص مبولديته حضور التجربة الشعرية اخلاصة بشعراء املولدية اللغة تع
ساعة الإلبداع واملوقف الذي يعيشونه من جراء مشاعر الشوق واحلنني إىل حضرته وحالة البعد اليت  مدح النيب 

حتمله على استحضار كل ما يعّّب من مفردات عن تلك املشاعر واألحاسيس، باإلضافة إىل عاطفة احلّب 
ملفردات اليت تعّّب عن تفرده الرباين يف معجزاته وسريته النبوية وكذلك عاطفة وذكر اوالتبجيل بعظمة النيب 

 .اإلشادة بالسلطان الذي أقام االحتفال باملولد النبوي والتحضري له واالهتمام به

                                                           

 .414، ص(2)ج ،غية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الوادزكريا حيىي بن خلدون، ب -1
 .417، ص املصدر نفسه -2
 .611حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص .د  -3
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ولذلك فإن هاته املواقف والتجربة الروحانية والوجدانية اليت مير هبا الشاعر يف مولدياته تثبت دورها األساسي 
 صياغة اللغة الشعرية وانتقاء املفردات واملعجم من خالل حتكم الشاعر يف التوظيف انطالقا من طبيعة يف

الكلمات ومناسبتها ألفكاره وما خيتلج يف نفسه، واملتأمل يف اللغة الشعرية للمولديات جيدها إىل املعجم الديين 
ومبا سّنته  ل عنده ألن األمر متعلق حبضرة الرسول واملعجم القدمي أميل حبكم املرجعية اليت البد عليه أن تتشك

 .القصيدة العربية يف اللغة والكلمات
فاجلانب الديين الذي جيمع ما بني النص القرآين الكرمي والنص النبوي واألحاديث وكل ما يتعلق بالسنة  

مادة مدحية غنية بالنسبة للمولديات والسرية النبوية والصفات اليت وصف هبا هللا نبّيه يف النص القرآين، وهذا يعتّب 
ومآثره واألشادة برسالته  متعلقة باملديح النبوي، فيستلهم منها الشاعر اللغة القرآنية للتعبري عن مناقب الرسول

، [حممد، أمحد، النور، اهلدى، احلبيب، الشفيع، الرؤوف، رمحة للعاملني، خامت النبيني]للعاملني، وهذا مثل الكلمات
شق الصدر، ]تعلق باملعجزات فنجد الشعراء يتداولون املفردات اخلاصة بتلك اآليات والعالمات النبوية أما ما ي

، وهنا حتضر مفردات عامل التصوف يف التعبري عن العناية [حن اجلذع، إيوان كسرى، نار فارس، اإلسراء واملعراج
 . ار التقصري وكثرة الذنوب واالستجارة للعفو املغفرة، وما يتعلق بالعبد من املناجاة واالستشفاع وإقر اإلهلية للنيب

أما ما يتعلق باملعجم القدمي للمفردات فهذا يرجع إىل النهج الذي سارت عليه املولدية النبوية يف التقدمي 
وجتربة البعد عن الديار والنأي ومشاعر الشوق واحلنني، وهنا جتد شاعر املولديات يستقي مفرداته من مصادر 

اللغوي اخلاص بالقصيدة القدمية؛ حيث جتد نفس القدامى يف التقدمي ودالالت الطلل والغزل والرحلة قاموس 
حاضرة على مستوى مقدمات املولديات، ومدى إسهامها يف تشكيل املعجم الشعري للمولديات إىل جانب 

الصحراء، الفيايف، املرابع، ]ة أنذاكالقاموس الديين، فيكثر حضور اللغة القدمية وما له عالقة بالبيئة العربية القدمي
الربع، احلمى، األطالل، الرسوم، الوصل، اهلجر، النحيب، السهاد، الصبابة، النوى، اهليام، الوشاة، الركب، 

 ...[.احلادي، العيس، النوق
يف هذا  أما ما يتعلق مبدح السلطان يف املقطع األخري باملولدية، فنجد لغة املدح للقصيدة العربية أكثر حضورا

، ومفردات متعلقة مبجال احلرب ...[العدل، الدين، العطاء، ]اجلزء؛ حيث جند املفردات اخلاصة بالسرية اخللقية
، وكّل ما يتعلق باملديح السلطاين من [الوغى، الشجاعة، اإلقدام، الطعان، الذوابل، النصول، الّرماح، احلسام]

امتة، وهاته املفردات كلها تعمل على توضع اللغة الشعرية اخلاصة مفردات التهنئة واإلشادة بشخصه وصنيعه إىل اخ
باملولديات وما امنازت به من رقة وجزالة وليونة وقوة حسب املوقف النفسي ومقتضى الّسياق يف اجلزئية اليت 

 . أم مدحا للسلطان احلاكم يعاجلها سواء أكان مدحا للنيب
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شعراء املولدية النبوية يف تشكل الثروة الغنية باملفردات والكلمات اليت ويف هذا داللة على العناية الكّبى عند 
توّزعت يف النص ما بني القاموس القدمي والقاموس الديين مما يؤكد على الطرح التقليدي الذي عرفت به القصيدة 

ن املعاين والدالالت العربية، وهذا ما ظهر على مستوى احملاور الثالث، وما يتطلبه كل حمور وانتقاء ما يناسبه م
 .   اليت تعّّب عن مضامينه متناغما مع املوقف النفسي والفكرة املرادة

أّما يف ما خيّص الصورة الشعرية، فإن شاعر املولديات ال بد من أن حيرص على تقريب األفكار واألحاسيس 
القارئ ويتجسم له ويتشخص املعاين اليت عّّب عناه املعجم الشعري ولكن بطريقة الشاعر وهو يُعمل ما يثري انتباه 

هام داخل البناء الشعري حبيث يتم من خالهلا جتسيد املعىن وتوضيحة »حىت تتمكن يف األذهان، وهذا أمر 
فتقدم هاته املادة اللغوية تقدميا حّسيا مشبعا  1«وتقدميه بالكيفية اليت تضفي عليه جانبا من اخلصوصية والتأثري

من اختصاص الصورة الشعرية اليت جتد الشاعر يتوسل هبا ألجل هذا التقدمي عن املواقف بالعاطفة والشعور، وهذا 
 .  واالنفعاالت ألهنا من أهم أدوات التشكيل الشعري يف القصيدة العربية

ولذلك فإن الصورة الشعرية تنقل التجربة اليت يعيشها الشاعر اجتاه املوضوع بشكل جيعلهما أكثر       
الصورة والذات املبدعة وهو مفعم باملشاعر والعاطفة واملواقف النفسية ليحمل معه ذلك األثر  تفاعال يف فضاء

الفين لفعل االستجابة لدى املتلقي إثارة مشاعره، وللمولديات ما هلا يف هذا الشأن على اعتبار الطبيعة الدينية اليت 
 ملعني الديينعلى أساسها يتم التقدمي، حبيث تستمد مالحمها ومصدر قوهتا من ا

فال ننسى أن أمر املولديات متعلق بذكرى املولد النبوي الشريف، وفيه ما يفتحه الشاعر من جمال الشوق  
ومدحه وذكر مناقبه وخصاله، واإلشادة بصنيع السلطان  واحلنني واحلب احملمدي وكذا تعظيم مكانة الرسول

ليت جعلت الصورة الشعرية لدى شعراء املولدية مفعمة احلاكم وخدمته للدين والدولة، وهذا ما يثبت املصادر ا
وحيوية مبصادر ثالت تعتّب املسؤولة على تشكيل الصورة الشعرية البيانية منها والبديعية عند شعراء املولدية النبوية 

 :وهي
 املصدر القرآين .1
 املصدر الصويف .2
 املصدر الشعري العريب القدمي .3

نواعها اليت حتضر حسب مهمتها وما يتطلبه املوقف ومقتضيات وهنا تتشكل الصورة من معني يتخذ من أ
احلال من خالل حموريني مها حمور الصور البيانية املتمثلة يف الصورة التشبيهية والصورة االستعارية والصورة اجملازية 

اجلناسية أو الطباقية    والصورة الكنائية، وأما احملور الثاين فيتمثل يف الصور البديعية اليت تظهر يف الصورة البديعية
 .أو يف املقابلة وغريها من الصور املشكلة لطبيعة الصورة الشعرية يف املولدية النبوية

                                                           
 .121حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص .د  -1
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وكّل ما حتدثنا عنه من لغة شعرية ومعجم وصور شعرية ال ميكن تقدميه حبضور النص الشعر الشعري إال 
ك الداللة متعة الطرب والصوت ورقة الّسماع، فيما يناسبه من لغة اإليقاع والنغم املوسيقني واليت تضفي لتل

فيحضر العامل اخلاص بالقافية والوزن وما هلما باإلضافة إىل العناصر املوسيقى الداخلية من تشكيل الصرح 
املعماري للنص الشعري تشكيال يبعث باالنسجام واالتساق الصويت، وتقدمي الرؤية املوسيقية مبا يناسب مواضيع 

 . ة بشقيها املوسيقى الداخلية واملوسيقى اخلارجيةاملولدية النبوي
فاملولديات وهبذا التشكيل الفين املتنوع جيعلها متاما كما القصيدة العربية القدمية تزهى حبلتها اجلمالية اليت 
جتسد رؤيتها الفنية وخمططها األسلويب الذي يضعها يف سياقها املناسب ومقامها املطلوب حىت تنجح معها مسألة 

 .الستيعاب اجلمايل للمتلقي ومدى تأثره وتفاعلها مع هاته الرؤيةا
وإذا كان املنطلق ذكرى املولد النبوي الشريف وحضور املقام احملمدي يف املولديات النبوية، فإن هذا يستحق  

ي ألقيت فيه جهدا فنيا على مستوياته األسلوبية املختلفة، وجهدا آدائيا أثناء إلقائها ألن املشهد االحتفايل الذ
يبعث على ظاهرة أدبية تتعلق حيثياهتا مبوقع العملية األدبية واإلبداعية يف نفس املتلقي السيما وما  حظيت به من 
أمهية كبرية مع الدولة الزيانية ووخاصة من طرف السلطان أيب محو موسى الزياين الذي كان عاملا بكّل حيثيات 

ي الزياين، وهو يعّد له مشهدا احتفائيا جتسدت فيه كل مظاهر الظاهرة العملية اإلبداعية اخلاصة النص املولد
وما حييطها من مقتضيات السياق ( املتلقي -النص -الشاعر)األدبية وهي تشمل كّل أطراف العملية اإلبداعية

 .     االحتفالية اليت أعّد هلا السلطان كل ما حيتاجه املقام احملمدي االحتفايل
لسلطان كل الظروف الزمانية واملكانية لتنجح معه تفرض فيه مجالية التلقي مقتضياهتا يف هو مشهد أعّد له ا

التمتع واإلمتاع خبصائص املديح النبوي الدينية واجلمالية، هو أسلوب سيحقق للدراسة ما يدفعها يف البحث عن 
ذكرنا بتلك املواسم اجلاهلية عامل التلقي يف هذا املشهد الذي جعل اخلطاب الشعري بطل فصوله يف طابع شعيب ي

اليت كان حُيتفى فيها بالشعر وبالروح  التنافسية اليت جييد فيها كل شاعر مبا جادت قرحيته وحيتكمون فيها ملن 
 .حيّكم أعماهلم متاما كما كان مع الذبياين

تجسد فيها  وقد ساعدت طبيعته الشعبية يف جناح عملية التلقي بعيدا عن الرمسيات ويف أماكن مناسبة ت 
كل أطراف العملية التواصلية، منتظرة اإلجراء النقدي للكشف عن مجاليات إلقاء املولديات، والسؤال املطروح هنا  
ما هي اخلطة تلك اليت رمسها أبو محو موسى الزياين لتجسيد مشهد احتفايل بطله سيد املرسلني عليه صلوات هللا 

ل جّوه حىت يستقطب الناس على اختالف مستوياهتم؛ املبدعني منهم وأزكى التسليم؟ وما امليزة اليت ميزت فصو 
واألدباء والشعراء والفقهاء وعلماء الدين وغريهم؟ إنه مشهد يظهر فيه إحساسه باملسؤولية وروح التغيري واإلصالح  

 .سالميةإليقاف ما حّل باجملتمع يف هذه الفرتة، معّوضا ذلك مبا هو أفضل وأكثر انسجاما مع العقيدة اإل
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إّن ما نقله لنا التنسي وغريه عن احتفاالت املولد النبوي الشريف توجهنا للحديث عن تلك اخلصوصية اليت 
وعلى هذا األسلوب متضي ليلة »تفرد هبا أسلوبه عن باقي االحتفاالت األخرى يف البلدان اجملاورة، فحني يقول 

، فهذا يعين 1«يف عليني وشكر له يف ذلك صنيعه اجلميل آمني مولد املصطفى  يف مجيع أيام دولته أعلى هللا مقامه
أن هناك ما يتميز به السلطان من خصوصية يف احتفاالته باملولد النبوي الشريف وبكل ما يرتبط بظاهرة إلقاء 

 .املولديات النبوية
ية ألنه من الواضح أن للسلطان طريقته يف االحتفال، وخصوص" األسلوب"ولذلك سنقف عند كلمة 

جعلته ينفرد عن باقي االحتفاالت، وينعكس ذلك على اإلبداع األديب مع املولوديات يف مدح املصطفى ، وهذا 
ما يهم الدراسة هنا؛ فكلمة أسلوب تعّب عن القول أو العمل الذي ينتهج طريقة معينة يف القيام بأمر معني، وقد 

هلا استعدادا لذكرى املولد وإحياء لياليه، وقد نقلت لنا متثلت هاته اخلصوصية يف مظاهر االحتفال اليت كان يعّد 
 . املصادر التارخيية ما يؤكد ذلك

ويرى الدكتور عبد هللا محّادي يف أن هاته املصادر قد حفظت لنا ما نرجح أن هلذه اململكة من 
اجملاورة فقد  خصوصيات مل تشهد مثيلها املمالك»اخلصوصيات يف اعتنائها بأيام مولد النبوي الشريف، وهي 

، وإن يف هاته 2«أضفى ملوك بين زيان على هذا احلدث العظيم هالة من اإلكبار واإلجالل إىل درجة املبالغة
اخلصوصية ما يربطها بسمة األسلوب الذي عرف يه السلطان يف احتفاالته، وهو ما يدفعنا نقف عند تلك 

 .اإلجنازات اليت تفرد أسلوبه وتثبت خصوصيته
مبصاحبة املصادر التارخيية اليت توجهنا التوجيه السليم وتدلنا على حقيقة هذا األمر من مظانه؛ وهذا طبعا 

حيث رصدت دقائق ما كان مييز هذا األسلوب يف نقلها ألجواء أيام االحتفاالت النبوية، وهذا ما رأيناه مع زكريا 
ملا شاهده من مظاهر ذلك " بغية الرّواد"به مؤرخ الدولة الزيانية الذي أدىل بشهادته يف كتا( ه1373)بن خلدون 

وحضرت ليلة امليالد النبوي على صاحبه أفضل الصالة والتسليم، فكان االحتفال ملدعاها »االحتفال الزياين قائال 
، وهو من شعراء املولديات الذين كانوا حيتفون بإلقاء مولدياهتم النبوية إىل جانب الشعرا يف حضرة 3«عجيبا

ه ، ويبدو أنه متعجب من طريقة احتفاله باملولد النبوي الشريف يف أيام دولته واحتفاالته 742ة الّسلطان سن
 .ألكثر من ثالثني سنة

 
 
 

                                                           
 .124زيان ملوك تلمسان، صحممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ ملوك بين  -1
 .641عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، ص .د -2
  604أبو زكريا حييي بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك بين عبد الواد، ص -3
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يف كتابيه على بيان ما كان يقوم به السلطان يف فرتة حكمه من احتفاالت باملولد ( ه834)وأتى التنسي 
راح "يام مفصال أكثر يف كتابه الذي أفرده لشعر السلطان النبوي الشريف، ومدى اهتمامه بأجواء حتضريه لتلك األ

متحدثا عن إقامته لدولته  ،ذلك 2"تاريخ ملوك بين زيان"، مؤكدا يف كتابه 1"األرواح وتاريخ ملوك بين زيان 
 ومحايته للدين ومقاومته ألفكار النصارى وحماولتهم إضعاف شخصية األمة اإلسالمية، باإلضافة إىل متيزه بثقافة

 . واسعة وحبّس شعري رفيع جعل منه شاعرا يّتسم بقرحية متوقدة، وهذا ما جعل من تلمسان أعظم احلواضر أنذاك
لقد أدرك أبو محو موسى الزياين كغريه من السالطني املغاربة خطورة الوضع الذي تعيشه األمة اإلسالمية 

ليد وحال الدين هناك، فوجد ضالته يف من ظروف سياسية واضطرابات اجتماعية وتغريات يف العادات والتقا
  االحتفال باملولد النبوي الشريف إلصالح اجملتمع بطريقة جتدب الّناس للموعظة وأخذ العّب حيث كان الرسول

 .وجهته واملقصد
وقد توضحت رؤية السلطان يف جتسيد أسلوبه االحتفايل باملولد النبوي الشريف بدءا من تلك االستعدادت 

 كان خيصصها إلحياء ليايل املولد، وهو يقيم مدعاة كبرية حيشر فيها كل الناس على اختالف احملكمة اليت
نقال عن كتاب التنسي " أزهار الرياض"و" نفح الطيب"يف كتابيه ( ه1141)مستوياهتم، وهذا ما بّينه املّقري 

د النبوي على صاحبه الصالة والسالم أنه كان يقيم ليلة امليال»الذي رأى فيه " راح األرواح وتاريخ ملوك بين زيان"
، هو مشهد فيه الناس سواسية 3«...مبشورة من تلمسان احملروسة، مدعاة حفيلة حيشر فيها الناس خاصة وعامة

يتساوى فيه العامة واخلاصة،  وتتحقق فيه كل معاين التضامن واإلنسانية، وتتسامى فيه معاين اخلشوع والتضرع إىل 
ذا املشهد حيىي ابن خلدون كما رأينا ذلك سابقا مدليا بشهادته يف هاته املدعاة اليت متيزت هللا، وقد تعجب من ه

 .خبصوصية الشعبية ومشاركة كل فئات اجملتمع يف إحياء املشهد االحتفايل النبوي
ويوضح التنسي األسلوب الذي كان يسري عليه السلطان يف طريقة إلقاء املولديات وهو حييي ليلة املولد 

فعلى هذا األسلوب متضي ليلة مولد املصطفى يف مجيع أيام دولته أعلى هللا مقامه يف عليني »نبوي الشريف قائال ال
، وقد متثل هذا األسلوب يف خترّيه للمكان الذي جيمع فيه كل الناس، وهم 4«وشكر له يف ذلك صنيعه اجلميل

فرشة فاخرة وأواين زاهية وأطعمة بكل أنواعها مستمتعون بكّل مظاهر االحتفال املتمثلة يف جتميل املكان بأ
وصورها، ويبقون على هذا احلال طيلة الليلة إىل بزوغ الفجر، وسنفصل يف هاته املظاهر فيما تشكله من عناصر 

 .   تعمل على تشكل األجواء اليت تتمظهر فيها مسات التلقي

                                                           
  .مل نعثر على هذا الكتاب رغم أمهيته -1
حممود آغا أبو عياد، موفم : ان، مقتطف الدر والعقيان يف بان شرف بين زيان، تححممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ ملوك بين زيان ملوك تلمس - 2

 .120، ص 6011للنشر والتوزيع
عبد احلفيظ شليب، مطبعة  -ابراهيم األبياري -مصطفى السقا: شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، أزهار الرياض يف أخبار عياض، تح -3

  .641، ص(د،ت)م، 1111 –ه 1150لنشر، ة واجلنة التأليف والرتمج
 .124حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ ملوك بين زيان ملوك تلمسان، ص - 4
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كي احلدث يف إطار املديح النبوي فإن للشعر ومبا أّن للمولديات النبوية حضورا كبريا على اعتبار أهنا حتا 
موقعه اخلاص باإلضافة إىل مظاهر االحتفال اليت ذكرناها؛ فلم يكن الشعر هناك جمرد وسيلة لنقل ما يذكر الشاعر 
به الناس من مناقب النيب، وال أهنا كانت تنظم جملرد املناسبة وفقط بل كانت هلا مكانتها اإللقائية يف وسط ذلك 

االحتفايل فاستغل كل الظروف اليت أتى هبا االحتفال ليعّب عن مجالية املدائح النبوية ودورها يف التغيري  املشهد
 .واإلصالح؛ حيث استقطبت قاعدة شعبية غفرية تفاعلت مع مجالية إلقائه

اع وهذا كله بفضل اخلطة اليت اهتدى إليها السلطان طيلة سنوات حكمه، فقد كان أذكى يف تغيريه لألوض 
فأراده بلغة قنية خاصة ترمجها يف لغة اإلبداع الشعري الذي توضحت معامله يف املديح النبوي مع املولديات وما  
كان هلا من دور يف ترويج الفضائل واألخالق احملمدية، خاصة حني نعلم أنه كان يسهم بنفسه يف اإلبداع 

 . الشعري، وهذه ميزة تنضاف للدولة الزيانية عن باقي الدول
وهذا ما يفسر تألق املولديات النبوية ومدى اهتمام الشعراء بنظمها وإلقائها يف مناسبة االحتفال باملولد 
النبوي الشريف، وهذا ما يعتّب من أبرز مظاهر االحتفال، فكان السلطان الشاعر يفتتح له االحتفال بإلقاء 

د متر يف أيامه إال ونظم فيها قصيدا يف مدح ما من ليلة مول»مولدياته، وهذا ما يوضحه التنسي يف قوله أّن 
املصطفى، أول ما يبتدئ املسمع يف ذلك احلفل العظيم بإنشاده، مث يتلوه إنشاد من رفع إىل مقامه العليِّّ يف تلك 

         من الشعراء الذين يتلونه الواحد تلوى اآلخر، وهم يلقون مولدياته النبوية طيلة لليلة االحتفال       1«الليلة نظما
 .إىل بزوغ الفجر

وعلى حنو هاته الطريقة كانوا يسريون يف إلقاء املولديات إحياء لليلة املولد الشريف، ويذكر الدكتور أمحد 
نقف عند تقليد واضح وثابت يف هذه االحتفالية وهو » موساوي يف دراسته لشعر املولديات الزيانية أّن هبذا 

عر السلطان كنموذج مدح نبوي يُقتدي به ونص يفتتح به احلفل رمسيا مث االستماع أوال للمسمِّع وهو ينشد ش
، فكانت املولديات تلقى بدءا من السلطان 2«تنهال بعده التقاليد املولدية واألناشيد صانعة ومكملة صورة احلفل

 .مث يليه الشعراء، وهم ينشدون مولدياهتم وسط استمتاع اجلمهور يف صورة مكملة للحفل النبوي
وما يالحظ كذلك أن يف إلقاء املولديات من طرف الشعراء داللة على إبراز القدرة الفنية لكّل واحد   

منهم حىت حيدث ردة فعل يف وسط االحتفال ويضفي جوا من املتعة يف نفس اجلمهور، وهو يعّّب عن مشاعره 
له طريقته يف االستقطاب وفرض  وأشواقه وحّبه للنيب ويذكر صفاته ومعجزاته مشيدا يف األخري بالسلطان، وكلٌّ 

 .الوجود اجلمايل واألدائي يف اإللقاء
وهذا ما يفتح باب التنافس على حّد قول الدكتور عبد هللا محّادي، وهو يوضح هذه احلقيقة يف قوله  

 ، وهنا يتضح أمر آخر عرفت به3«ولعل عامل التنافس هذا كان له جذوره االجيايب يف تنشيط مسار املولديات»

                                                           
 .124حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ ملوك بين زيان ملوك تلمسان، ص - 1
 .05، ص الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد   -2
  .626عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي،   . د -3
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احتفاالت الزيانيني وهو الّسعي وراء األداء الفين األفضل يف التعبري عن الرسالة األدبية للمتلقي بشكلها اجلمايل 
لتحصل الفائدة الفنية، فيقف الشاعر مادحا النيب يف موقف ال يقبل فيه االنزالق وهو يبحث عن اجلديد متفادية 

 .      احلضور، وهذا يعتّب اختبارا عسريا نظما وإلقاء وتأثريامنطية التكرار متأمال التأثري والتفاعل من طرف 
فكانت مسألة االستعداد أمر ضروري من جهات متعّددة نظما وإلقاء وتأثريا وحىت من الناحية النفسية 
والفيزيولوجية ألن احلفل كان يضم كل طبقات اجملتمع ويف حضور السلطان، وذلك ليعّّبوا عن مشاعرهم اجتاه 

ملمدوحني مسّخرين حلضرته كل الطاقات الفنية ليوفّقوا يف وصفه، وفتح باب التأثري يف مجالية التلقي أفضل ا
 .حبضور اجلمهور من خالل التفوق على اآلخر

وهبذا جاء إلقاء املولديات يف املولديات النبوية على صورتني، أوهلما ما جاء على مع السلطان وهو يلقي 
، وأما الصورة الثانية يف إلقاء املولديات "النص االفتتاحي" حتفال، وهو ما يسمى ب    مولديته النبوية مفتتحا اال

النبوية فكان من طرف شعراء املولديات الذين ينظمون قصائدهم ويلقوهنا الواحد تلوى اآلخر حتت مسمى 
شاعر يتجمل بّباعة ، وهذه خاصية مل تعرفها مولديات األمم األخرى؛ حيث كان ال"النص املوايل أو املقلِّد"

اإلبداع الشعري يف حضرة املصطفى املختار ويتغىن فيه بصفاته يف روحانية تتعاىل فيها أصوات املنشدين للمدائح 
 .والرتاتيل الدينية

فرغم اشرتاك سالطني املغرب املرنيني واحلفصيني يف اهلدف من إقامة االحتفال باملولد النبوي الشريف، 
ياين أضفى عليها مسحة إبداعية مل يكن يعلم أنه قد عمل على خلق ما من شأنه أن ولكن أبا محو موسى الز 

يكون مرتبطا بنظرية االستجابة اجلمالية، فتديل برأيها وتقول قولتها يف ذلك اإلبداع الشعري وطريقة إلقائه 
 . مييزمهاواجلمهور وطريقة تلقيه والسياق واملقام الذي جيمعهما من حيث الزمان واملكان وما كان 

إذن فطريقته االحتفالية اليت مّيزت أسلوبه عن باقي احتفاالت سالطني املغرب واألندلس يف ذلك العصر 
جعلته يضرب هبا عصفورين وأكثر حبجارة واحدة ألهنا تعددت مهامه وكان شخصا عاملا مبا يقوم به بشكل منظم 

سياسية واحلكمة الدينية والصدى االجتماعي ومنسق ومنسجم يفضي إىل غايات متعددات جتسدت يف احلنكة ال
واإلنساين وكذا الفحولة الشعرية وإعطاء كل أمر مكانه وما يكون له، فلم يكتف بالتغيري االجتماعي بل وأسهم 
يف تطور املولديات النبوية يف اجلزائر يف جتربة إبداعية وإلقائية اجتمعت فيها مجالية النظم والتلقي بأساليب حتتاج 

 .راءة نقديةإىل ق
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 :اجلو االحتفايل ومشهد إلقاء املولديات: ثانيا
سبق وأن تعرفنا يف مناسبات عديدات من تاريخ األدب والنقد العربيني على التجمعات واجملالس اليت  

كانت تضرب وتعقد يف األسواق وبالطات القصور ويف مقامات اختلفت حمالهتا وأزمنتها إللقاء الشعر وتلقيه،  
حّدثنا بسوق عكاظ والنابغة عن أمرها يف مواقف جّسدت لنا كيف كان يقوم فيها الشعراء بإنشاد الشعر وكثري ما 

وأن املتلقي كان يشارك يف صنع اجلو احمليط بالنص بل وإعطاء النص مالحمه املميزة، وذلك بتجاوب مع ما يقول »
هاته العملية األدبية يف تلك املقامات؛ فحضوره  ، وهذا ما يّبز مدى أمهية دور املتلقي يف 1«الشاعر إجيابا وسلبا

 .كان يعطي دفعا كبريا وضمانا حليوية العملية اإلبداعية وسريورهتا بل ومنحها تأشرية األبدية واخللود
فما كان حيدث من إبداع يف مشهد االحتفال الزياين يف اجلزائر باملولد النبوي الشريف يردنا إىل أيام إلقاء 

اق وجمالس األدباء والسالطني واخللفاء، وأنه مثة ما جيعلهما يشرتكان يف حماولة صنع ذلك اجلو الشعر يف األسو 
أن التلقي يف العملية اإلبداعية ليس عرضا »املالئم خللق مجالية االستجابة، وما كان جيرى من مواقف هناك تؤكد 

اته احلقيقة، وأن سلطته أعانته أكثر على ، وأبو محو موسى الزياين كان عاملا حبيثيات ه2«وإمنا هو جوهر فيها
توفري اجلو هلذا األسلوب املالئم واملؤثر للوصول إىل املتلقي خاصة وأنه كان أمام مهمتني يكمالن بعضهما البعض 

 .مهمة التغيري واإلصالح ومهمة التعبري واإلبداع
حسبانه متلقيا للنص وحضوره للنص الشعري يف مثل هذه الظروف واملواقف ليدل على أنه يضع يف 

املبدع يف حلظات اإلنشاء ومراحل تكوين الّنص يضع يف اعتباره متلقيا معينا »الشعري من خالل إلقائه مؤكدا أّن 
، ولذاك 3«يريد أن يؤثر فيه مبا يقول، فيبحث عن األسلوب املالئم واملؤثر الذي يستطيع به الوصول إىل املتلقي

يات مجالية حىت تتمكن الفائدة وتستوطن النفوس وثؤثر فيها فتعم الفائدة أمام مرأى خترّي ملسؤولياته الدينية مسؤول
 . ومسمع اجلمهور

وكل هاته املسؤوليات جتارب شعرية البّد أن يتقامسها املبدع بشكل  أو بآخر مع الطرف الثاين من عناصر  
بة فيحصل أمر جديد لذى املتلقي، وهي العملية التواصلية، وهو املتلقي حىت نضمن حتقق مظاهر مجالية االستجا

التجربة الشعرية اخلاصة به مبجرد ما حيدث ردة فعل وإبداء تأثر، ويف هذا املقام البد من التأثري املباشر حبيث ال 
، ألن طبيعة النص وهو جيمع (املبدع واملتلقي)فاصل زماين أو مكاين حيول بني عناصر العملية اإلبداعية والتواصلية

 .اعر واحلضور أثناء حلظات التلقي متيل إىل خصائص اخلطاب الشفاهيبني الش
 
ومبا أن األمر فيه ما يدل على الشفاهة فإنه يصعب رصد ذلك األثر يف املتلقي ألن إلقاء املولديات  

بالنسبة للشاعر ومجهوره كان على املباشر، وهو مشكل واجه النقاد وهم حيللون خصائص اخلطاب الشفاهي، 

                                                           
  .112، ص(ط.د)، 6000أبو زيد بيومي، التوازن يف عملية إبداع النص الشعري، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، . د -1
 .111 -110أبو زيد بيومي، التوازن يف عملية إبداع النص الشعري ، ص. د -2
  .111 -110املرجع نفسه، ص  -3
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ناك ما يدل على مواقف املتلقي يف املبدع وما يتعني عليه من خبايا أسلوبية متنوعة وخّبة أدائية تثريه أثناء ولكن ه
 .اإللقاء يف املشهد االحتفايل

والبّد من ردة فعل حىت وإن مل تُر ولكنها ترصد من خالل األدوات الفنية املتاحة اليت عملت على خلق  
للنص إذا مل يوصل بعامل املتلقي سواء أكان مستمعا أو قارئا، واملصادر التارخيية االستجابة اجلمالية، فال معىن 

تؤكد اهتمام واستعداد وتأهب الشاعر هلاته املناسبة خاصة وأنه ال يواجه اجلمهور فحسب إمنا يلتقي مبتلق متمرس 
 . وهو السلطان كشاعر عامل بعامل الشعر

بداعية يتحقق فيها كل مظاهر نظرية االستجابة اجلمالية وهي وكل ما ذكرناه يضعنا أمام ظاهرة أدبية إ
تلتقي بسمات النص الشفاهي، هاته املظاهر اليت أنشأت التوازن بني التجربتني يف اطار مقام تشتغل فيه كل 
 العناصر اليت يعيشاهنا فيه ويشرتكان فيها وهي السياق املشرتك املكان والزمان وغريمها، لقد جرت هذه العملية

اإلبداعية يف جملس فيه شعراؤه امللقون واجلمهور احلاضرون والنص املولديات يف مدح النيب وطريقة اإللقاء اليت 
 .جاءت على املباشر، وكل هذا بتوفر شرط التوازن على اختالف صوره

قام وملا كانت تلك الليلة لعظمة املصطفى ومجاله وإسوته ، فحري به أن حيضر املديح النبوي يف هذا امل
فارضا وجوده اجلمايل والفين، واألوىل هبم أولئك الشعراء أن يستشعروا ذاك اجلمال وتلك العظمة يف النفوس مبا 
أُتُوا من قوة يف األداء الفين، واألوىل هبم أول الّناس يف متعة احلدث وأناقته، أوىل هبم أن يتأهبوا ويستعدوا بعاملهم 

 .املدحي ملثل هكذا يوم
مر أكثر حفاوة أّن السلطان كان هو اآلخر شاعرا؛ فلم يكفيه أن قام بنجاح االحتفاء بل وما جيعل األ

وكان من الشعراء املّداح الذين ميتلكون دراية باإلبداع وميّتعون مسامع احلاضرين ويستمتعون، فيكتمل بذلك 
 .صطفىمشهد االحتفال وروعة احلدث تقصه علينا متعة اللقاء واإللقاء املدحي يف حضرة امل

، فكان يتحف املسامع مبا جادت به 1«هذا السلطان أبو محو رمحه هللا يقرض الشعر، وحيب أهله»فكان 
، وهو يقول يف إحدى ليايل املولد النبوي الشريف، وله القصائد الكثرية يف مدح الرسول قرحيته يف مدح النيب

ىل أبو محو وقيل فيه من الشعر كثري ال حيتمله وما قاله املو » :ذكرها له التنسي يف كتاب خمصص له، وهو يقول
 :2«هذا اجملموع، وحنن جنمعه إن شاء هللا يف كتاب خيتص به بعد فراغنا من هذا اجملموع

 وح          ي ديارا  للحبيب هب            ا ح             يّ  ** قف        ا بني أرج         اء القب          اب وباحل   ي
 3وسائل فدتك الّنفس يف احلّي عن ميّ  ** ى جن      د وسل            ع ورام             ةوعرّج عل

 :مت يتبع ذلك مبشاعر الشوق واحلنني إىل أرض احلبيب
 مىت ما سرى عرف النسيم احلجازي ** وأصبو إىل أرض احلبيب وم ن هبا

                                                           

 . 243ص ين، أزهار الرياض يف أخبار عياض،شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمسا -1
 .120حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، ص  -2

 . 144املصدر نفسه، ص -3
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 ص   وب م         زن مساويوسق      ى رثاها  ** رعى هللا دارا باحلمى قد عه     دهتا
 1أتت بنسيم عاطر النش    ر مسك        ي ** فكم نفحة حتيي الف          ؤاد بنش   رها

 :وهو حيمل حادي الركب السالم والتحايا، ذاكرا انه قد طال هجره، وهذا يف قوله
 جن         د وسلم عل          ى ط               ي أنخ بريب ** ويا ح      اديا حي    دو ال        رّكب إليه             م 
 فم         ا لذم         امي عن            دهم غري مرعي ** وأخّبه   م أن          ي أراع            ي ذمامه        م
             ريوأذك        ى أوار الشوق ألعج مج    ** فقد طال هج          راين وأعيي تعلل           ي

 2على خري خل      ق هللا ه     اد ومه        دي ** سالم من املشتاق موسى بن يوسف
وكيف  ،يوم مولده ، وهو يذكربدأ يف مدحه  وملا عّّب عن مدى تقصريه، وهو يرجتي الشفاعة من الرسول

 :أشرق الكون به، وهذا يف قوله
 كان سعيي عندكم غري مرضيإذا   ** ويا أسفي يوم احلساب  ويا أسى  

 أتى باهلدى يهدي بدين حنيف     ي ** وما أرجتي إال شفاع     ة خي    ر م    ن
 وما عملوا يف الدهر من عمل سي ** به يرجتى العاصون غفران ذنبه    م
 3        در ودريوكل سن      ى مش               س وب    ** مبولده قد أش     رق الك           ون كل       ه

مث خيتم مولدياته بذكر ما له  من مسؤوليات حتول بينه وبني املسري إىل أرض احلبيب داعيا هللا أن مين 
 :بالقرب يف القريب العاجل

       يقالئد أم               ر قيدتين عن السع             ** لئن أخرتين ع              ن زي      ارة أمح                د  
 قريب         ا وش                وقي ال يق           ابل بالنأي ** فريب أرج           و أن مي                 ن بق                 ربه
 4طي إىل قّبه يطوي الف             ال أيّ                 ما ** عليه سالم هللا ما ح             ّن شي              ق

وهبذا التسلسل يف املواضيع بىن الشاعر مولدياته، وهو النمط الذي عرفت به، وتعتّب مولديته النص األول 
الذي يلقى يف االحتفال باملولد النبوي الشريف، وقد أطلقنا عليه بالنص االفتتاحي أو النص النموذج، بالنسبة ملا 

 .يلة بإلقاء مولدياهتمسيأيت من مولديات الشعراء الذين يكملون إحياء الل
وما تنماز به عن مولديات السلطان أهنم يضفون عنصر آخر يف بناء مولدياهتم باإلضافة إىل املدح النبوي، 
وهو  اإلشادة مبدح السلطان أيب محو موسى الزياين، وهي قصائد مطّولة تسمى بالنص املتابِّع أو النص التقليدي 

تابعون يف اإللقاء إلحياء ليلة املولد النبوي الشريف، فيمّهدون باملقدمات تلقى من طرف الشعراء الباقني الذي يت
 .مث متشوقني يعّبون عن حنينهم متمنني الزيارة، فيمدحون الرسول مث خيلصون يف النهاية ملدح السلطان

                                                           

 . 142حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، ص -1
 . 144،147 ص املصدر نفسه، -2
 . 147 حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،، ص -3
 . 148 املصدر نفسه، ص -4
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إىل حضرته ومما رفع » وكان من بني أبرز شعراء املولدية النبوية على اإلطالق الثغري شاعر الدولة الزيانية 
العلمية يف بعض املواليد الشريفة قول األديب البارع املكثر املتفنن أيب عبد هللا حممد بن يوسف الثغري أواخر القرن 

 :1«الثامن اهلجري يف مدح املصطفى ، ومدح املوىل أيب محو وويل عهده املوىل أيب تاشفني
 فالّدمع إن تسأل فصيح أعجم **        مس          ّر احملب       ة بالدم     وع يرتج         

 والصّب يصمت واهلوى يتكلم ** واحلال تنطق عن لسان ص        امت
 2جف      ن ين     م بك    ل س     رٍّ يكت     م ** كم رمت كتمان اهلوى فوشى به 

نيف ومقام إبراهيم أن وهو يقسم وهو يقسم بزمزم واحلطيم وما حوى وحبرمة احلرم الشريف ورفعة البيت امل
 :، فيقولنفسه على مجر من الشوق، مث يسأل هل من سبيل للقاء احلبيب حممد

 م        ن رمح     ة ذاك احلطي   م وزم          زم ** قسم      ا بزمزم واحلطي     م وما ح          وى
 بيت املني   ف وم    ن بنج    د خيم واال ** وحب          رمة احلرم الش       ريف ورفع               ة
 حتم      ي ب         ه اآلث     ام ساع          ة يلث       م ** ومق           ام ابراهي             م والرك        ن ال    ذي

 3ش    وقا يشب عل   ى الضل   وع ويضرم ** لقد انطوت نفسي على مجر الغضا
 :، فيقول طولة ميدح فيها الرسول مث ينتقل يف قصائد م

 خي            ر الورى صل             وا علي        ه وسلموا ** يتن            زل ال              روح األم           ني ب       ه على
 نوره                    ا املتجس                  م بدر اجلالل         ة ** مش      س الرسال          ة والنب              وة واهل         دى
 4يف اخلل         ق باحل          ّق املبي             ن وحيك م ** ه        و رمح          ة هللا الت        ي يهم       ي هب       ا

عاء من خالل معجزاته معّّبا ويستمر يف مدحه بذكر سريته الشريفة، وكيف أن والدته غريت يف البشرية مج
 :ومدحه يطلب الشفاعة وغفران الذنوب، وهو يقول عن مدى تقصريه، وأنه حببه

 ونظ              ام م            دح يف ع        الك ين      ظم ** ما يل س           وى حب ّ    ي إلي      ك وسي               لة
 بالعروة الوثق            ى الت          ي ال تفص           م **              ك واث            ق متمس         كإن                   ي جباه  

 5عمعف        وا مت                ن به عل          ي وتن                    ** يا رب عف             وا ع           ن ذن           ويب ك         لها
وملا ينهي من مدح املصطفى تتوجه مدائحه للسلطان مشيدا بصفات يعلي قدره هبا، وهي صفات تدل 

 :على مساحته ومتّسكه بالدين احلنيف، وهو القائم على االحتفال مبولد النيب الشريف
 لثن           اء وت          رق            محل              ال تط        رز با ** وانص    ر خليفت           ك ال    ذي لب   س التقى
 يزهو به الدي           ن احلني               ف القي            م ** وأق             ام ليل             ة مول          د اهل        ادي الذي

                                                           

 . 143 -148ص املصدر نفسه، -1
 . 143، صاملصدر نفسه -2
 .121، صنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسانحممد بن عبد هللا الت -3
 .121، صاملصدر نفسه -4
 .124املصدر نفسه ، ص -5
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    رد ال        ذي ال يت          أمباجلوه           ر الف         ** ظف     ر التقى والعدل من موسى الرضى
 1بالدي             ن أق               وى واخل              الفة أقوم ** مل               ك تق                 ر ل       ه املل            وك ب         أن         ه

 : ويف األخري يطلب منه أن يهنأ مبولد الرسول 
 2حملم  د اهل         ادي فنع           م املوس      م ** واهنأ مبوس                 م مول                   د فخلد ودم

أما يف زمن أيب تاشفني الثاين ابن أيب محو موسى الزياين الذي سار على عهد أبيه يف احلفاظ على معامل 
 :مهما وهو يعزيه يف والدهالدين، ألقى الثغري قصيدة من أبدع ما رفعه إىل مقا

 ولباسها التق     وى أجل حالها ** شرف النفوس ط            الهبا لع               الها
 دانت هبا والف    وز يف أخ           راها ** فب       ها تن            ال العز يف ال                دنيا إذا

 3لنفوس حلى سوى تقواهاما ل ** فاخلع لبوسك من سوى ثوب التقى
 :ومما رفع إىل شخصه قصيدة مدحه فيها ومدح جنله الكرمي ويل عهده املوىل أبا ثابت، فيقول

 وإن كان أحيانا يسكن من وجدي ** أعلل نفس  ي والتعلل ال جي                دي
 4عهديإىل معهد باألنس طال به  ** فهل من سبي  ل واألم       اين ضل             ة

ورغم أنه الشاعر املكثر يف مناسبات املولد النبوي الشريف، وهذا واضح من أشعاره، إال هناك من بادروا 
رغم مهامهم املختلفة يف الدولة الزيانية، ومنهم الفقيه الكاتب أبو زكريا حييي بن خلدون   لنظم املديح يف النيب

الفّعال يف نظم املولديات يف مناسبة املولد النبوي الشريف  كاتب اإلنشاء بتلمسان احملروسة الذي كان له الدور
 :وله حائية بديعة رفعها للسلطان يف مولد سنة مثان وسبعني وسبع مئة، فيقول

 أن تُرى حل    ف عْي          رة وافتض              اح ** ما عل        ى الصّب يف اهلوى من جناح
 5كيف يصغي إىل نصيح                ة الح **                 ل اصطب          اروإذا م              ا احملّب عي 

 :، فيقولومير على مشاعر الشوق واحلنني إىل تلك األراضي مادحا الرسول
 م         اله عن هوى ال    ّدما من ب       راح ** يا أهي          ل احلم     ى نداء مش        وق

 وهواكم ع        ن ك   ل عذب ف                 راح **      ذب امل          دام           ع ورداطاملا استع  
 أش       رف اخللق يف العلى والسماح ** سي         د الع   املني دني          ا وأخ           رى
 6قيص   ر مجيع الضواح       ي من قرى ** من ملي          الده مبك              ة ض         اءت 

 
                                                           

 .125، 124املصدر نفسه، ص -1
 .125، 124املصدر نفسه، ص -2
 .102املصدر نفسه، ص -3
 . 134ص ،نسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسانحممد بن عبد هللا الت -4
 .611املّقري، أزهار الرياض، ص -5
 .640-611املصدر نفسه، ص -6
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 :ويتلو ذلك مدح السلطان ويسرتسل فيه فيقول
 ذي املع            ايل املبين                    ة األوض         اح ** وأدم دولة اخلليف               ة م                وسى
 1لطف ذي التقى والصالحمظهر ال ** مفخر امللك مستق          ر امل            زايا 

ميدح فيها خمدومه املخلوع أبا عبد هللا  2والقصيدة طويلة، وهي معارضة لقصيدة لسان الدين اخلطيب
أظن أن الفقيه الكاتب أبا زكريا حييي بن خلدون كاتب »مبناسبة املولد النبوي الشريف، واملّقري يقول يف ذلك 

 محو موسى بن يوسف الزياين رمحه هللا نسج على منوال هذه اإلنشاء بتلمسان احملروسة أيام السلطان أيب
، وهذا عموم ما  3«...يف قصيدة بديعة له رفعها إىل السلطان أيب محو[أي قصيدة لسان الدين اخلطيب]القصيدة

 .كان حيدث يف كل ليلة من ليايل إحياء املولد النبوي طيلة الشهر ويف كل موسم
ريف كذلك املنجانة اليت كانت من مظاهر االحتفال اليت تزيد للمكان هباء وكان مما مييز ليلة املولد الش 

ومتعة ومجاال يف الدولة الزيانية واليت كانت أيضا من املظاهر اليت عرف هبا  أسلوب االحتفال الذي عرف به 
يضفي على جّو السلطان عن باقي االحتفاالت، وهي عبارة عن ساعة كبرية ارتبط تواجدها بإلقاء املولديات، مما 

إلقاء املولديات صورة أخرى من صور إلقائه، وقد ارتبط ذلك بالشاعر أيب زكريا حيىي بن خلدون، حني أمره 
السلطان أبو محو موسى الزياين أن ينظم شعرا وفق كّل ساعة متر من ساعات ليلة إحياء املولد النبوي الشريف 

 .على لسان اجلواري، وسنأيت على ذلك بالتفصيل
 : نجانة وإلقاء املولديات النبويةامل

فما كان يزيد املشهد االحتفائي مجاال عامل آخر من إبداع املولديات وإلقائها أمر املنجانة وما نظمه فيها 
ابن خلدون من مولديات على لسان اجلاريات مع انقضاء كل ساعة من ساعات الّليل بشكل منتظم ومرتب؛ 

بن خلدون حني كّلفه السلطان هباته املهمة؛ حيث يقول يف كتابه بغية الرّواد وهو جانب خيّص الشاعر حيىي زكريا 
بنظم أبيات على لسان اجلواري املعرفات ساعات املنجانة الغريبة الشكل املتقدمة الوصف  -أيده هللا -وأمرين »

 :4«فقلت يف ذلك 
 الساعة األوىل 

 وم       ن ج       وده الع        ال     م الك     ل ع     م **   مأم      وىل املل       وك وأعل      ى األم         
 ف         إن احلي                 اة بك                    م تغتن                 م ** مض    ت س       اعة لي     ت ل    و تنثين 
 5س            رورا لك         م باملع            ايل حك           م ** أقم            ت مب               ولد خي        ر الورى

 
                                                           

 .641املصدر نفسه، ص -1
 .612املصدر نفسه، ص -2
 .610فسه، صاملصدر ن -3
 .411، ص (6)أبو زكراء حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، ج -4

 .414املصدر نفسه، ص -5
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 :الساعة الثانية
 تعن     و لعز عاله أم         الك البش         ر ** أخليف       ة الرمح             ن وامللك ال        ذي
 ماء ملن نظ   ربك مالكي أفق الس ** هلل جملسك ال     ذي حيك     ي عل       ى 
 وج     ُه اخلليف     ة بينه     ن هو القم    ر ** أو م        ا ت          رى في      ه النجوم زواهرا
 تثين عليك ثنا الرياض على املط   ر ** والليل من ه ساعت      ان ق     د انقضت
 1  ا ترجت   ي أسىن الوط      روبلغ   ت مم   ** الزال ه    ذا امللك منص             ورا بكم

 وقال يف انقضاء ثالث ساعات من الليل: الساعة الثالثة
 

 هل           م يف املع          تايل سيّن ال                  رتب ** أم     والي ي      ابن املل           وك اأُلىل
 لك الفخر يف عجمها والعربقْت  ** تولت ث      الث م     ن اللي  ل أبْ           
 2تن            ال ال         تذي شئت     ه م             ن أرب ** ف            دم حج      ة هللا يف أرض           ه

 :الساعة الرابعة
 وم  الك الفض ل أمج  ع ** ي          ا واح              دا يف املع        ايل

 مضت لليلك أرب           ع **       ت ع            لي    ا م         والي دم  
 3وللمف      اخر جتم            ع ** الزل  ت تف    ىن األع             ادي

 :الساعة اخلامسة
 ومج            ال العاملين             ا ** ي            ا أمي      ر املسلم        ينا

 كلّ        ها دنيا ودين         ا **              ايل والذي حاز املع  
 حسن            ها راق العي     ونا ** ق د مضت لليل مخ  س
 هكذا متضي السن       ونا ** وانقض  ى النصف ف      اه
 4خال             د امللك مكينا ** دمت يف ع ّز وسع            د

 :الساعة السادسة
 م     ن بْأسه يف عساكر **  دا يف ع         الهيا واح  

 م    ا إن هل      ا من نظائر ** س  ت من الليل ولْت 
 5إىل املع        اد نواض             ر ** دامت لي    اليك حت ى

                                                           

 .415املصدر نفسه، ص -1
 .412، 415، ص (6)أبو زكراء حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، ج -2
 .412املصدر نفسه، ص -3
 .412، 412املصدر نفسه، ص  -4
 .412املصدر نفسه، ص -5
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 :الساعة السابعة
 والفض    ل في ه سجي     ة ** يا من له الفخر طب     ع

 م      ا إن هل         ا مثْ َنوي        ة **  ع مرت من الليل سب      
 1يعلي   ك رّب الّبي               ة ** الزلَت والّشمل مج    ع

 :الساعة الثامنة
 وأش        رف الناس أس    ره ** ي     ا أك  رم اخلل      ق ذاتا

 يف القلب مين حس      ره ** م         رت مث  ان وأبق        ت 
 أخ          ا نعي         م ونضي       رة ** فيه             ن ك      ان شب   ايب
 ت       رى ل       ه بع        د ك         ره ** ويل هب        ا الّده         ر عيّن 
 2يطيل يف السعد عمره ** ف اهلل يبقي          ك م             وىل

 :الساعة التاسعة
 وأفضل اخللق يف باس ويف ك                 رم ** احد الّناس يف جم        د ويف شرفيا و 

 والليل من بعدها قد ع    اد ذا ه      رم ** موالي تاسعة الساعات قد ذهبت 
 وينقضي العمر يف اللذات واندمى ** كذا مي     ر وال ن        دري الزمان بن                ا

 يا ف  وزه ي      وم ختشى زل         ة الف         دم  ** عمل يف الّب مثلك           ممن كان ذا 
 3بك    م وأنت       م مدى االيام يف نعم  ** ال زلت ذا ع   زة وامللك ذا ش            رف

 :الساعة العاشرة
  ه بع               ز عل           ى األيام مقتب               ل ل                      ** يا م الك اخلري واخليل الىت حك       مت 
 واللي        ل ودعن              ا تودي                     ع مرحت               ل  ** هذا الصب             اح لق      د ال حت بشائره

 مض         ني ال عن قلّ             ي مين وال مل          ل **    اهرة هلل عش                ر م   ن الساع       ات ب        
 عنّ           ا وجنن من اآلم             ال يف شغ               ل ** كذا مت         ّر لي    ايل العم                 ر راحل                 ة

 جه            ال وذلك ي          دنينا من األج          ل **      ر ب            همنسي ونصب              ح يف هلو نس     
 4مح             و الرض       ي وأنل        ه غاي       ة األمل ** يا رّب وانص          ر أمري املسلمني أب               ا

اعة املوالية وما نظم هلا من املولدية النبوية فتسري على ويف كل ساعة تصدر املنجانة نقرا إعالنا على بدء الس
فمهما مضت ساعة »هذا املنوال إلقاء قصائد املولد النبوي ومدح السلطان إىل انقضاء الليل وبزوغ وقت الفجر، 

                                                           

 .410، 412املصدر نفسه، ص -1
 .410املصدر نفسه، ص -2
 .411، ص (6)أبو زكرياء حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، ج -3
 .122املصدر نفسه، ص  -4
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 صّورت يف أحسن صورة يف يدها اليمىن رقعة»،  ويفتح باب من أبواهبا تّبز منه جارية1«وقع النقر بقدر حساهبا
مشتملة على نظم فيه تلك الساعة بامسها مسطورة، فتضعها بني يدي السلطان بلطافة، ويسراها على فمها  

، وعلى هذا جترى أحداث كّل ساعة مبولدياهتا املخصصة هلا متضمنة وقت 2«كاملؤدية باملبايعة حق اخلالفة
 .الساعة ومدح السلطان خاصة

واليت خاطب  يث يظهر شاعر آخر مبوشحته يف مدح النيبويستمر اجلو االحتفايل مع كامل الشعراء؛ ح
، )....(هبا أبو محو موسى الزياين، وهو طبيب دولة الزيانيني وهو أبو عبد هللا حممد بن أيب مجعة الشهري بالتاللسي

 :  وهو يقول
             ل ال            ّدرر ينه              ل مث    ** ل         ي دم                ع هتّ                    ان 
 ما إن هل       ا م             ن أث                 ر  ** ق           د صي           ّر األجف         ان

 3دم         ا عل     ى ط     ول الدوام ** ح                  ّق ل             ه جي                      ري 
مناذج عديدات تدل على العدد الكبري من املولديات اليت نظمت يف هذا العصر، واملصادر التارخيية وهناك 

خري دليل على ذلك السيما اجلزء الثاين من كتاب بغية الرّواد البن خلدون ورحلة ابن عمار وغريها، وعلى حّد 
فيه املولدية شكال ومضمونا أصبحت وهو العصر الذهيب هلذا الفن والذي اكتملت »قول الدكتور أمحد موساوي 

، ال من حيث الكم فحسب بل وحىت من حيث 4«مثاال حيتذى يف كل عيد يعقده السلطان لذكرى الرسول
 .الكيفية اليت تعتّب من خصوصية النص املولدي الزياين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-
 .644املصدر نفسه، ص 1

-
 .644املصدر نفسه، ص 2
 .116صدر نفسه، صامل -3
 .11، ص الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد  -4
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 خصوصية املشهد االحتفايل ومدعاة التلقي: ثالثا
تفاالت باملولد النبوي الشريف إىل بالده من املغاربة، أراد أن حني نقل السلطان أبو محو موسى الزياين االح

يعطيها صبغة خاصة لالحتفاء وإحياء ليايل املولد، وأراد هلا صدى يغنييه عن سبل كثرية يف إصالح أحوال 
ت باملولد اجملتمع، ويف هذا يرى الدكتور عبد هللا محادي أّن ما رأيناه من هاته احلفاوة عند الزيانيني يف االحتفاال

؛ 1«نرجح أن هلذه اململكة خصوصيات معتّبة من حيث االعتناء مبولده صلى هللا عليه وسلم»النبوي جيعلنا 
 .  حيث  أكسبها من احلفاوة ما يليق مبقام النبوة ومبا يفرتض أن يقدم امللوك ملثل هاته املناسبة

فى ملوك بين زيان على هذا احلدث العظيم فقد أض»هاته اخلصوصية اليت مل تشهد مثلها املمالك اجملاورة؛ 
، وهذا بإمجاع كّل املصادر التارخيية اليت أمجعت على أن ليلة املولد 2«هالة من اإلكبار واإلجالل إىل درجة املبالغة

النبوي صلى هللا عليه وسلم كانت للدولة الزيانية عيدا حيتفلون فيها إحياء مع ضرورة حضور املولديات النبوية اليت  
كان هلا طابعها اخلاص يف اإللقاء والتفنن يف استقطاب احلضور، وإّن ما زادها أمهية كون السلطان من فحول 

 .الشعراء املتمريين بصناعة الشعر
ولعله األمر الذي أعطى للجّو االحتفايل صبغة إبداعية يف نظم املولديات النبوية فتحت باب االجتهاد 

ة هلذا النوع من الشعر و عن خاصية األداء اإللقائي خللق جّوا آخر يعىن النقدي يف البحث عن السمات الفني
بظاهرة التلقي وحمفزات االستجابة اليت أوجدهتا الظروف االحتفالية ومدعاة التلقي ومجالية التقبل يف مشهد 

، وهو األمر الذي [املبدع واملتلقي والنص والسياق]إبداعي انتقت أبطاله من عناصر العملية االتصالية والتواصلية 
 .يدعو حضور القراءة النقدية بإجراءات يستدعيها املقام حتت إمارة نظرية التلقي

ولذلك سنبحث يف كل ما حييط بظروف عملية االستجابة هلذا املشهد ونستقصي كل املظاهر املساعدة  
بكّل أشكاله املختلفة بني املبدع على متظهرها ومتشكلها، وحىت نّبز العناصر اإلبداعية اليت من شأهنا خلق توازن 

واملتلقي، ونّبز كّل الظروف اليت جتسدت مظاهرها يف ذلك املقام الذي يدعو كل الصور اليت تتوازى وتتوافق مع 
 .عملية التلقي وبالتايل حتقق متعة املتلقي بتلقيه املولديات النبوية يف هذا املشهد االحتفايل

ة نركز على تلك احملفزات اليت كانت  جيذب اجلمهور املتلقي يف ذلك ويف البحث عّما مييز هاته اخلصوصي
املشهد، وسننطلق طبعا من إشكاالت من شأهنا أن تساعد على إبراز مظاهر هاته اخلصوصية اليت كانت من جهة 
مسؤولة عن راحة اجلمهور واستمتاعه بتلك األجواء الليلية، وعن جتسيد كل عناصر عملية التلقي ومجالية 

الستجابة من جهة أخراة، هاته اإلشكاالت اليت تتعلق حبوهر العملية االبداعية والذي على أساسه وألجلها ا
نظمت القصائد حىت حتصل املوعظة ويستفيد من التجربة، وبالتايل يشارك يف إحياء الليلة غري آبه للوقت ال يصيبه 

 .يل طيلة ليايل الشهرملل وال يطاله كلل طالبا املزيد إىل بزوغ فجر اليوم املوا

                                                           
  .641عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، ص. د -1
  .641املرجع نفسه، ص  -2
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هو املتلقي الذي جيرنا سلوكه هذا إىل السؤال عن طبيعة هذا التلقي الذي تبّدت مالحمه يف أجواء  
االحتفال؟ وكيف متت طرق تلقيه؟ وما هي الظروف االحتفالية تلك اليت جعلته ال يشعر بامللل مؤكدا مدى متعته 

االحتفال آخر ساعات الليل بل إىل بدايات الفجر، وكيف  واستمتاعه باحلدث اإلبداعي من خالل بقائه يف 
كانت ردة فعله وهو هبذا اجلّو االحتفايل، وفيم تتمثل مالمح تأثره على اختالف صورها من جرّاء ما ميّيز هذا 

 اجلو االحتفايل من مظاهر حتفيزية على جتسيد مسات التقبل ومجالية االستجابة؟
البحث عن كل ما يتعلق كذلك بصاحب العملية اإلبداعية األول وهو املبدع  كما أّن هاته األجواء جترّنا يف

ناظم املولدية النبوية ومدى ضرورة حضوره الفنية واإلصالحية يف هاته العملية ومسؤولية إلقائه وجناح تبليغه ملقاصد 
يل جتربته الشعرية ويدجمه مولديته بطرق أسلوبية وإلقائية من شأهنا أن تستقطب احلضور املتلقي ليشاركه يف تفاص

حىت يصنع هو اآلخر عامله يف مجالية التلقي؟ فما عّدته الفنية وصنيعه اإلبداعي إذن هذا الذي يعتّب مهما يف 
حىت يوفق يف وصفه ووضعه  عملية التلقي اخلاصة باحلضور؟ وما مدى صنيعه الفين الذي يقابل به حضرة النيب

ه هذا من جهة؟ وما أحوال صنيعه املدحي وهو جبانب السلطان صاحب املبادرات فنيا يف مكانته اليت حباه هللا ب
 الكبرية يف االحتفال باملولد النبوي الشريف من جهة أخراة؟  

وما ميكن أن نتحدث عنه أيضا فيما خيص املبدع، طرف آخر يعتّب من عناصر العملية اإلبداعية وله  
موسى الزياين؛ ألن فيه السلطان متلقيا وشاعرا ملقيا، وبني ذاك وذاك وضعه اخلاص يف تعّدد مهامه وهو أبو محو 

فما أحواله وهو يف عداد املتلقني احلضور؟ وما شأنه وهو من شعراء املولديات امللقني؟ وهذه إحدى اخلصوصيات 
مييزه عن بقية اليت سنأيت عليها بالتفصيل؛ ألنه الراعي الرمسي لالحتفال باملولد النبوي الشريف، وهو فما كان 

 ؟ ومب متيز عن باقي الشعراء كشاعر؟(اجلمهور)املتلقني 
وعن سؤال النص فال بد أن نتباحث عن امليزات اليت انفردت هبا املولديات عن املديح النبوي من خالل 

مثريات عناصر بنائها اليت عرفت هبا؟ وكذا املظاهر االحتفالية اليت ترعرعت فيه وأسلوب اإللقاء، وما حيمله من 
الستمالة اجلمهور، وما خطته يف ذلك؟ وما اسرتاتيجية السلطان والشعراء الذين معه يف هذه املناسبة  يف توظيف 

 العناصر املكملة  لنقل املعىن وجتسيده أثناء إلقائهم؟
كما نسأل عن املقام وعناصر متشكله وما مدى جناحه يف مسامهة إبراز السياق املشرتك بني امللقي 

والظروف اليت جتمعهما حمققة توازنا نفسيا واجتماعيا بينهما؟ وجناح مجالية االستجابة ( اجلمهور)واملتلقي( عرالشا)
اليت ترتاءى مالحمها من منطلقات سياق املشهد االحتفايل الذي يدفعنا يف البحث عن الفضاء الزماين واملكاين 

قاصد تبليغية واحدة وهدف واحد؟ وهذا ما حيملنا الذي جيمعهما يف ظروف واحدة ومنطلقات تفكريية واحدة وم
 . على البحث يف طبيعة هذا الفضاء الذي جيمع خاصية الزمان واملكان اليت جتمع عناصر العملية اإلبداعية

هي أسئلة كثريات حتتاج إىل اإلجابة النقدية عن عناصر العملية اإلبداعية مبا فيها السياق واملقام الذي 
دها من خالل كل عنصر وما مّيزه من مسات أسهمت يف إبراز مجالية التجاوب والتقبل يف جيمعهما، سنقف عن

هذا املشهد اإلبداعي واجلو االحتفايل بيوم املولد، والبحث عن مالحمها بالعودة إىل املصادر التارخيية ونتتبع تلك 
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ى مظاهر االحتفال اليت كان من شأهنا املقوالت اليت وثقت ما كان مييز هاته الليايل زمن الزيانيني، والوقوف عل
 .حتفيز عملية االستجابة اجلمالية لدى اجلمهور املتلقي

 (شعبية املشهد)خصوصية احلضور  -1
مل يقتصر االحتفال باملولد النبوي الشريف يف الدولة الزيانية على أهل البالط وحدهم، بل جتدهم يضفون 

لتعميم غايات التغيري ومقاصد إصالح اجملتمع، وهاته خاصية             الطابع الشعيب على احتفاالهتم ، وهذا طبعا 
فقد كان لليلة املولد خصوصيتها وسط املواسم املختلفة لدى السلطان، »مل تعرف عند بالطات الدول اجملاورة؛ 

وهت ، وهذا لتعميم اهلدف من وراء االحتفال والقضاء على البدع اليت ش1«وأهم خاصية فيها هي شعبيتها
 . ثقافتهم، ولذلك جتده حيرص على يف حضور عامة الناس ليكون التغيري أمشل

واحلضور غفري طبعا أتى على خصوصية شعبية االحتفال ولعله من األهداف اليت سعى إليها السلطان 
هنم وإن هذا اجلو الذي اصطنعه سالطني الزيانيني هلذا احلدث اهلام يدل على أ»للتغيري وهو املكسب الشعيب 

أدركوا دوره الفاعل يف حياهتم السياسية الثقافية وخّبوا آثاره البعيدة على مستقبل البالد، فلم يتوانوا يف ضرب 
، فتحقق هذا املشهد أمام حضرة السلطان ليدل على نّية إصالح اجملتمع على مجيع فئاته 2«املواعيد له كل عام

ه الشرع، وحىت تتغري أوضاع اجملتمع لألحسن خاصة مع تلك وطبقاته املختلفة ليقيم حدود الدين كما ينّص علي
 .األفكار واالعتقادات اليت تتناىف مع التقاليد واألعراف

فهذا اجلو يعّّب على بث روح الوحدة يف جماهبة ومقاومة املخاطر اليت ترتبص باألمة اإلسالمية كما أهنا  
ال اخلطوب، وتعّّب على فضيلة التواضع بني كبار تزرع يف الناس روح اجلماعة والتضامن مع بعضهم البعض ح

الدولة وارتياح العامة وشعورهم بالطمأنينة اجتاه حكامهم وروح التكافل فيما بينهم، لذلك مل تقتصر هاته 
خاصية الناس »اخلصوصية يف االحتفال على فئة دون أخرى بل مجعت كل فئات اجملتمع، ومل يكن تركيزها  على 

، وهذا جيعل اجلمع غفريا يزداد من خالله احلّس الديين 3«ور واسع وجلي وبدرجة أخصّ بل كان للعامة حض
 .اجلماعي يف مثل هاته املناسبات العظيمة، وخيلق ذلك جوا من االرتياح للجميع

هذا االرتياح الذي ينشده السلطان من خالل التحضري املسبق واحملكم لتجسيد مظاهر االحتفال اليت  
املكان واالهتمام بتنسيقه وتزينه باألفرشة امللونة واألطعمة املنوعة، جللب احلضور والبحث على  تعمل على هتيئة

توفري راحتهم وبقائهم طيلة االحتفال، ولذلك كان السلطان وكل أفراد الدولة الزيانية يتأهبون هلذا املوسم، فلم 
أ كان ذلك مبساعدة األهل أو كان على يكن يقتصر عليه وحده فقط إمنا على الكل ومبشورته وإشرافه سواء 

مبسامهة املثقفني من الشعراء والعلماء والفقهاء وغريهم، والكّل يعمل على جناح هذا احلدث حىت إذا ما جاءت 
 . أيّامه ولياليه سارع الكل وبطريقته اخلاصة يف االحتفاء مبولد الرسول 

                                                           
 .20ص ، الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد  -1
  .06املرجع نفسه، ص -2
 .20ص ، الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد  -3
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أن يدل على عملية التلقي واالستجابة اجلمالية  وحني نرجع إىل املصادر ونتفقد ما يدل على ما من شأنه
، فثمة ما يدل على االهتمام به يف هاته املناسبة العظيمة؛ويف قول أيب زكريا حيىي (املستمع -احلضور -اجلمهور)

مدعى كرميا وعرسا حافلة »بن خلدون دليل على ما كان للسلطان من صنيع يف إقامته لليلة امليالد النبوي 
، ونقف عند كلمة مدعاة اليت حتتشد هلا كل األمم من الناس 1«األمم وحشر هبا األشراف والسوقةاحتشدت هلا 

األشراف منهم والسوقة ليتضح الكم اهلائل من احلضور الغفري ولتتبني صورة اجلمهور الذي سنتعامل معه يف عملية 
 .التلقي اليت ترتاءى مالحمها فور بديات اإللقاء للمولديات النبوية

 
 
 
 
 

فإذا كان ال بّد من حتمية إقامة االحتفال باملولد النبوي الشريف، فإّن أمهية حضور اجلمهور حتمية أخرى   
جسر التالقي أثناء العملية »تقرها العملية اإلبداعية اليت خيتص هبا املبدع حني يقرر أن خياطب اجلمهور ويقيم معه 

وأثناء األداء اإللقائي، فتّبز حينها معامل ظاهرة التلقي هناك يف  2«اإلبداعية ويصاحبه يف أطوار اخللق اإلبداعي
 .ذاك اجلو االحتفايل

ومبا أن املديح النبوي حاضر يف إلقاء الشعراء للمولديات، فإهنا ال تعّم الفائدة الدينية فقط بل وحتضر  
حقق ظاهرة االستجابة اجلماعية باإلضافة العملية اإلبداعية اليت تستغل كل دقائق وتفاصيل مظاهر االحتفال، لتت

 .للعملية اإلبداعية املتمثلة يف عنصر اإللقاء وخلق فضاء خاص بعامل التقبل من خالل حمفزات التلقي
واجلمهور يف هذا احملفل ليعطينا فكرة عامة على عملية التلقي وكيفية التلقي وطبيعة اإللقاء وميزة النص 

يلقي مولديته وكيف يستحضر ما من شأنه أن يُنشأ األداء واستحضار كل امللقى، ويعطينا تصورا عن الشاعر وهو 
خصائص الصوت وتفعيل احلركات لتجسيم املعىن حىت يتسىن للجمهور استقبال ذاك بسمعه وإصغائه ملا يلقى، 

فال جنده وهذا ما خيّبنا عن طبيعة اجلمهور وكيفية تلقيه اليت تدل على الّسماع والتأثر باحملتوى والتفاعل معه، 
 .بصفة القارئ لنص مكتوب إمنا هو متلق لنص شفاهي

ومن خالل مشهد إلقاء املولديات يف حضور اجلمهور، يظهر تعدد صور املتلقي أثناء هاته العملية 
اإلبداعية يف صورتني؛ أوهلما تتمثل يف صورة املتلقي العادي وهو عامة الناس من اجلمهور الذي حيضر حضورا حّيا 

ألداء الفعلي لإللقاء مستفيدا مبا للمولديات من جوانب دينية حيتاجها الّناس يف حياهتم، ولذلك كان على متأثرا با

                                                           
  .100أبو زكرياء حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، ص -1
  .11، ص 6002، (طد،)حبيب مونسي، نظريات القراءة يف النقد املعاصر، منشورات دار األديب، .د -2

 خاصية الشعبية حضور املتلقي

 املستمع 

األشراف )حشد كبري  املدعاة/االحتفال
 (والّسوقة

 احلضور اجلمهور 
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الشاعر أن يعمل كل الوسائل اليت تعمل على إشراك هذا اجلمهور كعنصر أساسي وضروري ضمن العملية 
 .    اإلبداعية ال تكتمل إجراءاهتا إال حبضوره

صور اجلمهور فيتمثل يف الطبقة املثقفة اليت ختّص الشعراء املشاركون يف عملية اإللقاء أما النوع الثاين من    
وغري املشاركني وهم من لديهم خّبة وفكرة على ما هي اخلصائص اليت متّيز املولديات النبوية حتت مسمى اجلمهور 

األول متمثل يف الشعراء حني يكون ، ويف هذا النوع يظهر نوعني من املتلقني بالتناوب، (القارئ اخلبري)اخلبري 
السلطان امللقي والثاين  يف السلطان ملّا يلقي الشعراء، وكالمها يصبح متلقي ضمن املتلقني املتمرسني العارفني 

 . بأحوال املولديات الفنية
 
 
 
 
 
 
 
 

لية اإلبداعية ففي حضور السلطان للحفل ما جيعلنا نقّر أنه من احلضور املتلقني الذين يشاركون أطراف العم
اإللقائية حني ينهي إلقاءه ويرتك ما تبقى للشعراء حيث يتفننون يف إلقاء مولدياهتم يف حماولة منهم الستقطاب 
احلضور، حينها يكون ضمن احلضور ألن هاته املولديات ترفع إىل مقامه العلي يرددها املسمع على بعد منه، 

عن صورة املتلقي اجلمهور من حيث أنه متلق شاعر أي أنه قارئ  ولذلك حنن نلتقي مبتلق يف صورة خمتلفة تتميز
 .خبري متمرس عامل مبا تنماز به املولديات النبوية من مسات فنية يف البناء املضموين والشكلي

وما يبدو واضحا أن خاصية التلقي يف هذا املشهد االحتفايل مقرتنة بوجود اجلمهور أثناء عملية اإللقاء، 
مجهور »احلشد من الناس يشكل فضاء للتلقي اجلماعي، ولذلك من املنظور اللغوي للكلمة أّن مبعىن أن هذا 

مكثّر، : أكثرهم، وعدد جممهر»، وعليه فإنه إذا أردت أن جتمع القوم جتمهرهم ألن مجهور الناس 1«الناس جّلهم
ن داخل مكان جيمعهم ملشاهدة ، ما يدل على أهنا كلمة تشمل الّناس دون متييز ويتجمهرو 2«اجملتمع: واجلمهرة
 .أمر معني

                                                           
  .415، ص(مجهر)، مادة(6)ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 .412املصدر نفسه، ص  -2

 صور املتلقي

 متلق مقصود

 اجلمهور

 احلضور

 الشعراء

 متلق خبري

 السلطان
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ويتولد لديهم شعور بالوحدة وحتقيق »ولذلك جتدهم وعن وعي منهم وإدراك يشرتكون يف املصاحل  
، واجتماعهم هذا ال يدل إال على وحدة شعورهم يف أمر معني، ومثله ما حدث يف االحتفال باملولد 1«الذات

 ث متظهرت مالحمه يف املولديات النبوية، وهي تشيد مبدح الرسولالنبوي الشريف فإهنم قد اجتمعوا على حد
 .ومبولده الشريف ألن له  قداسة دينية هم يف أمّس احلاجة إليها يف حياهتم، واجتمعوا على التأسي هبا والتفرغ هلا
ي؛ فما كان حيدث يف املشهد االحتفايل النبوي عند الزيانيني يشبه وضع اجلمهور أثناء العرض املسرح

فحني مشاهدته ملظاهر االحتفال زمن إحياء ليلة املولد حبفاوة املكان وجتهيزه مستمتعا بإلقاء املولديات بشكل 
يستعرض فيها الشاعر كل طاقاته الفنية واألدائية ليؤثر يف نفسه لتعتّب كما العرض الذي يرجى من ورائه تطهري 

ا احلدث االحتفايل حتقيق ذواهتم اليت يبحثون هلا عن النفس، فتنتابه مشاعر دينية تولد لديهم من خالل هذ
 .االستقرار الروحي فيتعايشون مع هذا احلدث الديين بعواطف تنسجم مع ما تدعو له املولديات الدينية

وهذا ما يفسر البعد النفسي إلقبال هذا الكم الغفري واحلشد الكبري إلحياء ليايل املولد النبوي، وعلى  
يتأثر مبجموعة »،  واالستمتاع بإلقائها، وهذا ألنه ين املتمثل يف املولديات النبوية ملدح النيبمشاهدة العمل الف

، املتمثلة يف الظروف والدوافع اليت تؤثر يف الفرد 2«من القوى والتأثريات النفسية اليت تؤثر يف عملية التعرض
 .اعر واألحاسيس إذا ما أهنى الشاعر اإللقاءوأحواله النفسية والفزيولوجيا، ولذلك حيدث اشرتك مجاعي يف املش

وهذا يعتّب من أنواع التفاعل االجتماعي اآلين واحلاضر بني امللقي واملتلقي، وهذا ما يفرضه اللقاء املباشر  
وجها لوجه بني الشعراء املبدعني واحلضور املتلقني، وهنا تظهر طبيعة االستجابة ونوعية التلقي مقارنة لعملية 

فالتلقي احلي املباشر لعمل فين  ليس مثله مع التلقي غري مباشر ألن ردود األفعال ختتلف ألن التلقي مع  القراءة؛
احلدث املباشر يبني طبيعة النص الذي يتعامل معه وهو النص الشفاهي، أما إذا كانت هناك عملية قراءة فإن 

 .لية اإلبداعية وجها لوجهالتلقي يتعامل مع النص املكتوب وال حيظ باللقاء بني أطراف العم
وحني نتحدث عن اجلمهور واللقاء املباشر بني املبدعني واحلضور فإن التفاعل يكون على املباشر بني 
الطرفني، وهذا طبعا ما جيعل من الشاعر يف املشهد االحتفايل باملولد الشريف أن يضع يف حسبانه كا تلك املظاهر 

ويعّد العدة احملكمة ملثل هاته اللحظات من النظم ملولدياته النبوية وإلقائها، اليت توفر عليها االحتفال وأن يتأهب 
االستعداد )وهذا ما يتطلب منه وحىت ينجح يف صنع جسر التفاعل مع اجلمهور املتلقي البّد من عاملي ومها 

 .، ومها عامالن زيدا من درجة اإلقبال على االستماع ومشاهدة ما حيدث(والتنافس
دنا عنه الشعراء يف بالطات السالطني وجمالس األمراء واألسواق؛ فإن التنافس هنا طبيعي فقط وهذا ما عوّ 

ألجل التحفيز على عملية اإلبداع وتفعيل احلركة األدبية وإنتاج أكّب عدد ممكن من النصوص يف هذا الشأن وال 
ما أوقع الشعراء يف مطب »ي وهذاننسى أهنم أمام ملك وسلطان خبري مبواطن القول وذواق جلمالية النص الشعر 

                                                           
  . 110، 1106أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت،  -1
  .41، ص 6011( د،ط)خملوف بوكروح، التلقي واملشاهدة يف املسرح، مقامات للنشر والتوزيع،  -2
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، فاألوىل به أن يكون يف أمت 1«وإن شئت أمام اختبار عسري لشاعر يتهم أمام حفل ضم كافة طبقات اجملتمع
استعداداته ألن القضية ال تتوقف عند هذا احلّد بل وله اختبار ثان ذايت خيتّب فيه يكمن يف مدى توهج آثار هذه 

الشعرية وقرحيته هلا ومدى نقل هذا األثر للجمهور احلاضر وغريهم؛ ألهنا ذكرى  الذكرى ومدى استجابة جتربته
متعلقة بسيد املرسلني، وكل هذا جيعل من العامل الثاين أن يّبز بشدة وهو عامل االستعداد، فإهنم يف كل سنة 

 .يعّدون العّدة الحتفاهلم بذكرى املولد
املشهد االحتفايل النبوي بني الشعراء واحلضور يضاعف من وهذا التفاعل املباشر لعملية التلقي يف      

مسؤوليات الشاعر األدائية خللق جّو من االستجابة اجلمالية اليت تتحقق عن طريق القارئ الضمين من طرف 
الشاعر وأفق التوقع من طرف اجلمهور،  وذاك ما حتتاجه العملية اإلبداعية يف يف حتقق مقصدية تبليغ املولديات 

 .وية والغرض منها يف االحتفال باملولد النبوي الشريفالنب
وهذا ما يدفعه ألن يكون مستعدا حمّضرا  إللقاء نصوصهم النبوية وهم يشرتطون أال يكرروا ما نظم يف  

العام الفارط، وأنه البد من جديد؛ حيث ركزوا على املديح النبوي دون غريه من األغراض مؤكدين على إبراز 
دهم لأللفاظ واملعاين مّتبعني كل القواعد اليت تسري يف عرف القصيدة العربية مما جعل املولديات مقدرهتم بتجدي

 .يف األدب اجلزائري حتظى مبكانة إبداعية ال يستهان هبا
ولذلك فما ميكن مالحظته هنا أن هناك عامالن أسهم يف هاته املكانة بالنسبة للشعراء عامل التنافس 

» 2على املكانة األفضل من خالل ما يلقونه، وهذا ما حدث بني الثغري وحيىي بن خلدونألهنم كانوا يتبارون 
مهما يكن فإن الشاعر يبقى شاعرا وال ميكنه أن يقبل اخلسارة والغلبة والسبق من غريه بل يدعي دائما الغلبة 

يا إىل تفويت الفرصة لنفسه على أقرانه مثلما فعل حيحى بن خلدون حينما كان يقف يف مثل هذه احلفالت ساع
 :فيقول 3«ملمحا مرة إىل تفوقه ومصرحا مرة أخرى ]الثغري[على منافسه القيسي

 مم          اليك كل الفخ       ر الطب ع والكسب ** هنيئ    ا أمي             ر املسلمني ب          أن حوت
       ة نظما من عروض ومن ضرببديع      ** ودون      ك م         ن نس      ل القريض كرمية
 ل    دى ملك الدنيا ففقت هبا صحب ** وقفت هبا بني السماط      ني منش         دا

 4فلي     س هلا فيم      ا يقول     ون من ترب ** وب      أن فيها فض          ل على كل شاع      ر
 :ومقدرته الفنية خاصة على الثغري شاعر الدولةويف أبيات أخرى يتبني تباهي ابن خلدون بنفسه وبشعره 

 من الق ول غرا من ع            الك تبني ** وخ           ذها أم         ري املسلمني حماج           ة 
 5فليس هل         ا بي      ن النظ      ام ق    ري     ن ** شأوت هبا صحيب وأنت شهيده       ا

                                                           
 .626عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، ص . د -1
  .621املرجع نفسه، ص -2
  .10، ص الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد  -3
 .156أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص -4
 .142نفسه، صاملصدر   -5
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ته احلقيقة ألنه مقارنة بكل الشعراء كان هو شاعر الدولة حيث شّبهه التنسي باملتنيب وقد أثبت الثغري ها
وما ينظمه من أجل سيف الدولة احلمداين، وقد تعددت تدخالت يف مثل هاته املناسبات لكل سنة ويعتقد 

كل سنة بنفس قشيب أهنا لوال شاعريته القوية ملا استطاع جماهبة مثل هذا احلدث يف  »الدكتور عبد هللا محادي 
ووهج روحي جذاب وإال كان مصريه مصري أولئك الذين طبعت مشاعرهم بصيغة التكرار املمجوج والوقوف على 

، ويصفه أنه يبقى طويل القامة يف مثل هاته املناسبة  ذكرى مولد النيب، وهو حياول أن يّبز يف كل 1«ما سبق ذكره
ني طالبا للشفاعة يف كل واحدة، وهو ويعتّب شاعر البالط مولدية له خاصية من خصائص عظمة سيد املرسل

بامتياز وهذا ما يفسر لنا تنافس ابن خلدون وحماولة فرض وجوده الشعري إىل جانب وجوده النثري ألنه كاتب 
 .الدولة

والشاعر باستعداده هذا وحتضريه جيعلنا نستحضر مصطلح القارئ الضمين الذي نادى به نقاد نظرية 
الشاعر أثناء عملية اإلبداع يضع يف حسبانه أن هناك قارئا سيلتقي بتجربته اإلبداعية ويديل مبوقفه اجتاه التلقي، ف

هذا العمل، وقد متثل القارئ الضمين يف احلضور الذي يلتقي به الشاعر أثناء إلقاء مولدياته يف املشهد االحتفايل 
 .باملولد النبوي الشريف

ئ آخر عامل مبواطن مجال النص الشعري وهو السلطان الذي يعتّب شاعرا وال يتوقف عند ذاك بل وله قار 
يشرتك معهم يف التجربة الشعرية واإللقائية، ألنه من الشعراء الذين يلقون مولدياهتم النبوية، وهذا ما جيعل الشعراء 

طلب الشفاعة  معّّبين عن حّبهم و يف تنافس السرتضاء السلطان والستقطاب اجلمهور، وهم ميدحون الرسول
 .والعفو، ولذلك تتمثل صور القارئ احلقيقي يف اجلمهور أوالشاعر السلطان أو يف شعراء املولديات النبوية
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دراسة كوهنا املنطلق الذي جيب إن استجالء الّسمات اليت ينماز هبا النص الشعري خطوة البّد منها يف ال
أن ننطلق منه للكشف عن  مجالية االستجابة أثناء إلقاء املولديات النبوية على اجلمهور احلاضر والذي يعتّب كما 
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رأينا العنصر املتلقي هلاته العملية اإلبداعية وهذا يف املشهد االحتفايل باملولد النبوي الشريف، وذلك من خالل 
 .ة على متشكل مثل هاته اجلماليةاحملفزات املساعد

وكان اإلبداع الشعري أهم ما اهتم به الّسلطان الشاعر، وعلى إثر ذلك ظهر نوع  جديد منبثق من املديح  
النبوي حتت مسمى املولديات، ورغم حضورها ظهورها يف إمارات خمتلفة ومتنوعة، إال أهّنا اكتست طابعا إبداعيا 

وصية املقام املولدي ومظاهر االحتفال به اليت متيزوا هبا باإلضافة إىل أن سلطاهنا  أبا خاصا عند الزيانيني نظرا خلص
محو موسى الزياين كان شاعرا عرف مبولدياته النبوية، وهو يشارك شعراء املولديات بّباعة إلقائه يف االحتفال 

 .بذكرى املولد
، وحىت نُطمئن (املرسل واملستقبل)ر يف فلك فكان للمولديات حظها األوفر يف العملية اإلبداعية اليت تدو 

على أهنا كانت يف األيادي األمينة ال نشك يف مدى الصورة اجلمالية  واحلّلة الفنية اليت أخرجوها عليها، وما جيعلنا 
مطمئنني أكثر أّن هلا حظها األوفر يف كّل ما خيص التجربة الذاتية للمتلقي، ألن السلطان عمل على استكمال 

 .الصورة وهو يعني الشاعر على إلقائها يف هذا احملفل الديين، وهو عامل  كما رأينا بأحوال اإلبداع الشعريهاته 
وما مييزها على النص املدحي النبوي خصائص بنائها على مستوى الشكل أو املضمون، وقد انفردت 

غزلية مث يعّب عن أشواقه حنو األراضي بذلك، حيث كان الشاعر أثناء إلقائه  يفتتح باملقدمة الطللية أواملقدمة ال
املقدسة، وهو ميدح سيد املرسلني املصطفى عليه الصالة والّسالم مث خيتم مبدح السلطان أيب محو موسى الزياين 
ويشيد بصنيعه يف إقامته لالحتفال باملولد النبوي الشريف، أما بالنسبة للّسلطان فإنه يكتفي يف مولديته مبدح 

والكعبة املشرّفة  ذر متأسفا بسبب مسؤوليات احلكم اليت حالت دون لقياه مبقام الرسولوهو يعت الرسول
 .مبشاعر الشوق واحلنني، معّّبا عن تقصريه وطلبه للعفو والشفاعة مثله مثل باقي الشعراء

ومدح السلطان، وهلا خاصية  ولذلك جتد للمولديات بناء فنيا خاصا هبا من حيث التقدمي ومدح النيب 
أخرى برزت أكثر يف مشاهد االحتفال باملولد النبوي الشريف وهي خاصية اإللقاء، فال ميكن للشاعر أن ينظم 
املولديات النبوية دون أن تلقى يف االحتفال مباشرة من دون حواجز زمنية، ولذلك تعتّب هاته امليزة حمفزا لّبوز 

مع النص بصفته ملقى ومسموع له عالقته بالنص ظاهرة التلقي احلّي وعلى العلن، وهذا ما جيعلنا نتعامل 
الشفاهي، ومنه نبحث عن القارئ يف هاته العملية اإلبداعية بصفته مجهورا يتلقى املولديات النبوية يف هذا 

 . االحتفال
ولذلك كانت مهمة الشاعر كبرية باإلضافة إىل االستعداد والتحضري، فإنه ال بد له من إعمال كل ما له 

ركات غري اللغوية اليت تتصل باحلركة ويستحضر كل ما يساعده على إلقائه للمولديات النبوية من عالقة باحل
حركات وإمياءات وإشارات، وما نريد اإلشارة إليه أن املولديات ورغم أهنا مكتوبة ولكننا سنتعامل معها على أهنا  

على أساس إرساله األول، وقد جاء شفاهة،  نصا شفاهيا كوهنا ألقيت شفاهة والتقى هبا املتلقي مساعا ال قراءة
 .باستحضار الّسماع من طرف اجلمهور
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  خصوصية امللقي وطريقة اإللقاء. ب
حني خيّبنا ابن خلدون عن شاعر املولديات وهو يلقي مولديته النبوية أثناء االحتفال باملولد النبوي يف قوله 

ة مقدر يردد نغمات األحلان ويرتب رنات اإليقاع وينشد خالل واملسمع قائم صدر عرتته على بعد من اخلليف»
، تتبني خاصية الشفاهة اليت هي مرتبطة باإللقاء وذلك 1«ذلك أمداح سيد الرسل وخامت النبيني حممد بن عبد هللا 

على ، وهي كلمة تدل على أنه يسمع اجلمهور صوته يف اإللقاء داللة (املسمِّع)عند وصفه لشاعر املولدية بأنه 
الشفاهة واإللقاء، وهذا ما يتطلب استعدادا كبريا من طرف شعراء املولدية و هتّيئه لإللقاء أمام الكم اهلائل من 

 .  احلضور
، باإلضافة وذلك ما يفسر أمر االستعداد والتحضري والتنافس الكبري بني الشعراءن وهم ميدحون النيب  

سى الزياين، أين حيتدم التنافس أكثر أيهم من يرفع حلضرته العلية إىل أهنم أمام حضرة صاحب السلطة أيب محو مو 
وهذا ال »ببديعته؛ حيث ال ميكنه ان يقبل اخلسارة ويعتّب الغلبة لنفسه على مجيع الشعراء هناك وكأهنم منافسيه، 

ليت تتعلق ، وعملية التلقي ا2«يشني العملية الشعرية بل هو يف حقيقة األمر واحد من احملفزات على اإلبداع
باجلمهور احلاضر؛ ألّن سياق االحتفال الذي ميّر فيه الشاعر يدخله يف مواجهة مع الّناس، وهو بذلك أمام 

 .، ومسؤولية توصيل هاته الرسالة الفنية يف املدح النبويمسؤولية مدح الرسول
الثغري، ملمحا له يف وهذا ما ظهر مع الشاعر حيىي بن خلدون يف حماولة منه لفرض الوجود على منافسيه  

مولديته أو مصرحا بالتفوق والغلبة عليه، وهذا لكسب ودِّّ السلطان واستقطاب الذائقة وتقبل اجلمهور ملولديته، يف  
صورة من صور حمفزات التلقي اليت عّودنا عنها الشعراء يف املشهد االحتفايل، وهذا طبعا ما يعود بنا إىل تلك 

عراء  يف بالطات السالطني واخللفاء، وهي من طبيعة املتنافسني الذين جيمعهم املنافسات اليت كانت بني الش
 .مكان واحد وزمان يف سياق يسعى الكّل فيه إىل التقرب وكسب وّد السلطان وإىل حتقيق التفوق على اآلخر

حا ويعقب الدكتور أمحد موساوي على هذا املوقف الذي مير به الشاعر يف االحتفال أمام اجلمهور ماد
حمرج وخطر ال يقبل االنزالق والتعثر؛ فاملمدوح هو حممد املختلف عن  » وأمام حضرة السلطان أنه موقف  النيب

كل ممدوحي اجلاهلية واإلسالم، واملوروث بني يدي الشاعر هائل ومتنوع وعليه أن جيهد نفسه ويوجه قرحيته 
                                                           

 .104ص ( 6)أبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، ج -1
 .10، ص الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد  -2

 الشاعر

 اإللقاء شفاهة

 اجلمهور املولديات النبوية

 خاصية الشفاهة يف املولديات النبوية
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، وهذا ما كان حيدث سنويا،  1«وطالبا للشفاعة املوجهة احلسنة وهو يقف أمام اجلناب النبوي مادحا ومتوسال
وذات املوقف يتكرر مع الشاعر وبالسمات الفنية ذاهتا اليت عرفت هبا املولدية النبوية، ومع هذا فهو مطالب بأن  
يقدم كل سنة نصا جديدا يشرتط فيه عدم التكرار والتفنن يف إعمال األدوات الفنية، وأنه يضع يف حسبانه أن 

 .قي ينتظر منه صورة جديدة مغايرة عن تلك اليت سبقت يف مولديته النبويةهناك متل
ولذلك نلحظ أّن هناك اسرتتيجية خلطة حمكمة تدبّر يف أمرها الشاعر السلطان وشعراء اململكة، وحىت 

من خطة اجلمهور إذا ما كانت الظاهرة مرتبطة مبسألة االستجابة اجلمالية؛ فقد نقلت لنا املصادر التارخيية أن 
فما من ليلة مولد مرت »اسرتاتيجياهتم ذلك التقليد واألسلوب الذي سار عليه السلطان يف إلقاء املولديات النبوية 

؛ فاخلطة 2«...يف أيّامه إال ونظم فيها قصيدا يف مدح املصطفى  ما يبتدئ املسمِّع يف ذلك احملفل العظيم بإنشاده
ع الشعري وهو ما مسي بالنص االفتتاحي، وله القصائد العديدات اليت إذن تقتضي افتتاح الشاعر السلطان اإلبدا 

 ".راح األرواح"أتى على ذكرها التنسي يف كتابه 
وما تقتضيه كذلك تلك اخلطة أن ما يتلو النص االفتتاحي نصوص لشعراء املولديات يف االحتفال باملولد 

من الشعراء أمثال أيب عبد هللا  3«  تلك الّليلة نظمامث يتلوه إنشاد من رفع  إىل مقامه العلي يف»النبوي الشريف
 .حممد بن يوسف الثغري وزكريا حييي ابن خلدون والتاللسي ، وهلم كذلك ما يقال يف نصوصهم الشعرية

وكالمها يشرتكان يف اخلصائص ذاهتا يف بناء املولديات إال مع أيب محو موسى الزياين فإنه يكتفي يف  
ى بعد التقدمي ووصفه ملشاعر الشوق واحلنني، بينما الشعراء اآلخرون فباإلضافة إىل مدحهم مولديته مبدح املصطف

 .، فإهنم يضيفون إىل مدح السلطان أيب محو موسى الزياينللرسول 
باإلضافة فإن ما مييزه أيضا عن بقية الشعراء أنه تارة شاعر يلقي مولدياته، وتارة أخرى متلق مستمع مع 

لشعراء اآلخرين فإهنم شعراء دائما مبرتبة امللقني رمبا يدخلون لوهلة يف دائرة املستمعني حني يكون اجلمهور، أما ا
، والنوع (أبو محو موسى الزياين)الشاعر السلطان يلقي، وعليه فإن  هناك نوعني من امللقني؛ النوع األول الشاعر 

 . الثاين الشعراء اآلخرين
عمل على صنع اجلو املالئم لتوفر شروط عملية التوازن بني الشاعر كل هاته احملفزات من شأهنا أهنا ت

واجلمهور وخلق األلفة من خالل ردة الفعل اليت تظهر عالماته يف االستجابة اجلمالية لذى اجلمهور املستمع، 
رتد، وبالتايل وتتجسد يف أدائه املرتد ملا ألقي إليه وتلقاه، وهذا طبعا يف سياق له الدور األكّب يف هذا األداء امل

 . ينجح الشاعر يف مهامه ومسؤولياته تلك اليت حتدثنا عنها
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 .124، ص، تاريخ ملوك بين زيان ملوك تلمسانحممد بن عبد هللا التنسي التنسي -2
  .124املصدر نفسه، ص -3



 النبوية القارئ وخصوصية املولديات                                                  األولالفصـل 
 

 
888 

  
  (املقام)خصوصية الّسياق  -3

إّن كل ما أقامه السلطان أبو محو موسى الزياين لليلة املولد النبوي استعدادا لالحتفال هبا وإحيائها، ليؤكد 
لديات، ومسامهته يف خلق البعد اخلارجي للنص يف مدى وعيه وإدراكه لضرورة هتيئة اجلو املناسب إللقاء املو 

االحتفال انطالقا من الظروف واخللفيات احمليطة به واليت من شأهنا اجلمع بني قطيب العملية اإلبداعية امللقي 
واملتلقي يف إطار مكاين وزماين أثناء عملية التخاطب بينهما، فضال على البيئة ومالبساهتا اليت نبع منها النص 

 . تعتّب املنطلق من وراء االحتفال باملولد النبوي الشريف ونظم املولديات لتحقيق الغاية من إقامتهواليت
وإدراك السلطان ملدى أمهية توفر هذا الفضاء الزماين واملكاين للعمل األديب والدوافع االجتماعية والدينية 

التحضري احملكم جملرياته والّسهر على جناحه من وراء تفعيله يف اجلّو االحتفايل، هو ما دفعه لالستعداد له و 
واستمراره من بداية الليل إىل بزوغ الفجر طيلة الشهر بكامله، ويكون بذلك قد ساق الّسياق اخلاص ملثل هذا 

واإلشادة مبولده والثناء من خالل ذلك على السلطان من له الفضل     النوع من الشعر الذي يعىن مبدح النيب
 .كم هلاته املناسبةيف التحضري احمل

فتوفر الظروف املكانية والزمانية مبا هلا من مظاهر االحتفال ملثل هاته العملية التخاطبية و التواصلية تّبز 
املقام اليت تسبح يف عبابه املولديات النبوية ومتنحه كّل القرائن احلالية واآلنية اخلارجة عن التعبري اللغوي املتمثلة يف 

، وهذه القرائن اليت ختضع 1«وخلفيات ثقافية وظروف اجتماعية وظروف الزمان واملكانمرجعيات معرفية »
خلصوصية املتخاطبني وظروفهما النفسية واالجتماعية والدينية، وأوجدت الّسياق الذي يعّّب عنه املوقف الكالمي 

لشعري يف حّد ذاته ومالبسات الذي ينمو من خالل العملية اللغوية ومنظومة اخلصائص اليت ينماز هبا هذا اللون ا
 .البيئة اليت جتمعهما

ولذلك جتد السياق يشمل الّسمات اللغوية والسمات غري اللغوية اليت جتمع بني أطراف العملية التخاطبية؛ 
ألن املرسل يتأثر بالظروف االجتماعية احمليطة بنظمه واالستعدادات واالنفعاالت اليت تنتابه اجتاه ذلك، وأما عن 

فسياقه انطالقا من املوضوع والقالب الشعري الذي صاغ من خالهلما أفكاره وبث مشاعره، وعلى املتلقي النص 
 .الذي يظهر سياقه يف استعداداته النفسية ورؤيته اليت ينطلق منها اجتاه العمل األديب ومواقفه أثناء عملية التلقي

ربة وحماولة السلطان يف احملافظة على القيم وقد شهدت املولديات الزيانية تلك الظروف االجتماعية املضط
الدينية واملبادئ من التنصري واألفكار اليت كانت هتدد الكيان اإلسالمي، ويف اهتمام السلطان باملظاهر اليت أقام 
فيها االحتفال باملولد النبوي الشريف، تلك املظاهر اليت ارتبطت بالفضاء املكاين والفضاء الزماين وما أحدثاه من 
سياق ديين روحي مفعم مبشاعر إميانية عمت أرجاء املكان، وحىت نتبني ذلك سنتفقد كّل ما من شأنه أن يقرب 

 . صورة املكان ومدة الزمان، وكيف هي طبيعة احمليط الذي مت فيه إلقاء املولديات من خالل خاصية الزمان واملكان
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 :خاصية املكان. أ
فيه املولديات الزيانية ولكن هناك ما يدل على عنصر املكان  مل يصرح بطبيعة املكان الذي كانت تلقى

فيما نقلت الكتب التارخيية حني حتدثت عن الكيفية اليت كان السلطان والشعراء حييون هبا ليلة املولد النبوي، ويف 
تلك املظاهر االحتفالية ما يّبز االهتمام به، وشهادة حيىي بن خلدون حاضرة لتكشف عن مكان إقامة 

، ومشور هي دار امللك ومركز احلكم وبالط الدولة؛ 1«...فأقام مبشور داره العلية مدعى»الحتفال؛ حيث يقول ا
وهذا ما يبني لنا طبيعة املكان الذي يقام به االحتفال باملولد الشريف، ومبا أن احلشد كبري ومعظمه من عامة 

به بعيدا عن الرمسيات يف االحتفال؛ فهي مدعاة الناس، فهذا يدل على كرم السلطان وتواضعه وفتح أبوابه لشع
 .حيشر فيها كل الّناس سواسية يف البالط امللكي

وبقدر ما يقتضيه القصر من أشياء فاخرة، بقدر ما كانت هاته األشياء خدمة لعامة الّناس، وسنذكر ما   
ولد النبوي الشريف، وهو ما كان يّبز تفاصيل املكان واالهتمام بتجهيزه وهتيئته حسب مقتضيات االحتفال بامل

فما شئت من منارق مصفوفة وزرايب مبثوثة ومشامع كأهنا األسطوانات القائمة على املراكز »يعتّب من مظاهره 
؛ فالنمارق الوسادة الصغرية تستعمل لإلتكاء، والزرايب للتزيني واجللوس عليها، وهي مسخرة لعامة 2«الصفر املموهة

 .الناس ال لعلية القوم فقط
فما شئت من منارق مصفوفة وزرايب »" راح األرواح"كما يضيف يف للوصف السابق التنسي قوله يف  كتابه 

اليت وردت يف  " ما شئت من منارق"، فعبارة 3«مبثوثة وبسط موشاه ووسائد بالذهب مغشاه ومشع كاألسطوانات
 .للزينة تغطي املكانكال النصني تدل على أن الكثرة والتنوع يف األفرشة الفاخرة واألواين 

أّما عن أنواع الطعام فما وصفه زكريا بن خلدون ليعطي فكرة عن أنواع األطعمة اليت حضرت وأنفقت على 
وموائد كاهلاالت يفاض على اجلميع أنواع من األطعمة كأهنا أزهار الربيع املنمنمة تشتهيها »اجلميع؛ حيث يقول 

، واملوائد وهي تفاض على اجلميع داللة على كثرة 4«ها األرواح وختامراألنفس وتستلذها النواظر وخيالط حسن ريّا
اإلنفاق على اجلميع دون استثناء، فداللة املكان واضحة وطبيعة تفاصيله وما حيويه ويتميز به معّّبا عن مظاهر 

ساق ألجل االحتفال بطريقة تدل على مدعاة الراحة للحضور وأّن هناك القائمني على االحتفال هم على قدم و 
 .إجناحه واستمراره
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وكل ذلك مبعية اخلليفة؛ إذ خيّصص له مكان ومن معه من أعيان خالفته، ويقول يف ذلك ابن خلدون أن  
ممتطيئا سرير ملكه يسر الناظرين رواؤه يثلج الصدور عزّه وحتار يف كماالت خالله »اخلليفة بني صدر تلك املشامع 

خّصص له من مكان، أمّا عن رجال دولته فإن وضعية جلوسهم حسب ، هذا عن السلطان وما 1«...الّنهى
ختاهلم قطع الريّاض النضرات قد أغضى اجلالل من أبصارهم وخفضت املهابة من »مراتبهم واختصاصهم 

 .، ما يدل على تنظيم املكان وإضفاء التنسيق احملكم عليه2«أصواهتم، فال تبصر إال مجاال وال تسمع إال مهسا
اك أعيان يقومون على تعطري املكان واألجواء االحتفالية باملباخر والعطور، وهذا ما يتجسد عند كما أن هن
يطوف عليهم ولدان أشعروا أقبية اخلز امللّون وبأيديهم مباخر »، وهو يقول "تاريخ ملوك بين زيان"التنسي يف كتابه 

، فاجلو مفعم 3«... ل وابال من ماء الوردومرشات يغيم دخان عنّب تلك املفغم لألناف اجلّو فتمطر هذه احلف
بأجواء االبتهال يغشاه وابل من خبور العنّب املعطر يف املباخر ومرشات من ماء الورد ترش على احلاضرين، وهذا 

 .من مظاهر االحتفال باملولد النبوي
على مجال  وما أضفى على املكان مجاال وهيبة باإلضافة لكل ما رأيناه خاصية تدل على حرص السلطان

املنظر يف مظاهر االحتفال، وتدل على ذوقه الرفيع كما رأينا سابقا، وهذا يف اقتنائه املنجانة أو املنقانة اليت توضع 
خزانة املنجانة قد زخرفت كأهنا »جبانب منه، وهي عبارة عن ساعة ينظر فيها ملعرفة الوقت؛ يصفها التنسي أهنا 

، وذلك طيلة الليل إىل بزوغ الفجر، ويضيف أنه كلما 4«عات الليل الزمانيةحلة ميانية هلا أبواب مرجتة على سا
مضت ساعة وقع النقر حينها تّبز جارية حبوزهتا رقعة هبا أبيات شعرية يف املولديات النبوية ومدح السلطان، وقد 

كبة ما هي مرت  نظمها الشاعر أبو زكرياء حيىي بن خلدون بأمر من السلطان، وقد فّصل يف وصفها ويف تفاصيل
 :منهن وهذا ما سنجمله يف نقاط

 .خزانة املنكانة ذات متاثيل جلني حمكمة الصنعة -
 .بأعالها أيكة حتمل طائرا فرخاه حتت جناحيه  -
 خياتله فيهما أرقم خارج من كوة جبذر األيكة صعدا -
 بصدرها أبواب موجفة بعدد ساعات الليل الزمانية  -
 فآن أطول من األوىل وأعرضيصاقب طرفيها بابان جم -
وفوق مجيعها دوين رأس اخلزانة قمر أكمل يسري على خط استواء سري نظريه يف الفلك، ويسامت أول   -

كل ساعة باهبا املرتج، فينقّض من البابني الكبريين عقابان بفي كّل واحد منهما صنجة صفراء، يلقيها إىل طست 
 .اخل اخلزانة فرين وينهش األرقم أحد الفرخني فُيصفِّر له أبوهمن الصفر جموف بوسطه ثقب يفضي هبا إىل د
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فهنالك يفتح باب الساعة الراهبة، وتّبز منه جارية حمتزمة كأظرف ما أنت راء، بُِّيْمناها أذبارة فيها اسم  
 .   1ساعتها منظوما ويسراها موضوعة على فيها كاملبايعة باخلالفة ألمري املؤمنني أيده هللا

زكريا ابن خلدون يف صنع تراكيب هاته اآللة اليت وصفها وصفا دقيقا  مضيفا أن كل ذلك هو  وقد انبهر
، وهذا ما من صور تدابري خالفته وتقاليدها يف االحتفال باملولد 2«حيل أحكمت يد اهلندسة وضعها»عبارة عن

، معلنا على 3جرس املنجانة النبوي الشريف، وهو القائم على نظم الشعر الذي يلقى على لسان اجلارية حني يدق
 .مرور ساعة من الزمن، وفيها خترج اجلارية وهي تلقي األبيات الشعرية

ويف حضور املنجانة ما يدل على أن السلطان مل يقتصر على اإلبداع الشعري إمنا ترك العنان لإلبداع 
ي الشعري حىت تنجح عملية العلمي اهلندسي إلثراء هذا احلفل، تعتّب من تدابريه لتتضافر مع اجلو اإلبداع

االستجابة والتقبل عند املتلقي اجلمهور، وهو يضفي ما جيعله منبهرا مشدودا مقبال غري مدبر، وهذا ما يعتّب حمفزا 
 . من حمفزات التلقي

كما ميكن أن نضيف إىل عنصر املكان ما كان حيويه من مأكوالت من خالل األوصاف اليت تدل على 
ضافة احلضور، وحتضري أنواع الطعام وطريقة تقدميها وهو يدخل يف إطار وصف املكان؛ فقد اهتمام الّسلطان باست

جئ آخر الليل باخلرس الشهي املالذ احلافل املالمح واملشام املتعدد اخلوانات مما أرحبت ساحته وحّبت »
نة بروائح طيبة وحماط هبا ألبسة ، فطعام امليالد بأنواع املوائد لألكل مزينة بالفواكه واخلضر واحللواء مزدا4«بروده

 .مجيلة من العناصر اليت تسهم يف إعطاء فكرة على ما حيويه املكان وما حيكمه من تنسيق وترتيب
ومظاهر الطعام هاته جتسد لنا انسانية السلطان وحرصه على سن شعائر الدين اإلسالمي، وما نّص عليه 

وحيشرهم مع األشراف واألعيان، ( السوقة)تامى مهتما بعامة الّناس من إطعام الفقراء واملساكني وأبناء السبيل والي
فكان يفاض على اجلميع أنواع األطعمة كأهّنا أزهار »فهو يطبق مبادئ الدين وال يفرق بني الّناس إال بالتقوى؛ 

يؤكد األلفة ، وهذا ما 5«الربيع املنمنة تشتهيها األنفس وتستلذها النواظر وخيالط حسن ريّاها األرواح وخيامر
والتعاطف والتعاون بني الناس ، فالبسيط يرتاح  هلذا اجلو والغين يتواضع، والكّل بني يدي السلطان يأكلون 

 .ويشكر هللا سبحانه على هاته النعم وهم يدعون أن جيّب كسرهم ويلم شعتهم
وائد كاهلاالت دورا، يؤتى آخر الّليل مب»ما يضفي جوا من الفرحة يف نفوسهم وهبجة؛ والتنسي يقول أنه  

والريّاض نورا قد اشتملت من أنواع حماسن املطاعم ألوان تشتهيها األنفس وتستحسنها األعني وتلذ بسماع 
، واألنفس والعني واآلذان تدل على أن  6«أساميها اآلذان ويشره مبصرها للقرب منه والتناول وإن كان ليس بغرثان
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الت وهي يف متناول اجلميع، وحبضور اخلليفة يف جملسه من أول الليل إىل كل الناس يستمتعون بأنواع هاته املأكو 
صالة الصبح يصلي يف اجلماعة ويغادرون مجيعا إىل ليلة أخراة، وعلى هذا األسلوب متر ليايل املولد النبوي طيلة 

 .فرتة حكمه، ويف ذكر الليل والفجر برز عنصر الزمان من حمفزات جتسد مجالية التلقي
 ة الزمانخاصي. ب

تتمثل خاصية الزمان يف صورتني؛ الصورة األوىل ومداها طويل يظهر يف استمرارية االحتفال مدة شهر، وهو 
شهر الربيع األول أيام مولد املصطفى عموديا، أما الصورة الثانية فتتمثل يف الزمن القصري املخصص لكّل ليلة من 

وهو زمن يدخل ضمن زمن الصورة األوىل طويل املدى، وهو االحتفال إىل اكتمال الشهر من الناحية األفقية، 
 .األقرب إىل زمن إلقاء املولديات يف مدح احلبيب املصطفى، يتميز بالسريورة واالستمرارية من بداية الليل إىل آخره

وقد ذكرت املصادر التارخيية أثناء حديثها عن االحتفال باملولد النبوي الشريف ما يشري إىل الزمن الذي 
، فيحدث ذلك طيلة ساعات الليل إىل ساعة بزوغ أول تلقى فيه املولديات النبوية إلحياء ذكرى مولد النيب

، وهذا تصريح حبركية 1«وهكذا حاهلم إىل انبالج عمود الصباح، ونداء املنادى حّي على الفالح»وقت للفجر 
اصة باالحتفال باملولد النبوي الشريف، الزمن ودوره يف صنع الفضاء الذي من خالله تتحدد معامل السياق اخل

 .    وبإلقاء املولديات النبوية، وهي خاصية حتفيزية مليزة التلقي
وهو الزمن األقرب الذي حيتوي ذلك األسلوب الذي متيز به السلطان يف احتفاالته باملولد النبوي الشريف  

فعلى هذا األسلوب متضي ليلة مولد املصطفى  »روطريقة هذا االحتفال فيما خيص تلك االسرتاتيجية يف إلقاء الشع
 . ، وهناك مصطلحات دلت على الزمنيني من خالل املصادر التارخيية يف وصف املنجانة2«...يف مجيع أيام دولته

وال ننسى أمر املنجانة اليت يتم من خالهلا توزيع وقت االحتفال ليلة املولد النبوي الشريف، وتنظيم أوقات 
ات النبوية خاصة ما يتعلق باملقاطع الت نظمها الشاعر أبو حيىي زكرياء بأمر من السلطان وتلقى على إلقاء املولدي

لسان اجلاريات يف كل ساعة متر من عمر االحتفال إىل بلوج ساعات الفجر، حسب زمن ساعتها املخصص هلا؛ 
 .    رة األخرية مع الفجرففي الشعر املخصص هلا يصرّح بزمن الساعة يف كل نص شعري حىت الساعة العاش
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 مسات النص الشفاهي يف املولديات النبوية : رابعا
وطبيعي أن تتسم احلركة الثقافية يف املغرب العريب عقب الفتح اإلسالمي بطابع ديين، وهذا من األهداف 

بطت نشأته هباته احلركة اليت سعت إليه جهود الفاحتني، وهو ما انعكس أثره على النص الشعري اجلزائري الذي ارت
تتغلب عليها العلوم الدينية من فقه وتفسري وحديث وما إليها، وكان القرآن الكرمي هو حمور كل حركة »اليت

، وهذا ما جيعل النزعة الدينية تتكشف 1«؛ وقد سارت هذه احلركة يف منوها األديب يف فرتات متالحقة...فكرية
 .ته األوىل يف األدب املغريب العريبمالحمها يف الشعر اجلزائري منذ بدايا

واإلمام أفلح بن عبد الوهاب خيّبنا يف كتاباته الشعرية ما كان للنص الشعري من مهام أسهمت يف نشر 
كان »الدين وكيف أنه استمد قوته من هاته احلركة الدينية اليت عرفتها كل من القريوان وطبنة وفاس وتيهرت حيث

ركة اجلهاد وكفاح الطبقات وإن كانت أمناطه البيانية حتاكي  الشعر اجلاهلي وليد النشاط الديين وغّدى ح
، وهذا طبعا ما يفسر ظاهرة شعر الفقهاء باملغرب العريب، وهي الظاهرة اليت اسرتعت اهتمام الدكتور 2«واألموي

خصائص،  حممد مرتاض؛ حيث كانت له دراسة يستقصي فيها على طبيعة هذا النوع من الشعر وما مييزه من
 .وهذا بسبب االهتمام الذي كان منصبا على العلوم الدينية يف املغرب األوسط

ما دفع بتطور املديح النبوي اجلزائري من خالل هاته احلركة الدينية اليت تعتّب مغذية بالنسبة له، وتسهم 
ما يفسر شعر الفقهاء الذي   مسامهة كّبى يف تطوره انطالقا من العوامل اليت عملت على نشر النزعة الدينية، وهذا

متكن الروح األدبية يف نفوس املثقفني مجيعا على اختالف اجتاهاهتم العلمية »كان له حضور واسع يدل على
 .، وكذلك خلفيات الشعراء الدينية اليت بنيت على أساس ديين متني3«والثقافية يف افريقية واملغرب عامة

ائري القدمي، فإن نصوصه قليلة تبحث عما يزيل غبارها والتنقيب عن وإذا ما تعلق األمر باملديح النبوي اجلز 
نصوصه اليت أتى هبا الشعراء لصعوبة احلصول على املصادر اخلاصة جبمعه رغم كثرة ما نظم يف املدائح النبوية ألنه 

ولكن التاريخ  نبغ يف الشعر كثريون يف خمتلف أمصار املغرب الوسط كبجاية والقلعة وطبنة وتيهرت وتلمسان،»قد 
مل يعن بتدوين آثارهم والتعريف بإنتاجهم، فضاع جله ومل تصلنا منه إال النتف منه مبعثرة جتدها هنا وهناك يف 

، ما جيعلك مكتوف اليدين والتفكري أحيانا ألنك تبحث عن شيء مفقود 4«مصادر خمتلفة وبعد البحث الشديد
علومات اخلاصة هبذا النوع من الشعر، وهذا ما ا وهذا ما أكده وحتاول أن تصريه حمط دراسة وحبث نظرا لقلة امل

 . وغريمها من الذين حبثوا و خاضوا غمار البحث 5الدارسون أمثال الدكتور شوقي ضيف وأمحد موساوي

                                                           
 . 50، ص1101، سنة (6)وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طرابح بونار، املغرب العريب تارخيه  -1
  .52املصدر نفسه، ص  -2
  .115املصدر نفسه، ص  -3
  .610رابح بونار، املغرب العريب تارخيه وثقافته ، ص -4
  .16،11، صالزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد  -5
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ومبا أن النص الشعري الشعري اجلزائري القدمي ارتبط مبسؤولية دينية ألجل احلفاظ عليها فإنه ومن البديهي 
سيلة لذلك، واختاذه لكل الطرق والوسائل واألدوات والتقنيات حىت يظهر بوجه يستمتع الناظر إليه اختاذه كو 

وتستبق اآلذان إىل لالستماع له، فكان حيتاج إىل اإللقاء والظهور أمام الناس واجلمع حىت يلقي برسالته الدينية  
 .كغذاء روحي يعمم الفائدة، وقد اجتمعت الظروف على تنامي ذلك

ركة الدينية يف إطار احلركة الثقافية كانت حتتاج إىل املكان املناسب هلا للتبليغ والتذكري، وهذا ما وجدته فاحل
حمال مناسبا يف جمالس الذكر وحلقات التصوف ويف االحتفال باملناسبات الدينية على اختالفها، وهي مواطن 

والتواصلية اليت تتطلب مرسال ومستقبال ونص الرسالة  حتتاج فيه إىل اجلمهور وتتحدد معه عناصر العملية االتصالية
 .والسياق بينهما حتتاج إىل تواجد عناصر اإللقاء واحتادها مع عناصر االستماع

وخاصية أن جيمع الشاعر بني اإلبداع الشعري واإلمامة والفقه وعلوم الدين أو بني كونه إماما متفقها يف 
مها عاملان بشؤون إلقاء النص وكيف يستقطبان املتلقي إليهما، فهي الدين ومتفقها يف اإلبداع الشعري؛ فكال

خاصية ستستفيد منها الدراسة من حيث أهنا تستغل الوضع الديين يف املغرب العريب السيما األوسط منه، واجلهود 
الدينية، ومادام اليت بذلت ألجل إرسائه ونشره وكذا الطريقة اليت كان ينشر هبا ألجل إفادة الناس وترسيخ املبادئ 

هناك إبداع شعري ومستقبل له فمقتضى احلال حيتاج إىل طريقة مناسبة لتكن األقرب وهي املواجهة أو االتصال 
 .املباشر حيث تكون الفائدة أعم وأكّب

وملا نربط ذلك باملديح النبوي يف اجلزائر، فإنه ال بّد من الرجوع إىل عوامل عّدة منها لغة املنابر اليت عأن  
الفقيه قد علمته لغة املنابر واخلطاب كيف يوجه نصه املدحي النبوي، باإلضافة إىل بعد املكان عن البقاع النبوية 
فإنه جعل الشاعر خياطب حادي العيس أن حيمل سالمه، وكله يدفع بلغة اخلطاب إىل الشفاهة واملواجهة، 

الدين وخاصية اخلطيب على املنابر والفصاحة،  وسنجد عند كل شاعر مّداح للرسول  خلفيته الدينية والتفقه يف
 . وكلها مرتبة باإللقاء والشفاهة

فاملنداسي يف عقيقته اليت اشتهرت عند اجلزائريني وشاعت شيوعا كبريا يقول فيها ما يدل على املخاطبة 
 :والتوجيه؛ حيث يقول

 س ن اكتمليف الورى م  ن حسنه احل ** ه      ل رأيت         م أو مسعت   م حسنا 
 1خ       ري م         ن ق                 ام حب          ّق وكف               ل ** أمح   د املبعوث فين            ا رمح               ة

هل رأيتم أو مسعتم  فيه ما يدل على لغة اخلطاب، فبدال من الوصف املباشر هو يستهل أبياته : فقوله
مستقصيا على من مسع أو رأى مجاال يف الورى، فأحسن منه مل تلد النساء، وهو يعظم بذاك بالسؤال والطلب 

 .حب النيب 
 

                                                           

 . 212ص، (1)دار املعارف، ط ،(السودان -موريتانيا -املغرب األقصى -اجلزائر)تاريخ األدب العريب تاريخ الدول واإلمارات  ،شوقي ضيف -1
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أما الشيخ أبو العباس املاجناليت العامل واملكثر للمولديات ففي موشحته ما يدل على خماطبته للركب وهم يف 
 :اخلطاب بادية طريقهم ملكة حممِّال إيّاهم سالمه وأشواقه وحنينه لتلك الديار ونّبة

 واقر الس          الم * قف يل بتلك ال      دار * باهلل حادي القط       ار
 كيف ي            الم * واذكر صبابة وج دي * سلم على عرب جند
 1مع املق                    ام * شوقا لتلك الرب              وع * من بادرته الّدم         وع 

 :عمار يف رحلته مولدية جياري فيها املناجاليت خماطبا احلادي واصفا إياه بطاوي القفار، فيقولوها هو ابن 
 حيث الك   رام * ع   رج بذاك امل                    زار * باهلل ط                         اوي القف     ار
 ح   ّر الغ               رام * ك الوص        الوابرد بذا * ع  رج بربع املع                     ال          ي

 2ل                     ه التئ       ام * أن مشل                  ه باحلبيب * حسب املشّوق الكئيب 
، حبيث وكذلك فإن ما يدل على املواجهة املباشرة عند شعراء املدح النبوي اجلزائري التصلية على الرسول

، وهناك مناذج كثريات منها منوذج العطار اجلزائري يف قصيدتني مطولتني ر للصالة على النيبيدعون اجلمهو 
تعتّبان تسديسا يكرر فيها لفظ الصالة والتسليم وهو أحد األمور اليت تربط الشاعر جبمهوره، ومن مؤشرات النص 

 :الشعري الشفاهي، فيقول يف األوىل
 صل                   وا على الروض البهي األمجل ** نري األكمل صل          وا عل       ى البدر امل

 املصطف               ى األرق        ى ألنزه حمف                ل ** صل            وا على اهلادي النيب األحفل
 3          وا علي        ه وسلم          وا تسلي               ماصل ** في   ه تق         ّدم وح                      ده تق                     دميا 

 :ويف تسديسه اآلخر يقول
 صلوا على من قد تعاظم قدره ** صلوا على من قد تنامى فخره 

 صلوا على من قد تناسق درُّه ** صلوا على من قد تأرّج نشره
 4عليه بك          رة وأصي              الصلوا  ** عقد السّناء جملده إكلي                 ال

وهذا ابن اجلنان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الشيخ الفقيه اجلليل والكاتب البارع األديب ينظم قصيد يف 
 :، وهو ينادي حادي الركبمدح النيب

 وارحم صبابة ذي نأي وإبعاد ** يا حادي الركب قف يا ح      ادي 
 مسعا ليسأل عّمن حّل بالوادي ** أن تصي   ح له ما ينبغي عنك إال

 5وهل نزلت بذاك الربع والنادي ** فهل لديك عن األحباب من خّب
                                                           

  .60، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب -1
  .15املصدر نفسه،  -2

 . 481ص ،(7)نفح الطيب، ج ،املقري -3
 . 482، ص(7)نفح الطيب، ج ،املقري -4
 . 111، صأبو العباس الغّبيين، عنوان الدراية -5
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ومعلوم أن مثل هاته املواقف حتتاج إىل تقنيات عملية االتصالية والتواصلية على أساس مباشر حيتاج إىل  
التبليغية وعلى إثر ذلك حيدث اهتمام وردة فعل تتحقق جتلي أركاهنا إلجناحها على أرض الواقع؛ فتحصل العملية 

هبا عملية التأثر والتأثري، وتتجسد من خالهلا االستجابة اجلمالية، وهتاه العملية التواصلية املباشرة بني الشعراء 
 .واجلمهور يف إلقاء املولديات حتتاج إىل إرسال مباشر يقوم على الشفاهة

املدحية النبوية وهي مكتوبة ومبثوثة يف املصادر والدواوين كمدونات  ورغم وما وصل إلينا من النصوص 
للبحث والدراسة، فإن منابعها األوىل مع اجلمهور كانت شفاهة ساعة إلقائها وتلتقط مساعا، وهذا ما يتجسد مع 

 .ظاهرة املولديات النبوية يف حلظات االحتفال مث كتبت تفاديا لضياعها ومن أجل احلفاظ عليها
ذا ما تعلق األمر باملتلقي و الّسمات اليت متّيز بني الّنص الشفاهي والّنص الكتايب لتجد أّن مسات النص وإ 

ومبا أن النص التواصل الشفوي هو الوسيلة األكثر استعماال »األول أوضح ومعاملها تتكشف للعيان وعلى املباشر،
خر أن نقف وقفة تأمل يف الكيفية املناسبة لتوظيف يف حوارنا مع حميطنا العائلي واالجتماعي جيدر بنا من آن آل

، اليت تّبز من خالهلا مظاهر االستجابة اجلمالية يف العملية التبليغية والتواصلية اليت تقتضي 1«تلك اآلداة الناجعة
 (.السامع -املستقبل)و( امللقي -املرسل)تواجد أطرافها وجها لوجه 

ملدحية النبوية وكذا طريقة تعبري الشاعر يف مدح احلبيب وتصوير وإذا رجعنا إىل سياق النصوص الشعرية ا
حّبه له وعظمته وشوقه له وحنينه، تقصريه وغفرانه، توسله والشفاعة به، والصالة عليه، عليه أفضل الصالة وأزكى 

ومكان واحد التسليم، لتجدنا أمام مقام اإللقاء واالستماع ألن مقتضى احلال يتطلب املواجهة املباشرة يف زمان 
 . وظروف واحدة

 اإللقاء واخلصائص األدائية يف إثارة االنتباه -1
 :إلقاء الّنص املولدي. أ

ومقام اإللقاء واالستماع حيتاجان إىل الشفاهة كوسيلة اتصالية وتواصلية وتبليغية، تتحدد من خالهلا طبيعة 
ل وحاسة التلقي، وسنقف عند كّل واحدة حىت اخلصائص اليت متيز قناة االتصال والعالمة اللغوية وطريف االتصا

نستجلي ذلك يف املدائح النبوية اجلزائرية، ولكن قبل هذا سنعمد إىل حتديد كل من مفهوم اإللقاء والشفاهة 
واالستماع مث نتبني مظاهر ذلك مع املولديات الزيانية على أساس أهنا تتيح لنا ما نصبو إىل اكتشافه وتبيانه وهذا 

 .2من انطالقة قوية رصينة بعد قيام الدولة الزيانية وإرساء أسسهاملا عرفته 
وإنك لتلّقى القرآن من لدن "لّقاه الشيء تلقية طرحه إليه، ومنه يف سورة النمل، »فكلمة اإللقاء من  

وألقى إليه ...وألقى إليه القول وبالقول واملودة باملودة أبلغه إيّاه... أي يلقى إليك وحيا من هللا تعاىل" حكيم عليم

                                                           
املصطفى الشاذيل، منشورات كلية اآلداب : ، مقال امللحمة األدبية وقوة الكلم، تنسيق(مقابات ونصوص)احلاج بنمومن، الشعر الشفاهي باملغرب -1

    . 14م، ص 6002 -ه1462، (1)والعلوم اإلنسانية، الرباط، ط

 
 .25، ص الزيانية تلمسان عهد القدمي اجلزائري األدب يف املولديات موساوي،أمحد  -2
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أُلفِّية مثل ألقى إليه أحجية، وألقى عليه القول أماله وهو كالتعليم، ومنه حديث أْلقِّها على بالل فإنه أمدُّ صوتا، 
ووجده؛ فالطرح واإلبالغ واإلمالء والتعليم واإلجياد كلها  1«وتلقى الشيء تلّقيا مبعىن َلقيه...وألقى إليه الصوت

شيء من طرف إىل طرف آخر، وتصيريه من حالة إىل حالة أخرى وذلك بواسطة معاين تصب يف معىن إرسال ال
 .وسيلتني البد أن تتواجدا يف كال الطرفني ومها الصوت عند املرسل والّسماع عند املتلقي

أسلوب اإللقاء واختيار الكلمات مصحوب »   -Dictionومن الوجهة االصطالحية فإن اإللقاء   
وب يقوم على يقوم على االنتقاء احملكم للكلمات اليت تلقى بنّبة حسب املعاين ، فهو أسل2«بنّبة مميزة 

فن متعلق بطرائق اإلبانة الكالمية، ويعىن خاصة باإلخراج الصويت »ومقتضيات املقام، ولذاك يُعّرف بأنه 
 :، فيساعد املتلقي على حصول اإلستماع واستيعاب ما يقال، وهذا بشروط ثالث3«للنصوص

 .لكل حرف ولفظ حّقه كامال من التعبري الصويتأن يعطى  .1
 .أن حتمل العبارة إحساسات وعواطف متناسبة مع مضموهنا حيث يكون أثرها بليغا يف نفس السامع .2
إبراز التناغم بني أقسام العبارة الواحدة، والتشديد على وقفات االستفهام والتعجب واإلثبات واإلنكار  .3

 .إخل...واحلزن والفرح
ته النقاط فإن اإللقاء جزءا متمما لثقافة احملاضر أو اخلطيب والشاعر كذلك، هو جزء متمم وبإعمال ها

أن اإللقاء »" pensees sur la clamation"ملضمون النص امللقى، ويرى املمثل لوجيي ريكوبوين يف كتابه 
، أما العالمة الشيخ 4«ن قوةيتلخص يف ضم التعبري باحلركة إىل النطق املتنوع حىت حيس املرء بكل ما يف الفكر م

واألداء مبخارج احلروف ...إبالغ الصوت األمساع»بأنه " املرجع يف معىن اإللقاء"عبد هللا العاليلي يف كتابه 
هو جيد اإللقاء، حسن : وتكييف الصوت حسب املقامات وإنطاق اإلشارة باملعىن أي جتسيده فيها قالوا

، وهي الصورة اليت تتمثل يف احلركات 6«صورة توضح ألفاظه ومعانيهفن النطق بالكالم على »، وهو5«اإلفضاء
 .اللغوية واحلركات غري اللغوية كاإلمياءات واإلشارات

ومن خالل هاته املفاهيم فإنّا سنتبني دور اإللقاء يف جتسيم املعىن وجتسيده للقارئ؛ فإبانة الكالم والتعبري 
جودة املخارج، وتكييف الصوت حسب املقام، وإنطاق اإلشارة  باحلركة مع النطق، وإبالغ الصوت انطالقا من

،كلها من مهام اإللقاء ومما يستعني به 7«حسن اإلشارة باليد والرأس من متام حسن البيان باللسان» باملعىن؛ ألن
كي طليمات حىت يصل امللقي باملستمع إىل هدفه املنشود يف التأثري عليه فيستجيب لرسالته املرسلة إليه، واألستاذ ز 

                                                           
  .061، ص(د،ط)، (د،ت)، 1102بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان بريوت، سنة -1

2  - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Dictionary of Current English Sixth Edition, p: 366.  
 .14، ص(د،ط)،(د،ت)جبور عبد النور، املعجم األديب، دار املاليني، بريوت لبنان، -3
 .11، ص1111، سنة (6)لبنان، ط -فاروق سعد فن اإللقاء العريب اخلطايب والقضائي والتمثيلي، شركة احلليب للطباعة والنشر، بريوت. د -4
 .11والتمثيلي ، ص فاروق سعد فن اإللقاء العريب اخلطايب والقضائي . د -5
 .5، ص1111عبد الوارث عسر، فن اإللقاء، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة . أ -6
  .21عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص: ، تح(1)اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -7
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القالب واملظهر وهو األداة، إنه التجسيم الصويت واحلركي، ولكنه ليس »يوضح ذلك أكثر يف قوله أن اإللقاء 
 .، فيكون بالنسبة للملقي وسيلة وغاية للتأثري1«املضمون واجلوهر

قامات   وعليه فإن فن اإللقاء جيمع بني النطق املتنوع املتعلق مبخارج احلروف وتكييف الصوت حسب امل
أو التلوين الصويت كما مسّاه  الدكتور مجيل عبد احلميد وبني التعبري باحلركة وما يتعلق بأعضاء اجلسم كالتلويح 

وسواء أ كانت القصيدة »باليد وهز الرأس واستعمال احلواس وعلى هذا يعتمد إلقاء قول الشعر وإنشاد األغاين
هلا من اإللقاء لطرق أمساع الناس والوصول إىل أحاسيسهم نثرية أم شعرية وسواء أتليت أم غنيت فال بّد 

؛ ألن من أهم خصائص الشعر أنه معّد لإللقاء قبل أن يكون للقراءة، وما كتابته إال ألجل احلفاظ 2«وعواطفهم
 .عليه من الضياع وهو ما يفسر تسميته بالشعر الغنائي، وليس هذا فقط بل ويلقى على مسامع اجلمهور

 ص املولدي مساع النّ . ب
وإذا ما ربطنا هاته املعاين مبفهوم الّسمع عند ابن منظور فإنك جتد أّن ارتباطه باحلواس أكثر حيث 

ومسّعه اخلّب وأمسعه إيّاه، وأراد باإلمساع ههنا القبول والعمل مبا يسمع ألنه إذا مل يقبل ...الّسمع حّس األذن»يقول
؛ فالّسماع هنا 3«استمع له، وتسّمع إليه أي أصغى إليه: صوت وأمسعهومل يعمل فهو مبنزلة من مل يسمع، ومّسعه ال

مرتبط باألذن، وإذا ما مسع اخلّب ومّسع وأمسِّع هلا دالالت التلقي مبعىن قَبول الكالم والعمل به، وهذا ما يتعلق 
 . باإلصغاء، فاألمر مرتبط باالنتباه ملا يلقى وتقبله والعمل به

فعل االنتباه ألصوات منظمة حتمل فكرة أو جمموعة من » Listeningولذلك يعتّب الّسماع 
ومبا أن اإللقاء مرتبط بالصوت والنطق والتعبري باحلركة واستعمال احلواس فإنه بذلك يعمل على فرض 4«األفكار

ا الكالم أصوات حمله»على اجلمهور فرضا تأثرييا حيمله على مساع ما يفرتض أنه متأثر به؛ ألن   عملية اإلصغاء
، وهذا ما مينحها األمهية الكبرية بالنسبة حلضور املتلقي ووجوده يف العملية 5«من األمساع حمل النواظر من األبصار

 التواصلية
وإّن ما جيمع بني الكلمتني اإللقاء من طرف املبدع واالستماع من طرف اجلمهور السياق املباشر ما جيسد 

ي املواجهة املباشرة أين حيضر الصوت والسَّماع حبيث يعمل أحد أهم مظاهر اخلطاب الشفاهي وخصائصه، وه
حسن الّسماع هو »األول على خلق ما ميكن أن يسحب الثاين إىل دائرته فيلقي إليه الّسمع ويصغي إليه؛ ألن 

                                                           
 . 16فاروق سعد، فن اإللقاء العريب، ص.د -1
 .66املرجع نفسه، ص -2
 . 404، ص(مسع)، مادة(2)ابن منظور، لسان العرب، ج  -3

4 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Dictionary of Current English Sixth Edition, p:783. 
  .101حممد املبارك، استقبال النص عند العرب، ص . د -5
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فيشيع ، ففي الّسماع ما يسّمع به 1«امليزة أو الصفة احملّببة اليت حتفظ ملتلقي الشعر شخصيته وتدعم توازنه الثقايف
 .2ويُتكلم به وكّل ما تلذذت األذن بسماعه من صوت حسن وهو مرتبط بالغناء

وهذا ما خيّول للصوت أن يكون طاقة افصاحية تعبريية حتتاج إىل مستقبل ذكي يف التمييز والفرز؛  
لدى ، فكانت األذن بواسطة الّسمع هلا من هاته املهمات ما هلا إليقاظ الشعور 3«فالصوت هو آلة اللفظ»

﴿إّن الّسمع والبصر والفؤاد :املستقبل، ولذلك ال نستغرب احتالله حّيزا هاما يف النص القرآين الكرمي يف قوله تعاىل
، فكان التقدمي عن البصر والقلب، وهو األمر الذي جعل ابن خلدون يطلق عليه 4كلُّ أولئك كان عنه مسؤوال﴾

إلنسان العريب أذنا موسيقية تزن الكالم فتقّوم معوّجه، وتطرب والفطرة اإلهلية منحت ا»سيد امللكات اللسانية، 
 .، وهذا ما يأيت عن طريق الدربة بالرتكيز يف االستماع ووضوح الصوت5«للمستقيم احلسن منه

األمر الذي دفع حيوية أسواق العرب ونشاط اجملالس األدبية يف أوجه ملا تعلق األمر بإلقاء الشعر،  
عوا إىل التنافس يف جتويد إبداعهم الشعري وحسن إلقائه لتستسيغه اآلذان وتطرب جلميل وبدورهم الشعراء تسار 

البد من مالحظة، وهي أن غناء الشعر بشكل نشيد أو أغنية يتطلب الصوت اجلميل باملفهوم »إيقاعه؛ ألنه 
ميثل له اجلانب احلّسي  ، وما جيب أن يتوفر عند الشاعر من أداء6«املوسيقي وهو ال يتوفر إال عند قلة من الناس

امللموس لنصه الشعري؛ ألنه صاحب النص ويكون من فمه أجود وأحسن؛ ألن التاج هبي ويف رأس امللوك أهبى 
 .   على حّد قولة اجلاحظ

وهذا ما نرجحه للمولديات النبوية الزيانية اليت حتتاج إىل عملية اإللقاء؛ ألن هناك خصائص أثبتت عناصر 
ربطته بعملية التلقي، ولذلك ستجدنا نركز يف الدراسة على أمر املولديات وعالقتها بقضية اخلطاب الشفاهي و 

مبا أهنا أتاحت اجلو الذي من خالله ستتدخل القراءة النقدية وتبحث عن هاته ( االستماع)اإللقاء والتلقي 
شريف الذي كان يقيمه السلطان العناصر اليت حققت لنا مجالية االستجابة، وهو مشهد االحتفال باملولد النبوي ال

يف حضرة سيد املرسلني، ومدح حضرته بتسخري فين مناسب  أبو محو موسى الزياين قرابة واحد وثالثني سنة
ومقتضيات طبيعة الّسياق واملقام الذي سيجسد فيه مجالية اإللقاء وتعبئة املعاين باحلركة وحيوية املوقف الذي 

 .يعيشه كلٌّ من املبدع واملتلقي

                                                           
  . 101املرجع نفسه، ص  -1
 .402، ص(2)ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 .21،  ص (1)اجلاحظ، البيان والتبيني،ج  -3
  .12سورة اإلسراء، اآلية  -4
ليمية، رشيد بن قسمية، أمهية دراسة اإليقاع يف مقاربة النصوص الشعرية، جملة دراسات أدبية، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التع -5

  .24، ص(1)ه، ع1416ربيع األول  - 6011فيفري
 .66وق سعد، فن اإللقاء العريب ، صفار .د -6
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وهو املشافهة اليت عرفها الشعر العريب يف القدمي؛  ،وهاته املواجهة املباشرة حّية تضعنا أمام مصطلح آخر
،  وهذا ما ثبت عن العرب وكيف كانت األحاديث تتناقل بينهم شفاهة؛ ألن 1«املخاطبة من فيك إىل فيه»ألهنا 

يف حاالت عّدة على وسيط بشري آخر؛ مرشد ما مييز التواصل يف البلدان ذات حضارة شفوية هو كونه يعتمد »
، وقد كانت من القنوات األساسية 2«إخل...أو معلم أحد األقرباء، شيخ القبيلة، زجال أو قّصاص أو راوي

لالتصال عند العرب يف العصر اجلاهلي؛ حيث كانت البديهة واالرجتال يف اإللقاء حسب ما رآه اجلاحظ يف بيانه 
عاصرة اليت عنيت بالنظرية الشفاهية مع جيمز مونرو ورأت أن جمال تطبيقها املناسب هو وما أثبتته الدراسات امل

النص الشعري اجلاهلي؛ وأّكدها كل من باري ولورد ومها يوضحان أن الشاعر يعتمد يف إنتاجه على قوالب 
 .  صياغية تسهم يف تبليغ الرسالة واستقباهلا من طرف املتلقي املستمع

 يات ومناسبتها لّسمات املشافهة إلقاء املولد -2
وعليه فإن الثقافة اجلاهلية ارتبطت بنظام الشفاهية خاصة وما تعلق برواية األشعار وحفظها وإلقائها مث 
وظهرت مالحمها حىت مع العصر اإلسالمي رغم ما كان فيه من استخدام للكتابة السيما ما ارتبط بتالوة القرآن 

النبوية وحفظها، وكل ما انتقل إلينا عّب الكتابة ما هو إال صورة من الشفاهة؛  ومساعه وحفظه ورواية األحاديث
باإليقاع الصويت والغناء حيث نظمت العرب الشعر على التناسب بني األصوات املتحركة »حيث ارتبطت ميزهتا 

بطت نشأة الشعر ؛ فاعتمدوا لنقله على الّسمع ولذلك ارت3«...واألصوات الساكنة كما تغنت به يف حذاء اإلبل
بكل خاصية تناسبه؛ حبيث ارتبط واستمر هذا التقليد إلنشاد الشعر يف األسواق ومع بالطات األمراء والوزراء 

 .على مدار تاريخ القصيدة العربية
وهي الصورة اليت تستمر  متجسدة مع املولديات وإنشادها يف ظروف مغربية جزائرية زيانية مغايرة مبناسبة 

، الذي حاول فيه الّسلطان أبو محو موسى الزياين أن يصنع له كل ما من شأنه أن م مولد النيباالحتفال بيو 
ينجح نظرية االستجابة اجلمالية كما رأينا هذا سابقا من حمفزات استدعتها ظروف االحتفال، ويساعد القراءة 

كلة هلاته اجلمالية؛ وهي ثنائية اإللقاء النقدية على استخراج مجالية التلقي انطالقا من أهم العناصر األساسية املش
والّسماع، وسنثبت هذا من خالل ما ألقي من مولديات للّسلطان وشعراء كثر نبني فيها خصائص النص 

 .  الشفاهي ومسامهته يف فتح جمال التلقي هلذا املشهد االحتفايل
 
 
 

                                                           
  .125، (2)، ج(شفه)ابن منظور، مادة  -1
 .11، مقال امللحمة األدبية وقوة الكلم، ص (مقابات ونصوص)احلاج بنمومن، الشعر الشفاهي باملغرب -2
 . 21، ص(د،ط)، (د،ت)،6000مجيل عبد احلميد، البالغة واالتصال، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، . د -3



 النبوية القارئ وخصوصية املولديات                                                  األولالفصـل 
 

 
873 

ا رأينا من ظروف املشهد ومما جتدر اإلشارة إليه أّن املولديات نظمت كتابة ولكّن إلقاءها حسب م
فضاء سلميا للتساكن االجتماعي » االحتفايل كان إلقاء شفاهيا؛ أي بتواصل شفوي الذي شّكل عّب التاريخ 

استطاع اإلنسان تدرجييا أن ميّدد من اّتساع رقعة ذلك الفضاء، وأن يشّد اخلناق باملقابل على دائرة النزاعات 
 .ا لتصل الرسالة بشكل أوضح وأسرع وتثبت، فكان وضعا حيتاج فيه إليه1«والعنف

فعل التواصل »أساسا للتواصل، وهو  oralityولذلك سنعاملها معاملة النص الشفاهي الذي يتخذ املشافهة  
، وهلا مساهتا اليت على أساسها منّيز بني النص الشفاهي والنص 2«التلقي الشفوي املباشر يقابله فعل االستماع أو

طرفا  -العالمة اللغوية -قناة االتصال:]اته السمات اليت على إثرها حيدث التمييز يفاملكتوب، ونستجلي ه
 [.حاسة التلقي -االتصال

ونبدأ أوال مع قناة االتصال اليت تتمثل يف اخلطاب الشفاهي باملشافهة على عكس اخلطاب الكتايب الذي 
هي تتحدد يف الصوت الذي يتصف بالتتابع الزمين يتميز بالكتابة، وبالتايل فإن العالمة اللغوية يف اخلطاب الشفا

وغري قابل لالسرتجاع وال يوجد فيه انقطاع بينما يف اخلطاب الكتايب فيتحدد يف اخلط أين يكون التتابع فيه زمانيا 
 .وقابال لالسرتجاع واالستدبار؛ ألنه مثبت ويضمن له البقاء املادي، وهذا ما يفتقر إليه االتصال الشفوي

فا االتصال فما تتطلبه خاصية الشفاهة بناء على ذلك حضورمها أثناء عملية التواصل؛ فال بد من وأما طر 
، وهذا ما ال يشرتط يف (وجها لوجه)حضور كّل من املرسل واملستقبل، وذلك أثناء عملية االتصال التبليغي

 .االتصال الكتايب فإنه حتتاج إىل خاصية احلضور والغياب معا وبشكل متبادل
اللسان مقصور على القريب واحلاضر والقلم مطلق يف الشاهد »قد أّكد هذه احلقيقة اجلاحظ يف بيانه و  

والغائب وهو للغائب احلائن مثله للقائم الراهن، والكتاب يُقرأ بكل مكان ويُدرس يف كل زمان والّلسان ال يعدو 
ص يكون حاضرا وهو األمر الذي يستدعي ، وعليه فإن املستفيد من مضمون الن3«سامعه وال يتجاوزه إىل غريه

 .وحدة الفضائني الزماين واملكاين أثناء االتصال الشفاهي
وفيهما تشرتك خاصية اإلرسال واالستقبال يف فضاء واحد، ما جيسد وحدة اإلطار املرجعي اللغوي الذي  

وط تشكل العملية التبليغية يضمن لنا التوازن بني الطرفني الذي يهّيئ ظاهرة االرتداد اليت تتعلق بتحقق شر 
 .واالستجابة اجلمالية

أما عن اإلرسال الكتايب فإن تبادل احلضور والغياب يكمن حسب تصور الدكتور عبد احلميد مجيل يف أن 
القارئ يف هذا النوع من االتصال عادة ما يكون غائبا عندما يكتب الكاتب يف حالة حضوره، بينما يغيب 

ئ، ويقصد هنا احلضور املادي، ألن احلضور املتخييل وهو القارئ الضمين يكون أثناء الكاتب عندما يقرأ القار 
 .    عملية االبداع وهو أمر يهم مجالية التلقي

                                                           
 .14، مقال امللحمة األدبية وقوة الكلم، ص (مقابات ونصوص)احلاج بنمومن، الشعر الشفاهي باملغرب -1

2 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary,Dictionary of Current English Sixth Edition, p:1292. 
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وما يهمنا يف هذا املوضع من الدراسة  االتصال الشفاهة الذي يقتضي استدعاء حضور امللقي الصوت 
حاسة » ى هذا األخري أن يستحضر حاسة التلقي السمعية ألهناوغريها من السمات اليت تستقطب مجهوره وعل

تلقي الصوت، والبصر حاسة تلقي اخلط، وختتلف هاتان احلاستان يف طريقة التلقي واإلدراك، فبينما التلقي 
، وهذا اإلقرتاب يضمن له أن 1«البصري يقتضي ابتعادا عن الصورة فإن التلقي الّسمعي يقتضي اقرتابا من الصوت

ع قدر اإلمكان الصوت باعتباره العنصر األساسي يف عملية اإللقاء، وحىت البصر فإنه يف العملية التواصلية جيم
باليد وبالرأس وبالعني واحلاجب واملنكب »حاضر كذلك من خالل الداللة باحلركات املتمثلة يف اإلشارة اليت هي 

اليت تعتّب مكملة كاحلركة لليد وهّز الرأس وغريها  ؛ وهذا داللة على أمهية احلواس األخرى2«إذا تباعد الشخصان
 .   من احلركات اليت متّيز األداء

ولكن البد أن نتنّبه ألمر مهم هنا بالنسبة للمولديات أهنا نظمت فأخذت شكل النص الكتايب قبل    
ص الشفاهي، إلقائها وبعده ما جعلها يف وقت معني وهو زمن اإللقاء يف االحتفال أن تأخذ بعض صفات الن

وهذا ما يدفعنا للقول أهنا جتمع بني خصائص النصني وأهنا تشبه إىل حدٍّ ما خصائص الشعر اجلاهلي يف إلقائه 
فقط أن يف نظمه نظم شفاهة وتناقله العرب شفاهة وكانت صورة التلقي مسعية مث حتول بعد كتابته إىل نص كتايب 

، وهي املالحظة اليت بدت مالحمها على النص املدحي يستحضر فيه حاسة البصر حيث يتحول الصوت إىل خط
 .واملولديات النبوية ألهنا تتميز بطابع اإللقاء واإلنشاد

فقد توفرت للمولديات النبوية شروط العملية التبليغية من خالل اإللقاء ألن ظروف االحتفال اقتضت 
لية التواصل والتبليغ واالستجابة من خالل املواجهة واالتصال املباشر يف حضور كل العناصر املساعدة حلصول عم

إخل، وهو األمر الذي استحضر الشفاهة وما تؤكده لنا املصادر التارخيية، ومنها ...عنصر الزمان واملكان والسياق
 .اطلعنا على هاته النصوص املدحية فتحولت من النص الشفاهي إىل النص الكتايب

جيب أن نتنبه إىل أنه قد يتحول الصوت إىل خط ومن مث »قول والدكتور مجيل عبد احلميد ينبهنا لذلك في 
يكون التلقي بصريا ويف هذه احلالة ما أرسل املتكلم رسالة صوتية تلقاها املتلقي بالضرورة مسعيا، مث يقوم هذا 

ون املتلقي بإرساهلا كتابة فتلقاها  متلق آخر بالضرورة بصريا ومثال ذلك التلقي البصري لنص شعري جاهلي مد
، وهذا ما حيدث لنا كمتلقني بصريا للمدائح النبوية هلاته النصوص مث تنشد يف املساجد 3«هو أساسه شفاهي

 .، وتنشد كأناشيد دينية فيتطلب األمر متلقني مسعيا(احلضرة)
                                                           

 .25لبالغة واالتصال، صمجيل عبد احلميد، ا .د -1
 .22، ص (1)اجلاحظ، البيان والتبيني،ج  -2
  .141مجيل عبد احلميد، البالغة واالتصال، ص.د -3

 (   =الكتابة)يف اإلرسال  (غائب)القــارئ    + (حاضر)املبدع 

 (حاضر)القـارئ    + (غائب)املبدع  = (القراءة)يف االستقبال 
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وإن ما يقرب بني النصني اجلاهلي واملولدي الشفاهة يف اإللقاء أما ما تبقى فإن املولديات تعتّب نصا   
بيا، وسيتوضح ذلك يف املخطط التايل الذي يبني كيف يتحول الصوت إىل اخلط فتتغري وجهة املتلقي من كتا

مسعية إىل بصرية، وهذا يف اإلرسال األول أما الثاين فيحدث العكس فاخلط يتحول إىل صوت يف اإلرسال الثاين 
 .  وتكون صورة املتلقي مسعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتمايز خصائص املدائح النبوية من أول إلقاء إىل آخر ( مسعي-بصري)و( بصري-مسعي)وما بني اإلرسالني 
( بصري-مسعي )نقطة يف اإلرسال الثاين وهي الصوت املتمثل يف اإلنشاد، واملالحظ أن خصائص اإلرسال األول 

ة يف احلركات غنية لكون العالمة اللغوية املتلقاة متنوعة يف شكل عالمات لغوية متمثلة يف الصوت، وغري لغوي
 . واإلمياءات
وحىت نوضح الصورة أكثر فإنه سنتعامل مع املولديات أثناء إلقائها يف املشهد االحتفايل تعامل النص     

الشفاهي على أساس ما يرتبط بطبيعة الدراسة يف شأن القارئ واملولديات فالعّبة بأول التقائه هبا واتصاله، وهو 
د نقاط حيتفظ هبا هذا النوع من االتصال لنفسه؛  حيث تّبز صورة االرسال اتصال شفاهي، ما جيعلنا نقف عن

، وعليه تتوضح مميزات التلقي وحضور السياق اخلارجي واآلداء الصويت والعالمات غري اللغوية  (مسعي بصري)
 .كمنطلقات مساعدة على التواصل والتبليغ

يتشارك فيها كّل من الشاعر واملتلقي وهذا ما يتمثل السياق اخلارجي يف الظروف اليت حتيط بالنص واليت 
من شأنه أن حيدث توازنا بينهما ووحيقق االرتداد النصي والصدى املنتظر بينهما؛ ألن األمر ال يتوقف عند جمرد 

 النظم فحسب بل ال بد من أن ينسجم مع املوقف الذي على أساسه ينظم النص الشعري ويُلقى
يصدر عن شخص حقيقي حي إىل شخص أو أشخاص »به القول املنطوقوالسياق هو املنطلق الذي يتطل 

، متاما ما  1«آخرين حقيقني أحياء يف حلظة زمنية بعينها يف موقف حقيقي يتضمن دائما ما يتجاوز جمرد الكلمات
باقي كان حيدث مع إلقاء املولديات النبوية يف املشهد االحتفايل، واملوقف الذي جتسد مع أيب محو موسى الزياين و 
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 صوت   خــــــــــط

 تلقي مسعي

 اللــــسان

 ريـــي بصـــــتلق

 خـــــــط  صوت 

 مسعــــــــــــي  يـــــــــــــــــــتلق تلقي بصري

 قلــــــــــم
 حتول النص من الشفاهة إىل الكتابة

 -اإلرسال األول  -
 

 شفاهةإىل ال كتابةحتول النص من ال
 -اإلرسال الثاين -
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الشعراء وهم يلقون مولدياهتم يف حلظة زمنية يشاركهم فيها اجلمهور متشاركني يف موقف واحد وهو االحتفال 
باملولد النبوي، وهذا من ميزات االتصال الشفاهي غري االتصال الكتايب الذي يتطلب وجود سياق النص 

قد الّسياق، ولذلك سنتعامل مع املولديات الزيانية الستقالليته ألن القول املنطوق إذا حتول إىل كالم كتايب فإنه يف
 .تعامال شفاهيا حىت نتبني خاصية التلقي وما الشروط اليت توفرت لتجسد مساهتا وخصائصها وفق نظرية التلقي

أما عن األداء الصويت فمن متطلبات القول املنطوق؛ فعُلوُّه واخنفاضه وتوظيفه للنّب احلزين أو احلماسي 
اليب يتطلبها املعىن، وهو األمر الذي يفقده االتصال الكتايب ويعوضه بعالمات الرتقيم ولكنها ال تقوم والتنغيم أس

مقام اآلداء الصويت، ولو رجعنا إىل املولديات النبوية لنجد ما يدل على املخاطبة املباشرة وجيسد حاجة الشعراء 
 .ملثل هاته األساليب وهو يلقون مولدياهتم

لعالمات غري اللغوية مهمة يف هذا املقام وحيتاج هلا بشكل تقتضيه ضرورة اإللقاء وتوصيل ولذلك جتد أن ا 
فالنشاط »املعاين للمتلقي، وتتمثل يف احلركات واإلمياءات واإلشارات كهز الرأس وحتريك اليدين والتأرجح وغريها؛ 

ي لكنه أمر طبيعي ال ميكنه جتنبه  اجلسدي الذي يتعدى جمرد النطق ليس عارضا أو احتياال يف التواصل الشفاه
كذلك يعّد سكون اجلسم التام ذات أمهية بالغة حبد ذاته عند التعبري الشفاهي هي خصوصا عندما جيري هذا 

 .، وهذا ما عمد إليه شاعر املولديات يف املشهد االحتفايل ألجل استقطاب اجلمهور1«التعبري أمام اجلمهور
 ديات النبويةاملوليف مسات الّنص الشفاهي  -3

حىت نّبر تعاملنا مع املولديات على أساس إلقائها الشفاهي وتلقيها األول الذي متثل يف الّسماع مع 
اجلمهور، فإنه سنفصل يف مسألة الشفاهة عند املولديات انطالقا من اخلصائص الكّبى اليت يتميز هبا النص 

اليت التقينا هبا يف الالحتفاالت بامللود النبوي الشريف،  الشفاهي حماولني إثبات ذلك يف النصوص املولدية الزيانية
 .من خالل ميزات أخرى سنستعريها من الثقافة الشفاهية اليت اهتم بالبحث عن خصائصها الباحث والرتج أونج

، اليت أّكد فيها املميزات اليت ينماز هبا النص الشفاهي "الشفاهية والكتابية"وهذا ما سنتباحثه يف دراسته 
ى النص الكتايب من خالل ما تتميز به الثقافة الشفاهية، ومبا أنه ميكن أن يتحول النص من الكتابة إىل عل

الشفاهة إىل الكتابة كما رأينا سابقا مع الدكتور مجيل عبد احلميد، فإن املولديات وهي تلقى جتمع بني خصائص 
األول على اجلمهور يف املشهد االحتفايل باملولد النصني الكتايب والشفاهي، ولطابع الذي حيكمها أثناء اإللقاء 

النبوي هو الشفاهة، وذلك من خالل اإللقاء وعالقته مبا مييز صيغها وأساليبها اليت تتجسد مظاهرها وتعمل تقوية 
 .الذاكرة

ستنا وهذا انطالقا من الديناميات النفسية للثقافات الشفاهية، وهنا فإنه ال بد من  االستعانة مبا خيدم درا 
يف البحث عن املشرتك بني املولديات النبوية والثقافة الشفاهية، ونتبني ذلك حبضور املتلقي وعالقته يف الكشف 

مب نفسر بقاء املدائح النبوية مبا فيها : عن هاته املشرتكات بينهما، وسننطلق يف البحث عن ذلك من السؤال التايل
تفظ هبا حمفوظة وباقية على مّر الزمان واختالف املكان؟                   املولديات يف ذهن املتلقي؟ وما الذي جيعله حي

                                                           
 .115املرجع نفسه، ص  -1
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على الثقافة الشفاهية، باحثا عن كيفة تذكر األشخاص يف الثقافة الشفاهية، " والرتج"وهو اإلشكال الذي طرحه 
تساعد يف ، وهذا يعىن أن هناك صيغا وأساليب "أنت تعرف ما ميكنك تذكره" موضحا ذلك بدءا من منطلق 

 .تقوية الذاكرة فتعمل على حفظها مباشرة
وما يعرف عن خصائص املدائح النبوية اليت تنماز هبا عن بقية األغراض الشعرية إظهار الشاعر احلّب  

وذكر سريته ومعجزاته ومشاعر الشوق واحلنني والتقصري وغفران الذنوب وطلب الشفاعة وصيغة التوسل  للنيب
، جيعلها يف صورة دائمة التكرار وقابلة أن حيتفظ هبا يف الذاكرة السيما حني يتعلق األمر والتصلية على النيب

 .بسرية املصطفى ومعجزاته اليت يدركها أي إنسان مسلم
أما إذا ركزنا على خصائص بناء املضمون والشكل للمولديات، فإّن الذي تنفرد هبما حىت على املديح 

ا يدركها املتلقي مبجرد إلتقائه بالنص سواء أكان شفاهيا أم كتابيا، وهذا ما النبوي جيعلها تأخذ صورة خاصة هب
والسلطان احلاكم، وهو  أدركه الشعراء واتفقوا على نظمه بصورة ختص بناء النص املولدي من تقدمي ومدح للنيب

املولديات النبوية  خمطط بنائي سيستوعبه اجلمهور على مدار السنوات اليت يكتسب فيها خّبة ختص ما تنماز به
وهي تلقى أمامه وحبضوره، ومتكنه من تشكيل مرجعيات ترتاكم عنده مبا مييز هذا النوع الشعري عن غريه، وهبا 

 .يستطيع أن يرسخها يف ذاكرته ويتذكرها
فكلمات الثقافة الشفاهية أصوات وعلى أصحاهبا أن يتحكموا يف عمليات تفكريهم ويف أمناط التعبري، 

دور املتلقي أن يكون على استعداد يف حلظة التلقي ليستقبل تلك األصوات، وهو أمر ضروري بالنسبة  وعلية فإن
 .ملا يستحضر ما ألقي عليه وأن يتذكر ما ميكنه تذكره ويستطيع إحضارها

على عكس الكتابة فإهنا توفر ما ميكن تذكره يف صورة مكتوبة، أما بالنسبة للثقافة الشفاهية فال يوجد 
ا نصوص تعني على التذكر ولديها سياق حّي على املباشر، وهذا اإلشكال الذي طرح يف مسألة احلفظ لديه

واالحتفاظ، وما خطته لتجميع مادة منظمة للتذكر؟ وجنيب بسؤال آخر ما الذي ميكن أن تعرفه هاته الثقافة 
أن نطرحه مع املولديات،  بشكل منظم حىت تساعد متلقيها على االستيعاب واحلفظ؟ وهو السؤال الذي ميكن

وما خطة الشاعر يف نظم نصه املولدي؟ وما طريقة إلقائه للجمهور حىت يكونا على درجة عالية من االتزان 
 والتوازن فيما بينهما؟ 
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 نظام الصيغ والرتاكيب يف النص املولدي . أ
حتتاج إىل خماطب مستمع؛ ألنه  من تداعيات الثقافة الشفاهية خاصية االستعادة  والتذكر واالحتفاظ فإهنا 

يعتّب جوهريا يف هاته العملية، والفكرها املتصل حيتاج إىل وجود تواصل بني متحاورين أو أكثر؛ فاملستمع يف هذه 
احلالة متحفز للتذكر والتفكري، والوسائل املعينة على االستعادة مثل العصي واحلرز والعالمات غري اللغوية مثل 

 .وغريها مما رأيناه من خصوصية املكان يف املشهد االحتفايل هلا أثرها يف ذلك احلركات واإلمياءات
باإلضافة إىل العالمات اللغوية اليت متكن بدورها املستمع أن يتذكر ما ميكن تذكره كحيلة فنية يهتدي  

تثري انتباه املتلقي  إليها املبدع يف نصه الشعري يف نظمه ظاهرة التكرار وأساليب النداء وغريها من األدوات اليت
 .واملكانة اليت خّصه هللا هبا أثناء اإللقاء وتسخريها لتّبز  مجالية املدح النبوي وجتسد عظمة النيب

لكي حتل مشكلة االحتفاظ »وحىت حتّل مشكلة االحتفاظ والتذكر واالسرتجاع يشرح والرتج مطوال يف قوله 
فّعال أن تقوم بعملية التفكري نفسها داخل أمناط حافزة للتذكر  بالتفكري املعّّب عنه لفظيا واستعادته على حنو

صيغت بصورة قابلة للتكرار الشفاهي وينبغي أن يأيت تفكريك إىل الوجود إما يف أمناط ثقيلة اإليقاع متوازنة أو يف 
خرى مجل متكررة أو متعارضة أو يف كلمات متجانسة احلروف األوىل أو مسجوعة أو يف عبارات وصفية أو أ

أو يف األمثال اليت يسمعها املرء باستمرار وترد على الذهن ... قائمة على الصيغة أو يف وحدات موضوعية ثابتة
بسهولة وقد صيغت هي نفسها على حنو قابل للحفظ والتذكر السهل أو يف أشكال أخرى حافزة للتذكر؛ فالفكر 

، وهذا ما يعتّب حمفزا للذاكرة 1«تركيب اجلملة نفسه اجلاد جمدول مع نظم الذاكرة واحلاجة احلافزة للتذكر تقرر
 .وسهولة التذكر، وهي قضية املبدع حىت تنجح هاته العملية مع املتلقي

وهلاته املقولة تفصيل وحبث يف طبيعة الصيغ املساعدة يف عملية التذكر واالسرتجاع، ليساعد اجلمهور على 
عادته بشكل منظم وفعال ال يوجد به خلل ونسيان، وهذا ما ذلك وحيل مشكلة التفكري املعّّب عنه لفظا واست

 :يتمثل يف توظيف ما يساعد على ذلك يف
 .القيام بعملية التفكري نفسها .1
 .أمناط قابلة للتكرار الشفاهي اجلماعي .2
 .أمناط ثقيلة اإليقاع متوازنة .3
 .أمناط يف مجل متكررة أو متعارضة .4
 .مسجوعةأمناط يف كلمات متجانسة احلروف األوىل أو  .2
 .أمناط عبارات وصفية أو أخرى قائمة على الصيغة أو يف وحدات موضوعية ثابتة .4

وما يالحظ على هاته األمناط أهنا تكون جاهزة أو توجد مصادفة مطبوعة وميكن ذلك ولكن من اخلطط 
كما تقوم  تحققتساعد على ال»اليت يسري عليها الشاعر أنه البد من العمل على أن توضع األمناط جاهزة ألهنا 
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، مما يعّزز جتلي 1«بوظيفة العوامل املساعدة على التذكر ومن مث تدور التعبريات اجلاهزة على أفواه اجلميع وآذاهنم
مالمح التلقي اليت تتوقف على مهام املتلقي يف استغالل هاته السمات واخلصائص يف النص الشفاهي حىت يقوم 

 .بوظيفة االستجابة والتلقي
ملنا يف صيغ املولديات النبوية فإهنا جتسد وظيفة االسرتجاع والتذكر عند املتلقي، فإن كانت تلقى وإذا ما تأ

يف كّل موسم احتفايل بذكرى املولد النبوي الشريف، فإن ذلك كفيل بتعود اجلمهور على الصورة اليت تبىن عليها 
االحتفايل؛ حيث تعاد األفكار اليت تتعلق املولدية النبوية عّب ثالث حمطات يف كل سنة تلقى فيها يف املشهد 

مبواضيع املولديات النبوية، ويف كل موسم يقوم الشعراء بعملية التفكري نفسها داخل أمناط صيغية حمفزة لعملية 
 .التذكري

ويف كل حمطة ما مييزها من الصيغ حسب مقتضيات الّسياق؛ فهناك أمناط تعبريية خاصة تتكرر يف كّل  
طة األوىل املتمثلة يف التقدمي جتد الشاعر يقدم باملقدمات الطللية والغزلية وصيغها معروفة باإلضافة حمطة، ففي احمل

احملطة الثانية تتوضح الصيغ املتداولة واليت تتصل بسرية الرسول من  إىل املقدمة احملمدية، ويف مدح الرسول
دته فإنه ويف كل مولدية تتجسد تلك الصيغ اخلاصة صفاته اخللقية واخلُلقية وحىت املعجزات املتعلقة بعالمات وال

ومعجزات الطفولة يف حادثة شق الصدر ويف حنني اجلذع ويف ... خبت نار فارس -مثل تضعضع إيوان كسرى
معجزة اإلسراء واملعراج وغريها، أضف إىل ذلك يف صيغة التصلية اليت جتسد هذا املبدأ اليت تكاد تتكرر صيغتها يف 

 . ت واملدائح النبوية عمومامعظم املولديا
أما عن احملطة الثالثة يف مدح السلطان الذي أشادوا به بصيغ متشاهبة تقريبا خاصة يف إقامته لالحتفال 
باملولد النبوي، وهي صيغ مجاعية متواجدة على الدوام وتعرف يف املدائح النبوية وهي املسؤولة عن تشكل مادة 

 .ال تتحدد وجهته يف ذلكفكر املادح هلذا املوضوع وبدوهنا 
وهي تلخص كل ما ميكن أن يقال عن اجملهود الفين للشاعر حىت يستقطب مجهوره وحىت يضمن لتفكريه  

املتمثل يف مدح املصطفى االحتفاظ والبقاء واخللود وإعادته على حنو فّعال، وهذا أن حيدث ضمن أمناط حمفزة 
 .لة للتوضيحللتذكر ولعلمية اخللود سنفصل فيها أكثر يف جدو 

إذن سنخصص احلديث عن املولديات الزيانية انطالقا من هاته النقاط اليت تشرتك فيها والشعر الشفوي،  
وسنركز على مقوالت النظرية الشفوية اليت تعىن بسمات الشفوية خصائصها للنص األديب، وهي دراسات طبقت 

شفاهة وعرف بالشفاهة عموما، مع الرتكيز على كل مبادئها على الشعر العريب اجلاهلي والذي نظم شفاهة وألقي 
 .ما يتعلق جبمالية التلقي

ويف دراسة هلما عن الدور الذي تقوم به مثل هاته الصيغ  يف التذكري واالسرتجاع قام كّل من ميلمان باري 
اكتشفا أن  وألّبت لورد يف البحث عن طريقة النظم الشفوي وتطبيق النظرية الشفوية على اخلطاب الشعري؛ حيث

هناك طرق فنية مميزة للشعر الشفوي، وقد اعتمدها الشفويون لنظم شعر منتظم بدءا من حماوالت باري وفكرة 
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أن » القالب الصياغي على الشعر امللحمي الشفوي هلومر مّبزا أن له تقليدا حّيا لنظمه حمافظا عليه متوصال إىل 
؛ وهذا يعود لكيفية النظم وطريقة توصيلها 1«املكتوب الشعر املنظوم شفويا مميز وبشكل واضح عن الشعر

 .  للجمهور والقارئ، فإهنا ختتلف اختالفا كبريا
أّن الشاعر الذي يعرف القراءة والكتابة يف كّل عصر »ويوضح هذا األمر مقرا بالفرق بني الّنصني ومّبّرا   

ها احملدد، وعالوة عن ذلك فإن مجهوره وثقافة كان له وقت لكي حيكم ويهذب أفكاره قبل أن يدوهنا يف شكل
، فزمن النظم يف النص الكتايب أطول حيتاج فيه إىل التنقيح والتصحيح وهتذيب األفكار والقارئ 2«القارئ بعيد عنه

 . عنه بعيد، بينما زمن الّنص الشفوي فوري وآين ويف حلظته مع مجهوره
بني النصني، فإذا ما جئنا من ناحية االستعداد  ولذلك جتد الوضعية اليت يتم فيها نظم املولديات جتمع

والتحضري للمولديات النبوية عند الشعراء الزيانيني لالحتفال باملولد النبوي الشريف، فإن وضعيتها تناسب النص 
الكتايب؛ ألن ذلك أنسب يف قضية النظم والتنقيح وهتذيب األلفاظ ليصل هبا إىل صورهتا النهائية اليت يليق هبا 

يف مدحه وملقابلة اجلمهور والسلطان، وما أخّبتنا به املصادر التارخيية أن شعراء املولديات النبوية   م النيبملقا
كانوا يضعون يف حسباهنم قضية التجديد وأنه ال ميكن التكرار واإلعادة ألن هناك مجهور ينتظر اجلديد ولديه أفق 

ة هبذا النوع من الشعر، وحىت إذا كان هناك تكرار على انتظار البد من أن تتحقق له بعدما شّكل مرجعية خاص
 .أساس اهليكلة البنائية للمولديات النبوية ولكن يف إطار نفس الشاعر التجديدي

وإذا جئنا ملسألة إلقاء املولديات، فإن سياقها يقرتب من سياق الّنص الشفوي الذي ينظم ساعة احلدث  
أن الشاعر »وضع باجلمهور املتلقي فإهنما يوضحان النظم الشفوي مؤكدان واألداء الفعلي له السيما إذا ارتبط ال

الشفوي ينظم خالل حدث األداء الفعلي أي أن نقول إنه يرجتل والبد أنه حقا عمل ذلك بسرعة جدا إذ كان 
ظم ة بني النّ راك، وخاصية االستبقاء املباشرة هاته هي اليت تعزز الشّ 3«عليه أن يستبقي اجلمهور الواقف فورا أمامه

ألن هناك  ؛ظم الكتايب واالستعداد إال أن الشاعر يف املشهد االحتفايل يرتجل اإللقاءالشفوي واملولديات، ورغم النّ 
 . استبقائهمجهورا أمامه البد له من أوادت لغوية وغري لغوية ليحقق أمر 

من أدوات العطاء الفين من خالل  وحىت يقوم الشاعر بعملية االستبقاء والتذكر واالسرتجاع، فإنه البد له 
مستودع من القوالب الصياغية اليت متكن منها ونظمها بشكل سريع وهذا إلنتاج أبيات شعر منتظمة وبلغة خاصة 

جمموعة كلمات توظفت بانتظام حسب »هلا قوالب صياغية تعتّب وحدى صغرى ومنفصلة، يعرفها باري على أهنا 
، هاته القوالب اليت يشرتك فيها الشعراء كمواد ثراتية أو 4«ة رئيسية معطاةنفس الشروط الوزنية لتعّب عن فكر 

                                                           
، (1)فضل بن عبد هللا العماري، منشورات دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم، ط. د:جيمز مونرو، النظم الشفوي يف الشعر اجلاهلي، تر -1
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 .62املرجع نفسه، ص  -2
 .62املرجع نفسه، ص -3
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وصفية قارة ينطلق منها شعراء املولديات النبوية ألجل فكرة رئيسة مشرتكة بينهم، وهلا قداستها الدينية يف نفوسهم 
 .  ونفس اجلمهور وهي مدح النيب 

سبة ذاهتا جتعله يتحكم يف خمزون القوالب الصياغية اليت هلا وعّب األيام فإن جتربة الشاعر املتكررة يف املنا
مهام كبرية فيما يشأ التعبري عنه، وتكرار هاته العبارات أو الرتاكيب الصياغية يف شكله اإليقاعي هو ما يبني لنا أن 

صيغ حسب هاته القصيدة نظمت شفاهة وافتقارها لذلك يعلن أصلها املكتوب؛ وظاهرة التكرار يف العبارات وال
الشكل اإليقاعي متيز القوالب الصياغية اليت تعّّب عن مضامني املولديات النبوية رغم أهنا مكتوبة وحمّضر هلا ولكن 
األمر الذي يفسر توظيف هاته القوالب اليت ختّص القصيدة الشفوية يف املولديات مسألة إلقائها وربط ذلك بقضية 

جلمهور وهو إلقاء حّي يفرتض تواجد الطرفني يف العملية التواصلية تواجد التلقي ألن عملية اإللقاء تكون حبضور ا
 .وجه لوجه

ولذلك نالحظ أن املولديات النبوية جتمع بني مسات النصني الكتايب والشفوي؛ ويف كال الّنصني ما يعّّب 
االستجابة، وهذا حني  عن اهتمامه باملتلقي تستغله املولديات لصاحلها حني يتعلق األمر بنظرية التلقي ومجالية

نقف عند التحضري واالستعداد فإن حضور القارئ الضمين عند الشعراء أثناء النظم خاصة وأّن للجمهور خلفياته 
ومرجعياته حول املولديات ال على أساس أنه قارئ خبري، ولكن على أساس تعوده يف كل موسم احتفايل وما 

عند القوالب الصياغية وتكرارها، فإن ذلك يعني املتلقي على التذكر  يلقى يف املولديات النبوية، أما إذا توقفنا
 .        واالسرتجاع وفتتشكل  لذيه أفق انتظار وبالتايل تتحقق املسافات اجلمالية

وما جيعلنا نركز على الّنص الشفوي يف املولديات النبوية مسألة التلقي، وهو ما يهم الدراسة هنا بالنسبة 
ته هبا، دور اإللقاء يف أمهية بروزه وحىت مسات البناء اليت متيزها، وحني نبحث عن ذلك لنجده للقارئ وما عالق

يتمثل اهليكلة البنائية املتكررة، ويف اجلمهور الذي حضر االحتفال وشارك مظاهر االحتفاء باملولد النبوي الشريف، 
إلقاء املولديات النبوية، وحماولة الشاعر وكانت نقطة التقائه مع الشاعر يف الفضاء السياقي اخلاص هبما يف 

وخلق فضاء التلقي من خالل ردود أفعاله  األسلوبية واألدائية ملشاركته التجربة اإلبداعية يف مدح املصطفى
وتأثره بتلك املشاعر الدينية، ولذلك سنستفيد من تلك اخلصائص الشفوية اليت هتّم الدراسة يف تعزيز العالقة بني 

 (.اجلمهور املتلقي)القارئاملولديات و 
فما مييز الّشعر الشفوي أن معظمه مصاغ يف قالب صياغي تقريبا؛ ولذلك ال تعرف نصا ثابتا وقد     

كتبت عن طريق إمالء الناظم ورمبا تكون إعادة إمالئه هلا ليس بالطريقة نفسها بالضبط، وحتتاج هاته الكيفية إىل 
له نظما شفويا من األفكار الرئيسية والدوافع واحلبكات واألمساء  متكن الشاعر من كل ما من شأنه أن يصنع

الصحيحة والقوالب الصياغية، وعلى الشاعر اجمليد أن يدرك مهارة توظيفها ألهنا صيغ مجاعية الكل يستعملها عّب 
 . األجيال حىت مع الشاعر العادي

فكل »ة و البديهة اليت امناز هبا العرب وقد أقر اجلاحظ يف بيانه حقيقة النظم الشفوي من خالل االرجتالي
فما ...شيء للعرب فإمنا هو بديهة وارجتال، وكأنه إهلام وليس هناك معاناة وال مكابدة وال إحالة فكر وال استعانة
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هو إال أن يصرف ومهه إىل مجلة املذهب وإىل العمود الذي إليه يقصد؛ فتاتيه املعاين أرساال، وتنثال عليه األلفاظ 
، وهذا ما انطبعت 1«ال مث يقيد نفسه وال يدرسه أجدا من ولده وكانوا اميني ال يكتبون ومطبوعني ال يتكلفونانتثا

 .به البيئة العربية عموما
فالشفوية هلا مقومات أصيلة وتستند إىل احلياة الشعرية اليت كان يتصف كل أطرافها بالشفوية من شعر  

الذي يقر " مونرو"ل النقد متذوقا وحملال، واحلقيقة نفسها تأكدت مع وشاعر ومتلقي له وحىت الناقد فكان يرجت
 :مؤكدا ذلك من يف دليلني مها"النظم الشفاهي للشعر اجلاهلي"بأن الشعر اجلاهلي شفاهي، وذلك  يف دراسته 

 الدليل اخلارجي لطبيعة الشعر اجلاهلي الشفوي -
للشعر اجلاهلي وطريقة نظمه اليت كانت تدعو بالنسبة  واملتمثل يف الرواية والنقل الشفوي ونظرة الشعوبية 

إليهم إىل السخرية حني إنشادهم للشعر عالنية، وهي التلويح باألقواس والعصي كأدوات إيقاعية معينة، ورأوها 
 .أهنا عالمة ختلف، أما مونرو فريى فيها أن هلا دالالت خاصة ألن هذه األدوات ضرورية يف النظم الشفاهي

ملا رآه مونرو رد اجلاحظ على تلك السخرية موضحا الفرق بني النظم الشفاهي والنظم املكتوب  وتأكيدا 
يف الفرس خطباء إال أن كل كالم للفرس وكل معىن للعجم فإمنا هو عن طول فكرة وعن إجهاد »يف قوله أنه 

ول، وزيادة الثالث يف علم وخلوة وعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكري ودراسة الكتب وحكاية الثاين علم األ
، فقد عرف على 2«...الثاين حىت اجتمعت مثار ذلك الفكر عند آخرهم، وكل شيء للعرب فإمنا بديهة وارجتال

العرب النظم على البديهة دون اللجوء إىل التفكري وهذا ما مّيز الشفاهة عندهم على عكس ما كان عند الفرس 
 .ص الكتايبمن طول تفكري ودراسة وهذا يدل على الن

واألمر متوقف هنا على كيفيات النظم اليت حتيلنا إىل معرفة التمايز بني النصني، ورغم مرور زمن على نظم 
الشعر ويف خمتلف أماكن اجلزيرة العربية، فإن هناك تقاليد هي سائرة يف نظم الشعر تعتمد على طريقة النظم واللغة 

ن املشرتكة، ورغم أمية العرب وعدم إدراكهم للكتابة ولكنهم نظموا املستعملة واألعمال الرمسية وحىت يف األوزا
ليست هلم معرفة بالوزن وإهنم يعتمدون على ما الحظه املشاهدون على أنه حس غريزي » عيون الشعر شفاهة 

هذا ، و 3«إن أفكار هذا الشعر ومجلة موضوعاته ودوافعه كلها تقليدية وكلها تنتمي إىل مستودع مشرتك...لإليقاع 
 .ما يفسر عدم إقرارهم بتهمة السرقات الشعرية وما يفسر أمر االنتحال

ولذلك جتد أن لغة القصائد حتتوي على قوالب صياغية تظهر يف طريقة التقدمي واخلوامت وعلى مدار نقلها 
ما يؤكد حيدث هلا حتويرات يف األلفاظ ويف عدد نسق األبيات، والشاعر يغري يف نصه طاملا يكرر أداءه، وهذا 

 .التناقضات الواردة يف الروايات اليت تنقل نصوصه الشعرية
 

                                                           
 .60، ص(1)اجلاحظ، البيان والتبني، ج -1
 .60املصدر نفسه، ص -2
 .14جيمز مونرو، النظم الشفاهي يف الشعر اجلاهلي، ص -3
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 الّدليل الداخلي لطبيعة الشعر اجلاهلي الشفوي -
فكل شعر مقام على صيغة ما من صيغ »وهو املتمثل يف الصيغ اليت متيز هبا النص اجلاهلي الشفوي  

اجلاهلي غري مستثىن منه هي التكرارية العالية  التكرار، ولكن اخلاصية املميزة للشعر الصياغي الشفوي، والشعر
؛ فمونرو يرى أنه من الضروري أن متّيز بني أربعة 1«واليت تكرر معها توافقات الكلمات أي القوالب الصياغية

 :أصناف من التكرار واليت على أساسها تكونت صيغ الشعر اجلاهلي الشفوي وهي
القالب الذي ال يشتمل إال على التكرارات احلرفية أو القريبة  أنه»ويعرفه باري  :القالب الصياغي الصحيح -

من احلرفية، إنه ميكن أن ختتلف القوالب الصياغية بل هي ختتلف فعال يف الطول من كلمتني إىل ثالث كلمات 
 .  ، وهذا ما يكون على مستوى اللفظ2«وإىل مصراع كامل بل وإىل بيت كامل

الكّبى ذات القوالب الصياغية املختلفة واليت ترتبط الواحدة منها وهي التجمعات : النظام الصياغي -
باألخرى مبعىن أهنا تشرتك يف عامتها يف كلمة واحدة يف نفس املوقع الوزين، وهو مرتبط بعملية االستبدال اللغوي 

 .3اهلام جدا، وبعدد التوافقات املمكنة للكلمة ومع أنه غري مقيد إال باالستعمال النحوي
ويكثر استعماالهتا يف شعر اللغة العربية؛ وذلك بسبب الطبيعة اخلاصة الشتقاق  لب الصياغي البنيويالقا -

الكلمة يف هذه اللغة فعن طريق استبدال جذر احلروف الصحيحة لكلمة ما جبذر حروف صحيحة لكلمات 
يف تراكيب حنوية فإنه  أخرى ميكن أن يشتق عدد ضخم من الكلمات املتشاهبة إيقاعا، وإذا رتبت هذه الكلمات

    4ينتج عن ذلك قوالب صياغية بنيوية وعلى هذا فيمكن اعتبارها جتمعات أكّب ذات أنظمة صياغية
وتتمثل يف الكلمات اخلاصة  بالعصر واليت هلا ارتباط بأصل وتاريخ واحد لنقل معاين األلفاظ التقليدية  -

مع كلمات أخرى وهلا شروط وزنية خمتلقة، وتقود التكرارية وأفكار تقليدية حمددة يف أوزان خمتلفة وبتوافقات 
 .   اليت جترى هبا هذه الكلمات يف سياق املعىن إىل احتمالية وجود تراكيب صياغية خاصة هبا

وميكن هلاته األصناف املرتبة على هذا الشكل أن تندمج مع بعضها البعض وال جيب أن ال يؤخد إال مبثابة 
ارق معينة، وال تعتّب هاته الصيغ أمناطا فحسب بل جتدها عبارة عن مناذج حددهتا اخلّبة وسائل مالئمة لعمل فو 

واالستمرارية يف وصف املوضوع، وهي شديدة الدقة وجتدها جاهزة لتساعد املبدع على الوصف اجلديد، وهي 
عملية االستجابة معه،  مما يساعد على( أفق االنتظار)تسعى ألن يكون املستمع بانتظارها وله فكرة على قولبتها

فالشك أن أشكال التعبري والتفكري تقوم على الصيغ إىل درجة ما مبعىن أن كل مفهوم معّب عنه يف كلمة هو نوع »

                                                           
 .12جيمز مونرو، النظم الشفوي يف الشعر اجلاهلي،  ص -1
 .12املرجع نفسه، ص -2
 10املرجع نفسه، ص -3
  .41املرجع نفسه، ص -4
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من الصيغة من حيث هي طريقة جاهزة يف ترتيب مواد اخلّبة وجتديد الكيفية اليت تنتظم هبا اخلّبة والتأمل عقليا 
 .، وهذا ما يساعد على إبراز أفق االنتظار عند املتلقني1«الذاكرةبصفتها وسيلة من وسائل تقوية 

، وجرت عليه العادة  ...ومفاهيم املديح النبوي كثرية جرت عليها العادة يف ذكر خصال الرسول ، ومعجزاته
كذلك مشاعر الشوق واحلنني للرسول الكرمي ومدح السلطان وهي أعراف توافق عليها ُمداح النيب فضال على 

التقدمي املتعارف عليها كما رأينا سابقا، ومن ذلك فإن مثة عالقة بني املولديات النبوية والشعر الشفوي  طرق
تتضح يف ميزة إلقائها من طرف الشاعر ومساعها من طرف اجلمهور واملواجهة احلّية واملباشرة بينهما هذا من جهة، 

سلطان من جهة أخراة، وهذا أول مؤشر على ومدح ال وما ظهر يف طريقة بنائها من مقدمة ومدح الرسول
  يعلم بأهنا تتضمن مدح الرسول( الّسامع)أساس أنه نظام املولدية يتكرر وهذا ما عرفت به؛ حيث جتعل القارئ 

ومدح السلطان بعد مقدمة حيضر فيها الطلل واحلّب احملمدي، وهي على العموم املواضيع اليت تعرف هبا املولدية 
 .النبوية

سطة هذا النظام العمودي تستجمع فيه هاته الصيغ من الناحية األفقية، وهي صيغ متعلقة ومرتبطة وبوا 
على " التصلية"ارتباطا وثيقا هباته املواضيع، وخري دليل بالنسبة لألمناط القابلة للتكرار الشفاهي اجلماعي تركيب 

واملتلقي السيما حني جييء مقرونا بدعوة من  النيب عليه الصالة والسالم الذي يعزز التفاعل احلّي بني الشاعر
صلوا "، وهذا بصيغة الشاعر يف صيغة خطابية وكأننا به خياطب اجلماعة احلضور ويدعوهم بأن يصلوا على النيب

 .كمثال للتمثيل ال احلصر" صلوا عليه بكرة وأصيال"أو بصيغة " عليه وسلموا تسليما
ستوى العام بني الشعراء يف النصوص املدحية النبوية، وهذا ما وعليه فإن عملية التكرار حتدث على امل 

وجدناه ثابتا يف النفح ؛ فقد أشار إىل هاته املدائح النبوية اليت تكّررت فيه التصلية، ومن شعرائنا الذين كرروا صيغة 
بيت سادس الذي نظم تسديسني حبيث كان خيتم يف كل " ابن العطار اجلزائري"التصلية بطريقة تدعو للتأمل 

 ".صلوا عليه بكرة وأصيال" أربعة وعشرون مرة، والثاين بصيغة" صلوا عليه وسلموا تسليما"بصيغة
وهذا يدل على خاصية الشفاهية يف إلقاء املديح النبوي، وهناك شعراء أندلسني هلم الطريقة ذاهتا يف توزيع  

القابلة للتكرار الشفاهي اجلماعي اليت رآها ، وهي جتسد خاصية األمناط 2هاته الصيغة، وهذا ما ورد يف النفح
 . والرتج كما متثل ما رآه جيمز مونرو يف األصناف األربعة اليت تعتّب دليل شفاهية الشعر اجلاهلي

وملا تفقدنا املولديات النبوية على اختالفها ومع شعرائها الذين كانوا يعنون هبا يف مناسبة االحتفال    
هلا عّدهتا الفنية ويستعدون إللقائها ومواجهة اجلمهور املتلقي املستمع وإشراكه يف التفاعل باملولد النبوي ويعّدون 

والتأثر وردة الفعل أثناء مشهد إلقائها، يتبني تعارف الشعراء على ما ميكن أن يعينه على التذكر واالحتفاظ هبا،  
 .وهم يشرتطون كما أشرنا سابقا أال تكرر املولدية اليت نظمت سابقا

                                                           
 .21جيمز مونرو، النظم الشفوي يف الشعر اجلاهلي، ص  -1
 .400-420، ص (2)املّقري، نفح الطيب، ج -2
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وما يالحظ كذلك أن الشعراء ينظموهنا وفق صيغ مرتبطة مبواضيعها اليت تتطرق إليها يف االحتفال؛ فحني 
يقدم الشاعر باحلب النبوي والطلل النبوي يستعمل الصيغ املرتبطة به واملناسبة له وحىت مع مشاعر الشوق واجلنني 

زاته وسريته يوم مولده، فتجد الصيغ املتكررة بني ألرض الرسول ومكة، وملا يتطرق ملدح املصطفى يف صفاته ومعج
الشعراء أو مع الشاعر يف جمموع نصوصه ويف مدح السلطان، وهي صيغ تتكرر لفظا أو معنا أفقيا وفق نظام 
عمودي؛ حبيث تسري وفقه، ومن ذاك سنحاول أن نتبني كيف أن الشاعر كان يعني اجلمهور على تذكر ما ميكن 

 .تذكره
ألسفل يبني األصناف الصياغية اليت أثبتت شفاهية النص أثناء اإللقاء، وسنرى ذلك مع واجلدول يف ا

مولديات شعراء الدولة الزيانية، وهم أبو محو موسى والثغري وأبو زكريا حيىي بن خلدون والتاللسي يف صيغ خاصة 
 .تكررت بينهم أو على مستوى أشعارهم اخلاصة هبم

 الصنف
الشاعر  الشاعر

 ومولديته
 التمثيل

القالب الصياغي 
 الصحيح

أبو محو موسى 
 الزياين

 وكسرى تساقط إيوانه (1)البائية
 وكسرى تساقط إيوانه (2)البائية

غي
صيا

م ال
نظا

ال
 

أبو محو موسى 
 الزياين

 ...خليلّي قد بان احلبيب الذي صّدا يف داليته

أبو عبد هللا 
 الثغري

 ...خليلّي ما قليب لدّي وإمنا الالمية

 أبو زكريا حيىي 
 بن خلدون

 ...خليلّي ما يل كلما هبت الصبا البائية

أبو محو موسى 
 الزياين

 أال يا رسول هللا دعوة شيق احلائية 

 أبو زكريا حيىي 
 بن خلدون

 أال يا رسول هللا دعوة مرتج البائية 
 أال يا رسول هللا دعوة خاطئ النونية 

أبو عبد هللا 
 الثغري

 ا ليلة االثنني فقت الليايلوي بائية 

أبو محو موسى 
 الزياين

ختميس 
أيب محو 

 الزياين

 يا ليلة االثنني نورك قد مسا
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 أبو زكريا حيىي
 بن خلدون

 يا ليلة االثنني فضلك ظاهر النونية 

أبو محو موسى 
 الزياين

 مبولده صبح اهلداية قد بدا احلائية 
 مبولده األيام راق مجاهلا اهلائية

القالب الصياغي 
 البنيوي

أبو محو موسى 
 الزياين

 مبولده صبح اهلداية قد بدا احلائية 
 مبولده أشرق األفق نورا البائية 

 األلفاظ التقليدية

أبو محو موسى 
 الزياين

 ...وحّي ديارا للحبيب -قفا بني أرجاء القباب اليائية 
 نزلتم من فؤادي منزال حسنا املوشحة 

 هوينا الظّبا وألفنا الظُّىب البائية 

أبو عبد هللا 
 الثغري

 ذكر احلمى فتضاعت أشجانه النونية 
 أعلل نفسي والتعلل ال جيدي الدالية 
 لوال هوى ذات اجلناب الّسامي امليمية 

أبو مجعة 
 التاللسي

 سّخي أيا مقليت وأهنلي المية

 أبو زكريا حيىي
 بن خلدون

 رعاء من جانب الشعبسقى الدار باجل بائية 
 ما على الصّب يف اهلوى من جناح حائية 
 سال القلب لوال لوعة وشجون نونية 

 اجلدول يبني نظام الصيغ املشرتك بني املولديات النبوية
وهي صيغ تساعد املتلقي املستمع على التذكر كما رآها والرتج يف تلك األمناط القابلة للتكرار الشفاهي 

ناك ما هو متعلق بالوزن وهي أمناط ثقيلة اإليقاع متوازنة، ومن الناحية الفسيولوجية فإن االّتساق اجلماعي، وه
واالنسجام اإليقاعي بني هذه الصيغ وبشكل ملحوظ ومتكرر يساعد على التذكر وهو األساس الذي يقوم عليه 

شار إليه الدكتور عبد املالك مرتاض، التفكري املطّول وهاته ميزات تأكدت مع النص الشعري اجلزائري، وهذا ما أ
 . خاصة مع املديح النبوي وحىت املولديات وهي مرتبطة خباصية اإللقاء؛ ألن األمناط املذكورة هلا ارتباط وثيق هبا

 :  خاصية الرتصيع والتجنيس. ب
به من  وأقرب مثال كذلك يوضح مدعاة االستجابة السمعية للمولديات يف هذا احملفل من خالل ما يتميز

خصائص تساعد على التأثر والتذكر، خاصية الرتصيع والتجنيس ودورمها الكبري يف االستعانة على التذكر، ومها 
ميزتان هلما عالقة كبرية باإللقاء وإهنما لتعمالن على تقريب املعىن بواسطته وتشكالن الصورة اإليقاعية املسؤولة 

األمر املرتبط جبودة الصوت الذي بدوره حيتاج إىل شروط على استحسان السمع واستمتاعه مبا يلقى، وهو 



 النبوية القارئ وخصوصية املولديات                                                  األولالفصـل 
 

 
841 

وهي السجع والتجنيس والرتصيع؛ فإهنا تراكيب بالغية حتمل على خلق اإليقاع الذي . استحسانه لذى املستمع
حيتاج يف جناح جتسده املوسيقي إىل ما يصرّي هاته الصيغ مقاطع موسيقية من جودة الصوت واخلفة واجلريان 

