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 البناء اللغوي ألدب الرحالة اللييب
 مهاد نظري ومعاجلات نصية

 اجلامعة األمسرية اإلسالمية   –د. أبوبكر حممد سويسي 
 

 املهاد النظري
األديب، حني يكون النص تضمن املهاد مسار البحث وخطوات عمله، ومنهجية تعامله مع النص 

 اللفظية مستهدفا إبراز املكون اإلبداعي يف بعده الرتكييب للمكوانت النصية اللغوية واالختيارات
األسلويب، وأيضا يف بعده الوصفي، ابعتبار أدب الرحلة نصا سرداي يعتمد اعتمادا واضحا  والتأليف

 على تقنية الوصف؛ لذلك كان موكوال إليه عرض ما يلي:
 األبعاد الرتكيبية واألسلوبية -
 األبعاد التقنية السردية والوصفية -
 البعد التارخيي ألدب الرحلة يف ليبيا -

أتيت هذه الدراسة معتمدة تنوع أساليب أدب الرحلة يف القطر اللييب وتباين أشكاهلا البنائية عمادا هلا،   
يث اإلجراآت التطبيقية واملنطلقات يف حماولة لإلفادة من علوم اللغة املتنوعة يف التحليل، ومن ح

املنهجية، اليت تعمل على حتصيلها مجلة من العلوم اللغوية كعلم اللغة النصي وعلم اللغة األسلويب وعلم 
اللغة العام مبستوايته املختلفة، إذ أن هذه العلوم من شأهنا أن تربز املالمح اجلمالية يف نص أدب 

هره  ظاهرة أدبية هلا مقوماهتا وأسسها وكيفيتها اخلاصة فإن حتليل الرحلة، فإذا كان أدب الرحلة يف جو 
 النص األديب لغواي يف جوهره طريقة من طرق اعتبار اللغة نصا يف سياق له أبعاده وأنساقه .

هذه الدراسة تعتمد يف منهجها من بني املناهج اللغوية املتعددة علم اللغة من الوظيفي وعلم لغة النص، 
ز العالقات بني الشكل والوظيفة، يف جمموعات وعناصر لغوية تكون يف العادة أكرب من املعين إببرا

اجلملة، ويتضمن حتليل النص لدى أصحاب علم اللغة النصي دراسة البنية النصية، من أجل حتديد 
السمات اللغوية احملددة لذلك النص، فالنص" متوالية من اجلمل تكون جمموعة منغلقة ميكن من خالهلا 
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معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة املنهجية التوزيعية وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض" 
(1). 

إن هذا البحث ال يسعى إىل إبراز عالقات بنية أو أبنية معينة يف مجل خمتزلة وحمددة خاصة، من خالل 
النصي، بل يسعى إىل إبراز إرجاعها إىل مكوانهتا األساسية، االمسية منها أو الفعلية يف تسلسلها 

متتاليات العناصر اللغوية اليت تبين فيما بينها نظاما يكشف داللة البنية النصية من خالل البحث عن 
خيوط أو التوازايت املوجودة بني تلك العناصر اللغوية، ومن خالل الروابط اليت تربط بنية النص، وهذا 

ملتفاعلة داخل النص األديب، وبيان مدى قيمة احملتوى البحث هبذا املنهج غايته الكشف عن األبنية ا
اجلمايل املنبثق عن املستوى اإلبداعي يف عملية االختيار الرتكييب، والسمات األسلوبية واجلوانب املعرفية  

 يف نص أدب الرحلة يف ليبيا.
ة، لقد كانت وجهة البحث استخداما خاصا للغة وحمددا، فهو خاص من حيث تعلقه أبدب الرحل

وحمدد الختصاصه ابملبدع اللييب، وهذا االختيار مؤسس على خصوصية النسق اللغوي ابجلماعة 
واألفراد، ومدى معرفتهم أبصول وقواعد اللغة املعنية وقدرهتم على استعماهلا استعماال يتناغم ويتناسق 

سااب معرفيا، مع النسق اللغوي اخلاص بتلك اجلماعة، " وهو نسق يكتسبه كل فرد مستعمل هلا اكت
ومن غاية النحو وهدفه أن يعيد تركيب البناء النظري لنسق القواعد املخصوصة هذه... وأن يكون ] 

 .(2) البناء اللغوي[ قادرا بل إبمكانه أن يعني على حتديد أي أنواع العبارات تكون ..وأيها ال يكون"
 

له يف دائرة احملاكاة، إذ الوصف " إمنا إىل ما تقدم درس النقاد والبلغاء العرب الوصف وحّدوه حبد جيع
هو ذكر الشيء مبا فيه، من األحوال واهليئات، وملا كان أكثر وصف الشعراء إمنا يقع على األشياء 
املركبة من ضروب املعاين كان أحسنهم وصفا من أتى يف شعره أبكثر املعاين اليت املوصوف مركب منها، 

 (3)شعره وميثله للحس بنعته".مث أبظهرها فيه وأوالها، حىت حيكيه ب

                                                 
 .17.  ص 1997. 3. سعيد يقطني. حتليل اخلطاب الروائي. املركز الثقايف العريب. بريوت. ط (1)
 .18. ص 2000والسياق. ترمجة: عبد القادر قنيين. أفريقيا الشرق.املغرب.. فان دايك. النص  (2)
 . 118. ص 1979. 3. قدامة بن جعفر. نقد الشعر، حتقيق كمال مصطفى. مكتبة اخلاجني. القاهرة ط (3)
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ويف وجهة نظر أخرى مشاهبة يكون " أجود الوصف ما يستوعب أكثر معاين املوصوف، حىت كأنه 
ومثل هذا يف الوصف" أبلغ الوصف ما قلب السمع  (1)يصور لك املوصوف لك فرتاه نصب عينيك"

 .(2)بصرا" 
األدبية، ومنسحبا على سائر أنواع اخلطاب وعلى ما تتقدم يكون الوصف خمرتقا أنواعا من األجناس 

دون اختصاصه بواحد منها، وإن كان ببعضها ألصق، فالوصف "من العوامل املهمة يف بناء النص 
والتوسع فيه... وذلك من جهة أنه ال يكتفي بتسمية الشيء وتعيينه تعيينا بسيطا جمردا، ولكنه يسعى 

 .(3)اته حىت جيلوه إىل املتلقي مشخصا عينيا"إىل ذكر أجزائه ومكوانته ووصف خصائصه ومميز 
إن عبقرية الوصف تكمن يف الكفاءة الفنية لألدوات اللغوية الفاعلة مبفردها على النهوض بتقرير 
خصائص املوصوف، والكفيلة إبكساب الوصف بعدا فنيا، إذ الغاية من ذلك بث الروح يف املوصوفات 

لوصف" هو رسم حي لألشياء، وإبجياز الغاية من الوصف هي وإضفاء احلركة عليها لتنبض ابحلياة، فا
اإليهام ابحلياة، فمربر وجوده ونشاطه وغايته مجيعا إمنا هو بعث احلركة، وجعل املواقف واألشخاص 

، واعتمادا هلذا التحديد (4)وكل ما هو حمسوس ومنه بوجه خاص الطبيعة، مشحوان ابحليوية والنشاط"
األشكال الوصفية، وأن يلتحم الوصف مع كل العناصر النصية، وأن يرتدد جاز للوصف أن يتناول كل 

 على كافة تضاعيفه ومنعطفاته. 
ومما يتباين فيه البناء الوصفي عن البناء السردي أن املقاطع السردية ال أتخذ هيكليتها احلقيقية إال عن 

ملقاطع الوصفية فإهنا " طريق ارتباطها ببعضها حىت تتمكن من كشف مسار القص واإلخبار، أما ا
تتميز بلون من االستقالل النصي، وتقف مبفردها لوحة اثبتة ميكن استخراجها" من النص اإلبداعي 

 على حنو من االستقصاء الالهنائي يف الوصف.

