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ت�أ�صيل وتعريف
جذور الرتاث:
 �إحدى �إ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة. ف�ضاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جماالته و�آفاقه. -ت�صدر ب�شكل دوري «كل �أربعة �أ�شهر» �إن �شاء اهلل.

جذور الرتاث:

 ت�سهم يف ا�ستنطاق تراثنا اخلالد ،واالنفتاح على املناهج والنظريات احلديثة. تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخيةواللغوية يف ثقافتنا وح�ضارتنا العربية والإ�سالمية.

 تعرف بالكتب والر�سائل العلمية املخت�صة بالرتاث «عرو�ض ومراجعات». -تقف على رموز الثقافة املعنيني بالرتاث من املعا�رصين وقفات حتية واعتبار.

جذور الرتاث:

 -ترجو من ك ّتابها �أن تكون الدرا�سات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة باللغة

العربية .ومرقومة على احلا�سب الآيل «على �شكل �أقرا�ص م�ضغوطة � »CDأو

تر�سل من خالل موقع النادي الإلكرتوينJudhur@adabijeddah com. :

 يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�ضوعات املطولة ،وتعديل ما ميكن تعديله يفن�ص الدرا�سات والبحوث التي ت�صل �إىل املجلة.

 �أن ال تكون الدرا�سات والأبحاث من�شورة من قبل �أو مقدمة للن�رش يف جهة�أخرى.

هيئـة التحرير
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تقــدي ــم
ا�ستطاع الأدب العربي يف ع�رص ازدهاره وقوته وانت�شاره ه�ضــم
الكثري من الأعمال املرتجمة �أو املنقولة من الآداب الأخرى  ،فعمل �إبداعي
مثل كليلة ودمنة يف �صيغته العربية �أ�ضحى م�صدراً للغة املنقولة عنها وهي
الفار�سية بعد �ضياع �أ�صوله الأوىل.
ومع اختالف املوقف من الأعمال الأدبية املرتجمة من اليونانية مثل
كتابي فـــن ال�شعر واخلطابة لأر�سطـــو � ،إال �أن الأدب العربي �أخذ منها ما
يحتاجــــه من مفاهيم �إبداعية ونقدية على حد �سواء.

�أما الرحالة الإجنليزي ال�سري ريت�شارد بريتون (1890-1821م)
والذي كان جميداً للغتني العربية والفار�سية �إجادة تامة ،فقد قام برتجمة
لق�ص�ص �ألف ليلة وليلة �إىل الإجنليزية �شعراً ،وتعترب ترجمته مثا ًالوا�ضح ًا
لت�أثر هذا الأديب وامل�ستعرب الإجنليزي بالأدب العربي.
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وعند قيام النه�ضة الأوروبية املعا�رصة جند �إقبا ًال غربي ًا على �إبداعات
املفكرين والأدباء العرب وامل�سلمني  ،فامل�ست�رشق �إدوارد بوكوك �أقدم على
ترجمة «ر�سالة حي بن يقظان» للمفكر العربي �أبو بكر بن طفيل  ،كما قام
امل�ستعرب الربيطاين ال�سري ويليام جونز (1794-1746م) برتجمة املعلقات
ال�سبعة  ،ثم بعد حوايل قرن من هذه اخلطوة التي يعدها بع�ض الباحثني من
دواعي ت�أثر الأدب العربي يف الأدب الإجنليزي  ،قام م�ستعرب �آخر وهو
ال�سري ت�شارلز ليال برتجمة املعلقات نف�سها باملوازين ال�شعرية الإجنليزية،
ويف عام 1856م كتب �إدوارد فتزجرالد �أ�شعاره املقتب�سة من �أ�شعـــار عمر
اخليــــام الفار�سية �أو ما عرف برباعيات اخليام.

ج ـ ــذور
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تقدمي

ويف الع�رص احلديث ونتيجة للتقدم احل�ضاري والفكري الذي عا�شته
املجتمعات الغربية كان ت�أثري الفكر والأدب الغربي على الأدب العربي
وا�ضح ًا  ،وهذا ما حاولت مقاربته نقديـ ًا كتابات دار�سني من �أمثال
�صموئيل موريه ،و�سلمى خ�رضاء اجليو�سي ،وم�صطفى بدوي و�سواهم.
و�إذا كان البع�ض �أفلح يف الإفالت من الت�أثر احلريف ومن القراءة
املتع�سفة ف�إن البع�ض الآخر كما يذكر الباحث عبدالغني ياره يف بحثه
املن�شور يف هذا العدد من «جذور» ب�أن بع�ض ه�ؤالء الباحثني وقع يف
فخ الإ�سقاط والتلفيق وهو حال عديد من القراءات النقدية املعا�رصة التي
اتخذت الرتاث العربي ف�ضاء جتريبيا للمناهج النقدية املعا�رصة «ظن ًا منها ب�أن
الرتاث جمرد ركام من املعارف املجز�أة واملنف�صلة عن بع�ضها البع�ض».
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تلك م�شكلة متثلت يف كثري من الكتابات النقدية التي حاولت ق�رس
الن�صو�ص العربية لقراءات غربية مرتبطة ب�سياقات ح�ضارية وفكرية خمتلفة،
وهو عامل هام يف ابتعاد الكثري عن مثل هذه الدرا�سات بل يف عدم ت�أثريها
يف ال�سياق الفكري والنقدي العربي الذي هو يف حاجة لال�ستفادة من تلك
الدرا�سات بعيداً عما �أ�سماه باحثنا بال�سعي �إىل تزييف الوعي بالرتاث.
يف ختام هذا التقدمي نتقدم بال�شكر جلميع الباحثني الذين د�أبوا على
تزويد هذه الدورية ببحوثهم العلمية املقروءة والتي تعك�س اهتمامهم برتاث
الأمة التي عرف تراثها قيم الت�سامح مع الآخر كما مل تعرفه ح�ضارة �أخرى
وهو ما ن�سعى �إىل الت�أكيد عليه معرفيا يف هذه الدورية التي ترتبط باجلذور
ون�سعى يف الوقت نف�سه لالنفتاح على الآخر بفهم و�إدراك عميقني.
رئي�س التحرير

�أ .د .عا�صم حمدان

محمد بازي
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وملَ ُحه
ِم ُلح الت�أويل ُ

قراءة يف تلقيات عبدامللك بن مروان لل�شعر
حممد بازي

(*)

تقديــــم:
نعر�ض يف هذا البحث لبع�ض املظاهر الن�صية التي تعوق عملية الفهم،

املعنى �إىل م�ستوى من الو�ضوح قابل لإفهامه للآخرين ،و�سنحاول مقاربة
ظاهرة �إ�شكال املعنى و�أ�سبابها ومظاهرها ،وعالقتها ب�أفعال الفهم وبناء املعنى.

كما �سنتوقف ب�شيء من التف�صيل عند جتربة اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان

دونَته لنا كتب الأدب من ردود
(86-26هـ) يف تلقيه لل�شعر ،اعتمادا على ما َّ

�أفعاله الت�أويلية ،وذلك ملقاربة م�س�ألة الق�صدية اعتمادا على مناذج متثيلية وا�ضحة.
و�سيتبني للقارئ املهتم بالنظريات الت�أويلية �أن كثريا من الق�ضايا التي توقف

عندها منظرو الت�أويلية احلديثة ،عا�ش تراثنا الأدبي والتف�سريي والنقدي قلقها
وم�شكالتها ،ل�سبب ب�سيط وهو كونها م�شكالت �إن�سانية م�شرتكة ،خا�صة فيما

يتعلق باملعنى وبنائه ،و�إن تباينت الت�صورات ب�ش�أنها.
(*) أكاديمي وباحث مغربي.
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وتكون �سببا يف غمو�ض املعنى و�إ�شكاله ،وما يلزم امل�ؤ ِّول من �أدوات لإعادة
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لح التأويل و ُملَ ُحه
ِم ُ

 - 1االزدواج املعنوي:
�سماه «ما �أ�شكل من املدح والهجاء»( ،)1وفيه ذكر
�أورد ابن ر�شيق بابا ّ
عددا من الأبيات ال�شعرية التي حتتمل املدح والهجاء معا ،ويرجع بع�ض �أ�سباب
هذا االزدواج املعنوي �إىل خلل يف البالغة الإنتاجية ،وبع�ضه الآخر �إىل �ضعف
يف البالغة الت�أويلية  .قال �أحدهم:

فقلت �أ�سابِقـــي
ت�ضيَّفَني َ و َه��نً��ا،
ُ
ْـــر ٍة
َوملْ تَ�� ْل َ
��ق َّ
لل�س ْعدي َ�ض ْيفًا ب َقف َ

�إِىل ال�� َّزا ِد؟ �شُ َّل ْت من يَ�� َد َّي الأَ�صاب ُع
م��ن ا َلأ ِْر������ض وه��و غُ��رث��ا ُن جائــ ُع
َ

ينفـــي ابن ر�شيق �أن يكـون املراد �أنــه ي�سبق �ضيفـه �إىل الزاد ،لأن يف
ذلك هجـاء لـه ،و�إمنا الق�صد �أنه لقي ذئبا ليال فقال له� :أت�سبقني �أنت �إىل الأكل؟
�أي ت�أكلني� ،شُ َّلت �إ ًذا �أ�صابعي �إذا مل �أق�ض عليك .
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�إن احتمال لفظة «ت�ضيفني» لداللة ال�ضيف احلقيقي ،هو ما يجعل
املتلقي الذي يجهل �سياق البيتني ومنا�سبتهما يبني معنى مل يق�صده املنتج ؛ و�أ�صل
امل�شكل غياب �إفادات عن ظروف القول ،فولع العرب بجمع ال�شعر واالحتفاء
به وترديده ،جعلهم يف كثري من الأحيان ال يذكرون ظروف القول ومعطياته
تامة ،فق ُِّدم لنا هذا ال�شعر يف �شكل ر�سائل موجزة وملتب�سة الداللة ،نحتاج
معها �إىل قرائن و�أدلة خارجية لبناء مق�صدية معقولة ،وبلوغ ت�أويل مقبول .ويف
املقابل ف�إن ا�ستح�ضار �إمكانية احتمال « ت�ضيفني « للذئب مثال ،يجعل املعنى
مقبوال ومعقوال قيا�سا �إىل معايري القيم االجتماعيــة العربيــة� .إن �إ�شكـال هــذا
البيـت ،فيمـا نــرى ،واحتماله املدح والهجاء  ،يعود �إىل غياب قرائن �سياقية
وا�ضحة توجه امل�ؤ ِّول وت�أويله على ال�سواء.
وقال الراعي:

��ج�� ْم��ن��ا ع��ل��ي�� ِه وه���و يَ ْ
��م َك�� ْل��بَ�� ُه
ه َ
��ك�� َع ُ

الك ْل َب يَ ْنبَ ُح � مَّإنا َ
َد ِع َ
الك ْل ُب

نابِح()2

ُ

ف�أما الت�أويل الذاهب �إىل املدح  ،فهو �أن يكون ك ْع ُمه للكلب بهدف

محمد بازي
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كفِّه عن �إيذاء ال�ضيوف� .أما الت�أويل الذاهب �إىل الهجو ف�أن يكون فعله ذلك
بهدف �إ�سكات الكلب عن النباح حتى ال يدل عليه ال�ضيوف .و ُيرجح ابن
ر�شيق الت�أويل الأول بناء على ربطه بني القول وقائله ومو�ضوع القول ،قال:
«و�أنا �أعرف هذا البيت يف هجاء حم�ض للراعي ،هجا به احلطيئة»( ،)3وهو:

��ح اهلل احل��ـ��ـ��ط��ي��ئ�� َة �إنَّ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُه
�أال ق��بَّ َ
هج ْمنا علي ِه وه��و يَــْك َع ُم َك ْلبَــ ُه
َ

على ِّ
ا�س �سا ِل ُح
من النَّ ِ
كل َم ْن وافى َ
َد ِع َ
نابح
ينبح �إنمَّ��ا
ُ
الكلب ُ
الك ْل َب ُ

ي�ستند الت�أويل املقبول �إىل ال�سياق العام للبيت  :الهجاء املح�ض  ،حيث

يرتبط اجلزء بالكل ،فم�ساق الكالم ،وا�ستح�ضار املعاين املعروفة يف هذا ال�صدد،
كلها مرجحات تدعم مق�صدية الهجاء �أكرث من غريها� .أما الـت�أويل الثاين فيجانب
ال�صواب ،و�إن كان البيت يحتمله معزوال عن �سياقه و م�ساقه ،وبالتايل ت�ضعف

مقبوليته� .إن عزل بنية �شعرية عن ف�ضائها الن�صي الأ�صلي الذي ترتبط به ارتباطا

ع�ضويا  ،واحد من �أ�سباب �إ�شكال املعنى ودخوله باب االحتمال .

�أحيانا ،وخارجها �أحيانا �أخرى قولهم « :هو بي�ضة البلد» ؛ فاملادح يق�صد �أ�صل

الطائر� ،أي هو واحد البلد الذي يجتمع �إليه .والقا�صد للذم يريد �أنه ال �أ�صل له،
وي�رضب ملن ال يعب�أ به.

قالت �أخت عمرو بن عبد و ٍّد يف علي بن �أبي طالب ملا َق َتل �أخاها:

ل��و ك��ان ق��ا ِت ُ
َ�ْي� قا ِت ِلــ ِه
��ل ع��م��رو غ رْ َ

��ع��اب ب ِــــ ِه
���ن ال يُ ُ
ل��ك��ن ق��ا ِت�� َل�� ُه َم ْ
َّ

َ��د بَ َ
���ـ���د
��ت َع�� َل ْ��ي�� ِه �آخ���ر ا َلأبَ ِ
لَ��ق ْ
��ك ْ��ي ُ
�����ض�� َة ال��بَ�� َل ِ��د
وك���ان يُ ْ
��دع��ى ق��دمي��ا بَ ْ��ي َ

�إن �سياق كالم ال�شاعرة التي يدعوها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�إىل الإ�سالم يوم مكة فت�سلم ،و ُيقتل �أخوها يف غزوة اخلندق( ،)4وكذا معانيه
الوا�ضحة يف اجتاهها املدحي ،قرائن كافية ،ملن التب�س عليه املعنى� .أما داللة املثل
على الهجاء فتت�ضح يف املثال التايل  ،اعتمادا على قرائن داخلية وخارجية:
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ومن كالم العرب الذي يطرح هذا النوع من الإ�شكال ،داخل بنية �شعرية
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قال الراعي النمريي يهجو عدي بن الرقاع العاملي:

���د يُ ْهجى َه َج ْوتُكم
لو ك ْن َت م ْ��ن َ�أ َح ٍ
ت ْ�أبى ق�ضاع ُة �أنْ تَ ْر�ضى لكم نَ َ�سبًا

من �أَ َح ِ��د
قاع ولكن َ
الر ِ
ل�ست ْ
يا ابن َّ
ـــد
وابـنا ِن���زا ٍر ف�أنتم ْبي َ�ض ُة البَ َل ِ

�إن معرفة �أحوال اخلطاب ومقت�ضياته اخلارجية التي َّ
ت�شكل فيها  ،والتي
تت�ضح �أكرث باملعاين الداخلية للبيت ،وهي طعن ال�شاعر يف ن�سب املخاطب،
قرائن دالة على ان�سجام الـت�أويل الباين لق�صدية الذم  .وهكذا تنبني اجتاهات
املعنى يف مثل هذه احلاالت التي من املحتمل �أن ُي ْ�ش ِكل فيها ،على م�ساق الكالم
و�سياقه والأعراف االجتماعية واللغوية ،فهي ُعدة امل�ؤ ِّول وم�ستلزماته التي
يرجح بها هذا املعنى �أو ذاك.

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

يربط حازم القرطاجني �إ�شكال املعنى مببادرة القا�صد املنتج ،فهو ميلك
خيار ت�شكيل خطاب وا�ضح ،كما ميلك خيار جعله وا�ضحا� ،أو وا�ضحا وغام�ضا
يف الآن ذاته .قال« :قد نق�صد ت�أدية املعنى يف عبارتني� ،إحداهما وا�ضحة الداللة
عليه ،والأخرى غري وا�ضحة الداللة ل�رضوب من املقا�صد؛ فالداللة على املعاين
�إذن ثالثة �أ�رضب :داللة �إي�ضاح ،وداللة �إبهام ،وداللة �إي�ضاح و�إبهام معا»(.)5
�إن مواطن الإ�شكال ،تبعا لذلك ،تتوجه �إىل ما يتعلق باملعنى؛ حيث
يو�صف املعنى بكونه غام�ضا �إذا كان دقيقا والغور فيه بعيد� ،أو مبنيا على مقدمة
ت�ضمن خربا علميا �أو تاريخيا غري متح�صل لدى
يف الكالم غري موجودة� ،أو َّ
املتلقي �ساعة الفهم� ،أو ارتبط فيه املعنى ببيت �شعري �أو م َثل غائب عن الذهن،
�أو ُر ِّكبت الأجزاء بطريقة غري مالئمة� ،أو ا�شتمل املعنى على ما ي�ؤدي �إىل �أنحاء
من االحتماالت .
بو�سعنا جتميع هذه احلاالت التي �أ�شار �إليها القرطاجني يف م�ستويني:
ن�صي و�سياقي ؛ يتمثل امل�ستوى الن�صي يف الطريقة التي ُر ِّكب بها املعنى يف ذاته،
حيث �إن منتجه اختار �إبالغه على طريقة غري م�ألوفة ،حتتاج �إىل جهد ذهني
وكد ،وهو املعنى املبني على مقدمة يف الكالم البد من التعرف عليها لفهم ما
ٍّ
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يليها و�إزالة �إ�شكالها� .أو البنية الن�صية التي ت�ؤدي �إىل احتماالت داللية متعددة ،

وهي حتتاج �إىل بالغة ترجيحية .

�أما امل�ستوى ال�سياقي ،فهو الذي ينبني فيه املعنى قراءة وتلقيا اعتمادا

على عنا�رص خارجية:بيت �شعري� ،أو َم َثل� ،أو مرجع علمي� ،أو تاريخي� ،أو

منا�سبة القول� ،أو غري ذلك .ويف هذه احلالة ،البد من ا�ستح�ضار تلك العنا�رص
اخلارجية املوازية لإحالل الو�ضوح حمل الغمو�ض ،و�إلبا�س املعنى لبا�س الألفة
حمل لبا�س الغرابة.

�أما الغمو�ض املتعلق باللفظ ،فيعود �إىل احلاالت التالية � :إذا كان اللفظ

حو�شيا� ،أو غريبـا� ،أو م�شتـركا(� ،)6أو يوجــد فـي تركيب اللفظ ا�شتباه ُي�صيـِّـره
مبنزلـة امل�شتـرك اللفظـي ،و�سنتناوله الحقا ببع�ض التف�صيل� .أو يقع يف الكالم
تقدمي وت�أخري ،فال يتنبه �إليه املُقْبل على الفهم .بالإ�ضافة �إىل تركيب الكالم يف
الـم ِخل .
ُ

يعود الإ�شكال احلا�صل باللفظ �إىل اللفظة ذاتها (حو�شية� ،أو غريبة �،أو

م�شرتكة) ،مما يخلق �صعوبات يف الفهم بالن�سبة للقارئ الذي لي�س له اطالع

مو�سع على ق�ضايا اللغة� .أو هو غمو�ض راجع �إىل عالقة اللفظة ب�سياقها الرتكيبي،
والذي يعود �أ�صال �إىل خرق الرتكيب امل�ألوف؛ كما يح�صل يف التقدمي والت�أخري،

�أو احلذف� ،أو تداخل �أجزاء الكالم ،مما ُي�ص ِّعب حتديد امل�س َند وامل�سند �إليه� ،أو

حتقّق االت�صال يف الوقت الذي يق�صد االنف�صال يف �أجزاء الكالم �أو العك�س.

وميكن �أن ي�شمل هذا االعتبار عالقة اللفظة ب�سياق خارجي ،مثل املقام الذي

قيل فيه الكالم� ،أو اال�ستناد �إىل خرب �أو ق�صة من �ش�أنها �إزالة الغمو�ض .كما �أن

اللجوء �إىل �شواهد لغوية �أو �شعريــة ،مـن �ش�أنــه �أن يلعب دور العن�رص ال�سياقي/
اخلارجي ،الذي يت�ضح به املعنى ويزول الإ�شكال .
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يرتبط الإغما�ض وال َّلب�س يف الظواهر الن�صية ،مبواد املعنى الأ�صلية� ،أو
بالطريقة التي �أُدخال بها يف بناء لغوي ( الو�ضع  ،الرتتيب .)..ثم �إن مواجهة
مع�ضلة الإ�شكال يلعب فيها املتلقــي دورا بارزا ،وذلك ب�إرجـاع البنيـة اللفظيــة
�أو املعنويـــة �إىل ترتيبــها الأ�صلــي ،وا�ستـدعــاء الأ�شبـاه والنظائـر .وال يت�أتـى
هـذا �إال لقارئ بليـغ ،م�شـارك ومنتج ،مزود مبرجعية لغوية ،وثقافية ،ومنهجية
على م�ستوى عال؛ خللق حوار مع الن�ص قائم على اال�ستبدال ،والتحويل،
والرتكيب .وخلق التماثالت املمكنة والعالقات القائمة بني العنا�رص الن�صية،
والثقافية ،واملو�سوعية« .واليزال ذو املعرفة بت�صاريف الكالم والدربة بت�أليف
النظام ي�ضع اللفظة مو�ضع اللفظة ،ويبدل �صيغة مكان �صيغة حتى يت�أتى له مراده
وينال من كمال املعنى ُبغيته»(.)7
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وهكذا  ،ف�إن املعنى ُيبنى ت�أليفا بالرجوع �إىل قواعد بالغة الإنتاج،
امل�رشوطة ببلوغ الق�صد ومل َّا يطل �سفر الكالم ،من جهة .واالبتعاد عن الغريب
وجه �إىل
من الألفاظ ،و�إن كان املنتج م�ضطرا �إىل ا�ستعمالها فعليه �أن يقرنها مبا ُي ِّ
املحرفة .وكذا اجتناب الظواهر الرتكيبية
معناها ،جتنبا لالحتماالت الداللية
َّ
يعرف متلقيها �أهو
التي ت ُِخل بالفهم ،مثل و�صل كلمة بحرف �أو حذفه فال ِ
داخل عليها �أم على غريها( .)8كما �أن االختالل والإ�شكال يح�صل �أي�ضا ب�إزالة
الألفاظ من مراتبها ،وبيت الفرزدق املعروف لدى النقاد ،خري �شاهد على
ذلك :

وم���ا م��ث�� ُل�� ُه يف ال��نَّ��ا���س �إالَّ ممُ َ�� َّل��ك��ا

����ي �أب�����و ُه يُ��ق��ا ِرب��ـُ��ـ��ـ�� ُه
�أب����و �أُ ِّم�����ه َح ٌّ

يرجع ابن ر�شيق �أ�سباب �إ�شكال هذا البيت وع�رس ت�أويله� ،إىل ما �سماه
«التغيري» و«�سلوك الطريق الأبعد» و«�إيقاع امل�شرتك»؛ ف�أما التغيري فهو �سوء
ترتيب �أجزاء الكالم� ،إذ الرتتيب هو :وما مثله يف النا�س حي يقاربه �إال مملكا
�أبو �أمه �أبوه .و�أما �سلوك الطريق الأبعد ففي قوله� :أبو �أمه �أبوه ،وكان يجزئ �أن
يقول خاله� .أما امل�شرتك فهو :حي يقاربه ،لأنها لفظة ت�شرتك فيها القبيلة واحلي
من �سائر احليوان(.)9
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وبنا ًء على ما �سلف ،ف�إن القارئ القادر على التفاعل الإيجابي مع هذه
الظواهر ،هو القارئ البليغ املالك ملعرفة مبواد الن�ص وكيفيات عملها  .وكذا
املتوفر على ذخرية ت�سمح له ب�إجالء الغمو�ض عرب ا�ستح�ضار الن�صو�ص املوازية،
وكل ما من �ش�أنه �إ�ضاءة اجلوانب املعتمة يف الن�ص ؛ فاملعنى الذي يتعلق ب�صناعة
يوجب املعرفة بتلك ال�صناعة ،واملتوقف على ق�صة ي�ستدعي ا�ستح�ضارها ،ف�إن
ِ
كانت م�شهورة معروفة ف�إنها مبثابة اللفظ الذي يدركه جميع النا�س.

 - 2البنيات الت�شبيهية والت�أويل:

�أ�شار اجلرجاين يف معر�ض تك ُّلمه عن الت�شبيه �إىل �أن منه ما ال يحتاج
ت� ُّأوال ،ومنه ما البد فيه من الت� ُّأول و�إعمال الذهن ؛ فت�شبيه ال�شَّ عر بالليل ،واخلد
والرجل بالأ�سد ال يجري فيه الت�أول ،لأن امل�شابهة وا�ضحة هنا وهناك.
بالورد،
ُ
و�أما ما يحتاج �إىل ت� ُّأول فمثل ت�شبيه ا ُ
حلجة بال�شم�س� ،إذ كما �أن ر�ؤية ال�شم�س
ال تتم �إال بانعدام ا ُ
حلجب ،وال�شبهة يف احلجة نظري احلجاب �إذ يدرك بالعقول.
«ف�إذا ارتفعت احلجة وح�صل العلم مبعنى الكالم الذي هو احلجة على �صحة
ما �أُدعي من احلكم ،قيل :هذا ظاهر كال�شم�س الطالعة ال ي�شك فيها ذو ب�صـر.
وقد احتجـت فـي حت�صيل ال�شبه الذي �أثبتته بني احلجة وال�شم�س �إىل مثل هــذا
الـت�أويل كمـا تـرى»(.)10
يحتاج هذا النوع من البنيات البالغية ،والتي هي يف الأ�صل حم�صل
بالغة �إنتاجية �إىل قراءة بليغة� ،أي متلق قادر على قلب وجوه املعنى املمكنة،
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�سعـت املباحث البالغية القدمية �إىل تقنني بالغة الإنتاج ،وحتديد �رشوطهـا
ومقوماتها .و جند �ضمن تلك االجتهادات �إ�شارات هامة �إىل ما يحقق بالغة
ت�أويلية ،قادرة علـى جتـاوز عـوائق الفهـم ،خا�صــة يف �إدراك بعـ�ض البنيات
الرتكيبية البالغيـة .ومنثل لها ،اخت�صارا بالت�شبيه .وميكن ،ملن �أراد� ،أن يتناول
اال�ستعارات وقابليتها للتعدد الداليل ،على غرار ما فعلنا  ،فكتب البالغة القدمية
مليئة بال�شواهد احلية على ذلك.

ج ـ ــذور

16

لح التأويل و ُملَ ُحه
ِم ُ
وترجيح �أوفاها قربا من الق�صد ا�ستنادا �إىل قرائن منطقية ولغوية وتداولية.
املحو َجة �إىل ت�أويل �إىل درجات
وينق�سم ال�رضب الثاين من البنيات الت�شبيهية
ِ
ومراتب :منها ما ال يحتاج �إىل ت� ُّأول ،وهو الذي تدركه العامة  ،ومنها ما يحتاج
ت� ُّأوال ،وينق�سم �إىل ثالث مراتب :قريب امل�أخذ وهو �أقرب �إىل الق�سـم الأول
يف �إدراكــه ،ثم منط محُ ِوج يف ا�ستخراجه �إلـى جهـد ،وبعيد امل�أخذ .والنمطان
الأخريان من اخت�صا�ص املتلقي البليغ .قال« :ثم �إن ما طريقه الت� ُّأول ،يتفاوت
تفاوتا �شديدا ،فمنه ما يقرب م�أخذه وي�سهل الو�صول �إليه ،ويعطي املقادة
طوعا ،حتى �إنه يكاد ُيداخل ال�رضب الأول الذي لي�س من الت�أول يف �شيء،
وهو ما ذكرته ،ومنه ما يحتاج فيه �إىل قدر من الت�أمل ،ومنه ما يدق ويغم�ض
حتى يحتاج يف ا�ستخراجه �إىل ف�ضل روية ولطف فكرة»(.)11
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حتتاج الأمناط امل�ستدعية للت�أويل �إىل متلق ذي كفاية لغوية ،وكفاية
بالغية ،وخربة ب�رضوب الكالم وكيفيات ا�ستخدامه ،ومعرفة كافية ب�سياق
التلفظ ،حتى يتمكن من �إدراك ق�صدية املنتج .قال كعب الأ�شقري وقد �أوفده
امله َّلب على ا َ
حل َّجاج ،فو�صف له بنيه وذكر مكانهم من الف�ضل والب�أ�س ،ف�س�أله
َ
يف �آخر الق�صة« :فكيف كان بنو املهلب فيهم؟ قال :كانوا ُحماة ال�سرَّ ح نهارا
ف�إذا �أ ْل َيلوا ففر�سان البيان .قال :ف�أيهم كان �أجند ؟ قال :كانوا كاحللقة املُفْرغة ال
ُيدرى �أين طرفاها»(.)12
مثل هذه البنية البالغية ال يفهمها �إال من كان له ذهن يرتفع به عن العامة،
لأن الت�شبيه فيها لي�س ِّبينا ،فيعرفه املغفل كما يعرفه اللبيب� ،إذ نظري هذا ال
واحلكم امل�أثورة عن العقول «الكاملة»؛ ومن ثمة فهو
ي�ستعمل �إال يف الآداب ِ
حموج �إىل التدبر والرتوي والرفق واللطف ،والتوفر على كفاية عالية يف الت�أويل،
ت�ستح�رض قرائن الق�صة و�سياقها ،وتربط العنا�رص بع�ضها البع�ض ،لبناء ت�أويل
من�سجم مع مرامي القا�صد� ،إذ املعنى فيه مثل اجلوهر يف ال�صدف ال يظهر حتى
ت�شقه،؛ و�أبواب امللوك ال تُفتح لكل من دنا منها(.)13

محمد بازي

17

وندرك من هذا التو�ضيح �أن من املعاين ما هو عام ،متداول ،ومنها ما
ميكن ت�سميته باملعاين «ال�سلطانية» ،ال ي�صل �إليها �إال اخلا�صة  ،وخا�صة اخلا�صة،
فهي حمتجبة ال تُريك وجهها حتى تكون �أهال لذلك؛ �أي مالكا لبالغة ت�أويلية.
ولي�ست كل املعاين �أحق ب�صفة «ال�سلطانية»� ،إذ �إن هناك �صنفا حمتجبا  ،يتعبــك
يـورق لـك ،وهـو �أحق �أ�صناف معاين التعقيد
وال يجدي عليك،وي� ِّؤرقك وال ِ
بالذم( .)14فهي لي�ست �أهـال لإتعاب النف�س فـي بلوغهــا ،وحال امل�ؤ ِّول معها
باخلرز.
مثل الغائ�ص يف البحر يحتمل امل�شقة العظيمة ،ويخاطر بالروح ثم يخرج َ
�إن �سلطانية هذه املعاين مزيفة،و�سطحية ظاهرة ال غري ،فبمجرد الو�صول �إليها
ت�صبح مملوكة وال قيمة لها .

 - 3املعاين احللي و�أفعال الت�أويل:

من املعاين ما يكون حلية ُ
وك�سوة لغريه ،وامل�ؤ ِّول البليغ يدرك متام الإدراك
�أنها و�سائط لبلوغ املراد؛ فاملعنى الثاين هو املق�صود عرب املجاز واالت�ساع،
وبالتايل ال ُيق�صد من الألفاظ ما ُو�ضعت له يف اللغة ،و�إمنا ي�شار عربها �إىل معان
�أُخر .ويعترب �إدري�س بلمليح هذه املعاين �أ�صال من �أ�صول املجاالت الت�صورية،
وهو يق�صد بوحدات املعاين الثواين« :كل عن�رص ا�شتقاقي � -رصيف متميز مبعناه
املحدد �ضمن احلقول املعجمية املو�صولة باللغة الطبيعية ،والذي ي�ستعمل
ا�ستعماال �سيميائيا يخرجه عن هذه احلقول لي�صله مبجاالت ت�صورية ال ميكن
للتوا�صل اليومي �أن ي�ستوعبها �أو ينقل الر�سائل التي تتكون منها»(.)15
�إن املعنى الثاين هو بنية ت�صورية يف ذهن املتكلم ،يتو�سل �إىل نقله للمتلقي
احللية .لكن البالغة الإنتاجية القدمية مل ترتك عملية التوا�صل،
اعتمادا على املعاين ِ
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�إن بالغة الـت�أويل ،بال�رشوط التي ذكرنا �آنفا ،هي بناء ثان على � َّأول،
وتفخيم لقدر البالغة الإنتاجية ،و�إعالء من �ش�أنها لأن امل�شقة حا�صلة �أي�ضا �أثناء
الإنتاج ،فاملنتج البليغ مل ي�صل �إىل ُد ِّر املعنى حتى غا�ص ،ومل ينل املطلوب حتى
كابد منه االمتناع واالعتيا�ص.

ج ـ ــذور

18

لح التأويل و ُملَ ُحه
ِم ُ
على هذا امل�ستوى دون حمددات ،و�إمنا قرنتها ب�رشوط� ،أهمها �أن ي�سابق املعنى
اللفظ ،واللفظ املعنى ،وال يكون لفظه �أ�سبق �إىل �سمعك من معناه �إىل قلبك .قال
اجلرجاين« :فهذا ال ي�شك العاقل يف �أنه يرجع �إىل داللة املعنى على املعنى ،و�أنه
ال يت�صور �أن ُيراد به داللة اللفظ على معناه الذي و�ضع له يف اللغة»(.)16
فعبارة «�إين جبان الكلب مهزول الف�صيل» داللتها �أن القائل م�ضياف،
لكنه عبرَّ عن هذا املعنى( الثاين) مبعنى �أول  .ولهذا يلح اجلرجاين على �رضورة
امتالك �أدوات الفهم حتى ال يبني امل�ؤ ِّول معاين منحرفة زائغة وبعيدة عن املراد.
قال« :ومن عادة قوم ممن يتعاطى التف�سري بغري علم� ،أن يوهموا �أبدا الألفاظ
املو�ضوعة على املجاز والتمثيل �أنها على ظواهرها ،فيف�سدوا املعنى بذلك
ويبطلوا الغر�ض ،ومينعوا �أنف�سهم وال�سامع منهم العلم مبو�ضع البالغة ومبكان
ال�رشف وناهيك بهم �إذ هم �أخذوا يف ذكر الوجوه»(.)17
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من �رشوط بالغة امل�ؤ ِّول عند اجلرجاين � ،أن ي�ضع يف اعتباره احتمال
يعر�ض �صاحبه لالفت�ضاح
اللفظ للمعنى الباطني� ،إذ �إن اخلط�أ يف ت�أويل املجاز ِّ
واخلروج عن اجلادة يف الت�أويل .قال« :ف�أما ما يتعاطاه قوم يحبون الإغراب يف
التـ�أويل ،ويحر�صون على تكثري الوجوه وين�سون �أن احتمال اللفظ �رشط يف
كل ما يعدل به عن الظاهر ،فهم ي�ستكرهون الألفاظ على ما ت ُِق ُّله من املعاين،
َيدعون ال�سليم من املعنى �إىل ال�سقيم ،ويرون الفائدة حا�رضة قد �أبدت �صفحتها
وك�شفت قناعها،فيعر�ضون عنها حبا يف الت�شوف �أو ق�صدا �إىل التمويه وذهابا
يف ال�ضاللة ...و�إمنا غر�ضي مبا ذكرت �أن �أريك عظم الآفة يف اجلهل بحقيقة
املجاز وحت�صيله ،و�أن اخلط�أ فيه مورط �صاحبه ،وفا�ضح له وم�سقط قدره،
وجاعله ُ�ضحكة ُي َّ
تفكه به وكا�سيه عارا يبقى على وجـه الدهر»(.)18
من معايري كفاية البالغة الـت�أويلية ،تبعا ملا �سلف ،و�ضعها يف االعتبار
احتمالية اللفظ للمعاين الباطنية وعدم �إكراهها على احتالل مواقع ال تنا�سبها،
وال وجود يف ا�ستعماالت العرب ملا يدعمها وي�ؤكدها ،و�إال كان نتاج �أفعال
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الت�أويل معانـي �سقيمـة ومبتذلة ،خا�صة �إذا ُعر�ضت على بالغات ت�أويلية ذات
كفايات عالية.

 - 4دواعي الإ�شكال وت�أويل امل�شرتك اللفظي:

امل�شرتك اللفظي هو ما دل على معنيني �أو �أكرث ،فاملعنى يغم�ض داخل
الكالم من جهة اللفظ �إذا مل يقرن به ما يو�ضح املعنى املق�صود .نقدم يف هذا
امل�ستوى جمموعة من الأمثلة املو�ضحة  ،على �أ�سا�س تعميم ما يرتبط بها من
�أفكار وت�صورات ،ومن ذلك قول احلارث بن حلزة :

زع��م��وا �أن َّ
��َض�ر َب ال َعيـْــ
ك��ل َم ْ
���ن رَ َ

ـ��ـ��ـ��ر ُم������والٍ ل��ن��ا و�أَنَّ������ى ال����� َوال ُء
َ

��ت
ف���
أل��ق��ي��ت ل��ه��ا ال���� ِّزم����ام ف��ن��ا َم ْ
ُ

ال�������س��� َد ِف املُ��ب�ي ِن
ل��ع��ا َد ِت��ه��ا ِم َ
����ن َّ

قيل �أراد بالعري :ما يطفو على احلو�ض من الأقذاء و�أ�صله الت�شديد ،وهو
العَيرِّ وقيل فيه وجوه �أخر غري هذه( .)19وقال �آخر:

�إن املعنى ،وكما ي�شري تودوروف ،لي�س ما حتمله الكلمات من دالالت
داخل املعاجم ،ولكن تلك التي ت�أخذها داخل اجلملة ،فهي لي�ست �إال املنطلق
الذي ي�صنع منه معنى اجلملة( .)20ثم �إن عملية الفهم تقت�ضي ا�ستح�ضار املعانـي
املتعـددة التـي حتتملها الكلمة يف املعجم ،فيتم فرز املعنى الذي يقبله ال�سياق
ا�ستنادا �إىل قرائن ن�صية .وذلك لأن ا�ستخراج كلمة يثري يف �أذهاننا ا�ستعماالتها
ال�سابقة ،بل �أي�ضا �سياقات خمتلفة .هي �إ ًذا دالالت ثانوية ترتبط بها( .)21فعند
ا�ستخدامنا لكلمة معينة ف�إن تلك الدالالت املعتربة ثانوية ،تلت�صق باملعنى الرئي�س
وهي نتاج �أعراف ثقافية� ،أو نتاج ال�سياق املبا�رش للتلفظ ،وال جندها يف املعجم
بحال من الأحوال(.)22

 - 5حاالت للجهل ب�سياقات الن�صو�ص:

�إن العلم ب�أحوال والدة الن�صو�ص يحد من االحتماالت والظنون
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فال�سدف :يحتمل الداللة على الليل والنهار ،ولكن القرينة املقالية
(املبني) تُظهر �أن املق�صود به هو النهار .
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ِم ُ
النا�شئة لدى املتلقي  ،ويوجه الفهم وبناء املعنى؛ ولذلك البد من �إعادة بناء
املقام التوا�صلي الأول للن�ص مبا ي�ضم من متكلم ،ومتلقني ،وظروف ،وعالقات
بينهما ،ودواعي الإنتاج؛ �أي جمموع العنا�رص االجتماعية والثقافية املت�صلة
بالن�ص الكالمي(.)23
ونذكر ،فيما يلي ،بع�ض احلاالت التي غاب �أو ُغ ِّيب فيها ال�سياق املت�صل
بالن�ص مو�ضوع الفهم ،فح�صل االنحراف والزيغ .
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روى �أبو عبيد بن �إبراهيم التميمي ،قال« :خال عمر ذات يوم ،فجعل
يحدث نف�سه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد و ِقبلتها واحدة  ،فقال ابن
عبا�س  :يا �أمري امل�ؤمنني �إنا �أنزل علينا القر�آن فقر�أناه ،وعلمنا فيما �أُنزل ،و�إنه
�سيكون بعدنا �أقوام يقرءون القر�آن وال يدرون فيما نزل ،فيكون لهم فيه ر�أي،
ف�إذا كان لهم فيه ر�أي اختلفوا ف�إذا اختلفوا اقتتلوا .قال :فزجره عمر وانتهره،
فان�رصف ابن عبا�س ،ونظر عمر فيما قال فعرفه ،ف�أر�سل �إليه ،فقال � ِأعد علي ما
قلت.ف�أعاده عليه ،فعرف عمر قوله و�أعجبه»(.)24
يعود االختالف ح�سب ابن عبا�س �إىل اجلهل ب�أ�سباب النزول ،وهو ما
ي�ؤ ّدي �إىل الر�أي غري امل�ستند �إىل قرائن �صلبة ،ثم �إىل التناحر واالقتتال  .وهو ما
يعتربه ال�شاطبي �سببا كافيا النحراف الت�أويل .قال« :لو ف ُِقد ال�سبب مل ُيعرف من
املنزل معناه على اخل�صو�ص دون تطرق االحتماالت وتوجه الإ�شكاالت»(.)25
والواقعة التالية تبني ذلك :روي �أن عمر ا�ستعمل قدامة بن مظعون على البحرين،
فقدم اجلارود على عمر  :فقال �إن قدامة �رشب ف�سكر ،فقال عمر من ي�شهد على
ما تقول ؟ قال اجلارود� :أبو هريرة ي�شهد ،وذكر احلديث .فقال عمر :يا قدامة
�شـربت كما يقولون ما كان لك �أن جتـلدين؛ قال
�إين جالدك ! قال :واهلل لو
ُ
ات
ال�صالحِ ِ
ذين �آ َمنُوا و َعمِ لوا َّ
عمر :ولمِ َ ؟ قال :لأن اهلل يقولْ } :لي َ�س على الَّ َ
ناح {( .)26قال عمر� :إنك �أخط�أت الت�أويل يا قدامة � ،إذا اتقيت اهلل اجتنبت
ُج ٌ
ما حرم»(.)27
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قال ال�سيوطي :لو علم قدامة فيما نزلت مل يقل ذلك ،وهو �أن نا�سا قالوا
ملَّا ُح ِّرمت اخلمر :كيف مبن قُتلوا يف �سبيل اهلل وماتوا وكانوا ي�رشبون اخلمر
وهي رج�س فنزلت(.)28
�إن العلم بال�سبب يورث العلم بامل�سبب ،وكلما غاب ال�سياق احلقيقي
نتجت عنه ت�أويالت فا�سدة  ،وعلى ذلك فت�أويل قدامة بعيد كل البعد عن
ال�صحة.

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ويف تو�ضيح امل�أمون للن�رصاين املرتد عن الإ�سالم ما ي�سمح بتو�ضيح
�أنواع االختالف احلا�صل يف العلوم الدينية ،و�أ�سا�سه الت�أويل ،وهو يك�شف عن
فهم دقيق للتنزيل والت�أويل« :قال امل�أمون ملرتد عن الإ�سالم �إىل الن�رصانية� :أي
�شيء �أوح�شك من الإ�سالم فرتكته ؟ قال �أوح�شني ما ر�أيت من كرثة االختالف
فيكم  .فقال امل�أمون :لنا اختالفان (�أحدهما) كاختالفنا يف الأذان ،وتكبري
اجلنايز ،واالختالف يف الت�شهد ،ويف �صالة الأعياد ،وتكبري الت�رشيق ،ووجوه
القراءات ،واختالف يف وجه الفتيا  ،وما �أ�شبه ذلك ،ولي�س هذا باختالف،
و�إمنا تو�سعة وتخفيف من املحنة .واالختالف الآخر كنحو اختالفنا يف ت�أويل
الآية من كتابنا وت�أويل اخلرب عن نبينا (عليه ال�صالة وال�سالم) ،مع �إجماعنا على
�أ�صل التنزيل ،واتفاقنا على عني اخلرب  .ف�إن كان الذي �أوح�شك هو هذا حتى
�أنكرت هذا الكتاب ،فينبغي �أن يكون اللفظ بجميع التوراة والإجنيل متفقا على
ت�أويله كما يكون متفقا على تنزيله ،وال يكون بني الن�صارى اختالف يف �شيء
من الت�أويالت  ،ولو �شاء اهلل �أن ينزل كتبه ،ويجعل كالم �أنبيائه وورثة ر�سله
كالما ال يحتاج �إىل التف�سري لفعل ،ولكننا مل نر �شيئا من الدين والدنيا ُد ِفع لنا
على الكفاية.ولو كان الأمر كذلك ل�سقطت املحنة والبلوى ،وذهبت امل�سابقة
واملناف�سة ،ومل يكن تفا�ضل ،ولي�س على هذا بنى اهلل الدنيا .فقال املرتد �أ�شهد �أن
ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له وال ولد ،و�أن امل�سيح عبد اهلل،و�أن حممدا �صلى
اهلل عليه و�سلم �صادق ،و�أنك �أمري امل�ؤمنني حقا»(.)29
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ِم ُ
�إن التف�سري الدقيق للم�أمون يك�شف عن متكلم عارف بالدين حق املعرفة،
وميلك من �أدوات الإبالغ والإقناع ما جعل الن�رصاين يعجب بح�سن تف�سريه
لأ�رسار الـت�أويل واالختالف امل�رشوعني يف ال�رشيعة .وهذا �شكل من �أ�شكال
الت�أويلية البليغة التي نحتاج �إىل �إعادة �صياغتها ،وت�سليم مفاتيحها للآخرين.

 - 6تباين املقا�صد وتع ُّذر ان�صهار �آفاق االنتظار:

مما يرتبط با�شتغال �أفعال الت�أويل تباين املقا�صد� ،إنتاجا وتلقيا ،وما يوازيه
من ع�رس َتو ُّحد �آفاق االنتظار لدى الطرفني املعنيني املبا�رشين به( .)30وتخت�رص
الوقائع التالية جانبا له و�ضعه االعتباري يف عملية الفهم ،وخا�صة ما تعلق منه
بتباين املعنى الت�صوري بني الباث واملتلقي ،حيث ال يقت�رص الأمر على جمرد
ت�أويل منحرف بعيد عن الذات ،يتعلق مبو�ضوع ما ،ولكن قلبا وا�ضحا ملق�صدية
املنتج.
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نذكر يف هذا الباب الواقعة امل�شهورة بني عبد امللك بن
وجرير ،عندما �أن�شده ق�صيدته املدحية التي مطلعها:

��اح
�أَتَ ْ
�����ص��ح��و �أَ ْم ف������ؤا ُد َك َغ��ْيصرْ ُ ���ص ٍ

مروان()31

���م َ�ص ْحبُ َ
ب��ال��رواح
ـــك
َع ِ
�����ش��يَّ�� َة َه َّ
َّ

ُيفرت�ض يف هذا املحفل املدحي ح�ضور ال�سادة ،والأعيان ،واحلا�شية،

والأدباء ،والن�ساء خلف ال�ستائر على عادة امللوك  ،واحلر�س والأعوان
وجه
وال�شاعر ،وممدوحه .ي�ستهل ال�شاعر ق�صيدته ب�صيغة اال�ستفهام وال�س�ؤال املُ َّ
َ
املخاطب املمدوح�( :أت�صحو؟) عن �صحوة القلب وا�ستيفاقه من غفوته
�إىل

و�صبواته .يفرت�ض ال�شاعر �أن خماطبه على دراية ب�أن ال�شعراء درجوا على املطالع

التي يذكرون فيها مغامراتهم العاطفية احلقيقية �أو امل�صطنعة ،و�أنه على علم ب�أن

احلديث عن ال�صحوة العاطفية يعد �أمرا م�ألوفا عند ال�شعراء( ،)32مثل قول املزرد

بن �رضار الذبياين :

�صحا القلب عن �س ْلمى و َم َّل العواذل

���ب �سلمى يُ��زايِ��ل
وم��ا ك��ان لأْي���اً ُح ُّ
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وقول زهري يف املعنى نف�سه وقد تبعه فيه ال�شعراء  ،حتى ز َّلت فيه قدم
جرير �أمام عبد امللك:

باط ُله
�صحا
القلب عن �س ْلمى و�أَ ْق�صرَ َ ِ
ُ

ورواح�� ُل��ه
أف���را����س ال�صبا
����ري �
ِ
ُ
و ُع ِّ

ب��اط�� ُل��ه
���ص��ح��ا ق��ل��بُ��ه و�أَ ْق��������َص�َرَ َ ِ

و�أَنْ َ
ا���س��تَ��ق��ا َد َح�لا ِئ�� ُل��ه
�����ر ُه مم��ا ْ
�����ك َ

كفى ب َ
ِ��ك دا ًء �أنْ تَ��رى املَ�� ْو َت �شا ِفيًّا

��ب امل��ن��اي��ا �أن ُ
��ن �أم��ان��ي��ا
َ
�����س ُ
ي��ك َّ
وح ْ

وقال طفيل الغنوي:

كما يفرت�ض فيه �أن يعرف �أن ب�إمكان ال�شاعر احلديث عن نف�سه ب�ضمري
املخاطب ،وهو �إمنا يخاطب نف�سه ال املمدوح  ،كما فعل املتنبي يف �أول ق�صيدة
له يف مدح كافور :
وهو �إمنا يخاطب نف�سه ال كافورا .

لقــد كان رد عبدامللك �أعنف مما قد يكون ت�صوره جرير بقوله :بل
ف�ؤادك يا ابن الفاعلة(!.)33

ا�ستند ت�أويل عبد امللك بن مروان على ظاهر اخلطاب ،بل على جزئية
عاد ،مع ما رافقه من �سوء الفهم،
منه ،وهو البيت الأول ،و�أبان عن تلق غري ٍ
ذلك �أن بقية �أبيات الن�ص كانت مدحا جميدا له .وال يعقل ،من جهة� ،أخرى �أن
ي�أتي ال�شاعر �إىل بالط امللك ُلي�سيء �إليه على قدم من نطعه و�سيفه.
يرد القدماء هذا اال�صطدام �إىل عدم احرتام ال�شاعر لبالغة اال�ستهالل،
وغفلته عن االحتماالت املعنوية يف املطلع ،وان�شغاله بال�سري على عادة معروفة
يف القول ال�شعري دون توفري االحتياطات ال�رضورية لبلوغ الق�صد واملراد.
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ي�شتغل الت�أويل ،هنا ،على جبهات متعددة :البنية اللفظية ،املطلع غري
امل�ألوف عند املمدوح ،اخللفية املعرفية ،والعالقة املبنية على احلذر بني طريف
اخلطاب ،وكذا الت�رسع يف الفهم واحلكم لدى املتلقي ،ثم حتكم معطيات املحفل
ال�شعري الذي �ألقيت فيه الق�صيدة ،وغري ذلك من امل�ستويات التي نحاول �أن
نالم�س من خاللها بع�ض املظاهر االفرتا�ضية التي يت�أ�س�س عليها الفهم املغلوط.
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لح التأويل و ُملَ ُحه
ِم ُ
�إن الأفق الت�صوري واجلمايل الذي انطلق منه ال�شاعر ،خمالف متاما لأفق
انتظار املتلقي املعني مبا�رشة باخلطاب؛ فاللوم ال يقع على املن�شئ وحده� ،إذ
�إن التلقي كان دون امل�ستوى التوقعي الذي �أن�ش�أه جرير ،وهو ُي ِعد ق�صيدته
ويتحفل لها.كما قد يكون جاهال مبقدرة الت�أويل العالية لدى ممدوحه ،ورمبا
اعتقد �أنه �سيتلقى الق�صيدة ويطرب لها من �أولها �إىل �آخرها ،على �أي وجه
مت�صورا حلظة اجلائزة وثناء عبدامللك عليه .كما ميكن �أن يكون على �إملام
كانت
ِّ
كبري مبوا�صفات عبد امللك وم�شاك�سته لل�شعراء .وقد اختار مطلعه عن قناعة
فنية وجمالية � ،ضاربا عر�ض احلائط بردود الفعل التلقائية التي من املمكن �أن
ت�صدر عن �صاحبه.

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

�إن حماولة بناء الأفق الت�صوري لل�شاعر حول متلقيه وطاقاته الت�أويلية ،من
ال�صعب مبا كان ،ويظل افرتا�ضيا يف �أغلب عنا�رصه ،لغياب دالئل قادرة على
الك�شف عن ذلك .لكن من املمكن القول ب�أن �أدنى حدود هذا الأفق �أنه يتوجه
�إىل متلق قادر على الفهم و�إدراك دالالت و�أبعاد الق�صيدة ،من خالل انطالق
الطرفني من بنية ثقافية واحدة ،ذات قيم و�أعراف لها حدود ومعايري.
�إن متلقيا «م�شاك�سا»� ،ش�أن عبدامللك بن مروان ،يتحمل ِو ْزر فهمه
املغلوط ،وتعقيبه املندفع والتلقائي بل واملُهني لل�شاعر ،لأنه �أغفل دور م�ساق
فهم مت�رسع
متممة ومو�ضحة  .هو �إ ًذا ْ
البيت ،يف ارتباطه ببقية الأبيات التي تليه ِّ
وبناء لق�صدية غري الق�صدية احلقيقية للباث .على �أن رد الفعل هذا كان من
املمكن �أن يظهر لنا عاديا ،لو ا�ستح�رضنا بع�ض املعطيات التي من املمكن �أن
يكون قد انبنى عليها هذا التوج�س وهذا النفور ،ومن ذلك نقده جلرير عندما
قال  -قبل ذلك  -مفتخرا بجده:

ح����رم امل��ك��ـ��ـ��ارم ت�� ْغ�� ِل��بً��ا
�إن ال����ذي َّ
م����ضرٌ �أب���ي و�أب����و امل��ل��وك ف��ه��ل لكم
�����ش��ق خليـفة
ه��ذا اب��ن عمي يف دم َ

ج��ع��ل اخل�ل�اف���ة وال���ن���ب���وة فيـــنا
��ب م��ن أ�َ ٍب َك�أبينا ؟
ي��ا ٌخ���زر َ تَ�� ْغ�� ِل َ
��ت ���س��ا َق ُ
��ك��م �إ َّيل قطيـنا
ل��� ْو ِ���ش�� ْئ ُ
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قيل  :فلما بلغ عبد امللك هذا ال�شعر ،قال :ما زاد ابن املراغة �أن جعلني
ل�سقْتكم �إليه كما قال»(.)34
�شرُ طيا ؟ �أما �إنه لو قال« :لو �شاء �ساقكم �إيل قطيناُ ،
ومعنى هذا �أن رد فعل عبدامللك مل ينطلق من فراغ  ،و�إمنا من معارف خمزونة يف
ذاكرته  ،وموقف ناقم عليه ،ثم حترك كل ذلك وانتع�ش عند مواجهة ن�ص جديد
لل�شاعر نف�سه وبح�ضوره ،وال ن�شك �أنه كان يتحني الفر�صة املنا�سبة لإفحامه .
على �أن هناك وقائع �أخرى لعبد امللك مع �شعراء �آخرين يف حمافله ال�شعرية،
و�سنذكر بع�ضها ،مبا يجلي املراد ،ويبني �أن املمدوح ،كان ميثل �صورة خا�صة
ملتلقٍ غري مهادن ،يدخل يف حوارات عنيفة مع ال�شعـــراء ،ويوقف الإن�شاد ،
م�ستف�رسا �أو معقبا �أو م�ستنكرا  .ومما يدل على �أنه كان فطنا �إىل ما يقوله ال�شعراء،
حذرا من مترير الكالم عليه ،ما ح�صل له مع الأخطل �شاعر تغلب الذي يذهب
�إليه طالبا الث�أر من تغلب يف يوم ال ِب�شرْ  ،قال:

�ْشر َو ْق�� َع��ـ��ـ�� ًة
اجل��ح��اف ب��ال��بِ��� رْ ِ
�أَ ْو َق����� َع َّ

ف����إن مل تُ��غ�ِّيرِرِّ ه��ا ق��ـ��ـُ��ريْ�����ش بعد ِلها

���ل �ضعيف الي����زال ي��و� ّ��ص��ـ َ ُ
��ل
وح���ب ٍ
ْ
��ن قري�ش ُم ْ�ستحا ٌز و َم ْ��ر َح ُ��ل
يَ ُك ْن َع ْ

فغ�ضب عبد امللك وقال� :إىل �أين �أنت يا ابن الن�رصانية ؟ .

فتدارك الأخطل وهد�أ من ثورته ،وتخل�ص يف لباقة بقوله� :إىل النار،
فتب�سم عبد امللك وارت�ضى هذا االعتذار(.)35
ويف بع�ض الأحيان كان عبدامللك يتدخل لي�صحح ما يرى �أنه يلزم
ت�صحيحه ،بناء على معرفته واطالعه على ما يقال .ومن ذلك بع�ض ما �أورده
الأ�صفهاين« :قال عبد اهلل بن �إ�سحاق النحوي :كان اجلحاف معي يف الكتاب،
قال �أبو زيد يف خربه �أي�ضا :وملا �أمنه عبد امللك دخل عليه يف جبة �صوف ،فلبث
وفجرتك ،
قائما ،فقال له عبدامللك � :أن�شدين بع�ض ما قلت يف غزوتك هذه ْ
ف�أن�شده قوله:
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ف�سائل بني م����روانَ م��ا ُ
ْ
ب���ال ِذ َّم��ة

�����ش��تَ��ك��ى واملُ�� َع�� َّول
�إىل اللهَّ ِ ِم�� ْن��ه��ا امل ُ ْ
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��ر
ْ
���ص�برت ���س��ل��ي ُ��م ل��ل�� ِّط��ع��انِ وع��ا ِم ٌ

�ِبر
و�إذا َج�� َز ْع��ن��ا مل جَن ْ
ِ����د َم ْ
���ن يَ��� ْ��ص رِ ُ

ْ��خ��روا
��ذي��ن �إذا َع�� َل��وا لمَ ْ يَ��ف َ
نحن الَّ َ
ُ

يَ��� ْو َم ال ِّلقا و�إِذا ُع��ل��وا مل يَ ْ�ضجروا

فقال له عبد امللك :كذبت ،ما �أكرث من ي�صرب ! ثم �أن�شده:

حدثني �أبي عن �سفيان بن حرب �أنكم كنتم
فقال عبدامللك:
�صدقتَّ ،
َ
كما و�صفت يوم فتح مكة»(.)36
ميثل عبدامللك ،من خالل هذه الوقائع املتفرقة يف الكتب ،متلقيا �شديد
االحتياط من مترير معنى خفي �أو ظاهر عليه ،ومن ذلك ما رد به على عبداهلل
بن احلجاج ملا ا�ستعطفه:

ف��انْ�� ِع�����ش �أُ� ِ��ص ْ��ب��يَ��ت��ي الأُال ِء ك���أَنَّ��ه��م

��ج��لٌ
ت����د ُرج بال�شـُّـــربة ُج�� َّوع
ْ
َح َ

ٌ
��ن َج�� َم�� ْع��ت��ـ��ـ�� ُه
م����ال ل��ه��م مِمَّ����ا يُ َ
�����ض ُّ

َليب َفحي َز ع ْنهم �أَ ْج�� َم�� ُع
ي���و َم الق ِ

�أدن����و ِل�َت�رَ ْ َح�� َم��ن��ي جُ ْ
وت��ِب��رِ َ فا َقتـي

ف������� َ
���د َف��� ُع
���ن امل َ ْ
أراك تَ ْ
��د َف�� ُع��ن��ي ف����أيْ َ

فقال عبد امللك ال �أنع�شهم اهلل ،و�أجاع �أكبادهم ،وال �أبقى وليدا من
ن�سلهم ،ف�إنهم ن�سل كافر فاجر ال يبايل ما �صنع  .فقال عبداهلل:
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فقال له عبدامللك لعلك �أخذته من غري حله ،و�أنفقته يف غري حقه،
و�أر�صدت له به مل�شاقة �أولياء اهلل ،و�أعددته ملعونة �أعدائه  ،فنزعه منك �إذ
ا�ستظهرت به على مع�صية اهلل  ،فقال عبداهلل :
فتب�سم عبد امللك ،وقال� :إىل النار ،ف�أين �أنت الآن()37؟

وقال �صاحب الو�ساطة� :أن�شد كثري عبد امللك بن مروان:

ال�ص ح�صين ٌة
على ابن �أبي العا�صي ِد ٌ
قال له عبدامللك:

�����س�� ِّدي ��َسدرَ ْ َده��ا و�أَذال��ـ��ـ��ه��ا
�أَج���اد امل ُ َ

و�صفتني با ُ
!ه َّ
ال ُق ْلت كما قال الأع�شى:
جل نْب َ

و�إذا ت��ك��ون كتيبـــة م ْلمومـَــة
�����س ُجنَّـة
ُك�� ْن��ت املُ���قَ��� َّدم غيـر الب�� ِـ��ـ ٍ

خر�ساء يخ�شى ال��دارع��ون ِنزالَها
بال�سيف تَ�ضرْ ِ ُب َم ْع َلماً

�أبطالها()38
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ينطوي رد عبدامللك ،كعادته ،على حتكيم خلفيته ال�شعرية ،والنموذج
الأعلى املحمود على مذاهب العرب ،فال�شجعان يرتكون التح�صن يف احلرب،
ويرون اال�ستظهار با َ
جل نَن (ما ُيواري من ال�سالح) ُج ْب ًنا .ولو قابلنا هذا بر�أي
مزرد بن �ضرِ ار ،وا�صفا دروع ممدوحه الت�ضح
الأ�صمعي ،عند تعليقه على قول ِّ
الأمر:

ال�������ص ال ي�����س��ت��ط��ي�� ُع��ه��ا ِ���س��ن��ا ٌن
ِد ٌ

م��و���ش��ح��ة ب��ي�����ض��اء دان حبيكها
َّ

وال ِت َ
ال����دواخ ُ
����ل
���ل���ك ا ِحل����ظ����ا ُء
ِ
ف��ا���ض ُ
��ل
ل��ه��ا َح��� َل��� ٌق ب�ي�ن الأن���ام���ل ِ

الدرع لقد عاب البِ�سها ،لأن فر�سان
قال« :ل ِئن كان �أجاد يف و�صف ِّ
العرب املذكورين اليحفلون ب�سبوغ الدروع وح�صانتها»(.)39

لقد ُعرف عبد امللك مبحاوراته ملن يدخل عليه من الأدباء وال�شعراء،
بل �إن �أ�سئلته وتدخالته كانت تتميز بغري قليل من الوقاحة  .دخلت عليه ليلى
الأخيلية وقــد �أ�س َّنت وعجـزت ،فقال لها :ما ر�أى توبة (ال�شاعر) فيك حني
هويك !؟ قالت :ما ر�آه النا�س فيك حني و َّل ْو َك! ف�ضحك عبد امللك حتى بدت
له ِ�س ٌّن �سوداء كان يخفيها(.)41
�إذا ا�ستح�رضنا هذه الأمثلة وغريها� ،سيتبني لنا� ،أن ت�رصف عبد امللك مع
�شاعر كبري يف حجم جرير مل يكن حالة �شاذة ،بل هو �أ�سلوب درج عليه يف تلقيه
اخلطابات املوجهة �إليه .و ميكن القول �إن عبد امللك كان مت�رسعا يف ا�ستك�شاف
ق�صدية البيت� ،إذ مل يربطه مبا يليه  ،ويفهم اجلزء من خالل الكل .على �أن هذا
الرد ميكن تف�سري ه كذلك بالعالقة احلذرة بني عبدامللك وجرير الذي نا�رص
عبداهلل بن الزبري �ضد بني �أمية الذين �أبعدوا قي�سا وقربوا القبائل اليمانية  ،فبعد
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وهذا ما يوحي ب�أن عبد امللك ميثل متلقيا بليغا،خبريا بال�شعر والنرث ،يفهم
عجل عليك ال�شيب يا �أمري امل�ؤمنني،
يف فنونهما .فقد كان خطيبا ،قيل له :لقد َّ
فقال :وكيف ال يعجل علي ال�شيب ،و�أنا �أعر�ض عقلي على النا�س يف كل جمعة
مرة �أو مرتني ،يعني خطبة اجلمعة وغريها مما يعر�ض من الأمور(.)40
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ِم ُ
�أن ق�ضى الأمويون على الزبرييني يتو�سط له احلجاج عند عبد امللك.وميدحه
بق�صيدته :

�������ؤا َ
�صاح
�����ص��ح��و �أ ْم ُف َ
�أَتَ ْ
ِ
ُدك َغ�ْيصرْ ُ

��ح��بُ َ
واح
��ك
َع ِ
���م َ
���ص ْ
ب���ال���ر ِ
�����ش��يَّ�� َة َه َّ
َّ

ُ����م َع�� َّل��ن��ي
�إذا م���ا ن��دمي��ي ع�� َّل��ن��ي ث َّ

�������ر ال���� َّذيْ َ
����ل َزه���ـ��� ًوا
ُ
خ���رج���ت �أَ ُج ُّ

���ن ه��دي��ـ ُ��ر
َ
ث��ل�اث ُزج����اج����ات لَ��� ُه َّ
ك���أنَّ��ن��ي ع�� َل ْ��ي َ
م�ي�ر
أم�ي�ر امل���ؤم��ن�ي َ
ن �أَ ُ
��ك � َ

�����اج يف َم����فْ���� ِر ِق���� ِه
ي����ت�����ألَّ ُ
����ق ال�����تَّ ُ

َذهب()42

�إن ا�ستح�ضار كل هذه اخليوط ال�سياقية املرتابطة ِّ
ميكننا ،دون �شك ،من
فهم ردود الفعل العنيفة التي واجه بها املمدوح �شاعره ،ومل يت�رصف بها �أبدا مع
الأخطل �شاعره الر�سمي الذي تخطى حدود اللياقة معه بقوله:

وهو الأمر الذي �صادفه عبداهلل بن قي�س الرقيات ،وقد كان �شاعر
الزبرييني .قال ميدح عبدامللك :

على َج��ب�ي ٍ
���ن َ
ن َك����أنَّ��� ُه ِم ْ

فقال له� :أمتدحني بالتاج ك�أين من العجم ؟؟
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من �ش�أن ا�ستح�ضار هذه النماذج وغريها� ،أن تو�ضح لنا �أن م�س�ألة
الق�صدية املبنية من جهة املتلقي ،تتحكم فيها �أحيانا �رشوط خارج  -ل�سانية،
ومنها املعرفة اخللفية باملنتج ون�صه وانتمائه ،وظروف الإن�شاء ،واملوقع
االفرتا�ضي له وغري ذلك .ويف حالة جرير مع عبدامللك ،يتبني �أن ق�صدية املتلقي
هيمنت على مق�صدية اخلطاب التي مل تتبني بعد ب�شكل وا�ضح� ،أو مل تُرتك لها
الفر�صة لذلك .وهو ما �سيظهر بجالء عندما ينهي ق�صيدته ،ويتبني لعبدامللك
طي�ش تدخالته املبنية على �أفق انتظار خمتل ،وم�شو�ش ،و�شديد التوهم  ،فعندما
�أن�شده من الق�صيدة نف�سها :

���س���أَ ْ���ش ُ��ك ُ��ر �إنْ َر َد ْد َت على ري�شي
����ب املــطايا
���ن َر ِك َ
��م َخ�ْي�ررْ َ َم ْ
�����س��تُ ْ
�أَلَ ْ

ِ����ت ال����قَ����وا ِد َم م��ن جناحــي
و�أُنْ����ب ُ
راح
و َ�أنْ��ـ��ـ��ـ��دى ال��ع��امل�ين ب��ط��ونَ ِ

فليم َد ْحنا مبثل هذا �أو فلي�سكت ،ووهبه
فقال عبدامللك« :من مدحنا ْ
أعبد ،ور�أى �صحاف ذهب بني يديه،
الرعاء ،فوهبه ثمانية � ُ
مئة ناقة ،ف�س�أله ِّ
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واملح َلب و�أ�شار �إليها ،فنحاها بالق�ضيب ،وقال:
فقال :يا �أمري امل�ؤمنني،
ْ
خذها ال نفعتك»( .)43ومثل هذا �أورده ابن خلكان« :وكان عبدامللك متكئا
فا�ستوى جال�سا ،وقال :من مدحنا منكم فليمدحنا مبثل هذا �أو فلي�سكت ،ثم
التفت �إ َّ
يل وقال :يا جرير� ،أترى �أُ َّم َحزرة يرويها مائة ناقة من َن َع ِم بني كلب؟
قلت :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إن مل تروها ،فال �أرواها اهلل .قال :ف�أمر يل بها كلها �سود
احلدق»(.)44
وبتتبعنا للواقعة التالية ،مع �شاعر �آخر� ،سندرك دون �شك �أن عبد امللك
مل يكن على قدر كاف من الرتيث لفهم ما ُيلقى �إليه ،واعتبار م�ساق الكالم
وترابط �أجزائه .ومقابل ذلك كان لديه �إ�رساف يف التوهم واحتياط زائد عن
اللزوم .
دخل عليه ذو الرمة فا�ستن�شده �شيئا من �شعره ،فقال :

ما ُ
ب��ال َع ْي ِن َك ِم ْنها امل��ا ُء يَ ْن َ�س ِك ُب

��َس�ر ُب
ك����أنَّ��� ُه م��ن ُك�� ًل��ى َم���فْ���ريَّ��� ِة � رَ ِ

يحتمل �أن يكون الق�صد من «كاف» اخلطاب ذلك العا�شق املت�أمل الباكي،
وقد درج ال�شاعر على عادة ال�شعراء يف افتتاح منظوماتهم با�ستهالل فيه لوعة
الهيام وحرقته.وقد اعتقد �أنه جاء مبعنى جديد يف املو�ضوع ي�ؤكد جدارته
ببالطات الأمراء ،ف�شبه عني العا�شق التي ينحدر دمعها ُ
بكلى مقطعة (جمع
ِكلية) .هذا الت�شبيه الذي �سخر له كل �إمكاناته ومهاراته الفنية واجلمالية ،كان
أمر على نف�س املمدوح من كل ما �سبق �أن �سمعه .كما �أن الكالم ،من جهة
� َّ
موجها �إىل املخاطب ،لكنه م�ستبعد� ،إذ ال ُيعقل �أن
�أخرى ،يحتمل �أن يكون َّ
املهام َه والبلدان والأودية الوعرة ليتوجه ملخاطبه بالذم والو�صف
يطوي ال�شاعر ِ
القدحي املبا�رش �أمام الأعيان واخلا�صة .
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عر�ض به فقال
وكان بعني عبد امللك ري�شة فهي تدمع �أبدا ،فتوهم �أنه َّ
له :وما ُ�س�ؤالك عن هذا يا جاهل ؟! ومقته و�أمر ب�إخراجه(.)45

ومقابل ذلك� ،أال يمُ كن �أن نوجه اللوم �إىل عبدامللك؟ فقد ف�ضح نف�سه،
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لح التأويل و ُملَ ُحه
ِم ُ
وك�شف عن ق�صدية غري �رصيحة ،و بنى ت�أويله على تخمني مت�رسع ،وتهور غري
ف�صدق ما
منا�سب للمقام واملقال معا؛ علما �أنه �إذا �ساء ِفعل املرء �ساءت ظنونه َّ
ي�أتيه من الوهم .ومن ثمة افتقد ،يف حاالت كثرية ،موا�صفات املتلقي البليغ التي
من املفرت�ض �أن تتحقق يف مثله.
�إن الق�صدية املبنية التي ترتبت عنها حالة ا�صطدام (املقت والإخراج)،
يتحمل املتلقي غري ي�سري من عبئها ،ب�سبب ما �أ�رشنا �إليه �آنفا من �رضورة الربط بني
ف�صول الكالم و�أجزائه ،وبناء ال�سابق على الالحق ،وا�ستح�ضار مناذج القول
امل�شابهة ،وعادات البدويني وقيمهم وف�ضاءاتهم الت�صورية ،و�أن ت�شبيه العني
الدامعة ُ
الـمف ِْرية قد يعتربه ال�شاعر البدوي قمة يف الإبالغ ال�شعري.
بالكلى َ
لو تريث عبد امللك ،و�أقام هذه الرتابطات يف ذهنه ،وعللها تعليال خاليا
الرمة قوله.
من التوهم وانتظر الالحق ،مما ُيلقى �إليه ملا عاب على ذي ُّ
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ويظهر �أن التما�س الأعذار لل�شاعر �سيكون دون جدوى ،لأنه يتحمل من
جهته ق�سطا هاما من انحراف اخلطاب عن مقا�صده ،فقـد ق�صـد  -دون ق�صــد
منــه -نقطة �ضعف املمدوح ،عينه التي يب�رص بها ما حوله على ِعلتها  .هناك
خلل بينِّ يف بالغة الإنتاج التي مل حترتم املقام وظروف و�أحوال املخاطب .كما
�أن البيت الأول الذي ُيفرت�ض فيه ال�سالمة من مثل هذه املزالق ،مل ُينبئ املتلقي
مبا ي�رسه .وقد قيل  :البالغة �أن يكون �أول كالمك يدل على �آخره ،و�آخره ُيربط
ب�أوله( .)46وقال عبداهلل بن حممد بن جميل« :البالغة الفهم والإفهام ،وك�شف
قناع املعنى بالكالم ،ومعرفة الإعراب ،واالت�ساع يف اللفظ ،وال�سداد يف
النظم ،واملعرفة بالق�صد ،والبيان يف الأداء ،و�صواب الإ�شارة ،و�إي�ضاح الداللة،
واملعرفة ب�ساعات القول ،واالكتفاء باالخت�صار عن الإكثار ،و�إم�ضاء العزم على
حكومة االختيار»(.)47
وقال اجلاحظ :قال ثمامة بن �أ�رش�س :قلت جلعفر بن يحيى :ما البيان؟
فقال�« :أن يكون القول ُيحيط مبعناك ،و ُيخرب عن مغزاك ،و ُيخرجه من ال�رشكة،
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وال ي�ستعني عليه بالكرثة والذي البد منه �أن يكون �سليما من التكلف ،بعيدا عن
ال�صنعة ،بريئا من التعقيد ،غنيا عن الـت�أويل»(.)48
وقد كان بيت ذي الرمة دعوة �رصيحة للت�أويل وبناء �شتى معاين الذم
املبا�رش ،ومن موقع قريب وقاتل ،ف�أ�صاب املمدوح ومل ُي ِ�صب املعنى .وت�ؤكد
هذه احلالة اختالل بالغتي الإنتاج والتلقي معا ،مع حتمل الباث الق�سط الأوفر
من �أ�سباب االختالل يف اخلطاب وما تاله .فلم يكن َب ْلغا وال بليغا بل ِب ْلغا  ،قال
الب ْلغ الذي يبلغ ما يريده من قول �أو فعل،
الب ْلغ :البليغ،وقال غريه َ
�أبو عبيدة َ :
والبِلغ :الذي ال يبايل ما قال وما قيل فيه(.)49

مل يخرت ال�شاعر للأوقات ما ينا�سبها ،وللمقام ما �شاكله من املقال،
ومل ينظر يف �أحوال خماطبه ،ويتفقد ويتفح�ص ما يكره �سماعه  .ولعله هو نف�سه
فوجئ بنتيجة ما قال� ،أو مل يتنبه حلال خماطبه �إال وقد �ألقى ما �ألقى ،فحدث
�أن �سمع ما مل يكن يف ح�سبانه ،فا�س ُت ْغني عن �شعره و�شاعريته ُ
وطرد مذموما
مدحورا.
لقد كان عبدامللك على ِّبينة بفنون القول وبعنا�رص البالغة و�رشوطها،
ففي مقام �آخر مدحه ذو الرمة بق�صيدة طويلة مل يذكره فيها �إال فـي بيتني،
وو�صف يف �سائرها ناقتـه ،فقال له عبد امللك :ما مدحت بهذه الق�صيدة �إال
ناقتك فخذ منها الثواب(.)51
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ونلم�س من املثال املقدم� ،أن عبدامللك باعتباره متلقيا مق�صودا ،كان
يخ�شى من �أن يو�صف بالبِلغ (بك�رس الباء) ،لذلك فهو ي�سارع يف حاالت كثرية
�إىل الرد ،معيدا اخلطاب الذي ُيلقى يف ح�رضته �إىل توازنه ،بل يطعن يف بالغة
املنتج بطريقته املعهودة ودون مهادنة� .أما ابن ر�شيق فريجع �أ�سباب هذا اخل�رسان
�إىل غفلة يف الطبع وغلظ �أو ا�ستغراق يف ال�صنعة و�شُ غل هاج�س بالعمل يذهب
مع ح�سن القول حيث ذهب ،وذاك من �أدب النف�س ال من �أدب الدر�س.
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ِم ُ
مل يكن عبد امللك بن مروان -كما يبدو -ممن ينخدع بالكالم ال�شعري
�أو �صياغته الفنية ،فهو يتوقع با�ستمرار ق�صدية املدح ،وكلما �أخل ال�شاعر ببع�ض
�رشوطها ،ومل يبلغ الأفق الت�صوري الذي �أن�ش�أه ،هاجمه دون هوادة  .ومن هنا
ا�شرتطوا يف بالغة الكالم ح�سن االبتداء واالحرتاز يف مفتتح الأقوال مما ُيتطري
منه �أو ُي�ستجفى من املخاطبات ،ال�سيما الق�صائد التي تت�ضمن املدائح �أو التهاين،
ف�إن الكالم �إذا كان م� َّؤ�س�سا على هذا املثال تطري منه �سامعه ،و�إن كان يعلم �أن
ال�شاعر �إمنا يخاطب نف�سه دون املمدوح(. )52
�إن وقوع ال�شاعر يف مثل هذه املزالق  ،يدل ،يف نظر ابن الأثري ،على
جهله بو�ضع الكالم يف موا�ضعه( ،)53فالغزل رقة حم�ضة ،والألفاظ ُت ْنظم يف
احلوادث امل�شار �إليها من فعل الكالم ،ومتني القول  ،وهي �ضد الغزل ،و�أي�ضا
ف�إن الأ�سماع تكون متطلعة �إىل ما يقال يف تلك احلوادث ،واالبتداء يف ذكرها،
�إذ املهم واجب التقدمي.
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ويف �سياق �آخر جند �أن عبدامللك بن مروان متذوق جيد لل�شعر ،وال
يقف �أحيانا عند هذا احلد مما �أ�رشنا �إليه ،من مهاجمة احلا�رضين بل ينتقد الغائبني
كذلك :قال يوما جلل�سائه:
«�أعلمتم �أن الأحو�ص �أحمق لقوله:

بي�ض ٌة ب��ات ال�� َّظ��ل��ي ُ��م يحفُّهــا
فما َ
�����س��ن منها ي���و َم ق��ال��ت تَ�� َدلُّ�ل ًا
ب���أح َ

تَ���بَ��� َّد ْل خليلي �إنَّ��ن��ـ��ـ��ي ُمتبــ ِّدله

�����س��ن من ُه لَ ْ��ي�� َل�� َة َو ْ�ص ِله
ال ���ش��ي َء �أح ُ

خده»()54

وح�� ْو� َ��ص��ل��ه
ويجع ُلها َ
ب�ي�ن ا َجل��ن��اح َ

فما �أعجبه وهي تقول هذه املقالة ،واجليد قول �أبي متام :

��خ ْ
��ذ ُت خِمَ��� َّد ًة من
��د اتَّ َ
و َق ْ

ِّ

ومل يكن �أحيانا يكتفي ب�إبراز مواطن �أخطاء ال�شعراء ،من زاوية نظره
اجلمالية والفنية ،بل كان �أحيانا يقدم البدائل ،و ُي�رشك غريه يف تداول املادة
ال�شعرية وت�أويلها .ومما جنده يف «ال�صناعتني» ويربز هذا املنحى�« :أن�شد
عبدامللك قول ن�صيب:
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���ت
��د م��ا
ه��ي��م بِ�� َد ْع ٍ
حييت ف���إن �أَ ُم ْ
ُ
�أَ ُ

ي��ه��ي��م ب��ه��ا ب��ع��دي
�����ن
ف��واح��زن��ا مِم َّ ْ
ُ

������ت
�
أه���ي���ـ���ـ���م بِ����� َد ْع ٍ
�����د ف�������إنْ َ�أ ُم ْ
ُ

يهيم بها بعدي
�أو ِّك���ل بِ�� َد ْع ٍ
��د ْ
م��ن ُ

33

قال بع�ض من ح�رض� :أ�ساء القول�...أيحزن ممن يهيم بها بعده ،فقال عبد
امللك :فلو كنت قائال ما كنت تقول ،فقال:

اجليد:

فقال عبد امللك� :أنت واهلل �أ�سو�أ قوال� ،أت ِّ
ُوكل من يهيم بها؟ ثم قال

���ت
أه��ي��م ب�� َد ْع ٍ
ييت ف����إن �أ ُم ْ
��د م��ا َح ُ
� ُ

فال �ص َلحت دعد لذي خ َّلة بعدي»()55

َ َ ْ

ٌِ

ُ

تُظهر هذه الوقائع مدى خربة عبدامللك بالقول ال�شعري تلقيا و�إنتاجا،
ومن ح�سن احلظ �أن كتب الأدب دونت هذه الإ�شارات املتناثرة ،بحيث يمُ كن
اعتمادها  -رغم �ض�آلتها  -لدرا�سة بع�ض �أحوال التلقي قدميا ،يف حدود بالغات
ت�أويلية نعيد بناءها.

رغم �أن عبدامللك بن مروان كان حاذقا وحذرا يف تلقيه وت�أويله لل�شعر،
لكن بع�ض الوقائع التي �سجلتها كتب الأدب تبني �أن حبل الفهم كان يفلت
منه �أحيانا  ،فتتحقق البالغة ملخاطبه وال تتحقق له .وقد وجدنا مثاال لذلك يف
«ال�صناعتني» .قال الع�سكري« :جماع البالغة :الب�رص باحلجة ،واملعرفة مبواقع
الفر�صة ،ومن الب�رص باحلجة �أن يدع الإف�صاح بها �إىل الكناية عنها  .وذلك مثل
ما �أخربنا به �أبو �أحمد عن �أبيه ...قال :دخل عبيداهلل بن زياد بن ظبيان على
عبدامللك بن مروان ،و�أراد �أن يقعد معه على �رسيره ،فقال له عبد امللك :ما
بال العرب تزعم �أنك ال ت�شبه �أباك؟ قال :واهلل لأنا �أ�شبه ب�أبي من الليل بالليل
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لقد راعت البالغة الإنتاجية العربية ال�رشوط النف�سية واملعرفية للمتلقي،
وبنت عليها �رشوط بالغة اخلطاب ،ونُظر �إىل املنتج دوما مبعايري الكمال ،فحدث
�أن خ�ضعت هذه البالغة ل�سلطة من خارج اخلطاب نف�سه  .ومل يتم توجيه اللوم
�أبدا �إىل اختالل بالغة التلقي وال ُق ِّننت مبعايري يف االفرتا�ض ،والفهم ،وبناء
املعنى ،والوقوف على الق�صديات ؛ وهذا ما نحاول االقرتاب منه هنا.
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لح التأويل و ُملَ ُحه
ِم ُ
والغراب بالغراب ،ولكن �إذا �شئت خربتك مبن ال ي�شبه �أباه .قال :ومن ذاك؟
قال :من مل تن�ضجه الأرحام ،ومل يولد بالتمام ،ومل ي�شبه الأخوال والأعمام .
قال :ومن ذاك؟ قال �:سويد بن منجوف .قال عبدامللك �أكذاك �أنت يا �سويد ؟
يت بك زنادي واهلل ما ي�رسين
ور ُ
قال :نعم .فلما خرجا ،قال عبداهلل بن �سويدَّ :
)
56
(
عر�ض بعبد امللك وكان ولد �سبعة �أ�شهر» .
ِ
بح ْلمك عني ُحمر ال َّنعم.و�إمنا َّ

�إن البالغة املتحققة هنا ميكن ت�سميتها «بالغة مترير اخلطاب» والتوا�صل
مع �أحد �أطراف التوا�صل ،والتمويه على الطرف الآخر؛ فلماذا مل يدرك
عبدامللك املغزى من الر�سالة «امللغومة» التي ُوجهت �إليه ،رغم �أنه كان هو
البادئ ب�شن احلرب على �صاحبه وبطريقة مك�شوفة و ُمعلنة ،لكنه ووجه ببالغة
خفية وماكرة وقاتلة يف الوقت ذاته ،خا�صة عندما ت�سجلها كتب البالغة وتعترب
فيها البالغة لغريه والبالهة له ؟
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وقد قال ابن املقفع« :البالغة ا�سم ملعان جتري يف وجوه كثرية ،منها
ما يكون يف ال�سكوت ،ومنها ما يكون يف اال�ستماع ،ومنها ما يكون �شعرا،
ومنها ما يكون �سجعا ،ومنها ما يكون خطبا ،ورمبا كانت ر�سائـل.)57(»...
و�أما بالغة الت�أويل فهي التي يتمكن عربها املتلقي من بلوغ ق�صدية اخلطاب،
وربط ذلك بدواعي الإنتاج.
من الوقائع التي تطرح م�س�ألة الق�صدية يف عالقتها باملقام ،وعدم مراعاة
�أحوال املخاطب ما يرويه �صاحب العمدة .قال« :من امل�شهور �أن النعمان بن
املنذر ر�أى �شجرة ظليلة ملتفة الأغ�صان ،يف مرج كثري ال�شقائق ،وكان معجبا
بها و�إليه �أ�ضيفت ،فقيل �شقائق النعمان ،فنزل و�أمر بطعام و �رشاب ف�أُح�رضا،
وجل�س َّ
للذته ،فقال له عدي بن زيد وكان كاتبه� :أتعرف � -أبيت اللعن  -ما
تقول هذه ال�شجرة ؟ قال :وما تقول ؟ قال :تقول:

����د �أن���اخ���وا حـولنا
ُر َّب َ ْر ٍ
ك�����ب َق ْ
َ
���ر عليهم َف��ت��ـَ��ـ�� َووا
ع��ك��ف ال��� َّد ْه ُ

���ن نَ��فْ�����س��ـَ��ـ��ه
م���ن ر�آن������ا ف��� ْل���يُ��� َو ِّط ْ

ي����شرب��ون
اخل���م���ر ب���امل���ا ِء ال����� ُّزاللِ
َ

���ر ح���ا ًال بَ�� ْع�� َد حـال
وك����ذاك ال��� َّد ْه ُ
�����رنيَ ْ َزوالِ
�إنمَّ����ا ال��ـ��ـ�� ُّدنْ��ي��ا علـى َق ْ
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ك�أنه ق�صد موعظته ،فتنغ�ص عليه ما كان فيه ،و�أمـر بالطعام وال�شـراب
فرفعــا من بيـن يديــه ،وارحتل من فوره ومل ينتفع بنف�سه بقية يومه وليلته»(.)58
ُ
مل يح�صل االن�صهار املطلوب بني توقعات ال�شاعر وبني توقعات املتلقي،
الذي كان ينتظر �سماع كالم ينا�سب مقام الأن�س والبهجة التي تعي�شها الطبيعة
من حوله .يف حني �أن الباث مل يغرت مبظاهر الأ�شياء  ،ف� َّأولها وفق فل�سفة عميقة
م�ؤمنة بالزوال ،ف�أ�سند ر�ؤيته �إىل الكائن غري الناطق ،حيطة وحذرا ،ف�أبلغ
ق�صده.
قد ال يظهر املن ِتج� ،إذا ربطنا الن�ص مبرجعه املبا�رش ،مالكا لبالغة �إنتاجية.
�إذ مل ينا�سب القول املقام .لكن بالن�سبة ملتلق �آخر ،يتفق مع ال�شاعر يف الر�ؤية
والت�صور ،ويوجد يف �أفق ت�أويلي ومعريف وثقايف ومذهبي مغاير لأفق النعمان،
ف�إن الن�ص على درجة ح�سنة من البالغة.

ثم �إن البالغات �شتى ؛ فاملمدوح يهتم ببالغة املو�ضوع ،واللغوي
ب�إجاعة اللفظ و�إ�شباع املعنى ،والناقد الفني ببالغة متا�سك الن�ص وان�سجامه،
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وهكذا فالبالغة الإنتاجية نف�سها ميكن النظر �إليها مبنظورين خمتلفني:
بالغة �إنتاجية من داخل ال�سياق التوا�صلي احلي ،وبالغة �إنتاجية من خارج
ال�سياق التوا�صلي� ،أي داخل �سياق تلق مغاير ل�سياق التلقي الأويل واملبا�رش.
وعليه ف�إن احلكم على ن�ص بامتالك خا�صية البالغة يجب �إعادة النظر فيه،
بح�رصه فقط يف منا�سبته للمقام .وباملقابل ميكن �أن تنح�رص بالغة ن�ص �آخر يف
ارتباطه مبقامه ،ف�إذا جتاوزنا به �سياقه املبا�رش الذي قيل فيه تتال�شى قيمته وبالغته.
ولذلك تظل م�س�ألة اقرتان الن�ص بال�سياق ن�سبية ،دون �أن يعني ذلك �أننا تراجعنا
عن القول ب�أهمية ال�سياق امل� ِّؤطر للن�ص يف الفهم وبناء املعنى ،فذلك �أمر ندافع
عنه� ،إذ يف كثري من الأحوال يلعب ال�سياق دورا مرجعيا هاما يف الوقوف على
املقا�صد والغايات .
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لح التأويل و ُملَ ُحه
ِم ُ
والبالغي ب�إ�صابة املعنى وح�سن الإيجاز .وتكمن بالغة التلقي يف �إهداء املعنى
�إىل القلب يف �أح�سن �صورة من اللفظ .ولي�ست بالغة التوا�صل ب�إكثار الكالم
وخفة الل�سان و�إمنا ب�إ�صابة املعنى والق�صد �إىل احلجة .و�أما بالغة �صناعة القول
ال�شعري فيحددها اجلاحظ يف�« :إقامة الوزن وتخري اللفظ و�سهولة املخرج
وكرثة املاء ،ويف �صحة الطبع وجودة ال�سبك ،ف�إمنا ال�شعر �صناعة و�رضب من
الن�سج وجن�س من الت�صوير»( .)59وبالغة املواءمة وهي عند �أبي حيان التوحيدي
ما قام على« :مقبولية النحو وانك�شاف املعنى من كل ناحية،وبراءة اللفظ من
الغرابة ولطف الكناية وظهور املواءمة»( .)60وتنبني بالغة اخلطابة على قرب
اللفظ وح�ضور ال�سجع� ،أما بالغة النرث فمتعلقة ببالغة املق�صد املتحققة بناء على
ا�ستعمال اللفظ املتناول وامل�شهور من املعاين ،والتهذيب ال�صناعي ،والت�أليف
ال�سهل.
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�إن التلقي البليغ هو الذي يتوفر على �أكرب قدر من املعطيات املعرفية،
وال�سياقية ،والن�صو�ص املوازية .ويربط �أجزاء اخلطاب بع�ضها البع�ض ،وميلك
�أجهزة قرائية يدخل فيها النحو ،واللغة ،والبالغة ،واملعرفة بال�شاعر واجتاهه.
وال يكفي �أن نقف على ما يظهر �أن الن�ص يقوله ،بل على ما يريد �أن يقول  ،ويف
�أي �أفق مق�صدي �أُنتج ،وما هي احلاالت الذهنية للذين ُو ِّجه �إليهم  .ومن ثمة
فمعنى الن�ص ال يوجد فيه وحده ،و�إمنا يف جمموع عنا�رص حميطه التي يرتبط بها.
فامل�ؤ ِّول �إن�سان ،وي�سعى لأن يجعل كل ما هو �إن�ساين قابال للفهم(.)61
لقد امتلك عبدامللك بن مروان �سلطة �سيا�سية قوية ،وافتقد �سلطة البالغة
الت�أويلية ب�سبب انعدام الكثري من �رشوطها يف �أقواله وردود �أفعاله و �أفهامه،
رغم �أنه ر�سم لكثري من نقاد ال�شعر مناذج حمددة على م�ستوى املعاين وجماليات
املطلع وغريها  ،فاعتربوا ردود �أفعاله �سليمة ب�إطالق  ،ومل يخ�ضعوها للم�ساءلة
والنقد .وهو �أمر بو�سع الدرا�سات احلديثة �أن تنجزه اعتمادا على نظريات
التلقي والت�أويل ،من منظورات وم�ستويات جديدة.ذلك �أن م�س�ألة التلقي،
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كما يرى �أحمد بوح�سن «لي�ست وليدة نظرية التلقي احلديثة� ،إذا ما �أخذنا
بالتالزم املوجود بني الكتابة والقراءة...وهكذا ميكن �أن جند يف كل الآداب
الإن�سانية �إ�شارات دالة على تلك العالقة القائمة بني امل�ؤلف ،ال�شاعر ،مثال،
والإلقاء والإن�شاد»( .)62ومما زاد حما�سنا لدخول غمار تو�سيع جمال عمل بع�ض
مقرتحات هذه النظريات ،هو �إمياننا ب�إمكانيات ت�شغيل بع�ض فر�ضياتها يف غري
الن�صو�ص ال�رسدية ،لأن يف ذلك �إفادات هامة  ،لتناول ق�ضايا حمددة يف تاريخ
الأدب العربي ويف النقد الأدبي احلديث(.)63

خال�صـــــات:
تُعد املعاين املع�ضلة وجها من وجوه الظاهرة الت�أويلية ،وال يتعلق
الأمر،هنا،ب�أبيات حتتمل وجهني دالليني .و�إمنا بنماذج ن�صية يع�رس الو�صول �إىل
مقا�صدها.وكتب الأدب العربي القدمية مليئة بالنماذج اخل�صبة التي نقف من
خاللها على �إ�شكاالت الت�أويل العربي ومع�ضالته.
�أ � -إن عزل بنية �شعرية عن ف�ضائها الن�صي الأ�صلي ،والنظر �إليها من حيث هي
بنية م�ستقلة واحدة ،من �أ�سباب �إ�شكال املعنى .ومعنى هذا �أن الفهم وما
يرتبط به من �أفعال ت�أويلية ،ثم بعد ذلك �إفهام الآخر ،يلزم فيها ربط اجلزء
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لقد هدفنا من وراء توقفنا عند هذا النموذج املتميز يف التلقي ال�شعري،
�إبراز حدود املق�صديات بني بالغة الإنتاج والتلقي .وما �أكرث النماذج التي تزخر
بها الكتب الرتاثية يف هذا املجال؛ مما يدعو �إىل الرجوع �إليها وقراءتها قراءات
جديدة ،ت�سمح بت�شكيل بالغة قرائية وت�أويلية ،م�ؤكدين �أن من �أخ�ص مقوماتها
الت�ساند بني مرجعيات متعددة  :علوم قائمة بذاتها ( النحو ،واللغة ،والبالغة،
وال�رصف) ،وبني املواهب الذاتية العالية يف اال�ستك�شاف ،والتخمني ،واحلفظ،
والتن�سيق بينها وبني جملة مواد خارجية ،يف �شكل معارف مو�سوعية ترتبط
باخلطاب مو�ضوع القراءة ب�شكل من الأ�شكال .
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ِم ُ
بالكل ،و�إدماج ال�سابق بالالحق داخل ن�سق من الفهم الدائري وال�شبكي
يف الوقت ذاته.
ب � -إ�شكال املعنى ال ينف�صل ،يف نظرنا ،عن اختيارات الإنتاج الأدبي ،فاملنتج
ميلك مبادرة بناء داللة �إي�ضاح ،مبادرة داللة مبهمة ،ومبادرة داللة �إي�ضاح

و�إبهام معا .وقد �أرجعنا ،من وجهة الت�صور الذي انطلقنا منه� ،أ�سباب
الإ�شكال على اختالف �رضوبها �إىل ن�صية ،وتتمثل يف الكيفية التي ُر ِّكب

بها املعنى يف ذاته ،داخل ن�سيجه الن�صي .و�سياقية واملق�صود بها كل
املراجع اخلارجية الغائبة عن املتلقي ،والتي ا�ستندت عليها عملية الإنتاج

ب�شكل من �أ�شكال التنا�ص واال�ستلهام.

ج  -البنيات البالغية اال�ستعارية واملجازية والت�شبيهية ...من �أكرث امل�ستويات
الن�صية ا�ستدعاء للت�أويل ،وقد مثلنا لذلك بالت�شبيه من منظور البالغة
القدمية .وهو مراتب يف فهمه و�إدراكه ،الأمر الذي يفرت�ض يف امل�ؤ ِّول
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التوفر على كفاءات لغوية ،وبالغية ،وخربة ب�رضوب الكالم .

د � -أو�ضحنا،كذلك� ،أن ا�ستح�ضار املعاين املتعددة التي حتتملها اللفظة �أمر
�رضوري حلظة ت�أويل امل�شرتك اللفظي  ،وذلك النتقاء املعنى املقبول اعتمادا

على قرائن ن�صية .كما �أن قارئ الت�أويل مدعو �إىل �إدراك هذا املبد أ� املرن
يف عملية الفهم هاته ،داخل نظام للمعنى ي�ستح�رض على الدوام ان�سجام

الت�أويل .

قرب من مقا�صد منتجها ،
هـ  -العلم بظرفيات ومالب�سات �إنتاج الن�صو�ص ُي ِّ

ويحد من االحتماالت واملظان النا�شئة عند املتلقني .وقد م َّثلنا لهذا املبد أ�

مبجموعة من الو�ضعيات الت�أويلية غاب فيها العلم ب�أ�سباب نزول �آيات

قر�آنية  ،ف�أدى ذلك �إىل فهم مغلوط ،ال ي�ستند �إىل قرائن �صلبة .وهو ما
دفع متلقني �آخرين م�ؤمنني بهذا املبد�أ �إىل التدخل من �أجل ت�صحيح الفهم.
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وهكذا فكلما غابت املعرفة احلقيقية بال�سياق نتجت عن ذلك  ،دون
�شك ،ت�أويالت فا�سدة.
وع�رس ان�صهار الآفاق القرائية واحد من �أهم وجوه الظاهرة
و  -تباين املقا�صد ُ
الت�أويلية ؛وقد و�ضحها املنظرون الت�أويليون الغربيون ب�أمثلة ا�صطنعوها
ا�صطناعا ،ل�رشح الظاهرة من خاللها .وقد وجدنا يف كتب الأدب العربي
القدمي وكتب التف�سري �أمثلة حية وناطقة باملق�صود .ويف هذا ال�صدد تتبعنا
و�ضعيات متباينة ملتلق «منوذجي» ،وهو عبدامللك بن مروان يف تفاعله
مع ال�شعر وال�شعراء نقدا ،وت�صحيحا ،وجتريحا ،وانخداعا .فاكت�شفنا
�أن تباين مق�صديات كل من املتلقي واملنتج �ساهم يف ع�رس ان�صهار �آفاق
التلقي ،و�إحداث فجوة وم�سافة يف الفهم والإفهام ،مردها تخالف الأفق
الت�صوري واجلمايل لطريف التوا�صل ترتَّبت عنها م�ضاعفات جتاوزت
الن�صو�ص.
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ز  -وتبعا لذلك ،ف�إن احلاالت التي مل ين�صهر فيها �أفق التلقي مع �أفق الإنتاج،
راجعة يف �أحيان كثرية �إىل حالة فهم مل يتوفر لها قدر كبري من املعطيات
املعرفية ،وال�سياقية للن�ص .وكذا غياب بالغة قرائية ت�ؤمن برتابط �أجزاء
املعنى  ،وتعالقها داخل نظام مرتابط من القول .كما ال ينفي هذا امل�س�ؤولية
عن �إ�سهام املنتجني يف مقامات كثرية يف اختالل بالغتي الإنتاج والتلقي
م ًعا.
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مفهوم الن�ص يف العربية
بني القدمي واحلديث
حممود ح�سن اجلا�سم

(*)

مر مبرحلتني يف ثقافتنا العربية ،املرحلة
يلحظ املتتبع �أن هذا امل�صطلح ّ
الأوىل متثلها الدرا�سات القدمية ،واملرحلة الثانية متثلها الدرا�سات احلديثة ،لذلك
ينبغي الوقوف عند كل من املرحلتني ،لننتهي بعد ذلك �إىل مفهوم معني.
يبدو �أن مادة (ن �ص �ص) يف البيئة العربية تدل على جملة من الدالالت،
فع والإظهار ،واال�ستقامة والثبات،
الر ُ
ميكن النظر �إليها من �أربعة جوانبَّ :
واالنتهاء يف ال�شّ يء ،والرتكيب واحلركة.
و�إذا ت�أملنا يف دالالت الرفع والإظهار ،جندها تتنوع يف كالمهم بني
يدها �إذا
احل�سي :ن ََّ�صت الظبي ُة ِج َ
اال�ستعمالني احل�سي والذهني ،يقال يف امليدان ّ
ال�سري �أر َف ُعه(.)1
ن�صا �إذا َر َف َعها يف ال�سري ،وال َّن ُّ
ر َف َع ْته ،و :ن َّ
َ�ص الداب َة َي ُن ُّ�صها ًّ
�ص يف َّ
�ص ر ْف ُعك ال�شيء �أ ًّيا كان ،ولهذا
وتتو�سع الداللة يف جمال املح�سو�سات  ،فال َّن ُّ
العرو�س لترُ َى ،فهو مو�ضع الإظهار( .)2وتتو�سع هذه
ن�ص ُة ما ت ُْظ َه ُر عليه
قيل :ا ِمل َّ
ُ
(*) أكاديمي وباحث مغربي.
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مفهوم النص في العربية بني القدمي واحلديث
الداللة يف امليادين االجتماعية احل�سية والذهنية فيقال ملن يظهر �أمره ويفت�ضح:
ُو ِ�ض َع على ا ِمل َن َّ�ص ِة� ،أَي :على غاية الف َِ�ضيحة وال�شهرة والظهور(.)3
�أما داللة اال�ستقامة ف�شائعة� ،إذ قالوا يف املجال احل�سي :بات فالنٌ من َت ًّ�صا
�ص ال�شي ُء وانت�صب ِ�إذا ا�ستوى وا�ستقام( ،)4وال
على بعريه� ،أي ُم ْن َت ِ�ص ًبا ،وا ْن َت َّ
تخفى داللة الثبات يف معنى اال�ستقامة واالنت�صاب ،فال�شيء املنت�صب امل�ستقيم
ثابت يف الوقت نف�سه على هيئة معينة هي هيئة الثبات واال�ستقامة ،ولعل ِم َن َّ�صة
أي�ضا ،فك�أن ما يو�ضع عليه املرفوع ي�صبح
العرو�س تدل على �شيء من ذلك � ً
املو�ضع الثابت لأجل الرفع.

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

و�أما داللة االنتهاء �أو البلوغ يف ال�شيء �إىل �أق�صاه ففي قولهم مث ً
الن�ص
الّ :
والن�ص �أَ�ص ُله منتهى الأَ�شياء و َم ْبلغُ �أَقْ�صاها،
يف ال�سري �أَق�صى ما تقدر عليه الدابة،
ُّ
()5
تطورت بالتو�سع ف�أ�صبح
ون�ص الأمر �شدته و�أق�صاه  .ويبدو �أن الداللة ّ
َ
ُ
ن�صا �إِذا �س�أَله عن �شي ٍء حتى
الرجل
َ�ص
يراد بها اال�ستق�صاء� ،إذ يقال :ن َّ
الرجل ًّ
ا�ستق�صيت م�س�أل َته عن ال�شَّ يء
الر ُج َل� ،إذا
َ
ي�ستق�صي ما عنده ،وتقولَ :
ن�ص ْ�ص ُت ّ
()6
ُ
ح َّتى ت
الرجل غر َميه �إِذا ا�ستق�صى
�ص
ِ
َ�ستخر َج ما عنده  ،ومن ذلك قولهم :ن ََّ�ص َ
عليه( .)7وال تخفى داللة الإظهار واالنك�شاف يف م�س�ألة اال�ستق�صاء.
و�أما داللة احلركة والرتكيب فمنها قولهم يف املجال احل�سي :ن ََّ�ص ْ�ص ُت
ن�صا َ
ُ
جعل بع�ضه على
الرجل
ون�ص
َ
َ
املتاع �إِذا جعلت بع�ضه على بع�ضَّ ،
املتاع ًّ
بع�ض( .)8ووا�ضح �أن جعل املتاع بع�ضه فوق بع�ض هو حركة وتركيب يف �آن
ُ
َ�ص
حركه(.)9
م ًعا ،لذلك قالوا :ن َّ
الرجل ال�شي َء �إذا ّ

ويبدو �أن الداللة �أخذت تتو�سع ،فقد وردت الكلمة يف علم احلديث
املحد ُث
َ�ص
ِّ
مت�ضمنه املعاين ال�سابقة جمي ًعا ،فقيل يف جمال احلديث وروايته :ن َّ
َ�ص
احلديث �إىل فالن :ر َف َعه �إليه(.)10
َ
َ
احلديث َي ُن ُّ�صه ّ
ن�ص ًا �إذا ر َف َعه ،ومنه قو ُلهم :ن َّ
ويف ذلك الرفع والإظهار ،لينتهي باحلديث �إىل �أق�صى م�صدر موثوق �أو �إىل
منتهاه ،ويف هذا الأمر اال�ستق�صاء ،مما يعني �أن الظاهر منك�شف له هيئة ثابتة
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يف الذهن ال ميكن �أن نرى �أو ال يجوز �أن نرى بخالفها ،ك�أن يتعر�ض للزيادة
�أو النق�ص �أو الإ�ضافة �أو التعديل( ،)11وهذا بدوره يقت�ضي داللة اال�ستقامة
والثبات .ولذلك جاء يف الل�سان :وقال عمرو بن دينار ما ر�أَيت رج ً
َ�ص
ال �أَن َّ
للحديث من ال ُّز ْهري �أَي �أَ ْرف ََع له و�أَ ْ�س َن َد( ،)12واملعنى �أن الزهري يعيد احلديث
تدخل
من غري زيادة �أو نق�صان ،يرفع احلديث �إىل �صاحبه وي�سنده �إليه من دون ّ
الن�ص التوقيف ،ومعنى التوقيف الإثبات
ال باللفظ وال باملعنى ،ولهذا قالواُّ :
أي�ضا :الن�ص التعيني على �شيء
تدخل فيه ،وقالوا � ً
لل�شيء كما �أراد �صاحبه دون ّ
ما( .)13وال تخفى داللة احلركة والرتكيب ملعنى احلديث من خالل جت�سده
بالرتكيب اجلملي املنطوق يف احلدث الكالمي .من هنا باتت الكلمة تطلق على
َ�ص ال�س َّنة� ،أَي:
َ�ص القر� ِآن ون ُّ
املعنى الذي يدل عليه اللفظ ،نحو قول الفقهاء :ن ُّ
ظاهر لفظهما من الأَحكام(.)14
ما دل عليه
ُ

ويبدو �أن داللة الن�ص بهذا املعنى مرتبطة بالدالالت ال�سابقة جمي ًعا،
الرفع والإظهار ،واال�ستقامة والثبات ،واحلركة والرتكيب ،وبلوغ ال�شيء �أق�صاه
�أو منتهاه ،وتلك الداللة تبد أ� من �صاحب الن�ص وتنتهي باملتلقي له ،فورود اللفظ
من م�ؤلفه ب�صيغة ظاهرة ال تقبل التبديل �إمنا هو رفع و�إظهار وا�ستقامة وثبات،
مدون يرد عن
�سواء �أكان الأمر ب�صورة كالم ملفوظ م�سموع �أم ب�صورة ن�ص ّ
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ومع تطور الزمن �أ�صبح للن�ص داللة ا�صطالحية ،م�ستمدة من الدالالت
ال�سابقة ،فقد �شاع اللفظ عند الأ�صوليني مبعنى الدليل امل�ستمد من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ،فقالوا :الكالم املن�صو�ص ،وهم يريدون الكالم الذي ال يحتمل
ّ
أي�ضا :ال اجتهاد مع الن�ص ،واجلمع ن�صو�ص .ثم �أريد به الكالم
الت�أويل ،وقالوا � ً
ن�ص الكتاب ،وهم يريدون
الذي يت�ضمنه القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،فقالواّ :
�ألفاظه التي ّ
ت�شكله ،وهكذا بات م�صطلح الن�ص يطلق على الكالم الوا�ضح
واحدا �أو ال يحتمل الت�أويل( ،)15وعلى �صيغة الكالم
الذي ال يحتمل �إال معنى
ً
الأ�صلية التي وردت من امل�ؤلف(.)16
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مركبا ي�ؤدي داللة ما ،وهذا
�صاحبه� ،إذ ي�صبح بتلفظه �أو بكتابته وتدوينه كال ًما ً
يكون باحلركة والرتكيب ،ويبدو �أن تلقي الداللة عند امل�ستقبل وحتديدها وعدم
احتمالها الت�أويل يدل على معنى و�ضوح الداللة والإحاطة بها ويف ذلك ٌ
بلوغ
بال�شيء �إىل �أق�صاه ،وهو داللة الن�ص ،وك�أن مف�رس الن�ص يبلغ به �أق�صاه ،وهذا
يت�ضمن �أن الن�ص الذي يو�صف بالظاهر املنك�شف ثابت ،ال ميكن تغيريه ،و�أن
كل ما �أظهر منه عرفت له هيئة و�صورة ال يجوز �أن يرى بخالفها ،ك�أن يتعر�ض
للزيادة �أو النق�ص �أو الإ�ضافة �أو التعديل ،كما �أ�رشنا �سابقًا.
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�إ ًذا فالن�ص باملفهوم اال�صطالحي يف ثقافتنا العربية �أ�صبح يطلق على
ما يت�ضمنه الكتاب وال�سنة من كالم يدل على معنى حمدد وا�ضح ،فهو الكالم
املكتوب �أو امللفوظ الذي ورد يف الكتاب وال�سنة ويعطي داللة وا�ضحة ال
حتتمل الت�أويل ،وك�أنه يف ثقافتنا يقابل املت�شابه ً
لفظا ،مما دفع بع�ض الباحثني �إىل
االعتقاد ب�أن �أ�صل معنى الن�ص يف ثقافتنا العربية قائم على االرتفاع والإظهار،
لأنهم �أطلقوه على ما به يظهر املعنى ،وهو ال�شكل ال�صوتي امل�سموع من الكالم،
�أو ال�شكل املرئي منه عندما ينقل �إىل مكتوب(.)17
بيد �أن الداللة املعا�رصة للم�صطلح يف الثقافة العربية تختلف عن ذلك
كثريا ،فعندما يرد اللفظ يتبادر �إىل الذهن للوهلة الأوىل �أن املراد ن�سيج من
ً
العالقات اللغو ّية املركبة التي تتجاوز حدود اجلملة باملعنى النحوي للإفادة،
�شكل الذي يحتمل غري
�سواء �أكان هذا الن�سيج ذا داللة حمددة وا�ضحة �أم من املُ ِ
فهم ،ولكن على الرغم من هذا املفهوم املبا�رش الذي يقفز �إىل الأذهان فالتحديد
الدقيق للم�صطلح ال يخلو من خالف ،ومرد ذلك �إىل الدرا�سات الل�سانية
الغربية التي يعد امل�صطلح فيها ذا �إ�شكالية معقدة تعود �إىل اخلالف املنهجي يف
الر�ؤية والتناول ،وال يخفى ت�أثري تلك الدرا�سات يف ثقافتنا العربية املعا�رصة،
مما يقودنا �إىل الوقوف عند �أهم الدرا�سات الغربية قبل االنتقال �إىل داللته عند
الباحثني العرب.
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ب  -الن�ص يف الدر�س احلديث:
يبدو �أن �إطالق كلمة «ن�ص» على الن�سيج اللغوي املركب الذي ي�ؤدي
وا�ضحا حمدد الداللة �أم م�شك ً
ال يحتمل الت�أويل� ،إمنا
وظيفة توا�صلية �سوا ٌء �أكان
ً
هو �رضب من التو�سع يف الداللة اال�صطالحية ،ويعود ذلك �إىل الت�أثر بالثقافة
الغربية املعا�رصة التي تطلق ن�ص ( )Textعلى الن�سيج اللغوي املركب حني
ي�ؤدي داللة ما ،مما يقودنا �إىل الوقوف عند امل�صطلح يف الثقافة الغربية قبل �أن
ننتقل �إىل جهود الباحثني العرب.

يرى هاليداي  Hallidayورقية ح�سن � Ruqaiya Hasanأنّ الن�ص
( )Textي�شري يف علم اللغويات �إىل فقرة مكتوبة �أو منطوقة مهما كان طولها،
�رشيطة �أن تكون وحدة متكاملة( ،)19وال ميكن �أن يكون الن�ص �إال وحدة داللية
متثل اللغة يف التوا�صل� ،أما من حيث احلجم فقد يكون كلمة �أو جملة �أو عدة
جمل �أو ق�صة ،كما ينبغي �أن ميثل عملية تفاعل لغوية يف واقع اجتماعي(.)20
وي�ستخل�ص من فان دايك � V. Digkأن الن�ص عالمات لغوية ذات
�أ�شكال خا�صة منتظمة منطوقة �أو مكتوبة ،على �أن تكون العالمات دالة ووظيفية
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يذكر �أن �أ�صل كلمة ( )Textيف الإنكليزية� ،أو ( )Texteيف الفرن�سية
يعود �إىل الأ�صل الالتيني ( )Textusمبعنى الن�سيج �أو ال�ضفرية من ال�شعر،
ويذهب روالن بارت � R. Barthsإىل �أن الن�ص م�أخوذ من حيث اجلذر من
مادة ( )Textالتي تعني الن�سيج( .)18ومن هذا املفهوم جاءت تعريفات الن�ص
كثريا فيما بينها ،فهناك
يف الثقافة الغربية ،واملتتبع لها يظهر لديه �أنها تختلف ً
توجه يطلق م�صطلح الن�ص على املنطوق اللغوي �أو املكتوب وال يفرق بينهما،
ُّ
وهناك توجه �آخر يح�رصه يف املكتوب ،وهناك من مل يذكر هذه امل�س�ألة يف
حم�صورا يف حتديد هوية الن�ص من حيث االت�صال والرتابط
همه
ً
تعريفه فكان ّ
أهم التعريفات مراعني طبيعة
والتفريق بينه وبني اجلملة .وفيما يلي نعر�ض ل ّ
التوجه يف ذلك:
ّ
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يف التوا�صل الإن�ساين ،كما �أن الن�ص وحدة لغوية من�سجمة ،فان�سجام الوظائف
مهما يف حتديد �سمة الن�صية(.)21
جانبا ً
واال�ستمرارية لهذا االن�سجام ميثالن ً
وال يبتعد عما �سبق ما ورد يف قامو�س الل�سانيات� ،إذ جاء فيه �أن الن�ص
جمموع امللفوظات الل�سانية اخلا�ضعة للتحليل ،فهو �إ ًذا عينة من ال�سلوك الإن�ساين
املكتوب �أو املنطوق ،وهو يف الل�سانيات التداولية �سل�سلة ل�سانية منطوقة �أو
مكونة وحدة توا�صلية(.)22
مكتوبة ِّ
ويرى �شميت � Schmidtأن الن�ص كل تكوين لغوي منطوق من حدث
ات�صايل يف �إطار عملية ات�صالية حمددة من جهة امل�ضمون ،وي�ؤدي وظيفة ات�صالية
ميكن �إي�ضاحها� ،أي :يحقق �إمكانية قدرة �إجناز جلية( .)23وهو بذلك ال يختلف
عمن �سبقه �سوى �أنه مل يذكر التمييز بني املنطوق واملكتوب.
ّ

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

بت�صوره عالمة لغوية
وال يبتعد عنه ما يراه هارمتان  ،Hartmanفالن�ص
ّ
�أ�صلية تربز اجلانب االت�صايل وال�سيميائي ،فهو ي�ؤكد خا�صية االت�صال والعمومية
اللغوية والداللية(.)24
ويذهب تودوروف T. Todorov
يفرق
مذهبا
ً
ً
مغايرا ملا �سبق ،حني ّ
ّ
يعرف الن�ص ب�أنه ميكن �أن
بني النظام الذي ي�شكل الن�ص والنظام الل�ساين� ،إذ ّ
عرف با�ستقالله وانغالقه،
يكون جملة مثلما ميكن �أن يكون كتا ًبا تا ًما ،و ُي َ
و�صف ب�أنه يكون نظا ًما ال يجوز لنا �أن جنعله متطابقًا مع النظام الل�ساين،
و ُي َ
ولكن ميكن �أن ن�ضعه يف عالقة معه� ،إنها عالقة جتاور وت�شابه يف �آن م ًعا(.)25

يفرق بينه وبني اجلملة� ،إذ يرى �أن الن�ص
ويحدد بع�ضهم مفهوم الن�ص ب�أن ّ
�صغريا ترمز
تتابع مرتابط من اجلمل ،وي�ستنتج من ذلك �أن اجلملة بو�صفها جز ًءا
ً
�إىل الن�ص ،وميكن حتديد هذا اجلزء بو�ضع نقطة �أو عالمة ا�ستفهام� ،أو عالمة
تعجب ،ثم ميكن بعد ذلك و�صفها على �أنها وحدة م�ستقلة( .)26وينتقد برند
�شبلرن  Brend Spillnerهذا املفهوم فريى �أن هذا التعريف دائري لأنه يو�ضح
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اجلملة بالن�ص والن�ص باجلملة ،وغري منهجي لعدم و�ضوح التحديد الفا�صل بني
اجلملة والن�ص من ناحية ،و�إمكانية و�صف اجلمل على �أنها وحدات م�ستقلة من
ناحية �أخرى(.)27

وي�شري كالو�س برينكر � .Brinker Kإىل تنوع داللة امل�صطلح يف الثقافة
الغربية ،حني يذكر �أنه من خالل اال�ستعمال اليومي لكلمة ن�ص يت�ضح �أن الداللة
الن�ص
كليا ،فقد يراد به البناء اللغوي املكتوب المتداد ّ
حمدد� ،أو ّ
غري ّ
موحدة ً
احلريف� ،أو التو�ضيح اللغوي� ،أو الكتابة املو�ضحة (توقيع على �صورة)� ،أو
مو�ضع يف الكتاب املقد�س� ،أو جزء لغوي من عمل مو�سيقي .واملعنى املحوري
كتابيا ت�ضم يف العادة �أكرث من جملة(.)29
ميكن �أن يعد الن�ص وحدة لغوية حمددة ً
ثم يخل�ص �إىل �أن الن�ص تتابع متما�سك من عالمات لغوية �أو مركبات من
عالمات لغوية ال تدخل حتت �أ ّية وحدة لغوية �أخرى �أ�شمل ،فالن�ص بنية كربى
حتتوي على وحدات �صغرى متما�سكة لي�ست جم ً
ال و�إمنا �أجزاء متوالية ،وبهذا
نرى �أن الن�ص ميكن �أن يكون كلمة مفهومة �أو جملة ال تندرج حتت وحدة
�أ�شمل(.)30
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وي�ضيف فايرن�ش  Weinrichبع�ض اخل�صائ�ص لتحديد هوية الن�ص،
فيجعل �سمة الربط ً
أ�سا�سيا يف هذه الهوية ،حني يرى �أن الن�ص وحدة كلية
�رشطا � ً
بع�ضا وفقًا لنظام �سديد لت�سهم كل جملة
مرتابطة الأجزاء ،فاجلمل يتبع بع�ضها ً
فهما معقو ًال ،كما ت�سهم اجلملة التالية من ناحية �أخرى
يف فهم اجلملة التي تليها ً
فهما �أف�ضل ،وعلى هذا يكون ا�ستقالل معنى اجلمل يف
يف فهم اجلمل ال�سابقة ً
نحو الن�ص غري قائم ،فاملعنى يتحدد من خالل الن�ص ال من خالل اجلملة ،ومن
هنا ترتبط يف الن�ص الأجزاء ال�سابقة بالالحقة ،فيمكن �أن تف�رس جملة �سابقة
جملة الحقة والعك�س �صحيح ،مما ي�ؤدي �إىل القول بك ّل ّية الن�ص ،فهو تكوين
بع�ضا لفهم الكل ،وبذلك
بع�ضا� ،إذ ت�ستلزم عنا�رصه بع�ضها ً
حتمي يحدد بع�ضه ً
أ�سا�سية(.)28
يكون الربط هو ّ
ال�سمة ال ّ
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ويف�صل كالو�س برينكر  .Brinker Kفيعر�ض مفهومني للن�ص ،الأول:
مفهوم ّ
ت�شكل يف علم لغة الن�ص ،وهو املفهوم القائم على �أ�سا�س النظام اللغوي،
ويفهم مثل علم لغة اجلملة من قبل ،فهو علم اللغة اخلا�ص باللغة �أو بالكفاية

و�سع ب�شكل خا�ص تدرج وحدات النظام اللغوي املفرت�ضة فيما
اللغوية وقد ّ

م�ضى وهي الفونيم واملورفيم �أو الكلمة وركن اجلملة واجلملة حتى و�صل �إىل

وحدة الن�ص ،ويفهم من ذلك �رصاحة �أن نظام القواعد للغة ال يوجه بناء الكلمة
أي�ضا� ،أي :تكوين الن�ص ،وي� ّؤ�س�س على �أوجه
وبناء اجلملة فح�سب بل بناء الن�ص � ً

اطراد عامة يف�سرّ ها النظام اللغوي .وهدف علم لغة الن�ص القائم على النظام
اللغوي �إمنا هو اكت�شاف تلك املبادئ العامة وو�صفها و�صفًا ّ
منظ ًما( .)31فهو –
�إ ًذا  -نظام لغوي يتكون من فونيمات فكلمات فجمل ،لت�شكل بدورها جملة
تتكون منها هو ّية الن�ص.
من املبادئ اللغوية العا ّمة التي ّ

�أما املفهوم الثاين فيق�صد به املفهوم الذي ت�شكل يف علم لغة الن�ص املوجه
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على �أ�سا�س نظرية التوا�صل الذي يراعي ال�سياق ويعيب �إهماله عند الأول� ،إذ

دائما يف عملية توا�صل معينة مي ّثل فيها
دائما يف �سياق ،وهي ً
يرى �أن الن�صو�ص ً

املتكلم وامل�ستمع �أو امل�ؤلف والقارئ ب�رشوطهم وعالقاتهم االجتماعية وطبيعة
ً
مرتابطا
جمليا
املوقف �أهم العوامل ،ومن ثم مل يعد مفهوم الن�ص مع التطور تتاب ًعا
ًّ

نحويًا ،بل �أ�صبح فعلاً لغو ًّيا معق ًّدا يحاول املتكلم �أو الكاتب �أن ين�شئ به عالقة

توا�صلية معينة مع امل�ستمع �أو القارئ(.)32

وترى جوليا كري�ستيفا � J. Krestivaأن الن�ص جهاز عرب لغوي يعيد

م�شريا �إىل بيانات
توزيع نظام اللغة بك�شف العالقة بني الكلمات التوا�صلية
ً
مبا�رشة تربطها ب�أمناط خمتلفة من الأقوال ال�سابقة واملتزامنة معها والن�ص نتيجة

لذلك �إمنا هو عملية �إنتاجية( ،)33مما يعني:

� - 1أن الن�ص ت�صبح عالقته باللغة التي ين�ش�أ فيها من قبيل التوزيع عن طريق
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التفكيك و�إعادة البناء ،مما يجعله �صا ً
حلا لأن يعالج مبقوالت منطقية

وريا�ضية �أكرث من �صالحية املقوالت الل�سانية ال�رصفة له.

ويرى روالن بارت � R. Barthsأن الن�ص ن�سيج من الكلمات املنظومة
يف الت�أليف املن�سقة تن�سيقًا يجعلها تفر�ض �شك ً
ووحيدا ما ا�ستطاعت �إىل
ال ثاب ًتا
ً
ذلك �سبيلاً  ،فهو ن�سيج وحجاب يكمن وراءه املعنى ،وهو ن�شاط و�إنتاج قوة
نقي�ضا،
متحولة تتجاوز جميع الأجنا�س واملراتب املتعارف عليها ،لت�صبح واق ًعا ً
وهو يتكون من نقول و�إ�شارات و�أ�صداء لغات وثقافات عديدة تكتمل فيه
()36
أخريا �أنه قد
خريطة التعدد الداليل  ،وي�ستخل�ص منه بح�سب ما ينتهي �إليه � ً
تابع جوليا كري�ستيفا  J. Krestivaيف تعريفها للن�ص(.)37
ويت�ضح مفهوم الن�ص عند روبرت دي بوغراند Robert de Beau

 grandeحني فرق بينه وبني اجلملة بنقاط عدة ،ونلحظ عنده �أن الن�ص نظام
كثريا يف جتاوز
تعول على املوقف ً
ف ّعال له وجود تداويل ،وهو ذو طبيعة ات�صالية ّ
املفهوم ال�صوابي النحوي بح�سب قواعد اجلمل ،وينبغي �أن يكون مقبو ًال عند

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

تنا�ص ،ففي
� - 2أن الن�ص ميثل عملية ا�ستبدال من ن�صو�ص �أخرى� ،أي عملية ّ
ف�ضائه تتقاطع �أقوال عديدة م�أخوذة من ن�صو�ص �أخرى( ،)34مما يجعل
بع�ضها يقوم بتحييد بع�ضها الآخر �أو نق�ضه ،ومن الوا�ضح �أن الن�ص
عملية �إنتاجية ّ
حمركة لذاكرة الزمن تتقاطع ن�صو�صها
مركبة داخل اللغة ّ
مع ن�صو�ص �أخرى متداخلة الداللة ،ومن هنا فلي�س الن�ص جمموعة من
امللفوظات النحوية �أو غري النحوية� ،إنه كل ما ين�صاع للقراءة عرب خا�صية
اجلمع بني م�ستويات الداللة احلا�رضة ،ومن ثم ن�ستطيع �أن نحدد مالمح
الن�ص ون�صفه وال نعرفه من خالل ت�صور عام على �أنه بنية �شمولية لبنى
داخلية من احلرف �إىل الكلمة �إىل اجلملة �إىل ال�سياق �إىل الن�ص ،ثم �إن الن�ص
مكتفيا بذاته ف�ض ً
أي�ضا البد �أن يكون مكتم ً
ال عن كونه قو ًال لغويًا
ال يف داللته
� ً
ً
)
35
(
م�ستديرا مكتم ً
ال يحقق مق�صد قارئه يف عملية التوا�صل اللغوي .
ً
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مفهوم النص في العربية بني القدمي واحلديث
�أبناء اللغة من حيث التكوين والن�سيج ،و�أن يت�صل مبوقف يكون فيه ،ف�ض ً
ال عن
�أنه ّ
يوجه به
جتل لعمل �إن�ساين ،فهذا العمل ينوي به �شخ�ص ما �أن ينتج ًّ
ن�صاّ ،
امل�ستمعني �إىل �أن يبنوا عليه عالقات من �أنواع خمتلفة ،كما �أن الن�ص توال من
احلاالت املتغرية املتبدلة ،مثل احلالة االنفعالية واحلالة االجتماعية ونحوهما،
وهذه احلاالت عند م�ستعملي الن�ص عر�ضة للتغيري ،ثم �إن الوعي االجتماعي
والأعراف االجتماعية عامة ذات جانب مهم يف ت�شكل الن�صو�ص ،وكذلك
العوامل النف�سية ،كما ت�شري الن�صو�ص من خالل التعالق بالتنا�ص �إىل ن�صو�ص
�أخرى ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن الن�ص يتحدد مبعايري معينة  ،ولكن على الرغم من
جترد مقوالت نحوية قادرة على توليد
تلك املعايري فال ميكن لل�سانيات الن�ص �أن ِّ
ن�صا(.)38
كل الن�صو�ص املمكنة يف اللغة وا�ستبعاد كل ما ال ميكن �أن يكون ً
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ثم يحدد روبرت دي بوغراند  Robert de Beaugrandeمعايري
معينة تك�سب الن�ص هويته ،فريى �أن الن�ص حدث توا�صلي يلزمه �أن تتوفر فيه
�سبعة معايري حتى يكت�سب �صفة الن�صية ،وهي :ال�سبك وااللتحام والق�صد
والقبول ورعاية املوقف والتنا�ص والإعالم(� .)39أما ال�سبك فيق�صد به �سمة
اال�ستمرار اللفظي ،وهي ال�سمة التي ترتتب على �إجراءات تبدو بها العنا�رص
املادية املنطوقة �أو املكتوبة (ال�سطحية) على �صورة وقائع ي�ؤدي ال�سابق منها
�إىل الالحق ،ويق�صد بااللتحام التما�سك �أو االن�سجام �أو االت�ساق ويت�صل
بر�صد و�سائل اال�ستمرار الداليل يف عامل الن�ص� ،أو حتقيق الرتابط املفهومي،
فهو �سمة مت�صلة باملعنى و�سل�سلة املفهومات والعالقات الرابطة بينها� ،أو هو
عالقة معنوية بني عن�رص يف الن�ص وعن�رص �آخر ،كالعنا�رص املنطقية ،مثل ال�سببية
والعموم واخل�صو�ص ونحوها ،فهو مرتبط باملعنى ،بخالف ال�سبك الذي
يرتبط باللفظ .واملراد بالق�صد هدف الن�ص عند من�شئه� ،أي الغر�ض �أو الغاية
من الوحدات اللغوية املرتابطة عند من�شئ الن�ص .واملراد بالقبول حكم امل�ستقبل
دالليا ذو �سبك والتحام ي�ؤدي داللة حمددة ،ويق�صد
للن�ص ب�أنه مقبول متما�سك ً
برعاية املوقف املقام الذي �أن�شئ فيه الن�ص ورعاية مالب�ساته� ،أو العوامل التي
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ً
مرتبطا مبوقف �سائد ميكن ا�سرتجاعه� .أما التنا�ص فاملراد به جملة
جتعل الن�ص
العالقات بني ن�ص ما ون�صو�ص �أخرى مرتبطة به وقعت يف حدود جتربة �سابقة،
�أي� :إنه التداخل والتعالق اللفظي �أو املعنوي بني ن�ص ما ون�صو�ص �أخرى
�سابقة ،واملق�صود بالإعالم �إمكانية توقع املعلومات الواردة يف الن�ص �أو عدم
توقعها(.)40
ومتنوعة ،ويبدو ملن يت�أملها �أن كلاًّ منها
وعلى ذلك ف�إن التعريفات كثرية
ّ
ال يخلو من نق�ص ،فبع�ضها يق�رص الن�ص على املكتوب وبع�ضها الآخر يجعله
ي�شمل امللفوظ املنطوق واملكتوب م ًعا ،وبع�ضها يركز على اجلانب االت�صايل،
وبع�ضها الآخر يركز على التتابع والرتابط بني بع�ض العنا�رص اللغوية وبع�ضها
الآخر ،وق�سم منها ينظر �إىل املفهوم من منظور داليل حم�ض�... ،إلخ(.)41

وينتقد �أحمد عفيفي هذا التعريف ،لأنه يرى �أن اجلمل بذلك فقدت
خا�صية االت�صال� ،أو خا�صية ارتباطها ب�سياق خطابي ،عالوة على ذلك ف�إن
الن�ص ميكن �أن يجيء على �صورة كلمة واحدة �أو جملة واحدة� ،أو جمموعة من
الأجزاء �أو خليط من البنيات ال�سطحية(.)43
وي�ستخل�ص من الأزهر ال ّز ّناد �أن الن�ص ن�سيج من الكلمات يرتابط بع�ضها
ببع�ض ،مبزيج �أ�شبه باخليوط وهذه اخليوط جتمع عنا�رصه املختلفة املتباعدة
ً
فت�شكل
ترابطا فيما بينها( .)44ونلحظ �أنه يركز على جانب الرتابط من غري �أن
ي�شرتط الكتابة(� )45أو التوا�صل ،وبذلك ف�أبرز ما ي�ؤخذ على هذا التحديد �أنه
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ونتيجة لت�أثر اللغويني العرب املعا�رصين بالدرا�سة الغربية �شاع اخلالف
أي�ضا ،فعندما ننظر يف حتديد امل�صطلح يف ثقافتنا املعا�رصة
والتباين يف جهودهم � ً
جند �أن التباين وقع كما عند الغرب ،من ذلك مث ً
ال ما يراه �سعد م�صلوح� ،إذ
يعرف الن�ص بقوله�« :أما الن�ص فلي�س �إال �سل�سلة من اجلملّ ،
كل منها يفيد
ال�سامع فائدة يح�سن ال�سكوت عليها ،وهو جمرد حا�صل جمع للجمل� ،أو
لنماذج اجلمل الداخلة يف ت�شكيله»(.)42
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مفهوم النص في العربية بني القدمي واحلديث
ن�صا ،و�إن مل ت�شكل وحدة لغوية
ي�ؤدي �إىل �أن �أنواع املركبات �أ ًّيا كانت �ستكون ً
توا�صلية ذات هدف �إبالغي ،وهذا غري دقيق فالن�ص ينبغي �أن يحقق غر�ض
التوا�صل بني املر�سل واملتلقي.
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وي�سوق حممد مفتاح جملة من املفهومات التي حتدد الن�ص ،فيذكر �أن
مدونة كالمية ،وهو يف الوقت نف�سه حدث زمكاين توا�صلي وتفاعلي
الن�ص ّ
ومغلق يف �سمته الكتابية وتوالدي يف انبثاقه وتوالده ،واملق�صود باملدونة
الكالمية �أنه يت�ألف من كالم ولي�س من �أ�شياء �أخرى ،وحدث زمكاين :مبعنى
�أنه يقع يف زمان ومكان حمددين ال يعيد نف�سه ،مثل احلدث التاريخي ،واملراد
بتوا�صلي �أنه يهدف �إىل �إي�صال معلومات ونقل خربات وجتارب خمتلفة �إىل
املتلقي ،وتفاعلي :مبعنى �أنه ي�ؤدي وظيفة تفاعلية وي�شكل عالقات بني �أفراد
املجتمع ويحافظ عليها ،ومغلق� :أي :له بداية ونهاية ،وتوالدي� :أي� :إنه �سليل
أخريا �إىل �أن الن�ص مدونة حدث
�أحداث تاريخية ونف�سانية ولغوية ،ثم يخل�ص � ً
كالمي ذي وظائف متعددة( .)46فهو يف هذا التعريف حاول الإحاطة بكل
اجلوانب املتعلقة بالن�ص االجتماعية والتاريخية والل�سانية والنف�سانية بعد �أن
ح�رصه باجلانب املكتوب من الكالم ،وهو يف تعريفه هذا مت�أثر ببع�ض الدار�سني
الغربيني(.)47
ن�صا �إال
�أما حممد حما�سة عبد اللطيف فريى �أنه «ال ميكن �أن ي�صبح الن�ص ً
معي ًنا ،فيها جديلة حمكمة م�ضفورة من املفردات
�إذا كان ر�سالة لغوية ت�شغل حي ًزا ّ
خا�صا بالن�ص نف�سه ينبث
والبنية النحوية وهذه اجلديلة امل�ضفورة ت�ؤلف �سياقًا ً
يف املر�سلة اللغوية كلها .و�أبناء اللغة كما �أن لديهم «�سليقة» تهديهم �إىل معرفة
«النظام النحوي» للغتهم ،بكل �أبعاده ال�صوتية واملعجمية والرتكيبية والداللية،
مدرب �أو «�سليقة ن�صية» ت�ساعد على �إدراك وحدة
ح�س ّ
لديهم  -كذلك ّ -
مكون
تنظيما
الن�ص»( .)48وهذا يعني �أن الن�ص عنده ن�سيج منظم
ً
ً
حمكما ،فهو ّ
من مفردات لكل منها داللة معجمية ،وتخ�ضع هذه املفردات يف حبكها لنظام
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نحوي معني ،ونتيجة لذلك يت�شكل لها �سياق خا�ص بها ،ثم �إن هذا الن�سيج
ي�شكل الر�سالة التي ت�صدر من م�ؤلف له ق�صده منها وم�ستقبل يدرك خ�صائ�صه
ومتا�سكه ويحكم عليه بالقبول ،كما �أن هذا الن�سيج يخ�ضع لقواعد خا�صة به
ّ
تت�شكل
يدركها �أبناء البيئة اللغوية ،مثلما يدركون قواعد النظام النحوي الذي
منه اجلمل.