 .اإليقاعياملوسيقى و 
فإنه وحىت نضمن التوازن النفسي بني الشاعر واملتلقي املستمع، ال بد من جودة الصوت لنضمن سالمة 

التالؤم والتالحم الصوتيان جيعالن النطق خفيفا سهال جاريا مما يعني »التواصل بني طريف العملية اإلبداعية فإنّ 
، وهذا ما يكلل هاته العملية 1«ويسهل الرتديد واحلفظاملتكلم على االسرتسال، ويثري لذى السامع االستحسان 

جيعل النطق ثقيال مما » بنجاح مجالية االستجابة عند املتلقي، والعكس إذا كان هناك ما حيدث تنافر بينهما فإنه 
، وبالتايل سيحدث خلل بني تواصلهما ومتّحي 2«يعوق املتكلم عن االسرتسال ويعوق املتلقي عن الرتديد واحلفظ

 .   المح االستجابة وال حتدث ردة فعل، فيفقد الشاعر مهمته التبليغيةم
وال ننسى أن علماء البالغة قد تطرقوا لذلك تفصيال وتدقيقا يف إطار جتسيد شروط الفصاحة، وكّلنا يذكر 

 الّسمع حسن الكالم يف»تلك الشروط املتمثلة مثال يف تباعد احلروف وعدم تقارهبا ومدى تالؤمها ألن فائدته يف 
، وهذا ما خيدمنا يف 3«وسهولته يف اللفظ وتقبل املعىن يف النفس ملا يرد عليها من حسن الصورة وطريق الداللة

االتصال الشفاهي؛ فالتنافر يعيق إرسال الصوت بوضوح والسمع بذلك ميجه وال حتصل فائدة االستجابة والرتديد 
 .واحلفظ بل وحىت التذكر

ما يثمن هاته الفصاحة وهو التلوين الصويت من خالل األداء ووسائله يف جتسيم باإلضافة إىل ذلك هناك 
املعىن الذي يدعوه لذلك كالنّب والتنغيم والتطويل والتقصري أو التوقف أثناء نطق الكالم، فمن شأن هاته الوسائل 

رب اليت متكن احلفظ والتذكر أن تبث احليوية واحلركة يف تلك الفنون الصوتية املبتوتة يف الرتكيب فتحصل لذة الط
 .وتقنية االسرتجاع، وهي فنون مطلوبة وهلا الّسبق يف الثقافة الشفاهية

وملا تتكاثف هاته مع بعضها البعض فإن ذلك يضمن هلا جتربة أخراة مع املتلقي املستمع، وذلك من خالل 
أثناء اإليقاع حىت تنجح عملية التقبل  أدواره اليت تتقابل تلقائيا مع ما يتطلبه التجسيد اإليقاعي هلاته الصيغ

االستجابة؛ فجودة الصوت تتطلب صحة السمع  واخلفة االستحسان وقابلية احلفظ واملوسيقى واإليقاع لذة وطربا 
 .ميكنا خاصية احلفظ والتذكر واالسرتجاع

تلقي املستمع ليقوم وكيف يتعامل معها امل نتذكر طبعا ما رآه والرتج أونج حال ملن يتعامل مع الشفاهة،    
، ما جيعل "أن يتذكر ما ميكن تذكره"بعملية االسرتجاع ألنه ال يوجد مكتوب يتقيد، به وبالتايل يضطر إىل نظرية

الشاعر هنا ينقب وبتدقيق كل ما يساعد املستمع على االستجماع والتذكر فيميل إىل اإليقاع بشكل ملحوظ؛    

                                                           
  .06مجيل عبد احلميد، البالغة واالتصال، ص.د -1
  .06املرجع نفسه، ص -2
حممد زغلول . د خلف هللا امحد ودحمم: أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين، النكت يف إعجاز القرآن، دار املعارف مصر القاهرة، تح - 3

 .12، ص(د،ت)سالم،
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لفناء وحتتفظ لنفسها بالبقاء يف ذهن صاحبها أوال ويف ذهن سامعها ثانيا تقاوم الرسالة الصوتية ا»ألن باحلفظ 
فيتمكن السامع بذلك من نقلها أو روايتها إىل سامع آخر ميكنه حبفظه إياها نقلها إىل غريه، وهكذا دواليك 

 .سريورة، وهذا ما يضمن للخطاب ميزة الصريورة وال1«وبذلك تتجاوز الرسالة الصوتية زمان إرساهلا ومكانه
إذن فإن للسجع والرتصيع وكذلك التجنيس األثر البالغ يف استقطاب اجلمهور وال يتوقف األمر عند ذاك 
بل وله ما يضمن له حياة أخرى مع مجهور آخر غري اليت كانت يف األول، ولعل اجلاحظ حاضر حىت يقنعنا مبا 

تؤثر السجع على املنثور وتلزم نفسك  مل»جيعلنا نتأكد حني سئل عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاسي
إن كالمي لو كنت ال أمّل فيه إال مساع الشاهد لقّل خاليف عليك، ولكين أريد الغائب : القوايف وإقامة الوزن؟ قال

واحلاضر، الراهن والغائب، فاحلفظ إليه أسرع واآلذان لسماعه أنشط، وهو أحق بالتقييد وبقلة التفلت، وما 
جيد املنثور أكثر مما تكلمت به من جيد املوزون، فلم حيفظ من املنثور عشره وال ضاع من  تكلمت به العرب من

، وأظن كالمه كاف حىت يثبت دور كل ما خيلق اإليقاع يف عملية الّسماع واحلفظ، فالقوايف 2«املوزون عشره
حالة االسرتجاع مادام قائما  وإقامة الوزن وحضور السجع يف املنثور عمله أن حيدث تكرارا صوتيا يبقي السامع يف

 .ما حيدث حسن السبك الذي يعطي للنص االنسجامية اإليقاعية
ويأيت الرتصيع يف قمة التوازي الصويت من بني القرائن اللغوية عند قدامة بن جعفر مث يايت اعتدال الوزن ثانيا 

أن تكون األلفاظ متساوية البناء متفقة  فالرتصيع» والثالث اتساق البناء، معتّبا هذا الثالوث أنه أحسن البالغة؛ 
االنتهاء سليمة من عيب االشتباه وشني التعسف واالستكراه يتوخى يف كل جزئني منها متواليني أن يكون هلما 

، وله أمهية كّبى 3«...جزآن متقابالن يوافقاهنما يف الوزن ويتفقان يف مقاطع السجع من غري استكراه وال تعسف
الشفاهي، ويتناسب مع حاسة الّسمع عند املتلقي ألنه ستزيد عنده قوة االسرتجاع ومرة عن  يف االتصال األديب

 .مرة حيدث التجاوز هبذا النص من مكانه األصلي وزمانه فرمبا حيدث تلق بظروف أخرى وصور أخراة
اس أهنا  واملفاجأة حني تغوص عمق املولديات وتلك األساليب والبىن فرتى العجب يف كل ما يقال على أس

كانت تلقى، وهذا ما جيعلنا جنزم أن الشاعر أثناء اإللقاء حيتاج إىل مثل هاته االسرتاتيجيات اإليقاعية حىت يعني 
مجهوره املستمع على االستيعاب والتهيؤ واللذة اإليقاعية املنسجمة وبالتايل حيدث االنفعال و االستجابة اجلماعية 

اللذة، ويزداد متكن احلفظ والتذكر حني يزيد السجع يف الشعر مثل فتزداد قوة االسرتجاع ويتضاعف حّد »
، ويتضاعف معها قوة االستقطاب والتأثري يف 4«التشطري والتجزئة والتصريع إذ تتضاعف حينئذ املوسيقى واإليقاع

اعر اجلمهور فحتما سريد بانفعال يستسيغ فيه بانسجامية اإليقاعية من وراء ذلك بالقدر الذي أثر فيه الش
 .  باستخداماته البالغية هاته

                                                           
  .02أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين، النكت يف إعجاز القرآن ، ص -1
 .602، ص(1)اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -2
  .1، ص(د،ت)، (د، ط)ان، حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت لبن: أبو الفرج قدامة بن جعفر، جواهر األلفاظ، تح -3
 .10مجيل عبد احلميد، البالغة واالتصال، ص.د -4
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ولكن فضل السبق للتصريع طبعا ألنه يعمل على هتيئة املتلقي للقافية قبل أن يسمعها وابن األثري يصرّح 
واعلم أن التصريع يف الشعر مبنزلة السجع يف الفصلني من الكالم املنثور، وفائدته يف الشعر أنه قبل كمال البيت »

 ، كما أنه يفتح أبواب القصيدة املتمثالن يف انسجامية شطريه1«قافيتها األول من القصيدة تعلم
وهذه أبرز النقاط اليت تفصل بني النص الكتايب والنص الشفاهي ألن قيمة التصريع اإليقاعية ومهمته 
االنسجامية ال تتجسد إال حني ينطق البيت ويسمع من طرف املتلقي، والدكتور عبد احلميد مجيل يوضح هاته 

لنقطة يف أن املسافة بني الكلمات املنطوقة هي مسافة زمانية ال ميتلك الّسمع جتاوزها؛ فال يسمع إال ما ينطق ا
 .فتتاح الفرصة لتوقع ما سينطق بعد يف هاته احلالة

أما عن املسافة بني الكلمات املكتوبة فهي مكانية وميكن للبصر جتاوزها واستعاهبا والرجوع إليها مىت شاء  
م فرصة التوقع أو املهلة، وهذا ما يثبت لنا قيمة التصريع يف عملية التقبل مع املستمع املتلقي واملديح النبوي فتنعد

 .شاهد هلى ذلك إذا ما جسد هاته اجلمالية املوسيقية وهي تلقى يف مناسبة املولد النبوي الشريف
 الّتصريع وودوره يف لفت انتباه الّسمع  -

ا مجالية التصريع، وجنس نبض االسرتاتيجية اليت وضعت يف رسم ذلك ويف جولة نتحسس من خالهل
ملا سيأيت من الوهلة األوىل يف القوايف انظالقا من البيت املصرّع؛ ألنه  سياسة التوقعللمتلقي املستمع، حىت يّتبع 

درة يف أفانني له مصرعان متشاكالن، وقد فعل القدماء واحملدثون وفيه داللة على سعة الق»يعتّب مثل الباب 
 .، وهذا يف نصوص املولديات النبوية مع أقطاهبا الشعراء يف العهد الزياين2«الكالم

وإمنا حيسن منها ما قّل وجرى جمرى الغرّة من الوجه »وما مييزه كذلك القليل منه ال اإلكثار من استعماله  
، وهو  3«ية، ملا فيها من أمارات الكلفةأو كان كالطراز من الثوب، فأما إذا تواترت وكثرت فإهنا ال تكون مرض

كالم البن األثري يبني أمهية املتلقي يف هذا النوع من الفنون الصوتية ويأتينا بالّدليل والّبهان على ما رآه والرتج 
أونج وهو يبحث عن كل ما مييز الشفاهية وخططها إلبقاء متلقيها على خط التلقي يف التفاعل والتأثري 

 .ستذكار واالسرتجاعواالستجابة واال
ولفت األذن ملا جيعلها مستمسكة به؛  بدايات اإلبقاءفحىت ينجح الشاعر مع مجهوره البد من ضمان  

ألن الكلمات عنده حتكمها املسافة الزمنية ال املكانية كما الكتابة فال يتاح للجمهور املستمع إال ما يعينه على ما 
ما هو إال من مهام لفت األنظار وشد االنتباه قبل أن نتوقع من املتلقي بإمكانه أن يتذكره، وتوظيف التصريع هنا 

 .ثأثري، وهي البدايات املسؤولة عن ذلك

                                                           
 -بدوي طبانة، دار هنضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة.أمحد احلويف ود.د:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تج -1

 . 651، 650، ص(د،ت)القاهر، 
  .651صابن األثري، املثل السائر،  -2
  .651املصدر نفسه، ص -3
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وملا تصرح اآلراء اللغوية بأن الباب حني يصرع وجُيعل له جزءان، فهذا يعىن أن الولوج من خالله يكون 
 الّتقفية، واملصراع هنا نصف البيت، وهذا على جهتني، فكذلك الشعر  فتصريعه جيعله على مصرعني متفقني يف

يعين أنه يتم الولوج إىل القصيدة الشعرية من خالل مصرعيها وليس أي ولوج كان إمنا جبمالية إيقاعية تلفت 
اإلصخاء وتلقي السمع، وهذا ما هو مبنّي وبوضوح ملفت للنظر أن كل املولديات اليت حظيت برؤيتها من خالل 

ضامن مع اإللقاء وجودة الصوت يف جتسيم املعىن ورفعه للمتلقي بالقليل منها كما اشرتط ابن املصادر مصّرعة لتت
 .األثري سيويف بالغرض الكبري وهو ما جاء يف األبيات األوىل يف الكثري

ونبدأ مع أيب محو موسى الزياين فتمام قصائده تبلغ اثنا عشر مولدية، وكّلها يف اجلزء الثاين من بغية الرّواد 
عند حيي زكريا بن خلدون وما يالحظ عنها أن كّلها مصّرعة،  ومثانية مولديات عند الثغري انفرد مبولديتني التنسي 
يف نظم الدر وصاحب البغية مبولدية واحدة وهي موشحة وما تبقى وردت عند ابن عمار يف رحلته، أما بالنسبة 

ية الرواد ثالثة منها موشحات، وزكريا بن خلدون للتاللسي فمولدياته السبعة وردت يف اجلزء الثاين من بغ
 .فمولديتان وردتا يف كتابه بغية الرواد وواحدة عند املقري يف أزهاره ورحلة ابن عمار

وسنبني ظاهرة التصريع املكررة يف كل مولدية عندهم بكل صوره ومراتبه يف اجلدول والذي سنتبني من  
اليت هي بني أيدينا كلها مصّرعة وهو األمر الذي حيملنا على إثبات  خالله أن كل املولديات على التقريب خاصة

 .  خاصية الّسماع من املتلقي ألن ذلك مرتبط ألظهارها خاصية اإللقاء من الشاعر
 املثال مرتبة التصريع املولدية الشاعر الرقم
11 

ـاين
ـــــــــــ

ــــزيـ
ى ال

وســـــ
مـــــــ

ـــو 
محـــــــــ

ــو 
أبــــــــ

 
امليمية 

 (ه 741)
 عيين مبصارعة الندم**نام األحباب ومل تنم التصريع املعّلق

 وحي ديارا للحبيب هبا حي** قفا بني أرجاء القباب وباحليّ  التصريع املكرر (ه741)اليائية  12
موشحة  13

 (ه 742)
 وكل ما ساءين يف حبكم حُسنا**نزلتم من فؤادي منزال حسنا التصريع املكرر

احلائية  14
 (ه743)

التصريع 
 الكامل

 مىت ما جرى ذكر األحّبة باحا**مشوق نزيّا بالغرام وشاحا

744)موشحةة 12
 (ه

التصريع 
 الكامل

 وازداد شوقي للحمى وولوعي**ذرفت لتذكار العقيق دموعي

التصريع  (ه742)البائية  14
 الكامل

 وكم من فؤادي إليها صبا**هوينا الظّبا وألفنا الظُّىب

ه744)اجليمية 17
) 

التصريع 
 الكامل

ويكشف الضر عند **يا من جييب ندا املضطر يف الّديج
 الضيق واهلوج  

 وشّب األسى يف فؤادي هليبا**ألفت الضىن وألفت النحيباالتصريع  (ه747)البائية  18
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 الكامل
التصريع  (ه748)البائية  13

 الكامل
خيايل  والشوق ردّ **احلّب أضعف جسمي فوق ما وجب

 بالسقام هبا
اجليمية  11

 (ه743)
التصريع 
 الكامل

 وعن معلمات طيبات األرائج**قفا خّباين عن رسوم نواهج

 إذا ما تذكر عهد الصبا**أال ما لصب مشّوق صبا التصريع املكرر (ه771)البائية  11
التصريع  (ه771)الدالية 12

 الكامل
قين صّبي فلم وقد عا**خليلي قد بان احلبيب الذي صّدا

 أستطع ردا  
11 

ري
ـــغــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
لثـــــــ

ا
 

 شوقا وضاق بسره كتمانه**ذكر احلمى فتضاعت أشجانه التصريع املعّلق (ه741)النونية
 وبني ظبا جند وشوقي رسائل**أسائل عن جند ودمعي سائل التصريع املكرر (ه741)الالمية 12
فحفظت طرفا عن سناه **مسا لك نور احلق للحق هاديا التصريع املكرر (ه748) اليائية 13

 وهاديا
 ما مشت ثغر البارق البّسام**لوال هوى ذات اجلناب الّسامي التصريع املعّلق (ه771)امليمية 14
التصريع  (ه771)النونية 12

 الكامل
 وأنكرتين الغواين بعد عرفان**أقصر فإن نذير الشيب وافاين

التصريع  الدالية  14
 الكامل

وإن كان أحيانا يسكن من **أعلل نفسي والتعلل ال جيدي
 وجدي

التصريع  الالمية 17
 الكامل

 ولباسها التقوى أجل حالها** شرف النفوس طالهبا لعالها

يف ليلة يوم اثنيت *بالبدر الطالع من مضر*يا ليلة االثنني افتخر التصريع املعلق موشحة  18
 عشر

 
11 

ـــــي
لســ

ــــال
تــــــــــ

ال
 

الالمية 
 (ه741)

 فدمعي مذ بان هام وسائل**ترى هل يرد الّصبا بالوسائل تصريع مكّرر

ه742)موشحة 12
) 

هليب وجد عندما * وأودع*يا ويح صّب بان عنه الشباب  املرتبة الثانية
 وّدعوا

 بدمعك الواكف املنهل**يسّخي أيا مقليت وأهنل التصريع املعلق (ه743)الالمية 13
وحال لذاك الشيب ملا ** أأصبو ورأسي باملشيب غدا حال التصريع املكّرر (ه742)الالمية 14
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 بدا حايل
ه744)موشحة 12

) 
التصريع 
 الكامل

 واجلسم أودى به الّسقام**قليب املبلى له أوتار

11 

دون
 خل

ابن
 

التصريع  (ه771)النونية
 الشطور

 تنم وال يدري بذاك شؤون**وشجون سال القلب لوال لوعة

سحائب دمعي إن **سقى الدار باجلرعاء من جانب الشعب التصريع املعلق (ه771)البائية 12
 ونت أدمع السحب

أن يرى خلف عّبة **ما على الصّب يف اهلوى من جناح املرتبة املعلق (ه778)احلائية 13
 وافتضاح

 جدول يبني التصريع يف املولديات النبوية
 اجلناس وفكرة التوقع الومهي -

ومن الفنون البالغية اليت تسهم بتناغمها البالغي واليت تبعث على األداء الصويت اإليقاعي يف تضافر منها 
، مع اإللقاء إلبراز معاين الكلمات املتمثلة يف معاين احلب والشوق واحلنني واملدح والتبجيل يف يوم مولد الرسول

ه يسهم يف إجالء مجالية اإليقاع الداخلي، وحماسنه تكمن يف طرب املستمعني واستساغة                                       اجلناس على اعتبار أن
أنه يقوم على فكرة التوقع ولكن التوقع الكاذب أو الواهم، ذلك أن اجلناس »وتطرب له اآلذان، واجلميل فيه 

؛ وهو صورة 1«ر اللفظ تكرار املعىن مث يفاجئه ثانيا بأن املعىن خمتلفخياتل سامعه بأن جيعله أوال يتوقع مع تكرا
 .من صور التكرار اليت يعّب فيها عن جتانس اللفظ خلدمة انسجام اإليقاع الذي يعّب عنه الصوت املسموع

ي فقد تبني لك أن ما يعط» وال تنجح هذه املهمة إال إذا كان هذا التجانس اللفظي خيدم املعىن املراد؛  
، وذلك أن ...التجنيس من الفضيلة أمر مل يتم إال بنصرة املعىن إذ لو كان باللفظ وحده ملا كان فيه مستحسن

املعاين ال تدين يف كل موضع ملا جيذهبا التجنيس إليه، إذ األلفاظ خدم املعاين واملصرّفة يف حكمها، وكانت املعاين 
ن املعىن ظاهر ملن هو وهو ما جيعل مهمة التجنيس مطلوبة ، وأظن أ2«هي املالكة سياستها، املستحقة طاعتها

 . أكثر واستدعاؤها أوجب وصورته أقبل
وكانت املولديات حاضرة لتلك الصورة التجنيسية التكرارية اليت تسمح للمستمع أن يتوقع تكرارا ومهيا 

، وهذه  يلقى له من حمبة الرسولويتفاجأ بوجود املفارقة يف املعىن مما جيعله يكون أكثر انبهارا وانشدادا ملا 
مجالية من مجاليات التجنيس اليت جتسد صورة األمناط الصياغية املكررة واليت ال يثبت حضورها إال إذا كان التلقي 
مسعيا حيث يتلقى الّسمع حرفا بعد حرف ال دفعة واحدة كما للبصر مع الكتابة، ولذلك جتده مرتبطا دائما جبودة 

 .له يف جتلي املعىن املطلوبالصوت اليت حيتاج 
                                                           

  .11عبد احلميد مجيل، البالغة واالتصال، ص. د -1
 .14، ص(د،ط)، (د،ت)السيد حممد رشيد رضا، املكتبة التوفيقية، : عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، تح -2
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وكما رأينا مع التصريع أّن القليل منه يفي بغرض االستقطاب كذلك اجلناس فإنه ال حسن لديه إذا مل خيدم 
، وهو ما 1«ما أطرب وهّز الّنفوس وحّرك الطباع»املعىن ويطرب به املستمع، وصدق ابن رشيق حني رأى أن الشعر

التصال الشفاهي، وما يتبني لنا كذلك أن حيوية اإللقاء وإفعامه وحركيته ال جيسد لنا صورة التأثر األديب يف ا
تتجسد إال بتلك الصيغ اليت حُتدث إيقاعا حيتاج إىل ترمجته بكل امليزات اليت يتوفر عليها اإللقاء فيكون بذلك 

فية مع الوزن يف يسهل بل يستعذب ترديد القصيدة ومن مث حفظها وتتآزر القا»للشعر خاصية الطرب اليت هبا 
إحداث هذا الطرب ومن مث آثاره هذا فضال عن أهنما يعينان املتلقي على تذكر القصيدة كما أن القافية مع الوزن 
مبوقعها الزمين ووقفتها احلادة إعالم صويت واضح للمتلقي بانتهاء البيت، وهذا مهم يف االتصال الشفاهي لكون 

يقاع أمر حيتاج إىل استقبال مرتبط باالستماع الذي من شأنه أن يستلذ ، وإرسال املوسيقى واإل2«التلقي مسعيا
 .  ويطرب وهذا ما خيلق استجابة تيسر متكن احلفظ والتذكر مث االسرتجاع

وسنبحث جتسيد اجلناس يف املولديات النبوية مع شعرائها من خالل اجلداول، حىت نوضح العالقة بني 
 .ملستمع من خالل اإللقاءتوظيفه ومهمة لفت انتباه املتلقي ا

 اجلناس يف مولديات أيب محو موسى الزياين. 1

                                                           
  .162ابن رشيق القريواين، العمدة، ص  -1
  .11بالغة واالتصال، صعبد احلميد مجيل، ال.د -2

 اجلناس عند أيب محو موسى الزياين
 اجلناس الناقص وصوره اجلناس التام

ديارا للحبيب  حيّ و**حليّ  قفا بني أرجاء القباب وبا اليائية
 حيّ  هبا 

ىشوقا حملبويب منامي قد  املوشحة  **مح 
 احل مىن ولقد شغفت حبب من سك

املوشح
 ة

 **أسىيف زورة متحو له ما قد 
 أسىوالقلب منفطر يذوب له 

رهن  جسديتركوا **جلديأفنوا  خلديمحلوا  امليمية
 السقم

املوشح
 ة

 **مسايا ليلة االثنني نورك قد 
 الّسماءواجنابت الظلماء عن أفق 

فأحيا  ربيعأتى يف **رفيعمكني شفيع أجل  البائية
 القلوبا

)البائية
1) 

تعطرت األرض مسكا **طيبةإذا هبت الريح من 
 طيباو

يفرج  ريبفما زال **كريبعليما خبطيب يفرج  البائية
 الكروبا

)البائية
2) 

وخيل راحتنا جتري **خبباً وقد تعلمت من حيب هلم 
 خببابنا 

 **فقليب من الشوق يف مشرق البائية
 غريباأمسى  الغريبوجسمي يف 

باإذا ما تذكر عهد **ص باوق أال ما لصب مش)البائية  الص 
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 اجلناس عند الثغري . 2
 اجلناس عند الثغري

 اجلناس الناقص وصوره اجلناس التام
اهلائي

 ة
 **يف احلجاز ووردها هواهاجنب 

 وهواهاماء العذيب فخلها 
الالم

 ية
وبني ظبا جند وشوقي **سائلي عن جند ودمع أسائل
 رسائل

اهلائي
 ة 

 براهافاخلع **تغنيك شدة شوقها عن سوقها
 براهافالغرام 

 **ويفتح لىي بابا يل منهج التقى اليائية 
 التناديايوم ألقى  التداينفألقى 

اهلائي
 ة

 **الذي لواله ما القمرحىت بدا 
 قمراهابدت النجوم و ال بدا 

النوني
 ة

 **هبا لتقوى الثقوى واسلك سبيال إىل
 على السلوك إىل جنات رضوان

الالم
 ية

هذي وهذي  جتالدهم**صحائف آي أيدت بصفائح
 جتادل

عفوا فيسعفها بنيل **من الردى النجاةبه  اجلناةترجو  اهلائية
 رجاها

 اجلناس عند التاللسي . 3
 

 اجلناس عند التاللسي
 اجلناس الناقص وصوره اجلناس التام

 ةالالمي
(1) 

فدمعي مذ بان هام **بالوسائلترى هل يرد الصبا 
 وسائل

 **الشوائبأصبح رأسي من  البائية
 شائبوهو من اجلانبني 

 الالمية
(2) 

لذاك الشيب  وحال**حالأأصبو ورأسي باملشيب غدا 
 حايلملا بدا 

 مناصب وال مناصفال **له تدين البالد طرا البائية

 الالمية
(2) 

من بعد  مايلو**ب قد انقضتالشبا أنفاس نفائس
 مالالشبيبة ملا بدا 

 **ال يباري احلزم والعزميف  البائية
 واملال للمجتدين واهب

 **قد افتخرت حني ملكتها الالمية
 وحصنتها بالقىن والقنابل

3) 
)البائية

4) 
 سىبوالذي قد سبا فأين **تفانوا مجيعا وما مجعوا
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 اجلناس عند أيب زكريا حيىي ابن خلدون . 4
 اجلناس عند ابن خلدون

 اجلناس التام
يصاحبه جّبيل **السرىليلة  مساقصى من املسجد األ البائية

 حىت إىل احلجب
ويف الرأي واإلقدام يسفر **ظاهر العلمو احللمله أثر يف  البائية

 عن نذب
تنم وال يدري بذاك **وشجونسال القلب لوال لوعة  النونية

 شؤون
لقاوأفضلهم  النونية  وأكملهم  ذاتا وذاك يقني**وحمتدا وخ لقا خ 

لشعراء املولديات النبوية تعّب عن توظيف الصيغ اإليقاعية، تؤكد استعداد الشاعر املسبق وكّل هاته األدلة 
بكل ما تتطلبه شروط األداء، وما ينتج عنه من توفر جو االستقبال بالنسبة للمتلقي، صحيح أنه ال يوجد التصوير 

ق باإللقاء واألداء يف املولديات نفسها، فهذا املباشر هلذا اإللقاء لشعراء املولديات النبوية ولكن ما دام يّبز ما يتعل
ال يتطلب إلقاء عاديا ما دام ثبت ذلك؛ فالصوت يف بالغة االتصال الشفاهي أمر مطلوب ألن من تداعيات 

 .هاته الصيغ جتسيمها يف اإللقاء وإن قيمتها اجلمالية ال تتوضح إال بالّسماع استقباال وحسن األداء إرساال
 ولدي وعطف اجلمل على اجلملسردية الّنص امل. ج

ما يتعلق كذلك باألمناط املساعدة على حضور االستجابة اجلماعية هو الّنمط املتمثل يف عطف اجلمل 
بدال من تداخلها، وهو ما يتميز به األسلوب الشفاهي العطفي املعتمد يف مجله على أسلوب العطف؛ فيعطي 

أكيد على إثبات حقيقة ما ألن البىن يف هذه احلالة تعمل على السرد سيولة وتفريعات يف التحليل خاصة مع الت
 .حتقيق ما هو عملي للمعىن املرجو، والشاعر يف املديح النبوي يعتمده على هذا األساس

إخل حيتاج ...فمدحه للنيب ووصفه له وذكر معجزاته، وشوقه له وحنينه، وتقصريه وطلب الشفاعة والتوسط 
الكالم واعتماد على خاصية الّسرد اليت هي يف األصل مادة تارخيية تراثية سردية؛ ألنه  إىل تبيني ذلك باسرتسال يف

، وكل ما يتعلق مبدحه وسرد سريته ومعجزاته مث سرد قصته وحنينه وشوقه  حيكي األحداث اليت مّرت بالرسول
 ين وتفانيه يف االستعداد ملثلزيالألراضي املقدسة، وسرد القصص اليت مّرت هبا إجنازات السلطان أيب محو موسى ال

 .هاته املناسبة
وعلى العموم فإهنا اخلاصية اليت عرف هبا املديح النبوي عند حسان وكعب وبن رواحة وغريهم، فإهنم 
يعمدون إىل السردية يف كشف عظمة املصطفى وتلك املعجزات اليت خصه هللا هبا فضال عن حكاية مشاعر 

 .يفسر لنا طول املدائح النبوية ومدى النفس الطويل اليت تنماز به الشاعر وهو أمام حضرته، وهذا ما
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وإذا ما تعلق األمر باملولديات فإنه ورغم إلقائها من طرف شعراء كثر هناك طيلة الليل إىل الفجر إال أن هلا 
تلف يف السمات ذاهتا يف خاصية السردية هاته وبنفس طويل وكلها تتفق على املواضيع ذاهتا ولكن الطريقة خت

العرض والنظم؛ ولو حسبنا عدد األبيات لنجد معظمها يفوق مخسني بيتا مع الشاعر أيب محو موسى الزياين أو 
 .الثغري أو أيب زكرياء بن خلدون والتاللسي، وهذا ما سنوضحه يف اجلدول
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وهذا على مستوى األبيات من الناحية العمودية، أما إذا أردنا أن نتباحث كيفية العرض اليت استدعتها  
خاصية السرد من الناحية األفقية فإننا سنجس طبيعة أسلوب العرض ولغته مع هؤالء الشعراء وكيف هي أحواله 

س بأسلوب عطف اجلمل على اجلمل بدال من تداخلها، وسنمثل مع تأكيد املعىن وجتسيده بطريقة يطول فيها النف
 :مع أيب محو موسى الزياين يف اجليمية، فلنتأمل قوله
 ويكشف الض  ر عن   د الضي    ق واهل   وج ** يا م       ن جييب ندا املضط     ر يف الدجل 
 إذا القنوط دع   ا ي   ا أزم            ة انفرج      ي ** ولطف رمحته ي          أيت عل               ى قن             ط

 1أبدى من اللطف ما مل جيري يف املهج ** ومن إذا حل خط       ب واعرتت نوب 
وتأمل البائية فإنه يتضح األسلوب العطفي خاصة حني يتعلق األمر بسرد معجزاته يف سريته؛ حيث توجد 

 :شطرأكثر من ستة مجل معطوفة على مستوى كل 
 وأل       بست األرض ح  سنا قش   يبا ** مبول     ده أش   رق األف                ق ن              ورا 
 وكاد من الرع   ب يلق              ى شغوب  ا ** وكسرى تس اقط إلي                 وان                    ه

 وإمخ   ادها ك      ان س                      را عج يبا **     دت ون    ريان ف ارس ق د أمخ                   
 وق     د أعقبت بع  د ري نض   وب         ا ** وجف    ت م      وارد أهن              اره                 م

 األس     ى والن      حيبا وأب    دى إلي             ه ** وح   ّن ل      ه ال      ج               ذع مستأنس ا
 فأخضب م      ا ك       ان منها جديبا ** دع ا بالعب     اد لسقي الب                    الد

 2وكّلم     ه الظيب ويشك    و اخلطوب     ا ** وش       ق ل    ه الب     در عن            د التمام
زن وقاقية وله ما يفصح عنه من مشاعر الشوق والوّد وأيضا تأمل كيف يستجمع اجلمل وهو مقيد بو 

 :يف مجل معطوفة يف الشطر الواحد واحلنني للحبيب
 وسقمي طوي  ل ق           د أعي الطبيبا ** ف  ؤادي ع لي   ل وج  سمي حني       ل
             ي أذيب    افس   رّي أذي                     ع وقلب       ** هجرت اهلج     وع نث   رت الدم وع
 3أق    اس     ي اهلم  وم مع        ا واخلطوبا ** أبك        ي الرس   وم أرع             ى النجوم

وهذا ما جيعل األسلوب مييل إىل خاصية التجميع  يف الصيغ لتقوية الذاكرة؛ فالشفاهة ال متيل            
عناقيد من الوحدات كتلك العبارت املتوازية            » ث عن تلك اليت تشكل إىل الوحدات املنفردة البسيطة بل تبح

أو املتعارضة سواء كانت يف مجل مركبة أو بسيطة أو على شكل نعوت ألن اجلماعة الشفاهية حتبذ وخباصة       

                                                           

  .342عبد اجلميد حاجيات، أبو محو موسى الزياين حياته وآثاره، ص -1
 . 343املرجع نفسه، ص -2
 . 344املرجع نفسه، ص -3
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، وغريها 1«"األمرية"ن بدال م" األمرية اجلميلة"و" اجلندي"بدال من " اجلندي الشجاع"يف اخلطاب الرمسي أن عبارة
 :، ودائما مع أيب محو موسى فيقول من الصيغ التجميعية، وهي تّبز يف صور عديدات من قصائد مداح النيب

 على شجرات البان أو قضب نس    ريّ  ** وصرت هبا إذا هبت نسيمات أرضهم
 كم              ا ينثين ق            ّد احلس          ام الفرنديّ  ** هم وأنثينأمي                             ل هب             ا ش            وقا إلي

 مىت ما سرى عرف النسيم احلجازي ** وأصب           وا إىل أرض احلبيب وم           ن هبا
 2زن مس          اويوسقى ثراها ص  وب م            ** رع         ى هللا دارا باحلم             ى ق     د عهدهتا

وغريها، ما يسهم ذلك يف التأكيد وضمان " السماوي"ب   " املزن"و" اجلحازي"اتبعها ب " النسيم"فكلمة 
 استمرارية الكالم ال قطعه، حىت يبقي اجلمهور ويعينه على االنتباه

 اإلطناب واألسلوب الغزير. د
هلا عالقة باخلاصية السردية وأسلوب العطف، وهي   ما ذكرناه سابقا جيسد مسة بالغية يتعامل هبا الشعراء 

ودوره أن يُبقي املستمع متنبها يقظا ملا يلقى إليه، ويضمن له أن يكون " الغزير"اإلطناب أو ما يسمى باألسلوب 
على خط واحد مع املتكلم ألن ما يقال ال يتاح للعقل فرصة اإلملام به مثلما جنده يف التعبري الكتايب الذي حيدث 
خارج اخلط، ومبجرد ما ينطق به يتالشى، ولذلك جتده يقرتب من بؤرة االنتباه حىت يبقى حمتفظا بالكثري من 

 .القول
واإلطناب ألصق ما يكون بالتعبري الشفاهي حىت يبقي استمرارية االنتباه وهو حممود يف كل الظروف اليت 

احلقيقة أكثر مما يّبز يف معظم احملادثات وجها  أمام مجهور كبري حيث يّبز اإلطناب يف»متر هبا مشاهده خاصة 
لوجه فليس يف إمكان كل فرد يف اجلمهور الكبري فهم كل كلمة يتفوه هبا املتكلم وهو أمر قد حيدثه سوء املكان 

من حيث القدرة على توصيل الصوت، ومن صاحل املتكلم أن يقول الشيء نفسه أو ما يعادله مرتني                   
، وهذا ما جيعل عملية االستجابة أكثر فعالية، أما بالنسبة للمكان فعلى العكس بالنسبة ملشاهد 3«...الثاأو ث

 . االحتفال باملولد فإن خصائصه كانت مساعدة على تأقلم اجلمهور، وتعمل على راحته
اإلطناب فيتيح ولذلك جتد الشاعر يف إلقائه واخلطيب يف احملافل حىت يستمران يف حديثهما حيتاجان إىل 

هلما ما سوف يقوالن باستفاضة من خالل الرتداد وإعادة الكالم بشكل فين ولتفادي التوقف الذي يعتّب يف 
بعض األحيان مناسبا ومؤثرا لالستجماع، ومن هنا فإن الشاعر يف مثل هذه املناسبات حيتاج إىل املبالغة والذالقة 

اللسان، وهذا ما مسّاه البالغيون الغزارة يف األسلوب، وأبو محو حىت يوصل أفكار تفكريه للجمهور وإىل طالقة 
 :موسى الزياين يف هذا يقول يف يائيته
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 س      الم على الب     در املن ري التهامي ** س   الم على م  ن بالبقي    ع وباحل                  مى
 هاد ومهديعلى خ      ري خ  ق هللا  ** سالم على املشتاق موسى بن يوسف
 1وأخ      ّر عن سري وقّيد عن سع   ي ** س                الم مش            وق أثقلت                 ه ذن         وبه

 األسلوب احملافظ والتقليدي . ه
هذا األسلوب الذي عرفت به املولديات النبوية يف كل تلك السنوات مع شعرائها؛ وهي السمات الفنية 

ّيزت هبا على املدائح النبوية، باإلضافة إىل اتّباعها للنمطية التقليدية اخلاصة بالقصيدة العربية يف التقدمي من اليت مت
مقدمات غزلية وطللية، وعرض املوضوع وحسن التخلص، وهو األسلوب الذي عرف به التعبري الشفاهي الذي 

دي الذي يضمن للمستمع أن يعي ما مسعه سار على منطية عرف هبا حتت مسمى األسلوب احملافظ أو التقلي
وبالتايل يتفاعل معه بطرق شىت للتلقي السيما إذا كان املوضوع مرتبط باحلياة اإلنسانية وكل ما يتعلق حبياة 

 .واالحتفاء بهاجلماعة فكيف إذا كان متعلق مبولد النيب 
ه املشكل ألف حساب؛ واملستمع فما يعرف عن الثقافة الشفاهية تعرضها للتالشي وذلك فإهنا حتسب هلات

يف هاته احلالة حيتاج إىل طاقة كبرية حىت يستطيع أن يكرر أو حيافظ على ما قيل له أو ما ألقي إليه وحتصيل ذلك 
مبشقة، فعمدوا إىل تأسيس حالة عقلية تقليدية وحمافظة تتفاعل مع اجلمهور بعينه بشكل مباشر ومستمر ويف 

قافات الشفاهية جيب حفز اجلمهور على االستجابة حبماسة عالية، بل قد يدخل ذلك أن يف الث»الوقت نفسه؛ 
، وهذا ما يضمن تفاعل اجلمهور ومسايرته للمشهد 2«... القصاص كذلك عناصر جديدة إىل القصص القدمية

 . يف كل مرة حيدث فيها إلقاء وتلقي مشافهة
طابع الذي عرفت به املولدية يف بنائها العام ولكنها وكذلك األمر مع املولديات النبوية؛ فإن الشعراء ورغم ال

حافظت على القواعد الفنية اليت متّيزت هبا القصيدة العربية من حيث اللفظ واملعاين واملوسيقى والشكل وغري 
ذلك، ومادموا يف غرض املديح النبوي فإهنم يستعرون ما نصت عليه مقاييس املدح يف النقد العريب القدمي، وما 

 .تعارف عليه من األساليب التقليدية اخلاصة هبذا الغرض الشعري القدميهو م
باإلضافة إىل استعارهتم للقاموس القدمي اخلاص بشعراء غرض الغزل، وقد صرّيوا تلك املعاين من احلبيبة إىل 

، النيب الشوق إىل املدينة والكعبة، وذلك احلّب إىل احلّب النبوي، وهي القواعد ذاهتا فقط جاءت يف حضرة
وهذا ما يتطلب منه جهدا فنيا مضاعفا لتسخريه مبا هو متعارف عليه يف مضامني املولدية؛ ألن املدح يف هاته 

حنكة إذ ينبغي للصيغ واملوضوعات القدمية أن تتفاعل مع مواقف سياسية جديدة وغالبا معقدة »احلالة يتطلب 
، ولذلك جتدهم حيافظون 3«ا وإحالل مواد جديدة حملهاولكن الصيغ واملوضوعات يعاد تعديلها بدال من إزاحته

على السمات العامة للقصيدة املدحية مع إضفاء ملسة كل شاعر، ومن دون إحداث خلل يف املضامني والصيغ 
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املعّّبة عنها يعيدون تعديلها يف كّل موسم احتفايل بذكرى املولد النبوي، وال يتجرؤون على القواعد العامة وخيلون 
 .هبا

فالصيغ تتغري حسب كل شاعر يف كل سنة ينظرون يف شأهنا متفقون أال يكرر ما نظم السنة املاضية والبد  
من اقرتاح جديد يف مجالية نظمها، وهذا التقليد املتعارف عليه يعني املتلقي على اسرتجاع ما التقى به يف املوسم 

 .املاضي ويتعود عليه فيخلق له أفق انتظار
مولد النيب أي أنه مناسبة دينية وما ذكرناه سابقا فهو متعلق مبمارسات دينية هلا دور يف وملا نقول ذكرى 

تغيري اخللل احلاصل يف اجملتمع يف إطار االحتفال باملولد النبوي كشعرية دينية حياول من خالهلا تغيري الوضع 
ا ختيب النتائج العملية لعبادة ما وذلك عندم»االجتماعي وتلك االضطرابات يف املعتقدات والتقاليد واألعراف، 

باخرتاع مزارات " جودي"ظن أصحاهبا، وهنا يقوم القادة النشطون املثقفون يف اجملتمع الشفاهي كما يصفهم 
جديدة ومعها عوامل جديدة من املعرفة، غري أن هذه العوامل والتغيريات األخرى اليت تكشف عن أصالة مؤكدة تأيت 

ة مقتصدة صيغيا وموضوعيا ونادرا ما تكون مصحوبة بدعاية حول جدهتا بل تقدم إىل الوجود يف هيئة عقلي
ولعل هذا ما يفسر جهود السلطان الزياين واستعداداته هلذا املشهد  1«بوصفها متناسبة مع تقاليد األسالف

 .االحتفايل
ببها أقيم وإن هذا اجلهد مل يذهب هباء على أساس أنه وجد الصدى والتفاعل مع املسألة اليت بس

االحتفال، وهذا ما خيلق جوا أخويا تضامنيا بني كل أطراف االحتفال على اختالف الطبقات واملستويات، وهذا 
ما يبني أن املولديات تربط بني أطراف العملية اإلبداعية يف جّو إنساين مرتبط حبياهتما، وهذه خاصية احلياة 

اسطة بالنسبة لإللقاء بل البّد من سياق إنساين يتعامل فيه اإلنسانية اليت متيز النص الشفاهي إذ ال يوجد و 
الشاعر مع مجهوره، وعليه البد من توثيق الصلة بني احلياة اإلنسانية املألوفة واملباشرة وبني املعارف املتعلقة بالنص 

 .املدحي من خالل الصيغ املوضوعة لذلك، وهذا ما خيلق التوازن االجتماعي بني الطرفني
 جهة املباشرة والتنافس على األفضلاملوا. و

أن هاته الثقافة الشفاهية  ،وما يلفت االنتباه كذلك من خالل ما ذكرناه عن املواجهة واملباشرة يف اإللقاء
مييل أصحاهبا للمخاصمة، وكذا تأكد مع إلقاء املولديات النبوية أثناء االحتفال حيث أضفى تنافس الشعراء 

بداع وتفاعل اجلو اجلمايل بينهما حىت يضربون حبجرة عصافري عدة؛ فهم أمام حضرة مبولدياهتم للمشهد روعة اإل
اجلمهور والسلطان خاصة وهذا األخري عامل خببايا اجلمال الشعري، واألمجل من ذلك أهنم أمام حضرة الرسول 

 وهم يطرحون السؤال هل وفقنا يف تصوير العظمة؟
ية بروح دينية تؤكد املبارزة على السبق بأمجل مدح للنيب قبل أن واجلواب يرتمجونه يف تلك الصورة التنافس

يكون األمر متعلقا حبضرة السلطان أيب محو موسى؛ فالكل يسعى ألفضل مدح وأن يكون نظمه أمجل وفيها ما 
يدل على اخلصومة غري املباشرة بينهما وهو ما حصل بني القيسي الثغري وابن خلدون من خالل مناذج جتسد 
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وملا كان التواصل اللفظي البد أن يتم »املخاصمة بينهما ونّبة الفخر والتباهي وبروز املواقف الشعرية؛ هلجة 
باملشافهة املباشرة مبا يتضمنه ذلك من ديناميات الصوت يف عملية األخد والرّد فإن العالقة فيما بني األشخاص 

هذا من ميزة الشفاهة، فمن حيث التجاذب فإنه و  1«حتتفظ بدرجة عالية من التجاذب ودرجة عالية من املنازعة
أمر مطلوب على أساس أهنما يشرتكان يف  هذا اجلو الديين ويف حب الرسول  بل هو للجميع وليس األمر متعلق 

فكان له الدور اإلجيايب يف تنشيط مسار  2هبما، أما عن منازعتهما وهو ما أشار إليه الدكتور عبد هللا محادي
ما جعلهم أمام اختبار عسري لشاعريتهم أما احلضور وما مدى تسخريهم الفين يف مدحهم  املولديات، وذاك

 :املصطفى، وها هو الثغري يف شيء من االعتداد بالنفس وروح التفوق يقول يف نونيته
    اليكم بّبه                  ان بشبه                      ة فبمع         ** م                والي إن ت             دعي األمالك معلوة
دت من كرم  مل مي         دح املتنب              ي آل مح                           دان ** فلو رأى من مضى ما شِّ
 عر حس          انأوالد جفن                 ة ق       الوا ش ** إليك         ها كلم                   ات ل             و هبا مسعت
 3مثىن وال لك يف األمالك م      ن ث           ان ** ما مثل عبدك يف م     داح جم                دك من

إال أن »وهي مبالغة جتوز له على اعتبار شعوره خبطر منافسيه وهم يرغبون يف زحزة مكانته عند السلطان
كي بريز شاعريته وحيظى بقصب السبق، فهو مقتنع بأن [ الثغري]زكرياء بن خلدون جنده ال يرتك الفرصة للقيسي

 :؛ فيقول يف نونية له4«حضوره سيقلص من طموح القيسي اجلامح
                  ني غ                     را م                ن ع             الك تب     ** وخ     دها أمري امل       ؤمنني حم                اج                  ة
 5فلي                  س هل                ا بني النظام قرين ** ش     أوت هبا صحيب وأنت شهي             دها

ولذلك جتد الشعراء يسعون يف سبيل إرضاء ممدوحهم السلطان، يعملون كّل ما يرونه مناسبا ملدحه حىت 
وسبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن »ا رآه النقاد يف مناسبا ملدح السالطنيحيظون مبفازته، فيسارعون يف إعمال م

يسلك طريقة اإليضاح واإلشادة بذكره للممدوح، وأن جيعل معانيه جزلة وألفاظه نقية غري مبتذلة وسوقية، 
، وحلسن حظهم أن امللك شاعرا 6«ويتجنب مع ذلك التقصري والتجاوز و التطويل؛ فإن للملك سآمة وضجرا

نه يفهم نفسيات الشعراء، وهم ميدحون ومع ذلك ال بد من أن يأخذوا بعني االعتبار التوجيهات النقدية اليت فإ
، ولذلك 7«إذا مدحتم فال تطيلوا املمادحة؛ فإنه ينسى أوهلا وال حيفظ آخرها، وإذا هجوهتم فخالفوا»تقول أنه 

ورغم انه يشيدون بصنيعه يف خدمة الّدين جتد يف القسم املخصص ملدح الّسلطان أيب محو موسى الزياين 
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اإلسالمي بكل الصور وجهده الكبري يف االستعداد للمولد النبوي الشريف وشجاعته وأخالقه وغريها ولكنهم ال 
يطيلون على أساس أهنا قصيدة مدحية قائمة بذاهتا، وإمنا هو جزء خمّصص له يف املولدية النبوية، ولذلك ال يوجد 

 .       بري بقدر ما حتتدم املنافسة يف أيهما األفضلذلك التطويل الك
وقْس على ذلك من مناذج الفخر واعتبار الّسبق، وإذا كانت هاته صفة امللقني للفوز برضى اجلمهور  

والسلطان فإن هذا املستمع بدوره مييل إىل املشاركة الوجدانية يف سبيل احلياد املوضوعي، فكيف ذلك؟ وهذا 
ذاتية الفردية وعدم االرتباط الشخصي والعمل على بروز املوضوعية من خالل االنفعال اجلماعي باالبتعاد عن ال

حبيث ال يعّب املتلقي عن ردة فعله بصفة فردية أو ذاتية بل هو تأثر بروح مجاعية، وهذا من خالل خلق وإجناز 
 . بداعيةانتماء محيم ومشاركة وجدانية ومجاعية مع اجلمهور واحتوائه يف العملية اإل

ومبا أنه ال يوجد أبو محو الزياين آخر وسياق غريه، فإنه ميكن أن نعتّب هاته املولديات نصوصا شفاهية 
حبكم إلقائها يف كل موسم احتفايل باملولد النبوي رغم كتابتها قبل اإللقاء، والّدليل على ذلك حتضري الشعراء 

متيزت هبا يف بنائها مع احملافظة على القوانني اليت متيزت هبا  ملولدياهتم النبوية واتباعهم للخصائص الفنية اليت
 .القصيدة العربية

باإلضافة إىل عدم إعادة ما كتب يف املواسم املاضية، ويعمل على التجديد يف الصيغ، ولذلك ميكن اعتبار  
الشاعر االرجتال يف  املولديات النبوي نصا شفاهيا على أساس إلقائها األول وتلقيها من طرف اجلمهور، فيتحرى

املشهد االحتفايل يف االلقاء، ليس ببعيد على شعرائها وهم هبذه املقدرة اإلبداعية العالية اليت يعّدون هلا عّدهتا 
 .الفنية وحىت اإللقائية

وتبقى قيم الشفوية مستمرة بالنسبة للمتلقي إىل العصور اليت تلت زمن الشفاهة، فمغادرة الشعراء االرجتال 
ين انقضاء الشفاهة إمنا تبقى مصطحبة للمتلقي يف إطار التواصل مع النص وتلقيه، والدليل على ذلك ال يع

املولديات النبوية الزيانية اليت كانت تلقى شفاهة وأول اتصال للمتلقي هبا مساعا وإصغاء، وقد رأى الدكتور حممد 
أن عملية التواصل بني " ال النص عند العرباستقب"مبارك يف حديثه عن الشفوية اخلطابية والشعرية يف كتابه 

املتلقي والنص ظلت رهنا للشفوية حىت يف زمن الكتابة، وذلك نظرا لبعض احملافل واجملالس اليت حتكمها صفة 
 .االستقبال السماعي لطابع اإللقاء الشفوي الذي عرفت به

بعض املواطن حميطة هبا كل  يّبز الدكتور ذلك يف نقاط يبني من خالهلا كيف أن الشفاهة مستمرة يف
 :الظروف السياقية اليت تعمل على هتيئة املتلقي الستقبال النص شفاهة، وذلك يتمثل يف

اعتماد الشعر على طريق اإللقاء يف حمفل مجاهريي أو خمتصر على عدد حمدد من األفراد ممي يتطلب . 1
 .صيدتهإلقاء شفويا سريعا يدفع الشاعر إىل استبطان صوت اجلماعة يف ق

أغراض الشعر خاصة املديح، إذ يقتضي عالبا حضور جسمانيا للممدوح الذي يصبح ضرورة متلقيا . 2
 .شفويا
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استخدام الشعر وسيلة للتحفيز احلزيب أو السياسي أو احلريب فيتطلب كتلقيا يتأثر بالنص ويستجيب له . 3
 .بسرعة

فظه يف بطون الصحف وأن يرى عالمات نزوع الشاعر حنو إذاعة شعره ونشره على األمساع ال ح. 4
 .انتصاره مرسومة على وجوه متلقيه

طبيعة الشعر القائمة على االنشاد أصال، واالنشاد يقضي إىل استحضار سامع فمعادلة الشعر . 2
 .1األساسية عّب العصور، شاعر منشد ومتلق سامع

اإللقاء ومدى تعامل املتلقي اجلمهور مع  ويف هاته النقاط ما يؤكد طابع الشفاهة على املولديات النبوية يف
أن الشاعر يتأثر بالتلقي، وقد يفرض التلقي شروطا قاسية على الّنص يف شعر التكسب »هذا الوضع، وهي تؤكد 

، ويف املقام احملمدي فإن تكسب شاعر املولديات النبوية، يصبح معنويا يبتغي رضا الرمحن من وراء مدح 2«خاصة
اء واملواعظ والسري على هنجه يبتغي من وائه أن تعّم الفائدة احلضور الغفري هذا من جهة، قصد اإلقتد الرسول

وحىت يتفوق مبولديته النبوية على غريه يف مدح حضرة السلطان وهو يشيد بصنيعه يف االحتفاء باملولد النبوي 
 .الشريف من جهة أخرى

تلقى يف املشهد االحتفايل؛ ونبدأ مع النقطة ويف كل نقطة صورة جمسدة يف شعر املولديات النبوية وهي 
األوىل اليت نؤكد من خالهلا اعتماد الشعر يف الالحتفال باملولد ألجل تذكري الناس وألخذ املوعظة، وذلك عن 
طريق اإللقاء يف حمفل مجاهريي فيه من احلضور الكبري والغفري  وليس األقلية من الناس؛ ألن املبتغى من وراء 

تذكري اجلماعي  إلصالح شأن اجملتمع، أما عن النقطة الثانية املتعلقة بالغرض الشعري املناسب ملثل االحتفال ال
هاته املناسبات وهو املدح ألنه يقتضي حضور املمدوح جسمانيا؛ ألنه يف هاته احلالة يصبح متلقيا شفويا، وفيما 

حاضرا يف احملفل يف قلب كّل  فيه النيب يتعلق باملولديات النبوية فإهنا توظف املديح النبوي وهي تستحضر
 .حاضر، أما عن املديح الطبيعي فيوجه للسلطان، وهو حاضر حضورا فعليا فيكتسب طابع املتلقي الشفوي

وحني نقف عند النقطة الثالثة، فإن املولديات النبوية أعملت يف االحتفال وسيلة للموعظة وتذكري الناس 
القتداء به ملقاومة التنصري والبدع واألفكار التهدميية اليت كانت هتدد كيان األمة وفضائله وضرورة ا بسرية النيب

العربية، وهذا ما يتطلب متلقيا يتأثر ويستجيب بسرعة ألن األمر متعلق باحملافظة على الدين اإلسالمي، وهذا ما 
ذلك على أمل يف االنتصار على يشجع الشاعر على إلقاء مولديته النبوية إلذاعة شعره على األمساع وهو يستعد ل

الشعراء يف استقطاب اجلمهور ؤرية ذلك باديا على وجوههم من خالل السماع الذي تتطلبه وظعية املولديات 
وهي تُلقى ألهنا تكتسب ميزة االنشاد اليت حتتاج إىل إنشاد، وذلك ما يتوافق والّسمع، هذا بشأن النقطتني 

 .  األخريتني
 

                                                           
 .111حممد املبارك ، استقبال النص عند العرب، ص . د  -1
  .111املرجع نفسه، ص  -2
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 ل واملسافات اجلمالية يف املولديات النبويةعملية التواص: خامسا
 (التفاعلية)عناصر العملية االتصالية والتواصلية  -1

إّن اجلو الذي ألقيت فيه املولديات الزيانية يف تلمسان يستدعي رعاية نقدية إجرائية، وذلك ملا متيزت به 
نتشارها  وحىت الظروف اليت ألقيت فيها، من عملية أدبية هلا أطرافها وعناصرها وما املالبسات اليت أسهمت يف ا

وبغض النظر عن كل الّسمات اليت متّيز كل خطاب أديب فإن املولديات قد عرفت مبيزات ختاطبية وتبليغية، وهذا 
 .طبعا ما كان حياول أن حيققه وجيسده السلطان أبو محو موسى الزياين

لد النبوي الشريف، وهو بذلك يستقطب وهو يعمل على التغيري واإلصالح من خالل االحتفال باملو  
احلضور ألجل تعميم الفائدة قصد املوعظة والتذكري واألخذ بأخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم، واألمر ال 
يتوقف عند ذاك إمنا أراد هلاته الفائدة أن تصل للجمهور احلاضر بأسلوب فين شعري متمثل يف إلقاء املولديات 

صدق يف حّب النيب وما يتعلق بصفاته ومعجزاته وحىت عاطفة الشوق واحلنني إىل البقاع النبوية اليت كانت كلها 
املقدسة فضال على مدحه صلى هللا عليه وسلم مث مدح السلطان الذي عمل على اإلعداد لالحتفال واالهتمام 

 .الكبري الذي عرف به
لشعراء واجلمهور حتضران حىت تتم هذا الظرف االحتفايل الذي جعل من خاصييت التفاعل والتواصل بني ا

؛ (السامع واملقام والسياق/املتكلم واملتلقي/الباث)الفائدة والقصدية الدينية واجلمالية بني أطراف العملية اإلبداعية
وما أعّده السلطان من حيث املكان يف اطار االحتفال عمل على خلق سياق اشرتاكا فيه كّل من الباث 

 .واملستمع
تواصلية أرادها السلطان الشاعر وغريه من الشعراء للحضور من اجلمهور قصد االتّعاظ والتأثري  مبا أن املهمة

اجلمايل يف إلقائهم للمولديات النبوية، فهناك من النظريات ما يتسارع للتحليل والبحث عن هذا اجلمال الفين 
يات أسلوبية لغوية تستقطب السيما حني جيرى الكالم على اخلطاب كمثل اخلطاب األديب الذي ينماز بآل

اجلمهور إليه وجتعله مّقدرا باحثا عما جيعله ينفعل مع آلياته فيكون بذلك قد حقق ميزة التواصل بينهما ومادام 
يلقى فهو يف حاالته الشفاهية اليت تقتضي من الشاعر امللقي أن يعمل العالمات غري اللغوية اليت تعمل على 

 .توصيل القصدية واملبتغى
جح اخلطاب يف مثل هاته املهمة إذا تضافر مع العناصر املسؤولة على جناح هاته العملية باعتباره طرف وين 

من أطرافها مع مكمالته وهي السامع واملقام كعناصر تعمل على إبراز ثنائية التواصل والتفاعل، وهذا الذي تبحث 
 التداولية فإهنا جتد ما تقوله يف ذلك وإن فيه  نظريات االتصال والتواصل وكذلك نظرية السياق والتلقي وحىت

 .الدراسات لقليلة إذا ما قورنت بالنظريات األخرى يف هذا اجملال
فمنطلق الدراسة حني يبتغي املهمة التواصلية من أجل حتقيق العملية التبليغية وضمان جناح القصدية ال 

ية وفقط إمنا عن مجالياته الفنية يف املتلقي و يتوقف عند كون اخلطاب األديب بناء له خصائصه األسلوبية والفن
ومجالية االستجابة بينهما من خالل تيسيري عملية التواصل وخلق فاعلية تفاعلية هلا ضمان يف السريورة 
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واالستمرارية وخلف مجالية أفق االنتظار لذى املتلقي وهذا ال يتأتى إال بإدراك كل عنصر ومسؤولياته يف خلق هاته 
 .أذيتها على أحسن األوجه لتظهر صور التفاعل يف أدق تفاصيلهاالعملية وت

ومبا أننا جنول يف عمق احلدث للمشهد االحتفايل مبناسبة املولد النبوي الشريف فحسبنا نقول أّن اخلطاب 
ىت جنسد املولدي هنا له ما ذكرنا سالفا من هاته املزايا التفاعلية والتواصلية واليت تفرض إشكاالت يف هذا املقام ح

من خالل اإلجابة عنها حقيقة مجالية التواصل يف هذا النوع من املدائح النبوية ونتبني مدى جتسد وحتقق هاته 
السمة يف املولديات النبوية الزيانية مث نبحث عن اآلليات التواصلية وحضورها يف املولديات ومدى فعاليتها ومتامها 

اجلمهور من خالل توفر / وكذا حسن توزيعها والتأثري يف املتلقيوتكاملها واتفاقها حىت تكون واضحة جمسدة 
 .السياق واملقام اللذان يعمالن على تشارك الظروف الظروف بني أطراف العملية التواصلية

للبحث عن اإلجابة فإننا نتبني آليات التواصل يف املولديات النبوية وهي تلقى للجمهور من الشعراء يف فرتة 
 .بعدما نتبيني مفهوم التواصل وما هي الشروط اليت يتم من خالهلا وكذا الظروف اليت يتحقق فيها الزيانيني، وهذا

لقد كان السلطان يف حاجة إىل كل ما من شأنه أن يوصل إليه تلك الغايات واملقاصد من سياسته 
شعبه قصد إصالح احلكيمة، وهو يدرك عظم الرسالة من هاته االحتفاالت اليت اختذها مهزة وصل بينه وبني 

اجملتمع، ومن خالل التذكري ولتحقيق ذلك كان البد عليه من ضرورة االجتماع الذي تظهر فيه كل مظاهر 
ومبا أن التواصل يغطي حياة اإلنسان كلها، فإنه يتم بأشكال كثرية »التواصل كوسيلة ناجعة لتوصيل الرسالة للناس

ومات واملوسيقى ومن مث تتنوع وسائله من مثل لسان وقلم وتلفاز وما بداية باللغة وانتهاء باإلشارة واأللوان والرس
، والكل 1«هي الوسيلة والشكل األهم يف عملية التواصل اإلنساين(الشفهية والكتابية)إىل ذلك، ولكن تبقى اللغة

واملبتغى يدرك مدى أمهية التواصل بني البشر وما له من وظائف يف توصيل  احلاجات واألفكار وحتقيق الغايات 
 .واملقاصد بينهم السيما إذا كانت باللغة ألهنا الوسيلة القرب للفهم

أصوات يعّب هبا كل قوم عن »وقد عّب قدميا على ذلك ابن جين يف باب القول على اللغة أهنا  
مهمة ، والقوم تعبريا على العموم من املتكلمني والسامعني وبينهما حيدث إفهام من خالل البيان وهي 2«أغراضهم

 .الباث والتبيني هي للمستمع وإذا جنح األمر بينهما فهذه غايات ومقاصد البالغة والفصاحة
وهذا بعض ما يومئ على تلك اإلشارات األوىل يف عملية التواصل عند العرب اللغويني والبالغيني ويف 

تعبري عن املقصود بلفظ ملكة يقتدر هبا على ال» حرصهم على شؤون الفصاحة وبالغة الكلم على اعتبار أهنا 
، وهذا حاصل يف تلك الشروط واملقاييس اليت تعارفوا عليها لتحقيق مبتغى البيان والتبنيُّ ألن إدراك 3«فصيح

                                                           
د حممد خان، جامعة باتنة، .بلقاسم محام، آليات التواصل يف القرآن الكرمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية، إشراف أ  -1

  .15ه، ص1462 -6005
 .11، ص(د،ت)، (د،ط)، املكتبة العلمية، دار الكتب العلمية،  (1)حممد علي النجار، ج: أبو الفتج عثمان بن جين، اخلصائص، تح -2
 -ه1414، (6)، دار اجليل بريوت، ط(1)، ج(1)حممد عبد املنعم خفاجي، مج. د: اخلطيب القزويين، االيضاح يف علوم البالغة، شر -3

  . 40م، ص1111
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املتكلم هلاته الشروط حيقق عملية التواصل بينه وبني املستمع كطرفني يف هاته العملية، واشرتاكهما مع بعضهما 
 .وهو الفهم واإلفهامالبعض حىت جيسدا مبتغى البالغة 

يوضح هذا التفاهم بني طريف عملية التواصل؛ إذ يقول أن ( ه332)ففي الصناعتني أبو هالل العسكري
البالغة هي كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه من نفسه كتمكنه من نفسك مع صورة مقبولة ومعرض »

الفهم ومتكن املعىن يف نفس املتكلم مث بعد ذلك  ، وهنا تتضح معامل العملية التواصلية من خالل شرط1«حسن
إيصاله إىل املتلقي السامع وبيانه له حىت يعمل على أن يتمكن يف نفسه وهنا يتحقق التواصل بينهما بعد ما يتبينه 

 .املتلقي
البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن وهتك »وهذا ما حبث فيه اجلاحظ أيضا ملا رأى أن 

، وهنا 2«دون الضمري حىت يفضي السامع إىل حقيقته ويهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلك البياناحلجاب 
ألن مدار األمر والغاية »اجلاحظ يعزي مهمة البيان واإلفصاح يف الكشف عن املعىن للمتكلم، وهذا طبعا للمتلقي 

ء بلغت اإلفهام وأوضحت املعىن فذلك هو اليت إليها جيري القائل والسامع، إمنا هو يف الفهم واإلفهام، فبأي شي
 .3«البيان يف ذلك املوضع

ومن هذا فإّن البالغة جتسد التواصل اللغوي الذي يقف على املعاين واأللفاظ وهي من البيان الذي حيقق 
اة املتكلم والرسالة والسامع والقن)الوظيفة التواصلية بأشكال وصور جتتمع فيه عناصر هاته الوظيفة التبليغية 

: ومجيع أصناف الّدالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ، مخسة أشياء التنقص وال تزيد»نطقا وكتابة ( والشفرة
أوهلا اللفظ، مث اإلشارة مث العقد مث اخلط مث احلال اليت تسّمى نِّْصبة، والّنصبة هي احلال الّدالة اليت تقوم مقام تلك 

ر عن تلك الدالالت ، والكالم هنا يعين أن اجلاحظ قد أخرج التواصل من شكله الضيق 4«...األصناف وال تقصِّّ
وأعطاه أبعادا أخراة وأشكاال والوصول إليها أمر يشرتك فيه كّل من الطرف األول والطرف الثاين بشىت صور 

 .اإلفهام املقام وحصول البيان اليت ال تقتصر على املنطوق فسحب بل حىت على الكتابة
البيان على أربعة أوجه، فمنه بيان األشياء بذواهتا »مع صاحب الّبهان يف وجوه البيان متاما هو أمر البيان

وإن مل تنب بلغاهتا؛ ومنه البيان الذي حيصل يف القلب عند إعمال الفكر والّلب، ومنه البيان باللسان ومنه البيان 
من منطوق أو مكتوب؛ فبيان األشياء  ، ونتبني حضور الطرفني وما بينهما5«بالكتاب الذي يبلِّّغ من بَ ُعَد وغاب

 . وإعمال الفكر باللسان او بالكتاب والتبليغ كله يدل على استحضار عناصر العملية التواصلية

                                                           
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار  -علي حممد البجاوي: هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، كتاب الصناعتني الكتابة والشعر،  تحأبو  -1

  .  12، ص(د،ت)، (6)الفكر العريب للطباعة والنشر، ط

 .22، ص(د،ت)، (د،ط)وزيع، ، دار الفكر للطباعة والنشر وال(1)أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -2 
  .   22املصدر نفسه، ص  -3
  .12بلقاسم محام، آليات التواصل يف القرآن الكرمي، ص -4
، (د،ط)حفين حممد شرف،  مطبعة الرسالة،. د: الّبهان يف وجوه البيان، أبو احلسني اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، تح -5
 .52،ص(د،ت)
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فما سبق تفصيله إشارة لتبيان عملية التواصل من خالل حبث البالغيني واللغويني عن صور اإلفصاح 
ذا املنطلق نتبني أن عملية التواصل ال حتدث إال إذا أعمل والتبنّي مبقالٍّ حسب املقام ومقتضى احلال، فمن ه

املتكلم كل ما من شأنه أن يوصل الفكرة بعد ما متكنت يف ذهنه ونفسه إليصاهلا للمتلقي، وعند تقبلها من طرف 
 هذا األخري بعد التمكن والفهم فعندها نقول أن عملية التواصل قد حتققت من خالل اللغة وحتقق وظيفة التواصل

 . اللغوية
وعليه فحن أمام مصطلحني متداخلني حيتاجان إىل التفصيل يف مفهومهما حىت تتحدد املهام ويتضح  

وما يرتبط هبما من مصطلحات، وهنا البد أن نستعني مبا فصلت فيه املعاجم ( االتصال والتواصل)الفرق بينهما
 .اللغوية

، وابن منظور يف شرحه للتصارم 1«صارمضد الت»هو ( و ص ل)يف لسان العرب التواصل من مادة  
، وهذا يعين أن التواصل هنا جيمع بني طرفني وال 2«، والّصرم اسم للقطيعة، واملصارمة بني اثنني...القطع البائن»

االتصال، : والُوصلة بالّضم ...اّتصل الشيء بالشيء مل ينقطع »يتوقف عند طرف واحد كما يف مفهوم االتصال 
: الواو والصاد واللم» ، ويف مقاييس اللغة3«...ُوصل( ج)كل ما بينهما وصلة : ، وقال الليثوما اّتصل بالشيء

يقول وصلت ... أصل واحد يدل على ضّم الشيء إىل شيء حىت يعلقه ووصلته به وصال، والوصل ضد اهلجران
خل بينهما على اعتبار أن ، ومن خالل هاته املفاهيم اللغوية يتبني أنه بقدر ما هناك من التدا4«...الشيء وصال

 (.املتلقي)يسعى للتواصل مع الطرف الثاين ( املتكلم)الطرف األول 
وهو األمر الذي جيعل االشرتاك بينهما بقدر ما هناك التباس، وذاك متوقف على الطرف الثاين يف حال ما  

د األول فيعتّب  اتصاال ألنه حسب بادر بردة فعل حنو ما قام به األول فهنا يتؤكد التواصل أما إذا األمر توقف عن
ما رأينا سابقا ان كل تلك الشروحات تركز على أن الطرف األول من صدر منه الوصال أو التقرب من الثاين، 
وعليه فإن هناك واصل ومن يقع عليه فعل االتصال ولكن السؤال هل هناك استجابة؟ من الذي وقع عليه فعل 

 .لحنياالتصال؟ وهنا املفارقة بني املصط
 
 
 
 
 

                                                           
 152، ص(وصل)، مادة (15)ان العرب، اجلزء ابن منظور، لس -1
  .150، ص(صرم)، مادة(2)املصدر نفسه،اجلزء -2
باب امليم، دار الكتب العلمية، بريوت  -، باب الالم(12)السيد حممد مرتضي بن حممد احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مج -3

 .41ه، ص1460 -م6002، (1)لبنان، ط
  .152م، ص6000 -ه1461، (د،ط)أنس حممد الشامي، دار احلديث، القاهرة، : امحد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، مر أبو احلسني -4



 النبوية القارئ وخصوصية املولديات                                                  األولالفصـل 
 

 
811 

فليس هناك تشارك يف أداء الفعل، وحىت نتأكد من ذلك أكثر مصطلح خطاب الذي يعّب عن هاته 
طبة » احلقيقة  فخاطبه أحسن اخلطاب وهو املواجهة بالكالم، وخطب اخلطيب خطبة حسنة وخطب اخلاطب خِّ

أن نعرف شأن املخاَطب، أم من طرف املخاطِّب؛ فاألمر متوقف علىيه دون  2«مراجعة الكالم» ، وهو 1«مجيلة
خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا، ومها »بالنسبة ملا يتصل هبذه املادة يف شأن التواصل فهناك مصطلح ختاطب من 

؛ أي التشارك يف اخلطاب إلقاء وردة فعل، وهذا ما يقربنا ألمر التحاور 4«الكالم بني اثنني»مبعىن  3«يتخاطبان
وارمها، واحملاورةمسعت َحوي»الذي يقع بني طرفني على أساس املشاركة  5«التجاوب: اجلاوبة، والتحاور: رمها وحِّ

 .بينهما
ولذلك جتد مصطلح االتصال  مرتبط باخلطاب واحلوار اليت تعىن باألول أكثر من الثاين، بينما مصطلح 

تواصل واالتصال التواصل فما يناسبه مصطلح التخاطب والتحاور ملا يدالن عليه من املشاركة، ولذلك فإن ال
يعمالن على مهمة تبليغ اخلطاب إال أن حقيقة جتسد املشاركة يف هاته العملية التبليغية تناسب التواصل أكثر ألن 
االتصال يركز على املتكلم أكثر مع أن املنطلق باالتصال حىت حيدث التواصل يف حني أن التواصل يشمل 

تاذ بلقاسم محام يف دراسته آلليات التواصل يف القرآن الكرمي، أما االتصال وقد فّصل واجتهد يف هاته النقطة األس
 .   6فرتكيزه على املتكلم واملستمع على حّد سواء" التواصل"املصطلح األول 

املشاركة بني اثنني »تفاعل معىن  -وما يعزز ما ذلك امليزان الصريف للمصطلحني فإن لكلمة التواصل
التدرج أي حدوث »للمولديات من خالل عملية التواصل أهنا تأخذ معىن ، وسيتضح من خالل دراستنا7«فأكثر

واصلته فتواصل، وهنا تبدو املفارقة بني مصطلح التواصل " فاعل"، وحىت معىن املطاوعة لوزن 8«الفعل شيئا فشيئا
 . حلوارالذي له ارتباطاته مع مصطلح التخاطب والتحاور وبني مصطلح االتصال وعالقته باخلطاب واإلخبار وا

إذن فالتواصل هنا أعم من االتصال يف حني أن االتصال يعمل على خلق التواصل يف حال ما تبينت 
الفكرة للمتلقي وجتسد ذلك يف ردة فعله وتأثره، وهذا ما جيعل التواصل امشل من االتصال فكل تواصل اتصال 

ات تضفي عليه مسات التواصل يف وليس كل اتصال تواصل، وإن كانت الدراسات احلديثة على خمتلف التخصص
أحدها نقل اخلّب »تعريفاهتا، وهذا ما يراه املفهوم االصطالحي الذي يبني أنه يدل على ثالث معان متمايزة 

نقل اخلّب على اعتبار مصدر اخلّب الذي هو املتكلم، ولنطلق : ولنصطلح على تسمية هذا النقل الوصل، والثاين
                                                           

، (1)شوقي املعّري، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت لبنان، ط.مزيد نعيم، د. د: اإلمام جار هللا حممود بن عمر الزخمشري، اساس البالغة، تح -1
  .  601م، ص1110

  .155، ص(خطب)، مادة (4)ابن منظور، لسان العرب، ج -2
  .155، ص(خطب)، مادة (4)املصدر نفسه، ج -3
 . 152أبو احلسني امحد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، ص  -4
 .440، ص(حور)، مادة (1)ابن منظور، لسان العرب، ج  -5
  .64 -10ينظر بلقاسم محام، ص -6
  .10، ص(د،ط)، (د،ت)راجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، التطبيق الصريف، عبده ال -7
  .10املرجع نفسه، ص -8
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نقل اخلّب الذي هو املتكلم واعتبار مقصده الذي هو : اليصال، والثالثعلى هذا الضرب من النقل اسم ا
، ومادام فيه ذكر للمتكلم ومصدر اخلّب ونقله على اعتبار أنه مقصد 1«املستمع معا، ولندع هذا النوع االتصال

حبيث ال املتكلم للسامع، وكل هاته العناصر تشكل خاصية التواصل اليت تدعو أن  لكل طرف وظيفته الفّعالة 
حيدث من أمره شيئا إذا مل حتدث االستجابة واكتفى املتلقي باالستقبال فقط فال بد له من إبادء عالمات القبول 

 .فيحدث االتصال بينهما وبالتايل تواصل
وعليه فإن تعدد األطراف وتفاعلها يف إطار معني  ضروري يف عملية التواصل وهذا متوقف على مدى 

هو تبادل أدلة بني ذات مرسلة وذات مستقبلة حيث تنطلق الرسالة من »صد ألن التواصل االستعداد وتبليغ الق
يعتمد »، ومن هنا نتبني أن التواصل2«الذات األوىل حنو الذات األخرى، وتقتضي العملية جوابا ضمنيا أو صرحيا

ور نفسها اليت توفرها يف على تبادل األدوار بني املتكلم والسامع بنسق معني يضمن التفاعل بينهما، وهي األم
، وإذا ما رجعنا 3«عملية التخاطب؛ إذا هو أيضا يقتضي اشرتاك جانبني عاقلني يف إلقاء األقوال وإتيان األفعال

 .إىل مفاهيم مصطلح االتصال ففيه ما يدل على التواصل شرط أمر التفاعل وتتمة االستجابة وبروز ردة فعل
ستلزم نيَّة التفاعل واإلرسال ونّية االستقبال من خالل استعمال رموز بنية ديناميكية ووظيفة ت» فالتواصل

مرسل مستقبل )، وهذا ما حيتاج إىل املكّونات وما بينها من عالقات؛ 4«وقوانني مّت االصطالح عليها من قبل
 (.سياق ومقام

اته وعناصره وكل احلقول املعرفية يف العصر احلديث تعرضت ملفهوم التواصل واهتمت بالكشف عن مميز 
وشروطه وقواعده ومظاهره حسب معرفتها وختصصها، باعتبار أنه صورة التواجد االنساين واألساس يف التوازن 
النفسي واالندماج االجتماعي للفرد من خالل سلوكه وانتمائه الثقايف، فإن لكل هاته املظاهر نظريات تعمل على 

ره وتدرس الظاهرة وامليزات اليت ينماز هبا هذا الفضاء مع التأمل يف الفعل التواصلي مستخرجة قواعده ومظاه
 .أحباث النظريات املتخصصة مبنظومات التواصل يف الفيزياء والرياضيات وعلم االتصال الالسلكي وغريها

، وقد تكون 5«علم يبحث يف أشكال العالقات اليت تربطها الكائنات البشرية فيما بينها»فالتواصل 
يف فضاء الوجود االنساين ويف عامل التبادل االجتماعي النفعي االضروري حلياة أي كائن  مظاهره معطى بديهيا

تنطلق من »بشري، وميكن أن يكون مصطنعا لغاية معينة ومن أجل حتقيق مقصد مبتغى من طرف جهة معينة 

                                                           
  . 654، ص1110، (1)طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوتر العقلي، املركز الثقايف العريب، ط. د -1
 لتفاعل،عمر أوكان، السانيات والتواصل، مدونة اللسانيات اللغة التواصل وا  -2

  .  12:52، الساعة 6012يناير 60، يوم brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/04/blog-post_20.html:الرابط
 .61بلقاسم محام، آليات التواصل يف القرآن الكرمي، ص - 3
حممد عابد . د:من املؤلفني بإشراف يوسف آيت مهو، من التواصل غلى التواصل الشعيب، التواصل نظريات وتطبيقات، الكتاب الثالث، جمموعة -4

  .616ص 6010، (1)اجلابري، الشبكة العربية لألحباث والنشر، لبنان، ط
  .  2، ص6004، سنة(61)سعيد بن كراد، اسرتاتيجيات التواصل من اللفظ إىل اإلمياءة، جملة عالمات، جملة ثقافية حمكمة تصدر يف املغرب، العدد -5
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تنميط السلوكي مسبقات إيدولوجية وفكرية وعقدية توجه السلوك وتتحكم يف ردرود األفعال من خالل حاالت ال
 . ، وهذا ما قد عمل عليه أبو محو موسى الزياين1«املستجيب جلاحات معينة

وانطالقا من ذلك فإن ألدوات التواصل بالغ األمهية يف حتديد طبيعته وكذلك يف حتقيق الرسالة؛ فقد   
خلق حاور وإيصال يكون لفظيا به تتم نقل االنفعاالت ومكن ان يكون إمياءات وظيفة أعضاء اجلسد مهمة يف 

تتحول داخله الطقوس والعادات وردود الفعل اجلماعية إىل حاالت تواصلية » فكرة ما أو تواصال اجتماعيا 
 .، وغريها من املظاهر2«تكشف عن العمق الثقايف للجماعة

علينا  ومبا أن التواصل يبحث يف أشكال العالقات اليت تربط بني البشر وتلك األدوات والوسائل فإنه يتعنّي 
أن نبحث فيه من خالل علماء اللسانيات اللذين أخذوا يف البحث عن اللغة من منطلق أهنا مظهر من مظاهر 

( التواصل اللفظي)التواصل اللساين الذي يضمن السريورة االجتماعية املتمثلة يف اجلانب اللفظي
 .، وحىت الفضاء الفاصل بينهما(التواصل غري اللفظي)واإلمياءات

تعني على اللغة أن تكون أداة للتواصل مع الكالم حىت تشكل خطابا، فتعمل على جتسد الوظيفة وإنه لي
اللغة ضرورة إذا أريد للكالم أن يكون »التواصلية، وهذا ما بدأ مع ديسوسري حني فّرق بني اللغة والكالم ورأى أن 

، وهبذا تكون اللغة هي القوانني اليت 3«اللغةمفهومه حيقق الغاية املتوخاة منه، مث إن الكالم ضرورة لتثبيت أركان 
هبا تتم عملية إنتاج الكالم، بينما الكالم هو الصورة اجملسدة لتلك القوانني، ومن هنا يتشكل املوقف التواصلي 

 .مبختلف أشكال وصور الوظائف التعبريية اخلاصة باللغة كما فّصل فيه جاكبسون
نشري ألول من بدأت (  Jacobson)للغة عند جاكبسون  ولكن قبل أن نوضح هذا النموذج التواصلي

م، وهو حياول البحث 1348معه بوادر معامل مؤشرات العملية التواصلية عامل االتصاالت األمريكي كلود شانون 
التصاالت خالية من التشويش عن كيفية حتسني مردودية اتصاالت الّبقية عن بعد حمددا عناصر هاته العملية يف 

 .  واإلشارة النهائية والباث واملتلقي و اهلدفمصدر اخلّب
ومن ذلك ينطلق جاكبسون يف حتديد الوظيفة التواصلية للغة يف دراسته للسانيات والشعرية ضمن البحوث  

جيب أن تدرس يف كل تنوع وظائفها، وقبل التطرق إىل الوظيفة الشعرية ينبغي علينا أن حنّدد »املعاصرة مؤكدا أنه 
، وحىت يتبنّي هاته الوظائف البّد من توضيح العوامل املكّونة لسريورة 4«الوظائف األخرى للغةموقعها ضمن 

لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي على حّد قوله وذلك من خالل  العناصر املكّونة للعملية التواصلية واليت تعمل 
 .على حتقق وظائفها املتنوعة

                                                           
  .2،5املرجع نفسه، ص  -1
  .2سعيد بن كراد، اسرتاتيجيات التواصل من اللفظ إىل اإلمياءة ، ص  -2
  .10، ص(د،ت)، (د،ط)مالك يوسف املطليب، دار آفاق عربية، .د: يوئيل يوسف عزيز، مر.د: فردينال دي سوسور، علم اللغة العام، تر -3
  .62، ص1100، (1)املغرب، ط -بقال للنشر، الدر البيضاءحممد الويل ومبارك حنوز، دار تو : رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، تر -4
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املرسل واملرسل إليه والرسالة وقناة االتصال )يف ستة عناصر وقد حصر هاته املكونات للعملية التواصلية 
 .،وقد مثّلها يف هذا املخطط(والرامزة
ل .1  .وهو الطرف األول: املرسِّ
 .وهو الطرف الثاين: املرَسل إليه .2
 .وهو احملتوى الذي تشري إليه: املرجع .3
ل إىل املرسل إليه: القناة .4  .وهو ما يسمح بنقل الرسالة من املرسِّ
هو جمموع العالمة اليت تتشكل منها الرسالة ونظام تأليفها الرتكييب، وعليها أن تكون مشرتكة و : السنن .2

 .بني الطرفني حىت تفهم بينهما
 . الرسالة احملتوى الذي بني الطرفني .4

 
 
 
 

              
 
 
 
 

 (ميثل خمطط عناصر عملية التواصل حسب ياكبسون: الشكل)
سد وظائف اللغة وكل واحد منها جيسد وظيفة لسانية خمتلفة، وياكبسون هاته العناصر اليت من شأهنا أن جت

 :يفّصل فيها
 .أّن املرسل يوجه رسالة إىل املرسل إليه .1
حىت تكون هاته الرسالة املوجهة للمرسل إليه فاعلة البد من سياق حتيل عليه وهو وما مسّاه أيضا  .2

 .بالسياق
ل إليه، وهذا السياق إما ان يكون لفظيا أوقابال ان أن يكون السياق قابال لإلدراك من قبل املرس .3

 .يكون لفظيا
 .أن يكون سننا مشرتكا بني املرسل واملرسل إليه، مبعىن خصائص متفق عليها ومتعارف .4
أن تقتضي الرسالة اّتصاال؛ ويكون ذلك بواسطة قناة، وربطا نفسيا بني املرتاسلني اتصاال يسمح هلما  .2

 .   يهبإقامة التواصل واحلفاظ عل

 الرسالة رسل إليهالم لـــــالمرس

 المرجع

 قناة االتصال

 الّرامزة
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إنه يرى أن يف كل عامل من عوامل التواصل اللفظي وغريه من الصور اليت تتجسد وهبا يتم حتقق وظائف 
اللغة على اختالفها يف ست وظائف حبيث من الصعب أن جتدها متفرقة وكل وظيفة يف رسالة، وتعدد الرسائل 

اهلرمية بينها ويف مدى تطلبها وحضورها وتنوعها ال يرجع النتقاء الوظيفة دون األخرى إمنا االختالف يكمن 
 :البد ان تؤخذ بعني االعتبار، وتتمثل يف  حسب السياق واملواقف، ولكن يبقى كل وظيفة وأساسها

ل؛ فتعّب عن موقف املتكلم جتاه ما  (:Emotive)الوظيفة التعبريية أو االنفعالية - وهي تركز على املرسِّ
حول انفعال معني سواء أكان صادقا أم كاذبا، وتتمثل يف الصيغ  يتحدث عنه، فهي وظيفة جتسد االنطباع

إن الوظيفة االنفعالية الظاهرة يف صيغ التعجب تلّون إىل درجة ما أقوالنا على املستويات الصوتية »التعجبية
الظاهر إن ذاتا متكلمة تستخدم عناصر تعبريية لإلشارة إىل السخرية أو الغيظ تنقل يف ... والنحوية واملعجمية 

 .1«إخبارا
وهي الوظيفة الطلبية توّجه حنو املرسل إليه باستعمال الوظيفة اإلفهامية (:Conative)الوظيفة الندائية  -

الطلب من خالل النداء واألمر اللذين ينحرفان من الناحية الرتكيبية على حّد قوله والصرفية والفونولوجيا عن 
عن اجلمل اخلّبية يف نقطة أساسية؛ فاجلمل اخلّبية ميكنها ان ختضع  وختتلف مجل املر»اجلمل االمسية والفعلية

، وهذا ما هو ما تعارف عليه من قبل علما البالغة 2«الختبار الصدق والميكن جلمل األمر أن ختضع لذلك
 .خبصوص اجلمل اخلّبية واإلنشائية، والغاية منها إثارة انتباه املرسل إليه أو طلب قيامه بعمل ما

والرتكيز فيها  يركز على السياق التواصلي بني املرسل واملرسل :) Referentielle)يفة املرجعيةالوظ -
 .إليه وعلى نقل املعارف واحلقائق، وهي أكثر الوظائف استعماال

والغاية منها إقامة جسر تواصل بني : ) Fhatique)الوظيفة االنتباهية أو ما يسمى بإقامة االتصال -
 .ل عبارات تعمل على احلفاظ على هذا التواصل وإقامته من خالل تنبيه املرسلاملرتاسلني من خال

وتستعمل للوصف والتحليل والشرح  (:Metalinguistique)الوظيفة اللغوية الواصفة أو الشارحة -
التواصل  واستخراج القوانني املنظمة هلا، وتتمثل عند املناطقة والغغويني والنحاة والبالغيني وهلا دور مهم يف لغة

 .اليومية، وهي املتحدثة عن نفسها
وتركز على الرسالة نفسها يف العملية التواصلية والتفنن يف صياغتها، (: Poetique) الوظيفة الشعرية -

وتعّب عن الوظيفة اجلمالية للرسالة، ال ميكن قصرها يف الشعر إمنا يف كل األجناس األدبية اليت تصبح الرسالة هي 
 .تاحة لكل االستعماالت اللغوية فقط أن الوظيفة األدبية االكثر استعماال فيهااملوضوع، وهي م

وميكن إسقاط هاته الوظائف على العناصر املشكلة للوظيفة التواصلية للغة؛ سنوضحه يف خمطط يبني 
 وظائف التواصل   

 
                                                           

  .60رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص -1
  .61املرجع نفسه، ص -2
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 (خمطط وظائف التواصل اللساين عند ياكبسون: الشكل)

يف حتديده لوظائف اللغة عن حتديدات ياكبسون مفصال فيها ومبديا رأيه يف  Reboul -ولومل يبتعد روب
ألن التعبري " الوظيفة التعبريية"ب " الوظيفة االنفعالية"، و"التسمية"بوظيفة " الوظيفة املرجعية"تقسيماهتا خاصة يف 

انطالقا من العملية التواصلية حيث عن الذات ال ينحصر فقط يف االنفعال، وهناك من العلماء من جاء تصنيفه 
أرجعها إىل وظائف معرفية يف املرجعية وحمتوى اخلطاب وتداولية هتتم باملرسل التعبري عن الذات واملرسل إليه التأثري 
واالسرتجاع، ووظائف صورية هتتم بالرسالة وفعالية  القناة والشفرة، وهذا عّب ثالثة عناصر وهي املرتسلني والسياق 

 .لة والشفرة والقناةوالرسا
أما ليتش فريى الوظائف اللغوية من منظور وظيفي الذي يعّد اللغة شكال اتصاليا متصال بأنظمة   

الذي يرى أن تطور االستعمال الوظيفي للغة  Popper -اجتماعية كّبى انطالقا من مقاصده وافرتاضاته، وبوبر
عية، وتنحصر الوظائف عنده يف الوظيفة التعبريية واإلشارية إنطالقا من ثالث صور؛ البيولوجية والنفسية واالجتما

 .والوصفية واحلجاجية وكل حسب حضورها
فريى أن وظيفة اللغة هي من الناحية الوظيفية تصويرية وتعاملية ونصية؛ الثانية  Halliday -أما هاليدي

ين وما يعزز من خالهلا العالقات منها خاصة باملتكلم وهو يف مقام الكالم وما ينبغي أن يتعامل به مع اآلخر 
بإبراز العالقة اليت يراعيها املرسل بالسيق الذي ينتج فيه خطابه باستثمار نظام اللغة؛ إذ » االجتماعية؛ فهو يهتم 

ينظر إىل العامل وعالقة اللغة به من زاوية ما تقوم به من تصويره كما أنه يراعي أفراد اجملتمع وحاجتهم إىل تأسيس 
، أما عن الوظيفة الثالثة فتعمل فيها اللغة على 1«بينهم والتعامل من خالل اللغة اليت تقوم هبذه الوظيفةالعالقة 

تشكيل اخلطاب لغويا وفقا للقوانني، وكّل من الوظيفتني األولني تعتمدا عليها وجتسيدمها يف مضامني هذا 

                                                           
  .15، ص6004، (1)عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت لبنان، ط -1

 شعرية .و ندائية .و انفعالية. و

 مرجعية .و

 إقامة اتصال.و

 اللغة الشارحة.و
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فالوظيفة التصويرية والتعاملية تتضمنان  اخلطاب، وما يالحظ أن ليتش بني وظائف اللغة عند بوبر وهاليداي؛
 .1وظائف بوبر األربع، وما يقابل الوظيفة التعاملية عند هاليداي هي وظيفة التعبري واإلشارة عند بوبر

وهناك ما يرجح وظيفة اللغة التواصلية يف الوظيفة املعرفية تستعمل اللغة كرمز يعّب عن الواقع اخلارجي،وهذا 
كوظيفة جزهرية للغة حبيث حيّول من خالهلا العامل رمزيا بواسطة اللسان    Benveniste -ما رآه بنفنست

ووظيفة انفعالية حىت يعّب هبا اإلنسان على ما فيه من انفعاالت، وهناك من رآها يف تكمن يف التسمية  مبعىن ما 
 .  ، وغريها من الدراسات...تقوم به الكلمات وهي منفردة وهي جزء من اللغة

 :لعملية التواصليةعناصر ا
من بني أهم العوامل اليت حتقق العملية التواصلية اشرتاك طرفني يف  (:املتكلم والسامع)طرفا العملية التواصلية  -

إلقاء القول ووجودمها يقتضي تفاعل العملية التخاطبية بينهما وغياب أحدمها يؤدي إىل خلل يف جناح العملية، 
 -ة دورمها يف التواصل والنظريات تعارفت على مصطلحات ختصهما كاملرسلوكل املناهح اليت ركزت على أمهي

 .إخل...السامع -املتلقي، املتكلم -املخاَطب، امللقي -املرسل إليه، املخاطِّب
الذي به تنطلق العملية اإلبداعية والتخاطبية، ويعتّب ( Destinateur)وهو املرسل : الطرف األول. 1

هو الذات احملورية يف إنتاج اخلطاب؛ ألنه هو الذي »يف املهمة التواصلية اللفظية؛  من أهم أركاهنا وركنا حيويا
يتلفظ به من أجل التعبري عن مقاصد معينة، وبغرض حتقيق هدف فيه، وجيسد ذاته من خالل بناء خطابه 

املتحّدث ، تداوله الباحثون من خالل مسميات كالباث واملخاطب والناقل و 2«باعتماد استرياتيجية خطابية
 .وامللقي

وهي مسميات تدل على أنه املبادر األول يف عملية التواصل، وال ميكن االستغناء عنه بأي شكل من 
طرف اول يف جهاز التخاطب يقابله طرف »األشكال، وهي توضح مهمته يف العملية التخاطبية ألنه الباث، وهو 

؛ فمخاطبته للمتلقي تستدعي منه إعمال 3«(Le recepteur)املتقّبل: ثان أطلق عليه جمازا املصطلح الفيزيائي
 .أدوات وأساليب تعينه على إيصال مقاصده من خالل رسالته املراد إلقاؤها

فمصطلح املرسل تستدعي منه استحضار أدوات اإلرسال اللغوية وغري اللغوية، فهو خياطب املتلقي وحياول 
ي فهو يتعامل مع خطاب شفوي البد أن حيقق فيه كل إعطاءه فكرة على موضوع خطابه، كما أنه وبصفته ملق

تداعيات املقام والسياق الذي يدفعه لإللقاء، وتسخري كل الظروف املادية واملعنوية وكل ما من شأنه أن يساعد يف 
 .استحضار املتلقي وردة فعله اجتاه ما يلقى

جناح التواصل مع املتلقي، وهذا ال وعليه فإن للملقي مسؤولية البث والتخاطب وإرسال الرسالة وإيصاهلا و 
، ...يتأتى ذلك إال بتوفر شروط وحتققها فيه كاالستعداد والتهيؤ وجهارة الصوت املهارات الشخصية يف اإللقاء

                                                           
  .12، 15بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ، صعبد اهلادي  -1
 .45املرجع نفسه، ص -2
  .112، ص(د،ت)، (1)عبد السالم املسدي، األسلوب واألسلوبية، الدار العربية للكتاب، ط. د -3
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، وهذا بالرجوع إىل النظام اللغوي (Decodage) وفك الرتميز( Codage)وأن تكون لديه القدرة للرتميز
 .(Un code )ليفك الرمز مبا يعرف بنظام الرتميزالذي يشرتك فيه مع املرسل إليه 

باإلضافة إىل ذلك فإنه لبد أن يكون أكثر استعدادا وهو يرسل رسالته للمتلقي؛ حبيث يكون على لياقة 
" األداء املباشر، أم يف شكله املكتوب" تسمح له بتوجيه اخلطاب وإلقائه سواء أكان اخلطاب يف شكله املنطوق

ن املهم تكّب أكثر يف الشكل األول املنطوق فإّن له استرياتيجية ختاطبية حتمله على إبالغ ، وجتد أ"غري مباشر
ألن الرسالة اللفظية تتطلب قدرة فيزيولوجية على بّثها، وقدرة على كتابتها، أو »مقصديته من الرسالة للمتلقي أكّب

 . ة أو خطية على حّد تعبري ديسوسريعالمة صوتي 1«بعبارة لسانية أدق أن يتمتع على األقل بإحدى القدرتني
ويف املشهد االحتفايل باملولد النبوي الشريف، فإن ظروف جمرياته  يف إلقاء املولديات النبوية تعرب على 
وجود عملية تواصلية فيها يكون الشاعر متيقظا  أوال يف إجناح افتتاح احلفل وحىت ينجح يف استمرارية احلفل ثانيا 

ي ثالثا، وهنا جتد الشعراء يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وإلقائهم للمولديات يتقامسون والتأثري يف املتلق
 .املسؤولية يف توفر الظروف املناسبة للحضور

وإن امللقي هنا يتمثل يف شعراء املولدية النبوية وهم كما ذكرنا هم سابقا؛ وما يبدو يف املشهد االحتفايل 
 :اإلبداعية والتخاطبية والتواصلية أنه يتمثل يف صورتنيعلى الطرف األول من العملية 

السلطان الشاعر أبو محو موسى الزيانني ومسؤوليته تتمثل يف افتتاح االحتفال : املفتت ح: امللقي األول -أ
بإلقاء مولديته يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم ومسؤولية هتيؤ املتلقي باالستهالل املناسب والناجع يف 

 .تقطاباالس
شعراء املولديات النبوية وهم الثغري وأبو زكريا حيىي بن خلدون والتاللسي وغريهم،  :امللقي الثاين -ب

وإلقاؤهم للمولديات مباشرة بعد إلقاء السلطان، وهذا األسلوب الذي تكرر معهم قرابة الثالثون سنة؛ فبعد أن 
النص )، يتواىل بعده الشعراء وهم حييون ليلة املولد ب    (تاحيالنص االفت)يلقي الشاعر أبو محو موسى الزياين مولديته

 (املوايل
 

        
 
 
 
 

 (الشكل يبني نوعية امللقي يف املشهد االحتفايل يف املولدية الزيانية)
                                                           

ناشرون، منشورات االختالف،  -جاكبسون، الدار العربية للعلومالطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين والشعرية، مقاربة حتليلية لنظرية رومان  -1
  .65م، ص6002-ه  1460، (1)ط

 امللقي الثاين
 شعراء املولديةبقية 

 املتكلم املخاطب

 امللقي األول
 النص االفتتاحي أبو محو موسى الزياين

 النص املــوايل

 
 اجلمهوراملتلقي 
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من يقابل املرسل يف العملية التواصلية اللفظية، وهو ( Destinataire)وهو املرسل إليهالطرف الثاين . 2
، ومسّاه (Decodage-التفكيك)لية فك الرموز لكل أجزاء الرسالة أ كلمة كانت أم مجلة أم نصا؛ من يقوم بعم

مبعىن املستمع مستقبل الرسالة مبينا مظاهر تاثره هبا وتسميته باملستمع واملتلقي هو ما يقابل ( ب)سوسري املتحدث
أن له مهمة استقبال الرسالة اصطالحات الطرف األول يف العملية التخاطبية، وهي مصطلحات تدل على 

وفهمها والتفاعل معها واستجابتها، وأن من مهمته التعرف على شخصية الطرف األول على أفكاره ولغته وحاالته 
 . النفسية وثقافته واجتاهه

ويتمثل يف املشهد االحتفايل النبوي يف اجلمهور املتلقي للمولديات ومدى تأثره مبدح الشاعر للمصطفى، 
تمثل يف اجلمهور والسلطان؛ فعملية التلقي يف املشهد االحتفايل بالنسبة لباقي شعراء املولديات وهم وصورته ت

 .يلقون النص تظهر يف نوعني من املتلقني أوهلما اجلمهور والثاين السلطان
       

 
 
 
 

 
اجلانب »؛ وهيوهي جمموع األفكار اليت يعمل املرسل إليه إبالغها للمرسل إليه(: Message)الرسالة  -

امللموس يف العملية التخاطبية حيث تتجسد عندها أفكار املرسل يف صور مسعية ملا يكون التخاطب شفهيا، 
، وهي ال تقتصر على املظهر اللساين فحسب إمنا إلشارات 1«وتبدو عالمات خطية عندما تكون الرسالة مكتوبة

لون هبا أطراف هاته العملية، وياكبسون قد حصرها يف قانون املرور وإشارات الصّم البكم وغريها رسائل يتعام
أي أن عملية التحليل والرتكيب »االتصال اللساين، وهو يرى أن عملية فك الرموز تنتقل من الصوت إىل املعىن

ة لألبنية اجملّسمة يف رمزو داللية معينة ومقّننة اجتماعيا تنتقل إىل املدلول بشكل آيل باعتبار أن العالمات اللغوي
؛ وهذا ما يؤدي إىل تفكيك 2«(الدال واملدلول)تتألف من عنصربن هامني ال ينفصل أحدمها عن اآلخر مها 

 .الرموز الدوال إلدراك مدلوالهتا املعاين
وهي متثل حمتوى اإلرسال يف إطار مرجعي معني تعّب عنه من خالل األبنية يف ضوء نطام لغوي      

النظام الذي يشرتك  ، وهو ما يصطلح عليه اللغة أو(Code)دعى بالسننمتعارف علية من طرف املرتاسلني ي
ل واملتلقي؛ حبيث ميثل  الّسنن القانون املنظم للقيم اإلخبارية واهلرم التسلسلي الذي ينتظم عّب »فيه كل من املرسِّ

ما يرسل رسالة خطابية نقاطه التقليدية املشرتكة بني املرسل واملرسل إليه كلُّ منط تركييب فمنه ينطلق الباث عند
                                                           

  .62الطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين والشعرية، مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون، ص -1
  .62املرجع نفسه، ص -2

 املرسل إليه
 املتلقي

 احلضور/ اجلمهور

 الشاعر/ السلطان
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، وإليه يعود كذلك عندما يستقبل رسالة ما فيفّكك رموزها حبثا عن "Codag"معينة حيث يعمل على الرتميز
 . Decodag"»1"القيمة اإلخبارية اليت شحنت هبا 

 فلكل مجاعة لسانية ولكل»بل إن جناح العملية اإلبالغية يتوقف على هذا النظام املشرتك بني املرتسلني 
ذات متكلمة لغة موّحدة إال أن هذا السنن الشمويل ميّثل نسقا من األنواع الّسَننِّية الفرعية يف التواصل املتبادل، 

، وال بّد من املرسل واملرسل 2«فكل لغة تشمل العديد من األنساق املتزامنة اليت يتميز كل نسق منها بوظيفة خمتلفة
 .      أحتاج السياق واملقام منهما يعّبان عنه من خالل املعىنإليه أن يكونا على دراية بتلك األنساق مىت

والرسالة يف املشهد االحتفايل متمثلة يف املولديات النبوية اليت تأيت مبدح النيب وتلقى يف ليلة مولده احتفاء 
صائد رغم والئها مركزة على كل ما يتعلق بعالمات املولد والبشائر، وما مييزها بناؤها الذي تنفرد به عن باقي الق

لسمات القصيدة العربية؛ فإن الشاعر يقدم باملقدمات الطللية والغزلية وفيها من احلب احملمدي ما جيعله يعّّب عن 
مدى الشوق لتلك األراضي املقدسة، مث يعرج عن بشائر مولده وما يتعلق مبعجزات املولد، يف إطار املدح النبوي 

 .  هاته االحتفالية مث ختتتم مبدج السلطان القائم على
ومن خالل إلقاء املولديات يتضح أن النص املرسل من طرف املرسل الباث وهو الشاعر إىل املرسل إليه 

 .يلقى شفاهة مبعىن أن اجلمهور يستقبله مساعا، وبالتايل حيتاج لكل األدوات املساعدة على نقل األفكار شفاهة
   
 

       
 

 
 
 
 

 (التخاطبية الشفاهية بني املرسل واملرسل إليهالشكل ميثل صورة العملية )
وهو واملالبسات اليت حتيط بالعملية التواصلية وله مسميات مثل احلال (: Contexte)املقام والسياق -

واملقام واملوضع واملرجع، مهمته أساسية يف إحداث التفاعل بني أطراف العملية التواصلية حبيث حيدد وظيفة 
عناصر العملية التواصلية والوظيفة اليت البد أن يؤديها بشكل مناسب وبسري حسن  ومسؤولية كل عنصر من

 .متناسق

                                                           
  .60ربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون، صالطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين والشعرية، مقا -1
  .62، 62رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص -2

 إلقـــــــــــــــــــــــــاء
  النبوية املولديات 

 املولديات شاعر
 (املرسل)

 استمــــــــــــاع املولديات النبوية

 اجلمهور
 (املرسل إليه)
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وما يعرف عن الرسالة أهنا املرجع الذي حتيل عليه يف سياق معني قيلت فيه حيث ال تتضح معامل سننها    
كل »د أن املقصود بالسياقإال بإدراك املالبسات اليت ألقيت فيها وأرسلت إلدراك القصدية من ورائها؛ ولذلك جت

ما أحيط بالنص من أحداث ومالبسات إىل جانب شخصية كل من املتكلم واملستمع ومن حييطون هبما إىل 
، وهذا ما يساعد على كشف املعىن واملقصد ولذلك جتد ياكبسون قد 1«جانب الظروف البيئية الزمانية واملكانية

رسالة حىت جيعلها أكثر توضيحا من خالل تلك الظروف واملالبسات أحل على السياق باعتباره العامل املفّعل لل
 .اليت تلقى فيها للمستمع وقد يكون لفظيا أو غري لفظي

الذي يرى أن فكرة السياق متثل ( Firth) وهذا ما تدرسه وتبحث فيه نظرية السياق مع الباحث فريث   
ية ولذلك  فهو يرى أن عامل اللغة إذا أراد الوصول إىل حقال من العالقات اللغوية وغري اللغوية الداخلية واخلارج

عليه أن يبدأ أوال بالكشف عن العالقات بني الوحدات اللغوية املكنونة »املعىن الدقيق للجدث اللغوي والكالمي 
أو  Wordإىل أكّب الوحدات اللغوية مثل الكلمة  Fhonemeله من أصغر وحدة صوتية وهي الفونيم 

، فالكلمات تعّب عن السياق اللفظي الذي تنطبع عليه الرسالة بينما السياق غري لفظي؛ Sentence»2اجلملة 
 :فهو احمليط الذي تولد فيه الرسالة، ولذلك جتد أن بنية السياق تتمثل من عناصر مهمة، وهي

واملقصد منه    Le cadre spatio-temporelوهو ما يسمى باإلطار الزمكاين: (Site)املوقع -
 .ن للخطاب امللقى واملعطى مصوّغ زماين ومكاين مطابقا حلّيز مكاين وحلظة زمانيةأن يكو 

ويتضح من خالله اهلدف من املواقف الكالمية املتباينة أثناء اللقاء اليت جتسد (: Le but)اهلدف -
ولضمان صيانة  ألننا نتكلم ألجل الكالم»طبيعة العالقة بني املتحدثني وأطراف عملية التواصل، وهذه هي الغاية 

 .، ومن خالل هاته العملية التواصلية يتحقق هذا الغرض3«الوشيجة االجتماعية
املتكلم واملستمع من يشهدان املوقف  وتتمثل يف شخصية(: Les participants)املشاركون -

و بني شخصني أ( Leurs nombres)الكالمي وجيسدان العملية التواصلية، واألمر مرتبط بعدد املشاركني 
يف العمر واجلنس واملهنة واحلالة ( Leurs caracteres individuels)ثالث أو أكثر، ومميزاهتم الشخصية

، قد تكون عالقات (Leurs relations mutuelles)الشخصية وغريها، وحىت يف طبيعة عالقاهتم املتبادلة
 .  اجتماعية أو عاطفية، وهذا مهم بالنسبة للعملية التواصلية

إذ يقوم »وهي وعاء العمل التخاطيب واملتمثل يف اللغة املشرتكة بني املرسل واملرسل إليه، (: Canal)القناة -
الطرفان املتصالن بتوظيف هذا العامل التواصلي قصد مترير أمناط تعبريية خاصة قصد التأكد فقط من سالمة املمّر 

                                                           
 .111ه، ص1410-م6000، (1)رانيا فوزي عيسى، علم الداللة النظرية والتطبيق، دار املعرفة اجلامعية، ط. د -فوزي عيسى. د.أ - 1
 .111املصدر نفسه، ص -2
  .11اللساين والشعرية، صالطاهر بن حسني بومزبر، التواصل  -3
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تقل عّبه الرسالة املتبادلة بينهما والذي يسمح ؛ فهي املمّر الذي تن1«ووصول الرسالة سليمة إىل جهاز االستقبال
 .بقيام التواصل وعّبها حيدث انتقال املعلومات واألفكار من نقطة إىل نقطة معينة

وقد تكون القناة أي اللغة لفظية لتوصيل األفكار أو عالمات غري لغوية كاحلركات واإلمياءات واإلشارات 
 . اته العالمات اللغوية أو غري اللغوية أو مها معاخاصة إذا كان التواصل شفويا فإنه حيتاج هل

وهذا ما يستلزمه تفاعل العملية  ،لى جناح حتقق العملية التواصليةوكل هاته العناصر جمتمعة تعمل ع
التخاطبية بني الطرفني، ويتضح أن أبا محو موسى الزياين مع ما كان يهدف له قد حقق عملية االتصال وإجناح 

اصل اليت تستدعي وجود أطراف وعناصر ال ميكن أن يتم وجودها إال وهي جمتمعة،  وقد أشري صور ومظاهر التو 
 .إليها يف شروط عملية االتصال املتمثلة يف املتكلم والسامع والرسالة

وهذا ما جنده من مفاهيم ملصطلح االتصال على اعتباره كذلك عملية أساسية بني البشر يف تعاملهم مع 
ا أم تأثرا ولذلك جتد من يهتم هبذه العملية يقف عند مفهوم بعضهم البعض تأثري 

التعبري والتفاعل من خالل بعض الرموز لتحقيق هدف معني وتنطوي »على أنه Communicationاالتصال
مبعىن املشاركة وتكوين  Communisعلى عنصر القصد والتدبري، وهذه الكلمة مشتقة من الصل الالتيين 

ووظيفته املشاركة يف تبادل األفكار واآلراء والرتويج ملوضوع معني عن طريق  2«ائع أو املألوفالعالقة او مبعىن الش
أو مجاعة إىل أشخاص او مجاعات باستخدام رموز ( فرد)انتقال املعلومات أواألفكار أو املواقف من شخص»

ل : ذات معىن موحد ومفهوم لدى الطرفني فاملعىن املوحد  ،3«( Receiver)واملستقبل Sender))املرسِّ
 .واملفهوم لدى الطرفني حيقق التواصل بينهما

وتكمن مظاهر التواصل هاته بني املرسل واملستقبل يف تلك األفعال اليت تتم بني البشر بغرض اإلبالغ  
 ونقل املعاين املشرتكة واإلقناع املبين على األدلة والّباهني، وهذا الذي كان حيتاجه أبو محو موسى الزياين يف

إصالح حال اجملتمع التلمساين هناك وغريه من البلدان املغربية وما كانت تعانيه من األفكار الدخيلة، فكانت له 
اهتماماته الكبرية يف استقامة الدين فكان من صور احملافظة على ذلك احتفاله باملولد النبوي الشريف وأهل 

وهذا طبعا كان من بني أهدافه أن حيضر مجع غفري تلمسان على اختالف مستوياهتم حيتفون معهم بيوم املولد 
حىت تعم الفائدة أكّب ويتأسون بأخالق النيب صلى هللا عليه وسلم وحّبه من خالل إلقاء الشعراء للمولديات 
الشريفة اليت يعّب فيها عن الشوق واحلنني ملالقاة الرسول هناك، باإلضافة إىل مدحه ومدح السلطان الذي يبدي 

حتفال مدى احتفائه هبذا اليوم فأكيد فإن للجمهور ردة فعل ألن موضوع العملية حضرة الرسول من خالل اال
 .صلى هللا عليه وسلم

                                                           
  .11الطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين والشعرية ، ص -1
 . 61م، ص6010 -ه1411، (6)مي العبد هللا، نظريات االتصال، دار النهضة العربية، بريوت لبنان، ط. د  -2
  .14، ص6010، (د،ط)عمان،  -توزيع، األردنبشري العالق، نظريات االتصال مدخل متكامل، دار اليازوري العلمية للنشر وال.د -3



 النبوية القارئ وخصوصية املولديات                                                  األولالفصـل 
 

 
828 

إذن هو حباجة ملا جيعل جوَّ احتفاله تفاعليا له فوائده اجلّمة وما يُوصل له مقاصده ونواياه من االحتفال 
بكل ما حضر له على خمتلف الصور واألشكال وكله  الديين وبطريقة فنية حىت تدخل فيها عدة مالبسات خاصة

ألجل أن يبلغ غايته من االحتفال ويعمل على حتقيق مبتغاه، واخلصائص اليت تتميز هبا العملية االتصالية 
 .والتواصلية واليت حيكمها خاصية التفاعل بني أطراف هاته العملية اليت سنفصل فيها

عملية تبادل تفاعلي بني أطراف ذات لغة »يف االتصال ألنه يؤكد ميزة التفاعل ( Stanley)وستانلي 
مشرتكة، وليس عمال فرديا منعزال؛ حيث تقاس فعالية االتصال يف ضوء قدرة عملية التبادل على إحداث حاالت 

، وهذا ما جتسد يف اجلو االحتفايل للمولديات النبوية 1«تفاعل وتناغم وانسجام وفهم مشرتك للرموز املتبادلة
يانية ألن مهمته كانت توجيهية بطريقة فنية مجالية كانت املولديات النبوية فيه العنصر املهم يف احلدث مع الز 

 .أطراف العملية التفاعلية، ألن األمر تعليمي فيه من املواعظ واألخد باحلكم بطريقة فنية
وجيه؛ حيث ينطوي على أحد ركائز الت»والدكتور بشري العالق يربط ذلك بعملية االتصال على أساس أنه 

تدفق املعلومات والتعليمات والتوجيهات واألومر والقرارات من فرد أو جمموعة إىل أفراد او جماميع بغرض اإلبالغ 
، وهذا ما حصل مع أيب محو موسى الزياين؛ 2«أو التأثري أو إحداث التغيري بإجتاه بلوغ أهداف حمددة مسبقا

ومات اليت يستفيد منها احلضور والناس أمجعني من خالل تعليماته احملكمة فمهمته كانت توجيهية فيها من املعل
وقراراته وخمططاته يف إجناح االحتفال، من خالل إلقاء كل شاعر مولديته مبا فيهم السلطان ألنه كان شاعرا كما 

 .تمعرأينا سابقا للجمهور احلضور وذلك بقصد إبالغه والتأثري عليه، وبالتايل إحداث تغيري يف اجمل
فأبو محو موسى الزياين من احتفائه باملولد النبوي الشريف قد جسد كل مظاهر االتصال والتواصل على 

 :اعتبار أهنما ينمازان بأهنما
      املتلقي، وميكن ان يكون هذا النقل باجتاهني  /الباث إىل املستقبل/وسيلة لنقل املعاين من املرسل .1

 .أو باجتاه واحد
 .تفاعل بني عناصرها التخاطبية، متيزها الديناميكية من خالل األفعال وردود األفعال هي عملية حيكمها .2
أن التوجيه حيتاج إىل مثل هكذا عملية، مهما كانت الوسيلة االتصالية املستخدمة لنقا حمتوى التوجيه  .3

 .إىل املستهدف من ذلك
 .ثريتبادل املعاين واملعلومات حىت تتم عملية اإلبالغ واإلقناع والتأ .4
بقدر ما حيكمها النظام وإعمال عناصر العملية كل له مسؤوليته يف حتقيق وإجناح هاته العملية ولكن  .2

 .حتكمها العفوية وأساليب تعبريية تستخدم فيها من اإلحياءات وغريها من أساليب التفاعل
ل دور السياق قواسم مشرتكة حتكم أطراف العملية التواصلية ويف فهمها واستيعاب رسائلها وهنا يدخ .4

 .واملقام الذي جيمع بني أطراف العملية التواصلية املتمثلة يف الظروف اليت مّيزت االحتفال
                                                           

  .15بشري العالق، نظريات االتصال مدخل متكامل، ص.د -1
  .14املرجع نفسه، ص -2
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ولكن السؤال املطروح هنا هل عمل أبو محو موسى الزّياين يف احتفاله هذا على جتسيد كّل متطلبات 
ؤثرة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال فإنه البّد من العملية االتصالية والتواصلية والشروط اليت حتققها حىت تكون فّعالة وم

 :إدراك مستلزمات فّعالية االتصال وتأثريها على اجلمهور حىت يتحقق التواصل بنجاح، وذلك ب       
أنه البّد من توافر وسيلة نقل مقبولة لتبادل املعاين واملعلومات من املرسل إىل املستلم، وهذا ما عمل   .1

الزياين؛ حيث كان الشعر املتمثل يف املولديات النبوية الوسيلة اليت نقل من خالهلا على توفره أيب محو موسى 
 .الشعراء ما يفيد اجلمهور احلاضر

مالءمة وسيلة االتصال، وهو كذلك فإن الّشعر األكثر مالءمة على أساس أنه ينماز خبصائص فنية   .2
 .مجالية تعمل على التأثري يف اجلمهور

تصال ووضوحها وفهمها وقبوهلا لدى طريف العملية التواصلية، وهنا عندنا اللغة البد من توافر لغة اال  .3
 .العربية وحىت املعجم الشعري اخلاص باملديح النبوي

أن يكون هناك قواعد يدركها كل من طرف طريف عملية التواصل حىت تكون الرسالة مفهومة وجتد   .4
 السمات الفنية اليت متيز املولديات، ويف  أثناء إلقائها احلمهور ينتظر وفق تلك األصول، وهذا ما هو متجسد يف

 .البد سيدرك عّب تكرار اإللقاء تك السمات يف تلك اللية وعّب السنوات
القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح من طرف املرسل ما حيقق جناح العملية، وهذا ما تكفل به   .2

موسى الزياين الذي تعّود اجلمهور أن يلقي مولديته مفتتحا شعراء االحتفال املادحون للنيب السيما أيب محو 
 .االحتفال بنصه االفتتاحي فإنه البد من من استقطاب اجلمهور ولذلك له مهمة جناح ابتداء االحتفال

أن يكون اجلمهور بدوره على استعداد الستقبال الرسالة، وهذا ما عمل على حتقيقه أيب محو موسى   .4
، وبالتايل يكون قادر ... اجللوس ومجال املكان وفخامة الطعام وتلطيف اجلو باملباخبر والعطورالزياين من هتيىئته يف

على استيعاب الرسالة والتفاعل معها، خاصة وأن املوضوع يعىن حبضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم فإنه ال حمالة 
على كل ما يشّوش انسجامية التفاعل متأثر بذلك ظن وهلذا جتد أن أبا محو موسى الزياين يعمل على القضاء 

 .والتأثري بني امللقي و املتلقي
 املتلقي واملسافة اجلمالية يف املولديات النبوية اجلزائرية. 2

إن الظروف اليت مّرت هبا بالد املغرب للمحافظة على املبادئ اليت سّنها الدين اإلسالمي من أجل 
ء املغرب بالدرجة األوىل يقفون بإبداعاهتم صّدا للقضاء على  االستقرار االجتماعي والسياسي، جعلت من شعرا

كّل ما يهدد كيان األمة، وكان من صور تلك اإلبداعات اعتناؤهم باملولديات النبوية يف إطار االحتفال باملولد 
النبوي الشريف الذي يعّد أحد أبرز مظاهر أمهية يف بيان احلفاظ على الدين اإلسالمي من دسائس التنصري 

 .ومحاالهتا يف تغيري األفكار واملعتقدات
ففي املشهد االحتفايل كان للمولديات النبوية فرصتها اإلبداعية الكّبى يف التأثري على احلضور حني حتل 

واالتعاظ  مناسبة املولد النبوي الشريف، وجيتمعون يف مدعاة إلحياء ليايل الشهر يف التذكري بفضائل املصطفى
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تشجيع لالحتفال باملولد سلوكا وشعرا حمفزة للجميع وتدكريا على ضرورة معرفة كّل ما يتعلق هبا وأخذ العّب وال
ومولده الكرمي؛ حيث كانوا يستعدون له استعدادا كبريا وحيضرون ملظاهر احتفائه، وهذا ملا له من الفائدة  بالنيب

 .لكالروحية وانعكاساهتا على نفوسهم وحاجتهم لالستقرار الديين من وراء ذ
وهذا ما كان حيدث يف كل سنة بالدولة الزيانية مبشورة السلطان ودوره يف سري أحداث االحتفال وإعداد 
العّدة هلا من شىت النواحي وعلى خمتلف الصور اليت دفعت هباته املناسبة أن يلتف حوهلا ويبتهج مبظاهر عامة 

وضعا خاصا استغلت حيثياته لصاحل  الناس وخاصتهم مستفيدين بكل مظاهر االحتفال وصوره، وهو يشكل
املولديات النبوية، وهي تلقى من طرف شعرائها الذين استغلوا ذلك خللق وإجناح مسات العملية اإلبداعية األدبية 

يف خلق ( مبدعا ونصا إبداعيا ومتلقيا)اليت نصت تداعياهتا أن حيضر فيها كل أطراف العملية التواصلية والتبليغية 
 .توفرت هلا كل الظروف اإلبداعية اليت من شأهنا خلق مجالية التلقي لذى اجلمهور احلاضرظاهرة إبداعية 

فظروف إلقاء املولديات النبوية اليت كانت تسري جمرياهتا يف املشهد االحتفايل تدفعنا للبحث يف الّسياق 
ية احلضور وضرورة تواجده الذي أوجدته هاته الظروف وجعلت منه مقاما تتداعى فيه كل املعطيات اليت تؤكد أمه

يف كّل  ما حيدث من جمريات احتفالية من الساعات األوىل من االليل إىل بزوغ الفجر طيلة الشهر و يف كل سنة 
خاصة مع الدولة الزيانية مذ تقلد حكمها أبو محو موسى الزياين حيث كان السبب يف ظهور االحتفاالت باملولد 

 .إلقاء واملولديات النبوية هناك النبوي الشريف وتأكيده على أمهية
هاته املعطيات اليت توقفنا عند املبادئ اليت نادى هبا ياوس، وهو يسعى لبناء األدب وفق منهجية جديدة 
ترى أن أساس العملية اإلبداعية هو القارئ، وحضور املتلقي يف التصور النقدي له أمهيته يف تشكيل العمل األديب 

الية التلقي؛ فلما نقف عند صورة االحتفال باملولد النبوي الشريف والسياق اخلاص يف إطار تأسيسه لنظرية مج
الذي اختصت به وعند خاصية اإللقاء للمولديات النبوية وتلقيها من طرف اجلمهور مع العلم أهنا يف كّل عام 

 .  عليها ألقامة نظريته وموسم تتكرر هاته الصورة االحتفالية، فيجدر بنا أن حترى ذلك كّله يف املبادئ اليت نصّ 
ومن جهتنا نتحرى عن موقع القارئ من هذا الّسياق االحتفايل باستفسار عن الكيفية اليت يكون فيها    

هذا العنصر املهم يف العملية التواصلية موضوعا لدراسة ملموسة؟ ألن صورة القارئ بالنسبة للمولديات النبوية 
الحتفال باملولد النبوي، وملا نتجدث عن اجلمهور فإننا نقصد احلضور من متمثلة يف اجلمهور احلاضر لفعاليات ا

وامللوك والسالطني وحىت الشعراء مبكان واحد ويف ليلة واحدة طيلة شهر املولد، ويف كّل موسم،  السوقة والفقراء
خرى، وضرورة وهذا تقليد كانت له خصوصيته مع السلطان أيب محو موسى الزياين بالنسبة لباقي املماليك األ

 احلضور ملحة لتعّم الفائدة 
فإهنا حتما ستؤثر على هذا القارئ املتمثل يف  والرتباط املولديات النبوية بقداسة دينية يف مدح النيب

اجلمهور من وجهتني األوىل متثلت يف حتقيق االستقرار الديين واألخالقي وذلك بالتأسي، والثانية يف خلق جّو 
ء املولديات النبوية من طرف الشعراء مبا فيهم السلطان الذي كان له الفضل بذكائه إبداعي عن طريق إلقا
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اإلبداعي وذوقه الفين يف حضور املدائح النبوية يف االحتفال، ويف تواجد عناصر العملية األدبية اليت صنعت جّوا 
 .آخر يتعلق بالعملية التقبلية يف االستجابة اجلمالية

ته احليثيات االحتفالية عند املبادئ اليت نادى هبا ياوس يف نظريته، فقد رّكز وإذا ما وقفنا على كل ها
قضية تاريخ تلقيات النص األديب وكيفية بناء تاريخ لألدب يقوم على ردة فعل املتلقي وتفاعله مع النص األديب ال 

النصوص نتساءل عن  على التسلسل الزمين الذي حتكمه حركة التاريخ وتسلسلها، وبدال من السؤال عن تاريخ
تاريخ متلقي هاته النصوص، وهنا تتجسد مكانة املتلقي عنده حني يكون طرف أساسي وضروري يف تقييم العمل 

 .األديب
وحني نعود إىل تاريخ املولديات يف الدولة الزيانية فإننا بذلك حنّط عند دور اجلمهور يف عملية اإللقاء اليت  

من سنة )لنبوي مدة حكم السلطان اليت دامت قرابة واحد وثالثني عاماكانت حتدث يف االحتفال باملولد ا
، وهي املدة اليت أبدع فيها الشعراء يف نظم املولدياهتم النبوية وإلقائها حماولني التأثري يف (ه   731إىل سنة741

عرف به ، وهذا األسلوب الذي اجلمهور حسب مقاصدهم من االحتفال يف االتعاظ والتذكري بأخالق النيب
عن غريهم، وقد استمر طيلة فرتة حكم أيب محو موسى الزياين، وهذا ما جيعلنا نبحث فيما ميكن أن حيدثه من 

 :تاريخ تلقي املولديات النبوية الزيانية ومن مجاليات التلقي يف حضور
كبريا من حيث ألن السلطان كان يقيم مدعاة حيشر هلا األشراف والسوقة مبعىن أن هناك مجهورا   :اجلمهور - 

 .الكم مبا فيها السلطان والشعراء احلاضرون
فإنه جيهز على أحسن وجه يراه فيه اجلمهور وترتاح له النفس من األفرشة واألغطية واألواين واألكل :املكان - 

 .واملشروبات والعطور والساعة املنجانة وبذلك يعمل على توفري الراحة ودفع عنصر االستمتاع مبا حيدث هناك
 .فمدة االحتفال متتد طول الشهر ويف كل ليلة إىل بزوغ الفجر ويف كل سنة: الزمان 

وخطته يف سري االحتفال مع كل تلك املظاهر االحتفالية املساعدة على إضفاء الراحة  :سري االحتفال -
يف ذلك ليزيدوا للحضور هو إلقاء املولديات النبوية واجلمهور يستمع ملا يلقى من طرف الشعراء، وهم متنافسون 

األمر تشويقا حبضور السلطان الذي ميهد هلم مبولدية افتتاحية من نظمه، مت يليه يف اإللقاء الشعراء متناوبني 
 .مبولدياهتم املوايل، وعلى هذا جرت العادة

يف  وما من ليلة متر»اليت تقتضي التناوب بالرتتيب بني الشعراء بدءا من السلطان مث الشعراء: خطة اإللقاء -
، وهذا يف حماولة منهم يف احملافظة على 1«أيامه إال ونظم فيها قصيدا يف مدح املصطفى صلى هللا عليه وسلم

 .انتباه اجلمهور وجعله مستمتعا طيلة الليل حيضر مسعه لعملية االستقبال
 

 

                                                           
  .124ملوك تلمسان، ص التنسي، تاريخ بين زيان -1

 الـــــــــــاالستقب عــــــــــــــالّسم اءــــــــــــــاإللق
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يقظون بذلك يف استبقاء لكّل واحد منهم من الشعراء إال وله طريقة يف إلقاء الشعر وهم مت :طريقة اإللقاء -
اجلمهور على خط االستمتاع إىل هناية اإللقاء وهذا مبساعدة تلك العالمات غري اللغوية كاحلركات والتلويح 

 .واإلشارات واإلمياءات والصوت
، فإننا سنرتجم تلك الردود وإذا أردنا أن حنلل سلوك املتلقي يف هاته التظاهرة االحتفالية ملولد الرسول

ل اليت تصدر منه يف حماولة لتفسري سيكولوجية سلوكه، وهذا انطالقا من تبيان العالقة بني اجلمهور والنص واألفعا
امللقى ومدى تفاعله مع أساليبه واألداء من خالل إقباله واستعداده لإللقاء بدءا من معرفته السابقة ملضمون الّنص 

حتفايل منتظرين ما سيلقى عليهم ومرتقبني ومتوقعني وشكله، وهاته هي الوضعية اليت تتكرر معه يف كل موسم ا
 . اجلديد يف حني يكون الشاعر على استعداد من أمره

ورغم أنه ال يوجد دليل ملموس يصف سلوك اجلمهور جيسد ردة فعله والتفاعل بينه وبني ما يلقى له من 
ف حلضور كل مظاهر االحتفال املولديات النبوية، هناك ما يدل على ذلك يف مكوثه طيلة الليل وهو يف شغ

مستمتعا دون ملل وال كلل، باإلضافة إىل دور السلطان أيب محو موسى الزياين يف توفري كل ما ميكن أن جيعله 
 .مرتاحا مستمتعا مبا هو من مظاهر االحتفال

ن اللفظ يف حني يقف الشاعر، وهو مستعد يف هاته املناسبة أمام اجلمهور حماوال أن ينتقي أمجل ما لديه م
جلميل املعاين النبوية، ومسخرا من األساليب الفنية بذكاء حىت ما يستقطب به رضا اجلميع، ومن طاقات أدائية 
إللقاء املولدية، ومبا أن األمر متكرر معه يف كل سنة، فإنه يسعى للخروج من الرتابة الفنية ويكون أكثر مسؤولية 

 .يف اإلتيان باجلديد يف حلة مجالية رائعة
يدرك متام اإلدراك كيف يفكر اجلمهور وما هو حمتاج له بطريقة متألقة يف حماولة منه للبحث عن اإلجابة ف

الفنية اليت يقنع هبا اجلمهور حني يسأله عن جديد هلاته السنة؟ ومبا أنه عامل باملميزات الفنية للمولديات النبوية، 
ا يرتك للشاعر فرصة البحث عن اجلديد ويرتك له أيضا فإنه يبحث مبا يتناسب وأفق انتظاره ليستقطبه، وهذا م

 .فرصة التأثري من خالل فهم سلوكه التقبلي خاصة وأهنما يشرتكان يف مشاعر احلّب النبوي
وإذا كان هذا ما حيدث يف كل سنة مع غلقاء املولديات النبوية، فإن ذلك مينحها فرصة جديدة للقراءة  

جدد يف كل حقبة حيث لكل زمان قراؤه ولكل قارئ قراءة، وهنا يّبز مفهوم من جديد مع قراء أنفسهم أو قراء 
أفق التوقعات اليت نادى به ياوس انطالقا من املرجعية الرتاكمية اليت بات ميتلكها اجلمهور هلذا اللون من الشعر 

 (.املولديات النبوية)
رة عن جنسها األديب، وذلك من ومبا أهنا حتدث يف كل عام فإن املتلقي يأخذ فكرة عن خصائصها وفك 

خالل ما يطلق عليه بتاريخ تلقيات النصوّص؛ حيث  كان يتلقى املولدية النبوية، فتتشكل عنده فكرة عّما مييزها 
من خصائص فأعطاه ذلك خّبة عن هذا اللون األديب، وهذا ما أكسبه القدرة على منح النص األديب حياة 

مشكلة خمزونا مرجعيا خاص هبا، وهبذا فإن العالقة بني النص واملتلقي تّبز  جديدة من خالل سنوات قراءة وتلقيها



 النبوية القارئ وخصوصية املولديات                                                  األولالفصـل 
 

 
821 

يف سنوات التلقي وتسفر عن املسافة اجلمالية بني املبدع واملتلقي، وسنقف عند هاته املفاهيم مبا دعا له ياوس، وما 
 . وجدناه جمسدا يف املولديات النبوية الزيانية

رية التلقي يف دراسة املولديات النبوية جنمع كّل املعطيات املتوفرة واليت وحىت نتعامل مع هاته املفاهيم لنظ
 :تعمل على جتسيد كل هاته املفاهيم من خالل إلقاء املولديات يف مشهد االحتفال، وتتمثل هاته املعطيات يف

 .اخلصائص الفنية اليت متيز املولديات عن املديح النبوي يف البناء. 1
 .ن طرف الشعراء واستعدادهم لالحتفال ونظمهاإلقاء املولديات م. 2
 .تلقي اجلمهور للمولديات وأخذهم فكرة على البناء الفين اخلاص هبا. 3
 .بروز أمهية السياق واملقام والظروف اليت جتمع كل من الشاعر واجلمهور. 4
 .الحتفال عّب التاريخسريورة مظاهر االحتفال باملولد النوي الشريف وإلقاء املولديات، ومعاودة سياق ا. 2

وعليه فإن حتديد كل من هاته املفاهيم يعتمد على توضيح عناصر العملية التواصلية اليت تضمن عملية 
االستجابة اجلمالية والتقبل من طرف القارئ واملتمثل يف اجلمهور احلاضر يف االحتفال باملولد النبوي الشريف 

ملسافة اجلمالية ومدى حتققها على أرض واقع هاته الظاهرة األدبية وهي ونقصد هباته تاريخ التلقي وأفق االنتظار وا
املولديات النبوية؛ فهناك أسباب االحتفال ومظاهره، ونص له مميزاته، وملقي له ومستقبل لرسالته ويف كل سنة 

 .مشروعيتها تتكرر صوره، فهي معطيات حتتاج شيئا من التفصيل حىت تتأصل هاته املفاهيم يف الدراسة ويكون هلا
فسياق االحتفال ينتظر قراءة نقدية تسعى ملسامهة املتلقي يف العملية االبداعية، ولذلك سنشري إىل ذلك 
من خالل  الوقوف على مفهوم تاريخ تلقي املولديات منذ نشأهتا األوىل يف الفرتة الزيانية إىل وقت انتهائها، 

ال تدخل ضمن إطار »ءة النص عند ياوس من طرف املتلقي ومفهوم أفق االنتظار واملسافة اجلمالية؛ ألن قرا
استهالكي حمض بل هي مرحلة ضرورية إلمتام عملية إنتاج العمل األديب نفسها والذي يظل يف حاجة إىل أداة 

اليت متنحه بتجددها طيلة السنوات صفة السريورة اإلبداعية، وتوقع  1«حتققه وجتعله راهنا وهذه األداة هي القراءة
 .ديد من خالل اقرتاحات جديدة وإضفاء خصائص فنية جديدة هلذا اجلنس األديباجل

 :تاريخ تلقي املولديات النبوية. أ
لقد انطلق ياوس يف نظرته لألعمال األدبية مبفاهيم أساسية من منظور نظرية التلقي، وهاته املفاهيم تؤكد 

مال، وهذا ردا على النظريتني املاركسية والشكالنية وما أن اجلمهور املتلقي يعد عامال أساسيا يف مقاربة هاته األع
رأهتما له من جمرد دور ثانوي على اعتبار موضعته االجتماعية أو على اعتباره موضوع إدراك ال بّد له من أن يلم 

 .مبا جاء به الّنص، وهذا ما يساعد على بناء تاريخ األدب يف نظره
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القي بينه وبني املتلقي وبنية دينامية، فإّن البحث فيها يتم عن ويرى أّن العمل األديب إذا كان حصيلة ت
أن منيز فيه بني األثر أي وْقعِّ »طريق التفعيالت التارخيية املتعاقبة بني النص واملتلقي، وهذا ما سيمّكن حسب رأيه 
حيّدده النص والثاين ؛ فألول ...ذلك العمل وتلقيه، ويؤلف هذان املكّونان عنصري تفعيل بني العما الفين واألديب

أي التلّقي حيدده املرسل إليه، ويفرتض األثر نداء أو إشعاعا آتيا من النص وكذا قابلية املرسل إليه لتلقي هذا النداء 
، وهو بذلك يعمل على إبراز املفاهيم املتعلقة بإثبات مشروعية متلقي العملية 1«أو اإلشعاع الذي يتملكه

حتقيق مصوّغ األبدية واالنفتاح وسريورة فنيته ومجالياهتا، وهذا من خالل ما أطلق اإلبداعية، وما مدى دوره يف 
، وهنا ال يقصد ما كان معتاد من تاريخ األدب والكشف عن حمطاته التارخيية Historiciteعليه تارخيية األدب

كما ورد ذلك عند ( ال األديبتأرخة االستقب)اليت ميزته إمنا هلا وجهة أخراة من منظور مجالية التلقي املتمثلة يف 
 .روبرت سي هول

أن اخلالصة التارخيية للعمل الفين ال ميكن توضيحها بتفحص املنتوج أو »فجمالية االستقبال هنا تتمثل يف 
، وهبذا فقد أصبح ال يعتد بعالقة 2«وصفه ببساطة، بل جيب معاملة األدب كإجراءات جدلية لإلنتاج واالستقبال

لى األحداث الزمنية بل إهنا تؤكد على التجربة اليت يقوم هبا القارئ جتاه األعمال األدبية من التماسك املؤسسة ع
جهة وعلى الوقع الذي حتدثه فعالية األثر األديب، وما تنشؤه من أفعال وردود خمتلفة ومتنوعة عند املتلقني من جهة 

 (.املتلقي)واملرسل إليه ( الوقع)ية وهي الّنص أخراة وال يتأتى ذلك إال بعالقة أدبية تشرتط استمراريتها بثنائ
وهذا ما جيعلنا نشجع نظرة ياوس؛ فالتسلسل الزمين إللقاء املولديات النبوية سيساعد حتما على تتبع 
تاريخ تلقيها وظروف االحتفال اليت ألقيت فيها كانت بشكل أو بآخر ختدم أساس العملية اإلبداعية يف نظرية 

ملتمثل يف اجلمهور الذي عمل على صنع حضوره بشكل خاص أبو محو موسى الزياين قصد التلقي وهو القارئ ا
التذكري اجلماعي ولتحقيق مشولية املوعظة مع قدر كبري من الناس على اختالف مستوياهتم وحىت تعم الفائدة 

 .الدينية، وال خيفى علينا خلق العامل اإلبداعي الذي ينم على ذوق السلطان الشاعر
جيسد تلك العالقة التفاعلية بينهما على أرض الواقع النقدي، فقد رأى هلا مظهرين األول منهما وحىت  

ويتمثل يف أمرين يعمالن على حضور عملية التلقي     Aspect Esthethiqueمتعلق باملظهر اجلمايل الفين
ذا باالستناد إىل اآلثار املقروؤة يف من طرف القرّاء األوائل مها أوال يف احلكم الذي يطلق على القيمة اجلمالية، وه

السابق وثانيا إىل املواضعات اليت من شأهنا تأسيس مرجعية الّنص والّتلقي بشكل صريح أو ضمين وعلى ذلك 
 .األساس تتشكل عالقة التواصل والتفاعل بني قطيب العملية التواصلية

 
 
 

                                                           
 .116هانس روبريت ياوس، مجالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األديب، ص   -1
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، وذلك من خالل التسلسل Historique  Aspectأما عن الثاين فمتعلق باملظهر التارخيي املتسلسل 
الزمين للحكم على القيمة اجلمالية وما ميكنه من التطور عّب التواتر الزمين يف كل مرحلة من مراحل امتداده 
التارخيي الذي يقوم على التلقيات النصية، األمر الذي حيدد أمهية التاريخ لألثر الفين الذي يركز على الرتاتب 

 .اجلمايل ال الزمين
 
 
 
 
 
 
 
 

فالبحث عن مجاليات العمل األديب من خالل مسريته التارخيية وبتلك اخللفيات املسبقة اليت اكتسبها 
املتلقي، وهو يتعامل مع هذا اجلنس األديب من خالل مواضعات وتقاليد أدبية تعارف عليها الشعراء يف صناعته 

م النصوص الفنية واحلرص على تأويل دالالهتا مع وإن فه»يضمن له جتدد مجالياته ويضفي إليها صفة االستمرارية 
ما ينسجم واملعيار اجلمايل السائد يتوقفان يف تصوير ياوس على التفاعل اجلمايل املمتد الذي يبني عنه قراء 

 Processusيتميزون مبرجعيات خمتلفة والذي يثمن هذا االعتقاد هو أن تاريخ األدب يعتّب سريورة مطّردة
continué يسريان يف خط واحد ألن وجود التلقي من شأن املبدع 1«...نتاج والتلقي اجلمالينيمن اإل ،

 .وإبداعه
وحنسب ذلك متجسدا مع املولديات النبوية اجلزائرية اليت تعتّب جنسا أدبيا مرتبطا باملديح النبوي، وله 

ض امليزات، ولقد عند ازدهر خصائص فنية متيزه عن األجناس األدبية وحىت عن املديح النبوي جبّد ذاته يف بع
اجلزائريني يف العصر الزياين يف خضم الظروف املالصقة له واليت عرف هبا يف ذلك الوقت، وحىت اليت اصطحبته يف 
مظاهر االحتفال باملولد النبوي الذي كان يقام كّل سنة فاكتسب مسة التعاقب التارخيي الذي مّيزه طيلة سنوات يف 

 .اين وبعدها مع الدولة الزيانية واعتنائها باملولد النبوي الشريف والتحضري لهفرتة أيب محو موسى الزي
وسنركز على الفرتة اليت كانت تعتّب الفرتة الذهبية بالنسبة للمولديات النبوية مع السلطان أيب محو موسى  

اعي كان من شأنه إبراز الزياين نظرا لالهتمام الكبري الذي حظيت به والظروف السياقية اليت دفعت خبلق جّو إبد
القيمة اجلمالية للمولديات النبوية انطالقا من مفاهيم نظرية التلقي، وهذا للحضور املهم واألساسي للجمهور يف 
هاته العملية اإلبداعية، وقد استفاضت املصادر التارخيية واألدبية يف وصف هذا اجلّو وتبيان تفاصيله اإلبداعية مع 

                                                           
 .61، ، ص6002، (1)ثلة يف الشعرية العربية القدمية، منشورات زاوية، طأمحد طايعي، القراءة باملما. د -1
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صالية والتواصلية والسياق الذي جيمعهما، وهي الصورة االحتفالية اليت تتكرر طيلة سنوات كّل أقطاب العملية االت
 .سنة 31احلكم الزياين ودامت أكثر من 

إذن فسريورة السياق واملقام االحتفايل قائمة، ومعاودة إلقاء املولديات النبوية بسننها املعهودة كانت سارية 
مهور الذي جتده ويف كل سنة مستمتعا بتلك الرتاتيل واالبتهاالت الدينية املفعول طيلة تلك السنوات وحبضور اجل

املتمثلة يف املولديات النبوية الشريفة، وهو بذلك يأخذ كل سنة فكرة على السمات اليت متّيز هبا هذا النوع من 
املتلقي لقصائد  الشعر، وهذا عّب تاريخ إلقائه وعلى مدار هاته السنوات تتكون على إثره مدى تأثر اجلمهور

 .املولديات النبوي وهذا ما مينحنا فكرة صّبه واستمتاعه بالبقاء
وحكم  اجلمهور يف ردود أفعاله وتأثره وردة فعله عّب سريورة إلقاء املولديات يف االحتفال ال يتجسد إال يف 

ما فيه من الصعوبة نظرا  صورة حضوره املستمر والدائم ما دام احلفل قائما إىل بزوغ الفجر وطيلة الشهر، وهذا
 .لغياب دليل ملموس يدل على هاته الردود وغياب احلركة النقدية يف رصدها

ومبتغى الدراسة أن تبحث يف سلوكيات اجلمهور اليت تتجسد من خالل ما جيعلها تندمج مع السياق  
اإلضافة إىل اجلو اإلمياين والروحي التواصلي والتبليغي بواسطة األفعال األدائية للشاعر وطرقه الفنية يف التبليغ، ب

الذي جيعله مستمعا متأثرا يطلب املزيد، وحيمله على األخذ باملواعظ واإلقتداء باألخالق النيب من خالل مدحه، 
والعناصر اخلاصة مبدعاة التلقي اليت فصلنا فيها سابقا من الدراسة لتساعد على رصد هاته الردود التأثرية للمتلقي 

 .  اجلمهور
نذكر يف اجملالس األدبية والشعرية وبالطات األمراء وامللوك والسالطني وحىت األسواق حلظة إلقاء الشعر يف و 

زماناته من ردود فعل اجلمهور وإبداء اآلراء واألحكام، وهذا ما عنيت به املصادر األدبية واليت عنيت باحلياة 
ال يوجد من النصوص النقدية رمبا ما حتيلنا على رصد  النقدية للعرب، أما وحال مجهورنا يف العصر الزياين فإنه

مواقفه وردود فعله من إلقاء املولديات، ولكن سنركز على تلك األرحيية اليت جعلته يطيل حضوره حىت زمن إهناء 
 . االحتفال

جتسيد فالبد من البدائل اإلجرائية اليت تساعدنا يف رصد تلك الردود وحناول استنباط ما ميكن استنباطه من 
عملية التواصل اليت كانت بني عناصرها وهو أحد أقطاهبا وأرحييته هي املؤشر الذي جتعلنا ننطلق يف البحث عن 
أسباب البقاء واحلضور طيلة الليل وملدة شهر ويف كل سنة والفكرة اليت ميكن أن يأخذها على خصائص هذا 

 .ه واملقاماخلطاب الشعري وشروط عملية اإللقاء والسياق الذي تلقى في
والسؤال املطروح ما خطة الشاعر يف استقطاب اجلمهور واستبقائه يف احلفل طيلة هذه املدة من الزمن 
واإلشكال املطروح عن تاريخ تلقي هذا النوع من الشعر مع مجهور ال منلك له ردود فعل واضحة حىت خنوض معه 

ا ملزايا هذا األسلوب مع السلطان أيب محو موسى الزياين جتربة التلقي اجتاه املولديات النبوية، ومن خالل استكشافن
يف املصادر التارخيية واألدبية، وزكريا حيىي بن خلدون من أقطاب هاته العملية وقد كان شاهدا على مشهد 
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 االحتفال باملولد النبوي الشريف يف العهد الزياين وشاعرا يلقي املولديات مع بقية الشعراء، وذلك يف كتابه الثاين
 . من بغية الرّواد

فحسب أقوال زكريا بن خلدون أن أبا محو موسى الزياين حني تقرتب أيام املولد النبوي الشريف يستعد هلا 
ويقيم هلا يف دار امللك يف بالط الدولة احتفاال وعرسا شعبيا حيشر فيه السوقة واألعيان وهذا أول مؤشر جيعلنا 

ملستويات ويؤكد لنا مشاركته يف العملية التواصلية اليت فصلنا فيها، نستنبط حضور اجلمهور مبختلف طبقاته وا
يسر الناظرين رواؤه ويثلج الصدر »وحسب روايته فإن السلطان وهو على سرير ملكه يف مشهد احتفايل مهيب 

 .، وهذا مؤشر على تواجد اجلمهور احلاضر وعلى استمتاعه مبظاهر االحتفال1«عزّه
ور فإن السلطان الشاعر يعمل على استقطاب هذا اجلمهور بكل ما من شأنه وبعد  إثبات حضور اجلمه

أن يشّد انتباهه ويريح مسعه ونفسه مما حييط به ومن حوله يف املكان من مظاهر االحتفال ما تنبهر هلا احلشود من 
م فال تبصر قد أغضى اجلالل من أبصارهم وخفضت املهابة من أصواهت»األثاث الذي حيمل البصر على االنتباه 

، يطوف عليهم ولدان بأيديهم مباخر ومرشاتن ويعّم املكان دخان العنّب ويغشى 2«إال مجاال وتسمع إال مهسا
 .رائحته الطيبة أنوف احلضور واخلياشيم، باإلضافة إىل تلك املرشاة اليت يرش منها ماء الورد على هذا احلضور

مثة شيئا يبهر احلضور  ويلفت انتباهه وحىت من نقلت له وكل ما قيل عن مكان االحتفال وما مييزه، فإنه 
حيل أحكمت يد اهلندسة »أوصافها وهي املنقانة أو املنجانة اليت قال فيها أبو زكريا حيىي بن خلدون أهنا 

، وهذا ما يزيد انبهار اجلمهور وشده للمكان 4، وهذا ملا صنعت له وما عرفت به من مجال املنظر وأهباه3«وضعها
 .ضاء على كل ما جيعله ميل مستمتعا مبظاهر االحتفالوالق

فالسياق االحتفايل الذي جيمع أطراف العملية التواصلية وخصوصيتها الشفوية يف إلقاء املولدية النبوية، 
لتوظيف وسيط مادي يتمثل يف  5يدفع الشعراء والقائمني على االحتفال على حّد قول األستاذ بنمومن احلاج

تجميل ووجبات غذائية ونوع من األنواع األدبية كاألمثال واحلكم الشعبية واألقصوصات اجلسد ومواد ال
واألنشودات وامللحمات وغريها من الفنون األدبية، ويف االحتفال باملولد النبوي الشريف تّبز املولديات النبوية   

 .عن الرسالة األدبية يف مدح النيب  الستقطاب اجلمهور، وهتيئته للتلقي، وهذا لتعزيز مواقف الشعراء يف التعبري
ويف كل هاته األجواء جتد للجمهور مؤشرات أخراة تدل عليه، فاألمر ال يتوقف على حاسة البصر وما 

واملسمع قائم »تشاهده من مناظر احتفائية فحسب إمنا وحىت الّسمع فإنه يتمتع مبا يلقى عليه من مولديات نبوية 
ة مقدر يردد نغمات األحلان ويرتب رنات اإليقاع وينشد خالل ذلك أمداح صدر عرتته على بعد من اخلليف

                                                           
  . 101، ص6002أبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد،  -1
  .101، ص(6)املصدر نفسه، ج -2
  .104املصدر نفسه، ص -3
  .101، 106نفسه، صلتفاصيل تركيب املنجانة وما متتاز به، ينظر املصدر  -4
 .14، مقال امللحمة األدبية وقوة الكلم، ص (مقابات ونصوص)احلاج بنمومن، الشعر الشفاهي باملغرب   -5
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، وهاته املشاهد مهمة بالنسبة حلضور اجلمهور يف العملية التواصلية واالستجابة اجلمالية 1«...الرسول سيد الرسل
 .وما حتدثه من توازان بني الشاعر واجلمهور

جلمهور وهو بني أفراد عشريته وعلى بعد من اخلليفة فيوضح لنا حيىي بن خلدون كيف أن املستمع من ا 
فهاته الكلمة  تبني بذل جهد االنتباه والرتكيز من اجلمهور  ؛مقدر مبعىن متمهل مفكر يف تسوية شيء وهتيئته

املستمع حىت ينسجم مع ما يلقيه الشاعر من مولديات، فريدد نغمات األحلان ويرتب رنات اإليقاع منشدا، هنا 
 .ر على جتسد عملية التلقي من احلضور ومدى االستجابة من خالل التواصل احلاصل بينهمانطمئن أكث

فما كان ليظهر هذا اجلو اجلمايل اإلبداعي ويّبز هبذا الشكل لوال ذوق رفيع من الشاعر السلطان الذي   
لعقلي والتقين ما جال نوره له من النثر الرائق والشعر الفائق ما ارتفعت صنعته من بالغة امللوك ومن العلم ا»كان 

، فكان عاملا بصنيع الشعر حبيث خصص له احلدث األكّب يف اإللقاء هلاته 2«...عن الدنيا مدهلمات احللوك
املناسبة الدينية العظيمة فكان يقيم مرامسا له مبا يليق سلوكا وشعرا، فنتج عنه أسلوبا عرف به عن سائر 

كان يقيم مدعاة احتفالية للمناسبة نقول أنه كان يقيم مدعاة أخرى االحتفاالت اجملاورة طيلة حكمه؛ فإذا  
 . ملتطلبات وتداعيات مجالية التلقي

وألجل حتقق العملية التواصلية اليت تفضي ملظاهر عملية االستجابة اجلمالية البّد من توفر كما ذكرنا 
التواصلية املسؤولة على إبراز مظاهرها،  شروط التوازن النفسي واالجتماعي والفين واملوضوعي بني عناصر العملية

وهو األمر الذي جيعلنا نطمئن على وضعية القارئ املتلقي املتمثل يف اجلمهور ومدى أرحييته يف املشهد االحتفايل 
وتاريخ األدب برمته ال »ملدة سنوات، وهذا طبعا كفيل خبلق ما يبحث عنه ياوس يف شأن تارخيية تلقي النصوص

، وهذا من خالل تلك العوامل اليت تعمل على خلق 3«على أساس تاريخ تلقي النصوص األدبيةيقوم عنده إال 
 .مفهوم أفق االنتظار وابتكاره

فإهنا فرتة تارخيية نبحث فيها حسب نظرة ياوس لتاريخ تلقيها املتسلسل زمانيا ال إىل حمطاهتا التارخيية؛ إذ 
دب يقوم على أساس بنية التلقي ال على أساس التسلسل الزمين جيدر الرتكيز يف البحث عن كيفية بناء تاريخ لأل

وفقا للفرتات الزمنية؛ فاملتلقي األول للنص مينحه حتققه وتداوله من طرف اجلمهور األول يف عملية التلقي 
مع كل للسنوات األوىل، ولكل فرتة قراء كما يف الفرتة الزيانية بالنسبة للمولديات النبوية ألنه لكل زمن قراءته 

قارئ، وأسئلته تتجدد عّب تارخيية التلقي بواسطة التفاعل الذي حيدت بني النصوص واملتلقي، وما يقدمه النص 
 .من أجوبة كانت حتتويها أفق االنتظار

                                                           
  .104، ص(6)بوزياين الدراجي، ج: أبو زكريا حييي بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك بين عبد الواد، تح -1
  .121التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص -2
 .41علي آيت أوشان، األدب والتواصل، بيداغوجية التلقي واإلنتاج، . د  -3
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وهبذا الشكل فإنه وعّب الّزمن يعمل املبدع على حماولة االستفادة من هاته القراءات حىت تبقى سريورة 
خالل ذلك يتشكل للنص األديب تكاثفا حيدث بني املبدع واملتلقي لضمان سريورة العمل مجالية متجددة، ومن 

 .األديب ما يسمى باملسافة اجلمالية؛ حيث أنه بني نظم املبدع وأفق انتظار القارئ حتدث مسافة مجالية
لنصوص وإننا سنتتبع حركة تفاعل النص مع القارئ والبحث عن تاريخ متلقي النصوص بدال من تاريخ ا

يف املولديات الزيانية، وإن هلا تاريخ طويل حيتاج فيه إىل االلتفات ملتلقي هاته املولديات النبوية واملتمثل يف اجلمهور 
الذي يعتّب األساسي يف االحتفال ويف نظر ياوس عنصرا مهما يف مقاربة األعمال اإلبداعية، باإلضافة إىل ذلك 

 .هاته احلقيقة اجلمالية فإن ظروف االحتفال لتساعد على إجالء
هذا اجلنس األديب الذي تراه يف أصله ينماز عن باقي الشعر عموما واملديح النبوي الشريف باخلصوص 
مبيزات يف البناء الذي يتكون من املقدمة الطللية واملقدمة الغزلية مث املديح النبوي مث مديح السلطان القائم على 

العمودية بناء متشاهبا جتده مكررا على مدار هاته السنوات جتده من  الناحية االحتفال فرغم ما جتده من الناحية 
 . األفقية يتغري من حيث  انتقاء األلفاظ والصيغ

الذي يتحدد حسب ما كان قد تنّبأ به فإذا وجد  "بأفق االنتظار"من هنا يتشكل لدى املتلقي ما يسمى 
ديد خيرتق القدمي وإال يفقد ذلك خمالفة لتوقعاته، أضف إىل ذلك توقعاته فإن نظرته ملا يتلقاه تتدعم أو تزيد بتج

ومما يزيد أمر تعقد أفق االنتظار  يف تلقي املولديات النبوية أن السلطان شاعر وهو مع الشعراء امللقني يفتتح هلم 
 .االحتفال ومع ذلك جتده متلق مما يعظم من مسؤولية الشاعر

 ويةأفق االنتظار يف املولديات النب. ب
إذا ما قارنا هذا الّلون الشعري باملديح النبوي لتجده ينماز خبصوصيته الفنية من حيث البناء، وهذا ما أملته 
الظروف االحتفالية باملولد النبوي الشريف اليت حيضر فيها مشاعر الشوق واحلنني وتتأجج أحاسيس احلّب 

، باإلضافة إىل اإلشادة بالسلطان ومدح صنيعه يف احملمدي يف مدحه واالحتفاء  بيوم مولده ومعجزاته النبوية
 .احلفاظ على الدين واالهتمام بإلقامة االحتفاالت باملولد النبوي

وقد ظهرت يف خضم الظروف الدينية وحماولة احلفاظ على املقومات وما كان حمتدما من ال استقرار  
لناس إىل الصورة الصحيحة للدين والتمسك إعادة ا»سياسي واجتماعي؛ حيث كان الرتكيز على املولديات ألجل 

، وهذا ما يعزز من أفق 1«بعراه لتوحيد الكلمة واجتياز احملن عن طريق واضح ومنهج وتزيينها والرتغيب يف اتباعها
االنتظار وجيعل اجلمهور يتنبأ باجلديد فتضيف ألفق انتظاره جديدا يعرتى املديح النبوي وهو الرتكيز على 

 .ة مبولد النيب وكذلك يف مدح السلطاناألحداث املتعلق
فإذا كانت صورة املولديات تتكرر يف كل سنة فهذا ما ميكن اجلمهور من أخذ فكرة على هذا النوع من 

يف حتقق ظاهرة التلقي يف املولديات النبوية الزيانية، " أفق االنتظار"الشعر، وهذا ما مينح مشروعية مفهوم مصطلح 
للداللة على التوقعات املسبقة اليت يستحضرها املتلقي » جية اليت يستخدمها ياوس وذلك من خالل االسرتاتي

                                                           
  . 25أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي، عهد تلمسان الزيانية، ص  -1
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، وانطالقا من النص تتجسد تلك التوقعات حيث تلتقي وظائفه الفنية هباته  1«حني يواجه نصا من النصوص
 .اعيةالتوقعات املسبقة للجمهور الذي يعتّب يف هاته احلالة عامال أساسيا يف مقاربة العمال اإلبد

من املقاييس اليت حيّددها Horizon of expectationوينطلق ياوس ليوضح مفهوم أفق التوقعات
اء ويُعمِّلوهنا يف احلكم على النص والتوصل إىل نوعية جنسه األديب واخلصائص اليت متيزه عن غريه يف إطار القرّ 

وحتديد لغته الشعرية اليت تتجاوز  ،تأويله، ما إن كانت قصيدة مثال مدحية أو دينية أو ملحمية أو مولدية
املتلقي، وهو حيدد الطبيعة الفنية للنص ولذلك حيدث تلقي النصوص عن طريق أفق توقعات  االستخدام العادي،

القارئ )وقيمته اجلمالية انطالقا من مدى أثره على اجلمهور الذي يضعه املبدع الشاعر يف حسبانه حتت مسمى 
، وهذا ما يفسر أمر االستعداد والتحضري بالسبة للشاعر يف نظم مولديته وإلقائها ليستقطب مجهوره، (الضمين

     .ك أن له فكرة عّما سيقولهوهو مدرك متام اإلدرا
فّبوز أفق التوقع عند اجلمهور املتلقي ما هو إال نتيجة تراكمات ثقافية واجتماعية لدى القارئ، ولذلك 

جتربة املتلقي من خالل هذا املفهوم تتداخل مع جتربة املبدع، »جتد له دور مركزي عند ياوس يف نظرية التلقي؛ ألن 
تؤهله أن يكون مشاركا يف العملية األدبية اليت حتدث  2«من جمموعة تصورات سابقة وهكذا ينطلق وعيه األديب 

بينه وبني امللقي ويكون دائم التواصل مع شروط اإلنتاج والعملية األدبية يف العمل األديب وهذا ما جيعل له 
 .مشروعية التفسري اجلمايل من خالل حتديد املسافة بني النص وأفق توقعاته

األعمال األدبية تتوجه إىل متلقي مدرك للتعامل مع األثار اجلمالية وإن كان ذلك بأبسط  ولذلك فإن 
الصور ومتعود ذلك ومتكّيف مع التقاليد التعبريية فيها اليت كلما التقى هبا يستعد مسبقا لتلقي هذا األثر، وهو 

ترتيل املولديات وإلقائها من  عند ياوس طرف أساسي وضروري وهذا ما كان حيدث مع اجلمهور وهو ينتظر ساعة
حييا يف ذهن األديب يف أثناء الكتابة ويؤثر يف إلنشائه أمّيا تأثري، ولقد »طرف الشعراء، وهلذا فإن أفق االنتظار

، وهذا مبتغى شاعر املولديات ألنه أمام 3« ...خيتار الكاتب بعمله أن يرضي انتظار القراء فيسايرهم فيما ينتظرون
يف حني يطمح فنيا  حتقيق غاية استقرار اجملتمع من خالل املوعظة والتذكري بأخالق الرسول مهمة كبرية يف

 .وأدائيا إىل التأثري الكبري يف نفوس اجلمهور واستمالتهم
قد يستجيب ألفق انتظاره وينسجم بالتايل مع »ومن خالل عملية التلقي أثناء إلقاء العمل األديب فإنه   

يت تكون تصوره اخلاص لألدب وقد تنتهك هذه املعايري وختالف مما جيعل هذا العمل األديب املعايري اجلمالية ال
، وهذا ما يضمن إبراز السمة الفنية هلذا العمل، وكلما قام املتلقي 4«يدخل يف صراع مع أفق انتظار املتلقي

                                                           
  .51، ص 6002، (1)فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، دار العامل للنشر والتوزيع، ط. د -1
م، 6011، (د،ط)مراد حسن فطوم، التلقي يف النقد العريب يف القرن الرابع اهلجري، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، -2

  .11ص
  .14املرجع نفسه، ص -3
 .44، بيداغوجية التلقي واإلنتاج، صعلي آيت أوشان، األدب والتواصل.د -4
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رزت حداثته اليت جتعل النص بتشكيل أفق االنتظار وإعادته عّب حلظات تارخيية خمتلفة كلما ثبتت تارخييته وب
 .مفتوحا على الدوام لقراءات غري متناهية

ومن خالل كل ذلك يتبني أن من املهمام الكبرية اليت تسعى إليها نظريات التلقي أن تعمل على إعادة بناء 
ك من أفق االنتظار اخلاص باملتلقي وتفاعله مع نصه؛ فكّلما تراءت مالحمه جتلت مظاهر مالمح نّص جديد، وذل

 :خالل ثالثة عوامل رئيسية هي
 التجربة القبلية اليت ميتلكها اجلمهور عن اجلنس األديب الذي ينتمي إلليه النص األديب: أوال
 شكل األعمال السابقة وموضوعاهتا، وعالقة هذا العمل بغريه من خالل القدرة التناصية: ثانيا
 .مبعىن بني العامل التخييلي والواقعية اليوميةاملقابلة بني اللغة الشعرية واللغة اليومية : ثالثا

فهاته العناصر كفيلة بتشكل خّبة القارئ األدبية حنو النص األديب الذي يتداوله على مسمعه، ومع 
اجلمهور املتلقي يف املشهد االحتفايل للمولديات النبوية  يف كل سنة من اإللقاء، فتتكون اخلّبة الفنية اخلاصة هبذا 

شعر النبوي اليت متكنه من تكون بناء افرتاضات سابقة هو بانتظارها يف كل سنة لتتحقق يف هذا العمل النوع من ال
األديب املتمثل يف املولديات النبوية، وتتمثل هاته االفرتاضات يف اخلصائص الفنية اليت متيزه واكتسبها من أول إلقاء 

نبوية يف الدولة الزيانية، منتظرا حتققها يف السنوات املوالية يف السنوات األوىل من بدء تقاليد اإللقاء للمولديات ال
 .فإن أفق االنتظار يكّب وتتسع مساحاته ليتحقق معه خاصة وأهنا مرتبطة حبضرة الرسول 

فلحظة االلتقاء بني النص األديب واملتلقي اليت يقبل فيها وهو حمّمل بأفكار وأحكام هي كفيلة بالولوج    
عل معه، واجلمهور يُهّيأ من قبل من خالل مرجعيات مرتبطة بالفكر االجتماعي والتارخيي لعمق النص والتفا

والثقايف اليت يعيشه يف حياته اليومية متاما كما حصل مع أمر املولديات والظروف اليت دفعتها للظهور وأمهية 
املولديات النبوية أثناء إلقائها يف  حضورها يف اجلو االحتفايل النبوي، وهذا ما يدعوه للتأهب واالستعداد الستقبال

االحتفال باإلضافة إىل تلك التوقعات اليت جتعله يف حالة انفعال وإقبال شديد مفعم بالروحانيات على املولديات، 
 .حينها جتد هلا هاته التوقعات مصّوغات يف التفاعل الذي حيصل بني اجلمهور

بقا يشرتطون التجديد يف مولدياهتم، وال يكررون ما سبق ولذلك كان شعراء املولدية النبوية كما رأينا سا
تفاديا للوقوع يف التكرارية اليت تؤدي إىل النمطية نفسها اليت تقضي على اإلبداع خاصة وأن املولديات النبوية هلا 

ا، منط بنائي معني خاص هبا حيتكم إىل منوذج كالسكي تنفرد به عن املديح النبوي يف موضوعاهتا املعروفة هب
فالسري على منواله حيتاج من الشاعر إىل أنه بقدر حمافظته عليه بقدر ما حياول أن خيرجه يف حّلة جديدة ختّص كّل 

 .موسم يُلقي فيه مولديته يف االحتفال باملولد
 
وهذا ما يتطلبه اإللقاء يف حّد ذاته لتفادي ملل املتلقي وسآمته، ولعل ظهور املولديات النبوية يف الفرتة  

زيانية اليت رأيناها مع أيب محو موسى الزيايت طيلة تلك السنوات على أشكال متنوعة غري ما عرفته القصيدة ال
العمودية من موشحات وختميسات وتسديسات مع شعرائها، هو تفسري يستفاد منه للتعبري عن هاته النقطة من 
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ألديب بغريه من األعمال السابقة واليت تكشل معه تغرّي أفاق االنتظار وزيادة املسافة اجلمالية؛ ألن عالقة العمل ا
اجلنس األديب تعمل على إقامة سريورة متوالية من األفق وتعديله والنص اجلديد يثري عند القارئ املستمع أفق 

 .1توقعات أخراة جتعله على عالقة بالنص
أوال يف طبيعتها »نقاط تتمثل وهنا تّبز مواقع القيمة اجلمالية لألعمال اجلمالية و اليت حيّددها ياوس يف 

، الذي يتجسد يف 2«الذاتية، وثانيا يف قوة أثرها على اجلمهور املتلقي وثالثا يف مدى اخلرق أو اإلنزياح اجلمايل
النصوص األدبية ليقابله أفق التوقعات اخلاصة باملتلقي فتحدث ردة فعل مفسرة ومؤولة ومتنوعة من طرفه، ولذلك 

ي يف إنتاج املعىن والعمل التأويلي للّنص يقتل حلظة التفاعل الذي حتدثها اجلمالية اإلبداعية جتد أن النمط التكرار 
للنص األديب ويصبح أفق التوقع منطي يتكرر وما جيعله خمتلفا الفاصل الزمين فقط، وهنا ختتفي تلك املتعة اجلمالية 

 .بني توقعات املتلقيوتتبدد املسافة اجلمالية املتوقعة بني جديد املبدع يف إبداعه و 
 :                املسافات اجلمالية يف املولديات النبوية. ج

بني إبداع الشاعر وجديده وبني أفق   Aesthetic Distanceإن ما يضمن وجود املسافات اجلمالية
ا تكمن انتظار املتلقي هي ردور األفعال اليت تصدر من اجلمهور ومدى تفاعلها مع معطياته الفنية، وموضعته

بني أفق توقعات معني والعمل اجلديد، وذلك من خالل النظر يف جمموعة ردرود أفعال اجلمهور وأحكامه النقدية »
، فإن العمل األديب  وعرضه يتحدد يف ضوء 3«املختلفة بدرجاهتا املتفاوتة من جناح تلقائي إىل الرفض واالستبعاد

إطار فكرة التلقي التارخيية، وهذا هو املعيار اجلمايل الذي على  أفق التوقعات اليت تسود تلك الفرتة الزمنية يف
 .أساسه تّبز مهمة أفق التوقعات

وجتربة اجلمهور مع العمل األديب الذي تتلقاه جتعله يبدي ردة فعل توضح حتقق أفقه مع النص أو خيبته  
ادت درجة التقارب بينهما ضعفت القيمة مبقدار االحنراف الظاهر بينهما يتحدد مقدار املسافة اجلمالية؛ فكلما ازد

الفنية هلذا العمل وختتفي فعالية الوقع ولكن إذا ما كان هناك جتديد فإن تلك التوقعات تدخل يف دّوامة الدهشة 
والفارق الذي يستنتج من املسافة اليت تفصل بني االنتظار املوجود »والصدمة لتّبز من خالهلا املسافات اجلمالية 

اجلديد أي ما يسميه ياوس املسافة اجلمالية ميكن أن يعّد الصدمة او الدهشة األولية اليت تنتاب  سلفا والعمل
، ويف هاته اللحظات يرى ياوس ما تتميز به من جتسد اإلحساس 4«املتالقي يف حلظة ختييب النص لتوقعاته

 .باللذةواملتعة اجلماليتني
للعمل األديب بقدر وضوحها بقدر ما خيتلف الفهم فيها من  ولذلك جتد املعايري اليت حتّدد القيمة اجلمالية

خياطب املتلقي عّب منظومة من املكونات اجلمالية والوظيفية اليت »متلق آلخر حسب جتربة كل متلق؛ ألن الّنص 

                                                           
 .00، ص (النحوث اإلعجازية منوذجا)، التلقي يف القد  السعدية عزيزي. د -11

  .62حممد طايعي، القراءة باملماثلة يف الشعرية العربية القدمية، ص. د -2
  .112، ص 1115، (4)، ع(11)سوزان بينيت، نظريات القراءة واملشاهدة، مقال مبجلة فصول، مج -3
 .11، ص (النحوث اإلعجازية منوذجا)، التلقي يف القد  السعدية عزيزي. د  -4
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هتدف إىل التطابق مع أفق توقعه أو إىل كسر هذا األفق وخلق مسافة مجالية، واملتلقي يستجيب للنداء املنبعث 
، وهذا ما حتدده مدى انزياحية النص عن توقعات املتلقي ومعايريه كمنطلقات لتقدير القيمة اجلمالية 1«منه

 .لألدب وكلما كان أثر كسر أفق االنتظار قويا كلما كان حيتوي النص على قيمة فنية كبرية
معاودته لكل سنة  وجتسد ذلك مع مجهور املولديات النبوية يف االحتفال باملولد النبوي الشريف ورغم

وتكرر مظاهره االحتفالية إال أن هيئته يف االحتفال ككل مرة وبقائه يف أجوائه إىل آخر الّساعات ما يعّّب عن 
اندهاشه وكسر أفق انتظاره؛ عند القرطاجين مبا يسميه باالستغراب والتعجب األسلويب ومدى أمهيته يف إثارة 

؛ ألن الصورة البديعة 2«نفس إذا اقرتنت حبركتها اخليالية قوي انفعاهلا وتأثرهاحركة لل»املتلقي ذهنيا ونفسيا؛ ألهنما 
اليت تتخذ االنزياح والتصرف يف أسلوهبا حتمل املتلقي على البحث انطالقا من الالتوقع الذي حيدثه انفعاله 

 . واستغرابه وتعجبه من مجالية النص وقيمته الفنية
د مسات النص الفنية من خالل التأثري ودرجته من خالل العالقة وعليه فإن أفق االنتظار يسمح بتحدي

التبادلية من الّنص إىل املتلقي ومن املتلقي إىل الّنص يف سياق تارخيي معني حتكمه فرتة زمنية توضح االختالف 
يواجه ألنه حني »بني الفهم من متلقي ومتلقي يف تأويل النص حسب توقعاته واندهاشاته يف فرتة زمنية معينة؛ 

تصادمات وتعارضات مع موقفه ووعيه وخّبته، وعندما ختلخل توقعاته وافرتاضاته فإنه خيلق لديه إمكانية التفاعل 
، وبالتايل حيدث اتساع هّوة املسافة اجلمالية بينه وبني 3«مع النص، وهذا التفاعل كفيل خبلق احلّس اجلمايل لديه

 مينحه سريورته التارخيية توقع الذي حيصل للمتلقي اجتاه الّنص الذيالنص املولدي، وتفعيل العالقة من خالل الال
 .احملّددة جلمالياته

 

                                                           
 .15مراد حسن فطوم، التلقي يف النقد العريب يف القرن الرابع اهلجري، ص  -1
  .21جازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  -2
  .611، ص 6010، (1)لقرآين، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، طياكار لطيف الشهرزوري، مجاليات التلقي يف السرد ا. د -3
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 (سّر احملّبة)دراسة أسلوبيــة للمولديــــة الثغريـــــة
، ولكّل طريقته يف التعبري عن االحتفاء مبولده الشريف، ولكلٍّّ يف ليلته هذي لكلٍّّ أسلوبه يف حّب النيب 

واملتكلم املبني يتجه إىل الّلغة يتحسس مضمراهتا ويتلمس »، بّيه الكرمي يف إلقاء أمجل الكلم حلضرته ما يعّب لن
دقائق األحوال يف اإلفراد والرتكيب ليجد من بينها ما وجده يف نفسه فيجعله عبارة عنها، واملعاين واألغراض هنا 

كان يف متام الزمان، وجاءت السياقات تتواىل مواتية فبعد أن ُهيَِّّئ امل 1«تفيض هبا الكلمات ألهنا متلبسة هبا
 .للمقامات بدورها مبا لديها تصنع ما من شأنه أن جيّسد فضاء العملية التواصلية واإلبالغية يف الصياغة اجلمالية

وهي بذلك تسهم يف خلق ظاهرة أدبية هي يف انتظار االجتهادات النقدية وحماوالهتا يف استنطاق براعة ما  
حيصل هناك مع الزيانيني أثناء احتفاالهتم باملولد النبوي الشريف واهتمام السلطان أيب محو موسى الزياين كان 

، فإن اجلمال التعبريي باد وله ما يفضي به من مشاعر 2بذلك، وهو حيتفي حبضرة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم
ولده والتذكري مبعجزاته ومناقبه بطريقة إلقائية تليق باملقام روحية امتزج فيها الشوق واحلنني ملقام حضرته واالحتفاء مب

 .احملمدي
وما دام حظ الكلمة الشعرية بارز والصورة الواضحة واملمّيزة يف تلك املظاهر االحتفالية أكثر من أّي مظهر 

ا ذاك املقام آخر، فإنه ال حمالة من جهد إبداعي ارتأى إاّل أن يسخر كل طاقاته الفنية ألجل أن جيعله متفرد
احملمدي لتفرد مقامه عن البقية من البشر، هو األمر الذي سيفرد براعته اإلبداعية يف إبالغ رسالته والكشف عن 
املقصد مجاليا وبلوغ املرام يف جذب احلضور وهاته الغاية من التذكري واألخذ واملوعظة، وهذا ما يثبت جمهودا هو  

 .كفيل بأن تسال لشأنه األقالم
أولينا ما يناسب ما ناسبت به مقام احلبيب يف خلق وصنع التفرد اجلمايل له وجلب احلضور  ولذلك 

والتأثري فيه وإبداء ردة الفعل اليت تدفعه للمشاركة يف صنع ذاك احلدث اجلمايل للنيب حيث يتشاركان امللقي 
 .واملتلقي يف فضاء مجالية التلقي واالستجابة اجلمالية

ن احلمل ثقيل حتتاج أمانته اجلمالية إىل من يصوهنا صونا يضمن هلا القراءة املناسبة ومن هنا نعّد العدة أل
واستحضار منهجية تستوعب كّل تداعيات هذا املشهد اإلبداعي، وإنه ليتعني على الباحث إعمال اإلجراءات 

ي الشريف وما صنيعه ذاك النقدية اليت تسائل مساءلة موائمة للحدث اإلبداعي يف مجال إلقاء النص املولدي النبو 
 .اجلمهور فيما يلقى إليه وشأن تلقيه للمولديات النبوية

ومما رأيناه يف االحتفاالت النبوية أن االهتمام باملتلقي واضح، وهذا ما علمناه من شأن احلضور وكّل ما 
زياين دون التفكري ميكن أن جيعله مستمتعا مبظاهر االحتفال اليت وقف على حتقيقها السلطان أبو محو موسى ال

ولو للحظة أن ميّل أو يغادر املكان غري آبه للمكان وال الزمان، هذا االهتمام الذي محل شاعر املولديات أن 
 .يضعه يف حسبانه وتراه ال حمالة حاضر يف مولدياته بأساليب تؤكد تلك العملية التواصلية والتفاعلية بينهما

                                                           
  .66م، ص6001ه  1410، (1)أمين عبد الرزاق الشوا، من أسرار اجلملة االستئنافية، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، ط. د -1
  .621 -651عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، ص. د -2
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يهتم مبا يرضي اجلمهور وتفاعله مع النص امللقى، ومن هذا إذن فاملالحظ على احلدث االحتفائي أن 
املنطلق فإن للحضور دورا كبريا يف جناح عملية التواصل وضمان سريورهتا، ولعل هذا ما ختوض فيه األسلوبية يف 

ويب من املنظور األسل»تعامالهتا مع النص وحتديد مفاهيمها املرتبطة مبنشئ النص والنص ومتلقي النص الذي يعتّب 
، وسنفصل فيها، وهي عناصر تسهم يف حيوية احلدث اجلمايل 1«هو الذي يبعث احلياة يف النص يتلقاه ويتذوقه

 .من خالل العملية اإلبداعية والتواصلية واالنفعالية إىل جانب السياق واملقام
ظهر جتسدا كل وما دام األمر متصل باجلمهور املتلقي يف احلدث االحتفايل، فغنه يتعني أن حنرص على مت 

تلك األحكام اليت توصل إليها نقاد نظرية التلقي فيما خيص نظرية التجاوب اجلمايل، وسنتجسس ذلك ونتحسس 
 .    من خالل إجراءات القراءة األسلوبية يف منوذج خترّيناه يف املولديات النبوية

لد، وتعرفنا على كّل الظروف احمليطة لقد وقفنا عند تلك املظاهر االحتفالية اليت كانت متيز ليلة إحياء املو 
حبيثياته كما رأينا مدى حضور النص الشعري املتمثل يف املولديات، وكيف أن حنكة السلطان أيب محو موسى  
الزياين ومن معه من الشعراء يف رسم خطة إلقاء هاته النصوص يف مدح النيب تّبز مدى جناح وإجناح هذا املشهد 

لية إبداعية تضافرت فيها كل عناصر العملية التبليغية والتواصلية اليت ختلق جوا وسياقا احتفاء وإبداعا صنعت مجا
 .جيمعهما يف ظروف إبداعية مشرتكة

وألن يف لغة الشعر تتجسد لغة املعاين، معّبة عن مكنون النفس من مشاعر، فإن للشاعر حظوظا تتوافر له  
ية يف مجالية هلا صدى ووقع يف نفوس البشر، وذلك يف جتربة كل األدوات الفنية اليت يسّخرها ليخلق كلمات شعر 

فنية مجالية ينتقل مداها من املبدع إىل املتلقي أفقيا وتستمر معه أجياال عموديا، وملّا يرتبط ما يف املكنون من 
إلحياء  مشاعر حبّب النيب عليه الصالة والسالم يف مشهد ديين هبيج له طقوسه االحتفالية يف ليايل ربيع األول

 .مولد النيب الشريف فإننا جازمون أن اجلرعة الفنية واجلمالية تتضاعف السيما وهي تلقى أمام املأل
وهي تتضاعف هاته اجلرعة حني جتد أن السلطان أبا محو موسى الزياين كشاعر خيطط مبعية شعراء 

االحتفال بإلقاء مولديته مث تُتابعه  املولديات عن طريقة العرض واإللقاء، وكّنا قد رأينا سابقا كيف أنه يستهلّ 
مولديات أخرة يتقامسون من خالهلا مجال اإللقاء حميني ليلتهم مع حضرة الرسول أمام اجلمهور والسلطان، ومن 

، الشاعر أبو عبد هللا بني كل الشعراء ال خيفى علينا جبمال لكلمه الشعري يف مدح النيب وإلقائه احتفاء مبولده 
 .    الثغري شاعر الدولة الزيانية وكاتبها، ومعه تبدأ رحلتنا األسلوبية لقراءة ذاك اجلمالحممد بن يوسف 

ومن حماسن االحتفال ميزة اإللقاء اليت عرفت هبا النصوص املولدية اليت عادت على الذوق الفين   
هة املعنية بإرسال هاته بالفائدة، وزادت االحتفال متعة وحضورا تلفت انتباهه آذانا صاغية بعد أن تتفاىن اجل

املولديات بكل الطرق الفنية واحليل إىل اجلمهور، األمر الذي حيمل اإلجراء األسلويب على االنتباه أكثر يف القراءة 
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والدراسة فإن مراسم االحتفال وجمرياهتا تؤكد على ذلك األمر الذي يضعنا أمام ما يتعلق مبالبسات النص 
 .الشفاهي

منهجي تتم وفق إجراءاته عملية استنطاق الّنص واالفصاح عّما كان يدور يف هذا  وألن األسلوبية سبيل
احلدث، فإننا حتما سنجد ما يبلغ بنا هلذا اخلطاب الشعري ويقرأ مجالياته الفنية ويتكشف ما يثريه يف القارئ من 

على كل ما يتعلق  لطائف أسلوبية ونُّكتات تستحق الوقف عندها، وقبل أن يتم ذلك فإنه البد من التعرف
 .باألسلوبية ونأخذ فكرة على املنهج الذي سيوضح الرؤية أكثر من خالل منهجه

هي سبيل يعىن بالبنية اللغوية يف دراسة النص األديب والبحث يف طرق الصياغة والتعبري؛ فتنظر لألسلوب 
اس اتصاله بالنص وصور باعتباره املعّّب عن شخصية صاحبه ينوب عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه، وعلى أس

االستخدام اللغوي فيه، ومن ناحية املتلقي متقّبل النص ودوره يف استمرارية احلدث األسلويب وما حيدث من 
ل واملرَسل  »تواصل وتفاعل بينه وبني صاحب األسلوب؛ إذ  ترتكز كل شحنة تعبريية على ثالثة عناصر املرسِّ

 1«ب، وال يتصور وجود أحد هذه العناصر دون العنصرين اآلخرينواملرسل إليه أو املخاطِّب واخلطاب واملخاطَ 
 .وسنفصل القول يف ذلك؛ ألهنا عناصر العملية التواصلية

وتنظر إليه من حيث أن األسلوب معّب عن السمات الذهنية والفكرية  :األسلوبية ومنشئ النص. 1
التمايز بني املنشئني والتفرد يف األسلوب، ومن  واالنفعالية على اختالفها، فيختلف من فرد إىل فرد وهذا ما حيدث

هنا حتدث تلك العالقة بينهما يف التأثري والتأثر بينهم فتجد الواحد منهم حياكي نظريه يف النوع األديب وهذا 
 .حاصل، يف حني جتده يوجد مبتكرا من األدوات الفنية ما جيعله منفردا بأسلوبه سواء أكان شاعرا أم غريه

دوره يعكس شخصية صاحبه بكّل ما تنماز به من صفات ومشاعر وانفعاالت بصورة صادقة واألسلوب ب
فكل منشئ ميتلك عاملا من املعاين واألخيلة وطريقة يف الصياغة والتعبري مما جيعل »تعّّب عن حالته وموقفه النفسي؛

، وهذا ما 2«ن نظرائه من املنشئنيشخصيته األسلوبية ذات السمات واملالمح املميزة اليت متيزه ع -يف النهاية-له 
 .تبحث فيه األسلوبية من خالل الظواهر األسلوبية يف أسلوب املنشئ يف نصه

وهنا يركز املهتمون باألسلوب على وضع اللغة ما بني االستخدام اللغوي،  :األسلوب من ناحية النص. 2
اإلخبارية اليت توظف اللغة توظيفا عاديا أو وبني وضعها يف االستخدام األديب، بني الوظيفة املعجمية والوظيفة 

مستوى االنزياح و " اخلاصية األسلوبية"توظيفا أدبيا يتجاوز االستعمال املألوف للغة ويبحث عما يسمى ب 
االحنراف وهو ما يتعلق باخلطاب األديب الذي تتخرّي فيه الكلمات واملفردات وتنتقى انتقاء حيتاج فيه القارئ أو 

 .معان النظر والفكر ويؤثر فيه منفعال وإحداث ردة فعلالسامع إىل إ
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إذا كان حُيتاج إىل منشئ للنص يعّب فيه عن ذاته، فإنه البد من متلق :األسلوب من املنظور املتلقي. 3
يستقبل النص ويتفالع معه وهو الطرف الثاين يف العملية اإلبالغية وله دور مؤثر يف العمل األديب من خالل قبوله 

ضه، وبالتايل فإن املبدع ليس مبعزل مع نصه إمنا مثة متلقيا ينتظر ما يعّب عنه، وهذا املر الذي جيعل األسلوبية أو رف
 .تركز على املتلقي يف حتليله للنص األديب ملا له من دور يف عملية اإلبالغ من خالل التأثري اجلمايل

قاظ ذهن القارئ من خالل البحث عما هو وإن األمر متوقف على املرسل الذي حياول بدوره على جناح إي
فليس مثة إحساس بقيمة »منتظر وغري متوقع حىت تتضح ردة الفعل من املتلقي وهذا بإعمال ما يسمى باالحنراف

النص إال مبتلقيه؛ فالنص والقارئ عنصران مؤثرات كلٌّ يف اآلخر األول يؤثر من حيث إنه أداة لإلقناع والتأثري ومها 
، ومن هنا حيدث 1«...ين وتأثري والتاين يتمثل يف أنه يبعث احلياة يف النص ويبث فيه الروحغاية كل شكل ف

 .           التفاعل بينهما
ومن هنا تنطلق األسلوبية يف مفهومها، وهي تبحث يف دراسة األسلوب كمصطلح ينظر يف شأن  

نتقاءات اليت يتخرّيها املبدع من كلمات االنزياحات اللغوية والبالغية يف اخلطاب األديب ويبحث يف أمر اال
وتراكيب متيزه عمن سواه وتفصح أفكاره ومشاعره وانفعاالته؛ ولذلك جتد املفاهيم املعجمية تركز يف حتديداته 

، وهو 2«فيقال للّسطر من النخيل أسلوب، وكّل طريق ممتد»اللغوية أنه كّل ما يتعلق باتباع الطريق الواحد؛ 
مثال، وهنا مبعىن اتباع سبيل له ميزته اخلاصة رمبا على  3«ملذهب؛ يقال أنتم يف أسلوب سوءالطريق والوجه وا»

الفن؛ يقال فالن أخذ فالن يف »باقي السبل األخرى ومجعها أساليب، ونقرتب أكثر حني جند أن األسلوب هو 
 .؛ مبعىن يف فنون من القول والتعبري4«أساليب من القول أي أفانني

طريقة يستعملها الكاتب يف التعبري عن موقفه واإلبانة عن »  Styleلألسلوب   صطالحيةويف الرؤية اال
، ويرتكز 5«شخصيته األدبية املتميزة عن سواها السيما يف اختيار املفردات وصياغة العبارات والتشابه واإليقاع 

ك اخلواطر واألفكار  ومن خالهلما تأيت على ميزتني كثافة األفكار وعمقها وانتقاء األلفاظ والرتاكيب املعّّبة عن تل
 .الصياغة حمصلة ما عاشه األديب وتراكم الثقافة لديه

ولذلك جتد أن بوفون يعرفه بأنه اإلنسان نفسه، وهو يقصر األسلوب يف الشكل واملبىن الذي ميّيز شخصية 
للفظ دون املعىن ويف مقولة  صاحبه، وهو األمر متاما مثل ما جاء به علماء البالغة العرب قدميا وهم ينتصرون

اجلاحظ لكبري األمثلة على ذلك يف املقولة الشهرية؛ أّن املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب والبدوي 
 .والقروي والشأن يقوم على إقامة اللفظ
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يف أن الكالم وهي قضية بالغية خاض فيها علماء البالغة وفَصل فيها عبد القاهر اجلرجاين بنظرية النظم  
مرتبا ترتيبا معلوما يكشف عن املعاين يف ذهن املتكلم، وهي النظرة اليت ذهب إليها دي سوسري وتالميذته وهم 

كيانا واحدا حبيث أن كل جزء يوصل إىل آخر، وال سبيل إىل دراسة العمل األديب إال على أساس »ينظرون للنص 
ل األسلوبية تطمح إىل الربط بني مفاهيمها بأبعاد تشمل جماالت ، وهذا ما جيع1«من التمازج الكامل بني عناصره

سبيل حتسني اإلبانة عن اخلواطر واالنفعاالت »أخرى تتعلق باللغة يف مستوياهتا الصوتية والصيغ والرتاكيب يف
 . ، استعانة بعلم األصوات والصرف والداللة والرتاكيب2«والّصور، وبلوغ أقصى درجات التأثري الفين

حبث علمي للطرائق املستعملة يف التعبري عن اخلواطر، »هي   Stylistiqueسلوبية أو علم األسلوبواأل
وهو خيتلف يف موضوعه عن دراسة اللغة ؛ ألن هذه تقتصر على تأمني املادة اليت يعمد إليها املتكلم أو الكاتب 

خذه من هذه املادة للتوصل إىل نوع ليفصح هبا عن فكرته، أما علم األسلوب فهو يرشدنا إىل اختيار ما جيب أ
معنّي من التأثري يف السامع أو القارئ، شريطة احرتم ما اتفق عليه العلماء من مدلوالت لفظية وقواعد صرفية 

 .، وهذا ما يثبت املستوى االنزياحي واالحنرايف لالستخدام األديب لّلغة3«وحنوية وبيانية
يو سبنتزر الذي اعتىن بالعالقة ما بني خصائص األسلوب واحلالة ظهرت األسلوبية مع أقطاهبا شارل بايل ول

الوجدانية اليت تعرتي املبدع وهو يؤكد على األبعاد النفسية يف الظاهرة التعبريية، وقد ارتبطت بالبعد اللساين لظاهرة 
للمتلقي، ولذلك جتد أن األسلوب؛ فاألثر األديب ال يفهم إال بواسطة صياغته اليت تؤدي إىل وظيفة إبالغية تأثريية 

 .األسلوبية تعىن بدراسة السمات اللغوية اليت تنقل الكالم من املستوى العادي إىل مستوى أدائي فين له تأثريه
الوجه اجلمايل لأللسنية إهنا تبحث يف اخلصائص التعبريية  »والدكتور نور الدين الّسد يرى يف األسلوبية أهنا

األديب وترتدي طابعا علميا تقريريا يف وصفها للواقع وتصنيفها بشكل موضوعي والشعرية اليت يتوسلها اخلطاب 
، وحسب اجتاهات واجملاالت اليت ختصص فيها النقاد اعتنوا باألسلوبية وأعطوها اهتماما كبريا فتح هلا 4«ومنهجي

ة التعبريية، واألسلوبية األسلوبي: آفاقا واسعة بالنسبة لتعاملها مع األثر األديب، وهذا ما جعل هلا جماالت وهي
 .الفردية، و األسلوبية النفسية واألسلوبية البنوية واألسلوبية اإلحصائية

فوجهتنا املنهجية قد اتضحت وهي تسعى لقراءة املولدية الزيانية والبحث يف كل الظواهر األسلوبية اليت  
الشريف، وقد استقرت على مولدية لشاعر كان من شأهنا التأثري يف اجلمهور احلضور يف االحتفال باملولد النبوي 

، سنبحث يف مجالية إلقائها "سّر احملبة بالدموع"الدولة الزيانية أبو عبد هللا حممد بن يوسف الثغري ويف مولديته 
على اجلمهور، ويف الظواهر األسلوبيا صوتيا وتركيبا ويف املعجم واألساليب والطرق اليت تؤكد كّل حماولته الستجابة 

ور احلاضر هناك يف االحتفال، ويهمنا الرتكيز على هاته الظواهر املتعلقة بالعالمات اللغوية والعالمات غري اجلمه
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، وهذا من خالل اخلطوات اليت (امللقي واملتلقي)اللغوية واليت من شأهنا أن حتدث التفاعل بني الشاعر واحلضور
 .منها ينطلق البحث األسلويب االختيار والرتكيب واالنزياح

حني نرجع للمصادر التارخيية اليت أرخت للصنيع أيب محو موسى الزياين يف االحتفال باملولد النبوي 
الشريف، جتدها تأيت على ذكر الثغري املّقري يف نفحه، والتنسي مع تاريخ ملوك بين زيان وقد أورد له ابن عمار 

لعالمة الناظم الناثر أيب عبد هللا حممد بن يوسف الفقيه الكاتب ا »يف رحلته تقريبا معظم مولدياته النبوية، وهو
؛ حيث 1«الثغري كاتب سلطان تلمسان أمري املسلمني أيب محو موسى الزياين ميدحه ويذكر تلمسان احملروسة

 : يقول فيها
 جّددوا أنسنا بباب اجلياد ** أيّها احلافظون عهد الوداد
 2نظْمن يف األجي   ادكآلل  ** وصلوها أصائال بلي                   ال

أما حيىي ابن خلدون يف اجلزء األول من كتابه البغية، فقد ذكر الثغري وذلك يف كذا موضع ولكن يذكره 
بالقيسي يف ذكره لتلمسان فيسميه بالسيد حممد بن يوسف القيسي األندلسي وكذلك ابن عمار يف رحلته، أما 