                                                 
. ص 1986ت. أبو هالل العسكري. الصناعتني. حتقيق على البجاوي. وحممد أبو الفضل إبراهيم. املكتبة العصرية. بريو  (1)

128. 
. 5. ابن رشيق القريواين. العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده. حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد. دار اجليل. بريوت. ط  (2)

 .  295. ص 2. ج1981
. 2003نس. . حممد الناصر العجيمي. اخلطاب الوصفي يف األدب العريب القدمي. مركز النشر التونسي. منشورات سعيدان. تو  (3)

 . 41. ص1ج
 .42. املصدر نفسه.ص (4)
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إن االستقصاء تقنية سردية ذات داللة متحركة وغري منضبطة بل تبدو حمرية، " فهو يتمثل اترة يف حتليل 
أجزائه املكونة، ويف أال يرتك الكاتب تفصيال من تفاصيل املشهد إال ذكره، وهو يقوم اترة  الشيء إىل

أخرى على تناول أكرب عدد ممكن من تفاصيل الشيء املوصوف، وهو قادر يف طور اثلث على أن ميتد 
رتباطها بعنصر ، يظل االحتماالن األوالن متفقني مع البنية السردية ألدب الرحلة؛ ال(1)إىل ما ال هنابة"

سردي حموري هو الكاتب أو الراوي، وتبعا للموقع السردي الذي تبدو فيه هيئة املوصوف وترتسم 
فإن كان العرض سطحيا مكتفيا فيه السارد بعرض املالمح اجلسدية اخلارجية يف الشخصية  (2)مالحمه،

ف عميقا خيرتق الواصف أو يف مظاهر املكان كما تراه العني فهو توصيف للمكوانت، وإن كان الوص
فيه ابطن الشخصية مصورا حالتها النفسية ومواقفها الفكرية ونواايها ومشاريعها، ورمزية الرموز من حنو 
الرسوم واألمصار واملكان ومشتمالته كان الوصف يف املكنات الوصفية مستهدفا ما أمكن من التحليل 

كن اعتباره يف نص الرحلة خاصة؛ ألن الالهنائية  الوصفي، أما االعتبار الثالث لالستقصاء فيبدو غري مم
 يف الوصف أتابها طبيعة قص الرحلة القائم على اإلجناز والتوايل.

منها املستوى  (3)من حيث املستوى الوصفي أشار نقاد السرد إىل مجلة من املستوايت الوصفية،
فأدب الرحلة قوامه االستطراد املكاين الشكلي املتعلق ابالستطراد التشعيب، وهلذا ارتباط ملا حنن بصدده، 

والشخصي، الذي يتم فيهما االلتفات إىل اجلوانب الثانوية بعد تعليق احلدث الرئيس والتوسع يف 
التفرعات بنسب متفاوتة، حمداث ما يسمى التنازع مع السرد أو املزامحة إايه، وهذا يعد شاهدا على براعة 

خلطاب مواطن اسرتاحة عائمة، ويستغرقها خطاب آخر يقوم الصياغة يف أدب الرحلة حني " تتخلل ا
 على ذكر قائمة اخلصائص وتقضية الزمن". 

وهناك املستوى املوضوعي املتعلق بعرض تفاصيل املوضوع وإظهار ما فيه من مزااي مكسبا النص دفقا 
يستحيل نفسه  شعراي ونبضا قواي لروحه من بعد بعث احلياة فيه، ويرتقى هذا املستوى من الوصف حىت

 إىل أنغام شجية يتغىن به كما لو كان هذا املستوى من الوصف منظرا طبيعيا رائقا.
وهناك املستوى الوجودي الذي يتجاوز فيه حد توفري املتعة احلسية ابملوصوف عن طريق حاسيت البصر 

ية، ويف حضرة والسمع إىل إضفاء مسحة روحية مجالية، يبثها اإلحساس النقي اجملرد من كل غاية نفع

                                                 
 .30. ص2005. 1. حممد جنيب العمامي. يف الوصف. دار حممد علي للنشر. تونس. ط (1)
 .  102. ص1998. 1. ينظر عبد الوهاب الرقيق. يف السرد. دار حممد على احلامي. تونس. ط (2)
 .46ريب القدمي. ص. حممد الناصر العجمي. اخلطاب الوصفي يف األدب الع (3)
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تغمر املبدع واملتلقي معا نشوة -الطبيعي-أو املكاين -اإلنساين–هذا املستوى من الوصف الذايت 
تشارف ما يعرتي املتصوفة لدى االستغراق الروحي والوجد اإلهلي. ولعل هذه العالقة بني الذات 

 التام بني الطرفني. والطبيعة عموما حمكومة ابلتواصل املطلق بينهما، مما جيسد وحيكي التوازن
إن أدب الرحلة وصف ملظهر من مظاهر النشاط البشري عرفته األمة منذ أقدم العصور، وظل ممتدا     

لضرورته النفسية واالجتماعية، فالرحالة الذي يضرب يف األرض يبتغي غاايت متعددة، يصف ما 
، مصورا أبسلوبه اخلاص يشاهده ويصادفه يف ترحاله من مواقف حسية ووجدانية ذاتية وموضوعية

مظاهر العامل من حوله املتجلية يف األمكنة واألزمنة وأخالق الناس وأعرافهم وتقاليدهم، مسقطا على 
 ذلك ذاته وأحاسيسه وعاطفته حىت تصطبغ صياغته ملا يصف ويشاهد ابملكون الوجداين لديه.

فجاءت رحالهتم حافلة لقد كان للرحالة العرب قصب السبق يف جمال الرتحال واالستكشاف، 
ابملالحظات واملشاهدات الزاخرة ابخليال والتصوير واإلبداع، الكامن يف خلق عنصر اإلاثرة واالنفعال 
مع النص، مضيفني إىل جانب املكون األديب اكتساب اخلربة والتجارب احلياتية واالطالع على أخبار 

توى ثقافتهم وتعليمهم ونطاق معرفتهم  من يقابلون ويشاهدون وخصائص حياهتم وأمناط عيشهم، ومس
 كما وكيفا، وطبيعة املسارات االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

وعلى هذا اكتسب أدب الرحلة التواصل عرب العصور وّدونت نصوصه لتبقى رموزا دالة وعالمات  
لغوي، فكانت كاشفة ملستوى الصياغة األدبية هلذا النمط من األدب، وهذه الطريقة من الصباغة  ال

صيغا وأبنية لغوية متت معاجلتها سرداي ووصفيا يف نصوص األدابء رواد هذا الفن، كابن بطوطة، وابن 
خلدون، واملقدسي، واإلدريسي، وابن جبري وغريهم ممن تنوي هذه الدراسة دراسة من سار على درهبم 

 يف القطر اللييب. 
لتناول نص الرحلة يف ليبيا وفق منهج أديب داخلي -فيما أعلم-إن أمهية هذه الدراسة تكمن يف سبقها

حني متت مالحظة توفر عنصر األدبية  –املورفوجلي  –يقوم على طبيعة تشكل مستوى اللغة يف النص 
يف النصوص املختارة، إضافة لإلشادة الفنية اليت حظي هبا أدب الرحلة من قبل األدابء والنقاد 

يها صاحبها كل ما رآه أو ما هو جدير ابالهتمام، وكثريا ما تبلغ واملؤرخني، فهو" قصة ممتازة يسجل ف
مستوى عاليا من الفن والصياغة األدبية... فقد أاثر هذا األدب اهتماما ابلغا بسبب تنوعه وغىن 
مادته؛ فهو اترة علمي، واترة شعيب، وهو طورا واقعي وأسطوري على السواء، تكمن فيه املتعة كما 

لذا فهو يقدم لنا مادة دمسة متعددة اجلوانب، ال يوجد مثيل هلا يف أدب أي شعب  تكمن فيه الفائدة؛
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والضرب -املشار إليه سلفا–، وقد مت أتكيدهم على جمرايت وأحداث التنقل املكاين (1)معاصر للعرب"
"  يف األرض احلافل ابلتصوير اللغوي، بل جعل السفر والتنقل املكاين مدار القيمة األدبية اليت تبدو

متأتية من أهنا تصور لنا أتثر الكاتب بعامل جديد مل أيلفه  واالنطباعات اليت تركها يف نفسه، انسه 
وحيوانه ومشاهده الطبيعية وآاثره، فهو بذلك مغامرة ممتعة تقوم هبا روح حساسة يف أمكنة جديدة، 

حية، يتمرس هبا، وجيعل  وبني أانس مل يكن هلا هبم سابق عهد، فالرحلة إذن ليست سوى جتربة إنسانية
التعرف إىل دقائقها واستكناه خباايها وُكده، فيخرج منها أكثر فهما، وأصدق مالحظة، وأغىن ثقافة، 

، وكما هو احلال يف األدب الغنائي املؤسس على التفسري الذايت، والظاهر على (2)وأعمق أتمالت"
ائيا غري أنه يقارب بني الذاتية واملوضوعية، التفسري الدرامي وامللحمي، فأدب الرحلة وإن كان أداب غن

واقعية قام هبا رحال متميز، موازاي بني الذات واملوضوع، من خالل   -رحالت –حني" يصف رحلة 
، يهدف التواصل مع القارئ والتأثري فيه"   .   (3)مضمون وشكل مرننين

ورمبا يكون قد أخذ على بعض آداب الرحلة افتقارها للمكون األديب وقرهبا من العرض التارخيي اجملرد أو 
املسح اجلغرايف نتيجة اخللط بني مكون الرحلة الصرف؛ أي السري يف األرض وخالص التنقل، وبني 

