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امللخص: 
حياول البحث تقديم قراءة جادة ملالحم الشعر العريب املسيحي الذي استلهم من 
شخصية الرسول حممد s الكثري من العرب، واالستنتاجات، فأخذ الشعراء املسيح 
ينسجون من وحي شخصية الرسول صوًرا فنية بقدراتٍ إبداعيةٍ لتوجيه املتلقني، 
وُتعد مالحم الشعر العريب مادًة شعريًة ثرًة ومهمًة مل يسلط عليها الضوء، ومل تقّدم 

عنها دراسات أدبية تربز مكامن اإلبداع املتجسد يف اللغة، والداللة، والصورة.
نحاول يف البحث قراءة هذه املالحم عىل وفق ما جاءت به معطيات النظرية التداولية 
لبيان قدرة الشعراء عىل االستلهام الفكري، والفني من شخصية الرسول الكريم حممد 
بأخالق  االلتزاِم عىل  وتوجيهه  حلثِه  املتلقي  اىل  موجه  شعري  خطابٍ  وتأسيس   ،s
التحقيق  تسهم يف  ثّرة  إنسانية  معطيات  فيها من  ملا  بناء شخصيته  الرسول ومعطيات 

األمثل لبناء الشخصية النامية والفّعالة يف خدمة اإلنسانية وتطورها  .
الشعر  مالحم  قراءة  عىل  إرصارنا  من  زادت  جمتمعة  واملعطيات  املفاهيم  هذه 
املسيحي، حماولني البحث عن مدى قدرهتا عىل حتقيق عملية التواصل بني األوساط 
املتلقية، وارتأينا حتليلها بطريقة مغايرة عرب التعمق يف دالالهتا، ومقاصدها، وحقيقة 
بنية  عىل  الرتكيز  خالل  من  التواصلية  وأهدافها  فيها،  اللغة  تؤدهيا  التي  الوظائف 
اللغة  عرب  إال  يتجّسد  ال  خطابًا  بوصفها  تؤدهيا  التي  األساسية  والوظائف  اللغة، 

كوهنا العصب يف إحداث التواصل بني املبدع واملتلقي. 
 الكلامت االفتتاحية: املالحم، التداولية، االسرتاتيجيات، القصد 
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Abstract
The research a�empts to present a serious reading of the epics 

of Arab Chris�an poetry,which was inspired by the personality of 
the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him),so 
the poets of Christ took the inspira�on of the character of the 
Messenger as ar�s�c images with crea�ve abili�es to guide the 
interlocutors. Such a task is not highlighted,and literary studies 
do not dwell on it to expose the poten�als of crea�vity of the 
language,its significance,and its image.
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املقدمة: 
الطيبني  بيته  أهل  وعىل  األمني  النبي  عىل   والسالم  والصالة  وحده،  هللا  احلمد 

الطاهرين، وبعد
ظلت امللحمة عىل مرِّ الزمان حمافظة عىل تألقها، وسحرها، باسطة سلطتها عىل 
متنوع الرؤى، متعدد التأثري، تتجاوز  نفوِس املتلقني وعقوهلم؛ ألهنا حتمل تراثًا فنيًا
ألفق  يستجيب  ما  املتلقي  فيه  جيُد   ، رحبٍ انساين  فضاءٍ  يف  لتحلق  مبدعها  ذات 
الطامح  للتأمل، والتدبر، والتساؤل  انتظاره، وحيرك مشاعره، مغريًا عقله، وفكره 

اىل بلوغ دالالهتا ومقاصد مبدعها.
القديمة، واحلديثة،  الشعرية من املالحم  النامذج  تتبعنا  إذا  إدراك ذلك  ويمكن 
فنهم.  لبناء  وسائط  واملوسيقى(  والصورة  )الداللة  من  يتخذون  الشعراَء  أن  نجد 

يتوسلون هبا ليصوغوا جتارهبم، ويكشفوا عن رؤاهم، وحياولون التأثري واإلقناع.
تقديم  يف  أمال   للدراسة،  موضوعا  العريب  الشعر  مالحم اختيارنا  جاء  هنا  من 
دراسة واعية هلذا النموذج املتنوع الثّر من النصوص، أما املتن الذي اخرتته للدراسة 
يف الشقِّ التطبيقي فتمّثل بمالحم الشعر املسيحي ألربعة شعراء هم بولس سالمة، 
وجورج شكور، وعبد املسيح أنطاكي، ريمون قسيس  لسببني رئيسني: األول ألن 
املالحم  مادة شعرية ثّرة مهمة مل يسّلط عليها الضوء، ومل تقّدم عنها دراسات أدبية 
رؤية  كشف  والثاين  والصورة،  والداللة،  اللغة،  يف  املتجسد  اإلبداع  مكامن  تربز 
الشعراء املسيح جتاه شخصية الرسول حممد sوأهل البيت، وتأثرهم ببالغة النبي 
s وأهل بيته وأخالقهم، وما مثلته شخصية الرسول حممد sمن مفرقٍ مهمٍ يف بناء 
الشخصية االنسانية فهي قدوة ُتتَّبع يف البناء والتطور املعريف يف احلياِة اإلنسانيِة عامًة.
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انطلقنا  فيه دراسة شاملة وكافية، وقد  املوضوع ال توجد  أن هذا  تقديري  ويف 
آليات  من  متخذين  مفرداته،  وحتديد  مدلوله،  وضبط  العنوان،  مفردات  من  فيه 
التي  الوظائف  للتعمق يف دالالهتا، ومقاصدها، وحقيقة  التداولية منطلقًا  النظرية 
تؤدهيا اللغة فيها، وأهدافها التواصلية من خالل الرتكيز عىل بنية اللغة، والوظائف 
يف  العصب  كوهنا  اللغة  عرب  إال  يتجسد  ال  خطابًا  باعتباره  تؤدهيا  التي  األساسية 

إحداث التواصل بني املبدع واملتلقي. 
لذلك قسمت الدراسة عىل عدِة حماور: املحور األول تناولنا فيه مصطلح امللحمة 
وتتبعه يف الدراسات اللغوية، والنقدية حتى خترج بتعريفٍ شاملٍ يكون قادرًا عىل 
استيعاب كل املفاهيم، واستثامرها إلعطاء مصطلح امللحمة التعريف الدقيق الذي 
منطلقا  التداولية  عن  باحلديث  خصصناه  الثاين   واملحور  ومكوناته،  طبيعته  حيدد 
يف  اإلبداع  مكامَن  جليًا  نربز  لكي  التطبيقية  الدراسة  الثالث  واملحور  للقراءة، 
مالحم الشعر التي اختذت من شخصية الرسول الكريمs منطلقًا، ووظفتها بقوةٍ 
للتأثري واإلقناع، وذلك اعتامدًا عىل آليةٍ مهمةٍ يف التداولية هي)اسرتاتيجية القصد 
ومستوياهتا اللغوية واالفعال الكالمية(، مع خامتة وثبت املصادر واملراجع، لذلك 
أثمَر البحث من خالل تتبع خيوط الفكرة، وهي تنمو وتتطور، وتتزايد املتعة مع كل 
حتليل لنصٍ شعري زاخرٍ باحلِب والعرفاِن والتقدير لشخصية الرسولs وخلقه 

وقدرته عىل تغرّي جمرى احلياة اإلنسانية.  
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املحور األول: 
ا:  املالحم لغة واصطالحً