ويفرق بع�ض الدار�سني العرب بني الن�ص واخلطاب بجملة من النقاط
يف �ضوء الدرا�سات الل�سانية الغربية ،من �أبرزهم عبداهلل الغذامي حني يربط
اخلطاب بامللفوظ والن�ص باملكتوب ،فالقول عنده يتحول من عمل ملفوظ �إىل
ً
ملفوظا،
عمل مكتوب مبجرد عزل الر�سالة عن مر�سلها ،فهو خطاب مادام
�سود بيا�ض ال�صفحات(.)51
وهو ن�ص متى ّ
ويرى �سعيد يقطني �أن «اخلطاب مظهر نحوي ،يتم بوا�سطته �إر�سال
الق�صة ،و�أن الن�ص مظهر داليل يتم من خالله �إنتاج املعنى من لدن املتلقي...
يف اخلطاب نقف عند حدود الراوي واملروي له ،ويف الن�ص نتجاوز ذلك �إىل
الكاتب والقارئ� ،إنه تو�سيع م�رشوع ن�ؤ�س�سه على قاعدة الرتابط واالن�سجام
بني احلكي كخطاب واحلكي كن�ص ،وبني باقي مكوناتهما يف عالقتهما
بالق�صة»(� .)52إ ًذا يفرق بني الن�ص واخلطاب على م�ستوى النحو والداللة
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وتعرف مرمي فرن�سي�س الن�ص بقولها« :ن�أخذ الن�ص باملعنى اللغوي العام
ّ
الذي يفيد ك ً
أدبي ما» ،حيث يفهم من
إبالغيا �ضمن ٍ
ال لغو ًّيا تعبري ًّيا �أو � ًّ
حقل � ٍّ
«�أدبي» كل ممار�سة لغوية ،فكرية �إبداعية علمية كانت �أو فنية ،ثقافية �أو تعليمية،
�شعرية �أو نرثية...وبهذا املعنى تكون الق�صيدة والق�صة والرواية واملحا�رضة
حد �سواء،
ون�رشة الأخبار واملقال ال�صحايف والبحث العلمي
ن�صو�صا على ٍّ
ً
وا�ضحا من حيث نوعية الإبداع وم�ستوى
و�إن اختلفت هذه الأنواع اختال ًفا
ً
هذه النوعية»( .)49ثم تتابع احلديث وي�ستخل�ص �أنها مل تفرق بني اللغة ال�شفوية
واللغة املدونة يف حد الن�ص كما مل تفرق بني الن�ص واخلطاب(.)50
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مفهوم النص في العربية بني القدمي واحلديث
وعلى م�ستوى التوا�صل من خالل تفريقه بني الراوي واملروي له يف اخلطاب
من جهة ،وبني القارئ والكاتب يف الن�ص من جهة �أخرى ،ثم يرى �أن الن�ص
خطاب مرتابط ،ومثبت بوا�سطة الكتابة( )53يقوم على الرتابط واالن�سجام
والتوا�صل(.)54
�أما نعمان بوقرة فريى �أن اخلطاب يفرت�ض وجود �سامع يتلقاه ،وهو
ن�شاط توا�صلي يت�أ�س�س على اللغة املنطوقة فتنتجه اللغة ال�شفوية ،وال يتجاوز
�سامعه �إىل غريه� ،أما الن�ص فيتوجه �إىل متلق غائب يتلقاه عن طريق القراءة ،وهو
مدونة مكتوبة تنتجه الكتابة فله دميومة الكتابة ليقر�أ يف كل زمان ومكان(.)55
ّ
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ويفرق �أحمد مدا�س تفريقًا يحتاج �إىل ت�أمل حني يرى �أن اخلطاب يحدد
«ب�أنه اللغة التي ي�سيطر عليها املتكلم يف حالة ا�ستعمال ،ليكون بذلك مراد ًفا
مكون من متتالية ّ
ت�شكل
للكالم ،وهو � ً
أي�ضا وحدة ت�ساوي �أو تفوق اجلملة ّ
ر�سالة ذات بداية ونهاية ،وت�شتغل اللغة فيه و�سيلة توا�صل ،بينما الن�ص جمموعة
امللفوظات الل�سانية القابلة للتحليل ،فالن�ص �إ ًذا منوذج لل�سلوك الل�ساين الذي
مو�ضحا الفرق
ميكن �أن يكون مكتو ًبا �أو منطوقًا»( .)56وي�ضيف يف مو�ضع �آخر
ً
بني كل منهما يف حال تدوين الر�سالة اللغوية بقوله« :ويظهر يل �أن حديث
الن�ص واخلطاب مير مبرحلتني� :أوالهما يكون فيها اخلطاب �شام ً
ال للن�ص ،وفيها
ال يتعدى الفهم طريف التخاطب ،وتكون فيها ظروف �إنتاج اخلطاب وتبادله
معينة معلومة ،وهي ال�سابقة زم ًنا قبل عملية التدوين ،والثانية يتحول فيها
وحينئذ ي�صري القارئ ـ
الو�ضع بعد التدوين ،فيكون الن�ص هو مر�آة اخلطاب،
ٍ
جديدا يف عملية توا�صل جديدة بينه وبني حممول
خارج طريف التخاطب ـ طر ًفا
ً
الن�ص»(.)57
كذلك تفرق خلود العمو�ش بني الن�ص واخلطاب ،بعد �رسد جملة من
التعريفات واخل�صائ�ص لكل منهما ،فرتى �أن الن�ص «هو كالم مت�صل ذو وحدة
جلية تنطوي على بداية ونهاية ،ويت�سم بالتما�سك والرتابط ،ويت�سق مع �سياق
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ثقايف عام �أنتج فيه ،وين�سجم مع �سياق خا�ص �أو مقام يتعلق بالعالقات القائمة
بني القارئ والواقع من خالل اللغة ،وبني بداية الن�ص وخامتته مراحل من النمو
القائم على التفاعل الداخلي ،وهذا التفاعل ي�ؤدي بالن�ص �إىل �إحداث وظيفته
التي تتمثل يف خلق التوا�صل بني منتج الن�ص ومتلقيه»( .)58يف حني �أنها حتدد
اخلطاب بقولها« :كلمة ت�ستخدم للداللة على ّ
كل كالم مت�صل ات�صا ًال ميكنه من
ن�صا و�إن كان
�أن ينقل ر�سالة كالمية من املتكلم �أو الكاتب ،ولي�س كل خطاب ًّ
ن�صا �إال
كل ن�ص بال�رضورة خطا ًبا ،فالكالم املت�صل خطاب ،ولكنه ال يكون ً
�إذا اكتمل ببداية ونهاية وعبرّ عن مو�ضوعه ببناء متما�سك من�سجم»( .)59وهي
بذلك تختلف عمن �سبقها حني جعلت البداية والنهاية والتما�سك من خ�صائ�ص
الن�ص ولي�س اخلطاب.
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دالليا مرتابطة الأجزاء وتوا�صلية يف الوقت نف�سه ،لأنها ذات طابع
مكتملة
ًّ
تعبريي �أو �إبالغي ،فهو ي�شمل تتاب ًعا حمدو ًدا من عالمات لغوية لها بداية ونهاية،
بع�ضا وفقًا لنظام نحوي معني ،وهذه العالمات
متما�سكة يف ذاتها يتبع بع�ضها ً
ي�سهم كل منها يف فهم ما يليه كما ت�سهم العالمات التالية من ناحية �أخرى
يف فهم ما �سبق ،ومن هنا ترتبط يف الن�ص الأجزاء ال�سابقة بالالحقة ،وت�شري
ً
بو�صفها ك ً
متما�سكا ،ومب�شاركة ال�سياق اخلارجي� ،إىل وظيفة توا�صلية
ال لغويًا
مدركة .ويتجلى الن�ص يف املدونة املكتوبة على �أنه ن�سيج لغوي م�ؤ َّلف من
�سل�سلة من العالمات اللغوية �أو اجلمل �أو الوحدات اللغوية املرتابطة املنظمة التي
تخ�ضع لنظام نحوي معني وت�شكل دالالت خا�صة بها  ،تت�ضافر هذه العالمات
�أو اجلمل �أو الوحدات فيما بينها من جهة وبينها وبني ال�سياق املحيط من جهة
�أخرى ،فت�شكل كال ًما مكتم ً
ال بذاته ي�ؤدي هد ًفا بدالالته ،يتوا�صل من خالله
الكاتب والقارئ.
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 ال�شاو�ش ،حممد� :أ�صول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية «ت�أ�سي�س نحو الن�ص» ،كليةالآداب ،جامعة م ّنوبة مب ّنوبة ،تون�س باال�شرتاك مع امل�ؤ�س�سة العربية للتوزيع بتون�س ،ط(، )1
1421هـ 2001 /م.

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

 اجلرجاين ،علي بن حممد :التعريفات .حتقيق �إبراهيم الأبيـاري ،دار الكتاب العربي ببريوت،ط(1405 ،)1هـ.
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مفهوم النص في العربية بني القدمي واحلديث
 عبدالغفار ،ال�سيد :الت�صور اللغوي عند الأ�صوليني ،دار املعرفة اجلامعية بالإ�سكندرية،ط1991م.
 عبد اللطيف ،حممد حما�سة :منهج يف التحليل الن�صي للق�صيدة تنظري وتطبيق ،جملة ف�صول مج،15ع.1996 ،2
 عفيفي� ،أحمد  :نحو الن�ص اجتاه جديد يف الدر�س النحوي ،مكتبة زهراء ال�رشق بالقاهرة، العمو�ش ،خلود :اخلطاب القر�آين درا�سة يف العالقة بني الن�ص وال�سياق ،عامل الكتب احلديث� ،إربدالأردن ،ط1429 ,1هـ2008/م.
 عيا�شي ،منذر :مقاالت يف الأ�سلوبية ،احتاد الكتاب العرب بدم�شق1990 ،م. الغذامي ،عبداهلل :اخلطيئة والتكفري من البنيوية �إىل الت�رشيحية ،مقدمة نظرية ودرا�سة تطبيقية ،دار�سعاد ال�صباح القاهرة /الكويت.1993
 فرن�سي�س ،مرمي :يف بناء الن�ص وداللته (حماور الإحالة الكالمية) ،وزارة الثقافة بدم�شق1998 ،م. ف�ضل� ،صالح :بالغة اخلطاب وعلم الن�ص� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت،164 ،1413هـ1992/م.
 كري�سطيفا ،جوليا :علم الن�ص ترجمة فريد الزاهي مراجعة عبد اجلليل ناظم ،دار توبقال للن�رش،ط1997 ،2م.
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 جمموعة «جممع اللغة العربية بالقاهرة» :املعجم الو�سيط ،دار �أمواج ودار الفكر ببريوت ،ط()21407هـ1987/م.
 مدا�س� ،أحمد :ل�سانيات الن�ص ،نحو منهج لتحليل اخلطاب ال�شعري ،جدار للكتاب العاملي،بعمان الأردن /عامل الكتب احلديث� ،إربد الأردن ،ط2007 ،1م.
ّ
 مرتا�ض ،عبدامللك :ثالثة مفاهيم نقدية بني الرتاث واحلداثة «نظرية� ،أدب ،ن�ص»� ،ضمنبجدة الكتاب  ،59مج (1410 )1هـ/
�سل�سلة قراء جديدة لرتاثنا النقدي النادي الأدبي الثقايف ّ
1990م.

 مفتاح ،حممد :حتليل اخلطاب ال�شعري ،ا�سرتاتيجية التنا�ص ،املركز الثقايف العربي ،بريوت والدارالبي�ضاء ،ط1992 ،3م.
 ن�رص ،عاطف جودة  :الن�ص ال�شعري وم�شكالت التف�سري ،ال�رشكة امل�رصية العاملية للن�رش ،ط ()11996 ،م.
 -يقطني� ،سعيد :انفتاح الن�ص الروائي ،املركز الثقايف العربي بريوت /الدار البي�ضاء ،ط1/1989م.
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من اجلملة �إىل اخلطاب
قراءة يف علم املنا�سبة
حممد عبدالبا�سط عيد

(*)

تروم هذه القراءة مقاربة �أفق معريف ،يجاوز ما اعتادت املقاربات النقدية

�أن تتوقف �إزاءه ،حتى وقع يف ظننا �أنها قد ا�ستغنت �أو كادت �أن ت�ستغني به عن

�سواه ،والذي انح�رص معرفيا  Epistemologyيف جمموعة حمددة من املدونات،

املقروء و�أهميته ،ولكننا نختلف – قطعا  -حول قدرته على ا�ستيعاب الرتاث
النقدي ب�ألف الم التعريف ،ولعل هذا ما �أوم�أ �إليه التواتر القرائي لهذه املدونات

من ِق َبل املحدثني ،الأمر الذي �أ�ضاع على الرتاث  -من وجهة نظرنا  -موارد
َث َّرة ،كان مبقدورها �أن متنحه �إمكانا �أو�سع ور�ؤى �أرحب.

تتجاوز هذه القراءة الع�رص الذهبي للثقافة الإ�سالمية �إىل ما عرف بع�رص

فتقدم مقاربة لبع�ض ما �سطره الزرك�شي (ت  )745و«برهان الدين �أبو
اجلمودِّ ،

احل�سن �إبراهيم بن عمر البقاعي» (ت  )885وال�سيوطي ( )911وغريهم ،كما
تتجاوز تخوم الدر�س النقدي واللغوي �إىل علوم القر�آن� ،ساعية �إىل دمج هذه

(*) أكاديمي وباحث مصري.
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املدونات يف وعينا النقدي املعا�رص بعد �أن ا�ستبعدها ت�صنيف العلوم والفنون من

دائرة الدر�س الأدبي ،رغم �أنها به �أل�صق ،و�إليه �أقرب .وال �شك �أن هذا مينح

القراءة بعدا معرفيا ،يجعلها �أقرب �إىل �آليات �إنتاج الرتاث ،الذي مل يعرف احلدود
الفا�صلة ،بني العلوم واملعارف املختلفة كما نعرفها اليوم ،فلم يكن الرتاث جزرا

منعزلة ال يربطها رابط ،وال جتمعها وحدة ،ولكنه عرف مقابل ذلك ،عرف
التداخل بني احلقول والفنون ،ولعل هذا مائز ثقايف �شديد الو�ضوح(.)1

()1
ولعله من املفيد �أن نقدم بني يدي القراءة منطلقاتها املنهجية ،وت�شمل:
�أوال� :رضورة الوعي بالواقع التاريخي للن�ص املقروءة ،والإملام مبختلف

�سياقاته ،يف تداخلها وتراكبها ،وتوازيها وتعار�ضها ،وتقابلها وتوافقها ،ما

�رصح به وما �سكت عنه ،وبذلك نتمكن من تقدمي قراءة ال يحجزها و�ضوح
َّ
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ال�سطح عن مباطنة العمق؛ فال تغدو �صفحة الرتاث مل�سا َء املعطى ،هزيل َة
الفحوى ،بل متداخلة الأبعاد ،متعددة الدالالت تعدد الق َُّراء والناظرين.
ثانيا� :إن هذه القراءة معنية ب�أ�سئلتها ،م�شغولة ب�رشطها ،حتفزها �إجابات

املقروء على منح ت�سا�ؤالتها مزيدا من النمو ،ومنح �رشطها مزيدا من الكثافة.
وهذا ال يعني �أن العالقة بني القارئ واملقروء ثنائية البعد؛ يقف املقروء (هناك)،

فاعل � -أو هكذا يجب �أن يكون
والقارئ (هنا) ،ولكنها عالقة تت�سم بجدلٍ
ٍ
ٌ
طرف ثالث ال هو �إىل
يذوب فيه الطرفان يف َو ْح َد ٍة ينتج عنها
 َغيرْ ِ منحاز،ُ

الأول ،وال هو �إىل الآخر ،ولكنه حم�صلة هذا َّ
الذ ْوب حلا�رض القارئ وحا�رض
الن�ص.

فهذه القراءة �إذن تقدم مقاربة ملدونة قادرة على االندماج ب�أفقنا الآين،

تقدم من �أجوبه .و�إذا كانت قراءة الرتاث تعني
مبا تثريه من ت�سا�ؤالت ،ومبا ِّ
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نظريا ،خروجا من الذات وانق�ساما عليها ،كي تقارب مو�ضوعا هو �إياها� ،أو
�أ�سهم يف ت�شكيلها وتكوينها ،ف�إن هذا يعني �أن وعي القارئ �صار مزدوجا ،فهو
«ذات ومو�ضوع يف �آن ،بحيث يتمكن هذا الوعي من ت�أمل نف�سه ،يف عالقته
مبعطيات الرتاث املقروء ،وكيفية �إدراكه لها و�سيطرته عليها»(.)2
وبدهي �أن تكون الذات امل�شار �إليها واعية بحا�رضها ،واعية مبنجزها،
ٌّ
و�إال فال معنى للقراءة وال فائدة ،وبهذا – وحده  -يغدو الرتاث فعال ناجزا
ن�شطا ،قادرا على الت�أثري ،م�سهما يف و�صل حا�رضنا مبا�ضينا ،ويف و�صل ما�ضينا
بحا�رضنا؛ «فتحقيق الرتاث ال يتم بالتقوقع فيه والوقوف عنده»(.)3

فالرغبة يف تدعيم وجودنا املعا�رص برتاثنا ،وتراث غرينا ،عرب هذه احلالة
من اجلدل التي متنحنا وجودا فاعال ،ينه�ض على �أ�س�س ذاتية ،وعالقات جدلية
تمُ َِّك ُن َنا يف نهاية الأمر من جتاوز حالة النقل املعريف �إىل امل�شاركة يف �إنتاج هذه
املعرفة .فلكي ن�سهم يف الثورة املعرفية التي حتيط بنا ،علينا �أن نفعل ذلك من
خالل تراثنا ،من وعينا به ،وهذا لن يكون مبعزل عن قراءة جادة مت�سائلة،
و�سبيل هذا «�أن نحفر عند اجلذور� ،أي �أننا �سنبحث عن اخل�صائ�ص الفنية للغة
العربية من خالل كتابات اللغويني ،قبل �أن نبحث عنها يف الرتاث البالغي
ال�رصف ...ونحن نعرتف دائما ب�أننا لن ن�ستطيع فهم القدمي�...إال �إذا نظرنا �إليه
بعيون معا�رصة ،وال يقت�رص ذلك على الوعي مب�شكالت احلا�رض ومطالبه ،ولكنه
ي�ستخدم و�سائل الفكر املعا�رص �أي�ضا»(.)5
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ثالثا :لي�س من غاية هذه القراءة �أن ت ُِد َّل بالرتاث ،فتزعم �سبقه للنظر
املعا�رص يف هذه وتلك ،فمثل هذا امل�سعى ال مربر له ،خا�صة ونحن ن ُِق ُّر ب�أننا
�صوب الترُّ اث بر�ؤى احلا�رض ومنجزاته ،م�ؤمنني ب�أنَّ كل قراءة يلتقي فيها
نتقد ُم
َ
وعيان متجادالن :القارئ واملقروء ،انطالقا من �أن «ال َعالقة بني القارئ والن�ص
لي�ست عالقة تقابل وت�ضاد ،و�إمنا الن�ص جزء من وعي القارئ ،وجزء من بنية
تفكريه»(.)4
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اجلملة واخلطاب:

()2

من امل�ؤكد �أن املجال هنا ال يت�سع للحديث عن «بالغة اخلطاب» �أو
«علم الن�ص» ،فهذا ميدان وا�سع ،رمبا ع َّز تقدميه يف بحث م�ستقل ناهيك عن
تقدميه يف �سطور ،ولكن ما ميكن �إجنازه هو الإ�شارة �إىل اخلطوط الرئي�سة حميلني
القارئ الكرمي �إىل بع�ض امل�صادر العربية والأجنبية يف هام�ش التوثيق.
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لقد كان للتقدم غري امل�سبوق وامل�ستمر للدرا�سات الل�سانية �أثره الوا�ضح
يف دفع الدر�س النقدي �إىل الرتكيز على اللغة وتعريف الن�ص بها ،وال�سعي �إىل
اكت�شاف خ�صو�صية الر�ؤية القابعة يف �أطواء الن�ص من خاللها .انطلق الدار�سون
من الت�شكيل اللغوي الذي ت�ؤ�س�س له امل�ستويات اللغوية املختلفة .وهنا تتقدم
الل�سانيات الن�صية بو�صفها املنهج الذي يتيح لنا التعرف على تلك امل�ستويات،
عرب الأ�صوات واملفردات والرتاكيب واملجازات والدالالت انتهاء بالبنية العامة
للن�ص ،يف تقاطعها مع التاريخي والآين والطبيعي والثقايف والفردي واجلمعي.
كما �أنها تقدم للدر�س النقدي �رشائط العلمية لي�س فقط بت�أ�س�سها على الو�صفية
التي هي �صفة العلمية ،ولكن �أي�ضا بانبثاق املنهج من مو�ضوعه « فاملنهج
ال�صحيح  -علميا -ال ُب َّد �أن يكون متمخ�ضا عن مو�ضوعه ،مثلما هو �أداة
ال�ستك�شاف ذلك املو�ضوع ،وهذا ال يتوفر � -أدبيا � -إال بوا�سطة التمو�ضع
الن�صو�صي؛ �أي �أن يكون املنهج ذاته ن�صو�صيا ،ومن ثم ،فهو من جن�س
املو�ضوع ومن مادته ،وبالتايل فهو تفاعل معريف مع الن�ص يتطور املنهج به من
خالل تركيبة معرفية تقت�ضي نقد الأداة مع نقد املو�ضوع .وهذا ما يجعل النقد
الأل�سني دائب التطور ،ومنفتح التحرك ،بدءا من الأ�سلوبية وال�سيمولوجية ثم
الت�رشيحية»(.)60
لقد اكت�سب «علم الن�ص» �أو «بالغة اخلطاب» – يف هذا الإطار -
م�رشوعية خا�صة؛ فقد ا�ستطاعت �أن ت�ستثمر املنجز ال�سابق عليها كالأ�سلوبية
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والبنيوية وغريهما من املناهج واملعارف ،انطالقا من حاجة الن�ص �إىل حتليل

�أ�سلوبي ُي ْع َنى مبكونات الظاهرة اللغوية الأدبية يف م�ستوياتها املختلفة ،وحاجته
�إىل ا�ستثمار املنجز البنيوي للك�شف عن العالئق املختلفة بني هذه امل�ستويات،

وحاجته �أخريا �إىل توظيف منجزات الدرا�سات الإن�سانية املختلفة.

الدار�س من التعامل مع الن�ص
يقدم «علم الن�ص» يف هذا ال�صدد ما مَُي ِّكن
ُ

مبنهجية متكنه من جماوزة االقتطاع اجلزئي للن�صو�ص ،من جماوزة نحو اجلملة،

دون �أن يغفله� ،إىل �آفاق �أرحب ،ت�شمل الن�ص برمته« ،فتجاوز نحو الن�ص حدود

اجلملة يف التحليل ي�سمح بطرح �إمكانات متعددة للفهم وف�ضاءات �أرحب يف

التف�سري»(.)7

لقد ترتب على ما �سبق �رضورة جتاوز البنية املنغلقة ،املكتفية بذاتها �إىل

البنية املنفتحة على غريها ،هذا االنفتاح الذي يقت�ضيه التوا�صل الإن�ساين ،على

تعقده وتركبه ،وهذا ما جعل علم الن�ص يو�صف بـ «العرب تخ�ص�صي» ،كما ي�ؤكد
الن�صو�ص و�أهدافها يف فروع علمية خمتلفة قد �شكلت ب�صورة حتمية مو�ضوعا
معرفيا متداخال ،وهو يف �إطار علم مرتابط داخليا ،متداخل االخت�صا�صات،

جديد ،علم الن�ص»(.)8

وال �شك �أن هذا التداخل املعريف الذي ي�شري �إليه «فان دايك» ال ميكننا

فقط من االتكاء على منهجية قادرة على تو�صيف املعطى ،و�ضبط الإجراء ،بل
�إنه ميكننا �أي�ضا من و�ضع الن�ص يف دائرته الثقافية الو�سعى ،وال غرو يف ذلك،
«يعد منهجا ذا قدرة كبرية يف �إطار حتليل عام للثقافة»(.)9
فالتحليل الن�صي ُّ

تتمثل وظيفة علم الن�ص يف �ضوء ما �سبق «يف و�صف العالقات الداخلية

واخلارجية للأبنية الن�صية مب�ستوياتها املختلفة ،و�رشح املظاهر العديدة لأ�شكال

التوا�صل وا�ستخدام اللغة ،كما يتم حتليلها يف العلوم املتنوعة»(.)10
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معايــري الن�صيــة :
ُي َح ِّد ُد علما ُء لغة الن�ص هذه املعايري بناء على تعريفهم للن�ص وحتديدهم
لوظيفته ،التي ترتكز خا�صية التوا�صل بني مر�سله ومتلقيه؛ �سواء كان منطوقا �أو
مكتوبا ،فهو «الفقرة اللغوية املنطوقة �أو املكتوبة ،وهي ذات طبيعة داللية �أو
تداولية»(.)11
ويعد تعريف «روبرت دي بوجراند ودري�سلر» الأكرث تداوال بني
ُّ
الدار�سني؛ فالن�ص «حدث لغوي جتتمع فيه املعايري ال�سبعة للن�صية ،وهي ال�سبك
�أو الرتابط النحوي  ،Cohesionوالتالحم الداليل �أو احلبك ،Coherence
وهذان املعياران ميثالن الركيزة الأ�سا�سية للن�صية ،والق�صد �أو الهدف من الن�ص
 ، Intentionalityوالقبول  ،Acceptabilityوالإخبارية ،Informativity
واملقامية  ، Situationalityوالتنا�ص(.)Intertextuality( )12
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وال �شك �أن �إعمال هذه املعايري يف حتديد ن�صية الكالم يقو�ض النظر الذي
يقابل «بني مفهومي اجلملة والن�ص .ومن ثم يكون معيار التمييز بني ما�صدقات
املفهومني بعيدا من �أن ينح�رص يف َ
الك ِّم �أو مطلق البنية النحوية ،وتكون اجلملة
النحوية التي تتوافر لها هذه املعايري ال�سبعة ن�صا� .أما �سل�سلة اجلمل التي يتخلف
عنها �أحد املعايري املذكورة فال تعد ن�صا ،حتى و�إن حتققت لها �سالمة الرتكيب
النحوي»(.)13
�ص يتميز بدرجة عالية من التما�سك واالن�سجام ،الأمر الذي يمُ َ ِّك ُن
فال َّن ُّ
متلقيه من ا�سرتجاع املكونات الداللية الكلية حني يتطلب الأمر ذلك ،فاملتلقي
يتمكن– بعد فرتة ما – من الإجابة عن �س�ؤال مفاده :عن �أي �شيء كان الن�ص
يتحدث؟ « و�إذا َ�ص َّح �أن ت�صاغ البنيات الكربى �صياغة الق�ضايا �أمكن �أي�ضا �أن
نتوقع ترابط هذه الق�ضايا»(.)14
هذا هو الإطار العام لعلم الن�ص ،ومن الوا�ضح �أنه يلتقي مع � ْإر ٍث �ضخم
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قدمه النقاد واملف�رسون واللغويون القدامى؛ فنظرية النظم عند «عبدالقاهر» ت
َّ

 471ت�أ�س�ست علي التما�سك واالن�سجام الن�صيني؛ حيث يرجع الإعجاز �إىل ما
يف البنية من نظم مت�سق� ،أو كما يقول «عبد القاهر» نف�سه « ملا بني الألفاظ من

االت�ساق العجيب»( .)15غري �أن حديثه عن هذين املعيارين قد توقف عند اجلملة

الواحدة �أو اجلملتني ومل يتجاوزه �إىل الن�ص بكامله.

وهذا الذي انتهى �إليه «عبدالقاهر» يخطو به �إىل الأمام �آخرون

كـ«الزخم�رشي» ت  538و«الرازي» ت  604و«الزرك�شي» و«ال�سيوطي»،

فالنقلة هنا ت�أتي من درا�سات علماء القر�آن ومف�رسيه ،وهو �إرث زاخر ،ولنن�صت
�إىل «ال�سيوطي» وهو يتحدث عن قوة ال�سبك يف الن�ص الكرمي« :ف�إذا ت ََرت ََّبت

اللفظ ُة من القر�آن ُع ِل َم ب�إحاطته � َّأى لفظ ٍة ت�صلح �أن تلي الأوىل َوت ََبينَّ َ املعنى بعد
املعنى؛ ثم كذلك من �أول القر�آن �إىل �آخره»(.)16

()3
ي�ؤ�س�س علماء القر�آن للم�صطلح ت�أ�سي�سا لغويا ،وهذا نهج يدلك قاطعا

على �أ�صالة املفهوم وعربيته ،وبذلك يكفيك م�شقة البحث عنه يف م�صادر

�أخرى غري عربية ،فاملنا�سبة تعني :املقاربة ،وفالن ينا�سب فالنا �أي يقرب منه
تعرف ِع َل ِل
وي�شاكله .ومو�ضوع هذا العلم – فيما يقول البقاعي -هوُّ « :
ب�سبب َما َله بمِ َا وراءه
الرت َْبة التي ي�ستحقها اجلز ُء
ِ
الترَّ ْ ِتيب ،و َث َم َرتُه االطالع على ُّ

االر ِتباط وال َّت َع ُّلق الذي هو كلحمة الن�سب ،فعلم منا�سبات القر�آن
وما �أ َمامه ِم َن ْ

ل َدا ِئه �إىل حتقيق مطابقة
�رس البالغة أ
علم تعرف منه علل ترتيب �أجزائه وهو ُّ

املعاين ملا اقت�ضاه من احلال»( .)17ويرى «الزرك�شي»  -متفقا مع «البقاعي» -

�أنَّ فائدة هذا العلم هي« :جعل �أجزاء الكالم بع�ضها �آخذا ب�أعناق بع�ض ،فيقوى
بذلك االرتباط وي�صري الت�أليف حاله حال البناء املحكم املتالحم الأجزاء»(.)18
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من املفيد �أن ن�شري هنا �إىل �أن التعريف اال�صطالحي للمنا�سبة ال ينف�صل
عن الفائدة املرجوة منها ،وميكن تف�سري ذلك بخ�صو�صية البحث نف�سه ،فهو ال
يبحث فيما �إذا كان الن�ص متنا�سبا �أم ال ،ولكنه ينطلق من التنا�سب ،من الإميان
بوجوده ومهمة البحث هي الك�شف عنه و�إظهار دالالته.
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لقد طرح علماء القر�آن كثريا من املقوالت التي جتاوز نظرا وتطبيقا
م�ستوى اجلملة �إىل م�ستوى الن�ص� ،أي �أنها تلتقي يف كثري مما انتهت �إليه مع
«علم الن�ص» ،ومن امل�ؤكد �أن هذا ال يقت�رص على «علم املنا�سبة»( )19فقط؛ لأنه
ي�شمل غريه من العلوم �أو املباحث التي در�سوها ،ولكن املادة التي طرحوها يف
«علم املنا�سبة» على وجه اخل�صو�ص تبدو �شديدة التنوع عظيمة الرثاء ،ولقد
�أ�سفرت – من وجهة نظرنا  -عن تبلور دقيق ملا ميكن َع ُّده �شبك ًة ا�صطالحية
ُع ِن َيت بكيفية �إنتاج الداللة وو�صفها .والرتكيز على كيفية �إنتاج الداللة ي�ضعنا
مبا�رشة يف قلب البنيوية ،ولكن املادة التي طرحها علما ُء القر�آن جتاوز حدود
البحث يف الكيفية التي �أنتجت بها الداللة �إىل البحث يف الداللة الناجتة نف�سها،
ميتد
وهذا ما جعل �صنيعهم يف امل�ستوى الأول بنيويا ،ولكنه يف امل�ستوى الثاين ُّ
�إىل ما بني �أجزاء الن�ص من تعالق ،وما بينه وبني �سياقه من تفاعل ،وبذلك تتقاطع
املنا�سبة مع البنيوية لكنها تتجاوز ما �أُ ِخ َذ على البنيوية من انغالق وانعزال(.)20
فـ «علم املنا�سبة» يبحث يف العالقات املختلفة بني �أجزاء الن�ص،
دون تفرقة بني ظاهر الن�ص وباطنه �أو �سطحه  Surface textوعامله Text
 ،worldفالتنا�سب هنا ي�شمل الأمرين معا ،وملَّا كانت هذه الأجزاء متكاملة
متناغمة من�سجما �أولها مع �آخرها ،فقد ا�ستطاع هذا العلم �أن ي�ستقطب منظومة
ا�صطالحية �سعت �إىل الإبانة عن هذه العالقات بني الآيات وال�سور ،وبذلك
يمُ ْ ِك ُننا – َوف َْق هذا النظر  -من مقاربة الن�ص الكرمي مقارب ًة مائز ًة ،جتلو لنا جانبا
هاما � -أو لعله الأهم  -من جوانب الإعجاز يف الن�ص الكرمي .لهذه الأ�سباب
�آثرنا عنونة هذه املقاربة بالعنوان القدمي ذاته ،لأ�صالته �أوال ،ولي�س من قبيل
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تقدي�س القدمي �أو احلنني �إليه ،ولعدم وجود ما يدعو للتن�صل منه ثانيا ،خا�صة
ونحن نخو�ض فيما فيه قد خا�ضوا.

املرجعية العقدية والفكرية:

()4

لقد فر�ض هذا الت�صور للن�ص الكرمي على علمائه �أن يبحثوا يف كل ما
من �ش�أنه �أن يقيم تنا�سب الن�ص على م�ستويى اللغة وامل�ضمون ،وهذا بال�ضبط
جوهر البحث يف علم الن�ص ،الذي يحدثنا عن معاي ٍري محُ َ َّدد ٍة يجب توافرها
يف كل ما نطلق عليه ن�صا ،وي�أتي معيارا التما�سك  ،Cohesionواالن�سجام
 Coherenceعلى ر�أ�س هذه املعايري حتى ليو�شك الدر�س الن�صي �أن ينح�رص يف
�إطارهما ويتحدد بهما ،ولعلنا ال نبالغ �إذا قلنا �إنه �إذا توفر لن�ص ما «التما�سك»
و»االن�سجام» فقد ا�ستوفى بال�رضورة �رشائط الن�صية ومعايريها؛ فال ميكننا �أن
نتحدث عن معايري الق�صد  ،Intentionalityوالقبول Acceptability
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تنطلق الدرا�سات حول القر�آن لي�س فقط من الت�سليم بان�سجام �آياته
وتناغم �سوره �أو افرتا�ض ذلك ،ولكنها ت�ؤمن بذلك وتعتقده ،و�إذا كان ان�سجام
ن�ص «ما» ينه�ض بال�رضورة على منظومة من العالقات املفهومة �أو التي ميكن
ن�ص معجز يف
فهمها بني جزئياته وكلياته ،فمن ال�رضوري  -ونحن �إزا َء ٍ
كل ٍّ
الأ�سا�س بنظمه ،وعلى هذا �أجمع الدار�سون � -أن يكون ُّ
دال فيه من�سجما
مع ما يجاوره منا�سبا له ،مبا يف�ضي �إىل تنا�سب كل �آية من �آياته يف ذاتها �أوال
ويف عالقتها بغريها من الآيات ثانيا .وما ي�ؤدي �إليه ذلك من تنا�سب كل �سورة
يف ذاتها �أوال ويف موقعها الذي حددته عالقتها بال�سورة التي ت�سبقها والتي
ا�سبها ،فما كان فيه ثانيا ما
امل الوحدات ُم َت َن ِ
تعقبها .وهذا يعني �أننا �إزا َء بنا ٍء ُم َت َك ِ
كان يجب �أن يكون �أوال ،وما كان فيه �أوال ما كان يجب �أن يكون ثانيا ،وهذا
الفر�ض ي�شمل كافة العنا�رص والوحدات التي ي�ضمها الن�ص الكرمي ،وهو ما ي�ؤل
م�شدود �أولها �إىل �آخرها ،ومردود �آخرها على �أولها.
�إىل بني ٍة كلية،
ٍ
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والتنا�ص()21

والإخبارية  ،Informativityواملقامية ،Situationality
 .»Intertextualityال ميكننا �أن نتحدث عن هذه املعايري يف ن�ص ما �إال بعد
ا�ستيفائه �رشطي التما�سك واالن�سجام� ،أي �أن تتوفر له بنية ن�صية متما�سكة على
م�ستوييه الداليل واللغوي.
ُّ
كل هذا يجعلنا �إزاء مبحث مهم� ،أوقف عليه الدار�سون علما م�ستقال،
�أناطوا به الك�شف عن العالقات اللغوية والداللية بني الآيات وال�سور ،انطالقا
من الت�صور ال�سابق .ولنا �أن نت�صور – ونحن �إزاء ن�ص بهذا الطول  -ما ميكننا
تو�صل علماء
�أن نح�صل عليه من عالقات ت�ضم كافة م�ستويات الن�ص؛ فلقد َّ
القر�آن �إىل �أنواع متعددة للتعالق الن�صي؛ التي ترتبط بعامل الن�ص �آنا ،وب�سطحه
وبنيته اللغوية �آنا �آخر.
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ميكن القول� :إن «علم املنا�سبة» ُي َع ُّد نتيج ًة مبا�رشة لالعتقاد «بالتوقيف»
يف ترتيب الآيات وال�سور ،ومل يكن الأمر بالن�سبة للآيات محَ َ َّل جدل ،ولكنهم
وبع�ض املتقدمني – ُم�ؤَ َّي ِدين
وذهب ُج ُّل املت�أخرين
اختلفوا حول ترتيب ال�سور.
ُ
َ
يف ذلك ببع�ض الآثار� -إىل القول «بالتوقيف» مطلقا بني ال�سور والآيات .ومن
يجدوا ما و�سعهم
هنا �أخذ هذا املبحث �أهمية �رشعية وعلمية؛ لقد كان عليهم �أن ُّ
وال�س َو ِر الكرمية ،كما
اجلد يف البحث عن �أوجه التنا�سب املختلفة ،بني الآيات ُّ
انتهى �إليه ترتيبها القرائي املعروف.
وكان �رضوريا ،بناء على هذا الفهم� ،أن ي�ست�أثر هذا املبحث بالكثري
من جهد العلماء الباحثني يف الإعجاز؛ فالتنا�سب بني الآيات وال�سور ،هو يف
حدود �أكرب من اجلملة،
حقيقته بحث عن التتابع والتما�سك ،عن النظم ولكن يف
ٍ
ينطلق من وحدة الن�ص الكرمي� ،أو كليته ،ي�ؤمن �أنَّ َّ
كل �آية قد و�ضعت يف مكانها
الذي يقت�ضيه النظم ،وكل �سورة قد و�ضعت يف مكانها الذي يقت�ضيه �إعجاز
التن�سيق والرتتيب .وهكذا غدت نظرية النظم التي بلورها «عبد القاهر» نظرا
َّ
وتطبيقا(،)22
وجذ َرها «الزخم�رشي» و»الفخر الرازي» يف تف�سرييهما(،)23
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غدت هذه النظرية على �أيدي علماء القر�آن خا�صة ،ميدانا ُم َو َّ�سعا للدر�س
الن�صي مبعناه احلديث.
وقد منتد باالفرتا�ض امل�ؤ�س�س للتنا�سب �إىل مقوالت �أ�شعرية ،ر�أت
�أنَّ القر�آن كالم اهلل الأزيل القدمي املوجود يف اللوح املحفوظ ،والقر�آن الذي
نقر�أه حماكاة للكالم الأول( .)24وهذا يعني �أن للن�ص وجودا �أزليا �سابقا على
وجوده على الأر�ض ُم َن َّج ًما ،وما كان التنجيم نف�سه �إال �رضبا من تنا�سب الداللة
الكرمية مع الوقائع املختلفة لعلل ترتبط ب�أحوال املتلقني وقدرتهم على تقبل
الأوامر والنواهي .ومن ال�رضوري �أن يف�ضي هذا النظر �إىل القول بتما�سك الن�ص
وترابطه.

لقد اجتهد القدماء يف البحث عن العالقات التي حتقق التنا�سب،
�أو بالأحرى ت�ؤكده بني الآيات وال�سور ،وتو�صلوا �إىل �أنها يف جمملها ترجع
«�إىل معنى ما رابط بينهما عام �أو خا�ص ،عقلي �أو ح�سي �أو خيايل وغري ذلك
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وال ميكننا �أن نف�صل هذا املهاد عن ال�شعر ،املمثل الأكرب للثقافة العربية
ال�سابقة على الن�ص واملزامنة له؛ فالتنا�سب مب�ستوياته اللغوية املختلفة جوهر
�شعري را�سخ� ،صحيح �أن وحدة البيت قد حجزت النظر اجلمايل يف حدود
البيت املفرد� ،إال �أن ذلك ال ينفي حاجة الن�ص ال�شعري للتنا�سب ،ففي م�ستويات
معينة ،يبدو التنا�سب قانونا �صارما ولي�س جمرد احتياج ،كما يف وحدة الوزن
والقافية ،ناهيك عن التماثالت ال�صوتية والتوازيات الرتكيبية املتغرية .لقد كان
ولكن � َأثره
لهذا �أثره وقيمته لي�س فقط على م�ستوى النظر النقدي اخلال�ص،
َّ
ال ُي ْن َكر على التذوق اجلمايل ِلف َِّن القول ب�شكل عام؛ ونحن نرى هيمنة هذه
الر�ؤية على جممل اخلطابات املتداولة ،ك�سجع الكهان وخطب البلغاء .ومن هنا
كان التنا�سب حمورا مهما يف التبديات املختلفة للثقافة العربية ،وكان طبيعيا �أن
يلتفت �إليه علماء القر�آن ،الذين �أُت ِْر ُعوا بهذه الثقافة ،بو�صفه مقوما ن�صيا ذا �أثر
بالغ على املتلقي.
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من �أنواع العالقات� ،أو التالزم الذهني كال�سبب وامل�سبب ،والعلة واملعلول
والنظريين وال�ضدين ،ونحوه �أو التالزم اخلارجي كاملرتب على ترتيب الوجود

الواقع يف باب اخلرب»(.)25

فالعالقات بني الآيات وال�سور  -كما ي�شري ن�ص «الزرك�شي» ال�سابق -

تقت�رص على نوعني:

النوع الأول :عالقات داخلية ماثلة يف املنطوق ،وقد تكون مفهومة

م�ستنتجة كالعموم واخل�صو�ص ،واحل�سية واخليالية� ،أو مادية ملمو�سة كالعالقات
اللغوية والأ�سلوبية .وبهذا يتمكن املتلقي من �إدراك العالقة بني الآية احلالية وما

يليها� ،أو ي�سبقها ،كما ميكنه معرفة عالقة �أول ال�سورة ب�آخرها ،بناء على منهج
حمدد.
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النوع الثاين :عالقات خارجية ماثلة يف التالزم بني الن�ص اللغوي واملنا�سبة
التاريخية التي ت�شكل مرجع الن�ص ،ف� ُ
املنا�سبة يقت�ضي معرف َة ال�سياق
إدراك
ِ

اخلارجي ،وربط الآية /الآيات به.

وهذا يعني �أن على املتلقي �أن يقوم بحركة مزدوجة ،يتوازن فيها داخل

الن�ص وخارجه ،كي يتمكن من �إدراك املنا�سبة التي هي رهن بهذين النوعني

وبذلك ميكن �أن نقول� :إنَّ املنا�سب َة َ�س َب ُ
يل الن�ص �إىل االن�سجام ،بها ت َْ�س َتقيم
الر�سالة ،ويعلو �أ َث ُرها ويتكثف �إيحا�ؤها .ولذا جندها ت�ستحوذ على اهتمام
ِّ

مدار�س وع�صورا ،وينقل «ال�سيوطي» عن
املف�رسين على تنوعهم واختالفهم
َ

«الفخر الرازي» قوله� « :أكرث لطائف القر�آن مودعة يف الرتتيبات والروابط»()26

وينقل عنه �أي�ضا« ،ومن تفكر يف لطائف نظم هذه ال�سورة ويف بدائع ترتيبها علم

�أن القر�آن كما �أنه معجز بح�سب ف�صاحة �ألفاظه و�رشف معانيه فهو �أي�ضا ب�سبب

ترتيبه ونظم �آياته ،ولعل الذين قالوا �إنه معجز ب�سبب �أ�سلوبه �أرادوا ذلك»(.)27
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()5
ُّ
يحتل التنا�سب لدى علماء القر�آن ومف�رسيه مكانا متميزا ،ال يقف عند

حدود النظر اللغوي ،ولكنه يت�سع بات�ساع نظرتهم الفكرية واجلمالية ،ولذا
كانت معرفته �رشطا ملقاربته ،وميكننا يف �ضوء ما قدموه �أن نر�صد زاويتني

للتنا�سب الن�صي:

الأوىل :جزئية ال تتجاوز حدو َد الآية الواحدة ،بل �إنها تقت�رص على �إظهار

التنا�سب بني دال الفا�صلة والآية التي يقع فيها.

والأخرى :كلية تتجاوز الآية الواحدة �إىل غريها؛ فهي تبحث يف التنا�سب

بني جمموعة الآيات املتتابعة ،ويت�سع هذا النظر لي�شمل التنا�سب بني ال�سورة
والتي تليها.

وهاتان الزاويتان ت�شكالن مرتكز البحث الن�صي لدى علماء القر�آن،

الزاوية الأوىل :التنا�سب اجلزئي:
ُتق َِّدم هذه الزاوية م�ستويني للتنا�سب ،يتعلق الأول باجلانب ال�صوتي لدال

الفا�صلة القر�آنية و�رضورة تنا�سبه مع ما ي�سبقه وما يلحقه من فوا�صل .ويتعلق
الثاين بالدال نف�سه �أو بجملته ولكن من زاوية داللية تر�صد تنا�سبه َوتمَ َُّك ِنه داخل

الآية الوارد فيها.

فامل�ستوى الأول ذو طبيعة �صوتية مو�سيقية ،يقارب ظاهرة قر�آنية مهيمنة،

ا�ستحوذت على اهتمام الباحثني؛ فـ «الزرك�شي» يجعله النوع املعريف الثالث

الذي يجب �أن ُي ِل َّم به الباحث يف علوم القر�آن؛ لت�أثريه يف ن�سق البنية الرتكيبية

واعتدالها من ناحية ،وقدرته على ا�ستمالة املتلقي والت�أثري فيه من ناحية �أخرى.

فعنه يقول(« :)28واعلم �أن �إيقاع املنا�سبة يف مقاطع الفوا�صل حيث تطرد مت�أكد
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جدا ،وم�ؤَ ِّثر يف اعتدال ن ََ�س ِق الكالم وح�سن موقعه يف اليقني من النف�س ت�أثريا
عظيما».

فاحلديث عن الفا�صلة هناُ ،ي َ�ض ِارع احلديث عن ال�سجع يف النرث

والقافية يف ال�شعر .والرغبة يف تنزيه الن�ص الكرمي عن ال�شعر والنرث وراء
اختالف امل�صطلح؛ فالفا�صلة ت َُذ ِّكر ال حمالة بالقافية ،وحديث العرو�ضيني عن

قواعدها و�رضائرها يذكرنا به قول «ال�سيوطي» نقال عن ال�شيخ «�شم�س الدين

أمر مطلوب يف اللغة العربية يرتكب بها
بن ال�صائغ» ،الذي ُيق َِّرر «�أنَّ املنا�سب َة � ٌ

�أمور من خمالفة الأ�صول»(� .)29أي �أ�صول التقعيد املعياري ،وينقل «ال�سيوطي»

عنه نيفا و�أربعني حكما ،كتقدمي املعمول على العامل نحو } :ويو َم يَ ْح�رشُ ُه ْم
اكم كانوا يعبدونَ { [�سب�أ ]40 :ومنه� } :إيَّ َ
جمي ًعا َّثم ُ
اك
يقول للمالئك ِة �أه�ؤال ِء �إيَّ ْ
نعب ُد و�إيَّ َ
ني { [الفاحتة � .]5أو تقدمي املفعول على الفاعل } :ولَق َْد جاء � َآل
اك ن�ستع ُ
فرعونَ النُّ ُذ ُر { [القمر.]41 :
ْ
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ويظل يقدم النماذج التي تُهيمن فيها البنية املو�سيقية املمثلة يف رءو�س

الآيات علـى البنية الرتكيبية كما ت�صورها النحاة .من الوا�ضح �أن الهدف من

املنا�سبة هنـا �إظهار قوة ال�سبك اللفظية ،التي تلتقي بها الآيـات عبـر مقاطـع
�ص بني ًة
�صوتية ال جتد �صداها عند املتلقي فح�سب ،ولكنها �أي�ضا ت ُْك ِ�س ُب ال َّن َّ
مو�سيقي ًة حمددة ،قد تغدو يف بع�ض الأحيان �أو�ضح ما ُّ
يدل عليه.

ال يقف امل�ستوى الثاين عند احلدود ال�صوتية لدال الفا�صلة ،ولكنه

يتجاوزها �إىل بحث عالقة جملة الفا�صلة بالآية التي حتتويها� .أو ما يطلق عليه

الإمام الزرك�شي «ائتالف الفوا�صل مع ما يدل عليه الكالم» .ففي هذا امل�ستوى
يركز علماء القر�آن على �أربعة �أ�شكال بالغية  -و�إن كنا نرى �أن هناك �أ�شكاال

بالغية �أخرى ميكنها �أن تقوم بالدور نف�سه  -يلتقي فيها املو�سيقي بالداليل
وال�سبك باحلبك ،هي:
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ال�شكل الأول :التَّ ْ�ص ِدير:

وفيه يتقدم ُ
دال الفا�صلة بعينه يف �أول الآية ،ويطلق عليه �أي�ضا «رد العجز
على ال�صدر» .وي�ضم هذا ال�شكل البالغي ثالثة �أق�سام:
الأول :ما يوافق �آخر الفا�صلة �آخر كلمة يف ال�صدر ،وميثله هذا ال�شكل:
«.») () (.............................

ومنه قوله تعاىل� } :أنزلَ ُه بِعلم ِه وامل َ َ
الئك ُة ي�شْ َهدونَ و َكفَى باهلل �شَ ِهي ًدا {
[الن�ساء.]166 :
الثاين� :أن توافق الفا�صلة �أول كلمة يف ال�صدر ،وميثله هذا ال�شكل:
«( ).») (....................................

ومنه قوله تعاىلَ } :و َه ْب لنا من ل ُد َ
اب {
نك رحم ًة �إنَّ َك � َ
أنت الو َّه ُ
عمران.]8 :

[�آل

«.») (.......................) (............

ا�ستُ ْه ِز َئ ُبر ُ�س ٍل من َق ْب ِل َك َف َ
ذين َ�سخروا
ومنه قوله تعاىلَ } :ولَق َِد ْ
حاق بالَّ َ
منهم ما كانوا ب ِه يَ ْ�ستَ ْه ِزئُونَ { [الأنعام.]10 :
ف ََر ُّد عجز الكالم على �صدره منط تكراري ،وكل تكرار يف�ضي �رضورة
�إىل �سبك الكالم  ،و�ضم �أجزائه بع�ضها �إىل بع�ض ،وحني يقوم ال�سبك على
ت�شكيل من�ضبط ،ف�إنه ينطوي حتما على بعد مو�سيقي يتجاوز الطاقة الداللية
املحدودة للكالم �إىل طاقاته الإيحائية املتجددة.
�ضـر ٍب من التح�سـني ،به تتبدى الداللـة طبقـات
وهذا يجعلنـا �إزا َء ْ
بع�ضـها فوق بع�ض ،الأمر الذي يفتـح الن�ص على �آفـاق ت�أويلـية ُم َو َّ�سـ َعة،
وهـذا – قطعا  -بخالف ما ذهب �إليه نقاد ال�شعر املحدثني ،الذين َح َملوا
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فكرة التح�سني على غري ما و�ضعت له ،فكان التح�سني عندهم ف�ضلة ،والف�ضلة

ح�شو ،واحل�شو ِعب ٌء يجب التخل�ص منه ،قد نتفق مع املحدثني يف بع�ض ما
ذهبوا �إليه من ذ ِّم الت�صنع املُ ْف َت َعل الذي ي�ستحيل به الن�ص َل ِع ًبا غري مفهوم� .أ َّما

ال�صنعة الفنية فهي قوام كل �شعر ،بل هي قوام كل فن .ويف ر ِّد �أعجاز الكالم
على �صدوره تبدو الآية الكرمية كما يبدو البيت ال�شعري كالوحدة املنغلقة
املكتملة داللة و�أثرا ،يلتقي طرفاها التقاء حمكما ،وهذا يعني �أن الآية �أو البيت
«�سي�صبح حلقة مغلقة على ذاتها ،وتكون الق�صيدة ك�أنها جمموعة من احللقات

املنف�صلة املتجاورة يف خيط واحد هو القافية»(.)30

وانغالق الدائرة هذا �رضب من التمكني اللفظي الذي ينعك�س �رضورة

على عامل الن�ص؛ فالت�صدير  -كما ت�شري النماذج ال�سابقة  -عالقة لفظية تخ�ص
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�سطح الن�ص  Surface textولها �أي�ضا مردودها على عامله ،textual world
فالداللة يلتقي طرفاها التقا ًء محُ ْ َك ًما ،ي�شده ال َّت ْك َر ُار اللفظي ب�أمرا�س من الرتابطات
آخر الآية ب�أولها ،مبا َمي ِّك ُنه من َ
أذن والعقل معا.
خماط َب ِة ال ِ
التي ُي َذ ِّكر فيها � ُ

ال�شكل الثاين :التو�شيـــح:

وهو �أن يكون يف � ِّ
أول الكالم ما ي�ستلزم �آخره /الفا�صلة (القر�آن)/

القافية(ال�شعر) ،والفرق بينه وبني الت�صدير – كما يذكر البالغيون � -أنَّ هذا

داللته معنوية ،والت�صدير داللته لفظية .وهذا يعني �أن احلبك فيه مقدم على
ال�سبك ،ويعني �أي�ضا تخففه من �رشط البنية ال�شكلية التي ا�شرتطت ل�سابقه� ،أي

�أنه يتمتع مبرونة يف املوقع.

ونوحا و� َآل �
إبراهيم و� َآل عمرانَ
ومنه قوله تعاىل� } :إ ِّن اهللَ ْ
ا�ص َطفَى �آد َم ً
َ
ني { [�آل عمران .]33
على العامل َ
فاختيار الدال «ا�صطفى» ُي َر ِّ�شح َد َّ
ال الفا�صلة «العاملني» ،لي�س باللفظ؛
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فهذا غري ذاك ،ولكن باملعنى؛ فمن لوازم ا�صطفاء �شيء �أن يكون خمتارا على

جن�سه ،وجن�س ه�ؤالء امل�صطفني «العاملني»(.)31

وينق�سم التو�شيح من حيث اختالف داليه يف الوزن والتقفية �أو اتفاقهما،
�إىل «املُ َط َّرف» و«املتوازي» و «املتوازن» و«املُ َر َّ�صع» .ف�إن اختلفا وزنا واتفقا
�سجعا كان «املطرف» .و�إن اتفقا وزنا وتقفية كان «املتوازي».
فالتو�شيح له داللة ان�سجامية ،به يخرج الكالم متمك ًنا ،نظرا للتنا�سب
ال�صوتي والداليل بني بدايته ونهايته.

ال�شكل الثالث :الإيغـــال:

وفيه يتجاوز املتكلم املعنى الذي هو �آخذ فيه ،حتى يزيد عن ا َ
حل ِّد ،ومن
ذلك قولهم� :أَ ْو َغ َل يف الأر�ض الفالنية �إذا بلغ منتهاها ،فهكذا املتكلم �إذا مَ َّت
معناه ثم تعداه بزيادة فيه فقد �أوغل.

[ ){ ]53فلما �أتى بها �أفاد معنى زائدا(.)32

ما يهم يف كالم «الزرك�شي» هو تركيزه على البعد املو�سيقي الذي متنحه
الفا�صلة للن�ص ،وال ينبغي �أن نفهم من «الزيادة» �أنه قد ُيق َْبل يف ن�ص ما – ف�ضال
عن �أن يكون معجزا � -أن ت�ضم بنيته �شيئا زائدا ال قيمة له� ،أو �أنها ت�ضم ما يجوز
اال�ستغناء عنه ،فـ «الزيادة» املق�صودة ال تنف�صل عن فكرة ت�أكيد املعنى وتر�سيخه
يف �أذهان املخاطبني .وهذا ما ي�ؤكده حتليل «الزرك�شي» للنموذج التايل:
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ومن � ْأح َ�س ُن من ا ِهلل
كم ِ
اجلاهـ ِليَّ ِة يبغونَ ْ
ومن ذلك قولـه تعاىل� } :أَ َف ُح َ
ُح ْك ًما ِل َق ْو ٍم يُوقِنونَ { [املائدة  .]50فالكـالم – فيما يقول الزركـ�شي – قد مت
هلل ُح ْك ًماَ { ثم احتاج الكالم �إىل فا�صلة تنا�سب
بقـوله تعاىلَ } :و َم ْن �أَ ْح َ�س ُن ِمن ا ِ
القرينة الأوىل (يق�صد الآيات ال�سابقة والالحقة وفيها } لفا�سقون[ ]49تختلفون
[ ]48الفا�سقون [ { ...... ]47والالحقة } الظاملني[ ]51نادمني [ ]52خا�رسين

ال�ص َّم ال ُّدعا َء �إذا ولَّ ْوا ج ـ ــذور
يقول تعاىل� } :إنَّ َك ال تُ ْ�سمِ ُع امل َ ْوتَى وال تُ ْ�سمِ ُع ُّ
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ال�ص َّم
ِرين{ [النمل .]80 :فاملعنى قد اكتمل عند قوله تعاىل } :وال تُ ْ�سمِ ُع ُّ
ُم ْدب َ
ِرين {،
ال ُّدعا َء { ثم �أراد �أن ُي ْع َلم متام الكالم بالفا�صلة ،فقال� } :إذا ولَّ ْوا ُم ْدب َ
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ولكن الفا�صلة ال متثل غري �أحد مظاهر التنا�سب التي يحققها الإيغال كما يحققها
َّ
غريه من الأ�شكال البالغية ،وتبقى للإيغال داللته املعنوية خال�صة بعد ذلك،
حيث يتابع الزرك�شي بعد ذلك قائال« :ف�إن َ
ِرين { وقد �أغنى
قيل ما معنى } ُم ْدب َ
قلت :ال يغني عنها } ولَّ ْوا { ف�إن التوليِّ قد يكون بجانب
عنها } ولَّ ْوا { ُ
�ض َونَ�أَى ب َِجا ِنبِه {
أعر َ
دون جانب بدليل قوله تعاىلَ } :و�إِذَا �أنعمنَا على الإن�سانِ � َ
[الإ�رساء .]83 :وال �شك �أنه �سبحانه  -ملا �أخرب عنهم �أنهم ُ�ص ٌّم ال ي�سمعون � -أراد
تتميم املعنى بذكر توليهم يف حال اخلطاب لينفي عنهم الفهم الذي يح�صل من
الإ�شارة ،ف�إن الأ�صم يفهم من الإ�شارة ما يفهم ال�سميع بالعبارة ،ثم �إن التويل قد
يكون بجانب مع حلاظه باجلانب الآخر فيح�صل له �إدراك بع�ض الإ�شارة فجعل
ِرين { ليعلم �أنَّ التويل كان بجميع اجلوانب ،بحيث �صار ما
الفا�صلةُ } :م ْدب َ
َ
املخاطب �أو �صار من ورائه،
املخاطب عن
كان م�ستقبال م�ستدبرا ،فاحتجب
ِ
فخفيت عن عينه الإ�شارة ،كما َ�ص َّم �أذناه [هكذا] عن العبارة فح�صلت املبالغة
من عدم الإ�سماع بالكلية»(.)33

�آثرنا نقل هذا الن�ص على طوله لداللته على �أن الزيادة يف «الإيغال» جتاوز
ما ميكن اال�ستغناء عنه� ،أو يف التزيني والتح�سني ،فالزيادة هنا معنى جديد ي�ضع
املعنى قبل الإيغال يف �أفق �أو�سع ،فك�أنَّ حركة املعنى التي �أوجدها «الإيغال»
ترتد مرة �أخرى على ما قبلها فت�ضيف �إليه ما يجاوز الإخبار �إىل الإيحاء امل�ؤثر،
ُّ
وك�أننا مع الإيغال ال نتقدم �إىل الأمام بل نعمق املعنى املطروح .فكل ٌّ
دال قر�آين
له قيمة ،له ما ي�ضيفه وي�ؤثر به ،وهكذا ُي ْحمل الإيغال والقول بالزيادة فيه على
مو ِق ُع الدال يف �سياقه َت�أَ ُك ًدا يظهر �إعجاز الن�ص.
التنا�سب الذي يت�أكد به ْ

ال�شكل الرابع :التمكني:

يعرفه البالغيون ب�أنه ائتالف القافية مع ما ي�سبقها ،حيث ميهد ال�شاعر
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للقافية متهيدا ت�أتي به متمكنة ،غري نافرة وال قلقة ،ومتعلقا معناها مبعنى الكالم
َّ
الختل املعنى وا�ضطرب الفهم ،ولو ُ�س ِك َت
رحت
كله تعلقا تاما ،بحيث لو ُط َ
عنها ال�ستكملها ال�سامع� .أي �أننا �إزاء �رضب من االن�سجام يو�شك � -إذا حتقق
�رشطه� -أن يجعل الكالم حلقة واحدة ،يف�ضي فيها ال�سابق �إىل الالحق يف «مائية
و�سال�سة» كما يقول اجلاحظ ،وهذا الفهم عينه هو ما جنده لدى علماء القر�آن،
الذين �آثروا ا�صطالح الفا�صلة على القافية.

يعلق «ال�سيوطي» على «متكني» النهاية مع البداية قائال(�« :)34إن اللطيف
ينا�سب ما ال يدرك بالب�رص ،واخلبري ينا�سب ما يدركه» .بل �إن «التمكني»  -يف
هذا النظر – ُي َع ُّد �إجراء فاعال يف التف�سري والت�أويل ،به يتبدى ان�سجام الن�ص،
ويتحقق متا�سكه ،و ُيبرَ ْ هن على �إعجازه؛ فقد ُو ِّجه «التمكني» يف قوله تعاىل يف
كم َع َل ْي ُك ْم { [ ]153-151على النحو
�سورة الأنعامُ } :قل تعال ْوا �أَتْ ُل ما َح َّرم ربُّ ْ
التايل:
لقـد ختمـت الآيـة الأوىل بقـوله تعـاىل } :لعلـكم تعقلـون { والثانيـة
بـ }لعلكم تذكرون { والثالثة بـ } لعلكم تتقون {؛ لأن الو�صايا التي يف الآية
الأوىل يحمل على تركها عدم العقل الغالب على الهوى؛ فال�رشك باهلل ٌّ
دال
على عجز يف قدرة العقل على �إدراك احلقائق ،ومن ثم توحيد اهلل وتعظيمه،

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

لكن النماذج التطبيقية التي قدمها الباحثون لـ (التمكني) ،والتي �سن�شري
�إىل بع�ضها الحقا ت�ؤكد �أن هذا امل�صطلح ينطوي – لغة وا�صطالحا  -على
حمولة داللية تك�شف عناية النظر الن�صي ب�رضورة ان�سجام اخلطاب يف كليته،
فهم و�إن كانوا ينطلقون من القافية �أو الفا�صلة ف�إن حتليالتهم ال تقت�رص على هذه
هي؛ فالقافية ال ميكن �أن تكون من�سجمة مع ما
�أو تلك وحدها ،وهذا � ٌ
أمر َب َد ٌّ
ي�سبقها �إذا كان هذا ال�سابق قلقا م�ضطربا .والنماذج التي قدمها علماء القر�آن
أب�صا َر
للفا�صلة ت�ؤكد ذلك؛ ففي قوله تعاىل } :ال تُ ْد ِر ُك ُه الأبْ َ�صا ُر َو ُه َو يُ ْد ِر ُك ال َ
َو ُه َو ال َّل ِط ُ
ري { [الأنعام.]103 :
يف اخلب ُ
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الو َلد بكل
وكذلك عقوق الوالدين ال يقت�ضيه عقل ،ل�سابق �إح�سانهما �إىل َ
طريق .والأمر نف�سه يقال عن قتل الأوالد من الإمـالق مع وجـود الرازق احلي
الكرمي ،ومقاربة الفواح�ش ،كل هذا ال يقت�ضيه عقل ....،فح�سن بعد ذلك �أن
تنتهي الآية بـ }تعقلون {.
و�أما الآية الثانية ف�إنها تتعلق باحلقوق املالية والقولية ،ومن علم �أن له
�أيتاما يرتكهم من بعده ال يليق به �أن يعامل �أيتام غريه �إال مبا يحب �أن يعا َمل
به �أيتامه ،ومن يكيل �أو يزن �أو ي�شهد لغريه عليه �أن يتذكر �أنه يجب عليه ترك
اخليانة �أو البخ�س ،لأن هذا ما يحبه لو كان ذلك الأمر له ،فرتك ذلك �إمنا يكون
لغفلة عن تدبره وت�أمله ،فلذلك نا�سب اخلتم بـ بـ } لعلكم تذكرون {.
و�أما الثالثة فلأن ترك اتباع �رشائع اهلل الدينية م� ٍؤد �إىل غ�ضبه وعقابه
فح�سن } لعلكم تتقون {؛ �أي عقاب اهلل ب�سببه(.)35
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لقد اقت�ضى االن�سجام الداليل بني الفا�صلة وما ي�سبقها هذا التنويع ،الذي
به تنغلق النهاية على البداية والبداية على النهاية ،وبذلك تغدو اخلامتة من كمال
املقدمة ولي�ست عبئا عليها ،و�إىل هذا املعنى ترجع روعة م�صطلح «التمكني»
ودقته ،حتى ميكننا عده � -ش�أن كثري من م�صطلحات البالغة – مركزا لدائرة
تتالقى فيه �أو حوله املفاهيم وتتداخل التداخل الذي يقت�ضيه التكامل والتعاون
ولي�س التدابر والتنافر؛ فـ «التمكني» برتكيزه على البعد الداليل لدال الفا�صلة
ُم َك ِّم ٌل لل�شكل الأول «الت�صدير» بحديثه عن البعد ال�صوتي للدال نف�سه ،وهذا
يقربه  -دالليا  -من «التو�شيح» دون �أن يلتب�س به؛ فالتمكني يلحق َّ
كل دال
من دوال الآية /الن�ص ،فال يتوقف عند حدود العالقة بني البداية والنهاية� ،سواء
�أكان ذلك على م�ستوى اللفظ �أم املعنى.
فالتمكني �إذن �أكرب من �أن نعده م�صطلحا بالغيا حمدود الأثر ،وكيف
ذلك ونحن ن�شهد امتداده التف�سريي والت�أويلي المْ َ ْع ِن َّي بتمكني الن�ص على كافة
امل�ستويات اللغوية والداللية ،كما ت�ؤكد الدرا�سات املقدمة للن�ص الكرمي ،ومن
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ذلك ،حديثهم عن اختالف الفا�صلتني يف مو�ضعني واملُ َح َّدث عنه واحد،
وكون ذلك يف مو�ضعني يقت�ضي جتاوز الآية الواحدة �إىل ما يليها� ،أو �إىل الآية
وما ي�شبهها ،وهذا يعني �أن النظر الن�صي �سيمتد لي�ضم �آيات من �سور خمتلفة تتفق
آتاكم من ُك ِّل ما �س�ألتمو ُه و�إنْ تَ ُع ُّدوا
بدايتها وتختلف نهايتها .يقول تعاىل } :و� ْ
ِن ْع َم َة ا ِهلل ال حُ ْت ُ�صوها �إ َّن الإن�سانَ لَ َظلو ٌم َكفَّا ٌر { [�إبراهيم ]34 :وقوله تعاىل } :و�إنْ
حيم { [النحل.]18 :
تَ ُع ُّدوا ِن ْع َم َة ا ِهلل ال حُ ْت ُ�صوها �إ َّن اهللَ ل َغفُو ٌر َر ٌ

يعلق «ال�سيوطي» على هاتني الآيتني مبا ينقله عن «ابن املنيرَّ »()36متحدثا
عن ان�سجامهما وتنا�سبهما مع ما ي�سبقهما قائال(« :)37ك�أنه يقول� :إذا ح�صلت
النعم الكثرية ف�أنت �آخذها و�أنا معطيها؛ فح�صل لك عند �أخذها و�صفان:
كونك ظلوما وكونك كفارا ،يعني لعدم وفائك ب�شكرها .ويل عند �إعطائها
و�صفان ،وهما �أين غفور رحيم �أقابل ظلمك بغفراين وكفرك برحمتي ،فال
�أقابل تق�صريك �إال بالتوقري ،وال �أجازي جفاك �إال بالوفاء».

وهذا الذي قدمه «ال�سيوطي» جنده لدى «الكرماين ت  »505يف كتابه
املهم « �أ�رسار التكرار يف القر�آن» ،وهي الدرا�سة التي يبدو �أن «ال�سيوطي» –
وقد تكررت �إ�شاراته �إليها �أكرث من مرة يف «الإتقان» خا�صة – قد ا�ستوعبها،
وحاول �أن يتجاوزها ،ولكن ما مييز حماولة «الكرماين» توقفها �إزاء اجلزئيات
اللغوية التي بها يتحقق التنا�سب عرب متكن كل وحدة يف مو�ضعها:

ومن � ْأظ َل ُم مِم َِّن
يقول «الكرماين» معلقا على قوله تعاىل يف الأنعامْ } :
هلل َك ِذبًا �أ ْو َك َّذ َب ب�آيا ِت ِه �إنَّه ال يُ ْف ِل ُح ال َّظاملونَ { [الأنعام  .]21ويف قوله
ا ْف رَ َتى على ا ِ
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وينقل عن غريه ما ُّ
يدل على وعيه ب�رضورة تنا�سب الآية مع البنية
الكلية لل�سورة التي وردت فيها ،وهذا هو بال�ضبط ما ي�صفه علم الن�ص بالبنية
الكلية( ،)38يقول ال�سيوطي(�« :)39إمنا خ�ص �سورة �إبراهيم بو�صف املُ ْن َعم عليه،
و�سورة النحل بو�صف املُ ْن ِعم؛ لأنه يف �سورة �إبراهيم يف م�ساق و�صف الإن�سان،
ويف �سورة النحل يف م�ساق �صفات اهلل و�إثبات �ألوهيته».
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من � ْأظ َل ُم { وختم الآية بقوله� } :إنَّه ال يُ ْف ِل ُح امل ُ ْجر ُمونَ {
تعاىل يف يون�سَ } :ف ْ
[يون�س.]17 :
يف�رس «الكرماين» ت�صدر الآية الأوىل بحرف العطف (الواو) بقوله:
«لأن الآيات التي تقدمت يف هذه ال�سورة عطف بع�ضها على بع�ض بالواو،
وهو قوله } :و�أُ ِح َى �إ َّيل هذا القر�آنَ ل ِأنذ َر ُك ْم ب ِه ومن بَ َل َغ � ُ
أئنك ْم لتَ�شْ َهدونَ �أ َّن م َع
برئ مما تُ�رشكونَ { [الأنعام:
ا ِهلل �آ ِل َه ًة �أُ ْخرى ُق ْل ال �أ�شْ َه ُد ُق ْل � مَّإنا ُه َو �إل ٌه ِ
واح ٌد و�إنَّ ِني ٌ
من � ْأظ َل ُم { وهذا ينا�سب �أي�ضا ما ختمت به الآية بقوله:
 .]19ثم قال تعاىلَ } :و ْ
} ال َّظاملونَ { ليكون �آخرها «لفقا لأول الأوىل».
من الوا�ضح �أن احلديث قد ان�صب على تنا�سب الوحدتني املختلفتني يف
�صدر الآيتني ويف عجزيهما ،وقد متكن «الكرماين» من �إظهار ان�سجامهما عرب
ربطه الآيات املذكورة مبا ي�سبقها.
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و�أما �سورة يون�س فالآيات التي تقدمت على الآية حمل البحث عطف
فيكم ُع ُم ًرا ِم ْن َق ْب ِل ِه
بع�ضها على بع�ض بـ «الفاء» ،وهو قوله تعاىل } :فق َْد لَ ِب ْث ُت ْ
من � ْأظ َل ُم { بالفاء .وختم الآية هنا
�أَ َفال ت ْع ِق ُلونَ { [  ]16ثم قال عقب هذا } َف ْ
ني {
بقوله } :امل ُ ْجر ُمونَ { موافقة ملا قبلها ،وهو } : :كذلك جَنزي القو َم املُجرم َ
َ
أر�ض
جعلناكم
[ .]13فو�صفهم ب�أنهم جمرمون .وقال بعدهَّ } :ثم
خالئف يف ال ِ
ْ
بعدهم { [ .]14ولذا كان ختم الآية هنا بـ } امل ُ ْجر ُمونَ { متمكنا �أ�شد
من
ْ
ْ
التمكن ،فهو نهاية منطقية ،يكاد املتلقي �أن يدركها قبل �أن تتلى عليه .وذلك
كله ُلي ْع َلم – كما يقول الكرماين� -أن �سبيل ه�ؤالء �سبيل من تقدمهم(.)40
لقد ا�ستدعت الواو لفقها ،كما ا�ستدعت الفاء لفقها ،وا�ستدعى �صدر
الآيتني عجزه ،فجاء العجز متمكنا يف مو�ضعه ،داال على تنا�سبه .وعلى هذا
ميكننا القول� :إن التمكني  -كما تدل التحليالت املقدمة  -عالقة ان�سجامية،
ت�شري �إىل ترابط الفا�صلة بالبنية الداللية العامة للآية التي وردت فيها ،و�رضورة
�أن تكون نهاية الكالم من�سجمة مع البنية احلالة فيها .و�إذا كان «التمكني» مع
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موطن �إعجاز نظرا لدقته وخفائه ،ف�إنه ب�شكل عام �رضورة يقت�ضيها
الن�ص الكرمي
َ

ان�سجام اخلطاب� ،أي خطاب ،وحظ اخلطاب من الإبداع يتوقف على حظه
من متكن كل اختيار لغوي يف موقعه .وبذلك يغدو «التمكني» قانونا �إن�شائيا

عاما ،من�سجما  -مفهوما و�إجراء  -مع املنا�سبة التي ينطوي حتتها ،وهو ذو
داللة قاطعة على �رضورة متيز الن�ص وارتفاعه عن العفوية �إىل الق�صدية التي يغدو
فيها كل �شيء مُبرَ َّ ًرا مق�صودا .وهذا كله قد جعل «التمكني» م�صطلحا حموريا

ميكننا من جماوزة حمدودية امل�صطلح البالغي واالنطالق �إىل �آفاق �أرحب تنظر
الن�ص يف جملته.

الزاوية الثانية :التنا�سب الكلي:
مل يتوقف البحث يف التنا�سب عند حدود الآية الواحدة �أو الآيات
املتتابعة ،ولكنه جتاوز ذلك �إىل البحث يف العالقات بني ال�سور ،التي انتهى ُج ُّل
املت�أخرين �إىل �أن ترتيبها توقيفي ،ولقد �أ�ضفى هذا على البحث طابعا �رشعيا،

الكرمي .ويعد ال�شيخ «�أبو بكر الني�سابوري» �أول من �سبق �إىل هذا العلم – كما
يقول «ال�سيوطي»؛ فقد كان يقول �إذا قرئت عليه الآية« :مل جعلت هذه الآية �إىل

جنب هذه ؟ وما احلكمة يف جعل هذه ال�سورة �إىل جنب هذه ال�سورة ؟»(.)41
فاملنا�سبة – كما ي�ؤكد ت�سا�ؤل الني�سابوري  -ال تخل�ص جلانب ال�سبك

دون احلبك ،فهي كما تنه�ض على ُب ْع ٍد لغوي ظاهر ،تنه�ض �أي�ضا على ُب ْع ٍد
معنوي باطن .والوجهان معا ي�ضمنان للن�ص ترابط �سطحه وان�سجام عامله.

ولقد تنوعت  -بطبيعة احلال  -جهو ُد العلماء يف هذا ال�صدد ،ولكن حماولة
«ال�سيوطي» يف كتابه الرائع «�أ�رسار ترتيب القر�آن» تبدو الفتة؛ فقد ا�ستوعب

در�سا ن�صيا تطبيقيا رائدا ،منطلقا  -كما �أ�رشنا  -من
اجلهود ال�سابقة عليهَّ ،
وقدم ً

الإميان بـ «توقيف» الآيات وال�سور ،الأمر الذي انتهى به �إىل القول ب�أن الن�ص
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الكرمي كل واحد ،تف�ضي فيه كل �آية وكل �سورة �إىل ما يليها ،هكذا من �أول
الن�ص �إىل �آخره.
وميكننا �أن نر�صد م�ستويني للتنا�سب الكلي:
امل�ستوى الأول :التنا�سب بني الآيات ،وينق�سم من حيث و�ضوح الرتابط
وخفائه ق�سمني:
الق�سم الأول :ظاهر الرتابط لتعلق الكالم بع�ضه ببع�ض ،وعدم متام الآية
الأوىل دون الثانية ،والثانية دون الثالثة ...ك�أن تكون الثانية �أو الثالثة على
جهة الت�أكيد �أو التف�سري والتو�ضيح� ،أو االعرتا�ض .وهذا الق�سم وا�ضح الرتابط
لو�ضوح العالئق بني الآيات و�شدة تالحمها ،وعلى هذا فال �إ�شكال فيه.
الق�سم الثاين :وفيه ت�ستقل الآية عن التي تليهاَ ،و َي ْ�ش ُك ُل ت ََبينُّ ُ ال َعالقة
بينهما ،وهو نوعان:
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النوع الأول :وفيه تكون الثانية معطوف ًة على الأوىل ب�أحد �أحرف
العطف.
النوع الثاين :وفيه يفتقد حرف العطف الذي يحدد اجلهة املانعة ،ومن
هنا ت�أتي �رضورة البحث عن العالقات املعنوية التي جتعل الكالم مو�صوال ،يمُ ْ ِك ُن
�إدراكه(.)42
ظاهر الن�ص اللغوي وباطنه الداليل،
فالق�سمان ال�سابقان ي�شمالن
َ
وبذلك يغدو البحث يف املنا�سبة �سبيال لي�س لفهم الداللة وتف�سريها فقط ،ولكنه
الفهم َم ْرهونٌ باللغة منوط
�أي�ضا �سبيل الب�رص ب�آليات �إنتاجها َوت ََك ُّونها� ،أي �أنَّ
َ
بها ،وهذا يعني �أن املنهج الناظر منبثق من املو�ضوع املنظور ،ولعل هذا �أكرب
�ضامن منهجي مينع الذات القارئة من ا�ستالب املو�ضوع املقروء.
ويجب �أال ي�شي هذا التالحم بني املو�ضوع واملنهج من قريب �أو بعيد
بوحدة النتائج �أو جمودها� ،أو حتى توقفها عند حد معني ال تتجاوزه ،فهذا
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ما ال �سبيل �إليه ،وهذا ما ال يهدف �إليه ،وال يرجى حتققه « ،فالتما�سك الن�صي
لي�س جمرد خا�صية جتريدية للأقوال ،ينبغي �أن نعاجلها يف علم الداللة �أو يف نظرية

اخلطاب �أو يف نحو الن�ص ،ولكنه ظاهرة ت�أويلية ديناميكية من الفهم املعريف

تتدخل فيها �أنواع عديدة من املعارف الذاتية»(.)43

ولكن املق�صود من هذا التداخل بني املنهج واملو�ضوع هو �أنَّ امل�سافة

التي ت�سمح بتداخل الذات ب�أغرا�ضها و�أهوائها تقل ،وعلى هذا تغدو النتائج

�أكرث ان�ضباطا و�أكرث ا�ستجابة للقيا�س الذي يحدد موقع املنهج والن�ص وحظ
املنهج من العلمية ،في�ستكمل نق�صه ،ويقوم عوجه ،وهذا يعني �أن ال َعالقات

التي يفرزها هذا التداخل -والتي نحن ب�سبيل مقاربتها الآن -هي عالقات

متغرية احتمالية ،وهذا �أي�ضا يجعلها متجددة وعلى �أ�سا�س �إدراكها تت�شكل البنى
اجلزئية ،التي ت َُ�ش ِّكل البنى الكلية.
ال�رضوري �أن ي�ست�أثر باجتهاد الباحثني ،وهذا ما جنده يف العالقات الآتية:

اال�س ِتــ ْهالل:
(�أ) بَ َـرا َعــ ُة ْ

و ُيق َْ�صد بها �أن ي�شتمل � َّأو ُل الكالم على ما ينا�سب حال املتكلم فيه،
وي�شري �إىل ما �سيق الكالم لأجله .ولذا كان �رضوريا �أن يت�أنق � َّأو ُل الكالم؛ لأنه –
كما ُي َع ِّل ُل البالغيون َّ � -أو ُل ما يقرع ال�سمع ،ف�إن كان حمررا من ِق َبل ال�سامع َقب َِل
الكالم ووعاه ،و�إال �أعر�ض عنه ،و�إن كان يف نهاية احل�سن(.)44

من الوا�ضح �أن «براعة اال�ستهالل» عالقة عامة ،ال تتعلق ب�آية بعينها �أو

بن�ص حمدد ،ولكنها ت�شري  -وهذا مهم � -إىل �رضورة ان�سجام العالقة بني �صدر

الن�ص �أو ا�ستهالله وباقي �أجزائه ،كما �أنها ت�شري – وهذا مهم �أي�ضا � -إىل �رضورة
ان�سجام العالقة بني الن�ص ومتلقيه ،فال ُي ْك َتفَى باخلرب يف ذاته ،ولكن بالكيفية
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التي ُي�ساق بها ،والتي ميكنها جذب املتلقي �إىل عامل الن�ص �أو �إىل ف�ضائه .وعلى
ِّ
م�ستهل الن�ص «ب�أعذب اللفظ و�أرقه ،و�أجزله و�أ�سل�سه،
هذا يجب �أن ي�ؤتى يف

و�أح�سنه نظما و�سبكا ،و�أ�صحه معنى و�أو�ضحه ،و�أخاله من التعقيد والتقدمي

والت�أخري امللب�س� ،أو الذي ال ينا�سب .وقد �أتت فواحت جميع ال�سور علـى �أح�سـن
الوجوه و�أكملها؛ كالتحميدات ،وحروف النداء ،والهجاء وغري ذلك»(.)45

وملا كانت الفاحتة � َّ
أول القر�آن ،و�أ َّم ما فيه ،فقد كان �رضوريا �أن ت�ستحوذ

على عناية الباحثني ،و�أن حتظى باهتمامهم؛ لأنها « مطلع القر�آن ،م�شتملة على

جميع مقا�صده وهذه هي الغاية يف براعة اال�ستهالل ،مع ما ا�شتملت عليه من
الألفاظ احل�سنة ،واملقاطع امل�ستح�سنة و�أنواع البالغة»(.)46

وال يقت�رص الأمر على الفاحتة وحدها ،بل ي�شمل كل الآيات التي ت�صدرت

ال�سور الكرمية وهي ع�رشة �أنواع من الكالم ال يخرج �شيء من ال�سور عنها:

اال�ستفتاح بالثناء ،اال�ستفتاح بحروف التهجي ،اال�ستفتاح بالنداء ،اال�ستفتاح
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باجلمل اخلربية ،بالق�سم ،بال�رشط ،بالأمر ،باال�ستفهام ،بالدعاء ،بالتعليل(.)47

اال�ستهالل ُم َ�ؤ َّ�س َ�س ًة على فكرة ا�ستمالة املتلقي ،فما
و�إذا كانت براع ُة
ِ

من �سبيل لذلك �أف�ضل من التنوع ،خا�صة �إذا كان املتلقي �إزاء ن�ص بهذا الطول.
فكما ُي ْظهِ ُر ا َ
حل�صرْ ُ الذي قدمه «الزرك�شي» ،جند �أن ا�ستهالالت القر�آن غري
م�سبوقة ،هذا ف�ضال عن تنوعها ،وكان هذا �أي�ضا �رضبا من تنا�سب الن�ص ،لي�س

مع ذاته فقط ،ولكن مع اخلارج الذي حتداه القر�آن ،فقد �أ�شار �أكرث من مرة
بع�ض اال�ستهالالت
�إىل عجز العرب البلغاء الف�صحاء عن جماراته ،لقد كانت ُ

مبثابة القوارع امل�ستنفرة لهم؛ ففي حديثه عن ا�ستفتاح القر�آن بحروف التهجي
يقول الزرك�شي� »:إن العرب كانوا �إذا �سمعوا القر�آن لغوا فيه ،ف�أنزل اهلل هذا

النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم �سببا ال�ستماعهم ،وا�ستماعهم له �سببا
ال�ستماع ما بعده ،فرتق القلوب وتلني الأفئدة»(.)48
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(ب) ح�سن اخلامتـــة:
وهي العالقة املقابلة لل�سابقة ،فمن ال�رضوري �أن تكون خوامت ال�سور
مثل فواحتها يف احل�سن ،لأنها �آخر ما يقرع الأ�سماع ،والهدف من هذه العالقة
�أي�ضا هو توفري �أكرب قدر من التال�ؤم والتوافق بني الن�ص /ومتلقيه ،فاخلامتة احل�سنة
ت�شو ٌ
ف �إىل ما يذكر
«�إيذان لل�سامع بانتهاء الكالم ،حتى ال يبقى معه للنفو�س ُّ
بعد»(.)49

ومن �أو�ضح النماذج لذلك خامتة �سورة �إبراهيم } :هذا ٌ
ا�س {
بالغ للنَّ ِ
الغ َف ْ
[�إبراهيم ]52 :وخامتة �سورة الأحقاف } :بَ ٌ
هل يُ ْه َل ُك �إال القو ُم الفا�سقونَ {
[الأحقاف.]35 :
وقد جمعت �سور القر�آن ح�سن اخلامتة �إىل براعة اال�ستهالل؛ «لأنها
بني �أدعية وو�صايا وفرائ�ض ،وحتميد وتهليل ومواعظ ،ووعد ووعيد �إىل ،غري
و�إذا كانت اخلامتة على هذا القدر من الأهمية فمن ال�رضوري �أن
تتنا�سب – ب�شكل �أو �آخر – مع البداية� ،أي �أن اخلامتة احل�سنة ال تقف مبعزل
عن البداية احل�سنة ،ومن ال�سور التي تبدى فيها ذلك بو�ضوح �سورة الق�ص�ص
التي بد�أت ب�أمر مو�سى ون�رصته وقـولهَ } :
على فلن �أكونَ
رب مبا � َ
قال ِّ
أنعمـت َّ
ني { [الق�ص�ص .]17وخروجه مع قومه ون�رصته و�إ�سعافه باملكاملة،
ظه ًريا للمجرم َ
وختمها ب�أمر النبي عليه ال�سالم ب�أال يكون ظهريا للكافرين ،وت�سليته بخروجه
�ض َ
عليك القر�آنَ
من مكة ،والوعد بالعودة �إليها ،لقوله تعاىل� } :إ َّن الذي َف َر َ
لرا ُّدك �إىل َم َعا ِد { [الق�ص�ص.]85 :
وعن التنا�سب بني بداية �سورة «امل�ؤمنون» ونهايتها يقول «الزخم�رشي»« :وقد
جعل اهلل فاحتة �سورة امل�ؤمنون } :قد �أ ْف َل َح امل�ؤمنون { [ .]1و�أورد يف خامتتها:
} �إنه ال يُ ْف ِل ُح الكافرون { [ .]117ف�شتان ما بني الفاحتة واخلامتة»(.)51
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(ج) النظيـــر:
وهو من دقيق العالئق التي تكتنف الآي ،و ُيف َْهم من �أمثلتهم التي قدموها
وتعليقاتهم عليها� :أنه �أحد �أ�شكال الرتابط بني الآيات التي تت�شابه فيها النتائج
و�إن اختلف املو�ضوع ،فيلحق الثاين بالأول ،ال ل�شيء غري �أنه ي�شبهه ويناظره يف
جانب �أو �أكرث ،وقد يكون للموقف الأول وجود ن�صي� ،أو خارجي ،ف�إن كانت
الأوىل �أحلق بنظريه الن�صي ،و�إن كانت الأخرى �أحلق بنظريه اخلارجي.

باحلق و�إ َّن فريقًا
ومن ذلك قوله تعاىلَ } :ك َما � ْأخ َر َج َك ربُّ َك من بي ِت َك ِّ
ني لَ َكارِهونَ { عقب قولهَ � } :
جات عن َد
لهم د َر ٌ
من امل�ؤمن َ
هم امل�ؤمنونَ حقًّا ْ
أولئك ُ
ٌ
ورزق كرميٌ { [الأنفال.]5-4 :
هم ومغفر ٌة
ربِّ ْ
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ف�إنه تعاىل قد «�أمر ر�سوله �أن مي�ضي يف الغنائم على ُك ْر ٍه من �أ�صحابه،
كما م�ضى لأمره يف خروجه من بيته لطلب العري �أو القتال وهم كارهون.
والق�صد �أن كراهتهم ملا فعله من ق�سم الغنائم ككراهتهم للخروج ،وقد تبني يف
اخلروج اخلري ،مـن الن�رص والظفر والغنيمة وعز الإ�سالم ،فكذا يكون فيما فعله

ومنه �أي�ضا قوله تعاىل } :ال حُتَ ِّر ْك ب ِه ِل�سانَ َك ِلتَ ْع َج َل به { [القيامة.]16 :
فقد اكتنفه من جانبيه قولـه تعـاىل } :بَ ِل الإن�سـا ُن على نف�سه ب�صريةٌ .ول ْو �ألقى
معا ِذ َير ُه { [القيامة .]15-14 :وقولهَ } :كال ْ
بل حُ ِتبُّونَ العاجل َة وتذرونَ الآخر َة {
[القيامة.]20-21 :
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لقد اعرت�ضت الآيات التي ينهى فيها اخلطاب الإلهي النبي عليه ال�سالم

يف الق�سمة ،فليطيعوا ما �أمروا بـه ويرتكـوا هـوى �أنف�سهم»(.)52

بع�ض ال�صحابة اخلروج مع الر�سول لطلب العري ،وقد تبني �أن
لقد َك ِره ُ
خروجه كان حقا ،كما كره بع�ضهم هنا تق�سيمه للغنائم ،وبطالن الكره هنا
كبطالنه هناك ،و�صواب توجه الر�سول الكرمي هنا ك�صواب توجهه هناك،
وعلى هذا �أحلق اخلطابان ببع�ضهما؛ ملا بينهما من ت�شابه.
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عن حتريك ل�سانه وا�ستعجاله بحفظ ما يلقى عليه ،ثم ات�صل اخلطاب الأول
بعد هذه الوقفة التي ك�أنها اعرت�ضت م�سار اخلطاب الواحد� ،أو م�سار النظريين
الن�صيني يف حديثه �أو حديثهما عن الإن�سان وم�سئوليته �أمام نف�سه و�أمام اهلل
حب الإن�سان
تعاىل عن �أفعاله ،ثم �إخباره � -سبحانه  -يف النظري الثاين عن ِّ
للعاجلة وتركه للآخرة .فاخلطاب هنا ي�صل ما قطعه اخلطاب االعرتا�ضي للنبي
الكرمي ،ولعل هذا النموذج �أقرب لالعرتا�ض منه �إىل النظري.

(د) الت�ضــاد:

وهو عالقة بني �آيتني كرميتني �أو بني جز�أين من ن�ص «ما» ،ا�ستدعى ذكر
الآية الأوىل ذكر الثانية امل�ضادة لها �أو املتقابلة معها ،وهذا ما جنده يف قوله
عليهم �أ�أنذرتهم �أ ْم مل تُ ْن ِذ ْر ُه ْم ال
الذين كـفروا �سـوا ٌء
تعاىل يف �سـورة البقرة� } :إ َّن َ
ْ
ي�ؤمنونَ { [.]6

(هـ) اال�ستطراد :

تعريف ابن �أبي الإ�صبع»
وهو كما ت َُد ُّل عليه النماذج املُق ََّدمة ،وكما ين�ص
ُ
«اخلروج من معنى �إىل �آخر»( .)54وجتد ذلك يف مثل قوله تعاىل } :يا بني �آد َم َق ْد

ا�سا يُواري َ�س ْو َء ُ
ولبا�س التَّ ْق َوى َ
آيات
اتك ْم َورِي�شَ ا
�أنْ َزلنا
ذلك َخيرْ ٌ ذلك من � ِ
ُ
عليكم ِلبَ ً
ْ
هم ي َّذكرونَ { [الأعراف.]26 :
ا ِهلل لَع َّل ْ
ويورد «ال�سيوطي» تعليق «الزخم�رشي» الذي يقول فيه(« :)55هذه الآية
ال�سوءات ،وخ�صف الورق عليها،
واردة على �سبيل اال�ستطراد عقب ذكـر بد ِّو ْ
�إظهارا للمنة فيما خلق من اللبا�س ،وملا يف العراء وك�شف العـورة مـن املهانـة
والف�ضيحة؛ و�إ�شعارا ب�أن ال�سرت باب عظيم من �أبواب التقى».
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ف�أول ال�سورة كان حديثا عن القر�آن ،و�أن من �ش�أنه الهداية للقوم
املو�صوفني بالإميان .فلما �أكمل و�صف امل�ؤمنني عقب بحديث الكافرين،
«فبينهما جامع وهمي بالت�ضاد من هذا الوجه .وحكمته الت�شويق والثبوت على
الأول»(.)53
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ومن اال�ستطراد االنتقال من حديث �إىل �آخر ،والهدف منه فيما يقول
«ال�سيوطي» وكما �أ�شار «ابن الأثري  »637من قبل ،تن�شيط ال�سامع ،ومنه قوله
ني لحَ ُ ْ�س َن َم� ٍآب {
تعاىل بعد ذكر الأنبياء يف �سورة �ص } :هذا ِذ ْك ٌر و�إ َّن للمتق َ
[�ص « ]49 :قال :هذا القر�آن نوع من الذكر ملَّا انتهى ذكر الأنبياء ،وهو نوع من
التنزيل� ،أراد �أن َي ْذ ُك َر نوعا �آخر ،وهو ذكر اجلنة و�أهلها ،ثم ملا فرغ قال } :هذا
ار و� ْأه َل َها.
و�إ َّن لل َّطاغني ل�رشَّ َم� ٍآب { [�ص .]55ف ََذ َك َر ال َّن َ
وعلى هذه الآيات يعلق ابن الأثري« :هذا من الف�صل الذي هو �أح�سن من

الو�صل ،وهي عالقة وكيدة بني اخلروج من كالم �إىل �آخر»(.)56

(و) ح�سن التَّـخل�ص:

وهو �أن ُي ْنقَل ما ا ْب ُت ِدئ به الكالم �إىل املق�صود على وجه �سهل ،بحيث
ال ي�شعر ال�سامع باالنتقال من املعنى الأول �إال وقد وقع عليه الثاين ل�شدة االلتئام

بينهما(.)57
جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

من ذلك قوله تعاىل حاكيا قول �إبراهيم عليه ال�سالمَ } : :وال تُ ْخ ِزين ي ْو َم
يُ ْب َعثونَ { [ال�شعراء .]87 :فتخل�ص منه �إىل و�صف املعاد يف الآية التالية } :ي ْو َم ال
يَ ْنف ُع َم ٌ
ال وال بنونَ {.

ويف �سورة الكهف حكى قول «ذو القرنني» عن ال�سدَ } :
قال هذا
رحم ٌة من ربِّي ف�إذا جا َء و ْع ُد ربِّي ج َع َل ُه َد َّكا َء وكانَ و ْع ُد ربِّي حقًّا { [الكهف.]98 :

فتخل�ص من ذلك �إىل و�صف حالهم بعد �أن ذكر ما هو من �رشوط ال�ساعة ،ثم
النفخ يف ال�صور ،وذكر احل�رش ،وو�صف حال الكفار وامل�ؤمنني.

فالفرق بني «ح�سن التخل�ص» «اال�ستطراد» يتمثل يف «�أنك يف التخل�ص
ترتك ما كنت فيه بالكلية ،وتقبل على ما تخل�صت �إليه .ويف اال�ستطراد متر بذكر
الأمر الذي ا�ستطردت �إليه مرورا كالربق اخلاطف ثم ترتكه وتعود �إىل ما كنت
فيه ،ك�أنك مل تق�صده؛ و�إمنا عر�ض عرو�ضا»(.)58
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(ز) ح�سن املطلب:
وفيه يخرج الن�ص �إىل الغر�ض بعد تقدمي الو�سيلة .كقوله تعاىل� } :إيَّ َ
اك
نَ ْعبُ ُد و�إيَّ َ
َ
تقيم { [الفاحتة
ني { ثم ذكر بعدها طلبه } :ا ْه ِدنا
اك ن�ستع ُ
ال�صرِّاط امل ُ ْ�س َ
.]6-5

*

قد ال نحتاج �إىل ال َّتذكري ب�أن العالقات ال�سابقة هي مما تقا�سمه علماء
القر�آن مع نقاد ال�شعر ،ولكنها مع الن�ص الكرمي ت�أخذ دالالت �أو�سع من تلك
التي �أخذتها مع الن�ص ال�شعري ،نظرا القت�صار املقاربة النقدية على البيت
ال�شعري الواحد يف الغالب ،يف حني وجد ُعلما ُء القر�آن ومف�رسوه �أنف�سهم
�إزاء ن�ص كبري ،فتحدثوا بامل�صطلحات نف�سها عن الآيتني� ،أو الآيات املتتابعة،
فلم يك �أمامهم من �سبيل �سوى تو�سيع داللة امل�صطلح كي ي�ستجيب للمادة
املدرو�سة ،وهذا ما جعل منها عالقات ذات طابع �إن�شائي ال يقف عند حدود
النوع الأدبي ،ورمبا �شجعنا هذا على و�ضع املُ ْ�س َت ْخ َل�ص التايل دون �أن ن�صادر
على النتائج:
أخذت
�إنَّ املُ َنا�سبة مبا
تو�صلت �إليه من عالئق  -يف هذا امل�ستوى  -قد � ْ
ْ
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من الوا�ضح �أنَّ العالقات ال�سابقة عالقات بالغية ،فيها من امل�صطلح
البالغي دقته ،وفيها �أي�ضا َع ْي ُبه ،الذي متثل يف وجود قدر من التداخل بني
مفاهيمه ،لعل باعثه �سعي البالغيني -خا�صة يف العقود املت�أخرة � -إىل التزيد
وحر�ص ٍّ
كل منهم على الت�شقيق والتفريع...الخ .و�إذا جتاوزنا
يف كل ظاهرة،
ُ
ذلك �أمكننا �أن ن�صل �إىل الرابط اجلامع بني هذه العالقات وهو �إدراكها ملفهوم
الر�سالة ،وت�أكيدها دور املتلقي ،فالعالقات ال�سابقة دون ا�ستثناء ترتكز على فهم
املتلقي ،وال وجود لها بدونه ،كما �أنها من ناحية �أخرى تنطوي على جانب من
التف�سري والت�أويل ،الذي ُي ْدركه املتلقي يف الوقت الذي يدرك فيه العالقة.
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َطاب ًعا عا ًما ،ال ت َْ�س َتو ِقفُه حدو ُد َّ
الظ ِاه َرة يف �إفرادها وال ال َّن ْوع يف
إبداعي
القانون ال
ا�س ِت�شرْ َاف
ِ
خ�صو�صيته ،ولك َّنها تتجاوز ذلك �إىل ْ
ِّ
العام الذي يطوي الأنواع يف �إهابه ،على اختالفها ،مبا ُي ْظهِ ُر من
�ص على التوازن بني طاقتي الكالم :الإخبار والإيحاء.
ِح ْر ٍ

()6
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الد ْر�س ال َّن�صي يف علوم القر�آن و�ضوحا بانتقالنا �إىل امل�ستوى
تزداد َمالمح َّ
الثاين من التنا�سب الكلي ،الذي ُي ْع َنى بالبحث عن ال َعالقات بني �سورتني �أو �أكرث
من �سور القر�آن ،جتمعهما هذه العالقة �أو تلك ،الأمر الذي يك�شف عن مفهوم
ميتد �إىل الن�صو�ص
ن�صي غاية يف التطور ،ولنا �أن ن�أ�سف �إذ مل ُي َتح لهذا املفهوم �أن َّ
الإبداعية الأخرى؛ فالقر�آن الكرمي هنا ينظر �إليه بو�صفه ن�صا كامال ،ي�شري فيه
اال�ستهالل �إىل ما يليه من �آيات و�سور ،وعلى الباحث �أن يك�شف عن العالقات
املختلفة بني �أَ َّو ِل �سورة فيه و�آخر �سورة .هذا ما يطرحه امل�ستوى الثاين من النظر
الكلي.

امل�ستوى الثاين :التنا�سب بني ال�سور:
�إذا كان ت�سا�ؤل امل�ستوى ال�سابق ،هو ملاذا ُج ِع َلت هذه الآية بعد تلك� ،أو
ملاذا �سبقت هذه تلك ؟ ف�إن ت�سا�ؤل هذا امل�ستوى هو ملاذا �سبقت هذه ال�سورة
تلك� ،أو ملاذا تلت هذه �سابقتها ؟ وهذا ال يعني �أن الفارق بني الت�سا�ؤلني يكمن
يف املدى الكمي بني الآية وال�سورة ،ولكنه يختلف هنا عن �سابقه اختالفا
جوهريا ،على �صعيد املفهوم النامي للن�ص ،وعلى �صعيد العالقات الداللية التي
بها تتعالق ال�سور بو�صفها وحدات جزئية يف بناء كامل متما�سك.
توقيفي ،وعليهم
أمر
قلنا �سـابقا �إن علماء القر�آن �آمنـوا ب�أن ترتيب ال�سور � ٌ
ٌّ
 مبقت�ضى هذا الإميان � -أن يبحثوا يف ال َعالقات املُ�ؤَ ِّ�س َ�سة لهذا الرتتيب ،ون�شريهنا �إىل �أهمية اجتهاد «ال�سيوطي» ب�شكل خا�ص ،فقد قدم درا�سة م�ستقلة
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ال�س َور� ،صحيح �أنه مدين  -يف كثري مما تو�صل �إليه  -ملن
ملختلف العالقات بني ُّ
�سبقوه ،خا�صة «الرازي» و«الزرك�شي» و»البقاعي»� ،إال �أن حماولته تكت�سب
�أهميتها من حتديدها الدقيق لغايتها ،وو�ضوح منهجها ،وعدم ت�شعبها �إىل �أبواب
من البحث خمتلفة ،وهذا قد مكنها من التو�صل �إىل عالقات ن�صية جديدة ،ومن
تنمية عالقات �أخرى ،كانت مطروحة على �صعيد النظر اجلزئي ،ولهذا وذاك
كانت �أهمية حماولة «ال�سيوطي» .وهذه العالقات هي حمور حديثنا التايل:

(�أ) التتميم:

ويق�صد بها �أن يكون مو�ضوع ال�سورة احلالية ا�ستكماال ملو�ضوع ال�سورة

ومن «التتميم» ما جنده من العالقة بني �سورتي النمل وال�شعراء ،فالثانية
مبثابة التتمة للأوىل؛ فقد ذكر – تعاىل  -يف ال�شعراء جمموعة من القرون قد
�أتت �سورة النمل بغريهم ،وزادت عليهم بذكر �سليمان وداود عليهما ال�سالم،
و ُب ِ�س َطت فيها ِق َّ�ص ُة لوط عليه ال�سالم ب�شكل �أو�سع مما هي عليه يف ال�شعراء.
وجند عالقة «التتميم» وا�ضحة �أي�ضا بني �سورتي مرمي والكهف،
فـ«الكهف» قد ا�شتملت على عدة �أعاجيب :ق�صة �أ�صحاب الكهف ،وطول
أكل وال �رشب ،وق�صة «مو�سى» مع «اخل�رض» ،وق�صة ذي
لبثهم هذه املدة بال � ٍ
القرنني .وهي ق�ص�ص خارقة متاثل ما ذكر يف �سورة مرمي ،من والدة «يحيى بن
زكريا» من �أم كانت قد بلغت من الكرب عتيا ،و�أب كان هو �أي�ضا كذلك ،وق�صة
والدة «عي�سى بن مرمي» عليه ال�سالم .فتنا�سبهما نابع من توايل العجائب ومتام
هذه بتلك.
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ال�سابقة� ،أو َت ِت َّم ًة له ،وهو غري «التتميم» الذي هو �رضب من الإطناب(.)59
ولقد ا�ست�أثرت هذه العالقة ،والعالقة التالية بالن�صيب الأوفر من التنا�سب بني
ال�سور؛ وهذا انعكا�س للطبيعة التكرارية التي ت�أ�س�س عليها كثري من موا�ضيع
كل مو�ضوع �أو ُّ
الن�ص الكرمي خا�صة الق�ص�صي منها ،و�إن كان ُّ
ذات
كل ق�صة َ
ُب ْع ٍد داليل خا�ص يف �سياقها ،ويف عالقتها البنيوية مبا ي�سبقها وما يلحقها.
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فمربر التنا�سب بني ال�سورتني هو اعتما ُدهما على الق�ص�ص اخلارق،
وي�شري «ال�سيوطي» �إىل �سبب �آخر لتقدم �سورة الكهف �سور َة مرمي ،وهو �أنَّ
� َ
أهل الكهف كانوا من قوم «عي�سى» ،و�أن ق�صتهم كانت يف الفرتة(.)60
�سبب ذكر �سورتي «طه»
ُ
وجند «التتميم» �أي�ضا هو العالقة التي ُيفَ�سرَّ
و«الأنبياء» بعد «مرمي» ،و«يو�سف» بعد «هود» ،و«�ص» بعد «ال�صافات»،
و«�س�أل» بعد «احلاقة» .ففي هذه ال�سور تب�سط يف ال�سورة احلالية ق�صة ما �أو
معنى ما كان قد �أ�شري �إليه فقط يف �سابقتها� ،أي �أن ذكره هنا هو على �سبيل
اال�ستكمال ،كما يف �سورة طه التي يب�سط فيها �سبحانه ق�صتي �آدم ومو�سى

عليهما ال�سالم اللتني �أ�شارت �إليهما �سورة مرمي(.)61
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فالتتميم عالقة م�ضمونية خال�صة ،بها تن�سجم ال�سورة �أو ال�سور احلالية
مع ال�سورة ال�سابقة ،فاحلايل يتمم ال�سابق ،ولكن ال ينبغي �أن يفهم من ذلك �أنها
عالقة الزمة ت�شمل كل �سور الن�ص الكرمي ،ولكنها عالقة محُ َ َّددة ،تقت�رص على
عدد من ال�سور التي تتحدث عن ق�ضية واحدة ،متتد يف �سورتني �أو �أكرث.

(ب) الإجمال والتف�صيل:
يف�صل بعد ذلك يف
تعد هذه العالقة – التي يذكر فيها ال�شيء جممال ،ثم َّ
ال�سور التالية – العالقة الن�صية العمدة يف منظومة العالقات التي تربط �آيات الن�ص
الكرمي و�سوره على امتدادها وتنوعها ،ولعل هذا راجع �إىل منطقية الرتتيب بعد
التوالد التكراري الذي توفره العالقة ال�سابقة ،هذا ما ي�ؤكده و�صف «ال�سيوطي»
لها بـ «القاعدة القر�آنية العامة ،وفيها جند « ُك َّل �سورة تف�صيل لإجمال ما قبلها،
ا�ستمر معي ذلك يف غالب �سور القر�آن،
و�رشح له ،و�إطناب لإيجازه ،وقد
َّ
طويلها وق�صريها»(.)62

وجت�سد هذه العالقة �سورة الفاحتة خري جت�سيد؛ فهي من الن�ص الكرمي
الن�ص بها لأنها «جمعت مقا�صد القر�آن،
مبثابة العنوان للمو�ضوع ،وقد ا ْف ُت ِت َح ُّ
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ولذلك �صار من �أ�سمائها �أم القر�آن ،و�أم الكتاب ،والأ�سا�س ،ف�صارت كالعنوان
وبراعة اال�ستهالل»(.)63

وقد فُ�سرِّ َ ذلك ب�أن العلو َم التي احتوى عليها القر�آن �أربعةٌ« :علم الأ�صول
الرحيم {
ومداره معرفة اهلل و�صفاته؛ و�إليه الإ�شارة بـ } ِّ
رب العامل َ
الر ْحمن َّ
ني َّ
ومعرفة النبوات؛ و�إليه الإ�شارة بالذين �أنعمت عليهم .ومعرفة املعاد؛ و�إليه
الإ�شارة بـ } ما ِل ِك يو ِم ال ِّد ِين { وعلم العبادات و�إليه الإ�شارة بـ� } :إيَّ َ
اك نَ ْعبُ ُد {
وعلم ال�سلوك؛ وهو حمل النف�س على الآداب ال�رشعية ،واالنقياد لرب الربية،
و�إليه الإ�شارة بـ } :و�إيَّ َ
َ
تقيم { وعلم الق�ص�ص ،وهو
ني ا ْه ِدنا
اك ن�ستع ُ
ال�صرِّاط امل ُ ْ�س َ
الإطالع على �أخبار الأمم ال�سالفة والقرون املا�ضية؛ و�إليه الإ�شارة بقوله } :غ ِري
ني {(.)64
ِ
املغ�ضوب علي ِه ْم وال َّ
ال�ضالِّ َ

وهذه العلوم الأربعة التي ذكرتها الفاحتة �أو �أ�شارت �إليها هي علوم
القر�آن على اجلملة ،وعلى هذا كان القر�آن كله – كما يقول «ال�سيوطي» نقال

وال تقت�رص هذه العالقة على �سورة الفاحتة ،التي هي احلركة الداللية
الأوىل التي تواجه قارئ الن�ص الكرمي ،ولكنها عالقة �شاملة� ،إن مل تنطو عليها
ال�سورة كلها انطوت عليها بع�ض جملها ،وهذا يعني �أنَّ ُك َّل �إجمالٍ يعقبه
ٌ
تف�صيل ينطوي بدوره على �إجمال �آخر يعقبه تف�صيل ،وعلى هذا النحو تتحرك
الداللة القر�آنية يف قاعدة «ال�سيوطي» وفقا لل�شكل التايل:
�إجمال

تف�صيل

�إجمال

تف�صيل ................

�إنها حركة توالدية؛ فكل �إجمال يعقبه تف�صيل ،وكل تف�صيل ينطوي
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عن «الطيبي»( :)65تف�صيل ملا �أجملته الفاحتة ،ف�إنها بنيت على �إجمال ما يحويه
القر�آن مف�صال ،ف�إنها واقعة يف مطلع التنزيل ،والبالغة فيه :تت�ضمن ما �سيق
الكالم لأجله ،ولهذا ال ينبغي �أن يقيد �شيء من كلماتها ما �أمكن احلمل على
الإطالق».
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على بع�ض الإجمال يعقبه تف�صيل الحق...وهكذا تتعالق وحدات الن�ص
و�أن�ساقه ال�صغرى ليتكون منها ن�سقه الأكرب �أو بنيته الكلية التي هي �أكرب من
جمموع �أن�ساقه(.)66

ال�ص ْد ِر:
(ج) َر ُّد الْ َع ُج ِز َع َلى َّ

وهي هنا �أكرث ات�ساعا من املدى الذي توقفنا عنده يف الزاوية الأوىل
(التنا�سب اجلزئي) فيما �سبق ،فاملق�صود بالعجز هنا نهاية ال�سورة ولي�س نهاية
الآية �أو البيت ال�شعري ،كما �أن املق�صود بال�صدر �أي�ضا بداية ال�سورة ولي�س
البيت ال�شعري الواحد� ،أو الآية الواحدة .وذلك قد يكون بني بداية ال�سورة
الواحدة ونهايتها �أو بني �سورتني متتاليتني ،فهذه العالقة ي�شكلها وجهان:
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الأول :وفيه جند �آخر ال�سورة مو�ضع الدر�س مردودا على �أولها ،ف�سورة
رب مبا �أنْ َع ْم َت
الق�ص�ص مثال تت�صدرها ق�صة مو�سى عليه ال�سالم وقوله } :قال ِّ
ريا للمجرمني { [الق�ص�ص ،]70ون�رصته ومكاملته ربه ،وتختتم
لى َف ْ
لن �أكونَ ظه ً
َع َّ
ب�أمر النبي ب�أال يكون هو �أي�ضا ظهريا للكافرين ،وتذكر خروجه عليه ال�سالم من
�ض َ
عليك
مكة ،ووعده بالعودة �إليها مرة �أخرى ،يقول تعاىل� } :إ َّن الذي َف َر َ
القر�آنَ لرا ُّدك �إىل َم َعا ِد { [الق�ص�ص.)67(]85

وال �شك �أن هذه العالقة بني �صدر ال�سورة ونهايتها تنطوي على كثري
من التنا�سب الذي به تنغلق ال�سورة َغ ْلقا محُ ْ كما ،فهذا التنا�سب ي�ؤكد على
م�ستوى البنية اليقني امل�ضموين الذي ت�سعى ال�سورة �إىل تر�سيخه يف نف�س املتلقي
الثاين /النبي عليه ال�سالم وجماعة امل�ؤمنني من خالل اليقني التاريخي الذي
ميثله املُ َت َح َّدث عنه يف �صدر ال�سورة (مو�سى عليه ال�سالم) ،وذلك عرب ت�شابه
البدايات �أو متاثلها ،والوعد بتماثل النهايات �أو تطابقها.
ومن ذلك ما �أ�شار �إليه الزخم�رشي يف نهاية حديثه عن �سورة (امل�ؤمنون)
التي يت�صدرها } :قد �أ ْف َل َح امل�ؤمنون {[ .]1ويختمها قوله تعاىل� } :إنَّه ال يُ ْف ِل ُح
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الكافرونَ { [ ،]117حيث يعلق قائال�« :شتان ما بني الفاحتة واخلامتة»(.)68
فالعالقة بني البداية والنهاية تت�أ�س�س على الإثبات القاطع بفالح امل�ؤمنني ،والنفي
القاطع بعدم فالح الكافرين ،وما بني الإثبات يف ال�صدر والنفي يف العجز
ترت�سخ قيمة الفالح و�أهميته ،ويرت�سخ يف النف�س �سبيلها الوحيد.
الثاين :وفيه تكون العالقة بني �سورتني متتابعتني؛ ك�أن تكون خامتة
ال�سورة الثانية منا�سبة لفاحتة الأوىل ،كما يف العالقة بني �سورتي �آل عمران
والبقرة؛ فقد افتتحت الثانية بذكر املتقني ،و�أنهم هم املفلحون ،وختمت الأوىل
و�صاب ُِروا ورابِطوا
ا�ص رِ ُبوا َ
الذين �آ َمنُوا ْ
بذكرهم �أي�ضا حيث قال تعاىل } :ي�أيُّ َها َ
واتَّقُوا اهللَ لَ َع َّل ُك ْم تُ ْف ِل ُحون { [�آل عمران ،]200 :كما افتتحت البقرة بقوله تعاىل:
والذين ي�ؤمنونَ مبا �أُنْ ِز َل � َ
هم يُوقِنونَ { [،]4
}
َ
إليك وما �أُنْ ِز َل من َق ْب ِل َك وبالآخر ِة ْ
الكتاب لمَ ن ي�ؤمن باهلل وما �أُنْ ِز َل
أهل
ِ
واختتمت �آل عمران بقوله تعاىل } :و�إ َّن من � ِ
إليهم { [.]199
إليكم وما �أُنْ ِز َل � ْ
� ْ

كاملقابلة لتلك ،وكرد العجز على ال�صدر(.)69

(د) ت�شابه الأطراف:

وهذه �أي�ضا من العالقات التي طورها «ال�سيوطي» منتقال بها من كونها
جمرد عالقة يعيد فيها املن�شئ /ال�شاعر دال القافية يف �صدر البيت التايل� ،أو يعيد
فيها الناثر َّ
دال ال�سجعة �أو �آخر اجلملة يف �صدر اجلملة التالية لها(� .)70إىل مدى

�أكرث ات�ساعا يرتبط بالعالقات بني ال�سور ،وهذا بالطبع يتجاوز العالقة اجلزئية
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وهذا �أي�ضا ما جنده بو�ضوح �أكرب يف العالقة بني �سورتي الرحمن والواقعة،
فقد افتتحت الرحمن بذكر القر�آن ،وال�شم�س والقمر ،ثم ذكر النبات ،ثم خلق
الإن�سان ،واجلان من مارج من نار ،ثم �صفة يوم القيامة ،ثم �صفة النار ،ثم
�صفة اجلنة .وابتد�أت الواقعة بذكر القيامة ثم �صفة اجلنة ،ثم �صفة النار ،ثم
خلق الإن�سان ،ثم خلق النبات ،ثم املاء ،ثم النار ،ثم ذكر النجوم ومل يذكرها يف
الرحمن ،كما مل يذكر هنا ال�شم�س والقمر ،ثم ذكر القر�آن .فكانت هذه ال�سورة
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التي حتدثنا عن عالقة تكرارية حمدودة ،تلتقي فيها النهايات بالبدايات يف جملة
�أو يف جزء من جملة �سواء �أكان ذلك يف حديث ال�شعراء� ،أم يف حديث علماء

القر�آن ،الذين كانت لهم هذه الوقفة اجلزئية �أي�ضا ،كما يف قوله تعاىل } :اهللُ نو ُر
امل�صباح يف ُز َجاج ٍة ال ُّزجاج ُة
م�صباح
أر�ض مثَ ُل نو ِر ِه كم�شكا ٍة فيها
ِ
ال�سماوات وال ِ
ُ
ٌ
كوكب ُد ِّر ٌّي { [النور.]35 :
َك�أنَّها
ٌ

فـ «ت�شابه الأطراف» هنا يتجاوز هذا النظر اجلزئي املحدودة �إىل كونه

عالقة كلية تتعلق بنهايات بع�ض ال�سور وبدايات بع�ضها الآخر ،وهذا ما ت�شري

�إليه نهاية �سورة « �آل عمران» ،فقد ختمت بالأمر بالتقوى ،وافتتحت �سورة
«الن�ساء» به ،وهذا «من �آكد وجوه املنا�سبات يف ترتيب ال�سور وهو نوع من
�أنواع البديع ي�سمى ت�شابه الأطراف»( .)71ومثله اختتام �سورة يو�سف بو�صف

الكتاب ،وو�صفه باحلق ،وافتتاح �سورة الرعد مبثل ذلك ،ومنه �أي�ضا اختتام

الإ�رساء بالتحميد وبداية الكهف به(.)72
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وهذا النوع من التعالق يجعل ال�سورتني كال�سورة الواحدة ،ال تف�صلهما

غري «الب�سلمةَ» التي لو حذفت رمبا لن ي�شعر املتلقي بهذا االنتقال ،وهذا ما
ي�ؤكده تعليق «ال�سيوطي» على تنا�سب نهاية �سورة ال�سجدة مع بداية �سورة

الأحزاب ،فالأخرية « �صارت كالتتمة ملا ختمت به تلك ( يق�صد ال�سجدة)،
حتى ك�أنهما �سورة واحدة»(.)73

(هـ) التَّقابــل:
وهي عالقة داللية ،فيها تكون ال�سورة مقابلة ملا قبلها ،على �صعيد بع�ض

الآيات وهو الغالب� ،أو على �صعيد ال�سورة كلها وهو قليل.

ومن الأول :ما جنده يف العالقة بني �سورتي املاعون وقري�ش؛ ف�إنه تعاىل

وع { ذكر هنا �سورة املاعون
من ُج ٍ
ملا ذكر يف �سورة قري�ش } :الذي � ْأط َع َم ُهم ْ
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البيت {
رب هذا ِ
من مل يح�ض على طعام امل�سكني .وملا قال هناكَ } :ف ْليَ ْعبُ ُدوا َّ
ذكر هنا من �سها عن �صالته(.)74

ومن الثاين :ما ينقله «ال�سيوطي» عن «الفخر الرازي» عن التنا�سب
بني �سورتي الكوثر واملاعون« :هي كاملقابلة ملا قبلها؛ لأن ال�سابقة و�صف اهلل
�سبحانه املنافقني ب�أربعة �أمور :البخل ،وترك ال�صالة ،والرياء فيها ،ومنع الزكاة،
َ
وذكر يف هذه ال�سورة يف مقابلة البخل� } :إنَّا �
أعطيناك الكوث ََر { �أي اخلري
الكثري ،ويف مقابلة ترك ال�صالة } َف َ�صل { مبعنى دم عليها ،ويف مقابلة الرياء
يذكرَ } :لربِّ َك { �أي لر�ضاه ،ال للنا�س ،ويف مقابلة منع املاعون } َوانْ َحر {

و�أراد به الت�صدق بلحوم الأ�ضاحي(.)75

ال�س َور:
(ز) �أ�سماء ُّ

قد تكون هذه العالقة من �أطرف ما تو�صل �إليه البحث يف التنا�سب؛
فالت�سمية التي جاء بها الن�ص الكرمي مل تكن معروفة عند العرب ،نظرا لهيمنة
ال�شفاهي على الكتابي ،واعتماد ال�شفاهي على املنطوق يف زمان ومكان
واحد ،وانق�ضائه بهما ،حيث جند املر�سل وامل�ستقبل يتواجهان يف ظل جمموعة
من ال�رشوط اخلارجية التي تكون «�سيـاق املوقف» الذي مييز الر�سالة اللغوية
عن غيـرها� ،أي �أنَّ «�سـياق املوقف» هو �سـمة املنطـوق ،يقوم لـه بالوظيـفة
التي ي�ؤديـها العنـوان للمكـتوب� .أما يف حـالة الر�سـالة املكتوبة فنجـد غيـابا
كامـال لـ «�سياق املوقف»� ،أي �أن الر�سالة هنا تقوم بذاتها يف ا�ستقالل عن
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وت�ستطيع مكية هذه ال�سور �أن تلقي ال�ضياء على هذه العالقة ،خا�صة يف
التقابل الكلي؛ حيث ينق�سم فيه اخلطاب ق�سمني على �أ�سا�س من ق�سمة الواقع
نف�سه ،فالإميان يف مقابل الكفر .وو�ضع الإميان وما ينتج عنه �آجال وعاجال
يف مقابل الكفر وما ينتج عنه �آجال وعاجال يمُ َ ِّك ُن اخلطاب اجلديد /القر�آن من
تفكيك الواقع �أمام املخاطبني ،وو�ضعهم بني خيارين اثنني ال ثالث لهما؛ كي
ي�ستبني ٌّ
كل طريقه ،ولعل املقابلة هي الأقدر على حتقيق ذلك.
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مر�سلها مكانا وزمانا( )76ومن هنا كان العنوان مائزا للر�سالة ،و�رضورة يقت�ضيها
ان�سياب الن�صو�ص وكرثتها.
بع�ض الن�صو�ص
ولكن العنونة مل تغب عن العرب ب�شكل تام؛ فهم قد ميزوا َ
ال�شعرية حني و�صفوها بـ «املعلقات» ،ارتكازا على ال�سياق ا َ
حل ِّ
اف بالن�ص� ،أو
حني �أطلقوا على بع�ضها الآخر ا�سم الروي كـ «الالمية ،وال�سينية »....ارتكازا
على البنية ال�صوتية البارزة يف الن�ص ،وال ينبغي لهذا ال�رضب من العنونة �أن ينفي
�أو ي�ستبعد؛ فالهدف من العنونة يف نهاية الأمر هو تعريف الن�ص ومتييزه عن
غريه ،ورغم داللة ما �سبق ،ورغم �أهميته �إال �أن الفرق يبدو كبريا بني العنونة
القدمية – يف غري الن�ص الكرمي  -وما اتبعته املنهجية املعا�رصة ،التي تت�أ�س�س على
االرتباط ال�رضوري بني العنوان والبنية الكلية للن�ص ،دالليا وجماليا.
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لقد تنوعت العنونة مع الن�ص الكرمي تنوعا ي�ضعها يف قلب املنهجية
املعا�رصة على اختالف توجهاتها ،فلم تقت�رص على العالقة البنيوية بني الن�ص/
والعنوان� ،أو بني العنوان وجزء من الن�ص ،ولكنها تقدمت على �صعيد �آخر،
فيه ُي َح َّمل العنوان بطاقات رمزية �شديدة الإيحاء؛ ف�إذا نظرنا �إىل عناوين ال�سور
من حيث عالقتها مبو�ضوعها جندها ت�شتمل على املو�ضوعي الذي َي ْ�س َت ْو ِع ُب فيه
العنوانُ البنية الكلية لل�سورة ا�ستيعابا �شامال ،واجلزئي الذي ي�شري �إىل البنية الكلية
الأكرث بروزا يف ال�سورة ،والرمزي ال�صوتي الذي يفتح ال�سور َة على �أفقٍ جمايل
متعدد الداللة .و�إذا �صنفنا عناوين الن�ص الكرمي تبعا للحقول الداللية التي متثلها
اهد املنظور واملجرد املُ ْد َرك،
جندها تنطوي على كثافة حقلية ت َْ�س َت ْو ِعب املُ َ�ش َ
ولعل هذا يت�ضح �أكرث مبتابعة الت�صنيف التايل:
 املجردات« :الفاحتة ،التوبة ،فاطر ،املجادلة ،التحرمي.»... احلقل الإن�ساين اخلا�ص« :الأنبياء ،حممد ،هود ،نوح.»... الإن�ساين العام�« :آل عمران ،الن�ساء وامل�ؤمنون ،الروم الإن�سان.».. -النباتي« :التني».
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 اجلماد « :الطور ،احلديد.»... ال�سماوي « :النجم والقمر.»... الزماين« :الفجر ،اجلمعة ،القدر». املكاين« :الكهف ،البلد ،احلجرات ،ال�صف». احليواين« :البقرة ،الأنعام ،الفيل.»... احل�رشات« :النحل ،النمل ،العنكبوت». ومن الرموز ال�صوتية « :امل ،حم� ،ص ،ن.»...فالعنونة كما ت�شري النماذج املقدمة قد بلغت مع �سور الن�ص الكرمي الغاية
يف الإبداع ويف احلداثة ،ففيها يتجاور املو�ضوعي الكثيف مع الرمزي املوحي،
واجلامد الطبيعي مع ال�سيميوطيقي الدال.