واية من شكل الوصف الفين والتعبري الوجداين، فهناك نصوص اختذ فيها أدب الرحلة تقنيات الر 
األسلوب ومنط الوصف وسرد األحداث وإبداء األحكام، وذكر االنطباعات وتطوير شبكة العالقات 

 بني األبنية الرتكيبية واألسلوبية، وتوظيف العناصر النصية كالتناص، وتضمني املوروث الديين والثقايف.
له، واليت تؤطره عن أنواع أدبية  وقد أشار النقاد خبصوص أدب الرحلة إىل مجلة من املعايري املؤسسة 

أخرى، وعن تصنيفات كتابية علمية، ككتابة التاريخ واجلغرافيا؛ ملا يعوزها من مقوم األدبية أوال، ومن 
املعيارية النصية اثنيا، وأييت يف طليعة أسس أدب الرحلة أحادية الراوي، والتفاعل املكاين، فاألديب هو 

داع، واحلضور املكاين مبشتمالته احلسية والقيمّية، فهو" جنس أديب الشخصية احملورية يف عملية اإلب

                                                 
. كراتشكوفسكي. اتريخ األدب اجلغراقي للعرب.  ترمجة: صالح الدين هاشم. اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية. مطبعة  (1)

 .25ص 1.القسم 1963جلنة التأليف والنشر. القاهرة.
 . 115. ض1966. حممد يوسف جنم. فن القول. دار الثقافة بريوت.  (2)
. 1املوايف. الرحلة يف األدب العريب حىت هناية القرن الرابع اهلجري. دار النشر للجامعات املصرية. مكتبة الوفاء. ط . انصر (3)

 .41. ص1995
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قصصي سردي يكون الكاتب فيه هو الشخصية احملورية، وهو الراوية الذي يروي حكاية أسفاره 
 .(1)وتنقالته، ووصف األماكن اليت حيل هبا واملعامل اليت يشاهدها" 

ىل األساس املنبثق منه هذا املكون يف شىت وخبصوص أتصيل األدبية يف أدب الرحلة فإننا نرجع إ
األجناس األدبية، وإذا كان النوع األديب يوجد وينمو تبعا لعوامل اترخيية واجتماعية وتطرأ عليه من 
األحوال سلبا وإجيااب تبعا هلذا العامل، فإن خلود األعمال األدبية وبقاءها آاثرا شاهدة حمكوم بنجاحها 

ن فيها مثاال اترخييا انهضا، وحاضرا أمام التحدايت الطبيعية القاهرة، مؤكدا يف إاثرة عهود كان اإلنسا
هبذا التألق سيادته ووجوده بشكل فاعل، وتبعا للمنهج املثايل الداخلي الذي تفسر فيه األعمال األدبية 

ية يف يعمد البحث إىل تبيان األدبية يف أدب الرحلة من هذه القوانني اللغو  -اللغة -من خالل أداهتا
مع كونه  –ظل ارتباطها ابلسياق التارخيي االجتماعي، وابملعيار الثقايف والبناء الوجودي، فأدب الرحلة 

نشاط إنساين، يعكس حركة واقع اترخيي واجتماعي معني، وتبقى حماولة استظهار أدبيته  -بناء لغواي
  (2)االجتماعي وتعالقه إايه.الفنية وتشكالته اجلمالية مرهونة مبدى ارتباطه ابملكون التارخيي و 

يرجع اتريخ أدب الرحلة يف ليبيا إىل الفرتة العثمانية، فقد شارك أبناء هذا الوطن سواهم يف إثراء هذا 
الفن مبا حرروه من آاثر ومدوانت وكناشات، وصلت منها عدة أعمال تشهد على ذيوع أدب الرحلة 

م وأمحد 1897من هؤالء حممد كامل بن مصطفى يف ليبيا، وإدراكهم ألمهيته وممارستهم ألدبيته، 
وضاعت الكثري من النصوص كما يذكر املؤرخون والنقاد  1940م وسليمان الباروين 1933الشريف 

م. 1886م وأمحد الفقيه حسن1903، فهناك رحلة حممد ظافر املدين (3)ذو االهتمام ابملوضوع
 وغريمها من مغيبات التاريخ.

م فإن ازدهارا كبريا وواسعا 1952والتارخيية واالجتماعية اليت حدثت إابن عام  وتبعا للتغريات السياسية
شهده أدب الرحلة يف ليبيا، " فقد كان من أظهر كتاب فن الرحلة يف هذه املرحلة األستاذ اهلادي 

                                                 
. حممد بن احلاج. البناء الفين واللغوي يف الرحالت العربية القدمية. ضمن ندوة علمية بعنوان: ليبيا يف الرحالت العربية والغربية. (1)

 . 181. ص 2009جممع اللغة العربية. طرابلس. 
 .133. ص1990. ينظر. مقدمة يف نظرية األدب. عبد املنعم تليمة. دار الثقافة للنشر والتوزيع. القاهرة.  (2)
 . ينظر حممد جربان. فن الرحالت يف األدب اللييب احلديث. ضمن ندوة علمية بعنوان: ليبيا يف الرحالت العربية والغربية. جممع          (3)

 .661. ص 2009اللغة العربية. طرابلس. 
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الذي يعد من أوائل كتاب هذا الفن يف هذه املرحلة، فقد كتب  2008 – 1909إبراهيم املشريقي 
  (1)تيه املعروفتني األوىل بعنوان : لييب يف الياابن، واألخرى بعنوان: مشاهدايت يف بالد اهلند" ونشر رحل

وقد تنوعت موضوعات هذه الرحالت من رحالت تعبدية إىل علمية إىل سياحية، ويف هذا املقام يسعى 
أتوقف أوال أمام البحث للوصول إىل جانب من التفسري ألدبية أدب الرحلة يف ليبيا، واستجالء لذلك 

رحلة تعبديّة للشيخ حممد كامل بن مصطفى إىل احلج وأداء مناسك العبادة، واصفا ما عرض له فيها 
من أحوال ومشاهد، وما أييت على هامش ذلك من لقاءات وزايرات للمعامل واآلاثر، وهذه الرحالت 

الرحالة إىل وصف زايرته  إبقامة الشعائر وأداء املناسك، يتوجه فيها –من خالل تسميتها  -تتصل
للحرمني الشريفني وللمسجد األقصى وغريها من الرموز اإلسالمية املقدسة، وتتسع هذه الزايرات 
لتشمل مالقاة رجال الفقه والفتيا ومشائخ الصوفية وأضرحة الصاحلني،" وليس من شك أن فريضة احلج 

 كل عام إىل احلجاز للقيام هبذه يف اإلسالم كانت من أعظم البواعث على سفر آالف املغاربة يف
 .(2)الفريضة، وبعد زايرة احلرمني الشريفني كان الكثري منهم يقصدون املقام" 

-مقتصرا على شيء من تقنيات السرد-إىل جانب نص ابن مصطفى يف رحلته التعبدية أتوقف اثنية
وقف الثاين إمعاان يف أدبية أمام رحالة لييب آخر يف رحلة سياحية هو سليمان الباروين، وجييء هذا الت

نص الرحلة لدى املبدع اللييب، يف مالحظ وآفاق سردية مل يتمكن البحث من استبصارها واستظهارها 
 لدى الرحالة حممد كامل بن مصطفى.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .663. حممد جربان. فن الرحالت ص  (1)
 ح(-. ص )ز1981تونس. -: حسن حسين عبد الوهاب. الدار العربية للكتاب. ليبيا. عبد هللا التجاين. رحلة التجاين. تقدمي (2)
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 .املعاجلات النصية2
 م1897النص األول: رحلة حممد كامل بن مصطفى 

وفن الوصف، جتلت يف عدد منهم وهم " يدونون مشاهداهتم، هناك عالقة ابلطبع بني العلماء والفقهاء 
فيصفون جتواهلم يف أماكن تلك األقطار، ويسجلون األحداث اليت عرضت هلم مدة ترحاهلم، ختليدا 
لذكرهم وهداية إلخواهنم وبقية مواطنيهم، وتعريفا ابملسالك اليت جيب سلوكها أو املهالك اليت ينبغي 

 .(1)اتقاؤها"
حد الرواد يف الرحلة الدينية أتيت لبيان املستوى اإلبداعي لدى صاحب النص، وإبراز مزيد إن دراسة أ

من مكامن اإلاثرة لدى املتلقي، من خالل اإلشارة إىل جوانب متنوعة من بيئة الرحلة من شأهنا أن 
ركا إايه يف كل مرافقا مالزما له يف سفره، ومصاحبا له يف تنقالته، ومنصتا حلديثه ومشا -املتلقي -جتعله

مشاهداته، هذه اجلوانب املبهمة تبدو قيمة ملا يكتنفها من غموض لعدم املقاربة النقدية هلا، إذ إن" 
  (2)خالاي األدب ومفاصله تتبدى كلما توغلت األداة النقدية يف دينامية التشابكات الزمنية والتحولية" 

يف النص قيد البحث والدراسة، مما دفعين إىل كما أن ابن مصطفى له متيز وصفي أشاد به النقاد، جتلى 
معاجلتها وحتليلها، أييت يف مقدمتها ذلك "الفرق الواضح بني تنقل زوار عربوا البالد بصفتهم الشخصية 

 . (3)وبني مسؤولني ميثلون الدولة وقوهتا وعظمتها" 
، وقد تضمنت زايرته هذه إن زايرة ابن كامل ملكة املكرمة ودخوله الكعبة املشرفة تعّدد أكثر من مرة

دخوله الكعبة يف مراسم رمسية، " ومنها دخول الكعبة املقدسة مرتني، األوىل مع عامة الناس... 
  (4)واألخرى رمسية مع الشريف أمري مكة السيد حسني ابشا وواليها احلاج حممد حالت ابشا".