وامللحمة  بعض،  يف  بعضهم  وتداخلهم  الناس،  تالحم  تعني  اللغة  يف  امللحمة 
الوقعة العظيمة القتل، وهي موضع القتال، وأحلَْمت القوم حتى صاروا حلاًم، وُأحِلَم 
الرجل إحلامًا واسُتلِحم إذا نشب يف احلرب فلم جيد َخملًصا، واجلمع املالحم مأخوذ 
دى وقيل هي اللحم لكثرة  من اشتباك الناس واختالطهم فيها كاشتباك الثوب بالسَّ

حلوم القتىل فيها، وامللحمة احلرُب ذات القتل الشديد، والوقعة العظيمة يف الفتنة.1
أما امللحمة يف االصطالح األديب فتعني نوعًا خاصًا من الشعر القصص البطويل  
الذي مل تعرف العربية شبيهًا له، من حيث البناء القصص املكتمل، ومن حيث احلجم 
العددي لألبيات الشعرية التي تبلغ اآلالف، ومن حيث الشخصيات التي تسمو فوق 
بام هو من سامت األبطال االسطوريني،  للناس األسوياء، وتتصف  العادي  املستوى 
حيث  ومن  البدائية   الوثنية  املعتقدات  ويف  اآلهلة،  أنصاف  أو  اآلهلة،  سامت  ومن 
األبطال  خيوض  التي  احلربية  والوقائع  تتخللها،  التي  اخلارقة  واألحداث  الوقائع، 
امللحميون غامرها، واملأثر اخلارقة التي حيققوهنا، إذ تدخل يف صميِم الرصاع الوطني و 

2  . القومي دفاعًا عن حقٍّ مغتصب يف سبيل أن حتيا األمة التي يمثلوهنا بحريةٍ وكرامةٍ
االوىل:  يف  شعبية،  وملحمة  أدبية،  ملحمة  قسمني:  إىل  امللحمة  النقاد  قّسم  وقد 
القصة  الشعر، ويذكر  لربه  يبتهل  الشاعر يف مستهل قصيدته عن موضوعها، ثم  يعلن 
وأسامء  الطويلة،  التشبيهات  مستخدمًا  البرِش،  شؤون  يف  اآلهلة  وتتدخل  وأحداثها، 
االبطال، واألشياء املهمة حلياة األبطال كاألسلحة والسفن، والثانية: يتضح فيها النقل 
، أو قرحيةٍ واحدةٍ.3 ا مل تُك نتاَج زمنٍ واحدٍ مشافهة، وتكرار الرسد األمر الذي يدُل عىل أهنَّ
)األلياذة(للشاعر  ملحمة  التاريخ  عرفها  التي  الشعرية  املالحم  ابرز  ومن 
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االغريقي هومريوس، وهي قصة شعرية طويلة تدور أحداثها حول معارك طاحنة 
وحروب عظيمة، وأساطري، وأمور خارقة تنشب بني شعبني متصارعني دفاعًا عن 
ُمثل ومبادئ إنسانية، ويربز من كل جانبٍ مجاعة من القادة، واألبطال االسطوريني 
صياغة  يف  هومريوس  أبدع  وقد  اخلارقة،  ووقائعها  حوادثها،  يف  اآلهلة  وتدخل 
املنتظم  والتوايل  املتناسق  القصص  التسلسل  حيث  من  رائعًة  فنيًة  صياغًة  ملحمته 

لألحداث، والتعبري املؤثر عن أغراضه ومراميه.4    
وعىل الرغم من أن للشعر العريب قبل االسالم مكانًة وحظوًة وتأثرًيا بالغ االمهية 
إال إنهُّ مل يُك للفن امللحمي  انتشار ملحوظ، ومل نجد سوى قصائد، ومقطوعات 
معدودة ذات نفس ملحمي ال يمكن عّدها من املالحم املعروفة، وقد علل الباحثون 
عرص  قبل  الشعر  من  الكثري  ضياع  منها:  أمورٍ  عدِة  اىل  القلة  أسباب  وعزوا  األمر 
التدوين، ومنها خيال اجلاهيل الذي مل يتسع للمالحم والقصص الطويلة النحساره 
يف بادية متشاهبة الصور، حمدودة املناظر، ومنهم من فّرس األمر بقلِة خطر الدين يف 
قلوهبم، وقرص نظرهم عام بعد الطبيعة، فلم يلتفتوا اىل أبعد من ذاهتم، وال اىل عاملٍ 
غري العامل املنظور؛ لذلك مل تتولد عندهم األساطري اخلصبة، ومل تُك ألصنامهم من 
الفن واجلامل ما يبعث الوحي يف النفوس شأن آهلة الرومان واليونان، وأن جمتمعهم 
الضطراب  اخليال  آفاق  وفسح  األفكار  وربط  الطويل،  التأمل  عىل  يساعدهم  مل 

، فجاء َنَفُسهم قصريًا كإقامتهم 5 . حياهتم برحيلٍ مستمرٍ
وإذا انتقلنا اىل العرص االسالمي فإننا نلمس ذلك النفس الشعري امللحمي يف 
القصائد الشعرية إبان الغزوات والفتوحات االسالمية، وقد اشتهرت سبع قصائد 
وُعبيد  األخطل،  وجرير،  الفرزدق،  صنع  من  وهي  بامللحامت،  ُعرفت  طويلة  
طرق  الشعراء  حماوالت  واستمرت  والطرماح،  والكميت،  الرمة،  وذي  الراعي، 
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الشعر امللحمي حتى مستهل القرن العرشين، إذ ظهرت امللحمة الفتة للنظر وبثوبٍ 
، وبمواضيع متنوعة قلام تطرق إليها الشعراء يف العصور السابقة، وردَّ األدباء  جديدٍ

هذه الظاهرة اىل يقظة العرب والتفاهتم اىل أجماد اسالفهم 6 .
بلغت  التي  اإلسالم(  وعظامء  العرب  )دولة  شوقي  أمحد  الشاعر  ملحمة  وُتعد 
s 1726 بيًتا من املالحم الشعرية الرائعة ابتدأها من والدة الرسول العريب االكرم

نفيه، ونظم الشاعر عامر حممد بحريي ملحمته  أيام  الفاطمية وكتبها  الدولة  اىل آخر 
مولده  من   s الكريم  النبي  حياة  فيها  تناول  م   1954 عام  نرشت   ) االنبياء  أمري   (
الرشيف اىل وفاته، وتقع يف ألف ومئتني بيت وكانت عىل بحر الوافر، والتزم يف كل 
عرشة أبيات رويا واحًدا. وكانت له ملحمة أخرى صّور فيها األحداث السياسية التي 
مرت هبا مرص وتقع يف ألفني وأربعمئة بيت عىل البحر الكامل وتعددت فيها القافية. 

