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امللﺨﺺ:

ﳛاول البحث تقديم قراءة جادة ملالحم الشعر العريب املسيحي الﺬي استلهم من

شﺨصية الرسول حممد  sالكثري من العﱪ ،واالستنتاجات ،فأخﺬ الشعراء املسيح
ﹴ
ﹴ
إبداعية لتوجيه املتلقني،
بقدرات
صورا فنية
ينسجون من وحي شﺨصية الرسول
ً
وتُعد مالحم الشعر العريب ماد ًة شعري ًة ثر ًة ومهم ًة ﱂ يسلﻂ عليها الضوء ،وﱂ تقدّ م
عنها دراسات أدبية تﱪز 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
خطاب شعري موجه اىل املتلقي ِ
ﹴ
حلثه وتوجيهه عىل االلتزا ِم بأخالق
 ،sوتأسيس
الرسول ومعطيات بناء شﺨصيته ملا فيها من معطيات إنسانية ّثرة تسهم يف التحقيﻖ
األمثل لبناء الشﺨصية النامية والف ّعالة يف خدمة اإلنسانية وتطورها .

هﺬه املفاهيم واملعطيات ﳎتمعة زادت من إرصارنا عىل قراءة مالحم الشعر

املسيحي ،حماولني البحث عن مدى قدرﲥا عىل ﲢقيﻖ عملية التواصل بني األوساط

املتلقية ،وارتأينا ﲢليلها بطريقة مغايرة عﱪ التعمﻖ يف دالالﲥا ،ومقاصدها ،وحقيقة
الوظائف التي تﺆدﳞا اللغة فيها ،وأهدافها التواصلية من خالل الرتكيز عىل بنية

يتجسد إال عﱪ اللغة
اللغة ،والوظائف األساسية التي تﺆدﳞا بوصفها خطاب ًا ال
ّ
كوﳖا العصب يف إحداث التواصل بني املبدع واملتلقي.

الﻜلﲈت االفتتاﺣية :املالﺣم ،التداولية ،االﺳﱰاتيﺠيات ،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.

٦١

ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﳏﻤﺪ  sﰲ ﻣﻼﺣﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺪﺍﻭﻟﻴﺔ

املقدمة:

احلمد ﷲ وحده ،والصالة والسالم عىل النبي األمني وعىل أهل بيته الطيبني

الطاهرين ،وبعد

مر الزمان حمافظة عىل تألقها ،وسحرها ،باسطة سلطتها عىل
ظلﺖ امللحمة عىل ِّ

ِ
نفوس املتلقني وعقوهلم؛ ألﳖا ﲢمل تراث ًا فني ًا متنوع الرؤى ،متعدد التأثري ،تتجاوز
ﹴ
ﹴ
رحب ،ﳚدُ فيه املتلقي ما يستجيب ألفﻖ
فضاء انساين
ذات مبدعها لتحلﻖ يف
انتظاره ،وﳛرك مشاعره ،مغري ًا عقله ،وفكره للتأمل ،والتدبر ،والتساؤل الطامح
اىل بلوغ دالالﲥا ومقاصد مبدعها.

ويمكن إدراك ذلك إذا تتبعنا النامذج الشعرية من املالحم القديمة ،واحلديثة،

نجد أن الشعرا َء يتﺨﺬون من (الداللة والصورة واملوسيقﻰ) وسائﻂ لبناء فنهم.

يتوسلون ﲠا ليصوغوا جتارﲠم ،ويكشفوا عن رؤاهم ،وﳛاولون التأثري واإلقناع.

من هنا جاء اختيارنا مالحم الشعر العريب موضوعا للدراسة ،أمال يف تقديم

الثر من النصوص ،أما املتن الﺬي اخرتته للدراسة
دراسة واعية هلﺬا النموذج املتنوع ّ

الشﻖ التطبيقي فتم ّثل بمالحم الشعر املسيحي ألربعة شعراء هم بولس سالمة،
يف ِّ

وجورج شكور ،وعبد املسيح أنطاكي ،ريمون قسيس لسببني رئيسني :األول ألن

املالحم مادة شعرية ّثرة مهمة ﱂ يس ّلﻂ عليها الضوء ،وﱂ تقدّ م عنها دراسات أدبية

تﱪز مكامن اإلبداع املتجسد يف اللغة ،والداللة ،والصورة ،والثاين كشف رؤية

الشعراء املسيح جتاه شﺨصية الرسول حممد sوأهل البيﺖ ،وتأثرهم ببالغة النبي
 sوأهل بيته وأخالقهم ،وما مثلته شﺨصية الرسول حممد sمن ﹴ
مفرق مه ﹴم يف بناء
ِ
ِ
اإلنسانية عام ًة.
احلياة
الشﺨصية االنسانية فهي قدوة ُتتﱠبﻊ يف البناء والتطور املعريف يف
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ويف تقديري أن هﺬا املوضوع ال توجد فيه دراسة شاملة وكافية ،وقد انطلقنا

فيه من مفردات العنوان ،وضبﻂ مدلوله ،وﲢديد مفرداته ،متﺨﺬين من آليات

النظرية التداولية منطلق ًا للتعمﻖ يف دالالﲥا ،ومقاصدها ،وحقيقة الوظائف التي

تﺆدﳞا اللغة فيها ،وأهدافها التواصلية من خالل الرتكيز عىل بنية اللغة ،والوظائف
األساسية التي تﺆدﳞا باعتباره خطاب ًا ال يتجسد إال عﱪ اللغة كوﳖا العصب يف
إحداث التواصل بني املبدع واملتلقي.
لﺬلك قسمﺖ الدراسة عىل ِ
عدة حماور :املحور األول تناولنا فيه مصطلح امللحمة

ﹴ
ﹴ
شامل يكون قادر ًا عىل
بتعريف
وتتبعه يف الدراسات اللغوية ،والنقدية حتﻰ ﲣرج

استيعاب كل املفاهيم ،واستثامرها إلعطاء مصطلح امللحمة التعريف الدقيﻖ الﺬي
ﳛدد طبيعته ومكوناته ،واملحور الثاين خصصناه باحلديث عن التداولية منطلقا

للقراءة ،واملحور الثالث الدراسة التطبيقية لكي نﱪز جلي ًا مكام َن اإلبداع يف
مالحم الشعر التي اﲣﺬت من شﺨصية الرسول الكريم sمنطلق ًا ،ووظفتها ﹴ
بقوة
ﹴ
للتأثري واإلقناع ،وذلك اعتامد ًا عىل ﹴ
مهمة يف التداولية هي(اسرتاتيجية القصد
آلية

ومستوياﲥا اللغوية واالفعال الكالمية) ،مﻊ خاﲤة وثبﺖ املصادر واملراجﻊ ،لﺬلك

أثمر البحث من خالل تتبﻊ خيوط الفكرة ،وهي تنمو وتتطور ،وتتزايد املتعة مﻊ كل
َ
ِ
ﹴ
ﹴ
ِ
والعرفان والتقدير لشﺨصية الرسول sوخلقه
باحلب
زاخر
لنص شعري
ﲢليل

تغري ﳎرى احلياة اإلنسانية.
وقدرته عىل ّ
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املحور اﻷول:

واصطالﺣا:
املالﺣم لغة
ﹰ

امللحمة يف اللغة تعني تالحم الناس ،وتداخلهم بعضهم يف بعﺾ ،وامللحمة
حل ْمﺖ القوم حتﻰ صاروا حل ًام ،و ُأ ِحل َم
الوقعة العظيمة القتل ،وهي موضﻊ القتال ،وأ َ
ِ
لصا ،واجلمﻊ املالحم مأخوذ
الرجل إحلام ًا واستُلحم إذا نشب يف احلرب فلم ﳚد َﳐ ً
بالسدى وقيل هي اللحم لكثرة
من اشتباك الناس واختالطهم فيها كاشتباك الثوب ﱠ
احلرب ذات القتل الشديد ،والوقعة العظيمة يف الفتنة.
حلوم القتىل فيها ،وامللحمة
ُ