ة الناس، من حنو التمكني للدرس وما تتيحه هذه املواكب الرمسية من مشاهدات وجمالس ال تتأتى لعام
والفتيا وغري ذلك مما يشهد بعلو اهلمة، ومسو املقام، والتبجيل والتقدير، هذا يكشف جانبا من طبيعة 
االعتبار للرحالة اللييب يف األسفار واألقطار، هذه االعتبارات اليت أسهمت بشكل أو آبخر يف البناء 

                                                 
 . املصدر نفسه. ص )ح(.  (1)
 .10.ص1994. 2. رشيد حيياوي. مقدمات يف نظرية األنواع األدبية. أفريقيا الشرق. ط (2)
امعة حممد اخلامس. املعهد اجلامعي للبحث من خالل رحلة الوزير اإلسحاقي. ج-. عبد اهلادي التازي. أمري مغريب يف طرابلس (3)

 . 10العلمي.  سلسة الرحالت د. ظ. ر. ت. ص 
. 1. حممد كامل بن مصطفى وأثره يف احلياة الفكرية يف ليبيا. حممد مسعود جربان. مركز جهاد الليبيني. طرابلس الغرب. ط (4)

 .  181. ص1981
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ى على منط معني، فنحسب أن هلذه الرتتيبات واللقاءات اللغوي وصياغة األسلوب للرحالة ابن مصطف
أبعيان األمة األثر الظاهر يف تشكل النص األديب لديه، ومن أجل ذلك أقف عند نص يصف فيه 
رحلته الرمسية هذه، إلدراك اخلاصية األدبية فيه، وما يباشرها من عالمات ورموز داللية هلا عالقة تربطه 

 ي. ابملكون التارخيي االجتماع
يقول حممد كامل بن مصطفى يف دخول الكعبة املشرفة صحبة الشريف أمري مكة حسني ابشا وواليها: 

وهم متجمعون -" دخلناها وغسلناها مباء زمزم، ونظفناها، وكان الشريف املذكور والوايل يرميان الناس
ابملكانس اليت تغسل هبا، وهم يلقفوهنا كما تتلقف الكرة، وبعد غسلنا إايها صلى من  –حول الكعبة 

صلى منا هبا، ودعوان هللا مبا تيسر وخبرانها أبنواع الطيب، وخرجنا حامدين شاكرين راجني من هللا 
 . (1)تعاىل القبول " 

 
 أوال: بنية النص وتكثيف الوصف 

الوصفي يف نص ابن مصطفى، ويسعى البحث يف هذه الزاوية إىل  للبنية النصية دور يف تكثيف البناء
 طرح مجلة من األبنية الرتكيبية ومدى إسهاماهتا يف إجناز التقنية الوصفية يف النص، واألبنية هي كااليت:

 ضمري الفاعلني والبعد الوصفي.  1 
ا، غسْلنا، دعوان، دخلناها، وغسلناها، ونظفناهيف األفعال التالية: -ان-جاء ضمري الفاعلني 

 وخبرانها، وخرجنا. 
فالفاعلون وإن مت العطف بينهم مبا يفيد التشريك يف احلكم، غري أهنم مل يكونوا يف مستوى واحد 
أيدلوجيا، فاإلخبار والوصف معين به الرحالة دون سواه، ومن عناهم يف االسم املضمر مل يكونوا 

قارّين يف بالدهم، فما احلكمة من التشريك؟ لعل رغبة  يشاطرونه الوصف وفن الرحلة وأدهبا، بل كانوا
األديب يف توكيد النص اخلربي وتقوية القيمة األدبية هلذه املروايت لدى املتلقي، وتوسيع املدى الداليل 
لألثر األديب كانت وراء جميئها جامعة لعناصر متعددة من املشهد التصويري للوصول إىل قيمتني، 

كعبة كان يف مجنع ومل يكن أحاداي، والتعدد أقدر على متكني اخلرب وإثباته، ومن مث األوىل: كون دخول ال
ذيوعه وشيوعه، وصوال إىل تكثيف عنصر التشويق  واإلاثرة يف املشهد الرتحايل، فاألثر األديب مرهون 

                                                 
 61ملخطوطات مبركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية. طرابلس. الورقة .. كناش حممد كامل بن مصطفى. شعبة الواثئق وا (1)

 ب. 
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لها من بقدرة املبدع على إنتاج عدد عناصر اإلاثرة اليت ميكن للمتلقي مجعها وإضافتها إىل ما مياث
 عناصر خمتزنة سابقا من مروايت ومشاهد مماثلة.

الثانية: اإلجيابية املطلقة اليت طوقت املشهد الوصفي، فالضمري متكن من نقض كافة اجلدران اليت  
تساقطت وهوت من أركان املشهد الوصفي، وحّل عوضا عن ذلك نسيج التمازج املطلق بني العناصر 

اآلخر قار، وابن مصطفى واصف واآلخر موصوف، هذا االختالف املتباينة، فابن مصطفى مرحتل و 
الوظيفي أو الواقعي تواله ضمري الفاعلني ابملعاجلة التماثلية، وعلى املتلقي استكمال األبعاد الداللية 
اليت مّكنت الضمري من إطالق مبدأ للتماثل بني املتباينات، كما ترك ابن مصطفى للمتلقي استخدام 

التفسري يف حتصيل ما يكمن وراء الوصف املباشر من دالالت، قد ال تتمكن املباشرة من عامل التأويل و 
 اإلحاطة هبا أو الوصف األمثل هليآهتا. 

 . احلال النحوي يف النص2
ملا كان احلال متعلقا ببيان اهليئات وكشف املالبسات اليت تنتاب عملية اإلسناد الفعلي ومتعلقاهتا كان 

دورا متميزا يف فن الوصف، فاحلال جتيئ لبيان هيئة الفاعل أو املفعول، وهي يف  حراي أن يؤدي احلال
املعىن إخبار متكرر وفائدة تعقب الفائدة األوىل املتحققة من اإلسناد احلاصل إبسناد الفعل إىل 

ن لذلك استثمر اب (1)الفاعل،" فقولك: جاء زيد راكبا تضمن اإلخبار مبجيئ زيد وركوبه يف حال جميئه"
 مصطفى طاقة احلال النحوي يف الوصف، فجاء احلال يف النص على عدة وجوه :

وذلك يف قوله: وكان الشريف املذكور والوايل يرميان للناس، وهم متجمعون حول احلال مجلة:  -
نتج عنه -الناس–الكعبة ابملكانس ...، فقوله: وهم متجمعون حول الكعبة حال من املفعول به 

وذلك حني مل يكتف برمي كل من األمري والوايل بل زاد إخبارا آخر بطريق استطراد يف الوصف، 
احلال عن الناس املتجمعني وما يقومون به من أفعال وهيئات وحركات، فكأنك مع الرحالة وهو 

 يلتقط عدة لقطات من عدسة لزوااي متعددة؛ ليستكمل هبا املشهد الوصفي املعين به.
، وإذا علمنا ما نص عليه النحاة   -الناس-ضمنة ضمري صاحب احلالمث إن احلال جاء مجلة امسية مت

أدركنا ما أراد الرحالة ابن مصطفى  -الواو-من عدم وجوب هذا التضمني، واالكتفاء حبرف العطف
حني اختار اجلمع بني العطف والضمري ضماان لتقوية الوصف وإمعاان يف إبراز دقيق خبااي معانيه، 

شاهد الصورة املنقولة من خالل تعدد عناصر الرتابط اللغوي، " فإذا وقعت وإحكاما للعالقة بني م
                                                 

