
 الشعر سحر الشعر عمم
 (!؟)

  (مراجعة نقدية)
 

 
 

ص  6002. العدد األول. (المغرب) نشر هذا المقال بمجلة العبارة]
 [17ـ22

 
 

: تعنقان 1في مجمة عالم الفكر نشره الدكوقر عتد السالم محمقد  توققع مقاال قرأت  
تعناعِة ، قرات ىذا المقال الطقعل "قعي الشعر، قراءة وأصعمعة في المغة قالمصطمح"

 كممةق " قعي" ةلكمم إلى ذلك، وسودرجني في درقتو الحائرِ  المنشغِل تقضاعا الشعرِ 
الحقعقة أن التاحث تذل جيدا وأقعمعا عنم عن كفاءة كتعرة، . جاذتعٌة ال و قاقمت" وأصعل"

في رحموو ـ أكثر من الالزم ـ الذي اوخذه تقصمًة " الطالئعي"غعر أن المسار النقدي 
حاقل  لم عكن مؤىال السوععاب الفضاءات الشعرعة الفسعحة الوي "مجيقل الشعر"نحق 



قلذلك جاء ىذا المقال مسوفزا تأفكاره تقدر ما ىق مسوفز تمغوو، من أقلو . فوح أتقاتيا
 .إلى آخره

جقىرعة ال عجقز قاحدة  عةقحوى نتوعد عن كل لجاجة سأقوصر عمى مناقشة قض
تحال وركيا ومر إلى جميقر القراء غعر المحصنعن تمعرفة أكادعمعة، خاصة ققد ال 

ي عمى األطرقحات الجامععة قمحاقروي الدائمة لطمتة الدراسات من خالل إشراف حظت  
العمعا مدى الوشقىات قالعاىات المعرفعة قالمنياجعة الوي وروتت، قووروب، عن ىذا 

 : القضعة الوي سأناقشيا ىي .المغرق في الذاوعة قاالنطتاععة" الطالئعي"الوقجو 

سقاط تعده المعرفي إلى أي حد عمكن اخوزال الشعر في الجنس قالخْرق، قا  
قاإلقناعي؟ قكعف قصل التاحث إلى ىذه النوعجة المجافعة لوارعخ الظاىرة قالحال أنو 

 عققم تعممعة الوأصعل الوي ال عمكن أن وكقن إال وارعخعة؟

أقرد " قراءة أدلة المعجم: الوأصعل المغقي: "من المقال تعنقانفي المتحث أألقل 
قرد في معجم " :، مقدما تققلوامقس المحعطكالم صاحب القمن  امقوطفالتاحث 

 "":القامقس المحعط"

غمب عمى : قالشعر. قعقمو, قفطن لو, عمم تو: شعر تو شِعرا قَشعرا قَشِعرة" 
نتوة الجسم مما لعس تصقف : قعحرك, قالشَّْعر, لشرفو تالقزن قالقافعة, منظقم الققل

،: قأشعر الجنعن قشعَّر,  قال قتر قالشعراء من األرض ذات الشجر  نتت عمعو الشَّعر 
ما عنتت النصيَّ : قالشعراء من الرمال, أق كثعروو، قالرقضة عغمر رأسيا الشجر

الشجر المموف قما كان من : قكسحاب. قالزعفران, النتات، قالشجر: قالشَعر  , قشتيو
, شجر في لعن من األرض عحممو الناس عسودفئقن تو شواء قعسوظمقن تو صعفا

 (. شعر: م.ق". )نام معيا في شعار: رىاقشاعرىا قشع

ـ  2اخوار التاحث من ىذا النص ـ قىق ال عمثل كل كالم صاحب القامقس المحعط
قاعدا تالتحث عن الداللة المشوركة ( الشِّعر ق الشَّْعر ققالشََّعر قالشَّعار)أرتعة ألفاظ 

ععد  سطرعن  وعرعفا مقجزا لم المذكقرةخصص لكل كممة من الكممات الثالث . تعنيا
قىي داللة لصعقة ... جسدانعة"قالشَّْعر ذق داللة , "فالشِّعر فن لغقي)"لكل قاحدة 

، ثم ققف ققفة مطقلة م  "(داللة طتعععة نتاوعة"َعر ذق قالشَّ ..." تالمادة ال تالرقح
 :أكثر مما وحومل قائالجنسعة الداللة محمال إعاىا من ال( الشَّعار)الكممة الراتعة 



إلى فضاء نفسي قجسدي شيقاني حعث فعل الجنس الذي " الشَّعار"مفردة وشعر " 
تما في التعت من " الشََّعر"ىق متادرة الخمق قالوناسل الذي عوم عند العرتي في تعت 