1

أما امللحمة يف االصطالح األديب فتعني نوع ًا خاص ًا من الشعر القصص البطويل

الﺬي ﱂ تعرف العربية شبيه ًا له ،من حيث البناء القصص املكتمل ،ومن حيث احلجم
العددي لألبيات الشعرية التي تبلﻎ اآلالف ،ومن حيث الشﺨصيات التي تسمو فوق
املستوى العادي للناس األسوياء ،وتتصف بام هو من سامت األبطال االسطوريني،
ومن سامت اآلهلة ،أو أنصاف اآلهلة ،ويف املعتقدات الوثنية البدائية ومن حيث

الوقائﻊ ،واألحداث اخلارقة التي تتﺨللها ،والوقائﻊ احلربية التي خيوض األبطال

امللحميون غامرها ،واملأثر اخلارقة التي ﳛققوﳖا ،إذ تدخل يف صمي ِم الرصاع الوطني و
ﹴ
ﹴ 2
بحرية وكرامة.
حﻖ مغتصب يف سبيل أن ﲢيا األمة التي يمثلوﳖا
القومي دفاع ًا عن ﱟ
قسم النقاد امللحمة إىل قسمني :ملحمة أدبية ،وملحمة شعبية ،يف االوىل:
وقد ّ

يعلن الشاعر يف مستهل قصيدته عن موضوعها ،ثم يبتهل لربه الشعر ،ويﺬكر القصة
ِ
البرش ،مستﺨدم ًا التشبيهات الطويلة ،وأسامء
وأحداثها ،وتتدخل اآلهلة يف شﺆون

االبطال ،واألشياء املهمة حلياة األبطال كاألسلحة والسفن ،والثانية :يتضح فيها النقل
ﹴ
ﹴ
ﹴ 3
نتاج ﹴ
مشافهة ،وتكرار الﴪد األمر الﺬي ُ
يدل عىل ﱠأﳖا ﱂ ُ
قرﳛة واحدة.
واحد ،أو
زمن
تك َ
ومن ابرز املالحم الشعرية التي عرفها التاريخ ملحمة (األلياذة)للشاعر
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االغريقي هومريوس ،وهي قصة شعرية طويلة تدور أحداثها حول معارك طاحنة
وحروب عظيمة ،وأساطري ،وأمور خارقة تنشب بني شعبني متصارعني دفاع ًا عن

ﹴ
جانب مجاعة من القادة ،واألبطال االسطوريني
ُمثل ومبادئ إنسانية ،ويﱪز من كل

وتدخل اآلهلة يف حوادثها ،ووقائعها اخلارقة ،وقد أبدع هومريوس يف صياغة

ملحمته صياغ ًة فني ًة رائع ًة من حيث التسلسل القصص املتناسﻖ والتوايل املنتظم
لألحداث ،والتعبري املﺆثر عن أغراضه ومراميه.

4

وتأثريا بالﻎ االﳘية
وعىل الرغم من أن للشعر العريب قبل االسالم مكان ًة وحظو ًة
ً

إال إن ﱡه ﱂ ُ
يك للفن امللحمي انتشار ملحوظ ،وﱂ نجد سوى قصائد ،ومقطوعات

معدودة ذات نفس ملحمي ال يمكن عدّ ها من املالحم املعروفة ،وقد علل الباحثون
األمر وعزوا أسباب القلة اىل ِ
عدة ﹴ
أمور منها :ضياع الكثري من الشعر قبل عرص

التدوين ،ومنها خيال اجلاهيل الﺬي ﱂ يتسﻊ للمالحم والقصص الطويلة النحساره
يف بادية متشاﲠة الصور ،حمدودة املناظر ،ومنهم من فﴪ األمر ِ
بقلة خطر الدين يف
ّ

قلوﲠم ،وقرص نظرهم عام بعد الطبيعة ،فلم يلتفتوا اىل أبعد من ذاﲥم ،وال اىل عاﱂﹴ
غري العاﱂ املنظور؛ لﺬلك ﱂ تتولد عندهم األساطري اخلصبة ،وﱂ ُ
تك ألصنامهم من

الفن واجلامل ما يبعث الوحي يف النفوس شأن آهلة الرومان واليونان ،وأن ﳎتمعهم

ﱂ يساعدهم عىل التأمل الطويل ،وربﻂ األفكار وفسح آفاق اخليال الضطراب
ﹴ
ﹴ
مستمر ،فجاء َن َف ُسهم قصري ًا كﺈقامتهم . 5
برحيل
حياﲥم
وإذا انتقلنا اىل العرص االسالمي فﺈننا نلمس ذلك النفس الشعري امللحمي يف

القصائد الشعرية إبان الغزوات والفتوحات االسالمية ،وقد اشتهرت سبﻊ قصائد

طويلة ُعرفﺖ بامللحامت ،وهي من صنﻊ الفرزدق ،وجرير ،األخطل ،و ُعبيد
الراعي ،وذي الرمة ،والكميﺖ ،والطرماح ،واستمرت حماوالت الشعراء طرق
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ﹴ
وبثوب
الشعر امللحمي حتﻰ مستهل القرن العرشين ،إذ ظهرت امللحمة الفتة للنظر
ﹴ
جديد ،وبمواضيﻊ متنوعة قلام تطرق إليها الشعراء يف العصور السابقة ،ور ﱠد األدباء
هﺬه الظاهرة اىل يقظة العرب والتفاﲥم اىل أﳎاد اسالفهم . 6

وتُعد ملحمة الشاعر أمحد شوقي (دولة العرب وعظامء اإلسالم) التي بلغﺖ

 1726بيتًا من املالحم الشعرية الرائعة ابتدأها من والدة الرسول العريب االكرم s

اىل آخر الدولة الفاطمية وكتبها أيام نفيه ،ونظم الشاعر عامر حممد بحريي ملحمته

( أمري االنبياء ) نرشت عام  1954م تناول فيها حياة النبي الكريم  sمن مولده

الرشيف اىل وفاته ،وتقﻊ يف ألف ومﺌتني بيﺖ وكانﺖ عىل بحر الوافر ،والتزم يف كل
صور فيها األحداث السياسية التي
عرشة أبيات رويا واحدً ا .وكانﺖ له ملحمة أخرى ّ

مرت ﲠا 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  sوكﺬلك قصيدة عبد الرزاق اهلاشمي
صور فيها بطوالت وشجاعة الثوار يف ثورة العرشين املباركة ،وللشاعر أيوب عباس
ّ

ملحمة تناولﺖ أحداث قيام اجلمهورية العراقية وسقوط امللكية ،وملحمة ( احلرب

صور فيها حرب فلسطني وغريها ،وللشيخ
املقدسة ) للشاعر حممود حممد صادق ّ

عبد املنعم الفرطوﳼ (ملحمة أهل البيﺖ ) وهي موسوعة ضﺨمة ودائرة معارف
كﱪى تضم بني دفتيها ألوان ًا من املعارف االسالمية الغنية باملضامني العقائدية،
والتارخيية ،والفلسفية ،والرتبوية وجتلﺖ عبقرية الشيخ الفرطوﳼ يف قدرته الفائقة

ﹴ
ﹴ
مجيل
قالب شعري
عىل مجﻊ ،وتنسيﻖ عرشات املوضوعات املﺨتلفة وصبها يف
ﹴ
وأسلوب أديب رائﻊ يمكن القارئ من استيعاﲠا بسهولة . 7
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مالﺣم الﺸعر املسيحي:

الشاعر املسيحي حني يكتب شعر ًا يف الرسول الكريمsوأهل البيﺖ،b

يتحدّ ث عن بعﺾ املفردات التارخيية التي ُﲢ ِّرك اجلدل يف كثري من خطوطها العامة
ﹴ
تارخيي فكري أن يفعل ذلك ك ﱠله يف حركة
أساس
رأي فيها عىل
والتفصيلية ،ليكون له ﹲ
ﱟ

الثقافة يف الوجدان ،ويف انطالقة الوجدان يف الشعر ،قد يكون شيﺌ ًا ال يتق ّبله بعﺾ

الناس الﺬين اعتادوا أن يكون التاريخ اإلسالمي خصوص ّي ًة للمسلمني ،والتاريخ

مسيحي أن يعالج شأن ًا إسالمي ًا يف قضايا
ألي
املسيحي خصوص ّي ًة للمسيحيني ،فليس ّ
ﱟ

ألي مسلم أن يامرس ذلك أيض ًا يف الشأن املسيحي،
الفكر ووقائﻊ التاريخ ،وليس ّ
املسيحي قد يعيﺶ اإلسالم حضارةً ،وروح ًا ،وحرك ًة وإنسان ّية ،إذا ﱂ َي ِعشه يف
ولك ﱠن
ﱠ
حالة انتامء ،وقد يعيﺶ املسلم املسيحية يف عنارصها القيمية األصيلة رسال ًة يﺆمن ﲠا

ويلتزمها وخيشﻊ هلا يف شﺨصية الس ّيد املسيح ،الرسول اإلنسان الﺬي هو ُروح اﷲ
وكلمته التي ألقاها إىل مريم ،السيدة الطاهرة التي اصطفاها اﷲ عىل نساء العاملني.

