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الشِّعريُّ يف النثريِّ  

 قراءٌة يف خطبِة هانئ بن قبيصة الشيبانّي

 شروف بشري أمحد. د.م

 15/11/2009: تاروخ القبول 19/10/2009: تاروخ التقدوم

 
ـَ األدبيَّ بيف الشِّعريِّ والنثريِّ في ظيوٍر لغويٍّ يمغي  ُتعمُف الخطبُة الوئا

و  يظنفَّ قارئ أنني سأضُع . العازلَة بينيما الحدوَد  ُي يـُ الفروَؽ بيف األجناِس، و
 األعشى والنابغة والمتنبي وصفي الديف الحمي ومحمد عريةشعريَة الخطبِة ُقبالَة ش

ميدي الجواىري؛ لكنني سأجمُع الشعريَّ والنثريَّ بعالقِة التنوِع والمشابيِة 
وحضوُر أحدىما في الخطبِة لـ يْمِغ . والمشاكمِة، وليس التناقض وا ختالؼ والنفور

إذ تمنُح الشعريُة الخطبَة سمَة اإليجاِز . اآلخَر؛ بؿ يستدعيو بوعي وشفافية
 فإذا بالدراسِة عنايٌة .والتكثيِؼ والمجاِز، وُتزيُؿ ا سترساَؿ واإلطناَب والترىُّهؿَ 

. تطبي يٌة بالشِّعريِّ في ُأُفٍؽ نثريٍّ مف خالؿ حموِؿ الشِّعريِّ في سياقاٍت نثريةٍ 
ُمو مف         ُُ ُُ وقد ميزت نظريُة األجناِس األدبيِة كؿَّ جنٍس في أدبيتِو بما يحُؾ

م اييس أو معايير، وبما يحتويو مف سماٍت في األسموِب والصياغة بمعياريٍة 
حفُظ عمى المزواجة تسُب وشمًا مف ال داسة يحتفُظ باألشكاؿ، ويتُد تؾاصارمٍة تؾ

لكف الشعريًّ في النثريِّ يؤدي وظيفًة معرفيًة ذات طابٍع جمالي يرتبُط بتغيير . بينيا
 الدراسُة الحدوَد الفاصمة بيف األجناس ـُ ضؽإذ ت. موقع الرؤية وطبيعتيا جذريًّا

األدبية، فيخترُؽ الشعريُّه في النثريِّ الموروَث الفكرَي الذي يعت ُد ب ياـ فواصؿ 
صارمة بيف األجناس األدبية، و  يت بُؿ دمج األجناس التي تتداخُؿ خصائُصيا 

ألف التواصؿ بيف الشعريِّ والنثريِّ   يحُكُمو الشكُؿ؛ بؿ التشكيُؿ . تداخاًل كبيراً 
ولـ يعد الوزُف يشكُؿ خندقًا فاصاًل بيف الشعريِّ . الذي يشع بالمعرفِة وحركية الوعي

؛ ألف مفيوـَ  ي يتغيُر ويتجدُد مع تغير الزمف، حوحدَّه المصطؿ (الشعريِّ )والنثريِّ
 .وتجدد الفكر
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أدركْتُو األسماُع . إفَّ الخطبَة قوٌؿ شفاىيٌّي تردََّد عمى األلُسِف، وُنِ َؿ بالتواُترِ 
وخطاٌب سرديٌّي   . لـ يف ْد حركتُو وحيويتُو ونشاَطو الفكري. ثـ قيََّدتو األقالـُ 

. (ففِّ الخطابة)ُيضِعُؼ طاقاِتِو الكامنَة، و  يحدُّه مف جمالياتِو؛ انتماؤه المعَمُف إلى 
ـَ منسجمًة نيضْت بيا سمسمٌة  وبناٌء لغويٌّي متماِسٌؾ تتحرٌَّؾ فيو م و ٌت تحتوي مفاىي

إنيا منظومٌة فكريٌة . مف العالماِت تحمُؿ قيمًة معنويًة ونظامًا د ليًّا يمكُف تأويُموُ 
متس ٌة تستنُد إلى دعاماٍت مفيوميٍة وم و ٍت نشأْت مف مواقَع ووقائَع لتحيَؿ عمى 

عالـٍ متكامٍؿ، وتصوَغ ح ائَؽ موضوعيًَّة عف الموِت في الحياِة، والحياِة في الموِت، 
والحياِة في الحياِة والموِت، في موقٍؼ أثار جدً  بيف األشياِء والمواقِؼ يعمو عمى 

إذ تعيُد ال راءُة . الكتابِة الُمْمِغَزة والكثافِة المتصدِّعة، وبكارِة المعنى، وفحولة المفظ
الموضوعيَُّة تركيَب الخطبِة وتحميميا ذىنيًّا ولغويًّا باألفكاِر التي تولُِّد وعيًا تتراَسُؿ 
فيو الصوُر والتراكيُب الصياغيَُّة؛ حتى تغدو ال راءُة تجميًّا رؤيويًّا ُيْرِشُد إلى الذاِت 

.  الفاعمِة التي تعاني التجربَة وأزمَة الوجودٍ 
وقارئ الخطبِة ي رأ قوًة في المغِة، ولغًة في ال وِة يتصرَُّؼ بيا الخطيُب، 
وينت ُؿ مف حضوٍر ماديٍّ إلى غيبٍة معنويٍة، ومف غيبٍة ُمْفَتَرَضٍة إلى حضوٍر 

ي رأ اآلتي في اآلني، والمأموَؿ في . ي رأ الواقَع بتجمياتِو والمست بَؿ بتوقعاتوِ . متوقَّعٍ 
فة .  المجيوِؿ، والمكبوَت في المْعَمف، والفعَؿ دوف الصِّ

:  (1)(يـو ذي قار)قاؿ ىانئ بف قبيصَة الشيبانّي يحرُِّض قوَمو 
إّف الحذَر   ُينجي مَف الَ در، . يا مْعَشَر بْكٍر، ىالٌؾ معذوٌر خيٌر مف ناٍج فرورٍ ))

ْبَر مف أْسباِب الظََّفر ّف الصَّ . است باُؿ الموِت خيٌر مف اْستدباِره. المنيَُّة و  الدَّنيَّةُ . وا 

                                                 

: وقعة ذي قار كانت وقد ُبِعَث النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ، وخبَّر بيا أصحابو، ف اؿ( 1)
.  ( (انتصفت فيو العرب مف العجـ، وبي نصرواأوؿ يـو اليـو ))

محمد أبو الفضؿ : ، تح يؽ(ىػ310ت )محمد بف جرير الطبري : تاريخ الطبري:     ينظر
.  212-2/193ـ، 1986، دار المعارؼ، مصر، 5إبراىيـ، ط

عمي محمد البجاوي ومحمد . محمد أحمد جاد المولى، و د: أياـ العرب في الجاىمية:     وينظر
.  39-6بيروت، ص-أبو الفضؿ إبراىيـ، منشورات المكتبة العصرية، صيدا
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يا آؿ بكٍر، قاِتموا فما . الطَّْعُف في ُثَغِر النُّهحوِر أكرـُ منو في األعجاِز والظَّيورِ 
.  (1)((لممَناَيا مف ُبدٍّ 

:   جوريجيَُّة الليياِ جججدِ جدليَُّة ال. 1
الخطبُة في مضمونيا تاريٌخ في سطوٍر، قبؿ أف يتغمغَؿ التاريُخ بيف 

