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المستخلص
للنثر اجلاىلي مكانة ال تقل شانا عن الشعر يف عصر افًتضت فيو السيادة الشعرية,وتوافرت هلذه املكانة أسباب كثَتة,كما أف التنوع الفٍت
ومشوؿ النثر على ألواف فنية عديدة جعلت منو فن اخلاصة والعامة,فكانت اخلطب ميداف التباري بُت البلغاء والفصحاء من العرب,وكانت
األمثاؿ فنا متاحا عكس العبقرية اللغوية العربية ,وىذه الدراسة معنية بتتبع مواصفات البناء الفٍت للفنوف النثرية واثر االرذباؿ فيو حبكم تنوع
األشكاؿ النثرية,وقد تبُت ميل العرب إىل االرذباؿ حبكم البيئة اللغوية السليمة ومنزلة فرساهنا العالية,وانعكست ىذه السمة بصورة أوضح
يف األمثاؿ,وذلك اعتمادا على آليات فنية بنائية ساعدت املبدع على بناء نسق املعٌت املًتابط,السيما واف النثر يعتمد العبارات القصَتة اليت
زبلصت من مسة السجع بشكل كبَت والذي جاء عفويا وغَت مقصود.

Abstract
Jahilite prose was as important as poetry in an age of presumed poetic
ascendency. There were many factors that gave prominence to prose at that age.
Major among them is its artistic and aesthetic variety which made it the art of all
people, high and common as in the case of orations and proverbs.
This study analyzes the aspects of the artistic structure of the Jahilite prose arts
and the effect of off-hand composition on it. It is clear that Arabs tended to off-hand
composition due to the pure linguistic mulueu as is the case with prose proverbs.
Jahilite proverbs followed certain compositional techniques to affect high meaning
such as the use of short and lucid sentences with no insistent rhymes.
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المدخل:
الشػػك يف أف الف ػػن األدو دسػػد وح ػػدة إبداعيػػة سبث ػػل نتػػاج روح ام ػػة وعقلبا,وىكػػذا ك ػػاف األدب العػػرو بعص ػػوره واذباىات ػػو
وفنونو,وىكػذا كػػاف األدب اجلػاىلي علػػى وجػو اخلصػػوص إبػػداعا يشػبد للعقليػػة العربيػة باوجػػادة واملقػػدرة ,ومػع كػػل اجلػدؿ الػػذي دار حػػوؿ
قيمة الشعر وخلود مقولة انو ديواف العرب السيما يف جاىليتبا دد الباحث نفسو يقف متسائال عن األسباب اخلفية وراء ىذا الدفع باذباه
تعظػػيم الشػػعر بطريقػػة ربيػػل النثػػر جليف العصػػر اجلػػاىلي ربديػػداإل إىل اوعػػاؿ,ومع اوقػرار بعنصػػر الكثػػرة دمػػا وصػػلنا مػػن أشػػعار العػػرب مقارنػػة
دبنثورىا إال أف ذلك ال خيفي حقيقة وجود النثر املؤكدة بكم يضاىي الشعر إف مل يتفوؽ عليو ,وذلك ألسباب نفًتضبا مستعينُت بآراء من
سبق من باحثُت قدماء وحمدثُت دمن عنوا هبذا الفن اجلميل,ومنبا وحدة األدب بوصفو فنا ونتاجا إبداعيا مجاليا,وىي فكرة اعتنقبا اجلاىلي
وطبقبػػا مػػن غػػَت أف يتفلسػػف يف البحػػث عػػن م راسػػا وأسػػباهبا,على عكػػس الباحػػث ا ػػديث الػػذي شػػغل نفسػػو ب سػػئلة افػػًتض أف عقػػل
اجلاىلي البسيط واملباشر قد شغل هبا,كما أف ما وصل إلينا مػن اػاذج النثػر اجلػاىلي الػيت تعكػس نضػجا فنيػا واكتمػاال مثلػت نتػاج مراحػل
مػػن التبػػذيب والتطػػور الفػػٍت يؤكػػد وحػػدة الطريػػق الػػيت سػلكبا كػػل مػػن الشػػعر والنثػػر يف مسػػَتسما الطويلػػة رمػػو االكتمػػاؿ وحػػدة العناصػػر
والسمات البنائية واويقاعية والنسيجية لبنية الشعر والنثر اليت تثبت ما ىو اصح من جدؿ األسبقية واألفضلية العقيم وىو وجود حالة فنية
تفرع منبا الشعر والنثر بعد مراحل من التطور يصح أف نسػميبا فنػا كالميػا قبػل أف تكتسػب كلمػةجلأدبإل أحقيتبػا يف سبثيػل ىػذا الفػن بعػد
االستقرار ا ضاري الذي عرفتو األمػة يف اوسػالـ السػيما العصػر األمػوي,وال ديكػن نكػراف حقيقػة االسػتعماؿ املاتلػف هلػذه الكلمػة الػذي
ت خر يف ارتباطو بالفن وحُت نرجع إىل األسباب الرئيسة اليت أدت إىل ضياع الشعر واملتمثلة بالطريقػة الشػفاىية يف نقلػو وروايتػو لعػدـ تػوافر
األداة واملقدرة الكتابية عند العرب ذمدىا سبثل نفسبا األسباب الػيت أدت إىل ضػياع النثػر,ف ىنػا نفػًتض أف مػا ضػاع مػن النثػر أضػعاؼ مػا
وصػل إلينػػا بكثػَت حالػػو حػاؿ الشػػعر,والف للشػعر نسػػقا إيقاعيػا تكراريػػا سػػبلت عمليػة حفظػػو ونقلػو مقارنػػة بػالنثر مػػع أف للنثػر تلػػك السػػمة
واملتمثلػػة عمومػػا بسػػماتو البن ائيػػة القائمػػة علػػى السػػجع وقصػػر العبػػارات وجػػودة التقسػػيمات وىػػو مػػا سػػنراه جليػػا يف اجلػػزء األخػػَت مػػن ىػػذه
الدراسة,وليس يعقل بعد ذلك أف يكوف فنا مجػيال اقناعيػا كاخلطابػة أو فنػا حيويػا يػربط سالسػل األجيػاؿ بػُت انبػاء واألبنػاء كالوصػايا وفنػا
حيمل ا كمة والع ة وسبثل ذبارب الس ابقُت كاألمثاؿ متمثال فقط يف ما وصل إلينا من ااذج ال سبثل الكم ا قيقي وال تقًتب منو السػيما
إذا ما نظرنا إىل العربية بروعتبا ومجاليتبا وسعتبا ومشوهلا ملناحي ا يػاة ومسػايرسا كػل تغػَت يف حيػاة األفػراد واجلماعػات علػى األرض العربيػة
الشاسعة,كما أننا نفًتض أف او سالـ وموقفو من الشعر واقًتاب القرآف يف ذىن اجلػاىلي مػن نسػق الشػعر والػذي دعػاه إىل وصػفو بالشػعر
واساـ النيبجلصلى اهلل عليو وسلمإل ب نو شاعر ,ومن قبل ذلك مناسبة الشعر ملواقف ا روب والنزاع لكونو ديثل حالػة نفسػية واسػتفزازا عقليػا
وذىنيا للمقاتل إىل جانب كثرة ا روب وميل ا ياة العربية للصراع حبكم البيئة والًتكيبة االجتماعية ذات الطابع القبلي الػذي ينطػوي علػى
ص ػراعات الزعامػػة والسػػيادة وانعكػػاس ذلػػك علػػى العالقػػات مػػع أفاػػاذ القبيلػػة نفسػػبا وبطوهنػػا ومػػع القبائػػل األخػػر ألسػػباب ثانيػػة تتعلػػق
بالصراع على األرض اخلصبة واملراعي والعيوف وأمور أخر كثَتة ,كػل ذلػك متمعػا دفػع باذبػاه العنايػة بالشػعر علػى حسػاب النثػر الف النثػر
ب لوانػػو ىػػو فػػن االسػػتقرار السياسػػي والنفسػػي واالجتمػػاعي ,مػػن ىنػػا رأينػػا سػػيادة نثريػػة متوقعػػة يف العصػػر اوسػػالمي األوؿ أي عصػػر اخللفػػاء
الراشػػدين مػػن خػػالؿ اخلطابػػة الػػيت كانػػت وسػػيلة املسػػلمُت ويف مقػػدمتبم النيبجلصػػلى اهلل عليػػو وسػػلمإل يف الػػدعوة إىل الػػدين اجلديػػد ومػػن
إصػػالح ذات البػػُت وإرسػػاء أسػػس ايتمػػع اجلديػػد ,ومػػا لنػػا ال نعػػد ا ػػديث النبػػوي الػػذي صػػار علمػػا مسػػتقال لػػو أعالمػػو وأسسػػو ودراسػػاتو
ومراجعو العظاـ ضربا نثريا ديثل نتاج السيادة اجلديدة لفن القوؿ النثري على حساب غواية الشعر اليت ال تليق بشاصية فذة كالنيب جلصلى
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اهلل عليو وسلمإل؟,وحُت عادت األمور إىل التوتر وظبور صراع جديد على سلطة موحدة ألمة جديػدة عػاد الشػعر إىل ازدىػاره وحكػم علػى
األمة الناشئة أف تعيش بقية قروف وجودىا امة شاعرة حيرؾ إبداعبا صراع أزيل على السلطة ربت املسميات القبلية والعقائدية ,حىت توافرت
للشعر ظروؼ أخر أرست هنضتو يف العصر العباسي متمثلة با ضارة ولكن ليس على حساب النثر فتطػورت أنػواع نثريػة وظبػرت أخػر
كفن املقامة الذي نعده حلقة الوصل ا قيقية بػُت الشػعر والنثػر والػيت عػادت بعػد أف انػدثرت ااذجبػا املتمثلػة يف سػجع الكبػاف ومػا علػى
شاكلتو من متوف تشدىا خصيصة السجع اليت سبيزت هبا املقامة.
إف ديدف ىذه الدراسة اليت تركز على واحدة من الظواىر اليت ترافق انداب الشفاىية وىي ظاىرة االرذباؿ اليت تغوص يف بنية النص النثري
من خالؿ ااذجو املوثقة يف مصادرىا القددية وتربطبا ببدايات ىذا الفن ,كما تركز على موضوع الصنعة الفنية من خالؿ عناصرىا املتوافرة
يف نصوص مكتوبة بلغة على درجة عالية من الدقة واوتقاف وبشىت صورىا وألواهنا اليت تناولناىا جريا على خطى الباحثُت يف تقسيماسم .
بنية النص النثري بين االرتجال والصنعة الفنية
ال أظننا حباجػة إىل ا ػديث عػن مفبػومي الصػنعة واالرذبػاؿ دبعػزؿ عػن حضػورعا بوصػفبما مستػُت فنيتػُت تتعلقػاف بظػروؼ نشػ ة
الفػػن النثػػري الػػيت عاجلتبػػا األدبيػػات النثريػػة ا ديثػػة وأسػػببت فيبػػا ,كمػػا تتعلقػػاف بالبعػػد اجلمػػايل للػػنص األدو عموما,وهبػػذا التوصػػيف
فإهنمػػا سبػػثالف مستػػُت ارتبطتػػا يف ممػػل الػػرؤ النقديػػة بالبػػدايات والتطػػور ا تمػػي للظ ػواىر الفنيػػة ومنبػػا النصػػوص األدبيػػة,وعا يف ىػػذه
الدراسة ال يتعلقاف بآلية التسلسل الفٍت الزمٍت قدر تعلقبما بعناصػر أخػر كاملوىبػة واملوقػف والقصػد الفػٍت املػرتبط باجلانػب االقنػاعي
الذي تقوـ عليو بعض األلواف ا لنثرية ومنبا اخلطب,من ىنا سنركز عليبما يف ثنايا ربليل بنية النصوص ,وفيما يتعلق بالنثر فمن املؤكد
أف اختالؼ صوره وفنونو حيقق تنوعا فنيا أسلوبيا بنائيا وتصويريا للنص النثري,فبنية اخلطب زبتلف عن بنية املثل وزبتلفاف كالعا عن
بنية الوصايا ,والشك يف أف الوصية ومعبا ا وارات النثرية البليغػة ىػي خطػب مػوجزة مثلمػا تقػع جلكمػا ونوعػاإل يف منطقػة وسػطى بػُت
اسًتساؿ اخلطبة وإداز املثل وتكثيفو,وال ننسى ما يسميو الباحثوف ومصنفو األدبيات جلاألقواؿ امل ثورةإل  ,جلسجع الكبافإل اليت سبتاز
دبيزات خمصوصة,ولنتبع التقسيم الدارج لفنوف النثر اجلاىلي كما جاءت يف الدراسات ا ديثة من غَت تسميتبا,وىي كما ي يت:

-0الخطب:

لسنا بصدد وضع تعريف ملا ىو معرؼ باألصل,إال أننا ارت ينا البدء هبا خمالفُت كل من تكلم عن النثر اجلاىلي وابتدأ باألمثاؿ
ونوه هبا,الف اخلطبة ليست كاملثل وليست كغَته من فنوف النثر,فبي فػن صػعب فرسػانو معروفػوف دميزوف,وىػي أكثػر الفنػوف النثريػة الػيت يػ ز
فيبػػا اوبػػداع واوجادة,كمػػا إهنػػا تظبػػر ثقافػػة املنشػػك اللغويػػة والفكريػػة واالجتماعيػػة,وىي فػػن امنكػػُت واملفػػوىُت دمػػن ظلػػت كلمػػاسم خالػػدة
تناقلتبا األلسن واحتفظت هبا بطوف املصادر,وباستثناء األمثػاؿ وأقػواؿ األعػراب املػ ثورة الػيت تنػدم معبػا فػاف بقيػة األنػواع النثريػة ديكػن أف
تندرج يف أنساقبا ربت مسمى اخلطبة ,ذلك ألهنا ال زبتلف عنبا يف كوهنا رسالة موجبة بُت طػرفُت يػراد هبػا التػ ثَت يف السامعُت,فالوصػايا
وأسػجاع الكبػاف وامػاورات واألوصػػاؼ واملااصػمات خطػب يف مملبػػا,زبتلف فيمػا بينبػا بنسػق التشػػكيل البنػائي لعباراسا,وتبتعػد اخلطبػػة
عػ ػػن الغم ػ ػػوض وااللت ػ ػواء ألهن ػ ػػا سبث ػ ػػل روح البيػ ػػاف,يقوؿ اجل ػ ػػاح  :ذكر اهلل لنبيػ ػػو علي ػ ػػو الس ػ ػػالـ حػ ػػاؿ ق ػ ػريش يف بالغػ ػػة املنط ػ ػػق ,ورجاح ػ ػػة
األحالـ,وصحة العقوؿ,وذكر العرب ومػا فيبػا مػن الػدىاء والنكػراء واملكػر,ومن بالغػة األلسػنة واللػدود عنػد اخلصػومةإل( )0وسػن خذ اػاذج
متنوعة من اخلطب لنستشف منبػا مسػات البنػاء الفػٍت هلا,ومنبػا خطبػة الكػثم بػن صػيفي  :كتػب النعمػاف بػن يضػة البػارقي إىل اكػثم بػن
ػامي,رب سػػامع
صػػيفي:مثل لنػػا مثػػاال ن خػػذ بو,فقاؿ:قػػد حلبػػت الػػدىر اشػػطره,فعرفت حلػػوه ومػػره,عُت عرفػػت فػػذرفت,إف أمػػامي مػػا ال أسػ
م
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اذؿ,تباروا فاف ال م ينمى عليػو العػدد,كفوا ألسػنتكم فػإف
خب ي مل يسمع بعذري,كل زماف ملن فيو,يف كل يوـ ما يكره,كل ذي نُصرة سيُ
َ
مقتل الرجل بُت فكيو,إف قوؿ ا ق مل يدع يل صديقا,ال ينفع مػع اجلػزع التبقػي,وال ينفػع دمػا ىػو واقػع التوقي,ستسػاؽ إىل مػا أنػت ِ
الؽ,يف
طلب املعايل يكوف العز,االقتصاد يف السعي أبقى للجماـ,من مل ي س على ما فاتو ودع بدنػو,من قنػع دبػا ىػو فيػو قرضػت عينو,أصػبح عنػد
رأس األمر خَت من أف تصبح عند ذنبو,مل يبلك من مالك ما وعظك,ويل لعامل أمر من جاىلو,الوحشة ذىاب األعالـ,البطر عند الرخاء
ػ ق,ال تغضػػبوا مػػن اليسػَت فردبػػا جػػٌت الكثػػَت,ال تضػحكوا دمػػا ال يضػػحك منو,حيلػػة مػن ال حيلػػة لػػو الصػ ,كونوا مجيعػا فػػاف اجلميػػع غالػػب
يثا,ادرعوا الليل وازبذوه مجال فاف الليل أخفى للويل,ال مجاعة ملن اختلف,قد
,تثبتوا وال تسارعوا,فاف احزـ الفريقُت الركُت,رب عجلة سب ر َ
اقر ص امت,املكثار كحاطب الليل,من أكثر اسقط,ال تفرقوا يف القبائل,فاف الغريب بكل مكاف مظلوـ,عاقدوا الثروة وإياكم والوشائ ,فاف
الذلة مع القلة,لو سئلت العارية لقالت:ابغي ألىلي ذال ,الرسوؿ مبلغ غَت ملوـ,من فسدت بطانتو كاف كمن غص باملاء,أساء مسعا ف ساء
إجابة,الداؿ على اخلَت كفاعلو .....اخلإلجل 2إلففي النص الطويل الذي اقتطعنػا منػو للضػرورة كػم كبػَت مػن اخلػ ات املتنوعػة,افلح اخلطيػب يف
ترتيببػػا علػػى وفػػق أعيتبػػا,ودفع عػػن نصػػو التفكػػك مػػن خػػالؿ ربػػط العبػػارات املتناسػػقة يف شػػكلبا دبوضػػوع اخلطبػػة األسػػاس وىػػو الػػوع
والنصائح اليت طلبت منو,وتنوعت األ ساليب املستادمة على وفق رؤيتو ألعية العبارة,ومع بدايتو املميزة اليت تلفت االنتباه عمد إىل ت كيد
مصداقية ما سيقوؿ وىو ما رأتو عينو ويصيب عُت ا كمة فيو ب سلوب الفيلسػوؼ الػذي خػ ا يػاة ,فقولػوجلوعُت عرفػت فػذرفتإل عميػق
أخػ َػر املػػر
يف معنػػاه ,قػػوي يف أثره,ألنػػو بعػػد أف بلػػغ مػػا بلػػغ مػػن العمػػر يلتفػػت إىل الػػوراء فيجػػد دى ػرا واجػػو حلػػوه ومره,وقػػدـ ا لػػو تفػػاؤال و ّ
ليناسػبجلذرفتإل يف العبػػارة الالحقػػة ,تناسػػبجلالعُت/أماميإل أي مػػا تػراه العػػُت انف بعػػدما رأت يف املاضػػي ,أي خػ يسػػمع عنػػو وحيتػػاج
لسماع عذره,اىو البكاء الذي بدأ بو,أـ اختزاف النص ل غايػات مػا يف نفػس رجػل عجػوز خػ الػدنيا وأمورىػا؟ انػو ذكػر الزمػاف واف يف كػل
أيامو ما يكره تعبَت عن عالقة اجلاىلي بالزمن الدائر الذي خيشى خطوبو,وحيث خذالنو ملن غره االنتصار باوخواف,واىل ىذه النقطة يغرؽ
النص يف ذاتية زبص صاحبو,غَت أف اخلطبة مل تبدأ بعد,وتلك أشب و دبقدمة يبيك املنشك فيبا أفكاره لإلجابة عما سئل من أمر النصح,ويف
قولوجلكفوا ألسػنتكم..إلإدراؾ جل يػة القػوؿ ونفػي مبػة الكػالـ يػرد الكالـ,فآفػة اللسػاف فػوؽ كػل آفة,وزبوفػو مػن نصػح األقػراف ينكشػف يف
قولوجلإف قوؿ ا ق مل يدع يل صديقاإلوبعد ىذا االستعداد املشػروع تبػدأ اخلطبػة بالنصػح,واملالح تتػابع اسػتاداـ الصػيغ لتوليػد املعػا بػُت
كػػل عبػػارتُت,من ذلػػكجلال ينفػػع/ال ينفػػعإلوجليف طلػػب/يف السػػعيإلوجلمن مل ي ػ س/من قنػػعإلوجلال تغضػػبوا/ال تضػػحكواإل,ومع أننػػا نلمػػح نصػػا
تكدست فيو عبارات مستقلة يف معناىا قابلة االقتطاع ليكػوف كػل منبػا مػثال أو قػوال مػ ثورا مكتمػل املعػٌت غػَت أف تلػك ابػرز مسػات اغلػب
اخلطب اليت بػُت أيػدينا اسػتنادا إىل وظيفػة اخلطػب األساسػية وىػي اوقنػاع الػذي يتطلػب ربقيػق غايػة مبمػة وىػي التوصػيل,كما إف اويقػاع
القائم على توزيع الوحدات الصوتية املفردة ارتكز على نػوع مػن السػجع املتنػاثر الػذي فرضػتو اسػتقاللية العبػارات يف معانيبػا ,وىػذا السػبب
مسؤوؿ عػن وضػوح اخلطػب عمومػا وابتعادىػا عػن الغمػوض  .وبعػد فػاف اخلطبػة تشػكل وثيقػة سياسػية للحػاكم تدلػو علػى معػايَت ازبػاذ
املقربُت,وطرؽ الوصوؿ إىل القلوب قبػل العقػوؿ,وىي تسػبق بعقػود ذلػك الفػن الػذي ظبػر يف املكاتبػات والرسػائل السػلطانية الػيت دتجػت يف
العصر العباسي للملوؾ والوزراء.
ومػن ااذجبػا األخػر الػيت راعػػت منزلػة املااطػب خطبػة علقمػػة بػن عالثػة العػامري خياطػب كسػػر ملػك الفرس أهنجػت لػك سػػبل
ػعت لػػك رقػػاب العبػػاد,إف لنقاويػػل منػػاى ,وللراء موار,وللعػػويص خمػػارج,وخَت القػػوؿ أصدقو,وأفضػػل الطلػب أذمحػػو,أنا واف
الرشاد,وخضػ ْ
كانػػت امبػػة أحض ػرتنا,والوفادة قربتنػػا,فليس م ػػن حضػػرؾ من ػػا ب فضػػل دم ػػن عػػزب عنك,بػػل ل ػػو قسػػت ك ػػل رجػػل منبم,وعلم ػػت مػػنبم م ػػا
علمنا,جل ػػدت ل ػػو يف آبائ ػػو دنيا,أن ػػدادا واكف ػػاءا,كلبم إىل الفض ػػل منسوب,وبالش ػػرؼ والس ػػؤدد موص ػػوؼ,وبالرأي الفاض ػػل واألدب الناف ػػذ
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معروؼ,حيمي اه وي روي نداماه,ويذود أعداه,ال زبمد ناره,وال حيًتز منو جاره,أيبا امللػك:من يبػل العػرب يعػرؼ فضلبم,فاصػطنع العػرب
فإهنػػا اجلبػػاؿ الرواسػػي عزا,والبحػػور الزواخػػر طميػػا,والنجوـ الزواىػػر شرفا,وا صػػى عػػددا,فاف تعػػرؼ هلػػم فضػػلبم يعػ ُػزوؾ,واف تستصػػرخبم ال
خيذلوؾ .جل3إلفبدأت بت كيد املنزلة واستحقاقبا,وىو أدب يف اخلطاب برعت فيو العقلية العربية اليت أدركت اختالؼ املقامات الذي يفرض
اخػػتالؼ املقػػاالت واألسػػاليب,على نسػػق اخلطػػاب يتاػػذ منحػػى تراتبيػػا كمػػا ىػػو واضػػح ألنػػو خياطػػب ملكػػا يف موقػػف يسػػعى فيػػو إىل تبيػػاف
خصاؿ قومو وىو يؤكػد إحسػاهنم مجيعػا مػن غػاب مػنبم قبػل مػن حضػر,مؤكدا السػمة اجلمعيػة الػيت تفػًتؽ عػن السػمة الفرديػة للوصػايا كمػا
سيتضح,وألنو ىنا ال ينقل خ ة فردية كما ىي ا اؿ يف النص األوؿ فانو عزز السمة اجلمعية الػيت سػاىم وجػود امللػك بوصػفو طرفػا خماطبػا
يف تقويتبا,واخلطب ػػة وإف ابت ػػدأت دب ػػدح املل ػػك إال أهن ػػا انتب ػػت دب ػػدح الع ػػرب والفا ػػر ,وتك ػػرر تت ػػابع الص ػػيغ املتناس ػػقة بنائي ػػا كم ػػا يف قول ػػو
الرشاد/العبادإلوجلمناى /موارإل جلجلأحضرتنا/قربتناإلوجلعزا/طميا/شرفا/عدداإلوجليعزوؾ/خيذلوؾإل وىػذا النسػق خيلػق إيقاعػا قػد ال يكػوف مقصػودا
يف حقيقتو إال انو يقود إىل توليد معٌت جديد .
وأما خطبة عامر بن الطف يل فقد ابتدأت ابتداءا خمتلفا يف املقاـ نفسو أماـ كسر ألهنا منافرة شػاعر أوال إال أف املنػافرة تطػوؿ يف
مواقف أخر نذكرىا بعد ربليل نص خطبة عامر أماـ كسر حيث يقوؿ :كثر فنوف املنطق ,وليس القوؿ أعمى من حندس الظلماء,وإاا
األياـ,وثابت األحػالـ
أدللت
َ
الفار يف الفعاؿ,والعجز يف النجدة,والسؤدد مطاوعة القدرة,وما أعلمك بقدرنا وأبصرؾ بفضلنا,وبا ري إف َ
دث لنا أمور هلا أعالـ,وقاؿ كسر :وما تلك اوعالـ؟قاؿ:متمع األحياء من ربيعة ومضر,على أمر يذكر,قاؿ كسر :وما األمر الذي
أف َرب َ
يػػذكر؟قاؿ مػػا يل علػػم ب ػ كثر دمػػا خ ػ بػػو خم ,قػػاؿ كسػػر :مىت تكاىنػػت يػػا بػػن الطفيل؟قاؿ:لسػػت بكػػاىن ولكػػٍت بػػالرمح طاعن,قػػاؿ
كسر :فاف أتاؾ آت من جبة عينك العوراء فما أنت صانع؟قاؿ:ما ىيبيت يف قفاي بػدوف ىيبػيت يف وجبي,ومػا اذىػب عيػٍت عبػث ولكػن
مطاوعة العبث جل4إلوموضوع اخلطبة ال خيتلف عن موضوع خطبة علقمة إال انو اعتمد العطف وسيلة لتوليد الصور املًتابطػة يف كوهنػا سبثػل
اجزاءا من صورة املعٌت يتمم بعضػبا انخر,ومنبػا قولػوجلكثر فنػوف املنطػق/وليس القوؿإلوجلالفار/والعجز/والسؤددإلوجلأعلمك/وأبصػرؾإل,كما
واسػػتادـ السػػجع بطريقػػة ظبػػر معبػػا وك نػػو طبيعيػػا,مع انػػو مل يكػػد يغيػػب عػػن العبػػارات ألنػػو جعلػػو حتميػػا بعػػد أف اسػػتادـ العطػػف الػػذي
شػػكل رابطػػا معنويػػا وإيقاعيػػا خفػػف مػػن وطػ ة السػػجع,كما يظبػػر انػػو تعمػػد اسػػتثارة املااطػػب مػػن خػػالؿ املبالغػػة يف الفاػػر دبػػا ال يليػػق يف
خطاب امللوؾ ,حىت وجد طريقة إىل تدارؾ املوقف,بدليل سؤاؿ امللك االستفزازي حوؿ العُت العوراء الػيت يػذكره فيبػا بػالنقص الػذي ديكػن
أف يوقف سيل الفار أمامو والذي يتميز بو خطاب الفارس املعتد بذاتو واملفاخر بقوتو حىت ولو كاف إزاء امللوؾ.
ودما يثبت انتظاـ اخلطب يف نسق موحد ديكن عده قالبا فنيا يوازي التشكيل الشعري يف بيتُت متساويي الوحدات املوسػيقية ىػذا
التشػابو يف صػي غ اخلطػب,يف مػداخلبا وخمارجبػا ومواجلبػا وترتيػب وحػدات املعػٌت فيبا,وخطبػة عمػرو بػن معػد يكػرب الزبيػدي تشػبو خطػػب
اكثم بن صيفي السيما اخلطبة السابقة اليت استشبدنا هبا,حيث يقوؿ :إف املرء ب صغريو:قلبو ولسانو,فبالغ املنطق الصواب,ومالؾ النجعة
االرتياد,وعفو الرأي خَت من اس تكراه الفكرة,وتوقيف اخل ة خَت من اعتساؼ ا َتة,فاجتبذ طاعتنا بلفظك,واكتظم بادرتنا حبلمك,وألن لنا
منعنا انا من كل من راـ لنا ىضػما جل5إل وألنػو
صفاتَنا قراع مناقَت من أراد لنا قضما,ولكن ْ
كنفك يسلس لك قيادنا,فانا أناس مل يوقش َ
فارس أيضا وجدنا خطبتو ال تكاد زب تلف عن خطبػة عػامر السػابقة يف اعتمادىػا العطػف لتوليػد املعا ,كمػا أهنػا بػدأت أيضػا باوشػارة إىل
القوؿ وبالغة املنطق,مع سياسة مل ذمدىا يف خطبة عامر,إذ إهنا كشفت عن رجل حمنك حياوؿ إقناع امللك تجدو كسػب قومػو ألنػو ذوي
شػاف كمػا أهنػػا انطػوت علػى عػػرض عناصػر القػوة عنػػدىم مػن خػالؿ التػػذكَت بالوقػائع الػيت فشػػل فيبػا خصػومبم يف النيػػل منبم,ففيبػا تػوازف
خيتلف عن طيش سابقو.
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إف اخلطب ػػة موق ػػف وحال ػػة تع ػ ع ػن نفس ػػية قائلبا,وطريق ػػة تفكَته,وكم ػػا أف القص ػػيدة م ػػرآة ص ػػادقة ع ػػن الش ػػاعر فاخلطب ػػة ص ػػورة ع ػػن
منشئبا,مع زيادة بسيطة تتضمن ذلك الًتيث وتلك ا نكة اليت ت ز معادف الرجاؿ يف املواقف الصعبة.
وعلػى شػاكلة عػامر وعمػػرو الشػاعرين يف ال اعػة يف اخلطػب يطالعنػػا امػرؤ القيس,والػذي يصػعب أف نتقبػػل سمػة السػفو والطػيش الػػيت