عرفت بعدة �أ�سماء ثانوية جتاور الت�سمية املتداولة �أو الأ�سا�سية(.)77

ال�سور
ومن املفيد هنا �أن نذكر �أن ال�صحابة الكرام هم من قاموا بعنونة ُّ
وت�سميتها ،وال �شك �أن هذا يعك�س عمق التداخل بني �أفق التلقي والن�ص ،ومن
مظاهر هذا التداخل �أنهم �أطلقوا �أكرث من ا�سم على ال�سورة الواحدة ،ورغم �أنَّ
كثريا من الأ�سماء ظلت متوارية �أو ثانوية تلي الت�سمية ال�شائعة ،رغم ذلك ف�إن ما
جتب الإ�شارة �إليه هو �أن هذه الت�سمية /العنونة ُت َع ُّد الت�أويل الأول للن�ص ،وتنوع
�أ�سماء ال�سور  -على نحو ما �أ�رشنا �إليه �أعاله ُّ -
دال على عمق ر�ؤيتهم ونفاذها،
ٌّ
دال على املنهجية اخل�صبة التي ت� َّأول بها ال�صحابة الن�ص ،فما مييز عنونة الن�ص
الكرمي عن غريها �أن املُ ْر َ�سل �إليهم هم من قاموا بعنونته ،وهذا �أمر الفت؛ فمن
املر�سل الذي
املعروف �أن من يقوم بالت�سمية �أو من ي�ضع العنوان للن�ص هو
ِ
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ولعل هذا التقدم املده�ش يف عنونة الن�ص الكرمي ا�ستجاب ٌة ل�رضورة
�أوجدتها بنية الن�ص نف�سه ،التي ق ُِّ�س َمت �إىل ُ�س َورٍ حمددة ،ومن ال�رضوري �أن
ن�شري �إىل �أن الت�سمية مل تكتف با�سم واحد لل�سورة ،فمن املُ َحقَّق �أنَّ ُك َّل �سورة قد
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«يت�أول عمله ،فيتعرف فيه على مقا�صده ،وعلى �ضوء هذه املقا�صد ي�ضع عنوانا
لهذا العمل»( .)78فعنونة الن�ص تعني بال�رضورة تقدمي تف�سري له� ،أو تقدمي ر�ؤي ٍة له
�أو عنه ،والعنوان يجب �أن َّ
يدل ب�شكل �أو �آخر على ن�صه.
و�إذا كانت العنونة عمل املُ ْر َ�سل �إليهم ولي�س املُ ْر ِ�سل فمن ال�رضوري �أن
تتعدد العناوين وتتنوع لل�سورة الواحدة َت َع ُّد َد ر�ؤى املتلقني وتنوعها ،وهذا ما
ميكن متابعته يف �سورة كـ «الفاحتة» التي هي يف ت�أويل املُ ْر َ�سل �إليهم أ� ُّم الكتاب؛
ومن ثم نراها ت�ست�أثر بالن�صيب الأكرب من الت�سمية ،فـ «ال�سيوطي» ي�شري �إىل �أنه

قد «وقف على ن َِّيف وع�رشين ا�سما لها»( .)79ولقد كان هذا طبيعيا مع �سورة
اعتربت �أُ ًّما للكتاب ،و�أنَّ مو�ضوعها قد �أ�شار �إجماال �إىل كل ما طواه الن�ص
تف�صيال.
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ولكن ما جتب الإ�شارة �إليه هو �أنَّ ما مييز الت�سمية ال�شائعة والفردية هو
ارتباطها بالبنية الكلية ،وهذا ما جنده على �سبيل املثال يف حديث �صاحب (نظم
الدرر) معلال �سبب ت�سمية �سورة «التوبة» وتعالقها بال�سورة ال�سابقة عليها:
الداعي
«مق�صودها ُمعاداة من � َ
أعر�ض َع َّما دعت �إليه ال�سور ُة املا�ضية ،من اتباع َّ
أقبل عليه ،و� ُّ
من � َ
أدل ما فيها
واتباع ما ُير�ضيه،
�إىل اهلل يف توحيده
ِ
ومواالة ْ
ِ
بالتخلف عن
على الإبالغ عن هذا املق�صد ِق ّ�ص ُة املُ َخ َّلفني؛ ف�إنهم  -العرتافهم
ِ
بعيد منهم ر�ضي اهلل عنهم
الداعي بغ ِري ُعذر يف غزوة تبوك ،املُ ْح َت َم ِل على وجه ٍ
للإعرا�ض بالقلب – ُه ِج ُروا ،و�أُ ْع ِر�ض عنهم ب ُِك ِّل اعتبار ،حتى بالكالم ،فذلك
معنى ت�سميتها بالتوبة .وهو ُّ
يدل على الرباءة لأن الرباءة منهم – بهجرانهم حتى
يف ر ِّد ال�سالم  -كانت �سبب التوبة ،فهو من �إطالق امل�سبب على ال�سبب،
وت�سميتها بالرباءة وا�ضح �أي�ضا من ت�سميتها»(.)80

لقد تنا�سبت كل �سور القر�آن الكرمي مع بنيتها البارزة� ،أو حدثها الفريد،
ت�ستوي يف ذلك ال�سور التي تعددت �أ�سما�ؤها� ،أو التي اقت�رصت على ا�سم
َّ
ت�ستقل كل �سورة بنف�سها ،مبا مييزها هي
واحد ،ومل يكن ذلك ممكنا دون �أن
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يف ذاتها بو�صفها �إحدى وحدات الن�ص الكرمي ،ومبا ي�صلها بغريها من ال�سور/
الوحدات يف الوقت نف�سه.
ولقد �سعى علماء القر�آن �إىل الربط بني جمموعة من ال�سور بالنظر �إىل

ارتباط �أ�سمائها ،وال يكون ذلك �إال باحتاد هذه ال�سور يف احلقل اللغوي .ومن
نافل القول �أنَّ من ميتد بحثه �إىل هذه النقطة هو من يرى �أنَّ ترتيب ال�سور �أمر

توقيفي ،ت�ستوي يف ذلك ال�سور التي تعددت �أ�سما�ؤها والتي عرفت با�سم واحد
فقط ،وهذا ما يقدمه «ال�سيوطي» يف كتابه «�أ�رسار الرتتيب»؛ فقد ربط �أكرث
من مرة بني ا�سم ال�سورة ومو�ضوعها من ناحية( ،)81وتنا�سب ال�سورة املُ َع َّينة

مع ما يليها ،الحتادهما يف احلقل الداليل من ناحية �أخرى ،ومن ذلك تنا�سب

توايل �سورة «القمر» بعد �سورة «النجم» وتوايل �سور «ال�شم�س» و«الليل»
و«ال�ضحى»(.)82

وال يعني هذا �أن التنا�سب الوحيد بني هذه ال�سور هو يف وحدة احلقل

التي �سبق احلديث عنها ،ولقد ا�شرتط «ال�سيوطي» يف هذه العالقة �أال تكون
هناك عالقة �أقوى من التنا�سب اال�سمي ،ف�إن وجدت عالقة �أخرى �أقوى منه

عدل �إليها .ويبدو �أن «ال�سيوطي» بهذا ال�رشط قد متكن من تف�سري عدم توايل
�سورة «الفجر» مع �سور« :ال�شم�س والليل وال�ضحى» وانف�صالها عنهم ب�سورة

«البلد» ،رغم تنا�سبها مع هذه ال�سور يف احلقل الداليل(.)83

(ح) الت�شابه ال�صوتي:
يدور احلديث هنا تقريبا حول الفا�صلة ،وكنا قد �أ�رشنا �إليها �سابقا يف

حديثنا عن التنا�سب اجلزئي ،وتبينا �أثرها ودورها يف �آية �أو �أكرث ،ولكنها هنا

تقع �ضمن ن�سيج كلي ،يتجاوز الوحدة ال�صوتية (الفونيم) التي يج�سدها حرف
واحد �أو حرفان يف �آيات حمددة� ،إىل بنية ال�سورة كلها� ،أو جزء منها حني يقع
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اللغوي �أو تقاربه ،ولكنها ت�ضم �إىل جانب ذلك عالقات التنا�سب املختلفة
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مربر اجلمع بينهما،
التنا�سب بينها وبني �سورة �أخرى ،ويكون ت�شابه الفوا�صل َ
�أو هو �سبب تواليهما.
فهذا التنا�سب ال�صوتي يف�رس توايل �سـورتي« :املر�سـالت» و«عـم»؛
اللتني تت�أ�س�سـان على بنيـة مو�سيـقية متمـاثلة ،حيث يقـول َّ
جـل �ش�أنه يف
ين { [ ]17-16و} �أملْ نَ ْخ ُلقـكم
املر�سالت� } :أملْ نُ ْه ِل ِك الأول َ
ني .ث َُّم نُ ْتبِـ ُع ُه ُم ال ِآخ ِر َ
أر�ض ِكفَاتًا { [ ]25ويقول تعاىل يف �سورة
من مـا ٍء مه ٍ
جنعل ال َ
ني { [ ]20و} �أملْ ِ
أر�ض ِمهادا { [.]6
جنعل ال َ
عم� } :أملْ ِ
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ون�ؤكد �أن هذه العالقة لي�ست �أ�سا�سية؛ فمن ال�رضوري �أن ُي َّد َعم الت�شابه
ال�صوتي بعالقة �أو عالقات �أخرى؛ ف�سورة «عم» مثال جتمعها ب�سورة املر�سالت
َ�ص ُل ما �أجمـلته الثانـية ،فحني يقول تعاىل يف الأخرية:
عالقة �أقوى؛ فالأوىل ُتف ِّ
َ�صل .وما � َ
َ�ص ِل { [املر�سالت]14-12 :
} ل ِّأي يو ٍم � ِّأج َل ْت .ليو ِم الف ِ
أدراك ما يو ُم الف ْ
ال�صو ِر َفت�أتونَ
يقول يف �سورة عم� } :إ َّن يو َم الف َْ�ص ِل كانَ ميقاتا .ي ْو َم يُ ْنف َُخ يف ُّ
أفواجا { [� ]18-17إىل �آخر الآيات« .فك�أن هذه ال�سورة �رشح يوم الف�صل
� ً
املجمل ذكره يف ال�سورة التي قبلها» (.)84

ومن ذلك قوله تعاىل يف �سورة «النازعات» َ } :ف�إذا َجا َء ْت ال َّطا َم ُة {
اخ ُة { [ ]33ورغم �أن التنا�سب
ال�ص َّ
[  ]34وقوله تعاىل يف عب�سَ } :ف�إذا َجا َء ْت َّ
قد يتجه �صوب الوحدة الداللية بني الآيتني؛ فالطامة وال�صاخة من �أ�سماء يوم
القيامة ،رغم ذلك ف�إنَّ ما برر جمعهما – يف نظر ال�سيوطي -هو التنا�سب
ال�صوتي الذي يحققه الرتكيبان املتوازيان .وهذا �أي�ضا ما جنده يف العالقة بني
�سورتي «الإخال�ص» و«تبت» ،حيث ينقل ال�سيوطي عن غريه ما يفيد ب�أن و�ضع
هذه ال�سورة يف مكانها راجع �إىل تنا�سبها مع فوا�صل �سورة «تبت»(.)85

و�إذا غ�ض�ضنا الطرف عن ثانوية هذه العالقة ،ف�إن جمرد توقف الدر�س
القدمي عندها ملما يلفت االنتباه ويوجب الإ�شادة؛ لإدراكه لي�س فقط لقيمة البناء
املو�سيقي و�أهميته يف الت�أثري على املتلقي ،ولكن لإدراكه �أي�ضا قدرة هذا البناء
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على منح الن�ص �شخ�صيته الآ�رسة ،فحني ينتقل النغم املو�سيقي الواحد من ال�سورة
احلالية �إىل التي تليها ف�إنه يف�ضي  -ال �شك � -إىل وحدة «ما» بني ال�سورتني،
تبدو قادرة على اجلمع بني ال�سورتني يف العمق ،فمن املحقق �أنه «كلما ت�شابهت
البنية اللغوية ف�إنها متثل بنية نف�سية مت�شابهة من�سجمة تهدف �إىل تبليغ الر�سالة

عن طريق التكرار والإعادة»( .)86وهذا الإحلاح الذي َو َّح َد بني ال�سورتني مما
َي ْع ُم ُق به ال ُأثر الناجت عنهما ،ويزداد به التنا�سب ح�ضورا ،هنا تت�أكد لنا �أهمية
البعد املو�سيقي الذي تجُ َ ِّل ُل ُه الفا�صل ُة الكرمية ،بقدرتها على منح الن�ص �شخ�صيته،
وبقدرتها على الربط بني الن�ص والذي يليه.

(ط) الت�شابه ال�شكلي:

التي لوحـظ فـيها ذلك ما يطـلق عليه «احلوامـيم ال�سـبع»(� .)87أي ال�سـور التي
تبـد أ� بـ } :حـم { فاحلواميم رتبت هذا الرتتيـب ال�شـرتاكها يف االفتتاح بـ:
} حـم { وبذكر الكتاب بعد } :حـم { و�أنها مكية ،بل �إن هناك من الآثار
ما يفيد �أنها نزلت جملة واحدة .هذا بالإ�ضـافة �إىل �أن فيها �شَ َـبها من ترتيـب
ذوات } الـر { ال�ست .وهذا ال�شبه بني االثنني ميكن مالحظته حتديدا يف �سورة
«ف�صلت» ثانية «احلواميم» وكيف �شابهت �سورة «هود» ثانية ذوات } الـر {
كتاب �أُ ْح ِك َم ْت
«يف تغيري الأ�سلوب يف و�صف الكتاب ،و�أن يف هود } :الـر ٌ
كتاب ُف ِّ�ص َل ْت �آياتُ ُه {
كيم َخب ٍري { [ ]1ويف ف�صلتٌ } :
�آياتُه ث َُّم ُف ِّ�ص َل ْت من لَ ُدن َح ٍ
الكتاب { [احلجر ]1 :ويف �سائر احلواميم:
آيات
ِ
[ ]3ويف �سائر ذوات } الـر تلك � ُ
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تبدو هذه العالقة �أقل العالقات داللـة ،فهي تقتـ�رص على مالحـظة
التق�سيم ال�شكلي الذي يراعي ا�ستـهالل ال�سور �أو ينطلق منه ،ولقد جعل
ال�سيوطي هذه العالقة مع�ضدة للعالقات الأخرى بني ال�سـور� ،أي �أنها ك�سابقتها
عالقة ثانوية ،ال ُي ْكـ َتفَى بها يف تعليـل التـنا�سـب بني ال�سورتني ،ومن الـ�سور

فمطلع ف�صلت ثانية احلواميم منا�سب ملطلع هود ،التي هي ثانية ذوات
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} ُ
الكتاب { [الدخان.)88(»]2 :
الكتاب { [غافر� ]2أو } َو
تنزيل
ِ
ِ
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} الـر { ،ومطلع الزخرف م�ؤاخ ملطلع الدخان ،وكذا مطلع اجلاثية ملطلع

الأحقاف(.)89

ربع من �أرباع القر�آن توالت �سبع �سور
فالقاعدة الثابتة هي �أنه « :يف كل ٍ
مفتتحة باحلروف املقطعة ،فهذه ال�سور ال�سبع م�صدرة بـ« :حـم» و�سبع يف الربع
الذي قبله (يق�صد ربع القر�آن) متوالية ،وذوات «الـر» ال�ست متوالية»(.)90

()7

ا�سب َة ت َُ�ش ِّكل ُنق َْط َة ْار ِت َكازٍ َ ،ت ْل َت ِقي َح ْو َلها َم ْن ُظو َم ٌة
لقد َت َ�أ َّك َد لنا �أنَّ املُ َن َ
ا�صطالحي ٌة بالغية متنوعة ،انتقلت بالكثري من امل�صطلحات البالغية من ال َّن َظ ِر
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املو�سع الذي ي�شمل اخلطاب برمته .لقد كان
اجلزئي املحدود �إىل ال َّنظر الكلي َّ
ذلك كله نظرا عربيا �أ�صيال ،ا�ستولد م�صطلحه من مقاربة دقيقة لظواهر خطابه،
فلم ينف�صل فيه النظر عن الإجراء ،ومل ينف�صل النظر والإجراء عن جوهر الن�ص
وروحه ّ
الفذ.
لقد كان مبقدور «علم املنا�سبة» يف بحوث علماء القر�آن – لو �أُ ْح ِ�سن
يطو َر نظرا قادرا على تقدمي الفرو�ض �أو املبادئ العامة
الإن�صات �إليه � -أن ِّ
التي ت َْ�س َت ْوعب كثريا من اخلطابات املختلفة ،قد يجادل البع�ض حول قدرة هذا
اجلهد على االرتفاع �إىل تخوم النظرية الكلية ،ولكن ما ال جدال حوله هو �أن
هذا اجلهد ي�ؤكد  -قاطعا � -أهمية التنا�سب يف التداول اجلمايل اخلال�ص ،ويف
التداول اليومي املعي�شي على �سواء؛ وما كان ذلك �إال لأن التنا�سب ُمق َِّو ٌم ن�صي
حتر�ص عليه ُك ُّل ر�سالة لديها ما تقوله� ،أو ما حتر�ص على �أن تقوله .فاملُ َنا�سبة
تقدم منوذجا يجمع بني ال�شعري والتداويل ،وهذا النموذج يبدو -على
بذلك ِّ
امل�ستوى الت�صوري املجرد� -شديد الإحكام؛ حيث تنبثق املفاهيم اجلزئية من
البنية الكلية ،التي هي �أكرب من جمموع �أجزائها ،والأجزاء التي �أكدت املقاربة
متانة العالقة بني وحداتها وان�سجام عنا�رصها.
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قدم مبحث املنا�سبة للدر�س الن�صي منظوم ًة عالئقية يتجاور فيها
لقد َّ
اجلزئي مع الكلي ،والداليل املو�ضوعي وال�صوتي املو�سيقي مع ال�شكلي اخلال�ص،
�أي �أنها منظومة متعددة اجلوانب ،ت�ستعني بكل ما من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �سبك
الن�ص على امل�ستوى اللغوي اخلال�ص ،وبكل ما من �ش�أنه �أن يحقق متا�سك عامله
نام متطور للن�ص ،كان
وتناغم م�شاهده .وما من �شك �أن عمال كهذا وليد فهم ٍ
مبقدوره لو مل حتدث القطيعة املعرفية بني الدرا�سات الإ�سالمية والنقد الأدبي
 �أن يفتح �أمام الدر�س الأدبي �آفاقا معرفية مل ي�شهد لها نظريا �سوى يف العقودالأخرية.
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والزرك�شي :الربهان �ص.190
( )78د .حممد فكري اجلزار :العنوان و�سميوطيقا االت�صال الأدبي،مرجع �سابق� ،ص .19
( )79ال�سيوطي :معرتك الأقران ،م ( )2م�صدر �سابق� ،ص.229
( )80برهان الدين �أبي احل�سن �إبراهيم بن عمر البقاعي :نظم الدرر ،ج( )8م�صدر �سابق �ص .350
( )81ال�سيوطي :معرتك الأقران م (� )3ص.246-239
( )82ال�سيوطي� :أ�رسار ترتيب القر�آن ،م�صدر �سابق� ،ص.159
( )83ال�سابق� :ص.158 -132
( )84ال�سابق� :ص .152
( )85ال�سابق� :ص.172
( )86د .حممد مفتاح :حتليل اخلطاب ال�شعري(ا�سرتاتيجية التنا�ص) ط( )2املركز الثقايف العربي،
الدار البي�ضاء� 1986 ،ص . 39
( )87احلواميم ال�سبع هي :غافر ،وف�صلت ،وال�شورى ،والزخرف ،والدخان ،واجلاثية،
والأحقاف.
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( )88انظر ال�سيوطي� :أ�رسار ترتيب القر�آن �ص 130 129-ذوات «الر» هي :يون�س ،وهود،
ويو�سف ،والرعد و�أولها« :املر» ،و�إبراهيم ،واحلجرات.
( )89ال�سابق� :ص.131
( )90ال�سابق� :ص.130

* * *
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العدول والأداء ال�شعري
قراءة يف م�شكلة امل�صطلح النقدي ووظيفته
عبداهلل بن عبدالرحمن بانقيب

(*)

مدخـــــل:

واختيار الدرا�سة «العدول» منوذجا نابع من �أنّ فيه جال ًء مل�شكلة امل�صطلح

النقدي ووظيفته يف الدرا�سة النقدية القدمية واحلديثة على ال�سواء ،وفيه �صورة
كا�شفة ملا يعتور امل�صطلح النقدي من جتاذب وحوار ونقا�ش حول اختياره

ووظيفته يف الأداء الأدبي والنقدي.

 - 1م�شكلة امل�صطلح النقدي:
امل�صطلح لغة العلم ،و�أداة التوا�صل بني �أبناء احلقل املعريف الواحد،

وعليه ،فال غرابة �أن يقال� :إنّ امل�صطلحات خال�صات العلوم ،ورحاق املعارف
ورحيقها املختوم ،و�أنها �أبجدية التوا�صل املعريف ،ومفاتيحه الأوىل(.)1
(*) أكاديمي وباحث سعودي.
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تقدم قراءة يف م�شكلة امل�صطلح النقدي
حاولت هذه الدرا�سة �أنْ ّ
ووظيفته ،واتخذت الدرا�سة من م�صطلح «العدول» منوذجا لذلك.
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العدول واألداء الشعري
وقد جاء عن العلوي (ت 749هـ) يف الطراز ما ي�ؤكد هذا الدور الوظيفي
الذي تقوم به امل�صطلحات �إزاء اكت�ساب املعارف ،والتوا�صل بني �أهل كل علم،
يقول العلوي� :إن «ما كان جاريا على �أل�سنة العلماء من اال�صطالحات التي
تخ�ص كل علم ،ف�إنها يف ا�ستعمالها حقائق و�إنْ خالفت الأو�ضاع اللغوية،
وهذا نحو ما يجريه املتكلمون يف مباحثاتهم يف علوم النظر كاجلوهر
والعر�ض ...وما ي�ستعمله النحاة يف موا�صفاتهم ،من الرفع والن�صب ...وما
يقوله الأ�صوليون يف جدلهم من الك�رس والقلب...وما يجري على �أل�سنة �أهل
احلرف وال�صناعات ...ف�إنّ لهم �أو�ضاعا وا�صطالحات على �أمور ...وقد
�صارت م�ستعملة يف غري جماريها الو�ضعية يفهمونها فيما بينهم ،وجتري على
وفق م�صطلحاتهم جمرى احلقائق اللغوية بح�سب تعارفهم عليها»(.)2
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وهذا ما دعا التهانوي (ت 1185هـ) �إىل الت�أكيد على �ضبط م�صطلحات
هد ُر فقهها «ف�إن
العلم ،وعدم التهاون يف ذلك حتى ال ت�ضيع دالالت العلم ،و ُي َ
لكل علم ا�صطالحا به �إذا مل يعلم بذلك ال يتي�رس لل�شارع فيه �إىل االهتداء �سبيال،
وال �إىل فهمه دليال»(.)3
وملا كانت امل�صطلحات هي مفاتيح العلوم «ف�إنها بذلك اكت�سبت بعدا
معرفيا كبريا �إذ تتمثل فيها خال�صة ما تنتهي �إليه العلوم وت�ستحيل بذلك �إىل ج�رس
للتوا�صل وانتقال املعرفة من باحث �إىل باحث»(.)4
واملجال الأدبي والنقدي لي�س مبعزل عن العلوم الأخرى يف احلاجة
�إىل امل�صطلح ،والتو�سل به �أداة للتثاقف املعريف ،واحلوار العلمي ،فهو «�شفرة
اخلطاب النقدي وطلعه املثمر الذي لواله ما كانت املعرفة ،وما وقع التوا�صل،
�إنه ما زال حد التعريف ولبنة النظرية التي ت�ستوي على بنائها به ،وقد يكون �أحد
مثرياتها ،ثم باكتنازه الت�صور ي�صري مطمحا بالغيا يف غري حالة� ،إنه يو�شك �أن
ي�صبح فار�س الن�ص الذي يقود قطيع الفكر فتنتظم من خلفه جيو�ش (الكالم)،
وتفتح له قالع الذهن والوجدان ،فيدخل الن�ص �إىل معية املتلقي دخول الفاحتني
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الظافرين ،وهو ال يحدوه روع ،ما دام على �أمن من �صوته الدال ،فيقع التواط�ؤ
وال�شيوع ،وتقوم قيامة املعرفة»(.)5
ومهما قيل عن الإن�شائية املرتعة بها لغة هذا الن�ص ،واملفارقة للغة الإبالغ
املعريف الدقيق املركز( ،)6ف�إنّ ما جاء فيه ي�صب يف دائرة �إي�ضاح ما ينه�ض به
امل�صطلح من دور توا�صلي يف احلقل النقدي ،يحقق التبادل املعريف على نحو
يتطلع �إىل الدقة ،ويتوخى املو�ضوعية ،و ُي�ستظهر فيه �أنه �أول مفاتيح العلم ،وعليه
املعول يف �إزالة اللب�س والتعمية بني حدود املعرفة النقدية.
لذا فقد بات من املقرر �أنّ امل�صطلح هو �أداة املعرفة النقدية ونتاجها يف
الآن ذاته ،والباحث النقدي الذي ال ي�ستح�رض هذا يف وعيه البحثي ّ
خمل ب�أهم
�رشوط ال�ضبط العلمي ملا ميار�سه من ن�شاط نقدي ،و ُم ْد ِر ٌج م�سعاه يف منطقة من
الت�شوي�ش البحثي ت�ؤول بجهده �إىل نق�ص يف املمار�سة� ،أو �ضياع لثمارها.

والفعل اال�صطالحي ينه�ض بجملة من الوظائف ،منها الوظيفة الل�سانية،
فهو يك�شف عن طاقات اللغة يف ات�ساع جذورها املعجمية ،وتعدد طرائقها
اال�صطالحية ،وقدرتها على ا�ستيعاب املفاهيم امل�ستجدة.
ومنها الوظيفة املعرفية ،فامل�صطلح كما �أُ�شري �سابقا هو لغة العلم ،و�أداة
املعرفة ،وال وجود لعلم دون م�صطلحات.
ومنها الوظيفة التوا�صلية ،فهو �أداة التوا�صل بني �أبناء احلقل املعريف
الواحد ،ويف املجال الأدبي والنقدي ي�صبح امل�صطلح «لغة داخل اللغة ،ي�رشع
يف نظام للتوا�صل يحفظ للفكر م�ساره ،وللمعرفة بغيتها يف �شكل ت�صورات
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فالعالقة بني امل�صطلح واملعرفة النقدية لي�ست ترفا ،بل هي «عالقة لزوم
ال انف�صام لها وال مندوحة عنها ،ويف �إطار االرتباط والتفاعل بينهما ميكننا �أنْ
منو املعرفة يعتمد اعتمادا
بنمو املعرفة ،كما �أنّ ّ
منو عامل امل�صطلح رهن ّ
نالحظ �أنّ ّ
منو امل�صطلح»(.)7
كبريا على ّ
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ثابتة لوالها ما خرج الن�ص على ذلك الن�سق من املو�ضوعية ،وما ا�ستطاع احلفاظ
على نهجه العلمي� ...إنّ امل�صطلح ي�صبح نقطة ال�ضوء الوحيدة التي ت�ضيء الن�ص
حينما تت�شابك خيوط الظالم ،وبدونه ،يغدو الفكر كرجل �أعمى ،يف حجرة
مظلمة ،يبحث عن قطة �سوداء ال وجود لها (كما يقول املثل الإجنليزي)»(.)8
كم
ومنها الوظيفة االقت�صادية ،تتجلى يف قدرة امل�صطلح على تخزين ٍّ
معريف هائل يف وحدات م�صطلحية حمدودة ،والتعبري بها عن املفاهيم املعرفية
الكثرية.
ومنها الوظيفة احل�ضارية؛ لأنّ اللغة اال�صطالحية هي لغة عاملية ،تلتقي
حولها الثقافات الإن�سانية ،وهي اجل�رس احل�ضاري الذي يربط لغات العامل بع�ضها
ببع�ض(.)9
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و�إذا كانت احلاجة �إىل امل�صطلح على هذا القدر من ال�رضورة والإحلاح،
ف�إنّ الباحث املعا�رص يف املجال النقدي يهوله ما �أثري من �إ�شكاالت حول امل�صطلح
النقدي قدميه وحديثه� ،أو�صلها البع�ض �إىل حد الأزمة التي مايزال البحث عن
ٍّ
حل لها قائما ،مما جعل البع�ض يعد امل�صطلح النقدي يف و�ضعه الراهن عبئا على
املعرفة والفكر «وذلك عندما تتعدد داللته لدى م�ستخدميه� ،أو تتعدد �صيغه �إىل
حد يباعد بينه وبني الغاية التي و�ضع من �أجلها»(.)10
ولي�ست الثقافة العربية هي وحدها املنفردة مب�شكلة امل�صطلح النقدي ف�إن
يعمق �أزمة امل�صطلح النقدي
نظائر ذلك موجود يف الثقافة الغربية ،ولعل هذا مما ّ
املعا�رص ،بحكم �أنّ كثريا من اجلهود النقدية العربية املعا�رصة متكئ �أو متالقح
تعدد منابع الثقافة
ب�شكل �أو ب�آخر على ما �أجنزه الآخر .ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك ّ
الغربية ما بني الإجنليزي والفرن�سي والرو�سي� ...إلخ ،و�أثر هذا التعدد على
النقاد العرب املعا�رصين كل بح�سب م�شاربه الثقافية ،وا�ستقائه املعريف ،وما
يقوده ذلك من تعددية تظهر يف عملية ترجمة امل�صطلح النقدي لدى �أ�صحاب
امل�رشب الثقايف الواحد ،ف�ضال عن �أ�صحاب امل�شارب املختلفة ،تبينّ لنا �أنّ كثريا
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من اخللط يف امل�صطلح النقدي املعا�رص كان �أثرا من �آثار تلك الرتجمة .هذا
بالإ�ضافة �إىل البعد الفل�سفي الناجم عن نقل امل�صطلح الغربي؛ لأن امل�صطلحات
يف وعي بع�ض الدار�سني ال تنتقل �أداة �إجرائية خالية من حموالتها الفكرية
والفل�سفية؛ لأ ّننا حينما ننقل امل�صطلح النقدي اجلديد «يف عزلة عن خلفيته
الفكرية والفل�سفية ف�إنه يفرغ من داللته ويفقد القدرة على �أنْ يحدد معنى.
ف�إذا نقلناه بعوالقه الفل�سفية �أدى �إىل الفو�ضى واال�ضطراب� ،إذ �إنّ القيم املعرفية
القادمة مع امل�صطلح تختلف ،بل تتعار�ض �أحيانا مع القيم املعرفية التي طورها
الفكر العربي املختلف»(.)11

والأ�سباب التي تذكر ب�ش�أن م�شكلة امل�صطلح النقدي العربي  -قدميه
وحديثه� -إ�ضافة �إىل ما ذكر ،متعددة ،كثري منها نا�شئ عن اخللفية املعرفية
للباحثني ،وعن طرائق ا�ستثمارهم لطاقات اللغة� ،إ�ضافة �إىل غياب اجلهود
امل�ؤ�س�ساتية املوحدة ،فامل�ؤ�س�سة اللغوية لقطر ما تعمل مبعزل عن غريها من
امل�ؤ�س�سات املناظرة لها ،بعيدة عن العمل التكاملي ،مما أ� ّذن بت�شتت اجلهود
العربية �إزاء حل م�شكلة امل�صطلح عامة ،والنقدي على وجه اخل�صو�ص .وكانت
نتيجة ذلك كله �أنْ تعددت دالالت امل�صطلح الواحد واختلفت ،و�أطلق على
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ولعل من الأ�سباب التي قادت �إىل تزايد م�شكلة امل�صطلح النقدي لدى
الغرب نف�سه هو هيمنة االهتمام بامل�صطلح «العلمي /التقني� ،إذ ال �شك �أنّ
احلاجة �إليه ما�سة ،ال�سيما وال�صناعات التكنولوجية والإلكرتونية ،وهي من
�إنتاج الغرب ،ت�ستدعي االهتمام بت�سميات منتوجاتها .ولي�س عجيبا �أنْ ت�ؤ�س�س
ال�رشكات العاملية مراكز بحث م�صطلحي .ال �شك �أنّ تبعية العامل الثالث للغرب
تكنولوجيا ،جعلتنا نعي�ش الظاهرة نف�سها ،ولكن من زاوية �أخرى .فلئن كانت
هيمنة امل�صطلح العلمي /التقني لدى الغرب تعود �إىل �إنتاج امل�صنوعات وق�ضية
ت�سمياتها ،ف�إنّ �أ�سباب اهتمامنا تعود �إىل اجلانب اال�ستريادي لتلك امل�صنوعات
ولت�سمياتها»(.)12

ج ـ ــذور

122

العدول واألداء الشعري
ال�شيء الواحد عددا من امل�صطلحات ومل ي�ستقر على �شيء منها� ،إىل غري ذلك
من امل�شكالت.
ولي�س يف و�سع هذه الدرا�سة �أنْ تعرج على ّ
جل ما طرح من �أ�سباب
حول م�شكلة امل�صطلح النقدي عامة والعربي منه على وجه اخل�صو�ص،
وما �أفرزته من �آثار .ويكفي املت�أمل ويهوله ما عقد من م�ؤمترات وندوات
وم�ؤلفات( - )13ي�صعب ح�رصها  -لدرا�سة هذه امل�شكلة� ،إح�سا�سا من كل
ه�ؤالء امل�شتغلني بتفاقم الأمر ،وب�رضورة البحث عن م�رشوع م�صطلحي نقدي
عربي يوحد اجلهود ،ويقيم الدر�س النقدي على �أ�س�س �إجرائية موحدة ،حتقق
التوا�صل املعريف بني املهتمني باحلقل النقدي ،على نحو من ال�صفاء العلمي،
وال�ضبط املعريف ،يجعل اجلميع �أمام لغة علمية وبحثية موحدة ،ال تقبل فو�ضى
اال�صطالح وت�شتت داللته.
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ويعد م�صطلح «العدول» الذي نحن ب�صدده واحدا من امل�صطلحات
النقدية التي تباينت حولها الآراء ،وطرحت معها البدائل واملرتادفات ،وم ّثل
ا�ستخدامه وجهات نظر متعددة ،حتمل كل وجهة مربراتها ودواعيها .وقبل
�أنْ تبد�أ الدرا�سة بعر�ض تلك الوجهات والآراء وفح�صها� ،ستعر�ض للدالالت
اللغوية لكلمة «العدول»ّ � ،أي دالالتها خارج ا�ستخدامها م�صطلحا نقديا؛
لتتبينّ مقدار العالئق والو�شائج بني الداللتني اللغوية واال�صطالحية ،و�إىل � ّأي
حد من االبتناء �أقامت الثانية داللتها على الأوىل.
ٍّ
من املفارقات التي حتويها مفردات اللغة �أن اجلذر (عدل) ينطوي
على عدد من الدالالت ،من بينها داللتان متناق�ضتان ،الأوىل منهما تدل على
«اال�ستقامة».
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جاء يف القامو�س املحيط« :العدل �ضد اجلور وما قام يف النفو�س �أنه

« - 2العدول» يف الداللة اللغوية:
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م�ستقيم»( ،)14وبال�صيغة نف�سها تقريبا جاء هذا املعنى يف تهذيب اللغة(،)15
ول�سان العرب( ،)16وتاج العرو�س(.)17
�أما الداللة الثانية فت�أتي على ال�ضد من املعنى ال�سابق دالة على امليل
واالعوجاج واالن�رصاف واالنحراف ،خا�صة �إذا كان متعلق الفعل «عدل»
اجلر «عن».
حرف ّ

وع ُدوال
وع َد َل عنه َي ْع ِد ُل َع ْدال ُ
«وع َد ْلته َ
قال �صاحب القامو�س املحيطَ :
واجلمال الفحل
والفحل ترك ال�رضاب،
حاد و�إليه ُع ُدوال رجع ،والطريق مال،
ْ
ّ
�سوى بينهما ،وماله َم ْعدل وال معدول م�رصف ،وانعدل
ّ
نحاه ،وفالنا بفالن ّ
اعوج ،والعدال ككتاب �أنْ يعر�ض �أمران فال تدري لأيهما ت�صري،
عنه ،وعادل
ّ
ف�أنت تروى يف ذلك»(.)18

ويف ل�سان العرب« :وعدل عن ال�شيء يعدل عدال وعدوال حاد وعن
الطريق جار ،وعدل �إليه عدوال رجع ،وما له معدل وال معدول � ّأي م�رصف،
وعدل الطريق مال»(.)20
ن�صه« :وعدل عنه يعدل عدال وعدوال حاد،
وورد يف تاج العرو�س ما ّ
وعن الطريق جار ،وعدل �إليه عدوال رجع ،وعدل الطريق نف�سه َ
مال ،وعدل
اجلم ُ
َ
ال�ضاب ن ََّحاه
ال
الفحل عن رِّ
الفحل عن الإبل �إذا ترك رِّ
ال�ض َ
اب ،وعدل ّ
وعد َل»(.)21
تنحى َ
فانعدل َّ
وا�ستفا�ضت الدرا�سة يف بيان الداللة الثانية للجذر «عدل» الدالة
على امليل واالعوجاج واالن�رصاف واالنحراف؛ لعلوقها مبا دلت عليه كلمة
«العدول» يف احلقل الأدبي والنقدي والبالغي.
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وجاء يف تهذيب اللغة« :وقال الليث :ال َع ْدل �أنْ تعدل ال�شيء عن وجهه
وع َد ْل ُت الدابة �إىل مو�ضع كذا ف�إذا �أراد االعوجاج
تقول عدلت فالنا عن طريقه َ
نف�سه قال هو ينعدل � ّأي
يعوج»(.)19
ّ

ج ـ ــذور
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« - 3العدول» يف الداللة اال�صطالحية:
�إنّ تلك املعاين اللغوية التي حملتها كلمة العدول  -امليل واالعوجاج
واالن�رصاف واالنحراف  -لها �صلة وا�ضحة باملعنى اال�صطالحي الذي
�أُطلقت عليه يف املجال الأدبي والنقدي «ذلك �أن هناك �شبه اتفاق على �أنّ يف
العدول ميال من �صياغة �إىل �أخرى»(.)22
هذا امليل له �أثره الفني واجلمايل يف الن�ص الأدبي ،فيعدل من �صياغة �إىل
�أخرى لإحداث هذا الأثر الذي ال تنتجه ال�صياغة املعدول عنها.
ولعل هذا ما جعل بع�ض الدار�سني ي�ؤكد ويتبنى فكرة �أن اللغة قائمة على
م�ستويني «�أحدهما ميكن �أنْ نطلق عليه امل�ستوى العادي� ،أو امل�ستوى النمطي،
والآخر ميكن �أنْ ن�سميه امل�ستوى الفني �أو اللغة الفنية»(.)23
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مت ّثل ال�صياغة املعدول عنها مثاال للغة يف م�ستواها العادي �أو النمطي،
ومت ّثل ال�صياغة املعدول �إليها اللغة يف م�ستواها الفني؛ وذلك لأنّ اللغة يف
م�ستواها العادي «لغة متعارف عليها من اجلميع ،مباحة لهم ،ال يتفا�ضلون يف
العلم بها �أو ا�ستخدامها� ،أما اللغة الفنية فهي من نتاج الفرد املبدع ،وهي لذلك
�شخ�صية ت�صدر عن عبقرية البليغ ،وتتحدى ما هو منطي ا�صطالحي»(.)24
بهذا املفهوم ا�ستقر م�صطلح العدول يف الدرا�سة النقدية على �أنه كل ميل
يف الن�ص الأدبي يتوخى ك�رس املعتاد وامل�ألوف لتحقيق الغاية الفنية والأدبية.
وقد حاول بع�ض الباحثني �أنْ ي�ضع تعريفا �شموليا للعدول عندما
عرفه بقوله :هو «جماوزة ال�سنن امل�ألوف بني النا�س يف حماوراتهم ،و�رضوب
معامالتهم؛ لتحقيق �سمة جمالية يف القول متتع القارئ ،وتطرب ال�سامع ،وبها
ي�صري ن�صا �أدبيا»(.)25
وهذا التعريف يو�سع دائرة العدول لي�شمل كل �صور ال�صياغة الأدبية،
ويت�سع ات�ساعا يجعله �شامال اجلن�س الأدبي ب�أكمله(.)26
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و�أيـا كـان املوقـف من هذا التعريـف ف�إنه ال يخرج  -على ات�سـاع
دائرتـه  -عن �أنّ العدول هو ميل عن امل�ستوى العادي وامل�ألوف �إىل امل�ستوى
الفني والأدبي.
وقد تدوول هذا املفهوم للعدول عند الدار�سني العرب املعا�رصين
بتعددية وا�ضحة يف امل�صطلح ،بررها البع�ض ب�أنّ من� أش� هذا امل�صطلح غربي،
و�أنّ الغربيني �أنف�سهم قد عربوا عن هذا املفهوم مب�صطلحات كثرية قارب عددها
الع�رشين ،فهي تعددية لي�ست بطارئة يف الكتب العربية(.)27

هذا بالإ�ضافة �إىل ما زاده البع�ض من م�صطلحات �أخرى كالك�رس،
والف�ضيحة ،وال�شذوذ( ،)30واجل�سارة اللغوية ،والغرابة ،واالبتكار ،واخللق،
واخلط�أ( .)31وقد قام �أحد الباحثني مبحاولة حل�رص هذه امل�صطلحات فبلغت �أكرث
من �ستني م�صطلحا(.)32
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يقال هذا على الرغم من و�ضوح مفهوم العدول عند النقاد والبالغيني
العرب كما متت الإ�شارة فيما �سبق .وقد خ�ص�ص د .عبداحلكيم را�ضي درا�سته
الرائدة يف هذا املجال «نظرية اللغة يف النقد العربي»  -الواقعة فيما يربو على
خم�سمئة �صفحة – لدرا�سة هذه الظاهرة يف تراث العرب النقدي والبالغي مبا
ال يدع جماال لل�شك ب�أنّ العدول  -مفهوما وظاهرة  -مل يك غائبا عن ت�صور
القدماء من النقاد والبالغيني العرب.

و�أيا ما كان هذا التعدد يف امل�صطلح فاملالحظ �أنّ ما ُكتب له ال�شيوع
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ويكفي تدليال على تعددية امل�صطلح يف النقد املعا�رص �إزاء مفهوم
«العدول» �أنْ تنه�ض درا�سة م�ستقلة لبحث هذا التعدد جتاه هذا املفهوم(.)28
فعلى �سبيل املثال ي�رسد د .عبدال�سالم امل�سدي اثني ع�رش م�صطلحا لهذا
املفهوم هي :االنزياح ،التجاوز ،االنحراف ،االختالل ،الإطاحة ،املخالفة،
ال�شناعة ،االنتهاك ،خرق ال�سنن ،اللحن ،الع�صيان ،التحريف(.)29
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والذيوع يف الدرا�سات العربية املعا�رصة من بني كل هذه امل�صطلحات هو
ثالثة م�صطلحات هي :العدول واالنحراف واالنزياح ،ومل يكتب هذا الذيوع
لبقية امل�صطلحات لأ�سباب متعددة منها �أنها م�صطلحات «حمدودة القوة
اال�صطالحية� ،أو �ضئيلة احلظ التداويل ،ومنعدمة الكفاءة املفهومية� ،أو هي
حمموالت ملو�ضوعات �أخرى من حقول غري �أدبية �أ�صال»(.)33
ومما تنبغي الإ�شارة �إليه يف هذا ال�سياق هو �أنّ ما يغلب على الذين ف�ضلوا
ا�ستخدام كلمة «العدول» هو وروده ب�شكل مالحظ يف الرتاث العربي ،بينما
يغلب على «الذين ا�ستعملوا االنزياح هو اعتمادهم ثقافة فرن�سية :ا�ستقاء �أو
ترجمة .على حني مال �إىل (االنحراف) يف الغالب �أولئك الذين غلبت عليهم
امل�صادر الإجنليزية ،فهذه ال حتوي �إال كلمة  ، Deviationوهي كلمة تنا�سبها
كلمة (االنحراف) ،على حني �أ ّنا وجدنا  Ecartينا�سبها (االنزياح) .وهي كلمة
فرن�سية غري موجودة يف الإجنليزية»(.)34
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ووا�ضح من عنوان هذه الدرا�سة �أنها تتبنى كلمة «العدول» م�صطلحا
داال على ذلك املفهوم ،وكان ذلك لعدة �أ�سباب ،ي�أتي يف مقدمتها العالقة
الوا�ضحة بني داللة الكلمة يف املعجم اللغوي والداللة املناطة بها يف املفهوم
اال�صطالحي كما �سبق الإي�ضاح.

ي�ضاف �إىل ذلك �أنّ عددا غري قليل من الدار�سني املعا�رصين قد ا�ستعمل
هذه الكلمة .منهم على �سبيـل املثال ال احل�رص :د .عبدال�سـالم
امل�سـدي(،)36
ّ
�صمود( ،)37ود .حممد عبداملطلب(.)38
ود .حمادي ّ

ج ـ ــذور

كذلك ما علق بكلمة «االنحراف» من داللة �أخالقية �سلبية ،ومل يك هذا

كذلك �شيوع هذه الكلمة يف تراث العرب اللغوي والنقدي والبالغي
ب�شكل مقارب ملا يراد منها يف هذا املفهوم اال�صطالحي ،وقد �ساق د.م�صطفى
ال�سعدين �شواهد ذلك يف كتابه (العدول �أ�سلوب تراثي يف نقد ال�شعر)(.)35
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العلوق عر�ضيا ،بل �شاع بطريقة تو�صله �إىل احلد الذي يجعل من هذه الكلمة
م�صطلحا داال على النزوع الأخالقي وال�سلوكي ال�سلبيني.
�أما كلمة «االنزياح» و�إنْ كانت �شائعة يف الدرا�سات املعا�رصة ،ف�إن
ا�ستخدامها يظل طارئا وجديدا نحو هذا املفهوم .وال مربر وراء اال�ستخدام
الطارئ طاملا �أنّ هناك قدميا له ممار�سات ممتدة ت�صب يف املفهوم ذاته.

 – 4العدول والأداء ال�شعري:

�سبق و�أنْ �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن اللغة يف وعي كثري من العلماء
والدار�سني قائمة على م�ستويني� ،أحدهما هو امل�ستوى العادي �أو النمطي،
والآخر هو امل�ستوى الفني .امل�ستوى الأول هو م�ستوى منطي مثايل قام على
رعايته النحاة واللغويون ،فهو «يعتمد النحو التقعيدي يف ت�شكيل عنا�رصه،
كما يعتمد اللغة يف تن�سيق هذه العنا�رص .وثمرة الرتابط بني ما يقول به النحاة
ظهور مثالية اللغة يف ا�ستخدامها امل�ألوف ،وهي مثالية
وما يقول به اللغويون
ُ
افرتا�ضية �أكرث منها تطبيقية واقعية»( .)40هذا امل�ستوى يحاول �أنْ يقدم �صورة
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�أما ما �ساقه البع�ض من �أنّ كلمة «العدول» وم�شتقاتها م�شغولة �أو�شبه
م�شغولة با�ستخدامات �أخرى و �أنّ (امل�شغول ال ي�شغل)( ،)39ف�إنّ ذلك لي�س
بحجة قائمة ،فكثري من الكلمات تظل داللتها اللغوية م�ستخدمة يف �سياقات
غري م�صطلحية �إنْ �صح التعبري� ،أي يف �سياقات اال�ستعمال اللغوي العادي،
ُخ�ص�ص حينذاك لهذا
لكنها حني ت�صبح م�صطلحا داال على �شيء ما ،ف�إنها ت َّ
اال�ستخدام اال�صطالحي ب�صورة متعارف عليها عند زمرة املتخ�ص�صني ،دون
�أنْ ي�ؤثر ذلك على �سياق ا�ستخدامها اللغوي العادي ،بحكم �أنها مفردة من
مفردات اللغة  -قبل �أنْ تكون م�صطلحا  -لها داللتها املعجمية واملجازية ،ومن
ثم فلها ا�ستخداماتها ح�سب ما هو منوط بها من تلك الدالالت ،وح�سب ما
ّ
يفر�ضه ال�سياق الواقعة فيه ،ولوال ذلك ما وجدنا كلمة يف اللغة ت�صح �أنْ تكون
م�صطلحا.
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مثالية كاملة للغة ،ف�إذا مل ت�سعفه العبارة الظاهرة – الفعلية – يف الكالم تطوع
بتقدير هذه ال�صورة(.)41
�أما امل�ستوى الآخر فهو يقوم على �أ�سا�س العدول عن هذه ال�صورة النمطية
املثالية للغة �أمال يف حتقيق الوظيفة الفنية والأدبية يف الكالم .فهو ال يرف�ض ما
�أحدثه الكالم الأدبي من نق�ص يف عنا�رص اللغة املثالية� ،أو تبديل ملواقعها� ،أو
�أي خروج عن �صورة اللغة وهي يف ذلك امل�ستوى النمطي� ،رشيطة �أنْ يحقق
ذلك اخلروج الغـاية الفنـية املرجوة منه ،لأنه حمـكوم بها ،و�إال �أ�صبح خروجا
ال مربر له.
وملا كانت رعاية امل�ستوى الأول من قبل النحاة واللغويني ،فكان من
الطبيعي �أنْ تكون رعاية هذا امل�ستوى الثاين من قبل النقاد والبالغيني؛ لأنهم هم
املهتمون بالبحث عن حتقق الغاية الفنية والأدبية يف الكالم.
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النحاة واللغويون قاموا على رعاية مثالية امل�ستوى العادي� ،أو بعبارة
�أدق مراعاة الأ�صل املثايل املفرت�ض ،الذي قد ال يتحقق يف ظاهر الكالم يف
جميع الأحوال ،و�إمنا يتكون عن طريق التقدير ال�صوري � -سواء بالزيادة �أم
باحلذف  -يف ظل مبد�أ يرى �إمكان االن�رصاف عن ظاهر �إىل تقدمي باطن � -أو
�صورة تقديرية � -أكرث مثالية وخ�ضوع ًا للقواعد .فقد كانت نظرتهم �إىل عملية
التقدير باعتبارها نوع ًا من رد العبارة �إىل �أ�صلها و�صورتها املثالية(.)42
وال يعني هذا �أنّ النقاد والبالغيني كانوا يغفلون امل�ستوى العادي املثايل
«ف�إنّ هذا امل�ستوى مبثاليته مل يغب عن �أذهانهم حلظة واحدة ،ل�سبب ب�سيط هو
�أنهم جعلوا منه مر�آة ينعك�س عليها انحراف[عدول] امل�ستوى الفني ،ومعيارا
يقي�سون �إليه مقدار هذا االنحراف [العدول] ،ومن هنا كان وعيهم به،
تبينه ،والتنبيه �إليه»(.)43
وحر�صهم على ّ
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لذا حر�ص النقاد والبالغيون على التنبيه �إىل هذا امل�ستوى املثايلُ ،يالحظ
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ذلك يف عبارات �شاعت يف �أقوالهم من مثل «(�أ�صل املعنى) ،و(�أ�صل الكالم)
و(رعاية للأ�صل) لكن اعتدادهم بهذا الأ�صل ال يتجاوز جمرد الإ�شارة �إليه؛
النحوي يهتم مبا يفيد
لأنه يخلو  -يف نظرهم – من � ّأي قيمة فنية ،ف�إذا كان
ّ
�أ�صل املعنى ،ف�إنّ البالغي يبد�أ منطقة حركته فيما يلي هذه الإفادة من عنا�رص
جمالية»(.)44

ويف ال�رشط واجلزاء �إىل الوجوه التي تراها يف قولك�« :إن تخرج �أخـرج»
خرجت»...ويف «احلال» �إىل الوجوه التي تراها يف قولك:
و«�إنْ خرجت
ُ
«جاءين زيد م�رسع ًا» و«جاءنـي م�رسع»...فيعرف لكل من ذلك مو�ضعه،
ويجيء به حيث ينبغــي له � ...إلخ.
هذا هـو ال�سبيل ،فل�ست بواجد �شيئ ًا يرجع �صوابه �إنْ كان �صواب ًا،
وخط�ؤه �إن كان خط�أ� ،إىل «النظم» ،ويدخل حتت هذا اال�سم� ،إال وهو معنى من
معانـي النحو قد �أ�صيب به مو�ضعه ،وو�ضع يف حقه �أو عومل بخالف هــذه
املعاملة ،ف�أزيل عن مو�ضعه وا�ستعمل يف غري ما ينبغي له»(.)45
«فمعاين النحو» يف ن�ص عبدالقاهر تعني �إعمال الفكر بحيث تت�شكل
مبقت�ضاه البنية اللغوية ،فينظر لكل من اخلرب وال�رشط واحلال  -على �سبيل املثال -
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من هنا ،ف�إنّ النقاد والبالغيني يتفقون مع النحاة واللغويني يف �أنّ النحو
هو الأ�سا�س يف حتديد املعنى الأ�صلي .يقول عبد القاهر يف حديثه عن النظم:
«اعلم �أن ليـ�س النظم �إال �أن ت�ضع كالمك الو�ضع الذي يقت�ضيه علم النحو،
وتعمل على قوانينه و�أ�صوله ،وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها،
وحتفظ الر�سوم التي ر�سـمت لك ،فال تخل ب�شيء منها ،وذلك �أنا ال نعلم �شيئ ًا
يبتغيه الناظم بنظمه غري �أن ينظر يف وجوه كل بـاب وفروقه ،فينظر يف «اخلرب»
�إىل الوجوه التي تراها يف قولك« :زيد منطلق» و»زيد ينطلق» و«وينطلق زيد»
و«منطلق زيد» ،و«زيد املنطلق» و«املنطلـق زيد» و«زيد هو املنطلق» ،و«زيد
هو منطلق».
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على �أنها �أ�صول مثالية ،يتولد عنها جمموعة من الأ�ساليب تت�سم بالعدول اللفظي
طبق ًا لفكر ي�سبقها �أو يالحقها(.)46
فالنظم �أو الأ�ساليب الفنية  -يف نظر عبد القاهر  -ال ترتقي �إال �إذا جعلت
النحو �أ�سا�س ًا لها ،ويف ذلك يقول �أحد الباحثني املعا�رصين« :تبني لعبد القاهر �أنّ
االنف�صال بني الدرا�سة اللغوية والدرا�سة الأدبية انف�صال قد يجني على كلتيهما،
ف�إذا بلغت الدرا�سة اللغوية ن�ضجها عطفت على الأدب .وبعبارة �أخرى �إنّ للغة
�أنظمة يعطي بع�ضها بع�ض ًا ،وال بد �أنْ نعرف ما يعطيه الأدب للنحو ،وال بد �أنْ
نعرف من وجه �آخر ما ميكن �أنْ يعطيه النحو للأدب»(.)47
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و�إذا كان ال�شعر هو �أعظم الفنون الأدبية عند النقاد العرب ،فبالإمكان
تبني �إح�سا�سهم بامل�ستوى الفني ال�ستخدام اللغة فيه ،ومفارقته م�ستوى اللغة
يف نطاقاتها الأخرى ،كتفريقهم بني ال�شعر والنرث ،و�إح�سا�سهم بتميز امل�ستوى
ال�شعري عن امل�ستوى النرثي .وهو مدخل يف متييز اللغة الأدبية ال ترف�ضه
الدرا�سات احلديثة التي ت�ستخدم فيه م�صطلح «اللغة ال�شعرية» مراداً به اللغة
الأدبية(.)48

فال�شاعر يعدل عن نظام اللغة يف اال�ستعمال العادي؛ ليوجد نظام ًا �آخر
«يحقق به موازاة واقعه النف�سي والفكري واالجتماعي موازاة رمزية»(.)50
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ومن هنا ،ف�إن النقاد والبالغيني اعتمدوا هذا الأ�صل املثايل املعياري للغة

واملت�أمل يف تعريفات النقاد والبالغيني وحتليلهم الكالم البليغ� ،سيدرك
�إح�سا�سهم العميق بهذا التميز الذي تت�صف به اللغة الأدبية ،وا�ستقاللها
بخ�صائ�ص ت�سمو بها على م�ستوى اال�ستخدام اللغوي امل�ألوف �أو ال�شائع .فهم
يجعلون وظيفة (التو�صيل) غاية اال�ستخدام اللغوي املعتاد� ،أما اللغة الأدبية
فتت�ضمن وظيفة التو�صيل ثم تتجاوزها �إىل حتقيق وظيفة فنية ذات بعد جمايل
عربوا عنها مب�صطلحات احل�سن والإمتاع والإطراب(.)49
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قاعدة ي�ستندون �إليها يف ر�صد �أمناط العدول؛ لأنّ �إح�سا�سا وا�ضحا �سيطر جتاه
اللغة الأدبية ،يتمثل يف �أنها لغة ذات �سمات خا�صة متيزها عن اللغة يف اال�ستعمال
العادي ،و�أنّ هذه اللغة اخلا�صة ت�سعى �إىل حتقيق وجودها عرب العدول على نحو
معني عن القواعد واملعايري املثالية التي حتكم اللغة يف اال�ستعمال العادي .فهي
لغة حتاول ك�رس رتابة امل�ألوف والعدول عنه؛ �سعيا �إىل حتقيق اجلمال والتفوق
الأدبيني.

وبذا ف�إن اللغة الفنية قائمة على «انتهاك هذه املعيارية واملثالية بكل
متعلقاتها الإي�صالية ،و�صو ًال �إىل الرتاكيب الإبداعية املحاطة بالبنية اجلمالية»(،)52
وهذا ما يحققه العدول يف الأداء ال�شعري والأدبي.
* * *
وقد كان هذا ال�شعور بوجود لغة �أدبية وفنية متتاز عن اللغة العادية �أو
اللغة املعيارية املثالية وا�ضحا لدى العلماء العرب الأقدمني ،ال النقاد والبالغيون
وحدهم فح�سب ،بل كان وا�ضحا حتى لدى النحاة واللغويني رعاة امل�ستوى
املعياري واملثايل� ،إدراكا من اجلميع ملا يجب �أنْ تت�صف به اللغة ال�شعرية والأدبية
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والوقوف على متايز اللغة يف م�ستواها الفني معتمد على �إدراك اللغة يف
م�ستواها املعياري واملثايل؛ لأنّ معرفة هذا التمايز الذي حوته اللغة الفنية متوقف
على معرفتنا مبقدار العدول الذي عدلت به عن اللغة يف م�ستواها املعياري؛ لذا
كانت اللغة املعيارية «هي اخللفية التي ينعك�س عليها التحريف اجلمايل املتعمد
للمكونات اللغوية للعمل� ،أو بعبارة �أخرى - :االنتهاك املتعمد لقانون اللغة
املعيارية� ...إنّ انتهاك قانون اللغة املعيارية  -االنتهاك املنتظم  -هو الذي يجعل
اال�ستخدام ال�شعري للغة ممكنا ،وبدون هذا الإمكان لن يوجد ال�شعر ،وكلما
كان قانون اللغة املعيارية �أكرث ثباتا يف لغة ما ،كان انتهاكه �أكرث تنوعا ،ومن ثم
كرثت �إمكانات ال�شعر يف تلك اللغة .ومن ناحية �أخرى ،كلما ّ
قل الوعي بهذا
القانون ،قلت �إمكانات االنتهاك ،ومن ثم تقل �إمكانات ال�شعر»(.)51
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مقر ب�أنّ
من خ�صائ�ص و�سمات تباينها عن اللغة يف اال�ستعمال العادي .فاجلميع ّ
لغة ال�شعر تباين لغة احلديث اليومي ،واملخاطبات التي جتري بني النا�س ،تت�سم
هذه اللغة ب�صفات فارقة ،يعدل فيها ال�شاعر عن اللغة امل�ألوفة �إىل لغة من نوع
خا�ص ،فيها جالء امللكة الأدبية ،واملوهبة الفذة التي ُم ِنحها ،فامتاز بها عن
الآخرين.
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وهذا يعني �أنّ الدور الذي ا�ضطلع به النحاة واللغويون يف رعاية
يغيب عن �أذهانهم اخل�صو�صية التي تكون عليها لغة
امل�ستوى املثايل للغة مل ّ
ال�شعر ،وكيف تعدل يف بع�ض مناحيها عن معيارية امل�ستوى الذي رعوا؛ بغية
حتقيق الغاية الفنية التي ت َُرام من ال�شعر .و�أول ما يلقانا يف هذا ال�صدد قول اخلليل
بن �أحمد الفراهيدي (ت 170هـ)« :ال�شعراء �أمراء الكالم ،ي�رصفونه �أ ّنى �شاءوا،
وجائز لهم ما ال يجوز لغريهم من �إطالق املعنى وتقييده ،ومن ت�رصيف اللفظ
ومد مق�صوره وق�رص ممدوده ،واجلمع بني لغاته ،والتفريق بني �صفاته،
وتعقيدهّ ،
أل�س ُن عن و�صفه ،ونعته ،والأذهان عن فهمه ،و�إي�ضاحه،
وا�ستخراج ما ك ّلت ال ُ
فيقربون البعيد ،ويبعدون القريب ،و ُي ْح َت ُّج بهم وال ُي ْح َت ُّج عليهم»(.)53
�إنّ هذا احلديث الذي يطلقه اخلليل يبينّ احلال التي تت�صف بها لغة
ال�شعر ،و�أنها لغة ذات ن�سيج خا�ص ،يرود فيها ال�شاعر �آمادا ال حتققها اللغة
املعيارية؛ لذا فهو يعدل عن قواعد تلك املعيارية ،ويخرج عن االلتزام بها ،وال
متيز يف الأداء
يكون ذلك �إال على ح�ساب ما يجب �أنْ يحققه الفن ال�شعري من ّ
والغاية .ف�إذا مل يحقق ال�شعر هذا التميز كان العدول عن قواعد اللغة املعيارية
�رضبا من العبث يجب �أنْ يري�أ منه ال�شعر.
وما قدمه اخلليل يف الن�ص ال�سابق من حاالت (ك�إطالق املعنى وتقعيده،
ومد املق�صور وق�رص املمدود )...هو مما �أُدرج حتت مبحث «ال�رضورة ال�شعرية»،
ومل يكن الق�صد لدى اخلليل ح�رص هذه احلاالت ،بل كان ال�ش�أن فيه التدليل
ال�شعر املعياري َة بغية حتقيق متيزه الفني والأدبي.
والتمثيل على ما يعدل فيه
ُ
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ويعد مبحث «ال�رضورة ال�شعرية» لدى النحاة واللغويني مثال �أعلى على
ما يجب �أنْ تت�سم به لغة ال�شعر من خ�صو�صية .ووا�ضح �أنّ حديثهم يف هذا
املبحث كان ينطلق من وعي يتم ّثل يف �أنّ ال�شاعر ال يرتكب هذه ال�رضورات عن
عجز أ�ملّ به «بل هو من �رضورة فر�ضتها عليه فري�ضة الغزو �إىل م�ضايق مل تقرتب
ٍ
منها الأل�سنة ،وفري�ضة اقتحام املجاهل التي مل تعمر �سهولها ودروبها مقاالت
القوم...تكون ثمرة اقتحام وجتريب لطاقات اللغة وارتياد ل�سهولها املجهولة،
ات ال�سابقني عليه؛ لأنهم
ودروبها املخوفة ،يقتحمها الفحل ،وهو الب�صري بمِ َ َد َّب ِ
)
�ساكنون فيه ،يحمل �أ�شعارهم و�أغانيهم ومعزوفاتهم يف رحمه ال�شعري»(54
.
و�سريا على نف�س النهج يعقد �سيبويه (ت 180هـ) يف كتابه بابا �أطلق
عليه« :باب ما يحتمل ال�شعر»( )55افتتحه بقوله« :اعلم �أنه يجوز يف ال�شعر ما
ال يجوز يف الكالم من �رصف ما الين�رصف.)56(»...

وهذا ي�ؤكد على �أنّ لل�شعر بناءا خا�صا يف تركيب الكالم وعقد ن�سجه؛
لأنه لي�س مقيدا ب�إدراك العالقات الإعرابية اخلالية من مالحظة معاين ال�شعر،
و�إمنا هو بناء انبثق تركيبه من وعي املعنى ال�شعري املعتلج يف �صدر ال�شاعر،
ولي�س املعنى املتلم�س يف عالمات الإعراب وعالقات الإ�سناد امل�ألوفة؛ لذا كان
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وبالق�صد ذاته ،مل يكن الغر�ض لدى �سيبويه ح�رص احلاالت التي يخرج
�إليها ال�شعراء فيما ا�صطلح على ت�سميته بال�رضورة ال�شعرية ،بل كان الغر�ض
التدليل عليها والتمثيل لها ،وهذا ما جعل ال�سريايف (ت 368هـ) يعقِّب على
كالم �سيبويه بقوله« :اعلم �أنّ �سيبويه ذكر يف هذا الباب جملة من �رضورة
يتق�صه؛ لأنه مل يكن غر�ضه
ال�شعر؛ ليرُ ِ َي بها الفرق بني ال�شعر والكالم ،ومل َّ
ق�صدا �إليها نف�سها ،و�إمنا �أراد �أنْ ي�صل هذا الباب،
يف ذكر �رضورة ال�شاعر
ً
بالأبواب التي تقدمت فيما يعر�ض يف الكالم العرب ومذهبهم يف الكالم
املنظوم واملنثور»( .)57فال�سريايف يرى يف �صنيع �سيبويه �إح�سا�سا بتمايز لغة
ال�شعر ومباينتها لغة النرث تركيبا وت�شكيال.
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املراد باجلواز يف عبارة �سيبويه (اعلم �أنه يجوز يف ال�شعر ما ال يجوز يف الكالم)
لي�س اجلواز الفقهي املقابل للمنع ،بل هو االجتياز والعبور واالقتحام ،ومعنى
ذلك �أنّ ال�شاعر احلقيقي هو وحده الذي يجوز �إىل منطقة ال�شعر احلقيقية،
ويقتحمها مبا جبله اهلل عليه من قدرة �شعرية(.)58
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ومما جاء م�ؤكدا على هذه الفكرة يف �أنّ ال�شعراء ال يعدلون عن منطية اللغة
املعيارية ،وال يرتكبون تلك املخالفات لقواعدها عن عجز و�ضعف وا�ضطرار،
�رصح
و�إمنا كان ذلك جت�شما واقتحاما وارتيادا �إىل ما لي�س مب�ألوف ومعتاد ،ما ّ
به ابن جني (ت392هـ) يف قوله« :فمتى ر�أيت ال�شاعر قد ارتكب مثل هذه
ال�رضورات على قبحها وانخراق الأ�صول بها ،فاعلم �أن ذلك على ما ج�شمه
منه و�إن ّ
دل من وجه على جوره ،وتع�سفه ،ف�إنه من وجه �آخر م�ؤذن ب�صياله،
َخم ِطه ،ولي�س بقاطع دليل على �ضعف لغته ،وال ق�صوره عن اختياره الوجه
وت ُّ
الناطق بف�صاحته ،بل مثله يف ذلك عندي مثل مجُ ِري ا َ
وح بال لجِ ام ،ووارد
جل ُم َ
احلرب ال�ضرَّ ُو�س حا�رسا من غري احت�شام فهو ،و�إنْ كان ملوما يف ُع ْنفه وتهالكه
ف�إنه م�شهود له ب�شجاعته ،وفي�ض ُم َّن ِت ِه� ،أال تراه ال يجهل �أن لو ت ََكف ََّر يف �سالحه،
لحاة لكنه َج ِ�ش َم
�أو اعت�صم بلجام جواده لكان �أقرب �إىل النجاة ،و�أبعد عن املَ َ
ج�شمه على علمه مبا يعقب اقتحام مثله �إدالال بقوة طبعه وداللة على �شهامة
ما ِ
نف�سه .ومثله �سواء ما يحكى عن بع�ض الأجواد �أنه قال �أيرى البخالء �أننا ال جند
ب�أموالنا ما يجدون ب�أموالهم ،لكنا نرى �أن يف الثناء ب�إنفاقها عو�ضا من حفظها
ب�إم�ساكها ،ونحو منه قولهم جتوع احلرة وال ت�أكل بثدييها ،وقول الآخر:

ال َخ َري يف َط َم ٍع يُدين �إىل َط ٍبع

ي�ش تَكفيني
َو ُغفَّة ِمن َقوا ِم ال َع ِ

فاعرف مبا ذكرناه حال ما يرد يف معناه ،و�أن ال�شاعر �إذا �أورد منه �شيئا
و�سفور مراده مل يرتكب �صعبا وال ج�شم �إال �أممَ ا ،وافق
فك�أنه لأن�سه بعلم غر�ضه ُ
بذلك قابال له �أو �صادف غري �آ ِن ٍ�س به� ،إال �أنه هو قد ا�سرت�سل واثقا ،وبنى الأمر
على �أن لي�س ملتب�سا»(.)59
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فالعدول عن منطية قواعد اللغة املعيارية عند ابن جني لي�س ا�ضطرارا و
ال جلوءا «و�إمنا هي روح املغامرة ،والرغبة يف التحدي وتذليل الوعر ،واجتياز
كل طريق خموف ،وال�صلة وطيدة بني حديثه هذا وبني حديثه فيما �أطلق عليه
(�شجاعة العربية)»(.)60
بقيت الإ�شارة �إىل �أنّ �سيبويه قد اختتم باب (ما يحتمل ال�شعر) بقوله:
«ولي�س �شيئا ي�ضطرون �إليه �إال وهم يحاولون به وجها»( .)61وهذا معناه �أنّ
ال�شاعر حني يعدل عن اللغة املعيارية ومثالية قواعدها ،ف�إنه ال يعدل هذا العدول،
و ال يقتحم هذا االقتحام �إىل ما لي�س مب�ألوف وم�سلوك� ،إال و�أنْ يكون وراء ذلك
معنى نفي�س ،ال تتحقق الإبانة عنه �إال بهذا العدول واالقتحام .فال�شاعر ال يعدل
ُ
العدول .فلي�ست العربة
عن �سنن اللغة �إال لأمر جليل ُيح ِّت ُم الإف�صاح عنه ذلك
برتك تلك ال�سنن هكذا على �إطالقه ،بل هو حمكوم مبا �سيتحقق وراء ذلك ،و�إال
�أ�صبح الأمر عدوال وخروجا ال�ضابط له .وهذا ما �أكده حازم القرطاجني  -من
بعد  -عندما قال« :فلي�س يقولون �شيئا �إال وله وجه»(.)62

وما يجب التنبيه عليه هو �أنّ ال�سنن امل�ألوف يف اللغة هو ما توا�ضع عليه
�أهل اللغة يف الإبانة عن معانيهم وحاجات �أنف�سهم ،ولي�س العدول عنه بالأمر
املتاح �إال من قبل الفحول املجيدين ،العارفني مب�سالك القول وطرائقه.
ولي�س املراد بالعدول عن ال�سنن امل�ألوف هو خرق قواعد اللغة و�أ�صولها
ال�ضابطة لت�رصفاتها ،بل هو عدول واقع �ضمن تلك الأ�صول ،و�ضمن ما حتمله
من طاقات كامنة ال يجليها �إال البارع من ال�شعراء.
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فاللغة حتمل يف طياتها طاقات وا�سعة ،منها ما هو جارٍ على ال�سنن
امل�ألوف ،ومنها ما يعدل عن ذلك ال�سنن ،وعلى ال�شاعر �أنْ يتخري من بني كل
ذلك الأليق باملعنى املراد التعبري عنه ،ف�إنْ كان هذا الأليق هو متابعة ما جرى على
ٍّ
يقت�ضيه.
ال�سنن امل�ألوف فذاك ،و�إنْ كان الآخر فذاك �أي�ضا،
فلكل مقامه الذي ِ
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«ف�إنّ كتاب الدكتور عزت حممد جاد (نظرية امل�صطلح النقدي)  -2002بحجمه ال�ضخم
(� 514صفحة) ،على قيمته العلمية التي الريب فيها مو�ضوعا و�إخراجا ،يجنح كثريا �إىل �رضب
من الرثثرة الإن�شائية حتى يف املواقع التي تقت�ضي الإبالغ املعريف الدقيق املركز »...د .يو�سف
وغلي�سي� ،إ�شكالية امل�صطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد� ،ص.13
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الزيدي« :جدلية امل�صطلح والنظرية النقدية» – وهي الدرا�سة الرائدة يف جمالها � -ضمن
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( )8د .عزت حممد جاد ،نظرية امل�صطلح النقدي� ،ص .36 ،35
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�صور من بالغة التعبري القر�آين
وجمالية نظمه يف تف�سري الرازي
حممد حرير

(*)

توطئـــة:

وهو يف ذلك ،نلفيه قد اعتمد يف تف�سريه على لفيف من �أئمة اللغة
و�أ�صحاب البيان� ،أمثال  :الك�سائي (ت189 :هـ) ،والزجاج (ت311 :هـ)،
والزخم�رشي (ت538 :هـ) .بل نلفيه قد �أ�ضاف �إ�ضافات �أخرى من املعارف
واللطائف �إىل قائمة ما كان قد �سطره من قبل �أئمة اللغة والبيان.
(*) أكاديمي وباحث جزائري.
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تف�سري مفاتيح الغيب� ،أو (التف�سري الكبري ) ،م�ؤلفه هو �أبو عبد اهلل
حممد بن عمر الرازي ،وامللقب بفخر الدين ،املتويف �سنة  606للهجرة( .)1وهو
عامل قد �أفاد من جميع العنا�رص الثقافية التي �شكلت بنية ثقافة الإ�سالم عن طريق
اللغة العربية واللغة الفار�سية .ويعد تف�سريه ( :مفاتيح الغيب) �أو التف�سري الكبري،
من التفا�سري التي انفردت عناية بالبالغة والبيان ،ووقفت عند تنوع القراءات
و�أ�سباب النزول�« ،إنه تف�سري ميتاز ب�إيراد النكت البالغية ،وحتقيق وجه الإعجاز
القر�آين ،املتمثل يف بيانه املتفرد ،ولغته الفذة ،و�أ�سلوبه العجيب»(.)2
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صور من بالغة التعبير القرآني وجمالية نظمه
ومن جميل وقفاته من خالل تف�سريه اجلليل ،كان ق�صدنا يف ديباجة هذه
الأ�سطر ،حماولني تر�صدها على هيئة مظاهرة و�صور فيها من بالغة نظم القر�آن
العظيم وجماليته.

�أوال  :تراكيب نظم القر�آن وجماليتها:
من �أجل �إظهار �أوجه الإعجاز البياين ،نلفى فخر الدين الرازي يقف عند
تراكيب النظم القر�آين بالدر�س والتحليل ،وذلك عن طريق افرتا�ض تراكيب
قد تبدو للقارئ �أنها تراكيب مماثلة للخطاب ،من حيث النظم اللغوي� ،إال �أنه
ما فتئ يعدل عنها ملا فيها من نقائ�ص �أمام الرتكيب اللغوي القر�آين ملا فيه من
وجوه بيانية �إعجازية .ومن �أمثلة ذلك ،نلفيه يقول يف �ش�أن قوله تعاىل من �سورة
الفاحتة } :حَْ
ل َر ِّب الْ َعا مَلِني {( ،)3يقول �« :إنه تعاىل مل يقل� :أحمد اهلل ،
ال ْم ُد لِ هَّ ِ
ولكن قال  :احلمد هلل ،وهذه العبارة الثانية �أوىل لوجوه:
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�أحدها � :أنه لو قال � :أحمد اهلل� ،أفاد ذلك كون القائل قادرا على حمده،
�أما ملا قال :احلمد هلل؛ فقد �أفاد ذلك� ،أنه كان حممودا قبل حمد احلامدين،
وقبل �شكر ال�شاكرين ،فه�ؤالء �سواء حمدوا �أو مل يحمدوا ،و�سواء �شكروا �أو مل
ي�شكروا؛ فهو حممود من الأزل �إىل الأبد بحمده القدمي ،وكالمه القدمي .
وثانيها� :أن قولنا  :احلمد هلل ،معناه� :أن احلمد والثناء حق اهلل وملكه؛
ف�إنه تعاىل هو امل�ستحق للحمد ب�سبب كرثة �أياديه ،و�أنواع �أالئه على العباد،
فقولنا  :احلمد هلل  ،معناه � :أن احلمد حق هلل ،ي�ستحقه لذاته ،ولو قال � :أحمد
اهلل ،مل يدل ذلك على كونه م�ستحقا للحمد لذاته .ومعلوم �أن اللفظ الدال على
كونه م�ستحقا للحمد� ،أوىل من اللفظ الدال على �أن �شخ�صا واحدا حمده .
وثالثها� :أنه لو قال � :أحمد اهلل ،لكان قد حمد  ،لكن ال حمدا يليق به،
و�أما �إذا قال :احلمد هلل؛ فك�أنه قال :من �أنا حتى �أحمده ،ولكنه حممود بجميع
حمد احلامدين ،مثاله ما لو �سئلت :هل لفالن عليك نعمة؟ ف�إن قلت  :نعم ،فقد
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حمدته ،ولكن حمدا �ضعيفا ،ولو قلت يف اجلواب :بل نعمه على اخلالئق ،فقد
حمدته ب�أكمل املحامد»(.)4
فلنت�أمل هذه الوقفات الدقيقة ،واملالحظ الأخاذة ،من لدن الرازي؛
حيث اجلدية يف تتبعه لأ�رسار تراكيب نظم القر�آن العظيم ،وما يزخر به من
بالغة وجماليات ،دون �أن يبتعد عن حتليله امل�صبوغ بالطابع العقلي  -وهو
طابع غالب على املذهب الكالمي الإعتزايل  -والذي تظهر منه هو الآخر،
مقارباته اجلمالية البيانية والوجدانية.
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�إنه بذهابه هذا املذهب ،لرناه يقف عند �أ�صغر جزء من تراكيب الكالم،
بغية ا�ستنباط منه الدالالت والإيحاءات الكثرية؛ �إذ �أننا �ألفيناه قد وقف عند
�أ�صغر تركيب ممثل يف قوله تعاىل »:احلمد هلل» ،غري �أن هذا الرتكيب ب�أبعاده
الداللية والإيحائية؛ قد فتق له �أكمام �أ�رسار البيان الإعجازي القر�آين؛ بل �إن
ما �أوردناه من لطيفة من لطائفه ،ال يعد كل ما جاءت به قريحته؛ بل نلفيه
ي�ستزيد قارئه مبدد من التحليل و �إظهار خبايا اجلالل واجلمال يف نظم القر�آن
العظيم .نظري ذلك قوله « :احلمد هلل» ،له تعلق باملا�ضي ،وتعلق بامل�ستقبل� ،أما
تعلقه باملا�ضي؛ فهو �أن يقع �شكرا على النعم املتقدمة ،و�أما تعلقه بامل�ستقبل؛
فهو �أنه يوجب جتدد النعم يف الزمان امل�ستقبل ،لقوله تعاىل } :لَ ِئ ْن �شَ َك ْر مُ ْت
لَ أَ ِزي َدنَّ ُك ْم {( ،)5والعقل �أي�ضا يدل عليه ،وهو �أن النعم ال�سابقة ،توجب الإقدام
على اخلدمة ،والقيام بالطاعة ،ثم �إذا ا�شتغل بال�شكر ،وانفتحت على العقل
والقلب �أبواب نعم اهلل تعاىل ،و�أبواب معرفته وحمبته ،وذلك من �أعظم النعم.
فهذا املعنى كان احلمد ب�سبب تعلقه باملا�ضي يغلق عنك �أبواب النريان ،وب�سبب
تعلقه بامل�ستقبل ،يفتح لك �أبواب اجلنان؛ فت�أثريه يف املا�ضي �سد �أبواب احلجاب
عن اهلل تعاىل ،وملا كان ال نهاية لدرجات جالل اهلل؛ فكذلك ال نهاية للعبد يف
معارج معرفة اهلل ،وال مفتاح لها �إال قولنا  :احلمد هلل؛ فلهذا ال�سبب �سميت
�سورة احلمد ،ب�سورة الفاحتة»(.)6
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صور من بالغة التعبير القرآني وجمالية نظمه
ويف �ش�أن تراكيب النظم القر�آين دائما ،نلفي الرازي يقف عند �رضب
من �رضوب اخلطاب البياين ،وهو ما يعرف يف علم املعاين ،بالتقدمي والت�أخري؛
فهو يرى فيه وجوها عدة تليـق مبقـام هذا الرتكيب اللغوي البالغي؛ حيث
اك نَ ْعـبُ ُد َو�إِيَّ َ
يقول – مثال  -يف �شـ�أن قـوله تعـاىل� } :إِيَّ َ
اك نَ ْ�ستَـعـِني {(،)7
يقول� } :إياك نعبد {  ،فقدم قوله� :إياك على قوله :نعبد ،ومل يقل  :نعبدك،
وفيه وجوه�( :أحدها)� :أنه تعاىل قدم ذكر نف�سه لينتبه العابد على �أن املعبود ،
هو اهلل حق؛ فال يتكا�سل يف التعظيم ،وال يلفت ميينا و�شماال ...و(ثانيها):
�أنه �إن ثقلت عليك الطاعات ،و�صعبت عليك العبادات من القيام والركوع
وال�سجود ،فاذكر �أوال قوله� :إياك نعبد ،لتذكرين ،وحت�رض يف قلبك معرفتي؛
ف�إذا ذكرت جاليل وعظمتي وعزتي ،وعلمت �أين موالك ،و�إنك عبدي،
�سهلت عليك تلك العبادات� - ...إىل �أن ي�صل �إىل الوجه ال�سابع ،فيقول- :
و(�سابعها) :لو قيل :نعبدك ،مل يفد نفي عبادتهم لغريه ،لأنه ال امتناع يف �أن
يعبدوا اهلل ،ويعبدوا غري اهلل كما هو د�أب امل�رشكني� ،أما ملا قال� :إياك نعبد� ،أفاد
�أنهم يعبدونه وال يعبدون غري الله(.)8
وبالإ�ضافة �إىل هذه اللطائف والإ�شارات املتنوعة واملتعددة ،نلفيه يقف
وقفة �أخرى ،يرى فيها من خالل تراكيب اخلطاب القر�آين العظيم ،منتهى
اجلمال ،ومبلغ الكمال  -وهي لعمري ر�ؤية املالحظ واملتفح�ص لأ�رسار
الرتاكيب التعبريية الفاعلة  -فهو عندما يخو�ض يف مقاربة تلك الرتاكيب املعربة
عن املعاين املختلفة ،ف�إنه يرى فيها ف�صل اخلطاب ،فيقف �أمامها لي�ستجلي �أمرها
تارة بالتو�صيف والتحليل ،وتارة �أخرى بال�شاهد والدليل ،ومن ذلك ،حديثه
عن بديع نظم تراكيب القر�آن العظيم؛ وف�صاحة بيانه؛ فيقول يف تنا�سبها التام
مع املعاين �« :إنهم قالوا �إن �شعر امرئ القي�س يح�سن عند الطرب وذكر الن�ساء
وو�صفه اخليل ،و�شعر النابغة عند اخلوف ،و�شعر الأع�شى عند الطلب وو�صف
اخلمر ،و�شعر زهري عند الرغبة والرجاء ،وباجلملة؛ فكل �شاعر يح�سن كالمه يف
فن ،ف�إنه ي�ضعف كالمه يف غري ذلك الفن� ،أما القر�آن ،ف�إنه جاء ف�صيحا يف كل
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الفنون على غايـة الف�صـاحة� ،أال ترى �أنه �سبحـانه وتعـاىل  ،قال يف الرتغيب :
ْ�س َما �أُ ْخ ِف َي لَ ُه ْم ِم ْن ُق َّر ِة �أَعْينُ ٍ {( ،)9وقال تعاىل َ } :و ِفي َها َما تَ�شْ تَ ِهي ِه
} َف اَل تَ ْع َل ُم نَف ٌ
ُ�س َوتَ َل ُّذ ْ أَ
ْ أَ
ال ْعي {( ،)10وقال يف الرتهيب � } :أَفَ�أَ ِم ْنتُ ْم �أَنْ يَ ْخ ِ�س َف ب ُِك ْم َجا ِن َب
النْف ُ
ال ْر�ضَ ف َِ�إذَا
الْ رَ ِّب {( ،)11الآيات  ،وقال� } :أَ�أَ ِم ْنتُ ْم َم ْن يِف ال�سَّ َما ِء �أَنْ يَ ْخ ِ�س َف ب ُِك ُم َْ أ
يد {( ...)13وقال يف الزجر ما
اب ُك ُّل َجبَّا ٍر َع ِن ٍ
ِه َي مَتُو ُر {( ..)12وقالَ } :و َخ َ
ال يبلغه وهم الب�رش  ،وهو قوله َ } :ف ُك اًّل �أَ َخ ْذنَا ِب َذنْ ِب ِه { ...وقال يف الوعظ ما ال
ني {( ،)15وقال يف الإلهيات  } :هَّ
اللُ يَ ْع َل ُم
مزيد عليه � } :أَ َف َر َ�أيْ َت ِ �إنْ َمتَّ ْعنَا ُه ْم ِ�س ِن َ
ي�ض ْ أ
الَ ْر َحا ُم َو َما تَ ْزدَا ُد {(� ،)16إىل �آخره»(.)17
َما حَ ْتمِ ُل ُك ُّل �أُنْثَى َو َما تَ ِغ ُ
ومما يرى فيه جمال التعبري ب�إزالة الإبهام – وخا�صة يف التعابري التي تبدو
من �أول وهلة �أنها مت�شابهة – ف�إنه يف ذلك يالم�س مف�صل البيان الإعجازي
بوا�سطة در�سه التحليلي الكا�شف خلبايا وم�ضمرات اجلمالية البيانية؛ فهو على
�سبيل املثال؛ يقول يف �ش�أن لفظ( :و�إذ قلنا) ،ومن قوله تعاىلَ } :و ِ�إ ْذ ُق ْلنَا ا ْد ُخ ُلوا

اهلل تعاىل �رصح يف �أول القر�آن ب�أن قائل هذا القول هو اهلل تعاىل �إزالة للإبهام،
ولأنه ذكر يف �أول الكالم } :ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم ِت َي الَّ ِتي �أَنْ َع ْم ُت َع َل ْي ُك ْم {( ،)20ثم �أخذ
يعدد نعمة نعمة ؛ فالالئق بهذا املقام� ،أن يقول  } :و�إذ قلنا {� .أما يف �سورة
الأعراف ،فال يبقى يف قوله تعاىل } :و�إذ قيل لهم { �إبهام بعد تقدمي الت�رصيح
به يف �سورة البقرة»(.)21
وبالطريقة ذاتها التي قارن فيها بني �ألفاظ وتراكيب تبدو يف ظاهرها
متماثلة ،وهي يف حقيقة �أمرها البياين عك�س ذلك  ،يفت�أ يفرق بني خطاب
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اب ُ�س َّج ًدا َو ُقولُوا ِح َّط ٌة نَ ْغ ِف ْر
َه ِذ ِه الْق َْريَ َة َف ُك ُلوا ِم ْن َها َح ْي ُث ِ�ش ْئتُ ْم َر َغ ًدا وَا ْد ُخ ُلوا الْبَ َ
ني {( .)18ولفظ ( :و�إذ قيل لهم) ،من قوله تعاىل:
لَ ُك ْم َخ َطايَا ُك ْم َو�سَ نَ ِزي ُد ا مْل ُ ْح ِ�س ِن َ
} َو�إِ ْذ ِق َ
ا�س ُكنُوا َه ِذ ِه الْق َْريَ َة َو ُك ُلوا ِم ْن َها َح ْي ُث ِ�ش ْئتُ ْم َو ُقولُوا ِح َّط ٌة وَا ْد ُخ ُلوا
يل لَ ُه ُم ْ
ني {( ،)19فيقول :مل قال يف
الْبَ َ
اب ُ�س َّج ًدا نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخ ِطيئَا ِت ُك ْم �سَ نَ ِزي ُد ا مْل ُ ْح ِ�س ِن َ
�سورة البقرة  } :و�إذ قلنا { ،وقال يف الأعراف } :و�إذ قيل له { ،اجلواب� :أن
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و�آخر ،وتركيب و�آخر وهكذا ،ي�ضيف قائال ملا �سبق ذكره »:مل قال يف البقرة:
} نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخ َطايَا ُك ْم { ،ويف الأعراف } :نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخ ِطيئَا ِت ُك ْم {؛ اجلواب:
اخلطايا جمع الكرثة ،واخلطيئات جمع ال�سالمة؛ فهو للقلة ،ويف البقرة ملا
�أ�ضاف ذلك �إىل نف�سه ،فقال ( :و�إذ قلنا ادخلوا هذه القرية)  ،ال جرم قرن به ما
يليق بجوده وكرمه ،وهو غفران الذنوب الكثرية؛ فذكر بلفظ اجلمع الدال على
الكرثة ،ويف الأعراف ملا مل ي�ضيف ذلك �إىل نف�سه؛ بل قال ( :و�إذ قيل لهم) ،ال
جرم ذكر ذلك بجمع القلة ،فاحلا�صل �أنه ملا ذكر الفاعل ،ذكر ما يليق بكرمه من
غفران اخلطايا الكثرية ،ويف الأعراف ملا مل ي�سبق الفاعل ،مل يذكر اللفظ الدال
على الكرثة»(.)22
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ومن جميل لطائف الرازي البيانية يف تف�سري الكبري ،مالم�سته لظاهرة
�أ�سلوبية ذات فاعلية� ،أال وهي ما ي�سمى بت�شاكل املعاين وتقابلها؛ فهو يرى
يف ورود اخلطاب القر�آين بهذا ال�سـياق النظمي ،و�أن لـه يف ذلـك فوائـد
ودالالت؛ �إذ نلـفيه حيـال قوله تعاىل } :بَ َلى َم ْن َك�سَ َب �سَ يِّئَ ًة َو�أَ َحا َط ْت ِب ِه َخ ِطيئَتُ ُه
اب النَّا ِر ُه ْم ِفي َها َخا ِل ُدونَ {( ،)23وقوله تعاىل يف الآية التي تليها:
فَ�أُولَ ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
اب جَْ
ين �آَ َمنُوا َو َعمِ ُلوا ال�صَّ حَِ
النَّ ِة ُه ْم ِفي َها َخا ِل ُدونَ {(،)24
ال ِ
ات �أُولَ ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
} وَالَّ ِذ َ
فهو يذهب �إىل بيان ذلك بقوله « :اعلم �أنه �سبحانه وتعاىل ما ذكر يف القر�آن �آية
يف الوعيد � ،إال وذكر بجانبها �آية يف الوعد ،وذلك لفوائد:
(�أحدها)  :ليظهر بذلك عدله �سبحانه ،لأنه حكم بالعذاب الدائم على
امل�رصين على املعا�صي.
و(ثانيها) � :أن امل�ؤمن البد و�أن يعتدل خوفه ورجا�ؤه ،على ما قال عليه
ال�صالة وال�سالم« :لو وزن خوف امل�ؤمن ورجا�ؤه العتدال» ،وذلك االعتدال
ال يح�صل �إال بهذا الطريق .
و( ثالثها) � :أنه يظهر بوعده كمال رحمته ،وبوعيده كمال حكمته؛
في�صري ذلك �سببا للعرفان»(.)25
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�إن حديثنا عن تركيز الرازي على الرتاكيب اللغوية للخطاب القر�آين
العظيم ،ال يثنيه يف �شيء عن الوقوف �أمام دالالت الألفاظ ،بل ودالالت
احلروف �ضمن تلك الرتاكيب ،فاحلروف عنده يف الكثري من املواطن واملرات
هي قطب املعنى الذي يدور حوله ال�سياق .وال �أدل على ذلك من تعليقه
ا�س َع َلى
اللطيف على قوله تعاىل ب�ش�أن اليهود خا�صةَ } :ولَتَجِ َدنَّ ُه ْم �أَ ْح َر�صَ النَّ ِ

َاب
ين �أَ�شرَْ ُكوا يَ َو ُّد �أَ َح ُد ُه ْم لَ ْو يُ َع َّم ُر �أَلْ َف �سَ نَ ٍة َو َما ُه َو بمِ ُ َز ْح ِز ِح ِه ِم َن الْ َعذ ِ
َحيَا ٍة َو ِم َن الَّ ِذ َ
�أَنْ يُ َع َّم َر هَّ
وَاللُ بَ ِ�صريٌ بمَِا يَ ْع َم ُلونَ {( ،)26فيقول �« :أما الواو يف قوله « :ومن الذين

ين
و�شبيه بذلك �أي�ضا وقوفه عند لفظة (ظليال) ،من قوله تعاىل } :وَالَّ ِذ َ
�آَ َمنُوا َو َعمِ ُلوا ال�صَّ حَِ
ين ِفي َها �أَبَ ًدا
ات جَ ْت ِري ِم ْن حَ ْت ِت َها ْ أ
ات �سَ نُ ْد ِخ ُل ُه ْم َجنَّ ٍ
ال ِ
الَنْ َها ُر َخا ِل ِد َ
َاج ُم َط َّه َر ٌة َونُ ْد ِخ ُل ُه ْم ِظ اًّل َظ ِليل {( ،)28يقول « :قال الواحدي:
لَ ُه ْم ِفي َها �أَ ْزو ٌ

الظليل لي�س ينبئ عن الفعل حتى يقال �إنه مبعنى فاعل �أو مفعول؛ بل هو مبالغة
يف نعت الظل ،مثل قولهم  :ليل �أليل ،واعلم �أن بالد العرب كانت يف غاية
احلرارة ،فكان الظل عندهم �أعظم �أ�سباب الراحة ،ولهذا املعنى جعلوه كناية
عن الراحة»(.)29
وما من �شك يف �أن تراكيب القر�آن العظيم ،تتميز بطابعها البياين
الإبالغي ،وذلك بفعل �إحكام هند�ستها ،وجمال ت�آلفها ،وهو �أمر يراه الفخر
الرازي ماثال يف تراكيب القر�آن العظيم كلها؛ فلننظر �إىل لطائفه و�إ�شاراته �إزاء
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�أ�رشكوا»؛ ففيه وجوه � :أن فيه تقدميا وت�أخريا ،وتقديره :ولتجدنهم وطائفة من
الذين �أ�رشكوا �أحر�ص النا�س على حياة ،ثم ف�رس هذه املحبة بقوله  :يود �أحدهم
لو يعمر �ألف �سنة ،وهو قول �أبي م�سلم ،والقول الأول �أوىل ،لأنه �إذا كانت
الق�صة يف �ش�أن اليهود خا�صة ؛ فالأليق يليق بالظاهر �أن يكون املراد :ولتجدن
اليهود �أحر�ص على احلياة من �سائر النا�س ،ومن الذين �أ�رشكوا ليكون ذلك �أبلغ
يف �إبطال دعواهم ،ويف �إظهار كذبهم يف قولهم �أن الدار الآخرة لنا ال لغرينا،
واهلل �أعلم »(.)27
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قوله تعاىل من �سورة الأنعام َ } :ولَ ُه َما �سَ َك َن يِف ال َّل ْي ِل وَالنَّ َها ِر َو ُه َو ال�سَّ مِ ي ُع
وَالَ ْر ِ�ض َو ُه َو يُ ْط ِع ُم وَلاَ يُ ْط َع ُم ُق ْل
َات ْ أ
يم ُق ْل �أَغَيرَْ هَّ ِ
الل �أَتَّ ِخ ُذ َو ِليًّا َف ِاط ِر ال�سَّ َماو ِ
الْ َع ِل ُ
ني ُق ْل �إِ يِّن �أَ َخ ُ
اف �إِنْ َع�صَ ْي ُت
�إِ يِّن �أُ ِم ْر ُت �أَنْ �أَ ُكونَ َ�أ َّو َل َم ْن َ�أ ْ�س َل َم وَلاَ تَ ُكونَ َّن ِم َن ا مْل ُ رْ ِ
�ش ِك َ
يم {( .)30يقول على ل�سان �أبي م�سلم رحمه اهلل« :اعلم �أن
َربِّي َعذ َ
َاب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍ
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�أح�سن ما قيل يف نظم هذه الآية ،ما ذكره �أبو م�سلم رحمه اهلل تعاىل ،فقال  :ذكر
يف الآية الأوىل ،ال�سموات والأر�ض(*)� ،إذ ال مكان �سواهما ،ويف هذه الآية
ذكر الليل والنهار� ،إذ ال زمان �سواهما ؛فالزمان واملكان ظرفان للمحدثات،
ف�أخرب �سبحانه �أنه مالك للمكان و املكانيات ،ومالك للزمان و الزمنيات ،وهذا
بيان يف غاية اجلاللة»( .)31ثم نلفيه ي�ضيف ملحظا �آخر �شبيه مبا ذهب �إليه ،يرى
فيه من البالغة والبيان ما هو ظاهر للعيان  ،ويف ذلك ي�ضيف قائال  »:و�أقول
ههنا دقيقة �أخرى ،وهو �أن االبتداء وقع بذكر املكان واملكانيات ،ثم ذكر عقبه
الزمان والزمنيات ،وذلك لأن املكان واملكنيات �أقرب �إىل العقول والأفكار من
الزمان والزمنيات ،لدقائق مذكورة يف العقليات ال�رصفة ،والتعليم الكامل هو
الذي يبد�أ فيه بالأظهر فالأظهر ،مرتقيا �إىل الأخفى فالأخفى»(.)32
ويف مقام �آخر يتحدث فيه عن الفروق املعنوية بني الألفاظ ،والتي تبدو
للقارئ �أن ال مفا�ضلة بينها� ،إال �أن الأمر بخالف ذلك؛ فهو على �سبيل املثال،
يف حديثه عن �أف�ضلية لفظة( :ال�سمع) مع قرينتها ( :الب�رص) ،من حيث احلوا�س،
نلفيه يطرب ملفا�ضلة ابن قتيبة (ت276 :هـ) ،للفظة ( :ال�سمع) عن (الب�رص)،
ال�ص َّم َولَ ْو َكانُوا لاَ
ب�ش�أن قوله تعاىلَ } :و ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْ�ستَمِ ُعونَ ِ�إلَ ْي َك �أَفَ�أَنْ َت تُ ْ�سمِ ُع ُّ

يَ ْع ِق ُلونَ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْن ُظ ُر ِ�إلَ ْي َك �أَفَ�أَنْ َت تَ ْه ِدي الْ ُع ْمي َولَ ْو َكانُوا لاَ يُ ْب صرِ� ُونَ ِ�إ َّن هَّ
اللَ لاَ
َ
ا�س �أَنْفُ�سَ ُه ْم يَ ْظ ِل ُمونَ {( .)33يقول« :احتج ابن قتيبة
ا�س �شَ ْيئًا َولَ ِك َّن النَّ َ
يَ ْظ ِل ُم النَّ َ

بهذه الآية على �أن ال�سمع �أف�ضل من الب�رص ،فقال� :إن اهلل تعاىل قرن بذهاب
ال�سمع ذهاب العقل ،ومل يقرن بذهاب النظر �إال ذهاب الب�رص ،فوجب �أن يكون
ال�سمع �أف�ضل من الب�رص ،وزيف ابن الأنباري هذا الدليل ،فقال� :أن الذي نفاه
اهلل مع ال�سمع مبنزلة الذي نفاه اهلل مع الب�رص ،لأنه تعاىل �أراد �إب�صار القلوب ،ومل
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يرد �إب�صار العيون ،والذي يب�رصه القلب ،هو الذي يعقله  ،واحتج ابن قتيبة على
هذا املطلوب بحجة �أخرى من القر�آن  ،فقال :كلما ذكر اهلل ال�سمع والب�رص ،
ف�إنه يف الأغلب يقدم ال�سمع على الب�رص ،وذلك يدل على �أن ال�سمع �أف�ضل من
الب�رص»(.)34

ثانيا  :ظواهر �أ�سلوبية و�صور بيانية :بالغة وجماليات:
 - 1االلتفات يف النظم القر�آين:

و�أبو القا�سم الزخم�رشي (ت538 :هـ) ،كان قد �أقر من قبل ببالغة وجمالية
هذا ال�رضب من الأ�سلوب البياين؛ ف�أ�سلوب االلتفات لديه« ،هو فن جزل ،فيه
هز وحتريك من ال�سامع ...وهكذا االفتتان يف احلديث واخلروج فيه من �صنف
�إىل �صنف ،ي�ستفتح الآذان لال�ستماع وي�سته�ش الأنف�س للقبول»(.)37
وانطالقا من هذا املفهوم الدقيق لأ�سلوب االلتفات ،نلفي الرازي يقف
عند الكثري من الرتاكيب القر�آنية التي اتخذت من هذا الأ�سلوب نظما لها،
ومن جميل ما بينه من لطائف يف �ش�أن ذلك ،هو وقوفه �أمام قوله تعاىل من
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يعد االلتفات يف حقيقة �أمره ،ظاهرة �أ�سلوبية بالغية فنية ،تعنى بتلوين
اخلطاب حل�رص انتباه املتلقي يف اخلطاب امل�سموع �أو املقروء  .ومنه ،ف�إن
لهذا الأ�سلوب الدور الفعال يف �إثارة انتباه املتلقي ،يقول �أبو حممد القا�سم
ال�سجلما�سي« :وفائدة هذا الأ�سلوب من النظم والفن من البالغة ،ا�ستقرار
ال�سامع والأخذ بوجهه ،وحمل النف�س بتنويع الأ�سلوب و طراءة الإفتنان على
الإ�صغاء للقول ،واالرتباط مبفهومه»()35؛ �إذ �إن من جملة فوائده �أي�ضا كما �أقر
بذلك يحيى بن حمزة العلوي (ت749 :هـ) ،وهي « �أن ورود االلتفات يف
الكالم� ،إمنا يكون �إيقاظا لل�سامع من الغفلة ،وتطريبا له بنقله من خطاب �إىل
خطاب �آخر؛ ف�إن ال�سامع رمبا مل من �أ�سلوب ،فينقله �إىل �أ�سلوب �آخر ،تن�شيطا
له يف الأ�سماع ،وا�ستماله له يف الإ�صغاء �إىل ما يقوله»(.)36
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�سورة الفاحتة } :حَْ
ين {(،)38
الر ِح ِيم َما ِل ِك يَ ْو ِم ال ِّد ِ
ال ْم ُد لِ هَّ ِل َر ِّب الْ َعا مَلِ َ
الر ْح َم ِن َّ
ني َّ
اك نَ ْعبُ ُد َو ِ�إيَّ َ
وقوله تعاىل بعدها مبا�رشة �ِ } :إيَّ َ
ني {( ،)39فيقول« :لقائل
اك نَ ْ�ستَ ِع ُ

�أن يقول :قوله } :حَْ
ين {،
الر ِح ِيم َما ِل ِك يَ ْو ِم ال ِّد ِ
ال ْم ُد لِ هَّ ِل َر ِّب الْ َعا مَلِ َ
الر ْح َم ِن َّ
ني َّ
اك َن ْع ُب ُد َو�إِ َّي َ
كله مذكور على لفظ الغيبة ،وقوله �« :إِ َّي َ
ني» ،انتقال من لفظ
اك ن َْ�س َت ِع ُ
الغيبة �إىل لفظ اخلطاب؛ فما الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه - :منها � -أن من �أول

ال�سورة �إىل قوله�ِ } :إيَّ َ
اك نَ ْعبُ ُد { ،ثناء ،والثناء يف الغيبة �أوىل ،ومن قوله�ِ } :إيَّ َ
اك
نَ ْعبُ ُد َو�إِيَّ َ
ني {� ،إىل �آخر ال�سورة دعاء ،والدعاء يف احل�ضور �أوىل»(.)40
اك نَ ْ�ستَ ِع ُ

�إنها بال �شك لطيفة من الرازي من خالل تف�سريه ،تبني من خاللها

النظرة اجلمالية من انتقال اخلطاب من حال الغائب �إىل حال احلا�رض؛ �إذ ر�أى
يف خطاب الغيبة مواءمة مع الثناء ،كما ر�أى يف خطاب احل�ضور مواءمة واتفاق
مع الدعاء ،وهو �أمر دفع بال�سياق �إىل التال�ؤم مع مقت�ضيات احلال.

ومي�ضي الفخر الرازي يف لطائفه اجلمالية هذه ،ومن وراء ذلك جمال
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تلقي هذا الأ�سلوب الإعجازي يف نظم القر�آن  ،فيذهب بالك�شف عن مقا�صده

ودالالته وفوائده ،يقول ب�ش�أن قوله تعاىلُ } :ه َو الَّ ِذي يُ�سَيرِّ ُ ُك ْم يِف الْ رَ ِّب وَالْبَ ْح ِر
ا�ص ٌف
يح َع ِ
َحتَّى �إِذَا ُك ْنتُ ْم يِف الْ ُف ْل ِك َو َج َريْ َن ِب ِه ْم ِب ِر ٍ
يح َطيِّبَ ٍة َو َف ِر ُحوا ِب َها َجا َءتْ َها ِر ٌ
يط ِب ِه ْم َد َع ُوا هَّ
َو َجا َء ُه ُم المَْ ْو ُج ِم ْن ُك ِّل َم َكانٍ َو َظنُّوا �أَنَّ ُه ْم �أُ ِح َ
ين لَ ِئ ْن
اللَ خُ ْم ِل ِ�ص َ
ني لَ ُه ال ِّد َ
ين {( ،)41يرى الرازي يف االلتفات املوجود
�أَنجَْ ْيتَنَا ِم ْن َه ِذ ِه لَنَ ُكونَ َّن ِم َن ال�شَّ ِاك ِر َ
يف هذه الآية وجوها يفت�أ يعددها مع حماولة لبيان جانب البالغة واجلمال فيها،

فيقول« :ما الفائدة من �رصف الكالم من اخلطاب �إىل الغيبية؟ اجلواب فيه
وجوه:

(الأول) :قال �صاحب الك�شاف ،املق�صود هو املبالغة ،ك�أنه تعاىل يذكر

حالهم لغريهم لتعجيبهم منها ،وي�ستدعي منهم مزيد الإنكار والتقبيح.

(الثاين) :قال �أبو علي اجلبائي� :أن من خماطبته تعاىل لعباده ،هي على
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ل�سان الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،فهي مبنزلة اخلرب الغائب ،وكل من �أقام
الغائب مقام املخاطب ،ح�سن منه �أن يرده مرة �أخرى �إىل الغائب .

 - 2احلذف وفاعليته البالغية واجلمالية:
�إن املت�صفح للتف�سري الكبري للفخر الرازي ،يلفي حمطات كثرية ت�ستوقفه،
جتلت فيها جمالية الرتاكيب وبالغة ال�صور البيانية .و�إذا ما حاولنا نحن تتبعها؛
فنجدها ال تعد وال حت�صى ،وقد يبدو الكثري منها غري ملفت لالنتباه؛ بيد �أنها
بالن�سبة للرازي لها كبري اهتمام� ،إذ نلفيه يقف عند دقائها ،وذلك با�ستق�صاء
جوانبها وك�شف �أ�رسارها املكنونة وخباياها العميقة ،وهذا بعد ت�صنيفها م�سائل
و�أوجه وق�ضايا .وكثرية تلك الرتاكيب اللغوية ،والتعابري البيانية ،وال�صور
البالغية التي ا�ستوقفته .ومن ذلك ا�ستجال�ؤه جلمالية �أ�سلوب احلذف وفاعليته؛
�إذ يرى فيه م�شاركة املتلقي يف ف�صل اخلطاب ،حيث نلفي املتلقي يف كثري من
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(الثالث) :وهو الذي خطر بالبال يف احلال� ،أن االنتقال يف الكالم من
لفظ الغيبة �إىل لفظ احل�ضور ،يدل على مزيد التقرب والإكرام ،و�أما �ضده ،وهو
انتقال من لفظ احل�ضور �إىل لفظ الغيبة؛ ف�إنه يدل على املقت والتبعيد( .)42وهو
بعد هذا التخريج الوا�ضح املدعم ب�رضب الأمثلة ملا يذهب �إليه من ذكر تلك
الوجوه ،يعقب بعد كل ذلك بالقول�« :أما الأول  :فكما يف �سورة الفاحتة،
ف�إن قوله } :حَْ
الر ِح ِيم { ،كله مقام الغيبة ،ثم انتقل
ال ْم ُد لِ هَّ ِل َر ِّب الْ َعا مَلِ َ
الر ْح َم ِن َّ
ني َّ
اك نَ ْعبُ ُد َو�إِيَّ َ
منها �إىل قوله� } :إِيَّ َ
ني { ،وهذا يدل على �أن العبد ك�أنه انتقل
اك نَ ْ�ستَ ِع ُ
من مقام الغيبة �إىل مقام احل�ضور ،وهو يوجب علو الدرجة ،وكمال القرب
من خدمة رب العاملني ،و�أما الثاين :فكما يف هذه الآية(**) ،لأن قوله « :حتى
�إذا كنتم يف الفلك» ،خطاب احل�ضور ،وقوله« :وجرين بهم»  ،مقام الغيبة،
فههنا انتقل من مقام احل�ضور �إىل مقام الغيبة ،وذلك يدل على املقت والتبعيد
والطرد،وهو الالئق بحال ه�ؤالء ،لأن من كان �صفته �أنه يقابل �إح�سان اهلل تعاىل
�إليه بالغفران كان الالئق ما ذكرناه»(.)43
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مواطن احلذف يذهب به التفكري كل مذهب ،يف حني لو بقي ذلك الذي
يجب �أو يح�سن حذفه ،لبقي املعنى مق�صورا على ذلك ،ال�شيء املذكور فقط.
ِالل
ين يَ ْكف ُُرونَ ب هَّ ِ
ومن جميل ما ا�ستح�سنه يف �ش�أن ذلك قوله تعاىل� } :إِ َّن الَّ ِذ َ

الل َو ُر ُ�سـ ِل ِه َويَقُولُونَ نُ�ؤْ ِم ُن بِبَ ْع ٍ�ض َونَ ْكف ُُر بِبَ ْع ٍ�ض
َو ُر ُ�س ِل ِه َويُ ِري ُدونَ �أَنْ يُف َِّر ُقوا بَينَْ هَّ ِ
ين
َويُ ِري ُدونَ �أَنْ يَتَّ ِخ ُذوا بَينَْ َذ ِل َك �سَ ب اًِيل �أُولَ ِئ َك ُه ُم الْ َكا ِف ُرونَ َحقًّا َو�أَ ْعتَ ْدنَا ِل ْل َكا ِف ِر َ
َعذَابًا ُم ِهينًا{( ،)44قال الرازي :قال تعاىل�« :أُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َكا ِف ُرونَ َحقًّا» ،وفيه

م�سائل( :امل�س�ألة الأوىل) :يف خرب (�أن) قوالن �( :أحدهما)� :أنه حمذوف ،ك�أنه
قيل  :جمعوا املخازي ،و(الثاين) :هو قوله� } :أُولَ ِئ َك ُه ُم الْ َكا ِف ُرونَ { ،والأول
�أح�سن لوجهني �( :أحدهما)� :أنه �أبلغ  ،لأنه �إذا حذف اجلواب  ،ذهب الوهم
كل مذهب من العيب ،و�إذا ذكر بقي مقت�رصا على املذكور»(.)45
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الل
ات هَّ ِ
ونظري ذلك يراه يف قوله تعاىلَ } :ف ِب َما نَق ِْ�ض ِه ْم ِميثَا َق ُه ْم َو ُك ْف ِر ِه ْم ِب�آَيَ ِ
النْبِيَا َء ِبغَيرْ ِ َح ٍّق َو َق ْو ِل ِه ْم ُق ُلوبُنَا ُغ ْل ٌف بَ ْل َطبَ َع هَّ
َو َق ْت ِل ِه ُم ْ أَ
اللُ َع َل ْي َها ب ُِك ْف ِر ِه ْم َف اَل يُ ْ�ؤ ِمنُونَ
�إِلاَّ َق ِليل {( ،)46يرى الرازي يف تراكيب هذه الآية الكرمية حذفا؛ فيفت�أ ي�ستجلي

�أمر ذلك ،يف م�سائل و�أوجه يقول فيها »:وفيه م�سائل( ،امل�سائلة الأوىل) :يف
متعلق الباء يف قوله } :فبما نق�ضهم { قوالن( ،الأول)� :أنه حمذوف تقديره:
مبا نق�ضهم ميثاقهم ،وكذا لعناهم و�سخطنا عليهم  ،واحلذف �أفخم ،لأن عند
احلذف يذهب الوهم كل مذهب ،ودليل املحذوف �أن هذه الأ�شياء املذكورة
من �صفات الذم ،فيدل على اللعن»(.)47
�إنها اجلمالية يف مواطن هذا احلذف الذي من وظيفته الدالة ،ترك ما
يجوز ذكره ،والإبقاء على الفاعلية اخلطابية التي من �ش�أنها �أن جتمل الكالم
وتذهب به كل مذهب.

ونظري هذا �أي�ضا قوله تعاىلَ } :ويَ ْو َم نَ ْح رُ�شُ ُه ْم َجمِ ي ًعا ث َُّم نَق ُ
ين
ُول ِل َّل ِذ َ
ين ُك ْنتُ ْم تَ ْز ُع ُمونَ {( ،)48يقول الرازي فيما يراه حذفا
�أَ�شرَْ ُكوا �أَيْ َن �شرَُ َكا ُ�ؤ ُك ُم الَّ ِذ َ
يف تراكيب هذه الآية الكرمية�« :أما قولهَ } :ويَ ْو َم نَ ْح رُ�شُ ُه ْم َجمِ ي ًعا { ،ففي نا�صب
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قوله( :ويوم)� ،أقوال( :الأول)� :أنه حمذوف وتقديره  :ويوم نح�رشهم كان كيت
وكيت ،فرتك ليبقى على الإيهام الذي هو �أدخل يف التخويف»(.)49

هذا عن �أ�سلوب احلذف وما فيه من لطائف وجماليات ر�أيناها مثبوتة
يف بع�ض جوانب تف�سري الكبري ،بحيث �ألفينا هذا الأ�سلوب قد جت�سد يف �إ�رشاك
املتلقي ليذهب به تفكريه كل مذهب؛ �إذ يرى الرازي يف ذلك قمة البالغة
والبيان .

 - 3الرتداد وجمالية ف�صاحته:

هناك �أ�سلوب �آخر يرى فيه الفخر الرازي وجوه عدة جتعل من نظم القر�آن
العظيم ف�صل اخلطاب� ،إنه التكرار� ،أو بدقيق اللفظة  :الرتداد  ،وبح�سب الفخر
الرازي ف�إن القر�آن العظيم قد �ضم يف تراكيبه الكثري من هذا الأ�سلوب ،يقول:
«ويف القر�آن التكرار الكثري ،ومع ذلك كل واحد منها يف نهاية الف�صاحة ،ومل
يظهر التفاوت �أ�صال»(.)50

ـال وَا مْلِيـزَانَ ِ�إ يِّن َ�أرَا ُك ْـم ب َِخـيرْ ٍ َو ِ�إ يِّن �أَ َخ ُ
ِم ْن ِ�إلَ ٍه غَيرْ ُ ُه وَلاَ تَ ْنقُ�صـُوا ا مْل ِْكيَ َ
ـاف َع َل ْي ُك ْـم
يـط َويَا َقـ ْو ِم �أَ ْو ُفـوا ا مْل ِْكيَ َ
ـا�س
َاب يَـ ْو ٍم حُ ِم ٍ
َعـذ َ
ـال وَا مْلِيــزَانَ بِالْ ِق ْ�س ِـط وَلاَ تَ ْب َخ ُ�سـوا النَّ َ
�أَ�شْ ــيَا َء ُه ْـم وَلاَ تَ ْعثَ ْوا يِف ْ أَ
ني َو َما �أَنَا
ين بَ ِقيَّ ُة هَّ ِ
الل خَيرْ ٌ لَ ُك ْم ِ�إنْ ُك ْنتُ ْم ُم�ؤْ ِم ِن َ
ال ْر ِ�ض ُمف ِْ�س ِد َ
يظ {( ،)51يقول فيما يبدو �أنه تكرار« :ف�إن قيل :وقع التكرار يف
َع َل ْي ُك ْم ب َِح ِف ٍ
هذه الآية من ثالثة �أوجه ،لأنه قال �أوال } :وَلاَ تَ ْنق ُُ�صوا ا مْل ِْكيَ َ
ال وَا مْلِيزَانَ {،
ثم قال �« :أَ ْوفُوا المْ ِ ْك َي َ
ال َوالمْ ِي َزانَ » ،وهذا عني الأول ،ثم قال } :وَلاَ تَ ْب َخ ُ�سوا
ا�س �أَ�شْ يَا َء ُه ْم { وهذا عني ما تقدم؛ فما الفائدة يف هذا التكرار؟ قلنا� :أن فيه
النَّ َ
وجوها:
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�إن الفخر الرازي يف تف�سريه الكبري ليفت أ� يقف عند جمالية وفاعلية هذه
الظاهرة الأ�سلوبية حماوال �ستجالء �أمرها ،ليت�ضح له �أن لها من الفوائد ما ال يعد
وال يح�صى،ويت�ضح كل ذلك من خالل تتبعه للرتاكيب القر�آنية التي اتخذت
من هذه الظاهرة الأ�سلوبية طريقا لبيان معانيها ،ومن ذلك على �سبيل املثال،
ال يَا َق ْو ِم ا ْعبُ ُدوا هَّ
وقفته �أمام قوله تعاىلَ } :و ِ�إ ىَل َم ْديَ َن �أَ َخا ُه ْم �شُ َع ْيبًا َق َ
اللَ َما لَ ُك ْم
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(الأول)� :أن القوم كانوا م�رصين على ذلك العمل ،فاحتج يف املنع منه
�إىل املبالغة والت�أكيد ،والتكرير يفيد الت�أكيد و�شدة العناية واالهتمام.

و(الثاين) � :أن قوله } :وَلاَ تَ ْنق ُُ�صوا ا مْل ِْكيَ َ
ال وَا مْلِيزَانَ {؛ فهي عن التنقي�ص،
وقوله� } :أَ ْو ُفوا ا مْل ِْكيَ َ
ال وَا مْلِيزَانَ {� ،أمر ب�إيفاء العدل والنهي عن �ضد ال�شيء
مغاير للأمر به ،ولي�س لقائل �أن يقول :النهي عن �ضد ال�شيء مغاير للأمر به،
فكان الزما من هذا الوجه»(.)52
ين َك َّذبُوا �شُ َع ْيبًا كَ�أَنْ مَلْ يَ ْغنَ ْوا
ونظري هذه الآية الكرمية ،قوله تعاىل �أي�ضا } :الَّ ِذ َ
ين َك َّذبُوا �شُ َع ْيبًا َكانُوا ُه ُم خَْ
ين {( ،)53لقد راع انتباه الرازي ترداد
الا�سرِ ِ َ
ِفي َها الَّ ِذ َ
ين َك َّذبُوا �شُ َع ْيبًا { ،حيث نلفيه يقف عندها مبينا �سبب تكريرها،
عبارة } :الَّ ِذ َ
ين
وال �شك �أنه قد �أ�صاب ووفق فيما ذهب �إليه ،يقول :و�إمنا كرر قوله } :الَّ ِذ َ
َك َّذبُوا �شُ َع ْيبًا { لتعظيم املذلة لهم ،و تفظيع ما ي�ستحقون من اجلزاء على جهلهم
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والعرب تكرر مثل هذا يف التفخيم والتعظيم ،فيقول الرجل لغريه� :أخوك الذي
ظلمنا� ،أخوك الذي �أخذ �أموالنا� ،أخوك الذي هتك �أعرا�ضنا ،و�أي�ضا �أن القوم
ملا قالوا« :لئن اتبعتم �شعيبا �إنكم خلا�رسون ،بني تعاىل �أن الذين مل يتبعوه وخالفوه
هم اخلا�رسون»( .)54والرازي فيما ذهب �إليه ،ال نلفيه يقف عند ظاهرة ترديد
العبارات �أو الآيات ؛ بل نلفيه �أي�ضا يقف عند ظاهرة ترديد الألفاظ املفردة،
وهذه الظاهرة يرى فيها الرازي داللة ال تقل �أهمية عن ترديد العبارة �أو الآية ،
يقول يف �ش�أن قوله تعاىل من �سورة البقرة� } :أُولَ ِئ َك َع َلى ُه ًدى ِم ْن َربِّ ِه ْم َو ُ�أولَ ِئ َك
ُه ُم ا مْل ُ ْف ِل ُحونَ {(« ،)55اعلم �أن يف الآية م�سائل – منها ( -امل�س�ألة الثالثة) :يف
تكرير ( �أولئك) ،تنبيه على �أنهم كما ثبت لهم االخت�صا�ص بالهدى ،ثبت لهم
االخت�صا�ص بالفالح �أي�ضا ،فقد متيزوا عن غريهم بهذين االخت�صا�صيني»(.)56
�إنها �إذن ،جمموعة من الرتاكيب والظواهر الأ�سلوبية التي ا�ستوقفت
الرازي  ،فر�أى من خاللها جمالية نظم تراكيب القر�آن العظيم ،كما حاول من
خاللها ك�شف بع�ض جوانب ما يكتنزه كتاب اهلل من جمال وجالل.
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ثالثا :ظواهر �أ�سلوبية اعجازية �أخرى:
 - 1فواحت ال�سور:

 - 2تقطيع القر�آن �سورا :فوائد وجماليات:

يرى الفخر الرازي من خالل تف�سريه الكبري يف �ش�أن تقطيع القر�آن
العظيم �سورا ،يرى يف ذلك فوائد كثرية ،كما يرى يف هذا الأمر فعالية من وراء
ذلك كله  ،يقول يف هذا ما يلي�« :أن القارئ �إذا ختم �سورة �أو بابا من الكتاب،
ثم �أخذ يف �آخر ،كان �أن�شط له و�أثبت على التح�صيل منه لو ا�ستمر على الكتاب
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مادام القر�آن العظيم متنوع الأ�ساليب ،وكثري التلوينات اخلطابية؛ فقد
�ضم التف�سري الكبري ظواهر �أ�سلوبية ملفتة للنظر ،حاول �صاحبه من خاللها �إظهار
عظمة نظم القر�آن ،وبيان مكامن بيانه و�إعجازه ،ومن تلك الوجوه االعجازية
التي وقف عندها الرازي من خالل تف�سريه ،فواحت ال�سور ،فهو يرى يف هذه
احلروف �أكرث من فائدة ،ولعل ما قال به ب�ش�أنها لهو خري دليل على ما نذهب
�إليه ،وذلك من خالل تعليقه على مفتتح �سورة البقرة ،حيث نلفيه قد ذكر عدة
�أوجه ب�ش�أن هذا املفتتح  ،نذكر من ذلك الأوجه الآتية « :الوجه الثاين ع�رش :قول
ابن روق وقطرب� ،أن الكفار ملا قالوا } :لاَ تَ ْ�س َم ُعوا ِل َهذَا الْق ُْر�آَنِ وَالْ َغ ْوا ِفي ِه لَ َع َّل ُك ْم
تَ ْغ ِلبُونَ {( ،)57وتوا�صوا بالإعرا�ض عنه� ،أراد اهلل تعاىل ملا �أحب من �صالحهم
ونفعهم� ،أن يورد عليهم ما ال يعرفونه ليكون ذلك �سببا لإ�سكاتهم وا�ستماعهم
ملا يرد عليهم من القر�آن ،ف�أنزل اهلل تعاىل هذه احلروف ،فكانوا �إذا �سمعوها،
قالوا كاملتعجبني :ا�سمعوا �إىل ما يجيئ به حممد عليه ال�سالم؛ ف�إذا �أ�صغوا هجم
عليهم بالقر�آن ،فكان ذلك �سببا ال�ستماعهم ،وطريقا �إىل انتفاعهم – �إىل �أن
يقول  -الوجه الرابع ع�رش  :هذه احلروف تدل على انقطاع كالم  ،وا�ستئناف
كالم �آخر ،قال �أحمد بن يحيى بن ثعلب � :أن العرب �إذا ا�ست�أنفت كالما �آخر،
فمن �ش�أنهم �أن ي�أتوا ب�شيء غري الكالم الذي يريدون ا�ستئنافه ،فيجعلونه تنبيها
للمخاطبني على قطع الكالم الأول وا�ستئناف الكالم اجلديد»(.)58
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بطوله ،ومثله امل�سافر �إذا علم �أنه قطع ميال� ،أو طوى فر�سخا ،نفَّ�س ذلك عنه ،

ون�شَّ طه لل�سري – ومنها� -أن احلافظ �إذا حفظ ال�سورة اعتقد �أنه �أخذ من كتاب

اهلل طائفة م�ستقلة بنف�سها ،فيجل يف نف�سه ذلك ،ويغتبط به ،ومن ثم كانت
القراءة يف ال�صالة ب�سورة تامة �أف�ضل»(.)59

خامتــــة:
ويف �آخر هذا املقام  ،ن�ستطيع القول ب�أن ما �أجادت به قريحة هذا العامل

اجلليل ،لهو مت�أت من ر�صيده العلمي الرا�سخ واملتنوع  ،الأمر الذي انعك�س
على تف�سريه املو�سوم بـ( :الكبري) ،حيث اللطائف البيانية والإ�شارات اجلمالية،
و االهتمام بامل�سائل البالغية  ،وكل ذلك وفق لغة فذة  ،وبيان متفرد ،و�أ�سلوب

بديع .

ولقد �ألفينا �صاحب هذا التف�سري ،من خالل هذه املقاربة املتوا�ضعة،

كيف ا�ستطاع ا�ستجالء �أمر العديد من الرتاكيب التعبريية ،والظواهر الأ�سلوبية،
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وفق م�سائل ووجوه وق�ضايا ،اتخذت منهجا يف الو�صول �إىل بغيته؛ فكان يف

كل ذلك  ،يقف �أمام جزئيات امل�سائل كما كربياتها ،ق�صد ا�ستنباط الدالالت

والإيحاءات الكثرية املتنوعة فيها ،مبا يف ذلك� ،إظهار �أوجهها البيانية ،وتبيني
مواطنها اجلمالية ،مع �إبراز فاعليتها املحكمة؛ �إنه التف�سري الذي نلفي فيه منتهى
اجلمال ومبلع الكمال ،وهو لعمري مبثابة �سجل �ضم يف طياته ،التحليل الدقيق،

واملكا�شفة ال�سديدة للكثري من �أ�رسار الرتاكيب القر�آنية و�أوجهها البيانية.

ثم �إنه من خالل هذا التف�سري الكبري  ،يت�ضح لنا مدى خ�صو�صية القر�آن

العظيم بذلك النظم املحكم ،والن�سج الق�شيب ،واللطائف البيانية املتفردة
واملتميزة ،هذا بالإ�ضافة �إىل عنا�رص ال�صدق الوجداين والنف�سي  ،وتالحمها مع

عنا�رص ال�صدق الوجداين والنف�سي  ،وتالحمها مع عنا�رص الأداء اجلمايل الفني،

ليكون لهما من بعد ذلك كله ،الأثر العميق والفعال يف خمتلف النفو�س .
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( )31الرازي  ،فخر الدين .التف�سري الكبري.ج� ،4ص.15 :
( )32م�.س ،ج � ،4ص .16 15- :
(� )33سورة يون�س  ،الآية .42-43 :

( )34الرازي  ،فخر الدين .التف�سري الكبري.ج� ،4ص.577 :
( )35ال�سجلما�سي� ،أبو حممد القا�سم  .املنزع البديع يف جتني�س �أ�ساليب البديع .حتقيق  :عالل
الغازي ،مكتبة املعارف بالرباط ،املغرب؛ � ،1980ص.442 :

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

( )36العلوي  ،يحيى بن حمـزة  .الطراز املت�ضمن لأ�رسار البالغة وعلوم حقـائق الإعجـاز.
حتقيق :د .عبداحلميد هنداوي ،املكتبة الع�رصية� ،صيدا  -بريوت  ،الطبعة الأوىل ؛ 1423هـ-
2002م ،ج� ،2ص.133 :
( )37الزخم�رشي � ،أبو القا�سم جار اهلل حممود بن عمر  .الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل
يف وجوه الت�أويل � .رشح و�ضبط ومراجعة  :يو�سف احلمادي ،مكتبة م�رص  ،الفجالة؛ (د .تا)،
ج� ،1ص.84 :
(� )38سورة الفاحتة  ،الآية .3-1 :
(� )39سورة الفاحتة  ،الآية .4 :
( )40الرازي  ،فخر الدين .التف�سري الكبري.ج� ،4ص.130 :
(� )41سورة يون�س  ،الآية.22 :
( )42الرازي  ،فخر الدين .التف�سري الكبري.ج� ،4ص.561 :

يح
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اللَ
يط ِبه ِْم َد َع ُوا هَّ
ا�ص ٌف َو َجا َء ُه ُم المَْ ْو ُج م ِْن كُلِّ َم َكانٍ َو َظنُّوا �أَنَّ ُه ْم �أُحِ َ
ِيح َع ِ
َطيِّبَ ٍة َو َف ِر ُحوا ِب َها َجا َءتْ َها ر ٌ
ين {� ،سورة يون�س  ،الآية.22 :
خُ ْمل ِِ�ص َ
ين لَئ ِْن َ�أنجَْ ْيتَنَا م ِْن َهذِ ِه لَنَ ُكونَ َّن م َِن ال�شَّ اكِ ِر َ
ني لَ ُه ال ِّد َ
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حول كتاب «القوايف» ل�سيبويه
حنا جميل حداد

(*)

�إ�ضـــــاءة:
وهل كان ل�سيبويه كتاب �آخر غري كتابه املعروف..؟!

(وقال �أبو الفتح بن جني هكذا �أن�شده �أبو احل�سن وهو بعيد لأن حكم احلروف
املختلفة يف الروي �أن يتقارب خمرجها كما �أن�شد �سيبويه يف كتاب القوايف).
ف�أخذت على نف�سي مهمة التحري والتحقيق للك�شف عن �صحة هذه
املقولة التي �أطلقها البغدادي وهو امل�شهور عندنا بال�صدق يف القول والدقة فيما
ينقل �أو يحيل �إليه ،فكانت هذه الدرا�سة.
****
و�أقول بداءة� :إنني من املهتمني ب�سيبويه وكتابه منذ �أكرث من ثالثة عقود،
غري بحث ودرا�سة .كما �أن يل يف ن�سخة الكتاب
ويل يف الكتاب و�صاحبه ُ
(*) أكاديمي وباحث أردني.
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املتداولة اليوم بني �أيدينا ر�أي ُم ْعلن( ،)2وقد قر�أت عن الرجل وكتابه الع�رشات
من الكتب والبحوث والدرا�سات فما وجدت يف واحد منها �إ�شارة ولو عابرة
عن كتاب القوايف هذا �أو ذكراً له .فما الأمر؟ وما حقيقة هذا الكتاب؟
ن�ؤكد ثانية �أن الذين ترجموا ل�سيبويه �أو عرفوا به بدءاً من البدايات الأوىل
حلركة الت�أليف اللغوي والتعريف ب�أعالمها وعلى امتداد خم�سة قرون الحقة مل
يذكر � ُّأي واحد منهم ا�سم هذا الكتاب فيما حتدث به عن �سيبويه �أو �ساق من
�أخباره ،ومل ي� ِأت على ذكر له �أو نقل جز ٍء منه .و�أن الذين ا�شتهروا باحلديث عن
علماء العربية ور�صد م�ؤلفاتهم وذكر �آثارهم الفكرية كابن الندمي يف الفهر�ست
وحاجي خليفة يف ك�شف الظنون ومن �سار على دربهما ككارل بروكلمان يف
تاريخ الأدب العربي وف�ؤاد �زسكني يف تاريخ الرتاث العربي وغريهم ،مل ي�أتوا
ذكر لكتاب با�سم «القوايف» ل�سيبويه �أو يذكروا ب�أي �شكل من التحفظ
على ٍ
ن�سبته �إليه.

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

وقد �أظهر البحث والتحري �أن �أقدم �إ�شارة لوجود هذا الكتاب والنقل
عنه ترجع �إىل القرن الثامن الهجري وذلك عند الأمام �أبي �أ�سحق �إبراهيم
ابن مو�سى ال�شاطبي املتوفى �سنة 790هـ يف كتابه «املقا�صد ال�شافية يف �رشح
اخلال�صة الكافية» حيث قال( .....« :)3وقد زعم بع�ضهم �أنها كالهاء ال تقع

روياً �إال حيث تقع الهاء روياً .وذلك ينك�رس مبا �أن�شده �سيبويه يف كتاب القوايف له
من قول الراجز� .....إلخ» .وهو قول للأمام ال�شاطبي يدل على �أنه ر�أى كتاب

القوايف ل�سيبويه واطلع على ما جاء فيه.

ثم جند لكتاب القوايف هذا ذكراً �رصيح ًا �آخر ونقلني عنه يف القرن
التا�سع الهجري عند �أبي عبداهلل حممد بن بكر املخزومي الدماميني املتوفى �سنة
827هـ يف كتابه «العيون الفاخرة على خبايا الرامزة» حني يقول يف مكان من
كتابه( .....« :)4فقد �أجاز �سيبويه يف كتاب القوايف له ا�ستعمال مثل ذلك بغري
ردف لقيام الوزن باحلرف ال�صحيح مقامه ب�أحرف املد واللني ،و�أن�شد ....
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�إلخ» .ثم يقول يف مكان �آخر من الكتاب نف�سه( .....« :)5وقيل :دخله القب�ض
�أو ًال ثم حذفت نونه و�أُ�سكنت المه فعو�ض منهما لأنهما زنة متحركة .قاله �سيبويه
يف كتاب القوايف له.»..
ثم ال نعرث على ذكر للكتاب �أو نقل عنه على مدى ثالثة قرون تالية� ،إىل
�أن يجيء عبدالقادر البغدادي املتوفى �سنة (1093هـ) فيذكره يف كتابه خزانة
الأدب قائ ً
ال(« :)6وقال �أبو الفتح بن جني هكذا �أن�شده �أبو احل�سن وهو بعيد لأن

حكم احلروف املختلفة يف الروي �أن يتقارب خمرجها كما �أن�شد �سيبويه يف كتاب
القوايف».