وحدٌث ث افيٌّي يتصُؿ بحدٍث تاريخيٍّ لو قيمٌة حضاريٌة في حياِة العربيِّ . السطور
/ تكشُؼ عف قوَِّة المغِة في الزمِف الصعِب، وكفاءِة ال ائدِ . عبر األزمنِة المتعاقبةِ 

الخطيب في البياِف والفصاحِة كفاءًة ُتوازي َمضاَء السيِؼ وَسداَد الرمِح ونفاَذ السَّيـ 
في الرميَّة؛ فتشكََّؿ تاريٌخ أنتَج تجربًة معرفيًَّة بالكوِف والواقِع، وظيَر وجوٌد يستجيُب 

في ))لمحدِث بممارسٍة فرديٍة في عالـٍ جماعيٍّ تبرُز فيو قدرُة الخطيِب وعب ريَُّتو 
تح يِؽ التوازِف وا نسجاـِ بيف الشَّكِؿ والمضموِف مف ناحيٍة، وبيف الذاِت والموضوِع 

مف ناحيٍة أخرى بحيث   يمكُف الفصُؿ بينيما نتيجَة سيطرِة األديِب عمى 
إذ تشكُِّؿ الخطبُة مشيدًا مضمونيًّا لو محمو ُتُو . (2)((موضوِعِو ووسائمِو الفنية

 بمحاورٍة ذىنيٍة مكتظٍَّة متم يالد ليُة، وحركّيُتو التي َخَمَ ت توازنًا بيف الخطيِب واؿ
بالتأويؿ الذي تخضُع فيو لمتأمُّهِؿ، وتتخطَّى ا فتعاَؿ بما تمتمُكُو مف طاقٍة موَّارٍة 

  فيو وظيفُة الكممِة وحركُة التاريِخ؛ وىَّجُ بالحركة تتعمَُّؽ في األشياِء، وتُناِسُب واقعًا تت
ألفَّ الذاَت المعرفيَة  ؛(لحظَة ما قبؿ المعركة)لتناسَب لحظًة اتصاليًة محتدمًة 

تحتوي بوعييا المرجعياِت التي ُتْسَتَحثُّه بالتجربِة المنشِّطة، والتي تؤدي إلى 
.  المشاركِة الفكريِة الم تِرنِة بالزمِف المتغيِّرِ 

إفَّ فمسفة الخطبِة تجربٌة تعوُد بالحياِة الفرديِة إلى حياٍة جماعيٍة ح ي يٍة، 
َد بيف الذاِت والموضوِع، وتدؿُّه عمى وحدِة النسِؽ الفكريِّ والع ميِّ الذي  تعمُف التوحُّه

يحت ُب قدرًة ُتمكُِّف اإلنساَف مف التغمُّهِب عمى ضعفِو؛ فيستبدُؿ قصوَره ويشكُِّؿ واقَعو، 
ويح ُِّؽ َمْوَضَعَة وجوِده، وعالقتو بالمدركاِت الحسيِة التي ليا وظيفٌة تواصميٌة تمنُح 

                                                 

- ىػ1344كتاب األمالي ألبي عمي ال الي، دار الفكر، بيروت، : تنظر الخطبة في( 1)
.  1/169ـ، 1926

عمار زعموش، مجمة اآلداب، جامعة . د: مفيـو األدب في الن د العربي المعاصر( 2)
.  127ـ، ص1996-ىػ1417، السنة (3)قسنطينة، الجزائر، العدد 
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ُر المستحيَؿ ممكنًا، برموٍز لغويٍَّة تكتسُب مشروعيًة إجرائيًة  ـَ د ئميًة ُتُصوِّ المفاىي
َؿ عبر إرادٍة تشكيميٍة إلى فعٍؿ يؤدِّي وظيفًة  في عالـٍ موضوعيٍّ يتكثَُّؼ؛ ليتحوَّ
تتواصُؿ مع الوجوِد اإلنسانيِّ الذي ينشُد فيو الخطيُب آفاقًا يتغيَُّر فييا الواقُع، 

ـُ مواجيًة األنتـ عالـ  و عالـ األنت  عالـ األنا: ويبغي تفاعاًل بيف عالميف وُي ي
الحياة والموت تعبيرًا عف موقِؼ اإلنساِف مف الوجوِد : مباشرًة بيف كينوَنَتْيف

وخضوعِو لمحنِة الفناِء وفكرة تناىي األحياِء وما تحويِو في داخميا مف ح ي ٍة كونيٍة 
تنطوي عمى فكرِة ال دِر بدعوٍة تصدُر عف ع ٍؿ فرديٍّ يؤدييا المجتمُع في ذىِف 
الجماعِة، وحضوٍر جديٍّ لع ميٍَّة واقعيٍَّة تحوي في داخميا عناصَر التناُقض بفعؿ 

.  المواَجية اإلراديِّ 
وتتطوَُّر البنيُة الموضوعيُة لمخطبِة دائريًّا نتيجًة لعالقاِت التواُزِف بيف 
الوحداِت التكوينيِة التي ت وـُ عمى التعاُرض والتداُخؿ بيف رؤيِة الواقِع وجدليَِّة 

الموِت في الكشؼ الرؤيويِّ عف عالـٍ   يعترُؼ بالوجوِد المزيَِّؼ، وي ترُف بالوجوِد 
ُر بدايَة البحِث عف الماىيَّة الكينونة بيجراف / الح ي يِّ والوعي الفكريِّ الذي ي رِّ

ِز المنظوِر بإشراقيَِّة الفعِؿ المْنَجِز ب راٍر واٍع ُيَعدُّه نواَة التحرِر مف جْ سوداويَِّة الع
ع دِه الخوِؼ التي ُتمثُِّؿ فناًء ح ي يَّا لمذاِت التي لـ َتِع وجوَدىا الح ي يَّ بالحياِة 

.  المعنويَِّة بنظرٍة تتصوَُّر الموَت نيايًة أبديَّةً 
:  والخطبُة بوصفيا عمميًة لغويًَّة تواصميًَّة ت وـُ عمى الدعائـِ اآلتية

يتمفَُّظ بيا . (آؿ بكر)الرسالَة إلى /  الذي  ُيرِسُؿ الخطبةَ : اللخييُ ←الموِسُل . آ
وىذا المتمفَُّظ ما ىو في . عبر الفضاِء الخارجيِّ في حالِة التواُصِؿ الشفويِّ ))

ُف مف األصواِت البشريَّةِ  .  (1)((الح ي ِة إ  سمسمٌة فيزيائيٌة تتكوَّ
.  المرِسَؿ صوٌت َجيوٌر في أصواٍت تخفَّْت خمَفو؛ فأظيرَىا←إفَّ الخطيَب  

فإذا . وأصواٌت ِكثاٌر تجمَّعْت في صوِتِو فأقاَمْتُو ُصْمَب النحيزِة بعد أْف تماَىْت فيو
إنو . الكؿُّه في األنا، واألنا تذوُب في الكؿِّ عبر مرحمٍة مف مراحِؿ الوْجِد الصوفيِّ 

                                                 

، العدد (بغداد)عبد الحميد عبد الواحد، مجمة األقالـ : نظرية التواصؿ عند روماف جاكبسوف( 1)
.  36، ص1988تشريف ثاني، - ، تشريف أوؿ(33)، السنة (5)
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ـُ وجيَة نظرِه التي ت وـُ عمى المفارقِة  فاعٌؿ مؤثٌِّر في مشيٍد متحرٍِّؾ متموٍِّج ي دِّ
ـَ بوحداٍت لغويٍة تجمُع ال ريَب المنظوَر والبعيَد  ُر العال الواقعيَِّة والذىنية، وتصوِّ