نتصور ّ
احلﻖ يف أن يبحث القضايا اإلسالمية التي ﲤلك
إننا
أن للمسيحي ﱠ
ّ

ليتجىل الفكر يف حركتها الفكرية؛ ﱠ
ّ
ألن املعرفة إرث اإلنسان ّية
عنارصها املعرفية،
يف ّ
كل عطاءات احلياة املثقفة يف ساحة احلوار وحرك ّية الرصاع  ،8فيعطي رأي ًا هنا

احلﻖ يف
وموقف ًا هناك ﳑّا يمكن لﻶخرين أن يناقشوه فيه من دون عقدة ،وللمسلم ّ

أن يبحث القضايا املسيحية ليحدد ّاجتاه الرأي فيه ،ﳑّا قد يتحرك الرأي اآلخر نحوه
ﹴ
مناقشة وحوار.يقول الشاعر بولس سالمة:
يف عملية

ﹴ
أجل،
ور ﱠب
معرتض قال :ما بال هﺬا املسيحي يتصدى مللحمة إسالمية بحتة ؟ َ
ُ

مسيحي ينظر من أفﻖ رحب
إنني مسيحي ،ولك ّن التاريخ مشاع للعاملني.أجل ّإين
ﱞ
أن ( ال َ
ال من ك ُّو ﹴة ض ّيقة ،مسيحي يرى ( اخلَلﻖ ك ﱠلهم عيال اﷲ ) ،ويرى ْ
فضل
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).مسيحي ينحني أمام عظمة ﹴ
مﺌات
أعجمي إالّ بالتقوى
يب عىل
رجل ﳞتف باسمه ُ
لعر ﱟ
ﱞ
ﱟ

ﹴ
أعظم منه
رجل ليس يف مواليد حواء
النبي املصطفﻰ ،)s
ُ
املاليني من الناس (أي ّ
شأن ًا ،وأبعد أ َثر ًا ،وأخلد ِذكر ًا ،ﹴ
رجل ّ
أطل من غياهب اجلاهلية فأطلﺖ معه دنيا أظ ﱠلها

ﹴ
ِ
بلواء ﳎيد ،كُتب عليه بأحرف من نور :ال إله إالﱠ اﷲ! اﷲ أكﱪ! قد يقول قائل :وﱂ َ
حمم ﹴد  sﲠﺬه امللحمة ؟ وال أجيب عىل
َ
آثرت عل ّي ًا  gمن دون سواه من أصحاب ّ
هﺬا السﺆال إالّ بكلامت ،فامللحمة ك ّلها جواب عليه ،وسرتى يف سياقها بعﺾ عظمة

وجهه ،و،) g
الرجل الﺬي يﺬكره املسلمون فيقولون( :
وكرم اﷲ َ
رﴈ اﷲ عنهّ ،
َ
ِ
الزهاد
ويﺬكره النصارى يف ﳎالسهم فيتم ّثلون بحكَمه وخيشعون لتقواه ،ويتم ّثل به ّ
الوضاء،
يف الصوامﻊ فيزدادون زهد ًا و ُقنوت ًا ،وينظر إليه املفكّر فيستﴤء ﲠﺬا القطب ّ

فيأتم ببيانه ،ويعتمده الفقيه املدرك فيسرتشد بأحكامه .9
ويتطلﻊ إليه الكاتب
األملعي ّ
ّ
ويطالعنا األدب العريب بقائمة كبرية من قاماته السامقة من الشعراء واألدباء

املسيحيني الﺬين استلهموا من شﺨصية الرسول حممد  sالروح اإلنسانية الكبرية

فكتب الشاعر اللبناين بولس سالمة ملحمة (الغدير) التي تبلﻎ أكثر من ثالثة آالف

بيﺖ ،كام كتب ملحمة (عيل واحلسني) التي تبلﻎ ( )220بيت ًا ،وكتب عبد املسيح

انطاكي (امللحمة العلوية) التي تبلﻎ ( )5595بيت ًا ،وكتب ريمون قسيس ملحمة
(احلسني) التي تبلﻎ أكثر من مائة بيﺖ ،وكتب جورج شكور وهو شاعر مسيحي
ولد يف قرية شيﺨان قضاء جبيل وله ملحمة اسمها (احلسني) ،وكتب ريمون

قسيس وهو شاعر مسيحي ولد يف زحلة بلبنان درس يف الكلية الرشقية ومارس
التدريس والعمل اإلداري يف دائرة الرتبية الوطنية ،وتعد ملحمته (احلسني) التي

تبلﻎ ( )115بيت ًا عىل وزن واحد وقافية واحدة إرشاقة روح شاعر تفجرت فيها
املشاعر مع ّبقة بدماء كربالء.
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املحور الﺜاﲏ:

التداولية منطلقا للقراءة:

كانﺖ لبالغة شعراء املالحم املسيح الدور األكﱪ يف استثامر قواميس اللغة التي

تولدت منها لغة مالمحهم الشعرية ،والتي تراوحﺖ بني السهولة والبساطة أحيان ًا

وبني القوة واالﳛاء أحيان ًا آخر ،وذلك بحسب الظروف ،والسياق الﺬي أنتجﺖ

فيه ومنه ،فاللغة كانﺖ وسيل ًة فعال ًة يف التأثري ،واالقناع ،واهلدف يف نجاح عملية
ﹴ
خطاب شعري ﳛمل
التواصل من خالل استثامر الشعراء لواقعة الغدير ،ونسج
قابلية التوجيه والتأثري.

وكانﺖ هناك عدة تساؤالت طرحﺖ نفسها يف أثناء قراءتنا فيها:

 كيف أسهمﺖ اللغة والداللة يف ﲢقيﻖ فعل التواصل؟ -ما عالقة الوظائف اللغوية واالستعامل؟

 الكفاءات اللغوية التي استند إليها الشعراء يف ﲢقيﻖ مقاصدهم. -ما مدى تفاعل املتلقي مﻊ هﺬه املقاصد؟

 -هل للسياق دور يف ﲢقيﻖ فعل التواصل؟

 -ما الوسائل واألدوات اإلجرائية التي توخاها الشعراء يف ﲢقيﻖ هدف االقناع

والتأثري؟

لﻺجابة عن هﺬه التساؤالت كان البد من منطلﻖ لتوضيح منهج القراءة

التداويل.

تعطي التداولية أﳘية بارزة ألقطاب العملية التواصلية اللسانية ،وهي بﺬلك

تعكس املسار يف اجتاه اغلب املناهج النقدية يف بحثها عن (مقاصد املتكلم) كونه
عنرص ًا فعاالً يف عملية التواصل ،وأعطﺖ للظروف السياقية أﳘية كبرية كوﳖا تعمل
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ﹴ
ﹴ
مبارش يف تأدية مقاصد املتكلم ،ووضحﺖ دور املتلقي يف استغالل الظروف
بشكل
السياقية للوصول إىل تلك املقاصد.

