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:مل ّخص بالعربيّة
الشعري العريب القدمي
ّ الّتاث
ّ هتدف ال ّدراسة إىل النّبش يف
 وحتدونا رغبة دفينة يف رصد مظاهر.مبناويل حبث حديثة
 والوعي به ثانيا يف وجداننا بوصفه تراثا،الشعريّة فيه ّأوال
ّ
حيّا حامال لثقافة وقيم متج ّذرة حميلة على عبقريّة
 ومن هذا املنطلق سعينا إىل قراءة.الشعراء
ّ أصحاهبا من
الشعراء كثريا ما متّ إقصاؤهم من دوائر
ّ شعر فئة من
 ف تُ ُعومل معهم تعامال ذاتيّا أقصيت فيه.اجلادة
ّ البحث
الشخصيّة التّارخيية
ّ الشخصيّة املبدعة مقابل حماكمة
ّ
 ولقد وجدنا نظريّة العوامل املمكنة إطارا مناسبا.للصعاليك
الصعلكة من زاوية دقيقة تبحث يف العوامل
ّ لدراسة شعر
 ولقد.الشعراء ذكرا يف قصائدهم
ّ اليت احتفى هبا هؤالء
نظن يف أمهّيتها ووجاهتها من جهة
ّ انتهينا إىل نتائج
تقارهبا تقاربا مكينا مع ما ُعرفت به تلك الفئة من
.الشعراء
ّ
املقاربة

-املمكنة
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:مل ّخص باإلنجليزيّة
Possible realms in wretch

poets:A cosmological approach.

This study aims at digging
deep in the old arabic poetry
heritage via new research ways. We
are deeply eager to scrutinise the
features of poeticism and raise
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awareness about it in our hearts and
souls because it is still a living
heritage and a carrier of culture and
deep seated values that bring to
light the genius of those poets who
have always been excluded from
serious arenas. Wretch poets were
dealt with a biased focus on their
atypical
personal
natures,overlooking their creative
affinities.
Thus,The
historical
records of wretch poets were
severely treated.As researchers,we
came across the theory of possible
realms that those poets celebrated in
their poetry. We came to the
conclusion that our studies were
crucial and pertinent as they fairly
lauded the merits of those poets.
Key words:Possible realms ,

cosmological approach, imaginary
world,
embodiment,
source
domain,erotic world , basis of
possible realms…
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مق ّدمة البحث

مل تكن نظريّة العوامل املمكنة من النّظريات املستحدثة واملهتمة بالفكر البشري يف خمتلف شعبه ،وإّّنا

عُ ّدت من النظريات القدمية املتجددة .وال شك يف أ ّن اشتغال الباحثني عليها يف خمتلف حقول املعرفة أمارة
على جناعتها ّأوال فيما تق ّدمه من تصورات سيستغلها العقل البشري فيما نعت بالعوامل املمكنة ،والنفتاح
السيمياء وغريها من اآلليات
النظرية ثانيا على معارف ّ
شّت ،فهي من النّظريات ّ
املهتمة بالداللة واملنظق و ّ
األخرى .وقد ينضاف إىل ما ذكر من أمهية تلك النظرية إمكانية إجرائها على خمتلف األجناس األدبية والفنية
والتّخييلية مبا تق ّدمه من طرح لتصورات عن عوامل احتمالية ممكنة ومفّتضة موجودة موازاة للعامل الواقعي
احلقيقي.
وملاّ كانت هلذه النظرية أبعاد ابستيميّة عديدة؛ رأينا -بعد تدبّر عميق -إمكان إجرائها على نصوص
أدبية شعرية قدمية تستجيب للمقصد العام من النظرية مبا هي حبث يف خمتلف العوامل املمكنة للنصوص
الصعلكة مادة مالئمة
التّخييلية يف مستوى اإلحالة أو االنعكاس أو التّماثل أو التّوازي .ولقد وجدنا شعر ّ
لدراسة العالقات املمكنة بني العوامل التّخييلية والعامل الواقعي يف ضوء مجلة من القوانني املنتظمة لتلك العوامل
من قبيل الصدق واإلحالة واحلقيقة.وتع ّد نظرية العوامل املمكنة -على أساس من ذلك  -من النّظريات املنشغلة
بدراسة لغة العوامل التّخييلية يف ارتباطها بالعامل اإلحايل أو بعواملها االفّتاضية ،إذ ُوجدت بوصفها أنظمة
شعرية ،أو أنساقا عالماتية قصد رصد ضروب املعاين املمكنة .ولإلحاطة باملسألة ؛ سنسعى إىل اإلجابة عن
املساءالت الفكرية التالية:
ما املقصود بنظرية العوامل املمكنة؟ مبعىن كيف نشأت هذه النّظرية وتبلورت؟ مثّ ماذا نعين باملقاربة
أي ح ّد ميكن إجراء املقاربة الكومسولوجيّة على نصوص الصعاليك الشعرية؟ وما هي
الكومسولوجيّة؟ وإىل ّ
العوامل املمكنة اليت تزخر هبا نصوص الصعاليك؟ مثّ ما هي املبادئ املتحكمة يف عوامل شعراء الصعاليك؟
هي مجلة من اإلشكاليات سنحاول من خالهلا تنزيل النظرية يف إطارها من ال ّدرس النقدي إلظهار قيمتها
يف دراسة النصوص الشعرية مبا هي نصوص هلا خصوصيات سواء يف البنية أو الداللة ما يفرض على املقبل
عليها مراعاة تلك اخلصوصية وتنزيلها يف سياقها التارخيي أو االجتماعي أو االبستيمي.
 .1في مقاربة نظريّة العوالم الممكنة:

السيميائيّة والداللية والنقدية املشتغلة بالعوامل
اعتربت نظرية العوامل املمكنة ّ
أهم النظريات املنطقية و ّ
األدبية والفنية والتّخييلية .وهتدف هذه النظرية إىل البحث فيما ميكن أن يع ّد حماكاة أو توازيا أو متاثال أو
تداخال بني ما ينتمي إىل العامل الواقعي خبصائصه املادية والعامل املمكن املتوقّع .وانطالقا ممّا ذكر؛ فإ ّن لنظرية
السعي إىل إثبات العالقة بني ما يع ّد ختييال والواقع يف مستوى
العوامل املمكنة مقصدا أساسيا تسري إليه وهو ّ
البنية والداللة .ولقد اكتسبت النظرية طبقا لذلك أبعادا منطقية وفلسفية ما دامت"مرتبطة مببدأ احملاكاة من
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جهة ،ومبدأ اإلحالة أو املا صدق من جهة أخرى".كما تع ّد املقاربة مقاربة سيميائية ما دامت تبحث يف
توسال بعلم الداللة .إ ّن اإلشارات املذكورة سابقا عن العوامل املمكنة جتعلنا
الداللة املمكنة يف النصوص األدبية ّ
حيال فرضية وجود عوامل أخرى ممكنة تعترب مبثابة العوامل املوازية لعاملنا احلقيقي مبختلف تفاصيله وجتاربه الذاتية
واملوضوعية .وعلى هذا األساس اُعترب أ ّن الواقع ينقسم إىل ضربني :واقع حايل وواقع ممكن .ومن خصائص
األول كونه حمسوسا ماديّا خارجيّا ،ومن مساته كذلك أنّه ُمدرك ومرئي ،بينما يتّصف الواقع الثاين بكونه
العامل ّ
واقعا ختييليّا افّتاضيّا ،فهو إذن واقع اجتماعي باألساس"يوجد خياليا أو ذهنيا أو إبداعيا" .2ومت ّكن نظرية

العوامل املمكنة املبدع من االنتقال من عامله الواقعي إىل عامل التّخييل ،عامل اإلبداع غري املقيم حلواجز .وهو
عرب إنشاء أكوان جديدة قد تقف على نقيض عاملنا
اصه التجاوز واالنزياح عن املوجود املعلوم ر
إبداع من خو ّ
احلقيقي ،غري أ ّن االنزياح عن العامل الواقعي ال يُع ّد ضربا من العبثيّة وال يبطن الفوضى بقدر ما تتّسم تلك
األكوان اجلديدة بانتظامها يف مستوى األحداث والوقائع والشخصيات والفضاءات .وتنشأ من هذه
االزدواجية يف العوامل ل ّذة لدى متقبّل تلك النصوص حلظة قراءهتا .وانطالقا ممّا ذكر ،فإ ّن عملية خلق األكوان
ال تقتصر على مرحلة بناء النص وحسب ،وإّّنا صار باإلمكان احلديث عن عوامل ما قبل النّص وما بعده.
ولقد ذهب نيلسون غودمان ( )Nielson Goodmanإىل القول إ ّن العامل املمكن ليس سوى عامل من العوامل

املمكنة الذي قُ ّد من كلمات ورموز وظيفتها تقدمي شخصية عن العامل احلايل .3وملا كان ذلك كذلك ،فإ ّن
العوامل يف نظر نيلسون غودمان هي عوامل ختييلية ممكنة ومتشاهبة أو متطابقة مع العامل احلقيقي الذي نعيشه.
إنّه بعبارته"نسخة أو ترمجة حرفيّة لواقعنا" .4بينما يرى جاكو هينتيكا ( ) Jaakko Hintikkaأنّه باإلمكان
عرب إنشاء عالقات واصلة بني الذات واملوضوع"بشكل يسمح باالنتقال من العامل
وضع منطق للعوامل املمكنة ر
الذايت االعتقادي إىل عامل تتحقق فيه املعاجلة املا صدقية للقضية .5ويع ّد طه عبد الرمحان من الباحثني العرب
يف هذا امليدان إذ رأى أ ّن"العامل املمكن هو حالة شاملة للموجودات جامعه مانعة ،إذ ما من حالتني جزئيّتني
كل عامل ممكن هم مبنزلة جمموعة من
للموجودات متعارضتني إالّ وخلت فيه إحدامها وخرجت األخرى ،حبيث ّ

القضايا تتميز باالتّساق واالستيفاء .فما من قضية إال وتلزم عن هذه اجملموعة أو يلزم نقيضها".
ملح يف العصر احلديث .وباتت العوامل
ومن هذا املنطلق طرحت قضية العوامل املمكنة بشكل ّ
مبكوناته قد حييل على ذوات حقيقية يف
املمكنة مثل املفاهيم أو احلقائق الضرورية ،ذلك أ ّن العامل الواقعي ّ
الواقع احلايل ،كما ميكن أن حتيل على ذوات يف عوامل ممكنة أخرى لذلك تطرح قضيّة العالقة بني العاملني على
6

الصدق واإلحالة من جهة ،والكذب والوهم من جهة أخرى .وال يتح ّقق ذلك إالّ بربط
أساس قوانني ّ
الكلمات بالعامل كما ذهب إىل ذلك مجيل محداوي .7وبناء على ما تق ّدم ال ميكن فهم هذه العوامل املمكنة
واإلحاطة هبا تصنيفا ودراسة وداللة إالّ مبقاربتها مقاربة كومسولوجية مقصدها األساسي دراسة خمتلف األكوان

مجلة رؤى فكرية – العدد التاسع – فيفري 2019

3
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1680

د .رضى عبد هللا عليبي

العوالم الممكنة في شعر الصّعلكة -مقاربة كوسمولوج ّية-

يف النصوص األدبية يف بنيتها وداللتها ووظيفتها .وقبل اجمليء على املقاربة الكومسولوجية نشري ههنا إىل أ ّن
لنظرية العوامل املمكنة مجلة من األهداف تسعى إىل حتقيقها عند دراسة النصوص األدبية اليت منها:

 رصد العوامل املمكنة والتّخييلية يف النصوص األدبية والفنية واجلمالية ،مع احلرص على البحث يف
طبيعة هذه العوامل املمكنة املختلفة ،وبيان الكيفية اليت حتضر هبا هذه العوامل داخل النص األديب.
 حتديد البُىن السطحية والعميقة املنتظمة لتلك العوامل املمكنة ،قصد رصد الدالالت املمكنة سواء
كانت املباشرة منها أو غريها.