الزمت سَتتو ,ألنو أمَت الشعراء( )6والف الرواة جعلت واقعة طرد أبيو لػو بسػبب تغزلػو بالنسػاء دمػا ال يليػق دبلػك,إذ إف لػو يف قضػية إدراؾ
الث ر ملقتل أبيو ما لو من مواقف ا كماء يف أاوذج اخلطبة ا وارية اليت دارت بينو وبُت قبيصة بن نعيم وىو رجل من بٍت أسد الذين وفدوا
ػًتات’فقػاـ إليػو قبيصػة
إليو يس لونو العفو عػن دـ أبيػو,فارج علػيبم يف قبػاء وخػف وعمامػة سػوداء وكانػت العػرب ال تعػتم بالسػواد إال يف ال م
خطيبا بارعا,ودما قالو لو  :انك يف امل والقدر واملعرفػة بتصػرؼ الػدىر,وما ربدثػو أيامػو ومػا تتنقػل بػو أحوالػو حبيػث ال ربتػاج إىل تػذكَت مػن
واع ػ ػ ,وال تبص ػػَت م ػػن مرب,ول ػػك م ػػن س ػػؤدد منصبك,وش ػػرؼ أعراق ػػك,وكرـ أص ػػلك يف الع ػػرب حمت ػػد,حيتمل م ػػا ػػل علي ػػو م ػػن إقال ػػة
رجعت إليك...اخلإلجل7إل,فقاؿ امرؤ القيس :لقد علمت العرب انو ال كفء جر يف
العثرة,ورجوع عن اهلفوة,وال تتجاوز اهلم إىل غاية إال
ْ
األبد,وفت العضد,وأما النظرة فقد أوجبتبا األجنة يف بطوف أمباسا,ولن أكوف لعطببا
دـ,وا لن اعتاظ بو مجال وال ناقة,فاكتسب بو سبة
م
سببا,وستعرفوف طالئع كندة من بعد ذلك,ربمل يف القلوب َحنَقا,وفوؽ األسنة َعلَقا,
تصافح فيو املنايا النفوسا
إذا جالت ا رب يف م زؽ
أتقيموف أـ تنصرفوف؟
غدت كتائبنا يف
قالوا:بل ننصرؼ ب سوأ االختيار,وأبلى االجًتار,دبكروه وأذية,وحرب وبليمة,وقبيصة يتمثل :لعلك أف تستوحم ال ِورد إف ْ
م زؽ ا رب تُعطر
فقاؿ امرؤ القيس:ال واهلل ولكن استعذبو,فرويدا ينفرج لك دىاجا عن فرساف كندة وكتائب َت,ولقد كاف ذكر غػَت ىػذا و أوىل,إذ كنػت
ن ػػازال بربعي,ولكن ػػك قل ػػت ف وجبت,فق ػػاؿ قبيص ػػة:ما يتوق ػػع ف ػػوؽ ق ػػدر املعاتب ػػة واالعتاب,فق ػػاؿ ام ػػرؤ القيس:ى ػػو ذاؾ جل8إلف ػػامتزج الش ػػعر
بالنثر,واقتصر على املقصد يف كالمو,ألنو عقد العزـ على الث ر,فلم يزد عن أف رد دبا ىو مناسب على طوؿ املقالة,ف وجز وأحسن وما فرط
يف مسعة امللوؾ فرفض الدية,وما فرط يف دـ القرىب ف حاؿ األمػر إىل اجلماعػة ومػا تريػد مػن ثػ ر ملكبػا,ومن ىػذا النمػوذج يتضػح وجػود تيػار
اخلطباء الشعراء الذين ظبر ت ثَت شعرىم واضػحا علػى خطببم,باودػاز وطػرؽ توليػد املعٌت,والفاػر العارـ,ذلػك الف الفاػر بػاب عظػيم يف
الشػػعر العرو,وىػػو ميػػداف مبػػاراة الشػػعراء يف فحػػولتبم,وأداة سبػػايزىم,من ىنػػا خرجػػت خطػػببم يف نسػػقبا العػػاـ عػػن طػػابع النصػػح واورشػػاد
والتوجيو الذي ديثل عمود اخلطبة العربية القددية.
-3أسجاع الكهان:
-9
-2
-3
-4