 . 62ص 2. موفق الدين بن يعيش. شرح املفصل. عامل الكتب. بريوت. د.ت. ج(1)
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اجلملة حاال فال بد فيها مما يعلقها مبا قبلها ويربطها به؛ لئال يتوهم أهنا مستأنفة، وذلك يكون أبحد 
 . (1)أمرين: إما ابلواو وإما بضمري يعود منها إىل ما قبلها" 

وذلك يف قوله: وخرجنا حامدين شاكرين راجني من هللا تعاىل القبول، يذكر النحاة  احلال مفردا: -
أهنا أتيت مؤكدة مقوية مثبتة للخرب، وأتيت على خالف ذلك، والعماد يف ذلك أن الصفة املنتقلة 

ن غري املستقرة ال يكون هلا فضل توكيد، وأما الصفة املستقرة غري املتنقلة فيحصل هبا التوكيد ملضمو 
اخلرب، ولبيان الصفة املستقرة من املتنقلة اعتمد على ما كان املرء معروفا به، من كونه غري منفك 
عنه، فإذا كان املرء معروفا بوصف معني غري منفك عنه اعترب ذلك الوصف من املؤكدات، وهذا 

 خبالف قولك: جاء زيد راكبا، فالصفة حلال اجمليئ غري مالزمة له.
ين شاكرين... صفات اثبتة، إذ األصل يف احلمد والشكر املالزمة لعامة اخللق بله وعليه فقوله: حامد

 الفقهاء وأولوا العلم، فكانت صيغ احلال املفرد يف النص مؤكدة ملضمون اخلرب ودالالته وأوصافه.
 احلركة األسلوبية للفعل.3

لوصفي، حني كان يف نص ابن مصطفى فاعال وانهضا مبهام التكثيف ا-النحوي–كان دور الفعل 
يتخلل مناحي املشهد الوصفي، ويتوزع فيه توزعا أسلوبيا متخذا منطا من أمناط التعالق املنطقي 
العقالين، فالفعل يف النص جاء يف اشتقاقاته املعروفة من التجريد والزايدة والتضعيف والزمنية، من حنو: 

 ّلى...دخل، غسل، نّظف، يرمي، تغسل، يلقف، تتلقف، خبّر، تيّسر، ص
إن ما استوقفين يف معرض الفعل داخل النص ليس التوايل الكمي لألفعال بل الكيفي، إ ذ الفعل يف 
هذا املشهد التعبدي هو الذي يقود احلركة الذائبة بني شخوص املشهد ، وكذلك ما تعلق به، فأسفر 

بينها من جهة السياق النظر إىل أن الفعل يف النص يتحرك داخل ثالث دوائر، حمكومة ابلتباين فيما 
الواردة فيه هذه الدائرة أو تلك، ولتوضيح حركة الفعل بشكل أفضل داخل األطر الثالثة نضع هذا 

 التقسيم: 
 التوصيف األول: أفعال خدمية للكعبة املشرفة.

 -املوكب واحلجيج-التوصيف الثاين: أفعال املبدع واملتلقي
 –. دعاء، صالة-التوصيف الثالث: أفعال شعائرية 

 
                                                 

 .65. ص2. ابن يعيش. شرح املفصل. ج (1)
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فاجملموعة األوىل أفعاهلا: دخلنا، غسلنا، نظّفنا، خبّران، وهي أفعال تتحرك حركة متجددة، دون أن 
تكتفي ابالجتاه األفقي، وإمنا أتخذ يف تشكل تصاعدي غري منقطعة يف حركتها، بل تتعاقب إثر بعضها 

 اطراد وتعاقب حىت يسلمك كل فعل حبركته إىل حركة أخرى وحدث آخر غري منقطع عن سابقه، يف
هلذه األجداث الفعلية وحركاهتا اجملسمة هلا، دخول، فغسيل، فتنظيف، فتبخري، فتكون احلركة الفعلية 
الالحقة نتيجة للحركة الفعلية السابقة، فرتسم هبذا الورود والتشكل ملمحا هرميا وخطاطيا تصاعداي 

نت قاعدة اهلرم الوصفي هي فعل تتكاثف على حموره الرأسي أشتات الوصف هلذا املشهد، فإذا كا
 الدخول فإن فعل التبخري قمته.

 خبرانها
 نظفنـــاهـــــا

 غسلنــــــــــاهـــا
 دخلنــــــــــــــــاهـــــا

يف اجملموعة الثانية نلحظ أن حركة الفعل فيها تغريت عن اجملموعة األوىل، فاجملموعة األوىل كانت احلركة 
ومن ارتضى ضمه –فيها أحادية اجلهة، فجميعها تتجه جهة الكعبة يف حترك دينامي، ينطلق من املبدع 

ه أن يضيف شيئا إىل ميدان لينتهي يف الكعبة املشرفة، فلم يربز يف الوصفية األوىل ما من شأن-إليه
الوصف، يف حني كانت احلركة يف اجملموعة الوصفية الثانية حاصلة  ابملشاركة بني متعددين؛ لعل يف 

مببدأ النوع واألثر؛ النوع هو  -فيما أرى-قولنا بني املبدع واملتلقني أتطريا لطبيعة احلركة هنا، احملكومة 
 املوقف النفسي أو العاطفي والوجداين لدى املتلقي.احلدث فعال أو قوال أو رمزا، واألثر هو 

إن قيام املوكب مبمارسة حركة رمي املكانس اليت ُغسلت هبا الكعبة املشرفة على مجوع احلجيج، وقيام 
احلجيج مبمارسة حركة التلقف هلذه املكانس تلقفا تنافسيا هلذه املرميات، جاء نتيجة لعنصر الفعل 

أسهمت يف تشكله وارتسامه -فعلية–في التنافسي ال خيلو من عوامل لغوية واألثر، فهذا املشهد الوص
حراكا فاعال يف املتلقني، ومستحضرا تفاصيله ودقيق مساربه، ولعل من بني هذه العوامل اللغوية ما 

 يلي:
الفعل املضارع الذي استفرد ابحلضور يف هذه الوصفية، يرميان، تغسل، يتلقفوهنا، تتلقف، وال  -

 قيمة املضارع يف استحضار الصورة واحلدث. ختفى هنا
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% من الفعل املضارع بصيغة املبين للمجهول، تُغسل، تُتلقف الكرة، وحذف الفاعل 50اعتماد  -
وإقامة املفعول مقامه إمنا لكون غرض اإلخبار متعلقا ابملفعول دون الفاعل؛ لذلك أُقيم املفعول 

 اعله لعدم تعلق املقام به. مقام الفاعل، وصار فاعال للفعل الذي مل يسم ف
املستمد من الكعبة -املكانس-الغرض منه بيان مصدر تشريف هذه الوسائل-تـُغنسل هبا–فالفعل     

 مقام فاعل تغسل، وصارت انئبا عنه. -وهي املفعول–املشرفة، لذلك أقيمت الكعبة 
ات الكرة وأحواهلا عند بين ملا مل يسم فاعله من أجل تركيز الضوء على هيئ-تٌتلقف الكرة–والفعل 

تلقفها وأخذها، مبا يف ذلك من سرعة احلدث والتباري فيه، فإذا استحضرت الصورة بكل أبعادها من 
السرعة والرغبة اجلاحمة يف الظفر، فإن التقاط الناس ملا يُرمى إليهم من وسائل تنظيف الكعبة املشرفة 

 يشبه تلقف الكرة من قبل الصبيان. 
 

 السرد يف تكثيف الوصفاثنيا: بنية 
عمد النص إىل عدد من املمارسات السردية بقصد إثراء املكون الوصفي يف النص، وذلك من أجل 

 شيوع أوسع ومدى أبعد ألدبية النص وشعريته، من هذه املمارسات السردية ما يلي: 
 تباين البناء السردي يف النص .1

لطبقة خاصة من اجملتمع، وهم أمري مكة وواليها مر بنا أن ضمري الفاعلني املتصل أبفعال النص يعود 
مفيت طرابلس الغرب، ومع هذا التميز االجتماعي فقد أسندت إليهم ما يوحي -ابن مصطفى-والرحالة

ظاهره بعدم التجانس هلذه الرتب واملقامات، فكانت هذه املفارقة أساسا انبىن عليه هيكل املفارقات 
ل بينها مبطلع النص وخمتتمه، مستفيدا جبملة من التقنيات والعناصر الداللية، قام البناء السردي ابلفص

 املوقفية اليت ترفع من مستوى األداء الوصفي، وتربز مالمح اإلبداع والتميز لدى املبدع.   
لقد أسندت أعمال النظافة واستخدام وسائلها ألعالم األمة وأئمتها إسنادا تباينيا، يرمي إىل حتصيل 

داد السليب أوال، هذا االرتداد املربك يعد تغييبا لألعراف وخروجا عن املألوف، ظاهره اإلاثرة واالرت
مدعاة حلصول القطع التواصلي وإحباط عنصر التفاعل واملفاعلة، ومن مث افتقار النص للرتابط 

صي والتماسك، ولكنه ارتداد سليب موقوت ومرهتن مبعرفة معمول الفعل، لريتفع حالئذ مؤشر الرتابط الن
واألثر الداليل إىل أقصى غاايته وأبعد درجاته، منجزا بعنصر االرتداد املفاجئ ما ال ميكن إجنازه 

 ابلوصف املباشر.
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إضافة إىل هذا التكتيك الفين املكتسب من فجائية املتلقي وخمالفة ما يسمى أبفق انتظار لدى املتلقي  
يضيف فاعلية سردية أخرى حني مل يشأ أن فإن الرحالة ابن مصطفى  (1)يف نظرية التلقي والقبول،

يصف بيت هللا احلرام وصفا جمردا، بل أراده وصفا مفعما حبرارة الشوق وفرط احلنني، فاعتمد بنية زاوج 
 فيها بني قيمتني متضادتني، مها: السرد املتسارع، والسرد املتثاقل. 