كتابه تاريخ ملوك بين زيان، يقول عنه الدكتور عبد هللا محادي يف التنسي فيطلق عليه اسم الثغري مثل املّقري يف  
وإىل جانب السالطني فقد خّلد شعراء البالط معظم »حديثه عن احتفاالت الزيانيني باملولد النبوي الشريف

املمثلني مراسيم هذه االحتفاالت ولعل شاعر الدولة الزيانية الكبري أبو عبد هللا بن يوسف القيسي الثغري هو أبرز 
، وقد بدأت 3«...هلذا احلدث يف قصائده املولدية ويشاطره يف هذا املضمار شاعر الدولة النصرية ابن زمرك

ه، ورمبا السنة اليت تويف فيها 811ه ممتدة إىل 741مسريته يف شعر املولديات يف الدولة الزيانية بدءا من سنة
 : أول سنة للمولديات أول مولدية له يقول فيهاألهنا يكتنفها غموض بالنسبة لسنة وفاته، كانت له يف

 ش      وقا وضاق بس      ره كت مان        ه ** ذكر احلمى فتضاعفت أشجانه
 4م       ا مل يكن من شأنه نسيان   ه ** دنف تذك    ر من عه      ود وداده

النيب ويذكر معجزات يوم مولده، وطبعا جتده يف مولديته وبعد ذكر الشوق واحلنني لألراضي املقدسة ميدح 
وهذا ما كان يطبع مولدياته النبوية على مدار سنوات، وكان فيها ميدح السلطان أبا محو موسى الزياين مشيدا 

 :بعنايته الكّبى ملثل هذا اليوم الكبري
 املعتلي يف ك   ل فض         ل شان             ه ** أبلغ عن املوىل أيب محو الرضي 

 كالروض صافح روحه رحيان        ه ** الم للنيب حمم                                 دأزكى س
 ما زال  مطويا علي       ه جنان              ه ** فه   و الذي حّب النيب وآل             ه
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            هسهرت به شوقا له أجفان        ** ق      د قام معتنيا مبولده وك                    م
 1ويناله من ربّ               ه رضوان                         ه ** يرجو شفاعته وسوف يناهل              ا

فهو يف كل مرة ينّوه جبميل كلمه وعمق معانيه بذلك وقد تعددت تلك التدخالت اإللقائية يف كل موسم 
اعر أيب محو موسى الزياين، ورغم معاودة احلدث أكثر من أي شاعر آخر، ولذلك تكثر نصوصه كما للش

ولوال شاعريته القوية »االحتفايل إال أنه حياول نظم اجلديد مبتعدا عن التقليد وهو جيابه باقي الشعراء يف كل سنة 
ملا استطاع جماهبة مثل هذا احلدث يف كل سنة بنفس قشيب ووهج روحي جذاب وإال كان مصريه مصري أولئك 

، وهذا من مّبرات خترّينا هلذا 2«مشاعرهم بصبغة التكرار املمجوج والوقوف على ما سبق ذكرهالذين طبعت 
الشاعر كنموذج لدراسة املولدية النبوية وهي تلقى يف املشهد االحتفايل، فكانت منافسته حتتدم بقدر تلك 

باقي الشعراء، وهو يفتخر  الشاعرية اليت كان يتبارى مبدح الرسول صلى هللا عليه وسلم  ومدح السلطان فيها
 :بذلك حني يقول

 كالسلك فصل دره مرجانه ** وإليك يا خري امللوك قصي           دة
 3لكن يقصر عن حالك بيانه ** من ناظم سحر البيان بدائعها

ويف أّي مولدية كانت للثغري أو لغريه فإهنا عبارة عن أفكار ترتجم مشاعر االبتهال والتبتل ألجل الفوز 
دار اجلنان وحمبة هللا والرسول صلى هللا عليه وسلم، مؤكدين على تفرد النيب مبعجزاته على باقي البشر مقرّين ب

بالثبات على هنجه متمنني زيارة دار احلبيب فهي أحق بأن هتوى وتستحق الزيارة؛ فعلت نّبات عشقهم والشوق 
مولد النيب الشريف مبوسم احلج وتذكري حادي الركب أن واحلنني لرؤية دار احلبيب، وكثريا ما كانت تقرن ابتهاالت 

 .يبلغ السالم للديار املقدسة
ويبقى طويل القامة أمام هذا احلدث »ومن هذا املنطلق كان الثغري جاهزا ملثل هاته املهمات يف مولدياته

حبضور  ، فكان يف كل سنة4«املمحص ملدى قيمة إميان املسلم وهو يواجه ذكرى جتل عن كل وصف وقياس
جيسد شاعريته وإقباله على املشاركة يف إلقاء املولديات، فكثرت مولدياته وعرف هبا السيما يف هاته الفرتة فرتة 

" سّر احملبة بالدموع يرتجم"فإنه يثبت مولديته امليمية " تاريخ ملوك بين زيان"الزيانيني، وملا نرجع للتنسي يف كتابه 
دون غريه من املصادر  5د بوعياد أّن التنسي قد انفرد بإدراجها يف كتابهاليت يعلق عليها حمقق الكتاب حممو 

 (.امليمية)التارخيية واألدبية، ولكنه قد أثبت جدارته الشعرية يف هاته املولدية 
ومما رفع إىل حضرته العلمية يف بعض تلك املواليد الشريقة قول األديب البارع املكثر املتفنن  »:يقول التنسي

 حممد بن يوسف الثغري يف مدح املصطفى صلى هللا عليه وسلم، ومدح املوىل أيب محو وويل عهده أيب عبد هللا
                                                           

  .111أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، ص -1
  .652، 655ي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، صعبد هللا محاد. د -2
  .111أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص -3
 .652عبد هللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، ص. د  -4
  .121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص -5
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بيتا سلك فيها هنج القصيدة القدمية ( 88)؛ مولدية بلغ عدد أبياهتا مثانية ومثانني "سّر احملبة" «املوىل أيب تاشفني
  .     يف خصائصها وما متيزت به املولديات النبوية يف بنائها

ومبا أّن األمر متعلق بإلقاء املولديات، وحاجتها للّسماع من خالل اجلمهور املتلقي، فإّن منطلقنا يف 
الدراسة األسلوبية يركز على األسلوبية الصوتية ملا هلا من أمهية يف إشراك املتلقي يف العملية التبليغية والتفاعلية، وقد 

تاج إىل رصد ملموس موثق حىت ندرس الظاهرة التقبلية للممارسة أشرنا أن أمر التلقي مع اجلمهور والّسماع حي
اجلمالية، بل ال يوجد بني أيدينا تلك القراءات النقدية اليت رمبا ترصد لنا ردود أفعال اجلمهور لتلقيها املولديات 

 .النبوية، وقطعا أنه البّد من تفاعل ألن األمر متعلق حبضرة النيب صلى هللا عليه وسلم
نه ال يوجد نصوص تدل على تأثر اجلمهور إال ما ظهر فيما رآه حيىي زكريا بن خلدون ونقله التنسي ومبا أ 

واملّقري من مصطلحات تدل على اجلمهور ومسألة الّسماع كما رأينا باإلضافة إىل الّسياق الذي حاول الّسلطان 
 .ال مع املولديةأبو محو موسى الزياين أن جيلب من خالله راحة احلضور واستمتاعه متفاع

وهنا فإنه البّد على الشاعر أن يسّخر كل الظواهر األسلوبية وتلك األساليب الفنية ليضمن مشاركة  
ألنه ال يشري إال إىل حالة عامة من التلقي، إىل أفق عام من »اجلمهور يف جتربته الشعرية يف املولدية باإلجياب

خاصة  1«الشبه ال االختالف، يف الروح العامة ال اخلصائص الفردية التكوين النفسي والذوقي واملعريف، كتلة حيركها
وبذلك فإن اجلمهور هبذا  »وأهّنما أمام حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قداسة دينية يشرتكان يف تقديسها

صية وفردية املعىن يستسلم يف تلقيه الشعر إىل دوافع مشرتكة إىل حّد كبري ال يفسح حّيزا واضحا للتنبؤات الشخ
 .2«االستجابة

وبالتايل فإن طبيعة التلقي تتجسد يف صورة مجاعية تعّّب بشكل عفوي وتلقائي اإلفصاح باحتفائه بالنص 
الشعري امللقى، وهو احتفاء ينمو تدرجييا يف اجلماعة املتلقني مادام اإللقاء قائما حىت تتم فائدة االستيعاب عن 

يت يعمدها امللقي من جانبه من عالمات لغوية وغري لغوية من طريق الشفاهة انطالقا من الطرق ال
واجلمهور من جانب آخر هو الطرف األخري من ذلك الطريق الشفاهي الذي تسلكه القصيدة منبثقة من »جانب

، فيحدث التفاعل الذي حتكمه مالبسات واحدة ومشرتكة بينهما ينتهي بردة فعل 3«نبعها األول الشاعر
 .اجلمهور

تفاعل من شأن هاته األساليب الفنية اليت تنطلق من املستوى الصويت للغة الذي يعىن بالكلمة من وهذا ال
حيث بنائها الصويت وكيفية استعمال الصوت ومدى دالالت توظيفه وتغرياته وصفاته وخمارجه، ويف هاته احلالة 

الكتابة، ويف هاته احلالة فإن وجود الشفاهية فإن حضور اجلمهور أكثر من القراء الذين تربطهم باملبدع رابطة 
 .   اجلمهور هو بقية من بقايا الفاعلية الشفاهية اليت ميزت مسرية التلقي واالستجابة بطرق غري طرق النص الكتايب

                                                           
  .21، ص6006، (1)لي جعفر العالق، الشعر والتلقي، دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، طع. د -1
  .21املرجع نفسه، ص -2
  . 24املرجع نفسه، ص -3
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وال حيدث التفاعل بني اجلمهور وبني الشاعر وقصيدته إال إذا أعملت هاته العالمات الصوتية اليت من 
ء ومواقف الشاعر بشكل أوضح وآمن إىل اجلمهور، ولذلك فجهود امللقي تسعى لتحقيق شأهنا  نقل أفكار وأهوا

هذا اجلسر من التواصل والتفاعل بإعالء شأن اخلصائص الصوتية واإليقاعية معتنيا بكل ما له دور يف إغناء الثراء 
والوزن والتكرار والتجنيس الصويت وتفشيه يف كل أرجاء القصيدة جمسدا يف الصياغة املتمثلة يف نظام التقفية 

 .وغريها
وال يكتفي الشاعر امللقي بذلك إمنا يضفي دوره كطرف يف عملية إلقاء النص وبالتايل يكون سببا يف هذا 
الثراء الصويت حبيث ال يكتفي احلياد اجلسدي أثناء عملية اإللقاء إمنا يضيف صوته واليد وحركة الرأس وكّل ما من 

اجلسدان معا جسد القصيدة وجسد الشاعر يف إغداق هذا »ثري للجمهور فيتضافر بذلك شأنه تقريب الفهم والتأ
، وهذا ما يثبت مشروعية الدراسة الصوتية هنا واستدعائه يف مهمته املناسبة الستجالء 1«الرنني التهجدي الراجف

 . اجلماليةاحلقائق الصوتية يف استبقاء اجلمهور على درجة عالية من التفاعل وحتقيق االستحابة 
 ستتمثل الدراسة من خالل املستوى الصويت واملستوى الرتكييب واملستوى اإليقاعي و املستوى البالغي

 مستوى االختيار: أوال
 :الداللة الصوتية وحماكاهتا املشهد االحتفايل النبوي يف مولودية الثغري: املستوى الصويت 

على مظاهره الداللية يف جتسيد املعىن ومتثيله يف إلقاء نظرا ألمهية الصوت يف هاته الدراسة فإننا سنركز 
املولديات ومبا أن هناك مستمعا فال بد من تسخري وظيفي للصوت بعد حسن انتقاء احلروف حسب صفاهتا 
وطبيعة خمارجها وعلى جمريات ما تسري به وترية االحتفال، خاصة وان أنسب جمال لتوظيف الطاقة الصوتية هو 

لذلك نعمل على إبراز تلك التشكيالت الصوتية يف جتسيد أثرها الداليل يف إبداع الشاعر نظما النص الشعري، و 
 .وإلقاء

وال خيفى على أحدٍّ مدى ضرورة الصوت يف التواصل اإلنساين بني بين البشر وكذا التعبري عن حاجاهتم،   
تأديتها وجتسيد معانيها، فإننا سننطلق من وإذا كان للصوت كّل هاته األمهية وله عالقته الوثيقة باللغة وفضله يف 
 .ذلك للكشف عن انتقاء الشاعر الثغري لفسيفساء الصوت يف مولديته

ونظرا ألمهيته فقد خاض فيه العلماء قدميا وحديثا يف إبراز ضرورته وجدواه يف اللغة العربية من خالل الربط 
)...( اكاة الصوتية للمعاين؛ واخلليل بن أمحد الفراهيديبني ثنائية الصوت والداللة، وأن هاته الثنائية تؤكد احمل

صّر اجلندب صريرا وصرصر األخطب »يتحدث عن هاته الثنائية، وذلك يف كتابه العني وهو يشري لذلك يف قوله 
، ويف هذا يّبهن على أن 2«صرصرة، فكأهنم تومهوا يف صوت اجلندب مّدا وتومهوا يف صوت األخطب ترجيعا

 .اكيهللصوت معىن حي

                                                           
 .22علي جعفر العالق، الشعر والتلقي، دراسة نقدية،ص. د -1
  .25، ص(د،ت)، (د،ط)،(1)أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني،ج -2



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
812 

الذي صّب اهتمامه الكبري ( ه332)وابن جين( ه321)وابن دريد( ه181)وكذلك األمر مع سيبويه   
يف كتابه اخلصائص على الربط بني الصوت ومدلوله مستنبطا ذلك من خالل اختالف حرف واحد يف لفظني 

اكل أصواهتا باب كبري ألن متشاهبني، وتسمية األشياء بأصواهتا، وهو من يرى أن باب مقابلة األلفاظ مبا يش
كثريا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعّّب هبا، فيعّدلوهنا وحيتذوهنا عليها، وذلك أكثر مما »

، وهذا ما يثبت القيمة الداللية للصوت ولذلك يعّد الصوت من منطلقات دراسة 1«نقّدره، وأضعاف ما نستشعره
 .يه وأبعاده صوتا وداللةالنص من حيث الكشف عن دالالت معان

ويف الدراسات احلديثة فإهنا قد استفادت مما سبق من قدمي وهي تبحث يف كل ما يعزز تلك العالقة بني 
الصوت ومدلوالته يف إطار ما يسمى باحملاكاة الصوتية اليت تعىن بوجود عالقة وطيدة بني الصوت ودالالته املعنوية 

له انطالقا من السياق وهو ما يتجسد يف صفات احلروف وتكرارها ويف يف اللغة؛ فيحكي الصوت للمعىن وميث
 .  ظاهرة النّب والتنغيم وغريها من الظواهر

ومبا أن طبيعة اللغة تتخذ يف املقام األول تلك الصورة الصوتية املنطوقة هلا املرتبطة بالّسماع، وذلك للتعبري  
ملستوى الصويت وعالقته باملعىن انطالقا من طبيعة استعمال عن األفكار على خمتلف صورها، فإننا سنتعامل مع ا

الثغري للحروف يف مولديته، ولقراءة مدلوالت توظيفاهتا فإنّه البّد من االستعانة مبجال الدرس الصويت من خالل 
التطبيقات الصوتية يف الدراسات اللغوية احلديثة؛ اليت تبني أن لعلم األصوات قسمني مها علم األصوات 

 (.(Phonologieوعلم األصوات الفونولوجي( phonetique)فونيتيكيال
فالقسم األول من هاته الدراسة يركز على األصوات اللغوية وهي مفردة مبعىن علم األصوات مفردة وهي 
بعيدة عن الرتكيب، وهذا ما يكشف عن خمرج احلرف وصفاته، بينما يقوم القسم الثاين بالكشف عن طبيعة 

ته ببقية احلروف اجملاورة له يف الرتكيب وأثر ذلك يف بناء داللة النص الشعري للشاعر؛ حبيث يدرس احلرف يف عالق
أصوات اللغة عندما يتم تركيبها يف كلمات جتسد معان من خالل وظيفتها املناط هبا من طبيعة أصواهتا وخمارجها، 

هتا وحىت التغريات اليت تطرأ على احلرف فيدرس القيمة الوظيفية للحرف ودوره يف بناء األلفاظ حسب استعماال
وغريها من الظواهر الصوتية، ...وتعرتيه وتعرتضه يف موقعه من إدغام وإبدال وحذف وتفخيم أو ترقيق أو قلقلة

 .وهذا ما خيدم دراستنا ملولدية الثغري
ت يف كلمات ولذلك جتدنا نركز على هذا املستوى ملا له أمهية يف الكشف عن الّسمات النطقية لألصوا

الشاعر، ومدى تأثريها على املستمع من اجلمهور املتلقي السيما وقد تطورت دراسة الصوت مشتملة على كّل 
مراحل إنتاج الصوت وانتقاله وتلقيه وذلك اعتمادا على كل فرع من فروع علم األصوات؛ فيختص كّل فرع مبرحلة 

يدرس نشاط املتكلم بالنظر إىل وظيفة »نطقي الذي معينة يف دراسة الصوت، وهذا من خالل علم األصوات ال
هذا الفرع وإىل طبيعة امليدان املخصص له، فهو يدرس نشاط املتكلم بالنظر يف أعضاء النطق وما يعرض هلا من 

                                                           
  . 152، ص(د،ت)، (د،ط)، دار الكتب املصرية، املكتبة العلمية للنشر، 6حممد علي النجار،ج: أبو الفتح عثمان ابن جين، اخلصائص، تح -1
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، فيهتم بدراسة أعضاء النطق وحتديد خمارج األصوات وبيان صفاهتا الصوتية املشكلة للصوت، وهذا 1«حركات
 . صوات الكالم اليت تصدر من طرف املتكلم وهذا عن طريق املمارسة الذاتيةمن أجل إنتاج أ

أما العلم الثاين وهو علم الصوت الفيزيائي علم حيتاج فيه إىل حتليل الذبذبات واملوجات الصوتية ويدرس 
تأثريا طاقة أو نشاط خارجي تقوم به أجسام مادية ويؤثر يف األذن »الرتكيب الطبيعي لألصوات؛ ألن الصوت 

، كما يسمى بعلم األصوات األكوستيكي فريكز على تلك املرحلة اليت تتحدد ما بني فم 2«حيدث يف السماع
املتكلم وأذن السامع، وهو علم حيتاج فيه إىل دقة يف املالحظة واآلالت اليت حتدد الذبذبات واملوجات الصوتية 

األمر الذي يعني الفرع األول علم األصوات النطقي وصورها ودرجة الصوت وعلوه وشدته واخنفاضه وتلونه، وهو 
 .الذي يتصل بشكل مباشر يف دراسة الصوت

وبالنسبة للفرع الثالث وهو علم األصوات السمعي الذي يعىن بعملية مساع األصوات وتبيان وظيفة الّلغة  
على جانبني؛ األول  ، وذلك3«ألن عملية مساع األصوات جزء أساسي يف أداء اللغة لوظيفتها»من خالل ذلك 

عضوي فيسيولوجي وظيفته دراسة الذبذبات الصوتية مرتبطا بعلم وظائف السمع، والثاين نفسي عقلي يهتم 
 . بدراسة كيفية انتقال تأثري األصوات من األذن وتبيان الدالالت املعنوية، وهذا ما يتصل بعلم النفس

بصفات احلروف ومدى ارتباطها باملقام اإللقائي إذن ما ننطلق منه هو علم األصوات النطقي الذي يعىن 
الذي هو حباجة كبرية ملا تنماز به صفات احلروف من منطلق دورها يف التفريق بني صوت وآخر وتعمل على 

إن هذا التأثري مل يأت غالبا من ... والتعبري عن عميق مشاعر املتكلم بواسطة هذا التلوين»تلوين األداء اللغوي 
فقط، وال من توزيع نّبهأو تغيري سرعته، وإمنا جاء من تلك الصفة اخلاصة اليت نتحدث عنها تلك تنغيم الكالم 

، وهذا ما يساعد على ايصاهلا للجمهور 4«اليت تعّب تعبريا صادقا عن مالمح التكلم  الفسيولوجية والسيكولوجية
 .  االنفعاليةخاصة وأن الوظيفة األساسية لصفة الصوت هلا عالقة باجلوانب العاطفية و 

وما نشاهده مع الثغري ليحمل الباحث على استجالء أسرار احلروف اليت وظفها يف مولديته وهو يف مقام 
املولدية "التحسر والوجدان والتبجيل مبقام احلبيب املصطفى وال  نربط ذلك بدالالت توظيفها يف النص املدروس 

تدرك باملالحظة الذاتية، وكذلك ننطلق من الصرح البنائي للمولدية  باعتباره يف متناول مجيع الدارسني ألهنا" النبوية
مشاعر االحرتام  -(املديح النبوي)مشاعر احلب النبوي  -املقدمات الطللية والغزلية]النبوية بدءا من التقدمي 

 ([.مديح السلطان)للسلطان
ه الشاعر إىل الصوت للتأثري يف والرتكيز على الصوت من منطلق ما اّتسمت به املولدية من إلقاء حيتاج في

مبعاجلة »شكل الّنص الشعري ويف مضمونه مث يف املتلقي اجلمهور، ومن هنا فإن الشاعر معيّن يف هاته احلالة 

                                                           
  .60م، ص6002 -ه1465، (1)غامن قدوري احلمد، املدخل إىل علم األصوات العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، األردن، ط.د -1
  .61، ص1120، (6)عبد الرمحن أيوب، مطبعة الكيالين، أصوات اللغة، ط. د -2
  .61غامن قدوري احلمد، املدخل إىل علم األصوات العربية، ص .د -3
 .164م، ص6001 -ه1410، (د،ط)عبد هللا ربيع حممود، علم الصوتيات، مكتبة الرشد ناشرون، . د -عبد العزيز أمحد عالم. د  -4
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صوتية متكاملة يتحقق هبا التناغم الالفت واالنعكاس الداليل الواسع ليخرجه بذلك على أمت وجه من الّدقة 
سات القدمية منها واحلديثة إىل دراسة األصوت اإليقاعية ومقاربتها للنصوص ، وهذا ما دفع الدرا1«واجلمال

الشعرية سواء أكانت مكتوبة أم حتلل من خالل مشاهدة الدارس هلا، وهذا طبعا بإعمال اآلالت املختصة يف 
 .رصد املوجات الذبذبات الصوتية أثناء نطقه للقصيدة
ولكن للمؤثرات الصوتية مهمتها األساسية يف الكشف عن  فاألمر ال يتوقف عند أصوات معينة ومعانيها،

املستوى األدائي للصوت ومستوى املعايشة للنص واحلاالت  »املعىن الداليل للنص، وذلك تبعا ملعايري تتمثل يف
ع السيكولوجيا ملنتج الصوت ومتلقيه وعصر الّنص وبيئته وطبيعة الواقع الذي أنتج فيه النص ومدى إقرتابه من الواق

، وهاته املؤثرات تعزز من شأن العالقة بني الصوت ومميزاته اليت جتسد دالالته يف سياق النص، 2«أو ابتعاده عنه
فريتبط بقصدية النص املكتوب يف وقفاته وسكناته ووصله وقطعه ومن حيث االستمرار والرتتيب والرتكيب، 

 .فيتعامل مع النص املنطوق مبعطيات النص املكتوب
 وضع كتابته تتماثل له السمات الشكلية اليت تبدو من أول وهلة النظر إليه أّن له شكال ألن النص يف

هندسيا وفقا لتشكيل النص الشعري املكتوب؛ حيث أن شكله يقتضي هندسة صوتية معينة وهذا مع القصيدة 
دها تعّب عن الوزن والقافية العمودية أو الشعر احلر، ولكن إذا ما رجعنا إىل القالب النموذج للقصيدة اخلليلية لتج

 .انطالقا من املوسيقى اإليقاعية واملقومات اإلنشادية اليت تؤكد عالقة اللغة باملوسيقى
فكل النصوص القدمية قد ارتبطت لغتها مبوسيقاها الشعرية انطالقا من اخلاصية الشفوية وانسجامها مع 

التتابع الصويت  املتسق واملنسجم، فالعالقة وطيدة بني اإليقاع املوسيقي فتتشكل لديها هندسة صوتية إيقاعية من 
شكل القصيدة و هندستها الصوتية فتشكلها يكون وفقا لطبيعة الشكل، ولذلك فإن الدراسات الصوتية حتّبذ 
حتويل النص املكتوب إىل منطوق حىت تستخلص مسات اهلندسة اإليقاعية الصوتية للقصيدة، وال ميكن أن 

 .  تستنطق إال بالصوت
وميكن أن نعتّب مولدية الثغري قصيدة صوتية فرغم أهنا نص مكتوب ولكن بنّية النص املنطوق ألهنا أول 

املنطوقة اليت يلقيها الشاعر ويتم حتويلها من نص مكتوب  »ظهورها كان منطوقا للجمهور؛ والقصيدة الصوتية هي
سة الصوتية ال تظهر بشكل جلي إال مع اهلندسة ، واهلند3«إىل نص منطوق وحتلل صوتيا وفقا ملعطياهتا الصوتية

 .الشكلية اليت تّبز مجالية االنسجام اإليقاعي املنتظم واملتناسب يف النص املكتوب وتستنطق هذه اجلمالية نطقا
فمنطلق الدراسات الصوتية كما يراها الدكتور مراد عبد الرمحن مّبوك يف الثراء الداليل الذي يطرحه الصوت 

النص املكتوب وطبيعة شكله حني يتحول إىل صوت منطوق فإنه يكتسب مسات داللية جمسدة من  وفق معطيات
                                                           

، أطروحة الستكمال احلصول على شهاذة املاجستري يف (بعض قصار سور القرآن الكرمي أمنوذجا)ي عناد أمحد قبها، التحليل الصويت للنصمهد -1
  .0م، ص6011اللغة العربية وآداهبا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطني، 

 -ه 1411، (1)يف النص الشعري بني الثبات والتغري، دار النشر للجامعات، طمراد عبد الرمحن مّبوك، اجلماليات اهلندسة الصوتية اإليقاعية .د -2
  .0م، ص6010

  .10املرجع نفسه ص -3
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خالل االتساق الصويت، والنص الذي نتعامل معه هو نص عمودي ألقي ويتمتع بسمات صوتية نعمل على 
 .        استنطاقها
االحتفايل باملولد النبوي الشريف  فالدراسة الصوتية بالنسبة للمولدية وجمريات أحداث إلقائها يف املشهد  

مهمة جدا ألنه لنها تعّب عن املنطوق الذي وجد له آذانا صاغية من طرف اجلمهور، وحىت نتبني ذلك فإنه لزاما 
أن نتحرى احملاكاة الصوتية اليت اختذت أشكاال يف حماولة الستقطاب اجلمهور والتأثري فيه، وهذا من خالل التطرق 

ن صفات احلروف ودالالهتا يف جتسيم املعىن وحىت داللة تكرار الصوت يف املولدية وكذا طاهريت يف الدراسة إىل شأ
 .     النّب والتنغيم

 :اهلندسة الصوتية اإليقاعية للصوت -1
ما يهمنا يف الدراسة من احلروف تلك اليت مّت اختيارها حسب مقتضى احلال مع الشاعر الثغري، وهو يلقي 

ومن خالل هذا القسم من علم األصوات نبحث عن مصّوغات االنتقاء احلريف لنتبنّي أّي  مولديته الزيانية،
الصفات غّلب بالنسبة الختياره للحرف، منطلقني من تقسيمات األصوات اللغوية املعروفة 

الصوت اجملهور أو املهموس الذي حيدث يف نطقه أن يعرتض جمرى اهلواء  »وهي( Consonnes)بالصوامت
 .1«، أو اعرتاضا جزئيا من شأنه أن مينع اهلواء من أن ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع...كامالاعرتاضا  
الصوت اجملهور الذي حيدث يف تكوينه أن يندفع اهلواء يف جمرى »فهي( Voyelles (الصوائتأما عن  

ى اهلواء اعرتاضا تاما أو مستمر خالل احللق والفم وخالل النف نعهما أحيانا دون أن يكون مثة عائق يعرتض جمر 
، وما يتضح أن مجيع األصوات الصائتة جمهورة الفتحة 2«تضييق جملرى اهلواء من شأنه أن حيدث احتكاكا مسموعا

والكسرة والضمة، أما الصوامت فمنها ما هو جمهور كالباء والتاء والالم والراء وغريها، ومنها ما هو مهموس مثل 
 .السني والشني والفاء وغريها

ومبا أن النص يلقى ملستمع حاضر يف االحتفال، ويهم امللقي أمر املتلقي يف مسألة استقطابه وجعله ينفعل 
مبا يلقيه له وبالتايل يعمل بدوره على إجناح يف عملية االستجابة للمولدية النبوية وإحداث رّدة فعل، فإّن العّبة 

أهنا تستهل باملقدمات الطللية أوالغزلية وفق العرف الفين  بالبدايات، ونعلمها بدايات املولديات كيف هي مساهتا؛
التقليدي للقصيدة العربية القدمية، ورأينا سابقا يف دراساتنا للمدحة النبوية أن الشاعر يقدم بالنسيب احملمدي 

ليم، وهذا حبيث يبكي حّبه للحبيب  ويقف عند األماكن املقدسة املرتبطة حبضرة املقام احملمدي عليه الصالة والتس
 .من جهة

كما أن خمطط اإللقاء من جهة أخراة ينّص على أن أول امللقني يف االحتفال باملولد النبوي الشريف هو 
السلطان الشاعر أبو محو موسى الزياين، مث يليه شعراء املولدية بإلقائهم والثغري كان من الشعراء الذين يلقون 

م باعتباره شاعر الدولة، فمهمته يف متابعة اإللقاء حتتاج لذكاء يف مباشرة بعد السلطان، وكان من املعّول عليه
                                                           

  .141، 140،  ص (د،ت)، (د،ط)حممود الّسعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، . د -1
 .140املرجع نفسه، ص -2
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سريورة استقطاب اجلمهور حىت يأخذ على عاتقه مسؤولية هاته االستمرارية رمبا بأمجل من سابقها، ولذلك حيتاج 
ما تبقى من  األمر إىل الدقة يف االنتقاء للظواهر األسلوبية على رأسها املستوى الصويت الذي يقوده إىل إجناح

 إخل...املستويات املعجمي والرتكييب وااليقاعي
وإلقاء الشاعر ملولديته يف مشهد االحتفال يقوم على تلك السريورة البنائية اليت عرفت هبا املولدية 

، ما يدل على التنقل من موضوع آلخر رغم السياق املشرتك اجلامع (مدح السلطان -مدح النيب -املقدمة)النبوية
نبحث من خالل السريورة " سّر احملبةّ "ته املواضيع، ومن هنا حماولني أن حنلل التوظيف الصويت للثغري يف بني ها

اإللقائية لبناء املولدية املتنوعة لكل موضوع عن مجالية االنتقاء الصويت الذي يعمل على لفت انتباه اجلمهور 
 .ه بإلقاء الشاعروحيمله على التفاعل واالنفعال وخلق ردة فعل هي نتيجة تأثر 

بيتا؛ وتقسيمنا للقصيدة وفق بنائها ( 88)وكما رأينا سابقا أن أبيات مولدية الثغري تصل إىل مثانية ومثانني 
املعروف إلجراءات دعت له الدراسة يف اجلانب الصويت حىت نقف عند الفروقات الداللية يف توظيف الصوت من 

ر لألداء الصويت حىت يفعل فعله يف نفوس اجلمهور، وتلمس موضوع آلخر، حماولني تكشف مدى تسخري الشاع
 :مدى التلون الصويت يف الكشف عن مقاصد الثغري يف مولديته، ولذلك، فإهنا قد متيزت بالتقسيم التايل

مقدمة الشاعر يف احلب النبوي ويف إظهار الشوق لألراضي املقدسة؛ وهذا ما جتلى من البيت : التقدمي -
 [21-11]العشرين األول إىل البيت

يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر يوم مولده؛ من : مدح املصطفى حممد صلى هللا عليه وسلم -
 [24 -21]البيت احلادي والعشرين إىل البيت اخلامس واخلمسني 

وتبجيله والدعاء له ملا قام به من حتضريات االحتفال؛ وذلك من البيت الواحد  :مدح السلطان -
 [ 87 -22]ني إىل الثامن والثمانينيواخلمس

وانطالقا من هذا التقسيم كمرحلة تالية ملرحلة تسبقه يف تعداد احلروف يف القصيدة بشكل يعّم كل أرجاء 
القصيدة، سنحاول معاجلة توظيف الشاعر لطبيعة احلروف يف كل مقطع حىت نلتمس أي األصوات ناسبت 

األصوات الصوامت وقراءهتا انطالقا من صفاهتا يف اجلهر واهلمس  مواضيع املقاطع، وهنا سيكون تركيزنا على
 .إخل، ونبحث يف داللة هاته االستعماالت...والشدة والرخاوة

فالدراسة تعىن بالصوت من حيث تركيبه منطلقني من الصفات اليت متيزه وهو مفرد حبكم املناسبة بني 
، وهنا 1«حالة من احلاالت ال يكاد خيالفها يف شيءفكل صوت من األصوات اهلجائية يناسب »الصوت واملعىن 

تكمن القيمة الداللية للصوت من خالل عدة عوامل لعل أشهرها الظروف اليت حتيط بالكالم وما يطلق عليه 
، وهذا ما هو جمسد يف مدونة الدراسة؛ فقد عرفت املولديات  (Contaxt of Situation)بسياق احلال

كل ظروف الزمان واملكان واحلضور وغريها من املالبسات اليت صنعت له سياقا جديرا بسياق احتفايل توافرت فيه  

                                                           
  144سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية يف اللغة العربية، املكتب العريب احلديث، ص  صاحل.د -1
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بالدراسة، ولذلك سنستنطق الصوت من خالل خصائصه النطقية والنظامية و من خالل مالحمه األدائية، وهذا 
   .الوقفة -التزمني -الطول -التنغيم -داللة النّب-تكرار الصوت  -صفات الصوت  -: انطالقا من

 صفات األصوات. أ
إّن لكّل نص عوامل صوتية تؤثر على أساليبه واألداء وهذا من خالل الصفات واملخارج اليت ختتص هبا 
األصوات، وتتمثل هاته الصفات يف اجلهر واهلمس والتفخيم والرتقيق والتكرار، والبحث يف هاته األصوات وعوامل 

ن جودة النص األسلوبية واألدائية واألثر الذي يتجسد يف ودالالت حدوثها يف علم األصوات يدفعه للكشف ع
 .النطق والسماع واملوسيقى والداللة

ولذلك سنقف عند هاته األمناط الصوتية هندسة توظيف للحروف من خالل تبيان صفاهتا الصوتية يف  
ف الشاعر ومسامهتها يف تشكيل هندسة الصوت اإليقاعي للمولدية النبوية، وذلك من خالل تعداد توظي

 .للحروف العربية، وتبيان النسبة املئوية يف كل حرف من اجلدول التايل
 النسبة املئوية نسبة ترداده الصوت النسبة املئوية نسبة ترداده الصوت

 %1.47 13 الطاء  %4.31 132 األلف
 %1.21 4 الظاء %4.44 123 الباء
 %3.34 113 العني %2.32 144 التاء
 %1.43 13 غنيال %1.28 14 الثاء

 %2.48 74 الفاء %1.82 21 اجليم 
 %2.24 71 القاف %2.87 73 احلاء
 %3.18 82 الكاف %1.72 21 اخلاء
 %7.44 212 الالم %3.12 84 الدال
 %11.48 314 امليم %1.14 17 الذال
 %2.34 147 النون %4.37 137 الراء

 %4.24 122 اهلاء %1.74 21 الزاي
 %8.32 231 اوالو  %3.14 87 السني
 %7.31 211 الياء %1.74 21 الشني
 %2.42 121 األلف اللينة %1.87 24 الصاد
 2572 اجملمـــــــــــــــــــــــــوع %1.83 23 الضاء

 جدول يبني ترداد الشاعر لألصوات
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توظيف األصوات خطوتنا هاته يف تعداد احلروف املوظفة يف املولدية النبوية  ضرورية نبغي من خالهلا داللة  
وانعكاساهتا يف إلقاء الثغري ملولديته ومدى أثر ذلك على اجلمهور املتلقي، وكيف أن الثغري ومن خالل هاته 
األصوات يوصل مشاعره للحضور من خالل احياءات احلسية والشعورية يف أصوات احلروف املنتقاة، وألجل ذلك  

ليت هلا عالقة باملشاعر والشعور الذي حيتاج فيها الشاعر إىل كان البّد من االستعانة بعلم النفس يف مفاهيمه ا
 .وسائل مناسبات حىت يعّّب لآلخرين عنها وهذا من خالل مفهومي االستيحاء واالستبطان

فالشاعر حني يعّب عن مشاعره يسعى جاهدا أن يوصلها لآلخرين وذلك مبختلف احلركات واألصوات اليت 
فاإلشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الرتمجان هي عنه، وما أكثر ما »تعّب عن انفعاالته الشعورية؛ 

، وانتقاؤه هلاته األصوات وفق املوقف الذي تقتضيه املناسبة وجتربته الشعرية 1«تنوب عن اللفظ وما تغين عن اخلطّ 
مشاعر ويتفاعل معها  ومالبسات املشهد الذي يلقي فيه حيمل املتلقي على استشعار ما خيتلج يف نفسه من

فيعمل فيخلق بذلك ما يسميه باملشاركة الوجدانية وهو ما يطلق عليه علم النفس بالتقمص الشعوري الذي 
 .يتطلب من الشاعر أن يسقط مشاعره على اآلخرين

نه وهنا حيتاج إىل عملية االحياء اليت ترتبط باملشاعر اإلنسانية، وشعور الشاعر اجتاه املوضوع الذي يفصح ع
وحماولة نقله ملشاعره اجتاهه للمتلقي ما جيعله يستعني هباته العملية عملية استيحاء املعاين والتعبري عنها، مبعىن يصرّي 
املعاين إىل ظواهر لغوية توحي مبا يريد اإلفصاح عنه، وإذا كان األمر مرتبط بقداسة دينية متعلقة حبضرة الرسول 

وي واملولديات فإن الشاعر يف هاته احلالة يسعى جاهدا حىت يعّب عن عظمة صلى هللا عليه وسلم مع املديح النب
هاته القادسة الدينية للجمهور أثناء إلقائه ملولديته النبوية، وما يعتلج يف نفسه من من مشاعر احلب للمقام 

لى معانيها املراد احملمدي ويعتّب انتقاءه للصوت  املناسب لإلفصاح عن هاته املشاعر عملية استحائية للتدليل ع
هبا  من هذا االنتقاء وانتقاهلا للجمهور وهذا بعد إدراك هاته األحاسيس من طرف الشاعر مث يعمل على 

 .االستبطان
وللغة دورها األساسي يف ذلك يف التعبري عن األصوات واحلركات اليت يراد من خالهلا إيصال مشاعره 

نّبات األصوات ليوحي باملوقف الذي يود استشعاره يف  للمتلقي انطالقا من خصائصها احلسية جيث يوظف
البّد أن ميارسها كل فنان وشاعر وأديب كيما يستوحي من مواضيع تأمله خمتلف »عملية التقمص الشعوري اليت 

، وال ادل على ذلك ما كان حياكيه العريب منذ 2«األحاسيس واملشاعر األصلية اليت تتضمنها لتعّب عنها بصدق
حداث العامل اخلارجي على خمتلف صوره بأصوات احلروف العربية ويف ذلك جتده يعتمد على شعوره القدمي أل

 .لالهتداء إىل أصوات احلروف واستخالص معانيها استيحاء من العامل اخلارجي وبصورة فنية
فتتحول  »فقد ربط العريب أصوات احلروف وصفاهتا باألحداث حبركات إميائية متثيلية مسموعة غري منظورة 

اللفظة العربية إىل رقصة صوتية بارعة ال توحي مبعناها األصيل فحسب، وإمنا جتسده أيضا مما ال يقدر على ذلك 
                                                           

 .20، ص (1)اجلاحظ، البيان والتبيني،ج  -1
 .12، ص1110، (د،ط)حسن عباس، خصائص احلروف العربية ومعانيها، منشورات احتاد الكتاب العرب،   -2
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، وحسب املعاين تنتقى األلفاظ ويّبع يف انتقائها بدءا من احلروف وأصواهتا لتبلغ 1«راقص وال ممثل أو فنان
 . املنشود مع املتلقي

ه هي للشاعر وهو يعّب عن مكنون مشاعره يف نص من نظمه ويعزم أن ولنفرتض أن مهمة التقمص هات
يعّرف به للمتلقي من خالل إلقائه فإنه البد منه أن حياكي أشياء العامل اخلارجي وأحداثه حىت يهتدي إىل أصوات 

 .وجدايناحلروف ومعانيها  اليت حتاكيها بإعمال مشاعره لبلوغ التأثري وإحداث ردة فعل وبالتايل اإلشراك ال
أن هنتدي باملقابل إىل هذه احلروف بالذات فيما لو تأملنا  صدى أصواهتا  »وبدورنا كمتلقني هلذا العمل  

، ولكن شريطة أن يتمتع الشاعر بأصالة فنية إبداعية وواملتلقي بأصالة فنية تذوقية موازية لألوىل حىت 2«يف مشاعرنا
 .ينجح األمر

من ... ل يف باطن الشيء، ويطلق على مالحظة النفس الفردية لذاهتاالدخو »ويأيت دور االستبطان وهو 
جهة ما هي منوذج للنفس البشرية العامة، أو منوذج لكل نفس مهما يكن نوعها ويسمى هذا االستبطان بالتأمل 

، وهو يعىن بتأمل صدى األصوات على النفوس ويف املشاعر على حّد قول األستاذ عباس حسن؛ ألنه 3«الباطين
 .سب مبادئ علم النفس هو أن ينعكس الشعور على الشعور وأن حيّس إحساس بإحساسح

وبالتايل هو عملية تأمل يف الباطن وملا جيول من أفكار يف الذهن؛ وهو إعمال الشعور إلدراك احلاالت  
س شعورنا الشعورية واألحاسيس اليت تعتمل يف نفوسنا، وبه تتم عملية استيحاء معاين األصوات، وذلك بانعكا

على مشاعر اآلخرين بواسطة أصوات احلروف وما تثريه يف نفوسنا، وهذا ماذهب إليه األرسوزي يف كتابه اللسان 
 .                        ، حني يتم هبا التعبري عن األفكار واملشاعر4«صدى أصوات احلروف يف وجداننا »العريب يف قوله

احلروف وإحياءاهتا احلسية والشعورية وانتقائها حسب ما مقتضيات  ومن هذا املنطلق تكون قراءتنا ألصوات
إلقاء املولديات الذي تفرضه سنن االحتفال باملولد النبوي الشريف، ومبا أن املشاعر تتعلق بالشوق واحلنني 
وعواطف احلب و مديح النيب وتبجيل السلطان ومجيل صنيعه يف التحضري لالحتفال باملولد الشريف، وسنبحث 
من خالل لغة األرقام وكيفية انتقاء الشاعر ألصوات احلروف يف املولدية من خالل عملية االستيحاء وحماولة 
الشاعر الستيحاء املعاين والتعبري عنها بأصوات احلروف وانعكاس ذلك على مشاعر اجلمهور املتلقي عن طريق 

 .  االستبطان
 
 
 
 

                                                           
  .12املرجع نفسه، ص -1
  .10، صاملرجع نفسه -2
  .24م، ص1106، (د،ط)، دار الكتاب اللبناين، بريوت لبنان، (1)مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، ج. د -3
 .  10حسن عباس، خصائص احلروف العربية ومعانيها، ص  اللسان العريب، نقال عن  -4
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 :صفات األصوت املتضادة -أ
 ردادها والصفات املتضادة اليت تعرتيها يف املولدية النبوية كما هو موضح يف اجلدولوتظهر من خالل ت 
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 جدول يبني الصفات األصوات املتضادة                             
 :الصفات اليت ال ضد هلا  -ب

 ويظهر تعدادها والصفات اليت تعرتيها دون ضد يف اجلدو التايل
 م.النسبة تترداد الصو  الصفة م.النسبة ترداد الصوت الصفة
 %4.05 135 التكرير %12.30 341 القلقلة

 %9.55 21 التفشي %4.50 132 الصفري
 %1.70 44 اللني

 %9.93 23 االستطالة
 %12.42 342 اإلحنراف

 جدول يبني صفات األصوات اليت ال ضد هلا                        
واهلمس يتضح كثرة األصوات الصامتة اجملهورة  ومن خالل النسب اليت توصلنا إليها بالنسبة لصفة اجلهر

وهي نسب تؤكد مدى اعتماد ؛ % 22.22مقارنة باألصوات املهموسة اليت بلغت نسبتها  %43.23بنسبة 
الثغري يف مولديته على األصوات اجملهورة ملا بني النسبتني من فرق كبري؛ إهنا تتوافق مع إرادة الشاعر امللحة للبوح 

توافق هذه األصوات مع الصيحات العالية للذات عندما حتاول »تعبري عن ذاته، وهذا ما يدل على مبا يشعر به وال
 .، وهذا من األجبديات اليت البد على امللقي أن يتسلح هبا1«التعبري عن ذاهتا

وما فقهته اخلّبة اللغوية حسب جتربتها يف مميزات احلروف أن اجلهر أقوى من اهلمس يف مثل هاته  
ات، وهي حقيقة تتماثل لنا يف لغة األرقام واإلحصاءات، ولألمر ضرورة إذا ما اقرتبنا إىل سياق مشهد املقام

االحتفال باملولد النبوي الشريف؛ ألن اجلهر يف عرف اللغويني جيمع بني الظهور والكشف وعدم االحتجاب؛ 

                                                           
  .115والتغري، صمراد عبد الرمحن مّبوك، مجالية اهلندسة الصوتية يف النص الشعري بني الثبات . د -1
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سألة إلقاء النص الشعري بني الشاعر ، وهذا ما يتوافق مع م1«ما ظهر ورآه جهرة مل يكن بينهما سرت»واجلهرة 
 .واجلمهور؛ فال حيتجب عنهم ويكشف له عن نفسه علنا

ولذلك عرف اجلهر بالعالنية والشاعر البد يف هاته احلالة أن يكون جُمهرا صاحب جهر ورافع للصوت؛  
ٌر إذا عرف بشدة الصوت، »فيقال وجهر الشيء علن جهر بالقول إذا رفع به صوته، فهو جهري وأجهر فهو جُمْهِّ

، وبالتايل أن اجلهر وضوح الصوت واإلجهار اإلعالن وجهور الصوت أن 2«وبدا؛ وأجهر و جوهر أعلن به وأظهره
يكون أكثر وضوحا ، وهي صفات حتتاجها الفطرة اللغوية لإلنسان وهي تلقي وُتظهر أمرا ما من األفكار واملشاعر 

نية واإلعالن والكشف وعدم االحتجاب واملواجهة اجلمالية من للعلن جمسدا ذلك يف كل ما يتطلبه موقف العال
 .    حروف اجلهر اليت متثل النطق من طرف الشاعر والّسمع من جهة احلضور

وهي احلروف اليت هو حباجتها الشاعر وهو يلقي للجمهور حماوال جلبه إىل فضائه الروحي وحيزه اجلمايل 
وائد وبلوغ القصدية من العملية التبليغية، فاحلروف اجملهورة ضد اهلمس، حىت يشرتكان يف عملية التواصل وتتم الف

حرف أشبع االعتماد يف موضعه ومنع النّ َفس أن جيري معه حىت ينقضي »ومعىن اجلهر عند سيبويه يف احلروف
اهلمزة، ]، ويبلغ عددها تسعة عشر حرفا؛ وهي3«االعتماد عليه وجيري الصوت، فهذه حال اجملهورة يف احللق والفم

األلف، العني، الغني، القاف واجليم والياء والضاد، والالم، والنون، والراء، والطاء، والدال، والزاي، والظاء والذال، 
 [.  والباء، وامليم، والواو

ويف النص امللقى يُعّد الشاعر كل األساليب الذي تساعده على توصيل مشاعره يف الشوق واحلنني للبقيع 
وحبه ومدح السلطان إىل اجلمهور بطريقة إلقائية حيتاج فيها لكّل ما من شأنه أن جيسم معانيه ويف مدح النيب 

ولعل زيادة األصوات اجملهورة يف النص يتوافق مع الصوت املرتفع للذات اليت حتاول أن جتهر »وأفكاره أمام املأل 
ليه وسلم للجمهور حىت حيّس إحساسه؛ عن تلك املشاعر الروحانية الصادقة للنيب صلى هللا ع 4«بصوهتا معّبة

فهذا نيب اهلدى قداسة حترتم من طرف كّل البشر، فال بّد من اجلهر والصوت املرتفع يف هاته احلالة ألن هاته 
املشاعر على رقيها الروحي واختالف صورها حتتاج إىل هذا املقام الصويت ليجسد كّل األساليب واألدوات اليت 

 .خواطره وخلده وتعلن استنطاقه للمعاين وتعّليهتستبوح الشاعر مبا يف 
عن باقي احلروف  امليموكان من احلروف اجملهورة  اليت كان هلا احلضور واحلظوة يف املولدية النبوية حرف 

؛ ميمية الثغري يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم "سّر احملبة"هو األكثر توظيفا بل وجتده رويا للمولدية النبوية 
وهو ، %11.48السلطان أيب محو موسى الزياين، وهذا سّر طغياهنا وتفوقها على باقي احلروف بنسبة ومدح 

 .صوت جمهور متوسط الشدة أو الرخاوة و هو من احلروف اإلحيائية
                                                           

  .421، ص(6)، ج(جهر)ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  .421املصدر نفسه، ص -2
-ه1406، (6)، مكتبة اخلاجني للنشر والتوزيع، القاهرة، ط(4)عبد السالم هارون، ج: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنّب سيبويه، الكتاب، تح -3

  . 414ص 1106
  .151وك، مجالية اهلندسة الصوتية يف النص الشعري بني الثبات والتغري، صمراد عبد الرمحن مّب . د -4
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ومن النتائج اليت توصل إليها األستاذ حسن عباس يف دراسته حلرف امليم ومعانيها يف الكلمات العربية  يف  
يط من خالل الكلمات املبتدئة حبرف امليم واملنتهية به، ورأى أن معاين الرّقة واللني يف املصادر اليت معجم الوس

تبدأ بامليم أضعاف ما هي عليه يف املصادر املنتهية به، ويف املولدية الثغرية جتدها تكثر يف املقدمة اليت تعىن مبدى 
حمبة، الدموع، متيم، مشوق، معين، مغرم، مقلة، منام، ]ا الشوق واحلنني لألراضي املقدسة، فطبيعي ورود كثرهت

 ...[.مطي، مقام، مغىن، مهج، مدح
بانطباق الشفتني على بعضهما بعضا يف ضمة متأنية وانفتاحهما  » ويفسر ذلك أن حرف امليم حيصل 

نطباقهما            عند خروج النفس ولذلك فإن صوته يوحي بذات األحاسيس الّلمسية اليت تعانيها الشفتان لدى ا
إذا كان األمر متعلق ببداية األحداث و ، 1«على بعضهما بعضا من الليونة واملرونة والتماسك مع شيء من احلرارة

والتوسع فيها وامتدادها فهو حاصل يف مولدية الثغري على ثالث حمطات؛ أوهلا يف االفصاح عن مدى اشتياقه 
البعد مث تأيت الثانية يف االستفاضة يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم  ألرض احلبيب وكيف تراها حالة مشاعره من

 .مث االنتقال إىل مدح السلطان يف احملطة الثالثة واألخرية
واهلوى يتكلم ... فصيح أعجم... سّر احملبة باملوع يرتجم)فالبداية كانت حباجة إىل شدة  ضم الشفتني  

وسرد أحداث سريته ومعجزاته تنفرج الشفتني فهذا ميثل التوسع يف  وملا انتقل إىل مدح الرسول( علقم جهّنم
وأقام ليلة )وحىت مع مدح السلطان ...( وملا بدت أنوار مولده...هو رمحة...مشس الرسالة...مغىن يتيم )األحداث 

يم تدل على ، وهناية كّل بيت شعري من املولدية بكلمة منتهية مب...(حيمي األنام... ملك تقّر له امللوك...مولد
 .االنغالق والسداد وما يتناسب مع انطباق الشفة على الشفة عندما تلفظ امليم يف هناية الكالم

ولكن ورغم كل ما رأيناه مع هاته الصفات اليت متيزت هبا حروف اجلهر واليت تتناسب ومقام اإللقاء 
واهلمس عكس اجلهر، فهو ، % 22.22واإلبالغ واإلفصاح، فإن الشاعر قد وظف احلروف املهموسة بنسبة

اهلمس »، فكل مامن شأنه أن يكون خفيا منحبسا، و2«، والكالم اخلفي ال يكاد يفهم ...اخلفي من الصوت»
، واحلروف املهموسة عشرة أحرف 3«من الصوت والكالم ما ال غور له يف الصدر، وهو ما مهس يف الفم

   [.  اء والسني والثاء والفاءاهلاء واحلاء واخلاء والكاف والشني والصاد والت]وهي
، ورغم قلتها مقارنة 4«فحرف أضعف االعتماد يف موضعه حىت جرى الّنفس معه»يعرفها سيبويه بأهنا 

يف   السنيحبروف اجلهر حسب النِّسب إال أن الثغري يستهل هبا مولديته ويفتتح أول األبيات بصوت مهموس 
 :؛ حيث يقول"سر"كلمة 

                                                           
  .26حسن عباس، خصائص احلروف العربية ومعانيها، ص  -1
  .142، ص(15)، ج(مهس)ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
  .140املصدر نفسه، ص -3
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 1فالدمع إن تسأل فصيح أعجم ** ج              ماحملبة بالّدموع يرت  سرّ 
وهلذا تفسريان األول حىت يهيئ نفسه واملتلقي ويضعهما يف جو اإللقاء بوترية هابطة، وحىت يستمر يف 
اإلبقاء على ذلك اجلّو الروحاين الذي خلقه السلطان ليستشعره احلضور أراد أن يضفي حلظات من اخلشوع يف 

ى باهلمس ليتناسب وجّو اخلشوع الذي حيتاج إىل خفوت الصوت وضعفه، وقد وردت هاته احملبة النبوية فأت
؛ فاهلمس مرتبط 2﴾وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مْهسا  ﴿:احلقيقة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

مل احلضور من خالله أن باخلشوه، ومبا أننا يف جّو االحتفال باملولد النبوي الشريف فحتما سيكون جوا إميانيا يأ
 .يتأسى ويقتدي

أما الثاين فراجع لتقاليد االحتفال واألسلوب الذي كانت تسري على هنجه ليلة املولد النبوي، حيث كان 
يقضي أن من يبتدئ اإللقاء هو السلطان أبو محو موسى الزياين، كشاعر حُييي مع باقي الشعراء ليلة املولد إىل 

غ الفجر، فكان يف كل مولد من سنوات حكمه ميهد للشعراء مراسيم االحتفال بإلقاء آخر ساعات الليل حىت بزو 
 .مولديته، والثغري يف أغلب احتفاالت املولد كان يلقي مباشرة بعده واملصادر التارخيية واألدبية تؤكد ذلك

اإلشكال وعلى هذا األسلوب كما قال التنسي كانت تسري أجواء االحتفال باملولد النبوي الشريف، و 
املطروح عن عالقة ابتداء الثغري حبرف السني مبا سبق ذكره من تقاليد االحتفال باملولد؟ ونعلم أن تقاليد 
االحتفال باملولد النبوي الشريف حافظت على صورهتا االحتفالية لسنوات عّدة مذ سّن أبو محو موسى الزياين 

 .إحياء ليايل املولد النبوي الشريف
عّد العّدة الفنية كل شاعر يف كل سنة ليقابل احلضور مبا حدت قرحيته من نصوص فكان طبيعي أن ي 

مولدية، هذا من جهة، وما عرف عن املولديات يف بنائها جيعلها تأخذ صورة منطية مكررة ملا عرفت به يف 
جيعله مميزا  مواضيعها، وهذا طبعا جيعل من الشاعر يبحث دائما عن اجلديد الفين وأنه ومن الضروري أن جيد ما

عن باقي الشعراء من املولديات من جهة ثانية وهذا اجلديد الذي يُفرض على الشاعر جيعله يتنافس مع أقرانه 
 .الشعراء على األفضلية والتمّيز أمام اجلمهور والسلطان من جهة ثالثة

هذا تفسري كثرة والثغري من الشعراء الذين كانوا يعملون على فرض وجودهم اإلبداعي أثناء االحتفال و 
استعمال حلروف اجلهر، ولكن وضعية إلقائه بعد السلطان هي اليت جعلته يبتدئ حبرف من حروف اهلمس وقارا 
أمام السلطان ومن جهة واستمرارا ملا مّهد له السلطان، فبعد أخذه ملسؤولية استقطاب اجلمهور ووضعه يف أجواء 

إمتام هاته املهمة حسب متطلبات االحتفال وما تفرضه دقائقه االحتفال والتفاعل معه، جتد الثغري يستمر يف 
 :وحلظاته، وحىت نؤكد ذلك، فلنتأمل قول أيب محو وهو يلقي مولديته

 

                                                           
موفم  حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان، تح حممود  بو عياد، منشورات، -1

  .143ص، 6011، (ط.د)للنشر والتوزيع، 
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 وح                 ي دي           ارا للحبيب هب       ا ح          يّ  ** قفا بني أرجاء القب  اب وباحل        ي
 1وسائل فدتك النفس يف احلي عن مي ** جند وسل        ع ورام     ة وع           رج عل      ى

فإن معظم أبياته بدايتها حروف اجلهر ألن مهمته حتتاج إىل اإلظهار وإعالء الصوت والكشف عن املراد،  
ا كانت وجناح تفاعل اجلمهور واستمتاعه يف املشاهد االحتفالية العظمى والكّبى ينطلق من البدايات األوىل، فإذ

ناجحة يف اسرتاتيجياهتا االستقطابية للجمهور، فهذا مؤشر لسريورة التفاعل واستمراريته دون انقطاع يشتت ويبدد 
املتعة، ولذلك جتد أن مهمة السلطان أيب محو تتضاعف بالنسبة لباقي الشعراء يف البداية يف استقطاب اجلمهور مث 

 .     ولية االستبقاء وسريورة التفاعل فإهنا تتضاعف عندهميسند إليهم هاته املهمة بإجراء آخر وهو مسؤ 
وهنا يأيت دور الثغري  ليأخذ على عاتقه هاته املسؤولية؛ مسؤولية االستبقاء وهو يلقي اتّباعا حماوال 
االحتفاظ بوترية الّتفاعل بشيء من التنوع الذي يضفيه على طريقته؛ مستمرا يف ضمان سريورة العملية، فيلقي 

ا ينهي السلطان من إلقائه مستعدا بقوله يف وقار واحتفاء جبالل املوقف وحبفاوة وهيبة أما حضرة النيب بعدم
 :  والسلطان واجلمهور

 فالّدمع إن تسأل فصيح أعجم ** سّر احملبة بال                      دموع يرتج          م 
 2لموالصّب يصمت واهلوى يتك ** واحلال تنطق عن لسان صامت 

فالبداية مهسية ملا رأيناه من ظروف احتفالية  حتيط بالثغري، ولكن ما تفسرينا لكثرة اجلهر يف القصيدة، 
فهذا ما حناول اإلجابة عنه، واملالحظ من خالل األبيات وسريورهتا واالنتقال من البيت األول إىل البيت الثاين، 

مس إمنا تغريت إىل حروف اجلهر بعدما هّيأ جتربته اإللقائية لَيتبني أنه مل يستمر به املقام يف توظيف حروف اهل
ألهنا حتتاج منه إىل زيادة يف درجة الصوت عاليا مفصحا ومعلنا وهو يكشف للجميع عن مشاعره يف حّب النيب 
ومدى شوقه للقياه خياطب حضرة الرسول مادحا إيّاه ويطلب مستشفعا، مث يوجه احلديث للسلطان وهو يشيد 

يف إقامة الدين واالهتمام باملولد النبوي الشريف، ولذلك كان حيتاج لكّل ما يساعده على اإلفصاح بصنيعه 
 .     والكشف والقول من شىت األساليب

ويف حبثنا عن الصفات األخرى لألصوات وهي متقابلة كما يف اجلهر واهلمس، تبني يف توظيفها حماكاهتا 
ر الثغري وجتربته الشعرية واإللقائية يف مولديته الشعرية؛ فكونك حتضر للواقع  السياقي الذي كان يعيشه الشاع

ملوسم االحتفال باملولد النبوي الشريف، وتعّد له كل االستعدادات اليت تتصل بالسياق العام إللقاء املولدية، فإنه 
 واليت هي البد من من خمطط شعري جديد خيتلف عن مثيله من املخططات األخراة اليت سبقت واليت ستأيت

مشرتكة معه يف سياق االحتفال ذاته، بطرق أسلوبية على خمتلف املستويات والرتاكيب، وكون التنافس سيد املوقف 
يف فرض الوجود اجلمايل لكل شاعر مبولديته ليقوم مبهمة إشراك احلضور مبا فيه السلطان واجلمهور يف جّو 

                                                           
 .124، 126ص حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ ملوك بين تلمسان،   -1
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يف أن ينتقي الشاعر ما يناسب اختياراته يف احلروف اليت تؤهلها  املولديات الروحاين، كل هذا له اعتباراته الفنية
 .صفاهتا أن تؤدي الغرض املنشود

ومن خالل النسب املئوية لصفات األصوات املتضادة واليت ليس هلا ضد فإنه يتبني مدى أثر الّسياق 
ديات الزيانية وعلى مدار اإللقائي الذي حدث مع الثغري ومنه منطلقات التفسري؛ فكما رأينا سابقا أن املول

ثالثني سنة أو أكثر كانت السباقة يف االحتفال باملولد النبوي الشريف وكانت معروفة بأسلوب من التقاليد الدولة 
 .الزيانية وهو إلقاء املولديات فضال عن كل تلك املظاهر االحتفالية

إللقاء حيث يبتدى السلطان أبو محو ولكن إذا ما تعلق األمر باملولديات فإن هلا تقاليدها اخلاصة يف ا 
موسى الزياين مولدياته مث يلقي الشعراء اآلخرون، فكان الثغري من الشعراء الذين يلقون مولدياهتم مباشرة بعد 
إلقاء السلطان، فيضعه ذلك يف  البحث عن سبل اإللقاء وهو يواصل ما بدأه السلطان، باإلضافة إىل اجلو 

وذكر مشاعر الشوق الذي أحدثه السلطان بإلقائه فإنه حتما ينتقي البداية ملولديته اإلمياين يف مدحه للمصطفى 
اليت تبقي وحتافظ على هذا اجلو الروحاين، ومثل هذا اجلو حيتاج احلروف اليت فيها ما يهمس به ويلني السمع إليه 

يت تعينه على اإلفصاح واجلهر ويستميل القلوب ترغيبا، ولكن سياق اإللقاء حيتاج فيه الشاعر إىل كل الصفات ال
 .باملشاعر يف حّب النيب ليصل مقصده من تبليغها للمتلقي من اجلمهور

وحىت يوازن بني احلالني فإن الشاعر عمد إىل التوظيف املناسب الحتياجات السياق يف إعماله للصفات  
والشدة واجلهر، يف حني ال أن نرجح  املتضادة واالستفادة من مميزاهتا الصوتية؛ فال ميكننا أن جنزم بصفات القوة

الكفة لصفات اهلمس والرخاوة والّلني؛ فحسب االحصاءات واحلسابات فكال الصفتني هلما احلضور الذي يؤدي 
 األصوات ، فقد ترددتوظيفته املنوطة به؛ فقد كان لصفات الضعف يف األصوات احلضور األكّب من حيث الكم

 .مرة 432اهلمس اليت وردت يف أصواتبمرة مقارنة 1317 ةر و هاجمل
بينما الصفات األقوى يف النطق ورودها أقل بالنسبة للصفات الضعيفة، ولكن ما تتميز به من صفات 

مرة، 1124مرة  مقابل الرخاوة وهي ب     722جعل جضورها أقوى، وهذا ينطبق على صفة الشدة اليت ظهرت يف
 174مرة و كذلك  االستعالء اليت جاءت يف 2234نفتاح يف مرة، ويقابله اال 44وينطبق هذا على اإلطباق ب  

 . مرة 2427مرة مقابل االستفال ب   
فكالمها يغطي نقصه مبا يتميز به من الصفات النطقية يف التشكيل الصويت املناسب للمولدية النبوية وفق  

، بكثرة [النفتاحا -االستفال -الرخاوة -التوسط -اهلمس]سياق االحتفال؛ فقد غطت الصفات الضعيفة
، فقد غطت نقصها [اإلطباق -االستعالء -الشدة -اجلهر]استعملها اليت حيتاجه السياق، أما الصفات القوية

رغم قلتها باملقارنة مع الصفات الضعيفة مبا تنماز به يف صفاهتا النطقية اليت تعّب عن التفخيم واالستعالء، وما 
 .ا ما يفسر بداياته اهلمسية رغم قلتها بالنسبة لألصوات اجملهورةتتطلبه من قوة يف النطق واجلهر هبا، وهذ
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جتايف الّلسان عن احلنك »، وتفيد االفرتاق واالنفراج مبعىن %32.12بلغت صفة االنفتاح أعلى الّنسب ب     
، وهي من الصفات الضعيفة يف النطق ال حيدث 1«األعلى عند النطق باحلرف حبيث ال ينحصر الصوت بينهما

، وتعتّب من %88.13تكاكا وال انفجارا، ومبقارنته لالستفال فإهنا حتتل املرتبة الثانية يف االستعمال بنسبةاح
الصفات اليت تتضافر مع صفات االنفتاح لقرهبا يف املخرج ألن أقصى اللسان ينخفض عن احلنك األعلى عند 

أعم من االستفال ألن كل حرف  النطق باحلرف فيحدث اخنفاظا يف الصوت ويرتتب عنه الرتقيق، ولكن االنفتاح ّ
 .مستفل منفتح وليس العكس

ولكنها ليست مستفلة ألن درجة االنفراج أضيق   ،نفتحةمن احلروف املمثال [ القاف واخلاء والغني]فحرف 
 طقسان حال النبني الّلسان واحلنك، وهذا ما يؤهلها لالستعالء، وهو استعالء نسيب، وذلك حني يرتفع أقصى اللّ 

 .لسان حبيث ال تكتمل معه صفة االرتفاعالولكن دون إطباق  ،حمدثا ارتفاعا يف الصوت وتفخيمه هبا،
سيب ال تتحقق صفة التفخيم، ومثال على ذلك حرف القاف الذي جاءت ولذلك مسي باالستعالء النّ  

لتفخيم من حيث القوة، ولكنه يتسم بصفة الطالقة والنصاعة لالستعالء وا، %2.24نسبته يف املولدية بنسبة 
وهذا ما يّبر استعماله للقسم الذي يتطلب قوة، وهو يف حالة حيسن فيها اهلمس ألمل البعد وطول االشتياق، 

 (.قسما)فيوظف اجلملة القسمية ليثبت شوقه وهو يبدأ حبرف القاف املناسب لسياق القسم 
ب تفخيمها والقوة من األعلى إىل أما لو تالحظ حروف االستعالء فإننا جندها على تفاوت يف مرات

، وهذا الرتتيب مناسب ملا حتدثنا عنه بالنسبة حلرف [اخلاء -الغني-القاف-الظاء-الصاد-الضاد-الطاء]األدىن
القاف؛ فرتتيبه اخلامس يف درجة قوة استعالئه ألن اللسان يعلو وال ينطبق، فأكسبه صفة التفخيم النسيب ألنه من 

القاف من مهس جنده يناسب حاالت احلزن والعتاب واللوم واحلرقة واألمل، وله النسبة  ، ومبا يفحروف االنفتاح
 .األكّب يف هاته اجملموعة

 -الياء-الالم-الواو -امليم]وحبسب التقسيم اخلماسي للحروف وتقسيمها انطالقا من ضعفها وقوهتا، فإن 
ضعف ولكنها تفرض نفسها يف نسبة تردادها، ، حروف ترتاوح بني الضعيفة واأل...[النون -األلف اللينة-التاء

ولكن منها ما حيمل صفة اهلمس والرخاوة ومنها ما حيمل صفة اجلهر والشدة، فتجتمع فيها الصفات وإن كانت 
متضادة، ولكنها جتتمع يف صفة الذالقة مما جيعلها أوضح وأفصح من كل احلروف يف النص بنسبة تعدادها العالية، 

 .الشاعر من أدوات تعينه على اإلفصاح عن الفكرة واألحاسيس واملشاعروهذا ما يتعني به 
باعتباره احلرف األكثر استعماال الذي تبىن عليه املولدية على [ الالم]فعلى سبيل املثال نتخري حرف  
واضح وسط بني الشدة والرخاوة، هذا ما جيعله مستفال رويا؛ فهو حرف جمهور ولكنه مييل إىل التّ  حرفااعتبارها 

، وحركة الشفتني تدل على ضرورة لغة اجلسد يف عملية اللساناملخرج من حيث اإلذالق ألن نطقه يعتمد على 
ماع إمنا حىت اإللقاء، فمن املهم مشاهدة املتلقي حلركة الشفتني يف آداء املعىن وجتسيمه، فال يكتفى باألذن للسّ 

                                                           
  .611ه، ص6002-ه1460، (6)سليمان بن عيسى باكلي، التالوة الصحيحة، ثريا للنشر والطبع، ط.أ -1
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ا ما يفسر إفصاح الشاعر والتعبري عن أحاسيسه جتاه حّبه وهذداث التفاعل بينه وبني اجلمهور، النظر، وهذا إلح
 للنيب يف مولديته 

وحىت نتبني استغالل الشاعر لصفيت القوة والضعف يف األصوات املوظفة يف املولدية النبوية اليت اشتغل 
ّو اخلشوع ؛ أّما احلال األول يتمثل يف جمناسبة مقتضى احلالنيعليها من وجهتني لعملة واحدة، وقد مسيناها 

والنفحات اإلميانية يف احلّب النبوي ومشاعر الشوق إليه، الذي يتطلب اهلدوء والسكينة وأخذ املوعظة والتذكري 
 .خبصال احلبيب مالذا للتغيري وحتسني حال النفوسس وأوضاع اجملتمع والدين وغريها

ة واجلهر واالستعالء واالفصاح والثاين فيتجسد يف مقام اإللقاء الذي تتطلب تداعياته صفات أصوات القو  
بشدة ليوصل كل أفكاره ومشاعره للمتلقي دون أن ننسى الظروف اليت يبدأ هبا الثغري إلقاءه بعد الّسلطان فإنه 
مقام يستدعي الوقار باإلضافة إىل حسن االنتقال والبقاء على ما أحدثه السلطان من اجلّو الروحاين يف حماولة منه 

 .م السياقي، مث ينطلق مبا يراه له يف جتربته اإللقائية مع املتلقي اجلمهورللمحافظة على التناغ
وسنوضح كل هذا يف ذلك التلون والتنوع يف االنتقاء للصوت وما يقتضيه الّسياق يف جدول نرتب فيه  

 . األصوات حسب ترددها يف االستعمال، على ثالث جمموعات حسب الضعف والقوة والتوسط
 لضعيفة واألضعفصفات األصوات ا -

من خالل إحصاء احلروف من حيث القوة والضعف والتوسط، يالحظ نسبة ورود األصوات الضعيفة، 
واألضعف، وهذا ما جنده مع امليم، وهو حرف الروي الذي تعتمد عليه املولدية الثغرية، وسنتبني ذلك أكثر من 

 خالل اجلدول التايل 
 متضادة.غ.أ.ص تضادةصفات األصوات امل م.النسبة  الصفة الصوت

جلهر %11.49 ضعيفة امليم
ا

 
 التوسط 

ــال
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ستف

اال
 

ــاح
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
تــــــــــ

النف
ا

 

  اإلذالق
 اللني اإلصمات الرخاوة %9.37 أضعف الواو
 اإلحنراف اإلذالق التوسط %5.44 يفةضع الالم
 الرخاوة %5.39 أضعف الياء

ات
صم

اإل
 

 اللني
  الشدة اهلمس %7.07 ضعيفة التاء

جلهر %7.34 ضعيفة النون
ا

 

 التوسط

الق
إلذ

ا
 

 
 التكرار %4.05 ضعيفة الراء
 الرخاوة اهلمس %4.74 أضعف اهلاء

ات
صم

اإل
 

 
  التوسط راجله %3.05 ضعيفة العني

 %3.15 أضعف السني

س
اهلم

 

 الصفري الرخاوة
  الشدة %3.99 ضعيفة الكاف
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 %2.95 أضعف احلاء

اوة
لرخ

ا
 اإلذالق %2.59 أضعف الفاء 

 %9.55 أضعف الشني
ات

صم
اإل

 
 التفشي

 الصفري اجلهر %9.55 ضعيفة الزاي
 %9.52 ضعيفة اخلاء

س
اهلم

 

  االستعالء
 االستفال %9.79 أضعف الثاء

 اجلهر %9.15 ضعيفة الذال
 جدول يبني صفات األصوات من حيث الضعف                   

ما يالحظ على الصفات يف اجملموعة األوىل من األصوات الضعيفة حتقق مسة التوازن الصويت ومسامهتها يف 
نسبتها الكبرية كفيلة بتغطيتها على املولدية مقارنة باألصوات القوية، بناء اهلندسة اإليقاعية الكلية للقصيدة، و 

ولكن ومع هذا فإن هلا ما جيعلها تفرض نفسها أكثر؛ فقد عوضت نقص الضعف يف صفات اجلهر والشدة 
ا واالنفتاح، وحىت حتافظ على مسة التوازن الصويت وفق تداعيات الّسياق تالحظ يف هاته اجملموعة من األصوات أهن

إذا اتسمت بطابع اجلهر فإهنا تكون إّما رخوة أو حيكمها التوسط مع االستفال واالنفتاح مذلقة أو مصمتة 
 [.الالم-الياء-الواو-امليم]مثل

ونالحظ أن صفة اإلذالق تصحب األصوات البينية اليت تإخذ من صفة الشدة ومن صفة الرخاوة  
فاء فإهنا مجعت كل صفات الضعف فقد جاءت مهموسة ورخوة ، باستثناء ال[الراء -النون -امليم-الالم]مثل

فالّدمع إن تسأل فصيح :)مستفلة ومنفتحة ومذلقة وهذا ما جيعلها مناسبة يف بداية املولدية حني قال الثغري
من يعّب عن حالته؛ حبيث " الدمع"يف موقف حيتاج من الشاعر اهلدوء والتعبري عن حال وجعه وأمله ( أعجم

، ونعلم أن من دالالت اجلمل االستئنافية التوضيح الشرح [الفاء]جلملة استئنافية متصلة بصوت جاءت هاته ا
والتفصل، وصفة اإلذالق يف الفاء متنحها هانه املهمة، ودليل آخر على ذلك يف كلمة فصيح أي أن يفصح 

 .ويعربن عن الوضع الذي مير به الشاعر الثغري، والدمع حني ينسكب يعّب وهو صامت
فال ننسى حالة الشاعر يف بدايات مولديته وصعوبة اإلفصاح عن مشاعره يف حّب النيب ومرارة بعده عن  

املقام النبوي والكعبة املشرفة وآالم الفراق، كل هذا وإن أفصح باألصوات املذلقة ولكن يبقى اإلصمات سيد 
ت واهلوى من يتكلم، ولذلك تكثر صفة املوقف يف قمة تعبريه فال يستطيع أن يوصل تلك املشاعر ألن احلال صام

 [.اهلاء-السني]اإلصمات على هاته اجملموعة مثل ما هو يف صوت 
، وكل ما يتعلق (سرّ )فإنه فعال يعّب عن عدم االستطاعة على التعبري، وهذا يف كلمة[ السني]ومنثل بصوت  

ل ومنفتح باإلضافة إىل اإلصمات، مهموسا رخوا مستف[ السني]بالكتمان واخلفايا واملكنونات، وهلذا جاء صوت
، [السني]وهناك من الصفات ما ينوب عن التعبري على حالة الكتمان هاته وهو الصفري الذي يعرتي صوت 
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فبمجرد النطق هبا، تلتفت له اآلذان لتفهم أن هناك مكامن ليس باملهمة السهلة أهنا تتكشف،فعّبت لنا أن هناك 
 .أسرار وليس جمرد سر
وات املهموسة األخرى فتجد هلا مصّوغات تظهرها بشكل واضح كما يف صفة الشدة، وهذا أما عن األص

، وهذا ما [اخلاء] ، ويف حالة ما جاءت رخوة فإن االستعالء يعمل على إظهارها مثل[التاء-الكاف]يف األصوات
شهد االحتفايل باملولد يثبت صفة االسنسجام والتوازن الصويت الذي يعّب على مقامني يف سياق واحد يعّب عن امل

 .      النبوي الشريف
 صفات األصوت املتوسطة -

أما يف اجملموعة الثانية فإن مقتضى احلالني يتجسد يف أن صوت األلف والعني يف توسط صفتهما، ولكن 
يأخذ كل واحد منهما صفة التوازن الصويت؛ حبيث كل واحد يتّمم الّنقص بصفة أخراة بني القوة والّضعف؛ 

اكي الّسياق الذي يعيشه الّشاعر حلظة اإللقاء؛ فاأللف جمهور حتكمه الّشدة ولكنه مستفل فيه من االنفتاح ليح
واإلصمات، بينما صوت العني جمهور ولكنه رخو يتمم ذلك باالستعالّء ولكنه أستعالء نسيب ؛ألنه منفتح فيه من 

 .   اإلصمات، واجلدول يوضح ذلك
 متضادة.غ.ص ت اليت هلا ضد الصفا م.النسبة الصفة الصوت

  اإلصمات االنفتاح االستفال الشدة اجلهر %4.09 متوسطة األلف
 االستعالء الرخاوة %9.50 متوسطة العني

 جدول يبني صفات األصوات من حيث التوسط
 صفات األصوات القوية  -

صفاهتا وما تنماز به من قلقلة  أما اجملموعة القوية من األصوات؛ فرغم قلتها إال أن ما متلكه من قوة يف
إلظهار الصوت أكثر وإبرازه وحىت يف الصفري واالستطالة وغريه مما جيعلها تفرض نفسها يف املولدية النبوية، ومنثل 

ومع هذا قد فرض قوته يف %2.24بصوت القاف الذي يعتّب من أقوى احلروف املقلقلة ولكن نسبته قليلة 
 .من خولته للّبوز أثر ولكنه مصمت، ويف اجلدول أسفل ما يوضح ذلك ويبّينهسياق اجلملة القسمية، وصفاته 

مث إن باقي احلروف إذا كانت يف اجلهر والشدة فإهنا تستفل وتنفتح وكلها مصمتة باستثناء صوت الباء  
فهو مذلق ولكنه مستفل، يف حني صوت الصاد مثال مهموس ورخو ولكنه مستعلي وهكذا، وكل هذا يستدعيه 

 .ام املدح الذي يقتضي القوة يف اإللقاء واإلفصاح مشيدا باملعجزات واإلجنازاتمق
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 متضادة.غ.ص الصفات اليت هلا ضد  م.النسبة الصفة الصوت
جلهر %4.45 قوية الباء

ا
شدة 

ال
فال 

الست
ا

تاح 
النف

ا
 

 اإلذالق

قلة
القل

 %3.97 قوية الدال 
ات

صم
اإل

 االستعالء %2.74 أقوى القاف 
 االستفال %1.97 قوية اجليم

 الرخاوة اهلمس %9.95 قوية الصاد
الء

ستع
اال

باق 
الط

ا
 

 الصفري
جلهر %9.93 أقوى الضاد

ا
 

 االستطالة الرخاوة
 القلقلة الشدة %9.45 أقوى الطاء
  الرخاوة %9.21 قوية الظاء

 جدول يبني صفات األصوات من حيث القوة
 ترداد األصوات يف مولدية الثغريداللة . ب    

ومن الظواهر اليت يستنجد هبا األداء اإللقائي للنص الشعري والعمل من خالل إعماله على جتسيم املعاين 
وتقريبها للمتلقي التكرار بكل أنواعه وصوره، وهذا حبكم مهمته التقريرية والتأكيدية للمعىن ونظرا لتعدد هاته 

تويات متعددة مثل تكرار احلروف والكلمات والعبارات واجلمل والفقرات واملقاطع املهمات اليت تتجسد على مس
 .الشعرية والقصص وحىت املواقف وهو بذلك يسهم يف التماسك النصي

ولذلك يعد من الظواهر اللغوية املرتبطة بعناصر االتساق واالنسجام لفائدة تأكيد املعىن ألن فيها الرجوع 
وكّرر الشيء وكركره أعاده مرّة أخرى بعد ...الُكرُّ الرجوع »ذا ابن منظور يذكر أن وتكرير الشيء والبعث، وه

، والكرُّ الرجوع على الشيء ومنه التكرار، والكرّة البعث وجتديد اخللق ...أخرى وكّررت عليه احلديث رّددته عليه
ع هذا يدل على اإلحالة بصورتيها ؛ فأمر اجلو 1«...، والَكرُّ ما ضّم ضلفيت الّرحل ومجع بينهما...بعد الفناء

القبلية والبعدية، وأما التجديد واخللق فإن املتكلم يف هاته احلالة يأيت جبمل متعددة وبعد مدة من احلديث تبدأ 
تلك الصيغ يف التالشي والنسيان فيعديها للمستمع ليبعثها من جديد، وحىت معىن الضم فإنه يدخل يف وسائل 

 .حتقيق التماسك النصي
التكرار على وجه التأكيد، وهو مصدر كّرر إذا رّدد وأعاد ،  »هو األمر الذي يؤكده الزركشي يف برهانهو 

، وحقيقته إعادة اللفظ أو ...، وفائدته العظمى التقرير، وقد قيل الكالم إذا تكرر تقّرر...وهو تفعال بفتخ التاء
وهذا يف مواضع متنوعة يف أول اجلمل ويف وسطها أو ، 2«مرادفه لتقرير املعىن خشية تناسي األول لطول العهد به

                                                           
 .21، ص(16)، ج(كرر)ابن منظور، لسان العرب، مادة - 1
، (د،ط)لفضا إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، حممد أبو ا: ، تح(1)اإلمام بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، الّبهان يف علوم القرآن ، ج -2
  .10، 1،  ص(د،ت)
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آخرها، وال يقتصر فقط عند اللفظ بل ميكن أن يتجسد يف احلرف أو اجلملة بأكملها أو يف نصفها غلى غري 
 .ذلك

إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو مجلة أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه  »ويعرفه الدكتور صبحي إبراهيم الفقي  بأنه
، وهي على 1«، وذلك لتحقيق أغراض كثرية أمهها حتقيق التماسك النصي بني عناصر النص املتباعدةأو بالرتادف

صور متعددة تعزز من ظهورها وردها بشكل الفت للنظر وحىت أهنا تعمل على تبيان الداللة وكيفية أدائها يف 
 .النص أثناء إإللقاء والعمل على اإلمداد الداليل يف جتسيم املعىن للمتلقي

وما يلفت النظر يف مولدية الثغري تكراره للحروف بشكل يدعو فيه لتأكيد حاله وتقريرها، وهذا على 
مستوى احملطات الثالث اليت يعّب فيها عن مشاعره يف الشوق ويف مدح النيب والسلطان، وهو ما يساعده على 

 املراد وإجالئه يف إطار السياق املطلوب، إثارة انتباه اجلمهور، ألنه من التقنيات اليت يهتدي إليها ليظهر املعىن
إثارة انتباه املتلقي وتكثيف اإليقاع املوسيقي يف النص الشعري  »وهذا لتعدد الوظائف األسلوبية اليت حيققها ومنها

 ، السيما وما هلاته الظاهرة األسلوبية2«وتوكيد الظاهرة املتكررة والتعبري عن مدى أمهيتها بالنسبة للسارد الشعري
 .من أمهية أمام اإللقاء، وهذا ما سنحاول أن نتبني صوره يف احلروف

تعددت صور التكرار للحرف يف مولدية الثغري، وقد لفت النظر تكراره حلرف احلاء وهو يقسم باألماكن  
املقدسة أن شوقه شّب وهو ينتظر ساعة الّلقاء حىت يعطر ناظره بأرض احلجاز ومقام النبوة، ومن خالل وترية 
القسم َتظهر للقارئ حرف احلاء وامليم والراء، وهي ترتدد يف مجلة الشرط اليت تعددت صوره بالعطف وسط حرفني 

 :، وهذا يف قوله من البيت السادس عشر إىل البيت التاسع عشر[الضاد -القاف]أوال وآخرا وبشكل ترتييب 
 ة ذاك احلطي                م وزم   زمم      ن رمح ** قسما بزمزم واحلطي    م وم             ا حوى 

 البيت املنيف ومن بنج    د خيموا ** وحب    رمة احلرم الش            ريف ورفع            ة
 حتم      ي ب          ه اآلث      ام س      اعة يلثم ** ومق    ام إبراهي               م والركن ال           ذي

 3شوقا يشب على الضلوع ويضرم ** على مجر الغضا لقد انطوت نفسي
 
 
 
  

    

                                                           
، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، (6)صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور املكية، ج. د -1

  .60م، ص6000-ه1411، (1)ط
  .10م، ص1111 -ه1460، جامعة اجلزائر، شعبان (14)شعرية يف يائية ابن الريب، جملة اللغة واألدب، عنور الدين السد، املكونات ال -2
  .121، 120حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،  ص -3

 احلاء - القاف
 امليم -
 الراء -

 الضاد
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فالقاف تعّب عن موقف أراد الشاعر أن يوصله للجمهور املتلقي، ملا هلا من وقع كبري يف حتريك املشاعر 
وهّزها السيما واالبتداء كان هبا حني جلأ للقسم وهو يثبت نار أشواقه بنفس ثائرة حتتاج إىل من يصدق معاناة 

ه املشاعر، ولذلك وظف حرف القاف وهو يناسبه يف محل املتلقي على التصديق ألهنا تدل على الشدة هات
 .واالستعالء والتفخيم

وهو صوت معّّب عن احلزم يف األمر واختاد القرار وأنه ال رجعة فيه السيما حني يكون مقرونا بالقسم، وهو  
ي، فإنك جتده يفصل القول حىت ينتبه اجلمهور إليه بالقسم؛ ما أوضح مدى قوة حرف القاف يف هذا املقام التعبري 

ولذلك فإن يف القاف شدة وهو من احلروف اجملهورة رغم أن هناك من ينطقه باهلمس، لكن جّل استعماالته للقوة 
لفعالية والصالبة واملقاومة، وجتده هبذا حيتاج إىل إرعاء استماع املستمع من اجلمهور متلقي املولدية ألنه فيه من ا

 .واحلركة
وهذا ما جيعلهم يصنفونه ضمن احلروف االنفجارية ألنه حيمل طاقة كبث من املشاعر البد هلا أن خترج 

حيبس جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني »انبجاسا فيه من القوة ما يساعد على التعبري عن املشاعر؛ فبهذه الصفة 
؛ وهذا سبب إعتماد 1«جمراه فجأة فيندفع حمدثا صوتا انفجارياحبسا تاما يف املوضع مث يضغط اهلواء يطلق سراح 

الشاعر عليه لتلك الطاقة الشعورية اليت هي يف الكوامن، فهو يساعد على عملية احلبس مث اإلطالق فجأة 
ليحدث صوتا انفجاريا؛ فبعد حديثه عن الفراق ومعاناة البني حيث مجع كل ذلك ليثبته ويؤكده جبملة القسم 

 . رف القافتبتدئ حب
ولذلك هو حرف للمفاجأة أيضا يف خصائصه الصوتية حيدث أمرا مل يتوقعه املستمع من املتكلم، وهو  

يعّب عن موقف وله داللة يف معىن التأكيد، وعليه يتم االعتماد لإلفصاح عن تلك املشاعر ألنه صلب وقوي كما 
خنفاض يف الوترية الصوتية لديه وهو يعّب عن مشاعر ، وهذا ما نراه متجسدا مع الثغري فبعد ا2رأى ذلك ابن جين

احلّب واالشتياق ممهدا هلاته اهلزة يف املشاعر اليت تدل على نفاذ الصّب ، وليثبت ذلك انفجرت مشاعره بعد هدوء 
 . مضطرب معمال القسم يف ذلك، وهو هبذا يقاوم هاته املشاعر متصّبا متجلدا

بأن الفقاعة الصوتية حلرف القاف حترمه من إثارة املشاعر اإلنسانية،  وبالرغم من إقرار األستاذ عباس حسن
ولكننا نلمس يف القسم ويف أمر املشاعر هو يثريها حلمل املتلقي على االحساس مبدى شوقه هلاته األماكن اليت 

سم الذي أقسم هبا، وقسمه هبا يدل على هاته املشاعر من احلرمان، وحىت حيمل الناس على التصديق أتى بالق
يوضع يف األمور املتأكد فيها على وجه القطع الحتمال والشك، وبالتايل البد من إعمال العقل ال املشاعر، 

 .ولذلك جتده يعمل العقل يف تبيان حقيقة صدق املشاعر
وإلثبات ذلك نربط األمر باملقسم به فإن كلماته متعلقة حبرف احلاء والراء وامليم، وقد لوحظ تردادها 

جيعلنا نبحث عن الداللة اليت سيقت هبا مجلة القسم، وقد جاءت يف الكلمات املقسم هبا، ونبدأ مع بشكل 
                                                           

  .11م، ص1101، (د،ط)رابح بوحوش، البنية اللغوية لّبدة البوصريي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -1
  .150، ص(6)أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص -2
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، وكلها يف معاين احلماية [حتمى -احلرم -حرمة -رمحة -حوى -احلطيم]احلاء، فقد جاءت يف الكلمات
دم املساس مبا جيعل اإلنسان يف والتحصني واحلرمة بني رمحة احلطيم وحرمة احلرم؛ أشياء هلا من القداسة والوقار وع

 .األسفلني، وبدورها الراء تعّب عن ذلك 
فاحلاء حرف رخو مهموس يدل على الشيء اخلفي معّّبا عن ذلك بفخامة عالية النّبة يوحي باحلرارة يف 

ر مع الثغري املشاعر اإلنسانية اليت ال ختلو من احلدة واإلنفعال وبذلك توحي مبشاعر احلب واحلنني، متاما كما األم
هو أغىن األصوات عاطفة  »وهاته األماكن اليت يكّن هلا بالغ احلب والوجد ومشاعر دينية تعّب عن ارتباطه باحلرم؛ 

وأكثرها حرارة وأقدرها على التعبري عن خلجات القلب ورعشاته ليتحول مثل هذا الصوت من البحة احلائية يف 
، وهذا ما ألجله أقسم 1«من عواطف احلب واحلنني واألشواق طبقاته العليا إىل ذوب من األحاسيس وعصارة

الشاعر هباته املعامل املقدسة واملرتبطة باحلجاز وبيت هللا املكرم، وهي معامل مرتبطة هباته املشاعر احلب واحلنني 
 .واألشواق

وحرارهتا  أما الراء فحيثما كانت احلاء يف مجل القسم كذلك وجدت لتعّب كذلك على املشاعر اإلنسانية
، وما يالحظ أن حرف الراء جمهور بني الشدة [الركن -إبراهيم -الشريف -احلرم -حرمة -رمحة]ومدى انفعاهلا

والرخاوة واحلاء مهموس ولكن مجعتهما املشاعر اإلنسانية اليت تدعو للحركة واالنفعال النفسي واجلسدي 
 .   2واالضطراب  ومعين الرقة والرمحة

أشرنا إليه سابقا باعتبار أنه حيتل املرتبة األوىل يف االستعمال وألنه حرف الروي الذي أما امليم فكنا قد 
تقوم عليه املولدية؛ وله معاين الرقة واملرونة والتماسك ومميزاته الصوتية تعّب عن ذلك، ويعّب عن املشاعر اإلنسانية 

هاته املعامل يف مشاعر دينية واحدة  وحرارهتا، وعنده ما يدل على اجلمع والضم والكسب مثل ما جنده جيمع
، وكثرهتا تدل [خيموا -يلثم -إبراهيم-ا -اآلثام -املقام حتمى -احلرم  -حرمة -الرمحة -احلطيم -زمزم -قسما]

على التوضح والتوسع واالمتداد مبا يوافق حركة انفراج الشفتني فيها، وصفة اجلهر تدل على إفصاح الشاعر هباته 
 .هباته املعاملاملشاعر وعالقتها 

أما عن احلرف األخري وهو الضاد فقد تكرر على مستوى مجلة حواب القسم، معّبة على مدى حتمل   
كلمات هلا عالقة وثيقة مبشاعر الشوق [ يضرم -الضلوع -الغضا]الشاعر إجتاه هاته املشاعر، وذلك يف الكلمات

فعال تعّب على التحمل والتجلد، وما تسميته واضطرامه،  ولو نرجع إىل صفات حرف الضاد ودالالته لنجدها 
تتطلب للنطق هبا وضعا خاصا للسان »حبرف اإلطباق إال ألنه وباقي حروف اإلطباق وهي الطاء والظاء والصاد

، وهذا ما يعّب عنه من دالالت املشقة 3«حيمل املتكلم بعض املشقة إذا قيست بنظائرها من احلروف غري املطبقة

                                                           
 .100حسن عباس، خصائص احلروف العربية ومعانيها، ص  - 1
  .وما يليها 06ينظر املرجع نفسه، ص -2
 .62،  ص 1156، (6)إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مطبعة األجنلو املصرية، ط. د -3
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نطقه هبا وهو يعّب عن هاته املعاين فإنه أكيد جتده يضغط على الكلمة يف مواقع حروف والتحمل، ولنتصور 
 . اإلطباق

ويذكر األستاذ حسن عباس أن العاليلي يصفه بأنه يعّب عن غلبة حتت ثقل مبعىن فيه حتمل وتصّب 
جاسيس بصرية، يوحي بالصالبة والشدة والدفء كأحاسيس ملسية، وبالفخامة والضخامة واالمتالء كأ»وجتلد

، ولو حبثنا يف معاين الكلمات الوظف فيها 1«وبالضجيج كإجساس مسعي وبالشهامة والرجولة كمشاعر إنسانية
حرف الضاد لنجدها تعّب على الصالبة والشدة والقدرة على التحمل خاصة حني يتعلق األمر باملشاعر 

واالبتعاد؛ فالغضا نوع من الشجر خشبه صلب واملكنونات النفس، فإن الشوق حيتاج إىل التحمل حالة الفراق 
ويبقى زمنا طويال ال ينطفىء ويكثر مبناطق جند، وقد انطوت نفسه عليه من شدة الشوق الذي يشب كتوقد النار 

 .وانتشار هليبها يف الضلوع وهي متضرمة ومشتعلة، فالشوق مثل النار اشتّد حرّه يفّ 
 (:التلوين الصويت)املالمح األدائية يف املولدية الثغرية -2

وملا يقف الشاعر معّبا عن مكنون خاطره اجتاه موضوع معني، فإنه يستعني بكل األدوات اللغوية والظواهر 
فعندما نستمع إىل قطعة من الكالم اجليد تنقل »الصوتية اليت تعينه على توصيلها للمتلقي وترده منفعال متأثرا؛

عن إحساسه ومشاعره، فإننا نتأثر هبا وننفعل مع كل جزء فيها بالصورة أفكار صاحبها إلينا وتعّّب تعبريا صادقا 
، ومن مهمة هذا املتكلم حىت يصل مبتلقيه إىل مبتغى التأثري واالنفعال فإنه البد أن 2«اليت يهدف إليها املتكلم

 .يتقن األداء الصويت ويكون عارفا خباصية التلوين الصويت وتطريزه
نقله للمشاعر واألحاسيس يف ذهن السامع على وترية واحدة يف الصوت، إمنا فال ميكنه أن يصل لذلك ب 

البد من شّد مسعهم وجذب انتباههم إىل مبتغاه وإىل مراميه ويصرفهم عّما ميكن أن يقطع بينه وبينهم وصل 
فيقفون هم  التلقي والبد أن جييد اللعب على املشاعر بالتهدئة أو احلماسة بالفرح أو احلزن بابكاء أو الضحك،

 .بدورهم إعجابا واستحسانا هبز الرؤوس وارتفاع الصيحات أو التصفيق
ويف سبيل جتسيد املظهر اجلمايل لألداء الصويت وجد العلماء املختصون ضرورة العلم والبحث يف هاته  

ه ليس الكالم ليس جمرد رصف كلمات بعضها جبوار بعض كما أن»األساليب وعناصر التأثري الصويت ورأوا أن 
، 3«عبارة عن هيئات وتراكيب معينة تقوم بدور الرموز املصطلح عليها ملعان معينة، بل إنه شيء أكثر من هذا

 .   شيء مرتبط بعناصر أدائية  وموسيقية كفيلة ببثه يف حّلة إبداعية مجالية
إىل مصوغات  فال يتوقف الكالم عند سالمة النطق يف حال إرساله للمتلقي من طرف املتكلم إما حيتاج

حتوير الصوت وتلوينه مبا يدعو االتساق واالنسجام االيقاعي وجتسيم املعىن يف التناسق املوسيقي ودجمها يف صيغ 
مقطعية تتمثل يف الكلمة أو العبارة أو اجلملة،  وإعمال النغمة النّبية وفق املواقف املختلفة واألحوال وتوزيع كل 
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ال يف الكالم واللغة، وهذا ما يتمثل يف التنغيم والنّب وصفة الصوت وسرعة ذلك بشكل مّتسق، وهبذا نلتمس اجلم
 . الكالم والوقفات واإليقاع والوقفات والطول

  (:Stress- Accent)النّب. أ
صيحة الفزع، ونّبة املغين رفع صوتِّه عن »ويطلق عليه االرتكاز والتطريح والّبوز واجلهارة والضغط؛ يف اللغة 

على مقطع من مقاطع الكلمة  ، واملقصود به الضغط1«ة وسط النقرة وكل شيء ارتفع من شيء، والنّب ...خفض
؛ فعقب خفض 2«فنّبت الشيء رفعته، ونّب فالن نّبة نطق نطقة بصوت رفيع»أو كلمة من كلمات اجلملة؛ 

 . للصوت يرفع بعد ضغط
يف السمع من غريه من الضغط على مقطع خاص من كل كلمة جلعله بارزا أوضح  »ولذلك فإن النّب

، وهو يساعد يف 3«مقاطع الكلمة أو رفع الصوت يف كلمة أو عبارة أو وضع عالمة حتتهما إلبراز أمهيتهما
 . الكلمات على وضوح دالالهتا وَتكشف مقاصدها وأثر وقعها يف نقس السامع املتلقي

 group  -جمموعة النّب"   وإذا تكررت هاته الظاهرة الصوتية يف مقطع أو يف كلمة يطلق عليها ب  
Stress "وهو عبارة عن تتابع املقاطع يتميز واحد منها وهو املقطع املنبور »و ما يسمى بالقدم الصويت أ

أما ملا تبقى بالنسبة لبقية املقاطع فقد تكون  4«بإحتوائه على قدر أكّب من ضغط الرئة بالنسبة للمقاطع األخرى
 .ت القدم يف الطول فيبلغ أربعة مقاطع أو أكثر إىل ستةمنبورة أو نصف منبورة، وقد يتفاو 

عندما تستمع إىل كلمة أو قطعة من كالم يف آداء جيد فإنك حتّس أن بعض أجزائها »فالنّب يتضح ويّبز 
، 5«أوضح من غريها وأقوى يف السمع من جماوريها حبيث جتذب انتباهك إلليها وتثري يف نفسك االهتمام هبا

حني نستمع إىل بعض الصور الصوتية للكلمات السيما املتشاهبة يف تركيبها املقطعي فإنه ويظهر ذلك أكثر 
 .يالحظ حني النطق هبا فإنه تنشأ أوجه خمتلفة يف النطق بني ناطق وآخر الختالف املناطق والبيئات املختلفة

وي والصريف والصويت و تّبز وظائف النّب يف النص الشعري على مستوى بناء اللغة من خالل تركيبها النح
أداء الكالم وموسيقيته وتأثريه على نفس السامع »والعروضي والبالغي، والدور الكبري الذي يقوم به يكمن  يف

 . ، وقد خيتلف ذلك من لغة إىل لغة6«وتعبريه عن عواطف املتكلم وانفعاالته
 
 

                                                           
  .10، ص(14)، ج(نّب)ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
م، ص 1161 -ه 1141، (د،ط)، مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة، (6)جار هللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، أساس البالغة، ج -2
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 :أسباب النّب
سببات وعوامل تتمثل يف األسباب الفسيولوجية ومما يساعد على االحساس بتوظيف هاته الظاهرة اللغوية م

واملثريات الفيزيائية، وسنوضحها على اعتبار أمهيتها وأهنا وسائل يف إبراز هاته الظاهرة اللغوية يف الدراسة للمولدية 
 :متمثلة يف
حني حدوث عملية كالمية فإن الطاقة العضلية اخلاصة بالنطق تشتغل : العامل الفيزيولوجي للنّب -

تفاعل، فيحدث التحرك على املقدار املطلوب وحسب النطق إلنتاج الصوت املطلوب منه، فيتم توزيعها وت
فيحدث أن متنح أحيانا حتركات أعلى قدر ويتيح هلا نصيبا أكّب من غريها فتمنح أكثر مما سواها فتنماز وتبدو 

 .معها أعضاء النطق أقوى وأكثر نشاطايف القيام بعملية النطق
ضغط على مستوى الرئتني واالهتزاز على مستوى األوتار فتقوى وتشتد، وإحكام احلنجرة واحللق فيحدث ال

وسقف احلنك واللسان والشفتني وهذا على مستوى ما هو فوق احلنجرة، وهذا ما يّبز قوة الصوت وإبراز مقطع 
 .منبور

عملية النطق ظاهرة النّب، وتتمثل هاته وحيدث إثر توزيع العناصر الفيزيائية أثناء : العامل الفيزيائي للنّب -
العناصر يف الشّدة والرتدد األساسي والكم الزمين ولون الصوت، فما من صوت كالمي إال وله نصيب من هاته 
العناصر وال يتحقق إال بوجودها، ويستطيع املتكلم بدوره أن يوزعها على أصوات كالمه ليمنحها مصّوغا 

يف التوزيع بصور متنوعة فإنه يركز على جزء دون اآلخر؛ فيمنح هذا اجلزء الشدة موسيقيا، ومع إعمال التغريات 
وترددا أكّب أو كمًّا زمانيا أطول أو لونا صوتيا معينا فيّبز عن غريه من املقاطع إىل درجة أن السامع املتلقي يشعر 

 .      به وحيّس بإبرازه عن البقية
 : أنواع النّب 

الكم  -الرتدد األساسي -الشدة]ائية اليت حيسها السامع أثناء إلقاء املتكلم وهي ومن خالل العناصر الفيزي
، وكذلك العناصر املتعلقة بالصوت وما تثريه من مثريات حتدد صور النّب، وعن طريق التغيري [ولون الصوت -الزمين

هذا ما يساعد على اليت حيدث لبعضها البعض أو جلميعها أثناء النطق حني تغّلب على إحساس الّسامع، و 
 :تقسيمه إىل أنواع، ومنها

وهو نّب التضعيف، وفيه تتضاعف أنشطة العضوين  (:Dynamic accent)نّب الشدة  -
املشكلني للصوت أثناء حدوث تشديد، وله مسمى وهو النّب احليوي ألنه األقوى واألكثر استعماال، ويظهر يف 

 .إلحساس بالنّب عند السامععنصر الّشدة ويثري غلبته يف النص على إثارة ا
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وهذا إذا أعمل الزمن يف : (Quantitative Accent)النّب الزمين نّب الطول أو الزمن -
إحداث النّب، وهو من العناصر األدائية اليت تقوم بالتعبري عن عواطف املتكلم وانفعاالته وأفكاره، وله عالقة 

لصوت الكالمي، ويقدر ذلك بأجزاء من الثانية، فهو زمن مبصطلح الكم الزمين مبعىن الزمن املستفيد يف نطق ا
 . 1فعلي لألصوات اللغوية املنطوقة

ورمبا تتعدد األنواع يف حلظة واحدة فتعمل على حدوث النّب وإثارة اإلحساس به، ولكل لغة ما تتميز به يف 
 .هذا األمر، واللغة العربية جتمع كل هاته األنواع

 :وحدات الّنّب 
الذي حيدث على مستوى املقطع، ويرتبط بالنّب يف برزوه على املقاطع كأقل وحدة  وهو: قطعيالنّب امل -

صوتية، وهذا ما يرتبط بالعناصر الفسيولوجية والفيزيائية، فإذا كان املقطع وحدة مقطعية مركبة فإن النّب هو توزيع 
وز جيدَّد من خالله فكيف إذا كان النّب الطاقة العضلية على هذا املقطع، وبالتايل فإن يف أصل املقطع حيدث بر 

 .حيدث على مستواه فإنه بذلك يعززه ويّبزه أكثر يف احلركة أو الصائت، فيصبح النّب صفة طبيعية له وينسب إليه
وهي الكلمة الصوتية يف جمموعة من األصوات هلا معىن وال يوجد بينها فاصل صويت كبري  : نّب الكلمة -

ث لكل كلمة قالب نّبي يّبز فيها عن بقية األجزاء، وهذا اجلزء املميز يقع عليه النّب كالذي بني املقاطع؛ حبي
 .، ويف اللغات اختالف يف حتديد هذا اجلزء(حامل للنّب)للكلمة " املقطع املنبور"فيسمى 

نا ويقع النّب يف هذا النوع على وحدة كالمية تقع يف أكثر من كلمة، وقد أشر : نّب اجملموعة الكالمية -
إليه سابقا، فيقف فيه املتكلم على كل كلمتني منها، مع االحتفاظ على وقعها النّبي، ولكل جمموعة من 
الكلمات نظامها النّبي انطالقا من مواضع النّب يف الكلمة، او رمبا يأخذ منحى آخر للنّب فيها حسب 

 .مقتضياهتا
أجزاء اجلملة وما هلا من إرتباط مبا يعّب عنه  وكما رأينا سابقا فإنه يوزع النّب على أساس: نّب اجلملة -

كلمة يف مجلته، فيزيد من نّبها ومييزها على غريها من كلمات اجلملة، رغبة من يف »املتكلم حني يعمد إىل
، فيكون يف كل مجلة قالبها النّبي اخلاص هبا، وجتده خيتلف من مجلة 2«تأكيدها أو اإلشارة إىل غرض خاص

 .اخلاص من لغة للغة أخرىألخر، كما له وضعه 
 : نظام النّب

إن لكل لغة نظامها اخلاص يف حتديد املقاطع اليت يّبز فيها النّب، وإنه ليختلف مع النظام يف نطق اللغة 
العربية الفصحى وأنه خيتلف من بيئة إىل بيئة، وله قواعده، فإذا كان يف الكلمة مقطع طويل فإنه حيمل النّب إينما 

قطع األخري أم يف أوله أم ما قبل آخره، أما إذا مل يكن يف الكلمة مقطع طويل كان النظام على كان سواء يف امل

                                                           
 .140 عبد هللا ربيع حممود، علم الصوتيات، ص. د -عبد العزيز أمحد عالم. ينظر إىل التفصيل فيه أكثر، د -1
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الصور التالية حيث حيدث النّب على مستوى املقطع الثاين من اآلخر والثالث من اآلخر والرابع من اآلخر 
 .     1واخلامس من اآلخر، ولكّل مقطع أشكاله يف التوسط والقصر

لى إبراز صفات النّب ودراسته يف النص الشعري، تقسيمه إىل أقسام انطالقا من شدة الصوت وما يساعد ع
أو يف ارتفاعه على مستوى الكلمات أو اجلمل؛ حيث يتميز بثالثة أنواع من النّب أوهلا القوي ويبذل فيه املتكلم 

يه املتكلم طاقة أقل منها يف النّب جهدا واضحا يف نطق املقطع الصويت، وأما الثاين فهو النّب املتوسط ويبذل ف
القوي،  والنّب الضعيف ويتميز من خلو املقطع الصويت من أي عالمة أو رمز يؤدي للنّب، فال يبذل فيه املتكلم 

 .2جهدا يذكر وينطق بشكل طبيعي
ا من  ويتمظهر نطق املتكلم للحرف يف كلمة أو كلمة يف مجلة؛ فيزيد من النّب فيهما  فيميزمها عن غريمه 

كلمات اجلملة، وهذا رغبة منه يف تأكيد معنامها أو اإلشارة إىل غرض آخر وفق الّسياق الذي ختوضه جتربته 
الشعرية، وهنا يكمن االختالف يف أغراض الكلمات أو اجلملة؛ حيث يقع النّب على الكلمات واجلمل املختصة 

من نّب اهلمزة، أو نّب طول احلركة نّب  ويعرتيه نبوراملبزيادة نّبها أو احلرف فيها بصور خمتلفة حسب ما وقع على 
     .، أو يف نّب تضعيف الصوت(املد أو اللني)

ويف مولدية الثغري النبوية ما جيعلنا نتوقف عند تلك املالمح األدائية اليت فرضت معاملها األدائية يف 
تداعياته اليت تطلبها مشهد االحتفال تأديةاملعىن واستنطاقه على صور متعددة انطالقا من مقتضيات السياق و 

باملولد النبوي الشريف واألجواء اإلميانية والعواطف الدينية والروحية اليت كانت تعم املكان كما رأيناها فس الفصل 
 .األول

وقد رأينا تلك املشاعر اليت طغت على الشاعر يف حّب النيب وكيف كانت تسعى للبزوغ مبا يناسبها من  
مع املوقف اإللقائي، يف حماولة منه أن ينقل واقع تلك املشاعر للمتلقي يف مدى شوقه للحرم، وهو  أداء وانسجام

يبث كل حنينه وأمانيه للقاء األحبة هناك، فأتى هبا يف صور أدائية ليّبر للحضور ما حيدث هلاته املشاعر، ومبا أن 
وقفه جتاه هاته املشاعر ويشعر هبا ألن احلب األمر متعلق بالرسول صلى هللا عليه وسلم، فحتما أن للجمهور م
 .احملمدي قدسة دينية لكل الناس ال تقتصر على أحد من دون اآلخر

ويف تفقدنا للنّب يف مولدية الثغري فإن أول ما يالحظ وهذا األمر الطبيعي لدى أي نص شعري انتشار    
 .حروف املد ويسمى بالنّب املشّدد النّب الطبيعي أرجاء املولدية، وهو النّب الشائع الذي يقع على

أما ما يسهم يف جتويد اآلداء الصويت ويعطيه بعدا تلوينيا من شأنه أن يّبز املعىن عند أقصى غاياته، وهو 
نّب الطول مذلك حني يزاد يف طوله على أصل ست حركات، وكلما زيد فيها زاد بروزها يف السمع؛ حيث يتجاوز 

وهذا ألغراض داللية يبتغى فيها التأثري على املستمع، وقد جتسدت مالحمه يف املولدية  املدة الزمنية للنطق الطبيعي
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بشكل ملفت للنظر يف مواضيع تستدعي الوقوف عنده وتبيان مظاهره وداللته اليت كان الشاعر أن يوصلها 
 .   ولذلك مسي بالنّب اإلحلاحيللمتلقي اجلمهور، العّبة يف النّب بروزه يف الّسمع أكثر من غريه ألمر حتكمه الداللة، 

ومن املواضع اليت جتسدت فيها مالمح النّب على مستوى النّب املقطعي يف املولدية النبوية، ما جاء يف قول 
يف البيت التاسع       ( واحرييت)، ويف كلمة "آه ويف شكوى الصبابة راحة" من البيت اخلامس ( آه)الثغري كلمة 

يا من له "يف البيت الثالثني قوله( يا من)قوله البيت العشرين،  ويف ( إيهٍّ )، ويف كلمة "ّصباواحرييت بني الصبابة وال"
 .، وحىت نتحسس مواضع النّب حناول أن نظهره مقطعيا"قبل الوالدة وبعده

فتقطيعها املقطعي يتكون من مقطع منبور نّبا رئيسيا ومقطع ثانوي : (آه)الرتكيبة النحوية اسم الفعل . 1
 (هن+ آ ( = )ص ح ص/ص ح ح) :، على الشكل التايلإضايف

 
 

فاملقطع منبور؛ وهو على مستوى املقطع األول الذي يّبز يف السمع أكثر من غريه، وقد جاء يف اجلزء 
، وكما فصلنا سابقا أن هاته الكلمة تصنف ضمن أمساء األفعال اليت تأخذ معىن اسم فعل (ص ح ح= آ)األول 

تأمل وحىت يّبز هاته املعاين وميثلها على مرحلتني أوهلما انتقاؤه لكلمة تعّب له عن مواجع  مضارع مبعىن أتوجع وأ
كثرية وكبرية، والثاين أن هاته الكلمة فيها من احلركات ما يعّب عن تلك املشاعر من خالل نطقها يف اإللقاء؛ 

 (.    آ)يف  حيث يّبز الصوت من خالل البقاء ملدة زمنية ألكثر من النطق الطبيعي للمدّ 
وتّبز الظاهرة اللغوية اليت جتسم املعىن  (حرييت)كلمة (+ وا)من حرف النداء : الرتكيبة النحوية املتكونة. 2

 :يف نّب هذا املقطع على مستوى اجلزء األول واألخري من املقطع؛ وتقطيعها على الشكل التايل
 (يت+ ر + حي + وا ( = )ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ح)
، أي مبعىن التفجع والتوجع والتعبري عن احلرية (وا)قطع متكون من حرف النداء اخلاص بالندبة وهذا امل 

مبتبوعة بأمل وحرقة، ولذلك جتد أنه على مستوى أداة نداء حدث النّب وبرز يف السمع وكانت مدة النطق بح ف 
ة وتيه بني أمرين كما رأينا أحدمها نّب رئيسي، وهذا لتمثل معىن احلري ( ص ح ح= وا )املد هنا تزيد عن طبيعتها 

 .أمر من الثاين، ولذلك يف نطقها أثناء اإللقاء حتتاج إىل جهد عضلي وأدائي من امللقي أو الشاعر
، فهذا النّب مل يأيت جزافا إمنا ملقاصد كبرية جدا (ص ح ح= يت)أما عن اجلزء الرابع من املقطع املنبور 

األداء معّبة أن هاته احلرية ختصه ال غري، وهذا ما جاء على مستوى احلرف  حاول أن يوصلها الثغري وهي تّبز يف
األخري من كلمة حرية مع الصائت الطويل، للتعبري الذايت عن مشاعر احلرية للحّب احملمدي حىت يبني للجمهور 

 .احلالة واملوقف الذي يعيشه ويستشعره
 
 

 مقطع رئيسي ص ح ص= هن  مقطع ثانوي ص ح ح = آه
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للحديث عن الرسول بعدما وقف وقفتها القسمية يف ويف انتقاله (: إيهٍ )الرتكيبة النحوية اسم الفعل . 3
إثبات شوقه ألرض النيب، يستهل مدحه للنيب وهو خياطب املتلقي أن استزد وامض يف احلديث عن أرض الرسول 
صلى هللا عليه وسلم، وهناك من غري هذا املوضوع يتحدث فيه ومن دون جند وتتهم والركب نتحدث يف موطن 

الذي هو اسم مبعىن أمر زد وامض ( إيهٍّ )قد خلص هذا كّله وعّّب عنه بتوظيفه السم الفعل الرسول متنزل الوحي، ف
؛ فالنّب يف اجلزء األول (ص ح ص/ص ح ح)يف احلديث، وقد جاء على مستوى مقطعي منبور يأيت هباته الصورة

 . أيام النيب من املقطع حيدث فيها زيادة يف نطق احلرف مبعىن كم وكم من األخبار تنتظر أن تسرد يف
، (من+ يا )من حرف النداء واملنادى املتمثل يف اسم موصول للعاقل، وهي : الرتكيبة النحوية املتكونة. 4

 : وقد اعرتاها النّب على املستوى اجلزء األول، ويصاغ على الشكل التايل مقطعيا
 (.    من+ يا ( = ) ص ح ص/ ص ح ح)

عر يف معجزات الرسول زمن والدته، ويفتح باب السرد بالصيغة وهو مقطع يفسح اجملال الندهاش الشا
اخلطابية؛ فبعد أن بدأ يف سرد الوقائع اليت ظهرت زمن املولد، أراد أن ميدحه على طريقته فنادى الشاعر الرسول 

وقد جاء صلى هللا عليه وسلم، خمّبا إيّاه أنك قد تفردت عن البشرية بآيات معجزات بوقائع قبل الوالدة وبعدها، 
والنداء يدل على النّبة التخاطبية وفيه من التعظيم والتبجيل ، (ص ح ح= يا)النّب يف اجلزء األول من املقطع 

لتفرده على العاملني مبعجزات ربانية حباه هبا، ولذلك ينماز النداء هباته اخلاصية اليت هي مفعمة جبلب التفاعل 
 . يوضرورة واستشعار املوقف وإشعاره عند املتلق

جتميل الصوت أو حتسينه يف القراءة والغناء على  »وهو(: Melody -Intonetion)التنغيم . ب
، وعنصر أدائي ميثل مستوى من مستويات اهلندسة الوصفية للصوت، من 1«حلون خمتلفة يف رفع الصوت وخفضه

ارتفاع درجة الصوت خالل التماثل الصويت الذي حيدث إيقاعا صوتيا يف النص الشعري، ويتمثل يف حاالت 
 .واخنفاضه يف النص الشعري، وهو خيتلف من شخص آلخر وفق مستوى أدائه الصويت للنص املنطوق

يطلق عليه مبوسيقى الكالم، ويعتّب من الظواهر الصوتية اليت تعني على حتديد املعىن يف اجلملة؛ فتغري  
 .اجلمل تقريرية أو استفهاميةالنغمة كفيل بتغري الداللة يف اللغات فيميز بني ما إن كانت 

يتميز التنغيم  على النّب يف أنه خيتص باجلملة على أساس أنه منط حلين يتحقق من خالل التنوع يف درجة 
تغريات موسيقية تنتاب الصوت من صعود إىل  »الصوت ارتفاعا صعودا واخنفاضا هبوطا يف الكالم، وبالتايل

 2«ة لغاية وهدف يرمي إليه املتكلم وحسب احلالة اليت يكون عليهااهلبوط ومن هبوط إىل صعود حتدث يف اللغ
 . مبعىن تتابع املقاطع الصوتية ترتيبا يف حدث كالمي معني بينما النّب كما رأينا فإنه يتمثل على مستوى الكلمات
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 ويظهر التنغيم بشكل جلّي يف الكالم املنطوق مبعىن يف النص الشفوي كما عالمات الرتقيم يف النص
املكتوب، ولكن وظيفة التنغيم يف الكشف عن الداللة واملعىن الوظيفي للجملة أقوى وطبعا مرّد ذلك يف الّلمسات 
الصوتية اليت يضفيها املتكلم لينّبه ويؤثر متلقيه بواسطة قرائن صوتية جتعل املتلقي يتحسس ويستشعر ما يصاحب 

 .  و حزنا جتهما وإشارات اليد وتلوحيها وغري ذلكهاته القرائن من دالئل كقسمات الوجه فرحا انفراجا أ
وهذا ما يدعونه بالتغري النغمي الذي حيدث على مستوى النغمة سواء أكان ذلك يف الكلمة أو اجلملة من 

 - Tone) نغمة)أو (  - Buzzطنني)خالل كل صوت كالمي هتتز األوتار الصوتية يف إنتاجه على شكل 
، وبالتايل فإن نغمة الصوت هي إحدى صفات ومؤشرات الصوت  - Hum)مههمة)أوذات دراجات أساسية، 

وكثريا ما تكون عامال مهما جدا يف أداء اإلشارة أو العالمة اللغوية لوظيفتها أي يف داللتها على املراد »الكالمي 
لنغمة من ، وهذا ما ميكن للبحث أن يراعيه ولألذن أن تستوعبه كإحساس نسيب جيسد هبوط أو ارتفاع ا1«منها

 .صوت آلخر
 : أشكال التنغيم

وإذا كان هذا التغرّي النغمي حيدث على مستوى الصوت الواحد ويف فرتة معينة  فإنه حني انتقال املتكلم 
من صوت لصوت أو مقطع ملقطع أو كلمة ألخرى، وهذا التغرّي هو ما يعمل على جتسيد التنغيم وحسب اآلداء 

ابقتها أو تكون لألسفل هابطة بالنسبة للنغمات السابقة بدرجات كختلفة فإنه نغمة الصوت تكون أعلى عن س
التنغيم صفة للصوت تتضح يف ومتفاوتة حول متوسط ترددي ثابت يف حالة العلو أو اهلبوط، وعليه فإن 

 :الذبذبات اليت حتدث يف األوتار الصوتية وفق املوقف واحلال املعّّب عنه، ولذلك جتد له صور وأنواع وهي
وتعين أن هناك درجة عالية يف مقطع أو أكثر تليها درجة أكثر اخنفاضا  (:اهلابطة)النغمة املنخفظة -

منها، وميكن للنغمة اهلابطة أن تتضمن نغمة متوسطة الدرجة وتليها نغمة منخفظة الدرجة أو تتضمن نغمة عالية 
 )   (.تليها درجة متوسطة الدرجة، ويرمز هلا باخلط

وتعين وجود درجة منخفضة يف مقطع أو أكثر ويليها درجة أكثر علوا : لية أو الصاعدةالنغمة العا -
منها، والدرجة الصاعدة قد تتضمن نغمة منخفضة تليها نغمة متوسطة، أو تتضمن درجة متوسطة ويأيت عقبها 

كالم مهم السعران بني ) )   (.نغمة عالية، وتأيت قبل هناية الكالم متبوعة منخفضة أو عالية مثلها، ويرمز هلا ب  
 (النّب والتنغيم

وهناك من يضيف نوعا ثالثا وهو النغمة املستوية مبعىن وجود عدد من املقاطع تكون درجاهتا متحدة، وقد 
،  وأشكال أخرى تتمثل يف التنغيم )                    (تكون هذه الدرجة قليلة أو متوسطة أو كثرية متساوية 

 )         (أو هابطة صاعدة)        ( طالصاعد اهلاب
 :  وظائف النتغيم
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ويف خمتلف اللغات للتنغيم وظائف، وهناك من اللغات من تنفرد به حسب طبيعتها وما تنماز به وختتص 
 :حسب خصوصيتها عن كل اللغات، وتتضح هاته الوظائف يف

 :وظائف فونولوجية أو داللية - 
 املعاين انطالقا من القلب النغمي؛ فالكلمة إذا نطقت يقالب نغمي معني ويتم فيها وبواسطتها التفريق بني

وهذا النظام الشائع يف اللغات اليت تعرف »سيكون هلا معىن، وإذا نطقت بقالب نغمي آخر كان هلا معىن آخر
 .ر النّب، وأحيانا فإن هاته الوظائف تتطلب حضو 1«باللغات النغمية اليت ينتشر كثري منها يف آسيا وإفريقيا

ويكون التفريق يف هاته الوظيفة على مستوى اجلمل والصور اليت تأيت عليها، وما تتميز : وظائف حنوية -
به من وظائف، وهو األمر الذي تشرتك فيه كل اللغات؛ فإذا كانت اجلملة إخبارية فتكون بنغمة هابطة، وإذا 

جلملة بذلك حتمل معىن التهديد أو السخرية أو جاءت استفهاما فنغمتها حتتاج أن تكون صاعدة، وهبذا فإن ا
 .التهكمأو التعجبوغريهامن املقاصد اليت تنم عنها صور التنغيم اليت تنطق هبا

وهناك من األدوات من تساعد الصور النغمية على الكشف عن املقاصد بني املعاين النحوية للجمل ويف 
لتعجب وغريها، ويف كل أداة ما يناسبها من التنغيم؛ فإن أداء الدور، وذلك يف أدوات االستفهام أو النفي أو ا

اخلروج عن النظام األدائي للغة ال ميكن أن يؤثر يف املستمع كمن تنطق بتنغيم اإلخبار باجلملة االستفهامية مثال، 
 .    فهذا لن يوصل الرسالة كما ينبغي هلا أن تصل به

الداللة على ما جييش يف »من اتصاهلا باللغة؛ فهي  وهي وظيفة تتعلق باملتكلم أكثر: وظائف تعبريية -
، فإذا كان مصمما 2«نفس املتكلم من فرح أو غضب ومن دهشة أو تأمل أو غري ذلك من االنفعاالت النفسية

 . على شيء ثائرا فإن ما يعّب عن ذلك النغمة الصاعدة، وإذا كان هادئا فيأيت ما يعّب عن حاله من النغمة اهلابطة
األشكال والقوالب وحىت الوظائف اخلاصة خباصية التنغيم سننطلق لتفقدها يف نص املولدية ومن تلك 

النبوية ومن خالل هاته الصور النغمية سنجس نبض مظاهر التماثل الصويت للتنغيم وقراءته للداللة التعبريية 
ذلك على املعاين والدالالت والتأثريية، وما حيدثه من إيقاع صويت يسهم يف رسم اهلندسة الصوتية للنص وأثر 

 . املتنوعة يف املولدية، وهذا طبعا حىت نعيش جتربته الصوتية يف النطق وفق مقتضيات السياق
فالصور النغمية يف املولدية النبوية الثغرية كثرية إذا ما تعلق األمر بنقل األفكار واملشاعر نقال مباشرا وإلقائيا 

هي تعمل على اإلعالن واإلفصاح عن مقاصد املعاين املوظفة، والقيام البد فيه من إعمال الصوت وجتويده، و 
بالدور احلقيقي واألداء لتمثيل املعىن يف أحسن وجوهه انطالقا من التلون النغمي وفق مقتضيات الّسياق تظهر، 

م مجيع التعابري اليت هي من الكال»ومبا أن التنغيم يتجسد على املستوى التعبري فإن مواطنه تكمن يف 

                                                           
  .161عبد هللا ربيع حممود، علم الصوتيات، ص . عبد العزيز أمحد عالم، د. د -1
 .166عبد هللا ربيع حممود، علم الصوتيات، ص. د العزيز أمحد عالم، دد عب -2



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
771 

وخمتلف أنواع الكالم املستعمل يف اللغة مثل احلمل اخلّبية والطلب والنداء Natural speechالعادي
 .وسنتجسس ظاهرة التنغيم وفق هذا املنحى ووفق ما يتطلبه املوقف ،1«واالستفهام وغريها

د على استخراج هاته تنوعت الظاهرة النغمية يف املولدية النبوية حسب أشكاهلا اليت تظهر هبا، ومما ساع    
املواطن النغمية عمدنا لقراءة املولدية ومعاودة اإللقاء مبساعدة الدكتور باليل مبارك خمتص يف علم الصوتيات، 
وظهر توظيفه لكل صورها من نغمة هابطة ونغمة صاعدة واليت تأخذ جمرى التوسط، وهذا يف كامل أجزاء املولدية 

 .استخرجناهالنبوية، وسنوضجها يف جدول وفق ما 
 أشكال التنغيم وفق أبيات املولدية النبوية الشريفة وشطريها

البي
 ت

 النغمة الصاعدة البيت النغمة املتوسطة  البيت النغمة اهلابطة

لو أنين أشكو إىل من  7ص
 يرحم

آه ويف شكوى الصبابة  7ص
 راحة

 ...قسما  15ص

من رمحة ذاك احلطيم  15ع  
 وزمزم

 ا صلوا عليه وسلمو  24ع

ص  
15 

بزمزم واحلطيم وما ...
 حوى

يا من له قبل الوالدة  39ص
 وبعدها

 لك يا رسول هللا كل داللة 34ص مل تبق من شك مل يتوهم 34ع  
ياخامت الرسل الكرام وخري  45ص    

 من
يا رّب عفوًا عن ذنويب   74ص    

 كلها
يا أيها امللك الّتقي ومن  53ص    

 له 
 جدول يبني مواطن التنغيم يف املولدية                             

فمن خالل اجلدول يظهر أن التنغيم الذي يطغى على املولدية كأمثلة على ذلك صورة التنغيم الصاعدة، 
وهلذا طبعا مفسراته ومّبراته النفسية وحسب مقتضياهتا اإللقائية أمام حضرة السلطان واجلمهور، ولو نالحظ 

يف كل التعابري اليت أعملت هبا كلها أساليب إنشائية تتنوع بني القسم واألمر )    ( دةجتسد النغمات الصاع
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والنداء، وقد كثرت مساهتا على مستوى صدر البيت ويف كامل األبيات اليت استخرجت منها، إال يف البيت الرابع 
 :والعشرين فتجسدت على مستوى العجز، وهي على هذا الشكل

والنغمة املتوسطة          )    ( ّبية فتنوع استعماهلا بني شطري البيت مع نوع النغمة اهلابطة  أما األساليب اخل
، وما يالحظ أن هاته األساليب يف نوع النغمة املتوسطة متعلقة بنوع النغمة الصاعدة؛ ألن الصور )          (

نوع النغمة الصاعدة، وهذا يعين أن األساليب الغالبة يف التعبري األدائي هي أن نوع النغمة املتوسطة تأيت عقب 
 )         (. اخلّبية أكثر ما ترد ضمن األساليب اإلنشائية والتنغيم يأيت على هذا الشكل

 :التنغيم يف القسم. 1
املوقف القسمي الذي أبداه الثغري يف صدر البيت السادس عشر بعدما نقلنا إىل عامل مشاعره الروحية 

ه للنيب، وأشرك اجلمهور يف معاناة الشوق واحلنني مل يقف معنا ومع احلضور عند ذاك احلّد إمنا أراد والدينية يف حبّ 
أن يصدقنا املشاعر حني وقف تلك الوقفة االنفعالية اليت بث فيها كل مؤكداته حلرقته واكتواء أحاسيسه نارا لفراق 

 .األحبة هناك
م بروز نوع النغمة الصاعدة اليت تصل مؤكداهتا ويظهر من خالل انفعال الشاعر وهو يردد القس 

ومقاصدها  إىل اجلمهور، مث يالحظ يف تتابع الصوت النزول إىل النغمة املتوسطة وهو يردد ما يلي فعل القسم 
وهو املقسم به متعددا يف ثالثة أبيات وكلها مرتبطة بشعائر هللا املكانية اليت تدل على أن الشاعر مرتبط ارتباطا 

 :هباته األماكن مما يدل على تعجيله اللقاء، وقد جاءت على هذل الشكل روحيا
  
 

 :التنغيم يف مجلة األمر. 2
ويف األبيات اليت كان ميهد للدخول إىل املديح النبوي مبشاعر الشوق إىل النيب كان انتقاله من التعبري عن 

أهنا مواطن األمني مصرحا مبدحه خلري  هاته العواطف إىل املديح ولكن قبل ذلك حتدث أن تلك األماكن على
، ولذلك جاءت يف عجز البيت الرابع والعشرين، ويف (أن صلوا عليه وسلموا)املرسلني طالبا وهو يدعو اجلمهور 

دعوته هاته داللة على رفع الصوت ألنه يدعو تعظيما وفخارا حلضرة املصطفى، فكان ما يناسبها تصعيد النطق 
 :على هذا الشكل( ةنغمة صاعد)والتشهري به 

 
 

والصالة على النيب من أوجب الواجبات اليت البد أن يرددها املسلم، هي من مسات املديح النبوي، فكان 
املادح يصلي على النيب يف إطار مدحه وذكره خلصاله والصفات، فكان املادح يصلي على النيب يف إطار مدحه 

املدح النبوي نقلوا صيغة التصلية من كوهنا خاصة بالشاعر  وذكره خلصاله والصفات، ولكن ما يالحظ أن شعراء 

 صلوا عليه وسلم            وا   
 

 نغمة ص              اع    دة    
 

 ...بزمزم وحلطيم وما حوى        قسم        ا
 

         ةنغمة صاعدة       نغمة متوسط     
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كمتكلم مفرد إىل إشراك اجلمهور بذلك وتوظيف ضمري املخاطبني اجلماعة حني يطالب بالصالة والتسليم، وهذا 
 .ما جنده مع الكثري من القصائد، وهذا ما يصوّغ ورود النغمة الصاعدة يف الصيغة التصلية

 :التنغيم يف النداء. 3
إذا ما وقفنا عند النداء يف املولدية فقد يكثر حسب حاجة الشاعر إليه على مستوى املدحني، نالحظ      

أنه كلما وظف صيغة النداء إال وتشعر بعالمات األداء النغمي الصاعد، مث يفضي إىل نوع النغمة املتوسطة، وهذا 
غ ندائية تدل على استحضار الشاعر للنيب ما ظهر أوال يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم على ثالث صي

فطبيعي جدا أن تزداد النغمة لتّبير احلالة النفسية اليت هو عليها الشاعر وهو خياطب الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 :يف االحتفال باملولد النبوي الشريف

ن تلك املعجزات اليت يف صدر البيت الثالثني، وهو مندهش م (يا من له قبل الوالدة وبعده: )يف قوله. أ 
صحبت الرسول صلى هللا عليه وسلم منذ زمن مولده، وهي آية من آيات هللا عز وجل على نبّيه؛ وحىت يعّّب عن 

 :، وهي على الشكل التايل(يا من)اندهاشه برزت يف أدائه نوع النغمة الصاعدة يف املقطع 
 

ع والثالثني؛ وهذا بعد ما أكد الثغري ثبوت صدر البيت الراب (لك يا رسول هللا كل داللة:) يف قوله. ب
 :يف قوله( 33-32-31)املعجزات الربانية للرسول صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة أبيات قبلها 

 وانشق بدر األف          ق وهو متمم ** لك رّد قرص الشمس بعد غروهبا 
     ار رومشوقا كما حنت عش          ** لك جّن جدع النخل إذا ف       ارقته
 1لوالك يفص  ح باخلطاب ويفهم ** لك أنط     ق هللا اجلماد ومل يك       ن

مث يأيت ببيت يقّر فيه ثبوت ما أورده يف األبيات السابقة، وذلك على وجه اإلقرار والتسليم، وهنا يظهر 
م واإلقرار، وفيها من االنفعال ما الشاعر يف أدائه الصويت املشتمل على نوع  النغمة الصاعدة ليعّّب عن ذلك التسلي

 :وهذا يف قوله ،(يا رسول هللا)جيعله يزيد من وترية اإلشادة هبا التعظيم 
 2مل تب    ق من ش      ّك مل       ن يتوهم ** لك يا رس      ول هللا ك       ّل دالل         ة

 
 
 

األربعني، وهنا وبعد أن أهنى من مدح صدر البيت السابع و  ...(يا خامت الرسل الكرام:)يف قوله. ج
يا خامت )املصطفى ومدحه ال ينتهي، نادى الشاعر بنغمة صاعدة جاءت على مستوى أداة النداء واملنادى 

 :، وفيها من اإلقرار العظمة، وهي على هذا الشكل(الرسل
                                                           

 .126ص  تنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان،حممد بن عبد هللا ال  -1
 .126ص  ،املصدر نفسه  -2

 لك يا رسول هللا   
 نغمة صاعدة    

 

 يا من   
 نغمة صاعدة
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ذا احلب وسيلة للتقرب منه، وإن الغاية من هذا النداء أن يقّر الثغري حبّبه للنيب، وأنه ال ميلك سوى ه 

وكلمايت هذي شعرا هي يف عالك تنظم، خماطبا إيّاه إن واثق جباهه ومتمسك بعراه اليّبحها وال حييد عنها أبدا، 
وهنا تظهر عالمات التقصري من الشاعر ويتوجه ملخاطبة نفسه بان ترحع جلادة الطريق فالشيب الح ومحام املنية 

 .  يلوح وحيوم
يف صدر البيت الثالث والستني ففيه داللة على انتقال الشاعر من  (يا أيّها امللك التقي)له أما يف قو . د

املديح النبوي إىل املدح السلطان موظفا النداء ليخاطب به أبا محو موسى الزياين، فهاته النقلة من موضوع آلخر 
لطان واجلمهور أين بذلك توجهت ملدح احتاجت منه أن يزيد من الوترية النغمية يف ندائه حىت يلفت انتباه الس

السلطان واإلشادة بكل إجنازاته يف خدمة الدين واالهتمام باملولد النبوي الشريف واالستعداد له والتحضري دائما 
 .واإللقاء يقتضي ذلك ،(يا أيها امللك)ويف كل موسم وعلى مدار ثالثني سنة، فجاء نوع النغمة هنا صاعدة يف 

 
 
 

لصور يظهر الشاعر بأدائه النغمي جسب السياق كما رأينا؛ فالنغمة الصاعدة تدل على ويف كل هاته ا
أحوال نفسه املنفعلة اجتاه احلّب النبوي والوقوف أمام حضرته مادحا إياه؛ إذ مالمح العظمة بادية واالندهاش 

 .قفهواالشادة، السيما يف إثباته لشوقه وحنينه فإنه وقف موقفا املؤكد واملصمم على موا
والنغمة الصاعدة يف سياق القسم تتطلب نشاطا فيزيولوجيا من أعضاء النطق يتولد عنه جهد عضلي  

يبذله الشاعر أو امللقي وهي تفوق كل املواضع ملا تتطلب من مضاعفة األداء، والدليل أنه أتى باملصدر الذي 
ّبز للعلن، باإلضافة إىل تردد املقسم به ينوب عن فعل القسم ليطلق به عنان الصوت ويعطيها أكّب طاقة نطقية ت

وتعدده الذي أتاح مساحة للصوت تعّب عن مشاعر الشوق، والنغمة الصاعدة يف هذا املقام تتناسب واجلمل 
اإلنشائية اليت تعني على مواقف اإلصرار واحلماسة والتأكيد والتفخيم والتعظيم واالفتخار، ولذاك ناسب اجلملة 

 .   وتناسبها مع هذا النوع من النغمات القسمية انفجار الصوت
 (Length)الطول. ج  

هو من العناصر األدائية اليت تدل على املواقف وتعّب عن املشاعر واألحاسيس واألفكار من خالل الزيادة 
على الطول الطبيعي للفونيم، وهو ان حتّس األذن وتدرك زمن الصوت ما إن كان طويال أو قصري وما درجة الكم 

ين بينهما؛ ألنه كلما زاد الكم الزمين زاد طوله واالحساس به والعكس، وله عالقة بالنّب على اعتبار أن املقطع الزم
 .املنبور نّبا طوليا يزداد فيه الكم الزمين، وبالتايل يزداد طول زمن نطق الصوت

 يا خامت الرسل الكرام   
 نغمة صاعدة      

 

 ي   ا أيّ      ها امللك   
 نغمة صاعدة    
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رف ما إن كان الذي يعتّب معيار به حتدد درجة الطول يف نطق احل (Duration)أما عن الكم الزمين 
الزمن »زمنا طبيعيا أو يتجاوزه بغرض التعبري عن االنفعاالت املواقف، فهو عنصر مهم بالنسبة للطول ألنه هو 

، أي أنه الزمن الفعلي لألصوات اللغوية 1«املستنفذ يف نطق الصوت الكالمي مقدرا ذلك بأجزاء من من الثانية
 .املنطوقة وانطالقا منه تتحدد صورة الطول

وسيلة حتت يد املتكلم يعّب هبا عن عواطفه »طبعا ما دام للطول هاته امليزة يف األداء الكالمي فهو و  
بغرض التأكيد لبعض أجزاء الكالم وإلبراز املقاطع املنبورة يف الكالم، مادام مرتبط بالكم الزمين فإن له  2«ومواقفه

 .يئا أو سريعاعالقة يتزمني املقطع؛ إذ يتحدد الطول إذا كان التزمني بط
وعالماته يف املولدية النبوية تظهر حني حتولت صيغة الضمري من ضمري الغائب املفرد إىل ضمري املخاطب 
املفرد، وكالمها ضمريان يعودان على شخص النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا حني كان الشاعر ميدح النيب ويثبت 

-28-27)عد أن سرد ما حدث حلظات مولده الشريف يف األبيات معجزاته اليت أنزهلا هللا سبحانه آية لنبوته؛ فب
 :موظفا ضمري الغائب، وهذا ما جاء يف قول( 23

 نار لف       ارس مل ت                          زل تتضرم ** مل               ا بدت أنوار مول                ده خبت
 وغ              دت به شرفات         ه تته            دم **  ائهوتضعضع اإليوان من أرج                       

 3واجلّن بالشهب الثواقب تُ        رجم ** وتساقطت أصنام مكة رهب                      ة
موظفا ضمري املخاطب، وهو ( 31)مث يقّر الشاعر أن للنيب آيات ومعجزات قبل الوالدة وبعدها يف البيت 

الشريفة مناديا، وكأن الرسول صلى هللا عليه وسلم حاضرا يف االحتفال باملولد النبوي الشريف  خياطب حضرته
 :الشريف، وهذا يف قوله

 4آيات إرشاد ملن يتوس        م ** يا من له قبل الوالدة وبع      ده
، (34-33-32-31)وعقب هذا االنتقال واصل سرده لألحداث املرتبطة مبعجزات النيب يف األبيات 

 :موجها اخلطاب للنيب، وهذا يف قوله
 وانشق بدر األف          ق وهو متمم ** لك رّد قرص الشمس بعد غروهبا 
 شوقا كما حنت عش             ار روم ** لك جّن جدع النخل إذا ف       ارقته
 لوالك يفص  ح باخلطاب ويفهم ** لك أنط     ق هللا اجلماد ومل يك       ن

 5مل تب    ق من ش      ّك مل       ن يتوهم ** يا رس      ول هللا ك       ّل دالل         ةلك 

                                                           
  .140عبد هللا ربيع حممود، علم الصوتيات، ص. د عبد العزيز أمحد عالم، د -1
  .146املرجع نفسه، ص -2
  .126، 121سان، صحممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلم -3
  .126املصدر نفسه، ص -4
 .126ص  ، حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان -5
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ويف هذا الوضع حيتاج ألدوات توكيدية تعني على إقرار وثبوت هاته املعجزات فلجأ خلاصية التكرار مرّددا  
يت تعود على شخص النيب لثبوت ما شبه اجلملة املتكونة من حرف اجلر الذي يدل على امللكية وكاف اخلطاب ال

، وهذا ما احتاج (لك)جاء بعد هاته الصيغة للنيب رّد قرص الشمس وانشقاق القمر وحنني اجلذع وإنطاق اجلماد 
 .معه تفعيل األداء الصويت حىت تّبز غايات ومقاصد الشاعر يف ثبوت املعجزة

خاطب املفرد هلا تؤدي إىل معىن التفرد بتلك فداللة امللكية اليت حيملها معىن حرف اجلر واسناد ضمري امل
املعجزات ويف إجرائها النطقي حتتاج إىل العنصر األدائي املتمثل يف الطول، مبعىن أن تنطق بزمن يتجاوز زمن نطق 
أصواهتا احلقيقي، وحيدث ذلك مبد الصوت باملقطع األول وإطالته، وال يّبز ذلك إال مبساعدة عنصر أدائي آخر 

يا رسول )على مستوى املقطع ( 34) ألن املقطع الذي حيدث فيه الطول يكون منبورا، وهذا يف البيتوهو النّب
 (  ياخامت الرسل)عنداملقطع ( 47)، ويرد كذلك يف البيت (هللا

 (.ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح ح=يا خامت( )ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح ح= رسول /يا )   
( يا رسول)، وبالضبظ يف (يا خامت الرسل)، واملقطع (رسول هللايا )فتظهر الزيادة يف الطول الزمين للمقطع 

 (.يا خامت)، ونّب األلف يف (رسول ي     ا)، وذلك بالزيادة يف نّب األلف ونّب الواو يف (يا خامت)و
ويظهر الطول أيضا يف مد الصوت باملقطع األول، وإطالته حتدث أيضا على مستوى ضمري املخاطب املفرد 

 :، وذلك يف قوله(33-38-37-34-32)كرره يف األبيات، وهو ي(أنت)
 
 
 

وبالضبظ النون الساكنة فيزاد يف طول زمن نطق النون ( أنت)وى املقطع األول فالطول يظهر على مست
للتعبري عن انفعاالت ومواقف يريد الشاعر أن يثبتها للنيب صلى هللا عليه وسلم، وفيها يعّب على تأكيد ثبوت 

بشكل مباشر وأكثر  صفات الرأفة والشفاعة والتشريع وتبليغ احلكمة ومعجزة نبع املاء من كفه الشريفة وإثباهتا
يوحي باحلضور املباشر واألقرب، وحتليله ( أنت)؛ ألن ضمري املخاطب (لك)قربا من الصيغة اخلطابية األوىل

 (.ص ح= تَ / ص ح ص= أْن )املقطعي هو 
وما يالحظ أن هاته الصفات فيها ما هو يف زمن حضرته وفيها ما يثبته له يوم احلساب مثل الشفاعة  

مبوجب حضرته املشرفة يروى التقي املسلم باملاء العذب من الكوثر هناك يف اجلنان، وهذا ما عّّب والرأفة بأمته و 
، (ص ح ح= أن)؛ فيحدث الطول يف مد الصوت على مستوى املقطع(ص ح/ص ح ح= أنت )عنه املقطع 

                                                           
 .126املصدر نفسه ص  -1

 يوم القيامة أهنا بك ترح                    م ** أنت الرؤوف بأم           ة بّش                          رهتا 
 يرجو شفاعتك املسيء اجمل      رم ** أنت امل       رفع واملشف    ع يف غ                 د

 يروي بكوثره التقي املسل                م  ** غ مشرع احلوض الذيأنت املسو 
 بينت فيه م   ا حيّل وحي                         رم ** أنت املبل       غ حكمة الذك      ر الذي
 1حىت تروى اجليش وهو عرمرم ** أنت الذي نبع الزالل بكف                    ه
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الشاعر هلاته اخلاصية  وهو إرتكاز ينم على اإلقرار واإلثبات والتسليم مبكانة الرسول وعظمته يف حياتنا، وتوظيف
األدائية تدل على مشاعر التبجيل واحلّب النبوي وكذلك إقرار العظمة، وقد تكرر تأكيذ ذلك هذا قي مخسة 

 .مقاطع طولية يّبزه الكم الزمين الذي يشعرنا بالفارق بني النطق الطبيعي أو الزائد عليه
      

 
 
 
 ( Tempo)التزمني. د

ذا العنصر يف درجة سرعة النطق بالصوت، وقد تكون كذلك حسب املواقف تتجسد املالمح األدائية هل
والظروف اليت متر باملتكلم أثناء التلفظ، وحتدد الدرجة هنا حسب املواقف ومن فن إىل فن آخر؛ فالسرعة يف مقام 

متوسطة أو  اإلخبار ليست هي يف مقام التأكيد وإثبات أمهية ما عندك من أفكار، وتكون هاته السرعة سريعة أو
 .بطيئة

من التزمني يف نطق العربية "وإن أول من مساه هبذا املصطلح يف العربية الدكتور عبد العزيز عالم يف دراسته 
سواء أ كان  1«السرعة اليت يتخذها املتكلم وحيّسها الّسامع حنو الكالم املنطوق »، وهو يعرفها على أهنا"الفصحى

داء الكالمي، وختضع للدقة وإىل األجهزة اخلاصة يف حتديد تزمني هاته يف كلمة أم مجلة وغريها من صور األ
السرعة، وحيدث على مستوى اجملامع الكالمية؛ فتتجسد مالحمه يف اجلمل والعبارات، وهذا هو وجه الفرق بينه 

 .اجلملة وبني الطول؛ ألن الطول هو الوحدة الصغرى للتزمني، ويقع على املقطع بينما يقع التزمني على مستوى
فالتزمني يعكس طبيعة األفكار املتحدث عنها واملشاعر اليت حيسها املتكلم؛ فالسرعة يف حلظات الفرحة 
والسرور أسرع وهي يف حالة احلزن أبطأ، ويف مواقف احلماسة تتضاعف السرعة وهكذا، ولذلك جتد له ارتباط 

سب اإلحساس والعواطف ألنه يعتّب الكم الزمين باملعاين وبالوحدات اإليقاعية اليت تعمل على تنظيم الكالم ح
املستنفذ يف النطق ككمية زمنية تتحدد حسب مقتضى احلال بغض النظر عن احلركات واملقاطع وإىل الصوت يف 

 .حّد ذاته
وفعال جند ذلك يتجسد مع الثغري وهو يعكس تلك األحاسيس واملشاعر اليت يعّب عنها وهو يعظم 

يه وسلم أثناء مدحه للنيب يف مولديته النبوية، ومن مظاهر التزمني سرعة أوببطء شخص الرسول صلى هللا عل
 (.22-21)التلفظ مستشعرا السرعة يف الكالم، ما جاء يف متهيده ملدح النيب واستهالله يف األبيات

هناك ففي هذين البيتني تكون وترية التلفظ بطيئة بزمني بطيء للداللة على مشاعر الشوق وحرقة الّبعاد  
عند أرض الرسول صلى هللا عليه وسلم، أرض يصعب املسري إليها ال سيما مع أهل املغاربة، وتشعر بذلك أكثر 
بعدما وقف تلك الوقفة القسمية يؤكد فيها أمل الشوق، هنا يوّد لالستزادة من احلديث عن تلك الديار أنه حديث 
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غىن يتيم ال ميكن أن يسلو عن هواه متيم، وهذا ما جاء ال ميل منه يسأل هل هناك سبيل للسري إىل جند وهتامة م
 :به بتزمني بطيء يف قوله

 مغىن به ألويل السع              ادة مغنم ** هل من سبيل للسري حىت أرى  
 1قل كيف يسلو عن هواها متيم ** مغىن يتيم كل س                             ال حسنه

 
 

اله وصفاته، وقف الثغري عند تلك املعجزات اليت ارتبطت أحداثها مع زمن وملا بدأ يف مدحه وذكر خص
مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم، ساردا إيّاه على حنو ما جاءت به السرية النبوية، وصورة املعجزة تتجسد حني 

رس وأصنام بدت عالمات والدة النيب تلوح يف األفق وأنوار مولده ترتاءى جاءت أحدات إيوان كسرى ونار فا
مكة والشياطني بالشهب متأثرة مبولد خري األنام إتّباعا وبسرعة حدث التضعضع وخبت نار فارس واألصنام 
تساقطت ورجم الشياطني، وهذا ما تطاب من الشاعر سرعة يف سرد هاته األجداث وإلقائها للجمهور فأعمل 

 :  اث، وتأمل ذلك يف قولهالتزمني السريع كأداء صويت للتعبري عن حقيقة وقوع هاته األحد
 نار لف       ارس مل ت                          زل تتضرم ** مل               ا بدت أنوار مول                ده خبت
 وغ              دت به شرفات         ه تته            دم ** وتضعضع اإليوان من أرج                        ائه

 2واجلّن بالشهب الثواقب تُ        رجم ** أصنام مكة رهب                      ة وتساقطت
 
 
 

ويف إطار املديح النبوي وقف الشاعر عند حادثة اإلسراء واملعراج لبث اليقني والثبات يف روع النيب الكرمي، 
ي به هناك يف ، معّّبا عن التشريف اإلهلي الذي حظ(44-43-42-41-41)وهذا ما جاء يف األبيات

الّسموات الّسبع ولعظم املعجزة اليت خّصها هللا سبحانه وتعاىل لنبينا الكرمي، وللتعبري عن جالل املوقف تؤدى 
هاته األبيات بتزمني بطيء يتمثل يف سرده للوقائع بشكل يتحسس فيه اجلمهور مدى كّب املعجزة وكيف مّرت 

( حىت)يف كل حمطة كان الرسول يقف عندها، واستعماله حلرف اجلر أحداثها بوترية بطيئة حيتاج فيها إىل التدبر 
 .ليدل على التدرج يف األحداث اليت عرفت هبا حادثة اإلسراء واملعراج

وهذا يعّب فيه عن املوقف الّسماوي املهيب ليضع الشاعر املتلقي يف موقف عظيم ميثل له فيه مسة الوقار،  
د االحتفايل واستشعاره من طرف الشاعر للحضور والتسامي مبشاعره لتصور وحماولة إضفاء مقام اجللل على املشه

احلدث وإدراك مدى القداسة النبوية ومنحها املنزلة املثلى اليت تستحق وإنزاهلا احلظوة اليت تناسب املقام عليه 
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 تزمني بطـــــــــيء أداء صويت االشتياق ألرض احلبيب

 تزمني سريع عالمات وآيات املولد
 

 الباطل يف حضور احلق احّماءالغرض من ذلك 
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 مثل هذا املقام الصالة والسالم، والبأس أن نأيت هباته األبيات حىت نتبني مصّوغات إعمال التزمني البطيء يف
 :واملوقف، إذ يقول الشاعر

 أمالكها ط                را عليك تسل                   م ** أسريت للّسبع الطب              اق ف         أقبلت 
 صلت وأنت أم     امها املتق                    دم ** وتّبّكت بصالتك األرس                     ال إذ 

 بك للعلى ذاك املق            ام األعظم ** فعت لك احلجب العظيمة فاعتلىر 
 يف اللوح حمفوظا ختّط وترس              م ** حىت مسعت ص   ريف أقالم مب                       ا

 
 

 (Pauses)الوقفات. ه
دائي يّبز يف السلسلة الزمنية للكالم وحيتاج هلا يف التعبري عن الدالالت املتنوعة اليت يصرح املتكلم كعنصر أ

املنطوق بفرتات من الصمت اثناء التلفظ وحسب السياق واملعىن، وهلا غاياهتا األدائية تعني املتكلم أن ينقل 
تأكيدا لفكرة معينة وأن يرسم أو خيطط للفكرة التالية هلا، وان يصنع مواقف من التوتر جسمانية »للمستمع 

ائل اليت هبا يتم تقسيم الكالم إىل جمموعات معنوية ووحدات إيقاعية حسب احلالة ، وهي من الوس1«ونفسية
 .النفسية للمتكلم وإشراكه املستمع ووضعه يف جّوها

كما أن الوقفة تتحدد حسب الكم الزمين فكلما كان زمن النطق بطيئا كانت الوقفة أطول والعكس   
إذا كثر الوقف كان هناك بطء يف النطق، وإذا قلت كانت بالنسبة للسرعة، وهي بدورها تؤثر على التزمني، ف

السرعة يف التزمني أسرع، أما إذا تعلق األمر بإثارة األحاسيس واملشاعر من طرف املتكلم للّسامع فإن الوقفة تطيل 
زمنها وميكن تقصريه حسب املقتضى، وهذا ماجتسد بشكل واضح يف عجز البيت األول من املولدية النبوية مع 

ثغري؛ فهناك وقفة  يف قوله بعد أن أخّب أن سّر احملبة بالدموع يرتجم ألن الّدمع إن تسأل فصيح أعجم، وهذا ال
 : يف قوله

نافية لكالم جاء يف البداية خيّب أن ، هنا مجلة استئ"فالدمع إن تسأل فصيح أعجم"فنالحظ يف العجز
الّدمع هو سّر ما خيتلج يف النفس من حمبة وجدانية للنيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا ما يدل على استخدام 
الشاعر للغة اجلسد واالستعانة هبا كوسيط بينه وبني املتلقي للكشف والتعبري عن أسرار النفس البشرية وحاالهتا 

التعبري عنه أو البوح به مباشرة وإظهاره أمام اآلخرين، وقد انتقى الثغري لغة العيون والكلمات  النفسية مما ال ميكن
 .   اليت توحي إىل معانيها وتشرتك معها يف اجملال الداليل مثل اجلفون، وهو التعبري املناسب هلاته احملبة
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 2فالدمع إن تسأل فصيح أعجم ** سّر احملبة بالّدم                 وع يرتج              م  

 تزمني بطـــــــــيء أداء صويت حادثة اإلسراء واملعراج
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سأل فصيح أعجم، وكأنه ينتظر فالدمع إن ت: مث يستأنف كالمه بصيغة شرطية خياطب فيه اجلمهور قائال
استفسارا من املتلقي عن أمر هاته الدموع وملا هي دون غريها؟ ويقول أنه حىت الّدمع وهو السبيل الوحيد 
لالفصاح، إنه يعجز عن حايل إذا ما أراد أن يعّب ويفصح؛ ألنه كذلك متأثر ملا حيدث من فراق وبعد؛ فهو فصيح 

لكالم، وليس الّدمع وحده عاجزا إمنا حال الشاعر كلها ولذلك فهو معتاد ولكنه أعجم ال يستطيع أن يعّب با
 :على كتمان اهلوى ولكن لغة احلفون تنم عن ذلك، وهذا يف قوله

 والصّب يصمت واهلوى يتكلم ** واحلال تنطق عن لسان صامت 
 جفن ينم بك         ل سّر يكت               م ** كم رمت كتمان اهلوى فوشى به
 1ملا جرى دمع                 ا ميازج             ه دم ** جفن حتامى ورده طري الك          رى 

فعلى مستوى هذا الشرط ظهرت الوقفة، وإنك لتشعر هبا يف حال القراءة واإللقاء بني مجلة الشرط وبني 
كالم بطيء، وهذا من مقتضيات فالدمع إن تسأل       فصيح أعجم، وهي وقفة طويلة ألن زمن نطق ال: جوابه

، فكان من شأن هاته (احلّب احملمدي)الّسياق الذي يدل على حزن الشاعر وأمله من جراء فراق األحبة وبالبعد 
 . الوقفة أن تدفع الشاعر ليفصح أكثر ويفجر تلك املشاعر انبجاسا يف كل املولدية إىل آخر بيت فيها

ة كانت حتتاج منه أن تكون بدايته بطيئة، وكنا قد فسرنا سابقا الدافع وهبذا نفسر بداية الشاعر؛ فهاته الوقف
الذي جعله يستهل مولديته حبرف مهموس مع أن موقفه اإللقائي أمام اجلمهور والسلطان يف مشهد احتفايل 

البطيئة حيتاج منه إىل اجلهر والّبوز أكثر خاصة وأن هناك منافسيه من شعراء املولدية اآلخرين، فهاته البداية 
 .تستحضر التزمني البطيء

إن ما يناسب بدء الكالم يف املولدية النبوية الشريفة سرعة أبطأ، وهو ماجنده يف األبيات األوىل، وذلك  
جلالل املوقف وما ينبغي أن يكون عليه من وقار بعد أن أهنى األمري السلطان كالمه مث توجيه الكلمة للشاعر 

، وهذا لربط األداء الصويت باخللفية ...(سّر احملبة:)جاء بطيئا، وذلك يف قوله الثغري؛ فاملالحظ أن الكالم 
الداللية املرادة؛ ألن يف األبيات األربعة األوىل تلخيصا لكل أحوال ومشاعر الثغري، وهي جماميع الكالم لكل 

 .   القصيدة تفصح عن األحوال الذاتية واحلّب احملمدي
داللة انفعالية " فالدمع إن تسأل       فصيح أعجم"وبني فصيح يف العجز ولذلك يعطي للوقفة بني تسأل 

وشعورية وتنبيهية هي أن الشاعر أراد هلا أن تنوب عن سياق يكون فيه السائل واجمليب، ومن شأن الشيء املسؤول 
اخلي وما تطويه إذا أردت يا أيها املتلقي أن تعرف ما بد:" عنه أن يكون ذا قيمة بالنسبة للسائل، وكأنه يقول

نفسي من مشاعر فاسألين أجيبك؛ ألن هذا الذي سأجيبك عنه حيتاج منك إىل إبداء االهتمام الشديد به والولع 
، فكأن هذا تنبيه للمتلقي وهو يهيئه إىل أن يقبل مبجاميع نفسه وبكل قلبه وعقله مرتقبا ما سيأيت من "مبعرفته

يظهر يف األبيات اليت تلي عجز البيت األول من القصيدة املذكورة  إخبار وبث للمشاعر من قبل الشاعر، وهو ما
 .   أعاله
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 تناسق الرتاكيب النحوية والبالغية يف املولدية الثغرية: املستوى الرتكييب: ثانيا
 :الرتاكيب النحوية -1

عبري عنه ومنه يعّب وتتابع مجالية اخلطاب األديب من مستوى ملستوى حيث لكلٍّّ دوره يف تكشف الثاين والت
الوحدة اللغوية يف »عن أمهيته يف اجلملة، وهذا ما يعّب عنه املستوى الرتكييب للنص املتمثل يف اجلملة اليت تعتّب

، فبعد الوقوف على املستوى الصويت وماله من أمهية يف إلقاء املولدية، كذلك الرتاكيب تسهم يف 1«عملية التواصل
اء يف تفاعل اجلمهور املتلقي مع الشاعر وتوصيل مشاعره وأحاسيسه جتاه املوضوع جتسيم املعاين مساعدة اإللق

 .املعّّب عنه
وطبعا للمنهج األسلويب قولته يف تكشف املقومات اللغوية لكل نص أديب كان والبحث يف الرتاكيب  

ملة الفعلية، ومهمته يف الكشف الشعرية من خالل األمناط املتنوعة لصور اجلملة العربية بنوعيها اجلملة االمسية واجل
عن مجال البىن الرتكيبية يف التفرقة بني البؤرة النحوية والبؤرة اخلطابية يف هذا املستوى من القراءة األسلوبية ألن 
األوىل تتحدد من مواقعها يف اجلمل من حيث قابليتها للقعيد، والثانية مقصدية متعلقة بنوايا املتكلم واملتلقي 

اكيب اليت تؤدي معاين القصيدة ومجاليتها وهذا ما خيلق تناغم هاته البىن مع باقي العناصر املشكلة تتجسد يف الرت 
 .جلمالية النص الفنية

بنية نفسية وسياقا عاما وراء أي خطاب لغوي، ولكن هناك أحواال نفسية »فإن ألّي خطاب أديب كان 
، وهذا ما يضمن 2«يتشكل حبسب تلك األحوال ضمن ذلك املقام النفسي العام، ولذلك فإن اخلطاب الشعري

اشرتاك املبدع واملتلقي يف دائرة اإلبداع والتفاعل يف فعل االستجابة اجلمالية، وهذا ما طمح له الثغري وهو يسعى 
بكل جهد فين مسخر هلاته االستجابة السيما واألمر متعلق مبدح احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم 

 .ن أيب محو موسى الزياين هذا من جهة أّن هذا التسخري الفين مصاغ للعلن اجلمهور املتلقيواإلشادة بالسلطا
ولذلك جتد تعدد صور البىن الرتكيبية حبسب مقتضى املعىن مع السياق وما حيتاجه الشاعر عّب ثالث 

حلاضر أثناء حمطات لكل واجد منها طابع صياغي أراد الشاعر أن يعّب فيه عن مشاعره لينقلها للمتلقي ا
وهذا ما سيظهر يف  3«فرتاص الكلمات ومواقعها ونسجها أو بتعبري أعم نظمها له داللة سيميائية ال تنكر»إلقائه؛

 .  قراءتنا ألحوال اجلمل وصورها ودالالت توظيفها وكذا ظاهرة التوازي وتشاكل الصيغ ومتاثلها
 
 
 

                                                           
، (د،ط)صائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين، دراسة صوتية تركيبية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، حممد كراكيب، خ. د -1

  .161، ص6001
  . 21، 20، ص(اسرتاتيجية التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري. د -2
  .21املرجع نفسه،  -3
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 ريبني اجلمل االمسية واجلمل الفعلية يف مولدية الثغ. أ
لقد اجتهد علماء اللغة يف وضع املعامل األوىل للجملة، وهذا يف تناوالهتم لعناصرها ومما ترتكب منه؛ 

، وهذا رأي ابن هشام، وأما شرح ابن 1«"...زيد قائم"واملبتدأ واخلّبك   " قام زيد"عبارة عن الفعل وفاعله ك   »فهي
ارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه، اعلم أن الكالم عند النحويني عب»يعيش للمفضل فقولته 

، وقد سار العلماء اللغويون مذاهب وهو حيددون مفاهيم 2«"...قام بكر"و" زيد أخوك"، حنو "اجلملة"ويسمى
اجلملة، طرح قضية الفرق بني الكالم واجلملة، وحىت فيما خيص تصنيفاهتا كذلك فقد ذهبوا مذاهبا وشعبا، فمنهم 

وعني فعلية وامسية، واآلخر من صنفها على أساس وظيفي يرى أن اجلملة امسية وفعلية وظرفية من قسم اجلملة إىل ن
 .والثالث يضيف إىل تلك اجلمل الثالث اليت ذكرها التقسيم الثاين اجلملة الشرطية

واعتّبها البحث اللغوي احلديث أصغر الوحدات الكالمية اليت تتضمن فائدة وهلا وظائفها التواصلية؛ 
، مث هي ...الصورة اللفظية الصغرى للكالم املفيد يف أية لغة من اللغات، وهي املركب الذي يبني املتكلم به»فهي

، وتقسم إىل عناصر أساسية وهي املسند واملسند 3«الوسيلة اليت تنقل ما جال يف ذهن املتكلم إىل ذهن السامع
ختالف يف تصنيف اجلمل الدراسات احلديثة، فهناك من إليه والعالقة اإلسنادية اليت هبا يتم املعىن، وقد طال اال

ينطلق من الداللة يراها مجلة خّبية وإنشائية، ومن اعتمد معيار الرتكيب اإلسنادي وغريهم جعلها يف اجلملة 
 .االمسية والفعلية والوصفية

ة لغوية منطوقة بني»ويف دراسته خلصائص اخلطاب الشعري فإن الدكتور حممد كراكيب ينظر للجملة على أهنا 
أو مكتوبة بسيطة أو مركبة، مشتملة على معىن تام أو غري تام كما أهنا شكل اجتماعي حضاري وظيفتها األصلية 

، وسواء كوهنا مجلة أو كالم فإن العّبة يف أهنا وحدة لغوية تقوم على القواعد اللغوية، وكذلك 4«التعبري والتبليغ
ت دالالت يقتضيها السياق، أما بالنسبة للتقسيم وتصنيف اجلملة، وبغض تؤدي إىل وظيفة تبليغية وإخبارية ذا

النظر عن كل تلك التقسيمات فإنه يتعني كل ذلك وفق االستعماالت اللغوية للجملة وحسب ما تقتضيه 
 . وغريها...السياقات من مجل امسية وفعلية وموصولية والقسمية والندائية والشرطية

ء باجلمل الفعلية واالمسية وما هلا من دالالت مث ننتقل إىل حال اجلمل األخرى يف وحتملنا الدراسة على البد
املولدية حسب ما يقتضيه مقام االشتياق واملدحني ومتطلبات اإللقاء أمام اجلمهور املتلقني، وكيف استعمل هاته 

، %23.47مجلة بنسبة( 73)اجلمل، ومن خالل لغة األرقام تبني استعمال الشاعر للجمل االمسية سبعة وثالثون
 .%44.32مجلة بنسبة ( 43)وقد فاق استعماله للجمل الفعلية ب  ثالثة وستني 

                                                           
بريوت،  -، املكتبة العصرية، صيدا(6)حممد حمىي الدين عبد احلميد، ج: ب عن كتب األعاريب، تحابن عبد هللا بن هشام األنصاري، مغين اللبي -1
  .411م، ص1111-ه1411، (د،ط)
 -ه1462، (1)، دار الكتب العلمية،، بريوت لبنان، ط(1)إميل بديع يعقوب، ج: أبو البقاء يعيش املوصلي، شرح املفضل للزخمشري، تح  -2

 .26م، ص6001
  .11م، ص1102 -ه1402، (6)لبنان، ط-هدي املخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب، بريوت م. د -3
 .110حممد كراكيب، خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين، ص. د  -4
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وهو ما له تفسري بالنسبة للداللة بني توظيف اجلمل الفعلية و اجلمل االمسية، سيما وأن البداية جاءت  
ق منها الدراسات اخلاصة بالنحو العريب املسلمة اليت تنطل»، و..."سّر احملبة:"امسية يف مولدية الثغري، وهو يقول
، وإذا حدث تشويش يف الرتب على مستوى الرتاكيب فإن هناك نتائج 1«...هي أن اجلملة العربية تبتدئ بالفعل
 .معنوية داللية وتداولية يقتضيها املقام

، ولكن إذا ما جاء فالبدء بالفعل يف أي مجلة يعتّب تركيبا جاء على أصله حمايدا ال يتضمن أّي إحياء تداويل
االسم يف مقدمة اإلسناد فإن الرتكيز يقع عليه دون سواه من األمساء املتبادرة يف ذهن املخاطب اليت يشرك يف 
معرفتها مع املتكلم، والسّر هنا بالنسبة للمحبة يدل على أن ما يعتلج يف نفسه مكنون وال يفصح عنه إال بالدموع 

الذي يدل على أنه ال ميكن أن يعّب عن هاته احملبة إال بالدمع، وألمهية الوسيلة  فهي الكفيلة برتمجته، وهو األمر
، وإن جئت للّدمع فرتاه فصيحا مرة أو أعجما، وأما احلال "يرتجم"، قّدم على الفعل "الدموع"املعّب عنها وهي 

وأنه مهما بلغ به األمر فال فهي تنطق وهي صامتة،وهذا داللة على أن الشاعر ال يستطيع أن يعّب عن هاته احملبة 
 .ميكن للكلمات أن تعّب عن ذلك 
على أساس أنه العنصر الذي حدث من خالله االنطالق يف التعبري " سر احملبة"فالرتكيز يصب على عنصر 

عن املشاعر، هلذا املنحى مفاهيم إجرائية عرفت قدميا بالتأخري والتقدمي ويف احلديث مصطلحات منها مصطلح 
" سر احملبة باحملبة يرتجم"؛ ففي ((Dislocationأو االنفصال( Comment)أو التعليق) (Topicالبؤرة  

 التعليق، بالدموع يرتجم بؤرة" سّر احملبة"أن 
 

   
 
 
 
 

فتشويش الرتبة جسد لنا بؤرة احلدث املراد اإلفصاح عنه للمتلقي وهو ما يتعلق بالبؤرة اخلطابية اليت حتدث 
ا تقتضيه جتربته الشعرية والسياق؛ وإذا ما توقفنا عند البؤرة النحوية فإهنا تكون بشكلها بأمر من املبدع حسب م

، ولكن الثغري ختري صيغته األسلوبية منزاحا "يرتجم سّر احملبة بالدموع " احملايد املألوف والعادي الطبيعي، وهو
 .ومنحرفا عن البؤرة النحوية لينتقل بذلك إىل البؤرة اخلطابية

ه االنزحيي هذا مّبرات أوهلا أن اإلفصاح عن مشاعره هاته جاء بعد إلقاء السلطان أيب محو موسى ولفعل 
الزياين، ولتفادي الرتابة يف األنساق وتكرارها استهلها استهالال تركيبيا خمالفا فبدايته هاته مناسبة ألن السلطان بدأ 

:" داية وحتتاج إىل استجالب االنتباه فكانت البداية قوةمولديته باجلملة الفعلية ألن املقام اقتضى ذلك ألهنا الب
                                                           

  .21، (اسرتاتيجية التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري. د -1

 ةـــــــــّر احملبـــــــس ؤرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 التعليــــــــــــــــــــــــــــق بالدموع يرتجم

 تشويش الرتبة ومتكني الفكرة لدى املتلقي



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
738 

، وليس أّي بداية فعلية كانت إمنا وظف هلا فعل األمر وغرضه يف ذلك لفت االنتباه "قفا بني أرجاء القباب وباحليّ 
مرئ وحىت ال يتهم ببداية مؤلوفة نزع إىل استعارة لفظ فعل الوقوف على األطالل مع قطبها يف الشعر اجلاهلي ا

 .القيس ؛ فالبؤرة توقفت عند الوقوف ال على الطالل إمنا على ديار رسول النام علي صلوات ريب
ولذلك فإن من الطبيعي بداية الثغري هباته اخلطة اليت أفردت بدايتها باجلملة االمسية فبعدما أفسح له طريق 

حترى فيها مقتضى احلال أنه يلقي أمام حضرة اإللقاء السلطان استلم مهمة االمترارية اإللقائية على طريقته اليت 
وكليهما ينتظر اجلديد شعبية املكان السلطان وال ننسى ضغط اجلو االحتفايل والكم الغفري من اجلمهور احلضور 

أمام تكرار الصورة املعروف هبا املولديات النبوية فإن الشاعر يف هاته احلالة البد أن يعوض منطية الصورة جبمالية 
 متفاديا كل تكرار؛ فاجلنس األديب اخلاص باملولديات معروف ومل يتغري ومادام ويف كل عام حيتفل باملولد التعبري

 .النبوي الشريف فإنه يتعني على الشاعر امللقي أن يغري من شأن صيغه وصوره وحىت طريقة إلقائه
ذي عاشه وجتربته الشعرية ولذلك قد جاءت بدايته مناسبة للتواصل اإللقائي ومقتضى احلال واملقام ال 

واإللقائية يف تلك اللحظة االحتفالية أمام السلطان واجلمهور، وحىت يعوض البداية باجلمل الفعلية، بدأها  جبملة 
امسية على طريقته يعّّب فيها عن مدى اشتياقه وولعه ملن أحبهم هناك يف أراضي احلجاز والبقيع ومقام احلبيب 

 .    عّما بداخله من مكنون املصطفى فلم يستطع أن يفصح
 
 
 
 

     
فالسبق للجمل االمسية والغلبة كذلك لتوظيفها كما رأينا مع النسب سابقا؛ حيث فاقت اجلمل االمسية 
اجلمل الفعلية يف استعمال الشاعر، وطبعا لكل إقبال على تركيب حنوي دالالته وتفسريه األسلويب ، وهنا نطرح 

 .جملة االمسية، وما مكانة اجلمل الفعلية يف مولدية الثغري؟ والداللة من كل ذلكمل كانت الغلبة لل: اإلشكال
لقد صرح هبا البالغيون قدميا أن اجلملة االمسية دائما تفيد الثبات واالستقرار، أما اجلملة الفعلية فأصل 

شيء يف املاضي، وضعها يدل على االستمرار واحلدوث فإن كان الفعل ماضيا فقد دّل على حصول احلدث أو ال
وإن دّل على بدئت بفعل مضارع فإن احلدث يف احلاضر أو املستقبل، وميكن للجملة االمسية أن تتجاوز حكم 
الثبات وخترج عن أصلها فتدل على التجدد هذا إذا كان خّبها مجلة فعلية أو وجدت قرينة تدل على حدوث 

 .الفعل وجتدده وكان خّبها مفردا أو مجلة امسية
ت هو للجمل االمسية وتفيد بأصل وضعها يف ثبوت شيء لشيء، وهذا ما يفهم منها  فقط دون فالثبا

اإلفادة باحلدوث واالستمرارية، ولكن يكتنفها من القرائن والدالالت اليت جتعلها تتجاوز مفهوم الثبات إىل الدوام 
ية الوصفية تعتّب قرينة خترج اجلملة عن واالستمرار، ويكثر هذا حني يكون معرض احلديث املدح والذم، فهاته الثنائ

 يرتجم سّر احملبة بالدموع البؤرة النحوية

 سّر احملبة بالدموع يرجم البؤرة اخلطابية

 تركيب حنوي عادي

 تركيب حنوي منحرف
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أصل وضعها الثابت، وأمهية القرين هاته تتؤكد حالة كان اخلّب مفردا أو مجلة امسية، أما إذا جاء اخلّب مجلة فعلية 
 . فتستغين عن القرائن وتتثبت جتددها من غري انقطاع، وميكن للجملة الفعلية أن حتتاج للقرائن

لب يف النص بني االمسية والفعلية، وإمنا نستفسر ونستقصي عن كيفية توظيف  فال نسأل عن أي اجلمل غ
كالمها يف النص، وكيف أنه وضع اسرتاتيجيته يف عدم التخلي عن أّي منهما بل عن مجاليتهما ومها متضمنتان يف 

عّب حمطاهتا الثالث بناء النص املولدي، وهنا سنبحث عن هاته االستعماالت ودالالهتا يف مولدية الثغري النبوية، 
 :اليت عرفت هبا، ومن خالل لغة األرقام وما تعّب عنه من دالالت، وذلك موضح يف اجلدول التايل

 جمموع حصيلة التوظيف مدح السلطان مدح الرسول املقدمة أنواع اجلمل
 %39.55 %31.59 %43.09 %24.30 اجلمل الفعلية

 %20.24 %54.10 %27.99 %32.27 اجلمل االمسية خّبها مفرد
مجلة / اجلملة االمسية خ

 فعلية 
37.20% 14.99% 79% 32.95% 

 دول يبني توظيف الشاعر للجملج
ومما جتدر اإلشارة إليه أن هاته النسب ختّص اجلمل الفعلية الكّبى واجلمل االمسية املتعلقة باخلّب على 

ليه وسلم أنه مصّر على أن يبقي مولديته اختالف صورته، وما يالحظ على الشاعر يف مدحه للرسول صلى هللا ع
 .صاحلة لكّل زمان ومكان، وهذا طبعا ما دام األمر متعلق حبضرة النيب

موضوعة على أصال إلفادة احلدوث يف زمن »رأينا أن اجلمل الفعلية تدل على االستمرار ال الثبات؛ فهي  
املتمثلة يف املدح أو الذم واملولدية يف مقام  1«ئن، وقد تفيد اجلملة الفعلية االستمرار التجديدي بالقرا...معني

؛ وهي %43.71املديح بطبيعة احلال؛ فكانت النسبة األكّب يف استخدام اجلمل الفعلية يف األبيات بنسبة 
للرسول صلى هللا عليه وسلم مادحة، والداللة أن صفاته وكل ما يتعلق حبضرته حي ال ميوت يف نفوس البشر، 

 .تذكري هبا يف مولد نبوي شريف حني حيتفل به لتذكري الناس وأخذهم للموعظةفكيف إذا كان ال
وألن هلا قداسة دينية متعلقة بسرية النيب، فإنه يتعني األخذ هبا فتحتاج هذا الكم من احليوية والنشاط يف  

يل وكأنه حاضر االستمرارية والتجدد يف نفوسنا هذا من جهة، وحىت استحضار الشاعر للنيب يف املشهد االحتفا
وهو حاضر يف حياتنا جيعل من اجلمل الفعلية تفرض وجودها من جهة أخراة وتفيد االستمرارية مادم األمر متعلق 

 .باملدح
ولكن هذا االستمرار فيه ثوابت البد على أي فرد من البشر أن يلتزم هبا ألهنا متعلقة بدينه احلنيف هذا من 

هللا به يف سريته من العظمة واملعجزات فإهنا قارة له دون غريه من البشر جهة، وما كان يتصف به النيب وحباه 

                                                           
  .41م، ص6001 -ه1410، (1)، دار النهضة العربية، بريوت لبنان، ط(علم املعاين)تيق، يف البالغة العربيةعبد العزيز ع. د -1
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والبد أن يستمر هذا احلكم على مدار األيام وإىل األبد، كما أن السردية حتتم على الشاعر وهو حيكي قصة مولد 
 .النيب عليه الصالة والسالم واملعجزات يف إطار املديح أنه يستعمل وبقوة اجلمل الفعلية

واجلملة االمسية تفيد »، %22.81ذلك جتده يوظف اجلمل االمسية خبّب مفرد يدل على الثبات بنسبة ول
كنسبة تؤكد استمرار تلك الثوابت وهي   %14.81، وأتبعها ب   1«بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غري

ال تفيد الثبوت  »جدد ألهناثابتة  ألن اخلّب وهو مجلة فعلية يف اجلمل االمسية ينقل حكمها من الثبات إىل الت
بأصل وضعها وال الدوام واالستمرار بالقرائن إال إذا كان خّبها مفردا أو مجلة امسية، أما إذا كان خّبها مجلة فعلية 

 .2«فإهنا تفيد التجدد
وفضال عن كل ذلك وما يثبت كل ما سبق ذكره أن اجلمل االمسية خبّب مفرد ورغم بقائها على الثبات  
كة والتغرّي فإهنا تضمن لتلك الثوابت االستمرار والدوام، وهذا ما أقره الدكتور عبد العزيز عتيق يف دون احلر 

ولكن اجلملة االمسية قد يكتنفها من القرائن والدالالت ما خيرجها فن أصل وضعها فتفيد الدوام واالستمرا،  »قوله
دح وهو كفيل بأن يغري حكم اجلملة االمسية على ألننا يف مقام امل  3«كأن يكون الكالم يف معرض املدح أو الذم

 .اعتبار أنه قرينة تنوب عن اخلّب وهو مجلة فعلية
أما عن مدح السلطان أيب محو موسى الزياين فحظه يف اجلمل الفعلية تكاد تقارب نسبة مدح النيب؛ وذلك 

يف احلفاظ على الدين اإلسالمي واألمر واضح هنا ألن أبا محو موسى الزياين حاضر وإجنازاته ، %31.71بنسبة 
واهتمامه بيوم املولد يف كل سنة قرابة الثالثني سنة أو أكثر طيلة أيام حكمه ناطقة بذلك حتتاج إىل من يعّب عنها 

، وهي %21باحلركة واالستمرار، وما أيّد نظرته هاته اجلمل االمسية اليت خّبها مجلة فعلية وهي تؤكد نسبتها ب   
 .ركة واالستمرارية، واألمر دل على مدة حكمه وما بعد ذلك مع ابنه وإىل اآلننسبة تدل على احل

أمر االحتفال باملولد الشريف والتحضري له ما كان ديدنه، ولذلك جتده يعّب عن تلك الثوابت احملمدية اليت  
ه بتوظيف الشاعر استمرت وهي مستمرة زمن السلطان وما بعد زمانه حماوال االحتفاظ هبا عّب سلطانه وإىل غري 

 .للجمل االمسية مفردة اخلّب، ومبا أنه يف مقام املدح فهذا دال على استمرارية والتجدد
وإذا ما انتقلنا إىل وصف مشاعر الشاعر وهو مشتاق للحرم الشريف وأرض طيبة ولكّل ما يدله على 

، وهو ما يعّب %32.22ّب فيها مفردا ب  الرسول صلى هللا عليه وسلم، فإن ما يثري االنتباه نسبة اجلمل االمسية واخل
عن ثبات مشاعره اجتاه احلرم وطيبة وأهنا ال تتغري ولن تتغري، مع متنياته أن حيصل اللقاء، مع العلم أنه ال توجد أي 
قرينة تساعد على حركية هاته اجلمل، وليعّب عن دوام هاته املشاعر جلأ إىل اجلمل االمسية وخّبها مجلة فعلية بنسبة 

، وحىت يعّب عن انفعاله وجيسد تلك املشاعر أضفى عليها احلركة باستعماله للجمل الفعلية %32.23تفوق 
 .%24.33بنسبة 

                                                           
  .40، ص (علم املعاين)عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية . د -1
  .41املرجع نفسه، ص  -2
 .41املرجع نفسه ، ص -3
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وبالتايل نستنتج أن صفة الثبات هي مرتكزة أكثر يف املقدمة حني كان الشاعر يصف مشاعر االشتياق،  
لتعويض ذلك ليعّب عن مشاعره الصادقة واملتحركة وال توجد القرائن اليت جتعل من اجلمل االمسية أكثر حركة، و 

 . أعان اجلمل الفعلية باالمسية الفعلية اخلّب
 الداللة منوذج من املولدية القرينة النسبة/ أقسام املولدية اجلمل

علية
 الف

مل
اجل

 

 ...خلوا الّصبا خيلص  %24.30( الشوق)املقدمة

ركة 
احل

ارية
تمر

الس
وا

 

 بدت أنوار مولدهملّا  %43.09مدح الرسول 
 حيمي األنام بعدله %31.59مدح السلطان 

لة 
جلم

ا
مسية

اال
.ج.خ.

علية
ف

 

. 37( الشوق)املقدمة
20% 

 سّر احملبة بالدموع يرتجم 

ارية
تمر

الس
ة وا

حلرك
ا

 

 حيوم...ومحام شييب  %14.99مدح الرسول 
 ...وتةاضع يعلي %79مدح السلطان 

مسية
 اال

ملة
اجل

 م.خ.