 (.9:. ص". )سكن قما في الفعل من خرق قخمق

سكنا تاعوتار األقل م" تعت الشََّعر"قْ" تعت الشِّعر"قمن ىنا اسوطرد لممقارنة تعن 
لممعنى الشعري قالثاني مسكنا لإلنسان موخذا ذلك طرعقا لودععم الطتععة الجنسعة 

قالشعر شأنو شأن الشعر في داللوو عمى الخصقتة : "قالجسدعة لمشعر، إلى أن قال
الجسدانعة، إذ إنتات الشعر في أماكن معمقمة من الجسد تمنزلة إعالن خصقتوو 

 .قتمقغة قاكومال مققماوو

فال ونتت , ر، الذي ىق النتات قالطتععة، معمم تارز عمى ىذا السعاق الدالليقالشَّعَ 
فكأن ثمة وقازعا مستقكا قمحتقكا تعن دالالت ىذه ... الشجرة إال في الطتععة الخصتة

العناصر المغقعة قالجسدانعة قالطتعععة عقحي تداللة جنسعة وؤكد فعل الخمق قالحعاة 
تمعنى " الشَّعار"القعو وصرعحا ال وممعحا في داللة في سعاق وعاقتي مثمر، قىق ما ن

 (.9:,ص" )3الجماع في تعت الشَّْعر

لعيعمن ( الغرعب لمنص أي الجماع حسب فيمو)ىكذا نمى التاحث مفيقم الشَّعار 
تحجذقره قالفضاء عمى الشَعر قالنتات، حوى أصتحت الشجرة فحال عخرق األرض 

 .4تسعقانو

لمفرط عمى المعنى الجنسي الذي فرضو التاحث عمى ىذا اإللحاح اقفي مقاتل  
العمم "، أي "شعر"عن المعنى األقل الصرعح لمجذر المغقي  اموعمد اوق سكالنص نجد 

، "الشِّعر"، ىذه الخصقصعة الوي اقورنت تخصقصعة نظمعة فأعطت "قالفطنة قالعقل
التاحث ر قمن ىذا المنطمق نفسو سعتو. ، أي القصعدأي الكالم ذا النظام الخاص

ن من الشعر لحكمة: "الحقا الحدعث النتقي " أق لحكما"، "إن من التعان لسحرا، قا 
في سعاق الحدعث "( إن من التعان لسحرا)"فقد اكوفى تالشطر األقل منو (. 9:.ص)

زال، وقكان األجدر تو، إن كان ال تد من االخ. عن الدقر السحري الالعقالني لمشعر
ن من الشعر )" "شعر"الذي عحوقي كممة الحدعث النتقي الثاني من أن عقرد الشطر  قا 

  .، إذ ىي مجال تحثو"(لحكمة

قد وجاقز التحث الحدعث في نظرعة ل: تعد ىذا الوقدعم لقجية نظر التاحث نققل
ظرقن تععن قاحدة، الوي وصدر عادة عن شعراء نقاد عنْ " الطمعععة"األدب ىذه الدعقات 

الشعر "، قععني تذلك "الشعر كذا: "القجقد قىق عققلىي ععن الشاعر الحالم تاموالك 



ىؤالء الشعراء الذعن ال عكفقن عن لقك كممات من ". الذي أققلو، أق الشعر الذي أجعزه
نقاد /الخ ىذا االوجاه الذي عمشط شعثو شعراء...الوجاقز قالحرق قالخرق قالشتق: قتعل

وحضر األخطاء المعرفعة الوي أققل ىذا قأنا اس. 5الفضاء األدقنعسيغتار  في عدقرقن
. موجاىال الوارعخ قاإلنسان الفاعل فعو( المعجم)تنى عمعيا التاحث ىذا االسوسالم لمغة 
قتيذا عوحقل قععنا تالعالقة تعن : "محعال عمعو عققل التاحث مضمنا كالم محمد تنعس

ىق عوصرف كما لق كان "فاإلنسان , المغة من النقعض إلى النقعض/اإلنسان قالشعر
، كما ىق اسوتداد الشعر "في حعن أن ىذه ىي الوي وسوتد تو, خالق المغة قسعدىا

 (. 9:. ص" )قطغعانو

( :9:9وقفي سنة )إن دعقى وحكم المغة في اإلنسان الوي صاغيا كل من ساتعر 
لعست كالما مقدسا، رفعت عنو األقالم قجف الحتر ( 9:99وقفي سنة )ق ققرف 