وهناك مطوالت ومالحم كثرية منها قصيدة الرصايف يف نكبة بغداد، وقصيدة 
سامي البارودي يف مدح الرسول االعظم s وكذلك قصيدة عبد الرزاق اهلاشمي 
صّور فيها بطوالت وشجاعة الثوار يف ثورة العرشين املباركة، وللشاعر أيوب عباس 
ملحمة تناولت أحداث قيام اجلمهورية العراقية وسقوط امللكية، وملحمة ) احلرب 
املقدسة ( للشاعر حممود حممد صادق صّور فيها حرب  فلسطني وغريها، وللشيخ  
عبد املنعم الفرطويس )ملحمة أهل البيت ( وهي موسوعة ضخمة ودائرة معارف 
العقائدية،  باملضامني  الغنية  االسالمية  املعارف  من  ألوانًا  دفتيها  بني  تضم  كربى 
والتارخيية، والفلسفية، والرتبوية  وجتلت عبقرية الشيخ الفرطويس يف قدرته الفائقة 
مجيلٍ  شعري  قالبٍ  يف  وصبها  املختلفة  املوضوعات  عرشات  وتنسيق  مجع،  عىل 

وأسلوبٍ أديب رائع يمكن القارئ من استيعاهبا بسهولة  7  .
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مالحم الشعر املسيحي: 
 ،bالبيت الكريمsوأهل  الرسول  يف  شعرًا  يكتب  حني  املسيحي  الشاعر 
ك اجلدل يف كثري من خطوطها العامة  يتحّدث عن بعض املفردات التارخيية التي ُحترِّ
والتفصيلية، ليكون له رأيٌ فيها عىل أساسٍ تارخييٍّ فكري أن يفعل ذلك كلَّه يف حركة 
الثقافة يف الوجدان، ويف انطالقة الوجدان يف الشعر، قد يكون شيئًا ال يتقّبله بعض 
التاريخ اإلسالمي خصوصّيًة للمسلمني، والتاريخ  اعتادوا أن يكون  الذين  الناس 
املسيحي خصوصّيًة للمسيحيني، فليس ألّي مسيحيٍّ أن يعالج شأنًا إسالميًا يف قضايا 
الفكر ووقائع التاريخ، وليس ألّي مسلم أن يامرس ذلك أيضًا يف الشأن املسيحي، 
ولكنَّ املسيحيَّ قد يعيش اإلسالم حضارًة، وروحًا، وحركًة وإنسانّية، إذا مل َيِعشه يف 
حالة انتامء، وقد يعيش املسلم املسيحية يف عنارصها القيمية األصيلة رسالًة يؤمن هبا 
ويلتزمها وخيشع هلا يف شخصية السّيد املسيح، الرسول اإلنسان الذي هو ُروح اهللا 

وكلمته التي ألقاها إىل مريم، السيدة الطاهرة التي اصطفاها اهللا عىل نساء العاملني.
متلك  التي  اإلسالمية  القضايا  يبحث  أن  يف  احلقَّ  للمسيحي  أّن  نتصّور  إننا 
اإلنسانّية  إرث  املعرفة  ألنَّ  الفكرية؛  حركتها  يف  الفكر  ليتجىّل  املعرفية،  عنارصها 
املثقفة يف ساحة احلوار وحركّية الرصاع 8، فيعطي رأيًا هنا  يف كّل عطاءات احلياة 
وموقفًا هناك ممّا يمكن لآلخرين أن يناقشوه فيه من دون عقدة، وللمسلم احلّق يف 
أن يبحث القضايا املسيحية ليحدد اجّتاه الرأي فيه، ممّا قد يتحرك الرأي اآلخر نحوه 

يف عملية مناقشةٍ وحوار.يقول الشاعر بولس سالمة: 
وُربَّ معرتضٍ قال: ما بال هذا املسيحي يتصدى مللحمة إسالمية بحتة ؟ أَجل، 
إنني مسيحي، ولكّن التاريخ مشاع للعاملني.أجل إيّن مسيحيٌّ ينظر من أفق رحب 
فضَل  ال   ( أْن  ويرى   ،) اهللا  عيال  كلَّهم  اخلَلق   ( يرى  مسيحي  ضّيقة،  ُكّوةٍ  من  ال 
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لعريبٍّ عىل أعجميٍّ إالّ بالتقوى (.مسيحيٌّ ينحني أمام عظمة رجلٍ هيتف باسمه مئاُت 
s(، رجلٍ ليس يف مواليد حواء أعظُم منه  املاليني من الناس )أي النبّي املصطفى 
شأنًا، وأبعد أَثرًا، وأخلد ِذكرًا، رجلٍ أطّل من غياهب اجلاهلية فأطلت معه دنيا أظلَّها 
إله إالَّ اهللا! اهللا أكرب! قد يقول قائل: وِملَ  بلواءٍ جميد، ُكتب عليه بأحرف من نور: ال 
آثرَت علّيًا g من دون سواه من أصحاب حمّمدٍ s هبذه امللحمة ؟ وال أجيب عىل 
هذا السؤال إالّ بكلامت، فامللحمة كّلها جواب عليه، وسرتى يف سياقها بعض عظمة 
 ،) gالذي يذكره املسلمون فيقولون: ) رَيض اهللا عنه، وكّرم اهللا وجَهه، و الرجل 
ويذكره النصارى يف جمالسهم فيتمّثلون بِحَكمه وخيشعون لتقواه، ويتمّثل به الزّهاد 
يف الصوامع فيزدادون زهدًا وُقنوتًا، وينظر إليه املفّكر فيستيضء هبذا القطب الوّضاء، 
ويتطلع إليه الكاتب األملعّي فيأتّم ببيانه، ويعتمده الفقيه املدرك فيسرتشد بأحكامه 9. 
واألدباء  الشعراء  من  السامقة  قاماته  من  كبرية  بقائمة  العريب  األدب  ويطالعنا 
املسيحيني الذين استلهموا من  شخصية الرسول حممد s  الروح اإلنسانية الكبرية 
فكتب الشاعر اللبناين بولس سالمة ملحمة )الغدير( التي تبلغ أكثر من ثالثة آالف 
املسيح  بيتًا، وكتب عبد  تبلغ )220(  التي  بيت، كام كتب ملحمة )عيل واحلسني( 
بيتًا، وكتب ريمون قسيس ملحمة  تبلغ )5595(  التي  العلوية(  )امللحمة  انطاكي 
)احلسني( التي تبلغ أكثر من مائة بيت، وكتب جورج شكور وهو شاعر مسيحي 
ريمون  وكتب   )احلسني(،  اسمها  ملحمة  وله  جبيل   قضاء  شيخان  قرية  يف  ولد 
الرشقية ومارس  الكلية  بلبنان درس يف  قسيس وهو شاعر مسيحي ولد يف زحلة 
التي  الوطنية، وتعد ملحمته )احلسني(  الرتبية  دائرة  التدريس والعمل اإلداري يف 
فيها  تفجرت  شاعر  روح  إرشاقة  واحدة  وقافية  واحد  وزن  عىل  بيتًا   )115( تبلغ 

املشاعر معّبقة بدماء كربالء.
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املحور الثاين: 
التداولية منطلقا للقراءة: 

كانت لبالغة شعراء املالحم املسيح الدور األكرب يف استثامر قواميس اللغة التي 
تولدت منها لغة مالمحهم الشعرية، والتي تراوحت بني السهولة والبساطة أحيانًا 
أنتجت  الذي  الظروف، والسياق  القوة واالحياء أحيانًا آخر، وذلك بحسب  وبني 
التأثري، واالقناع، واهلدف يف نجاح عملية  فيه ومنه، فاللغة كانت وسيلًة فعالًة يف 
حيمل  شعري  خطابٍ  ونسج  الغدير،  لواقعة  الشعراء  استثامر  خالل  من  التواصل 

قابلية التوجيه والتأثري.        
وكانت هناك عدة تساؤالت طرحت نفسها يف أثناء قراءتنا فيها: 