 %32.27( الشوق)املقدمة

جد
 تو

ال
 

 شهد...وصل األحبة
 هجران األجبة جهنم

 الثبات
 وعدم التغرّي 

دح %27.99مدح الرسول 
امل

 

 هو رمحة هللا

ركة 
احل

ارية
تمر

الس
وا

 ...ملك تقّر له %54.10مدح السلطان  
 اجلمل بني الثبات واالستمرارية

 : اجلمل واالستفاضة يف تبليغ  مشاعر احلنني واملدحني. ب
يف البحث عّما مييز توظيف الشاعر للجمل االمسية والفعلية يف مولديته النبوية، لفت نظرنا تناوله جلمل 
الشرط والقسم والنداء واجلمل االستئنافية واملوصولية واجلمل النعتية واحلالية وحىت املعطوفة بشكل يؤكد مدى 

ه مشاعره يف الشوق واحلنني واملدحني، وما ميكن أن حاجته لتوظيفها هلاته اجلمل بصور خمتلفات حسب ما حتتاج
تقتضيه من االستفاضة يف الشرح والتبليغ ألن كال احلالني يتعني فيهما سرد األحداث وذكر تفاصيل الصفات 

 .واألفعال واإلجنازات
ثغري من وكذلك أمر اإللقاء الذي ال بّد له من هذا الكم اهلائل من اجلمل لبلوغ القصدية اليت يريدها ال 

فانتظام اجلمل يف النص دليل على انتظام العناصر املكونة لعامل ذلك النص؛ فالروابط   »املديح النبوي يف مولديته، 
الرتكيبية وسائط لغوية تنسج اخليوط اليت يتوسل هبا الفكر لتنظيم عناصر عامل اخلطاب عند الباث مركبا وعند 

بط إال عناصر يف صيغ تركيبية حيتاج هلا الشاعر لتجسيد أفكار حسب ، وما هاته اجلمل والروا1«املتقّبل مفككا
                                                           

  . 22، ص1111، (1)ريب، طاألزهر الزناد، نسيج النص، املركز الثقايف الع. د -1
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واقع جتربته الشعرية وارتباطها مبالبسات العصر والسياق الذي حيدث فيه اإللقاء من خالل هاته الصيغ اليت تعربن 
 .عن مشاعر وأفكار  للمتلقي ويف اجلدول حناول أن نعطي تعداد هاته اجلمل على وجه التقريب

 النسبة املئوية التعداد املوظفة يف املولدية الثغرية اجلمل
 %10.35 27 اجلمل االستئنافية

 %3.19 94 اجلمل الشرطية
 %2.32 93 مجلة القسم
 %7.42 95 مجل النداء

 %19.95 13 اجلملة النعتية
 %11.52 17 اجلمل احلالية

 %19.59 24 اجلمل املوصولية
 %20.47 39 اجلمل املعطوفة

 يبني تعداد اجلمل يف املولدية النبوية جدول
 :اجلمل االستئنافية واجلمل املعطوفة -

ومبا أن الشاعر استهل مجله يف املولدية باحلمل االمسية، فإّن ما عزز وجودها طيلة األبيات السبعة األوىل وجعلها 
من البيت األول، وأتى  ، ويبدأ توظفها%13.37أكثر حيوية واستمرار  اجلمل االستئنافية، وقد جاءت بنسبة

باملساعدة لالستعانة باجلمل االستئنافية من طرف اجلمل املعطوفة وهي بدورها كذلك كانت تقريبا بنسبة 
 :، فجاء العطف على اجلملة االستئنافية جبمل معطوفة متعددة ومتوالية23.42%

 إن تسأل فصيح أعجم فالدمع ** سّر احملبة بالّدم                 وع يرتج              م  
 1والصّب يصمت واهلوى يتكلم ** واحلال تنطق عن لسان صامت    

  
 
 
 
 

 :وأحيانا جتده يكتفي فقط باجلمل املعطوفة دون اللجوء إىل االستئناف، وذلك يف قوله مثال
 2وهجران األحبة علقم شهد ** وصل األحبة لو يتاح وصاهلم   

                                                           
  .121حممد بن عبد هللا التين، تاريخ ملوك بين زيان، ص  -1
  .121املصدر نفسه،  -2

 اجلملة االستئنافية املعطوفة اجلمل لة االمسيةاجلم

 واهلوى يتكلم  ...واحلال تنطق ...فالدمع إن تسأل ...سّر احملبة
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لفعلية حني يف مدحه أليب محو موسى الزياين، فإنه استعان باجلمل االستئنافية واألمر نفسه مع اجلمل ا
 :والعطف، وذلك يف قوله

 
 
 
 
 
 
 

 :ويف قوله يكتفي باجلمل االستئنافية وذلك يف وصف مشاعر احلنني
 
 
 
 
 
 

 :اجلمل النعتية واجلمل احلالية -
وبصورة أخراة من التفريع واالستساعة يف التعبري عن املشاعر، فإن للجملة النعتية واحلالية حضورا كبريا 

للجمل احلالية، وما يالحظ أنه وظفهما مجال  %11.42بالنسبة للجمل النعتية، وبنسبة  %11.17بنسبة 
من املفرد وهذا ليعّب على االستمرارية والدوام، وسنأيت بأمثلة جتسد دور هاته اجلمل يف إفصاح الشاعر أكثر 

 .وحاجته لذلك، وملا هلا من دالالت تقريب املعاين وتوضيح الصورة للمتلقي واستمرارية ذلك

                                                           
 .121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  ص -1

 1فالظلم يقصي واملعاند يقصم ** حيمي النام بعدله وحسامه  

 سى تسلي من عليه وتسلمفع ** خلوا الّصبا خيلص إىل نسيمها   

 املعطوفة اجلملة اجلملة االمسية

 وهجران األحبة علقم شهد...وصل األحبة

 ملعطوفةاجلملة ا ستئنافيةاجلملة اال الفعليةاجلملة 

 واملعاند يقصم الظلم يقصيف حيمي األنام بعدله

 االستئنافية اجلملة الفعليةاجلملة 

 ... فعسى تسلي ...خّلوا الصبا خيلص



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
732 

ق كثرية وحىت مديح وحىت يثبت طول النفس وأن يف جعبته الكثري جلأ مستعينا هباته اجلمل فمشاعر الشو  
الرسول فال ميكن أن تسعه مولديته وإجنازات السلطان يف احلفاظ على الدين فكلها مدعاة أن يبحث عن حيل 
أسلوبية ولغوية حىت يتحايل على تقّيد الوزن وحصر لغة الشعر حيث جلأ إىل ما خيتصر له كل هاته املشاعر 

عو لتأجج مشاعره وأنه ال قرار هلا وال ثبات بل وإهنا تعيش ويرتجم نفسه بشكل من التفصيل املقّيد، وبشكل يد
 .حالة احلركة والنشاط الدالة علة الدميومة والسريورة وأهنا غري مستقرة

وما عّّب عنه كثرة استعماله للجمل النعتية وكان ومل يوظف النعت واحلال مفردا، فكان أول ما ابتدأ به  
احلنني، وذلك يف البيت الثالث والرابع، فله ما يصفه من أحوال تفضح  اجلملة النعتية يف وصف مشاعر الشوق و 

كتمانه للهوى والسهر، فبات الدمع دما تظهر أعراضه يف اجلفون، فوظف اجلملة النعتية ضمن االستئنافية، بنية 
 :التوضيح والشرح، وذلك يف قوله

       مجفن ين      م  بكل سر يكت       ** كم رمت كتمان اهلوى فوشى به
 1ملا جرى دمع               ا مي         ازجه دم ** جفن حتامى ورده طري الك                  رى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وما زال على حاله هاته إىل أن طلب أن خيلى الصبا خيلص إىل حال سبيله عّله جيد ضالته فيمن هو 
على نفسه، وباستعماله للجملة الفعلية جتسدت  مفارقهم ويبحث عن وصاهلم ويسلم عليهم، وهو يسقط احلال

 : اجلملة احلالية، وهذا يف البيت الثامن
 2فعسى تسلي من عليه وتسلم ** خلوا الّصبا خيلص إىل نسيمها

 
 

                                                           
 .121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص  -1
  .121املصدر نفسه، ص -2

 النعتيةاجلملة  (نكرة)املنعوت  االستئنافيةاجلملة 

 (ينم) جفن فوشى به

 النعتيةاجلملة  (نكرة)املنعوت  الفعليةاجلملة 

 (ميازجه دم) دمعا ملا جرى
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 :اجلمل املوصولية -
؛ %18.41وحني يصل إىل التحدث عن األشخاص فإن اجلملة املوصولية حاضرة هلاته املهمة، بنسبة 

كان يف املقدمة يعّب عن مشاعر الفراق والشوق كان يستودع من حتملوا مثله أمل الفراق والبعد ممن فارقهم   فلما
 :وبينه وبينهم مسافات

 1بالقلب مل يلووا ومل يتلوم       وا ** استودع هللا الذين حتمل      وا
لم ومدح السلطان أيب محو موسى مث ينتقل باجلمل املوصولية يف املدحني؛ مدح الرسول صلى هللا عليه وس

الزياين وجتده أنه كان يف حاجة هلاته اجلمل ألهنا كثرت معه، وسنبني ذلك يف قسمي املديح، ونبدأ مع مدح 
الرسول إذ أول مجلة موصولية استعملها كانت مع بدايات وصف مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم اليت حباه 

 :شرين وهو يصف مغىن النيب بأنه متنزل الوحيهللا به، فيقول البيت الثالث والع
 2مسع ميل وال لسان يسأم ** فال يتلىمتنزل الوحي الذي 

مث ينتقل إىل البيت السادس والعشرين يف مدح احلبيب املصطفى بأن رمحة للعاملني وأن اخللق يف حاجة إليها 
 وإىل عطفه وحنانه، وهذا يف قوله 

 3يف اخللق باحلق املبني وحيكم ** اهتمي هبه      و رمحة هللا اليت 
يستمر باملدح مستعينا باالجلمل املوصولية إىل وصوله إىل خماطبته بأن معجزات كبار حدثت بّبكة نبوته، 

 :فيقول
 4حىت  تروي اجليش وهو عرمرم ** أنت الذي نبع الزالل بكفه 

دعو له بالنصر يف اخلالفة ألنه يستحق ويف أول أبيات مدح السلطان وظف الثغري اجلملة املوصولية، وهو ي
 : ذلك ومبا قام به وأقامه من نصر دين هللا وحممد عليه الصالة،

 حلال تط          رز بالثن              اء وترق       م **  لبس التقىوانصر خليفتك ال            ذي 
 به ال    دين احلنيف القي            م يزهو ** ذي وأقام ليلة مول       د اهل                 ادي ال           

                                                           
  .120مد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، صحم -1
  .121املصدر نفسه،  ص -2
  .121املصدر نفسه،  ص -3
  .121املصدر نفسه، ص  -4

 احلاليةاجلملة  (معرفة)صاحب احلال  لفعليةااجلملة 

 (خيلص) الصبا خلوا
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 1ال يتـــــــــــــأمباجلوهر الفرد ال    ذي  ** ظفر التقى والعدل من موسى الرضى
اه وموجها له ما كان منه من عظيم األفعال واألقوال واستمر يف ذلك إىل آخر األبيات وهو خماطب إيّ 

 :واملبادئ يف إقامة دولته على الدين
 فملوكها يف حقها لك سلم               وا ** أعطيت بالعدل اخلالفة حقها
 2منها على زهر الكواكب ميسم ** هبرهتم أوصافك الزهر الت           ي

 :مجلة القسم -
يف املولدية النبوية للثغري مجلة القسم اليت أحدثت قوة يف اإللقاء وتعبريه عن مشاعر  وما يلفت النظر

احلنني لألراضي املقدسة، وهذا ما تعّب عنه الطريقة اليت صاغ هبا مجلة القسم واجلواب، وهو قسم بديع الشوق و 
ولكنه فرض وجوده  %2.32يعّب فعال عن مدى شوق الشاعر، رغم قلته يف املولدية وهذا تعّب عنه النسبة ب  

 :   بشكل ميّكنه من الوصول إىل مشاعر اجلمهور املتلقي، وهذا يف قوله
 م      ن رمحة ذاك احلطي                م وزم   زم ** قسما بزمزم واحلطيــــم ومـــــــــــــا حوى 
 البيت املنيف ومن بنج    د خيموا ** وحبــــرمة احلرم الشــــــــــــريف ورفعــــــــــــة
   ي ب          ه اآلث      ام س      اعة يلثمحتم     ** ومقــــام إبراهيـــــــــــــــم والركن الـــــــــــذي
 3شوقا يشب على الضلوع ويضرم ** لقد انطوت نفسي على مجر الغضا

، وجاء مبا يدل عليه بشكل تأكيدي "أقسم" فأول ما يسرتعي النظر هنا استغناء الشاعر عن عامل القسم
قسم تتكون من فعل القسم وفاعله، ومنهما ، واألصل أن مجلة ال"أقسم قسما"، والتقدير يف الكالم "قسما"

وال بّد أن تكون فعلية سواء أ ذكر الفعل أم حذف، لكن ليس من الالزم أن يكون »تتشكل اجلملة اإلنشائية 
، إمنا هناك ما يدل عليه مبجرد النطق به فإنه يعلم، والعالمة اليت تدل على 4«الفعل صرحيا يف داللته على القسم

كمصدر أويت به ليؤكد توكيدا لفظيا معىن العامل قبله ويقّوه ويقرره، ويبعد " قسما"القسم حذف الشاعر لفعل 
 .عنه الشك واالحتمالية واجملاز

وهذا يف حالة ذكر العامل؛ ألنه ال جيوز أن مننح وظيفة التأكيد هلذا املصدر والفعل حمذوف، كما ال ميكن  
 أن يؤكد ويزيل الشك ويثبت املعىن املصدر؛ فوظيفة املصدر حذف عامل املصدر املؤكد وال تأخريه عن معموله

احلقيقي، ولكن حني حيذف الفعل أو يؤخر، فإنه ال ميكنه تأكيد احملذوف، ولكن هناك مواضع حيذف فيها 
 أما املواضع اليت ينوب فيها هذا املصدر عن عامله احملذوف»العامل وجوبا ألغراض بالغية وينوب املصدر عنه 

                                                           
  .124حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،ص  -1
  .125املصدر نفسه، ص  -2
  .121، 120املصدر نفسه،  ص -3
  .111، ص(د،ت)، (د،ط)، (6)سن، النحو الوايف، جعباس ح -4
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، ويريد 1«...عضها خاص باألساليب اإلنشائية الطلبية، وبعضها خاص باألساليب اإلنشائية غري الطلبيةوجوبا فب
املتكلم بالنوع الثاين من األساليب هو إعالن الشيء والتسليم به وتقرير حقائقه ودالالته، وهي تشتمل على مجلة 

 .القسم
املفعول )لة إنشائية، وما بدء الثغري باملصدر إذن مصوغات احلذف هنا بالنسبة للعامل أن مجلة القسم مج

إال ليقّر تسليمه حلقيقة أعيته ورعت كبده وأضنته، وهو نار الشوق لديار احلبيب املصطفى، وهو األمر ( املطلق
، وقبل أن ننتقل إىل مجلة جواب "لقد انطوت نفسي على مجر الغضا شوقا"الذي توضح يف مجلة جواب القسم 

 .، نرجع إىل مجلة الشرطالقسم وما مييزها
وبعد توضيح مّبر وجوب احلذف ننتقل إىل الباء فإنه قد أتبع القسم  بالباء وهي بذلك تفيد القسم،  

وهي األكثر استعماال عن باقي حروف الدالة على القسم، ويكون معها احلذف أيضا، ورمبا هذا مّبر آخر نظيفه 
، ولكنه أقسم "هللا"ذي يتبع هبا عادة واملعروف على القاعدة لفظ حلذف الثغري لفعل القسم كما أن املقسم به ال

، واألمر اآلخر أن هذا املقسم به قد (زمزم واحلرم الشريف ومقام إبراهيم)مبعامل هلا وصلة وثيقة مبكة واملدينة وهي
 . ينعّدده مما جعل مجلة القسم تظهر يف ثالث مرات متعددة بالعطف مكررا بذلك الباء يف القسم الثا

وعليه فإن مجلة القسم هي لتأكيد مراد ومقاصد اجلملة اليت تأيت بعدها وهي مجلة جواب القسم إلزالة  
كم ، "قسما غري استعطايف" أو" قسما خّبيا"الشك عن معناها وهذا بشرط أن تكون مجلة خّبية فيطلق عليه 

 .وقد" الم جواب القسم"أنه ال بد من اقرتاهنا بالالم  
 توظيف الثغري للقسم أن مجلة جواب القسم جاءت مجلة فعلية من فعل ماض اقرتن بالالم واملالحظ يف

فإن كان اجلواب مجلة فعلية فعلها ماض متصرف مثبت »وقد، وهذا ما يعتّبه حسن عباس من فصيح الكالم 
وضح هاته اجلزئية ويؤكد ، وهذا ما يدل على أن الثغري أراد أن ي2«...معا" قد"و" بالالم:فالكثري الفصيح اقرتاهنا 

 .عليها ويقرها بشكل فصيح يوضح من خالله حقيقة مشاعره
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .120، ص(6)عباس حسن، النحو الوايف، ج -1
  .114املصدر نفسه، ص  -2
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 :مجلة الشرط -
 -إذا]وأما عن مجلة الشرط فقد وردت على ثالث صور استعمل فيها الشاعر أدوات الشرط غري اجلازمة

احلنني ألرض احلجاز ومدحه للحبيب ومدحه ، يف ثالث حمطات أثناء تصويره ملشاعر الشوق و [لوال -ملا
للسلطان، فقد جاء أسلوب الشرط يف املقدمة والشاعر يستودع هللا من هم يف مثل حاله من الفراق والبعد حبيث 
ما إن يذكر هلم الديار هناك اهتزوا من شدة الشوق كما يهتز غصن بأرض ذات خضرة، وهذا يف البيت اخلامس 

 : عشر قوله
 1يهتز غصن يف الرياض منعم ** ر احلمى اهتزوا كماوإذا جرى ذك

وقد وظف إذا أداة شرط غري جازمة تعّب على الظرفية والوقت، وهو يعّب بذلك أّن حاهلم هاته ليست قارة 
يف حاضرهم فقط بل إهنا مستمرة معهم حىت املستقبل، ألن إذا تفيد الظرف ملا يستقبل من الزمن، وتتضمن معىن 

، فال يهتزوا إال حني (مجلة جواب الشرط)، فإهنم يهتزوا طربا ملا هلم من أشواق(شرط ذكرهم)لشرطالشرط، مجلة ا
 .تذكر هلم أرض احلجاز، وهلا داللة املستقبل

                                                           
  .120حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  ص -1

 مـــــــــــوب القســـــــــــــأسل

 مـــــــــــالقس مجلة مـــــــــــالقس مجلة جواب

 حرف القسم املقسم به املصدر النائب عن العامل

بزمزم وما  باء القسم قسمـــــــــــــــــــــــــا
  حوى

مقام 
 إبراهيم

احلرم 
 الشريف
 القسم

الم اجلواب  قـــــــــــــــــــــــــد
 القسم 

 الفعل املاضي

 شوقا ...انطوت نفسي

 قسم خّبي

 إفصاح الثغري وتسليمه مبدى شوقه للبقاع املقدسة وتقريره ملشاعر احلرقة واللوعة
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أما بالنسبة للصورة الثانية ألسلوب الشرط، فقد ظهرت يف القسم الثاين من أقسام املولدية، يف مدح 
 عليه وسلم، وهو يصف تلك املعجزات اليت صاحبت حلظة والدة احلبيب عليه الصالة، الشاعر للرسول صلى هللا

حيث يكمن الشرط يف أنه حني بدت وظهرت املعامل األوىل لوالدة النيب توالت معجزات يف تلك اللحظات، 
أما أصنام وعلى إثر هذا الشرط ظهرت تلك املعامل جوابا له؛ حيث خبت نار فارس، وتضعضع اإليوان متهدما، 

 .مكة فتساقطت رهبة جلالل احلدث وعظمه، واجلن رمجت، وهي يف مندهشة
وما يالحظ  يف مجلة جواب الشرط أهنا جاءت متعددة بالعطف وهلذا داللة تكمن يف أن حدث الوالدة  

ايرة هلذا النبوية أتى بآيات متعددة، يف الّلحظة ذاهتا وقبلها وبعدها، فعّب عن ذلك بتعدد مجل جواب الشرط مس
احلدث، وداللة ذلك يف األبيات اليت مشلت أسلوب الشرط من البيت السابع والعشرين إىل التاسع والعشرين،  

 :وهذا يف قوله
 ن                 ار لفارس مل تزل تتض       رم ** ملا بدت أنوار مول                      ده خبت
 وغ              دت به شرفات تته      دم ** وتضعضع اإليوان من إرج            ائه
 1واجلن بالشهب الثواقب تْرجم ** وتساقطت أصنام مكة رهب                 ة

مجلتني، مجلة الشرط  وجود وجوبا   وجودها ويشرتط املاضي، بالفعل أهنا ترتبط" ملا"وإن ما مييز أداة الشرط 
وما مييز أسلوب الشرط فيها    األوىل، اجلملة حبدوث وجودها ارتبط دق الثانية اجلملة وتكون ومجلة جواب الشرط،

كذلك أن أجوبته املتعددة قد أتبعت جبمل نعتية يف األوىل والثانية وحالية يف مجلة جواب الشرط الثالثة، وهذا ما 
يف اجلمهور  يبدي اهتمام الثغري يف حماولة توضيح احلدث للمتلقي، وحىت النفس يتطلب ذلك يف اإللقاء ليؤثر

 .  املتلقي
                                                           

  .126، 121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  ص -1

 الشوق واحلنني (1)أسلوب الشرط

 الشرط مجلة جواب الشرط مجلة

فعل الشرط  األداة
 والفاعل

 فعل جواب الشرط

 ...اهتزوا ... جرى ذكر إذا
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واألسلوب الثالث يف الشرط هو للقسم الثالث يف مدج السلطان أيب محو موسى الزياين، وقد تكررت 
صورته تكررا متوازيا على مستوى البيتني الواجد والستني والثاين والستني، وذلك باستعمال أداة الشرط غري 

شرط لوجود الشرط؛ مبعىن أنه امتناع عدم حكي املفاخر وامتناع عدم علو ، وتفيد امتناع جواب ال"لوال"جازمة
األكارم بسبب وجود السجايا والعطايا املرتبطة بشخص السلطان أيب محو موسى الزياين، وما مييز كال اجلملتني 

 :   أهنما متبوعتان جبملتني ابتدائيتني تؤكدان مجلتا جواب الشرط، وهذا يف قوله
 حتكي املفاخر واملآثر حتكم ** جلليلة مل تكنلوال سجاياه ا

 1تعلي الكارم واملكارم تعل        م ** لوال عطاياه اجلزيلة مل تك                 ن
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .125هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  ص حممد بن عبد -1

 (2)أسلوب الشرط
 مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 الشرط مجلة جواب الشرط مجلة

 تساقطت أصنام مكة فعل الشرط والفاعل األداة

 بدت أنوار مولده  ملا

 خبت نار لفارس تضعضع اإليوان

 مل النعتية واحلاليةاجل

 تر جم...واجلن  وغدت شرفاته به تتهدم مل تزل تتضرم
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 :مجلة النداء -
واألمر كذلك مع النداء حيث احتاجه الثغري وبقوة  يف مولديته وهو يلقي موجها نصه الشعري للرسول 

هللا عليه وسلم، وللسلطان أيب محو موسى الزياين، وحىت لنفسه يف البداية وهو يزجرها عما اقرتفته من أخطاء  صلى
طالبا املغفرة من هللا سبحانه وتعاىل والصفح، والتماس شفاعة النيب، ولذلك جند أسلوب النداء على مستوى 

 :رين كالمها توقعانه يف نار اجلوى، وهذا يف قولهاحملطات الثالث، ونبدأ مع وصفه ملشاعر الشوق وحريته بني أم
 1ال هذه تنسي وال ذي تنسم ** واحرييت بني الصبابة والّصبا

وحىت يرفع الشاعر حريته للجمهور وهو متحسر نادى باحلريى ندبة، وحىت يّبز ذلك أكثر نادى هبا 
ا مشاعره اليت تتخبط بني أمرين كل واحد باحلريى وهو يوصلها بياء املتكلم حىت يظهر أنه يعيشها دون غريه وأهن

منهما أمُر من الثاين، وهي مشاعر خاصة به، ويناديها متفجعا، ينادي حريته اليت تزيده سهدا وجوى، إىل درجة 
أنه يناديها كما املنادى احلقيقي، وهنا تظهر صورة الندبة اليت تعتّب منادة غري حقيقة العتبار احلريى أمرا غري 

 .تفي املنادي بصورة النداء احلقيقيحقيقي، ويك
ومرّد ذلك أنك ال تريد من املنادى أن جييب ويقبل عليك وإمنا هو متوجع من هذا األمر، وحسرته تدفعه 
ألن ينادي هبا، حكمه اإلعرايب كمثل النداء احلقيقي، ولكن القاعدة يف الندبة ترى أن الغالب يف الندبة أن خيتم 

ة تتصل بآخره، يف حني جتد الثغري خيتمها بياء املتكلم، وهذا جىت يؤكد أن ما يعانيه املندوب جوازا بألف زائد
 .خيصه لوحده دون غريه ألن الياء ختص احلكم للمتكلم

                                                           
  .120حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص -1

 عطاياه اجلزيلة

 (3)أسلوب الشرط
  السلطان أيب محو موسى مدح 

 الشرط مجلة جواب الشرط مجلة

املبتدأ واخلّب  األداة
 احملذوف

 مل تكن تعلى األكارم

 سجاياه اجلليلة لوال

  مل تكن حتكي املفاخر

 اجلملتان االبتدائيتان

 واملكارم ت علم واملآثر حتكم
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وانتقل بالنداء إىل القسم الثاين ألنه الشاعر حيتاج إىل إعماله وتوظيفه وهو ميدح حضرة الرسول صلى هللا 
به من مبادئ الدين وشرائعه من أخرجنا من الظلمات إىل النور، ويف حديثه عن  عليه وسلم و خياطبه مبا أتانا

ساعات الوالدة وما صاحبتها من معجزات فإنه خياطبه وهو يستحضره يف االحتفال وكأنه موجود فينا، وحقا 
 . وجوده ما دمنا نتأسى بقدوته الشريفة، فهو يستدعي الرسول ملخاطبته

ثة مواضع وهو ينادي فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم، إشادة وتبجيال، وقد  وقد وظف هنا النداء يف ثال
كان أوهلا حني كان يف بداية مدح الرسول مذكرا بتلك العالمات اليت صحبت والدته قبال وبعدا، وذلك يف قوله 

 :البيت الثالثني
 1آيات إرشاد ملن يتوس        م ** يا من له قبل الوالدة وبع      ده

الحظ أنه نادى باسم موصول ألنه يف بداية مدحيه النبوي؛ حيث مّهد للدخول لذلك موظفا ضمري وت
الغائب، وهو يتحدث عن النيب ورمحته للعاملني وأنه مشس النبوة والرسالة واهلدى مث ينتقل إىل ساعة أنوار مولده مث 

ىل أداة تنبيه، وما ذلك إال ألجل اجلمهور يناديه باسم موصول يعود عليه، ويف هاته احلالة ينتقل حرف النداء إ
ألن الغرض من ذلك أن ينبه املتلقي ويلفت نظره ملدح النيب والتفاعل معها، وهو األمر الذي سيتمر به بطريقة 

 .يزيد فيها من وترة النداء وهو خياطب حضرة النيب
 عليه وسلم يف نصه، فمن الغائب إىل املخاطبة مباشرة وعلى املباشر مستحضرا شخص الرسول صلى هللا

وذلك بعدما مّهد، جتده مباشرة ميدحه مبعجزات ختصه دون غريه مستعمال لذلك الم امللكية وطاف 
، وهذا يف أربعة أبيات حيث خّصه بقرص الشمس وانشقاق القمر حنني جدع النخل شوقا إليه "لك"اخلطاب

اللة وعالمة تدل عليك وحدك، وهو ينادي بذلك مبا ونطق اجلماد، خمتتما ذلك يف أبيات امللكية بأنه ميتلك كل د
 :يؤثر على املتلقي

 2مل تبق من ش     ك مل     ن يتوه     م ** لك يا رسول هللا كّل دالل        ة
وتستمر خاصية النداء اخلطابية املدحية مع الشاعر وهو يقّر بتقصريه يف املدح فيكفيه شرفا أن القرآن 

 :النبيني والرسل، وذلك يف قوله البيت السابع واألربعني مدحه مث خياطبه خبامت
 يبدا به الذكر اجلميل وخيت         م ** يا خامت الرسل الكرام وخري من
 3ونظام مدح يف عالك ينظم ** ما يل سوى حيب إليك وسيلة

ه من مشريا للنيب أن حّبه ومدحه إياه وسيلة للتقرب وجباهه متمسك، حىت يصحح ما ميكن تصحيح
تقصي وأخطاء، فينتقل بذلك إىل ذكر زالته وما اقرتفته النفس، وهذا ما مييز املديح النبوي؛ فبعد املدح يعرج على 

                                                           
  .126حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص -1
  .126املصدر نفسه، ص -2
  .124، 121املصدر نفسه، ص -3



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
711 

ما وقعت نفسه فيه من أخطاء طالبا العفو والصفح والشفاعة، وهنا يدخل بالنداء إىل خماطبة النفس لتذكريها بأن 
 :إيّاها وناهيا، وهذا يف البيت اخلمسنيالشيب الح وأنت ما زلت يف ليل غوايتك زاجرا 

 1ليل الغ     واية، وه            و ليل مظل           م  ** يا نفس صبح الشيب الح وأنت يف 
وخيتم مدحه للنيب صلى هللا عليه وسلم بطلب العفو واملغفرة من هللا سبحانه وتعاىل عن كل تقصري، مناديا 

 :   ة، وان يعفو عنه، وهذا يف البيت الرابع واخلمسنيهللا بأن ينعم عليه مبغفرة وتوب
 2عف             وا مت          ن به علي وتنع          م ** يا رّب عفوا عن ذن           ويب كّلها

وهو نداء يقيم به مهزة وصل بني مدح النيب صلى هللا عليه وسلم وبني مدح السلطان أيب محو موسى 
يف سؤاله عن املغفرة عند ذاك والعفو، وإمنا سأل هللا وطلبه يف أن ينصر خليفته السلطان من  الزياين، فلم يتوقف

 .لبس التقى وأقام ليلة مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وعّد هلا العّدة وأوالها اهتماما
ستني، انتقل ويف هاته األبيات يدخل يف مدح السلطان من البيت اخلامس واخلمسني إىل البيت الثاين وال 

فيها من صيغة الغائب إىل صيغة املخاطب مؤكدا أن لوال أعماله واهتماماته ملا كان للدين شأن بذلك القدر يف 
، اليت تدل على احلضور الفعلي لشخص أيب محو "أيّها"مملكته، وحني وجل إىل املخاطبة بدأها بالنداء بصيغة 
تفرغ له أكثر يف اإللقاء ألنه هو املعين باملدح إىل آخر موسى، فهو يوجه له اخلطاب مباشرة دون وساطة وي

 :املولدية، وهذا يف البيت الثالث والستني
 3شرف على مسك السماك خميم ** يا أيّها امللك التقي ومن ل           ه 

وسنوضح األمر أكثر يف جدولة تبني توظيف الشاعر الثغري للنداء ومدى حاجته إىل استعماله ليعّب على 
 .أفكاره وما يود للجمهور والسلطان معرفته يف مولديته

 داءمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األبيا

 ت
نوع  املنادى األداة أقسام املولدية
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غري  الندبة حرييت وا مشاعر الشوق واحلنني 90 قي
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39 
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 يا من له قبل الوالدة وبعــــــده التنبيه من
الن رسول هللا 34

ـــــــــــ
ـــــــــــ

 داء

حقي
قي

ـــــــــــ
ــــ

 

 لك يا رسول هللا كّل داللــــــــة
 يا خامت الرسل الكرام وخري من خامت الرسل 45
ط 79 ل ب  الع  يا نفس صبح الشيب الح وأنت يف نفس فو

                                                           
  .124اريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص، حممد بن عبد هللا التنسي، ت -1
  .124املصدر نفسه، ص،  -2
  .125املصدر نفسه، ص،  -3



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
712 

 يا رّب عفوا عن ذنـــــــــــويب كّلها ربّ  74

 التقي ومن لـــــــــــه يا أيّها امللك أيّهــــــا مديح السلطان 53
 جدول يبني توظيف مجلة النداء يف املولدية

 :أمساء األفعال وأداء املعىن ومتكينه. ج
لعل ما جيعلنا نبحث يف املستوى الرتكييب أكثر بالنسبة للمولدية الثغرية يف مدح النيب صلى هللا عله وسلم،  

كنها تؤكد نّية الشاعر يف إلقائه للمولدية وكيف أن يسعى توظيفه أمساء األفعال وما هلا من حضور رغم قلتها ول
 .بكل الطرق لرتمجة ما يوّد اإلفصاح عنه من مشاعر احلنني والتبجيل يف املقدمة واملدحني

لقد جاء توظيفه ألمساء األفعال ملفتا للنظر ملا هلا من قوة يف أداء املعىن حىت على الفعل نفسه واألمساء  
ل ويتضمن معناه وزمنه وعمله، ولكنه ال يقبل عالمته ألنه اسم يف لفظه، فهو فعل يف معناه رغم أنه اسم يدل فع

، وكل 1«أقوى من الفعل الذي مبعناه يف أداء املعىن، وأقدر على إبرازه كامال مع املبالغة فيه »اسم يف لفظه وهو
لزم صورة واحدة ال تتغري مع الفرد واملثىن ذلك يف إجياز يوحي مبا  يراد التعبري عنه من خالله باإلضافة إىل أنه ي

 .واجلمع
فبسبب هتني امليزتني كان استعمال اسم الفعل هو األنسب حني »وهذا ما يدفع املتكلم إىل توظيفه  

، ومبا أن الشاعر يف ينظم شعرا ومشاعره ال 2«يقتضي املقام إجياز اللفظ واختصاره مع وفاء املعىن واملبالغة فيه
ت وال القصائد يف مثل هاته املقامات سيما وما يعرف عن الشعر يف لغته اليت متيل للرمزية املوجية تسعها الكلما

 .لتعويض القيود الوزنية وما يعرف عن اخلصوصية اإليقاعية
باإلضافة إىل أن النص يلقى على اجلمهور وحيتاج الشاعر إىل طاقة فنية تغنيه عن كثري الكالم الذي يود  

مشاعره ليوصلها للجمهور ويؤثر يف نفوسهم وحىت خيرج من ذلك بتحقق أهدافه القصدية والتبليغية  التعبري به عن
فإنه حيتاج إىل مثل أمساء األفعال، ولذلك جتده يوظفهما يف بيتني كالمها يف املقدمة وهو يصف مشاعر االشتياق 

 .يف البيت اخلامس ويف البيت العشرين
له من أسرار حمبته وأحواله اليت تكشف حال حمبته من دمع وصّب  فلما كان يشتكي بعد الفراق وما

 :صامت  وهوى مكتوم وجفن يعّب عن هذا وذاك، يقر بأنه موجوع من الصبابة ويتوجع، وذلك يف قوله
 3لو أنين أشكو إىل من يرحم ** آه ويف شكوى الصبابة راحة  

بابة حرارة الشوق واالشتياق، الشكواها راحة فآهٍّ اسم فعل مضارع تدل على التوجع مبعىن أتوجع من الص
 "أتوجع"للواجد، وهي كلمة ورمز وعالمة تعّب عن الفعل املضارع
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 1بيداء تنجد بالركاب وتَ ْتهم ** إيه حديث لبانة من دوهنا 
كلمة استزادة واستنطاق، وهي مبنية على الكسر، وقد تنّون تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو »إيهِّ 

إيهِّ بالكسر أي : ، ويروى...إيهِّ و إيهٍّ يف االستزادة واالستنطاق: وحكي أيضا عن الليث... يهِّ بكسر اهلاءإ: عمل
إذا نّونت فقلت إيهٍّ فكأنك : وقال بعض النحويني »، مبعىن حّدثنا احلديث وخّّبنا اخلّب، 2«زدين من هذه املنقبة

نكري، وإذا قلت إليهِّ فلم تنون فكأنك قلت االستزادة، قلت استزادة، كأنك قلت هات حديثا مَّا، ألن التنوين ت
 .، وعند الثغري وردت منّونة3«فصار التنوين على علم على التنكري وتركه على التعريف

وهي اسم فعل أمر مبعىن زْد وامض يف احلديث وكأنه خياطب اجلمهور ويطلب منهم االستزادة يف الكالم  
، فهو حمتاج ملن حيدثهم "أنت"ه عما يف نفسه، ألن ضمريها مسترت تقدره عن الربع، وكأنه حيتاج إىل من حيدث

 .عمن هم يف نفسه نار للقياهم يف شوق وحنني، وهبا يعرج إىل حديثه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
 

 داللته يف املولدية املثال من املولدية معناه اسم الفعل
 اختصار مواجعه يف كلمة ابة راحةأه ويف شكوى الّصب "أتوجع"اسم فعل مضارع  آهٍ 
اختصار األخبار عن تلك املعامل  إيٍه حديث لبانة من دوهنا "زد  "اسم فعل أمر  إيهٍ 

 وطلب االستزادة منها
لفت انتباه اجلمهور ومحله على 

 التفاعل مع مشاعره
 جدول يبني توظيف اسم الفعل يف املولدية الثغرية

 اجلمل وبيان أثره يف اإللقاء التشكيل املتوازي لرتاكيب . د
من الصور اليت يتخذها تركيب اجلمل التوازي الرتكييب إحدى التقنيات األسلوبية اليت هبا تتحقق للنص 
مجاليته وتأثريه على املتلقي يف إحداث إيقاع صويت متسق ومنسجم يبعث على إحياء داليل تسري دالالته يف نفس 

ه مع الشاعر، وهو ما يعني اإللقاء على إبراز دوره يف عملية التلقي والتأثري يف املتلقي وتعمل على انفعاله وتفاعل
 .اجلمهور احلاضر 

وقد أظهر تراكم الصيغ املتتالية يف املستوى الرتكييب للخطاب الشعري يف املولدية صورة التوازي أو التشاكل 
متعددة متثلت يف الصيغ الصرفية واالشرتاك يف  أو ما يسمى عند البالغيني املعادلة بصوره اجلزئية أو الكلية بصور

احلرف األخري والزمن والنفي وحىت املكان والضمائر، وهذا التعدد ما هو إال تصرحيا عن االنتقال من حال إىل 
 .حال تبعا للمقصدية بني طريف العملية التواصلية وحالتهما النفسية اجتاه املوضوع
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فالتوازي يلعب دورا كبريا يف آفاق »يف الرتاكيب الشعرية حتضر بقوة؛ والقراءة األسلوبية ألمناطه وصوره  
الدراسات األسلوبية واألدبية والفنية، فهو يكشف عن البنية املسؤولة عن توزيع العناصر اللغوية والفنية والداللية 

مايل بتنوعه وغاياته، يف ، وحتاول بذلك أن تستنطق هاته الصور يف وزهنا الفين واجل1«داخل العمل الفين شعرا ونثرا
الرتاكيب الفعلية والرتاكيب االمسية والرتاكيب االستفهامية والرتاكيب التكرارية والرتاكيب املتطابقة، وسنتبني ذلك 
يف مولدية الثغري بعدما نوضح املقصود من التوازي الرتكييب واهتمام علماء اللغة والبالغة والنقاد عموما هبذا النوع 

 .من املفاهيم
، وننطلق من املقابلة 2«أزيته إذا حاذيته: املقابلة واملواجهة، واألصل يف اهلمزة يقال»التوازي من املوازاة 

مبعىن تقابل الرتاكيب وحماذات بعضها البعض حمدثا ذلك انسجاما وتناغما إيقاعيا تستعذبه اآلذان وتسري 
نسجام اإليقاعي بني الصيغ والرتاكيب، وقد كانت مجالياهتا يف النفوس، وحيقق معادلة توافقية يف الرتكيب واال

فن "ألرسطو إشارات عليه، وهو يتحدث عن الكلمة والفروق بني أقسامه واملقاطع واحلروف واألصوات يف كتابه 
 .، وحىت يف كتابه فن اخلطابة يف جممل حديثه عن مبدأ التشاكل وأمهيته يف بناء اجلمل"الشعر

دل املباين أو املعاين يف سطور متطابقة الكلمات أو العبارات القائمة على متاثل أو تعا »فالتوازي هو 
، 3«اإلزدواج الفين وترتبط ببعضها، وتسمى عندئذ باملتطابقة أو املتعادلة أو املتوازية سواء يف الشعر أو النثر

ية فتكمن يف ووضوحه يف الشعر باألخص بني مقطع شعري وآخر أو بيت شعري وآخر، أما أمهية حضوره الفعل
اإللقاء؛ فإنه حني يلقي املتكلم جبملة ويتبعها بأخرى متصلة هبا وتكون مرتتبة عليها  وكانت مضادة هلا يف املعىن 

 .    أو مطابقة هلا يف الشكل النحوي فإنه يتجسد بذلك التوازي مشكال ترابطا بالتضاد أو املماثلة
ملة هلا دور يف جتسيد التوازي بني اجلمل، والبالغيون العرب فظاهرة التوازن بني املسند واملسند إليه يف اجل

عّبوا عن فنوهنا بالتجانس ويف االزدواج والتقسيم والطباق واملقابلة وحىت يف التشبيه فإنه إذا ما أعملت صورة 
احلرف  الرتكيب مع مراعاة الدقة والبحث يف مواطن التوافق أن تتساوى ألفاظ الفصلني من املنثور يف الوزن دون

 .األخري ، ويف الوزن من الشعر اتّفاق ألفاظ الصدر والعجز، وهو ما استفاضوا فيه
هو بيان بأنواع الكالم »فالرماين يبحث يف التوازي يف البالغة وهو يتحرى مواطن التجانس يف البالغة 

عليه مبصطلح التوازن ، وقد أطلق 4«...الذي جيمعه أصل واجد يف اللغة والتجانس على وجهني؛ مزاوجة ومناسبة
 . مع سيبويه

وال خيفى علينا اهتمام عبد القاهر اجلرجاين يف دالئله ويف قضيته البالغية املتمثلة يف النظم وصوره املتنوعة 
واعلم أن مما هو أصل يف أن يدق النظر ويغمض املسلك يف توخي »اليت يتحرى يف نسجها الدقة واإلحكام 

                                                           
  .2، ص1111، (1)عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط -1
  .160، ص(15)، ج(وزي)ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2
 .2سن الشيخ، البديع والتوازي، صعبد الواحد ح  -3
، (4)طالرماين واخلطايب و عبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، تح حممد خلف هللا وحممد زغلول، دار املعارف، القاهرة، مصر،  -4

  .11ص
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جزاء الكالم ويدخل بعضها يف بعض ويشتد إرتباط ثان منها بأول وأن حيتاج يف املعاين اليت عرفت أن تتحد أ
اجلملة إىل أن تضعها يف النفس وضعا واحدا وأن يكون حالك فيها حال الباين يضع بيمينه ههنا يف حال ما يضع 

وهي  ، وال حيدث ذلك إال بتوخي معاين النحو بني الكلمات وحسب الدواعي واألغراض،1«بيساره هناك 
 .املنطلق يف جتسد التشاكل والتماثل وهنا تتجلى معامل النظم

إذن األمر متعلق باملعىن وباستعانة النحو حتدث صورة التشاكل والتماثل والتوازي بني الرتاكيب، وهو 
تلك هي أن يفنت املتكلم يف صورة النظم والرتكيب فيؤلفها من أجزاء متماثلة الصنع متشاكلة الصور  »يوضح 

خاصة إذا كان  2«يث تتجلى يف شكل هندسي منتظم ووضع متناسب ملتئم يستثري اإلعجاب وجيتذب القلوبحب
هذا النظم مما يلقى، وعلى امللقي أن ينتقي الصيغ اليت من شأهنا إقامة املعىن وتعينه على اإلفصاح حسب املقام 

 .فيحمل اجلمهور املتلقي على التفاعل واإلفهام
احلقيقة يف املعاين املطروحة يف الطريق وهو يشري إىل السبك والنسج على مستوى واجلاحظ يؤكد هاته 

وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وخترّي اللفظ وسهولة املخرج ويف صحة »الرتاكيب الشعرية يف البحث بني اللفظ واملعىن
لنسج والسبك من ، وإن ا3«الطبع وجودة السبك، فإمنا الشعر صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصوير

 .جمسدات التوازي على مستوى الرتكيب الشعري
وقد اعتّب التوازي من املفاهيم األساسية احلديثة اليت حظيت باهتمام النقاد الغربيني واعتّبوه من من 
العناصر العمدة اليت تشكل بنية النص وهلا عالقة كيب باإليقاع وهذا ما وجد عند جاكبسون الذي أفرد له فصال 

إن التوازي ... عنصر هام وعنصر قد حيتل املنزلة األوىل بالنسبة للنص األديب »كتابه قضايا الشعرية ويرى أنه يف  
، ويظهر هذا النوع من العناصر املتماثلة يف الشعر الشفوي، وهذا ما تطرقنا له يف السمات اخلاصة 4«تأليف لساين

 .بالشعر الشفاهي سابقا
 يف الشعر بل وقد ال خنطئ حني نقول بأن كل زخرف يتلخص يف مبدأ اجلانب الزخريف»ولذلك يعتّبه 

،  على أساس التماثل ال التطابق، حىت ال حيدث اخللط بني التوازي والتكرار فإن الثاين من مظاهر 5«التوازي
د قوالب ، وهذا ما يبني أن وظيفته داللية أكثر من أهنا جمر 6«متاثل وليس تطابق»األول، وبالتايل فإن التوازي 

ال تظل »تتكرر موقعة النص يف احلشو والرتابة النمطية، وهو األمر الذي تطرقت أّكدته جوليا كريستيفا  يف قوهلا 

                                                           
  .101، 106ص  ،1111، (د،ط)علي أبو زقية، دار موفم للنشر، : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تق -1
 -ه1411، (1)عبد العزيز شرف، األسلوبية والبيان العريب،  الدار املصرية اللبنانية، ط. رحممد السعدي فرهود ود.حممد عبد املنعم خفاجي ود. د -2

  .40م، ص1116
،  1125، (6) احلليب وأوالده مبصر،ط،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب(1)عبد السالم هارون ج: أبو عثمان عمر بن اجلاحظ، احليوان، تح -3

  .116، 111ص
 .101ص جاكبسون، قضايا الشعرية، -4
  .105املرجع نفسه ص -5
  .101املرجع نفسه، ص -6
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، فالتكرار بدون نّية داللية تعرض 2«ينتج باألحرى أثر حشو وخرق حنوي وخيم»وإال  1«الوحدة املكررة هي هي
 .  ته اجلمالية يف النص وإثباته للشعريةالنص الشعري يف احلشو، وهذا ما يثبت للتوازي مس

بنية الشعر هي بنية التوازي »وصوره ختتلف بني البىن الرتكيبية و على املستوى املعجمي وحىت الصويت بل  
، وهو ما يكسب األبيات ترابطا وانسجاما وتنوعا يف األشكال والدالالت الصوتية والنحوية واملعجمية 3«املستمر

فالوحدات اللغوية اليت تتواتر حرفيا يف اللغة »األبيات واألشطر بعيدا عن الرتابة والقوالب اجلوفاء،حتقق تناغما بني 
وهبذا فإن جاكبسون قد احتوى هاته النظرة يف  4«الشعرية ختتلف يف داللتها اخلاصة رغم احتادها يف معىن واحد
 .إىل الرتكيبمفهوم التوازي يف إطار نبذ النظرة التقليدية للنحو متوجها هبا 

تنمية لنواة معنوية سلبا أو إجيابيا بإركام »أما حممد مفتاح فيشري إىل التوازي مبصطلح التشاكل الذي يراه 
، وال يفهم 5«قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا النسجام الرسالة

هادفة إىل تبليغ اللرسالة بواسطة تعادل الرتاكيب النحوية، صناعة »التشاكل عنده أنه جمرد صناعة فحسب إمنا 
، كما له 6«فالرتاكيب النحوية يف الشعر إذن تصبح ذات طابع مجايل تأثريي إىل جانب طبيعتها املعنوية والعالقية

 . وظائفه اليت جتعل املتلقي يفهم اخلطاب من خالل تكرار املقومات السياقية
لصور التوازي انطالقا من تقسيم يرونه مناسبا؛ فهناك من ينطلق يف تقسيمه وقد تعددت تصنيفات النقاد 

من مستويات التوازي كالتوازي الصويت والصريف والنحوي والداليل، وهناك من انطلق من اجلانب الشكلي فصنفه 
لنحوي ونبحث حسب الرتادف والطباق والرتكيب، ومبا أننا يف املستوى الرتكييب فإننا سنقف عند صور التوازي ا

فيه على مظاهر التوازي يف اجلمل االمسية والفعلية واجلمل املعطوفة وحىت الرتاكيب اليت ختضع للرتداد واليت ختضع 
لصيغة زمانية أو حروف متشاهبة أو صيغة صرفية معينة، وهذا ما سنعرضه من مولدية الثغري يف البىن البارزة على 

 .انسجاما يؤدي إىل وظيفة يف تأدية املعىنالنص يف شكل نسق وصيغة حنوية مشكلة 
عبارة عن مجل »ومن خالل ما يظهر به التوازي يف النص الشعري من صور تتحدد أنواعه وأشكاله فهو 

، وهو ترابط 7«الكلمات والعبارات واملعاين، ترتبط ببعضها يف العبارة املتطابقة( متطابقة)متماثلة وسطور متقابلة 
يف لفظ مفردات أو عبارات ويف املعاين أيضا، لذلك جتده يتمثل يف مظهرين األول منهما  باملقابلة أو التماثل

مالزم للنص الشعري وهو حوهر الّباعة الشعرية يتجسد يف تكرر املقاطع املتوالية واملتتالية واملتوازية، وهذا ما يثبت 

                                                           
 .01، ص1112، (6)عبد اجلليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: فريد الزاهي، مر: جوليا كريستيفا، علم النص، تر  -1
  .00ه، ص املرجع نفس -2
  .102جاكبسون، قضايا الشعرية، ص  -3
، جامعة بسكرة، اجلزائر، 6014، (10)، جملة املخّب، ع(التوازي والتكرار)وهاب داودي، البنيات املتوازنة يف شعر مصطفى حممد الغماري . أ -4

  .116ص
  .65، ص(استرياتيجية التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري. د -5
  .62نفسه، ص املرجع -6
  .2عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص -7
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عمل على أن يسود االنسجام يف التعبري، فيثبت للنص األديب شاعريته، والثاين يتمثل يف أنه لون من ألوان التقابل ي
 .له بذلك أنه مبدأ من املبادئ الفنية

ومن هنا تنطلق دراستنا يف تقصي صور التوازي يف املولدية النبوية الثغرية وحنسبه قد جلأ إليه بقوة على 
من بني بقية أمناط التعبري ( توازيال)منطا من أمناط التعبري يف اللغة والشاعر يف اختياره هلذا النمط »أساس أنه ميثل 

إمنا هو يبحث عن النمط األكثر تعبريا عّما يريد قوله ملا فيه من قدرة على تأدية املعىن بصورة إحيائية تقابلية متوازية 
دية ، ومن ناحيتنا فإنه يعتّب وسيلة هنتدي هبا لنحلل مجالية شاعرية املول1«وملا له من دور يف إبراز الناحية اإليقاعية

النبوية عند الثغري من الناحية الرتكيبية هذا من جهة وحىت نستقصي إىل أي مدى قد أعانه إعمال التوازي يف 
 .استقطاب اجلمهور املتلقي أثناء عملية إلقاء املولدية

وانطالقا مما سبق سترتكز دراسة توظيف الشاعر الثغري للتوازي على نوعني من خالل اجلانب الشكلي 
 .وعموديا، وعلى أساسهما نستخرج صوره املختلفة اليت برزت يف املولدية النبوية للنص أفقيا

وهو ما يتم من خالل التطابق التام أو اجلزئي يف عناصر البناء النحوي للجمل املتتالية : التوازي األفقي
وظيف الثغري هلا يف واملتوازية على مستوى البيت الواحد، وسنستخرج هذا النوع من التوازن بشكل ترتييب حبسب ت

أبياته وإلقائه بغض النظر عن تنوع صوره مبعىن ستحدد هاته الصور أنطالقا من خصوصية املولدية النبوية الثغرية 
 .يف توظيف التوازي وظروفه اخلاصة به فيها

فنستطيع باإلضافة إىل ما يعزز كثرة الرتاكيب النحوية وهي يف أصلها متتالية ومتوالية ومتوازنة مجل العطف، 
عطف اجلملة على اجلملة املشاهبة »القول أن هناك نظريا من صورة التوازي األوىل تقابله صورة أخرى للعطف ألن 

، ألن حيدث تناسقا على مستوى 2«هلا من حيث الرتكيب يكون أكثر انسجاما وتكون النفس أكثر قبوال له
اصية التوازي بني الرتاكيب النحوية، وهو ما يكثر يف اجلملة املتعاطفة، وهذا ما يكون خادما بالدرجة األوىل خل

املولدية النبوية عند الثغري على أشكال كعطف اجلمل االمسية على مجلة امسية وعطف اجلمل الفعلية على اجلمل 
 . الفعلية بغض النظر عن زمنها، وسنرى هذا من خالل تفصيل الصور اليت جاءت عليها الصيغ املتوازية

يف البيت األول من املولدية، ( أعجم -يرتجم)ويتمثل كلميت (: توازي املطلع)تصريعي التوازي ال. 1
وحنسبه يطرق باب الولوج إىل القصيدة على مصرعيه للفت مساع اجلمهور املتلقي وضمان التفاعل من بداية النص 

ستوى ضرب وعروض البيت  الشعري وذلك بإدارة مفتاح إيقاعها املوسيقي املتولد عن انسجامية يف الرتكيب على م
 :كمدخل بفضي جلماليات إيقاعية أخراة

 3فالدمع إن تسأل فصيح أعجم ** سّر احملبة بالّدموع يرتج              م
 

                                                           
 .116، ص(التوازي والتكرار)وهاب داودي، البنيات املتوازنة يف شعر مصطفى حممد الغماري . أ -1
  .445، ص1112، (4)فضل حسن عباس، البالغة وفنوهنا وأفناهنا، دار الفرقان، جامعة الريموك، األردن، ط  -2
  .143 ص ن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،حممد ب -3
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ويظهر ذلك يف أول األبيات وهو يعّب عن مشاعر الشوق واحلنني : التوازي الرتكييب يف اجلمل االمسية .2
يب النحوية االمسية التالية ، واحلال الذي عليه الشاعر يدفعه لتوظيف مثل هاته الصورة من التوازي يف الرتاك

 :التقابلي، املتولد على إثرها تناسق يف هاته الرتاكيب وهذا يف
 اجلمل االمسية خّبها مجلة فعلية -أ

 :البيت الثاين  
 1كلماهلوى يتوالصّب يصمت و ** عن لسان صامتاحلال تنطق و    

املبتدأ : واملالحظ أن املسؤول عن إحداث التنساق هلاته الرتاكيب النحوية االمسية ثالثة مؤثرات، وهي
واخلّب مجلة فعلية من حيث اللفظ ويف املعىن التضاد واالختالف يف الصمت والتكلم؛ وهذا ما جيسد صورة التوازي 

 .املضاد أو املتقابل
 (فاعل+فعل)مجلة فعلية : اخلّب+ املبتدأ= تنطق + احلال    
 ( فاعل+فعل)مجلة فعلية : اخلّب+ املبتدأ= يصمت + الصب    

 (فاعل+فعل)مجلة فعلية : اخلّب+ املبتدأ= يتكلم + اهلوى     
الشطر الثاين، وما يالحظ أن ما أضفى مجالية التوازي فيه مجال آخر متثل يف متاثل الفعالن  :البيت التاسع

كهما يف احلروف الثالثة األوىل، وهذا ليبني فعال حريته بني أمرين رغم اختالفهما ولكنهما واشرتا ( تنسي وتنسم)
جيتمعان على أمره مصران على حريته، وقد متثل هذان األمران يف الصبابة والّصبا اللذان بدورمها حيدثان توازي يف 

لريح اليت لطاملا استحضرها شاعر الغزل يف احلروف األوىل، وهذا ما جعله أكثر حرية بني نار الوجد واهلوى وبني ا
معاين حبه حىت تكون معينا على إرسال أشواقه؛ فالصبابة مصرة على تذكره وال الصَّبا جادت بنسيمها حىت يبعث 

 :حنينه، وهذا يف قوله
 2ال هذه تنسي وال ذي تنسم ** واحرييت بني الصبابة والصبا    

 (مجلة فعلية)خّب (+مبتدأ)اسم إشارة+حرف نفي= تنسي + هذه+ ال
 (مجلة فعلية)خّب (+مبتدأ)اسم إشارة+حرف نفي= تنسم + ذي+ال

 :ويظهر فيه التوازن يف قوله:البيت الثالث والعشرون
                                                           

 .121ص  ،سي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسانحممد بن عبد هللا التن  -1
 .120املصدر نفسه، ص -2

 (أعجم)الضرب (يرتجم)العروض

 توازي املطلع تصريعي
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 1مسع ميل وال لسان يسأم ** فالمتنزل الوحي الذي يتلى     
 (مجلة فعلية)خّبها+ امسها+ أداة نفي= ميل+مسع+ال
 (مجلة فعلية)خّبها+ امسها +أداة نفي= يسأم+لسان+ال

وهذا ما ظهر يف البيت التاسع واخلمسني، فإن التوازي حيدث بني الرتاكيب  :البيت التاسع واخلمسني
، فإهنما يشرتكان يف احلروف (يقضي ويقصم)وعلى مستواها وهو ما أسهم يف إجالئه وبروزه، وذلك بني الفعلني 

، وداللة ذلك تظهر يف أن كاّل من الظلم واملعاند مآهلما واحد أمام الثالثة األوىل واالختالف يف احلرف األخري
عدل وحسام السلطان أيب محو موسى الزياين، ويظهر ذلك على مستوى متاثل مجلتان امسيتان اخلّب مجلة فعلية، يف 

 :قوله
 2فالظلم يقصي واملعاند يقصم ** حيمي األنام بعدله وحسامه    

 (مجلة فعلية) خّب+ مبتدأ = يقصي +الظلم 
 (مجلة فعلية)خّب+ مبتدأ = يقصم + املعاند 

وفيه تزيد جرعة التوازي أكثر من سابقها يف اجلمل االمسية وخّبها مجلة فعلية، : البيت السابع والستني
وداللته أن الثغري هو يف مقام املدح ويدفعه األمر إىل إضفاء ما ميكن أن يعّب عن مقام السلطان أيب محو موسى 

لزياين، وهو يزهو خبصال النيب  صلى هللا عليه وسلم ويعمل على إرساء مبادئ الدين اإلسالمي وفوق ذلك يعمل ا
على االهتمام واالستعداد بإقامة ليلة املولد الشريف لنشر خصال احلبيب املصطفى والتأسي هبا وأخذ املوعظة، 

اليا يفضي إىل إيقاع ترتاح إليه األذن وتستقطب فلنتأمل مدى تناسق الرتاكيب النحوية وهي تشكل انسجاما متو 
 . النفوس يف هذا التوازي الذي مجع بني كل اخلصال

 3وندى يد هتمي وبشر يبسم ** وتواضع يعلي وقدر يعتلي        
 ( مجلة فعلية)خّب + مبتدأ = يعلي + تواضع 

 (مجلة فعلية)خّب + مبتدأ = يعتلي + قدر 
 (مجلة فعلية)ّب خ+ مبتدأ = هتمي + ندى يد 

 (مجلة فعلية)خّب + مبتدأ = يبسم + بشر 
أربعة تراكيب حنوية متمثلة يف اجلملة االمسية خّبها فعل بصيغة متساوية وموزونة إال الرتكيبة الثالثة اليت جاء 

لعروضية فيها املبتدأ مضافا وهو األمر الذي يّبز مدى عطاياه وكرمه، وهو ما تستدعيه إقامة الوزن من الناحية ا
ولكن ورغم كل ذلك فإنه ذكاء من الشاعر وتفننه يف إعطاء صورة خمتلة تؤكد التلون الرتكييب وتنوعه وعدوله أحيانا 

 .واحنرافه على منطيته، وهو ما زاد التوازن مجاال
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وفيه كذلك تتكرر صورة التوازن بطريقة بديعة تنحى إىل تبيان مدى شجاعة : البيت السابع والسبعني
ان ففضال عن الدين ومبادئه فإنه يعلو أمر القيادة وكلها ألجل إعالء كلمة الدين اإلسالمي، وهذا ما ظهر السلط

يف كذا معاركا إعالنا على مدى الشجاعة، بني إقبال السيوف وانثناء الذوابل تردي اخليل واغتنام الفوارس، وهذا 
 :   يف رباعية متوازنة متسقة منسجمة حيث يقول

 1الفوارس تغنمواخليل تردي و ** الذوابل تنثينو متضي فالبيض    
 (مجلة فعلية)خّب + مبتدأ = متضي + البيض

 (مجلة فعلية)خّب + مبتدأ = تنثين + الذوابل
 ( مجلة فعلية)خّب + مبتدأ = تردى + اخليل 

 (مجلة فعلية)خّب + مبتدأ = تغنم + الفوارس
 :يف قوله: البيت الرابع واألربعني

 2جنم وال علم هنالك يعلم ** يث ال ملك وال فلك واليف ح    
ملك، )النافية وهي" ال"النافية وهي أمساء تتكرر مع " ال"يكمن التوازي يف صيغة تكرارية مفادها ترداد اسم 

 (يعلم)، وهلما اخلّب واحد وهو"فْغل"، ويشرتكان يف صيغة واحدة (فلك، جنم، علم
 
 
 
 
 
 

 ردااجلمل االمسية خّبها مف -ب
ويظهر ذلك يف البيت السادس فإن التوازي يقوم على مبدأ التضاد ويتمثل يف املبتدأ  :البيت السادس 

 :واخلّب مفرد، وذلك يف قوله
 3هجران األحبة علقمو شهد ** لو يتاح وصاهلموصل األحبة     

 اخلّب مفرد+ مضاف إليه+ مبتدأ= شهد+ األحبة + وصل  
 اخلّب مفرد+ مضاف إليه+ مبتدأ =علقم + األحبة + هجران   
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وبشكل  تقابلي متطابق  تطابقا كليا على مستوى تراكيب الشطرين قوله يف البيت : البيت السابع
 :السابع

 1والبعد عنهم للمشوق جهنم ** والقرب منهم للمتيم جنّـــة    
 خّب مفرد+روراسم جم+ حرف جر(+ ضمري)جار وجمرور+ مبتدأ= جّنة + متيم+ الالم+ منهم+ القرب
 خّب مفرد+اسم جمرور+ حرف جر(+ ضمري)جار وجمرور+ مبتدأ= جهنم + مشوق+ الالم+ عنهم+ البعد

وهنا يبني حالة املشتاق يف القرب والبعد عن األحبة؛ فإنه يف حالة قربه ألحبابه جّنة ويف االبتعاد عنهم 
 . يةجهنم، وهذا ما أحدث وضعية تقابلية يف الصياغة للرتاكيب النحو 

 :والتوازي ظاهر على مستوى العجز، وذلك يف قوله :البيت الثاين عشر
 2جفين ربيع واملنام حمرم ** ما مقلتاي مجادين وإمنا    

 خّب+ مبتدأ= حمرم+ املنام / خّب+مبتدأ= ربيع+ جفين
يف مجل امسية وفيه توازن بديع من مثانية تراكيب حنوية تتمثل : البيت الثامن والستني والتاسع والستني 

من مبتدأ وخّب مفرد، وهذا التعدد املنسجم يدل على كثرة مزايا املمدوح وعظمها وهو جيمعها يف كالم مضغوط 
 :خيتصره بتقنية التوازن، وذلك بإعمال صيغة التفضيل وصيغة اسم الفاعل، وذلك يف قوله

 ـرموالعّز أمنع والّسجية أكـــــــــ ** واحللم أوسع واجلناب مؤمل    
 3والفضل أكمل والعطاء متمم ** والفخر أعظم والعالء مؤثل    

 خّب مفرد+ مبتدأ = مؤمل + خّب مفرد          اجلناب + مبتدأ = أوسع + احللم 
 خّب مفرد+ مبتدأ = أكرم + خّب مفرد            السجية + مبتدأ = أمنع + العز 

 خّب مفرد+ مبتدأ = مؤثل + ء خّب مفرد        العال+ مبتدأ = أعظم + الفخر 
 خّب مفرد+ مبتدأ = متمم + خّب مفرد       العطاء + مبتدأ = أكمل + الفضل 

وهذا النوع من التوازي جيمع بني التوازي األفقي والتوازي الرأسي العمودي، وهبذا يشكل شبكة من التوازي 
كلية واملضمون، وهو من حماسن صور التوازي، الذي يزيد من االنسجام ويعمل على ربط األبيات من الناحية الش

 .اليت تثبت براعة الشاعر، وهو ما حيتاج إليه يف إثارة اجلمهور وجعله ينفعل معه ويتفاعل
 :اجلمل االمسية خّبها شبه مجلة -ج

وفيه الشاعر كذلك ميدح باستعانة املبتدأ وتعدده بواسطة رابط لغوي وهو : البيت السادس والستني
معهما يف خّب واحد جاء شبه مجلة، ومثل هاته الصورة الرتكيبة النحوية تعاد، فيحدث بذلك توازي العطف وجي

  :ومتاثل بني الرتكيبتني، وهذا ما جاء يف قوله
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 1حسن وعقد يف التقى مستحكم ** وإحسان وقصد يف اهلدى  جود    
 :التوازي الرتكييب يف اجلمل الفعلية. د

 وازن على مستوى الرتاكيب النحوية الفعليةت: البيت الثاين واخلمسون
 2وهنتك واعظة النهى لو تعلم ** زجرتك بارقة اهلدى لو ترعوي     

 فعل + حرف عرض+مضاف إليه+الفاعل(+ مفعول به)الكاف+الفعل= ترعوي+ لو+اهلدى+بارقة+زجرتك
 فعل + ف عرضحر +مضاف إليه+الفاعل(+ مفعول به)الكاف+الفعل= تعلم+ لو+النهى+ واعظة+هنتك

 (:متاثل الصيغة الزمانية للفعل:)البيت الثالث عشر 
 3مل يلـــــــــــووا ومل يلــــــــــــوموابالقلب  ** أستودع هللا الذين حتمل            وا     

 مل يلووا ومل يتلوموا: وقوع انسجام يف ترداد الصيغة الفعلية
 . الفاعل+ الفعل+ حرف جزم+ حرف عطف+ لفاعلا+ الفعل+ حرف جزم= يتلوموا+مل+و+يلووا+مل

 :التوازي العمودي الرأسي
وهو ما جاء فيه التوازي تاما أوجزئيا بني كل عناصر البناء النحوي للجمل املتوازية على املستوى العمودي  

يات، األمر أو الرأسي لألبيات، أي على مستوى بناء القصيدة؛ حبيث حيدث التماثل بني بيتني أو جمموعة من األب
  : الذي يعمل على بناء النص وانسجام إيقاعه الداخلي، ومن صوره

 (:املعنوي)التوازي يف مجلة القسم وتردادها رأسيا. 1
 :من البيت السادس عشر إىل البيت التاسع عشر    

نقل وحىت يعّب عن عمق شوقه جلأ الثغري إىل القسم واستعان به بشكل ملفت للنظر حياول من خالله أن ي
ذاك الشوق للجمهور املتلقي، فجاء بشكل يدل على حرقته وليس أّي شيء نقسم عليه، إال إذا كان األمر 

 :يستحق، وهذا ما نلمسه يف تراكيب القسم اليت تكررت يف ثالث أبيات، وذلك يف قوله
      م وزم   زمم      ن رمحة ذاك احلطي            ** قسما بزمزم واحلطيــــم ومـــــــــــــا حوى 
 البيت املنيف ومن بنج    د خيموا ** وحبــــرمة احلرم الشــــــــــــريف ورفعــــــــــــة
 حتم      ي ب          ه اآلث      ام س      اعة يلثم ** ومقــــام إبراهيـــــــــــــــم والركن الـــــــــــذي
 4يشب على الضلوع ويضرم شوقا ** لقد انطوت نفسي على مجر الغضا

فنلمس أمرين من هذا التوازي؛ أوله أنه أقسم بزمزم واحلرم الشريف ومقام إبراهيم وهذا أمر يدعو للوقوف 
عنده، فالقسم هو من متعلق باهلل سبحانه وتعاىل دون سواه ولقداستها أفرد القسم هلا ليبني وهو طبعا على وجه 
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، ومبا أن املشاعر هي متعلقة بزمزم واحلطيم واحلرم الشريف ومقام إبراهيم، وكلها اجملاز ألن القسم ال يكون بغري هللا
أماكن  تدل على متين الشاعر زيارهتا، وهذا ما يعّب عنه يف مجلة جواب القسم اليت مجعت هاته الصيغ القسمية، 

انطوت نفسي على  لقد"وهو األمر الثاين الذي يظهر يف أن مجل القسم الثالث مجعت يف مجلة جواب واحد
 .  ليدل على مدى اشتياقه وحّبه" مجر

 (:اللفظي)التوازي يف الرتداد الرتكييب رأسيا
 :من البيت الواحد والثالثني إىل البيت الرابع والثالثني. 1

ويف مدح املصطفى املختار صلى هللا عليه وسلم فإن محاس الشاعر يزداد، ويف ذكره ملعجزات زمن الوالدة 
شري مبوعده، آيات وعالمات على االصطفاء والتبجيل والتهيئة لعظيم الرساالت ومهمة النبوة والرسالة وأيام التب

الربانية اليت أوكلت إليه، والشاعر ومبا أنه حيتفل مبولده الشريف فإن كل ما ميت له بصلة من أحداث يأيت هبا 
 .نظما

باين يف معجزاته لنبيه الكرمي، فإن من مل ومبا أن هذه األحداث قد أثرت وأهبرت من عاشوا احلدث الر  
يشاهد فاندهاشه يزداد اندهاشا، وهو األمر الذي نلمسه عند شاعرنا من خالل ما عّّب عنه بطريقة فنية حياول أن 
يسخر هلا ما بوسعه حىت جيعل اجلمهور املتلقي يستشعر تلك املعجزات وينقل هبا إحساسه ويف هاته اللحظة البد 

 .تجاوب معه كلمة بكلمة، وهنا جلأ إىل التوازي يف صورة من صوره حتصيله وخلقه، وهو التكرارللجمهور أن ي
يف تشكيل  »وحىت يعّب الشاعر عن الفكرة اليت تأسر مشاعره ويهمه إيصاهلا للجمهور املتلقي فإنه يتوسل 

املنبعثة من اإليقاعات الداخلية مثل البنية اإليقاعية لقصائده بوسائل من شأهنا إثراء النغمة املؤثرة يف املتلقي و 
وله مهامه يف بنية العمل الفين يف ارتباطه  1«التكرار الذي يتم على مستويات ثالث؛ احلرف والكلمة والعبارة

بالداللة النصية، وباجلانب النفسي من خالل تأثر الشاعر بالفكرة املسيطرة على فكره ووجدانه والتعبري عنها 
 :ا ما نلحظه مع الثغري وهو يعّب عن معجزاته يف قولهبواسطة تردادها، وهذ

      
 وانشق بدر األف          ق وهو متمم ** لك رّد قرص الشمس بعد غروهبا 
 شوقا كما حنت عش             ار روم ** لك جّن جدع النخل إذا فـــــــارقته
 خلطاب ويفهملوالك يفص  ح با ** لك أنطـــــق هللا اجلماد ومل يكـــــــن
 2مل تب    ق من ش      ّك مل       ن يتوهم ** لك يا رســــــول هللا كـــــــّل داللـــــــــة

 فاعل+ فعل(+ اسم حمرور)الضمري+ حرف جر= لك رد قرص الشمس     
 فاعل+ فعل(+ اسم حمرور)الضمري+ حرف جر= لك جن جدع النخل 

 فاعل+ فعل(+ اسم حمرور)الضمري+ حرف جر= لك أنطق هللا اجلماد
                                                           

  .104، ص (لتوازي والتكرارا)وهاب داودي، البنيات املتوازنة يف شعر مصطفى حممد الغماري . أ -1
 .126ص  حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان،  -2
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 مضاف إليه+ منادى+ حرف نداء+ حرف جر= لك يارسول هللا
 
 
 
 
 
 

رباعية توازية أمجل فيها الثغري معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم، تنامت فيها مجالية الرتداد من البيت 
لقاء والتلون يف التعبري عن تلك الثالثني إىل البيت الثالث والثالثني، ومل ندخل البيت املوايل ألن مقتضيات اإل

 ."لك"املشاعر جعلته يعدل على النمط الرتدادي الذي عّم األبيات الثالث رغم ارتباطه هبا يف ترداد الصيغة 
، وهو "يا رسول هللا: "ولكن الشاعر عدل على ما تالها مبناداته للرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله 

هللا عليه وسلم، وهو خيتم هاته الصيغ الرتدادية بتغيري طفيف على الصيغة يستحضره وكأننا به أمام حضرته صلى 
 .    حىت يشّد مسامع اجلمهور ويأخذ بأنفاسهم هباته الطريقة وهذا ما يضفي حيوية على الوترية الصوتية املستعملة

اصطفائه، هذا وباإلضافة إىل ذكاء أسلويب آخر يعرب عن مكانة الرسول، وأن تلك العالمات تدل على 
وامتالكه المتيازات ال ميلكها أحد من البشر وأن حتدث له ال لغريه، وهي خاصية امللكية اخلاصة به، وقد عّّب 
عنها الثغري بعنصرين قدم هلما ألمهية شأهنما يف سرده لسريته، ومها الم امللكية وكاف اخلطاب العائدة على حضرة 

فقدمهما عن العامل الفعل يف كل الّصيغ عدا يف البيت   (لك)لة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف صيغة شبه مج
املخالف فإنه قد أتبعها بنداء الرسول ليختم غايته يف هذا احلكم باحلظوة وامللكية اخلاصة به؛ فالشمس واجلدع 

 .  ونطق اجلماد كلها معجزات كانت حلضرته ال لغريه ولن تكون
 :ت التاسع والثالثنيمن البيت اخلامس والثالثني إىل البي. 2

وها هي صورة تردادية أخراة مثل سابقتها تبعث على مجال التوازي، وهو جيسد مشاعر التعظيم والتبجيل 
للحبيب املصطفى، وهو يردد صياغة واستعمل فيها احليلة الفنية نفسها، مؤكدا خماطبته للحبيب مباشرة، وفعال 

جتسم املوقف الذي تتمىن أن يكون، وذلك بتوظيف النمط حينما تكون املشاعر صادقة وقوية فإهنا جتسد و 
الرتدادي يف مخسة أبيات يفرض فيها ضمري املخاطب العائد على الرسول صلى هللا عليه وسلم وجوده اإليقاعي 

 :املنسجم مع معاين املدح والثناء، وذلك يف قوله
 
 

 يوم القيامة أهنا بك ترح                    م **  بّش                          رهتاأنت الرؤوف بأمـــــــــــة 
 يرجو شفاعتك املسيء اجمل      رم ** أنت املـــــــرفع واملشفــــع يف غـــــــــــــــــد

 لك

 قرص الشمس ردّ 

 جن جدع النخل

 أنطق هللا اجلماد

 رسول هللا يا

 جتسيد التوازي
 بني صيغ الرتاكيب
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جاءت على صيغة  (اخلّب)ومما يزيد من التوازي حضورا وانسجامية إيقاعية يف األبيات األربعة أن املسند 
املبالغة وصيغة اسم الفاعل لتنوب على كل األفعال اليت كان يقوم هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم مّتصفا هبا، وهبا  

املرفع، املشفع، املسوّغ، مشرع احلوض، "كان يعرف، وما يدعو للتأمل والبحث أّن هاته الصيغ كّلها أمساء فاعل 
، وقد بدأ هبا "فعول"على وزن " الرؤوف"األخري، إال واحدة هي لصيغة املبالغة بضم األول وكسر ما قبل " املبلغ

هاته األبيات ألن صفة الرأفة تشمل كل هاته الصفات، وألنه الميتلك هاته الصفات إال رحيما وحضرته كان بأمته 
رتك معهما يف رؤوفا صلى هللا عليه وسلم، وملا جاء البيت التاسع والثالثني خالف الصياغة رغم أنه اش

، فختم به هذا التوازي يف الرتداد بتأكيد معجزة حدثت يف غزوة تبوك وهي بركة النيب يف تكثري عني "أنت"الضمري
 . تبوك اليت كانت مياهها قليلة لريتوي اجليش

                                                           
 .126ص حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان،  -1

 يروي بكوثره التقي املسل                م  ** أنت املسوغ مشرع احلوض الذي
 بينت فيه م   ا حيّل وحي                         رم ** أنت املبلـــــــغ حكمة الذكــــــر الذي
 1حىت تروى اجليش وهو عرمرم ** أنت الذي نبع الزالل بكفــــــــــــــــــــه

 املفعول له الفاعل
 الصفة املوصوف املسند  املسند إليه

 بشرهتا، يوم القيامة أهنا بك ترحم ترحم بأمة الرؤوف أنت
 يرجو شفاعتك املسيء اجملرم  غديف املرفع واملشفع أنت
 الذي يروي بكوثره التقي املسلم احلوض ...مشرع /املسوغ أنت
 الذي بينت فيه ما جيل وحيرم حكمة الذكر املبلغ أنت
   ...الذي نبع الزالل أنت

 أنت

 رؤوفــــــــــــــــال

 واملشفع عــــاملرف

 مشّرع/املسوغ

 غـــــــــــــــــــــاملبل

 جتسيد التوازي
 بني صيغ الرتاكيب

 

 الذي نبع الزالل
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 :من البيت الثاين والسبعني إىل البيت السادس والسبعني. 3
يف خلق مجالية التوازي، حيث ظهرت هاته املرة برتداد صيغة  وهذه صورة أخراة يف املولدية عن دور التكرار

يف مدح السلطان أيب محو موسى الزياين، وهو يصف بسالته " تلك"متبوعا باسم اإلشارة " كأمنا"التشبيه املؤكد 
 :  وموجهته األعداء، يف قوله

 لع           دو وتغمدتع            ري فتغمد يف ا ** فكأمنا تلك السيوف بـــــــــــــــــوارق
 وبكل عالي             ة سن              ان هل                     ذم ** وكأمنا تلك الذوابـــــــــــل أغصــــــن
 تنقض مثل الشهب عنها األسهم ** وكأمنا تلك القسي أهلــــــــــــــــــــــــــة

 حومش       رب دم األعادي سرب ل ** وكأن تلك العاديات إذا عــــــدت
 1وعليه من أسد الف          وارس ضيغم ** وكأن ساحبها عقــــــــاب كاســــــــــــــــــــر

   خّب+بدل(+مبتدأ)إسم إشارة+ ما الكافة+أداة نصب= بوارق+السيوف+ تلك+ ما+كأن
   خّب+بدل(+مبتدأ)إسم إشارة+ ما الكافة+أداة نصب= أغصن+الذوابل+ تلك+ ما+كأن
   خّب+بدل(+مبتدأ)إسم إشارة+ ما الكافة+أداة نصب= أهلة+القسي+ تلك+ ما+كأن
   خّب+بدل(+مبتدأ)إسم إشارة+ ما الكافة+أداة نصب= حوم+العاديات+ تلك+ كأن
   خّب+بدل(+مبتدأ)إسم إشارة+ ما الكافة+أداة نصب= عقاب+ساحبها+ تلك+ كأن

حنوي  مجلته امسية  التوازي يظهر يف تركيب(: ترداد مجلة الشرط)ن البيت الواحد وستون والثاين وستو .4
اليت تفيد امتناع اجلواب لوجود الشرط، وتكررت هاته  لوالخّبه حمذوف، وذلك بإعمال أداة الشرط غري جازمة 

ه لوال الصيغة يف بيتني متتالني، وما يالحظ يف هذا التوازن أنه جيمع بني نوعيه األفقي والعمودي، ومفاده أن
، ملا حكت تاكماخر علت (الشرط)العطايا والسجايا اليت عرف هبا أبو محو موسى الزياين موجودة 

،  والصياغة األخرية يف هذا الرتكيب تؤكد حكم اجلملة الشرطية كجملة ابتدائية تعّب عن حكم، (اجلواب)املكارم
الشرط متوازي مع فعل اجلملة االبتدائية، بني وحىت يربط بينهما بغض النظر عن املعىن فإن الفعل يف مجلة حواب 

 :، وهذا يف قوله(تعلم -تعلى )وبني ( حتكم -حتكي)
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .122ص  بد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان،حممد بن ع  -1
  .125املصدر نفسه، ص  -2

 حتكي املفاخر واملآثر حتكم ** لوال سجاياه اجلليلة مل تكن     
 2تعلي األكارم و املكارم تعلم ** لوال عطاياه اجلزيلة مل تكن    
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 صفة+ مبتدأ+ أداة شرط غري جازمة= مل تكن+ اجلليلة+ سجاياه+ لوال: مجلة الشرط
 الفاعل+ الفعل+ فعل ناقص+ أداة جزم= املفاخر+حتكي + تكن+ مل : مجلة جواب الشرط

 (مجلة فعلية)خّب+ مبتدأ = حتكم + املآثر : مجلة ابتدائية
 صفة+ مبتدأ+ أداة شرط غري جازمة= مل تكن+ اجلزيلة+ عطاياه+ لوال: مجلة الشرط  

 الفاعل+ الفعل+ فعل ناقص+ أداة جزم= األكارم+تعلى + تكن+ مل : واب الشرطمجلة ج
 (مجلة فعلية)خّب+ مبتدأ = تعلم + املكارم : مجلة ابتدائية

 :الرتاكيب البالغية -2
ومن مجال اللغة أيضا أن هلا خترجياهتا اجلمالية بطرق فنية إبداعية متعددات تكمن فيما تنماز به من 

حني تلتقي مبن مينح لتلك التخرجيات مصوغات إبداعية تتباين من مبدع آلخر والسيما حني  املستويات خاصة
ترتابط هاته املستويات كّل يكمل الثاين وخيرجه مبا مييزه من مجالية تكسب النص األديب شاعريته وتتكامل فيما 

 .بينها ومع بعضها البعض
غة والنحوي، وها حنن نقف عند اجلانب البالغي الذي وكنا قد رأينا براعة الشاعر يف املستوى الصويت لل 

حيدثنا عن ذائقة الفصاحة العربية ومما تتأسس مجالياهتا البالغية، وكيف أهنا تسهم وبدون منازع يف خلق الوترية 
ت يف طرق ترديد األصوا »اإليقاعية الداخلية لتكون مسؤولة عن انبجاس الوترية املوسيقية اخلارجية فكانت متفننة 

، من 1«يف الكالم حىت يكون له نغم موسيقي وحىت يسرتعي اآلذان بألفاظه كما يسرتعي القلوب والعقول مبعانيه
 .خالل مهارة نظم الكلمات والّدقة يف انتقائها وكذا الرتتيب والتنسيق

والتوازي  وهذا من خالل عناصرها الرتكيبية اليت تشكل مجالية التقابل والتشاكل يف ذلك االنسجام اللفظي 
العناية حبسن اجلرس ووقع األلفاظ يف »اإليقاعي الذي مهما تنوعت واختلفت أصنافه وتعددت إال أنه يشرتك يف 

األمساع، وجميء هذا النوع يف الشعر يزيد من موسيقاه وذلك ألن الصوات اليت تتكرر يف حشو البيت مضافة إىل 
يقية متعددة النغم خمتلفة األلوان يستمتع هبا من له دراية هبذا ما يتكرر يف القافية جتعل البيت أشبه بفاصلة موس

، وهو ما نرتصده يف ثالثية نراها قد عملت على مساعدة الشاعر يف 2«الفن ويرى فيها املهارة واملقدرة الفنية
 .إعداد العّدة لتبليغ املتلقي اجلمهور مع وضوح بيان أثرها يف نفسه

جتعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة  »ع والتجنيس والتقابل، وهي ماثالثية متثلت يف مجالية التصري 
، وهو ما ختصص يف 3«النغم خمتلفة األلوان يستمتع هبا من له دراية هبذا الفن ويرى فيها املهارة واملقدرة الفنية

بناء الفين للنص البحث عن حقائقها الفنية، وإثبات الفضل هلا ودعمها لّبوز وتوّضح اإليقاع اخلارجي يف ال

                                                           
 .41، 46ابرهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص. د - 1
  .41املرجع نفسه، ص  -2
  .41املرجع نفسه، ص  -3

ت 
البي

(
51) 

ت 
البي

(
52) 
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الشعري، علم البديع ومدى مسامهته يف اإلمكانية املوسيقية اليت ميكن أن حيدثها التناسق اللفظي، وهو يشري إىل 
 .أن هاته الثالثية ال تتحقق إال  على املستوى اجلرس والنغم اللفظي

 مجالية الّتصريع ولفت االنتباه. أ
الشعري قبل مجالياته، ومدى احلاجة إليه يف مثل هذا املقام وحىت نستشف دور التصريع وتوظيفه يف النص 

تقفية  »اإللقائي للنص، فإن املفهوم اللغوي ملادة التصريع يف الشعر تؤكد مدى هاته احلاجة؛ فهي عند ابن منظور 
بتدٌئ املصراع األول مأخوذ من مصراع الباب ومها مصّرعان، وإمنا وقع التصريع يف الشعر ليدل على أن صاحبه م

، ومصّرعان مبعىن أن للباب مدخلني، 1«، وصرّع البيت من الشعر جعل عروضه كضربه...إّما قصة وإما قصيدة
وأسقط ذلك على الشعر باعتبار الشطرين يف الضرب والعروض؛ وهبذا يفتحان للقارئ املصوغات اجلمالية 

 .لالتساق واالنسجام اجلمايل مدخال للقصيدة
هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه؛ تنقص » عمدته أن التصريع  ولذلك يوضح ابن رشيق يف

، وهذا ما دفعهم يستنبطون هذا املفهوم من مصراعي الباب، ولنصف البيت مصراع 2«بنقصه وتزيد بزيادته
وزون غري سبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم يف أول وهلة أنه أخذ يف كالم م»باعتباره بابا للقصيدة ، وإن 

ليعلم ذلك، وهذا ما يكسبه قيمة موسيقية  يف علم البديع ثؤثر يف املستمع  3«منثور، ولذلك وقع يف أول شعر
 .     باعتبار أهنا هتيؤه المتام اإليقاع قبل أن يتم البيت األول، وحسنه يف قلته كالغرة يف الوجه على رأي ابن األثري

، أعالها مرتبة ما 4غيون مثل ابن األثري الذي يرى له سبعة أنواعوله صور وأشكال كما رآها له البال   
يكون فيها املصراع من البيت مستقال بنفسه يف فهم معناه الحيتاج الستقامة معناه إىل املصراع الذي يليه، وهو 

لتصريع يف حيث يكون ا" التصريع املشطور"، أما أدناه مرتبة أقبح التصاريع، وهو "التصريع الكامل"مايسمى ب   
 .البيت خمالفا لقافيته، واستعماله قليل نادر

وتوظيف الثغري للتصريع يتضح يف البيت األول موظفا املرتبة الثانية اليت يرى فيها أن املصراع األول مستقل 
 :بنفسه ال حيتاج ما يليه، ولكن مبجرد ما يأيت الشطر الثاين جتده مرتبطا به، وهذا يف قوله

 5أعجمفالدمع إن تسأل فصيح  ** يرتجــــــــــــــمموع سّر احملبة بالدّ 
 
 
 
 

                                                           
 .151 ، ص(2)، ج(صرع)ابن منظور، لسان العرب، مادة -1
  .121، ص (1)أبو احلسن بن رشيق القريواين األزدي، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج -2
  .124املصدر نفسه، ص  -3
 .651بدوي طبانة، ص .أمحد احلويف ود.د:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تج  -4
  .143صيان ملوك تلمسان، حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين ز  -5
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فاملصراع األول ال حيتاج الثاين مبعىن مكتفي مبعناه حيث حقق فائدة من اجلملة ولكن إذا ما حضر املصراع 
املعىن أما يف املصراع الثاين فإنه يزيد من توضيحه وإمتامه؛ والثغري يفصح أن  ما يعّّب عن سّر احملبة هي الدموع ومت 

الثاين أن الدمع حىت وإن عّّب فهو فصيح أعجم؛ ومعناه مرتبط مبا قبله وما يؤكد ذلك أن اجلملة جاءت استئنافية، 
؛ فهنا توازي نغمي بينهما يفضي [أعجم -يرتجم]لتوضح ما يسبقها من املعاين، وقد متثل التصريع يف الكلمتني

 .القصيدة ولوجا يستمتع فيه مبعرفة ما يلي من األبياتباملتلقي إىل الولوج إىل أجواء 
 مجالية التجنيس. ب

من أسرار انبجاس التناسق اإليقاعي، وثبت مجال موسيقى النص الشعري، ذلكم اجلرس الذي نلحظه على 
رآه مستوى األلفاظ من خالل مجالية احملسن البديعي املتمثلة يف التجنيس بصورتيه التامة والناقصة، وهو كما 

، 1«قطب من أقطاب الفاعلية األسلوبية والشعرية يف اخلطاب الشعري التقليدي»الدكتور نور الدين السد أنه 
تتمظهر صور يف ذلك الرتكيب املوازي واملكرر يف أجراء النص الشعري خدم للمعىن وإيصاله حسب مستحقاته 

 .ملسامع املتلقي من الشاعر
فقد تبني »جاين يؤكد إعمال املعىن يف تشكيل الرتكيب اللفظي للجناسولذلك جتد اإلمام عبد القاهر اجلر  

لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة أمر مل يتم إال بنصرة املعىن؛ إذ لو كان بالفظ وحده ملا كان فيه مستحسن 
يمة ، ولعل هذا ما يتماثل لدينا يف مولدية الثغري وهو يوظف هاته الق2«وملا وجد فيه إال معيب مستهجن

 .  البالغية اليت تسهم يف إبراز معىن احلب النبوي، وهذا ما هو موضح يف اجلدول
 
 
  

                                                           
  . 12، ص(14)نور الدين السد، املكونات الشعرية يف يائية ابن الريب، جملة اللغة واألدب، ع. د -1
  .14، ص (د،ت)، (د،ط)السيد حممد رشيد رضا، املكتبة التوفيقية، : اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، تح  -2

 مـــــــــــــــأعج يرتجــــــــــــــم

 الضرب العروض

 املصراع الثاين املصراع األول

 التـــــــــــــصريع
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 نوعه اجلناس القسم موضع اجلناس يف البيت الرقم
 ملا جرى دمعا ميازجه دم** جفن حتامى ورّده طري الكرى 14

نني
واحل

وق 
الش

مة 
مقد

 

 ناقص دم -جرى،دمع-الكرى
 ناقص تسلم -تسلي فعسى تسلي من عليه وتسلم... 18
 ناقص الصَّبا -الصَّبابة ...واحرييت بني الصَّبابة والصَّبا 13
 ناقص تنسم -تنسي الهذه تنسي وال ذي تنسم... 13
 ناقص النوى -اجلوى -اهلوى  ...بعد النوى** هذا اهلوى أذكى اجلوى جبواحني 11
 مغىن به ألويل السعادة مغنم... 21

سول
 الر

دح
م

 

 ناقص غنمم -مغىن 
 ناقص فلك -ملك  ...يف حيث ال ملك والفلك وال 44
 ناقص شييب -شبيبيت ...ومحام شييب** غراب شبيبيت... 22
 فالظلم يقصي واملعاند يقصم... 23

ــان
سلطـ

ح ال
مد

 

 ناقص يقصم -يقصي 
 ناقص حتكم -حتكي  حتكي املفاخر واملآثر حتكم... 41
 ناقص تعلم -تعلى تعلمتعلى األكارم واملكارم ... 42
 تام زهر -الزهر  منها على زهر الكواكب ميسم**هبرهتم أوصافك الزهر اليت 42
 ناقص تدغم -تغمد  تعري فتغمد يف العدو وتدغم...  72
 ناقص شرب -سرب  سرب لشرب دم األعادي حوم... 72

 غريةالتجنيس يف املولدية النبوية الث                              
وإذا كان من مسؤوليات التصريع هتيئة املتلقي ودفعه لالستزادة، فإن للتجنيس مهامه يف احملافظة اإليقاعية 
لتلك االستزادة ومن خالل اجلدول تتبني أمهيته يف خلق معاين املعىن وإدراك الشاعر لوظيفة هاته القيمة اجلمالية، 

ال بشكل جلّي إحتاجه حىت جيّسم املعاين ويكشف ويظهر ذلك يف مظاهر استعماله وحسن ذاك االستعم
الداللة، ويلقي أثرها إىل مسامع اجلمهور املتلقي حىت يزيد من مجالية التفاعل واالستجابة بينهما، وسنحلل بعض 

  .    ما جاء من جتنيس بديع خيدم املعىن
ه للنيب واشتياقه ألرضي واملالحظ يف استعمال الشاعر للجناس مدى حاجته إليه حىت جيسد معانيه حلبّ 

احلجاز وأمنياته للقيا، هذا ما ظهر يف املقدمة، وبطريقة بديعة تعّب عن دالالت الفراق واالشتياق أحسن توظيف 
اجلناس مسخره جلل ذلك التعيب واملقام؛ وذلك من خالل الثنائية اللفظية اليت تتقارب يف الشكل وملعانيها ارتباط 

 .ع لالضظراب العاطفي الذي يعيشه الشاعرمبا يعنيه الشاعر، وهذا رج
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تنسم،  -تسلم، تنسى -تسلي)وقد كثرت الثنائية اجلناسية على مستوى توظيف األفعال خاصة حنو  
دم،  -دمع)، أما الثنائية اجلناسية على مستوى األمساء(تدغم -تغمد -تعلم-حيكم، تعلى -يقصم، حيكي-يقصي

 -شبيبيت، مسك والسماك، سرب -فلك، شييب -مغنم، ملك -نوى، مغىنال -اهلوى -الّصبا، اجلوى -الّصبابة
 (.جرى -الكرى)، وكانت ثنائية جناسية على مستوى األمساء واألفعال(زهر -املكارم، الزهر -شرب، الكارم

فمن مجيل صور توظيفه للجناس الثنائية اجلناسية الفعلية اليت تثبت تفاعلها مع الشاعر والتأثري عليه وجعله  
 :، وذلك يف قوله التاسع(امليم -األلف)؛ فاالختالف يف احلرف األخري (تنسم -تنسى)حمتارا يف أمره 

 1ال هذه تنسي وال ذي تنسم ** واحرييت بني الصَّبابة والصَّبا    
وكالمها متعلق بأمر ( الّصبا -الّصبابة)فهما يعّبان عن شدة حريته بني أمرين مل يستطع اهلروب منهما  

بوب؛ األول يعّب عن حرار الشوق ورقته، والثاين ريح من الشرق يستعريها املتشوق لريسل مدى صبابته أو تأتيه احمل
أخبار فرق األحبة، وقد عّّب عن ذلك بأن الصبابة مل تشأ أن تنسيه من فارقهم والصَّبا تلك الريح اليت مل تشأ أن 

احد وهو حرية الثغري، وهذا ما ميكن أن نسميه الثنائية هتّب حىت يرسل مراسيله، وفعلهما عكسي يؤديان مغزى و 
 .   اجلناسية التقابلية بني عنصرين شكال شبكة جناسية بديعة يف بيت واحد بني الصدر والعجز

 
 
 
 
 
 

وكل صور الثنائيات اجلناسية الفعلية اإليقاعية مرت هباته الوترية الداللية اليت حيتاج فيها إىل عنصرين ال 
لتقابل إمنا انطالقا من تشاكل اللفظ وانسجامية توازي هاته الصيغ اجلناسية اليت اشرتكت يف اختالفها على وجه ا

يف احلرف األخري، وسنوضح ذلك يف اجلدول، إال صيغة جناسية واحدة فإن انسجاميتها اللفظية متثلت يف ترتيب 
ناسية اشرتكت يف خدمة معاين الشاعر ومبتغاه ، وكل هاتة التواترية املتكررة هلاته الصيغ اجل(تدغم-تغمد)احلروف

 . يف توصيلها إىل املتلقي اجلمهور
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 ةــــــــــــــــــبابالصّ 

 مـــــــــــــــــتنس جناس ناقص ـــــــــــــــىتنس

 اـــــــــــــــــالّصب
 حرية الشاعر

 بني
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 الصيغة اجلناسية للثنائية الفعلية
 الداللة الثنائية اجلناسية الفعلية البيت

 خيلص الشوق إىل نسيمه حىت يسلم عليه ويسليه  تسلم -تسلي 18
 مدى حريته بني الثنائية األوىل ألهنا تظهر الثنائية الثانيةيثبت الشاعر  سلم -تنسى/الّصبا -الّصبابة 13
 حيمي األنام بالعدل فيقصي ويبتعد الظلم واملعاند يقصم ويكسر ويهلك  يقصم -يقصي  23
 أن مفاخر السلطان حتكي له عن سجاياه ومآثره تؤكد ذلك وتشّرعه حتكم -حتكي 41
 امللك وهذا ما تعلمه املكارمأن األكارم تعلى بفضل عطايا  تعلم -تعلي  42
 أن السيوف البوارق يف األعداء تدخل وهتشم وتكسر أو تقطع تدغم -تغمد 72

 جدول يبني توظيف الشاعر للجناس الفعلي
 -اهلوى)ومن بديع ما وظفه الشاعر بني الثالثية اجلناسية االمسية كل عنصر فيها يؤدي للتايل، ومسبب له 

 :له يف البيت العاشر، وذلك يف قو (النوى-اجلوى
 1بعد النوى فأنا املعين املغرم ** هذا اهلوى أذكى اجلوى جبواحني 

فبعد الشاعر عن األحباب هناك يف املقام احملمدي والفراق، جعل هواه يشب نارا ويشتد جوى، وكل هاته 
راق والنوى مما أذكى الكلمات ورغم اختالف معانيها إال أهنا أّدت وعّبت عن حال الشاعر وهو يشكو آالم الف

اجلوى وجعله نارا مشتعلة، وحىت يعمل على إيصال مشاعره للجمهور املتلقي اهتدى ملثل هاته اخلطة البالغية 
، وهذا مما ينماز 2«يعتّب نظاما دالليا ووسيلة من وسائل التوصيل املتميزة بقوة التأثري واإلحياء »وهي اجلناس ألنه 

 . ل الداللةبه اجلناس كما هو موضح من خال
 الصيغة اجلناسية للثنائية االمسية

 الداللة الثنائية اجلناسية االمسية البيت
 .عالمات الّسهر هي يف شدة الّدمع، وهي ممزوجة بالّدم الّدم -الّدمع  14
 احلرية بادية على الشاعر وهو بني أمرين أحالمها مّر الشوق ورياح الشوق الّصبابة والّصبا 13
 عقب النوى والبعد عمل على حتريك اهلوى اشعال نار احلّب واشتدادها   النوى -اجلوى -اهلوى 11
 الشاعر يطلب للسري إىل املمدوح رسول هللا، ومدحه مغنم ومكسب مغنم -مغىن 22
 معجزات الرسول يف إسرائه فاقت علم كل ملك أو فلك فلك -ملك 44
 للهو إذانا حبلول الشيب وإقرتاب املوتآن للشباب بالرحيل مصحوبا با شييب -شبيبيت 21
 (زهراء)أوصاف املمدوح وصفت بالزهر أبلغ حسن ومجال على كوكب الزهر  زهر -الزهر 42

                                                           
 .120ص  ،سي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسانحممد بن عبد هللا التن  -1
 .50، ص (د،ت)، (د،ط)مخيس رضا، خصائص البناء يف الشعر املولدي عند أيب محو موسى الثاين الزياين، منشورات دار األديب،   -2
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 عّدت العاديات سربا لشرب دم األعداء، والصفتان كالمها تعّبان عن القوة شرب -سرب 72
 جدول يبني توظيف الشاعر للجناس االمسي

 مجالية الطباق. ج
مجالية الطباق يف التعبري عن تلك املتناقضات اليت يعيشها الشاعر يف داخله واليت تعّّب عن حالته  تكمن

النفسية حني ال تستطيع أن تعّّب عن األمل يف األحاسيس والوجدان، وإن بادرت فال توفق يف ذلك وتبقى احلالة 
قة بديعة جتذب اجلمهور إىل أن حيّس هباته احلالة ناطقة بلسان حاهلا السيما يف بداية املولدية النبوية للثغري بطري

 : منذ البداية، فحني يقول
 فالّدمع إن تسأل فصيح أعجم ** سّر احملب                          ة بالّدموع يرتج      م

 والصّب يصمت واهلوى يتكلم ** واحلال تنطق عن لسان صامت 
 1        ل سّر يكت               مجفن ينم بك  ** كم رمت كتمان اهلوى فوشى به

 :فصورة الطباق تظهر يف الثنائيات املتناقضة اليت رّددها على مستوى ثالثة أبيات، وهذا ملفت للنظر، وهي
 [.  أعجم -فصيح]، ويف العجز بني[يرتجم -السر ]صورة الطباق يف صدر البيت بني : البيت األول .1
 [. يتكلم -يصمت]، ويف العجز بني[صامت -تنطق ]بيت بنيصورة الطباق يف صدر ال: البيت الثاين .2
 [.يكتم -ينم]، ويف العجز بني[وشى -كتمان ]صورة الطباق صدر البيت بني: البيت الثالث .3
 الداللة الطباق الشطر الثاين الطباق الشطر األول البيت

91 

صدر
ال

 

 يرتجم -السر 

جز
الع

 

جيسد الشاعر حاله  أعجم -فصيح
يف أنه ال يقدر 
على اإلفصاح وال 
يستطيع التعبري عن 

 .مشاعره

 يتكلم -يصمت صامت -تنطق 92
 يكتم -ينمّ  وشى -كتمان 93

 جدول يبني مجالية الطباق يف املولدية الثغرية
 مجالية التقابل. د

أرض احلجاز  ومما عمل على إبراز مجالية التقابالت يف املولدية النبوية احلالة العاطفية اليت تّصب شوقا للقيا
مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة مث »هناك، وكل ما يتعلق باملقام احملمدي، وهو يعّب عن أشواقه ولذلك جتده يؤيت

؛ حيث جلأ إىل ما جيسد تلك التناقضات اليت يعيشها يف قرارات نفسه، وقد ظهرت 2«مبا يقابلها على الرتتيب
 . رغم قلتها بطريقة بديعة يف احملطة األوىل

                                                           
  .121ي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  صحممد بن عبد هللا التنس -1
 -ه1462، (6)عبد احلميد اهلنداوي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع القاهرة، ط. د: اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، تح  -2

  .616م، ص6002
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التواجه بني الشيئني »ويف أسلوب التقابل تظهر التناقضات لتلك الثنائيات التقابلية التتابعية املتمثلة يف 
وبالغيا يظهر يف بابني من أبواب علم البديع مها املطابقة واملقابلة أما أو الطباق، فهي اجلمع بني الضدين أو 

قابل ينطلق من منطلقات احلالة الشعورية اليت يكون عليها ، باإلضافة إىل أن الت1«الشيء وضده، وأما املقابلة
 .الشاعر

وقد جتسدت معامله مع الشاعر يف مولديته يف البيتني السادس والسابع، وهو يبني ملدى أمل الفراق وهو 
 :يبحث عن الكيفية اليت يصلهم هبا ألن البعد يعتري جهنم بالنسبة هلم ووصاهلم يعتّب جنة؛ وهذا يف قوله

 2شهد وهجران األحبة علقم ** وصل األحبة لو يتاح وصاهلم    
فالصياغة التقابلية تكمن بني الوصل واهلجر لألحبة، فاألول عنده شهد والثاين علقم، ووسنوضحه يف 

 : املخطط التايل
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وجاءت الصيغة التقابلية الثانية يف قوله، وسنبينها يف املخطط التايل
 3والبعد عنهم للمشوق جهنم ** جنة والقرب منهم للمتيم

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .41مخيس رضا، خصائص البناء يف الشعر املولدي عند أيب محو موسى الثاين الزياين، ص  -1
 .121ص  حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف شرف بين زيان،  -2
 .121ص  ،املصدر نفسه  -3

 األحبـــة هجــــران شهــــــد األحبـــــــــــة لــوص
 

 علقــــــــــم

 الصيغة األوىل الصيغة التقابلية

 صيغة املقابلة األوىل

 جهنم عنهـــــم البعــــــد جنــــــة منهــــم ـربالق

 الصيغة األوىل الصيغة التقابلية

 صيغة املقابلة الثانية
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 الرتكيب اإليقاعي  -3
ويبدو كذلك أن احلقيقة اجلمالية ال تنتهي هبا املطافات عند حّد الرتاكيب والصيغ النحوية والكيفيات اليت 

بت تتوازى هبا لتشكل انسجاما يفضي إىل نغمات إيقاعية جتمل النص، بل وهو جهد آخر داخل النص األديب يث
له شاعريته وجتد آثاره تتجسد يف تشكله على مستوى اإليقاع يف الصورة املوسيقية يف النص الشعري مشكلة 
سلطة مجالية خيّول هلا العرف الشعري العمل على صناعة شاعرية النص يف الوزن والقافية والعناصر املشكلة 

 .غ والكلماتلالنسجامية التناغمية بني ثنايا األبيات يف تشاكل وتقايل الصي
تتفاعل فيما بينها داخل /بنية تتضمن العديد من املكونات والعناصر املتنوعة اليت تتعالق »فإيقاع القصيدة 

النص الشعري، إذ يصعب الفصل بني مكّون وآخر، ذلك أن إحساسنا به ال يتم بينها داخل النص الشعري إذ 
، 1«تم جمّزءا، وإمنا نستشعره مجلة وحنّس به يف كّليتهيصعب الفصل بني مكّون وآخر، وذلك أن إحساسنا به ال ي

 .وكان مما يتمم مجال هاته األجزاء تالحم اإليقاع اخلارجي مع اإليقاع الداخلي تالمحا يثري يف النفوس ويؤثر فيها
 والبنية املوسيقية هلا أثرها يف جتسيد الداللة والتجربة اليت يعيشها الشاعر مع نصه والسياق، حبيث ومن

خالهلا يرسل ذلك وعّب النغمات اليت حتدث وقعها يف املتلقي،و وهذا ما جتده يلعنها صراحة تأييده للشاعر 
، 2«وليس الشعر يف احلقيقة إال كالما موسيقيا تنفعل ملوسيقاه النفوس وتتأثر به القلوب»الكبري يف مهمة اإللقاء

 .ويقوم على ثنائية الوزن والقافية
الشعر من الصورة املوسيقية واإليقاعية بقدر ما لكلٍّّ أسلوبه اإليقاعي الذي يهتدي وبقدر ما يشرتك فيه 

إليه بتفعيله للحّس الفين وفق مقتضيات الّسياق وما تزامحه من ظروف ومالبسات، وطريقة تفعيل الوزن يف النص 
واألركان اليت يتأسس  الشعري هو ما جيعله يفرض مساته على كامل أرجاء النص الشعري ألنه يعد من خصوصياته

 .عليها، ومن شأنه أن حيدث أمر القافية وما هلا من مجاليات فنية تضفي لكل نص شعري فرادته املوسيقية
فحني تبدأ األفكار »ولذلك فإنه مرتبط بالتجربة الشعرية اليت يتفاعل معها الشاعر أثناء انطالقته اإلبداعية؛ 

صيغة هنائية متمثلة يف البحر الشعري  -مبوهبته الفنية -ر، فإنه خيتار هلا والعواطف واألخيلة تتفاعل يف نفس الشاع
، ومن هنا املنطلق يف الدراسة 3«ليتوافق بذلك اإليقاع النفسي املنبثق عن التجربة الشعورية مع إيقاع احلركة الشعرية

عىن وربطه مبوضوع القصيدة املوسيقية للمولدية النبوية للثغري، فإن يف اختيار الوزن العروضي وفق سياق امل
 .ومضموهنا وحىت حرف الروي له دالالته وأسبابه ودواعيه
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 حبر املولدية النبوية الثغرية وتفعيالته. أ
لعنده من الدالالت تتوضح من خالل ما له من وحبر الكامل الذي انتقاه الثغري ملولديته يف مدح للنيب 

إلجتماع ثالثني حركة فيه مل جتتمع »ال أجزائه وجالله؛ وقد مسي كذلك عالقة بني املديح النبوي وما مييزه من كم
، وهو بذلك يدخل منافسا مع الطويل يف االستعمال بشىت أنواع األغراض الشعرية، وصف بأنه أكثر 1«يف غريه

ته أسرع األوزان قاطبة يف حالة سالمته من الزحافات وهذا نادر، ومعظم زحافا»البحور جلجلة وحركات فأصبح
، وهو رابع حبر من حيث الشيوع يف القصيدة العربية 2«وعلله حتذف املتحرك وتزيد الساكن مما يقلل من سرعته

القدمية ويف احلديث، وقد وظفه الثغري يف مولديته النبوية املتكونة من سبعة ومثانني بيتا، وسنوضح توظيفه 
 .لتفعيالته من خالل اجلدول

 النسبة املئوية العدد لةالع الزحافات الرموز التفعيلة
 %49.22 219 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9//9/// مت فاعلن
 %45.12 245  زحاف اإلضمار 9//9/9/ مت فاعلن
 %1.34 5  زحاف الكف //9/// مت فاعل  

 %2.20 12 علة القطع  9/9/// ت فاعل  م
 %1.01 19 زحاف الكف+ زحاف اإلضمار  //9/9/ مت فاعل  
 %1.01 19 علة القطع+ زحاف اإلضمار 9/9/9/ مت فاعل  
 %3.44 19 علة الوقص  9//9// مفاعلن
 %9.39 2 زحاف الكف+ علة الوقص //9// مفاعل
 %9.55 4  اخلزل= الطي+إضمار  9///9/ مت فعلن
 %9.57 3 الكف+ الطي+إضمار  9//9/ مت فعل

 التغرّيات الطارئة على تفعيلة حبر الكامل
خبمسمئة واثنني وعشرين تفعيلة، وما يالحظ أنه ( 87)توزعت تفعيالت حبر الكامل عّب سبعة ومثانني بيتا

بقدر ما جاء توظيفه  ،%49.22ساملة تامة وذلك بنسبة تقدر ب  ( مَتفاعلن)بقدر استعماله لتفعيلة حبر الكامل
ولعل هذا ما يفسر ، %45.12بل ويفوق حيث جاءت بنسبة ( مْتفاعلن)للتفعيلة ويعرتيها زحاف االضمار

حماولة الشاعر التوفيق بني مميزات حركات حبر الكامل اليت تعرف بالسرعة ومشاعره اليت حتتاج البطء والتعبري عن 
الناحية العمودية رغم انفعاله أفقيا، وهو أمر طبيعي أن تشيع  املشاعر بشكل هادئ ال حيتاج إىل السرعة من

 .تفعيلة حبر الكامل وهي مضمرة بل وهذا ما مييزه عموما، ومنثل بالبيت األول
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 فالدمع إن تسأل فصيح أعجم**سّر احملبة بالدموع يرتجم 
/1/1//1///1//1///1/ **//1/1//1//1//1/1///1 

 مفتعلن/مفاعلن/مْتفاعلن**   مَتفاعل/مَتفاعلن/مْتفاعلن
وهلذا حيق لنا أن »وقد عّب الدكتور إبراهيم أنيس على هاته احلقيقة اليت متيز حبر الكامل يف إضمار تفعيلته

إن مل ترد عنها، وعلى هذا فمقياس البحر يف " مْتفاعلن"مقياسا للبحر الكامل مثله مثل " مستفعلن"نعّد املقياس 
، وهذا ما أعمله الثغري يف مولديته 1«أو مستفعلن " اعلنمْتف"حشو البيت جيوز أن يكون 

، وهي أكثر الزحافات ورودا يف املولدية اليت (244)يف مئتني وست وأربعني مرة ( االضمار/مستفعلن=مْتفاعلن)
 .تدل على تلونات مشاعر الشاعر وكيفية التعامل معه ومعايشة وترية االنفعال على مدار ثالث حمطات

مثانية عشرة ( 1//1//مفاعلن)ذاك وإمنا عّّب عن التلون يف مشاعره بتوظيف زحاف الوقص ومل يتوقف عن
وهي مضمرة وردت ، %1.34بنسبة(17)سبع مرات//(1///مَتفاعلُ )وزحاف الكف، %3.44 مرة بنسبة

مرة بنسبة  12فقد وردت ( 1/1///مَتفاعلْ )، باإلضافة إىل علة القطع (مْتفاعلُ )%1.01عشر مرات بنسبة 
ويف هذه العلة يرى العروضيون أهنا البد أن تلتزم يف كامل األبيات وال جيوز التغيري فيها، ولكن مل جند ، 2.20%

ذلك موظفا مع الثغري، وهذا رمبا ملقتضيات اإللقاء وخدمة للمشاعر اليت ختتلف بني الفينة واألخرى عّب احملطات 
( 1/1/1/مْتفاعلْ )ر مرات وهي مقطوعة الثالث، وما يثبت التنوع أيضا أهنا جاءت مضمرة عش

 .%1.01بنسبة
ويف تبيان مسات حبر الكامل وداللة توظيفه يف القصيدة العربية يناقش الدكتور إبراهيم أنيس وغريه من 
الدارسني أن احلالة النفسية للشاعر أثناء نظمه هلا عالقة مبا يتخريه من أوزان شعرية، وال خيفى علينا احلالة النفسية 

يت ميكن أن يشعر هبا الشاعر وهو يف نظم مولديته حيث ثالث حمطات فيها من مشاعر االشتياق واحلنني ال
ومشاعر التجيل يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وذكر صفاته اخلِّلقية واخلُلقية واملعجزات اليت ارتبطت بزمن 

 طالبا العفو واملغفرة للصفح عن األخطاء، وهو املولد، وفضال عن اإلقرار مبا اقرتفه من ذنوب جتعله يتقرب من هللا
يرجو شفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم مث ينتقل إىل مشاعر أخراة مشاهبة هلا يف اإلشادة بالسلطان امللك العدل 

 .الشجاع الذي سخر ما عنده إلعالء كلمة احلق والدين هذا من جهة أخراة
يف جّو نظمه، من انفعال باد يف كل موضوع من موضوعات  فهي مشاعر عّّبت عن احلالة اليت يعشها هبا

املولدية النبوية وجتده ورغم متايزها إال وهلا ما يربطها يف كل ما يتعلق بالقداسة الدينية واملكانة احملمدية؛ فاالنفعال 
 قد يتعرض على أن نبضات القلب تزيد كثريا يف االنفعاالت النفسية تلك اليت »متجسد يف كامل أرجاء املولدية

، ونبضات القلب تتسارع 2«هلا الشاعر يف أثناء نظمه؛ فحالة الشاعر النفسية يف الفرح غريها يف احلزن واليأس
والبد أن تتغري تغمة اإلنشادر تبعا للحالة النفسية،  »حالة الفرح بينما تكون بطيئة حني يعمها احلزن واجلزع، 
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، ولذلك جتده يوظف الوزن 1«ة، وهي يف اليأس واحلزن بطيئة حامسةفهي عند الفرح والسرور سريعة ملتهفة مرتفع
 . املناسب لكل حالة من هاته احلالالت النفسية

ومشاعر الثغري يف مولديته متالونة بني احلسرة على البعد وهلفته للقاء ومشاعر االشتياق واحلنني، كما 
الوقت نفسه مشيدة مبا قام أوقامه السلطان أبو  جتدها مبتهجة مبولد الرسول مبجلة لصفاته ومعظمة لشخصه، ويف

محو موسى الزياين من خدمة للدين وباألخص يوم مولد الرسول عليه الصالة والتسليم وما له من خصوصية يف 
االهتمام واالستعداد الذي جيعله خيتلف عن باقي االحتفاالت باملولد النبوي، وكل هاته املشاعر البد هلا من انتقاء 

 .اول أن يستوعب احلالة النفسية للشاعر اجتاه هاته املواضيعحكيم حي
ومبا أن ما مييز حبر الكامل من استوفاء حركاته، وما فيه من طول النفس، فإنه يستوعب هذا الكم اهلائل  

من املشاعر وتالوهنا بني الفينة واألخرى بني املواضيع ورمبا على مستوى املوضوع الواحد، مع العلم أن طبيعة 
، كما أنه حبر صاف وغري مركب مما يعني على (مَتفاعلن)تفعيالته تتناسب وحال الفرح ملا مييزها من تسارع وخفة 

، فقد فاق نسب  (مْتفاعلن -اإلضمار)السرعة ولكن ما يعرتيه من زحافات وعلل يبطئ حركاته السيما زحاف 
يت يقوم عليها حبر الكامل كما هو موضح يف وال( مَتفاعلن)كل التفعيالت املوظفة السيما التفعيلة السليمة 

 .اجلدول أسفله، وما سنوضحه من خالل قراءتنا هلاته النسب وتوظيف الشاعر
وهذا ما دفع الكثري من الباحثني إىل إعمال دالالت توظيف البحور يف النصوص الشعرية ملا له من عالقة 

ها، فباتوا يعقدون الصلة بني عاطفة الشاعر وما يتخريه من وارتباط باملوضوع واحلالة النفسية اليت يكون الشاعر علي
والشاعر حني ينشد شعره »أوزان لنصه الشعري، وهذا ما يصبح له صلة باملتلقي امللقى له هذا النص الشعري 

، خاصة 2«يستعيد احلالة النفسية اليت متلكته يف أثناء الوزن حىت يشركه السامع يف كل أحاسيسه ويشعر بشعوره
اء اإللقاء ألنه سيحيي الشاعر كل ما كان يف ساعة النظم من أحوال نفسية ومشاعر سيعيدها أمام اجلمهور أثن

املستمعني وينقلها ليستشعرها وإيّاه يف سياق مشرتك، ولذلك جتد مدى صعوبة نقل املشاعر ألي شاعر يف حالة 
 .   ما كّنا حنن امللقون وأعدنا إنشادها

شاعر ينتقي لنصه الشعري من األوزان ما يالئم عاطفته؟ وهل هذا االختالف هو وهلذا يتساءل هل كان ال
تبعا إلختالف مشاعر الشعراء أم طبيعة املوضوع أو الغرض من هلا اليد الطوىل؛ فإذا كان باستطاعة اإلنسان أن 

يطر إذا ما كانت يف ينطق يف النفس الواحد مبقاطع كثرية ولكن قدرته حمدودة يف ذلك ألن احلالة النفسية من تس
حالة تلهف وانفعال حينها يكون التنفس سريعا إال إذا كان يف حالة هدوء فيمكن أن تكون له القدرة على 

 .النطق
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ويظهر أن الثغري مجع بني احلالتني النفسيتني اهلدوء واالنفعال رغم الطابع العام هلاته املشاعر الذي حيكمه 
فاملوضوع العام الذي تبىن عليه املولدية هو املديح النبوي الشريف، وهو أمر  االنفعال، وهذا لعدة أسباب وعوامل

ديين له من القداسة ما جيعل االنفعال يّبز وخاصة أن القصيدة مل تنطم للكتابة فقط وإمنا بنية اإللقاء ومقصدية 
اعر الشوق واحلنني ألرض التبليغ والتأثري واالستعاظة، فهذا ألن تتهجج املشاعر خاصة وأن القضية متعلقة مبش

اجلحاز، وهو يشتكي أمل البعد والصبابة لتلك املقامات الدينية، كما أنه منفعل للحدث األكّب بالنسبة هلم يف 
الزمان واملكان مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم، واإلشادة بصنيع السلطان وتفانيه اجتاه الدين اإلسالمي لبلوغ 

 .ادهم من األفكار الدخيلة على األمة العربية اإلسالميةمراميه من تذكري الناس وإنق
ورغم ما أثبته الدكتور إبراهيم أنيس فيما خيص غرض املدح وما له من عالقة مبشاعر الشاعر وختري حبر 

وأما املدح فليس من املوضوعات اليت تنفعل هلا النفوس، وتظرب هلا القلوب، وأجدر به أن  »النص الشعري قائال
قصائده طويلة وحبور كثرية املقاطع كالطويل والبسيط والكامل، ومثل هذا ميكن أن يقال يف الوصف يكون يف 
 ، فإن الستعمال الثغري لبحر الكامل تفسري آخر جنمله يف نفاط1«بوجه عام
مبا أن املدح هنا متعلق باملديح النبوي الشريف، وما يتبعه من مقتضيات الّسياق يف املشهد االحتفايل . 1

ظروفه ومظاهره، ومالبسات الوضع االجتماعي وحىت وضعية اإللقاء وحاولة توصيل املشاعر للجمهور وأمامه و 
وعلى مرأى منه ومن السلطان، فإن كل هذا جمتمعا حيدث نوعا من االنفعال يف عواطف الشاعر وجيعله يضطرب 

 .وهتتز العواطف
قصائد طويلة ويف حبور تتميز مبقاطع كثرية كما حبر إذا كان ما حيتاجه املديح واألجدر له أن يكون يف . 2

الكامل خاصة إذا كان املديح خاص باملولديات اليت تتنوع فيها املوضوعات وحتتاج لكثري من النفس واملشاعر من 
خالل ثالثة موضوعات، فإنه يتعني على الشاعر يف مدحيه وحىت يوزع الّنفس بشكل متوازن ومنسجم أن يتحكم 

 .بإضمار تفعيلة حبر الكامل؛ حيث تنافست مع التفعيلة السليمةيف مشاعره 
وحول ما أقره الدكتور إبراهيم أنيس حول أن املدح له قصائد طويلة ويستعمل فيها البحور ذات . 3

املقاطع الكثرية  مثل البحر الكامل وهو ليس من املوضوعات اليت تنفعل فيه النفوس، فإنه إذا كان يقصد 
جيعة فرمبا أما إذا كان مع تلك املشاعر اليت يهتز هلا الشاعر واملستمع إذا ما كان األمر متعلقا باإلنفعال الف

باملديح النبوي فالقضية هلا دالالت أخرى بالنسبة للثغري، فإن هناك انفعاال تضطرب له النفوس خاصة إذا كان 
ية ألنه مرتبط بقداسة دينية، والدليل على ذلك أنه األمر متعلق باملولدية النبوية فإن االنفعال من بدايتها إىل النها

رغم ما مييز حبر الكامل سرعة حركاته وحىت يسريها حسب مشاعره جائت معظمها مضمرة فضال عن الزحافات 
األخرى والعلل كالكف والوقص والقطع كما هو موضح يف اجلدول وهذا ذكاء من الشاعر جييبنا فيه أن حبر 

 . حملمدي وما حتمله املولدية من مواضيع مع شيء من التعديل والتغيري ألجل مشاعرهالكامل يليق باملقام ا
 

                                                           
  .122قى الشعر، صإبراهيم أنيس، موسي. د -1
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 :            القافية وداللة حرف الروي. ب
أما عن القافية فلها حظها هي األخرى من الّسماع، وانطالقا من الذائقة العربية فقد أوىل هلا العرب عناية  

مالية اإليقاعية للموسيقى يف النص الشعري على اعتبار أهنا تعمل على التحام كبرية ملا هلا من دور كبري يف بناء اجل
تكون ملتحمة بالبيت »األبيات التحاما موسيقيا يرتدد بوترية إيقاعية من البيت األول إىل البيت األخري، ولذلك 

تساوق فيه بشكل جوهري مكملة له تسبغ عليه موسيقى خارجية وداخلية وتكون ذات سياق حمكم باتقان ت
 .، وهذا ما حيدث أثرا نفسيا ترتاح له اآلذان وتستميل به النفوس1«ضمن احلروف واحلركات

وقد اهتم النقاد يف القدمي ملا هلا من األمهية البالغة يف سريورة انسجام اإليقاع يف أبيات النص الشعري 
لك يرون أن حظوظها تفوق حظوظ ولذلك وقفوا عند حسن اختيارها حىت حتدث فائدة االصابة والتأثري؛ ولذ

اطلبوا الرماح فإهنا قرون »، ومثل حازم القرطاجين يعتّبها كما احلوافر على قول العرب 2حروف سائر كل األبيات
اخليل وأجيدوا القوايف فإهنا حوافر الشعر أي عليها جريانه واطّراده، وهي موافقه فإن صحت استقامت جريته 

لذلك جتد القرطاجين يعمل جهات أربع يف إعتماد وضع القوايف وتأصيلها أوهلا ، و 3«وحسنت مواقفه وهناياته
جهة التمكني والثانية صحة الوضع والثالثة يف متامها أو عكس ذلك واألخرية من جهة اعتناء النفس مبا وقع فيها 

 .يف النهاية من إحسان أو إساءة
نطلق واملنتهى باعتبار احملور الذي تبىن عليه القصيدة وقد اشرتكوا يف كون القافية خاصية شعرية منها امل     

فواصل إيقاعية يلتزم هبا باث »يف شكل مجايل متواتر ومتناسب يدعوه الرتداد الذي يعتّبه الدكتور إبراهيم أنيس
 الرسالة الشعرية عند هناية كل بيت، ويتوقع املتلقي تكرارها حيث يلتذ مبثل هذا التكرار الذي يطرق األذن يف

، وهذا ما جعلها حتظى مكانة موسيقية خاصة تؤهلها لتجسيد قيمة صوتية ينشأ 4«فرتات زمنية حمّددة ومنتظمة
على إثرها نغم يف آخر كل بيت وإلقامة صيغ موسيقية ترتدد بشكل متوازي مرتيط ارتباطا وثيقا مبعاين ودالالت 

 .النص الشعري
يت والذي بدوره يعمل على احملافظة على حضوره من يف آخر كل ب حرف الرويومما تنماز به القافية 

فإن اختيار حرف الروي ال يكون عبثا أو اعتباطا، إمنا هو جزء ال يتجزأ  »البيت األول إىل البيت األخري ولذلك 
، وهي أقل ما ميكن مراعاة ترداده يف النص 5«من العمل الشعري وملمح فين يفضي ببصمات فنية خاصة

اشرتاك األبيات يف هذا الصوت الذي به تبىن القصيدة، ولذلك فإن يف اختياره دالالت الشعري، والبد من 
 .تساعد الشاعر يف توصيل األفكار واملعاين واملشاعر للمتلقي بشكل إيقاعي متناسق

                                                           
  .605، ص6000، (د،ط)، منشورات احتاد الكتاب العرب، (دراسة)صاحب خليل إبراهيم، الصورة السمعية يف الشعر العريب قبل اإلسالم. د -1
  .111، ص(1)ينظر اجلاحظ، البيان والتبني، ج -2
  .621حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  -3
  .642أنيس، موسيقى الشعر، صإبراهيم . د -4
 .20رشيد قسمية، أمهية دراسة اإليقاع يف مقاربة النصوص الشعرية، ص -5
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، وقد حتدثنا عنها يف املستوى اخلاص بالصويت نظرا الحتالهلا يف "امليم"وقد انتقى الثغري ملولديته حرف 
من احلروف الشفوية، ومن احلروف اجملهورة، وكان اخلليل  » نسبة كبرية وفضال على أهنا روي النص؛ وهي النص

، وهلا صفات تتميز هبا، %11.84، وقد بلغت نسبتها ب      1«يسمي امليم مطبقة، ألنه يطبق إذا نطق هبا
 . سنعرضها يف جدول

 
 
 
 "[امليم"صفات حرف الروي ]
 
 
 

ورغم ما ما تنماز به امليم من جهارة وذالقة وانفتاح يف الصوت يقتضيها السياق اإللقائي إال أن الثغري 
ده يرتاح إىل ما هو بوترية منخفضة رغم انفعاالته يف بعض املواقف واهتزاز نفسه يظهر أنه ينتزع إىل اهلدوء وجت

فيها، وهذا ما يؤكده الصفات األخرى اليت متيزها يف التوسط واالستفال، وعليه فإنه يصبغ ذالقتها وجهرها وحىت 
النون والراء والالم ]حديثا مع انفتاحها، لذلك كانت من احلروف اليت يكثر استعماهلا رويا يف الشعر العريب قدميا و 

 [. والباء والدال
اختيار هذه األصوات يف الروي دليل امتيازها بقوة اإلمساع »ويف هذا الصدد يؤكد الدكتور كمال بشر أن 

، ويعّّب عن املقام االحتفايل الذي حيتاج إىل االنتقاء 2«الذي يزيد من روعة موسيقى الشعر ونغمات اإلنشاد
هو ما توصل إليه الدكتور حممد زالقي يف دراسته للنص املولدي يف املغرب اإلسالمي أّن القافية يف احملكم لذلك، و 

أن شعراء املولديات قد وقفوا إىل حّد كبري على تشكيل  »النص املولدي متتاز بالقيمة الصوتية العالية مؤكدا 
، حبكم أن املولديات  3«تأثريها على املتلقيقوافيهم بالكيفية اليت تضفي على موسيقى القصيدة قيمة مجالية هلا 

كتنت تلقى يف مناسبة املولد النبوي الشريف، وهذا سّر عنايتهم باالنتقاء احملكم ملثل هاته األصوات رويا نظرا 
لقيمتها الصوتية العالية وصفة وضوحها السمعية لتكون بذلك دافعا لتشكيل النظام املوسيقي للنص املولدي 

 .امللقى
لدكتور إبراهيم أنيس أنه حيسن للميم حني وقوعها رويا أال تكون جزءا من ضمري للتثنية واجلمع ويرى ا

وهي ال تكاد تقع يف الشعر إال أحيانا، وإذا ما وردت على هاته الصورة فإنه يتعني أن يلتزم ماقبلها رويا، واألفضل 

                                                           
  . 1، ص(11)، ج(امليم)ابن منظور، لسان العرب،  -1
  .151، ص(د،ت)، (د،ط)كمال بشر، علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،. د -2
  .401، (د،ت)،6011القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، حممد زالقي، بناء . د -3
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الروي والشعور مبوسيقاه مبين على كونه  أساس»أن تبىن القصيدة على حرف امليم يكون من بنية الكلمة؛ ألن 
 .، ولذلك يشرتط فيها مصوغات حني تقع امليم من لواحق الكلمة والتكون جزءا منها1«جزءا من بنية الكلمة

فاللواحق وإن اتصلت بالكلمات نشعر بانفصاهلا عنها واستقالهلا، »ويؤكد الدكتور هذا الكالم يف قوله 
هذه الصلة، وذلك بأن نشرك معها أصال من أصول الكلمة أو نسبقا حبرف  لذلك أحس الشعراء بوجوب تقوية

، ويف مولديته قد حترى الثغري ذلك فإنه وظف امليم وهي من بنية الكلمة جزء ال يتجزء منها مستشعرا 2«مّد،
وهذا ما يظهر  مبوسيقاه اليت متيل إىل التعبري عن املشاعر واإلفصاح عن املكنون، وهي مفعمة باملشاعر اإلنسانية،

 ...[.تسلم -جهنم -علقم -يرحم -دم -يكتم -يتكلم -أعجم] يف املولدية من البيت األول إىل األخري ومثاله
 :منّبهات اإللقاء وخطة العملني الشعري والسردي يف املولدية الثغرية: املستوى اإلنزياحي: ثالثا

ملولدية تعود بنا للوقوف عند تلك اخلصائص اليت  عودا على بدء، فإن دراسة املستوى اإلنزياحي هنا لقراءة ا
كان يتميز هبا املديح النبوي، وهي اليت وقفنا عندها يف دراسة املاسرت؛ حيث املادح يسّخر كل ما لديه من مادة 
ختّص سرية النيب موظفا إيّاها يف مقام املدح ليستجلي األوصاف اليت خّصها هللا هبا نبّيه الكرمي، باإلضافة إىل 

 .لتعبري عن احلّب احملمدي الذي يكّنه له الشاعر معّّبا عن تقصريه مستشفعا مرتجياا
وهو األمر الذي أقره كّل دارسي املديح النبوي أن شاعر املدح يستحضر يف عامل املدحة النبوية كل معاين 

 الفين الذي يظهر فيه، التعظيم والتبجيل ليصف حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم حماكيا تفرده الرباين بالتسخري
وهذا بعد استفادته من كتب السرية والتاريخ اليت تروي تاريخ نبوته، وعلية فإنه ينطلق من مصادر تارخيية تؤصل ما 

 .        يديل به الشاعر يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم
ريقة عرض األحداث على ويف املولديات من ميزات الّسرد ما جيعلنا نقف عند تلك اخلاصية الفنية يف ط

ألهنا من النوع املركب القائم على تعدد املوضوعات حبيث منيز يف بنيتها بني »ثالث حمطات وفق بنائها املعروف؛ 
؛ وحدة املقدمة الطللية والغزلية والرحلة إىل البقاع املقدسة وإظهار الشوق إليها، ووحديت 3«جمموعة من الوحدات

دح الرسول صلى هللا عليه وسلم ومولده الشريف والثانية يف مدح السلطان، وهذا ما املدح الوحدة األساسية يف م
 .تنماز به املولدية عموما

ومن هذا املنطلق فإن الشاعر لألحداث املتعلقة باملمدوحني حمتاج إىل مرجعيات حتكي قصة مسريهتما    
يف استثمار هاته األحداث وفق ما تستدعيه وسريهتما وفق األحداث التارخيية، ولذلك تتحدد وظيفة الشاعر هنا 

الكتابة اإلبداعية الشعرية فينتج نص شعري تكون فيه بنية السرد مكثفة تتناسب وبناه انطالقا مما تقتضيه 

                                                           
  .654إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص .د -1
  .654املرجع نفسه، ص  -2
، دار هباء الدين للنشر (النصرية -نيةاملري -الزيانية -احلفصية)حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي عهد اإلمارات املستقلة. د -3

  .14، ص6011، (د،ت)والتوزيع، 
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الضرورات الشعرية، فتعمل هاته البىن السردية على إجناز النص الشعري ولكن بشكل خيتلف عما هو متعارف 
 .يث ال يكون انتشارها على حساب السمات الشعرية للقصيدةعليه يف اخلطاب السردي، حب

فالشاعر وهو ميدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وميدح السلطان وحىت وهو خيّبنا عن قصة مشاعر   
العناصر املتممة أو املؤازرة إلبداع »الشوق للبقاع يف البداية يُعمل يف معرض نظمه بنية الّسرد احلكائي كعنصر من 

، وما املولدية إال صورة من 1«ة واإلرتقاء هبا حنو فضاء مجايل أكثر انفتاحا على أمناط اخلطاب األخرىالقصيد
 .هاته اخلطب اليت استوعبت بني طياهتا البىن السردية يف أبسط أشكاهلا

ولذلك فقد عرف أسلوب الشعراء يف نظمهم للمولدية بالطابع السردي سواء أ كان املوضوع الرئيس يف 
الرسول صلى هللا عليه وسلم أم يف املوضوع الثانوي املخصص ملدح السلطان؛ إذ يتشكل فضائني حيتويان مدح 

على مادة تارخيية غنية باألخبار واألحداث املتعلقة باملمدوحني؛ ففي إطار املدح النبوي فإن املقام يستدعي ذلك 
هلذه الشخصية حبيث جتعل منها منوذجا رفيعا  التسامي بالشخصية احملمدية وحماولة رسم صورة متعالية »لغاية 

، وذلك من خالل معجزاته زمن مولده ويف حياته، وصفاته اليت حباه هللا هبا وكل ذلك يف  2«يعلو على كل اخللق
 .كتب السري والتاريخ اإلسالمي واملغازي واألحاديث والتفاسري وغريها من املصادر

ثاين فهو يف القسم األخري من املولدية، وفيه حتضر كل املصادر أما ما يتعلق مبدح السلطان يف الفضاء ال
التارخيية اليت نقلت إجنازاته، وحيتاج لذلك إىل تقنية اإلخبار واحلكي مشيدا بصنيعه يف خدمة الدين واالعتناء مبولد 

قه وصفاته يف حيث يعمد الشاعر إىل اإلخبار عن سرية السلطان احلربية ورصد أخال»النبوي الشريف احتفاء به؛ 
، وهذا كله يف قالب سردي رآه الدارسون إنه مييل إىل التقرير واملباشرة يف 3«عالقته مع الرعية وإدارة شؤون البالد

رصد األحداث، فضال عن الفضاء الذي يسبقهما وهو اجلزء املخصص لذات الشاعر وهو حيكي قصة شوقه 
 .للبقاع املقدسة

التقرير والتعبري املباشر حسب رأي الدارسني يف ذلك يفقد النص وما يكتنف طابع السرد من خاصية  
الشعري شاعريته، وهو األمر الذي رآه الدكتور حممد زالقي يف معرض حديثه عن املولديات أن املالحظ يف سرد 

ر يف شاعر املولديات وهو ميدح النيب وميدح السلطان ميله للتطويل واالستعراض وتناقل األخبار بشكل جمرد ومباش
فنأى بذلك عن خصوصيات الصياغة الشعرية واقرتاب النثرية واملباشرة مما أفقد هذه »تعامله مع املادة التارخيية

 .، وهذا رمبا للحقائق التارخيية اليت حتتاج للدقة يف النقل واألمانة4«األبيات سحر الشعر ورونقه ومجاله
ائه فإن ميزة إلقائه على اجلمهور حتسب له مجاليا، ولكن وحىت ال نفقد شاعرية النص املولدي يف عموم بن 

وإن الشاعر ليعد هلا العّدة، وهو يسخر كل اخلطط األسلوبية ليتظافر مع خاصية السرد للتلوين والتنويع بني الفينة 
                                                           

، (61)هدى الصحناوي، البنية السردية يف اخلطاب الشعري، قصيدة عذاب احلالج للبيايت منوذجا، مقال مبجلة جامعة دمشق، مج. د -1
  .100، ص6011، (1،6)العدد

  .  142ب اإلسالمي، صحممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغر . د -2
  .150املرجع نفسه، ص -3
 .151املرجع نفسه، ص  -4



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
711 

واألخرى، وهذا ما أكده الثغري وهو يلقي مولديته، فإنه حمتاج إىل ذلك االستقطاب اجلماهريي يف كل الصور 
سلوبية اليت برع يف توظيفها، وهذا ما سنحاول قراءته على  مستوى اإلنزياح، ووفق ما يرتاءى لنا من برنامج األ

 . أسلويب أحكم خطاطته
ومبا أن األمر متعلق يف املولديات انطالقا من موضوعاهتا ووفقا للطريقة اليت استدعتها خطة البناء مبا ينقله 

لفراق واحلنني واالبتعاد وغريها من املشاعر اليت حيكي فيها عن منيته يف الشاعر للجمهور من قصته أوال يف ا
( الرسول صلى هللا عليه وسلم)االلتقاء بتلك الّديار هناك يف أرض احلجاز، مث يف مدحه للنيب موضوعا أساسيا

مهما يف نقل  فإن ذلك يبعث خباصية السرد عنصرا( أبو محو موسى الزياين وابنه)ومدح السلطان موضوعا ثانويا 
 .األفكار واملشاعر يف قالب شعري البّد له من تقنياته يف تقدمي هاته املادة إللقاء  

وهذا ما يوضح أن هناك شيئا من حيثيات النص القصصي اليت يعمد إليها الشاعر يف مولدياته، مع العلم  
لدية، وإذا كان كذلك فما هي أنه موظف لغرض شعري يتطلبه العرف املتعارف عليه يف السمات البنائية للمو 

 اإلجراءات اليت ينبغي على الشاعر األخذ هبا يف توظيفه للسرد يف بناء صرح املولدية النبوية؟ 
ولذلك سنتعامل مع هات اخلاصية يف املولدية النبوية خبصوصية النص الشعري، مستحضرين اإلجرات اليت 

ولدية وهي يف كنف النص الشعري يف مقام اإللقاء وما تساعد على قراءة الفضاءات السردية اليت وردت يف امل
يوصلنا خلصوصية الّسمة السردية اليت أسهمت مع كل الظواهر األسلوبية يف التأثري على اجلمهور، وهبذا حناول 

 . إبراز اخلطة السردية  اليت سار عليها الثغري، لتتضح لدينا الرؤية السردية اليت تقوم عليها كّل مولدية
عر وهو يف مقام اإللقاء، فإن هاته اخلاصية ستتضح بشكل جلي وملفت؛ حيث يصبح الشاعر راويا والشا

واجلمهور مرويا له بشكل مباشر أثناء االحتفال مستفيدا يف ذلك من تقنيات السرد، ألنه ومهما يكن فإن املولدية 
لشعري يأيت عّب أشكال ختتلف عن استثمار تقنيات السرد يف النص ا»ستبقى حمافظة على تقاليد القصيدة وإن 

من العناصر الذي  1«السرد احلكائي؛ ألن القصيدة حتافظ على مقوماهتا يف اإليقاع والتصوير والتخييل وغري ذلك
 .تبعدنا عن التقريرية وتقضي على كل ما ميكن ميحي شعرية النص

مسات اخلطاب السردي إمنا نقف ولذلك سنتعامل مع السرد ال على أساس تداعياته ومتطلباته اليت توفرها 
عند تلك املكونات السردية وإن كانت يف أبسط صورها مع مراعاة كل ما يتعلق من مسات فنية ختص اخلطاب 
الشعري يف املولدية النبوية، وهذا باعتبار أن كل ذلك هو ضمن خمطط أسلويب تظافرت معه كل الصيغ الفنية اليت 

مولديته وتوصيل تلك املشاعر واألفكار اليت هلا صلة مبولد النيب صلى هللا عليه من شأهنا أعانت الشاعر على إلقاء 
 .وسلم

والسؤال الذي نستهل به هاته الدراسة يف املستوى اإلنزياحي، هل ميكن أن حيوي الشعر سردا؟ وفيم يتمثل 
لسرد املوظفة يف البنية الشعرية التظافر األسلويب يف بناء النص الشعري بني العناصر األسلوبية الشعرية وبني خاصية ا

 على اعتبار أهنا متتزج مع هاته العناصر األسلوبية؟
                                                           

 .102هدى الصحناوي، البنية السردية يف اخلطاب الشعري، ص. د  -1
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 :الفضاءات السردية وأشكاهلا يف املولودية الثغرية -1
مادام العنصر الرئيس يف املولديات قائما على املدح النبوي ومدح السلطان فإنه ال حمالة سيستحضر السرية 

اإلنسانية مجعاء يف حياهتما، باإلضافة إىل مشاعر الشوق اليت ال حمالة أيضا تبحث وقصة العظمة واجملد يف خدمة 
من الشاعر أن حيكي حاهلا مع البقاع املقدسة والبعد عن أرض احلجاز للجمهور، وال ننسى أن غاية املولديات 

ية من اهلجمات الصليبية واالحتفال باملولد النبوي الشريف هي تقوم تغيري اجملتمع واحلفاظ على املقومات الدين
وغريها، وبالتايل فإن املقام يستدعي ما يعمل على التغيري يف سياق التذكري وأخذ العّب واملواعظ وحىت االستفادة 

 .  من سري السلف الصاحل
املتلقي أثر القص يف الشعر، وهو /أن يتحسس السامع»إذن فمقام السرد وارد وحضوره أكيد، وال بّد 

احلقيقة بشيء من الضيق على خالف القصة والرواية القائمتني على االتساع يف الوصف  الكائن على وجه
، فتجد الشاعر ولوهلة حىت يذّكر ألخد املواعظ والعّب يستعري وظيفة السارد معمال بعض إجراءات 1«والسرد

يغ وحتقيق التأثري أثناء النص احلكائي كعنصر يدخل ضمن اخلطط األسلوبية لبناء املولدية وحىت حيقق مقصدية التبل
 .  عملية اإللقاء

وحىت نعيش هذه التجربة السردية مع الثغري ال بد أن نأخذ فكرة على السمات الفنية اليت خيتص هبا النص 
فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة وهو فعل »( La narration)السردي، وما هو معلوم أن هذا اإلجراء 

طاب، ويشمل السرد على سبيل التوسع، جممل الظروف املكانية والزمنية والواقعية حقيقي أو خيايل مثرته اخل
، وهو اإلخبار ونقل األحداث بإعمال اللغة والتصوير للتعبري عن جمريات األحداث اليت 2«واخليالية اليت حتيط به

الشخصيات، مع االشرتاك يف  يشرتط فيها أن تكون متسلسلة ومرتبة ترتيبا زمانيا تعاقبيا ومتحولة وفق ما تأيت به
 .املوضوع واحلدث ومغزى احلكاية والقصة

واحلكي أو الفعل السردي يقوم على دعامتني تعتّب شروط تكّونه، أوهلا أن حيتوي على قصة وثانيها أن يّتبع 
آلخر فيه طريقة احلكي أي السرد، وال يتحقق ذلك إال بوجود طرفني مها أساس العملية السردية؛ شخص حيكي وا

، (Narrataire -القارئ)والثاين باملروي له  (Narrateur-السارد)حيكى له، فيطلق على األول بالراوي 
والرواية او القصة أو احلكاية باعتبار أهنا موضوع احلكي بينهما متر عّب القناة اليت بينهما على أساس أهنا  أمرا 

 .حمكيا أو مرويا
 
 
 

                                                           
، جامعة حممد خيضر، (11-10)، جملة كلية اآلداب واللغات، ع(قراءة يف مطولة لبيد)أمحد مداس، الفعل السردي يف اخلطاب الشعري. د -1

  .14، ص6016جانفي وجوان بسكرة، 
  .105، ص6006، (1)ط لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة ناشرون، لبنان،. د -2

 أسس العملية السردية

 القصة املروي له الراوي
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وى هبا القصة عن طريق هذه القناة، وما ختضع له من مؤثرات متعلقة بطريف ويعتّب السرد هو الكيفية اليت تر 
عملية احلكي أو بالقصة يف حّد ذاهتا ومبا مييز موضوع حكيها، وإذا أردنا أن نستعري هاته األدوات ونضعها 

 موضعها املناسب يف النص الشعري حسب تداعيها يكون الشكل كالتايل
 
 
 
 
 
 
 

لدية النبوية قصصه الثالث وفيها ما يدل على الزمان واملكان والشخوص وما يدور فالشاعر يقّص يف املو 
السرد حيوي احلدث القصصي أو التارخيي على أساس املنت احلكائي الذي ميثل صورة »من أحداث فيها؛ ألن 

ألحداث أساس ، وتشكل هاته ا1«احلقيقة التارخيية أو صورة احلقيقة القصصية اليت ينشئها املؤلف فنا وإبداعا
 الفعل السردي ومكّون من مكوناته حبيث يكون له مصوغ ارتباطه بالبنية الشعرية    

باملضمون السردي املتمثل يف األحداث املتتابعة للقصة »هو يتعلق  (Fable)واملنت احلكائي أو احلكاية 
يف أي عمل درامي، تتجسد يف أو الرواية كما جرت يف الواقع احلقيقي أو املتخيل، حيث متثل االدو األولية 

متواليات أو برامج سردية تنجزها شخصيات أساسية أو ثانوية، حقيقية أو خيالية أو اعتبارية وفق مسار سردي 
وله وفق ذلك ( السارد)، ومن املنظور السردي فإن من حيكي القصة أو يسردها هو الراوي 2«متدرج متطور

يكون حاضرا يف النص السردي، والصيغة الثانية أن يتحدث بضمري صورتان؛ صورة حيكي فيها بضمري املتكلم ف
التعامل مع »الغائب وهو يسرد مبعىن سارد غائب عن احلكاية، وهذا ما يتجسد يف النص الشعري ويستدعيه 

، األمر الذي جيعل العنصر احلكائي 3«املوضوع الشعري وتداخل التجارب وتعقدها وتشابك التقنيات الفنية
 . اء العملية اإلبداعيةحاضرا أثن
 
 
 
 

                                                           
  .15، 14، ص(قراءة يف مطولة لبيد)أمحد مداس، الفعل السردي يف اخلطاب الشعري. د -1
  .2، 5، ص 6011قسنطينة، جانفي  -ية اآلداب، جامعة منتوريبعطيش حيىي، خصائص الفعل السردي يف الرواية العربية اجلديدة، كل. د  -2
  .111، ص6006، (د،ط)بشرى البستاين، قراءات يف النص الشعري احلديث، دار الكتاب العريب، . د -3

  أسس العملية السردية
 يف النص الشعري

 القصة املروي له الراوي

 اجلمهور/املتلقي املولديات النبوية الثغري/الشاعر
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 : الفضاءات السردية يف املولدية الّنبوية .أ
فحسب ما تعرف به املولديات عّب حماورها الثالث، فإن يف مولدية الثغري ستّبز ثالثة فضاءات للسرد 

مرسال »وكلها مرتبطة مبدح الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن هنا تتحدد مهمة الشاعر السردية واليت يصبح فيها 
ميرر رسالة ما لغريه من املتلقني املعّينني أو االفرتاضيني قد يساعده يف تبليغها بعض شخصيات القصة فكأّن 

السارد الشاعر يف هذا املقام يسرد ما خّصه أو يسرد ما خّص غريه يف بناء قصصي متكامل العناصر، وهو / الراوي
، وهذا يف كامل حماور املولدية وفق ما حيتاج له 1«الدراميما يؤدي صفة اإلخبار ويصنع السرد من خالل احلدث 

 .وحسب الوضع الشعري
يف احملور األول يكون الشاعر يف الفضاء السردي إذا كان حيكي عن قصة مشاعره، هو الراوي لشخصيته  

يان باملديح، فطبيعي وحيكي قّصتها للجمهور ويعتّب يف هاته احلالة موضوع احلكي، أما يف احملورين املواليني ومها يعن
أن يكون الشاعر روايا يروي األحداث املتعلقة بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احملور الثاين واليت هي 

 .  متعلقة بشخصية الّسلطان أيب محو موسى الزياين يف احملور الثالث
الفضاء 

 صور السرد املروي عنه/ الراوي املولدية القصصي

 نص حكائي الشاعر/ الشاعر مشاعر الشوق واحلنني/ دمةاملق الفضاء األول
 (ضمري املتكلم)

 نص حكائي الرسول/الشاعر النيب يف معجزاته وصفاته(1)مدح الفضاء الثاين
 (خماطب/ضمري الغائب)

 السلطان/الشاعر السلطان وذكر إجنازاته( 2)مدح الفضاء الثالث
 نص حكائي

 (خماطب/ضمري الغائب)
 ت السرد يف املولدية النبوية الثغريةجدول يبني فضاءا

ويتمثل يف نقل أخبار ذات الشاعر وأحواهلا الوجدانية (: املقدمة احملمدية)الفضاء السردي األول -
احملّب الراغب يف الوصال الرافض للفصال باستثارته هليامه الوجداين »والنفسية والعاطفية، وهي تعّب عن الشاعر 

ق األزيل الذي ال ينضب يف نزوعه إىل املثال الذي يثوق إليه ممثال يف احملبوب قد كشف عن كيان مفعم بالشو 
، فالصورة األوىل تعّب عن الفضاء الوجداين وتصوير الشاعر من خالل السمة 2«حممد صلى هللا عليه وسلم

سع عشر،؛ فقد السردية لشوقه ولوعته عن الفراق وأمله يف اللقاء، وهذا ماجاء من البيت األول إىل البيت التا
ظهرت صورة السرد بطريقة غري مباشرة خاصة يف هذا الفضاء ويدعمها الوصف، وهذا من أبرز مساهتا؛ فتارة يسرد 

 :وتارة أخرى يصف، وقد توضحت مالمح السرد يف األبيات األوىل من املولدية؛ إذ يقول الشاعر
                                                           

 .12، ص(قراءة يف مطولة لبيد)أمحد مداس، الفعل السردي يف اخلطاب الشعري. د  -1
  .15، ص(د،ت)، (د،ط)املولدي عند أيب محو الزياين، منشورات دار األديب، مخيس رضا، خصائص البناء الشعري . د -2
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 فالّدمع إن تسأل فصيح أعجم ** سّر احملب                          ة بالّدموع يرتج      م
 والصّب يصمت واهلوى يتكلم ** واحلال تنطق عن لسان صامت 
 جفن ينم بك         ل سّر يكت               م ** كم رمت كتمان اهلوى فوشى به
 1ملا جرى دمع                 ا ميازج             ه دم ** جفن حتامى ورده طري الك          رى 

الشاعر يف مولديته يبدأ بوصف حاله وتلك احملبة اليت ما وجدت ما يعّّب عنها إال الّدمع، وحىت الدمع يف ف
هاته احلال ليست له القدرة على اإلفصاح والتعبري عن تلك املشاعر اليت تبدو مالحمها للعيان بادية وهي صامتة، 

 يسعفه جفنه فيشي به وهو غري قادر على كتمان والشاعر حيكي وخيّب أنه ويف كل مرة كان يكتم هواه ولكن مل
 .سره السيما وحتالفه مع هاتن الدمع وهو ممزوج بالدم

مث ينتقل إىل الوصف، وهو يصف لنا توجعه إذا ما األمر تعلق باحلّب وشدة الوجد واحلنني إىل األجبة 
أن جيد ريج شوقه وصبابته طريقه  وبكاء فراقهم، وهذا حاله وهو يصف وصلهم باجلنة وفراقهم جبهنم، وهو يتمىن

ألحبته السيما ووقوعه بني أمرين جعاله حمتارا يف أمره أوهلما ال ينسيه وثانيهما ال يسعفه أن يرسل مراسيل أشواقه 
 .ومها الّصبابة والصَّبا، وهذا ما كان من البيت اخلامس إىل البيت التاسع

يت اخلامس عشر، وهو حيكي أن هذا اهلوى أرداه ويواصل منتهجا السرد من البيت احلادي عشر إىل الب
مغرما يبتغي من روائه وصال، متأملا لتاريخ الفراق فهو ال ينساه واصفا أنه ال ينام من شدة األرق والّسهر، وهو 
يستودع من كل من هو يف مثل حاله حتمل عناء صبابتهمن وهو حيكي لنا حاهلم أن يد النوى ترميهم كما ترمى 

 :ا ما ذكر محاهم اهتزوا اهتزاز الغصن، فيقولالسهام، وإذ
 من روع          ة قليب هب               ا مت             أمل ** ال أنس تاريخ الفراق وم                 ا له
                 ّرمجفين ربيع واملنام حم                            ** ما مقلتاي مجاديان وإمن                             ا 
 بالقلب مل يل                      ووا ومل يتلوموا ** أستودع هللا الذين حتمل                              وا

 مثل القسي وهم عليها أس     هم ** ترمي هبم أيدي الن     وى فمطيهم 
 2    ميهتز غصن يف الرياض منع     ** وإذا جرى ذكر احلمى اهتزوا كما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  ص -1
  .120املصدر نفسه،  ص -2
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 الزمن/نوعية السرد املنت احلكائي املروي له الشخصية الراوي الفضاءاحلكائي

دمة
املق

اعر 
الش

اعر 
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هور 
جلم

ا
 +
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سل
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 +

راء
شع
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سرد مباشر  ...جفن حتامى...كم رمت(4-3)البيت
 (املاضي)
 (ضمري املتكلم)

ال ... هذا اهلوى(12-11)البيت
 ...اديانما مقلتاي مج... أنس

سرد 
 (املاضي)مباشر

 (ضمري املتكلم)
 األشخاص
 من فارقهم

ترمي ... أستودع( 12-13)البيت
 وإذا جرى... هبم

سرد 
 (احلاضر)مباشر.غ
 (ضمري الغائب)

 ...قسما بزمزم(13-14)البيت الشاعر
 لقد انطوت نفسي على مجر الغضا   

مباشر  سرد
 (املاضي-احلاضر)
 (ضمري املتكلم)

 ل يبني الصيغة السردية يف مقدمة املولديةجدو 
إذن فسمات املنت احلكائي هنا هلذا الفضاء تتمثل يف عنصر االنسان والزمن واملكان وسرده لقصة الفراق، 
وبداية حمفز قصته تكمن يف تلك املفارقة بني ثنائية البعد واهلوى، وبروزها أمر طبيعي لذى الشاعر املغريب؛ ألن 

لق باحلّب احملمدي ومنية زيارة أرض احلجاز، فإن ذلك احلب يزداد يف حضور عامل البعد واهليام األمر إذا ما تع
حلضرة النيب خاصة ساعة املواسم الدينية كما يف موسم احلج فإن العواطف جتيش وتسعى جاهدة حنو اللقيا، وحني 

 . ما يوصله للحبيب املصطفىحتني أيام مولده صلى هللا عليه وسلم حيث يقف الشاعر قلق املشاعر جتاه 
ولذلك نزع الشاعر إىل أن يتماشى مع إطار العرف الفين الذي تعارفت عليه مقدمات القصيدة العربية  

، ولكن مبنحى آخر استغله ليُ َيّمم شطر وجهته للمقدمة احملمدية مستغال كل (املقدمة الطللية واملقدمة الغزلية)
صف مشاعر األشواق وتاريخ الفراق، ولكن اجتاه الرسول صلى هللا عليه تقاليدها كما البكاء على األطالل وو 

 .   وسلم، وهذا ما عرفت به مقدمات املديح النبوي على العموم
فالشاعر يستحسن تلك احملاّل اليت اترتبطت قداستها بأرض احلجاز واملقام احملمدي هناك، حيث تنشأ 

يف مقدماته بينه وبني املكان الذي ارتبطت مشاعره به، وحني  بعامل البعد عالقة جتده يبحث هلا عن تفسريات
يصطدم بواقع االبتعاد جتده مضطرب العواطف آمال يف اللقاء وذلك التواصل الروحي غري مفارقه حبيث تقوى 
وهتيج هاته العواطف أكثر حني حضور الزمن ساعة االحتفال باملولد النبوي الشريف حبيث تظهر تلك احلسراته 

 .    قوالقل
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وعليه فإنه يتضح يف الزمن مفارقته حني صرّح أنه ال ينسى تاريخ الفراق، وهذا داللة على تواجد زمنني زمن 
إن الزمن املاضي زمن مرغوب فيه وترجى عودته إذا كان مكتمال »القرب يف املاضي وزمن االبتعاد يف احلاضر

، للمكان نفسه؛ ألن صور املكان 1«يه عودة اإلنسانباالنسان واملكان، والزمن احلاضر زمن فيه أمل قد حتصل ف
 .عند الشاعر يف مولديته تتحدد من خالل وضعية مشاعره جتاه املكان؛ ومنه تتحدد  صور الزمن فيه

فأما األول فطبيعي يكمن يف زمن املاضي واحلاضر ويتفاقم معه أمل االبتعاد والفراق وهوحّس يتضاعف  
هذا الشعور يف الزمن من املاضي إىل احلاضر يزداد وهو ساكن هادئ،وإذا ما عاش  ويتفاقم مبثريات، فكلما تقدم

مبتريات يف احلاضر فإنه ينفعل بشكل جيعله يبحث عما ميّكنه أن يوصله للقرب واللقيا يف املستقبل قريبا كان أم 
مل الّلقاء والقرب، وهنا تثار بعيدا، وهذا كفيل بظهور الشعور الثاين فيكون متطلعا به ومن خالله للمستقبل وفيه أ

 . املشاعر الوجدانية بعد تكهن اللقاء يف املكان الذي حييل مباشرة للحبيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحىت يؤكد مدى حّبه احملمدي وفراقه ألرض احلجاز والبقاع املقدسة، أخّب مبا يؤكد حقيقة مشاعره بالقسم 
زمزم واحلطيم واحلرم الشريف ومقام )ة حبضرة البين املصطفىإذ أقسم بتلك الّديار املقدسة هناك واليت هلا عالق

أن نفسه أنطوت على مجر من الغضا شوقا، وهذا ما جاء يف األبيات من البيت السادس عشر إىل ( إبراهيم والركن
 .البيت التاسع عشر

 
 
 
 

                                                           
 .42، جملة كلية اآلداب واللغات، ص (قراءة يف مطولة لبيد)أمحد مداس، الفعل السردي يف اخلطاب الشعري. د -1

 حقيقي/ مكان طبيعي واقع الشاعر/مكان شعوري 

غري  ياضاملزمن 
 (الفراق)فيه مرغوب

اضر غري احلزمن 
 (الفراق) مرغوب فيه

 فيهمرغوب  زمن املستقبل
 (أمل القرب واللقاء)

 (املدينة -مكة)وعالقته بقرب املكان الزمن عند الثغري

 (ةاملدين -مكة) عند الثغري املكان
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 (مدح الرسول : )الفضاء السردي الثاين -
 القسم الثاين من بناء املولديات، وسيعمد إىل األخبار وهنا سيتضح السرد بشكل مباشر ألن الشاعر يف

اليت تناقلتها املصادر التارخيية والسري واملغازي وكل ما يتعلق بسرية النيب صلى هللا عليه وسلم ومعجزاته الصفات 
تحقق حمورا أساسيا للمديح النبوي حيث ت»واألخالق واخلصال النبوية، وحيتل هذا الفضاء وسط املولدية ويعتّب

فيها عملية استحضار الرسول صلى هللا عليه وسلم على حنو مثايل بالغ الكمال واجلمال جامعا لألوصاف 
، ويظهر ذلك بدءا من البيت العشرين، فبعد سرده ملا تعانيه ذاته من الشوق للمقام احملمدي وبعد ما 1«واخلالل

 :، وذلك يف قوله"إيه"املدحي باسم فعل أهنى حكيه بتأكيد حلقيقة تلك املشاعر يفتتح الفضاء السردي 
 شوقا يشّب على الضلوع ويض    رم ** إيه حديث لبانة على مجر الغضا
 2مغىن به ألويل السع       ادة مغن          م ** هل من سبيل للسُّرى حىت أرى  

" فإيه"النيب؛ وهو بذلك يدعو اجلمهور ويطلب منه أن نستزيد يف هذا احلديث الذي له عالقة حبضرة  
اسم فعل أمر مبعىن زد وامضي يف احلديث عمن هم هناك يف البيداء صحراء احلجاز منزل الرسول صلى هللا عليه 

مبعىن مسقط " فهل من سبيل للّسرى إىل مغىن:" وسلم، وهنا يوظف السرد ممهدا ملدح املصطفى منتقال بسؤال
لرابع والعشرين، مصرحا به من خالل دعوته للصالة على رأس الرسول، وهذا من البيت احلادي والعشرين إىل ا

 :،  يف قوله"صلوا عليه وسلموا"النيب املعظم
 مغىن به ألويل السع       ادة مغن          م ** هل من سبيل للسُّرى حىت أرى  

 قل كيف يسلو عن هواه متي        م ** مغىن يتّيم كّل سال حسن                     ه
 مسع ميل وال لسان يس                                 ام ** الوحي الذي يتلى ف           ال متنزل

 3خري الورى صلوا عليه وسلم     وا ** يتنزل الروح األمني ب          ه عل        ى 
لقية، وما مث ينطلق يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم يف إطار السرد، وذكره لصفاته اخلِّلقية واخلُ 

صاحبها من معجزات منذ زمن والدته من البيت السابع والعشرين إىل البيت الثالثني، حيث يسرد ما حدث من 
 :عالمات ومعجزات ساعة املولد تدل على أنه نيب اهلدى، يف قوله

                        مبدر اجلاللة نورها املتجس        ** مشس الرسالة والنبوة واهل                             دى
 4يف اخللق باحلّق املبني وحيك                    م ** هو رمحة هللا اليت يهمي ب                               ها

ومبا أن املوضوع الرئيس يف إطار املدح النبوي للمولدية هو مولد النيب فإن املرتكز يتصل بكل تلك 
مولده، ولذلك جتد السرد يظهر بشكل جلي ومباشر، وذلك ما بني البيت  األجداث اليت مرت هبا ساعات

                                                           
 .60مخيس رضا، خصائص البناء الشعري املولدي عند أيب محو الزياين، ص.د -1
  .121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  ص -2
  .121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان،  ص -3
  .121املصدر نفسه، ص -4
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السابع والعشرين والبيت الثالثني، وهو يؤكد أن هذا كل هاته األحداث اليت صحبت مولده عالمات تدل تفرده 
 : بتلك املعجزات سواء أكان قبل الوالدة أم بعدها، وهذا يف قوله

 نار لف       ارس مل ت                          زل تتضرم **                 ده خبتمل                ا بدت أنوار مول
 وغ              دت به شرفات         ه تته            دم ** وتضعضع اإليوان من أرج                        ائه
 1ثواقب تُ             رحمواجلّن بالشهب ال ** وتساقطت أصنام مكة رهب                      ة

مث يكثر من الوصف من البيت الواحد الثالثني إىل التاسع والثالثني، ويف البيت األربعني إىل البيت التاسع 
والثالثني، وهنا يستحضر شخص الرسول حاضرا يف االحتفال مبولده الكرمي حني وّظف ضمري املخاطب وهو 

لصالة والسالم،  مث يعود إىل الّسرد املباشر ليحكي حادثة اإلسراء ميدحه، وكأنه يقص ما جرى حلضرتع عليه ا
 :واملعراج ومعجزاهتا مع النيب كما قال من البيت األربعني إىل اخلامس واألربعني، وهو حيكي للنيب

         مأمالكها ط                را عليك تسل            ** أسريت للّسبع الطب              اق ف         أقبلت 
 صلت وأنت أم     امها املتق                    دم ** وتّبّكت بصالتك األرس                     ال إذ 
 بك للعلى ذاك املق            ام األعظم ** رفعت لك احلجب العظيمة فاعتلى
 وترس              م يف اللوح حمفوظا ختطّ  ** حىت مسعت ص   ريف أقالم مب                       ا
 جن                  م وال علم هناك يعل                 م ** يف حيث ال م     لك وال ف             لك وال

  2إال النيب اهل               امشي األك                  رم ** تلك املراتب مل يك                             ن ليناهلا
من قصة حادثة اإلسراء واملعراج توجه إيل وصف حال تقصري نفسه، وهو يقف مقصرا يرى يف  وملا فرغ

حّبه للنيب ونظمه يف مدحه وسيلة لطلب الشفاعة وطلب العفو، وهنا يدخل يف السرد وهو حيكي حال نفسه بعد 
ليعفوا عنه، وهذا يعتّب آخر  منادهتا مؤنبا إيّاها من البيت اخلمسني إىل البيت الرابع واخلمسني حيث ينادي الربّ 

 :بيت يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم قوله
 ومبدحه ن            زل الكتاب احملك             م ** ماذا عس              ى يثين عليه مق                  صر

       ل وخيت                ميبدا به الذكر اجلمي   ** يا ختم الرسل الك     رام وخري م                  ن
  3ونظ             ام مدح يف عالك ينظ       م ** ما يل سوى حيّب إليك وسيل                        ة

 :خاصية السرد تظهر جلية يف مناداته لنفسه واصفا إيّاها بالتقصري، ومازالت يف ليل غوايتها املظلم، فيقول
 لي         ل الغواية وهو ليل مظل                م  ** يفيانفس صبح الشيب الح وأنت  

 ومحام شييب للحم                 ام حي             وم ** واللهو طار به غ                               راب شبيبيت

                                                           
  .126، 121، صبين زيان ملوك تلمسان حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ  -1
  .121، ص  ملصدر نفسه -2
  .124، 121املصدر نفسه، ص  -3
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  1لو تعلم وهنت        ك واعظة الّنه     ى ** زجرتك بارق          ة اهل      دى ل       و ترعوي
ويف آخر مدح النيب صلى هللا عليه وسلم، يناجي هللا على تقصريه، وهو البت الذي يربط بني املدح النبوي 

 :وبني الشروع يف مدح السلطان يف البيت الرابع واخلمسني
  2         معفوا متّن به عل       ي وتْنع               ** ي            ارّب عفوا ع          ن ذنويب كّلها

ومن خالل العرض السردي يف القسم املدحي النبوي يتضح  متثله على صور متسلسلة حيكمها الرتتيب 
الزمين لسرية النيب صلى هللا عليه وسلم، ومبا أن املرتكز على مولده صلى هللا عليه وسلم فإن كل ما يتعلق به من 

لك العالمات اإلعجازية اليت صاحبت مولده صلى هللا أحداث بذاك اليوم العظيم استجلبه، وهي أحداث تقص ت
عليه وسلم من قبل إيذانا لوقوع أمر جلل، مث حيكي الشاعر معجزاته اليت انفرد هبا النيب بعد الوالدة وما تلت أيّام 

 .مبعثه وحىت اليت ستحدث يوم القيامة، وستتوضح الصورة من خالل اجلدول

                                                           
  .124املصدر نفسه، ص  -1
  .124، ص حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان  ا -2

الفضاء 
 السردي

 املنت احلكائي وي لهاملر  الشخصية الراوي
 صيغة السرد

 السرد احلقيقي
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... مغىن يتيم كل سال(24-24)
 هو رمحة... مشس الرسالة

من 
 للز

وي
مسا

 
سرد

ال
قيق

احل
ئب

الغا
مري 

بض
ي 

 
(

يف 
 

سرد
 لل

بعد
 أ

زمن ضر
احلا

) 
  

خبت ... ملا بدت أنواره( 27-23)
... وتضعضع اإليوان...نار فارس

 وتساقطت أصنام  
لك رّد ...يا من له(31-34)

لك أنطق هللا ... لك حنّ ... قرص
 لك يا رسول هللا... اجلماد

السرد مساوي 
للزمن احلقيقي 
بضمري الغائب 

على يعود 
املعجزات اليت 

 حصلت 
زمن أبعد )

بالنسبة لزمن 

السرد غري 
مساوي 

للزمن 
احلقيقي 
بضمري 

املخاطب 
يعود على 

 الرسول

وتّبكت ... أسريت للسبع(41-42)
رفعت لك ... بصالتك األرسال

 ...فاعتلى بك... احلجب
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 دول يبني الصيغة السردية للمدح النبويج

 
وعليه فنحن أمام أربعة متون للحكي تعلقت بشخص الرسول صلى هللا عليه وسلم وسردها الشاعر على 
طريقته اخلاصة حيث جتلت خصوصية حكيه من خالل السمات األسلوبية اليت عمدها يف سرده؛ لن اول ما 

 .يالحظ يف تقدمي املادة السردية على صورتني
صورة متثل فيها الّسرد مباشرا وهو الطبيعي واألبعد من حيث الزمن احلقيقي لزمن األحداث يوظف فيه  

ضمري الغائب العائد على النيب؛ حيث يبقيها على زمانيتها املاضية، وصورة سردية غري مباشر بالنسبة للزمن 
خاطب الذي خياطب به الشاعر النيب احلقيقي لألحداث؛ وهي أقرب بالنسبة لزمن السرد حيث يوظف ضمري امل

 .ويقرب هبذا زمن املاضي وحيوله إىل زمن احلاضر بالنسبة للّسرد
كما أنه يوظف زمن الوالدة الذي يشكل املفارقة بني زمنني زمن ما قبل الوالدة زمن ما بعد الوالدة، 

لوالدة وهذا أمر طبيعي ومنطقي وجاءت متون احلكي يف زمن ما قبل الوالدة أقصر مما هي عليه يف زمن ما بعد ا
يف تتابع األحداث وتواليها مع تراتب األزمنةوسريورهتا وصوال إىل زمن الشاعر يف موسم االحتفال واالحتفاء مبولد 
النبوي الشريف بكل ما له من مشاعر وحانية يبثها الشاعر للحضور، وكل هذا التلون يقتضيه مقام اإللقاء ومهمة 

 .تأثري عليهاستقطاب اجلمهور وال
 
 

السرد يف 
 (احلاضر

زمن أقرب )
للسرد يف 
احلاضر وما 
يليه يف 

أنت ...أنت الرؤوف بأمة(33-32) (املستقبل
 ...أنت املسوغ مشرع... املرفع واملشفع

 

اعر
الش

 

يا نفس صبح الشيب (21-22)
... اللهو طار به... الح

... زجرتك بارقة اهلدى... حيوم..ومحام
 ... وهنتك واعظة النهى

قي 
حلقي

ن ا
للزم

ي 
ساو

د م
سر

ال
كلم

 املت
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بض
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 (يف مدح السلطان:)الفضاء السردي الثالث -
وأثناء منادته هلل سبحانه وتعاىل أن يعفو عنه أردف ذلك بدعاء يسأل هللا فيه أن ينصر خليفته أبا محو 

د حّل يف موسى الزياين السلطان، وهو بذلك يدخل يف يف القسم الثالث من بناء املولدية النبويةوهبذا يكون ق
الفضاء السردي اخلاص مبدح السلطان الذي كانت إجنازاته اليت يشهد هلا التاريخ يف خدمة الدين واحلفاظ على 
قيمه ومحايتها من األفكار اليت كانت هتدد كياهنا وكيان األمة اإلسالمية، ناهيك عن اهتماماته اخلاصة مبولد النيب 

 .رخيية تشيد بصنيعه هذاصلى هللا عليه وسلم، فإن كل املصادر التا
والثغري مل يثوان عن تبيان تلك اإلجنازات اليت تعلقت بالدين اإلسالمي وحبضرة املصطفى صلى هللا عليه 
وسلم، وقد استعان الشاعر بالفعل السردي حىت تّبز للمتلقي عظيم اجنازاته ألجل الدين ويف حّب النيب، ولذلك 

أن دعا له هللا أن ينصره ألنه ويف كل عام كان يقيم ليلة مولد النيب جتد أن أول ما يبتدئ به مدحه للسلطان 
، وهنا يدخل يف الفضاء السردي مادحا، وذلك يف قوله من البيت اخلامس "وانصر خليفتك:"الشريف بقوله

 :واخلمسني إىل البيت الثاين والستني
 وت                      رق       م  حلال  تطرز بالثناء ** وانصر خليفتك ال               ذي لبس التقى

 يزهو به الّدين احلنيف القيّ                م ** وأقام ليلة مولد اهل                 ادي ال           ذي

 زمن ما بعد الوالدة زمن الوالدة

 (املستقبل)معجزات

 (املدح النبوي) الثاين الزمن يف الفضاء السردي

 زمن ما قبل الوالدة

 تقصري الشاعر -
 املدح وسيلته-
 إين جباهك واثق-
 النفس يف ليل الغواية-
 .اللهو طار به غراب-
 محام شييب للحمام-
 زجرتك بارقة اهلدى-
 النهى هنتك واعظة-

 معجزات النيب عالمات النبوة اإلسراء واملعراج

 زمن احلاضر

 ملا بدت أنوار مولده -
 خبت نار فارس-
 تضعضع إيوان كسرى -
 تساقطت أصنام مكة -
 رمجت اجلن بالشهب -

 رد قرص الشمس -
 انشق بدر القمر-
 حّن جذع النخل-
 انطق هللا اجلماد-
 أنت املبلغ حكمة -
 ... اللالذي نبع الز -

 أسريت للسبع-
 تّبكت األرسال-
 اإلمام املتقدم-
 رفعت لك اجلحب-
 علو املقام -
 

 أنت الرؤوف -
 أنت املرفع واملشفع-
 أنت املسّوغ مشرع-
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 1باجلوهر الفرد الذي ال يت                  أم ** ظفر التقى والعدل من موسى الرضى
 :سريته يف خدمة اإلسالم واملسلمني، وهذا يف قوله ويدخل يف سرد خصاله وا إجنازات   

 
     
    

 
 
 

السلطان أيب محو موسى الزياين يف االحتفال، وهو استحضار ويف مواجهة مباشرة باستحضار شخص 
حقيقي ألن السلطان حاضر يف االحتفال وهو القائم عليه والذي يعمل على استمراريته، فانتقل الثغري إىل أن 
يقّص على السلطان مسرية عطائه وعدله وشجاعته وهذا للتلون يف اإللقاء اليت مهدها بالنداء بإعمال ضمري 

 .باملخاط
والبداية بالنداء حيث ناداه ليسرد له قصته يف التقى واملكانة والرفعة، ويف العدل والكرم والعطاء والتواضع  

واحللم ويف اإلقدام واإلقبال والشجاعة، وكلها أوصافها بلسان حاهلا تنطق وتؤشر عليه بأنه أحق هبا، مضيفا له 
صال من البيت الثالث والستني إىل البيت األخري السابع ويل عهده الذي ينحى منحاه يف كل هاته الصفات واخل

 :والثمانني، وهذا يف قوله
 شرف على مسك الّسماك خمي     م  ** يا أيها امللك الّتق              ي وم        ن ل                    ه

 ّقها لك سّلم             وافملوكها يف ح ** أعطيت بالع                   دل اخل            الفة حّقها 
 3منها على زهر الكواكب ميسم ** هب            رهتم أوص               افك الزه                ر الت     ي

ويف البيت الثمانني وما يليه إشارة لويل عهده ابن تاشفني وهو ميدح شجاعته إقدامه والنصر الذي كان 
 :ول، وهو يقحيظى به على هنج والده

 بسم        اء حضرتك العلي        ة أجن           م **  فكأهنم وويل عه              دك بدره                        م
 إال ه         ْزبر يف الكريهة ضيغ                  م ** م              ا عابد الرمحن أن تسأل ب                        ه

 والّسمر يف ثغر النحور حُي ك                  م ** من مهج الع                 دىشهم يعل البيض 
 4بالنصر  يقتاد الفت                     وح ويقدم ** م    ا أّم يوما وجه           ة إال انثن                             ى

                                                           
  .124حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، ص  -1
  .125سه، ص املصدر نف -2
  .125، ص حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان -3
 . 122، ص  املصدر نفسه -4

 ب               الدين أق             وى واخلالفة أق          وم  ** ملك تق                    ّر ل         ه املل         وك بأن                        ه
 فالظل            م يُقصى واملع            اند يُ ْقَصم ** بع دله وحسامهحيم                  ي األن                       ام 

 يبين التورّع والتصن              ع يه                        دم  ** مستشعر تق               وى االل             ه فعن                 ده
 حتكي املفاخر واملآث                       ر حُتك       م **                    نلوال سجاياه اجلليل       ة ل              م تك

 2تُعلى األك                           ارم واملكارم تُعلم ** لوال  عطاياه اجلزيل                  ة مل تك                       ن
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ىل السابع والثمانني يوجه له خطابه الثغري مشيدا أّما يف األبيات األخرية من البيت الرابع والثمانني إ
بصنيعه، وهو يدعو له بدوام عاله ودامت هبجة الشاعر مبدحهم الذي اعتّبه بديعة من البيان السحر فيها حالل 
يف وصف حضرهتم ويطلب منه اخللود والدوام واهلناء مبوسم مولدد سيد املرسلني ألنه أمجل املواسم احتفاء، وهي 

فية حياول من خالهلا الشاعر أن جيسد موقفه احلماسي مفتخرا حبميل عطائه، وهذا ما سنوضحه يف قطعة وص
 .اجلدول

الفضاء 
 السردي

املروي  الشخصة الراوي
 له

 صيغة السرد املنت احلكائي
 مباشر. غ مباشر

طان
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الذي وانصر خليفتك ( 22-42)
وأقام ليلة مولد ... لبس التقى

ملك تقر به ... ظفر التقى... اهلادي
... لوال سجاياه... حيمي األنام... له

 ...لوال عطاياه

شر 
 مبا

غري
هو 

ب ف
لغائ

ة ا
صيغ

د ب
سر

طان
لسل

ور ا
حلض

سبة 
بالن

 

 

أعطيت ... يا أيها امللك(43-84)
... هبرهتم أوصافك... بالعدل اخلالفة 

دامت عالك ...ءأعددت لألعدا
 ...هلم

 

هو 
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 جدول يبني الصيغة السردية يف مدح السلطان
وما مّيز فضاء السرد هنا يف هذا القسم الثالث من املولدية، أن الشاعر حيكي إجنازاته بشكل هو معاكس 

املصطفى سرد بصيغة الغائب وهذا الشكل الطبيعي للصورة ملا رأيناه مع مدحه للنيب؛ ألنه وهو يسرد من سرية 
السردية، مث انتقل باجلمهور لصيغة يف مدح املصطفى إىل صيغة املخاطب وهذا يعىن أنه استحضر حضرة الرسول 
يف املشهد االحتفايل فبغض النظر عن كون حضور النيب يف دقائق حياتنا، ولكن جتد الشاعر بإلقائه وتوظيف 

 .طب يسرد للنيب معجزاتهصيغة املخا
أما ما حصل مع السلطان أيب محو موسى الزياين أنه موجود وحاضر يف االحتفال بل على العكس فإنه 
صاحب املقام األول يف سري تقاليد االحتفال وصاحب الفضل يف االستعداد له والتحضري لفعاليته ولكن حني 

صيغة الغائب يف سرد إجنازاته على أعتبار غيابه وهو هنا نتأمل يف املنت احلكائي الذي خصه ملدحه فإنه يوظف 
 .السرد يقرتب من زمن األحداث مبا أهنا يف زمن ماضي هو ليس بالبعيد ولكنه يعتّب زمنا ماضيا
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مث ينتقل إىل صيغة املخاطب ليسرد على حضرته تلك اإلجنازت هو وويل عهده يف خدمة الدين واإلقدام  
طبعا ملا تقتضيه سنن اإللقاء يف استقطاب اجلمهور بصورة مستمرة فيها من التلّون ما  ألجل احملافظة عليه، وهذا

يدعو لتفاعله واستمتاعه وحصول االستجابة عنده، وهاته االجنازات يف زمن املاضي بالنسبة لساعة السرد يف 
 .االحتفال ولكنه يوجهها بصيغة املخاطب حىت يؤكد عظمة صنيعه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (مدح السلطان أيب محو موسى الزياين)صيغة السرد يف القسم الثالث من املولدية 

سرد غري مباشر بضمري 
 الغائب بالنسبة للحضور

د مباشر بضمري املخاطب سر 
 بالنسبة للحضور

  سرد غري حقيقي سرد حقيقي

 ...انصر خليفتك الذي لبس التقى -
 ...أقام ليلة مولد اهلادي -
 ظف ر التقى والعدل من موسى -
 أنه أقوى اخلالفة... ملك تقّر له امللوك -
فالظام يقصى ...حيمي األنام بعدله -

 واملعاند يقصم
 ...إللهمستشعر تقوى ا -
 لوال سجاياه اجلليلة مل تكن حتكي املفاخر-
 لوال عطايه اجلزيلة مل تكن حتكي اآلكارم -

 ...يا أيها امللك -
 أعطيت بالعدل اخلالفة حّقها  -
 فملوكها يف حّقها سلموا -
 هبتهم أوصافك الزهر -
  وعقد يف التقى مستحكم...جود وإجسان -
 ...وتواضع يعلي وقدر يعتلى -
 ...لم أوسعواحل -
 والفخر أعظم والعالء مؤثل -
إال وأنت ... هللا حسبك ما حلمد غاية -

 لشأوها متقدم
 ...أعدد لألعداء عّدهتا -
 ...فكأهنم وويل عهدك  -
 ...دامت عالك هلم -
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 :أشكال الّسرد يف املولدية الثغرية. ب
ومبا أننا قد وقفنا عند خاصية السرد يف مولدية الثغري بالشكل اليت تقتضيه مسات النص الشعري، فإنه وإن  
كان يف أبسط صوره ولكنه حيمل بني طياته كل ما من شأنه أن مييز النص السردي، وعليه وكما فصلنا سابقا فإن 

ة تظهر حسب متطلبات الشاعر انطالقا مما مييز املديح النبوي السيما املولديات النبوية مبا أننا امليزات السردي
بصدد دراستها من خالل خاصية املدح اليت حتتاج يف ذكر الصفات واإجنازات إىل سرية املمدوح فيتعاطى مع ذلك 

 .بنقله لألخبار وسرد األحداث املتعلقة هباته الشخصية املمدوحة
ح الشاعر للحظة يف جتربته الشعرية هاته إىل راوي له شخوصه يف صنع أحداثه على طريقته، وبطبيعة فيصب 

احلال ينتظره مروي له وهو املتلقي، وبالتايل نعيش يف املولدية بني الفينة واألخرى املشهد السردي الذي يرتدد بني 
ذا ما جيعلنا نسأل عن أي األشكال والصور طياهتا، فضال عن سرد قصة مشاعره ذلك الشاعر اجتاه ممدوحه، وه

اليت انتهجها الشاعر يف سرده، فاملعلوم عن املنظومة السردية أن للنص السردي أشكال تتمثل يف النص السردي 
 .املتسلسل والنص املتقطع والنص املتناوب

املولدية ليست وحديثنا عن هاته األشكال واستعماهلا يف النص املولدية له خصوصياته على اعتبار أن 
بالنص السردي احملض إمنا تتخلله نصوصا سردية، ولذلك سنتعامل مع ذلك وفق ما وظفه الشاعر يف الفضاءات 

 .السردية الثالث، ولكن قبل ذلك سنأخذ فكرة على ماهية هاته األشكال
ث  اليت فللسرد أشكال حتدث وفق نشاط زماين معني تظهر فيه كيفية إدراك السارد للواقائع واألحدا

 :يسردها على حمور الزمن ، وهلذا فإن أشكال السرد تنقسم إىل ثالث أشكال
الزمن احلّي الذي يتطابق فيه كالم الراوي مع جريان »وهو السرد املزامن للحدث يف السرد املتسلسل -

رد الذي يف ويقوم على نظام خطي يف تصور الزمن فيتتبع الرتتيب املتدرج لوقوع األحداث، وهو السّ  ،1«احلدث
 .النصوص السردية التارخيية والنصوص اليومية

وهو السرد الذي ال حيرتم فيه التسلسل املنطقي لوقوع األحداث؛ فتجده يبتدئ حكايته  السرد املتقطع -
احلاضر واملاضي )فتتداخل فيه املقاطع السردية املنتمية إىل أزمن خمتلفة»من آخر أحداثها منتقال إىل البدايات 

؛ حيث يظهر الفرق بني زمن احلكاية وزمن السرد، وأثناء ذلك يعمل على توظيف احلذف 2« (ستقبلوامل
 .واالسرتجاع والتلخيص والوصف وغريها من التقنيات املساعدة

وهو أن يسرد الراوي القصص معتمدا التناوب بني أحداثها؛ فيبدأ بأحداث قصة مث  السرد التناويب -
 .هكذا بشرط أن تكون للشخصيات قواسم مشرتكة بني أحداث هاته القصصينتقل ألحداث قصة أخراة و 

ونالحظ أن الشكل الظاهر يف سرد القصص الثالث يف املولدية النبوية السرد املتناوب واملتسلسل، وهذا ملا 
ه ال بد تقتضيه السمات الفنية اخلاصة باملولدية، ولكن ما يصبو إليه من لغة اإلحياز وتقنيات احلذف الضغط، فإن

                                                           
  .102لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص . د -1
  .102املرجع نفسه، ص -2
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له أن يكون الشاعر دكيا يف تقدمي املادة السردية وفق هاته املعطيات الوزنية اليت يعرتيها من قيود حبر القصيدة 
وقافيتها، دون أن ننسى إلقاء املولدية الذي يتطلب من الشاعر التنويع حلصول االستجابة لدى اجلمهور املتلقي، 

املتواصل أو املتسلسل ألن املولدية كما ذكرنا أهنا نص شعري وليس  وهذا ما جيعله أكثر حذرا يف  توظيف السرد
 .بنص سردي قائم بذاته

فبالرغم من توظيفه للسرد التارخيي لبعض احلقائق التارخيية ولكنها ال تطغى بالشكل الذي يدعوها 
وإن كان هناك للتسلسل، ولذلك وحىت حيافظ على شاعرية النص يهتدي إىل خطة فيها يتناوب السرد بالوصف، 

تسلسل يف السرد فإنه سرعان ما ينقطع بسمات أسلوبية ينشؤها النص الشعري لنفسه، وهذا ما سنتباحثه يف يف 
األساليب اليت إنزاح هبا الشاعر ليدعم أمر اإللقاء وينجحه للتأثري على اجلمهور واستقطابه، وميكن أن نسميه 

يال  مث ينتقل للوصف مث يعاود السرد وفيه جتده ينوّع صيغة السرد كما بالتناوب وفعال املالحظ يف املولدية، يسرد قل
رأينا سابقا وهو يوظف ضمري الغائب يف سرده  وحينا يوظف ضمري املتكلم، وهذا التنوع جعله جيمع بني هاته 

 .األشكال بالصورة اليت  حيتاج هلا يف املولدية
النبوية وفق بنائها، جتعل من املنت احلكائي يّبز على  إن طبيعة املوضوعات الثالث اليت تقدم يف املولدية

ثالث صور جيمعهم غرض املديح النبوي يف احلب احملمدي املتمثل يف االحتفال باملولد النبوي الشريف، فيحكي 
الشاعر أوال يف قصة أشواقه للمقام احملمدي مث يسرد معجزات النيب خاصة املتعلقة مبولده العظيم والصفات اليت 

اه هللا هبا عن باقي البشر، وهذا يف إطار املدح النبوي، وبعد ذلك ينتقل إىل مدح السلطان أيب محو موسى حب
 .الزياين وحيكي إجنازاته يف إقامته للمولد النبوي والعمل على إجناحه وخدمة الدين بشكل عام وعدله وشجاعته

والشكل األخري وهو الشكل املتناوب وهذا السري يف سرد أحداث القصص الثالث يف املولدية يتناسب 
على مدار املولدية من البداية إىل النهاية ألنه سرد يقوم على جمموعة من القصص حتكى بالتناوب ، وشرطه أن 
تتوافر القواسم املشرتكة بني األحداث والشخصيات، وكلها تدور يف املولدية حول املولد النبوي ومدح الرسول 

يتداخل شكل آخر يف سري األحداث على مستوى كل مقطع وهو السرد املتسلسل ألن صلى هللا عليه وسلم، مث 
هناك تسلسل يف أحداثه وفق ما قّدمه الشاعر ولكن بطريقة متنوعة يدخل فيها الوصف ملقتضيات اإللقاء،  

 وسنوضح هذا الشكل يف املولدية من خالل الشكل التايل
 

       

 
 
 
 
 

 السرد املتناوب

 أشكال السرد يف املولدية النبوية

 مدح السلطان الزياين

مدح الرسول صلى هللا 
 عليه وسلم

 (احلب احملمدي)املقدمة

 املوضوع املشرتك
املديح النبوي 

 (املولدية)

 سرد متسلسل

 سرد متسلسل

 سرد متسلسل
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 املولدية على مستوى أحداثها الثالث، ولكن فيها من التنوع ما جيعلها إذن فالسرد املتسلسل متضمن يف
ليست مباشرة بصورة منطية، إمنا تالحظ أن الشاعر الثغري قد أضفى على سريورهتا مسحى شعرية تعّّب عن 

خاصة وأهنا طريقته يف التعبري عنها وتعّب كذلك عن السمات األسلوبية اليت أعملها ليتفرد هبا عن باقي املولديات 
تعرف خبصائص فنية تتكرر صورهتا البنائية على مدار سنوات ويف ذات حلظات االحتفال فإهنا تعرض مولديات 

 .عّدة على شكل واحد، وهنا يسعى كل شاعر ملا جيعل مولديته متفردة يف األسلوب ويف اإللقاء
ذلك ولكن أضفى ما ميكن  والثغري يف مولديته عمد إىل السرد املتسلسل مستعريا من النص السردي

إضفاؤه من األساليب األسلوبية حىت ال يفقد املولدية شاعريتها مبا أهنا تعتّب نصا شعريا؛ وهذا ما ميكن أن نطلق 
عليه بالشكل املتقطع ولكن وفق املفهوم الذي نراه له يف دراستنا على اعتبار أن الشاعر يف السرد املتسلسل يأيت 

قطع السردي واآلخر وهذا على مستوى املنت احلكائي الواحد؛ فتارة جيعله متواصال وتارة بفواصل أسلوبية بني امل
االتصال )يقطعه حىت يضفي ملساته األسلوبية، حبيث يتحول من شكل إىل شكل وهذا ما جيسد ثنائية 

سته يف املستوى ، والتناوب بينهما إلحداث مجالية فنية تتمثل يف طريقة العرض، وهذا ما سنسعى لدرا(واالنفصال
 .اإلنزياحي
 ثنائية االتصال واالنفصال يف تشكيل الّنص املولدي. ج

حني نتطرق إىل مصطلح التحول وثنائية االنفصال واالتصال اليت تراءت لنا يف تقدمي املادة السردية املعّّبة 
ردي كمنطلقات إجرائية عنها يف املولدية تتبادر تلك املصطلحات السردية اليت يتعامل معها أصحاب النقد الس

لتحليل اخلطاب السردي متمثلة يف اخلطاطة السردية وما حتويه من مصطلح التحول الذي حيمل صورتني أوهلما 
 .حتول اتصايل واآلخر حتول انفصايل

فما بني العمل الشعري والعمل السردي تكامل يف بناء املولدية النبوية، وما حيدث بينهما من تناوب تعبريي 
ى قدرات الشاعر الفنية لتجسيد الوظيفة اجلمالية اليت يستمتع هبا اجلمهور املتلقي؛ ألن األعمال الفنية يدل عل

بناء معقد ألهنا من حيث موضوعاهتا مجالية تشتمل على بداية ووسط وهناية، وملا كانت تسري  »عادة هي 
ى رؤية الطريقة اليت ترتبط هبا البداية خالل زمان فال بد للمدرك من بذل جهود جادة فال بد أن يكون قادرا عل

، وحني يصبح قادرا على اكتشاف هاته الرؤية هنا جنزم حتقق 1«والوسط والنهاية ارتباطا متبادال يف العمل الفين
 .االستجابة اجلمالية وبيان مقاصدها عند اجلمهور

هذا طبعا من تلك الرؤية ومن هنا يكون قد حقق الشاعر أيضا مبتغاه ومقاصده يف مهمته التبليغية، و  
الفنية املرتبطة باملوضوع وأمهيته وكيفية صوغه وفق جتاربه الشعرية ومدى ارتباطها مبالبسات األوضاع االجتماعية، 

 .يف املولديات النبوية ضمن االحتفال باملولد النبوي الشريفوهي الرؤية اليت أرادها الثغري ملدحه املصطفى 
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خمططها الشعري الذي تظافر إلجنازه العمل السردي مع العمل الشعري، ولذلك  هاته الرؤية اليت وظف هلا
فإن ما مييز رؤيته الفنية يف بناء مولديته منطلقني أوهلما الوصف متمثل يف الفعل الشعري والثاين السرد متمثل يف 

ته من خالهلما، ونبحث عن السرد وهو الفعل السردي؛ ولذلك ستقوم الدراسة وفق الفعلني ونتبني ما مييز رؤيته ها
 .السبل األسلوبية اليت عمد إليها يف الفعلني مؤكدين على كل ما مّيز مولديته من انتقاءات أسلوبة تفرد هبا

فالوصف وما كان يعرتيه من مقاطع سردية تنوع تقتضيه الوضيعة اليت يوجه هبا الشاعر مولديته للجمهور 
واهر األسلوبية اليت تناسبه لعرضها بني الفضاءات السردية اليت بدورها احلاضر، فهذا حيتاج منه إىل انتقاء للظ

تنتهج من األساليب ما جيعلها تضيف إىل العمل الشعري جرعة مجالية تعّب عن احلالة الوجدانية والروحانية للشاعر 
ي أساليبه األسلوبية وهي متعلقة باحلب احملمدي؛ فاحلركة واحليوية والتنوع والنشاط والتفاعل كلها عالمات تعرت 

 ".سّر احملبة"حىت يتم التعرف على الطريقة الثغرية يف مولديته
 
 
 
 
 
 
 

 بني العمل الشعري والعمل السردي يف املولدية ومالمح عملية التبئري -2
 العمل الشعري وحمفزاته اإللقائية . أ

رتاثية اليت حتيط به من كل صوب عندما نقف على املوهبة الفردية للشاعر والتقاليد واألعراف الفنية وال
بالنسبة للقصيدة العربية، وهي تقاليد متعارف عليها ال مهرب منها ومفر، حينها يعمل الشاعر أن يوفق بني 
األمرين حىت ال يسقط يف مطب النمطية وحياول أن يوجد  قصيدته من خالل احلوار الذي يقيمه مع الرتاث وخلق 

 .هنا أن تنجح عملية التواصل بينه وبني املتلقيجّو من صور التوازن اليت من شأ
عملية اخللق الفين وتأثريه يف نوعية الفاعلية » وهذا ما تتدخل فيه املوهبة الفردية وخصوصية كل شاعر يف  

وأنه ومن الضروري أن يتباحث أثناء جتربته  1«االبداعية وما يرتتب عنها من جدة يف التفكري وجدية يف الصياغة
ن سبل تفرده واإلتيان مبا مييز نغمته األسلوبية اليت يشدوها يف نصه الشعري من خطط لدميومة التفاعل الشعرية ع

 .واالتصال بينه وبني املتلقي
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وهو األمر الذي نتباحثه يف االسترياتيجية األسلوبية اليت نّصها الثغري إللقاء مولديته أمام احلضور اجلمهور  

راءى يف املولدية من خالل العمل الشعري لفتات عملت ضمان حيوية اإللقاء وسريورة والسلطان امللك، وقد ت
 .التفاعل من خالل سياسته االستقطابية

  بدايات املولدية وعالقتها بسريورة التفاعل -
حسن املطلع أو مناسبته والسياق، من أعظم املهمات وأساس الضرورات ألن العّبة باإلبتداء إذا ما تعلق 

باجلمهور و اإللقاء، ألن ذلك من شأنه أن يفسح اجملال للنص وصاحبه أن يفعل فعلته يف املتلقي من البداية  األمر
مقّصد القصيد إمنا ابتدأ فيها »إىل هناية األمر، وحنسب الثغري يف ذلك جمسدا يف مولديته ملا صرّح به ابن قتيبة أن 

ل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وأمل الفراق وفرط الصبابة مث وص... بذكر الديار والدمن واآلثار، فبكى وشكا 
، ولذلك فال نستغرب  1«والشوق ليميل حنوه القلوببما قد جعل هللا يف تركيب العباد من حمبة الغزل وإلف النساء

 .ما أواله النقد القدمي هلذه القضية اهتماما
لقاء وما يعرتي املشهد االحتفايل من طروف فأول ما يالحظ على الثغري اهتمامه باإلبتدء وهو يف مقام اإل

البد له أن يضعها يف حسبانه حىت ينجح عملية التفاعل والتأثري يف اجلمهور؛ فلم يهتم حبسن املطلع فحسب إمنا 
أعّد لنفسه هتيئة نفسية استعدادية ألجواء االحتفال واحلضور من اجلمهور والسلطان، وهنا املسؤولية تتعظم 

 .ا وأن املولديات جنس أديب له مساته املعروف هباواملهمات السيم
وتصور أن هاته السمات تتكرر بني الشعراء وعلى مدار السنوات، ويف هذا املشهد حيتاج الشاعر إىل جهد 
أسلويب وما جيعله منفردا جمددا يف طريقته بدءا باالستعداد والتهّيؤ وباحثا على ما من شأنه أن يستقطب اجلمهور، 

سى أن للجمهور فكرة على ما تتميز به املولديات، فيحتاج من الطرفني الشاعر واملتلقي أن يكون على دون أن نن
، والكل يعلم ذلك خاصية أفق االنتظار واملسافة اجلماليةاستعداد ملا سيأيت به الشاعر من جديد، وهنا تظهر 

ن أبو محو موسى الزياين يبدأ االحتفال األسلوب الذي كانت تسري عليه املولديات يف إلقائها؛ حيث كان السلطا
 .على رأسهم الثغريو بإلقائه مولديته مث يليه باقي الشعراء 
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فبقدر ما يتحمل السلطان مسؤوليات البداية بقدر ما يتجشم الثغري على عاتقه مسؤولية االستبقاء 
اإللقائية طرف مهم يف العملية وضمان سريورة التفاعل؛ حبيث يضع يف حسبانه أن للعملية الشعرية االبداعية و 

التواصلية والتليغية هو املرسل إليه واملتلقي ألن له دوره يف تشكيل الظاهرة األدبية، وهذا ما حيتاج منه إىل استعداد 
ومترس، فبعد أن مهد له السلطان كانت بدايته هادئة مع أن اإللقاء يف هاته املواقف حيتمل القوة واجلهر بالقول، 

تضطرب، ولكن وحىت يضفي جوا من التنوع والوقار وحىت نظرا للحالة النفسية والعاطفية اجتاه حممد  والنفس معه
 :هبا افتتح مولديته وهي بعناصر ثالثصلى هللا عليه وسلم جعلت بدايته تتميز 

سر احملبة : "، يف قوله"سرّ "يف أول حرف من كلمة " السني"متثل يف : افتتاح املولدية حبرف مهموس
فاجلدل يف شعرنا العريب مل يف الغالب »، فكما رأينا أن للصوت دوره التعبريه عن مواقف الشاعر؛ "دموع يرتجمبال

إال بني الشاعر والصوت واجلمهور واألذن أي أنه كان تفاعال شفاهيا تشكل األذن والشفه طرفيه احلامسني، هكذا  
بداية الشاعر حبرف مهموس رغم أن املوقف يتطلب  ، ورمبا هذا تفسري1«كان واقع الصلة بني الشاعر واجلمهور

 .  اجلهر
ليضع من خالهلما جسرا يؤدى به حتميل اجلمهور املتلقي إىل الدخول أجواء املولدية : تصريع البيت األول

، ويتولد من ذلك جرس موسيقي  "أعجم -يرتجم: "يف صياغة متوازية جات على مستوى العروض والضرب، يف
اسيس اجلمهور حىت تستمع للقصيدة، وختمن طبيعة القافية اليت انتقاها ملولديته، وهو ما يهز كفيل بأن يهيئ أح

النفس ويلفت إليه االنتباه منساقني لإلصغاء اختيارا منهم أم إجبارا خاصة إذا هذا املنطلق يعّب عما هو يف 
 .   القصيدة بشكل أدائي بديع

إشراك املتلقي يف تفسري حالة الوجد واحملبة اليت يعيشها؛ يف عجز البيت األول، وداللتها  :حسن الوقفة
، وقد جاءت هاته الوقفة كملمح من مالمح التجويد األداء الصويت "فالدمع إن تسأل فصيح أعجم:" حيث يقول

للتعبري عن األحوال الوجدانية، وهاته الوقفة واقعة بني كلمة تسأل وبني كلمة فصيح، ومادام هناك دموع فإن لغة 
 .جلسد تأخد سبيلها يف التأثري على املتلقيا

هنا حيتاج الشاعر ألن يتوقف بينهما، وهو توقف مرهون بإعمال الشرط املتمثل يف السؤال أنه إن تسأل أنت 
، وهي وقفة فيها من التأمل على "إن تسأل فإن الّدمع فصيح أعجم"أيها احلمهور احلضور، أنت أيها املتلقي 

 .ها استفاضة ملا يعرتي النفس من حّب وفراق وأشواق وأنه ال ميكن التعبري عما يؤملكاعتبار أن ما جاء بعد
 :منبهات أسلوبية إلثارة اجلمهور - 

وبعد دخوله املطلعي ووضع اجلمهور يف جو املولدية أراد أن يستثري مشاعرهم وحيملهم على ما يعانيه 
انفعلت املشاعر، وقد متثلت يف توظيفه ملنبهات أسلوبية الشاعر من الفراق آمال يف اللقاء؛ حبيث جاشت عواطفه و 

أه ويف شكوى :" ، يف قوله(إيه -آه)عملت على ترمجة مشاعر التوجع والتفجع، وظهر ذلك يف ألمساء األفعال

                                                           
  . 24، ص6006، (1)علي جعفر العالق، الشعر والتلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، ط. د -1
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، وذلك يف "وا"وكذلك الندبة يف حرفها الذي تتميز به ..." إيه حديث لبانة ومن دوهنا: ، وقوله"الصبابة راحة
 ".وا حرييت يب الصبابة والصبا:" قوله

" فآه"فاملعىن  الذي تفيده كما رأينا سابقا يؤكد ذلك؛  :أمساء الفعال وما هلا من داللة التوجع وأمل الفرق
فهو يدل على " إيه"اسم فعل ماض مبعىن أتوجع وقد خلص مواجعه يف كلمة واحدة، وهو الشأن يف اسم الفعل

ث عّمن فارقتهم فال أستطيع هلم فراق وال أال أتذكرهم، وفيهما ما يدل على فعل أمر مبعىن االستزادة يف احلدي
 . اإلحلاح وهذا طيعا ال يؤدى إال بالنّب الطويل اإلحلاحي كما رأينا يف املستوى الصويت كملمح لألداء الصويت