ُيريَؾ السَّطَح وُيحيمَؾ عمى الْعمِؽ في . ُيعطيَؾ الظاىَر، وُيغريَؾ بالباطفِ . المأموؿَ 
نظاـٍ مف األفكاِر، وصراٍع بيف الوعي والالوعي، والواقِع واإلنساِف، وال وَِّة 

  ين ُؿ ال مَؽ . يبني الذواَت الفاِعمَة الم اِتمَة، ويحرُِّؾ ال وَّة الخفيَّة فييـ. والضعؼِ 
ـَ إرادًة فكريًة    إلى الجماعِة، و  ُيعمُف الضعَؼ؛ بؿ ُيحرُِّض عمى تجاوِزِه؛ لي ي

ـَ قبؿ ،تنكسرُ   ويدعـُ قوًة جسديًة   تتكسَُّر بمغٍة منطوقٍة شفاىيٍة تخترُؽ األفيا
الفرِد إلى الجماعِة، ومف الجماعِة إلى األمِة؛    تنبُض بالحياِة، وتنطمُؽ مف. اآلذافِ 

ألفَّ الخطيَب   َيحكمُو إرٌث متراكـٌ مف الت اليِد  ؛ فيغيُب الخاصُّه في إىاِب العاـ
الفنيِة في صياغِة الشَّْكؿ؛ بؿ يتحرَُّؾ بفاعميٍة ذاتيٍة في الوجوِد مف خالِؿ التعبيِر 

، وكاف عمى وعي بما ي وُلُو؛ ليضاِعَؼ (النثريِّ )والتأسيِس الجماليِّ في  (الشِّعريِّ )
 .مف تأثيِرِه عمى متم يوِ 

ُؿ / الذيف يتم وَف الرسالةَ :  آُل  بوٍر ←الموَسُل إليهم . ي الخطبَة مشاَفيًة؛ فيتحوَّ
، / الصوتيِّ إلى اإلدراِؾ الذىنيِّ / وعُيُيـ بيا مف اإلدراِؾ السمعيِّ  المعنويِّ

ية إلييـ ـَ اإلشاراِت والرموِز في الممفوظاِت الشفييِة الموجَّ .  ويحاِولوَف فْي
يا )وتكمُف قصديُة المرِسؿ بإشياِرِه عمميََّة المرَسؿ إلييـ بخصوصيَِّة النداِء 

لمحيمولِة دوف َضبابيِة التفسيِر، وتعميميِة الخطاِب في  ( يا آَؿ بكرٍ ⇆مْعَشَر بكرٍ 
.  لحظِة المواَجيِة مع الذاِت الجماعيَّةِ 

ت وـُ . جوىُر عمميِة التواُصؿ، وركنيا الذي تنيُض عميو: اللخ ةُ / الوسيلةُ . جـ
؛ /   تحتضُف الفرديَّ . عمى مبدأ ا نتخاِب وا نت اِء ثـ التنظيـ والتنسيؽ الذاتيَّ

ُتمغي الن ائَض، وُتعمُف الحدوَد بيف األقطاِب في . الَ َبميِّ /بؿ تتدفَّأ بالجماعيِّ 
الزماِف والمكاِف، وتؤسُِّس ل يـٍ تجمُع بيف التأريخيِّ والشخصيِّ والماضي 

تؤاخي بيف الشيء ون يضو، وتجمُع المخِتمَؼ بالمؤتمِؼ، وُتدِخُؿ ))والحاضر 
الحركَة في السكوِف ثـ ُتخِرُج السكوَف مف الحركِة، ضمَف إي اٍع نغميٍّ متناِسٍؽ 
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، ويكشُؼ الطبيعَة بما  ُيزاِوُج بيف الداخِؿ والخارِج، ويخمُط بيف العاِـّ والخاصِّ
. (1)((وراَءىا والواقع بالحمـ
 الرسالة أّف  المرِسَؿ والمتم ي يظيراف معًا وجيًا لوجٍو ←وميزُة الخطبِة 

نظرًا لوجوِدىما الزمنيِّ والمكانيِّ في أثناِء إل اِء الخطبِة التي ُيواجُو لحظتيا 
الخطيُب أبصاَر ال وـِ بفصاحِة المساِف وسالمتِو، وَجيارِة الصوِت وامتداِدِه، وحالوِة 

.  النغمِة؛ ليستوعَب الجوَّ النفسيَّ المشحوَف بأخالٍط مف اليواجسِ 
، والصدِؽ والكذِب،  ـُ في الخطبِة في صفاِت المدِح والذِـّ وتتجسَُّد ال ي

والمفاضمُة بيف تمؾ . والشجاعِة والُجْبِف، والمواَجيِة والفراِر، والثباِت وال ي رى
الثنائياِت المتضادَِّة يحكُميا التفضيُؿ المنظوُر في السياِؽ في نغماٍت تعمو بال 
ضجيٍج، وتنخفُض بال ضياٍع أو ُضموٍر، وتشتدُّه بال ِكْبٍر و  غروٍر، وتميُف مف 

. غير ضعٍؼ أو ىوافٍ 
:  لوبيَُّة اللبوِا ججميلييُا الدَّ لةِ . 2

تنفتُح الخطبُة عف تجربٍة تستنُد إلى رؤيٍة تمنُح األشياَء وجودًا تأويميًّا 
بنس يٍَّة بنائيٍة تستمزـُ قدرًة ذىنيًة تتآزُر مع الفكرِة وصوً  إلى الد لِة التي ُترشُد 
الذاَت ال ارئَة إلى الح ي ِة الغامضِة، والمصيِر األزليِّ عمى وفؽ البؤِر المشعَّة 

 : اآلتية
و بو ؼْ  ـُ ( يي آَل  بوٍر ⇆يي ممعو  بوٍر )-  تتٌح ينتمي إلى الحدِث المرَت ِب يتوجَّ

وىذا . الذيف ليـ حضوٌر خاٌص في المتِف المسرودِ  (المروي عمييـ)المرِسُؿ إلى 
الخطبِة في آنيٍَّة تنطوي / التخصيُص يتبُعُو إعالٌف ُم تضٌب ُيمثِّمُو مضموُف الرسالةِ 

. عمى الخطورِة التي محَّصيا قائٌد يمتمُؾ ناصيَة الكممِة وبراعَة ال يادِة وقوَة السَّاعدِ 
إنو نداٌء مشحوٌف بالد  ِت تغطِّيو اليواجُس والوساوُس في لحظٍة مسكونٍة 

لحظٌة ُتحاكي التعدُّهَد والتنوُّهَع، وُيحاكييا الشَّتاُت . بالمجيوِؿ، ممتزجٍة بالتوترِ 
دُ    تحاكي الماضي، و  ُيحاكييا الماضي؛ ألنيا عبوٌر مف الفوضى إلى . والتوحُّه

                                                 

( 284)، العدد (الكويت)عموي الياشمي، مجمة البياف . د: مدخؿ إلى بنية المغة الشعرية( 1)
.   53ىػ، ص1410-ـ1989لسنة 
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ـَ إلى أسماٍع تنتظُر؛ يخترُؽ األعماَؽ . الوحدة والمناِدي صوٌت يعبُر التخوـَ واآلكا
والمناَدى . خاطَب ال وـَ بما كمفوا بو، وُشِغفوا بأسبابو. المجيولَة في المخاَطبيف