كيف أسهمت اللغة والداللة يف حتقيق فعل التواصل؟ - 
ما عالقة الوظائف اللغوية واالستعامل؟ - 
الكفاءات اللغوية التي استند إليها الشعراء يف حتقيق مقاصدهم. - 
ما مدى تفاعل املتلقي مع هذه املقاصد؟ - 
هل للسياق دور يف حتقيق فعل التواصل؟ - 
ما الوسائل واألدوات اإلجرائية التي توخاها الشعراء يف حتقيق هدف االقناع - 

والتأثري؟
القراءة  منهج  لتوضيح  منطلق  من  البد  كان  التساؤالت  هذه  عن  لإلجابة 

التداويل. 
بذلك  وهي  اللسانية،  التواصلية  العملية  ألقطاب  بارزة  أمهية  التداولية  تعطي 
املتكلم( كونه  النقدية يف بحثها عن )مقاصد  املناهج  اغلب  اجتاه  املسار يف  تعكس 
عنرصًا فعاالً يف عملية التواصل، وأعطت للظروف السياقية أمهية كبرية كوهنا تعمل 
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بشكلٍ مبارشٍ يف تأدية مقاصد املتكلم، ووضحت دور املتلقي يف استغالل الظروف 
السياقية للوصول إىل تلك املقاصد.

التداولية تيار نشأ بامتزاج، وتقاطع جمموعة كبرية من االفكار، والنظريات تتفق 
يف الطابع االستعاميل للغة، تعددت تعريفاهتا بحسب الفائدة التي تقدمها، فهي هتتم 
بمقاصِد املتكلِم، والبحث يف أغواِر معاين الكالم، وحماولة اكتشاف األغراض التي 

يريدها املرسل من رسالته.
وبحسب التنوع يف الفائدة تنوع ترمجة مصطلحها إىل العربية فسميت بالتبادلية، 
كيفية  يف  يبحث  اللغِة  فروِع  من  فرعًا  لتكون  والذرائعية  والنفعية،  واالتصالية، 

اكتشاف السامع مقاصد املتكلم أو دراسة معنى املتكلم  10. 
وكيفية  املجتمع  يف  واملقامات  الظروف،  مع  اللغة  تفاعل  بأثر  الدارسون  اهتم 
استعامل آليات اللغة يف النظام االجتامعي، وتعنى التداولية باالستعامل العادي للغة 
من خالل العنارص الثالثة )املتكلمون- السياق- االستعامالت العادية للكالم(، إذ 
هتتم باملتكلم، والسامع مشاركًا يف فعل الكالم واحلدث التواصيل، وهتتم بظروف 
الكالم ومقام احلال، وكل ماله صلة بالكالم من عوامل خارجية، أو تناسب حال 
للمتكلمني  اللغوية  بالسياقات  وهتتم  الكالمي،  للحدث  تنافر  أو  االحوال،  من 
مقاصد  ذلك  كل  من  لتستنتج  اخلطابية  الكيفية  يف  فتبحث  اللغوي  الواقع  حسب 

اخلطاب، فهي تعنى بدراسة اللغة يف االستعامل 11. 
تعطي التداولية للسياق دورًا بارزًا يف العملية التواصلية، والسياق هو جمموعة 
رشوط انتاج القول، وهذه الرشوط خارجية عن القول نفسه، فالقول وليد مقصد 
املتكلم، ومستمعيه وحيصل كل ذلك يف وسطٍ  يستمد وجوده من شخصية  معني 
معني )مكان(، ويف حلظة معينة )زمان(، ويصب اهتاممها بدراسة العالقة بني اللغة  
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املتكلم،  ومقاصد  والزمانية،  املكانية  والظروف  والسامع،  واملتكلم،  والسياق، 
ودراسة  هبم،  املحيطة  والظروف  السامعني،  إىل  الكالم  وصول  وكيفية  وظروفه، 
العوامل التي تؤثر يف اختيار املتكلم للغة وتأثري هذا االختيار عىل املتلقي، التداولية 
تبحث يف احلقيقة الفعلية يف أثناء تناول الظواهر اللغوية وحتليلها يف واقعها احلقيقي 

الذي انبثقت منه، واالبعاد التي تأخذها عند املتلقي يف الزمان واملكان 12.  
وهي بذلك ال ُتعد علاًم لغويًا حمضًا بل هي نظرية ألهنا تستنُد إىل حقولٍ معرفيةٍ 
، علمٌ جديدٌ للتواصل َيدُرس الظواهر اللغوية يف جمال االستعامل متكًئا عىل  خمتلفةٍ
اللغوية،  املتداخلة كالبنية  الظواهر يف مستوياهتا  مشاريعٍ معرفيةٍ متعددةٍ يف دراسة 
يف  املتحكمة  الذهنية  والعمليات  التداولية،  واالستدالالت  التخاطب،  وقواعد 
هي  لذلك  االستعامل  بظروف  اللغوية  البنية  وعالقة  اللغويني،  والفهم  االنتاج، 
تستند إىل الفلسفة التحليلية ممثلة بفلسفة اللغة العادية، وعلم النفس املعريف ممثاًل يف 

نظرية املالءمة عىل اخلصوص، وعلم التواصل واللسانيات 13. 
ونتيجة هذا التعالق أضحى للتداولية مهام متيزها، منها: 

 دراسة اللغة عند استعامهلا يف الطبقات املقامية املختلفة أي كوهنا )كالمًا حمددًا( 1.
صادرًا من )متكلمٍ حمددٍ( موجها إىل )خماطبٍ حمددٍ( بـ )لفظٍ حمددٍ( يف )مقامٍ تواصيل 

حمددٍ( لتحقيق )غرضٍ تواصيل حمددٍ(.
 رشح كيفية جريان العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات.2.
احلريف 3. التواصِل  عىل  احلريف  وغري  املبارِش  غري  التواصل  أفضلية  اسباب  بيان   

املبارِش.
.4 .14  رشح أسباب فشل املعاجلة اللسانية البنيوية الرصف يف معاجلة امللفوظات

هتتم التداولية باالستخدام اللغوي وآثره يف بناء النص الشعري؛ لذلك ارتسمت 
االسئلة،  من  جمموعة  والدة  إىل  أفضت  السابقة  االفرتاضات  من  مجلة  الذهن  يف 



٧٢

 الرسول حممد s يف مالحم الشعر املسيحي قراءة تداولية

آلياته االجرائية عىل نصوص  حاولنا اإلجابة عنها من خالل قراءة املنهج وتطبيق 
الذين استثمروا معطيات  املسيح  الشعراء  امللحمي ملجموعة من  الشعر  خمتارة من 
شخصية الرسول حممد s يف بناء نصٍ شعري ملحمي له قابلية التوجيه والتأثري، 
وفق  وحتليلها  وأعمق،  أبعد،  نتائج  اعطاء  حتاول  شمويل  بعد  ذاَت  القراءة  لتكون 
التي ملكها  اللغوية واإلبداعية  القدرة، والكفاءة  التداولية لنبني  النظرية  اجراءات 
عميقة  داللية  أبعاد  ذات  توصيلية  وسيلة  اللغة  استخدام  يف  وطريقتهم  الشعراء، 

الغور لكشف ستار احلجب عن مجلة من املقومات التي بنيت الدراسة عليها: 
 النص الشعري امللحمي حيتل جزءًا واسعًا من الفضاء التواصيل، يمتد فعله إىل 1.