من الزمن، لنقمب تيا الرؤعة من النقعض إلى النقعض، ثم حوى نأوي، تعد حقالي قرن 
" المفورض"حوى عوسنى لنا وأكعد المعنى الجنسي لمشعر " االسوتداد"نزعدىا شحنة 

قجقده في األصل المعجمي الذي اشوقت منو كممة شعر، تل ىق كالم نستي لقي 
من المحومل : "عققل جقن لعقنز. معارضة ققعة قأععد إلى حجمو الطتععي منذ عققد

أنو ال عقجد ىذه األعام أحد عمكن أن عداف  عن الحومعة المغقعة قالنستعة المغقعة 
كموعيما تشكميما الموطرف، لكنو عمكن أن عداَف  عن صعغة ليما أضعف قأقل لفوا 

 .6"لمنظر

عققل األسواذ حمزة المزعني، تعد أن اسوعراض قجية نظر لعقنز، في المرج  
فق رأي جقن لعقنز ىذا عدد كتعر من الفالسفة قالمسانععن أمثال قعقا: "المحال عمعو

ماعكل دعفعت قكعم سوعرقلعني، قرعوشارد ىدسقن، قوقشقمسكي، قكعت آالن قكالرك 
 . 7"قرقتعرت ىقل قسوعفن تنكر

ىل ىذا : قمن األسئمة الوي عطرحيا ىذا االسوتداد المغقي المزعقم السؤال الوالي
حسب )، المشوغل  فعنا، قفي غفمة منا يجذر المعجمالفي  المعنى الجنسيُّ الراتض  

 ، خاصٌّ تالمغة العرتعة أم ىق شامل لكل المغات؟(ىذا الزعم

الراجح أن التاحث ععممو عمى كل المغات، قال أدل عمى ذلك من اسوشياده تفرقعد 
ذا كان األمر كذلك فمطمقب منو أن عتذل جيدا . قتمذة النص عند تارت قغعرىما قا 

في المغات ( poétique \poetics)أقعمعا مماثال لتعان الداللة الجنسعة لكممة تقعوك و
فالمعرقف أن الكممة وعني في . عمى األقل األقرقتعة المشوقة من األصل العقناني



، قوعوتر عند تعض دارسعو الضم  الثالث (production)فمسفة أرسطق اإلنواج 
 . لنسقو المعرفي

قحده لموشكعك في عممعة التحث عن معنى الشعر في أظن أن ما وقدم كاف 
، في وجاىل لموطقر الذي عرفو الشعر شعر األصل المعجمي الذي اشوقت منو كممة

في التصرة قالكقفة قتغداد قالشام، قفي قرطتة : العرتي خارج التعئة الصحراقعة
شتعمعة قغعرىا من التعئات الوي سا وقى  مت في وطقر الشعر العرتي شكال قمحىقا 

 .تقدر كتعر أق صغعر

رَّ إلعو التاحث قىق  غفال ىذا الوارعخ ىق الذي عؤدي إلى خطأ وطتعقي كالذي ج  قا 
فقد اعومد . عتحث، في أعقاب محمد تنعس، عن الجسدي قالجنسي عند أتي ومام

التاحثان عمى صقر مجازعة متوذلة ووعمق تاتوكار المعاني، ثم نقل الالحق عن الساتق 
لكواتة الشعرعة أصتحت م  أتي ومام فعال جسدعا، فوحقلت تذلك من إن ا: "ققلو

إن عتارة تنعس (. 9:. ص". )قضععة التداىة قاالروجال إلى قضععة الوأمل قالفعل
ـ " الوأمل قالفعل"قذلك حعن وجعل . ىذه موناقضة حجاجعا؛ وترىن عمى الشيء تنقعضو

أق جسدانعة حسب )صفات جسدعة، عمى الوقالي ـ " التداىة قاالروجال"قىما عقاتالن 
ذا كان (. اخوعار التاحث " الفعل"الداللة ال عحواج إلى تعان فإن  قاضح" الوأمل"قا 

فأتقومام صاحب صنعة قوعمل ال . مقاتموو لالروجال، عصتح مرادفا لمصنعة قالوعملت
( ق مقاتل الرقحقى)قال شك أن الجسد . عخومف في ذلك من َثمََّن صنعوو قمن نقَّصيا
 . ععاند الوأمل قالصنعة ألنيما عمالن ذىنعان

، تمغة الحاسقب، لكي ععوتر "سواند تاي"عنتغي أن عض  المرء ذىنو في حالة 
وفمسفعن ـ في شكميا مصنعة أتي ومام قالمونتي قغعرىما من الشعراء العمماء ال