أسماٌع َتست بُؿ نداًء أحاديًّا؛ نداء العالقِة الحميمِة الذي ُينطُؽ الصمَت، وُيعمُف 
.  المسكوَت عنو

ذا ما أدرْكَنا أفَّ  أىُؿ الرجِؿ وجماعتُو وقبيمُتُو : المْعَشَر والعشيَر والعشيرةَ )وا 
، وأعممْتَنا األنساُب أفَّ (2)(األىُؿ واألتباعُ : اآلؿَ )، وأي نَّا أفَّ (1)(ورىُطو مف الرجاؿِ 

ينتسُب إلى بني شيباَف، وأّف الشيبانييَف بطٌف مف قبيمِة  (ىانئ بف قبيصة)ال ائَد 
ِلِثَ ِتَنا أفَّ المناِدي ُينادي ذواتًا  (النِّداءِ )؛ سكنْت نفوُسنا الثائرُة في (3)بكر بف وائؿ

ـَ قوُلُو، وىـ ُينصتوف إلى كمماٍت مفيومٍة  عاقمًة بصوٍت غير مفكٍَّؾ حتى ُيْفَي
يخاطُب الذاَت الجماعيَّة الحاسَّة الناميَة العاقمَة في مجتمٍع . بأصواٍت متناس ةٍ 

، ويغوُص في الذاكرِة النشطِة والوعي المتحفِّز ُيعمُف وجوَد المناَدى . شفاىيٍّ
، و  يستحضُر وجوَدىـ وىـ غائبوف؛ بؿ ُينادييـ لوجوِدىـ نداَء ال ريِب إلى  الح ي يِّ

 فإذا النداُء . ليشعرنا أف البعيد قريٌب منوال ريِب، وليس نداء البعيِد إلى البعيِد؛
ُي ابُؿ اآلخَر، ويواجُيُو، وكالىما يسمُع ويع ُؿ، . تواصٌؿ بيف المناِدي والمناَدى

ويحتوي المتُف المسروُد بيف النداَءْيف رؤيًة تمييديًة تتييَّأ فييا الذاُت . وي بُؿ بو
قيِتلجا َفمي للمنيَيي من )المتم يُة لمجممِة الختاميِة التي تمتمُؾ حدثًا ينفتُح عمى العالـِ 

إلى محمو ٍت د ليٍَّة ينطمُؽ منيا التوجيُو ( يا مْعشر بكرٍ )وتتشظَّى عبارة . (ُ دٍّد 
( يي آل  بوٍر )وينت ُؿ المتُف الحكائيُّه في لحظِة التنويِر المتجسِّدة في عبارة . اإلراديُّه 

إلى بؤرٍة َتتموَضُع فييا د  ُت السرِد الساب ة، وتتمظيُر سياقاٌت فكريٌة تنتظُر أف 

                                                 

ـ، مادة َعَشَر 1994-ىػ1414دار بيروت، - ، دار صادر3ابف منظور، ط: لساف العرب( 1)
4/574  .

.  38-11/37المساف، مادة َأَوَؿ ( 2)
براىيـ : ابف عبد ربو األندلسي، تح يؽ: كتاب الع د الفريد( 3) أحمد أميف، وأحمد الزيف، وا 

ـ، 1952-ىػ1372، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، ال اىرة، مصر، 2األبياري، ط
3/360-361  .
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ُتعمَف عف ماىيتيا التي تختفي خمَؼ الح ائِؽ المعنويِة التي تغوُص فييا الرؤيُة؛ 
.  فتعمف المكبوَت، وتيجُر صيغًا تغمِّفيا قشوُر السَّمبية

ُيدرُؾ الخطيُب أفَّ ال دَر قضاٌء حتميٌّي يتسرَُّب في كياِف : (نيييالم ←القدُو )- 
ـَ . اإلنسافِ  ـَ رآىا، وتذكَّرىا، ويغوُص بو في عوال يمتزُج بنفسِو، ويشدُّهُه إلى عوال

مجيولٍة تعكُس أزمَة الوجوِد التي تتخمَُّؿ الحياَة الممتمئَة برغباٍت باطنيٍة تنشُد 
.  السموَؾ الجماعيَّ الذي يحتوي الوعي

إفَّ الخطيَب   ينكُر الموَت؛ بؿ يعمُف حتميََّتو األبديَّة، َويفيُمُو قوًة محطِّمًة 
يراُه . يراُه قوًة تجتاُح كؿَّ شيء، و  تُب ي أيَّ شيء. لمحياِة والوجوِد والحيويِة والنشاطِ 

إنو شامٌؿ كونيٌّي طاٍغ يسحُؽ كؿَّ . الواقَع النيائيَّ الذي   مفرَّ منو عمى اإلطالؽِ 
ريَِّة النيائيَّة يصوِر الحياِة، وليس بم دور اإلنساف أف يحمَي نفسَو ضد ال وِة المص

وما ِمْف طري ٍة لتجنُّهِب . لمموِت؛ فيو يعجُز عف َدْرِء الموِت عف نفسِو وعف اآلخريف
ُف اإلنساُف وجودًا قائمًا بذاتِو في معزٍؿ عف  ح ي ِة الموِت ومأساويَّتو حتى حيف ُيكوِّ

، ووجوٌد شامٌؿ . (1)اآلخريف فردًا قويًّا شجاعاً  إنَّو في كؿِّ زماٍف ومكاٍف حضوٌر أزليٌّي
كأفَّ الخطيَب عاشٌؽ .   مأَمف منو لكائٍف، و  مفرَّ منو لموجوٍد في الوجودِ . كميٌّي 

َغاِر ُمْسَتْيِ ٌف  لموجوِد، محبٌّي لمحياِة بكبرياٍء، وداعيٌة لمموِت ىربًا مف الذِّلَِّة والصَّ
، بؿ (الخطبةِ )لذلؾ   ُيَشكُِّؿ الموُت خصمًا في . بحتميَِّة الموِت التي   تَُ اَوـُ 

.  الخصـُ الذي تجُب م اومُتُو ىو الدَّنيَُّة م رونًة بالفرارِ 
 عمى الحيويِة وال وِة والشباب، وتخمُِّؼ وراَءىا يةَت ضي المف: (جا الم←المنيُة - )

ـُ الشعوَر بالنجاِة والديمومة. صورًا مأساويًة تمتمئ بالمرارة . ت تمُع الجذوَر، وتحطِّ
إنيا وسيمٌة إلى غايٍة أبعَد منيا، وليست غايًة في نفِسيا؛ ألنيا تحت ُب تجربَة 

. التناىي المح َّؽ التي تتبدَُّؿ فييا الحياُة المميئُة بالحركِة أطالً  تحكُميا السكونيةُ 
ُتعبُِّر عف موقٍؼ مف الحياِة والكوِف ُيزيُؿ التناقَض الوجوديَّ في العالـِ الباطنيِّ بيف 
الفناِء والب اِء؛ فأصبحت الخطبُة موقفًا مف الحياِة يخمُؽ عالقًة جدليًَّة بيف الناِس 

                                                 

كماؿ أبو ديب، . د: (نحو منيج بنيوي في دراسة الشعر الجاىمي)الرؤى الم نعة : ينظر( 1)
.  99ـ، ص1986الييئة المصرية العامة لمكتاب، ال اىرة، مصر، 
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والعالـِ بمعاٍف واضحِة الد لِة والغايِة، ترتبُط بمفرداٍت ُشِحَنْت مكامُنيا المضمونيُة 
.  مف البيئةِ 