التصور
 إثبات أ ّن النّصوص األدبية وفق نظرية العوامل املمكنة هي نصوص مفتوحة ،على خالف
ّ
السيميائي الذي يراها نصوصا منغلقة على نفسها.
اللساين أو ّ
أهم األهداف يف تقديرنا تكمن يف:
لعل ّ
و ّ

التصور الكالسيكي القائم على مبدأ االنعكاس أو اإلحالة حنو مبادئ أخرى عمادها ما
 جتاوز
ّ
توصلت إليه املقاربات الفلسفية واللسانيات يف هذا املضمار.
ّ
 جتاوز املقاربات البنيوية املنغلقة إىل املقاربة الكومسولوجية بغية البحث عن خمتلف القضايا التّخييلية يف
عالقتها باملرجع النصي أو املرجع الواقعي.8

 .2العوالم الممكنة في المقاربة الكوسمولوجيّة :

اشتغلت املقاربة الكومسولوجية على النصوص األدبية املشتملة على العوامل التّخييلية .وكان مبدؤها
األساسي وصف تلك العوامل ّأوال ،وتفسريها ،وتأويلها ثانيا من منطلق ّأّنا ختضع ملبدأ التوازي أو التداخل أو
التقاطع مع العامل احلقيقي الواقعي .فاملقاربة إذن آلية من آليات البحث عن اهليئات اليت قُ ّدت منها العوامل
عرب إخضاعها ملنطق التصنيف إىل عوامل صغرى وأخرى كربى ممكنة ّأوال ،لإلتيان ثانيا على تلك
املمكنة ر

العوامل دراسة يف مستوى البنية والداللة ،ممّا جعل املقاربة الكومسولوجية مقاربة فلسفية ومنطقية وداللية 9من
ناحية ،ومقاربة لسانية وتقبّلية وسيميوطيقية من ناحية ثانية .ومن هذا املنطلق رأى مجيل محداوي أنّه باإلمكان
احلديث عن كومسولوجيا متعددة ،منها العلمي والديين والفلسفي ،ومنها األديب وهي كومسولوجيا ختييلية.10
وتتأسس املقاربة الكومسولوجية كذلك على املبادئ التالية عند دراسة النصوص األدبية :احملاكاة واإلحالة
والسيميوزيس ،مبعىن البحث عن العوامل املمكنة داخل النصوص األدبية يف مستوى بنيتها وطبيعتها ،مثّ
الكشف عن الصالت اليت جتمعها بالعامل الواقعي .ولقد سعت هذه املقاربة إىل إثارة مجلة من اإلشكاليات
لعل أمهّها يف تقديرنا البحث عن إشكالية الواقع
منها إشكالية التخييل واإلحالة ،وإشكالية العوامل املمكنة .و ّ

احلايل ،وكيفية التعامل مع هذه العوامل وصفا وتصنيفا وتأويال .ومن الباحثني العرب يف هذا الباب ممّن أثار هذه
اإلشكالية حممد مفتاح ،وخاصة عند تفصيله القول يف املبادئ األوليّة اليت تقوم عليها املقاربة الكومسولوجية
وحتديدا مبدأ الدينامية .11
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الصعلكة-مقاربة كوسمولوجية:-
 .3شعر ّ

الصعلكة أن يكون إطارا مناسبا ملقاربته مقاربة كومسولوجية نظرا لتع ّدد العوامل يف تلك
يصلح شعر ّ
النصوص ،إذ يتقاطع فيها ما هو مرجعي مبا هو ختييلي مبا هو أسطوري وإىل غري ذلك من العوامل اليت سنأيت
أهم اإلشكاليات اليت سعت مقاربة
عليها ذكرا يف عملنا .وملّا كانت إشكالية وضع الذات يف تلك العوامل من ّ
العوامل املمكنة إىل معاجلتها ،بدت لنا ذات الصعلوك ذاتا مشتّتة بني تلك العوامل .ومن شأن هذا احلضور
املتع ّدد أن يؤكد قلق تلك الذات وحريهتا يف العامل اإلحايل الواقعي .بل امت ّدت حريهتا لتطال زمرة العوامل
املمكنة .ومن املسائل اليت يطرحها البحث ههنا عن الذات اإلشكاليات التالية:
12
تتغري والذات تبقى ثابتة 13؟.وهل أ ّن للذات نظائر هي
بتغري العوامل؟  ،أم أ ّن العوامل ّ
هل الذات تتغري ّ
تتغري بتغري العامل املمكن 14؟.إ ّن تركيزنا على الذات يف نصوص الصعاليك راجع إىل أ ّّنا هي املنشئة لتلك
اليت ّ
األكوان املمكنة .فلقد هتيأت للصعلوك بفضل ثراء جتربة حياته سبل اإلبداع لعوامل ختييلية بدت مّتددة بني

العوامل التالية:
 العامل الواقعي املرجعي  -العامل التّخييلي -العامل الذايت -العامل الغييب -العامل احليواين وإىل غري ذلكمن العوامل األخرى اليت سنأيت عليها ذكرا الحقا.
يظل تصنيفا شكليا ال غري ،ألنه يستجيب
إ ّن هذا التصنيف للعوامل املمكنة يف شعر الصعاليك ّ
ملقصد البحث .إذ إ ّن تلك العوامل على درجة كبرية من التّداخل والتقاطع يف كون الصعلوك املرجعي أو
السلب.
التّخييلي .فالذات يف ذلك الشعر بدت متفاعلة مع عواملها املمكنة سواء باإلجياب أو ّ
أ -العالم الواقعي الحالي:

ملاّ كانت مقولة أعذب الشعر أكذبه يف التّصور النقدي القدمي مقولة نافذة تأسست انطالقا من
دراسة الصورة الشعرية ودالالهتا .وملا كان ذلك كذلك ،فإ ّن الكذب فيما نرى ال يراد به التخييل منفردا سواء
ّ
الصور املتوسلة باجملازات أو االستعارات أو التشابيه وغريها من ضروب البيان ،وإّّنا
يف جنوح الداللة أو ّ

يظل على وشائج متينة باملرجع ،أل ّن الصورة أو الداللة مل تكن على الدوام مبتورة عن منابتها ،وإّّنا
الكذب ّ
الزوج يف أحضان مرجعني اثنني :املرجع اإلحايل الداخلي كما ينعته مجيل محداوي .وهو لديه عامل
ينشأ ذلك ّ
الفن والكتابة ،ومرجع إحايل خارجي موصول بالواقع احلايل .15ولقد أنشأ الفيلسوف واملنطقي ساوول كريبك
ّ

(  ) Saul Kripkeنظريته املوسومة باملرجع املباشر على منطق اجلهات من جهة ،وداللة العوامل املمكنة من
املوجهات باإلشارة
جهة ثانية .مبعىن أ ّن النظرية عند هذا الفيلسوف ترتبط ارتباطا مباشرا بقضايا اجلهات أو ّ
إىل العوامل املمكنة من قبيل العامل املمكن والعامل احلقيقي الصادق ،وغريها من العوامل األخرى .16وال خيتلف
تصور نيلسون غودمان عن سابقه يف اعتبار أ ّن أيّة قصة ال ميكنها االنفصال عن الواقع ،فهي نسخة منه على
ّ

ح ّد قوله .17ومن املؤ ّشرات ال ّدالة على العامل الواقعي يف نصوص الصعاليك الفضاء املكاين خاصة .وقد
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اصهم ينفردون هبا عن غريهم .ولقد
اعتربت تلك الفضاءات دواالّ حميلة على عامل الصعاليك ،وخاصيّة من خو ّ
كثّف الشعراء منها حّت غدت نوافذ لعوامل مرجعية .والالفت لالنتباه ههنا أ ّن الفضاءات املكانية ضلّت حميلة
الصعلوك .فمن املواضع
– كما سنرى  -على مواضع مثّلت يف معظمها فضاءات لكربى األحداث يف حياة ّ
ما ورد ذكرها يف قول تأبط شرا ]الطويل [:
ِ 18
السيوف البَ َواتر
الجبَا
ك ُّ
َوقَد َر َع َفت ِمن َ
ك َج َزاءٌ ِمث َل يَوِم َ
َعلَي َ
ك بِ َ
فاملوضع اجلبا 19ارتبط ههنا حبادثة مصرع الشنفرى أحد عصبة الصعاليك الالمعني .فهذه اإلحالة وغريها