.، هذا توال بنّي املواالة مبا أنتجه جاء يف مطلع الوصف لدخول الكعبة املشرفة: دخلناها، وغسلناها..
واو العطف، فمباشرة الثاين كانت إثر الدخول وهكذا... ، فليس من أن تدل هذه النمطية السردية 

 املتسارعة على ابلغ الشوق واحلنني، وعظيم السرور واحلبور. 
تباين الداخل للخارج، أما يف التوصيف األخري املعين حبال اخلروج من الكعبة املشرفة فتباين عن سابقه 

إذ جاءت األفعال حتكي حال املماطلة واخلروج املتثاقل، فقال: وخرجنا حامدين شاكرين راجني... فلم 
يكتف فعل اخلروج مبتعلق واحد، بل كانت مجلة من املتعلقات ال ختلو من شبه الرتادف، الذي تكون 

لذي كان وراء الدفق الوصفي يف بعضه غىن عن سواه، ولكن تعليل ذلك هو الدفق العاطفي ا
الالمتناهي، مما يعكس حاال من التشبث أبركان البيت وعدم متالك الذات يف رغبتها االستدامة يف 
التعلق، ومماطلة يف حلظة الوقوع املباين وقوعها لألحاسيس اجلياشة والعواطف املتدفقة ابلوجد، فما كان 

اين السامية مبا يتأتى من تقنيات سردية، من بينها للبناء السردي إال أن جيتهد يف تشخيص هذه املع
 التزاوج السليب التضادي يف حركية األفعال لدى تشكلها السردي.

 املوقع السردي ومتعلقات الوصف  
اعتمد النص يف سرديته اجلملة الفعلية على جهة العموم، وجعل هذه البنية اللغوية أداة حمورية وفاعلة، 

-كييب للنص، مكونة نسيجه الداخلي وموفية ابنعكاس تلك العالقات اخلارجيةيقوم عليها البناء الرت 
اليت ختتلج يف الذات اإلبداعية على سطح النص، فيتم بذلك -النفسية واالجتماعية والعاطفية والدينية

 رسم األحداث والشعور واحلالة الوجدانية.
ن الكمال واإلجالل، تلك الصورة يعمد الرحالة إىل وضع الكعبة يف معرض متميز على قدر وافر م

البناء الرتكييب عناصرها وأجزاءها، وهي  املبدوءة ابلغسل والتنظيف، واملختومة ابلتطيب والتعطري، التقط
ليست صورة الكعبة املشرفة يف ذاهتا وجوهرها، وإمنا هي صورة األحداث واألفعال اليت حصلت ووقعت 

                                                 
. 2007. 2رية للنشر والتوزيع. األردن.ط. ينظر إبراهيم خليل. النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التقكيك. دار املس (1)

 .  122ص
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الكعبة ومجاليتها تصويرا فوتوغرافيا، بل يتوخى يف وصفه يف رحلته إليها، فهو ال يٌعىن هنا بوصف 
األفعال اليت حدثت، وأثر تلك األفعال على املتلقني لدى بلوغهم هذه الرسوم الوصفية ؛ إذ إن فن 
الوصف ال يتعلق جبمال املوصوف، بل بتأثري ذلك اجلمال يف احمليط اإلنساين الذي يستقبل ذلك 

فى ُعين مبا يرتتب على ذلك الوصف من أثر على املتلقي، ال ابلكعبة فالرحالة ابن مصط(1)اجلمال، 
 املشرفة وحماسنها وعناصر مجالياهتا التكوينية الشكلية أو الذاتية، بل بواقعها إثر تلك األفعال.

-األحداث واألفعال-وقد رتب الرحالة األفعال ترتيبا خاصا، متكن من خالله إىل رسم املوصوف
الوصف، فكانت  على نسق جيمع بني التدرج الرأسي والتقابل الداليل يف-وصوفامل-وتشكيل أجزائه 

األفعال متدرجة من وصف االنفعال اخلارجي املتجسد يف حسية احلركة اخلارجية املوضوعة، وهي: 
 صلى من صلى، دعوان مبا تيسر.-دخلناها، غسلناها، نظفناها، إىل وصف االنفعال الباطين الوجداين

عاملية اسم الفاعل، فإن أمساء الفاعلني يف النص جاءت أفعاال وجدانية ابطنية، فهي أفعال مث ابعتبار 
حامدين، شاكرين... ليكتمل بذلك اهلرم التصاعدي املبتدئ ابلدخول احلسي وختما ابلرتجي، -قلبية

 مث الثناء واحلمد والشكر وهو أمسى مقامات الباطن. 
اتبعا لألعمال الظاهرة والباطنة حني منت بشكل تصاعدي كما إضافة إىل التقابل الداليل الذي جاء 

أسلفنا، مع اإلشارة إىل عنصر أساسي الكتمال هذا التقابل وهو متعلق املوصوف؛ الذي هو حركة 
األفعال املتعلقة ابلكعبة املشرفة، فهي الذات اليت تعلقت هبا كل احلركات واألحداث، هذه الذات 

، وجاء -الكعبة-يعها ابالسم املضمر ما عدا مرة واحدة ابالسم الظاهرذكرت يف النص مثان مرات مج
الذكر الظاهر بعد ثالث مرات من الذكر املضمر، مث أعيد اإلضمار إىل ما تبقى من النص، وإذا 
اعتمدان وسطية اإلظهار يف الذكر تكون الذات املتعلق هبا يف موقع يقرتب من واسطة العقد بني 

 ، بينهما وجوه من األنساق والتقابل، لعل من بني هذه األنساق ما يلي: اجملموعتني الوصفيتني
 التقابل الضدي: الدخول/ اخلروج، التثنية/ اجلمع. -
 النسق التوافقي: غسل ونظف/ دعا ومحد وشكر ورجا/ البخور والطيب. -
لنا/ لفظ اجلاللة" هللا"/ يلتقفوهنا وتتلقف/ صلى -  وصلى. التقابل التكراري: غسلنا وتغسل وغسن
 التقابل التكاملي: غسلناها ونظفناها وخبرانها أبنواع الطيب. -

                                                 
 . 30. صاحل بن رمضان. أدبية النص النثري عند اجلاحظ. مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر. سوسة. تونس. ص (1)
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ونقصد ابلتكامل يف تشكيل الصورة، حني جزأ املعاين الوصفية احلسية واملعنوية، وجعلها تتصاعد تبعا 
لتصاعد األفعال، فجملة: خبرانها أبنواع الطيب، تنام وتكامل ملا تقدم من أفعال أساسية، فالغسل 

 يكتمل اآلن ابلتطيب والتبخري. والتنظيف
إضافة إىل التكامل يف قوله: حامدين شاكرين راجني، فجاءت األوصاف متممة ومتنامية لألفعال 
القلبية اليت قبلها، وهي: دعوان هللا، وصلى من صلى، فاحلمد والشكر والرجاء تتمات هليئة التضرع 

منفكة عن الصالة والدعاء، بل إن مدلوالهتا وااللتجاء، فهي مستكملة ألفعال الصالة كما أهنا غري 
 أخص من مطلق الصالة والدعاء. 

 االستقصاء السردي ومسارات أفعال الوصف  .2
 لقد تشكلت أفعال الوصف يف النص على مسارين مّثال االستقصاء السردي يف النص، مها:

 أفعال وصفية لبيت هللا احلرام. -
 .أفعال وصفية ملنجزات الرحالة ومن ضمه إليه -

ُته: املسار الذايت، لتعلقه ابهليئة الذاتية  فاألوىل متثلت يف الدخول والغسل والتنظيف والتبخري، وأمسيـن
 للكعبة املشرفة.