ونـقول� :إن ال�شـاهد ال�شـعري الذي عنـاه �أبن جـني ولـم يذكـره
البغـدادي هو:

العي َ�س ث��م َز َْج��رتُ��ه��ا
ولقد َر ْح ُ
��ل��ت ْ

خ�ي�ر م��ع�� ّد
ُق���دم���اً
ُ
وق���ل���ت ع��ل��ي��ك ُ

�أما البيت الذي ذكره البغدادي ومعه الأبيات املختلفة الروي فهو:

ف��ب��ي��ن��اه ي����شري رح��ل��ه ق���ال قائــلٌ

مل����ن ج���م���ل رخ�����وامل��ل��اط جن��ي��ب

�أال قـد �أرى �إن مل تكـن �أم مالك

مب��ل��ك ي��ـ��دي �إن ال��ب��ق��ـ��ـ��ـ��اء قليـل

خليلي ���س�يرا وات��رك��ا ال��رح��ل �إنني

مب��ه��ل��ك��ة وال���ع���ـ���اق���ب���ات ت��ـ��ـ��دور

ر�أى م��ن رفيقيه ج��ف��ا ًء وغلظــة

�إذا ق���ام ي��ب��ت��اع ال��ق�لا���ص دميــم

وقبله الأبيات:

فقد جمع ال�شاعر يف الروي بني الأحرف املختلفة :الباء والالم والراء
وامليم .والالفت للنظر �أن البيت الأول من هذه الأبيات وهو قول ال�شاعر:

ف��ب��ي��ن��اه ي����شري رح��ل��ه ق����ال ق��ائ��ل

مل����ن ج���م���ل رخ�����و امل���ل��اط جن��ي��ب

قد ا�ست�شهد به الر�ضي على �أن الواو يف ال�ضمري «هو» قد يحذف
لل�رضورة ال�شعرية كما يف البيت .لأن الأ�صل فبينا هو ي�رشي وقال البغدادي(:)7
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وال نعرف �ضميمته من الأبيات لنتعرف على حكم حروف الروي
املختلفة فيها.
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قال �سيبويه يف باب ما يحتمل ال�شعر�« :أعلم �أنه يجوز يف ال�شعر ما ال يجوز يف
وه ْم يحاولون به وجه ًا .وما
�شي ي�ضطرون �إليه �إ ّال ُ
الكالم �إىل �أن قال :ولي�س ْ
يجوز يف ال�شعر �أكرث من �أن �أذكره لك ههنا .وال�صحيح �أن كتاب �سيبويه الذي
بني �أيدينا اليوم قد � ّ
أخل بهذا ال�شاهد ال�شعري ومل يذكره يف الباب امل�شار �إليه مع
�أنه مل يخل بالكالم النرثي امل�صاحب له»(.)8
غري �أن ال�شاهد ال�شعري مع ما ي�صاحبه من التعليق النرثي كان موجوداً
يف ن�سخة الكتاب التي امتلكها الأعلم ال�شنتمري عندما و�ضع كتابه يف خدمة
�شواهد الكتاب ال�شعرية .م�شرياً �إىل �أن ال�شاهد ومعه �شواهد �أخرى هي من
�أن�شاد الأخف�ش يف هذا الباب(.)9
ونرجع �إىل ما ذكره البغدادي من قبل فنقول:
	�إن ال�شاهد ال�شعري الذي عناه ابن جني كما جاء عند البغدادي هو:

ول��ق��د رح��ل��ت العي�س ث��م زجرتها
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ق���دم���اً وق���ل���ت ع��ل��ي��ك خ�ي�ر م��ع�� ّد

وهو �شاهد مل نعرث له على �أثر فيما و�صل �إلينا من كتاب ابن جني يف

القوايف با�سم « خمت�رص القوايف» .ولعل البغدادي كان قد اطلع على كتاب ابن
جني كام ً
ال غري خمت�رص كهذا الذي بني �أيدينا اليوم.
	�أما �أبو احل�سن الذي عناه البغدادي يف الن�ص املتقدم فهو �أبو احل�سن

الأخف�ش وقد عرثنا على ال�شاهد يف كتابه( )10دون �أن يذكر ا�سم �سيبويه �أو

ا�سم كتابه .ولعل كتاب القوايف للأخف�ش هو �أي�ض ًا مما و�صل �إلينا ناق�ص ًا ولي�س

كالن�سخة التي امتلكها البغدادي يف حينه.

ثم اختفى ذكر كتاب القوايف ل�سيبويه والنقل عنه يف م�صنفات العلماء

حتى القرن الثالث ع�رش الهجري حني وجدنا الأمام �صالح بن حممد الفالين
املتوفى �سنة 1218هـ ي�رصح يف كتابه « قطف الثمر»( )11بامتالك كتاب القوايف

ل�سيبويه وقراءته على �شيخه حممد بن �سنة ب�سل�سلة من ال�سند ترتد �إيل �أبي علي
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الفار�سي عن �أبن ال�رساج عن �أبي العبا�س املربد بقراءته عن �أبي عمر اجلرمي عن
�أبي بكر املازين اللذين قاال� :أخذنا به عن �أبي احل�سن �سعيد بن م�سعدة الأخف�ش
عن م�ؤلفه �أبي ب�رش عمرو بن عثمان �سيبويه رحمه اهلل .وهي �سل�سلة من ال�سند

ال�صحيح ال يرقى لأي من رجاالتها �شك وال ريبة.

كما وجدنا يف القرن الثالث ع�رش الهجري �أي�ض ًا ذكراً للكتاب ونق ً
ال
منه عند العالمة حممد الدمنهوري املتوفى �سنة (1288هـ) يف كتبه «الإر�شاد
ال�شايف» وهو «احلا�شية الكربى على منت الكايف يف علمي العرو�ض والقوايف
للقنائي» حيث يقول(« : )12و�أجاز �سيبويه يف كتاب القوايف له ا�ستعمال مثل
ذلك بغري ردف .قال :لقيام الوزن باحلرف ال�صحيح» ،و�أن�شد:

ول��ق��د رح��ل��ت العي�س ث��م زجرتها

ق���دم���اً وق���ل���ت ع��ل��ي��ك خ�ي�ر معد

ومل ين�سب الدمنهوري ال�شاهد لقائل معني ،كما مل يذكر معه من احلديث
ما يك�شف عن غمو�ضه.

وي�ضيف هارون قائ ً
ال :على �أن ما نقل عنه يف امل�س�ألة الأوىل جند عك�سه
يف كتابه ،فهو يوجب حرف الردف يف كل قافية حمذوفة �أي حذف منها حرف
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ويف الزمن احلا�رض ،ي�أتي الأ�ستاذ عبدال�سالم هارون فيتناول �إ�شارة
البغدادي وغريه عن وجود كتاب �آخر ل�سيبويه با�سم «القوايف» وما نقل عنه
فيقول( :)13وقد رجعت �إىل كتب القوايف التي ن�رشت حديث ًا كمخت�رص القوايف
البن جني والقوايف لأبي يعلى التنوخي والوايف يف العرو�ض والقوايف للتربيزي
والعيون الغامزة للدماميني بالإ�ضافة �إىل العقد الفريد فلم �أجد ذكراً لهذا الكتاب
ولكني وجدت �أبا يعلى التنوخي يف كتاب القوايف عند الكالم عن الردف
يقول :وذكر �سيبويه «�إن فتح ما قبل الواو والياء ال يجوز» ثم يقول معرت�ض ًا على
�سيبويه »:وقد ا�ستعملت ال�شعراء ذلك ،وقد ذكر ما ذهب �إليه �سيبويه �أبو بكر
اخلزاز العرو�ضي  .ف�سيبويه فيما نقل عنه هنا مت�شدد على حني نراه يف امل�س�ألة
الأوىل على كثري من الي�رس.
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متحرك وهو القطع الذي �سبقت الإ�شارة �إليه� ،إال �أن يكون رجع عن ر�أيه يف
�أحد الكتابني �إىل الر�أي الآخر».
والذي نذهب �إليه بعد هذا العر�ض الذي قدمناه �أن كتاب القوايف
ل�سيبويه كان حقيقة ال وهم ًا و�أنه ظل موجوداً بني �أيدي العلماء حتى القرن
الثالث ع�رش الهجري يرجعون �إليه وينقلون عنه ولكنه اختفى بعد ذلك ،و�أ�صبح
من تراث العربية املفقود� ،أو �أنه ما زال موجوداً متواري ًا يف ركن من �أركان
حفظ املخطوطات العربية يف مكان ما من العامل ينتظر الك�شف عنه وتقدميه
للدار�سني.
والذي ي�ؤكد ما نذهب �إليه بهذا ال�ش�أن عدة معطيات �أهمها:
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�أو ًال� :أن �سيبويه كان مقرب ًا من اخلليل بن �أحمد وا�ضع علم العرو�ض
يف العربية وتلميذاً �أثرياً من تالميذه كما ت�ؤكد هذا م�صادر ترجمة الرجلني
والتعريف بهما .وكما �صح بعد ذلك � ،أن �سيبويه قد حفظ �آراء اخلليل بن �أحمد
يف النحو العربي و�أودعها كتابه .فلي�س بعيداً �أن يكون قد نقل عنه يف العرو�ض
والقوايف ال�شيء الكثري وو�ضع منهما م�ؤلف ًا كما و�ضع يف النحو كتابه الأَ�شهر.
ثاني ًا� :أن كتاب �سيبويه الذي بني �أيدينا اليوم مل يكن خال�ص ًا للفكر النحوي
واللغوي ،ولكنه جمع معهما �أي�ض ًا مباحث ومو�ضوعات ذات عالقة وثيقة بعلم
العرو�ض والقوايف ،كالباب الذي عقده يف اجلزء الأول من كتابه بعنوان »:هذا
باب ما يحتمل من ال�شعر» .والباب الذي و�ضعه يف وجوه القوايف يف الإن�شاد،
ثم الباب الذي و�ضعه يف الإدغام يف احلرفني وقد ت�ضمن احلديث عن القوايف
املحذوفة والردف وهما من م�صطلحات علم العرو�ض والقافية كما ال يخفى.
ثالث ًا� :أن الذين نقلوا عن كتاب القوايف ل�سيبويه �أو امتلكوا ن�سخة منه
مما ذكرناهم �آنف ًا ما كان لهم �أن ي�س ّلموا ب�صحة ن�سبة الكتاب للرجل �أو يطمئنوا
�إليها لو مل يكونوا على ثقة تامة ب�أن الكتاب له  .وما كان هناك حائل يحول دون
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الت�شكيك ب�صحة هذه الن�سبة �أو عدم العناية بها �أو االلتفات �إليها  ،لأن الرجل
الذي ن�سب �إليه الكتاب مل يكن عندهم مغموراً �أو �ضلة ال ي�ؤبه له وال يلتفت �إىل
ما ين�سب �إليه �أو يقوله.

ومثل هذا �صنع ابن �سيده يف املخ�ص�ص وابن قتيبة الدينوري يف عيون
الأخبار والإمامان م�سلم والبخاري يف �صحيحيهما .ومثلهم الكثري.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،فالذي نذهب �إليه �أن كتاب القوايف ل�سيبويه
هذا رمبا كان جزءاً من كتاب �سيبويه الكبري ولكنه فقد يف حادثة احلريق الذي
حتدث القدماء عنها – �إن �صح اخلرب – وكان �سبب ًا يف �ضياع الكتاب الأم ب�شكله
املتكامل وان الذي بني �أيدي النا�س منه اليوم لي�س �إال بقايا منه جمعها �سيبويه
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و�أخرياً ،لي�س �رشط ًا �أن يكون كتاب القوايف ل�سيبويه كتاب ًا م�ستق ً
ال بذاته
منفرداً عن كتابه الأم الذي ا�شتهر به� .إذ رمبا كان كتاب القوايف هذا جزءاً من
الكتاب الأم ي�شكل مع الأجزاء الأخرى التي خ�ص�صت للحديث عن النحو
وال�رصف والبالغة وغريها من املو�ضوعات كتابه الكبري الذي ا�شتهر به.وكل
واحد من هذه الأجزاء يحمل ا�سم ًا دا ًال على مو�ضوعه ولكنها مبجملها ت�شكل
الكتاب الأم الذي انفرد با�سم «الكتاب ل�سيبويه» فقد جرت عادة العلماء قدمي ًا
على جتزئة العمل الكبري من �أعمالهم �إىل �أجزاء عدة يحمل كل واحد منها ا�سم ًا
خا�ص ًا مبو�ضوعه ولكنها جمتمعة حتمل ا�سم ًا واحداً هو الذي ي�شتهر ويعرفه النا�س
كما هو حال «العقد الفريد» البن عبدربه .واملخ�ص�ص البن �سيده وغريهما.
فكتاب «العقد الفريد» مث ً
ال يت�ألف من خم�سة وع�رشين كتاب ًا يحمل كل واحد
منها ا�سم ًا مغايراً للآخر ولكنه موقوف على مو�ضوعه ويجمع هذه الكتب
كلها ا�سم واحد هو « العقد الفريد» و�إىل هذا ي�شري م�ؤلفه بقوله(« :)14و�سميته
كتاب العقد الفريد ملا فيه من خمتلف جواهر الكالم مع دقة ال�سلك وح�سن
النظم وجز�أته على خم�سة وع�رشين كتاب ًا ....وقد انفرد كل كتاب منها با�سم
جوهرة من جواهر العقد».
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مما مل يتلف ومل ت� ِأت عليه النار مع ما اختزنته ذاكرته من مادته ومو�ضوعاته فقد
نقل عن �أبي علي الفار�سي قوله(« :)15تزوج �سيبويه بالب�رصة بجارية ع�شقته وهو
قد بنى عقد كتابه و�صنف �أوائل �أبوابه وهي يف جزازات وقطع جلود وخرق
و�أ�شقاف بي�ض فلم يكن يقبل على اجلارية وال ي�شتغل بها وهي م�شغوفة بحبه،
ومل يكن ي�شغله غري النظر وال�سهر والكتب .فرت�صدت خروجه �إىل ال�سوق يف
بع�ض حوائجه و�أخذت جذوة نار فطرحتها يف الكتب حتى �أحرقت ،فرجع
�سيبويه فنظر �إىل كتبه وهي هباء فغ�شى عليه �أ�سف ًا ثم �أفاق فطلقها ثم ابتنى الكتاب
بعد ذلك ثانية وذهب منه علم كثري �أخذه على اخلليل فيما احرتق له».
و�إن �صح هذا اخلرب عن حادثة احلريق فرمبا كان كتاب القوايف ل�سيبويه
املذكور يف بع�ض امل�صادر الرتاثية هو جزء من كتاب الأم الذي خ ّلفه للنا�س
ولي�س م�ؤلف ًا م�ستق ً
ال بذاته حم�سوب ًا من جملة تراثه و�آثاره .وتكون املو�ضوعات
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اخلا�صة بالعرو�ض والقوايف التي جاءت يف الكتاب الأم الذي بني �أيدينا اليوم
هي جز ٌء من كتابه يف القوايف الذي ذهب جله يف احلريق املذكور.
ولي�س يف خرب احلريق هذا ما يدعو �إىل الت�شكيك ب�صحة وقوعه �إال من
جهة �أن الق�صة فيه �شبيهة بق�صة �إحراق كتاب «العني» للخليل بن �أحمد التي
ذكرها ابن املعتز يف طبقات ال�شعراء( )16ثم نقلها عنه ياقوت احلموي يف معجم
الأدباء( .)17والذي يدعم ما نذهب �إليه بهذا ال�ش�أن� ،أن الذين عا�رصوا �سيبويه
�أو جاءوا بعده مل يذكر � ٌّأي منهم كتاب القوايف هذا ب�صفته �أثراً من �آثاره امل�ستقلة
التي تركها بعده� ،إال ما جاء به الفالين يف القرن الثالث ع�رش الهجري وهو زمن
مت�أخر جداً عن زمن �سيبويه .وقد يكون كتاب القوايف الذي امتلكه الفالين
واحداً من عمل الن�ساخ �أو جتار الكتب الذين ر�أوا يف جعل هذا الكتاب من
جتزئة الكتاب الأم كتاب ًا م�ستق ً
ال بذاته �أكرث فائدة و�أجزى ثمن ًا.
و�إىل �أن تظهر لنا احلقيقة جلية وا�ضحة ويك�شف لنا املحققون واملولعون
بالتنقيب عن نوادر الرتاث� .أقول� :إىل �أن تظهر لنا ن�سخة من هذا الأثر النفي�س

حنا جميل حداد
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نبقى على اعتقادنا �أن كتاب القوايف ل�سيبويه ،و�إن كان جزءا �أو ف�صلة من
الكتاب الأم هو حق ًا ل�سيبويه و�أنه ين�ضاف �إىل مكتبة العرو�ض والقافية يف تراثنا
اخلالد ،ويو�صف ب�أنه من بدايات الت�أليف يف علم العرو�ض والقوايف .بعد �أن
فقدنا ما يقال عن م�ؤلفات اخلليل بن احمد يف هذا العلم .واهلل املوفق.

الهوام�ش والتعليقات
( )1خزانة الأدب للبغدادي (بوالق) ( ،2/397هارون) .5/260

(� )2رصحنا بهذا الر�أي يف بحثنا املو�سوم ب « حول كتاب �سيبويه» املن�شور يف العدد املزدوج
( )22 ،21من جملة جممع اللغة العربية الأردين ال�صادر �سنة 1983م .ثم �أعدنا ت�أكيده يف
كتابنا « �شذرات من النحو والغة والرتاجم» الذي ن�رشته دار حمادة للن�رش والتوزيع يف �إربد
2006م.

( )3املقا�صد ال�شافية .4/686
( )4العيون الفاخرة �ص .51

( )6خزانة الأدب (بوالق) ( ،397/3هارون) .260/5
( )7امل�صدران ال�سابقان.

( )8الكتاب ل�سيبويه (بوالق) ( ،8/1-13هارون) .32/1-26

( )9انظر :حت�صيل عني الذهب للأعلم ال�شنتمري املطبوع على هام�ش الكتاب يف بوالق �سنة
1366هـ.15/1-14 ،
( )10القوايف لأبي احل�سن الأخف�ش �ص .113
( )11قطف الثمر �ص .192-191

( )12احلا�شية الكربى للدمنهوري �ص .87

( )13كنا�شة النوادر ( الق�سم الأول) �ص .49-47
( )14العقد الفريد البن عبد ربه (املقدمة) �ص .5

( )15الف�صو�ص ل�صاعد بن احل�سن الربعي .9-8/2
( )16طبقات ال�شعراء البن املعتز �ص .96-97

( )17معجم الأدباء لياقوت احلموي .224-223/6
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حول كتاب «القوافي» لسيبويه

قائمة امل�صادر واملراجع
* حت�صيل عني الذهب = �رشح �شواهد �سيبويه للأعلم ال�شنتمري .مطبوع على هام�ش كتاب �سيبويه،
بوالق 1316هـ.

* احلا�شية الكربى للدمنهوري على منت الكايف يف علمي العرو�ض والقوايف لأبي العبا�س القنائي،
مطبوعات مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة د.ت.
* خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي ،ن�رشة م�صورة عن طبعة بوالق بالقاهرة 1299هـ ون�رشة ثانية
بتحقيق عبدال�سالم هارون ،القاهرة 1976م.

* �شذرات من النحو واللغة والرتاجم للدكتور حنا جميل حداد ،من�شورات دار حمادة للن�رش
والتوزيع� ،إربد 2006م.

* طبقات ال�شعراء البن املعتز ،حتقيق :عبدال�ستار �أحمد فراج ،دار املعارف بالقاهرة 1968م.

* العقد الفريد البن عبدربه الأندل�سي ،حتقيق� :أحمد �أمني و�آخرين ،من�شورات دار الكتب امل�رصية
بالقاهرة 1940-1968م.
* العيون الفاخرة على خبايا الرامزة للدماميني ،من�شورات املكتبة الأزهرية للرتاث بالقاهرة
1992م.
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* الف�صو�ص ل�صاعد بن احل�سن الربعي البغدادي ،حتقيق :الدكتور عبدالوهاب التازي �سعود ،
من�شورات وزارة الثقافة وال�ش�ؤون الإ�سالمية باملغرب 1996م.
* قطف الثمر يف رفع �أ�سانيد امل�صنفات للإمام �صالح بن حممد الفالين ،حتقيق :عامر ح�سن �صربي ،
من�شورات دار ال�رشوق بجدة ال�سعودية 1984م.
* القوايف لأبي احل�سن الأخف�ش  .حتقيق� :أحمد راتب النفاخ ،ط ،1دم�شق 1974م.

* الكتاب ل�سيبويه ،ن�رشة م�صورة عن طبعة بوالق بالقاهرة 1316هـ ،ون�رشة ثانية بتحقيق عبدال�سالم
هارون ،ط 3بريوت 1983م.

* كنا�شة النوادر لعبد ال�سالم هارون (الق�سم الأول) من�شورات مكتبة اخلاجني بالقاهرة 1985م.
* جملة جممع اللغة العربية الأردين ،العدد املزدوج ( )22 ،21املن�شور �سنة 1983م.

* معجم الأدباء لياقوت احلموي= �إر�شاد الأريب �إىل معرفة الأديب  ،ن�رش بعناية مرجليوث ،ن�سخة
م�صورة عن طبعة هندية بالقاهرة 1923م.
* املقا�صد ال�شافية يف �رشح اخلال�صة الكافية لأبي �أ�سحق ال�شاطبي ،حتقيق :الدكتور حممد �إبراهيم
البنا والدكتور عبد املجيد قطام�ش – من�شورات جامعة �أم القرى بال�سعودية ط� 1,سنة 2007م.

* * *

عبداهلل محمد العابدي
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املكان يف معلقة امرئ القي�س
قراءة هريمونيطيقية
عبداهلل حممد العابدي

(*)

ِ - 1قفا نَ ْبك من ذكرى حبيب ومنزل

 - 2فتُو�ضح فاملِقراة مل يَ ْع ُف ر�سمها
 - 4ك����أين غ���داة ال��ب�ين مل��ا حت َّملوا
ُ - 5وقوفاً بها َ�ص ْحبي على مطيَّهم
 - 6و�إن �شفائي َع� رْْبةة �إن َ�سفْحتها
 - 7كدينك من �أم احل��ويْ��رث قبلها
 - 8ففا�ضت دموع العني مني َ�صبَابة
�صالح
� - 9أال ُر َّب ي��وم لك منهن
ٍ
(*) باحث يمني.

مل��ا ن�سجتها م��ن ج��ن��وب و�شمال
���ب ُف�� ْل��فُ��ل
و ِق��ي��ع��ان��ه��ا ك����أن���ه ح� ُّ
ل��دى � َ��س� ُم��رات احل��ي ن��اق� ُ
�ف َح ْنظل

ي��ق��ول��ون ال ت��ه��ل��ك �أ����س���ى وجت � َّم��ل

ه��ل ع��ن��د ر���س��م دار�� ٍ���س م��ن ُم��ع��ول

���رب����اب مب ��أْ���س��ل
وج���ارت���ه���ا �أم ال� َّ
على النحر حتى َّ
بل دمعي ِمـحملي
وال���س��ي��م��ا ي����وم ب������دارة ُج � ْل��ج��ل
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عقرت للعذارى مطيتي
 - 10وي��وم
ُ

ي���ا ع��ج��ب��ا م���ن َر ْح���ل���ه���ا امل��ت��ح��م��ل

دخلت ا ِخل ْدر ِخ ْدر عنيزة
 - 12ويوم
ُ

فقالت ل��ك ال��وي� اْْل�ت �إنَّ���ك مرجلي

ُّ - 11
يظل ال��ع� َذا َرى يرمتني بلحمها
ُ - 13
تقول وقد مال الغبيط بنا معاً

عقرت بعريي يا ام��ر�أ القي�س فانزل

 - 14فقلت لها ِ�سريي و�أ ْرخي زمامه

��اك املعلل
وال تُ��ب��ع� ِ�دي��ن��ي م��ن َج���نَ� ِ

 - 15فمثلك ُح ْبلى قد
ومر ِ�ضعاً
ُ
طرقت ْ
� - 16إذا ما بكى من خ ْلفها انحرفت له
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�ح� ٍ�م ك � ُه � َّداب ال� ِّد َم� ْق�����س املُفتل
و� َ��ش� ْ

ف ��أل � ْه��ي �تُ��ه��ا ع��ن ذي مَت���ا ِئ���م ُم� ْغ��ي��ل
��ق ع��ن��دن��ا مل يُ��ح��ول
ب
ِ�����ش��ق و����ش� ٍ
ٍ

 - 17ويوماً على ظهر الكثيب تع َّذرت

���ي و�آل��������ت ح���ل���ف���ة مل حت��ل��ل
ع����ل� َّ

� - 18أفاطم مه ًال بع�ض هذا التدلُل
 - 19و�إن كنت قد �ساءتْك مني خليقة

�صمي ف� ْأجملي
�إن كنت قد �أزمعت رَ ْ

ف�����س��ل��ي ث��ي��اب��ي م���ن ث��ي��اب��ك تن�سل

أغ���ر ِك مني �أن ُحبك قا ِتلي
َّ � - 20
 - 21وما ذرفت عيناك �إال لتقدحي

و�أنَّ���ك مهما ت ��أ ُم��ري القلب يَفْعل
ب�سهميك يف �أع�����ش��ار ق��ل��ب مقتل

 - 22وبَ ْي�ضة ِخ��در ال يُ��را ُم ِخبا�ؤها

مَت �تَّ��ع��ت م��ن ل��ه��و ب��ه��ا غ�ير ُمعجل

�اوزت �أحرا�ساً �أه��وال مع�رش
 - 23جت� ُ

ش�رون مقتلي
ع��ل� ّ�ي ح��را���ص ل��و يُ����� ُّ

� - 24إذا ما الرثيا يف ال�سماء تعر�ضت

ت��ع��ر���ض �أث���ن���اء ال��و���ش��اح املُف�صل

 - 25فجئت وقد ن�ضت لنوم ثيابها

ل���دى ال��� ِّ��س��ـ��ر �إال لب�سة املتف�ضل
وم��ا �إن �أرى عنك العماية تنجلي

جتر وراءن��ا
 - 27خرجت بها مت�شي ُّ

��ري���ن���ا َذيْ����ل ِم ُ
����رط مرحل
ع��ل��ى �أثَ� َ

� - 29إذا التفتت نحوي ت�ض َّوع ريحها

ن�سيم ال�صبا ج���اءت ب��ري��ا القرنفل

 - 26فقالت مي�ين اهلل م��ا ل��ك حيلة
 - 28فلما � َأج ْزنا �ساحة احلي وانْتحى

بطن ِحقف ذي ُرك���ام َعق ْنـقَل
بنا ُ

عبداهلل محمد العابدي

� - 30إذا قلت هاتي نوليني متايلت
 - 31مهفهفة بي�ضاء غ�ير ُمفَا�ض ٍة
 - 32كبكر مقاناة البيا�ض ب�صفرة

علي ه�ضيم الك�شح َريَّ��ا امل ُ َخلخل
ّ
ت��رائ��ب��ه��ا َم��� ْ��ص � ُق��ول��ة كال�سجنجل

غ���ذاه���ا من�ي�ر امل�����اء غ�ي�ر امل��ح��ل��ل

 - 33ت�ص ُّد وتُبدي عن �أ�سيل وتتقي

ب��ن��اظ��رة م��ن وح�����ش وج���رة مطفل

الرئم لي�س بفاح�ش
 - 34وجيد كجيد ِّ

�إذا ه����ي نَ�����َّ��ص���ت���ه وال مب��ع��ط��ل

فاحم
 - 35وفرع يُغ�شى املنت �أ�سود ِ

�خ��ل � ٍة املُتعثكل
�أ ِث���يِّ���ث ك��ق��ن��و ال �نَّ� ْ
ت�ضل امل����داري يف ُم��ث �نَّ��ى ومر�سل

 - 36غدائ ُُره م�ست�زشَ َرات �إىل العال
لطيف كاجلديل خُم�ص
 - 37وك�شح
ٍ
 - 38وتعطو برخ�ص غري �شَ ْث ٍن ك�أنه

و���س��اق ك���أُنْ��بُ��وب ال��� ِّ��س��ق��ي امل��ذل��ل

إ�سحل
�أ���س��اري��ع ظبي �أو م�ساريك � ِ

 - 39تُ�ضيء ال َّظالم بال ِع�شاء ك�أنها

م����ن����ارة مم�����س��ى راه������ب ُم��ت��ب��ت��ل

� - 41إىل مثلها يرنو احلليم �صبابة

�إذا م��ا �أ���س� َّ�ك��رت ب�ين درع وجم��ول

ال�صبا
الرجال عن ِّ
 - 42ت�سلت عما بات ِّ

ول��ي�����س ���ص��ب��اي ع��ن َه��واه��ا مبن�سل
ن�صيح ع��ل��ى تَ��� ْع��� َذا ِل���ه غ�ير ُم���ؤتْ��ل

 - 44وليل كموج البحر �أرخى ُ�سدوله

��ي ب�����أن����واع ال��ه��م��وم ليبتلي
ع���ل� َّ
و�أردف �أَع���ج���ازاً ونَ����ا َء بِكلكل

� - 46أال �أيُّها الليل الطويل �أال اجنلي

�اح منك ب�أمثل
ب�صبح وم��ا الإ���ص��ب� ُ

�ت ل��ه م��ا مت � َّط��ى ِب��ج��وزه
 - 45ف��ق��ل� ُ
 - 47فيالك م��ن ل��ي� ٍ�ل ك����أن جنومه

ب��ك��ل ُم��غ��ار ال��ف��ت��ل �� ُ��ش��� َّدت بيذبل
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� - 43أال ُر َّب خ�صم فيك �ألوى رددته
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 - 48ك�أن الثرُّ يا ُع ِّلقت يف م�صامها

ب���أم��را���س َك��تُ��ان �إىل � ُ��ص��م َج � ْن��دل

 - 49وقد �أغٌتدي والطري يف ُوكناتُها

مبُ��ن��ج��رد ق��ي��د الأوابِ��������د َه� ْ�ي��ك��ل

ِ - 50م��ك� ٍّ�ر ِم��ف��ر ُم� ْق��ب��ل ُم��دب��ر معاً

مي ِت ُّ
يزل اللب ُد عن حال َم ْتنه
ُ - 51ك ْ
ِ - 52م َ�س ُّح �إذا ما ال�سابحات على الونى
 - 53على ال َعقْب َجيَّا�ش ك�أن اهتزامه
 - 54يُطري الغالم ا ِخل َّف عن �صهوا ِته

�ذروف الوليد �أم��ر ُه
�خ� ِ
 - 55دري��ر ك� ُ

َ
��دي��د املُ���ر َّك���ل
�أث�����رن غُ���ب���اراً
ب��ال��ك ِ

�إذا ج��ا�� َ�ش فيه ح ْميه َغ � ْل� ُ�ي ِمرجل
ويُ���ل���وي ب����أث���واب ال��ع��ن��ي��ف املُثقل

��ط ُم��و���ص��ل
ت���ق��� ُّل���ب ك��ف��ي��ه ب���خ���ي� ٍ

 - 56ل��ه �أيْ��ط�لا ظبي و�ساقا نعام ٍة

و�إ ْرخ�����اء ��َسررَ ْح��ان وتَ � ْق��ري��ب تَ ْتفُل

��سر ُج � ُه ولجِ ��ا ُم��ه
 - 58وب���ات عليه ْ

وب���ات ِب��ع� ْ�ي��ن��ي ق��ائ��م �اً غ�ير ُم� ْ�ر���س��ل

املف�صل بينه
 - 60ف��أدب��رن ك��ا َجل� ْزع َّ

ب��ج��ي��د ُم���ع���م يف ال��ع�����ش�يرة خُم���ول

الك ْتفني منه �إذا انْتحى
 - 57ك�أ َّن على ِ
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ال�سيل من َعل
َك ُج ْل ُمود َ�ص ْخ ٍر َح َّطه
ال�����ص��ف��وا ُء ب��املُ��ت��ن��زل
ك��م��ا زلَّ����ت َّ

 - 59ف��ع� َّ�ن لنا ��ِس�ررِ ٌب ك����أن نعاجه
 - 61ف�أحلقنا ب��ال��ه��ادي��ات ودون��ه
َ - 62فعادى ِع��داء بني ث��ور ونعجة
 - 63وظل ُطهاة اللحم من بني ُمن�ضج
 - 64و ُرحنا وراح الطرف يَنفُ�ض ر�أ�س ُه

م���داك ع��ر ُو���س �أو ��صراي��ة َح ْنظل
ع������ذارى دوار يف امل��ل���أ امل��ذي��ل

���ره����ا يف � ��َص��رَ ٍة مل ت�� ْزي��ل
َج� ِ
���واح� ُ

ِدراك������اً ومل يُ��ن�����ض��ح مب���اء فيُغ�سل
� َ��ص� ِف��ي��ف ��ِ��ش���واء �أو ق��دي��ر ُمعجل
ين ف��ي��ه ت�سهل
م��ت��ى م��ا ت���رق ال��ل��ع� ُ

 - 65ك���أن دم��اء ال��ه��ادي��ات بنحره

ُع�������ص���ار ُة ِح���نّ���اء ب�����ش��ي��ب ُم��رج��ل

َ � - 67أح��ار ت��رى بَ� ْ�رق�اً ك ��أن ومي�ضه

ك��ل��م��ع ال��ي��دي��ن يف ح��ب��ي ُم��ك��ل��ل

ا�ستدبرتَ ُه �س َّد َف ْرجه
أنت �إذا ْ
 - 66و� َ

ب�ضاف ُف��ويْ��ق الأر����ض لي�س ب�أعزل
ِ
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 - 68ي�ضيء �سناه �أو م�صابيح راهب

ال�سليط يف ال��� ُّذب���ال املُفتل
�أه����ان َّ
وب��ي��ن �إك�������ام ب��� ُع���د م����ا ُم���ت����أم���ل

ي�س ُّح املاء عن كل فيِقة
 - 70و�أ�ضحى ُ

يكب على الأذق����ان َد ْوح الكنهل
وال �أُ ُط���م���اً �إال َم��� ِ��ش��ي��داً بجندل

 - 72ك����أن طمية املخيمر غُ��دوة

م��ن ال�����س��ي��ل وال��غ��ث��اء فلكة مغزل

 - 73ك����أن �أب��ان��اً يف �أف��ان�ين ودق��ه

ك��ب�ير �أن����ا�����س يف ب���ج���اد ُم���ز ّم���ل

 - 74و�ألقى ب�صحراء الغبيط بعاعه

ن��زول اليماين ذي العباب املخول

 - 75ك ��أن �سباعاً فيه غرقى غدي ًة

ب��أرج��ائ��ه الق�صوى �أنابي�ش عن�صل

 - 76على قطن بال�شيم �أمي��ن �صوبه

و�أي�������س�ره ع��ل��ى ال�����س��ت��ار ف��ي��ذب��ل

و�صحبتي بني حامر
َ - 69ق ْ
عدت له ُ
 - 71وتيماء مل يرتك بها جذع نخلة
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 - 1املكان اجل�سد:

يف الكائن الإن�ساين حافراً م�سارات و�أخاديد غائرة يف م�ستويات الذات
املختلفة ،لي�صبح جزءاً �صميمي ًا منها ،وذلك لأن املكان هو احليز الذي يحت�ضن

عمليات التفاعل بني الأنا والعامل ،من خالله نتكلم وعربه نرى

العامل»()1

ونحلم بالآخر ،ونعي�ش يف كنفه ،ونعاي�ش جدلية الكينونة والوجود ،ومعادلة

ال�شد واجلذب االنفعالية مع عن�رص الزمن مبختلف �أبعاده وم�ستوياته وم�سافاته،

فاملكان  -كما نعلم « -يحتوي الزمن وميثل املركزية املنا�سبة التي ميكن

للخيال والذاكرة االنطالق منها للإم�ساك بتلك اللحظات»( )2الكثيفة ،عميقة

التغلغل يف النف�س والذاكرة لقوة وقعها وتوهجها الفعلي والت�أثريي يف الوجود

الإن�ساين ،وعليه ف�إن عالقة الإن�سان باملكان عالقة وطيدة تت�سم بالإلت�صاق
والتالزم �أكرث من الزمان ،وذلك لكون املكان يدرك �إدراك ًا مبا�رشاً يجعله قاب ً
ال
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ال طارئ ًا يف حياة الكائن الإن�ساين و�إمنا
معطى �سيموطيقي ال يتوقف ح�ضوره على امل�ستوى احل�سي و�إمنا يتغلغل عميق ًا
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املكان في معلقة امرئ القيس
للقب�ض والإم�ساك ،ثم لكون الإن�سان  -يف املقابل  -بو�صفه الكائن الأكرث وعي ًا
باملكان  -ميتلك حا�سة مكانية تتيح له القدرة على انتظام املكان بالإقامة فيه يف
املرحلة الأوىل ،ثم بت�أطريه ودجمه يف اللغات اجلمالية يف املرحلة التالية ،وبقدر
ما ي�ؤثر ويحفر يف الإن�سان خ�صائ�صه ومالحمه ،ف�إنه يحفر بوجدان الإن�سان
وفعالياته امل�ستمرة»( )3وي�ؤثر على �سلوكه وي�ساهم م�ساهمة فعلية يف تكوينه
النف�سي وا�ستجاباته ال�سلوكية «فالبيئة الواحدة [وعلى حد قول �أ�صحاب نظرية
اجلن�س والبيئة] تكيف �أ�سلوب الإن�سان كما تكيف بيئته الع�ضوية ،واملناخ عامل
ثم فهو عامل قوي الت�أثري
قوي الت�أثري يف هذه البنية ومن بينها الدماغ ،ومن ّ
يف الناحية الروحية للإن�سان ،واختالف البيئات واملناخ يتبعه اختالف البنية
اجل�سمانية والروحية على ال�سواء ومن هنا اختلفت �أذواق النا�س يف بيئة عنها
يف �أخرى»( )4وال تتوقف هذه امل�صفوفة العالئقية بني (املكان) وبني الإن�سان
عند هذا احلد ،و�إمنا بقدر ما يجد الإن�سان يف مكان ما �ألفته الروحية ،يرتبط
به وين�صهر يف عنا�رصه ،ويتماهى بني روائحه ،ويحاول زرع خ�صو�صياته يف
ت�شكيله فني ًا مبا ينا�سب ذوقه وميوالته ،وبقدر ما تتكاتف �ألفة املكان وتتوهج
معامله بذكرى اللحظات احلية يف حميط الذاكرة والوجدان ،تتوثق عالقته به
وتتلبد � -أثناء بعده عنه � -أنفا�س ال�شوق و�أحلان اللهفة واحلنني ،وهذا يف�ضي بنا
ّ
�إىل الت�أكيد على �أن «الإن�سان  -بفطرته � -شديد الت�شبث بوطنه ،عظيم احلر�ص
على الل�صوق به ،ف�إن �أُكره على مفارقته طلب �أقرب الأمكنة �إليه و�أ�شبهها به..
بل �إن علماء ال�صحة لريون �أن الإن�سان �أ�صح ما يكون بدن ًا و�أوفر عافية يف املكان
الذي ولد فيه وامتلأت رئتاه بهوائه وت�شكلت طبيعته على مقت�ضياته»( )5وعلماء
النف�س يجزمون ب�أن «املكان الذي نحبه يرف�ض �أن يبقى منغلق ًا ب�شكل دائم .يف
وجوهنا لكونه ي�أبى �إال �أن يتوزع ،فيبدو ك�أنه يتجه �إىل خمتلف الأماكن دون
�صعوبة ويتحرك نحو �أزمنة �أخرى وعلى خمتلف م�ستويات احللم والذاكرة»()6
لأن �ألفته وحبه والت�صالح مع �أ�شيائه وعنا�رصه يفر�ض علينا ح�سي�س بقائه حي ًا
يف نفو�سنا ليمتلك على املدى بطقو�س ذكراه ال�سعيدة خلجات م�شاعرنا ودقة
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م�سار ذاكرتنا وخياالتنا و�أحالمنا ،ولأنه «ال توجد �ألفة حقيقية منفرة ،فكل
مناطق الألفة مو�سومة باجلاذبية ،ووجودها هو الوجود الهنيء»( )7وكينونتها
فينا هي الكينونة العميقة القائمة على التجذر الأخطبوطي يف ف�ضاءات الالوعي،
وا�ستح�ضارها يف النف�س واحلياة هو الوجود الدائم واملعاي�شة امل�ستمرة التي
ي�ستحيل على الإن�سان ن�سيانها والتخل�ص منها.

فالإن�سان من طبيعته منح �أماكن احلزن وال�سعادة واحلب والنفور �شعرية
خا�صة تعمل على تخفيف ال�ضجر واحلزن عن طريق البوح وال�شكوى ومناجاة
وعتاب �أرجاء املكان ،وتكثيف ال�سعادة واحلب باالنفتاح على ال�رشائح املكانية
التي احتوتها وا�ستنطاقها اال�ستنطاق ال�شعوري املتماهي يف دوائر اللحظة
الزمنية العابقة ب�سكرة اللذة واملتعة ثم التح�رس عليهما واحلنني �إليهما و�إىل ميادين
لذاتهما التي مل تدم ومل تكتمل بالدوام ،والري�شة الفنية على امتداد الع�صور كثرياً
ما تناولت هذه التوهجات ال�شعورية على خمتلف طقو�سها وحاالتها وظاللها
ودالالتها ومبختلف الأ�ساليب م�ؤكدة �أبدية وعمق تلك العالقة املكانية.
وملا كان ال�شاعر اجلاهلي يف ُعرف البداوة �أكرث النا�س الت�صاق ًا باملكان
وروائحه وحيواناته ومقتياته ،و�أ�شدهم �إح�سا�س ًا بق�سوة مناخه ال�صحراوي
وعنفوان طبيعته الغام�ضة غمو�ض معانيه غري املتناهية ،و�أعظمهم تذوق ًا جلمال
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لذلك كله جند اهتمام الإن�سان باملكان  -منذ الإن�سان البدائي �إىل اليوم
 يتجاوز التجاذب العالئقي ال�صامت ،والنقل الفني واملدلويل اجلامد �إىل نفخ�سمات و�شائج الروحية وانفعاالت احليوية يف �أبعاده وعنا�رصه وموجوداته
حتى يتمثل الطرف الأ�سا�سي ملعادلة الوجود الإن�ساين والرقعة ال�رضورية التي
يبني الإن�سان ال�شاعر على �أ�سا�سها مواقفه الر�ؤيوية وانفعاالته العاطفية ب�إزميل
اللغة اجلمالية التي ت�شكل العالقة املكانية ت�شكي ً
ال م�شهدي ًا بديع ًا يالئم املقام
وينا�سب نوعية اجلدل االنفعايل يف �إطار تطلعها االجتهادي الدائم �إىل تثويرها
ونقل فاعليتها احلركية من املح�سو�س �إىل املجرد.
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و�سحر خ�صبه وافتتان ًا مبثريات �آفاقه وفيافيه ،وملا كان � -أي�ض ًا  -يف ُعرف القبيلة

«نبيها وزعيمها يف ال�سلم وبطلها يف احلرب ،تطلب الر�أي عنه يف البحث عن
مراع جديدة وبكلمته وحدها تُ�رضب اخليام َو حُت ّ
وبحدوه ي�ستحث الرحالة
ـل،
ْ
العط�شى يف التنقيب عن املاء ،ف�إذا ما وجدوها ف�رشبوا واغت�سلوا غ ّناهم لريددوا
بعده»( )8غناء ال�شكر والفرحة ،فقد كان �أكرث النا�س تفاع ً
ال باملكان و�إناراته،

وجتاوب ًا مع �إيقاع �أ�صدائه وتفا�صيله و�إيحاءاته ،وا�ست�شعاراً لتنكره وتب�سمه
وجدبه وخ�صبه وت�صاحله ونفوره ،وان�صهاراً بدالالت عالقة كل فرد من �أفراد
قبيلته به وبعنا�رصه.

فما �إن يبد�أ ق�صيدته حتى يقف على �أطالل الهوى (مكان الوح�شة

و�صدى اجلدب والفناء) وما �إن يتحول �إىل الغزل باملحبوبة التي يتعانق وجودها

يعمد ذكرياته ومواقف غزلياته بت�شكيالت املكان
بوجود اخل�صب واملاء حتى ّ
الناب�ض بحرارة احلياة وجت�سيد االندغام احلميم ،وما �إن يعر�ض �إىل الرحلة
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وال�صيد حتى ي�شري من قريب �أو بعيد �إىل متدد املكان وات�ساعه ورهبته وعنته

على الإن�سان ب�إفراز �أ�رشاك التيه وال�ضياع وامل�صاعب وامل�شاق ،وما �إن يتحدث
عن املطر حتى ينقل ب�أ�سلوب الر�سام املاهر ال�رصاع املرير الدائر بني ر�سول اخلري

والنماء «املطر» وبني تالفيف املكان ال�صحراوي املجدب ليختتمه مبا يوافق

�أحالمه و�أمانيه ،بانت�صار ذلك الر�سول و�شيوعه ،وما �إن يهجو حتى يجعل
الف�ضاء املكاين و�ساكنيه ي�ضجان ويت�ضاحكان  -م�ستنكرين  -من م�ساوئ

وهنات ذلك املهجو وقبح �أفعاله ،وهلم جرا...

ونتيجة لهذه الأهمية القائمة على �رضورة ال�صريورة والوجود وكينونة

احلياة ،فقد حاولت يف هذه الطيافة العاجلة الو�صول �إىل �أبرز ر�ؤى وانفعاالت

وتعالقات ال�شاعر اجلاهلي به ،وكذا  -يف املقابل � -إىل �أظهر جتلياته يف اجل�سد
الفني املعروف بتنا�صاته يف هذا الع�رص على اخل�صو�ص ،متخذاً من معلقة
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«امرئ القي�س» املتوهجة بوم�ضاته امل�رشقة منوذج ًا فعلي ًا و�رشيحة منا�سبة للتطبيق

والدر�س.

 - 2رهانات املعلقة:
�إن معلقة «امرئ القي�س»  -على اعتبارات التوتر الدرامي واالنفتاح
ال�رسدي املتدفق واجلدلية الوجودية املتج�سدة بني «الأنا» ال�شاعرية و«الهو»
(املكان /الآخر /الزمان) يف حميط املعادلة االنفعالية واالندفاع ال�سلوكي  -متثل
ال حاف ً
�سج ً
ال ينطوي على رحلة طويلة يف م�سارب املكان و�أرجاء الزمان،
متتد على م�رسح اخللق امل�شهدي احلي خمتزلة الأبعاد وامل�سافات ومن�سبطة على
ف�ضاءات التجربة والهم املعي�شي ،فرت�سم على نحو مركز خارطة ال�سريورة
القائمة على التعالق الناب�ض بني «ال�شاعر» (قلب البطولة و�أمنوذج الإن�سان
اجلاهلي) وبني �أقطاب العملية الدرامية الأخرى التي تقاطبت على من�صة
املفاعلة والكينونة الإن�سانية والوعي احلي باملوجودات.
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رحلة بد�أت بالفعل الطلبي «قفا» الدال من حيث و�ضعيته الداللية
على التما�س الوقوف لل�سيطرة على حركة الزمان و�إخ�ضاع ا�ستمراره ملجال
املكان و�سكونه ورهبته وخلوه من الإلف والألفة والرخاء والري ،ومن حيث
�إ�شعاعاته العالئقية على احليز املكاين الذي يقت�ضيه حدوثه فال وقوف �إال يف
مكان ،ثم على ج�سامة الدوعي التي �أدت �إىل التما�س وطلب ذلك «الوقوف
املعيب الذي ال يكون يف العرف �إال �أمام القوى اخلارقة التي تُعبد وتخاف
وت�ستوجب االحرتام ،الوقوف القائم على التثنية التي ت�شكل مب�شاركة ال�شاعر
فع ً
ال جمعي ًا يخرجه من معناه املبا�رش املوحي بالوقوف على الطلل»( )9ذي
التعالقات ال�شعورية اخلا�صة �إىل مكان رمزي ميكن �إ�سقاطه على كافة الأنحاء
ال�صحراوية القاحلة التي جت�سد مظاهر اجلدب والق�سوة والفناء يف غياب �أ�سا�س
احلياة واخل�صب «املاء» فك�أن الوقوف هنا لي�س لبكاء احلبيب لأن «من ال�سخف
�أن ال يغار ال�شاعر على حبيبه حني يدعو غريه �إىل التغازل عليه والتواجد معه
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املكان في معلقة امرئ القيس
فيه»( ،)10و�إمنا الخرتاق حاجز الزمن بالعودة �إىل املا�ضي عن طريق ا�سرتجاع
الأحداث ،ولبكاء احلا�رض يف ظل املكان املتنقل مبظاهر �آالمه و�شقاوته ،وذلك
كتفريغ نف�سي �رضوري وحتمي ل�شحنات الكبت والي�أ�س والأمل التي يزخر بها
�شعوره وت�شقى بلظاها نف�سه ،ال�سيما و�أنها تتوالد يف �أح�ضان البيئة ال�صحراوية
التي يعاي�شها فتولد يف نف�سه ال�شعور احل�سا�س بالت�شظي النف�سي الفظيع الذي
يكاد يجهز عليه� ،إذ يعت�رصه بوح�شة املكان وبجر�س عجز ذلك املكان عن توفري
م�ستلزمات احلياة واال�ستقرار الوجودي ،وهل ظعن الأحبة وبروز الأطالل �إال
نتيجة طبيعية  -كما نعرف  -للجدب والقحط؟ ،وهل تنكر املكان للأهل
والأحبة �إال ذيل حتمي لغياب املاء الذي تقوم عليه مناخات اخل�صب والرخاء،
�إذ لوال غابه الق�رسي ذاك ملا رحلت احلبيبة مع �أهلها طلب ًا له وللمراعي وملا
تفرق الأحباب ،وملا �أ�ضنت احلبيبة لوعة �أو ح�رسة ،وملا بكى عليها وعلى
ّ
ج�سدا عامل الرحيل الأخري ،وينعك�سا على نف�سه
رحيلها و�أطالل ديارها اللذين ُي َّ
و�أحا�سي�سه بدالالت الفناء و�أ�صداء اخلوف من املجهول.
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�إن امر�أ القي�س يف معلقته هذه التي متثل �أ�شهر ن�ص �شعري جاهلي ،قد
تنقل فيها بني �أربع وحدات مكانية مت�شابكة� ،شكلت  -كما �سي�أتي يف حماور
البحث التالية  -يف تالقحها وتعاقبها ال�رسدي والدرامي وتداخلها االن�سيابي
وامتداد جتاوباتها االنفعالية حلبة �رصاع مرير بني ال�شاعر و«الزمكان» على
�صعيد اللغة وبتقنية اللقطة امل�شهدية ،ترجمت يف تدفقاتها �أفراحه و�أحزانه،
�أحالمه وم�آ�سيه ،انت�صاراته وهزائمه� ،سعادته وفاجعته ،لتزرع يف �آخر املطاف
�أمنية وجوده ووجود كل �إن�سان جاهلي� ،أمنية ا�ستجابة ال�سماء ل�رضاعته ورجائه
ب�صفع ركوع املكان وخنوعه لغطر�سة مظاهر اجلفاف ال�صحراوي وهيمنته
وكنوده ،ثم تعبيده للخ�صب والرخاء ب�أ�سباب اخلري والربكة والنماء «املطر».
وعليه ف�إن هذه الوحدات تت�آلف وتتوا�صل لتج�سد يف �سل�سلة ر�ؤيوية
هم الإن�سان اجلاهلي الأ�سا�سي ،وحماوالته املتكررة ملعاجلته والتخل�ص من
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�سطوته وعنفوانه ،لتختتم طيافتها بر�سم الب�ؤرة الوحيدة للخال�ص واالنت�صار
«توفري املياه عن طريق متطري احللم لل�سماء» التي ال ميلك زمام �أمرها وال ي�ستطيع
ال�سيطرة عليها وال ميتلك من �أ�سباب ا�ستدعاء خريها �سوى الدعاء والت�رضع،
فكانت قطراتها  -لذلك  -مثار تطلعات النف�س ،وخارطة نداء الروح يف عباب
القلق ،و�شبكة لتجليات املوا�ضع والأمكنة ،على �ضفافها تتهجد الوجدانات
والأحا�سي�س بقراءات البداوة املتنوعة وب�آيات الفقر واحلرمان ،ويف غمارها
تفرز اال�شتباكات العالئقية يف دوائر اجلذب والنفور بني الإن�سان وعنا�رص
الوطن واحلياة.
�إن هذه الوحدات املكانية  -كما يبدو  -تت�شكل يف قطار احلركة الداللية
واحلقول ال�سيموطيقية عن عن�رصين بارزين يتقا�سمان و�ضعيتها وي�ؤلفان ثنائيتي
جتاور وتناظر واقت�ضاء على حميط الظهور والتحلي:

وثنائية اقت�ضائية تقوم على التناظر والتما�س :التناظر يف ت�شابه الغر�ض
واحتاد حمور املو�ضوع (كينونة اال�ستقرار الإن�ساين) ،والتما�س عند عملية
(ال�رصاع) القائمة يف معادلة احلياة البدائية بني املكان امل�ستع�صي الذي مل
يخ�ضع بعد للم�سات احل�ضارة الإن�سانية ومل ولن ت�ستجيب طبيعته ال�صحراوية
يف ف�صول زمنية معينة لنداءات الب�رشية للخ�صب واحلياة الكرمية ،وبني �إرادة
الإن�سان و�صالبته «رحلة ال�صيد» وبينه وبني زئري اال�ستجابة اخلفية لت�رضعات
الأكباد احلرى والقلوب العط�شى والأنف�س الوالهة «نزول املطر».
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٭ ثنائية حوارية �أقامها ال�شاعر على ب�ساط التقابل وامل�ساجلة اجلدلية بني ابت�سام
املكان واكفهراره وت�صاحله ونفوره ،لتنك�شف عن ثنائية مناخية مواكبة
مثلت حمور الق�صيدة و�أ�سا�س دواعي تغري �أحوال املكان والإن�سان (ح�ضور
املاء وغيابه) ،ح�ضوره يف املا�ضي والذكرى مع ما اكتنف من �سعادة ورخاء
وخ�صب وا�ستقرار وغيابه يف احلا�رض بخطى تالفيف الوح�شة واجلدب
والفناء ثنائية الطلل والإعمار.
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 - 3وحدة املكان الطللي:
«نظراً ال�سرتاتيجية العالقة بني املكان والإن�سان ف�إن �أية تغيريات ق�رسية

تلحق بالف�ضاء املكاين عند الكائنات الإن�سانية واحليوانية من �ش�أنها �إحداث

ت�شوي�ش يف ال�شيفرة ال�رسية التي تربط وجتمع بينها ،الأمر الذي يرتتب عليه
حدوث ان�رشاخات وت�شنجات عنيفة( )11ت�ؤدي باملكان �إىل التنكر واجلفاء،

وباحلا�سة املكانية القائمة على الألفة والتوا�صل �إىل االنح�سار والتقوقع يف دوائر

الذكرى ،وبالإن�سان املنفعل �إىل الأمل واحل�رسة وطول الوقوف للبكاء والتندم على

الأمكنة التي �ألفها وعرفها وان�صهر بها واحتد �أثناء توا�صله مع الآخر مبكوناتها،
وبال�رضورة احلياتية � -أي�ض ًا � -إىل التوتر للدفع بالإن�سان �إىل االنفتاح على �أماكن

جديدة يتطلب التناغم معها واالندماج ب�ساكنيها �إيقاع ًا زمني ًا جديداً يجهد فيه
الكائن الإن�ساين نف�سه ويطلق من �أجله كافة �إمكاناته وطاقاته ،وهذا  -بالطبع -
من �أهم عوامل عدم اال�ستقرار النف�سي امل�ؤدي �إىل القلق واال�ضطراب احلياتيني
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اللذين جندهما من �أخ�ص خ�صائ�ص حياة البداوة املعتمدة على الرتحال والتنقل،

ومن �أبرز دواعي ت�شظي الإن�سان اجلاهلي النف�سي وال�شعوري ومتزقه العاطفي

املت�أرجحني بني تردد وا�ستمرار فاجعة االنغالق وهم االنفتاح :فاجعة االنغالق

عن �ألفة املكان التي �أ�صبحت متثل بع�ض مكوناته النف�سية و�رضوراته الوجودية
وعن �ساكنيها الأحباب ،وهم االنفتاح على املكان املغلق مبعرفته واالندماج

ب�أهله ،وبني االنغالق واالنفتاح ،والفاجعة والهم تتفجر ال�صدمة النف�سية

وحملوها
والوجودية ،و�صدمة الإن�سان اجلاهلي التي حتدث عنها ال�شعراء
ّ
وتطورت لتمثل برتاكمات
�أ�شعارهم  -يف ر�أيي � -صدمة �شعورية ووطنية منت
َّ
تناق�ضاتها وتردداتها هم ًا وجودي ًا عام ًا اكتنف كافة �أنحاء التفكري وال�سلوك

والوجود ب�أكمله.

وب�صورة �أو�ضح� ،أن رحيل الإن�سان اجلاهلي املتكرر وتنقله الدائب
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و ّلد يف نف�سه غربة مكانية ا�ستبدادية وزعت يف �أعماق الالوعي لديه  -نتيجة
�إح�سا�سه بالعجز جتاه هيمنة الظواهر الطبيعية وخ�ضوع املكان وافتقاره  -قلق ًا

روحي ًا متوا�ص ً
ال ،وخوف ًا �شعوري ًا دائم ًا ،وع�شوائية تناق�ض م�ستمرة.

ومن �أ�سبق مظاهر هذه ال�صدمة يف معلقة «امرئ القي�س» بكاء الطلل
والأحبة ،وطن الأم�س ،وتوهج الذكرى ،ورمز غياب املاء ،وملمح اجلدب
والفناء ،وعينة الإ�سقاط املنا�سبة التي ميكنها االنفراج والوقوع على كافة الأماكن
ال�صحراوية يف جزيرة العرب.

�أما زيادته يف التحديد بح�رش �أ�سماء الأماكن «تو�ضح ،املقراة ،الدخول،
حومل» التي ال يعنينا حتديد �إن كانت قد وجدت على الواقع �أم مل توجد لكون
ذلك م�ستحي ً
ال ،بتحميلها دالالت الكثافة احل�ضورية التي ت�ست�شف من ظاللها
الإيحائية � -أرادها �أن تومئ �إىل �أنحاء و�أ�صداء الهم الذي يريد جت�سيده و�إفراغه
يف املقام الأول  -ثم التوهج ُببعد احل�سا�سية الو�صفية املنفتحة على جت�سيم
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وهذا املكان الطللي يتجلى يف الأبيات الثمانية الأوىل وفق �آلية معينة
ت�شتهى بعد التنكري الدال على العموم والرمزية «حبيب ومنزل» �إىل التعيني
الدقيق واال�ستق�صاء املق�صود اللذين ينزعان يف تو�سالت الو�صف �إىل �إبراز �أهمية
املكان من جهة و�إىل التناغم والت�ساوق مع الظالل الرمزية التي تنتجها �أعماق
الالوعي ال�شاعرة يف جوانب تلك الأو�صاف لتدل وب�شكل غري مبا�رش  -على
املعامل واملظاهر التي ت�صور فاعلية املكان و�صالحيته للحياة يف ذاته لوال وح�شية
الظروف القاهرة من جهة �أخرى ،ففي قوله« :ب�سقط اللوى» الذي يعني «منقطع
الرمل ،وملتواه لكونهم كانوا ال ينزلون �إال يف �صالبة من الأر�ض ليكون ذلك
�أثبت لأوتاد الأبنية»(� )12شحنة كنائية تدل على �أهلية املكان و�صالحيته للبقاء
والإقامة بحيث ال تدع جما ًال لل�شك يف �أن ذلك الرحيل الذي �أرغم الأحباب مل
يكن ب�سبب فقدان املنزل ل�صالحية الدميومة و�إمنا نتاج ًا عك�سي ًا لظروف اجلفاف
الطارئة التي غزت كافة �أرجاء املعمورة بالقحط واجلدب والعط�ش.
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التعانق بني ا�سم املكان الذي يت�ضمن �صفته �أو �صفته التي ت�شري �إىل م�ؤهالته
ومكوناته اجلغرافية ،وبني هتافاته العالئقية و�أو�ضاعه املناخية القائمة يف املقام
الثاين ،فتحديده لذلك املنزل الذي وقف للبكاء عليه «بني الدخول التي تفيد
الداخل والباطن وما هو مظلم وم�ستور ومتداخل ،وحومل التي تعني من كل
�شيء� :أوله ،ومن ال�سحاب :الأ�سود كثري املاء ،ومن املاء :ال�سيل ال�صايف ،فتو�ضح
التي تدل على مو�ضع التميز بالو�ضوح واالنك�شاف والبيا�ض ،واملقراة التي
ت�شري �إىل احلفرة التي يتجمع فيها املاء ويتكاثف»(*) حتديده هذا ي�ؤكد ما ذهبنا
�إليه من �أن ال�شاعر يبكي غياب املاء التي تتج�سد يف رحيل املحبوبة ،للعالقة
الوطيدة القائمة بني رحيل املحبوبة وم�سببها اجلفاف ثم بني الإقامة واخل�صب،
ولل�صورة املكانية التي تدل على �صالحية املكان و�أهليته للإقامة وحماولة ال�شاعر
«ولو على غري وعي منه تفجري املاء من قلب اليبا�س ولو باللغة وبالوعي الإن�ساين
الراف�ض»( )13اال�ست�سالم للموت« ،فاحلومل» الذي يعني من كل �شيء �أوله
كونه ينا�سب «الدخول» الذي يقع بينهما «�سقط اللوى» ي�أتلف مع ما حوله
ليمثل عالمة �سيموطيقية على نفحة �صالح املكان الذاتي جت�سدها الأيقونة
الطبوغرافية املحكمة التي تنب�ض ب�سمات اال�ستعداد الكامل للحياة لوال ظروف
املناخ ال�صحراوي القاهرة ،التي �أك�سبته (�أي املكان) طبيعة اخلنوع وامل�سكنة
�أمام عوار�ضها والتقلب والتنكر يف وعي احلياة الإن�سانية ،وهذه الأيقونة
الطبوغرافية تتوا�شج يف املحيط الداليل لتكون يف �شقها الأول خريطة العامل
احل�ضورية لقابلية املكان «الوعاء» املتكون من منقطع الرمل امللتوي الذي يقع
عادة بني منحدر بارز من الرمال املتكاثفة ذات الطبقات املتداخلة وبني هبوط
�أر�ضي غائر ميثل �أول ذلك االنحدار وحمل جتمع وجريان ال�سيول ومهواها
ولتكون يف �شقها الثاين مالمح ا�ستنطاق الزمان لأبعاده عن طريق
لعودة احلياة،
ّ
يحمله �إياه من نفثات احل�ضور والذكرى ،مالمح حدوث االنفعال الإن�ساين
ما ّ
بحياة املكان التي تتج�سد يف حمولة «تو�ضح» الدالة على كل ما و�ضح وبرز من
�آثار ور�سوم اخل�صب والألفة ال�سكنية املا�ضية ،ومالمح كينونة «املاء» التي متثل
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ب�ؤرة الوجود واحلياة لكون «املقراة» تعني :كل ما حفرته وخلفته «املاء» �أثناء
�إعمار املكان ب�أهله  -من حفر على ج�سد املكان ،فت�شري  -يف و�ضوح وجالء -
�إىل لغة عناق املاء للرثى التي ترتجم �آمال و�أحالم و�ضحكات وا�ستقرار الكائن
الإن�ساين ومعامل و�إ�رشاقات اخل�صب والرواء.
وغري هذا التوظيف جند من جتليات املكان على حميط املفردة املكانية
 �أي�ض ًا  -توظيف املفردة «م�أ�سل» ا�سم املكان امل�شتق من «الأ�سل الذي يعنيالنبات الكثري الأغ�صان ،ال�شائك الأطراف ،الذي ال ينبت �إال يف املاء �أو يف
الأر�ض الرطبة»( )14وذلك يف مقام التذكري من �أجل اللوم والتوبيخ:

ك��دي��ن��ك م��ن �أم احل���وي���رث قبلها

وج���ارت���ه���ا �أم ال����رب����اب مب ��أ���س��ل

فامل�أ�سل � -إذن  -مكان الأ�سل ،وجميء ال�شاعر به نكرة �إ�شارة �إىل �شيوعه

ومتيزه يف ال�صحراء التي ينعدم فيها مثله بحيث ال يحتاج �إىل تعريف ،وتعيينه له
بالوقوف والبكاء واحل�رسة �إ�شارة �أخرى �إىل �شدة وقع الواقعة التي �آلت �إىل ذلك

املحبوبة ،ورحيل املحبوبة يكون يف ُعرف البيئة ال�صحراوية من �أجل البحث

عن املاء والكلأ ويف حميط اجلفاف ،الأمر الذي يبعث على التناق�ض والغرابة يف
اجتماع وقوفه غداة رحيل حمبوبته على �ضفاف مواطن جتمع «الأ�سل» ،ف ِل َم
رحلت املحبوبة �إذن؟
�أغلب الظن عندي �أن ال�شاعر ال يبكي حمبوبته بعينها� .إنه يبكي غياب

�أحب ما يحبه البدوي يف ال�صحراء ،غياب «املاء» عن مكان الأ�سل (الذي ميثل

اخل�رضة واخل�صب والنماء) والإن�سان يف �أي بيئة كانت عندما يجد �أماكن اخل�رضة

والرواء التي اعتاد وجودها وا�ستمرارها حتى عرف املكان بها قد جفت ،ف�إنه

يقف عليها يف �أ�شد ما يكون ال�شعور بالأ�سف واحلزن و�أ�صداء الأمل واحل�رسة
كونه خ�رس معلم ًا جمالي ًا وح�ضاري ًا مهم ًا من ج�سد الطبيعة كان ميثل على مدى
ح�ضوره �أهم منتديات �سعادته و�أوكار ا�ستجمامه ،وي�ؤيد ما ذهبنا �إليه �أنه مل يذكر

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

احلال على نف�سه ،والواقعة التي �آلت �إليه  -كما نعلم من املعنى الظاهر  -رحيل

ج ـ ــذور

186

املكان في معلقة امرئ القيس
�أ�سماء من بكاهن ووقف على �أطاللهن �رصاحة ،و�إمنا زج بالكنى ليومئ �إىل
حال زواجهن و�أمومتهن املتوهج بالرغبة املحمومة يف �إقامة العالقة الإيرو�سية
املف�ضية �إىل الإخ�صاب والنماء اللذين يعتربان من �أخ�ص خ�صائ�ص املاء ،ولي�س
هذا وح�سب ،بل �إن اختياره لتلك الكنى التي تعود جذورها الإيتمولوجية �إىل
ما يتعلق باملاء كـ «�أم احلويرث» التي تعني «�أ�صل احلرث وفاعلية حدوثه» و«�أم
الرباب» التي ت�شري �إىل تكاثف ال�سحاب الأبي�ض ،لأكمل دليل على وجاهة هذا
الت�أويل وكينونته يف دائرة املعقول وحدوثه ولو عن طريق الال�شعور الإن�ساين
الذي يقذف بالهم دون ق�صد و�إدراك ودون و�ضوح ن�صي كامل على م�ساحة
املادة ال�شعرية.
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ثم �إن من �أملح و�أرقى تقنيات التجليات املكانية يف هذه الوحدة ويف
غريها من الوحدات ،تقدمي املكان يف �صورة انفعالية م�شحونة ب�أكرب قدر ممكن
من توترات النفحة ال�سيموطيقية املوحية على ب�ساط الإ�سقاط الرمزي  -امل�ؤبجد
على ظالل اخللفية الثقافية للبيئة ال�صحراوية ،ودون وعي  -ب�أرجى نداءات
الأمل و�أظهر تراتيل االنبثاق احليائي امل�ؤكد ل�صالحية املكان الذاتية و�ألفته املنبعثة
من توهجات املا�ضي ،و�أهميته يف حميط اخلارطة ال�شعورية لدى ال�شاعر� ،إذ �إنه
حتا�شى  -الرتباطه الوثيق به  -ت�شكيله الت�شكيل املوح�ش ومن زاوية الر�ؤية
ال�ساخطة وبتعريته من كافة �إنارات االندغام والت�آلف العالئقي التي تعترب �أهم
بواعث ال�صدى االفرتا�ضي لوجدانات التوا�صل احلنيني ،و�أبرز مالمح الوجه
الفعلي لتالفيف ومظاهر بقايا تطلعات و�آمال الإن�سان يف احلياة تلك املالمح
الظاللية التي تتقافز من ثنايا الدالالت الن�صية لتثبت رغبة ال�شاعر الال�شعورية
يف العودة �إىل مرافئ الأم�س ال�سعيد لالنطالق منه �إىل تفجري مدخرات املكان
القائمة يف دالالته ومعامله ب�شحنات احللم وطاقات ا�ستمرار الأمل ولو يف
نطاق ال�شعور والذهنية اللغوية وعلى هام التطلع والتفا�ؤل ،فحركة الرياح
اجلنوبية وال�شمالية التي حفظت للديار و�سمها رغم تقادم الزمان عليها ،وبعر
الآرام التي دثرت املكان بدثار �آثار وبقايا احلركة احلية والكائن احلي� ،شكلتا
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 - 4وحدة املكان الغائب املتوهج ب�شبق الع�شق والذكرى:
مبا �أن املكان «يتجلى عرب ا�ستثمار احلوا�س يف عملية الت�شكيل،
لي�صبح حالة من حاالت الروح ولي�س �شيئ ًا طارئ ًا عليها ،ويرتهن بالأحوال
النف�سية»( )15لل�شاعر ال برتاكمات احل�س ،وينب�ض يف توليفاته الفنية بتجربة
االن�صهار ال�شعوري والعاطفي وال يكتفي بالر�ؤية الرا�صدة واللمحة العابرة،
ف�إن امر�أ القي�س يف هذه الوحدة قد ان�صهر يف فنية املكان الذكرى ومتاهى يف
ر�صيد �سيموفونياته ال�سعيدة التي ا�ستح�رضها على �شكل م�شاهد حكائية بارزة
«حتول فيها الزمن �إىل �رشائح وذرى مكانية متجاورة اخ ُتزل بعدها العمقي
ّ
()16
املتعاقب» لتقوى على احتواء كد ال�شاعر يف ت�شكيلها ولتمثل �أبرز مناذج
وم�ضات الإ�رشاق العاطفي والنهمة «الأيرو�سية» التي ي�شكل املكان فيها �أحد
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�أيقونتني متوهجتني ب�إحلاح الوعي ال�شاعر على تلغيم دالالت الب�ؤ�س والفناء
 التي جللت �أبعاد املكان الطللي  -بتو�سالت �إمياءات اال�ستعداد الطبوغرايف من خالل احلركة اخلفية � -إىل الإعمار واخل�صب واخلالفة اال�ستيطانيةالناطقة بل�سان مظاهر الطبيعة ب�أظهر معاين احلياة (النب�ض والتفاعل) ،وقيا�س ًا
عليه ف�إن اختياره الوقوف يوم حتملوا «لدى �سمرات احلي» ينفتح يف تراتيل
دالالته العميقة � -أي�ض ًا  -على �أكرث من معنى� ،أقربها �إىل درا�ستنا �أن ال�سمرات
«�شجر ال�صمغ العربي» تدل على اخل�صب والرخاء والوقوف لديها بالذات
ي�ؤكد مذهبنا يف �أن ال�شاعر ال يبكي حبيب ًا بعينه و�إمنا يبكي �أ�سا�س احلياة وبعث
احلب وال�سعادة «املاء» لأن يف حر�صه ال�شديد على ربط وقوفه وتلهفه وح�رسته
مبكان ومقت�ضيات املاء ،ويف �إحلاحه الأ�شد على �إعمار و�أن�سنة املكان بال�صور
التي تخفف من وح�شته وتبعث فيه �آمال ح�صول احلياة من جديد بزرع كل ما
يتعلق بوجود �أ�سا�سها «املاء» دليل كاف و�شاهد �رصيح على ما قدمناه وت�أكيد
حتمي كذلك حلقيقة كينونة الداللة الفعلية على احتالل املكان لنف�سية وم�شاعر
ال�شاعر.
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الدعائم الهامة التي �أّلفت املعادلة القائمة على �رصاع الإن�سان الأبدي مع ذلك
الزمن  -املغيرّ بنداءاته معامل املكان واملبدل بعجلته ك�ساء اخل�صب واملوجب
بلهثاته مناخات احلل والرتحال  -وذلك من �أجل �إثبات الوجود الفعال يف
حميط الإ�سهام اخلالق ،وك�أن مغامراته العاطفية تلك لي�ست �إال تعبرياً رمزي ًا ي�شري
به �إىل زمان اخل�صب والرواء يف ح�ضور املاء والري� ،أورده عن طريق الظرف
«يوم» املتعني باحلال �أو ال�صفة ليج�سد «حالة التوتر وعدم االتزان [التي كان
الإن�سان اجلاهلي يعي�شها ،نتيجة] َح ْيد �أو انحراف العوامل البيولوجية والنف�سية
الالزمة حلفظ بقائه ،ال�سيما و�إن من �ش�أنها  -كدوافع مثرية  -حتريك الكائن
احلي للقيام بالن�شاط الالزم من �أجل �إعادة االتزان و�إزالة التوتر»( )17ولو عن
طريق احللم والهروب �إىل املا�ضي �أو الإف�ضاء والت�رسية التعبريية عن النف�س.
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واملكان يف هذه الوحدة  -با�ستثناء دارة جلجل  -ال يتجلى كالوحدة
الطللية ال�سالفة عن طريق املفردة املكانية املتعينة بالت�سمية �أو الرتكيب الو�صفي،
ال�سائرة يف حميط ال�شيوع والظهور على عباب التكثيف احل�ضوري للتوا�صل
العالئقي بينها وبني ال�شاعر ،و�إمنا يف خارطة معتمة ُ�سورت بالعموم الذي ال
ي�صل فيه جهد التحديد �إىل طريق� ،إما لكونه مكان ًا متحرك ًا كخدر عنيزة �أو
مكان ًا �إ�سقاطي ًا ميكننا �إطالقه على �أي و�ضعية مكانية م�شابهة ،و�إن �أوهمنا من
تعريفه له القائم على الإ�ضافة �إىل ا�سم اجلن�س بربوزه و�شيوعه كـ «ظهر الكثيب،
�ساحة احلي ،بطن حقف ذي ركام عقنقل» ،ولعل ال�سبب يف هذا يعود  -من
ناحية املعنى الظاهر �إىل طبيعة وح�سا�سية املكا�شفة الأيرو�سية التي تفر�ض على
الفاعل التعتيم عن كبد احلقيقة ب�إخفاء �شخ�صية الطرف الآخر يف املفاعلة اجلن�سية
وا�سم و�صفات تعيني املكان واالكتفاء بالإمياء خوف ًا من املجتمع وتقاليده ودرءاً
لعواقب تلك املكا�شفة الوخيمة ،وما �إف�صاحه با�سم املكان «دارة جلجل» يف
�صدر هذه الوحدة املتميزة �إال من باب اال�ست�شهاد باملكان وربط احلدث البارز
مبحل وقوعه والت�أكيد عليه للإيحاء من خالله باملفردة الأخالقية املنا�سبة� ،إذ �إن
احلدث ي�شري �إىل �أن ال�شاعر ذبح مطيته للن�ساء ،وذبح املطية يف عرف الإن�سان
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وعليه ف�إن ما يظهر من تف�سريات ان�سحاب املكان الأيرو�سي على
الغمو�ض واالمتداد واخلفاء على م�ستوى املعنى الثاين للن�ص «معنى املعنى»
ح�سب ريت�شاردز  -الذي يلهث وراء الت�أويل املنا�سب حلالة الالوعي التي مير بها
ال�شاعر حال ا�ستح�ضاره الألفاظ والرتاكيب امل�ساهمة يف �إعمار الق�صيدة خملف ًا
العديد من امل�سامات الإيحائية املو�صلة �إىل احلالة النف�سية وال�شعورية والو�ضعية
الر�ؤيوية التي الزمته �أثناء كتابة الن�ص ال�شعري ال تتنافر مع ما قدمناه ف�إذا قدمت
املقدمة الطللية الداللة على الفناء واجلدب ب�سبب غياب املاء الذي �أدى �إىل تنكر
املكان يف مناخ هيمنة عوامل اجلفاف ال�صحراوي التي تفوق طاقة الإن�سان
ومتتلك قدرة التحكم وال�سيطرة عليه ،فيفقد نتيجة ل�ضغوطها� .أهليته للحياة
ج�سدت اخلال�ص من احلا�رض
رغم �صالحيته الذاتية ،ف�إن امل�شاهد الغزلية هنا ّ
وفل�سفته اخلانقة بالرجوع �إىل املا�ضي املتوهج على �ضفاف تعدد �رشائح املكان

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

اجلاهلي من �أكرب الدالالت الدالة على نخوة العربي وكرمه و�شهامته ،وما
�إف�صاحه با�سم حبيبته «فاطمة» املكناة عنيزة �إال من باب االحتكام �إىل املجتمع
ب�إظهار «املحبوبة» و�إظهار العالقة القائة بينهما ال�سيما و�أن �أباها  -ح�سب
رواية الأعلم ال�شنتمريي( - )18قد رف�ض زواجه منها ،وال�سيما و�أنه قد �أظهرها
يف موقف التمنع واحل�شمة والرف�ض ال�شديد جلنون العاطفة و�شبق االت�صال لديه
وذلك ليدلل فيما ي�شبه الت�أكيد  -على عفاف عالقتها وطهر لقاءاتهما ،وما
تعقيبه على حكايتها هذه مبغامرته مع النظري املبهم واملبتذل الذي بد�أها بقوله
«وبي�ضة خدرٍ ال ُيرام خبا�ؤها» �إال للزيادة يف ذلك الت�أكيد و�إظهار ال�شيء ب�ضده
والتعتيم واملقابلة بني املعاين واملو�ضوعات ت�ؤدي  -من وجهة نظر فنية � -إىل
تكثيف وتعميق املعنى وتلغيمه على قائمة التعبري با�ستمرارية الإثارة ودميومة
االنفتاح والإ�سقاط املو�ضوعيني على عوامل االمتداد الزماين واملكاين ،ثم تكوين
اخل�صو�صية ال�شعرية وال�شعورية للمكان الإ�سقاطي اخلفي ب�أر�شفته يف دهايز
الذاكرة املنفعلة ومنعه من الظهور يف ُحلة حدث الذكرى �إىل م�ستوى الظهور
الن�صي واال�شرتاك االنفعايل والإدراكي والتخيلي مع الآخرين.
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قد تعب�أ  -من خالل �إ�شعاعات الفعل ال�شهواين وال�سلوك الالهي  -بدالالت
ومنظاهر االندغام الروحي والتناغم العاطفي بني ال�شاعر «الإن�سان» واملر�أة
«الرمز» بدءاً بذبحه مطيته يف �رشيحة املعلوم املكاين «دارة جلجل» وانتهاء
بعناقه ال�شبقي حلبيبته يف «بطن حقف ذي ركام عنقنقل» جم�سداً حال الت�سل�سل
الفعلي للحراك الإن�ساين يف �سبيل طلب الغاية «الرمز» و�أ�سلوب الو�صول �إليه.
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فالذبح  -كما نعلم  -يحمل يف رحاب ال�سياق الديني معاين اال�ستغاثة
واال�سرتحام واال�ست�سقاء ويف عرف التوا�ضع االجتماعي �إكرام ال�ضيف و�إطعام
اجلائع ،وعندما يكون املذبوح «مطية» تكون دالالت اال�ست�سقاء والكرم
�أعمق و�أوثق لأنها �سبب التنا�سل والربح ،وال ُي�ضحى بها �إال لل�رضورات و�إتقاء
ال�شدائد وحماولة جلب ما ال ميكن جلبه ،وملا كانت الت�ضحية هنا لإطعام �أولئك
«البنات الأبكار» التي ميتنع عليهن ح�صول التنا�سل �إال ب�سبب ،ج�سدت من قبيل
الفعل الإجرائي التلقيح املنا�سب ملظاهر اجلفاف واالفتقار بكثافات اخل�صب
والتخمة على طقو�س وروائح اخل�شوع الديني وال�سعادة املثلى ليظهر املكان
مبظهر احل�ضور والفاعلية والتعالق البارز باحلدث ال�شهري يف الزمان «التاريخ»
للأهمية القائمة يف حميط الوعي اجلماعي فكان حتديده على نا�صية الن�ص الفني
واجب ًا و�رضوري ًا كونه حتول �إىل عالمة �سيموطيقية تنطوي على دالالت احلدث
يف ذهن اجلماعة.
ثم �إن ان�سحاب املكان على الفعل ال�شبقي ا�ستدعى الرتوي�ض الفني ،ف�إذا
باملر�أة التي يرمز بها املاء  -كما قدمنا قد �أ�صبحت يف �أ�سمائها تنا�سب احلال
واملكان ،و�إذا ب�سل�سلة �أفعال التو�صل �إليها متثل �أ�سلوب معاجلة احل�صول عليها
كغاية فالكنية «عنيزة» ت�صغري عنزة �إ�شارة اقت�ضائية للخ�صب والرخاء واال�سم
«فاطمة» الذي يدل على ا�ستمرار افتعالها منع الطفل وقطعه الر�ضاعة �إ�شارة
�أخرى �إىل التمنع واجلفاء واال�سم قبل الكنية لكونه عمدة التعيني والكنية ف�ضلته،
و َم ْن ا�سمه قاطع ومانع و�صفته خم�صب ف�إنه ي�شبه طبيعة ال�صحراء التي تفرز الهم
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ولكون املر�أة هي (الرمز) املنا�سب للماء ،ولذكرى مو�سمها املخ�صب،
ولطقو�س البحث عنها ،ف�إن ا�ست�رشاف عمومية املكان على ظهر الكثيب
وحركيته يف «اخلدر» ينا�سبان ظاهرة البحث عن املاء يف االمتداد الالمتناهي
لل�صحراء على ب�ساط اجلدلية احلركية امل�ستمرة واجلهد املتوا�صل املعجون بالقلق
واخلوف والفجيعة ،ي�ؤيد هذا �أنه ملا حتول �إىل �رسد ذكرى كينونة بغيته بعناق تلك
املحبوبة املرجو و�صالها� ،أملى علينا ال�صعوبة التي كابدها وقا�ساها يف اخرتاق
موانع املكان وعراقيله وفك طال�سمه وحمو حجبه بالدخول �إىل وكره لي ً
ال
املعمى عليه بالأ�ستار
«متجاوزاً الأحرا�س و�أهوال املع�رش» ليخرج بها �إىل املكان َّ
والأغلفة «بطن حقف ذي ركام عقنقل» كيال يعلم الآخرون فيناجزونه عليها
وي�شاغلونه حال التوحد بها ،واملاء واخل�صب كانا من �أهم �أ�سباب احلروب
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للإن�سان الكائن فيها� ،سواء من حيث �أهلية ف�ضائها و�صالحيته الذاتية حل�صول
اخل�صوبة والألفة لوال موانع املناخ الق�رسية التي جتربه على التنكر والقطيعة� ،أو
من حيث ت�صاحله وتناغمه ال�رسيع مع الأوطان لوال ظروف الأمطار الغام�ضة
التي متنعها عن الهطول� ،أو من حيث ت�صاحله وتناغمه ال�رسيع مع الأوطان لوال
تقبلها وتنكرها اللذان تفر�ضهما عليها �أغوال املوا�سم اجلافة� ،أو من حيث الكثري
والكثري من ظواهر التمنع والأنفة الطبيعية التي ت�صده عن بغيته «املاء» الأمر الذي
يف�رس لنا جلوءه �إىل الذبح من �أجل اال�ستعطاف واال�ست�سقاء يف حماوالت التقرب
واملعاجلة اال�سرتحامية املتكررة على ج�سد املكان املغلق واملتحرك «اخلدر»
ويف دائرة املكان املنفتح والبارز «ظهر الكثيب» وكذا �إحلاحة امل�ستميت على
فك �شفرتها الو�صول �إىل عذق ثمرتها الجتنائها يف ال�رس والعلن ،ويف الوعي
والالوعي ،وباحللم والواقع ،وبالأمل والبحث الدائم ،وباال�ست�رشاف الذي
ميثله ال�صعود على ظهر الكثيب املرتفع لإر�سال النظر يف جوانب املكان من
�أجل اكت�شافها و�صهرها يف نواحي االن�سجام الروحي القائم على �أكمام احلياة
اخلفاقة.
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القبلية يف الع�رص اجلاهلي ،بل ومن �أهم ما يحاول الإن�سان البدوي التمويه عنه
والتفرد به.
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ف��رج��ت ب��ه��ا مت�����ش��ي جت���ر ورا َءن�����ا

��ل
ع��ل��ى �أث��ري��ن��ا ذي���ل م� ٍ
م��رح ِ
���رط ّ

�إذا التفتت نحوي ت�ض ّوع ريحها

ن�سيم ال�صبا ج���اءت ب��ري��ا القرنفل

ت�����ض��يء ال��ظ�لام ب��ال��ع�����ش��اء ك��أن��ه��ا

�����ب م��ت��ب��ت� ِ�ل
م���ن���ارة ممُ ْ����� َ��س���ى راه� ٍ

فالتمويه هنا بفعل �أحد لوازمها «ذيل ك�سائها» وبتغيري كل املعامل الدالة
على وجودهما يف ظهر املكان وهذه الطريقة يف التمويه حتمل الدليل القاطع
على �أن املاء الذي بحث عنها طوي ً
ال وا�ست�سقاها بالرك�ض امل�ستمر على جبني
البحث مل تكن ماء ا�ستمطار ،و�إمنا ماء بئر منزوية يف �أعماق املكان عفى عليها
الزمن فجفت لي�صبح املكان طل ً
ال وي�ضيق ال�شاعر باحلياة يف غيابها فريحتل
للبحث عنها من جديد ويلج أ� �إىل ما جل�أ �إليه �سابق ًا من الت�رضع واال�ستعطاف،
ال�ستمطار ال�سماء ،ثم على اعتبار القول ب�أن الإن�سان ي�ؤلف كلماته من معجمه
�سبب
اخلا�ص البارز على قمم الالوعي ،امل�ستخل�ص من لغة الهم احلا�رض الذي َّ
بروزها ال�رسيع �إىل منطقة الوعي التعبريي ،ف�إن �شاعرنا امر�أ القي�س الذي �شغله
 ك�أي �إن�سان جاهلي  -هم ندرة املياه وغيابها امل�ؤدي �إىل اجلفاف وا�ضطراباحلياة قد بنى معظم �صوره ال�شعرية يف هذه املعلقة على �صور املاء ومتعلقاتها
و�أحوالها ،وزرع على خارطة املكان الفني جممل ما يدل على الألفة واالن�سجام
الروحي من روائح وطقو�س غرامية ومناخات �أيرو�سية ت�رشق ب�إحلاحه ال�شديد
على جت�سيد اخل�صب واالرتواء و�إيحاء معلم الهم والنق�ص ،وردم ثغراتهما
بالأمل «ال تبعديني من جناك املع ّلل» ويف باب الو�صال والتالحم ال�شبقي:
ويف مقام الو�صف احل�سا�س للمحبوبة املنفعل باملكان:

وغريها من الروائح والطقو�س «التي ّ
متكن من �سطوة املكان ووجوده

البنائي يف الن�ص فال مكان دون روائح و�أ�صوات وانفعاالت تدعم الأبعاد

الطبيعية (الهند�سية واجلغرافية) له كيما يبقي ح�صيلة تقاطعات احلوا�س جمتمعة
من ب�رص وم�سمع و�شم ومل�س و�إدراك للعامل الذي نحيا فيه»( )19وكيما يتخل�ص
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من تقليديته القائمة على اعتباره فراغ ًا فيزيائي ًا وحيزاً ف�ضائي ًا وح�سب ،فاحلوا�س
اخلم�س يف هذه الوحدة ت�شرتك  -كما يبدو  -جميع ًا «يف عر�س اللذة املتج�سدة،
فالأذن تلتذ ب�سماع �صوت الريح املتحركة بلني وارتخاء ويدغدغ القرنفل
برائحة حادة تثري ال�شهوة وتلهب الأع�صاب ،ويداعب اللم�س �ضمور اجل�سم
وامتالءه حيث ي�ستحب ال�ضمور ويهوى االمتالء ،ويذوق الفم الثمر امل�شتهى»
املحرم املباح عند كل «هاتي نوليني» وت�سبح العني يف بيا�ض الب�رشة [التي ت�شابه
يف ملعانها منارة الراهب املتبتبل يف ال�سماء] وكل هذه ال�صور املحملة بالدالالت
املوحية بالرواء والإ�شباع واالمتالء ت�ؤكد حتقق ما مل يتحقق يف امل�شاهد ال�سابقة
وحتول هذه املر�أة �إىل رمز للحياة الرا�ضية ال�سخية العطاء»( )20التي تعترب املاء
�أ�سا�سها ونبع توهجها قال تعاىل } وجعلنا من املاء كل �شيء حي { �صدق اهلل
العظيم.

 - 5وحدة مكان ال�رصاع والبحث من �أجل الكينونة:
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«ال �شك �أن العالقة بني الكائن وال�صحراء عالقة مميزة وخا�صة ،فال�صحراء
حتفر �صفاتها من ق�سوة و�إرادة �صلبة وتق�شف يف �ساكنها ،وهذه جملة �صفات
البد ملن يعي�ش يف ال�صحراء التحلي بها ،فاجلدب وفقر املوارد يجابه بالتق�شف
والزهد بو�سائل الرفاه ،واملناخ القا�سي يقت�ضي �إرادة قوية تكافح دائم ًا من �أجل
ا�ستمرار العي�ش»( )21ووط�أة الطبيعة تك�رس حم�أتها باجللد والن�ضال واال�ستماتة
يف احلفاظ على �أ�سباب احلياة ،وهذه الوحدة تكمل رحلة ال�شاعر وتنقله عرب
م�سارب الزمن بني حا�رض الأطالل وذكرى ما�ضي االرتواء واخل�صب واحلياة
امل�ستقرة ،فتج�سد َج َلد الإن�سان اجلاهلي وقوة حتمله و�إيجابيته القائمة على
عدم اال�ست�سالم والر�ضوخ على �أقدام نريان الهموم والغموم التي تتوارد فتية
على �ضفاف الليل الذي يغلف ج�سد املكان برهبة ال�سكون وال�صمت و�أ�سوار
الظلمة اللعينة التي ت�ؤدي باملكان �إىل االنغالق وبالكائن الإن�ساين �إىل احل�رص
واالنطواء على النف�س ،الأمر الذي يلج�ؤه �إىل الذاكرة با�ستدعاء كافة ال�صور
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البارزة على حميطها وعلى ر�أ�سها الطلل بهمومه واجلفاف احلا�صل مبجمل
غمومه وم�شاكله ،والأهل واحليوان ب�أرجى نداءات ال�رضاعة ونظرات الرجاء
واال�ستعطاف املوجهة �إليه من قبلهما ،مما يبذر يف قلبه من ال�شواغل والقلق
ما ي�ؤرقه ويق�ض م�ضجعه ويثقله ب�ألوان ال�ضيق والكرب ،فما �إن يت�سلل �ضوء
الفجر ويكلل هام الأر�ض حتى يغتدي والطري الزالت يف وكناتها باحث ًا يف
تالفيف االنفتاح املكاين عن منابع املاء و�رشائح املرعى ،ولكون البحث يتطلب
حركة م�ستمرة و�رصاع مرير مع ذلك االنفتاح الف�ضائي الالنهائي وما يكتنفه
من �صعوبات و�شدائد ،ف�إنه جعل من الغر�س �أن�سب و�سيلة الكت�شافه والتغلب
على �صعوباته ،وجعل من معطياته االنفعالية به (�أي املكان) الفتات م�شعة ذات
لقطات حركية متكاثفة ت�ؤلف بانتظامها متتالية و�صفية متناغمة تتنا�سب يف
�أو�صافها مع جدلية ال�رصاع القائمة بني احلركة و�آليتها وبني امتدادات و�أبعاد
وعائها الف�ضائي «وال معنى للزمان واملكان �إال بوجود تلك احلركة التي ت�ضفي
عليهما املعنى والداللة»( )22و�آليتها  -كما قدمنا  -الفر�س �أهم و�سائل النقل
ال�رسيع لدى الإن�سان اجلاهلي و�أهم �أدوات ال�سيطرة على �أبعاد املكان و�أكرث
احليوانات الت�صاق ًا بعمليات الكر والفر واحلركة واملواراة يف �أح�ضان البحث
والرتحال ،ال�سبب الذي جعل �صوره يف �سياقات احلركة اجلدلية امل�ستمرة مع
جماهيل املكان تنب�ض باحليوية واالنفعال وحماولة القب�ض على ب�ساط االنفتاح
عل» يف
بيد ال�رسعة والعنف اخلارق ،ف�إذا به «كجلمود
ٍ
�صخر حطه ال�سيل من ِ
�شدة اخرتاق املكان ،وكال�سابحات على الونى يف �صبه حلوافره على الأر�ض
و�إثارته الغبار حال �رسعته وا�صطدامه بامتداد املكان ،وكغليان القدر يف جي�شانه
�أثناء اجلري «وكدرير خذروف الوليد» يف حركته الدائرية الدالة على البحث
والطلب يف ج�سد املكان واملحاولة امل�ستميتة يف بلوغ املطلوب ب�أجواء احلركة
امل�ستمرة وال�رسعة ال�شديدة التي جعلت اللبد يزل عن متنه والغالم اخلف يطري
عن ظهره ،وكل هذه ال�صور ترتاوح بني اللقطة الب�رصية وال�سمعية � -أكد حوا�س
الإن�سان �إدراك ًا  -لتج�سد يف �شيء من التحقيق عظم ال�رصاع الوجودي الذي
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 - 6وحدة مكان ال�رصاع الطبيعي من �أجل البقاء الإن�ساين:

لعل الوحدة ال�سالفة التي مثلت �رصاع الإن�سان بالتنقيب والبحث مع
امتداد اجلفاف واجلدب والنهاية املكان وق�سوته على ما كان فيها من �إنارة
لأبعاده بالإقامة الآنية القائمة على الن�سك والتقدي�س كانت التمهيد الفعلي لهذه
الوحدة التي مثلت وحدة اخلتام ال�صائتة بكل �أحرف الرجاء واملتوهجة بكل
مناطق احللم «نزول املطر» وبكل ع�ضوية الرواء والتطهري ،الوحدة التي بد�أت
بالإنابة الإن�سانية والدعاء ال�ضارع  -كمقت�ضى حتمي للقربان والتن�سك  -من
خالل حركة اليدين الدالة بالهيئة وال�صفة على الرجاء واخل�ضوع واخل�شوع.

�أح�����ار ت���رى ب���رق���اً ك�����أن ومي�ضه
راه��ب
ي�ضيء �سناه �أو م�صابيح
ٍ
و���ص��ح��ب��ي ب�ي�ن ح���ا ٍم
ق���ع���دت ل���ه
ّ

��ي مكلل
ك��ل��م��ع ال��ي��دي��ن يف ح���ب� ِّ
�أه����ان ال�سليط يف ال��ذب��ال املفتّل
وب��ي��ن �إك���������ا ٍم ب���ع���دم���ا م���ت����أم���ل
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�أواله ال�شاعر فر�سه يف �سبيل البحث عن �أ�سا�س احلياة «املاء» يف نواحي املكان.
بيد �أن ما يلفت النظر� ،أنه كما جل�أ يف ال�سابق  -ا�ستدعا ًء لغايته �إىل القربان ،فذبح
مطيته و�ضحى لآلهة اخل�صب والنماء «املر�أة» رمز املاء ،ف�إنه جل�أ �إليه � -أي�ض ًا
 هذه املرة ولكن بطريقة �أخرى تنا�سب و�ضع احلركة والدوران والبحث،طريقة ال�صيد التي كان فيها القربان �أحد عنا�رص البقر الوح�شي التي اعرت�ضت
طريقه �أثناء بحثها عن نف�س الغر�ض «املاء واخل�صب ،تلك التي �شبهها بالعذارى
املطوفة حول ال�صنم «دوار» تقدي�س ًا وا�ستغاثة ورجا ًء وا�ست�سقا ًء ،وك�أن القربان
ِّ
هذه املرة بنفوره و�صعوبة احل�صول عليه منتقى من الطبيعة لينا�سب قدر من ُيقدم
�إليه «�إله ال�سماء اخلفي» الذي ميلك بجربوته نوا�صي الظواهر الكونية الغام�ضة
ومنها «�إمطار املطر» وك�أن الدماء املتبقية يف نحر الفر�س ،عالمة على �أهم
طقو�س اال�ستعرا�ض التعبدي بدماء القربان على خارطة املكان من �أجل تكثيف
عملية اال�ستعطاف واال�سرت�ضاء وجت�سيد االعرتاف بالذنب وحماولة التكفري عن
اخلطيئة ،فالدم هنا �أ�ضحى عالمة �سيموطيقية على الركوع الذل واالعرتاف
والعبودية.
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�إن املكان يتجلى يف هذه الوحدة  -كما نرى  -بالت�سمية املفردة امل�شعة
بدالالت التنا�سب والكثافة الإيحائية والبعد الرمزي والوظيفة الفنية املعمقة
جلريان ال�سياق العام واملعمدة لتدفق االنفعال العاطفي وال�شعوري لدى
ال�شاعر ،فكما وقف ال�شاعر و�صحبه يف م�ستهل الق�صيدة لبكاء الأطالل وندب
غياب املاء ،قعد يف هذه الوحدة قعود اخلا�ضع املتهالك من التعب امل�ست�سلم
للق�ضاء بعد طول الطلب و�إخال�ص التقرب والدعاء  -ويف خ�شوع مهيب
منتظراً اال�ستجابة والقبول بهطول املطر بعد االنحبا�س املجهد ،وكما كان ذلك
الوقوف بني مو�ضعني رمزيني كان القعود هنا � -أي�ض ًا  -بني مو�ضعي «حامر»
و«�إكام» اللذين ي�شريان من حيث التوهج الإيحائي �إىل حاجة املكان امل�ستبعد
من ِق َبل مظاهر ال�شدة والقحط واجلدب والفناء �إىل الفرج امل�صريي الذي ينتظره
ال�شاعر و�صحبه يف قعودهم اجلماعي الذي يج�سد ا�شرتاك الهم ووحدة االنفعال
والوعي امل�صريي« ،فحامر لفظة ح�سا�سة ترتبط باحلمرة وتوحي بها والعرب
�إذا ذكرت �شيئ ًا بامل�شقة وال�شدة و�صفته باحلمرة ومنه قيل �سنة حمراء للجدبة �أما
�إكام جمع �أكمة فلعلها �أي�ض ًا تنطوي على معنى القحط يف قولهم �أكمت الأر�ض
�أي �أكل جميع ما فيها ،ويذكر ابن منظور �أنه يف حديث اال�ست�سقاء يطلب
هطول املطر على الإكام والظراب ومنابت ال�شجر»( )23والقعود الو�سطي
بني دفتي ال�شدة املكانية القحط والعط�ش للربق يعني االهتمام والتهي�ؤ يف حميط
االنتظار والتعبد من جهة الهيئة ،وتكثيف �سوء احلال مبالمح االنتكا�س الف�ضائي
املحيط من جهة حكاية احلال ،واال�ستجابة املنا�سبة من الإن�سان «اخلليفة» الذي
ميتلك القدرة على النطق واحلركة والت�رضع واال�ستعطاف لقوى القدرة الإلهية
اخلفية  -لتو�صالت املكان مبالمح االفتقار و�ضجيج اجلفاف من جهة العالقة
االنفعالية.
�أما ملا �أ�ستجيب الدعاء و�أمطرت ال�سماء واجتاحت ال�سيول املعامل
والأجواء ،فقد جتلى املكان يف �آلية التوا�صل املكرور وبهيئة اخلانع اخلا�ضع
امل�سري من قبل الظروف الطارئة التي تلونه بتواردها وتك�سبه �صفات احلرباء

عبداهلل محمد العابدي

كما �أن يف خارطة توزع املطر ومتدده وهيمنته على «جبلي طمية
املجيمر و�أبان» ليلقي بثقله  -الكائن يف املياه املتجمعة من الأو�شال  -على
�صحراء الغبيط ك�شحنات �إيحائية وكثافات �إ�شعاعية و�سيموطيقية كثرية،
ي�ست�شفها احل�س من دالالت الأ�سماء وح�سا�سيتها ويلتقطها الت�أمل من تعالقات
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املنافقة بجلدها و�أمعية �ألوانها املتجددة بتجدد تلك الظروف ،ولعل هذا الواقع
امل�شاهد يف البيئة ال�صحراوية كان من �أهم �أ�سباب تعاطف ال�شعراء مع املكان
بالبكاء عليه ،والوقوف معه يف موا�ضع ال�شدة للت�رضع والدعاء ،ويف املقابل من
�أهم دواعي حنقهم على الزمان املتقلب الذي يغري بتقلبه كل املوازين يف احلياة
وكل اجلماليات والت�شي�ؤات على ب�ساط الوجود ،وكل معنى احلب وال�سعادة
والأحالم بني الأحبة ،غري �أن خنوع املكان وخ�ضوعه هذه املرة �أ�ضحى  -كما
يبدو  -اخلنوع الإيجابي كونه ا�ست�سالم ًا للطهر من �أدران اجلفاف «وللخال�ص
من كافة رموز ثبات الطبيعة وجمودها وعظمة مظاهر الق�سوة واالفتقار
فيها»(� )24إذ �إنه �أ�ضحى كاملري�ض الذي ي�ست�سلم لطبيبه يف �إجراء عملية التطهري
اجلراحية وهو يدري �أنه قد ميوت من جرائها ولكنه يقبل عليها بنف�س را�ضية
كونها و�سيلة اخلال�ص وال�شفاء الفريدة وباب العافية الوحيدة ،وال�سبيل يف
هذه احلالة طبيب احلياة ور�سول اخلري واخل�صب والرواء ورمز الذكورة العنيفة
الذي يتج�سد  -مبعانقته تراب الأر�ض و�أع�ضاء املكان  -االن�صهار والتمازج
الأيرو�سي العا�صف الذي يفجر من �أح�شاء تربتها الولود �شتى �ألوان اخل�صب
والنماء ،اخللفية الهامة وال�رضورية لتمظهر �إعمار املكان وت�شكيل �أن�سنته
و�ألفته ،وعليه فقد خ�ضعت وعنت �أجزاء هذه الأماكن �أمام اجلربوت التطهريي
لت�ساقط �سائر رموز اجلفاف والثبات املاثلة يف «دوح الكنهبل» �شجر الع�ضاة
ال�شوكي العظيم و«تيماء» التي ترمز �إىل منوذج املكان الكريه من خالل داللتها
على الفالة الوا�سعة التي ال ماء فيها ،وجذوع النخل الياب�سة ومنازل الإن�سان
اخلالية و�شتى امل�ؤ�رشات احل�سية التي ت�شري �إىل زمن االنك�سار وت�شع�شع بدالالت
الفاجعة وتقب�ض القلوب بذكرى القلق وال�شقاء النف�سي واحلياتي.
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التوظيف وحموالتها الإميائية وخلفياتها النف�سية والواقعيةَ ،
فالط ِم ّية مبعنى
العلو واالرتفاع واملجيمر ت�صغري جممر واملجمر� :إناء احرتاق اجلمر مع البخور
والرتكيب القائم على �إ�ضافتهما يوحي بح�سا�سية �إ�سناء ون�سبة �آلية االحرتاق
القد�سي املحملة ب�أبرز مظاهر الطقو�س العبادية واخل�شوع الروحي �إىل رمز
العظمة وال�شموخ وال�صلف الطبيعي ،وك�أن ما جنده( )25من بقايا �رشكية لدى
بع�ض البيئات التقليدية من اعتقاد �أن اجلبال النا�صبة بثباتها و�صلفها قد ت�صبح
من معامل النح�س والدبور والت�شا�ؤم ،وما على الإن�سان حينئذ �إال �أن يك�رس تلك
املعامل القائمة فيها ب�إقامة عالمة ا�ستجداء وجلب للقطر من احلجارة بقدر قامة
الإن�سان على قمتها ،لتمثل �أظهر امتدادات االعتقادات اجلاهلية هذه ،و�أبرز
تعبد الإن�سان للجبال خوف ًا من نح�سها ودبورها
�أوجه �أمثلة �أو بالأ�صح مناذج ّ
ودفعها بقاماتها ال�شاخمة لأ�رساب الغيوم املحملة بحبات املطر ،فلكون الدخان
البخوري املت�صاعد من �أل�سنة املجامر من �أرجى طقو�س التعبد لدى الإن�سان
اجلاهلي �أ�ضحى للمجامر تلك القد�سية التي ال تبارى ،ولكون املجاز البالغي
يجيز �إطالق ا�سم اخلا�ص على العام ف�إن �إطالق ا�سم املجيمر على مكان و�ضعه
عموم ًا من هذا الباب ،ولكون جو القدا�سة يوجب تعانق ا�سم و�سيلة التعبد
ومكانها مع ا�سم املعبود ف�إن طمية املجيمر من هذا التعانق للداللة على ما قدمنا.
وما تقدمي ال�شاعر له وجلبل «�أبان» يف موقف اخل�ضوع والذل واالنك�سار والغلبة
املوارة التي جعلته راكع ًا ذلي ً
ال «كفلكة املغزل»
�أمام حركة ال�سيول والأمطار َّ
كما جعلت �أبان ًا كال�شيخ الهرم اخلانع املتدثر يف الثياب املخططة �إال من �أجل
جت�سيد عالمات االنت�صار الأزيل ،انت�صار البقاء واخلري مهما ت�ضخمت وطالت
�أيدي دواعي ال�رش والفناء ،انت�صار احلياة بقهر جربوت �سكون وثبات وجمود
�ألوان �أمكنة العظمة وال�شموخ وطبيعتها الباهتة يف زمن اجلفاف والقحط،
وح ُجب هطول املطر ،وما حتوله عنهما �إىل �صحراء
وتطهريها من كافة موانع ُ
الغبيط �إال �رضورة من �رضورات التمدد الت�رشيحي يف اجل�سد امل�صاب �أثناء عملية
التطهري ال�شامل ،وحتمية مهمة من حتميات التعبيد الكامل لر�سول احلياة
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«ولقد كان من املمكن �أن تنتهي الق�صيدة عند هذا البيت الذي يبدو ك�أنه
اخلتامي ،بل هي تختتم فع ً
ال به يف �رشوح القر�شي وابن الأنباري وابن النحا�س
والزوزين والتربيزي للق�صيدة ،غري �أن الأ�صمعي يف روايته ي�ضيف �إليها بيتني
�آخرين لهما داللتهما املهمة على م�ستوى البنية ال�صورية للمعلقة� ،إنهما ميثالن
عودة الزمن �إىل الوراء لنق�ض طبيعة �إيقاعه امل�سرت�سل»( )26وترجمة �إميائية بارزة
لإحلاح ال�شاعر على تق�صي خبث ال�رشيحة املكانية با�ستئ�صاله لعموم تطهريها
منه وتركيع معامل عظمته وثباته و�صلفه لإرادة احلياة.
وكما عينّ يف بداية الق�صيدة حدث الوقوف بالدخول وحومل وجل أ�
�إىل ذكر الأمكنة ال�سائرة يف نفثاتها الإيحائية وتوهجاتها الداللية �إىل تف�سريه
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عرف ال�صحراء النكرة ب�أهم م�ستلزمات الرتحال والتنقل «الغبيط»
ال�سيما و�أنه ّ
الذي يو�ضع على ظهر البعري لرتكب فيه املر�أة ،والتعريف مب�ستلزم ال�شيء تعريف
بال�شيء نف�سه �رشيطة �شيوع وا�ستمرار ح�ضور ذلك امل�ستلزم ،مبعنى �أو�ضح
ملا �شاع اجلفاف واجلدب ،و�رسعة تغري ال�صحراء بتغري ظروفها الطبيعية �شاع
التنقل والرتحال وكرث ا�ستخدام الغبيط ،ف�سميت ب�صحراء الغبيط لذلك ،وما
كان �ش�أنه من الأمكنة �شدة التنكر والق�سوة واجلفاف واجلفوة البد و�أن يكون
ر�سول �صفعه وتركيعه �أ�شد و�أعتى ،ومن كل حدب و�صوب ،كحال هذا ال�سيل
عم ب�ألوان ب�ضاعته كافة �أرجاء
اجلرار الذي �شبهه يف النزول بالتاجر اليمني الذي ّ
املعمورة ،لين�شء احلياة ويهيئ املكان ويطهره من كافة دالالت الزمن الغابر
«زمن الأطالل» وعلى ر�أ�سها ال ُأ�سود التي كانت متثل خليفة الإن�سان وتوا�صل
احلياة و�إيحاء �صالحية املكان و�أهليته للوجود احلي ،ولكن يف غياب الإن�سان،
�أما الآن وقد �أ�صبح كل ما فيه ينادي بعودة الألفة واحل�ضور االنفعايل الإن�ساين
فال داعي لوجودها لأنها ت�رض �أكرث مما تنفع وتعادي وال ت�صادق وتخيف وال
ِّ
وتذكر ب�أيام ال�شدة والأ�سى فتبعث على الت�شا�ؤم وال توحي ب�أي طريق
ت�ؤن�س
�إىل ال�سعادة والتفا�ؤل.
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من جهته والت�أكيد على �صالحية املكان الذاتية من جهة �أخرى ،عينَّ هنا  -يف
النهاية  -امتداد الربق واملطر من �أمين «ق ََطن» يف بني �أ�سد �إىل �أي�رس ال�ستار،
ويذبل يف البحرين ليج�سد يف جدلية التقابل واملوازنة زيادة وعنفوان وقوة
ر�سول الإنقاذ واخل�صب وخ�ضوع وتقزم �أ�شباح وطواطم �شموخ ال�شدائد
واملحن �أمام وط�أته الغا�ضبة ،فقطن(�« )27أ�صل ذنب الطائر» وال�ستار «احلاجب
والواقي» ويذبل «ا�ستمر كينونة الذبول والعجز وال�ضعف وال�شيخوخة»
وهذه الدالالت  -كما يبدو  -ا�ستوحاها الإن�سان اجلاهلي فانتقى �ألفاظها من
القامو�س احل�سي بح�سا�سية الت�شا�ؤم والطرية وثقافة الثورة ال�شعورية على كل
�ألوان الثبات والعظمة وبعقلية البدائي الذي يرى فيها حواجز وموانع وحجب
تعرقل القطر وتنفّر ب�صلفها و�شموخها كل ر�سل اخلري والرواء وترتفع بكل
ح�ضور ال�شقاء والب�ؤ�س  -ف�أطلقها عليها ،فك�أنها عنقاء الدبور املرعبة التي جعل
من «قطن» ذيلها و«ال�ستار» جناحها الأول و«يذبل» الذي �شُ دت النجوم
بحبل متني يف م�شهد الليل �إليه ليمثل حمور ارتكاز الثبات واجلمود وباعث
رتابة اجلفاف والقحط  -جناحها الثاين� ،أما و�سطها فاجلبل الذي �ألقى عليه
املطر بركة «�أي �صدره» كما يلقي احليوان �صدره على ظهر �أنثاه يف حدث
التخ�صيب وبعنف ال�شبقية التي ت�ستدعي �سيطرة الذكورة وحتكمها واكتنافها
كافة �أع�ضاء ومغريات �أوطان الأنوثة� ،إنه جبل «ب�سيان» الذي توحي مفردة
ت�سميته من حيث معناها املعجمي ب�أنها م�أخوذة من «البا�سنة»( )28التي تدل
على �سلة اخلو�ص �أو �آلة احلرث وت�سميته مبثل هذه املفردة يعني كينونته وعا ًء
فاع ً
ال لرتاكمها وجتمعها ،و�آالت احلرث �أو ال�صناعة ال تتجمع �أو ترتاكم �إال
يف مناخ البطالة ،وبطالة احلرث وتعطيل �إعمال ال�سالل يعني اجلدب والقحط
واالفتقار ،وهذا يالئم الدالالت ال�سابقة لبقية ُعرى ال�سل�سلة املكانية التي اختتم
بذكرها ال�شاعر كيما تكون مبثابة املقابل املنا�سب لأمكنة الطلل� ،إذ �إنه كما
جتلى املكان هناك �صاحل ًا يف ذاته للحياة خا�ضع ًا لإرادة الإن�سان لوال الظروف
القاهرة التي فُر�ضت على ج�سده ال�صحراوي ال�ضعيف  -بكثبانه ورماله -
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اجلفاف وانعدام املاء ،ر�أينا تعاطف ال�شاعر  -بو�صفه منوذج الإن�سان اجلاهلي
 واندماغه مبعامله الع�ضوية والروحية ،واحتاده به يف جدلية البحث عن املخرجومتاهيه يف ذراته حال الت�رضع والدعاء  -هنا  -لكونه وطن الأم�س وفجيعة
اليوم وحلم العودة وامل�ستقبل� ،أما ما جتلى من الف�ضاءات �شاخم ًا ثابت ًا مرتفع ًا عن
الإن�سان وهمومه� ،صعب املنال ،عالمة الت�شا�ؤم و�أحد عنا�رص التطري ،من �أهم
وح ُجب مر ال�سحاب وزيارته ملحيطه الوجودي بقاماته ال�شاخمة ر�أينا
موانع ُ
�سخط ال�شاعر عليه وكراهته له ولوجوده وحماولته تركيعه و�إذالله بجعله عر�ضة
ر�سول اخل�صب والنماء و�أهم �ضحاياه و�أبرز �أهداف التطهري لديه.
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( )13بنية الق�صيدة اجلاهلية ،د .ريتا عو�ض ،بت�رصف� ،ص .189
(٭) نف�سه� ،ص .189

( )14املعجم الو�سيط ،ج� ،1إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،املكتبة الإ�سالمية ،ا�ستانبول ،تركيا ،بدون
تاريخ� ،ص .18
(� )15شعرية املكان ،خالد ح�سني� ،ص .57
( )16بنية الق�صيدة ،د .ريتا عو�ض� ،ص .194
( )17الدافعية ،عزة غامن ،مدخل �إىل علم النف�س ،جمموعة باحثني ،دار الفكر املعا�رص� ،صنعاء،
بت�رصف� ،ص .84
( )18انظر ،ديوان امرئ اقي�س� ،ص .10
(� )19شعرية املكان ،خالد ح�سني ،بت�رصف� ،ص .376
( )20بنية الق�صيدة اجلاهلية ،د .ريتا عو�ض� ،ص .202
(� )21شعرية املكان ،خالد ح�سني� ،ص .345
( )22نف�سه� ،ص .203
( )23نف�سه� ،ص .227
( )24نف�سه� ،ص .229
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( )25الزل النا�س �إىل عهد قريب لدينا يف بع�ض قرى املحويت يف اليمن يعتقدون بفاعلية اجلبال يف
دفع وجلب املطر.
( )26بنية الق�صيدة اجلاهلية ،د .ريتا عو�ض ،بت�رصف� ،ص .235
( )27املعجم الو�سيط ،ج ،2د� .إبراهيم �أني�س و�آخرون� ،ص .748
( )28نف�سه� ،ص .57

* * *
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العرب والفكر اخللدوين
بني الإن�صاف والتجني
حممد �سيف الإ�سالم بوفالقة

(*)

ُيجمع الكثري من الدار�سني على �أن قيمة فكر الع ّ
المة عبدالرحمن بن

خلدون تتجلى من خالل ا�ستحالة جتاوز العرب لفكره االجتماعي� ،إذ �أن

للمجتمع العربي ،على الرغم من مرور ما يربو عن �ستة قرون على رحيل هذا
الع ّ
المة الفذ ،فر�ؤاه ال تزال جُم�سدة يف واقعنا العربي �إىل �أيامنا هذه ،وال ميكن
اعتبار فكره جمرد تراث انتهى �أمره وم�ضى ،بل �إنه عطاء معريف اليزال يتجدد،
وينمو من جيل �إىل �آخر ،فمقدمة ابن خلدون «التزال �أكرث من �أي وقت م�ضى

تعرب عن واقع حالنا� ،إذ نلفي فيها مقاربة مو�ضوعية للما�ضي ،ونظرة متب�رصة
للحا�رض ،وا�ست�رشاف ًا جريئ ًا للكونية ،وهذا ما يقدمه لنا هذا الع ّ
المة اجلليل ،وهو

ما ال ُيقدر بثمن ،فقد �سعى ابن خلدون �إىل جتاوز القراءة ال�سطحية ملا يحدث

للإن�سان بهدف تناول الأحداث والوقائع من الداخل ،وال �شيء غري الأحداث

والوقائع ،واخرتع لبلوغ هذه الغاية مفاتيح لك�شف �أ�رسار تلك الوقائع احلياتية،

(*) باحث جزائري.
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وكان مقتنع ًا ب�أن التاريخ الب�رشي بعيد كل البعد عن ال�صدفوي ،وال ي�أتي من
�أحداث عفوية تلقائية ،وال من عبث الأقدار ،ف�أعاد للإن�سان كرامته كاملة،
و�أبرز �أن للعوامل االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية منطقها اخلا�ص.
وال �شك �أن مناذج التعامل احلر بني الأطراف االجتماعية لها وزنها املتناق�ض
�أحيان ًا ،لكنه وزن نوعي م�ؤثر على �سري الأحداث .و�إذا �أخذ الإن�سان هذه
العوامل يف االعتبار ،ف�إنه ي�ستطيع الت�رصف بح�صافة وحكمة ،وبف�ضل العلم
يتقي اجلهل واخلط�أ.
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وككل العلماء الأفذاذ �أجرى ابن خلدون حتو ًال حقيقي ًا ملّا قلب املناهج
التقليدية لدى رواة الأخبار يف ع�رصه ،وكانت هذه املناهج ترتكز على الو�صف
والوعظ ،وعو�ضها بتف�سري الأحداث ح�سب منطق غري م�سبوق متكن من فك
�أ�رساره  -جزئي ًا على الأقل  -ولكن لأول مرة يف تاريخ الب�رش،وهذه القفزة
النوعية �أتاحت فهم عقالنية الالمعقول ،وبو�أت الت�صور احلركي للتاريخ مكانته
الكاملة وفتحت ال�سبيل لإدراك الدوافع التي تعتمل يف املجتمعات� ،إذ �أمكن
جتديد النظرة �إىل الزمن الإن�ساين ب�صورة حا�سمة وجريئة ،فلم يعد يعترب غالف ًا
فارغ ًا يحاول الإن�سان ملأه كما اتفق ،بل �أ�صبح يعترب طاقة قادرة على التغيري،
وهي الطريقة الوحيدة التي تُتيح للمجتمعات ا�ستثمار جميع �إمكانياتها وبلوغ
الرخاء واالزدهار يف نطاق �أن�ساق تاريخية خالقة ،وهو ما حاول ابن خلدون
كرجل علم وعمل وكمثقف ملتزم �أن يرتجمه �إىل �أفعال بني معا�رصيه ،ومن
م�صلحتنا �أن ن�سلط الأ�ضواء على حتاليله الأملعية ،و�أن ن�سلك �إىل جانبه طريق ًا
ُمو�ص ً
ال ،فنكون بذلك جديرين بالفكرة التي كان يحملها عن الإن�سان ،وقد
فكك ابن خلدون بكل حذق �آليات �سري املجتمعات،مربزاً �أن الع�صبية� ،أي قوة
الروابط بني الأفراد هي املبد�أ املحرك للتاريخ ،و�أن ما ي�ستميلنا �أكرث هو �أنه �أ�س�س
منهجية برمتها تعنى بتناول الأحداث ب�رصف النظر عن ظواهرها،كما تعنى
ب�إدراكها عقلي ًا ومن الداخل بربطها ب�سوابقها ولواحقها»(.)1

محمد سيف اإلسالم بوفالقة

�إن عزلته يف قلعة بني �سالمة باجلزائر هي عزلة العامل يف خمربه ،وقد جمع
كل الو�سائل الالزمة لإجراء جتاربه ،وا�ستخال�ص القوانني العامة .ثم جنده ي�ؤدي
فري�ضة احلج ق�صد التعرف يف عني املكان على طائفة �أخرى من الب�رش تعي�ش منط ًا
�آخر من احلياة ،وكذلك لأن جمع ًا من النا�س من بالد خمتلفة تق�صد هذا املكان
فت�سنح له املقارنة والتدقيق يف احلكم ،وجنده يف الأخري يزور م�رص وقد اكتملت
له جتربة العامل ،وحنكة ال�سيا�سي ،ورزانة الرجولة ليبد�أ يف تدري�س �آرائه التي
اقتنع بها بعد التنقيحات املختلفة.
فابن خلدون من العبقريات العاملية التي ت�ستحق كامل التقدير ،ويف
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وما حققه ابن خلدون من �إجنازات هامة ،و�إ�ضافات ثرة يعود بالدرجة
الأوىل �إىل �صربه ،ود�أبه ،واجتهاده ،و�إىل الروح العلمية التي ات�سم بها هذا
الرجل الفذ و �شغفه بالبحث العلمي الذي ال حدود له ،و�سعيه اجلاد �إىل غاية
الو�صول �إىل املعرفة احلقيقية ،لذلك نلفيه يتنقل �إىل خمتلف الأقطار،بغر�ض
جمع �شتات ظاهرة معينة �أثارت اهتمامه� ،إذ ُعرف ب�سعة اطالعه ،وغزارة
علمه،وعمق ا�ستقراءاته ،وقوة حد�سه ،و�سعيه �إىل التجربة بنف�سه مهما كلفه
الأمر من م�شقة �أو عناء ،فقد طفق ابن خلدون ي�صول ويجول يف خمتلف �أقطار
الوطن العربي «غرب ًا و�رشق ًا فتعرف على جميع احلكام ،واملجتمعات املختلفة
ق�صد تفهمها ،وا�ستخال�ص القوانني التي ت�سريها ،وت�ؤثر فيها ،ومن هذا اجلوالن
�شاهد و�ساهم يف حترك املجتمعات ،لقد عا�ش مع البدو يف قفرهم وخيامهم،
وعا�ش مع احلكام يف ق�صورهم كما مثل احلكام حلل الأزمات وامل�شاكل التي
تعرت�ض الدول ،فات�صل بالعرب وبغري العرب،كما كانت له مرا�سالت مع
�صديقه ل�سان الدين بن اخلطيب ،عن احلالة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
يف بالدهم،كما �شارك يف م�ؤامرات عديدة ف�صحب البدو فرتة وانتقل من بالط
�إىل بالط ،ثم انزوى ليت�أمل فيما �شاهده وميح�ص الأخبار لي�ستنتج القوانني العامة
التي تتحكم يف املجتمع.
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نظرنا �أن قيمته العلمية ال تتجلى فقط يف النتائج التي تو�صل �إليها  ،ولكن يف
حماولته الثورية يف عهد امتاز بالركود واجلمود الفكري يف الوطن العربي�.إن
هذا املفكر ظهر كنجم يت�ألق يف ع�رص �رسى فيه االنحالل يف املجتمع العربي
الإ�سالمي ،وا�ضمحل فيه التفكري،وهذا ما دفع«توينبي» �أن ي�صفه بالنجم الذي
يبدو �أكرث ت�ألق ًا يف كثافة الظالم ،وهو يبدو وحده نقطة ال�ضوء الوحيدة يف ذلك
الأفق »(.)2
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لقد انبثق النقا�ش ب�ش�أن الفكر اخللدوين ور�ؤيته للعرب من فكرة جدلية
تباينت ،واختلفت فيها الر�ؤى ،والأفكار ،والت�أويالت ،و�أثارت �ضجة عارمة،
وهي تتعلق ببع�ض الأفكار التي �أدىل بها ابن خلدون عن العرب يف مقدمته،
ر�أى فيها بع�ض الدار�سني حط ًا من �ش�أن العرب ،وتهجم ًا عليهم ،وتلفيق ًا
�ضدهم،وهذا ما �أ�سال الكثري من احلرب ،وجنمت عنه جملة من اخلالفات
والت�أويالت املتباينة للفكر اخللدوين ،ومن هنا ت�سعى ورقتنا هذه للإحاطة
بهذه الق�ضية ،من خالل جتلية �شتى الر�ؤى ،والأفكار ،والقراءات املتعلقة
بهذه الق�ضية ،مربزة خمتلف الر�ؤى والأفكار املن�صفة ،واملجحفة لفكر الع ّ
المة
ُظهر من خاللها موقف
عبد الرحمن بن خلدون ،وفق ًا ملجموعة من النقاط ن ُ
بع�ض املفكرين العرب املعا�رصين منه ،وموقف ابن خلدون من العرب بعيداً
عن العاطفة والهوى ،فالدرا�سة العلمية ت�ستوجب االبتعاد عن العاطفة التي قد
ت�شوه احلقائق ،وت�صبغها بنوع من االنحياز ،وتقت�ضي النزاهة واملو�ضوعية �إىل
غاية الو�صول �إىل احلقيقة التي هي الهدف الأ�سمى للباحث العلمي.

بني الإن�صاف والتجني:
متحورت �آراء املفكرين العرب املعا�رصين ب�ش�أن الفكر اخللدوين بني
الإيجاب وال�سلب� ،إذ �إن الكثري من الباحثني يرون ب�أن ما �أدىل به ابن خلدون من
طروحات عن العرب ينم عن وجدان �شعوبي ،وحقد بربري على العرب،ف�شنوا
حمالت �شعواء �ضد الفكر اخللدوين،ومن بني ه�ؤالء نذكر :طه ح�سني ،و�أحمد
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�أمني ،و�سالمة مو�سى ،وحممد عبد اهلل عنان ،و�سامي الكيايل ،و�سامي �شوكة
الذي دعا �إىل �رضورة نب�ش قرب ابن خلدون ،وحرق م�ؤلفاته .
ودافع البع�ض الآخر من الك ّتاب واملفكرين العرب دفاع ًا م�ستميت ًا
عن ابن خلدون ور�أوا العك�س من ذلك ،و�أكدوا على �أن ابن خلدون قدم
خدمات جليلة للح�ضارة العربية فهو جدير بكل تكرمي ،وتقدير ،واحتفاء من
قبل العرب ،ومن بني ه�ؤالء� :أبي القا�سم حممد كرو ،والباحث اجلليل �ساطع
احل�رصي ،وف�ؤاد �أفرام الب�ستاين ،وغريهم.

و�أما الباحث عبداهلل عنان فقد �أخذ بر�أي طه ح�سني ف�أ�شار �إىل �أن حديث
ابن خلدون عن العرب طريف رغم ما يطبعه من �شدة وحتامل .فالعرب يف
نظره �أمة وح�شية تقوم فتوحاتهم على النهب وال يتغلبون �إال على الب�سائط ،وال
يقومون على اقتحام اجلبال واله�ضاب ل�صعوبتها ،و�إذا تغلبوا على �أوطان �أ�رسع
�إليها اخلراب ،ثم يبني لنا الأ�سباب والدواعي التي جعلت ابن خلدون يحكم
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لقد ر�أى الدكتور طه ح�سني من خالل درا�سته عن« :فل�سـفة ابن
خـلدون االجتماعيـة» ب�أن الكره الذي ُيـكنه ابن خلـدون للعـرب  -ح�سب
ر�أيه  -راجع �إىل بربريته،وقام بالطعن يف �أخالق ابن خلدون ،ويف جوانب
كثرية من �سلوكه ،كما اتهمه بالأنانية ،وحب الذات ،و�سعى �إىل حتطيم قيمه
العلمية والأخالقية والإن�سانية ،بيد �أن كل من ف�ؤاد �أفرام الب�ستاين ،و�ساطع
احل�رصي جند لهما �آراء خمالفة ملا ذهب �إليه الدكتور طه ح�سني�،إذ �أ�شار �ساطع
احل�رصي �إىل �أن الآراء التي تطعن يف ابن خلدون ال ت�ستند �إىل دليل علمي ،و�أكد
الب�ستاين على �أنه ال�شك قطع ًا يف �صحة ن�سبة ابن خلدون �إىل القبيلة احل�رضمية،
�أي �أنه عربي خال�ص ،و�سار يف هذا الدرب الباحث ب�شري ال�شندي الذي هدف
�إىل الرد على مزاعم طه ح�سني فيما يتعلق ب�أخالق ابن خلدون فقدم درا�سة
مو�سعة دعمها بالأدلة ،واحلجج خل�ص من خاللها �إىل �أنه ال مُيكن الت�شكيك يف
نزاهة ابن خلدون ،فقد كان املثل الأعلى يف النزاهة والعفة.
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هذا احلكم القا�سي فيقول يف كتابه« :ابن خلدون وتراثه الفكري» :قد نفهم
�رس هذا التحامل الذي يطلق ر�أي ابن خلدون يف العرب ميثل مبثل هذه ال�شدة
�إذا ذكرنا رغم انت�سابه �إىل �أ�صل عربي ب�أنه ينتمي يف الواقع �إىل ذلك ال�شعب

الرببري الذي افتتح العرب بالده بعد مقاومة عنيفة وفر�ضوا عليهم دينهم
ولغتهم وا�ضطروا بعد طول الن�ضال واملقاومة واالنتفا�ض �أن يندجموا �أخرياً يف
الكتلة الإ�سالمية ،وقد بني لنا الأ�ستاذ عنان ب�أن ابن خلدون ل�سان حال الربابرة،

ولهذا ال�سبب ف�إنه ينطق هنا بل�سان الوطن الرببري الذي غزاه العرب و�أثخنوا

فيه مدى �أحقاب ،وب�سطوا عليهم �سلطانهم الديني وال�سيا�سي ،ولبث ع�صوراً
ُيقاتل يف �سبيل حرياته وا�ستقالله.

و�أما الأ�ستاذ �سامي الكيايل فقد عقد ف�ص ً
ال بعنوان« :ابن خلدون

والعرب» ،وذلك �ضمن كتابه« :الفكر العربي بني ما�ضيه وحا�رضه» نحى فيه
منحى طه ح�سني ،وتابع تهجماته على ابن خلدون ،وطرح تقريب ًا نف�س الأفكار

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

التي �أثارها عميد الأدب العربي ،و�أرجع �سبب تهجم ابن خلدون على العرب
-ح�سب ر�أيه � -إىل الأ�رس الرببرية التي عا�ش يف ظلها ابن خلدون.

وذهب �أحمد �أمني مذهب طه ح�سني يف اعتبار �أن ابن خلدون كان

�شعوبي ًا ُيعادي العرب ،وهذا يعود �إىل تف�سري �أحمد �أمني لآراء ابن خلدون على
�أ�سا�س �أن فيها تهجم ًا على العرب ،غري �أنه دافع على ابن خلدون بالن�سبة للدين،

والنزاهة ،واالتزان ،على عك�س عميد الأدب العربي الذي ر�أى يف ابن خلدون
رج ً
ال م�ضحي ًا بالدين والأخالق يف �سبيل �أطماعه ال�شخ�صية.
و�سار الأ�ستاذ �سالمة مو�سى يف نف�س النهج الذي يتهم ابن خلدون
بال�شعوبية ،والنعرة الرببرية،غري �أنه ف�رس ما ذهب �إليه تف�سرياً يختلف كل
االختالف عن �سابقيه،ف�أرجع �أ�سباب تهجم ابن خلدون على العرب �إىل جهل
ابن خلدون �إذ قال باحلرف الواحد �إنه كان �أعمى كامل العمى ال يرى ب�صي�ص ًا

محمد سيف اإلسالم بوفالقة
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من نور ،و�أ�شار �إىل �أن ابن خلدون كان يخدع نف�سه ،و�أنه قام ب�رسقة كل ما كتب ُه
�إخوان ال�صفاء وعزاه �إىل نف�سه.
يف حني �أن �أبا القا�سم حممد كرو رد على اتهامات �سالمة مو�سى ب�إ�شارته

�إىل �أنه قد وقع �ضحية الت�سليم والثقة ب�آراء الآخرين ،ووقع يف �أخطاء كبرية

ب�سبب قراءته العاجلة ملقدمة ابن خلدون ،وقال �إن �سالمة مو�سى مل يعتمد على

�أدلة علمية دامغة يف اتهاماته البن خلدون ،وعلى ر�أ�سها تهمته له بال�رسقة،
فلم ُيقدم �أي دليل على ذلك ،وبخ�صو�ص اتهامات الأ�ستاذ عبد اهلل عنان البن

خلدون فقد ر�أى �أن كالم الأ�ستاذ عنان هو كالم �رصيح يف حملته على ابن
خلدون ،و�رصيح يف تزييف الواقع التاريخي ،وت�شويه احلقائق العلمية.