سبب هاته أنه استعملها ألمر آخر وهو الربط بني ما كان يعانيه و " إيه"وما يالحظ على اسم فعل أمر 
املعاناة يف مشاعر األشواق واحلنني ألرض طيبة ومكة ألن فيهما مغىن األمني، فبهذا االسم الذي يدل معناه على 
الفعل ينتقل الشاعر إىل املديح النبوي مدح الصطفى اهلادي، وهذا ما ميكن أن نطلق عليه حبسن االنتقال من 

 . موضوع آلخر
زاد تفجعه الذي خّلصه يف حريته بني أمرين يفعالن فيه   األفاعيل  وملّا ":وا"النداء اخلاص بالندبة 

وا حرييت "، وكالمها متعلق بشدة الوجد وعمق األشواق(الصَّبابة والصَّبا)وجيعالنه بني نارين أحالمها أمر من الثاين
وال الثانية اليت ال تريد  ؛ حبيث أن األوىل ال تشفق على حاله فال تريده أن ينسى تلك املشاعر"بني الّصبابة والّصبا

أن تبث وترسل نار اهلوى إىل من افرتقهم، ولذلك فإن هذا احلرف أصال موضوع للتعبري عن شدة التوجع واآلالم 
 .وهو للندبة مبعىن التعبري عن التفجع والتوجع

ر لتعلم تلك باإلضافة إىل أن ما جيمهما أمران أوهلما اشرتاك حرفها يف اجلهر وهو ما يدل على نيته باجله
وقد تعددت نّبات الشوق »املشاعر والثانية أهنا تؤدى بالنّب اإلحلاحي وكأنه يلح على اإلعالن عن معاناة حاله،

، وهذا أراد أن يرسله للجمهور حىت يشركه يف تفاعله مع مشاعر 1«إىل رؤية احلمى وترابه املقدس كمكة وطيبة
 .احلّب النبوي

 بيه واالنتقال من حال إىل حالالنداء احلقيقي ودوره يف التن
ميكن أن نطلق على استعمال الشاعر للنداء وهو ينّبه به املتلقي من اجلمهور يف االحتفال ومحله على 
االنفعال يف ذات حلظة الندء بالفاصل بني حالة وأخراة ضمن سريورة مواضيع املولدية النبوية، فحىت خيرج عن 

ل تنبيها انفعاليا منه حىت ينتقل من وضع آلخر ومنه حىت يضفي جّوا منطية هاته السريورة يف كل موضع يرس
 .انفعاليا لدى اجلمهور

ويظهر ذلك يف مواضيع مخسة من املولدية النبوية الثغرية ينّبه فيها املخاطب وحيمل على االلتفات 
وحىت أفق االنتظار، حبيث واالستجابة إعماله لألدوات، وما اهتداء الشاعر لذلك إال ليّبز حقيقة القارئ الضمين 

جيعل الشاعر يف حسبانه أثناء جتربته الشعرية مثل هاته املواقف واليت حيتاج فيها إىل هاته املنّبهات بني الفينة 

                                                           
  .652عبد هللا محادي دراسات يف األدب املغريب القدمي، ص .د -1
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واألخرى، وهنا يظهر الفرق والتمايز بني مولدية وأخرى؛ فما يضفيه الشاعر من ملسات يكون من شأهنا أن تسري 
 .   وإن اشرتك يف السمات اليت تنماز هبا املولدية النبويةبأسوب أي شاعر حنو التفرد 

جاءت أثناء منادته للرسول صلى هللا عليه وسلم، وذلك باسم املوصول وهذا ما يندرج : الصيغة األوىل. 1
يف النداء التنبيهي بعد ما سرد عالمات ومعجزات مولده خيتمها هبذا النداء داللة على التأثر وحماولة نقل هذا 

، وقد احتاج إىل هذا النوع من النداء ألنه أراد الدخول يف صيغة ..."يا من له:" شعور للجمهور حني قالال
 .املخاطب ملدح املصطفى بعدما كان يسرد بصيغة الغائب، وجاء النداء مهيئا له هذا االنتقال

ملظامل، فينادي نفسه ألهنا ومتثلت يف إقرار الشاعر بالتقصري والغوص يف ليل الغواية وا: الصيغة الثانية. 2
املعنية األوىل مبا حيدث هلا وقد حان شيبها، وهذا يف إطار املدح النبوي وما له من خصائص يف الصفات 
واملعجزات واالعرتاف بالذنب والتقصري وطلب اهلداية والشفاعة واملغفرة مما اقرتفته هاته النفس فيناديها، وهنا 

ان ميدوا أصواهتم للشيء املرتاخي عنهم أو لإلنسان املعروض أو النائم  أرادوا»تستعمل هاته األداة ملن 
يا نفس قد الح صبح :" ، والشاعر ميد صوته لإلقرار برتاخي النفس واستثقاهلا عن الطاعات قائال 1«املستثقل
 ...".الشيب

يارب )حسر، يف قوله لطلب املغفرّة؛ وذلك بصيغة ندائية تأثرية يتضح فيها الندم والت: الصيغة الثالثة. 3
 .وهو يؤكد تغريه لألحسن...( عفوا عن ذنويب كلها

وذلك حني انتقل إىل مدح السلطان مشيدا بإجنازاته متاما كما فعل يف مدح  :الصيغة الرابعة. 4
يا أيها امللك :" ؛ حيث غري لصيغة املخاطب يف مدحه له ممّهد بصيغة ندائية مشيدا بالسلطان يف قولهالرسول

، وهي صيغة ندائية تؤدى بشكل محاسي يهتف به الشاعر ألنه يلقى يف حضرة السلطان أيب ..."ي ومن لهالتق
 .     محو ومن مثة يلقي عليه وابل من الصيغ املدحية وهو خياطبه يف ذلك

وبه أثبت الثغري موقفه يف مدى حرقة مشاعر الشوق ألرض : القسم ومقتضى احلال يف مولدية الثغري
كن بطريقة ملفتة للنظر؛ فلم يقسم مبا حقه أن يقسم به وهو هللا عّز وجل إمنا أردفه إىل مقسمات احلبيب ول

مقدسة هلا عالقة باهلل سبحانه؛ معامل دينية  وما حتويه ومن هم شّدوا الركاب حنوها، ويظهر من خالهلا شوق 
دي، وقد فصلنا فيه يف املستوى الرتكييب بالنسبة الشاعر إىل زيارة بيت هللا احلرام أن تكتحل عيناه برؤية املقام احملم

 .للجملة القسمية
ولكن ما جيعلنا نقف عنده يف هذا املستوى الّلمسة القسمية اإلنزياحية اليت عدل فيها عن القاعدة وحىت  

ملرتبطة باحلج عن احلقيقة الدينية، ولكن ما جيعلنا خنوض فيها إنزياحا أنه أقسم مبعامل هلا عالقة بالشعائر الدينية ا
. 2مقام إبراهيم . 4احلرم الشريف ومن خيموا به . 3احلطيم، . 2زمزم، . 1:وهي زيارة بيت هللا احلرام، وهي

، قسم له عالقة هباته احلقيقة الدينية، وقد جاء هبا (أركان الكعبة خاصة ما يتعلق بشعائر احلج الركن اليماين)الركن 
 .      اللقاءبنغمة صاعدة ليثبت اشتياقه و وأمل 
                                                           

 .161، ص(د،ت)، (د،ط)ني الفتلي، مؤسسة الرسالة، عبد احلس. د: ، تح(1)ابن سراج النحوي البغدادي، األصول يف النحو، ج -1
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وتوظيف الشاعر للقسم إثباثا ملوقف الشاعر ومدى اشتياقه ألرض احلرمني هناك، تلك الديار اليت تسعى 
إليها املشاعر غري آهبة لذلك البعد الذي يزيدها معاناة، ولذلك فإنه يؤكد هاته املشاعر ويثبت مالزمتها له ما دام 

ميني يقسم هبا احلالف ليوؤكد شيئا خيّب »اليمني واحللف له، وهو ال يوجد السبيل للسري وسبل اللقاء؛ والقسم 
، 2«واعلم أن القسم توكيد لكالمك»، من األساليب املؤكدة للكالم املثبتة ملعانيه 1«عنه من إجياب أو جحد

 .وهذا إلزالة الشك عن املخاطب بتوكيد اخلّب يف احلاليني اإلثبات أو النفي
فهو مجلة جياء هبا لتوكيد مجلة أخرى، وهو يف األصل خّب جيء به لتوكيد »كما للنحاة قولتهم يف ذلك 

، ولذلك جتد ضيغة القسم تأيت على صورتني البد من التفريق بينهما؛ أوهلما اإلخبار عن قسم وقع 3«خّب آخر
ا مجلة أخرى، وما والثاين القسم وتوكيد ما بعده، والصورة الثانية الوجه احلقيقي للقسم ألنه مجلة إنشائية يؤكد هب

 .مييزه اشتماله على مؤكد
ويف القسم الذي وظفه الثغري ليؤكد شوقه جاء يف إطار سرده للحال اليت هو عليها من جراء فراق األحبة  

هناك، وألنه يف وضع اإللقاء مواجها اجلمهور والسلطان فإن قسمع يعتّب حقيقي إعتدادا بزمن القس، فلو نالحظ 
املتمثلة يف مشاعر الشوق وما فعلته بنفسه أهنا يف زمن ( مجلة جواب القسم)جلملة املؤكدةاملقسم عليها وهي ا

مضى مقارنة بزمن اإللقاء، ولكن مجلة القسم املؤكد هبا جاءت على زمن اإللقاء مما يعين أنه قسم حقيقي يتوفر 
 .على مؤكد، ال القسم الذي يراد به اإلخبار عنه وقد وقع

مجلة القسم ال تستقل بنفسها حىت تتبعها مجلة أخرى يراد توكيدها بالقسم، وهذا من  ويف هذا السياق فإن
مجلة القسم ال تستقل بنفسها حىت تتبعها مجلة أخرى يراد »أكّب غاياته، واستقالله بنفسه ال معىن له؛ ألن 

إمنا توكيد أمر واقع يف ، ألن املقصود ليس اإلخبار باحللف 4«، فال يسوغ جميء القسم وحدها...توكيدها بالقسم
اجلواب ونفي الشك عنه، ولذلك كان ارتباطهما حاصل ليشكال مجلة مركبة واحدة ال يصح فيها ذكر القسم دون 

 .جواب
ومن هنا نتبني أن أسلوب القسم ال يقع إال على مقسم به ومقسم عليه، وهذا ما جتسد مع الثغري حني 

وقا، ولكن ما يدعونا للتأمل والبحث فيه ما جاء مع املقسم به ال أقسم على انطواء نفسه على مجر من الغضا ش
، إمنا محل املتلقي على أن يعيش هاته احلالة القسمية ومتقتضاها (املقسم عليه)جتسدا فقط لتأكيد للجواب 

 .ويتفاعل مع الوضع النفسي والروحي الذي يعيشه أثناء حلظات إلقائه هلذا املقطع الذي تضمن أسلوب القسم
، ملا (املقسم به واملقسم عليه)فلم يكتف مبا هو مألوف هلذا األسلوب كما أشرنا سابقا من عنصري تركيبه 

جرت العادة النحوية فيه إمنا جاء املقسم به متعددا  مشكال مقطعا يف املولدية ال على مستوى البيت الواحد وإمنا 
                                                           

  .110، ص (د،ت)، (د،ط)أبو احلسن علي بن امساعيل النحوي اللغوي األندلسي ابن سيدة، املخصص، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،  -1
  .104، ص (د،ت)، (د،ط)، عبد السالم حممد هارون،  دار اخلاجني بالقاهرة: ، تح(1)أبو بشر عمرو سيبويه، الكتاب، ج  -2
، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف البالغة والنقد، (1)، مج(دراسة بالغية)علي بن حممد بن عبد احملسن احلارثي، أسلوب القسم يف القرآن الكرمي -3

  .15م، ص 1111-ه1411جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 
  .12، ص(1)، مج(دراسة بالغية)سلوب القسم يف القرآن الكرميعلي بن حممد بن عبد احملسن احلارثي، أ -4
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ه من مجل  القسم، وقد ذكر النحويون أن تالزم اجلملتني ورد يف ثالثة أبيات دون ذكر للمقسم عليه إال بعد انتهائ
، 1«اجلملة الواحدة مل يصح االبتداء بقسم جديد قبل ذكر اجلواب األول»القسم وجوابه يقتضيان أن يكونا يف 

ولكن التعدد القسمي جاء ال على أساس تعدد اجلمل القسمية ولكن فقط ليؤكد حقيقة وهي حرارة الشوق 
 .واحلنني

النحويون أن هاته احلالة حيدث فيها التعدد بإعمال العطف مبعىن أن الواوات اليت تأيت عقب املقسم ويرى 
إمنا »هي واوات عطف ال قسم على نّية التجديد وإما مقسمات به ملقسم واحد عليه ( املعطوف عليه)به األول 

، 2«از أن يستعمل كالما آخرأقسم هبذه األشياء على شيء واحد ولو كان انقضى قسمه باألول على شيء جل
 .وهذا ليعطيه مصّوغا تأكيديا يليق بدواعي مشاعره

املراد القسم هبا على شيء »فنّية الشاعر هنا يف مولديته أن يضم األشياء املقسم هبا بعضها إىل بعض ألن 
املوقف الذي ، وهذا ما يفسر 3«واحد ولو كان املراد بكل شيء منها إنشاء قسم مستقل لذكر لكل منها جواب

كان يعيشه وما كانت تقتضيه حالة نفسه اليت تأججت عاطفة لشوق مل يعد يتحمله، ومل تنته اجلكاي القسمية 
هنا، إمنا نسأل عن طبيعة  املقسم به الذي تعدد يف جواب واحد ليعطيه كل الشحنات التأكيدية للجمهور 

 .ويشعره مبدى عمق الوضع
لل لنا كل ما حناول أن نعطيه مصّوغا أو تفسريا حلال عاطفته وحرمانه من وإن طبيعة هاته املقسمات به لتع

رؤية احلرم الشريف وطيبة مقام النيب صلى هللا عليه وسلم، ولو نرجع إىل املولدية لنجد أن هاته املقسمات أخذت 
احلواب، وهنا يظهر  حصتها من أبيات املولدية فقط لغاية تأكيد حقيقة قد أكدهتا قبل أن ننتقل إىل املقسم عليه

أمر آخر أتت به هاته األسلوبية القسمية تثري االنتباه والتأمل نلخصها يف طرح سؤال إذا جاء املقسم به يف املولدية 
متعدد الصور، فبم أقسم الثغري وهو يؤكد مشاعر أشواقه حنو اجلرم ومدى حرقتها لبعد ما بينه وبني احلرم؟ وما 

يت مل ننتقل إىل مجلة جواب القسم وجتدها تدل عليه ومتنحنا مؤشرات حالة الشاعر طبيعة هاته املقسمات هبا ال
 ومّبرات تلك احلرقة يف مشاعره؟

فقد متثلت هاته املقسمات كما رأينا يف مواضع مقدسة هلا حرمتها الدينية وقداسته يف الشعائر الدينية 
مزم ومقام إبراهيم والركن  احلطيم وما حوى،  وهذا اإلسالمية، فالشاعر يقسم باحلرم املنيف والكعبة الشريفة وز 

اجلزء الثاين من الصيغة األسلوبية القسمية اليت تستدعي الوقوف البحثي، وسنبحث يف طبيعة املقسم به وهل 
 ظفها الشاعر على شكلها الطبيعي املعتاد أم ال؟              

                                                           
  .12، ص(1)، مج(دراسة بالغية)علي بن حممد بن عبد احملسن احلارثي، أسلوب القسم يف القرآن الكرمي -1
  .501، ص (1)أبو بشر عمرو سيبويه، الكتاب، ج -2
 .10، ص(1)مج ،(دراسة بالغية)ن الكرمي علي بن حممد بن عبد احملسن احلارثي، أسلوب القسم يف القرآ  -3
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أمساء هللا تعاىل وصفاته وحنو ذلك مما يعظم  اسم من»فلو رجعنا إىل طبيعة املقسم به عادة  يكون كل 
كانوا يعظمون البيت، وقد هنى النيب عليه السالم أن حيلف بغري هللا »كما كان شأن العرب فقد   1«عندهم

سبحانه وتعاىل، وقد ورد القسم يف الكتاب العزيز مبخلوقاته كثريا تفخيما وتعظيما ألمر اخلالق فإن يف تعظيم 
 .، واملقسم به يف الرتكيبة القسمية عند الثغري مل يرد امسا من أمساء هللا إمّنا جاء بغريه2«انعالصنعة تعظيم الص

وهنا نسأل ما طبيعة املقسم به الوارد يف الرتكيبة القسمية عند الثغري؟ هل له عالقة باخلالق؟ على اعتبار  
أن يف تعظيم الصنعة تعظيم الصانع ألن من أنه ما دام ورد مقسما به فإنه حيمل معىن التعظيم، وهل هذا من باب 

غايات القسم يف تأكيد املقسم عليه أنه ال بد من توفر صفة العظمة للمقسم به، وهذا ما يعطي شأنا للمقسم 
 .عليه، والوصول بالقسم إىل مبتغى مهامه

تابه باملخلوقات وهذا ، ومباّ أن هللا سبحانه أقسم يف ك3ولقد اختلفت آراء النحويني بشأن املقسم بغري هللا 
تعظيما خلالقها ألن تعظيم املخلوق هو تعظيم خلالقه، ومادام املقسم به له عالقة باخلالق ويعتّب من املقدسات 
واحلرمات اليت هلا ارتباطها بالدين اإلسالمي فإننا سنتعامل مع األمر من باب أن املقسمات اليت أتى هبا الثغري هلا 

، وعظمتها ليست أّي عظمة (الكعبة املشرفة)عالقة باخلالق؛ ألهنا معامل بيت هللا احلرام عظمتها الدينية ألن هلا 
زمزم، احلطيم، احلرم ]إمنا شعرية من شعائر هللا اليت ذكرها يف كتابه احملكم؛ فإن للشاعر مصّوغات القسم هبا

 ([.أركان الكعبة)الشريف، مقام إبراهيم، الركن 
مبشاعر الركن اخلامس من أركان اإلسالم وهي احلج ومتعلقاته، وإن تعظيمها  وتعتّب شعائر مكانية تتعلق 

من تعظيم شعائر هللا، واحلرم الشريف جيمع كل هاته املقسمات على اعتبار أن تعظيمه جاء يف كتاب هللا الكرمي 
جعل هللا ﴿:قوله أيضا أنه، ويف 4﴾وإذ جعلنا البيت مثابة للّناس وأمنا﴿:والسنة النبوية الشريفة؛ فاهلل تعاىل يقول

، وما ثبت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديثه عن أيب هريرة رضي هللا 5﴾الكعبة البيت احلرام قياما للّناس
املسجد احلرام، واملسجد الرسول : ال تشّد الّرحال إال إىل ثالثة مساجد:))عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه

، وكلها أدلة تعظم قدسية هذا املكان عند هللا والرسول وحىت املسلمني، 6((جد األقصىصلى هللا عليه وسلم، ومس
 .  وهذا ما جسده الثغري يف تركيبه القسمي

ولو نربط هذا مبقام النيب ومسجده الشريف لنجده متصل هباته الشعائر اليت هي مرتبطة مبواسم احلج أين 
ني، تلك اللحظات اليت يتمىن فيها إي فرد خاصة أهل املغرب أن تفعم مشاعر الشوق واحلنني للكعبة ومقام األم

                                                           
 .11، ص (د،ت)، (د،ط)، إدارة الطباعة املنريية، (1)ابن علي بن يعيش النحوي، شرح املفصل، ج  -1
  .11املصدر نفسه، ص -2
  .  11، ص (1)ابن علي بن يعيش النحوي، شرح املفصل، ج -3
  .65سورة البقرة، اآلية  -4
  .12سورة املائدة، األية  -5
م، 1114 -ه1414، (د،ط)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (6)، ج(1)أبو عبد هللا بن امساعيل البخاري، صحيح البخاري، مج -6
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يشّدوا الرحال زورة ملقام النيب، وهذا من أكّب مواضيع املديح النبوي وباألخص املولديات النبوية اليت يعّب فيها 
 .الشاعر عن بالغ تلك املشاعر شوقا وحنيا ووصال هناك

أن ينجح يف نقل تلك املشاعر وحنسب الثغري، وهو يف هذا السياق ومقتضى ا  حلال ملقيا،  أنه البد ّ
للحضور، ولعل مهمته متت بنجاح فين راق ُتستقطب له األلباب وُتستمال إليه القلوب، وحيدث اإللتفات و أّما 
النفوس فتشّد من صنيع القسمي؛ حيث يقسم على مشاعر الشوق مبا هو مشتاق له، وهنا يثبت اإلنزياح والتفرد 

 (.  املتلقي)الثغري الذي البد عليه أال يتوقف عند حّد ذاك إمنا البد أن يسع أثره ومفعوله وتأثريه احلضور األسلويب
وإنزياح الشاعر هنا ال يكمن يف متام حّد اللفظ وانتقائه إمنا يف طريقة انتقائه والسياق الذي يعيشه من 

وتلك املشاعر اليت هي متأججة يف هذا املقام مشاعر دينية روحانية، سواء يف حلظات النظم أم يف اإللقاء، 
القسمي؛ ألنه وبعد كل ما ذكره من حمبة وأمل الفراق يف بدايات مولدديته كما رأينا، جتده يقف وقفة توكيدية يعّّب 

 .فيها عن مدى شوقه عن حرقتها مبوقف قسمي عجيب
اعر يف جواب القسم، ، وهو يصف تلك املش[13-18-17-14]فتأمل معي قوله يف أبيات مولديته 

ولن يصفها إال من يعيش تلك احلالة ولن يدرك مدى صعوبة املوقف، وأحب كل الناس تعيشه ألنه من منا ال 
يتمىن أن تطأ قدماه ذلك املكان حني املشاعر تشّد هناك الغري وال تبقى حبيسة نفسها، والشاعر يقول أن نفسه 

لب ومجره يبقى زمنا طويال الينطفئن وهي صورة أبلغ يسقطها انطوت على مجر الغضا نوع من األشجار خشبه ص
 :على شوق نفسه، فهي نار تشب وتضرم يف الضلوع، وتأمل ماذا يقول

 م      ن رمحة ذاك احلطي                م وزم   زم ** قسما بزمزم واحلطي    م وم             ا حوى 
 البيت املنيف ومن بنج    د خيموا **           ةوحب    رمة احلرم الش            ريف ورفع  

 حتم      ي ب          ه اآلث      ام س      اعة يلثم ** ومق    ام إبراهي               م والركن ال           ذي
 1شوقا يشب على الضلوع ويضرم ** لقد انطوت نفسي على مجر الغضا

الذي هو يف أصله سبب تأجج عاطفة الشوق عنده ليؤكد حاالت هذا القسم الذي يقسم فيه باملقسم به 
املقسم عليه وهي مشاعر آالم الفراق عن تلك األماكن الدينية املقسم هبا و وحرقة شوقه ألن الوصال قد طال 

ة فقط هباته األماكن نفسها اليت يشتاق إليها، وهاته املفارقة اليت نوّد أن نوضح من خالهلا إنزياحية الثغري القسمي
 . ليشعر به املتلقي املتمثل يف مجوع احلضور مبا فيهم اجلمهور والشعراء وحىت السلطان

وحىت ال ننسى ونؤكد ما حياول دائما أن يسعى لتوكيده بإنتقاءاته األسلوبية الذي يقتضيها من السياق 
يضا يف الكيفية اليت الروحي ما جاء يف فعل القسم، ونسأل هل وظف فعل القسم؟ وهو سؤال يدفعنا للبحث أ

استعمل هبا فعل القسم، وما تالحظه يف األبيات أنه مل يوظف الفعل إمنا ما يدل عليه من املصادر وهو املفعول 
، وهذه انتقائية أسلوبية عجيبة مل تؤت جزافا، وإمنا هلا مضامينها [أقسم]، ومل يذكر فعل القسم[قسما  ]املطلق

                                                           
  .121، 120حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،  ص -1
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إذا استحضرنا فقط مفهوم الفعل يف اجلملة العربية ومفهوم املفعول املطلق سنّبر له االنفعالية يف اجلمهور املتلقي، و 
 .انتقاءه هذا

فهما يشرتكان أو يتصالن ببعضهما البعض على اعتبار أن املفعول املطلق من مشتقات الفعل ومؤكدات  
ف جر مع جمروره أوغريه من ليس مقيدا تقييد باقي املفاعيل بذكر شيء بعده  كحر »معناه، وقد مسي كذلك ألنه 

، كما أن إلطالقه مّبرات على اعتبار أنه املفعول احلقيقي 1«املفعول معه -املفعول ألجله -القيود كاملفعول به
لفاعل الفعل؛ فهو مرتبط بالفاعل، وباقي املفاعيل فقد مسيت بامسها باعتبار إلصاق الفعل هبا أو وقوعه ألجلها أو 

ذا اإلطالق يدل على على عدم التقّيد وهذا عموما ما يعرف به املصدر ليس كمثل معها أو فيها، كما أن ه
 .الفعلى تراه حدثا مقيدا بزمن وقوعه ومكانه، وهذه من مّبرات انتقائه للمفعول املطلق

وهذا ما يعّّب عن مقتض السياق الذي يعيشه يف حلظات القسم أن هاته املشاعر ليس قارة وإمنا مجوحها و  
علها تزيد غي مقيدة هلا أمنية اللقاء والوصال وإقصار البعد وكل مسببات البني الذي حييل بينه وبني كبثها جي

رؤيته للحرم واملقام احملمدي، بل وإن النتقائه املصدر بدل العامل دواعي مرتبطة باملعىن ألن من دواعي املصدر 
ه ويقّوه ويقّرره؛ أي يبعد عنه الشك واالحتمال معىن عامله املذكور قبل -توكيدا لفظيا-أن يؤكد »املنصوب هو 

، وهذا ال حيصل إال مع املصدر املبهم اجملرد من زيادة معنوية تعينه على إمتام معناه كاإلضافة وغريها؛ 2«واجملاز
 .ألنه موضع إزالة إهبام العامل

مل يصرح بفعل القسم  ولكن القاعدة النحوية ترى أنه جيوز حذف عامل املصدر كما رأينا عند الشاعر؛ إذ
، فإن "قسما"وهذا من جوازات املصدر الذي يبني النوع والعدد؛ أما املصدر املؤكد لعامله كما الشأن مع مصدر 

يف حالته ال جيوز حذف عامله، ألن الغاية اليت أتى هبا تقتضي وجود عامله يف تأكيد املعىن وتقريره وإزالة الشك 
 ذفه يف القسم عند الثغري؟ يف حضور العامل، فما تفسرينا حل

يرى الدكتور عباس حسن أن هاته األحوال من احلذف كانت واردة عند العرب مساعا ما يسمى حبذف 
اإلنابة، وهنا مصّوغات لذلك إذا كان ما يدل على احلذف أو يف املواضع اخلاصة ببعض األساليب اإلنشائية 

اخلّبية احملضة، والقسم الذي أتى به الشاعر يعتّب من األساليب الطلبية وبعض األساليب اإلنشائية غري الطلبية أو 
معىن يريد املتكلم إعالنه إقراره والتسليم به  »اإلنشائية غري الطلبية ويكون فيه املصدر النائب عن العامل يدل على

داء املعىن ، وهذا ما مسع عن العرب يف أن املصدر هو الذي ينوب على أ3«...من غري طلب شيء أو عدم إقراره
، وهذا ما هو حاصل مع الثغري، فإنه مبصدر فعل القسم كان يعلن ويقّر مسلما (أنا)متحمال ضمري املتكلم 

 .حلقيقة مشاعر الشوق

                                                           
  .124، ص(6)عباس حسن، النحو الوايف، ج -1
  .122، ص (6)الوايف، جعباس حسن، النحو  -2
 .100املصدر نفسه،  -3
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كما أن هناك دواعي أخرى تتصل بعامل اإللقاء اقتضتها النفس وهي يف حالة من اجلزع حىت يصل تأثريها 
، فإن أداءه يف النطق أبطأ منه ما يقتضيه اإلطالق يف "أقسم"القسمعلى احلمهور املتلقي؛ فحني ننطق بفعل 

 .، ولعل هذا تفسري صعود النغمة يف األداء الصويت هلا حبيث تؤدى بنغمة صاعدة"قسما"
ومن هنا نستنتج أنه وعلى مستوى ثالثة مواضع يف اجلملة القسمية أظهر فيها الشاعر عدوله األسلويب 

ألسلوبية وهي توفر متطلبات وتداعيات السياق النفسي والروحي الذي كان يعيشه وهو جيسد تلك املصوغات ا
سّر احملبة بالدموع "أثناء إلقائه ملولديته، ولعل ما يفسر هذه احلالة بدايات مولديته وهو يصرح حبالة مشاعر أن 

حىت يقّر له مبّبرات ، وبعد أن وضع اجلمهور يف جّو املولدية النفسي والروحي، وقف له مبوقف قسمي "يرتجم
دموعه وحىت يقنع املتلقي احلضور وجيعله يسلم حبقيقة مشاعره حنو البقاع املقدسة يف مشهد االحتفال باملولد 

 :الشريف، وقد متثلت هاته املواضع األسلوبية االحنرافية على مستوى اجلملة القسمية
افع أسلوبية تعني على تأدية املعىن حمذوف وناب عنه املصدر الذي جاء حضوره على مبن فعل القسم .1

 .واألداء اإللقائي حسب السياق الروحي الذي كان يعيشه
وما يتعلق به من عظمة هللا؛ أي عظمة املخلوق هي من عظمة اخلالق، ولذلك أتى  به عظمة املقسم. 2

لفه بغري هللا الذي متثل هبا الثغري يف مولديته اتّباعا يف سياق قسمي على مدار ثالثة أبيات، وهذا حىت نصوّغ ح
يف أماكن هلا قدسيتها الدينية وتعتّب شعرية من شعائر هللا املكانية املرتبطة مبوسم احلج، وهذا ما جاء يف الكتاب 

 .والسنة النبوية
يعّب عن مدى احلرقة واألمل نتيجة الفراق، وهذا ما زاد من مشاعر الشوق واحلنني، وله  عليه املقسم. 3

 .   به عالقة باملقسم
واجلميل يف هذا القسم أن املقسم به هو سبب املقسم عليه مبعىن أن مجلة القسم سبب ظهور مشاعر 
الشوق واحلنني وهي مجلة جواب القسم، وأن هاته األشواق سبب ورود تلك املعامل الدينية الدافع يف زيادة أشواقه 

 واملقسم عليه وحنينه يف مجلة القسم إذن العملية عكسية جدلية بني املقسم 
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 العمل الّسردي وتنوع صيغه احلكائية.  ب
وال تكتمل وظيفة العمل الشعري بشىت صوره التنبيهية يف بناء املولدية إال بالعمل السردي، وهو بدوره 

ال إلقاء كل ذلك مرسال مؤكدا تنوعه يف مسرية احلكي معه أثناء سريورة املولدية من بدايتها إىل النهاية حماو 
للجمهور تلك األخبار اليت هلا عالقة بذات الشاعر يف املقدمة حتكي مشاعر شوقه لألراضي املقدسة وحبضرة 

 .الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو ميدحه
وكذلك مبدح السلطان أيب محو موسى الزياين وما يثري االنتباه يف األسلوب السردي الذي اختده للتعريف  

ضيع املولدية النبوية، طريقة العرض اليت حياول من خالهلا أن يبتعد بقدر املستطاع من النمطية وتكرارية القوالب مبوا
السردية يف كل موضوع توظيفه للصيغة اخلطابية على صورتني  األوىل حقيقية والثانية جمازية، وكذلك يف الصيغة 

ما عالقة هذا التنوع باملتلقي؟ ونقصد هنا : والسؤالالغيابية فلها وجهان وجه حقيقي واآلخر غري حقيقي، 
 اجلمهور احلضور يف املولدية النبوية     

 املولديةالثغريةيف  العدول األسلويب يف الصياغة القسمية

 مجلة جواب القسم مجلة القسم

 حرف اجلر املقسم عليه فعل القسم املقسم به

 املصدر النائب الباء مقسمات متعددة

 حرقة الشوق

 احلرم الشريف

 احلطيم بزمزم قسماً 

 مقام إبراهيم

 الركن 

 فعل القسم حمذوف اتى الشاعر مبا ينوب عليه من املصدر -
 قسم به سبب  ودافع ظهور املقسم عليهامل -
 املقسم عليه حيمل الشاعر أن يعظم املعامل الدينية مقسما هبا -
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ومن خالل املدحني تظهر ثنائية الغياب واحلضور بالنسبة لصيغة سرد اإلجنازات املتعلقة بالرسول صلى هللا 
استعماله لضمري املخاطب يف عليه وسلم والسلطان أيب محو موسى الزياين، وهي ثناية ظهرت بشكل جلي حني 

 .املنت احلكائي وحىت لضمري الغائب
فحضور الشاعر واقع وهو صاحب العرض حبيث يلقي مولديته على احلضور والسلطان، وهذا الوجه  

الطبيعي واحلقيقي لإللقاء، ولكن مثة صورة أخرى لإللقاء هو من صور احليل الفنية اليت أتى هبا الثغري ليزيد من 
 .تفاعل اخلطايب، وكان هذا على مستوى الفضائني السرديني وكيفية صوغ الصيغة السردية لكل منهماوترية ال

فأما الفضاء السردي األول فيتمثل يف سرد تلك الوقائع اليت ثبتت حقيقتها يف كتب التاريخ والسري 
قام اإلخباري حيتاج إىل الصيغة واملغازي؛ فكانت مادة تراثية متعلقة بقداسة دينية متمثلة بشخص الرسول، وألن امل

 .السردية املباشرة خاصة وأن هاته األخبار واقعية دينية إسالمية هلا خصوصياهتا الدينية
هاته اخلصوصية اليت حتتاج منه إىل الدقة وعدم الوقوع يف املغالطات ال من حيث استقاء املعلومة وأكثرها 

ن مضاهنا وال الطريقة اليت تصاغ هبا وبني ذاك وذلك أن مرتبط بأحداث مولده الشريف حبيث البد أن تكون م
النص الذي تصاغ فيه هاته األخبار نص شعري البد أن تضبط فيه هاته األخبار بشكل خيدم الوجهتني سرد 

 .احلقائق على حقيقتها وتسلسل زمنها،  ومن حيث نظمها يف قالب شعري
ن التفرد اجلمايل وصنع اخلصوصية األسلوبية اليت وقد أدرك الثغري حقيقة وضعه الشعري حماوال البحث ع

هبا ينماز عن باقي النصوص املولدية يف حني فال بّد له أن حيافظ على هاته الوقائع واألحداث املرتبطة مبعجزات 
 .النيب عليه الصالة والسالم السيما وأهنا مرتكز املولديات النبوية واملوضوع الرئيس الذي به حيدث املنطلق

ألمر الذي ظهر مع أيب محو موسى الزياين؛ فالثغري ميدحه يف حضرته وحضوره يف االحتفال باملولد وهو ا
النبوي الشريف ومل يأت ذلك من فراغ إمنا للرجل أفضاله يف حفاظه على الدين دفاعا وجهادا شجاعة وقيادة 

بالنسبة للسلطان فرص لسريورة وحنكة وحكمة ألجل خدمة اإلسالم إعالء رايته،  فكان املولد النبوي الشريف 
احلفاظ وتذكري الناس بالشمائل واألخالق وحّب النيب الستقامة اجملتمع وبث استقراره الديين وجتسيد هاته الغايات 

 .يف ذلك
وهذا ما أّكده التنسي يف كتابه تاريخ ملوك بين زيان، فقد كانت له غريته على الدين دفعته للسري على  

 عليه وسلم للمضي قدما، ولذلك كان حيتاج إىل تأكيد هاته الوقائع املرتبطة بصنيعه إىل خطى الرسول صلى هللا
الصيغ السردية ليبني ذلك للعيان، ومبا أن املقام االحتفال باملولد الشريف، فإن الشاعر يذّكر خبصوصية استعداده 

 .فاال ما له من نظريملوسم االحتفال مبولد النيب الشريف استعدادا يفوق كل االستعدادات واحت
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هنا وضع الشاعر خطته ليتأقلم النص الشعري مع املنت احلكائي بعيدا عن النمط املباشر يف احلكي؛       
 :فأتى ب       

 :تنبيه اجلمهور والدعوة للّتصلية والتسليم على النيب -
 إحداث ما يضمن له انتباه جاءت الصيغ السردية على صورهتا احلقيقية أي السرد بصيغة الغائب حماوال  

اجلمهور املتلقي معه؛ ففي بداية متهيده لسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم دعا الشاعر اجلمهور أن يصلوا ويسلموا 
 :على خري الورى وهذا الستقطاهبم والتأثري فيهم، وهذا يف قوله

 1       وا عليه وسلم       واخري الورى صل      ** يتنزل ال         روح األمني به عل         ى 
وهذا ما كان ينماز به املديح النبوي بالنسبة للتصلية؛ فهي من اخلصائص والسمات اليت تعىن يعىن هبا 
الشاعر يف هذا املقام املدحي ويشري إليها على اعتبار أهنا من العالمات الربانية اليت تؤكد نبوته وخّصها هللا به 

إّن هللا ومالئكته ﴿:اخلُلقية واخلِّلقية، وهذا ما جاء يف سورة األحزاب يف قوله تعاىل وجعله منفردا كما اخلصال
، وهذا ما جاء يف جّل قصائد املدح النبوي، وتتجسد 2﴾يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

يدعوهم إىل التصلية والتسليم  صورة التفاعل مع املتلقي يف توظيفه لضمري اخلطاب الذي يعود على اجلمهور وهو
 .تبجيال وتعظيما

 الصورة اخلطابية اإلنزياحية للعمل السردي يف املدحني -
 الصيغة اخلطابية السردية يف مدح النيب. 1

 (القريبة)الصيغة السردية اخلطابية    
يت صحبتها، وهذا مث انتهى إىل سرد حلظات مولده كما رأينا سابقا وتلك املعجزات والوقائع التارخيية ال

تساقطت أصنام  -تضعضع اإليوان -ملا بدت أنوار مولده:"األمر الطبيعي للصياغة السردية، وذلك يف قوله
، وهاته هي الوقائع اليت تبىن عليها املولدية ألنه أصال نظمت إلجل مولده الشريف، وهذا جزء مهم ..."مكة

مري الغائب الذي يعود على حضرة النيب صلى هللا عليه بالنسبة للموضوعات اليت يسردها الشاعر ، وقد وظف ض
 .وسلم لسرد األحداث املاضية

مث حدث التحول يف الصيغة السردية من ضمري الغائب إىل ضمري املخاطب منتقال لشخص الرسول  
ستحضرا مباشرة يف صيغ سردية يثبت فيها الثغري هبا انزياحه وخروجه عن الطيبعة السردية؛ ألنه خياطب الرسول م

إيّاه استحضارا افرتاضيا يف غيابه؛ وهذا ليثبت وجوده يف حياتنا على الدوام، وهو تذكري موجه للجمهور والسلطان 
 ...".أنت املسوّغ أنت الرؤوف..لك رّد قرص الشمس، لك جن اجلدع:" على السواء، يف قوله

 
 

                                                           
 . 121حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، ص  -1
  .52سورة األجزاب اآلية  -2
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نظر السيما األوىل منهما؛ حبيث الثانية إقرار وقد استعان يف صيغته اخلطابية بصيغتني حنويتني ملفتان لل
جار )باألوىل ونتيجة هلا؛ فاستعمل يف األوىل الم امللكية متبوعة بضمري املخاطب املفرد الذي يعود على النيب 

، مشكال بذلك شبه مجلة ليس مرتبطا مببتدإ مؤخر كما جرت عليه العادة وإمنا جاء ارتباطه بفعل "(لك" وجمرور
 .لة مبعىن متعلق بفعليلي شبه مج

وهذا ما نرى فيه  أيضا من اإلنزياحية اليت تفضي إىل أن الشاعر جتاوز اجلملة االمسية إىل اجلملة الفعلية أو  
ميكن ان قول مجع بينهما ليؤكد مدى استمرارية الثابت وال تغري فيه ألنه متعلق بقداسة دينية، وحىت جيعل هاته 

لك :" ، وذلك يف قوله[33-32-31]اليب صيغية متكررة على مدار ثالثة أبياتاحلقيقة سارية جاء هبا يف قو 
 ". لك أنطق هللا اجلماد -وانشّق القمر، لك حّن جذع النخل... ُرّد قرص الشمس

وليغلق باب الشك هنا والريبة قد فَصل احلقائق الثابتة املستمرة فيما جاء يف هاته األبيات الثالث 
يغة امسية طبيعية ثابتة، وكأنه يعلق على هاته احلقيقة حىت ال خوض فيها اخلائضون؛ ألنه جاء بص[ 34]بالبيت

 ".لك يا رسول هللا" حيث أتبع شبه مجلة املقدم مببتدإ مقدم يّبزه النداء الذي خّص للرسول صلى هللا عليه وسلم
هو حكم استفاض فيه ويف البحث عن داللة هاته الصيغة النحوبة املتمثلة يف تعلق شبه مجلة بالفعل، و 

البّد من تعلقهما »النحويون وهم ينصون بوجوب تعلق شبه مجلة والبد هلما من متعلق؛ فالظرف واجلار واجملرور
، وهو نوع من أنواع التقييد الذي يفيد 1«بالفعل، أو ما يشبهه، أو ما أّول مبا يشبهه أو ما يشري إىل معناه

يف دائرة معىن الفعل وأدائه وفق مقتضيات السياق ألن توظيف  احلرف االنتشار والتكثري يؤتى هبا حلصر داللة
 .حرف اجلر وانتقاءه هنا يتم حسب املعىن املرادمن وقوع الفعل

ليجسد حقيقة انفراد الرسول صلى هللا عليه وسلم مبعجزات ( الالم)ويف مدح املصطفى انتقى الثغري حرف 
ليعّب عن النيب ال غري، ويشكل مع ( الكاف)تى بضمري املخاطب املفردخّصه هللا سبحانه وتعاىل مبقامه الكرمي، فأ

فقد يستعان بعدد من حروف اجلر بقدر املعىن املراد من وقوع الفعل؛ إذ »حرف اجلر شبه مجلة ختص حضرته

                                                           
، (د،ط)بريوت،  -، املكتبة العصرية، صيدا(6)ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح حممد حمىي الدين عبد احلميد، ج -1
  .411، ص(د،ت)

 حتول الصيغة السردية يف املديح النبوي

 الرسول صلى هللا

 عليه وسلم

 غائب

 حاضر

 صيغة الغائب

 صيغة املخاطب
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قى ، و مع الثغري أن حرف الالم يتعلق مبعىن الفعل املنت1«...يتضمن الفعل هذه املعاين الذي يظهرها حرف اجلر
 . لتلك املعجزات

وقد متثلت هاته املعجزات يف أحداث وقعت يف صحبة حضرته جسدها الشاعر يف أفعال انتقاها لتجسيد 
 حنّ  -قرص الشمس ر دّ )حقيقة هاته املعجزات والتعبري عن السياق الذي أتت ألجله، ومتثلت هاته األفعال يف 

يف هذا السياق معىن انتهاء الغاية والتعدية، وهي ( الالم)، فأخذت (القمر انشقّ هللا اجلماد،  أنطق -جذع النخل
 .وتعلقها بالفعل التام، وسنوضح الداللة( جار وجمرور)يف إطار شبه اجلملة

فمن معاين الالم انتهاء الغاية فرّد قرص الشمس وانشقاق القمر وحنني جذع النخل : انتهاء الغاية. 1
تؤكد ملكية الرسول هلاته املعجزات وإليه تنتهي دون غريه متفردا هبا وإنطاق اجلماد كلها أفعال تدل على وقائع 

 .ومن خصوصياته اإلعجازية
ولو حذف اجلار واجملرور، فإن هاته األفعال حتقق حدثها يف الزمان واملكان ولكنها تفتقر لغاية امللكية وإىل  

ستغناء عنها ألن ذلك ال يتناسب و سياق من هي خمتصة به، ولذلك فإن أمهية اجلار واجملرور واضحة وال ميكن اال
 .صور هاته املعجزات

باإلضافة إىل ما يالحظ على هاته الصياغة أن شبه اجلملة جاء متقدما على العامل على مدار األبيات  
 الثالث، وهذا ما يؤكد غاية ما حقه التقدمي لداللة امللكية وانفراد املعجزات له، ولتداعيات الضرورة الشعرية اليت

 . تسمح له بالتقدمي، وهذا ما شّكل منبها لتفاعل اجلمهور وجتاوبه معه
ليفيد تعدية »ومن معانيها حني تشكل مع اسم اجملرور شبه مجلة ويتعلقان بالفعل التعدية : التعدية. 2

دات ، حبيث معىن التعدية الذي يظهر يف معاين األفعال ويتجسد يف زيا2«احلدث يف الفعل إىل االسم اجملرور
 .اهلمزة يف بعض األفعال أو تضعيفها ينتقل إىل حضرة الرسول

ألن هاته األفعال ال تصدر من الفاعل وهوهللا سبحانه وتعاىل وتتوقف عنده سبحانه إمنا أراد هلا بقدرته  
لفعل أن تتجاوز إىل من تقع عليه هاته األفعال والوقائع وهو النيب، وداللته تكمن وتقع مع شبه مجلة وتعلقه با

  .   حيث ال ميكن االستغناؤه يف هذا السياق عن احلار واجملرور ألداء فعل التعدية
 
 
 
 
 

                                                           
م، 6000-ه1461حممود عبد محد الالمي، تعلق شبه اجلملة يف هنج البالغة، أطروحة كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه، جامعة بابل،   -1

 .12ص 
 .101حممود عبد محد الالمي، تعلق شبه اجلملة يف هنج البالغة، ص  -2
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 (األكثر قربا)الصيغة السردية اخلطابية   
ويف استمراره هلذا اإلثبات انتقل يف إطار الصيغة اخلطابية إىل صورة أخراة اقرتبت أكثر من الرسول وهو 

مباشر ليؤكد وجوده يف الناس و حىت يف االحتفال ألنه صاحب املقام األول يف ذلك ومبناسبة يستحضره بشكل 
مولده الشريف أقيم، وهذا ما جاء يف قوالب امسية تكرارية تؤكد ثباهتا بني املبتدأ واخلّب حبيت جاء املبتدأ ضمري 

 .ما يثبت الصورة املباشرة للجمل" أنت" خماطب مفرد
أنت  -أنت الرؤوف:" ، وذلك يف قوله[38 -37 -34 -32]مدار أربعة أبيات وهذا ما كان على  

، وللتنويع وذلك للتنبيه وانفعال اجلمهور ختم هاته األبيات ببيت موايل "أنت املبلغ حكمة -أنت املسوغ -املرفع
بذلك جيمع  ليكون" أنت الذي نبع الزالل بكفه:" بإحنراف خفيف على هاته الصياغة االمسية،  حيث قال[ 33]

 . بني احلضور والغياب
 
 
 

 تعلق شبه مجلة جار وجمرور بالفعل التام املتصرف

 (جار وجمرور)شبه مجلة 

 
 املتعدي الفعل

 املعجزات

 لك

 الالم كاف اخلطاب
 رّد قرص الشمس

 انشّق بدر األفق

 حّن جذع النخل

 أنطق هللا اجلماد

 داللةـــــــــــــــــــــــــــال
 انتهاء الغاية

 التعدية

 (لك)املدح النبوي  اإلنزياحيةالصيغة السردية اخلطابية 



 لديــــة الثغريـــــة دراسة أسلوبيــة للمو                                                      اينـالث لـالفص
 

 
473 

 الصورة اخلطابية اإلنزياحية للعمل الّسردي يف املولدية  املمدوح

سلم
ه و

علي
هللا 

لى 
 ص

نيب
ال

 

 الصورة اخلطابية املباشرة األكثر قربا الصورة اخلطابية املباشرة القريبة
 الداللة النص احلكائي البيت الداللة النص احلكائي البيت

صيغة حنوية جتمع بني  ..رّد قرص لك 31
 الثبات واحلركة

التعدية وانتهاء )
 (الغاية

 ..أنت الرؤوف 37
صيغة حنوية ثابتة 
تؤكد وتقّر حقيقة 

 ما سبق
 (النتيجة)

 وانشّق القمر.. 31
 ...أنت املرفع 35 لك حّن جذع  32
 ..أنت املسوغ 35 لك أنطق هللا 33

34 
لك يا رسول 

 هللا

لتسليم بسريورة ا
حقيقة 
 (التنوع)الثبات

 ... أنت املبلغ 39
تؤكد تأكيد  ...أنت الذي 30

 اإلقرار
 (تنوع)

 جدول يبني مسة انزياح العمل السردي يف املولدية
 الصيغة اخلطابية السردية يف مدح السلطان. 2
كائي؛ إذ وظف يف املرحلة على عكس ما حدث مع أيب محو موسى الزياين يف الصيغ السردية للمنت احل  

األوىل من مدحه صيغة الغائب يف حضرته وهنا يظهر أن الكالم كان موّجها للجمهور باخلصوص ألن السلطان 
حيمي  -أقام ليلة مولد اهلادي:" عامل بذلك بالدرجة األوىل، وحضوره كان افرتاضا وكأنه غائبا، مثال على ذلك

 "األنام بعدله وإحسانه
ىل الصيغة اخلطابية ليكمل قصة إجنازاته كمرحلة ثانية عاد إىل احلالة العادية يف حضور وحني انتقل إ 

اجلمهور، وهو بذلك يشيد به مؤكدا للجمهور صنيع هذا الرجل، وهنا استعان بصياغة خطابية، ومل يتخري هلا 
هبا عن إجنازاته، وليؤكد للجمهور صيغ حنوية حمددة تلفت النظر وهلا دالالهتا، بل اكتفى بالصورة اخلطابية ليعّب له 

 .ما هم أعلم به ألهنم يعشون تلك اإلجنازات
 
 
 
 
 
 
 

 ح السلطانديمسردية يف حتول الصيغة ال

أبو محو موسى  
 الزياين

 غائب

 حاضر

 صيغة الغائب

 صيغة املخاطب
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 ثنائية احلضور والغياب يف الصيغة السردية املدحية النبوية والسطانية -
ومن خالل الصيغتني السرديتني مع توظيف الضمريين الغائب واملخاطب، وما بينهما من خاصية التحول 

راء هذا التحول من صيغة الغائب إىل صيغة املخاطب، وهي ثنائية احلضور والغياب بني تشكلت ثنائية من ج
 احلقيقة واالفرتاض، وسنوضح هاته الثنائية يف جدول

الشخصية 
 املدحية

 الوضعية السرد  بضمري املخاطب الوضعية السرد بضمري  الغائب

لى 
 ص

ول
لرس

ا
سلم

ه و
علي

هللا 
 

وملّا بدت أنواره خبت نار 
أسريت للسبع .. .فارس

قي ...الطباق فأقبلت
حقي

ب 
غيا

 

لك ... لك رّد قرص الشمس
أنت ... حّن جذع النخل

رتض ..أنت... الرؤوف بأمة
 مف

ضور
ح

 

محو 
يب 

ن أ
لطا

الس
ياين

 الز
سى

مو
 

... وأقام ليلة مولد اهلادي
حيمي األنام ... ظفر التقي

رتض ...بعدله
 مف

اب
غي

 

... أعطيت بالعدل اخلالفة
أعددت ... ك هبرهتم أوصاف

قي ...لألعداء
حقي

ور 
حض

 

 بني احلضور والغياب يف سرد الشخصية املدحية
وتتم هاته الثنائية ضمن ما يسمى يف العرف الّسردي باخلطاطة السردية،  وهي اليت تقوم بتنظيم احلاالت 

تدل على حتوهلا إىل  الواردة يف قصة معينة، ويتعني تقطيع القصة إىل مقاطع سردية تدل على احلالة ومقاطع أخرى
موقف آخر به يتم حتول الذات فيه من حالة ألخرى مغايرة لألوىل، وهذا انطالقا من طبيعة العالقة اليت تربطها 
باملوضوع ونوع ذلك اإلرتباط، وبالتايل فإهنا تتحدد وفق أحوال الذات وسعيها إىل حتصيل املوضوع يف السرد، 

 :حول مهاوحيدث ذلك انطالقا من صورتني يف الت
 .وذلك حني تتحول العالقة بني الذات واملوضوع من حالة انفصال إىل حالة اتصال: حتول اتصايل -1
 ويتجسد حني تتحول العالقة بني الذات واملوضوع من حالة اتصال إىل حالة انفصال     : حتول انفصايل -2

بالنسبة للمولديات النبوية وما وهذا ما حيدث من طرف الراوي، وهو يعّد للمخطط السردي اخلاص به، و 
هلا من مسة السردية فإن شاعر املولديات، هو من يستغل الّبنامج السردي اخلاص بالنص املولدي، وانطالقا منه 
حيدد منط املوضوعات داخل الّنص من البداية إىل النهاية فيوضع الّبنامج الذي به يتم توزيع املواضيع املنصوص 

 .السردي استنادا إىل اخلطة الشعرية اليت يتّم وفقها كّل ما ذكرناه عليها ضمن هذا الّبنامج
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 :مالمح عملية التبئّب يف الرؤية السردية للمولدية النبوية الثغرية. ج
مبا أّن هناك مسات للّنص الّسردي يف املولديات النبوية، فإّن املفاهيم اليت ختّص النص احلكائي تكون مبثوتة 

شعري اخلاص باملولديات النبوية، ومن اخلصائص اليت عرف هبا النص السردي ونعمل على يف مضامني النص ال
تكشفها يف بأبسط صورها يف املولديات خاصية التبئري، وقبل هذا نقرب مفهومه انطالقا من املفاهيم الّلغوية 

 .اخلاصة به، وربطها مبا استفاضت فيه املفاهيم االصطالحية
بّأر الشيء يبأره بأرا وابتأره، كالمها خّبأه »منظور للتبئري يف مادة بأر، ف     وسنتوقف عند توضيح ابن  

، فنفهم من ذلك أن 1«...ما خّبئ واّدخر: البؤرة، والبؤرة والبئرة والبئرية على فعيلة: واّدخره، ومنه قيل للحفرة
، وحني 2«قّدمه، وقيل عمله مستوراوابتأر اخلري وبأره »التبئري من التجميع واالّدخار، وفيها من معاين السرت 

نوصل باملفهوم االصطالحي ففيه ما يربطه مبا رأته املعاجم يف شأن هذا املصطلح؛ واألمر مرتبط بعامل السرد وما 
يتم استجماعه من معلومات متعلقة باملوضوع الذي يطرحه، مث يّدخرها الكاتب حني السرد ووقت احلاجة إليها 

 .فيقدمها
لرؤية السردية اليت تؤطر عملية احلكي واليت تربط بني عنصري العملية السردية تظهر خاصية فانطالقا من ا

تقليص الرؤية عند الراوي وحصر معلوماته، ومسي هذا احلصر بالتبئري ألن السرد »، وهو Focalizationالتبئري
من خالله تعرض »السردي ألن  ، وهو مسة من مسات املنظور3«جيري فيه من خالل بؤرة حتّدد إطار الرؤية وحتصره

، ومن هنا يتعلق التبئري 4«الوقائع واملواقف املسرودة الوضع التصويري أو اإلدراكي الذي يتم وفقا له التعبري عنها
 . باملوقع الذي حيتله الّسارد يف عالقته بالشخصيات وبعامل القصة بشكل عام

يقوم عليهما أوهلما أنه البد من توفر قالب  ولذلك يتعلق هذا املصطلح بالنص الّسردي، وله دعامتان
احلكي والقص، والثاين توفر الّسرد مبعىن الطريقة اليت يتّم هبا القص واحلكي، وكالمها ال يتمان إال بوجود طرفني 

، ويكون هلما رؤية تؤطر عملية "القارئ واجلمهور" املروي له/ الراوي)شخص حيكي وشخص وشخص حيكى له 
ته الرؤية يف مصطلح التبئري، وله أطرافه املشكلة لعامله يف اخلطاب السردي وتتمثل يف عنصر احلكي، وتكمن ها

املبّأر وهو موضوع التبئري والواقعة املعروضة، وكذلك املبئر وهو الذات القائمة على التبئري وهو صاحب وجهة 
 .     لعمليةالنظر، وهو املتحكم يف عملية التبئري، وهي أطراف تعمل على جتسيد هاته ا

ويتوضح أكثر عند من أسسوا هلذا املصطلح يف الدراسات الّنقدية احلديثة املتعلقة بتحليل اخلطاب 
الّسردي؛ فقد استوحاه جريار جينيت من كلينيت بروكس وروبريت بني وارين يف تعبريمها مأوى الّسرد، وحىت           

(     Poine de vue)هو يعّّب عنها بزاوية الرؤية ، و (G.Booth Wayné)من النظريات الّسابقة مع بوث 

                                                           
  .122، ص (1)، ج(بأر)ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  .122املصدر نفسه، ص  -2
  .  40، ص 6006، (1)ط لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة ناشرون، لبنان،. د -3
  . 02، ص 6001، (1)حممد بربري، اجمللس األعلى للثقافة، ط:  عابد خزندار، مر: ، تر(معجم مصطلحات)جريالد برنس، املصطلح السردي  -4
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مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات "إننا متفقون مجيعا على زاوية الرؤية، وهي مبعىن من املعاين»يف قوله 
، وهنا يتبني أن للكاتب عّب الراوي يف تقدمي هاته الرؤية تقنية يعملها حلكي القصة بعد االستجماع 1«"طموحه

واحلصر للمادة املقدمة، والغاية منذلك التأثري على املروي له أو على القراء بشكل عام، من خالل املضمون الذي 
 .تعّّب عنه الطرق املختلفة لزوايا  النظر

فمن املنظور السردي للتبئري أنواع متعددة حسب طبيعة النص الّسردي عند عرض األحداث واألقوال 
مقوالت " ولذلك جتد تدوروف يقسم التبئري إىل ثالثة أنواع استقاها يف مقاله  وسردها، وعلى صور متعددة،

، وهو يصّنف التبئري إىل الرؤية من اخللف والرؤية مع "الزمن والرواية"من الفرنسي جان بويون يف كتابه " احلكي
 :والرؤية من اخلارج، فرأى له مصطلحات أخرى تصب يف التصنيفات األوىل وهي

، وهو ما جنده (Vision par derrière)وهي الرؤية من اخللف : م من الشخصيةالراوي أعل
 .يف السرد الكالسيكي يكون فيه الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية احلكائية

، وهو ما تكون فيها معرفة الراوي على قدر (Vision avec)الراوي يساوي الشخصية احلكائية
تفسريات تكون قد توصلت إليها الشخصية دون جهل منها، ويستعمل ضمري معرفة الشخصية احلكائية، فكّل ال

املتكلم والغائب، ويف هاته احلالة جيب على الراوي أن يكون شاهدا على األحداث ويكون أيضا شخصية مسامهة 
 .يف القصة

فمعرفة الراوي بالنسبة للشخصية   ) Vision de dehors)الراوي أقل معرفة من الشخصية
تضاءل ويعتمد على الوصف اخلارجي بالنسبة للصوت واحلركة، جاهال ما ميكن أن يدور يف ذهن تنقص وت

 .  األبطال
 :أّما جريار فقد صّنف التبئري إىل ثالثة أصناف، وهو متأثر بذلك بالتقسيم الّسابق، وهي بالتفصيل

ور السارد العليم، فالتبئري اإلخبار عنها مندجمة مع منظ»وتظهر فيه الشخصيات من خالل  :التبئري الصفر 
، فتكون معرفته 2«هنا موجه من خالل رؤية سردية حميطة باألحداث قبال وبعدا، حيث مير كل شيء عّب السارد

 .فيها كلية، ويكون سرده متواصل دون وضع وجهة النظر، وال يبدي رأيه فيما حيدث من الوقائع واخللفيات
املقدمة يف هذا الصنف على قدر معرفة الشخصية، وال يقدم الراوي وتكون فيه املعلومات  :التبئري الداخلي

 .معلومة إال وقد أحاطت هبا الشخصية وتوصلت إليها
وهو نوع ال جتد فيه للراوي دخال يف العامل الداخلي للشخصية يف عواطفها وأفكارها : التبئري اخلارجي

علق بالسرية الذاتية للشخصية، فيفسح له جمال تقدميها ونشاطها اخلاجي، وهو األمر الذي يتابعه املتلقي وكل ما يت
 .وكيفية التوصل إليها، فما من فراغات إال وعلى املتلقي ملؤها

                                                           
  . 42، ص1111، (1)، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط(من منظور النقد األديب)د حلمداين، بنية النص السرديمحي. د -1
  .110، ص6010، (1)يادكار لطيف الشهرزودي، مجاليات التلقي يف السرد القرآين، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، ط. د -2
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وحىت تتضح صورة هذا املصطلح وتتجسد رؤيته يف املولديات النبوية نقف عند وجهتها الّسردية املتنوعة 
املولدية النبوية الثغرية من خالل استجماع املعطيات  انطالقا من مواضيعها اليت تتطرق إليها، نتبني صورته يف

األسلوبية يف تشكيل املستوى اإلنزياحي بني العمل الشعري والعمل الّسردي، وهذا ما يشكل عّب األحداث اليت 
 .يعرضها الشاعر يف شكل حكاية على مستوى احملطات الثالث اليت عرفت هبا املولدية النبوية

النبوية وهو يلقيها على اجلمهور يف االحتفال باملولد النبوي الشريف قصة شوقه فيسرد شاعر املولديات 
ومعجزاته الربانية اليت جرت قبل املولد  لألراضي املقدسة مث ينتقل إىل األحداث اليت صحبت مولد الرسول

ى الدين اإلسالمي     وبعده، وبعد ذلك ينتقل إىل اإلشادة بالسلطان أيب محو موسى الزياين وقصته مع احملافظة عل
يف دولته واالهتمام بإقامة املولد النبوي الشريف واإلعداد له وغريها من اإلجنازات، وهبذا يعتّب الشاعر يف هاته 

 .احلالة راويا يلقي على اجلمهور املروي له
احلكي  ولذلك جتد أن خلاصية التبئري عالقة بالنص السردي بعد حتقق شرطني، يتمثل األول يف توفر قالب

، وهذا ما خيتلف فيه كّل سارد عن اآلخر، (الطريقة اليت يتم هبا فعل احلكي)والثاين يف توفر خاصية السرد 
ويتجسد ذلك قي القصيدة املولدية مع شاعر املولديات النبوية، فبالرغم من املادة املعروفة يف كّل من األحداث 

، إال أن لكّل شاعر طريقته اليت ينفرد هبا (اجلمهور/ القارئ)وي له واملر ( الشاعر)السردية الثالثة عند كّل من الراوي
يف الوصف والتصوير لنصه الشعري املولدي؛ حيث تتسع آفاق االنتظار لدى اجلمهور، فيصبح لكليهما رؤية 

يف تشكيل تؤطر عملية احلكي تتجسد يف عملية التبئري من خالل أطرافه املتمثلة يف املبّأر واملبئِّّر املسامهان يف 
 .النص السردي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالقة التبئري بالسرد

املروي له  (الّسارد)الراوي  خاصية الّسرد +قالب احلكي 
 اجلمهور)

 اجلمهور/ القارئ شاعر املولديات 

 املبئ ّــــــــــــــــــــــر
 (لتبئرياملتحكم يف عملية ا)

 املبـــــــــــّأر
 (موضوع التبئري)

 امل بّأر له
 أفق االنتظار

 حكايات املولدية النبوية
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وكل هاته األحداث على اختالفها هي عبارة عن معلومات متعلقة مبوضوعات املولدية النبوية يستجمعها 
الشاعر، ووقت احلاجة إليها حياول تقدميها بطريقة تصويرية يعّب من خالهلا عن رؤيته اليت تتم عن طريق حصر 

تقليص الرؤية السردية عند الراوي، وهذا عملية متعلقة بالنص السردي تتمثل            تلك املعلومات اليت من شأهنا 
يف التبئري ألن السرد جيدث من خالل بؤرة حتدد إطار الرؤية وحتصره، وحني نتحدث عن اجلانب التصويري الذي 

لعمل الشعري ليكون مسؤوال يتم من خالله عرض الوقائع املسرودة، فإنه يتدخل يف مثل وضع املولديات النبوية ا
 .   عن اجلانب التصويري يف التعبري عن هاته الوقائع وعرضها

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

كما أن عملية التبئري تتعلق باملوقع الذي حيتله الّسارد يف عالقته بالشخصيات وبعامل القصة بشكل عام، 
و من يعتّب الّسارد وعالقته تكون مع ثالث وإذا ما حبثنا عن هذا األمر يف املولديات النبوية فإن الشاعر ه

شخصيات؛ أوهلما الشاعر نفسه وهو يروي حاله واشتياقه ألرض احلبيب عليع الصالة والسالم، والشخصية الثانية 
، والثالثة تكمن يف السلطان أيب محو موسى الزياين، وقصة كل واحد منهم، ولذلك تتمثل تتمثل يف الرسول

 .لديات النبوية حسب ما رأيناه يف موضوعاهتا يف النوع الثاين، وهو التبئري الداخليصورة التبئري يف املو 
فإذا تأملنا العمل السردي يف احملطة األوىل لنجد الشاعر حيكي قصة اشتياقه ملقام النبوية والكعبة الشريفة، 

ترمي  -تاريخ الفراق ال أنس -هذا اهلوى أذكى اجلوى -كم رمت كتمان اهلوى]وهو يصف بذلك حاله املتأملة
، وما يالحظ استعما ضمري ...[لقد انطوت نفسي على مجرا الغضا -وغذا ذكر احلمى اهتزوا -هبم أيدي النوى

 البــــــــــــــــــــــــؤرة

 جتميع املعلومات
وحتديد إطار الرؤية 
وحصرها حسب 

 موضوعات املولدية النبوية

 حتديد إطار الرؤية

األحداث اخلاصة بشوق 
 قدسةالشاعر لألراضي امل

األحداث اخلاصة 
  بأحداث معجزات النيب

األحداث اخلاصة 
 بأحداث إجنازات السلطان

مشاعر 
 الشوق

 املعجزات
 ح النبوياملد 

 اإلجنازات
 املدح السلطاين

 مالمح عملية التبئري يف املولدية النبوية
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املتكلم والغائب كذلك، ويعتّب الشاعر راويا حيكي قصة حاله فتجتمع فيه شخصية الراوي وشخصية الشخصية 
 .احلكاية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتلك املعجزات النبوية  طة الثانية فهو خمّصص لسرد حكاية عظمة الرسولأّما عن العمل السردي يف احمل
اليت صحبته قبل والدته وبعهدها، وهو يعّّب على ذلك بضمري الغائب وضمري املخاطب، فيتوضح هنا أن الشاعر 

 -خبت نار فارس -ملا بدت أنوار مولده] هو الراوي بينما الشخصية احلكائية تتمثل يف حضرة الرسول
رفعت لك احلجب  -أسريت للسبع الطباق -وتساقطت أصنام مكة -غدت به شرفاته تتهدم -تضعضع اإليوان

، وكّل هاته األحداث يعلمها الشاعر ألنه اطلع عنها يف كتب السري والتاريخ ...[حىت مسعت صريف أقالم 
 .واملغازي وغريها

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ل الشاعر إىل سرد حكاية إجنازات السلطان أيب محو موسى الزياين ة الثالثة من املولدية النبوية ينتقطويف احمل

يف احملافظة على الدين اإلسالمي والعمل على إقامته، ويروي قصته يف اإلعداد للمولد النبوي الشريف، وبضمري 
ت أعدد -أعطيت بالعدل اخلالفة -حيمي األنام بعدله -وأقام ليلة مولد اهلادي] الغائب واملخاطب يروي ذلك

 املب ــــــــــــــــــــأر

 (1)التبئري يف مقدمة املولدية النبوية

 ملبئّ ــــــــــــــــرا

 (الراوي)الشاعر 
 

 الشوق واحلنيني

 الشخصية احلكائية

 الشـــــــاعـــــر 

 تبئري داخلي

 املب ــــــــــــــــــــأر

  (2 )التبئري يف مدح الرسول

 املبئّ ــــــــــــــــر

 (الراوي)الشاعر 
 

 معجزات الرسول

 الشخصية احلكائية

 الرسول 

 تبئري داخلي
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، ويقوم الشاعر هنا مقام الراوي بينما الشخصية الروائية هي السلطان، باإلضافة إىل أن الشاعر ...[لألعداء عدهتا
 .يعيش األحداث اليت مّرت بالسلطان وشاهد كّل إجنازاته

 
 
 
 

 
 املب ــــــــــــــــــــأر

 ( 3)التبئري يف مدح الّسلطان 

 املبئّ ــــــــــــــــر

 (الراوي)الشاعر 
 

 سلطانال إجنازات

 الشخصية احلكائية

 السلطان

 تبئري داخلي



 

 

 اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمـي

 أدرار-دراية ـة أمحدجامعــ
 قسـم اللغة واألدب العريب                                 ات ـــــواللغ كليــة اآلداب   

 
 
 

 
 

 
 يف الّلغة واألدب العريب  (د.م.ل)أطروحة مقــــــــــدمـة لنيل درجة دكتوراه 

 غة واألدب العريبزائرية يف اللّ اجلدراسات ال :ختصص
 

 :بإشراف األستاذ دكتــــــــــور              :                               الطالبـــــــــــــــــةإعـــــــــــداد 
 حممــــد األميــــــــــن خـــــــــالدي             مجيــــــــــــلة معتــــــــــــــــــــــوق                                

 شــــــــــــةجلنــــــــــــة املناق
 ةـــــــــــــــــــــة األصليــــــــاجلامع ةـــــــــــــــــــــــالصف ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرتب بـــــــــــــــــــم واللقـــــــــــــاالس

 أدرارة ـــــــــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــــج ـــــــــــــــارئيســـــــــــــــ أستاذ التعليم العايل يـــاصد القادر قـصـد عب.أ
 أدرارة ـــــــــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــــج مشرفا ومقررا أستاذ التعليم العايل الديــد األمني خـــد حمم.أ
 أدرارة ـــــــــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــــج عضوا مناقشا "أ" ـرـــــــاذ حماضـــأستــ اليلمبــــــــــــــــارك بــــــــــــــــــــــــ. د
 أدرارة ـــــــــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــــج عضوا مناقشا "أ" ـرـــــاذ حماضــأستــــ ضـــــــــــــــاويـــــة بريـــــــــــــــــك. د
 أدرارة ـــــــــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــــج عضوا مناقشا "أ" ـرـــــاذ حماضــأستــــ كرميــــــــــــــة صنبـــــــــــــــاوي. د
 امعي بتمنراستاملركـــــز اجل عضوا مناقشا "أ" ـرـــــاذ حماضــأستــــ رمضـــــــــــان حينـــــــــــــــــوين. د

 
 

املديح  ر  ع  يف ش   لب  ق  التـ   ات  ـومجالي ئ  القار   
 عند اجلزائريني ـمبوي القديالن  

 -اجلـــزء الثاين -
 

 

 السنـــــــــــــــــــة اجلامعيـــــــــــــــــــة
 7181م7182.  8341هـــ8341



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ال  صل الث 
 ب  ـ الف 

 اجلزائرية يف القدمي املعارضات النبويةالقارئ وخصوصية 
 ات النبوية اجلزائرية يف القدمياملعارض :أوال
 التناص يف املعارضات النبوية اجلزائرية: ثانيا
 صية يف املعارضات الشعريةسرتاتيجية النّ الالقارئ وا: ثالثا
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 املعارضات النبوية اجلزائرية يف القدمي: أوال
 الفنية  ومساهتا املعارضة الشعرية -1

نعلم أن املعارضة هي ظاهرة أدبية تكشفت معامل خصائصها مع النص الشعري باألخص، وقد عين 
 مبختلف مراحلها، فلهاته الكلمة صلة بكل ما له عالقة مبعىن الشاعر مبمارستها على مدار تاريخ األدب العريب

، فكانت هاته الزيادة  (األلف -امليم)أصله ثالثي زيد هلا حرفان ( مفاعلة)املشاركة؛ يف صيغة مصدر على وزن 
 .كفيلة بتجسيد داللة معىن املشاركة يف ممارساهتا على اختالف معانيها

ث على املستوى اجلماعي ال الفردي حتتاج إىل الثنائية وإىل طرفني؛ حبيث وهذا ما يبني أهنا مرتبطة مبا حيد
ال يقوم خبطوة الطرف الثاين إال مبا حيدث مع الطرف األول وهكذا؛ وقد أمجعت املعاجم اللغوية على اختالف 

وإذا دققنا لغويا يف أمر هذا  مظاهنا على أهنا املَقابلة واملبادلة واملباراة وغريها من املعاين اليت حتضر فيها الثنائيات،
 .املصطلح لنجده يرجع ألصل واحد تشعبت عنه فروع هلا الداللة نفسها

العني والراء والضاد بناء تكثر فروعه وهي مع كثرهتا ترجع »موضحا ( عرض)فابن فارس يقف عند مادة   
يء يعرض عرضا فهو إىل أصل واحد وهو العرض الذي خيالف الطول؛ فالعرض خالف الطول تقول عرض الش

ومنه تقول عارضت فالنا يف السري إذا »فيضيف  ، وستأيت معاين أخرى خمتلفات هلا الداللة نفسها؛1«عريض
، 2«سرت حياله، وعارضته مثل ما صنع إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليك، ومنه اشتقت املعارضة وهذا هو القياس

 .مة واإلتيان مبثا ما أويت به وهكذافيتوصل إىل أن املعارضة فيها ما يدل على املالز 
كأن عرض الشيء الذي يفعله مثل عرض الشيء الذي »وهي معاين تقرتب من املعىن املراد للمعارضة  

؛ فكل عمل تتصل به املعارضة تأخذ هذا املعىن؛ عرض الشيء الثاين يتحقق على أساس عرض الشيء 3«أتاه
ض فِّعله أي أن عرض الشيء بفعله مثل عرض الشيء الذي وكأن عرض فِّعله كَعرْ »األول؛ والزبيدي يقول 

 .، وعليه فإن املعارضة يتوفر فيها أمران املشاركة واإلتيان مبثل ما يف األمر األول4«فعله
فعارضته مبثل ما صنع إذا أتيت إليه مبثل ما أتى إليك،  »ومجيع املعاجم اللغوية اتفقت على مثل هذا املعىن؛

عارض الشيء بالشيء »احلقيقي للمعارضة اإلتيان باملثل؛ إذ منه اشتقت، وكذلك يف القول  ، وهذا املعىن5«ومنه

                                                           
م، 6000ه 1461فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، راجعه أنس حممد الشامي، دار احلديث للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة أبو احلسني أمحد بن -1
  .254، ص(د،ت)، (د،ط)
 .255املصدر نفسه، ص  -2
 .255املصدر نفسه، ص  -3
مسري مشس، دار البحاث للرتمجة والنشر .د: مرنواف اجلراح، .د: ، تح(2)حممد مرتضى احلسني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج -4

  .112، ص6011، (1)والتوزيع، ط
ه، 1464 -م6001، (1)تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط/ ، تر(1)اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، ج -5
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، فكذلك هلا معىن املقابلة 1«...معارضة قابله، وعارضت كتايب بكتابه أي قابلته، وفالن يعارضين أي يباريين
 .واملباراة

ويقال عارضت فالنا يف السري إذا ... اعارض فالن فالنا إذا أخذ يف طريق وأخذ يف غريه فالتقي»وملا يقال  
، فنجد معىن االفرتاق مث 2«سرت حياله وحاذيته وعارضته مبتاع أو سلعة أو دابة أو شيء معارضة إذا بادلته به

االلتقاء والسري حيال الشخص وحماذاته وأمر املبادلة يف املتاع وغريه، وجتدها كذلك تتفق يف أن املعارضة هي 
رض له كذا أي ظهر وعرضته له أظهرته له وأبرزته إليه، يقال عرضت له ثوبا مكان حقه وثوبا ع»الظهور والّبوز 

، ومن خالل هذا االستقصاء اللغوي هلذا املصطلح تتأكد تلك الداللة اليت أسلفنا ذكرها 3«من حقه مبعىن واحد
 .وهي املشاركة

ثلت يف املقابلة واملبارزة واحملاذاة واالفرتاق مث فكل املفاهيم اللغوية هلاته الكلمة توضح هاته الصلة، وقد مت 
االلتقاء وغريها من املفاهيم اليت ال تتم إال حبضور طرفني أو أكثرن ونركز على ميزة الثنائية على أساس أن املعارضة 
 يف الشعر تقف على طرفني النص املعاَرض والنص املعارِّض، وقد فّصل املفهوم االصطالحي؛ فقد توالت تعاريف

خر يف آديب أو حماكاة عمل أديب بغرض تقليد أو فن أعمل » Pasticheمفاهيم تفيد بأن املعارضة الشعرية 
 . معارضة الكتاب بالكتاب أي املقابلة ومعارضة الفعل مبثله أي اإلتيان مثله، وهي مبعىن 4«سلوب والقافيةاأل

ي الذي يتصدى فيه شاعر لقصيدة زميل له باب من أبواب الشعر التقليد»وبالتايل فاملعارضة الشعرية هي  
قدمي أو معاصر، فينظم أبياتا على وزهنا وقافيتها، ويقف موقف املقلِّّد إعجابا هبا أو يناقض زميله فيثبت ما أنكر 

، وهنا ما تتميز به املعارضات الشعرية، وهو أن يقف الشاعر موقف املقلد املعجب، أما 5«أو ينكر ما أثبت
تّب ذلك من باهبا، وقد عّلق األستاذ يونس طركي سّلوم البّجاري على ذلك معتّبا أّن ذلك ينتقل املناقضة فال يع

 .إىل فن آخر وهو النقائض الشعرية
احملاكاة ليست جمرد هاته  أنجمدي وهيب وكامل املهندس للمعارضة الشعرية يرى كّل من ويف مفهومهما 

أن حياكي األديب يف أثره األديب أثر أديب » معجمهما يفوذلك  ؛تقليد بل هي إبداع من الطرف الثاين املعارِّض
، 6«"بردة البوصريي"ألمري الشعراء شوقي بالنسبة ل   " هنج الّبدة" آخر حماكاة دقيقة تدل على براعته ومهارته مثال

 .ضاملعارِّ  الشاعرقبل ومها بذلك يؤكدان أن هاته الظاهرة ليس كما جاء واتفق وحتظى باجتهاد فين من 
من البد  هعلى أن مؤكدا الشعر األندلسي وهو يتحدث عنها يفقد أشار هلذا املصطلح ابن عبد ربّه يف و 
اعلم أنه ال يصلح لك شيء من »موضحا  أخذ معاين غريه من دون إعمال للفكريكتفي بالشاعر وال  اجتهاد

                                                           
  .121ص( عرض)، مادة (1)ابن منظور، لسان العرب، ج -1

-
 .421، ص (د،ط)، (د،ت)، تح عبد السالم هارون، مر حممد علي النجار، (1)نصور حممد بن أمحد الزهري، هتذيب اللغة، جأبو م 2
  . 611، ص(د،ط)م، 6000 -ه1461حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، دار احلديث، القاهرة  -3

4 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary,Dictionary of Current English Sixth Edition, p:965. 
  . 654،  ص1104، (6)املعجم األديب، جبور عبد النور، دار العلم للماليني، بريوت لبنان، ط -5
  .121ص، 1104، (6)مكتبة لبنان بريوت، ط، معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،جمدي وهيب وكامل املهندس -6
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ن كان غري مناسب لطبيعتك، وغري املنثور واملنظوم إال أن جتري منه على عرق وأن تتمسك منه بسبب، فأما إ
مالئم لقرحيتك، فال تُ ْنضِّ مطيتك يف التماسه، وال تتعب نفسك إىل انبعاثه باستعارتك ألفاظ الناس وكالمهم، 

، ويضيف يف  1«جمد عليك، ما مل تكن الصناعة ممازجة لذهنك، وملتحمة بطبعك فإن ذلك غري مثمر لك وال
اب نظم من تقدمه، واستضاءته بكوكب من سبقه، وسحب ذيل حلة واعلم أن من كان مرجعه اغتص» كالمه

مل يكن من الصنعة يف عري  ،غريه، ومل تكن معه أداة توّلد له بنات ذهنه، ونتائج فكره الكالم اجلزل واملعىن احلفل
ن الوليد؛ مع أبيات نظمها  على منوال الشاعر العباسي مسلم ب تصلح مبعىن أهنا ال ،2«وال نفري وال ورد وال صدر

من األوائل الذسني صّرحوا ويكون بذلك ، 3«فقلت على رويّه... ومما عارضت به صريع الغوانني» حيث يقول
 .تهاومن مث توالت املفاهيم اليت من شأهنا أن حددت ماهي للماعرضات الشعرية االصطالحي املفهومذا هب

بية ووقوفه عند معانيها ومفاهيمه مالحظات وقد استوقف الدكتور يونس طركي يف دراسته هلاته الظاهرة األد
بأن ينظم شاعر قصيدة يف موضوع معني على غرار قصيدة أخرى »استنتج منها مفهومه للمعارضة، ورأى فيها 

قاهلا شاعر متقدم عليه يف الزمن ملتزما الوزن والقافية وحركة الروي، فضال عن املضمون باملتابعة واالحتذاء جماريا 
؛ فقد رأى أن احملاكاة 4«اوال بلوغ شأوه مث حماوال التفوق واإلبداع وهذا الضرب ميثل املعارضة الّتامةذلك الشاعر حم

ال حتدث بنية التقليد إمنا بنية تسخري كّل الطاقات اإلبداعية اليت يتمتع هبا الشاعر املعارِّض حىت خيرج مبعارضته 
 .  ربّه بشكل يوافق روح عصره يف التطور، هذا ما أوضحه ابن عبد

وقد حتفظ يف دراسته على كلمة التقليد اليت وردت يف تعريف الدكتور عمر فروخ الذي جاء يف نعريفه 
ليست تقليدا يف مجيع »مؤكدا على مسألة التجديد؛ ألن املعاَرضة  ،5«تقليد الشاعر لشاعر آخر »للمعارضة أهنا

، وهذا ما ينفي على الشاعر املعارِّض صفة 6«إلبداعمراحلها بل يكون التقليد مرحلة تنتهي بالتجديد والتفوق وا
التبعية السلبية اليت رمبا تدخله يف متاهات الذوبان واالجرتار واإلتباع، ولكن ما مييزها أن الشاعر البد أن ينطلق 

 .من خلفية وهذا من شروطها وما تنماز هبا
اخللط بني النقيضة واجملاوبة، وهناك اليت تبعدنا عن ( غرار)ومن خالل تعريفه هذا جتده يؤكد على كلمة 

فرق بينهما وبني املعارضة، رغم أن اجملاوبة تأخذ طابع املعارضة الشعرية يف قضية اإلعجاب والتقليد واحملاكاة إال 
أهنا تبقى يف جمال اجملاوبة مبعىن الشاعر حني يتلقى قصيدة جييب عنها مصّرحا بذلك، ومثاله ما عثرنا عليه يف 

                                                           
-ه 1404، (1)عبد اجمليد الرتحيين، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط. د: ، تح(2)ن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، جأمحد بن حممد ب -1

  . 640م، ص 1401
  .641املصدر نفسه -2
 .645املصدر نفسه، ص -3
  .40، ص6000، سنة(1)العلمية، بريوت لبنان، ط يونس طركي سّلوم البّجاري، املعارضات يف الشعر األندلسي دراسة نقدية موازنة، دار الكتب -4

  .20، ص(4)، ج1104، (6)لبنان، ط -األدب يف املغرب والندلس، دار العلم للماليني، بريوت)عمر فروخ، تاريخ األدب العريب  -5
  . 40، 42يونس طركي سلوم البجاري، املعارضات يف الشعر األندلسي، ص -6
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والشاعر واإلمام أيب أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، النبوي بني شاعرين جزائريني، ومها الشاعر  غرض املديح
؛ "حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب"عبد هللا حممد ابن حممد الشهري بابن علي، وقد ذكرها األول يف كتابه 

ألدب ويتطوق من هذه القصيدة اليت قام فكتب إيّل يتشوق ويصف نزهتنا تلك مبا يتقلد به جيد ا»حيث يقول 
  :، فيقول1«...فيها وقعد وبرق مساء فكره على أهل هذه الصناعة ورعد مشر فيه على ساعد اإلتقان

 لقد انقضى غزيل على غزالنه **         ق وبان          هان العقي   فسما برحي  
                ى فت           انهتك ه بأرب    اب النه  ** من كل أحور بابلي الط   رف فا

 2خمضرة اجلنب       ات يف ني                     رانه ** فاعجب لروضة خ       ده م    ا ب  اهلا
فيجيبه ابن عمار صاحب الرحلة، وهو مندهش مشدود جلمال كلمه وتنسيقه، مبينا من خالل ذلك ما 

امها لرمي وملا راش سه»على أبياته قبل أن يورد أبياته وهو جييبه  يستحضر مجالية نظرية التلقي هنا؛ حيث يقول
هدف الفؤاد وبرى وأجال نسيمها بروض الّسمع فانسل للركض وانّبى وأقطف األذهان من األزهار ورياضها 

، فال تسل كم بت صريع محياها طريح طلعة حمياها فلم أفق إال مناديا ...وأرشف اآلذان من أهنارها وحياضها
 :3«كتبت إليه جميبا مبا اليعد يف يوم الرهان جنيبا وذلك يف قويل... ادي برد اجلوابين

 وثىن القضيب فراق يف ميالنه ** أنسيم روض رق يف سريان       ه
 فتخل    ص احملزون م       ن أحزانه ** بعثت أرائجه السلو خلاط      ري
 4خلع الربيع هب       ا حل    ى ألوانه ** أم روض         ة غن      اء راق روؤاه    ا

فالتأثر باد يف نص ابن عمار، وهذا يف إطار اجملاوبة كما بّينا، وتراه يصرح بلفظة املعارضة  متحدثا البن 
، مبعىن أهنا جماوبة أتت بصورة 5«...بيد أنك كلفتين من معارضتها ما يقف دونه الفرزدق وجرير»علي، فيقول 

وهناك دراسات كثريات قد تعمدت مسألة التفريق بني املعارضة والنقيضة وكذا السرقات األدبية  املعارضة الشعرية،
نظرا للتشابه الكبري بينهما، وكان على رأسهم الدكتور عبد هللا التطاوي الذي له أعمال ال يستهان هبا يف هذا 

 .املوضوع املعارضة الشعرية
تعّد ضربا من املعارضة وتدخل يف إطارها من أوسع »نقيضة وقد استفاض يف مسألة التفريق هاته ألن ال 

، ومن هنا تظل ...األبواب، ولكنها قد تضّيق نطاقها حبكم دوراهنا يف إطار هجائي معنّي له ظروف إبداعه
، يف جّو من العداء واخلصومة متجاوزة حدود 6«النقيضة حمتفظة بكياهنا املتميز كفن من فنون املباريات األدبية

                                                           
  .40ار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، صبن عمأبو العباس سيدي أمحد  -1
  .41املصدر نفسه، ص  -2
  .45، صاملصدر نفسه -3
  .45املصدر نفسه، ص  -4
  .51املصدر نفسه، ص -5
 .05ص ،(د،ط) م،1110 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار ،(وجتارب أمناط) الشعرية املعارضات التطاوي، هللا عبد. د  -6
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ض الواحد يبدي الشاعر فيها حتقريه خلصمه من الشعراء عكس املعارضات الشعرية اليت يبدي فيها عاطفة الغر 
 .اإلعجاب والتأثر ويقف فيها من صاحبه موقف املقلد املعجب واملعرتف بّباعته من خالل براعة األداء

نه وبني ابن علي كنماذج تؤكد وملا نعود لرحلة ابن عمار جند ما يدل على املبارزة الكالمية واملنافسة بي
 :مبارزهتما الشعرية؛ فيقول وأنشدين يوما من بدائعه وأطال اإلنشاد، فكتبت له خماطبا وهي مطولة

 يف حلبة الشع              راء والكت            اب ** يا بارعا برزت س                 وابق فك       ره
 ائق األلف                اظ ك      األهدابورق ** صغت املعاين يف انتظامك أعينا
 1ختت      ال يف حل              ل من اآلداب ** أبرزهتا من خ              در فكرك خ   ردا

 : وأجاب يف قوله
 وحبلية صيغت ب             در سح        اب ** زرت بدر سخ                  ابأوبديع        ة 

 عبث الرياح بعسكر األح       زاب ** ى            اظ تعبت بالنهارة األلف سحّ 
 2ختت      ال يف حل              ل من اآلداب ** أبرزهتا من خ              در فكرك خ   ردا

وقد ارتبطت املعارضات الشعرية بقضية نقدية قدمية ختّص مصطلح السرقات األدبية نظرا الرتباطها مبسألة 
املشرتكة وتداوهلا بني الشعراء، فإن التداخل بينهما واضح حيتاج إىل التدقيق والتمييز بينهما؛ ألنه يف  املعاين

املعارضة الشعرية يفصح صاحبها املعارِّض أنه متأثر مبا سبقه معلنا إعجابه من ّخالل تقليده له، بينما يف السرقات 
شأنه يف هذا األمر أن »نظرا لكثرة تداوهلا بينه وبني غريه  فإنك ال جتد له تصريح بذلك، فيعمد إىل إعادة املعاين

يتلقى أصوات السابقني عليه، مث ميزجها بشخصيته عاكسا صداها يف أصوات جديدة تكون نتيجة االتصال 
، وقد صرّح هبذا النقد القدمي، بأن الشاعر جيب عليه 3«والتواصل بني مصادره السابقة وبني قرحيته وأدواته اخلاصة

 .يقتفي منحى من سبقه من الشعراء أن
فابن رشيق يف عمدته يصرّح أهنا باب متسع ال يستطيع أحد من الشعراء الّسالمة منه، ومسألة التأثر  

أجّل السرقات نظم النثر وحّل »بينهم أمر وارد، وذلك حني أشار للسرقات واملصطلحات املشهورة هبا مؤكذا أّن 
داء قدمي وعيب عتيق،  -أيّدك هللا  -والسََّرُق »اضي اجلرجاين داء مقّر بقوله قدميا الق ، وقد اعتّبها4«الشعر

ومازال الشاعر يستعني خباطر اآلخر، ويستمد من قرحيته ويعتمد على معناه ولفظه، وكان أكثره ظاهرا   
ن إىل إخفائه ، وإن جتاوز ذلك قليال يف الغموض مل يكن فيه غري اختالف األلفاظ مث تسبب احملدثو ...كالتوارد

                                                           
  .54بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، صأبو العباس سيدي أمحد  -1
  .52، صاملصدر نفسه -2
  .16، ص6002، سنة (1)أمحد سليم غامن، تداول املعاين بني الشعراء قراءة يف النظرية النقدية عند العرب، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، ط -3
حممد حمىي الدين عبد احلميد، دار اجليل للنشر والتوزيع، بريوت : ، تح(6)ن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، جأبو احلسن ب -4

 .611، ص (د،ت)، (د،ط)لبنان، 
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، وهبذا يرى أن األدب كّله مسروق، وما هو إال نتيجة احلفظ 1«...بالنقل والقلب وتغيري املنهاج والرتتيب
 . واالستذكار

ويرى أن هناك صفات يتعامل معها الشاعر ال ينفرد هبا لنفسه إمنا يشرتك فيها مع  اآلخر، وقد مّثل لذلك  
أن يطلقوها يف أحوال معينة وجتدهم يشرتكون يف التمثيل هباته الصفات؛  بالتشبيهات اليت جرى عند العرب عادة

فاجلميل معروف بالّشمس والبدر يشّبهه، واجلواد بالغيث وغريها، ويبقى على إبداع الشاعر وكيف يقرب الصورة 
 الشيء قد يتفاضل متنازعو هذه املعاين حبسب مراتبهم من العلم بصيغة الشعر؛ فيشرتك اجلماعة يف»ويصفها 

املتداول وينفرد أحدهم بلفظة ُتستعذب أو ترتيب يستحسن أو زيادة اهتدى هلا دون غريه، فرييك املشرتك املبتذل 
 .من املعاين" املشرتك"، فهذا إقرار بتداول املعاين وإبداعها وتواردها يف إطار ما يسمى ب  2«يف صورة املبتدع املخرتع

عليه؛ فهو ينفي بعض اآلراء النقدية اليت تقّر بأن األبيات الشعرية ويّبر موقفه بكالم الناس املتعارف 
مأخوذ بعضها من بعض، ويرى أن معانيها يف متناول اجلميع والشعراء ألهنا متداولة عند الناس، وهو أمر طبيعي 

ذلك ال جيوز اخلوض فيه، وهو وارد يقع عند مجيع املبدعني الذين يتأثرون ببعضهم البعض نظرا لتأثرهم ك
بالثقافات واملصادر نفسها، ما يعزز مبدأ املشرتك الذي يؤكد أن املعاين متداولة بني اجلميع وال حتّق ألحد دون 

 .اآلخر
مبارة »وتبقى املعارضات الشعرية كما يراها حممد حممود قاسم يف كتابه تاريخ املعارضات يف الشعر العريب 

ل أو الوصف نتيجة إعجاب شاعر متأخر بقصيدة لشاعر متقدم شريفة ضمن أسلوب للمديح أو الثناء أو التبجي
عليه يف الزمان أو وقت نظمها أو حسن صياغتها، ويدفعه إعجابه بقصيدة الشاعر املتقدم إىل اإلبداع فينشئ 

ه ، مما يتبني أن أحقية اإلبداع ال تقتصر عند األول إمنا للثاين كل املصوغات اليت جتعل3«قصيدة يفوق هبا املتقدم
 . أن يكون أحسن على أساس االستفادة من التجربة اإلبداعية السابقة

أّما عن اإلبداع فيبقى متوقفا على ما يضيفه الشاعر املعارِّض من جديد سواء أ كان ذلك يف الزمان نفسه 
ملتقدم عن مناذج تراثية مل يغب فيها حضور ا»ولو بلحظات أو كان بعيدا عنه املهم أنه ُسبق بتجربة شعرية؛ فهناك 

العلم اإلبداعي لدى املتأخر من الشعراء وال يشرتط فيها حينئذ عنصر املعاصرة وال يتطلب فيها األمر املواجهة 
، والفيصل يف القدرة اإلبداعية ألن نقطة الّسبق هذه ال تقّصر من شأن املتأخر، وهنا تّبز لنا خاصية 4«الصرحية

 . بني املتعارضنيتتميز هبا املعارضة وهي شرط الفارق الزمين
وهي ميزة ضرورية بالنسبة للبحث يف نقاط التشابه بني التجربتني الشعوريتني للشاعرين املتعارضني؛ مبعىن 
بني ما عاشه الشاعر املتأخر وبني تلك التجارب اليت سبقته؛ حبيث جيد نفسه كما رأى التطاوي مشدودة 

                                                           
  .614املصدر نفسه، ص  -1
علي حممد البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب  -لفضل إبراهيمحممد أبو ا: القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه،تح  -2

 .102 ، ص(د،ت)، (د،ط)وشركاؤه،
 . 41املرجع نفسه، ص  -3
 .02، ص1110، (د،ط)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، (أمناط وجتارب)عبد هللا التطاوي، املعارضات الشعرية. د -4
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ين وفق منظوره، وهذا ما تتجلى معامله يف املديح النبوي مع ومدفوعة لصاحب التجربة السابقة يف األفكار واملعا
 .؛ فإن املشاعر مشرتكة أمر ال خيتلف عليه اثننيحضرة الرسول 

مثل السرية النبوية، وحىت األلفاظ فإهنا  فتجد تداول املعاين حبكم إلشرتاك املصادر املتعلقة حبضرة النيب 
ما حيّس به الشاعر، وهو يعمل على حفظ تراثه هباته التقنية الفنية  تنتقى حسب سياق التجربة الشعرية فضال على

 .    مقتبسا ومضمنا ومعارضا وحماكيا لتجسيد مشاعر االنتماء من خالل ما ابتكرته ذاته
وتأمل قول ابن عبد ربه وهو يعارض مسلم بن الوليد صريع الغواين ماذا يقول يف نقطة مهمة أشار هلا يف 

 الّسبق بقدر ما هي مسألة اإلبداع، وهذا أمر ينفي خاصية التقليد هلاته الظاهرة، وهو يتحدث أن العّبة ليست يف
فمن نظر إىل سهولة هذا الشعر مع بديع معناه ورقة طبعه مل يفصله شعر صريع الغواين عنده إال »عن نظمه 

فتسمو مبعانيها يف إخراج بديع، وجّدة  ، وهذا إشارة إىل نّية اإلبداع وحماولة التطلع إىل التجديد1«...بفضل التقدم
الصور  على عكس حماوالت رمبا كان استغالهلا للمعارضة الشعرية بطريقة سلبية برزت يف زّي مشّوه اللفظ ركيك 

 . املعاين
آراء نقدية قدميا تعىن باحلديث حول ما يدل على قضية املعارضات الشعرية من خالل  هناك ولقد كانت

املوازنة واملفاضلة، وهذا ما كان مع اآلمدي يف كتابة املوازنة بني أيب متام وتلميذه البحرتي،  مصطلحات كثرية مثل
فاستعمل لفظ املوازنة بينهما، واجلرجاين يف وساطته بني املتنيب وخصومه،وغريها من الكتب النقدية األوىل اليت  

م اجلمحي يف طبقاته وابن قتيبة وابن املعتز كانت تستعمل لفظ املفاضلة يف إطار املوازنة بني الشعراء مثل سال
وغريهم، باإلضافة إىل الكتب اليت تطرقت إىل اإلعجاز القرآين وهي تؤكد حتدي القرآن ومعارضته للعرب على أن 

 .يأتوا مبثله، وقد أشارت كل الكتب النقدية هلاته املسألة
 املعاين وإعادة اإلنتاجية مصوّغ فإهنا متنحه احلديثة النقدية القراءةوحني نصل مصطلح املعارضات الشعرية ب

 صوره يف واالبتكار إليه، اإلضافة وحماولة الرتاث هذا لقاء خالل من األصالة» فكرة تؤكد إبداعيةو  باحرتافية
 نتاجا جديدة أبعاد من تضفيه ملا املبدعة" األنا" وجود وإثبات والعقم اجلمود مراحل وجتاوز املطروقة املعرفية
 جماال ألهنا دراستها وضرورة الشعرية املعارضات أمهية تكمن وهنا، 2«معه توحدها يف حىت أو واقعها مع التفاعله
 .للتواصل خصبا

فلما نتعمق هباته الظاهرة األدبية إىل الطموح النقدي املتجدد، لنجد أن هلا ما يقال فيها عند الرأي النقدي 
دات حال ما أعملنا معها اإلجراء النقدي الذي يتناسب ومساهتا احلديث، وإهنا لتخلق باب الدراسة يف نقاط عدي

خاصة حني نطرق باب التلقي والقارئ وقضية التأثري والتأثر، فإنه حتما سنجول يف أمر التناص كظاهرة نقدية هلا 
ة مع مجالية ارتباطها الوثيق باملعارضات الشعرية ألهنا حمرك حبث قوي يفتح لنا جمال الدراسة حنو املقاصد املبتغا

 .االستجابة الفنية واملعارضات الشعرية يف املدائح النبوية اجلزائرية يف القدمي
                                                           

  . 642، ص (2)ندلسي، العقد الفريد، جأمحد بن حممد بن عبد ربه األ -1
  .01، (أمناط وجتارب)عبد هللا التطاوي، املعارضات الشعرية. د -2
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أمر حتمي »ومبا أن املعارضات الشعرية بشكل أو بآخر تضعنا أمام خاصية تداخل النصوص اليت هي 
لق على هذا وقدر يالحق كل نص، فال يكاد يوجد نص يّبأ من هتمة التعالق والسجال مع نص آخر، وقد أط

، فإنه البد من اهتمام 1«وحده أن تتفاعل النصوص فيما بينها التأثري والتأثر" التناص"التداخل يف النقد احلديث 
النقد األدب احلديث هبا لطرح جديد تراءت معامله يف األفق النقدية الغربية مبصطلحات عديدات استساغها  على 

اكاة والتحويل كالتناص والنص الغائب واحلوارية حبيث استفادت أساس أهنا مسميات حتمل املفهوم نفسه للمح
من معظم األحباث األدبية والنقدية الغربية، وهي تنادي مبفهوم النص والتناصية،  وهذا ما سنراها الحقا مع 

 .الدراسات النقدية احلديثة اليت استفاضت يف االهتمام به
 :ات الشعريةمستويات نص املعارض. أ

عارضات الشعرية ظاهرة فنية قائمة بذاهتا قد مّت توظيفها وتداوهلا بني الشعراء، فإن ذلك قد خوهلا ومبا أن امل
أن تصبح فنا له قواعده ومقاييسه شروطه وخصائصه، وهذا طبعا من خالل النماذج الشعرية اليت ميكن استخالص 

سنة هلذا النوع من الشعر، فقد جّسدت ذلك منها كما أنه البّد من معرفة التقنني النقدي الذي يسعى ملظاهر ح
لنا مظاهره يف األدب العريب تلك الّسمات اليت متّيزه عن باقي الفنون األخرى، ومن خالل املفاهيم االصطالحية 

 .اليت تكاد تتفق وجتمع على تلكم الشروط اليت تعّب على صور املعارضة املتعددة
 حيث يكون الشاعر املعارِّض بنصه يف مقابلة نظريه وقد متثلت يف أن املعارضة تقع بني شاعرين اثنني

املعاَرض كقصيدة حمتذية تصدر منه عن شاعرية مقتفيا أثره يف القافية والوزن وحىت املوضوع على سبيل التجديد 
 :واإلنتاج اإلبداعي، ومن خالل هاته العناصر تنقسم املعارضات الشعرية إىل قسمني

فاملعارضة »الكلية التامة من حيث القالب واإليقاع والغرض واملوضوع،  وهي املعارضة :املعارضة الصرحية
الكلية هي القصائد املتفقة يف موضوعها ووزهنا وقافيتها وحركة رويها حبيث تكون القصيدة املتأخرة صدى 

لكل سواء أكان ذلك مماثال ( اجلوهر)والغرض( اإليقاع)؛ فالتصريح يكون كامال على مستوى القالب2«للمتقدمة
 .أغراض القصيدة أم ألجزاء منها

وهي النوع الثاين فيتمثل يف املعرضة غري تامة اليت يقتصر فيها الشاعر املعارِّض على  :املعارضة اجلزئية
الشكل والقالب اإليقاعي دون متاثل املوضوع والعكس مبعىن تفقد أحد عناصر الشكل اخلارجي أو ختتلف يف 

 :يكون جزئيا أو كليا، وبالتايل تكون على الصور التالية املوضوع، وحىت هذا االختالف قد
 .االختالف يف الوزن واالتفاق يف املوضوع والقافية .1
 .االختالف يف املوضوع اختالفا كليا .2

                                                           

-
األردن،  -بدسعيد بكور، النص الشعري القدمي بني آليات إنتاجه ومجاليات تلقيه، تأمالت يف اإلبداع األول واإلبداع الثاين، عامل الكتب احلديث، إر  1

 .110، ص 6011،سنة (1)ط
، (12)املعارضات الشعرية وأثرها يف إغناء الرتاث األديب، مقال مبجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج عبد الرؤوف زهدي مصطفى وعمر األسد، -2

 .104، األردن، ص6001
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االختالف يف املوضوع اختالفا جزئيا، فيتناول الشاعر غرضا واحدا من أغراض  .3
 .ملوضوع الرئيس للقصيدةالقصيدة املعاَرضة؛ فيعارض مثال املقدمة فقط ويهمل ا

ويوضح الدكتور عبد الرمحان إمساعيل هذين القسمني مبينا أن املعارضات الصرحية هي أن تتوافقا 
القصيدتان وزنا وقافية وموضوعا كليا كان ذلك أم جزئيا، مضيفا إليها اإلعجاب كشرط من الشروط األساسية 

ن والقافية والغرض منهما واحد أو مماثل حبيث تكون القصيدة وكذلك أن توافق القصيدة املتأخرة املتقدمة يف الوز 
املعارِّضة صدى واضحا للقصيدة املعاَرضة، وهذا بدافع اإلعجاب، وتأيت كلية لكل القصيدة القدمية أو تكون 

 . معارضة جزئية يقتصر فيها الشاعر على معارضة جزء من القصيدة القدمية
تامة تتفق يف الشكل وختتلف من حيث املوضوع؛ مبعىن يف الشكل أما عن املعارضات الضمنية فهي غري   

اخلارجي يف الوزن والقافية حيدث االتفاق بينما يف املوضوع العام خيتلفان، وهذا النوع من املعارضات الشعرية غالبا 
يعتمد  ما جتد الشاعر للمعارضة ينطلق على سجيته دون أن جيعل ذلك يف حسبانه أن يف وضعية املعارضة، وهو

 .املوروث القدمي فتتداخل املعاين مع غريه من الشعراء الذين سبقوه أو من معاصريه
ومما جتدر اإلشارة إليه أن املوضوع وحبر القصيدة والروي ال يكفي حىت نثبت االحتذاء للقصيدة املعارِّضة 

أن القصيدة احملتذية أو »كالدكتور أمحد زنيّب يوضح هذه النقطة يف قوله  حسب ما رآه الكثري من الدارسون
املعارضة غالبا ما تصدر عن شاعرية وتتبىن يف أحيان كثرية موقفا خاصا ال يلتقي دوما مع منطلقات احملتذاة أو 

، وهذا احلكم ينفي عنها صفة التقليد 1«املعارضة وإن اتفقتا يف العناصر الثالثة املذكورة املوضوع والبحر والروي
 . ا يسمى بالشاعريةالسليب وأن املر يتعلق مب

عنصر اإلعجاب »وهذا ما وضحه الدكتور حممد مفتاح أثناء حديثه عن التناص واملقصدية؛ وال يزال  
، فرغم التأثر الذي 2«باعتباره تذوقا فنيا ختتلف درجاته من شاعر آلخر كان وال يزال حمركا أساسيا هلذه املعارضات

إهنا ليست كافية يف إثبات املعارضة ونفرتض جّو االلتقاء بني الّنصني ميكن أن نلمسه يف هاته العناصر املعروفة ف
ورمبا جتد أن املقصدية يف ذلك ختتلف فضال على مكونات بنائية تعمل على البناء الشعري، وهذا ما يالحظ يف 

الشرتاك يف املعارضات الشعرية مع غرض املديح النبوي، فرغم اشرتاك املوضوع ولكن لكّل شاعر طريقته وإن كان ا
 .الوزن والقافية ولكن البد من أن يبحث عن نفسه اإلبداعية اليت تنجو للجديد رغم اإلعجاب

 اجلزائري املديح النبوي يف الشعرية  اتاملعارضمناذج من . ج
وتزامحت مت توالت عّب السنون ويف خمتلف األماكن حبيث استفاد الشعراء  ظهرت القصائد يف حّب النيب

بعض وممن سبقهم يف جتربة املدح النبوي، وهذا خللق نظام معني خاص بالتجربة الشعرية اخلاصة من بعضهم ال
فيعارض بعض شعراء املديح النبوي قصائد امرئ القيس ليكتسبوا »باملديح النبوي الشريف هلا أصوهلا وتقنياهتا؛ 

                                                           
  .56، 51أمحد زنيّب، املعارضة الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية، ص.د -1
  .51املرجع نفسه، ص  -2
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، 1«...معناها إىل املديح النبوياملران على نظم الشعر األصيل، واتكأ بعضهم على قصائده فشطّروها صارفني 
وهنا تظهر مسألة تداول املعاين بني شعراء هذا النوع من الشعر وتقارهبا، وانتقاء اللفظ والقافية والوزن ويف املوضوع 

 .والشكل عموما، وهذا ما جيسد ظاهرة املعارضة الشعرية يف النصوص املدحية النبوية
ائد يف الزمن الذي تلى العصور السابقة لنجد الشاعر متأثرا مبن فإذا قمنا بعملية استطالعية هلاته القص

سبقوه من الشعراء أو مبن هم يف الفرتة نفسها خاصة مع تلك القصائد اليت وجدت رواجا كبريا يف التجربة املدحية 
شغلت الشعراء  وال خيفى علينا قصائد البوصريي اليت" الّبدة"النبوية اجلماعية؛ كما رأينا مع قصيدة كعب بن زهري 

 .وحماولة السري على هنجها
فكثري من »وهذا ما يدخل يف باب املعارضات الشعرية اليت كان هلا األثر الظاهر يف شعر املديح النبوي؛ 

قصائد املديح النبوي كانت معارضة لقصائد سابقة يف املدح النبوي وسواه، واملعارضة تتعدى يف تأثريها النظر إىل 
نظم الشاعر لقصيدته، بل إن الشاعر يضع القصيدة املعارضة أمامه، ويأخذ يف تتبعها بيتا بيتا قصيدة معينة عند 

، وهذا ال 2«منذ يدايتها وحىت هنايتها فيأخذ شكل القصيدة ووزهنا وقافيتها، وقد يأخذ بعض معانيها وعباراهتا
إقباال كبريا من شعراء املعارضة،  ينقص من القيمة الفنية للمعارضني من الشعراء؛ فقصيدة كعب بن زهري وجدت

رغم أن بداياهتا أو باألحرى مقدماهتا تؤكد تأثر شاعرها هو اآلخر مبن سبقوه يف املعاين والعبارات من الشعراء 
 .اجلاهلية
يوجد يف العديد من القصائد مبا يزيد مخس مئة قصيدة، على النحو الذي  ..." بانت سعاد: "ومطلع بردته 

، وحني تتأمل معاين وألفاظ بردة البوصريي ما نالته من إعجاب الشعراء جتد أنه  3بيعة بن مقرومكان مع الشاعر ر 
 :كان معجبا مبعاين وعبارات قصيدة ابن الفارض حىت يف الوزن والقاقية، ونبني ذلك من خالل بيته األول يف قوله

 
 

كظاهرة تناصية فنية جانبا أساسيا من »وهذا ما ساعد على ظهور املعارضات الشعرية اليت شكلت 
، 5«جوانب التعايش األديب الذي انبثق عن تفاعل الشعراء املغاربة مع غريهم من شعراء وأدباء املشرق واألندلس

راسات اخلاصة هباته الظاهرة يف وحناول كذلك يف إطار غياب الدوالنماذج كثرية يف ذلك سنأيت على ذكرها، 
األدب املغريب إال القليل منها أن نرجح أسباب االنتشار اليت رأيناها مع األندلس إىل املعارضات املغربية السيما 

 .اجلزائري منها حبكم التقارب املكاين  والظروف التارخيية بينهما
                                                           

  .114م، ص6011 -ه1416، (1)فاطمة عمراين، املدائح النبوية يف الشعر األندلسي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ط  -1
 -ه1412، (1)لبنان، ط -سوريا، دار الفكر املعاصر بريوت -حممود سامل حممد، املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي، دار الفكر دمشق.د -2

 .152م، ص1112
  .150، 152املرجع نفسه، ص -3
  .160، ص (د، ت)، (د،ط)ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، دارصادر، بريوت،  -4
  .05أمحد زنيّب، املعارضة الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية، ص.د -5

 4أم بارق الح يف الزوراء فالعلم ** هل نار ليلي بدت ليال بذي سلم
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عند شعراء املدح النبوي اجلزائري، ليقف على  والباحث يف أمر هاته الظاهرة يف املديح النبوي املغريب خاصة
النماذج الكثريات عند األندلسيني واملغاربة وذلك بسبب االحتكاك والتأثر والتأثري احلاصل مع شعراء املشرق، 

، وهذا كفيل وباألخص باألندلسيني يف كثري من األمور أن املغاربة قد تأثروا باملشارقةباحلقيقة التارخيية تصرح 
 كان بني شعراء املغرب  األدبية بل حضور هاته الظاهرةوحسب كاك بينهما، واألمر ال يتوقف عند املشارقة باالحت

يف بعض املصادر  وهذا ما اكتشفناه من بعض النماذج لشعراء املدح النبوي   ،متأثرين ببعضهم البعض أنفسهم
 .التارخيية واألدبية، وهذا على سبيل التمثيل ولغرض الدراسة

 ائيتان احل. 1
  :النص املعار ض

مولدية أيب زكرياء ابن خلدون اليت عارض هبا مولدية لسان الدين اخلطيب، وحبضرة السلطان أيب محو 
أن الفقيه  وأظن »موسى الزياين واحتفاله باملولد النبوي الشريف سنة مثان وسبعني وسبعمائة، ويصرح املّقري هبذا 

اإلنشاء بتلمسان احملروسة أيام السلطان أيب محو موسى بن يوسف الزياين  الكاتب أبا زكريا حيي بن خلدون كاتب
يف قصيدة بديعة له، ورفعها على السلطان  [حائية لسان الدين اخلطيب]رمحه هللا نسج على منوال هذه القصيدة 

التاريخ  أيب محو موسى الزياين يف مولد سنة مثان وسبعني وسبع مئة، وهذا ابن خلدون أخو ويل الدين صاحب
 :يقول وهو يقدم فيها مبقدمة طللية وغزلية 1«املشهور، ونص القصيدة

ْلف َعّْبة وافتض                 احِّ  ** ما على الصّب يف اهلوى من جناح  أن ي        رى حِّ
 حيكيف ُيصغ         ي إىل نصيحة ال ** وإذا م          ا احملّب عِّي              َل اصطب         ارا
 2آذنت عهَده الن                   وى ب           انتزاح ** ي              ا َرَعى هللا ب        احملصَّب رْبع                      ا

 :مث ينتقل إىل شوقه وحنينه ألهل الدار والدموع تنسكب من الفراق
    ع بالدم            وع الّسف           احذلك الرب    ** نسأل الدار باخلليط ونسق                  ي
 من أس        ى الزم وصب            ر م              زاح ** أيَّ شجو عانيت بع                  د نواها
 والصَّبَّا عن سقام جسمي املتاح ** فاسألوا الّبق عن خفوق فؤادي

 3ما له عن هوى الدُّمى من براح **     وقيا أهيل احلمى ن        داء مُش               
 :ويتحدث عن تقصريه، طالبا العفو واملغفرة يوم احلساب

 وط          را والشباب ض        ايف اجلن             اح ** ولي              ال قضيت لّله                   و في                       ها
 س احبا يف الغرام ذي            ل َم                       راحِّ  **         وى ذل           ول تص    ابراكب            ا يف اهل  

                                                           
عبد احلفيظ : إبراهيم األبياري، علق: طفى السقا، تحمص: يف أخبار عياض، ضبط شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، أزهار الرياض -1

 .610م، ص 1111 -ه1150، (د،ط)شليب، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر،
  .611، ص املصدر نفسه -2
  .239املصدر نفسه، ص  -3
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 1يغف           ر هللا زل         يت واجت                        راحي ** واخس             اري ي            وم القي         ام     ة إن مل 
اعة من خري املرسلني، ووسيلته حّب النيب صلى هللا عليه وسلم، فيدخل يف مدحه ووصفه وهنا يطلب الشف

 :مبا حباه هللا به ويليق مبقامه
 حّب خري ال         ورى الشفي          ع املاح ي ** مل أق          دم وسي         لة في                          ه إال

 أش          رف اخللق يف العال والّسم        اح **  املني دني          ا وأخ   رىسيّ             د الع      
 2س                  رّه بني غ                اية وافتت                            اح ** سي د الكون من مس             اء وأرض

حسبنا الصالة عليه للفوز، وهو يعيد طلب العفو  مذكرا الشعراء أهنم مهما وصلوا بوصفه واملدح، فإنه
 :واملغفرة

 ما عس      ى ت          دركون باألم          داح ** يا رواة القريض والشع      ر عج       زا
 ت            احوه     ي للف        وز آي               ة استف ** إمنا حسبن         ا الص            الة علي               ه
 3ع           ن ذن           وب جنيت       هّن قباح ** يا إهلي حب     ّق أمح                  د عف                    وا

ومبا أنه يف حضرة السلطان أيب محو موسى الزياين، فإنه بعد مدح سيد املرسلني ينتقل إىل حمه كونه صاحب 
 :على مدار الشهراملبادرة التحضري هلا 

 ذي املع           ايل املبين            تتة األوض             اح ** وأدم دول            ة اخلليف                ة م       وسى
 مظهر اللُّطف ذو التقى والّصالح ** مفخ        رة امللك مستق         ّر امل         زايا

 4ملجأ اخلائفني حب           ر السَّم                  اح  ** ل اجلور عدالناص          ر احلّق خ اذ
 :وبعد أبيات كلها جاءت يف مدح السلطان خيتم وهو يشيد بصنيعه على اجملتمع وعلى األمة مجعاء بقوله

 5لصباحواهتدى الناس يف الّدجى وا ** وبك               م زينت مس              اء املع        ايل
هذا ما جاء يف قصيدة أيب زكريا بن خلدون واليت قد أثبتت املصادر التارخيية أهنا معارِّضة حلائية لسان 
الدين اخلطيب، وابن عمار يف رحلته يصرح بذلك مستعمال كلمة عارض ما جيعلنا نصنفها ضمن املعارضات 

يب محو رمحهما هللا تعاىل وقد أنشدها بتمامها وهي طويلة اسرتسل فيها يف مدح السلطان أ »الشعرية فيقول عنها 
الشيخ أبو العباس سيدي أمحد بن حممد املقري رمحه هللا يف أزهار الرياض وقال أنه عارض هبا ميالدية إلمام البلغاء 

، وسنحاول البحث يف هاته 6«ذي الوزرتني لسان ابن اخلطيب رفعها يف بعض املوالد لسلطانه أيب عبد هللا املخلوع

                                                           
  .240املصدر نفسه، ص  -1
  .240عياض، ص  يف أخبار شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، أزهار الرياض -2
  .241املصدر نفسه، ص  -3
  .241يف أخبار عياض ، ص  شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، أزهار الرياض -4

- 
 .646املصدر نفسه، ص 5
  .150صبن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، أبو العباس سيدي أمحد  -6
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لقصيدة حىت نتبني تأثر الشاعر به واإلعجاب بأبياته، ونتبني كّل ما مييز املعارضات الشعرية وحىت النوع الذي ا
 .  ميكن أن تصنف فيه حسب النصني

 
 : النص املعار ض

، مولدية نظمها يف ميالد النيب صلى هللا عليه وسلم سنة أربعة ندلسي لسان الدين اخلطيبللشاعر األ
، مادحا خمدومه أبا عبد هللا املخلوع، وما يالحظ على هذا النص أنه رغم ورودها يف كذا مصدر وستني وسبعمئة

 :إال أهنا مل تذكر كاملة تامة حىت يف الديوان؛ حيث يقول فيها مستدال باملقدمة الطللية والغزلية
 احأن يُ     رى طائ           را بغري جن          ** ما على القلب بعدكم من جناح 

  ّب بأنفاسكم نسيم الصب  اح ** وعل         ى الش وق أن ُيش       ّب إذا ه    
 1والّلي         ايل تلني بع     د اجلم      اح ** جي         رة احل        ّي واحل       ديث شج   ون

 نقاط التقاطع بينهما وجتسد عالمات املعارضة الشعرية -
 : املوضوع -أ
يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم، ولكن ظروف اإللقاء ختتلف رغم االشرتاك يف  النصني مولديتانن كال إ
؛ فالنص املعاَرض للسان الدين اخلطيب قيل يف حضرة أيب عبد هللا املخلوع يف سنة (املولد النبوي الشريف) املناسبة

ن يف حضرة السلطان أيب محو موسى الزياين، يف بالد األندلس، وأما ابن زكريا حيىي بن خلدون فإنه كا( ه744)
ما يؤكد معارضة الثاين لألول؛ فأمر التواريخ والسنوات توضح أسبقية من تأخر النصني ( ه778)وذلك سنة 

املعارضني، ومن تثبت له خاصية املعارضة، وخاصية الزمن مهمة حىت نتبني أي النصني أسبق وأيهما تأثر 
 .وأعجب

بناء القصيدة املولدية واخلصائص اليت متيزها من التقدمي مث مدح الرسول صلى هللا عليه الواضح أهنما انتهجا 
، وكذلك يف مدح الرسول مادام األمر (املقدمة الطللية والغزلية)وسلم مث مدح السلطان، وإذا اتفقتا يف التقدمي 

لطان؛ فلسان الدين اخلطيب مدح أبا متعلقا مبناسبة االحتفال باملولد النبوي الشريف، فإن االختالف يف مدح الس
عبدهلل، وحيىي بن خلدون مدح أبا محو الزياين، هنا نقاط التقاطع اليت تّبز يف جزئية التأثر باملوضوع، ومل يكن 

 .مطابقا على التمام
أضف أنه ما يؤكد التقاطع بينهما يف انتقاء اللفظ ومعاين املوضوعات يف كال النصيني؛ فسان يف البداية 

 ".ما على الصّب يف اهلوى من جناح:"وزكريا بن خلدون يقول" ما على القلب بعدكم من جناح:" هل ويقوليست
 : الوزن والقافية -ب

                                                           
إحسان عباس، دار صادر بريوت، : ، تح(2)، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، مجالتلمساينشهاب الدين أمحد بن حممد املقري  -1

  .501، ص (د،ط)م، 1120 -ه1100
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فاعالتن مستفعلن )ملا تعاجل النصني معاجلة عروضية جتد أن كليهما ينتميان لبحر واحد وهو اخلفيف
ثر الشاعر يف املوسيقى اخلارجية للمولدية؛ فقد تبني العلل، ما يّبز تأو وإنك لتكتشف أمر الزحافات ، (فاعالتن

إذ وردت  ؛، وهذا ما يثبت احملاكاة والتقليد(متْفعلن)الزحاف الطارئ على تفعيلة مستفعلن وهو زحاف اخلنب
   .خمبونة يف النصني

مث نذهب لنتأكد أكثر يف التحليل العروضي إىل القافية وحرف الروي لنجد حرف الروي نفسه، وهو 
كلمة )، أما مع زكريا بن خلدون ففي (كلمة جناح)1/1/ -ناح: ، أما القافية فتتمثل عند لسان الدين يف(احلاء)

، واملقطع الصويت العروضي الذي يعّب عن القافية جاء سيا وقد تكرر مع الشاعر 1/1/ -ضاح: مثال( افتضاح
 .املعارِّض

ختالف يف السلطان املمدوح، وذكرنا سابقا ومن خالل ما سلف أن مستوى املعارضة هنا صريح رغم اال
أن االتفاق يف املوضوع ولو على اجلزئية ويف الوزن والقافية وحىت حرف الروي فهذا ما جيعلنا نصنف هاته املعارضة 

 .  ضمن املعارضات الشعرية الصرحية التامة
 املسدستان وترداد الصالة والتسليم: ثانيا  

 يالتسديس العطار : النص املعار ض
هذا التسديس الذي وجدته يف كتاب  من ذلكو »يقول صاحب النفح املّقري بشأن هاته املسدسة العطارية 

للشيخ اإلمام أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر العطار " درر الدرر"
، ومن هنا يتضح لنا الشكل يف النص املعارِّض 1«ائراجلزائري من جزائر مزغنة بين مزغنة، وهي املشهورة اآلن باجلز 

 . وهو التسديس يف إطار التشطري مع املوضوع يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم
حيث يفصح عن مقصده، وهو يورد هذا " من ذلك"دعونا نكتشف أمر املعارضة من خالل قول املقري 
منه لرصد ما ميكن من مناذج املدحة النبوية يف شكل  النص املدحي يف هذا املوضع عنده من الكتاب يف حماولة

املخمسات "بعد أن رصد يف باب قبله أمساه ب   " املسدسات يف مدح الرسول"املسدسات، وهذا يف باب أمساه ب   
، وقد توصل إىل أن معظمها إن مل نقل كّلها أهنا تتشارك يف الشكل "من املدائح النبوية البن جنان وغريه

الوزن والتقفية واملعاين وانتقاء اللفظ، وما يؤكد ذلك صيغة التصلية على الرسول صلى هللا عليه وسلم واملضمون و 
 .وإن اختلف بعضها يف الشكل بالنسبة للتسديس أو التخميس" صلو عليه وسلمو تسليما" يف عبارة
ي واملعىن، ألن بعضا أن املراد مجع ما وفقت عليه يف البحر والرو  »فيذكر أن من بني مقاصد هذا اجلمع 

من العلماء ذكر يل انه مل يطلع إال على قصيدة ابن اجلنان فأحببت أن أتعرض لتعريفه هبذا العدد وإعالمه على 
أن القصد األعظم ماهو إال التلذذ بذكر أمداح املصطفى صلى هللا عليه وسلم خصوصا املقتبس فيها قوله 

ه الصيغة كانت كفيلة بالربط بني العديد من النصوص املدحية النبوية، ، هات2«﴾صّلوا عليه وسّلموا تسليما﴿:تعاىل
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وهبذا حققت بعضا من مظاهر املعارضات الشعرية، وسنوضح ذلك من خالل النماذج والنصوص اليت عّّبت عن 
 . ذلك

 
لكن  والواضح أن املّقري وإن مل تكن له نّية التحدث يف ظاهرة املعارضة وحىت أنه مل يصرح هبا كمصطلح،

 :وردت معه كلمات تدل على ذلك، وقبل أن نفصل أكثر نأيت بنص العطار، وهو يقول يف مدح املصطفى
 املصطف      ى حبل    ى الكم     ال حي          أّل  ** أن          وار أمح               د حسن ها يت     ألأل 
 ن           ه مقّس           م وجم                    زأالن           ور م ** الشمس ختجل وهو منها أض     وأ 
 1صّلوا علي        ه وسّلم               وا تسليما ** قد زان ذاك الن             ور إب                راهيما

  مرة ويف كل مقطوعة تكررت صيغة  14فاملالحظ من خالل هاته املقطوعة التسديسية أوال أهنا تكررت 
مرة، وتعتّب الزمة ترتدد على مدار هاته املقطوعات، وهي  14مبعىن أهنا تكررت " صلوا عليه وسلموا تسليما"

 َوَماَلئَِّكَتهُ  اَللََّ  إِّنَّ ﴿:تتكرر يوميا، واملسلم مطالب بالتصلية والتسليم على الرسول صلى هللا عليه وسلم، قال تعاىل
ِّّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  ، وهذا ما خّول هذا التقارب بني النصوص 2﴾َتْسلِّيم ا َوَسلُِّّموا َعَلْيهِّ  َصلُّوا آَمُنوا الَّذِّينَ  اأَي ُّهَ  يَا النَّيبِّ
 .املدحية

هذا التكرار تقليد سار عليه شعراء كثر يف خممساهتم ومسدساهتم والشعر املشطر عموما، فكان عند شعراء 
باألخص، وهو راجع لذاك االحتكاك الثقايف بينهم،  املشارقة وشعراء األندلس وشعراء املغرب وشعراء اجلزائر

والتأثري والتأثر احلاصل على مستويات عّدة ما حتدثنا فيه سابقا، واملّقري يؤكد هاته احلقيقة من خالل جتربته يف 
، فيعتب بذلك 3«باملغرب يف جمالس التدريس [قصيدة ابن اجلنان]وكثري ما كنت أنشد هذه القصيدة»التدريس 

لنص أندلسي، وهذا طبعا يعزز دائرة اإلعجاب والتأثري بني الشعراء، ما جيعلنا نتساءل عن النص األقرب ناقال 
الذي تقاطع معه الشاعر أبو بكر العطار اجلزائري يف مدحته، ونكتشف النص املعاَرض، وقد يكون املّقري احد 

 .ىل املغريبأسباب انتقال هاته املخمسة لشاعر أندلسي كبري يف املديح النبوي إ
 : النص املعار ض

 :تقاطع النص العطاري مع املخمسات يف املديح النبوي -أ
املالحظ يف تسديس أيب بكر العطار اجلزائري أنه حيمل يف ذات الوقت صفة النص املعاَرض والنص  

ري يف نفحه املعارِّض على أساس أنه تأثر بنصوص مدحية يف حني أّن هناك من تأثر به، وهذا على حّد قول املق
وقد توارد يف بعض هذا التسديس مع بعض »وحبسب إفادته؛ فكون تسديس العطار معاَرضا يظهر حني قوله 

حسبما يعرفه املتأمل والذي يف ظين أّن صاحب " يا أمة اهلادي املبارك أمحد:" بيوت القصيدة السابقة اليت أوهلا 
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، وكلمة التوارد هاته تعّب عن 1«منه وهللا سبحانه أعلميا أمة اهلادي متأخر عن ابن العطار؛ فهو الذي اخذ "
 :التأثر واإلعجاب هبذا النص الذي يقول فيه صاحبه

 صل         وا على البدر املنري الزاهر
 صلوا على املسك الفتيق العاطر
 صلوا على الغصن البهي الناضر

 2صلوا عليه وسلموا تسليما ** ماوتنعموا بصالتكم تنعي    
إال بقوله ومنها قول بعض فضالء املغاربة " يا أمة اهلادي"يصرح املقري باسم صاحب هذا التخميس  ومل

رمحه هللا، وحسبما ورد من نصوص أّن  ختميس هذا األخري يُظهر تأثره بابن اجلنان يف ختميسه وليس وحده فقط 
بأس أن نورد هنا ما حضر من وال»بل هناك شعراء كثر كما وظفوا التخميس يف مدحهم للنيب متأثرين به 

التخميسات املوافقة لتخميس ابن اجلنان املذكور السابق أوال يف البحر والروي واملنحى الذي ال يضل قاصده، 
أمثال أيب اإلسحاق إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي وأيب العباس  3«وكيف ال وهو مدح اجلناب الرفيع العظيم النبوي

غريب واإلمام العامل الشهري األديب مالك بن املرحل املالقي مث السبيت والفقيه بن أمحد بن حممد بن العباس امل
 .الكاتب األديب أيب العباس أمحد بن القاسم اإلشبيلي املعروف بابن القصري، وقد أوردها املّقري يف النفح

و من تأثر بأيب بكر ولكّن املالحظ هنا أن من بني كّل هؤالء الشعراء رأى املّقري أن هذا الشاعر املغريب ه
العطار، ويتضح حني قوله أنه متأخر عليه، والواضح هنا أنه آخذ عليه اللفظ والعبارات واملعاين، دون أن ننسى 

 :حبر القصيدة، وسنورد يف جدول أمثلة على ذلك تؤكد أمر التأثر هذا على سبيل التمثيل ال احلصر
 الشاعر املغريب املتأثر به اجلزائري نص العطار

 صلوا على البدر املنري الزاهر صلوا على البدر املنري الزاهر
 صلوا على الغصن البهي الناضر صلوا على املسك الفتيق العاطر

 صلوا على من بالنبوة زيّنا صلوا على من بالنبوة ينفذ
  

فة إىل وفعال حني ترجع للنصني فإن معان كثريات تتعاود وصيغ تكررت بل وجتد الشطر ككل يعاد باإلضا
، وكانت امليم هي (4×مستفعلن) الكلمات، فضال عن اجلانب املوسيقي الذي يوضح أهنما وظفا حبر الرجز

 .احلرف األخري يف الشطر اخلامس، ويف الشطر السادس مع العطار
ونظن أننا قد أكدنا وجهة نظر املّقري يف أن مسألة املعارضة الشعرية بني النصيني، وحىت نقتنع أكثر فال  

بد من الرجوع إىل تاريخ امليالد والوفاة ولكن ما مينع أن املّقري مل يعط اسم صاحب النص املعارِّض وهو مغريب، 
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وهذا أيضا ما يبني أن ابن العطار من املتأثرين األولني البن جنا سواء أكان بشكل مباشر لنصه أو عن طريق نص 
لعطار تأثر بتخميس أيب العباس بن مجال الدين ألنه أقدم أقرب، وهو األمر الذي صرّح به املّقري وهو يبني أن ا

 .منه
وهو األمر ذو األمهية يف هاته اجلزئية أن يكون التسديس يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر 

، العطار اجلزائري هو النص املعارِّض كنموذج يعّب عن ظاهرة املعارضات الشعرية يف املديح النبوي اجلزائري القدمي
توارد أيضا يف عدة أبيات »وفعال فإنه يوجد ما يعزز هاته احلقيقة يف قوله دائما مع النفح عن تسديس العطار أنه 

، ومها على منوال واحد "هللا زاد حممد تعظيما"مع ختميس الكاتب أيب العّباس ابن مجال الدين املتقدم ذكره، وأوله 
ين أقدم من ابن العطار تارخييا فيحتمل أن يكون أمّل بكالم غري أن ذلك ختميس وهذا تسديس، وابن مجال الد

   .1«ابن مجال الدين أو ذاك من توارد اخلواطر
 فكالمه مهم يصّب مغزاه يف ما جيسد حقيقة املعارضات الشعرية فذكره أن الشاعر أبا بكر العطار تواردت 

من جهة أخراة ويبقى االختالف يف  كاره مع أيب العباس من جهة، وأيضا قوله أهنما على منوال واحدفأ
اجلانب الشكلي ليجعله حيتمل أّن ابن العطار أملّ مبا نظمه ابن مجال الدين وتأثر به، وال ننسى أن هذا األخري قد 
تأثر بابن اجلنان، وهذا ما أكّد أقدميته تارخييا على ابن العطار أو هو عبارة عن توارد خواطر، وهذا ما ميكن 

ا للسمات املشرتكة يف مواضيع غرض املديح النبوي الشريف حيث تبقى الطريقة لكل شاعر حدوثه أيضا نظر 
وأسلوبه يف العرض، وحىت يف طريقة العرض اشرتكوا السيما تقدمي األبيات وترتيبها حسب احلروف املعجمية وهذا 

 .ما لوحظ يف جل املخمسات
لدين الوجود هلا يف املصدر مع أنه مّثل هبا على ولكن الغريب يف األمر أن ختميس أيب العباس ابن مجال ا 

اعتبار أن ابن العطار اجلزائري قد تأثر هبا بغض النظر على املخمسات األخرى اليت حتتاج إىل أن نتأكد من أن 
ابن العطار قد تأثر هبم، وبغض النظر عن كل هذا؛ فاملطّلع على هاته املخمسات لتجدها تتقاطع يف صيغة 

فضال على الصيغ املكررة واملعين واأللفاظ والوزن والتقفية، وطريقة  (التناص االقتباسي)آلية التناص التصلية، ويف 
 .عرض األبيات حسب احلروف املعجمية واملختلف يف مسألة الشكل أهنا خممسة وابن العطار عنده تسديس

 :يف املديح النبويسدسات اري مع املتقاطع النص العطّ  -ب  
ّقري باب املسدسات من املدائح النبوية وأتى على ذكر مسدستني لعالء الدين حممد بن يف نفحه أضاف امل

عفيف الدين اإلجيي احلسين الصفوي الزينيب؛ فيقول يف أوهلما وهو يرتبها على حروف املعجم ملتزما احلرف يف 
 :   أول األشطار األربعة وآخرها

 أوض        ى وضيء ن            وره يت                ألأل **              رأ هللا أمح         د أمح          دا إذ يب      
 أك             وانه ل               واله مل تكن تنشأ ** أن           واره ك ل الع             امل مت                      أل 
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 1وا علي        ه وسّلم               وا تسليماصلّ  ** إن كنت            م أنق   دمت ل     ه تسليما
 
 

 :يقول فيهديس الثاين فسأما عن الت
 أعل           ن بلمعت               ه الع              وامل متأل ** أحس   ن بطلعة أمحد هي أضوأ 
        ني ب         آيات ل                              ه فتن         بأأب        ** أزي                  نت به مل             ا أتى يت       ألأل 
 2صّلوا علي        ه وسّلم               وا تسليما ** هللا ق                   ّدمه هب         ا تق           دمي            ا

والشكل مبا فيه الوزن والتقفية وحبر النص  يف مدح املصطفى املختار والتأثري مشرتك ال من حيث املوضوع
بالنسبة للخصائص والسمات الفنية واملوسيقية لتسديس العطار، ولكن ما  التناص كما شرحنا من قبل آليةوحىت 

ينضاف إىل نصه تسديس آخر تشرتك فيه كل العناصر السابقة وخيتلف يف تغيري الشاعر لصيغة التصلية املكّررة 
 بُْكرَة   َوَسبُِّّحوهُ  َكثِّري ا ذِّْكر ا اَللََّ  اذُْكُروا آَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َُّها يا ﴿:من القرآن، وهي يف قوله تعاىل بصيغة أخرى مقتبسة

يال  :، وهنا تنزاح العملية التناصية قليال؛ ألنه ال ينطبق حّد التمام، وهذا يف قوله3﴾َوَأصِّ
 أربت حماسن                 ه على األن                   وار ** ر ن              ور النيب املصطفى املخت           ا

 ن        ور ينج            يت من عذاب الن      ار ** مرآه خيجل هبج              ة األقم                 ار 
 4       رة وأصي                الصل        وا عليه بك       ** قد زان ذاك الن             ور إمساعي            ال

 موشحتان يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم. 3  
  :النص املعار ض

، وقبل أن يوردها ابن عمار يف رحلته "نلت املرام"موشحة أيب العباس سيدي أمحد املاجناليت بعنوان  هي
جملي هذه احللبة ومقدم اجلماعة وناثل و  »ذكر أن الشاعر وهو يتحدث عن املديح النبوي اجلزائري يف القدمي أن

اجلعبة وإمام الصناعة وركاب صعاهبا ومذللها ومسبل شعاهبا ومسهلها عاشق اجلناب احملمدي ومادحه بال معارض 
 :، وحىت نتبني من الشاعر الذي عارضه يف موشحته نأيت بأبيات منها5«ومثلث طريقيت البوصريي وابن الفارض

 واقْ                                        ر الّس                                            الم ق         ف ل             ي بتلك الّدي             ار لقط                    ارب    اهلل ح       ادي ا
 كي                                            ف ي                                            الم              ديواذكر صب                      ابة وج  سلّ                       م على عرب جند
 6                         ع املق                                                   امم                   ش                               وقا لتلك الرب                     وع من بادرت              ه الّدم                      وع
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 :ص املعار ضالنّ  

والنص املعارِّض هو موشحة من موشحات الشاعر أيب عبد هللا حممد ابن حممد الشهري بابن علي الذي 
جاء مصليا خلفه علم األعالم الالعب لسانه بأطراف  مث »تأثر باملاجناليت أمّيا تأثر، وابن عمار يف رحلته عنه يقول

الكالم سحبان البالغة وقس البالغة ومالك أزمة املعاين ومصرف الرياعة فارس األدب املفرد وحامي ذماره وحارس 
 :ويقول فيه" هاج الغرام"، وقد مسّاه ب   1«روضه األنق ومطلع مشوسه وأقماره

 ح       يث الك                          رام ع                 رج ب                       ذاك امل                  زار                 ارب    اهلل ط           اوي القف    
                     ّر الغ                       رامح وابرد ب                     ذاك الوص                ال ع        رج برب         ع املع                             ال

 ل                ه التئ                                ام أن مش           له ب                                   احلبيب حسب املشوق الكئيب
 2هل               ا ان    ض                   رام ي الف                ؤاد مج                           اروف       ن                   أت علين          ا الدي         ار

والواضح من خالل النصني أن ابن علي قد جارى املاجناليت يف موشحته وهو خياطب حادي الركب وهي 
 . على غرارها

 :نقاط التقاطع بني املوشحتني  -
 املوضوع -أ

وهو املديح النبوي وكم هائل من مشاعر الشوق واحلنني حيمالن للحادي وطاوي القفار  وع واحداملوض
ألرض احلجاز وتلك الديار، ويبدو أن ابن علي قد جارى املاجنالين يف كل عناصر تركيب بناء النص من البداية 

 .   ت على أغلب الظنإىل النهاية، والغريب أنه حىت يف الشكل الذي تبدو عليه القصيدة وهو التثلي
 :الوزن والقافيةالشكل  -ب

أهنا مشطرة يف شكل التثليت والتقفية منتهية حبرف امليم، أم  كما رأينا ان ابن على وما جاء يف موشحته
 عن الوزن فهي من حبر 

 الالميتان : رابعا
 :ضص املعار  النّ  

ي على الميته يف مدح النيب صلى هللا هو العنوان  الذي أطلقه البوصري " ذخر املعاد يف وزن بانت سعاد"
عليه وسلم، عنوان خيّبنا خباصية اإلعجاب والتأثري والتأثر، وهذا ما جيعلها تصنف يف باب املعارضات الشعرية؛ 
وملا نتحدث عن هذا النوع من الشعر مع البوصريي فإن معظم قصائده وجدث رواجا كبريا مع شعراء عصره وحىت 

                                                           
  .15أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص -1
  . 15املصدر نفسه، ص -2
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تلت، خاصة شعراء النهضة احلديثة، وباملقابل فإنه بدوره قد تأثر مبن سبقوه يف مدح  مع شعراء العصور اليت
 .احلبيب صلى هللا عليه وسلم وهذا قبل أن يُتأثر به

جاءت على وزن قصيدة شاعر من شعراء النيب يف العهد اإلسالمي، " ذخر املعاد"فهو يصرح بأن الميته  
بالّبدة، وهذا يعىن أن البوصريي عارض بردة كعب، وهو األمر واضح يف وهو الشاعر كعب بن زهري وما اشتهر به 

املوضوع والوزن والقافية وحىت حرف الروي، وال داعي أن نؤكد على الوزن ألنه كما ذكرنا أنه يصرح به يف العنوان 
 :   أن سار على هنج كعب يف الوزن، وهو يقول فيها

 ما قّدمت مسؤول وأنت عن كل ** إىل مىت أنت باللذات مشغول 
 وعقد عزمك بالتسويف حملول ** يف كل يوم ترّجي أن تتوب غدا 
 1يوما نشاط وعّما ساء تكسيل ** أما يرى لك فيما سّر من عمل

 1/1:/فالقصيدة يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم، حبرها من البسيط والروي الالم والقافية
 :النص املعار ض 

على أحد مدى الشهرة اليت لقيتها بردة كعب بن زهري، وكذا التأثر هبا ال خيفى  "بانت سعاد" 
واإلعجاب مبضامينها وطريقة عرضها، فضال على الظروف اليت دفعت لنظمها وأبياهتا تكتب يف 
حضرته وحضوره، وهناك ما يقال من الكالم ملا تصنف يف شعر املعارضات الشعرية، وهي يف سبعة 

  :   التقاليد اليت عرفتها القصيدة العربية يف اجلاهلية، يقول فيهاومخسني بيتا، كتبها على 
 متيّ              م إث    رها مل جُيز مكب                  ول ** ول        بانت سعاد فقليب اليوم متب

 إال أغّن غضيض الطرغ مكحول ** وا      وما سعاد غداة البني إذ رحل
 2 ال تشتكي قِّص       ر منها وال طول ** رة                       هيف  اء مقبلة عجزاء مدب 

وتعتّب هاته النماذج للمعاضات النبوية اجلزائرية كأمثلة تعّّب عن الكثري من صورها يف املديح النبوية الذي 
وصيتها اليت تبدي حيتاج التنقيب عنه يف املصادر التارخيية اليت عنيت باألدب اجلزائري وتارخيه، وما ميّيزها خص

 تفردها بتجربتها الفنية وما حييط هبا من مالبسات اقتضتها البيئة اليت خرجت منها
فالشاعر اجلزائر وهو يبدي إعجابه يف معارضته النبوية لنص شعر آخر فإنه يثبت يف نصه النبوي  

رق حبكم قرهبم للحرم واملقام خصوصية البعد والنأي وبعد املسافة، وهذا طبعا ما ال جنده عند الشعراء يف املش
احملمدي، ويثبت كذلك مشاعر االشتياق واحلنني لتلك األرض؛ فيكثر من ألفاظ البعد والشوق وذكر املغرب  
كداللة على طول املسافة، فيستجلب املعاين واأللفاظ ويناصها وفق سياق جتربته اخلاصة متحايال فنيا بإعماله 

 . للخاصية التناص

                                                           
  .115، ص (د،ت)، (د،ط)لبنان، -ي، دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر، بريوت، ديوان البوصري عمر الطّباع. د -1
  .123ص ه، 1461 -م6000، (1)بريوت، ط -درويش اجلويدي، ديوان كعب بن زهري، املكتبة العصرية، صيدا. د  -2
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 يف املعارضات النبوية اجلزائرية التناص: ثانيا
 خاصية التناص وعالقتها باملعارضات الشعرية -1

من األدوات الفنية اليت انطلقت منه املعارضات الشعرية ظاهرة التناص، وقد عّّبت من خالهلا عن الطموح 
لنص املعاَرض اإلبداعي إىل اجلديد يف نظم نص شعري معارِّض يتمتع بسياق جتربته اجلديدة يف ظل إعجابه با

والتأثر به والسري على منواله، وهذا ما جيسد تلك العالقة بينهما ومدى حاجة املعارضة الشعرية إلعماهلا يف 
 .جتربتها الفنية والتخطي معها حدود املباشرة والسطحية

قدمي ويف ولذلك اعتّب التناص من التقنيات الفنية اليت وجدت االهتمام الكيب والواسع يف الوسط النقدي ال 
الدراسات احلديثة، ودليل هاته العالقة بينه وبني املعارضات الشعرية إمنا يكمن يف تلك التلميحات اليت هي مبثوتة 
يف املصادر النقدية القدمية على اختالفها يف حديثهم عن مسألة تداول املعاين، وكلما ذكرت املعارضات وما يعلق 

 .لتناص ووظيفته الفنيةهبا كانت هنا إشارات تعّّب عن مفهوم ا
وحىت يف املعىن الذي عرف به من خالل مهامه التناصية يف النص، فإن هناك تلمحات لغوية تعّّب عن   

، يقال نص احلديث إىل فالن أي رفعه، ...فالّنص رفعك للشيء»ذلك من خالل اجلذر اللغوي اخلاص به؛ 
، يَ ُنصُّهم أي يستخرج رأيهم ...ني على شيء ماالتعي: ، والّنص...ونّص املتاع نّصا جعل بعضه على بعض

، وكل هاته املعاين اليت وردت يف لسان العرب من معىن الرفع، ومعىن وضع 1«حرّكه: ، ونصَّ الشيء...ويظهره
الشيء فوق بعضه البعض، ومعىن التعيني، ومعىن استخراج الرأي وإظهاره، ومعىن التحريك، كّلها معاين بشكل أو 

 .   يف مفاهيمه االصطالحيةبآخر هلا نظري
 Intertextualitéالتناص صطلحمب توقد تعّددت تلك املفاهيم نظرا لألمهية النقدية احلديثة اليت عني

ويكون هذا ... جمموعة من العالقات أو الروابط بني نص أديب ونص آخر أو جمموعة من النصوص»الذي يعتّب 
، ولذلك حيدث على مستوى نصني أو 2«لقارئ املختص خصوصاالتداخل الّنصي حسب عملية مقاربة يقوم هبا ا

، وهي عالقة تداخلية وتفاعلية وحوار، 3«العالقة بني نصني أو أكثر» أكثر، وقد أمجع الدارسون النقاد على أنه
أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى أو »؛  Intertext وتوظيفه يف النص يؤثر يف طريقة قراءة النص املتناص

                                                           
  .120، 122، ص (نصص)، مادة (14)ابن منظور لسان العرب، ج -1

2 - Le petit Larousse illustré, Les édition Françaises, (1991), p:532. 
 .42، ص6001، (1)لوجنمان، ط -عريب، الشركة املصرية العاملية للنشر -حممد عنايب، املصطلحات األدبية احلديثة دراسة ومعجم إجنليزي. د -3
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جمموعة العالقات الصرحية أو »؛ حبيث حيدث التناص على مستوى البنية النصية للّنص الثاين، فتتشكل 1«أصداؤها
 ، 3«جمموعة األجزاء املستشهد هبا يف مدونة ما»، ولذلك يعتّب 2«...الضمنية اليت تربط نصا ما بنصوص أخرى

يت مصطلح النصني الذي حيدث وكان املبدع يستشهد يف نصه بنصوص غريه سبقته، وقد وّضح جريار جين
، والثاين وهو الّنص املتأثر Hypotextبينهما حوار وتفاعل أثناء عملية التناص؛ فالنص األول وهو النص املؤثر 

Hypertext وتارة يتم بصورة ال ... عملية لسانية تواصلية بعدية، تارة حيصل بصورة شعورية»، ولذلك هو
نصني أو أكثر، فيحدث بينهما عالقة حتاور وتفاعل تتمثل فيما رأته النظرة ، وهاته العملية حتدث بني 4«شعورية

اللغوية بعملية التعيني واالستخراج مث التحريك والرفع مث الوضع واالستنبات بطريقة حتتاج إىل ذكاء فين حسب 
 .مقتضيات سياق حتربة النص املتأثر

      
 
 
 
 
 
 
 

توى النصني أو اكثر فإهنا تستدعي معىن املشاركة على مستوى ومبا أن هاته الظاهر النقدية حتدث على مس
الثنائيات أو أكثر، وهذا ما يطبع طبيعة املعارضات الشعرية، من منطلق أهنا تقنية لصيقة مبميزات التناص، 

ملعارضة وإعماهلا إياها أمر ال مناص منه، ولذلك ينّبه الدكتور عبد اجلليل مرتاض أهنا ليست ضربا من احملاكاة وال ا
وحىت املطارحات وال السرقات األدبية مؤكدا على أنه عملية تواصلية حتدث بعد التأثر، وهذا ما يفصل بينها وبني 

 .    املعارضة الشعرية؛ ألهنا تقنية يستخدمها الشاعر ليخرج من خالهلا إبداعه يف التعامل مع النص املعاَرض
 
 
 
 

                                                           
  .42املصدر نفسه، ص  -1
-ه1460، (1)حممد حيياتن، دار العربية للعلوم، ناشرون، منشورات االختالف، ط: ردومينيك مانغونو، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، ت -2

   22م، 6000
  . 22دومينيك مانغونو، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، ص  -3
  .5، ص 6011، (د،ط)عبد اجلليل مرتاض، التناص، ديوان املطبوعات اجلمامعية،  -4

 النص املؤثر
Hypotext 

الّنص املتأثر 
Hypertext 

 التعيني واالستخراج: أوال
 التحريك والرفع: ثانيا
 الوضع والتمازج: ثالثا

ة تداخل وحوار عالق
 وتفاعل بني النصيني

 التفاعل الّنصي

 النص املؤثر
 

 الّنص املتأثر 

 العالقة بني التناص واملعارضة الشعرية

 التناص
 

 تقنية فنية
 

 املعارضة الشعرية
 

 فن شعري
 

 النص املعار ض
 

 النص املعار ض
 

تستخدمه املعارضة 
 كوسيلة للتفاعل 

 بني النصوص
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مرتاض يف توضيح صورة التناص على أهنا سرقات أدبية، وأن املعارضات وقد فّصل الدكتور عبد املالك 
، وارتباط الشعرية من ديدهنا، ويتضح، وما جيعل األمر مطمئنا أن املعارضات الشعرية هلا عالقة وثيقة بالتناص

ها السرقات األسس اجلمالية والتناصية اليت قامت علي وقد استفسر حول، ذلك باجلانب اإلجيايب للسرقات األدبية
أن هناك جهودا نقدية عربية قدمية عّّبت عن نظرية  مقرا األدبية  وكيف أهنا تعتّب بالنسبة له معادال اصطالحيا

 .1رقات األدبيةقدية اليت عنيت باملعارضات الشعرية والسّ وصور التداخل الّنصي يف قضاياها النّ  التناص
طلح السرقات األدبية وقد عّبوا عن ذلك، حني يأخذ فلقد ألبس الّنقاد العرب القدامى التناص ثوب مص

األديب من غريه األفكار واأللفاظ عن قصد أو دون قصد منه، وقد عارضوا فكرة السرقات األدبية يف إطار توارد 
املعاين وتداوهلا وهذا الكالم يعىن أهنم كانوا يتحدثون عن التناص، وسنفرد هلاته اآلراء حديثا نظرا لعالقته 

تكشف عن ذلكم التداخل النصي أو التعالق الشعري الذي يعرتي »ارضات الشعرية؛ ألن يف حقيقة أمرها باملع
، 2«إبداع شاعر بعينه نتيجة ملا حفظه أو قرأه من شعر غريه سواء على املستوى األلفاظ أو على مستوى املعاين

 . درجة التجلي واإلخفاءوتبقى املعارضة الشعرية درجة من درجات السرقة األدبية، والفارق يف 
فلم حيفظوا إال ما َعلِّق »فاجلاحظ يف حديثه عن قضية املعاين واللفظ وشفاهة العرب أشار للتناص يف قوله 

، فهذا احلفظ كفيل 3«...بقلوهبم والتحم بصدورهم واّتصل بعقلهم من غري تكلف وال قصد وال حتفظ وال طلب
وإن »وتأثر يدفعان إىل الّتعلق وااللتحام واالتصال بكالم اآلخرين بإعادة املعاين خاصة إذا كان هناك إعجاب 

الذي يتكلم أو يكتب مما علِّق بقلبه من كالم اآلخرين والتَحم بصدره من أقوال النقل تكلفا باحلفظ واحملاكاة هلو 
تداول املعاين  ، وهذا ما يدل على خاصية التناص، وأنه رغم الّسرقات ولكن هناك ما يدل على4«املتناص بامتياز

 .قصد التجديد ال التقليد
فليس يقتدي »وهي املسألة اليت تطرق إليها ابن طباطبا يف إطار هتذيبه لقضية السرقات األدبية يف قوله 

باملسيء، وإمنا االقتداء باحملسن، ولك واثق فيه جُملٌّ له إال القليل، وال يغرّي معاين الشعر فيودعها شعره، وخيرجها 
      خمالفة ألوزان األشعار اليت يتناول منها ما يتناول، ويتوهم أن تغيريه لأللفاظ واألوزان مما يسرت سرقته يف أوزان 

                                                           

665، ص 6010، (6ط)األديب، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  عبد املالك مرتاض، نظرية النص. د - 1
  

  .55أمحد زنيّب، املعارضات الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية، ص. د -2
، 60، ص (تد،)،(د،ط)عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر،: ، تح(1)أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -3

61  .  
 665عبد املالك مرتاض، نظرية النص األديب، ص  .د -4
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، وهو بذلك ينظّر لقوانني تؤسس لنظرية التناص، وذلك من خالل القوانني اليت سّنها 1«يوجب له فضيلةأو 
     ن وأن يتجنب اإلغارة على املعاين مّدعيا السبق إليه للشعراء وإلبداعاهتم يف توجيهات تنّص على االقتداء باحملس

 .يف صنعها
وهذا يدل على أن هاته النظرية ال تتوقف عند االستجالب فقط بل ال بد من حتري الكيفية  اإلبداعية  

تصري فيدمي النظر يف األشعار اليت اخرتناها لتلتصق معانيها بفهمه وترسخ أصوهلا يف قلبه و »لذلك ويضيف مفصال 
موادا لطبعه ويذوب لسانه بألفاظها، فإذا جاش فكره بالشعر أّدى إىل نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك 

 .ناص واستجالب تلك االستفادة لنصه بشكل فينعلى قضية التّ  لتدلّ " نتائج ما استفاده"، وعبارة  2«األشعار
تيجة كسبيكة مفرغة من مجيع األصناف اليت فكانت تلك الن»ويوضح هاته القضية بضرب األمثلة، فيقول 

خترجها املعادن، وكما قد اغرتف من واد قد مّدته سيول جارية من شعاب خمتلفة وكطيب ترّكب عن أخالط من 
؛ فاملثال األول كان عن السبيكة اليت هي نتاج أصناف من 3«الطيب كثرية فيستغرب عيانه ويغمض مستبطنه

وحىت الطيب املستخلص من أخالط فإن ذلك يثبت أنه لوال النصوص السابقة املختلفة املعادن، أما الواد والسيول 
 .الغائبة ملا تواجد النص احلاضر وقد استْخلِّص منها

عر رسائل معقودة والرسائل شعر حملول، وإذا أن الشّ »ويضيف مسألة أخرى وهي ضرورة احلفظ؛ إذ يرى 
ا تناسبا قريبا أو بعيدا وجتدها مناسبة لكالم اخلطباء وخطب فتشت أشعار الشعراء كّلها وجدهتا متناسبة إم

، فالعقد واإلحالل يدالن على التحويل بطريقة فنية حتتاج فيها إىل إعمال التناص، ولذلك ال جتدهم 4«البلغاء
حيرصون على مسألة احلفظ فحسب، بل وحىت ويؤكدون على إعمال الفكر فيما حيفظ وتوظيفه يف إبداعه، 

دهم يؤكدون على ترك ما حفظ ونسيانه حبيث يوظفه املبدع من غري وعي منه وعلى سجيته بطريقة ولذلك جت
 .إجيابية

من مجلتها اختصار املعىن املأخوذ منه وتبسيطه ( الشاعر اآلخر)وله شروط يشرتطها على املتناص املتأثر 
وجهه إىل وجه آخر، وهذا ما يؤيد نظرة ابن وتبيينه وخيتار له الكالم احلسن واإليقاع الرشيق ينتقي له وينقله عن 

 .  5طباطبا حول إمكانية جواز تناص الشاعر مع الكتابة، وما رأى يف مسأليت القلب وعقد املنثور وحّل املنظوم
يبحث اخلاطر فيما يستند إليه من ذلك »وكذلك القرطاجين فإنه يتطرق للتناص ويبني أن يف هذه املسألة 

ه معه إيراد ذلك الكالم أو بعضه بنوع من التصرف والتغيري أو التضمني، فيحيل على ذلك على الظفر مبا يسوغ ل
أو يضمنه أو يدمج اإلشارة إليه أو يورد معناه يف عبارة اخرى  على جهة قلب أو نقل إىل مكان أحق من املكان 

                                                           
  .12ه، ص1462 -م6005، (6)عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح -1
 .12صحممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر،  -2
  .12املصدر نفسه، ص -3
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عليه من خلفية ثقافية حيسن  ، فيعطي احلق للشاعر بأن يكتب شعره انطالقا مما حيفظ، وما مر1«...الذي هو فيه
 .االستفادة منها، وهذا ما يقر حتمية إبداع التناص

فهو حيتاج إىل خلقية كما ذكرنا وإىل حسن التعامل معها أثناء التحويل؛ فاألمر ال يقتصر على احلفظ إمنا 
فإذا نسيها وقد تكيفت ...»البد من املمارسة الفعلية احملكمة لعملية النقل، وهذا ما بينه ابن خلدون يف مقدمته 

، وهنا 2«النفس هبا انتقش األسلوب فيها كأنه منوال يؤخذ بالنسج عليه من أمثاهلا من كلمات أخرى ضرورية
 .يكمن اإلبداع وأن الشاعر جمّب على سقل املوهبة والعمل على الزيادة فيها والكشف عن مواطن اإلبداع فيها

فنسيان النص يفضي إىل كتابة »يفهم احلفظ التكرار واالبتذال؛ فالنقاد قد وضعوا كل احتياطاهتم حىت ال 
، ولذلك 3«نص أصيل على أنقاضه من وجهة نص جيد إذا كان احملفوظ املنسي هو أيضا جيد من جهة أخراة

جتدهم يؤكدون على الّنسيان حىت ال تكون أرضية النص اجلديد مكّونة من النصوص احملفوظة، فإنه البّد من 
 . صية الشعرية وتلوينها حسب مقتضياهتا بألوان فنيةإثبات الشخ

وإذا كان الشاعر ينطلق يف  املعارضة الشعرية على أساس تلك الصورة اإلجيابية هلا فإنه سيفتح آفاقا تعمل 
على حيوية وسريورة أصول احلركة األدبية من خالل املزج بني ثنائية الرتاث والتجديد حىت تتحقق إمكانية التواصل 

 .كري بني الشعراء وضمان استمراريتهاالف
ومن خالل ما سبق فإن هاته احملاوالت للنقاد القدامى اجتهادات كبرية ارتبطت اهتماماهتا بالنص األديب 
وعالقته خباصية التفاعل مع النصوص األخرى، وهو األمر الذي شكل قضايا وحبوث عززت من شأن النظرية 

كلمة مركبة Intertextualitéالتفاعل والتداخل من خالل املصطلحالنقدية احلديثة اليت عنيت بقضايا 
، وقد ترمجت إىل العربية بالتناص أو التداخل النص أو التفاعل النصي، وهذا "textualité"و" Inter"من

 .للتعريف بالكتابة األدبية من الدرجة الثانية سواء أكانت ظاهرة ام خفية
ألساسية اليت نالت الشهرة يف البحث والتنقيب والدرس والتحليل يف فمفهوم التناص من املفاهيم النقدية ا

أوساط احلركة النقدية على اختالف اجتاهاهتا يف الدراسات احلديثة، وقد تعددت التصورات واملفاهيم حول 
 مفهومه النقدي وآلياته اإلجرائية ضمن النظرة الفلسفية أو لسانيات اخلطاب أو على مستوى مجاليات التلقي؛

فبحثوا يف اإلنتاجية النصية، وقد أشار هلا من قبل فردينان ديسوسري من خالل اخلاصية التفاعلية للغة، واستفاد 
 .للّنص األديب  Dialogismeميخائيل باختني مطّورا طرحه اجلديد الذي يؤكد فيه خاصية احلوارية
قة األدبية أساس كل اآلداب باستثناء إن السر »أّما عن الناقد الفرنسي جان جريودو فيشري للتناص يف قوله 

على حنو تتمثل كّل نص هو تناص وذلك »، وحىت روالن بارت فإنه يقر بأن 4«األول منها اجملهول على كل حال

                                                           
 .11ص حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، -1
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املستوى اإلبداعي فإنه يكون إما وعالقته ب فهوم احلديث للتناصامل، وكّل ذلك متصل ب1«صوص األخرالنّ  فيه كلّ 
 .باملعارضة وغريها من األشكال األخرى أوبالتلميح إليه  أوأو بالسرقة منه  باإلحالة املباشرة عليه

 
أما على املستوى القراءة فإن هناك ما يربط بني مفهوم التناص والتلقي من خالل فعل القراءة، فإن هاته 

ي تؤكد مسألة التعاريف تفيد إباحة السرقة لدى التعامل مع أي نص أديب كما للمعارضة والتلميح واإلشارة، وه
التقارب بني السرقة األدبية والتناص، وهو األمر الذي جيعلنا نطمئن أن املعارضات الشعرية هلا ارتباط وثيق 
مبصطلح التناص، مث تأيت جوليا كريستيفا وهي تشتغل على ما سبق لتفصح وألول مرة عن مصطلح 

ية احلديثة ومؤلفاهتا، وهذا ضمن ما يسمى يف دراساهتا املتعلقة بالنظرية النقد  Intertextualiteالتناص
 .باإلنتاجية النصية

وهنا كان لزاما أن نذهب بعيدا هبذا املصطلح ونصله مبا لديه من وزن يف اخلصائص والسمات إىل القراءة 
ل األصالة من خال»النقدية احلديثة اليت ستمنحه مصوّغ اإلنتاجية وإعادة املعاين باحرتافية وإبداعية تؤكد فكرة 

لقاء هذا الرتاث وحماولة اإلضافة إليه، واالبتكار يف صوره املعرفية املطروقة وجتاوز مراحل اجلمود والعقم وإثبات 
وهنا تكمن  2«املبدعة ملا تضفيه من أبعاد جديدة نتاجا لتفاعلها مع واقعها أو حىت يف توحدها معه" األنا"وجود 

 .ا جماال خصبا للتواصلأمهية املعارضات الشعرية وضرورة دراستها ألهن
أمر حتمي »ومبا أن املعارضات الشعرية بشكل أو بآخر تضعنا أمام خاصية تداخل النصوص اليت هي 

وقدر يالحق كل نص، فال يكاد يوجد نص يّبأ من هتمة التعالق والسجال مع نص آخر، وقد أطلق على هذا 
، فإنه البد من اهتمام 3«فيما بينها التأثري والتأثر وحده أن تتفاعل النصوص" التناص"التداخل يف النقد احلديث 

النقد األديب باملعارضات الشعرية لطرح جديد تراءت معامله يف األفق النقدية الغربية مبصطلحات عديدات 
 .استساغها  على أساس أهنا مسميات حتمل املفهوم نفسه للمحاكاة والتحويل كالتناص والنص الغائب واحلوارية

املعارضات الشعرية تتخذ التناص كوسيلة إجرائية ملنهجة حتويل النصوص  ألهنا العملية اليت هبا وعليه فإن 
العالقة بني نصني أو أكثر، وهي اليت تؤثر يف طريقة قراءة الّنص »ينضاف نص ما إىل نص وهي 

 آليةملت وحنسبها كذلك إذا أع ،4«، أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى أو أصداؤهاIntertextاملتناص
التناص بوجه إبداعي جيسد فيه الشاعر قدراته يف إطار جتاربه الشعرية والفكر اجلماعي، فتصون بذلك الرتاث 

 .وتعمل على ضمان سريورته والدميومة
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ومعىن ذلك أن القضية مرتبطة بالنص املولِّد والكيفية اليت يعمد عليها لتوالد نصوص أخراة وفق بناء  
إمنا ينتج ضمن حركة معقدة ومركبة من إثبات النصوص »لق فإن النص الشعري عندها سابق، ومن هذا املنط

، وهذا يعين أن هناك عدد كبري 1«األخرى ونفيها يف آن بل إنه فوق ذلك عبارة عن إنتاجية ومبادلة بني النصوص
معها مث من امللفوظات داخل فضاء النص الواحد هلا سابق حضور يف نصوص أخراة أخذت منها وتقاطعت 

 . تفاعلت، وهذا ما يقربنا من مفهوم التناص وآليات خلقه من الوجهة اإلبداعية والبحث فيه من الناحية اإلجرائية
انفتاحية النص  »هذا التصور النقدي للتناص دفع جوليا كريستيفا أن تقرتح رؤية نقدية جديدة مفادها

جاورة بذلك التصور البنيوي الذي يلح على مفهوم البنية مت( إشارية ورمزية)األديب على عناصر لغوية وغري لغوية
والرؤية االجتماعية اليت تركز على الوثيقة ومشيدة يف اآلن نفسه لشعرية تنظر إىل النص كملفوظ لغوي واجتماعي 

 .، وهذا ما جعل الدارسني يتباحثون هذا األمر على مستوى أعلى مرتبط بنظرية االستجابة اجلمالية2«يف آن
ن يوري لومتان من الذين أفصحوا عن ذلك وهم حيولون اجلدل القائم حول هذا املفهوم من اإلنتاجية وكا 

النصية إىل دائرة التلقي مؤكدا منخ خالل ذلك أن النص ليس ببنية مستقلة، إمنا هلا تداخالت وتعالقات مع 
 .بنيات أخرى تارخيية وثقافية ونفسية

إدراك القارئ »تري الذي أعطى ملفهوم التناص بعدا يعتمد على وقد سار على هنج لومتان ميشال ريفا
؛ حبيث بىن تصوراته ملفهوم التناص على املتلقي، واعتّب 3«للعالقة بني نص ونصوص أخرى قد تسبقه أو تعاصره

اليت تؤهل الظاهرة األدبية  جدال قائما بني النص والقارئ كما انه فرق بني القراءة االستكشافية والقراءة التأويلية 
القارئ مرتبة التأويل للنص املقروء من خالل العالقة اليت تربط بينه وبني نصوص أخراة، وهذا ما حاول أن يطبقه 

 .على نصوص بإجراءات نقدية مّثل فيها القراءة اجلديدة اليت كشفت له فيها عن سر األدبية
كتاباته اليت متيزت بعمق ليتمم النقائص من خالل    Gerad Genetteوبعده يأيت جريار جينيت

حبيث Palimpsestes -التأصيل يف الدراسات النقدية احلديثة ملفهوم التناص، وذلك من خالل مؤلفه أطراس
حاول أن يرصد كل العالقات النصية اليت ميكن أن تتعامل معها النصوص وتأخذها يف تداخل حوار مع بعضها 

س يف تفرد النص ولكنها يف معماريته وجمموع املقوالت العامة أو البعض وبالتايل فإن موضوع احلقيقي للشعرية لي
 .اليت متيز كل نص كان  Transtextualitéاملتعآلية النصية

        استحضارية بطريقة النصوص من وعدد نصني بني مشرتك حضور عالقة» أهنا على التناصية فريى 
Eidetiquementأمرين يؤكد الذي األمر وهو ،«آخر نص يف لنص الفعلي احلضور األحيان أغلب يف وهي 
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 يفضي الذي والتفاعل والتشابك والتداخل والتأثري والتواصل التأثري ضمان شأهنما من العملية هاته يف حاضرين
 .بارت روالن تعبري حد على املنغلق السياق ملقاومة دعوة وهنا النصية واإلنتاجية االنفتاحية ومها النصية للسريورة
تبين تصور جديد للشعرية إلبراز مفهوم التناص من خالل مصطلح التعايل النصي الذي جيعل وعمل على  

عالقة التداخل اليت تقرن النص مبختلف  »النص يف عالقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى ويدخل ضمنه 
ا هلا وهي املتعلقة أمناط اخلطاب اليت ينتمي النص إليها، ويف هذا اإلطار تدخل األجناس وحتديداهتا اليت تعرضن

 .1«باملوضوع والصيغة والشكل وغريها
وعليه فقد اشتغل على توضيح هذا املصطلح من خالل تقسيمه إىل أقسام مخس توضح العالقة بني  

النصوص، مرتبا إيّاها وفق نظام تصاعدي يقوم على التجريد والشمولية واإلمجال، ويرى جريار أن هذه األمناط 
 :كل عنصر يكمل الثاين وال يوجد فاصل بينهما وهيوآلياهتا متداخلة و 

 »على أنه جوليا كريستيفا مث أعاد جريار جنيت صياغته عرفتهوقد  Intertextualité: التناص .1
حضور متزامن بني نصني أو عدة نصوص، أو احلضور الفعلي لنص داخل نص آخر بواسطة 

 Lallusion»2مث التلميحCitaionواالستشهاد  Plagiatالسرقة
عتبات النص حنو العنوان والنص الفرعي  اليت هتم ويشمل مجيع املكونات: Paratexteاملناص .2

والعنوان الداخلي والديباجات واحلواشي والروسوم مث نوع الغالف، باإلضافة إىل كل العمليات اليت تتم قبل إنتاج 
 .النص من مسودات وتصاميم وغريمها

بساطة بعالقة التفسري والتعليق اليت تربط نصا بآخر  ويتعلق بكل:  Métatextualitéامليتانص .3
 .يتحدث عنه دون االستشهاد به أو استدعائه، وهي عالقة غالبا ما تأخذ طابعا نقديا

النوع األديب الذي ينتمي إليه نص ما ألن متييز األنواع :Archetextualitéمعمارية النص  .4
 .عملية القراءة األدبية من شأنه أن يوجه أفق انتظار القارئ أثناء

( ب)ويقصد به تلك العالقة اليت جتمع نصا الحقا : Hypertextualitéالتعلق النصي  .2
Hypertexte ( أ)بنص سابقHypotexteأو التحويل ،Transformation  وهو املصطلح األكثر

، La littérature au second degréأمهية، وقد وضع له مفهوما عاما أمساه باألدب من الدرجة الثانية 
 :ويتم التحويل بطرق متعددة منها

 Transformation quantitative :التحويل الكمي -
  Ttrasmodalisation:التحويل الصيغي -
 Substitution des motifs: استبدال احلوافز -
  Transvalorisation: التحويل القيمي -

                                                           
 .11، ص(د،ت)،( د،ط)عبد الرمحان أيوب، دار توبقال للنشر، بغداد، : جريار جينيت، مدخل جلامع النص، تر -1
 .66املرجع نفسه، ص -2
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عتّبا إياها أنه يقوم مقام وانطالقا من هاته األقسام فإن جريار حياول أن يوسع من مفهوم التناص م
املتعاليات النصية ألنه يناسبه يف مسألة التفاعل النصي بكل صوره، باإلضافة إىل أن التعلق النصي جيمع بني كل 
هاته األقسام، وقد أكد على مصطلح أطلقه على النصوص اليت تتميز خباصية التفاعل النصي وهو املتسع النصي 

فقط " حتويل"مد من نص سابق بتحويل بسيط نقول من اآلن فصاعدا كل نص مست»الذي عرفه على أنه 
 .، وهذا ما يرتبط بأمر املعارضات الشعرية اليت تعتّب من املتعاليات النصية1«وبتحويل غري مباشر نقول حماكاة

 أضع أيضا ضمن التعايل النصي أنواعا أخرى من العالقات، وأمهها فيما أعتقد»وهبذا يضعنا جريار بكالمه 
عالقة احملاكاة وعالقة التغيري وتعطينا املعارضة واحملاكاة الساخرة فكرة عنها بل فكرتني متباينتني بالرغم من أهنما 
تُكونان يف الغالب متداخلتني أو غري مميزتني عن بعضهما بدقة، وألنين مل أعثر على مصطلح أفضل فقد أطلقت 

النظري "أمام مسمى جديد للمعارضات الشعرية، وهو 2«"النظري النصي"على هذا النوع من العالقات مصطلح 
، وذلك أثناء حديثة عن خاصية التفاعل النصي الذي أطلق عليها ظاهرة املتسع النصي اليت حيدثها التعايل "النصي

 . النصي من خالل آليات يعمده منطق التناص
 :آلية التناص يف املعارضات النبوية.ب

مبثابة اهلواء واملاء والزمان واملكان فال حياة له »حتمية التناص وضرورته أنه يقول الدكتور حممد مفتاح يف  
بدوهنما وال عيشة له خارجهما، وعليه فإنه من األجدى أن يبحث عن آليات التناص ال أن يتجاهل وجوده هروبا 

لطريقة اليت نتعامل به يف ، وحىت تتجسد هاته الضرورة كان البد من اإلجراء التطبيقي الذي به نتبني ا3«إىل األمام
الدراسات التطبيقية للنصوص، فيتبني من ذلك دوره يف التداخل النصي والتعالق، وبالتايل فإنه يعمل على إعادة 
بناء النص بناء على النصوص السابقة والالحقة اليت تفاعل معها، وهذا حىت تضبط من خالله آلياته ووظائفه 

 .اته النصوص املتفاعلةاملختلفة وحىت يتم التمييز بني ه
وما يدعو للمالحظة أن املعارضة الشعرية تزيد من مسؤولية اإلبداع حىت ال يدخل الشاعر يف متاهات   

االجرتار وسوء التقليد؛ فاألمر ال يتطلب أن يسوق املعاين واأللفاظ بقدر ما هو متوقف على الكيفية اليت يسوق 
إذ إن األمر ال »نظرية النقدية احلديثة يف درور التناص التحويلي والداليل؛ هبا، ولعلها الوظيفة اليت أكدت عليها ال

، وهذا ما يدعو لتوظيف 4«يتعلق بإعادة إنتاج املادة املقتبسة حبالتها القائمة األوىل ولكن بتحويلها ونقلها وتبديلها
 .هاته الظاهرة بنية اإلبداع وخلق اجلديد

على   Transpositionن هلم السبق يف الدعوة إىل مبدأ التحويلوجوليا كريستيفا من النقاد الذين كا
أساس أنه آلية من اآلليات النقدية األساسية اليت يقوم عليها التناص يبحث يف الكيفية اليت يشتغل عليها هذه 

                                                           
 .40الشعر األندلسي، ص  إميان السيد أمحد اجلمل، املعارضات يف. ،  نقال عن د141البقاعي، آفاق التناصية، ص .د -1
 .11جريار جنيت، مدخل جلامع النص، ص  -2
 .165، ص1102، سنة (6)، الدار البيضاء املغرب، ط(اسرتاتيجية  التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري.د -3
 .64عبد القادر بقشي، التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي دراسة نظرية وتطبيقية، ص.د -4
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األصول يف النص املركزي، والنص عندها امتصاص أو حتويل أو إثبات أو نفي لصوص أخراة، مث يتبعها لوران 
عمل حتويل وتشرب لعدة نصوص يقوم هبا نص مركزي حيتفظ بزيادة »يين فيعرف التناص على أساس أنه ج

، وال يبقيه مستقرا على أساس التحويل الثقايف واسرتاتيجية التشويش، وهو يتخذ أشكاال معينة عنده إما 1«املعىن
 .لهامايكون تلميحا أو اقتباسا لوحدة نصية منتزعة من سياقها األصلي أو است

وحىت القراءات النقدية العربية احلديثة فإهنا قد أعطت اهتماما كبريا ألجل توضيح مفهوم التناص وآلياته يف  
حتليل اخلطاب، رغم ما عرفته من خلط يف ترمجة املصطلحات واملفاهيم؛ وهذا الدكتور حممد مفتاح يف كتابه حتليل 

ح هاته اآلليات اليت يقوم عليها التناص اليت متثلت يف التمطيط بدوره قد أوض(اسرتاتيجية التناص)اخلطاب الشعري
واإلجياز ( أيقونة الكتابة -الشكل الدرامي -التكرار -االستعارة -الشرح -األناكرام والباكرام)بصوره املتعددة 

 .2بصوره
تناص وجتد األستاذ عصام حفظ هللا واصل يوضح ما ذهب إليه الدكتور حممد مفتاح بالنسبة لفهوم ال

ومفهوم التعالق النصي وأن التمطيط واإلجياز وأشكاهلما من آليات التعالق النصي كما أوضحها جريار جينيت يف 
جزئية التحويل الكمي، وحىت حممد بنيس يف كتابه ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، مقاربة بنيوية تكوينية فإنه يأيت 

كقوانني توظف على هذا الرتتيب (جرتار واالمتصاص واحلوار اال)بثالثة مصطلحات تعتّب آليات للتناص وهي 
 .   بشكل هرمي يف اإلجراء والتطبيق، وميكن تبديلها باآلليات اليت أتى هبا جريار وهي االقتباس واإلحالة واإلحياء

يبني فيه أن من آليات " التناص وإشاريات العمل األديب" كما أنه قد اشتهر جند صّبي حافظ يف كتابه  
لتناص األساسية يف كل عملية حوارية معرفة النص الغائب وخاصية اإلزاحة واإلحالل وفكرة الرتسيب وقضية ا

إمنا ينتج ضمن حركة معقدة من إزاحة نصوص من مكاهنا وحماولة اإلحالل حملها مما »السياق، والنص عنده 
نه ال يستطيع نفيه كلية بل يظل مرتسبا يف  يدخل النص احلاّل يف صراع مع النص املزاح، فيحاول إبعاده وإزاحته لك

، ويبقى الفصل يف كل ذلك يف السياق فهو 3«كيانه ويف أجنته ويف شىت طبقاته سواء وعى النص ذلك أم مل يعه
اساسي يف الفرقة بني النص احملالِّّ والنص املزاح وبدونه ال ميكن اخلوض يف مسألة اإلحالل واإلزاحة والنص 

 .   ملصطلحات املتعلقة مبيزة التداخل والتفاعل واحملاورةالغائب وغريها من ا
هل عملت املعارضة الشعرية على خلق ذاك التفاعل كما تطمح له التناصية التفاعلية : وهنا نطرح السؤال 

بني النصوص؟ وما الذي يدعو الشاعر أن ينتحي هاته الظاهرة يف إبداعه فيضطر أنه يوظف التناص يف نصه 
 ورمبا دون شعور منه؟ بشكل أو بآخر

وحىت نعاجل هاته اإلشكاالت وجنيب عنها فإننا ال ننسى أن جمال إسقاط هاته الدراسة على مدونة املديح 
النبوي اجلزائري القدمي، وقبل أن نبدأ البحث عن أمر القارئ يف هاته اإلشكآلية مع املعارضة الشعرية يف املدونة،  

                                                           
 .65، صقادر بقشي، التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي دراسة نظرية وتطبيقيةعبد ال.د -1
 .161-165، ص(اسرتاتيجية التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري.د -2
 .62عبد القادر بقشي، التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي دراسة نظرية وتطبيقية، ص.د -3
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التارخيية حىت نضع الدراسة يف اإلطار العام للموضوع، ونؤصل هلا مبنطلق  كان لزاما منهجي أن نستعني بالوجهة
تارخيي يعرفنا على املعارضات الشعرية اجلزائرية يف النص املدحي النبوي اجلزائري القدمي بصورها املتعددة وأشكاهلا 

 . وحىت اخللفيات وتنوعها مع الشعراء اجلزائريني الذين وظفوها
ح النبوي باملعارضات الشعرية فإن املقام يستدعي احلديث عن مسائل ذات صلة هبما؛ وإذا ما ربطنا املدي

حيث أن أمهية اخللفية الثقافية والرتاكم املعريف لدى الشاعر وهو يعىن مبدح النيب صلى هللا عليه وسلم واردة مما 
سلم بدءا من النصوص املقدسة يستدعي كل املصادر واملظان املتعلقة بصاحب املدح وهو الرسول صلى هللا عليه و 

القرآن الكرمي والسنة النبوية وأخبار سريته ومعجزاته وغزواته فضال عن النصوص الشعرية األوىل اليت ُسبق هبا 
 .الشاعر سواء أكانت النصوص املتعلقة باملديح النبوي أو باألغراض الشعرية األخراة مثلما ما يتعلق بالطلل والغزل

رضات الشعرية وانطالقا ملفاهيمها اليت سبق وحتدثنا عنها فإن صاحبها ال حمالة حمتاج وملا نتحدث عن املعا
إىل كل ما يتعلق باملديح النبوي ويبحث عن كل الطرق والوسائل الفنية اليت تساعده على حتقق فعل التأثر وحمكاة 

الرتاث األديب وغريه فيرتمجه يف صورة النصوص السابقة على طريقته الفنية اجلديدة باجلملة البد له أن يكون ملّما ب
 .شعرية بطريقة فنية عليه النظر دائما إىل جودهتا وقدرهتا يف توصيل املبتغى بشكل إبداعي

ولذلك جتد الشعراء بالنسبة لتعامالهتم مع الرتاث وما يتعلق باخللفية والرتاكم املعريف أن هلم طريقتني يف  
ه يعّب به فإن الشاعر وحىت يعّب عن موضوعه ويعاجله جتده يتعامل مع الرتاث التعامل فيعّب عنه أو يعّب به، وكون

مرحلة التناص معه مبا للتناص من آليات وغايات متنوعة تسعى إىل »متجاوزا  بذلك من التعامل البسيط إىل 
ح النبوي سنتبني مدى ، ومن خالل حتليلنا للمعارضات الشعرية املتعلقة باملدي1«اهلدم وإعادة البناء ومن مث التجاوز

حاجة الشاعر املعارِّض إىل هاته اآلليات حىت جيسد إعجابه وتأثره بالنص الشعري املعاَرض، فعملية استجالبه 
هلذا النص تستوجب عليه منهجا يعمل عليه حىت يعطي مصوغا هلاته اآلليات من خالل ضوابط متفق عليها يف 

 .إجراءاهتا النقدية
اليت عنيت بظاهرة املعارضات الشعرية وفق هاته اإلجراءات النقدية أهنا كانت  وما يالحظ على الدراسات

منصبة يف الغلب على النصوص الشعرية يف العصر احلديث مع شعراء النهضة أمثال سامي البارودي وأمحد شوقي 
االحندار مستندين  مع القصيدة اإلحيائية ومسؤولية هنضة األدب العريب يف بناء أرضية متينة بعد ضعفها يف فرتات

يف ذلك على تلك اخلصائص اليت ميزت أصحاهبا من فحول الشعراء يف القدمي، فمن الطبيعي أن نلتمس نَ َفَس 
وأساليب هؤالء الشعراء مبثوثة يف مضامني القصيدة العربية احلديثة، وهذا ما يوضح تلك الرتاكمية املعرفية واخللفية 

 .باستعمال هاته اآلليات التناصية ولو يف أبسط وجوهها الثقافية اليت متيزوا هبا وإعماهلا
فكانت ظاهرة املعارضات الشعرية حاضرة كوسيلة للتعبري عن اإلعجاب بالقصيدة العربية القدمية من  

حيث أهنا أعانت الشاعر على حتقيق ثبات هاته األرضية يف التعامل مع الرتاث األديب ويف كل األغراض الشعرية 
                                                           

م، 6011 -ه1411، (1)ي يف الشعر العريب املعاصر أمحد العواضي أمنوذجا، دار غيداء للنشر والتوزيع، طعصام حفظ هللا واصل، التناص الرتاث -1
  .64ص
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مهادنة للرتاث وإعادة إحياء له دون أيّة حماولة »دائح النبوية للتعبري عنه؛ فيتناص وإيّاه بتناص فيه مبا فيها امل
، وبالتايل كانت مناذجه حتاكي الرتاث وتأخذ منه وهي تثبت الوالء 1«خللخلة أنساقه ومساته القارة أو إعادة حتويلها

رنة مع شعراء القصيدة املعاصرة من تفننوا بإبداع يف آلثار السابقني دون خلق للجديد وهذا بطبيعة احلال مقا
 .    التعامل مع الرتاث بإعمال آلية التناص

آليات االشتغال على التناص الرتاثي قد تطورت وأخدت منزعا »واألستاذ عصام حفظ هللا واصل يبني أن 
الرتاثية جزءا ملتحما مغايرا هلذه األشكال مع رّواد احلداثة فأصبحت خلقا ناضجا إذ أصبحت األشكال 
، وعليه فقد ذهب 2«ومتمازجا مع النصوص الشعرية اليت تعيد بناءها، وجزءا من حلمتها البنائية والداللية والفنية

زمن املهادنة مع الرتاث وإمنا تعامل فيه من اهلدم مث إعادة البناء مع البىن اجلديدة يف شكل فيه من االنصهار 
 .وااللتحام

عر القصيدة اإلحيائية مع استخدام تقنية التناص سواء أكان ذلك مع املعارضات الشعرية وإذا كان حال شا
أو النصوص الشعرية عامة، ويف إطار غياب الدراسات اخلاصة باملعارضات الشعرية يف القصيدة املدحية النبوية يف 

ديح النبوي اجلزائري القدمي وهو اجلزائر نطرح اإلشكال عن أيِّّ الطريقتني اعتمد شاعر املعارضة الشعرية يف امل
 يتناص مع نصوص أخراة، وهل كان تعامله بسيطا مع تراثه األديب، مبعىن هل عّّب عنه أم عّّب به؟

وهنا ال بّد أن نرجع إىل املدونة الشعرية اخلاصة باملنجز الشعري للمديح النبوي اجلزائري القدمي وما يتعلق 
صل بتوظيف الشاعر هلاته التقنية الفنية يف معارضاته الشعرية ونّبز من ذلك باملعارضات الشعرية ونلتمس كل ما يت

 .  تلك اآلليات التناصية اليت نصها اإلجراء النقدي املعاصر لنتبني كيف كان تعامله مع النص املعاَرض
ابق حياول األستاذ عصام أن يركز على آليات التناص اليت ميكن أن تعني الشاعر على استجالب النص الس

على تعدد صوره وتنوعها؛ فتجده مع النص القرآين والسنة النبوية أو النصوص الشعرية مبختلف عصورها أو الرموز 
والشخصيات الرتاثية، وقد صنفها إىل ثالث آليات حسب ما رآه مع الدرس النقدي املعاصر رغم أنه يؤكد على 

 :رمبا هذا راجع ملشكل الرتمجة، وهاته اآلليات هياخللط الواضح يف املفاهيم واآلليات عند النقاد العرب، و 
 التناص االستشهادي أو االقتباسي -
 التناص اإلحايل -
 أو اإلملاع التناص اإلحيائي -

وعلى هاته اآلليات ستبحث الدراسة يف املعارضات الشعرية يف املديح النبوي اجلزائري القدمي، من خالل ما 
ظاهرة الشعرية وثبت أهنا مناذج متعارضة مع نصوص أخراة سابقة هلا يف مدح حاولنا استخراجه أنه ميثل هاته ال

النيب صلى هللا عليه وسلم، ونّبز ما اخلصائص اليت متيز النصوص املدحية النبوية املعارِّضة وما عالقتها بالقارئ، 
 .ودوره يف إطار هاته العملية

                                                           
  .65عصام حفظ هللا واصل، التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر أمحد العواضي أمنوذجا ، ص -1
  .62املرجع نفسه، ص -2
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 :Citationالتناص االستشهادي أو االقتباسي
ت الذي ميتلك الدرجة العليا للحضور الفعلي لنص ما داخل نص آخر حبيث يتم إعالن هو من اآلليا

النص الغائب عن نفسه يف النص احلاضر فيندجمان مشكلني كتلة واحدة، وما يدل على ذلك وضوحه يف 
النصوص دون إحداث أي تغيري بصيغة حرفية سواء استخدمت عالمات التنصيص أم حذفت، وهذا حسب رأي 

عذاوري يف كتاهبا الرواية والتاريخ، بل وأكثر من ذلك فإن وضوحه جيعل له مصّوغا إبداعيا آخر وهو يكفيه  سليمة
 .تغيري موضعه أو موقعه

وإذا كان هذا احلضور يبقيه على حاله كما هو يف أصله، فإن مصوّغ التجديد فيه يف النص املعارِّض الذي 
تغيري املوقع فيكفيه ذلك ألنه يتسبب يف حتويالت هي كفيلة بتغيري يؤهله أن ينتج قيمة داللية جديدة من خالل 

املديح النبوي العطاري يف التسديس الذي  وهذا ما سنراه مع داللة النص املؤثر والّنص امتأثر يف موطن متتزجهما،
 .ميزته ترداد صيغة التصلية وحىت يف املوشحتني النبويتني للماجناليت وبن علي

ر الفعلي لنص ما داخل نص آخر حتمله على التغيري الّداليل هذا من جهة وحيمل معه فإن عملية احلضو  
مسؤولية التأثري يف النص املعارِّض والنص املعاَرض ليس كلُّ على حدة إمنا يف نقطة االنسجام بينهما من جهة 

صرة له، وهذا وجه أخراة ما حيمل على تكييف معىن الداللة يف كل عمل مكون من نصوص كثريات سابقة أو معا
 .التجديد فيه الذي يتعدى جمرد التجميع الذي ال أساس له وال مصوّغ

ولذلك البد من توخي احلذر يف عملية االستجالب ألن ما من نص على رأي الغذامي أو جزء منه حتما 
دة عن تلك هو دائم التنقل إىل سياق آخر يف زمن آخر يف حلظة أخرى ما جيعله يكتسب جتربة جديدة أخرى بعي

السابقة القدمية، واجلمل يف األمر أن  هاته الكلمات يف النص القابلة لالنتقال حتمل معها يف عملية االنتقال 
تارخيها القدمي، وتكتسب سياقا جديدا وتارخيا جديدا، فتشتغل هبذا على حموريني جيتمعان معا لتتسع داللتها 

 .بق والثاين املعاصرة تكتسبه من النص اجلديدوتنفتح آفاق سياقها األول التارخيي للنص السا
وإذا كان الّسياق على قدر األمهية يف أنه مينح ميالدا جديدا للحضور الفعلي للنص فإن ما مييز املعارضات 

، فتجد أهنما يشرتكان يف معظم الكلمات املتصلة الشعرية النبوية أن هلا موضوعا واحدا وهو مدح النيب 
ادر حيث تزداد أمهية حضور النصوص املقدسة املتمثلة يف القرآن الكرمي واألحاديث واملصبشخص الرسول 

النبوية، باإلضافة إىل االستفادة من النصوص املدحية النبوية السابقة السيما أمهات القصائد كالّبدة لكعب بن 
 .زهري وقصائد حسان وحىت قصائد البوصريي

نص القرآين خاصة ونظرا ملا حباه هللا من حرمة وأنه البد من وإن هذا النوع من اآلليات ليتناسب مع ال 
احلذر الشديد يف نقل الكلمات والعبارات القرآنية حيث يكسب النص عمقا يف الداللة ومجاال يف التعبري وقوة يف 

ولذلك  األفكار، باإلضافة أنه يضفي على النصوص الشعرية قداسة السيما وأن له ارتباطا مباشرا بالواقع املعيش،
   .يعّد التعامل مع النص القرآين اقتباسا جيعل من الوحدة اخلطابية تتكرر يف نص آخر على تعبري
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وهذا ما ينطبق على النصوص الشعرية املدحية النبوية منذ نشأهتا يف األدب اإلسالمي وعّب كل الفرتات 
الرسول اليت حباه هللا إيّاها باإلضافة إىل التارخيية اليت تلت فإن اهلدف من وراء نظمه التعبري عن عظمة ومكانة 

مشاعر احلب والوالء والسري على النهج، وكذا مشاعر الشوق واحلنني والتقصري وطلب الشفاعة، ويف هذا كله غاية 
 .اإلصالح يف اجملتمع

تاج إىل وإذا كان موضوع  النصوص املدحية النبوية املتعارضة هو نفسه مرتبط بقداسة دينية فإنه ال حمالة حي
فالتناص مع القرآن الكرمي التفاعل مع مضامينه وأشكاله تركيبيا ودالليا وتوظيفها يف النصوص  »تلك القداسة؛

األدبية بواسطة آلية من آليات شىت، ويعّد هذا النوع جزءا مما يسمى بالتفاعل مع الرتاث الديين بأمناطه املتعددة 
 صيغ تناسبه يف السياق وهذا من جهة أخراة، وأن له غاية يف ؛ ألنه جزء منها وهذا من جهة، وحيتاج إىل1«

 .إلصالح النفوس واجملتمع كيفما كان الظرف وهذا من وجهة ثالثة
وهبذا جتد أن النصني املتعرضني معا يعمالن على تنشيط الذاكرة القرائية ويثريان انتباهها بصور وأحداث 

تعلق بسرية احلبيب املصطفى، كما أهنا تثري كل ما يتعلق مبواضيع مرتبطة بالقصص القرآين وأحداثه خاصة منها امل
القصيدة فإذا كان النص املدحي املعارض يف كلتا األحوال وحسب ما رأيناه من خصائص متيزه أنه يتناص مع 

 .النصوص املتعلقة مبضامينه
ملا يتحول للنص فهو بشكل أو بآخر يكسب ملفوظه الشعري داللة مكثفة، فلنتصور أن هذا امللفوظ  

املدحي املعارِّض فإن دالالته تتسع أكثر على اعتبار أن الشاعر املعارض يستفيد من جتارب سابقيه ويكسب 
لنصه جتربة جديدة جديرة منه بإبداع غين يليق باملقام احملمدي، وهذا طبعا انطالقا من آلية التناص اليت جتعل من 

على دالالهتا السابقة دالالت مكتسبة منه ومن ذاكرة القارئ  امللفوظ الشعري يوظف هذه الدالالت ويضيف»
، على Extension »2والتمطيطAmputation أيضا ويعمل على التحويل الكمي باستخدامه آللييت البرت 