والثانية متثلت يف فعل الرمي والدعاء واخلروج من الكعبة املشرفة، واحلمد والشكر والرجاء والتلقف 
املكوانت الوجودية حول البيت احلرام، ويشمل هذا  والصالة، وأمسيته: املسار التأثريي، لتعلقه بوصف

 هيئات املشاعر والعواطف واألحاسيس الواقعة حتت أتثري الواقع لتلك املواقف.
ومبا أن فن الوصف ال يتأثر يف أدبيته ابملوصوف وبعده اجلمايل بل أبثر ذلك اجلمال على املتلقني 

صفي، فبلغت نسبة األفعال التأثريية أكثر من لذلك احتدت عناية النص واتفقت مع هذا املبدأ الو 
 % من جمموع األفعال الوصفية يف النص. 70

وتبعا هلذا التباين بني املسارين الوصفيني وِجد تبايٌن يف بنية كٍل منهما اتفقت فيه البنية مع احلدث 
-املتضادينوطبيعة وقوعه وكيفية إجياده، وإبمكاننا أن نستعني على إبراز ذلك ابعتبار الفعلني 

مبتدأ لكل املسارينن، فالفعل: دخل مبتدأ للمسار الذايت، والفعل: خرج مبتدأ للمسار -دخل/خرج
 التأثريي.

وعليه فإن املسار الذايت تعاقبت فيه األحداث بشكل تراتيب، إثر فعل الدخول والغسل والتنظيف 
ملسار التأثريي، حني ألقيت فيه األحداث والتبخري، شّكل هذه املنظومة اآللية الرتاتبية اليت ال توجد يف ا
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واألفعال مجلة  ودفعة واحدة ابلتزامن مع فعل اخلروج مفتتح املسار ، فلقد احتدت به وتعالقت معه مبا 
ال يقبل تصور االستقاللية عنه واالنفكاك دونه، فهو محند مع اخلروج وشكر مع اخلروج ورجاء مع 

ية مع بعضها يف ثنااي ذاك املسار، مشكلة فسيفساء من اإلدراك اخلروج، فكان أن ذابت األفعال التأثري 
 اجلمايل الذي يدرك وحيس وجيّل عن النعت والوصف؛ لتداخل مكوانته والتحام أطرافه وإحكام أجزائه. 
لقد أتخر فعل من أفعال املسار الذايت عن موضعه املنطقي، إذ القياس أن يسبق الوصف بقوله: 

من صلى ودعوان هللا...، فهذا اخلروج سعي لتأكيد أسس الوصف وأصوله، من  وخبرانها. قوَله: صلى
حيث عناية الوصف ابألثر ال ابلذات، وهذا التقدمي ألكثر من فعل أفعال الوصف التاثريي يف حماولة 
لتحقيق أكرب قدر من تلك املبادئ الوصفية، وابلرجوع النقدي إىل مكوانت املسارين الوصفيني نلحظ 

تيفاء األفعال الوصفية الذاتية على حنو شبه تعاقيب؛ من أجل أتخر الفعل اخلري الذي قدمنا علة أوال اس
أتخريه، واثنيا أن األفعال الوصفية يف املسار التأثريي قد مت تصنيفها إىل قسمني؛ وذلك إبرازا لقيمتها 

 اجلمالية واألدبية، مها:
أتثريية وليست ذاتية، وهي أفعال الرمي والتلقف قسم احتد وقوعه مع فعل اخلروج مع كوهنا أفعاال  -

والصالة والدعاء، وقد توسطت هذه األربع املنطقة الرمادية حيث اندمج الذايت ابلتأثري، مث إهنا 
يف ذاهتا انشطرت على شطرين، من حيث الفعل احلسي والفعل القليب، فالرمي والتلقف فعالن 

يان وجدانيان، وبني األمرين عالقة تضاد من حيث حسيان جمردان، والصالة والدعاء فعالن قلب
 البنية اللغوية والداللة الفنية، ولتمثل أمثل لرسوم هذه العالقة نستعني هبذا الشكل:

 
 الدعاء +الصالة التلقف +الرمي

 أفعال حسية-
 حذف-
 التقاط-

 امتنان وعطاء-
 مجع" حجيج"-

 حركة ابجتاه سفلي-

 أفعال وجدانية-
 طلب-
 رجاء-

 توسل واستجداء-
 مفرد" الذات اإلهلية"-

 حركة ابجتاه علوي-
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بنهوض   -يف تقديري-هبذا تكون قد اكتملت أطر التماسك النصي يف نص ابن مصطفى مبا يفي
العملية التواصلية على قدر من الكفاية اللغوية واجلمالية، وذلك استجابة لتلك العالقات اليت حكمت 

وما أجنزته فيها من ربط البنية ابلداللة، واجللي ابخلفي، وإقامة معياري السبك املسارات الوصفية 
، -التالحم النصي -واحلبنك، فالسبك للوسائل احملصلة خلاصية االستمرار التواصلي يف ظاهر النص

أو والسبك للوسائل احملصلة لالستمرارية التواصلية يف العامل الداخلي للنص؛ أي االستمرارية الداللية 
التماسك النصي، وكال األمرين يف علم لغة النص هو حاصل العمليات اإلدراكية املصاحبة للنص 

  (1)إنتاجا وإبداعا وتالمحا.
 

 م1940النص الثاين: رحلة سليمان الباروين 
كما أسلفت فالغرض من اختيار نص الباروين هو املزيد من سرب أغوار التقنيات السردية يف أدب 
الرحلة يف القطر اللييب، والتعرف للرسوم والتشكالت اليت انبىن عليها أدب الرحلة يف ليبيا، والنص الذي 

بيا إىل مصر إىل املغرب يعرض اآلن للفحص والنقد األديب نص بعنوان: "السياحة املغربية انطالقا من لي
عرب مرسيليا ثغر فرنسا" يف رحلة حبرية وصف خالهلا ما رآه من أجواء الصفاء والنقاء بني املسافرين، 
يقول سليمان الباروين:" وكان البحر هادائ إال بعض ساعات، واهلواء معتدال، والركاب يف راحة، حىت 

فوق كراس على ظهر البابور، وظل ميخر عباب البحر إن كثريا من ركاب الدرجة األوىل والثانية ينامون 
صباحا ومساء، وكأمنا الركاب من عائلة واحدة، أو أصدقاء من قدمي، يتهادون الشاي والقهوة، وكٌل 
حيدث اآلخر جدا وهزال، إىل أن وصلنا مرسيليا يف منتصف يوم األربعاء وهو السادس من يوم خروجنا 

 من اإلسكندرية" 
 واستحضار الواقع  اإلقناع الوصفي .1

إن صياغة الفكرة املعرب عنها أتيت يف أجبدايت البناء السردي للنص األديب، لذلك كانت من تقنيات 
اللغة السردية، وكان االتكاء على عنصر اإلقناع لدى املتلقي قائما على إجناز الوصفية املثلى والتمثل 

التشاهبية للصورة الواقعية؛ لذلك أشار النقاد  األمثل للموصوف، ارتقاء يف ذلك من أجل حتقيق املقاربة
إىل أن استحضار الصورة جيعل" األشياء مصدَّقا هبا؛ ألنه مينحها قوة قي حقل عاطفة املستمع 

                                                 
دراسة يف قصيدة جاهلية. جملة فصول. اجمللد العاشر. العددان األول -. ينظر سعد مصلوح. حنو أجرومية للنص الشعري (1)

 .154.اهلسئة املصرية العامة للكتاب. القاهرة. ص1991والثاين. 
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، ومن بني االسرتاتيجيات اإلقناعية لدى الباروين االحرتاس الوصفي متمثال يف (1)ويستبقيها فيه"
 قة يف داللتها الوصفية، فالباروين عندما يقول: مقطوعات سردية متنوعة يف بنيتها، متف

 ساعات بعض إال هادائ البحر وكان -
 الدرجة ركاب من كثريا إن حىت -
 أصدقاء أو واحدة، عائلة من الركاب وكأمنا -
 وهزال جدا اآلخر حيدث وكلٌ  -

فهذه األبنية وإن تنوعت يف بنائها بني االستثنائية والتوكيدية والعطف االستدراكي والعطف اجلمعي إال 
أهنا احتدت يف أدائها االحرتاس يف الوصف، الذي أراه مدفوعا ابلصدق الفين املفضي لإلقناع والقبول، 

مل على كاهلها وصف تعاقب والذي يضم كال من األداء الواقعي واألثر الوجداين، فاجلملة األوىل حت
الزمن، زمن السري يف البحر، مبا له وما عليه وما فيه، كثرة وقلة، سرعة وبطء، حضورا وغيااب، ليال 
وهنارا، هدوء وقلقا...، فلم يكتف ابألشيع األعم من األحوال، كما هو احلال يف استثناء ساعات 