ووفق ًا لر�ؤية كرو فكل االتهامات واملزاعم التي نُ�سبت �إىل ابن خلدون

هي نا�شئة عن فهم فا�سد ملا ق�صده من كلمة (العرب) التي ات�ضح �أن ابن خلدون

مل يق�صد بها �إال الأعراب ،ف�إن كل االتهامات ت�صري باطلة لأنها قائمة على �أ�سا�س
و�سعى الأ�ستاذ �ساطع احل�رصي �إىل تفنيد بع�ض الأباطيل التي �أدىل بها

بع�ض الكتاب العرب عن ابن خلدون ف�أ�شار �إىل �أن كل ما هو معلوم وثابت
عن حياة ابن خلدون ال يربر مطلق ًا و�صف ن�ش�أته بالرببرية ،لأنه ن�ش�أ يف بيت
علم،هاجر من الأندل�س �إىل تون�س ،وحافظ على مكانته العلمية جي ً
ال بعد جيل،

ومن املعلوم �أن تون�س نف�سها كانت والتزال بعيدة عن الرببرية ،ويف نف�س �سياق
الدفاع عن ابن خلدون ،ونفي تهمة �أ�صله الرببري �أكد �أبو القا�سم حممد كرو

على �أن ابن خلدون قد ولد ون� أش� يف تون�س عا�صمة دولة بني حف�ص ،ويف
و�سط ح�ضاري كبري،بل يف عائلة توارثت اجلاه والرفاه قرون ًا عديدة ف�أين يوجد

�إذن الو�سط القبلي �أو الرببري الذي ت�أثر به ابن خلدون؟ ولئن انتقل بني �أمراء
املغرب ودويالته ف�إن م�ستقره كان دائم ًا يف العوا�صم واملدن ،وال نعرف نزعة
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لقد وجدنا العديد من الكتاب العرب املعا�رصين ي�سعون �إىل �إعادة احلق
�إىل ن�صابه  -وفق ًا لت�صوراتهم  -ويهدفون �إىل �إزالة اللب�س ،والغمو�ض ،ودح�ض
الأوهام ،والت�أويالت املغر�ضة واملتجنية على هذا الع ّ
المة اجلليل الذي �أ�شاد به
علماء �أوروبا �أميا �إ�شادة ،واعتربوه بحق قمة �شاخمة من قمم العبقرية العربية،
مر الع�صور والأزمنة،وهذا ما هدف
ور�أوا فيه نربا�س ًا خالداً يظل ي�ضيء على ّ
�إليه الكاتب التون�سي الكبري «�أبو القا�سم حممد كرو» من خالل كتابه «العرب
وابن خلدون» الذي قدم درا�سة نادرة املثيل ،دافع فيها دفاع ًا كبرياً عن ابن
خلدون،فقد اختار مو�ضوعه عن العرب وابن خلدون للدفاع عنه ،و�إثبات
عروبته ،ودح�ض الآراء التي يرى ب�أنها جمحفة يف حقه� ،إذ يقول يف هذا ال�ش�أن:
«�إنني �أح�س من زمن بعيد �أن ابن خلدون قد ُظلم كثرياً ،و�إن �أ�شد هذا الظلم قد
جاء من �أمته التي �أدى �إليها �أعظم اخلدمات ،وارتفع ب�أجمادها الفكرية �إىل ال�سماء،
ويزدا ُد هذا الإح�سا�س قوة �إىل حد الأمل عندما نرى كبار كتاب العرب املعا�رصين
يت�سابقون �إىل الطعن يف ابن خلدون والنيل من مكانته ومن تراثه ،وحتى من
ن�سبه ومن �رشفه �أي�ض ًا ،وما كان هذا ُليثري يف نف�سي �شيئ ًا لو �أنه كان كله �أو ُجله
حق ًا� .أما وهو منحرف عنه،بعيد عن العدل والإن�صاف ،ف�إنه يكون ظلم ًا جارح ًا
يرتكبه خرية �أبناء هذه الأمة نحو �أعز �أبنائها ،ومل يكن هذا الظلم الثقيل ليقع لوال
خط�أ النا�س  -الباحثني والكاتبني  -يف فهم مقا�صد ابن خلدون ،وخ�صو�ص ًا يف
ا�ستعماله لكلمة«العرب» يف مقدمته امل�شهورة .مما �أدى �إىل حتاملهم عليه بدون
حق ،وبال مربر علمي ،وقد زاد يف خط�أ ه�ؤالء �أنهم مل ُيقدروا م�ستوى التطور
الفكري يف ع�رص ابن خلدون ،وقيم الأ�شياء وم�صطلحاتها يف �أيامه ،ومن ثم
حكموا على �آرائه ونظرياته ،وعلى م�صطلحاته ،ومفاهيمه ،بحقائق ومفاهيم
ع�رصنا احلا�رض.
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دور اال�ست�رشاق:
ال ميكن للدار�س واملت�أمل يف هذه الق�ضية املثرية للجدل �أن ُيغفل دور
امل�ست�رشقني فيها�،إذ �أن الكثري من الباحثني ذهبوا �إىل تف�سريها تف�سرياً �آخر
فهم يرون ب�أن التهجم الذي نُ�سب البن خلدون على العرب ُيعزى �إىل ذلك
التحريف الكبري الذي وقع يف بع�ض الن�صو�ص التي جاءت يف املقدمة ،وهي
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و�إن عدداً لي�س بالقليل من رجال الفكر ومن القراء املختلفني يف جميع
البالد العربية،مازالوا ي�سيئون الفهم لق�صد ابن خلدون من كلمة «العرب»،
ومن ثم ي�سيئون الظن به ويحكمون عليه �أحكام ًا قا�سية ال ت�ستند �إىل �أ�سا�س من
احلقيقة� ،أو ا�ستنتاج اجتماعي �أو تاريخي معقول� ،إمنا تن�ش�أ عندهم من القراءة
اخلاطفة وعدم االخت�صا�ص� ،أو عن تقليد ملا يقر�ؤون وي�سمعون .على �أن الأمر
مل يقف عند هذا احلد ،بل جتاوزه �إىل الطعن يف حقائق التاريخ الثابتة ،وتف�سري
حوادثه تف�سرياً مغلوط ًا �أو مغر�ض ًا ،ذلك �أن �سوء فهم ُ
الك ّتاب والباحثني ملعنى
كلمة «عرب» عند ابن خلدون مل يقت�رص على الكلمة وحدها ،وال وقف عند ابن
خلدون فقط،بل امتد وتعلق بتاريخ املغرب العربي كله،لأن اتهام ابن خلدون
 وهو مغربي  -بال�شعوبية ،وتعليل ذلك بن�ش�أته بني الرببر� ،إمنا ي�شعر �رصاحةب�أن هناك �شعوبية �ضد العرب قد تكونت يف فرتة من التاريخ يف املغرب ،فكان
ابن خلدون واحداً ممن اعتنقوها ،واندفعوا ب�سببها �إىل الطعن يف العرب والنيل
منهم ،وف�ض ً
ال عما يف هذا الزعم من تزييف لواقع التاريخ وت�شويه حلقائقه،
ف�إن فيه خطراً كبرياً على �أجماد املغرب وتاريخه ،وعلى م�ستقبل العروبة و�آمالها
فيه،لأن املغرب العربي هو اجلناح الأي�رس للوطن العربي ،ولن يطري الن�رس العربي
من جديد حراً يف الآفاق� ،إال بجناحيه الأي�رس والأمين مع ًا .وهذا ما حفزين
على بحث هذا املو�ضوع وب�سط حقائقه ،ليزول كل التبا�س و�سوء فهم من
جميع العقول الب�صرية ،والنفو�س املحبة للحقيقة ،احلقيقة املجردة من العواطف
وال�شهوات»(.)4
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عملية مق�صودة ومخُ ططة عمد �إليها الكثري من امل�ست�رشقني املتجنني واحلاقدين

على ح�ضارتنا العربية والإ�سالمية ،فقاموا بالطعن بالعمد �إىل تزييف ،وحتريف

ن�صو�ص ابن خلدون ،وت�شويه مقا�صدها احلقيقية ،فمعروف �أن مقدمة ابن

خلدون العظيمة ظلت «جمهولة لدى العرب حتى اكت�شفها علماء الغرب يف
مطلع القرن التا�سع ع�رش،فن�رشوا منها مقتطفات مرتجمة مع نبذة عن حياة ابن

خلدون ،وقد قام بهذا العمل امل�ست�رشق الفرن�سي «�سلف�سرت دو �سا�سي» �سنة:

1806م .ومنذ قام هذا امل�ست�رشق بعمله هذا  ،واالهتمام بابن خلدون وب�آرائه

وتراثه يزداد انت�شاراً و�أهمية يف بالد الغرب �إىل �أن ن�رش «كاتر مري» مقدمة ابن

خلدون كاملة بن�صها العربي �سنة1858 :م ،ون�رش «دو�سالن» بعد ذلك بب�ضعة
�أعوام ترجمة فرن�سية كاملة للمقدمة ،وعندئذ ظهر ابن خلدون يف التفكري

الغربي يف روعة ابتكاره ،وظهرت قيمة ذلك الرتاث الباهر الذي غمره الن�سيان
مدى الع�صور»(.)5
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وبالإ�ضافة �إىل الت�شويه املحتمل لن�صو�ص ابن خلدون املتعلقة بالعرب،

الذي يكون قد ح�صل من قبل بع�ض امل�ست�رشقني ،فقد كان للقراءات اال�ست�رشاقية

للفكر اخللدوين جملة من الآثار واالنعكا�سات ال�سلبية التي �ألقت بظاللها

على تلقي الدار�سني العرب لفكر الع ّ
المة عبدالرحمن بن خلدون،وفهمهم
لهذا املو�ضوع ،وال�سيما عندما يتعلق الأمر بالكثري من الكتاب العرب الذين

ا�ستقوا قراءاتهم ،ومناهجهم ،وفكرهم من املدار�س الأوروبية ،ومن القراءات
اال�ست�رشاقية ،وهذا ما كان له انعكا�سات �سلبية بالن�سبة مل�س�ألة الوعي بر�ؤيته

للعرب ،ومواقفه من طبائع العرب ،وحتوالت املجتمعات العربية ،مما جلب له
الكثري من الظلم ،والتجني ،وعدم الإن�صاف ،نظراً لفهمهم اخلاطئ ،وت�رسع

�أحكامهم ،و�سطحية �إدراكهم للمقا�صد احلقيقية للفكر اخللدوين،كما ر�أى
ذلك فريق �آخر من الكتاب العرب الذين نه�ضوا للدفاع عن ابن خلدون.

محمد سيف اإلسالم بوفالقة
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الفكر اخللدوين ور�ؤيته للعرب:

�إن ابن خلدون جعل من كلمة عرب معنى ومرحلة من مراحل
االجتماع الب�رشي�،أي البداوة والتوح�ش  -والتوح�ش هنا ال يعني معنى �أخالقي ًا
و�إمنا حالة طبيعية �أي ال دخل حلكم القيمة يف ذلك  -وهي املرحلة الأوىل
لتكوين املجتمعات و�سريها يف طريق احل�ضارة ،و�أن �أ�صل احل�ضارة نف�سها �إمنا
هي البداوة،ففي هذه املرحلة التي عليها العرب تن�سب لهم كل النقائ�ص التي
تن�سب �إىل مرحلة بدائية بالن�سبة �إىل مرحلة �أكمل منها� .إمنا مل يتحدث عن العرب
بو�صفهم جن�س ًا من �أجنا�س الب�رش  -و�إن هذه هي خا�صته و�سيبقى كذلك كما
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�إن ال�س�ؤال الذي هو مدعا ٌة للت�أمل ،والبحث املعمق يف �آراء ابن خلدون،
هو هل يتبدى للدار�س كرهه للعرب فع ً
ال؟ وهل ف�ضل الربابرة عليهم حق ًا؟ كما
�أ�شار �إىل ذلك الأ�ستاذ عنان الذي �أوردنا �آراءه �سلف ًا ،وقد قطع بكره ابن خلدون
للعرب ،و�أرجع هذا الأمر �إىل ن�ش�أته الرببرية ،وقد �أدىل الباحث اجلزائري ابن
عمار ال�صغري يف هذه الق�ضية ب�آراء و�أفكار قيمة ،وقدم طروحات تعد غاية يف
الأهمية� ،إذ دعا �إىل �رضورة فهم كنه �أحاديث ابن خلدون عن العرب فهم ًا
علمي ًا حم�ض ًا ،والنظر �إليها من منظور علمي ،وبذلك �سن�ستجلي مقا�صد ابن
خلدون وفق ًا لر�ؤية علمية مو�ضوعية بعيدة عن العاطفة ،والهوى ،والذاتية،
وتظهر لنا احلقيقة من دون ُلب�س �أو غمو�ض ،وهذا ما يقت�ضي منا �رسد �آراء ابن
خلدون فيما يخ�ص العرب ،وتتبع مفاهيمها ،والإحاطة بالظروف التي قيلت
فيها ،والنطاق الذي ذكرت يف �ش�أنها� ،إذ جند ابن خلدون يف الباب الثاين من
املقدمة «يعقد �أربعة ف�صول لدرا�سة هذه الكلمة ،و ُيقرر فيها حكمه ،وقد ذكر
يف مقدمته ويف تاريخه كلمة (عرب) يف مواطن ومعانٍ خمتلفة ،وال�س�ؤال الهام
الذي نطرحه هنا :ما هي الأدلة التي ا�ستند عليها ابن خلدون يف �إطالق هذه
الأحكام العارية من كل جماملة؟ وما هي التعليالت التي ُيوردها لبيان �أ�سباب
هذا النوع من الطبائع والأخالق؟
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يدعي بع�ض املتع�صبني الغربيني  -ولكنهم بو�صفهم �سكان منطقة جغرافية
معينة ،وحالة اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية معينة�،سواء كان �سكانها جن�س ًا من
العرب �أو من الرتك �أو من ال�صقالبة� ،إنه ي�ستعمل كلمة (عرب) ك�أنها مرادفة
ملعنى من املعاين االجتماعية ،ولي�ست ا�سم ًا جلن�س من �أجنا�س الب�رش ،وهو نف�سه
يو�ضح ذلك بقوله «ومن كان يف معناهم» ،ولنعد �إىل الن�صو�ص ونت�أمل ما قاله
يف هذا ال�صدد ،ونتتبع تعليالته لنتبني هل كانت درا�سته مبنية على عاطفة �أم هو
حكم نتيجة لبحث علمي دقيق؟
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يقول ابن خلدون يف الف�صل احلادي ع�رش�( :إن العرب ال يتغلبون �إال
على الب�سائط ،وذلك لأنهم بطبيعة التوح�ش الذي فيهم �أهل انتهاب وعبث
ينتهبون ما قدروا عليه من غري مغالبة و ال ركوب خطر ،ويفرون �إىل منتجعهم
بالقفر)� .إن هذا الو�صف و�صف حقيقي حلالة طبيعة التوح�ش  -الت�سلط
على �أ�سهل الأ�شياء و�أخذ ما �أمكن �أخذه  -وهذه الإغارات معروفة يف كتب
التاريخ �أي هناك قبيلة تغري �أخرى ،و�إن الإغارات كانت ت�أخذ �أ�سهل هدف
لأن ال�ضحية البد �أن تكون �سهلة الو�صول و�أوهن قوة من القبيلة املغرية لكي
يتمكن من مغالبتها و�إر�ضاخها ،ويقول ابن خلدون يف نف�س الف�صل (فكل
معقل �أو م�ست�صعب عليهم فهم تاركوه �إىل ما ي�سهل عنه وال يعر�ضون له...
و�أما الب�سائط متى اقتدروا عليها لفقدان احلامية ،و�ضعف الدولة فهي نهب لهم
وطعمة لآكلهم).
�أما �إذا انتقلنا �إىل ف�صل �آخر ،ولعله الف�صل الذي �أثار احلمية العرقية عند
الناقدين العرب هو الف�صل الذي يقول فيه (�إن العرب �إذا تغلبوا على �أوطان
�أ�رسع �إليها اخلراب) ،و�أما الربهنة التي يقدمها على هذا احلكم فهي� :إن ال�سبب
يف ذلك �أنهم �أمة وح�شية ،وبا�ستحكام عوائد التوح�ش و�أ�سبابه فيهم �صار لهم
خلق ًا وجبلة ،وكان عندهم �ألف ًا ملا فيه من اخلروج عن ربقة احلكم وعدم االنقياد
لل�سيا�سة .هذا احلكم هو و�صف للحالة الطبيعية للتوح�ش ،املقابل للتجمع �أو
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التمدن .وهذا الو�صف يف احلقيقة لي�س خا�ص ًا بالعرب ،و�إمنا ميكن �أن ُيطبق
على كل ال�شعوب يف هذه احلالة �أو يف هذا الطور ،والتوح�ش حالة طبيعية
يعي�شها الكائن احلي �إن�سان ًا كان �أو حيوان ًا عي�شة منفردة ومنعزلة وبعيدة عن
العمران والتنظيم� ،إن هذا الكائن احلي الذي تعر�ض ل�شظف العي�ش ،واجلفاف
والرمال البد �أن تكون طباعه على هذه احلالة ،وذلك لعدم توافر �أنظمة تقهره
وتوقفه عند حده ،وي�ضيف ابن خلدون يف نف�س الف�صل �رشح ًا وتعليق ًا (فغاية
العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناق�ض لل�سكون الذي به العمران
مناف له)� ،أي �أن ال�رس هنا يف الرتحال وعدم اال�ستقرار� ،إذ �أن املدنية تتبع حتم ًا
ال�سكون �أما الرتحال فغايته م�ؤقتة ،ي�أخذ ما قدر عليه ،وي�ستغل الثمني واخل�سي�س
حلل �أزمة م�ؤقتة.

ثم ننتقل �إىل �أن ن�صل �إىل مرتبة ت�أ�سي�س امللك  ،فكيف يكون؟ وما هي
الأ�سباب التي متكن العرب من تكوين امللك وت�سيريه؟ �إن ابن خلدون يرى ب�أن
العرب ال يح�صل امللك لها �إال ب�صبغة دينية من نبوة �أو والية �أو �أثر عظيم من
الدين عن اجلملة .فبماذا ُيعلل ذلك؟
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ويعقد ف�صـ ً
ال �آخر  -وهو الف�صل احلـادي والع�شـرون من الباب اخلام�س
 للحديث مرة �أخرى عن العرب ويرى ب�أنهم �أبعد النا�س عن ال�صنائع� ،إنه اليعلل ذلك بقلة الذكاء �أو ت�أخرهم العقلي كما يفعل «رينان» ،و�إمنا يعلل ذلك
ب�أ�سباب منها�:أنهم �أعرق يف البداوة ،و�أبعد عن العمران احل�رضي وما يدعو �إليه
من ال�صنائع � -أي �أنهم يف مرحلة �أقل من مرحلة ال�صنائع  -وهي مرحلة البداوة
 ولكي تتبني لنا فكرته  -الالعرقية � -أكرث فهو يعطي �أمثلة لأجنا�س �أخرىيف نف�س الف�صل (وعجم املغرب من الرببر مثل العرب يف ذلك لر�سوخهم يف
البداوة منذ �أحقاب من ال�سنني) و�إذا قال ب�أنهم �أبعد النا�س عن العلوم علل ذلك
ب�أن العلوم حمتاجة �إىل التعليم وهو مندرج يف جملة ال�صنائع ،وال�صنائع ال تكون
�إال يف املدن �أي يف مرحلة اال�ستقرار ون�شوء احل�ضارة.
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العرب والفكر اخللدوني بني اإلنصاف والتجني
يرى ابن خلدون �أن ال�سبب يف ذلك �أنهم خللق التوح�ش الذي فيهم
�أ�صعب �أمة انقياداً بع�ضهم لبع�ض ،للغلظة والألفة وبعد الهمة واملناف�سة يف
الرئا�سة ،فقلما جتتمع �أهوا�ؤهم  ،ف�إذا كان الدين بالنبوة �أو بالوالية كان الوازع
لهم من �أنف�سهم وذهب خلق الكرب واملناف�سة منهم ف�سهل انقيادهم واجتماعهم
وذلك مما ي�شملهم من الدين املذهب للغلظة والأنفة ،الوازع عن التحا�سد
والتناف�س� ...أي �أن الدين عن�رص لتغيريهم من حالة التوح�ش واالنعزال �إىل حالة
قابلة لالجتماع والتمدن»(.)6
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ومن خالل متابعتنا لنظرة كل من العاملني اجلليلني �ساطع احل�رصي،
و�أبي القا�سم حممد كرو التي �أ�رشنا �إليها فيما �سبق من حديث ،ميكن �أن نقف
على �أن كلمة (العرب) يف جميع الأحاديث التي �أدىل بها ابن خلدون ،والتي
اعتقد عدد كبري من كبار كتابنا ب�أنه يتحامل فيها على العرب �إمنا هي يف حقيقة
الأمر دالة على الأعراب،الذين نتيجة لكرثة تنقالتهم ،وارحتالهم ،مل يتمكنوا
من تكوين ح�ضارة� ،أي �أن ابن خلدون يرمي من خالل الف�صول التي وردت
فيها كلمة العرب �إىل الإ�شارة �إىل �سكان البادية ،وهذا ما يقف عليه املراجع
ملقدمته فيت�أكد من هذه احلقيقة ،وال�سيما يف الف�صول التي �أ�رشنا �إليها �سابق ًا،
ودار حولها اخلالف واجلدل بني الباحثني العرب ،وما يظهر لنا يف كل مكان
من املقدمة جند فيه �شدة يف الر�أي يكون ق�صد ابن خلدون دائم ًا هو الأعراب،
فهل يجوز لنا بعد ذلك �أن نقول� :إنه يتحامل على العرب�،أو �أنه ن� أش� بني الرببر
فحمل يف نف�سه �أحقادهم عن العرب وبغ�ضهم �إياهم؟
مما ال�شك فيه �أن الفرق بني العرب والأعراب كان غري وا�ضح متام
الو�ضوح منذ فجر الإ�سالم ،ف�إن كلمة العرب كانت ت�شمل الأعراب فهي �إذن
�أعم منها ،وهذا اخلليفة عمر يقول :العرب مادة الإ�سالم ،وهو بال �شك �إمنا
يق�صد بالدرجة الأوىل ه�ؤالء املحاربني الأقوياء وهم �سكان البادية،لكن مما
ال�شك فيه �أي�ض ًا �أنه ق�صد معهم �سكان احلوا�رض .غري �أن القر�آن الكرمي كان دقيق ًا
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يف ا�ستعماله وتعبريه عن �سكان البادية فهو ال ي�سميهم �إال بالأعراب ،ومن ذلك
اب مَل يَذ َهبُوا و�إِن
ح�سبُونَ الأَح َز َ
قوله تعاىل يف الآية  20من �سورة الأحزاب } يَ َ

اب يَ�سئَ ُلونَ َعن �أَنبَا ِئ ُك َم َولَو َكانُوا
عر ِ
يَ� ِأت الأَح َز ُ
اب يَ َو ُّدوا لَو �أَنَّ ُهم بَا ُدونَ يف الأَ َ
ِف ُ
يكم َّما َقاتَ ُلوا �إِالَّ َقل ِي ً
ال { .

غري �أن علماء اللغة و�أ�صحاب املعاجم،قد ميزوا بني العرب والعربي من
جهة ،وبني الأعراب والأعرابي من جهة ثانية ،فمدلول الأعراب والأعرابي ال
ي�شمل �إال من كان بدوي ًا و�أما مدلول العرب والعربي ،فيخت�ص ب�أهل الأم�صار
على ر�أي بع�ضهم ،وي�شمل �أهل الأم�صار و�سكان البادية على حد �سواء يف
ر�أي الآخرين ،غري �أن هذا التمييز مل يكن قاطع ًا ومعمو ًال به دائم ًا وعند جميع
الكتاب،مما يدل على �أنه تطور مع التاريخ على مراحل ثالث:
�أو ًال :كان مدلول كلمة العرب خا�ص ًا بالبدو وحدهم.

ثالث ًا� :صار ي�شمل �سكان املدن �أي�ض ًا،بقطع النظر عن رجوع ن�سبهم �إىل
البادية �أو ًال.
ومن هذا نفهم� ،أن هذا التطور مل يت�ضح الفرق فيه �إال يف املرحلة
الأخرية ،ومع ذلك ف�إنه لي�س قاطع ًا فيها ،كما �أنه لي�س لدينا �أدلة تاريخية �أو
علمية مقبولة ،تثبت الزمن الذي بد�أت فيه هذه الأطوار �أو انتهت معه ،وف�ض ً
ال
عن ذلك ف�إن كثرياً من الأدباء وامل�ؤلفني مل يلزموا حتديد املعاجم اللغوية ،بل �إنهم
ا�ستعملوا كلمة العرب مبعنى الأعراب ب�صفة مطلقة ،وذلك قبل ابن خلدون
بفرتات طويلة ،بل منذ �صدر الإ�سالم �إىل ع�رص ابن خلدون والع�صور املوالية
حتى ع�رصنا احلا�رض.)7(»...
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ثاني ًا :ات�سع بعد ذلك ف�شمل �سكان املدن دون �أن تتقطع عالقته بالبادية،
�أي �أنه �صار ي�شمل كل من يحافظ على ن�سبه من البدو ،و�إن �صار من �سكان
املدن.
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العرب والفكر اخللدوني بني اإلنصاف والتجني
و�أي ًا ما يكن ال�ش�أن فقد متيز ابن خلدون بفكر علمي مو�ضوعي ،قدم لنا من
خالله درا�سات وحتاليل اجتماعية مو�ضوعية عن مراحل التجمع الب�رشي ،ومتيز
بو�صفه الدقيق وتعليالته الوافية ،ولذلك فدرا�سته تعد درا�سة علمية مو�ضوعية،
ونلفيه ُيقدم لنا �صورة حية للحياة املجتمعية العربية يف جميع �أبعادها�،إنه ي�صفها
من الداخل حني يكلمنا عن حياتهم االقت�صادية والنف�سية والعالقات االجتماعية،
كل ذلك وهو متجرد من الذاتية ،وجنده يف درا�سته ُيراعي العامل احلركي لأن
املجتمع يف حترك دائم ،وهذا ما ُيذكرنا مبوقف املدر�سة االجتماعية املعا�رصة
املخت�صة باملجتمعات البدائية وميثلها  -ليفي برول  -ومن ذلك يبدو لنا جلي ًا
ب�أن كل جمتمع ال يكتفي مبا اجتمع له من و�سائل املعا�ش دون �أن ميتد ب�رصه �إىل ما
وراء ذلك من �إمكانيات ح�ضارية �أخرى ،وقد مرت ال�شعوب حتى يف بدايتها
ب�أن تت�صور عوامل �أخرى خارج عاملها ال�ضيق يف �صور �شديدة االختالف ،فهي
�أحيان ًا ُمبالغة يف القدرة والقوة واملهارة وهي �أحيان ًا �إمعان يف ال�ضعف والتخلف
والت�أخر ،وهذا ما يبني لنا ب�أن الإن�سان ُيدرك دائم ًا �أن هناك �أمناط ًا معا�شية �أخرى
ممكنة ،وهذه التحركات والإغارات من الو�سائل املغرية لنمط احلياة البدوية،
�أو حياة الرتحال ،والدر�س الذي ميكن �أن ن�ست�شفه يف درا�ستنا لهذا املو�ضوع
املتميز بجدليته بني الإيجاب وال�سلب ،والإن�صاف والتجني بالن�سبة للقراءات
العربية للفكر اخللدوين هو �أن ابن خلدون و�صف حالة اجتماعية يف طور من
�أطوارها ،ودرا�سته املو�ضوعية التزال تعني الباحثني والدار�سني �إىل غاية ع�رصنا
هذا ،وعلى من يريد �أن يقر�أ الفكر اخللدوين ،ومقدمة ابن خلدون� ،أو �أي كتاب
خال من امل�ؤثرات املختلفة ،فلي�س من �شيء
�آخر �أن يكون ذا عقل علمي حرِ ،
ت�ضيع احلقائق معه ،كعدم التجرد �أثناء البحث العلمي ،كذلك ينبغي �أن ندرك
�إدراك ًا عميق ًا امل�صطلحات واملفاهيم اخلا�صة التي ي�ستعملها ابن خلدون يف
مقدمته ،فبدون ذلك ال ميكننا �أن نفهم كالمه يف حدود مق�صده منه ،ويجب
�أن نذكر �أي�ض ًا �أننا نقر�أ كتاب ًا ُكتب قبل �ستة قرون ،و�أنه من �أجل ذلك يختلف
عما ن�ألفه ونعرفه اليوم ،يف �ألفاظه و�أ�سلوبه ومعلوماته ،ومعنى هذا �أن قراءاته
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تقت�ضي منا معرفة تاريخية عامة تتيح لنا فهمه يف م�ستوى ما و�صل �إليه الفكر
الب�رشي حتى ع�رص ابن خلدون�،أما التقدم العلمي يف البحث واحلقائق التي
جاءت بعد ذلك فلي�س لنا �أن نطالبه بها.
ُخطئ فيه ابن خلدون ،وقد نحمل
و�أخرياً ف�إننا قد جند مو�ضع ًا �أو �أكرث ن ِ
كل ما قاله عن الأعراب حممل اخلط�أ علمي ًا �أو تاريخي ًا �أو اجتماعي ًا ،وهذا يثبت
�أن ابن خلدون �إن�سان،ولي�س الإن�سان مع�صوم ًا ،وكل باحث �أو عامل،خ�صو�ص ًا
الذين يكت�شفون �أو ي�ضعون علوم ًا �أو نظريات جديدة ،ال ُيحتمل ولي�س حتم ًا
�أن تكون جميع �آرائهم ونظرياتهم �صحيحة ،و�إذا ما طالبناهم بذلك ف�إمنا نريد
�إخراجهم من دائرة الإن�سانية التي البد معها من ارتكاب اخلط�أ واخلطايا ،و�أما
الع�صمة فهي �صفات العلي القدير وحده ،وهو الذي مل مينحها يف نطاق الب�رشية
�إال للأنبياء والر�سل ،ولي�س ابن خلدون واحداً منهم(.)8

( )1عبد الوهاب بوحديبة :ابن خلدون �شاهد متب�رص وحمرج ،جملة رحاب املعرفة ،العدد،55 :
جانفي  -فيفري2007،م� ،ص 9 :وما بعدها.
( )2ال�صغري ابن عمار :الفكر العلمي عند ابن خلدون،ال�رشكة الوطنية للن�رش والتوزيع ،اجلزائر،
ط1981 ،3:م� ،ص.10-8 :
(� )3أبو القا�سم حممد كرو :العرب وابن خلدون ،دار املغرب العربي ،تون�س ،ط2006 ،5 :م،
�ص.30:
(� )4أبو القا�سم حممد كرو :العرب وابن خلدون� ،ص 13 :وما بعدها.
(� )5أبو القا�سم حممد كرو :امل�صدر نف�سه�،ص.24 :
عمار :الفكر العلمي عند ابن خلدون�،ص 30:وما بعدها،مع بع�ض الت�رصف.
( )6ال�صغري ابن ّ
(� )7أبو القا�سم حممد كرو ،امل�صدر نف�سه�،ص.33 :

عمار يف« :الفكر العلمي عند ابن خلدون»�،ص ،37:و �أبي القا�سم
( )8ينطر كل من ال�صغري ابن ّ
حممد كرو يف« :العرب وابن خلدون»� ،ص. 43 :
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عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني
وحتقيق الرتاث
�إبراهيم الكوفحي

(*)

()1

جهد� ،إىل �أنْ �أتقنها �إتقان ًا تام ًا ،و�صار واحداً
ي�ضن عليها
ٍ
بوقت �أو ٍ
ال�شاغل ،ال ّ
قلت:
من �أبرز املحقّقني يف الع�رص احلديث.
ول�ست من املبالغة يف �شي ٍء �إذا ُ
ُ

كبار �أ�ساتذته
دافع،
ّ
وخا�ص ًة بعد �أنْ ق�ضى ُ
�إنه اليو َم �إمام هذه ال�صناعة غري ُم ٍ
ي�ستول
بالقدح املع ّلى ،وا�ستوىل من �آمادها على مامل
ِ
و�شيوخه ،فقد �ضرَ َ َب فيها ْ
عليه �سواه.

العربي
ويكفي �أنْ ي�شار ،يف هذا ال�سياق� ،إىل خربته العميقة بالرتاث
ّ
إ�سالمي ،واطالعه العجيب على خمطوطات هذا الرتاث العظيم ،بل على
وال
ّ
نوادر خمطوطاته املبثوثة يف مكتبات العامل ،ف�ض ً
ال ،عن معرفته الدقيقة باخلطوط
(*) أكاديمي وباحث أردني.
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العربية القدمية ،وقدرته على حتديد تاريخ كتابتها ،مما يرجع �إىل اعتكافه الطويل

يف حمراب الرتاث ،و�أن�سه مبخطوطاته و�أ�صوله العتيقة ،وقد �أعانه هذا على
ّ
قليل من مع�ضالت
ت�صحيح ن�سبة كث ٍري من الكتب �إىل م�ؤ ّلفيها(،)2
وحل غري ٍ

الن�ص القدمي ،حتى غدا مرجع ًا ي�شار �إليه بالبنان ،و�صار بيته مثاب ًة لط ّ
ال ِب العلم،
ّ
تمني ب�ش�ؤون الرتاث و�صناعة حتقيقه ون�رشه ،من ّ
كل �أنحاء املعمورة.
ُ
وامله ِّ
أ�سباب الدكتور العثيمني ب�أ�سباب كبار املحقّقني
وال َغ ْر َو ،فقد
ْ
ات�صلت � ُ
املعا�رصين ،ف�أفاد من علمهم وجتاربهم ،مثلما �أفادوا هم منه كذلك ،كما ّ
يدل

على ذلك �إ�شارتهم �إليه يف �أعمالهم املن�شورة ،واعرتافهم بعلمه وف�ضله(.)3

وح�سبي �أنْ �أومىء ،ها هنا� ،إىل �صالته الوثيقة ،وعالقاته احلميمة ،على �سبيل
التمثيل :مبحمود حممد �شاكر و�سيد �أحمد �صقر وحممود الطناحي (من م�رص)،

و�أحمد راتب النفاخ (من �سورية) ،وحمد اجلا�رس (من ال�سعودية) ،وحامت
ال�ضامن (من العراق) ،وعبد الكرمي خليفة وم�صطفى الزرقا (من الأردن)،
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وحممد بن �رشيفة وحممد العربي اخلطابي و�إ�سماعيل اخلطيب وحممد املنوين (من
املغرب) ،وحممد احلبيب بن اخلوجة وحممد ال�شاذيل النيفر (من تون�س) ،وعمار
العربي.
الطالبي (من اجلزائر) ،وغريهم من �أعالم التحقيق يف الوطن
ّ

و�أي�ض ًا ،فال َج َر َم �أنَّ ا�شتغال الدكتور العثيمني نائب ًا ملدير مركز البحث
العلمي وحتقيق الرتاث يف جامعة �أم القرى مبكة املكرمة ،ثم مديراً للمركز
ّ
إ�سالمي ،وكذلك
العربي وال
أعوام ،قد و ّثق �صلته بالرتاث
املذكور ملدة �سبعة � ٍ
ّ
ّ

بفن حتقيقه و�إخراجه ،كما �أتاح له �أنْ يعي�ش همو َم هذا الرتاث ،و�أنْ ميهد
ّ
لإحيائه ،وخدمة امل�شتغلني به ،با�ستخراج كنوزه وركائزه املدفونة ،ون�رشها يف
طبعات علمي ٍة �صحيح ٍة ،تعني على قراءتها ،والإفادة منها على الوجه الأكمل.
ٍ

لقد تي�سرّ يل� ،أثناء �إقامتي يف مكة ّ
أتعرف من �أَ مَ ٍم �إىل هذا
املعظمة� ،أنْ � ّ
الع ّ
فكنت من جمل�سه �أمام من ا�ستبحر
المة الكبري( ،)4و�أن �أ�صغي �إىل حديثه،
ُ
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�ص ،يف
علمه ،وان�شعبت ثقافته يف �شتى بابات املعرفة الإن�سانية .فعلى �أنه
متخ�ص ٌ
ّ
إدها�ش برتاحب دائرة
�إطار درا�سته اجلامعية ،يف علم النحو ،ف�إنه ليده�شك �أميا � ٍ
معرفته الرتاثية ،يف علوم :اللغة والأدب والبالغة والتاريخ والأن�ساب والفقه
ليخيل �إليك وهو يحدثك يف هذه العلوم وغريها،
والتف�سري واحلديث ،..حتى ّ
كتاب
�أو يناق�شك يف بع�ض م�سائلها� ،أنّ الرتاث ب�أجمعه( ،مطبوعه وخمطوطه)،
ٌ
مفتوح بني يديه ،يق ّلب �صفحاته كما ي�شاء.
ٌ
متابع ٌ
يقظ للحياة العلمية املعا�رصة ،فال يكاد ُي�س�أل
وهو من وراء ذلك،
ٌ
أديب �إال َع َرفَه ،وكان من القدرة على احلكم
عامل �أو
عن
ٍ
لغوى �أو � ٍ
ّ
كتاب �أو ٍ
باحلجة
عليه ،وهو ال يلقي الكالم على عواهنه ،بل ي�أتي كالمه دائم ًا م�شفوع ًا
ّ
امل�سدد.
الوا�ضحة ،والدليل املقنع ،واملنطق
ّ

()2

 �رشح املف�صل يف �صنعة الإعراب املو�سوم بالتخمري ،للخوارزمي (يف �أربعة�أجزاء).
 التبيني عن مذاهب النحويني الب�رصيني والكوفيني ،لأبي البقاء العكربي. �إعراب القراءات ال�سبع وعللها ،البن خالويه( ،يف جزئني). ما اتفق لفظه واختلف معناه ،لإبراهيم بن �أبي حممد اليزيدي. نظم الفرائد وح�رص ال�رشائد ،للمهلبي. -الفريدة يف �رشح الق�صيدة ،البن اخلباز.

 الديباج ،لأبي عبيدة معمر بن املثنى (باال�شرتاك)(.)5 املقا�صد ال�شافية يف �رشح اخلال�صة الكافية ،لل�شاطبي( ،اجلزء الأول). -التعليق على املوط�أ ،لأبي الوليد الوقّ�شي( ،يف جزئني).
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 االقت�ضاب يف غريب املوط�أ و�إعرابه على الأبواب ،للتلم�ساين( ،يفجزئني).
 طبقات احلنابلة ،للقا�ضي ابن �أبي يعلى الفراء( ،يف ثالث �أجزاء). املق�صد الأر�شد يف طبقات �أ�صحاب �أحمد ،البن مفلح( ،يف ثالثة �أجزاء). اجلوهر املن�ضد يف طبقات مت�أخري �أحمد ،البن عبد الهادي.يمي( ،يف
 ّالدر املن�ضد يف ذكر �أ�صحاب �أحمد ،لعبد الرحمن بن حممد ال ُع َل ْ
جزئني).
ال�سحب الوابلة على �رضائح احلنابلة ،البن حميد ،باال�شرتاك(( ،)6يف ثالثة
 ّ�أجزاء).

 -الذيل على طبقات احلنابلة ،للحافظ ابن رجب( ،يف خم�سة �أجزاء).
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ف ،ثراء مكتبة العثيمني التحقيقية ،و�أهمية هذه امل�ص ّنفات
ووا�ضح مما َ�س َل َ
ٌ
همته �إىل العناية بها ،ون�رشها ن�رشاً علمي ًا حديث ًا ،وهو ال يزال،
التي
ْ
ان�رصفت ّ
�أمتع اهلل به و�أعانهُ ،
تقدم
يبذل ق�صارى جهده يف خدمة تراثنا ال
إ�سالمي ،على ّ
ّ
�س ّنه ،وا�شتداد املر�ض عليه يف بع�ض الأحيان ،ومن الكتب التي ال تزال بني يديه
أعد بع�ضها للن�رش ،وملا ْ
يزل بع�ضها يف طور الإعداد) ،على �سبيل التمثيل:
(قد � َّ
الر�شاطي.
� -أن�ساب ُّ

 الغرة يف �رشح اللمع ،البن الدهان. -تاريخ احلافظ البرِ ْ زايل.

� -إثبات املح�صل يف ن�سبة �أبيات املف�صل ،البن امل�ستويف الإربلي ..وغريها.

()3
جهود الع ّ
المة العثيمني يف حتقيق امل�ص ّنفات القدمية ،و�إخراجها
وتتج ّلى ُ
ميادين وا�سع ٍة ،ومن ذلك:
عدة
َوف َْق ال ِ
أ�صول ال�صحيحة امل ّتبعة ،يف ّ
َ
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ي�صدر بها �أعماله� ،سالك ًا يف ذلك م�سلك
 - 1هذه
(املقدمات ال�ضافية) ،التي ّ
ّ
َت ،على �سبيل التمثيل،
كبار العلماء املحقّقني يف الع�رص احلديث ،فقد َب َلغ ْ
مقدمة حتقيقه لكتاب «تف�سري غريب
ّ

املوط�أ»()7

لعبدامللك بن حبيب

(� 167صفحة) ،ومقدمة حتقيقه لكتاب «الذيل على طبقات احلنابلة»()8

ّ

ومقدمة حتقيقه لكتاب «�رشح املف�صل
للحافظ بن رجب (� 135صفحة)،
ّ
يف �صنعة الإعراب املو�سوم

بالتخمري»()9

للخوارزمي (� 128صفحة)،

مقدمة حتقيقه لكتاب «�إعراب القراءات ال�سبع وعللها»( )10البن
َت ّ
َون َّيف ْ

خالويه على (�100صفحة).

مقدمة التحقيق عنده ،يف الغالب ،على ق�سمني �أ�سا�سينيُ :يعنى
وت�شتمل ّ
امل�س َهبة للم�ؤ ّلف ،و ُيعنى الثاين بتقدمي درا�س ٍة �شامل ٍة للكتاب/
�أولهما بالرتجمة ْ

املحقّق ،تتناوله من نواحيه املختلفة.

رجب ،وهو �آخر ما �أ�صدره العثيمني من �أعمالٍ ،
على طبقات احلنابلة»  ،البن
ٍ

املقدمة على ف�صلني كبريين ،جاء �أولهما حتت
حتى الآن ،حيث ا�شتملت هذه ّ
ان�ضم على املباحث الفرعية الآتية( :ا�سمه ون�سبه،
عنوان «م�ؤ ّلف الكتاب» ،وقد ّ

ت�صدره للتدري�س� ،أقوال العلماء
مولده ون�ش�أته ،رحلته يف طلب العلم� ،شيوخهّ ،

فيه ،تالميذه ،رجوعه عن فتوى الطالق ،وفاته ،م�ؤلفاته)� .أما الثاين ،فجاء حتت
ت�ضمن احلديث عن املباحث الآتية( :ا�سم الكتاب
عنوان «درا�سة الكتاب» ،وقد ّ

(عنوانه) ،توثيق ن�سبته �إىل امل�ؤلف� ،سند روايته ،زمن ت�أليفه ،منهج امل�ؤلف فيه،
�شخ�صية احلافظ فيه ،امل�صادر التي اعتمد عليها ،مزايا الكتاب وف�ضائله ،امل�آخذ

عليه� ،أثره فيمن بعده ،خمت�رصاته ،التذييل عليه ،ترتيب تراجمه ،نقل العلماء

البد منها ،و�صف
عنه ،اال�ستدراك عليه ،منهج اال�ستدراك ،طبع الكتاب ،كلمة ّ
الن�سخ ،عملي يف التحقيق� ،صور املخطوطات).
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ٌُ
رحيب ،طاملا �صال فيه العثيمني وجال،
ميدان
( - 2هوام�ش التحقيق) ،وهي
ٌ
يف معظم �أعماله التي �أ�صدرها ،حيث جند هذه الهوام�ش مليئ ًة بالإ�شارات
والفوائد واملباحث القيمة ،التي من �ش�أنها �أنْ تخدم الكتاب /املحقَّق،
املو�ضوع الذي يتناوله هذا الكتاب ب�صور ٍة عام ٍة.
وتخد َم
َ
تتم مبعزلٍ عن قراءة هوام�ش
ومن هنا ،ف�إنَّ قراءة املنت القدمي ال ميكن �أنْ ّ
التحقيق� ،إذ كانت حافل ًة بال�رشوح والردود والت�صحيحات والتعليقات
تك�شف عن مَ َن ٍط �ص ْع ٍب من
واال�ستدراكات ،..وك ّلها من الأهمية مبكانٍ  ،وهي
ُ
مناهج حتقيق الرتاث ،ال يطيق التوغُّ ل فيه �إال َم ْن يطيقه ،ملا يتط ّلبه من الثقافة
الرتاثية الوا�سعة ،والقراءة الدقيقة للكتاب املراد حتقيقه.
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إملاع ،ها هنا� ،إىل ا�ستدراكاته املهمة ،يف الهوام�ش ،على
ويكفى ال ُ
امل�ص ّنفني القدامى ،والتنبيه على �أخطائهم ،وكذلك �أخطاء املحققني املعا�رصين.
مقدمة حتقيقه لكتاب «الذيل على طبقات
يقول ،على �سبيل التمثيل ،يف ّ
رجب يف كتابه
احلنابلة» يف مبحث «اال�ستدراك عليه»« :وعدد َم ْن ذكرهم ابن
ٍ
من العلماء (� )600ستمائة ترجمة ،وهذا العدد ي�شمل َّ
ذكر يف
كل َم ْن َو َر َد له ٌ
خ�صهم بالرتاجم� ،أو ذكرهم يف
كتاب احلافظ بن رجب ،ي�ستوي يف ذلك من ّ
�سياق تراجم غريهم .وهذا عد ٌد ٌ
ا�ستدركت عليه ما يزيد عن
قليل من كثريٍ ،فقد
ُ
( )1550خم�سني وخم�سمائة و�ألف ترجم ٍة ،واليزال اال�ستدراك عليه ممكن ًا
�سلكت يف �إيراد هذا اال�ستدراك املنهج الذي �سلكه امل�ؤلف نف�سه يف
�أي�ض ًا ،وقد
ُ
�إيراد الرتاجم لي�صدق عليه معنى اال�ستدراك»(.)11
اجلم الغفري من
فت�أ ّم ْل �ضخامة اجلهود ،التي بذلها يف ا�ستدراك هذا ّ
ال عن اجلهود ،التي بذلها يف خدمة تراجم امل�ص ّنف نف�سهاَّ ،
الرتاجم ،ف�ض ً
ولعل

«فبذلت يف حتقيقه �أق�صى
هذا ما حدا به على القول ،يف ديباجة «الذيل»:
ُ
وبالغت يف تخريج تراجمه وتتبع �أخبارها يف امل�صادر املختلفة،
اجلهد والطاقة،
ُ
وحاولت جاهداً الربط بني علماء الأ�رسة الواحدة ،بني الرجل و�آبائه ،و�أوالده
ُ
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التو�سع يف معرفة
فتحت الباب ملن �أراد
و�أحفاده ،و�إخوانه ،وذوي قرابته،
ُ
ّ
ومناذج من
الهوام�ش من فوائد عن م�ؤلفات املرتجم،
الأ�رسة العلمية ،ومل �أخل
َ
َ
وجدت»(.)12
�أ�شعاره �إنْ
ْ

ُ
ُ
احلافظ بن رجب يف �سياق
ويقول العثيمني ،م�صحح ًا خط�أً َوق ََع فيه
و�سمعت �أبا
هاوي:
الر ّ
ُ
ترجمته ل�شيخ الإ�سالم الأن�صاري ،عند قوله« :قال ُّ
�سمعت احلافظ �أبا م�سعود كوتاه
رقي ..يقول:
عبداهلل �سفيان بن �أبي الف�ضل ِ
ُ
اخل ّ
اجلويني،
�سمعت �أبا الوقت عبد الأول بن عي�سى يقول :دخلت على
يقول:
ُ
ّ
فقلت� :أنا
يعني �أبا حممد عبداهلل بن يو�سف الفقيه ،ف�س�ألني عن �شيخ الإ�سالم؟
ُ
()13
ن�صه يف �أحد الهوام�ش:
خادمه ،فقال :ر�ضي اهلل عنه» – ما ّ

رجب ،يف معر�ض ترجمته ملحمد بن
ويقول �أي�ض ًا ،معلق ًا على قول ابن
ٍ
�أحمد بن علي املعروف ب�أبي من�صور اخلياط« :وكان �إمام ًا مب�سجد ابن جردة
مد ًة طويلةً ،يع ّلم العميان القر�آن ،لوجه
ببغداد ،بحرمي دار اخلالفة ،اعتكف فيه َّ
كثري ،حتى َب َلغَ
اهلل تعاىل ،وي�س�أل لهم ،وينفق عليهم ،فختم عليه القر�آن ٌ
خلق ٌ
()15
ن�صه يف الهام�ش:
عدد من �أقر�أهم القر�آن من العميان �سبعني �ألف ًا » – ما ّ
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يتنبه لها املحققّون،
«هكذا يف الن�سخ املعتمدة كلها ويف (ط) بطبعتيه ،ومل ّ
�سهو من امل�ؤلّف ،رحمه اهلل ،لأنَّ هذا ال ميكن بحالٍ  ،لأنَّ عبد اهلل بن
فهو ٌ
عبد الأول �سنة (458هـ)؟ ويف
يو�سف اجلويني الفقيه (ت �سنة438 :هـ) وولد ُ
ترجمة عبد الأول يف ال�سيرِّ ( )403/20ذكر �أنه �سمع من �شيخ الإ�سالم �إ�سماعيل
أيت يف «تذكرة احلفاظ» «وتاريخ الإ�سالم»
الأن�صاري ،وكان من مريديه .ثم ر� ُ
جزي :دخلت ني�سابور،
ال�س ّ
وغريهما اخلرب هكذا« :قال �أبو الوقت [عبد الأول] ِّ
فقلت :خادم ال�شيخ
ُ
وح�رضت عند الأ�ستاذ �أبي املعايل اجلويني ،فقال :من �أنت؟ ُ
�أبي �إ�سماعيل الأن�صاري . »..و�أبو املعايل هو :عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف،
ف�صح
�إمام احلرمني ،املولود �سنة (419هـ) ،واملتوفى �سنة (478هـ) ابن �سابقه،
ّ
�أنه املق�صود ،وهلل احلمد»(.)14
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�صحيح لو كانت العبارة« :من ال�صبيان»� ،أما من «العميان»،
«هذا
ٌ
ٌ
فم�ستحيل �أن يكون يف بغداد يف زمنه فقط نحو �سبعني �ألف �أعمى كلهم حفظ
القر�آن على يديه ،فكم فيها من �أعمى غري ه�ؤالء �إذاً؟! ويف الأ�صول كلها:
لت�صح عبارة احلافظ بن رجب ،رحمه
«العميان»  ،ولعل �صحتها« :ال�صبيان»،
ّ
اهلل تعاىل»(.)16
ابن رجب من ت�صانيف ابن اجلوزي» ما
ويقول كذلك ،عندما َذ َك َر ُ
قلته من الأ�شعار» و�أنه يقع يف جزءٍ ،ثم َذ َك َر بعد ذلك ،نق ً
ال عن �سبطه وعن �أبي
()17
ن�صه:
�شامة� ،أنَّ �شعره يقع يف ع�رش جملدات – ما ّ
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«هذا يعار�ض نقل امل�ؤ ّلف الآتي عن �سبطه و�أبي �شامة قولهما« :قيل:
رجب كعادته يف التعقيب على
�إنها ع�رش جملدات»؟ ومل يعقّب عليها امل�ؤلف ابن
ٍ
�أبي �شامة ،لأنه ي�أن�س ب�صحتها ،ويجعل عهدتها عليهما� .أما �أنا ف�أ�ستبعد ذلك،
همه كله
أحمل ابن رجب تبعة ذلك النقل غري املقبول ،فلو كان ّ
بل �أنكره ،و� ّ
ي�شتهر بال�شعر ،وكبار
جملدات ،ال �سيما �أنّ ابن اجلوزي مل
ال�شعر ما َك َت َب ع�رش
ٍ
ْ
مر ع�صورها املكرثين من ال�شعر مل ت�صل �أ�شعارهم �إىل هذا
�شعراء العربية على ّ
القدر؟ واهلل تعاىل �أعلم»(.)18
الن�ص القدمي ،وقدرته على تنقيده،
ووا�ضح هنا مدى ا�ستب�صاره يف قراءة ّ
ٌ
كما ال تخفى �شجاعته يف �إبداء ر�أيه ،ما دام هذا الر�أي �سديداً ،م�ؤيداً مبنطق
العقل وحكمه.
�رشح �أور ّد) ،بعبارة:
ورمبا ميز العثيمني بع�ض ٍ
كالم له( ،من تعليقٍ �أو ٍ
«�أقول  -وعلى اهلل �أعتمد� ،)19(»..أو عبارة« :يقول الفقري �إىل اهلل تعاىل
عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني  -عفا اهلل عنه .)20(»..وهذا �إنْ ِّ
دل على
�شيءٍ ،ف�إمنا ّ
عزيز يف التحقيق ،ال يكتفي ب�إخراج منت الكتاب
يدل على
منهج ٍ
ٍ
على �صور ٍة مقارب ٍة لعمل م�ؤلفه ،بل يتعدى ذلك �إىل درا�سة مادته درا�س ًة عميقةً،
ومناق�شة �آرائه وم�سائله ،و�إلقاء ما يكفي من ال�ضوء لتبديد مع�ضالته الغام�ضة.
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( - 3الفهار�س العامة) ،وهي من امليادين التي ُ
يبذل فيها العالمة العثيمني جهداً
�ضخم ًا ُم ْ�ضني ًا ،وما ذلك �إال «لتمكني القارئ من �أن ينتفع بالكتاب غاية
االنتفاع»( ،)21وهي الغاية الكربى التي يرمي �إليها و�ضع الفهار�س� ،إذ
«بدونها تكون درا�سة الكتب ،وال�سيما القدمية منها ،ع�سري ًة ّ
كل الع�رس.
خفيات ي�صعب االهتداء �إليها ،كما �أنها
فالفهار�س تف ّت�ش ما يف باطنها من ّ
معيار توزن به �صحة ن�صو�صها مبقابلة ما فيها من نظائر قد تك�شف عن
خط�أ املحقق �أو �سهوه .وقد �أ�صبح ع�رصنا احلديث املعقد يف حاج ٍة ملح ٍة
�إىل اختزال الوقت ،و�إنفاق ّ
كل دقيقة منه يف الأمر النافع»(.)22

وهذه هي ،وفْق ترتيبها يف الكتاب( :فهر�س الآيات القر�آنية ،فهر�س
الأحاديث النبوية ،فهر�س القوايف ،املرتجمني على حروف املعجم ،فهر�س
الإن�ساب ،فهر�س الألقاب ،فهر�س املن�سوبني �إىل احلرف وال�صناعات
امل�صدرة بـ «ابن» ،فهر�س الكن امل�صدرة بـ «�أبو»،
ونحوهما ،فهر�س الكن
ّ
فهر�س امل�ستدركني على امل�ؤلف من الرجال ،فهر�س امل�ستدركني على امل�ؤلف
من الن�ساء ،فهر�س الفوائد الفقهية ،فهر�س املوا�ضع والبلدان  ،فهر�س الفرق
والطوائف واجلماعات ،فهر�س املقابر واملدافن والرتب ،فهر�س امل�ساجد
واجلوامع والأربطة ،فهر�س املدار�س ودور العلم  ،فهر�س الكتب املذكورة يف
املنت )  .هذا  ،ف�ض ً
ال عن الفهار�س التي تت�صل بعمل املحقق نف�سه .
رفيع  ،وعناي ٍة فائق ٍة
( - 4الطباعة احلديثة الفاخرة) ،التي تك�شف عن ٍ
ذوق ٍ
بال�شكل والإخراج .وال ريب �أنّ الطباعة الفاخرة للم�صنفات الرتاثية
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ّ
ولعل من الأمثلة الدالة ،يف هذا املقام« ،الفهار�س العامة» التي يجدها
القارئ يف املجلد اخلام�س من حتقيقه لكتاب «الذيل على طبقات احلنابلة»،
حيث احت ّلت هذه الفهار�س اجلزء الأكرب من هذا املجلد،
فجاءت يف (،)338
ْ
تقرب
م�شتمل َة على ثمانية ع�رش ِف ْه ِر َ�س ًا ،وك ّلها من
ّ
«ال�رضوري من الفهار�س التي ّ
حد قول العثيمني.
ِ
املعلومات �إىل القارئ»( )23على ّ
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القدمية  ،والإخراج اجليد  ،من الأمور التي ينبغي �أن يتنبه �إليها املحقق ،
مكمالت عملية التحقيق  ،ولها
فال يغفل عنها � ،أو يتهاون فيها ،لأنها من ّ
دور كب ٍري يف اجتذاب القارئ املعا�رص  ،وحتقيق مقا�صد العمل .
ٌ

()4

وبعــــد :
ف�إن من ال�سهولة �أن نتبني  ،ونحن نطالع �أعمال الدكتور ( عبدالرحمن
بن �سليمان العثيمني ) ،مدى اطالعه الوا�سع على الرتاث العربي والإ�سالمي،
و�إحاطته بكل ما يت�صل بالكتاب  /املحقق  ،ف�ض ً
ال عن خربته ب�أ�صول فن التحقيق
ومقا�صده  ،ووعيه بالدور اخلطري الذي ي�ضطلع به من ينتدب لهذا العمل ،وهو
يحاول تقدمي امل�صنفات القدمية للقارئ املعا�رص ،وت�سهيلها ،وجعلها قريبة
التناول .
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و�إذا كانت هذه الكلمة من االقت�ضاب ال�شديد  ،يف هذا املو�ضوع ،
فلعلها �أن تكون مدخ ً
ال لدرا�سات �أكرث ا�ستيعاب ًا وعمق ًا  ،يكون من �ش�أنها ت�سليط
التحقيقي ال ّرث  ،لإعطائه
الأ�ضواء الكافية على م�سريته احلياتية والعلمية  ،ونتاجه
ّ
حقّه من البحث  ،وكذلك لإعطائه حقّه من التقدير الذي يليق به .

الهوام�ش والتعليقات
( )1ميكن الإ�شارة �إىل �أبرز مالمح �سرية املحقق الدكتور العثيمني (يف �سطور ) على النحو الآتي:
 ولد يف مدينة عنيزة مبنطقة الق�صيم يف اململكة العربية ال�سعودية �سنة  1365هـ . تلقى تعليمه االبتدائي يف مدينة الريا�ض  ،و�أنهى تعليمه الإعدادي والثانوي يف م�سقطر�أ�سه .
 ح�صل على �شهادة ( البكالوريو�س ) يف اللغة العربية من جامعة الإمام حممد بن �سعودبالريا�ض �سنة  1391هـ
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 عمل يف جمال التدري�س مبدينة جدة ملدة عامني . وا�صل تعليمه اجلامعي يف تخ�ص�ص اللغة العربية  ،فح�صل على درجة ( املاج�ستري ) منجامعة امللك عبدالعزيز بجدة �سنة  1396هـ  ،ثم على درجة ( الدكتوراه ) من جامعة �أم
القرى مبكة املكرمة �سنة  1402هـ .
 عمل �أ�ستاذاً للدرا�سات النحوية يف كلية اللغة العربية بجامعة �أم القرى فور تخرجه . عني نائب ًا ملدير مركز البحث العلمي وحتقيق الرتاث بجامعة �أم القرى  ،ثم مديراً للمركزاملذكور ملدة �سبعة �أعوام .
 �شارك يف كثري من الندوات وامل�ؤمترات العلمية  ،كما �أ�رشف على العديد من الر�سائل اجلامعية( املاج�ستري  ،والدكتوراه ) .
 تقاعد منذ عدة �سنوات ،وهو الآن متفرغ للبحث والتحقيق يف مكتبته اخلا�صة  ،التيحتفل بنفائ�س امل�صنفات واملخطوطات القدمية .انظر :املهرجان الثقايف اخلليجي لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية :دليل املكرمني ،الإمارات العربية املتحدة ،ال�شارقة،
2007م.

( )3من ذلك  ،مث ً
ال ،قول الأ�ستاذ حممود حممد �شاكر يف مقدمة كتابه ال�شهري «املتنبي» ( طبعة
� ، 1987ص  ...« : ) 185 :ثم كانت مفاج�أة �أخرى جاءتني يف �سنة 1984م  ،ف�إن �صديقي
وولدي الدكتور عبدالرحمن بن �سليمان العثيمني �أهداين ن�سخة م�صورة من ديوان املتنبي ،
ب�رشح الواحدي ( �أبو احل�سن علي بن �أحمد املتويف �سنة  468هـ )  ،وهي ن�سخة عتيقة نفي�سة
كتبت يف �سنة  593هـ  ،فوجدت يف الورقات الأخرية منها ترجمة للمتنبي كتبها علي بن

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

( )2مما يح�سن �أن ي�شار �إليه  ،يف هذا املقام  ،وله داللته العميقة  ،قول الدكتور طارق اجلنابي يف
مقدمة حتقيقه لكتاب «ائتالف الن�رصة يف اختالف نحاة الكوفة والب�رصة» لعبد اللطيف بن
�أبي بكر ال�رشجي الزبيدي  ( ،بريوت1987،م � ،ص  ، ) 10 :وهو ب�صدد احلديث عن م�ؤلف
الكتاب وتوثيق ن�سبته �إليه  « :و�إذا انتهيت �إىل ما انتهيت �إليه  ،و�إن كنت ما �أزال يف �شيء من
الريبة  ،هبطت علي ر�سال ٌة من ال�صديق الدكتور عبدالرحمن العثيمني ،مدير مركز �إحياء الرتاث
الإ�سالمي بجامعة �أم القرى  ،فلت قول كل خطيب  ،فقد جهد غاية اجلهد يف الو�صول �إىل
م�ؤلف الكتاب  ،بعد �أن �صور الآثار اليمانية لأهل القرنني الثامن والتا�سع ( من مكتبات خمتلفة
يف تركيا و�إيطاليا و�أملانيا والنم�سا وفرن�سا و�أمريكا  ،) ..وقد عرث على عدد من �آثار امل�ؤلف يف
تركيا واليمن وبلغاريا  ،قال ( متكنت بوا�سطتها ت�صحيح ن�سبة الكتاب �إىل م�ؤلفه  ،وهو  :عبد
اللطيف بن �أحمد ال�رشجي الزبيدي املتوفى �سنة  802هـ  ...ومل يذكر له هذا الكتاب  ،لأنه
كان م�سودة امل�ؤلف  ،ومل يذع �صيته ،ومل ي�شتهر بن النا�س )  .لقد كانت طريقتا البحث �شتى يف
الو�صول �إىل النتيجة  ،ولكنهما انتهتا �إىل ح�سم الن�سبة بال لب�س وال �إيهام � ،إذ اتخذتا �أ�سلوب
مناق�شة الن�ص  ،ودرا�سة ما يحيط به ومب�ؤلفه  ،وبهذا يكون �صنيع الدكتور العثيمني توثيق ًا ال
مراجعة بعده « .
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عي�سى الربعي النحوي  ،فكانت �أي�ض ًا مفاج�أة �أخرى  ،ف�إذا الذي كان خرباً يذكره املرتجمون ،
�صار حديث ًا يحدث به املتنبي عن نف�سه بل�سانه  ،رج ً
ال هو الربعي الذي كان �آخر من لقي املتنبي
وودعه وهو ب�شرياز  ،ولقي املتنبي بعد ذلك ب�أيام قليلة م�رصعه مقتو ًال .»..

وقد احتفل �شاكر بهذه الرتجمة احتفا ًال ظاهراً  ،حيث ن�رشها  ،مع ثالث تراجم �أخرى ،يف
ذيل كتابه « املتنبي»  ،وهو ي�صفها ثمة ب�أنها �« :أقدم ترجمة له وقعت بني �أيدينا  ،وهي �أهمهن
جميع ًا» ( .انظر  :نف�سه � ،ص . ) 585 :
( )4كان لقائي بالدكتور عبدالرحمن العثيمني � ،أول مرة  ،يف  12رم�ضان �سنة 1430هـ ،عندما
زرته يف منزله بحي العوايل يف مكة � ،رشفها اهلل تعاىل .
( )5باال�شرتاك مع الدكتور عبداهلل بن �سليمان اجلربوع .
( )6باال�شرتاك مع الدكتور بكر بن عبداهلل �أبو زيد .
(� )7صدر عن مكتبة العبيكان بالريا�ض � ،سنة 1421هـ 2001 /م.
(� )8صدر عن مكتبة العبيكان بالريا�ض � ،سنة 1425هـ 2005 /م.
(� )9صدر عن مكتبة العبيكان بالريا�ض � ،سنة 1420هـ 2000 /م.
(� )10صدر عن مكتبة اخلاجني بالقاهرة� ،سنة 1413هـ 1992 /م.
( )11الذيل على طبقات احلنابلة  ،مج � ، 1ص . 99 :
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( )12نف�سه � ،ص . 6:
( )13نف�سه � ،ص . 137 :
( )14نف�سه  ،وال�صفحة عينها  ،هام�ش رقم (. )2
( )15نف�سه � ،ص . 225 :
( )16نف�سه  ،وال�صفحة عينها  ،هام�ش رقم ()2
( )17نف�سه  ،مج � ، 2ص . 495 :
( )18نف�سه  ،وال�صفحة عينها .

( )19انظر  ،مث ً
ال  ،نف�سه  ،مج� ،1ص � ... ، 75 ، 73 ، 57 ، 45 ، 6 :إلخ .

( )20انظر  ،مث ً
ال  ،نف�سه � ،ص، 148 ، 74 ، 6 ، 1 :وما بعدها � ... ، 195 ، 166،إلخ.
( )21عبد ال�سالم هارون ،حتقيق الن�صو�ص ون�رشها  ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة � ،1977 ،ص .93 :
( )22نف�سه � ،ص . 92 :
( )23الذيل على طبقات احلنابلة  ،مج � ، 1ص . 7 :

* * *
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(*)

(*) أكاديمي وباحث مصري.
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ُيق�صد مب�صطلح الق�صيدة  /الق�صة الن�ص الذي ي�صوغه �شاعر م�ستعم ً
ال
فيه بع�ض تقنيات الق�صة و�أهمها ال�رسد احلكائي وما يت�ضمنه من حدث وحوار
بني �شخ�صني �أو �أكرث ،بيد �أن هذا الن�ص يبقى ب�إيقاعه وروحه و�أخيلته �إبداع ًا
�شعري ًا حملق ًا بجناحيه كطائر يف الف�ضاء ،ومن ثم يرتاوح ال�شعر وال�رسد ب�آليتاهما
يف الق�صيدة /الق�صة ،ويتداخالن وي�ستقي كل منها من نبع الآخر مع احتفاظه
مبكوناته الأ�سا�سية ،فال يقال �إنهما مثل الأواين امل�ستطرقة ي�صب بع�ضها يف
بع�ض ،لأن تلك الأواين متماثلة ما�ؤها واحد يف �شكله وم�ضمونه� ،أما �أواين
الق�صيدة والق�صة فهي مت�شابهة ،ووجه ال�شبه هو حتقق بع�ض �سمات الواحدة
منهما يف الأخرى ولي�س كلها ،وثمة فارق �أ�سا�سي بني الق�صيدة ذات امل�سحة
الق�ص�صية والق�صة الق�صرية ،وهو �أن الأ�شخا�ص يف الأوىل هم يف الأغلب الأعم
ممن عرفهم ال�شاعر يف حياته وكان لهم �صلة به ،وكذلك الأحداث فهي غالب ًا
تلك التي حركت كوامنه و�أثارت عاطفته� .أما القا�ص فقد ال يكون كذلك
تخيل الأ�شخا�ص والأحداث ،ومن ثم تكون الق�صة
فم�صدر ق�صته الواقع �أو ُّ
مو�ضوعية ال ذاتية كما نرى يف مناذجها رفيعة امل�ستوى ،مثل ق�ص�ص ت�شيكوف
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القصيدة  /القصة في تراثنا الشعري
وق�ص�ص يو�سف �إدري�س .وتختلف الق�صة عن الق�صيدة الق�ص�صية اجليدة �أي�ض ًا
يف �أن من عنا�رصها اجلوهرية العقدة التي تنتهي بحل ن�سميه حلظة التنوير الذي
يعد مفاج�أة تثري ده�شة املتلقي .وبذلك ف�إن وجه ال�شبه بني هذه الق�صيدة وبني
الق�صة �أو الأق�صو�صة هو عن�رص احلكي.

يف ع�رص اجلاهلية مع امرئ القي�س:

وت�رضب الق�صيدة /الق�صة بجذورها يف �أعماق تراثنا ال�شعري بدءاً
من امرئ القي�س يف الع�رص اجلاهلي� ،إذ يحكي يف معلقته مغامراته العاطفية
ومباذله:

��م م��ه�ل ًا بع�ض ه���ذا ال��ت��دل� ِ�ل
�أف���اط� ُ
������رك م��ن��ي �أن ح��ب��ك ق��ات��ل��ي
�أغ� َّ
و ٌربَّ���ت ُحبلى ق��د ط��رق��ت ومر�ضع
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�إذا ما بكى من خلفها ان�رصفت له

و�إن كنت قد �أزمعت هجري ف�أجملي

و�أن����ك ه��م��ا ت���أم��ري ال��ق��ل��ب يفعل
ف ��أل��ه��ي��ت��ه��ا ع���ن ذي مت��ائ��م حُ ْم����ول
ب��� ِ��ش� ٍّ�ق وع��ن��دن��ا � ِ��ش � ُّق��ه��ا مل يُ��ح � َّول

فالبيتان الأخريان ميثالن منط ًا بدائي ًا للق�صة الق�صرية يف قالب �شعري �إذ
نرى ثالثة �أ�شخا�ص هم ال�شاعر واملر�أة وطفلها وحدث ًا متحرك ًا ت�شكل ثالثتها
م�شهداً من حياة امرئ القي�س.

مع عنرتة:

كما تُدرح يف عداد الق�صيدة /الق�صة يف �شكلها البدائي معلقة عنرتة بن
�شداد العب�سي� ،إذ روى فيها �أنباء الغارات التي �شنها على �أعداء قبيلته ب�أ�سلوب
ذي م�سحة ق�ص�صية ممزوجة بالفخر ببطولته التي �أدت �إىل حتريره من الرق،
وممزوجة �أي�ض ًا بالتغزل بحبيبته عبلة .وتبدو تلك ال�سمة يف و�صفه الفر�سان
وجيادهم و�أدوات احلرب من �سيوف ورماح ودروع ،ويف ت�صويره حركة
ه�ؤالء املحاربني وحركة تلك الأدوات:

حسن فتح الباب
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�ت ال��ق��وم ي��ا ب��ن��ة م��ال� ٍ
ه�لا ���س ��أل� ِ
رح���ال���ة ���س��اب� ٍ�ح
�إذ ال �أزل ع��ل��ى َ
��ر����ض ل��ل��ط��ع��ان وت����ار ًة
ط�����وراً يُ���ع� ِّ

�إن ك��ن��ت ج��اه��ل��ة مب���ا مل تعلمي؟
���د ت���ع���اوره ال� ُ
��ك���م���ا ُة م��ك� ّل��م
نَ��� ْه ٍ
ي�����أوي �إىل ح�صد ال� ِق��� ِ��س��ي ع��رم��رم

يُ��خ�برك م��ن ���ش��ه��د ال��وق��ائ��ع �أن��ن��ي

�أغ�����ش��ى ال��وغ��ى و�أع� ّ
���ف عند املغنم

و ُم����دج����ج ك����ره ال���ك���م���ا ُة ن��زال��ه

ال مم��ع��ن ه���رب���اً وال م�ست�سلم

ب��ع��اج��ل طعن ٍة
ج����ادت ي����داي ل���ه
ِ

مب��ث��ق��ف ����ص���دق ال���ق���ن���اة م���ق��� َّوم

برحيبة ال��ف��رع�ين ي��ه��دي جر�سُ ها
ف�شككت ب��ال��رم��ح ال��ط��وي��ل ثيابَه

ب��ال��ل��ي��ل م��ع��ت�����س ال�����س��ب��اع ال�����ُّض�ّررُّ َّ م

ل��ي�����س ال���ك���رميُ ع��ل��ى ال��ق��ن��ا مب��ح� َّ�رم

أي�����ت ال���ق���وم �أق���ب���ل جم ُعهم
مل���ا ر� ُ

ي����ت����ذام����رون ك������ررت غ��ي�ر م����ذم

ي���دع���ون ع��ن�تر وال����رم����اح ك ��أن��ه��ا

�أ����ش���ط���ان ب���ئ��� ٍر يف ل���ب���ان الأده�����م

م���ازل���ت �أرم���ي���ه���م ب��ث��غ��رة ن��ح��ره

ول�����س��ان��ه ح��ت��ى ت����سرب��ل ب��ال��دم

ف������ازو َّر م���ن و ْق�����ع ال��ق��ن��ا ب��ل��ب��ان��ه

ْب�رة وحت��م��ح��م
و����ش���ك���ا �إ َّيل ب����ع � رْ
ول��ك��ان ل��و ع��ل��م ال��ك�لام مك ِّلمي

ثم يق�ص عنرتة على حبيبته كيف قارع قرن ًا �آخر حتى �أرداه ،وك�أننا
ن�شهد ف�ص ً
ال من م�رسحية درامية ،نب�رص �أبطالها ون�سمع �صليل �أ�سلحتهم من
�سيوف ي�رضبون بها ر�ؤو�س خ�صومهم ،ورماح يطعنونهم بها .ويظل عنرتة هو
البطل الأوحد يف �ساحة الوغى حتى �أنه حتول �إىل �أ�سطورة �شعبية .وال ين�سى
الفار�س ال�شاعر دور احل�صان رفيقه يف املعركة في�صور لنا حركاته وما دار بينهما
وفرها:
يف حوار واحلرب حامية الوطي�س بني كر الفر�سان واجلياد ّ
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ال�����س��ب��اع ين�شنه
وت��رك��ت��ه ج���� َزر ِّ

�����ص��م
م���ا ب�ي�ن ِق���نَّ���ة ر�أ�����س����ه وامل�� ْع َ

لو ك��ان ي��دري ما امل��ح��اورة ا�شتكى
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مع لبيد بن ربيعة:
ومن قبيل الق�صيدة /الق�صة �أي�ض ًا معلقة لبيد بن ربيعة التي مطلعها:

ع��ف��ت ال����دي����ار حم�� ُّل��ه��ا ف��م��ق��ام��ه��ا

مب���ن���ى ،ت����أبَّ���د غ��� ْولُ���ه���ا ف��رج��ام��ه��ا

�أومل ت��ك��ن ت�����دري ن�����وار ب ��أن��ن��ي

أن����ت ال ت��دري��ن ك��م م��ن ليل ٍة
ب��ل � ِ

ح��ب��ائ��ل ج�� َّذا ُم��ه��ا
و����ص���ال ع��ق��د
ٍ
َّ

ط��� ْل���ق ل���ذي���ذ ل���ه���وه���ا ون���دام���ه���ا

ب���ت ���س��ام��ره��ا ،وغ���اي���ة ت��اج��ر
ق���د ُّ
�أغ��ل��ى ال�����س��ب��اء ب��ك��ل �أد َك����ن ع��ات� ٍ�ق

واف��ي��ت �إذ ُرف���ع���ت ،وع��� َّز ُم��دام��ه

�����ض ختامها
�أو ج��ونَ�� ٍة ق��دح��ت و ُف ّ

ب��اك��رت حاجتها ال��دج��اج ب�سحرة

لأ ُع َّ
���ب ن��ي��ام��ه��ا
������ل م��ن��ه��ا ح�ي�ن ه� َّ

��ي حت��م��ل َّ
�شكتي
ول��ق��د حميت احل� َّ
ف��ع��ل��ي��ت م��رت��ق��ب �اً ع��ل��ى م��ره��وب � ٍة

ف���رط ،و���ش��اح��ي �إذ غ���دوت حلامها

ح�����رج �إىل �إع�ل�ام���ه���ن ق��ت��ام��ه��ا

ح��ت��ى �إذا �أل���ق���ت ي����داً يف ك��اف � ٍر

����ن ع����ورات ال��ث��غ��ور ظالمها
و�أج� َّ

ط������ر َدد ال��ن��ع��ام و���ش��ل��ه
وقَّ��ع��ت��ه��ا
َ

حتى �إذا �سخنت وخ� َّ
��ف عظامها

�إذ يق�ص على حبيبته نوار مثلما فعل عنرتة �أنباء غ�شيانه جمال�س ال�رشاب
�رشيب خمر
و�ساحات الوغى ،فقد كان �ش�أنه يف ذلك �ش�أن ال�شعراء الفر�سانِّ ،
م�س ِعراً للحروب ،معروف ًا بالفتوة والكرم:
ْ
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ثم ينتقل لبيد بن ربيعة من �رسده ق�صة ولعه بال�صهباء �إىل �رسد نب أ� موقف
�شجاع له �أثبت فيه فرو�سيته:

�أ�سهلت وانت�صبت ك��ج��ذع منيف ٍة

ج�����رداء ي��ح����صر دون���ه���ا ج� َّ�رام��ه��ا

ق��ل��ق��ت رح��ال��ت��ه��ا و�أ���س��ب��ل نحرها

واب���ت� َّ
��ل م��ن َزبَ����د احل��م��ي��م حزامها

ت��رق��ى وت��ط��ع��ن يف ال��ع��ن��ان وتنتحي

ِو ْرد احل��م��ام��ة �إذ �أج���� َّد حمامها

هكذا روى ال�شاعر لرفيقته �أو لقارئه تفا�صيل حرا�سته لأ�صحابه واقف ًا
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على جبل متو�شح ًا �سيفه ،كي يقيهم �رش غارة الأعداء عليهم ،وقد �أطنب و�أ�سهب
يف ت�صوير فر�سه التي امتطاها ،وو�صف الطبيعة من ليل و�شم�س وجبل و�سهل،
ثم �رسد نب أ� موقعة خا�ضها �ضد �أعداء قبيلته ،وانت�رص فيها عليهم فعاد �سامل ًا غامن ًا.

مع النابغة الذبياين:

ومن �شعراء اجلاهلية الذين ق�صوا علينا �أخبار احلروب النابغة الذبياين،
وذلك يف ق�صيدته التي مدح بها ملوك ال�شام ،وخ�ص منهم عمرو بن يزيد بن
احلارث اجلفني ،فقال �إنه طلب بجي�شه �أعداءه فغزاهم يف عقر دارهم كما كان
�آبا�ؤه و�أجداده يفعلون .وقد ت�ضمنت هذه الق�صيدة التي مزجت بني املديح
وال�رسد الق�ص�صي ال�شاعري �صورة فريدة �سبق بها النابغة الذبياين ال�شعراء
وقلدها من جاءوا بعده ،وهي منظر جماعات الن�سور والعقبان والرخم التي
حلقت على �ساحة القتال لت�أكل جثث من قتلهم جي�ش احلارث وقومه:

ي�صاحبنهم ح��ت��ى ي��غ��رن م��غ��اره��م

م��ن ال�����ض��اري��ات ب��ال��دم��اء ال���دوارب

ت��را ُه� َّ�ن خلف ال��ق��وم ُح��� ْزراً عيونُها

جلو�س ال�شيوخ يف ثياب املراتب

���ن �أن ق��ب��ي��ل��ه
ج����وان����ح ق����د �أي����ق� َّ

ل��ه��ن ع��ل��ي��ه��م ع�����اد ٌة ق���د عرفتها
َّ

مع �أع�شى قي�س:

�إذا م��ا التقى اجل��م��ع��ان �أول غالبا
�إذا ع��ر���ض ا َخل� ْ�ط� ُّ�ي ف��وق الكوائب

ومن فحول �شعراء اجلاهلية �أي�ض ًا �أع�شى قي�س ،وله ق�صيدة ا�ستهلها
بالغزل فو�صف حما�سن �صاحبته هريرة ،ثم روى �أخبار جمال�س الراح التي كان
يرتدد عليها مع ندمائه ،ف�صورهم وو�صف زهر الريحان الذي كانوا يتبادلونه،
و�أوعية الراح والغالم ال�ساقي الذي يقدمها �إليهم ليت�ساقوها ،كما و�صف القيان
ال�ضاربات على العيدان ليطربن ال�سمار ،فجاءت هذه الق�صيدة ك�أنها ق�صة �أو
م�شهد م�رسحي� ،إذ زخرت باحلركة والألوان والأ�صوات العطور:
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�إذا م��ا غ���زوا باجلي�ش َّ
ح��ل فوقهم

بع�صائب
ي�ر ت��ه��ت��دي
ِ
ع�����ص��ائ��ب ط� ٍ
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وق���د �أق����ود ال�����ص��ب��ا ي��وم��اً فيتبعني
يف فتية ك�سيوف الهند ق��د علموا

وف��د ي�صاحبني ذو ال����ِّشرِرِّ َّة ال � َغ� ِ�ز ٌل
���ش��ا ُو م�ش ٌّل �شلول �شُ ْل�شُ ل � َ��ش� ِ�و ٌل

�أنْ ه��ال��ك ك��ل م��ن يحفى وينتعل

ن��ازع��ت��ه��م ُق����ضُ ��ب ال��ري��ح��ان متكئاً
ال ي�ستفيقون م��ن��ه��ا وه���ي راه��ن � ٌة

وق���ه���و ٌة ُم������ ّز ًة راودت����ه����ا َخ � ِف��ي��ل

�ات و�إن ع��ل��وا و�إن ن ِهلوا
�إال ب��ه� ِ

طف
�ات ل��ه نُ ٌ
ي�سعى بها ذو زج��اج� ٍ

ُم � َق � ّل�����ص �أ���س��ف��ل ال����سرب��ال معتمل

وق��د غ���دوت �إىل احل��ان��وت يتبعني

ال�صنج ي�سمعه
وم�ستجيب تخال َّ

�إذا ت���راج���ع ف��ي��ه ال��ق��ي��ن��ة الف�ضل

��ربْ���ط �آون��� ًة
وال�����س��اح��ب��ات ذي���ول ال� َّ

وال��راف�لات على �أع��ج��ازه��ا ال َعجِ ل

واختتم الأع�شى ق�صيدته هذه ب�أبيات ذات م�سحة ق�ص�صية ي�صف فيها
مقاتلته هو وقومه ويذكر احلوار الذي دار بينهم وبني �أعدائهم ،ومقتل كبريهم
يف املعركة �أخذاً بالث�أر:
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ل��ئ��ن قتلتم ع��م��ي��داً مل ي��ك��ن ���ص��ددا
ح��ت��ى ي��ظ��ل ع��م��ي��د ال���ق���وم مرتفقا

ل��ن��ق��ت��ل� ْ�ن م��ث��ل��ه م��ن��ك��م فنمتثل

ي��دف��ع ب���ال���راح ع��ن��ه ن�����س��و ًة عجل

�أ�����ص����اب����ه ه����ن����دواين ف���أق�����ص��ده

�أو ذاب����لٌ م��ن راح اخل� ِّ
���ط معتدل

ك�ل�ا زع��م��ت��م ب����أن���ا ال ن��ق��ات��ل��ك��م

�إن�����ا لأم��ث��ال��ك��م ي���ا ق��وم��ن��ا ُق��تُ��ل
�أو ت��ن��زل��ون ف����إن���ا م��ع����شر نُ����� ُز ُل

ق��د تخ�ضب العري يف مكنون فائله

وق���د ي�شيط ع��ل��ى �أرم��اح��ن��ا البطل

ق��ال��وا :الطعان فقلنا :تلك غايتنا

مع طرفة بن العبد:
ويحكي لنا طرفة بن العبد ق�صة غ�شيانه احلانات �إذا فرغ من حلقه قومه
التي تعقد للم�شورة و�إجالة الر�أي ،في�صف نداماه واجلارية املغنية:

حسن فتح الباب

ن���دام���اي ب��ي�����ض ك��ال��ن��ج��وم وقنينة

����رد و ْجم�����س� ِ�د
ت����روح �إل��ي��ن��ا ب�ي�ن بُ� ْ

�إذا رجعت يف �صوتها خلت �صوتها
وم����ازال ت����شراب��ي اخل��م��ور ول � َّذت��ي

جت������ا َوب �أظ��������آر ع��ل��ى ُربَ������ع رد

وبيعي و�إن��ف��اق��ي طريفي ومتلدي

�إىل �أن حت��ام��ت��ن��ي ال��ع�����ش�يرة كلها

و�أف������ردت �إف������را َد ال��ب��ع�ير امل��ع��بَّ��د

ف����إن كنت ال ت�ستطيع دف��ع منيتي

ف��دع��ن��ي �أب���اد ْره���ا مب��ا ملكت ي��دي

�إذا نحن قلنا �أ�سمعينا ان�ب�رت لنا

�أال �أيّ��ه��ذا ال��زاج��ري �أح����ضرَ الوغى

�شــرا:
مع ت�أبَّــط َّ

ع��ل��ى ِر� ْ��س��ل��ه��ا م��ط��روق��ة مل ت�شدد

و�أن �أ�شهد
اللذات هل �أن��ت خٌمْلدي
ِ

ك�����س��ن��ان ال���رم���ح ب�����ارز ٍة
و ِق��� َّل���ة ِ

َ�ضحيان ٍة يف �شهور ال�صيف حم��راقِ

ب���اردت قنَّتها �صحبي وم��ا ك�سلوا

ح��ت��ى من��ي��ت �إل��ي��ه��ا ق��ب��ل �إ���ش��راق

ال ظ� َّ
���ل يف ري���ده���ا �إال نعامتها

م��ن��ه��ا ه�����زمي وم���ن���ه���ا ق���ائ���م ب���اق

ب����شرث��ة خ��ل��ق ي����ويف ال���ب���ن���ان بها

���ش��ددت فيها ��سري��ح�اً بعد �إط���راق

��ب
ب���ل م���ا ل���ع���اذل��� ٍة خ����دال���� ٍة �أ����ش� ِ

���رق ب��ال��ل��وم ج��ل��دي �أي حت��راق
َح� َّ

ب��ر و�أع�ل�اق
م��ن ث��وب ���ص��دق وم��ن ٍّ
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وثمة ملمح ق�ص�صي يف ق�صيدة لت�أبط �رشاً ن�سج بع�ض �أبياتها على منوال
طرفة بن العبد� ،إذ مزجت بني فخره ب�شجاعته وولعه بال�رشاب ،ولوم قومه �إياه
لإ�رسافه يف امللذات و�إهالكه ماله ،ورده عليهم ب�أن املوت غاية كل حي وال
ينفع املال يف رده فلينفقه يف طالب امللذات ،وهو ي�صور يف تلك الق�صيدة ذات
امللمح الق�ص�صي قمة جبل �صعد �إليه قبل �رشوق ال�شم�س وتبعه �أ�صحابه ،ف�إذا
باملكان والزمان والإن�سان وحدة كونية واحدة:

�ت م���ا ًال ل��و قنعت به
ي��ق��ول �أه��ل��ك� َ
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ع��اذل��ت��ي �إن ب��ع�����ض ال��ل��وم معنفة وه����ل م���ت� ٌ
��اع و�إن �أب��ق��ي��ت��ه ب��اق ج ـ ــذور
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مع متمم بن نويرة:
ال تقت�رص الق�صيدة /الق�صة على الق�صائد الطوال ،بل تتمثل يف ب�ضعة
�أبيات م�ستقلة بذاتها ،ومت�ضمنة يف ق�صيدة ،ومثالها تلك الأبيات التي رثى
بها ال�شاعر متمم بن نويرة �أخاه مالك ،فهي على الرغم من ق�رصها� ،إذ جاءت
مركزة مكثفة ،تعد نواة لق�صة ق�صرية:

لقد المني عند القبور على البكا

ال�سوافك:
رفيقي لتذراف الدموع
ِ

�ح
�أم���ن �أج���ل ق�بر ب��ال��ف�لا �أن���ت ن��ائ� ٌ

على ك��ل ق�بر �أو على ك��ل هالك؟

فقلت له� :إن ال�شَّ َجى يبعث ال�شَّ َجى

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

ف��دع��ن��ي ف���ه���ذا ك��ل��ه ق�ب�ر م��ال��ك

فها نحن �أولئك حيال م�شهد درامي من حدث و�شخ�صني هما ال�شاعر
ورفيقه الذي �صحبه يف الطريق �إىل قرب �أخيه كي يزوره ويرتحم عليه ،بيد �أنه
كان يبكي كلما مر على قرب و�إن مل يعرف �صاحبه ،وملا كان العربي �ضنين ًا بدمعه
يف امللمات مهما عظمت� ،إذ يتنافى ذلك مع �صالبة الرجال �أبناء البوادي ،فقد
�أنحى رفيق ال�شاعر بالالئمة عليه ،ورمبا التم�س له العذر لو اقت�رص على بكاء
�أخيه .ولكن متمم بن نويرة برر فعلته ب�أمر ال يخطر على البال ،وهو �أن املقربة
كلها مبا و�سعت من املوتى املعروفني واملجهولني هي قرب �أخيه مالك ،ذلك الذي
ل الدنيا حب ًا ،وها هو ذا ميل�ؤها وهو ُم َ�س ّجى حتت الرتابِّ ،
يذكر به كل
كان مي أ
قرب مير به فيبكي من ثوى به ويبكي �أخاه الذي فُجع برحيله لأن احلزن يبعث
احلزن ،ولقد ت�ساوى من يف القبور مع �أخيه يف م�أ�ساة املوت ،فحق عليه �أن
يبكيهم كما يبكيه.

مع املُنَ َّخل الي�شكري:

ومن مناذج ال�شعر الق�ص�صي الذي يت�سم بالطرافة ق�صيدة املنخل الي�شكري
التي تروي ق�صة اقتحامه دار حمبوبته يف غفلة من �أهلها وقد ذكر فيها ا�سمه ،على
خالف يف ذلك مع الكرثة الغالبة من ال�شعراء ،و�أبدع يف و�صف تلك املحبوبة
ومالب�سها وم�شيتها وتودده �إليها:

حسن فتح الباب

���ت ع���ل���ى ال���ف���ت���اة
ول����ق����د دخ����ل� ُ

������������د ِر يف ال�����ي�����وم امل���ط�ي�ر
ا ٍخل�
ْ

ال����ك����اع����ب احل�������س���ن���اء ت���رف���ل

يف ال���� ِّدم����ق���������س ويف احل���ري���ر

ف����دف����ع����ت����ه����ا ف����ت����داف����ع����ت

���ي ال���ق���ط���اة �إىل ال��غ��دي��ر
َم ْ
�������ش َ
ك���ت���ن��� ُّف�������س ال���� َّظ����ب����ي ال���غ���ري���ر

���خ ُ
���ل)
ودن�����ت وق���ال���ت ي���ا ( ُم���نَ َّ

م�����ا ب���ج�������س���م���ك م�����ن ح�����رور

ول����ث����م����ت����ه����ا ف���ت���ن���ف�������س���ت
َّ
������ش�����ف ج�������س���م���ي غ��ي� ُر
م������ا

مع احلطيئة:

ح���ب���ك ف���اه���دئ���ي ع���ن���ي و����س�ي�ري

ب��ب��ي��داء مل ي��ع��رف بها �ساكن ر�سما

�أخ��ي جفوة فيه م��ن الإن�����س وح�شة

ي��رى الب�ؤ�س فيها من جهالته نُعمى

و�أف����رد يف � ِ��ش � ْع��ب ع��ج��وز ن��داءه��ا

ث�ل�اث���ة �أط���ف���ال ت��خ��ال��ه��م��و بُ � ْه��م��ا

ح��ف��اة ع���راة م��ا اغ��ت��ذوا خ��ب � َز ِم� ّل��ة

وال ع��رف��وا ل��ل�ُب�رُ ِّ م��ذ خلقوا طعما
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وهكذا قطعت الق�صيدة /الق�صة �شوط ًا �أبعد على طريق التطور �إذ اكتملت
عنا�رصها وذلك يف ق�صيدة �أخرى متفردة يف �صياغتها احلكائية �إذ تواترت
الأبيات يتبع بع�ضها بع�ض ًا ك�أنها حبات منظومة يف �سلك واحد ،وتناغمت فيها
الع�صور واملعاين ،فلم تتعدد �أغرا�ضها مثل الق�صائد الأخرى ،بل ات�شحت برداء
واحد فريد يف �أو�صافه دال على مق�صد ال�شاعر وهو الفخر بكرمه دومنا �صخب
�أو افتعال ،ومن ثم يح�س قارئها �أنها ت�صدر عن واقعة حقيقية .تلك هي ق�صيدة
ال�شاعر احلطيئة التي جاءت يف �إطار ق�صة مكتملة العنا�رص مثل الق�ص�ص احلديثة،
من حدث و�شخ�صيتني رئي�سيتني و�أخرى فرعية وحوار تداولوه وعقدة وحلظة
تنوير ،وهي ت�صور �سجايا العرب يف البادية ب�إكرامهم لل�ضيف وبر الأبناء بالآباء
براً يبلغ مرتبة الت�ضحية بالنف�س:

مل
وط��اوي ث� ٍ
لاث عا�صب البطن ُم ْر ٍ
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ر�أى �شبحاً و���س��ط ال��ظ�لام فهاله فلما ر�أى �ضيفاً ت�ش َّمر واهتما ج ـ ــذور
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ف����ق����ال اب����ن����ه مل����ا ر�آه ب��ح�يرة
وال تعتذر ب��ال � ُع� ْ�دم ع� َّ�ل ال���ذي ترى

��ت اذبحني وه��يِّ� ْ�ئ ل��ه ُط ْعما
�أي���ا �أب� ِ
��ن ل��ن��ا م�����ا ًال ف��ي��و���س��ع��ن��ا ذم��ا
ي���ظ� ُّ

وبيناهما ع �نَّ��ت ع��ل��ى ال��ب��ع��د ع��ان� ًة

قد انتظمت من خلف م�سحلها نظما

ِعطا�شاً تريد امل��اء فان�ساب نحوها

ع��ل��ى �أن����ه م��ن��ه��ا �إىل دم��ه��ا �أظ��م��ى

ج��ره��ا ن��ح��و قومه
ف��ي��ا ���س��ع��ده �إذ َّ

وي��ا �سعدهم مل��ا ر�أوا َك ْلمها يَ ْدمى

وباتوا كراماً قد ق�ضوا حق �ضيفهم

وب����ات �أب���وه���م م��ن ب�شا�شته �أب���اً

وم��ا غرموا ُغ� ْ�رم �اً وق��د غنموا غُنما

ل�ضيفهمو والأ ُّم م��ن ِب����ْشارْ ه��ا �أم��ا

يف ع�رص �صدر الإ�سالم وبني �أمية:
مع ح�سان بن ثابت:
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ا�ستمر ال�شعراء يف ذلك الع�رص يف ت�ضمني ق�صائدهم م�شاهد ق�ص�صية
ت�سبي �ألباب قر�آئهم مبا حفلت به من �أحداث و�أ�شخا�ص متحاورين .فها هو
ذا ح�سان بن ثابت ،قبل �إ�سالمه ،وتلقيبه ب�شاعر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
ينظم ق�صيدة ع�صماء ت�صور تردده على �إحدى احلانات ليعب من �رشابها ،في�صف
الك�أ�س وع�صري الكرم وال�ساقي الذي يحملها وحديثه معه كما و�صفها من قبل
�سائر �شعراء اجلاهلية:

اخل��م��ر يف حانوتها
َ
وق���د ��شرب��ت ُ
�ف
ي�����س��ع��ى �إ ّيل ب��ك ��أ���س��ه��ا م��ت��ل� ِّط� ٌ

���ص��ه��ب��ا َء ���ص��اف��ي � ًة ك��ط��ع��م ال � ُف � ْل � ُف� ِ�ل

ف��ي�� ِع�� ُّل��ن��ي م��ن��ه��ا ول�����و مل �أن���ه���ل

�إن ال���ت���ي ن��اول��ت��ن��ي ف���رددتُ���ه���ا

�ت ف��ه��ات��ه��ا مل تُ��ق �تَ��ل
��ت ق��ت��ل� َ
ُق��� ِت���ل� َ

فعاطني
��ب الع�صري
ِ
كلتاهما َح�� َل ُ
ب��زج��اج��ة رق�����ص��ت مب���ا يف ق��ع��ره��ا

ب���زج���اج��� ٍة �أرخ���اه���م���ا ل��ل��مِ � ْف��� َ��ص��ل

رق�ص ال َق ُلو�ص ب��راك��ب م�ستعجل

حسن فتح الباب
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مع مالك بن الريب:
و�إذا كانت هذه الأبيات ت�صور م�شهداً واحداً من �سرية ح�سان بن ثابت،
ف�إن ال�شاعر الأموي مالك بن الريب التميمي يحكي ق�صة الأيام الأخرية من
حياته التي انتهت مبوته يف ال�صحراء غريب ًا عن موطنه وادي الغ�ضى ،وقد كان
هذا ال�شاعر فاتك ًا ل�ص ًا ن� أش� يف بادية بني متيم عند الب�رصة ،يقول ال�شعر الرقيق
وينال النا�س بال�رش فيطلبه الوالة فيفر ،حتى ا�ستتابه �سعيد بن عثمان بن عفان
وايل خرا�سان من ِق َبل معاوية ،وا�صطحبه للجهاد ،فلما قفل راجع ًا مر�ض يف
الطريق ،فنظم ق�صيدة روى فيها تلك الأحداث ومطلعها:

ل َع ْمري لئن غالت خرا�سان هامتي

كنت م��ن ب��اب� ْ�ي خ��را���س��انَ نائيا
لقد ُ
ال��رق��م��ت�ي ِن وم��ال��ي��ا
��ي ب���أع��ل��ى ُّ
بَ��� ِن� َّ

وقد ت�ألفت هذه الق�صيدة من عدة م�شاهد ا�ستخدم ال�شاعر يف و�صفها
كثرياً من التقنيات الفنية التي نعرفها يف الق�صيدة والرواية وكتابة ال�سرية الذاتية،
ومنها االرتداد �إىل اخللف ،من احلا�رض �إىل املا�ضي والذي ي�سميه بع�ض النقاد
تيار الوعي ،وهو الأ�سلوب الذي ابتدعه الكاتب الأيرلندي جم�س جوي�س
والروائية الإجنليزية فرجينيا وولف .ومن هذه الأ�ساليب احلوار بني ال�شخ�صيات
كما �سبق �أن ذكرنا .وثمة م�شهدان رئي�سيان يف الق�صيدة �أولهما عن غربته يف
طريق عودته من خرا�سان وحنينه �إىل موطنه و�أهله ،والثاين عن مر�ضه وموته
بني �أ�صحابه ،يتخللهما م�شهد الن�ساء البواكي عليه وهن زوجته وابنتاه وخالته
كما يتخيله مالك ،فعن م�شهد يوم موته يف البيد بلدغة �أفعى بني رفاق الطريق،
وهو ميت�شق ُع َّدة احلرب وهي �سيفه ورحمه وح�صانه الباكي عليه وذكرياته عن
�أمه و�أبيه ،يروي ق�صته فيقول:

ف��ل � َّل��ه َد ِّري ي����وم �أت�����رك ط��ائ��ع �اً
و َد ٌّر ال � ِّظ��ب��اء ال�سانحات بجي�شه

ي���خ�ِّب�رِّ ن �أين ه���ال���ك م���ن ورائ���ي���ا
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ن ليل ًة
�ت ���ش��ع��ري ه��ل �أب��ي�ت َّ
�أال ل��ي� َ

بجنب الغ�ضى �أُزجِ ي ال ِقال�ص النَّواجيا

ع��ل��ي ���ش��ف��ي� ٌق ن��ا���ص� ٌ�ح ل���و نَ��ه��ا ِن��ي��ا ج ـ ــذور
ي�ري ال���ل���ذي���ن ك�لاه��م��ا
ود ُّر ك���ب� َّ
ّ
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و َد ُّر الهوى من حيث يدعو ِ�صحابَ ُه

و َد ٌّر جل��اج��ات��ي و َد ُّر ان��ت��ه��ائ��ي��ا

ت��ذك��رت م��ن يبكي ع��ل� َّ�ي فلم �أج��د

ني باكيا
�سوى ال�سيف والرمح ُّ
الر َديْ ِّ
�إىل امل���اء مل ي�ت�رك ل��ه ال��ده��ر �ساقيا

��صري � ٌع على �أي���دي ال��رج��ال بقفْر ٍة

��م ق�ضائيا
يُ��� َ��س � ُّوون ق�بري حيث ُح� َّ
وخ� َّ
��ل بها ج�سمي وح��ان��ت وفاتيا

�أق����ول لأ���ص��ح��اب��ي ارف��ع��وين لأن��ن��ي

��ر لعيني �أنْ � �سُ � َه� ْ�ي��لٌ ب���دا ليا
يَ��� َق� ُّ
م���ق���ي���م ل��ي��ال��ي��ا
ب����راب����ي���� ٍة �إين
ٌ

بع�ض ليل ٍة
�أق��ي��م��ا ع��ل� َّ�ي ال��ي��و َم �أو َ
وق��وم �اً �إذا م��ا ا�ستُ َّل روح��ي وهيِّئا

وال تَ��� ْع���ج�ل�اين ق���د ت���ب�َّي�نَّ م���ا بيا

��ر ِع��ن��انَ��ه
و�أ����ش���ق���ر خ���ن���دي� ٍ
��ذ ي���ج� ُّ

�����ر ٍو) َم� ِن��يَّ��ت��ي
ومل���ا ت����راءت ع��ن��د ( َم ْ

�صاحبي َر ْحلي دنا امل��وت فانزال
فيا
ْ

وهو ِّ
يذكر هذين ال�صاحبني ب�شجاعته يف احلرب وكرمه ومروءته وهما
يهيئان مثواه الأخري قائ ً
ال:
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وخ � َّط��ا ب ��أط��راف الأ���س�نَّ��ة َم ْ�ضجعي
ُ

يل ال��� ِّ��س� ْ�در والأك���ف���انَ ث��م ابكيا ليا

وال حت�����س��داين ب����ارك اهلل فيكما

و ُر َّدا ع��ل��ى ع��ي��ن� َّ�ي ف��� ْ��ض� َ�ل ردائ��ي��ا
و�سعا ليا
من الأر�ض ذات ال َعر�ض �أن تُ ِ

��راين ب �ُب��رُ دي �إل��ي��ك��م��ا
خ����ذاين ف���ج� َّ

فقد كنت قبل ال��ي��وم �صعباً ردائيا

ُ
اخليل �أدب��رت
وق��د كنت ع َّطافاً �إذا

��سري��ع�اً �إىل الهيجا �إىل م��ن دعانيا

وقد كنت حمموداً لدى ال َّزاد وال ِقرى

العم واجل���ا َر وانيا
وع��ن
�شتمي اب� َ�ن ِّ
َ
ثقي ًال على الأع����داء ع�ضباً ل�سانيا

مالك
وياليت ِ�ش ْعري هل بكت �أم ٍ
َ

كما كنت �أو ع��ال��وا نَ��ع��يَّ� َ
�ك باكيا
أ�سقيت الغما َم الغواديا
ال��رمي � ِ
على ِّ

وقد كنت �صبَّاراً على ال ِقرن يف الوغى

و�أما امل�شهد الذي يتخلل امل�شهدين الرئي�سيني ثم تختتم به الق�صيدة فهو
عن �أمه وزوجته و�أختيه وخالته فيحكيه قائ ً
ال:

�ت فاعتادي القبو َر ف�س ِّلمي
�إذا م� ُّ

حسن فتح الباب

�ح فو ُقه
تَ� ْ
ج��رت ال��ري� ُ
��ري َج � َدث �اً ق��د َّ

ط��ريف ف��وق َر ْح��ل��ي ف�لا �أرى
�أق � ِّل��ب ْ

غ���ب���اراً ك��ل��ون ال��ق�����س��ط�لا ِّين هابيا
ب��ه م��ن ع��ي��ون امل ��ؤن�����س��ات ُم��راع��ي��ا

��ل منا ِن�����س��و ْة ل��و �شهدنني
وب��ال��ر ْم ِ
َّ

ب��ك�ْي�نْ وف���دي���ن ال��ط��ب��ي��ب امل���داوي���ا
وب��اك��ي��ة �أخ�����رى ت��ه��ي��ج ال��ب��واك��ي��ا

وم��ا ك��ان ع��ه� ُد ال��رم��ل مني و�أه � ِل��ه

ذم��ي��م �اً وال ب��ال��رم��ل و َّدع����ت قاليا

ف��م��ن��ه��ن �أم����ي واب��ن��ت��اه��ا وخ��ال��ت��ي
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هكذا تختتم هذه الق�صيدة البكائية التي �أوردنا �أبياتها ذات الداللة على
نهجها الق�ص�صي ،وهي من فرائد تراثنا ال�شعري ،بل هي ق�صيدة عاملية حتكي
م�أ�ساة �إن�سان مل ُيخلق للقتال بل كان عا�شق ًا للحياة ،ولكنه مالبث �أن انخرط
فيه دفاع ًا عن عقيدته ،و�شاء القدر �أن يحني حينه وهو غريب نا ٍء عن موطنه
و�أحبابه.

مع عمر بن �أبي ربيعة:

وتتعدد ربات احل�سن والدالل الالتي ع�شقن ابن �أبي ربيعة� ،أو
ع�شقهن ،فمنهن هند التي ق�ص علينا حكايتها عن ع�شقه �إياها وحديثها عنه مع
�صواحبها:
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ويف ع�رص �صدر الإ�سالم وبني �أمية نبغ �شاعر فذ هو عمر بن �أبي ربيعة� ،إذ
�ضخ دم ًا جديداً يف �رشايني الق�صيدة العربية ،وذلك ب�إتقانه فن ال�شعر الق�ص�صي،
َّ
وخروجه عن التقليد ال�سائد وهو فخر ال�شاعر بفرو�سيته التي تتجلى يف �شجاعته
يف القتال وب�أجماد قبيلته ،ذلك �أن ابن �أبي ربيعة فاخر بجمال طلعته وع�شق
نرج�سي النزعة و(دون جوان ع�رصه) �إذا ا�ستعملنا امل�صطلح
الن�ساء �إياه ،فقد كان
َّ
احلديث .وهو رابع ال�شعرء الذين ذكروا �أ�سماءهم يف ق�صائدهم ،وهم عنرتة
واملنخل الي�شكري ومالك بن الريب التميمي دون �أن يت�صفوا بعقدة العظمة،
ومع ذلك ف�إن نرج�سية عمر حمببة �إىل نف�س القارئ ،لأنها دالة على ولع باجلمال
الإن�ساين الذي �أبدعه اخلالق العظيم.

ج ـ ــذور
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��د
ل��ي��ت ه���ن���داً �أجن���زت���ن���ا م���ا تَ��� ِع� ْ

�����د
و�����ش���� َف����ت غُ��� َّل���تَ���ن���ا مم����ا جَ ِن� ْ

��������ر ًة واح�������د ًة
وا�����س����ت����ب����دت م� َّ

�إمن������ا ال���ع���اج���ز م����ن ال ي�����س��ت��ب��د

أل���ت ج���ارا ِت���ه���ا
زع���م���وه���ا ����س���� ْ
�أك����م����ا ي��ن��ع��ت��ن��ي تُ� ْ��ب�����ررِِص� ْ ن���ن���ي
ف��ت�����ض��اح��ك��ن وق�����د ق���ل���ن ل��ه��ا:
ح�������س���داً ُح��� ِّم��� ْل���ن���ه م����ن �أج��ل��ه��ا

�����رت ذات ي������وم ت���ب�ت�رد
وت������ع� َّ
���ن اهلل �أم ال ي��ق��ت�����ص��د؟
���ر ُك� َّ
َع���� ْم� َ

َح�������س��� ٌن يف ك����ل ع��ي�ن م����ن ت���ود
وق���دمي���اً ك���ان يف ال��ن��ا���س احل�سد

وقد برع هذا ال�شاعر املفتون بذاته يف ر�سم ملهماته من الفتيات
احل�سناوات و�رسد حوارهن عنه ،فكانت ن�صو�صه ال�شعرية ذروة يف فن الق�صيدة/
الوم�ضة .ومن هذه الن�صو�ص الق�صيدة التي وردت فيها �أ�سماء �أربع من الن�ساء
والرباب والرثيا و�أم نوفل ،وافتتحها بالأبيات التالية:
هن القَتول َّ
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ق���ال يل ���ص��اح��ب��ي ل��ي��ع��ل��م م���ا ب��ي:

��اب؟
أحت����ب ال��قَ��تُ��ول �أخ����ت ال���رب� ِ
� ُّ

ق���ل���ت :وج������دي ب���ه���ا ك���وج���دك

ال�رشاب
بالعذب �إذا ما ُمنعت طعم
ِ

��ل �إذ دع��ت��ه��ا
�أزه���ق���ت �أ ُّم ن���وف� ٍ

م��ه��ج��ت��ي م���ا ل��ق��ات��ل��ي م���ن م��ت��اب

ُّث�يريَّ����ا ب����أين
َم� ْ
����ن ر����س���ويل �إىل ال�� رُّ

والكتاب
ِ�ضقت َذ ْرع����اً بهجرها،
ِ

ح�ين ق��ال��ت ل��ه��ا� :أج��ي��ب��ي فقالت:

م��ن دع����اين؟ ق��ال��ت� :أب���و اخل��ط��اب

ف���أج��اب��ت ع��ن��د ال���دع���اء ك��م��ا لبَّى
�أب�����رزوه�����ا م���ث� َ
��ل امل���ه���اة ت��ه��ادى

ٌ
���ر ُج���ون ُح��� ْ��س��ن ال��ث��واب
رج����ال يَ ْ

���ب �أت�����راب
ب�ي�ن
خ��م�����س ك����واك� ٍ
ٍ

ث���م ق���ال���وا :حت��ب��ه��ا؟ ق��ل��ت :بَ��� ْه���راً

ع���دد ال��ن��ج��م واحل�����ص��ى وال��ت�راب

ويدل هذا الغنى يف الرتديد :قال وقلت وقالت وقالوا على قدرة متفردة
يف فن الق�ص ،وامتالك لنا�صيته ،و�إ�ضافة �صفحات موثقة �إىل ديوان الغزل
والت�شبيب يف ال�شعر العربي.

حسن فتح الباب

247

يف الع�رص العبا�سي الأول:
مع النوا�سي:
حقق احل�سن بن هانئ نقلة كبرية يف فن الق�صيدة /الق�صة� ،إذ خلت
الق�صائد التي نظمها يف باب اخلمريات عن �أي غر�ض �آخر من �أغرا�ض
ال�شعر وهي املديح والفخر والغزل التي كان ال�شعراء يف اجلاهلية وع�رص �صدر
الإ�سالم والأمويني ميزجون بني بع�ضها وبع�ض ،ف�أ�صبحت الق�صيدة النوا�سية
التي �صورت جمال�س ال�رشاب خال�صة لهذا الغر�ض ال�شعري ،وهو التغني بهذه
املجال�س وت�صوير الأ�شخا�ص املرتددين عليها ومنهم �أبو نوا�س ،وت�صوير القيان
وال�سقاة و�أدوات ال�رشاب ،و�أ�صحاب احلانات ،وكذلك الزمان واملكان ،ومن
ثم �أدرجت هذه الن�صو�ص يف عداد الق�صيدة /الق�صة ،بل هي يف قمتها والن�صان
النموذجان هما ق�صيدته التي مطلعها:

دارت على فتي ٍة دان ال��زم��ان لهم

ف�ل�ا ي�����ص��ي��ب��ه��م��و �إال مب���ا ����ش���اءوا

ل��ت��ل��ك �أب���ك���ي وال �أب���ك���ي مل��ن��زل � ٍة

ك��ان��ت حت� ُّ
���ل ب��ه��ا ه��ن�� ٌد و�أ���س��م��اء

ودا ٍر ن��دام��ى ع � َّط��ل��وه��ا و�أدجل����وا

����ر م��ن��ه��م ج���دي��� ٌد ودار�� ُ����س
ب��ه��ا �أث� ٌ

�إذ يقول يف و�صف اخلمر:

وق�صيدته الأخرى التي توافرت فيها كل مقومات ال�شعر الق�ص�صي من
�رسد لأحداث وت�صوير لأ�شخا�ص وما دار بينهم من حوار ،حتى ك�أننا نرى
م�شهداً م�رسحي ًا ولي�س جمرد لوحة ت�شكيلية ،فاحلركة هي العن�رص الأ�سا�سي يف
هذا امل�شهد:

�ساحب من َج� ِّ�ر ال� ِّزق��اق على ال�َّث�رَّ ى

حب�ست بها �صحبي وج َّددت عهدهم

��ي وياب�س
ُ
و�
أ���ض��غ��اث ري��ح��انٍ َج�� ِن ٌّ

و�إين ع��ل��ى �أم���ث���ال ت��ل��ك حلاب�س
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دع عنك ل��وم��ي ف����إن ال��ل��و َم �إغ���را ُء

وداوين ب��ال��ت��ي ك��ان��ت ه��ي ال����دا ُء

ت���دور علينا ال����راح يف ع�سجدي ٍة حبتها ب����أن���واع ال��ت�����ص��اوي��ر ف��ار���س ج ـ ــذور
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ق���رارت���ه���ا ِك�����ْس�رْ ى ويف جنباتها
ف��ل��ل��راح م��ا ُز َّرت عليه جيوبهم

�أق��م��ن��ا ب��ه��ا ي���وم���اً وي���وم���اً وث��ال��ث �اً

مهما ت � َّدرب��ه��ا ب��ال� ِق��� ِ��س� ِّ�ي ال��ف��وار���س

ول��ل��م��اء م��ا دارت عليه القالن�س
وي���وم���ا ل���ه ي���وم ال�َّت�رَّ ٌّح���ل خام�س

وللنوا�سي ق�صائد �أخرى حكى فيها مغامراته هو و�أ�صحابه بحث ًا عن
ري ظمئهم �إىل ال�صهباء ،بدءاً من
حانة يرتادونها مبن�أى عن العيون ،ابتغاء ّ
�صعودهم �إىل ربوة يف �أربا�ض بغداد حتى و�صولهم �إىل احلانة وطرقهم على
بابها ،و�إذن �صاحبة احلانة وهي يهودية لهم بالدخول بعد �أن حتققت من
غر�ضهم و�أنهم لي�سوا من �أعوان ال�رشطة ،وهناك ن�صبت لهم جمل�س �رشاب بني
اجلواري املغنيات.

مع م�سلم بن الوليد:

لل�شاعر العبا�سي م�سلم بن الوليد الذي ولد ون� أش� بالكوفة ق�صيدة غراء مطلعها:
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ال���راح �ساقي َة اخلم ِر
�أ ِدي����ري ع��ل� َّ�ي
َ

وال ت�س�أليني وا�س�أيل الك�أ�س عن �أمري

و ُم � ْل��ت��ط��م الأم������واج ي��رم��ي ُع��ب��اب��ه

ب��ج��رج��رة الآ ِذ ِّي ل��ل � َع�ْب�رْ ف��ال � َع�ْب�رْ ِ
م���آك��ل زا ٍد م��ن غ��ري��ق وم���ن ك�رس

�ضمت �أبيات ًا و�صف فيها رحلة قام بها مع رفقائه يف اجلبل والبحر
وقد َّ
و�صف ًا حركي ًا ،ولئن كانت هذه الق�صيدة قد �صيغت يف �إطار �صور تعبريية ف�إن
ثمة ملمح ًا ق�ص�صي ًا فيها� ،إذ تخللها ت�صوير حلدث وهو الرحلة يف �سفينة عرب
البحر ،ولأ�شخا�ص هم ال�شاعر و�صحبه والنوتي وهو البحار الذي قاد ال�سفينة
وركابها وت�صوير حلركتها ،مما جعلنا ن�شهد ما ي�شبه ق�صة �شاعرية ق�صرية .وقد
بد�أ م�سلم بن الوليد ق�صيدته بو�صف البحر و�أمواجه وحيتانه والريح وال�سفينة
را�سم ًا لوحة ت�شكيلية بديعة:

م��ط��ع��م��ة ح���ي���ت���ان���ه م����ا ي��غ��بُّ��ه��ا

�إذا ما اعتقت فيه اجلنوب تك َّف�أت

جواديه �أو قامت مع الريح ال جتري

م����دب ال��ب��ح��ر يف جنباتها
ك�����أن
َّ

�دب ال�صبا بني ال��وع��اث من العفر
م� ُّ

حسن فتح الباب

��ي ح��ت��ى ك ��أمن��ا
جت����ايف ب��ه��ا ال���نُّ���و ِت� ُّ
تخ ُّلج عن وج��ه ا ُحلباب كما انثنت

249

ي�سري م��ن الإ���ش��ف��اق يف جبل و ْع��ر
خم���بَّ����أة م���ن ك����سر ���س�تر �إىل ك����ْس�

�أط���� َّل����ت مب���ج���داف�ي�ن ي��ع��ت��وران��ه��ا

وق � َّوم��ه��ا َك� ْ�ب��ح ال � ِّل��ج��ام م��ن ال��وبْ��ر

مي��م��ن��ا ب��ه��ا ل���ي� َ
����ع
��ل ال���تَّ���م���ام لأرب� ٍ

ل�ست ق��د بقني م��ن ال�شه ِر
ف��ج��اءت ٍّ

ف��م��ا بلغت ح��ت��ى ال��ط�لاح خفريها

وحتى �أت��ت ل��ون اللحاء م��ن الق�رش

ثم ذكر الزمن الذي ا�ستغرقته الرحلة حتى ر�ست على ال�شاطئ:

مع البحرتي:

ول��ي��ل ك����أن ال�����ص��ب��ح يف � ْأخ��ري��ات��ه
ٍ

وال��ذئ��ب و���س��ن��ا ُن جائ ٌع
ت�رسبل ْته
ُ

ح�شا�شة ن�صل � َ��ض� َّ�م �إف��رن��ده ِغم ُد
بعني اب��ن ليل م��ا ل��ه ب��ال��ك��رى عهد

و�أط��ل�����س م��لء ال��ع�ي ِن يحمل زوره

و�أ���ض�لاع��ه م��ن جانبيه ���ش��وى نهد

ي��ج��ره
�����ب م��ث��ل ال���ر����ش���اء
ل���ه ذَن� ٌ
ُّ

أع����رج م��ت��أد
و َم�ت�ن ك��م�تن ال��ق��و���س �
ُ

ط���واه ال��ط��وى حتى ا�ستمر مريره

فما فيه �إال العظم وال���روح واجللد

�سما يل وب��ي م��ن �شدة اجل��وع م��ا به

ب��ب��ي��داء مل تُ��ع��رف ب��ه��ا عي�ش ٌة رغ��د
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من عيون �شعر البحرتي تلك الق�صيدة التي روى فيها ق�صة لقائه يف
�شيه على
ال�صحراء بذئب وقتله بعد �رصاع بينهما انتهى ب�إرداء الذئب �رصيع ًا ثم ّ
ور ِ�سم
النار و�أكل �أجزاء منه ،وقد ِ�ص َيغ احلدث بقلم �شاعر متمكن من �صنعته ُ
بفر�شاة م�صور حاذق ،ف�أب�رصنا حركة ذلك الوح�ش ال�ضاري و�سمعنا عواءه
و�رصخته بعد �أن طعنه البحرتي برحمه ،كما �سمعنا �صيحة ال�شاعر وهو يت�صدى
له وقد عقد عزمه على الق�ضاء عليه ،غري �آ�سف على فعلته �إذ كان مثله يت�ضور
جوع ًا .وبذلك قدم لنا البحرتي منوذج ًا باهراً للق�صيدة /الق�صة ،وقد ا�ستهلها
بو�صف الذئب وحاله معه:

���ب ي���ح��� ِّدث نف�سه ب�����ص��اح��ب��ه اجل�����د يُ��ت��ع�����س��ه اجل���د ج ـ ــذور
ك�لان��ا ب��ه��ا ذئ� ُ
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ثم ق�ص علينا ال�شاعر كيف حتفز كل منهما للآخر قا�صداً الفتك به
ليتخذه طعام ًا بعد جوع ،وكيف انت�رص الآدمي على احليوان املفرت�س يف ال�رصاع
بينهما:

ف��ارجت��زت ف ِهجتُ ُه
ع��وى ث��م �أق��ع��ى
ُ
�ب ري�شها
ف���أوج��زتُ��ه خ��رق��اء تحَ �����س� ُ

ُ
م�س َو ُّد
ينق�ض
كوكب
على
ٍ
ُّ
والليل ْ

ف�أتبعته �أخ���رى ف�أ�ضللت ن�صلها

بحيث يكون ال ُّل ُّب والرعب واحلقد

ف��م��ا ازداد �إال ُج������ر�أ ًة و��ص�رام��� ًة
ف��خ� َّ�ر وق���د �أوردت�����ه منهل ال���ردى

�ت فج َّمعت ا َحل�صى فا�شتويتُ ُه
و ُق��م� ُ

ون��ل��ت خ�سي�ساً م��ن��ه ث��م ت��رك �تُ� ُه
ُ
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ف ��أق��ب��ل م��ث��ل ال��ب�رق يتبعه ال��رع � ُد

يف الع�رص العبا�سي الثاين:
من �شعر املتنبي:

أي��ق��ن��ت �أن الأم����ر م��ن��ه ه��و اجل��د
و�
ُ
���ورد
ع��ل��ى ظ��م���أ ل���و �أن����ه ع���ذب ال� ِ
ع��ل��ي��ه ول��ل��رم�����ض��اء م���ن حت��ت��ه وق��د

أق��ل��ع��ت ع��ن��ه وه���و م��ن��ع��ف� ٌ�ر ف��رد
و�
ُ

ل الدنيا
اليزال �أبو الطيب املتنبي حتى اليوم �شاعر العربية الأكرب الذي م أ
و�شغل النا�س كما قال عنه القدماء نظراً لعبقريته التي جتلت يف �شكل ق�صائده
وم�ضمونها واكتمال �أدواته الفنية ،وقدرته الفائقة على النظم يف جميع الأغرا�ض
ال�شعرية ،فهو ال�شاعر املتفرد فيها جميع ًا بال منازع ،وقد بز كل املعا�رصين له
وال�سابقني والالحقني ح�سب ما يرى معظم الباحثني والنقاد ،وهو املجلى دائم ًا
يف ال�سباق ،ومل يبالغ حني �أن�شد قائ ً
ال:

�أن���ا ال���ذي ن��ظ��ر الأع��م��ى �إىل �أدب���ي

�ت كلماتي م��ن ب��ه َ�ص َم ُم
و�أ���س��م��ع� ْ
ج��راه��ا ويخت�صم
وي�سهر ا َخل�� ْل ُ
��ق َّ

ف��دع َّ
ك��ل �شع ٍر غ�ير �شعري ف�إنني

املحكي والآخ��ر ال�صدى
�أن��ا الطائر
ُّ

�أن����ام ْ
م���لء ج��ف��وين ع��ن ���ش��وارده��ا
وقوله خماطب ًا �سيف الدولة:

حسن فتح الباب
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وقوله يف خلود �شعره:

وم��ا ال��ده� ُ�ر �إال م��ن ُرواة ق�صائدي

الدهر من�شدا
قلت �شعراً �أ�صبح
�إذا ُ
ُ

���رون احل���دي���د ك���أمن��ا
�أت������� ْوك ي����ج� ُّ

ل��ه��ن ق����واء ُم
� ��َس���رَ َ ْوا ب��ج��ي��ا ٍد م���ا
َّ

وقد تخللت بع�ض ق�صائده �أبيات تدرج يف عداد الق�صيدة /الق�صة ،ال
ملا ت�ضمنته من لوحات ت�شكيلية بديعة فح�سب ،ولكن ملا يتوافر فيها من بع�ض
عنا�رص تلك الق�صيدة ،وهي �رسد الأحداث ،وت�صوير حركة الأ�شخا�ص الذين
�صنعوها �أو �صنعتهم ،وما تداولوه من �أحاديث .ومن ذلك ما ق�صه يف ق�صيدته
امليمية من �أنباء املعارك التي خا�ضها ممدوحه �سيف الدولة �ضد الروم� ،إذ بهرتنا
و�سحرتنا بت�صويرها �ساحة احلرب ،وك�أنا ن�شهد الفر�سان املقاتلني ون�سمع قعقعة
ال�سالح ،ونرى البطل العربي يف �أوج فرو�سيته ،وهو يطيح بر�ؤو�س الأعداء
واحداً بعد الآخر:

�إذا ب��رق��وا مل ت��ع��رف البي�ض منهمو
�ت وم��ا يف امل��وت �شك لواقف
وق��ف� ُ
ُ
أب���ط���ال َك�� ْل�� َم��ى ه��زمي � ًة
��ر ب��ك ال
مت� ُّ

�ضممت جناحيهم على القلب �ض َّم ًة
َ

غائب
ب�رضب �أت��ى
ٍ
ِ
ٌ
الهامات والن�رصُ

ح��ق��رت ال��ردي��ن��ي��ات حتى طرحتها

ويف �أُذن اجل�������وزا ِء م��ن��ه زم����ازم
���ردى و ْه���و نائم
ك ��أن��ك يف جفن ال� َّ
وث��غ��رك با�سم
��اح
ووج��ه��ك و��َّ��ض� ٌ
ٌ

مت����وت اخل�����وايف حت��ت��ه��ا وال��ق��وائ��م
و���ص��ار �إىل ال � َّل��بَّ��ات وال��ن����صرُ ق��ادم
َ
ال�سيف ل��ل� ُّ�رم��ح �شامت
وح��ت��ى ك����أن

وللمتنبي ثمانية وع�رشون بيت ًا من ق�صيدة يف مديح ع�ضد الدولة بعد
�أن �أزمع �إليه الرتحل بعد فراره من كافور الإخ�شيدي وايل م�رص ،وقد �صور
واد يف بالد فار�س كان يعد قدمي ًا �أحد متنزهات الدنيا،
فيها ِ�ش ْعب بوان ،وهو ٍ
وي�شتهر بكرثة الأ�شجار وتدفق املياه وتعدد الأطيار ،ومثله مثل غوطة تنبت
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خمي�س ب�رشق الأر�ض والغرب زح ُف ُه
ُ

ث��ي��اب��ه��م��و م���ن م��ث��ل��ه��ا وال��ع��م��ائ��م
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جميع فواكهه يف ال�صخر كما قال امل�سعودي امل�ؤرخ يف كتابه (مروج الذهب)،
وكما قال املربد يف كتابه (الكامل) وغريها من املراجع.
وتعد هذه الأبيات �آية فنية من بدائع تراثنا ال�شعري ،فقد مزج فيها �أبو
الطيب بني الألوان واخلطوط والأ�صوات ،وبني �أحا�سي�سه و�أفكاره ،بحيث
جاءت لوحة ناب�ضة باجلمال ،وبنية �صاخبة باحلركة ،ون�سيج ًا ع�ضوي ًا متما�سك ًا،
تتوافر فيه طائفة من مقومات الق�صيدة /الق�صة .فنت�أمل هذه الأبيات التي تعد
عم ً
ال فريداً:

م��غ��اين ال��� ِّ��ش��ع��ب ِط��ي��ب �اً يف امل��غ��اين

مب���ن���زل��� ِة ال���رب���ي���ع م����ن ال����زم����انِ

ال���ع���رب���ي ف��ي��ه��ا
ول���ك���ن ال���ف���ت���ى
َّ

غ��ري��ب ال��وج��ه وال��ي��د وال��ل�����س��ان
ُ

م�ل�اع���ب جِ ����نَّ���� ٍة ل���و ����س���ار فيها
ُ
َ
واخل���ي���ل حتى
َط���بَ���ت ف��ر���س��ان��ن��ا
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����س���ل���ي���م���ا ٌن ل�������س���ار ب�ت�رج���م���ان

غ���دون���ا ت��ن��ف�����ض الأغ�������ص���ا ُن فيها

��ن م��ن ا ِحل���ران
ُ
��ر ْم� َ
خ�شيت و�أن ك� ُ
ع���ل���ى �أع����راف����ه����ا م���ث���ل ا ُجل���م���ان

����ر عني
ف����� ُ
س�رت وق����د ح��ج�بن احل� َّ

وج���ئ���ن م���ن ال�����ض��ي��اء مب���ا ك��ف��اين

و�أل���ق���ى ال����� ُ
ش�رق م��ن��ه��ا يف ث��ي��اب��ي
���ر ت�������ش�ي�ر �إل����ي����ك م��ن��ه
ل���ه���ا ث����م� ٌ

و�أم���������واه ت�������ص� ُّ
��ل ب���ه���ا ح�����ص��اه��ا
ول���و ك��ان��ت دم�����ش� ُ�ق ثَ��ن��ى عنائي
ف���ع���ت ل�ضيف
ي��ل��ن��ج��وجِ � ُّ�ي م���ا ُر
ْ
ي���ح� ُّ
���ش��ج��اع
��ب
��ل ب����ه ع���ل���ى ق���ل� ٍ
ٍ

م����ن����ازل مل ي�����زل م��ن��ه��ا خ���ي� ُ
ُ
��ال
�إذا غ��ن��ى احل���م���ا ُم ال������� ُو ْرق فيه

���ر م�����ن ال���ب���ن���ان
دن������ان���ي��راً ت����ف� ُّ

����ن ب��ل�ا �أوان
ب������أ��ْش�ِرْ ِ بَ����� ٍة و َق����� ْف� َ
��ي يف �أي����دي ال��غ��واين
���ص��ل��ي� َ�ل ا ُحل���ل� ْ
لَ��ي��ب��ق ال���ثَّ���ـ���رد ح�����س��ن� ُّ�ي ا ِجل���ف���ان

ن������دي ال���� ُّدخ����ان
ب����ه ال�����ن��ي��را ُن
ُّ
��ب ج��ب��ان
وي���رح���ل م��ن��ه ع���ن ق���ل� ٍ
�����ش��يِّ��ع��ن��ي �إىل ال��ن��وب��ن��دج��ان
يُ َ
�أج�����اب�����ت�����ه �أغ�����������ا ُّين ال���� ًق����ي����ان

حسن فتح الباب

����وج م��ن حما ٍم
وم��ن بال�شِّ عب � ٌأح ْ

��ارب ال��و���ص��ف��ان جِ ���� ًّدا
وق����د ي���ت���ق� ُ
ي��ق��ول ب��� ِ��ش��ع��ب بَ������ َّوان ِح�����ص��اين:

��ن امل��ع��ا���ص��ي
�أب����وك����م �آد ٌم ����س� َّ
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�إذا غ���نَّ���ى ون������اح �إىل ال��ب��ي��ان
وم���و����ص���وف���اً ه���م���ا م��ت��ب��اع��دان
�أع����ن ه���ذا يُ�����س��ار �إىل ال�� ِّط��ع��ان؟
وع�� َّل��م��ك��م ُم���ف���ارق��� َة ا ِجل����ن����ان!!

�إن املتنبي ميثل عبقرية يف و�صف املكان كما عرفناه يف ت�صوير الزمان.
ذلك هو االنطباع الذي يغمر املتلقي بعد �أن يقر أ� رائعة املتنبي يف ِ�شعب َب َّوان
حب الواعي الباحث عن اجلمال واحلقيقة.
قراءة املُ ِّ

وده������� ٍر ن���ا� ��سُ ���ه ن����ا�� ُ���س � ِ���ص���غ���ا ٌر

�ث � ِ��ض��خ��ا ُم!!
ون ك��ان��ت ل��ه��م ج��ث� ٌ

و�إذا ك��ان��ت ال��ن��ف�� ُوو���س ِك���ب���اراً

ت��ع��ب��ت يف ُم����راده����ا الأج�������س���ا ُم
ْ

والنفو�س الكبرية عنده ذات ج�سوم �ضاوية .هكذا �شاءت الأقدار ،واملرء
عاجز عن مواجهتها ،جاهل حكمتها:

فنه ملهاته وم�أ�ساته وجمده:

وي�رسي عنها �أو ينتقم لها بلعبة الفن فالفن كان
وكان املتنبي يع ِّزي نف�سه
ِّ
وجوده وملهاته وم�أ�ساته ،كما كان جمده الذي ال يباريه فيه �أحد:

اخل��ي� ُ�ل وال��ل��ي� ُ�ل وال��ب��ي��دا ُء تعرفني

�أن���ا ال���ذي ن��ظ��ر الأع��م��ى �إىل �أدب���ي

ُ
والقلم
والقرطا�س
والرمح
وال�سيف
ُ
ُ
ُ
�ت كلماتي م��ن ب��ه َ�ص َمم
و�أ���س��م��ع� ْ

كان يرتد �إىل قوقعته الداخلية ،فيفاخر بها ،م�ضخِّ م ًا ذاته� ،إذا �أ�ساء

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

فما عبرَّ �شاعر عن تقلبات الزمن و�رصوف الأيام والليايل مثل املتنبي.
قد كان �شديد الإح�سا�س واالعتداد بنف�سه واالعتزاز بنبوغه ،ومن ثم كان
من �أ�شد النا�س �شعوراً بالغنب .وكان ُي�سقط ظلم الطبقة احلاكمة على الدهر �أو
القدر القا�سي الذي ينزل بالعمالقة يف مو�ضع الأقزام ،وي�سمو بالأقزام يف موقع
َ
العمالقة� .ألي�س هو القائل:

ج ـ ــذور
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�إليه �أرباب النعم ،على خالف يف ذلك مع �أبي العالء املعري الذي كان يدين
احلكام الظاملني امل�ستغلني ال لكونهم مل ين�صفوه ،و�إمنا انطالق ًا من �إح�سا�سه املرير
بالفوارق امل�صنوعة بني الطبقات� .ألي�س هو القائل:

ُم� َّ
����ل املُ����ق����ا ُم ف��ك��م �أع����ا���ش�ر �أم���ة

����رت ب��غ�ير ���ص�لاح��ه��ا �أم���را�ؤه���ا
�أم� ْ

ظلموا الرعية وا���س��ت��ج��ازوا كيدها

و َع���� َد ْووا م�صاحلها وه��م �أج��را�ؤه��ا

ال�شم�س منا بي�ض �أوجهنا
تُ��� َ��س� َّود
ُ

بي�ض ال�� َع ْ
��ذر وال� ِّل� َم��م
وال تُ��� َ��س � ِّود َ

قت ال��وف��ا ل��و رددت �إىل ال�صبا
ُخ ِل ُ

لفارقت �شيبي موجع القلب باكيا

كان ال�شعر لعبة املتنبي ،وكان العزف على وتر الزمن ا ُ
حل َّول ال ُق َّلب
هوايته الأثرية وهمه املغامر ،حتى ال�شم�س وهي �أم احلياة ال تعرف الإن�صاف يف
نظر �أبي الطيب املرهف احل�س مبرور الأيام وعبثها ب�أوراق العمر الرطيبة:
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واملتنبي لي�س ابن ع�رصه ك�سائر ال�شعراء يف كل زمان ومكان فح�سب،
ولكنه �أكرثهم متثي ً
ال �أي�ض ًا للعربي ابن ال�صحراء الذي يدرك �أكرث من ابن املدينة
وقع الليل والنهار وم�سار القمر والنجوم وتوايل الف�صول ،لأن حياته مرتبطة
بهذا الإدراك .والذي يرهف ال�سمع جيداً للمتنبي يعرف كم كانت دقيقة
حا�سته تلك ،وك�أنها احلا�سة ال�ساد�سة املركبة فيه� ،أو ك�أنها ظاهرة مر�ضية من
�شدة توفزها .فهو الذي يقول يف ال�شباب وامل�شيب �أو ربيع العمر وخريفه:

فاملبالغة و�إن كانت ال�صطناعها ي�شوبها �شيء من الكذب �إال �أنها تك�شف
عن جانب خفي من �شخ�صية املتحدث .وال ميكن �أن نف�رس تلك احلالة التي
و�صف املتنبي بها نف�سه ب�أقرب مما ذهبنا ،وهو رهافة الإح�سا�س بدورة الزمان
عنده ،وهو ما يتبدى يف و�صفه لتلك ال�ساعة التي مر بها على ِ�شعب بوان� .إن
عبري البكارة ي�شيع من نف�سه ومن الطبيعة حوله ،فك�أنه من فرط توهج حوا�سه
يرى الدنيا لأول مرة� ،أو ك�أمنا امل�شاهد املحيطة به مل تخطر على قلب ب�رش من
قبل ،فهي اجلنة العذراء التي تزرع الده�شة يف نف�س من يغامر بف�ضل مغاليقها.
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ين�ساب اجلمال من الق�صيدة كاجلدول الرقراق� ،أو ك�أنه �صوت الطبيعة
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تردده الع�صافري والغدران والن�سائم والأ�شجار .ون�شعر �أن املتنبي يف �شدوه
�شديد اال�ستمتاع بجمال الطبيعة وبن�شيده لها مع ًا ،وهو ينقل �إلينا برباعة هذا
الإح�سا�س النابع من ثنايا �شعره ،الإح�سا�س ب�أن احلياة جميلة ،ومن ثم هي
جديرة ب�أن نحياها و�أن نحبها ون�صونها ،ومن هنا تعد الق�صيدة دعوة احلياة.
�إن �إيقاع اجلمال ينت�رش يف املفردات ويف اجلمل ال�شعرية ويف املو�سيقى
جميع ًا ،مما يجعل املتنبي جديراً ب�أن نطلق عليه هنا «�شاعر الوعى اجلمايل» .وال
�شك �أنه على الرغم من نزعته الفردية الطاغية ميلك نف�س ًا غنية باجلمال ،لأن
اجلمال ينبع من الداخل كما يقول �أفالطون ،والنف�س التي تفتقد اجلمال ال حت�س
ال ترى الوجود جمي ً
به« ،كن جمي ً
ال» كما يقول �إيليا �أبو ما�ضي.