فضاءات تواصلية.
واسعًا، 2. اعتامدًا  اللغة  يف  املجازي  اجلانب  عىل  يعتمد  امللحمي  الشعري  النص   

التداويل  املبارش وبذلك حيقق اجلانب  الكالمي غري  الفعل  بناء  يعتمد عىل  وبذلك 
منه.
 إذا كان إنجاز الفعل يف النص  امللحمي متعلًقا باألطراف املتخاطبة فام حدود 3.

هذه األطراف ؟
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املحور الثالث: 
 اسرتاتيجيات القصد يف املالحم ومستوياهتا اللغوية 

االسرتاتيجية جمموعة من عمليات املعاجلة املوجهة إىل هدف واجلارية عن وعي 
إلنتاج أهداف بعيدة املدى، وتقوم عىل سلسلة من عمليات اختبار واختاذ القرار، إذ 
توضع من خالهلا خطوات العمل ووسائل التنفيذ وصوالً إىل حتقيق األهداف عرب 
طرقٍ حمددةٍ تتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمةٍ من املهاِم أو هي جمموعة من عمليات 
تدابري مرسومة من أجل ضبط معلومات حمددةٍ،  أو  بلوِغ غاياتٍ معينةٍ  إىل  هتدف 
املنشود  الغرض  إىل  الوصول  هتدف  خطة  إهنا  القول  يمكن  وهبذا  هبا،  والتحكم 
الذهني،  املستوى  عىل  يتحقق  ختطيطي  األول:  بعدين  ذات  تكون  اخلطة  وهذه 
الفاعل  البعدين عىل  والثاين: مادي ممثل بتجسيد االسرتاتيجية، ويرتكز العمل يف 
ليضمن  اإلمكانات  وخيتار  خيطط  الذي  ومنفذها(  االسرتاتيجية  )خمطط  الرئيس 

  .15 الوصول إىل حتقيق األهداف
وأبرز اسرتاتيجيات القصد يف شعر املالحم هي: 

١-  االسرتاتيجية التضامنية 
حياول أن جيسد )املرسل درجة عالقته باملرسل إليه ونوعها، وأن يعرب عن مدى 
احرتامه هلا ورغبته يف املحافظة عليها أو تطويرها بإزالة معامل الفروق بينهام، وإمجاالً 

هي حماولة التقرب من املرسل إليه أو تقريبه ( 16
عرب استعامل اللغة لألغراض االجتامعية التي يود األفراد حتقيقها يف املجتمع، إذ 
تقوم اللغة بوظيفة تفاعلية تسهم إسهاًما كبرًيا يف إقامة تلك العالقات االجتامعية 
وتثبيتها، إن قدرًا كبريًا من املعامالت التي تقوم هبا الناس تنهض هبا اللغة بالدرجة 
األوىل بوصفها أداة اتصال وتعامل بني األفراد، سواء كان التعامل عرب املحادثات 
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وإن  والسرِي،  واألشعاِر  كاخلطِب  عالقاهتم  عن  للتعبري  يكتب  ما  أو  اليومية، 
استعامل النصوص املكتوبة  أكثر جتسيدًا لصياغة الوظيفة التعاملية للغة، وهذا ما 
يمثله الشعر بشكلٍ كبريٍ يف التعبرِي عن الدور التعاميل، والتفاعيل للغة معًا، يسعى 
وتقوية  واملجتمع،  والدين  بالتاريخ  تتصل  ووقائع  معلومات،  تبليغ  امُلخاطِب 
العالقة بينه، وبني امُلخاطب عرب إجياد وسائل لتدعيم العالقة مثل احلالة االجتامعية 
واخلصائص املشرتكة والدين، واشرتاك معيار العالقة بني طريف اخلطاب تسهم يف 
اختيار اسرتاتيجية مالئمة للتعبري عن املقاصد بام يف ذلك نوع العالقة باعتبارها من 
العنارص املؤثرة يف ذلك االختيار، وقد تكون هذه العالقة موجودة سلفًا وإن مل تكن 
موجودة يسعى منتج اخلطاب إىل إجيادها وقد تكون عالقة ُبعَد وصدَّ بحسب نوعية 

املخاطب؛ ألن نوعيته وحالته ومقامه تؤثر يف انتقاء طريقة إلنتاج اخلطاب 17. 
واملحبة   ، الودِّ عىل  القائمة  االجتامعية   العالقات  تلك  الشعراء   ترجم  وقد 
املبارشة  والعالقة  اخلطاب،  سياق  اقتضاه  ما  حسب  الكريم،  للرسول  واالحرتام 
باملخاطب مقدمني مرتكزات، ودعائم قوية لتثبيت هذه العالقة، ورفض شتى سبل 
انتهاك الدعائم التي جتلت يف افتخارهم بذلك احلب وتلك العالقة الروحية التي 
مجعتهم بالرسولs، معززين سبل احلفاظ عىل قوهتا وهيبتها، مستثمرين كفاءهتم 
اللغوية من ألفاظ وعبارات لغوية للداللة عىل عالقتهم، وتثبيت أوارصها ألحداث 
التفاعل بينهم وبني املرسل إليه وجتىل ذلك بوضوح يف أغلب املالحم التي تناولت 

شخصية الرسولs  واألحداث، والشخصيات، واملكان، والزمان، واحلوار.
اذ يقول بولس سالمة  من ملحمته عيد الغدير 18  

وتــــــوالت يف أرض فـــــــارس أرزاء             جســـــــــام فنـــــــــارها يف انطفـــــــاء
وارجتـــــاس االيـــــوان هز قلــــوب ال                فرس هـــــــز السنــــــــــــابل العجفاء
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حتفـــــــــة العـــــامل القديــــــم وجمـــــد              العني والفـــــــن والعـــــــىل والبنــــــاء
ان تــــــــداعى فشمس كرس كسوف            مــــــــــــؤذن بالنهــــــــــاية الســــوداء
واذا الفــــرس واملـــــــدائن رصعــــــى            يف جمـــــــــال السنــــــــابك احلمـــــراء
رحبت بالـــــوليد جــــــــــاء يتيــــــــامً             فهــــــــــو والفقـــــر تـــــوأم فــي رداء 
يـــــــا فقيـــــــــراً دونـــــه الشمس عزاً              سوف تعـــــــــلو منــــــــاكب اجلوزاء
خــــــلفك النســـر والسهــــى والثــريا             ســــائرات فــي الركــــــب سري االماء
فقـــــــر كف والنـــفس كنــــز خلـــود                هكــــــــذا كــان مــــــــولد االنبيـــــــاء
وقد استعان شعراؤنا بمجموعة من األدوات اللغوية لبناء اسرتاتيجيتهم منها: 

إليه  للمرسل  االول  استعامل االسم  وهو  اللقب(:  الكنية،  )االسم،  1-العلم: 
عند ندائه او التعبري عنه إذا كان املرسل أدنى رتبة من املرسل إليه رغبة يف التعاطف، 
الشاعر، واملخاطب ولو حصينا  نصوص  العاطفي بني  التضامن  إن هلا قوة يف  إذ 
من  الكثري  ذكر  نلمح  موضوعية  ثيمة  االعظم   الرسول  تناولت   التي  الشعراء 
األسامء، والكنيات، واأللقاب ليكون هلا األثر الكبري يف النفوس وليعطي للنصوص 

زمخًا شعوريًا، وتضامنًا حيقق التواصل والتأثري.
كام يف قول عبد املسيح انطاكي  19:    