الفين، وهي ساعات قليلة كما يفهم من  فخّصها ابلذكر لفاعلية دورها اإلقناعي وحتقيقها للصدق
صيغة مجعها مجع مؤنث سامل، من مدى زمين طويل نسبيا مقارنة مع الساعات املشار إهلا وهو ستة 

 أايم.
من استحضار صورة الواقع يف الذهن ومضاعفة -يف تقديري–فهذا االحرتاس يف املثال األول متّكن 

على هيئة ازدواجية يف مناخ البحر وطقسه، هذه -ناآل-مستوى األدبية يف النص من حيث اشتماله
الثنائية هي لكسر الراتبة وإحداث لون من املغايرة يف مسطحات األدب الوصفية، وغرض افتعال 
عنصر املفاجأة الذهنية لدى املتلقي، واملفاجأة يف مقام الوصف من شأهنا االستحضار املفضي لإلقناع 

مل يعد معتمدا على السرد السمعي، بل تعداه إىل السرد البصري؛  املصاحب لإلاثرة والتشويق، فالسامع
بتمثل املوصوفات أمامه رأي العني، فاالستحضار يرى فيه" مقاربة األفكار على حنو مؤثر يف أن جيعل 

 .(2)املستمعني ينظرون إليها، أو ابدعاء أهنم يستطيعون يف سهولة رؤيتها" 

                                                 
 .69. حممد العبد. حتليل اخلطاب اإلقناعي. دار الفكر العريب. القاهرة. ص (1)
 .املصدر نفسه. (2)
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على أساس األغلبية دون التعميم، إذ التعميم يلغي جزء من الركاب ممن ويف اجلملة الثانية اعتمد الباروين 
هم خارج حكم خرب إن الناسخة، هذه اجلزئية والشرحية هلا خصوصيتها وسلوكها، وإلغاؤها يف الوصف 
حيد من مستوى أدبية الوصف يف النص،  ومن أبرزها اخنفاض معدل التأثري يف املتلقي، ومن مث عدم 

يق اإلقناع ابلشكل املراد، فدائرة الضوء اليت أدار جهتها الباروين انبعثت من اعتماد مبدأ النجاح يف حتق
األغلبية دون التعميم املطلق، وذلك ما كان إال ألن الباروين أراد هبذا املبدأ أن تربز هذه الشرحية من 

ا للمتلقي من حيث اإلسهام الركاب الواقعة يف الظل واليت مل يشأ أن يوجه دائرة الضوء حنوها اتركا إايه
برسم مالحمها وصياغة سلوكها وتصور مزاجها سلبا وإجيااب، انطالقا من عدم خروجهم من مقرات 

ومشاركتهم األعم من الركاب قضاء أوقات سفرهم ومبادلتهم األحاسيس -البابور–إقامتهم يف 
 واملشاعر. 

يهما سعيا منه إىل الصدق الوصفي، وعدم اجلنوح ويف اجلملة الثالثة والرابعة مل يكتف الباروين ابلعطف ف
تقريب -قبل االستدراك-إىل الغلو يف املبالغة املفارق لإلقناع والقبول، فقد عمد يف املثال الثالث إىل

مكتفيا -استحضارا للصورة-املسافة بني الركاب، فجمعهم أوال يف نسب واحد، مث تراجع إىل الوراء
هذا أدعى لإلقناع، وأجنع يف حتصيل اإلاثرة والتأثري لدى املتلقني، أما  بكوهنم أصدقاء، يقينا منه أبن

الرابع الذي كرر فيه تبنّيه ثنائية الكالم بني اجلد واهلزل، وما سبق قوله يف حتليل املثال األول يصدق 
 على الرابع سواء من حيث الطبيعة أو الغاية، فكالمها من حيث الطبيعة معتمد على ثنائية مزدوجة،
هذه الثنائية اليت حتمل من بني ما حتمله تغايرا دالليا حيد من وطأة الراتبة الوصفية، ومينح سهم الوصف 
بعدا أفسح لالنطالق والتباعد، ومن حيث الوظيفة فإن كليهما يلقي أضواء على موصوفات سردية 

، لكن هذه تتخذ من زوااي الفعل السردي أماكن احتجاب عند انتهاء الشعاع الوصفي لألحداث
متكنت من إظهارها سواء ابجتذاهبا إىل وسط الشعاع الوصفي، أو -االحرتاس الوصفي-التقنية السردية

 إبسقاط شعاع مماثل على زواايها هو شعاع استحضار الواقع.
 التوليد والتشعيب الوصفي .2

إن الباروين يف نصه املتقدم تبىن تقنية سردية من شأهنا اإليفاء ابلتمدد السردي والتوسع الوصفي التكثيفي 
للحدث، وهي عملية من العمليات الوصفية األساسية اليت تعىن بكيفية إنتاج الوصف، إذ من املمكن التوليد 

تساع والتجلي، والباروين قد مارس هذه من البنية األساسية ملفوظات وصفية مطولة أببعاد متفاوتة يف اال
واستفاد من ُمكناهتا اإلبداعية، وذلك حني قدم املضمون الداليل يف حال من التكثيف -بوعي أو بدونه-التقنية
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متبوعا ابجلمل التقريرية املتعلقة ابملضمون الداليل املتقدم، فإذا انتهى إىل مضمون داليل آخر عرضه على املنوال 
النمط من الصياغة األسلوبية يسميه السرديون "حتديد املظاهر " واملقصود ابملظاهر خاصيات  السابق، وهذا

املوصوف وعناصره، ويتجسم حتديد املظاهر يف عمليتني فرعيتني ، إحدامها إبراز اخلاصيات، واملقصود 
 .(1)أو التشظية"  ابخلاصيات أشكال املوصوفات وألواهنا وأحجامها وأبعادها وغريها ...واثنيهما التجزئة

إن الباروين يف نصه املتقدم يضع أمامنا مقطعني وصفيني اعتمد فيهما على التوليد الداليل من البنية األساسية 
 لكليهما. 

املقطع األول: والركاب يف راحة، حىت إن كثريا من ركاب الدرجة األوىل والثانية ينامون فوق كراس على ظهر 
 البابور.

أثناء السفر، إذ توالت خواص املظهر ومركباته  -راحة الركاب-ديده هو االرتياح النفسيفاملظهر الذي مت حت
مربزة طبيعتها وأشكاهلا ومتظهراهتا، فقال إثر ذلك: حىت إن كثريا من  -راحة الركاب-وأجزاؤه بعد املوصوف

املوصوف ودقائقه، وكانت  ركاب الدرجة األوىل والثانية ...، هبذا مت الرسم حلدود املظهر الوصفي؛ وهي أبعاد
هذه التقنية الوصفية مسة دالة على ممارسة الباروين للوصف، فقد تكررت يف املقطع الثاين  أيضا، حني قال: 
وكأمنا الركاب من عائلة واحدة أو أصدقاء من قدمي، فجاء حتديد املوصوف يف قوله: يتهادون الشاي والقهوة، 

 وكل حيدث اآلخر جدا أو هزال.
اصل الباروين هذه التقنية السردية يف قوله: إىل أن وصلنا مرسيليا يف منتصف يوم األربعاء، فأتبعه حمددا ويو    

غري راض مبا حققه مبتدأ وصف مقطعه، وما أفاده -الباروين-رسوم دقيق كنهه، وكاشفا خبااي خبئه، وكأنه 
عن اخلاص والعام، فقال: وهو السادس من مستهل مسرده، فجاء ابلتحديد ليكون به يف البيان التام، واإلخبار 

 يوم خروجنا من اإلسكندرية.
هبذا النسق البنائي اجلامع بني نواة الوصف وحتديد املظهر يكتسب أدب الباروين منطا أسلوبيا متظهر من خالله 

تعدامها وصفه، وأحكم به بناؤه وسرده، وكأننا ال نقف لدى النسق البنيوي اجلامع للمستويني الوصفيني، بل ن
مع الباروين إىل الصيغة اللسانية املقولبة السابقة يف الوجود على النسقية والنمطية، وما النسق والنمط إال 

 جتليات هلذه الصيغة.
إن هذا النسق البنائي اجلامع أو الصيغة اللسانية به هو مناط شعرية أدب الرحلة خاصة واألدب السردي 

فوظات جياور بعضها بعضا " وإمنا هو كلٌّ غالبا ما ينشّد إىل بعضه عامة، فاخلطاب السردي ليس جمرد مل
 . (2)بعضا أبدوات وعبارات خمتلفة تضفي عليه ضراب من االتساق" 

                                                 
 .123. حممد العمامي، فن الوصف، ص (1)
 .143. املصدر نفسه. ص  (2)
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