توظيف الرتاث:

والبيتان الثالث والأخري �شاهدان على علمه بالرتاث وت�أثره به وتوظيفه
له� ،إذ ي�شري يف �أولهما �إىل معجزة النبي �سليمان يف التحدث بلغة احليوان والطري
كما ورد يف القر�آن الكرمي .ولكن �سليمان كان يخاطب اجلن وي�سخره لأمره،
ومن ثم كان يعرف بال�رضورة لغتهم� .أما املتنبي فكان حمتاج ًا �إىل و�سيط يرتجم
عنه للجان .ولعل ال�شاعر �أراد بهذه التفرقة املبالغة يف ت�صوير ال�سحر الغام�ض
ال�شعب� ،إذ وجد
ل�شعب بوان ،وانبهاره مبا ر�آه من م�شاهد ،واغرتابه بني �أهل ِ
ِ
نف�سه بينهم ك�أنه خملوق قادم من عامل �آخر فال مكان له بينهم.
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وال�سمة الأخرى التي يتميز بها ال�شاعر العربي الكبري يف هذه الق�صيدة
هو �إحاطته بالرتاث وقدرته على توظيفه يف �شعره رموزاً ومعاين ،وهي �سمة
عامة يف كل �شعره� ،إذ كان من �أكرب مثقفي ع�رصه ،وما كان ذكا�ؤه وب�صريته
وموهبته ال�شعرية لتكفي لإبداع كل هذا الر�صيد الرثي الذي يبز به املتنبي معظم
�شعراء العربية ،بل كانت �سعة ثقافته رافداً لنهر عطائه الفني� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن
كبار ال�شعراء يف العامل .فاملوهبة وحدها ال تخلق فنان ًا عظيم ًا ،و�إمنا تخلقه املعرفة
ال�شاملة املتجددة والتمر�س الدائم ب�أ�ساليب الفن و�أدواته.
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بني الر�ؤية والر�ؤيا:
واملتنبي هنا ير�سم عامل ًا �أ�سطوري ًا لإبراز خ�صائ�ص املكان الفريدة ،وهو
ي�شعرنا كما لو كنا يف «برج بابل» الذي تن�سح عنه الروايات اخلرافية للداللة
على اختالط اللغات والأ�صوات فيه ،وازدحامه بالغرائب والعجائب.
ورغم الإيجاز والتكثيف املميز ل�شعر املتنبي ب�صفة عامة ويف هذه
الأبيات ب�صفة خا�صة ،ف�إن امل�شهد الذي ي�صوره هنا غني بالإيحاءات والأخيلة
مما يجعل الر�ؤية تتحول �إىل ر�ؤيا ،وتلك �أوىل خوا�ص ال�شعر امللهم اخلالد.
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لذلك يح�س املتلقي �أنه ي�سبح يف نف�س الأجواء التي تثريها روائع الأدب
العاملي التي ت�صور الأماكن احلافلة باملفارقات امل�ستغربة ،مثل رحالت ابن
بطوطة ،وجلفر ،وم�شاهد ال�شاهنامة للفردو�سي ،ورباعيات اخليام ،ومغامرات
النوا�سي يف الأديرة املعلقة على ر�ؤو�س الربى والتالل ،ور�سالة الغفران للمعري،
والكوميديا الإلهية لدانتي ،وغريها من املالحم والق�ص�ص والأ�شعار التي مازلنا
ن�ستاف عبريها الفاغم الفواح حتى اليوم.
�أما البيت الأخري ال�شاهد على توظيف املتبني للرتاث فهو ي�شري �إىل
خروج �آدم من اجلنة جزا ًء ِوفاق ًا على �أكله وحواء من الثمرة املحرمة .وال�شاعر
هنا ي�ستنطق ح�صانه ،ويجري معه حواراً طريف ًا م�ؤكداً به املعنى العام وهو جمال
الوادي الذي ي�صوره مربزاً وقع هذا اجلمال عميق ًا يف حوا�سه ويف وجدانه،
م�ستد ًال على ذلك بقوله� :إن ِ�شعب بوان لفرط ح�سنه قد مل�س جواده مل�سة ،بل
الكرام ،فانطلق من خيفة فراق هذا
�أنطقه حني ر�أى �صاحبه مير ِ
مر ِ
بال�شعب َّ
املو�ضع ال�شبيه بالفردو�س يخاطبه هو و�صحبه :ال عجب �أن ترتكوا جنات بوان
ونعيمها ،ومت�ضوا ممعنني �إىل احلرب و�أهوالها ،فهكذا فعل �آدم جدكم الأعلى
�أيها الب�رش من قبل ،ثم عاد ملوم ًا حم�سوراً على مع�صيته وما �آل �إليه من خ�رس
ووبال ب�سببهما.
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وال عهد لنا يف �شعر املتنبي بهذه الروح الفكاهية التي تقطر عذوبة
و�صفاء ،وهو ال�شاعر الذي كانت حياته كلها ِجداً مو�صو ًال وتربم ًا ونقداً للنا�س
والزمن ،ملا يجنيه على �أمثاله من النوابغ وذوي النفو�س الكبار .وذلك دليل �آخر
على �شدة ت�أثر املتنبي بجمال وادي بوان ،وتفتح حوا�سه لتلقي �سحر الطبيعة،
ورهافة الإح�سا�س باجلمال عنده ،بحيث فجر فيه ينابيع البهجة وال�سعادة التي
كانت خفية بعيدة الأغوار يف نف�سه.
طاملا قيل عن املتنبي �إنه �شاعر احلكمة مما يدخله يف عامل �شعراء الفكرة
املجردة ،وهو يحتل مكان ال�صدارة بني حكماء العربية يف هذا املجال ،ابتداء
من زهري بن �أبي �سلمى يف اجلاهلية حتى الع�رص احلديث .ومازال املثقف العربي
ي�ست�شهد حتى اليوم ب�أبياته التي تندرج يف باب امل�أثورات كلما �أراد تلخي�ص
موقف معني� ،أو التعبري عن مغزى حلدث �أو لعالقة ما� ،أو لتف�سري التناق�ض
الكامن بني �شيئني �أو �أكرث.

اال�ستقاء من نبع الواقع:

ا�ستقاء املتنبي �صوره من نبع الواقع يجعله من �شعراء احل�س� ،إذ تلعب
ل�شعب بوان ،ثم ي�أتي
حا�ستا الب�رص وال�سمع دوراً بارزا يف ر�سم لوحة فنية ِ
اللم�س وال�شم .فال�صور عنده ح�سية مرئية يقينية ،لأنه يراها وتقع حتت حا�سة
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�شعب بوان نادرة يف ديوان املتنبي ،فهي ال تعتمد
ومن ثم كانت ق�صيدة ِ
ك�سائر �شعره على اجلزم بالأ�شياء والأفكار ،وال تلج�أ �إىل التجريد ،بل تعتمد
على الظالل والإيحاءات ،وت�صل العامل املادي باحللم ،وتلك هي القيمة الفنية
يهوم بعيداً عن الواقع
لهذه الق�صيدة .ورغم اعتماده على الإيحاء ،ف�إنه ال ِّ
الأر�ضي ،و�إمنا ي�ستمد مادته ال�شعرية من �صميم هذا الواقع ،معتمداً على قدرته
يف التحليل والرتكيب ،ناجح ًا يف �أداء الوظيفة الأ�سا�سية للمبدع ،وهي بعث
احلياة يف الأ�شياء عن طريق �إعادة ترتيبها واالرتفاع بها �إىل عامل الت�صورات
والرغبات.
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�إب�صاره مبا�رشة ،ولذلك فهي قوية الوقع .فهو ي�صور م�شهد اخليل التي امتطاها
هو ورفاق رحلته ،وقد اجتذبها �سحر املكان امل�رشق املنب�سط اخل�رضة ،فت�سمرت
�أقدامها يف مواقعها ال تريد عنها حراك ًا .ويخ�شى ال�شاعر �أن متتنع اخليل على
االنقياد �إذا �أرغمت على ال�سري ،وتتهدل الأغ�صان الكثيفة على �أعراف اجلياد
من وفرة الأ�شجار النابتة على جانبي الطريق ،و�أ�شعة ال�شم�س تت�سلل من خاللها
بي�ضاء م�شعة ،ك�أمنا تن�رش تلك الأفنان نثار ف�ضة على هذه الأعراف ،وتك�رس
الظالل التي تلقيها الأ�شجار من حدة احلر الالفح ،على حني ت�سمع مبرور
ال�ضياء ،في�ستمتع الركب بالنور واجلو الرطيب.
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و�إذا كانت الأ�شعة تبدو يف مر�أى ال�شاعر حين ًا كاللجني املنثور ف�إمنا
تبدو حين ًا �آخر ،يف التماعها ويف حركتها وهي تتوثب على ثيابه من مو�ضع
�إىل �آخر ،كالدنانري التي تفر من �أطراف الأ�صابع ،وك�أمنا عاد ال�شاعر من فرط
ن�شوته بالطبيعة احلية اجلميلة طف ً
ال يريد �أن مي�سك بالأ�شعة املتماوجة� .إن م�رشق
ال�شم�س مايزال ينفح ال�شاعر بعطاياه ويلقيها بني يديه من طلعت على الأفق،
ولكنه يعابثه ويالعبه ،فال ي�ستطيع �أن يحتفظ بكنزه من هذه الدنانري لأنها �ضياء
فال تبقى يف اليد .ويبتكر املتنبي �صورة �أخرى هي �آية يف البالغة ،حني يقول
�إن الثمر الذي حتمله الأغ�صان يبدو لرقته و�شفافيته ك�أنه �رشاب واقف من غري
�آنية مت�سكه.
ذلك بع�ض ن�صيب العني من ال�صور� .أما ن�صيب ال�سمع فهو موفور �أي�ض ًا.
ويتج�سد يف ت�شبيه خرير املياه التي جتري يف متنزه بوان حني ترتطم بح�صاه -
فال تعرف �أهو �صوت هذه املياه �أو �صوت ذلك احل�صا  -بو�سو�سة القالئد يف
�أعناق احل�سان �أو احللي يف �أيديهن .وهنا يطالعنا وجه املتنبي مرة �أخرى ب�شو�ش ًا
قرير العني ونح�س بخفقة قلبه الطفويل ال�سعيد .فلقد �شفَّت نف�سه وغمرها
املرح ،ف�سطعت يف ذاكرته كل املنظورات البهية ،ويف �سمعة كل امل�سموعات،
فاختار �أجملها و�أرقها.
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وهو ي�ستخدم حا�سة ال�شم املرهفة �أي�ض ًا كو�سيلة لإبراز جوهر املكان،
طواف ًا بجوانبه ،وتغلغ ً
ال يف جوفه ،والتما�س ًا لروحه احلقيقية .فال�شِّ عب ميلأ
الدنيا حوله بعبريه الطيب الذائع ،وك�أنه غيم �أو دخان من العطر �أو من البخور.
وهو يعرب عن هذا ال�شذا الذي ي�ضمخ الف�ضاء بقوله:

ي��ل��ن��ج��وج��ي م���ا رف���ع���ت ل�ضيف

�������دي ال����دخ����ان
ب����ه ال�����ن��ي��ران نَ�
ِّ

وي�ضفي �أبو الطيب �أبعاداً جديدة على املنظر من خالل حا�سته ال�سمعية،
�إذ يقرنها مرة �أخرى بالب�رص ،فيت�صور الوادي رابية عالية توقد بها النريان جللب
ال�ساة على عادة العرب منذ القدم ،ويعبق بها الف�ضاء� ،إنه
الأ�ضياف وهداية رٍّ
الن�سيم العليل الزكي الرائحة يهب من كل ناحية ليغمر الربى واملروج.

ال�صور احل�سية واال�ستعارة الكا�شفة:
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ي�شخ�ص مو�ضوع العمل الفني �إذا كان مادي ًا
فا�ستخدام ال�صور احل�سية ًّ
مثل مكان من الأمكنة� ،إذ يعرب عن تكوينه ولونه و�صوته ورائحته وملم�سه.
وهذا ما نلحظه يف ق�صيدة ِ�شعب بوان .وتلعب اال�ستعارة هنا دوراً �أ�سا�سي ًا يف
حتقيق هذا الغر�ض ،بح�سبانها �أداة �أو و�سيلة بالغية ال نظري لها يف ت�أثريها الفني
�إذا ا�ستخدمها �شاعر عبقري ميتلك �إىل جانبها القدرة على ال�صياغة الأخاذة
القائمة على الت�أليف والتنا�سق بني املفردات بع�ضها وبع�ض وبني اجلمل �أي�ض ًا.
وموهبة املتنبي يف ا�ستخدام اال�ستعارة تبلغ �أوجها يف هذه الق�صيدية ،وك�أنه
لتمكنه من ن�سج ال�صور اال�ستعارية يدحرج كرات ملونة� ،أو ك�أن الدنيا بكل
�أ�شكالها �صندوق �أو معر�ض بني يديه ينتقي من �أ�شيائه ما ي�شاء ب�صرياً بخ�صائ�صه،
يكد�س ال�صور تكدي�س ًا و�إمنا
ومن ثم بكيفية الإفادة منه يف اللوحة الفنية .فهو ال ِّ
ينتقيها انتقا ًء ،وال�سيما �إذا الحظنا �أن منهجه يقوم على الإيجاز والتكثيف كما
�سبق �أن نوهنا .فهو يعالج اال�ستعارة معاجلة يف غاية العمق والرهافة والأ�صالة،
وهي عنده لي�ست نوع ًا من الزينة �أو الزخرف �أو الديكور� ،أو جمرد �أداة لتو�ضيح
املعنى و�رشحه �أو تقويته وتوكيده كما هي عند كثري من ال�شعراء ،بل هي
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كما يراها النقاد امل�شتغلون بعلم الأ�سلوب احلديث حجر الزاوية يف بالغته،
وظيفتها �أن تعطينا �صوراً تت�سم بال�صدق واحليوية ،وهي و�سيلة ال�شاعر للتعبري
عن جتربته ،وك�شف انفعاله ،وحتديد موقفه ور�ؤياه� ،أو كما يقول بع�ض ه�ؤالء
النقاد �إنها و�سيلة حلبك االنفعال وتنظيمه �أي التعبري عنه بدقة ،وجتنب املبالغة
�أو «الطرط�شة» العاطفية على حد التعبري العامي امل�رصي الذي ي�ستخدمه الناقد
الرائد حممد مندور ،وهي �آفة تف�سد الأدب وتتف�شى يف «امليلودراما».
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وجند م�صداق براعة املتنبي يف ا�ستعمال اال�ستعارة الكا�شفة املرثية للمعنى
واملحددة �أو املنظمة لالنفعال يف ت�شبيهه �أ�شعة ال�شم�س املتماوجة املتوثبة بالدنانري
التي تفر من الأنامل ،ويف ت�شبيه الثمر الذي حتمله الأغ�صان لرقته بال�رشاب
الواقف الذي ال مت�سكه �أوعية ،ويف ت�شبيه دخان النريان بغاللة البخور املنت�رش
ملء اجلواء ،وخرير مياه الوادي ب�صليل احللي يف �أيدي الغواين ،و�شعاعات
ال�شم�س بالف�ضة ال�سائلة حين ًا وبالذهب املنثور قطع ًا م�ستديرة حين ًا �آخر ،و�سجع
احلمائم ب�أغاين اجلواري املغنيات ،و�أخرياً ت�شبيه املتنبي نف�سه هو ورفاقه الفر�سان
�إذ يخرجون مغادرين فردو�س بوان ب�أبينا �آدم �إذ يفارق اجلنة امل�أوى.
وهذا البناء الفني املتكامل الذي �أقامه املتنبي بف�ضل خياله اخل�صب مل
يكن ليقدر على حتقيقه لوال �سيطرته اللغوية التي تبدو وا�ضحة يف �إلغائه مفهوم
الكلمات ال�شعرية بذاتها ،و�إثباته �أن ال�شعر ي�ستطيع من داخل التجربة �أن
ي�شحن الكلمة ب�أغنى مدلوالتها �أي �إفراغها من مدلولها القامو�سي املحدود،
ويتبني امتالكه نا�صية اللغة املعربة �أي�ض ًا يف لعبه على املتناق�ضات �أو ما يعرب عنه
النقاد القدامى بالطباق الذي ي�ستخدم لإبراز التباين بني الأ�شياء تو�ضيح ًا لها �أو
ت�أكيداً ملميزاتها ،مثل قول املتنبي يف هذه الق�صيدة ،معرباً عن انبهاره بح�سن
وادي بوان الذي مل يكن يتوقعه على هذا املثال ال�ساحر ،مما يجعله يقتحم حينما
بلغه يف م�سريته على جواده اقتحام ًا ،وعن �أ�سفه وهو يرحل عنه م�ضطراً ،فهو
ي�ستخدم الطباق بني الألفاظ« ،يحل به ويرحل عنه» ،و«قلب �شجاع وقلب

حسن فتح الباب

261

جبان» ،و«يتقارب ومتباعدان» ،و«الطعان مبعنى احلرب والقتال ،واجلنان رمز
ال�سالم».

الطباق واملقابلة:

كما ي�ستخدم املتنبي املراوحة �أو املقابلة من حيث تركيب اجلمل �أو
العبارات وذلك يف البيت الآتي:

ي���ح���ل ب����ه ع���ل���ى ق���ل���ب ���ش��ج��اع

وي���رح���ل م��ن��ه ع��ل��ى ق��ل��ب ج��ب��ان

والطباق عند املتنبي لي�س �شكلي ًا ،بل �إنه ي�ؤدي الوظيفة التي ت�ؤديها
اال�ستعارة ،وهي ك�شف االنفعال وتنظيمه ،وحتديد املوقف والر�ؤيا .وهو يف
ر�أيي �أ�شبه بالت�صدية �أي التجاوب .فالق�صيدة �أ�صوات لكل �صوت منها �صداه.
وتبني ذلك يف البيت الآتي:

�إذا غ��ن��ى احل���م���ام ال������� ُو ْرق فيه

وهو:

�أج�����اب�����ت�����ه �أغ�����������ا ُّين ال���� ِق����ي����ان

ف�إذا كان من باب الطباق ا�ستخدام كلمتي «غنى وناح» يف البيت التايل

وم���ن بال�شِّ عب �أح����وج م��ن حمام

�إذا غ��ن��ى ون�����اح �إىل ال��ب��ي��ان؟

ف�إن ا�ستخدام كلمتي «غنى و�أجابته» يدخل يف باب «الت�صدية» ،وهي
�أعمق من الطباق و�أ�شمل و�أغنى.
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والواقع �أن املراوحة �أو املقابلة من �أهم خ�صائ�ص ال�شعر العربي الكال�سيكي
ب�صفة عامة و�شعر �أبي الطيب ب�صفة خا�صة ،بل �إنها من خ�صائ�ص النرث الفني
القدمي واحلديث �أي�ض ًا ،كما جندها عند اجلاحظ ،وعبداحلميد الكاتب ،و�أديبنا
العربي امل�رصي �أحمد ح�سن الزيات يف �صياغته اجلميلة رغم ال�سطحية الفكرية
يف بع�ض كتاباته .وهل ميكن القول بعد ت�سجيل هذه الظواهر الأدبية ذات
الداللة املعنوية �إن �أجدادنا ال�شعراء قد حاموا حول اجلدلية مبعناها الب�سيط العام
الذي تطور حديث ًا �إىل نظرية ال�رصاع بني النقائ�ض؟ �إن الإجابة على هذا الت�سا�ؤل
حتتاج بال �شك �إىل بحث خا�ص.
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وهذه الق�صيدة ت�شكل لدى املتلقي �إح�سا�س ًا �أ�شبه مبا حتدثه املو�سيقى
الداخلية .فهي تتجاوز املو�سيقى التي ينتجها التجان�س بني الألفاظ مثل كلمتي
«منازل ومل يزل» يف البيت الآتي من الق�صيدة:

م����ن����ازل مل ي�����زل م���ن���ه���ا خ��ي��ال

املكان والزمان:

ي�����ش��يِّ��ع��ن��ي �إىل ال���ن���وب���ن���دج���ان

على �أن ذروة الإبداع يف ا�ستخدام املقابلة يف هذه الق�صيدة تتمثل يف
البيت املطلع وهو:

م��غ��اين ال��� ِّ��ش��ع��ب ط��ي��ب �اً يف امل��غ��اين
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مب���ن���زل���ة ال���رب���ي���ع م����ن ال����زم����ان

فلي�س هناك طباق بني املكان املتمثل يف املغاين وبني الزمان ،فهما لي�سا
�ضدين ،و�إمنا هناك تقابل .ومن ناحية �أخرى جتد تقاب ً
ال �أو�سع دائرة بني (مغاين
ال�شِّ عب بالن�سبة ل�سائر املغاين) وبني (الربيع بالن�سبة ل�سائر ف�صول العام) .وهذا
التقـابل الأو�سـع هو املراد من ال�شـاعر للداللـة على �سحـر وادي بـوان ،و�أنـه
ال يباريه �أو ي�ضارعه يف ح�سنه ونزاهته مكان �آخر مثلما يرتبع الربيع على عر�ش
الزمان.
وي�ستخدم املتنبي التقابل يف �أ�شكال متنوعة يف ر�أينا ،مثل« :الفر�سان»
و«اخليل» « -احلمائم» و«القيان» « -الأغ�صان» و«الثمر» « -املنازل» وهي
�أ�شياء مادية و«اخليال» و«الو�صفان» و«املو�صوفان».
�إن فن الطباق واملقابلة عند املتنبي يف �صوره املتعددة كما ن�شاهدها يف
ق�صيدة �شِّ عب بوان لي�س نوع ًا من «الفانتازيا» املجنحة الألوان والتي يقف ت�أثريها
عند حد الإمتاع احل�سي الب�رصي يف الر�سم �أو اخليال يف ال�شعر ،ولكنها تبلغ عند
املتنبي �أفق ًا روحي ًا عميق ًا ور�ؤيا تقرتب من وحدة الكون .ونالحظ ذلك يف هذه
الق�صيدة حني يقرن الإن�سان بالطري تارة ،والإن�سان باحليوان تارة �أخرى.
فاجلياد احلزينة �إذ تفارق ِ�شعب بوان ،هي الوجه الآخر �أو ال�صدى
للفر�سان املحزونني ملغادرة ذلك الوادي ال�ساحر اجلميل:
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��ن م��ن ا ِحل���ران
ُ
��ر ْم� َ
خ�شيت و�إن َك� ُ

ال�شعب الفر�سان واخليل على ال�سواء ،وخ�ص املتنبي اخليل
فقد �سحر ِ
بالتعبري عن الأثر الذي �أحدثه ذلك ال�سحر ،لأن وقعه يف الإن�سان نف�سي �أكرث
منه ح�سي ،ومع ذلك ف�إن اجلياد قد �شاركت راكبيها يف الإم�ساك عن احلركة
اجل�سدية فلم حترن ،واكتفت بالت�أثر الوجداين ،لأنها كرمية مثل �أ�صحابها
الفر�سان.

املتنبي واحلالج يف وحدة الكون:

بل �إن اجلماد مثله عند املتنبي مثل الإن�سان ،حني ت�سمو روح ال�شاعر
وي�شف ح�سه فيدرك وحدة الكون .و�آية ذلك �أن املتنبي يكاد ي�سوي بني ِ�شعب
ُّ
بوان اجلميل وبني الغواين ،حني ي�شبه �صوت احل�صا يف مياه الوادي ب�صوت
احللي يف معا�صم الن�ساء الفاتنات.

بل �إن الأقرب �إىل املعقول �أن نعلل ذلك التوحد الذي �أ�ضفاه املتنبي على
الكائنات جميع ًا جمادها و�أحيائها ،ب�أنه عاين الوجود يف حلظات ال تتكرر
�إال قلي ً
ال يف حياة الإن�سان ،و�إن تكررت عند الفنان .واملتنبي هنا يرتفع فني ًا �إىل
م�صاف ابن الرومي �شاعر الطبيعة الأكرب يف العربية� .ألي�س هو القائل فيها:

ت��ب�رج����ت ب���ع���د ح����ي����اء وخ���ف���ر

ت��ب�رج الأن����ث����ى ت�����ص��دت ل��ل��ذك��ر

�أما املتنبي ف�إنه يف ن�شوة الإح�سا�س بجمال الطبيعة ،يجعل جواده ي�سخر
به بل باجلن�س الآدمي كله ،داللة على ال�صداقة التي تربط الفار�س بح�صانه
فيقول:
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و�إذا كان اجلماد �شبيه ًا بالإن�سان وكذلك احليوان ،فالأوىل �أن يكون
الطري كذلك .وهذا ما يعرب عنه املتنبي حني يقرن هديل احلمام بغناء القيان،
معام ً
ال �إياه ك�أنه �إن�سان ،وكذلك ا�ستخدامه «من» وهي �أداة اال�ستفهام الدالة
على العاقل يف حديثه عن احلمام �إذ يقول :ومن بال�شعب �أحوج من حمام؟

�أب����وك����م �آدم ����س���ن امل��ع��ا���ص��ي وع���ل���م���ك���م م����ف����ارق����ة اجل���ن���ان ج ـ ــذور
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�إنها املفارقة ال�ضاحكة بني الإن�سان واحليوان� ،إذ ت�سف بالأول وت�سمو
بالثاين ،ولكنها يف النظرة املتعمقة ت�شري �إىل �إميان �شاعر العربية الكبري بوحدة
الكون وجداني ًا ،لأنه �شاعر يف املقام الأول .فهو ككل فنان �أو �إن�سان كبري
ي�سع العامل كله يف قلبه ،وال يفرق فيه بني الكائنات �صغريها وكبريها ،جمادها
وحيوانها و�إن�سانها.

رنات املثالث واملثاين:
و�إذا كانت قدرة املتنبي اللغوية وعبقريته يف ابتكار ال�صور والأخيلة
املوحية عن طريق ا�ستخدام اال�ستعارة ،تقفان وراء البناء الفني الذي متتاز به
ق�صيدته ،ف�إن موهبته يف اختيار املو�سيقى ال�شعرية اخلارجية والداخلية ت�سمو
بهذه الق�صيدة ،فاملو�سيقى عنده لي�ست للتطريب فقط ،و�إمنا للإثارة والإيحاء
بالفكرة �أو �إثرائها ،ومعظم ا�ستخداماته للجنا�س كام ً
ال �أو ناق�ص ًا من هذا القبيل.
ويتبني ذلك يف قوله من الق�صيدة:
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م����ن����ازل مل ي�����زل م���ن���ه���ا خ��ي��ال

ي�����ش��يُّ��ع��ن��ي �إىل «ال��ن��وب��ن��دج��ان»

وا�ستخدام القافية النونية املمدودة دليل على تلك املوهبة ،لأنها من �أقرب

القوايف �إىل الغنائية البهيجة ،ملا لها من جر�س يوحي باحلركة واملرح واالنب�ساط

الذي تنا�سبه الأ�صوات املديدة الرنانة ،وملا لها من �أ�صداء ك�أنها دقات الأجرا�س
الف�ضية .ويالحظ املتلقي �أن حرف النون الرنان ال يقت�رص على القافية وحدها،

بل �إنه ي�شيع يف كثري من مفردات الق�صيدة مثل :جنة � -سليمان  -فر�ساننا -
كرمن ،غدونا ،الأغ�صان � -شجن  -غنى  -جئن  -دنانرياً  -منه  -وقفن...

�إلخ .ولعل كرثة ا�ستخدام «�أ�سماء جمع امل�ؤنث» الذي حتتاج �أفعاله �إىل «نون
الن�سوة» و�سيلة مق�صودة لتلك الغاية املو�سيقية.

�إن املتلقي الذي يرهف ال�سمع جيداً للمتنبي وهو ي�شدو بهذه الأبيات

ي�سرتجع �شيئ ًا من ح�ضارة الع�رص العبا�سي يف بغداد ،كما تتجلى يف �أنغام املزامر

حسن فتح الباب

265

ورنات املثالث واملثاين امل�شهورة يف ذلك الع�رص ،وذلك من خالل اجلو املو�سيقي
الذي �أ�شاعه �أبو الطيب ،والأ�صوات املرتافقة ك�أنها من بث جوقة غنائية يقودها
عازف ماهر.

�صور متطورة للرتاث:

وال �شك �أن عبقرية املتنبي �ش�أن كل نظرائه ح�صيلة املوهبة واخلربة مع ًا،
ن�ضح قراءاته وجتاربه ومعاي�شته الطويلة لرواد ال�شعر
و�أن هذه اخلربة هي بدورها ْ
العربي قبله .ف�شعره  -ملن ميعن النظر  -مبثابة البوتقة التي ان�صهرت فيها عيون
الثقافة العربية والبالغية ال�شعرية� ،أو ال�صورة املتطورة املثلى لها .ويكفي �أن
نذكر لذلك �شاهداً واحداً هو قوله:

ول���ق���د م�����ررت ع��ل��ى دي��اره��م��و

وط���ل���ول���ه���ا ب���ي���د ال���ب���ل���ى ن��ه��ب

ف���وق���ف���ت ح���ت���ى ل����ج م����ن ل��غ��ب

ن�����ض��وى و����ض���ج ب���ع���ذ َيل ال��رك��ب

ف��ت��ل��ف��ت��ت ع��ي��ن��ي ف���م���ذ خ��ف��ي��ت

ع���ن���ى ال���ط���ل���ول ت��ل��ف��ت ال��ق��ل��ب

فهو يعرب عن الأثر العميق لوادي بوان يف نف�سه و�شدة �أ�ساه لفراقه هذه
القطعة من الفردو�س الأر�ضي ،بت�صويره لهذا الوادي ك�أنه طيف �أو خيال مازال
ي�صحبه بعد رحيله ،وال يريد �أن يفارقه ،بعد �أن تغلغل يف كيانه وك�أنه ا�ستحال �إىل
ب�ضعة منه ت�رسي يف روحه وهو يف طريقه �إىل مدينة �أخرى .وي�صور هذا اخليال
امل�صاحب ب�أنه جاء ليودعه ،فقد كان  -لأنه �شاعر �أدرك ح�سن ِ�شعب بوان -
�ضيف ًا عزيزاً .ولي�س �أبدع من هذا التعبري وال �أروع يف ت�شخي�ص امل�شاهد اجلميلة
ووقعها يف نف�س �شاعر �أ�صيل مفنت ومفتون بالطبيعة وبهائها� .ألي�س يذكرنا هذا
الت�صوير امل�ؤثر يف الوجدان بالبيت الأخري من مقطوعة ال�رشيف الر�ضي:

�إنها �صورة �أخرى ،ولكنها قريب من قريب .ويف ر�أيي �أن هذه املقطوعة
ومثيالتها من روائع تراثنا ال�شعري هي التي �ألهمت املتنبي ما �أبدعه من �صور.
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م����ن����ازل مل ي�����زل م���ن���ه���ا خ��ي��ال

ي�����ش��يُّ��ع��ن��ي �إىل ال���ن���وب���ن���دج���ان
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فقد ا�ستوعبها ثم طورها ب�أنامل �شاعر َ�ص َّناع .وبذلك حل �أبو الطيب يف ع�رصه
تلك امل�شكلة التي ت�شغلنا اليوم وهي التوفيق بني الرتاث واملعا�رصة.
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فاحلدث يف هذه املقطوعة هو مرور املتنبي بحدائق ِ�شعب بوان.
وال�شخ�صيات هي املتنبي وكائنات الطبيعة ال�صامتة والطبيعة احلية حوله .ولكننا
نفاج�أ بحواره مع ح�صانه يف �آخر املقطوعة ،هذا احلوار املثري للده�شة والذي
ي�شبه حلظة التنوير يف الق�صة� ،إذ ي�سخر فيه احل�صان بال�شاعر الذي ي�ستنطقه
لي�ؤكد املعنى العام لهذه املقطوعة وهو جمال وادي بوان ،ويربز وقع هذا
اجلمال يف حوا�س املتنبي ويف وجدانه ،م�ستد ًال على ذلك ب�أن ِ�شعب بوان لفرط
ح�سنه قد مل�س احليوان الأعجم �أي�ض ًا مل�سة ال�سحر ،بل �أنطقه حني ر�أى �صاحبه
مير به مر الكرام دون �أن يقف عنده لي�ستمتع به ،فانطلق اجلواد من خيفة فراق
فار�سه هذا املكان العبقري الذي ي�شبه الفردو�س ،وما ينجم عن ذلك من حرمانه
متعة امل�شاهدة ،انطلق غا�ضب ًا على �صاحبه معاتب ًا �إياه قائ ً
ال :ال عجب �أن ترتكوا
جنات بوان ونعيمها ،ومت�ضوا �إىل احلرب و�أهوالها حيث يفني بع�ضكم بع�ض ًا،
فهكذا فعل �آدم جدكم الأعلى �أيها الب�رش حني ع�صى هو وحواء ربهما ،ف�أكال
من الثمرة املحرمة ،فكان جزا�ؤهما �أن طردا من الفردو�س.
وبعد ،فتلك الدرا�سة ال تعدو �أن تكون �إطاللة عابرة على الق�صيدة/
الق�صة التي �أبدعها �أبرز ال�شعراء يف الع�صور الذهبية لل�شعر بامل�رشق العربي،
مل ن�ستثن منهم �إال ابن الرومي ،ذلك ال�شاعر الفريد يف غري جن�سه كما و�صفه
العقاد يف كتابه عنه ،والذي �أهدانا ق�صيدة ق�ص�صية مطولة روى فيها �أنباء �سفره
براً وبحراً وما عاناه من م�شقة ،وجاء هذا اال�ستثناء لأن تلك الق�صيدة ت�ستحق
درا�سة قائمة بذاتها ،لأنها يف ر�أينا �أروع منوذج لفن الق�صيدة /الق�صة.

* * *
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ق َّدم التفاتات ل�سانية مبكرة تذكرنا بعلماء اللغويات احلديثة

وقفة مع كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ

�سلطان الـزغول

(*)

ولي�ست م�س�ألة عنوان «البيان» هي الأجدى للمناق�شة ،بل ما فيه من
ُعد من �أرقى ما و�صل �إليه العقل العربي يف ذلك الع�رص ،حتى
بالغة تطبيقية ،ت ّ
(*) أكاديمي وباحث أردني.
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يعدد ياقوت احلموي يف معجم البلدان كتب اجلاحظ ،فتدعونا كرثتها
مو�سوعي مده�ش يف
وتنوعها �إىل الده�شة ،ما يدفع �إىل اجلزم �أننا �أمام مثقف
ّ
م�شاربه الثقافية واهتماماته� .أما القليل الذي و�صلنا من هذه الكتب فيم ّثل
ومتيزه الأ�سلوبي ،ومنها :احليوان ،والبخالء ،والرتبيع
مناذج على غنى اجلاحظ ّ
والتدوير ،ثم (البيان والتبيني) وهو من �آواخر كتبه و�أهمها .ويرجح مي�شال
والتبي) بياء واحدة م�شددة (مفاهيم
عا�صي �أنّ عنوانه احلقيقي هو (البيان
نُّ
اجلمالية والنقد يف �أدب اجلاحظ� ،)41-40 :أما ال�شاهد البو�شيخي فيخ�ص�ص
ف�صال من كتابه «م�صطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبينّ للجاحظ»
ملناق�شة �صحة العنوان امل�شهور ،ليخل�ص �إىل �أنّ �أوثق ن�سخ الكتاب عنونت
بالتبينّ  ،كما ورد ذكر ذلك يف متون الن�سخ جميعا خالل و�صف اجلاحظ
لكتابه .مما دفعه لأن يثبت التبينّ يف عنوان درا�سته.
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وقفة مع كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ
قال ابن خلدون يف مقدمته�« :سمعنا من �شيوخنا يف جمال�س التعليم �أن �أ�صول
هذا الفن (الأدب) و�أركانه �أربعة دواوين وهي� :أدب الكاتب البن قتيبة،
وكتاب الكامل للمربد ،وكتاب البيان والتبيني للجاحظ ،وكتاب النوادر لأبي
وفروع عنها» .على �أنّ الكتب
فتبع لها
ٌ
علي القايل ،وما �سوى هذه الأربعة ٌ
الثالثة التي ذكرها ابن خلدون قد ا�ستفادت من «البيان» الذي يقدم لنا نظرات
ل�سانية عربية ،ومناذج بالغية� ،إ�ضافة �إىل مناق�شات وملعات يف ق�ضايا �شغلت
النقد والثقافة العربية يف الع�صور التالية؛ منها ق�ضية اللفظ واملعنى ،وق�ضية
ال�رسقة ال�شعرية ،وق�ضية الطبيعة وال�صنعة ،وق�ضية القدمي واجلديد ،ومنها �أي�ضا
ن�ص احلديث النبوي م�ساءلة عقلية لإثبات
موقف الإ�سالم من ال�شعر ،وم�ساءلة ّ
�صحته ،جنبا �إىل جنب مع جرح وتعديل رواته� .إ�ضافة �إىل كون «البيان» كنزا
ال ي�ستغني عنه دار�س يف الأدب� ،أو اللغة� ،أو التاريخ� ،أو التاريخ االجتماعي ،مبا
فيه من روايات و�أ�شعار ومواقف وحكايات ذات دالالت ال تن�ضب.
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البيــــان:
ف�إذا ما نظرنا �إىل مدلول البيان عند اجلاحظ وجدناه يقول« :مدار الأمر
أحمد،
على البيان
فهم ،وك ّلما كان ال ّل�سانُ أ� ْبينَ َ كان � َ
نُّ
والتبي ،وعلى الإفهام وال َّت ُّ
واملفهم لك واملتف ِّهم عنك
أ�شد ا�ستبان ًة كان �أحمد،
كما �أ ّنه كلما كان
القلب � ّ
ُ
ُ
�رشيكان يف الف�ضل� ،إ ّال �أنّ املفهِ م �أف�ضل من املتف ِّهم» .فالبيان الذي يق�صد �إليه
يف كتابه ،ويقدم مناذج تطبيقية متنوعة منه هو قدرة اخلطاب على النفاذ �إىل عقل
فنيا ،تكثيفا
املخاطب وقلبه ،على �أنّ هذا النفاذ يلزمه �أن يجمع �إىل جانب التعايل ّ
وو�ضوحا ،بل �إنّ « َمدار الالئمة وم�ستق َّر َ
أيت بالغ ًة يخالطها
املذ ّمة حيث ر� َ
التكلف ،وبيان ًا ميازجه التز ّيد» .ويف بع�ض الروايات التي ينقلها اجلاحظ يت�ضح
متاما الأ�سلوب البياين الأمثل للخطاب:
ُ
�شادق ِمن غري �أهل
«تلخي�ص املعاين ِرف ٌْق ،واال�ستعانة بالغريب َع ْجز ،وال َّت
ِ
البادية ُب ْغ�ض ،وال َّن َظر يف عيون ال َّنا�س ِع ّي ،و َم�سُّ ال ِّلحية ُه ْلك،
واخلروج ممِ َّا ُب ِني
ُ
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عليه � َّأو ُل الكالم �إ�سهاب ...ر�أ�س ا َ
الدربة ،وجناحاها
وع ُمو ُدها ُّ
الطبعَ ،
خلطابة ْ
واملحبة مقرون ٌة بق ّلة
وح ْل ُيها الإعراب ،وبها�ؤُها تَخيرُّ الألفاظ،
رواية الكالمَ ،
َّ
اال�ستكراه».
فعلى �صاحب اخلطاب �أن يوجز معانيه ،ويبتعد عن غريب اللغة ،وعن
تقليد �أهل البادية يف طريقة الأداء ،حتى مي ّثل طبيعته اللفظية والنف�سية دون ادعاء.
كما عليه �أن يحدد بناء خطابه فال يخرج منه عرب تفريعات و�إ�سهابات ال تخدم
ينميه بالدربة والرواية ،و�أن يهتم باختيار
غر�ضه ال
أ�سا�سي ،وعليه �أن ميتلك طبعا ّ
ّ
بد �أن تتوفّر يف
�ألفاظه ونطقها بعربية �صحيحة دون حلن� ،إ�ضافة �إىل �سمات ال ّ
والن�ص
�شخ�صه ،ك�أن يكون حمببا جاذبا بلغته و�أ�سلوبه ،واثقا من نف�سه وقدراته.
ّ
بث
م�س اللحية والنظر يف عيون النا�س خالل ّ
الذي يقدمه اجلاحظ ي�شري �إىل �أنّ ّ
اخلطاب من عالمات العجز واالرتباك.

اللفظ واملعنى:
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هذه ق�ضية �شغلت النقد العربي القدمي ردحا طويال من الزمن ،و�إذا
تلم�سها يف «البيان» وجدنا اجلاحظ يقدم لنا عرب �أقوال يتبناها موقفا
حاولنا ّ
فنيا
من�سجما مع متجيده للبيان ،الذي ّ
عده القدرة على �صياغة خطاب راق ّ
يتميز بالو�ضوح والتكثيف ،لك ّنه يحمل
على م�ستوى الكالم �أو الكتابةّ -م�ضامني راقية �أي�ضا ،لي�س ل�صاحب اخلطاب من ف�ضل فيها �إال ف�ضل االكت�شاف،
ثم القدرة على تو�صيل اكت�شافه �إىل املخاطب .وك�أمنا ينهل هذا املوقف من مهد
إ�سالمية تعترب املعنى �إلهيا قائما يف النفو�س ،لكنه م�ستور يحتاج �إىل من
فل�سفة �
ّ
ويحث عليها« :املعاين
يرفع عنه احلجاب ،وهذه مهمة جليلة نافعة ،ميدحها اهلل
ّ
ذكرهم
خفية ...و�إمنا ُيحيي تلك املعا َ
القائمة يف �صدور ال ّنا�س ...م�ستور ٌة ّ
ين ُ
ُ
تقربها من
إخبارهم عنها ،وا�ستعما ُلهم �إ ّياها ،وهذه
لها ،و� ُ
اخل�صال هي التي ّ
والبعيد
والغائب �شاهداً،
اخلفي منها ظاهراً،
الفهم ،وتجُ َ ِّليها للعقْل ،وجتعل
َ
َ
َّ
ودق ِّة
الداللة
ِ
و�صواب الإ�شارة ،وح�سن االخت�صارِ ،
قريب ًا ...وعلى قَدر ُو�ضوح َّ
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وقفة مع كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ
أو�ض َح و�أف َْ�صح ،وكانت
الداللة � َ
إظهار املعنى ،وك ّلما كانت َّ
املَ ْدخَ ل ،يكون � ُ
اخلفي هو
الإ�شار ُة �أبينَ َ و�أ ْن َور ،كان �أنف ََع و� جْ َأنع ،وا ِل َّداللة الظاهر ُة على املعنى
ِّ
ّ
ويحث عليه ،بذلك ن ََط َق
ميدحه ،ويدعو �إليه
�سم ْع َت اللهَّ ع ّز
ُّ
البيانُ الذي ِ
وجل ُ
جامع ِّ
ناع
ا�سم
ك�ش َ
لكل �شي ٍء َ
ف لك ِق َ
ٌ
القُر�آنُ  ،وبذلك تفاخَ َرت ال َعرب .والبيان ٌ
َ
امع �إىل حقيقته».
املعنى،
وهتك ِ
ال�س ُ
احل َجاب دونَ ال�ضمري ،ح ّتى ُيف ِْ�ض َي ّ
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وال�سامع� ،إنمَّ ا هو
أمر والغاي َة التي �إليها ِ
ومبا �أنّ « َم َد َار ال ِ
يجري القائل ّ
أو�ض ْح َت عن املعنى ،فذلك هو
الف َْه ُم والإفهام؛ فب� ِّأي �شي ٍء بل ْغ َت الإفها َم و� َ
ُ
كم الألفاظ؛ لأن املعا َنِ
«ح ْك َم املعاين
لكن ُ
البيانُ يف ذلك املو�ضع»ّ .
خالف ُح ِ
وحم�صل ٌة
مب�سوط ٌة �إىل غري غاية ،وممت ّد ٌة �إىل غري نهاية ،و�أ�سما َء املعاين مق�صور ٌة معدودةَّ ،
حمدودة» .ف�إذا ت�ساءلت عن ال�سبب يف امتداد املعنى �إىل غري نهاية ،وق�صور
إلهي واللفظ
الألفاظ وحمدوديتها ،مل ُ
يعد �أن يكون ما �أ�رشت �إليه من �أنّ املعنى � ّ
ب�رشي .وهذا هو الذي يدفع اجلاحظ �إىل اعتبار الكون قائما على نظام من
ّ
الإ�شارات� ،أولها اللفظ ال�صادر عن �أرقى املخلوقات  -الإن�سان  ،-و�آخرها
احلال التي تعبرّ عنها اجلمادات .يقول �إدري�س بلمليح« :العامل يف نظر اجلاحظ –
رغم اختالف مظاهره  -يعترب نظاما �إ�شاريا� .إنه ناطق ب�أجرامه ونباته وحيوانه.
�أي �أنّ �ضابط الر�ؤية �أو عاملها امل�شرتك ،الذي يجمع مكوناتها امل�ستقلة ا�ستقالال
ذاتيا هو البيان» (الر�ؤية البيانية عند اجلاحظ).

�أنواع الداللة:
لكن اجلاحظ يو�ضح
قد يبدو للوهلة الأوىل �أنّ البيان يقت�رص على الكالمّ ،
لنا يف التفاتات ل�سانية مبكرة – ت�ستدعي �إىل �أذهاننا علماء اللغويات احلديثة -
الد َّالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ ،خم�سة �أ�شيا َء ال تنقُ�ص
�أن «�أ�صناف ِ
ُ
وال تَزيد� :أولها اللفظ ،ثم الإ�شارة ،ثم ال َعقْد ،ثم ا َ
ت�سمى
ثم
احلال التي ّ
خل ّطَّ ،
ِن ْ�صبةً» .و�إذا كان اللفظ هو قوة البيان الأوىل املتعارف عليها مبا فيه من بالغة
وجماليات ،ف�إنّ اجلاحظ يجد لزاما عليه �أن يو�ضح باقي �أ�صناف الدالالت،
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وقد بد�أ بالإ�شارة قائال« :والإ�شارة وال ّلفظ �رشيكان ،و ِن ْعم العونُ هي له ،ونعم
فظ ،وما تُغني عن ِّ
اخلط ...ومبلغُ
الرتجمانُ هي عنه ،وما � َأك َرث ما تنوب عن ال ّل ِ
ال�صوت،
تتقدم فيه الإ�شار ُة
ال�صوت ،فهذا �أي�ض ًا باب َّ
َ
الإ�شارة �أب َع ُد من مبلغ َّ
وجد الت�أليف،
فظ،
وال�صوت هو �آل ُة ال َّل ِ
ُ
واجلوهر الذي يقوم به التقطيع ،وبه ُي َ
ُ
ولن تكون حركات الل�سان لفظ ًا وال كالم ًا موزون ًا وال منثوراً �إ ّال بظهور
�سن الإ�شارة
ال�صوت ،وال تكون احلروف كالم ًا �إال بالتقطيع والت�أليفُ ،
وح ُ
باليد والر� ِأ�سِ ،من متام ح�سن البيان بالل�سان».
ِ

ُ
«احلال ال َّناطقة بغري ال ّلفظ،
ثم �إنه يو�ضح م�صطلح ال ِّن�صبة ،فهي عنده
ّ
فالداللة التي
وامل�شرية بغري اليد ،وذلك
ظاهر يف خ ْلق ال�سماوات والأر�ضّ ...
ِ
ٌ
امت ناطق من جهة
يف املَوات اجلامدّ ،
فال�ص ُ
كالداللة التي يف احليوان الناطقَّ ،
الداللة ،وال َع ْجماء ُم ْع ِرب ٌة من جهة البرُ هان.»...
ّ

البالغـــة:

ميكن القول �إنّ البالغة عند اجلاحظ هي «البيان املق�صور على لغة الكالم
دون غريها من �سائر الدالالت على املعاين .وهكذا تكون البالغة – من حيث
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ثم ينتقل �إىل ال�صنف الثالث من �أ�صناف الدالالت ،وهو الكتابة التي
ي�سميها ُّ
«القلم �أبقى �أثراً ،والل�سان �أكثرَ ُ َه َذراً ...وقالوا :الل�سان
اخلط قائال:
ُ
مطلق يف ال�شاهد والغائب  ...والكتاب
والقلم
مق�صور على القريب احلا�رض،
ٌ
ٌ
ُ
در�س يف ِّ
قر�أ ِّ
كل زمان؛ والل�سان ال َي ْع ُدو �سام َعه ،وال يتجاو ُزه
بكل مكان ،و ُي َ
ُي َ
احل�ساب دونَ ال َّلفظ
�إىل غريه» .قبل �أن ي�ضيف« :و�أ ّما القَول يف ال َعقْد ،وهو
ُ
وع َظم قَدر االنتفاع بهُ ،
ّ
فالد ُ
قول اللهَّ ع َّز وجل...:
ليل على ف�ضيلتهِ ،
واخلطَّ ،
ني
ال�س ِن َ
} ُه َو الَّ ِذي َج َعل ال�شّ ْم َ�س ِ�ضيا ًء َوالْ َق َم َر نُوراً و َق َّد َر ُه َمنَا ِز َل لتَ ْع َل ُموا َع َد َد ِّ
اب َما َخ َل َق هَّ
الل َذ ِل َك �إالّ ب حْ َ
ِال ّق { [يون�س...]5 :
واحل�ساب ي�شتمل على معانٍ
َو حْ ِ
ال َ�س َ
ُ
الع َباد مبعنى الحِ �ساب يف الدنيا ملَا فهِ ُموا عن
كثري ٍة
ومنافع جليلة ،ولوال معرف ُة ِ
َ
اللهَّ ع ّز ّ
احل�ساب يف الآخرة».
وجل مع َنى
ِ
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وقفة مع كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ
�أنها البيان بلغة الل�سان � -أكمل مناذج الكالم و�أرفعها �شكال و�صياغة» (مي�شال
يعرف البالغة بقوله �إنها «الإيجا ُز يف غري َع ْجز ،والإطناب
عا�صي .)26 :فهو ِّ
أح�سن الكالم ما كان قليل ُه ُي ْغنيك
يف غري خَ َط ٍل» ،ثم يقول يف مو�ضع �آخرُ �« :
ُ
واللفظ بليغ ًا ،وكان
لفظه ...ف�إذا كان املعنى �رشيف ًا
عن كث ِريه ،ومعناه يف ظاهر ِ
االختالل م�صون ًا عن التك ُّلف،
�صحيح الطبع بعيداً من اال�ستكراه ،ومن َّزه ًا عن
ِ
�صنيع الغَيث يف الترُّ بة الكرمية» .ف�إ�ضافة �إىل �أن الإيجاز هو
�ص َن َع يف القُلوب
َ
املطلب الأول عنده ،ميكن الإ�سهاب �إذا ما ا�ستدعت احلاجة التف�صيل دون
خطل وزيادات ال داعي لها .لك ّنه ي�شري �أي�ضا �إىل �أنّ اللفظ البليغ يجب �أن يرافقه
جمال املعنى .وهذه املوازنة بني رفعة اللفظ وجمال املعنى تت�ضح �أكرث يف قوله:
لفظهُ ،
ي�سابق معناه َ
ولفظ ُه معناه،
ا�سم البالغة ح َّتى
َ
“ال يكون الكال ُم ي�ستحق َ
فال يكونَ ُ
أ�سب َق من معناه �إىل قلبك».
لفظه �إىل �سمعك � َ
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ميكن القول �إذن �إنّ البيان والبالغة عند اجلاحظ تختلف عنها يف
ا�صطالحات البالغيني يف الع�صور التالية« .فمعجم لغة النقد واجلمالية الأدبية
تكونه على يد اجلاحظ ومعا�رصيه ،وكانت معظم مفرداته
كان ما يزال يف طور ّ
تتلم�س طريقها للخروج من دائرة الداللة اخلا�صة بها عند ّ
كل باحث
ما برحت ّ
�إىل دائرة اال�صطالح امل�شرتك والداللة التوا�ضعية العامة يف لغة الدار�سني
والنقاد» (مي�شال عا�صي.)22 :
ومقابل حديثه عن �صفات اخلطاب الراقي ،يخ�ص�ص اجلاحظ جانبا كبريا
من «البيان» للحديث عن عيوب اخلطاب التي تظهر يف الكالم .وهو يق�سمها
�إىل :عيوب ناجتة عن خلل يف جهاز النطق� ،أو عن ا�ستخدام اللغة من غري �أهلها،
وهذه يكاد ي�ستحيل تالفيها .وعيوب ناجتة عن التك ّلف يف اخلطاب� ،أو قلة
�إتقان لقواعد النحو وال�رصف (اللحن).
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يقول بخ�صو�ص الق�سم الأول« :والذي يع ِرتي ال ِّل�سان ممَّا مينع من البيان

عيوب اخلطاب:
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ُ
خالف ما يعرتي
ال�ص ْبيان �إىل �أن ين�شَّ �ؤوا ،وهو
�أمور :منها ال ُّلثغة التي تعرتي ِّ
امل�سرتخ َي ا َ
وخ ُ
الف ما يعرتي �أ�صحاب
حل َنك،
املاج،
املرتفع ال ِّلثة؛ ِ
ِ
ال�شَّ يخ ِ
َ
الهر َم ّ
العج ْم» ،وي�ضيف حول ما يعرتي
ال َّل َكن من ال َع َجم ،ومن ُين�شَّ �أ من العرب مع َ
ال�س ْندي �إذا ُج ِل َب كبرياً ف�إنه ال ي�ستطيع
�أ�صحاب اللكن من العجم�« :أال ترى �أنّ ِّ
�إ ّال �أنْ َي َ
اي �سين ًا ،ف�إذا �أراد
جعل اجليم زاي ًا ...وكذلك
النبطي الق ُُّح ...يجعل ال َّز َ
ُّ
ورق ،ويجعل العني همزة».
�أن يقولَ :ز َ
ورق ،قال�َ :س ْ

�أما الق�سم الثاين في�شري �إىل بع�ض العيوب النف�سية ،كالإعادة وا ُ
حل ْب َ�سة
واال�ستعانة ،كما ي�شري �إىل الت�شادق ،والتق ّعر ،واللجوء �إىل الغريب املهجور الذي
ب�شدة من جهة ،ومن جهة �أخرى ي�شري �إىل اللحن يف اللغة ،وعدم
يذ ّمه اجلاحظ ّ
�إتقان �إعرابها ،ويكرث من �رسد النوادر حول الالحنني من العرب �إثر خمالطتهم
للعجم ،خا�صة ع�رص بني �أمية� ،إذ كان اللحن م�ستهجنا.

التناغم الإيقاعي:

ومن املو�ضوعات التي يوليها اجلاحظ اهتمامه العن�رص ال�صوتي يف
ال�شعر ،حيث ّ
يركز على �أنّ من الألفاظ ما يتناغم ومنها ما يتنافر ،مما يدعم
الإيقاع املو�سيقي الذي يحققه الوزن �أو يطيح به ،يقول« :ومن �ألفاظ العرب
� ٌ
املن�شد �إن�شا َدها �إ ّال ببع�ض
�شعر مل ي�ستطع
ُ
ألفاظ تتنافر ،و�إن كان جمموع ًة يف بيت ٍ
اال�ستكراه ...و�إذا كانت الكلم ُة لي�س موقُعها �إىل ج ْنب �أُختها َم ْر ِ�ض ّي ًا موافق ًا،
كان على ال ِّل�سان عند �إن�شاد ذلك ال�شعر َم ُ�ؤونة ...و�أجو ُد ال�شِّ عر ما ر�أي َته متالحم
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و�إ�شارات اجلاحظ املتكررة لعيوب اخلطاب تدفع �إىل القول �إنه يبحث
بد �أن تتوافر فيه «عنا�رص
عن خطاب رفيع راق ،ويرى �أنّ مثل هذا اخلطاب ال ّ
�صوتية جتعل منه �شيئا �آخر غري كونه �أداة توا�صل عادية �أو لغة يومية يتوخى
ال�صوتي يحقق البالغة والف�صاحة
منها الإفهام والتفهم فقط� ،أي �أنّ العن�رص
ّ
على م�ستوى الإبالغ الف ّني من حيث �أنّ للأ�صوات اللغوية ت�أثريا على املتلقي»
(الر�ؤية البيانية عند اجلاحظ.)158 :
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وقفة مع كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ
الأجزاءَ ،
و�سبِك �سبك ًا
�سهل املخارج،
فتعلم بذلك �أنه قد �أفرغ �إفراغ ًا واحداًُ ،
ُ
ُ
و«حروف
الدهان» .ثم يقول:
واحداً ،فهو يجري على الل�سان كما يجري ِّ

الكالم و�أجزا ُء البيت من ال�شِّ عر ...تراها خمتلف ًة متباينة ،ومتنافرة م�ستكرهة،
ت�شق على الل�سان ُ
ور ْطبة ُم َتواتية� ،س ِل�س َة
ُّ
وتك ُّده ،والأخرى تراها �سهل ًة ّلينةَ ،
البيت ب�أَ�سرْ ِ ه كلم ٌة واحدة ،وح ّتى ك�أن
ال ِّنظام ،خفيف ًة على ال ِّل�سان؛ حتى ك�أنّ
َ
ٌ
حرف واحد» .ثم ي�شري �إىل بع�ض القوانني ال�صوتية يف �ألفاظ
الكلم َة ب�أ�رسها
العربية –كعادته� -إ�شارة عابرة غري متمعنة على �أهميتها ومتيزها« :اجليم ال
تقارن الظاء وال القاف وال الطاء وال الغني ،بتقدمي وال بت�أخري ،وال ّزاي ال تقارنُ
ِ
َّ
ال�سني وال ال�ضاد وال الذال ،بتقدمي وال بت�أخري».
الظا َء وال ِّ

التنـا�ص:
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التنا�صات التي يوردها يف «البيان» �رسقة ،كما فعل
ال ي�سمي اجلاحظ
ّ
يح�س �إح�سا�سا عميقا ب�رضورة هذا املنحى يف
كثري من نقادنا القدماء ،فلع ّله كان ّ
الفن ،و�أنّ معيار التمايز يف �صياغة املعنى ،ال يف ال�سبق �إليه ،كيف ال وهو الذي
ّ
يرى �أنّ من العجز و�ضعف الهمة �أن يقول الالحق :ما ترك ال�سابق لنا �شيئا.
ويتبني هذا من تعليقه على بيت احلطيئة:

م��ت��ى ت����أ ِت��� ِه تع�شُ و �إىل ���ض��و ِء ن���ار ِه

��د
�ي�ر ُم��و ِق ِ
ْ
خ�ي�ر ن���ا ٍر ع��ن��ده��ا َخ ُ
جت���د َ

ي���ن ي�صطليا ِنها
تُ َ
��ب لمِ َ���قْ���رو َر ِ
�����ش ُّ

��ق
َ
��ح�� ِّل ُ
وب���ات على ال��ن��ار ال��نّ��دى وامل ُ َ

«وقد كان النا�س ي�ستح�سنون َ
قول الأع�شى:

فلما قال ا ُ
البيت الذي كتبناه َ
بيت الأع�شى».
قبل هذا �سقط ُ
حلطيئة َ

االنفتاح الفكري:

يقدم اجلاحظ يف �إحدى روايات «البيان» منوذجا رفيعا لالنفتاح

الفكري ،وقبول الر�أي الآخر ،والذي يظهره �شاعران �أمويان من �أملع ال�شعراء،
أعجب حا ًال من ُ
الكميت والطر ّماح ،وكان
النا�س �
وذلك �إذ يقول« :مل َي َر
َ
ُ
يعي ًا
عدناني ًا
الكميت
ع�صبي ًا ،وكان ِ
ُ
الطر ّماح قَحطاني ًا َع َ�ص ّبي ًا ،وكان الكميت ِ�ش ّ
ّ
ّ
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يتع�صب لأهل
الطر َّماح
من الغالية ،وكان ِ
خارجي ًا من ال�صُّ فْر ّية ،وكان الكميت َّ
ّ
اخلا�صة
الكوفة ،وكان الطر َّماح يتع�صب لأهل ال�شام ،وبينهما مع ذلك من
َّ
واملخا َلطة ما مل يكن بني َنف َْ�سنيِ ّ
قط ،ثم مل َي ْجر بينهما �صرَ ٌم وال َجفْو ٌة وال
ُ
اخل�صال �إليه».
�إعرا�ض ،وال �شيء مما تدعو هذه

ملعات يف علم االجتماع:
كما يقدم من خربته احلياتية بع�ض اللمعات االجتماعية يف �أنّ الإن�سان
جل ّه َ
كائن اجتماعي يت�أ ّثر باملحيط �إذ يقول« :لو جا َل ْ�س َت ا ُ
وال�س َخفا َء
ال وال َّن ْوكىُّ ،
واحلمقَى� ،شهراً فقط ،مل َت ْن َق من �أو�ضار كالمهم ،وخَ َبال معانيهم ،مبجا َل�سة
أ�رسع �إىل ال َّنا�س ،و� َّأ�ش ُّد التحام ًا بالطبائع،
�أهل البيان والعقل دهراً؛ لأنّ الف�سا َد � ُ
والإن�سانُ بال ّتع ُّلم والتك ُّلفُ ،
ومدار َ�س ِة ُك ُت ِب
وبطول االختالف �إىل العلماء،
َ
احلكماءَ ،ي ُجو ُد ُ
ويح�سن �أد ُبه ،وهو ال يحتاج يف اجلهل �إىل �أكثرَ َ من ترك
لفظه
ُ
التع ُّلم ،ويف ف�ساد البيان �إىل �أكرث من ترك التخيرُّ ».

الن�ص:
م�ساءلة ّ

ويف موقفه من �صحة الن�ص  -حديثا كان �أو رواية تاريخية  -يقدم
اجلاحظ منوذجا يف القراءة النقدية التي ال تكتفي بالنظر �إىل �صحة الرواية ،بل
ت�سائل املنت با�ستخدام املنطق العقلي ،من ذلك مناق�شته حلديث يذكر البيان
عبتان من �شُ َعب
والعي« :وقد َزعمتم �أنّ ر�سول اللهَّ �صلى اهلل عليه و�سلم قال� :شُ ِ
ّ
والع ّي ،ونحن نعو ُذ
والبيان ،و�شُ عبتان من �شُ عب الإميان :احلياء ِ
الب َذاء َ
ال ِّنفاقَ :
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ثم ي�شري �إىل �أنّ ما ي�ستميل اجلمهور لي�س احلقيقة املطلقة ،بل ما يداعب
امل�شاعر �أو الأحا�سي�س التي تتنا�سب مع م�ستوى العقول� ،أما العامل احلكيم
فيعرف حقائق مقادير املعاين وال تدغدغه �إال احلقائق الكربى ،وحب املعرفة:
وحم�صول حدود لطائف الأمور� ،إ ّال عاملٌ
َ
مقادير املعاين؛
حقائق
«ولي�س َي ْعرف
ِ
َ
أعظم ،وال�سوا َد الأكرب».
حكيم ...ال َمييل مع ما ي�ستميل
َ
اجلمهور ال َ
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وقفة مع كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ
ُ
يحث
يحث على البيان
ور�سول اللهَّ �صلى اهلل عليه و�سلم ُّ
باللهَّ �أن يكون القر�آن ُّ
ُ للهَّ
البذاء
يجمع
الع ّي ،ونعو ُذ باللهَّ �أن
على ِ
َ
ر�سول ا �صلى اهلل عليه و�سلم بني َ
والبيان� ،إمنا وق ََع ال َّن ْه ُي على ِّ
الع ِّي على َّ
كل
جاو َز املقدار ،ووقع ا�سم ِ
كل �شي ٍء َ
َ
ودين اللهَّ تبارك وتعاىل
واخلطل مذموم،
فالع ُّي مذمو ٌم
�شي ٍء ق�صرَّ عن املقدارِ ،
ُ
بني املق�صرِّ والغايل».
كما يقول تعليقا على خطبة ملعاوية بن �أبي �سفيان ملا ح�ضرَ تْه الوفاةُ:
«ويف هذه اخلطبة �أبقاك اللهَّ
ال�س َبب
ٌ
�رضوب من العجب :منها �أنّ الكالم ال ي�شبه َ
املذهب يف ت�صنيف النا�س ،ويف
الذي من �أجله دعاهم معاوية ،ومنها �أنّ هذا
َ
قية وا َ
خلوف� ،أ�شبه بكالم علي
الإخبار ّ
عما هم عليه من القَهر والإذالل ،ومن ال َّت ّ
ر�ضي اللهَّ عنه ومعانيه وحا ِله ،منه بِحال معاوية ،ومنها �أ ّنا مل جَن ِْد معاوي َة يف حالٍ
يذهب َ
مذاهب ال ُع ّباد ،و�إمنا
من احلاالت ي�س ُلك يف كالمه َم�سلك ال ُّز ّهاد ،وال
ُ
للهَّ
أعلم ب�أ�صحاب الأخبار ،وبكثري منهم».
نكتب لكم ونخبرِ ُ مبا َ�س ِمعناه ،وا � ُ
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ويبدو اجلاحظ ناقدا نا�ضجا يقدم ت�سا�ؤالته العلمية ،التي جتمع بني دقة
أعجب
النف�سية ،يقول« :ولي�س يف الأر�ض �
املالحظة واالهتمام ب�أحوال الكاتب
ُ
ّ
من طر َف َة ِبن العبد وعبد يغوث ،وذلك �أ َّنا �إذا ق�سنا جود َة �أ�شعارهما يف وقت
فاهية».
والر َ
�إحاطة املوت بهما مل تكن دون �سائر �أ�شعارهما يف حال ال ْأمن ّ

رمبا كان اجلاحظ من �أوائل املدركني للعنا�رص التي تقوم عليها القوميات،
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الن�ص التايل« :العرب ك ُّلهم �شي ٌء واحد؛
فهو يو�ضح هذه العنا�رص بدقة يف ّ

كما يالحظ ت�أثر يزيد بن املُ َه َّلب بالقر�آن يف قوله:

القتل
��ت �أم���راً ك��ان فيه �شَ بَا ِ
�ي�ر فيما ك ِرهتُه و�أح��بَ��ب ُ
َك�� ِر ُ
ه��ت وك���ان ا َخل ُ
فيع ّلق قائال �إنه ُ
«مثل قول اللهَّ تبارك وتعاىلَ } :و َع َ�سى �أنْ تَ ْك َرهوا �شَ ْيئاً
وهو َخيرْ ٌ لَ ُكم َو َع َ�سى �أن حُ ِتبُّوا �شَ يئاً وهو رَ�شٌّ لَ ُك ْم { [البقرة.]216 :
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الدار واحدة واجلزير َة واحدة ،والأخالق وال�شِّ َيم واحدة ،واللغة واحدة،
لأنّ
َ
الت�صاهر والت�شا ُبك ،واالتِّفاق يف الأخالق ويف الأعراق ،ومن
وبينهم من
ُ
جهة ا ُ
املنا�سبة التي ُبنيت على غريزة
خل�ؤولة املر ّددة والعمومة امل�شتبِكة ،ثم
َ
فهم بذلك �شي ٌء واحد يف َّ
الطبيعة واللغة ،والهِ َّمة
الترُّ بة ِ
وطباع الهواء واملا ِءْ ،
وال�صناعة وال�شّ هوة».
والرايةِّ ،
وال�شمائل ،واملَ ْر َعى َّ

وتظهر �آراء اجلاحظ القومية املتع�صبة يف ق�سم وا�سع من «البيان» ،وهو
لكن طبيعة الع�رص الذي عا�شه فر�ضت
يخ�ص�ص كتاب الع�صا للر ّد على ال�شعوبيةّ ،
عليه هذه املواجهة القومية .ثم �إنه يدرك �أنّ كثريا من خمتاراته يف “البيان” تنقل
فيخرج ذلك تخريجا يتوافق مع حربه ال�رش�سة
�صورة زاهية لع�رص الأمويني،
ّ
نذكر بع�ض ما انتهى �إلينا من كالم خُ لفائنا من
مع ال�شعوبية« :قد يجب �أن
َ
أعرابية
َو َلد العبا�س ،ولو �أن دول َتهم
عجمية خُ
عربية � ّ
را�سانية ،ودولة بني َم ْروان ّ
ّ
ّ
�شامية ،والعرب �أوعى ملا ت�سمع ،و�أحفظ ملا ت�أتي ،ولها الأ�شعار
ويف �أجناد
ّ
وج َرت من ذلك يف �إ�سالمها على
آثرها ،وتخ ّلد لها حما�س َنهاَ ،
التي ِّ
تقيد عليها م� َ
جاهليتها ،فب َنت بذلك لبني َم ْروانَ �رشف ًا كثرياً وجمداً كبرياً،
مثل عاداتها يف
ّ
وتدبرياً ال ُيح�صى ،ولو �أنّ � َ
حفظوا على �أنف�سهم وقائ َعهم يف �أهل
أهل خُ را�سان ِ
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ثم ينتبه �إىل �أنّ الن�سابة يرجعون العرب �إىل ق�سمني :عدنانية وقحطانية،
في� ّؤكد �أنّ رجوع الق�سم الأول من العرب �إىل �إ�سماعيل ال ينتق�ص من عروبتهم
�شيئا« :وامل�شاكل ُة من جهة االتِّفاق يف الطبيعة والعادة ،ربمَّ ا كان �أبلغَ و� َ
أوغ َل
الر ِحم ،نعم حتى تراه �أغ َل َب عليه من �أخيه لأ ِّمه و�أبيه،
من امل�شاكلة من جهة َّ
ومذهب ًا ...وقالوا :النا�س ب�أزمانهم �أ�شب ُه
أ�شب َه به خَ ْلق ًا وخُ ُلق ًا ،و أ� َدب ًا
َ
وربمَّ ا كان � َ
منهم ب�آبائهم ،وقد ر�أينا اختالف ُ�ص َور احليوان ،على قدر اختالف طبائع الأمكان،
غات وال َ
أخالق وال�شهوات ...ولوال �أنَّ اللهَّ ع َّز وجل
وعلى َق ْدر ذلك �شاهدنا ال ُّل ِ
َ
َ
إ�سحاق
أخرجه بجميع معانيه �إىل العرب ،لكان بنو �
أفر َد �
إ�سماعيل من العجم ،و� َ
� َ
�أوىل به».
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وقفة مع كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ
ال�شام ،وتدبري ملوكهم ،و�سيا�سة كربائهم ،وما جرى يف ذلك من فرائد الكالم
و�رشيف املعاين ،كان فيما قال املن�صور وما فعل يف �أيامه ،و� ّأ�س�س ملن َبعده ما َيفي
بجماعة ملوك بني مروان».

كلمة �أخرية:

هذه جملة من الق�ضايا التي تناولها اجلاحظ يف «البيان» ،الذي لن تعدم
فيه معلومات مهمة عن الرواة واهتماماتهم ،واملتكلمني ومتيزهم ،والزهاد
وحكمهم ونوادرهم ،والأعراب وبديهتهم وقرائحهم ،وغري ذلك من الق�ضايا
والروايات والأ�شعار واخلطب التي جتعل منه كنزا ثمينا من كنوز املعرفة والثقافة.
التعر�ض لأكرث مما ورد ،كما �أنّ الهمة تق�صرّ عن الإحاطة
ّ
لكن املقام ي�ضيق عن ّ
ّ
بكل ما فيه.
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جمالية املعار�ضة وتفاعل
الأمناط الأدبية عند املعري
حميد �سمري

(*)

 - 1مدخل نظري:

وعندما تتكرر هذه الأنظمة املنمذجة يف الن�صو�ص الفنية �ضمن ثقافة
ما ت�صبح هذه الن�صو�ص قاعدة منطية يقوم عليها بناء �صورة للعامل ،وتكون هذه
ال�صورة ن�سق ًا �إيديولوجي ًا متكام ً
ال يتعلق بنمط معني يف الثقافات ،وقد تكت�سب
هذه الأنظمة والأن�ساق التي تبدعها هذه الن�صو�ص داللة �ضمن �أبنية �صورة
العامل هذه ،ثم ت�صبح بعد تكرارها مناذج �أو �أمناط ًا تقليدية.
ومييز يوري لومتان بني و�ضعيتني اثنتني لأنظمة وداللة الن�صو�ص الفنية
(*) أكاديمي وباحث مغربي.
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يعد الأدب عند يوري لومتان لغة ثانوية للتوا�صل تتفرع عن لغة طبيعية،
وترتبط بها ارتباط الفرع ب�أ�صله واجلزء بالكل .و�إذا كان الأدب يدخل �ضمن اللغة
وينتمي �إىل نظامها العام «ف�إنه ميلك ن�سق ًا خا�ص ًا من العالمات والقوانني»(،)1
تتحول معه لغة الأدب �إىل لغة ثانوية ذات �أنظمة منمذجة ت�ستفيد من اللغة
الطبيعية ولكن تختلف عنها يف طريقة بنائها.
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جمالية املعارضة وتفاعل األمناط األدبية عند املعري
داخل �سياق ثقايف ما ،ففي الو�ضعية الأوىل ي�ستعمل كل من املر�سل واملتلقي �سنن ًا
م�شرتكة ويتوا�ضعان على لغة فنية واحدة هي التي ت�ضمن عملية التوا�صل الفني،
ففي هذه الو�ضعية تكون الر�سالة وحدها التي متتلك اجلديد ،وجت�سد هذه احلالة
الأنظمة الفنية جلمالية التماثل �أو املطابقة(.Esthétique de l'identité )2
�أما الو�ضعية الثانية فهي تختلف عن الأوىل لأن املتلقي ال يجمعه واملر�سل
نظام واحد� ،إذ �إن امل�ؤلف ي�ستعمل �سنن ًا خمالفة للذي ي�ستعملها وملا �ألفه و�ألفه
املتلقي يف قراءة الن�صو�ص ،وهنا يفر�ض امل�ؤلف على الن�ص لغة فنية جديدة
ويخ�ضعه خلرق ال�سنن املتعارف عليها لتحطيم بنية املتلقي« .ويف هذه احلال
يتلقى الن�ص الفني كما لو كان ن�ص ًا غري فني»( .)3وتف�ضي بنا هذه الو�ضعية �إىل
ما ي�سمى جمالية املعار�ضة .Esthétique de l'oppostition

 - 1.1جمالية املطابقة:
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تنبع هذه اجلمالية  -ح�سب نظرة لومتان  -من جمموعة من الأعمال
الأدبية ،ترتاكم عرب ع�صور فنية ،وتظل وفية لقواعد معينة ،ووظائفها �أن حتافظ
على القيم الثقافية املوروثة وجتددها ،لتتحول بعد ذلك �إىل قيم جمالية ت�ساهم
يف التوا�صل الفني الذي يقوم �أ�سا�س ًا على التطابق بني امل�ؤلف واملتلقي ،مما يجعل
الأعمال التي تنتمي �إىل هذه اجلمالية ت�ستجيب لتوقعات متلقيها ،الأمر الذي
مينحها �آلية لتكون �أقرب �إىل �آلية اللغة الطبيعية .وهذا يعني �أن هناك جمموعة من
املبادئ واملعايري متثل القاعدة التي ي�ؤ�س�س عليها هذا ال�صنف من الأن�ساق الفنية،
فينظر �إليها باعتبارها جمالية للتطابق( ،)4تقوم على التماثل ()idetification
املطلق لظواهر احلياة ممثلة يف مناذج كلي�شهات معروفة �سلف ًا من قبل اجلمهور،
وتدخل يف نظام «القواعد»( .)5بيد �أن مفهوم النماذج يف الفن ال ي�شكل يف
حد ذاته �شتم ًا �أو قدح ًا ،بقدر ما ي�شكل ظاهرة حمددة« ،والتي مل تربز بو�صفها
ظاهرة �سلبية �إال حتت ت�أثري عوامل تاريخية وبنيوية»(.)6
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تعرف ظواهر احلياة املختلفة عن طريق م�شابهتها ( )assimilationمع مناذج
منطقية حمددة ،وهذا ما ي�ؤدي بالفنان �إىل �أن يرف�ض بوعي كل �شيء جوهري
ي�ؤ�س�س فرادة و�أ�صالة الظواهر ،ونتيجة لذلك يكون الفن قائم ًا على التماثل حيث
تتماثل الظواهر املختلفة وتتقابل على هذا النمط� ‹ :أ � « ،أ � ›« ،أ � «« ،أ ...... ،
« �أ .وبذلك تتكرر النماذج اجلمالية دون كلل ،مقلدة منوذج ًا قبلي ًا ويكون ذلك
على �شكل الآتي ‹ :أ� هي �أ� ›« ،أ هي �أ� »« ،أ هي �أ� « ...... ،أ هي �أ ،وبناء على
ذلك ال يكون التكرار يف الن�سق اجلمايل قائم ًا على قيا�س جديل مقعد ،بل يقوم
على قيا�س مطلق وغري م�رشوط� ،إنه ميثل �شعرية �أو جمالية الت�صنيفات(.)7

 - 2.1جمالية املعار�ضة:

�إن هذا ال يعني �أن الكتابة الأدبية داخل جمالية املعار�ضة تلج�أ �إىل حتطيم
مبد�أ الن�سقية ( )systemitéالذي ي�شكل �أ�س وعماد العملية الفنية برمتها ،و�إمنا
يعني �أنها تلج�أ �إىل �إنتاج �أعمال فنية متلك القدرة على حتطيم الن�سق امل�ألوف
( ،)systéme habituelفيكون ذلك �إيذان ًا مبيالد ن�سق جمايل جديد ذي
قواعد فنية غري م�ألوفة ،ميكن النظر �إليها � -إذا ما انطلقنا من وجهة نظر النظرية
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متثل هذه اجلمالية  -يف نظر لومتان � -صنف ًا مناق�ض ًا للأول ،نظراً لأنها
تتكون من «�أن�ساق ال تعرف طبيعتها امل�سننة من قبل اجلمهور قبل بداية الإدراك
الفني»(� .)8إنه يف مقابل الإجراءات املعتادة من قبل القارئ ويف منذجة الواقع
يقدم املبدع اختياره الأ�صيل الذي يعتربه �أكرث �صميمية( )9ويف ظل هذا الو�ضع
يكت�سي العمل الفني نزعة حتطيم ن�سق القواعد املتداولة وامل�ألوفة ،حتى يبدو
وك�أنه يرف�ض ويتمرد على كل معيار �شكلي ،ويدعو �إىل �إبداع «بدون قواعد»،
على الرغم من �أن «الإبداع خارج القواعد ،وخارج العالقات البنيوية يبدو
م�ستحي ً
ال� .إن ذلك يتعار�ض وطبيعة العمل الفني بو�صفه منوذج ًا (،)Modéle
وطبيعته ب�صفته دلي ً
ال ( .)signeمبعنى �أنه يبدو من امل�ستحيل معرفة العامل و�إي�صال
نتائج هذه املعرفة بوا�سطة الفن �إىل اجلمهور»(.)10
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الريا�ضية للعب  -كما لو كانت متثل لعبة حتدد قواعدها �أثناء اللعب ،ولي�س لعبة
بدون قواعد( .)11وهكذا يفهم من هذا الت�صور الذي قدمه لومتان �أن العمل
الفني ال ميكنه �أن يولد وين�ش�أ يف غياب القواعد ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن يق�ضي
على وظيفته التوا�صلية و�أن يعر�ضه لعملية قتل �شنيعة� .إن الن�ص الفني يحيا يف
ظل جمموعة من الأن�ساق الفنية� ،إما �أن تكون �أن�ساق ًا متداولة م�ألوفة فت�شكل
حدوداً بنيوية ،و�إما �أن يتم اخرتاقها( )12فت�ستبدل بها �أخرى تقدم منذجة جديدة
للعامل.

 - 2جمالية املعار�ضة وبناء الأمناط عند املعري:
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ال �أخال �أن يف الأمر تع�سف ًا �إذا �أردنا �أن نبحث عن حدود جمالية
املعار�ضة يف اخلطاب الأدبي عند املعري .و�أن املت�أمل يف هذا اخلطاب وكذا
يف بنية تفكري املعري ومنط حياته ،ليدرك ب�سهولة وي�رس �أن جمالية املعار�ضة
كانت �صفة مقرتنة به وب�أ�سلوب حياته ،فاتخذت �صوراً و�أ�شكا ًال خمتلفة ،وما
اجلدل واخل�صومات النقدية واملناظرات الكالمية التي �أثريت حول �شخ�صيته
ومعتقده و�أدبه �إال دليل على طابع املعار�ضة الذي مييز املعري وخطابه الأدبي
على مدار تاريخ الأدب العربي .وتف�ضي بنا �صفة املعار�ضة هذه �إىل ما ي�سميه
�إيزر الأدب ال�سلبي ( ،)la littérature négativeفاملعري قد �أنتج خطاب ًا
�أدبي ًا �سلبي ًا من وظائفه �أنه يتجاوز القواعد التقليدية امل�ألوفة التي ال ي�شكك عادة
يف �صحتها(� ،)13إىل �إن�شاء قواعد جديدة ذات ن�سق جديد بدءاً ب�شخ�صيته ومنط
عي�شه الذي كان مدار جدل وجدال و�إعجاب ،وانتها ًء ب�أ�سلوب كتابته الذي
متيز باخلرق واخلروج عن امل�ألوف ،ولهذا ترددت على �أل�سنة معا�رصيه �صفات
يفهم منها �أن املعري قد �سلك م�سلك ًا غري م�ألوف قائم ًا على الغرابة يف �أ�سلوب
حياته ويف معتقده و�أدبه على ال�سواء.

� - 1.2أ�سلوب احلياة:
يروى عن املعري يف �إحدى ر�سائله التي كتبها �إىل خاله �أبي القا�سم علي
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بن �سبيكة �أنه قال عن نف�سه« :و�أنا كما علم � -أدام اهلل ت�أييده  -وح�شي الغريزة،
أزب نفور.
�إن�سي الوالدة .وكل � ّ
عوى الذئب فا�ست�أن�ست بالذئب �إذ عوى

و�صوت �إن�سان فكدت

�أطري»()14

يفهم من هذا الكالم �أن معدن املعري و�أ�صله لي�س من النا�س و�إن كان
فيهم ،فطبعه وم�سلكه غري طباعهم وم�سالكهم� ،إنه ال ميت �إىل الإن�سية ب�صلة،
فهو �أقرب �إىل الطبيعة الفطرية وخملوقاتها الوح�شية منه �إىل حياة النا�س .ولقد
ال للحديث عن حياة املعري ،ودلي ً
مت�سك القدماء بهذه العبارة واتخذوها مدخ ً
ال
على �أن م�سلك �أبي العالء بعد رجعته من العراق قد متيز بطابع العزلة والتزهد
وكراهة احلياة ومقت النا�س ،و�أن �سبب ذلك كله هو غريزته الوح�شية ،و«�أن
هذه الغريزة كانت من �أهم �أ�سباب عزلته وتزهده وكراهته احلياة و�سوء ظنه
بالنا�س»(.)15

و�سبعة �أ�شهر ،ثم عاد �إىل بلده فلزم منزله ،و�سمى نف�سه (رهن املحب�سني) يعني منزله
وب�رصه .و�أقام خم�سة و�أربعني �سنة ال ي�أكل اللحم وال البي�ض وال اللنب ،ويحرم �إيالم
احليوان ،ويقت�رص على ما تنبت الأر�ض ،ويلب�س خ�شن الثياب»(.)16
ويذكر املعري يف �إحدى ر�سائل املناظرة الكالمية التي دارت بينه وبني
داعي الدعاة الفاطمي ابن �أبي عمران ،حول ق�صيدته احلائية التي يتحدث فيها
عن م�سلكه يف احلياة:

غدوت مري�ض الدين والعقل فالقني

لتعلم �أن���ب���اء الأم�����ور ال�صحائح

�إن الغاية من عزلته و�شظف عي�شه وحترميه �أكل اللحوم هو التعبد والتقرب

�إىل اهلل «فلما بلغ العبد ال�ضعيف العاجز اختالف الأقوال ،وبلغ ثالثني عاماً� ،س�أل
ربه �إنعاماً ،ورزقه �صوم الدهر فلم يفطر يف ال�سنة وال ال�شهر� ،إال العيدين ،و�صرب
على توايل اجلديدين وظن اقتناعه بالنبات يثبت له جميل العافية»(.)17
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ومما ي�ؤكد وح�شية هذه الغريزة ما رواه �سبط ابن اجلوزي يف مر�آة الزمان
عن املعري بعد عودته من بغداد« :ودخل بغداد �سنة ت�سع وت�سعني ،و�أقام بها �سنة
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ومما يدل �أي�ض ًا على وح�شية طبعه وغريزته الفطرية ونفوره من كل ما هو
�إن�سي �صفة الكلبية التي �أل�صقها به معار�ضوه ،حتى غدت �صفة مالزمة له تتكرر
يف روايات متعددة �شعراً ونرثاً.
يقول عنه القا�ضي �أبو جعفر حممد بن �إ�سحاق البحاثي الزوزين يف
ق�صيدة �أولها:

ك���ل���ب ع�����وى مب���ع���رة ال��ن��ع��م��ان

مل�����ا خ��ل��ا م�����ن رب����ق����ة الإمي��������ان

�أم���ع���رة ال��ن��ع��م��ان م���ا �أجن���ب���ت �إذ

العميان()18

�أخ��رج��ت منك معرة

�إن الالفت يف هذا الو�صف �أن املعري قد حتول من �إن�سان �إىل كلب
�أعمى حني خلع عنه ربقة الإميان .لقد فقد املعري �آدميته «و�صار كلب ًا �ضا ًال منذ

�أن فارق الإميان )...( ،و�أن الداء مت�أ�صل فيه منذ والدته .ذلك �أن الهجاء املوجه
�إليه ي�ستهدف �أي�ض ًا البلدة التي ن� أش� فيها .مل تنجب املعرة �إن�سان ًا ،و�إمنا كلب ًا :املعرة

امر�أة و�ضعت حيوان ًا لئيم ًا ،نتيجة ارتكابها لفاح�شة منكرة مروعة� .إن الإهانة
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حلقت بالأم ،والإهانة م�ضاعفة لأن الكلب الذي �أجنب ال يب�رص»(.)19

ويف ال�سياق ذاته يروي ياقوت يف ترجمته لعلي بن احل�سن املعروف

ب�شميم احللي �أنه �س�أله «عمن تقدم من العلماء ،فلم يح�سن الثناء على �أحد منهم.
فلما ذكرت له املعري نهرين وقال يل :ويلك! كم ت�سيء الأدب بني يدي! من ذلك
الكلب حتى يذكر بني يدي يف جمل�سي»(.)20
من املرجح �أن يكون �سبب كراهية �شميم احللي للمعري  -و�إن مل ي�رصح
بذلك  -راجع ًا �إىل �سوء اعتقاده ال �إىل تق�صري يف �أدبه ،ولذلك مل يرد �أن يذكره

با�سمه ،و�إمنا �أ�شار �إليه تعري�ض ًا وو�صفه ب�صفة الكلب ،بعد �أن �سلبه �إياه  -حني
و�صفه بالأعمى  -ميزة النظر الثاقب التي يت�سم بها الكلب وبها �سمي ب�صرياً،

وبهذا الو�صف يتحول املعري من �إن�سان �إىل كلب ناق�ص.

ويف هذا ال�سياق هل ميكن �أن نزعم مع الزاعمني �أن الغريزة الوح�شية التي
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و�صف بها املعري نف�سه ،و�أن �صفة الكلبية التي �أل�صقت به ،يدالن وي�شريان �إىل
منزع �سلكه املعري يف احلياة حتى بدا غريب ًا بني �أهل زمانه ،و�أ�صبح يعد يف
الوحو�ش طبع ًا وجبلة و�إن كان ميالده �إن�سي ًا؟ �أال ميكن �أن نربط �صفة الكلبية
هذه باملذهب الكلبي ( )cynismeالذي يقوم على التحدي وت�ستند �أخالقه
�إىل رف�ض الأعراف االجتماعية والعودة �إىل الطبيعة؟
لقد كانت الكلبية ت�ؤدي مبعتنقيها �إىل نوع من التزهد ال�صعب واملت�شدد
الذي غالب ًا ما ينعك�س احتقاراً �شديداً للمظاهر ،ورف�ض ًا لها ،وت�صعيداً للإرادة
الفردية يف مقابل املظاهر والعادات والأعراف اجلماعية .وت�أكيداً ملبد�أ الرف�ض
كان ديوجني�س  -وهو الذي ين�سب �إليه املذهب الكلبي لأنه يلقب بالكلب -
يعي�ش يف برميل ،وكان يلب�س معطف ًا خلق ًا مثقب ًا ،ويحمل فانو�سه ال�شهري وي�سري
به م�ضاء يف رابعة النهار بحث ًا عن �إن�سان(.)21

ال ميكن اجلزم بذلك قطع ًا ،و�إن كنا نرجح ومنيل �إىل الربط بني �أ�سلوب
حياة املعري وبني هذا املذهب ،ا�ستناداً �إىل قرينتني �إحداهما ن�صية والأخرى
قيا�سية ت�شبيهية .ف�أما الن�صية فما �أورده البطليو�سي من كالم يفهم منه �أن املعري
كان على اطالع وا�سع مبذاهب الفال�سفة الطبيعني والإلهيني ،فت�رسبت �إليه من
كالمهم �شذرات و�إ�شارات بثها يف �شعره .يقول البطليو�سي يف �رشحه لبيت
املعري:

و�شكك يف الإي��ج��اب والنفي مع�رش

حيارى جرت خيل ال�ضالل بهم �سعما

«ففي هذا البيت �إ�شارة �إىل اختالف الفال�سفة يف �إثبات الهوية ونفيها ،وهي
من العلم الإلهي ،ذكرها �أر�سطاطالي�س يف كتابه فيما بعد الطبيعة ،فالبد فيها من
ذكر املتفل�سفني املتنازعني يف هذه امل�س�ألة ك�أر�سطالي�س و�أقراطي�س وديوجاني�س
وزينون و�أركفاني�س ونحوهم»(.)22
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وهنا ميكن �أن نطرح ال�س�ؤال الآتي :هل كان يق�صد القدماء حني و�صفوا
املعري بالكلب �أنه كلبي املذهب معتقداً وفل�سفة ،طبع ًا وطبيعة؟
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يف هذا الن�ص وردت �إ�شارة �إىل ت�أثر املعري مبقوالت و�آراء الفال�سفة
وت�ضمينها يف �شعره ،وممن ورد ذكرهم يف الكالم ا�سم ديوجاني�س الذي ين�سب
�إليه املذهب الكلبي .و�أما القرينة القيا�سية فمردها �إىل قيا�س �أ�سلوب حياة
املعري بنمط حياة ديوجاني�س .ف�إذا كان «ديوجاني�س» يقطن يف برميل ف�إن
رهني املح�سبني مل يكن يغادر منزله ،هذا �إ�ضافة �إىل �سخريته وتهكمه ،واحتقاره
للتقاليد ،وا�ستخفافه مبا درج النا�س على اعتقاده� .أما امتناعه عن �إراقة الدم ف�شيء
�أقلق معا�رصيه و�أثار حفيظتهم»( ،)23فن�سبوا فل�سفته ومذهبه �إىل الرباهمة.

لقد كان املعري يعي�ش �إرادي ًا ومنطي ًا مثل كلب ،ينام بطريقة خ�شنة،
ويرف�ض كل ت�صنع ،ويتمرد على كل املجامالت .فهذا الكلب ينبح ،يهاجم،
ويع�ض �أثناء حربه �ضد الإن�سانية جمعاء احرتام ًا ملبدئه الذي يرف�ض املني ويتحرى
ال�صادقة ،وقد كان ذلك ديدنه ومنزعه اجلديد الذي حتراه يف كتابته �شعراً ونرثاً،
�أ�سا�سه االرتباط باحلياة احلقيقية و�إعادة �صياغة العامل والقطيعة املطلقة مع ما
يوجد.
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� - 3أ�سلوبية الن�ص:

�إن مل تكن �شعرية املعري و�أ�سلوبية كتابته ال يحمالن جديداً يف مبناهما
و�شكلهما ف�إنهما يحمالن نوع ًا من اجلدة وظيفي ًا ومو�ضوعي ًا ،ال�شيء الذي
جعل �أ�سلوبيته تن�سلخ عن التقليد الذي قيد ال�شعرية العربية بقيود �صارمة،
وجعلها ملت�صقة ب�أفق انتظار ثابت ذي وظائف ن�صية حم�ضة ،من طبيعتها عدم
االنفتاح على الوظائف التي يكون م�صدرها حميط الن�ص اخلارجي؛ مثل الوظيفة
النف�سية والوظيفة املرجعية والوظيفة املعرفية .ومن �ش�أن هذه الوظائف �أن تن�ش�أ
عنها بنيات �شكلية جديدة تختلف عن ال�شعرية التقليدية.
فا�ستناداً �إىل مبد�أ التحول يف الوظيفة الأدبية يحدث يف تاريخ الأدب ما
ي�سمى بالتطور الأدبي ،القائم على العالقة اجلدلية بني البنية والوظائف .وهذا
يعني �أن الوظائف اجلديدة التي ت�ضاف �إىل ن�ص قدمي يف م�ساره التاريخي من
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�ش�أنها �أن حتوله �إىل بنية جديدة �أو منط �أدبي وليد ،يخرج من بنية النمط ال�سائد
ثم ي�ستقل عنه بعد ذلك ا�ستقال ًال تام ًا.
لقد �أن�ش�أ املعري منط ًا �شعري ًا جديداً يختلف عن النمط التقليدي يف
الأ�سلوب واملو�ضوع والوظيفة حتى بدا عليه �أثر الغرابة عند املتلقني ،لأنه
يخرق �أفقهم اجلمايل امل�ألوف ويخرج على النمط ال�سائد ،ومل ي�أن�س به �إال
قلة منهم عندما ا�ستعملت يف قراءتها �آليات جديدة ،مل يكن ي�ستعملها متلقو
ال�شعرية التقليدية ذات النزعة اخلطابية التي تعتمد ال�صوت وال�سمع و�سيلة للفهم
دون حاجة �إىل عناء النظر والت�أمل .ويلمح البطليو�سي يف �إ�شارة خفية منه �إىل
هذا النوع اجلديد الذي �سلكه املعري ،وذلك يف معر�ض رده على ابن العربي
املعافري الذي عاب عليه اعتماد �آليات جديدة يف قراءته و�رشحه ل�شعر املعري
فقال« :وكذلك ر�أيناك قد عبتنا بذكرنا يف هذا ال�رشح لبع�ض الفال�سفة املتقدمني،

ك�أن البطليو�سي يف هذا الكالم ي�شري �إىل التحول الذي �أحدثه املعري يف
ال�شعرية العربية �أ�سلوب ًا ووظيفة ،وبذلك �أ�صبح الن�ص عنده ذا وظيفة مزدوجة
ن�صية ومعرفية ،جتمع بني الظاهر والباطن؛ واجللي واخلفي؛ وال�رس واجلهر يف
بنية ن�صية واحدة حمالة �أوجه ،وهذا هو �رس ما �أثارته وما �أثري من جدل حولها
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من الطبيعيني والإلهيني ،وذلك �أمر ا�ضطررنا �إليه� ،إذ كان �شعر هذا الرجل يبعث
عليه؛ لأنه �سلك ب�شعره غري م�سلك ال�شعراء ،و�ضمنه نكتاً من املذاهب والآراء،
و�أراد �أن يرى النا�س معرفته بالأخبار والأن�ساب ،وت�رصفه يف جميع �أنواع الآداب
ومل يقت�رص على ذكر مذاهب املت�رشعني ،حتى خلطها مبذاهب املتفل�سفني فتارة
يخرج ذلك خمرج من يرد عليهم ،وتارة يخرجه خمرج من مييل �إليهم .ورمبا �رصح
بال�شيء ت�رصيحاً ،ورمبا لوح به تلويحاً ،فمن تعاطى تف�سري كالمه و�شعره ،وجهل
هذا من �أمره ،بعد عن معرفة ما يومئ �إليه ،و�إن ظن �أنه قد عرث عليه ولهذا ال يف�رس
�شعره حق تف�سريه� ،إال من له ت�رصف يف �أنواع العلوم ،وم�شاركته يف احلديث منها
والقدمي»(.)24
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يف عالقة الظاهر منها باملقا�صد اخلفية ،وتلك هي الإ�شكالية الكربى التي
اعرت�ضت القدماء يف قراءتهم ل�شعر املعري.
كما �أن يف الكالم �أي�ض ًا �إ�شارة �إىل ات�ساع امل�سافة اجلمالية بني �أفق انتظار
�شعرية املعري وبني �أفق انتظار املتلقي زمان املعري الذي �ألف منط ًا �شعري ًا ب�سيط ًا
ال يجمع بني ال�شعر والفل�سفة ،الأمر الذي حال دون قراءة �شعر املعري قراة
�سليمة .فلكي تكون القراءة �إيجابية فعالة ف�إن املتلقي يف حاجة �إىل ذخرية
معرفية ،جتمع بني الفن والفكر والقدمي واجلديد؛ وهذا ما ال يت�سنى �إال لقلة
من املتلقني النقاد� ،أما ال�سواد الأعظم منهم فلم ي�ستطيعوا التجاوب مع هذه
ال�شعرية اجلديدة التي بناها املعري على التعقيد وااللتبا�س واملجاز كما يقول هو
نف�سه عن كالمه:

ول��ي�����س ع��ل��ى احل��ق��ائ��ق ك���ل ق��ويل

ول���ك���ن ف���ي���ه �أ����ص���ن���اف امل���ج���از

�إن ال�شعرية اجلديدة التي �أن�ش�أها املعري مل تكن جتري على �أ�ساليب العرب

املوروثة التي كانت حترتم خ�صو�صية اجلن�س الأدبي و�صفاء نوعه .فللتعبري
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ال�شعري عند العرب �أ�سلوبيته املنفردة وجيناته الوراثية التي ال ميكن نقلها �إىل

نوع �آخر يختلف عنها بنية ووظيفة ،كما �أن للتعبري النرثي خ�صائ�صه النوعية

وتقنياته ال�شكلية التي ال يجوز البتة دجمها يف جن�س ال�شعر ،لأن ذلك من �ش�أنه

�أن يذهب مباء ال�شعر ويجعله كز الألفاظ ح�سب تعبري النقاد القدماء.

مل حترتم �شعرية املعري  -ا�ستناداً �إىل مرجعية ه�ؤالء النقاد � -صفاء اجلن�س

الأدبي ومل حتافظ على منطه التقليدي ،بل �إنها اعتمدت معايري جمالية جديدة

جعلتها حتول املقوالت الذهنية والفكرية �إىل مو�ضوع جمايل �إيقاعي ي�سقى
مباء ال�شعر والوجدان ،فكان ذلك �إيذان ًا مبيالد �شعرية ذات منوذج جديد .ولقد

نبه ابن خلدون يف مقدمة تاريخه �إىل هذه امل�س�ألة ،فذكر �أن العرب كانت متيز
بني �أ�ساليب التعبري الأدبي وتف�صل بع�ضها عن بع�ض ،حفاظ ًا على �صفاء اجلن�س
ونقائه ،ومل تكن تقبل باختالط الدماء يف ميدان الأدب ،ولذلك و�ضعت لل�شعر

حميد سمير

289

حدوداً وفوا�صل �إذا جتوزت �إىل جمال �آخر ال ي�ستح�سن وال تتقبل جماليته.
فلل�شعر يقول ابن خلدون «�أ�ساليب تخ�صه ال تكون للمنثور ،وكذا للمنثور

�أ�ساليب ال تكون لل�شعر .فما كان من الكالم منظوماً ولي�س على تلك الأ�ساليب،
فال ي�سمى �شعراً ،وبهذا االعتبار كان الكثري ممن لقيناه من �شيوخنا يف هذه ال�صناعة
الأدبية ،يرون �أن نظم املتنبي واملعري لي�س من ال�شعر يف �شيء لأنهما مل يجريا على
�أ�ساليب العرب فيه»(.)25
ثم �أعاد مثل هذا القول مرة �أخرى فقال« :وبهذا كان �شيوخنا ،رحمهم
اهلل ،يعيبون �شعر ابن خفاجة �شاعر �رشق الأندل�س ،لكرثة معانيه ،وازدحامها يف
البيت الواحد ،كما كانوا يعيبون �شعر املتنبي واملعري بعدم الن�سج على الأ�ساليب
العربية كما مر ،فكان �شعرهما كالم منظوم ،نازل عن طبقة ال�شعر .واحلاكم يف
ذلك هو الذوق»(.)26

 مقام ال�شعرية التقليدية التي بنيت على �أ�سا�س جمالية ال�شعر اجلاهلي ،بعد �أنخرجت من عقبه قواعد عمود ال�شعر باعتبارها معايري فنية وجمالية �أ�صبحت
ت�شكل �أفق انتظار متلقي ال�شعر القدمي القائم على جمالية اللذة اخلال�صة التي
تعتمد الأذن و�إيقاع ال�صوت و�سيلة للذوق.
 مقام �شعرية املعار�ضة التي تتميز بنوع من التعقيد ،لعله ي�شكل نظام ًا داللي ًاللتعقيد احل�ضاري نف�سه الذي تعرب عنه هذه اجلمالية ،كما �أنها ت�ساهم �أي�ض ًا يف
تقدمي �أجوبة للأ�سئلة املطروحة على الع�رص ،بعد �أن عجزت ال�شعرية التقليدية
�أن جتيب عنها الرتباطها ب�أ�سئلة قدمية انتهى زمانها التاريخي؛ وا�ستمرت
موجودة يف ف�ضاء معقد هو غري الف�ضاء الذي يحكمه نظام قبلي مبني على
ثنائية التنقل واال�ستقرار .وملا مل ت�ستطع ال�شعرية التقليدية �أن جتيب عن �أ�سئلة
الع�رص ،ن�ش�أت �شعرية جديدة ا�ستعارت من الع�رص علومه ومعارفه ثم حولتها

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

�إن هذا احلكم النقدي الذي نقله ابن خلدون رواية عن �شيوخ الأدب،
ميكنه �أن يعتمد حجة يف ت�صنيف ال�شعرية العربية �إىل مقامني اثنني هما:
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�إىل جتارب فنية وبذلك �أ�صبح الن�ص جماع ًا لأ�صوات و�آراء ميوج بها الع�رص،
وهذا �شيء مل ي�ألفه الذوق الفني الذي ظل ملت�صق ًا مبعايري ال�شعرية التقليدية،
ين�رشح لها وحدها دون غريها ،ولذلك كان حكمه مييل �إىل تف�ضيل هذه
اجلمالية كلما ا�ستدعي للموازنة بينها وبني جمالية املعار�ضة .فلهذا ال�سبب
�إذن دخلت جمالية املعري ومن قبلها جمالية املتنبي يف �رصاع مع الذوق
والأفق اجلمايل القدمي ،ومل جتد لها جمهوراً وا�سع ًا �إال يف بيئة �أخرى �أكرث
حترراً كبيئة الأندل�س ،مما �ساهم يف انت�شار جمالية املعار�ضة املقرتنة باملعرفة
العقلية و�أ�صبح لها بعد ذلك جمهور عري�ض ولقيت تقب ً
ال وا�سع ًا.
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لقد �أن� أش� املعري ن�ص ًا فني ًا ينتمي �إىل جمالية املعار�ضة ،ويقدم عامل ًا �شعري ًا
انطالق ًا من موقف ذاتي ونظرة جمالية للعامل تختلف عن النظرة اجلمعية لل�شعرية
القدمية التي كان فيها ال�صوت اجلمعي �سائداً ومهيمنا على ال�صوت الفردي.
ولقد �أ�صبح هذا الت�صور اجلديد الذي و�ضعه املعري ي�شكل جتربة نقدية تنظر
�إىل ال�شعر بو�صفه بنية ن�صية ،جت�سد ظ ً
ال ب�رشي ًا يظهر ويختفي ،ومن ثم فهو
يف حاجة �إىل قارئ حذر حتى ال ي�سيء الفهم يف كالم من طبعه �أنه ال ي�رصح
دائم ًا ،لأنه موزع بني اجلهر وال�رس؛ وبني البوح والكتمان ،فمرة يبوح بالأ�شياء
ويف�صح عنها جهراً ،ومرة ي�ؤثر ال�سكوت �أو يعرب عنها رمزاً وجمازاً.
�إن من �آثار جمالية املعار�ضة عند املعري ميالد ن�ص فني ذي خا�صيتني
بنيويتني متيزانه عن الن�ص النمطي التقليدي ،وهما� :شعرية الأ�صوات والأهواء
و�شعرية ال�صدق.

� - 1.3شعرية الأ�صوات والأهواء:
مل يعد الن�ص عند املعري ترجيع ًا ل�صوت جماعي تغلب عليه النمطية
والتكرار ،بقدر ما �أ�صبح �أيقون ًا و�صدى للذات الفردية بكل كيانها املركب.
فالإن�سان كائن مركب تتوزعه النزعات احل�سية والنف�سية والعقلية ،كما �أن
عقله ونف�سه �أي�ض ًا مراتب وطبقات منها ما ينتمي �إىل الوعي وما فوقه ومنها
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لقد ذكر الذهني خرباً منقو ًال عن �سل�سلة من الرواة �أن املعري ين�سب �إىل
التربهم ويرى ر�أي الرباهمة« ،ويف �شعره ما يدل على غري هذا املذهب ،و�إن كان

ال ي�ستقر به قرار ،وال يبقى على قانون واحد بل يجري مع القافية �إذا ح�صلت ،كما
جتيء ال كما يجب»(.)27
تلفت انتباهنا يف هذا الكالم الإ�شارة �إىل ان�سياق املعري مع القافية ومع
الهوي حيث مييل ،ولذلك جاء �شعره حام ً
ال لل�شيء و�ضده مع ًا؛ معرباً عن �صحة
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ما ينتمي �إىل الالوعي وم�ساربه البعيدة ،وبذلك تتعدد الأ�صوات وتت�ضارب
الأهواء داخل هذا الكيان ،وقد يهيمن �صوت على �صوت يف حلظات ما من
الزمن ،ك�أن يكون ال�صوت و�سوا�س ًا وهم�س ًا ي�صدر عن النف�س الأمارة� ،أو يكون
�شك ًا وظنون ًا و�أ�سئلة و�أوهام ًا م�صدرها العقل القا�رص احلائر .ولكن املعري مبا
ميلكه من ح�س �شعوري مرهف ،ف�إنه ال يدع �أي خاطر �أو �صوت �أو هم�سة �أو
حرية عابرة �إال ويدونها ،فيجيء ن�صه جامع ًا لآراء وم�شاعر مت�ضاربة ،يعك�س
حقيقة ال�رصاع يف النف�س الب�رشية .فما من �شك �أن الإن�سان تنتابه حلظات �ضعف
و�شك وحرية وعدم اطمئنان ،ولكنه عادة مل يكن ي�أبه بذلك كله� ،إذ تخطر عليه
اخلواطر ومتر مروراً عابراً فت�ستقر يف الأعماق ،ثم تظل تعاوده كل حني دون
�أن يعريها اهتمام ًا لأنها حلظة من حلظات ال�ضعف الإن�ساين ،ولكن املعري على
غري العادة كان ي�صيخ ال�سمع جيداً ملثل هذه الأ�صوات البعيدة فيخرجها من
ال�رس �إىل اجلهر ،ومن الالوعي الذي ي�ضم �سقط متاع الأفكار والآراء �إىل الوعي
الظاهر والبني ،فكان ذلك �سبب ًا للطعن يف معتقده وال�شك يف مقا�صده ،مما كان
ي�ضطره �أحيان ًا لال�ستعانة بالن�ص القر�آين �أو بال�رشح والتف�سري لبيان مقا�صده ودفع
ال�شكوك واحلرية التي �أحاطت بن�صه ،كما فعل يف زجر النابح حني ت�صدى فيه
ل�رشح �شعره يف اللزوميات ،حني ر�أى �أنه قد �أ�سيء فهمه .وهكذا ا�ستدرجه
خ�صومه وا�ستدرج نف�سه لتف�سري �شعره وتو�ضيح مقا�صده وت�صحيح وتقومي �سوء
الت�أويل ،وما كان له �أن يلج�أ للتف�سري لوال �إح�سا�سه بوجود التبا�س يف الن�ص.
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املعتقد و�سوئه مع ًا .ومما يدل على �صحة عقيدته ما رواه �أبو الفتح من كالم يقول
فيه« :دخلت على �أبي العالء التنوخي باملعرة ذات يوم ،يف وقت خلوة ،بغري علم
منه ،وكنت �أتردد �إليه� ،أقر�أ عليه ،ف�سمعته وهو ين�شد من قيله:

ك�����م ب���������ودرت غ��������ادة ك���ع���اب

وع������ ّم������رت �أم�����ه�����ا ال���ع���ج���وز

�أح������رزه������ا ال������وال������دان خ���وف���اً

وال������ق���ب��ر ح�������رز ل����ه����ا ح���ري���ز

ي����ج����وز �أن ت���ب���ط���ئ امل���ن���اي���ا

واخل����ل����د يف ال����ده����ر ال ي��ج��وز

ثم ت�أوه مرات ،وتال قوله تعاىل� } :إن يف ذلك لآية ملن خاف عذاب الآخرة
ذلك يوم جمموع له النا�س وذلك يوم م�شهود وما ن�ؤخره �إال لأجل معدود يوم ي�أت
ال تكلم نف�س �إال ب�إذنه فمنهم �شقي و�سعيد { ،ثم �صاح وبكى بكاء �شديداً،
وطرح وجهه على الأر�ض زمان ًا ،ثم رفع ر�أ�سه وم�سح وجهه وقال� :سبحان من
تكلم بهذا يف القدم! �سبحان من هذا كالمه!»(.)28
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ت�ستوقفنا يف هذا الن�ص جمموعة من الإ�شارات الدالة التي جت�سد اخلا�صية
احلوارية لن�ص املعري ن�سوقها على هذا النحو :فالأبيات الثالثة تتحدث عن
املوت الأعمى الذي يخبط خبط ع�شواء في�صيب الغادة الكعاب قبل �أمها
العجوز ،ويودعها يف القرب الذي �ست�صان فيه .ثم يختم املعري �شعره باحلكمة
اخلالدة وهي �أن اخللد م�ستحيل ،و�أن املوت م�آل كل حي ،قد يبطئ ولكنه
ال يخطئ .يف هذه الأبيات ميتزج التعجب باخل�ضوع والإنكار باال�ست�سالم،
�إ�ضافة �إىل ما فيها من �سخرية مريرة ،فك�أنها تطرح ال�س�ؤال �أمام لغز املوت
والق�ضاء املحري دون �أن تتلقى جواب ًا .وتنتهي الأبيات ويف نف�س املعري �أ�سئلة
حمرية حتمل القلق واحلرية وال�شك ،فلإ�سكات هذا ال�صوت الذي ي�سكن �أعماق
الإن�سان ،وللفرار من �صوت النعي املزعج �إىل �سكون اليقني وطم�أنينته جل�أ
املعري �إىل الن�ص املكمل الذي يزيل ال�شك ويذهب باحلرية .فالآية القر�آنية التي
تالها املعري يف �آخر الن�ص �إمنا تدخل مع الأبيات يف حوار جديل لإ�سكات
�صوت احلرية ،ولتجيب عن ال�س�ؤال املحري ،ولرتمم ما يف الن�ص ال�شعري من
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نق�صان .وهكذا حتمل الأبيات معنى جديداً يف �سياق الن�ص القر�آين ،فاحلياة ال
تنتهي باملوت كما ت�رصح بذلك الأبيات ،و�إمنا بعده ح�رش «وما يتلوه من ثواب
وعقاب .فالآية ،بهذا املعنى( ،مكملة) خلطاب املعري ،متنحه ما يفتقر �إليه من
�سكينة ووعد باخلال�ص� .إنها تعني املخرج من الورطة التي ت�شكلها (املنايا)،
وتر�شد �إىل املنقذ الذي ينهي احلرية وي�ضع حداً للي�أ�س»(.)29

� - 2.3شعرية ال�صدق:
يقول ابن حجر يف ل�سان امليزان عن �شعر املعري« :و�أ�شعاره يف املدح
والغزل والرثاء ،التي يف (�سقط الزند) يف نهاية اجلودة .و�أما يف (لزوم ما ال يلزم)
ويف (ا�ستغفر وا�ستغفري) فمتو�سط»(.)30

يجيب املعري عن هذه الأ�سئلة ،ومييز بني ال�شعريتني يف املقدمتني اللتني
مهد بهما لديواين «�سقط الزند» و«اللزوميات».

 - 1.2.3ال�شعر واملني:
ال�شعر عند املعري رهني حمب�س املني ،فاملني �أو الكذب عامل ي�ؤطر ال�شعر
ويحيط به من كل جانب� ،أو ك�أن املني خا�صية وراثية ملت�صقة بال�شعر منذ والدته
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يف هذا الن�ص حكم نقدي مييز بني منطني اثنني يف �شعرية املعري� ،سلك
يف الأول م�سلك القدماء �أ�سلوب ًا وغر�ض ًا ،فا�ستح�سنها النا�س و�أعجبوا بجودتها
وجتاوبوا معها ،و�سلك يف الثانية م�سلك ًا جديداً؛ فكان تفاعلهم معها �أقل
جتاوب ًا؛ فلم تلق التقبل والإعجاب ذاته؛ مل�سلكها الغريب ولأ�سلوبية كتابتها
التي حطمت به ال�سياق امل�ألوف .و�سيظل هذا احلكم النقدي الثنائي مهيمن ًا
على ذوق النقاد ،تلهج به الأل�سنة ويتكرر يف الكتابات .وهنا يطرح ال�س�ؤال
عن �سبب ا�ستحواذ هذا احلكم على الذوق الفني القدمي؟ وما ال�سبب الذي
جعل هوى النقاد مييل مع �شعرية «�سقط الزند» وينفر من �شعرية «اللزوميات»؟
وما الفرق بني ال�شعريتني؟
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تظل مالزمة له ال تنفك عنه .وملا كان املعري حلقة يف �سل�سلة ال�شعراء الذين هم

«ك�أفرا�س تتابعن يف مدى»( ،)31ف�إن معظم �شعره يف «ربان احلداثة()32قد �سلك
م�سلك ال�شعراء و�سار على نهجهم يف الكذب ،و�أن جلوءه �إىل هذا النهج مل يكن
طلب ًا ملثوبة حاكم �أو �أمري« ،و�إمنا كان على معنى الريا�ضة وامتحان ال�سو�س»()33
الذي ي�شحذ غريزة ال�شعر لينمي ملكته عند ال�شعراء ،ولكن املعري �رسعان ما
تخلى عن هذا النهج وتركه �إىل منط وم�سلك جديد« ،ثم رف�ضته رف�ض ال�سقب
غر�سه ،والر�أل تريكته ،رغبة عن �أدب معظم جيده كذب»(.)34
ّ
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يقدم املعري يف هذه ال�صورة داللة رمزية عن عالقة ال�شعر العربي مبرجعه
وواقعه .وملا كان املني والكذب منهج ًا متبع ًا يف نظم ال�شعر ف�إن ذلك مما يحول
دون التعبري عن حقائق الواقع تعبرياً �صادق ًا� .إن ال�شعر العربي ينف�صل عن واقعه
الغر�س
ويحجبه عن ر�ؤية احلقائق حجاب وجلد �سميك ،متام ًا كما يحجب
ُ
وهو اجللدة الرقيقة ولد الناقة «ال�سقب» �ساعة ميالده؛ وكما حتول ق�رشة البي�ضة
بني ولد النعام «الر�أل» وبني ر�ؤية عامله اخلارجي.
فالكذب يف ال�شعر حجاب وغ�شاء وق�رشة حتد من النظر وتقطع ال�صلة
بني ال�شاعر وواقعه ،ولعل هذا هو ال�سبب الذي جعل املعري كولد الناقة وكولد
النعام يرف�ض هذا احلجاب وينف�صل عنه لر�ؤية الواقع ر�ؤية �صادقة �سليمة .لقد
كان املعري يعي�ش يف مغارة مظلمة ،غارق ًا يف ظالم دام�س ،ال يح�س نب�ض نف�سه
وال يحيط مبا حوله ،ولكنه �رسعان ما مزق اجللدة وك�رس البي�ضة فرف�ض �شعرية
املني ون�أى عنها.
ثم يعود املعري مرة �أخرى للحديث عن عالقة ال�شعر بالكذب يف
�صورة رمزية ثانية معربة فيقول« :وال�شعر للخلد مثل ال�صورة لليد ميثل ال�صانع ما

ال حقيقة له ،ويقول اخلاطر ما لو طولب به لأنكره»(� )35ألي�س ما ي�شري �إليه الكالم
هنا هو ما ي�سميه القر�آن الكرمي الهيمان ال�شعري؟ �إن طبيعة ال�شعر تفر�ض على
قائله اال�ستجابة للغرائز م�ستفاد من ال�شعور و�إن مل يكن �صدق ًا ،وهذا خا�صة

حميد سمير

295

ال�شعر ،فلذلك و�صف القر�آن الكرمي ال�شعراء ب�أنهم يتبعهم الغاوون« .والغي:
اتباع ال�شهوات التي هي هوى النف�س ،لأنه يحرك النا�س حركة ال�شهوة والنفرة
والفرح واحلزن بال علم ،وهذا هو الغي ،بخالف الإفك ف�إن فيه �إ�ضال ًال يف العلم
يوجب اعتقاد ال�شيء على خالف ما هو به»(.)36

ال�شهم الزميع»( .)37فلهذه الأ�سباب �إذن رف�ض املعري �شعرية الكذب وا�ستبدل
بها �شعرية ال�صدق.

 - 2.2.3ال�صادقة:
يعود املعري مرة �أخرى يف املقدمة التي كتبها لديوان اللزوميات �إىل
الت�أكيد على م�س�ألة رف�ض ال�شعر رف�ض ال�سقْب ِغر�سه والر�أل تريكته فيقول:
«وقد كنت قلت يف كالم يل قدمي� :إين رف�ضت ال�شعر رف�ض ال�سقب غر�سه والر�أل

تريكته ،والغر�ض ما ا�ستجيز فيه الكذب ،وا�ستعني على نظامه بال�شبهات .ف�أما
الكائن عظة لل�سامع و�إيقاظاً للمتو�سن و�أمراً باحلرز من الدنيا اخلادعة و�أهلها الذين
جبلوا على الغ�ش واملكر ،فهو �إن �شاء اهلل مما يلتم�س به الثواب»(.)38
فاملق�صود بالرف�ض هنا هو التحول من وظيفة �شعرية غايتها الكذب
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وملا كانت طبيعة ال�شعر تابعة للهوى ولل�شهوة فر�ضت على قائله جماراة
اخليال ،في�صف الأ�شياء تبع ًا له ال ملنطق الر�ؤية والعقل ،متام ًا مثل ال�صانع وامل�صور
الذي يجاري خميلته في�صور العوامل طبق ًا ملا يجول يف املخيلة واخلاطر ولي�س
حماكاة لها كما هي� .إن �صورة ال�صانع وعامل ال�شاعر كالهما حماكاة للوعي
الق�صدي ،ولي�س حماكاة مطابقة و�صدق للواقع اخلارجي .ومادام ال�شاعر
ي�صور العوامل ح�سب ما ميليه �شعوره ووعيه الق�صدي وخاطره ،ف�إن العامل التي
ين�شئها تخ�ضع للحذف والإ�ضافة والتحوير والتغيري قد ي�صل �أحيان ًا حد الكذب
واملبالغة والتزوير ،ولذلك �صار مقبو ًال يف حكم ال�شعر وقانونه �أن يتحول
اجلبان في�صبح �شجيع ًا و�أن يلب�س «العزهاة ثياب الزير ،وحتلي العاجز بحلية
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معنى ومق�صداً� ،إىل وظيفة جديدة حتر�ص على ال�صدق ونقل احلقيقة كما هي
دون تزوير �أو خداع .ولكن التحول يف الوظيفة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تغيري
يف البنيات والأ�شكال واملو�ضوعات للعالقة الع�ضوية التي تربط بني ال�شكل
والوظيفة ،فالتحول يف الوظيفة ين�ش�أ عنه ال حمالة �شكل �أو منط جديد يختلف
عن النمط ال�سابق بنية ومو�ضوع ًا .ويف الكالم �أي�ض ًا �إقرار ب�أن ال�شعر عند املعري
�أفق للتفكري ال ميكن اال�ستغناء عنه البتة وال رف�ضه رف�ض ًا مطلق ًا ،ف�أق�صى ما ميكن
فعله هو تعديله وتنقيحه وتغيري وظائفه و�أغرا�ضه ،وهذا ما فعله املعري يف
اللزوميات .فاللزوميات منط �شعري جديد يرف�ض �شعرية الكذب وي�ستبدل بها
�شعرية ال�صدق ،وهذا ما �أ�شار �إليه املعري يف مطلع مقدمة اللزوميات يف قوله:
«كان من �سوالف الأق�ضية �أين �أن�ش�أت �أبنية �أوزان ،توخيت فيها �صدق الكلمة،
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ونزهتها عن الكذب واملني ،وال �أزعمها كال�س ْمط املتخذ ،و�أرجو �أال حت�سب من
ال�سميط .فمنها ما هو متجيد هلل الذي �رشف عن التمجيد ،وو�ضع املنن يف كل جيد،
ُّ
وبع�ضها تذكري للنا�سني ،وتنبيه للرقدة الغافلني ،وحتذير من الدنيا الكربى التي
عبثت بالأ ّول ( )...و�إمنا و�صفت �أ�شياء من العظة ،و�أفانني على ح�سب ما ت�سمح
به الغريزة ،ف�إن جاوزت امل�شرتط �إىل �سواه ،ف�إن الذي جاوزت �إليه قول ُع ِّري من
املني»(.)39

يخيل �إ ّ
يل �أن الكلمات ال�شواهد يف هذا الن�ص جت�سدهما عبارتا� :أبنية
�أوزان؛ و�أفانني على ح�سب ما ت�سمح به الغريزة ،فهما مفتاحه واملدخل �إىل
مق�صده .والراجح عندي �أن املعري يق�صد ب�أبنية الأوزان بنية النمط ال�شعري
اجلديد الذي �سلكه يف اللزوميات وقد �سلك فيه م�سلك �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت
قريه (مثاله) من �أهل الإ�سالم ،ومن طبيعة هذا النمط �أن
الثقفي ومن �أخذ يف ِّ
يختلف عن النمط املهيمن يف ال�شعرية العربية �أ�سلوب ًا وغر�ض ًا ومو�ضوعات،
و�أن اجلامع بينهما فقط هو الوزن والإيقاع .ولقد �سماه املعري �أبنية �أوزان �إ�شارة
منه �إىل �أنها يف عرف �شعرية الكذب ومبقايي�سها اجلمالية التي تعتمد الكذب
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البة .ولذلك �ضعف كثري من �شعر �أمية بن �أبي ال�صلت الثقفي ومن �أخذ يف قريه من
رَ ّ
�أهل الإ�سالم .ويروى عن الأ�صمعي كالم معناه �أن ال�شعر باب من �أبواب الباطل،
ف�إذا �أريد به غري وجهه �ضعف»(.)40

�إن هذا الذي مل ي�ست�سغه النقاد ومل يتذوقوه ومل يطربوا له هو الذي اعتربه
فن ًا وجعل منه قري ًا (مثا ًال) يحتذى �أ�سلوب ًا وغر�ض ًا ،وهذا ما ت�شري �إليه العبارة
�أعاله التي اتخذناها مفتاح ًا ثاني ًا للن�ص ال�سابق وهي قوله�( :أفانني على ح�سب
ما ت�سمح به الغريزة).
ومن الراجح عندي �أي�ض ًا �أن املعري يف هذه العبارة يربط بني الفن
والغريزة ،ف�أ�صدق ال�شعر عنده و�أجوده ما كان م�صدره الطبع والغريزة ال
التقليد واالجرتار وال�صنعة .فكل �أ�سلوب �سلك هذا النهج حتول �إىل كذب
وبهتان وتزوير للحقائق.
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مرجع ًا لي�ست من ال�شعر يف �شيء ،لأنها ال تعتمد الكذب �أ�سلوب ًا ،وال �أغرا�ض
ال�شعر امل�ألوفة مو�ضوع ًا ،و�إمنا تعتمد �أغرا�ض ًا �أخرى مثل متجيد اهلل تعاىل وتنبيه
النا�سني والغافلني والتحذير من الدنيا وكل ما يدخل يف �أدب احلكمة والوعظ
و�إ�صالح املجتمع والنا�س .ولكن هذه الأغرا�ض التي �شدد عليها املعري يف
اللزوميات وجعل منها مو�ضوعات مهيمنة مل ت�صادف هوى النقاد واملتلقني
الذين كانت �شعرية الكذب عندهم متثل ذوق ًا فني ًا و�أفق ًا جمالي ًا ،ولهذا ال�سبب
مل ي�ستح�سنوا هذه الأبنية ومل يتذوقوا قيمتها الفنية التي كانت حتر�ص على جتويد
املعاين واملقا�صد �أكرث من حر�صها على جتويد الأ�ساليب والأ�شكال ف�أ�صابها
بذلك لني و�ضعف ،وهذا ديدن كل ال�شعراء الكبار؛ فهم حني يغو�صون يف
البواطن والأعماق بحث ًا عن الدرر واللآلئ ين�سون الظاهر وال�سطح ،لقد
�أن�ستهم املعاين الكبرية االعتناء بال�شكليات ،فلي�س ال�شكل يف مقابل املعنى اجليد
والكبري �إال مظهراً من مظاهر الكماليات واملح�سنات ال�شكلية .فمن �سلك هذا
الأ�سلوب «�ض ُعف ما ينطق به من النظام ،لأنه يتوخى ال�صادقة ،ويطلب من الكالم
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لقد اختار املعري �أن يكون �شعره �صادق ًا يف اللزوميات م�صدراً وغاية،
منبع ًا وجمرى وم�صب ًا م�صدره الغريزة والطبع وغايته وم�صبه التعبري عن احلقائق
والوقائع �صدق ًا ال كذب ًا ،ولذلك ان�صبت �أغرا�ضه على الإن�سان وم�صريه
واملجتمع وحاالته وعلله و�أمرا�ضه .وملا كان �شعر املعري يف اللزوميات نابع ًا
عن غريزة ذاتية وح�شية فمن الطبيعي �أن ال يلقى من غرائز النا�س التي �آثرت
االنخراط يف ال�شهوات واجلماليات اجلماعية القبول واال�ستح�سان .ولهذا
اعتربت اجلمالية التي �أن�ش�أها املعري جمالية معار�ضة مبنى ومعنى و�أدرج �أدبه
�ضمن الأدب ال�سلبي الذي يتمرد على اجلماعة ونظامها و�سننها.