ل ىق أن الجسد عوكمم فأتسط ما عمكن أن عقال في ىذا المجا. قمحوقاىا ـ عمال جسدعا
 . عمى الغرائز ،في سعاق المقارنة تالوأمل قالعقل ،لغة الحقاس قعحعل

لقد قادنا وحمعل التنعة الصقوعة لمشعر الجاىمي، منذ أكثر من عقدعن من الزمان، 
فقد الحظنا أن الشاعر الجاىمي عحس توناستات صقوعة خفعة . إلى نوعجة مضادة

أق الصقامت منفصمة عن القحدات الداللعة،  تلمصقائقدقعقة ققاميا وكرار منوظم 
الشيء الذي لم ععد في إمكان الشاعر العتاسي المشغقل تالقحدات الداللعة، أي 

ققد ال حظنا ققويا أن الناقد المثقف، مثل قدامة تن جعفر، عحس تقجقد . الكممات
اد من ثقافة وناغم صقوي خفي فعصفو تألفاظ غامضة، قذلك نظرا النطالق ىؤالء النق

عصرىم قمن النمقذج العتاسي الذي اعوتر التدع  مزعوو، أي من الوجانسات الموصمة 



قفي ىذا السعاق اعوترنا إدراك الشاعر الجاىمي إدراكا جسدعا، . تقحدات داللعة
ققد مثمنا لذلك تالمقارنة تعن معمقة امرئ القعس . قاإلدراك العتاسي المثقف إدراكا ذىنعا

حدى تدائ     .8أتي ومامقا 

لقد اعورف تنعس، تعد وقدعم الدعقى، تأن األمثمة المفردة القمعمة الوي أقردىا من 
شعر أتي ومام ال وسمح تصعاغة نظرعة في المقضقع، قلكن ذلك لم عجعمو عوراج  

قعععد  تالجسدعة، كما لم عجعل المسوشِيَد تو عفحص القضعة أتي ومام  عن نعت
، تل رف  سقف المزاعدة فجعل القصعدة أنثى، تل "صلعؤ "، خاصة قأنو النظر فعيا

قتل أن ووحقل في صفحة مقالعة إلى فحل  9:، كان ىذا في الصفحة "ووفقق عمعيا"
 .الخ ....عفقر شتقا

ىذا، قىل نحواج أن نؤكد أن لغة الجنس وكاد وموتس تكل مجاالت الفعل، قىذا ما 
الحرث )ت  ىنا سعجعل الفالحة قالمنيج المو. نالحظو حوى في المخاطتات العقمعة

عممعة جنسعة ىدفيا المذة، قتقس  من عيوم تذلك أن عسوشيد حوى تالقرآن ( قالزرع
 "(.نساؤكم حرث لكم)"

" المذة"ق" الجنس"إن وغععب التعد المعرفي قالحجاجي في العممعة الشعرعة لصالح  
لك ععجز عن فيم قتذ. ال عغعب نصف الحقعقة فحسب تل عزعفيا" الفحقلة"ق" العنف"ق

الوجرتة الشعرعة في فضاءاويا القاسعة الوي ومود من ضفاف الفمسفة قالمنطق 
 . قالمعاناة العقمعة القاقععة إلى أعماق الغرائتعة قالسحر قأنقاع الوقىم قالشتقعة

ققد وجمى ىذا االنحراف نحق قطب قاحد قاعوتاره كل شيء إلى غرق 
( كذا، قلعل المقصقد ىق اآلماد)عق في األمداد الخرق قالوحم"التحث في لغة /المقال

في عقالم التكارة "قاآلفاق قحعازة المدىش قالمتير قالمتاغث قالغرعب، قالستاحة 
قخرق (...كذا)قىوك أسوار الغعب حدسى قرؤعقعا ", "قاألسفار، قالومرد عمى كل منجز

، قغعر ذلك من (99.ص" )قالمتادرة قالخمق" قالورحال قاالروعاد قالفر, الحجب قاآلفاق
النعقت المجنحة الوي قد وورجم ع صاَب شاعر، قلكنيا ال ومعق تخطاب أكادعمي 

قمن المؤلم أن طمتونا عقرؤقن مثل ىذا الكالم االسوعاري الموقرم قعرددقنو . مؤصل
 دقن فيم، فحعن وسأليم عما قراءه من نظرعة عحعمقنك عمى قاحد من الشعراء النقاد

فكعف سوسعف لغة من ىذا القتعل في . ل متكرا عند سدرة المنويىالذعن حطقا الرحا
، حسب ما قعد "قلقج وخقم الشعر العرتي في نسقو المفيقمي المغقي قاالصطالحي"