إشارات إحاليّة على عامل الواقع.كذلك يقول عمرو بن براقة يف الميته اليت ترشحت باإلشارات ذات اإلحالة
يتغىن فيها الصعلوك بقدراته
على عامل الواقع .والقصيدة تبدو نشيدا من أناشيد الصعلكة اليت ّ
احلربية.فقوله]الوافر[:
20
ت ِمن الكن ِ
ضيم
شائِم طَلَالً م ِحيالَ
فَ َج ِّو بَ َ
ود بِبَط ِن َ
َع َرف َ َ
يكسب احلدث إحالته املرجعية على الفضاء ،ويكتسب الفضاء بذلك مبا هو جزء من العامل املمكن للصعلوك
بعده الواقعي .وتتنزل هذه اإلشارات كما سنرى ضمن ما نصطلح عليه بالعامل الواقعي األكرب إىل جانب
العالمات اإلحالية األخرى ،واليت سنأيت عليها ذكرا الحقا .وال ين ّد الشنفرى عن سابقيه يف ترسيخ شعره مبا
ينزله يف الفضاءات الواقعية .فقوله ] الطويل [:
ّ
ِ 21
ِ
ص َّوت
قَ تَ لنَا قَتِيالً مج ِرًما بِملَبَّد
الح ِج ِ
ِج َم َار منًى َو َس َ
يج الم َ
ط َ
فيه إحالة مرجعية يف لفظ مىن .ويذكر شارح الديوان حديثا أورده األصفهاين عن دواعي إنشاد الشنفرى
السلكه يف
التّائية .فهي ثأر ملقتل أبيه يف يوم من أيام ّ
السليك بن ّ
احلج كما ذكر يف البيت .وكذا قول ّ
بائيته]الطويل [:
22
ولَي لَةَ جاب ِ
احة فِ َيها ا ِإليَاب َحبِيب
ات َك َررت َعلَي هم
َعلَى َس َ
ََ
َ
إ ّن املواضع كما ذكرنا دو ّال ذات صلة مبا هو مرجعي .ويبدو من الشواهد الشعرية أ ّن الفضاءات مل يكن
الشعر ،وإّّنا نزعم أ ّن حضورها وظيفي من جهة إحالتها على عوامل حقيقية للشعراء ّأوال،
ذكرها عرضا يف ّ
والرتباطها ثانيا بأحداث كربى .ويبدو أ ّن احلرب ومنطق القتل كانا املهيمنني على تلك األمكنة .وتعترب

خفي ما
ّ
الشخوص الواردة ذكرا يف نصوص ّ
الصعاليك املؤ ّشر الثّاين ال ّدال على البعد الواقعي لعواملهم .وغري ّ
للعلميّة من دور يف ترسيخ البعد اإلحايل على مرجعها الواقعي .فاسم العلم من املعارف احملضة يف اللغة،
فتقرر حقيقته وتزيل
وإيرادها يف النّصوص الشعرية من باب"تقييد احلدث بأصحابه وعوامله وظروفهّ ،

إيهامه" .23واألعالم يف شعر الصعاليك ُهم أعالم اإلخبار بوجه عام .ونقصد بأعالم اإلخبار ما يتعلّق هبا من
أطوار احلدث ،وما يقتضيه تسلسل احلديث من ذكر هلا .وإذا ما ّنزلنا هذا الرأي يف شعر الصعاليك جنده
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شرا يف رائيته على الشنفرى يف إحدى غاراته على قومه يف
جاريا باطّراد لديهم ،ومن ذلك إحالة تأبط ّ
قوله]الطويل [:
ِ 24
َعلَى َّ
الم ِاء بَاكر
الشن َف َرى َسا ِري الغَ َم ِام فَ َرائِ ٌح
غَ ِزير الكلَى َو َ
صيِّب َ

بل إ ّن تأبط شرا عمد يف قصيدة له إىل إقحام امسه من باب إثبات حدثها يف الواقع يف قوله خماطبا
امرأة]لطويل[:
25
اء أ َّ
ط َش ًّرا َواكتنِيت أَبَا َوهب
َن َحلِيلَ َها
تَأَبَّ َ
َأَلَ َهل أَتَى َ
الحسنَ َ
وكذا دأب الشنفرى يف بائيته عند إحالته على رفيقه يف الغارات ثابت واملكىن بتأبط شرا يف قوله ] الطويل [:
26
السي ِ
ف ثَابِت و َ ِ ِ
س ِام الم َسيَّ ِ
ب
ش َّن َعلَي هم ِه َّزَة َّ
فَ َ
َ
ص َّم َم فيهم بالح َ

أججت غضب الشاعر عليهما
السليك بن السلكة يف قصيدته البائية امسني لعلمني مجعته هبما مناسبة ّ
ويقحم ّ

يف قوله]الطويل[:
ي َك ِّذبنِي العمر ِ
ان َعمرو بن جندب
َ َ

َو َعمرو بن َسعد َوالم َك َّذب أَك َذب

27

ومن اإلشارات اإلحالية األخرى فيما نعتناه بالعامل اإلحايل األكرب أمساء القبائل العربية .واقّتن استدعاؤها يف

النصوص الشعرية مبقصدين اثنني:اإلحالة على مرجعية احلدث احلقيقي يف الواقع والنص ّأوال،واإلحالة على
عالقة الصعلوك املتوتّرة بتلك القبائل ثانيا ،ويف كال املقصدين ،يوحي حضور أمساء القبائل باتّصاهلا بعامل
الشخصية وحبياهتا اليومية.ويكاد هذا املؤشر إىل جانب ما ذكرنا أن يكون مسة شعر الصعاليك من حيث
ّ
التوظيف ،إذ كثّف الشعراء منه.من ذلك قول الشنفرى متش ّفيا من بين سالمان ] الطويل [:
َّ ِ 28
بِ َما قَ َد َمت أَي ِدي ِهم َوأ ََزلت
ض َها
َج َزي نَا َسالَ َما َن بن مفرِج قَ ر َ
ومثله قول تأبط شرا ] الوافر[:
ِ
ور بَنِي عتَ ير
َحيَاتي أَن أَز َ

وَك ِ
ضبَ ِ
اب
اهلَ َها بِ َجمع ِذي َ
َ

29

يرد له صوت يف قوله ] البسيط [:
ويصرخ عمرو بن براقة طالبا النجدة من مهدان فال ّ
ِ 30
َوِمثل َهم َدا َن َسنَى فَ ت َح ِة البَاب
اديت َهم َدا َن َواألَب َواب مغلَ َقةٌ
نَ َ
عرب ترسيخه يف عامله الواقعي ،فكانت
لقد حرص الشعراء الصعاليك على البعد التّوثيقي للحدث ر
اإلحاالت إىل القبائل إىل جانب الفضاء وشخوصه تأكيد حضور العامل النّصي املرجعي ،وهو واقع
مرجعي حرص الشعراء على نقله حبيثياته املعلنة ومبحتوياته االجتماعية والسلوكية .ونقصد بالسلوكية ههنا
شرا يف الشنفرى ،أو اإلشارة
اإلشارات إىل احلزن حلظة فقد العزيز إىل النفس كما هو األمر يف مرثية تأبّط ّ
إىل احلرب واملوت .وتع ّد تلك من اإلشارات اإلحالية على الواقع احلايل.
ب-

خييلي :
العالم التّ ّ
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الشعر وعماده يف بناء الصورة واملعىن ،ذلك أ ّن جوهر الصناعة
ع ّد النّقد العريب القدمي التّخييل ركن ّ
يعرب عنها باألقاويل ،وبإقامة صورها يف ال ّذهن حلسن احملاكاة" .31ورأى
الشعرية مسكنها التّخييل"اليت ّ
القرطاجين أ ّن أحسن مواضع التّخييل"أن يناط باملعاين املناسبة للغرض الذي فيه القول".32
حييلنا الرأي الصادر عن القرطاجين على مسألتني مه ّمتني تتعلّق األوىل مبصطلح احملاكاة ممّا يوحي بأ ّن
عرب نقلها من واقعها اإلحايل إىل عامل آخر ممكن
يعرب عن جتاربه الذاتية شعرا ر
املبدع وهو الشاعر ههنا ّ
املهمة ،فتتمثل يف ربط القرطاجين حسن التّخييل مبالئمة املعاين ألغراضها من
ّ
مجايل.أما ثاين اإلشارات ّ

القول ،مبعىن حسن وقع تلك املعاين يف مواضعها من األفكار داخل النصوص األدبية .وملاّ كان النّص
وحيول الفعل التّخييلي
األديب مزجيا من الواقع وأنواع التّخييل ،فإنّه"يولّد تفاعال بني املعطى واملتخيلّ ...
الواقع املعاد إنتاجه إىل دليل" .33وال شك يف أ ّن الصعاليك ههنا يصدرون يف عاملهم التّخييلي عن
يتحول يف صميم نصوصهم الشعرية إىل دالئل ألشياء أخرى وصفها
تصورات ملواقف عن واقع إحايل ّ
ّ
ايزر( )Izerب "الفعل االنتهاكي" .والناظر يف شعر الصعاليك يالحظ دوران العامل التّخييلي لديهم على
شّت كما سنرى ،وعامل
الثالوث التايل :عامل املبدع ،وهو عامل الصعاليك ،وعامل الشعر املتضمن لعوامل ّ
يعرب من جهته عن جتاربه
التغري يف الزمان واملكان والثقافة .فالشاعر ّ
القارئ ،وهو يتّصف كذلك بالتّع ّدد و ّ

عرب"التقبّل والتل ّذذ والتّشييد وفق
املوضوعية الذاتية ،ويتوىل متقبّل ذلك الشعر تفكيكه وإعادة بنائه ر
34
مّتددا بني
سجالّته اللغوية والثقافية ،وحسب موسوعته اإلحالية" .ولقد بدا عامل الصعاليك التّخييلي ّ
وتتوزع على النّحو التايل:
اصهم وظالّ من ظالل حياة تصعلكهمّ .
ع ّدة خطاطات متثّل خو ّ
 -1الماضويّة طريق إلى المستقبل:

معرب
ينش ّد العامل التّخييلي يف شعر الصعاليك إىل املاضي بتفاصيله ،غري أ ّن استدعاء املاضي ههنا ر

شرا على سبيل الذكر ] الطويل [:
إىل املستقبل يف مستوى ّ
السلوك .فقول تأبّط ّ
ِ
الم َقابِ ر
َوإِنَّ َ
ك لَو َلَقَ يتَني بَع َد َما تَ َرى َو َهل يَل َقي َن َمن غَيَّبَته َ
ِ 35
ك وإ َّم ا ر ِ
اج ًع ا أَنَ ا ثَائر
َألَل َفيتَنِي فِي غَ َارةِ أَعتَ ِزي بِ َها
إِلَي َ َ َ
الويف ملقتل رفيقه يف الصعلكة وهو الشنفرى ههنا .ولقد أكسب الّتكيب الشرطي
حييل على سلوك ّ
الصعلوك ّ
التالزمي املسبوق ب " لو " سلطة توجيه الفعل من املاضي إىل الداللة على املستقبل يف االلتزام بسلوك الثأر يف
حيول
صيغة الفعل"أللفيتين"وما حتيل عليه من دالالت ،وهو ما ّ
عربنا عنه سابقا بالقول :إ ّن الفعل التّخييلي ّ
الواقع املعاد إنتاجه إىل دليل .والدليل ههنا يف االنتقال من الواقع املرجعي املوصول باملاضي إىل العامل التّخييلي
املا ميكن أن يكون ،لو أ ّن األحداث خضعت ملنطق اإلعادة املمكنة يف العامل اآلخر املمكن .ويف مستوى