الهوام�ش
(1) la structure de texte artistiue, louri Lotman, ed. Gallimard, p 52.
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مع ه ّجاء الأ�ضياف حُميد بن مالك الأرقط،
حياته ،وما و�صل �إلينا من �شعره
علي �أر�شيد املحا�سنة

(*)

مقدمـــــة:
عدة عندما َّ
ال�س ْعدي التميمي
قبل �سنوات ّ
فك ُ
رت بتحقيق ديوان ال َّزفيان َّ

الرجاز الأمويني ،لفت انتباهي كرثة ورود ا�سم الراجز حميد الأرقط،
�أحد ّ

لدي ما جمموعه مائتان وت�سعة وخم�سون
مظان الرتاث املختلفة ،حتى جتمع َّ
ق�صيد ورجز.
( )259بيت ًا ما بني
ٍ

حداد – �أ�ستاذ اللغة والنحو يف جامعة
لكنني علمت �أن الدكتور حنا ّ

(هجاء
الريموك قد قام بعملية جمع �شعر حميد الأرقط ،حتت عنوان ِ
و�س َم بـ ّ

الأ�ضياف حميد بن مالك الأرقط ،حياته ،وما و�صل �إلينا من �شعره) ون�رش عمله

هذا يف جملة «جذور» يف عددها الأول عام 1419هـ1999/م وهو جهد ُي�شكر
(*) أكاديمي وباحث أردني.
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وخا�صة يف كتب املعاجم اللغوية وكتب النحو ،كما عرثت له يف بع�ض كتب
الأدب على �أ�شعارٍ ُجلها – تقريب ًا – تدول حول ِقرى الأ�ضياف ،وما يتعلق
ببع�ض �أخبارهم ،فعقدت العزم على جمع �أ�شعاره و�أراجيزه ،فبد�أت ُ�أق ِّل ُب
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ
عليه الباحث ،ملحاولته �إن�صاف �شاعر �أمويَ ،ع َد ْت يد الزمان على ديوانه
ف�أ�ضاعته من �ضمن ما �أ�ضاعت من تراثنا ،وهذه املحاولة تً�ضاف �إىل حماوالته
ال�سابقة يف هذا امليدان.
وبعد �أن علمت مبحاولة الدكتور يف ال�سنة نف�سها التي ن�رش فيها بحثه،
لدي
مرة ،ومقارنته مبا جتمع ّ
توقفت عن الفكرة ،ولكنني بعد قراءة بحثه غّ ري ّ
من �أ�شعار ومعلومات عن ُحميد ،ات�ضح لدي �أن �شعراً حلميد الأرقط قد � ّ
أخل
لدي
تكونت ّ
به املجموع ،كما �أن هناك نقاط ًا قد تُ�ضاء يف �سرية هذا الرجلّ ،
من قراءة �أ�شعاره و�أخباره ،ومن هنا �سيكون عملي يف هذا البحث حم�صوراً يف
ثالث نقاط:
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ترد يف عمل الدكتور ح ّنا،
الأوىل� :إ�ضاءة بع�ض جوانب حياة الرجل مل ِ
قية وا ُ
خللقية
من مثل خلط القدماء بينه وبني حميد بن ثور الهاليل ،و�صفاته اخل ْل ّ
مع دفاع بالأدلّة اخلارجية والداخلية عن التهمة التي �أل�صقها به القدماء وهي
هجاء الأ�ضياف.
الثانية :بع�ض املالحظات والتعليقات التي تتعلق باملجموع ال�شعري
حداد ،بع�ضها يتعلق ببع�ض الأخطاء يف رواية بع�ض الأ�شعار ويف
للدكتور حنا ّ
ن�سبه بع�ضها ،ويف طريقة ترتيبها داخل هيكل الأرجوزة.
الثالثة :امل�ستدرك على املجموع ال�شعري.
متمم جلهده ،كما ميكن �أن
وينبغي الت�أكيد هنا �أن جهدي يف هذا العمل ّ
ُ
العمل ثمر ًة من ثمرات التعاون بني الباحثني ملحاولة االقرتاب من الكمال
ُيعد
يف �أعمالنا ،وقد ي�ستفيد الباحث من هذا اجلهد املتوا�ضع �إن فكر يوم ًا ب�إعادة
طبع �شعر حميد الأرقط.
واحلمد هلل رب العاملني
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الق�سم الأول
بع�ض جوانب �سرية حميد بن مالك الأرقط
هو حميد بن مالك� ،أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم(،)1
ومالك الذي ولد ربيعة فيه ال�رشف يف بني متيم( ،)2وربيعة بن مالك ،وابن �أخيه
ربيعة بن حنظلة بن مالك ،وابن �أخيه ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك هم
الربائع من متيم( )3ويف متيم ربيعتان :الكربى ،وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة
وهو ربيعة اجلوع ،والو�سطى ،وهو ربيعة بن حنظلة بن مالك(.)4
هاللي ًا ،وقد خلط العيني بني حميد الأرقط
متيمي ،ولي�س
فحميد الأرقط
ّ
ّ
وبني حميد بن ثور الهاليل ،ال�شاعر ال�صحابي املعروف ،فقال :عندما حتدث
عن ن�سبة �أبيات حلميد الأرقط (هو حميد بن ثور الأرقط)( )5كما وهم ابن
عده من الهالليني ،فقال( :وحميد بن ثور الأرقط� ،أحد
منظور �أي�ض ًا حني ّ
ُرج ّا ِزهم و�شعرائهم)( )6و�ضمري اجلمع الغائب عنده يعود على الهالليني.
الرقط ،وبها اكت�سب
�أورد القدماء �صفتني حلميد �إحداهما خَ ْل ّ
قية وهي ّ
هذا اللقب الذي غلب عليه والرقط (�سوا ٌد ت َُ�شو ُبه ُنق ََط بيا�ض� ،أو بيا�ض ت َُ�شو ُبه
ُنق ََط �سواد ورمبا كان ال ّنق ُْط يف الإن�سان ،وهو لمَ َ ٌع كاخليالن يف اجل�سد �أو �أكرب
منها)(.)7
قية ،فقد نعته القدماء بالبخل وهجاء الأ�ضياف؛
�أما الثانية :فهي �صفة خُ ُل ّ
يروي �أبو الفرج الأ�صفهاين عن �أبي عبيدة �أن بخالء العرب �أربعة :احلطيئة،
حميد الأرقط ،و�أبو الأ�سود الد�ؤيل ،وخالد بن �صفوان( ،)8وهم كذلك عند
الغندجاين – مع اختالف ب�سيط  -وهو �إحالل اللعني املنقري مكان خالد بن
�صفوان(.)9
واحلقيقة �أن هذه الأقوال لي�ست دقيقة ،وقد ال تخلو من املبالغة ،كما
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ
�أنها تخالف ما جاء عنه يف الروايات ،وما جاء يف �شعره �أي�ض ًا وجتعلني �أحتفظ
و�ص ِم ِه بهذه ال�صفة التي �أطلقها عليه القدماء و�سنبني هذا بعد قليل.
على ْ
حداد يف هذه ال�صفة التي �أل�صقها به القدماء،
وقد �شكك الدكتور حنا ّ
وذلك خللو م�صنفات اجلاحظ – وهو الذي �ألف �سفراً يف البخالء وحكاياتهم،
ونوادرهم  -من الإ�شارة �إليها ،كما نفى �أي�ض ًا عدم معرفة اجلاحظ ب�أخبار حميد
الأرقط( )10وميكن �أن �أ�ضيف هنا �أي�ض ًا ما ي�ؤكد �أن اجلاحظ كان على معرف ٍة
ب�أخبار حميد الأرقط فقط فقد �أورد له �أي�ض ًا يف كتابه املو�سوم بـ (البرُ �صان
وال ُعرجان وال ُعميان وا ُ
مي ٌد أ�ن َ
ُوف
حلوالن) ،بيتني من ال�شعر ي�صف فيهما ُح ْ
وج ،يقول(:)11
�ضيفانه ،ب�أنها ُح ْج ّن� ،أي ُع ّ

���م
ُم��ز ّم��ل�ين ع��ل��ى الأقْ����تَ ِ
����اب بَ��� َّز ُه ُ
��م
م���ق��� ِّد َ
م�ي�ن �أن����وف����اً يف غ��ط��ا ِئ�� ُه ُ
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تفْني()12

��ب و َع���بَ���ا ٌء ف��ي��ه َ نْ ُ
ح��ق��ائ ٌ
حجـناً فال جدعت تلك العرانني()13
ُ ّ
َ ُ
ُ ْ

وينتهي الدكتور حنا حداد �إىل القول:ولذا فنحن منيل �إىل االعتقاد ب�أن
ما �أ�شيع عن ُبخل حميد الأرقط وهجائه لل�ضيف ،و�صمتان �أفرزتهما الع�صبية،
وتُهمتان خلقتهما الرغبة يف الت�شهري به والإ�ساءة �إليه)( )14وقد أ��ؤيد ما يقوله
�سماهم �أبو
الدكتور حنا حداد ،خا�صة �إذا علمنا �أن اثنني من البخالء الذين ّ
عبيدة هما من قبيلة متيم.

	�إن ا�ستعرا�ض الروايات التي و�صلت �إلينا ورمبا كانت ُم ّتك أ� للقدماء
لو�صمه بهذه ال�صفة تدل على �أن حميداً ،مل يكن يهجو جميع الأ�ضياف الذين
ْ
كانوا ينزلون به ،بل كان يهجو طائف ًة من النا�س ،وهي يف الغالب من الأعراب،
علم ،تت�صيد الأوقات املنا�سبة للطعام ،وت�أتي
تهجم على موائد النا�س دون �سابق ِ
متظاهر ًة بال�س�ؤال عن �أخبار النا�س ،وقد يعطون لأ�سئلتهم قوة و ًم َ�س ّوغ ًاَ ،ك�أَنْ
نا�س اكت�سبوا �شهر ًة وا�سعة يف الع�رص الأموي كاحلجاج مث ً
ال،
ي�س�ألوا عن �أخبار ٍ
وكان ما ي�ضايق حميد من هذه الفئة املُ َت َطفّلة على موائد النا�س �أنهم يهجمون
على بيوت النا�س ،يف الوقت الذي يكونون فيه م�شغولني ب�ضيافة �أنا�س �آخرين،
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ونهم ،وبدون �أدنى مراعاة لآداب
وعندما يً ْب َد�أون الأكل ،ف�إنهم ي�أكلون ب�رش ٍه
ٍ
الأكل.
وبالنظر املتمعن يف الروايات التي وردت عند القدماء ،يت�ضح لنا �صدق
ُندجاين ما يلي« :نزل بحميد الأرقط
مقولتنا ،فقد ورد يف فُرحة الأديب للغ ُ
احلجاج ،فقراه و�أكرمه ،فلما �أتى بالطعام� ،أقبل الأعرابي ،ف�سلم
ٌ
بريد من قبل ّ
وجل�س ،وجعل ي�س�أل عن احلجاج وحاله ،فقال حميد الأرقط :كل ودع
الرجل يطعم ،ف�إنك ت�س�أل عما لي�س يف بالك»(.)15
ويف �أ�شعار حميد �أي�ض ًا ما يدل على �أنه مل يكن بخي ً
ال ،بل كان يقدم
طعام �أو
�رشاب ،يقول(:)16
ٍ
ل�ضيفه ما ي�ستطيع تقدميه له من ٍ

�ستنبح بعد ال��ه��دوء وق��د جرت
و ُم ِ

رف��ع��ت ل���ه خم��ل��وط�� ًة ف��اه��ت��دى بها
ف���أط��ع��م��ت��ه ح���ت���ى غ�����دا وك����أن���ه

��ف نكبا ُء والليل
له َح ْ��ر َج ٌ

عاتُ()17

مِ

جاحم()18

فال�شاعر – على طريقة العرب يف ِقرى الأ�ضياف -يوقد النار التي
حالك
يهتدي بها طارق الليل ،وقد �آ َذتْه الريح ال�شديدة التي جتلب الربد يف ليل
ِ

هم وهذه النار كانت ت�سميها العرب (نار القرى) �أو (نار ال�ضيافة)« ،وكانوا
ُم ْد ِل ٍّ
أ�شهر ،وكانت عندهم � ّ
أجل �سائر النريان،
يوقدونها على الأماكن املرتفعة لتكون � َ

لأنها تهدي �إىل بيوتهم ال�ضيفان»(.)19

�إن حميداً يف �أ�شعاره ال يحدثنا عن �شخ�صية واحدة ،و�إمنا عن �شخ�صيتني،
�إحداهما ت�أتيه من الأم�صار ،حتمل حاجة �أو بريداً ،فيقوم ب�إكرامها واحرتامها،
وثانيهما �شخ�صية الأعرابي املُ َت َطفّل ،الذي ير�صد النريان من م�سافة بعيدة،

وي�ستغل فر�صة نزول الأ�ضياف على حميد ،يتظاهر بال�س�ؤال عن �أ�شياء ال
همه هو الهجوم على الطعام� ،شاغ ً
ال النا�س برثثرته وكرثة كالمه
يق�صدها ،وكل ّ

يوحي لهم بف�صاحته ،وعندما يبد�أ بالأكل فيكون �أعيا من باقل ،يقول(:)20
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ

�إذا م��ا َق��ري��ن��ا وارد امل����صر منهم
أرو َق��� ِة ا ِحل�� َم��ى
تَ����را َءت ل��ه ن���اري ب���� ِ

ْ��ن��اب من ح��ول بيتنا
يخر على الأط ِ
ُّ
��ي لل ِقرى
ي��ق��ول وق��د �أل��ق��ى
ِ
امل��را���س َ

قافل()21
ُ

أ�صفر ال َق ْعب
تَ���أ ّو َب ناري � ُ
��اك ُ
��ل
ال�صليب دوننا والأ َف ِ
ووادي ّ
��ف مل��خ��زون التحية
َه��جِ ٌّ

باذل()22

ِ

��اع ُ
��ل
�أب���ن َيل م��ا
��اج بالنا�س ف ِ
ّ
احل��ج ُ

ف��ق��ل��ت ل��ع��م��ري م���ا ل��ه��ذا ط��رق��تَ��ن��ا

ودع الأخ��ب��ار م��ا �أن���ت � ُ
آك��ل
فكل ِ

����ح����در َح��ل��قَ��ه
ِ
تجُ���ه���ز ك����فّ����ا ُه ويُ

�إىل البطن م��ا �ضمت �إل��ي��ه ال ُ
أن��ام��ل

ون�ستمع �إىل حميد وهو ي�صف طريقة هذا الأعرابي يف الأكل ،يقول من
الق�صيدة ذاتها(:)23

وائ���ل
ْ��دل�� ُه � َ��س��ح��ب��ا ُن
�أت���انَ���ا ومل يَ��ع ِ
ِ
ْ��م ح��ت��ى ك���أن��ه
ف��م��ا زال ع��ن��ه ال��ل��ق ُ
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ب��ي��ان��اً وع��ل��م��اً ب���ال���ذي ه���و َق���ا ِئ ُ
���ل
ال���ع���ي مل���ا �أن ت��ك�� ّل��م ب���ا ِق ُ
���ل
م���ن
ّ

�إن حميداً ال يكره ال�ضيف ،لكن ما يكرهه هو طريقة ه�ؤالء الأعراب
املتطفلني ،الذين َي�سرْ ُونَ على ِع ْل ٍم مبواعيد الطعام ،وهم ميتازون بال�شرّ ه وال ّنهم،
والتنفّج ،وال َّتن ُّف ُِخ �أي�ض ًا ،وهو ينقل لنا هذه احلركات ،وير�صد هذه ال�صور بكل
دقائقها وتفا�صيلها ،ويبني موقفه منهم ،يقول(:)24

ال �أك���ره ال�ضيف م��ا ب��ي ّ
ج��ل م�أكله

�إالّ تَ���نَ���فّ���خ���ه ح����ويل �إذا ق��ع��دا

وح��بْ��وتَ�� ُه
م��ا زال يَ��نْ��ف ُ
ُ��خ َج��ن��بَ��يْ�� ِه ُ

حتى �أظ ّ��ن ب�أن ال�ضيف قد

ولـدا()25

وهكذا يتبني لنا من خالل الروايات والأ�شعار كذلك �أن حميداً مل
يكن يكره ال�ضيفان ،ومل يكن يهجوهم ،لكنه يتخذ موقف ًا من هذه الطائفة من
الأعراب التي ير�سم مالحمها يف النماذج التي قدمناها ،والنماذج الأخرى من
�شعره تو�ضح ذلك �أي�ض ًا.
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الق�سم الثاين
مالحظات وتعقيبات
ي�شتمل هذا الق�سم على بع�ض التعليقات واملالحظات؛ منها ما يتعلق
بالرواية� ،أو مب�صادر التخريج� ،أو برتتيب الأبيات داخل هيكل الأرجوزة� ،أو
بن�سبة بع�ض الأبيات ،وهي كما يلي:

�أ .الرواية:

 .1يف املقطوعة ذات الرقم ( )10يف �صدر البيت الأول �ص  180وردت روايته:
وال�صواب:

َ
ال�ضيف ما بي ُجلّ َم�أ َك ِل ِه
و�أبغ�ض

َ
ال�ضيف ما بي ُج ُّل َم�أ َك ِل ِه
أبغ�ض
ال � ُ

 .2يف الق�صيدة ذات الرقم (� ،)11ص � 181أورد الباحث رواية البيت الثالث
ع�رش:
وال�صواب:

ثم انتحال بذي غرار ُم�ؤْ َج ِد
ثم انتحى بذي غرا ٍر ُم ْو َج ِد

واحلديث فيه عن �سهم ال�صائد الذي وجهه �إىل احلمر الوح�شية ،ومل
ُي ِ�ص ْب منها مقت ً
ال.

 .3يف حا�شية رقم ( )2يف �ص  :184و�صدى �ضماده :ا�سم مكان.

وال�صوى :العالمات – وال�ضماد :من�سوبة
وال�صوابُ :
و�صوى �ضمادهُّ :
ال�شجي الواردة يف البيت نف�سه.
�إىل
ّ
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ
 .4يف املقطوعة ذات الرقم (� ،)13ص  ،185وردت رواية البيت:

وال�صواب:

ذَا �أ َر ِج �شُ ف َّق عنه ال َف�أ ِ ٌر
ذا �أ َر ِج �شُ ق َّق عنه ال َف�أ ُر

 .5يف املقطوعة ذات الرقم (� ،)15ص  ،188وردت رواية البيت الأول:

وال�صواب:

َك ْيدا ُء يف �ضلوعها � ْإجفَا ٌر
كبدا ُء يف �ضلوعها �إجفا ُر
ْ

الو�سط

والكبداء من احليوان كالفر�س �أو الناقة �أو الأتان الوح�شية :عظيم ُة

 .6يف املقطوعة ذات الرقم (� ،)15ص  ،188وردت رواية البيت اخلام�س:
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وال�صواب:

حُم ََّجلٌ الح له ِحما ُر
حُم ََّجلٌ الح له ِخ َما ُر

والفر�س املُ َخ َّمر :الفر�س الأبي�ض الر�أ�س ،و�سائر لونه ما كان.

 .7ويف املقطوعة نف�سها وردت رواية البيت ال�ساد�س:

وال�صواب:

نَابِي امل َ َع َّد ِين و� ّأي ن ّظار
نَابِي امل َ َع ّديْ ِن َو�أى نَ َظا ُر

معد ،واملَ َع ّد :مو�ضع ِرجل
والو�أى :حمار الوح�ش املَ َع ّدان :مثنى ّ
الراكب من الفر�س ،ي�ضاف �إىل هذا �أن الرواية املوجودة تحُ َ ِد ُث �إق َْوا ًء.
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 .8يف الق�صيدة ذات الرقم (� )19ص  ،193وردت رواية البيت اخلام�س ع�رش:

وال�صواب:

الوقاع والنّ َظ ْر
بع ِري تَ ْوهيم ِ
الوقاع والنَّ َظ ْر
بَ ِ
عيد تَ ْوهيم ِ

بعيد املطلب وال َّنظر،
واحلديث عن ال�صقر؛ فهو �صادق ال يكذب فيهُ ،

�شديد املواقعة والبغت.
ُ

 .9يف املقطوعة ذات الرقم (� )36ص  ،213وردت رواية البيت الثالث يف
و�صف الفيل:

على تهاوي َ
هول لها تهويلُ

وال�صواب:
عند ذلك ي�ستقيم الوزن املعنى .والتهاويل :ما َي ُهو ُل َك و ُيخيفُك من

ال�شيء.

 .10من املقطوعة ذات الرقم ( )51وردت رواية البيت احلادي ع�رش هكذا:

وال�صواب:

وع�ص منها الظ ِلف ال َّدئيّا
َّ
وع�ض منها الظلف ال َّدئيَّا
ّ

ب .الإ�ضافات �إىل م�صادر تخريج بع�ض الأبيات:
 .1من املقطوعة ذات الرقم (� ،)6ص  ،176-175وردت الأبيات ()5 ،3 ،1
يف الإبدال واملعاقبة والنظائر للزجاجي� :ص .13
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مع ّ
 .2من املقطوعة ذات الرقم (� ،)7ص  ،178-177وردت الأبيات ()5 ،3 ،1
يف ال ُعباب الزاخر( :غي�س) وورد البيتان ( )5 ،4يف جمهرة اللغة :ج،2
�ص  .766وورد البيتان ( )7 ،6يف �ألف باء البلوي :ج� ،2ص .382
 .3من الق�صيدة ذات الرقم (� )11ص  ،182-181ورد البيت ( )4يف الكامل
يف اللغة والأدب  -يف مو�ضعني :ج� ،1ص ،144ج� ،3ص 305وجمهرة
اللغة :ج� ،1ص ،405وهمع الهوامع :ج� ،1ص ،123وامل�ستويف يف
النحو :ج� ،1ص.183
 .4من املقطوعة ذات الرقم (� ،)13ص :185ورد البيتان ( )4 ،3يف تهذيب
اللغة�« :أنف» ،ج� ،9ص ،152ويف كنز احلفاظ يف كتاب تهذيب
الألفاظ� :ص ،291وورد البيتان ( )5 ،4يف تهذيب اللغة «ظرى» ،ج،14
�ص.394
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 .5من املقطوعة ذات الرقم (� ،)14ص ،186وردت الأبيات الثالثة الأوىل يف
املذكر وامل�ؤنث للزجاجي :ج� ،1ص.460
 .6من املقطوعة ذات الرقم (� ،)15ص :188وردت الأبيات ( )4 ،3 ،2يف
الكامل يف اللغة والأدب :ج� ،3ص ،110وتهذيب �إ�صالح املنطق :ج،1
�ص ،218وكنز احلفاظ :ج� ،1ص ،108وجمهرة اللغة :ج� ،1ص.97
ورد البيتان ( )3 ،2يف املعاين الكبري :ج� ،1ص ،155وديوان العجاج:
�ص ،394وتف�سري القرطبي ،ج� ،1ص ،142ورد البيتان ( )6 ،5يف
املن�صف البن جني ،ج� ،3ص.19
 .7املقطوعة ذات الرقم (� ،)16ص ،190وردت كاملة يف تاريخ الطربي :ج،6
�ص.393
 .8الق�صيدة ذات الرقم (� )19ص( 193-192ما عدا البيتني الأول والثاين)،
وردت يف �رشح احلما�سة للأعلم ال�شنتمري :ج� 2ص 1127وورد البيتان
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( )17 ،16منها يف معاين �أبيات احلما�سة� :ص ،146و�سمط اللآيل ،ج،2
�ص ،649ول�سان العرب« :م�أق».
 .9من املقطوعة ذات الرقم (� )21ص 196-195ورد البيتان ( )2 ،1يف �رشح
الأبيات امل�شكلة الإعراب /:ج� ،2ص ،334ورد البيت الثاين منهما يف
ل�سان العرب�« :رسف».
 .10من املقطوعة ذات الرقم (� )22ص 197وردت الأبيات ( )5 ،3 ،2 ،1يف
املنجد يف اللغة� :ص.280
 .11املقطوعة ذات الرقم (� )24ص 199وردت الأبيات جميعها يف �رشح �سقط
الزند :ج� ،1ص.12

 .16من املقطوعة ذات الرقم (� )39ص ،213ورد البيتان ( )4 ،3يف تهذيب
اللغة( :حنك) :ج� ،4ص.104
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 .12من املقطوعة ذات الرقم (� )29ص 205ورد البيتان ( )2 ،1يف الكتاب،
ج� ،1ص ،236وامل�سائل امل�شكلة (البغداديات)� :ص 450وورد البيت
اخلام�س �أي�ض ًا يف املذكر وامل�ؤنث للفراء� :ص.77

 .17من املقطوعة ذات الرقم (� )46ص ،218ورد البيتان ( )10 ،9يف املثلث،

ج ـ ــذور

 .13من املقطوعة ذات الرقم (� )34ص ،209ورد البيتان ( )2 ،1يف اخل�صائ�ص:
ج� ،2ص ،194وورد البيت الثاين يف الإي�ضاح يف �رشح املف�صل :ج،1
�ص 464وورد البيت الثالث يف �رشح جمل الزجاجي :ج� ،2ص،19
والأ�صول البن ال�رساج :ج� ،2ص 100وامل�سائل الع�ضديات� :ص.28
�س).
 .14وردت املقطوعة ذات الرقم (� )37ص 212كاملة يف العبابَ ( :ف َع َ
 .15من املقطوعة ذات الرقم (� )38ص 213ورد البيتان ( )3 ،2يف جمهرة
اللغة :ج� ،1ص.567
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ج� ،1ص ،411وامل�ستويف يف النحو :ج� ،1ص ،227و�ألف باء البلوي:
ج� ،1ص.520
 .18من املقطوعة ذات الرقم (� )48ص ،221ورد البيتان ( )10 ،9يف تهذيب
�إ�صالح املنطق :ج� ،2ص.256

ج .مالحظات عامة:
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هناك بع�ض املالحظات التي تتعلق مبنهج الباحث يف ن�سبة بع�ض
املقطعات ،ويف ترتيب الأبيات داخل املقطوعة؛ �أما بالن�سبة للنقطة الأوىل فقد
حدد الباحث منهجه يف هذا ال�ش�أن يقول« :وقد تبني لنا �أن ن�سبة كبرية مما
وقفنا عليه من ال�شعر والرجز يف هذه املجموعة ،قد ن�سب حلميد الأرقط ولغريه
من �شعراء العربية ورجازها ،وملا مل يكن ممكن ًا القطع بن�سبة بع�ضه حلميد ودفع
بع�ضه الآخر عنه ،فقد ر�أينا و�ضع جميع ما وقفنا عليه من ال�شعر والرجز يف
ق�سم واحد ال يف ق�سمني ،اعتقاداً منا ب�أن توزيعه على ق�سمني قد يكون ُظلم ًا
للرجل من حيث ن�سبة �شعره للآخرين� ،أو حمابي ًا له من حيث ن�سبة �شعر الآخرين
له»(.)26
وعلى الرغم من �سالمة املنهج الذي اختطه الباحث الكرمي� ،إال �أن يف
كالمه ظلم ًا حلميد الأرقط؛ ف�أين الن�سبة الكبرية من هذه املجموعة التي ن�سبت
لغري حميد؟ و�إذا كان ذلك كذلك ،ف�أين رجز حميد الأرقط؟ �إن ال�شعر الذي
�أورده الباحث لي�س متنازع الن�سبة يف معظمه ،ففي معظم املواطن ي�سهل القطع
بن�سبة الأراجيز حلميد الأرقط ،وتدافع ن�سبة بع�ض الأرجاز �أحيان ًا قد يقع من
وهم بع�ض القدماء يف ن�سبة بع�ض الأرجاز �أو الأ�شعار �إىل حميد بن ثور الهاليل،
ال ل�شيء �إال لت�شابه الأ�سماء فقط.
�أما فيما يتعلق برتتيب الأبيات داخل املقطوعة �أو الق�صيدة ،فقد �أبان
عن منهجه يف هذا �أي�ض ًا ،يقول« :وحاولنا �أحيان ًا �أخرى املواءمة بني ما جاء

علي أرشيد احملاسنة

313

منها على روي واحد ،اعتقاداً منا ب�أن هذه الأبيات كانت ذات يوم من ق�صيدة
�سليم ال غبار
واحدة �أو �أرجوزة متكاملة ،عدت عليها الأيام» وهذا املنهج
ٌ
عليه؛ ولكن كان ميكن للباحث �أن يراعي ترتيب الأبيات داخل هذه املقطوعة
�أو تلك ،خا�صة �إذا علمنا �أن الرجاز الأمويني �ساروا يف �أراجيزهم على نهج
الق�صيدة القدمية من االبتداء بالطلل ،ثم ال ّن�سيب ،ثم الرحلة ،وما يتبع و�صف
الرحلة من حديث عن لوحة ال�صيد ،ثم االنتقال �إىل غر�ض الق�صيدة ،وعلى هذا
ميكن �إدراج املالحظات فيما يتعلق برتتيب الأبيات داخل املقطوعة يف الق�صيدة
الواحدة.
 .1من املقطوعة ذات الرقم (� )7ص ،178-177الأوىل –يف ظني� -أن يتقدم
البيتان ( )7 ،6بحيث ي�أتيان بعد البيت الثاين.

 .3من املقطوعة ذات الرقم (� )21ص 196-195ميكن �أن يعاد ترتيبها –بنا ًء
على ما �سبق تو�ضيحه  -على ال�شكل التايل.)4 ،3 ،7-5 ،8 ،2 ،1( :
 .4املقطوعتان ذواتا الأرقام ( )22و(� )23ص ،198-197يغلب على ظني
�أنهما من �شتات ق�صيدة واحدة ،لذا ميكن �أن يكونا ق�صيدة واحدة ال
ق�صيدتان.
 .5الأرجوزة ذات الرقم ( ،)49ميكن �أن يعاد ترتيبها �أي�ض ًا بحيث ت�صبح على
ال�شكل التايل.)20 ،11-9 ،16-14 ،19-17 ،13-12 ،4-1 ،8-5( :
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 .2من الق�صيدة ذات الرقم ( ،)11يت�ضح �أن الأبيات ( )8-1يف غر�ض
الق�صيدة الرئي�س –يف مدح احلجاج وهجاء عبداهلل بن الزبري ،-والأبيات
( )14 ،9يف و�صف ال�صائد و�أدواته ،وي�أتي هذا بعد احلديث عن الناقة،
والبيتان ( )16 ،15يف و�صف احلمر الوح�شية ،والبيت ذو الرقم ( )18يف
بداية احلديث عن الرحلة ،وعلى هذا ميكن �أن يكون ترتيب الأبيات على
ال�شكل التايل.)8-1 ،16-9 ،18 ،17( :
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املُ�ستَ ْد َرك على �شعر ُحميد الأَ ْر َقط
-1قال ُحميد:
(الرجز)
النا�س �إليه يَ ْن َ�سبَـا
 - 1ملكاً ترى َ
 - 2من �صاد ٍر �أو وار ٍد � ْأيدي َ�سبَا
التخريج:
البيتان يف كنز احلفاظ يف كتاب تهذيب الألفاظ :ج� ،1ص( 56هام�ش
ال�صفحة)

-2-
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قال ُحميد ميدح الوليد بن عبدامللك (*):
(الرجز)
 - 1و�إنْ َيهِ ْج يو ّم ليب َتــلى به
َ - 2ع َم ّر ٌ�س َيك َل ُح عن �أنيابه
ُ - 3ي ِظ ُل زحف َْيه ِظ َ
الل غاب ْه
* *

*

ا�سي الذي َي ْع َ�صى ِبه
� - 4إن الق َُ�س ّ
الدارع يف �أثوابِــه
ت�ضم
َ - 5ي ْخ ِ
َ

(*) الأبيات من املقطوعة ذات الرقم (� ،)4ص ،172من املجموع للدكتور
ح ّنا حداد.
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التخريج:
الأبيات ( )3-1يف ال ُع َباب الزاخر« :عمر�س».

البيتان ( )5 ،4يف العباب الزاخر« :ق�س�س».
البيت رقم ( )2يف مقايي�س اللغة.368/4 :
التخريج:
عمر�س� :شديد� ،رش�س اخللق ،قوي.
َ -2

ق�س ًا� :أ�رسع فيه؛
 - 4ق َُ�سا�سي :رجل ق َْ�سق ٌ
ق�س البعري ّ
َا�س ،ي�سوق الإبل ،وقد ّ
ق�سق�س :دائب والق�سقا�س :الع�صا.
و�سري
والق�سق�سة :ولج الليل الدائب؛
ٌ
ٌ

 - 5يخت�ضم :خ�ضمه يخ�ضمه خ�ضم ًا :قطعه ،وال�سيف يخ�ضتم العظم �إذا
قطعه .الدارع :الالب�س.
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ُ

(الرجز)
حياته
ْ�ص املر ِء يف
ِ
 - 1ذلك َنق ُ
وفاتــــــه
 - 2وذاك ُي ْدنيه �إىل
ِ
من بعريه و�شــا ِت ِه
الر ْزء َ
 - 3ال ُّ

(*) الأبيات من املقطوعة ذات الرقم (� )7ص.178-177
التخريج:
الأبيات يف ال ُع َباب الزاخر« :ط�س�س» ،و�ألف باء البلوي :ج� ،2ص.282
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قال حميد الأرقط (*)
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-4قال ُحميد:
(الرجز)
اج
-1
ولهب ِ
ُ
الفتنة ذو ائ ِت َج ِ
التخريج:
البيت يف مقايي�س اللغةّ �« :أج» ،ج� ،1ص.9

ال�رشوح:
الأجيج وال َأجاج واالئتجاج� :شد ُة ا َ
حل ّر.
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قال حميد الأرقط يف �ضيف نزل به:
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(الب�سيط)
انحدرت
 - 1ما بني ُلقْم ِت ِه الأولىْ �إذا
ْ

ظفور
َيد �أُ ِ
وبني �أخرى تليها ق ُ

التخريج:
البيت يف العقد الفريد :ج� ،6ص ،186وامل�ستطرف من كل فن م�ستظرف:
ج� ،1ص.377
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قال ُحميد(*):
(م�شطور ال�سرّ يع)

ُ
ور
 - 1ك�أنّ َدمعي
والفراق محَ ْ ُـذ ْ

ور
طائر َبينْ ٍ
ُ
مـزج ْ
 - 2وقد َج َرى ُ
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�صن من ّ
ور
ُ - 3غ ٌ
الط ْرفَا ِء ٌ
راح ممَ ْ ُط ْ
(*) الأبيات – فيما � ُأظن  -من املقطوعة ذات الرقم ( )20من املجموع
�ص.195-194
التخريج:
الأبيات يف تهذيب اللغة «راح» ج� ،5ص ،217وكنز احلفاظ :ج� ،1ص،496
وتهذيب �إ�صالح املنطق :ج� 1ص.366
ال�رشوح:
 - 3الطرفَاء :جماعة ّ
الط َرفة� :شَ َج ٌر ممطور� :أ�صابه املطر الكثري.
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قال ُحميد الأرقط(*):
(الرجز)
(*) البيت من املقطوعة ذات الرقم (� )29ص.205

التخريج:
للفراء� :ص 78دون ن�سبة،
البيت – �ضمن �أربعة �أبيات  -يف املذكر وامل�ؤنث ّ
ويف املقا�صد النحوية :ج� ،4ص.505
ال�رشوح:
� - 1أ ْن َز ُع :ال ّن ْز ُع :انح�سار مقدم �شعر الر�أ�س عن جانبي اجلبهة.
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-8قال حميد الأرقط (*):
(الرجز)
 - 1ومن �أثايف املَ ْوق َِد املُ َز ْع َزع

ّـــع
-2
ٌ
رواكد كالحَ َ د� ِآت الوق ِ

(*) البيتان من املقطوعة ذات الرقم (� )31ص.207
التخريج:
البيتان يف تاج العرو�س« :برق».
ال�رشوح:

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

احل َد�أة :طائر من اجلوارح ي�صيد اجلرذان واحلد�أة :الف�أ�س ذات
 - 2احلد�آتِ :
الر�أ�سني واجلمع َح َد�أ.
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�أورد البغدادي يف اخلزانة عن ابن ه�شام اللخمي فقال� :أي البيت الثاين
من الأبيات التي �ست�أتي  -هو حلميد الأرقط ،يقول ِلزوجته وكانت قد �س�ألته
احلج ،وكان مق ً
ال فقال لها :امكثي حتى يرزقنا اهلل ما ًال نحج به فقالتُ :منكر ًة
لقوله� :أ�أمكث عام ًا وقابله والبيت من �أبيات ثالثة هي:

ويحها
 - 1حتر�ضني ال ّذلفا على احلج َ
 - 2فقال :امكثي حتى يَ َ�سار لع َّلنا
 - 3لعل ُم ِل ّمات ال��زم��ان �ستنجلي

(الطويل)

ُ
واحل���ال حائ ُل ْه
البيت
وكيف نحج
َ

��ج معاً فقالت� :أ ع��ام��اً و َق��ابِ�� ُل�� ْه
نَ��ح ُّ
َ
و َع ّ
��ول��ي��ك ن��ا ِئ�� ُل�� ْه
����ل �إل���� َه
ِ
ال��ن��ا���س يُ
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التخريج:
الأبيات يف خزانة الأدب :ج� 2ص.338
ال�رشوح:
 - 1الذلفاء :ا�سم امر�أة حميد الأرقط.
(الي َ�سار).
َ - 2ي َ�س ِار :معدولة عن املي�رسة َ
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وقال حميد الأرقط يف و�صف الفيل (*):
(الرجز)
 - 1ك�أنه ُغول َعال ُه ُغ ُ
ول
لـو ُل
 - 2ك�أنه يف مل ٍة ممَ ْ ُ

التخريج:
البيتان يف العني« :مل».
ال�رشوح:
 - 3امللة :احلفرة ،وامللة :الرماد احلار الذي يحمي ليدفن فيه اخلبز فين�ضج ،ويف
العني للخليل يف باب «مل» ،يقول :ي�صف الفيل ك�أنه مثال ممثل مما يعبد
يف بع�ض ملل الأديان من امل�رشكني.
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ

 - 11وقال حميد الأرقط ي�صف الفيل(*):
(الرجز)
�شديد ُ
يلط ُم
نقار
ٌ
 - 1ع�صا ُه ِم ٌ
ـــــم
 - 2مجَ َ امع الهام وال ُي َع ّت ُ

(*) البيتان من املقطوعة ذات الرقم ( )36من املجموع.
التخريج:
البيتان يف العني «عتم» ج� 2ص.81
ال�رشوح:
 - 1يعني ال�شاعر بقوله« :منقار» :خرطو َم الفيل.
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مكث ولن يتباط�أ.
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وقال حميد الأرقط:

� - 1أ َال ه��يّ��م��ا مم��ا ل��ق��ي��ت وه��ي�� ّم��ا
� - 2أ�أ�س َما ُء ما �أ�سماء ليل َة �أ ْدجل��ت

(الطويل)

ووي���ح���ا مل���ن ي���در م���ا ه���ن وي��ح�� َم��ا
�إ ّيل و�أ����ص���ح���اب���ي ب������ ّأي و�أي��ن��م��ا

التخريج:

البيت الأول يف ل�سان العرب «هيا» من�سوب حلميد الأرقط
البيت الثاين يف اخل�صائ�ص :ج� 1ص 130دون ن�سبة وقد �أورد حمقق اخل�صائ�ص
عجز البيت الأول يف ال�صحاح :ج� 1ص.417
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وقد �أورد الأ�ستاذ حممد علي النجار حمقق كتاب اخل�صائ�ص يف حا�شية
ال�صفحة امل�شار �إليها �أنف ًا ،البيتني مع ًا ورجح – بقوة  -ن�سبتها �إىل حميد الأرقط
كما �أنه ا�ستبعد ن�سبة البيتني �إىل حميد بن ثور الهاليل – على ر�أي ال�شنقيطي -
فغي كتابه «الو�سيط يف �أدباء �شنقيط» وعده وهم ًا من ال�شنقيطي و�أقول :البيتان
لي�سا موجودين يف ديوان حميد الهاليل ال�صادر عن دار الكتب امل�رصية وقد
يكون هذا الوهم ب�سبب من ت�شابه الأ�سماء ،والأمثلة على هذا كثرية ،فقد تن�سب
�أرجاز حلميد الهاليل ،وهي لي�ست له ،بل حلميد الأرقط ،كما �أن �شهرة حميد
الهاليل ال�صحابي كانت بالق�صيدة ولي�س بالرجز ،ومل يجاوز حميد الهاليل
الق�صيد �إىل الرجز �إال نادراً ،على العك�س من حميد الأرقط الذي كان يقول
الق�صيد والرجز ،مع �شهرته ب�أراجيزه ،كما قد تن�سب �أبيات �شعرية حلميد بن
ثور الهاليل ،والأبيات ثابتة الن�سبة حلميد الأرقط ،انظر :الهاليل ،حميد بن ثور،
ديوانه ،حتقيق :عبد العزيز امليني الراجكوتي ،الدار القومية للطباعة والن�رش،
القاهرة (ن�سخة م�صورة عن طبعة دار الكتب امل�رصية �سنة 1371هـ1951 /م).
ورد يف تاريخ الطربي :ج� 6ص ،392-393وهو يتحدث عن فتنة ابن
الأ�شعث :قال ه�شام :قال �أبو خمنف :خرج احلجاج يف �أيامه تلك ي�سري ومعه
حميد الأرقط وهو يقول:
(الرجز)
 - 1ما زال يبني خندقـ ًا ويـهد ُم ْه
 - 2عن ع�سكر يقوده في�سلمــ ْه
 - 3حتى ي�صري يف يديك َمقْ�سم ْه
� - 4إن �أخا الكظاظ من ال ي�س�أَ ُم ْه

فقال احلجاج :هذا �أ�صدق من قول الفا�سق �أع�شى همدان:
ـئت �أن بني يٌو
نُبـِّ ُ

خر من َز َلقٍ ف َّتبا
َ
�سف ّ
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ
قد تبني له من زلق وتب ودح�ض فانكب ،وخاف وخاب ،و�شك
وارتاب! ورفع �صوته فما بقي �أحد �إال فزع لغ�ضبه ،و�سكت الأريقط ،فقال
له احلجاج :عد فيما كنت فيه .مالك يا �أريقط! قال� :إين جعلت �أيها الأمري
و�سلطان اهلل عزيز ما هو �إال �أن ر�أيتك غ�ضبت ف�أرعدت خ�صائلي واحز�ألت
مفا�صلي ،و�أظلم ب�رصي ،ودارت بي الأر�ض .قال له احلجاج� :أجل �أن �سلطان
اهلل عزيز ،عد فيما كنت فيه ففعل.
التخريج:
الأبيات يف تاريخ الطربي :ج� 6ص.392
ال�رشوح:
 - 5الكظاظ :كظظت خ�صمي �أَ ُك ُّظه َك ّظ ًا� :إذا �أخذت بكظمه و�أجلمته حتى ال
يجد خمرج ًا يخرج �إليه والكظاظ :ال�شدة والتعب والكظاظ :طول املالزمة
على ال�شدة.
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قال حميد الأرقط
(الكامل)
� - 1إين وجنم ًا يوم �أبرق مازنٍ

على كرثة الأيدي مل�ؤت�سيان

التخريج:
البيت يف معجم البلدان�« :أبرق مازن».
ال�رشوح:
� - 1أبرق مازن :ا�سم مو�ضع واملازن يف اللغة :بي�ض النمل
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 - 15وقال حميد الأرقط(*):
اللجون
 - 1وقد ر َّف ْع َن �سرية
ِ
ــــــــــــــ
(*) البيت – فيما �أظن  -من الأرجوزة ذات الرقم (� )49ص .222-221

التخريج:
البيت يف ديوان ذي الرمة :ج � 3ص .1770
ال�رشوح:
 - 1رفعن :بالغن يف ال�سري وال�سرية :ا�سم من ال�سري واللجون :البعري احلرون،
وجلن يف ال�سريَ :ثق َُل.

( )1البكري� ،أبو عبيد� ،سمط اللآيل ،دار احلديث للطباعة والن�رش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط،2
1984م ،ج.649 ،2
( )2ابن دريد� ،أبو بكر ،حممد بن احل�سن الأزدي ،اال�شتقاق ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،دار
امل�سرية ،بريوت-لبنان ،ط1979 ،2م� ،ص.217
( )3ابن حبيب ،حممد ،املحبرّ  ،حتقيق :الدكتورة ايلزة ليخنت �شتيرت ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت-
لبنان� ،ص235؛ ابن الكلبي ،ه�شام بن حممد بن ال�سائب ،جمهرة الن�سب ،حتقيق :حممود
فردو�س العظم ،دار اليقظة العربية ،دم�شق ،ج� ،1ص334-333؛ ابن حزم ،علي بن �أحمد،
جمهرة �أن�ساب العرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط1983 ،1م� ،ص.222
( )4ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت-لبنان« ،ربع».
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ
( )5العيني ،حممود بن �أحمد ،املقا�صد النحوية (على هام�ش خزانة الأدب ،طبعة بوالق) ،ج،2
�ص.82
( )6ابن منظور ،ل�سان العرب« ،رقط».
( )7ابن دريد� ،أبو بكر حممد بن احل�سن الأزدي ،جمهرة اللغة ،حتقيق :رمزي بعلبكي ،دار العلم
للماليني ،بريوت-لبنان ،ط1978 ،1م ،ج� 2ص.755
( )8الأ�صفهاين� ،أبو الفرج علي بن احل�سني ،م�ؤ�س�سة جمال للطباعة والن�رش (ن�سخة عن م�صورة دار
الكتب امل�رصية) ،بريوت-لبنان ،ج� ،2ص.163
( )9الغندجاين� ،أبو حممد الأعرابي ،فرحة الأديب ،حتقيق :د .حممد علي �سلطاين ،دار قتيبة ،دم�شق،
1980م� ،ص.44
هجاء الأ�ضياف« ،حميد بن مالك الأرقط» ،حياته ،وما و�صل �إلينا
( )10حداد ،حنا (الدكتور)َ ،
من �شعره» ،جملة جذور ،العدد الأول ،النادي ،الأدبي الثقايف ،جدة-ال�سعودية ،ذو القعدة
1419هـ ،فرباير 1999م� ،ص.165
( )11اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،الرب�صان والعرجان والعميان واحلوالن ،حتقيق:
حممد مر�سي اخلويل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت-لبنان ،ط1981 ،2م� ،ص.224
ّف بالثوب  /العباء :الك�ساء اخل�شن.
(ً )12مز ّملني :مفرد ُمز ّمل :وهو املُتلف ُ
(� )13أنوف ُح ُج ٌنُ :م ْع َو ّجة.
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هجاء الأ�ضياف� ،ص.166
(ّ )14
حداد ،حناّ ،
( )15الغُندجاين ،فُرحة الأديب� ،ص.44

هجاء الأ�ضياف� ،ص.214
(ّ )16
حداد ،حناّ ،

نكباءّ :
كل ريح من الرياح الأربع تنحرف وتقع بني ريحني ،وهي تهلك
(َ )17ح ْر َج ُ
فٌ :
ريح باردةٌَ ،
املال ،وحتب�س القطر.
نف�ض عنها ورقها.
( )18خملوطة� :شجرة َ
( )19الألو�سي ،حممود �شكري ،بلوغ ال َأرب يف معرفة �أحوال العرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان ،ج� ،2ص.163
هجاء الأ�ضياف� ،ص.210
(ّ )20
حداد ،حناّ ،

( )21القعب :القدح الغليظ ،القافل :ياب�س اليد وياب�س اجللد �أي�ض ًا.
(ِ )22هجف :اجلايف والغليظ والثقيل.

هجاء الأ�ضياف� ،ص.210
(ّ )23
حداد ،حناّ ،

هجاء الأ�ضياف� ،ص.180
(ّ )24
حداد ،حناّ ،
( )25ا ُ
واحل ْبوة :الثوب الذي يحتبى به ،وجمعها حبى.
حلبوة ِ
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فهر�ست الهوام�ش واملراجع
 .1الأب�شيهي� ،شهاب الدين حممد بن �أحمد ،امل�ستطرف من كل فن م�ستظرف ،حتقيق :مفيد
قميحة ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط1983 ،1م.
 .2الأزهري� ،أبو من�صور حممد بن �أحمد ،تهذيب اللغة ،الدار امل�رصية للت�أليف والرتجمة،
القاهرة.
 .3الأ�صمعي ،عبد امللك بن قريب ،فحولة ال�شعراء ،حتقيق� :ش توري ،دار الكتاب اجلديد،
بريوت-لبنان ،ط1980 ،2م.
 .4الأ�صفهاين� ،أبو الفرج علي بن احل�سني ،الأغاين ،م�ؤ�س�سة جمال للطباعة والن�رش( ،ن�سخة عن
م�صورة دار الكتب امل�رصية) ،بريوت-لبنان.
 .5الألو�سي ،حممود �شكري ،بلوغ الأرب يف معرفة �أحوال العرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان.
 .6البطليو�سي ،ابن ال�سيد ،املثلث ،حتقيق� :صالح الفرطو�سي ،دار الر�شيد للن�رش ،بغداد،
1981م.

الف َرق ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد
 .8البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد ،الف َْرق بني ِ
احلميد ،دار املعرفة ،بريوت-لبنان.
 .9البكري� ،أبو عبيد� ،سمط اللآيل ،دار احلديث للطباعة والن�رش والتوزيع ،بريوت-لبنان ،ط،2
1984م.
 .10البكري ،حممد توفيق� ،أراجيز العرب ،ن�رش حممد حممود الكتبي ،درب اجلماميز ،القاهرة،
ط1346 ،2هـ.
 .11البلوي� ،أبو احلجاج ،يو�سف بن حممد� ،ألف باء ،عامل الكتب ،بريوت-لبنان.
 .12التربيزي� ،أبو زكريا يحيى بن علي ،تهذيب �إ�صالح املنطق ،حتقيق :فوزي عبد العزيز م�سعود،
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة1986 ،م.
 .13اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ� ،أ .الرب�صان والعرجان والعميان واحلوالن،
حتقيق :حممد مر�سي اخلويل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت-لبنان ،ط1981 ،2م ب .البيان
والتبيني ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،دار الفكر ،بريوت-لبنان.
 .14جربا� ،إبراهيم جرب ،ينابيع الر�ؤيا( ،درا�سة نقدية) ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت-
لبنان ،ط1979 ،1م.
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ
 .15ابن جعفر ،قدامة ،نقد النرث ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان1980 ،م.
 .16ابن جني� ،أبو الفتح عثمان� ،أ .اخل�صائ�ص ،حتقيق :حممد علي النجار ،دار الكتاب العربي،
بريوت-لبنان ب .املن�صف ،حتقيق :الدكتور �إبراهيم م�صطفى ،وعبداهلل اهلل �أمني� ،رشكة
ومطبعة م�صطفى البابي احللبي و�أوالده مب�رص ،ط1954 ،1م.
 .17ابن حبيب ،حممد ،املحرب ،حتقيق :الدكتورة ايلزة ليخنت �شتيرت ،دار الآفاق اجلديد ،بريوت-
لبنان.
 .18احلموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،دار �صادر ،بريوت-لبنان1984 ،م.
 .19خليف ،يو�سف (الدكتور) ،حياة ال�شعر يف الكوفة ،دار الكاتب العربي للطباعة والن�رش،
القاهرة1968 ،م.
 .20ابن دريد ،حممد بن احل�سن الأزدي� ،أ .اال�شتقاق ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،دار امل�سرية،
دار العلم للماليني ،بريوت-لبنان ،ط1979 ،2م ب .جمهرة اللغة ،حتقيق :رمزي بعلبكي،
دار العلم للماليني ،بريوت-لبنان ،ط1987 ،1م.
 .21الدينوري ،ابن قتيبة عبداهلل بن م�سلم� ،أ .ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق� :أحمد حممد �شاكر ،دار
املعارف مب�رص1982 ،م ،ب .املعاين الكبري يف �أبيات املعاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1984 ،1م.
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 .22ذو الرمة ،غيالن بن عقبة ،ديوانه ،حتقيق :عبد القدو�س �أبو �صالح ،م�ؤ�س�سة الإميان للتوزيع
والن�رش ،بريوت-لبنان ،ط1982 ،1م.
 .23ر�ضا ،غامن جواد (الدكتور) ،العجاج ودوره يف تطوير الأرجوزة يف الع�رص الأموي ،مركز
درا�سات اخلليج العربي ،جامعة الب�رصة1986 ،م.
 .24الزبيدي ،حممد مرت�ضى ،تاج العرو�س ،مطبعة حكومة الكويت1965 ،م.
 .25الزجاجي� ،أبو القا�سم ،الإبدال واملعاقبة والنظائر ،حتقيق :عز الدين التنوخي ،دار �صادر،
بريوت-لبنان ،ط1993 ،2م.
 .26ابن ال�سكيت� ،أبو يو�سف يعقوب ،كنز احلفاظ يف كتاب تهذيب الألفاظ ،حتقيق :لوي�س
�شيخو ،دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة.
 .27ال�شنتمري ،جالل الدين ،همع الهوامع يف �رشح اجلوامع ،حتقيق :عبد العال �سامل مكرم ،دار
البحوث العلمية ،الكويت1979 ،م.
 .28ال�شنتمري� ،أبو احلجاج يو�سف بن �سليمان بن عي�سى الأعلم� ،رشح احلما�سة ،حتقيق :الدكتور
علي املف�ضل حمودان ،دار الفكر املعا�رص ،بريوت-لبنان ،ط.1992 ،1
 .29ال�شيباين ،النابغة ،عبداهلل املخارق ،ديوانه ،حتقيق :قدري مايو ،دار الكتاب العربي ،بريوت-
لبنان ،ط1995 ،1م.
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 .30ال�صغاين ،احل�سن بن حممد ،العباب الزاخر واللباب الفاخر ،حتقيق :ال�شيخ حممد ح�سن �آل
يا�سني ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد.
 .31الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الأمم وامللوك ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعارف
مب�رص1987 ،م.
 .32ابن عبد ربه� ،أبو عمر �أحمد بن حممد ،العقد الفريد ،حتقيق� :أحمد �أمني ،و�أحمد الزين،
و�إبراهيم الأبياري ،دار الكتاب العربي ،بريوت-لبنان1982 ،م.
 .33ابن ع�صفور الإ�شبيلي� ،رشح جمل الزجاجي ،حتقيق :الدكتور �صاحب جعفر �أبو جناح،
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،بغداد ،اجلمهورية العراقية1980 ،م.
 .34العيني ،حممود بن �أحمد ،املقا�صد النحوية( ،على هام�ش خزانة الأدب ،طبعة بوالق).
 .35الغندجاين� ،أبو حممد الأعرابي ،فُرحة الأديب ،حتقيق :الدكتور حممد علي �سلطاين ،دار قتيبة،
دم�شق1980 ،م.
 .36ابن فار�س� ،أبو احل�سن� ،أحمد ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،دار اجليل،
بريوت-لبنان ،ط1991 ،1م.
 .37الفار�سي� ،أبو علي� ،أ� .رشح الأبيات امل�شكلة الإعراب ،حتقيق :حممود ،حممد الطناجي مكتبة
اخلاجني ،من�شورات وزارة الثقافة ،دم�شق1986 ،م.

 .39الفراهيدي ،اخلليل بن �أحمد ،العني ،حتقيق :الدكتور مهدي املخزمي ،والدكتور �إبراهيم
ال�سامرائي ،م�ؤ�س�سة دار الهجرة ،ط1410 ،2هـ.
 .40الفرخان ،كمال الدين �أبو �سعد بن م�سعود ،امل�ستوفى يف النحو ،حتقيق :حممد بدوي املختون،
دار الثقافة العربية ،القاهرة1987 ،م.
 .41القرطبي� ،أبو عبيد اهلل حممد بن �أحمد ،اجلامع لأحكام البيان ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان ،ط.1
 .42كراع النمل� ،أبو احل�سن علي بن احل�سن ،املنجد يف اللغة ،حتقيق :الدكتور حممد عمر والدكتور
�ضايف عبد الباقي ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط1988 ،2م.
 .43الكلبي ،ه�شام بن حممد بن ال�سائب ،جمهرة الن�سب ،حتقيق :الدكتور حممود فردو�س العظم،
دار اليقظة العربية ،دم�شق.
 .44املربد� ،أبو العبا�س حممد بن زيد ،الكامل يف اللغة والأدب ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
دار نه�ضة م�رص للطباعة والن�رش ،القاهرة.
 .45املعري� ،أبو العالء� ،رشوح �سقط الزند ،حتقيق :م�صطفى ال�سقا و�آخرين ،الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب ،القاهرة1987 ،م.
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 .38الفراء� ،أبو زكريا يحيى بن زياد ،املذكر وامل�ؤنث ،حتقيق :الدكتور رم�ضان عبد التواب ،مكتبة
دار الرتاث ،القاهرة1975 ،م.
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هجاء األضياف ُحميد بن مالك األرقط ،حياته ،وما وصل إلينا من شعره
مع ّ
 .46ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت-
لبنان.
 .47النمري� ،أبو عبداهلل احل�سني بن علي ،معاين �أبيات احلما�سة ،حتقيق :عبداهلل عبدالرحيم
ع�سيالن ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ط1983 ،1م.
 .48النمريي ،الراعي عبيد بن ح�صني�ِ ،ش ُعره ،حتقيق :الدكتور نوري حمودي القي�سي ،وهالل
ناجي ،مطبوعات املجمع العلمي العراقي1980 ،م.
 .49الهاليل ،حميد بن ثور ،ديوانه ،حتقيق :عبد العزيز امليمني الراجكوتي ،الدار القومية للطباعة
والن�رش ،القاهرة (ن�سخة م�صور عن طبعة دار الكتب امل�رصية)1951 ،م.
 .50الهاليل ،خولة تقي الدين ،درا�سات لغوية يف �أراجيز ر�ؤية والعجاج ،وزارة الثقافة والإعالم،
بغداد1982 ،م.

الدوريات:

 .1اجلوزو ،م�صطفى (الدكتور) ،الرجز وال�شعر وموقف القدماء واملحدثني منهما» ،جملة الفكر العربي،
العدد اخلام�س والع�رشين ،ال�سنة الرابعة ،كانون الثاين� ،شباط1982 ،م� ،ص �ص .327-318
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 .2حداد ،حنا (الدكتور) ،هجاء الأ�ضياف ،حميد بن مالك الأرقط ،حياته وما و�صل �إلينا من
�شعره ،جذور الرتاث ،العدد الأول ،النادي الأدبي الثقايف ،جدة  -ال�سعودية ،ذو القعدة
1419هـ/فرباير 1999م� ،ص �ص .236-162
 .3املحا�سنة ،علي (الدكتور)« ،ديوان الزفيان ال�سعدي الراجز» ،جملة م�ؤتة للبحوث والدرا�سات،
املجلد الثامن ،العدد الثاين ،ربيع ثاين1414هـ�/أيلول 1993م� ،ص �ص.262-205

* * *
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موقف القر�آن الكرمي بني املتخيل واملعقول
يف �س�ؤال الأن�ساق املعرفية
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(*)

فاحتة القراءة  :القراءة النّقدية :من الن�صو�ص �إىل الأن�ساق الثقافية:

(*) أكاديمي وباحث جزائري.
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�إنّ فاعلية القراءة ال ّنقدية ،من خالل الأن�ساق املعرفية  ،داخل �أ ّية ثقافة
لهي دعوة �رصيحة �إىل ال ّنب�ش يف الأجهزة املفاهيمية التي ي ّتكئ عليها اخلطاب
املَق ُ
إ�ضمارا وانتها ًء  ،كما جتعل فعل القراءة  ،باعتباره
ُول ابتدا ًء  ،ويجري �إليها �
ً
يت�ضمن عن�رصين حقًّا ،هما القارئ واملقروء  .فالقارئ،
عملي ًة معرفية /ات�صالية،
ّ
وهو يبا�رش عملية القراءة ينطلق �سلفًا من �أن�ساق معرفية و�سياقات ثقافية قبلية،
�أو ما ميكن اال�صطالح عليه برت�سبات اخلربات القرائية ،التي ّ
ت�شكل ثقافته
القرائية؛ امل�ستح�سن منها وامل�ستهجن � ،أدرك ذلك �أم غاب عنه  ،ف ُت�سهم يف
توجيه القراءة والتحاور مع املقروء  .هذا الأخري ،الذي له  ،بدوره � ،أ�صول
م�رشوعا /نظري ًة بعد ما كان فكر ًة/
معرفية وحما�ضن فكرية عملت على بلورته
ً
منا�ص ل ّأي قارئ  ،مهما �أوتي من كفاءة  ،من مراعاة حدود الثقافة
جني ًنا  .وال
ّ
التي ت�ؤطر الن�صو�ص وت�ساعد على ت�أويلها .
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موقف القرآن من الشعر بني املتخيل واملعقول في سؤال األنساق املعرفية
كما يت�س ّنى للباحث  ،بو�ساطة هذا املُعطى � ،أي العالقة بني الأن�ساق
املعرفية يف فعل القراءة  ،من منظور القارئ �أو املقروء  ،جتاوز دعاوى انغالق
منفتحا على غريه من الن�صو�ص
الن�ص /املقروء
الن�ص وموت امل�ؤلّف ؛ �إذ جتعل ّ
ّ
ً
ن�صو�صا
املحرمة  ،بو�صفها
التي تقع يف �شقوقه وفجواته  ،وت�سكن مناطقه
ً
ّ
هوام�ش� /أطرا ًفا /مقهور ًة /مواتًا /م�سكوتًا عنها ،تنتظر قارئًا ما �أن يك�شف
َ
قهرا و�إق�صا ًء � ،أو قل يبعث فيها
زيف اخلطاب /املقول /املركز الذي �أزاحهاً ،
آخر ،بو�صفها ذلك ال ّن�سق اخلفي
احلياة  ،ويعيد خلقها من بعد خلق خلقًا � َ
الن�ص /املركز .فتلتقي،
ن�صو�صا/
الذي يتنامى ويتكاثر
ٍ
ً
دالالت يف غفلة من ّ
�إ ًذا ،الن�صو�ص على ال�سطح وتتحاور الآفاق وتتفاعل الأن�ساق  ،لن�شهد � ،إذ
ن�ص جديد هو ثمرة هذا التفاعل بني القارئ واملقروء  ،ن�صطلح
ذاك  ،ميالد ّ
الن�ص /اجلامع  ،مبا هو جمموعة ن�صو�ص متداخلة (تنا�ص)  ،تتوالد
على ت�سميته ّ
الن�ص «بنية وحدث ؛ فالبنية ،جتعل
وتتنا�سل بفعل القراءة كعملية �إنتاج  ،لأنّ
ّ
منه عم ً
عامليا يتجاوز مكانه الأ�صلي ؛ �أ ّما عن�رص احلدث فيه فهو الذي يربطه
ال ً
اغرتابيا بل
إنتاجا
بالظروف التاريخية
واملحلية التي ولدته [ّ ]...
الن�ص لي�س � ً
ً
ّ
امتدا ًدا ع�ضويًا ؛ لي�س �إفرا ًزا
إبداعا حمو ًال»( .)1هذه العاملية هي التي
ً
جممدا بل � ً
الن�ص التي مل تكن مق�صودة
إبداعيا ،يعيد اكت�شاف مكونات ّ
جتعل القراءة حد ًثا � ً
يف ن�ش�أته الأوىل( ،)2لكن يف �إطار ما تتيحه نظرية تفاعل الأن�ساق .
الن�ص احل�ضارية وخ�صو�صياته الثقافية ،من
َ
بيد �أنّ حماولة طم�س معامل ّ
الن�ص عن جمال تداولهُ ،يو ِقع القراءة الت�أويلية يف فخ
خالل الدعوة �إىل عزل ّ
الإ�سقاط والتلفيق  ،وهو حال عديد القراءات ال ّنقدية املعا�رصة ،التي اتخذت
جتريبيا للمناهج ال ّنقدية الغربية ،ظ ًّنا منها ب�أنّ الرتاث جمرد
الرتاث العربي ف�ضا ًء
ً
ركام من املعارف املج ّز�أة واملنف�صلة عن بع�ضها البع�ض  ،التي ي�أتيها القارئ/
تفردها املنعزل وحدودها
امل� ّؤول بعني غربية  ،ك�أنْ ينظر �إىل ن�صو�ص الرتاث «يف ّ
ملونة �سلفًا ،و�أنّ عمقها
ال�ضيقة  ،ودوائرها اجلزئية  .و�إذا �أ�ضفنا �أنّ هذه العد�سة ّ
ّ
الب�ؤري جاهز من ُ
قبل  ،ف�إنّ ما �سوف تراه هذه العد�سة لن يكون  ،ويقع يف
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ثم �سبي ً
ال �إىل تزييف
بعدها الب�ؤري  ،فتغدو �أداة الر�ؤية معكرة على الر�ؤية  ،ومن ّ
الوعي بالرتاث»(.)3

هذه الآلية الإ�سقاطية لدى القارئ ال تعدو �أن تكون ا�ستجاب ًة ال�شعوري ًة
لأن�ساق الثقافة املهيمنة؛ ثقافة الآخر /الغرب ،وجتاه ً
ال ال�ستقاللية الأنا/
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ّ
ي�سميـه «�أمربتو
املتتبع لهذه القراءات  ،يجد �أ ّنهـا وقعت ،فيمـا ّ
ولعل ّ
�إيكو»  Umberto Ecoبـ «ا�ستعمـال الن�صـو�ص»(l’utilisation des )4
� ، textesأي التطبيـق الآلـي لأدوات نقديـة م�ستعـارة من الآخر /الغرب ،
ال ال�ستقبالها ،مت ّث ً
ونقدا ،وجعلها فاعل ًة داخل �أنظمة ثقافتنا ك�أ ّنها
ووعيا
ال
ً
ً
الدخيل /الأ�صيل يف �آن  ،بل ق�صارى ما تقوم به هو البحث عن مقابالت لهذه
املفاهيم واملقوالت يف تربة الثقافة العربية ،ك�أنْ ي�صبح املعري كافكا العرب ،
نوا�س بودلري العرب  ،واجلرجاين بارت �أو دو
و�أبو متام ماالرميه العرب  ،و�أبو ّ
�سو�سري العرب( .)5هذا التوظيف هو فعل �إيديولوجي يجعل القراءة حبي�سة ر�ؤية
جمرد �سالح �إيديولوجي يف يد جماعة ترى نف�سها
�إ�سقاطية قا�رصة تعترب ّ
الن�ص ّ
الن�ص  ،والقول حل�سن
الن�ص /املقروء مر�آة يعبرّ عن طموحها وغاياتها ،ليغدو ّ
يف ّ
ّ
يت�شكل طبقًا مل�ستويات ال�شّ عور.
«جمرد قالب
حنفي  ،مت� ً
أثرا بغادامري وريكورّ ،
الن�ص �أو يف
لذلك ال يوجد تف�سري خاطئ بل يوجد تف�سري ق�صدي �سواء يف انتقاء ّ
مو�ضوع تطبيقه[ ]...ولي�ست مناهج التف�سري �إ ّال تربيرات للذات �أمام ال ّنف�س
الن�ص بهذا املعنى هي �إيجاد تطابق بني
و�أمام اجلماعة و�أمام التاريخ .قراءة ّ
والن�ص  ،بني الذات واملو�ضوع  .فاملعنى ي�أتي من ال ّنف�س � ّأو ًال كحاجة
احلاجة
ّ
وتت�شبث به على �أ ّنه
الن�ص فتتطابق معه
ثم جتد ما يقابلها يف ّ
�أو رغبة �أو �أمنية ّ
ّ
الن�ص �إىل الذهن،
ال ّتف�سري ال�صحيح  .يف الظاهر يبدو �أنّ املو�ضوعي قد انتقل من ّ
الن�ص  .القراءة �إذن هي �إيجاد ما
ويف احلقيقة ينتقل املعنى الذاتي من ال�شّ عور �إىل ّ
ترغب فيه ال ّنف�س متح ّققًا يف اخلارج فتقع يف وهم احلقيقة مبعنى تطابق الرغبة
الن�ص»(.)6
مع ّ
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موقف القرآن من الشعر بني املتخيل واملعقول في سؤال األنساق املعرفية
أنطولوجيا) .فيقع القارئ  ،فيما
إب�ستيمولوجيا) ووجوديًا(�
أ�صوليا (�
ً
ً
الرتاثً � ،

تتم عملية اال�ستعارة «دون
ّ
ي�سميه جابر ع�صفور ،بـ”الت�سليم االتباعي” ،حيث ّ

�صحتها واختبار لتنا�سبها� ،أو فح�ص لإمكاناتها على م�ستويني:
ا�ستدالل على ّ

م�ستواها الذاتي املقرتن ب�سياقها التاريخي ون�سقها املعريف الذي �أنتجت

�ضمن عالقاته؛ وم�ستواها الأدائي الوظيفي  ،حيث ي�ستخدمها القارئ يف

�سياق تاريخي مغاير� ،أو ن�سق معريف ينطوي على �إ�شكاليات مغايرة»( .)7لكن
هذا ال يعني الب ّتة �أن تنغلق الذات على نف�سها وتتجاهل الآليات ال ّنقدية التي

اكت�شفها الآخر /الغرب ،فاالنفتاح على نتاجه ي� ّؤهل الذات للتم ّثل والوعي

�صحية تعبرّ عن و�صول
ثم اال�ستقالل الذاتي ،بل �إنّ اجلدل معه ظاهرة ّ
ومن ّ
ثم القدرة على
الذات مرحلة الوعي بال ّنف�س واالختالف عنها يف �آن  ،ومن ّ
هم كينوين يحقّق به الكائن الب�رشي �سعادته مع
تع ّلم �أبجديات احلوار مبا هو ّ
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جت�سيدا لإن�سان �إطيقي ُيعا�شرِ و ُي َعا�شرَ  ،وهو ،على
الآخرين يف هذا الوجود،
ً
الدوام ،يبحث عن بلوغ الف�ضيلة.
الرتاث� ،إ ًذا ،هو �إنتاج ب�رشي يعبرّ عن كينونة الذات �ضمن �رشوط
تاريخية �أ�سهمت يف ت�شكيل خ�صو�صيات الأفراد  ،الذين �أجنزوا بفعل الإبداع

متحول يف
اخلا�صة للوجود ،وهو  ،و�إن كان ثاب ًتا لدى منتجيه  ،فهو
ر�ؤيتهم
ّ
ّ

الأزمنة والع�صور  ،يحتمل الإ�ضافة والتطوير بفعل القراءة الواعية للأن�ساق
املعرفية التي لفظته � ّأول الأمرّ ،
ولعل هذا ما جعل فيل�سوف الب�رصة «الكندي»
يدرك  ،والقول جلابر ع�صفور�« ،أنّ تراث ّ
كل �أ ّمة � مّإنا هو حلقة من حلقات

حرا�صا على تتميم نوعنا�« .إذ احلق
وحري بنا �إذا ك ّنا
«تتميم النوع الإن�ساين».
ّ
ً

يف ذلك» ،فيما يقول الكندي � ،أن نبد�أ ممّا قاله القدماء  ،ال�سابقون علينا ،ال
على �سبيل ا�ستعادته �أو تكراره بو�صفه ال َ
أكمل والأنقى  ،بل على �سبيل »تتميم
تاما  ،على جمرى عادة ال ّل�سان و�س ّنة الأزمان»(.)8
ما مل يقولوا فيه قو ًال ًّ
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�أ ّو ًال  :القر�آن وجمالية التح ّول املعريف:

�إنّ موقف القر�آن من ال�شّ عر ،ت� ّأ�س�س فيما يجمع عديد الباحثني  ،القدماء

منهم واملحدثني ،على املنحى العدائي الذي يحمله اخلطاب القر�آين لل�شّ عر

وال�شعراء عند جماعة ،معتربين �أنّ ال�شّ عر يتنافى واملبادئ التي جاء القر�آن

لإقرارها يف الثقافة العربية  ،وهم �إذ ذاك اعتقدوا ،جازمني  ،ب�أنّ طريق الإ�سالم

ال�رش
غري طريق ال�شّ عر ومذاهبه غري مذاهب ال�شعراء  ،و�أنّ ال�شّ عر نكد بابه ّ
ف�إذا دخل يف اخلري َ�ض ُعف والن .وقد كانت معظم هذه الآراء واملواقف تتكئ
ال�سيما �سورة ال�شعراء.
على الآيات القر�آنية التي ّ
حتدثت عن ال�شّ عر وال�شعراء ّ ،

ومن �أ�صحاب هذا الر�أي  ،من املحدثني  ،عبداملنعم خفاجي( ،)9عبد القادر

القط( ،)10م�صطفى ال�شكعة( ،)11فيما يرى �آخرون ب�أنّ نه�ضة ال�شّ عر توا�صلت
هي�أ لها الإ�سالم من �أ�سباب
مبجيء القر�آن�« ،إنْ مل تكن ّ
تقدمت خطوات مبا ّ

التقدم والنهو�ض»( .)12ومن الذين تبنوا هذا املوقف� :شوقي �ضيف(،)13
ّ
وك�أنّ القر�آن َ ،وفق هذه الر�ؤية  ،جاء ليلغي وجود القوم  ،ما دام �أ ّنه

نقر ما
�أعلن احلرب على رمز كينونتهم  ،ال�شعر� .إذا كان ذلك كذلك  ،فهل ّ
تدعي
�أثبته ه�ؤالء الدار�سون ونبقى حبي�سي الر�ؤية الوثوقية /الواحدية  ،التي ّ

ب�أ ّنها ح�سمت الأمر وقتلته بح ًثا � .أال ميكن النظر يف هذه الق�ضية /الإ�شكالية من

التحول الذي �شهدته الثقافة العربية  ،فيكون البحث من خالل الأن�ساق
باب
ّ

الثقافية ،مبا هي ُمعطى نقدي حداثي  ،يحفر يف الأ�صول املعرفية التي �أ�سهمت

يف بلورة املفاهيم و�أر�ست دعائم � ّأي خطاب مهيمن � ،سواء �أكان اخلطاب
ال�شّ عري يف الثقافة اجلاهلية �أم اخلطاب القر�آين يف �صدر الإ�سالم  .كما �أنّ �إعادة

املتخيل /الوهم  ،من منظور
ج�سدت هذا ال�رصاع
قراءة وت�أويل الآيات التي ّ
َّ
الأن�ساق الثقافية واحل�ضارية  ،قد ُيف�ضي بالباحث �إىل نتائج مغايرة  ،تعيد بعث
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الأ�سئلة القدمية التي �صادرها �أهل زمانها ،و�سكت عنها بع�ض املعا�رصين بدعوى
املحرم .
�أ ّنها تدخل يف دائرة املحظور �أو
ّ

�إنّ نفي القر�آن عن نف�سه �صفة ال�شّ عر  ،على ل�سان النبي ـ �ص ّلى هّ
الل عليه
ّ
و�س ّلم ـ لي�س معناه حترمي قول ال�شّ عر �أو رف�ضه بو�صفه قو ًال يعا�رص هذا اخلطاب
النبي  ،وتوكيد على �أنّ القر�آن كالم
اجلديد  ،بل هو «دفاع عن ّ
النبوة وكالم ّ
�إلهي �أو تنزيل � ،أي على �أ ّنه كالم �آخر ،غري ال�شعر وغري الكهانة  ،و�أ ّنه ال ي ّت�صف

ب�صفات ال�شّ عر وال مبا ي ّت�صف به قول الكاهن»( .)15ومل يقت�رص التهكم على
ال�شعر وال�شعراء يف توظيف الآيات التي ي�صطلح عليها بع�ض الباحثني بـ «�آيات
أ�سي�سا
التحرمي» ،لتربير دعاواهم  ،بل ذهب بهم الأمر �إىل تف�ضيل ال ّنرث عليه  ،ت� ً
على ما تعبرّ عنه الآية الكرمية� } :إذا ر�أيتهم ح�سبتهم ل�ؤل�ؤًا منثو ًرا { ،وك�أ ّنه
ت�رشيف وتف�ضيل لل ّنرث على ال�شّ عر« ،الذي كرثت ب�ش�أنه الآيات التي ّ
حتذر من
ّ
وت�شكك يف نهجه وت�سفّه متعاطيه»( .)16وقد ا�ستطاع خ�صوم ال�شّ عر
ركوبه ،
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عد من �أهم
الت�س ّلل �إليه  ،والقول حلمادي �صمود ،من باب التد ّين «ليعيبوه مبا ّ
ف�ضائله ،وهو ت�أهله لقبول فعل الغناء وال ّلحن و�صنوف الإيقاع  ،وذهبوا يف
ويورد
ذلك مذاهب ال تخلو من غرابة وال ت�سلم من الت�شقيق و�سوء الظن»ِ ،
نق ً
ال عن الكالعي يف كتابه «�إحكام �صنعة الكالم هذه العيوب»« ،من معايب
مّ
داع مّ
والرتن من الغناء وقد قال بع�ضهم
للرتن
ال�شّ عر ما فيه من الوزن لأنّ الوزن ٍ
«الغناء رقية الزنا» وقال الكندي :الغناء ب ِْر�سام حاد لأنّ املرء ي�سمع فيطرب
فيغتم فيموت  ،و�أ ّما الكتابة فبعيدة عن
ويطرب في�سمح وي�سمح فيعطي فيفتقر ّ
يت�شبث باملحجور»(.)17
هذا ك ّله �سليمة ممّا يدعو �إىل املهجور �أو ّ

وهذا موقف ينفي عن ال�شّ عر معجزته ،وهو ما �أجمع عليه النقّاد
والفال�سفة ،الذين اعتربوا «الغناء معروف ال�شرّ ف عجيب الأثر ،عزيز القدر
ظاهر ال ّنفع يف معاينة الروح ومناغاة العقل وتنبيه ال ّنف�س واجتالب الطرب
وتفريج الكرب و�إثارة اله ّزة و�إعادة الع ّزة و�إذكار العهد و�إظهار النجدة
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()18
لكن �أن�صار ال�شّ عر واملدافعني
ال�سلوة وما ال يح�صى عدده» ّ .
واكت�ساب ّ
عنه مل يجدوا �صعوبة يف الر ّد على خ�صومهم ؛ �إذ ا�ستعملوا الأد ّلة نف�سها التي
تعر�ضوا
ُح ِ
ورب بها ال�شّ عر ،فقالوا ب�أنّ القر�آن يق�صد يف دعواه امل�رشكني الذين ّ
للر�سول � -ص ّلى هّ
الل عليه و�س ّلم � -أو الذين ملأ ال�شّ عر قلوبهم ف�شغلهم عن
الر�سول و�أفعاله
دينهم ،وقد حاول �صاحب العمدة «ابن ر�شيق» جمع �أقوال ّ
التي ترفع من قيمة ال�شّ عر ،و�أما كونه غري �شاعر � -ص ّلى هّ
الل عليه و�س ّلم  -فدعم
ّ
تق�صي
لر�سالته ومتكني له بني قومه  ،وبرهان لإعجاز ما �أر�سل به  ،ولو رمنا ّ
هذه املكانة التي �شغلها ال�شّ عر يف ّ
التحول
مفيدا الإ�شارة �إىل
ظل القر�آن  ،يكون ً
ّ
فالن�ص القر�آين الذي نُظر
معرفيا ور�ؤيويًا،
الذي طر�أ على بنية الق�صيدة العربية
ّ
ً
نفيا لل�شّ عر ،ب�شكل �أو �آخر ،هو الذي �أ ّدى على
�إليه ،ح�سب �أدوني�س« ،ب�صفته ً
حد لها ،و�إىل ت�أ�سي�س ال ّنقد
نحو غري مبا�رش �إىل فتح �آفاق لل�شّ عر ،غري معروفة وال ّ
احلق»(.)19
ال�شّ عري مبعناه ّ

�ضاعف  ، surinterpretationمب�صطلح «�إيكو»( ، )Eco( )20يخرج
�أو ُم َ
عن حدود الت�أويل  ،وي�ؤ ّدي �إىل انغالق الداللة وانح�سارها يف ر�ؤية وثوقية
الن�ص الأ�صل وجتعل الن�صو�ص الثواين  ،باعتبارها
تزعم اليقينية  ،فتحجب ّ
ت�أوي ً
الن�ص القر�آين نف�سه ،والقول
الن�ص البديل وك�أ ّنها الأ�صل ال ّأول  .بل �إنّ ّ
ال ّ ،

لأدوني�س � ،أ�ضحى مغلقًا وتاب ًعا هو نف�سه لهذا الت�أويل(.)21

فال غراب َة � ،إ ًذاَ ،وفق هذا الت�أويل � ،أن ي�شيع القول بوجود �رصاع بني
لكن
إقبارا له ّ .
القر�آن وال�شّ عر ،و�إنّ انت�شار �أحدهما ي�ستدعي نفي الآخر و� ً
يب فيه  ،هو �أنّ القر�آن الكرمي  ،بنزوله يف البيئة العربية  ،يكون
الذي ،ال َر َ
�سائدا يف الر�ؤيا
قد دعا �رصاح ًة � ،إىل �إعادة �صياغة مفهوم الوجود الذي كان ً
يعد ال�شّ عر مبثابة العماد الذي تقوم
ال�شعرية اجلاهلية ؛ �إذ كما هو معروف ّ ،
عليه بنية الثقافة العربية يف ن�سختها ال�شفاهية ،وم�ستودع ذاكرة الأ ّمة وم�صدر
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�أفراحها و�أحزانها ،فلقد كان  ،فيما يرويه ابن �س ّ
الم اجلمحي عن اخلليفة عمر -
هّ
أ�صح منه»(.)22
ر�ضي الل عنه « -علم قوم مل ْ
يكن لهم علم � ّ
وهو ر�أي يعبرّ � -رصاح ًة  -عن خ�صو�صية ال�شّ عر يف الثقافة اجلاهلية،
حيث يكون ال�شّ اعر مبثابة العامل الذي يبحث عن املعرفة �أو احلقيقة ّ ،
ولعل هذا
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وعما كان
ما جعل الأ�صمعي  ،من خالل مقارنة بني ال�شّ عر يف �صدر الإ�سالم ّ
عليه يف الع�رص اجلاهلي  ،ي�صل �إىل القول �« :إنّ طريق الإ�سالم غري طريق ال�شّ عر،
ومذاهبه غري مذاهب ال�شعراء  � ،مّإنا كان ال�شّ عراء �أكرث قولهم ع�صبية جاهلية
وفخرا وحما�سة بني قبائلهم من تنازع ومطاولة بالأح�ساب والأن�ساب []...
ً
ح�سان بن ثابت كان
وطريق ال�شّ عر �إذا �أدخلته يف باب اخلري النَ � ،أال ترى �أنّ ّ
النبي �ص ّلى
عال يف اجلاهلية والإ�سالم ّ ،
فلما دخل �شعره يف باب اخلري من مراثي ّ
الل عليه و�س ّلم وحمزة وجعفر ر�ضوان هّ
هّ
الل عليهما ،وغريهم الن �شعره  .وطريق
ال�شّ عر هو طريق الفحول مثل امرئ القي�س  ،وزهري ،والنابغة  ،من �صفات
الد ّيار ،والهجاء  ،واملديح  ،والت�شبيب بال ّن�ساء  ،وو�صف اخلمر ،واخليل ،
واحلروب واالفتخار ،ف�إنْ �أدخلته يف باب اخلري النَ »(.)23

أ�سي�سا على هذا الر�أي  ،ال مكان َة له يف البيئة اجلديدة ،
وك�أنّ ال�شّ عر ،ت� ً
وهو موقف يعبرّ عن موقف عن غياب نظرية نقدية ترى �إىل الإبداع يف ّ
حتول
ظل ّ
يتم ال ّنب�ش يف البنية املعرفية التي
الأن�ساق املعرفية داخل الثقافة الواحدة  ،حيث ّ
ّ
يتو�سل بها ال�شّ اعر /العامل /املثقف يف البحث
ت�شكل ال�شّ عر يف �إطارها كمعرفة ّ
عن �إجابات لأ�سئلة الوجود ،كاملوت واحلياة ؛ �إذ املت�أ ّمل يف هذا ال�شّ عر يجد
�أنّ ّ
يرت�صد هذا
كل ق�صيدة ال تخلو من ال�س�ؤال عن ق�ضية املوت /املَنون  ،الذي ّ
الإن�سان  ،مهما احتمى ب�أجماد قبيلته �أو بالإقبال على �رشب اخلمرة بح ًثا عن بديل
�رس احلياة داخل املوت ولكن هذا البحث مل ي�ؤ ّد �إىل
�آين  .فقد
ا�ستمر البحث عن ّ
ّ
نتيجة لأنّ ال�شاعر اجلاهلي كان يرى �أنّ املوت قد �أف�سد احلياة « ،فوقف �أمامه

ال�شعراء حيارى مذهولني عاجزين عن تعليله �أو فهم �أ�رساره»( .)24هذا العجز
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«جعل ال�رصاع بني احلياة واملوت يف الفكر اجلاهلي دون ح�سم  ،وهذا ال�رصاع
هو املولّد احلقيقي ل�صورة الطلل يف الق�صيدة اجلاهلية» ،واملت�أمل يف الق�صيدة
املقدمة الطللية فيها هي عنوان هذا العجز عن تعليل �أ�رسار
اجلاهلية  ،يجد «�أنّ ّ
املوت  ،لأنّ الفكر اجلاهلي مل يعقد �صلة بني ثنائية الفناء والوجود ،فلم ينظر
�إىل �إمكانية التكامل بني عن�رصي هذه الثنائية ّ ،
وظل يرى �أنّ هذه الثنائية قائمة
على مبد�أ الت�ضاد الذي ال تكامل فيه»( .)25ولو �أردنا التمثيل لهذه الظاهرة ملا

ا�ستطعنا ا�ستيفاءها كامل ًة لمِ ا لها من ح�ضور الفت يف ال�شّ عر اجلاهلي(.)26

لكن بنزول القر�آن مل يعد هناك �رصاع بني املوت واحلياة � ،أو خوف
من هذا املجهول  ،بل �أدرك العربي �أنّ هناك عالقة تكامل بينهما� ،إذ «ال ميكن
فهم قيام للمعدومات على �إعدام املوجودات �إ ّال �إذا فهمت العالقة بني املوت
واحلياة ؛ هذه العالقة التي ظ ّلت مف�صول َة العرى يف الفكر اجلاهلي ؛ لقد كانت
داللة الطلل يف الق�صيدة اجلاهلية مرتبط ًة بالوجود املا ّدي للأ�شياء يف مغالبتها

(اخللق)»(. )28

�إنّ ارتباط �صورة املوت باخللق  ،ي�ضيف داخمي  ،يف املعرفة الإ�سالمية:
والربط بني هذا اخللق املتع ّلق باملوت وخلق الإن�سان } :هو الذي
(خَ َ
لق املوت)ّ ،
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لعن�رص الفناء»( .)27فقد ا�ستطاع اخلطاب القر�آين  ،يف �إطار املعرفة الإ�سالمية ،
«ح�سم العالقة بني احلياة واملوت على �أ�سا�س من التكامل القائم على اال�شرتاك
يف مبد�أ اخللق } تبارك الذي بيده امللك وهو على ّ
كل �شيء قدير الذي خلق
املوت واحلياة ليبلوكم �أيّكم �أح�سن عم ً
ال وهو العزيز الغفور { ،وجمع بني احلياة
واملوت من جهة والإن�سان من جهة ثانية على �أ�سا�س مبد�أ اخللق ذاته [ ]...ومن
خالل هذا اجلمع بني الإن�سان واملوت واحلياة يف �صورة واحدة هي �صورة
اخللق تغيرّ مفهوم عالقة املوت باحلياة ؛ فلم يعد املوت �إف�سا ًدا للحياة  ،ومل
�رس املوت
�رس املوت والوقوف عند حقيقته  ،لأنّ ّ
يعد امل�سلم عاج ًزا عن تعليل ّ
�رس الوجود الإن�ساين ذاته يف ا�شرتاكهما يف �صورة واحدة هي �صورة
ينطلق من ّ
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موقف القرآن من الشعر بني املتخيل واملعقول في سؤال األنساق املعرفية
نف�س واحد ٍة { [الأعراف ،]189 :و�إرجاع هذا اخللق �إىل م�صدر واحد
خلقكم من ٍ
هو الذات اخلالقة  ،قد جمع بني الإن�سان يف ن�ش�أته الأوىل( :احلياة) ون�ش�أته
الأخرى ( :البعث)ْ } :
قل �سريوا يف الأر�ض فانظروا كيف بد�أ اخللق ّثم ين�شئ
الن�ش�أة الآخرة �إ ّن هّ
الل على ّ
كل �شيء قدير { [العنكبوت  .]20 :وقد كان املوت هو
ال�سلطة للجمع بني الن�ش�أة الأوىل( :انظروا كيف بد�أ اخللق)  ،والن�ش�أة الأخرى:
(ثم هّ
الل ين�شئ الن�ش�أة الآخرة) .وهكذا مل َي ُع ْد املوت يف املعرفة الإ�سالمية �إنها ًء
ّ
للحياة و�صورة من �صور الدمار املا ّدي املاثل �أمام العني يف الأطالل  ،بل �أ�صبح
وتو�سط املوت لن�ش�أتني يف املعرفة الإ�سالمية
وا�سطة بني ن�ش�أة �أوىل ون�ش�أة �أخرى ّ .
قد �أزال مفهوم القوة املطلقة التي كان اجلاهلي يرى املوت من خاللها ب�أ ّنه �إف�ساد
املقدمة الطللية يف الع�رص
للحياة  .ومن هذا املنطلق يجب علينا �أن ننظر �إىل داللة ّ

اجلاهلي والع�رص الإ�سالمي(.)29
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�إنّ البحث يف خ�صو�صية اخلطاب ال�شّ عري ،من خالل املقارنة بني القدمي/
جمرد
اجلاهلي  ،واجلديد /الإ�سالمي ،هو قراءة لإ�شكالية الن�صو�ص ،ال باعتبارها ّ
الن�صي  ،بل
�أبنية �أو �أن�ساق من العالمات املغلقة التي ال حتيلك �إ ّال على �سياقها ّ
هو بحث عن عالقة هذه الن�صو�ص بغريها يف �إطار الثقافة الواحدة � ،أو ح ّتى
الن�ص الأ�صل ّ .
ولعل هذا ما جعل الإمام عبد
الوافدة /الدخيلة /امل�ضادة حل�ضارة ّ
القاهر اجلرجاين ي�صل �إىل حقيقة اخلطاب القر�آين  ،الذي ال ميكن حتديد وجوه
الإعجاز فيه �إ ّال من خالل درا�سة ال�شّ عر ،بو�صفه مدخ ً
ال �رضوريًا ،والبحث
عن القوانني العا ّمة التي ّ
ت�شكله  ،وكذا كيفية �إنتاجه للداللة  ،وهو مبوقفه هذا،
ن�ص لغوي  ،ومكانته
هونوا من قيمة ال�شّ عر ،مبا هو ّ
� مّإنا يخاطب �أولئك الذين ّ
يف الثقافة العربية .يقول عبد القاهر« :وذاك �أ ّنا �إذ ك ّنا نعلم �أنّ اجلهة التي منها
حد من
احلجة بالقر�آن وظهرت ،وبانت وبهرت  ،هي �أن كان على ّ
قامت ّ
ومنتهيا �إىل غاية ال يطمح �إليها الفكر ،وكان
الف�صاحة تق�رص عنه قوى الب�رش ،
ً
حما ًال �أن يعرف كونه كذلك � ،إ ّال من عرف ال�شّ عر الذي هو ديوان العرب،
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وعنوان الأدب  ،والذي ال ّ
�شك �أ ّنه ميدان القوم �إذا جتاروا يف الف�صاحة والبيان.
وتنازعوا فيها ق�صب الرهان ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين من الف�ضل،
حجة
وزاد بع�ض ال�شّ عر على بع�ض  ،كان ال�صاد عن ذلك �صا ًدا عن �أن تعرف ّ
هّ
الل تعاىل»(.)30
ّ
ت�شكل اخلطاب ال�شعري  ،فيما يرى عبد القاهر
�إنّ العلم بقوانني
يتو�سل به لفهم القر�آن فح�سب  ،بل هو من العلوم
جمرد م�ساعد ّ
اجلرجاين  ،لي�س ّ
ال�رضورية التي ال غنى عنها  .هذا ما جعل ن�رص حامد ينظر �إىل �أنّ «هذا هو الذي
تراتبيا يف الغالب».
مييز عبد القاهر عن جممل الرتاث  ،الذي �ص ّنف العلوم ت�صنيفًا ً
ّ
فهو� ،أي عبدالقاهر ،ي�ضيف « ،رغم �أ�شعريته  ،عند تعريف القر�آن ب أ� ّنه كالم ،
�ش�أن ّ
يتم �إنتاجه وفقًا للقوانني العا ّمة املنتجة للكالم»( .)31ويف هذا
كل كالم ّ ،

ثانيًا  :الثقافة العربية و�إ�شكالية تلقّي القر�آن:

وغني عن البيان القول � ،إنّ العرب يف تلقّيهم للقر�آن الكرمي  ،فيما ت�شري
أ�شد احلر�ص على �إدراجه �ضمن �آفاقهم
�إليه الآيات الكرمية  ،كانوا حري�صني � ّ
املعرفية التي ّ
ت�شكل ثقافتهم القرائية � ،أو كما �أ�سميناها بـ «ا�ستعمال الن�صو�ص»،
الن�ص �إىل �أ�سيقة يرومها القارئ ويجري �إليها ،ومل
جر ّ
حيث ُي�ساء الفهم و ُي ّ
مغايرا  /مده�شً ا ،يحتاج �إىل تعديل
جديدا
ينظروا �إىل القر�آن باعتباره خطا ًبا
ً
ً
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مبي ًنا دور الأن�ساق الثقافية ،بو�صفها قوانني عا ّمة ،تُ�سهم
ّ
ال�صدد يقول عبدالقاهر ّ
اخلا�صة لإنتاج الن�صو�ص داخل الثقافة الواحدة« ،وجملة
يف ت�شكيل القوانني
ّ
البد ّ
لكل كالم ت�ستح�سنه  ،ولفظ ت�ستجيده  ،من �أن
ما �أردت �أن � ّأبينه لك� :أنّ ّ
يكون ال�ستح�سانك ذلك جهة معلومة وع ّلة معقولة  ،و�أن يكون لنا �إىل العبارة
�صحة ما ا ّدعيناه من ذلك دليل  .وهو باب من العلم �إذا
عن ذلك �سبيل  ،وعلى ّ
�أنت فتحته ّ
الدين
أثرا يف ّ
اطلعت منه على فوائد جليلة  ،ومعانٍ �رشيفة ور�أيت له � ً
�سببا �إىل ح�سم كثري من الف�ساد فيما يعود �إىل
ً
عظيما وفائدة ج�سيمة  ،ووجدته ً
()32
التنزيل و�إ�صالح �أنواع اخللل فيما يتع ّلق بالت�أويل» .
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موقف القرآن من الشعر بني املتخيل واملعقول في سؤال األنساق املعرفية
�آفاقهم ح ّتى ين� أش� التفاعل بينهم وبني املقروء /اخلطاب  ،مبا هو ثمرة من ثمار
القراءة الف ّعالة � .إ ًذا ،حاولوا ت�أويل اجلديد بعني القدمي  ،وهو ما جعلهم � ،ضمن
هذه الآفاق القدمية � ،أو قل بلغة نقدية معا�رصة  ،يف�سرّ ون الظاهرة على �أ�سا�س
النبي
�إجراء املقاي�سة /املماثلة ،ال على مبد�أ االختالف /املغايرة  .يقولون ب�أنّ
ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم �شاعر وكاهن وجمنون .يقول تعال  } :بل قالوا �أ�ضغاث
�أحالم بل افرتاه بل هو �شاعر فلي�أتنا ب�آية كما �أر�سل الأ ّولون { [الأنبياء  .]05 :وقوله
ّ
أي�ضا على ل�سانهم ( :ويقولون �أئ ّنا لتاركوا �آلهتنا ل�شاعر جمنون) [
ع ّز
وجل ً � ،
ال�صافات  . ] 36 :ويقول البارئ تعاىل  ،ر ًّدا على هذه التهم  } :فذ ّكر فما �أنت
بنعمة ربّك بكاهن وال جمنون �أم يقولون �شاعر نرتبّ�ص به ريب املنون { [الطور،29 :
أي�ضا ،يف �سياق الر ّد  } :وما هو بقول �شاعر قلي ًال ما ت�ؤمنون وال بقول
 ،]30وقوله � ً
رب العاملني { [احلاقّة.]43 ، 40 :
كاهن قلي ًال ما ت ّذكرون تنزيل من ّ
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ّ
بيانيا،
ولعل هذا ما جعل �أدوني�س يقول � ]...[« :إنّ ّ
الن�ص القر�آين قرئ ً ،
مت�س ًكا بالفطرة ،
قراءتني :متّت القراءة الأوىل يف �ضوء البيانية ال�شفوية اجلاهلية ـ ّ
الن�ص القر�آين يف �ضوء بالغة
والقدمي الأ�صلي  ،فنظر �أ�صحاب هذه القراءة �إىل ّ
(الن�ص الأر�ضي)  ،و�إىل ال�شّ عر اجلاهلي يف �ضوء بالغة القر�آن
ال�شّ عر اجلاهلي
ّ
خا�صية النموذج
(الن�ص ال�سماوي) .ومن هنا �أ�ضفوا على ال�شّ عر اجلاهلي
ّ
ّ
واملثال� ،شعريًا �( -أجمل بيان �إن�ساين هو ال�شّ عر اجلاهلي  ،و�أجمل بيان بلغة هذا
الن�ص القر�آين)  -ممّا جعله يبدو
ال�شّ عر ذاتها� ،أر�ضي و�سماوي  ،ب�إطالق  ،هو ّ
بد �أن يكون الينبوع
ك�أ ّنه البيان الفطري الذي ال ُي�ضاهى  ،هو � ً
أي�ضا ،والذي ال ّ
والقدوة»� .أ ّما القراءة الثانية  ،ي�ضيف �أدوني�س  ،فهي التي «� ّأ�س�ست ملا ميكن �أن
ن�سميه بـ «�شعرية الكتابة» ،انطالقًا من ال�شعرية ال�شفوية ذاتها  .كان �أ�صحاب
ّ
روحيا وفكريًا ،فلم يكن
كونيا -
الن�ص القر�آين بو�صفه ً
هذه القراءة يقر�أون ّ
ً
ن�صا ً
أي�ضا ثقافة  ،ور�ؤية فكرية �شاملة  .فلئن
بال ّن�سبة �إليهم فطر ًة وح�سب  ،و� مّإنا كان � ً
وحيا ،ف�إ ّنها يف الوقت نف�سه،
كانت لغة القر�آن نبوية �أو �إلهية من حيث كونها ً
مقد�سة
�شعرية  -من حيث �أ ّنها هي نف�سها لغة ال�شّ عر اجلاهلي  .ولئن كانت ّ
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بو�صفها لغة نزل بها الوحي الإ�سالمي  ،ف�إنّ هذه القدا�سة حمايثة للتاريخ ـ �أو
هي  ،مبعنى ما ،تاريخية .فهي �إىل جانب كونها تنقل ر�ؤية الغيب  ،تنقل ما هو
�إن�ساين ـ ثقايف � .إ ّنها التعايل املحايث  ،هي التعايل واملحايثة يف �آن»(. )33

ن�ص الوحي»(.)34
ن�صا لغويًا هو ذاته ّ
كانت املعجزة ًّ

تعد
ال جر َم  ،كما �سبق الإ�شارة � ،أنّ الثقافة من منظور الر�ؤية ال ّن�سقية ّ
رئي�سا من �أهم مكونات ّ
ت�شكل املفاهيم وفهم الن�صو�ص وت�أويلها ،وهو
ّ
مكونًا ً
يقر ذلك � مّإنا يبحث عن �إثبات
الأمر الذي يعمد ن�رص حامد على ت�أكيده  ،وهو �إذ ّ
الن�ص التي ال تخرج عن �إطار فاعلية الت�أثري التاريخي يف الظواهر ،ومن
تاريخية ّ
ثم تع�ضيد �صفة اخللق للقر�آن  ،مبا هي فكرة اعتزالية  .لكن يبقى �أنّ الأمر �إذا
ّ
ما تع ّلق باخلطاب القر�آين  ،فالأمر يختلف  ،لأ ّنه  ،و�إنْ خاطب القوم بلغة
اخلا�صة
ن�ص يخلق �أدبيته
ِ
معجزة هي يف جمملها على معهود كالمهم  ،ف�إ ّنه ّ
ّ
ثم
به التي جتعله ًّ
ن�صا على غري مثال  ،يبدع الن�صو�ص وهي ال تبدعه  ،ومن ّ
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نبيه
هذه املقاي�سة /املماثلة جعلت القر�آن ينفي عن نف�سه �صفة ال�شّ عر ،وعن ّ
�صفة ال�شّ اعر ،وهو �إذ يفعل ذلك  � ،مّإنا يدعو �إىل ا�ستحداث �آليات ت�أويلية جديدة
لقراءته ،لأ ّنه ،و�إنْ ت ُُو ِّ�سل بنظام ثقافة ال�شّ عر ،فهو خطاب يحمل خ�صو�صيته
اخلا�صة التي جتعل باقي اخلطابات تابعة له ،ولي�س العك�س .من املفيد الإ�شارة ،
ّ
يف هذا املقام � ،أنّ اخلطاب القر�آين  ،لي�س كما يعتقد ن�رص حامد� ،أي �أ ّنه خرج
من عباءة الثقافة العربية اجلاهلية التي �أ�سهمت يف ت�شكيله  ،حيث يقول]...[ :
الن�ص بالثقافة ال يف حالة الإ�سالم فقط بل يف حاالت
مرة �أخرى لعالقة ّ
نعود ّ
أي�ضا� .إنّ املعجزة  -التي هي دليل الوحي  -ال يجب �أن تفارق
الوحي ال�سابقة � ً
تتميز به الثقافة التي ينزل فيها الوحي  ،لذلك كانت معجزة
حدود الإطار الذي ّ
بالتفوق يف علم
تتميز
ّ
عي�سى �إبراء املر�ضى و�إحياء املوتى ،ما دامت ثقافته كانت ّ
متفوقني يف ال�سحر كانت معجزته من جن�س ما
الطب  .ولأنّ قوم مو�سى كانوا ّ
تفوقهم لذلك
تفوقوا فيه .والعرب الذين نزل فيهم القر�آن كان «ال�شّ عر» جمال ّ
ّ
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موقف القرآن من الشعر بني املتخيل واملعقول في سؤال األنساق املعرفية
اخلا�ص  ،الذي يجعل باقي الثقافات املتاخمة له �أو
يخلق ثقافته ونظامه املعريف
ّ
املناه�ضة تب ًعا ،وهو لها �ضابط ومو ّلد ،فهو ،والقول مل�صطفى نا�صفُ « :يخ�ضع
()35
ّ
ن�ص ،باملعطى التداويل،
كل �شيء له وال يخ�ضع هو ل ّأي �شيء �آخر»  .فهو ّ

على مثال مر�س ِله ،وهو من ي�صنع قارئه  ،والثقافة التي ت�ستقبله ؛ �إذ �إنّ جماليته
تبدت من خالل بنيته ون�سقه ،فهيّ � ،أول الأمر و�آخره ،مرتبطة مبر�سله
مهما ّ
وعلى مثاله ،فكماله من كماله ،ووجوده من وجوده  ،و�أبديته من بديته « ،لي�س
كمثله �شيء» ،هّ
«ولل املثل الأعلى» .فالقر�آن � ،إ ًذا« ،بو�صفه كال ًما د ً
اال على ذاته
ود ً
اال على مبدعه  ،ي�ضع نف�سه يف قلب التوا�صل ال ّل�ساين .ولذا جنده يحتوي ،
يتم التوا�صل ال ّل�ساين �إ ّال به  ،وال يكون ً
بالغا
بالإ�ضافة �إىل نف�سه،
ً
آخر ال ّ
عن�رصا � َ
مت�ضمن يف اخلطاب نف�سه ،
�إ ّال بوجوده .هذا العن�رص هو املتلقي .وهو عن�رص
ّ
دورا يكون حتيني اخلطاب فيه وتعيينه الداليل على مثاله»(.)36
وي�ؤ ّدي ً
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فهما /ت�أوي ً
ال دون �أنْ
الن�ص ّ
و�إذا كان ذلك كذلك  ،ف�إنّ هذا ّ
يتعدد ً
ُيحاط به ،وهو طرح ينايف  ،فيما �أح�سب ،بع�ض القراءات املعا�رصة التي ترى
فاقدا ل�صورة الآين/
�أنّ اجلانب الغيبي يف القر�آن الكرمي يجعله خطا ًبا
متعاليا ً
ً
التاريخي /املحدود /الن�سبي  ،حيث يقول �أركون�« :إنّ الفكر الإ�سالمي ي�ستمر
حد كبري ،على امل�سلمات املعرفية (�إب�ستيمي) للقرون
يف االرتكاز  ،و�إىل ّ
ثم يقوم بعملية تكري�س
الو�سطى .ذلك �أ ّنه يخلط بني الأ�سطوري والتاريخي ّ ،
دوغمائية للقيم الأخالقية والدينية ،وت�أكيد تيولوجي لتفوقية امل�ؤمن على
ثم الرتكيز على قد�سية
غري امل�ؤمن  ،وامل�سلم على غري امل�سلم ،وتقدي�س ال ّلغة ّ
املعنى املر�سل من قبل هّ
الل ووحدانيته (معنويًا) [ ]...بالإ�ضافة �إىل عقل �أبدي
فوق تاريخي لأ ّنه مغرو�س يف كالم هّ
وجمهز ب�أ�سا�س �أنتولوجي يتجاوز ّ
كل
الل ّ

املر�سل  ،و�إ�شارة �إىل تفلت
تاريخية»( .)37ف�صورة الغياب عالمة على جالل ِ
إقبار للخطاب ٌ
اخلطاب من ّ
وقتل جلمالياته الالمتناهية،
كل حتديد  ،لأنّ احل�ضور � ٌ
تعدد القراءات الت�أويلية للخطاب القر�آين  ،لأدرك
ولو مت ّعن �أركون  ،من خالل ّ
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تعبري ال عن زمن نزوله
�أنّ الداللة الآنية فيه  -خال ًفا ملا يتكئ عليه من �آليات ٌ -
املتخيل
و� مّإنا عن زمن تلقيه ،و�إذا كان الأمر كذلك  ،ف�إنّ القارئ االفرتا�ضي/
ّ
اخلا�ص ،وبه ّ
ي�شكل ن�سيجه الفكري والذهني،
اخلطاب يف زمنه
يتلقّى هذا
َ
ّ
ّ
حا�رضا ع�رصه وفاع ً
ال
املكون العقلي الذي يجعل هذا «املتلقي
وي�شكل ً � ،
ً
أي�ضاّ ،

فيه .و�إذا كانت الداللة القر�آنية ت�ستجيب حل�ضور القارئ  ،يف زمنه اخلا�ص،
فلأ ّنها داللة �صائرة ولي�ست منتهية ،ومهاجرة يف الزمن ولي�ست ثابتة فيه،
متحركة ولي�ست �ساكنة .وملّا كان هذا حالها  ،فقد �أمكن و�صفها مبا
وحية
ّ
ّ
ثم ال
يلي� :إ ّنها داللة معلقة ومرج�أة  .فهي تقول نف�سها على منوذج من املعنى ّ
منوذجا �آخر ملعنى ثان يتو ّلد من ال ّأول[� ]...إ ّنها
تلبث �أن تلغيه  ،لت�صري بعده
ً
داللة معا�شة ،ولي�ست داللة ا�ستدعاء عرب الذاكرة  .ولذا ،فهي حتمل خ�صائ�ص
وفهما يف ذهن املتلقّي على مقدار مكابدته
ح�ضورا
التجربة الذاتية ،وتنعك�س
ً
ً
لها و�إح�سا�سه بزمنه الذي يعي�ش فيه»(.)38

الهرمينوطيقا الغربية بـ «امل�سافة الزمنية» �أو اجلمالية «عند غادامري»(� ،)39أو

وظيفة «املباعدة» �أو «التما�سف»  Distanciationعند ريكور( ،)40حيث
يتم الفهم والت�أويل  ،وبالتايل االبتعاد عن اخلطاب الأ�صل /املنزل �إىل خطاب
ّ
ن�ص ثانٍ � ،أنتجه
ن�ص التف�سري �أو الت�أويل  ،وهو ّ
فهم للخطاب  ،ي�صطلح عليه ّ
وقا�رصا ،لأ ّنه من َتج على ق�صوره ال على متام
ناق�صا
املتلقي ،الذي يبقى ت�أويله ً
ً
اخلطاب الأ�صل وكمال مر�سله( .)41هذا �إذا ما ا�ستثنينا التلقي ال�سلبي  ،الذي
ي�ستهلك اخلطاب القر�آين بفهمه كما هو ،دون حماولة لفهمه �أو �إعادة كتابة
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هذا ما يجعل القر�آن بو�صفه خطا ًبا  ،وهو يرحتل يف الأزمنة ،يختلف يف
حلظة ا�ستقباله قراء ًة وت�أوي ً
وحيا� ،إذ �إ ّنه كامل كمال �صاحبه
ال عن حلظة نزوله ً
أي�ضا ،على مثال قارئه،
يف هذه ال ّلحظة ،ولكن عندما يغادر مر�سله  ،يكون ً � ،
آخر غري اخلطاب املنزل  ،مبعنى �أنّ عملية التلقّي  ،جتعل
وهو ما يجعله خطا ًبا � َ
�ستقبل ،ي�صطلح عليها �أعالم
م�ساف ًة للفهم بني اخلطاب املُن َزل واخلطاب املُ َ
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خطاب على خطابه .كما �أنّ فعل الت�أويل �أو القراءة باملعنى الإيجابي  ،يفتح

تعدد القراءات والنهائية املعنى ،ما دام �أنّ خطاب الت�أويل مثـال على
باب ّ
ق�صور متلقّيه ،فهو� ،أي هذا اخلطـاب «ناجت ثقافـي قـائم علـى املمكن والن�سبي،

وحا�صل يف الأفهام على مقدار اختالفها وتفاوتها .ولأ ّنه كذلك ،فهو رهن

ب�رشوط تاريخية وزمانية  ،وبظروف ذاتية و�إن�سانية بحتة ،بينما اخلطاب الأ�صل
متقد ًما،
فمن ِتج ثقايف  ،وهذا ما يجعله على الدوام للتاريخ جماو ًزا  ،وعلى الزمان ّ

و�أمام الظروف الإن�سانية ال خلفها»(.)42

يتوجه �إىل �سامع /متلقٍ ف�إ ّنه يقت�ضي ،كما يقول
ومادام القر�آن خطا ًبا ّ
بنفني�ست  Benvenisteيف تعريفه للخطاب َ ،
فعل الت�أثري والإقناع بوجه من
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يخ�صهم ّ
بالذكر
الوجوه( .)43فهو ،بالإ�ضافة �إىل خماطبته �صنفًا من املتلقني
ّ
اخلا�ص �أو
احلجاج «اجلمهور
الن�ص القر�آين ذاته� ،أو كما هو يف ا�صطالح ِ
داخل ّ
ّ
َ
الن�ص القر�آين غري مذكور
ال�ضيق» ،فهناك نوع �آخر من
املخاطبني «يقع خارج ّ
ّ

معني بخطاب القر�آن .وهو جمهور ال�سامعني واملتلقّني
فيه .ولك ّنه مع ذلك
ّ

على اختالف ع�صورهم و�أمكنتهم � .إ ّنه بعبارة احلجاجيني «اجلمهور الكوين»
[ ]...والقر�آن ف�ض ً
م�رسح
متلق فعلي �أو حمتمل ،
موج ًها �إىل ٍّ
ال عن كونه خطا ًبا ّ
ٌ

ّ
على ركحه تتحاور الذوات وتتجادل
ولعل هذا
بع�ضا»(.)44
ويحاج بع�ضها ً
ّ
متعد ًدا ومتباي ًنا ،لأنّ هناك م�ساف ًة
ما جعل اخلطاب التف�سريي يف الثقافة العربية ّ
لغوي ًة بينه وبني اخلطاب القر�آين  ،و�إ ّنه ملُحال وباطل اخت�صار هذه امل�سافة �إىل

َ
ال�سبيل �إليهما  .في�صبح اخلطاب القر�آين»لغة
درجة �أن جتد املطابق ُة �أو املماثل ُة
مغايرة يف اخلطاب الثاين ،كما ي�صبح الثاين لغة متغيرّ ة �إزاء ال ّأول .ومن هنا
حمتاجا �إىل تغيرّ ه يف ّ
كل ع�رص لتق ّل�ص الداللة فيه،
ينتفي عن التف�سري متا ُمه  .ويبدو ً
ذلك لأنّ اخلطاب ال ّأول �سيبدو قد جتاوزه
وتقدمه يف الزمن الآتي .و�إنّ
تاريخيا ّ
ً
مثل هذه ال�سريورة لت�ؤكد على �أمرين:
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ثقافيا .
 - 1على دميومة احل�ضور القر�آين بو�صفه ً
ن�صا ،ون�سقًا ،ومن ِت ًجا ً

 - 2كما ت�ؤكد على انت�ساب هذا اخلطاب �إىل قائله متا ًما وكما ًال»(.)45
الت�صور  ،ذي البعد التداويل للخطاب القر�آين ،يذهب
وغري بعيد عن هذا
ّ

الن�ص القر�آين يف الثقافة العربية �إىل و�ضع �ضوابط يقف
امل�شتغلون بق�ضايا ت�أويل ّ

تعدد الت�أويالت والقول
على حدودها امل� ّؤول َ ،
بيد �أنّ هذا مل مينعهم من فتح باب ّ

وحتولها عرب التاريخ  ،فقد قامت دعائم الت�أويل عندهم على القول
بتغيرّ الداللة ّ
ب�أطروحة املطلق وال ّن�سبي ؛ �إذ املعنى مطلق عند املتك ّلم  ،ن�سبي عند ال�سامع،
املر�سل وثابت
تا ّم ومكتمل عند امل�ؤلّف وناق�ص عند املتلقّي  ،ومتجاو ٌز عند ِ

املر�سل �إليه( ،)46ممّا يجعله � ،أي الت�أويل � ،إمكانية
بال�رشط الزمني والإن�ساين عند َ
متجددة ّ
وتاريخيا ف�إ ّنه ال يحيط
زمنيا
وجودية
ّ
ً
كل حني  ،وهو �إنْ بلغ مرا َده ً
فهما /ت�أوي ً
الن�ص املتجاوز لل�رشط الزمني .
ال مبعنى ّ
ً

كتابه ،لأ ّنه كالم هّ
الل  ،وكالمه �صفته .وكما �أ ّنه لي�س هّلل نهاية  ،فكذلك ال نهاية
الل عليه .وكالم هّ
كل مبقدار ما يفتح هّ
لفهم كالمه .و� مّإنا يفهم ّ
الل غري خملوق،

وال تبلغ �إىل نهاية فهمه فُهوم محُ َدثة خملوقة»( .)47ويرى ابن القيم �أنّ الداللة
تنق�سم �إىل ق�سمني ؛ داللة حقيقية  ،و�أخرى �إ�ضافية � ،أ ّما احلقيقية فتكون «تابعة
لق�صد املتكلم و�إرادته ،وهذه الداللة ال تختلف» .و�أ ّما الإ�ضافية  ،فتكون

«تابعة لفهم ال�سامع و�إدراكه  ،وجودة فكره وقريحته  ،و�صفاء ذهنه ومعرفته
بالألفاظ ومراتبها .وهذه الداللة تختلف اختال ًفا متباي ًنا بح�سب تباين ال�سامعني
يف ذلك»( .)48ففي حدود هذا االجتاه ت�شك ّلت نظرية الت�أويل يف الثقافة العربية

الإ�سالمية  ،ومع �أنّ تف�سري اخلطاب القر�آين عندهم مرتبط  ،كما هو معروف ،
بتعدد الت�أويل .
بجملة �ضوابط  ،لكن هذا مل مينعهم من القول ّ
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هّ
عبدالل كان يقول« :لو �أعطي
هذا ،وقد �أورد الزرك�شي �أنّ �سهل بن
العبد بكل حرف من القر�آن �ألف فهم مل يبلغ نهاية ما �أودعه هّ
الل يف �آية من
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ال�شعر �إىل نبوءة القر�آن:
ثالثا  :جماليات املختلف /املُغاير  :من نبوءة ّ
الن�ص القر�آين من
غريبا ،والأمر على ما �أقررنا� ،أن ينطلق ت�أويل ّ
فلي�س ً
بع�ضا ،وهو ما يجعل
ن�ص يف�سرّ بع�ضه ً
القر�آن نف�سه ،انطالقًا من فكرة �أ ّنه ّ
الن�ص
جمموع العنا�رص غري ال ّلغوية ،كالتاريخ � ،أ�سباب النزول ت�سقط ل�صالح ّ
نف�سه .وبتعبري �آخر ميكن �أن نقول�« :إنّ هذه القراءة ال تلغي العنا�رص ،ولك ّنها
الن�ص القر�آين .
دالليا من منتجات ّ
ّ
حتولها �إىل عنا�رص لغوية بحيث تبدو ُم ْن َت ًجا ً
الن�ص  ،ف�إ ّنها ال تبقى �أدا ًة
ذلك لأنّ ال ّلغة عندما تغادر نظامها لتدخل يف نظام ّ
ناقلة  ،ولك ّنها ت�صبح ذاتًا مبدعة ملا تقول � ،أو ت�صبح هي حقيقة ما تقول .و�إذا
ت�صح �أن تكون هي الأ�صل ّ
لكل ما ّمت الإخبار بها عنه.
كان ذلك كذلك  ،ف�إ ّنها ّ
ثقافيا ينتمي �إىل املا�ضي،
الن�ص لي�س بو�صفه ُمعطى
وهكذا يبدو ّ
تاريخيا �أو نا ًجتا ً
ً
ولكن بو�صفه فاع ً
ال � ًآنيا ي� ّؤ�س�س التاريخ وي�ؤ ّثر فيه ،وي�صنع الثقافة ويتجاوزها
دائما �إىل �أ�صل قائم فيه  ،غائب عن الثقافة � ،أي مل تق ْله الثقافة بعد ومل ّ
تفكر
ً
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فيه»(.)49

يقدم نف�سه مبا هو خطاب خمتلف/
هذه اخل�صو�صية  ،التي جعلت القر�آن ّ
مغاير  ،هي التي جعلت الثقافة العربية تنتقل من «ال�شفاهية» �إىل «الكتابية»� ،أو
الن�ص» ،فقد اعترب «ن�رص حامد» �أنّ القر�آن
من «ح�ضارة القول» �إىل «ح�ضارة ّ
بت�صور العرب ملاهية ال�شّ عر
بنفيه �صفة ال�شّ عر عن نف�سه � ،مّإنا كان «لأ�سباب ترتبط
ّ
من حيث امل�صدر والوظيفة .وباملثل �أراد �أن يدفع عن حممد �صفة ال�شاعرية لأنّ
الن�ص ملحمد.
وظيفة ال�شّ اعر يف ذلك املجتمع وظيفة مغايرة للوظيفة التي ن�سبها ّ
ن�ص يحقّق م�صالح القبيلة
وحممد مب ّلغ الر�سالة ،وال�شّ عر ّ
ال�شّ اعر معبرّ عن القبيلة ّ
يف مهاجاة �أعدائها ون�رصة حلفائها �أو يف مدح رجالها وزعمائها ،والقر�آن
ثم يوا�صل  ،م�ضيفًا ،ب�أنّ
ّ
ن�ص ي�ستهدف �إعادة بناء الواقع وتغيريه �إىل الأف�ضل»ّ .
القر�آن «ال يدين ال�شّ عر من حيث هو كما فهم الأمر بعد ذلك  ،بل يدين ال�شّ عر
الن�ص �إىل �آفاقه حماولني
الذي �أراد معا�رصو حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يجذبوا ّ
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بالتايل �أن يجذبوا ظاهرة الوحي ك ّلها للنظام الثقايف امل�ستقر وال�سائد ،واملعبرّ
الن�ص �إىل ال�شّ عر الذي
عن م�صالح الأقلية على ح�ساب الأغلبية  .ولذلك انحاز ّ
ي�شو�ش عليه
ي�ساعده على حتقيق وظيفته ،
ّ
وان�صب هجومه على ال�شّ عر الذي ّ
القيام بهذه الوظيفة  .وميكن القول بعبارة �أخرى �إنّ موقف الإ�سالم من ال�شّ عر
بعيدا عن مفاهيم احلالل واحلرام»(.)50
موقف «�إيديولوجي» يجب �أن يفهم ً

هذه النظرة ذات املنطلق «الوظيفي /الإيديولوجي» تق ّلل من قيمة
مغايرا ،وجتعله ي�ستعني بال�شّ عر لفر�ض هيمنته و�سطوته
جديدا
القر�آن ،خطا ًبا
ً
ً
ن�ص يختار ما يوافقه ويقبل
على الواقع والثقافة  ،كما يقول �أبو زيد ،وك�أ ّنه ّ
ما يخدم م�صلحته يف �إطار تبليغ دعوته  ،ويرف�ض الن�صو�ص التي تعار�ضه

وتهاجمه( .)51قد يكون الئقًا من منظور «نظرية التنا�ص» l’intertextualité

ُ
القول � ،إنّ عالقة القر�آن بال�شّ عر هي عالقة بني الن�صو�ص داخل الثقافة الواحدة،

مفيدا القول � ،إنّ القر�آن يف �إطار املنظومة املعرفية للثقافة
قد يكون
ً
العربية ّ
معرفيا للح�ضارة العربية على جميع امل�ستويات ،لي�س
حتو ًال
ي�شكل ّ
ً
ن�ص يقوم بدور هام�ش ال�رشح والتف�سري،
لكونه �
َ
جمرد ّ
أ�ضعف ال�شّ عر ّ
وحوله �إىل ّ
امل�سيطر ،و� مّإنا ا�ستطاع
الن�ص
وي�ست�أن�س به  ،كما يقول ن�رص حامد ،ليبقى هو َّ
َ
االنتقال بالعقل العربي �إىل العلمية واملو�ضوعية بدل النظرة ال�سحرية التي �أر�ست
دعائمها الثقافة ال�شفاهية  ،يقول م�صطفى نا�صف« :يف هذه البيئة كانت النظرة
�صح التعبري  ،ويف بيئة البحث القر�آين كانت النظرة �إىل ال ّلغة
�إىل ال ّلغة �سحرية �إن ّ
عقلية متزنة دقيقة ومولعة بالتمييز بني الأ�شياء مهما يبلغ ت�شابهها ،هما بيئتان
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الن�ص يف �ضوء الن�صو�ص ال�سابقة  ،املماثل منها واملخالف(،)52
فيكون فهم ّ
ن�صا يبحث عن ن�صو�ص تدعم موقفه �أو
لكن يبقى �أنّ القر�آن �أكرب من كونه ً
الن�ص/
ت�ضع قدمه على �أر�ض الثقافة العربية  ،كما هو احلال بال ّن�سبة لل�شّ عر ،فهو ّ
الثقايف /اجلامع /الأ�صل  ،الذي يجعل الن�صو�ص امل�ضادة وح ّتى املنا�رصة له ،
تتنا�سل وتتوالد منه .
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�أو نظرتان خمتلفتان»(ُ .)53ي�ضاف �إىل ذلك  ،ف�إنّ ال�شّ عر قد طغت على لغته
جمرد خطاب
الوظيفة االجتماعية  ،فجعلته حبي�س الر�ؤية الإيديولوجية  ،ليبقى ّ
تابع مل� ّؤ�س�سة ما هي من مينح له فر�صة ال�شيوع �أو الرتاجع  ،هذه االحتماالت،
ح�سب نا�صف « ،مل تكن مو�ضوع عناية جماعية يف دوائر ال�شّ عر لأنّ ال�شّ عر
غالبا من الزعم ب�أنّ
يتحرجون ً
خا�ضع ال ّ
�سيد [ ]...كان الناظرون يف ال�شّ عر ال ّ
الن�ص مييل �إىل جهة واحدة دون جهة �أخرى [ ]...وهكذا كان ال�شّ عر خا�ض ًعا
ّ
وت�صور الأ�شياء ،ومن الوا�ضح �أنّ هذا ك ّله �شديد
لقواعد يف الدالالت والرتكيب
ّ

االرتباط بوظيفة ال�شّ عر وات�صالها يف ر�أيهم بالعرف االجتماعي»(.)54
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وهو املوقف نف�سه  ،الذي حاول �أركون �إثباته ،ولو بطريقة خمتلفة،
م�ستثمرا �آليات القراءة الأنرثوبولوجية ذات املنحى الأركيولوجي ،وذلك من
ً
خالل عملية الإ�سقاط واملطابقة ،فاتهم العقل ال�س ّني (الأرثوذك�سي) باالنغالق
والإق�صاء ملا يحيط به من عقول ،كالعقل ال�شيعي مث ً
ال ،متك ًئا يف ذلك على مبد�أ
الثنائية املعروف (العقل والنقل) ،وهو� ،إذ يثبت ذلك  ،يروم تفكيك �آليات هذا
العقل بو�صفه خطا ًبا �أثبت ح�ضوره يف الثقافة العربية ال باعتبارها �سلطة قمعية
بل مبا هي مرجعية معرفية لها ر�ؤيتها يف قراءة الأفكار ،و�أركون  ،يف ذلك ،يتكئ
على املنهج الأركيولوجي التفكيكي كما يقول ؛ �إذ من خ�صو�صيات هذا املنهج
البحث يف الأنظمة املعرفية التي �أ�سهمت يف ت�شكيل الأفكار قبل �أن ت�صبح
هم الدعوة
م�شاريع اكت�سبت �صفة التداول يف �سوق الرواج  ،فهو يرى ب�أنّ ّ
املحمدية ّ
ركز على �إحباط �أو �إبطال «الر�أ�سمال الرمزي للجاهلية وا�ستبدال
الر�أ�سمال الرمزي الإ�سالمي به .ومفهوم اجلاهلية ح�سبما ورد يف القر�آن يطابق
 -على الأقل يف وظائفه الإيديولوجية  -مفاهيم العقلية البدائية واملجتمع العتيق

( )archaïqueواملجتمع الذي ال يعرف الكتابة والفكر
املتوح�ش»(.)55
ّ

�إنّ هذا الطرح يعمل على �إر�ساء ثقافة الإق�صاء والنفي ،وك�أنّ الإ�سالم
بدائيا متوح�شً ا  ،ال يعرف الكتابة
بدعوته �أزاح املجتمع اجلاهلي باعتباره جمتم ًعا ً
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والقراءة  ،وهو يف ذلك يتكئ على نتائج الدرا�سات الأنرثوبولوجية الغربية،
التي �أثبتت �أنّ العقل الغربي (اللوغو�س) بتمركزه حول ذاته ،و�إق�صائه للعقول
املحيطة به� ،أقام دعائم نظرية عرقية تنظر �إىل الآخر /املتوح�ش /الأ ّمي /الأ�سود
نظرة ازدراء واحتقار .وهو يتنافى وما حاولت الدعوة املحمدية �إقامته  ،على
أقل يف حياة النبي � -ص ّلى هّ
ال ّ
الل عليه و�س ّلم  -وعهد �صحبه من اخللفاء الرا�شدين
ّ
من بعده .
فالناظر �إىل الثقافة العربية يف جمتمع اجلاهلية يجد ب�أنّ مدار احلياة فيه
تقوم على مركزية الكالم  ،فال�شّ عر ،كما يقول ابن خلدون« :ديوان علومهم
و�أخبارهم و�شاهد �صوابهم وخطئهم ،و�أ�ص ً
ال يرجعون �إليه يف الكثري من
علومهم وحكمهم»(� .)56أو كما قال عمر  -ر�ضي هّ
الل عنه  -فيما ّمت ذكره،

�إىل �أغواره»( .)57هذا ،واحلال �إنّ العقل العربي  ،مبا هو عقل ت�أويلي ،قد ارتبط
فمما ال جدال فيه «�أنّ الوحي مبا هو
لهما
ّ
وحيا ُم ً
وموج ًهاّ ،
يف الأ�صل بالقر�آن ً
�إعجاز بياين  ،معانٍ فائ�ضة ودالالت ي�صعب ح�رصها و�ضبطها يف ن�سق واحد
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أ�صح منه  ،لي�س لأ ّنها تك ّلمت به دون �سواه  ،بل
كان علم قوم مل يكن لهم علم � ّ
تتم الأفراح والأحزان ،وبه تُرفع �أقوام وتحُ ّط
لأ ّنه رمز املعرفة وقوام احلياة  ،فبه ّ
غريها ،وقد كانت العرب يف اجلاهلية ،احتفا ًء بهذا الكالم ورف ًعا ملكانته ،تع ّلق
ال�شّ عر يف الكعبة ال�رشيفة ،بل �إ ّنهم كانوا يتزاورون ويقيمون الوالئم �إذا نبغ
ً
حمافظا على ركائز هذه الثقافة ،هو حماربة
فيهم �شاعر .لذا فما قام به القر�آن ،
«الفو�ضى واال�ضطراب الأثري يف العقل اجلاهلي ،لقد عبرّ القر�آن الكرمي عن
املزايا التاريخية التي كان يعت ّز بها العربي اجلاهلي بكلمة ال�شرّ ك ،وهي كلمة ال
تخلو من الإمياء �إىل الفو�ضى التي برع اجلاهلي يف ت�صويرها واالحتذاء بها .لك ّننا
�ضيقة يف ّ
ظل الداللة الو�ضعية ،وال ننظر �إىل
ننظر �إىل الكلمات الأ�سا�سية نظرة ّ
إ�سالميا
املواجهة التي �أن�ش�أها القر�آن ،وال نرى كيف كانت كلمة ال�شرّ ك تقوميًا �
ً
كثريا
ت�صوره العربي اجلاهلي .لقد جعل ال�رشك فات ًنا �أخا ًذا ال نفطن ً
لل�شّ عر كما ّ
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موقف القرآن من الشعر بني املتخيل واملعقول في سؤال األنساق املعرفية
معينة �أو تف�سري وحيد و�شامل .فهو كالم ال ين�ضب ومعنى ال ينفد،
�أو قراءة ّ
مرجع  ،مبا هو �أمر
كما قيل عنه  ،وكما وردت الإ�شارة فيه عنه وله� .إ ّنه حقًّا
ٌ
أي�ضا مرجع الداللة وينبوع
ون�ص .ولك ّنه لي�س مرج ًعا �سلطويًا وح�سب  ،بل هو � ً
ٌّ

املعنى .به يجتهد الفكر فيه ويرحتل العقل»( .)58هذا وقد عمل العقل ،مبا تلقّى
وطورها وابتدع
من الوحي ،على �إعادة النظر يف علوم الأوائل «فبنى عليها ّ
علو ًما جديد ًة ،وهي العلوم التي �سعى عربها �إىل عقلنة الوحي وفل�سفة ال�رشيعة
وتف�سريا وفق ًها وكال ًما .و�إذا كانت الن�صو�ص
نحوا وبالغ ًة
وتقنني
ّ
ً
الن�ص ً
ّ
ّ
ولكل فكر م�س ّلماته
فلكل عقل قيوده،
املو�ضوعة قيو ًدا على العقل وحدو ًدا له،
وم�صادراته ،وما عمل العقل يف النهاية �سوى
التحرر من قيوده»(.)59
ّ
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هذه املركزية جعلت ال�شاعر رم ًزا للمثقّف /العارف ،الذي ميلك �سلطة
�إنتاج املفاهيم وجت�سيدها م�شاريع يف واقع احلياة  ،وهو ما يجعله ،يف اعتقاد
ّ
فلكل �شاعر ر ّبة �شعر كما
نبيا ،مادام القول ال�صادر عنه يفوق قدرته،
القوم ًّ
يقولون � ،أو �شيطان يلهمه القول  .فكما ُيروى عن �أبي عمرو بن العالء« :كانت

ال�شّ عراء عند العرب يف اجلاهلية مبنزلة الأنبياء يف الأمم»( .)60واملت أ� ّمل يف القر�آن
الكرمي  ،كما �أملعنا القول  ،يجد �أنّ �أول تهمة �أل�صقت بالر�سول� ،ص ّلى هّ
الل عليه
ّ
و�س ّلم  ،هي تهمة ال�شّ عر «بل هو �شاعر» ،والعرب يف ذلك  ،ال تق ّلل من قيمته،
وبالرغم
و� مّإنا اعتقدت �أنّ مثل هذا الكالم  ،ف�صاح ًة وبالغ ًة  ،ال يقوله �إ ّال �شاعرّ ،
هّ
يتذوق ال�شّ عر ويطرب له (�إنّ من البيان
من �أ ّنه � -ص ّلى الل عليه و�س ّلم  -كان ّ
ل�سحرا) ،وهو �أف�صح العرب � ،إ ّال �أنّ القر�آن ينفي عنه هذه ال�صفة  ،حيث يقول
ً
أ�سي�سا
تعاىل } :وما ع ّلمناه ال�شّ عر وما ينبغي له { [ي�س .]70 ، 67 :فقوله ال�شّ عر ،ت� ً
على ما ّمت �إثباته ُ ،يبقي مركزية ال�شّ عر ونبوءة ال�شّ اعر ،وهو ما ُيلغي ،يف الآن
رب العاملني.
نبي مر�سل من ّ
نف�سه ،نبوءة حممد مبا هو ّ
�إ ًذاّ ،مت �إلغاء نبوءة ال�شّ اعر بنبوءة حممد � -ص ّلى هّ
الل عليه و�س ّلم  -وهذا
�أ�صدق دليل على �أنّ الإ�سالم مل يحتقر الثقافة اجلاهلية ،و� مّإنا ا�ستبدل مركزية
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الكالم /الغواية /الهيام /الوهم مبركزية الكالم /القر�آن /الوحي .فالقر�آن،
ملجرد كونه خطا ًبا يعار�ضه يف تبليغ دعوته،
والأمر كذلك  ،مل ُي ِلغ دور ال�شّ عر ّ
وظيفيا ،و� مّإنا هو �رصاع بني ر�ؤيتني للوجود؛ ر�ؤية
إيديولوجيا/
�رصاعا �
�أو كان
ً
ً
ً
الت�صدي للم�شكالت الروحية واملا ّدية
«قدمية ثبت ف�شلها وف�شل �أ�صحابها يف
ّ
التي يواجهها الإن�سان  ،ور�ؤية جديدة ت�سعى للحلول ّ
حمل القدمية يف �أذهان
ال ّنا�س ووجدانهم عن طريق تقدمي نظرة جديدة للحياة والكون والإن�سان ،
بد لها
ول�سبل اخلروج من امل�أزق الذي وجد فيه هذا الإن�سان نف�سه  ،فكان ال ّ
وهي ت�سعى لذلك �أن تهاجم الر�ؤية القدمية وتعر�ض تهافتها و�أ�سباب ف�شلها يف

مواجهة م�شكالت الإن�سان»(.)61

«علم
كما �أنّ املت�أ ّمل يف ما ّدة «�شعر» يف املعاجم العربية �سيجد �أ ّنها تعني َ
وعقل وفَطن» ،ليكون ّ
�شاعرا
و�سمي ال�شّ اعر
َ
�شعراّ ،
ً
كل علم  ،والأمر كذلك ً

بيد �أنّ �أدوني�س ،من خالل دعوته �إىل �إعادة االعتبار
وي�ضع حدودها»(َ .)63
فخ التلفيق والر�ؤية التجزيئية يف قيا�س الأ�شياء ؛ �إذ
لـ «فكرية ال�شّ عر» ،يقع يف ّ
يعتقد �أنّ ال�شّ اعر ميلك القدرة على ال ّتفكري دون �أن يفقد �شعره جماليته� .إذا كان
يقدمان الإجابات وال
والدين كليهما ب�أ ّنهما ّ
فلم ي�صف الفل�سفة ّ
الأمر كذلك َ ،
يطرحان الأ�سئلة  ،و�أ ّنهما يبحثان فيما ّمت ال ّتفكري به ،خال ًفا لل�شّ عر ،الذي يبقى
جتربة وك�شفًا ،ودخو ًال فيما مل ّ
يقدم املعرفة
يفكر به .فال�شّ عر ،ي�ضيف� ،أدوني�س ّ ،
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لأ ّنه ي�شعر ما ال ي�شعر غريه � /أي يعلم ما ال يعلم غريه( .)62غري �أنّ ال�شائع هو �أنّ
مقيد بالوزن والقافية ،وهو ما جعل �أ�صحاب
ال�شّ عر مرتبط
ّ
باحل�س وال�شعورّ ،
الر�أي القائل ب�ضعف ال�شّ عر يف �صدر الإ�سالم  ،يقولون ب�أ ّنه مقت�رص على توفري
الدين ،من هنا ،كما يقول �أدوني�س�« :ساد االعتقاد
املتعة  ،ال احلقيقة التي يوفرها ّ
يقدم معرفةً� ،أو يك�شف عن حقيقة ،لأ ّنه كمثل
�أنّ ال�شّ عر عاجز بطبيعته � ،أن ّ
بالدين
م�صدره  ،وهو
احل�س ،خادع وباطل  .فال ندرك احلقيقة بال�شّ عر ،بل ّ
ّ
الدين،
وحده .ويكون دور ال�شّ عر
ح�رصا يف توفري املتعة اجلمالية ـ كما يتيحها ّ
ً
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والدين( .)64لكن الواقع
بطريقة لي�ست يقينية ،كما هو احلال بال ّن�سبة للفل�سفة ّ
خالف ذلك ،فالفل�سفة  ،مبا هي تفل�سف� ،س�ؤال دائم وبحث عن احلقيقة الكامنة
يف قلب التجربة ،وهو ما حاول «دولوز»  Deleuzeبلورته ،يف �إطار فكر ما
بعد احلداثة يف الفل�سفة الغربية؛ �إذ الفل�سفة عنده هي �إبداع للمفاهيم ور ّدة على
اجلاهز ،و�س�ؤال ال يبحث عن �إجابات بقدر ما يعمل على اخرتاق احلدود دون
�أن ّيدعي الو�صول �أو معانقة احلقيقة  ،فهي� ،أي الفل�سفة ،نق�ض لذاتها وجتاوز
ملفهومها ال ّأول «املبادئ الأوىل» التي قالت بها الفل�سفة الأر�سطية  ،و� مّإنا هي
مفاهيم المتناهية ،هي االختالف واملغايرة  ،وهي  ،ختا ًما ،يف ارحتال م�ستمر
واغرتاب دائم عن ج�سدها امل�صطلحي(.)65
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حتديدا اخلطاب القر�آين  ،فهو،
للدين  ،ونق�صد
ً
وكذلك ال�ش�أن بال ّن�سبة ّ
و�إنْ �أجاب عن الأ�سئلة التي كانت ت�شغل الإن�سان ،ف�إ ّنه يبقى ،من خالل لغته
ال عرب الأزمنة ،متف ّل ًتا من ّ
مرحت ً
متجد ًدا بفعل القراءة  ،و�أدوني�س
كل حتديد،
ّ
بالن�ص اجلامع  ،الذي جتاوز ّ
كل حدود الكتابة التي �سبقته،
نف�سه مل يرت ّدد يف نعته
ّ
الن�ص �شكل روحي
�أو ح ّتى التي ت�أتي بعده ،حيث يقولّ :
«الدين وال ّلغة يف هذا ّ

يتكون من الغام�ض الذي ال ميكن �أن
واحد� ،أو �أبنية روحية واحدة  .لهذا
ّ
يعرفه الإن�سان  ،ومن الوا�ضح الذي يعرف مبا�رشة من ظاهر ال ّلفظ  ،فهو �أفق
الن�ص تراجيدي  ،لأ ّنه يك�شف
مفتوح ،لكن على الغيب .البعد العميق يف هذا ّ
ج�رسا نحو الغيب ،
عن الغياب والزوال والفناء  ،وعن �أنّ الأر�ض لي�ست �إ ّال
ً
و�أنّ الإقامة عليها � مّإنا هي �إقامة من يرحل ال من ي�ستقر»(.)66

ُجماع القول:

وعلى اجلملة ميكن القول � ،إنّ هذه املحاولة لهي دعوة �رصيحة لإعادة
البحث يف الرتاث العربي بعني تقي�س الأ�شياء بق�سطا�س العقل ال ّنقدي  ،الذي يرى
بعيدا عن اليقينية �أو الوثوقية  ،وال يكون ذلك كذلك �إ ّال با�ستحداث
�إىل الأ�شياء ً
�آليات نقدية متلك القدرة على فتح باب احلوار مع امل�ضمر /املحجوب يف تراث
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الثقافة العربية  ،و�إعادة االعتبار له بو�صفه الهام�ش /املقهور ،وت�أ�سي�س �أبجديات
خطاب االختالف /الغريية  ،الذي ال يبحث عن التماهي �أو التماثل مع الأ�شياء
بقدر ما يعمل على حتقيق كينونته كخطاب مناوئ ي�سعى  ،فيما ي�سعى �إليه � ،إىل
ك�رس ّ
خطية القراءة اال�ستهالكية  ،والنب�ش فيما مل يحفر فيه لإعادة قراءته وت�أويله،
وذلك من خالل ت�أ�صيله يف تربة هذه الثقافة وحتديد موقعه يف خارطة الفكر
الإن�ساين بو�صفه ذاتًا فاعل ًة من ِتجة قادرة على االنفتاح على منجزات الآخر
وحوارا وتوا�ص ً
تفاع ً
ال .
ال
ً
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املح�صلة  ،بو�ساطة �آليات الت�أويل وا�سرتاتيجية احلفر،
�إنّ هذه القراءة  ،يف
ّ
أقرها الباحثون يف
ال تعدو �أن تكون
ً
تقوي�ضا للأفكار /الأوهام /امل�س ّلمات التي � ّ
هذا الرتاث  ،و�أقاموها على عن�رص الت�صنيف الذي ي�صادر الأ�شياء قبل والدتها،
تو�سلت
ويجعلها حبي�سة القراءة الإيديولوجية  ،التي تلج �إىل ف�ضاء اخلطاب وقد ّ
م�سبقة  ،متنا�سي ًة خ�صو�صية البناء ال ّلغوي لهذا اخلطاب ،الذي
ب�أحكام قيمية ّ
ميلك القدرة على �إفراز الداللة و�إنتاجها من خالل �شقوقه وفجواته التي يفتحها
الن�ص /الن�صو�ص املوات التي ت�سكن الغياب
لقارئ منوذجي /تفاعلي ،يعيد كتابة ّ
املفرط،
واملناطق
يتم ذلك  ،تفاديًا ال�ستعمال الن�صو�ص والت�أويل ِ
املحرمة  ،وال ّ
ّ
آخر،
�إ ّال مبا مينحه ّ
الن�ص ويتيحه لهذا القارئ  ،فهو من يعيد ت�شكيل العامل خلقًا � َ
الن�ص �شيئيتها ،فتغدو
فالألفاظ /الأ�شياء وهي تغادر عواملها تفقد بدخولها عامل ّ
كائنات لغوية  ،كينونتها رهن ن�سقه وما ت�ؤ ّديه من وظائف  ،وحت�صل عليه من
مواقع مل تكن لها من ُ
قبل...
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( )26ميكن �أن من ّثل ببع�ض النماذج  ،متثي ً
ح�رصا  ،وقوفًا على هذا احل�ضور :
ال ال
ً

«وم�����ا ال���نّ���ا����س �إالّ ك���ال���دي���ار و�أه��ل��ه��ا
ول���و �أنّ���ن���ي ا���س��ت��ودع��ت��ه ال�شم�س الرت��ق��ت
ل�����ع�����م�����رك وامل������ن������اي������ا غ����ال����ب����ات
ول�����و ك���ن���ت يف غ����م����دان ي���ح���ر����س ب��اب��ه
�إذن لأت���ت���ن���ي ح���ي���ث ك���ن���ت م��ن��يّ��ت��ي
الب��������� ّد م������ن ت����ل����ف م���ق���ي���م ف���ان���ت���ظ���ر
ر�أي امل��ن��اي��ا خ��ب��ط ع�����ش��واء م���ن ت�صب

ب���ه���ا ي������وم ح���� ّل����وه����ا وغ���������دوا ب�ل�اق���ع
�إل�����ي�����ه امل����ن����اي����ا ع���ي���ن���ه���ا ور����س���ول���ه���ا
وم�������ا ت���غ���ن���ي ال���ت���م���ي���م���ات احل���م���ام���ا
�أراج�����ي�����ل �أح����ب����و�����ش و�أ������س�����ود �آل����ف
ي����خ����ب ب����ه����ا ه�������اد لإث�����������ري ق���ائ���ف
�أب������أر������ض ق���وم���ك �أم ب�����أخ����رى امل����صرع
مت����ت����ه وم�������ن ت���خ���ط���ئ ي���ع���م���ر ف���ي���ه���رم
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م�صادر البحث
 -القر�آن الكرمي برواية ور�ش عن نافع .
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مقاربة تداولية لبع�ض العنا�رص الل�سانية
يف املدونة الأ�صولية
خمتار درقاوي

(*)

يواجه املعنى عند الغربيني وهو ي�ست�رشف القرن الواحد والع�رشين �صعابا
على م�ستويات املفهمة والتعريف ،وتكاد تتمحور هذه ال�صعاب يف �إيجاد
يعرف امل�شهد الثقايف الآين اجرتاحا وغزوا للمناهج واملقاربات النقدية ،بهدف
ك�سب الرهان وك�شف النقاب عن مفاتيح القراءة و�أمناط ّ
ت�شكلها.
ميدنا مب�رشوع عظيم
و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إنّ الواقع املعريف العربي ّ

وهام ا�ستطاع بج�سارة مقاربة وحتليل الن�صو�ص ببيان معانيها ومقا�صدها ،مبا
ينبئ عن وعي فكري عميق امناز به �أهله� ،إنّ الأمر يتعلق مبنهج من مناهج القراءة
وا�ستنطاق الن�صو�ص يف الرتاث العربي ،و�أق�صد بذلك علم �أ�صول الفقه.
تدرج �ضمن ثالث نقالت ،ا�ستهدف � ّأول ن�ش�أته
�إنّ م�سار هذا العلم قد ّ

�إبراز �أدوات الفهم و�إدراك املعنى ،و ُا�ستثمر الحقا يف فهم الن�صو�ص و�إ�صدار
(*) أكاديمي وباحث جزائري.
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الأحكام ومبا�رشة الفتوى و�أ�صبح اليوم  -بالإ�ضافة �إىل ما �سبق  -ردفا معينا
ومادة نعود �إليها لنت�أملها ونف�سرّ ها ونقاربها مبا ا�ستجد يف ال�ساحة املعرفية.
هذه العودة امل�ستمرة �إىل الرتاث ال تعني اجرتارا �أبديا لفحواه ،وال خُ لقا
طائ�شا نابعا من عدم الن�ضج وعدم اال�ستقالل ،ولك ّنها عودة تفر�ضها حقيقة ال
مكون فاعل يف البناء والهرم املعريف لأ ّية �أمة ،و�أثر
منا�ص منها ،وهي �أنّ الرتاث ّ
�أثيل يف وعينا الراهن كما �أ ّنه ركن من �أركان العطاء احل�ضاري.
ت�ضطرنا هذه العودة �إىل حتريك امل�س�ألة الل�سانية حراكا جدليا ت�أويليا،
قائما على مبد أ� احلوار بني ثقافة املقروء يف الرتاث وثقافة الوافد الل�ساين اجلديد،
الت�صور الرحب يندرج
الذي قطع �ش�أوا بعيدا يف هذا املجال .يف كنف هذا
ّ
مو�ضوع هذا البحث الذي نحن ب�صدده من حيث �إ ّنه يعنى بدرا�سة املعنى
من خالل توظيف بع�ض العنا�رص والآليات الل�سانية التي �أنتجها  /ويتعاطاها
الأ�صوليون .
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علم �أ�صول الفقه والعنا�رص الل�سانية:
يعد علم �أ�صول الفقه بال �شك حقال خ�صبا من حقول املعرفة الإ�سالمية،
ّ
ومنهجا للتفكري وتف�سري الن�صو�ص ،فهو �صورة وجتل للعقل العربي ،والنموذج
الرائد الذي يعك�س ح�ضارة �سالفة ذات �أفق رحب مفتوح على املعرفة .هذه
احل�ضارة التي مافتئت ت�ستلهم اجلوهر املعريف وتنتج لنا �آليات لفهم الن�ص
و�إدراك املعنى ترعرعت ونهلت من معني الن�ص القر�آين الذي ّ
ي�شكل مركز
�إ�شعاع واملنطلق وال�سبب الوجيه يف بعث املعرفة بكل �صنوفها.
وقد �ألفينا الوعي بقيمة علم �أ�صول الفقه بارزا ومرت�سما يف الذهن املعريف
ودوره يف �إثراء الدر�س
الآين مبا ينبئ عن احل�ضور الدائم للموروث املعريف القدمي
ِ
املعريف احلديث ،فقد ذهب اجلابري �إىل �أنّ احل�ضارة العربية الإ�سالمية برمتها
ميكن �أن تفهم على �أ�سا�س �أنها ح�ضارة فقه وذلك بنف�س املعنى الذي ينطبق على
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احل�ضارة اليونانية حني نقول عنها �إنها ح�ضارة فل�سفة ،وعلى احل�ضارة الأوربية
املعا�رصة حني ن�صفها ب�أنها ح�ضارة علم وتقنية.
همة الفقه هي الت�رشيع للمجتمع,
وزاد الأمر ت�أكيدا بقوله�« :إ ّنه �إذا كانت َم ّ
ف�إن َم َه َّمة �أ�صول الفقه هي الت�رشيع للعقل لي�س العقل الفقهي وحده؛ بل العقل
العربي ذاته كما تكون ومار�س ن�شاطه داخل الثقافة العربية ،والقواعد التي
و�ضعها ال�شافعي يف ر�سالته يف علم �أ�صول الفقه ال تقل �أهمية بالن�سبة لتكوين
العقل العربي الإ�سالمي عن قواعد املنهج التي و�ضعها ديكارت بالن�سبة لتكوين

الفكر الفرن�سي خا�صة والعقالنية الأوربية عامة»(.)1

خا�صة»(.)2
ّ

عدة ؛
البد �أن يكون باعتبارات ّ
لقد �أدرك الأ�صوليون �أنّ تناول املعنى ّ
منها ما يتع ّلق بالن�ص ال�رشعي ،ومنها ما يتع ّلق بالدر�س الل�ساين ،ومنها ما يتع ّلق
مبق�صود املتك ّلم واملخاطب يقول ابن تيمية« :اعلم �أنّ من مل يحكم دالالت
اللفظ  ،ويعلم �أن ظهور املعنى من اللفظ تارة يكون بالو�ضع اللغوي �أو العريف
�أو ال�رشعي� ،إما يف الألفاظ املفردة و �إما يف ّ
املركبة ،وتارة مبا اقرتن به من القرائن
اللفظية التي جتعلها جمازا  ،وتارة مبا ّ
يدل عليه حال املتك ِّلم و املخاطب و املتك َّلم
فيه و �سياق الكالم ،الذي يعينّ �أحد حمتمالت اللفظ �أو يبينّ �أن املراد به هو
جمازه� ،إىل غري ذلك من الأ�سباب التي تعطي اللفظ �صفة الظهور ،و �إال فقد
يتخبط يف هذه املوا�ضع»(.)3
ّ
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أهم نظام معر ّ
يف متكامل �أخرجه
نتفق يف الر�أي مع اجلابري ونعتقد �أنّ � ّ
العربي للنا�س هو النظام الفقهي ،الذي يت�ساوى يف الأهمية �إن مل يزد على النظام
املعريف اللغوي «فكالم العرب مت�سع وطرق البحث فيه مت�ش ّعبة ،فكتب اللغة
ت�ضبط الألفاظ واملعاين ّ
يتو�صل �إليها الأ�صويل
الظاهرة دون املعاين الدقيقة التي ّ
يتعر�ض لها اللغوي وال
با�ستقراء يزيد على ا�ستقراء اللغوي فهناك �إذن دقائق ال ّ
يتو�صل �إليها الأ�صوليون با�ستقراء خا�ص و �أد ّلة
تقت�ضيها �صناعة النحو ،ولكن ّ
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وقد تابع ابن ّقيم اجلوزية هذا التوجه بت�أكيده �رضورة الوعي بالدالالت
املق�صودة والفهم بقوله« :مل ّا كان املق�صود من التخاطب التقاء ق�صد املتكلم
وفهم املخاطب على معنى واحد كان �أ�صح الإفهام و�أ�سعد النا�س باخلطاب

ما التقى فيه فهم ال�سامع ومراد املتكلم  ،وهذا هو حقيقة الفقه»( ،)4بهذا تبينّ
التقاء املنظور الأ�صويل مع املنظور الل�ساين احلديث ،الذي ّ
تفطن و�أدرك �أنّ
التخاطب اللغوي لي�س م�سندا �إىل العنا�رص الو�ضعية (الداللة) فح�سب ،بل البد
من عنا�رص تداولية و منطقية تكون هي الأ�سا�س ال�ستجالء املعنى  ،وهنا بالذات
�أخذ م�صطلح الكفاية اللغوية يف الدر�س املعريف احلديث مفهوما وا�سعا  ،بحيث
�أ�صبح يعني ويفر�ض �أ ّنه ال ي�صدق على متك ّلم لغة ما �أ ّنه قادر على ا�ستخدام اللغة
�إال مبوجب ثالث �آليات(:)5
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الآلية الأوىل :الإدراك الكايف للموا�ضعات اللغوية ؛ �أي مت ّلك الأن�ساق
الداللية متلكا ي�ستدعي �شيئني ،ال ّأول :الفهم  ،والثاين :ح�سن الإ�سقاط �أو
التوظيف .
الآلية الثانية :التمتع بقدرة عقلية ّ
متكنه من �أداء العمليات املنطقية التي
يحتاج �إليها يف ا�ستنباط املعنى.
الآلية الثالثة� :أملّ ب�أ�صول املحادثة ،التي ت�سعفنا يف ا�ستنباط املفاهيم عند
التخاطب والتحاور.
البد من توافرها يف
وهذه الآليات هي ال�رشوط والعنا�رص الل�سانية التي ّ
وبينها ؛ لكي ي�سري عليها الفقيه ويبني
املجتهـد واملفتي فجاء الأ�صويل ور�سمها ّ
ومربر ذلك �أنّ �سعة ل�سان العرب وكرثة وجوهه وجماع معانيه
عليها فتاويه ّ
وتفرقها ت�ستدعي �أمناطا و�أن�ساقا تكون مبثابة حمددات تك�شف املراد  ،وال غرابة
ّ
�إذ ذاك �أن يكون املنطلق �أو � ّأول ما يتجه �إليه علم �أ�صول الفقه من ا�ستنباط املعنى
هو حترير الألفاظ (العالمات) مبا يف ذلك حتريرها دالليا وحتى تداوليا.
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فمن قال لزوجته «�إن خرجت من املنزل ف�أنت طالق»،من حيث الدالل ُة
الو�ضعية �أو املعنى
الو�ضعي يقع الطالق ،لكن من حيث املعنى التداويل ف�إنّ
ّ
الق�ضية منظور �إليها مبنظار مق�صدية املتك ّلم� ،إن �أراد التهديد والتخويف ال
�إيقاع الطالق مل يقع ،و�إن �أراد الإيقاع اجلازم ح�صل الطالق( ،)6وبناء على
التبحث الأ�صويل «العربة باملقا�صد» املن�صو�ص
هذا ّمت ت�سطري القاعدة العامة يف ّ
بالنيات»(.)7
عليها بـ «�إنمّ ا الأعمال ّ

ويجدر بنا قبل ا�ستح�ضار العنا�رص التدوالية من املدونة الأ�صولية على
املدونة يف كل بحث لغوي هو اللغة املو�ضوعة ،يف حني
اعتبار �أنّ مفهوم
ّ
املدونة هو اللغة املحمولة � -أن نقف وقفة
اخلطاب الل�ساين امل�ستنبط من
ّ
ن�ستعر�ض فيها مفهوم الل�سانيات التداولية والفرق الكائن بينها وبني فرع ل�ساين
�آخر مهم يدعى علم الداللة.