التداولية تيار نشأ بامتزاج ،وتقاطﻊ ﳎموعة كبرية من االفكار ،والنظريات تتفﻖ

يف الطابﻊ االستعاميل للغة ،تعددت تعريفاﲥا بحسب الفائدة التي تقدمها ،فهي ﲥتم
ِ
ِ
أغوار معاين الكالم ،وحماولة اكتشاف األغراض التي
بمقاصد املتكل ِم ،والبحث يف

يريدها املرسل من رسالته.

وبحسب التنوع يف الفائدة تنوع ترمجة مصطلحها إىل العربية فسميﺖ بالتبادلية،
ِ
اللغة يبحث يف كيفية
واالتصالية ،والنفعية ،والﺬرائعية لتكون فرع ًا من فرو ِع
اكتشاف السامﻊ مقاصد املتكلم أو دراسة معنﻰ املتكلم .10

اهتم الدارسون بأثر تفاعل اللغة مﻊ الظروف ،واملقامات يف املجتمﻊ وكيفية

استعامل آليات اللغة يف النظام االجتامعي ،وتعنﻰ التداولية باالستعامل العادي للغة
من خالل العنارص الثالثة (املتكلمون -السياق -االستعامالت العادية للكالم) ،إذ

ﲥتم باملتكلم ،والسامﻊ مشارك ًا يف فعل الكالم واحلدث التواصيل ،وﲥتم بظروف

الكالم ومقام احلال ،وكل ماله صلة بالكالم من عوامل خارجية ،أو تناسب حال
من االحوال ،أو تنافر للحدث الكالمي ،وﲥتم بالسياقات اللغوية للمتكلمني
حسب الواقﻊ اللغوي فتبحث يف الكيفية اخلطابية لتستنتج من كل ذلك مقاصد

اخلطاب ،فهي تعنﻰ بدراسة اللغة يف االستعامل .11

تعطي التداولية للسياق دور ًا بارز ًا يف العملية التواصلية ،والسياق هو ﳎموعة

رشوط انتاج القول ،وهﺬه الرشوط خارجية عن القول نفسه ،فالقول وليد مقصد
ﹴ
وسﻂ
معني يستمد وجوده من شﺨصية املتكلم ،ومستمعيه وﳛصل كل ذلك يف
معني (مكان) ،ويف حلظة معينة (زمان) ،ويصب اهتاممها بدراسة العالقة بني اللغة
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والسياق ،واملتكلم ،والسامﻊ ،والظروف املكانية والزمانية ،ومقاصد املتكلم،
وظروفه ،وكيفية وصول الكالم إىل السامعني ،والظروف املحيطة ﲠم ،ودراسة

العوامل التي تﺆثر يف اختيار املتكلم للغة وتأثري هﺬا االختيار عىل املتلقي ،التداولية

تبحث يف احلقيقة الفعلية يف أثناء تناول الظواهر اللغوية وﲢليلها يف واقعها احلقيقي
الﺬي انبثقﺖ منه ،واالبعاد التي تأخﺬها عند املتلقي يف الزمان واملكان .12

ﹴ
ﹴ
معرفية
حقول
وهي بﺬلك ال تُعد عل ًام لغوي ًا حمض ًا بل هي نظرية ألﳖا تستندُ إىل
ﹴ
درس الظواهر اللغوية يف ﳎال االستعامل متك ًﺌا عىل
علم جديدﹲ للتواصل َي ُ
ﳐتلفة ،ﹲ
ﹴ
ﹴ
متعددة يف دراسة الظواهر يف مستوياﲥا املتداخلة كالبنية اللغوية،
معرفية
مشاري ﹴﻊ
وقواعد التﺨاطب ،واالستدالالت التداولية ،والعمليات الﺬهنية املتحكمة يف
االنتاج ،والفهم اللغويني ،وعالقة البنية اللغوية بظروف االستعامل لﺬلك هي

تستند إىل الفلسفة التحليلية ﳑثلة بفلسفة اللغة العادية ،وعلم النفس املعريف ﳑث ً
ال يف
نظرية املالءمة عىل اخلصوص ،وعلم التواصل واللسانيات .13
ونتيجة هﺬا التعالﻖ أضحﻰ للتداولية مهام ﲤيزها ،منها:

 .1دراسة اللغة عند استعامهلا يف الطبقات املقامية املﺨتلفة أي كوﳖا (كالم ًا حمدد ًا)
(لفﻆ ﹴ
ﹴ
(ﳐاطب ﹴ
صادر ًا من (متكل ﹴم ﹴ
ﹴ
حمدد) يف (مقا ﹴم تواصيل
حمدد) بـ
حمدد) موجها إىل
(غرض تواصيل ﹴ
ﹴ
ﹴ
حمدد).
حمدد) لتحقيﻖ
 .2رشح كيفية جريان العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات.

ِ
ِ
التواصل احلريف
املبارش وغري احلريف عىل
 .3بيان اسباب أفضلية التواصل غري

ِ
املبارش.

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

ﲥتم التداولية باالستﺨدام اللغوي وآثره يف بناء النص الشعري؛ لﺬلك ارتسمﺖ

يف الﺬهن مجلة من االفرتاضات السابقة أفضﺖ إىل والدة ﳎموعة من االسﺌلة،
٧١

ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﳏﻤﺪ  sﰲ ﻣﻼﺣﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺪﺍﻭﻟﻴﺔ

حاولنا اإلجابة عنها من خالل قراءة املنهج وتطبيﻖ آلياته االجرائية عىل نصوص
ﳐتارة من الشعر امللحمي ملجموعة من الشعراء املسيح الﺬين استثمروا معطيات

شﺨصية الرسول حممد  sيف بناء ﹴ
نص شعري ملحمي له قابلية التوجيه والتأثري،

ذات بعد شمويل ﲢاول اعطاء نتائج أبعد ،وأعمﻖ ،وﲢليلها وفﻖ
لتكون القراءة َ
اجراءات النظرية التداولية لنبني القدرة ،والكفاءة اللغوية واإلبداعية التي ملكها

الشعراء ،وطريقتهم يف استﺨدام اللغة وسيلة توصيلية ذات أبعاد داللية عميقة

الغور لكشف ستار احلجب عن مجلة من املقومات التي بنيﺖ الدراسة عليها:

 .1النص الشعري امللحمي ﳛتل جزء ًا واسع ًا من الفضاء التواصيل ،يمتد فعله إىل

فضاءات تواصلية.

 .2النص الشعري امللحمي يعتمد عىل اجلانب املجازي يف اللغة اعتامد ًا واسع ًا،

وبﺬلك يعتمد عىل بناء الفعل الكالمي غري املبارش وبﺬلك ﳛقﻖ اجلانب التداويل

منه.

 .3إذا كان إنجاز الفعل يف النص امللحمي متعل ًقا باألطراف املتﺨاطبة فام حدود

هﺬه األطراف ؟
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املحور الﺜالﺚ:

اﺳﱰاتيﺠيات القﺼد ﰲ املالﺣم ومستوياﲥا اللغوية

االسرتاتيجية ﳎموعة من عمليات املعاجلة املوجهة إىل هدف واجلارية عن وعي

إلنتاج أهداف بعيدة املدى ،وتقوم عىل سلسلة من عمليات اختبار واﲣاذ القرار ،إذ

توضﻊ من خالهلا خطوات العمل ووسائل التنفيﺬ وصوالً إىل ﲢقيﻖ األهداف عﱪ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
بمهمة من املها ِم أو هي ﳎموعة من عمليات
حمددة تتناول مشكلة ما ،أو القيام
طرق
ﹴ
ﹴ
ﹴ
حمددة،
معينة أو تدابري مرسومة من أجل ضبﻂ معلومات
غايات
ﲥدف إىل بلو ِغ

والتحكم ﲠا ،وﲠﺬا يمكن القول إﳖا خطة ﲥدف الوصول إىل الغرض املنشود
وهﺬه اخلطة تكون ذات بعدين األول :ﲣطيطي يتحقﻖ عىل املستوى الﺬهني،

والثاين :مادي ﳑثل بتجسيد االسرتاتيجية ،ويرتكز العمل يف البعدين عىل الفاعل
الرئيس (ﳐطﻂ االسرتاتيجية ومنفﺬها) الﺬي خيطﻂ وخيتار اإلمكانات ليضمن
الوصول إىل ﲢقيﻖ األهداف .15