 .أساس االقتطاع الذي حيدث للنص السابق من أجزاء معينة بالنص احلاضر دون إحداث أي تغيري
النص املدحي النبوي ونعلم أن من بني أهم السمات اليت متيز هبا عن غرض  فرتداد التصلية ظاهرة عرفها

املدح على وجه اخلصوص التصلية والتسليم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحماولة الشاعر تبيان فضلها 
لشفاعة، وباب فتتجلى التصلية على النيب صلى هللا عليه وسلم عند الشاعر بقوة ملا هلا من فضل ا» على قائلها؛

فتجده يدعو إىل  ،3«من أبواب املديح الدال على عاطفة التبجيل والتعظيم ما يفصح عن قدر الرسول بني األنبياء
ضرورة الصالة على خري األنام وهذا تبعا ملا هو منصوص يف آيات القرآن الكرمي، وهذا يدل على أمهية هذا 

 .أمرا من جاللته الدعوة والدعاء وقداستهما عند هللا ألنه يعتّب

                                                           
 .22شعر العريب املعاصر أمحد العواضي  أمنوذجا، صعصام حفظ هللا واصل، التناص الرتاثي يف ال -1
 .02املصدر نفسه، ص  -2
 . 51م، جامعة باتنة، ص6011-6010يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني سنة األوسط املغرب يف النبوي املديح قصيدةصونيا بوعبد هللا ،  -3
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وابن العطار من الذين أدركوا تلك األمهية والدراسة الدينية يف أمر الصالة على النيب فكانت له نصوص 
، وهذا ما ورد يف  "صلوا عليه وسلموا تسليما"صنفت ضمن املدائح النبوية اليت يكثر فيها ترداد صيغة التصلية 

لنبهاين الذي رصد معظم الشعراء الذين نظموا قصائدهم وما كتاب سعادة الدارين لإلمام يوسف بن إمساعيل ا
تتميز به من صيغ التصلية يف اطار احلديث عن فضل الصالة وما يتعلق بفوائدها واألوقات اليت جيب فيها ذكرها 

مع  وغريها، ومما يلفت النظر املسدسات واملخمسات اليت كثر فيها صيغة التصلية، وهذا ما يّبز طبعا تأثر الشعراء
 .    بعضهم البعض وتداوهلا بينهم

ويبدو أن ابن العطار تأثر هبؤالء الشعراء الذي تناص معهم يف صيغة التصلية، وامللفوظ الشعري يف نصه 
ليعّب عن هاته احلقيقة يف ترداد الصيغة وتكررها تسعة وعشرين مرة، ما يؤكد تأكيد دعوة التصلية كالزمة يف 

 :سلمني، ويعتّب تناصا اقتباسيا حبيث يقتبس الصيغة اقتباسا حرفيا، ومثاله قولهالنص، وكمطلب ديين عند امل
 1وا تسليماا علي        ه وسّلم      صّلو  ** قد زان ذاك الن             ور إب      راهيما

على أن  »كما أن صاحب نفح الطيب خصص املخمسات واملسدسات اليت عرفت هبذا االقتباس فيذكر 
ألعظم ماهو إال التلذذ بذكر أمداح املصطفى صلى هللا عليه وسلم خصوصا املقتبس فيها قوله القصد ا

؛ وأمر هللا واضح يف سورة األحزاب يف ختصيص الصالة على احلبيب 2«﴾صّلوا عليه وسلموا تسليما﴿:تعاىل
فإهنم معنيون بذلك وال املصطفى، والقداسة تكمن أن هللا واملالئكة يصلون عليه هذا من جهة، وحىت املؤمنون 

 .جيوز احليد عنه
فنقل صيغة التصلية من النص القرآين إىل النص الشعري مل تغيري من املعىن شيئا وال حىت الداللة وتبقى 
خصوصية هاته القداسة قارة للرسول صلى هللا عليه وسلم، ولكن الفرق واالختالف يف اآلمر ألنه وحني حدث 

ل األمر إىل الشاعر يف إطار مدحه للنيب وهبذا يكون يدعو نفسه والناس بأمر الصالة تناص مع النص القرآين انتق
والتسليم امتتاال لقول هللا تعاىل، وإذا تاثر ابن العطار باملديح النبوي للصفوي سواء النص األول أم الثاين فإن 

هاد حدث على مستوى النصوص األمر انتقل من شاعر إىل شاعر وهذا بإعانة من التناص، واالقتباس أو االستش
  .الشعرية

 
 
 
 
 

                                                           
  .400، ص (2)، مجاملقري، نفح الطيب -1
  .400، صاملصدر نفسه -2
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فبواسطة التناص حدث االنتقال من القرآن إىل نص الشاعر املعاَرض مث إىل الشاعر املعارِّض، ورغم أن 
 :الغرض نفسه يف إطار املديح النبوي، فإن السياق مييز بينهما؛  فالنص األول يقول

 1صّلوا علي        ه وسّلم               وا تسليما ** إن كنت            م أنق   دمت ل     ه تسليما
 :أما النص الثاين املعارِّض فيقول
 2صّلوا علي        ه وسّلم               وا تسليما ** قد زان ذاك الن        ور إب راهيما

شطر السادس فابن العطار اجلزائري استعان بالطريقة اليت وظف بعا الشاعر املعارض يف عجز األبيات ال
منها، فعارضه هبا وحاول أن يعطيها مصوغا عطاريا من خالل استنباهتا يف مدحته النبوية، ويف مسدسة أخرى له 
يعمق أكثر العملية التناصية االستنباتية وهو يعارض النص السابق يف عملية يهدم فيها الصيغة األصلية يف اطار 

 يف منحاها الرتكييب، وقد حبثنا يف كل تلك املدائح النبوية سواء االستشهاد، فبدال من تردادها حبذافريها، غرّي 
العمودية منها أو املشطرة على أنواع أشكاهلا فإهنا مل متر بنا هاته الصيغة، ونفح املّقري الوحيد الذي جنده يوردها 

 .البن العطار وهللا أعلم حسب ما تقوله املصادر
ل على توظيف تقنية فنية أخراة إىل جانب التناص، وهي تقنية فإنك جتده وإطار تعظيم تلك القداسة يعم 

االنزياح حيث َعَدل على الصيغة األصلية وعدَّل فيها من صيغة ختص الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل صيغة 
، "صلوا عليه بكرة وأصيال: "أخرى ختص هللا سبحانه، بل ودمج بينهما يف صيغة تردادية أخرى متثلت يف قوله

يف التعظيم واإلجالل، وقد فصلنا يف دراسة املاسرت يف حتليل هاته العبارة وعدوله هباته الطريقة الفنية اليت  زيادة
 :تثبت له جديده يف معارضاته للقصائد السابقة، ونتأكد أكثر بإيراد النص؛ حيث يقول

         ه على األن                   وارأربت حماسن          ** ن              ور النيب املصطفى املخت           ار 
 ن        ور ينج            يت من عذاب الن      ار ** مرآه خيجل هبج              ة األقم                 ار 
 3     الصل        وا عليه بك             رة وأصي            ** قد زان ذاك الن             ور إمساعي            ال

فللشاعر حقيقة أخراة تعّب عن التفرد والتسخري؛  »وسنحاول االستفادة من دراستنا السابقة هلذا االستعمال
إثبات الشاعر  ما يبني ، وهي خاصية بتسبيح هللا سبحانه وتعاىل،"بكرة وأصيال"فقد أتبع التصلية يف الالزمة بعبارة 

ل فدعا إىل الصالة عليه يف الصباح واملساء، وذاك ما هو ثابت يف عظمة الرسول ألن ذكر هللا يتبعه ذكر الرسو 
أذكار الصباح واملساء وهو يؤكد على ذلك، وكأنه يف مقام اإلرشاد والنصح وحنسبه كذلك ألنه قاضي عامل 

 .بقضايا الدين وما جيب على العبد أن يقوم به اجتاه هللا والرسول
قيقة الدينية وخيرج هبا عن املألوف ما يبني حال الشاعر أمام وهي خاصية أسلوبية أراد هبا أن يؤكد احل 

حضرة املصطفى خاصة حني يكون قاضيا فقيها، فإنك ال تويل لألمر أمهية وتستمتع به إال إذا أدركت حقيقته ملا 

                                                           
  .425 ، ص(2)، مجاملقري، نفح الطيب -1
  .400، ص املصدر نفسه -2
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هذا ليجسد ، و "قد زان ذاك النور إمساعيل:" هلا من فائدة دينية تعود على العبد باجملازات واألجر، وعليه حني قال
 .1«قدره وكرامته الربانية

صّلوا عليه وسّلموا ﴿:فقد أحال الشاعر بعدما عمد إىل رصد آية التصلية من النص السابق يف قوله تعاىل
 ﴿:من سورة األحزاب يف قوله تعاىل( 42)واالقتطاع من اآلية " صلوا عليه"، إىل االقتطاع منها صيغة 2﴾تسليما

يالَوأَ  بُْكرَة   َوَسبُِّّحوهُ  صلوا عليه بكرة "، مث دمج املقتطع من اآليتني يف تركيب واحد "بكرة وأصيال"صيغة  3﴾صِّ
 .   ، وهاته جرأة إبداعية من الشاعر حىت يبني مكانة النيب ومدى قداستها الدينية"وأصيال

إمنا كانت له هنا الشاعر املعارِّض مل مير يف املسار الذي مّر به الشاعر املعاَرض يف ترداد صيغة التصلية 
وجهة انزياحيه أخراة، وهي خطوة عززت من فكرة أن املعارضة ليست تقليدا أو حماكاة فحسب إمنا هلا جديدها 

وإن ألمر الصالة مع »من خالل النص الثاين املتأثر ومبا أن األمر متعلق بالصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 
عن جتليات الرتداد وكثرة الطلب، وملَّا يكتفي بذلك، فعظمة الرسول العطار يف مدحته النبوية لعجيب، فقد أبان 

قادته لتكشف املعجزة احملمدية من خالل تداخلية تناصية مأثورية ختَِّذ فيها مجالية التناص كأضعف اإلميان الفين 
هذا من فراغ إمنا  ليجسد هذه املعجزة اليت أرادها هللا، فعمل على تقنية التعالق بني النصوص، وال ميكن أن حيدث

، فإنه البد من تسخري كل الطرق الفنية اليت من شأهنا أن تقرب  هاته 4«البد من نصية قبلية أو معاصرة له
 .القداسة

 nossullaLوإلعادة هذا املشهد الدرامي العدويل؛ فإن العطار عمد إىل تقنية التناص بصورتيه التلميحية  
توظيف االقتباس التلميحي، فلم يصرح يف العبارة األوىل بكل اآلية إمنا ، حيث عمل إىل naislloLواالقتباسية 

، ولكن مل يصرح باآلية بل على العكس "بكرة وأصيال"، وكذلك يف الثانية اقتبس يف القرآن "صلوا عليه"ملّح هلا ب 
بزاوية كبرية يف النص أراد من  انزاح هبا عما  هي له وعالقها مع العبارة الثانية حمدثا احنرافا من التصريح إىل التلميح

 5.خالهلا أن يديل بفائدة دينية مفادها أنه حني يذكر هللا يذكر الرسول، وأن طاعته من طاعة هللا
 التناص اإلحايل

مقارنة لطبيعة آلية التناص االستشهادي أو االقتباسي اليت جتعل منه األكثر ظهورا كما رأينا فإن التناص   
ال يعلن عن وجود ملفوظ حريف مأخوذ من نص آخر »د عن االستحضار احلريف للنص واإلحايل أقل ألنه بعي

ومندرج يف بنيته بشكل صريح كلي ومعلن، وإمنا يشري إليه وحييل الذاكرة القرائية عليه عن طريق وجود دال من 

                                                           
، مذكرة خترج مقدمة لنيل (التفرد الفين يف املدحة النبوية عند اجلزائريني، قراءة أسلوبية يف التسخري الفين اجلمايل) ينظر إىل دراستنا السابقة يف املاسرت -1

 .21ص ،بإشراف األستاذ حممد األمني خالدي م،6016-ه1411، ة واألدب العريب، جامعة أدراردرجة ماسرت، قسم اللغ
  .52سورة األحزاب، من اآلية -2
 .46األحزاب، اآلية  سورة -3
  .25ص ،(اجلزائريني عند النبوية املدحة يف الفين التفرد) ينظر إىل دراستنا السابقة يف املاسرت -4
  .22، صينظر الدراسة السابقة -5
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يفه يكون ، وتوظ1«دّواله أو شيء منه ينوب عنه حبيث يذكر النص شيئا من النصوص السابقة أو األحداث
 .انطالقا من حاجة الشاعر ملثل هذا التوظيف وحسب السياق والظروف املتعلقة بالتجربة الشعرية عنده

وهنا تتحدد مهام الشاعر يف انتقاء ما يراه مناسبا ومالئما للرؤية اليت خيلقها نصه اجلديد ويلغي ما ال 
اص وتفكيك بناه الرتكيبية والداللية وتوزيعها يف إىل إعادة صياغة املتن»حاجة له به ألن التناص اإلحايل يعمد 

، 2«فضاء النص احلاضر فيزيح منها ما ال يتواءم مع التجربة املطروحة ويبقي منها جزءا يسريا داال أو مجلة فقط
خاصة إذا كان النص معروفا فيكفي منه اإلحالة بكلمة أو كلمتني فإهنا كفيلة بالتعريف عن الكل وهو النص 

 .ياقه ودالالتهالسابق بس
وها هي النصوص املقدسة كذلك تتفق مع هذا النوع من اآلليات التناصية؛ إذ مبجرد توظيف لكلمة أو 
تركيب فهذا حييل إىل سورة من القرآن أو آية أو إىل قصة بأكملها، وهذا وارد مع النصوص الشعرية وأصحاهبا  

جتدر اإلشارة إىل أن هذا التوظيف ميكن أن حييل إىل كذلك خاصة منها املعروفة واملشهورة يف األدب العريب، و 
متعدد فاستعماله حييل إىل سورة وحديث أو نص شعري وأحداث وقصص من القرآن، وهذا ما يسمى باإلحالة 

 .املركبة
كما ميكن لإلحالة أن تظهر بشكل مغاير ملا رأيناه على أساس استبدال السياق املرجعي للنص السابق 

ما للنص احلاضر، وهذا ما يندرج ضمن أنواع النصوص الشعرية املعارضة اليت جتد الشاعر يتأثر بسياق مغاير متا
، ولكن املوضوع خيتلف وحىت السياق وهنا جتد أن مسؤولية (الوزن والقافية)فيها باجلانب الشكلي فقط

 .ابق واحلاضراالستجالب ترتكز أكثر وتتطلب جهدا يف إعطاء مصوغ الكلمة أو العبارة يف النصني الس
وأما مع املديح النبوي فبما أن املعارضات الشعرية يف إطاره فإهنما ال حمالة يتفقان يف املوضوع تبقى على 
السياق فوجه االختالف فيه يكون حسب الظروف اليت قيلت فيها القصيدة وال ننسى أن املدائح النبوية مرت 

 . ن حيث ظروف النظممبراحل تارخيية كانت كل مرحلة تتميز عن الثانية م
فحني نقرأ ليحيي زكريا بن خلدون حائيته يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم لتجده يلمح حلائية لسان 
الدين اخلطيب، وغنه هلناك لوازم وقرائن تعني على معارضة ابن خلدون للسان الدين اخلطيب؛ فالّبغم من أهنما 

لطان الذي وجهت له هاته املدحة، باإلضافة إىل الوزن والتقفية مولديتان ولكن الظرف املكاين خيتلف وحىت الس
وحرف الروي كلها قرائن تدل على اإلعجاب والتأثر مث املعارضة، وبغض النظر عن كل هاته فإنه مبجرد قراءة 
األبيات او إلقاءها فإنه يتبني إعجاب الشاعر حييي بن خلدون حبائية ومولدية لسان الدين، ونرجع إىل قول 

 :لشاعر املعارِّض ونتبني ذلكا
ْلف َعّْبة وافتض                 احِّ  ** ما على الصّب يف اهلوى من جناح  أن ي        رى حِّ
 كيف ُيصغ         ي إىل نصيحة الحي ** وإذا م          ا احملّب عِّي              َل اصطب         ارا

                                                           
  .15عصام حفظ هللا واصل، التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر أمحد العواضي أمنوذجا، ص -1
 .111املرجع نفسه، ص -2
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 1آذنت عهَده الن                   وى ب           انتزاح ** صَّب رْبع                      اي              ا َرَعى هللا ب        احمل
وكلماته األوىل واألسلوب الذي ُمّهد به فإهنا تّبز إشارات  تدل على حضور  فبمجرد قراءة البيت األول

 :مدحة لسان الدين اخلطيب النبوية، وتبني هذا يف قوله
 أن يُ     رى طائ           را بغري جن         اح ** م من جناحما على القلب بعدك

  ّب بأنفاسكم نسيم الصب  اح ** وعل         ى الش وق أن ُيش       ّب إذا ه    
 2والّلي         ايل تلني بع     د اجلم      اح ** جي         رة احل        ّي واحل       ديث شج   ون

" جناح"كلمة   ، باإلضافة إىل"ما" اليت تشري إىل التمهيد بنفيوطريقة عرض البيت األول ة ياونبدأ مع البد
 :، وسنوضح العناصر املساعدة يف هاته اإلحالة يف جدول"أن يرى" وعبارة

 

 النص املعار ض الثاين ليحيي زكريا بن خلدون النص املعار ض األول للسان الدين اخلطيب
 " ما على الصبّ " أسلوب النفي " قلبما على ال" أسلوب النفي

 "يف اهلوى من جناح:"كلمة من جناح يف قوله  "بعدكم من جناح:" كلمة من جناح يف قوله
 "أن يرى طائرا بغري جناح:" عبارة "أن يرى حلف عّبة وافتضاح:" عبارة

عاَرض، وما رأيناه يف وهاته التقاطعات لتدل على توظيف الشاعر املعارِّض للتناص حني تأثر بالشاعر امل 
اجلدول إلشارة على التناص اإلحايل، ومن كانت له خلفية ملولودية لسان الدين اخلطيب واطلع على قراءة مولودية 

 .حييي بن خلدون فإنه مثة ما حييله مباشرة للنص األول املعاَرض
ه توجود قرائن تشري ، فإنوهذا ما يتجسد يف قول البوصريي وهو يبني مدى إعجابه بّبدة كعب بن زهري

، والّبغم من قرائن تدل على ذلك كالوزن والتقفية "ذخر املعاد يف وزن بانت سعاد"وحتيل على ذلك بدءا بالعنوان 
وحرف الروي إال أن العبارات األوىل لتؤكد موضوع اإلحالة التناصية اليت تتجسد يف ملفوظ واحد وتكون متعدد 

طع بني النصيني ومعارضة الثاين لألول وخاصة يف كلمة مشغول ومسلول وغريها من الكلمات اليت توكد التقا
 .واألقاويل وغريها وسنبني ذلك يف جدولة

 
 النص الثاين املعار ض للبوصريي النص األول املعار ض لكعب بن زهري الكلمات املشرتكة

 مشغولإىل مىت أنت باللذات  مشغولال ألفينَّك إين عنك ...** مشغول
  األقاويلختالفت بيننا منها ...** األقاويلأذنب ولو كثر عين ** ومل... األقاويل
 مسلولجمّرد بيد اآلمال ...** مسلولمهند من سيوف هللا ...** مسلول
 

                                                           
  .611ص ،(1)، واملّقري، أزهار الرياض، ج152بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص أبو العباس سيدي أمحد  -1
  .501، ص (2)، نفح الطيب، مجاملّقري، و 150بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، صد أبو العباس سيدي أمح -2
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 :  Allusionالتناص اإلحيائي
إن هذا النوع من التناص هو األكثر عمقا مقارنة باآلليتني السابقتني واألكثر انتشارا ألنه يأيت ضمن 

يفكك املتناص ويعمل على ختريب »الكالم وهنا رمبا تتحقق خاصية تداول املعاين بني الشعراء ألنه 
، فيحتاج منه جهدا أكّب حىت يتم اكتشافه وربطه 1«ويراوغ املتلقي بتخفيه وعدم ظهوره( الرتكييب والداليل)معماره

 .ه فهما دقيقا إذا مل تدرك العالقة بينهماوالسابق، فال ميكن فهم مبصادره، وإقامة عالقة بني النصني احلايل
يطلق عليه الدكتور حممد البقاعي اإلملاع، وما مييزه أن األقل وضوحا حيتاج فهما عميقا، أما الدكتور جعفر 

 .العالق يرتمجه باإلشارة أو التلميح
ي معه التأمل ميكن أن نطلق عليه بالتناص الضمين إذ ال يدرك من وهلته األوىل إال ضمن الكالم فينبغ

والبحث الدقيق الستخراجه؛ فال يُكشف بسهولة ألنه مل يشار له أو حيال عليه من تركيب أو ملفوظ حمدد بل 
جتده يفرغ احلمولة الداللية والتارخيية للملفوظ املشتغل عليه مث جيسد به أحداثا بسياقات أخراة تناسب ظروف 

 .ي عليه جديدا مغايراواقع التجربة الشعرية للنص الشعري الالحق فيضف
كما أن مميزات هذا النوع من التناصات  تؤكد أنه يظهر يف النص الالحق الذي يبتعد من حيث املوضوع 
والغرض الشعري عن النص الثاين كأن الشاعر يف يستعني مبلفوظ لغرض الغزل مثال وحييل الكلمة إىل غرض املديح 

رمبا يف املوضوع ذاته أو الغرض الشعري ولكن السياق رمبا خيتلف النبوي فينبته يف سياق آخر يتناسب وإيّاه، و 
 .حيث حتدث عملية االستنبات

اليت عرفت واشتهر البيت اليت قيلت فيه مع كعب بن زهري يف مدحه للنيب صلى هللا عليه " مسلول"فكلمة  
 :وسلم  وذكر صفاته معتذرا يف قوله

 2مهن           د من سيوف هللا مسل       ول **  اء به إن ال               رسول لسيف يستض        
لتعاد يف غرض املديح النبوي مع البوصريي ولكنها بسياق آخر أو يف معىن يتناسب وما يتحدث عنه 

 :الشاعر يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم ووصفه، وذاك يف قوله
 3     ّرد بيد اآلم            ال مس           لولجم     ** فج   رد العزم إن امل        وت ص      ارمه

تأخذ منحى آخر يف سياق نصح  الشاعر للعاصي من اشتغل باللذات حيث يوجه له " مسلول"فإّن كلمة 
اخلطاب حماوال إرشاده كمقدمة حكمية استهل هبا غرض املديح النبوي، فاألوىل مباشرة يف سياق مدح النيب صلى 

 . لثانية يف إطار النصح واإلرشادهللا عليه وسلم وا
 
 

                                                           
 .101عصام حفظ هللا واصل، التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر أمحد العواضي أمنوذجا، ص  -1
  .123ص م، 6000 -ه1461، (1)بريوت، ط-درويش اجلويدي، ديوان كعب بن زهري، املكتبة العصرية، صيدا.د  -2
  .115، ص (د،ت)، (د،ط)لبنان،  -، ديوان البوصريي، دار األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتعمر الطّباع.د -3

 "مسلول:"امللفوظ الشعري

 النص املعار ض 
 لكعب بن زهري

ملعار ض النص ا
 للبوصريي

يف اطار مدح النيب ينصح الشاعر من هو : الداللة الثانية
 مشغول باللذات

 

 مدح الشاعر النيب مدحا مباشرا: الداللة األوىل
 (من سيوف هللا مسلول)
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ولقد ملّح إىل هذا النوع من التناص القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين يف إطار حديثه عن املسائل 
ال يغّرك من البيتني املتشاهبني أن يكون أحدمها نسبيا واآلخر مدحيا، وأن يكون هذا »النقدية وهو ينصح الناقد أنه

را فإن الشاعر احلاذق إذا َعلِّق املعىن املختلس عدل به عن نوعه وصنفه وعن وزنه ونظمه وعن هجاء وذاك افتخا
، واحلادق من يتوصل لقرابتهما وما بينهما من اشرتاك املعىن، وهذا ما يتطلب نباهة للتوصل إىل ما 1«رّويه وقافيته

 .لبه إىل صاحل سياقهأخذه  شاعر من شاعر آخر ملفوظا شعريا، وغري من وجهته الداللية فيق
وهو األمر الذي أوضحه ابن طباطبا وأمساه بالتناص املقلوب، وهو يوضح كذلك ميزة هذا النوع من أنواع  

وحيتاج إىل من سلك هذه السبيل إىل ألطاف احليلة وتدقيق النظر يف »التناص، مستفيدا من القاضي اجلرجاين 
، 2«على نقادها والبصراء هبا، وينفرد هبا كأنه غري مسبوق إليها  تناول املعاين واستعارهتا، وتلبيسها حىت هتفى

فيستعمل »فيصطنع لشاعر لذلك ملعاين املدح الغزل ومعاين املدح للهجاء وهكذا، وهذا ما أيت يف تفصيله مصّرحا
 املديح، وإن املعاين املأخوذة يف غري اجلنس الذي تناوهلا منه، فإذا وجد معىن لطيفا يف تشبيب أو غزل استعمله يف

 . إذا ما قارن كالمه مبا ذهب إليه عبد العزيز اجلرجاين يف السابق 3«...وجده يف املديح استعمله يف اهلجاء
 القارئ واالسرتاتيجية النصية يف املعارضات الشعرية النبوية:ثالثا

 املتلقي وآلية التناص يف املعارضات النبوية -1
بني الشاعر وتراثه، فإن ضرورة حضور ما يعرفنا فنيا عن تلك العالقة إذا كان البّد أن نقف عند العالقة 

مهم يف دراستنا هلا، وهذا ما له عالقة بعامل املعارضات الشعرية وخاصية التناص؛ ألن األوىل تّبز خلفية الشاعر 
ري واليت من شأهنا أن الثقافية وطبيعة تعامله مع الرتاث أما الثانية فألهنا من األدوات الفنية املشكلة للنص الشع

جتسد تلك اخللفية للشاعر وعالقته الوطيدة مع تراثه، وهي خاصية فنية ميتلكه الشاعر ضمن أدواته الفنية يف 
 .جتربته الشعرية للخوض يف غمار تعريفه هبذا الرتاث من الوجهة الفنية

جتد هلا منفذا ومتنفسا يف النص  وإن هاته العالقة لتتطور مبا يتيح لسمة الرتاكمية والتخمر أن تتهيأ حىت 
 .األديب وهي تّبز كيفية تعامل الشاعر مع موروثه الشعري

يأخذ من هذا الرتاث من منطق التناص معه حني يستطيع من خالله  » وإن السبيل لذلك يف أن الشاعر
ة اليت البد على ، وهذا من املهام األساسي4«إذابة مضامني املوروث يف بوثقة جديدة تصدر بامسه وباسم عصره

                                                           
  .604القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، ص -1

-
 .00، ص املصدر نفسه 2
 .00املصدر نفسه، ص   -3
 .04ص ،(وجتارب أمناط) الشعرية املعارضات التطاوي، هللا عبد.د -4
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الشاعر أن جييدها يف حفظه لرتاث أمته على طريقته الفنية وإظهاره يف الصورة اليت يستحقها وعلى املستوى الفين 
املطلوب، وبذلك فإن املسؤوليات تتعاظم وحتتاج منه إىل تسخري فين واندماج مجاعي يضمن له االنتماء النفسي 

 .واالجتماعي والديين والتارخيي
لشاعر أن ميتلك درجة عآلية من العبقرية ويتقن تلك املوهبة اليت تتعذر على الكثري حبيث يعّب عنها فعلى ا

بنوع من اإلهلام الذي خيوله أن يكون سفري مشاعرهم وأحاسيسهم، ما يتطلب منه أن يدخل ضمن الفكر 
الرتاثية ذات قيمة رائعة من خالل ومن هنا تظل الصورة » اجلماعي والتعبري عنه من زاوية الفن باحرتافية مستقطبة

مرورها يف ذاكرة الشاعر بل من خالل استقرارها لديه يف ال وعيه لتظل جزءا ال شعوريا وهي أنذاك تظل ملكا له 
 .، وهاته حقيقة ما تتسم به املعارضة الشعرية1«وحقا مباحا

ته يف إطار جتاربه الشعرية وحنسبها كذلك إذا أعملت آلية التناص بوجه إبداعي جيسد فيه الشاعر قدرا
دعوة ملنهجية إجرائية حمكمة  والفكر اجلماعي، فتصون بذلك الرتاث وتعمل على ضمان سريورته والدميومة، وهي

مفهوم يقضي »نتباحث يف حقيقة هاته الظاهرة النقدية على أساس أهنا  ، وهذا ما جيعلناتسري وفق معايري وآليات
، وبالتايل حيدث على 2«فنية تتشابك وتتداخل فيما بينها سواء بقصد أو بدونهبأن مجيع النصوص اإلبداعية وال

 .إثر هذا التشابك تفاعال يفسح جمال احلوار بني النصوص
ولتحقيق هاته الظاهرة وتلك اآلليات ال بّد للنص أاّل ينطوي على نفسه وأن يتفاعل مع كل املشكالت 

 وقوانني ومرجعيات وبالتايل يعمل النص كما رأى السوسيولوجي بيري االجتماعية والتارخيية بكل ما هلا من معايري
زميا أن يقرب املسافات بني فعل الكتابة وفعل البنيات اخلارج نصية بني يشكالن عالقة تفاعلية فتصبح البنيات 

 .الداخلية للنص أكثر انسجاما مع ما هو حميطا هبا يف احمليط االجتماعي، وهذا شأن املديح النبوي
هذه مسألة تتباحثها سيسولوجيا النص األديب اليت تعىن بالبحث يف الصالت والعالقات بني البنية النصية 

فكل نص أديب يتم إنتاجه ضمن بنيات تارخيية واجتماعية حمّددة حيث »للنص وبني البنيات االجتماعية والتارخيية 
النصوص فإهنا تقوم بتشكيل وضبط املعامل الكّبى إن تلك البنيات تظل متزامنة مع اللحظات األوىل لتخلق أجّنة 

، وعليه فإن زميا يؤكد على الكيفية اليت هبا حيدث التفاعل بني النص األديب والقضايا التارخيية 3«لسياقتها األدبية
 .واالجتماعية وحىت الدينية كما هو واضح يف دراستنا بالنسبة للمديح النبوي واملعارضات الشعرية

متتص بواسطة النص األديب اللغات واخلطابات الشفوية واملكتوبة  »امل التخييل سريورة تناصية يعتّب زميا ع
، وتلك مهمة الشاعر اليت 4«، وذلك بغية توليد بنية ذات مميزات خاصة...النظرية واملتخيلة الدينية والسياسية

 .لثقافيةأسلفنا ذكرها؛ فبواسطة التناص تتجسد تلك الروابط بني النص واخللفيات ا

                                                           
 .04املرجع نفسه، ص -1
 .51أمحد زنيّب، املعارضة الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية، ص.د -2
  .111أمحد طايعي، القراءة باملماثلة يف الشعرية العربية القدمية، ص. د -3
 .114املرجع نفسه، ص -4
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واملدائح النبوية نصوص شعرية يفّعل فيها املادح أدواته الفنية حىت يصري هبا املادة الرتاثية اخلاصة بالسرية  
النبوية وحىت بالوضع والظرف اليت قيلت فيه السيما حني نتحدث عن املعارضات الشعرية فإن باب قاموس هذا 

مر مشرتك وإمنا أبوب أخرى تفتح تساعد على اتضاح الرؤية النوع من الشعر يزيد من فتح بابه لشعراء ألن األ
 . الشعرية له كغرض الغزل واملقدمات الطللية وغريها من املواضيع املعينة على إظهار السياق

من خالل جولتنا مع املفهوم االصطالحي للمعارضة الشعرية رأينا مدى التوافق واإلمجاع أن الشاعر 
لى حماكاته وتقليده من باب اإلعجاب والتأثر به، فيستجمع قواه الفنية ليسخرها املعارض للنص الشعري يعمل ع

ويظهر براعته يف الثأثر، مبديا مسؤوليته اإلبداعية اليت ال تتوقف عند تأثره السليب الذي يشوه صورة احملاكاة التقليد 
 .رية رغم تأثرهبل يعمل جاهدا ليتجاوز االجرتار واإلتباعية، فال بد من إبراز شخصيته الشع

وحسب املهمة اليت أوكلت للشاعر وفق هاته الظاهرة األدبية فإنه يعتّب من الوجهة النقدية للتلقي قارئا 
حياول أن ينتج نصا جديدا انطالقا مما خولته له انفتاحية النص املعاَرض، وبالتايل يدخل ونصه املعارِّض يف حوار 

 .ة التلقي مع القارئوتفاعل وتداخل وحنن نعلم ما تؤمن به نظري
وحسب كذلك املفهوم الذي أرساه نقاد النظرية احلديثة لألدب للتناص من حوارية وغريها، فإن كل هاته 
االستنتاجات تؤكد مدى توافق هاته العناصر يف وانسجامها يف خلق ما يسمى جبمالية االستجابة اجلمالية، ورغم 

على اعتبار أن القارئ من يكتشف تلك العالقة التداخلية بني اهنم حبثوا يف التناص من وجهة نظرية التلقي 
النصوص إال أن دراستنا ستبحث يف منشئ مظاهر املعارضة الشعرية واستخدامه للتناص كجسر عبور منهجي له 
آلياته حىت تتحقق هاته الظاهرة، سنبحث يف الكيفية اليت أتى هبا الستجالب النصوص باعتبار أنه كذلك قارئ 

 .للنص املعاَرضمتأثر 
وما أدىل به جريار هو األمر الذي جيعلنا نربط الدراسة بني مسات ثالث تعتّب مفاتيح حمركة للبحث وهي    

، وإذا كان النقاد قد اتفقوا على ربط املعارضة الشعرية مبصطلح "(القارئ"التلقي -التناص -املعارضات الشعرية)
التفاعل النصي وإنتاجيته، وأهنم رأوا أن املسؤول على التحويل كما  التعايل النصي والعالقات التناصية يف إطار

رأت جوليا كريستيفا هو التناص من خالل اجتهاداهتم يف توسيع أفق مفاهيمه النقدية احلديثة اليت ربطوها أوال 
بالبعد  بدور اإلنتاجية ومسؤولية استجالب النصوص والكشف عن املرجعية اليت يستند إليها الشاعر مث ثانيا

التأويلي الذي حوله إىل آلة للتحويل وأعطى مسؤولية  الكشف عن تلك العالقات التناصية للقارئ املتلقي  كما 
 .رأينا مع ريفاتري

واإلشكال املطروح أنه يف إطار العملية اإلنتاجية اليت حتدث على مستوى املتعاليات النصية يف املعارضات 
ا هو موقع القارئ املتلقي من هاته العملية؟ ولنفرتض أن الشاعر املعارِّض هو الشعرية من خالل خاصية التناص، م

القارئ، فما هي أدواته الفنية وغريها اليت تعّب وجتسد االستجابة اجلمالية لديه؟ وما هي هاته اآلليات اليت تعّب عن 
تتمثل مجالية التقبل لدى القارئ مجالية التلقي انطالقا من مسات املعارضة الشعرية وخاصية التناص؟ وإمجاال فيم 

 .مع املعرضات الشعرية
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إذا كان مقصد فن املعارضة الشعرية هو اجلانب الفين واإلبداع بدل االبتداع حسن األداء وليس االنتساب 
القبيح، فإن كل ذلك جييء من منطلق اإلعجاب واالعرتاف بالّباعة حيث يكون التقليد واحملاكاة نابعني من نفس 

أثر ناقل إحساسه ذلك إىل نصه وفق جتربته الشعرية، بتشجيع من الدوافع التحفيزية يف البحث على كل شاعر مت
ما من شأنه أن يعزز جتربته اإلبداعية اجلديدة بدءا بالتنقيب على املوروث املادة اخلام هلاته التجربة الشعرية، 

 .وواضح طبيعة املورث يف املعارضة الشعرية
لع على كل ما يتعلق بالسرية النبوية وهذا شرط البد منه يف املديح النبوي حىت تكون فعلى الشاعر أن يطّ 

للشاعر خلفية ينطلق منها ويعّب عنها جبمال الصورة ودقة التصوير، فكيف إذا كان األمر متعلقا باملعارضة الشعرية 
شعري للمديح النبوي فيستحضر فإنه ومن ضروريات التجديد أن يتسلح بعمق املوروث الديين والتارخيي وحىت ال

الذاكرة وجيعلها يف تأهب دائم ويتفقه يف طرق البيان والتبيان ويستوعب الظرف وسياق الكالم يف املقام وما 
تتطلبه تداعيات اجملتمع وأحداث الزمان، حىت خيلق نوعا من التفاعل واحلوار مع املوضوعات والتجارب حبيل فنية 

 .   ة النصيةجديدات ويعزز فكرة اإلنتاجي
ومبا أن الشاعر املعارِّض يقوم بشكل أو بآخر بقراءة النص املعاَرض من خالل دافع اإلعجاب والتحفيز  

والتأثري والتأثر مبا جاء من إبداع فإنه خيلق عامل التلقي وينقل خاصية انفتاح النص باحلوار والتفاعل إىل فتح باب 
ارئ وما صنيعه حني يتلقى النص املعارِّض، وهو يتمتع بتوظيف خاصية القراءة والتأويل، وبالتايل النظر إىل الق

 .  التناص، وهذا ما اشتغلت عليه الدراسات النقدية احلديثة
وإذا ما نظرنا إىل املعارضات الشعرية من الوجهة النقدية احلديثة لتجدها تؤكد ثنائية مجالية حيظى هبا هذا 

قدي حاضر لذلك، ولو حبثنا يف إجرائهما ليتبني أن عملية توظيفهما يف النوع من الشعر، وعليه فإن اإلجراء الن
التجربة الشعرية ألطراف العملية اإلبداعية تبدأ منطقيا خباصية التلقي ألن التناص مرتبط باخللفية اليت يصريها فنيا  

 .كأحد العناصر املهمة يف تأسيس وبناء النص الشعري
تناص، وهذا مرهونا خباصية التأثري والتأثر وردة الفعل اليت حتمله على فعملية التلقي تسبق دائما عملية ال

عملية التلقي األدبية هي من قبل كل شيء نشاط فكري ومجايل ميارسه »استقطاب اإلبداع مع املبدع؛ ألن 
لتقاطع الكاتب يف قراءته للنصوص فقد يستفيد منها من ناحية املوضوعات األدبية أما إذا حدثت االستفادة فإن ا

فهو »، والعملية التناصية تبقى وفق ما ميليه املتلقي وكيف يتعامل مع الّنص؛ 1«حيدث حينئذ بني التلقي والتناص
ال يتناص كما أراد صاحب النص الّسابق وإمنا يتناص كما يريد هو، وبالتايل فإن التناص مير عّب تلقي الكاتب 

؛ وهو خيضع بشكل أو بآخر لتأويالت الكاتب 2«السابقةالذي هو عبارة عن فهم واستيعاب وتأويل للنصوص 
 وقراءاته اخلاصة للنصوص السابقة، وهذا من مهامه وبإشرافه

                                                           
 -ه1462باركية، اسرتاتيجية القارئ يف البنية النصية الرواية منوذجا، أطروحة دكتوراه يف النقد األديب املعاصر، جامعة قسنطينة، عبد الناصر م -1

  . 62م، ص6005
 .62عبد الناصر مباركية، اسرتاتيجية القارئ يف البنية النصية الرواية منوذجا، ص -2
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وإذا كانت هاته الثنائية هتم شعر املعارضات الشعرية مبا تتميز به من خصائص فنية، فإن الدراسات األدبية 
لنص املتأثر حىت تعّب عن قضية التأثري بني كاتب املقارنة بذلك اهتمت حبكم ما حتتاجه من إثباتات لسمات ا

وآخر أو بني نص وآخر، وهذا ما وّضحه الدكتور حممد مفتاح وهو حيدد مفاهيم التناص حبيث يصرّح أنه مثة 
تداخال بني مفهوم التناص ومفاهيم أخرى مثلما يف األدب املقارن واملثاقفة ودراسة املصادر والسرقات مع ضرورة 

 .1هاته املفاهيم التفرقة بني
وحىت يؤسس الشاعر لنصه الشعري ومينحه صفة اإلبداع والتجديد ال بد له من أن يتصف خبلفية ثقافية 
حمكمة ومتنوعة ومتعددة حىت يتفنن بتوظيفه فنيا ومجاليا، وهاته اخللفية ليست بالضرورة إبداعا أدبيا فقد تكون 

تحدد انطالقا من تاالستجابة ، وإذا ما تعلقت بالتلقي فإن نصوصا متنوعات متعلقة بالثقافة بشكل عام وشامل
جمموع املعايري »تعتّبايزر بالدخرية و  مساها مب املتعلقةيف جمموع جتارب القارئ، املتمثلة تلك األفعال التمثيلية 

 يفجتربة القراءة ، وهبا تتشكل 2«االجتماعية والتارخيية والثقافية اليت حيملها القارئ كمعارف ضرورية أثناء القراءة
فإّن للمعارضات الشعرية وجود من هذا املنظور، على اعتبار  وخلفيات،، ومبا أن هناك وجتارب النصاجتاه جتربته 

 .خريةذأن الشاعر املعارِّض معين بأمر ال
ولذلك جتد أن شاعر املديح النبوي يطّلع على كل ما يتعلق بالنيب صلى هللا عليه وسلم من النصوص 

القرآن الكرمي واألحاديث النبوية واألحداث اليت تعلقت بالسرية النبوية يف حياته واألحداث اليت مرهبا املقدسة 
الرسول يف تأدية رسالته ومعجزاته دون أن ننسى الشعر الذي عين مبدحه مع كبار الشعراء كحسان وكعب وابن 

 .رواحة وغريهم
كة بني الشعراء وتبقى طريقة تصيريه لفن مجيل فهذا من ورمبا هذا ما مييز شعر املديح النبوي أن مادته مشرت 

اجتهاد الشاعر يف استحضار ما عرفه على شخص النيب صلى هللا عليه وسلم فنيا من خالل التناص الذي هو 
معرفة املبدع جملموعة من النصوص السابقة على اختالف مصادرها وتعدد صورها حبيث يكون هلا حضور يف نصه 

 .ا يستدعي تقنية املقارنة بني النصوص املتعارضة حبيث تعّد مفتاح استخراج التناص من النصوصاجلديد، وهذا م
شيء ال مناص منه ألنه ال »وحني يرى الدكتور حممد مفتاح بأن بعض الدارسني يتفقون على أن التناص 

إنتاج أّي نص هو  فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية واملكانية ومن تارخيه الشخصي أي من ذاكرته، فأساس
، فإنه يؤكد عالقة التداخل بني 3«معرفته صاحبه للعامل، وهذه املعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل املتلقي أيضا

ثنائية التناص والتلقي ألن هذا األمر ضروري ومهم يف عملية تأويل النصوص بناء على قدراته املعرفية واللغوية، 
 . وهاته رؤية ميخائيل ريفاتري

                                                           
  .111، ص (اتيجية التناصاسرت )حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري . د -1
  .40، 42، ص6001، (1)علي آيت أوشان، األدب والتواصل، بيداغوجية التلقي واإلنتاج، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، ط.د -2
 .161، ص(اسرتتيجية التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري. د -3
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ظاهرة لغوية معقدة على الضبط والتقنني، يعتمد يف متييزها على ثقافة »يتضح يف التناص حسب رأيه أهنا ف
، ويبني أن هناك مؤشرات جتعل التناص يكشف عن نفسه ويوجه 1«املتلقي وسعة معرفته وقدرته على الرتجيح

فتنّبه إىل صورها املتعددات حىت خيرقها القارئ لالمساك به، وجيعل الّنص يُقرأ بعدة تشاكالت ميكنها اإللتقاء، 
 :املتلقي وخيرج من خالهلا جبمالية، وقد متثلت يف

 التالعب بأصوات الكلمة -
 التصريح باملعارضة -
 استعمال لغة وسط معني -
 اإلحالة على جنس خطايب برمته  -

تلك العالقات اليت فالقارئ حال قراءته للنص الشعري تبدو له هاته املؤشرات فتحمله على البحث يف 
تتمظهر من خالهلا صورة التناص متجلية؛ فلما ينساق مع قصيدة ويدرك معانيها بناء على ما تراكم لديه من 
جتارب تعينه على فك رموز ملا يتفاجأ بإدخال عنصر غريب ليس ينتمي للنص فيعمل على البحث يف تلك الرابطة 

 .اليت جعلته من األصل أن يشارك بناءه
ا على سبيل املثال التالعب باألصوات واستعمال مصطلحات العلوم والفنون أو يستعمل لغة ويف هذ 

السرد اليت متيل للتاريخ أكثر مما هي للشعر، وهنا ميكن أن نربط هذا باملديح النبوي الشريف الذي يوظف فيه 
رات ذكر التصريح باملعارضة، هاته اخلاصية وهو يسرد سرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم، ومن خالل هاته املؤش

 .وهذا ما يّبز أن املتلقي ميكن أن تساعده هاته العملية املعارضات الشعرية على استخراج مظاهر التناص
وعليه فإن التناص ميكن له أن يرد بشكل اعتباطي يعتمد فيه املتلقي على ذاكرته أو موجها بأحد هاته 

كما رأينا أن املعارضة سواء أكانت مقتدية ام ساخرة فإهنا تساهم يف املؤشرات حبيث توجه املتلقي حنو مقاصده، و 
ليس جمرد »الكشف عن لغز اللعبة التناصية للقارئ، وبغض النظر على أمر الذاكرة أم املؤشرات فإن التناص 

عمل ، وبالتايل ي2«عملية جمانية وإمنا له وظائف متعددة ختتلف أمهية وتأثريا حبسب مواقف املتناص ومقاصده
املتلقي يف هاته احلالة على املشاركة يف فهم واستيعاب هاته العملية ويف مستوى حتليلها والقدرة على ذلك بفك 

 .الرموز واإلشارات اللغوية من خالل خلفياته املعرفية
مبا أن املعطيات تقول أن املعارضات الشعرية يف املديح النبوي وعلى مستوى النصوص املتعارضة أن الشاعر 

ملعاَرض والشاعر املعارِّض يشرتكان ويتفقان يف املوضوع الذي يتحدثان عنه ويصفانه وأهنما حيتاجان غلى مادة ا
تراثية هلا عالقة حبياة الرسول صلى هللا عليه وسلم مهم تنوعت وتعددت وهبذا فإهنما حيتاجان إىل خاصية التناص 

الشاعر املعارِّض بالدرجة األوىل متلقي يعمل على التحويل  فإهنما يعتّبان متلقيني ومبدعني يف الوقت نفسه ويعتّب
 . بصيغة فنية ختضع للتجربة الشعرية اخلاصة بالنص املعارِّض وهبذا التحاور بني النصني املعارضني

                                                           
  .111املرجع نفسه، ص -1
 .116املرجع نفسه، ص -2
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وبناء على ما رأينا فإن التناص عملية يشارك يف خلقها وتكشفها كل من املبدع املتلقي وقارئ التناص 
متلقيا، وهذا من خالل التجربة الشعرية اليت متر هبا عملية كتابة النص وكيفية اإلحالة على الذي يعتّب بدوره 

النصوص السابقة مع التحويل والتجديد اخلاضعة لعملية القراءة والتأويل، وهذا حسب إدارة املبدع وما يدور من 
 . ليب فنية متيزه عن غريهحوله من ظروف نفسية واجتماعية وفكرية ومجالية ومبا يعرف به من طرق وأسا

إذا كان حديثنا عن املعارضات الشعرية يف املديح النبوي فإنه غالبا ما يشرتك الشاعرين يف املوضوع حىت 
التجربة الشعرية، ورمبا خيتلف الشاعر املعارض يف املوضوع ويعجب بالوزن والقافية فيحدو حدومها، وبالتايل فإن 

وإذا ما اعتّبنا أن الداللة واملعاين يشارك يف إنتاجها القارئ يف تفاعله مع النص ألن »والشاعر املعارِّض يعتّب قارئا 
، وحىت 1«...النص ال يبوح بكافة أسراره للقارئ وإمنا ينتظر من هذا األخري يأخذ ما يراه مفيدا ومهما بالنسبة إليه

 .ستجالهباالشاعر املعاَرض كذلك قارئا إذا ما اشرتك يف عملية استيعاب النصوص وا
أن املبدع املتلقي للنصوص السابقة هو قارئ بالدرجة األوىل متاما مثل قارئ النص يقرأ »وما يتوصل إليه  

القراءة األوىل أو الثانية أو الثالثة انطالقا من منظوراته اجلمالية والفكرية والتارخيية وعلى ضوء قراءته للنصوص 
  .، وسنوضح ذلك يف خمطط2«ان واملكانيشكل مواقف معينة وحمددة تتغري تغري الزم

فعملية العبور تتطلب عملية التحويل من نص إىل آخر بطريقة فنية تستوعب حماورهتما يف نقاط حيسن 
االلتقاء عندها فال بد للتجارب الشعرية أن تتفق والظروف اليت عملت على بناء كل منهما، وهذا ما يتطلب قراءة 

تاج إىل قراءات متنوعة حسب حال وصفته ما غن كان معاَرضا أو معارِّضا وهذا الشاعرين؛ ألن عملية العبور حت
ما يستدعي أمهية اخللفية املعرفية؛ حبيث تتمثل القراءة األوىل للشاعر املعاَرض عبورا أوال وهذا بالنسبة للمعارضات 

 .الشعرية مث يأيت العبور الثاين مع قراءة الشاعر املعارِّض
قا مما سبق مير عّب مرحلتني؛ مرحلة العبور األول يف قراءة الشاعر املعاَرض للنصوص وإعمال التناص انطال

اإلبداعية وغري اإلبداعية واستجالهبا، واملرحلة الثانية وهذا ما يهمنا يف الدراسة مرحلة العبور الثاين لقراءة الشاعر 
مته يف الكشف عن معاين ودالالت املعارِّض للنص الشعري املعاَرض، وعليه تتحدد طبيعة قارئ التناص ومه

النص قارئ مبدع وقارئ متلقي وبينهما ينحصر التناص الذي هو نتاج تلقيهما، وجتدر اإلشارة أن العبور مستمر 
 .     والقراءة مستمرة عّب األجيال مادام تلقي النصوص مستمرا وخاصية الرتاكم املعريف واإلنتاجية يف تفاعل دائم

ر القارئ يف كل ما يدور حوله من إنتاجية نصية يف عامل التفاعل واحلوار بني ويف حديث زميا عن دو 
النصوص وردة الفعل اليت تصدر منه يرى أن املتلقي األديب مرتبط دائما باإلنتاج عّب البىن النصية الرتكيبية والداللية 

النبوية اجلزائرية فإهنا مرتبطة أشد  اليت هلا عالقة بالوضعية االجتماعية والتارخيية والدينية، وكذلك مع املدائح
االرتباط بتلك األوضاع على اختالفها اليت يعيشها وأفراد اجملتمع، وبالتايل ال حمالة شاعر النيب جتده ُيْشَرك يف 

 .العالقة التداخلية بني البىن النصية والبىن االجتماعية
                                                           

 .16لناصر مباركية، اسرتاتيجية القارئ يف البنية النصية الرواية منوذجا، صعبد ا -1
  .16املرجع نفسه، ص -2
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ذلك التفاعل الذي حيدث بني قطيب  فلو حبثنا عن حمل التناص من كل هذا الكالم فإن صوره تتجسد يف
العملية التواصلية ذاتني منفعلتني بتلك األوضاع واملوضوع املطروح أنا الشاعر وأنا املغاير ومدى التداخل بني 
نصيهما النص احلاضر والنص الغائب، وهذا ما ال حيدث اعتباطيا إمنا العتبارات جتعل كل منهما يعيشان الظروف 

الشاعر املعارِّض مرتبطا بكل ما يتميز به النص املعاَرض من خصائص خارج النصية أو  ذاهتا، ولذلك جتد أن
 .داخلها

وهذا ما يدخل حتت مفهوم سياق اإلنتاجية  اليت هلا غاية األمهية يف تفاعل  القارئ مع البىن النصية اليت  
اليت منت فيه وتشكلت، ويديل زميا ال ميكن الولوج لقراءهتا دون وضع االعتبارات للوضع السوسيولوجي واللساين 

أن قوة نص ما ترجع إىل كونه يتضمن ثوابت داللية متارس فعاليتها وتأثريها يف اجملتمع الذي ينتمي إليه »
 :، وذلك من خالل اختيار الشاعر نّصا معينا كنص مصدري العتبارات هي1«املتلقي

اخلاصة اليت مير هبا، وهذا كفيل جبلب  أن يكون االختيار يف اطار التجربة الشعرية واحلياتية -1
 .اجلديد

أن يكون ذلك انطالقا من مسات تبين نسيجا وشائجي بني النصني املعاَرض واملعارِّض بشبكة  -2
من العالقات املعقدة اليت تؤهلهما لالنسجام والتأقلم مع بعضهما البعض يف جو من التحاور واحملادثة؛  

 .    اين يفجر إمكاناته الفنية اجلديدةحبيث األول يفضي جبمالياته والث
أن يبين النص املعارِّض قاعدة صلبة فوق قاعدة من النص املصدري املعاَرض من خالل ما  -3

 .حيمله من جتارب وأبعاد نفسية وتارخيية وثقافية قابلة أن تدمج فيه
مالية؛ حبيث يستمر مما يضمن قراءات تسهم يف التحول الالهنائي للنصوص األدبية مع موضوعاهتا اجل

ومن تفاعل وتعالق النصني ميكن الكشف عن بؤرة التوهج يف نص مبتدع قادر على »موضوع اإلنتاجية النصية 
، وهذا يعين ثنائية السريورة اجلمالية واالستجابة اجلمالية من خالل مدى حتول اجلمهور 2«التوهج يف ضوء النصني

 . لنصي واالجتماعي والتارخيي والديينمع املعايري والقيم اليت يفرضها السياق ا
ولذلك فإن املشكل الذي يواجه كل من املبدع والقارئ املتلقي هي مشكلة الثقافة وإن اختلفت الغايات؛ 

فالشاعر إذ يلج إىل غابات االستدعاء من الشخصيات »فاألول حيتاجها حىت يثري نصه ويشحنه باالنفعاالت؛ 
نصوص غائبة شعرية أو دينية وغريها فإن هذا حيتاج منه إىل فهم دقيق للنص الغائب الرتاثية واألسطورية وحييل إىل 

حىت يتسىن له إدماجه وامتصاصه يف النص احلاضر كما حيتاج إىل رؤيا وثقافة واسعة حىت يتمكن من االنتقاء 
ما أغلق من  ، أما الثاين فيحتاجها لفك3«األمثل والوقوف على النص املصدري املتفاعل مع النص احلاضر

                                                           
 .112أمحد طايعي، القراءة باملماثلة يف الشعرية العربية القدمية، ص.د -1
  .111، ص(1)، ط1110ندرية، رمضان الصباغ، يف نقد الشعر العريب املعاصر دراسة مجالية، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسك. د -2
 .140، ص رمضان الصباغ، يف نقد الشعر العريب املعاصر دراسة مجالية. د -3
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وأما املتلقي فإنه جيب أن تكون له معرفة بتلك »غموض اعرتى القصيدة وفض املغاليق ولغة الرتميز والتلغيز 
 .1«الغايات وطرقها الوعرة وال يضيع بني أشجارها املتشابكة حىت يتسىن له إثراء قراءته للنص وفك رموزه

الف الغاية؛ فاألول يوظفه كوسيلة لتجسيدها وخاصية التناص كفيلة بتحوير تلك اخللفيات على اخت
والثاين عن سرها الفين حماوال الكشف عنها، واألدوات الفنية كثرية لالستعانة لذلك فقد يلجأ الشاعر للصورة 

وسيلة تواصل ال ميكن االستغناء »الشعرية أو املعىن أو القافية أو الوزن أو املوضوع، ويعتّبه الدكتور رمضان الصباغ 
يف أي خطاب لغوي ووجود ميثاق وقسط مشرتك بني املرسل واملتلقي املرسل إليه، من التقاليد األدبية واملعاين عنه 

، 2«ضروري لنجاح عملية التواصل وحيل مشكلة استحالة التوفيق بني مشولية التناص وحمدودية املعرفة باملنصوص
 . وماوهذا ما تعرف به املعارضات الشعرية يف القصيدة العربية عم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضمين والقارئ احلقيقي يف املعارضات النبوية القارئ  -2
، فإن إقبال القارئ عليه كائن ال حمالة ملا حيمله من قداسة ومبا أن موضوع املديح النبوي حضرة الرسول 

قتداء بسيد املرسلني دينية يشرتك يف التمسك هبا كل من املبدع واملتلقي مستحضران كل مشاعر احلّب والوالء واال
، وهذا اإلقبال من شأنه أن يشكل عالقة تفاعل بينهما ويوّطدها مبا هلا من سنن ومسات تدجمهما  يف حممد

فضاء الوقع اجلمايل الذي رآه ايرز يف بناء املعىن وطرائق تفسري وتأويل النص األديب انطالقا من الفجوات اليت 
 .املعىن غاياته يف إنتاج العمل األديبتدفع املتلقي القيام بإجراءات ليحقق 
                                                           

  .140املرجع نفسه، ص -1
 .141، 146، ص املرجع نفسه -2
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ومن هنا تتحدد معامل نظرية ايزر يف توضيح املبادئ اليت انطلق منها ليمنح مشروعية املتلقي مع العمل 
األديب  ومدى تفاعلهما من منطلقات نصية داخلية، وذلك لتحليل فعل القراءة والكشف عن آليات إنتاج الوقع 

ل بناء تاريخ نظرية حول األثر الذي حيدثه العمل األديب يف املتلقي باعتبار هذا ومن أج»اجلمايل لدى القارئ 
، ولتغيري معايري التأويل بأخرى جديدة تقوم على من 1«األخري طرفا مالزما للنص يتبادل معه عالقة التأثري والتأثر

 .مفاهيم إجرائية من شأهنا حتديد القيمة اجلمالية داخل النص
 Theاهيم اإلجرائية عند ايزر خللق الوقع اجلمايل داخل النص يف مفهوم القارئ الضمينوتتمثل هاته املف
implied reader القارئ الذي جيسد كل امليول الالزمة ألي نص أديب لكي ميارس تأثريه، وهي »، ويقصد به

فعل "ايزر يف كتابه ، وهذا ما حيدده 2«...ميول مسبقة مل يفرضها واقع جترييب خارجي بل يفرضها الّنص نفسه، 
أنه جمسد كل االستعدادات املسبقة الضرورية بالنسبة للعمل األديب لكي ميارس تأثريه وهي »وهو يوضحه " القراءة

؛ فله جذوره 3«استعدادات مسبقة ليست مرسومة من طرف واقع خارجي وجترييب بل من طرف النص ذاته
املسبقة ملعىن حمتمل فتتجلى بوصفها أثرا نصيا يعمل القارئ على  الراسخة يف بنية النص؛ ألنه يعتّب البنية النصية 

 .حتقيقه وجتسيده
 
 
وبالتايل فالقارئ الضمين كمفهوم له جذوره متأصلة يف  »ولذلك يقّر يف حديثه عن القارئ الضمين بقوله 

توي على مضامني تقرأ ؛ فالنصوص األدبية حت4«بنية النص، إنه تركيب ال ميكن بتاتا مطابقته مع أّي قارئ حقيقي
وهلا ما يسمى بشروط التحيني الذي من شأنه أن يتجمع يف ذهن املتجاوب القارئ، وهذا ما ميثله القارئ الضمين 

بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن حتدده بالضرورة، إذا فمفهوم القارئ الضمين هو بنية مسبقة للدور »ألنه 
، والقارئ احلقيقي كيفما كانت وضعيته وصورته فإنه يعمل على تكّون 5«دةالذي ينبغي أن يتبناه كل متلق على ح

 .القارئ الضمين وإلبرازه للوجود، وهذا هو الدور الذي يسند إليه حىت تتسجد عملية التجاوب والوقع اجلمايل
املتمثل  وقبل أن نربط هذا الدور الذي منحه ايزر للقارئ مع املعارضات النبوية، نقف عند القارئ احلقيقي

يف أصناف القراء اليت اعتّبها ايزر مفاهيم استكشافية بالنسبة للقارئ الضمين لنحّدد أّي القراء نتعامل معهم يف 
بنية )دراستنا للمعارضات النبوية، ومها عنصران حيددان القيمة اجلمالية يف نظرية الوقع اجلمايل القارئ الضمين
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، وقد حددهم مستعينا بدراسات باحثني وقفوا عند صور القرّاء اليت (تركيب استكشايف)والقارئ احلقيقي ( نصية
 . 1تعتّب منوذجا متطورا لفئات جديدة منها متمثلة يف القارئ النموذجي والقارئ اخلبري والقارئ والقارئ املقصود

 
 
 
 
 
 

اه النص، وهي حتاول وكّل هاته الصور الثالثة للقارئ هلا  مفاهيمها اليت تنطلق منها لتحديد منطلقاهتا اجت
أن تتيح للقارئ الضمين إمكانية التدخل يف عملية البناء،  ويرى ايزر أن مفهوم القارئ األعلى هو األكثر اتصاال 
بالواقع األسلويب الذي يهتم بالبنية النصية اليت ميثلها القارئ الضمين، ويتبني من خالل مفاهيمها أهنا تتوافق 

جمموعة من املخّبين الذين »اه النص املعاَرض؛ ألن القارئ األعلى كما رأى ريفاتري والوضعية الشاعر املعارِّض اجت
يلتقون دائما عند النقط احملورية يف النص، وبالتايل يؤسسون وجود واقع أسلويب من خالل ردود أفعاهلم 

خالل التعارضات  ، والكفاءات اليت ميتلكوهنا للبحث يف الكثافة األسلوبية داخل النص وتظهر من2«املشرتكة
 .التناصية اليت يعمل القارئ على حتديدها  بعد مروره بتجربة التأثري اليت يعيشها مع هاته التعارضات

يعتّب مثل هذا القارئ وسيلة للتحقق من الواقع األسلويب، وهذا ما يتطلب كفاءة سابقة، وحبكم أن ف 
اته التجربة مبعاودة التجربة ذاهتا، وهذا بعد أن يلتقي مبا الشاعر يف املعارضات الشعرية هو القارئ فإنه يعّّب عن ه

يثريه من تأثريات تنطلق من البنية الداخلية، وهبذا يعيش حالة توتر من طرف القارئ احلقيقي حني يلتقي بالنص 
وهكذا يُعنيِّّ مفهوم القارئ الضمين شبكة من البنيات اليت »لتتشكل لديه مرجعية وخلفية واإلطار املرجعي

، معتمدا على قدراته وجتاربه الذاتية السابقة لينتج جمموعة من الصور 3«تستدعي جتاوبا يلزم القارئ فهم الّنص
 .الذهنية اليت تعمل على عملية االستجابة لبنيات النص الداخلية
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يف املتلقي انطالقا من األثر الذي يرتكه  وعليه فإن العمل األديب يتمركز يف موضع يلتقي فيه القارئ بالنص
، من خالل التفاعل الدينامي والتأثريات اليت 1«كينونة النص الفين متوقفة على فعل البناء من قبل وعي القارئ»و

حتدت ردة فعل، تتمثل عند شاعر املعارضة يف مشاعر اإلعجاب اجتاه النص املعاَرض واليت جيسدها يف اتباعه 
 .افية واملوضوع، منطلقا بتجربة ذاتية ختص جتربته يف هذا املوضوعللوزن نفسه واأللفاظ املعجم الشعري نفسه والق

وعالقتها بفعل  Répertoireوما يعمل على تنظيم هذا التفاعل ما مسّاه ايزر مبصطلح الذخرية النصية 
قية القراءة على اساس أهنا تنظيم التفاعل بني البنيات النصية وردود أفعال القراء، وتعمل على خلق الوضعية السيا

، وتتمثل هاته املواضعات 2«جمموعة املواضعات الضرورية لقيام وضعية ما»اليت يتم على إثرها التفاعل؛ ألهنا تعتّب 
يف العناصر اليت يعمل النص على إقامة احلوار معها يف البىن الداخلية، ووهي حتيل على نصوص سابقة، وعلى 

أنتج فيه النص مبعىن الّسياق السسيو ثقايف، وهذا ما يبني وظيفة  املعايري االجتماعية والتارخيية وإىل السياق الذي
 .الدخرية املتمثلة يف االحالة على كل ما هو خارجي بالنسبة للنص

وبالتايل يّتضح دور الدخرية  يف خلق الّسياق الذي من شأنه أن جيمع املبدع واملتلقي وجيعلهما يف حالة 
موعة من األعراف الثقافية املشرتكة بينهما، وعليه فإهنا تتأسس على التقاء وتفاعل من خالل تواضعهما على جم

أساس قوة التقاطع والتناص الذي حيدث بني العمل األديب والنصوص السابقة اليت تأثر هبا على املستوى اللغوي 
والتارخيية والسياق  والرتكييب والداليل واإليقاعي، وحىت التقاطع الذي يشمل القيم االجتماعية واملعايري االجتماعية

 .  الثقاقي الذي جيمعهما وهبذا ترتبط الدخرية النصية باملرجعية اليت يستقطب هبا الكاتب قارئه
وإذا كان الشاعر املعارِّض يف املعارضات الشعرية ميثل القارئ للنص املعاَرض على أساس تأثره وتفاعله مع  

عجاب توضح مهمة املتلقي يف املعارضة الشعرية وهو موضوع مضامينه والبنية اليت تشكله، فإن تلك املشاعر باإل
حيتاج من اخلصوصية يف البحث عن أمر التلقي يف إطار خصوصياته اليت حّددها الباحثون حني وضعوا له 
مفاهيمه اليت تنّص على احملاكاة الفنية املتمثلة يف أن يبدع الشاعر املتلقي على إثر أديب آخر يف حماكاة يظهر فيها 
براعته الفنية ويثبت فيها رغم التأثر على مستوى اللغة والرتاكيب واملوسيقى اجتهاده يف البحث عن مواطن جتربته 
اخلاصة يف املوضوع الذي عرض به النص األول، وهنا موطن التقاء املبدع واملتلقي؛ حبيث يشرتكان يف امليول 

لى اختالفها خاصة إذا كان الغرض الشعري نفسه مثل للموضوع واألدوات الفنية املتمثلة يف مستويات البناء ع
بشكل أكّب وواضح ( املتلقي)والشاعر( املبدع)غرض املديح النبوي فيه حتدث درجة االلتقاء والتقارب بني الشاعر 

 .ألنه تربطهما قداسة دينية
ارد بال شك ولذلك إذا ما طرحنا موضوع الذخرية النصية على موضوع املعارضات الشعرية فإن حضورها و 

يف خلق التفاعل بني الشاعريني املتعارضيني انطالقا من املرجعية اليت ختص القيم املعايري املتعلقة مبوضوع املديح 
فنصوص التخييل ال تدمج يف »النبوي وكذا املرجعيات الفنية اليت ينماز هبا عن باقي الفنون واألغراض الشعرية
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الذي تتفاعل معه، إن هذه النمذجة حسب ايزر تعكس بطريقة أو أخرى  بنياهتا الداخلية سوى مناذج من الواقع
، وهذه ما جيعل كل ذخرية 1«السائدة يف مرحلة تارخيية حمّددة  Systemes Sémantiqueاألنظمة الداللية

تنطوي على تشكيلة من األنظمة والقيم اليت يتعارف عليها ضمن العرف النقدي اخلاص باملوضوع الذي جيمع 
 (.املتلقي/الكاتب والقارئ)العملية اإلبداعيةقطيب 

أنظمة داللية معينة يف مقابل  Sélectionحنو عملية ترسيخ وانتقاء »وبذلك جتد العمل األديب يسعى 
يف إطار ما تعارف عليه، فهي ال حتمل صفة اهليمنة الداللية إمنا تتجاوز ذلك إىل  2«أنظمة أخرى تتم تنحيتها
مقتضيات السياق وانطالقا من املرجعيات املتعارف عليها، ولذلك جتد أنه حني يقبل الصفة االنتقائية حسب 

الشاعر القارئ لنص أعجب به وأبدى له ردة فعل تتمثل يف ميزة املعارضة؛ فإنه حمتاج ألمر الذخرية النصية وما 
 أمر هاته العالقة حيدث من اشتغال العالقة التفاعلية بينهما جيسدها يف نصه املعارِّض لقارئ آخر حيث يف

 .التفاعلية
 Stratégieوهذا ما سعى ايزر لشرحه من خالل مصطلح آخر وهو االسرتاتيجية التخاطيبة  

textuelleرسم جمموعة من »، فأّي نص فين يسعى إىل بلورة العالقة احلوارية بينه وبني متلقيه، وذلك من خالل
، حبيث تتمثل هاته 3«ّيل والتمثيل عند املتفاعلني معهاليت تنشط عملية التخ Schemasالتوجهات واخلطاطات

 اخلطاطة لشعر املعارضات الشعرية يف السمات الفنية اليت ينماز هبا املديح النبوي واليت ينطلق منها مّداح النيب
من مقدمة يف احلّب النبوي والشوق واحلنني ملزاره مث التفرغ ملدحه وذكر معجزاته وخصاله مث طلب العفو 

 .لشفاعةوا
 
 
  
 

وانطالقا من ذلك يتحدد رسم اخلطاطة النصية اليت ختّص مميزات املديح النبوي من ألفاظ ختّص معجمه 
الشعري وما يستعريه من أغراض شعرية أخرى تعينه على الوصف كالتصوف مثال والغزل باإلضافة إىل املوسيقى 

يب اليت تعّّب عن مشاعره الروحية كما النداء واالستفهام الشعرية والصور البيانية والبديع وخاصية التكرار واألسال
االستنكاري والتعجم والصيغ القسم وغريها؛ ألن الدور الذي تقوم به اخلطاطة النصية حسب أيزر يتجسد يف 

رسم بعض األجوبة املتعلقة ببناء املوضوع اجلمايل يف وعي املتلقي، فقد بات من املفروض أن يقوم املتلقي بإمتام »
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، ويف هذا حيدد ايزر حىت تتحقق وظيفة اخلطاطة النصية يف اطار Optimalisé»1هاتيك األجوبة وإكماهلا 
االسرتاتيجية النصية عل املتلقي شروطا هي بالنسبة لشعر املعارضات ال حمالة متجسدة ومتحققة ألن القارئ 

الوقت نفسه تعتّب هاته الشروط املبادئ اليت واملتلقي يف هاته الوضعية يتمثل يف الشاعر، ولذلك هو أعرف هبا ويف 
 :تنص عليها املعارضات الشعرية بني املتعارضني ويُعىن هبا طبعا الشاعر املعارِّض من املرجعيات النصية، وتتمثل يف

الطاقة املعرفية اليت خيتزهنا املتلقي، وبراعته يف كيفية تشغيلها أمال يف حتقيق التفاعل الدينامي بنه وبني . 1
 (.القارئ الضمين)نيات النص الداخليةب

 .قابليته وقدرته على االنذماج يف سياق جتربة غريبة عنه. 2
 :وحىت يوضح ايزر فعآلية اخلطاطة يصنفها إجرائيا إىل سننني رئيسيني مها

وهو مرتبط بالبنية النصية اليت ال ميكن االبتعاد عنها، وتكمن وظيفته يف التوجيهات  :السنن األول. أ
 .ضرورية اليت تعمل على إنتاج السنن الثاينال

وهو مرتبط ببنية نصية من إنتاج القارئ؛ ومعىن هذا أن السنن األول يقوم بتحديد  :السنن الثاين. ب
 .النموذج اخلاص حبدث الفهم عند القارئ املتلقي

عارِّض لَيُ ْعَلُم وهو توضيح مرتبط أشد االرتباط مبا للمعارضات الشعرية من خصائص، وإن نّص الشاعر امل
مبجرد ما يذكر أّن نّصه جاء على غرار نص آخر أعجب به، فسار على هنجه حماكيا، أو مبجرد ما تبدأ يف قراءة 
النص فإهنا تتكشف لك معامل النص املعاَرض، وعليه فإن الّنص السنن األول مرتبط بالنص الفين من خالل 

ين ال يظهر إال بعد تدخل دور القارئ يف النص الفين من تأثره القارئ الضمين يف النص املعاَرض، والسنن الثا
 .وجتسيده لردة فعله ومدى التفاعل معه كفيل خبلق السنن الثاين

                                
 
 
 
 
 

ي، فالسنن األول كفيل بتبيان آليات اإلدراك عند املتلقي ُتَشغِّل املعطيات والتجارب املرتسبة يف ذاكرة املتلق
هذا يف احلالة العامة أما إذا كان املتلقي هو الشاعر املتأثر بالنص الذي سبقه من الشعراء فإن ذلك معلوم عنده، 
ودور السنن األول يرتكز يف اخلصوصية اليت أتت هبا البنية النصية هلذا النص املعاَرض، فيوجهه عّب آلياته الفنية اليت 

شكل اخلارجي للنص ومعجم شعري وبنية صرفية وحنوية وداللية وغريها، ختّص جتربته من موسيقى وإيقاع ويف ال
 .واملوضوع الذي خيّص املدائح النبوية
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ومع هذا الوضع اخلاص بأمر املعارضات النبوية فإن الشاعر جيمع حلظة إعجابه وأخذه لقرار نظمه على 
ل معها وفق جتربته اخلاصة هبذا املوضوع حىت منوال النص املعاَرض كل ما يتعلق بإثراء هاته الذخرية النصية ويتعام

فذاكرة املتلقي عندما تستقبل إرسآلية معينة تلجأ إىل »؛ (االستجابة السلبية)يتفادى الوقوع يف التقليد السليب 
ختزينها وتنسيقها مث إعادة إنتاجها أو إنتاج ما يوازيها حبسب الطاقات الذهنية والقدرات التصورية اليت يكتسبها 

، وهذا ما حيمل املتلقي الشاعر على 1«املتلقي وحبسب رغبته وتنوع استعداداته إلجناز ذلك من جهة أخرى ذلك
التعامل مع هذه الذخرية بشكل فين له مصّوغاته ومشروعيته اإلبداعية واجلمالية بشىت صورها؛ يتمثل يف مجالية 

حوارية تتجلى فيها صورة املتعاليات النصية اليت  التناص وإعماله مع النص املعاَرض يف بنيته النصية مقيما معها
 .تثبت الشعرية النصية

فإعادة االنتاج أو إنتاج ما يوازيها هلا داللة املعارضة، وهذا ما يصرح به الدكتور أمحد زنيّب يف أن املعارضة 
، 2«اوزته من زاوية ثانيةيتوسل صاحبه بقدراته الفنية من أجل احتذاء منوذج ما جملاراته من زاوية وجم»اختيار شعري 

وحىت نّيز صنيعه الفين ال بد من البحث عن خصوصية شاعر املعارضة وما ميّيز إجنازه عّمن سبقه من من الشعراء، 
وذلك من خالل جتربة املعارضة باعتبارها نصا فنيا خيّص صاحبهوال يظهر إال باختاذ أسلوبية املقارنة أو املوازنة  

 .  توصل له من االستعماالت األسلوبية اليت ينماز هبا، وجتسد مظاهر اإلعجاب مبا سبقكإجراء، وانطالقا مما ي
فذاكرة املتلقي ال تتوقف عن املرجعية السابقة وخلفيات املتلقي السابقة بل تبىن أيضا على التداعيات 

ى معه كما عندنا بالنسبة املستوحاة من جتربته الذاتية وما تتصل به من الّسمات الفنية اخلاصة بالفن الذي يتعاط
للمديح النبوي والسياق التارخيي املتمثل يف التأثريات اللغوية واملعايري االجتماعية والوضعية السسيو ثقافية، وهي 

الذخرية الّنصية جمموعة من املواضعات »مرجعيات تعمل على ترسيخ مشاركة القارئ للنص؛ حيث جيد يف 
، وهبذا يتمتع بزاد معريف جامع يشكل له خلفيته املرجعية 3«ببلورة عالقة حوارية املشرتكة بينه وبني الّنص تسمح له

يف جتسيد ردة فعله املتمثلة يف اإلعجاب بالنص املعارِّض وحماول التفاعل معه وإقامة عالقة حوار تفضي للتواصل 
 .  بينهما

لك يتخذها سندا ليعّب هبا عن فمنطلقات النص الشعري املعاَرض بالنسبة للشاعر املتأثر به تفتح له مسا
فاعتماد القارئ املثايل على استرياتيجية مناسبة متكنه من جتاوز الغشاء »إعجابه يف نصه الشعري املعارِّض؛ 

السطحي للحمولة الداللية والوقوف على التأويل احلقيقي الذي ينصهر مع األفق املعريف والتارخيي والسوسيولوجي 
ل ما يتمثل يف البىن اليت ختّص الّنص املتمثلة يف األمناط اجلمالية وحماكاهتا ويف القيم ، يسعى إليها من خال4«للنص
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واالجتماعية والتارخيية اليت تشكل هلما السياق نفسه، وهذا ما حدث مع املدائح النبوية الضرورة االجتماعية 
 .والفوضى يف القيم األخالقيةوالدينية امللحة اليت دعته بقوة إلصالح اجملتمع زمن االضطرابات السياسية 

وعليه فإن الذخرية تنطلق من مواضعات وأعراف مشرتكة بني امللقي واملتلقي تؤكد أن الّنص ال ينطلق من 
وإذا كان النص الفين يتوارى خلف ما »فراغ، وأّن هاته األعراف من شأهنا أن حتدث التفاعل بني امللقي واملتلقي،

ابقة بأشكال ومستويات خمتلفة؛ حيث ميتاح منها عّب النتاص الذي يشكل يوازيه من النصوص التخيلية الس
تناصها وما سبقها من نصوص سواء فيما /أساسا ال مفر منه، فغن الذخرية النصية تتأسس من خالل تقاطعها

ات ويف املعارضات الشعرية يتجسد ذلك على وجهني؛ أوهلما السم1«يتعلق باجلانب اللغوي والرتكييب أو الداليل
الفنية اليت يعرف هبا املديح النبوي واليت يعمل كل من الشعر املعارِّض واملعاَرض هلى العمل هبا، وثانيهما يتمثل 
يف الظروف واملالبسات اليت عرفتها املدائح النبوية يف القدمي بالنسبة لألدب اجلزائري باإلضافة إىل خاصية بعد 

لألراضي املقدسة، فهذا ما يعزز تقاطع النّصني املتعارضني من و  املسافة وكثرة اشتياقهما للحبيب املصطفى
 خالل خاصية التناص  

وهي مرجعيات ختّص النص الفين وحتمل املتلقي على أن يطلع على مكوناهتا، وهذا كله يف إطار اخلطاطة  
بىن نصية خمتلفة الرتكيب النصية اليت يتم هبا إعادة تشغيل األمناط املعرفية اليت يقدمها النص الفين يف شكل صيغ و 

وهذا ما ميكنه من بناء املوضوع بنص ختييلي يتعاىل به عن كل الوضعيات اليت التقى هبا يف النص الفين وتبقى 
الذخرية النصية من تعّب عنه وتنوب يف جتربة املتلقي النصية اجلديدة اليت حتافظ بذلك على اآلفاق املنفتحة 

احلوارية بني الّنصوص بني القدمي واحلديث، وهنا تتجلى وظيفة القراءة اجلمالية للنصوص، فيضمن هلا االستمرارية 
 . عند املتلقي

 دينامية التجربة القرائية وسياسة ملء الفراغات -3
إن اآلفاق املفتوحة اليت يصنعها النص التخيلي والفين من خالل البنية النصية اليت يتفاعل معها القارئ 

وبتوجيه من االسرتاتيجية التخاطبية وما نصت عليه اخلطاطة األدبية، وهذا ما مينح القارئ بإعمال الذخرية النصية 
آليات التعامل معه ويرتك له املبادرة يف إثبات سريورته الفنية واالستمرارية اجلمالية؛ ألن األمر ال يتعلق باجلانب 

دة وجمموعة من العناصر واملكونات اللّساين وحسب فيه، إمنا هو كما رأى امّبتو إيكو نسيج عالقات معق
 .املشكلة لبنائه

وهي جتربة مجالية مستجدة حتدث بني القارئ والنص األديب، انطالقا من املسؤولية اليت يلقيها على عاتقه؛ 
ألن املؤلف يعمل على تأسيسه داخل النص وخيلق له القدرة التأويلية اليت تسعى ألن يكون النص مفتوحا وتبعد 

مكان صفة االنغالق بنظرة فنية مجالية ال تقبل أن ترتكز على املتلقي إمنا ختلق قدرات متعددة يف عنه قدر اإل
تأويل النص وهذا يعين أن األمر ال يتوقف عند حّد القارئ النموذجي إمنا له آفاق القراءات املتعددة والتأويالت 

 .ز به النص املفتوحاملختلفة باإلضافة إىل إجنازات القارئ النموذجي وهذا ما يتميّ 
                                                           

 .102، 105، ص (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد . د -1



 القارئ وخصوصية املعارضات النبوية اجلزائرية                                       ثالثال لـالفص
 

 
411 

فالنص األديب غري مكتمل وهو حباجة لنظرة تأويلية مستمرة ال تتوقف عند أحد من القرّاء؛ ألن طبيعته 
تفرض قارئا ميتلك وجهة نظر ال تكّل احلركة والتحول بني آفاقها الداللية، فهذه احلركية هي اليت تكسب »اجلمالية 

، وما 1«تكشف عن استحالة إدراكها دفعة واحدة أي يف مشوليتها وكليتهاموضوعاته اجلمالية اخلصوصية والتفرد، و 
يثري باستمرار وجهات »حماولة القارئ التأويلية إال وجهة نظر من وجهات النظر املتغرية واملستمرة حنو النص؛ ألنه 

تقال من قراءة أوىل ، من شأهنا أن ترتكها دائما متحركة باالنتقال من أفق آلخر واالن2«نظر متغرية لدى القارئ
ايزر، وهذا راجع للتغري يف االستعدادت الذاتية للقارئ اجتاه  لقراءة ثانية ال ميكنهما أن يتطابقا أبدا  كما رأى

 .النص الفين
، وهذا ما 3«أن العمل األديب عمل مفتوح، نسيج فضاءات بيضاء ينبغي ملؤها»ولذلك يرى أمّبتو إيكو 

ت الشعرية فإن مساهتا تدعو يف االستمرارية من منطلق النص املعاَرض، وهذا ما جيعلنا يتمثل لنا بالنسبة للمعارضا
رّه ايزر يف إطار حديثه عن مصطلح وجهات النظر اجلوالة اليت أوجدهتا تلك البياضات اليت حتتاج يف   نقف عند ما ٌ

تتجول داخل ذلك الذي ألن هناك وجهة نظر متحركة »كل مرة أن متأل؛ فكون النص ال يدرك دفعة واحدة؛ 
، فهذا التحرك يف الوجهات 4«ينبغي أن تدركه هذه الوجهة وهذه الطريقة لفهم موضوع ما تكون خاصة باألدب

نظر القارئ اجلوالة يّبز تعثرها يف املوضوع الذي حتاول فهمه حبث تتجاوزه لوقت آخر، ولذلك فإن إدراك القارئ 
 .     ل ويف كّل مرحلة ختتلف وجهات النظر أثناء مدة القراءةجلمالية النص األديب ال تكون إال مبراح

 
 
 
 
 
 
 

 
وال نذهب بعيدا يف التمثيل؛ فاملعارضات الشعرية تدل على أن النص املعاَرض مفتوح، والدليل يف املدائح 

اليت وجدت صدى واسعا يف النظم على هنجها وحىت اهلمزية سواء أ كان  وبردة البوصريي يف مدح املصطفى
ذلك يف القدمي أم يف احلديث، باإلضافة إىل التخميس والتشطري الذي وجدهتا من عّدة شعراء، وهذا ما جيعلها 

 .نصوصا مفتوحة
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وما املعارضات الشعرية إال مثاال يؤكد اسستمرارية القراءة و تواليها على منوال النص املعاَرض ليوضح عدم  
على املستوى العام أما على مستوى التجربة القرائية اخلاصة بكّل شاعر  استقرار التجربة القرائية عند املتلقي، هذا

معارِّض فوجهات نظره للنص املعاَرض تتنوع من فرتة إىل فرتة بدءا بإعجابه للنص ومدى تأثره به إىل حني أن يقرر 
ص املعجب به رغم النظم على منواله بنص مثيل له ولكن وفق جتربة هاته الوجهة اليت حتاول أن متّيزها على الن

 . اإلعجاب، وهذا خيلق قراءات أخرى هلاته وهكذا
 
 
 

ولكن السؤال املطروح ما السّر وراء حركة وجهات النظر يف حماولة إلبقاء القارئ مع النص األديب وضمان 
املشاكلة القراءة اجلمالية تتخذ طابع »استمراريتهما جنبا جلنب لفرتة أطول تسري عّب مراحل؟ وما الذي جعل 

، إهنا مسات 1«واجملاورة فيما بينها منذ اللحظة اليت تشرع فيها وجهة النظر املتحركة باالنتقال
والالمتاثل اليت جييبنا عنها ايزر يف أهنا الدافع من وراء جتوال  Unbestimmtheitsstellenالالحتديد

قارئ والّنص والتحكم فيها، ورغم وجوده وجهات النظر، وشرطا ال بّد من إعماله لتفعيل عملية التواصل بني ال
خارج النص إال أنه يف حقيقة األمر حيتل موقعا داخله يشكل له عالقة بينه وبني النص عّب مراحل خمتلفة ومتتابعة 

 .يف القراءة اليت تقع يف كل حلظة من حلظاهتا
للنص األديب وذلك عّب ما  فسمة الالمتاثل تبدأ من خالل هاته الوجهات للوصول إىل القراءة املناسبة   

إن هذين الشرطني  وما حييالن عليه ميثالن الطاقة احملفزة »أطلق عليه ايزر بالفراغات أو البياضات وطاقات النفي؛ 
واحملرضة لعملية التخيل اليت ينجزها املتلقي، فقراءة إبداعية تروم إنتاج ما مل يكن موجودا تتطلب مساحة شاسعة 

فهناك فراغات  2«هذا الذي يبين وضعيات فارغة وثغرات النصوص الفنية Indéterminationمن الالحتديد 
حيتوي عليها النص وبياضات تُعمل مسة الغموض واالهبام يف الّنص، وعلى القراء أن يفتحوا باب احلوار بينهم وبني 

 .ا تقنني عملية التفاعلالنص ألجل االفصاح عنها يف إطار املرجعيات والوضعيات احملّددة مسبقا اليت من شأهن
ويظهر ذلك كما يرى ايزر يف الالتناسق الذي يشعر به القارئ اجتاه النص األديب والقلق وعدم الفهم كلها 
مؤشرات على مدى التفاعل بينه وبني النص ما يضمن استمرار التواصل بينهما، وهذا ما يذكرن بنظرة ياوس 

خاب أفق انتظار القارئ بالنسبة لنصه، وكثرة عدم التحديد تزيد من  للمسافة اجلمالية يف أهنا تتحدد وتتسع كلما
فعآلية التواصل والبحث عن املسكوت عنه والعناصر الغائبة، وهذا ما يتطلب قدرات من طرف القارئ حىت ميأل 

 .البياضات النصية والفراغات
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 القارئ وخصوصية املعارضات النبوية اجلزائرية                                       ثالثال لـالفص
 

 
417 

 
 
 
 
 

سابق تؤكد أن الشاعر املعارض حياول أن ينقد اذج املعارضات النبوية اجلزائرية اليت مثلنا هبا يف عنصر ون
إبداعه من التقليد السليب الذي يوقعه يف احملاكاة العمياء دون إبداء رأي فين يف معارضته، فيعمد إىل خاصية 
التجاوز والعدول وهي صورة من صور امللء والتعبئة، وهذا ما يشكل دافعا قويا يف حتريك إجنازات القارئ للنص 

يثري نشاطا مكّونا من طرف القارئ وتعطى هلذا الالتناسق بنية معينة بواسطة »الالمتاثل بينهما  األديب؛ ألن
، فيسعى القارئ على حتطيم عناصر الالحتديد من خالل البديل 1«البياضات وأشكال النفي اليت تنشأ من النص
 .الذي يسعى إىل فنيا ومجاليا يف معارضته النبوية

 
 
 
 
 
 
 

الدكتور أمحد طايعي بتساؤالت من شأهنا أن تربط هاته املسألة بقضية املعارضات الشعرية، وهنا يستفسر 
ما إن كان مينح للقارئ حرية ملء فراغات الّنص وبياضاته أم ينطلق يف دالالته ومعانيه يف قراءته من النص 

يكتفي مبا يف النص ويعمل على جتاوزه التخييلي، معتّبا إياه املركز واحملور، ونرى إذا للشاعر طموحا واسعا فإنه ال 
ليثبت هوية نصه يف إطار الوالء لنص آخر، فال ننسى أن النص األديب هو املنطلق ولكن لتجربة القارئ يف تلقي 
الّنص قولتها اليت جتعلها جتتهد؛ فشعراء املعارضة حني ينتجون نصا جديد على إثر السابق فإهنم أتوا بتجربة 

آفاقها، والدليل على ذلك طرق توظيفهم آلليات التناص اليت تنص على التحويل  جديدة هلا هي األخرى
 .اإلبداعي الذي تتسم فيه اللفظة املتناصة أو العبارة مبجرد نقلها بسياق جديد له مميزاته اخلاصة

اله وانطالقا من البياض تتوضح الوجهة اإلبداعية للقارئ وتتحدد مشاركته يف بناء النص األديب يف استعم
اللساين الذي حيدد عملية التواصل من خالل الروابط الرتكيبية بني أجزاء النص، واالستعمال التخيلي الذي تراه 

                                                           
 .106، ص (نظرية مجالية التجاوب يف األدب)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة  -1

 النص املعار ض النص املعار ض

 البياضات
 

 جتاوز األنظمة 
 

 أنظمة داللية

 ملء الفراغات

 تفاعل القارئ املعار ض 
مع البنية النصية للنص 

 املعار ض

 الالحتديد يف املعارضات الشعرية
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حيدث التناسق وغموض حيفز القارئ النظر يف ذلك ووضع اسرتاتيجية قرائية تعمل على إنتاج دالالت ومعاين 
 .اجلديد، وهذا ما تتميز به املعارضات الشعرية جديدة ال متاثل األنظمة الداللية للنص األول وحتفزه على

وهذا ال يعتّب إخالال بالبنية النصية للنص األول، وبالتايل حيدث االنقطاع بني النص والقارئ ، وهذا   
منايف للمهمة التواصلية بينهما اليت تسعى الرتابط النصي هذا من جهة، ومن جهة أخراة تعمل على حتديد الرؤيا 

 .ت النظر املتحركةاخلاصة بوجها
أما ما مييز طاقة النفي يف الالحتديد للنص األديب فهي تلغي بعض العناصر احملّددة يف النص اليت مت  

إدراكها من طرف القارئ مث حيدث التغاضي عنها واإلتيان بالبديل وإعادة الصياغة اليت ختّص الذخرية النصية 
بتعدا قدر اإلمكان على مكّونات النص الفين، ومنثل وافرتاض موضوعات جديدة تستجيب ألفق توقعاته م

، وهو يعارض املوشحة النبوية (باهلل طاوي القفار: )بالشاعر ابن علي الذي يقول يف بداية موشحته النبوية
ما يؤكد على التحطيم والتجاوز مث اقرتاح صياغة جديدة حسب ( باهلل حادي القطار:)للماجناليت ، وهو يقول

 .  باملوضوع جتربته اخلاصة



 

 

صل الراب  
 عـ الف 

 ة النبوية البن عليدراسة أسلوبية يف املعارض
 "املوشحة النبوية هاج الغرام"

  (النبوية االنتقاء املعجمي والصريف يف املعارضة) مستوى االختيار:أوال
 حوية والبالغية واإليقاعية يف املعارضة النبويةالرتاكيب النّ : مستوى الرتكيب:ثانيا
 ت الّنصيةبوية واملتعالياالعدول يف املعارضة النّ : مستوى االنزياح:ثالثا
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ونلتقي مرة أخراة وبصورة من صور املديح النبوي لنبحث فيها مجالية االستجابة عند القارئ كما رأيناها مع 
وهو جيسد مجالية التلقي، وكيف أن الشاعر قد سّخر   النص املولدي وحاله مع قارئه املتلقي أين التقينا باجلمهور

شعرية واإللقائية وحيدث ذلك التضافر األسلويب بينهما من أجل إجناح عملية كّل األساليب الفنية ليشاركه جتربته ال
 .التواصل وخلق التفاعل الذي يفضي لتحقق التبليغ والقصدية اليت انطلق منها

سنلتقي مع قارئ آخر جديد وهو يعيش التجربة يف عامل املعارضات الشعرية النبوية ذلك النوع من الشعر 
عجاب وتأثر من الشاعر جتاه نص شعري مدحي نبوي عين الشاعر فيه كما رأينا متاما مع الذي يبىن أساسا على إ

شاعر املولدية حبب النيب يف مدحه ومشاعر احلنني والشوق ألرض احلجاز واملقام النبوي؛ وإن هذا اإلعجاب 
 .والتأثر به ليتجسد يف النص املعارِّض للنص املعاَرض

رضات النبوية اجلزائرية بني نصني معارضني، وكيف أنه سيسهم على سنبحث عن موقع القارئ من املعا  
إثر ذلك يف صنع جتربة أخرة لالستجابة اجلمالية مع املديح النبوي، وهي مهمة تتمثل يف عظم املسؤولية الفنية اليت 

عد نصه يكابدها صاحب النص املعارِّض يف أنه يعطي لشعوره باالعجاب مصّوغا إبداعي حياول من خالله أن يب
عن النمطية واجرتار املعاين واأللفاظ فحسب، وألن تأثره بالنص املعاَرض ال حيمله على الذوبان يف شخصية األول 

 .إذا ما أراد لنصه  التفوق اإلبداعي واخللود واالستمرارية الفنية والتأثرية من طرف القارئ
الدته مع حضرة الرسول صلى هللا عليه فالتجربة الشعرية املعارضة حياة جديدة لنص شعري يعيش فرتات و 

وبأسلوبه اخلاص الذي يتفرد به  وسلم، ولإلعجاب حكاية إبداع آخر تولد على طريقة الشاعر املعجب
خبصوصيات أسلوبية يعّد هلا عّدته الفنية يف تشكيل املديح النبوي وينتقي هلا خطّته اليت ينطلق منها ليعيش جتربته؛ 

عاَرض، وإن أثر ذلك ليظهر يف مجالية اإلبداع اليت يسخرها الشاعر من النص األول حيث يثبت تأثره بالنص امل
 (.النص املعارِّض)إىل نصه الثاين 

وهنا نقف وقفة عند ما ميكن أن حيقق العالقة بني شعر املعارضات النبوية ومجالية التلقي، وما هو املنطلق 
رة األدبية اليت شاعت يف املديح النبوي؛ ولنتأمل حلظة نشأة الذي منه  جيعلنا نتكشف موقع القارئ من هاته الظاه

النص املعارِّض، أال تالحظ معي أهنا نشأة تنتظر ساعة والدهتا من حلظة إعجاب مّر هبا الشاعر وهو يتلقى نصا 
راة شعريا كانت مالمح التأثر به بادية جلية يف ذلك القرار الذي اختذه حينها ليجسد تلك اللحظة يف مجالية أخ

 .تعّد له من وجهتني لعملة واحدة يضرب فيها عصفورين حبجرة
وقد متثلت هاته الوجهتان يف ميالد نص شعري جديد خاض جتربته الشعرية كأي نص شعري له مساته 
الفنية، والثانية يف أنه هناك ما يدل على حتقق تلك العالقة اليت حتدثنا عنها بني املعارضات النبوية واملتلقي، 

كل ما هو متاح من ظروف العملية اإلبداعية أن الشاعر املعجب بالنص هو نفسه يعتّب يف هاته وحسب  
اللحظات قارئا قد متثلت معه مجالية االستجابة جمسدة يف نصه املعارِّض، ومن هنا ننطلق يف وجهتنا لدراسة 

مات الفنية اليت جعلت الشاعر الوجهة األسلوبية اليت اختذها القارئ حىت جيسد عامله  التقبلي والبحث يف الس
 .القارئ ينفرد بعامل مجايل متثلت فيه صور اإلبداع والتلقي
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ووجهتنا حنو القارئ يف املعارضات الشعرية النبوية اجلزائرية، وكنا قد رأينا سابقا مظاهرها ممثلني ببعض 
عبد هللا حممد بن حممد الشهري  النماذج اليت مثلت هاته الظاهرة، وقد وقع اختيارنا على نص معارِّض للشاعر أيب

اليت جاءت على منوال موشحة الشيخ أيب العباس " هاج الغرام"يف موشحته ( م1721-ه1144)بابن علي
 ".نلت املرام"سيدي أمحد املاجناليت يف مدح احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم 

عند الشاعر ابن علي وهو جيسد تلك وما نبحث عنه من تلك العالقة بني املعارضات النبوية والقارئ هو 
اللحظات اليت حتدثنا عنها حني جسد إعجابه يف موشحته هاج الغرام من حيث الشكل واملضمون وأظهر تأثره 
مبوشحة الشيخ املاجناليت، وهو يعارضه يف حضور كل تلك الشروط واملبادئ اليت تنص عليها ظاهرة املعارضات 

ك به مجالية اإلبداع ويّبز التجربة التقبلية عند املتلقي يف مثل هكذا جتارب الشعرية معمال أسلوب التناص ليحر 
 .شعرية

حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل " ويف معرض حديثه عن املديح النبوي يف اجلزائر حتدث ابن عمار يف رحلته
اعة وناثل اجلعبة وإمام جملي هذه احللبة ومقدم اجلم »عن الشيخ املاجناليت صاحب النص املعاَرض أنه " احلبيب

الصناعة ركاب صعاهبا ومذللها ومسيل شعاهبا ومسهلها عاشف اجلناب احملمدي ومادحه بال معارض ومثلث 
وهي من املولديات كذلك يف مدح النيب صلى " نلت املرام"، وأشار إىل موشحته 1«طريقيت البوصريي وابن الفارض

 :هللا عليه وسلم؛ حيث قال
 واقر الس          الم * قف يل بتلك ال      دار *       ارباهلل حادي القط 

 كيف ي            الم * واذكر صبابة وج دي * سلم على عرب جند
 2مع املق                    ام * شوقا لتلك الرب              وع * من بادرته الّدم         وع 

شحته حىت ننطلق مع الشاعر ابن علي من حيث انطلق معجبا وقد أعطينا حملة عن الشيخ املاجناليت ومو    
، والوزن [امليم]ليشكل موشحته يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم وهبذا الشكل يف بناء املوشحة واحلرف األخري 

مث جاء مصليا خلفه علم األعالم الالعب لسانه بأطراف الكالم سحبان »واملواضيع وهو متأثر به تأثرا كبريا 
بالغة وقس الّباعة ومالك أزمة املعاين ومصروف الرياعة فارس األدب املفرد وحامي ذماره وحارس روضة األنف ال

سطرا ( 81)، ولكن جاء تأثره به على طريقته مبوشحة على منواله من واحد ومثانني 3«ومطلع مشوسه وأقماره
 :شطر؛ حيث يقولومئتني وثالثة وأربعني شطرا، ألنه يعتّب تثليثا متكون من ثآلث أ

 حيث الك   رام * ع   رج بذاك امل                    زار * باهلل ط                         اوي القف     ار
 ح   ّر الغ               رام * وابرد بذاك الوص        ال * ع  رج بربع املع                     ال          ي

                                                           
  .62حلبيب، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل ا -1
  .60املصدر نفسه، ص  -2
  .15املصدر نفسه، ص  -3
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 1ل                     ه التئ       ام * احلبيبب    ه               مشلأن  * حسب املشّوق الكئيب 
وكون تأثر ابن علي باملاجناليت على طريقته األسلوبية اخلاصة،  جتعلنا نقف مليا نبحث يف اإلجراء النقدي 

اسة من باهبا الذي نسعى به لنتبني ما انفرد به ابن علي كقارئ للموشحة املعاَرضة، ولذلك سنلج باب الدر 
 .العريض املتمثل يف القراءة األسلوبية واالستفادة من علم الداللة واألسلوبية املقارنة

سنتعامل مع هذا اإلجراءات وفق ما حتتاجه الدراسة وما يقتضيه النص املعارِّض؛ فلسنا بصدد املقارنة بني 
ا الشاعر ابن علي يف موشحته النبوية، ولذلك نصني شعريني، إمنا الغاية استجالء الّسمات األسلوبية اليت تفرد هب

حنتاج إىل النص الشعري املعاَرض حىت نؤكد له جديده يف النص املعارِّض مستفيدين من اإلجراءات النقدية  
اخلاصة هبذا النوع من األسلوبية باإلضافة إىل استفادتنا من علم الداللة لنبحث يف انتقاءات الشاعر لأللفاظ داللة 

وهنا تظهر مهمة األسلوبية املقارنة وما حتاول الكشف عنه يف تلك االنتقاءات األسلوبية والداللية اليت الكلمات، 
 .متايز بني شاعر وآخر حىت وإن اشرتكا يف غرض شعري واحد

وهذا من خالل تلك االنتقاءات املعجمية والصرفية والداللية مث يف كيفية تشكيل الصياغة  الرتكيبية، مث يف 
عن مجالية التناص لنستل به العدول األسلويب البن علي يف معارضته، ونتكشف الطرق األسلوبية اليت هبا البحث 

برزت وانبجست خطته الفنية يف التعبري عن حلظات اإلعجاب والتأثر لنتبني مدى عظم املسؤولية الفنية واجلمالية 
 .ليةيف خلق اجلديد اإلبداعي ويف صنع عامل التلقي ومجالياته التقب

    :علم الداللة -  
فرع من فروع اللغة، وبه يتم الوصول إىل حتديد دقيق للتطور الداليل  (Semantics)يعتّب علم الداللة   

، وكلمة 2«هو دراسة املعىن والكلمة»والتارخيي لأللفاظ، وهو علم يعىن بدراسة داللة الكلمات واملعاين، ولذلك 
له : إذا هدى، والّدليل ما يستدّل به والدليل دّل يدل»داللة يف املعاجم العربية الّدال، وقد دلّه على الطريق يدُّ

، مبعىن اإلرشاد إىل الشيء وحماولة الوصول إليه 3«، ودللت هبذا الطريق عرفته، ودللت به أُدلُّ داللة...داللة
 .الوصول إليه

معني، وأساسه دراسة املعىن الذي وله مصطلحاته احلديثة ومفاهيمه اليت تدل على كل أمر دّل على أمر  
وال حياة للكلمة إال يف إطار سياق حيتويها سواء أكان هذا السياق مكتوبا مقروءا أم »ال يظهر إال بالكلمة 

يف »، وهلذا فإن علم الداللة أوىل أمهية لدراسة املعىن حتىت مسمى نظرية املعىن اليت تبحث 4«منطوقا مسموعا
، أكان هذا الرمز عالمات لغوية أو غري 5«الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن الشروط الواجب توافرها يف

 .لغوية
                                                           

  .15أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ،  -1
  .2، ص1111-ه1416، (1)فتح هللا أمحد سليمان، مدخل إىل علم الداللة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط. د -2
  .452، 455، ص (4)، ج(دلل)ب، مادة ابن منظور، لسان العر  -3
 .0فتح هللا أمحد سليمان، مدخل إىل علم الداللة، ص. د  -4
  11، ص1110، (5)أمحد خمتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط. د -5
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ولذلك نرى أن علم الداللة له ارتباطاته الوثيقة بعلوم اللغة، وحىت يقوم بوظيفته يف متييز احلدث الكالمي 
 :فإنه البد له أن ينطلق من مستوياهتا وهي

من خالل األداء الصويت وفق سياق معني يقتضيه ذلك للكشف عن اجلانب الصويت الذي ميثل املعىن . 1
 .املضمون وتقريب املعىن

 .املستوى الصريف من خالل الرتاكيب الصرفية للكلمة واملعىن الذي يؤديه انتقاء صيغتها. 2
ليت املستوى النحوي وتبيان الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل تراكيب اجلملة، ومراعاة تلك التغرّيات ا. 3

 تؤدي يف الرتكيب النحوي للصياغة إىل تغيري الوظيفة النحوية وبالتايل حدوث تغيري يف املعىن
 .املستوى املعجمي واملتمثل يف بيان املعاين املفردة للكلمات، وهو ما يعرف باملعىن املعجمي للمفردات. 3
 .    قاملستوى التعبريي يف دراسة التعبريات وما تؤديه من معىن حسب السيا. 4

فعالقة علم الداللة بكل ما مّر من هاته العلوم وغريها يكشف مدى ربطه بالداللة الرمزية أنه علم يبحث 
يف الرموز اللغوية وغري اللغوية على اعتبارها أدوات اتصال، حبيث يركز على كيفية استخدام هاته الرموز، والعالقة 

قد كان هلذا العلم ما يدل على ذلك يف الدراسات القدمية اليت  بني الرمز وداللته وبينه وبني غريه من الرموز، و 
كانت تويل عناية بالعالقة بني الصوت واملعىن والقضايا اللغوية اليت ارتبطت بعالقة اللفظ ومدلوله وحىت الدراسات 

ىن والصور املختلفة اليت اهتمت بطبيعة املعاين يف اجلمل واملفردات، والبحث يف نشأة اللغة والعالقة بني اللفظ واملع
 .اليت حتملها دالالت الكلمات وفق السياق ومسائل متعلقة بالرتادف واملشرتك اللفظي

وهذا من أهم القضايا اليت لفتت انتباه واجتهاد اللغويني العرب وكان هلا عالقة بعلم الداللة، واهتموا به 
لق باللغة العربية وما خيّص القضايا اللغوية اليت  اهتماما كبريا ظهر يف مؤلفاهتم ودراساهتم السيما وأن كلها متع

تعلقت بغريب القرآن الكرمي ومعانيه وما يتعلق كذلك باجملاز، ومنه كان تأليف املعاجم اللغوية ومعاجم األلفاظ، 
وحىت مسألة ضبط القرآن الكرمي بالشكل فإهنا كانت ترجع إىل الداللة، ألن أي تغيري يف الكلمة قد يؤدي إىل 

 .يري املعىن، وهذا سبب نشأة النحوتغ
ومن هنا تنوعت اهتمامات العرب باللغة وكل ما يتعلق هبا وتوسعت حبيث أشارت إىل الدراسات الداللية  

مع ابن فارس يف معجمه الذي ربط فيه املعاين اجلزئية باملعاين العامة اليت جتمعها والزخمشري الذي فرق بني املعاين 
ازية يف أساس البالغة وابن جين وكيف ربط تقلبات الكلمة الواحدة مبعىن واحد، فضال عن احلقيقية واملعاين اجمل

حبوث أخرى هتتم باالشرتاك والرتادف واخلصوص والعموم بإضافة إىل االهتمام الكبري الذي أواله البالغيني لدرس 
 .1لقاهر اجلرجاين وغريهمالبالغة واختالف املعاين واألساليب وما خيص نظرية النظم مع اجلاحظ وعبد ا

وقد أفرد لعلم الداللة الدرس اللغوي احلديث املتخصص اهتماما خاصا يراعي فيه قضايا الداللة على 
اعتبارها علما قائما بذاته له مناهجه اخلاصة ومبادؤه، وذلك على يد متخصصني لغوين كان من بينهم ماكس 

 Michel Bréal -كر، ومع اللغوي ميشال برييليف كتابيه علم اللغة وعلم الف Max Muller -مولر

                                                           
  .61-12أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص. د -1
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الذي رأى أن معظم اهتمام العلماء اللسانيني كان يف شكل " علم الداللة -السيمانتيك"العامل الفرنسي يف مقاله 
الكلمات غري منتبهني إىل القوانني اليت تنظم تغري املعاين، وبذلك يكون أول من أطلق على هذا العلم باسم 

داللة على علم املعاين وقد كانت له حماولة أخرى يف دراسة علم الداللة يف كتاب استقل فيه لل" سيمانتيك"
؛ حيث ركز فيها على ما هية علم الداللة، وأبدع منهجا جديدا لدراسة املعىن (حماولة يف علم املعاين)بدراسة املعاين

، وهذا 1«لك بالظواهر اللغوية األخرىاملنهج الذي ينطلق من الكلمات نفسها ملعاينة الدالالت دون ربط ذ »
 .املنهج الذي اتبعه يف تقصي الداللة

وقد متثلت معامل منهجه يف اهتمام هذا العلم جبوهر الكلمات ومضامينها، والوقوف على القوانني اليت 
نصوص اللغوية تعمل على تغرّي املعاين وتطورها، والبحث يف القواعد اليت تسري وفقها اللغة وضرورة االطالع على ال

قصد ضبط املعاين املختلفة بأدوات معينة وذلك ألجل التنويع يف الرتاكيب اللغوية لتؤدي وظائف داللية معينة 
تثري من خالهلا اللغة، باإلضافة إىل إعمال املنهج التارخيي للبحث يف ميالد الكلمات وفق نظام لغوي متجدد 

 .يةقابل للتغريات اليت تقتضيها الداللة التعبري 
وبقدر التصاق علم الداللة باللسانيات إال أهنا مل هتتم االهتمام الكبري بدالالت الكلمات مما دفع العلماء 

جمال علمي يضم حبثا يف جوهر الكلمات ودالالهتا لكي حيّددوا ضمنه موضوعاته  »اللغويني يف البحث عن 
 .مل اللغوي بريال، وكان يف مقدمتهم العال2«ومعايريه وقواعده ومناهجه وأدواته

مث تتابعت الدراسات الداللية مع علماء لغويني كبار فتحوا اجملال هلذا العلم وحبثوا يف املعىن اللغوي من 
منطلق معىن املفردة ومفهومها املعجمي إىل السياقات املتنوعة اليت ميكن أن حتملها؛ حبيث ال ميكن أن جتمل داللة 

ي حُيدد من خالله املفهوم اللغوي احلقيقي للمفردة، وباملقابل فقد مطلقة إمنا حسب مقتضيات السياق الذ
اهتمت الدراسات اللغوية العربية هبذا العلم، وكان أول ما لوحظ تنوع املصطلحات اليت حاولت أن ترتمجه من 
اللغة األجنبية؛ فالغدامي وصالح فضل وعبد املالك مرتاض وغريهم يطلقان عليه اسم السيمولوجيا، وعلم 
العالمات عند حممد عبد املطلب وجمدي وهبة عبد السالم املسدي وغريهم وعلم اإلشارات ملشال زكريا، وهناك 

 . من يطلق عليه علم الرموز
وكما رأينا سابقا أن علم الداللة مرتبط بعلوم اللغة مستوياهتا، وهذا األمر الذي يوضح الرؤية اإلجرائية يف  

، ولذلك وحىت نستفيد من التحليل الداليل البد من ربطه باملستوى الصويت بسط قراءته النقدية ألي نص كان
واملستوى املعجمي واملستوى الصريف واملستوى الرتكييب النحوي لنصل إىل الصورة الداللية املنشودة لالنتقاءات 

 .اللفظية يف النص وهذا بقراءة أسلوبية وفق إجراءاهتا الكّبى؛ االختيار والرتكيب واالنزياح
وهذا من متطلبات الدراسة حىت منايز انتقاءات الشاعر للمعجم الشعري واألوزان الصرفية وكذا الرتاكيب  

النحوية للشاعر ابن علي والبالغية يف موشحته النبوية املعارِّضة، وهو متأثر باملوشحة النبوية املاجنالتية لنصل إىل 
                                                           

  .10، ص6001، (د،ط)يف الرتاث العريب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، منقور عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثه . د -1
  .11املرجع نفسه، ص -2
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ه اإلجراءت أيضا ومن البديهيات أن نتطرق يف دراستنا تفرده اإلبداعي يف مستوى اإلنزياح، وما تتطلبه هات
 .للموشحة إىل اجلانب اخلارجي والشكلي هلا، وهذا ما يتطلب وقفة يف عامل املوشحات وما تنماز به من مسات

 (االنتقاء املعجمي والصريف يف املعارضة النبوية)مستوى االختيار : أوال
 بويةالنّ  ارضةعمليف ارؤية الشاعر واالنتقاء املعجمي  -1

      وللغة الشعر تعامل خاص يف انتقاءات مفرداهتا والرتاكيب ويف تلك الكلمة الشعرية ومدى تظافرها 
مع عناصره اليت تثبت هويته الشاعرية واألدبية املتمثلة يف اإليقاع واالنفعاالت؛ فالنص الشعري صرح يشّيده 

من بىن جزئية داخلية تبدأ مسريهتا التشيدية من احلرف صاحبه برؤية إبداعية تلقى صورها على أرض واقعه ض
باعا إىل الكلمة مث إىل اجلملة وصوال إىل تلك العالمات األسلوبية االحنرافية اليت يرتاءى مبعيتها مالمح نصية اتّ 

 .داخل سياق مينحه مصوّغ كينونته الفنية واجلمالية والتأثرية
من شأهنا أن تفرد للنص الشعري دون غريه قيمته، وتّبز له ومن ذلك تبدو للمتلقي تلك العالمات اليت 

الرؤية اليت خيطط هلا الشاعر يف صرحه، وخطته الفنية اليت متيز جتربته الشعرية عن غريه من التجارب، وكان من 
العناصر اليت من شأهنا مهمة توضيح تلك القيمة الفنية والشعرية املعجم الشعر وإجراء حتليله يف املفردات 

ة وميّكن من يوالرتاكيب اللغوية؛ ألن ذلك حيدد تعامل الشاعر اخلاص للغة الذي يكشف عن مميزاته األسلوب
 .التطرق إىل احلديث عن املعجم الشعري

وهذا ما يسهم يف تكشف الرؤية الشعرية ألي شاعر كان حىت وإن خاض غرضا شعريا واحدا حىت وإن 
ف عليه اهل الشعر والنقد يف بناء القصيدة العربية، حىت وإن تأثر اشرتك يف تلك األعراف الفنية اليت تعار 

مبالبسات الواقع والبيئة اليت جتمعه مع الشراء يف ظرف واحد مهما تعددت صوره واجتاهاته، وهذا من منطلق 
هبا معجمه  جتربته الشعرية اليت تضمن له اخلصوصية والتفرد األسلويب الذي ميثل نوعية الرؤية اليت ال حمالة يتأثر

الشعري وتراكيبه اللغوية املتعملة يف النص الشعري، وهاته الرؤية اليت تكشف على النوعية اخلاصة من املعجم 
 .الشعري

ويف مقامنا هذا نستفيد مما ذكرناه  وحنتاجه يف الدراسة من منطلق أننا نتعامل مع نص شعري معارِّض، 
أثره وإعحابه بالنص الشعري املعاَرض، تلك الرؤية النوعية اليت ولنثبت رؤية الشاعر املعارِّض األسلوبية رغم ت

تكشف طبيعة انتقاء املعجم الشعري من مقتضيات جتربته الشعرية والسياق، والكّل يعلم أن كال النصني 
 .املتعارضني يشرتكان يف غرض واحد وموضوع واحد وهو املديح النبوي يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم

علم كذلك مبا يتميز به من مسات كما رأينا سابقا  ما بني احملبِّّ واحملبوب؛ من مشاعر احلّب والكل ي 
احملمدي وذكر صفاته اخلِّلقية واخلُلقية وتلك املعجزات اليت انفرد هبا مث يلجأ طالبا الشفاعة لتقصريه وإسرافه وغري 

ح النيب نظرة واحدة ومشرتكة يلتقون فيها مبا أسلفنا ذلك مما يتميز به املديح النبوي، مما جيعل نظرة الشعراء يف مد 
ذكره، تبقى طريقة كل واحد منهم وأسوب عرضه الشعري هو احملّدد والفاصل بينهم، وهذا بشكل العام، أّما إذا 
خّصصنا الوجهة إىل شعر املعارضات؛ فاألمر متوقف عند إعجاب الشاعر املعارِّض بالنص األول ومنه فإن 
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شرتاك اإلعجاب، وهنا تتفاقم مسؤولية الشاعر الفنية يف توضيح جتربته املدية النبوية عّما أعجب فينضاف على اال
 .به يف النص املدحي النبوي األول

فبقدر التشابه يف عناصر فنية كثرية بقدر ما هناك رؤية ينفرد هبا النص املدحي النبوي الثاين عن األول، 
مث إن من ضروريات الدراسة حىت يعني على تفرد الشاعر ابن على يف مدح  وهذا مّبر تركيزنا على املعجم الشعري

النيب صلى هللا عليه وسلم وهو متأثر باملوشحة النبوية للماجناليت، ولذلك ومن حيثيات هذا اإلجراء أن نتطرق إىل  
 .كل ما من شانه ان يعّب عن املعجم الشعري اخلاص مبوشحة الشاعر بن علي

 :وأمهيتهاملعجم الشعري  .أ
إن للمعجم الشعري بالنسبة لرتاكيب اجلمل يف النص دورا مهما يقوم به، وهو يعتّب من هذا املنطلق حمّدد 
هوية النص الشعري، ومرشد القارئ إليه، ومبنّي مقصديته على اعتبار أن لكل خطاب معجمه اخلاص به؛ فإن  

شعر الصويف مثال فصويف املعجم وهكذا؛ فهو كانت وجهته للشعر املدحي فمعجمه املدح، وإن كانت وجهته لل
وسيلة للتمييز بني أنواع اخلطاب وبني لغات الشعراء والعصور ولكن هذا املعجم يكون منتقى من كلمات يرى »

 .، وتلك منطلقات اإلجراء األسلويب1«الدارس أهنا هي مفاتيح النص أو حماوره اليت يدور عليها
القدمية واحلديثة ملعجم العناية الكبرية حبكم تعلقه باللغة ومتثيله للنص  ولذلك فقد أولت الدراسات اللغوية

إمنا وقعت يف كالم العرب لإلهبام ( ع ج م)اعلم أن »الشعري؛ فمفهومه اللغوي يدل على اإلهبام واإلخفاء
اح واإلبانة باهلمز فإنه يأيت مبعىن اإلفص( أعجم)، وإذا ما جاءت على لفظ 2«واإلخفاء، وضد البيان واإلفصاح

، ومنه جاء املعىن معّّبا عن نقط احلروف 3«وعلى هذا يصري معىن اعجم أزال العجمة أو الغموض أو اإلهبام»
وعن الكتاب الذي يضم كلمات لغة ما وجيمعها موضحا معانيها، فسمي باملعجم، باإلضافة إىل ترتيبه هلاته 

 (. احلروف اهلجائية)الكلمات على حروف املعجم
اته اللفظة استعماالت يف القدمي عند العرب كانت عند علماء احلديث حني استخدموا هذا وكانت هل

واملعجم " املعجم الكبري"أليب يعلى أمحد علي بن املثىن، و" معجم الصحابة"املصطلح يف عناوين كتبهم حنو 
كما أطلق على الكتب اللغوية يف ظامساء الصحابة أليب القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي،  " الصغري

وال ختفى علينا اهنا الكتب اليت جتمع ألفاظ اللغة ومهانيها وشواذها مع مراعة الرتتيب اهلجائي للحروف فيها مثل 
مقاييس اللغة البن فارس والتهذيب لألزهري واحمليط للصاحب بن عباد، وغريهم كثري، ويف الكتب احلديثة أطلق 

 .   لفظ القاموس
ص أمهيته بالنسبة لدراسة نص شعري فيمكن النظر إليه من زاويتني على حّد قول الدكتور حممد وفيما خي

ترى املعجم مكونا أساسيا وجوهريا تتأسس عليه بنية احلملة »مفتاح أوهلما تركيبية والثانية داللية؛ ألن األوىل منهم 

                                                           
  .50، ص (استرياتيجية التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري. د -1
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 ذلك فقد تطرق النقاد العرب والبالغيون ، ويف هاته احلالة يكون املعجم متصال بإضافة إىل1«ويتحدد معناها
منهم إىل أن املعجم الشعري اتصاال وثيقا بالرتكيب، وجتد احمللل للنص الشعري يهتم هبا فقط ليتبني الرتكيب 
النحوي وغري النحوي مبعىن الداليل؛ وهذا ما تقتضيه لغة املعجم الشعري أن يعمل املعجم اللغوي وعالقته باللغة 

 .حني البد له من عمال ما يثبت شاعرية النص فيتجاوز اجلملة كصورة حنوية ليعطيها أبعادا دالليةوقواعدها يف 
احمللل بإجراءات أسلوبية  ايستعني فيهو  ،ظر للمعجم من الناحية الدالليةتنوهذا عن الزاوية الثانية اليت   

قائمة من الكلمات »عجم يف هاته احلالة أخراة جتسد فيها الطريقة األدبية وإعمال تقنية تكشف ذلك؛ فيعتّب امل
املنعزلة اليت ترتدد بنسب خمتلفة أثناء نص معني، وكلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أومبرادفها أو برتكيب يؤدي 

تعّب عن هوية النص وتسعى بالتعريف به، وهذا طبعا بإعمال املستويات  2«معناها كونت حقال أو حقوال داللية
 .لنص الشعري كما الصويت والرتكييب وحىت ما خيص السياقاألخرى اخلاصة با

وهذا ما يثبت أن املعجم الشعري ال يبقى ساكنا على حال إمنا يعّب عن كل شاعر ويف أي زمان كان أو 
مكان، وحتكمه احلركية وقابلية التغري تبعا لقدرات الشاعر على التعبري واخللق؛ ولذلك جتد النقاد العرب القدامى 

ثني يفسرون املعجم الشعري للشاعر مبنطلقات ذاتية تذوقية حتتاج إىل نظرة موضوعية، وهلذا قد تتعدد واحملد
 .املعاجم وهي لشاعر نفسه، وهذا ما يقتضيه املقال واملقام

وهو األمر الذي نادى إليه جاكبسون يف الدراسات احلديثة اليت أعطت املعجم الشعري اهتماما أكّب مّبزا  
الشعرية للغة ال تقتصر عند حّد املعجم الشعري، وإمنا هي كّل متكامل بني العناصر األسلوبية األخرى أن الوظيفة 

 على اختالف مستوياهتا وأشكاهلا، وإذا كان األمر خيتص باملعجم الشعري فال بد من الكلمات اإلحيائية اليت تعّّب 
 .إخل...ةعن غرض شعري معني حالة معني أو سياق معني وفرتة زمانية معين

ولذلك فإن أمهية املعجم الشعري يف دراسة النصوص أدبية تكمن يف تبيان نوعية األلفاظ املوظفة يف النص 
الشعري، وعليه فإنه يتبني لنا من خالل ذلك موضوع النص والغرض الشعري املوظف والّسمات اليت متيزه 

ات متعارف عليها ينفرد هبا على بقية غرض واخلصائص كما هو عندنا يف الدراسة مع املديح النبوي فإن له مس
املدح، ومبا أنه يف املديح النبوي اجلزائري فال بد من خصوصية تعرفه عن باقي النصوص املدحية النبوية، وهذا ما 

 .سنتكشف أمره
كيات كما أهنا تعني على تبيان طبيعة الفرتة اليت قيلت فيها القصيدة واجملتمع يف العادات والتقاليد والسلو    

وانعكاساته على النص الشعري، ومهمة املعجم الشعري تظهر يف توضيح دالالت اللغة العربية القدمية والعتيقة، 
 .وما هلا من صور حديثة استحدثت وفق سياق معني

وتتوضح أمهية املعجم الشعري كذلك يف الكشف عن دالالت األلفاظ، وهي مسألة أدرك حقيقتها 
ما يظهر من خالل ديوان شاعر أو قصيدة له معّّبا عن فرتة زمنية معينة؛ ألن كل مبدع اجلاحظ يف القدمي، وهذا 
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ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم، وكذلك كل بليغ يف األرض وصاحب كالم »له ما مييزه يف معجمه الشعري 
ليدير فكالمه منثو، وكل شاعر يف األرض وصاحب كالم موزون، فال بّد أن يكون قد هنج وأّلف ألفاظا بأعياهنا 

، وهذا ما يفتح للمعجمية آفاق يف تتبع تاريخ األلفاظ وداللتها، 1«وإن كان وسع العلم غزير املعاين كثري اللفظ
ورصد التطور الداليل للغة العربية الفصحى، بإنشاء معجم تارخيي من شأنه أن يدرس مساهتا دراسة علمية مستندة 

 .    اظ القدمية مبا استجد من أجل اإلثراءألدلة وبراهني، باإلضافة إىل ربط األلف
وملّا كان من شأن انتقاء الشاعر للفظ والكلمات التعريف هبوية النص الشعري، فإنه كفيل بتجسيد تلك 
اللغة اليت هلا حّيزها الذي تُفهم من خالله، وهو املعجم الشعري الذي يتطلب من الشاعر أن يتعامل معه معاملة 

يبتغي  ر ومساته، وطبعا ومن هذا التعامل ترتاءى رؤية الشاعر الفنية للتعريف باملوضوع الذيخاصة تليق بلغة الشع
من ورائه بلوغه للمتلقي حىت يكّمل معه مسريته الفنية يف انبجاس الرؤية اإلبداعية اليت تأخذ بيد النص إىل األبدية 

 .واخللود
وضيح طبيعة تلك الرؤية اليت يسعى إليها احلديث هنا مع الشاعر ابن علي يف موشحته حيتاج إىل ت  

الشاعر واملنطلقات اليت اختذها ليبلغ هبا غاياته يف نصه السيما وخصوصية مساته الفنية على اعتبار أن املوشحة 
هي من املعارضات الشعرية اليت يعّب عن جنس أديب له تعامله اخلاص يف الدراسة ألن صناعة كينونته ما هي إال 

جاب لرؤية شعرية سابقة تعتّب نصا أوال وردة فعل تأثريية كانت كفيلة بتجسيد كيان شعري يعتّب جمرد مشاعر إع
 .النص الثاين يف هذا الوضع اإلبداعي الذي أفرد له مصطلح املعارضات الشعرية

ومن هنا مسي النص األول نصا معاَرضا أما الثاين فهو نص معارِّض وعلى أساسه تتحدد الرؤية اإلبداعية 
ذا النوع من األجناس األدبية انطالقا من االنتقات األسلوبية والرتاكيب واألساليب اليت تؤصل له شاعريته هل

وإنزياحه، بدءا من منطلقات معجمية تتعلق باملعجم الشعري للموشحة  النبوية املعارِّضة، ويف هاته املنطلقات 
 .النص األولخصوصية االنتقاء الذي يعّب عن طبيعة املعجم الذي يفرده عن 

ما يدلنا على ذلك، فما يظهر من اشرتاك واضح يف الغرض " هاج الغرام"ويف موشحة الشاعر ابن علي
الشعري واملوضوع الرئيس، وهذا أمر طبيعي نظرا إلعجاب الشاعر وحماولة ترمجة ذلك بتكرار الصورة املدحية 

النبوي املعروف بالتقدمي الطللي والغزيل يف إطار احلّب النبوية املاجنالتية ملوشحته يف الشكل وطبيعة البناء املدحي 
احملمدي عليه الصالة والسالم، والدخول يف مدح الرسول وذكر الصفات واملعجزات، وطلب الشفاعة والغفران يف 
اخلتام، ويف تلك البدايات املتشاهبات أيضا للموشحتني إال أن ابن علي أتى مبعجم يّبز رؤيته اليت ختص جتربته 

 .   خلاصة بها
باهلل طاوي :"فلنتأمل البدايات كيف جاءت؛ ففي النص املعارِّض املوشحة النبوية البن علي يرى فيها قولته

، وهنا فإن ابن علي يستحدث املفردات ويضع هلا "باهلل حادي القطار:" ، ويف البداية املناجالتية قالت"القفار
ن له مهمة البحث واالنتقاء الذي يؤمن له طريقة اإلبداعي املعّّب صياغة داللية ختّص رؤيته النفسية اخلاصة به أل
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عن جتربته اخلاصة ومدح النيب بغض النظر عن عاطفة اإلعجاب اليت جتره حنو الوصف يف إطار الرؤية املناجالتية، 
 .ورغم كثري من التشاهبات

ية موقعا شرعيا يف مصاف االبداع، فهذا مما يزيد من تفقد الشاعر الدقيق لالنتقاء حىت مينح لتجربته املدح
؛ فقد انتقى حرف القسم واملقسم به (باهلل)فما يلفت النظر يف موشحة ابن علي النبوية البداية القسمية املشرتكة

انتقاء مشرتكا كمفتاح للولوج لكلتا املوشحتني، وهي بداية تنم عن حال الشاعر املفجوع حني حتركت مشاعره حنو 
وجهة حمل النيب ذاك املقام، وهو يلمح والعيس وراكبها للمضي حنو البيت الشريق واملدينة،  البيت احلرام و ويف

فتهيج املشاعر وتنادي متاما كما ينادي باكي الطلل، إذ يطلب من راكب اإلبل، وهو يناديه بالوقوف عند هاته 
 إخل  ...املعامل مرسال سالمه ورسائل شوقه

، إمنا كان له "حادي القطار"هة، فلم ينادي مبا نادى به املاجناليت ولكن ما لبث ابن علي أن غري الوج
        :؛ حيث قال"طاوي القفار"انتقاء آخر هو يف إطاره ولكن له دالالت جديدات يف عبارته 

 1حيث الك   رام * ع   رج بذاك امل                    زار * باهلل ط                         اوي القف     ار
طوى الّبالد طّيا قطعها بلدا عن »هو ينادي طاوي القفار من حيدو بالقطار؛ فالطاوي من فِّْعل طوى وهو 
؛ فمهمة الطاوي هنا أن يقطع 2«بلد، وفالن يطوي البالد أن يقطعها عن بلد، وطوى املكان إىل املكان جاوزه

 . ي البقيعالبالد ويتجاوز مكان افرتاق الشاعر به إىل الوجهة اليت يريدها وه
وداللة الفعل هنا تدل على احلركة مبعىن أن الركب بدأ يف املسري ورمبا حّدث الشاعر ابن علي مبوشحته يف  

حضوره أو بعدما ابتعد؛ فطوى تدل على بدء املسري، بينما احلدو يدل على املرافقة ال ندري أبدأت يف املسري أم 
ار الذي يدل على جمموعة اإلبل اجملهزة للرحلة ويطلق عليها  ال؟ وهي تدل على املسري والدليل على ذلك القط

 .، كما يدل على وضعية اإلبل اليت يؤخذ عدد منها بعضها خلف بعض على نسق معني(العيس)كذلك 
ولكن الطاوي يدل على أنه بدأ يف املسري وابتعد حبيث مازالت عينا الشاعر تكتحل بآخر نقطة منهم 

ا احلدث بالقفار، وهي الصحاري والفيايف على اعتبار أّن الراحل سيقطع الفيايف بلدة يبدى له سرابا، وقد ربط هذ
، ويقال 3«...قفر القفر والقفرة؛اخلالء من األرض»بعد بلدة؛ وجاء يف لسان العرب أن معىن القفار أو القفور من 

، 4«ناس ورمبا كان به كأل قليل، والقفر املكان اخلالء من ال...وقد أقفر املكان وأقفر الرجل من أهله؛ خال »
 .ولذلك إذا أقفرت األرض من الكإل والّناس وحىت الدار فإهنا تعتّب خالية من أهلها
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وإذا كانت داللة القفار يف املقدمة الطللية والغزلية عند الشاعر وقصيدته يف العصر اجلاهلي تدل على رمزية 
واألثر البايل والباقي، وفقدان األهل واخلالن؛ فإهنا عند شاعر املديح الطلل يف اخلالء والصدى والنؤي والنضدد 

النبوي ختتلف باختالف السياق احملمدي؛ إذا كان املعىن املعجمي للقفار هو نفسه ما استعمل يف املقدمات 
ا هو للمزار  الطللية، ولكن الداللة ختتلف على أساس أن املقصود بالوقوف والتعريج ليس للقفار يف حّد ذاهتا، إمن

 (  .الكعبة املشرفة بيت هللا احلرام  واملدينة بيت النيب صلى هللا عليه وسلم)كما ذكرها الشاعر 
فأول ما نقف عنده اختالف الوجهة املعجمية للفظة القفار وتتجاوزها للمزار، وهذا ما يؤكد تلك  

حني قّرر مادح النيب أن يعزف عنها دالليا حمافظا التغرّيات الداللية اليت ميكن أن تصيب املقدمة الطللية والغزلية 
على العرف الفين هلا والذي رآه هلا الشاعر وسّنه الرأي النقدي القدمي وقّعد لسماهتا، ليمنحها منحى دالليا آخر 
ختوله له املعاين اليت تنصب يف املدح النبوي، فبعد أن كانت حمل الوقوف والبكاء أصبحت وسيلة الوصول إىل 

 .املزار، وأخذت داللة البعد البني ورمزية احلاجز الفاصل بني الشاعر وبني مزارهذلك 
 
 
 

 
 اختالف داللة لفظة القفار بني الشعر القدمي واملديح النبوي

ولذلك فإنه ما كان لليلى وهند وسعاد، وما كان للديار اخلالية املوحشة بات للرسول صلى هللا عليه   
اص بغرض املديح النيب، وكلنا يعلم ظاهرة العزوف عن املقدمات القدمية إىل املقدمة وسلم يف املعجم الشعري اخل

احملمدية اليت كان فيها الشاعر ذكيًّا يف الّسري على النهج القدمي حمافظة على العرف النقدي، ولكن من وجهته 
 :ي يف موشحته يف قولهالسياقية اليت تصرّح هبا وجهته املعجمية، ورمبا هذا ما يصرح به الشاعر ابن عل

 
 
 
 

النص  داللة احلركة القفار طاوي
 املعارِّض

النص  داللة السكون القطار حادي
 املعاَرض

 داللة القفار
 الوقوف على الطلل اجلاهلية القصيدة

 البعد عن املزار املديح النبوي
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 باملسته            ام * واحلّب أضىن وصال *  غابت ليايل الوص        ال
 في     من أق       ام * وجّر للمدح ذي              ال * دع وصف هند وليلى
 1خي        ر األنام * كنز العلى أمح                   د * يدعو الورى لله     دى

افة إىل أن الوقوف عند لفظة القفار وما هلا من دالالت البعد والنأي يستدعي خاصية البعد اليت باإلض
طبعت املديح النبوي اجلزائري وصحبته يف نصوص عديدات تعّب عن املسافة البعيدة والطويلة بينهم وبني املقام 

صه الشعرية  فتتضاعف املشاعر احملمدي، يف املديح النبوي املغريب، وهي ظاهرة ارتسمت مالحمها يف نصو 
 .واألحاسيس والعواطف عند شعراء املغرب حيث يضاف حقل آخر لداللة البعد وذكر األلفاظ اليت تدل عليه

للداللة على بعد الّديار اليت هلا ارتباط ( الّنأي)ويف موشحة ابن علي ارتبطت داللة البعد بذكره لكلمة
، ومنه يقال حني تُبعد األمر 3«والّنأي املفارقة»يقال نأى ينأى أي بُعد؛  ،2«البعد: والّنأي»باألماكن املقّدسة؛ 

: وتناءوا»، ويف قولنا أنأيته ونأيت عنه نأيا مبعىن بَ ُعْدُت، 4«ناء ونآه ينأى نأيا  وانتأى وأنأيِّته أنا فانْتأى»ويْبعد 
    :، وسيتضح ذلك يف قوله5«تباعدوا، واملنتأى املوضع البعيد

 6هلا انض           رام * ويف الف    ؤاد مج                    ار * الديارنأت علينا 
فالديار بعيدة، واملسافة طويلة مما يزيد الشاعر شوقا وحسرة على بعده عن بيت هللا احملرم واملدينة النبوية، 

 .وعّّب عن ذلك بالّديار وهي املوضع البعيد عن الشاعر، وتسمى باملنتأى
 
 

ف عند كلمة التعريج، فإن املعىن يتضح أكثر بالنسبة ملا ذكرناه سابقا؛ ألهنا معنية بلفظة املزار، وملّا نق
ولذاك جتد أن لفظة طاوي متصلة القفار والتعريج مرفقة بلفظة املزار، من هنا حتّدد وجهته من مطالبة الطاوي 

اليت، إمنا انتقى لفظة التعريج؛ ألهنا تدل بالتعريج؛ فاألمر ال يتوقف عند الوقوف فقط كما هو يف موشحة املاجن
 .على امليل واالنعطاف ليس بداللة الوقوف، وإمنا تدل على احلركة واحللول يف املكان بنية اإلقامة به

وعرّج عليه عطف، وعرّج باملكان إذا أقام، والتعريج ... انعرج الشيء مال مينة ويسرة، وانعرج؛ انعطف»ف     
، وداللة املكان هنا الواقع عليه فعل التعريج ما وصفه الشاعر باملزار، وذلك يف 7«عليهعلى الشيء اإلقامة 

 . ، وهو املكان الذي يراد املرور به والتوقف عنده والنزول به واإلقامة عليه(عرّج على ذاك املزار:)قوله
                                                           

  .12ر، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عما -1
  .2، ص (14)، ج(نأي)ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
  .2املصدر نفسه، ص  -3
  .2املصدر نفسه، ص  -4
  .2املصدر نفسه،  -5
  .12أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، ص  -6
  . 115، ص (عرج)، مادة (1)سان العرب، جابن منظور، ل -7

داللة البعد عن 
 املقام احملمدي

 املنتأى= يارالدّ  (نأت)الفعل
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باط بالنيب، وكلمة املزار هنا تدل وبالتايل فاملعين بالتعريج يف مقدمة املوشحة األراضي املقدسة اليت هلا ارت
على من وقع عليه فعل التعريج بصفة اسم املفعول لداللة قوية على أن أمر الطلل ذهب ووىل، وحّل حمله األراضي 

 (.الشعائر الدينية املكانية)املقدسة اليت ينوي طاوي القفار أن يزورها يف زيارة ألداء مناسك احلج
لوقت الذي تتأجج فيه مشاعر الشاعر ومن هو باق هناك ومل يرحل، وحني حتني ساعة الرحيل ذلك ا 

فتهيج نفسه عّبات وأشواقا يوّد أن يرسل من خالهلا مع من كان هلم حظ االنتقال إىل هناك سالمه حىت يتمكن 
هو يّبر  من أن يطفئ نار أشواقه وغرامه؛ ألنه يطلب منه أن يّبّد عليه النار بني الضلوع، وقبل أن حيمله الّسالم،

للطاوي أن مّل الشمل باحلبيب امللتئم كفيل بأن يطفئ نار األشواق؛ فقد بعدت الديار ويف فؤاده مجر منضرم، 
   : فيقول

 حبّر الغ               رام * وابرد بذاك الوص         ال *  عرّج بربع املع                            ايل
 ل         ه إلتئ                ام *                ه باحلبيبأن مشل   * حسب املش   وق الكئيب
 1هلا انض                   رام * ويف الفؤاد مج                        ار * نأت علينا الدي                             ار

ر، حيث كان البن علي انتقاؤه وهو حيّمل السالم لزائر مكة واملدينة يصرح بوجهته املعجمية مع كلمة املزا 
اخلاص به؛ فبدال من كلمة الديار اليت وقف عندها املاجناليت، أتى بلفظة املزار اليت تدل على الوجهة اليت يقصدها 
الراحلون قصد الزيارة، وقد ذكرت يف أركان االسالم يف الركن اخلامس زيارة بيت هللا احلرام؛ إذ يقول هللا سبحانه 

، والبيت من يقع عليه 2﴾ الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كّل ضامر يأتني من كل فّج عميقوأذن يف﴿ :تعاىل
 :، وهو يصرح بامسه، يف قوله3«موضع الزيارة»فعل الزيارة إذن هو املزار

 بالقلب ه       ام * هل يل إليكم طري      ق *  أهيل وادي العقي               ق
 هل يا مح            ام * وق سلع ون ج                دبر  * هاجت بالبل وج       دي
 4وارع الذم            ام * ألهل ذاك املق                ام * عين تّودي س                        الم

كما أنه استعان باحَلمام بفتح احلاء حىت يرسل سالمه إىل أهل العقيق وجند وسلع، وهنا ختتلف طبيعة 
للتحية ورسائل شوقه والسالم، فعند املاجناليت مباشرة حيمل حادي القطار السالم والتحيات، بينما ابن إرساله 

                                                           
  .12، 15أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص  -1
  .62سورة احلج، اآلية  -2
 .161، ص(زور)، مادة (2)ابن منظور، لسان العرب، ج  -3
  .12ىل احلبيب، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إ -4

 زارــــــــــــــامل ة مكانيةدالل التعريج 
 الشعائر الدينية املكانية

 (احلرم الشريف واملدينة)
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علي أسند هاته املهمة للَحمام، سائال إيّاه ما إن كان يف مقدوره، وهو مجع محامة من ذكر أو أنثى، ومادام 
 .بعد عن ديار احلبيب املصطفى الشاعر حيدث بصفة اجلمع فإنه داللة على الوضع الذي يعشيه من شوق

، وقد رأوا 1«من الطري الّبي الذي ال يألف البيوت»فلم يكتف بواحد من احَلمام إمنا استعان بالكثري؛ وهو 
أن احلمام الذي هو يف البيوت يسمى مياما، والّبي منه محاما، فقد أهّل ملثل هاته املهمات ألن ميتلك احلرية يف 

فارتبطت رمزيته بإرسال املراسيل، وال خيفى عن العرب ذلك مع احلمام الزّاجل الذي االنتقال من مكان ملكان 
 .يرسل إىل مسافات بعيدة بالرسائل، والزاجل صفة ملن يرسل احلمام بالرسائل على بعد

 
 
 

وكم نقلت لنا القصيدة العربية من هذا النوع من املهمات مع احلمام، وهي تعّب عن لوعة شاعر غرض 
وهو متشوق إلرسال مراسيله، وكم أخّبتنا عنه مع شاعر املنفى وهو يبحث عن وسيلة مناسبة وموائمة الغزل، 

لبث حنينه لألهل واخلالن، وما إعمال ابن علي للحمام  حىت يوصل سالمه  إال داللة على مدى شدة أشواقه، 
 .  فيطلب منه نيابة عنه ذلك مراعيا األمانة يف توصيلها  والعهد

الشعر ابن علي قد استعان يف موشحته مبا يعينه على إرسال مراسيل سالمه وأشواقه، فإنه قد  فإذا كان
اختار لتجربته داللة معجمية أخراة تعّب عن السياق املدحي النبوي، فقد استعان بالقاموس اللفظي لغرض الغزل، 

 . طفى صلى هللا عليه وسلموأدرك كيف يدير ذلك حلاله مستغال ذلك لوضعه، وهو مشتاق ألرض احلبيب املص
ام)وقد أخذت لفظة  بكسر احلاء هاته املرة معىن آخر يف موشحة ابن علي وهو يوظفها مرتني، ( محِّ

َّة، وأما مُحَّة فهي 2«قضاء املوت وقدره، من قوهلم ُحمَّ كذا أي قدِّر»ومعناها  ، ومنه تعتّب احلِّمم املنايا ومفردها محِّ
، وقد اقرتن ذكره باملوت، فلها دالالت القضاء والقدر والفراق ويكثر تواجدها للفراق، ويصبان يف سياق واحد

وحضورها يف هذا الّسياق حني يعّّب فيه الشاعر عن تقصريه وكثرة ذنوبه، ومل يُعِّد عّدته للحظات املوت، وهو يف 
ام باملوت  . غفلة من أمره وتقصريه، ولذلك ارتبطت لفظة محِّ

دعي الوقوف عند املعاين املعجمية يف توظيف الشاعر ملفردات معجمه الشعري  وما يلفت النظر أيضا ويست
، فلمتأمل يف املوشحة ليجد تنوعها الداليل حسب مقتضيات سياق الكالم بشكل يستدعي (املقام)كلمة 

البحث يف معاين األلفاظ من جهة ودالالهتا املتعددة من جهة أخراة، وهذا كفيل بوضع معجم شعري يضم هاته 
 .  املعاين والدالالت، فيشكل معجما شعريا خاص بالنص املدحي النبوي

تتعدد الدالالت إىل ثالثة ( املقام)وملا أوضحناه صور كثرية عند ان علي يف موشحته النبوية؛ ففي لفظة 
ن صور، رغم ظان اللفظ واحد ولكن لكّل واجدة منها سياقها اخلاص هبا وهي يف إطار املديح النبوي؛ فحني كا

                                                           
  .401، ص(محم)، مادة(1)ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .114املصدر نفسه، ص  -2

 وسيط احلمام
 بعث املراسيل وإقراء الّسالم 

 وبث التحيات
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الشاعر يصف حاله وحّبه للنيب و ومدى شقه للديار وبعده عنها أشار لتلكم الديار باملزار وأعطاها مسمى آخر 
 (.املقام)وهو 

، وثبت يف قوله 1«املوضع الذي تقيم فيه»ويف هذا املقام حتمل اللفظة داللة املكان وبضم امليم مبعىن  
؛ مبعىن موضعا يعين اإلقامة 3﴾َوُمَقام ا ُمْستَ َقرًّا َحُسَنتْ  فِّيَها الِّدِّينَ خَ ﴿: ، ويف قوله أيضا2﴾ال ُمقاَم لُكمْ ﴿ :تعاىل

، ويذكر ذلك حني أوكل مهمة إرسال سالمه مع احَلمام، 4«أقام باملكان إقاما وإقامة  وُمقاما  وقامة»باملكان؛ حيث
 :فالتمس منه أن يوّدي سالمه ألهل ذاك املقام، وهذا يف قوله

 هل يا مح            ام * بروق سلع ون ج                د *      ديهاجت بالبل وج  
 5وارع الذم            ام * ألهل ذاك املق                ام * عين تّودي س                        الم

املكانة وكان للفظة املقام داللة أخراة استعمل يف موضع جديد غري الذي رآيناه فيه حني ارتبط معناها ب
والعظمة الربانية واحلظوة الكّبى اليت منحت للنيب صلى هللا عليه وسلم، وذلك يف إطار املديح النبوي ووصف 

 :الشاعر لتلك املكانة الربانية على ثالث صور األول ارتبطت بالشخص والثانية بالزمن والثالثة باملكان؛ ففي قوله
 عال               ي املق            ام * من نصرت          ه الّصب          ا *           ىبالسي                د اجملت               

 6يف ك         ل ع                ام * له املق               ام الرفي            ع * على الشهور ربي                   ع
مبكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ فحضرته اجملتىب عايل  ففي هذا املوضع من الشطرين ترتبط لفظة املقام

، واملكانة العظمى اليت حباه هللا هبا وكّل ما يرتبط به وما يصحبه يف حياته قبل الوالدة 7«املنزلة احلسنة»املقام مبعىن 
 .ويف حلظاهتا وبعدها، فكلها تستمد منه تلك القيمة النبوية

لعظمة واملقام الرفيع يف كل موسم حيث حيتفل مبولد الرسول صلى هللا وهذا ما منح شهر مولده داللة ا 
عليه وسلم؛ حيث أنزل املنزلة احلسنة مقرونة بصاحبه؛ فكلما ذكر شهر الربيع األول حضرت أحداث مولد النيب 

 يقرتب وحلظاهتا بكل صور املعجزات اليت حدثت له، فتعمُّ مظاهر االحتفال مبولده السيما عند أهل املغرب حني
 .اليوم الثاين عشر منه، وهبذا كان له املقام الرفيع من بني الشعور يف كل عام

وحني انتقل الشاعر إىل حادثة اإلسراء واملعراج الذي عاش أحداثها النيب صلى هللا عليه وسلم، وشرّفه هللا 
بع والتعريج إىل هناك بصحبة بالسري ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى وباالرتقاء إىل الّسموات الس

جّبيل حينها سطّر هللا له هاته املعجزة يف املكانة املشرفة اليت مل حيظ هبا بشر، فجاءت لفظة املقام حاضرة لتعّب 

                                                           
  .126، ص (قوم)، مادة (11)ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .11سورة األحزاب اآلية  -2
  .22سورة الفرقان، اآلية  -3
  . 121، ص (11)ابن منظور، لسان العرب، ج -4
  .12سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص أبو العباس  -5
  .12املصدر نفسه، ص  -6
  .126، ص (11)ابن منظور، لسان العرب، ج -7
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باخلصوص عن هاته املكانة اليت حياول أن يعطيها حقها من التوضيح والتقريب على قدر تلك املكانة وأكثر، يف 
 :قوله

 يف ذاك املق    ام * فنلت ع            زّا وفخ          را  *  ىسبحان من بك أسر 
 ل          ه احت            رام * ق                 دوم موىل مس            ا * فليُ           هنِّ أهل الّسم           ا
 1       ّدوامعلى ال    * هن    اك ي  ا خي  ر مول ى * آيات فضلك تتل                ى

فقد ارتبطت داللة املقام يف هذا املوضع باملكانة العظيمة اليت تشرف هبا النيب يف السموات السبع، وقد نال 
فخرا وعزا، وهو يدعو أهل السماء بتهنئة الرسول صلى هللا عليه وسلم هباته الزيارة وهذا القدوم وحظوته باالحرتام 

 .جزاته على نبّيهوالّسمو؛ وهي أية من آيات هللا ومع
، الذي حظي به 3«للمقام الكرمي»، ومنه قيل أهنا 2«اجمللس واجلماعة »ولذلك أفادت لفظة املقام بالفتح 

؛ ومن هنا أفادت (االسراء من مسجد ملسجد والتعريج للّسموات السبع)الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حادثة  
ملكانة النبوية من قداسة املكان الذي أسري إليه وعرّج له بقدرة من لفظة املقام دالالت مكانية وهذا ملا اكتسبته ا

 .هللا القادر على كّل شيء
  
 

     
 
 
 
 

 :احلقول الداللية. ب
يف إطار اهتمامها باملعجم الشعري تطرقت نظرية احلقول الداللية أو احلقل املعجميفي البحث عما ميكن 

جراءات من شأهنا أن تثري اللغة العربية وتكشف عن النص أن يّبز املستوى املعجمي للنص الشعري من إ
 .املدروس كل مساته الداللية من خالل توظيف الشاعر للكلمات اليت تعّب عن موضوع النص

جمموعة من الكلمات ترتبط »هو ( Lexical field)أو احلقل املعجمي ( Semantic field)فاحلقل الداليل 
، مبعىن املصطلح العام الذي يضم جمموعات جزئية للغة، كما يف األلوان كلمة تدل 4«م جيمعهادالالهتا، وتوضع عادة حتت لفظ عا

                                                           
  .12أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص  -1
  .126، ص (11)ابن منظور، لسان العرب، ج -2
  .126نفسه، ص املصدر -3
  . 21أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص . د -4

 امـــاملقلفظة 

 داللة الزمان

 داللة املكان

 منزلة النيب يف حياة البشر داللة املنزلة

 مكة واملدينة

 شهر ربيع األول

 سراء واملعراجاال
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إخل، وهكذا بالنسبة لغريها من الكلمات، ...على اللفظ العام، وتنطوي حتته كلمات مثل األخضر، واألزرق، واألبيض واألسود
 .افهو العمود الذي من خالله تندرج وحدات لغوية هلا اخلصائص نفسه

صنف أو عنوان »وما مييز احلقول الداللية البحث يف تلك العالقة اليت هي بني الكلمات اليت جتمع يف جمال واحد ألهنا 
، فتقدم شرحا وتفسريا هلاته الكلمات ال على أساس وحدات منعزلة يف جماالهتا، إمنا 1«...بني اثنتني وبضع مئات أو بضع آالف

شرتكة واليت حتمل الدالالت نفسها، والنتيجة أن داللة هاته الكلمات ما هي إال حمصلة عالقاهتا من منطلق انتمائها للمجموعة امل
بكلمات تنتمي معها يف حقل داليل واحد، ولذلك لكي يفهم معىن الكلمة فإنه البد أن تفهم داللة جمموعة الكلمات املنتمية هلا 

 .حىت تتكشف دالالهتا يف الّسياق الواحد واحملدد
الدراسات اللغوية القدمية درسوا معاين الكلمات من خالل الكتب اليت عنيت باأللفاظ واملوضوعات واليت من شأهنا ويف 

املسامهة يف نشأة املعاجم اللغوية القدمية؛ فكانت هتتم بتقسيم األشياء إىل موضوعات ومعاجلة الكلمات لكّل موضوع موظفني 
 .احلقول األدبية عملية االحصاء األلفاظ املتعلقة حبقل من

عرض األصمعي إىل نعوت الغنم يف »، ويرى فيه الدكتور صبيح التميمي أنه "الشاء"ومن هاته الكتب ما ألفه األصمعي 
، مصنفا األلفاظ حسب ما يتعلق هبا من هاته امليزات  يف كل باب، 2«محلها ونتاجها وأمراضها وعيوهنا وأمساء طوائفها وأوالدها

استقل مبعاجلة األلفاظ اليت تُ ْنعت هبا الغنم يف أحواهلا املختلفة، مث اشتمل على ثروة لفظية مُجعت بعناية هذا »نه وتّبز أمهيته يف أ
 .، وقد فصل يف كل باب فيها3«اللغوي الكّيس

 واحد من كتب الرتاث الّلغوي املهمة، يف»أّما ابن فارس يف كتابه الفروق فقد أتى بالكلمات وما يناسب حدوثها وهو 
، 4«موضوع لفت أنظار اللغويني القدامى إليه، وهو اختالف تسمية أعضاء اجلسم ووظائفه احليوية بني اإلنسان واحليوان والطري

مثل اجللوس لإلنسان والَّبك للجمل وهكذا، ويعد كتاب ابن سيدة املخّصص من الكتب اليت تعمقت يف احلديث عن احلقول 
فإّن عّز وجّل كّرم هذا النوع املوسوم باإلنسان وشرّفه مبا آتاه من  »ن يف خلقه، وهو يقول يف تقدميه الداللية املرتبطة برتكيبة اإلنسا

ألنه استفاد من تأليف سابقيه هلذا اجملال وتوسع يف شرح معاين املفردات اليت تنصب 5«...فضيلة النطق على سائر أصناف احليوان
 يف حقل واحد  

سات احلديثة يف دراستها للحقول الداللية يف مجعها الكلمات ودراستها يف موضوع واحد وهذا متاما ما قامت به الدرا 
جيب دراسة العالقات بني املفردات داخل »أنه  Lyons -بعنوان واحد، ولذاك يشري الدكتور أمحد خمتار عمر إىل ما رآه ليون

على أهنا جتمع كل الكلمات اليت ختّص حقال معينا،  ، وهنا يتوضح هدف التحليل للحقول الداللية6«احلقل أو املوضوع الفرعي
والبحث عن العالقات والصالت ببعضها البعض وباملصطلح العام، ولذلك جتد أنه كلما ضبقنا احلقل الداليل قّل عدد الكلمات 

 .املنتمية إليه
 
 

                                                           
  .124، ص6001، (د،ط)، دار الفالح للنشر والتوزيع، األردن،(علم املعىن)حممد علي اخلويل، علم الداللة. د -1
  . 5م، ص1102-ه1402، (1)لبنان، ط -صبيح التميمي، دار أسامة، بريوت. د: أبو سعيد عبد املالك بن قريب األصمعي، الشاء، تح -2
  .5أبو سعيد عبد املالك بن قريب األصمعي، الشاء، ، ص  -3
  .1م، ص 1106-ه1406، (1)الرياض، ط -القاهرة، دار الرفاعي -د رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني: ابن فاس، الفرق، تح -4
  .6، ص (د،ت)، (د،ط)علمية، بريوت لبنان، ، دار الكتب ال(1)أبو احلسن علي بن امساعيل النحوي ابن سيدة، السفر -5
  .00أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص . د -6
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 :وهي ،ومنه فإن علماء هاته النظرية يشرتكون يف املبادئ اليت تبنتها هاته النظرية 
 

 .وحدة معجمية يف أكثر من حقل ال .1
 .ال وجود لوحدة معجمية ال تنتمي حلقل معني .2
 .حضور السياق الذي ترد فيه الكلمة وعدم إغفاله .3
 .ال ميكن أن تدرس املفردات وهي مستقلة عن تركيبها النحوي .4

ة يف حقل واحد هذا وقد حبثوا يف حمتويات احلقول الداللية فرأوا أنه يف الغالب ما تقع الكلمات املرتادف  
خبيل، / كرمي]، كما أهنا تقع يف الكلمات املتضادة يف حقل واحد مثل [إخل...استوعب، فهم، أدرك]حنو 
أعلم، استعلم، عّلم، ]، باإلضافة إىل الكلمات املشتقة من جذر واحد يف حقل واحد كما يف [إخل...جاهل/عامل
/ طفل]احلقل ذاته الذي تنتمي إليه الكلمات املشتملة مثل ، وحىت الكلمات املنضوية لفئة معينة تتبع[إخل...يعلم

 [.إخل...حيوان/عائلة، أسد/إنسان، أخ
باإلضافة إىل الكلمات اليت هي يف تضاد تأخذ حقال معجميا واحدا، ويكون هذا التضاد        حاد 

( جنوب/مشال)دي أو عمو ( جنوب/مشال)أو امتدادي( اشرتى/باع)أو عكسي( خبيل/كرمي)أو متدرج( أنثى/ذكر)
 .غرفة/أو جزئي باب( تفاح/برتقال/موز)أو انتسايب(عميد/عقيد)أو رتيب ( األحد/السبت)أو دائري

فكل ماه متشابه أومتضاد املعىن يدخل يف احلقل داليل واحد باإلضافة إىل العالقات االقرتانية األفقية هلا 
 . 1، وغريها من احلقول الداللية[إخل...لاخليو / صهيل -القلب خيفق -تسمع/األذن-ترى/العني]حقل واحد

ومن خالل ما سبق ذكره ومن مفهوم احلقل الداليل واملعجمي، فإنه ميكن أن حتدث عالقات بني 
الكلمات داخل احلقل املعجمي الواحد بأشكال خمتلفة وصور متعددة تتمثل يف الرتادف واالشرتاك وغريها، وميكن 

كمصطلح حديث ظهر يف إطار دراسة احلقول الداللية وهي تعىن بإبراز معىن   أن يطلق عليها بالعالقات الداللية
 .الكلمة انطالقا من عالقاهتا بالكلمات األخرى على أساس انتمائها جملال معني سياقه اخلاص

 أشكال احلقول الداللية يف املوشحة النبوية  -
ي يُعىن بشخص رسول هللا صلى هللا لقد أمجع دارسو النص الشعري يف املديح النبوي على أنه غرض شعر 

 املقدسة واألماكن قّبه وزيارة لرؤيته الشوق وإظهار واخللقية اخللقية صفاته بتعداد» مدحه على عليه وسلم وينصب
 وصفاته بغزواته واإلشادة شعرا سريته ونظم واملعنوية املادية معجزاته ذكر مع ،(صلعم) الرسول حبياة ترتبط اليت

، وهي صفات حباه هللا هبا، وجتدها مشرتكة بني شعراء مدح الرسول صلى 2«وتعظيما تقديرا عليه والصالة املثلى

                                                           
 .وما يليها 125، ص(علم املعىن)حممد علي اخلويل، علم الداللة. ينظر د -1
: م، املوقع6002، يوليو 2مجيل محداوي، شعر املديح النبوي يف األدب العريب، منتدى ديوان العرب للثقافة والفكر واألدب، يو . د -2

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article9680.  
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هللا عليه وسلم، وهم يبجلون حضرته ويعظمون مكانته الربانية دون أن نغفل ما يتعلق بالنص املولدي وما مييزه من 
 .التأكيد على املعجزات املصاحبة لزمن الوالدة

ن مشاعر التبجيل واالندهاش والتعظيم  ينتقل إىل اإلفصاح عن مشاعر والّندم وكثرة والشاعر بعدما عّّب ع
 عيوبه ويذكر والدنيوية، الدينية واجباته أداء يف تقصريه الديين الشعر من الّنوع هذا ويظهر»الذنوب واألخطاء 

 بعد وينتقل واملغفرة التوبة منه طالبا إيّاه مستعطفا وخوف بصدق هللا مناجيا الّدنيا، يف ذنوبه وكثرة املشينة وزالته
 . ، باإلضافة إىل التصلية وتكرار صيغتها1«القيامة يوم وشفاعته وساطته يف طامعا( ص) الرسول إىل ذلك

وهاته الّسمات اليت يتصف هبا الّنص املدحي النبوي هي ما تقود الدراسة إىل إبراز احلقول الّداللية اليت 
نبين عليه النص املدحي النبوي، ومن خالل ما ذكره الدكتور مجيل محداوي فيما سبق جتسد طبيعة الكلمات اليت ي

من الّسمات اليت يتصف هبا املديح النبوي جتد الشاعر يقدم مبقدماته الطللية والغزلية اليت هي بدورها حتتاج إىل 
لنيب؛ وهي عزوفه عن حقل داليل خيص كلماهتا ومصطلحاهتا فضال عن ظاهرة العزوف اليت ظهرت عند مادح ا

هاته املقدمات إىل مقدمات احلّب احملمدي والبكاء والوقوف عند ديار النيب األماكن املقدسة وإظاهر الشوق 
         .إليها، وطبعا هذا ما يسهم يف إجياد حقل داليل له سياقه اخلاص باحلّب احملمدي

 :حقل الشوق واحلنني
ال احلقول الداللية يف املوشحة النبوية للشاعر ابن علي من خالل وانطالقا مّما رأينا فإننا سنحّدد أشك

املوضوعات اليت يعرف هبا املديح النبوي، فقبل أن يبدأ يف مدح النيب جتد الشاعر وكاملعتاد يقدم مبا جرت به عادة 
الّنقاد العرب بشأن التقدمي يف القصيدة العربية حيث الوقوف على الطلل والغزل، وما فّصل فيه ابن قتيبة وغريه من 

هذا التقدمي، وبقدر ما ساروا على هذا الّنهج بقدر ما أرادوا لنصوصهم املدحية من مقدمات هلا عالقتها الوثيقة 
باحلب احملمدي معلنا عزوفه عن مقدمات الطلل ووصف ليل وهند وإظهار حّبه للنيب وشوقه لزيارة قّبه يف 

 .األماكن املقدسة هناك
 الكلمات والعبارات األبيات احلقل الداليل املوشحة النبوية 

دية
حملم

مة ا
ملقد

ا
 

(
ار 

لدي
ى ا

 عل
كاء

والب
ي 

مد
 احمل

حلّب
ا

دية
حملم

ا
) 

نني
واحل

وق 
الش

قل 
ح

 

 حّر الغرام (2.)ش
 االلتئام -الشمل -املشوق الكئيب (3.)ش
 انضرام -الفؤاد مجار  -نأت الديار (4.)ش
 القلب هام (7.)ش
 احلمام -وجد ال -هاجت (5.)ش
 الذمام -السالم  (5.)ش
 املنام -ااالشتياق  -اللوعة (9.)ش

                                                           
 .http://www.diwanalarab.com/spip.php?article9680: املصدر نفسه، املوقع -1
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 الشرود -املقلة (0.)ش
 الّسقام -مضىن-صادي اجلوانح  -املعىن  -الغريب  (19.)ش
 نار انضرام -خبايا الفؤاد  -حبر البعاد (11.)ش
 األوام -يطفي  -الوصل  -يسلو -الصّب  (12.)ش
 املستهام -أضىن  -احلّب  -غياب ليايل الوصل  (13.)ش

 جدول يبني احلقل الداليل للشوق واحلنني النبوي
 :حقل املدح النبوي

وبعد بداية الشاعر يف املدح النبوي باملقدمات احملمدية ينتقل إىل املديح النبوي بكل أنواعه وأشكاله وصوره 
ا ما أوضحه الدكتور مجيل محداوي يف تعريفه للمديح النبوي؛ مع حضرة النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وهذ

حيث يتضح من خالل ذلك أن هذا القسم ينقسم إىل جزأين؛ أوهلما يضم الصفات واملعجزات قبل وبعد املولد، 
والثاين يتبني يف إظهار التقصري وطلب الشفاعة، وعلى ذلك حنّدد احلقول الداللية اليت تعّب عن اجلزئني اللذان 

 .طبعا النص املدحي النبوي
وقبل ذلك نتبني هاته الّسمات يف شكل عناصر للجزأين؛ حيث يتمثل اجلزء األول يف العناصر الثالثة  

 :األوىل، بينما اجلزء الثاين يف عناصره املتبقية، وهي كالتايل
 الصفات اخلِّلقية واخلُلقية  .1
 املعجزات املادية واملعنوية .2
 التصلية تعظيما وتقديرا .3
 تقصري يف أداء الواجب الديين والدنيويةال .4
 ذكر العيوب والزالت املشينة وكثرة الذنوب يف الّدنيا .2
 مناجاة هللا واخلوف واالستعطاف طلبا للتوبة واملغفرة .4
 .التماس الشفاعة من الرسول صلى هللا عليه وسلم، والطمع يف وساطته يوم القيامة .7
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، وهذا ما للمعجزات بصورها وأحداثهاو لصفات بنوعيها يف ا ويتمثل :اليل اخلاص باجلزء األولاحلقل الدّ 
  يتمثل يف قفي اجلدول التايل

 :حقل الصفات واملعجزات
 الكلمات والعبارات البيت احلقل الداليل املوشحة النبوية

وي
النب

ح 
ملدي

ا
ات 
جز

واملع
ت 

صفا
ال

 

 خري األنام -كنز العلى-اهلدى  (17.)ش
 طه االمام -قادم الت -اجملد  -املصطفى (15.)ش
 الشفيع -املقام الرفيع  (15.)ش
 عايل املقام -اجملتىب  -السيد  (10.)ش
 الح نور (21.)ش
 السنا  (23.)ش
 اليمن  -احلسن  (25.)ش
 االحتشام -اجملد  (25.)ش
 بدر التمام (31.)ش
 النضرة  -الشمس  -النور  (32.)ش
 االبتهال (45.)ش
 شافع املدنيني  -سيد املرسلني  (79).ش
 التصلية (71.)ش
 الفخر  -العز  -اإلسراء  (72.)ش
 االحرتام -موىل السما  (73.)ش
 خري موىل -الفضل  (74.)ش
 النور -البهاء (77.)ش
 الكرامة  (75.)ش
 الرفيق اجلليل (75.)ش
 البدر -النور  -النجم  (79.)ش
 ر النداحب (55.)ش
 مسك اخلتام (91.)ش

 جدول يبني الصفات واملعجزات النبوية
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والندم واالستشفاع وطلب املغفرة والعفو من  ويتمثل يف التقصري :الثايناليل اخلاص باجلزء احلقل الدّ  
 طرف الشاعر، وهذا ما يوضحه اجلدول

 حقل التقصري والندم 
 ات والعباراتالكلم البيت احلقل الداليل املوشحة النبوية

وي
النب

ح 
ملدي

ا
ندم 
 وال

صري
التق

ال 
جم

 

 االحتساب -اجلاه  (52)ش
 احل مام -الذنوب  (53.)ش
 اجلحيم  (54.)ش
 النصري -االستجارة  (55.)ش
 الذنب  -العبيد الذليل  (59.)ش
 غيث الغمام -النجا  -احلصن  -االلتجاء  -احلمى  (50)ش
 ازاالعتز  -الفوز  (59)ش
 الغّياث (51)ش

 جدول يبني احلقل الداليل للندم والتقصري
هذا وباإلضافة إىل بعض الكلمات املساعدة يف إبراز حقول الصفات احملمدية واملعجزات وكذا مشاعر 
الشاعر وتقصريه وأحاسيس الندم، وإن كانت قليلة ولكن تعّب عن حقل داليل مشكلة فضاء خاصا هبا متثل يف 

كاين والزماين وفضاء الطبيعة، وهذا ما جيعلنا نسأل عن إشكالية أن الفضاءات على اختالفها يف املعجم امل
النصوص وحسب طبيعة املوضوعات املوظفة هبا، هل ميكن أن نصنفها إىل فضاءات رئيسة وأخرى ثانوية خادمة 

 هلا يف سبيل إجالء املعىن؟
ألماكن املقدسة املتعلقة بشخصه الكرمي، وهي كما با ومبا أن املديح النبوي متعلق يف مدحه للنيب  

ذكرها الشاعر ابن علي يف موشحته تدل على الوقوف والبكاء على الديار احملمدية ال الطللية وهاته داللة مغايرة 
 -املقام  -الديار  -الربع  -املزار :]ملا كان قبل هذا، وتتمثل كلمات هذا احلقل اخلاص باألماكن املقدسة يف

 [.  أرض رامة -جند  -سلع  - بروق
أما ما يتعلق بالزمن املتعلق بالنيب صلى هللا عليه وسلم، وهو الزمن الذي ولد فيه وما له من قداسة زمانية 
ارتبطت باملعجزات اليت ظهرت يف تلك اللحظات، وقد متثلت يف الكلمات اليت تدل على هذا الزمن مشكلة 

 [.املولد -الّدهر  -الزمان  -كّل عام   -ربيع :]هيحقال دالليا مرتبط بالزمن النبوي، و 
ويف وصف النيب البد للشاعر أن يستعني مبا يقرب له صورة هاته العظمة وما هي فعلتها الكّبى واملصريية 
يف مصري األمة اإلسالمية فلجأ إىل الطبيعة حىت يصف ذلك اجلمال احملمدي وأثره على البشرية مجعاء، فكثرة 

 -النور  -الروض :]الكلمات اليت من شأهنا ان تشكل حقال دالليا خاص بالطبيعة، متمثلة يف استعماالت بعض
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 -البدر  -الورد  -الشمس  -اجلنان  -الغصن  -اهلديل  -احَلمام  -الكمام  -املسك  -الزهر  -السنا 
 .[الغمام -الغيث  -حبر الندا  -السدر -النجم  -الليايل  -الظالم  -السماء  -الدجون 

وهناك جمال داليل خيص الكلمات املتعلقة باهلل عّز وجل حني كان يناجيه طالبا العفو واملغفرة، وهي  
 -الغين ]كلمات تشكل حقال دالليا يضاف إىل احلقول الداللية اخلاصة بغرض املديح النبوي، وقد متثلت يف 

 .  أمساء هللا احلسىن ، وهي كلمات تعّب عن[جليل -رّب األنام  -الرحيم  -الرؤوف  -الكرمي 
 املعارضةالظواهر اللغوية وأنواع العالقات بني مفردات  .ج

 ويف جماالهتا التطبيقية ترى نظرية احلقول الداللية أنه لدراسة الكلمات ال بّد من تقسيمها إىل جماالت أو
ل بعضها على حقول وفيها يتم وضع هاته الكلمات على أساس عالقتها مع بعضها البعض ويف حقل واحد يد

 .بعض بطرق خمتلفات وصور متعددة
وهلاته العالقات أنواع وصور ال خترج بني الكلمات يف أي حقل من احلقول حسب ما رآه أصحاب هاته  

النظرية، وال خترج هاته العالقات داخل أي حقل معجمي كان، مع العلم أن هاته احلقول الداللية تتفاوت يف 
هناك حقول حتوي كثريا منها وهناك ما ال حيويها أصال، كما أن هلاته العالقات دور يف احتوائها هلاته العالقات؛ ف

 :حتديد مسات لغة من لغة وحتليل مفرداهتا، وتتمثل هاته األنواع أو الصور يف
  - Synonymyالرتادفعالقة  .1
   - Hyponymy  االشتمال والتضمنيعالقة  .2
  - Part-whole relaion عالقة اجلزء بالكل .3
 antonymy   -التضاد القة ع .4
 - Incompatibilityالتنافرعالقة  .7

يف املوشحة النبوية، ونستقصي الظاهرة اللغوية اليت عمد إليها وسنحاول أن نستشف هاته األنواع والصور 
الشاعر ابن علي، وكيف أنه من خالهلا تفنن يف إبراز السياق الذي يعّّب فيه، وهو يفصح عن مشاعره جتاه النيب، 

    .    ركزين أكثر على الظاهرة اليت وظفت بدءا بالرتادف مث التضاد واالشتمال وهكذام
 :عالقة الرتادف. أ
الرتادف يف وجود كلمات هلا املعىن نفسه والداللة واحدة، مبعىن لفظان مبعىن واحد يوجد بينهما حقق توي 

والدة، وكان / يتضمن األول مثل كلمة أمتضمني؛ حيث يتحقق الرتادف إذا كان الول يتضمن الثاين، والثاين 
 . للدرس اللغوي القدمي ويف احلديث اهتمام كبري مبوضوع الرتادف

وهذا ما تطرق إليه سيبويه يف كتابه وأشار إليه ابن جين يف خصائصه من باب تالقي املعاين على اختالف 
ة على شرف هذه اللغة، وذلك أن جتد فصل من العربية حسن كثري املنفعة قوي الدالل»األصول واملباين، وهو 
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، ويعرفه اإلمام 1«للمعىن الواحد أمساء كثرية، فتبحث عن أصل كّل اسم فتجده ُمفضي املعىن إىل معىن صاحبه
، وكان اهتمام العلماء العرب 2«...األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد»فخر الدين الرازي أنه 
كتاب "وكان هناك كتب ألفت يف هذا الشأن ككتاب أيب احلسن علي بن عيسى الرماين  مبوضوع الرتادف قدميا،

 . ، ومن أوائل من أطلق هذا املصطلح ابن فارس يف كتابه الصاحيب"األلفاظ املرتادفة واملتقاربة املعىن
اللغة، ومنهم وقد انقسم اللغويون القدامى إىل مثبت لظاهرة الرتادف ومنكر هلا؛ فأما من رأى بوجودها يف 

يسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة؛ حنو السيف واملهند »أبو هالل العسكري يثبت الظاهرة مقرا بقوله أنه 
واحلسام، وما نقوله أن االسم واحد وهو السيف، وما بعده من األلقاب صفات، ومذهبنا أّن كّل صفة منها 

 . ون للظاهرة، وهذا ما نفاه املعارض3«فمعناها غري معىن األخرى
، مقسما إياه إىل فصول وكل "كتاب األلفاظ املرتادفة"وكذلك الّرماين الذي صرّح بتوجهه يف عنونة كتابه

" الّروض املسلوف فيما له امسان إىل ألوف"فصل خصصه لكلمات هلا معىن واحد، وكذلك الفريوزبادي يف كتابه 
من أمساء لشيء واحد له عدة مرادفات كما كان مع ابن وغريهم كثري، وكانوا يقرون هبا من خالل ما حيفظونه 

 .  4خالويه، وهو يفتخر حبفظه مخسني امسا للّسيف
وقد انقسم الّلغويون يف موضوع الرتادف إىل فريقني؛ فريق من وّسع يف مفهوم الرتادف ومل يضع له شروطا، 

خاصة يف إبراز املعىن ويف االستعمال،كما وفريق قّيده ووضع له شروطا رأى فيها أن لكّل لفظني مرتادفني وظيفة 
هو عند الرازي الذي يرى ظاهرة الرتادف يف األلفاظ اليت تتطابق فيها املعاين دون أذىن تفاوت حبيث ال حيدث 

 .زيادة يف املعىن؛ فليس من الرتادف السيف والصارم
له رأي يف التدقيق فيها، وهو يقول ورغم أّن أبا هالل العسكري كان من املثبتني هلاته الظاهرة إال أنه كان 

أن اختالف العبارات واألمساء يوجب اختالف املعاين، أن االسم كلمة تدل على معىن داللة اإلشارة، وإذا أشري »
، وال يقع ذلك مع متمرس يف اللغة العربية 5«إىل الشيء مرة واحدة فعرف فاإلشارة إليه ثانية وثالثة غري مفيدة

 .وعارف بأصوهلا
لك األمر مع ابن فارس فإنه يؤيد الرأي الذي يرى أّن املعاين ختتلف باختالف الّلفظ؛ وميثل بالسيف وكذ
وما بعده من األلقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها " السيف"أن االسم الواحد وهو »حيث يرى 

                                                           
  .111حممد علي النجار، املكتبة العلمية، ص : ، تح(6)أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، ج -1
حممد جاد املوىل بك، حممد الفضل إبراهيم، علي حممد البجاوي، : ، شر(1)يوطي، املزهر يف علوم األلغة وأنواعها، جعبد الرمحن جالل الدين الس -2

  .406م، ص1102، (د،ط)منشورات املكتبة العصرية، بريوت، 
  .404عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ص -3
 .405ينظر املصدر نفسه، ص  -4
  .16م، ص 6006-ه1466، (1)دمال عبد الغين مدغمش، مؤسسة الرسالة، ط: أبو هالل العسكري، الفروق يف اللغة، تح -5
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ملعىن يتغري وحىت يف األفعال؛ ، فما يطلق على الشيء من األمساء ليس كما الصفات فإن ا1«غري معىن األخرى
ضي والذهاب واالنطالق، وهو يقّر مبا ذهب إليه أبو العباس "جلس"ليس هو يف" قعد"فاملعىن يف 

ُ
، وكذلك يف امل

 .    أمحد بن حيىي ثعلب
وكان أبو علي الفارسي يرى أن للّسيف امسا واحدا، وما تبقى هي صفات وال حيفظ له إال امسا واحدا وهو 

كذلك األصفهاين الذي يرى الرتادف احلقيقي ما كان إال يف هلجة واحدة وال يعدوه أن يكون يف السيف، و 
  .   هلجتني

أما الرتادف عند الدراسات اللغوية احلديثة فمثل ما حدث مع اللغويني يف القدمي وانقسامهم من مؤيد 
 . ومعارض له، ولكن حاولوا أن التفصيل أكثر يف مميزاته

الرحلة البحثية يف حقيقة الرتادف حناول أن جنّس حاله الفنية يف استعماالته مع الشاعر  ومن خالل هاته
ابن علي يف موشحته النبوية، ونرى مدى االستغالل اللغوي ليّبز خصوصياته الفنية يف التعبري عن مدى حّبه للنيب 

الشاعر قد جلأ إىل هاته الظاهرة اللغوية ، وجتد (املعاَرض)يف مدحه إياّه، وما شأنه يف ذلك مقارنة مع النص األول 
يف اجلزء األول من املدحة النبوية وهي املقدمة احملمدية، ويف اجلزء الثاين من املوشحة يف املديح النبوي وإبراز صفاته 
ومعجزاته الربانية، ولذلك ستظهر الظاهرة على مستوى كلمات مرتادفة هلا عالقة باحلّب احملمدي وحال الشاعر 

 .   يف عذاب البعد وأمل الشوق واحلنني إىل األراضي املقدسةوهو 
 الرتادف يف املقدمة احملمدية   -

ما يالحظ يف توظيف الشاعر لظاهرة الرتادف قلتها، ولكن نقف عند ما يلفت االنتباه يف توظيفه للظاهرة 
الديار احملمدية عنه؛ ولذلك جتده  وتركيزه على ما يعينه على التعبري عن احلالة اليت يعيشها، وهو يشتكي من بعد

يؤكد على قداسية هذا املكان وشوقه إليه بتعدد ذكره ولكن بصور خمتلفة من الكلمات، وهذا ما متثل يف كلميت 
 .، ومعنامها يعّب عّما يود الشاعر اإلفصاح عنه والتأكيد عليه ألنه ال يتاح له ويتمىن أن يغريه[النأي والبعد]

وإمنا يأيت الشعر باالمسني املختلفني للمعىن »إمنا أويت هبا لتأكيد املعىن والوقوف عليه؛  فظاهرة الرتادف هنا
، أي أن النأي تأخذ داللة الُبعد أي املفارقة؛ 3«البعد: فالّنأي»؛ 2«الواحد يف مكان واحد تأكيدا ومبالغة

، وهذا املوضع 5«ى املوضع البعيدتباعدوا، واملنتأ: تناءوا»، وعليه فإن معىن 4«الّنأي؛ املفارقة»مبعىن أن
 (.البعد والنأي)املنتأى محل الشاعر على تأكيد الثنائيتني

                                                           
أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، : أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تح -1

  .51، ص 1110-ه1410، (1)طلبنان،  -بريوت
 .20أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص  -2
  .2، ص (14)، ج (نأي)ابن منظور، لسان العرب، مادة  -3
  .2املصدر نفسه، ص  -4
  .2املصدر نفسه، ص  -5
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فحالة شوقه اليت تعيشها نفسه إمنا تعّّب هبا عن ظاهرة بعد املكان وأمهيته توظيفه يف القصيدة املدحية النبوية 
اصية الّبعد ألن املسافة بينهم وبني املقام املغربية واجلزائرية على وجه اخلصوص؛ فأهل املغرب أكثر تأكيدا على خ

 .احملمدي والّبقاع املقدسة جتعل شوقهم يتضاعف، وحتملهم على تأكيد ذلك األمر
ما جيعله يوصي بالّسالم  وإلقاء التحية لطاوي القفار واحلادي، فتزداد معاناته وحنينه يتفاقم واآلماين  

له وأن يعّّب عن أمر القرب واللقاء ويؤكد عليه من خالل توظيفه وحّب الوصال، ولذلك نراه من جهة أخراة البد 
 .لكلمة الوصال اليت كررها أربعة مرات وأكثر، وهذا ملا جتنح له نفسه وتتمىن حصوله

 -الربع  -املزار]ولذلك جتده يوظف الكلمات املرتادفة اخلاصة بذاك املنتأى املوضع البعيد املتمثل يف 
كلها كلمات مرتبطة باألراضي املقدسة مكة واملدينة، [ أرض رامة -بروق سلع وجند  -وادي العقيق  -الّديار

أكثر ارتباطا بنفسية الشاعر وهو يؤكد قضية البعد والنأي، وحىت باملوضع ( املزار)لكن وما يالحظ أن مفردة 
 .املنتأى ذلك املوضع البعيد؛ ألهنا جاءت تصف املكان الذي وقع عليه فعل الزيارة

، فهاته الوصفية املكانية حتيلنا (مزار)أي ( َمفعل)لك جاءت يف املوشحة النبوية على وزن اسم املكان ولذ 
؛ ألن (بالربع والّديار وغريها)مباشرة إىل بيت هللا احلرام يف مكة واملقام احملمدي يف املدينة، ولذلك ابتدأ هبا مقارنة 

 .ر وداللته مرتبطة بالبعد والعمل على الوصل والقرب، وهو معلوم بالنسبة للشاع1«موضع الزيارة»املزار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املديح النبويالرتادف يف  -
؛ ألن الشاعر بصدد الوصف واإلكثار من الصفات اليت تثبت عظمة الرسول صلى هللا عليه تنوعت كلماته

الوسائل الّلغوية، وهذا ملا وسلم ومعجزاته، ومبا أنه يف مقام املدح فإنه حيتاج إىل تأكيد صفاته بشىت الطرق و 

                                                           
  .161، ص (زور)مادة ، (2)ابن منظور، لسان العرب، ج -1

 الرتادف يف املقدمة احملمدية

 الرتادف بني البعد والنأي

 داللة الفراق 
 

 (اجلزائر)أرض املغرب
 الربع  -املزار  -
سلع    -جند  -الديار  -
 رامة -وادي العقيق  -

 طــــول املسافة
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حتتاجه املواضيع اليت تظهر على مستوى اجلزء الثاين من املوشحة النبوية اليت تظهر يف الصفات ويف التقصري ويف 
 .الصفات اليت أفردها هلل سبحانه وتعاىل

 :النبوةادف يف صفات الرتّ 
وسلم كلمتان مرتادفتان تعّبان عن  من الصفات اليت جتد هلا حضور كبري ساعة مدح الرسول صلى هللا عليه

اجملتىب ]التفرد الرباين للرسول، وهو ُيكلف مبهمة نشر الدين وانتشاره يف العلمني، ومتثلت هاته الكلمات يف ثنائية
، والقول 2«اجتىب الشيء اختاره»؛ مبعىن 1«فاجتباه أي اصطفاه»؛ فقد اختاره هللا أن يكون نيب األمة؛ [واملصطفى

، أي أنه خيتارك 4﴾وكذلك جيتبيك رّبك﴿:أي اختاره واصطفاه دون غريه، ويف قوله تعاىل 3«لنفسه واجتباه»يف 
ويصطفيك، واجتباؤك الشيء أن يكون خالصا لنفسك، وعليه فإن هاته الصفة جتعلك متميزا عن البقية بصفات 

للمهمة اليت أوكلت إليه يف نشر  تصوّغ لك معىن االجتباء، ومبا حباه هللا لنبيه من صفات ومعجزات جعاله جيتبيه
 .اإلسالم
ولذلك جاءت على صيغة اسم املفعول مبعىن صفة للنيب من وقع عليه فعل االجتباء، وتأيت كلمة اصطفى  

، وهبذا جيمع بني االجتباء «اختاره: استصفى الشيء واصطفاه»تؤيد ما سبق ذكره من معاين االجتباء؛ وتعين 
مبعىن اختيار النخبة، والنيب صلى هللا عليه  «االختيار، افتعال من الصفوة: االصطفاءو  »واالصطفاء معىن االختيار

 .وسلم صفوة هللا ومصطفاه من كامل خلقه
وعلى هذا األساس الذي مجع بني االصطفاء واالجتباء يف معىن االختيار،  فقد اختار هللا سبحانه وتعاىل 

ب معاين االصطفاء واالجتباء؛ حيث أتى بكلمات تدل على ذلك لنبّيه كل الصفات اليت تليق مبقام النبوة حس
-الرفيع]و[ العلى -الفخر ]وكذلك [ البدر والشمس]و[ السنا -النور]ولكي يؤكدها أورد ما يرادفها مثل ثنائية 

 [. العز -الفخر ]و[ العايل
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
  .604، ص(جيب)، مادة (6)ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .604املصدر نفسه، ص -2
  .604املصدر نفسه، ص  -3
  . 2سورة يوسف، اآلية  -4

 ترادف مكم ل ترادف رئيس

 اجملتىب -املصطفى 

 السنا -النور 

 لعلىا -اجملد 

 العز -الفخر 

 العايل -الرفيع 

 النبوةالرتادف يف صفات 
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 :الرتادف يف كلمات التقصري عند الشاعر 
صلى هللا عليه وسلم، يسلم يف طلب العفو واملغفرة من هللا، وهو يقّر  حني ينهي الشاعر من مدح الرسول

مبا وقع من نفسه من أخطاء وكثرة الذنوب زمن اللهو مذكرا نفسه باملوت وأهنا حق البّد منه، وهو بذلك يطلب 
 -املوت ]الشفاعة ووساطة الرسول يوم احلساب، ومن الكلمات املرتادفة اليت عّّبت عن هاته املشاعر كلميت 

 :، وكلما ذكر الذنوب يذكر املوت، وهذا يف قوله[احلِّمام
 أو احلم            ام * إذا ذكرت الذن  وب *  فاجلسم م      ين يذوب
 1أنف اخلص  ام * بني اجلحي م وبيين * باهلل ي                ا نور عيين

يف البحث عن سبل حمو الذنوب استعدادا ليوم ويف ذكر احلِّمام تأكيد حلتمية املوت عند الشاعر واملسارعة 
احلساب، فيستجري الجئا إىل هللا ليغفر ذنوبه، ويطلب الشفاعة من الرسول صلى هللا عليه والسالم، حىت يستقيم 

 .  حاله
وهذا ما يعّب عن حالته النفسية القلقة اليت يدعو هللا فيها أن ميحو عنه هاته الذنوب حىت يواجه املوت وهو 

، ويظهر يف  [التجيء -استجري]السريرة، ولذلك جتده يطلب النجاة ملتجيئا ومستجريا هللا سبحانه صايف
 :مستشفعا بالرسول الكرمي الرؤوف على أمته يوم احلساب، ويظهر ذلك يف قوله

       امكهف األن        * وأنت نعم النص            ري * فه              ا أن               ا مستج      ري
 يا ابن الك             رام * كن يل شفيع      ا غدا * وأنت حب                   ر الن                 دا
 2ك        ي ال ي        الم * من ذنب       ه يستقي       ل * هذا العبي           د الذلي              ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص   -1
  .10، 12املصدر نفسه، ص  -2

الرتادف بني املوت 
 واحلمام

الرتادف بني استجري 
 التجيء

 داللة التخلص  
 من الذنوب 

داللة التسليم وطلب 
 العفو والشفاعة

 الرتادف التقصري
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 نيوالتضم االشتمالعالقة  .ب
عالقة االشتمال أو التضمني كظاهرة لغوية تتمثل يف التضمن يكون من طرف واحد؛ مبعىن أن األول 
يشتمل على الثاين حني يكون الثاين أعلى يف التقسيم التصنيفي أو التفريعي، وميثل الدكتور أمحد املختار يف كتابه 

، "احليوان"يوان، فيكون الفرس بذلك  يتضمن معىن احل"الذي ينتمي إىل فصيلة أعلى وهي" الفرس"علم الداللة ب    

  .وهو من مشتمالته اليت يتضمنها
ن]بالفتح و[ االسم املتضمَّن]فتحدث يف عملية االشتمال  بالكسر، وهذا األخري له [ االسم املتضمِّّ

لق على األمساء مسميات مثل اللفظ األعم والكلمة الرئيسة والكلمة الغطاء والكلمة املتضمَّنة، كما ميكن أن نط
، ومنثل هلا من 1«جمموعة األلفاظ اليت كل لفظ منها متضمن فيما بعده»، وهي"اجلزئيات املتداخلة"املتضمَّنة ب     

 -الشهر -اليوم ]املوشحة النبوية يف جزئية الزمان؛ حيث وظف الشاعر كلمات تسمى باجلزئيات املتداخلة وهي
 [.العام

اليت ( املقام)واهر اللغوية يف موشحة ابن علي النبوية، فتبني يل يف كلمة استقصيت على هذا النوع من الظ
تكررت يف أكثر من أربعة موضعا، وهي تتضمن املكان والزمان والشخص املتمثل يف حضرة املصطفى صلى هللا 

ثانية يف الزمان عليه وسلم، وهاته اللفظة متصلة حبضرة النيب من خالل ثالثة جمموعات؛ األوىل تتمثل يف املكان وال
 والثالثة يف الصفات واملعجزات، وسنفصل يف األشكال التالية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .100د خمتار عمر، علم الداللة، ص أمح. د -1

 املقــــــــــــــــام/ املتضمّ ن

شخص الرسول صلى 
 لمهللا عليه وس

الصفات /املتضم ن الزمان/املتضم ن املكان/ املتضم ن
 واملعجزات

 عالقة االشتمال يف كلمة املقام
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الكلمة 
 الغطاء

 الكلمات املتضّمنة
 شخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ــــام
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ملقـــ

ة  ا
ـــــــــــ

ـــــــــــ
كلم

 

 الصفات املتفرد هبا (املولد النبوي)الزمان  (الشعائر الدينية املكانية)املكان

املـــ
زار

ــــ
ــــــــال - 

 ربع

لـــــــــ
ا

 ديار

جند
وق 

وبر
يق 

لعق
ي ا

واد
 

ـــــــة
ـــــــــــ

ـــــــــــ
 رام

ض 
أر

ـــوم 
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

اليــ
هــر 

ـــــــــــ
ـــــــــــ

شـــــــــ
ال

 

ـــــــــــ
ـــــــــــ

لعـــــ
ا

ــــام
ــــــ

 

 املعجزات صفاته النبوية
 املعراج اإلسراء العلى اهلدى 

خري 
 األنام

 املصطفى
 اجملتىب

 الكالم
 ( املهد)

شق 
 الصدر

وقائع  احلسن النور
 الوالدة

الكرامة 
 الغيث العزّ  الربانية

 الشفيع الصالة
 "ماملقا"تمال مع كلمة جدول يبني عالقة االش
 

 التضاد عالقة. ج
كّل شيء ضاّد شيئا ليغلبه، والّسواد ضّد البياض واملوت ضد احلياة والليل ضد النهار، إذا جاء » الضدّ 

؛ فالتضاد من األساليب 2«واجلمع أضداد... ضّد الشيء وضديده وضديدته خالفه»، وعليه 1«هذا ذهب ذلك
 .لعريب، ومعرفة مقاصد الكلمات ومعانيه، وبأضدادها تعرف الكلماتاليت تعمل على إثراء اللغة ا

واألضداد هي األلفاظ اليت »وهي نوع من الداللة الذي يقوم على األلفاظ اليت تدل على املعىن وضده،  
، وقد استعمل العرب هاته األلفاظ يف لغتهم واستحسنوها، بل وأهنم أطلقوا 3«تقع على الشيء وضده يف املعىن

ى االمسني املتضادين امسا واحدا، وهذا من أجل االستساعة يف كالمهم، وهذا قليل عند العرب، كما اهنم عل
يفرقون بني ما هو خمتلف وبني ما هو ضّد على أساس أنه لكّل ضد اختالف وليس كل ختالف يعتّب ضد بني 

 .الكلمات
ختالف اللفظ يف معنيني متضادين؛ وهو ولذلك جتد اللغويني العرب يقّسمون التضاد إىل نوعني أوهلما با

النوع املألوف واملستعمل بكثرة يف اللغة العربية، وذلك لسهولة األخذ به وجتسده يف الكلمات اليت تدل معانيها 
على التضاد كما يف اخلري والّشر والنور والظالم باعتبارمها ازدواجية وثنائية بني احلضور والغياب، وهو من هذا 

                                                           
  .12، ص (ضدد)، مادة (0)ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .12املصدر نفسه، ص -2
م، 1121، (1)عزة حسن، اجملمع العلمي العريب ، دمشق، ط.د: أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي احلليب، األضداد يف كالم العرب، تح -3

  .10ص
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أو العكسية الوجودية الذائعة يف كل جماالت احلياة كاملوت واحلياة والصدق والبصرية وهاته ال ميكن  النقيض»الباب
 ، وهذا النوع األول1«جتتمعا على جهة واحدة

أما عن النوع الثاين فصوره تتجسد عند اللغويني يف كونه جيمع بني معنيني متضادين ويشركهما يف كلمة 
واحدة إال أهنا تؤدي معنيني هلما دالالت متضادة ومتباينة كاملشرتك اللفظي،    واحدة جتمع بينهما؛  فالكلمة

من سنن العرب يف األمساء أن يسّموا املتضادين باسم واحد حنو اجلون لألسود واجلون »أن : وابن فارس يقول
ا يتقدمها ويأيت بعدها فجاز وقوع اللفظة على املعنيني املتضادين ألهن»، وما يفرق بينهما سياق الكالم؛ 2«لألبيض