آثرنا فصل أسجاع الكباف عن اخلطب عموما ألهنا سبيل إىل أف تكوف لونا نثريا مستقال بذاتو,وذلك جلملة أسباب منبا:
إداز عباراسا الشديد.
التزامبا نسق السجع الذي ديثػل غايػة فنيػة فيبػا وخيتلػف عػن نسػق اخلطػب االعتياديػة يف كونػو سلسػا يػ يت بػو املقػاـ وال يػؤتى بػو
عمدا.
امللتزـ ىو القصد ,النبوءة والًتىيب والتحذير الذي يتضمن مشورة مانية يضمنبا الكاىن كلماتو.
وما يرتبط بالسجع َ
األدياف والرموز الفلكية والطبيعية من ذموـ ومشس وقمر ومطر وخصب وقحط ورياح.
ال تكاد زبلو من ْ
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من ىنا فإهنا زبتلف اختالفا جذريا عن اخلطب وال تعٍت مستبا النثرية وابتعادىا عن إدػاز املثػل وتكثيفػو وحػدعا عػدىا خطبا,بػل
ىي رسائل أو نبوءات تقع يف باب التحذير والتاويف ورصد األحواؿ,وتوجيو األفعاؿ,ومن ااذجبا قوؿ الكاىن عوؼ بن ربيعة االسدي
متكبن ػػا دبقت ػػل حج ػػر وال ػػد أم ػػريء القيس قاؿ:ياعباد,قالوا:لبي ػػك ربنا,فق ػػاؿ:والغالب غ ػػَت املغل ػػب,يف اوب ػػل ك هن ػػا الرب ػػرب,ال يقل ػػق رأس ػػو
جايشو,أنب تكم انو حجر ضاحية .جل9إل
الصاب,ىذا دمو يثعب,وىو غدا أوؿ من يسلب,قالوا من ىو ربنا؟قاؿ:لوال ذبيش نفس
ْ
َ
وقػوؿ الكػاىن اخلزاعػػي منفػرا ىاشػم بػػن عبػد منػاؼ علػػى أميػة بػن عبػػد مشس :والقمػر الباىر,والكوكػب الزاىر,والغمػػاـ املاطر,ومػا بػاجلو مػػن
طائر,وما اىتد بعلم مسافر,من منجد وغائر,لقد سبق ىاشم أمية إىل املآثر,أوؿ منو وآخر,وأبو عبمة بذلك خابر جل91إل
وقػػوؿ سػػلمة بػػن املغفػػل كػػاىن بػػٍت ا ػػارث بػػن كعػػب حيػػذرىم غػػزو سبػػيم إنكم تسػػَتوف أعقابػػا,وتغزوف أحبابا,سػػعدا وربابػػا,وتردوف مياىػػا
جبابا,فتلقوف عليبا ضرابا,وتكوف غنيمتكم ترابا,ف طيعوا أمري وال تغزوا سبيماء إلجل99إل
واملالح ػ مػػن النمػػاذج أعػػاله أهنػػا سبػػس الش ػ ف ا يػػايت األبرز,واألحػػداث السياسػػية الكبػػَتة يف حيػػاة القبيلػػة,ولكي يفػػوز الكبنػػة
باالنتباه,وحيظوف بالطاعة,يعمدوف إىل أساليب فنية تعظم كلماسم القصَتة عادة,ومنبا مالزمتبا السجع من أوهلا نخرىا,ليس حبرؼ واحد
ب ػ ػ ػ ػ ػػل دب ػ ػ ػ ػ ػػا يش ػ ػ ػ ػ ػػبو كلم ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػػروي كامل ػ ػ ػ ػ ػػة يف القص ػ ػ ػ ػ ػػيدة,على رم ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػ ػ ػػاء يف أا ػ ػ ػ ػ ػػوذج ق ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الك ػ ػ ػ ػ ػػاىن ع ػ ػ ػ ػ ػػوؼ ب ػ ػ ػ ػ ػػن ربيع ػ ػ ػ ػ ػػة
وقولوجلاملغلب /الصاب/يثعب/يسلبإلوحُت ينقطع ا وار بسؤاؿ املتلقي تظبر كلمػة جديدةجلجايشو/ضػاحيوإل,وىو مػا نػراه كػذلك يف كلمػة
الك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىن اخلزاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يف قولوجلالباىر/الزاىر/املاطر/طائر/مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافر/غائر/املآثر/وآخر/خابرإل,وأاوذج س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلمة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن املغف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل يف
قولوجلأعقابا/أحبابا/ربابا/جبابا/ضػرابا/ربابا/تراباإلوليس ذلػػك فحسػػب بػػل نالحػ تسػػاوي الوحػػدات املقطعيػػة يف وحػػداسا الصػػوتية دمػػا خيلػػق
تناسػقا وتناسػبا يف العبػػارات,وىو املسػؤوؿ عػن اويقػػاع املًتاتػب يف اخلطب,وبالت كيػد كانػػت ىػذه السػمات السػػبب املباشػر يف افػًتاض كػػوف
سجع الكباف احد املصادر املفًتضة لظبور فن الشعر,من ىنا فنحن ايل إىل اعتبار خطب الكباف أسجاعا ننفي عنبا كلمةجلخطبةإل.
ودما يرتبط بسجع الكباف تعبَتىم للرؤيا وىو لوف شائع من ألوانو ويتعلق باألحداث الكبَتة,وكثَتا ما يكوف امللوؾ والزعماء أطرافا فيبا,وقد
نقلت الرواة ا وارات املتعلقة بتعبَت الرؤ اخلاصة بظبور النيب جلصلى اهلل عليو وسلمإلومنبا كلمة سطيح الكاىن مع عبد املسيح بن بقليلة
حُت س لو عن ت ويل رؤيا املوبذاف الفارسي ليلة والدة النيبجلصلى اهلل عليو وسلمإل وبتكليف من كسر حيث قاؿ سطيح عبد املسيح على
مجل مشيح,إىل سطيح,وقد أويف علػى الضػريح,بعثك ملػك بػٍت ساسػاف,الرذباج اويواف,ومخػود النَتاف,ورؤيػا املوبػذاف,رأ إبػال صػعابا,تقود
خيال عرابا,قد اقتحمت يف الواد,وانتشرت يف البالد,يا عبد املسيح,إذا كثرت التالوة,وظبر صاحب اهلراوة’وفػاض وادي السماوة,وغاضػت
حبَتة ساوة,ومخدت نار فارس,فليست بابل للفرس مقاما,وال الشاـ لسطيح شاما,ديلك منبم ملوؾ وملكات,عدد سقوط الشرفات,وكل ما
ى ػػو آت آت جل 92إل,وك ػػذلك تعب ػػَت س ػػطيح لرؤي ػػا ربيع ػػة ب ػػن نص ػػر اللام ػػي ومل يك ػػن ق ػػد قص ػػبا علي ػػو ل ػػَت ص ػػدقو فق ػػاؿ س ػػطيح :رأيت
مججمة,خرجت من ظلمة,فوقعت بارض سمة,فاكلت منبا كػل ذات مججمػة,فقاؿ لػو امللػك مػا اخطػات منبػا شػيئا يػا سػطيح,فما عنػدؾ
يف ت ويلبا؟فقا ؿ:احلف دبا بُت ا رتُت من حنش,ليببطن أرضكم ا بش,فليملكن ما بُت أبػُت إىل جرش,فقػاؿ لػو امللك:وأبيػك يػا سػطيح
إف ىػػذا لغػػائ موجػػع,فمىت ىػػو كػػائن أيف زمػػا ىػػذا أـ بعػػده؟قاؿ ال بعػػده حبػػُت أكثػػر مػػن سػػتُت أو سػػبعُت ديضػػُت مػػن السػػنُت,قاؿ:أفيدوـ
ذلك من ملكبم أو ينقطع؟قاؿ ال بل ينقطع لبضع وسبعُت من السنُت ,يقتلوف هبا أمجعُت وخيرجوف منبػا ىػاربُت ,قػاؿ ومػن يلػي ذلػك
من قتلبم وإخراجبم؟قاؿ:يليو ارـ ذي يزف,خيػرج مػن عػدف,فال يػًتؾ أحػدا مػنبم باليمن,قػاؿ :افيػدوـ ذلػك مػن سػلطانو أـ ينقطع؟قػاؿ بػل
ينقطع,ق ػػاؿ:ومن يقطع ػػو:قاؿ:نيب زك ػػي ,ي تي ػػو ال ػػوحي م ػػن العلي,ق ػػاؿ ودم ػػن ى ػػذا النيب؟ق ػػاؿ م ػػن رج ػػل ول ػػد غال ػػب ب ػػن فب ػػر,بن مال ػػك ب ػػن
النضر,يكوف امللك يف قومو إىل آخر الدىر,قاؿ وىل للدىر آخر؟قاؿ نعم يوـ دمع فيو األولوف وانخروف,يسعد فيو امسنوف ويشػقى فيػو
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املسيئوف,قاؿ أحق ما زب نا يا سطيح,قاؿ نعم والشفق والغسق والفلق إذا انشق إف ما أنباتك بو ق..إلجل93إل,وىذه اخلطبة املتقطعة تقوـ
على ا ػوار يف توليػد املعػا وعمػاد فنيتبػا أجوبػة سػطيح املاتصػرة ونبوءتػو الػيت سبتػد لسػنوات طويلػة,وال نػدري ملػاذا ذباىػل الػرواة الدارسػوف
العناصر الدينية فيبا السيما ما تعلق منبا بقضية اليوـ انخر واألدياف اليت تشبو ما جاء يف القرآف من أدياف للطعن بصحتبا كمػا فعلػوا مػع
الشعر؟وعموما فبػذا الػنص النثػري علػى غػرار اػاذج خطػب الكبػاف ديتػاز بقصػر العبػارات واودػاز وإيثػار السػجع الػذي قلنػا انػو الزمػة فنيػة
يمل ااذج ىذا النوع من النثر.
وتبدو خطبة الشعثاء الكاىنة وىي تصف سبعة إخوة أكثػر سباسػكا واقػرب إىل أف تكػوف نصػا نثريػا متسلسػل األفكػار بسػبب السػمة
الس ػػردية الواض ػػحة فيب ػػا,تقوؿ :امسع أخػ ػ ؾ عنبم,أم ػػا الكب ػػَت فمال ػػك,جريء فاتك,يتع ػػب الس ػػنابك ويستص ػػغر املبالك,وأم ػػا ال ػػذي يلي ػػو
فػالغمر,حبر غمر,هنػػد صػػقر,وأما الػػذي يليػػو فعلقمة,صػػلب اجلمجمػة,منيع املشػػتمة,قليل اجلمجمػػة,وأما الػػذي يليػػو فعاصم,سػػيد ناعم,جلػػد
صارـ,أو حازـ,جيشو غاًل وجاره سامل,وأما الذي يليو فثواب,سريع اجلواب,عتيد الصواب,كرمي النصاب,وأما الذي يليو فمدرؾ بػذوؿ ملػا
ديلػك عػزوب عمػا يًتؾ,يفػػٍت ويبلك,وأمػا الػذي يليػػو فجنػدؿ لقرنػو مػدؿ,مقل ملػػا حيمػل,يعطي ويبػذؿ وعػػن عػدوه ال ينكػل جل94إل.والػػنص
يقوـ أيضا على مقومات اوداز وقصر العبارة غَت أف طريقة توليد املعا فيو كانت تعتمد الوصف ملفردات شكلت ممل بنيػات املوضػوع
فيػػو,وايل إىل فصػػل النصػػوص النثريػػة فناػػرج منبػػا ا ػوارات ألهنػػا يف سػػياقات اخل ػ الػػذي ال يشػػًتط فيػػو الدقػػة يف الروايػػة واالقتصػػار علػػى
األقواؿ اليت تنسب إىل الكبنة أو األشااص الرئيسُت يف ا وار,ومع ذلك ذمد ىذه ا وارات على درجة عالية من اوتقاف والدقة وسالسة
التعبَت,وذمػد انتقػػاؿ اثػػر السػجع الػػذي يعتمػػد عليػو الكػػاىن إىل املتحػػدثُت معػو,وىو مػػا خيلػػق نسػقا متوازيػػا يف اخلطػػاب النثػري عمومػػا ركيزتػػو
السجع,وغالبا ما تكوف املعا تتعلق بايبوؿ ,ولنا أف نفًتض وجود عػدد ىائػل مػن النصػوص الػيت تنسػب للكبػاف امتنػع الػرواة عػن نقلبػا
بسػبب صػفتبا الوثنيػة واكتفػوا بنقػل مػا ارتػػبط منبػا بظبػور النػيب جلصػلى اهلل عليػو وسػلمإل وبعػػض األحػداث الكػ السػيما الػيت يػتم أثنائبػػا
تعبَت رؤيا امللوؾ والزعماء,من ىنا فبػي فػن مبمػل تقريبػا مل حيػ بغػَت اجلمػع والتوثيػق ملػا بقػي مػن ااذجػو البسػيطة الػيت ال تعػ عػن حقيقػة
الكم الذي كاف عليو,ولدينا أاوذج آخر من ىذه ا وارات اليت تنطوي على تلك العناصر يظبر حقيقة التفاوت الذي نبحث عنو يف تلك
النصوص يف الكم واجلودة ,وىو ما جػاء يف تكبػن طريفػة اخلػَت بسػيل العػرـ واهنيػار سػد مػ رب حيػث قالػت للملػك بعػد أف رأت عالمػات
ذلػػك  :والنور والظلمػػاء,واألرض والسػػماء,إف الشػػجر هلالػػك,وليعودف املػػاء كمػػا كػػاف يف الزمػػاف السػػالك,قاؿ عمػػرو:ومن خ ػ ؾ هبػػذا؟قالت
أخ ت ػػٍت املناجد,بس ػػنُت ش ػػدائد,يقطع فيب ػػا الول ػػد الوال ػػد,قاؿ:ما تقولُت؟قال ػػت:قوؿ ق ػػوؿ الن ػػدماف هلفا,ق ػػد رأي ػػت س ػػلحفا,جرؼ ال ػ ػًتاب
جرفا,وتقػ ػػذؼ بػ ػػالبوؿ قذفا,فػ ػػدخلت ا ديقػ ػػة,فإذا الشػ ػػجر مػ ػػن غػ ػػَت ريػ ػػح يتكف ,قػ ػػاؿ عمرو:ومػ ػػا ترين؟قالػ ػػت :داىيػ ػػة دىيػ ػػاء مػ ػػن أمػ ػػور
جسيمة,صائب عظيمة,قاؿ:وما ىو؟ويلك,قالت:اجل أف فيو الويل ,ومالك فيو من قيل,واف الويل فيما ديء بو السيل,ف لقى عمرو نفسو
عن فرشو وقاؿ :ما ىذا يا طريفػة؟قالت:ىو خطػب جليػل ,حػزف طويػل ,وخلػف قليػل ,قاؿ:ومػا عالمػة مػا تػذكرين؟قالت:اذىب إىل السػد
فإذا رأيت جرذا يكثر بيديو يف السد ا فر ,ويقلب برجليو من اجػل الصػار ,فػاعلم أف قػد غمػر الغمػر ,واف قػد وقػع األمػر ,قػاؿ ومػا ىػذا
الذي تذكرين؟قالت:وعد من اهلل نزؿ ,وباطل بطل ,ونكاؿ بنا نكل ,فبغَتؾ يا عمرو فليكن الثكل ,فانطلق عمرو فإذا اجلرذ يقلب برجليو
صارة ما يقلببا مخسوف رجال ,فرجع إىل طريفة فاخ ىا اخل وىو يقوؿ:
أبصرت امرأ عاد منو أمل
وىاج يل من ىولو برح السقم
من جرذ كفحل خنزير االجم
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أو كبش صرـ من افاريق الغنم
يسحب صارا من جالميد العرـ
لو خم ػػاليب وأنياب قضم
ما فاتو سحال من الصار قصم
فقالت طريفة:واف من عالمات مػا ذكػرت لػك أف ذبلػس فتػ مر بزجاجػة فتوضػع بػُت يػديك,فاف الػريح سبلؤىػا مػن تػراب البطحػاء,من سػبلة
الوادي ورملو,وقد علمت أف اجلناف مظلة ال يدخلبا مشس وال ريح,ف مر عمرو بزجاجة فوضعبا بُت يديو,ومل ديكث إال قليال حىت امتنت
مػػن ت ػراب البطحاء,فػػاخ عمػػرو طريفػػة بػػذلك وقػػاؿ هلػػا:مىت يكػػوف ىلػػك السػػد؟قالت لػػو فيمػػا بينػػك وبينػػو سػػبع سػػنُت ,قػػاؿ ففػػي أيبػػا
يكوف؟قالت ال يعلم ب ذلك إال اهلل,ولو علمو احػد لعلمتػو ,رأ عمػرو يف نومػو سػيل العرـ,وقيػل لػو آيػة ذلػك أف تػر ا صػباء يف سػعف
النال,فنظر إليبا فوجد ا صباء فيبا قد ظبرت,فعلم إف ذلك واقع,واف بالدىم ستارب,فكتم ذلك وأخفاه,وامجع على بيع كل شيء لو
بارض م رب,واف خيرج منبا ىو وولده,فارج أرسل هلل تعاىل على السد السيل فبدمو ,وديضي اخل يف خروج القبائل وانتشارىا يف ارض
العرب على وفق نصيحة الكاىنة اليت ت خذ نسقا واحدا حيث خرجت القبائل إىل مكة ف صابتبم ا مى ونصحتبم بالتفرؽ,فقالت :من
كاف منكم ذا ىم بعيػد ومجػل شػديد ومػزاد جديػد فليلحػق بقصػر عمػاف املشػيد,فكانت أزد عمػاف ,قالػت مػن كػاف مػنكم ذا جلػد وقسػر
وص ػ عل ػػى أزمػػات الدىر,فعلي ػػو بػػاألراؾ م ػػن بطػػن م ػػر فكانػػت خزاع ػػة ,قالػػت:من ك ػػاف مػػنكم يري ػػد الراسػػيات يف الوحل,املطعم ػػات يف
ام ػػل,فليلحق بيث ػػرب ذات النال,فكان ػػت األوس واخل ػػزرج ,قال ػػت م ػػن ك ػػاف م ػػنكم يري ػػد اخلم ػػر اخلمَت,واملل ػػك والت ػ ػ مَت,يلبس ال ػػديباج
وا رير,فليلحػػق ببصػػر وغويرجلوعػػا مػػن ارض الشػػاـإلفكاف الػػذين سػػكنوىا مػػن آؿ جفنػػة مػػن غسػػاف ,قالػػت:من كػػاف مػػنكم يريػػد الثيػػاب
الرقاؽ,واخليػػل العتػػاؽ,وكنوز األرزاؽ,والػػدـ املبراؽ,فليلحػػق بػػارض العراؽ,فكػػاف الػػذين سػػكنوىا آؿ جذديػػة االبػػرش,ومن كػػاف بػػا َتة واؿ
حمػػرؽجل 95إلوىػػذه األق ػواؿ علػػى مػػا ربملػػو مػػن وصػػف دقيػػق قػػد ربمػػل يف طياسػػا بعػػض الشػػكوؾ حػػوؿ مػػد صػػحتبا ألهنػػا تتنػػاوؿ حقػػائق
انثربولوجية وتارخيية تدعم االعتقاد ب هنا وضعت بعد أف استقرت األحواؿ بالقبائل,ومع ذلك فبي نصوص نثرية ربمل مسات النص النثػري
الذي يندرج ربت مس مى خطب الكباف,واف كانت سبتد لفػًتة زمنيػة طويلػة ذبعػل سػياؽ روايػة اخلػ مشػكوكا فيػو ,إال أننػا نتقبلبػا بوصػفبا
نصا ل السمات ذاسا وىي السجع وقصر العبارات وطريقة السؤاؿ واجلواب لتوليد املعا ,وىناؾ مسة أخر يشًتؾ فيبا ىذا النوع النثري
مع األمثاؿ تتمثل يف وجود ال شعر يف ثنايا سند روايتػو,دما دعػل مػن اليسػَت التثبػت مػن صػحتو طاملػا ثبتػت صػحة الشػعر الػوارد فيػو,ال علػى
مسػػتو اخل ػ الػػذي ورد يف أثنائػػو بػػل علػػى مسػػتو الػػنص ا ػػريف بكلماتػػو,وليس مػػن الصػػعب اف ػًتاض صػػحتو نصػػا بسػػبب وجػػود السػػجع
والًتابط املوضوعي بُت عباراتو اليت تنتظم عادة يف سياؽ بيئي طبيعي أو سلوكي كما مر بنا يف ممل نصوصو السابقة.
وعموما وعلى صعيد السياؽ ديكن أف نؤكد أف مػا دييػز خطػب الكبػاف عػن اخلطػب االعتياديػة بوصػفبما نػوعُت منفصػلُت مسػ لتاف
أساسيتاف عا:السجع واملنت ,وكالعا غايتو الت ثَت,فالسجع دييز خطب الكباف عن اخلطب العادية من ىنا وجدنا من يسميبا أسجاعا وال
يسميبا خطبا,وأما املنػت فبػو واحػد يف اخلطػب واثنػاف يف األسػجاع احػدعا الكػاىن نفسػو وىػو املنػت الػرئيس للػنص وانخػر ىػو امفػز أو
السػػبب املنػػت للمعػػا وعػػادة مػػا يكػػوف الطػػرؼ الثػػا يف ا ػوار جلامللػػك أو الػػزعيم غالباإلوافًتاضػػنا ىػذا يقػػوـ علػػى حقيقػػة أف ممػػل أسػػجاع
الكبػاف تقػػوـ علػى طػرفُت يف حػوار ,ويف كػال النػػوعُتجلأي اخلطػػب واألسػجاعإل فػػاف السػياؽ الػػذي يػػرو فيػو الػػنص يقػػوـ علػى اخلػ وانتفػػاء
الغاية الفنية فيو إيثارا للحقيقة اليت يصنعبا اوخباري ملا يروي بسبب غيػاب األسػانيد الدقيقػة لػو,إال إف غايػة التػ ثَت يف السػامعُت ىػي الػيت
سبنح النصوص مستبا الفنية واألدبية ,من ىنػا فبنػاؾ حقيقتػاف لكػل نػص عػا التارخييػة واألدبيػة وايػل إىل فصػلبما ألننػا بػإزاء نصػُت يف نػص
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أوهلمػػا إخبػػاري تػػارخيي يتعلػػق بواقعيػػة الشاصػػيات واألح ػواؿ وا قػػائق وانخػػر أدو يتعلػػق باالختيػػار الػػدقيق ملفػػردات اخلطػػاب الػػيت تنػػتظم
موضوعيا وفنيا,وقطعا كاف من املمكن تكػوين صػورة أوضػح هلػذا النػوع مػن النثػر لػو وصػلت إلينػا اػاذج كافيػة منػو,غَت أهنػا قليلػة يف مملبػا
تناثرت يف كتب الًتاث واألخبار وال تعكس ا قيقة الفنية ملكانة ىذا النوع منو واليت تستمد قيمتبا من مكانة الكباف يف ايتمع واالعتماد
علػيبم بشػكل كبػَت مػن قبػل النػاس دباتلػف طبقػاسم وفئػاسم,إذ يبػػدو أف الكػاىن كػاف مرجعػا حياتيػا مبمػا إىل جانػب مستػو الروحيػة ,ومػػن
الواضح أنو ال خيتلف اثناف على أسباب عدـ نقلو اليت قدمنا هلا من امتناع الرواة عنو بسبب مستو الوثنية.