وأبرز اسرتاتيجيات القصد يف شعر املالحم هي:

 -١االﺳﱰاتيﺠية التﻀامنية

ﳛاول أن ﳚسد (املرسل درجة عالقته باملرسل إليه ونوعها ،وأن يعﱪ عن مدى

احرتامه هلا ورغبته يف املحافظة عليها أو تطويرها بﺈزالة معاﱂ الفروق بينهام ،وإمجاالً

هي حماولة التقرب من املرسل إليه أو تقريبه )

16

عﱪ استعامل اللغة لألغراض االجتامعية التي يود األفراد ﲢقيقها يف املجتمﻊ ،إذ

كبريا يف إقامة تلك العالقات االجتامعية
تقوم اللغة بوظيفة تفاعلية تسهم إسها ًما ً
وتثبيتها ،إن قدر ًا كبري ًا من املعامالت التي تقوم ﲠا الناس تنهﺾ ﲠا اللغة بالدرجة
األوىل بوصفها أداة اتصال وتعامل بني األفراد ،سواء كان التعامل عﱪ املحادثات
٧٣
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ِ
ِ
ِ
والسري ،وإن
واألشعار
كاخلطب
اليومية ،أو ما يكتب للتعبري عن عالقاﲥم

استعامل النصوص املكتوبة أكثر جتسيد ًا لصياغة الوظيفة التعاملية للغة ،وهﺬا ما
ِ
بشكل ﹴ
ﹴ
التعبري عن الدور التعاميل ،والتفاعيل للغة مع ًا ،يسعﻰ
كبري يف
يمثله الشعر

ا ُملﺨاطِب تبليﻎ معلومات ،ووقائﻊ تتصل بالتاريخ والدين واملجتمﻊ ،وتقوية

العالقة بينه ،وبني ا ُملﺨاطب عﱪ إﳚاد 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 سلف ًا وإن ﱂ تكن
موجودة يسعﻰ منتج اخلطاب إىل إﳚادها وقد تكون عالقة ُبعدَ وصدﱠ بحسب نوعية

املﺨاطب؛ ألن نوعيته وحالته ومقامه تﺆثر يف انتقاء طريقة إلنتاج اخلطاب .17

وقد ترجم الشعراء تلك العالقات االجتامعية القائمة عىل الو ِّد ،واملحبة

واالحرتام للرسول الكريم ،حسب ما اقتضاه سياق اخلطاب ،والعالقة املبارشة

باملﺨاطب مقدمني مرتكزات ،ودعائم قوية لتثبيﺖ هﺬه العالقة ،ورفﺾ شتﻰ سبل
انتهاك الدعائم التي جتلﺖ يف افتﺨارهم بﺬلك احلب وتلك العالقة الروحية التي

مجعتهم بالرسول ،sمعززين سبل احلفاظ عىل قوﲥا وهيبتها ،مستثمرين كفاءﲥم
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 الرسول sواألحداث ،والشﺨصيات ،واملكان ،والزمان ،واحلوار.
اذ يقول بولس سالمة من ملحمته عيد الغدير

وتــــــوالﺖ ﰲ أرض فـــــــارس أرزاء

وارﲡـــــاس االيـــــوان هز ﻗلــــوب ال
٧٤

18

ﺟســـــــــام فنـــــــــارها ﰲ انطﻔـــــــاء
فرس هـــــــز السنــــــــــــابﻞ العﺠﻔاء
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ﲢﻔـــــــــة العـــــاﱂ القديــــــم وﳎـــــد

العﲔ والﻔـــــــﻦ والعـــــــﲆ والبنــــــاء

ان تــــــــداﻋﻰ فﺸمﺲ ﻛﴪ ﻛسوف

مــــــــــــﺆذن بالنهــــــــــاية الســــوداء

رﺣبﺖ بالـــــوليد ﺟــــــــــاء يتيــــــــ ﹰﲈ

فهــــــــــو والﻔقـــــر تـــــوأم فــي رداء

واذا الﻔــــرس واملـــــــداﺋﻦ ﴏﻋــــــﻰ

يـــــــا فقيـــــــــر ﹰا دونـــــﻪ الﺸمﺲ ﻋز ﹰا

خــــــلﻔﻚ النســـر والسهــــﻰ والﺜــريا
فقـــــــر ﻛف والنـــﻔﺲ ﻛنــــز خلـــود

ﰲ ﳎـــــــــال السنــــــــابﻚ اﳊمـــــراء
ﺳوف تعـــــــــلو منــــــــاﻛﺐ اﳉوزاء

ﺳــــاﺋرات فــي الرﻛــــــﺐ ﺳﲑ االماء

هﻜــــــــﺬا ﻛــان مــــــــولد االنبيـــــــاء

وقد استعان شعراؤنا بمجموعة من األدوات اللغوية لبناء اسرتاتيجيتهم منها:

-1العلم( :االﺳم ،الﻜنية ،اللقﺐ) :وهو استعامل االسم االول للمرسل إليه

عند ندائه او التعبري عنه إذا كان املرسل أدنﻰ رتبة من املرسل إليه رغبة يف التعاطف،

إذ إن هلا قوة يف التضامن العاطفي بني الشاعر ،واملﺨاطب ولو حصينا نصوص

الشعراء التي تناولﺖ الرسول االعظم ثيمة موضوعية نلمح ذكر الكثري من

األسامء ،والكنيات ،واأللقاب ليكون هلا األثر الكبري يف النفوس وليعطي للنصوص
زﲬ ًا شعوري ًا ،وتضامن ًا ﳛقﻖ التواصل والتأثري.
كام يف قول عبد املسيح انطاكي :19
واملﺼطﻔﻰ ﹶأﺳمـــﻊ اﳊﺠاج خطبتﻪ ال

وﺿﺠﺖ النـــاس ﰲ تلﻚ الربوع فد
ﹶأفـــــاض ﹶأﲪد مـﻦ ﺣج الــــودا ﹺع ﹶو ﹶمﻊ

غرا التـــــي ﻛــــان للتوديـــﻊ ﹸمـــلقيها
ﱠ

اﺛـــــــــامها ولقـــد تـــــــابﺖ اﺿاﺣيها

ه ﹸ النـــــاس ﻗد رﺟعﺖ تبغـــي ﹶمﺜاوﳞا

الفعل املنجز من املرسل (الشاعر)مدح الرسول الكريم حممد  ،sوقد عﱪ

الشاعر بوصفه مرسال عن قصده الرصيح من خالل ذكر املﺨاطب الﺬي هو أعىل

منه رتبة مرة دون كنية بقوله(امحد)ومرة بلقبه (املصطفﻰ)ويعود ذلك اىل حرص
٧٥
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الشاعر تقوية أوارص احلب ،واالحرتام لشﺨص الرسول الكريم ،sويبدو أن
السياق النص للمقطوعة املدحية قد اتكأ عىل الترصيح إلبراز قصد املتكلم والنطﻖ

مظهرا من مظاهر انسجامه.
باللقب ليكون
ً

اما جورج شكور قد رصح باالسم من بداية النص قائ ً
ال

فــــــرنا إليــــــــــﻪ ﳏمدﹲ  ،ورو لـــــــ ﹸﻪ

ﹶأم ﹶرت أن اصـﹾـــدﹶ ﹾع ،ياﳏمــــــــدﹸ  ،بالﺬي
فنر ،وهﺐ مقـــــــــاﻃع ﹰا وﳑــــــانع ﹰا

20

ﹴ
صـــــــاف ،وال إﲠـــــام
وﻛـــــــــــالمﻪ
يــــﹸوﺣـــــﻰ إليـــــﻚ ،فﺈنّــــﻪ إﳍــــــــام

إن ﳏمـــــــــد ﹰا هـــــــدا ﹸم
ليقـــــــــــول :ﱠ

أن ال إلــــﻪ ﺳـــــو اﻹلـــﻪ ،وإنني أنﺬا الرﺳــول ،تر ،الرﺳـول يالم؟
ﹺ
ﹶمنﹾــــﺬا يـــــﺆازرﲏ ؟أنـــا اﻹﺳــــــــال ﹸم
نــــــاﴏ ﹶدﻋـــوﰐ ،ورﺳالتي؟
ﹶمنﹾــــﺬا ﹸي
ويرصح بولس سالمة باالسم يف أكثر من نص قائ ً
ال