خييلي،حّت إ ّن
الصعلكة بدور الوسيط بني العاملني العامل اإلحايل الواقعي والعامل التّ
ّ
الصورة ،إذ تنهض يف شعر ّ
ّ
احلسي والعامل املصنوع بالكلمات ،أو بني العامل املمكن
بعض الباحثني سعى إىل إقامة مماثلة بني العامل الواقعي ّ
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املتخيّل الذي يع ّد مشبّها ،والعامل التّخييلي الذي يع ّد مشبها به .36وبدت الصورة متوسلة يف عمومها التشبيه
شرا ] البسيط [:
يف مثل قول تأبّط ّ
وق لَّة َك ِسنَ ِ
ف ِمحر ِ
الصي ِ
اق
الرم ِح بَ ا ِرَزة
ضحيَانَة فِي شهوِر َّ
ان ُّ
َ
َ
َ
ِ 37
َحتَّى نَ َميت إِلَي َه ا بَع َد إِش َراق
صحبِي َوَما َك ِسلوا
بَ َ
ادرت ق نَّتَ َها َ
إ ّن فهم مقصد الشاعر من التشبيه يلزمها اإلقرار بداية أ ّن التشبيه ههنا خرج عن وظيفته املعتادة ،من
جمرد ِحلية يؤتى هبا لتوشية الكالم كما اعتقد بعضهم ،وإّّنا التشبيه بات يف هذا املثال وغريه ممّا سنورد
كونه ّ

وسيلة فهم تُبني طريقة إدراك الصعلوك لكونه وللموجودات ،وهو إىل جانب ذلك هيئة يف بناء عامل ختييلي
38
تتنزالن يف صميم ما يُنعت يف املنوال العرفاين
الرأي ،فإ ّن داللة البيتني السابقني ّ
بديل .وإذا ما سلّمنا هبذا ّ
شرا وغريه من
( )cognitive modelباخلطاطة ( ،) shemasوهي ههنا متعلقة ّ
بالقوة اليت يسعى تأبّط ّ
شرا.إ ّن إدراك
الصعاليك إىل اإلعالء من شأّنا يف عاملهم التّخييليّ .
فأي عالقة بني الصورتني يف قول تأبّط ّ

مقصد الشاعر يلزمنا اعتماد نظرية المزيج اليت تع ّد من املفاهيم اللسانية لدراسة األدب ،واملؤدية بدورها إىل

دراسة ال ّذهن البشري من خالل دراسة اللغة .وعلى هذا األساس نكون إزاء فضائني اثنني خمتلفني يف الظّاهر،
ولكن مقصد الشاعر جيمعهما يف الشعر ،بني فضاء طبيعي( قلّة ) وهو يف التّحديد ما ارتفع من األرض،

الرمح).فلئن بدا ظاهر القول قائما
حريب (سنان ّ
وفضاء آخر ميكن ومسه ب "الصناعي أو الثقايف" جماله ما هو ّ
39
الصورة ويُبنينها .فاملشبّه
يقرب ّ
على التّعارض بني جمالني خمتلفني ،فإ ّن الميدان المصدر(ّ )source domain
به عالمة يف البيت على احل ّدة ،وهو إىل جانب ذلك حممول داليل()predicationsيشري من جهة االستعمال
إىل مقدرة مستعمله مقدرة ِ
مستقره الكامن يف املشبّه
تعدل قيمته التّمثيليّة احلربية .فكأ ّن البيت ههنا يسري حنو
ُ
ّ
به رغم قيمة املشبّه يف إظهار صعوبة املكان على قاصده .ومن هذا املنطلق يكون املعىن يف املشبه واملشبه به
إبرازا لتأكيد صفة يف الشاعر جماهلا منتزع من فضائني كما رأينا.
الجسدي:
-2
ّ

متصور ينهض بدور إدراك
يع ّد اجلسدي من املكونات ا ّ
ملهمة يف العامل التّخييلي لدى الصعاليك ،وهو ّ
الذات لذاهتا يف عوامل ممكنة أخرى قوامها فكرة اجلسدنة (  )embodiementملا حييط هبا .ويسري هذا البعد إىل
جانب بقية األبعاد املشكلة للعامل التخييلي لدى الصعاليك .فقول الشنفرى ] الطويل [:
40
الزِه ِ
وأَغدو َعلَى الق ِ
اداه التَّنَائِف أَط َحل
يد َك َما غَ َدا
وت َّ
أ ََز ٌّل تَ َه َ
َ
عرب
جيعل املعىن يتأسس على ضرب من املشاهبة بني صورتني .وينشأ املعىن الطّرازي(  ) prototypeههنا ر
التّخييل لعامل ممكن يف الصفات واألفعال بني املشبه واملشبه به ،ولقد أحدث هذا اإلجراء ضربا من العدول
عن الصورة األصلية.إ ّن التشبيه ههنا مجع بني صورتني اثنتني أو ما يُنعت يف البالغة بتشبيه التّمثيل .واملعىن
الصورة األصلية .ولفهم املعىن املتولّد عن
الطّرازي يُنشأ من جديد ر
عرب التّخييل إلحداث ضرب من العدول عن ّ
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بالزهيد من ال ُقوت ،وهي صفة ميكن
الصورة ميكن اعتماد مبدأ المقايسة بني الصورتني ،صورة الذات القانعة ّ

األزل (ال ّذئب) تتناقله التّنائف باحثا هو اآلخر عن قوته.
اص شعر الصعلكة ،وصورة ّ
ع ّدها طرازيّة من خو ّ
عني .فالذئب بصفاته تلك حييل على املخاتل
يدي ،ولكنّه ُم ّ
فاملعىن الذي يستفاد من املشهد الطّرازي معىن جتر ّ
حسي لصورة الشاعر
العدو ههنا حمسوس وهو اجلوع ،وهي صورة تشبيهيّة جماهلا
بعدوه ،و ّ
واملخادع واملّتبّص ّ
ّ
موجها إىل
املقتدر على التّحكم هو اآلخر يف اجملال خماتلة.وعلى هذا األساس كان التشبيه يف بيت الشنفرى ّ
الفهم ،وحميال على املقصد.إ ّن العرفان اجملسدن بعبارة قريرة أبان عن فكر ُجمسدن كذلك ،سعى بالتّشبيه إىل

الشاعر من إدراك ذاته وحميطه ،أل ّن اجلسدنة كما استبانت لنا تنهض بوظيفة إظهار دور اجلسد ،وتؤّكد
متكني ّ
عرب املزيج
القوة من حمموالت داللية متنوعة ،أو ر
توجيهه لسلوك صاحبه عن طريق ّ
ختري ما به يؤسس خلطاطة ّ
مهما لإلدراك لدى
كذلك بني عاملني خمتلفني ولكنهما متقاربان .ويع ّد مبدأ املقايسة كما أشرنا مدخال عرفانيا ّ
الصعلوك.
ّ
شرا عمد هو
وإذا كان الشنفرى قد أنشأ داللة البيت على املشاهبة بني ميدانني خمتلفني ،فإ ّن تأبّط ّ
القوة.فقوله ] الطويل [:
اآلخر إىل اصطفاء ما به يؤسس خلطاطة ّ
فَأَدبَرت َلَ يَنجو نَ َجائِ َي نِقن ٌق
وف يَ ِطير ِع َفاؤه
ص هزر ٌ
ِم َن الح ِّ
ف
وج ِهزِرفِ ٌّي زفَ ا ِز ٌ
أ ََز ٌّ
ج َزل ٌ

يب ِ
ادر فَ ر َخي ِه ِشماَلً و َد ِ
اجنَا
َ
َ َ
المغَابِنَا
إِ َذا استَد َر َ
ج ال َفي َفا َم َّد َ
41
َّاجي ِ
ِ
ِه َز ٌّ
الص َوافِنَ ا
ات َّ
ف يَب ُّذ الن َ

حييل على رغبة لدى الشاعر يف نسج جسد السرعة يف عامل ممكن عماده التّخييل من تفاصيل الظليم وحميطه
القوة يف الع ردو .وليس هذا بغريب
من فرخني وريح ومطر وريش متطاير ،وغريها من العناصر ّ
املكملة ملشهد ّ
الصعاليك فهم حيرصون على انتقاء صفات اآلخر من حيوان خاصة مرغوبة مطلوبة لتضخيم صورة
عن ّ
الذات .والالفت لالنتباه أ ّن الشعراء اشّتكوا يف مبدأ أساسي عند حديثهم عن اجلسدي إذ ركزوا على صفة
الضمور فيه ،من ذلك قول تأبط شرا ] البسيط[:
ِ 42
ِ
ِ
يب ممتَ ٍّد نَو ِ
َعا ِري الظَّنَابِ ِ
ساق
اشره
الم ِاء غَ َّ
مدَلَ ِج أَد َه َم َواهي َ
َ
وقوله يف موضع آخر:

ِ
الشرس ِ
اج ِن نَ ِ
احب ب ِ
ادي الجنَ ِ
اش َز ُّ
وف
َما إِن أ ََر َ
اك َوأَن َ
َ
ت إَِلَّ َش َ َ
حّت إ ّن العرب ولداع ما اعتقدت أ ّن أجساد اجلن ضامرة
يضمر ويُ ّ
دق إىل ح ّد أنّه يكاد خيتفيّ .
إنّه جسد ُ
شرا عن الغول ] اهلزج [:
دقيقة كقول تأبّط ّ
ِ 44
إِذَا َعي نَ ِ
ِ ِّ
َك َرأ ِ
سان
ان فِي َرأس قَبِيح
س ال ِه ِّر َمشقوق الل َ
43

هكذا ُحي ّقق الشاعر بصورة جسده على تلك اهليئة ضربا من االلتقاء املمكن يف عامله التّخييلي ،إذ جعل
جلسده خصائص شبيهة خبصائص اجلن من ضمور وحركة .وحيصل هذا االلتقاء بني العاملني :العامل الواقعي
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ويوضحها"ممّا
ويقرب امليدان املصدر الصورة ّ
والعامل املمكن التخييلي ر
عرب تقنية المزيج بني ميدانني متباعدينّ .
ييب على أساس التّقارب يف
خلق ضربا من االسّتسال بني الشاعر/اإلنسان واحليوان ،أو بني اإلنسان وما هو غ ّ