ـــلقيها  ا التـــــي كــــان للتوديـــع مُ  واملصطفى أَسمـــع احلجاج خطبته ال            غرَّ
وضجت النـــاس يف تلك الربوع فد             اثـــــــــامها ولقـــد تـــــــابت اضاحيها
ثاوهيا   ع              ه ُ النـــــاس قد رجعت تبغـــي مَ مَ أَفـــــاض أَمحد مـن حج الــــوداعِ وَ
عرب  وقد   ،s حممد  الكريم  الرسول  )الشاعر(مدح  املرسل  من  املنجز  الفعل 
الشاعر بوصفه مرسال عن قصده الرصيح من خالل ذكر املخاطب الذي هو أعىل 
اىل حرص  )املصطفى(ويعود ذلك  بلقبه  بقوله)امحد(ومرة  كنية  مرة دون  رتبة  منه 
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أن  ويبدو   ،sالكريم الرسول  لشخص  واالحرتام  احلب،  أوارص  تقوية  الشاعر 
السياق النص للمقطوعة املدحية قد اتكأ عىل الترصيح إلبراز قصد املتكلم والنطق 

باللقب ليكون مظهًرا من مظاهر انسجامه.
اما جورج شكور قد رصح باالسم من بداية النص قائاًل 20

، وال إهبـــــام ، ورو لـــــــهُ            وكـــــــــــالمه صـــــــافٍ  فــــــرنا إليــــــــــه حممدٌ
، بالذي             يــــُوحـــــى إليـــــك، فإّنــــه إهلــــــــام   ، ياحممــــــــدُ عْ ت أن اصـْـــدَ رَ أمَ

فنر، وهب  مقـــــــــاطعاً  وممــــــانعاً                ليقـــــــــــول: إنَّ حممـــــــــداً هـــــــدامُ
أن ال إلــــه ســـــو اإللـــه، وإنني أنذا الرســول، تر، الرسـول يالم؟

نْــــذا يـــــؤازرين ؟أنـــا اإلســــــــالمُ   عـــويت، ورسالتي؟            مَ نــــــارصِ دَ ـــذا يُ نـْ مَ
 ويرصح بولس سالمة باالسم يف أكثر من نص قائاًل  21

 فنــــــــــام أمحــــــــد بظــــــل كـــــــريم            كانبالج الضـــــــحى وســـــري العبري 
 تكرار االسم الرصيح أصبح استعامله يف النص تداوليا دلياًل عىل التضامن برشط 

تلفظ املرسل به بالتنغيم عىل املستوى بشكلٍ مناسبٍ للسياق واملعنى والقصد.
٢- املكاشفة: 

واطالع  القرب،  عن  ودلياًل  للتضامن،  مهاًم  عنرصًا  القصد  عن  الكشف  ُيعد 
الغري عىل االشياء العامة، وكشف أدق اخلصوصيات، فرصاحة القصد مع املرسل 
هذه  الشعراء  استثمر  وقد  القصد22،  مع  سيتضامن  وانه  فيه،  الثقة  عىل  دليل  إليه 

االسرتاتيجية كثريًا يف نصوصهم كام يف قول عبد املسيح انطاكي  23
نيهـــا  فْ ا وهـــــو مُ اري الــــــربايَ هـــدونَ بـــأ            نَ اهللا ذَ ــــال تَشْ ـــــال أَمحــــد :هَ قَ فَ
ــــــــوحيها  م                  بمنزلِ آالي والـــــــرمحن مُ نـــــــــي لـــــــــــرسول اهللا جئتـــكُ وإنَّ
وإنَّ جنتــــــــهُ حــــــــــقٌ وحشـــــركم              حـــــــقٌ ونريانــــــه حــــــــــــقٌ يُلظيها
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قالـــــوا بـىل و شهــــــدنا قــال امحد: يا            ربـــــــاه فاشهـــــد وواىل القول جترهيا
وسكـــم بكـــم هــــل توهبونيهــــــا وقـــــــال: هــــــال أنــا أوىل وأجدر من           نُفُ

ـيهــــــــا  احَ راضِ ــــابتُهــــم  ذي رَ ـمٌ            دٌ  إجَ انٍ واحـــدٍ وحمُ قــــــالُوا :نَعـــــم بِلسَ
ومـــــــال للمـــــرتىض الثـــاوي بجانبه              وكـــــــان يمســــــك يمنــــاه ويعــليها
 وقال: مــــن كـــــنت مـــــواله عــيل له             موىل ورغبـــــــاي ذي باجلهـــــر أبدهيا 
ــــــــادْهيا حابـــهُ  تُصغــــي هلَِ هِ  وأصْ يــــرِ بــــوج             هِ ـــــوجــــه هللاِ القـــدِ ـــــم تَ ثُ
ـــــادِهيـــــا ــــداؤهُ  أَنت   املُعَ ــــهِ  وأَعْ ليَكَ وا            لـِ ــن واىل عَ وقــــــال:ال هــــــمَ مَ
النص نجد املرسل يفصح، ويكشف بكل  التخاطبية اجلارية داخل  العملية  يف 
بالقصد  الترصيح  يعكس  إذ  املرسلني)قالوا(  جمموعة  او  إليه  للمرسل  مابداخله 
هذه  استثامر  اىل  به  أدى  مما  هبا  والتصديق  القضية،  مضامني  مع  الشاعر  تفاعل 

االسرتاتيجية التضامنية لبيان قصده واالخبار به.   

٢-االسرتاتيجية التوجيهية: 
هيدف املرسل تبليغ قصده من وراء اخلطاب عرب هذه االسرتاتيجية وأن يفرض 
قيدًا عىل املرسل إليه وإن كان قيدًا بسيطًا، وأن يامرس فضوالً خطابيًا عليه وتوجيهه 
ملصلحته بنفعه، وأبعاد الرضر عنه حتى لو أدى هذا إىل التدخل والضغط عىل املرسل 
إليه الذي يكون هنا عىل صنفني، األول: املتخيل وهنا يكون املرسل عىل معرفة سابقة 
باملرسل إليه، ويتصف خطابه بالعمومية والديمومة واملناسبة لكل زمان، والثاين هو 
احلارض عند التلفظ باخلطاب فيكون التوجيه مقترصًا عليه لضيق السياق الذي يدور 
تصنيف  حسب  لغوي  فعلٍ  جمرد  من  أكثر  اخلطاب  يف  التوجيه  ويعد  اخلطاب،  فيه 

جاكبسون إذ يسمي وظيفة التوجيه يف اللغة باإليعازية أو الندائية. 24
لتوجيه  الشعراء  اعتمدها  التي  اللغوية  الوسائل  من  جمموعة  اللغة  ووفرت 
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خطاهبم وإثبات كفاءهتم اللغوية، وبراعتهم األدائية يف توجيه اخلطاب ومنها: 
1-األمر: 

 يف شعر املالحم املسيحية، وخاصة التي تناولت يوم الغدير دائاًم ما خيرج األمر 
إىل التوجيه، ويصبغ بالطابع احلكمي الذي حيمل بني طياته التأدب واإلرشاد، كام 