كومٌة مف اليموـِ واألحزاِف، وكتمٌة مف المعاناِة الممموءِة باألوىاـِ : (الدنيَّةُ - )
، وَشتاٌت في الوعي  المتواليِة في اليوـِ والغِد، وضياٌع في الوجوِد الماديِّ والمعنويِّ

وَمْف تغشاُه الدنيُة يتناَسى أفَّ الموَت يتبُع الحياَة، وأّف الفناَء . حاضرًا ومست بالً 
المحظَة ىي اإلنساُف، وأّف اإلنساَف ))يع ُب الوجوَد، وأّف النيايَة َتسب يا البدايُة وأّف 

؛ و  يستوعُب حضوَر الحركِة إزاَء السكوِف، وحضوَر (1)((ىو دوٌر تخم ُو المحظةُ 
إذ تتالشَى صورُة الحياِة الثَّرَِّة . الحياِة إزاَء الموِت، وحضوَر الميِؿ إزاَء النيارِ 

.  الخصبِة كالومضِة مع الدنيَِّة التي تجعُؿ نياَر الفروِر غمًّا وليمو ىمًّا
الم اتُؿ إلى الرذيمِة، و  يرتبُط /   ينتسُب إلى معشٍر أو قبيمٍة؛ بؿ ينسُبُو اآلخُر 

بأحٍد، بؿ يربُطُو غيُرُه بسموكِو المشيِف، وفرارِه الدنيء؛ فيعيُش في جفاٍؼ وجْدٍب 
إنيا إحساٌس بالعْجِز يتسمَُّط عمى الكائِف؛ فيفت ُد فيو ال وَة . وسكوٍف وصمٍت وظالـٍ 

.  اإلراديَة التي ُتعدُّه نمطًا مف أنماِط الوجودِ 
  يتعايشاِف؛ بؿ يتناقضاِف في الوجوِد والمعرفِة وال يـِ وأساليِب : (المنيَُّة جالدنيَّةُ - )

ليما وجوٌد متزامٌف في الواقِع والزماِف والمكاِف؛ َفَمْف أىمَكو ال تُؿ ف د . المواجيةِ 
، ويفيُض بال ناعِة  أصابْتو المنيُة بأعذاِرىا وأقداِرىا؛ فيرتحُؿ نحو الخموِد المعنويِّ

َومْف تولَّى وأدبَر ىمعًا فرارًا؛ فأخطأ ْتو أظفاُر المنيِة ف د لح ْتُو الدنيَُّة، . والرضى
ووسمْتُو بميسـٍ أبديٍّ مف الجبِف والخسَّة؛ فيعيُش ب اًء في مستن ِع النفاياِت، وسياَحًة 

إنيا معادلٌة فكريٌة َيكمُف فييا الموُت في الحياِة، وتسطُع . في كومٍة مف ال اذورات
ُز الوجوُد المعنويُّه بو. الحياُة في الموتِ  .  كأفَّ الحياَة تترسَُّخ بالموِت، ويتعزَّ

فيو التوتُّهُر والترقُّهُب . ي ُع في اليوـِ والغدِ . فعٌؿ يحتمُؿ المفارقَة والمراوغةَ : (قيِتلجا- )
ُيعمُف زمنًا حاضرًا . ينت ُؿ مف ح ِؿ التمنِّي والرجاِء إلى دائرة الممكفِ . والحذرُ 

. تذوُب فيو الذاُت الفرديُة في الذاِت الجماعيَّةِ . مستمرًّا بانتظاِر الحدوِث والتح ُّهؽ
إّنو حركٌة وخصٌب . فعٌؿ ييجُر التعدُّهَد والتنوُّهَع، ويختزُؿ الوجوَد والحياَة بال تاؿِ 

                                                 

، لسنة (1)نواف رستـ، مجمة الجامعة، الموصؿ، العدد ثعنيد : الزمف وال در عند فوكنر( 1)
.  25ـ، ص1980



                                   (                  58) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1432

 199 

فكريٌّي مع المنايا ضدَّ - وَصَخٌب وجالٌء، وصراٌع مف أجِؿ الب اِء؛ صراٌع واقعيٌّي 
إنو وسيمٌة ممكنٌة تجعُؿ المستحيَؿ ممكنًا والممكَف واقعًا وح ي ًة، وقوُة بناٍء . الدنايا

، تحمُؿ في طياتيا د  ٍت فكريًة وشعوريًة، تجسُِّد صورَة –حضاريٍّ  ح ي يٍّ لمعالـِ
وجوِد عالقٍة سببيٍة أو أسب يًة زمنيًة بيف اإلنساِف والوجوِد تح ي ًا لمصورِة المثاليِة 
لمذاِت الجماعّيِة التي تستوجُب الفعَؿ التعاونيَّ الذي يدمُِّر اليأَس، وي ضي عمى 

.  العجزِ 
بخطابِو التحريضيِّ الذي يمتمئ  ( معشر بكرٍ ←آؿ بكرٍ )وَخصَّ الخطيُب 

بالروِح الَ بميِة التي يستحثُّهيا صييُؿ الخيِؿ، ورغاُء اإلبِؿ، وقع عُة السالِح؛ ليخرَج 
بيـ مف الجيِؿ إلى المعرفِة، ومف التيِو وال مِؽ إلى الي يف، ومف الوسوسِة والموَجدة 

الماضي ىو ))أفَّ  (قاِتموا)مف خالِؿ الفعِؿ  (البكريوفَ )إلى المغامرِة والمذة؛ فأدرَؾ 
ذلؾ الزمُف الذي أصبَح غيَر موجوٍد، بينما المست بُؿ ىو ذلؾ الزمُف الذي لـ يوجْد 

ـُ يتعاَصُر في المحظِة الحاضرة ف كاف الماضي ال ابُع في . (1)((َبْعُد، والعال وا 
الالوعي ُيَعدُّه مف المحرِّكات الواقعية والموثِّبات الذىنية عند العربي الذي يبحُث مف 

. خالؿ ال تاؿ عف امتداٍد لماضيو الم ترف بالبطولة
لمطعِف وجياِف ُمتنافراِف في جسٍد واحٍد، : (الخَّمْعُن  ين النلجِو جاللُّظهجوِ - )

إنيما طعنتاِف في ح ي ٍة موضوعيٍَّة . ود لتاِف متناقضتاِف في الرؤيِة والحدوثِ 
ذىنيًة تتعارُض فييا تفسيريَُّة الحدِث في لحظويَِّة - واحدٍة تحت ُب ثنائيًة فكريةً 

تخضُع لموعي الذي يختاُر المواَجيَة إقباً  أو إدبارًا عمى وفؽ   الواقعِة التي 
ُر ألنيا  ؛ذاِت الم اتمةِ لؿالوضِع النفسيِّ والعاطفيِّ واإلراديِّ  مكابدٌة مضغوطٌة تتفجَّ

.  مفارقاٍت تتنافُر و  تترابطُ 
إذ ُيعمُف الطَّعُف خياراٍت ممكنًة؛ فالبكريُّه إمَّا قاتٌؿ أو م توٌؿ؛ فاستعاَض 

فكريٍة تحُكُميا -في مفارقٍة د ليةٍ  (المكافِ )الخطيُب بمكانيَِّة الطَّعِف عف جغرافيِة 
الطبيعُة الموضوعيَُّة والحضاريَُّة لمحدِث المرَتَ ِب، ونأى عف التأمُّهِؿ في المكاِف 

                                                 