صفة بني طرفني أو ما اصطلح عليه بالتّناسب بني املوجودات 45".وكان لفكرة اجلسدنة"دور يف السلوك
العقلي" 46للصعلوك.
ج -العالم ال ّذاتي:

الصعلكة على العديد من العوامل اخلارجية والداخلية ،فمنها ما هو موصول باآلخر من
يقوم شعر ّ
موسع ،أو اخلرايف كما سنرى .ومنها ما يتّصل بذات
عدو منفر أشخاصا كانوا أو حيوانا ،أو القبيلة بشكل ّ
ّ
الشاعر يف ح ّد ذاهتا .واملقصود بالعامل الذايت كما ح ّدده مجيل محداوي"هو ذلك العامل التّخييلي الذي حييل
على الذات يف صراعها مع نفسها أو مع جمتمعها 47".ومن هذه الناحية ميكن ع ّد شعر الصعاليك شعرا ذاتيا

املسرة أو اهلزمية .لذلك ميكن اعتباره شعرا غنائيا تارة ،وملحميّا تارة
بامتياز حتتفي فيه الذات بذاهتا يف حلظات ّ
أخرى .فهو مزيج من احلماسة يف حلظات النّزال والغارة ،أو االنكسار كلّما فقدت ذات الصعلوك عزيزا إىل
نفسها ،أو اعّتاه ا اإلحساس بضروب من الغربة سواء كانت نفسية أو وجودية النقالب القيم لديها ،وعدم
مالءمتها للقيم يف عرف الصعلكة .إ ّن العامل الذايت لدى الصعاليك بات إىل السرية الذاتية أقرب ،حتاور فيه
الذات اآلخر إلظهار رفيع خصاهلا كما األمر يف قول الشنفرى ] الطويل [:
ِ 48
وم ٌّر إِذَا نَفس العز ِ
وف استَ َم َّرت
َوإِنِّي لَحل ٌو إِن أ ِري َدت َحالَ َوتِي
َ
َ
للشاكة يف مقدرته احلربيّة ] الطويل [:
شرا ّ
أو قول تأبّط ّ
أَه ُّز بِ ِه غصنًا ِمن الب ِ
فَ قلت لَها ي وم ِ
ض َرا
ان يَوم إِقَ َام ة
ان أَخ َ
َ َ
َ ََ
49
لَه نِس َوةٌ لَم تَ ل َق ِمثل َي أَن َك َرا
ف فِي ِجيد أَغيَ د
َويَوٌم أَه ُّز َّ
السي َ
إ ّن الذات يف عاملها تسعى إىل رسم صورة مثاليّة لصعلوك يثبت مكارم األخالق ويدحض سيّئها ، 50ويُعلي
الصعب من األوضاع ،فبقيت هذه الذات منشدة إىل عاملها املرجعي ،ومل تتغري
من شأّنا يف الغارات أو يف ّ
على الّرغم تغري عواملها املمكنة.
الغيبي:
د -العالم
ّ

ضاد النظام واملدينة والسلطة واجملتمع املنظم ،ويقّتن بالبداوة والقفار
إ ّن الغييب يف إطار العوامل املمكنة"يُ ّ
51
.ويتضمن شعر الصعلكة جمموعة من العوامل املمكنة قد تتقابل أو تتوازى مع العامل اإلحايل
والوحدة"
ّ
الواقعي .ويعترب عامل اخلرافة عاملا من العوامل التّخييلية متمثال يف اإلحالة على صورة الغول وخباصة يف شعر تأبّط
شرا .52ولقد أشار الشاعر يف مواضع عديدة إىل الغول يف مثل قوله ] البسيط [:
ّ
53
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادا
أَنَا الَّذي نَ َك َح الغيالَ َن في بَلَد َما طَ َّل فيه س َماك ٌّي َوَلَ َج َ
شرا لصورة الغول ،إذ يكاد حضورها يدور على أمرين:
يستوقفنا ههنا توظيف تأبّط ّ
مجلة رؤى فكرية – العدد التاسع – فيفري 2019
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األول بإدراج لفظة الغول يف سياق إظهار الوحدة اليت يشكوها يف قوله ] املتقارب[:
يتعلق ّ
54
فَيا جارتَا أَن ِ
ول لِي َج َارًة
فَأَصبَحت َوالغً َ
ت َما أَه َوَلَ
َ ََ
فالغول ههنا تغدو معادال موضوعيا يف إظهار املقدرة على الفتك هبا يف قوله ] اهلزج [:
بِم ا َلَقِيت ِعن َد رح ى بِطَ ِ
ان
أََلَ َمن مب ِل ٌغ فِت يَ ا َن فَ هم
ََ
َ
الص ِحي َف ِة صحصح ِ
ِ
ان
ول تَه ِوي
بِأَنِّي قَد لَِقيت الغ َ
سهب َك َّ
َ ََ
بَ
ِ 55
لَ َه ا َك ِّف ي بِ َمصق ول يَ َمان َي
ش َّدت َش َّد ًة نَح ِوي فَأَه ِوى
فَ َ
إ ّن الغول ههنا تصبح عالمة على هذا النوع اخلفي من الكائنات والغييب منها والضارب يف خميال اجلاهلي ،هي
عرب تقنية
( الغول) ممكنة الوجود يف العامل التّخييلي .ويتأتّى هذا احلضور يف الشعر والوجود يف العوامل املمكنة ر

بالشاعر يعقد حوارا مع هذه الكائنات
التّحويل والتّوليد خللق ما اصطلح عليه بالعوامل األخرى املمكنة .فإذا ّ

يف قوله:

ت لَ َها يَا انظ ِري َكي تَ َري فَ َولَّت فَكنت لَ َها أَغ َوَلَ
فَ قل َ
شرا بالغييب نع ّده ضربا من املعرفة لديه .وهو"نوع من اهلويّة يكاد يساويه"،57
ما ننتهي إليه أ ّن حديث تأبّط ّ
56

السرد ،وتتكامل لتؤسس لفكرة قدرة اإلنسان على غلبة ذلك
يسهم يف بناء عامل ممكن يتفاعل فيه ألوان من ّ
جلن يف
الكائن الغييب .بينما يلتفت الشنفرى إىل كائن غييب آخر يؤسس لعامل ختييلي ممكن يف إقحامه ا ّ
نصوصه الشعرية.فقوله ] الطويل [:
58
بو ِ
اب م ِ
الذئَ ِ
َوحوش َم ًوى َز ِاد ِّ
اطنه لِل ِج ِّن َواألس ِد َمألَف
ضلَّة
ََ
وقوله ] الطويل [:
59
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
سا َما َك َها ا ِإلنس تَف َعل
فَإن يَك من ج ٍّن َألَب َرح طَا ِرقًا َوإن يَك إن ً
حييل على ضرب من االنسجام يف التصورات بني تأبط شرا والشنفرى يف مستوى بناء عواملهم التّخييلية ،إذ
بني الغول واجلن نقاط التقاء حبسب ما ورد يف التّحديد .يقول اجلاحظ عن الغول يف اعتقاد العرب"اسم لكل
الصور والثياب ذكرا كان أو أنثى" .60وإذا ما ّنزلنا هذا الرأي
ويتلون يف ضروب ّ
للسفارّ ،
شيء من اجلن يعرض ّ
ضمن ثقافة اجلاهلي يصبح وجود الكائنني ممكنا يف عامل آخر يتوازى مع العامل الواقعي .ويدعم رأينا ما وردت
من إشارات يف النص القرآين إىل هذه الكائنات وغريها.إ ّن إشارة الشنفرى السابقة إىل اجلن تُفهم يف سياقني
لشّت الكائنات
تعسف املكان على وعورته .فهو سكن ّ
اثنني:سياق ّأول يتنزل يف صميم مفاخر الصعلوك على ّ
(اجلن) ،إذا ما نزلنا املعرفة باجلن يف حيّزها من ثقافة اجلاهلي كما قلنا،
على احلقيقة (األسد والذئب) واجملاز ّ

عرب املقابلة بني حركة
وسياق آخر موصول كذلك مبفاخر الشنفرى ،وينعقد على مسة سرعة احلركة يف املكان ر
اجلن وحركة اإلنس وتفضيل األوىل على الثانية باعتبارها من أوكد الصفات يف اجلن ،واليت تفوق نظريهتا لدى
ّ
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املكملة
اإلنسان .ومن هذه الزاويا يصبح العامل التّخييلي ّ
للصعلوكني ّ
مؤسسا على ضروب من اخلطاطات ّ
القوة بصورة عامة.
جلشطلت (ّ )gestalt
ه -عالم الحيوان:

حيضر احليوان يف نصوص الصعاليك بوصفه يشكل عاملا من العوامل املمكنة .ومل يكن االعتناء بعامل
احليوان ترفا يراد به توشيح الشعر بضروبه ،وإّّنا نزعم أ ّن الستدعائه يف عامل منفرد إىل جانب بقية العوامل
كالسبع
املمكنة مقصدا وخاصة بالنّظر يف النّوع املستدعى .لذلك ّ
عجت النصوص بصنوف من احليوانات ّ

الضبع واألرقم واألراوي وغريها ممّا سنرى .وعند النظر يف تلك احليوانات املنتخبة يقف الباحث على ضرب
و ّ
61
عرب إظهار التّناسب بني
القوة ر
من االختيار الدقيق هلا ،إذ تتنزل تلك االختيارات يف صميم التأسيس خلطاطة ّ
العاملني عامل اإلنسان واحليوان يف الصفات .فقول الشنفرى ]الوافر [:
ِ ِ 62
ولَو صعبت َشن ِ
اخيب الع َقاب
السمع األ ََز ُّل فَالَ أبَالِي
أَنَا ِّ
َ ََ َ
أو قوله ] الطويل [:
ِّ 63
ت َعلَى َح ِّد ِّ
فَبِ ُّ
َك َما يَتَطََّوى األَرقَم المتَ َعطف
اعي ِن مج ِذيًا
الذ َر َ