يف قول الشاعر عبداملسيح االنطاكي يف ملحمته 25:  
  انرصْ بحولك قوماً عن تُقى نصــرت            رايــــــاته واألىل بالصـــــــدق تــــُرييها 
وء مطاوهيا واخـــذل بعــــدلك يـــا رباه أنفس من            نـــــوت لـــــه اخلذلة السُّ
عينيهــا ــــــم يف ســــامي مقـاصده             أعـــــن ْ معينيـــــــه ربـــي مع مُ أعنــــه ال هُ
ـنيْ            صــــُرَ الشــــريعةَ أو خيـــزي أعـــادْهيا واحلــــقُ ربــــــي أدرهُ  كيــفَ دار لـِ

وقول جورج شكور يف ملحمته  26
ــــــــغ، فأنت رســــول ربـك، صادقا            وحي اإللـــــه، وأنــــــت خـــــريُ جدير بلِّ

يستشف من النصوص بقرائنه اللغوية)نرص، اخذل، ادره، بلغ( ان القصد التواصيل 
القصد  تقهقر  وبذلك  والتـأدب،  اللني  معنى  متضمن  قصد  بل   االمر،  اصدار  ليس 

االخباري لإلمر يف النصوص الشعري  لتتصدر داللة الدعاء واخلضوع والعفو. 
٢-االستفهام: 

وهو طلب العلم بيشءٍ مل يكن معلومًا، وذلك بإحدى أدواته، وقد خترج الفاظ 
تفهم  به ألغراض  العلم  مع  فيستفهم هبا عن يشءٍ  معناها االصيل  االستفهام عن 
من سياق الكالم وداللته  27، ولعب االستفهام دورًا مهاًم يف املقطوعة احلوارية  يف 

ملحمة اإلمام عيلg  جلورج شكور إذ يقول 28: 
يــــــــا أهيــــا النــــاس الـكرام، ملوشكٌ              أينِّ ســـــأدعى، حـــــــان يــوم مسريي 
، بــــات ضمــــــريكم كضمريي   فأجيــــــــبُ دعــــوته، وإنــــــي مثلكم            آمنتُ
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مــــــــــــاذا تقولون ؟انتظرت جوابكم            أتُراهُ أخطـــأ أم أصـاب شعــــــوري ؟
قــــــــــالوا سنشهدُ أن محـلت رســــالةً            بلغتهــــــا، وغــــــدت حـــديث دهور 
؟مثلـــــام            أنـــــــا منه، وهــــو خـــليفتي ووزيري  وعيل منِّي، مــــــــــا عــــــــــيلٌّ
وسنــلتقي يومـــــاً، عـىل احلوض الذي            كــــاساتُه مــــــــن فضـــــــــة وأثــــــري 
، مبـــــــكراً            يف الــــــــــــوافدين، وقبـــــــل كل بكري  ولســـوف يأتيهـم عـــــــــيلٌّ
ــــر حفظوا مع            اآليــــــات مِ القــــرآن  أمـــــر أمريي؟ وهنـــــاك أَســـأهلم: تُ
 أنجز الشاعر بوصفه مرسال أفعاالً إنجازية باسرتاتيجية توجيهية موظفا تقنية 
االستفهام الذي خرج من داللته االصلية اىل داللة سياقية قصدية أخرى، فاملحتوى 
للخطاب املوجه للمرسل إليه هو توجيهه لآلخذ بمضامني ما جاء يف خطبة الغدير، 
وااليامن بالتكليف الرشعي بإمامة أمري املؤمنني اإلمام عيل g، وأّنه خليفة الرسول
s  من خالل الداللة املركزية يف النص، والتي جتسدت يف البيت االخري وسأهلم 
عن حفظ ماجاء من أمرٍ يف تلك الواقعة التي حدد فيها الرسول الكريمs  سبل 
الطاعة  عىل  مكافأته  اىل  إليه  املرسل  ووصول  هبا،  األخذ  حني  واالرتقاء  النجاة، 
بلقاِء الرسولs  عىل احلوض الذي كاساته من فضةٍ وأثري، فاملرسل مل يقصد من 
االستفهام تلك الداللة الرصحية املبارشة، وإنام قصد التوجيه واإلنذار الذي تولد 

بفعل السياق النص واملقامي.   
3-التوجيه بذكر العواقب: وهي من اآلليات التي استثمرها الشاعر عبد املسيح 
االنطاكي يف ملحمته موظفًا ما فيها من افعال انجازية للتوجيه، وهذه اآللية ليس حكرًا 
عىل ميدانٍ معنيٍ أو مرسلٍ خاصٍ بل هي ملك كل من يرى أهنا ختدم سياق خطابه 29. 

يقول: 30    
ويـــــــه ــــــرْ ة ِتَ افِ اجلــــــــــــــزيـــــرَ ــــارت الركبُ يف قول الرسولِ ألطْ            رَ َسَ



٨٠

 الرسول حممد s يف مالحم الشعر املسيحي قراءة تداولية

تقـــــول للمرتىض أوىص الرسول عىل            غــــــدير خـــــم بــــذا أواله جتــــــوهيا 
ومـــــا مضـــــت مـدة حتى الوصية شا           عت يف األعـــــــارب يف سامي معانيها            
قـــــــالوا: إرادة طـــــــه مــــــن إرادة با            ريـــــه فـــــــال مسلــــــم برٌّ ينــــــاوهيا 
ـــــــت بغضــــةٌ لعيل            مـــــــا نست أّنـــــــه قـــــد كان غازهيا نـَّ إال أُنـــــــاسٌ أَكَ
بت من راح يروهيا فاستعظمت أمــــــــر هاتيك الوصية مل            تــــــــــرغب هبا كذَّ
ـــــــــا حسداً كــــــانت تـؤول ها           تيك الوصيـــــة أو تسعـــــى لتُخفيهـــا أو أهنَّ
والنـــــــاس إذ كثــــرت شتى مطامعها           ال االنبيــــــــــاء وال االمـــالك ترضيها
 كمـــــا نـــر احلـارث الفهري تغضبهُ           وصيـــة املصـــطفى يعــــنى لينفيهــــــا 
ماحدثـــــوه هبــــا حـــتى امتطى عجالً            جــواده وسعــــــــى يف االرض يطوهيا
وإذا أتــــــى طيبـة ألفـــى الـــرسول هبا            يف املسجــــــد النبــــوي النــاس يفتيها 
فجـــــــــاءهُ غــــــــــاضباً يف زي مشتبهٍ            وســــــــــــائلٍ عـــن أمورٍ ليس يدرهيا
ْســـــةً مـــــاسمعنـــــا قبلُ سادِهيا ا مخَ نــــــــــاد: أأمحدُ قدْ امــــرتنا فــــأطع             نَ

اىل قوله: 
وقلـــت مـــــن كنـــــت مواله العيلُّ لهُ            مــــوىل املقـــالةُ ذي قــــــد أسمعـونيها 
وحيها فقــــــل لنـــــا جهرة هل ذي املقالة من            أوضـــــاع نفســـك أم باريك مُ