عمى أن التحث عن نسق الشعر في وخقمو ـ (. :9, ص)تو التاحث في مسويل تحثو
 .، تل ىق أمر مرعبال في عمقو قجقىره ـ أمر جدعر تالوأمل



نا، لحد اآلن، لوأصعل الشعر معجمعا، قنظرنا في مدى مالءمة النمقذج عرض
الوطتعقي، قنخوم حدعثنا تتعان الخمل الذي أدت إلعو ىذه الرؤعة المخوِزلة لمشعر في 

قلقد أدرك النقد العرتي : "عققل التاحث. التالغي العرتي/فيم طتععة العمل النقدي
قمنحيا عددا من المصطمحات ( كذا)اكوشفيافي الشعر ف الداللة السحريةالقدعم ىذه 

النظم، الوخععل، قىي وعادل في داللويا , التالغة, التعان، الفصاحة: منيا...الموعاقتة
( داللة ىذه الكممات)قخالصة (. 9:. ص"" )األدتعة"ما ععرف في النقد الحدعث تاسم 

مرجععة  انحراف القحدات المغقعة عن كقنيا محض أدلة وحعل عمى مدلقالت ذات
 (. 9:. ص..." )ثاتوة

قد " أدتعة"في ىذا الكالم مجازفة معرفعة ال وخمق من وطاقل؛ ذلك أن كممة 
ققعضت تكممة شعرعة من خالل الصعاغة الشكالنعة الوي ساىم فعيا عاكقتسقن، قىي 

قىي الوي )أما الكممات العرتعة في صعاغويا االصطالحعة . وققم أساسا عمى االنزعاح
فوعني غعر ذلك، أق وعني ذلك قغعره عمى األقل، قىذا ما نعرضو ( تاحثععنعيا ال

 :9تإعجاز شدعد

مثال، الوي ق ضعت في الصدارة ودل في أقل صعاغة عممعة ليا عمى  بيان،فكممة  
فالتعان عند الجاحظ ىق الفيم قاإلفيام المقصالن إلى اإلقناع : نقعض ىذا االدعاء

تالمفظ قاإلشارة : تأي قسعمة كان ذلك التعان حسب المقامات قأحقال المخاطتعن،
ققد طقر . ، أي أن مجالو وداقلي ال وخععمي(أي الحال الدالة)قالخط قالعقد قالنصتة 

 بالغةقكممة . اتن قىب ىذا المفيقم في اوجاه معرفي منطقي تععد عن الشعر قالسحر
تل قالكواتة , قالخطاتةاوسعت في المغة العرتعة لمتعدعن الوخععمي قالوداقلي، أي لمشعر 

اروتط عند الجرجاني، قىق الذي  النظمق. وخععال أق وصدعقا رأعضا، أي لمخطاب المؤث
صاغو صعاغة عممعة راسخة، تالمقاصد قأحقال المخاطتعن، قىق الذي صاغو 

، كما والفصاحة. ، قىذا متحث وداقلي حجاجي"عمم المعاني"السكاكي وحت اسم 
ي الطمقح التن سنان الخفاجي، نظرعة تالغعة ذات طات  اشويرت تفضل العمل العمم

كالسعكي محافظ عرصد االنسجام قمرعاه الوقالعد قاألذقاق قعجافي اإلتداعات الشعرعة 
الوي قضعيا الفالسفة لورجمة مفيقم  تخييلوتقى كممة . عند أتي ومام قمدرسوو

الوي  التصديقاتل كممة مشعر مقل المحاكاة األرسطعة في تعدىا النفسي، قجعمقىا مزعةً 
، قلكن ىؤالء لم عضعقا حتل الوخععل قالوصدعق (الخطاتة)ومعز الخطاب اإلقناعي 
قفي ىذا المسار سار حازم . عن وداخميما قوخارجيما اعمى غارتعيما تل وحدثق 

, القرطاجني مؤكدا أن الشعر وخععل عسوعمل االسودالل الوصدعقي تنسب موفاقوة



قىذا ىق المسار الذي وشقو التالغة . تالوخععل في حدقد قالخطاتة وصدعق عوقسل
الجدعدة قالنظرعات الحقارعة العقم غعر آتية تأققال الشعراء كل عمى حدة حعن عققل 

آممة القصقل إلى قصفة " الكذاءات"، فيي وجم  كل "الشعر ىق كذا: "أحدىم
 .10موداخمةوسوقعب الظاىرة كميا، معوترة الشعر خطاتا من تعن خطاتات عدعدة 
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