، وهذا أمر 3«ما يدل على خصوصية أحد املعنيني دون اآلخر وال يراد يف حال التكلم واإلخبار إال معىن واحد
 .حيتاج إىل الدقة مبكان واستحضار السياق حىت يستخرج املعىن املقصود من املشرتك بني املتضادين

أنواع احلقول الداللية، وتتمثل هاته األنواع يف التضاد  كما أن للتضاد صوره وأشكاله وقد أشرنا إليه يف
 .احلاد غري املتدرج والتضاد املتدرج، والتضاد العكسي، والتضاد االجتاهي، والتضاد التقابلي

ومبا أن الشاعر يف موشحته النبوية يفصح عن مشاعره وهو يف سياق املقام احملمدي معّّب عن حمّبته وشوقه 
لة من التناقضات النفسية اليت ساقه إليه الوضع الذي يعيشه من بعد عن تلك الديار احملمدية، لدياره، فإنه يف حا

 .وآمانيه يف القرب واللقاء ليطفئ مجار اشتياقه، وهذا ما جيعل حضور التضاد بقوة يف هذا السياق
صلى هللا عليه  أضف إىل ذلك فإن مدح النيب الذي يضعنا أمام حقيقة التغيري الذي أحدثه جميء الرسول 

وسلم، ومدى املفارقة بني احليتني قبل النيب وبعده، وهذا أمر آخر يدعو لتواجد املعاين املتضادة، باإلضافة إىل 
حالة التقصري اليت يعّّب عنها، وكلها تنم عن تغرّيات أراداها الشاعر لنفسه يف حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

 .فرة هللا والتوبةوهو يطلب شفاعته والوساطة للمغ
كل هذا سنستشفه من خالل توظيفه لظاهرة لغوية تساعد الشاعر على التعبري والتفنن يف استخراج ما 
ميكن استخراجه من معاين ودالالت حىت تعّب عن السياق املرغوب ايصاله للمتلقي؛ وكان املعنيان املتضادان يف  

ا يف املقدمة احملمدية على اعتبار احلالة النفسية اليت كان من املعاين اليت فرضت وجوده[ الوصل -البعد ]كلميت
، "طاوي القفار"يعيشها الشاعر وتلك املشاعر املتأججة ساعة الرحيل إىل أرض احلبيب، وهو ينادي يف هلفة 

 .متمنيا أن تقصر املسافة حىت حيصل الّلقاء وتكتحل عيناه بديار احلبيب
 اجلزء األول من املدحة النبوية، وهي تفصح عما هو كائن وما ميكن ولذلك حتضر الثنائية املتضادة يقوة يف

 .أن يكون
أما عن احلزء الثاين الثاين فإنه وأثناء مدح النيب األمني فإنه تظهر معاين العلو والعظمة والّسماحة وغريها  

الالت تقصي كل من الصفات النبوية وما أتت به من نور وعدل وعيش كرمي يف ضالل الدين اإلسالمي، وهي د

                                                           
  .115م  ص 6014، (د،ط)علي، العالقات الداللية يف شعر مفدي زكريا، دار هومة للطباعة والتوزيع والنشر، اجلزائر، عبد الناصر بو  -1
  .20أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص -2
  .1، ص (د،ت)، (د،ط)داد يف اللغة، مطبعة احلسينية املصرية، مصر، حممد بن القاسم حممد ابن بشار األنباري، األض -3
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معاين الظالم واجلور والظلم وغريها مما كان  موجود من الصفات اجلاهلية مبا هو كائن وسيكون يف مستقبل األيام، 
 [.الظالم -النور ]وهذا ما يظهر مثال يف كلميت

وحني ننتقل يف ذات السياق املدحي حني يظهر الشاعر تقصريه مقّر بذنوبه، جتده يتحدث عما هو كائن 
ا يأمل أن يكون عليه ليعفو هللا عنه طالبا الشفاعة من الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهذا مثال ما نستشفه يف وم

 .، وسنوضح ذلك يف جدول[االعتزاز -الذل]املعنيني املتضادين 
 

 الــــــــــــــــــــداللـــــــــــــــــــــــة مناذج التضاد

 الوصل -البعد 
ثنائية املتضادة حيتاج أن يعّّب عن بعد املسافة بينه واملقام احملمدي، الشاعر من خالل ال

وأمله يف القرب واللقاء، وهو حيّمل سالمه لذاك املزار مع طاوي القفار، وهاته الثنائية 
 . تعّب عما هو كائن وتطمح إىل ما ميكن أن يكون

 الظالم -النور 
مدى القداسة الدينية لشخص الرسول ومن خالل هاته الثنائية املتضادة الشاعر يّبز 

وهو خيرجنا من الظلمات إىل النور، فعّبت عن ذلك هاته الثنائية وبّينت ما كان كائنا و 
 .تغرّي إىل ما هو كائنا اآلن وما ميكن أن يكون مستقبال

 االعتزاز -الذل

ش الذليل ووتدل هاته الثنائية على أن الشاعر يقر بذنوبه نادما يأمل من اخلروج من العي
والتمسك بكل ما يعّز النفس وجيعلها راقية، وهو بذلك يطلب العفو من هللا عّز وجل 
طالبا الشفاعة من الرسول صلى هللا عليه وسلم لذلك، فهو يعّب عما هم كائن اآلن 

 .ويطمح إىل ما ميكن أن حدوثه
 جدول يبني عالقة التضاد بني معاين الكلمات يف املوشحة النبوية

 زن الصريف وداللة انتقائه يف املعارضة النبويةالو  -2
ويف الصيغ الصرفية كذلك ما جيسد حقيقة مدى حاجة الشاعر للتعبري عن داللة املعاين اليت يبغى أن 
تستقر عند املتلقي بطريقة أسلوبية البد هلا أن تتفنن يف العبث باملشاعر واالستفزاز احلّسي لتستميل القلوب، 

تباه مهما كانت الظروف، هي حقيقة تكشف مدى أمهية طريقة صوغ أبنية الكلم وفق ويلتفت إليها االن
مقتضيات السياق وحال الشاعر الذي ما يلبت حماوال إال ليخرجه يف سريته املناسبة والوضعية اليت البد أن يصل 

 .صداها للمتلقي
كّل الصيغ الصرفية فقط ألجل   وال خيفى علينا مسات اللغة العربية يف مدى استساعتها الوزنية لتستوعب

احتواء كّل الوضعيات التعبريية اليت ميكن أن تصادف الشاعر يف جتربته الشاعرية لنصه واملعاين اليت يواجهها بكل 
صيغة شاء وكيفما كانت وضعيتها التبليغية، حىت يصل إىل مقاصده يف تبليغ الداللة املراد توصيلها من خالل تلك 

ا ما حبثنا يف سبب هاته القدرة االستيعابية للوزن الصريف اجتاه أي وضعية نعبريية كانت عند الصيغة الصرفية؛ وإذ
 .الشاعر، سنجد ما يبني ذلك يف املفاهيم والتعريفات
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ودائما أن املعّول عليه يف التأصيل ألي مصطلح هو يف الوجهة املعجمية؛ ولذلك يعرف الصرف بأنه  
التصريف يف »، وهنا يأخذ التصريف معىن التحويل2«األمر تصريفا أي قّلبته تقليباصرّفته يف »، ويقال 1«التقّلبُ »

، وهاته املعاين تنطبق على ما يعىن به علم الصرف اجتاه 3«حتويلها من وجه إىل وجه ومن حال إىل حال: الرّياح
بعلم التصريف أيضا،  ، ويعرف4«علم تعرف به أحوال أبنية الكلم اليت ليست بإعراب وال بناء، »الكلمة؛ فهو 

، وما ينتج عن هذا 5«الصرفيني حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة ال حتصل إال هبا» وهو عند
التحويل أوزان صرفية متنوعة ينتج عنها أمساء مشتقة يعود أصلها للكلمة اليت وقع عليها التصريف الذي يعتّب يف 

 . وهذا مصوّغ تنوع األوزان انطالقا من تنوع املعاين وداللتها ،6«اشتقاق بعضه من بعض »الكالم 
فوظيفة علم الصرف البحث يف أبنية األلفاظ وصيغها وأبنيتها املختلفة واملتنوعة، بعيدا عّما ميكن أن يعرتي 

لذاهتا  علم يدرس بنية الكلمات وأشكاهلا ال»آخرها من احلركات اإلعرابية وذاك من وظيفة علم النحو؛ ألنه علم 
وإمنا لغرض داليل أو لغرض صريف يفيد خدمة اجلمل والعبارات، يعتين باملشتقات وأزمنة األفعال والتعريف والتنكري 

، ويعتّب نظاما له أمهيته يف 7«والتعدي واللزوم واملغايرة يف الصيغ كما يهتم باألوزان ودالالهتا واجلموع وأنواعها
 .عرتيها من زيادة تؤدي إىل داللةالنظر إىل تقلب أصوات الكلمة وما ي

دراسة أبنية الكلمات انطالقا مما »، وهو مفهوم يطلق علىMorphologyويقابله باألجنبية مصطلح  
يطرأ على أشكاهلا من تغيري سّببه اإلعراب أو االشتقاق، ومن مثة فإن املورفولوجيا عندهم جتمع بني الدراسة 

هذا ملسامهة البنية الرتكيبية للكلمة يف البناء الداليل للجملة حىت وإن  ، و Syntaxe  »8الوظيفية وعلم الرتكيب
 . كانت يف وحدات صرفية صغرى هلا وظيفة حنوية يف بنية الكلمة

له أمهيته البالغة يف توجيه دالالت النص، وإنه ليعمل على حماكاة السياق وجتسيد املعىن املقصود، وقد قيل 
عظممن فاته علمه ف»فيه يف القدمي 

ُ
، وهذا يدل على فائدة التصريف يف التمييز بني املعاين اليت متّكن من 9«اته امل

التفريق بني املعىن وضّده، باإلضافة إىل مراعاة اخلصائص اليت هبا يتم التفريق بني كل صيغة وأخرى واحلرص على 
 .االختيار الدقيق للصيغة حىت يظهر اجلانب الفين واجلمايل منه

                                                           
  .155، ص(صرف)، مادة (2)ابن منظور، لسان العرب، ج -1
-ه1400،  (د،ط)مصطفى حجاري، : ، تح(صرف)، مادة (64)السيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القامس، ج -2

 .60 م، مطبعة حكومة الكويت،ص1102
 .60املصدر نفسه، ص  -3
  .502م، ص 1102، (د،ط)بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت،  -4
  .502املصدر نفسه، ص  -5
  .60، ص (64)السيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القامس، ج -6
  .104، ص (د،ت)، (د،ط)عري، دار العلوم، رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاهتا على اخلطاب الش. د -7
  .101املرجع نفسه، ص  -8
  .110، ص(1)السيوطي، املزهر، ج -9



 دراسة أسلوبية للمعارضة النبوية                                                  الرابع     لـالفص
 

 
371 

اء اللغة يف القدمي إىل مدى أمهيته يف تغيري املعىن وتنوعه من صيغة إىل صيغة وما حيتاج فيه وقد تنّبه علم 
األمر إىل التفريق الدقيق بني داللة كل صيغة يؤتى هبا، وهذا ما يكشف عن السياق املراد ذكره، وقد تشرتك 

ا ما يساعد املبدع على حسن الصيغة الواحدة بني معاين عديدات يّبز هلا وجوه متعددات من الداللة، وهذ
انتقاء مييز له بني الصورة النمطية للصيغة الصرفية وبني الصورة الفنية هلا، وذلك  1االنتقاء للمعىن الذي يبغاه

 .   حسب مقتضى احلال وذكاء الشاعر يف جتسيم املعىن
نتقاء الصريف الذي يؤمن وهذا ما يدفعنا للبحث يف املستوى الصريف ملوشحة ابن علي النبوية والنظر إىل اال

له طريقته اإلبداعية وضمان خصوصيتها الفنية واجلمالية، وهذا إجراء أسلويب يقف عند بنية الكلمات ودالالهتا 
االختيار الفين لتلك الصيغ من قبل املبدع وكذلك ما يقوم به »السياقية وآثارها على املتلقي يف لفت انتباهه؛ ألن 

عدول فين مقصود عن صيغ يقتضيها السياق إىل صيغ أخر يراها أكثر مناسبة، كّل من تكرار لبعض الصيغ أو 
، مهما كان ومدى الدور الذي تقوم به يف البناء 2«ذلك حيدث بال شك نوعا من اإلثارة ولفت الذهن للمتلقي

خالل هاته  اللغوي الذي يتفرد به كل نص أديب عن بقية النصوص حبيله األسلوبية وأساليبه الفنية ليلخص من
البىن القيمة اجلمالية اليت متنح له، وتتضح هاته األساليب والطرق يف املوشحة النبوية من خالل ما ظهر من األبنية 

 :الصرفية اليت برزت مالحمها واضحة تستدعي الدراسة للكشف عنها، وذلك من خالل
 يف املعارضة النبوية البنية الصرفية االمسية وداللتها. أ

 : املشتقة وداللتها األمساء -
 :صيغة اسم فاعل والصيغ املبالغة والصفة املشّبهة

إّن الفعل املدحي يف املوشحة النبوية يتطلب شخوصا ملنجزه السردي الذي يقص لنا فيه حكاية جتربة 
حلرمي الشاعر يف مدحه للنيب صلى هللا عليه وسلم، جتربته حني يهّم الركب وتستعد القافلة لوجهتها إىل املزار ا

والديار احملمدية، جتربته حني تأذن الشعائر بالسري قدما باحلجيج حنو البقيع، وجتوب الفيايف والوهاد بلدة بعد بلدة 
وتطوي القفار للغاية الدينية اليت ألجلها لىّب النداء وتوجه مبشاعر الشوق وهلفة اللقاء وحرّه، مشاعر تنبعث من  

 .من ستكتحل عيناه برؤية احلرم الشريف وتلك القبة اخلضراءكوامن حادي القطار وطاوي القفار مع 
حينها توكّل حلادي القفار، مهمة إرسال التحايا وتوصيل السالم حلضرة ذاك املقام من طرف الشاعر 
املشّوق الذي حرم من حّر ذاك اللقاء ومل يكتب له أن يلتّم الشمل مع سيد املرسلني حبيب الناس صلى هللا عليه 

مشهد يتضاعف فيه الشوق واحلنني وتزداد هلفة اللقاء لرؤية مقام األمني مبشاعر مفعمة باحلزن واألسى  وسلم، يف
 .واألنني، فيقوم متحرقا حارصا أشد احلرص أن تصل رسائله، وهو يشتكي حال النأي وبعد الطريق

                                                           
، املكتبة (التوظيف البالغي لصيغة الكلمة دراسة نظرية تطبيقية)عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي. ينظر د -1

  .10 -2م، ص 6000-ه1461، (د،ط)بريوت،  -العصرية، صيدا
  .10املرجع نفسه، ص  -2
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وهو بذلك ميهد يف كّل هذا وذاك ما هو إال مقدمات يفصح فيها الشاعر عن مدى حّبه للمقام احملمدي، 
مدحه الثناء عليه وذكر صفاته وأخباره سريته ومعجزاته ما تعلق منها حلظات الوالدة وأثناءها وما كان قبلها و 
حدث بعدها، مشريا إىل الوالء ومدى التقصري واحلاجة للعفو واملغفرة وطلب الوساطة والشفاعة النبوية ليحظى 

 .على النيببالعفو الرباين، متما كل ذلك بالصالة 
وما يالحظ أن الشاعر حيتاج لتجسيد ما يراه مناسبا لكل هذا وذلك من وزن صريف يعّب تعبريا دقيقا عن 
تلك املشاعر الدينية اليت يكّنها الشاعر؛ وهاته القصة عن العظمة حتتاج إىل أفعال تقود أحداثها ومشتقات تعّب 

اهتا وحىت للتفضيل دور وصيغ املبالغة والصفة املشبهة عن شخوصها وكذا أمساء الزمان واملكان لتحتوي جمري
 .إلضفاء مجالية الوصف على املنجز السردي الذي تفرضه طبيعة املدح النبوي

 -الشاعر  -طاوي القفار ]فكل ما مّر بنا يبني لنا أن الشخوص يف القصة املدحية النبوية تتمثل يف 
لة الصرفية للصيغ املعّّبة عن تلك الشخوص يف األمساء املشتقة ، وقد متثلت الدال[والرسول صلى هللا عليه وسلم

اليت كان هلا الدور الكبري يف إبراز مالمح كل شخصية، وما حاهلا ووضعها يف املوشحة املدحية النبوية للشاعر ابن 
 دالالهتا ، وسنتبني[صيغ املبالغة -اسم مفعول  -اسم فاعل ]علي؛ وما يالحظ عنده كثرة توظيفه للصيغ الصرفية 

 .انطالقا من الشخوص الثالث
 طاوي القفار .أ 

، وهي بداية استدعاها السياق نظرا ملا سبق وذكرناه عن (اسم فاعل)فأول ما يظهر لك بدؤه بصيغة 
تلهف الشاعر، وهو ينادي من سيزور تلك الّديار متلهفا لريسل معه أشواقه وحمبته احملمدية أن يقف له بذاك 

؛ فكان أول ما (فاعل)، فطبيعي أن يناديه بصفة احلدث الذي قام به وهو طوي القفار بصيغة (دينةمكة وامل)املزار
 ".باهلل طاوي القفار:" استهل به الشاعر ابن علي موشحته النبوية مناداة الراحل باسم ما سيقوم به؛ إذ قال

الفعل للداللة على اسم يشتق من »اليت وردت بصيغة اسم الفاعل،وهو( طاوي)وهنا نفق عند لفظة 
على ( طوى)، وهي صيغة تعّب على من قام بالفعل، تصاغ من الفعل الثالثي 1«وصف من قام بالفعل، فكلمة

، وال ترد إال بعد حدوث الفعل، ولكن الشاعر وصفه هبا على داللة املستقبل مبعىن إىل من سيزور (فاعل)وزن 
باحلبيب املصطفى، وبالتايل يعتّب طاوي القفار الشخصية األوىل  البقاع املقدسة أن يطفئ نار الشوق له ويلّم مشله

 .اليت وصفت بصيغة اسم الفاعل
 
 
 
 
 

                                                           
  .25، ص (د،ت)، (د،ط)عبده الراجحي، التطبيق الصريف، دار النهضة العربية للنهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، .د -1

 الفعل طوى اسم فاعل طاوي 
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 ابن علي الشاعر .ب
ومبا أن الشاعر حتت ضغط مشاعر احلنني والبعد وانضرام نار الشوق فإن حاله تتفاقم على اعتبار أنه من 

شوق وإمنا يظهر للَحمام الذي يوصيه بتأدية سالمه يقع عليه فعل الفاعل، فال يكتفي مبا يقوم به من فعل ال
للّديار احملمدية أهل ذاك املقام وبأن يذكر هلم ما يالقيه من لوعة واشتياق وما يعانيه من حالة الشرود واهنمار 
الّدمع، وهنا يضيف إىل صيغة اسم الفاعل صيغة اسم املفعول وصيغ املبالغة لُتعينه على اإلفصاح أكثر وتّبز 

قة مشاعره اجتاه احلبيب، وهذا يف بداية املوشحة مع املقدمة احملمدية وإبداء مشاعر الشوق واحلنني، ويف أثناء حقي
 .املدح وإبداء مشاعر االفتخار والتعظيم وحىت التقصري طالبا للوساطة

وهو ينادي يف البداية الشاعر يطلب أن تّبّد عليه نار أشواقه بلّم مشله والرسول صلى هللا عليه وسلم،  
حبرقة وأنني طاوي القفار، فإنه يف وضع حيتاج فيه أن يصف نفسه مبا يدل على ما هو عليه من أشواق وطبعا مبا 
يناسبه من صيغ هو اآلخر حىت تظهر الداللة املطلوبة؛ فوصف نفسه بالشوق على اعتبار أنه يقوم بفعل النزوع 

م الفاعل ولكن هاته املرّة صاغه من فعل رباعي على بصيغة اس( شّوق ُيشّوق)والتعلق باملقام احملمدي 
؛ حيث يصاغ اسم فاعله على وزن الفعل املضارع مع إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة و كسر ما (ُمَشوِّق)وزن

شوِّق الكئيب:" قبل اآلخر وهذا يف قوله
ُ
 .، وهو يبني نزوعه إىل لقاء احلبيب وتعّلقه بأراضيه ومقامه"حسب امل

صيغة اسم املفعول أكيدة ألنه حتت تأثري ضغط نفسي بسبب احلرمان من رؤية ديار احلبيب، وحضور 
عىنَّ مبعىن املعذَّب]وهذا ما يتمثل يف صيغة 

ُ
ضىّن ]، وصيغة (عىنَّ )من وقع عليه فعل التعذيب من الفعل [ امل

ُ
من [ امل

نه حياول أن يتحمل ما هو مصاب به وقع عليه فعل الَتعب واإلعياء، وهو رازحا حتت عبئه، وهذا يدل على أ
 .وواقع عليه

، وهو َعطُِّش العواطف حمروم [صادي اجلوانح]وبني هاتني الصيغتني املفعوليتني جاءت صيغة اسم الفاعل 
منها، وهذا ما أرداه مرهق الّنفس جماهدا إيّاها ومتحمال؛ فكّل ما يقع عليه من تعذيب وتعب يف احساسه وما 

ل  نفسه ومواطن الكتمان يدل على شدة حتمله وصّبه ولذلك يصف نفسه باملستهام، وهو يتعلق مبكامن ودواخ
 [.  مستجري]يطلب االستجارة بصيغة اسم مفعول خمتتما هبا

مث تأيت الصفة املشّبهة اليت تدّل على الصفات الثابتة لتعّّب عن حالة الشاعر اليت طال انتظاره، وهي تؤول 
من الفعل الالزم للداللة على معىن اسم الفاعل، ومن  »تصاغ  ذلك؛ ألهنا أمساء أمساء للثبات آمال يف التغيري من

، ويفّرق بينهما الصرفيون يف أّن ما ميّيز الصفة 1«أي اليت تشبه اسم الفاعل يف املعىن( الصفة املشّبهة)مّث مسوه
شاعر، وتقرب لنا وضعه أمام حضرة املقام املشّبهة هو داللة صفتها الثابتة، وقد أتى هبا لتضعنا لتعّّب عن حالة ال

 .احملمدي سواء أ كان التعبري عن الشوق أم عن حالة تقصريه طالبا الّشفاعة

                                                           
  .21عبد الراجحي، التطبيق الصريف، ص. د -1
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؛ وهذا ما يدّل على الصفة "أنا املشّوق الكئيب:" يف قوله[ فعيل]فقد متثلت الصيغة األوىل على الوزن  
التحّمل واالنكسار اليت يعيشها الشاعر، وهو يعاين البعد املشّبهة إذا كانت تعّّب عن صفة ثابتة، مما يؤكد حالة 

 .وطول املسافة؛ فهاته الصفة بالنسبة حلاله دائمة طاملا مل حيظ بالقرب
زد على دلك فإن أّي واحد فينا، وهو مشدود النظر إىل الركب، وهو يسري حنو ديار احلبيب فإنه سيحزن،  

، وهناك صيغة أخراة على الوزن [كئيب]اله مستعمال صيغة وهذا ما حصل مع الشاعر وقد أصيب بالكآبة حل
وهي داللة على أنه ال يشعر به أحد، وإمنا هي مشاعر ال حيّسها إال من َشغف "أنا الغريب املعىنَّ :"نفسه حني قال

 . باحلّب احملمدي، ولذلك يصف نفسه بالغريب
يطلب الشفاعة من حضرة الرسول صلى  وغريها من األمثلة، فقد وردت عند الشاعر حني أراد الشاعر أن

، وهلا داللة االنكسار والبحث عن امللجأ ألن األمر [فعيل]على ورن [ الذليل]هللا عليه وسلم، فوصف نفسه ب  
 .    متعلق بالذنوب وهو يعزم عن االستقالة منها والتوبة لينجو من العذاب، وهذا ديدنه كلّما تطرق ملدح النيب

 
 
 
 
 
 

 ول صلى هللا عليه وسلمالرس .ج
ومبا أننا يف مقام  املدح احملمدي فإن الشاعر ال حمالة هو حمتاج إىل ما يصف له شخصية الرسول صلى هللا 
عليه وسلم مبا يليق مبكانته اليت صنعتها العناية الربانية؛ حيث كانت األمساء املشتقة حاضرة السيما صيغ املبالغة 

 هبا دون غري وعلى وجه اإلكثار منها، والشاعر يف املديح النبوي ال يتواىن عن احضار منها وهذا لداللة انفراد النيب
 .الصورة اليت تليق مبقام النبوة كما ينبغي

وملا أراده هللا سبحانه وتعاىل غلى تلك املهمة الربانية فقد اختاره هلا واجتباه واصطفاه لذلك، وهذا داللة 
قد وقع عليه فعل االختيار لنشر الدين اإلسالمي، وهاته احلقيقة حتاكيها  على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

استعماله لصيغ اسم املفعول متمثلة يف املوشحة النبوية، ومنها ما يتصل بشخصه ومنها ما يرتبط بالزمان واملكان 
لتعظيم ارتبطت بالشهر الذي ، وصفة ا[املرَسل -املكرَّم  -املبّجل  -معّظم  -اجملتىب  -املصطفى ]املتعلقان بنبوته 

ولد فيه رسول اهلدى عليه الصالة والسالم، وحلظات مولده يف الربيع األول كان كفيل بأن جيعله من الشهور 
 .املعظمة فوصف باملعظَّم

ومما يدعو للتأمل والبحث فيه، وهذا أمر طبيعي ال نستغربه نظرا ملا ينماز به املقام احملمدي، هو كثرة   
 -باهي ]يغة املبالغة، ومعلوم أهنا ال ترد إال بعد صيغة اسم فاعل ومل جند له وصف هبا إال يف صيغتني توظيفه لص

 الشاعر ابن علي

صفة مشّبهة 
 املبالغـــــــة

 صيغة اسم مفعول

 صيغة اسم فاعل

 الفعـــــــــل
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لقية من البهاء والصفاء خّصه هللا سبحانه هبا، والثانية وهي يف ( باهي القوام)؛ فاألوىل يف قوله [شافع كصفة خِّ
م قاموا بفعل الذنب وقع عليهم فعل الشفاعة، ، وألهن(املذنبني)وقد جاءت ألجل أصحاب الذنوب " شافع:"قوله

 :وهذا يف قوله وهو يناديه بسيد املرسلني
 1يوم الّزح            ام * شافع املذنبي                     ن * يا سي              د املرسلني 

سة عشر مرة، ولكثرة أما ما تبقى من أوصافه النبوية فقد وردت بصيغ املبالغة اليت تكررت معه أكثر من مخ
استعملها عند النيب وتكررها يف القول والفعل جتاوز الشاعر صيغة اسم الفاعل، وهذا نظرا لصدق النيب وإخالصه 

 .يف مهمته الربانية اليت أوكلت له
وهذا التجاوز داللة على تفرد النيب بصفات النبوة اليت ختصه دون غريه من البشر، وقد متثلت هاته الصيغ  

، وهنا تأيت [الغّياث-الكرمي  -النصري -اجلليل -الرفيق -العظيم  -الكليم  -الشفيع  -الرفيع  -احلبيب ]يف
الصفة املشبهة اتباعا يف حماولة إلثبات ما حباه هللا سبحانه وتعاىل به نبّيه على باقي البشر، وبالتايل حيتاج إىل ما 

 [. كرم  -فعيل -كرمي ]وصفة[ ساد -فَ ْيعِّل -السّيد ]يثبت هاته احلقيقة الربانية بصفات ثابتة مثل صفة 
 

 
 

 
ويف مناجاته هلل عّز وجل أتى الشاعر ابن علي مبجموعة من صيغ املبالغة هي يف إطار  :هللا عّز زجلّ . د

، وهي صفات رّب العزة اجتاه عبده إذا ما [اجلليل -الرحيم  -الرؤوف -الكرمي ]أمساء هللا احلسىن، وقد متثلت يف
د طريق الفالح وهذه داللة توظيفه هلاته الصيغ، وهو يدعوه هبا طالبا اليقني و الثبات والعفو واملغفرة، وهو يؤكد أرا

أن عطاياه وقدراته هتزم كل معاند ال يبغي الصالح، وهنا جتده يصفه بالصيغة نفسها، وهذا يف الصيغ اليت 
 [.العنيد -الظلوم ]وردت

لذات اإلهلية فاهنا ثابتة تعّب عن الكمال الرباين الذي يفتقر إليه البشر ومبا أن هاته الصفات مرتبطة با
ولذلك فإن الصفة املشبهة حاضرة ملثل هاته املهمة، فرغم ما يف صيغة املبالغة من مزايا املبالغة يف حدوث الفعل، 

فاعل باحلدث ألهنا تشبه ولكن تأيت الصفة املشبهة لتتم هاته املهمة بثبوت هاته الصفات اليت نشأت عّب قيام ال
 [. كرمي]اسم الفاعل يف احلدث ولكن ما مييزها أهنا تدل على صفة ثابتة، مثل صفة 

 
 
 
 

                                                           
 .10حلة إىل احلبيب، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الر   -1

 هللا سبحانه وتعاىل

 الصفة املشّبهة

 صيغة املبالغـــــــة
 

 الفعـــــــــل

الرسول صلى هللا عليه 
 وسلم

 ةصيغ مبالغ
 صفة مشّبهة

 صيغة اسم مفعول

 صيغة اسم فاعل

 الفعـــــــــل
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 :أمساء الزمان واملكان
سابقا فإن لعنصري الزمان واملكان عالقة بعظمة الرسول صلى هللا عليه وسلم وارتبطت  وكما ذكرنا

الزمان يف مولده وما صحبت هاته اللحظة من أحداث ووقائع تنذر باآليت قداستهما حبضرته زمانا ومكانا؛ إذ متثل 
من املهمة الربانية اليت أوكلت إىل شخصه وتلك املكانة اليت خّص هبا، ومبا أن من عظيم األحداث اليت حيفل هبا 

لد على وزن مو ]البشر زمن مولده يف الثاين عشر من الربيع األول، جتد الشاعر يوظف ما يدل على ذلك بصيغة 
 .، وهو وزن يدل على زمان وقوع الفعل[َمْفعِّل

أما عن املكان فقد ارتبط كما يف الزمان بأحداث ارتبطت مبعجزات النيب مما أكسبها عظمة نبوية تدل يف 
الذي يدل على ( َمْفَعل)دالالهتا على املكانة العالية وأهلت أن تكون شعائر دينية مكانية، وهذا ما جاء على وزن 

 .، وهي مصاغة على وزن الفعل الثالثي[مرام -منام -مقام  -مزار ]كان وقوع الفعل، ويتمثل يف أربعة ألفاظ م
أما إذا أصيغ اسم املكان من غري الثالثي، فإنّه يصاغ على وزن اسم مفعول، وهذا ما دّل عليه اسم املكان 

حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره،  ، وطريقة صياغته بإرجاعه إىل الفعل املضارع وإبدال[َمْنتَ َهى]
 .وسنفصل ورود أمساء الزمان واملكان يف جدول

  
 الداللة األمساء  من املوشحة  الفعل صيغة الفعل الوزن األمساء

 زمن والدة النيب صلى هللا عليه وسلم مولد ولد ثالثي م ف ع ل أمساء الزمان

كان
ء امل

أمسا
 

ل ع 
ف  م 

الثي 
ث

 

 حتف املالئكة مكان نوم النيب وحترك  منام نام
 موضع الزيارة مكة واملدينة املنّورة مزار زار
 املكانة النبوية العظيمة بني البشر مقام قام
 املبتغى من العناية بالنيب عليه السالم مرام رام

 سدرة املنتهى، قصة اإلسراء واملعراج م ن ت هى انتهى غري الثالثي مفعول
 اء الزمان واملكان يف املوشحة النبويةأمس

 

 :يف املوشحة النبويةوداللتها املصادر   
تنوعت املصادر عند الشاعر يف موشحته النبوية وتعددت أوزاهنا، وقد شكل توظيفها شبكة مصدرية 
عملت على بناء النص بطريقة فنية فسيفسائية مل هتتم فقط بالربط بني أشطر األبيات فحسب إمنا أعطت 
انسجامية وتناسق يف شكل املوشحة بصورة تستدعي تناغما مجاليا يتناوب فيه كل مصدر وما ينماز به من 

 .يف بناء الصرح النبوي خصائص ومسات يف صيغته الصرفية وطريقة بناء وزهنا
 أنه وكان مبعث هذا التناغم اإليقاعي الصريف بينها يف ثنائية االختالف واالشرتاك بني بعضها البعض، مبعىن

ورغم اخلصوصية الصرفية لكل صيغة مصدرية إال أهنا جتتمع عند نقطة التقاء بتوزيع حمكم تتصرف يف توزيعه طريقة 
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بناء املوشحة يف حّد ذاهتا، وقد ذكرنا سالفا أن املوشحة ثالثية مركبة من ثالثة أجزاء، ومنها انطلق الشاعر يف 
 .توزيع صيغه الصرفية اخلاصة باملصادر

ل اخلارجي للموشحة يدعو للوقوف بطريقة مثرية للتأمل والبحث يف هذا التضافر الصريف الذي ينّم فالشك 
عن كيفية صوغ األوزان الصرفية على مستوى فين يتجاوز الصورة النمطية لالنتقاء الصريف، ويكشف عن خطة 

صيغة صرفية مكاهنا املناسب هلا  حمكمة يف توزيع الصيغ الصرفية للمصادر على أجزاء املوشحة النبوية حبيث لكلّ 
الذي يناسبها متاما كما العقد الذي يتشكل من اصطفاف وتضام أللئه املختلفات لتظهر يف صور بديعات، ولرمبا 

 .األمر مرتبط بالسمات اليت تنماز هبا املوشحة
كتسب املعىن الذي واملعروف عن املصادر أهنا ختتلف عن الفعل ألهنا تعتّب أمساء ولكنها تتفق معه كوهنا ت

، وله طرق يف كيفية 1«حدث غري أن الفعل يدل باإلضافة إىل داللته على الزمان» على خيتص به الفعل وتدل
صوغه من الفعل الثالثي والعفل الرباعي والفعل اخلماسي والسداسي، وقد يف تنوعت املوشحة النبوية سنذكرها يف 

 :  جدولةشكل عناصر ونفّصل يف أوزاهنا ودالالهتا يف 
 [فِّعال -فُعال  -َفعال ]مصادر الفعل الثالثي على جاءت على وزن .1
 [فَ َعل -فُ ْعل  -فَ ْعل ]مصادر الفعل الثالثي جاءت على وزن  .2
   [اْفتَِّعال -اْنفَِّعال ]مصادر الفعل اخلماسي جاءت على وزن  .3

 

 وداللتها ( ف عال -ف عال  -ف عال )مصادر الفعل الثالثي 
 لتهادال املصادر الوزن

ال ع 
فـ 

 
مصادر حتمل دالالت احلّب النبوي وفضله يف إخراج  ظالم دوام سالم غرام

 صالة حرام حالل نوال البشرية من الظلمات للنور
 أنام كالم

ال ع 
فـ 

 

يف أصل أفعال هذا املصدر أن تكون دالة على مرض أو  أ جاج س قام أ وام ف ؤاد
خلي فقد اجتمعت صوت، ومبا أهنا تدل على األمل الدا

فيها ميزة الصوت على وجه اجملاز باعتبار أن الشاعر 
 .    يسعى ألخراج ما بداخله ليعّب عن أمل الفراق والبعد

ال ع 
ف 

 

كلها مصادر حتمل دالالت أمل الفراق وحمّبة النيب صلى  ذمام مجار وصال كرام
هللا عليه وسلم ومشاعر التبجيل ومدح مقامه الكرمي، يف 

اليت حباه هللا هبا، باإلضافة إىل دالالت التقصري أوصافه 
 . وطلب الشفاعة والعفو للفوز باجلنة

 ك مام فطام قيام بعاد
ام ز حام  بالد عباد  مح 

صام طام إمام خ   ختام ح 

                                                           
  .22عبده الراجحي، التطبيق الصريف، ص . د -1
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 اجلنان
 جدول يبني أوزان مصدر الفعل الثالثي

ا مصادر تكررت مع الشاعر كذا مرة، وهذا ما ما يالحظ على هاته املصادر على مستوى كل جمموعة أهن
نراه مثال مع مصدر السالم أو الّسقام أو الوصال، وهذا لغرضني أرادمها الشاعر؛ أوهلما متعلق بالعمل على خلق 
تناسق يف توزيع هاته املصادر على مستوى األجزاء الثالثة للموشح من البداية إىل النهاية يف تضافر مع األوزان 

 .ملختلفة عنها لتشكل صورة منسجمة مع بعضها البعضاألخرى ا
معاين هاته املصادر وفق الّسياق الذي يعيشه يف دالالت ل يتمثل يف تأكيد الشاعراين و ثأما الغرض ال

مرات، ومع  ( 13)الذي تكرر ( الوصال)موشحته النبوية من خالل تردادها، وهذا ما يظهر مثال مع مصدر 
 .الذي تكرر أكثر من مخس مرات وغريها من املصادر( الّسالم)صدر مرتني وم( الّسقام)مصدر 

وما يستدعي الوقوف كذلك يف القسم األول من املصادر ما مّيز مصادر اجملموعة الثانية اليت يُظهر فيها 
األول  ، فهو حيمل داللتني؛(فُ َعال)الشاعر اجتهاده يف عدوله عن الّدالالت احلقيقية للصيغة الصرفية لوزن املصادر

( فُ َعال)منهما حتمل معىن املرض والثانية تأخذ معىن الصوت، وما وظفه الشاعر من املصادر اليت تأخذ وزن صيغة 
 .يدل على هاته املعاين ولكن بشكل وظفه الشاعر وفق سياقه اخلاص

لة فما حتمله هاته املصادر من معاين يدل على املرض ولكنه ليس جسديا وإمنا هو على مستوى احلا 
النفسية وأعرضها ال تبدو للعيان كما يف األمراض اجلسمية، ولذلك أتبعها بداللة أخراة وهي املعاين اليت حتمل 
معىن الصوت الذي ينوب يف اإلفصاح عن أوضاع احلالة النفسية، وهذا ما عّّب عنه الشاعر؛ فنار الغرام وشوقه 

 .ل الشاعر النفسيةوحنينه وأمل الفراق والبعد كلها مشاعر ختتلج يف دواخ
صادي اجلوانح :"وحىت تّبز هاته العواطف أتى مبا يدل عليها من سقام يف اجلوانح متحمال، وذلك يف قوله 

جندها تتصل بكل ( أُوام)، ولو حبثنا يف معاين املصدر "ويف الفؤاد مجار:"وفؤاد ضرير، يف قوله" مضىّن من الّسقام
ش الذي يدل على شدة اشتياق الشاعر للديار احملمدية هناك، أما ما هو داخلي متعلق بأحوال النفس من عط

فيتصل بكل ما يظهر من الشيء بعد تفاقم؛ فقولك مثال أجت الّنار مبعىن اشتد حّرها ( ُأجاج)معاين املصدر 
وتوقدت ومسع صوت هليبها، والنجم يف اللمعان والنهار يف اشتداد حرّه وهكذا، وكّل ذلك من معاين التحمل 

 . إلفصاح عن تلك املعاين، وهذا ما مسّاه اهلنداوي بالعدول الصريفوا
 وداللتها [فـ ع ل -فـ ع ل  -فـ ع ل ]مصادر الفعل الثالثي 

 الداللة املصادر الوزن

ل ع 
فـ 

 

وداللتها تصب يف الصفات اليت امتدح هبا الشاعر  مدح دمع وصل
النيب صلى هللا عليه وسلم، وهي متيل للّسماع على 

 .أهنا ال ختضع لضبط قياسياعتبار 
 عذب كنز جمد

 وصف عيش
ن فـ ع ل  ح سن صنع مي 
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  لىع   هدى فـ ع ل
 جدول يبني أوزان مصدر الفعل الثالثي

هاته اجملموعة من املصادر اليت وردت يف املوشحة النبوية أسهمت بدورها يف صنع تلك اللوحة الفنية يف 
كل فيه من التناسق واالنسجام وفق نظام التوشيح الذي ظهرت به املدحة تراص املصادر الواحد تلوى اآلخر بش

النبوية، فلم ينتق الشاعر صيغة واحدة ووزعها وفق ما يقتضيه املعىن والسياق وحسب الكل اخلارجي للنص، إمنا 
 .   ىنأتى بعدة صيغ مصدرية ليقوم بعملية الضفر يف تالحم أبدى فيه الشاعر براعته يف الشكل إجالل للمع

 [  اف ت ع ال -ان ف ع ال ]مصادر الفعل اخلماسي 
 الداللة املصادر الوزن

عال
افت

 

تفيد املبالغة وتأكيد معىن الفعل، والشاعر يف مقام  ابتسام انتظام احتشام التئام
احلّب النبوي يسعى لكل صيغة تعمل على إثبات 
املعاين اليت أظهر فيها شوقه ومدح هبا نبّيه وحال 

 . طالبا الشفاعة والعفو واملغفرة تقصريه

 اعتصام احتدام اهتمام احرتام
 امتزاج احرتام اغرتام استدار
 انتصار التمام اخرتام اهتمام
 اغرتار اهتضام اغتمام اشتياق

ما تفيده هاته املصادر معىن املطاوعة، وفيها من  انضمام انسجام انصرام انضرام انفعال
    انتقام . هو عليها من قام بفعلها تبيان احلالة اليت

 جدول يبني مصادر الفعل اخلماسي
، انتباه القارئ هلاها لتلفت والوزن الصريف هلاته اجملموعة من الصادر من بني أكثر الصيغ اليت فرضت وجود

وزيعها الفنية اليت وهذا من خالل كثرة توظيفها وطبيعة وزهنا الصريف وما حيمله من دالالت، باإلضافة إىل طريقة ت
، يف كامل أجزاء املوشحة الشعرية الثالثة خاصة على مستوى اجلزء الثالث تثري التأمل يف ذلك النظام الرتتييب املوزع

فضال على كل ذلك ما حتمله من دالالت تنامت وتفاعلت مع كّل عنصر كان من شأنه أن يعمل على بناء 
 -افتعال ]اوبية داللية يف احلبك والربط؛ وهي الثنائية الصرفية النص بني صيغتني صرفيتني شكلت ثنائية تن

 :، وسنوضح داللة كل مصدر يف املوشحة النبوية البن علي[انفعال
 :صيغة افتعال وداللتها. أ

هي أكثر الصيغ من حيث االستعمال، فقد جاءت يف أكثر من عشرين موضعا يف املوشحة النبوية، ولو 
موزعا على مستوى اجلزء الثالث يف املوشحة النبوية، وهو موضع استرياتيجي بالنسبة  تبحث مكان متركزها لتجده

هلا مقارنة بأي موضع آخر مرصوصة فيه، وهي بذلك تشكل مقاطعا حتكمها صورة متناسقة بوترية متتالية من 
 .بداية النص إىل هنايته فتخلق تناغما يف انتقالك من الصيغة األوىل إىل الثانية وهكذا
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رغم ما حتمله معاين هاته الصيغة الصرفية حسب معىن كل مصدر إال أهنا تشرتك يف الّدالالت نفسها، و 
، وملعاين االجتهاد والطلب أيضا، ونلتمس ذلك مثال يف 1«الذي يأيت ملعان منها املبالغة( افتعل)هي من الفعل »و

صطفى عليه الصالة والّسالم يف بداية قول الشاعر، وهو يبحث عن الّسبل اليت توصله وتدنيه من احلبيب امل
 :وهذا يف قوله( التئام)ملعىن االلتئام فجاء املصدر بصيغة ( افتعال)املوشحة النبوية من خالل توظيفه لصيغة 

 2له التئ                     ام * أن مش            له باحلبيب * حسب املشوق الكئيب
شواق وآالم البعد أن يتمىن ما يبهج قلبه بلقاء احلبيب املصطفى وهذا ليؤكد ان من هو يف حالته من األ

 .عليه صلوات ريب وسالمه، ولذلك يطلب وجيتهد يف أن جيتمع مشله والنيب متمنيا ذلك
، ساعة مولده مؤكدا أن الّزمان ابتهج بقدوم املولود (االبتسام )ويف موضع آخر يثبت هباته الصيغة معىن 

ربيع األول، وما صاحب هاته األيام ربانية من عالمات ومعجزات تعّّب عن حلول أيام اجلديد يف شهره املعظم 
 :عظيمة ستغري مصري العامل كله وتبطل األباطيل والظلمات ، وهذا يف قوله

 3أّي ابتس        ام * فيه الزم     ان تبّس                م * هلل شه            ر معظ                 م
 :عال وداللتهانفة اصيغ. ب

، فإن هلا دورها يف بناء املوشحة النبوية من خالل توزيع الشاعر املصادر (انفعال)وكذلك الشأن مع صيغة 
، وهي األخرى أثارت طريقة توزيعها يف النص االنتباه (افتعال)اليت تأخذ معاين هاته الصيغة بتناوب مع صيغة 

تكمن دالالهتا يف املطاوعة وما فيه عالج ( انفعل)النبوية، وفعلها خاصة على مستوى اجلزء الثالث من النوشحة 
، ولعل ما يدل على ذلك يف النص مصادر الفعل  4«عند علماء التصريف هي قبول األثر »وتأثري؛ ومعىن ذلك 

يف  ، ورغم قلتها مقارنة بالصيغة األوىل ولكنها أسهمت معها(انسجام)و( انضرام)مثل املصدر ( انفعل)اخلماسي 
متعلق بالنار ، ففي تعبريه عن (  انضرام)بناء املوشحة، ومنثل هلا من النص حىت نتبني داللتها، فمثال يف املصدر 

أمل الفراق أتى مبا يدل على حرقته واالنضرام داللة على النار ومطاوعته هلاته اآلالم واستسالمه، ويظهر ذلك     
 :  يف قوله مثال

 5هلا انض           رام * الف    ؤاد مج                    ارويف  * نأت علينا الّديار
، ورغم أن لكّل جمموعة داللتها إال أهنا كانت لقد رأينا ثالث جمموعات للصيغة الصرفية اخلاصة باملصادر

ناوبيا بني تصّب يف معىن واحد متصل بكّل املعاين املتعلقة باملديح النبوي، ولذلك كان توزيعها كما رأينا توزيعا ت
أجزاء املوشحة النبوية، خاصة اجلزء الثالث الذي جتلت فيه هذا النظام التناويب بني صيغ اجملموعات الثالث 

 .، وهذا بالنسبة للمصادر وداللتها يف املوشحة النبوية(انفعال وافتعال)السيما اجملموعة الثالثة اليت متثلث يف صيغة
                                                           

  .12عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص . د -1
 .15أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص   -2
 .12املصدر نفسه، ص   -3
 .110د أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص عبد احلمي. د -4
  .12أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، ص  -5
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 :ع التكسري وصيغ التصغريو مج -
إلضافة إىل صيغ وردت قليلة يف االستعمال مع ابن علي يف موشحته ولكن عّّبت عن حال وجده هذا با

ومشاعره اجتاه ديار النيب عليه الصالة والسالم السيما يف املقدمة حني وقف على طاوي القفار ليوصيه بشوقه 
ء أكانت املعّّبة بالقلة أم بالكثرة، وحنينه وحىت يف أثناء مدحه للنيب، وقد متثلت هاته الصيغ يف مجوع التكسري سوا

وكالمها هلا مقاصد يف التعبري عن احلالة اليت يعيشها الشاعر، كما جندها يف توظيفه لصيغة التصغري وما هلا من 
 .دالالت يف اإلفصاح عن املعىن املقصود

طاوي القفار أن  فحني أراد الشاعر أن يعّب عن أن أهل ذاك املزار أتى بصيغ منتهى اجلموع، وهو يوصي  
، وهنا تتوضح "عرّج بربع املعايل:"يقف عنده هناك وعند أهله الكرام أخّبه بأن يعرج على ربع املعايل يف قوله

، (مفاعل)على وزن ( املعايل)الصيغة اليت تدل على مجع الكثرة بعدد ال يقل عن ثالثة ويزيد عن عشرة، وهي 
وقد يأيت اختيار صيغة اجلمع وإيثارها على املفرد ملعىن »دا على كثرهتم وهذا يعّب عن اشتياقه ألهل ذاك املكان مؤك

، وهذا ما متثل أيضا يف اجلمع الذي عّّب عن تصّّبه حرقة شوقه والبعد عن الديار احملمدية 1«املبالغة أو التكثري
ءت على وزن ، وهي كل ما يتعلق مبكامن النفس وما تعانيه من انضرام نار الشوق واحلنني؛ جا(اجلوانح)
بني :" ومفدردها جاحنة أي األضالع القصرية مما يلي الصدر، فيقال هذا التعبري للداللة على األمل فيقال(فواعل)

، مبعىن أنه فارغ القلب متأمل من شدة "صادي اجلوانح مضىّن :"، وهذا ما عّّب عنه الشاعر يف قوله"جواحني أمل
 .كثرة األمل الذي يكتنف جواحنه  سقامه وال أحد يشعر به، وهو بذلك يعّّب عن

رباعية تصاغ على ( البالبل)، و"بالبل وجدي:"اليت أسندها للوجد يف قوله( بالبل)هذا باإلضافة إىل مجع 
، وهو يعّّب عن آالم وجده اليت هي شكل أناة وأنني وكأهنا تصدح بصوت شجي كصوت الطائر (فعالل)وزن 

، (هاجت)وهي كوامن لرمبا حيدث انفجارا وهذا ما عّب عنه بالفعل  البلبل، ولنتصور صوت البلبل يف الوجدان
حيث أصاهبا اهليجان من جراء مساعه لّبوق سلع وجند فوقع عليه فعل الفاعل وهيجها وأرداها يف بكاء شديد 
وشهيق مما يدل على الكثر وتفاقم حال وجده، ورمبا تأخذ معىن االضطراب، وهذا حللول الفراق متحسرا على 

على وزن "  غابت ليايل الوصال:"، وهذا يف قوله"ليايل"ايل الوصال، وقد وظف صيغة منتهى اجلموع يف كلمة لي
 .لداللة كثرهتا وتعدادها فهي ال تنسى وكذا زمان الوصل فإنه ال ينسى( فواعل)

ضرته، وهذا أما يف مدحه للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو يذكر معجزات صباه وعناية هللا سبحانه وتعاىل حل
، وهذا (مفاعل)على وزن " مالئك خدمته: "ما ذكره أن مالئكة الّرمحان حترك مهد النيب عند املنام، وذلك يف قوله

 .     يدل على كثرة الّبكة الربانية على نبّيه وهو صيب ويدل على العناية اليت حفظه هبا هللا عّز وجلّ 
كنز العلى :"يف قوله( أفعال)لشاعر ابن علي إال يف صيغة أما بالنسبة جلموع القلة فقليلة يف توظيفات ا

، وهو وزن ال يقل على ثالثة وال يزيد عن عشرة، وداللته تعّب أن هللا أيّد نبّيه بالقلة القليلة من "أمحدا خري األنام
، مث إن هذا اجلمع املؤمنني يف بداية الدعوة، وبقوته وقدرته نصرهم فكثرهم لنشر الرسالة احملمدية عّب العامل بأسره

                                                           
  .111عبد احلميد أمحد يوسف اهلنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص . د -1
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مثة مواضع يوظف فيها مجع »قد أريد به هنا مجع كثرة ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم هو خري البشر، ولذلك 
أي أن " خري"، والّسياق يَفصل يف ذلك؛ فلما يقول الشاعر كلمة 1«القلة ألغراض ومعان ال يعّّب عنها مجع الكثرة

 .ية عليه السالم، وسنوضح أكثر يف جدولهللا خّصه من دون البشر هباته األفضل
 داللتها يف املوشحة النبوية استعماهلا  صورها اجلموع

موع
 اجل

هى
منت

 

 املكانة واحلظوة ألهل ذاك املزار  معايل مفاعل
البالبل واجلوانح هلا داللة األمل الداخلي الذي كان  - بالبل فعالل

 .احلبيب يعيشه الشاعر من بعد املسافات بينه وبني ديار
داللتها تعّب عن كثرة توايل أيام الوصال والقرب، وهو  -

 . يتمىن رجوعها

 اجلوانح فواعل
 الليايل فواعل

 .عناية هللا لنبّيه يف صباه وتسخري املالئكة حلضرته - املالئكة مفاعل
التعبري عن الكثرة بداللة القلة لتبيان تفرد النيب  - األنام أفعال مجوع القلة

 (  العدول الصريف)
 جدول يبني توظيف مجوع التكسري يف املوشحة النبوية

وبالنسبة لصيغ التصغري فرغم قلتها يف املوشحة النبوية ولكن هلا دالالت تعّّب عن أحوال الشاعر يف 
دي موقفني؛ األول منهما وهو ينادي أهل العقيق يبحث عن طريق إليهم أن قلبه ها واحتار والثاين حني كان يب

تقصريه طالبا العفو والشفاعة، معرتفا بذنوبه وأمله يف أن ميحوها، والكّل يعلم ما تتمّيز به صيغ التصغري من 
 .دالالت وأغراض يف التحبب أو التحقري

ويرى الدكتور عبده الراجحي يف صيغة التصغري أهنا ظاهرة لغوية معروفة حتتاجها كّل الّلغات السيما اللغة 
تستعمل التصغري ألغراض كالتحقري وتقليل احلجم وتقليل الكمية والعدد وتقريب الزمان واملكان  »العربية فإهنا 

، وهذا ما جتسد يف [فُ َعْيعِّيل -فُ َعْيعِّل -فُ َعْيل]، وهذا عن طريق ثالث صيغ، وهي 2«والتحبب، وقد يكون للتعظيم
 :قول الشاعر

 3ب هامفالقل * هل يل إليكم طريق * أهيل وادي العقي       ق
لالسم الثالثي تعّب عن دالالت التحبب ( فعيل)فكانت منادته ألهل العقيق باستخدام صيغة التصغري 

والتعظيم واالحرتام، وهو يتحرق لبعدهم عنه متحسرا يستفسر استفسارا استنكاريا إذا ما كان هناك طريق ملالقاهتم 
 .عهم ويف حضورهمفقلبه قد هام وضّيع وجهته؛ فنادى بصيغة التصغري وكأنه م

                                                           
  .114عجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص عبد احلميد أمحد يوسف اهلنداوي، اإل. د -1
  .161عبده الراجحي، التطبيق الصريف، ص . د -2
 .12أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص   -3
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ولذلك فإن األمر ال يتوقف عند التعظيم وإمنا يظهر غرض آخر للتصغري هنا وهو تقريب املكان وتقصري  
املسافة، وهذا ما يّبز احلالة النفسية اليت كان يعيشها الشاعر، ويف ذلك هو متأثر بشعراء املوشحات األندلسية يف 

، وهي عموما عند املاجناليت موظفة  "جادك الغيث"ن اخلطيبتوظيف هاته الصياغة ونقصد موشحة لسان الدي
 . كذلك صاحب الّنص املعاَرض

أما عن الصيغة الثانية فظهرت وهو يبدي تقصريه وكثرة ذنوبه يسعى جاهدا للتغيري والبحث عن احلّل 
بغي أن يستقيل لنفسه املقصرة، وليعّّب عن أخطائه وتقصريه وصف نفسه بأنه عبيد ذليل عاش يف وحل الذنوب وي

منه حىت جيد لنفسه مّبرات يوم احلساب وأن ال يؤاخد به طالبا النجاة والعفو والشفاعة، ولذلك جاء بالتصغري 
ليحّقر من شأن نفسه ويقلل من حجمها وهي تتهافت على ملذات احلياة، وهي فانية ال حمالة بالية يصيغة 

 :؛ حيث يقول(بيدع)، فأصبحت (عبد)، مصاغة من الفعل الثالثي (فعيل)
 يا ابن الك          رام * كن يل شفيعا غ          دا * وأنت حبر الن                   دا
 ك    ي ال ي       الم * من ذنبه يستقي                ل * هذا العبيد الذليل
 1غيث الغم      ام * وأنت حصن الّنج      ا * إىل محاك التج      ا

     
 الداللة يف املوشحة النبوية استعماهلا االسم كيفية الصياغة الوزن يغةالص

غري
تص

ال
عيل 

ف 
 

يصّغر االسم الثالثي على صيغة 
؛ وذلك بضم احلرف األول (فـ ع ي ل)

وفتح الثاين مث إضافة ياء ساكنة 
وتسمى ياء التصغري واحلرف 

 . األخري دون تغيري

 أهيل أهل
وتدل على احملبة والتعظيم 

 ري املسافة وتقريبهاوتقص

 عبيد عبد
تدل على حتقري النفس وهي 

 يف قابعة يف ملذات احلياة

    جدول يبني صيغة التصغري يف املوشحة النبوية
 ة النبوية البن علياملعرضيف  وداللتها الفعليةالبنية الصرفية . ب
 :داللة األفعال الزمانية -

األمهية الكّبى باعتبار ملا هلا من املسائل والتفريعات،   الصرف األفعال من املواضيع اليت أوالها علمإّن 
فضال عن ضرورهتا لفهم املشتقات كوهنا تابعة ملعانيها ومؤكدة ألحداثها، ولذلك فإن الدراسة الصرفية للفعل 

 .ختتلف وجهتها تلك اليت يف الدراسات النحوية
بتقسيماته من الناحية الزمنية أو من حيث سالمته فعلم الصرف يتناول الفعل من وجوه كثرية منها ما يعىن 

واعتالله اللزوم والتعدي والتجرده أوالزيادات اليت تعرتيه وغريها، ويف دراستنا سنقف عند دالالت الفعل وتقسيماته 
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من حيث الزمن يف املوشحة النبوية، ونبحث يف تلك الزيادات اليت اعرتت األفعال وما ينجر عنها من وجهات 
ة وفق مقتضيات السياق، ولكن قبل ذلك نوضح يف اجلدول نسب تعدد الفعل يف املوشحة النبوية وكيفية داللي

 . استعماالت الشاعر للفعل املاضي ويف املضارع واألمر
  

 استعمال األفعال يف املوشحة النبوية
 املاضيالفعل داللة  .1

طبيعي أن تكون النسبة األكثر حضورا وتواجدا يف املوشحة النبوية هي للفعل املاضي، وذلك ملا تقتضيه 
حني نتوقف عند األبيات اليت تعىن فيها مبدح الرسول صلى هللا  طبيعة املواضيع املطروحة يف املدحة النبوية سيما

عليه وسلم، وهذا طبعا يشرتك فيه كل الشعراء، ولو نعود إىل النص املعاَرض للماجناليت لنجده هو اآلخر يكثر  
حداث           من األفعال املاضية؛ ألن املدح يقتضي الرجوع إىل سرية املصطفى عليه الصالة والسالم والوقوف عند األ

اليت ارتبطت حبضرته قبل الوالدة وبعدها مبا فيها من املعجزات وآيات النبوة، وكذلك عند مسريته يف نشر الرسالة 
 . وتعميمها على العامل أمجع

، وهذا طبعا ملا تنماز به طيبعة احلكي وسرد األحداث املتعلقة بسرية %23.23فقد بلغت نسبته ب       
عليه وسلم أثناء مدحه، وحني حيتاج الشاعر أن يظهر تفرد النيب مبا حباه هللا من آيات  الرسول صلى هللا

ومعجزات، فإنه البد من الرجوع لتلك القصص اليت وردت يف كتب السري حىت يثبت له ذلك، ومن مسات 
عراء املدح أسلوب احلكي أستعماله حىت يعّب عن أحداث مضت من األفعال املاضية، وهذا ما يشرتك فيه كل ش

 .النبوي ألهنم يستندون على حقائق مثبتة
وإلضفاء اخلصوصية األسلوبية اليت من شأهنا أن متّيز املدحة النبوية على أهّنا جمرد أحداث يتحرى فيها النقل 
الدقيق لألحداث والوقائع اليت حدثت للنيب، فإنه البّد من خطة فنية حمكمة تثبت االنتقاء الفين للشاعر لكّل 

صيغ اليت تعينه على اخلروج عن املألوف، فتجده يوظف زمن الفعل املضارع وحىت األمر، ورغم قلتهما مقارنة ال
 .  بالفعل املاضي ولكن لتوظيفهام دالالت جتعل املوشحة النبوية يف تفاعل شعري يصل صداه للقارئ

ي رغم ما جاءت به مهمته وقبل أن نفسر داللة الفعل املضارع وفعل األمر، نشري إىل زمن املاضي الذ
لسرد أحداث خاصة بسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهي أحداث متعارف عليها ومكررة يف كل النصوص  
املدحية النبوية ولكن هناك ما يدل على أن له مهمة أخرى حتمل كل نص مدحي نبوي على التفرد وفرض 

 .لى الزمنني اآلخرين يف املوشحةخصوصيته على باقي النصوص، ورمبا هذا ما يفسر علبته ع

 الداللة النسبة املئوية تعداده زمن الفعل
 الزمن احلقيقي للسرد %73.73 73 الفعل املاضي

 الزمن للسردآنية  %29.29 29 الفعل املضارع
 سريورة  الزمن يف السرد %19.19 19 فعل األمر
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فالشاعر يف املدح النبوي ال يستعمل أسلوب احلكي يف وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم فحسب، إمنا 
يستحضره ليّبز موقفه اجتاه مدحه للنيب ويبني حال مشاعره وأحاسيسه يف حّبه حلضرته وحيكي قصة أمله وحرقته 

للمتلقي حكاية البعد اليت حتمله للبحث عن كل الوسائل والوسائط اليت وشوقه وولعه للقيا الديار، وهو يسرد 
توصل سالمه وحتيته للحبيب، فتجده يوظف األفعال املاضية لذلك ، وهي أفعال تسبق اليت هي مرتبطة بقصة 

 :عند قوله( نأت)النيب، ولذلك جندها على مستوى املقدمة احملمدية ، وهذا مثال يف الفعل 
 1هلا انض           رام * ويف الف    ؤاد مج                    ار * يارنأت علينا الدّ 

فهو خيّبنا أن ديار احلبيب املصطفى بعيدة مما جيعل فؤاده يتحرق من شدة الشوق واحلنني، ورغم أن الفعل 
بعد هاته مستمرة هنا فعل ماضي ولكنه حيمل داللة املضارع ألن فعل النأي ليس يف زمن املاضي فقط إمنا حالة ال

ألنه باملغرب ولن يقرب املسافة بينه وبني األراضي املقدسة إال بالرحيل إليها هناك وهذا السبيل الوحيد، وإذا مل 
يستطيع فإنه حيمل رسائله مع من هو عازم على الرحيل، فريسل معه سالمه واشتياقه وحّبه للنيب، وهذا ما حيمله 

ور املوشحة النبوية للشاعر يف كل زمان ومكان اللمسة التخاطبية اليت إىل توظيف فعل األمر، ما يثبث حض
، وهو يثبت املكانة الربانية الرفيعة اليت حظي هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم (هنئت)ظهرت معه يف الفعل املاضي

 :قولهيف حادثة اإلسراء واملعراج حني خاطب جّبيل أنك شرّفت مبرافقتك للنيب يف املعراج، وهذا يف 
 2جنح الظالم * بذا الرفيق اجلليل * يا جّبيل هنئت

فداللة الفعل هنا جاءت لتبني ما هللا سبحانه وتعاىل أراده لنبّيه من تشريف حبيت كان جلّبيل الشرف يف 
مرافقته وهذا من جهة، وكذلك ليقرب لنا زمن حادثة اإلسراء واملعراج فهما وزمانا ومكانا من جهة أخراة؛ ألنه 

اطب جّبيل وكأنه حاضر، وهذا يعتّب انتقاء فين للصيغة الصرفية اليت متثلت يف الفعل املاضي مبصّوغات خي
 .احلاضر

 داللة فعل األمر .3
لقد احتاج الشاعر إىل أن يوصي ويدعو ويلتمس وكلها دالالت حتمله أن يوظف فعل األمر اليصال  

، وكانت أول مطالبه مع طاوي القفار وحادي %18.18ة فاستعمل يف املوشحة النبوية بنسب مقاصده ومبتغاه،
العيس وهو يدعوه أن يعرّج بأرض املزار، وهي بداية إفصاحه عن قصة شوقه وحنينه للمقام احملمدي، وكان هذا يف 

 :مستهل املوشحة
 حيث الكرام * بذاك املزار عّرج * باهلل طاوي القفار

 3رام             حّر الغ * وابرد بذاك الوصال * بربع املعايل عّرج
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فهو يكرر له مطلب التعريج مث يطالبه بأن يّبّد عليه حّر الغرام حني يوصل له سالمه للمزار بتوظيفه ألفعال 
، وال يتوقف عند ذاك إمنا طالت مطالبه احلمام وهو يوصي أن ينقل له سالمه منه إىل احلبيب (أبرد -عرّج )األمر

موعة من األوامر اليت تدل على اشتياقه وحنينه، وهو يف اطار احلكي الذي متثل يف املصطفى، وذلك باستعماله جم
 (:اذكر -ارع -توّدي)، أما املطالب فتمثلت يف (هاجت)الفعل املاضي

 هل يا محام * د             بروق سلع وجن * هاجت بالبل وجدي
 الذمام ارعو * ام            ألهل ذاك املق * الم                     س توديعين 
 1إن املن             ام * من لوعيت واشتياقي * م ما أالقي          هل اذكر

، فهو يف زمن األمر ولكن له داللة األمر وإذا الحظنا أنه أّول مطلب جاء بصيغة (توّدي)ولنتأمل الفعل 
تشعروا ما حيدث له، واختار احلمام ألنه أمرية مباشرة ألن احلال اليت كان عليه جتعله يستعطف من حوله حىت يس

 .معروف باالنتقال من مكان آلخر واهلجرة أيضا من وطن لوطن
وحىت يقبل مطالبه ويوافقه أتاه بصيغة ال يُراد هبا األمر يف حّد ذاهتا إمنا هي حتمل  دالالت أمرية نظرا 

من اطمئن على قبول احلمام أتبعه بوصايا حلالته النفسية وأن يكون لبقا يف طلبه حىت حيظى بالقبول، وبعدما ض
، وهذا انتقاء فين للصيغة الصرفية ختّص الشاعر دون غريه من (اذكر -ارع)يلتمس فيها أن حيملها معه وهي

 .الشعراء فلكّل طريقته يف التعبري عن حاله
و للعزوف ويظهر ذلك أيضا يف مطالب ثالثة وّجهت لباكي الطلل وذاكر هند وليلى يف الغزل، وهو يدع

معلنا ( وُجر -دع)عن ذلك والتوج بل والتفرغ لذكرى احلبيب حممد ففيه القصد والّسول بفعلي األمر متثال يف
 :بذلك عزوفه عن املقدمات الطللية والغزلية، وهذا يف قوله

 

 باملسته             ام * احلب أضىن وصالو  * غابت لي    ايل الوصال
 فيمن أق         ام * دح ذي              الللم جرو * وصف هند وليلى دع

 2خي    ر األنام * كنز العلى أمح              د * يدعو الورى لله        دى
والواضح هنا أن فعل املضارع يثبث حضوره عند الشاعر وهو حيكي لنا قصة حّبه النبوي ملّا أثبت وجهته 

، فتجتمع األزمنة الثالث وهلا طبعا دالالت (يدعو)بأول فعل وهو ملدح حضرته، وهنا بدأ يف املدح والثناء عليه 
تعّّب على أن زمن قصة الشاعر قريبة من وزمن نظم القصيدة هذا من جهة ولتقريب زمن احلكي اخلاص بسرد قصة 

 . الرسول صلى هللا عليه وسلمن وجعله مستمرا استمرار البشرية ألخذ املوعظة واالقتداء
ثانية ألفعال األمر، فقد متثلت حني انتقل بعد مدحه للنيّب إىل ذكر تقصريه وكثرة ذنوبه أما عن الداللة ال

حيث كان يطلب العفو واملغفرة مستشفعا عند رسول هللا ليتوسط له، حيث وظف أفعال األمر بداللة الدعاء 
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ويتم الصالة على النيب،  وقد  والتقرب إىل هللا لالستشفاع ملتمسا العفو والصفح، وكذلك أن خيتم هللا له بالسعادة
، وهي متعلقة حبضرة الرسوب صلى هللا عليه وسلم، وقد متثلت خماطبته (فثق -كن  -قل -انف)متثلت يف األفعال 

 :للنيب يف قوله
 اخلص    ام نفا * بني اجلحي       م وبيين * باهلل يا ن         ور عي            ين

 فال يض                   ام * له ذم        ام عظي           م * هلا ذا اخلدي          م قلو
 كهف األن   ام * وأنت نعم النصي     ر * فها أن        ا مستجي            ر
 ي    ابن الك        رام * يل شفي                  عا كن * وأنت حب        ر الن  ّ                 دا

 كي ال ي      الم * من ذنب              ه يستقيل *                لهذا العبيد الذلي
 غيث الغم   ام * وأنت حصن الّنج  ا * إىل مح                 اك التج        ا
 بال انص           رام * ونال من           ه اعت         زازا * من أم أمح            د ف       ازا

 1يف االهتم       ام * فهو غيّ    اث اجلميع * الشفي            ع فثق هب    ذا
، (أمت -واختم  -ُجد -اجعل -اغننا -اكفنا -كن) أما األفعال اليت خّصها هلل ملتمسا العفو واملغفرة فهي

 :وذلك يف قوله
        امشر احلط     * غناك يقينا ــلاجعـــو * يا رّب ف   واليقين                      ا
 رّب األن              ام * أنت الرؤوف الرحي   م * أنت الغين الكري               م
 يا س     الم دّ ج   * والك           ّل حنن عبادك * إن الب                   الد بالدك
   امكي ال نض   * يا جلي              ل لناكن و * بك             ل صنع مجي      ل

 عن احل                      رام * حب               اللكلتغننـــــــا و * بن            والك فلتكفـــــــــنا
 ب      ال حس            ام * على الظل           وم العنيد * بك انتص          ار الفريد

 االخت               راميف  * حىت ن  ؤدى الّشه  ادة * لن    ا بالسعادة اختمو
 مثل املن                    ام * والعيش عند اللبيب * فامل              وت أمر قريب

 ت                اج الك   رام * على شفي     ع العصاة * الص                الةأتــــــــــم مث 
 2مسك اخلت          ام *         ه الطاهرينوصحب       * وآل            ه الطيبي              ن

 املضارعالفعل  داللة .3
أما عن الفعل املضارع فقد ظهرت فاعليته خاصة أثناء املنجز السردي الذي يُعمل الزمن املاضي يف 
احلكي، وحىت يقرب الشاعر املشهدية السردية لسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم جاء مبجموعة من األفعال 

ضارعة ليضع القارئ ويستشعره مبا كان حيدث يف ذلك الزمن النبوي وما خّصه هللا به من معجزات، مث استفاد امل
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 %28.28منها يف حديثه عن تقصريه وطلبه للعفو وهو يسرد قصته، ولذلك جاءت نسبتها يف املوشحة ب        
 .موزعة يف الفضاء السردي املاضوي على ثالث جمموعات

باه الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ حيث قرّبت اجملموعة األ  وىل برزت حني كان يسرد الشاعر أيام والدته وصِّ
ذلك الضياء واألنوار والروض وما يبدي زهره من " أما ترى"تلك املظاهر اليت حلت حبلوله، وهو خياطب القارئ 

، وهذا يف (يلد -جيلي -يكسو -ينحو -جيتليه -مييل -ترى)مسك، وبذلك يأيت باألفعال املضارعة متتالية وهي
 (:42)إىل( 24)قوله من الشطر 

 من الكِّم                        ام * للدهر مسكا ون           دا * الروض أبدى ترىأما 
 إذا است                ق         ام * يف كّل غصن ميي             ل * وللحمام هدي                            ل

 1واالحتش                      ام * واجملد فيه ارتس                  م *   د راق حسن                همبول 
 -يكسو -تُتلى )أما اجملموعة الثانية من األفعال املضارعة فقد ارتبطت حبادثة اإلسراء واملعراج، وهي 

 :، وهذا يف قوله(ُيشام -يُبدي
 عل     ى ال          دوام * هناك يا خي          ر موىل * ـــــــىتتلــــــأيات فضلك 

 يشـــــــــــــامن            ور  * يف سدرة املنت                    هى * ومنك يا ذا البه                  ا
 2اه          ي الق     وامب  * واجنم                    ا وب             دورا * الّليايل ن                 ورا يكسو

ومتثلت داللة اجملموعة الثالثة يف حال الشاعر وهو يعّّب عن تقصريه وزجره للنفس والبحث عن امللجأ الذي 
 :، وقوله(نودي-التجا  -ال يالم -يستقيل -يضام -يذوب)يغرّي من شأهنا، وهذا يف األفعال التالية 

 أو احلِّم             ام *        وبإذا ذكرت الذن   * يذوبفاجلس      م مين 
 يــــــالمكي ال  * يستقيلمن ذنب              ه  * هذا العبيد الذلي               ل

 غيث الغم   ام * وأنت حصن الّنج  ا * التجــــــــاإىل مح                 اك 
 بال انص        رام * عت         زازاونال من           ه ا * من أم أمح            د ف       ازا
 3يف االخت      رام * الّشهادة ينودّ حىت  * واختم لنا بالسع       ادة

وما يالحظ يف توظيف الشاعر لألفعال املضارعة، أن منها ما كان مبنيا للمجهول وهلا دالالهتا يف معاين  
الفعل املبين للمجهول أنه ال يذكر فاعل، وهذا ال يعين  ، واملعروف على(ال يالم -ُيضام -ُيشام -تتلى)النص حنو 

، ومن مث ...، وهذا يؤكد عندك قوة العناية باملفعول به...العناية انصرفت إىل ذكر وقوع الفعل»جهال به ولكن 
ففائدة البناء للمجهول غالبا هي تغييب الفاعل إىل هامش الشعور لغرض بالغي هو إفساح االهتمام باملفعول   

                                                           
  .12، 12املصدر نفسه ، ص  -1
  .10املصدر نفسه، ص  -2
  .10أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص  -3
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، وهذا ما جتسد عند الشاعر وهو يّبز عظم املكانة اليت حظي هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم حني أسري به 1«
 :للسموات الّسبع، وكان من مظاهر مكانته الربانية قول الشاعر

 2على ال         ّدوام * هناك يا خرّي م      وىل * ـــــىـت تلآيات فضلك 
 :راء وتبيان مكانته الكّبى والتشريف الرباين لهويف قوله أيضا يف مقام اإلس

 3شــــــــامي  نور  * يف سدرة املنتهى * ومنك يا ذا البها 
مبنيان على اجملهول يدالن على أمهية تبيان الفعل ووقوعه على من يقع عليه (  ُيشام)و( تُتلى)فالفعالن 

من قبل كل من هو هناك يف الّسموات، وهذا الفعل، وقد أفسح االهتمام آليات فضله وهي تتلى نوره يشام 
 .لتتعبري عن التشريف الذي أواله هللا سبحانه له

ويف موضع أخر يذكر الشاعر وهو يبحث عن ملجإ هروبا من الذنوب وما اقرتفه من أخطاء يوّد التوبة 
اإلنسان نفسه ليعود جلادة والغفران منها مؤكدا أن رمحة هللا واسعة تسع البشر أن هناك الفرص الكثرية حىت يراحع 

وال  -ال يضام )صوابه وليست الذنوب من تضع احلدود وتقّيده عن التغيري، وقد عّّب عن ذلك من خالل الفعلني
 :، وهذا يف قوله(يالم

 فـــــــال ي ضــــام * له ذم      ام عظي             م * وقل هلا ذا اخل      دمي 
ال ي المكي  * يستقي         لمن ذنبه  * هذا العبيد الذليل

4 
فالشاعر خياطب الرسول صلى هللا عليه وسلم ويلتمس منه أن يوضح للذنوب اليت تلحقه أن هناك توبة 
وعهد وأمانة إذا ما أراد العبد أن يغري فإنه ال يوجد من يقهره أو يقف عائقا أمام رمحة هللا وغفرانه، ألنه يريد أن 

 .  ليوم احلساب حىت ال يالم هبا ويعاتب يستقيل من ذنوبه استعدادا
إن توظيف فعل األمر وفعل املضارع  يف زمن املاضي  وهو حيكي لنا قصة ولعه وحّبه النبوي وعزوفه عن 
املقدمات الغزلية والطللية تفرغا ملدح النيب ليدل على أن الشاعر يبحث بكّل الطرق والوسائل حىت ينتقي الصيغ 

يعيشه يف مدحته النبوية مع حضرة النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا ما يسمى يالتزاوج بني  املناسبة للّسياق الذي
 .للداللة على إثبات املاضي واستمراريته يف زمن الشاعر ويف املستقبل( يدعو -جرّ  -دع -غابت)األزمنة

ا ما كان من متطلبات وما يتبني لنا يف استعمال الشاعر ألوزان الفعل أن الغلبة يف األفعال املاضية، وهذ
املنجز السردي، أما ما جاء من األفعال املضارعة، فهذا يدل على إضفاء السريورة واحلركة يف مواضيع النص 
املدحي النبوي؛ ألن األمر متعلق بالرسول صلى هللا عليه وسلم وتلك القداسة الدينية اليت البد من السري على 

وجاءت أفعال األمر مؤيدة هلذا املبتغى ومحل مواضيع املدحة النبوية إىل  هنجها على مدار احلياة للفوز باآلخرة،

                                                           
  .160ص عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، . د -1
  .10أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، ص  -2
  .10املصدر نفسه، ص  -3
  .11، 10املصدر نفسه ص  -4
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احلياة اليت يعيشها الناس وكذلك محل القارئ على التفاعل  واالستجابة وإبداء رّدة الفعل اليت تدّل على استمالته 
 .والتأثري فيه

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 :داللة األفعال املزيدة. ج
ن أصول األفعال؛ ومها الثالثي األصل والرابعي األصل وينقسم كل منهما األفعال يف علم الصرف فعالن م

إىل جمرد ومزيد؛ فاجملرد وهو الفعل الذي يتكون من حروفه األصلية ويسمى الفعل الثالثي و الفعل الرباعي، أما 
زيد ثالثي أو مزيد املزيد وهو ما زيد على حروفه األصلية حرف أو حرفانأو تكون الزيادة بالتضعيف، وفعاله إّما م

واملقصود بالزيادة كل ما أضيف إىل أصل البنية لتحقيق غرض لفظي او معنوي، فهي من أهم مصادر »رباعي؛ 
 .؛ إذ كل زيادة يف الفعل هلا دالالهتا ومعانيها1«الثراء يف املعاين وطرائق األداء

ليت أراد اإلفصاح عنها من خالهلا يف وهذا ما سنتباحثه عند توظيف الشاعر لألفعال املزيدة وما املعاين ا 
 .    موشحته النبوية وهو ميدح الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتتمثل الزيادة يف زيادة حرف أو حرفني أو ثالثة أحرف

وبتضعيف العني على وزن أ، (أفعل)وذلك بزيادة اهلمزة على وزن : أوزان الثالثي املزيد حبرف واحد -
 :، وما استعمله الشاعر ابن علي يف موشحته من هاته األوزان هو(فاعل) وبزيادة األلفأ، (فّعل)

 

                                                           
  .61م، ص1101-ه1401، (د،ط)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (دراسة لغوية قرآنية)جناة عبد العظيم الكويف، أبنية الفعال . د -1

 االنتقاء النمطي للفعل

الفعل املاضي املنجز 
 (احلكي)السردي

 الفعل املض        ارع

 (عرّج،ابرد)طاوي القفار

 للفعلاالنتقاء الفين 

خماطبة جّبيل يف احلاضر 
 (ُهّنئت)بصيغة املاضي

 الفعل املاضي فع    ل األم     ر

،قل،كن)الرسول ص  ( انفِّ

 (توّدي،ارع، اذكر)احَلمام

 ( جْد،اختم، أمت)هللا عزوجل

 ( ثق)الشاعر و القارئ 

حضور الفعل 
املضارع  يف املنجز 
الشعري للسريورة 

يكسو، جيود، )
 (ليدعو، يستقي

 داللة الفعل
 يف املوشحة النبوية
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صيغت على هذا الوزن، وهي  اليت األفعالردت يف املوشحة النبوية و و : بزيادة اهلمزة( أفعل)وزن . 1
 :، وذلك يف قوله(أسرى -أقام -أبدى -أطاع -أشار -أظهر -أمتّ )

 1من الكم         ام *       داللّزهر مسكا ون     *  أبدىأما ترى الروض 
مزيد حبرف وهو اهلمزة وداللته يف املوشحة واإلضفاء واإلضافة مبعىن زاد الروض الّزهر هباء، ( أبدى)فالفعل 

وتفيد كذلك التعدية حيث تتكشف داللة معاين اإلبداء على الزهر فتفصح وتكشف عن كل ما فيه من مجال،  
 :يعّّب على التعدية ودوره يف ظهور خري البشر حممد صلى هللا عليه وسلم( أظهر)كذلك يف قوله أيضا، فإن الفعل 

 2على ال            ّدوام * به فأهال وبش           رى * الكون بشرا أظهرقد 
وحني أُسرى باحلبيب املصطفى من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ليال، ذكر الشاعر ذلك يف موشحته  

؛ إذ حدث فعل السري (أسرى)ت النبوة واملعجزات اليت مّرت باحلبيب املصطفى، فأتى بالفعل كأجد أكّب عالما
ليال، والداللة تتمثل هنا يف الدخول بالسري يف زمن الليل، وهذا ما حدث مع الرسول صلى هللا عليه وسلم حني 

 :، وهذا يف قوله...(وأصبحأمسى )أسرى به هللا سبحانه وتعاىل يف الليل، مبعىن املضي والذهاب ليال مثل 
 3يف ذا املق         ام * فنلت ع      زا وفخ      را * أسرىسبحان من بك 

، وما (افعلّ )و ( تفّعل)و( تفاعل)و( انفعل)و( افتعل)مخسة وزانه أو  :أوزان الفعل الثالثي املزيد حبرفني -
 :استفاد منه الشاعر ابن علي من هاته األوزان هي

( التجأ)و( ابتهل)و( ارتسم)و( اعتمد) األفعال التالية يف بزيادة األلف والتاء، وذلك(: افتعل)وزن . 1
  : ، وهذا يف قوله(ابتسم)و

 ك       ل األن      ام * وعّم وهللا مين                      ه  * مبولد راق حسن           ه
 4 واالحتش         ام * مــــــــــارتسواجملد فيه  * ـمـــابتسـالّده   ر فيه 

حني أراد أن يبني مظاهر االبتهاج مبولد اهلادي األمني، ( ارتسم)والفعل ( ابتسم)فقد وظف الشاعر الفعل 
ؤدد وهي تتمثل يف ابتسامة الدهر مبا فيه من الكائنات والساعات واللحظات واأليام، وقد حل على قدومه السّ 

 .ا اجملد فإنه ارتسم له طريقا خيطوه ألجل الدعوة احملمديةوالعزمية والفخار والعز واالنتصار وكذ
وحني نسند االبتسام للدهر واالرتسام للمجد فهذه مبالغة تدل على أّن كل ما جيمله الدهر من دالالت  

الكائنات احلّية فيه هي تبتسم لقدومه، ولكثرة انتصارته صلى هللا عليه وسلم يف إعالء كلمة احلق بات ذلك معتاد 
، وهو األمر  يه ومنتظر منه فتعودت عليه االنتصارات إىل أن ارتسم يف اجملد، وكل ذلك يأخذ معىن املطاوعة أيضاف
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الذي يدل على االحتهاد يف التضرع واالبتهال وفيه معىن املبالغة؛ ألن األمر ( ابتهل)كذلك يف توظيفه للفعل 
     . يستحق كما تأخذ معىن االعتماد والتنبؤ، وهذا يف قوله

 دار الس       الم * أبو الورى حيث حال * وبامسه يتحل                   ى
 1واالعتص      ام * به فن          ال األم                  ل * ابتهــــــــلوكان قبل 

نبوية ، ووظفها الشاعر يف موشحته الوهي صيغة مزيدة حبرفني التاء وألف بني الفاء والعني: وزن تفاعل. 2
 :، وهذا يف قوله(تقادم)مرة واحدة مع الفعل 

 خري األن            ام * كنز العلى أمح                د * يدعو الورى للهدى
 2ط              ه اإلمام * من جمده قد تقادم * املصطفى قبل آدام

د؛ فالرسالة الربانية واحدة، وقد خّص ، وداللته االشرتاك يف معىن اجمل(تقادم)والفعل املعّّب عن هاته الصيغة 
 .هللا سبحانه إلهنائها سيد املرسلني وخامت األنبياء

 -تكّلم -تبّسم)وتكمن الزيادة يف تضعيف العني، وأفعاله من املوشحة النبوية هي  (:تفّعل)وزن . 3
م الزمان ساعة مولد الرسول ، وهلا دالالت حتمل معاين املطاوعة والتكلف واملبالغة، وهذا يف قوله عن تبس(يتحّلى

 :يف شهر الربيع األول
 3أّي ابتس       ام * ــّسمتبــــــــــفيه الزمان  * هلل شهر معظ             م

 :ويف قوله أيضا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهو يتكلم يف املهد معجزة من معجزات هللا لنبّيه
 4أحلى ك      الم * يع املك             ّرمهذا الشف * يف مهده قد تكلّ           م

 :وذلك يف قوله( يتحّلى)أّما عن الفعل الثالث فيتمثل يف 
 5دار الّسالم * أبو الورى حيث حال * ــــــــىـــــــــــــيتحلّ وبامسه 

( استدار)يف  بزيادة األلف والسني والتاء، وهذا مع األفعال التالية يف املوشحة النبوية (:استفعل)وزن . 4
، (أدار)؛ فاستدار مطاوعة من الفعل (أفعل)، وجيمع بينهم معىن املطاوعة خاصة من الفعل (ليستقي)و(استقام)و

 :، وهذا يف قوله(أقال)مطاوعة للفعل ( استقال)واستقام مطاوعة للفعل أقام، و الفعل 
 6استقـــــــامإذا  * ليف كل غصن ميي                * وللحمام هدي                     ل

 :فإذا استقام الغصن فإنه مييل بصوت احلمام يف مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم، ويف قوله أيضا

                                                           
  .10الرحلة إىل احلبيب ، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار  -1
  .10املصدر نفسه ، ص  -2
  .12املصدر نفسه ، ص  -3
  .10املصدر نفسه ، ص  -4
  .10املصدر نفسه، ص  -5
  .12أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، ص  -6



 دراسة أسلوبية للمعارضة النبوية                                                  الرابع     لـالفص
 

 
311 

 1قبل الفطام * واستــــــــــــــــــدارأطاعه  * والبدر حيث أشار
قول الشاعر عن الذنوب  فإن الّنور املنبعث من حمّيا احلبيب يف صباه يشري للبدر فيطيعه ويستدير، وهذا يف

 :فيقول( يستقيل)وحموها والبحث عن النجاة، فطلب اإلقالة من خالل الفعل 
 2كي ال ي             الم * يستقيـــلمن ذنبه  * هذا العبيد الذلي              ل

 

 الرتاكيب الّنحوية والبالغية واإليقاعية يف املعارضة الّنبوية : املستوى الرتكييب: ثانيا
 :الرّتاكيب الّنحوية -1

وبعدما تكشفت رؤية الشاعر ابن علي يف انتقاء مفردات معجمه، وما يناسب معانيه من صيغ صرفية  يف 
موشحته النبوية، سنقف جتربته الشعرية على مستويات الرتاكيب النحوية والبالغية واملوسيقية، ونتابع مسريته 

ن شأهنا إثبات خصوصيته الفنية يف جتربته الشعرية اليت انطلقت يف اإلبداعية إلضفاء بصاماته اجلمالية اليت م
، وكانت هاته الكفيلة بدخول كّل من "نلت املرام"النبوية  األساس من ردة فعل إعجابية ملوشحة املاجناليت

 .املوشحتني يف عامل املعارضات الشعرية
ية مقاصدها اجلمالية اخلاصة هبا رغم وعليه فقد جاء دور مستوى الرتاكيب ليثبت هلاته الوجهة اإلبداع

انطالقاهتا اإلعجابية اليت تقّيده يف حماكاة الّنص األول يف كثري من الّسمات الفنية، ولكن تبقى اخلصوصية 
األسلوبية حتارب ألجل التفرد يف بناء العمل األديب على مستوياته األسلوبية املختلفة، وحىت نتبني هاته املقاصد          

 .من الوقوف على مستويات الرتكيب الثالث؛ النحوي والبالغي واإليقاعي ال بدّ 
وإذا ما حبثنا على ما تنماز به الرتاكيب النحوية فإننا سنقف عند توظيفات الشاعر للجمل الفعلية 

مل واالمسية، وما يالحظ من خالل إحصائنا هلاته اجلمل أن الغلبة يف املوشحة النبوية للشاعر ابن علي هي للج
، وهذا أمر نراه طبيعي %28.77، يف حني جاءت اجلمل االمسية بنسبة أقل تقدر ب        %71.22الفعلية بنسبة 

إذا ما وقفنا على مضامني املديح النبوي اليت تتميز بطابعها السردي الذي ينحو يف جمريات أحداثه إىل احلركة 
ضوعاته، فيتطلب لتجسيد ذلك اجلمل الفعلية حىت احليوية واالنتقال من حدث آلخر ومن فضاء لغريه حسب مو 

حتقق االنتقال بني خمتلف الفضاءات أو على مستوى جمريات كّل فضاء، أّما بالنسبة للجمل االمسية فإعماهلا 
 .ضروري لغرض إثبات حقائق تبقى على سريهتا رغم سريورهتا

تعني الشاعر على جتسيد هاته اخلاصية إّن اخلاصية السردية اليت تطبع النص املدحي تستدعي اجلمل اليت 
واليت من شأهنا اجلمع بني السرد والوصف حيث تكثر اجلمل االبتدائية واالستئنافية يف مرحلة حياول فيها أن حيكي 
فيها تلك األحداث اليت مرت به يف قصة بعده عن ديار احلبيب، واألحداث املتعلقة مبعجزات الرسول صلى هللا 

فة إىل قصة ذنوبه وتفصريه وطلب العفو، وحىت يقرب الصورة للمتلفي جتده يستعني باجلمل عليه وسلم، باإلضا
 .  النعتية واجلمل احلالية، وهذا ما أسهم يف جتسيد خاصية السرد والوصف
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وكان مما ساعد الشاعر على بث مشاعره يف حّب الرسول صلى هللا عليه وسلم واإلفصاح عن مواقفه اجتاه 
ديار احلبيب وكذا إظهار مشاعر الشوق واحلنني وعواطف التبجيل واملدح وحىت إبداء تقصريه  البعد النأي عن

والبحث عن امللجإ والعفو واملغفرة وطلب الشفاعة، توظيفه للجمل حسب ما يقتضيه السياق ودالالهتا يف 
 .جلملة القسمية ومجلة النداءالكشف عن املعاين اليت أرادها الشاعر أن يعلم هبا املتلقي، وهذا ما نلتقي به مع ا

 ومقتضى احلال املوشحة النبويةيف داللة القسم  .أ
 :القسم حبرف الباء - 

ما يالحظ على بدايات الشاعر ملوشحته النبوية أن األمر اليتوقف عند الثبات أو إبداء احلركة إمنا هو لغاية 
يف حتسس احلالة النفسية للشاعر وهو يلقي ال حيتاج فيها احتمال التصديق أو الكذب، وحتملك هاته البداية 

قصيده للمتلقي، وهذا وضع يستدعي القراءة األسلوبية لتبيانه يف الرتاكيب الشعرية من خالل اجلمل النحوية، 
 .والكشف عن مجالية تراكيب هاته البىن من خالل خاصية التجاوز من البؤرة النحوية إىل البؤرة اخلطابية

يف التطبيق األول من الدراسة؛ وصدق ( النبوي املولدي)املستوى الرتكييب للنص  وهذا ما تطرقنا له يف 
الدكتور حممد مفتاح حني أشار إىل أنه يوجد ألي خطايب أديب كان بنيته النفسية اليت ينطلق منها وسياق عام 

 .ترتمجه البىن اللغوية، وحبسبهما يتشكل من البداية إىل النهاية
ة نفسية ميّر هبا الشاعر يف موشحته النبوية ويوّد هلا مصوّغ أسلويب حىت ينفرد والبداية تنّبؤ عن حال

خبصوصية تركيبها ويطال أثرها املتلقي فرتديه مستميال متأثرا؛ فاألمر ال يتوقف عند حدوث تشويش يف الرتب على 
ة القسم، وأّي مقام مستوى الرتاكيب فحسب، إمنا هناك زيادة يف التشويش والتجاوز حني يكون التقدمي جبمل

ومقصد وسياق يقتضي ذلك؟ وعالم حيدث الرتكيز يف هاته احلالة مبا أن الشاعر ميهد برتكيب قسمي هو تركيب 
 .حنوي عادي ألنه بيتدئ بفعل القسم

، وباملقسم به يف لفظ (الباء)ولكن وما يالحظ على توظيف الشاعر جلملة القسم أنه اكتفى منها حبرف 
وهو ما يدعو للوقوف والبحث يف كيفية التوظيف هاته؛ ألن بؤرة االنطالقة يف املوشحة النبوية   ،(هللا)اجلاللة 

كانت يف مجلة القسم، ومع اجلار واجملرور حيث كان االعتماد واملتكأ عليهما إلخراج طاقة املشاعر اليت تعتلج يف 
 :جاءت البداية، وهذا يف قوله نفس الشاعر اجتاه احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم، ولنالحظ كيف

 حيث الك   رام * ع   رج بذاك امل                    زار * ط                         اوي القف     ار باهلل
 ح   ّر الغ               رام * وابرد بذاك الوص        ال * ع  رج بربع املع                     ال          ي

 1ل                     ه التئ       ام * احلبيبب    ه               أن مشل * الكئيب  حسب املشّوق
وحىت يتسىن له أن خيرج هاته الطاقة من املشاعر والعواطف ويعيشها يف تراكيبه الشعرية ويسعى ملشاركة  

ة والسالم، ومن خالل ما ينوب املتلقي يف هاته املشاعر وخلق فضاء روحاين ديين متعلق حبضرة النيب عليه الصال
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باإلضافة إىل حذفه لفعل القسم، زد ( هللا عّز وجل)وتوصيلها باملقسم به ( الباء)عنها من تعابري جلأ إىل حرف 
 . على ذلك مجلة جواب القسم اليت جاءت مجلة إنشائية، وهذا ما جرى عليه الشاعر يف موشحته

القسم إىل املقسم به، وحىت حتقق ذلك فإهنا تُعمل حروف  وما تسعى إليه مجلة القسم ايصال داللة فعل
، وعليه فإهنا 1«إمنا جتيء هبذه احلروف ألنك تضيف حلفك إىل احمللوف به»، (التاء وغريها -الواو -الباء )القسم 

توصل احلَلِّف إىل املقسم به ويف كثري أحيانه يكون هذا احللف حمذوف ومضمر لعلم السامع به، فما تظهره 
باهلل : أحلف باهلل ألفعلّن، وإن شئت قلت: يف إضمار الفعل وإظهاره، وذلك قوله»ملة القسمية أن القسم اجل

 .، وهذا يعين أن هلاته احلروف مهمة الربط2«ألفعلن، والباء موصلة
 فإذا كانت الوظيفة النحوية األساسية هلاته احلروف أهنا حتدث جسرا تواصليا بني فعل القسم وبني املقسم 

به ونقل الداللة منه إليه، فإن مهمتها تزيد أمهية وضرورة حني يستغىن عن الفعل يف كثري من األحيان ألن مهمتها 
فهي أصل حروف القسم »ستتضاعف يف نقل املعاين املتضمنة معىن القسم، وهذا الكالم ينطبق على حرف الباء

فإن هلا مميزات تنفرد هبا عن  3«ملقسم به وألصقتهألهنا حرف إضافة ومعناها االلصاق فأضافت معىن القسم إىل ا
 (.باهلل طاوي القفار)وقد انتقى حرف الباء دون غريها من بني هاته احلروف  بقية حروف القسم األخرى،

أصل حروف القسم » (الباء)ومن هنا سنربط بالدافع الذي جعل الشاعر يوظفها دون غريها؛ ألن حرف 
ضمر وغريها وغريها من احلروف إمنا هو حم

ُ
ظَهر وامل

ُ
مول عليها، ولذلك تنفرد عنها بأمور منها أهنا تدخل على امل

من احلروف إمنا يدخل على املظهر دون املضمر تقول باهلل ألفعلن وبك ألذهنب فتدخل على املضمر كما تدخل 
لة إنشائية مبعىن ، أما يف جواب القسم فيجوز معها أن يكون مج4«...على الظاهر وال تقول مثل ذلك يف غريها

 .أن يكون القسم يف هاته احلالة قسما استعطافيا أما احلروف األخرى فال يأيت استعطافيا
فبقدر ما حلرف الباء يف مجلة القسم من اختيارات متاحة الستعماالهتا، فإن الشاعر قد استغل هاته 

فسية اليت كان يعيشها حلظة إلقائه للنص وحلظة اخلاصية النحوية اليت متيزها وانتقى من تراكيبها ما يناسب حالته الن
رحيل احلجيج ألرض احلبيب، ورغم ما جيّوز له من اختياراهتا إال أنه ارتاح إىل ما ينوب عن وضعية انطالقته لبث 

 ".هاج الغرام" مطالبه وما يوّد حتقيقه من وراء مدحته النبوية
راضي احلبيب جتعله ال يعّب كمثل تعبري اإلنسان فحالة كمثل حتسر الشاعر حلظة انطالقة القافلة حنو أ

العادي إمنا العواطف جتيش والدموع هتيج والنفس هتفو أن تسري ركبهم ال حتيد ناظريها قيد أمنلة عنهم فيأيت 
االستحالف مستعطفا حىت تلىّب حاجته، وقد استحق هذا الوضع حسب حالته النفسية حرف الباء وذللك 

 :ملّبرات وهي
                                                           

  .412، ص (1)سيبويه، الكتاب، ج -1
-ه1415حممد عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمي، القاهرة، : ، تح(6)أبو العباس حممد بن يزيد املّبّد، املقتضب، ج -2

  .112م، ص 1114
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الباء يسهل عملية النطق وإخرج ما يف النفس من حاجات ومكنونات ال كمثل الفتح يف  اخلفض يف .1
 .حروف القسم الواو والتاء

مع أنه ميكن أن يلحق فعل القسم نراه قد استغىن عنه، وذلك لتسهيل عملية البث وإخراج املكنون  .2
 .واملشاعر

اهرا غري مضمر ُمقسما به، وهو يستحلفه ظ( هللا)وحىت يؤكد مقاصده لطاوي القفار أتاه بلفظ اجلاللة  .3
 .باهلل ليقف باملزار ويعرج على الربع ويسلم على األهل

استغالله لوضعية جواز ورود جواب القسم إنشائيا حىت يرفع مطالبه، وهو يستعطف الراحل إىل ديار  .4
جيوز معها ورود  احلبيب حىت حيقق له مطالبه، والباء الوحيدة من احلروف من ميكن أن حتقق له ذلك إنه

، (القسم االستعطايف)جواب القسم خّبيا أو إنشائيا، ويف حالة وروده إنشائيا فإن القسم يسمى 
والشاعر بعد قسمه بلفظ اجلاللة أتى جبواب قسمه بصيغة أمرية يبتغي من ورائها حتقيق مطالبه متحسرا 

 .طالبهبعد أن مّهد هلا يف مجلة القسم بالنداء وهو ينادي من يوصل له م
فهاته السمات اليت أعملها يف مجلته القسمية كانت كفيلة بتفجري مجلة من املطالب متثلت يف اجلمل 
األمرية، بعد أن خصص من يقوم مبهمة تبليغ حمبته وسالمه، وكل هذا ليحقق حالة االستعطاف هاته اليت كانت 

جمموعة من املطالب متثلت يف التعريج باملزار بادية على نفسية الشاعر، وهو ميهد لنصه باملقدمات احملمدية يف 
 (.عرّج وابرد)ولقيا الربع هناك وتّبيد حّر غرامه بلقياهم وهذا يف اجلمل الفعلية

وقد تكررت الصورة ذاهتا مع الشاعر يف موضع قسمي آخر  من املوشحة النبوية حني كان يصف حال  
الشفاعة والتوسط حلاله مستجريا ليعفو عنه هللا سبحانه  تقصريه وينادي الرسول صلى هللا عليه وسلم طالبا منه

 :وتعاىل، وهذا يف قوله
 انف اخلصام * بني اجلحي            م وبيين * يا ن           ور عيين باهلل

 فال يض                 ام * له ذمام عظي                      م * وق   ل هلا ذا اخل      دمي
 1كهف األنام * وأنت نع        م النصري *              رفها انا مستجي 

ونعود إىل مجلة القسم يف املوضعني لنتبنّي أمرا حيتاج للوقوف وذلك يف قضية مجلة جواب القسم الذي جاء  
بد كما ذكرنا سابقا أهنا مجلة إنشائية وهذا يدل على أّن القسم استعطايف، ولكن اجلواب عند العلماء اللغويني ال 

وإمنا وصفت مجلتا »أن يكون خّبا ألن املراد من مجله القسم من األساس توكيده، وكالمها تأتيان يف معىن اخلّب
، ولكن هناك بعض الصيغ 2«القسم بأهنما خّبيتان؛ ألهنما إذا اجتمعتا دلتا على ما حيتمل الصدق والكذب

 .م العربالقسمية اليت يرد جواهبا مجلة إنشائية، وهذا ما جاء يف كال
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وحني تكون مجلة جواب القسم إنشائية فهذا يعين أن هذا القسم استعطايف أو قسم السؤال، ومثل هذا ال 
القسم مجلة إنشائية تؤكد هبا مجلة أخرى  »يسمى قسما على رأي الّنحاة مؤكدين أن القسم ال يكون إال خّبا 

فهي اليت قصد هبا االستعطاف كقولك باَلّل  فإن كانت خّبية فهو القسم لغري االستعطاف، وإن كانت طلبية
، ومن هنا يتبني أن القسم إذا ما اتبع جبملة طلبية فال يسمى قسما إمنا هو استعطاف ألنه ال ميكن 1«...أخّبين

 .أن نؤكد على ما ال حيتمل الصدق وال الكذب
ال القسم، ويوضح كغريه  واملراد هبذا الكالم أن املعىن يف القسم بداللة االستعطاف حيدث بغرض الطلب

متعلقة بفعل حمذوف للداللة املعىن عليه أي أسألك باهلل »أن باء القسم )....( من النحاةابن يعيش النحوي
: قد حتلف على إنسان وذلك بأن تأت هبا لالستعطاف والتقرب إىل املخاطب فتقول»، مبعىن أنه 2«وحنوه
يف هاته احلالة، وما جاء ( أقسم باهلل: )فعل قسم فال يصح أن يقال ، وعليه فإن الفعل احملذوف ال يعدّ 3«...باهلل

من حلف باهلل هو على سبيل االستعطاف، كما أن معىن اجلواب ال حيتمل الصدق وال الكذب على اعتبار أنه 
 .  مجلة خّبية

يف املوشحة  أما بالنسبة للمخاطب الذي يود أن يتقرب منه الشاعر بصيغته االستعطافية اليت تكررت مرتني
من عرف باحلادي يف معظم القصائد املدحية النبوية، وهو يلقي ( طاوي القفار)النبوية، يتمثل يف املخاطب األول 

 .له خطابه يف بداية املوشحة مناديا إيّاه ويطالبه بالتعريج وأن يّبد عليه حّر الغرام
 عليه، وهو يسأله باهلل مستعطفا أن أما املخاطب الثاين يف املوشحة فيتمثل يف حضرة الرسول صلى هللا 

، وهو يطالبه مبطالب متثلت يف توظيفه للجمل الفعلية (يا نور عيين)يشفع له يوم احلساب ويرأف حباله مناديا إيّاه 
، ويف هذا املوضع وظف أداة النداء وصرّح هبا هذا ألنه دخل يف عمق احلدث وحيتاج إىل كل (انف وقل)األمرية 

إخراج النفس والبث ال كمثل املوضع األول الذي مل تظهر فيه أداة النداء رمبا أنه كان يف بداية تعبريه ما يعينه على 
 .      وإفصاحه

إذن فما هو موظف يف موشحة الشاعر ابن علي النبوية على موضعني هو استعطاف ال قسم أو قسم 
؛ ألن ما يأيت (تحلفك باهلل أو أسألك باهللاس:)يدعى بالقسم االستعطايف أو قسم السؤال؛ وكأّن بالشاعر يقول

بعد مجلة القسم مقسم عليه جاء بأسلوب طليب متثل يف األمر يف حّب النيب صلى هللا عليه وسلم، وطلب القرب 
منه، ويف تبيان التقصري وطلب الشفاعة، وهذا طبعا يكشف لنا مدى احلالة اليت كان عليها حني مهت القافلة 

 .ب املصطفى عليه الصالة والسالمبالرحيل لبيت احلبي
 
 

                                                           
  .166موسى بناي العليلي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، العراق، ص . د: ، تج(6)ابن احلاجب النحوي، االيضاح يف شرح املفصل، ج -1
 .106، ص (1)ابن علي بن يعيش النحوي، شرح املفصل، ج  -2
  .101املصدر نفسه، ص  -3
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 :القسم حبرف التاء -
وما يدل أيضا على تلك احلالة النفسية أيضا اليت ظهرت على الشاعر من خالل تعابريه الشعرية يف 
موشحته النبوية وعاطفته يف حّب النيب صلى هللا عليه وسلم صورة أخرى من صور القسم أتى به الشاعر ليفصح 

وانبهاره بقدوم مولد النيب صلى هللا عليه وسلم وتلك املعجزات اليت صحبت زمن مولده، يف  عن إعجابه واندهاشه
 : ، واتضح هذا يف قوله(تاهلل)إطار مدحه ووصفه بالصفات اليت اجتباه هللا هبا،يف تعبريه

 تس              امأّي اب * فيه الزمان تبس                 م * م                  ر معظ               شه هلل
 واالنتظ                       ام * يف الّده     ر هذا السنا * م             ا أحسن      ا ـــــاهللــــــــت

 1من الكم           ام * للزه    ر مسكا ون           دا *  أما ترى الروض أبدى
بأن  »اجلاللة دون غريه، وهذا ما هو معروف عنهاكوهنا تتصل بلفظ ( التاء)تنفرد من بني حروف القسم 

، أما احلروف األخرى فإهنا 2«اختصت باسم هللا تعاىل لشرفه وكونه امسا لذاته سبحانه وما عداه جيري جمرى الصفة
، وقد 3«وفيها معىن التعجب !تاهلل: قد تقول»تدخل على كّل ظاهر حملوف به، ويكون فيها معىن التعجب 

، 5« 4﴾ُمْدبِّرِّينَ  تُ َولُّوا َأن بَ ْعدَ  َأْصَناَمُكم أَلَكِّيَدنَّ  َوتَاَللَِّّ  ﴿:رمبا جاءت لغري التعجب كقوله تعاىلو »تستعمل للقسم
وهذا ما استفاد منه الشاعر يف التعبري عن مكانة النيب عليه السالم وتشريف مقامه، ولذلك تستعمل يف األمور 

 .  العظام
ة القسم يف موشحة ابن علي النبوية أتبعت جبملة جواب القسم بصيغة ولداللة التعجب اليت جاءت هبا مجل

، وهذا ما يرجعنا إىل داللة القسم االستعطايف، ولكن نعود إىل درس البالغة يف علم املعاين، (ما أحسن)التعجب
ألساليب حني جند أن صيغة التعجب صيغة غري طلبية أي أهنا تنحاز إىل اخلّب وتتصف بصفاته اليت تباعد مسات ا

الطلبية يف ال احتمالية الصدق والكذب، وهو األمر الذي يبعده عن االستعطاف إىل التعجب رغم أن مجلة 
 . حواب القسم جاءت بأسلوب إنشائي

وعليه فقد جاء مجلة القسم يف املوشحة النبوية بداللتني أوهلما جاء يف موضعني األول على شكل قسم 
شوقه للديار احملمدية وحتميل مطالبه مع الراحلني إىل هناك، أما املوضع الثاين استعطايف ليعّّب الشاعر عن مدى 

ليعّّب عن مدى تقصريه وطلبه للشفاعة، والداللة الثانية فتمثلت يف القسم التعجيب وهذا لفصح عن اندهاشه ملا 
 جاء به حممد من معجزات، وسنوضح كل ذلك يف جدول

 
 

                                                           
  .10بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، أبو العباس سيدي أمحد  -1
  .11، ص (1)ابن علي بن يعيش النحوي، شرح املفصل، ج -2
  .412، ص (1)سيبويه، الكتاب، ج -3
  .52سورة األنبياء، اآلية  -4
 .11، ص (1)ابن علي بن يعيش النحوي، شرح املفصل، ج  -5
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 البن عليداللة القسم يف املوشحة النبوية    
 يبجالقسم التع القسم االستعطايف

 مجلة جواب القسم مجلة القسم

اللة
الد

 

 القسم. ج.ج مجلة القسم

اللة
الد

 ( التعجب)ط.غ.إ.ج مجلة خّبية (األمر)طلبية. إ.ج مجلة خّبية 
البعد الشوق  عرّج، وابرد باهلل طاوي القفار

وإرسال 
 السالم

 ** ما أحسنا... تاهلل 
** هذا السنايف الّدهر 
 واالنتظام

االندهاش 
مكانة النيب 

 الربانية
 باهلل يا نور عيين

 
 انف، قل

 
 التقصري

 وطلب العفو
 جدول يبني داللة القسم يف املوشحة النبوية                                   

 :داللة مجلة الّنداء يف املوشحة الّنبوية يف إثارة املشاعر. ب
رقة الُبعد وأشواقه ومدحه للنيب وطلب العفو من هللا سبحانه وتعاىل عمد الشاعر يف وحىت يعّّب على ح

موشحته النبوية إىل النداء ، وقد توضح األطراف اليت يتعامل معها يف مدحته ليفصح عن مشاعر الشوق والتبجيل 
 الفينة واألخرى إال وجتد الشاعر والتقصري والتوبة، ورغم الطابع السردي الذي تعرف به املدائح النبوية إال أهنا بني

 .يبث مشاعره يبتغي أن تصل إىل املتلقي فيستفيد من األدوات النحوية اليت يوظفها حىت يعّب عن تلك املشاعر
ومجلة النداء من األدوات األسلوبية اليت يدل توظيفها على انفعال الشاعر وإثارته، وحماولة ترمجته هلاته   

تدل على مدى حاجته للبث واإلفصاح وإىل من يفصح إليه باإلضافة إىل احلاجة إىل من  املشاعر من خالهلا، كما
يساعده على قضاء أغراضه، وحىت تتحقق مقاصد الّنداء يف النص ال بّد هلا من متخاطبني كأطراف للعملية 

 . ا أم جمازياالتواصلية حبيث يكون هناك باث ومتلقي يستلم مطالبه سواء أكان حاضرا يف أو غائبا، حقيقي
كونه البنية »ولذلك يعتّب النداء من األدوات اللغوية اليت ترد يف اخلطابني الفهي والكتايب وتكمن أمهيتها يف

اخلطابية األكثر دورانا على األلسنة واألقالملما تتمتع به هذه البنية من قدرة على التعبري عن خمتلف األغراض 
ي واملتضحر والشاكي والباكي واملتوعد واملهدد الناصح واملوجه وغريها من ، فيحتاجه الداع1«واملشاعر اإلنسانية

وتنّبه املتلقي عن األفكار واملشاعر، وهذا مازاد من أمهيته بني التوصل البشري؛  احلاالت اليت تبث عن مقاصدها
ذي يتطلب وحود علية ألن عملية التواصل حتتاج إىل خاصية  التخاطب اليت تتوافر يف عملية النداء وهو األمر ال

ختاطب اليت تستند على النداء استنادا يويف بالغرض واملقاصد من خالل أطراف العملية التبليغية وهي 

                                                           
، 6002، (2)البالغيني، مقال يف جملة حوليات الرتاث، مستغامن، اجلزائر، املركز اجلامعي، مدية، العدد مبارك تريكي، النداء بني النحويني و  -1
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حبيث ينتقى منه الغرض املنشود منه وحسب صوره التوجيهية ما إن كانت ( املنادى)واملخاَطب( املنادي)املخاطِّب
 . متساوينيمن األعلى إىل األسفل أو العكس أو من متخاطبني

والنداء من املواضيع اليت اهتم هبا الدرس اللغوي يف القدمي من جهة النحويني وجهة البالغيني، وقد اتفقوا 
مهتمني بصحة الرتكيب وما وراءها من مطابقة الكالم ملقتضى األحوال ومن القرائن اليت تقرب املعاين من خالل 

اعلم أن النداء كّل اسم مضاف فيه فهو نصٌب على إضمار »السياق، وقد حظي باهتمام كبري ورأوا يف شأنه
، والستدعائه احتاج إىل حرف يصله بامسه ليعّب عن 1«الفعل املرتوك إظهاره، واملفرد رفٌع يف موضع أسم منصوب

 .النداء وغريها من األدوات النداء" يا"عامل النداء وتنبيها له ويتمثل هذا احلرف يف 
طلب اإلقبال بيا أو إحدى أخواهتا واملراد باإلقبال »وشحته النبوية النداء، وهووقد استعمل الشاعر يف م 

، وأكثر من توظيف الياء دون غريها سواء أكانت ظاهرة أم حمذوفة، وغايته من إعماهلا هو 2«مطلق اإلجابة
أدعو أو )فعل، وهلذا تعمل أداة النداء لتصويت النداء موجها للمخاطب جمسدة 3«دعاء املخاطب ليصغي إليك»

أو حنوها " أدعو"الغرض من حروف النداء امتداد الصوت وتنبيه املدعّو، وهي نائبة عن »، ولذلك كان (أقبل
 .، مع أنه ميكن حذفها يف بعض احلاالت4«ختفيفا واختصارا فكان حّق هذه احلروف أن تذكر دائما يف اللفظ

ه قد عمد للتعبري عن مشاعره ومناداة ملخاطبيه، وهو وإذا ما حبثنا يف توظيف الشاعر جلمل النداء فإننا حند
، واملنادى (طاوي القفار)مرات مع املنادى األول ( 11)يطلب لتحقيق مطلب أو غاية حسب السياق  إىل 

، باإلضافة إىل احلمام وجّبيل، وقد ورد (هللا سبحانه وتعاىل)، واملنادى الثالث (الرسول صلى هللا عليه وسلم)الثاين
 .  ة املضاف إليه إال مع يف ثالث مواضع فجاءت صورة املنادى فيه مفردةيف صور 

 :املنادى يف مقدمة املوشحة -
لقد احتاج الشاعر إىل صيغة النداء يف بداية يف موشحته النبوية حلاجته لبث مشاعره ساعة الرحيل        

ف باكيا وهو يوظف صيغة ندائية مضافة حني ثارت عواطفه للرحيل معهم إىل ديار املصطفى ومكة املكّرمة، فوق
ملا فيها من طول النفس وعدم حبس النفس وتعلقها كما يف املنادى املفرد، وهو حمتاج إىل ما يساعده على البوح 

 :واإلخراج، فكان أول صيغة ندائية حني دعا الراحلني إىل التعريج وتّبيد جّر غرامه، وهذا يف قوله
 حيث الك           رام *         ذاك امل               زارعرّج ب  * باهلل طاوي الفقار
 5ح          ّر الغ             رام * وابرد بذاك الوص      ال *  عرّج لربع املعال        ي

                                                           
  .106، ص (6)سيبويه، الكتاب، ج -1
  .21، ص(د،ت)، (د،ط)الشيخ حممد اخلضري، حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع،  -2
-ه1411، (1)لبنان، ط -فّواز الشعار، دار الكتب العلمية، بريوت: ، تح(6)أبو احلسن بن عصفور اإلشبيلي، شرح مجل الزجاجي، ج -3

  .122م، ص 1110
  . 10، ص (د،ت)، (د،ط)حسن إبراهيم حسن، أسرار النداء يف لغة القرآن الكرمي، .د -4
  .15ة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنل -5
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وقد توّجه إىل أهل تلك الّديار بنفس ذلك النفس وبصيغة مضافة ليبوح أكثر سائال إيّاهم هل من طريق 
ألن قلبه هام وتاه يف بيداء الشوق واحلنني مستقرا عند صيغة املفرد حني غري وجهته إىل احلمام يقربه إليهم؛ 

 :خماطبا إيّاه، وهو يسأل أن يوصل عنه سالمه إليهم وهو يقول
  يا محـــــــــــامهل  * بروق سلع وجن                      د * هاجت بالبل وج    دي

 1وارع الذم                ام * أهل ذاك املق                           ام *            المعين تودي س                
 :املديح النبوياملنادى يف  -

املديح النبوي مستغال الصيغ الندائية يف التعبري عن مشاعره وإثارة املتلقي ومحله على  إىلمبشاعره مث ينتقل 
رسول صلى هللا عليه وسلم يف توظيفه لصيغ املنادى حني وقف على االنفعال من خالل استحضاره حلضرة ال

معجزاته يف صباه وقبل بعثته وبعدها السيما لفي حادثة االسراء واملعراج فإن الشاعر يعّب عن اندهاشه مبا أعز به 
يل الربانية، بل إن هللا رسوله الكرمي يف تلك اللية خماطبا النيب بصيغة ندائية مضافة ليعّب له عن فخره بتلك املواص

 :عاطفته مل تسعه أن يبقى مكتوف املشاعر وخاطب جّبيل وهو يهنؤه بقوله
 ن                  تور ُيش    ام  * يف سدرة املنته                  ى * ــــــــــايا ذا البهـــــــومنك 

 وبالس                         الم * ككرامة من هن               ال *  وشيعتك مالئ                    ك
 2جن       ح الظ   الم * بذا الرفيق اجللي                 ل * ـــــــــلــــــــــــيا جّبيهنئت 

وملا كان يتحدث عن تقصريه طلب الشفاعة من الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهو يناديه بسيد املرسلني مث 
 :اله ويتوسط له، وهذا يف قولهإنه يلتمس منه أن يرتأف حب

 ي          وم الزح                  ام * شاف       ع امل                ذنبني * ــــــــني ـــيا سيــــــــد املرسل
 3انف اخلص                   ام * بني اجلحيم وبيين * يــــــــيا نـــــــــــور عينباهلل 

ا طلب املغفرة من هللا سبحانه وتعاىل، وهنا نادى هللا ملتمسا اجلنة والسعادةاألبدية ومل يكتف عند ذاك إمن
 :منوعا بني الصيغ الندائية املضافة والصيغ املفردة، وهذا يف قوله

 من الّس               اق * وأنت تري            اق قليب *  جاهك حسيب موالي
 4أو احلم                ام * ذكرت ال     ذنوبإذا  * فاجلس               م مين يذوب

 :ويف ترجيه هلل يسأله اليقني والنجاة، يقول
 شّر احلط                  ام * واجعل غناك يقين           ا *  يا رّب فواليقين                                  ا
 جد ي               ا سالم *          ّل حنن عبادكوالك    * إن الب                            الد بالدك

                                                           
  .10املصدر نفسه ،  -1
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 1كي ال نض            ام * وكن لنا يا جلي                   ل * بكّل صنع مج ي                        ل
 :الرتكيب البالغي -2

بلغ عنها مبا يليق من إّن أمر املشاعر ال حيتاج فقط إىل من يبلغ عنها لُتفهم وتُعلم، ولكنها حباجة إىل من ي
التعابري والصور حىت تتمكن وتتجسد وتتشخص يف األذهان ويصل املعىن املرجو مبا يليق من مهمة الشعرية أن 
توصله للمتلقي مستغلة كل التظافر الذي حيدث على مستوى البناء البالغي مبتعدة عن كل املظاهر املألوفة 

التجاوز باحثة عما جيعلها ترتقي إىل نظرة خيالية حتاكي فيه الواقع   متحررة من النظرة النحوية اليت ميتنع فيها
 .بعدول وانزياح

الرتكيب البالغي يفي بالغرض إذا ما تعلق األمر باملشاعر واألحاسيس، هي تنوب عنها بشكل يتمظهر مع 
للمتلقي يف شكل الشاعر ابن علي يف موشحته النبوية يف تضافر عجيب بني البيان والبديع أعانه على بروزه 

املوشحة وطريقة بنائه، فالصور البيانية يف النص موّزعة بشكل تفرضه املواضيع اليت حتدد املدحة النبوية، وتلك 
املشاعر اليت بثها للمتلقي يف حّب النيب يف حني جتده خيلق جوا من التالحم مع عنصر بالغي آخر توزع على 

 .مستوى البناء النصي عموديا وأفقيا
نطلق هذا التضافر بني ثنائية الصورة واحملسن ننطلق يف دراسة الرتكيب البالغي للموشحة النبوية، ألن ومن م

الطابع السردي الذي حيكم أركان النص حيتاج من الشاعر أن يتفادى الصورة النمطية خلاصية السرد ويصنع لنفسه 
لصياغة الشعرية بصورة متكاملة تتعاضد فيها  منجزا شعريا انطالقا من سياق نفسي وأجواء روحية تدفعه لتشكيل ا

كل عناصر البناء البالغي حبيث توزعت معانيه بني مجالية الصورة البيانية والصنعة اللفظية، وهي تشكل بذلك 
 .  براعة الصورة الشعرية وتناميها يف املوشحة النبوية من خالل املنجز السردي

د الصورة البيانية إمنا هلا آفاق أخراة هي من تداعيات الشعرية إّن من متطلبات الصورة الشعرية ال يتوقف عن
النصية اليت ترتبط بالصورة الذهنية وبالرمز، وهذا ما تتطلبه مصادر هذا التشكيل البياين املتمثلة يف النص القرآين 

طيات متعددة تشكيل لغوي يكوهنا خيال الفنان من مع»ويف عامل التصوف ويف النص الشعري القدمي، فتتبلور يف 
، وهي مستمدة من احلواس ومن احلالة النفسية؛ ألهنا جزء من التجربة اليت ميّر 2«يقف العامل احملسوس يف مقدمتها

 . هبا املبدع وحتمله على تشكيل البناء الشعري بالطريقة اليت يثري فيها انتباه املتلقي التفاعل معه
وتشكيل اجلمال الفين الذي يعمد إليه الشاعر وكل ما يدركه فالصورة هي التعبري احلسي عن املعىن والفكرة  

؛ فالقضية ليست جمرد إحساس عن طريق احلواس  3«باحلّس فهو الذي تتخيله نفسه ألّن التخييل تابع للحسّ »

                                                           
  .11 املصدر نفسه، -1
، (6)علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري دراسة يف أصوهلا وتطورها، دار األندلس للطباعة والنشر، ط. د -2

  .10م، ص 1101-ه1401
  .10، ص حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي: أبو احلسن حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح -3
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هو أمر نابع من ذات الشاعر يف جتربته الشعرية واملالبسات اليت اختمرت وانصهرت يف متشكلها خمضعا كل ذلك 
  .ه يف صورة تعّّب عن فكرته تتشارك يف إبرازها كل عوامل احلّس املختلفةلتشكيل

فها هي الصورة الشعرية ترتشح وبقوة لتمسك مهمة التبليغ عن تلك املشاعر واألفكار؛ ألهنا معروفة 
 يتصرف بالتعبري عما يتعذر التعبري عنه، وإىل الكشف عّما يتعذر معرفته، هي إذن وسيلة من وسائل الشعرية اليت»

، وهذا ما يؤكد أن الصياغة يف النص األديب ليس 1«املتكلم فيها لنقل رسالته وعقد احلوار واالتصال مع املتلقي
يتوخى البلوغ من التجويد يف »جمرد شكل ترتاءى من خالله صورا بيانية تعّّب عن معىن إمنا األمر متعلق خبلق فين 

ة يف تشكيل فين ميثل شعرية الصورة والتشاكل اللفظي البديع يف عالقة ،ويعّّب عن حقيق2«ذلك إىل الغاية املطلوبة
 .فنية تنّم عن البعد اجلمايل املطلوب من طرف املبدع والقارئ

 فهذا التضافر بني ثنائية البيان والبديع قد يعمل على توسيع مفهوم الصورة ليشمل الشكل الفين ككل؛ ألن
تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر يف سياق بياين   الصورة يف الشعر هي الشكل الفين الذي»

، ولذلك جتد أن الشاعر يستخدم كل 3«خاص ليعّب عن جانب من حوانب التجربة الشعرية الكاملة يف القصيدة
بلة والصور مادة أو وسيلة تعتّب طاقة لغوية تعمل على التشكيل الفين يف التعبري واملتمثلة يف التضاد والتجانس واملقا

واجملاوزة اللغوية واجملاز وغريها، وعليه سنبحث عن مظاهر هذا التضافر يف موشحة ابن علي النبوية حيث الصور 
على أرضية الّنص بينما البديع أساسات اختدت وضعياهتا العمودية واألفقية ليحدث التضام بني األرضية 

 .      واألساسات
 (األرضية) بويةالصورة الشعرية يف املوشحة الن .أ

من الناحية األسلوبية فإن للصورة البيانية أمهية يف إبراز املالمح األسلوبية اخلاصة بأي مبدع كان وتوضح  
كيف حاول أن يّبز شاعرية نصه شكال ومضمونا من خالل اخلطة اليت ترتاءى له يف خلق جو مجايل ممّيز 

اليت تقوم على عالقة »شيئني يُعلمان من طريقة كالمه  ملوضوعه يعمل فيه على التمثيل للعالقات اللغوية بني
، 4«املشاهبة كما هو احلال يف االستعارة والتشبيه أو على عالقة اجملاورة كما هو احلال يف الكناية واجملاز املرسل

رسول  وهذا كله تسخري فين ملا يستحقه املوضوع حىت يّبزه للعلن وحيمل املتلقي على التفاعل معه، فكيف إذا كان
 .هللا 

 :الصورة البيانية وعالقة املشاهبة  -
ولكنها عملت على تقريب معاين  التشبيه يف املوشحة النبوية قليلة هي صور: الصورة التشبيهية. 1

الشاعر يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم السيما إذا ما تعلق األمر حبضرته فإنه البد من انتقاء ما يناسبه  

                                                           
  .156رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاهتا على اخلطاب الشعري، ص .د -1
  .22، 25، ص(د،ت)،(د،ط)لبنان،  -عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت. د: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح -2
  .156رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاهتا على اخلطاب الشعري، ص .د  -3
  . 151ابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاهتا على اخلطاب الشعري، ص ر .د -4
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هات به اليت تقرب الصورة اليت أفردها هللا لنبيه الكرمي عن باقي البشر، ولذلك حيتاج فيه لطرفني كمشّبه من املشب
 .ثانيهما يسخر فنيا إلبراز األول يرى الشاعر يف إجداث عالقة املشاهبة بينهما اشرتاكهما يف أكثر من صفة

تلقي مبدى عظمة الرسول تفردا وقد التمسنا هذا التسخري يف اصطحاب املشبهات به حىت يعلم الشاعر امل
يف اخللق واجلمال واآليات الربانية اليت تعلقت حبياته من خالل تقريب صورة املوصوف بواسطة الصورة الواصفة؛ 
فأتى هبا على ثالثة سياقات أوهلا كان خاص حبالة شوقه يف حّب النيب، والثانية يف مدح النيب والثالثة يف املنجاة 

 .وطلب شفاعة النيب
يف السياق األول معّبة عن احلالة اليت وصل إليها الشاعر متحمال بعده عن ديار ( الغريب)فجاءت لفظة  

، فشبه ...(وأنا الغريب املضىّن : )النيب مؤكدا أنه ال أحد حيس مبا هو فيه من أمل الوجد والصبابة؛ حيث يقول
دون أن يتقامسه معه أحد، فقرب لنا شعوره نفسه بالغريب وهو بعيد عمن يفهمه متحمال شعور أمل البعد لوجده 

، وهنا حىت يصل بنا إىل 1«ملا فيه من اّدعاء أن املشبه هو عني املشبه به»باملشبه به، وقد وظف التشبيه البليغ 
حقيقة احلالة اليت يعانيها، وبرغم ما حيدث له من وضع يطول فيه الشرح اكتفى بكلمة واحدة متثلت يف املشبه به 

 .اة حىت يعّّب إجيازا للمتلقي عن حالهوحذف األد
والوضع نفسه يف السياق الثالث حني كان يعّب الشاعر عن تقصريه وكثرة ذنوبه ورجائه يف التخلص منها؛ 
حيث استشفع بالنيب وهو املنقذ يوم احلساب، وليقرب له هاته الصورة اليت حبا هللا هبا رسوله بأنه اهل للعطاء 

؛ فيحذف األداة ال ليّدعي القارئ أن الرسول حبر يف العطاء واملكانة وحسب إمنا (النداوأنت حبر )والكرم فيقول
 .هو فعال هو حبر حبيث جيوز فيه التشبيه املقلوب حبيث يصبح البحر من يشبه بالرسول يف احللم واالستشفاع

احلماية من الضرر  اليت جاء هبا مشّبها به ليعّّب عن  الذي له دور( احلصن)وهذا ما ينطبق على كلمة  
، فاألمر ال يتوقف عند االّدعاء أن املشبه هو عني (وأنت حصن الّنجا)والنجاة من العقاب واحلساب؛ حيث قال 

املشّبه به، وإمنا هي حقيقة أخروية أرادها هللا لنبييه وهو يستشفع هلم على األخطاء والزالت ليمروا بسالم إىل 
ّي يوم احلساب، وهلذا جتد أن أمهية التشبيه تكمن يف التسهيل على اجلنان، تؤكد أّن الرسول فعال هو ح صن ُمنجِّ

فتستطيع »الذكرة يف اطار توسيع املعارف أن ختتزن عندها كل ما يتعلق باملشّبه مبا يغين عن طريق االختصار 
 .  تنوب عنه كلمة واحدة قفط توجز املعاين 2«بفضل القليل منها استحضار الكثري

 :    ةيستعار االالصورة  .2
ويظهر الدور األساسي يف السياق الثاين اخلاص باإلشادة بالنيب وتعظيم شأنه، وذلك حني نقف عند 
املوضوع الرئيس من املدائح النبوية يف ذكر صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم اخلِّلقية واخلُلقية من خالل سريته 

مع تلك الصفات اليت انفرد هبا؛ ويف هذا املقام البياين ال حيث يأيت دور البيان يف تقريب صورة التفرد النبوي 

                                                           
  . 26عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص. د -1
  .146، ص 1101، (د،ط)حممد اهلادي الطربلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات، منشورات اجلامعة التونسية، . د -2
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يتعلق األمر بعالقة مشاهبة حيضر فيها طرفا التشبيه، إمنا حيذف أحدمها على سبيل االستعارة داللة إعارة صفة 
 .   الشيء لشيء آخر ليس جملرد نقل اللفظ من أصله اللغوي إىل غريه، وإمنا بنّية اخلرق وجتاوز معيارية اللغة

فرغم ما يشوب العالقة من املشاهبة يف إعمال الطرفني إال أهنما يتناوبان يف الظهور واحلذف، فال يشرتكان 
والعكس صحيح؛ حيث يتعني يف احلالة األوىل ( املشبه به)حذف الثاين ( املشّبه) يف احلالني؛ فإذا ظهر األول

ور االستعارة التصرحيية، وقد أكثر الشاعر منها يف موشحته وجود االستعارة املكنية أّما احلالة الثانية فيتعني ظه
 .النبوية وهو يسّخر ما يراه مناسب ليقرب به صورة التفرد النبوي وتلك العظمة ؛ فجاءت صور استعارية كثريات

هاته الصور اليت تكّونت من خالل انتقاءات الشاعر لألشياء اليت تثبت صفة التفرد والعظمة النبوية، 
أن نوزعها حسب السياقات الثالث يف جدول اتباعا مع حتليل كل ماجاء يف كل سياق حسب  وسنحاول

 .مقتضياته واستعارة األشياء يف موضعها املناسب
 :االستعارة واحلّب احملمدي

 الداللة نوعها االستعارة البيت سياق املوشحة

دي
حملم

ّب ا
احل

 

 ابرد بذاك الوصال حّر الغرام 2.ش

.إ
كنية

م
 

ام نار تشّب تنطفئ بوصال حّر الغر 
 ديار احلبيب

 ابتعدت الديار عن الشاعر نأت الّديار  4.ش
 يف وجده بالبل تئن هيجانا  هاجت بالبل وجدي 5.ش
يقوم احلمام بتوصيل السالم ويرعى  يا محام تودي سالم وارع الذمام 5.ش

 العهد
لّصب والليايل داللة املنام والّدمع وا املنام يف شرود والّدمع جيود 0.ش

على حالة الشاعر وهو يشكو 
 الّسهاد 

 ليس حيييه وصل   -الصّب يسلو  12.ش
 غابت ليايل الوصال 13.ش

 يبني اجلدول االستعارة يف احلّب احملمدي
ه من خالل اجلدول يظهر استعارة الشاعر ألشياء تعّب عن أمل بعده وشدة أشواقه يف حّبه للنيب وحنينه لديار 

على سبيل االستعارة املكنية حني يعّّب عن حاله هباته األشياء كمشبهات تقوم مقام االنسان، وحىت ال يشّبه هبا  
احتاج  »الشاعر قّرب مدى معاناته هباته األشياء كمشّبه حبيث حيذف املشبه به ويرمز له بقرائن لتدل عليه لذا 

، وهذا ما جيعلها تتعمق يف معاين 1«كشف عن أوجه املنافرةالوصف منها إىل جهد إضايف يف العملية الذهنية لل
الصورة وهي تتجاوز املعيار والصورة احلقيقية لألشياء فتدخل يف سياق وحقل احلرقة وشدة األمل والبعد ومدى 

 إخل   ...الشوق،  فبدى الغرام نارا والديار تقوم بفعل االبتعاد والبالبل يف الوجد تبكي
                                                           

  .121عري، ص رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاهتا على اخلطاب الش.د -1
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 :النبويواملديح االستعارة 
 الداللة نوعها االستعارة البيت سياق املوشحة

وي
النب

ح 
مدي

الــــ
 

 طابت به أرض رامة 9.ش

.إ
ـــــــة

ـــــــــــ
ـــــــــــ

يـــــــــ
مكن

 

بقدوم النيّب حممد صلى هللا عليه 
وسلم ابتهجت احلياة والكون ازداد 
نظرة واستنطقت عناصر الطبيعية 

ية فيه وحتركت من الكائنات احل
 .   بشرى، وحىت الزمان واملكان

 فيه قد الح نور أبدى سناه  12.ش
 فيه الزمان تبسم 22.ش
أما ترى الروض أبدى للزهر  24.ش

 مسكا وندا من الكمام
 عّم مينه -مبولد راق حسنه 25.ش
اجملد فيه  -الدهر فيه ابتسم 25.ش

 ارتسم  
 قد أظهر الكون بشرا 39.ش
من نوره كل غرة زادت على  32.ش

 الشمس نضرة
 الورد يكسو الغصون 30.ش
 بدر الدجون جيلي الظالم 30.ش
البدر حيث أشار أطاعه  43.ش

 واستدار
 يكسو الليايل نورا 79.ش

 جدول يبني االستعارة يف املديح النبوي
ياء املستعارة حىت تبدي ما أبدته يف واقع احلال وأما ما خيص  املديح النبوي فالناظر لتسخري الشاعر لألش

مع قدوم سيد املرسلني؛ فإن كل ما هو يف الكون ابتهج وحلت األنوار بعد ما كان مندمسا من الظالم، فجاء 
النيب مبشرا حبياة السعادة، وكان له كل شيء طائع خاضع؛ حيث نابت كل هاته العالمات على ما يوضحه 

خفاء لفظ املستعار وحلول بعض مالئماته حمّله مما »تقوم به من أفعاله ومرجع ذلك إىل  اإلنسان ويفصح عنه مبا
وذلك على سبيل  1«يفرض على املتقّبل ختطي مرحلة إضافية يف العملية الذهنية اليت يكتشف إثرها حقيقة الصورة

 .االستعارة املكنية؛ حبيث نطقت األشياء وحتركت للتجسيد والتمكني والتشخيص
رض بقدوم النيب تطيب والنور يلوح والزمان مبا يف معناه الدهر يتبسم والروض يبدي للزهر ندى فاأل

ومسكا، والورد يكسو الغصون، والشمس تزيد إشراقا ونضرة والبدر جيلي الظالم وحيث أشار له الرسول صلى هللا 
                                                           

  .122حممد اهلادي الطرابلسي، ص. د -1
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لشاعر يستنطق الطبيعة وفعال قد نطقت عليه وسلم يطيعه ويستدير، والكون مستبشرابه وهو يكسو الّليايل نورا؛ فا
 . فرحا باحلبيب وجيعلها تتحرك وتتشخص ليقرب للمتلقي مظاهر الّتفرد الربّاين لشخصه

 الصورة البيانية وعالقة اجملاورة -
 :ية والكنايةاجملاز الصورة  .1

ملقيمني للصورة البيانية أين تتجاوز العالقة بني العنصرين ا ما ميثل عالقة اجملاورة اجملاز املرسل والكناية
املشاهبة إىل عالقات حتكم من خالل جتاور لفظني حيدث هبما التعبري عن لفظ بلفظ آخر يرتبطان يف معىن ويراد 

من قبل املتكلم مع جواز إيراده ( املعىن اخلفي)من قبل املتكلم ويقتضيه الّسياق أو يؤتى بلفظ أريد به الزم معناه
وكال الوجهني يوظفان للداللة على معىن بشكل وأنواع مرتبطة حبسب طبيعة  (  الظاهراملعىن)للمعىن احلقيقي أي 

 .كل صورة منهما العالقة بني عنصريهما املقيما للمعىن املراد
فاجملاز املرسل له تنوعاته وعالقاته الكثرية حسب املعىن الذي يربط بني عنصريه من جزئية تقوم مقام الكل 

ملسببية وغريها من العالقات، الشاعر يف موشحته يوظف اجلزئية معّّبا بوسطتها عن الكل، والعكس والسببية مقام ا
وهلا داللة الشاعر وحريته ألن القلب هنا دال يعّّب عن مدلوله يف الشاعر ليبني حاله ( القلب هام)وهذا يف قوله 

 .له حتياتهبعد أنه ضل طريقه إليهم ديار احلبيب املصطفى ولذلك يوصي احلمام أن توصل 
و املدلول جاء يعّّب ( املزار)ويف موضع آخر جاءت فيه العالقة بني لفظني عالقة كلية فيه الدال يف كلمة 

، وهو يقصد أن يعرّج بأهلها ويطفئ حّر غرامه بوصاهلم وإرسال رسائله (عرّج بذاك املزار)عن األهل، فيقول 
 .يراد هبا اجلزء، وبالتايل هي عالقة كلية ..وحتياته وحّبه وأشواقه

أما عن الكناية فما مييز لفظيها أن الدال حجة ودليل وبرهان عن املدلول وهنا تكمن بالغتها أهنا وسيلة 
من وسائل اإلقناع والتأثري السيما وأن الشاعر بشكل أو بآخر حياول أن يقرب للمتلقي ما يعيشه من وجد 

أليس اللفظ هنا ( ويف الفؤاد مجار)مقة، فحني يقولحممدي و جيعله يستشعر ذلك يف أسلوب دقيق وأفكار مع
، باإلضافة إىل التعبري عن عزوف الشاعر عن (املدلول)دال على شدة حرقته كشاهد على حالته ( اجلمار)

؛ فالفعل دع (دع وصف هند وليلى)املقدمات الغزلية والطللية إىل املقدمات احملمدية اليت تدل على حّبه له فيقول
ن مدلوله وهو صفة العزوف وهو يعلم عن مقدمة جديدة يف حضرة النيب تعتّب من السمات الفنية  يعّب ع( دال)

 .   للمدائح النبوية
 (:األساسات واألعمدة)الصورة البديعية اجلناسية . 2

بشكل ملفت لالنتباه يقف الباحث شاخصا متأمال يف اهلندسة اليت سطرت لبناء املوشحة النبوية، وهو 
هذا الصنيع الفين احملكم بنيانه املتناسقة أركانه، ينازعه فضوله العلمي عن البحث يف الكيفية اليت مت يستفسر عن 

هبا هذا التناسق، وقد ذكرنا سابقا أن هناك تظافرا حمكما بني العناصر الفنية اليت تتجسد يف ظواهر أسلوبية هو 
 .السّر وراء هذا الصرح املوشحي اجلمايل
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ظاهر هذا التضافر الذي بىن الصرح املوشحي ما كان على مستوى البالغة يف تلك وما يبدو أنه من م
املعاين اليت بسط هلا البيان ثوبا على أرضية املوشحة مدعما متاسكه بأعمدة من البديع تعّب أساسات هذا الصرح، 

للبالغة من مجال الصورة ومل يسهم هذا التضافر يف البناء والتشييد فحسب إمنا كانت له لطائف فنية تضفي له ما 
وزخرف اللفظ؛ حيث متثلت األرضية يف البيان واألعمدة يف البديع يف ثنائية بالغية بديعة رأينا أوهلا مع البيان 

 .سابقا وسنراها مع البديع ثاين الثنائية احملدثة لزخرف بديع واضح يف املوشحة النبوية
به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقها على  علم يعرف»:يقول صاحب اإليضاح القزويين أن البديع

، وتتمثل هاته الوجوه يف ضربني؛ أوهلما يرجع للمعىن متمثال احملسنات املعنوية    1«مقتضى احلال ووضوح الداللة
، (اجلناس والسجع)، أما الضرب الثاين فرتكيزه يكون على اللفظ ويتمثل يف احملسنات اللفظية (املطابقة واملقابلة)
سنركز على ظاهرة التجنيس اليت أسهمت يف متايز الشكل ويف استقطاهبا للقارئ من أول وهالت اإللتقاء و 

باملوشحة النبوية ال سيما ما يرتبط بأمر الشكل فإهنا على املستوى األفقي والعمودي تتحسس طريقة توزعها 
قاعيا بديعا، وقد استخرجنا هاته الظاهرة املتناسقة وتوزّع الصورة يف النص بشكل يدعو لالنسجام وخلق تناغما إي

 .  اللفظية يف اجلدول أدناه
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 احتدام -احرتام-احتشام
 اغتمام -التمام-اهتمام النجا -التجا
 منام -مقام جليل -مجيل
 كرامة-رامة 

 ناقص
 (زيادة احلروف)

 األول
 ي ضام -ي شام

 اخرتام -احرتام حال -حتّلى
 اهتضام -اهتمام الوسط نفساء -نساء

                                                           
،  6002-ه1460، (6)عبد احلميد اهلنداوي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،ط. د: اخلطيب القزويين، اإليضاح، يف علوم البالغة، تح -1
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 املوشحة النبويةجدول يبني توظيف اجلناس يف 
ومن خالل اجلدول يتبني مدى التنوع يف توظيف احملسن اللفظي املتمثل يف اجلناس، ويبدو أن الشاعر كان 
حريصا يف انتقاء الكلمات املناسبات للتشكيل اجلمايل اجلناسي السيما يف توزيعه من الناحية عموديا وأفقيا، وقد 

اهرة اللفظية، وهو اجلناس الناقص الذي ختتلف فيه الكلمات يف عدد أكثر من استعمال النوع الثاين من هاته الظ
حروفها وأنواعها وهيئتها وترتيبها، ومن منطلق هذا االختالف تتشكل صور متعددات من صور اجلناس اليت متنح 

 .الشاعر فرص التنوع يف النص دون ان يبقى على صورة واحدة تتكرر
بري يف التوزيع املتسق بني الكلمات املتجانسة يف أشطر املوشحة وبالتايل فإن هلذا االختالف دوره الك

إهنا هي اليت مضت وأمنا أتى هبا للتأكيد حىت إذا ...ووجه  حسنه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة»
متكن آخرها يف نفسك ووعاه مسعك انصرف عنك ذلك التوهم، ويف هذا حصول الفائدة بعد أن خياطلك 

أن الصورة أشبه بالعقد الذي تتضام فيه األحجار الكرمية على اختالف أشكاهلا وألواهنا بشكل ، وك1«اليأس
 .متناسق، واالختالف يعطي مصوغ االتساق واالنسجام

فنالحظ أنه على املستوى األفقي من بداية النص إىل هنايته قد توزعت فيه الكلمات اجلناسية بني   
العمودي فقد استوطنت كلماته اجلناسية يف اجلزء الثالت من أشطر املوشحة الشطرين األولني أما على املستوى 

مشكلة بذلك تقاطعا أسهم يف التالحم بني الصورة اليت عّمت أرجاء املوشحة ويف كل زواياه، وهو األمر الذي 
 .جسد التظافر بينهما والتآزر البالغي، وسنبينه يف خمطط توضيحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .165عبد احلميد اهلنداوي، ص . د: اخلطيب القزويين، اإليضاح، يف علوم البالغة، تح  -1
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 :يقاعيالرتكيب اإل -3
وملّا كانت املوسيقى جنبا إىل جنب مع القصيدة العربية مذ مالمح بداياهتا األوىل، فإّن هذا يدل على 
عالقة الرتابط العميقة الذي يستدعيها وضع التناسب والتناسق بينهما لتظهر صورة االنسجام منبثقة طافقة حىت 

نغمي، ويف البدايات لطاملا عنيت الصيغة املوسيقية تستصيغها اآلذان وترتاح لتناسقها اإليقاعي وتواترها ال
بالتشكيل اإليقاعي للقصيدة حني تدفع بالداللة للمتلقي بلغة الشعرية اليت تعمد الصورة فيها للتقدمي احلّسي  

، وهذا ما تنماز به مقصيديتها 1«جتمع بني متعة الداللة أو الفهم وطرب الصوت أو نشوة الّسماع»حيث؛ 
ليت جتتمع ألجلها كّل عناصر التجربة الشعرية اليت حتدث متازجا فنيا له قولته اجلمالية بني املبدع والقارئ التبليغية ا

 .فيها
لقد أدرك الشعراء أمهية املوسيقى يف البناء الشعري ورأوا باإلمجاع أّن متظهراهتا املتمثلة يف الوزن والقافية متيز 

فيه كالما منظوما تتجسد فيه مسايرة اإليقاع للداللة واملعىن حىت يتبلور  النص الشعري عن النثر، ومنه يصري املعىن
، وهاته هي العناصر متتزج مع بعضها 2«إنه موزون مقفى يدل على معىن »يف شكل مّتسق يف الشكل واملضمون؛ 

ع يطرب وللشعر املوزون إيقا »:البعض مشكلة شحرا حسنا تتقبله الذائقة، وابن طباطبا يشيد بذلك حني قوله
، واملوسيقى تسهم يف التضافر الرتكييب الذي يقيم 3«الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه

 .الفهم ويبلغ جادة طريقه يف نفس املتلقي
وحني نقف على شأن املوسيقى عند ابن علي يف موشحته النبوية، فإننا سنطرق باب املوشحات وعالقتها 

يلنا ذلك على مدى األمهية اليت رآها النقاد يف هذا اجلانب األساسي لفن التوشيح والصورة باملوسيقى، وسيح
اإليقاعية اليت متّيز هبا انطالقا من الظروف اليت أوجدته وأسهمت يف نشأته، فالّبغم من والء شعرائها ألشعار 

ألجلها من مدح ورثاء وغزل وهجاء إال سابقيهم يف املواضيع اليت تطرّقوا إليها واألغراض الشعرية اليت أعملوها 
 . أهنم استطرفوه ليسر طرق نظمه يف ذلك التنوع اإليقاعي الذي استحسنوه واترتاحت له أنفسهم

وإذا كانت القصيدة العربية قد عهدت من الوزن والقافية ذلك التضافر الذي حيدث بعد ذلك نغما 
حمافظة على ذلك التساوق ولكن حتت ظرف ما كان حييط متساوقا على كامل بنائها الفين، فإن املوشحات ظلت 

أطوع وأيسر ال تقيد موسيقى امللحن ونغماته، »هبا من الغناء والتلحني يف البيئة األندلسية؛ فبهما تكون املوشحات
ددا ، وهذا ما يتطلب سرعة يف اإليقاع وتنوعا يف األوزان والقوايف وتع4«بل ينتقل يف أجزائها من نغم إىل نغم آخر

 .يف النغم

                                                           
  . 421حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص. د -1
  .24قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -2
  .61عباس عبد الستار، ص : حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح -3
 .660إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص. د -4



 دراسة أسلوبية للمعارضة النبوية                                                  الرابع     لـالفص
 

 
311 

وهذا ما استقرت عليه املوشحات وما عرفته من تطورات يف نظام التقفية والتشطري والتنوع يف شكلها رغم  
حمافظتها على الروح العام الذي ساد األوزان العربية القدمية، فقد أبدت جديدا على املستوى البناء الشكلي؛ 

ذا لرغبة الشعراء يف التجديد والتنويع، وحبلول القرن القرن حيث ظهرت األنواع املختلفة من صور املوشحات، وه
السادس اهلجري استقر نظام املوشحات الذي عرفت به وبأنواع متعددات وأشكال، وقد تطرق ابن سنان امللك 

 .إىل هاته األشكال يف اطار النظام الذي عرفه بناؤه" دار الطراز يف عمل املوشحات"يف كتابه 
لنظر يف موشحة ابن علي النبوية شكل نظم أبياهتا وانتظامها على نظام ثالثي األشطر، إن أول ما يلفت او 

ولقد نظم قصيدته النبوية موظفا غرض املدح النبوي مرحبا بفكرة التنوع املوسيقي الذي عرفته املوشحات، على 
فقط على الشعر العمودي  أساس أنه استصاغ ذلك يف موشحة املاجناليت، مبينا أن املديح النبوي مل يقتصر نظمه

وفق النظام املوسيقي اخلليلي، إمنا كان للموشحات حضورها يف إعمال الغرض الشعري النبوي وفق نظامها 
املوسيقي املتنوع الذي ينماز خبصائص إيقاعية سنأيت على ذكرها يف دراستنا لرتكيب اإليقاعي يف املوشحة النبوية 

 .البن علي
الفين واملوسيقي الذي عرفت به املوشحات يف زمنها األندلسي، ومدى احلاجة  والكل يعلم مدى التنوع   

يف التطور الذي استدعته ظروف البيئة تعبريا عن انفعاالت النفس واحلالة الوجدانية اليت كان يعيشها الشاعر 
ص به الذي األندلسي يف خضم جو الطرب والغناء ومجال الطبيعة هناك، وقد كان هلذا نظامه املوسيقي اخلا

استغله الكثري من الشعراء لصاحل حاالهتم النفسية اليت كان حييوهنا يف جتربتهم الشعرية مع مواضيعهم السيما إذا  
 .كان األمر متعلقا باملديح النبوي، فإنه حيتاج إىل مثل هذا التنوع، ونوضح ذلك مع ابن علي يف موشحته النبوية

كالم منظوم على وزن خمصوص، وهو يتألف »ها النصي أهنا ولذلك كانت تعرف املوشحات يف شكل بنائ
يف األكثر من ستة أقفال ومخسة أبيات، ويقال له التام، ويف األقل من مخسة أقفال ومخسة أبيات ويقال له األقرع، 

هتماما ، ويعتّب ابن سنان امللك من الذين أولوا ا1«فالتام ما ابتدئ فيه باألقفال واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات
خاصا بفن املوشحات، مفردا له كتابا يناقش فيه كل  اخلصائص والّسمات املوسيقية اليت متيزه، معتّبا أن له وزنا 

 . خمصوصا يتمايز به عن القصيدة العمودية
ويف معرض حديثه عن مفهوم وشروط بناء املوشحات ذكر األشكال اليت ميكن أن يأيت هبا املوشح، وهو 

أقفال ومخسة أبيات يف املوشح ليتم بناؤه، وذلك من خالل شكل منطي مقنن يتشكل من يشرتط وجود ستة 
، [اخلرجة-الغصن-البيت-القفل-الدور-السمط-املطلع]أقسام  تعّد من مكّونات أي منوذج للموشحات، وهي 

 .وهي مكونات من شأهنا أن تعّّب على ذلك الشكل املستحدث للنص الشعري العريب
يقدم عناصر متناسقة وفق ترتيب هندسي حمكم متأسس على »دسي املتكرر يف املوشح فهذا الرسم اهلن

، فبني قفل وقفل تنتظم األمساط يف توازي عمودي،  2«التوازن والتقابل يف متيز عن توازي وتقابل الشكل النموذجي
                                                           

  .  65م، ص1141 -ه1120، دمشق، (د،ط)جودت الركايب، : املوشحات، تح ابن سنان امللك، دار الطراز يف عمل -1
  .151حممد املاكري، الشكل واخلطاب، ص.د -2
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مييز هذا اجلنس كما تتقابل األغصان مشكلة األبيات، فنسمي القفل األول مطلعا واألخري خرجة، وهذا ما 
أبيات ختتلف قوافيها : التنويع املنتظم بني عنصرين»الشعري الذي ما مسي موشحا إال لذلك الشكل الذي حيكمه 

، وهذا أساس بنائها الذي يظهر يف شكل هندسي لألبيات جيعل املتلقي يتأمل هذا 1«وأخرى متفقة القافية 
؛ ألنه يأخذ كل معاين االنتظام والتزيني 2«ة يف تسمية املوشحهذا التناسق البصري حييل على االستعار »التنسيق و

 . والرتصيع املتسق واملنسجم
ويف حديث ابن سنان امللك على األشكال والصور اليت ميكن أن تأيت هبا املوشحات ما جيعلنا نطمئن 

رات عنده ملثل هذا النوع لشكل املوشحة النبوية للشاعر ابن علي ، فقد استغربنا تركيبتها الشكلية ولكن هناك إشا
وأقل ما يرتكب القفل من جزئني فصاعدا إىل مثانية »:الذي جاءت به موشحتنا النبوية، ويف هذا يفصل قائال

البيت البد أن »، أما عن األبيات فريى أن 3«...أجزاء، وقد يوجد يف النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء 
ت وأقل ما يكون البيت ثالثة أجزاء، وقد يكون يف النادر من جزئني وقد يكون يرتدد يف التام ويف األقرع مخس مرا

، ويفضل يف أن 4«...من ثالثة أجزاء ونصف وهذا ال يكون إال فيما أجزاؤه مركبة وأكثر ما يكون مخسة أجزاء
 .ثالث فقر أو أربعةاجلزء من القفل ال يأيت إال مفردا، أما يف البيت فيكون مفردا أو مركبا يتكون من فقرتني أو 

ويعطي لكل شكل منوذجا للتوضيح، وسنورد هنا ما يشبه املوشحة النبوية ملا هو مركب من ثالثة أجزاء  
؛ ألن تركيب أشطره يشبه ما ورد يف املوشحة النبوية "دار الطراز يف عمل املوشحات"ملوشحة مل يذكر قائلها يف 

 :البن علي، وهي
 5فيا خ                     ذين * لنّ                           وارأزرّة ا *  حّلت ي د األمطار

فعلى هذا النظام التوشحي ذي الثالث أشطر تشكلت موشحة ابن علي النبوية، وهو ميدح الرسول صلى 
اليت هللا عليه وسلم يف واحد ومثانني قسما لألشطر الثالث، وطبعا هناك تأثر كبري باملوشحة النبوية للماجناليت 

بدورها امنازت هباته الرتكيبة اليت تتوزع فيها تفعيلة حبر البسيط، وميكن أن يطلق على هذا الّنوع من املوشحات 
موسيقى "باملشطّر أو املثلثات، وهذا ما رآه الدكتور إلبراهيم أنيس يف معرض حديثه عن تنوع القوايف يف كتابه 

 .6"الشعر
للنص املعاَرض متمثال (  هاح الغرام)ض وهو املوشحة النبوية البن عليفنتبني بذلك  حماكاة النص املعارِّ   

، يف الوزن وتنوع التقفية وهذا من األساسيات اليت هبا ترتكز عليها (نلت املرام)يف املوشحة النبوية للماجناليت 
ناصر اليت حيكم فيها املعارضات الشعرية، وإن كل املفاهيم اليت تطرق إليها النقاد والدارسون يشريون أّن من الع

                                                           
 .62م، ص1112-ه1412، (6)عبد احلميد شيحة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط. د: سترين، املوشح الندلسي، تر، تح.صمويل م  -1
  .151املرجع نفسه، ص  -2
  .62، دار الطراز يف عمل املوشحات، صابن سنان امللك -3
  .62املصدر نفسه، ص-4
  .15ابن سنان امللك، دار الطراز يف عمل املوشحات، ص  -5
 .600 -620إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص. د -6



 دراسة أسلوبية للمعارضة النبوية                                                  الرابع     لـالفص
 

 
321 

معاضة النص لنص آخر الوزن والتقفية، وما يالحظ أّن ابن علي متأثر هبا أمّيا تأثر باملاجناليت حىت يف طريقة توزيع 
 .التفعيلة ويف الزحافات والعلل

 وعليه فإّن واقع العملية اإلبداعية الشعرية ملوشحة ابن علي من جهة األمهية املوسيقية للمبدع على النص
وعلى مستوى التلقي تدفعنا للبحث يف عمق إعماهلا مع الشاعر ابن علي يف نصه املعارِّض قصد مالمسة 

مقارنة بالنص املعاَرض، وما كانت رؤيته  اخلصوصية اليت ميكن أن تنم عن جتربته الشعرية اخلاصة يف مدح النيب
تنوع املوسيقي يف عملية التشكيل الشعري اإليقاعية رغم منطلقاته اإلعجابية بالنص األول، فنبحث يف دور ال

 .وبيان القيمة اجلمالية اليت ختّصه على املستوى اخلارجي والداخلي ملوسيقاها
 :الشعريالوزن . أ

لعل ما يّبر انتقاء الشاعر للوزن تلك املشاعر اليت تنوعت ما بني حرقة االشتياق وآالم البعد وبني اإلشادة 
 كذلك عاطفة الندم والتقصري، وكونه يعّب عن املديح النبوي بنظام التوشيح، فذاك والتبجيل للمقام احملمدي وبني

أمر حيتاج إىل التوقف عند حبر املوشحة والتغريات اليت اعرتت تفعيالته مع الدالالت اليت حيمله كل تغرّي ألن ما 
مدى استيعاب الوزن لتلك  يتعلق باملديح النبوي فهو تعبري عن العواطف الدينية الصادقة مفصحة عن ذلك يف

 .العواطف
حبر البسيط هو ما جاءت تفعيالته لتستوعب مشاعر ابن علي يف املديح النبوي، وهو من البحور الراقية 
اليت تستعمل ملثل هاته املقامات وَتسع كّل ما من شأنه أن يقال؛ حبيث يبسط تفاعيله بشكل ترتييب متناوب، 

ألنه انبسط عن مدى الطويل واملديد؛ فجاء وسطه فعِّلن وآخره  »ميتهولذلك كان عند أهل العروض سبب تس
، وقيل النبساط احلركات يف عروضه ...وقيل مسي بسيطا النبساط األسباب يف أوائل أجزائه السباعية... فعِّلن

 :، وهذا ما يتوضح يف مفتاحه1«وضربه، وهو مبين من مثانية أجزاء 
 ستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلنم** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   

وللتوضيح أكثر البد من أّن نورد منوذجا نتبني فيه توظيف الشاعر لتفعيالت حبر البسيط يف املوشحة النبوية 
 :البن علي، وذلك يف قوله
 حيث الكرام** عرّج بذاك املزار**  باهلل طاوي القفار

/1///1/1//11 / **1/1//1/1//11 / **1/1//11 
 مستفعالن**   فاع        الن /مستفعلن**          النفاع  /مفتعلن

مستفعلن )وما يالحظ أن تفعيالته تتشكل من تكرار وحدة موسيقية مزدوجة مشكلة من تفعيلتني  
عروضان فاقا  »، ولذلك جتد حازم القرطاجين يشيد به يف حديثه مع حبر الطويل؛ حيث يقول أهنما(فاعلن

؛ فالوحدة الوسيقية فيه تتكرر على أربعة أو مقاطع 2«كثرة التناسب وحسن الوضعاألعاريض يف الشرف واحلسن و 
                                                           

  .155م، ص1114-ه1415، (1)احلساين حسن عبد هللا، مكتبة اجلاحني بالقاهرة، ط: الدماميين، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تح -1
  .601حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  -2
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مستفعلن / مستفعلن فاعلن/ مستفعلن فاعلن: موسيقية ومرتكبة ومتناسبة ومتعاقبة ومتقابلة، وهي على التوايل
 .  مستفعلن فاعلن/ فاعلن

خمتلفتني يف تفعيالت حبر البسيط،  ويتطرق حازم لنقطة التناسب الذي حيدثه ذلك التعاقب بني تفعلتني
وأوزان الشعر منها متناسب تام التناسب مرتكب التناسب متقابله متضاعفة، وذلك كالطويل والبسيط، »فيقول 

، وهذا ما 1«فإّن متام التناسب فيها مقابلة اجلزء مبماثله وتضاعف التناسب هو كون األجزاء اليت هلا مقابالت أربعة
 :ا مرتددا على مستوى الشطرينحيدث تناغما تعاقبي

 [فاعلن -مستفعلن] [فاعلن -مستفعلن] [فاعلن -مستفعلن: ]الشطر األول 
 [ فاعلن -مستفعلن] [فاعلن -مستفعلن] [فاعلن -مستفعلن] :الشطر الثاين

ة فالتناسب يف هاته الوحدة املوسيقية املرتددة لبجر البسيط ينشأ انطالق من نقطتني أوهلما أن هناك ثنائي
، والثانية تتمثل 2«وتركب التناسب هو كون ذلك يف جزئني متنوعني» (فاعلن)و( مستفعلن)مركبة من تفعلتني مها 

وتقابل التناسب هو كون كّل »يف التقابل الذي حيدث على مستوى الرتاكيب الثنائية فتّبز ما يسمى بالتقابالت 
 .ذلك يف البحور املركبة متعاقبة التفعيلة ، وحيدث3«جزء موضوعا من مقابله يف املرتبة اليت توازيه

، (مستفعلن وفاعلن)، وتركيبة تفعليت البسيط (فعولن ومفاعيلن)وهذا يف مثل تركيبة تفعليت الطويل 
؛ فإن كان الواحد يف صدر الشطر األول كان اآلخر يف 4«واألعاريض اليت هبذه الصفة هي الكاملة الفاضلة»

وكلما نقص عروضا شرط من هذه »يا كان مقابله ثانيا، وإن كان ثالثا فثالث،صدر الشطر الثاين وإن كان ثان
، فما نقص يقابله نقصان وما 5«الشروط أو أكثر كان يف الرتبة من مقاربة الكالم أو مباعدته بقدر ما نقص منه

 .بقي يقابله ذلك وهكذا
 موشحة ابن علي النبوية، وهي هذا التوضيح من القرطاجين يفيدنا يف حتليلنا لتفعيالت حبر البسيط يف

موزعة بنظام التوشيح ذي ثالثة أشطر، ومن خالل املعاجلة العروضية اليت أجريناها على أشطر املوشحة النبوية، 
 : 6يف الشطر الثالث( املشطور)يتبني توظيف الشاعر ملنهوك البسيط

 مستفعلن** مستفعلن فاعلن** مستفعلن فاعلن
سارت املوشحة من البداية إىل النهايه يف واحد ومثانني تركيبة ثالثية األشطر، وعلى هذا النظام العروضي 

وحني نتحدث عن منهوك البسيط فإننا سنتعامل مع تفعيالت احلشو دون تفاعيل العروض والضرب، ولذلك 

                                                           
  .651املصدر نفسه، ص  -1
 .651 املصدر نفسه، ص  -2
 .651حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص   -3
  .651حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  -4
  .620ص ، املصدر نفسه،  -5
، أن موشحة ابن علي من حبر اجملتث، 25يف صفحة ( إيقاعه الداخلي ووظيفته)الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر"يرى الدكتور خمتار حّبار يف كتابه -6

 .وهذا ما يتناسب مع منهوك البسيط أو مشطور البسيط
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تركيزنا  ، ولذلك سيكون2، كما رأى األستاذ عبد احلميد الراضي يف كتابه شرح اخلليل1فهناك من يلحقه باجملتث
اليت ترددت يف ( مستفعلن فاعلن)على تركيبة ثنائية تقابلية على مستوى الشطرين األوليني بني تفعيليت احلشو 

، (مستفعلن)الشطرين األول والثاين الطويلني مث خيتتم بتفعيلة أحادية على مستوى الشطر الثالث القصري، وهي 
 //(1= تد جمموعو )وهي تفعيالت سباعية ومخاسية منتهية باألوتاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال تلتزم هذه الصورة يف أبيات القصيدة »يف حبر البسيط ( فاعلن)و( مستفعلن)وما يالحظ أن تفعيلة 
تصري يف بعض األحيان ( فاعلن)كما نرى ( ُمَتفعلن)يف بعض األحيان تصري ( مستفعلن)الواحدة، بل نرى 

يدعو بالضرورة تغريها أن تلتزم به يف كّل األبيات حىت على ، وهذا طبعا مع تفعيالت احلشو فإنه ال 3«( فعِّلن)
مستوى البيت الواحد منها، أما بالنسبة آلخر التفعيلة سواء يف الضرب أو العروض إذا ما حلقها تغيري فإنه يلتزم يف 

 .باقي أبيات القصيدة
حث التغريات اليت ستطرأ ومبا أن تركيزنا سيكون على ما يف احلشو من تفعيالت لبحر البسيط فإننا سنتبا

على هاته التفعلتني، وإذا ما جئنا على كامل القصيدة تقطيعا لنرى أن الشاعر مل يلتزم صورة واحدة يف حشو 
 .، وسنوضحها يف اجلدول(فاعلن)وب ( مستفعلن)األشطر، وهناك تغريات من زحافات وعلل حلقت ب    

 :ة النبويةالزحافات والعلل والتشكيل املوسيقي يف املوشح. ب
إن التغرّيات اليت تطرأ على تفعيالت حبور القصائد وتلحق هبا بشىت صورها وأشكاهلا حذفا أو زيادة        

أو تسكينا، ماهي إال بديال يعَمد إليه الشاعر ليبعد نظمه عن مطّبات الكسور العروضية حني اليتناسب 
يتوسل هبا الشاعر »لذي تؤكده نظرية البحور كتقنية والتفعيالت األصلية، فينحرف بذلك عن اإليقاع املثايل ا

 إلدخال تعديالت على الوزن الشعري، تضفي عليه مرونة متكنه من معانقة الفكرة والشعور على امتداد القصيدة

                                                           
  .161م، ص 6016-ه1411، (1)عمر خلوف، كن شاعرا، منشورات إذاعة، ط. د -1
  . 116-110، ص1120-ه1100، (د،ط)عبد احلميد الراضي، شرح حتفة اخلليل يف العروض والقافية، مطبعة العاين، بغداد،  -2
  .21إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص. د -3

 مستفعلن

 الشطر الثالث

 األشطر القصرية األشطر الطويلة

 فاعلن+ مستفعلن

 الشطر الثاين الشطر األول

 تفعيالت حبر البسيط يف املوشحة النبوية
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، فيمنحه ذلك  موصّوغات عروضية بديلة لتشكيل موسيقي جديد وذلك من خالل الزحافات والعلل اليت 1«
 .تلحق التفاعيل

سيما إذا كان األمر مرتبطا بعامل املوشحات فإن ما حيكمها من تنوع وتغرّي على مستوى موسيقاها سواء ال 
من رتابة الوزن  -نسبيا-ليحّرر شعره»أ كان ذلك يف الوزن أم يف القافية، فيجعل الشاعر يلوذ إىل رخص الّتغريات 

، وكّل 2«ت، وفق ترتيب معني يقتضيه نظام كّل حبرالناجتة من ذلك التناسب الصارم الذي حتققه احلركات والّسكنا
هذا حيدث وفق القاعدة املوسيقية اخلاصة بكّل حبر ويف حدود ما يسمح به، ولذلك البّد على الشاعر أن يتحّفظ 

 .يف إعمال اجلوزات والعلل
هاته  واألشكال اليت ظهرت هبا املوشحات يف مساهتا وخصائصها تدفع الشاعر إىل ضرورة التعامل مع 

املتغرّيات العروضية اليت هلا وظيفتها الفنية واجلمالية املنعكسة على شعريتها، وهذا ألجل التنوع الظهور بالشكل 
اجلديد لتوزيع التفعيالت ومتغرياهتا، ولعل هذا ما توضحت لنا صورته يف املوشحة النبوية البن علي، وقد رأينا  

مع كّل تلك املشاعر اليت عاشها يف   تاحا وهو ميدح الرسولكيف أنه تعامل مع التفعيالت بشكل جيعله مر 
 .حضرته من حّب واشتياق وحنني وتبجيل وانبهار وتقصري وندم

على مستوى األشطر ( فاعلن -مستفعلن)وهذا ما نالحظه يف توظيف الشاعر لتفعيالت حبر البسيط
احت له التصرف بشكل يدعو للتأمل يف الثالث للموشحة النبوية، حيث احتاج ملثل هاته التغرّيات اليت أت

املوشحة حماوال التفّنن يف انتقاءاته هلاته التغريات خاصة وهذا ما ظهر يف عدة أشكال نذكر منها  على سبيل املثال 
تسكينه ألواخر التفعيالت وحاجته إىل علة الزيادة بالتسكني السيما يف الشطر الثالث الظي بدا ذلك واضحا، 

ر إبراهيم أنيس أن الدافع الذي جعل العامة يسرتحيون لسماع املوشحات تسكني الشعراء ألواخر وقد أشار الدكتو 
 .الكلمات

وسنتبني مدى أمهية التغرّيات يف نظم الشاعر ملوشحته النبوية وفق ما رأته مشاعره وعواطفه يف احلّب 
ه ألهنما يشرتكان يف هاته القداسة احملمدي وما يبتغي توصيله للمتلقي من ذلك احلّب حىت يشاركه ويتفاعل مع

الدينية وما جيب عليهما من اتّباع سنته، وهو ما أمر به الدين اإلسالمي، فوظف الزحافات والعلل الذي ُمنح هلا  
، 3« من خالهلا قيمة مجالية تأثريية يف املتلقي»رخصة التصرف فيها وفق ما ميليه عليه حبر القصيدة، وهذا ليحقق 

شراكه يف جتربته الشعرية يف املديح النبوي، وهذا ما نتبينه بعد إجراء عملية إحصائية لكّل التغرّيات فيحاول بذلك إ
اليت طرأت على التفعيالت، وقد رصدناها يف جدولني انطالقا من الثنائية الرتكيبية املتناوبة واملتعاقبة بني تفعليت حبر 

 (.فاعلن -مستفعلن)البسيط 
 (الزحافات والعلل)تفعيلة مستفعلنالتغرّيات الطارئة على 

                                                           
  .412حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص . د -1
  .412املرجع نفسه، ص  -2
 .412د زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص حمم. د -3
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 التفعيلة
(1) 

 م.النسبة العلل الوزن م.النسبة الزحافات الوزن

علن
ستف

م
 

 %13.33 التذييل مستفعالن %15.74 تامة مستفعلن
 %9 القطع مستفعل   %15.74 اخلنب مت فعلن
تعلن  %5.15 التذييل+اخلنب مت فعالن %2.51 الطي مف 
 %9.40 التذييل+ الطي تعالنمف   %1.52 الكف مستفعل  
 %9.24 القطع+اخلنب مت فعل   %1.52 الكف+اخلنب مت فعل  
تعل   تعل   %9 الطي+ اخلنب مف   %9.40 القطع+اخلنب مف 

 (مستفعلن)يبني التغرّيات الطارئة على تفعيلة (:1)جدول
 (لزحافات والعللا)فاعلن التغرّيات الطارئة على تفعيلة 

 (فاعلن)يبني التغرّيات الطارئة على تفعيلة (:2)جدول
بعد القيام بعملية (مستفعلن)ما يالحظ على الّنسب املتوصل إليها يف اجلدول األول اخلاص بتفعيلة

   إحصائية شاملة لكّل التغريات اليت أجراها الشاعر على تفعيالت حبر البسيط، أّن الشاعر وبقدر ما حياول    
أن حيافظ على النفس املثايل لتفعيالت حبر البسيط، إال أنه يستسلم ملشاعره ويضفي تغرّيات على التفعيلة،           

، وهي تامة دون إي طارئ اعرتاها أو متغرّي، وذاك بنسبة (مستفعلن)وهذا ما يظهر يف تساوي النسبة بني تفعيلة 
وهي خنبونة مبعىن اعرتاها اخلنب، ( مستفعلن)، وهي النسبة نفسها جندها مع تفعيلة 14.24%

، مث تأيت النسب اتباعا وهي قليلة جدا مقارنة بزحاف اخلنب؛ وهي متساوية  %14.24ب      (مَتفعلن)فأصبحت
 .، وهذا على مستوى الزحافات%1.72كذلك يف النسبة ب     
وهي  %7.41ي تامة ال يعرتيها تغرّي يف اجلدول الثاين، فقد بلغت نسبتها املئوية وه( فاعلن)وأمّا تفعيلة 

وتعتّب قليلة جّدا ومثلها  %1.24، وذلك بقدر (فاعلُ )والقبض ( فعِّلن)نسبة كبرية مقارنة لنسبة زحاف اخلنب 
وهي مذالة كان هلا حضورها ( فاعلن)، وما يالحظ أن زحاف اخلنب يف تفعيلة (فاعلْ )النسبة بالنسبة لعلة القطع 

 م.النسبة العلل الوزن م.النسبة الزحافات الوزن (2)التفعيلة

علـــــــ
فـــا

ـــــن
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــ

 

 %9.24 القطع فاعل   %5.49 تامة فاعلن
 %0.95 الرتفيل فاعالتن %9.24 اخلنب فع لن
 %7.19 الرتفيل+اخلنب فعالتن %9.24 القبض فاعل  

 %10.57 التذييل فاعالن   
 %1.05 التذييل+اخلنب  ف ع الن   
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ألمر تفسريه سنفصل فيه الحقا، أما وهي صحيحة فقد كانت علة التذييل األكثر توظيفا ، وهلذا ا%2.18بنسبة 
 .   ، وهذا تعويضا عن التفعيلة وهي سليمة%13.72وإعماال يف التفعيلة وذلك ب     

( الطي)و( اخلنب)وحىت نثبت ذلك التنوع الذي كان الشاعر ينشده يف موشحته النبوية، نقف عند زحاف 
، فإنّه قد استغل هاته التغريات (مستفعلن وفاعلن)أو القبض مع تفعيليت ( القطع)أو علة ( الكف)وحىت زحاف 

مع هاته التفعيلتني على مستوى احلشو يف األشطر الثالثة من املوشحة ألنه على علم بأّن التفعيلة يف احلشو كما 
تفعيالت العروض والضرب يف أشطر األبيات  ذكرنا سابقا ال تلتزم صورة معينة وجيوز فيها التغيري ال كما هو مع

 . فإهنا تبقى على صورهتا
أما  »عند الشاعر يف موشحته، ويوضح الدكتور إبراهيم أنيس ذلك يف قوله هو واضح وهذا ما 

، ووقوعه يف أول الشطر ...إال إذا كان يف أول الشطر( ُمتَ ْفعلن)فينذر أن يتغرّي يف احلشو إىل ( مستفعلن)املقياس
، وكثري ما يُ ْؤثر هذا االستعمال من يوظف هذا البحر؛ إذ ال جييزون 1«مجيل متيل إليه األمساع وال تنفر منه حسن

 .، إال إذا وقع يف أول الشطر أما يف غريها فيبقى على حاله دائما(مستفعلن)أي تغيري يف املقياس
فيأيت أحيانا ( فاعلن)أما املقياس » ،(فاعلن)ويوضح الدكتور أنيس كذلك التغريات اليت تطرأ على تفعيلة 

، وورود هاتني الصورتني يف احلشو يكاد يكون بنسبة (َفعِّلن)على هذه الصورة وأحيانا أخرى يأيت على صورة 
، وهذا ما يبني أمهية التغيري والتنوع يف استقطاب 2«واحدة، فكال الصورتني حسن تسرتيح إليه األذن وتطمئن إليه

 .   وجعله يستمتع مبا يلقى إليه أو ما يقرؤهاملتلقي والتأثري فيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وما يثري االنتباه أيضا ما ذكرناه سابقا عن استصاغة العامة لتسكني آخر الكلمة واسرتاحتهم ملثل ذلك، 
أما العامة فقد رغبوا يف املوشحات واسرتاحوا لسماعها ألهنا انسجمت مع  » وذلك ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس

                                                           
  .21إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص. د -1
  .21املرجع نفسه، ص  -2

تغريات التفعيلة
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عند يف الوشحة النبوية غالب األحيان  هوهذا ما وجدنا ،1«لهم إىل تسكني أواخر الكلمات يف غالب األحيانمي
  .             الشاعر

وذلك على مستوى ثالثة أشطر مما جعل شكل املوشحة يظهر بشكل خاص يرتدد فيه تغرّيات أخدت  
 .ثري لالهتمامصورة معينة يف النص فدفعته أن يظهر للناظر بشكل ملفت وم

يف صورتني على مستوى اجلزئية الثانية من الشطرين الطويلني األّولني؛ األوىل ( فاعلن)فتموقعت تفعيلة 
، فتصبح //(1)على الوتد اجملموع األخري للتفعيلة/( 1)منهما قد أصاهبا الرتفيل وذلك بزيادة سبب خفيف

على الوتد ( 1)، وذلك بزيادة ساكن%13.72بنسبة  ، أما الصورة الثانية وهي مذالة%3.87بنسبة ( فاعالتن)
 .، وكال الصورتني جاءتا بشكل مرتدد يف اجلانب األفقي لألشطر(فاعالن)اجملموع األخري للتفعيلة فتصبح 

على /( 1)يف الشطر الثالث القصري، وقد أصاهبا التذييل بزيادة سبب خفيف ( مستفعلن)بينما متركزت  
، وقد وردت يف 2«وهاته التفعيلة كثرية الورود يف املوشحات»، (مستفعالن)فتصبح //( 1)وتد جمموع آخر التفعيلة

، أما وهي خمبونة %13.33املوشحة النبوية للشاعر ابن علي بشكل واضح وجلي على املستوى العمودي بنسبة 
 .ا يف اإليقاع، وهو خيتم هاته الكلمات حبرف امليم مما زادها انسجام%4.17فقد وردت بنسبة ( مَتفعالن)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تنوع القوايف بني املختلف واملؤتلف يف التشكيل اإليقاعي للموشحة النبوية. ج
للموشحة النبوية تدفعنا للوقوف عند تنوع القوايف الذي عرفت به املوشحة؛ وذاك أمر عرفت  دراسة القافية

لذين عرفوا بذلك وتألقوا فيه تألقا جعلهم يفردون هلذا به القصيدة العربية منذ العصر العباسي مرورا باألندلسني ا

                                                           
  .660املرجع نفسه، ص  -1
 .661إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص . د -2

 أواخر الكلمات يف املوشحة النبوية أفقيا وعمودياتسكني 

 الثالثالشطر 
 

 الثاينالشطر  الشطر األول
 

 فاعالن/الرتفيل
(9)//- /9//9/9 

 فاعالن/التذييل
(9)- /9//99 

 مستفعالن/التذييل
(9)- /9/9//99 
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 وشحةيف املاملستوى األفقي لألشطر  على
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النوع من الشعر مسات خاصة به وقواعد متاشت  مع مظاهر البيئة أنذاك ألوان الغناء والّتعدد النغمي وتداعيات 
 .هاته األلوان بتواجد نص شعري انعكس على التشكيل املوسيقي الذي مييزه بتعدد قوافيه وتنوعها

صة التنوع يف نظام القوايف وحىت يف األوزان؛ إذ خترّي معظم الشعراء حبرين من حبور الشعر ومن هنا بدأت ق
يشكلون هبا موشحاهتم، فتتشكل وفق وزنني من البحور، وهذا أمر مل يكن مع القصيدة العمودية اليت انبنت على 

رة إيقاعية سريعة وخفيفة ولذلك وحدة الوزن والقافية، وقد استصاغ أهل الغناء ذلك وما يلحنونه من أمرها بصو 
 .استلطفوا البحور اليت تساير رغباهتم الفنية بتوظيفهم لألغراض الشعرية اليت عرفت هبا القصيدة العربية

مما يزيد يف موسيقى الشعر ويكسبه مجاال فوق » وهذا النوع من التقفية قليل مقارنة بالقصيدة العمودية وهو
ل تتحدد انطالقا مما يوظفه شاعر املوشحة من تنوع التقفية يف بناء األشطر ، وقد كان هلا صور وأشكا1«مجال

على قافيتني ويسمى باملزدوج أو ثالث وأطلقوا عليه املثلث أو أربع أو مخس وهكذا، وعلى أساس ما وظف من 
ر الثالث قافية تسمى املوشحة، وما عندنا من أمر املوشحة النبوية البن علي وحسب ما رأينا من نظام األشط

الذي سار عليه الشاعر واعتمد فيه قافية خاصة مع كّل شطر من األشطر الثالثة، ويشري الدكتور إبراهيم أنيس 
، وهو يطلق عليه باملشطر، مستفسرا كما طرحنا هاته اإلشكالية ما 2«مثل هذا إال يف صلب املوشحات»إىل أن 

 .ىل ذهننا وطرحنا إشكاالتهإن كان ميكن أن يسمى باملثلثات؟ وهذا أول تبادرنا إ
ويرى الدكتور أن القافية يف مثل هذا النوع ذي الثالث أشطر يف كل قسم من املوشحة ال تتكرر يف 
األقسام األخرى وكّل قسم يستقل بقوافيه اخلاصة به، وجعل له رموز هبا يفهم هذا النوع من التوشيح، مضيفا أّن 

 : على أثر يف شعر القدامى أو احملدثني، وهي على الشكل التايلهذا النوع من التوشيح غريب ومل يعثر له 
 ج ج ج وهكذا -ب ب ب  -ا ا ا                          

وهناك نوع آخر من هاته املثلثات تتكرر فيها قافية الشطر الثالث، وهو نوع ظهر عند احملدثني من األدباء 
 وهكذا اج ج  - اب ب  -ا ا ا :  على رأي الدكتور وهو على هذا الشكل

ذلك واضح يف  ،ج ج ا -ب ب ا  -ا ا ا : وما نالحظه على املوشحة النبوية أهنا تتناسب والشكل الثاين
أقسامها املشطّرة لثالثة أشطر، حبيث تشرتك األقسام يف قافية الشطر الثالث القصري بينما ختتلف يف الشطريني 

 :وشحةاألّولني الطويلني، ومنثل بقوله يف بداية امل
 حيث الك   رام * ع   رج بذاك امل                    زار *    اوي القف     ار        باهلل ط. 1
 ح   ّر الغ               رام * وابرد بذاك الوص        ال * رج بربع املع     ال          ي      ع  . 2
 3ل                     ه التئ       ام * احلبيبب    ه               أن مشل * حسب املشّوق الكئيب . 3

                                                           
 .620موسيقى الشعر، ص إبراهيم أنيس، . د -1
  .600املرجع نفسه، ص  -2
  .15و العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب،  أب -3
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، ويبلغ تعدادها       (3-2-1)، هي عبارة عن أقسام ثالث(3-2-1)فلنتأمل هاته األسطر الثالث 
، وكل قسم يتضمن ثالثة أشطر، وكل شطر مستقل بذاته يف التقفية (81)يف املوشحة النبوية واحد ومثانني قسما 

 .التقفية اليت هي متواجدة على مستوى األشطر الثالثةحبيث كّل قسم خيتّص ب
 ا ا  ا/ حيث الكرام** عرّج بذاك املزار ** باهلل طاوي القفار :القسم األول .1
 ب ب ا/ حّر الغرام** وابرد بذاك الوصال** عرّج بربع املعايل   :القسم الثاين .2
 ج ج ا/ تئامله ال** أن مشله باحلبيب ** حسب املشّوق الكئيب  :القسم الثالث .3

وكل قسم مستقل بأشطره الثالث اليت يستقل منها بقافيته وال تتكرر تلك القوايف يف األقسام األخرى، 
ولكن ما نراه يف موشحة ابن علي باإلضافة إىل ما ذكرناه على مستوى كل قسم أّن القافية تشرتك يف الشطر 

لوجه األول، أما عن الثاين فالقافية ختتلف مبا فيها األول والثاين وختتلف عنهما يف الثالث حبرف الروي وهذا ا
حرف الروي، وعن الوجه الثالث فالقافية بني الشطريني األول والثاين وبني الشطر الثالث تشرتك مبا فيها حرف 

 .الروي، وسنمثل لكّل وجه من هاته األوجه بالرتتيب حسب ورودها يف املوشحة النبوية
، يف [الكرام]وبني[ املزار -القفار]التقفية واالختالف يف حرف الروي، بنياإلئتالف يف  :الوجه األول  
 : وهذا يف قوله ،ا ا أ: ، والشكل يكون كالتايل(11)القسم 

 1رامــــالكـــحيث  * ــــــــزاراملــــع   رج بذاك  * القفـــــار   اوي         باهلل ط
[ احلبيب -الكئيب]ل والثاين وبني الشطر الثالث بني االختالف الكلي بني الشطر األو  :الوجه الثاين

 :، وهذا يف قولها ا س: ، وشكله هو(13)، يف القسم [التئام]وبني
 2التئـــــــامل                     ه  * باحلبيب    ه               أن مشل *  الكئيبحسب املشّوق 

ين األول والثاين وبني الشطر الثالث يف القسم اإلئتالف الكلي يف التقفية بني الشطر  :الوجه الثالث
 :، وهذا يف قولها ا ا:  ، وشكلها يتبني يف[ذمام]وبني [ مقام -سالم]، بني (17)

 3الذمـــــــــــــــاموارع  * ـــــــــامــاملقألهل ذلك  * ســــــــــــالمعيّن توّدي 
وي دون القافية على مستوى القسم الواحد، ومنثل وهو ما يكون فيه اإلئتالف يف حرف الر : الوجه الرابع

، وهذا يف ا ا آ: ؛ فاملشرتك حرف امليم، يرمز له[ابتسام]وبني[ تبّسم -معظم]بني( 22)لذلك مثال يف القسم 
 :      قوله

 4ابتســــــامأّي  * متبسّ فيه الّزمان  * معّظمهلل شهر 

                                                           
  .15أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب،   -1
  .15املصدر نفسه،   -2
  .12املصدر نفسه،   -3
  .12املصدر نفسه،   -4
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إبراهيم أنيس أن مثل هذا النوع من املوشحات غريب،  وانطالقا مما سبق نقول بشأن ما أدىل به الدكتور
هاج " النص املعارِّض)وأنه قليل النظم فيه ومل يلتقي به ال عند القدامى أو احملدثني، أن موشحة ابن علي النبوية 

 قد وظفت مثل هذا الشكل سواء األول أو"( نلت املرام"النص املعاَرض)، واملوشحة السابقة للماجناليت "(الغرام
الثاين الذي وجد احملدثني يوظفون شكلها، ولكن نثبت وجودها يف القدمي وأن الشعراء القدامى قد سبقوا احملدثني 

 . يف ذلك، واملوشحتان دليل على وجود هذا النوع من التوشيح يف املديح النبوي اجلزائري
الوجه الثاين وذلك بنسبة  ومن بني كّل الوجوه اليت وجدت حضورا يف املوشحة دون غريها من الوجوه، هو

مرة، مما يدل أّن الشاعر أكثر من ( 44)، وهي تفوق كل النسب وقد تكررت يف أقسام املوشحة 81.48%
مرات ( 18)، أما الوجه الذي يليه وهو الوجه الرابع وقد كرر ج ج س -ب ب س  -ا ا س : توظيف الشكل

( 12)وهو يكرره  %4.17ه الوجه األول بنسبة ، ويليج ج آ -ب ب آ  -ا ا آ : ، ويرمز له%3.87بنسبة 
، وأما الوجه األخري وهو الوجه الثالث، فقد ظهرت صورته مرتني ج ج أ -ب ب أ  -ا ا أ: مرات ويرمز له ب    

، والشكل الذي كان يقصده الدكتور إبراهيم ج ج ا -ب ب ا  -ا ا ا : ويرمز له %2.44يف املوشحة بنسبة 
 .سنوضح أكثر يف اجلدولأنيس وقّل استعماله، و 

 

 زهاـــــــــــــــــــــــــــرم م.النسبة حسب نظام التقفيةشكلها  أقسام املوشحة
االشرتاك يف التقفية واالختالف يف حرف  الوجه األول

 الروي
 ج ج أ -ب ب أ  -ا ا أ 5.15%

 ج ج س-ب سب -اا س %91.49 االختالف الكلي يف القوايف مبا فيه الروي الوجه الثاين
 ج ج ا -ب ب ا  -ا ا ا  %2.45 االشرتاك الكلي يف التقفية وحرف الروي الوجه الثالث
االشرتاك يف حرف الروي واالختالف يف  الوجه الرابع

 التقفية
 ج ج آ -ب ب آ  -اا آ  0.95%

 جدول يبني نظام التقفية للمعارضة النبوية
ابن علي يف أقسام موشحته النبوية لدليل على التنوع يف القوايف وما هاته األوجه األربعة اليت وظفها الشاعر 

بني اإلئتالف واالختالف، وهذا الدليل الثاين على صورة التنوع بعدما رأيناه مع األوزان وتصرف الشاعر يف 
اليت تفعيالت حبر البسيط بطريقة استغل فيه التغريات على مستوى الزحافات والعلل لصاحله حىت يعّّب عن مشاعر 

لقيت ما يناسب تناقضاهتا وآهاهتا آالمها وأشواقها يف مدحه للنيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا ليثبت ما 
للموشحات من مسات وخصائص تنمازهبا عن القصيدة العمودية رغم أهنا تنطلق منها بطبيعة احلال يف الوزن 

 .والتقفية
رفت به املوشحات تعدد مرتكزات التقفية ودورها  ولذلك جتد أن من نتائج هذا التنوع يف القوايف الذي ع

اإليقاع املوحد ووحدة النغم » يف البناء املوسيقي إىل جانب الوزن واستكمال متطلبات الشعرية املسؤولة عن
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، ويف مثل وضعية التنوع املوسيقي للموشحات، فإن مسؤولية االنسجام النغمي تتضاعف 1«بالقصيدة كلها
لل إيقاعي، السيما وأّن القافية هي املرتكز من خالل متشكالهتا اليت يعتّب فيها حرف الروي لتفادي الوقوع يف اخل

 . املعتمد الذي تستند عليه القصيدة، وتنوعه يف املوشحات يدفعنا للسؤال عن وضعيته يف بناء املوسيقى
ليل يف مساهتا املوسيقية اليت مل يقصر الدكتور إبراهيم أنيس القافية على القصيدة العربية كما أخّبنا هبا اخل

ارتبطت هبا ومتاشت جبنبها، حبيث أينما حّلت تواجدت مظاهر يف اإلنسجام النغمي املرتدد يف كامل أبياهتا من 
عدة أصوات تتكّرر يف أواخر األشطر أو األبيات من  »البداية إىل النهاية، وذلك يف حديثه عن القافية أهنا 

ات كذلك بالقافية حني ذكر أهنا تتكرر أواخر األشطر، وهذا ما حنن بصدده مع ، إمنا خّص املوشح2«القصيدة
املوشحة النبوية لنبحث يف التشكيل اجلمايل الذي أتت به من خالل التكرار املتنوع على مستوى األشطر من 

 .الناحية األفقية والعمودية للموشحة
مبثابة »زءا هاما من املوسيقى الشعرية للنص ألهنا ويعتّب هذا التوايل يف التقفية وتكرارها بصورة متنوعة ج

الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمع مبثل هذا الرتدد الذي يطرق اآلذان يف فرتات زمنية منتظمة وبعد 
، وعليه فهي تصنع لتلك املشاعر اليت يعيشها الشاعر يف 3«عدد معني من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن

ومشاعر الشوق لألراضي املقدسة،  مع نصه مساحات إيقاعية ميوضع فيها دالالت معانيه يف حّب النيبجتربته 
 .ويعطي لكل معىن وما يناسب نظام تقفيته مراعيا انضباطها رغم تنوعها ونزوله مكانه املناسب فيها

ألجل أن يبث معانيه  ولذلك سنتبني نظام التقفية اليت سرت عليه املوشحة النبوية والذي اختذه الشاعر
املدحية النبوية يف موضعها املناسب هلا، وما هي خطته يف حتقق مسة التناسب يف خضم هذا التنوع، واالبتعاد عن 

والقافية مل حُتلَّ يف مركزها ويف  »القوايف القلقة على حّد تعبري بشر بن املعتمر وهو حيذر من القوايف املنّفرة للمتلقي
كلها وكانت قلقة يف مكاهنا نافرة من موضعها فال تكرهها على اغتصاب األماكن والنزول يف نصاهبا ومل تتصل بش

، وهو األمر الذي جيب أن يراعى لتجسد التناسب بني متوضع املعىن يف التشكيل املوسيقي وبني 4«غري أوطاهنا
 .   توايل تناغمه يف إطار التنوع

الث كما رأينا سابقا يّبز لنا تنوع القوايف مبا فيها حرف فتعدد أوجه ما انبنت عليه أشطر األقسام الث 
الروي، ولعل النسبة اليت فرضت وجودها يف وجه االختالف الكلي لتفسر لنا مسألة هذا التنوع الذي حيتاج معه 
إىل فرص االنسجام املوسيقي للموشحة وأن يتحقق شرط التناسب بني القوايف وما وضع هلا من املعاين ووقعها يف 
النفس، ولذلك انطلقنا من حروف الروي اليت خترّيها الشاعر للتنوع يف املرتكزات اليت وقف عندها يف أشطر 

، وذلك من خالله ما حتمله من صفات تؤهلها املوشحة الثالثة لنتبني مدى تناغمها مع مشاعره يف مدح النيب 

                                                           
  1، ص (د،ت)، (د،ط)وات اللغوية، مكتبة اخلاجني مبصر، حممد عوين عبد الرؤوف، القافية واألص. د -1
  .644إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص . د.2
  .644املصدر نفسه، ص  -3
  .110، ص (1)اجلاحظ، البيان والتبيني، ج  -4
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تها باألصوات اللغوية وخصائصها الصوتية، وهذا أن تكون مرتكزا مع ما حتمله من كثري الدالالت واملعاين، وعالق
 .ما سنّبزه يف جدول توضيحي

 