 -3األمثال:
الشػػك يف أف كثػَتا مػػن البػػاحثُت يػػر يف املثػػل الصػػورة األكثػػر سبثػػيال للنثػػر اجلػػاىلي واألقػػدـ لػػو,إىل جانػػب عػػدـ الشػػك يف صػػحتبا
ألسػباب تتعلػق ببنيتبػا الػػيت تسػبل حفظبػا ونقلبػػا وتػداوهلا بػُت النػػاس جػيال بعػد آخػػر,إىل جانػب العنايػة هبػػا وتضػمينبا يف مصػنفات كثػػَتة
رص ػػينة حافظ ػػت عليب ػػا م ػػن الض ػػياع والنس ػػياف عل ػػى أي ػػدي مموع ػػة م ػػن العلم ػػاء الثق ػػاة,يف مق ػػدمتبم املفض ػػل الض ػػيب واملي ػػدا والزخمش ػػري
وغَتىم,وأوضح تعريف للمثل حبسب القدماء انو حكمة العرب الذي كانت تعارض بو كالمبا فتبلغ هبا ما حاولت من حاجاسا يف املنطق
بكنايػػة غػػَت تصػريح,فتجتمع هلػػا بػػذلك ثػػالث خالؿ:إدػػاز اللفػ وإصػػابة املعػػٌت وحسػػن التشػػبيو()06ومػػن البػػاحثُت مػػن قسػػمبا إىل ثالثػػة
أقساـ وذلك وفقا لزمنبا وعلة نشوئبا ومستبا االصطالحية ,والنوع األوؿ يقسم إىل أربعة أقساـ القددية وىي اجلاىلية واوسالمية املولدة

فا ديثػػة وأخ ػَتا العاميػػة والشػػعبية( )01ومػػا يبمنػػا منبػػا األمثػػاؿ اجلاىليػػة ,ولسػػنا بصػػدد إعػػادة مػػا كتػػب عػػن األمثػػاؿ مػػن دراسػػات بينػػت
ماىيتبا وميزسا عن ا كم واألقواؿ امل ثورة وإاا يبمنا البحث يف مس لة كوهنا لونا نثريا مل يت ثر بالعوامل اليت ت ثرت هبا سائر الفنوف النثريػة
والشػػعرية,فبو ديكػػن أف ينشػ يف أيػػة بيئػػة بػػال قيػد أو شػػرط طاملػػا تػوافرت املواقػػف ا ياتيػػة ومػػا أكثرىػػان,من ىنػػا فػػال ديكػػن اجلػػدؿ يف مسػ لة
حضوره الدائم,إذ كانت األمثاؿ سببا يف نقل األخبار وا وادث واملواقف وما سبل حفظبا أف عقلية املنشك العػرو اختزنػت ب اعػة حادثػة
معقدة هلا شاوصبا وظروفبا يف عبارة موجزة يتضح اوبداع يف صياغتبا بدرجة تع عن الغاية منبا بشكل واؼ ودقيق,وبالت كيد فاف يف
ذىػػن املنشػػك غايػػة واحػػدة وىػػو يطلػػق عبػػارة املثػػل وىػػي التعبػػَت عػػن تفاعلػػو مػػع ا ػػدث الػػذي شػػبده أو شػػارؾ فيػػو ,ولػػيس ىنػػاؾ فئػػة خمتصػػة
باألمثاؿ يف ايتمع فقد تقوهلا املرأة كما يقوهلا الرجل والصغَت والكبَت,كما أهنا ال ربتاج سيئة كاليت حيتاجبا الشعر واخلطب وارذباهلػا أيسػر
وأقرب م خذا ومع ذلك فبي ميداف للتباري من غَت قصد ,فليست كل عبارة تقاؿ لوصف موقف ما أو حادثة تسػَت مػثال تتناقلػو األلسػن
,وايل إىل اعتبارىا فنا كالميا على درجة عالية من الدقة واوتقاف حىت حظ يت باجلمع والتوثيق والعناية من لدف علماء كبار,وإذا ما ت ملنػا
أبرز كتببا تكشفت لنا ىذه ا قيقة الفنية اليت ذبعلبا يف مقدمة فنوف النثػر اجلػاىلي بػل أف هلػا سػيادة تكػاد تػوازي سػيادة الشػعر أو تتفػوؽ
عليو,يقوؿ احد الباحثُت :إف إطاللة على الصيغ الًتكيبية لنمثاؿ ترينا أف بعضبا يرفل حبلة إبداعية راقية ال رباكيبا نصوص حديثة تعتمد