السمع (ولد الذئب) واألرقم مبا اتّصفت به من خبث
حييلنا على حضور للحيوان خمصوص باستدعاء ّ
فتخري الشنفرى للذئب حممل داليل ضارب جبذوره يف وجدانه
احليّات جيعل عملية املشاهبة كامنة يف الصفاتّ .
األول بكون"الذئب داالّ رمزيّا" جتمعه بالشاعر عالئق متينة من جهة الصفة احمليلة
العتبارين متالزمني ،يتعلّق ّ
عرب تنشيط الذاكرة
على العيش منفرداّ .أما االعتبار الثاين فيتنزل يف صميم اختيارات الصعلوك  -كما اشرنا -ر
وقوة وغريمها من
الثقافية املرجع يف كون الذئب بطل إطار يف حميطه املتب ّدي بكل صفاته من خماتلة ّ
الصفات.64ولقد اعترب توفيق قريرة أ ّن الغرض من التصوير"تقريب اخلصوصي باستخدام مشهد عمومي هو
65
ككل خبلق معىن طرازا يكون فيه عامل احليوان األساس .واألمر
التوظيف
هذا
وينهض
ملك للذاكرة العامة".
ّ
القوة كذلك .وحضوره
سيّان يف الشاهد الشعري الثاين ،فاألرقم ههنا ّ
دال يف حميطه احليواين على املخاتلة و ّ

ضروري يف بناء عامله التّخييلي ذي الدالالت الطّرازية .فال جمال للحيوان العاجز يف عامل الصعلوك الواقعي ويف
يتخري تأبط شرا يف عامله احليواين ضربا آخر من احليوانات .فقوله:
عامل احليوان ذاته .بينما ّ
ِ 66
َعلَيكم َولَ ِكن َخ ِام ِري أ َّم َعامر
َلَ ت قبِرونِي إِ َّن قَ بري م َح َّرٌم

الضبع الذي ُع ّد هو اآلخر بطل إطار يف حميطه.
حييل على حيوان آخر ساكن القفار كناية يف ّأم عامر على ّ
الصعلوك ر ِ
ني كانت حتدومها رغبة يف بناء عوامل ممكنة ميكن ع ّدها طرازية مكملة ملشهد
ما خنلص إليه أ ّن ّ
البطولة،فكان سعي الشاعرين وغريمها من الصعاليك إىل متثّل الوجود جبسد اآلخر وهو احليوان ههنا والكائنات
القوة مقصدا ملا انطوت عليه من حمموالت
اخلرافية سابقا .وإ ّن يف استدعاء تلك العوامل ّ
املؤسسة خلطاطة ّ
خلو من
كل اهلدف مل ينشأ من فرا أو هو ّ
داللية دارت جمملها على صفة القوة .ويف تقديرنا إ ّن اهلدف ّ
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معرب أساسي هو وعي الذات بذاهتا ومعرفتها باملوضوع أو احمليط .واإلدراك
يؤطره ،وإّّنا اإلدراك كان ر
عرب ر
مرجع ّ
67
متنوعة.
ههنا "غرض عرفاين" وأدواته ّ
بقي:
و -العالم ال ّ
ش ّ

الشبقي على ضآلة حضوره يف نصوص الصعاليك من العوامل املهمة املبينة لرؤية الصعلوك،
يع ّد العامل ّ
والكاشفة عن هيئة متوقع يف الوجود قد تن ّد عن املألوف من اهليئات ،وخباصة إذا ما نُّزل هذا العامل املمكن
التصرف يف
يف احلقبة اجلاهلية ومع غريهم من الشعراء اجملايلني هلم ،إذ تكاد الثقافة أن ّ
توحد الشعراء لوال ّ

السمت ههنا عالمة اقتدار ّأوال ،وعالمة على التّميّز ثانيا سواء يف الفكر
ذلك املشّتك .ويع ّد اخلروج عن ّ
أو يف ّنط حياة يف إطار اجملموعة .ومل يقتصر الصعاليك على رسم عواملهم الواقعية املمكنة أو الغيبية أو
لشبقي احلسي األيروسي .ويالحظ
اهتموا كذلك بالعامل ا ّ
احليوانية وغريها من العوام املمكنة األخرى ،بل ّ
شرا يف حواريّاته مع الغول ،أو الشنفرى يف رسم معامل عامله التّخييلي مع احليوان
ذلك خاصة عند تأبط ّ
ِ
شرا حماورا الغول ] املتقارب [:
يف قمم اجلبال .يقول تأبّط ّ
68
َوطَالَبت َها بض َع َها فَالتَ َوت بَِوجه تَ َه َّو َل فَاستَ غ َوَلَ
عرب فعل"طالبت"املقّتن مبا حييل
إ ّن الشاعر ههنا مل يكتف بإظهار رغبته املعلنة من هذا الكائن الغييب ر
سعيا إىل حتقيق
على الرغبة اجلنسية يف لفظ"بضعها" ،بل جنده يف إحاالت أخرى حماورا كذلك الغول ر
تلك الرغبة .فقوله]البسيط[:
ِ ِ 69
م َكانَ ِ
ك إِنَّنِي ثَبت الجنَان
فَ َقالَت عد فَ قلت لَ َها رَوي ًدا
َ

حييل على صفة اإلصرار لدى الشاعر للوصول إىل مبتغاه .ومثل هذا الفعل القائم على احملاورة بني الص ّد
الشبقي يف عامل الصعلوك؟ مث ملاذا ينصرف
واإلصرار يثري السؤالني التاليني :ما هي القيمة التّمثيلية للعامل ّ
الشاعر ههنا عن عامله الواقعي اإلحايل إىل عامل التّخييل؟ إ ّن اإلجابة عن اإلشكاليتني مبا يُب رنِني فكر
الصعلوك يف واقعه يلزمنا تنزيل فكره يف إطار الصعلكة بوصفها ظاهرة أدبية واجتماعية 70من ناحية،
الصعلوك يف التّفرد هاجس جعله
وتنزيل اإلشكاليتني يف سياق ابستيمي قيمي من ناحية ثانية .إذ إ ّن رغبة ّ
يرتاد مسالك يف القول خمتلفة قد تن ّد عن املألوف .وأيّة غرابة أن يؤسس الشاعر ههنا لعامل شبقي يقيمه

الشذوذ والرغبة يف االنزياح عن عامل الواقع إىل عامل آخر ختييلي ممكن حيقق فيه
مع كائن غييب؟ إنّه ّ
الشاذ .فاالنقطاع عن العامل األرضي دفع بالشاعر إىل االندماج يف عامله
الصعلوك رغبته ولو بالعدول ّ
ّ
األول بناء عامله التّخييلي
شرا مع الشنفرى يف بناء عامله الشبقي .فلئن ّ
ختري ّ
التّخييلي .ويلتقي تأبّط ّ
الشبقي على الغريب من الكائنات ،فإ ّن الثاين متح من واقعه ما به يؤسس لعامله التّخييلي املمكن .فأقام
ّ
عامله الشبقي على عالقات مع احليوان .فقوله يف الالمية:
71
الصحم َحولِ َي َكأَنَّ َها َع َذ َارى َعلَي ِه َّن الم َالء الم َذيَّل
تَرود األ ََرا ِوي ُّ
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يظهر رغبة الشاعر يف حتقيق رغبة جسدية تفهم عن طريق التّشبيه .إ ّن الشاعر مسكون يف التشبيه بتلبية
حاجة نفسية ركب ألجلها مركبا شاذّا ،ولكنّه ممكن التحقيق يف العامل التّخييلي .فاملشبه به ههنا"العذارى"
حييل على ما هو شبقي ،إذ املراد بالعذارى البكر من اإلناث .وربط اللفظة بلفظة "املالء"احمليل على نوع
من الثياب الطويلة يف لفظ"املذيل" جيعل الوضع أقرب إىل مشهد زفاف.يتح ّقق العدول ههنا بالتشبيه
وغريه من ضروب البيان وخاصة االستعارة يف شواهد شعرية أخرى .فهما (أي االستعارة والتّشبيه)"لغة
املمكن واملبالغة ،هبما نقدر على االنتقال من املستحيل إىل املمكن ،ومن عامل الضرورة إىل عامل اإلمكان
72
شرا
واالحتمال واالفّتاض واملشاهبة"  .وحتويل الفكرة من حيّز الكمون إىل الفعل ظاهر يف إشارة تأبّط ّ
التالية]البسيط [:
73
أَنَا الَّ ِذي نَ َكح ِ
ادا
الغيالَ َن فِي بَلَد
َما طَ َّل فِ ِيه ِس َماكِ ٌّي َوَلَ َج َ
َ
فالفعل"نكح"دال من جهة الفعل على حتقيق املقصد اجلنسي .ولئن أحال املشهد على عامل مستحيل
ّ
التّصديق يف العامل الواقعي ،فإنّه ممكن يف العامل التّخييلي ،ورّمبا حقيقي يف الكون التّخييلي الكبري.

 -4مبادئ العوالم الممكنة:

تتفرع على النّحو التايل:74
تقوم العوامل املمكنة يف شعر الصعلكة على مجلة من املبادئ األساسيّة ّ

أ -مبدأ اإلحالة:

حييل شعر الصعلكة على عوامله املرجعية الواقعية املادية احملسوسة .وبالنظر يف النصوص الشعرية نالحظ
األول باإلحالة اخلارجية .وتتعلّق بالواقع ذي اإلحالة املقامية ،75بينما تنعت
ّ
تردد اإلحالة بني ضربني :يُنعت ّ
اإلحالة الثانية باإلحالة النّصية الداخلية .وبني اإلحالتني وشائج متينة وروابط منطقية .وآية هذه اإلحاالت ما
عثرنا عليه من أمساء أعالم يف شعر الشعراء ،وهي أمساء ذات مرجعية واقعية أثبتها مؤرخو األدب ،وكنّا قد
أشرنا سابقا يف العامل الواقعي اإلحايل إىل مجلة من األمساء الواردة تفاريق يف الشعر من قبيل أمساء الشعراء
شرا يف إحدى قصائده ،أو العكس بالعكس .إضافة إىل أمساء القبائل
أنفسهم ،إذ رأينا ّ
الشنفرى يقحم تأبّط ّ

عرب إدراجها يف اإلحاالت النصيّة
والفضاءات اإلحالية الواقعية .ولقد متكنّا من فهم وجود تلك اإلشارات ر
املقامية للشعراء .وعلى ذلك األساس بدت نصوص الشعراء حميلة على عواملها املرجعية الواقعية أو العكس،
جبعل العوامل التّخييلية منش ّدة إىل مرجعها الواقعي ،أل ّن النص األديب ههنا"مزيج من الواقع وأنواع التّخييل،
ولذلك فهو يولّد تفاعال بني املعطى واملتخيل".76
ب-

مبدأ أفضل العوالم:

يع ّد مبدأ أفضل العوامل من املباحث اليت طرحت يف احلقل الفلسفي مع الفيلسوف األملاين اليبنيتز

77
الشر ،وأ ّن عاملنا
( . )Leibnizوتتأسس النظرية على القول بوجود عوامل أخرى يتقاطع فيها اخلري و ّ
الواقعي املوجود هو أفضلها من جهة إحالته على الواقع احلقيقي .وبالنظر يف شعر الصعاليك 78الحظنا جريان
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وبالصحب واألخالق على
تفرع إىل اثنني .ويتصل باجلانب القيمي عامةّ ،
املعىن يف هذا املبدأ على بُعد واحد ُم ّ
التّخصيص .إ ّن قول الشنفرى يف مطلع الميته:
ِ
ِ
َّ
ط زهلول َو َعرفَ اء َجيئَل
س
َوأَرقَ ٌ
َولي دونَكم أَهلو َن سي ٌد َع َمل ٌ
79
الج انِ ي بِ َما َج َّد يخ َذل
الس ِر ذَائِ ٌع
هم األَهل َلَ مستَ و َد ِع ِّ
لَ َدي هم َوَلَ َ
مستقرها منذ البداية وهو االنتصار إىل
جيعل عملية املفاضلة بني العامل الواقعي والعامل اآلخر املمكن سائرة حنو
ّ
األول .فاالستيعاض عن عامل
العامل املمكن الختالفه اختالفا جوهريا يف بنيته االجتماعية واألخالقية عن العامل ّ
البشر ببديل من عامل احليوان يعلّل بانبتار العالقة بني الصعلوك وقومه.أمل يُطرد الشنفرى من محى القبيلة؟ أال
توحي عملية اخل لع اليت كانت معتمدة لدى بعض القبائل باحلكم على املخلوع باملوت قبل أوانه أو ماميكن
حق الصعلوك ههنا التّفكري يف بناء عامل بديل له نظمه وسننه املوازية ملا فقده
نعته باملوت يف احلياة ؟ أليس من ّ

ختريه من احليوان يف عامله البديل ،فجعله أفضل العوامل املمكنة يطيب
يف عامله الواقعي؟ لقد حشد الشنفرى ممّا ّ
العيش فيه إىل جانب معادالت موضوعية طرازيّة عن بين البشر ،فيحضر الذئب والضبع واألرقم وغريهم من
السر"يبطن
احليوان .وخيضع منطق االختيار ههنا إىل بُعد قيمي موصول باجلانب األخالق .فقوله"هم مستودع ّ
مقابلة صرحية بني هؤالء الصحب اجلدد والصحب القدامى ،فكأ ّن الشنفرى نقض عهدا وأبرم آخر يف عامله
البديل.أمل يقل ]الطويل [:
ِ 80
َوأَصبَحت فِي قَ وم َولَيسوا بَ َمنبَتي
ِّئ بِي قَ وٌم َوَما إِن َهنَأت هم
َوهن َ
أال حييل الشاهد على اكتمال العامل البديل بوصفه أفضل العوامل لدى الصعلوك لتحقيق راحة نفسية بني قومه

عرب توظيف الفعل هنئ؟ الشك يف أ ّن اخنراط الشاعر يف املنظومة القيمية اجلديدة أعاد للنفس توازّنا
اجلدد ر
الصحب اجلُدد،
املفقود يف العامل الواقعي اإلحايل .ولقد كشف الشعر عن ضرب من التّماهي بني الصعلوك و ّ
وكشف عن اخلالل اليت خلعها الشاعر على نفسه كما يف قوله يف الالمية:
81
الصب ِر أَجتَاب بَ َّزه َعلَى ِمث ِل قَ ل ِ
الحزَم أَف َعل
فَِإنِّي لَ َمولَى َّ
ب ِّ
السم ِع َو َ
ج -مبدأ التّوتّر:

حييل مبدأ التّوتّر على التناقض الكبري بني العامل اإلحايل الواقعي والعامل املمكن يف مستويات ذكرنا منها ما
هو موصول باجلانب القيمي .فتفضيل العامل املمكن بُين على أساس متثّله لرغبة الصعلوك واستجابته ملا هو
نفسي بديل باألساس ،فهو عامل بدا فيه التّوافق ظاهرا يف الطّباع بني الصعلوك وبدائله .فإذا ما كان العامل
املرجعي الواقعي شاهدا على توتّر العالقة بني الصعلوك وقومه ممّا ولّد ضربا من التّناقض يف تركيبة اجملتمع فيما

هو قيمي أخالقي ،فإ ّن الشاعر ههنا يعيد ترتيب املوجودات ،ويضفي عليها من نفسه ما يعيد استقرارها
السامية خالفا للعامل الواقعي الذي تسوده الكراهية والعدوان.
وجنوحها حنو املثالية ّ
خاتمة البحث
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مل تكن نظرية العوامل املمكنة  -كما أشرنا يف مق ّدمة البحث -من النظريات احلديثة املشتغلة بالبحث يف
82
النصوص األدبية ،وإّّنا تع ّد من النظريات القدمية قدم تفكري اإلنسان يف الوجود والعوامل بدءا من أفالطون
83
أقره ال ّدين اإلسالمي من حقيقة العوامل املمكنة قرآنا وسنة ،84أو ما طرحته العديد
فأرسطو ووصوال إىل ما ّ
من النظريات سواء كانت فلسفية أو منطقية .فمن ّرواد نظرية العوامل املمكنة يف سنوات السبعني من القرن
املاضي وغريهم نذكر توماس بافيل( )Thomas Pavelيف طرحه مبدأ اإلحالة أو الصدق األديب ،85إذ اعترب أ ّن
86
العوامل املمكنة"بديل أو نسخة من العامل الواقعي"  .بينما اشتغل كل من والتون كاندال ()W.Kendall
ّ

وماري لوريان ( )Marie-Laure Ryanعلى مبدأ االنزياح األقرب بني العوامل املمكنة والعامل الواقعي ،مبعىن
88
أ ّّنما حبثا يف خمتلف االنزياحات أو االحنرافات بني عامل اإلمكان وعامل احلقيقة " 87وغري هؤالء من املنظرين
شّت احلقول املعرفة .وملا كانت هلذه النظرية أمهية اشتغل عليها الفيلسوف واملنطقي واللساين،
للعوامل املمكنة يف ّ
رأينا أ ّن إجراء النّظرية يف جمال األدب بات أمرا ممكنا ،خصوصا وأ ّن نظرية األدب بصفة عامة ،والنقد األديب

بصفة خاصة سعت منذ القرن املاضي إىل تطبيق نظرية العوامل املمكنة على النصوص ألدبية والتّخييلية مع
مناقشة قضايا التّخييل يف األدب عن طريق ربط عامل الكلمات بعامل اإلحالة .وملا كان ذلك كذلك رأينا أ ّن
بالشعراء الصعاليك أمر ممكن
إجراء نظرية العوامل املمكنة على نصوص شعرية قدمية وخاصة لدى من يوصفون ّ
من جهة انفتاحه على ضروب من العوامل املمكنة منها ما غييب ،ومنها ما يتّصل بالعوامل التّخييلية وغريها من
توسال جبملة من املبادئ.ولقد أظهرت النصوص الشعرية قدرة الشعراء
العوامل اليت تفنّن الشعراء يف إبداعها ّ
عما فقدته الذات
على التّخييل يف بناء عواملهم البديلة عن العامل الواقعي،استجابة لرغبة ذاتية يف االستيعاض ّ
يف عاملها الواقعي من صحب وقبيلة وحياة أنس ومنظومة قيميّة.

فهرس اإلحاَلت:
مجيل محداوي ،العوامل املمكنة بني النّظرية والتّطبيق ،قصة "املوناليزا" ألمحد املخلويف أّنوذجا ،ط،1ص .9
-1
انظر :املرجع نفسه ،ص .10
-2
-3
-4

N. Goodman, Of Mind and other Matters, Cambridge MA: Harvard UP, 1984,p 224.
Goodman, N, Manières de faire des mondes, trad, de l’anglais par M.D, popelard,
Ed, acqueline chambon Nimes , Coll, Royonart , 1992, p135-136

-5
-6
-7
-8
-9

العوامل املمكنة بني النظرية والتطبيق (قصة املوناليزا ) ألمحد املخلويف أّنوذجا ،ص .10
عبد الرمحان طه :يف أصول احلوار وجتديد عامل الكالم ،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء ،ط،2000،2ص .136
العوامل املمكنة بني النظرية والتّطبيق ،ص .55
راجع ،العوامل املمكنة بني النظرية والتطبيق ،ص .20
R. Pouivet, Esthétique et logique, Bruxelles, Mardaga, coll. ,Philosophie et langage,
1996 ,p 229.

 -10العوامل املمكنة بني النظرية والتطبيق ،ص .13
 -11انظر :حممد مفتاح :جمهول البيان ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،1990،1ص.117إذ أشار الباحث
إىل أهم املبادئ اليت تقوم عليها املقاربة الكومسولوجية ومنها :مبدأ احملاكاة والقرب والتماثل والتوازي واالنزياح والشعرية
مجلة رؤى فكرية – العدد التاسع – فيفري 2019

17
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1680

د .رضى عبد هللا عليبي

العوالم الممكنة في شعر الصّعلكة -مقاربة كوسمولوج ّية-

والسيميوزيس واإلمكان والدينامية .ويف إشارته إىل املبدأ األخري،رأى حممد مفتاح أنه( أي مبدأ الدينامية ) يتمثل يف االنتقال
الدينامي بني العامل الواقعي والعامل املمكن ،إذ ميكن الذهاب من العامل الواقعي إىل املمكن لبنائه وخلقه .انظر :مصنفه،
جمهول البيان ،ص  117وما بعدها.
متثل هذه اإلشكالية مدار نظرية بالنتيكا(.) Plantinga Alvin
-12
وهي اإلشكالية اليت طرحها سول كريبك (  ) Saul Kripkeيف نظريته .
-13
وهي األطروحة اليت دافع عنها دافيد لويس (.) David Lewis
-11
نظرية العوامل املمكنة ،ص . 76
-15
 -16انظر،املرجع نفسه ،ص .31
-71

Goodman, N, Manières de faire des mondes , p 135.