محمد ىناء . د: لوذ زيميريا ولوزوؾ، ترجمة: فمسفة الوعي بالزمف، وأثرىا في العمؿ األدبي( 1)
.  39ـ، ص1982متولي، مجمة الث افة األجنبية، بغداد، العدد الثاني، السنة الثانية، صيؼ 
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ذا ما كاَف البكريُّه قاتاًل . وتفاصيمِو؛ ألنَّو معنيٌّي بالحدِث ال تاليِّ في المكافِ  وا 
لخصمِو فإنَّو طاعُنُو في نحرِه دوف ظيِره، ويأنُؼ أف يالِحَ و ىاربًا ميزومًا فال 

َيطعنو مف وراٍء تاركًا إيَّاه في ِشعاِب الدنيَِّة ناجيًا فرورًا؛ ليكوَف غيابًا في الحضوِر 
أمَّا إذا كاف البكريُّه . (1)السَّاقُط الضعيُؼ الخسيُس الخبيثُ : ؛ ألفَّ الدَّنيَّ مف الرجاؿ

ـَ لنفسِو حضورًا في الغيابِ   ؛م توً  فإنَّو المستْ ِبُؿ لمموِت واليالُؾ المعذوُر الذي أقا
وكأني بالبكريِّ   يعرُؼ الفراَر فال ُيطعُف في الظيِر . فال ُيَجزُّه مع المجزوزيف

ُر أخرى، وَيعرُؼ أفَّ الَفروَر يعيُش زمنًا سمبياًّ لحظَة  ـُ ِرجاًل و  يؤخِّ والعجِز و  ي دِّ
َغَدَر بنفسِو فذمَّيا، وَغَدَر برفاِقِو الذيف َوث وا بو رجاًل محاربًا م باًل غير ىيَّاٍب و  

ذا بي ُأدرُؾ أّف َلْفَظَتي . َفرَّارٍ  سمتاِف تتغمغالِف في الذاكرِة  (فرور- معذور)وا 
.  الجماعيَِّة التي تمتمُؾ ال درَة وال وَة عمى َبْعِث األشياِء التي َغيََّبيا الزمفُ 

ىروٌب مف الفعِؿ، وخروٌج عف سنِف الرجولِة، وىبوٌط نحو  (ااألجيُا جاللهجوُ )ج
واألعجاُز . الدنيَّة، وخنوٌع وعبوديٌَّة في الوجوِد تتعارُض مع الحريِة والحركةِ / الياويةِ 

.  محكومٌة بالعجِز، والعجُز ىالؾٌ 
ُي وِّي الصبُر ث َة الفرِد بنفسِو ومست بمِو، ويمنحُو قدرًة عمى : (اللَّ ْعُو جاللََّلوُ - )

المجابيِة ُتكشُؼ فييا األشكاُؿ الباطنيُة لمحياِة التي تزيُد مف ُسُبِؿ َمْوَضَعِة األشياِء 
.  التي َتتواَشُح وَتتراتُب، و  َتتراكـُ بأسموِب التصريِح   التمميِح الخفيِّ 

ُد فيو الرؤيُة والتجربُة في سياِؽ جدليٍَّة جاللَّلُو  مرىوٌف بفعٍؿ إراديٍّ تتوحَّ
ُر مجمَع الثورِة الكامنِة في الع ِؿ بصراٍع ذىنيٍّ  ماديٍّ بيف حتميِة - موضوعيٍَّة تُفجِّ

.  الموِت وغريزِة الحياِة التي ُتغذييا ُع دُة الخوِؼ مف الَفناءِ 
:  عمويَُّة الللِة جبكيفُة التعبيلِ . 3
الحياُة والموُت، الب اُء والفناُء، الموجوُد : ت وـُ الخطبُة عمى الثنائياِت المتضادَّة- 

والمف وُد في سياقاٍت تمتمُؾ حضورًا باذخًا تتحرَُّؾ بو العناصُر اإلدراكيُة التي تمزُج 
َؿ بالثابِت؛ فتندمُج ح ي ُة كؿٍّ منيما بح ي ِة اآلخر حتى تبدو متناظرةً  / المتحوِّ

متخالفٌة في الفعِؿ والنتيجِة يمتزُج فييا / متماثمًة؛ لكنيا في الرؤيِة المختبرِة متغايرةٌ 
، والذىنيُّه بالواقعيِّ  تحكُميا لغٌة معياريٌة خرجْت مف سياِؽ . الماديُّه بالمعنويِّ

                                                 

.  374-14/373لساف العرب، مادة دنا، ( 1)



                                   (                  58) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1432

 201 

ِؿ واإلبالِغ بمجموعٍة مف الوحداِت الخطابيِة، ياإلخباِر إلى وظيفِة التأثيِر والتوص
لكفَّ . تربُطيا عالقاٌت فكريٌة ود ليٌة تحيُؿ عمى المْعنى اإليحائيِّ أو المستْنَبطِ 

الخطيَب ُيخمخُؿ العالقَة المفتَرَضَة بيف الداؿ والمدلوؿ لحظَة يضُع العالمَة المغويَة 
في ح ٍؿ د ليٍّ ينطوي عمى المفارقِة والدىشِة، ويخرُج بيا خروجًا مجازيًّا عف 

إنيا المجاُز في الح ي ِة، والح ي ُة . حدوِدىا المعجميَِّة مف غير تعسُّهٍؼ أو قسريَّةٍ 
. في المجازِ 

تتمتَُّع الخطبُة بتراكيب تتساوُؽ سمُتيا الم طعيُة ونظاُميا النبريُّه مع ال يمِة - 
لكفَّ . وي وـُ البناُء الجمميُّه عمى التواُزِف الكميِّ بيف المسنِد والمسنِد إليو. التعبيريةِ 

التركيَب الجمميَّ   يخرُج عف المعياِر وال ياِس الذي وضَعو عمماُء النحو والمغة؛ 
ف كانت معانيو َتْنَحِرُؼ في د  تيا التراكميِة عف المألوؼِ  إنيا الفصاحُة في . وا 

، والبالغُة في الصياغِة التي تنيُض بيا تراكيُب تكاُد تنفصُؿ نحويًّا، وتن طُع  الكالـِ
ماُت الحياِة . سرديًّا غير أنيا تتراتُب فكريًّا وذىنيًّا حتى تنجَز رؤيًة تتكامُؿ فييا م وِّ

والموِت التي ُصِبَغْت بمغٍة موجزٍة بناىا الخطيُب بناًء تربُطُو مخّيمٌة بصريٌة تعتمُد 
ماِت التي نستبطُف بيا البنيَة  األفكاَر في التشكيِؿ الذي يمثُِّؿ ترجمًة ع ميًة لمم وِّ

 فالخطبُة في جوَىِرىا وجوٌد لغويٌّي مف أجِؿ .الجمميَة بحثًا عف الطاقِة الكامنِة فييا
. اآلخر

- إّف الجمَؿ في الخطبِة قصيرٌة ُيغذِّييا نشاٌط سرديٌّي متوّتٌر في مشيٍد دراميٍّ - 
شعريٍّ ينطوي عمى ثنائيٍة في المعنى - واأللفاُظ ذاُت ُبْعٍد د ليٍّ . تراجيديٍّ 
باَنٌة تنيُض عمى طاقاِت المغِة التعبيريِة . والوظيفة فييا وضوٌح ُمث ٌؿ بالد لٍة وا 

إذ تتسيَُّد . شعريَّةٍ إنيا كمماٌت مألوفٌة في د  ٍت وسياقاٍت وُنُظـٍ . متعدِّدة األبعاد
 النحويَة لمجمِؿ والتراكيِب التي تبدو في حركٍة متموِّجٍة تتماىى عبرَىا (األسماءُ )