الصنعة الفنية وإجباد الذىن وسيلة يف رمت الكلمة تناغم السياؽ (,)01وعند مقارنتبا باخلطب والوصايا وحىت خطب الكباف يف بعض
ااذجبا ذمدىا سبثل مادة تشبو املادة األولية اليت بنيت هبا تلك الفنوف ولنعد إ ىل ما قالو اكثم بن صيفي للنعماف بن يضة البارقي الػواردة
يف موضوع اخلطبة السابق لعرفنا أهنا تقوـ على أمثاؿ مًتابطة ومنبا قولو:جلرب سامع خب ي مل يسمع عذري,مقتل الرجل بُت فكيو,ال ينفع
اجلزع مع التبقي,رب عجلة سب ريثا..إل وغَتىا من األقواؿ اليت اختلطت فيبا ا كمة باملثل,دما يؤشر وحدة الفنوف النثريػة وترابطبا,بػدليل
أف ىذه اخلطبة ربديدا مػذكورة يف أمثػاؿ امليػدا الػيت تعػد مرجعػا مبمػا مػن مراجػع األمثػاؿ العربيػة القدديػة إف مل تكػن أعبػا وامشلبػا ()01
ويبدو أف ال ضَت يف تضمُت اخلطباء لنمثاؿ فتلك كانت عادة كالمية على ما يبدو طاملا أف اخلطيب يتوسػل األسػباب الػيت يصػل هبػا إىل
العقوؿ قبل القلوب دما دعل األمثاؿ طريقة لتوليد املعا مثلما أهنا أدلة يستنجد هبا اخلطباء يف سعيبم وقناع املااطبُت,السيما إف كانت
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تلك اخلطب يف إصالح ذات البُت أو عند خماطبة امللوؾ أو من يرىببم اخلطيب ويسعى لكسب ودىم ب ية وسيلة,والعودة إىل الطريقة اليت
تنقل فيبا األمثاؿ يف واحد من أقدـ املصنفات اخلاصة هبا تكشف حقيقة مبمة وىي اندماج املثل يف روايتػو بػاخل الػوارد يف سػياقو ,األمػر
الذي دعلو أكثر التصػاقا بالبيئػة وأكثػر قربػا مػن واقعيػة حيػاة العػرب,ومن فػاف ذلػك دعلػو الصػورة األدؽ عػن تفاصػيل ا يػاة العربيػة الػيت
طاملا حبث عنبا الباحثوف يف الشعر,ال بل أف املثل ديب عن الكثَت من األسئلة املتعلقػة هبػذه ا يػاة والػيت افًتضػنا أف الكثػَت مػن تفاصػيلبا
يكمن يف القصيدة واوشارات املوجزة اليت اختزنتباجلعلى مستو الواقع ا يايت املعاش إل,وذلك مليل الشعر إىل الذاتية أكثر من التوثيق الذي
قد يعد عيبا فنيا يقػف يف طريػق اوبداع,وىػذا األخػَت ال ديكػن أف يتحقػق بدرجػة الشػموؿ الػذي حيققػو املثػل واخللفيػة اوخباريػة لػو,وعموما
فلسنا بصدد املقارنة بينبما ألف لكل منبما قيمتو ومساتو اخلاصة ,وقد كاف من أبرز دالئل أعية األمثاؿ العناية الكبَتة اليت حظيت هبا كما
أسػػلفنا مػػن لػػدف طائفػػة مػػن العلمػػاء ويف مقػػدمتبم رواة الشػػعر وأىػػل العلػػم بػػو ويف مقػػدمتبم املفضػػل الضػػيب صػػاحب املؤلػػف الشػػبَتجلأمثاؿ
العربإل والذي يوازي يف قيمتو كتاب املفضليات الذي مجع فيو عيوف طائفة ارتضاىا من القصائد العربية القددية وكاف سببا يف حفظبا من
الضياع والنسياف السيما ألولئك الشعراء الذين مل نعبد وجود ديواف ألكثرىم,كمػا سػبق املفضػل نفسػو إىل التػ ليف يف األمثػاؿ طائفػة مػن
العلماء يذكر منبم حمقق كتابو ثالثة وىم عبيد بن شرية اجلرعي وعالثة بن كرشم الكالو وصحار بن عياش العبدي والذين ذكروا كػذلك
طائفػػة مػػن األمثػػاؿ الػػيت ذكرىػػا املفضػػل يف كتابػػو بقصػػص وتفاصػػيل خمتلفػػة( )31ويضػػم مصػػنف الضػػيب عػػددا كب ػَتا مػػن األمثػػاؿ مدعمػػة

باألسانيد والقصص مػع عنايػة عػرؼ هبػا يف ذكػر سالسػل النسػب للشػاوص الرئيسػة فيبا,دمػا يضػفي مصػداقية واضػحة علػى مروياتػو ذلػك
,وقد تطوؿ ىذه القصص كثَتا وسبتد على مساحة زمنية خمتزنة عددا من األمثاؿ اليت امساىا حمقق الكتابجلاألمثاؿ العنقوديةإل على رمو قصة
املثػػل األوؿ الػػذي يػػروي حكايػػة ابػػٍت ضػػبة بػػن أد بػػن طاخبػػة جلسػػعد وسػػعيدإل وقصػػص امللػػوؾ الغسػػانيُت واملنػػاذرة وقصػػة لقمػػاف ذي النسػػور
وغَتىا,كما قد تقصر على رمو قصة ا ارث بن عباد بن ضبيعة ومثلوجلعش رجبا تر عجباإل وغَتىا(,)30وإذا ما تفحصنا الكتاب وجػدنا

عنايػػة املصػػنف بالتفاصػػيل الػػيت غالبػػا مػػا يكػػوف الوصػػوؿ إىل املثػػل غايتبػػا األساسػػية,وىو إىل جانػػب كونػػو كتابػػا يف األمثػػاؿ فبػػو كتػػاب يف
األخبار املروية بدرجة عالية من الدق ة والفنية,من ىنا وجدنا املفضل حريصا على ت كيد روايتو ملا يتلقاه من أخبار من خالؿ استبالؿ قصة
كل مثل بكلمةجلزعمواإل وال ندري ىل ىي مفردة م لوفة يف طريقة رواية األخبار أـ أهنا ت كيػد شاصػي يقصػد فيػو املصػداقية يف عػدـ رؤيػة
ا ػدث ومعايشػػتو بسػػبب التباعػػد الػػزمٍت بينبمػػا,غَت انػػو يظبػػر ت كػػده مػن املثػػل بنصػػو وقصػػتو وال يرويػو إال بصػػورة واحػػدة يبػػدو أهنػػا الصػػورة
املتعارؼ عليبا للمثل بال خالؼ يف أسلوبو وصيغتو ,نظرا لقصػر عبػارة املثػل وميلبػا إىل اودػاز الشػديد واختػزاف ا ػدث بطريقػة ربيػل إليػو
قدر املستطاع,وىو أمر ال نكاد نعثر عليو هبذا اال لتزاـ عند غَت املفضل ,فال يلتزـ بو العسكري يف مجبرة أمثالو يف حُت يذكره امليدا على
قلة يف ممع األمثاؿجل )22بل يعمد كالعا إىل ذكر عبارة املثل ورقمو وتفسَت معا مفرداسا ذكر القصة,وردبا كاف سبيز املفضل يف تلػك

الطريقة وانفراده هبا راجعػا إىل سػببُت أساسػي ُت عػا كونػو راويػة للشػعر وإخبػاري لػو طريقتػو وأسػلوبو اخلػاص أوال,وكػوف كتابػو يف األمثػاؿ يعػد
باكورة املصنفات املنبجية الرصينة يف موضوع األمثاؿ ثانيا,على إف ما سبتاز بو ىذه املصػنفات الثالثػة وغَتىػا إيرادىػا لنمثػاؿ بدرجػة تكػاد
تكوف متطابقة من الدقة والتػزاـ صػورة املثػ ل مػع اخػتالؼ يف تفاصػيل القصػص سػببو علػى األرجػح التباعػد الػزمٍت املتفػاوت بػن األزمػاف الػيت
عاش فيبا ىؤالء.
وبالنسبة ملوضوع بنية املثل فمن الواضح أف األمثاؿ كانت ترذبل ومل يكن يعد هلا,وأهنا ال تشًتط أكثر حضور البديبة ونشاء عبػارة
رباكي ممل ا دث وزبتصره ,وقد تنطوي ا كاية الواحدة على مجلة أحداث يطلق يف كل منبا مػثال معينا,وتبػدو بعػض عبػارات األمثػاؿ
عبارات اعتيادية زبلو من الفنية واويقاع إال أف ارتباطبا با دث وارذباهلا يف اللحظة املناسبة ىو الذي يكسببا صفتبا الفنية.
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وأكثر تراثنا النثري يتمثل باألمثاؿ اليت استطاعت إف تنجو من النسياف كما قلنا بسبب طبيعتبا الشديدة اوداز وارتباطبا دبواقف
كثػ ػَتا م ػػا تتك ػػرر أو رب ػػدث مواق ػػف مش ػػاهبة يف ا ي ػػاة يس ػػتذكر فيب ػػا املث ػػل املط ػػابق للواقع ػػة,وارتبط إنش ػػاء املث ػػل بالفعلجلض ػػربإل أكث ػػر م ػػن
الفعلجلقاؿإل وىي مسة ذمدىا حىت يف القراف الكرمي يف املواضع الػيت يشػَت فيبػا البػاري عػز وجػل إىل األمثػاؿ حيػث يقوؿجلكػذلك يضػرب اهلل
للناس أمثاهلمإلجلحممد3إلجلكذلك يضرب اهلل األمثاؿإلجلالرعد 97إل وغَتىا,كما أننا ذمده ىذا الفعل مالزما لرواية أخبار األمثػاؿ علػى رمػو مػا
ذمػػد عنػػد امليػػدا الػػذي ال يػػروي مػػثال إال ويف شػػرحو كلمةجليضػػربإل الػػيت يتعمػػد ال ػراوي روايتبػػا بصػػيغة املبػػٍت للمجبػػوؿ الػػيت ربػػاف علػػى
مصداقية اخل من خالؿ نسبة املثل إىل قائل مبوؿ,من ذلك قولو على سبيل املثاؿ يف املثل رقم  998جلأد قدرا مستعَتىا,يضرب ملػن
يعطي ما يلزمو من ا قإل,ويف املثل رقم 999جلإذا كويت فانض وإذا مضغت فادقق,يضرب يف ا ث على إحكاـ األمرإلجل23إل,وىو األمر
نفسو عند العسكري يف مجبرة األمثاؿ إذ قدـ لشرح كل مثػل يف كتابػو بكلمةجليضػربإل علػى رمػو قولػو يف املثػل رقػم99جلقػوهلم إليػك يسػاؽ
ا ديث,يضرب مثال للرجل يصلح لػو األمػر وىػو مسػتعجل يلػتمس الوصػوؿ إليػو قبػل أوانػوإلو يف شػرح املثػل  92وىػو جلابػدي الصػريح عػن
الرغوة,يضرب مثال لنمر ينكشف بعد استتارهإلجل 24إل على أف العسكري حياوؿ تثبيت مصداقية الرواية ب سلوب منبجي يصب فيػو خ تػو
يف الت ليف,فاتبع طريقة موحدة لنمثاؿ يقدـ فيبا لرواية املثل بعبارةجلقوهلمإل يذكر املوقف الذي يضرب فيو املثل وبعدىا يروي حكايتو إف
كانت موجودة بسندىا .
كمػػا ارتػػبط قػػوؿ املثػػل بالفعلجلأرسػػلإل السػػيما عنػػد روايػػة حكايػػة املثػػل فيقولوفجلف رسػػلبا مػػثالإل ويبػػدو أف رواة األمثػػاؿ ومصػػنفي
كتببا ىم من التزـ ىذه الطريقة ,فػال نكػاد ذمػد عنػد املفضػل يف كتابػو أمثػاؿ العػرب مػثال يرويػو إال ومعػو ىػذه العبػارة علػى رمػو قولوجلفالمػو
الناس وقالوا قتلت رجال يف األشبر ا رـ فقاؿ ضبو:سبق السيف العذؿ,ف رسلبا مثالإل.جل25إل
واملثل بصيغتو وطبيعة بنيتو يعكس واحدة من ابرز الصفات اليت وصف فيبا املنطق العرو وىي اوداز,فال ديكن بعد ذلك إخراجو
من دائػرة النثػر الفػٍت علػى حػد تعبػَت احػد البػاحثُت يف رده علػى افػًتاءات مػن قػاؿ بػذلك الػزعم الفاسػدجل26إلوىػو بػذلك خػَت مػن ديثػل فػن
القوؿ,مثلما تتجسد فيو معػا اوبػداع واملقػدرة حػىت لتكػاد العبػارة أف تكػوف بوابػة ينفػذ مػن خالهلػا السػامع إىل ا كايػة,ومع كػل القػراءات
اليت رأت يف املثل ما رأتو يف الشعر من صورة فنية ونسق تركييب فريد وخياؿ فٍت مجيل,جل 27إل إال أننا نر ب ف املثل ىو أكثر الفنوف األدبية
التصاقا با ياة العربية وأكثرىا تعبَتا عنبا بتفاصيلبا ,وىو حيمل يف تعبػَته عػن املواقػف مػن جبػة وطريقػة بنائػو القائمػة علػى االرذبػاؿ الػذي
يقػػف وراءه القصػػد الفػػٍت مسػػة مزدوجػػة فنيػػة موضػػوعية ذبعلػػو انسػػب األن ػواع األدبيػػة الػػيت تعػ عػػن املقػػدرة والػػذكاء الػػذي اسػػتطاع أف خيتػػزف
أحػػداثا مػػا تقػػوـ يف عبػػارة لػػت تفاعػػل املبػػدع معبا,كمػػا أف تنػػوع املواقػػف وتبػػاين درجػػات االنفعػػاؿ الػػيت منحػػت األمثػػاؿ تنوعبػػا ربيػػل إىل
رسوخ ىذا الفن القويل يف الذىنية العربية بوصفة اقرب ما يكوف إىل العادة الكالمية منبا إىل العػادة اليوميػة,فبو مًتسػ يف ردة الفعػل الػيت
ربػػاكي ا ػػدث,وما أكثػػر األحػػداث الػػيت سبػػر باونسػػاف يوميا,السػػيما يف بيئػػة تقػػوـ علػػى معػػايَت أخالقيػػة خاصػػة يكػػوف سػػلوؾ اونسػػاف فيبػػا
ربت ايبر وتتعداه نتائ ت ثَتاسا لتشمل ايموع االجتماعي الذي ينتمي إليو.
وىناؾ نقطة مبمة جدا تتعلق باألمثاؿ وىي أهنا تعت فن الشعب,ونتاجا مجعيا يقػوـ بػو وينقلػو األفراد,وعػدا األمثػاؿ الػيت تػ يت يف
أثناء اخلطب فاف بقية األمثاؿ مل يشًتط الرواة قبوهلا بنسبتبا إىل قائل معُت,ألهنا اكتسػبت مشػروعيتبا عنػدىم مػن سبسػك النػاس هبػا ,ومػع
ذلك ذمػد طائفػة كبػَتة مػن األمثػاؿ قػد نقلػت بقصصػبا وشاوصػبا وبدقػة كبَتة,السػيما مػا ارتػبط منبػا باألحػداث الكبػَتة يف حيػاة العػرب
,على غرار األمثاؿ الكثَتة اليت ولدت يف رحم حرب داحػس والغػ اءجل28إل مػع وجػود طائفػة كبػَتة مػن األمثػاؿ الػيت ارتبطػت دبواقػف ا يػاة
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اليوميػػة ألنػػاس بس ػطاء وااذجبػػا كثػػَتة عنػػد املفضػػل والعسػػكري وامليػػدا وغػػَتىم,جل29إل وأمثػػاؿ ارتبطػػت حبػػاالت عامػػة ومواقػػف ديكػػن أف
ربدث ألي شاص ويتكرر حدوثبا بشكل م لوؼجل31إل.
ومن األمور اليت تنفرد هبا األمثاؿ عما سواىا من الفنوف النثرية ىو أهنا تصلح مادة مناسبة لبناء النصوص الشعرية والنثرية على حد
س ػواء,فالقيمة املعنويػػة واألسػػلوبية للمثػػل ذبعػػل مػػن تضػػمينو يف األشػػعار واخلطػػب وسػػائر املقػػاالت مس ػ لة يسػػَتة ,فاملثػػل لبنػػة فنيػػة جػػاىزة
ومناسبة,وقد رأينا يف اخلطب اليت تكلمنا عنبا ومنبا خطبة اكثم اليت وضػع فيبػا قػدرا مػن األقػواؿ واألمثػاؿ علػى شػاكلة قولػو مقتل الرجػل
بػػُت فكيػػو,إف قػػوؿ ا ػػق مل يػػدع يل صػػديقا,ال ينفػػع مػػع اجلػػزع التبقي,ستسػػاؽ إىل مػػا أنػػت الؽ,يف طلػػب املعػػايل يكػػوف العز,االقتصػػاد يف
السعي أبقػى للحمػاـ,من مل يػ س علػى مػا فاتػو ودع بدنػو جل 39إلكمػا أف الكثػَت منبػا قػد دخػل يف سػياؽ البنيػة الشػعرية ومل نعبػد شػاعرا أو
عامل ا بالشعر أو راوية عد ذلك التضمُت لنمثاؿ عيبا أو نقصا يف املقدرة الشعرية,من ذلك ما جاء يف قوؿ أمريء القيس:

لفتك ألمُت على نابل

نطعنبم سلكى وخملوجة

فقد شبو اختالؼ الطعنتُت بسبمُت ت خذعا فتنظر إليبما تطرحبما من يدؾ مضمنا املثل سػلكى وخملوجػة أي مسػتوية ومعوجػة,كما
ضمن قوهلم مسن كلبك ي كلك الذي يضرب لسوء اجلزاء يف قوؿ الشاعر مَت الضبع:جل32إل

ىم مسنوا كلبا لي كل بعضبم

ولو علموا باجلزـ ما مسنوا الكلبا

ومنو املثل امل ثور بعض الشر أىوف من بعض الذي جاء يف قوؿ طرفة بن العبد حُت أمر النعماف بقتلو:جل33إل

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

حنانيك بعض الشر أىوف من بعض

السر أخذه خالد بن الوليد متمثال يف إحد معاركو فقاؿ:جل34إل
ومنو قوهلم عند الصباح حيمد القوـ م

وتنجلي عنبم غيابات الكر

عند الصباح حيمد القوـ السر

وتلك ظاىرة ال ذمدىا يف الشعر وال اخلطب وال سػائر األنػواع كمػا قلنػا,وىي ذبعػل املثػل بوصػفو اطػا نثريػا رافػدا للمعػٌت يعػُت املبػدع يف
إبداعو,كما إف مصداقيتو اليت يتميز هبا من ناحية سالمتو من التحريف وسائر الظواىر اليت أصابت الفنوف األدبية املاتلفة بسػبب طبيعتػو
املوجزة وسبولة تناقلو على األلسن ودورانو بُت الناس كاف هلا اك األثر يف تعزيز الثقة دبا يرو من آثار أدبية تشتمل عليو شعرا ونثرا.
 -4الوصايا والمحاورات
سبثػػل ىػػذه الفئػػة مػػن النثػػر جػػزءا كبػَتا ومبمػػا مػػن ممػػل املػػادة النثريػػة الػػيت وصػػلت إلينػػا وظلػػت متنػػاثرة يف ثنايػػا الكتػػب الًتاثيػػة
ومصادر األخبار ,وديكن عدىا من أكثر األنواع النثرية التصاقا بالواقع وقربػا مػن اونسػاف ,ذلػك ألهنػا سبػس قضػايا خاصػة جػدا وقيمػا مبمػة
سعى العرو إىل غرسبا يف نفوس من يوجببا إليبم,وكانت فػن اجلميػع ملوكػا وأفرادا,رجػاال ونسػاء ,ال بػل إهنػا كانػت أشػبو بالعػادة ا ياتيػة
اليت يتقنبا اجلميع وي درؾ أعيتبا يف انتقاؿ العادات واألخالؽ ا سنة من جيػل إىل آخػر,ويف طبيعتبػا الفنيػة سبثػل الوصػايا ربديػدا اطػا فنيػا
يقًتب من اخلطبة يف طبيعة تشكيلو الفٍت واملوضوعي مع فارؽ بسيط وىو الشمولية اليت تتميز هبا اخلطب يف الوقت الذي سبيل فيو الوصايا
إىل اخلصوصية أكثر كوهنا سبثل خطابا فرديا يف مملبا,والوصية قطعة نثرية يغلػب عليبػا األسػلوب اورشػادي وغايتبػا نقػل اخلػ ات ا ياتيػة
,وكاف للمرأة إسباـ واضح يف ىذا اللوف النثري,على عكس األلواف األخر عدا خطب الكواىن مػن النسػاء الػيت سػبق ا ػديث عنبا,وقػد
كاف أسلوب الوصايا النسوية يف ىذ ا العصر دنح إىل السجع تارة واالزدواج تارة أخر أو دمع بينبما,وذلك وحداث الت ثَت املطلوب يف
النفوس,وال نظن أف قضية السجع كانت هلا أسػباهبا الفنيػة كمػا يػر بعػض البػاحثُت امػدثُتجل )35ألف الػدافع األخالقػي كػاف يغلػب علػى
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الػػدافع الفػػٍت عنػػد امل ػرأة علػػى وجػػو التحديػػد عل ػى اعتبػػار أهنػػا املسػػؤولة عػػن قضػػية الًتبيػػة وتنشػػئة األبنػػاء وتػػوجيببم الوجبػػة الصػػحيحة يف
ا ياة,ونعم كما ير ىؤالء فاف الوصايا قامت يف مملبا على االرذباؿ شاهنا شاف بقية الفنوف النثرية ,ومن الطبيعي أف ذمد شىت األساليب
الفنية والبالغية يف أدب الوصايا ألهنا جزء من ط بيعة اخلطاب اليومي بلغة لت مالمػح الرقػي واالرتفػاع يف مسػتو األداء الفػٍت ,مػن ىنػا
وجدنا الػنص املنشػ هبػذه اللغػة متوزعػا بػُت خمتلػف طبقػات املتكلمػُت هبا,والوصػية خالصػة اخلػ ة والعػ ة والػدروس املسػتفادة مػن ا يػاة الػيت
عاش ػػبا اونس ػػاف,والبد أف يكػ ػػوف مس ػػتو اخلط ػػاب فيبػ ػػا قائم ػػا علػ ػػى الوض ػػوح والدق ػػة وتشػ ػػًتط ل ػػذلك سبرس ػػا يف فنػ ػػوف القوؿ,كم ػػا قػ ػػد
تستوجبجلمع االرذباؿإل حضور معا الوصية وأفكارىا الرئيسة,فلئن ارذبل اللف والًتكيب الذي يوصل الفكرة فمن املؤكد أف املعا والقيم
كانت حاضرة يف النفوس راساة يف القلػوب ,مػن ىنػا كانػت ااذجبػا الػيت وصػلت إلينػا علػى درجػة عاليػة مػن اوتقػاف والدقػة واجلماليػة يف
التعبَت وتوزيع األفكار على وحدات املعٌت ,ولو عدنا إىل ااذجبا اليت وصلت إلينا فبي كثػَتة تفػوؽ اخلطػب يف مقػدار مػا وصػل منبػا كمػا
أهنا ال تستلزـ تلك الطقوس اليت كانت تستلزمبا اخلطب اليت تعار عادة األحداث الكبَتة اهلامة وتوجو إىل مموع املااطبُت  ,ومن أشبر
ااذج الوصايا وصايا املعمرين ووصايا النساء لبناسن,فمن ااذجبا اليت ذكرىا السجستا ما جاء يف وصية حكػيم العػرب اكػثم بػن صػيفي
لبنيػػو إذ قاؿ  :يػػا بػػٍت قػػد أتػػت علػػي مائتػػا سػػنة وا مػػزودكم مػػن نفسػػي..عليكم بػػال ينمػػي العػػدد,وكفوا ألسػػنتكم فػػاف مقتػػل الرجػػل بػػُت
فكيػػو,إف قػػوؿ ا ػػق مل يػػدع يل صػػديقا,وانو ال ينفػػع اجلػػزع التبكػػي,وال دمػػا ىػػو واقػػع التػػوقي,ويف طلػػب املعػػايل يكػػوف الغرر,ويقػػاؿ يكػػوف
العور,االقتصاد يف السعي أبقى ِ
للجماؿ,ومن ال يػ س علػى مػا فاتػو ودع بدنػو,ومن قنػع دبػا ىػو فيػو قػرت عينو,التقػدـ قبػل التنػدـ,أف أصػبح
عنػد رأس األمػر أحػب إيل مػن أف أصػػبح عنػد ذنبػو,مل يبلػك مػػن مالػك مػا وعظك,ويػل لعػامل أمػػر مػن جاىلو,الوحشػة ذىػاب األعػػالـ,أي
العظماء,ويتشابو األمر إذا اقبل فإذا أدبر عرفو األ ق والكيّس,البطر عند الرخاء ق واجلزع عند النازلة آفة التجمل,وال تغضبوا من اليسَت
فانو دٍت الكثَت,ال ذبيبوا فيمػا التسػ لوف عنػو وال تضػحكوا دمػا ال يضػحك منػو,تناءوا يف الػديار وال تباغضػوا فػاف مػن دتمػع يتقعقػع عمػده
جل 36إل,فمن الواضح اف ما ذىب إليو البػاحثوف مػن التػزاـ السػجع لػيس يف حقيقتػو ولعػا بػو بقػدر كونػو حاجػة أسػلوبية تسػتجيب لغايػة يف
نفػس املنشػك,كما انػو جػاء متنوعػا غػَت ثقيػل وال مقصػود ويتػوزع بػُت العبػارات الػيت اكسػببا إيقاعػا معتػدال ,وسػاىم تنػوع املعػا واسػػتقالؿ
العبارات يف معانيبا وارتباطبا برباط السلوؾ السوي وحسن التالق يف ربقيق ىذه السمات يف نص الوصية,ومن ااذجبا األخر مػا جػاء
يف وصية عامر بن الضرب لقومو بٍت عدواف حُت خافوا موتو وذبمعوا إليو طالبُت الوصية ,فقاؿ :يا معشر عدواف كلفتمو تعبا يف القلػب
مل حيلق,ومن لك أخيك كلو,إف كنتم شرفتمو فقد التمست ذلك منكم وا قد أريتكم ذلػك مػن نفسػي,وا لكػم مثلي,افبمػوا عٍت,مػا
أقوؿ لكم من مجع بُت ا ق والباطل مل دتمعا لو وكاف الباطل أوىل بػو واف ا ػق مل يػزؿ ينفػر مػن الباطػل,ومل يػزؿ الباطػل ينفػر مػن ا ػق,ال
تفرحوا بالعلق وال تشمتوا بالزلة,وبكل عيش يعيش الفقَت,ومن يُر يوما يُر بو,واعدوا لكػل أمػر قػدره,قبل الرمػاء سبػن الكمػائن,ومع السػفاىة
الندامة,والعقوبة تكاؿ وفيبا دمامة,فال تػذموا العقوبة,واليػد العليػا معبػا عافيػة والعػود راحػة ال عليػك وال لػك,وإذا شػئت وجػدت مثلػك أف
عليك كما إف لك,وللكثرة الرعب وللص الغلبة,من طلب شيئا وجده واف ال دده,يوشك أف يقع قريبا منو,فيا معشر عدواف إياكم والشر
فاف لو باقية وادفعوا الشر باخلَت يغلبو,انو من دفع الشر بالشر رجع الشر عليو وليس يف الشر أسوة,ومن سبقكم إىل خَت فاتبعوا أثره ذبدوا
فضػػال.إف خػػالق اخلػػَت وسػػعبما ولكػػل يػػد منبمػػا نصػػيب,يا معشػػر عػػدواف إف األوؿ كفػػى انخػػر فمػػن رأيتمػػوه أصػػابو شػػر فإاػػا أصػػابو فعلػػو
فاجتنبوا ذلك الذي فعلو,يا معشر عدواف إف ال شر ميت وإاا ي تيو ا ي فيصيبو ومن اجتنب الشر مل يثب الشر عليػو,يا معشػر عػدواف إف
اخلػَت عػزوؼ ألػػوؼ ومل يفػارؽ اخلػَت صػػاحبو حػىت يفارقػو ولػػن يرجػع إليػو حػػىت ي تيػو,يا معشػر عػػدواف ربػوا صػغَتكم واعتػ وا بالنػاس وال يعتػ
الناس بكم,وخذوا على أيدي سفبائكم تقلل جرائركم,وإياكم وا سد فانو شؤـ ونكد,واف كل ذي فضل واجد أفضل منو ومن بلغ منكم
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خطػة خػػَت فػ عينوه,واطلبوا مثلبػػا ورغبػػوه يف نيتو,وتنافسػوا يف طريقػػو ومػػن قصػر فػػال يلػػومن إال نفسػػو,وا وجػػدت صػػدؽ ا ػػديث طرفػػا مػػن
الغيب,فاصدقوا تُصدقوا –يقوؿ من لزـ الصدؽ وعوده لسانو وفق فال يكاد يتكلم بشيء يظنو إال جاء على ظنو -وا رأيت للاػَت طرقػا
فسلكتبا ورأيت للشر طرقا فاجتنبتبا وا واهلل ما كنت حكيما حىت تتبعت ا كماء وما كنػت سػيدكم حػىت تعبػدت لكػم .إف املوعظػة ال
تنفع إال عاقال.واف لكل شيء داعيا ف جيبوا إىل ا ق وادعوا إليو وأذعنوا لو-يريػد دلػوا للحػق جل37إل,وىػذه الوصػية املتقنػة املًتابطػة األفكػار
البعيدة عن السجع والتزويق تدحض الزعم الذي تكلمنا عليو من ولع بالسػجع وليسػت كػل أنػواع الوصػايا قائمػة عليػو,إال أننػا ومػن خػالؿ
ىذين األاوذجُت نسجل نقطتُت أساسيتُت عا:
 -9أسلوبية تتمحور حوؿ استاداـ أسلوب النبي واألمر صفة الزمة بشكل رئيس يف الوصايا.
 -2معنوية تتجلى يف وجود فكرة حمورية للوصية فوصية اكثم بن صيفي ركزت على موضوع الوحػدة ونبػذ الفرقػة يف حػُت تركػز الثانيػة
على فكرة اخلَت والشر.
وإذا عدنا إىل وصايا النساء وجدنا األمػر يػدور حػوؿ حمػاور معنويػة أخػر تتعلػق بطبيعػة الفكػرة الػيت تريػد املػرأة إيصػاهلا ,ففػي وصػايا
النساء لبناسن نسق أسلوو ومعنوي نكتشفو يف ااذجو انتية ,منبا ما جاء يف وصية أمامة بنت ا ارث البنتبا أـ إياس اليت تقوؿ أي بنية
انػػك فارق ػػت اجلػػو ال ػػذي منػػو خرجت,وخلف ػػت العػػش ال ػػذي في ػػو درجػػت,إىل وك ػػر مل تعرفيػػو ,وق ػرين مل ت لفيػػو ف ص ػػبح دبلكػػو علي ػػك رقيب ػػا
ومليكا,فكو لو امة يكن لك عبدا وشيكا,يا بنية ا لي عٍت عشر خصاؿ تكن لك ذخرا وذكرا:الصحبة بالقناعة,واملعاشرة حبسن السمع
والطاعة,والتعبػػد ملوقػػع عينو,والتفقػػد ملوضػػع انفػػو,فال تقػػع عينػػو فيػػك علػػى قبػػيح,وال يشػم منػػك إال أطيػػب ريػػح ...جل38إل,فقصػػر العبػػارات
وتناسق التقسيم وتوحد املعٌت القائم على فكرة إرضاء الزوج وطاعتو واالستعداد النفسي لذلك ب سلوو األمػر والنبػي ىػي السػمات املميػزة
هلذا األاوذج من الوصايا ,وقد توصي املرأة من ىو اك منبا دما دعل فن الوصايا فنا ذا أعية كبَتة عند خمتلف فئات ايتمع,فبذه اجلمانة
بنت قيس بن زىَت توصي جدىا ناصحة بقوهلا إذا كاف قيس أو ,فانك يا ربيع جدي,وما دب لػو مػن حػق األبػوة علػي إال كالػذي دػب
عليك من حق البنوة يل,والرأي الصحيح تبعثو العناية,ويتجلى عػن حمضػو النصػيحة,انك قػد ظلمػت قيسػا ب خػذ درعو,واجػد مكاف تػو إيػاؾ
سػ ػػوء عزم ػ ػػو,واملعارض من تصػ ػػر ,والب ػ ػػادي اظلم,ول ػ ػػيس قػ ػػيس دم ػ ػػن خيػ ػػوؼ بالوعي ػ ػػد,وال يردع ػ ػػو التبديػ ػػد,فال ت ػ ػػركنن إىل منابذت ػ ػػو,فا زـ يف
متاركتػو,وا رب متلفػػة للعباد,ذىابػػة بالطػارؼ والتالد,والسػػلم أرخػػى للبػػاؿ وأبقػى ألنفػػس الرجػػاؿ,وحبق أقػػوؿ لقػد صػػدعت حبكم,ومػػا يػػدفع
قويل إال غَت ذي فبم,وأنشدت تقوؿ :جل39إل
أو ال ير أف يًتؾ الدىر درعو وجدي ير أف ي خذ الدرع من أو
وشيمة جدي شيمة اخلائف األو
فرأ أو رأي البايل دبالػػو
والقطعة على قصرىا تقًتب يف بساطتبا من أف تكوف حكما بُت متااصػمُت,إال أهنػا سبيػزت ببعػد الػرأي وحضػور التػوازف املطلػوب
يف املواقػػف,إىل جانػػب بسػػاطة األلفػػاظ وسالسػػة الًتاكيػػب وابتعادىػػا عػػن التعقيػػد,وتلك البسػػاطة اتضػػحت بشػػكل خمػػل يف البيتػػُت اللػػذين
ارذبلتبما,وأي ناقد للشعر عارؼ بو ما كاف سيفوتو مالحظػة السػطحية والركاكػة الواضػحة يف البيتػُت,وال يسػتبعد أف يكونػا جػزءا مػن النثػر
الوارد يف القطعة تسبب حضور السجع يف روايتبما بصورة أبيات شعرية.
وىنػػاؾ فنػػوف نثريػػة أخػػر يصػػف فيبػػا قائلوىػػا الظ ػواىر الطبيعيػػة كػػاملطر والسػػيوؿ وغَتىػػا إىل جانػػب اخلطػػب الػػيت كانػػت تقػػاؿ لفػػض
ت
املنازعػػات واملنػػافرات,ومن ذلػػك وصػػف أع ػراو للمطػػر حػػُت سػػئل عنػػو فقاؿ :اسػػتقل سػ مػد مػػع انتشػػار الطفل,فشصػػا واح ػز َأؿ  ,اكفبػ َػر ْ
ت
ػذعر ْ
ػكت اخالفوُ,واس ػػتقل ْ
ثعن ىيدب ػػوُ ,وحش ػ ْ
ػاجت بوارقوُ,واس ػػتطار وادق ػػوُ,وار ْ
ت فوارقوُ,وتض ػ ْ
إرجاؤه,وا وم ػ ْ
تقت جوب ػػوُ,وار َ
ػت ارح ػػاؤهُ ,واب ػ َ
943