فقـــــال: أمحــــد بــــل من عند ريب مــا            منــــي ألِيـــــَّةُ حـــــقٍ رحــــت آلِيهــــا  
لقيهـا  واهللا واهللا ألقـــــــاها اإللــــــــــه إلـــــيِّ            مثلمـا كنــت بــــني النـــــــاس مُ
طى ليس يدري كيف خيطيهــا  وَ             ىلَ يف خُ تَاظ من قول الرسول وَ واحلـارثُ  اغْ
وقـــــال: إن تــــك حقــــاً يــــا إهلي قو            لــةُ الرســــــــول وحقــاً أنـــت باغيهـا        
يهــا  متَ تُشقْ ب نُفوساً رُ ذِ ـــــــاراً وعَ لــــينَا مجيعــــاً من سامئِك أحْ         جَ ـــل عَ أرسِ
ومــــــــا أتـــــمَّ خـــزاه اهللا قـــــولتأـــــهُ           يف بــــــاب مسجـــــد طــــه وهو تاليها 
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يهـــا ـــايل السامءِ عيل           هِ اهللا سبحـــــــانهُ قــــد كــــانَ رامِ جــــارةُ مــــن عَ  إال احلِ
فمـــــات حاال وتلك احلق معجــــــزةٌ             هبــــــا أطـــــاع رســــــول اهللا رائيهـــــا 
يهــــا ــــل النـــاسِ تَوجِ اقَ كُ ــــد فَ ا لَقَ ــيل           نَ ــتْ أُمــــةُ اهلــــــادِي بــــأَن عَ نـَ وأَيقَ

حتمل البنية االخبارية يف العملية التحاورية التي جسدها الشاعر بني الرسول الكريم 
حممد s، وبني الفهري السياق التداويل لألحداث بعد خطبة الغدير، والتي تبني تأكيد 

املرسل التسلسل التصاعدي ملجرياهتا وصوال اىل قمة احلدث يف البيت االخري: 
يهــــا ــــل النـــاسِ تَوجِ اقَ كُ ــــد فَ ا لَقَ ــيل           نَ ــتْ أُمــــةُ اهلــــــادِي بــــأَن عَ نـَ وأَيقَ

األنساق  عن  كشف  انجازيا  فعال  بوصفه  للنص  املركزية  الداللة  يمثل  الذي   
عن  ليفصح  احلوار،  داخل  املتنامية  االحداث  جمريات  كل  حتت  املتخبئة  املضمرة 
يف  املهمة  اآلليات  من  ُعدت  التي  العواقب(  ذكر   ( آلية  عىل  متكئًا  عنه  املسكوت 
بنية اخلطاب التداويل، والتي استعان هبا الشاعر لتثبيت املعنى اوالً: بأنَّ اإلمام عيل 
ثانيًا،  عنه  للمسكوت  به  املنطوق  حكم  وثبوت  املسلمني،  بوالية  املكلف  هو   g
يف  به  للمنطوق  موافق  هنا  عنه  املسكوت  الن  املعنى؛  يف  الشرتاكهام  له  وموافقته 
احلكم  وهذا ما يسمى بمفهوم املوافقة، ويسميه بعض االصوليني مفهوم اخلطاب، 

ويسميه آخرون داللة النص 31.   
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اخلامتة
s  يف مالحم الشعر  حاولت القراءة الكشف عن شخصية الرسول الكريم  
عىل  اساسية  بصورة  قامت  فقد  التداولية،  النظرية  بإجراءات  مستعينة  املسيحي، 
بناء  اساسيات  من  بوصفها  اللغوية،  ومستوياهتا  القصد  اسرتاتيجية  عن  الكشف 

النص ورضورة مهمة يف ربط أجزائها وتالمحها.
وقد توصلت القراءة اىل جمموعة من النتائج امهها: 

1- استطاع الشاعر املسيحي أن يامزج بني التجارب مزجًا حمكاًم بام ُأويت الشاعر 
من قدرةٍ لغويةٍ إبداعيةٍ مكنته من توظيف التجارب الدينية، واإلنسانية  وإحيائها، 
اتصال  أداة  ليست  اللغة  أن  توحي  وحمدودةٍ،  مركزةٍ  شعريةٍ  لغةٍ  يف  واختزاهلا 
فحسب، وإنام هي اداة سحرية للسيطرة عىل االشياء، والكائنات مما أعطاها ذلك 
للتجارب اإلنسانية لألنبياء واألولياء،  الشعرية  املحاكاة  الناتج عن  التداويل  البعد 
خيدم  فيام  واحلكم  العرب،  منها  ويستلهم  التجربة،  يعاين  القارئ  جلعل  والصاحلني 
العناية يف فضاء االستشهاد وسعة تأثريها يف املجتمع  به نفسه وجمتمعه، واعطائها 
االنساين وتداوهلا، وهو دليل عىل امهية هذه املدونة الشعرية يف تاريخ االدب العريب 
الشعرية  املالحم  هذه  قراءة  عرب  إليها  توصلنا  جمتمعة  املقومات  هذه  واالسالمي، 
الفنية، واللغوية، واملوضوعية، والتي جتّلت فيها شخصية الرسول  املميزة بطاقتها 
حممد s بكّل ما حتمل من املعطيات الدينية، واإلنسانية خدمًة للبرشية مجعاء، مما 
امللحمة املسيح يستلهمون مضامينها، وصبها يف قالبٍ شعري مميزٍ  جعلت شعراء 

اعطاها قابلية التداول، والتأثري يف كل زمان ومكان.   
املتخاطبني،  عن  االسئلة  من  جمموعة  رصدنا  تداوليًا  املالحم  قراءة  يف   -2
العادي  للكالم  بتحليلها  التداولية  أجابت عنها  التي  املتكلم، وغريها من االسئلة 
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من  وغريها  نظمها،  وطريقة  بفكرهتا،  راقية   ملحمية  نصوص  مع  احلال  فكيف 
وسائل التشكيل التي جعلت منها نصًا خالًدا بخلود الفكرة التي نظمت من أجله 
وهي )مالمح شخصية الرسول حممدs عرب رصدنا لبعض املعطيات السياقية التي 
اختارها الشعراء، ودورها يف بناء اسرتاتيجية ختاطبية مالئمة لنقل املعنى، واملقصد 
املتوخى حتقيقه؛ لذلك اعتمدنا   حتليل بعض االسرتاتيجيات التي مكنت الشعراء 
امللحمة ممارسة  التي جعلت من نص  السياقية  العنارص  بناء مقاصدهم برصد  من 
متجدد  إليه  واملرسل  متجدد  فاملرسل  سامهتا،  ثبات  دون  حيول  مما  تداوليًا  جتري 
كذلك، مما يؤكد أن املتن الشعري امللحمي املسيحي مالئم للقراءة التداولية، وذلك 

لتوفر األسس التي تقوم عليها وهو مبدأ القصدية. 
امهية  مدركني  املتنوعة  بمستوياته  الشعري  بخطاهبم  املسيح  الشعراء  3-اعتنى 
عنارص انتاج اخلطاب يف أثناء عملية التخاطب من وظائف ومقاصد ألجل حتقيق 
فعل التأثري عىل املتلقي من خالل استثامر جمموعة من االسرتاتيجيات التي اعتمدوها 
يف بناء خطابٍ موجه بوصفها طريقة ناجحة لإلقناع، وهذا ما نادت به التداولية، 
االبداعي  االنتاج  أطر  انزياح  أوجه  من  وجها  التضامنية  االسرتاتيجية  كانت  إذ 
الذي اعطى للوظيفة التوصيلية والتفاعلية امهيتها يف تأكيد فاعلية اخلطاب وتثبيت 
بنائه، وكانت املكاشفة  العلم والكنية واللقب يف  حكمه وتأكيده، مستثمًرا االسم 
وسيلة مهمة لكشف قصد املخاطب، وقد اختذ الشعراء من االسرتاتيجية التوجيهية 
بمستوياهتا اللغوية كأسلوب االمر واالستفهام والتوجيه بذكر العواقب أداة لتحقيق 

التأثري املرجو.
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