فنــــــــــﲈ أﲪــــــــد بﻈــــــﻞ ﻛـــــــريم

21

ﻛانبالج الﻀـــــــحﻰ وﺳـــــري العبﲑ

تكرار االسم الرصيح أصبح استعامله يف النص تداوليا دلي ً
ال عىل التضامن برشط

ﹴ
ﹴ
مناسب للسياق واملعنﻰ والقصد.
بشكل
تلفﻆ املرسل به بالتنغيم عىل املستوى
 -٢املﻜاﺷﻔة:

ُيعد الكشف عن القصد عنرص ًا مه ًام للتضامن ،ودلي ً
ال عن القرب ،واطالع

الغري عىل االشياء العامة ،وكشف أدق اخلصوصيات ،فرصاحة القصد مﻊ املرسل

إليه دليل عىل الثقة فيه ،وانه سيتضامن مﻊ القصد ،22وقد استثمر الشعراء هﺬه
االسرتاتيجية كثري ًا يف نصوصهم كام يف قول عبد املسيح انطاكي
ﹶن اﷲ ﹶذاري الــــــﱪا ﹶيا وهـــــو ﹸم ﹾﻔنيهـــا
هـــدون بـــﺄ
:هــــال ت ﹾﹶﺸ
ﹶ
ﹶف ﹶقـــــال ﹶأﲪــــد ﹶ
ﹺ
بمنزل آالي والـــــــرﲪﻦ ﹸمــــــــوﺣيها
وإنﱠنـــــــــي لـــــــــــرﺳول اﷲ ﺟﺌتـــﻜﹸم
23

ﺣــــــــــﻖ وﺣﺸـــــرﻛم
وإن ﺟنتــــــــ ﹸﻪ
ﹲ
ﱠ
٧٦

ﺣــــــــــــﻖ ﹸيلﻈيها
ﺣـــــــﻖ ونﲑانــــــﻪ
ﹲ
ﹲ
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ﻗالـــــوا بـﲆ و ﺷهــــــدنا ﻗــال اﲪد :يا

ربـــــــاه فاﺷهـــــد وواﱃ القول ﲡرﳞا

وﻗـــــــال :هــــــال أنــا أوﱃ وأﺟدر مﻦ
ﹴ
لس ﹴ
ـم
ان
واﺣـــد ﹸ
وﳏ ﹲ
ﻗــــــا ﹸلوا :نﹶعـــــم بﹺ ﹶ

ﹸن ﹸﻔوﺳﻜـــم بﻜـــم هــــﻞ توهبونيهــــــا
د إﺟــــابتﹸهــــم ذي راح ﹺ
راﺿـيهــــــــا
ﹶ ﹶ
ﹲ ﹶ

وﻗال :مــــﻦ ﻛـــــنﺖ مـــــواله ﻋــﲇ لﻪ
ﹺ
القـــد ﹺ
يــــر بــــوج
ﹸﺛـــــم تﹶـــــوﺟــــﻪ ﷲﹺ

موﱃ ورغبـــــــاي ذي باﳉهـــــر أبدﳞا
ﹺﹺ
وأصحابـــ ﹸﻪ تﹸﺼغــــي ﹶ ﹺﳍــــــــا ﹾدﳞا
هﻪ ﹾ
وأﻋــــداؤه ﹶأنﺖ ا ﹸملع ﹺ
ﹺ ﹺ
ـــــادﳞـــــا
ﹶ
ﹸ
لـــــﻪ ﹶ ﹾ

ومـــــــال للمـــــرتﴣ الﺜـــاوي بﺠانبﻪ

هــــــم ﹶمــﻦ واﱃ ﹶﻋل ﹶي ﹶ
ﻚ وا
وﻗــــــال:ال
ﹶ

وﻛـــــــان يمســــــﻚ يمنــــاه ويعــليها

يف العملية التﺨاطبية اجلارية داخل النص نجد املرسل يفصح ،ويكشف بكل

مابداخله للمرسل إليه او ﳎموعة املرسلني(قالوا) إذ يعكس الترصيح بالقصد

تفاعل الشاعر مﻊ مضامني القضية ،والتصديﻖ ﲠا ﳑا أدى به اىل استثامر هﺬه
االسرتاتيجية التضامنية لبيان قصده واالخبار به.
-٢االﺳﱰاتيﺠية التوﺟيهية:

ﳞدف املرسل تبليﻎ قصده من وراء اخلطاب عﱪ هﺬه االسرتاتيجية وأن يفرض

قيد ًا عىل املرسل إليه وإن كان قيد ًا بسيط ًا ،وأن يامرس فضوالً خطابي ًا عليه وتوجيهه
ملصلحته بنفعه ،وأبعاد الﴬر 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
احلاﴐ عند التلفﻆ باخلطاب فيكون التوجيه مقترص ًا عليه لضيﻖ السياق الﺬي يدور

فيه اخلطاب ،ويعد التوجيه يف اخلطاب أكثر من ﳎرد ﹴ
فعل لغوي حسب تصنيف
جاكبسون إذ يسمي وظيفة التوجيه يف اللغة باإليعازية أو الندائية.
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ووفرت اللغة ﳎموعة من الوسائل اللغوية التي اعتمدها الشعراء لتوجيه
٧٧
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خطاﲠم وإثبات كفاءﲥم اللغوية ،وبراعتهم األدائية يف توجيه اخلطاب ومنها:
-1اﻷمر:

يف شعر املالحم املسيحية ،وخاصة التي تناولﺖ يوم الغدير دائ ًام ما خيرج األمر

إىل التوجيه ،ويصبﻎ بالطابﻊ احلكمي الﺬي ﳛمل بني طياته التأدب واإلرشاد ،كام
يف قول الشاعر عبداملسيح االنطاكي يف ملحمته :25
انﴫ بحولﻚ ﻗوم ﹰا ﻋﻦ تﹸقﻰ نﺼــرت
ﹾ

واخـــﺬل بعــــدلﻚ يـــا رباه أنﻔﺲ مﻦ

أﻋنــــﻪ ال ﹸهــــــم ﰲ ﺳــــامي مقـاصده
ﹺ
ﹶ
ــﲔ
واﳊــــﻖ ربــــــي أدر ﹸه
ﹸ
ﻛيــف دار ل ﹾ
وقول جورج شكور يف ملحمته

26

ب ﱢلــــــــﻎ ،فﺄنﺖ رﺳــــول ربـﻚ ،صادﻗا

رايــــــاتﻪ واﻷﱃ بالﺼـــــــدق تــــﹸرييها
السوء مطاوﳞا
نـــــوت لـــــﻪ اﳋﺬلة ﱡ
أﻋـــــﻦ ﹾ معينيـــــــﻪ ربـــي مﻊ ﹸمعينيهــا
صــــ ﹶﹸر الﺸــــريع ﹶة أو ﳜـــزي أﻋـــا ﹾدﳞا

خـــــﲑ ﺟدير
وﺣي اﻹلـــــﻪ ،وأنــــــﺖ
ﹸ

يستشف من النصوص بقرائنه اللغوية(نرص ،اخﺬل ،ادره ،بلﻎ) ان القصد التواصيل

ليس اصدار االمر ،بل قصد متضمن معنﻰ اللني والتـأدب ،وبﺬلك تقهقر القصد
االخباري لﻺمر يف النصوص الشعري لتتصدر داللة الدعاء واخلضوع والعفو.
-٢االﺳتﻔهام:

ﹴ
بيشء ﱂ يكن معلوم ًا ،وذلك بﺈحدى أدواته ،وقد ﲣرج الفاظ
وهو طلب العلم
ﹴ
ﳾء مﻊ العلم به ألغراض تفهم
االستفهام عن معناها االصيل فيستفهم ﲠا عن
27
مهام يف املقطوعة احلوارية يف
من سياق الكالم وداللته  ،ولعب االستفهام دور ًا ً