ف ظيرت تكاُد تخمو مف الروابِط بيف الجمِؿ؛ . األشياُء والظِّالؿُ  ثالَث  (الواو) وا 
وتغيُب الضمائُر . ظيورًا يتيمًا في سياٍؽ واحدٍ  (الفاء) بيف التراكيب، وظيرت مراتٍ 

ِد في  فال نسمُع صوَت المتكمِّـ المفرِد بضميِر األنا؛ بؿ ندرُؾ ضميَر الفرِد المتوحِّ
       .الجمِع، وصوَت الضميِر الذي يعمو فوَؽ صوِت األنا بال غموٍض و  َمخاتمةٍ 
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ولعؿ الذي ُيعطي السِّمَة الشِّعريَة لمخطبِة إي اُع الُجَمِؿ الداخمي الذي يتسـُ 
بالتوازِف والتناُسِؽ؛ ألنيا ليست بالجمِؿ الطويمِة الممتدِة التي تحمُؿ التفصيالِت 

  فيالمغةِ ب؛ ألف الشعريَة متح  ٌة (الشعريِّ )النثرية، لكنيا جمٌؿ قصيرٌة ُتَجسُِّد مالمَح 
 . خارَج قوانيف األوزاِف، وحدوِد ال وافي (الخطبةِ )

إّف المفردَة في الخطبِة منتظمٌة في سياٍؽ مف النظـِ ليا قوٌة توليديٌة َتستدعي بيا - 
والمفرداُت منفردًة شائعٌة، وليست بنادرٍة أو ميجورٍة، لكنيا بتعاُل يا . مفرداٍت ُأَخر

المعنويِّ وَنْظِميا النحويِّ وتراُبطيا السياقيِّ تخرُج إلى التألُّهِؽ والتأنُّهِؽ والشِّعرية بإي اٍع 
َتتوالى . يتصاَعُد مف غير َصَخٍب و  ِحّدٍة، وينخفُض مف غير أف يضؿَّ أو يضيعَ 

، وتناوٍب م صوٍد بيف التنغيـِ والنبِر، مف  فيو الحركاُت والسَّكناُت في سياٍؽ محكـٍ
ٍؿ أو تكمُّهؼٍ  سمسمٌة مف األصواِت ينبعُث عنيا ))فإذا بالخطبِة . غير تمحُّه

ي تنُص مف األلفاِظ طاَقتيا، . والخطيُب صياُد الشوارِد، وطرَّاُد النوافرِ . (1)((المعنى
. ييبيا الحياَة في الحركِة، والنبَض في الفعؿِ . ويحشُد فييا د  ِت التمرُّهِد والُعنفوافِ 

تراُه ييجُر المبالغاِت الذىنية؛ ليعمَف طاقًة كامنًة في السياِؽ في لمحاٍت إيحائيٍة 
.  خاطفةٍ 

تخمََّص مف الَغرابِة تمف الممتِع المدىِش أف تخمو الخطبُة مف تنافِر الحروِؼ، و- 
ـُ في تركيِب ألفاِظيا نظرًا لبعِد . والكراىِة والسَّماجة ولـ يظير اإلبداُؿ واإلدغا
ـُ مع الزَّاي، أو . مخارِج الحروؼِ  ولـ ي ترْف في أصواتيا الظاُء مع ال اِؼ، أو الجي

، أو الطَّاُء مع الظَّاءِ  اُد مع الذَّاِؿ، أو الثَّاُء مع الجيـِ  وقد ت ترُف ىذه الحروؼ .الضَّ
 فصيحَة األلفاِظ، رقي َة الحواِشي واأللفاظ مع بعضيا بعضًا فتأتي متالئمًة 

يا األسماُع والنفوُس بعد أْف تنبَّو الخطيُب  واألذياِؿ،   َيث ُؿ المساُف بيا، و  تمجُّه
، ووسائُؿ التشكيِؿ : نوعيِف مف الوسائِؿ البالغّيةِ ))إلى  ىما وسائُؿ التشكيِؿ الصوتيِّ

إنيا أنغاـٌ شعريٌة في . ؛ لينساَب إي اُعيا في وحداٍت صوتيٍة متماِوجةٍ (2)((الد ليِّ 
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وبدايُة قصيدٍة رسـَ  .ظاِت غضٍب وثورةٍ ػيوـٍ عاصٍؼ، وأصداٌء متعان ٌة في لح
ـُ في نظاـٍ مف المواَجيِة والمبارزِة والمنافسِة وجيًا لوجٍو، وفي  نيايَتيا السيُؼ وال م

راِع وحضور الوعي .  سياٍؽ مف التحدِّي والصِّ
قمَُّة الجمِؿ الفعميِة التي يتبموُر فييا الحدُث زمنيًّا موازنًة بكثرِة الجمِؿ ا سميَّة - 

مع . التي تخمو مف الحدثيَِّة الم يَّدة زمنيًّا وصوً  إلى وعي فكريٍّ بماىيِة الموضوعِ 
التوكُّهؤ عمى صيٍغ صرفيٍة منحت الخطَبة ُبْعدًا نفسيًّا يتفاعُؿ فيو الشعوُر بالفعِؿ 

، وصيغة (ىالٌؾ، ناجٍ )سـ الفاعؿ االمنَجِز، والحدِث المرت ِب،  سيما صيغة 
التي تبثُّه إشاراٍت د ليًة غير م يَّدٍة بزمٍف؛  (َفرور)، وصيغة فعوؿ (َمْعذور)مفعوؿ 

وصيغة استفعاؿ . لكنيا محكومٌة ب يمٍة معنويٍة َتْنطوي عمى الثباِت والديمومة
فضاًل عف الموازنِة بيف الفكرِة . التي ُيستدَعى فييا الفعُؿ إراديًّا (است باؿ، استدبار)

والمعرفِة في تشكيِؿ الجمِؿ والتراكيِب موازنًة تمتزـُ بخصوصياِت الواقِع البيئية 
والمجتمعيَّة وُتضيء لم ارئ الممرَّات المؤديَة إلى المست بِؿ لكي يحسَّ بحموِؿ الحياِة 

.  الجديدِة في فضاٍء غير محدَّدٍ 
َتحتضُف الخطبُة جماًل تطايرْت أمثاً ؛ إذ ُتييمُف بنيُة الَمَثؿ والوصيِة عمى البناِء - 

الجمميِّ لمخطبِة ىيمنًة َتستوعبيا الذاكرُة حفظًا وتردادًا يترجـُ المشاَعر المتوترَة التي 
َف وجودًا مست الً  : مثؿ. كانت تجيُش في نفسيَّة الخطيِب قبؿ أف تنفصَؿ عنو، وتكوِّ

.  (1)((المنيَُّة و  الدَّنيَّةُ ))
- بثَّ السجُع المتواِزُف في الخطبِة وحدًة إي اعيًة ذات تناغـٍ ولحٍف عسكريٍّ - 

، ينساُب بيف الجوارِح ِبَطَرَقاٍت تحفيزيٍة تحتضُف الرؤيَة ا نفعاليَة، وتخمُؽ  قتاليٍّ
تالحمًا عضويًّا في معماِر الخطبِة وىندَستيا المغويِة التي ُتستخدـُ فييا الكمماُت 

ُيو الد لُة بالمواَزنِة بيف جدليِة - التي تشعُّه تأثيراٍت نفسيةً  فكريًة في سياٍؽ توجِّ
. الموِت ورؤيويَّة الحياةِ 

                                                 