 ـــــــاهتاـــــــــــــــــــــــــــــــــــصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئوية.ن تردادها رويال.ح
 .اإلذالق -االنفتاح -االستفال -التوسط  -اجلهر %43.34 191 امليم
 .االحنراف -اإلذالق -االنفتاح -االستفال -توسطال -اجلهر %12.91 29 الالم
 االحنراف   -التكرار -اإلذالق -االستفال -االنفتاح -التوسط -اجلهر %9.79 29 الراء

 .القلقلة -اإلصمات -االنفتاح -االستفال  -الشدة -اجلهر %5.52 19 الدال
 .اإلصمات -االنفتاح -االستفال -خاوةالر  -اجلهر %5.52 19 األلف
 .اإلصمات -االنفتاح -االستفال -التوسط -اجلهر %5.95 15 النون
 .القلقلة -اإلذالق -االنفتاح -االستفال -الشدة -اجلهر %4.20 19 الباء
 .اإلصمات -االنفتاح -االستفال -طالتوس -اجلهر %2.75 95 العني

 القلقلة -اإلصمات -االنفتاح -االستفال -الشدة -اجلهر %1.51 94 القاف
 .اإلصمات -االنفتاح -االستفال -الشدة -اهلمس %1.51 94 التاء
 .القلقلة -اإلصمات -االنفتاح -االستفال -الشدة -اجلهر %1.51 94 اجليم
 .اإلصمات -االنفتاح -االستفال -الشدة -اجلهر %9.97 92 اهلمزة
 .الصفري -اإلصمات -االنفتاح -ستفالاال -الرخاوة -اجلهر %9.97 92 الزاي

 يف املوشحة النبوية أصوات القافيةجدول يبني تنوع 
إىل ما يكشف  إذا كان األمر يتعلق بأمهية االنتقاء الصويت حلرف الروي يف قصائد املدح النبوي، فإنه حيتاج

، ويّبز كذلك مدى احملبة النبوية والقدر هذا املقام ويّبز تلك املكانة العظيمة اليت شرف هبا هللا نبّيه عن قداسة
الرفيع والوالء حلضرته عند الشاعر، فتحضره احلروف اليت تنماز حبضور قيمتها الصوتية ووضوحها السمعي، وهو 

 ،[النون -الراء -الالم -امليم]وية عند ابن علي وهيشأن احلروف األربعة اليت كان وجودها واضح يف املوشحة النب
 .وتعتّب اجملموعة الصوتية األوىل اليت توزعت يف أرجاء قوايف املوشحة النبوية

وهذا ما تثبته االحصاءات اليت تديل بأن حرف امليم من األصوات اليت فرضت مكانتها الصوتية يف  
للنظر ويدفع للوقوف عنده بتفسري ذلك، مث يليها الالم ، وهو استعمال ملفت %43.34املوشحة وذلك بنسبة 

،  وقد احتلت القمم الصوتية ملا تنماز %4.84، و حىت النون ب       %8.28والراء كذلك ب        %12.11بنسبة 
جماورة حرف من هذه احلروف ألي حرف آخر من حروف اهلجاء »به من الوضوح الّسمعي وأقصى درجاهتألّن 
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، وهذا ما يتعلق بالقافية 1«ذان وال يتعسر فيها النطق، أما يف غري ذلك من احلروف فاألمر خيتلفتستسيغها اآل
بالنسبة حلرف الروي الذي يكتسب قيمته من الكلمة املشكلة للقافية، وهذا ما سيتضح من خالل صفاهتا اليت 

 . تشرتك يف معظمها إن مل نقل كّلها
كمال بشر يف حديثه عن هاته اجملموعة تلك القيمة الصوتية اليت    ويف كتابه علم األصوات يؤكد الدكتور  

تنافس هبا الصوائت اليت هلا ميزة الوضوح يف الّسمع ألّن اهلواء أثناء النطق هبا ال يعرتض سبيله عائق مث يضيق 
هبا فإّن حمرى الصوت قليال مما حيدث علوا يف الصوت، وهو متام ما حيدث ألصوات هاته اجملموعة حني النطق 

بني )وهذا ما ينطبق على صفة البينية  الصوت يعتدل باحلرف لعدم كمال احنباسه كما هو مع أصوات الشّدة،
 :، فريى بذلك أهنما يشرتكان بذلك يف مسات صوتية هي(الشدة والّرخاوة
 .اخلاصية النطقية للصوت يف حرية مرور اهلواء دون مانع، ممي يساهم يف وضوح الصوت  .1
 .هر اليت تساعد على إبراز احلرف بأعلى صوتصفة اجل  .2
 .الوضوح يف السمع فيما خيص املتلقي .3

ولعل هذا ما نالحظه فيما جيمعهما من ألف املد اليت هلا عالقة باحلركات حني متد وما فيها من وضوح 
االهتا ، ويف استعم%7.72الّسمع ولذلك كان هلا حضور كبري إىل جانب اجملموعة األوىل من احلروف بنسبة 

ألهنا تقوم مقام احلروف األخرى وتؤدي »ضمن القافية ما يؤهلها أن تكون رويا ال وصال يف قوايف املوشحة النبوية 
، فقط ما مييزها حركة سكوهنا اليت حيرمها من أن 2«الغرض املوسيقي منها بل رمبا كانت أقوى وأوضح يف الّسمع

يف الشعر العريب، وهذا ما استدركه الدكتور إبراهيم أنيس بقوله تكون مع حروف اهلجاء اليت يكثر شيوعها يف قوا
ولكن الذي قد يضعف من اعتبارها رويا، ويقلل من موسيقاها يف أمساعنا طبيعة القافية العربية وجميئها متحركة »

لق  ، ونقول أنه إذا كان األمر متع3«الروي يف غالب األحيان؛ فآذاننا قد تعودت أن تسمع بعد الوّي حركة
فكيف إذا كان ذلك مع  بالتعوذ، فإّن جّل العامة قد استلطفوا وتعودوا من املوشحات تسكني أواخر الكلمات

األلف وأصلها التسكني ، ولعل هذا ما يّبّر تواجدها بامتياز يف املوشحة النبوية، إذا يبقى أمر تسكينها فقط ما 
 . اجيعلها ال تلحق بركب احلروف اليت يكثر استعماهلا روي

ولعل هذا تفسري ما جعل هاته اجملموعه من احلروف ضمن فئة احلروف الكثرية الشيوع يف القافية وتوظيف 
الشعراء هلا حرفا رويّا ترتكز عليه القصيدة العربية باإلضافة إىل الباء والدال والعني ويف نسبها مايدل على ذلك 

ة؛ حيث كان هلا حضور ال يستهان به كما يف الدال ب       ووجودها ضمن قوايف املوشحة النبوية املتعددة واملتنوع
هي حلرف العني، وتلحق هاته احلروف باجملموعة األوىل يف  %2.27للباء، و %4.23، وبنسبة 7.72%

                                                           
  .62إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص . د -1
  .655، 654إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص. د -2
  .655، 654نفسه، ص املرجع -3
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 -القاف -اجليم -التاء]توظيف الشاعر هلا حرفا رويا؛ مث تليها اجملموعة األخرية من احلروف اليت وظفها رويا
 .قليلة جدا مقارنة بغريها ، وهي%1.84وبني  %1.71، ووجاءت نسبتها ما بني [الزاي -اهلمزة

الذي رغم أنه مل يصّنف ضمن اجملموعة األوىل يف صفاهتا ولكنها احتلت [ الدال]باإلضافة إىل حرف 
ك ، وهي نسبة تؤهلها أن تكون مع احلروف األوىل، وقد عّوضت ذل%7.72مكانة هلا يف املوشحة النبوية بنسبة 

وقد كانت نسبتهما قليلة يف املوشحة؛ وهي صفة القلقلة اليت تتناسب [ القاف والباء]يف الصفة اليت تنماز هبا مع 
مع السكون يف آخر الكلمات، وهي اخلاصية اليت عرفت هبا املوشحات،  حيث يزداد إطالق الصوت ويضطرب 

 . واإلشباع والوضوح يف الّسمع وقوة التأثريخمرج النطق، باإلضفة إىل صفة اجلهر اليت تكسبها صفة التمكن 
وهذا شأن كّل احلروف اليت قّلت نسبة ورودها حرفا رويا؛ حبيث اكتسبت صفة اجلهر الذي رمبا يعّوضها 

، وهي تلحق باجملموعة األوىل يف [الزاي -القاف -اهلمزة -اجليم -العني -الباء]عن الكثرة بقوة التأثري مثل حرف
وتعوضه   [ التاء]، ويف املقابل جند حروفا أخذت صفة اهلمس مثل[النون -الراء -الدال -الالم -امليم]صفة اجلهر

ويف كّل هاته األصوات ما تعوض به مما حرمت منه يف صفة من الصفات، وهذا يعتّب دعامة .يف صفات الشدة
اجلهر اليت أخذت مكانة   للقافية والعمل على جودهتا الصوتية وبلوغ قيمتها املوسيقية السيما فيما خيص صفة

كبرية من خالل احلروف اليت نالت أعلى النسب يف املوشحة النبوية، وهذا ما سيالحظ يف جدول تفصيلي يبني 
 .  فيه الصفات اليت فرضت وجودها
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 جدول يبني ترداد صفات احلروف
اه من حتليل لصفات احلروف األكثر استعماال رويا يف املوشحة النبوية، وعلى إثرها   وتبعا ملا رأين

كان هلا حضور انطالقا من تردادها يف جدولة خاصة هبا؛ وسنحاول أن نلخص ذلك يف نستخلص الصفات اليت  
 :نقاط انطالقا مما نتّبؤنا به اإلحصاءات

وإّن ما أول ما يالحظ صفة اجلهر اليت كان هلا احلضور الذي بريز فعال مقاصد الشاعر، وهو ميهد   .1
متكنه على صطفى ،وهذا حيتاج إىل جهارة يف الصوت موشحته مبناداة طاوي القفار أن يعرج له مبزار احلبيب امل

التعبري بوضوح يفصح من خالله مطالبه لطاوي القفار؛ ألن اجملهور أوضح للسمع من املهموس، ولذلك 
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،وهي تفوق صفة اهلمس بفارق كبري جدا، واملقام يقتضي ذلك كما هو موضح  % 38.28جاءت بنسبة 
 . يف اجلدول

ثل يف صفة التوسط الذي احتلت مكانة عالية بالنسبة لصفات احلروف، وذلك ألهنا املالحظة الثانية، وتتم .2
تتسم هبا احلروف اليت تنماز مبخارج الصوت يف صورة ال يعرتض ها عائق ولذلك هي أوضح يف النطق وهلا 

آلحاسيس وقع يف السمع، مث إن هاته الصفة بني تأخذ موقعها بني الشدة والرخاوة، وهي تعّّب عن املشاعر وا
 .، وتتخد صفة اجلهر دعامة هلا حىت تّب بصوت جمهور وواضح حىت تعّب عن تلك املشاعر اجتاه النيب

، وهذا يدعو للتأمل والبحث فيما استفاد منه %111صفة االستفال واالنفتاح اليت جاءت نسبتها  .3
الصوت مبتعدا عن صفة  الشاعر من مسات هلاتني الصفتني، فاالستفال يرتتب معه الرتقيق مبعىن اخنفاض

 .االستعالء، وهذا ينطبق مع اجلّو الروحاين الذي يعيشه الشاعر يف جتربته الشعرية أثناء مدحه للمصطفى
فرغم ما حيتاجه من جهر يف مقام الطلب والوقوف على تلك الديار ولكنه مقام التحسر والبكاء على 

فاخنفاض الصوت مقرونا بصفة االنفتاح لتوضيح مشاعره ، املسافات الطوال اليت حتول بينه وبني مقام النيب
ومقاصده من مدحته النبوية، ولذلك تعرف هاته الصفة يف احلروف حني ينطلق الصوت عند النطق من غري 

 .        احنصار، ولعل هذا ما يتناسب مع حروف البينية  اليت كان هلا حضورها الكبري يف املوشحة النبوية
متيزت هبا معظم حروف الروي، وقد جلءت أيضا بنسبة كبرية تدعو للوقوف والبحث صفة اإلذالق اليت  .4

، وهذا دليل على املساحة الواسعة اليت %84.24عن مسات هاته الصفة يف احلروف، وقد بلغت نسبتها 
حضيت هبا يف القدرة  على تأذية الكالم بشكل فصيح مع جودة يف النطق وانطالقة اللسان من دون عوائق، 

 .  هذا ما نصل به إىل فصاحة اللسانو 
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 العدول يف املعارضة النبوية واملتعاليات الّنصية : املستوى االنزياحي: ثالثا
حني يتم الوصول إىل املستوى االنزياحي يف الدراسات األسلوبية ألي نص أديب كان، فإن ذلك يعين 

نتقائية والرتكيبية يف خلق مجالية شعرية أدبية تنتظر البحث عن السبل األسلويبة اليت اختذها املبدع خالل مسريته اال
حصاد تلك املسرية يف اخلصوصية الشعرية اليت يتفرد هبا كل مبدع يف عمله األديب، وهي املرحلة األخرية اليت حتاول 
فيها هاته القراءة الكشف عن مصّوغات هاته اخلصوصية يف اخلطط الفنية اليت تصنع للشاعر عامله اخلاص يف 

 ربته الشعرية، وتقصي مدى اهتدائه  للعدول حىت تُعلم جهوده الفنية يف الّسعي إلعالم رسالته اإلبداعية وضمانجت
 .سريورهتا حني يشرك املتلقي يف جوهر الرسالة اليت يود أن يبثها إليه ويبلغها إيّاه

ا جتدرها من أول وهاالت ومن هنا تنطلق شعرية أيِّّ نص باحثة يف رحلة متشكلها عن هويتها اليت تثبت هل
تفكري الشاعر مبوضوع رسالته اليت يود أن يلتقيها على مجوع املتلقني، هاته الشعرية اليت تبحث هلا عن موطنها اليت 
ألفته يف ربوع النص األديب الذي باعدت مساته كل خطاب عادي ومغاير للغته املألوفة، هي تبحث عن هويتها 

ي خطاب أديب ينازع أي خطاب للظفر بامليزات اجلمالية اليت يعتّز هبا مما من وشخصيتها وموضعها الشرعي يف أ
خطاب أديب، ولذلك ال جتده يتوقف عند هذا احلّد ما دام فيه نفس التمّيز والبحث عن اخلصوصية اإلبداعية، أمنا 

 .جتده ينازع حىت اخلطب األدبية لتعلم أدبيته عن غريه
بكسر القواعد اللغوية املوضوعية أو »بنصه إىل البقاء اجلمايل وذلك وهاته من مهام الشاعر حني يطمح 

خيرج عن النمط املألوف للغة أو يبتكر صيغا وأساليب جديدة أويستبدل تعبريات جديدة ليست شائعة بأخرى 
ة إىل حالة ؛ حبيث خيتار كل ما من شأنه أن خيرج عباراته إىل عامل التمّيز الفين وينقلها من احلالة العادي1«قدمية

خاصة تقبع يف عناية خطاب متميز حتتفي به نظريات القراءة والتلقي ومتنح له مصّوغات األثر الذي خيلقه يف أّي 
قارئ أخذ بعني االعتبار ذلك التنازع وأحسه وشعر به، حينها يرتك املهمة للمتلقي يفتح له أفاق أخراة يف متّيزه 

 .عن باقي اخلطابات األدبية األخرى
ما قيل يف شأن العدول ليؤخذ بعني االعتبار عشرات املرات إذا ما التقت الدراسات األسلوبية بأدب وكل 

املعارضات الشعرية، وتعلق الوضع بالبحث يف مجالية النص الشعري املعارِّض الذي ما كان ليحدث لوال ردة فعل 
يوضع بذلك يف موضع املتلقي تأثرية متثلت يف إعجاب الشاعر بنص شعري سابق يسمى بالنص املعاَرض، و 

 .القارئ للنص األول
وهذا يعين أننا أمام موضوع احملاكاة الذي يرتتب عليه الثأثر على مستوى الشكل واملضامني وحني حيدث 
ذلك فإن األسلوبية يف البحث عن شعرية النص املعارِّض وما مييزه عن النص السابق تنحى مهمة االستقصاء 

عرية وإمنا ما مييز هاته الشعرية وهي منبثقة من ردة فعل إعجابية، وكأنك تبحث عن إبرة الدقيق ال لتبحث عن الش
 .يف كومة قش

                                                           
  .146عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص . د -1
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فالوضع حّساس وعلى القراءة األسلوبية أن حتكم إجراءهتا النقدية لتبني ما ينماز به النص املعارِّض من  
ص السابق، ولذلك فإنك جتد له خالل ما يتفرد به الشاعر لشخصه اإلبداعي وهو حتت تأثري اإلعجاب بالن

جرعات أسلوبية مضاعفة يُعملها ليثبت هبا ما يفرد به شاعريته يف نصه عن النص األول، ويأيت جبديده اإلبداعي 
 .لينقده من متاهات االتباعية واحملاكاة السلبية؛ إذ البد من فرض شخصيته اإلبداعية بتقنيات فنية يوظفها له

شعري املعارِّض بكل تلك املهام األسلوبية ليثبت شاعرية نصه بالنسبة للّنص ومبا أنه مطالب يف نصه ال
األول، فإنه البّد له من العدول، وجتاوز ما تأثر به الشاعر وخمالفته له حسب حالته الشعورية وما يقتضيه الّسياق، 

جتده يبحث على كّل ما يبعده  فيخرتق البىن املتأثر هبا يف النص األول؛ ألن الشاعر ويف حالته العادية من إبداعه
عن املألوف، فكيف إذا تعلق األمر باملعارضات الشعرية اليت تنتظر منه أن خيرج عن املألوف من جهة ويعمل على 
متييز نصه يف مواطن يؤكد فيها جتاوزه وخرقه للبنية الّنصية للنص املعاَرض من جهة أخراة؛ حيث يصبح لدينا 

 . ألوف والثاين جتاوز اخلروججتاوزان؛ األول خروج عن امل
 
 
 
 
 
 
 
 

اليت عارض هبا املوشحة ( هاج الغرام)ويف هذا املستوى اإلنزياحي من دراستنا للموشحة النبوية البن علي
، سنبحث يف الّسبل األسلوبية اليت اهتدى إليها الشاعر لتنماز شعريته يف نصه (نلت املرام)النبوية للماجناليت 

ّنص املعاَرض حماوال جتاوز ما مييزه من أساليب ختصه، وسنعمد إىل التقنيات اليت استعان هبا املعارِّض عن شعرية ال
ليعّّب عن ذاته االبداعية يف إطار إعجابه، وهنا يأيت دور األسلوبية للتمايز بينهما بإعماهلا ألحد إجراءهتا وهي 

 .ف عن النص الثاين ومبا ميتاز عنهاألسلوبية املقارنة والبحث عن الغناصر اليت جعلت النص األول خيتل
وما يساعدنا على التوصل إىل هذا التمايز تقنيتان جتسدان شعرية الّنص وتبعدانه عن الّسطحية يف التعبري،  

وهبما تنشأ الشعرية على رأي جريار جينيت، وهذا ما يتمثل يف خاصية التناص وخاصية التوازي الّنصي حيث 
والتفاعل بني النصوص؛ ألهنما يربطان أواصل العالقة بني الشاعر وبني شعراء قبله جيسدان ظاهرة التعالق النصي 

أو شعراء يف زمانه هذا من جهة، وبني الشاعر وبني املتلقي من جهة أخراة، وبالتايل خيلقان عالقة خفية أو ظاهرة 
مع نصوص أخرى ومن زاويتهما ننطلق بإعمال اإلجراء األسلويب لنّبز مسة التعايل 

 النص املعار ض النص املعار ض

 املعارضات الشعريةشعرية 

 جتـــــاوز العدول  العـــــــــــــــــــــــــدول دولــــــــــــــــــالع
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، وهو يعارض هبا املوشحة النبوية (هاج الغرام)يف املوشحة النبوية البن علي ( Transtextualite)لنصيا
 (.نلت املرام)املاجنالتية
فخاصية التناص هي املنطلق الذي به يثبت الشاعر إعجابه للنص املعاَرض، وهي وسيلة أساسية هلا   

تالحق النصوص اخلارجية على النص األديب األساسي وتلتقي، تقنياهتا يف خلق ظاهرة املعارضات الشعرية، وهبا ت
أما عن مصطلح الّنص املوازي أو التوازي النصي فهو من املظاهر النصية اليت تعتّب مفتاح الولوج للنص األديب، 

 .وذلك عن طريق العنوان واملقدمة واخلامتة والتنبيهات واإلهداء والشكر وحىت شكل النص الشعري وغريها
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد أشرنا يف الفصل التنظريي اخلاص باملعارضات الشعرية إىل عالقة خاصية التناص هبذا النوع من الشعر، 
وقد فصلنا احلديث يف الصور اليت ميكن للشاعر املعارض أن يُعملها حىت يقيم حوارية تناصية بني نصه الشعري 

مة ومستمرة هلاته احلوارية يف النص، كما أهّنا تدل وبني النصوص الواردة وما حيدث من جراء ذلك من تفاعلية قائ
على أن الشاعر املعارض لنص سابقيه ينحى بذلك لإلبداع والتجديد واالبتعاد عن االجرتار واالتباعية يف إطار 

 .احملاكاة
ورأينا جريار جينيت على غرار الدراسات النقدية احلديثة السابقة ملفهوم التناص كيف أنه قد أوضحه يف 

عالقة التداخل اليت تقرن »صوره اجلديد للشعرية، وذلك من خالل مصطلح التعايل النصي الذي يدخل النص ت
، وذلك يف املوضوع أو الشكل وغريها من الصيغ، وقد 1«النص مبختلف أمناط اخلطاب اليت ينتمي النص إليها

املناص وامليتانص والنص اللحق والنص حّدد األقسام اخلمسة اليت تعّّب عن عالقة التداخل النصي وهي التناص و 
الذي جيسد صورة التداخل اخلارجي للنصوص ( (Intertextualitéاجلامع، فكان من بينها التناص 

الذي حيدث على مستوى التداخل الداخلي للنص وهذا يف إطار ما يسمى باملتعاليات  (Paratexte)املناصو 
 (.(Hypertextualitéالنصية لغرض التعالق النصي

 

                                                           
  .11عبد الرمحان أيوب، ص: جريار جينيت، مدخل جلامع النص، تر -1

 التوازي النصي صالتنا

 التعايل النصي للنص الشعري

 نص داخلي نص خارجي
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وسننطلق من هذين القسمني يف إثبات تفرد شعرية ابن علي موشحته النبوية، وهو منطلق من مشاعر 
اإلعجاب وجتاوزها لشعرية املاجناليت، وقد كان لنا يف الفصل التنظريي كذلك تفصيل خلاصية التناص ومفاهيمه 

جاوز، وهذا يف أشكاله املتمثلة يف التناص اليت تتلخص يف غاياته اليت تسعى إىل اهلدم وإعادة البناء ومنه حيدث الت
االستشهادي أو االقتباسي والتناص اإلحايل والتناص والتناص اإلحيائي والتناص، أما عن التوازي النصي ما يعرف 

 .باملناص فسنحاول أن نتبني مقاصده لتعلم
كبريا من الدراسات فمن حمّددات الشعرية بإضافة إىل التناص خاصية املناص الذي بدوره شهد اهتماما  

النقدية احلديثة كونه ينسج تلك العالقات بني النص وما حييط به وما يصاحبه من نصوص موازية له وما هلا من 
شأن تفاعل املتلقي معها واستقطابه؛ إذ الشعرية تنتقل من النص إىل النصوص املوازية له لتثري اهتمام القارئ، ويف 

 خاصة السردي منه اليت تبحث عن التأويل واحلفر رأى جريار جينيت بأن إطار البحث يف مكونات النص األديب
 .يوسع جمال البحث ليقف عند مواطن حمادية للنص ومتصلة به اتصاال مباشرا

الكتاب قلما يظهر عاريا من مصاحبات لفظية أو أيقونية تعمل على إنتاج معناه /بأن النص»وهو مقتنع 
، فعنايته باملناطق احمليطة بالنص واليت تدور بفلكه جعلته يضع له 1«...واإلهداءوداللته كاسم الكاتب والعناوين 

له  »، وال يعرف إال به  ومن خالله، ولذلك يعتّبه نصا جعل 2«النص املوازي لنصه األصلي»مصطلح املناص
ي تاركا املتلقي ، وطبعا حامال معه النص األصل3«أجال متشي هبا جلمهوره وقرائه قصد حماورهتم والتفاعل معهم

يبحث عن العالقة اليت جتمهعما خاصة حني حيدث جتاوزا يف النص املعارِّض على النص املعاَرض، حيث تكثر 
 .األسئلة واالستفسارات، وهبذا هو يستهدفنا كقراء وخمتصيني وكّتاب

، فلفظة وحىت يؤصل هلذا املصطلح ومنحه مصوّغ مراميه وغاياته يف النص البد من الكشف عن مفاهيمه
، ومعانيها متعلقة باملساوي واملماثل واملوازي وكذلك املشاهبة واملالءمة ((paraاملناص متكونة من مقطعني 

، ( 3)اهلامش«... والبعد يف آن اإلئتالف واإلختالف الداخلية واخلارجية( اجملاورة)يقصد هبا القرب»واجملانسة
، فمعروف عنها أهنا النص، ويف ) texte (وأما كلمة وهي شيئ يتموضع بني هنا وهنا ثانوي أو احتياطي، 

 .املعاجم أن الناص امللجأ واملهرب، مبعىن موضع استقرار هذا النص عند النص األصلي وكأنه ملجأه ومهربه
وهو منط من أمناط املتعاليات النصية اليت تفيد ما سبق من التوازي واملماثلة واملالءمة واجملانسة ليحدث  

والنص ال ميكن معرفته أو تسميته إال مبناصه، فنادرا »ة ومالءمة بني النص األصلي والنص املصاحب عالقة موازا
ما يظهر النص عاريا عن عتبات لفظية أو بصرية مثل اسم الكاتب العنوان والعنوان الفرعي واإلهداء واالستهالل 

                                                           
  .60، 62صم، 6000-ه1461، (1)عبد احلق بلعابد، منشورات اختالف، ط: ، تر(من النص إىل املناص)جريار جينيت، عتبات  -1
  .60املرجع نفسه، ص  -2
  .60، ص(من النص إىل املناص)جريار جينيت، عتبات  -3
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ور قصد التأثري عليه واستقباله، ، وحضوره يف النص احمليط داللة على استقطاب اجلمه1«...صفحة الغالف
 .ولذلك جتد له صور وأنواع 

أوال النص النشري : ويف حبثه عّما مييز النص املوازي قّسم جرار جينيت النصوص املصاحبة إىل قسمني مها
وهوما يتعلق بكّل ما حييط : Paratexte Editorail( مناص الناشر)أو ما مسّاه باملناص النشري أو االفتتاحي

ص من إنتاجات مناصية تعود مسؤليتها للناشر الذي يعمل على صناعة الكتاب وطباعته، ويتجسد ذلك يف بالن
نص )وكلمة الناشر واحلجم والسلسلة، وهلذا النوع من املناص صورتان من النصوص ( التجليد)الغالف واجلالدة)

 .، ومها نتعلقان بعامل النشر والطباعة اخلاصة بالكتاب(حميط ونص فوقي
( مناص املؤلف)أما عن النوع الثاين من املناصات وهو ما يهمنا يف الدراسة، وهو املناص التأليفي 

Paratexte auctorial: وهو كل إنتاج أو مصاحبات خطابية تعود مسؤوليتها على الكاتب واملؤلف، وهي
، وبدوره يتميز بصورتني من ...(اللاسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، اإلهداء، االسته)متعلقة النقاط التالية 

النصوص النص احمليط التأليفي ويتمثل يف اسم الكاتب والعنوان بأشكاله الداخلي واخلارجي والفرعي والرئيسي وما 
يعلق باإلهداءات واحلواشي واهلوامش، اما النص الفوقي بنوعيه اخلاص والعام فيتمثل يف اللقات الصحفية احلوارات 

 .اءات النقدية وغريهااملراسالت القر 
ونبقى مع حمددات نص احمليط التأليفي املتعلقة باملبدع والنص وما يستفيد منه املتلقي من عناصر تعتّب 

وتوازيه، ونستفيد مبا يتعلق بوجهتنا اخلاصة للنص املوازي املتعلق  عتبات مرتبطة بكل ما ميّهد الدخول إىل النص
قد محداين محيد الذي يعتّب من أكثر النقاد اهتماما بظاهرة الّنص املوازي بالنص الشعري، ويف هذا يشري له النا

بعد اّطالعه على الدراسات الغربية احلديثة، وهذا يف اطار حديثه عن مصطلح النص املوازي وعتبات الّنص 
 .الشعري باخلصوص

وتكون مبثابة عتبة له فكل ما هو متداخل يف الداللة مع املظاهر النصية هو معني يف الشروع لنص معني، 
فهي صاحلة ألن تنوب عن املعاين اليت حيملها، وهي مواقع استرياتيجية مبثابة املنطلق لدراسته ويكون هلا عالقة 
مباشرة مبوضوع النص وأبعاده ومراميه خاصة إذا كان األمر متعلقا بزمن وضع العنوان ومكانه فإهنما يعمالن على 

وهي متفصالت ووقفات أكثر أمهية تصّب يف مفهوم أكثر أمهية تصب يف »تأويله،  إضاءة جوانبه وعالمة فارقة يف
، وهي تكتسي طابعا ذا 2«مفهوم أكثر عمقا للعتبات استباقا وارجتاعا يف منظومة تلقي النص بني التوقع واملرجعية

 .أمهية يف إثبات خلفيات النص التارخيية والثقافية والفنية واجلمالية
تها وما حتمله من معاين االنفصال  فإهنا ال تكتفي ذاتيا إمنا مصوّغ متوضعها ومشروعية وبقدر استقاللي

متشكلها يف النص يكمن يف اتصاهلا به ألن العتبات النصية حيت تتلقى بادئ األمر تكون مستقلة ولكنها متنح 
ما يف السابق، ورمبا شعرية النص حني تندمج وتتفاعل مع مقاصده، وهذا ما يؤكد أمهيتها ومل تعد مهمشةك

                                                           
  .44املرجع نفسه، ص  -1
  .154، جامعة بسكرة، ص6011، (1)حافظ املغريب، عتبات النص واملسكوت عنه قراءة يف نص شعري، جملة قراءات، ع.د -2



 دراسة أسلوبية للمعارضة النبوية                                                  الرابع     لـالفص
 

 
311 

وسنبحث  تكشف عن املسكوت عنه من مجاليات يف النص مستهدفة املتلقي لتبيانه وتوطني عالمته يف النص،
العنوان واملقدمة واخلامتة والتنبيهات والعبارات التوجيهية ]عن مظاهر ذلك يف عتبات املوشحة النبوية البن علي يف 

 [.والشكل
 (العالقات الداخلية)وية املناص يف املعارضة النب -1
       : املناص العنواين ووظيفته التواصلية. أ

يعتّب العنوان من أهم عناصر املناص كعتبة فارقة متّيز النص الشعري عن غريه، وهبا تُعلم ما حيمله الّنص من 
اسات النقدية حني معاين ورسائل يلقيها حنو املتلقي لتثري فيه فضول الولوج لعامل الّنص، وقد تظرت إليه الدر 

الحظت مدى أمهيته يف متثل شعرية النص كخاصية موازية تعني على إدارك النص ومتكني الدخول إليه بعد اجتياز 
عتبته وإقامة التفاعل معه، فهو مرحلة فارقة للتعريف باملعاين النصية يف حني يكتسب مشروعيته ضمن حياة 

م النص وفهم ما غمض منه؛ إذ هو احملور الذي يتوالد ويعيد يقدم لنا معونة كّبى لضبط انسجا »النص؛ ألنه
؛ ألنه يشتغل على وظائف نصية وتركيبية للكتابة وهو جزء من 1«إنتاج نفسه وهو الذي حيدد هوية القصيدة

 .العناصر املكونة للنص ومؤسس ألدبيته وشعريته تستفز القارئ للبحث يف تأويله
ع القارئ على تلقي النص ورمبا ينّفره منه، فال يكون بذلك جمرد فقد يساعد العنوان القارئ على تشجي

يستميل القارئ إىل اقتناء النص وقراءته يكون »عتبة فحسب بل نقطة فاصلة لفعل القراءة وحمفز لعملية التلقي ألن
عدم ترياقا حمفزا لقراءة النص وحينما ينفر القارئ من تلقي النص يصري مسّا يفضي إىل موت النص أي إىل 

 .، وبالتايل فإنه مينح احلياة للنص وسريورة تلقيه، وهذا ما دفع النقاد لدراسته من عدة جوانب2«قراءته
فجريار جينيت يعد العنوان نصا، ويظهر ذلك حني حتدث عن الشعرية اليت ربطها مبفهوم املتعاليات النصية 

أكانت خارجية كما يف التناص أو داخلية اليت تقتضي أن للنص عالقات خفية أو ظاهرة مه نصوص أخراة سواء 
ويتمثل ذلك يف التوازي النصي من بينعا العنوان وبالتايل فهو نص صغري حيمل للنص األكّب دالالت حتيل عليه 
وتقوم بوظائف مجالية فنية ومعرفية حتمل املتلقي على الكشف عن هاته املعرفة واملعلومة اليت ينم عنها العنوان 

 .ة الكتساب معرفة النص هذا من جهة، والبحث يف املواطن اجلمالية والفنية لهللنص فيصبح وسيل
، وإنه (هاج الغرام)وإذا كان العنوان كذلك، فإن أول ما يلفت النظر يف املوشحة النبوية البن علي عنواهنا 

وعارضها، ومبا أهنا يف من العناصر الذي ستساعدنا على إثبات الشعرية وجتاوزها ملوشحة املاجناليت اليت أعجب هبا 
مدح حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، سنبحث عن سّر انتقاء هذا العنوان ودالالته بالنسبة للمواضيع اليت 

 . جاءت يف املوشحة النبوية وما كانت وظيفته البنوية والداللية بالنسبة للموشحة وعالقته اليت تربطه
ادي يسند فيه فعل اهليجان إىل العامل الغرام كونه قام يتكون من تركيب إسن( هاج الغرام)فالعنوان 

باحلدث؛ فعالقة هنا بني كلميت اهليجان والغرام هي عالقة إسنادية وهي ليست حبقيقية إمنا جاءت جمازية على 
                                                           

  .26، ص(د،ت)، (د،ط)، املركز الثقايف العريب، (تنظري واجناز)حممد مفتاح، دينامية النص. د -1
  . 400م، ص6004سبتمّب -ه1465، رجب (14)، ع51حممد بوعزة، من النص إىل العنوان، جملة عالمات، مج  -2
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  Noyauنواة إخبارية »، وإذا كانت هاته صيغة العنوان العدولية فأهنا (هاج)أساس أّن الغرام أسند إليه فعل 
Informatif فيستدعي النص  1«تعطي نظرية مكثفة عن النص األديب وجتد تفسرياهتا يف بنية العمل األديب
 .ويستبق دالالته

يوحي العنوان، وهو خارج عن النص مباشرة لغرض  Hors-Textuelفعلى الصعيد اخلارج نصي للنص
راق حمبوبته، وهذا عموما ما كان الغزل حيث أن الكلمة تشري ملن يتغزل وقد تفاقمت حالة وجده وصبابته لف

الالزم من العذاب والشّر الدائم والَبالء واحلّب »وهي ( الغرام)يعرف على شعراء الغزل، فدل على ذلك بكلمة 
؛ إذ 2«، وفالن مغرم بكذا أي مبتلى به...والعشق وما ال يستطاع أن يُتفّصى منه، وقد أغرم بالشيء أي أُولع به

وإيّن بك »يف املرء ال ميكنها أن حتيد عنه بسهولة ألن الغرام يدل على الولع والتعلق فيقال  األمر متعلق بلزوم صفة
 .، فهي مشاعر تعّّب على شدة الوجد والتعلق باحملبوب3«ملغرم إذا مل يصّب عنه

، 4«ثار ملشقة أو ضرر:هاج الشيء يهيج هيجا وهياجا وهيجانا  وهتيج »أما عن داللة اهليجان فتعود إىل 
وفيها ما يدل على انفعال املشاعر وإثارهتا بشكل كبري فيه من التحمل والصّب وعدم التحمل، وكلها مصطلحات 
من قاموس غرض الغزل الذي تغىن به الشعراء يف القدمي وإظهار ولعهم وحّبهم وتصّّبهم على اللصد والفراق، 

ا مييز هاته الصيغة االسنادية أهنا ليست بالنسبة للغرام، وم( هاج)وداللة التحمل حتمل على توظيف احلدث 
حبقيقية أمنا هي عالقة إسنادية جمازية ألن الغرام من يقوم بفعل اهليجان، وهذا ما يؤكد داللة التحمل على الشوق 

 . واحلنني والبعد، وهو تكمن الشعرية حني يعدل الشاعر من العالقة اإلسنادية احلقيقية إىل عالقة  إسنادية جمازية
وما يوحي له  Co-Textuelإذا نظرنا إىل هذا الرتكيب اإلسنادي اجملازي من زاوية املشرتك النصي أما 

العنوان استنادا للموشحة النبوية، فإن كل ما ذكرناه من مشاعر الغرام وهيجاهنا ينتقل إىل مدلول ديين مرتبط 
وإبدائه حمبته له ووالئه وتقصريه  بغرض شعري آخر يعىن فيه الشاعر بذكر صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم

وطلب شفاعته، وهو غرض املديح النبوي حيث تفعم املشاعر باإلميان مظهرة الشوق واحلنني للحبيب وإىل دياره 
هناك، وآالم البعد والفراق ألن الشاعر يف أرض املغرب يلقي مبوشحته النبوية حلضرة النيب صلى هللا عليه وسلم، 

 :وحي إىلوبالتايل، فالعنوان ي
 انفعال الشاعر ومشاعر الشوق واحلنني .1
 أن هناك وضعا يعيشه الشاعر يعاين فيه آالم البعد  .2
 .وجود حمبوب يكّن له حمّبة خاصة .3
    

                                                           
  .410حممد بوعزة، من النص إىل العنوان، ص  -1
  .25، 24، ص (غرم)، مادة (10)ابن منظور، لسان العرب، ج -2
  .25صاملصدر نفسه،  -3
  .115، ص(هيج)، مادة (15)ابن منظور، لسان العرب، ج -4
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إىل غرض املديح النبوي بعد أن كانت يف  وإذا انتقلت داللة العالقة االسنادية اجملازية بني الفعل والعامل
ل، فهذا يعين أن الشاعر سينقل كل ما يتعلق من مشاعر من داللة الشوق واحلنني وآالم البعد والفراق غرض الغز 

من احملبوبة إىل حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وبالتايل سنلتقي مشاعر احلّب احملمدي ونسشهد التقدمي 
ف عنها، ومرد آالم شوق الشاعر وحنينه هو باملقدمات احملمدية بدل من املقدمات الطللية والغزلية وإعالن العزو 

بعده عن املقام احملمدي وسعيه يف الوصال ولو بإرسال التحايا والسالم عّب طاوي القفار واحَلمام، وهنا تظهر 
 .شعرية العنوان التذي تّبز صداها يف املوشحة النبوية

 داللته بالنسبة للنص بعد ما تبنّي وبعد كل هذا فإنه ال بد أن نثبت التجاوز العدويل يف العنونة، ونتبني
شعريته وما حققه من عدول، ونضع املفارقة بني عنوين املوشحتني مبينني كيف تعامل ابن علي مع عنوان موشحة 

 .ومروره به كأي قارئ( نلت املرام)املاجناليت وهو منطلق من إعجابه هبا؛ ورغم رؤيته للعنوان

 احملبـــــــــــــــــــوبة

 (املديح النبوي)الغرض الشعري

 Co-Textuelاملشرتك النصي  Hors-Textuelاخلارج نصي 

 (الغزل)الغرض الشعري 

 (هاج الغرام)العنوان

 الرسول صلى هللا عليه وسلم

 ة جمازية عالقة إسنادي

 التجــــــــــــــــــاوز العــــــــــــدول

 شعرية العنوان يف املوشحة النبوية 
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حتربته الشعرية اليت يعيشها وغرّي من الصيغة اإلسنادية وينتقل برغم إال أن الشاعر استجاب ملا حتدثه به  
فإن عالقتهما اإلحالية لنصيهما ( هاج الغرام)و( نلت املرام)إعجابه إىل ما يناسبه من مشاعر، ولنتأمل العنونني

ن هنا ننطلق ، وم1«ختتلف طبيعتها باختالف العناوين والنصوص واختالف مقاصد املؤلفني يف اختيار عناوينهم»
لنّبز خصوصية ووظيفة العالقة بني العنوان والنص عند ابن علي يف موشحته النبوية، وذلك من خالل خاصية 

 . اإلنزياح
، وهذا (هاج الغرام)و( نلت املرام)فما يشرتك فيه عنونا املوشحتني هو العقة اإلسنادية بني الفعل والعامل، 

ا يرتكبان من صياغة تركيبية أسنادية متوازية، باإلضافة إىل الرتكيبة البالغية ما جيمعهما ألول وهلة مع القارئ ألهنم
، وهذا (الغني -امليم)حبيث التوافق يف كل احلروف إال احلرف األول ( الغرام)وكلمة ( املرام)اجلناسية اليت بني كلمة 

 .يعتّب جناسا ناقصا يف اختالف احلرف األول
تدل على بداية عدول الشاعر ابن علي رغم تأثره ( املرام -الغرام)كلميت   فالرتكيبة اجلناسية الناقصة بني

باملاجناليت يف اإلتيان بالصيغة نفسها ولكن حدث االختالف على مستوى احلرف األول،  هذا من الناحية 
الشاعر ابن اللفظيو وما يتبادر للقارئ من أول وهلة، أما إذا تعمقنا يف حقيقة الرتكيب اإلسنادي فيتبني لنا أن 

 .علي كان له تعبريه اخلاص الذي يناسب احلال الذي ميّر هبا، حبيث مل يقابل ذلك بكالم مألوف
ليجدها صياغة عادية ألن تركيبها اإلسنادي حقيقي معّّبا فيها أنه ( نلت املرام)فاملتأمل لصياغة املاجناليت 

، يف حني أن (الفعل والفاعل واملفعول به)ع فيها قد وصل إىل مراميه، وهو من قام بالفعل يف تركيبة تامة اجتم
فقد اكتفى بالفاعل يف مجلة فّجر فيها الصورة البيانية برتكيب إسنادي جمازي ترك (  هاج الغرام)صياغة ابن علي

 فيه الغرام من يقوم بالفعل وليس أي فعل إمنا أخذ معىن اهليجان للداللة على حالة الشوق واحلّب احملمدي اليت 
إليها، وهذا يعتّب عدوال واضحا له مصّوغاته يف أّن الشاعر قد جتاوز املاجناليت وأتى حبديده، وهذا ما  وصل

 .  سنوضحه يف اجلدول
 النموذج (املفارقة)املختلف النموذج املؤتلف العنوان النص

املوشحة 
 (2)النبوي

 البن علي
 (النص املعار ض)

 هاج الغرام

سية
جلنا

غة ا
صيا

ال
 

 الغرام
 بة إسناديةتركي

 جمازية
 (الصورة الشعرية)

 هاج الغرام
 العدول)

 (والتجاوز

املوشحة 
 (1)النبوية

 للماجناليت
 املرام نلت املرام

 تركيبة إسنادية
 حقيقية

 نلت املرام
 (العدول)
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 (النص املعار ض)

 يف املوشحة النبوية لمناص العنواينالصيغة الرتكيبية لجدول يبني 
 :لعنوانالعملية التواصلية ل -
، وما كان مييزها من الصيغة اإلسنادية (هاج الغرام)وبعد ما رأينا تركيبة العنوان اليت تثري انتباه القارئ  

اجملازية باإلضفة إىل أمهيته يف استقبال القارئ حني يطرق باب النص يبغى الولوج إىل مضامينه والوصول إىل أقصى 
ن العنوان االستقبال وذاك أثناء ربط العالقة مع القارئ وإعطائه اإلشارة مراميه، ففي هاته املرحلة البّد من أن حيس

ليسبح قاع النص وكله استفسارت حول مان حيمله له العنوان من مضامني مبثوثة يف عوامل ذاك القاع من أسرار 
ى من خالل مجالية حمكمة النظم والتصوير، وإهنا خلطوات مهمات لتجسيد معامل العملية التواصلية اليت تتبد

 .موضعته يف النص
وحىت نتبني معامل هاته العملية يف مناص العنوان للموشحة النبوية نعود جمددا استعانة بعناصر العملية 
التواصلية جلاكبسون لتتحقق لنا العملية التواصلية اخلاصة بالعنوان، ونرجع إىل خطاطة العملية التواصلية العامة 

ل اخلاصة باملناص يف العنوان حسب تصور جريار جينيت، وهو يشتغل على للتخاطب للتتوضح عملية التواص
الكاتب هو / فاملرسل]خصوصية العملية التواصلية يف املناص مع العنوان خبطاطة مماثلة ملا أتى به جاكبسون؛ 

عْنوِّن
ُ
َعْنوِّن له/املرسل إليه]و[امل

ُ
 وضع وسياق ومرجع ، ويكون هذا يف[النص وهو العنوان/ الرسالة]و[ القارئ هو امل

 .خاص مبا هو يف النص ويصفه العنوان
الذي له ( الواضع للعنوان)وهو املبدع والكاتب: (Titreur/Destinateur:) املرسل/املعنو ن. 1

صالحية وضع العنوان وفق نظرة النص يف املوضوع املطروق، ، ورمبا يكلف هبا الناشر يف حالة عدم وجود عنوان 
 .من ظروف التأليف والّسياق أو ما حييط بالكاتب

 العنوان وهو املتلقي عمن ألجله وض: (Titraire/Destinataire) إليه  املرسل/له  ناملعنو   .2
ألن العنوان ميكن أن يرحتل على السنة اشخاص مل يقرؤوا الكتاب، وهذا »الذي، وفائدته تتجاوز القارئ للجمهور

قارئ موضوعا للقراء، والعنوان يرسل للجمهور ألنه بصري يستطيع ، فالنص يرسل لل1«ما يدعى بالتلقي العنواين
 .العدد من املتلقني النظر إليه ويكون حمل تداول على األلسنة يتحدث به وينتقل لألخرين

املناص الذي من خالله حياول املعنون له أن يدخل وهو (:Titre/Lettre)رسالة ال/ العنوان. 3
  .ني النص واملتلقي، وهو املوازي واملصاحب لتوضيح الرؤية النصيةللنص من خالله، وهو عنصر رابط ب
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أسقطنا  هذا املخطط على عنوان املوشحة النبوية جند أهنا تتحقق كل عناصر العملية التواصلية  وإذا ما
عنوِّن(هاج الغرام)للعنوان 

ُ
لنص املعارِّض، وما جاء عليه  واملُعنَون له والعنوان، وهذا ما حيتوي عليه ا ؛ ألن هناك امل

 .، مبعىن أن كال النصيني املتعارضني معنونان(نلت املرام)كذلك النص املعاَرض يف موشحة املاجناليت 
فقد كان  عنوان موشحة الشاعر ابن  علي حماكاة له، وهنا نطرح السؤال هل جاءت العنونة حماكاة يظهر 

العنوان خصوصيتها؟ وهل لكالمها الوظيفة املناصية اليت تعّب عن فيها ابن علي تأثره الكامل؟ أم كانت ملوضعة 
معىن النص األصلي؟ مبعىن هل كان لكالمها املهمة ذاهتا يف وصف ما هو يف املوشحتني من مضامني؟ وأيهما كان 

 األفصح يف التعبري عن مضمون النص واألعمق تعبريا؟     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املرسل

 العنوان امل عنو ن

 الرسالة

 امل ع نون له

 املرسل إليه

 اجلمهور/القارئ الكاتب عنوان النص

 العملية التواصلية العنوانية وفق التصور اجلاكبسوين

 امل ع نون له لعنوانا امل عنو ن

 القارئ/املتلقي ابن علي هاج الغرام

 العملية التواصلية العنوانية للنصيني املتعارضني

 عناصر العملية

 القارئ/ املتلقي

 النص املعار ض

 نلت املرام املاجناليت النص املعار ض
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 :وظائف العنوان التواصلية
ح الوظيفة التواصلية للعنوان من منطلقاهتا األساسية يف التعريف بالنص األصلي على اعتبار أنه نص تتوض

مصاحب وموازي يوحي باملضمون، ولذلك كانت أمهيته كبرية دفعت معظم الدارسني للبحث يف وظائفه انطالقا 
بسون ليفتح باب البحث فيما يتعلق من املبادئ العامة اليت ختّص الوظائف اللغوية للعملية التواصلية عند جاك

باملناص العنواين مع الكثري من الباحثني الذين تطرقوا ملوضوع الوظائف، وقد الحظ جريار ما حيكم هاته الوظائف 
من تعميمات يف حتديدها من طرف أصحاهبا يف تسمية النص وتعيينه وقيمته وأمهيته منتقدا كل تلك التحديدات 

 .ور خاص به، ليخرج بتص1واحملاوالت
ومن خالل هاته االنتقادات توصل جاكبسون إىل حتديد الوظائف اليت من شأهنا أن متيز العالقة الداللية 

 .بني العنوان والنص، ورآها يف الوظيفة التعيينية والوظيفة الوصفية والوظيفة اإلحيائية والوظيفة اإلغرائية
    (:F.désignation) الوظيفة التعيينية -

عني القارئ على تعيني اسم الكتاب أو النص بشكل دقيق تبعده عن الّلبس وكثري االحتماالت وهي ما ت
والتأويالت وتعيني على حتديد جنسه األديب، ولذلك جاء العنوان كما هو متعارف عليه اسم للنص وبه يعرف، 

 .ويكون مطابقا له، ويف ذلك يقّسم العنوان إىل عناوين موضوعاتية وأخرى إخبارية 
فاما العناوين املوضوعاتية فتأيت لتصف العناوين اليت تعتمد على مضمون النص، وفيها يرى تقسيما آخر  

يعتمد على كون العناوين أدبية مباشرة أو تصويرية؛ فاألوىل تعنّي عنوان الّنص أو الكتاب بشكل مباشر وصريح 
زي أو التصوير التهكمي أو يعتمد على تضاد دون تصوير، والثانية أدبية غري مباشرة تعتمد على التصوير اجملا

املعاين للفت األنظار، وأما الصنف اآلخر من العناوين، وهي اإلخبارية ووظيفتها تعريفية وتعليقية تعّب عن موضوع 
 .خاص بعيد عن العناوين األدبية

 : (F.descriptive) الوظيفة الوصفية -
النص باستعمال األسلوب اإلحيائي للعنونة، وهو موجه  وفيها يرى جريار أهنا وظيفة إحيائية تعىت بوصف

لقارئ باحث مستعلم أو قارئ كفء ، وهي عناوين بعيدة عن النمطية والنمذجة، مفعمة بالقصيدية والرمزية 
 .وتنطوي على العناوين املقتبسة أو العناوين اليت تتضمن السخرية أو عناوين املعارِّضة

وهلا ارتباط وثيق بالوظيفة الوصفية، فدجمت فيها وما : (F. Connotative) الوظيفة اإلحيائية -
  . دكر يف الوصفية ينطبق عليها

وهي وظائف مهمة كوهنا تدفع القارئ ليحرك فضول القراءة؛ : (F.séductive)الوظيفة اإلغرائية  -
 .حيث يستعمل فيه أسلوب التشويق ليجذبه تاركا فيه ما حيعله ينتظر

ين على اختالف مقاصدها ومهامها ولكنها تعتّب رابطا بني القارئ والنص، كما أهنا وكل هاته العناو 
تساعده على إخباره وإعطائه فكرة عن أي األجناس األدبية ينتمي النص، وهو يعّّب عن مقصدية الكاتب، وما 
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النص إليها روية كانت أم  يوّد البوح به يف النص، ولذلك يساعد العنوان على حتديد أّي األنواع األدبية اليت ينتمي
 .شعرا أم مسرحية أم مقاال، بغض النظر عن مهمته يف الكشف عن معامل مضمون النص األصلي

من العناوين اليت متيل إىل الوظيفة التعيينية اليت حتدد ( هاج الغرام)وعنوان املوشحة النبوية للشاعر ابن علي 
ر جينيت، مفعال فيه التصوير اجملازي انطالقا من مضمون النص بشكل تصويري استعاري حسب تصنيف جريا

الرتكيب اإلسنادي اجملازي، وهذا ما يعمل على حتديد اجلنس األديب وهو النص الشعري الذي متثل يف شكل 
 .املوشحات الذي مّت تعيينه من طرف مناص الشكل كما سنرى

هي الوظيفة الوصفية اإلحائية؛ حيث وهذا ما يفضي إىل وظيفة أخراة ثبتت على عنوان املوشحة النبوية، و 
تصف للقارئ تلك احلالة اليت آل إليها الشاعر وهو يشكو فراق احلبيب املصطفى وقد تأججت املشاعر أكثر 
وهاجت مشاعر الغرام اشتياقا وحنينا لبعده عن املقام وطول املسافات اليت تفصله بينه وبني تلك القداسة الدينية، 

وتأهب احلجيج للقيا احلبيب وزيارة بيت هللا احلرام الكعبة الشريفة، فإن كل تلك  وملا حانت ساعة الرحيل،
املشاعر تتضاعف وتقوى، فيعّّب عنها  بلهفته وكثرة مطالبه ورسائله اليت حيمل فيها طاوي القفار وحادي العيس 

؛ (هاج الغرام)عنوانية أن السالم واحلّب واالشتياق، ففي هاته اللحظات يعّب عن كل أحواله ومشاعره بصيغة 
 .   وهي صيغة حتمل دالالت رمزية وأبعاد تتفجر بني زخباي النص وما ينطوي عليه

وعليه فإنه اجتمع لعنوان املوشحة النبوية وظيفتني؛ حيث مجع بني الوظيفة التعيينية األدبية التصويرية 
ها يف مضمون املوشحة النبوية وهي تعّّب عن والوظيفة الوصفية اإلحيائية اليت حتمل دالالت رمزية مؤشراهتا وصدا
 .   مشاعر جّب النيب وشوق الشاعر حلضرته وزيارة مقامه هناك يف املزار

، فإّن هلا الوظيفة التعيينية نفسها متاما كما (نلت املرام)وإذا ما ربطناها بعنوان املوشحة النبوية للماجناليت 
لكنها عنونة أدبية غري تصويرية مباشرة تعّّب أن الشاعر بلغ مقاصده، وجدناها يف عنوان موشحة ابن علي النبوية، و 

ورمبا هي يف حّب النيب ومل يقف عند الّديار هناك على حّد تعبريه، إمنا أوصى طاوي القطار مقسما له أن يبّلغ 
عن حرقة مشاعر  ، فينمّ (هاج الغرام)سالمه، وهذا بالنسبة للنص املعاَرض، أّما بالنسبة لعنوان النص املعارِّض 

وتأوهات الشوق واحلنني وبلوغ احلالة حّدها، وهلذا جتد ملعاين العنوان ما يوازيها بصورة جلية الغبار عليها ليست 
ال إىل حتقق الوصال وزيارة األراضي املقدسة،  مثل ما هي عند املاجناليت اليت نرجح بلوغ املرام يف مدحه للنيب

اضح وله صداه الداليل للعنوان؛ فهيجان الغرام ال يدل إال على أن الشاعر مل بينما جند عند ابن علي األمر و 
يتسن له زيارة األراضي املقدسة، ومن شدة وجده واشتياقه هاجت بالبل وجده السيما ساعة الرحيل، وهو واضح 

 .   يف مقدمة املوشحة، وهذا ما يفرق بني العنوانيني
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 (2)الوظيفة نوعها (1)ةالوظيف العنوان/املناص  املوشحة/النص

 هاج الغرام املعار ض

ـــــــة
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ييني

تع
 

 

أدبية غري 
مباشرة 

 (تصويرية)
 وصفية إحيائية

 وصفية أدبية مباشرة نلت املرام املعار ض
 جدول يبني وظيفة املناص العنواين للنصني املتعارضني                   

ات اجلنسية على اعتبار أهنا ملحقة به ملهمتها يف اإلخبار عن نوع العمل األديب، وهبذا جتده يساعد املؤشر 
يقوم بتوجيهنا قصد النظام اجلنسي للعمل، أي يأيت ليخّب عن اجلنس »وعلى هذا األساس يعتّب العنوان خّبي 

لي ووضعه يف أي ، وهذا من مهام الشكل يف التعريف بالنص األص1«الذي ينتمي إليه هذا العمل األديب أوذاك
النصوص األدبية ينتمي النص وهو أكثر دقة من العنوان ألنه يشري إىل الشكل الذي بواسطته نرى ما إن كانت 
قصيدة أم خطبة أو مقالة أو رواية وهكذا، وهذا ما سيتوضح يف العنصر التايل من صور املناصات املعّّبة عن 

 .النص األصلي
  يواخلتامطلعي ناص املامل .ب
عّبة باملطالع إذا ما تعلق األمر بالنص الشعري فإن مجاله يف استمالة مجهوره من البدايات، وهذا طبعا وال

يتوقف على ذكاء البدايات وحسن انتقاء املطالع، وال نستغرب مدى اهتمام النقد العريب القدمي هباته اجلزئية 
ن التخلص من موضوع آلخر، وقد باخلصوص ورمبا أكثر من الغرض الرئيس، وهو يؤكدون على ضرورة حس

ُخّصت بالتحليل والبحث والدراسة وابن قتيبة يف كتابه النقدي الشعر والشعراء ينّوه بذلك وتلك الدالالت 
 .وقد حتدث يف كذا موضع من الدراسة هبذا الشأن يف بيئته، النفسية الفنية وما كان حييط به

فتتمتع بأمهية قصوى  Prefaceأما املقدمة »نصية وهذا ما جعلها تصنف ضمن أهم عناصر املوازيات ال
، 2«ضمن خطاب العتبات العتبارات شىت منها ما رتبط بشكلها ومنها ما يرتبط ببنائها ومنها ما يرتبط بوظيفتها

وهلا مرادفات حنو االستهالل واملدخل والتمهيد والديباجة والتوطئة واحلاشية وغريها، وهلا وظائفها يف التقدمي 
ع املطروح، وأمهيتها يف البحث عن كيفية اللوج للّنص ولذلك تعتّب نصا موازيا للنص عالقته به جدلية للموضو 

 .تتمثل يف ثنائية االتصال واالنفصال
فاالتصال يثبت أمهية التقدمي بالنسبة للّنص، فحىت يضع الشاعر املتلقي يف جو املوضوع وسياقاته ال بد له 

تقدمي منفصال بالنسبة للموضوع الرئيس وهذا ما جعله مناصا قائما بذاته يف متهيده من التمهيد،  يف حني يعتّب ال
للموضوع الرئيس جتده يأيت مبوضوع يعّّب عن نفسية الشاعر، وقد كانت املقدمة عن الشاعر يف القصيدة العربية 

                                                           
 .01، ص (من النص إىل املناص)جريار جينيت، عتبات  -1
  .12، ص (د،ت)، (د،ط)عبد الرزاق بالل، مدخل إىل غتبات النص، دراسة يف مقدمات النقد العريب القدمي، إفريقيا الشرق، املغرب،  -2
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غزلية ألثرها على استمالة معلومة قد سّنها له العرف النقدي، وهو ما يتمثل يف املقدمات الطللية واملقدمات ال
 .القلوب مث خيلص من خالله ملوضوع القصيدة

 
 
 
 
 

وهذا ما هو واضح يف تقدمي الشاعر ابن علي يف موشحته النبوية وهو ميدح الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
ديار الطللية ولكن ليس بتقدمي طللي غزيل وإمنا بتقدمي هين فيه الشاعر بالبكاء على الديار احملمدية ال على ال

مناشدا من يعّد راحلته للقياه أن يصل ذلك املزار ويوصل السالم، وهذا يعتّب عدول من عرف شعراء القصيدة 
املدحية النبوية اليت تعّب عن عزوفها للطلل والغزل والتوجه ملدح املصطفى ففيه القصد والُسول، فقد عكس لنا يف 

ن ديار احلبيب املصطفى ولذلك فقد ثاقت نفسه لتلك الديار ونزعت املقدمة حالته النفسية والروحية يف بعده ع
 .إىل رؤياه

باهلل طاوي )وهذا ما دفعه إىل مساءلة طاوي القفار من ميتطي راحلته قاصدة مكة وطيبة موظفا القسم
مث إنه دعا  ، ويناشده باهلل أن يّبّد عنه حّر الغرام بوصله للربع هناك الكرام، وهو يشتكي بعد الّديار،(القفار

احلمام يسأله كذلك لريسل معه التحايا واألشواق، وهنا خيلص للمدح النبوي بإعالن عزوفه عن املقدمات الطللية 
 .        والغزلية والتفرغ ملدح املصطفى صلى هللا عليه وسلم

ء من املوضوع ومما حيسن فيه التخلص كذلك اخلامتة وتعتّب من عناصر املناص اليت تتمم النص، فبعد اإلهنا
الرئيس ينتقل الشاعر إىل اخلتام، وما دام حنن يف قصيدة املديح النبوي فإنه يعلم موضوع اخلتام كما كان معروفا 
سابقا عند العرب حني ينهون بالصالة والتسليم على النيب، وهو ما أمّت به الشاعر ابن علي موشحته النبوية وهو 

 ...(.مت أمت الصالة على شفيع العصاة)األبيات  يدعو هللا سبحانه وتعاىل يف قوله آخر
 :اخلارجي مناص الشكل .ج

باعتباره حمددا من احملددات الشعرية للنص األديب نظر يف ( املناص)حني انطلق جريار جينيت من خاصية 
 تلك العالقات بني النص وما حييط به من نصوص موازية تسري حيث كان ومصاحبة له، حيث تنتقل الشعرية إىل

النص املوازي فيّبز للقارئ ذلك مثريا اهتمامه، وقد رأينا هذا مع العنوان يف املوشحة النبوية واملقدمات واخلامتة، 
وما يدفعنا يف البحث عن الشكل الذي مييز أي نص أديب على أساس الدور الذي يقوم به يف معرفة أي الفنون 

 .األدبية ينتمي النص
بحث عن فائدة الشكل اخلارجي للنص األديب يف إثبات شعريته، والدافع من وهو أمر جيعلنا نتوقف يف ال

وراء ذلك، املوشحة النبوية اليت ظهرت بصورة تستدعي التأمل والبحث يف شكلها وعالقته بفن التوشيح ومساته 

 املناص

 العزوف والتفرغ االتصال

 االنفصال احلب احملمدي
 ةاملقدم



 دراسة أسلوبية للمعارضة النبوية                                                  الرابع     لـالفص
 

 
111 

كل خيّبنا مسبقا الفنية ومبا أن العنوان وغريه من النصوص املوازية خيّبنا مبا سيحدثنا به النص األصلي، فإن الش
عّما هو القالب الذي سيوّجه به املبدع أفكاره ويبث مشاعره، وبالتايل يعطينا فكرة عن نوع النص األديب وما 
املواضيع اليت سيكتب عنها فيه، وهذا ما يفتح لنا البحث يف موضوع األجناس األدبية حىت نتبني من خالهلا 

 .حقيقة مناص الشكل يف املوشحة النبوية
وشحة النبوية حتيلنا إىل تلك الّسمات اليت صنعها فن التوشيح لنفسه معلنا عدم اإللتزام مبا كانت تسنه فامل

القصيدة العربية من أعراف نقدية سار على هنجهاالشعراء قرونا طواال، وهي الّسمات الفنية اليت التقت بظروف 
قية اليت ختتلف متاما عن اإليقاع التقليدي رغم أهنا منائها ورعايتها إىل أن وجدت عاملها وأقامت له ضوابظه املوسي

بقيت على الروح اخلليلية ولكّنها خالفت نظام شكله العمودي الذي يقوم على نظام الشطريني املتساويني والتقفية 
املوحدة والوزن، وأعلنت شكلها اجلديد الذي يقوم على هندسة التنوع يف التقفية والوزن والتشطري، وصدحت مبا 

 .ليه عليها النغم والغناءمي
ومن هنا املنطلق، فالشكل اهلندسي للموشحات يذهب بنا إىل أن نتحدث عن قصة القارئ له وهو 
يستغرب تلك اهلندسة املتناسقة اإليقاع رغم كّل ذلك التنوع، مث إنه يدفعنا لنقف عند املهمة اليت أوكلت هلا نظرية 

عمال األدبية وفق البىن الداخلية هلا وما تتميز به من خصائص ومسات األجناس األدبية يف البحث عّما ميّيز األ
فنية تصبح هلا عّب الزمن وبفعل الدوافع االجتماعية قوانني وتقنيات توضح طرق بنائها وتشكل هندستها اخلارجية 

قاد يف تقوميهم هلاته اخلاصة هبا، وإن هاته القوانني تتحول إىل معايري يسري وفقها املبدعون، ومن خالهلا ينطلق الن
 .األعمال واملتلقي بدورها حيدد آفاق توقعاته وكيفية التعامل معها

صنف أو فئة من اإلنتاج الفين له شكل متعني وتكنيك أو »هو( Genre -النوع)فاجلنس األديب 
لقصة القصرية مضمون، والكلمة أصلها فرنسي وهي مرادفة للنوع أو الصنف، ومن األنواع األدبية هناك الرواية وا

، وحىت الشعر الذي جتد له تقاليد تعتّب مكوناته الفنية، وقد انطلقنا من خاصية الشكل اليت 1«واملقالة وامللحمة
أثارت انتباهنا يف املوشحة النبوية، فبمجرد ما نسمع باملوشحة نتأكد من أمر وجودخاصية التنوع يف القوايف 

 .والرتكيب املعماري الذي عرفت به واألوزان هذا من جهة، وكذلك طريقة نظمها
وإذا ما تعلق األمر بالشكل فإن الدكتور حممد املاكري يرى أن لذلك عالقة باملتلقي على أساس أنه يلفت 
انتباهه ألنه ليس بالشكل املعتاد للنص الشعري املعروف إمنا هناك خصائص شكلية وموسيقية يعرف هبا املوشح 

خبصائصه الصوتية اإليقاعية الزمانية من جهة، وبشكل »تلقي النص؛ ويرى أنه يتميز ويؤثر هبا تأثريا بصريا على م
اشتغاله على الفضاء من جهة ثانية، وباعتبار هذا العنصر الثاين يعتّب املوشح نقلة بصرية بالقياس إىل التنويعات 

ما اطّلع عليه حينما يتوافر ، وهي تؤثر على املتلقي إذا 2«األخرى اليت مل تفعل بشكل مؤثر على هذا املستوى
 .على تلك املكونات اليت تتشكل يف فضاء يبني شكال توشحيا يعتّب منوذجا يشتغل فيه

                                                           
  .164م، ص1102، (1)إبراهيم فتحي، معجم الصطلحات األدبية، املؤسسة العربية للناشرين املتحدين، ط -1
  .156، ص 1111، (1)كز الثقايف العريب، طحممد املاكري، الشكل واخلطاب، املر .د -2
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وما عملناه يف خاصية القوايف وتنوعها أن الشاعر ابن علي اختذ ملوشحته النبوية شكال مّتسق الُبىن بنظام 
اهيم أنيس يدعو للبحث يف مسات جنسه الفين اخلاص تشطريي قليل النظم فيه وغريب على حّد تعبري الدكتور إبر 

بفن التوشيح، فالّبغم من والئه الواضح للنظام اخلليلي إال أنه ارتدى ثوبا جديدا وصنع لعامله الفين فضاء مكانيا 
حتكمه احليوية واحلركة، فجاء بأشكال توشيحية هلا هندستها اخلاصة هبا، تعتّب نصا موازيا يفسح للقارئ آفاق 

 .قعاته وما هلذا الشكل من أسرار موسيقية وإيقاعية تنتظر الكشف عنها يف النص األصليتو 
إيقاعه )يف دراسة له عن الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر ويف معرض حديثه عن القوايف يف فن املوشحات 

دمية، وما مجعهه يرى الدكتور ، وانطالقا مما تيّسر له من حبث يف املوشحات الشعرية اجلزائرية الق( الداخلي ووظيفته
 :خمتار حّبار أن هلا ثالثة أنواع وفق ما تتميز به من أشكال، وهي

 :الشكل األول -
أجزاء مؤلفة  »األندلسية، ومتيَّز بذالك الشكل الذي يبدأ باألقفال وهي وهو النوع املشهور من املوشحات 

؛ حبيث يسمى أول قفل يبدأ به  1« افيها وعدد أجزائهايلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها يف وزهنا وقو 
أجزاء مؤلفة مفردة »يف املوشحة مطلعا واألخري يسمى خرجة، أما عن األبيات كما يوضح ابن سنان امللك فهي 

، 2«أو مركبة يلزم يف كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات املوشح يف وزهنا وعدد أجزائها ال يف قوافيها
أن تكون قوايف كل بيت منها خمالفة لقوايف البيت اآلخر، وقد نظم على هذا الشكل املوشحي كّل من  وحيسن

 :، وذلك يف قوله(1214)سيدي ابن علي وحممد بن الشاهد وأمحد بن عمارالذي سنمثل له مبوشحته النبوية 
 يقتف       ي الرّكبان  يا نسيما بات من زهر الرّبا

 ألهي               ل البان                الما طيباأمحَِّلْن مين س    
 

 إن بدت جندُ   إقرأْن مين سالما عبقا
 شّقه وج            د  وإن يل قلبا إليها شّيقا
 وضىن  يع      دو  وفؤادي جيتنيها ح        رُقا

   

 قطرها هتّ     ان  ودموع العيس هتمى سحبا
 3وجفا األجفان  ضباوالكرى عن مقليت قد غ

 
 
 
 

                                                           
 .65ابن سنان امللك، دار الطراز يف عمل املوشحات، ص  -1
  .62املصدر نفسه، ص  -2
 .12أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، ص  -3
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 :ويتمثل هذا الشكل يف النموذج التايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الشكل الثاين -
، لشعر املسمطامن شكل نص الدراسة موشحة ابن علي النبوية اليت جاءت على منوال املاجناليت،  وهو

لقسم الواحد من يتكون من ثالثة أشطر، ينظم يف شطرين طويلني مزدوجني مشرتكان يف القافية على مستوى ا
 الناحية األفقية، بينما ختتلف يف القسم الثاين من الناحية العمودية، ويضاف هلما شطر قصري مبثابة عمود املوشحة

 .وهذا بسبب وحدة قوافيه، وهو شطر ثالث يسمى بالغصن
لنبوية ، وهو ما نظم عليه الشاعر ابن علي موشحته اج ج آ -ب ب آ  -ا ا آ : يرمز له بالشكل التايل 

على منوال املاجناليت، وهذا ما رأيناه يف الدراسة اإليقاعية، وهنا يكون الشاعر ابن علي يعارض املاجناليت يف 
حماكاته شكل املوشحة دليل على متكنهما يف فن املوشحات، وسنأيت بالنصني يف امللحقات، والبأس أن نورده هنا 

 :يف قوله
 حيث الك   رام * ع   رج بذاك امل                    زار * ر   اوي القف     ا        باهلل ط. 1
 ح   ّر الغ               رام * وابرد بذاك الوص        ال * رج بربع املع     ال          ي      ع  . 2
 1   امل                     ه التئ     * احلبيبب    ه               أن مشل * حسب املشّوق الكئيب . 3

 :أما ما قاله املاجناليت
 واقر الس          الم * قف يل بتلك ال      دار *    ارباهلل حادي القط. 1
 كيف ي            الم * واذكر صبابة وج دي * سلم على عرب جند. 2
 1      اممع املق               * شوقا لتلك الرب              وع * من بادرته الّدم         وع . 3

                                                           
  .15حلبيب، ص أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل ا -1

 غصن غصن

 مســــــــــــــــط

 غصن

 مســــــــــــــــط

 مســــــــــــــــط

 غصن

 بيت دور

 مطلع= 

 قفل= 

 الشكل األول لبناء املوشح      
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 :ويتمثل شكلها كالتايل 
 

 
 
 
 
 

 : الشكل الثالث -
وشكله يشبه النوع الثاين املرتكب من ثالثة أشطر، ولكن يضاف إىل القافية املتغرية شطرا ثالثا مبعىن يضاف 

افيته إىل الشطرين األولني شطرا آخر من قافيتهما مث يؤتى بشطر ثابت القافية يعتّب عمود املوشحة؛ حبيث تبقى ق
على صورهتا من البداية إىل النهاية، وبالتايل ينظم على الشكل العمودي ولكن بثالثة أشطر خمتلفة القافية وشطر 

؛ وكتب على منوال هذا الشكل الشيخ املاجناليت، ا ا ا د -ا ا ا ج  -ا ا ا ب : رابع موحد القافية، ويرمز له ب     
 :حيث يقول

 للوْصل فاجلسم بالنوى ذاب       ا  ابا يا عرب جند افتحوا لنا الب. 1
 هل جتعلوا عب       دكم ج              ارا   ما ق    ّط عنا خيالكم غاب              ا. 2
 ما ختلفت ع         ن أحب                       ايب  لوال ذن      وب قضت غ       اب            ا. 3
 يّسر على من دعاك أوت          ارا               والئييارّب يا سيدي وم     . 4

 
 :وهي هبذا الشكل
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 الشكل الثالث لبناء املوشح
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وانطالقا من هاته األنواع الثالثة للموشح نتبني أن للشكل دوره يف ما تتحدث عنه املوشحات يف الوزن 
سها األديب والقافية، وعن ذلك العامل املتنوع يف موسيقاه وإيقاعاته، فيتضح من ذلك النوع الشعري وجن

للموشحة، وكذلك يعطي القارئ فكرة عن النظام التوشيحي الذي نظم به موشحته، وشكلها يلفت النظر إليه 
 .  متنبئا مبا سيديل به النص األصلي عن عامله املوسيقي اخلاص به

حقيقة  وزيع هندسي يّبزوالشكل الثاين هو الذي اختذه الشاعر ابن علي تركيبا ملوشحته كما رأينا، وهو ت
يف  تشبيهه بالعقد املنظوم من األحجار واللؤلؤ بطريقة متناهية الدقة، وذلك للتأثري على القارئكذا شكل املوشح و 

ات متناسقة ، حيث مّت توزيع التفعيلتني على مستوى األشطر الثالث، فتتشكل تقاطعللنصاجلمايل الشكل 
 . يء بذلك بناء هندسيا  يثري االنتباهوعموديا لتنش ومتناظرة من البداية إىل النهاية أفقيا

ومن خالل قراءته، فيصبح  وتتشكل له مرجعية عّب األزمانرة القارئ هذا النوع من الشعر، فريسخ يف ذاك
بذلك يف املستقبل مسؤوال على منح اهلوية ألي نص كان مبجرد االلتقاء به بدءا من الشكل اخلارحي للنص الذي 

وهو يقوده برفق عّب تلك التنويعات » عن طريق ما يظهر له من مسات وخصائص يقوده إىل رحلة التعريف به
اخلفيفة فيطّهره من الشعور بامللل الذي ينتابه وهو يتلقى ذلك اإليقاع الرتيب الصادر الصادر عن التناسب التام 

التلوين يف مثل الذي يرتدد بشكل صارم على مسعه وعلى مساحة واسعة يف القصيدة خاصة مع املطّوالت، فإّن 
خاصة حني يتعلق األمر  1«هذه احلال يغدو أسلوبا ذكّيا ناجعا للنهوض بالوظيفة التأثريية أو اجلمالية للشعر 

باحلالة النفسية عند الشاعر حىت مينح نّصه شارات املرور اليت مبشاعره وأحاسيسه عامل النظم ويبحث عن كل 
الوزن واإليقاع، فيعطى مصّوغات موسيقية تناسب ما تبغى مشاعره  السبل اليت تفسح له جمال منحه هبا يف صحبة

  .اإلفصاح عنه
 (:العالقات اخلارجية)التناص يف املعارضة النبوية  -2

ألمر طبيعي أن يشرتك شعراء املديح النبوي يف بناء القصيدة العربية اليت عرفت بنمطها التقليدي وتلك 
نذ عهد التأسيس، ومن الطبيعي مبكان أن جيتمع شعراؤه يف األفكار واملشاعر التقاليد الفنية اليت تراءت معاملها م

واألحاسيس اليت يوجهوهنا للموضوع  الذي يقيمون على أساسه غرض املديح، وهو موضوع له قداسته الدينية ما 
رسوهلم الكرمي  جيعلهم يلتفون حوله ويبحثون يف هنجه وعلى طريقتهم ينقلون للناس ما حيتاجونه من أمر دينهم يف

 .من خالل ما جاءنا به القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة والسرية النبوية العطرة
وجاء الرتاث النقدي العريب منذ القدم ليوّطد هلم القواعد الفنية اليت يسريون على هنجها يف هذا     

الشعراء إىل أن يستقوا معانيهم من االشرتاك هذا من جهة مث إّن هاته القداسة الدينية ومن جهة أخراة ما تدفع 
معني واحد الشرتاكهم يف الثقافة واخللفية الدينية حبكم ارتباطها بغرض املديح النبوي بل وحىت يف املشاعر 

يتابع بعضهم بعضا يف ذكر املعاين اجلديدة اليت يشّكلون منها مواضيع قصائدهم ويتفاوتون يف »واحلاسيس، وهبذا 

                                                           
 .412حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي، ص . د -1
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، وما يشرتكون فيه من املعاين وألفاظ املعجم اخلاص 1«عاين اجلديدة بتفاوت مواهبهممقدرهتم على إبداع امل
باملديح الديين جعلهم يصنعون هلذا الغرض الشعري اخلاص حبضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم عاملا فنيا له مساته 

 .الفنية اخلاصة
النبوية فسح اجملال أمام املعارضات الشعرية  وظروف هذا االشرتاك املزدوج بني البناء واملوضوع يف املدائح 

لتفرض وجودها بشكل يستدعي للبحث فيها، فالظروف اليت عرفتها األمة قبل الفرتة العثمانية ويف زماهنا جعلت 
من املدائح تنتشر وتتداول على ألسنة الناس والشعراء باخلصوص حلاجتهم إليها يف إصالح اجملتمع وخلق التوازن 

 .اء على االضطراب الذي كانوا يعيشونه، فكان أثرها كبريا أسهم يف متكينها والنظم على منواهلاالدين والقض
ورغم كّل هذا االشرتاك يف املعاين إال أنه لكّل شاعر وطريقته يف التعبري عن حّبه للرسول صلى هللا عليه 

لسياق الذي يتواجد فيه والنص واملتلقي، وسلم ومقدرته يف توليد املعاين وإعطائها بعدا يتماشى وجتربته اخلاصة وا
فإنه يضع املعىن القدمي أو املعروف يف قالب جديد يبدو »وحىت إذا مل يتسن له معىن جديد يف خضم االشرتاك 

معه جديدا كّل اجلّدة أو يُعمل عقله يف املعىن القدمي لُيخرج منه معىن جديدا عن طريق نقل املعىن من موضوع إىل 
، وما 2«أو االجتزاء منه أو االتساع به أو غري ذلك من التغيريات اليت يبدو معها املعىن جديدا موضوع أو عكسه

النقل واالجتزاء واالتساع إال سبل يسلكها الشاعر حىت ال يسقط يف متاهات االشرتاك واالعجاب يف حماولة 
 .النزوع حنو اجلديد

الشاعر على رسم خصوصيته اجلمالية وتساعده يف  وهنا تتدخل أدوار تقنية التناص تلوح يف األفق لتعني 
حمافظته على املنطلقات اليت تثبت له أصالة نظمه يف البناء واملوضوع، ويف اكسابه مسات املعارضات الشعرية اليت 
تعّب عن دوافع نظمه اليت جتسدت يف مشاعر االعجاب والتأثر مبن سبقه يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

 .جتربته املدحية النبوية اخلاصة لنظمه بشكل يضمن له جتديدا يف طرق توليد واجتزاء املعاينويف صنع  
وهذا ما يتمثل يف التناص االستشهادي أو االقتباسي والتناص اإلحايل والتناص اإلحيائي أو االملاع وكانت  

شاعر ابن علي يف موشحته النبوية لنا معهم وقفة بالتفصيل والتمثيل يف الفصل التنظريي، وسنتبني كيف تعامل ال
وهو يعارض املوشحة النبوية املاجنالتية اليت تأثر هبا وأظهر إعجابه يف النظم على منواهلا حىت يف الشكل بطرق 
االجتزاء التناصية والدخول معها يف حوار نصي ضمن املتعاليات النصية اخلارجية اليت تأمل خلق شعرية من خالل 

 .التجاوز بالتناص
ىت تتبني معنا هاته الطرق التناصية فإنه من الضروري أن نرجع خلطة كل من الشاعرين يف عرض أفكار وح

مدحهما للرسول صلى هللا عليه وسلم ومشاعرمها يف حّبهم حلضرته وآالم بعدمها عن الديار احملمدية واشتياقهما 
هما ملدحتهما النبوية تلك األعراف النقدية اليت إليها وحنينهما، وعجزمها عن والوصل والّلقيا، وقد انتهاجا يف بنائ

 .عرفت هبا القصيدة العربية يف التقدمي والتخلص للموضوع الرئيس مث اخلتام
                                                           

  .611م، ص1112-م1412، (1)ط لبنان، -حممود سامل حممد، املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي، دار الفكر املعاصر، بريوت.د -1
  .611املرجع نفسه، ص  -2
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كالمها قّدما مبا كانت تقدم به القصائد العربية باملقدمات الطللية والغزلية، ولكنها تنم وعلى هنج املقدمات 
ثل يف أمل البعد والبحث عمن يقف يف ديار النيب ليوصل السالم عن التقدمي مبشاعر احلّب احملمدي املتم

والتحيات، ويبلغ أشواقه وحنينه مظهرين عزوفهما عن الطلل والغزل والتفرغ للمدحي احملمدي، والبداية كذلك تعّب 
ض طيبة على احلالة النفسية اليت مرت عليهما ومها يشهدان الراحل إىل الديار وحادي العيس متوجها للبقيع وأر 

 .ومكة، أين هاجت املشاعر، وكان هلما مّبر التقدمي بالقسم
فجاءت افتتاحيتهما بالقسم على احلادي والطاوي أن يوصل له أشواقه وحرارة احلب والصبابة احملمدية،  

ومها يتمنيان الوصل وحتقق اللقاء مث عمدا بعد التقدمي مباشرة إىل ذكر صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم 
عجزاته وما حباه هللا سبحانه به مع االفصاح عن التقصري وطلب العفو املغفرة مستجريان حبضرته مستشفعان، وم

ويف األخري يدخالن يف مناجاة هللا سبحانه هللا ومها يدعوان الصالة على النيب دون ان ننسى أنه مّت عرض كل 
 .ذلك يف قالب موشحي له شكله اخلاص

وع طبعا انطالقا مما هو معروف على النص املدحي النبوي عند شعرائه، وهاته اخلطة يف عرض املوض
وكذلك مبا تأثر به الشاعر ابن علي من موشحة املاجناليت حيث اشرتك معه يف طريقة العرض ويف انتقاء الكلمات 

 -لتقدميا)واملفردات والعبارت، ولكن كان هناك اختالف على مستوى كل مرحلة من عرض املواضيع اليت ذكرناها 
 :؛ فكانت املفارقة بينهما(املناجاة والصالة على النيب -غرض املديح النبوي

فقد كان تقدمي ابن علي يف موشحته النبوية املعارضة من البيت األول إىل البيت : على مستوى املقدمة -
وقد استفاض يف التقدمي ، بينما كان يف املوشحة املعاَرضة للماجناليت يف حوايل أربعني بيتا [13 -1]الثالث عشر

 [.41 -11]قبل البدء باملدح من البيت األول إىل البيت األربعني
حيث جاءت األبيات املديح النبوي عند موشحة ابن علي يف مثانية : على مستوى املديح النبوي -

اليت فقليل ، وأما عند املاجن[71 -14]ومخسني بيتا أي مابني البيت الرابع عشر إىل البيت الواحد والسبعني
 [.43 -41]مقارنة؛ حيث جاءت يف واحد وعشرين بيتا 

وأبياته قليلة بالنسبة للنصني املعارضني؛ حيث جاءت األبيات عند ابن علي يف : على مستوى اخلتام -
، أما املناجاليت ففي ستة أبيات فقط يناجي مث يصلي على [81 -72]عشرة األبيات األخرية منجاة وتصلية

 [.43 -44]النيب
وأما إذا ما تعلق األمر باملفردات والعبارت فيالحظ وبشكل واضح وكبري مدى تأثر ابن علي يف انتقائه 
للرتاكيب والصيغ ومدى استفادته كذلك من موشحة املاجناليت، ولكن السؤال املطروح عّما إذا كان هذا التأثر 

واحدة؟ مبعىن هل لنقل ابن علي للكلمة أو هبذا الشكل الكبري، فهل كانت طريقة توظيفه هلاته الصيغ طريقة 
العبارات من النص املعاَرض يدل على أهنا وظفت يف النص املعارِّض بالطريقة نفسها واملعىن نفسه واملكان نفسه؟ 

، وهي كفيل بتحقق (املعارِّضة)وهذا ما جتيبنا عنه إجراءات آليات توظيف التناص يف املوشحة النبوية البن علي
 .                   اوز اللذان يبعدانه عن التقليد املباشرالشعرية والتج
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وما يبدو من أول ما تنظر ملوشحة ابن علي املعارِّضة أهنا نسخة طبق األصل عن موشحة املناجاليت  
املعاَرضة؛ فقد استفاد تقريبا بألفاظ املعجم الشعري بشكل عام وحىت يف بعض الصيغ والرتاكيب، فضال عن 

ليت هي يف أصلها مشرتكة بينهما حبكم أن املوضوع واحد والغرض الشعري، ولكن املفارقة اليت أفكار النص ا
ظهرت يف طريقة عرض أفكار املدحة النبوية بينت أنّه قد كانت البن علي بصماته يف التصرف فيما تأثر وأعجب 

 .به حماكيا ألسلوب املاجناليت يف موشحته النبوية
هرة املعارضات الشعرية يف املديح التبوي اجلزائري قدميا، نبنّي من خالهلا كيف وموشحته النبوية جتسيد لظا

أعمل الشاعر آليات التناص، وهو يستجلب النص السابق متصرفا يف املفردات والعبارات اليت تأثر هبا ونقلها إىل 
روقات الداللية يف متوضع نصه مقيما حتاورا بني املوشحتني املتعارضتني وعالقات تفاعلية تتضح من خالهلما الف

العنصر املشرتك بينهما وكيفية متشكله واستنباته يف النص املعارِّض عن طريق آليات التناص 
 [.واإلحايل واإلحيائي( االقتباسي)االستشهادي]

 :أو التلميحي التناص اإلحيائي. أ
، ألنه ومبجرد (هاج الغرام)رِّضة انطلقنا من هذا النوع التناصي ألنه جمسد يف عنوان املوشحة النبوية املعا   

؛ فرغم تباين تركيبهما إال أنه (نلت املرام)ذكره أو رؤيته يذكرنا مباشرة بعنوان املاجناليت ملوشحته النبوية املعاَرضة 
يدعو ذلكرة القارئ دون حاجة لوجود صسغة تدفعه للتذكر، وهذا طبعا ينبين على أساس أن للقارئ فكرة على 

 .ل حىت يبين أحكامه على أساسعنوان النص األو 
فإعجاب الشاعر ابن علي بالنص األول محله على أن يصيغ عنوانه وفق الوترية االسنادية اليت جاءت هبا 
العنونة، ولكن وفق سياقاته وجتربته الشعرية مع املوضوع؛ وإّن العالقة التناصية تكمن يف إحساس القارئ  حبضورها 

، وبني ما ليس بكائن وغائب مع النص املعارِّض (هاج الغرام)ان املوشحة املعارِّضةبني ما هو كائن موجود وهو عنو 
؛ 1«قائم على اإلحالة غري املباشرة ودون أن يصرح فيكون مبثابة دعوة تتوجه بصفة خاصة إىل ذاكرة القارئ»وهو 

النص املعاَرض، وإن ما حبيث أنه ومبجرد ذكر املناص احلاضر يف الننص املعارِّض يوقظ فكرة املناص الغائب يف 
ساعد على مصوّغ اإلحالة غري املباشرة الرتكيب اإلسنادي للمناصني والصيغة اجلناسية اليت جتمع املسند إليه يف 

 . هذا الرتكيب اإلسنادي كما رأينا سابقا
 
 
  
 
 

                                                           
، مقال مبجلة دراسا، مركز البصرية للبحوث (من حوارية ميخائيل باختني إىل أطراس جريار جينيت)شريف عبد الكرمي، مفهوم التناص . أ -1

  .21،  ص6000، (6)واالستشارات واخلدمات التعليمية، ع
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  :التناص اإلحايل. ب
تصريح بالتناص دون عرض النص الغائب تكثر آلية التناص اإلحايل يف موشحة ابن علي املعارِّضة، وهي ال

وسيلة ملضاعفة التواصل بني النصوص املختلفة »وإحالة القارئ اجتاهه دون االستحضار احلريف الكلي، وهي 
؛ ألن هاته اآللية ال تعرض النص مباشرة ولكنها تشري بشيء منه 1«وتؤدي دورا اسرياتيجيا حامسا يف فهم النص

 .ئب، ولذلك يكثر هذا النوع من التناصاتلتحيل للقارئ على النص الغا
وإن أول صوره يف موشحة ابن علي النبوية بداياهتا اليت لطاملا عهدناها منادية كل من يستعد للرحيل ويشد 
رحاله ملكة وطيبة ببداية انفعالية تعّب عن املوقف الذي يعيشه الشاعر وهو ينظر القافلة تسري، وهو بعيد عن 

، وهي صيغة قسمية ندائية حتيل (باهلل يا طاوي القفار)ا إليها، وهذا يف بداية النص حني قالالديار ال حيرك ساكن
 (.باهلل حادي القطار)إىل الصورة ذاهتا يف النص املعاَرض للماجناليت وهو يقول

يف  فاملشرتك بينهما هنا جزئية اجتزأها الشاعر ابن علي يف مجلة القسم وابتدأ هبا موشحته النبوية متثلت 
وجمرد ذكرها عنده حتيلنا مباشرة إىل النص املعاَرض، وهي بذلك تعمل على مباشرة احملاورة بني النصني ( باهلل)

املعارضني والتفاعل بينهما، وهذا ما ظهر يف اجلزئية الثانية من مجلة القسم وتوافق املعىن والصيغة الصرفية مع 
طاوي )انتقاء الشاعر للمعجم الشعري؛ حيث ذكر ابن علي  التفاوت يف داللة كّل منهما وقد أوضحنا ذلك يف

، ويف ذلك نلمس جتسد صور التحاور بينهما انتقل حىت إىل اجلملة (حادي القفار)، وقبله املاجناليت (الفقار
قف بتلك )، بينما يف النص األول طلب من الوقوف(عرّج بذاك املزار)جواب القسم حني طلب منه أن يعرج 

 .ا ما سنوضحه يف املخطط التايل، وهذ(الديار
   

                                                           
  .26، ص (من حوارية ميخائيل باختني إىل أطراس جريار جينيت)لتناص شريف عبد الكرمي، مفهوم ا. أ -1

 اصاملن

 النص املعار ض النص املعار ض

 التناص اإلحيائي (النص احلاضر)هاج الغرام
 

 (النص الغائب)نلت املرام

 التناص اإلحيائي يف املوشحة النبوية البن علي
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وهناك مواضع كثرية يف نص املوشحة النبوية تشري إىل التناص اإلحايل وتؤكد تعارض الشاعر ابن علي 
 وحتيل ضمنيا إىل النص املعاَرض ملوشحة املاجناليت من بداية النص إىل هنايته وسنحاول أن جنمعها يف جدولة

 لق النصي بني النصني املتعارضنيالتناص اإلحايل والتعا

 املوشحة النبوية املعار ضة(: 2)النص املوشحة النبوية املعار ضة(: 1)النص
 املعىن اجلديد التناص الشطر الداللة األوىل النص الشطر

أصل الغرام مع ساكن اخليم  أصل الغرام 12
 هناك يف أرض اجلحاز 

حّر  طلب من الطاوي أن يّبد بوصل حّر الغرام 12
 الغرام

شوقا لتلك  13
 الربوع

كيف يالم من دفعه شوقه 
 لذرف الّدموع

عرّج بربع  12
 املعايل

يطلب من طاوي القفار أن يعرج على 
 الربع هناك يف مكة وطيبة

 يكفي املتشوق أن جيمع مشله باحلبيب له التئام 13 يسأل مىت يكون اللقاء االلتئام 23
إّن إلتهاب  21

 اجلمار
يف النفس مجرا يو  يلتهب ما

 (شعائر احلج)رمي اجلمار
ويف الفؤاد  14

 مجار
من جراء البعد عن الديار بات الفؤاد 

 يتأمل بنار الن انضرام
يطلب من يبلغ سالمه واصفا  من مستهام 14

 حاله باملستهام 
أّن احلّب أراداه مستهاما باحثا عن  من مستهام 13

 ليايل الوصال اليت غابت
يذرف الّدمع كالعقيق  له انسجام 17

 منسجما 
 والّدمع جيود من املقلة له انسجام له انسجام 13

 التناص اإلحايل

 

 املختلف واملؤتلف

 باهلل

 التعالق النصي (احلاضر)النص املعار ض (الغائب)النص املعار ض
 واحملاورة  التفاعل

 حادي القطار طاوي القفار

 باهلل

 قف يل بتلك الديار عرج بذاك املزار

 التناص اإلحايل يف النص املعار ض ملوشحة النبوية 
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يهيم القلب حني يكون  فالقلب هام 18
 بقرب زمزم

يسأل إن كان هناك طريق ليصل ألهل  فالقلب هام 14
 وادي العقيق ألن قلبه هام

اذكر صبابة  12
 وجدي

يطلب حادي القطار أن 
يسلم على عرب جند و يذكر 

 ابته صب

هاجت  14
بالبل 
 وجدي

بعده عن سلع وجند جعل من وجده 
 يهيج ويتأمل 

سكناهم  14
 يف فؤادي

يطلب من احلادي أن يوصل 
 ألهل مكة أهنم بالقلب

يف خبايا  11
 الفؤاد نار

أّن يف فؤاده نار ملتهبة من شدة البعد 
 وآالم الشوق واحلنني

جودوا  22
 بوصل له

من أهل مكة أن يصلوه فقد 
 اه البعدأعي

وليس حيييه  12
 وصل

أن الصّب الميكن أن ميوت بالنسيان 
 وال حييا بالوصل ال ميكن ذلك

ديدين مدح الرسول يف كل  يف كل عام 43
 عام

ولشهر ربيع األول املكانة الكبرية يف  يف كل عام 21
 االحتفال كل عام ففيه مولد الرسول 

يف مدح الرسول صلى هللا  هو إمام 44
 عليه وسلم

 يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم طه اإلمام 14

 االحتفاء مبولد النيب بدر التمام بدر التمام 31 يف مدح املصطفى بدر التمام 22
 مظاهر االبتهاج مبولده الغصن يستقيم إذا استقام 22 كل شيء يستقيم منه منه استقام 43
يسأل الرمحة من هللا ساعة  احلِّمام 42

 املوت
أنه حني ُتذكر الذنوب واحلِّمام يرتعش  اماحلِّم 43

 جسمه
12-
41 

 يوصل سالمه ألهل جند احَلمام
 من محت الرسول بالغار

 يوصل له السالم ألهل ذاك املقام احَلمام 14

بكم  43
 يستجري

يناجي طالبا الشفاعة والعفو 
 والغفران

 يناجي طالبا الشفاعة والعفو والغفران أنا مستجري 44

 ر التناص اإلحالية يف النص املعار ض صو نيجدول يب
وما يالحظ أيضا تفنن الشاعر يف االجتزاء واالجتالب حني يعجب بالنص ويتأثر بسماته األسلوبية فأن 
الكرة تكون يف مضربه وحاول عابثا فنيا أن يتصرف بشكل ذكي يف استخدام تقنية التناص، وقد وجدناه أحيانا 

وهذا يف البيت اخلامس والبيت التاسع فقد اجتزأ من النص املعاَرض البيت يداخل بني تناصني يف موضع واحد، 
 .السابع وقام بعملية اهلدم والتفكيك مث ركب ذلك يف بيتني عنده

له )واجلزء الثالث( من ذكر واد العقيق)فقد أخذ اجلزء األول من املوشحة للنص املعارض يف البيت السابع 
أهيل واد )ني؛ حبيث أتى باجلزء األول وموضعه يف اجلزء األول من البيت اخلامسورّكبهما ملوشحته يف بيت( انسجام
، وهذا (له انسجام)، أما اجلزء الثالث من النص املعاَرض استنبته يف اجلزء الثالث من البيت التاسع يف قوله(العقيق

 .  ما يسمى بعملية اهلدم مث البناء انطالقا طبعا من الداللة والسياق
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 :االستشهادي أواالقتباسي التناص. ج
هو أوضح صور التناص حبيث يدرج نص يف نص آخر بشكل حريف واضح ال حيتاج إىل ما يوضحه، وهو 

يفرض نفسه يف النص دون أن يتطلب من القارئ إعمال الذهن أو معرفة »ما يسمى بالدرجة الصفر للتناص ألنه
عية أنه حيث دائما على املعىن اجلديد الذي أضفي ، ولكن يفرض وحهته اإلبدا1«خاصة، إنه يعني نفسه بنفسه

إليه بعد إدراجه يف سياق جديد، وهذا ليفصح عن دالالته اجلديدة يف الّنص احلاضر، وله فوائد توسعة آفاق 
 .القارئ الثقافية وكذلك االستشهاد على النص املعاَرض وأخذ فكرة عنه

ر بشكل كبري وأنه يتصل باملعجم الشعري املشرتك بني وما يالحظ على هذا النوع من أنواع التناص أنه يكث
الشعراء والذي خيتص مبفردات املديح النبوي، ولذلك جتد بعض الصيغ تتكرر كما هي يف معظم النصوص املدحية 
النبوية وتتداول بني الشعراء على اعتبار أن املصدر واحد الذي يقتبسون منه هاته الصيغ املتكررة، وهو القرآن 

 .واألحاديث النبوية فمنهما يستشهدون على ما ميدحون به الرسول صلى هللا عليه وسلم الكرمي
وهذا ما ظهر يف عّدة صيغ حتيلك مباشرة إىل النصوص املقدسة وهي مستقاة بشكل حريف، وهذل يف مثل 

، ويف ذات ...(ملرسلنييا سيد ا) قول ابن علي يف موشحته النبوية وهو ينادي النيب واصفا إيّاه بالشفيع يوم القيامة
وهو يستجريه ويطلب النجاة يوم حتضر املوت، وكذلك حني  ...( يا سيد املرسلني)الّسياق جتد املاجناليت يقول 

، والصياغة نفسها (أنت الرؤوف الرحيم)كان ينادي ابن علي هللا سبحانه وتعاىل يسأله اليقني وصفه خماطبا إيّاه
، ويف موضع آخر يصف فيه النيب بصفة (أنت الرؤوف الرحيم) وهو يقول عند املاجناليت حني كان يناجي هللا

 (.وهو الرؤوف الرحيم) الغائب أنه إمام الرسل والكرمي، فيقول
وتكرار الصيغ ال حيرمها من خاصية التجديد واإلبداع ويبعدها عن الرتابة والنمطية وقد أّكدت جوليا  

، إمنا جمرد نقلها كما هي لتجربة شعرية جديدة ختّص كّل شاعر 2«ال تظل الوحدة املكّررة هي هي»كرستيفا أنه 
والطريقة اليت هبا يستنبتها يف نصه متنحها ميالدا جديدا يف جتربة كّل  نص  شعري تبعدها عن منطية التكرار؛ 

يتجاوز  ليس هبذه البساطة أو السهولة، فهو ملّا يندرج يف الرواية وحىت يف القصيدة فإنه»فالتناص االستشهادي
، ولذلك فإننا جند أن التناص االستشهادي ال بّد له من مّبرات التعالق النصي وعلى 3«بكثري وظائفه التقليدية

 .           أساس الصلة الداللية القوية اليت جتمع بني النصني
، وهو يف فهاته التقنيات األسلوبية كفيلة بأن تعني الشاعر على التعبري بأقصى جهد فين ليحسن التصوير

، وما تلك املستويات اليت مررنا هبا يف دراسة املوشحة النبوية إال جتسيدا لتلك اجلهود مقام احلبيب املصطفى
 .الفنية املسّخرة من الشاعر ليعّّب عن مشاعر احلّب احملمدي

                                                           
  .21، ص (من حوارية ميخائيل باختني إىل أطراس جريار جينيت)شريف عبد الكرمي، مفهوم التناص . أ -1
 .01، ص1112، (6)ط عبد اجلليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،: فريد الزاهي، مر: جوليا كريستيفا، علم النص، تر  -2
  .26املرجع نفسه، ص -3
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الل ويف وضع الشاعر وهو معارض لنص أعجب به يعتّب قارئا جيسد تأثره بالنص املعاَرض، ليثبت من خ 
ذلك تسخريه الفين ويضاعف اجلهد إلثبات آخر خيّص جتربته الشعرية اليت حياول أن يبعدها بقدر اإلمكان عن 
خملفات الشعور باإلعجاب، ولنجسد له ذلك عّبت القراءة األسلوبية على كّل املستويات ليستقّر هبا احلال فيما 

.        نزياحية ختّص جتربته الشعريةمن شأنه أن جيعله منمازا عن النص املعاَرض من أساليب إ
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كلُّ مرة أحترى الّدقة يف قراءة املِّدحة الّنبوية اجلزائرية يف القدمي، أستزيد تفقها هبا وأزداد يقينا أن هناك أسرارا      
فنية مُتعن الّنظر فيمن سيجلي حقائها بإعمال لإلجراءات الّنقدية، بقناعة تؤكد أّن هذا اخلطاب وبكّل 

وصياته ومساته الفنية هو أهل ألن ينّقب يف مجالياته وخصوصياته اليت ينماز هبا عن بقية اخلطابات الشعرية، خص
، فإّن للشاعر اجلزائري قولَته يف تلك املشاعر اإلميانية والروحانية اليت ُتشحن ويكفي أنه يف حضرة الرسول 

شريف، تلك املشاعر اليت حتّدى هبا بُ ْعَد الّزمن واملكان    بصدق العواطف، عامرة باالشتياق واحلنني لذاك املزار ال
 .يف حديث شعري متفانٍّ 

تفتح آفاقا متعددات ومتنوعات،  وليس للقصة املدحية الّنبوية هنايات بل جتدها بقولتها تلك عن الّنيب
ياته يف مجالية الّتلقي هاته اآلفاق اليت جتدها تتعامل مع متلقي املدحة الّنبوية احملمدية ليصنع فضاء له حيث

تنتقل ال حمالة متسارعة اخلُطى  واالستجابة؛ فمشاعر التأثر هاته اليت تفاعل معها الّشاعر حني مدحه للنيب 
، وحني حيدث التَّفاعل بينه وبني املولديات  لتتسلل إىل القارئ فيكون له هو اآلخر حديث تقبُّلي آخر متفانٍّ

الّنبوية من جهة أخراة، فإهّنا تتضح معنا هاته احلقيقة بإعمال مبادئ نظرية الّتلقي  الّنبوية من جهة وبني املعارضات
 :ومجالية االستجابة، وقد بدت لنا نتائج تعّّب عن اخلصوصية النبوية اجلزائرية، وهذا ما يّتضح يف النقاط التالية

ر وزادت التباسا وخفوة حيتاجان       كّلما تعمقنا يف دراسة املدائح النبوية اجلزائرية القدمية، قّلت املصاد .1
 .  فيه إىل رويّة وتصّّب علمي، السيما ما يتعلق باملولديات النبوية واملعارضات النبوية

اليت تعمل  يلةوسكبقوة  حتضر  جعل املدائح النبويةما  ، وهذابالوعظ واإلرشاد ،قدميا اجلزائرية البيئة ترفعُ  .2
حيث  لّشعر الديين؛ كثرة الفقهاء الذين كانوا ينظمون الّشعر يف إطار ا  ذلك بني الّناس، وال نستغربنشر على 

 .حجة للوعظ واإلرشاد، وهذا ما كان يعرف بشعر الفقهاء املديح النبوي كانوا يتخذون
، وطبيعي أن يفصح الّشاعر فيه عن مشاعر احلّب احملمدي ما ينماز به املديح النبوي، أنه موّجه للرسول .3

ه ومعجزاته، مستشفعا يطلب العفو والغفران متضرعا إىل هللا، فتكون هاته املشاعر أكثر قربا من واالنبهار بصفات
 .القارئ املتلقي، مما حيدث انسجاما يف املشاعر ويعزز الّتفاعل بينهما

يين الذي ُعرفت به مناطق املغرب يف القرنيني الّسابع والثّامن االضطراب السياسي واالجتماعي والدّ   .4
، كان سببا ودافعا قويا أمام حاجة الّناس للمولديات النبوية يف حماولة للتذكري والوعظ، وهذا ما ساعد اهلجريني

التفاعل بني القارئ واملدحة الّنبوية، ومل تكن اجلزائر مبعزل عن ذلك مع الزيانيني يف إصالح اجملتمع تشكل على 
 .به يف املولديات النبوية اجلزائريةانطالقا من احتفائهم باملولد الّنبوي الشريف، واإلشادة 

نتشار املولديات النبوية خاصة يف العهد الزياين مع الوي الشريف أكّب دافع كانت االحتفاالت باملولد النبّ    .2
 . السلطان أيب محو موسى الزياين، وقد شكلت حافزا قويا النتشار املديح النبوي اجلزائري يف القرن الثامن اهلجري

والتذكري مببادئ الّدين وبالقدوة احملمدية االحتفال باملولد النبوي الشريف، واختاذ  من مظاهر الوعظ .4
املولديات الّنبوية صورة إبداعية تتم هبا مقاصد وعظية ومجالية يف حّلة فنية تتمثل يف األساليب الّلغوية واألدائية 

 . شعراء املولديات يف الدولة الزيانية اليت جتّسم املعاين املراد ايصاهلا للجمهور املتلقي، وهذا ما كان مع
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وهذا راجع ألسلوب التحضري الذي تفّرد به  ،لالحتفال باملولد النبوي الشريف يف الدولة الزيانية خصوصية .7
اإلضافة إىل كونه شاعرا عاملا بصناعة الّشعر، ، بالّسلطان أبو محو موسى الزياين يف إعداده ملولد الّنيب الشريف

ملولديات الّنبوية طيلة فرتة حكمه يف الّدولة الزيانية، وتعتّب هاته اخلصوصية دافعا مهّما لتجسيد مهتما بإلقاء ا
 .والّنص( اجلمهور)مظاهر الّتلقي وتداعياته اليت تعّّب عن صورة التفاعل بني القارئ 

غري الّلغوية، ما يتطلب الّنص الّشفاهي للتفاعل مع القارئ خصائصا أدائية متمثلة يف العالمات الّلغوية و  .8
  .ىن إلثاة اجلمهوراملع لظواهر الصوتية والصرفية حسب مقتضىلحيتاج إىل طاقة صوتية تستدعي االنتقاء املتنوع 

مسُة الّسرد اليت تطبع املديح النبوي، جتعل مالمح خاصية التبئري تظهر يف العمل الشعري، وهذا ما يفتح باب  .3
عها وفق خصوصية الّتجربة الشعرية، ُمَشكَِّلة عاملا خاصا هبا من املدائح النبوية البحث يف هاته اخلاصية، والتَّعامل م

   . اليت جتسد تداعياهتا الّسردية، وتعتّب املنطلق يف الكشف عن مجالياهتا شعريا كما الّنص الّسردي
جلزائري وشعراء املغرب املعارضات الّنبوية اجلزائرية صورة من صور التَّبادل الثَّقايف وغريه بني شعراء املدح ا .11

 . واألندلس واملشرق
تفاعل معه، وذلك حني يلتقي به ويُعجب مبزاياه، ملّنص املعاَرض و ل القارئ يف املعارضات الشعرية هو متلقٍّ  .11

 .املعاَرض والّنص( الشاعر) ينظم على منواله، وهذه صورة من صور الّتفاعل بني القارئف
         نبوي اجلزائري، أن توضح جتربة الّشاعر والسّياق الذي ينماز به من شأن الرؤية املعجمية يف املديح ال .12

         عن بقية التجارب الشعرية، خاصة حني يتعلق األمر مبشاعر الّشوق واحلنني نتيجة الّبعد وطول املسافات، وهذا 
 .ما يضفي رؤية معجمية خاصة لشعراء املدح الّنبوي اجلزائري واملغريب عموما

         جتربته الشعريةصية اخلاصة بالشاعر املعارِّض يف املعارضات الشعرية، جتعله ينفرد خبصو املعجمية  الرؤية .13
 .خاصية اإلعجابالّنص املعاَرض رغم اخلاصة باملعجمية  ةرؤيختتلف عن الاليت 

املعارِّض  عمله الشاعركوهنا إجراء نقديا يُ   ص،ما ُتديل به املعارضات الشعرية يتقاطع مع خاصية التنا .14
 .  ليجسد تأثره بالّنص املعاَرض بطريقة إبداعية حتمله على الّتعامل معها تعامال فنيا

جّسدت كّل من املولديات النبوية واملعارضات النبوية يف اجلزائر صورة من صور الّتلقي اليت حيضر فيها 
مطلب كلَّ فرد يف  تعلق بالرسول الكرمي القارئ، وهو يفصح عن تَ َقبُّله للمدائح الّنبوية، وهذا أمر وارد إذا ما

احلياة يف اإلقتداء والسَّري على هنجه، فال حمالة من حضور تلك املشاعر عند كّل من الشاعر واملتلقي تعّّب عن 
احلّب احملمدي من خالل عملية إبداعية وتفاعلية وتواصلية وتبليغية تتطلب احلضور الضروري للقارئ املتلقي 

 .ينه وبني املدحة النبوية اليت جيعلها نصا مفتوحا له آفاقه اجلماليةوحصول تفاعله ب
وهذا ما جييب عّما استوقفين يف أمر املدائح الّنبوية اجلزائرية، وما يفتح آفاق الّدرس بالّنسبة إلنشاد املدائح  

حتليل الّسمات الصوتية  النبوية وتقّصي تلك الّسمات اإلنشادية يف مستقبل األيّام مبعية اآلليات اليت من شأهنا
 .  واإليقاعية املتعلقة هبذا اجلانب فيها بإذن هللا
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ال نّدعي كمال دراستنا ألن الكمال هلل سبحانه وتعاىل، ولكن لطاملا حبثنا عن الّتغيري وإحداث األمر اجللل 
تأَمل، ولذلك نرجو التوفيق والّسداد من هللا

ُ
، وإنّا ملستفيدون من مجيل الذي يقودنا دائما حنو الّتألق العلمي امل

 .نصحكم أساتذيت جلنة املناقشة
 .2915 -19 -12/ 1430 -91-22: اخلميس                                        
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 .ترمجة لشعراء املدائح النبوية اجلزائرية يف القدمي: أوال
 -ه1212حنو )ه وتويفال يُعلم تاريخ ميالد: اجلزائري أمحد بن عبد هللا بن عمر أبو العباس .1

، هو من أهل املدينة، وهو أعالم زمانه يف العلوم النقلية والعقلية، عامل باحلديث والتاريخ، كان (م1731
 1172للهجرة، ومكث مبكة إىل ما بعد سنة  1144للهجرة، ويف أوائل سنة  1181مفتيا سنة

لواء النصر " ، ومؤلف" الرحلة إىل احلبيب حنلة اللبيب بأخبار"للهجرة، من آثاره الرحلة احلجازية املسماة 
 .1على هنج قالئد العقيان" يف علماء العصر

بن يوسف بن عبد الرمحان بن 2(م1383-ه 731/م1323-ه 741)أبو محو موسى الزياين الثاين .2
ه ، ولد يف غرناطة سنة، 8يف تلمسان القرن(العبد الوادية)حييي يغمراسن بن زيان، جمدد الدولة الزيانية

 .انتقل إىل تلمسان سنة الوالدةو 
، اشتهر بالفقه والنظم وله ديوان يضم (م1374-ه778)وكان حّيا يفأبو زكريا حيىي بن خلدون،  .3

قصائد عّدة منها املديح النبوي، منها ما نظم يف املولد النبوي الشريف، وهو أخ قاضي القضا عبد 
     .3الرمحن بن خلدون صاحب املقدمة

، هو الشاعر شرف الدين أيب عبد هللا (م1234-ه 434/م1211-ه 418)ي البوصري  شرف الدين .4
سعيد بن محاد حمسن بن عبد هللا بن َحيان احلبنوين الصنهاجي، والبوصريي نسبة لبوصري البلدة اليت نشأ 
هبا يف بين سويف مبصر، ألسرة مغربية تعوذ جذورها إىل قبيلة صنهاجة إحدى القبائل األمازيغية املنتشرة 
يف مشال إفريقيا، ولذلك هو من أصول مغربية تعود لبين محّاد، مث انتقل مع أبيه ملصر ليتلقى العلوم العربية 
واألدب، وتويف باإلسكندرية، وقيل أنه من مدينة دّلس ببومرداس يف اجلزائر، وهو يذكر أصله املغريب يف 

 .4أحد أبياته
شيخ اإلمام أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا بن ، الأبو عبد هللا حممد بن حممد اجلزائري العطار .2

حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر العطار اجلزائري، من جزائر مزغنة، وهي املشهورة اآلن باجلزائر، 
، أثبت "الورد العذب املعني يف مولد سيد اخللق أمجعني" و"نظم الدرر فيمدح سيد البشر" صاحب كتاب

 .  م1318-ه 717، كان حّيا سنة 5املقري أصله اجلزائري
 

                                                           
لبنان،  -بريوت -عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر -1

  . 12، ص (م1100 -ه 1400)6ط
 .165، صاملصدر نفسه -2
، (د،ط)ياسني األيويب، منشورات مكتبة اهلالل للنشر والتوزيع، بريوت، .د: ء املدح النبوي، تقدميحممد أمحد درنيقة، معجم أعالم شعرا. د -3

  .411، ص 6001
 .2، 5عمر الطباع، ديوان البوصريي، ص.د -4
 .401، ص1111، (د،ط)، دار موفم للنشر، (6)احلفناوي تعريف اخللف برجال السلف، ج -5
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-ه747)ال يُعلم تاريخ ميالده، وتويف بعد: حممد بن أيب مجعة بن علي الّتاللسي أبو عبد هللا .4
، هو من أهل تلمسان، كان طبيبا وقرّبه السلطان أبو محو موسى الزياين الثاين، واخّتذه طبيبا (م1342

املولديات النبوية وإلقائها يف االحتفاالت باملولد النبوي لنفسه ولدولته الزيانية، وهو شاعر وأديب عرف ب
الشريف يف الدولة الزيانية، أجاد نظم الشعر واملوشحات، وله قصائد باملديح والوصف والرثاء، ومنها ما 

، وقد ذكره الّقري يف نفحه وأزهاره، ومساه باحلاج الطبيب أبو عبد هللا حممد بن أيب 1هو يف املديح النبوي
 .2الشهري بالتالسي مجعة

أديب لغوي، فقيه، أصويل مشارك يف عدة علوم أهل اجلزائر،  حممد بن أمحد عمر املاجنالين أبو عبد هللا .7
 .3(م1831 -ه 1247)وهبا نشأ وتعلم أصله ببجاية له تصانيف، كان حيا 

م وكان يف فرتة فتاريخ ميالده غري معلو : حممد بن حممد بن علي بن حممد املهدي القلعي أبو عبد هللا .8
حّيا، يشتهر باسم ابن علي، وهو شاعر وأديب من أهل مدينة اجلزائر، وهناك ( م1721 -ه1144)

نشأ وتعلم، وىّل هبا افتاء احلنفية، لقب من طرف عبد الرمحان الفاسي بأديب العلماء وعامل األدباء، وله 
 .    4، وهي قصائد بليغةآثار منها ديوان شعري يف مدح النيب

أبو عبد هللا شاعر وأديب وكاتب من أهل  :مد بن يوسف القيسي التلمساين املعروف بالثغريحم .3
تلمسان، ومن أشهر شعرائها وبلغائها املقدمني لدى سالطينها، له قصائد كثرية، عاش يف أواخر القرن 

 كاتب الدولة ، اخّتده السلطان أبو محو موسى الزياين5الثامن اهلجري وأوائل القرن اخلامس عشر ميالدي
 6الزيانية، وكان من اهم وأبرز شعرائها على اإلطالق، ذكره املّقري يف نفحه يف اجلزء السابع

 
 
 
 
 
 
 

   

                                                           
 .21ص  ر،عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائ  -1
  .110، 112أبو زكريا حيىي بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر ملوك بين عبد الواد، ص -2
 .110، صعادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر -3
  .641املصدر نفسه، ص  -4
 . 654صاملصدر نفسه،  -5
  .161، ص (2)املّقري نفح الطيب، ج -6
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 مناذج الّدراسة: ثانيا
 .  1أليب عبد هللا حممد بن يوسف الثغري( سّر احملبة)املولودية النبوية : الّنموذج األول 
 فــــالّدمـــــــع إن تســـــــأل فصيـــــح أعجــــــــــم  لّدمــــــــــــوع ي رتجـــــــــــــــــــــــــمســــــــــــّر احملبــــــــة با. 1
 والّصـــب يصمـــــــت واهلـــــــــــوى يتكلـــــــــــــم  واحلــــــــال تنطــــق عن لســـــــان صـــامـــــــــت. 2
 جـــــــــفــــن ينــــــــــم بكـــــــــل ســـــــــّر يكتـــــــــــــــــم  اهلـــــــــوى فوشــــــــى بـــه كـــم رمت كتــمــان. 3
 ــــــــــــــه دمملّــــــــــــا جــــــــــــــــــــر دمعــــــــــــا ميازجــــــــ  جفــــــــــــن حتــــــــامـــــى ورده طيـــر الكـــــــــــرى. 4
 لـــــــــــــو أننـــــــي أشكــــــــــــــو إىل مــــن يرحـــــــم  آٍه وفــــــــــي شكـــوى الّصبابـــــــــــــــة راحــــــــــة. 7
 ــــــران األحبــــــــة عقلـــــــــــــمشهــــــــــد وهجـــــــــ  وصـــــــل األحبـــــــــــة لو يتـــــاح وصــــــاهلـــــــــم. 5
 والبعــــــــــد عنهـــــــــــــم للمشــــــــــــوق جهنــــــــم  والقـــــــــــرب منهـــــــــــــم للمتيّـــــــــــم جنـــــــــــــــــة. 5
 فعســـــــــــى تسلــــــــي مــــن عليـــــــه ت سلـــــــــــــم  ــاخلّـــــــــــوا الّصبـا خيلــــــــــــص إيل نسيــــمهـــــ. 9
 ال هـــــــــــــذه ت نــســـــــــــى وال ذي تنســــــــــــــــــم  وا حــــــــــــــــرييت بني الّصبابـــــــــــــــة والّصبـــــــــــا. 0

 بعـــــــــد النـّـــــــــوى فــأنا الـم عــــــىّن املّغــــــــــــــــرم  ـــوى جبواحنــــــيهــــذا اهلــــــوى أذكـى اجلــ. 19
 مـــــــــــــــــــن روعـــــــــــــة قلبـــــــي هبــــــــــا متألـــــــــــم  ال أنـس تـــــــاريخ الفـــــــــــــراق ومـــــــــــالــــــــه. 11
 جفنـــــــــــــي ربيــــــــــــــــــع واملنـــــــــــــام مـحــــــــــــــّرم  مـــــا مقلتــــــاي جـــــــماديــــــــــان وإمنـــــــــــــــــــا. 12
 يلـــــــــــووا ولـــــــــم يتلــــومــــــــــوا بالقلـــــــــب ومل  أســـــــــــــتودع هللا الـــــــــــذين تــــــــحّملــــــــــــوا. 13
 مــــثــل القّســـــي وهـــــــــم عليهــا أسهـــــــــــــــــم  تـــــرمــــي هبم أيدي النّــــــــوى فمطي ـــهــــــم. 14
 ـــــصن يف الّريـــــــــاض منعـــــــــــــــميــــــــــهتز غــــــ  وإذا جرى ذكر احلمــــى اهتـــــــزوا كمـــــا. 17
 مــــــــــن رمحـــــــــــــــــــــة ذاك احلـــــطيـم وزمـــــــــزم  قسمــــــــا بزمزم واحلطيــــــم ومــا حـــــــــوى. 15
 ـنيــــــف ومــــــــــن بنجــــــد خّيمــــــــواالبـيت امل  وحبرمــــــــة احلـــــــرم الشــــــــريف ورفعـــــــــــــة. 15
 تــحمــــــــــى بـــــه اآلثــــــــــــــام ساعــــــــــة يلثـــــــــم  ومقـــــــام إبراهيــــــــم والــــــــــــــركن الـــــــــذي. 19
 قا يشب على الضلــــــــــوع ويضــــــرمشــــــــــو   لـقــد انطوت نفسي على مجـــــــر الغضا. 10
 بـــــــــــيداء تنجــــــــــــد بــــالركـــــــــاب وتتهـــــــــــــم  إيـــٍه حـــــــــــديث لبانــــــــــــــة مــــــن دوهنـــــــــــا. 29
 ـغىن بـــــــــه ألويل الّسعـــــــــــادة مغنـــــــــــــــممــــــــ  هـــل مـــن سبيـــــــــل للّســـــــري حـىت أرى. 21
 قــــــــل كـــــيف يسلـــــــو عـــــــن هـــــــواه متيـّـــم  مغــــــىن يتيـــــــــــــم كـــــــــــل ســــــال حسنـــــــه. 22
 ســـــــــــــمع ميـــــــــــــــــــل وال لســــــــان يســــــــــــــأم  ـــــالمتنـــــــــزل الـــــوحي الذي يـ تلـــــــى فــــــ. 23
 خـــــــــري الـــــــــــورى صــــــلوا عليــه وسلمــــــــوا  يـتنـــــــــــــــزل الـــــــــــروح األميـــــن بـــه علــــى. 24
 بــــــــــــــــــدر اجلـــــــــــــــاللة نـــــــــورها املـــتجســــم  ــوة واهلــــــــــــــدىشــمـس الرسالـــــــة والنبـــ. 27
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 فــــــي اخلـــــــلــــق باحلـــــــــــــــق املبني وحيكـــــــــم  هـــــــــو رحـــــــمـــــــــة هللا اليت يهمــــي هبـــــــــا. 25
ــــــــزل تتضـــــــــــــــرم  ـما بـــــــــدت أنــــــــــوار مولــــده خبـــــــتلــــــ. 25  نـــــــــار لــــــفــــــارس لــــــــــم تـ 
 ه تتهـــــــــــــــــدموغــــــــــــــــدت بــــــــــــــه شرفاتــــــــــــ  وتـضعضــــــــــــــع اإليـــــــــوان مـــــن أرجائـــــه. 29
 والـــــــــجن بالـشهــــــــب الثواقـــــب ترجـــــــــــم  وتــسـاقطت أصنـــــــــــام مكـــــــــــة رهبــــــــــــة. 20
 ـــاد لــــــــــمـــــن يتوســـــــــــــــــــمآيــــــــــــــات إرشـــــــ  يــــــا مــــــن لـــــه قبـــــــــــــل الــــــــوالد وبعــــده. 39
 وانشـــــــــق  بــــــــــــــدر األفـــــق وهــــو متـــــــمم  لك رد قـرص الشمس بعد غــــــــروهبــــــا. 31
 ـــت عشـــــــــــــــــــــــــار رومشـــــــــوقا كمــــــا حنــــــ  لك حــــّن جــــــذع الّنخــــــــل إذ فارقتـــــــه. 32
 لــــــــــوالك يفصــــــــح باخلطــــــــــــــاب ويفهـــــــم  لك أنـــطق هللا اجلــــمـــــاد ولـــم يكـــــــــــــن. 33
 ــــــــــــق من شــــك ملـــــــــــن يتوهــــــــــملـــــــــم تبـــ  لك يـــــــا رسول هللا كــــــــــــل داللــــــــــــــــــــــة. 34
 يـــــــــــوم القيامـــــــــــة أهنـــــــــــا بـــــــــــك تـ ـــــرحـــــم  أنت الـــــــــرؤوف بأمــــــــــــــة بّشــــــــــرهتــــــــــــــا. 37
 يـــــــــــرجـــو شفاعتـــــــــــك املســـــــيء اجملــــــــــرم  ـــــــع يف غــــــــــــدأنت املـــــــــــرفع واملشفـــــــــ. 35
 يـــــــــــروى بكوثــــــــــــــــره الّتقـــــــــــي املسلــــــــــــم  أنت املسوغ مشرع احلــــوض الـــــــــــذي. 35
 حيــــــــــــــــــل وحيــــــــــــــــــــــرم بــــــــــينت فيـــــــــــه مـــا  ــــــر الـــــــــــذيأنت املـــــــــبلغ حكمة الذك. 39
 حــــــىت ترّوى اجليــــــش وهـــــــــــــو عــــرمـــــــــرم  أنت الذي نـــــــــبع الــــــــــزالل بكّفـــــــــــــــــــه. 30
 أمــــــــالكها طـــــــــرا عليــــــــــك تسلـــــــــــــــــــــــــــم  ــــــت للّسبـــــــع الطبــــــــاق فأقبلـــــتأسري. 49
 ــــــدمصلــــــــــــــــــت وأنــــــت أمــــامهــــــــــــا املتقــ  وتّبّكــــــــت  بـــصــــــــــالتــــــــك األرســـال إذ. 41
 بك للعلــــــــــــــــى ذاك املــــــــــقــام األعظـــــــــــم  رفـــــــعت لك احلجب العظيمـة فاعتلى. 42
 فـي اللـــــــــوح حمفــــــوظا ختـــــــــط وترســـــــــــــــم  حىت مســعت صريـــــــــــــــف أقـــــــــالم مبـــــــــا. 43
 جنــــــــــــــم وال علــــــــم هنـــــــــــــالـــــك يعلـــــــــــــــم  يف حــــــيث ال مـــــلك وال فـــــــــــــــلك وال. 44
 ــــامشـــــــي األكـــــــــــــــرمإال الــّنبــــــــــــــــــــــــي اهلــــــــ  تـــــــلك املـــــــــــــــراتب مل يـــــكـــــــن لينــــاهلــــا. 47
 ومبدحــــــــــه نـــــزل الكتـــــــــاب احملكـــــــــــــــــــــــم  مـــــــــــاذا عســـــــــى يثنـــــــــــــي عليه مــقصر. 45
 ه الــــــــــذكر الـــتجميــــــل وخيتـــــــــميـــــــبدأ بــــــ  يـــا خامت الــــرسل الكرام وخــــــري مــــــــــــن. 45
 ونظــــــــام مــــــــــــدح يف عـــــــــــــالك ينظـــــــــــــــــم  مــــــــايل ســــــوى حيب إليك وسيلـــــــــــــــــــــة. 49
 بـــــــــالعـــــــــروة الوثقــــــــــى التـــــــــــــي ال تفصم  ـــكإين جباهـــــــــــك واثـــــــــــــق متمســـــــــــــــــــ. 40
 ليـــــــــل الغوايــــــة وهـــــــــــــــــو ليــــــــل  مظلــــــم  يا نفس صبــــح الشيب الح وأنت يف. 79
 وحـــــــــــــمـــــــــام شييب للحمـــــــــــــــام حيـــــــــــــــوم  والليــــــل طـــــــاربه غـــــــــــــــراب شبيبتــــــــــي. 71
 ونـــــــهتــــــــــــك واعظــــــة الن ــــــــــهى لو تعلــــــم  زجـــــــرتـــــك بارقة اهلــــدى لـــو ترعــــــــوي. 72
 يرضـــــــى التّـــــــــقى أفــــديــــــــك يـــــامن يفهم  فهـــم ثـــاقب وجـــــــــــــالء عقــــــــل املــــــــرء. 73
 عـــــــــــــفوا متــــــــــــــــــــن بـــــــــه علـــــــي وتنعـــــــــــــم  يارب عفــــــــــوا عـــــــن دنـــــوبـــــــي كّلهــــــــــا. 74
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 حــــلـــــال تطـــــــرز بالثنــــــــــــاء وترقـــــــــــــــــــــــــــــــم  الذي لبـــــــس التّـــــقىوانصــــر خليفتك . 77
 يــــــــــــزهو بـــــــه الــــــّدين احلنيــــــف القيّــــــــــــــم  وأقـــــــام ليلة مولـــد اهلـــــــــــادي الــــــــــــذي. 75
 بالــــــــــــجوهــــــر الفــــــــــرد الــــــــــــــذي ال يتـــأم  ظفر التقى والعدل من موسى الـــّرضى. 75
 ـــــــــــــومبالـــــــــــــدين أقــــــــــوى واخلـــــــــــــالفة أق  ملــــــــــك تقـــــــــــــــــّر لـــــــــه امللـــــوك بأنــــــــــــه. 79
 فــــــــالظلم يقصـــــــي واملعانـــــــد يقصــــــــــــــــــم  يــــــحمــي األنــــام بعدلـــــــه وحسامــــــــــــــــه. 70
 ـــــّورع والّتصنــــــــع يهــــــــــدمي بنـــــــــــى الــتـــــــــــــــ  مـستشعر تقــــــــــوى اإللـــــــــه فـــــــعنــــــــــــده. 59
 تــ ــــحكـــــــــــــى املفاخــــــــر واملآثــــــــــــر حتكــــــم  لـــــــــــوال ســــــجاياه اجلليلـــــــــــــــة مل تكـــــــن. 51
 تــــــــــــعلى األكــــــــــارم واملكـــــــــــــارم تعلــــــــــــم  ـــنلــــــــــوال عطـــــايـــاه اجلزيلـــــــــة مل تكــــــــــــ. 52
 شـــــرف على مســـــك الّسمــــــاك خمّــيـــــــــــــــــم  يـــا أيّـــــــــها امللـــــك الّتقــــــــي ومـــــــــن لــــــه. 53
 فــــــــملوكها فـــــــــي حّقـــــــــها لك سلمـــــــــــــوا  ل اخلـــــالفة حّقـــهاأعــــــــطيت بالعــــــــــــــد. 54
 منــــهـــــــا عـــــــــلى زهـــــــــر الكواكــــب ميسم  بــــــــهرهتم أوصافـــــــــك الّزهـــــــــــر الـــــــــيت. 57
 حـــــــــــــسن وعقــــــــــــــــد يف التّـقى مستحكم  وقصـد يف اهلدىجـــــــــــود و إحســــــــان . 55
 ونـــــــــــــــدى يــــــد هتمـــــــــــــــي وبشــر يبســــــــم  وتـــــــواضـــــــع يعلي وقــــــــــــدر يعتـــلــــــــــــــى. 55
 والعـــــــــّز أمنـــــــــــــع والّسجيــــــــــــة أكــــــــــــــــــرم  ــــــــــــاب مؤّمــــلواحللــــــــم أوســــــــــع واجلنـ. 59
 والفــــــضل أكمـــــــل والعطــــــاء متـــــــــــمـّـــــــــم  والفخــــــــر أعظــــم والعـــــــــالء مؤثــــــــــــــــل. 50
 إال وأنـــــــــــت لشــــــــــأوهــــــــــــــا متقــــــــــــــــــــــــدم  ــــــــك مـــــــــــا لــــــــــحمــد غايــــــــةهللا حسبـــ. 59
 دو فيهــــــــــــزمبســـــــــــالحهـــــا ي لقـــــــــــي العـــــــ  أعـــــــددت لألعـــــــــــــداء عدهتــــــــــــــا التـّي. 51
 تعــــــري فتغمـــــد يف العـــــــــــــدو وتــــــــــدغــــــم  فكأمنــــــــــــــــــــا تـلك الّسيــــــــوف بــــــــــوراق. 52
 عــــــــــاليــــــــــــة سنـــــان هلــــــــــــــذم وبكــــــــــــــــــــــل  وكـأمنـــــــا تلك الـــــــذوابــــــــل أغــــــــــــــــــصن. 53
 ت نقـــــّض مـــثـــــل الشهب عنها األســـــــــــــهم  وكـــــــــأمنـــــــا تلك القسـّــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــلة. 54
 ـــــــــــــرب لشـــــــرب دم األعــــادي حـــــــومسـ  وكـــــــــــأن تلك العاديــــــــــــــات إذا عـدت. 57
 وعليـــه من أســــــــــــــــد الفـــــــــوارس ضيغـــــــم  وكــــــــــأن ســــــــــــــاحبهـــــــا عقــــاب كاســـــــــر. 55
 يـــــل تــــــــــــردى والفــــــــــــــوارس تغنـــــــــــــمواخل  فالبيض متضـــــــــي والذوابــــــــــــل تنثنـــــــــي. 55
 إن الّسـعــــــــــــــــــــــود كتــــــــائب ال هتــــــــــــــــــــــزم  ولديـــــــــــك جيش مــن سعودك غالـــــب. 59
 ـــــــدامهــــا أســــــــد احلــــــــروب وحتجــــــــمإقـــــــ  وأســــــــود حرب مـــن بنيك ختيــــــم عــــن. 50
 بسمــــــــــاء حضــــــــــــــرتك العليّــــــــة أجنــــــــــــــم  فكأهنـــــــــــم وويل عهــــــــدك بــــــــــدرهـــــــــــم. 99
 إال هـــــــــــــــزبر يف الكريهــــــــــــــــــــة ضيغــــــــــــــم  ل بـــــهمــــــا عابـــــــــــد الــــــرمحن أن تســــــــأ. 91
 والّســــــــــمــــر يف ثغـــــــــر النحــــــــور حيكـــــــــــم  شهــــــــم يعل البيــــــض من مهج العـدى. 92
 بالّنصــــر يقتــــــــــــــــــاد الفتـــــــــــــــــوح ويقــــــــــدم  انثنــــــــــــــــي مــــــــا أم يــومــــــا وجهــــــــــــة إال. 93
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 فـــــــــغــدت لكــــــــــــــم أزهـــــــــــــــــاره تتبســـــــــــم  روض مــن اآلداب جيــــــد جبــــــــــــــودكـــم. 95
 حملمـــــــــد اهلـــــــــــــادي فنـــــــعم املــــــوســـــــــــــــــــم  ـــــــــلد ودم واهنـــــــــأ مبوســـم مولــــــــدفاخـ. 95
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 حـــــــــــــــيث الكـــــــــــــــــــــــــــــرام  عـــــــــــــــــّرج بــــــــــــــــذاك املـــــــــزار  بــاهلل طـــــــــــــــــــــاوي القفـــــــــــــار . 1
 حـــــــــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــــــــــــرام  ـــــــــرد بذاك الـــــــــــوصالوابـــــــــــ  عــــــــــّرج بربــــــــــع املعــــالــــــــــــي. 2
 ــــــاملـــــــــــــــــــــــــــــه التئــــــــــــــــــــــــــ  أن شـــملــــــــــــــــــه بــــاحلــــــــــــبيـب  حــــسب املشـــــــــوق الكئيب. 3
 هلـــــــــــــــــــــــا انضــــــــــــــــــــــــــــــرام  وفـــــــــــــــي الفـــــــــــــــؤاد مجـــــــــــــار  نـــــــــأت علينـــــــــــا الــــــــــــــــــّديار. 4
 بــــــــــالقلــــــــــــب هــــــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــل لــــــــي اليكم طريــــــــقهــــ  أهـــيــــــــــــــــــل وادي العقيـــــــــــق. 7
 ــــــــــامهــــــــــــــل يـــــــا محــــــــــــــــــ  بـــــــــــروق سلــــــــع وجنـــــــــــــــــــــــــد  هــــــــــاجت بالبل وجـــــــــــــدي. 5
 وارع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمام  ألهــــــــــــــــل ذاك املقــــــــــــــــــــــــام   عــــــــــــــــــــــىّن تـــــــــؤدى ســــــــالم. 5
 أن املنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــن لوعتـــــي واشتياقــــــــــيمـــــــ  اذكـــــــــــــــر هلم مــــــا أالقــــــــــــي. 9
 ـــــــــــــــــــــــاملــــــــــــه انسجــــــــــــــــ  والـــــّدمـــــــــــــع منها جيـــــــــــــــــــــود  عــــــن مقلتــــــي يف شــــــــــــــــرود. 0

 مـــــــــــن الّسقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  صـــــــــادي اجلـــــوانح مـــــــــضىن  أنـــــــا الغـــــريب امل عنّــــــــــــــــــى. 19
ــــــــــل ى حب  ـــــرّ  البعـــــــــــــــــاد . 11  نـــــــــــــار انضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  ــــــــــي خبــــــايـــــا الفــــــــــــــــؤاد وفــــ  أ ص 
 ـــــــي األو اميـــــطفــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولـيــــــــس حي يي ــــــــــه وصــــــــــــــــــــل  هيهـــــات للصّب يسلــــــــــو. 12
 بــــــــــــــــــامل ستهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  واحلـــــــــب أضنــــــى وصـــــــــــــال   غـــــــــابت ليــــــايل الوصـــــــــال.13
 فيمــــــــــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــالوجــــــــر  للمـــــــــدح ذيــــــــ  دع وصــــــــــف هنــد وليلــى. 14
 خيــــــــــــــــــــــــــر األنــــــــــــــــــــــــــام  كنــــــــــز الع لــــــــــــــى أمحــــــــــــــــــدا  يــــــــــدعــــو الورى للهــــــدى. 17
 طــــــــــــــــــــــــــه اإلمـــــــــــــــــــــــــــــام  مـــــــــــــن مـــجــــــــده قــد تقـــــادم  املصطفـــــى قبــــــــــــــــــــل آدم. 15
 يـــــــــــــــــــــــوم القيــــــــــــــــــــــــــــــــام  ميـــــــــــــعوهـــــــــو شفيــــــــــــــع اجل  لــــــــــــــه املقـــــــــــام الرفيـــــــــــــع. 15
 بــــــــــــــــــابن الكـــــــــــــــــــــــــــــــرام  وعــــــــــصمتها الكرامـــــــــــــــــــــــــــة  طـــــــــابت به أرض رامــــــــــــه. 19
 عــــــــــــــــــــايل املقــــــــــــــــــــــــــــــــام  مـــــــــــــــــن نصرتـــــــــه الّصبـــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــيد اجملتبــــــــــــــــــــىالسـ. 10
 فـــــــــــــي كــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــام  ــــــــام الربيـــــــــــــــــــــعلـــــــــــــــــــه املقـ  صـــــــــــــــلى الشهـــــــــور ربيع. 29
 ــــــــــــــــــاممــــــــــــــــن الّشـــــــــــــــــــــ  أبــــــــــــــدى سنـــــــــــاه قصـــــــــــــور  فـيــــــــــــه قـــــــــــد الح نـــــــــــور. 21
 أي ابتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بــــــــــــــــــــــــه الزمــــــــــــان تبسـّــــــــــم   هلل شــــــــــــــــــــهر معظـّـــــــــــــــــــم. 22
 و االنتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــي الــــــــدهر هذا الّسنـــــــا  ـــــــــــــاتـــــــــــــــاهلل مــا أحسنـــــــــــ. 23
 ــــــــــــــــــــــــــــاممــــــــــــــن الكمـــــــــ  للـــــــــــّزهر مسكنـــــا ونــــــــــــــــــــدا  أمــــا ترى الروض أبـــــــــدى . 24
 إذا استقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــي كــــــل غصـــــــــن مييـــــــل   وللحمــــــــــــــــــام هديـــــــــــــــــــل. 27
 كــــــــــــــــل األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   عـــــــــــــــم وهللا مينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و   بــمولــــــــد راق حسنـــــــــــــــــــه. 25
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامواالحتشــــ  والــــــــــــمجد فيـــــــــــه ارتســـــــــــم   الـــــــــّدهر فيــــــه ابتســــــــــــــــم . 25
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ــــــــــــنـئت يــــــا جّبءيـــ. 75  جـــــــــــــــــــنح الظـــــــــــــــــــــــــــالم  بـــــــــــــــذا الـــــــــــرفيق اجلليــــــــــــــل   ـــــــــل ه 
 ـــــــــــــــــــــــاهي القــــــــــــــــــــــــوامبـ  وأنــــــــــــــجما وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورا  يــكســــو الّليـــــــايل نـــــــــــــــورا . 79
 عــــــــــــــــــــــذبا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ر ض ـــــــــــــــــــــابه  بــــــامتــــــــــــــــــــــــزاج  وإن ســـــــــرى يف األجـــــــاج . 70
 يبــــــــــــــــــــــــــــدى اهتضــــــــــــام  وصــــــــــــــــــــائل ومصــــــــــــــــــــــــادم   ا علــــــــى كل ظالـــم دعـــــــــــــ. 59
 ـــاالنتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامبـــــــ  عمـــــــــــــــــــت ومـــــن سطــــــــــــــوة   نــــــــــــاهيك مــــــــن دعــــــــــــوة . 51
 مــــــــــــــــــن السقـــــــــــــــــــــــــــــــــام  وأنــت تـــــــــــرياق قلبــــــــــــــــــــــــــي   مــــــوالي جـاهك حســـــيب. 52
 أو اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  اذا ذكـــــــــــــرت الـــــــــــــّذنــــــــوب   ــذوب فــــــــاجلســـــــم مــــين يـــــ.53
ـــــــــ  بيــــــــــــن اجلحيـــــــــــــــم وبيـــنـــــي   بـــــــــاهلل يا نــــــــــــــور عينــــــــــي . 54  ـــف  اخلــصــــــــــــــــــــــــــــــامانـ 
 فــــــــــــــــــــــال ي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــام  لــــــــــــــه ذمــــــــــــام عظيــــــــــــــــــــــــــم   وقـــــــــــــل هلا ذا اخلديـــــــــــــــم . 57
 كــــــهف األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  وأنـــــــــــت نعـــــم النصيــــــــــــــــــــــر   ـــــا مستجيــــــــــــــــــر فهــــــــــا أنــ. 55
 يـــــــــــــــــا ابـــــــــــن الكـــــــــــــــرام   كـــــــــــــن لـــي شفيعـــــــــــــــــــا غذا  وأنـــــــــت بـــــحـــــــر النـّــــــــــــدا . 55
 كـــــــــــــــــي ال يـــــــــــــــــــــــــــــــالم  مـــــــــــــــن ذنبـــــــــــــــه يستقيـــــــــــــل   هـــــــذا العبيـــــــد الذليـــــــــــــل . 59
 عـــــــــــــيث الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــام  وأنــــت حصـــــن الّنجــــــــــــــــــــــــــا   محـــــــــــاك الّنجــــــــــــا إلـــــــــــــى . 50
 بـــــــــــــــــــــال انصــــــــــــــــــــــــــــــرام  ــــــــزاز ونــــــــــــــــال منـــــــــــه اعتــــــــــ  مـــــــــــــن أم أمحـــــــد فــــــــــــــازا . 59
 فـــــــــــــــــــــــي االهتمــــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــــــهو غيــــــــــــــاث اجلميـــــع   فـــــــــــثق هبــــــــذا الّشفيـــــــــــــع . 51
 شـــــــــــــــــــــــــــّر احلطــــــــــــــــــــــــام  واجعـــــــــل غنــــــــــــــــاك يقينــــــــــــا   ـــــــارب فـــــــــو اليقينـــــــــــــايـــ.  52
 رّب األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــم أنـــــــــــت الــــــــــرؤف الرحيـــ  أنـــــت الغنـــــــي الكـــــــــــــــرمي . 53
 جــــــــــــــــــــد يا ســــــــــــــــــــــــــالم  والكـــــــــــــــــــّل حنــــــن عبـــــــــــادك  إن البــــــــــــــالد بــــــــــــــــالدك .  54
 كـــــــــــــــي ال نضـــــــــــــــــــــــــــــام  وكـــــــــــن لنــــا يــــا جليــــــــــــــــــــــــل   ـــــــــــل صنـــــــــع مجيــــــــل بكـــــ. 57
 عــــــــــــــــــــــن احلــــــــــــــــــــــــــــرام   ـــــــــــــــــــــــاللكول ــــتغنـنـــــــــــــــــــــا جبـ  فلـــــــــــــــتكفـــنا بنـــــــــــــــــــوالك. 55
 بـــــــــــــــــــال حســــــــــــــــــــــــــــــــام   عـــــــــــلى الظلـــــــوم العنيــــــــــــــد   بـــــــــــك انتصــــــــار الفـــــــريد . 55
 فـــــــــــــــــي االختـــــــــــــــــــــــــــــرام  حـــــــــــــىت نـــــــؤدي الشهــــــــــادة  واختــــــــــــم لنـــا بالّسعـــــــادة. 59
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  عن اإلمام نافع ورشاإلمام القرآن الكرمي برواية. 
 املصادر: أوال

، مؤسسة (4)الشيخ شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، ج: بل، مسند اإلمام أمحد، تحاإلمام أمحد بن حن .1
   .(د،ت)، (د،ط)الرسالة، 

عبد اجمليد الرتحيين، دار الكتب . د: ، تح(4)أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، ج .2
 .م1483-ه 1414، (1)العلمية بريوت لبنان، ط

حممد أبو الفضا : ، تح(3)هللا الزركشي، الّبهان يف علوم القرآن ، ج اإلمام بدر الدين حممد بن عبد .3
 (. د،ت)، (د،ط)إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، 

عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني للنشر : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنّب سيبويه، الكتاب، تح .4
 .  م1388-ه  1418، (2)والتوزيع، القاهرة، ط

، دار الكتب العلمية،، (1)إميل بديع يعقوب، ج: ء يعيش املوصلي، شرح املفضل للزخمشري، تحأبو البقا  .2
 .م2111 -ه1424، (1)بريوت لبنان، ط

 (.د،ت)، (د،ط)لبنان،  -عمر الطباع، دار األرقم للطباعة والنشر، بريوت.د:البوصريي، الديوان، شر .4
 .ارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيععبد السالم ه: ، تح(1)اجلاحظ، البيان والتبيني، مج .7
، مطبعة دار الكتب املصرية (2)جار هللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، أساس البالغة، ج .8

 .م1323 -ه 1341، (د،ط)بالقاهرة، 
 (. د،ت)، (د،ط)ابن جبري، رحلة ابن جبري، دار صادر، بريوت،  .3

موسى بناي العليلي، وزارة األوقاف . د: ، تج(2)صل، جابن احلاجب النحوي، االيضاح يف شرح املف  .11
 . والشؤون الدينية، العراق

حممد حمىي الدين عبد : ، تح(2)ابن احلسن بن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج .11
 (.د،ت)، (د،ط)احلميد، دار اجليل للنشر والتوزيع، بريوت لبنان، 

فّواز الشعار، دار الكتب العلمية، : ، تح(2)يلي، شرح مجل الزجاجي، جأبو احلسن بن عصفور اإلشب .12
 . م1338-ه1413، (1)لبنان، ط -بريوت

حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب : أبو احلسن حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح  .13
 (.د،ت)، (د،ط)اإلسالمي، 

، (د،ط)، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، (1)، السفرأبو احلسن علي بن امساعيل النحوي ابن سيدة .14
 (. د،ت)

أبو احلسن علي بن امساعيل النحوي اللغوي األندلسي ابن سيدة، املخصص، دار الكتب العلمية، بريوت  .12
 (. د،ت)، (د،ط)لبنان، 
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حممد : أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين، النكت يف إعجاز القرآن، دار املعارف مصر القاهرة، تح .14
 (.د،ت)حممد زغلول سالم،. خلف هللا امحد ود

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،  .17
 . 1338-ه1418، (1)لبنان، ط -أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت: تح

حفين . د: لكاتب، الّبهان يف وجوه البيان، تحأبو احلسني اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب ا .18
 (. د،ت)، (د،ط)حممد شرف،  مطبعة الرسالة،

 ( . د،ت( )د،ط)أبو محو موسى الزياين، واسطة السلوك يف سياسة امللوك،  .13
عبد احلميد اهلنداوي، مؤسسة املختار للنشر . د: اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، تح .21

 . م2117 -ه1427، (2)، طوالتوزيع القاهرة
 .2111، (د،ط)دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر، خلدون، مقدمة ابن خلدون، ابن  .21
احلساين حسن عبد هللا، مكتبة اجلاحني بالقاهرة، : الدماميين، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تح .22

 . م1334-ه1412، (3)ط
 . م1381، اجلزائر، (2)لشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طرابح بونار، املغرب العريب تارخيه وثقافته، ا .23
حممد حميي الدين عبد احلميد، دار : ، تح(1)ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ج .24

 .م1381-ه1411، (2)اجليل للنشر والتوزيع والنشر، ط
رآن، تح حممد خلف هللا وحممد الرماين واخلطايب و عبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز الق .22

 (. 4)زغلول، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط
بوزياين الدراجي، : ، تح(2)أبو زكرياء حيىي بن خلدون، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، ج  .24

 .2117، (د،ت)،(د،ط)دار األمل للدراسات، 
عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، . د: تح، (1)ابن سراج النحوي البغدادي، األصول يف النحو، ج .27

 (.د،ت)، (د،ط)
لبنان،  -صبيح التميمي، دار أسامة، بريوت. د: أبو سعيد عبد املالك بن قريب األصمعي، الشاء، تح  .28

 .  م1387-ه1417، (1)ط
 (. د،ت)، (د،ط)حممود حممد شاكر، : ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، السفر األول، شر .23
 -ه1348، دمشق، (د،ط)جودت الركايب، : سنان امللك، دار الطراز يف عمل املوشحات، تح ابن .31

 .   م1343
السيد أمحد اهلامشي، جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  .31

 ه  1424، (2)لبنان،ج -بريوت
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: ، تح(صرف)، مادة (24)من جواهر القامس، جالسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس  .32
 .م، مطبعة حكومة الكويت1387-ه1418،  (د،ط)مصطفى حجاري، 

 -مصطفى السقا: شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، أزهار الرياض يف أخبار عياض، تح .33
 –ه 1328، (د،ط)عبد احلفيظ شليب، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر،  -ابراهيم األبياري

 . م1333
إحسان :شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح .34

 . م1388 -ه  1418، (د،ط)عباس، دار صادر، بريوت،
الشيخ حممد اخلضري، حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر، للطباعة  .32

 (. د،ت)، (،طد)والنشر والتوزيع، 
، (2)عبد احلميد شيحة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط. د: سترين، املوشح الندلسي، تر، تح.صمويل م .34

 .م1334-ه1417
بدوي طبانة، دار .أمحد احلويف ود.د:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تج .37

  (.د،ت)القاهر،  -هنضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة
 .بدوي طبانة.أمحد احلويف ود.د:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تج .38
عزة حسن، اجملمع .د: أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي احلليب، األضداد يف كالم العرب، تح .33

 . م1343، (1)العلمي العريب ، دمشق، ط
ب بأخبار الرحلة إىل احلبيب، مطبعة فونتانة، اجلزائر، أبو العباس سيدي أمحد بن عمار، حنلة اللبي .41

 .  م1312-ه1321، سنة (د،ط)
. د: ، تح(4)أبو العباس مشس الدين بن أيب بكر خلكان، وفيات األعيان وأنباء ألبناء الّزمان، مج   .41

 (. د،ت)، (د،ط)إجسان عباس، دار صادر، بريوت، 
العلماء يف املائة السابعة ببجاية، منشورات دار اآلفاق  العباس الغّبيين، عنوان الدراية فيمن عرف من .42

 . 1373، (2)اجلديدة، بريوت، ط
حممد عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى : ، تح(2)أبو العباس حممد بن يزيد املّبّد، املقتضب، ج .43

 .م1334-ه1412للشؤون اإلسالمي، القاهرة، 
حممد جاد املوىل بك، : ، شر(1)األلغة وأنواعها، ج عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم .44

 .م1384، (د،ط)حممد الفضل إبراهيم، علي حممد البجاوي، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، 
 (. د،ت)، (د،ط)،(1)أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني،ج .42
السيد حممد رشيد رضا، املكتبة التوفيقية، : عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، تح .44

 (.د،ط)، (د،ت)
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 . 1331، (د،ط)علي أبو زقية، دار موفم للنشر، : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تق .47
حممد ناصر األلباين، مكتبة : اإلمام أيب عبد هللا حممد بن امساعيل البخاري، صحيح األدب املفرد، تح .48

 .م1337-ه1418، (4)الدليل، ط
، (د،ط)أبو عبد هللا بن امساعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  .43

 . م1334 -ه1414
حممد حمىي الدين عبد احلميد، : ابن عبد هللا بن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح .21

  .م1331-ه1411، (د،ط)بريوت،  -، املكتبة العصرية، صيدا(2)ج
عبد السالم حممد هارون، دار الفكر : ، تح(3)أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج .21

 (.   د،ت)،(د،ط)للطباعة والنشر،
، دار اجليل بريوت، (3)عبد السالم هارون، ج:تح/أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، احليوان، شر  .22

 . م1342-ه1382، (2)ط
إبراهيم  -غريد الشيخ: حلسن املرزوقي، شرح ديوان احلماسة أليب متام، علقأبو علي أمحد بن حممد بن ا  .23

 .ه1424 -م2113، (1)لبنان، ط -مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت
 (.د،ت)، (د،ط)ابن علي بن يعيش النحوي، شرح املفصل، إدارة الطباعة املنريية،   .24
 (. د، ت)، (،طد)ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، دارصادر، بريوت،  .22
حممد علي النجار، دار الكتب املصرية، املكتبة العلمية : أبو الفتح عثمان ابن جين، اخلصائص، تح .24

 (. د،ت)، (د،ط)للنشر، 
 . 1382، (1)حسن اهلنداوي، دار القلم، ط: أبو الفتح عثمان بن جين، سر صناعة اإلعراب، تح .27
، (د،ط)لبنان، -ين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتأبو الفرج األصفهاين علي بن احلسني، كتاب األغا  .28

 (. د،ت)
حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، : أبو الفرج قدامة بن جعفر، جواهر األلفاظ، تح  .23

 (. د،ت)، (د، ط)بريوت لبنان، 
 . ، بريوت لبنانعبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية. د: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح .41
، عامل املعرفة اجلزائرية، اجلزائر، 1831 -1211(2)أبو القاسم سعد هللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج  .41

 .م2111طبعة خاصة، 
علي  -حممد أبو الفضل إبراهيم: القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه،تح .42

 (.د،ت)، (د،ط)ليب وشركاؤه،حممد البجاوي، مطبعة عيسى البايب احل
-ه1427، (د،ط)، دار احلديث، القاهر، (1)أمحد حممد شاكر، ج: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح .43

 .  م2114
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لبنان،  -عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت. د: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح .44
 (.د،ت)،(د،ط)

 (.د،ط)، (د،ت)السعدية فاعية، . د:لة اإلغرتاب، تق، تحلسان الدين اخلطيب، نفاضة اجلراب يف عال .42
حممد عبد هللا غنان، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، : لسان الدين بن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، تح .44

  . م1372 -ه1332، (1)ط
لبنان،  -عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بريوت: حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، شر .47

 . ه1424-م2112، (2)ط
، (د،ط)حممد بن القاسم حممد ابن بشار األنباري، األضداد يف اللغة، مطبعة احلسينية املصرية، مصر،  .48

 (.د،ت)
، (د،ط)حممود بوعياد، وزارة الثقافة، : حممد بن عبد هللا التنسي، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، تح .43

2117 . 
، (2)يب عن كتب األعاريب، تح حممد حمىي الدين عبد احلميد، جابن هشام األنصاري، مغين اللب .71

 (.د،ت)، (د،ط)بريوت،  -املكتبة العصرية، صيدا

حممد أبو الفضل إبراهيم،  -علي حممد البجاوي: أبو هالل العسكري، الصناعتني الكتابة والشعر، تح .71
 .م1322-ه1371، (1)دار إحياء الكتب العربية، ط

، (1)دمال عبد الغين مدغمش، مؤسسة الرسالة، ط: روق يف اللغة، تحأبو هالل العسكري، الف .72
 . م2112-ه1422

باللغة العربية املراجع: ثانيا  
 (.د،ت)، (د،ط)إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مطبعة هنضة مصر،  .1
 .1322، (2)إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية، مطبعة اجنة لبنان العريب، ط .2
املصطفى الشاذيل، منشورات  : ، تنسيق(مقابات ونصوص)الشفاهي باملغرب و احلاج بنمومن، الشعرأب .3

  .    م2114 -ه1427، (1)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ط
، (ط.د)أبو زيد بيومي، التوازن يف عملية إبداع النص الشعري، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع،  .4

2118. 
ّب، املعارضات الشعرية عتبات التناص يف القصيدة املغربية، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، أمحد زني .2

 . 2118، سنة(1)ط
أمحد سليم غامن، تداول املعاين بني الشعراء قراءة يف النظرية النقدية عند العرب، املركز الثقايف العريب الدار  .4

 . 2114، سنة (1)البيضاء، ط
 . 2117، (1)ملماثلة يف الشعرية العربية القدمية، منشورات زاوية، طأمحد طايعي، القراءة با .7
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 . ،2113، (2)أمحد خمتار عمر، سر صناعة املعجم احلديث، عامل الكتب، القاهرة، ط .8
 .1338، (2)أمحد خمتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط .3

 . م1337 -ه1418، (،طد)أمحد خمتار، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة،  .11
أمحد موساوي، املولديات يف األدب اجلزائري القدمي عهد تلمسان الزيانية، موفم للنشر والتوزيع،  .11

 .2118، (د،ط)
 .  1333، (1)األزهر الزناد، نسيج النص، املركز الثقايف العريب، ط .12
جدارا  -للنشر والتوزيع إميان السيد أمحد اجلمل، املعارضات يف الشعر األندلسي، عامل الكتب احلديث .13

 . 2114، (1)للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، ط
، (1)أمين عبد الرزاق الشوا، من أسرار اجلملة االستئنافية، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، ط .14

 . م2113ه  1431
 .  م2111، (1)األردن، ط -بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان .12
 . 2112، (د،ط)ستاين، قراءات يف النص الشعري احلديث، دار الكتاب العريب، بشرى الب .14
عمان،  -بشري العالق، نظريات االتصال مدخل متكامل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن .17

 .  2111، (د،ط)
 -نتوريبعطيش حيىي، خصائص الفعل السردي يف الرواية العربية اجلديدة، كلية اآلداب، جامعة م .18

 . 2111قسنطينة، جانفي 
 (.  د،ط)، (د،ت)،2111مجيل عبد احلميد، البالغة واالتصال، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  .13
عبد اجلليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، : فريد الزاهي، مر: جوليا كريستيفا، علم النص، تر .21

 .81، ص1337، (2)ط
، دار (من املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي املتعدد)ءة وإشكاليات املعىنحبيب مونسي، فلسفة القرا .21

  (.د،ت)، (د،ط)الغرب للنشر والتوزيع، 

 . 2117، (د،ط)حبيب مونسي، نظريات القراءة يف النقد املعاصر، منشورات دار األديب،  .22
 .1338، (د،ط)عرب، حسن عباس، خصائص احلروف العربية ومعانيها، منشورات احتاد الكتاب ال .23
، منشورات احتاد كتاب (دراسة)حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها .24

 . 2111العرب، دمشق، 
، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر (من منظور النقد األديب)محيد حلمداين، بنية النص السردي .22

 .  1331، (1)والتوزيع، ط
بناء يف الشعر املولدي عند أيب محو موسى الثاين الزياين، منشورات دار مخيس رضا، خصائص ال .24

 (.د،ت)، (د،ط)األديب، 
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 -ه1423، (1)بريوت، ط-درويش اجلويدي، ديوان كعب بن زهري، املكتبة العصرية، صيدا .27
 . م2118

 . م1383، (د،ط)رابح بوحوش، البنية اللغوية لّبدة البوصريي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  .28
 (. د،ت)، (د،ط)رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاهتا على اخلطاب الشعري، دار العلوم،  .23
رمضان الصباغ، يف نقد الشعر العريب املعاصر دراسة مجالية، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية،  .31

 (.  1)، ط1338
 -ة، الساحة املركزية، بن عكنونزبري دراقي، املفيد الغايل يف األدب اجلاهلي، ديوان املطبوعات اجلامعي .31

 .1334اجلزائر
 . م1332 -ه1324، (د، ط)زكي مبارك، املدائح النبوية يف األدب العريب، مصر اجلديدة،  .32
، دار القرويني، الدار البيضاء، املغرب، (البحوث اإلعجازية منوذجا)السعدية عزيزي، التلقي يف النقد  .33

 . 2114، (1)ط
قدمي بني آليات إنتاجه ومجاليات تلقيه، تأمالت يف اإلبداع األول سعيد بكور، النص الشعري ال .34

 .2113،سنة (1)األردن، ط -واإلبداع الثاين، عامل الكتب احلديث، إربد
 . ه2117-ه1428، (2)سليمان بن عيسى باكلي، التالوة الصحيحة، ثريا للنشر والطبع، ط .32
ية يف التجديد الفلسفي املعاصر، دار الشؤون مساح رافع حممد، الفينومينولوجيا عند هوسرل دراسة نقد .34

 . 1331، (1)الثقافية العامة، بغدادط
 (.  د،ت)، (د،ط)السيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  .37
زيع، شعبان عبد احلكيم حممد، نظرية التلقي يف تراثنا النقدي والبالغي، العلم واإلميان للنشر والتو  .38

 (. ط.د)، 2113
 (.8)، دار املعارف مبصر، ط(العصر اجلاهلي)شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب  .33
 -موريتانيا -املغرب األقصى -اجلزائر)شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب تاريخ الدول واإلمارات  .41

 (. د،ت)، (1)، دار املعارف، ط(السودان
، منشورات احتاد الكتاب (دراسة)العريب قبل اإلسالمصاحب خليل إبراهيم، الصورة السمعية يف الشعر  .41

 . 2111، (د،ط)العرب، 
 .صاحل سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية يف اللغة العربية، املكتب العريب احلديث .42
صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور املكية،  .43

 . م2111-ه1431، (1)باء للطباعة والنشر، القاهرة، ط، دار ق(2)ج
الطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين والشعرية، مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون، الدار  .44

 . م2117-ه  1428، (1)ناشرون، منشورات االختالف، ط -العربية للعلوم
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املالديني، دار اهلدى للطباعة  13و12/جرينياهل 7و4الطاهر ونايب، التصوف يف اجلزائر خالل القنني  .42
 (. د،ت)، (د،ط)والنشر، 

طه أمحد ابراهيم، تاريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلحري ، دار  .44
 (.د،ت)، (د،ط)لبنان،  -احلكمة،بريوت

 .  1338، (1)العريب، ط طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوتر العقلي، املركز الثقايف .47
 (. د،ت)، (د،ط)، (2)عباس حسن، النحو الوايف، ج .48
 . 2111، (د،ط)عبد اجلليل مرتاض، التناص، ديوان املطبوعات اجلمامعية،  .43
التوظيف البالغي لصيغة الكلمة )عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي .21

 . م2118-ه1423، (د،ط)بريوت،  -لعصرية، صيدا، املكتبة ا(دراسة نظرية تطبيقية
عبد احلميد حاجيات، أبو محو موسى الزياين، حياته وآثاره، الشركة الوطين للنشر والتوزيع، اجلزائر،  .21

 .1382، (د،ط)
 . 1348، (2)عبد الرمحن أيوب، أصوات اللغة، مطبعة الكيالين، ط .22
قدمات النقد العريب القدمي، إفريقيا الشرق، عبد الرزاق بالل، مدخل إىل غتبات النص، دراسة يف م .23

 (. د،ت)، (د،ط)املغرب، 
 (. د،ت)، (3)عبد السالم املسدي، األسلوب واألسلوبية، الدار العربية للكتاب، ط .24
، (د،ط)عبد هللا ربيع حممود، علم الصوتيات، مكتبة الرشد ناشرون، . د -عبد العزيز أمحد عالم .22

 . م2113 -ه1431
، (1)، دار النهضة العربية، بريوت لبنان، ط(علم املعاين)ق، يف البالغة العربيةعبد العزيز عتي .24

 . م2113 -ه1431
عبد القادر بقشي، التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي دراسة نظرية وتطبيقية، دار إفريقيا الشرق،  .27

 (.د،ط)، 2117الدار البيضاء، سنة
، (1)عمان، ط -عر العريب، دار صفاء للنشر والتوزيععبد القادر فيدوح، االجتاه النفسي  يف نقد الش .28

 . ه1431 -م2113
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، (أمناط وجتارب)عبد هللا التطاوي، املعارضات الشعرية  .23

 (. د،ط)م، 1338
 (. د،ط)، دار الكتاب،(1)عبد هللا الركييب، الشعر الديين احلديث، ج .41
اجلزائر،  -سات يف األدب املغريب القدمي، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينةعبد هللا محادي، درا .41

 . 1384-ه1414، (1)ط
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 -قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر)عبد هللا حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية .42
 . 2114 ،(4)، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط(مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية

 .  2111، (2ط)عبد املالك مرتاض، نظرية النص األديب، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  .43
عبد الناصر بوعلي، العالقات الداللية يف شعر مفدي زكريا، دار هومة للطباعة والتوزيع والنشر، اجلزائر،  .44

 . م2114، (د،ط)
بة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقار  .42

 . 2114، (1)بريوت لبنان، ط
 . 1333، (1)عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط .44
 .1333عبد الوارث عسر، فن اإللقاء، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة  .47
، (د،ط)نهضة العربية للنهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، عبده الراجحي، التطبيق الصريف، دار ال .48

 (. د،ت)
عصام حفظ هللا واصل، التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر أمحد العواضي أمنوذجا، دار غيداء  .43

 . م2111 -ه1431، (1)للنشر والتوزيع، ط
دراسة يف أصوهلا وتطورها، دار علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري  .71

 . م1381-ه1411، (2)األندلس للطباعة والنشر، ط
علي آيت أوشان، األدب والتواصل، بيداغوجية التلقي واإلنتاج، دار أيب الرقراق للطباعة والنشر،  .71

 . 2113، سنة (1)الرباط، ط
 (. 1)، مج(يةدراسة بالغ)علي بن حممد بن عبد احملسن احلارثي، أسلوب القسم يف القرآن  .72
، (1)علي جعفر العالق، الشعر والتلقي، دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، ط .73

2112 . 
، يونيو (1)، دار العلم للماليني، ط(األدب يف املغرب واألندلس)عمر فروخ، تاريخ األدب العريب  .74

 .م1383
، دار (اهلية إىل سقوط الدولة األمويةاألدب القدمي من مطلع اجل) ،عمر فروخ، تاريخ األدب العريب .72

 . 1381أبريل  ،4(ط)املاليني، بريوت،
، (1)غامن قدوري احلمد، املدخل إىل علم األصوات العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، األردن، ط .74

 . م2114 -ه1422
 -شر، بريوتفاروق سعد فن اإللقاء العريب اخلطايب والقضائي والتمثيلي، شركة احلليب للطباعة والن .77

 .1333، سنة (2)لبنان، ط
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، (1)فاطمة الّبيكي، قضية التلقي يف النقد العريب القدمي، دار العامل العريب للنشر والتوزيع، عمان، ط .78
2114 . 

، (1)فاطمة عمراين، املدائح النبوية يف الشعر األندلسي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ط .73
 .  م2111-ه1432

طه وادي، مكتبة اآلداب . د: ان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، تقفتح هللا أمحد سليم .81
 . م2114 -ه1422، (د،ط)القاهرة، 

 . 1331-ه1412، (1)فتح هللا أمحد سليمان، مدخل إىل علم الداللة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط .81
 . 1337، (4)ردن، طفضل حسن عباس، البالغة وفنوهنا وأفناهنا، دار الفرقان، جامعة الريموك، األ .82
، (1)رانيا فوزي عيسى، علم الداللة النظرية والتطبيق، دار املعرفة اجلامعية، ط. د -فوزي عيسى .83

 .ه1431-م2118
 (. د،ت)، (د،ط)كمال بشر، علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، .84
 . 2112، (1)نان، طلطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة ناشرون، لب .82
 . م1371حممد الطمار، تاريخ األدب اجلزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  .84
 . 1331، (1)حممد املاكري، الشكل واخلطاب، املركز الثقايف العريب، ط .87
 .  1333، (1ط)حممد املبارك، استقبال النص عند العرب، املؤسسة العربية للنشر والتوزيع،  .88
، (د،ط)هلادي الطربلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات، منشورات اجلامعة التونسية، حممد ا .83

1381 . 
 -الزيانية -احلفصية)حممد زالقي، بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي عهد اإلمارات املستقلة .31

 . 2113، (د،ت)، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، (النصرية -املرينية
عبد العزيز شرف، األسلوبية والبيان العريب،  . رحممد السعدي فرهود ود.م خفاجي ودحممد عبد املنع .31

 . م1332 -ه1413، (1)الدار املصرية اللبنانية، ط
 . 2111، (د،ط)، دار الفالح للنشر والتوزيع، األردن،(علم املعىن)حممد علي اخلويل، علم الداللة .32
 . 1331، (1)لوجنمان، القاهرة، ط -ية للنشرحممد علي مكي، املدائح النبوية، الشركة املصر  .33
 (.د،ت)، (د،ط)حممد عوين عبد الرؤوف، القافية واألصوات اللغوية، مكتبة اخلاجني مبصر،  .34
حممد كراكيب، خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين، دراسة صوتية تركيبية، دار هومة  .32

 . 2113، (د،ط)للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 1333، (1)د مبارك، استقبال النص عند العرب، دار فارس للنشر والتوزيع، طحمم .34
، دار األوطان للطباعة والنشر والتوزيع، (1)حممد مرتاض، اخلطاب الشعري عند فقهاء املغرب العريب،ج .37

  .2112، (1)ط
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، سنة (2)، الدار البيضاء املغرب، ط(اسرتاتيجية  التناص)حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، .38
1384. 

 (. د،ت)، (د،ط)، املركز الثقايف العريب، (تنظري واجناز)حممد مفتاح، دينامية النص .33
، (د،ط)حممود الّسعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  .111
 (. د،ت)
سوريا، دار الفكر  -ر الفكر دمشقحممود سامل حممد، املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي، دا .111

 .م1334 -ه1414، (1)لبنان، ط -املعاصر بريوت
بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي )حممود عباس عبد الواحد، قراءة النص ومجالية التلقي  .112

 .  ه1417 –م 1334، (1)، دار الفكر العريب، ط(دراسة مقارنة
الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، سلسلة  -تبة لبنانحممود علي مكي، املدائح النبوية، مك .113

 . 7م، ص 1331،(1)أدبيات،ط
 . 2113( د،ط)خملوف بوكروح، التلقي واملشاهدة يف املسرح، مقامات للنشر والتوزيع،  .114
مراد حسن فطوم، التلقي يف النقد العريب يف القرن الرابع اهلجري، منشورات اهليئة العامة السورية  .112

 . م2113، (د،ط)ب، وزارة الثقافة، دمشق،للكتا
مراد عبد الرمحن مّبوك، اجلماليات اهلندسة الصوتية اإليقاعية يف النص الشعري بني الثبات والتغري،  .114

 . م2111 -ه 1431، (1)دار النشر للجامعات، ط
العرب،  منقور عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، منشورات احتاد الكتاب .117

 . 2111، (د،ط)دمشق، 
 . 2111، (د،ط)ليبيا،  -املهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره يف املعىن، دار الكتب الوطنية، بنغازي .118
، (2)لبنان، ط-مهدي املخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب، بريوت  .113

 . م1384 -ه1414
 . م2111 -ه1431، (2)لنهضة العربية، بريوت لبنان، طمي العبد هللا، نظريات االتصال، دار ا .111
املغرب،  -ميخان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البضاء .111

 . .م2112، (2)ط
 . 1337، (1)ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط .112
، (د،ط)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (دراسة لغوية قرآنية)يم الكويف، أبنية الفعال جناة عبد العظ .113

 .  م1383-ه1413
، دار هومة للطباعة (1)نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث، ج .114

 (.    د،ت)،(د،ط)والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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اليات التلقي يف السرد القرآين، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، ياكار لطيف الشهرزوري، مج .112
 . 2111، (1)ط
يوسف آيت مهو، من التواصل غلى التواصل الشعيب، التواصل نظريات وتطبيقات، الكتاب الثالث،  .114

 ،(1)حممد عابد اجلابري، الشبكة العربية لألحباث والنشر، لبنان، ط. د:جمموعة من املؤلفني بإشراف
2111 . 

يونس طركي سّلوم البّجاري، املعارضات يف الشعر األندلسي دراسة نقدية موازنة، دار الكتب العلمية،  .117
 . 2118، (1)بريوت لبنان، ط

 :املراجع املرتمجة: ثالثا
هيثم ملّه، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر : اندريه جاك ديشني، استيعاب النصوص وتأليفها، تر .1

 (. د،ت)، (طد،)والتوزيع، 
شكري املبخوت ورجاء سالمة، دار توبقال للنشر والتوزيع، املغرب، : تزفيتان تودوروف، الشعرية، تر .2

 . م1387، (1)ط
 .1388، (1)كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: جاك دريدا، الكتابة واالختالف، تر .3
د اجلليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، عب: فريد الزاهي، مر: جوليا كريستيفا، علم النص، تر .4

 .1337، (2)ط
، (1)عبد احلق بلعابد، منشورات اختالف، ط: ، تر(من النص إىل املناص)جريار جينيت، عتبات  .2

 . م2118-ه1423
( د،ط)عبد الرمحان أيوب، دار توبقال للنشر، بغداد، : جريار جينيت، مدخل جلامع النص، تر .4

 .،(د،ت)،
فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا . د: دراسة مجالية وفلسفسة،  تر -ستولنيتز، النقد الفين اجلمايلجريوم  .7

 . 2117، (1)االسكندرية، ط -الطباعة والنشر
فضل بن عبد هللا العماري، منشورات دار األصالة . د:جيمز مونرو، النظم الشفوي يف الشعر اجلاهلي، تر .8

 .م1387-ه1417، (1)للثقافة والنشر واإلعالم، ط
، املؤسسة العربية (1)عبد الواحد لؤلؤة، مج. د: ف جونسون، اجلمالية،  املصطلح النقدي، تر.ر .3

 (. د،ت)، (1)للدراسات والنشر،ط
جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : رامان سلدن، النظرية األدبية املعاصرة، تر .11

 .م1338
رعد عبد اجلليل جواد، دار احلوار، للنشر والتوزيع، : ستقبال مقدمة نقدية، ترروبرت سي هول، نظرية اال .11

 . 1332، (14)الالذقية، سوريا ط
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 . م1332، (1)منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، حلب، ط: روالن بارت، لذة النص، تر .12
 . م1333 ،(1)منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، حلب، ط: روالن بارت، هسهسة اللغة، تر .13
 -حممد الويل ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدر البيضاء: رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر .14

 . 1388، (1)املغرب، ط
حممد : ياسر املالح، مر: سلمان حسن العاين، التشكيل الصويت يف اللغة العربية فونولوجيا العربية، تر .12

 .  م1383-ه1413، (1)طحممود غايل، النادي الثقايف جدة السعودية، 
مالك يوسف املطليب، دار آفاق .د: يوئيل يوسف عزيز، مر.د: فردينال دي سوسور، علم اللغة العام، تر .14

 (. د،ت)، (د،ط)عربية، 
اجلاليل الكدية، . د -محيد حلمداين.د: ، تر(نظرية مجالية التجاوب يف األدب)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة  .17

 (.  د،ت)، (د،ط) منشورات مكتبة املناهل،
رشيد بن حدو، . د: هانس روبريت ياوس، مجالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األديب، تقدمي وتر .18

 .م2114 -ه1437، (1)منشورات االختالف، ط
 . 1334حسن البنا عز الدين، عامل املعرفة، . د:والرتج أونج، الشفاهية والكتابية، تر .13
يوئيل يوسف عزيز، دار املأمون للرتمجة . د: هرتية إىل التفكيكية، تروليم راي، املعىن األديب من الظا .21

 . م1378، (1)والنشر، بغداد، ط
 القدمية واحلديثةاملعاجم :رابعا

 . م1384، (1)إبراهيم فتحي، معجم الصطلحات األدبية، املؤسسة العربية للناشرين املتحدين، ط .1
 .  1382، مكتبة لبنان، بريوت، أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية .2
 . م1387، (د،ط)بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت،  .3
شوقي املعّري، مكتبة .مزيد نعيم، د. د: ساس البالغة، تحأاإلمام جار هللا حممود بن عمر الزخمشري،  .4

 .  م1338، (1)لبنان ناشرون، بريوت لبنان، ط
 .1384، (2)يب ، دار العلم للماليني، بريوت لبنان، طجبور عبد النور،  املعجم األد .2
 . م1382، (د،ط)، دار الكتاب اللبناين، بريوت لبنان، (1)مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، ج .4
حممد بربري، اجمللس :  عابد خزندار، مر: ، تر(معجم مصطلحات)جريالد برنس، املصطلح السردي .7

 . 2113، (1)األعلى للثقافة، ط
أنس حممد الشامي، دار احلديث، القاهرة، :  امحد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، مرأبو احلسني  .8

 .م2118 -ه1423، (د،ط)
تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، / اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، تر  .3

 . ه1424 -م2113، (1)ط
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حممد حيياتن، دار العربية للعلوم، ناشرون، : يل اخلطاب، تردومينيك مانغونو، املصطلحات املفاتيح لتحل  .11
 .  م2118-ه1428، (1)منشورات االختالف، ط

، (1)رشيد عبد الرمحن العبيدي، معجم الصوتيات، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، ط  .11
 . م2117 -ه1428

باب  -موس، باب الالمالسيد حممد مرتضي بن حممد احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القا .12
 .ه1428 -م2117، (1)امليم، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، مؤسسة نويهض الثقافية  .11
 .165، ص(م1100 -ه 1400)6لبنان، ط -بريوت -للتأليف والرتمجة والنشر

، (1)الرياض، ط -القاهرة، دار الرفاعي -ن عبد التواب، مكتبة اخلاجنيد رمضا: ابن فاس، الفرق، تح  .14
 . م1382-ه1412

 .2112، (1)لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة ناشرون، لبنان، ط .12
كامل املهندس، معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان ساحة رياض   -جمدي وهبة .14

 .  1384، (2)الصلحن بريوت، ط
م، 2118 -ه1423حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، دار احلديث، القاهرة  .17

 (. د،ط)
ياسني األيويب، منشورات مكتبة اهلالل .د: حممد أمحد درنيقة، معجم أعالم شعراء املدح النبوي، تقدمي .18

 .2113، (د،ط)للنشر والتوزيع، بريوت، 
 -عريب، الشركة املصرية العاملية للنشر -دبية احلديثة دراسة ومعجم إجنليزيحممد عنايب، املصطلحات األ .13

 . 2113، (3)لوجنمان، ط
حممد علي النجار،  :عبد السالم هارون، مر :أبو منصور حممد بن أمحد الزهري، هتذيب اللغة، تح .21

 (.د،ط)، (د،ت)
 (. ،تد )، (د، ط)، املكتبة التوفيقية للطباعة، ابن منظور، لسان العرب .21
22. Oxford Advanced Learner’s Dictionary,Dictionary of Current 

English Sixth Edition   
23. - UK, 2000,   black well publishers Ltd, oxford، Michael Payne 

and Jessica Rae Barbera, A dictionary,         of cultural and critical 
theory  
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 املذكرات: خامسا
ود حممد ناجي، شعر أيب القاسم الشايب يف ضوء نظرية التلقي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، آالء دا .1

 .  م2112-2111جامعة الشرق األوسط، 
بلقاسم محام، آليات التواصل يف القرآن الكرمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية،  .2

 . ه1424 -2112د حممد خان، جامعة باتنة، .إشراف أ
، جامعة أيب بكر بلقايد، 2111/2112بوخال خلضر، املتلقي بني التجلي والغياب، مذكرة ماجيستري .3

 .تلمسان
مسرية جدو، عملية التلقي يف اجملالس األدبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر االسالم، مذكرة خترج لنيل  .4

 .م2118-ه 1423:شهادة املاجيستري يف البالغة وشعرية اخلطاب، السنة اجلامعية
صونيا بوعبد هللا ، قصيدة املديح النبوي يف املغرب األوسط يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني ، جامعة  .2

 . م2111-2111 ،باتنة
عبد الناصر مباركية، اسرتاتيجية القارئ يف البنية النصية الرواية منوذجا، أطروحة دكتوراه يف النقد األديب  .4

 .  م2112 -ه1424 املعاصر، جامعة قسنطينة،
، حبث (1)، مج(دراسة بالغية)علي بن حممد بن عبد احملسن احلارثي، أسلوب القسم يف القرآن الكرمي .7

 . م1331-ه1411مقدم لنيل درجة املاجستري يف البالغة والنقد، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 
مقدم لنيل درجة ماجيستري، جامعة أم  حممد بن علي فرغلي الشافعي، استقبال النص عند اجلاحظ، حبث .8

 . م2114-ه1422القرى، 
حممود عبد محد الالمي، تعلق شبه اجلملة يف هنج البالغة، أطروحة كجزء من متطلبات نيل درجة  .3

 .م2118-ه1423الدكتوراه، جامعة بابل، 
لتسخري الفين اجلمايل، التفرد الفين يف املدحة النبوية عند اجلزائريني، قراءة أسلوبية يف ا معتوق مجيلة، .11

، بإشراف 2112مذكرة خترج مقدمة لنيل درجة ماسرت، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة أدرار، 
 . األستاذ حممد األمني خالدي

، أطروحة (بعض قصار سور القرآن الكرمي أمنوذجا)مهدي عناد أمحد قبها، التحليل الصويت للنص .11
يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، الستكمال احلصول على شهاذة املاجستري 

 . م2111فلسطني، 
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 اجملالت : سادسا
، جملة كلية اآلداب واللغات، (قراءة يف مطولة لبيد)أمحد مداس، الفعل السردي يف اخلطاب الشعري .1

 . 2112، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جانفي وجوان (11-11)ع
، 2111، (3)واملسكوت عنه قراءة يف نص شعري، جملة قراءات، عحافظ املغريب، عتبات النص  .2

 . جامعة بسكرة
رشيد بن قسمية، أمهية دراسة اإليقاع يف مقاربة النصوص الشعرية، جملة دراسات أدبية، مركز البصرية  .3

 (. 3)ه، ع1432ربيع األول  - 2111للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، فيفري
اتيجيات التواصل من اللفظ إىل اإلمياءة، جملة عالمات، جملة ثقافية حمكمة تصدر يف سعيد بن كراد، اسرت  .4

 .   2114، سنة(21)املغرب، العدد
 . 1332، (4)، ع(13)سوزان بينيت، نظريات القراءة واملشاهدة، مقال مبجلة فصول، مج .2
، مقال مبجلة (ار جينيتمن حوارية ميخائيل باختني إىل أطراس جري )شريف عبد الكرمي، مفهوم التناص  .4

 . 2118، (2)دراسا، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، ع
شيماء خريي فاهم، إشكالية التلقي عند ابن طباطبا يف كتابه عيار الشعر، جملة القادسية يف االداب  .7

 . 2117( 4)، اجمللد(4-3)والعلوم الرتبوية، ع
األسد، املعارضات الشعرية وأثرها يف إغناء الرتاث األديب، مقال عبد الرؤوف زهدي مصطفى وعمر  .8

 .، األردن2113، (34)مبجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج
 .  2111اغسطس  1422ية عربية، جملة عامل املعرفة، الكويت، مجادى االوىل دعبد العزيز محودة، املرايا املقعرة حنو نظرية نق .3

 -، رمضان(ديوبند)السامع، مقال جملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم فاطمة الوايل، املتلقي  .11
-www.darululoom :، املوقع(3-11) عم، 2113أكتوبر-سبتمّب ه ،1431شوال 

deoband.com/arabic.  
 مبارك تريكي، النداء بني النحويني والبالغيني، مقال يف جملة حوليات الرتاث، مستغامن، اجلزائر، املركز .11

 . 2117، (7)اجلامعي، مدية، العدد 
 -ه1422، رجب (14) ، ع23حممد بوعزة، من النص إىل العنوان، جملة عالمات، مج  .12

 .  م2114سبتمّب
 . 1384، أكتوبر ديسمّب (1)، ع(2)، جملة فصول، مج(نظرية التأثري واالتصال)نبيلة إبراهيم، القارئ يف النص  .13

، جامعة اجلزائر، (14) يائية ابن الريب، جملة اللغة واألدب، عنور الدين السد، املكونات الشعرية يف .14
 . م1333 -ه1421شعبان 

هدى الصحناوي، البنية السردية يف اخلطاب الشعري، قصيدة عذاب احلالج للبيايت منوذجا، مقال مبجلة  .12
 . 2113، (1،2)، العدد(23)جامعة دمشق، مج
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، جملة املخّب، (التوازي والتكرار)مد الغماري وهاب داودي، البنيات املتوازنة يف شعر مصطفى حم .14
 ، جامعة بسكرة، اجلزائر2114، (11)ع

 املوسوعات: سابعا
 –، درا الراتب اجلامعية، بريوت (2)، مج(موسوعة املبدعني )سراج الدين حممد، املديح يف الشعر العريب  .1

 (. د،ت( )د،ط)لبنان، 
جمموعة من : فاهيم واملصطلحات اإلنثربولوجية، ترمسيث، موسوعة علم اإلنسان، امل -شارلوت سيمور .2

 . 2113، (2)أساتذة علم االجتماع، املركز القومي للرتمجة،  ط
 املواقع : ثامنا
 7مجيل محداوي، شعر املديح النبوي يف األدب العريب، منتدى ديوان العرب للثقافة والفكر واألدب، يو  .1

 . http://www.diwanalarab.com/spip.php?article9680: م، املوقع2117يوليو، 
 مدونة اللسانيات اللغة التواصل والتفاعل، الرابطعمر أوكان، السانيات والتواصل،  .2

:brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/04/blog-post_20.html ،
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 ةــــــــــــــــــــــــــاآلي
 داءـــــــــــــــاإله
 ة شكرـــــــــــــــــــــكلم

 ه - أ................................................................ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمم
 59 -5.........(قراءة يف مقاصد العنونة)املصطلحات العمدة يف الدراسة  :ل متهيديــمدخ

 9..........................................................لالقارئ ومجالية التقبّ : أوال
 29...................................قدية العربية والغربيةراسات النّ لقي يف الدّ التّ : ثانيا
 75......................................شعر املديح النبوي القدمي عند اجلزائريني: ثالثا

 195 - 59..........اجلزائرية يف القدمي القارئ وخصوصية املولديات النبوية: الفصل األول
 52................................................املولديات النبوية ومساهتا الفنية: أوال
 01..........................................اجلو العام ومشهد إلقاء املولديات  : ثانيا
 199.................................قيخصوصية املشهد االحتفايل ومدعاة التل: ثالثا
 117..................................ص الشفاهي يف املولديات النبويةمسات النّ : رابعا

 177...................واصل واملسافات اجلمالية يف املولديات الزيانيةعملية التّ :خامسا
 331 - 199..............................ة للمولدية الثغريةدراسة أسلوبي: الفصل الثاين

الداللة الصوتية وحماكاهتا للمشهد االحتفايل (: املستوى الصويت) االختيار مستوى:أوال
 105.................................................................. ملولديةيف ا   النبوي

  299.......................................اهلندسة الصوتية اإليقاعية للصوت  -1
 210...............................................لديةيف املو  ةاملالمح األدائي -2
  239........تناسق الرتاكيب النحوية والبالغية يف مولودية الثغري مستوى الرتكيب : ثانيا

 239........................................................الرتاكيب النحوية -1
 252......................................................  الرتاكيب البالغية -2
 299........................................................قاعيالرتكيب اإلي -3
  295 .والّسردي يف املولوديةوخطة العملني الشعري هات اإللقاء منبّ :مستوى االنزياح:ثالثا
 209............................النبوية ردية وأشكاهلا يف املولوديةالفضاءات السّ  -1
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 395.........ومالمح عملية التبئري بني العمل الشعري والعمل السردي يف املولدية -2
 303 - 334...............اجلزائرية القارئ وخصوصية املعارضات النبوية: لثالثا الفصل
 334........................................ملعارضات النبوية اجلزائرية يف القدميا: أوال
 374.......................................التناص يف املعارضات النبوية اجلزائرية: ثانيا
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طروح  ص الآ 
 يــ  ه  ـ لخ 

رح  هوت    
 :ملخص األطروحة باللغة العربية

مل تكن فكرة اإلنشاد والّتلقي يف املديح النّبوي حمصلة ما توصلت إليه يف الدراسات 
السابقة للخطاب املدحي النّبوي عند اجلزائريني قدميا، يف البحث عن صنيع الّشاعر الفين 

نبوية، بل كانت وعن مدى تسخريه اجلمايل للتعبري عن تلك العظمة ال يف مدح النيب
املنطلق الذي به وجلُت عامل املدائح الّنبوية، وما محلين على املضي ُقدما للّتعمق يف مساته 

، ما زاد من رغبيت العلمية يف الفنية اليت ينماز هبا السيما وأن األمر متعلق حبضرة النيب 
 .رسم املسوغات النقدية اليت تناسب إجراءات قراءته

حيمله على حماكاة تلك العظمة فنيا وينقلها  حه للّرسول فموقف الشاعر يف مد
 حيبشكل أو بآخر إىل املتلقي، وهذا ما يقودنا للبحث عن ظاهرة الّتلقي يف النص املد

النبوي كخطوة منهجية يف مسرية الدراسة، نستفسر فيها عن أثر املدائح النبوية يف نفس 
له معها، ما خّيوله أن يصنع هلا حياة أخرى القارئ املتلقي وردة فعله ومدى تقّبله وتفاع

 .  ومينحها الّسريورة اجلمالية األبدية
وحىت نوضح مقاصد الّدراسة، جاءت مفردات العنونة معّّبة عن ذلك؛ فقد خترّينا 
مصطلح التقّبل لنعّّب به عن خصوصية الّتلقي للمديح النّبوي على اعتبار أنه حيمل قداسة 

واستجابته، وفق مقتضيات الّسياق وخصوصية الظرف الذي ختتّص دينية جتسد تأثره هبا 
به املدائح النّبوية اجلزائرية يف القدمي خاصة مع املولديات واملعارضات النّبوية، وألجل ذلك 

 . استحضرنا نظرية الّتلقي كوهنا هتتم بالقارئ ومدى تفاعله مع العمل األديب
املديح النّبوي اجلزائري  -( ة الّتلقينظري)مجالية الّتقبل : الكلمات املفتاحية

 (املولديات واملعارضات)القدمي 
 

 
 



 

 

    Le résumé de la thèse de doctorat en Français: 
 L idée des louange du prophète Mohammed dans les chants 

musulmans n’était  pas une conséquence des études précédentes dans le 
discours prophétique chez les algériens. Dans ce travail, nous tâcherons 
à s’approfondir dans les qualités et les spécificités  du poète spécialiste 
des chants prophétiques surtout quand il s’agit du prophète Mohammed  
Paix et Salut sur lui notre mess ger et idole  incomparable. 

      La position du poète en chantant le prestige du  prophète lui 
impose une simulation littéraire et esthétique pour la transmettre au 
lecteur d’une façon ou d’une autre, de ce, nous nous interrogeons des 
stratégies de la réception de ce genre de texte comme une étape 
méthodologique dans le cursus scolaire ou universitaire. 

       Pour mieux éclaircir  les objectifs de notre étude, nous avons 
opté pour le concept de réception chez le lecteur  pour exprimer 
l’intimité de ce fait vu qu’il véhicule une signification religieuse sacrée 
dans l’Islam par rapport à la société algérienne. 

     Cette étude portera aussi sur les conditions de réception et les 
circonstances de la lecture au sein de la théorie en question pour  
analyser comment et à quel point  le lecteur algérien  traite une œuvre 
littéraire. 

Mots Clés : l’esthétique de la réception (la théorie de la 
réception) – les anciens chants de louange prophétique du 
messager Mohammed en Algérie .(les anniversaires de naissance 
du messager Mohammed et les oppositions poétiques ou 
pastiches concernant les chants de compléments et de louanges 
prophétiques).   

 
 
 
 
 



 

 

Summary of the theses translated into English: 
During our previous studies of prophetic praise in ancient Algerian 

poetry, we didn’t succeed to understand the idea of reading poetry and 
reception only, but we could also understand  and even analyze the poet’s 
artistic style of diction making the use of figures of speech ( similes and 
metaphors) to describe images as a try to interpret the Prophetic greatness. 

In fact, that was just the starting point of a deeper analysis in the wide 
world of Prophetic poetry. I found myself with no choice but to get deeper 
and deeper so that to understand better or even describe its literary artistic 
feature since it deals with such a holly majestic personality as such of that of 
our prophet (p b u h). Furthermore, I found myself even more interested to 
study the critical terms that fit in the procedures of reading prophetic praise 
poetry. 

While praising the character of the prophet, the poet in such attitude 
simulates the prophetic greatness literately trying to transmit some of it to the 
reader (receptor) through his piece of work. This leads us to tackle  the idea 
of reception in the prophetic praise poetry and to understand further the 
effects of the prophetic praise poetry on the reader or the receptor’s 
psychology; and also to understand his reaction  and acceptance to such 
religious literary work  so that we understand  how comes that such works 
become eternal and could survive through generations. 

In order to explain the purpose of such analytic piece of work , we put 
some vocabularies and literary terms in the title itself attentively. I’ve chosen 
the term of acceptance to interact about the feature of reception of prophetic 
praise poetry taking into account the impact of its religious holiness on 
receptor and his response towards it which depends mostly on the different 
circumstances in which prophetic praise poetry were taking place in ancient 
times especially with the occasion of the prophet’s birthday and on pastiche. 

On that basis, we shed light on the importance of the theory of 
reception since it explains and clarifies how the reader receives the artistic 
piece of work and how far he respond to it. 

 