ملحمة اإلمام عيل gجلورج شكور إذ يقول :28
ﹲ
ملوﺷﻚ
يــــــــا أﳞــــا النــــاس الـﻜرام،

فﺄﺟيــــــــﺐ دﻋــــوتﻪ ،وإنــــــي مﺜلﻜم
ﹸ
٧٨

ﱢأﲏ ﺳـــــﺄدﻋﻰ ،ﺣـــــــان يــوم مسﲑي

آمنﺖ ،بــــات ﺿمــــــﲑﻛم ﻛﻀمﲑي
ﹸ
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مــــــــــــاذا تقولون ؟انتﻈرت ﺟوابﻜم

ﻗــــــــــالوا ﺳنﺸهدﹸ أن ﲪـلﺖ رﺳــــال ﹰة

ﻋــــــــــﲇ؟مﺜلـــــﲈ
وﻋﲇ منﱢي ،مــــــــــا
ﱞ

وﺳنــلتقي يومـــــ ﹰا ،ﻋـﲆ اﳊوض الﺬي

ﻋـــــــــﲇ ،مبـــــــﻜر ﹰا
ولســـوف يﺄتيهـم
ﱞ
وهنـــــاك ﹶأﺳـــﺄﳍم :تﹸــــر ﺣﻔﻈوا مﻊ

أتﹸرا ﹸه أخطـــﺄ أم أصـاب ﺷعــــــوري ؟

بلغتهــــــا ،وغــــــدت ﺣـــديﺚ دهور

أنـــــــا منﻪ ،وهــــو خـــليﻔتي ووزيري
ﻛــــاﺳاتﹸﻪ مــــــــﻦ فﻀـــــــــة وأﺛــــــﲑ

ﰲ الــــــــــــوافديﻦ ،وﻗبـــــــﻞ ﻛﻞ بﻜﲑ

اآليــــــات ﹺم القــــرآن أمـــــر أمﲑي؟

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 لﻶخﺬ بمضامني ما جاء يف خطبة الغدير،

وااليامن بالتكليف الرشعي بﺈمامة أمري املﺆمنني اإلمام عيل  ،gوأنّه خليفة الرسول

 sمن خالل الداللة املركزية يف النص ،والتي جتسدت يف البيﺖ االخري وسأهلم
عن حفﻆ ماجاء من ﹴ
أمر يف تلك الواقعة التي حدد فيها الرسول الكريم sسبل

النجاة ،واالرتقاء حني األخﺬ ﲠا ،ووصول املرسل إليه اىل مكافأته عىل الطاعة
ِ
بلقاء الرسول sعىل احلوض الﺬي كاساته من ﹴ
فضة وأثري ،فاملرسل ﱂ يقصد من
االستفهام تلك الداللة الرصﳛة املبارشة ،وإنام قصد التوجيه واإلنﺬار الﺬي تولد

بفعل السياق النص واملقامي.

-3التوﺟيﻪ بﺬﻛر العواﻗﺐ :وهي من اآلليات التي استثمرها الشاعر عبد املسيح

االنطاكي يف ملحمته موظف ًا ما فيها من افعال انجازية للتوجيه ،وهﺬه اآللية ليس حكر ًا
ﹴ
ميدان ﹴ
ﹴ
ﹴ
خاص بل هي ملك كل من يرى أﳖا ﲣدم سياق خطابه .29
مرسل
معني أو
عىل
يقول:
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ﹺ
الرﺳول ﹾ
ﻷط
الرﻛﺐ ﰲ ﻗول
ﹶﹶﺳــــارت
ﹸ

ر ﹺ
ﹶــــــرويـــــــﻪ
اف
اﳉــــــــــــــزيـــــرة ﹺت ﹾ
ﹶ
ﹶ
٧٩
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تقـــــول للمرتﴣ أوﴅ الرﺳول ﻋﲆ

ومـــــا مﻀـــــﺖ مـدة ﺣتﻰ الوصية ﺷا

غــــــدير خـــــم بــــﺬا أواله ﲡــــــوﳞا

ﻋﺖ ﰲ اﻷﻋـــــــارب ﰲ ﺳامي معانيها

ﻗـــــــالوا :إرادة ﻃـــــــﻪ مــــــﻦ إرادة با
نـــــــاس ﹶأ ﹶﻛنﱠــــــــﺖ بغﻀــــ ﹲة لعﲇ
إال ﹸأ
ﹲ

مـــــــا نسﺖ أنّـــــــﻪ ﻗـــــد ﻛان غازﳞا

أو ﱠأﳖـــــــــا ﺣسد ﹰا ﻛــــــانﺖ تـﺆول ها

تيﻚ الوصيـــــة أو تسعـــــﻰ لتﹸﺨﻔيهـــا

فاﺳتعﻈمﺖ أمــــــــر هاتيﻚ الوصية ﱂ

والنـــــــاس إذ ﻛﺜــــرت ﺷتﻰ مطامعها

ريـــــﻪ فـــــــال مسلــــــم ﱞبر ينــــــاوﳞا

تــــــــــرغﺐ ﲠا ﱠ
ﻛﺬبﺖ مﻦ راح يروﳞا

ال االنبيــــــــــاء وال االمـــالك ترﺿيها

ﻛمـــــا نـــر اﳊـارث الﻔهري تغﻀب ﹸﻪ

وصيـــة املﺼـــطﻔﻰ يعــــنﻰ لينﻔيهــــــا

وإذا أتــــــﻰ ﻃيبـة ألﻔـــﻰ الـــرﺳول ﲠا
ﹴ
مﺸتبﻪ
فﺠـــــــــاء ﹸه غــــــــــاﺿب ﹰا ﰲ زي

ﰲ املسﺠــــــد النبــــوي النــاس يﻔتيها
وﺳــــــــــــاﺋﻞ ﻋـــﻦ ﹴ
ﹴ
أمور ليﺲ يدرﳞا

ماﺣدﺛـــــوه ﲠــــا ﺣـــتﻰ امتطﻰ ﻋﺠ ﹰ
ال

نــــــــــاد :أأﲪدﹸ ﻗدﹾ امــــرتنا فــــﺄﻃﻊ

اىل قوله:

العﲇ ل ﹸﻪ
وﻗلـــﺖ مـــــﻦ ﻛنـــــﺖ مواله ﱡ

فقــــــﻞ لنـــــا ﺟهرة هﻞ ذي املقالة مﻦ
فقـــــال :أﲪــــد بــــﻞ مﻦ ﻋند رﰊ مــا

إلـــــي
واﷲ واﷲ ألقـــــــاها اﻹلــــــــــﻪ
ﱢ
ﹸ
واﳊـارث ا ﹾغتﹶاظ مﻦ ﻗول الرﺳول ﹶو ﹶو

وﻗـــــال :إن تــــﻚ ﺣقــــ ﹰا يــــا إﳍي ﻗو
ﹺ
ﹺ
أح
أرﺳـــﻞ ﹶﻋلــــينﹶا ﲨيعــــ ﹰا مﻦ ﺳﲈﺋﻚ ﹾ
أتـــــم خـــزاه اﷲ ﻗـــــولتﺄـــــ ﹸﻪ
ومــــــــا
ﱠ
٨٠

ﺟــواده وﺳعــــــــﻰ ﰲ االرض يطوﳞا

ﻗبﻞ ﹺ
نﹶا ﹶﲬﹾســـــ ﹰة مـــــاﺳمعنـــــا ﹸ
ﺳادﳞا

مــــوﱃ املقـــال ﹸة ذي ﻗــــــد أﺳمعـونيها
أوﺿـــــاع نﻔســـﻚ أم باريﻚ ﹸموﺣيها
ﹴ
ﺣـــــﻖ رﺣــــﺖ آلﹺيهــــا
منــــي ألﹺيـــــﱠ ﹸة