محمد محيي الديف عبد الحميد، دار : ، تح يؽ(ىػ518ت )لمميداني : مجمع األمثاؿ (2)
.  2/303ـ، 1955-ىػ1374لبناف، -المعرفة، بيروت
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يصمُح . إفَّ الزمَف في الخطبِة مطمٌؽ وكونيٌّي   ينتمي إلى زمٍف ما أو عصٍر ما- 
، وخروٌج عف الزمِف المألوِؼ . لكؿِّ األزمنِة عبَر األزمنةِ  إنو َخْرٌؽ لمزمِف الت ميديِّ

يسيُر في الدروِب . ي فُز عبر الفجواتِ . ُيدغدُغ مكامَف الذاكرِة، ويداعُب الوجودَ 
، وزمف ال راءِة؛ . والطُّهرقات إنو زمٌف نفسيٌّي يستمدُّه مشروعيََّتو ووجوَده مف زمف الَ صِّ

، وصوٍت  بعد أف َغيََّب السَّرُد زمَف الحدِث الواقعيِّ بنداٍء جماعيٍّ في مشيٍد دراميٍّ
ىاٍب شعريٍّ تجاوَز بو الخطيُب  مَت، وا  ي فُز عبَر التاريِخ يعزُؼ لحنًا   يعرُؼ الصَّ

ـَ طمي ٍة، وىجَر كائناٍت ىشًَّة إلى كائناٍت متماسكٍة ثرٍَّة في  ـَ مكبَّمًة إلى عواِل عوال
.  فضاٍء د ليٍّ ينفمُت مف إساِر الدنيَِّة إلى فمواِت الحريةِ 

ح َّ ت الخطبُة تفاعاًل بيف الخطيِب والجماعة في التعبيِر عف فكرٍة مشتركٍة - 
. وح َّ ت وحدَة الوجداِف الجماعيِّ بوحدِة المعاناِة والشعورِ . تتجسَُّد في ال تاؿِ 

لت الفكرَة إلى حدٍث َيستبطُف  ؛ فحوَّ وجمعْت بيف الوجداِف الفرديِّ واإلنسانيِّ
رِة في الذاِت  الالشعوَر ، ويحيمُو إلى رمٍز جماعيٍّ بسمسمٍة مف التداعياِت المتفجِّ

ُؿ تأريخًا يتصوَُّر المجتمَع مجموعًة مف اأَلَنَواِت ترتبُط فييا . والواقع معاً  وُتسجِّ
، ويعارُض العشوائيَة بوحدِة  الذات باآلخريف في موقٍؼ ُيَعبُِّر عف الممكِف والدائـِ

ألفَّ عالقَة وعي الخطيِب بالوعي الجماعيِّ أكبُر مف عالقتِو .الكمماِت واألشياءِ 
. تمكََّف مف موَضَعِة ذاتِو في الجماعِة والعالـِ  بذاِتِو؛ ألنَّو

إّف قارئ الخطبِة   يصاِدُؼ صعوباٍت تجعُؿ الفيـَ مغم ًا وعصيًّا؛ ألفَّ 
َؿ الخطبَة إلى أمداٍء تتسُع لمحياِة بوجٍو  الفكرَة واضحٌة في ذىِف الخطيِب الذي حوَّ

مضادٍّ لألفِؽ المْ َفِؿ ولمسكونيِة المْفِزَعة؛ فأصبحت الخطبُة ُأف ًا يحتوي آفاقًا تكشُفيا 
المغُة التي تسمُح بالم ارباِت التأويمّية، وتمتمُؾ صفاِت ثباٍت معنويًَّة في سياٍؽ 

ـُ الخطبُة قياَدىا ل اِرئيا بيْسٍر؛ . م صوٍد َينضوي في فضائِو الوعي والحركةُ  إذ ُتْسم
ة ال راءِة التي ت وـُ عمى التضادِّ والت ابِؿ الذي َيستدعي العالقَة ذَّ حتى يعيَش معيا ؿ

إنيا فعُؿ كائٍف حيٍّ عف مخموقاٍت . التراُبطيَة بيف الجمِؿ مف غيِر حيرٍة أو تنافرٍ 
حيٍَّة تيزُّه المتم ي، وتوقُظُو مف غفوتِو أو غفمتِو في مداراٍت تحتوي قيمًة مضمونيًة 
مرتَّبًة ليا أقبيٌة ت وـُ بوظيفتيا اإلثارّية بتداُخٍؿ عضويٍّ يتغمغُؿ، ويرِتسـُ في أمداِد 

 .نفوِسَنا
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وتجنيُس الخطبِة ضمَف ُأطٍر نثريٍة ت ميديٍة ينطوي عمى قسريٍة في ال يمِة 
ا متألِّ ا إبداَعو عبر الزمِف بعد  والد لِة، وُسمطويٍة في الرؤيِة والمنيِج؛ تسمُب نصًّ

أف أقامت الخطبُة مؤالفًة مشروعًة بيف الشِّعريِّ والنثريِّ بإنشاٍء يتجاوُز الزمنيَّ عبر 
، وصياغٍة عبرْت مف اؿ ، ومف الالشعوِر إلى الشُّهعوِر، نثريِّ الكونيِّ  إلى الشِّعريِّ

د، ومف التداعياِت ال م ِة إلى اإلرادِة المتماسكِة، ومف الحيرِة  ومف الشَّتاِت إلى التوحُّه
إنيا شعريُة الوعي، ووعٌي شعريٌّي في موقٍؼ   يحكُمُو الوعي؛ بؿ . إلى الي يف

تحكَّـ فيو السيُؼ منتِصبًا بيف الياماِت والصدوِر، وفي زمٍف تغيُب فيو الصياغُة 
المتينُة والبناُء المتوازُف، وفي آناٍت يكثُر فييا الْيدـُ والتخريُب والفناُء، وفي لحظٍة 
مف لحظات المشاَفيِة والمكاَشفِة تس ُط فييا الذكرياُت، وتغيُب التداعياُت، ويب ى 

.  الحاضُر ىو الواقُع، والواقُع ىو الحدُث، والوجوُد ىو الفعُؿ المنتَظرُ 
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Abstract 
 The speech mixes prose and poetry in a piece of 

language which removes the boundaries among the literary 
genres, for should not think that the study tries to compare the 
poetics of speech with the poetics of  Al_A`sha, Al_Nabigha, 
Al_Mutanaby, Safi ud_Din Al_Hilly and Mohmmad Mahdi 
Al_jawahiry, it tries to combine prose and poetry by means of 
the variance, and similarity rather than by contrast and 
difference. The presence of one genre does not exclude  the 
other. The poetic aspect endows the speech with the 
characteristics of being brief, condensed and metaphor and 
avoids redundancy and verbosity. The study therefore, is an 
applied interest in poetry using prosaic tools through using 
poetry within prosaic contexts. 

The theory of literary genres draws a distinction among 
the genres by judging each  genre according to the standards 
and criteria each one has and the stylistic features using strict 
parameters. However, poetry within prose performs an 
epistemological function with an aesthetic aspect linked to the 
change in the angle of vision.  
The study removes the boundaries among the literary genres to 
the extent of violating the cognitive legacy which states that 
there  are strict borderlines among the genres. It similarly 
rejects any merging among the genres which have a lot in 
common. For any connection between prose and poetry  is not 
dictated by form, rather the mixture is what endows them with 
knowledge and the mobility of awareness. Rhyme is no longer 
considered a separating trench between poetry and prose 
because the definition of poetry changes and renews with time 
and ideology. 
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