ديوان تأبط شرا وأخباره،مجع وحتقيق وشرح ،علي ذو الفقار شاكر ،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،1981 ،1ب
-18
،2ص  .79وانظر قوله يف اإلحالة على موضع ذي مرجعية إحالية واقعية ،الديوان ،ب،2ص : 66
ِ
وهم أَسلَموكم ي و َم نَع ِ
الحر ِ
ب
ف م َر ِامر
َوقَد َش َّم َرت َعن َساق َها َجم َرة َ
َ
َ
اجلبا شعبة من وادي اجلن عند الرويثة بني مكة واملدينة كانت هلما – تأبط شرا والشنفرى -فيه فتكة ما.
-19
 -20عمرو بن براقة ،سريته وشعره،مجع وحتقيق،شريف راغب عالونة ،دار املناهج للنشر والتوزيع،ط،2005،1ب  1ص
يصب يف بشمى ،وبشمى
 .100والكنود كما ذكر حمقق الديوان وشارحه واد أو بلد من بالد
ّ
هذيل.أما بشائم فهو واد ّ
أسفله لكنانة .
 -21ديوان الشنفرى ،مجعه وحققه وشرحه إميل يعقوب بديع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط ،1991،1ب27ص
.37ومن املواقع األخرى ذات املرجعية الواقعية للفضاءات.انظر الديوان ب  8ص  ] 17الطويل [
ك نَب ِغي ال َق ِ
وي وما بِ َذ ِ
اص َي المتَ َع ِّوَرا
س أَو بَط ِن ِمن َجل
ات َّ
الر ِّ
هنَالِ َ
ََ ً
السلكة ،إعداد وتقدمي ،طالل حرب ،الدار العاملية ،بريوت ،ط ،1993،1ب  12ص .81
السليك بن ّ
 -22ديوان ّ
حممد اهلادي الطرابلسي ،خصائص األسلوب يف الشوقيات ،منشورات اجلامعة التونسية( ،د ت)،ص. 389
-23
 -21ديوان تأبط شرا وأخباره ،ب ،10ص .78
 -25ديوان تأبّط شرا ،ب ،1ص .61
 -26ديوان الشنفرى ،ب  7ص .28وانظر ،قوله ،ب ،31ص  37من إحالته على اسم العلم.
السلكة،ب ،1ص .82
 -27ديوان السليك بن ّ
 -28ديوان الشنفرى ،ب ،28ص .37وانظر،ب ،5ص .28
 -29ديوان تأبط شرا،ب ،2ص . 69وانظر ،قوله يف قبيلة كلب،ب ،2ص .66وب 1ص  88يف قبيلة حليان.
 -30ديوان عمرو بن براقة،ب ،1ص . 83
 -31أبو احلسن حازم القرطاجين،منهاج البلغاء وسراج األدباء،تقدمي وحتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة ،دار الغرب
اإلسالمي،بريوت،ط  1986،3ص .62
 -32منهاج البلغاء وسراج األدباء،ص .90
 -33فولفغانغ ايزر ،التّخييل واخليال من منظور األنطروبوجلية األدبية ،تعريب محيد حلمداين واجلاليل الكدية ،مكتبة
األدب العريب ( د ت )،ص ص .8 - 7
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 -31نظرية العوامل املمكنة ،ص .76
شرا ،ب  19- 18ص .83وانظر قوله يف ذات السياق الديوان ،ب  20ص : 83
 -35ديوان تأبط ّ
ت َش ِ
َك نَ ِ
اصر
اه ًدا
ََل َس َ
اك فِي البَ ل َوى أَ ٌ
خل َ
فَ لَو نَبَّأَتنِي الطَّي ر أَو كن َ
 -36انظر :قول،حممد مفتاح ،جمهول البيان ص :117كأ ّن العامل اخليايل مشبه والعامل التّخييلي مشبه به لوجود قواسم
وأوجه عدة مشّتكة بني هذين العاملني.
 -37ديوان تأبط شرا،ب ،22-21ص . 139 -138
 -38انظر ،رضى علييب ،شعرية الذات،آليات إنتاج املعىن يف الشعر العريب القدمي ،دار زينب ،تونس ،ط،2017 ،1ص
.51
كل من اليكوف وجنسن عند دراستهما لنظام االستعارات،إذ إ ّن االستعارة
 -39هو من املفاهيم األساسية اليت طرحها ّ
يف التصور العرفاين تقوم على متصور امليدان،وهي عندمها مصدر وميدان هدف (  .) target Domainللتوسع انظر ،توفيق
قريرة،الشعرية العرفانية ،مفاهيم وتطبيقات على نصوص شعرية قدمية وحديثة،كلية اآلداب ،القريوان 2015 ،ص .172
 -10ديوان الشنفرى ،ب  ،27ص .63
 -11ديوان تأبط شرا ،ب  ،-13 -12 -11ص ص .217 -216
 -12ديوان تأبط شرا ،ب ،17ص .216
ديوان تأبط شرا،ب ،1ص .120
-13
ديوان تأبط شرا،ب  ،8ص .226
-11
الشعر العريب القدمي ،ص .55
-15
انظر،شعرية الذات ،آليات إنتاج املعىن يف ّ
الشعرية العرفانية ،مفاهيم وتطبيقات على نصوص شعرية قدمية وحديثة ،ص .288
 -16انظرّ :
 -17نظرية العوامل املمكنة ،ص .83
 -18ديوان الشنفرى ،ب  ،31ص .38
 -19ديوان تأبط شرا ،ب  ،1 – 3ص .100
 -50انظر على سبيل الذكر المية الشنفرى يف تعداده ألخالق الصعلوك،الديوان ،ب ،19 –8 -7ص ص– 59
.62-60
 -51أمحد بوزفور ،تأبط شعرا ،دراسة حتليلية يف الشعر اجلاهلي،نشر الفنك ،الدار البيضاء( ،د ت)ص .153
-52

-53
-51
-55
-56
-57
-58
-59
-60

السلكة يف إقحامه صورة الغول يف شعره.
يكاد ينفرد تأبط شرا عن غريه من الصعاليك أمثال الشنفرى وابن براقة وابن ّ

ديوان تأبط شرا ،ب ،1ص .77
ديوان تأبط شرا،ب  ،9ص .161
ديوان تأبط شرا ،ب،5 -2 – 1ص .222
ديوان تأبط شرا،ب ،11ص .156
تأبط شعرا ،ص .156
ديوان الشنفرى ،ب ،17ص .55
ديوان الشنفرى ،ب  61ص. 71
أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ،احليوان،حتقيق ،عبد السالم هارون ،دار الكتاب ،بريوت ،1969ج ،6ص .16
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 -61انظر :شعرية الذات ،آليات إنتاج املعىن يف الشعر العريب القدمي ،ص.51
 -62ديوان الشنفرى ،ب ،1ص .30
 -63ديوان الشنفرى ،ب ،3ص .53
 -61للتوسع راجع :شعرية الذات ،آليات إنتاج املعىن يف الشعر العريب القدمي ،ص.55
 -65الشعرية العرفانية ،مفاهيم وتطبيقات ،ص .258
ديوان تأبط شرا ،ب ،1ص .213ونسب البيت كذلك للشنفرى يف الميته مع تغيري لفظ خامري بأبشري.
-66
 -67توفيق قريرة ،العرفاين واالصطالح النحوي العريب ،منشورات كلية اآلداب واإلنسانيات منوبة( ،د ت) ص .11
 -68ديوان تأبط شرا ،ب ،10ص.165
 -69ديوان تأبط شرا ،ب ،6ص.226
 -70انظر :أثر الصعلكة يف شعر الشاعر ،ص  9وما بعدها.
 -71ديوان الشنفرى ،ب  68ص .72
 -72العوامل املمكنة بني النظرية والتطبيق ،ص . 97
 -73ديوان تأبط شرا ،ب ،1ص .77
 -71تستند نظرية العوامل املمكنة على جمموعة من املبادئ ،اقتصرنا منها على طائفة رأيناها تستجيب لعملنا.فمن املبادئ
األساسية العديدة نذكر مبدأ اإلحالة ،مبدأ التظاهر ،مبدأ االنزياح ،مبدأ التوازي ،مبدأ عدم التناقض ،مبدأ أفضل العوامل ،مبدأ
الديناميكية ،مبدأ اإلدماج ،مبدأ التوتر ،مبدأ التّوالد وغريها من املبادئ.
 -75انظر :حممد اخلطايب ،لسانيات النص ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،1ص .17 -16
 -76انظر :التّخييلي واخليايل من منظور األنطروبولوجية األدبية ،ص .7
 -77يرى اليبنتز أن اهلل خلق بقدرته مجيع العوامل املمكنة واملقبولة وغري املتناقضة منطقيا وأن اهلل اختار من هذه العوامل
املمكنة األفضل وجعل العامل املختار يتقابل فيه اخلري والشر ممّا يعين أن عاملنا الواقعي هو العامل املوجود احلقيقي.انظر:نظرية
العوامل املمكنة بني النظرية والتطبيق ،ص .31
 -78اقتصرنا على مبدأ أفضل العوامل يف المية الشنفرى لتوفّر املادة فيها وغياهبا عن بقية شعر الصعاليك الذين متثلنا هبم.
 -79ديوان الشنفرى ،ب ،6 + 5ص.59
 -80ديوان الشنفرى ،ب ،29ص .37
 -81ديوان الشنفرى ،ب ،51ص  ،69وانظر األبيات األخرى ،ب1ص.30،وب ،3ص  28يف املعىن نفسه.
األول باملادي،وهو متغري نسيب ميثله العامل الذي نعيش فيه.وعامل ثان نعته
 -82حت ّدث أفالطون عن عاملني ،نعت ّ
تتم بالعقل،أل ّن املعرفة يف مقولته الشهرية" تذكر و اجلهل نسيان".
باملثايل،ويف نظره هو العامل احلقيقي املطلق.ورأى أ ّن معرفته ّ
رأى أرسطو أ ّن العامل املادي هو العامل احلقيقي يف جواهره العقلية ال يف األعراض واألشكال.
-83
 -81أشارت مصادر التشريع اإلسالمي إىل العديد من العوامل،كعامل اإلنس وعامل اجلن وعامل الدنيا وعامل اآلخرة وعامل
الصراط وغريها من العوامل األخرى احملسوبية على عامل الغيب.
القرب وعامل ّ
T. Pavel, Possible Worlds in Litterary Semantics, Journal of Aesthetics an Art
-85
Criticism, 1975, p. 165-176.

يف سعيه إىل رصد خمتلف العالقات املوجودة بني عامل الواقع والعامل التّخييلي وما أمساه باملرجعية اإلحاليّة.
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-مقاربة كوسمولوج ّية- العوالم الممكنة في شعر الصّعلكة
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.13 ص، العوامل املمكنة بني النظرية والتطبيق:انظر
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