مﺜلمـا ﻛنــﺖ بــــﲔ النـــــــاس ﹸملقيهـا
ﹶﱃ ﰲ ﹸخطﻰ ليﺲ يدري ﻛيف ﳜطيهــا

لــ ﹸة الرﺳــــــــول وﺣقــ ﹰا أنـــﺖ باغيهـا
مﺖ تﹸﺸ ﹾقيهــا
ﹶﺟـــــــار ﹰا و ﹶﻋ ﹺﺬب نﹸﻔوﺳ ﹰا ﹸر ﹶ
ﰲ بــــــاب مسﺠـــــد ﻃــــﻪ وهو تاليها
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ﹺ
إال ﹺ
السﲈء ﻋﲇ
اﳊﺠــــار ﹸة مــــﻦ ﹶﻋـــاﱄ

فمـــــات ﺣاال وتلﻚ اﳊﻖ معﺠــــــز ﹲة
ﹺ
اﳍــــــادي ﹶ
ﹶ
بــــﺄن ﹶﻋــﲇ
ﹶـــﺖ ﹸأمــــ ﹸة
وأي ﹶقن ﹾ

ﻛــــان ﹺ
راميهـــا
ﹺه اﷲ ﺳبحـــــــان ﹸﻪ ﻗــــد
ﹶ

ﲠــــــا أﻃـــــاع رﺳــــــول اﷲ راﺋيهـــــا
النـــاس ت ﹺ
ﹺ
نﹶا ﹶل ﹶقــــد ﹶف ﹶ
ﹶوﺟيهــــا
اق ﻛﹸــــﻞ

ﲢمل البنية االخبارية يف العملية التحاورية التي جسدها الشاعر بني الرسول الكريم

حممد  ،sوبني الفهري السياق التداويل لألحداث بعد خطبة الغدير ،والتي تبني تأكيد

املرسل التسلسل التصاعدي ملجرياﲥا وصوال اىل قمة احلدث يف البيﺖ االخري:
ﹺ
اﳍــــــادي ﹶ
النـــاس ت ﹺ
ﹶ
ﹺ
نﹶا ﹶل ﹶقــــد ﹶف ﹶ
ﹶوﺟيهــــا
اق ﻛﹸــــﻞ
بــــﺄن ﹶﻋــﲇ
ﹶـــﺖ ﹸأمــــ ﹸة
وأي ﹶقن ﹾ

الﺬي يمثل الداللة املركزية للنص بوصفه فعال انجازيا كشف عن األنساق

املضمرة املتﺨبﺌة ﲢﺖ كل ﳎريات االحداث املتنامية داخل احلوار ،ليفصح عن

املسكوت عنه متكﺌ ًا عىل آلية ( ذكر العواقب) التي ُعدت من اآلليات املهمة يف

بنية اخلطاب التداويل ،والتي استعان ﲠا الشاعر لتثبيﺖ املعنﻰ اوالً :ﱠ
بأن اإلمام عيل

 gهو املكلف بوالية املسلمني ،وثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه ثاني ًا،
وموافقته له الشرتاكهام يف املعنﻰ؛ الن املسكوت عنه هنا موافﻖ للمنطوق به يف

احلكم وهﺬا ما يسمﻰ بمفهوم املوافقة ،ويسميه بعﺾ االصوليني مفهوم اخلطاب،
ويسميه آخرون داللة النص .31
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اخلاﲤة

حاولﺖ القراءة الكشف عن شﺨصية الرسول الكريم  sيف مالحم الشعر

املسيحي ،مستعينة بﺈجراءات النظرية التداولية ،فقد قامﺖ بصورة اساسية عىل

الكشف عن اسرتاتيجية القصد ومستوياﲥا اللغوية ،بوصفها من اساسيات بناء
النص وﴐورة مهمة يف ربﻂ أجزائها وتالمحها.

وقد توصلﺖ القراءة اىل ﳎموعة من النتائج اﳘها:

 -1استطاع الشاعر املسيحي أن يامزج بني التجارب مزج ًا حمك ًام بام ُأويت الشاعر
ﹴ
ﹴ
ﹴ
إبداعية مكنته من توظيف التجارب الدينية ،واإلنسانية وإحيائها،
لغوية
قدرة
من
ﹴ
ﹴ
ﹴ
واختزاهلا يف ﹴ
وحمدودة ،توحي أن اللغة ليسﺖ أداة اتصال
مركزة
شعرية
لغة

فحسب ،وإنام هي اداة سحرية للسيطرة عىل االشياء ،والكائنات ﳑا أعطاها ذلك

البعد التداويل الناتج عن املحاكاة الشعرية للتجارب اإلنسانية لألنبياء واألولياء،
والصاحلني جلعل القارئ يعاين التجربة ،ويستلهم منها العﱪ ،واحلكم فيام خيدم

به نفسه وﳎتمعه ،واعطائها العناية يف فضاء االستشهاد وسعة تأثريها يف املجتمﻊ
االنساين وتداوهلا ،وهو دليل عىل اﳘية هﺬه املدونة الشعرية يف تاريخ االدب العريب

واالسالمي ،هﺬه املقومات ﳎتمعة توصلنا إليها عﱪ قراءة هﺬه املالحم الشعرية
املميزة بطاقتها الفنية ،واللغوية ،واملوضوعية ،والتي جت ّلﺖ فيها شﺨصية الرسول

حممد ّ s
بكل ما ﲢمل من املعطيات الدينية ،واإلنسانية خدم ًة للبرشية مجعاء ،ﳑا
قالب شعري ﹴ
ﹴ
ﳑيز
جعلﺖ شعراء امللحمة املسيح يستلهمون مضامينها ،وصبها يف
اعطاها قابلية التداول ،والتأثري يف كل زمان ومكان.

 -2يف قراءة املالحم تداولي ًا رصدنا ﳎموعة من االسﺌلة عن املتﺨاطبني،

املتكلم ،وغريها من االسﺌلة التي أجابﺖ عنها التداولية بتحليلها للكالم العادي
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فكيف احلال مﻊ نصوص ملحمية راقية بفكرﲥا ،وطريقة نظمها ،وغريها من

وسائل التشكيل التي جعلﺖ منها نص ًا خالدً ا بﺨلود الفكرة التي نظمﺖ من أجله

وهي (مالمح شﺨصية الرسول حممد sعﱪ رصدنا لبعﺾ املعطيات السياقية التي
اختارها الشعراء ،ودورها يف بناء اسرتاتيجية ﲣاطبية مالئمة لنقل املعنﻰ ،واملقصد

املتوخﻰ ﲢقيقه؛ لﺬلك اعتمدنا ﲢليل بعﺾ االسرتاتيجيات التي مكنﺖ الشعراء

من بناء مقاصدهم برصد العنارص السياقية التي جعلﺖ من نص امللحمة ﳑارسة

جتري تداولي ًا ﳑا ﳛول دون ثبات سامﲥا ،فاملرسل متجدد واملرسل إليه متجدد
كﺬلك ،ﳑا يﺆكد أن املتن الشعري امللحمي املسيحي مالئم للقراءة التداولية ،وذلك

لتوفر األسس التي تقوم عليها وهو مبدأ القصدية.

-3اعتنﻰ الشعراء املسيح بﺨطاﲠم الشعري بمستوياته املتنوعة مدركني اﳘية

عنارص انتاج اخلطاب يف أثناء عملية التﺨاطب من وظائف ومقاصد ألجل ﲢقيﻖ
فعل التأثري عىل املتلقي من خالل استثامر ﳎموعة من االسرتاتيجيات التي اعتمدوها

ﹴ
خطاب موجه بوصفها طريقة ناجحة لﻺقناع ،وهﺬا ما نادت به التداولية،
يف بناء

إذ كانﺖ االسرتاتيجية التضامنية وجها من أوجه انزياح أطر االنتاج االبداعي

الﺬي اعطﻰ للوظيفة التوصيلية والتفاعلية اﳘيتها يف تأكيد فاعلية اخلطاب وتثبيﺖ

مستثمرا االسم العلم والكنية واللقب يف بنائه ،وكانﺖ املكاشفة
حكمه وتأكيده،
ً
وسيلة مهمة لكشف قصد املﺨاطب ،وقد اﲣﺬ الشعراء من االسرتاتيجية التوجيهية

بمستوياﲥا اللغوية كأسلوب االمر واالستفهام والتوجيه بﺬكر العواقب أداة لتحقيﻖ
التأثري املرجو.
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