العدد التاسع 3102 -م

مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

ػوجر,وخلط االوع ػػاؿ بانج ػػاؿ,وقرف الص ػ َػَتاف
خمتلس,امل ػػاء
ػرذبس,وال ُؽ
أردافو,وانتش ػ ْ
منبجس,ف ػػاترع الغ ػ ُ
ػدر,وانتبث ال ػ ُ
م
م
ػرت أكنافو,فالرع ػ ُػد م ػ م
ِ
ِ
ػح ُم,فلم يبػػق يف ال ُقلػػل إال معصػ مػم
ػَت,وح َ
ػتم,من القلػػل ُ
الصػ ْ
الشػ ُػم,إىل القيعػػاف ُ
ط النبػ ُػع و ُ
ىدير,وللش ػراج خريػ مػر,وللتالع زفػ م
العػ ُ
بالرئاؿ,فلنوديػػة م
ػذنبُت جل41إلوتكػاد مجيػع النصػوص الػيت تنػتظم ربػت ىػذا النػوع سبتػاز
جم,وذلػك مػن فضػل رب العػاملُت,على عبػاده امل ْ
ثم,أو داحػض ُمَْر م
مرنْ ُ
بامليزات نفسبا من التزاـ للسجع وقصر العبارة وغريب اللف الذي يرجع إىل كوف قائليو من األعراب الفصحاء ,وىو أمػر ديػنح الػنص دقػة
يف التعبَت ألف كل لف يستعمل فيو لو معناه املعجمػي الػدقيق,مع أف الػنص كػاف مػرذبال كمػا تػوحي بػذلك املواقػف,ومن خػالؿ العػودة إىل
شرح القايل يف أماليو للنص السابق تتكشف لنا ىذه ا قيقة,إذ استلزـ الشرح صفحات طويلة عكست قيمػة الػنص وعمقػو جل49إل ,األمػر
الػذي يؤكػػد العنايػة الشػػديدة بػػالنص انطالقػا مػػن العنايػػة باللغػة نفسػػبا وامافظػػة علػى الدقػػة يف توصػػيف املراد,وىػو أمػػر جعػػل النثػر كمػػا قلنػا
خاليا تقريبا من عيوب اخللل يف املعا اليت أصابت بعض األشعار .
أخَتا البد من القوؿ أف كل ىذا اجلبد الفٍت يصب يف حقيقة واحدة وىي رقي النثر الذي ال يقل ش نا عن الشػعر الػذي تػوافرت لػو
عوامل ال تكاد زبتلف عن تلك اليت توافرت للنثر ليصبح باالمكاف نقلو وحفظو وروايتو,ومن املؤكد أننا ال ديكن أف ذمػزـ بػاف النثػر مل يسػر
إىل جنب الشعر يف عملية تطور فٍت ونض كبَت إف مل يتفوؽ على الشعر لسالستو وربرره مػن القيػود والعيػوب الػيت ديكػن أف تلحػق بالبنيػة
الشعرية من إقواء وتضمُت وايطاء وسناد ,فكاف فن اجلميع العامة واخلاصة على السواء كما كاف لو فرسانو امل زوف كما كاف للشعر فرسانو
وفحولو,ولئن حفظت الدواوين واياميع انثار الشعرية فاف كتب األخبار واألمثاؿ وا وادث وكتب األدب قد غصت باملادة النثرية املتنوعة
واملتفاوتة يف اجلودة واوبداع واليت اختزنت تقاليد السلوؾ والتفكَت يف واحد من ارفع فنوف التعبَت عند العرب وأعبا,وعلى مستو االرذباؿ
يتفوؽ النثر يف سبولة ارذبالو لتحرره من القيود اليت توقػع يف الزلػل ومػع ذلػك مل ذمػد خلػال يف البنيػة أو التعبػَت ومل نسػمع ب حػد انتقػد أحػدا
من اخلطباء مثلما وجدنا امللوؾ تتقبل الفن اخلطػاو وتعلػي شػ نو وتتذوقػو وتستحسػنو,وت يت مسػؤولية الباحػث املعاصػر يف تكثيػف االىتمػاـ
بالفنوف النثرية وربرير الدراسات ا ديثة من اسر التقوقع يف سجوف القصيدة اليت قتلت دراسة وتعليقا وكالما حىت احتملت من العسف ما
ال حيتمل وأصاب دراساسا التكرار الذي يبعث امللل والسػ ـ,وليحاوؿ البػاحثوف اجلػدد السػعي إىل ربريػر القػارئ العػرو مػن النظػرة األحاديػة
لنشياء اليت نقلبا الكتاب والدارسوف إىل األدب العرو الذي ديثل جسدا واحدا غػَت قابػل للشػطر والتقسػيم,فكل حػرؼ يف تارخينػا األدو
يسجل م ثرة من مآثر األجداد ونقطة مضيئة يف سجل حضارتنا العربية األصيلة.
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