الل�سانيات التداولية:

بعدة ترجمات ،نذكر منها علم اال�ستعمال ،وعلم
يرتجمها الل�سانيون ّ
التخاطب ،وعلم املقا�صد والإفعالية ،وال�سياقية ،والذرائعية ،وحتى النفعية.
متفرعا عن الل�سانيات احلديثة بل هي «قاعدة الل�سانيات»( )8كما
ّ
تعد علما ّ
ن�ص على ذلك كارناب  R.Carnapت�سعى �إىل ا�ستك�شاف العنا�رص الإجرائية
ّ
املتلفّظ
التي يحتكم �إليها يف حتديد املعنى ،وذلك من خالل الرتكيز على ثنائية ِ
واملتلفَّظ به يف �سياق اال�ستعمال.
ّ
وتركز يف تعاملها على الفعل الكالمي وعنا�رص ل�سانية �أخرى تتجاوز
حمددات الداللة �إىل درا�سة مدى �إمكانية الك�شف على ق�صدية املتك ّلم من خالل
ّ
�إحالة القول على ال�سياق ملعرفة مدى التطابق �أو عدم التطابق بني داللة القول
ّ
تتحكم
ل�سانيا وظروف ال�سياق ،للك�شف عن جمموعة القوانني العامة التي
بتحديد داللة املنطوق �سياقيا(.)9
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عدة تعريفات نذكر منها:
ولها يف امل�ؤ ّلفات الل�سانية احلديثة ّ
 �شارل موري�س  « :Charles Morrisالتداولية جزء من ال�سيميائية التيتعالج العالقة بني العالمات وم�ستخدمي هذه العالمات»(.)10

� -آن ماري ديلر ( )Anne Marie Dillerوفران�سوا ريكاناتي (François

« :)Récanatiالتداولية هي درا�سة ا�ستعمال اللغة يف اخلطاب»(.)11

 فران�سواز �أرمينكو (« :)Françoise Arminguadالتداولية علموبتو�سع �أكرث هي ا�ستعمال العالمات
اال�ستعمال الل�ساين �ضمن ال�سياق،
ّ
�ضمن ال�سياق»(.)12

 جيف فريت�شرين ( )Jef Verschuerenذكر تعريفا للتداولية يتوافق معالتعريفات الكثرية التي د�أبت املراجع الل�سانية على الإ�شارة �إليها� »:إ ّننا
نعني بالتداولية علم عالقة العالمة مب� ّؤوليها ،ف�إ ّنه من التمييز الدقيق للتداولية
�أن نقول �إ ّنها تتعامل مع اجلوانب احليوية لعلم العالمات ،وهذا يعني كل
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الظواهر النف�سية واالجتماعية التي تظهر يف توظيف العالمات»(.)13

ومن الوا�ضح �أن تعريفات التداولية ترتبط بفكرة اال�ستعمال التي تر ّددت
يف التعريفات جميعها ب�شكل �أو ب�آخر ،وهذا ما ي� ّؤكد دوره يف جناح التوا�صل
والعمل التداويل ،وبالرغم من �أ ّنه تيمة م�شار �إليها يف تراثنا املعريف العربي �إال
�أنه مل ي�ستقل �أو يعرف بو�صفه علما قائما بذاته ،يف حني جند امل�صطلح الآخر
املتداول يف الدر�س الل�ساين و�أق�صد بذلك الو�ضع ا�ستطاع �أن يفر�ض علميته
املدونات املكتوبة ،ومع ذلك ال نعدم
حيزا يف ّ
يف تراثنا القدمي وي�شغل بالتايل ّ
من بع�ض املحاوالت اجلادة ل�صوغ علم للتخاطب الإ�سالمي ي�أتي على �أ�صوله
ونظرياته ومناهجه كما فعل حممد حممد يون�س علي يف كتابه علم التخاطب
الإ�سالمي .Médiéval islamic pragmatics
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ّ
ال�شك �أنّ العلمني يهتمان
 sémantiqueوالتداولية ،pragmatique
يعد احلقل اخل�صب والرئي�س لهما ،لكن هذا
وي�سعيان �إىل درا�سة املعنى ،الذي ّ
ال يعني توافقا يف منهج الدرا�سة ،فالتداولية تعنى مبباحث اال�ستعمال؛ �أي ما
يدخل يف �إطار مباحث املحادثة �أو التخاطب ،يف حني علم الداللة يدر�س املعنى
يهتم بتحليل املعنى احلريف للألفاظ اللغوية وو�صفـها؛�أي �إ ّنه
مبعزل عن ال�سياقّ ،
()14
يراعي املعنى املعجمي م�ضاف �إليه اجلوانب القواعدية (معنى اجلملة) .
وقد الحظ موري�س  Charles Morrisالتقارب احلا�صل بينهما
ملحة؛ لأ ّننا �إزاء علوم ولي�س �إزاء
وبني النحو ،ور�أى �أنّ احلاجة �إىل التفريق ّ
احليز الأدائي
كلمات مرتادفة ن�سبيا ،و�رضورة التفرقة هي �رضورة فر�ضها ّ
ثم خل�ص �إىل �أنّ النحو يدر�س العالقات بني
واملجال التطبيقي واحلتمية العلميةّ ،
العالمات الل�سانية ،وعلم الداللة يدر�س عالقتها بالأ�شياء وعلم التداول يدر�س
عالقات العالمات مب�ستخدميها(.)15

مو�ضوعا للتداولية( ،)16و�إن كان التاريخ يك�شف لنا �أنّ املعاجلة التداولية كانت
ترتكز يف اخلم�سينات على نظرية �أو�سنت  J.L.Austinحول �أفعال الكالم،
وبعدها بد أ� االهتمام يتمحور حول �أ�صول املحادثة جلراي�س  Paul Griceيف
توجه نحو علمني وا�سعني ،علم داللة
�سنة  ،1975ويف ّ
املدة الأخرية كان هناك ّ
املقام وعلم املنطق التخاطبي.
وح�صيلة الفروق الكائنة بني العلمني ميكن اختزالها يف ن�ص ليت�ش الآتي:
«الفرق بينهما هو فرق بني ا�ستعمايل الفعل «يعني» يف اجلملتني الآتيتني:ماذا
يعني ال�شيء يف ذاته؟
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ي�ضاف �إىل ذلك �أنّ التمييز بني العلمني هو متييز بني اللغة والكالم ،بني
اجلملة والقول فبينما تنتمي اجلمل بو�صفها كيانات لغوية جمردة �إىل اللغة ،تنتمي
وجت�سدات عملية للجمل �إىل الكالم؛
تعد جتليات فعلية وحتقّقات
الأقوال التي ّ
ّ
ي�شكل مو�ضوعا لعلم الداللة ومعنى القول ّ
مبعنى �أنّ معنى اجلملة ّ
ي�شكل
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وماذا يعني املتك ّلم بهذا ال�شيء؟»( ،)17وهذا الفارق يعود بنا �إىل ما ذهب
�إليه �سريل من �أنّ التداولية تبحث يف كيفية اكت�شاف مق�صد املتك ّلم( ،)18وبناء
على هذا ّمت التفريق بني معنى املتك ّلم واملعنى النحويّ .
ولعل املفارقة الكائنة بني
العلمني تت�ضح من خالل اجلدول الآتي:

علم الداللة
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علم التداولية

 - 1يدين املعنى مبعزل عن ال�سياق،
يخت�ص مبفاهيم احلقيقة،
والقيمة الإخبارية.

 - 2يدر�س املعنى يف �سياق اال�ستعمال ،يخت�ص
بالأثر ،وبال�ضبط الت�أثر املو�ضوعي الذي
ي ّدعي الكالم امتالكه.

 - 2مو�ضوعات علم الداللة:
�أ -البنية الداللية للمفردات
اللغوية.
ب -العالقات الداللية بني
الرتادف،
املفردات
الت�ضاد....
ت -عالقة الألفاظ باحلقائق
اخلارجية التي ت�شري �إليها.

 - 2مو�ضوعه :عالقة العالمات
مب�ستخدميها� ،أفعال الكالم -
�أ�صول التعاون  -اال�ستلزامات
وعنا�رص �أخرى.

 - 3يدر�س اللغة.

 - 3يدر�س الكالم.

 - 4يدر�س معاين اجلمل على اعتبار
�أن اجلملة كيانات لغوية تنتمي
�إىل اللغة(.)18

 - 4يدر�س معاين الأقوال على
اعتبار �أن القول من حيث هو
جتل فعلي وحتقق وجت�سد عملي
للجمل ينتمي وي�ص ّنف �ضمن
الكالم(.)19
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ولو �أمعنا النظر – يف احلقيقة � -إىل التفريقات املقرتحة وحاولنا �إ�سقاطها

ومف�صل يف الرتاث ندرك ال حمالة �أن التفريق بني علم الداللة
على ما هو م� ّؤ�س�س
ّ

وعلم التداولية هو تفريق �شبيه بتفريق علماء �أ�صول الفقه بني علم الو�ضع

واال�ستعمال ،فكل من الو�ضع والداللة يدر�سان املعنى مبعزل عن ال�سياق ،وكل
من اال�ستعمال والتداولية يدر�سان اللغة يف �سياقاتها الفعلية.

العنا�رص التداولية:
ومتنوعة ما ا�ستع�صى عليها
حوى الرتاث املعريف العربي نظريات كثرية
ّ
حتليل وتف�سري طبيعة احلدث الل�ساين وجت ّلياته ،ومن بني تلك النظريات التي
�سماه الأ�صوليون يف
ا�ستطاعت �أن تنفذ �إىل املعنى يف الفكر العربي القدمي ما ّ
م�ص ّنفاتهم باملنطوق واملفهوم ،وهما �أداتان تن�ضوي حتتهما جمموعة من الآليات
(العنا�رص) الإجرائية تكفل لنا تعيني مق�صدية اخلطاب.

عالقة وثيقة بني املعنى املفهوم من امللفوظ والالفظ ،والبد من عنا�رص ومعطيات
حمددات توا�صلية ،ت�سمح بالك�شف
من اللغة نف�سها �أو من خارجها تكون مبثابة ّ

عن طبيعة هذه العالقة  ،فمن بني ما �أوجدوه الآتي:
 )1االقت�ضاء.
 )2احلــذف.
 )3املفــهوم.

 -1االقت�ضــاء:
من املبادئ التي تعاطاها الأ�صوليون يف حتليل وفقه اخلطاب ومبا�رشة
،ويعد �أي�ضا ركنا ركينا
الفتوى وجتمعه عالقة ترادف باحلذف  -مبد�أ االقت�ضاء
ّ
يف الأبحاث التداولية احلديثة ،فقد �أ�شار �إليه جراي�س  ، Grice.H.Pوديكرو
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 ،Oswald. Ducrotوجاك مو�شالر  ،Jaque moeshlerو�آن روبول
 ،Anne Reboulو�آخرون.
م�رصح به؛ �أي �إنّ املدلول فيه م�ضمر� ،إ ّما ل�رضورة
االقت�ضاء منطوق غري ّ
عدة
�صدق املتك ّلم و�إ ّما
ل�صحة وقوع امللفوظ به ،وله يف البيئة الأ�صولية ّ
ّ
تعريفات:
عرفه �أبو حامد الغزايل ب�أ ّنه «ما يكون من �رضورة اللفظ – ال�سياق – �إ ّما من
 ّحيث �إنّ املتك ّلم ال يكون �صادقا �إلاّ به� ،أو من حيث امتناع وجود اللفظ -
�أو الرتكيب اللغوي� -رشعا �إلاّ به»(.)20
الرازي فاعتربه «ما يكون �رشطا للمعنى املدلول عليه
 �أ ّما فخر الدين ّباملطابقة»(.)21
عده «زيادة على الن�ص ،مل يتحقق معنى الن�ص بدونها،
 يف حني الدبو�سي ّفاقت�ضاها الن�ص ليتحقّق معناه وال يلغو»(.)22
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وال�صحة ،فقال فيه« :ما يتوقّف عليه
 لكن ابن احلاجب ربطه بثنائية ال�صدقّ
�صحته العقلية �أو ال�رشعية»(.)23
�صدق الكالم �أو ّ

�ضمنه ما ذكره
وقد �أفرز ال�شنقيطي تعريفا مو ّلدا جامعا ،حيث ّ
الأ�صوليون قبله فقال« :داللة لفظ  -ال�سياق  -بااللتزام على معنى  -لفظ
 غري مذكور – ي�ؤ ّدي �إىل معنى مق�صود بالأ�صالة ،وال ي�ستقل املعنى � -أي ال�صحته عقال �أو �رشعا عليه ،و�إن كان اللفظ –
ي�ستقيم – �إلاّ به ،لتوقّف �صدقه �أو ّ
ال�سياق �أو الرتكيب اللغوي – ال يقت�ضيه و�ضعا»(.)24

جليا �أن ا�ستيعاب هذه الدالئل مبني على ثالثة �أ�س�س :املتلفّظ -
ويظهر ّ
احلدث اللغوي املنطوق – احلدث اللغوي غري املنطوق .وهذه الثالث تتن ّزل
مقومات الكالم من زاوية الباث واملر�سل ،فلو �أمعنا النظر
منزلة البحث يف ّ
جيدا يف مفهوم االقت�ضاء خلل�صنا �إىل �أنّ املعنى ال ي�ستقيم بحال �إلاّ �إذا �أدرك
ّ
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ّ
املتلقّي �أو امل�ستمع كالما حمذوفا يكون برهانا على �صدق املتك ّلم،
وال�شك �أنّ
مبد�أ ال�صدق من مبادئ �أ�صول التخاطب.
والتبحث الأ�صويل ي�ستدعي
وبهذا يتك�شّ ف �أنّ االقت�ضاء يف الدر�س
ّ
من الناحية اال�صطالحية املفهوم الل�ساين الذي يهبه املعجم ،و�أق�صد بذلك

الطلب()25؛ �أي �إنّ هناك عبارة �أو لفظا غري مذكور مطلوب �إثباته ق�صد مت ّثل
تقرر لتعيني وتر�سيخ املعنى املق�صود �إ�ضافة كلمة �أو
املعنى ال�سليم واملراد ،وبهذا ّ
تقدير عبارة لي�ستقيم القول ،وبال ّتايل يتحقّق التوا�صل ال�سليم.

واملت�أ ّمل يف �أق�سام االقت�ضاء يدرك دون �أدنى �شك �أهمية الإ�ضمار
امل�رصح به يف الآية ،ويف هذا املقام
والتقدير؛ لأنّ املتك ّلم �أراد معنى غري املعنى
ّ
يتنـ ّزل قول ال�شافعي «ال�صنف الذي ّ
يدل لفظه على باطنه دون ظاهره»(،)26

�أق�سـام االقت�ضـاء:
يق�سم الأ�صوليون االقت�ضاء �إىل ثالثة �أق�سام ،وقد جاء ترتيبها كالآتي:
ّ

�أ  -االقت�ضاء وت�صديق املتك ّلم:

البد من �إثبات ملفوظ غري مذكور يف الن�ص لأجل ت�صديق
يف هذا الق�سم ّ
املتك ّلم من جهة ،ولأجل رفع التعار�ض بني الن�صو�ص من جهة �أخرى ،وقد م ّثل
له الأ�صوليون بالن�صو�ص الآتية:
« - 1ال �صالة �إلاّ بفاحتة الكتاب»(.)27
ال�صيام من الليل»(.)28
يبيت ّ
« - 2ال �صيام ملن مل ّ
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م�رصح به ،بيد �أنّ املق�صود
م�رصح به ومعنى ّ
لقد �أدرك ال�شافعي �أنّ ثمة معنى غري ّ
امل�رصح به �أو ما ّ
دل لفظه على باطنه دون ظاهره ،
لدى املتك ّلم هو املعنى غري
ّ
ومن هنا ينطلق الأ�صويل من قاعدة تقرير �إثبات الوعي بالدالالت الإيحائية
والباطنية عند املتك ّلم.
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« - 3ال نكاح �إلاّ بويل و�شاهدي عدل»(.)29
بالنيات»(.)30
بنية ،و�إنمّ ا الأعمال ّ
« - 4ال عمل �إلاّ ّ
هذه الن�صو�ص جميعها تقت�ضي ا�ستح�ضار غائب مق�صود ل�صاحبه ،وهذا
الغائب قد يكون لفظا �أو عبارة ،ح�سب طبيعة الكالم ،واملحذوف �أو الغائب

ل�صحة �صيام ملن
ل�صحة �صالة �إلاّ بفاحتة الكتاب»« ،وال ّ
املقرر �إثباته هنا هو «ال ّ
ّ

ل�صحة نكاح �إلاّ بويل و�شاهدي عدل»« ،وال
يبيت ال�صيام من الليل» «وال ّ
مل ّ
بنية».
ّ
ل�صحة عمل �إلاّ ّ

التعبدي املذكور من �صالة ،و�صيام،
وهذا التقرير ّ
مربر؛ لأنّ العمل ّ
ونكاح ال ينفى مادام م�أمور به �رشعا� ،إنمّ ا الذي ينفى ال�سلوك الذي ال يوافق
امل�أذون به و املطلوب �رشعا؛ لأجل هذا � ّأكد الآمدي �أنّ «رفع ال�صوم واخلط أ�

بد من �إ�ضمار نفي حكم ميكن نفيه ،كنفي امل�ؤاخذة
والعمل مع حتقّقه ممتنع ،فال ّ
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والعقاب يف اخلرب ال ّأول ،وهو «رفع عن �أمتي اخلط أ� والن�سيان وما ا�ستكرهوا

يبيت ال�صيام
عليه» ،ونفي ال�صحة �أو الكمال يف اخلرب الثاين وهو «ال �صيام ملن مل ّ

من الليل» ،ونفي اجلدوى والفائدة يف اخلرب الثالث �رضورة �صدق اخلرب ،وهو
بالنيات»(.)31
قوله �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم�« :إنمّ ا الأعمال ّ
وغريه ال ي�سلب ال النافية للجن�س قيمتها
وعلى هذا ،ف�إنّ الآمدي
َ
مكونا رئي�سا
الإبالغية بو�صفها �أحد مكونات مبد أ� االقت�ضاء؛ بل قد �أثبتها ّ

مق�صودا ،فمادام �أنّ الن�ص قد اقت�ضى هذا الإ�ضمار ،ف�إ ّنه حتما يكون قد ق�صد

موجه �إىل
�إليه منذ بيانه ،ل�سبب ت�رشيعي ،وهو �أنّ الن�صو�ص ما هي �إلاّ خطاب ّ
املك ّلفني ليتد ّبروا معانيها ويلتزموا ب�أحكامها وينفّذوا تعاليمها ،هذا الق�صد كان

�سببا وجيها يف جعل الأ�صوليني يقرنون املقت�ضى املحذوف باملراد ال�رشعي،
مقدرا يف ّ
الذهن وغري ظاهر بلفظه يف اخلطاب.
و�إن كان م�ضمرا ّ
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 - 2االقت�ضاء وت�صحيح الكالم عقال:
نقدر منطوقا غري مثبت يف الكالم؛ لأجل حتقّق �صدق
يف هذا الق�سم ّ

العبارة ،وبالتايل ت�صورها عقال ،ومثاله قوله تعاىل } :فليدع ناديه {(،)32
النادي هو املكان ،ومعلوم �أنّ املكان ال ُيدعى� ،إنمّ ا الذي يدعى هو �أهله ،فلزم
تقدير حمذوف من �أجل ا�ستقامة العبارة عقال �أي «فليدع �أهل ناديه» ،ومثله
�أي�ضا قوله« :وا�س�أل القرية»()33؛ لكي ت�ستقيم العبارة عقال تقت�ضي تقدير
حمذوف قبل كلمة قرية؛ �إذ املق�صود «وا�س�أل �أهل القرية».

 - 3االقت�ضاء وت�صحيح الكالم �رشعاً:

فلزم  -هنا � -إثبات لفظ م�ضمر وهو «الوطء» ق�صد قبول العبارة؛ �أي
حرم عليكم وطء �أمهاتكم ،ومر ّد هذا االن�رصاف الذهني واللزوم �أنّ التحليل
ّ
ل ّم بذاتها
والتحرمي عند الأ�صوليني ال يتع ّلق بالذوات بل بالأفعال ،فلي�ست ا أ
حمرما �إنمّ ا الذي
حمرمة ،وال النظر �إليها ،وال التك ّلم معها ...لي�س �شيء من هذا ّ
ّ
وقع عليه احلظر ال�رشعي هو الوطء �أو الزواج.ويدخل يف هذا الق�سم �أي�ضا الأمر
بال�صالة يقت�ضي الأمر بالطهارة؛ لأ ّنها ال ت�صح �رشعا �إلاّ بها.

عالقة احلذف باالقت�ضاء:

ولكن ما قد يثار ويكون ّ
حمل جدل هو التداخل الذي نلحظه بني
امل�صطلحني الآتيني املحذوف واملقت�ضى ،هل ّ
يوظفان مبعنى م�شرتك؟ �أم �أنّ
نتح�س�س الطرح الأ�صويل يف مظان
لكل م�صطلح حقله الذي يحيا فيه؟ ونحن
ّ
املتقدمني وبخا�صة علماء �أ�صول احلنفية اتّخذوا موقفا
الرتاث العربي جند �أنّ
ّ
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«حرمت عليكم �أمهاتكم»( )34ليدرك من
�إنّ املتمعن يف قوله تعاىل:
ّ
حمرم ب�رصيح
حيث املعنى الو�ضعي �أنّ التك ّلم واجللو�س وزيارة الأمهات �أمر ّ
العبارة ،وهذا غري م�ست�ساغ وال مقبول عقال وال �رشعا؛ لأ ّنه قد ت� ّأكد يف موا�ضع
�أخرى يف كتاب اهلل ع ّز ّ
وجل ّبرهما والتناق�ض يف كتاب اهلل غري وارد.
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مبني �أ�صال
واحدا وهو عدم التفريق بني املحذوف واملقت�ضى؛ لأنّ االقت�ضاء ّ
ي�صح الكالم �رشعا وعقال وواقعا.
على �إثبات حمذوف الذي به ّ
�أ ّما املت�أخرون فقد د�أبوا على التفرقة بني ما توقّف على تقديره �صحة

الكالم �رشعا وما توقّف عليه �صدق الكالم واقعا وعقال ،فجعلوا ما اقت�ضاه
لي�صح �رشعا من باب املقت�ضى ،وجعلوا ما اقت�ضاه الكالم لي�صدق عقال
الكالم
ّ

ي�صح واقعا من باب املحـذوف وكان هذا االنفتاح املعريف �سببا وجيها يف
�أو ّ

افرتاق الأ�صوليني �إىل فريقني:

الفريق الأ ّول:
اهتدى غالبية الأ�صوليني احلنفية وجميع �أ�صحاب ال�شافعي وجميع

املعتزلة �إىل �رضورة وحتمية المنا�ص منها م�ؤ ّداها عدم التفرقة بني املقت�ضى
وال�صحة املعتربة يف ماهية
واملحذوف( ،)35وهذا اال�ستقراء مع ّلل فثنائية ال�صدق
ّ
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االقت�ضاء والتخاطب تفر�ض جعل غري املنطوق منطوقا ،وبالتايل �إثبات حمذوف
واقت�ضائه؛ لأ ّنه مادام ال ا�ستقامة لعبارة �إلاّ ب�إح�ضار �أو تقدير غائب يف احلدث

الل�ساين املنطوق فهذا يعني �أنّ ثمة كالما مقت�ضى �أو حمذوفا ،وانطالقا من هذا
الإح�سا�س املعريف ت� ّأكد لديهم �أنّ العالقة التي جتمع االقت�ضاء باحلذف هي عالقة
ترادف وبالتايل تب ّني مقولة عدم التفريق.

الفريق الثاين:

املتقدمون يف جمال
�إنّ في�ض التنظري الل�ساين الذي عرفه الأ�صوليون
ّ

االقت�ضاء واحلذف مل يكن مر�ضيا جلماعة ،فقد نحا البزدوي وال�رسخ�سي ومن

ت�صورهم
تبعهم من مت�أخري احلنفية منحا مغايراً ملا كان �سائدا قبل( ،)36بل �إنّ
ّ
ت�صورا
مبني �أ�صال على نقد
الت�صور التقليدي امل�ألوف وما ذاك �إلاّ لأ ّنهم �أب�رصوا ّ
ّ

�آخر ّ
يوطن يف قرارة ّ
الذات م�س ّلمة معرفية مفادها �أن الطرح اللغوي الأ�صويل
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مت�س املراهنات اجلذرية
يرتكز على مراهنات جذرية وجدلية ال حميد عنها حيث ّ

مت�س الت�صورات.
امل�صطلحات ،يف حني املراهنات اجلدلية ّ

ي�صحح الكالم �رشعا ،وربط
تقرر يف فكر البزدوي ربط املقت�ضى مبا ّ
فقد ّ
الت�صور ،فاملحذوف عنده غري
املحذوف مبا عداه ،وقد � ّأكد ال�رسخ�سي هذا
ّ

املقت�ضى؛ «لأنّ من عادة �أهل الل�سان حذف بع�ض الكالم لالخت�صار �إذا كان

ثم �إنّ ثبوت هذا املحذوف من هذا الوجه
فيما بقي منه دليل على املحذوف ّ
يكون لغة ،وثبوت املقت�ضى يكون �رشعا ال لغة وعالمة الفرق بينهما �أنّ املقت�ضى

كامل�رصح به واملحذوف لي�س بتبع ،بل عند
ي�صح باعتباره املقت�ضي �إذا �صار
تبع ّ
ّ

الت�رصيح به ينتقل احلكم �إليه ال �أن يثبت ما هو املن�صو�ص وال�شك �أنّ ما ينقل غري

ي�صحح املن�صو�ص»(.)37
ما ّ

� ّأول �شيء ي�ستقر أ� من طرح ال�رسخ�سي هو حماولة الف�صل بني العقل
وال�رشع ،وجنم عن هذا الف�صل تبعات ،منها و�صل املقت�ضى باملتعلق ال�رشعي
�أنّ املحذوف مفهوم يغيرّ �إثباته املنطوق ،واملقت�ضى مفهوم ال يغيرّ �إثباته املنطوق،
()38
فقوله تعاىل« :وا�س�أل القرية» � ،إذا �أثبتنا لفظ «�أهل» ف�إنّ ظاهر املنطوق يتغيرّ

املقدر مفعول به ،وبعد �إثبات
به عن حاله و�إعرابه� ،إذ �إنّ لفظ القرية قبل �إثبات ّ

املقدر �أ�صبح
املقدر م�ضاف �إليه ،وقبل �إثباته كان الظاهر �أ ّنها م�س�ؤولة وبعد ذكر ّ
ّ
امل�س�ؤول �أه َلها(.)39
و�أما قوله« :فتحرير رقبة»()40
ّ
�إذا �أتبعنا لفظ مملوكة بعدها ال يتغيرّ
املقدر،
املنطوق عن حاله و�إعرابه ،فلفظ رقبة جمرور بالإ�ضافة قبل وبعد �إثبات ّ

وبهذا بان �أنّ املقت�ضى يف عرف الأ�صوليني املت� ّأخرين �شيء مدرك ذهنا ،و�إثباته

يف الن�ص ال يغيرّ من املنطوق �شيئا يف حني املحذوف ي�شارك املقت�ضى يف كونه
مدركا ذهنا ،ويخالفه يف تغيريه للمنطوق عند �إثباته.
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ي�ضاف �إىل ذلك �أنّ املقت�ضى مدلول التزامي ّ
يدل على النظم املوجود،
متعددا يف لفظه �إلاّ �أ ّنه ال ّ
يدل �إلاّ على معنى من املعاين فقط� ،أ ّما
قد يكون ّ
فمقدر يف نظم الكالم ال ّ
يدل عليه وال على معناه وال على تقديره
املحذوف
ّ
النظم املوجود ،و�إنمّ ا ّ
فيقدر كاملذكور وجتري عليه
تدل عليه القرينة �أو التقييدّ ،
�أحكام اللفظ ،كالتقييد والإطالق والعموم واخل�صو�ص ،واال�شرتاك والت�أويل،

وال�رصاحة والكناية ،واحلقيقة واملجاز(.)41

ولئن بدا ت�صور الفريق الثاين �أكرث ت�أ�سي�سا ونباهة من خالل ر�سم حدود
كل ملفوظ ل�ساين على حده مع الو�صف اال�ستقرائي والتجريد اال�ستنباطي مبا
يـبوئه مكانة يف احلقل الأ�صويل بخا�صة واملعريف بعامة؛ ف�إنّ ّ
املنظرين كثريا ما
ّ
املقدم في�س َعون جاهدين �إىل نقد
يتوخون احلذر واحليطة وال يقنعون بالتوليد ّ
وهدم املعطى املولّد وبناء طرح جديد �أو التتويج واالنت�صار لر�أي قدمي.
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يفرقون بني
لقد �أ�رشنا �آنفا �إىل �أنّ البزدوي وال�سرّ خ�سي وغريهما ّ
املحذوف واملقت�ضى وقد ّمت ح�رص املجال الإجرائي لكل م�صطلح ،وذلك بربط
املقت�ضى بال�رشع مع ت�أكيد �أ ّنه معنى ال يغيرّ �إثباته املنطوق ،و�أنّ املحذوف متع ّلق
بالعقل ،وهو معنى يغيرّ �إثباته املنطوق �إنّ هذا القانون الذي �س ّنه علماء الأ�صول
املت� ّأخرون بقدر ما هو معيار ي�سعفنا يف التمييز بني املقت�ضى واملحذوف -فهو
ثغرة من ثغرات �أهلها.
ونربر ذلك من خالل ر�صد ت�صور التفتازاين،
وقد ي�سعنا �أن
ّ
ن�ست�شف ّ
وقدم حماولة موفّقة تكفل لنا هدم القاعدة التي �أفرزها الأحناف
الذي �أبدى ّ
املت� ّأخرون ،يقول يف هذا ال�صدد�« :إنّ تعليق الفارق بني املقت�ضى واملحذوف
على طروء التغيري يف الكالم يف املحذوف بعد تقديره ،وعدم طروء ذلك يف
املقت�ضى ،هذا الفارق غري �سليم من جهة �أنّ هناك �ألفاظا حمذوفة من بع�ض
الن�صو�ص ،وبتقديرها مل يتغيرّ الكالم عن �صفته  -بنية و�إعرابا  -التي كان
عليها.
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كقوله تعاىل } :و�إذ ا�ست�سقى مو�سى لقومه فقلنا ا�رضب بع�صاك احلجر
فان�شق
فانفجرت منه اثنتا ع�رشة عينا { ،ففي هذه الآية حذف ،تقديره :ف�رضب
ّ

احلجر فانفجرت ،وبتقديره مل يتغيرّ الكالم عن حالته الأوىل ،ومل يطر�أ على
�إعرابه �شيء ،ومثل ذلك قوله تعاىل } :ف�أر�سلون * يو�سف �أيّها ال�ص ّديق {؛ �أي
ف�أر�سلوه ف�أتاه وقال:يو�سف �أ ّيها
ّ
ال�صديق ،ففي الآية حمذوف ،وبتقديره مل يتغيرّ
الكالم ،وال طر�أ على �إعرابه �شيء»(.)42

ومل يكتف التفتازاين بهذا الرد العلمي ،و�إنمّ ا �أنزل يف هذا املقام ت�صورا
�آخر خ�صيبا مفاده «�إن �أريد ب�أنّ عدم التغيري الزم يف املقت�ضى ولي�س بالزم يف
املحذوف ،ف�إنّ ذلك يلزم عنه عدم التمييز بني املحذوف الذي ال يلحقه التغيري
وبني املقت�ضى الذي هو يف حقيقته ال يلحقه التغيري �أ�صال»(.)43

بتلك القاعدة»( ،)44و�أدق ما جنلوه يف هذا املقام هو �إعادة تر�سيخ وتثبيت ما
ّ
املتقدمون يف عدم التفرقة بني املقت�ضى واملحذوف.
وطنه الأ�صوليون
ّ

االقت�ضاء متع ّلق باملعنى ال باللفظ:

مهمة مفادها
دقّق الأ�صوليون النظر يف مبد�إ االقت�ضاء وخل�صوا �إىل حقيقة ّ
�أنّ االقت�ضاء متع ّلق باملعنى ال باللفظ؛ �أي �إنّ احلدث الل�ساين يقت�ضي معناه دون
إثبات ما كان م�ضمرا من �أجل حتقيق اال�ستقامة والتخاطب ال�سليم ،وقد ّنبه
لفظه � َ
القَرايف �إىل هذا بقوله « :أ� ّما داللة االقت�ضاء فمعناها �أنّ املعنى يتقا�ضاها ال اللفظ
( )...ف�إنّ قوله تعاىل } :فانفلق { [ال�شعراء� ]63 :إنمّ ا ينتظم بالإ�ضمار املذكور،
املـر�سلون» �إىل
وكذلك قوله تعاىل»:و�إنيّ مر�سلة �إليهم بهد ّية فناظرة مِ َب ِ
يرجع ُ
قوله تعاىل } :فل ّما جاء �سليمان { [النمل ]36 :فمجيء الر�سول �إىل �سليمان
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�أ ّما النتيجة التي �آل �إليها البحث من منظار التفتازاين فحقيقتها عدم
تن�ص ب�أنّ هناك فرقا
�سالمة القاعدة التي و�ضعها البزدوي وال�رسخ�سي ،والتي ّ
بني املقت�ضى واملحذوف« ،و�إذا كان ال�ش�أن كذلك ف�إ ّنه ال ميكن التفريق بينهما
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فلما جاء
عليه ال�صالة وال�سالم فرع �إر�ساله ،فيتعينّ �أن ي�ضمر :ف�أر�سلت ر�سوال ّ
�سليمان ،فلذلك قال [القرايف]� :إنّ املعنى يقت�ضيه دون اللفظ»(.)45
ا�ستطاع القرايف النفاذ بوعي �إىل العالقة التي جتمع االقت�ضاء باملعنى،

وهي عالقة حتمية تكاملية؛ مبعنى �أنّ املعنى ال يتم �إال �إذا �أدرك املتلقي معنى

م�رصح به ولكن �رضوري اال�ستنجاد به؛ لأ ّنه مق�صود للمتكلم
�إ�ضافيا غري
ّ
ومرتبط به ،لذلك ع ّلق القرايف االقت�ضاء باملعنى دون اللفظ؛ لأنّ ملفوظ املتكلم

على م�ستوى الو�ضع اللغوي تام ال ي�ستدعي �إثبات حمذوف ،يف حني معناه على
م�ستوى التخاطب -اال�ستعمال -غري تام ،وال يكتمل �إلاّ �إذا ا�ستح�رضنا �شيئا
غائبا و�أثبتناه.

فقوله تعاىل } :ف�أوحينا �إىل مو�سى �أن ا�رضب بع�صاك البحر فانفلق {(،)46
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امل�رصح به �أنّ البحر انفلق دون
�إذا ت�أملنا ملفوظ الآية الو�ضعي جند �أنّ املنطوق
ّ
امل�رصح
�رضب مو�سى بع�صاه وهذا غري مق�صود� ،إنمّ ا املق�صود هو املنطوق غري
ّ
به ،وهو �رضب مو�سى البحر فانفلق لذلك ا�ستدعى وا�ستلزم املعنى التخاطبي

�إ�ضمار حمذوف يف الن�ص ،وهو لفظ «ف�رضب» �إذ �أ�صل الآية «ف�أوحينا �إىل
مو�سى �أن ا�رضب بع�صاك البحر [ف�رضب] فانفلق» ،و�إنمّ ا عدل عن هذا؛ لأنّ
ال�سياق ّ
دل عليه.
ويعرج �صاحب فواحت الرحموت من جديد على املو�ضوع لي� ّؤكد �أنّ
ّ

بتو�سط اللفظ»( ،)47ون�ست�شف
«املقت�ضى معنى يفهم �رضورة ت�صحيح الكالم ال ّ

التحول الفعلي على م�ستوى احلدث الل�ساين من اللفظ املنطوق �إىل املعنى
هكذا
ّ
التحول الذي ت� ّؤكده وت�سرت�سل الكالم فيه الدرا�سات التداولية
املق�صود ،وهو
ّ

احلديثة  Pragmatiqueفهي تفح�ص احلدث الل�ساين انطالقا من زوايا متعددة،
منها ما هو متع ّلق باملوا�ضعات اللغوية ،ومنها ما هو متع ّلق باال�ستلزامات
التخاطبية ،ومنها ما هو متع ّلق بكفاءة املتلقي.
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االقت�ضاء يف الدر�س التداويل احلديث:
لئن كان مبد�أ االقت�ضاء  Présuppositionقد حظي يف الدر�س الأ�صويل
بحظ وافر يتقابل فيه ثراء البحث النوعي والتكثيف النظري واال�ستداليل
ّ
يحتل يف الدر�س التداويل الراهن مكانة هامة �إذ هو ال�سبب الرئي�س يف
فهوتطور التداولية املندجمة ،التي تعكف على درا�سة ت�أ ّثر الدالالت اللغوية ب�رشوط
ّ
ا�ستخدام اللغة.
وقد ذهب �آن روبول و جاك مو�شالر Jaque-Reboul Anne

تطور التداولية املندجمة هي
� moeshlerإىل �أنّ امل�س�ألة اللغوية التي كانت وراء ّ
عرفاه ب�أ ّنه «امل�ضمون الذي تب ّلغه اجلملة بكيفية غري �رصيحة»(،)48
االقت�ضاء ،وقد ّ

«كف زيد عن �رضب زوجته» ،التي حتيل ب�رصيح العبارة على
وم ّثال له بعبارة
ّ
املقرر �أو الإخبار) ،كما
�أنّ زيدا ال ي�رضب زوجته الآن (وهذا هو املحتوى ّ
أ� ّنها حتيل بكيفية غري �رصيحة على �أنّ زيدا �رضب زوجته فيما م�ضى (وهذا هو

يف القول اقت�ضائيا؛ �أي عمال مق ّننا ا�صطالحيا يف اللغة»( )50و�أظهرت هذه
مهمة تتم ّثل يف ان�رصاف الل�سانيني �آليا �إىل و�صف الأفعال التي
التحاليل نتيجة ّ
قيل �إ ّنها اقت�ضائية ،ونق�صد بذلك الأفعال التي تو ّلد نتائج �أو ت�ستلزمها ،كما جند
�سعيا د�ؤوبا من طرف الأل�سنيني نحو جرد للعبارات والرتاكيب التي تولّد مثل
هذه النتائج.
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املحتوى املقت�ضى �أو االقت�ضاء)(.)49

م�ستمدة
لقد ا�ستطاعت مقاربات ديكرو املنطقية –والتي هي يف احلقيقة
ّ
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قدم �أوزوالد ديكرو � Ducrot Oswaldأثناء مناق�شته العلمية
وقد ّ
مل�ضامني التداولية تعريفا تداوليا مندجما لالقت�ضاء ،فلي�س االقت�ضاء عنده «هو
مت�ضمنا
ما ي�ضمن ا�ستمرار اخلطاب وح�سب ،بل �إنّ القائل وهو ينتج عمال
ّ
مت�ضمنا
يف القول �إخباريا مثل «ملك فرن�سا حكيم» ينجز ب�صفة ثانوية عمال
ّ
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من �آراء فريجه  Fregeورا�سل  Russellالفل�سفية االهتداء والنفاذ بوعي �إىل

بعده �آلية تداولية ،لكن هذا االهتداء كان َع ِق َب جدل رحب،
م�س�ألة االقت�ضاء ّ

ذلك �أنّ الفكر الل�ساين تنازع يف كون االقت�ضاء مي ّثل �رشطا للمحتوى (الداللة)،
عرفنا االقت�ضاء ب�أ ّنه �رشط
�أم �أ ّنه مي ّثل �رشطا لال�ستعمال (التداولية) مبعنى �إذا ّ
للمحتوى ،فهذا ي�رصف الذهن �إىل اعتبار االقت�ضاءات حمتويات ال حتتكم يف
قرر بيار �أنّ «ملك فرن�سا حكيم»
حتديدها �إىل مبد�إ �صدق �أو كذب اجلملة ،ف�إذا ّ

ف�إنّ جملته تقت�ضي �أ ّنه يوجد «ملك لفرن�سا» ،و�سواء �أكانت هذه اجلملة �صادقة
�أم كاذبة ف�إ ّنه بالإمكان �أن نتبينّ �أنّ اقت�ضاءها �صادق دائما ،ذلك لأ�سباب تعود
�إىل التما�سك املنطقي(.)51

�أ ّما املدافعون عن اعتبار االقت�ضاء �رشطا لال�ستعمال فريون �أنّ ّ
كل
جملة نتلفّظ بها ويكون اقت�ضا�ؤها كاذبا هي جملة ال معنى لها؛ �أي ال ميكن
ثم خل�ص �آن روبول وجاك مو�شالر �إىل
و�صفها ب�أ ّنها �صادقة �أو كاذبة ومن ّ
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يقدم حال مل�س�ألة االقت�ضاء �أكرث �إقناعا من
�أنّ املوقف التداويل بالرغم من �أ ّنه مل ّ
�سجل جناحا كبريا لأ ّنه جعل من االقت�ضاء م�س�ألة
املوقف املنطقي ،لك ّنه مع ذلك ّ

تداولية« ،فاالقت�ضاء هو ما ينبغي قبوله يف التوا�صل ح ّتى يت�س ّنى للمخاطبني �أن
يتفاهموا»(.)52

وما يجدر الإ�شارة �إليه من موقف الأ�صوليني وموقف ديكرو بالن�سبة

مل�س�ألة االقت�ضاء نلحظ �أنّ هناك التقاء وتفارقا� ،أ ّما االلتقاء فيكمن يف وجود
حمتوى يدرك بداهة من احلدث الل�ساين ،و�أ ّما التفارق فيتج ّلى يف �أنّ الأ�صوليني

�أدركوا عن طريق قرائن ل�سانية وفوق ل�سانية �أنّ طبيعة املحتوى �أو امل�ضمون غري
امل�رصح به ّ
دل عليه ملفوظ حمذوف واجب تقديره من �أجل �صدق املتك ّلم� ،أو
ّ

�صدق الت�رشيع� ،أو �صدق العقل ،يف حني االقت�ضاء عند ديكرو ال ينبني على
تقدير حمذوف� ،إنمّ ا هو معنى مكت�سب ّ
دل عليه احلدث الل�ساين ال�رصيح ،وهذا
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قدمه ديكرو �أقرب �إىل املنطوق ال�رصيح
ما يجعل من االقت�ضاء باملفهوم الذي ّ
املقرر يف الدر�س الأ�صويل منه �إىل االقت�ضاء الأ�صويل.
ّ

ومن الذين ا�ستطاعوا منح االقت�ضاء املفهوم نف�سه املراد للأ�صوليني
ّ
عرفه ب�أ ّنه «�شيء يعنيه املتك ّلم ويوحي به ويقرتحه
املنظر الل�ساين جراي�س فقد ّ
وال يكون جزءا ممّا تعنيه اجلملة ب�صورة حرفية»( ،)53وهذا التعريف يلتقي بل
جيدا
كلية مع التعريف الذي ّ
قدمه علماء الأ�صول ،وميكن �إدراك ذلك ّ
يتنا�ص ّ
من خالل املقاربة الواردة يف اجلدول الآتي:

الشنقيطي عبداهلل

االقت�ضاء� :شيء يعنيه
املتكلم ويوحي به وال
يقرتحه وال يكون جزءاً
مما تعنيه اجلملة ب�صورة
حرفية.

االقت�ضاء :امل�ضمون
الذي تب ّلغه اجلملة
بكيفية غري �رصيحة.

ويفرق بني
والذي عناه يف هذا املقام بال�ضبط اقت�ضاء املتك ّلم؛ لأ ّنه ّ
مييز ّ
يفرق بني ما يقت�ضيه املتك ّلم وما تقت�ضيه اجلملة ،وتارة
�أنواع االقت�ضاء تارة ّ
يفرق بني االقت�ضاء االتفاقي واالقت�ضاء التخاطبي� .أ ّما اقت�ضاء املتك ّلم
�أخرى ّ
فيعني به ما يق�صده املتك ّلم وال مي ّثل جزءا من املعنى احلريف (الو�ضعي) للجملة؛
�أي �إ ّنه املعنى غري املبا�رش الذي يو ّد املتك ّلم �إي�صاله للمتلقّي(.)54
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االقت�ضاء :هو داللة لفظ
 ال�سياق  -بااللتزام علىمعنى  -لفظ  -غري مذكور
ي�ؤدي �إىل معنى مق�صود
بالأ�صالة ،وال ي�ستقل
املعنى � -أي ال ي�ستقيم -
�إال به ،لتوقف �صدقه �أو
�صحته عق ًال �أو �رشع ًا عليه،
و�إن كان اللفظ  -ال�سياق
�أو الرتكيب اللغوي  -ال
يقت�ضيه و�ضع ًا.

جرايس

جاك موشالر وآن روبول
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 الفتاة (�أ) :هل ت�ستطيعني الذهاب �إىل حديقة احليوان؟.علي �أن ا�ستذكر درو�سي.
 الفتاة (ب) :يتعينّّ
�إنّ جواب (ب) يقت�ضي �أ ّنها ال ت�ستطيع الذهاب ،وهذا املعنى ال وجود
له بالنظر �إىل منطوق اجلملة (املعنى الو�ضعي) �إنمّ ا هو معنى �إ�ضايف مراد للمتك ّلم

ومق�صود .يف حني اقت�ضاء اجلملة هو �شيء يلزم عنها ،لي�س باملعنى املنطقي
تقرره اجلملة تقريرا وا�ضحا ولك ّنها توحي به
الدقيق؛ لأنّ االقت�ضاء �شيء ال ّ

فقط( ،)55فقول (�س)� :أحمد مري�ض ي�ستلزم قول (ع)  :يتعينّ عليه �أن ي�سرتيح،
فاجلملة الأوىل تقت�ضي الثانية؛ �إلاّ �أنّ املتك ّلم ال ي�ستطيع �أن ي�ستعمل الأوىل
ا�ستعماال مالئما دون �أن يقت�ضي الثانية.

يجرنا �إىل التذكري بالفرق الكائن بني الت�ضمني Implicature
وهذا ّ
واالقت�ضـاء  Présuppositionكون العالقة الت�ضمينية بني ملفوظني تعني �أ ّنه
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من التناق�ض ت�أكيد ال ّأول و�إنكار الثاين  ،بينما العالقة االقت�ضائية بني ملفوظني

تعني �أنّ �صدق الأخري �رشط ل�صدق ال ّأول(.)56

�أ ّما عن الفرق احلا�صل بني االقت�ضاء االتفاقي واالقت�ضاء التخاطبي
فيكمن يف �أنّ ال ّأول يتولّد عن طريق املعنى االتفاقي للكلمات املنطوقة ،مثل
ثم» وال يتط ّلب فهمه ا�ستدالال عقليا و�إنمّ ا يفهم
كلمة «لكن» �أو التعبري «من ّ

مبا�رشة ،و�أ ّما االقت�ضاء الثاين فيعتمد على ال�سياق التخاطبي كما يف املثال اخلا�ص
َ
املخاطب با�ستعمال اال�ستدالل
باقت�ضاء املتك ّلم ،ف�إ ّنه اقت�ضاء تخاطبي يدركه
العقلي وقواعد التخاطب.

 - 2احلذف:
�إنّ املتم ّعن يف املقروء و امل�سموع اللغوي يدرك �أنّ املتك ّلم غالبا ما يختزل

الكالم باال�ستناد �إىل مبد�أ احلذف ،و هذا املبد�أ القى رف�ضا و نقدا عنيفا و كبريا
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()57
ثم عاد بعد ذلك ليكون مرتكزا فاعال يف التحليل
من طرف الو�صفيني ّ ،

النحوي لدى التحوليني وكذلك يف التحليل اال�ستعمايل لدى التداوليني.

وب�رصف النظر عن االختالف احلا�صل يف ت�صور كل فريق للحذف،
ف�إ ّنك تلحظ معنى مرادا ال ي�ستقيم �إلاّ بتقدير كالم غري مثبت يف الن�ص ،لهذا
تقدر
جتد التحويليني ينادون ب�رضورة تف�سري البنية
ال�سطحية ببنية �أو بنى عميقة ّ
ّ
�سطحية ترجع �إىل
فيها املحذوفات( ،)58فاجلمل بعد احلذف �إنمّ ا هي تراكيب
ّ
تراكيب عميقة قبل احلذف(.)59

ويف الدر�س التداويل  pragmatiqueالراهن ينظر �إىل احلذف على �أ ّنه
تو�سيع ملفهوم ال�سياق من �سياق املو�ضعة �إىل ال�سياق املتعارف عليه عند املخاطبني
املنطقية
اال�ستلزامية
بو�صفه حد�سا()60؛ لذلك جتد غوفمان ي� ّؤكد على خا�صيته
ّ
ّ

وقد التفت النحاة العرب �إىل ظاهرة التقدير ونعتوها مب�صطلحني احلذف
و الإ�ضمار واملالحظ على امل�صطلحني ا�ستعمالهما مبعنى واحد عند النحاة ابتداء
من �سيبويه ،وال توجد تفرقة بينهما عندهم؛ لذلك انتقد ابن َم�ضاء هذا اخللط
يفرقون بني الإ�ضمار
يف اال�ستعمال الوظيفي و�إن كان قد � ّأكد ب�أنّ النحويني �إذ ّ
واحلذف حني يقولون�« :إنّ الفاعل ي�ضمر وال يحذف» ،وذلك حيثما �أمكن
البد منه وباملحذوف ما قد
تقديره ب�ضمري م�سترت ،فك�أ ّنهم يريدون بامل�ضمر ما ّ
ي�ستغنى عنه(.)62

يفرقون بينهما مبا �سلف فهم يخلطون – يف نظره – حني يقولون:
فهم �إذ ّ
«هذا انت�صب بفعل م�ضمر ال يجوز �إظهاره ،والفعل بهذه ال�صفة البد منه ،وال
يتم الكالم �إلاّ به ،وهو النا�صب ،فال يوجد من�صوب �إلاّ بنا�صب ،و�إن كانوا
ّ
يعنون بامل�ضمر الأ�سماء ويعنون باملحذوف الأفعال ،وال يقع احلذف �إلاّ يف
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م�ضمنة يف القول()61؛ ذلك ب�سبب �إدخاله
قوة ّ
Implication logique؛ لأ ّنه ّ
َ
املخاطب.
القوة املفرو�ضة على
معطيات �إىل التخاطب يف �رضب من ّ
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الأفعال �أو اجلمل ال يف الأ�سماء ،فهم يقولون يف قولنا« :الذي �رضبت زيد»
فرق بينهما مبا هو مقطوع ب�أنّ املتك ّلم
�إنّ املفعول حمذوف ،تقديره �رضبته ،ف�إن ّ
يظن �أنّ املتك ّلم �أراده و يجوز �أن ال يريده فهو فرق ،لكن �إطالق
�أراده ،ومبا ّ
النحويني لهذين (اللفظني) ال ي�أتي موافقا لهذا الفرق»(.)63

وقد ّنبه ابن فار�س �إىل �أنّ من �سنن العرب احلذف و االخت�صار ،يقولون:
«واهلل �أفعل ذاك» ،يريد ال �أفعل« ،...وا�س�أل القرية» �أراد �أه َلها ،و«بنو فالن
()64
يقرر ابن
يط�ؤهم الطريق»؛ �أي �أهله ،و «نحن نط�أ ال�سماء»؛ �أي مطرها  .و ّ
ج ّني �أنّ احلذف يلحق «اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة ،ولي�س �شيء من ذلك
�إلاّ عن دليل ّ
يدل عليه»( ،)65و�أنّ «املحذوف �إذا د ّلت الداللة عليه كان يف

حكم امللفوظ به �إلاّ �أن يعرت�ض هناك من �صناعة اللفظ ما مينع منه»()66؛ �أي �إنّ
ّ
كل حتيني يف الذهن لق�صد بتقدير حمذوف يقت�ضيه املعنى وال يتعار�ض مع قوانني
النحو – هو الأ�صل قبل احلذف.
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ويرجع ال�سبب يف تقدير املحذوفات عند عبدالقاهر اجلرجاين �إىل
�أمرينّ ،
ي�شكل الأمر ال ّأول حمور وجوهر نظرية ق�صد االت�صال التي ميثلها ّ
كل

من �أو�سنت ،وجراي�س و فيتجن�شتني املت� ّأخر � ،Latter Wittgensteinأ ّما الأمر
فيعد من اهتمامات علم الداللة ال�صوري ،الذي مي ّثله ّ
كل من ت�شوم�سكي،
الثاين ّ
و فريجه ،و فيتجن�شتني ّ
املبكر  Carlier Wittgensteinويهتم هذا العلم

بالبنية ال�صورية للغة( )67(Formal Structure )67يقول عبد القاهر اجلرجاين
تقدر املحذوفات(:)68
ّ
مو�ضحا الأمرين اللذين من �أجلهما ّ

�أولهما� :أن ميتنع حمل الكالم على ظاهره لأمر يرجع �إىل غر�ض املتكلم،
كما يف قوله تعاىل «وا�س�أل القرية»؛ �إذ الغر�ض و ا�س�أل �أهل القرية ،فلي�س
احلذف هنا راجعا لذات الرتكيب اللغوي ،و ذلك �أنّ مثل هذه العبارة ال حتتمل
مربقرية قد خربت وباد �أهلها ،ف�أراد �أن يقول ل�صاحبه
احلذف لو نطق بها رجل ّ
واعظا ّ
مذكرا� ،أو �أن يخاطب نف�سه متعظا ومعتربا� :سل القرية عن �أهلها ،على
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�شق �أنهارك ،و غر�س �أ�شجارك ،فال حذف يف
حد قولهم� :سل الأر�ض من ّ
العبارتني.
والآخر� :أن يكون امتناع ترك الكالم على ظاهره و لزوم احلكم باحلذف
راجعا �إىل الكالم نف�سه ال �إىل غر�ض املتكلم ،و ذلك مثل �أن يكون املحذوف
�أحد جز�أي اجلملة كاملبتد أ� يف نحو قوله تعاىل« :ف�صرب جميل» ،وقوله« :متاع
بد من تقدير حمذوف ،ذلك �أنّ اال�سم الواحد ال يفيد ،وال�صفة
قليل» ،فال ّ
واملو�صوف حكمهما حكم اال�سم الواحد وجميل �صفة لل�صرب ،ويف الإجابة
على ال�سائل :من هذا؟ تقول :زيد ،فتقدير املبتد�أ املحذوف هنا واجب لأنّ
اال�سم الواحد ال يفيد؛ لأنّ مدار الفائدة على �إثبات �أو نفي ،و كالهما يقت�ضي
�شيئني مثبت ومثبت له� ،أو منفى ومنفى عنه.

ثم ر�أيت نعيما و ُملكا كبريا»( ،)70مل يرد
العموم �أي�ضا ،فقوله تعاىل« :و�إذا ر�أيت َّ
معينا بل عبرّ باخلطاب ليح�صل لكل واحد فيه مدخل مبالغة فيما ق�صد
به خماطبا ّ
اهلل من و�صف ما يف ذلك املكان من النعيم وامللك.
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�إنّ �أبرز ما ميكن ا�ستخال�صه من ت�صور عبد القاهر اجلرجاين �أنّ احلذف
يف كال املو�ضعني ناجت عن �أنّ املعنى املفهوم ق�سط زائد على عنا�رص اللفظ
يتم بوا�سطتني؛ الأوىل ق�صد املتكلم والثانية بب�سط
املذكورة ،و اال�ستدالل عليه ّ
نظر يف البنية العميقة؛ لأنّ البنية ال�سطحية حتتوي على عن�رص واحد ال ميكن �أن
يكون وحده جملة مفيدة.

ولبناء الكالم يف املو�ضعني على العموم مل يجعل لـ ترى وال لـ ر�أيت
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أ� ّما الأ�صوليون فقد عرفوا للحذف قيمته الإبالغية يف �إبراز املعنى،
وال�سبب تعاملهم مع ن�ص من �أميز �صفاته جوامع الكلم والإيجاز ؛ لذلك جند

الزرك�شي ي�ضيف �إىل �صيغ التي تفيد العموم مبد�أ احلذف( ،)69وخا�صة حذف
املتعدي معاملة الفعل الالزم للداللة على العموم،
املفعول ،حيث يعامل الفعل
ّ
حمدد ،فرياد به
وذلك يف �سياق توجيه اخلطاب �إىل �ضمري خماطب غري معينّ �أو ّ
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ويعم ،فظاهرة حذف املفعول ت�ؤ ّدي �إىل العموم
مفعوال ظاهرا وال ّ
مقدرا لي�شيع ّ
التعدي �إىل اللزوم على امل�ستوى النحوي،
من حيث حتويلها لداللة الفعل من ّ

ومن حيث قابلية الرتكيب الحتماالت داللية متعددة على م�ستوى الت�أويل(،)70
وهذا �شبيه مبا جاء يف قول البحرتي(:)71

�شج ُو ُح ّ�سا ِده وغ ُ
َيظ ِع َدا ُه
ْ

واع
�أنْ يرى ُم رِ
ب�صٌ ويَ ْ�س َم َع ٍ

فحذف املفعول للفعل يرى وللفعل ي�سمع هو حذف ال يفيد االخت�صار
حيز العموم،
حيز اخل�صو�ص �إىل ّ
فح�سب ،بل هو حذف ناقل لداللة البيت من ّ
ال باملعنى الفقهي و�إنمّ ا باملعنى النقدي� ،إذ الغر�ض من احلذف هنا �أن يكون
تق�ص ُد ذكره(.)73
املق�صود ذكره لك ّنك حتذفه لإيهام �أ ّنك ال ِ
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يقر ب�رشعية هذا املبد أ� يف ا�ستقراء املعنى املق�صود
ّ
ثم �إنّ الأ�صويل و�إن كان ّ
ي�ضيق هذا الباب مت�أثرا يف ذلك مبا متليه عليه ثقافته الأ�صولية ،التي
فهو غالبا ما ّ
فالتو�سع يف هذا الباب ي�ؤ ّدي �إىل التبا�س
«�سد الذرائع»،
تعتمد مبد أ� هاما هو ّ
ّ
ّ
وتعطل �أدلة الأحكام وميكن �أن ند ّلل ونربهن على ذلك بنوعني من
اخلطاب
احلذف ،حذف امل�ضاف و�إقامة امل�ضاف �إليه مقامه وحذف املو�صوف و�إقامة
ال�صفة مقامه.
تو�سع جماعة فيه دومنا مقت�ضى وال حاجة تدعو
�أ ّما النوع ال ّأول فقد ّ
�إليه ،ويف بع�ض الأحيان يكون هناك �إخالل باملعنى ،ولهذا ال�سبب �أنكر ابن ّقيم

اجلوزية توجيه قوله تعاىل� } :إ ّن رحمة اهلل قريب من املح�سنني {( )74على �أ ّنه من
باب حذف امل�ضاف و�إقامة امل�ضاف �إليه مقامه فيكون التقدير� :إنّ مكان رحمة
اهلل ،وذلك ح ّتى يتجه الإخبار بلفظ القريب ّ
املذكر عن «الرحمة» امل�ؤ ّنث،
وو�صف هذا التوجيه ب�أ ّنه �ضعيف جدا.
ثم بينّ �أنّ «حذف امل�ضاف و�إقامة امل�ضاف �إليه مقامه ال ي�سوغ ا ّدعا�ؤه
ّ
مطلقا ،و�إلاّ التب�س اخلطاب وف�سد التفاهم ّ
وتعطلت الأدلة� ،إذ ما من لفظ �أمر �أو
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يقدر له
نهي �أو خرب مت�ضمن م�أمورا به ومنهيا عنه وخمربا �إلاّ وميكن على هذا �أن ّ
لفظ م�ضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنهـي واخلربية ،فيقـول امللحد يف قوله:
}وهلل على النا�س حج البيت { �أي معرفة حج البيت و«كتب عليكم ال�صيام»
�أي معرفة ال�صيام ،و�إذا فتح هذا الباب ف�سد التخاطب ّ
وتعطلت الأدلة»(.)75
ثم �آل الأمر بالأ�صويل �إىل لفْظ قاعدة هامة متعلقة بتقدير امل�ضاف
ّ
املحذوف وهي حيث يتعينّ وال ي�صح الكالم �إلاّ بتقديره لل�رضورة ،كما �إذا
قيل� :أكلت ال�شاه ف�إنّ املفهوم من ذلك� :أكلت حلمها ،فحذف امل�ضاف ال
ي ْلب�س ،وكذلك �إذا قلت� :أكل فالن كبد فالن �إذا �أكل ماله ،ف�إنّ املفهوم �أكل
ثمرة كبده فحذف امل�ضاف هنا ال يلب�س ونظائره كثرية(.)76

وقد �أنكر ابن ّقيم �أن يكون من حذف امل�ضاف قول ح�سان(:)79

يَ ْ�سقون من َو َرد الربي�ص َعليهم

ل�س ِل
ال�س َ
بالر ِحيق َّ
بَ َر َدى يُ َ�صف َُّق َّ

ما مال �إليه النحاة �أنّ هناك حمذوفا يجب حتيينه لأجل �أن ي�ستقيم الإخبار،
ّ
للمذكر
و التقدير ماء َبر َدى ،ذلك لأ ّنه ال يت�أتّى الإخبار بالفعل «ي�صفّق» وهو
قدم ت�أويال
عن «بردى» وهو م�ؤ ّنث ،وقد ذهب ابن قيم مذهبا خمالفا حيث ّ
ح�سان « �أراد بربدى النهر وهو ّ
مذكر ،فو�صفه ب�صفة
�آخر م�ست�ساغا ،وهو �أنّ ّ
ذكر بناء على حذف امل�ضاف ،و�إنمّ ا ّ
املذكر ،فقال ي�ص ّفّق ،فلم ُي ّ
ّ
ذكر بناء على �أنّ

()80
ي�سمى عند القدامى باحلمل على املعنى.
بردى املراد به النهر»  ،وهو ما ّ
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وهذا اال�شرتاط له ما يدعمه يف الدر�س اللغوي – عند علماء اللغة والنحو
املربد وجود الدليل على املحذوف من عقل �أو قرينة ،فال يجوز
– فقد ا�شرتط ّ
عنده «�أن تقول :جاء زيد و�أنت تريد غالم زيد؛ لأنّ املجيء يكون له ،وال دليل
يف مثل هذا على املحذوف»( ،)77وا�شرتط ابن ج ّني لذلك فهم ال�سامع لق�صد
املتك ّلم« ،ف�إن ُفهِ م عنك يف قولك� :رضبت زيدا� ،أ ّنك �إنمّ ا �أردت بذلك �رضبت
غالمه �أو �أخاه �أو نحو ذلك جاز و�إن مل ُيفْهم عنك مل يجز»( )78فع ّلق احلذف
بداللة املوقف.
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وفيما يخ�ص حذف املو�صوف و�إقامة ال�صفة مقامه فم�شهور يف كالم
العرب وبخا�صة ال�شعر ،وهذا النوع ال يح�سن يف الدر�س الأ�صويل واللغوي
�إلاّ ب�رشطني:
لغريه.

�أحدهما� :أن تكون ال�صفة خا�صة يعلم ثبوتها لذلك املو�صوف بعينه ال

الثــاين� :أن تكون ال�صفة قد غلب ا�ستعمالها مفردة على املو�صوف كالبرَ ،
والفاجر واجلاهل واملتقي ،والر�سول والنبي ،ونحو ذلك مما غلب ا�ستعمال
ال�صفة فيه جمردة عن املو�صوف ،فال يكاد يجيء ذكر املو�صوف معها ،كقوله
تعاىل� } :إ ّن الأبرار لفي نعيم و�إ ّن الفجار لفي جحيم { ،وقوله� } :إ ّن امل�سـلمني
وامل�سـلمات وامل�ؤمنني وامل�ؤمنـات { ،وقوله } :والكافـرون هم الظـاملون { ،وهو
كثري جدا يف القر�آن الكرمي وكالم العرب ،وبدون ذلك ال يح�سن االقت�صار على
ال�صفة ،فال يجوز �أن تقول :جاءين طويل ،ور�أيت جميال �أو قبيحا ،و�أنت تريد
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جاءين رجل طويل ،ور�أيت رجال جميال �أو قبيحا»(.)81

 - 3املفهوم:
املفهوم عالمة �ضمنية لي�ست مبنطوقة ،بل هي ماثلة يف ذهن املتلقي

مدركة بوا�سطة العقل« ،فما فهم من اللفظ يف غري حمل النطق»()82
ي�سميه
ّ
الأ�صوليون مفهوما ،فهو �إذن �إحالة دالة ين�رصف �إليها الذهن ال من منطوق
اللفظ بل من معناه ،ومن حيث قيمته الإبالغية ي�شارك املنطوق يف داللته على
املق�صود ،و يخالفه يف �أ ّنه ّ
يدل على املق�صود يف غري ّ
حمل النطق ،يف حني املنطوق
ّ
يدل عليه يف ّ
حمل النطق.

املفهوم بني الداللة واملدلول:
قد �أ�سلفنا �أنّ الدار�س الل�ساين ما �إن يتم ّعن ن�صو�ص الرتاث العربي بعامة
ويتبدى من وراء �أبنيته املعرفية خمزون
والأ�صويل بخا�صة؛ ح ّتى يتك�شّ ف له
ّ
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يبيح اجلزم ب�أنّ كل �إفرازاتهم يف جمال الل�سانيات وغريها قد كانت ت�صدر عن
وعي ومت ّثل عميق للن�صو�ص ظاهرا وباطنا ،وقد �أف�ضى هذا التم ّثل �إىل �إنتاج كم
معريف يحاكي وي�ضاهي ما هو مطروح يف الثقافة الل�سانية الآنية ،بل �إنّ جملة
امل�صادرات التي نلحظها مو ّزعة يف الفكر الأ�صويل مبنية �أ�سا�سا على منهجي
اال�ستقراء واال�ستق�صاء ،وكان هذا �سببا وجيها يف ّ
توطن منطق اجلدل واحلجاج،
وقد ملحنا �صورا من هذا املنطق واجلدل ب�شكل كبري يف املخا�ض العلمي املقدم
ملبد�أ املفهوم.
يلحون على ال�صبغة الداللية للمفهوم،
فنجد �أن جمموعة من الأ�صوليني ّ
وجمموعة �أخرى ي� ّؤكدون �صبغته املدلولية ،وال �سبيل �إىل فهم هذا املنطق �إلاّ
بالوقوف عند التعاريف الوا�سمة� ،إذ نعتقد �أن فهم العن�رص الل�ساين منوط مبا هو
احلد كفيل �أن يجلي الغمو�ض الذي يكتنف
حده اال�صطالحي؛ �أي �إنّ ّ
معب�أ به ّ
ّ
�أو يحوم حول �أ�صالة املبد�إ وطبيعته ،وقد ُع ّرف امل�صطلح يف املدونات الأ�صولية
كالآتي:

حده ب�أ ّنه «ما فهم من
 ويقرتب تعريف الآمدي من تعريف اجلويني ،فقد ّاللفظ يف غري حمل النطق»(.)84
واملالحظ على التعريفني �أ ّنهما ي�شرتكان يف عدم جعل املفهوم داللة،
�إنمّ ا فهما و�إ�شعارا ،كما نلحظ �أنّ تعريف الآمدي �أكرث جالء ،وذلك بربطه
املفهوم من اللفظ �أو ال�سياق بغري حمل النطق.

 أ� ّما ابن احلاجب فعزف عن الفهم والإ�شعار �إىل الداللة ،فاملفهوم عنده «ما ّدل
عليه اللفظ ال يف حمل النطق» ،وقد بينّ الع�ضد الإيجي بعبارة �أو�ضح ما عناه
ابن احلاجب فقال»:ما ّ
دل ال يف حمل النطق ،ب�أن يكون حكما لغري املذكور
وحاال من �أحواله»(.)85
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عرف املفهوم ب�أ ّنه «ما �أ�شعر به املنطوق» ،وقال فيه �أي�ضا« :و�أ ّما
 �إمام احلرمنيّ :�سماه الأ�صوليون
ما لي�س منطوقا به ،ولكن املنطوق م�شعر به فهو الذي ّ
مفهوما»(.)83
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فال�س�ؤال الذي يطرحه اال�ستتباع اجلديل على ن�سق التناول الأ�صويل
ت�صور كل فريق ،ما ن�ست�شفّه من
يتم ّثل يف مكمن االئتالف واالختالف يف ّ
ائتالف هو �أنّ املفهوم ي�ستند يف �إدراكه �إىل املنطوق� ،إذ ال �سبيل للو�صول �إليه �إلاّ
به؛ لذلك نلفي القرايف ي� ّؤكد �أنّ «مفهوم املخالفة ومفهوم املوافقة يتقا�ضاهما
اللفظ مبفهومه»(.)86

بيد �أنّ هذا االتفاق �أف�ضى �إىل افرتاق على م�ستوى الإدراك ،فابن احلاجب

ربط املفهوم بالداللة� ،أ ّما �إمام احلرمني والآمدي فربطاه بالفهم والإ�شعار ،وهناك
فرق بني ما يفهم من اللفظ وما ّ
يدل عليه ،من حيث �إنّ الفهم �أعم من الداللة،
ولكون الفهم يعود �إىل ذات الفاهم ،بينما الداللة تعود �إىل ذات اللفظ ،وجنم
الت�صور بروز معيار حادث مقت�ضاه �أنّ ما يفهم من اللفظ �أو ال�سياق
عن هذا
ّ
ي�شمل احلكم واملحل ،وما ّ
يدل عليه اللفظ هو احلكم فقط.
الت�صور الأ�صويل ال يخلو هو الآخر
وبهذا اجنلى للعيان نتيجة م�ؤ ّداها �أنّ
ّ
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يف عر�ض وب�سط ت�صوراته وم�ضامينه من �أنني اجلدل املعريف ،وهو الأنني الذي
يعرتك الفكر العربي بعامة عند ا�ستق�صائه لطبيعة اللغة ومنطق املعنى ،فنلفي �أثناء

معاجلة املفهوم االنطالق من متييز وا�ضح بني الداللة والفهم � -أو املدلول -
وهو الفرق الذي ال ي�ؤول �إىل ان�صهار يف املفاهيم على م�ستوى الإدراك؛ مبعنى
ال نلفي �سمة التواط�ؤ بارزة� ،إنمّ ا نلحظ م�شاحة يف الألفاظ �آلت �إىل م�شاحة يف
املعاين.

ومع ذلك ت� ّأ�صل �أن م�سلك ابن احلاجب هو الغالب ،وهو امل�سلك
التوجه حممد �أمني
الذي يركن �إىل الداللة وي�ستعي�ض عن الفهم ،وقد � ّأكد هذا
ّ

ال�شنقيطي بقوله »:اعلم �أ ّنهم يطلقون املفهوم على جمموع احلكم وحمله ،كتحرمي
�رضب الوالدين ،فالتحرمي مثال للحكم ،و�رضب الوالدين مثال ملحله ،ويطلق

املفهوم على �أحدهما دون الآخر ،وهو ال�شائع ،و�إطالقه على احلكم وحده هو
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الأكرث»( .)87ومن هنا نخل�ص �إىل �أنّ املفهوم داللة اللفظ بوا�سطة ال�سياق على
معنى غري منطوق ،واال�ستنجاد به �رضوري لنجاح التخاطب والتوا�صل.

املفهوم واملنطوق غري ال�رصيح:

مل يغفل علماء الأ�صول عن التوا�شج الذي قد ينجم نتيجة تداخل ومتاثل
امل�صطلحات ،لذلك نلمح ب�سطا معرفيا نازعا نحو حتديد املفاهيم ،خا�صة
املتقاربة منها ولي�س من �شك �أنّ يف هذا الب�سط نفاذا �أو ب�صرية و�إثراء للطرح
الل�ساين وكبحا للجام التفلت ،فكان �إخ�ضاع ما ّ
ي�شكل �إيهاما وا�ضطرابا على
الت�صور وحتى على م�ستوى التطبيق حتت جمهر الت�أ ّمل مطلبا ملحا ق�صد
م�ستوى
ّ
حدة الوط�أ.
التخفيف من ّ
تطرق �إليه الأ�صوليون ودقّقوا ال ّنظر فيه الفرق الكائن
ومن جملة ما ّ
بني املفهوم واملنطوق غري ال�رصيح ،و�شهادتهم يف هذا املو�ضوع عرفت ثالثة
اجتاهات:
الرازي والبي�ضاوي ،وقد اهتديا �إىل �أنّ املفهوم واملنطوق
مي ّثله فخر الدين ّ
غري ال�رصيح باب من �أبواب داللة االلتزام ،فهو من هذه احليثية ي�شارك املنطوق
قررا �أنّ
غري ال�رصيح الذي ال ينفك بدوره عن الداللة نف�سها ،ولكن مع ذلك ّ
ثمة فارقا بينهما يتم ّثل يف �أنّ املفهوم الزم عن املعنى� ،أي عن اجلمل ّ
املركبة �أو

ال�سياق ،بينما املنطوق غري ال�رصيح الزم عن الألفاظ املفردة(.)88

االجتاه الثاين:

�إذا وقفنا �أمام الت�صور املعريف ثانية جند مقاربات �أخرى �أكرث مناء ونباهة،
فالقرايف مثال ارت�ضى ت�أويال �آخر �أكرث ا�ستقامة وتوافقا مع العقل الكا�شف،
حيث ينطلق يف ب�سط املفارقة من اللفظ واملعنى ليربهن �أنّ العالمة الل�سانية �إذ
ت�ؤ ّدي دورها التوا�صلي فهي رهينة النمط التعبريي الذي يحتويها �أو تكتنفه.
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ون�ص يف ثنايا حديثه عن االقت�ضاء الذي هو ق�سم من �أق�سام املنطوق غري
فقال ّ
ال�رصيح�« :إنّ املعنى يقت�ضيه دون اللفظ بخالف دليل اخلطـاب وفحـواه اللذين

هما مفهـوم املخالفة ومفهوم املوافقة للفظ يتقا�ضاهما مبفهومه»()89؛ مبعنى �أنّ
املنطوق غري ال�رصيح ال ي�ستقيم معناه بحال �إلاّ �إذا �أثبتنا كالما م�ضمرا �أو حمذوفا،
يف حني املفهوم هو معنى ال يتم �إدراكه �إلاّ �إذا كان ثمة لفظ منطوق يحمل معنى
بعينه ،ولهذا املعنى دالالت �أخرى خمبوءة ومق�صودة يف الوقت ذاته يدركها
املتلقي بوا�سطة العقل �أو �إعمال اال�ستلزامات العقلية.

االجتاه الثالث:
مي ّثله ح�سن ّ
العطار يف حا�شيته على �رشح اجلالل املح ّلي� ،أثبت �أنّ داللة
املفهوم لي�ست و�ضعية �إنمّ ا انتقالية ،على اعتبار �أنّ الذهن ينتقل يف املفهوم من
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ينبه �إليه املذكور( ،)90وبهذا ينتفي
فهم القليل �إىل فهم الكثري �أو امل�ساوي الذي ّ
التوجه دخول املفهوم حتت الداللة الو�ضعية املعهودة من
عند �أ�صحاب هذا
ّ
وت�ضمن والتزام ،بل داللته �إذ ذاك انتقالية� ،سواء من اجلزء �إىل الكل �أم
مطابقة
ّ
العك�س .وبهذا نخل�ص �إىل �أنّ :

 - 1للمنطوق غري ال�رصيح معنى يدل عليه الكالم يف حمل النطق ،و�إن مل يكن
مذكورا فيه� ،أ ّما املفهوم فهو معنى يدل عليه الكالم يف غري حمل النطق.
 - 2املنطوق غري ال�رصيح املعنى يقت�ضيه دون اللفظ� ،أ ّما املفهوم فاللفظ يتقا�ضاه
مبفهومه.
 - 3املفهوم ال يتوقّف عليه �صدق الكالم وال �صحته العقلية �أو ال�رشعية،
�أما املنطوق غري ال�رصيح فيتوقف عليه �صدق الكالم و�صحته العقلية
وال�رشعية.
 - 4املفهوم مق�صود يف الكالم ،و�إن كان الكالم قد ّ
دل عليه يف غري ّ
حمل النطق،
�أ ّما املنطوق غري ال�رصيح فغري مق�صود يف الكالم  -و�إنمّ ا مق�صود للمتكلم.
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 - 5املفهوم هو من قبيل القيا�س ،وقد و�سمه ال�شافعي بالقيا�س اجللي(،)91
والقيا�س يف معنى الأ�صل� ،أ ّما املنطوق غري ال�رصيح فال يحتاج �إىل قيا�س،
�إنمّ ا يدرك من خارج اللغة دون ا�ستعمال القيا�س ،بل يكفي �إعمال الفكر
يف �أبعاد الق�ضية ال�ستكناه وا�ستبار املعنى.
 - 6املفهوم داللة لفظية جمازية� ،أ ّما املنطوق غري ال�صرّ يح فداللته لفظية حقيقية
تتحملها داللة اللفظ �أو حقيقته(.)92

املفهوم واملنجز الل�ساين احلديث:
املدونة الأ�صولية يراد به فهم غري املنطوق
�سبق و�أملحنا �إىل �أنّ املفهوم يف ّ
به من املنطوق بداللة �سياق الكالم ومق�صوده ،كفهم حترمي ال�شتم ،والقتل،
وال�رضب من قوله تعاىل }:وال تقل لهما � ّأف { ،و�أبدينا يف مورد الكالم عن
قيمته الل�سانية الإقحام ال�ضمني لعن�رص ال�سياق على اعتبار �أ ّنه عماد و�سريورة
�إنتاج املعنى.
وعند التعريج على مقرتحات الفكر الل�ساين احلديث واملعا�رص جند
قدمه الأ�صوليون والبع�ض
�إ�سهامات �أخرى ا�ستطاع بع�ضها �أن يتنا�ص مع ما ّ
ي�رص على �أن
الآخر �أن ينزاح ،فديكرو – وهو �أحد التداوليني واملنطقيني ّ -
املفهوم  Le sous entenduذو طبيعـة غري ل�سـانية De nature extra
 linguistiqueبخـالف املقتـ�ضى  Le présupposéالذي يعتربه عن�رصا
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ل�سانيا �رصفا(.)93

التوجه الفكري �إحلاح على �أنّ �إدراك املفهوم مرتبط ب�إدراج
ويف هذا
ّ
العنا�رص غري الل�سانية التي من قبيل مقت�ضيات احلال ،وهذا ي�سمح بفهم الق�صد
امل�سترت وراء امللفوظ وقد ّمت الت�أكيد على �أنّ البناء الرتكيبي مبعزل عن ال�سياق غري
كاف وال جمد لتجلية املفهوم ،يف حني ال�سلوك نف�سه كفيل ب�إدراك املقت�ضى.
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على اخلا�صية التخاطبية لالقت�ضاء ،ف�إدراكه انطالقا من املنطوق الل�ساين غري
َ
املخاطب ملزم ب�إدراج لفظ ل�ساين �أو �أكرث لفهم خطاب املتكلم؛
ممكن البتة بل
لأنّ االقت�ضاء يف نظرهم يحمل معنى غري مقول �أو معلن عنه على امل�ستوى
الرتكيبي واملعجمي؛ �أي اخلطاب يف �صورته املنظومة ي�سترت خلفه املق�صود.
ثم �إنّ املفهوم عند ديكرو هو ما ميكننا من قول �شيء دون �أن يقوله �أو
ّ
�أن يكون قد قاله ،فهناك م�ساحة مق�صودة يجب �أن ّ
يغطيها املتلقي ب�صفاء ذهن
وا�ستيعاب �شامل �سواء �أكان مكت�سبا �أم فطريا ل�صور اخلطاب امللفوظ ال�صادرة من
املتلفّظ ،الهدف من ذلك جت ّنب اللحن الداليل Agrammaticalité du snes

الذي قد ي�صحب التوا�صل الكائن بني الباث واملتقبل(.)94
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التوجه ت�أكيدا حلقيقة ال حميد عنها ترى �أنّ املفهوم �أحد
ي�أتي هذا
ّ
املتقبل امل�أمور واملطالب ب�سحبها وت�صورها دون زلل وال عوز ا�ستنادا
�رضورات ّ
�إىل �سريورة خطابية  discursive Enchaînementوبانتحاء منط اال�ستدالل
 ،)95(raisonnement de espèce Uneمع العلم �أنّ ال�سريورة اخلطابية ممّا
يعني على اكت�شافها وت�أويلها ال�سياق وحيثيات القول وعنا�رص �أخرى تعرتي
امللفوظ.
بناء على هذا ميكن �أن نخل�ص �إىل �أنّ امللفوظ يفقد اللغة وظيفتها ال�سجالية
 Polémique Fonctionب�رشط �إذا ّمت �إق�صاء ال�سياق و�إهماله( ،)96مع �رضورة
الإملاح �إىل �أنّ هذه الوظيفة ِعمادها وذروة �سنامها املفهوم؛ لأ ّنه كا�شف ومبني
لها ،يف حني املقت�ضى وباعتباره مركوزا يف البنية الل�سانية والوحدة املعجمية
للكالم فهو –بح�سب ديكرو -مدرك دون احلاجة �إىل �إعمال ال�سياق ،ممّا
التبحث الأ�صويل.
يجعله �أقرب �إىل املنطوق ال�رصيح يف ّ
يتبدى �أنّ املفهوم الذي يهبه ديكرو لالقت�ضاء هو املفهوم ذاته
من ّمت ّ
يقدمه علماء الأ�صول للمنطوق ال�رصيح على اعتبار �أ ّنه مدرك دون و�ساطة
الذي ّ
ال�سياق� ،أ ّما املفهوم باملعنى الذي �أراده ديكرو فهو قريب ويوازي مبد�أين ثابتني
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يف الدر�س الأ�صويل ،املبد أ� ال ّأول املنطوق غري ال�رصيح ،واملبد أ� الثاين مفهوم
املخالفة.
الت�صور الأ�صويل للمعنى على ّ
جتذر منطق
ولئن ّمت الت�أكيد عند عر�ض
ّ
اختالف وجهات النظر وثبت الوعي بالدالالت الطارئة واحلافة للركن
ال�ضارب يف �أبحاثهم –و�أق�صد بذلك امل�صطلح الل�ساين -ف�إنّ املنحى املعريف
الآين قد عرف ال�سلوك نف�سه �أو اقتفى الطريق ذاته و دليل ذلك ما طرحته
الل�سانية الفرن�سية �أوريكيوين  C.K Orechioniالتي �أبدت ب�رصيح العبارة
ح�سا�سة مع ديكرو.
اختالفها يف نقاط ّ
فقد اعتربت املفهوم حدثا لغويا  langaged de Acteيف حني
اعتربه ديكرو حدثا كالميا � parole de Acteإع�صاما منها �أنّ امللفوظ وحده

واختالفها مع ديكرو �شبيه باالختالف احلا�صل بني ابن حزم الأندل�سي
حجية املفهوم ب�شقيه املوافق
وباقي الأ�صوليني يف الرتاث الإ�سالمي حول ّ
واملخالف ،حيث �سلك ابن حزم م�سلكا خمالفا ملا عليه جمهور الأ�صوليني ،فقد
�أنكر املفهوم كلية قناعة منه «�أ ّنه ال ّ
يدل �شيء مذكور على �شيء مل ُيذكر ،و�إنّ
ن�صا �آخر»( ،)98وزاد الأمر ت�أكيدا
الذي مل ُيذكر يف هذا الن�ص ف�إنمّ ـا ننتظر فيه ّ
بقوله�« :إنّ اخلطاب ال ُيفهم منه �إلاّ ما ق�ضى ُ
ق�ضية حكم
لفظه فقط ،و�أنّ لكل ّ

ا�سمها فقط ،وما عداه فغري حمكوم له ال ِبوفاقها وال بخال ِفها»( .)99من الوا�ضح
�أنّ ابن حزم الأندل�سي ال ي�ؤمن مبا وراء اخلطاب من دالالت غري ملفوظة ،وعدم
�إميانه نابع من �شعوره ال�شديد �أنّ املتك ّلم ب�إمكانه �إبانة ذلك من خالل خطاب
�آخر ومتى ما ّ
متكن ذلك فالبحث من وراء �أبنية اللفظ غري جمد وال م�ست�ساغ.
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تبحر يف الظالل
ّ
والبد يف نظره االكتفاء مبا ّ
ين�ص عليه اللفظ دومنا ّ
التبحر ي�ستند �إىل عنا�رص تخاطبية غري م�س ّلم بها ،لكونها
الهام�شية؛ لأنّ هذا ّ
م�ضطربة ومتناق�ضة عند انفتاحها على خمتلف اخلطابات ،يقول يف �سياق حديثه
عن مفهوم املخالفة« :لو كان قولكم حقّا �إنّ ال�شيء �إذا ُع ّلق ب�صفة ما ّ
دل على
�أنّ ما عداه بخالفه  -لكان قول القائل:مات زيد كذبا؛ لأ ّنه كان يوجب على
حكمهم �أنّ غري زيد مل ميت ،وكذلك زيد كاتب وكذلك حممد ر�سول اهلل �ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم �إذا كان ذلك يوجب �ألاّ يكون غريه ر�سول اهلل»()100
،ثم �آل
ّ

البحث عنده �إىل النتيجة الآتية« :لو عمل مبفهوم املخالفة لهذه الن�صو�ص لأ ّدى

ومقرراتها الثابتة»(.)101
ذلك �إىل معان فا�سدة تتناق�ض مع قواعد ال�رشيعة
ّ
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ت�صور ديكرو و�أريكيوين بغ�ض النظر
ويف العموم ما ّمت مالم�سته من ّ
ت�صورات عامة غري كفيلة
عن االختالف احلا�صل يف املفاهيم الأ�سا�سية � -أ ّنها ّ
مبفردها مف�صلة وقراءة اخلطاب ،وهذا يجعل املقاربة الأ�صولية يف جمال حترير
املعنى �أن�ضج من املقاربة الل�سانية احلديثة و�أبعد عن االختالف ،ال يف التق�سيم
يتم
و�إنمّ ا يف وظيفة املبادئ �أو العنا�رص املقرتحة فهناك جند دائما تفريقا بني ما ّ
�إدراكه بوا�سطة ال�سياق وبني ما ال حاجة �إىل ال�سياق لإدراكه.
يتم فيه �إبراز املجال وامل�ساحة الداللية التي
كما جند دائما عر�ضا تف�صيليا ّ
يتحرك فيها كل م�صطلح ح ّتى تلك التي نظن �أ ّنها مبعنى واحد ،كاملنطوق غري
ّ
ال�رصيح واملفهوم واالقت�ضاء والتنبيه والإ�شارة ،ممّا ّمت عر�ضه� .أ ّما ما تب ّناه ابن حزم
فراجع �إىل فكرة رئي�سة يف منظومته املعرفية املثقلة مفا ُدها عدم �إميانه ال�شديد
بالقيا�س ،و�سعيه الدائب �إىل توطينها وتطبيقها على كل ما له �صلة بها مبا يف
ذلك املفهوم.
�أف�ضى هذا الإنباء الفكري واملعتقد الظاهري �إىل عدم الإقرار بالدالالت
املخبوءة امل�شعر بها يف احلقيقة لي�س فقط من اخلطاب ال�رشعي و�إنمّ ا ح ّتى من
اخلطابات املتداولة يف البيئة العادية للمتكلمني ،لذلك نلم�س اتفاقا بني جمهور
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امل�سوغات التخاطبية الكفيلة ب�إبراز املعنى
عد املفهوم �أحد
الأ�صوليني على ّ
ّ
ت�صور ابن حزم ،وبخا�صة تلك
املق�صود ،هذا الأمر دفعهم �إىل نقد وهدم
ّ
الفكرة التي �أعلن فيها على �أنّ انفتاح املفهوم عند املمار�سة الإجرائية والعملية
يف�ضي �إىل دالالت خاطئة.
التوجه حمط نكري جمهور الأ�صوليني ذلك �أ ّنهم مل يفتحوا
كان هذا
ّ
كلية ،بل �أحاطوه ب�ضوابط و�رشوط متى ما توفّرت
املجال الإجرائي للمفهوم ّ
جاز �رصف الذهن �إىل ما وراء البناء ال�صوري للألفاظ من دالالت م�سكوت
عنها وغري مقولة ومعلنة على م�ستوى اخلطاب املنطوق.
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ويف اجلملة نقول لقد ا�ستطاع علماء الأ�صول توليد جمموعة من الآليات
والعنا�رص الل�سانية التي �أمكنها من دون عو�ص وال حو�ص جلو دالالت اخلطاب
ومقا�صد املتكلمني فبالإ�ضافة �إىل مبد�أ االقت�ضاء واحلذف واملفهوم �أوجدوا
مبادئ �أخرى لها نف�س الدور حيث تعنى بك�شف النقاب عن املعنى املراد ،
نذكر من تلك :داللة الإ�شارة  ،التنبيه  ،العام واخلا�ص  ،املطلق واملقيد ،الفعل
الل�ساين  ،القرينة  ،العرف...
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ت�صور �سائد� ،ساذج� ،أن الأدب حم�ض ثقافة عا ّمة ،و�أن ب�إمكان � ّأي
ثمة ّ
ّ
جيده ورديئة ،وحينما ال
متع ّلم �أو مثقّف �أن يتعاطى معه ،بل �أن يحكم على ّ
الن�ص،
يفهم ،فقد وقع على بيت الرداءة؛ لأن �صاحبنا متع ّلم ومثقّف ومل يفهم ّ
�أو مل ي�ست�سغه .فلماذا؟ ويف هذا جهل ّ
مركب :جهل بطبيعة الأدب ووظيفته،
العلم ،وجهل بالفارق بني مفهوم الثقافة العا ّمة
وجهل بالفارق بني لغته ولغة ِ
والن�ص بنية واحدة ال بنى متناثرة،
ن�سيج بالغ التعقيد،
أدبية .فالأدب
ُّ
ٌ
والكتابة ال ّ
الفل�سفي ،وا�ست�رشاف
واملتخيل ،والإ�شارة الرمز ّية ،والت�أ ّمل
مكونة من :املعلوم،
ّ
ّ
ّ
جدا يف معاجلتها لتلك العنا�رص ،وطرحها �إ ّياها .وهي
خا�صة ًّ
امل�ستقبل ،يف لغ ٍة ّ
أدبية ،وعلى
أدبيتها على الإمياء �إىل �سياقات غائبة بال�رضورة ال ّ
لغ ٌة ت ّتكئ يف � ّ
الذهنية املبا�رشة .وا ُ
فرع
مرئية بالعني
حلكم على ال�شيء ٌ
ّ
الإ�شارة �إىل عوامل غري ّ
املنطقية .ولذلك يربز يف كث ٍري من اجلدل
ت�صوره ،كما قيل يف املحاكمة
عن ّ
ّ
اجلوهري املتم ّثل يف اجلهل بـ :ما الأدب؟ وهو جهل
حول الأدب ذلك امل�شكل
ّ
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االجتماعية،
وريث ع�صورٍ من ارتباط الأدب باملماحلات
أي�ضا
نظري ،لكنه � ً
ُ
ّ
ّ
إخوانية املبتذلة بني النا�س ،وبالطرائف العا ّمة ،وباخلطابات
واملخاطبات ال
ّ
دهورا
أدبي فيها ولها
املنا�سباتية� ،إىل �آخر تلك املجاالت التي ُ�س ّخر ّ
ً
ّ
الن�ص ال ّ
�سطحي �سخيف .غري
تك�س ٍب� ،أو لفت �أنظار� ،أو ا�ستمتاع
مرتاكمة ،من �أجل ّ
ّ
�أن هذا لي�س بالأدب� ،أو هو بالأ�صح من توافه ما ميكن �أن ُين�سب �إىل الأدب،
مبفهومه الك ّلي والر�صني.
تخ�ص�ص ،وهو �أعو�ص من ا ُ
لذلك ف�إن ا ُ
حلكم
حلكم يف ٍّ
أدبي هو �أمر ّ
ن�ص � ّ
أي�ضا لأن الأمر يتط ّلب
علمية ،لي�س لعدم
التخ�ص�ص فح�سب ،ولكن � ً
ّ
ق�ضية ّ
يف ّ
ومعرفية ال تتوافر يف ّ
كل النا�س ،حتى
ونف�سية
ذهنية
�إىل
ّ
ّ
ّ
التخ�ص�ص م� ِّؤهالت ّ
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والنقدي نف�سه؛ �إذ ميكن �أن يكون �أحد النا�س
أدبي
يف
ّ
ّ
املتخ�ص�صني يف احلقل ال ّ
ـما باللغة ،وبتاريخ الأدب ،ومبدار�س النقد ،ومع ذلك ال ُيح�سن التعاطي مع
عا ِل ً
نحوي
الن�ص كما يح ّلل
أكادميي،
نحو �
أدبي ،اللهم �إ ّال على ٍ
ّ
ٌّ
ٍّ
ظاهري ،يح ّلل ّ
ن�ص � ٍّ
ّ
العلم ،لكنه يفتقر �إىل املوهبة،
جمل ًة نحو ّية ليعربها .ذلك �أن مثل هذا قد ميتلك ِ
التدرب عليهٌّ ،
وكل
احل�س الإن�سا ّ
ين ،الذي ال ميكن تع ّلمه� ،أو ّ
و�إىل اخليال ،و�إىل ّ
أدبي هو يف حقيقته رحيق ّ
إن�سانية،
مي�سرّ ملا خُ ِلق له.
ّ
كل املَ َلكات ال ّ
والن�ص ال ّ
ونف�سيةً ،خمتزل ًة يف كلمات معدودة.
عقلي ًة
ّ
ّ

العلم يف تلقّيه ،و�أع ّز
إنتاجا وتلق ًّّيا -
ٌ
خما�ضَ �أ ْن َبى من ِ
�إن الأدب� ،إذن ً � -
ومعرفيةُ ،يت�أتّى
ذهنية
منه يف ا�ستيعابه ،من حيث �إن ِ
ّ
العلم �إمنا يتعامل مع حقائق ّ
عقلية .وي�شرتك ال�سواد العا ّم
�إليها ب� ٍ
أدوات يف متناول � ِّأي �إن�سان ،ما دام ذا قدرة ّ
بعدئذ يف مقدار
من النا�س يف �إمكان حت�صيل ذلك ،والتعامل معه ،و�إمنا يتفاوتون
ٍ
وتبحرهم يف البحث َّ
والط َلب .وما كذلك الأدب.
اجتهادهم ّ
أدبي ،فهو -و�إنْ كان ينحو �إىل الأخذ ب�أ�سباب
وكذا القول يف النقد ال ّ
كطبيب ي�شرّ ح
الن�ص
ٍ
ِ
العلم و�أدواته وقوانينه� -إ ّال �أن الناقد ال ميكن �أن يتعامل مع ّ
وعقلي،
ونف�سي،
ع�ضوي،
طبيب
طبيبا ع�ضو ًّيا فقط ،والناقد
ٌّ
ٌ
ج ّثةً ،و�إ ّال كان ً
ٌّ
ٌّ
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ولقد جرى اال�ستخفاف بقيمة الأدب حتى يف ع�رصنا ،ع�رص «العلمنة»،
أدبية وتوظيف ما
كما جرى اال�ستخفاف به يف ع�صور م�ضت من
العامية ال ّ
ّ
ي�سمى بالأدب يف توافه الأغرا�ض .وما مل ي�س ِّلم القارئ اليوم ب�أن الأدب ٌ
جمال
ّ
�صي ،و�أن النقد ٌ
حقل معر ٌّ
معر ٌّ
يف له القائمون
خا�ص ،له �أهله ،ك� ّأي جمالٍ
ّ
يف ٌّ
تخ�ص ّ
ّ
ف�سيظل املتلقّي ي�شتم الأدباء ،و َي ْل ُحو النقّاد؛ لأنهم يطرحون عليه ما لي�س
عليه،
القراء معذور؛ لأنه
يف متناوله من مبهمات الأفكار واملعاين .وهذا النوع من ّ
اليومية ،وتاريخ من النقد
تاريخ من ابتذال الأدب يف �أغرا�ض النا�س
�ضحية
ٍ
ّ
ّ
ال�شارح ،الذي ال يعدو �إي�ضاح معاين الكلمات� ،أو العالقات البالغية بينها.
الن�ص ،ح�سب ت�صنيف (تدوروف) �إيّاها
وهذا هو امل�ستوى ال ّأول من مقاربات ّ
)
�إىل ثالثة م�ستويات� :شارح ،و�إ�سقاطي ،وت�أويلي(1
ّ .
ّ
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وم�ستقرئ لتاريخ الأفكار ،عاملٌ بفقه
ح�ضاري،
اجتماعي ،ودار�س
وباحث
ٌ
ٌ
ّ
ّ
وتطور املفردات اللغو ّيةُ ،م ِل ٌّم بامليثولوجيا ،وبعلوم كثرية ميكن �أن تَدخل
اللغة،
ّ
بد �أن ميتلك
الن�ص وتف�سريه ،وفوق ذلك ك ّله ال ّ
�ضمن �أدواته ال�رضور ّية لفهم ّ
أدبية يف القراءة والت�أويل ،التي ينبغي �أن ال ّ
إبداعية
تقل عن املوهبة ال ّ
املوهبة ال ّ
النقدي ،بالغ الرتكيب،
بد له من املوهبة يف عر�ض م�رشوعه
يف الكتابة ،ثم ال ّ
ّ
أنو�س �إىل ن�سبة معقولة من املتلقّني .و�إنْ مل يتوافر على ذلك
يف �
ٍ
أ�سلوب ٍ
قريب م� ٍ
َ�سقَط يف عمله� ،أو ّ
أدبي
ظل ُي َج ْم ِجم يف رطان ٍة ال تمُ تع وال تُفيد .ذلك �أن ّ
الن�ص ال ّ
هو الإن�سانّ ،
أدبي �أكرب من الإن�سان ،بو�صفه فر ًدا،
مكوناته ،بل ّ
بكل ّ
الن�ص ال ّ
ف�شعر املتنبي مث ً
جمرد �أحمد بن
فهو الإن�سان بو�صفه مرحلة �أو ح�ضارةِ .
ال لي�س ّ
احل�سني ،الإن�سان الذي عا�ش ب�ضعة عقود وتنقّل على راحلته بني العراق وحلب
والف�سطاط وبالد فار�س ،بل هو  -من حيث درى �أحمد بن احل�سني �أو مل يدر -
والفكري ،و�إ ّال ،لو مل يكن الأمر كذلك،
الروحي
ع�رصه و�أ ّم ُته ،بزخم ِخ�صبها
ّ
ُ
ّ
التاريخي ،منذ �أكرث من �ألف �سنة .غري �أن املع�ضلة
الن�ص بانتهاء ال�شخ�ص
النتهى ّ
ّ
الطيب� ،أو غريه ،ال حتمل تلك املعطيات على نحو
تكمن يف �أن طبيعة ِ�شعر �أبي ّ
مبا�رشُ ،ت�ؤتي ثمارها للقارئ العابر ،دون ا�ستنباط معانيها ومعاين معانيها.

405

ج ـ ــذور

406

شخصية أبي نواس وشخصية شعره
وملّا كان الأمر كذلك ،ف�إن ا ُ
يظل ّ
أدبي وكاتبه ّ
حمل
حلكم على ّ
الن�ص ال ّ
الن�ص من �أو�ضح الن�صو�ص؛ ذلك �أن قراءة الأدب
ّ
توهم واختالف ،و�إنْ كان ّ
والن�ص الأدبي ُي�ضمر عاد ًة �أكرث ممّا ُيظهر ،فهو لعب ٌة من
لي�ست ك�أ ّية قراءة.
ّ
ن�صو�صية
أدبي يعتمد على �سياقات
عالقات احل�ضور والغياب(.)2
ّ
ّ
والن�ص ال ّ
خارجية .وهي مزالق ،ما مل ُت�ؤخذ يف احل�سبان ّ
�ضل بنا الطريق �إىل
و�أخرى
ّ
الن�ص وحماولة تف�سريه .وقبل �أن نخو�ض يف مراجعة ِ�شعر �أبي نوا�س ،وما
فهم ّ
أظن
�أُطلق عليه وعلى �صاحبه من �أحكام ،لعلنا ن�أخذ مثا ًال من �شاعر حديث ،ما � ّ
عربيا �أكرث منه مبا�رشة و�سهولة يف التناول ،هو نزار ّقباين ،كي
هنالك
�شاعرا ًّ
ً
أدبية.
ن�ستبني بع�ض ما �أ�شري �إليه من �
إ�شكاليات القراءات ال ّ
ّ
كيف قُرئ نزار؟

داعيا �إىل الرذيلة!
نحن نقر�ؤه مته ِّت ًكا ،ماج ًناً ،
فهل حقًّا كان كذلك؟
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ك ّ
ال ،هذا ُحكم عا ّمي غري دقيق ،لك ّننا َد َر ْجنا على عدم قراءة ِ�شعره
بو�صفه �أد ًبا ،ف�ض ً
�شخ�صية ملغامر...
عرا ،بل على �أنه اعرتافات
ّ
ال عن كونه ِ�ش ً
لأجل هذا ،كم قر�أنا �أبياته من ق�صيدة «الر�سم بالكلمات»( ،)3ثم �رضبنا بها
التوح�ش :....
املثل يف
ّ

أبيـ�ض
مل ي��ب��ق ن��ه � ٌد �أ���س��ـ��و ٌد �أو � ٌ

�سـم جميلـ ٍة
مل ت��ب� َ�ق زاوي���� ٌة بجِ ِ
َف َّ�ص ْل ُت ِم� ْ�ن جِ � ْل� ِ�د الن�سا ِء عباء ًة

����ت ب����أر� ِ���ض��� ِه راي��ـ��ات��ـ��ي
�إالّ زرع� ُ
�������ر ْت ف��وق��ه��ا ع��رب��ات��ـ��ي
�إالّ و َم َّ

�ات!
��ن ا َحل � َل��م� ِ
وبَ �نَ� ْ�ي� ُ
�ت �أه��را ًم��ا ِم� َ

وق ّلما نحفظ من الق�صيدة غري هذه الأبيات� ،أو نذكر غريها .والقارئ

الن�ص.
ا�سا� ،أو مكبوتًا ف ََّجره ّ
ح�س ً
وترا ّ
ُي�ستثار ،و َي�ست�أثر بذاكرته ،ما ّ
مي�س فيه ً

والعيب فيه هو� ..أي يف القارئ! نحن نقر�أ الأبيات
في�رشع يف لعن ال�شاعر،
ُ
ٌ
احلياتية ،وك�أنه يقول�ُ « :أ ِق ُّر و�أعرتف � -أنا
نزاري مبمار�ساته
اعرتاف
على �أنها
ٌّ
ّ
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ف�صلت من ِج ْلد الن�ساء
املدعو نزار ّقباين ،و�أنا بكامل قواي
العقلية -ب�أنني قد ّ
ّ
وبنيت �أهرا ًما من � ... ...إلخ»! يف حني �أن الق�صيدة �إمنا جاءت �إدانة
عباء ًة،
ُ
ٌ
متكاملُ ،يقر�أ ك ُّله �أو ُيرتك ك ُّله .لأنه بني ٌة واحدة،
أدبي ُك ٌّل
لهذا الفعل.
ّ
والن�ص ال ّ
الن�ص ّي،
وج�سد واحد ،جتزيئه قت ُله
ٌ
ُ
غالبا �سياق الق�صيدة ّ
وت�شويهه� .إ ّال �أننا ال نقر�أ ً
ف�ض ً
أدبي كغريه
ال عن جعلها يف �سياقها
اخلارجي؛ لأننا اعتدنا على �أن ّ
الن�ص ال ّ
ّ
الن�ص ّي� ،إ ّال يف حدود وا�ضحة
كثريا يف فهمه على ال�سياق ّ
من الن�صو�ص ال يعتمد ً
اخلارجي) الغائب عن
كثريا على القارئ ،ناهيك عن (ال�سياق
وقريبة ،ال تخفَى ً
ّ
الن�ص �أ�ص ً
لب
ال .لذلك حت�رض الأبيات ال�سابقة وتغيب � ٌ
كلمات ّ
أبيات �أُخَ ر ،هي ّ
الق�صيدة ومغزاها ،منها:

أجل�س َ
�سطح �سفينتي
فوق
ِ
واليو َم � ُ
احلريـم فال �أرى
مفتــاح
و�أُدي��ـ� ُ�ر
ِ
َ

أمــوات
جماجـم ال
يف ال ِّظ ِّـل غ�ي َر
ِ
ِ

لنف�سهـــا
تنتـقـم النهـو ُد
اليـو َم
ِ
ُ
الر�شـيد َمريـر ٌة
�ارون
م�أ�ســاة ُ ه��ـ� ِ
ِ

دركيـن م��ـ��رار َة املــ�أ�ســـا ِة!
لـو تُ
َ

ملكت يدي؟
�أي��ن ال�سبايا؟ �أي��ن ما
ْ

�ث ع��ن ط��ري� ِ�ق جناتـي
�ص �أب��ح� ُ
كال ِّل ِّ

وعباءات
وحلمات
نهود
ق�ضية
ٍ
ٍ
ٍ
فالق�ضية� ،إذن ،لي�ست  -بب�ساطة ّ -
م�شهد من
ٍ
ق�ضية �أُ ّمة� ،أو قادة �أُ َّمةُ ،يدين ممار�ساتها ال�شاعرَ ،عبرْ
و ،...بل هي ّ
الن�ص /الق�صيدة هنا بنا ٌء
والتحوالت الوجود ّية.
الأقنعة ،والأ�صوات الرمز ّية،
ّ
ّ

مم�رسح متكامل ،ما جاء فيه جاء على ل�سان البطل ،ال على ل�سان ال�شاعر ،غري
�أن النا�س ي�سارعون �إىل ا ُ
حلكم على مغزاه منذ الف�صل ال ّأول ،بل ُيدينون ال�شاعر
نف�سه ،على طريقة من قر�أ« :فويل للم�ص ّلني� ،»...أو «وال تقربوا ال�صالة!»...

بحر
�إن �
أمر ُّ
ّ
جد وا�سع ،وخطري ،وهو يف الأدب ٌ
إ�شكالية القراءة� ،إذنٌ � ،
أدبي ُيظهر
ال �ساحل له .و�إذا كان االجتزاء امل�ض ِّلل حني َيحدث يف النرث غري ال ّ
إمكانية ذلك يف
الن�ص ذا معنى غري مق�صود؛ وذلك لإخراجه من �سياقه ،ف�إن �
ّ
ّ
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�أي��ن البخو ُر يَ ُ�ض ْو ُع ِم� ْ�ن ُح ُجراتـي؟
ـات
ـات بال َّطـ َعنَ ِ
وتَ��ـ� ُ�ر ُّد لـي ال َّط َعـنَ ِ
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شخصية أبي نواس وشخصية شعره
والتبا�سا
غمو�ضا
أ�شد
الأدب �أكرث ورو ًدا ،وعواقبه �أبلغ
ً
ً
تعقيدا ،وهو يف ال�شِّ عر � ّ
ً
فمن الدارج �أن تنتهي بنا قراءاتنا املبت�رسة يف
ومراوغة وطول َنفَ�س.
ٍ
وعندئذ ِ
الأدب� ،أو غري الرا�شدة� ،إىل �إحدى نتيجتني:

 �إ ّما ا ُعبثيته ،حينما ال نفهمه؛ لأننا
حلكم اجلاهز برداءة ّ
الن�ص� ،أو ّ
متع ّلمون ومثقّفون  -والأدب كما َوقَر يف الأذهان حم�ض ثقافة
عا ّمة ،ب�إمكان � ّأي متع ّلم �أو مثقّف �أن يتعاطى معه ،و�أن َيحكم على
الن�ص،
جيده ورديئة ،بل �أن ي�ص ِّنف الأدباء يف طبقات  -ف ِل َم ال نفهم ّ
ّ
الن�ص� ،إذن ،ولي�س فينا!
�أو ال ن�ست�سيغه؟! العيب يف ّ
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 �أو �أن نفهمه ِج ًّدا ،كما فهمنا �أبيات نزار ّقباين حول النهود واحللمات�صحفي �أو
وت�رصيح
نفرق بني ق�صيدة �شاعر
ٍ
وجلود الن�ساء ،لك ّننا ال ّ
ّ
ن�رشة �أخبار .فال�شعراء -ح�سب هذا الفهم  -يقولون ما يفعلون!
ثم �إن البيت  -كما �أَ ِلفنا من �شوارد العرب -وحد ٌة واحدة ،ال من
وحقيقية ،عن �سرية
ق�صيدة متكاملة .والبيت َينقل �إلينا جترب ًة مبا�رشة،
ّ
«ف�صل من جلد الن�ساء عباءة» ،فهو
ال�شاعر؛ فحني يقول ال�شاعر� :إنه ّ
واقعية ،كما �أخربنا قدميًا امر�ؤ
يعني ما يقول ،وهو يعبرّ عن جتربة
ّ
القي�س ،و� َّأكد ذلك ال�شرُّ ّاح من بعده.

�أبو نوا�س وعوامل ت�شويه �صورته:

ا ُ
�سطحية مبا�رشة ل�شظايا من ِ�شعره
حل ْكم على ال�شاعر من خالل قراءة
ّ
ٌ
العربية .فهل حقًّا كان ِ�شعر منوذجنا (�أبي نوا�س ،احل�سن
م�سلك قد ٌمي يف الثقافة
ّ
بن هانئ198 ،هـ 814 -م)(� )4صورة مبا�رشة عن �سلوكه وحياته ،كما ف َِق َه
النا�س؟ �أم �أن ذلك ال�شِّ عر �إىل ذلك � -أو قبل ذلك� ،أو رمبا بعك�س ذلك َ -نق ٌْد
ملجتمع ال�شاعر وع�رصه ،وتعري ٌة ملخازيهما ،بلهج ٍة �صادق ٍة ال منافقة ،حتى لو
َم َّثل ال�شاعر بنف�سه ،وحكى عن جتربته؟
تُرى �أهو جا ٌّد ،ويعني ما يقول ،وي�صف ما يفعل� ،أم هو �ساخر؟

عبداهلل بن أحمد الفيفي
�أولي�س هو القائل:

ِا������س����� ِق�����ن�����ي َح������تّ������ى تَ��������راين
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��ب ال��� ِّدي� َ
��ك ِ
�أَح����� َ��س� ُ

حمارا؟!()5

ال ّ
�شك يف �أن الرجل كان غارقًا يف بع�ض ما النا�س فيه غارقون يف القرن

ي�سوغ لنا  -بقراءته قراءة م�ستكنهة  -ا�ستنتاج �أنه
الثاين للهجرةّ ،
لكن ِ�شعره ال ّ
كان م�ؤم ًنا بحيا ٍة كتلك ،بل لع ّله كان يندب ،ب�صف ٍة غري مبا�رشة ،ذاك الرت ّدي
الذي يحيط به(.)6

وهنا ميكننا ،بقراءة جديدة� ،أن نقف على حقيقة �أبي نوا�س ،وعلى
ّ
الت�شكك
النمطية ،ممّا َيبعث على
عوامل ت�شويه �صورته ،وما يالب�س تلك ال�صورة
ّ
�صحتها ،ومن َث َّم الوقوف على ق�ضايا ال�شاعر اجلوهر ّية التي َع َرّ َب عنها من
يف ّ
منهاجي لبع�ض الدرا�سات التي
نقد
خالل ِ�شعره .وهو ما ي�ستدعي التعريج على ٍ
ٍّ
قامت حول ِ�شعره ،م�ستند ًة �إىل ما ُر ّ�سخ من �صورته ،وما َح َم َله ظاهر خطابه
عري.
ال�شِّ ّ

-1-

أخالقيا ،ما ي�أتي:
ولعل من عوامل ت�شويه �صورة �أبي نوا�س �
ًّ
�ضده كذلك .فالفُر�س
وال�شعوبية
�ضد ال�شاعر،
ال�شعوبية
-1
العربية ّ
الفار�سية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هم �أخوال (امل�أمون) ،وقد كان ال�شاعر �صديق( :الأمني بن الر�شيد)،
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ّ
أ�صح الت�أكيد � -أن هذه الدرا�سة ال
املهم التنبيه هنا � -أو بال ّ
ولعل من ّ
ت�ستهدف تربئة �أبي نوا�س ،وال ت�سويغ ما يرد يف ِ�شعره! لكنها درا�س ٌة يف ما
بخا�صة ،من خلط املعايري
أدبية
ّ
أدبي ،ويف الدرا�سات ال ّ
يحدث يف تاريخنا ال ّ
حني ا ُ
حلكم على الأدباء و�أدبهم .فلقد بولغ يف ت�شويه �صورة �أبي نوا�س مبالغة؛
ال لأنه كان �أكرث من معا�رصيه انحرا ًفا� ،أو � َّ
نهجا يف َط ْرق مو�ضوعاته
أ�شذ ً
واجتماعية .ولي�س هو الوحيد ممّن
�سيا�سية
خارجية،
ال�شِّ عر ّية ،ولكن لأ�سباب
ّ
ّ
ّ
حلقه الت�شويه ملثل تلك الأ�سباب.

ج ـ ــذور
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شخصية أبي نواس وشخصية شعره
العربية ،نكاي ًة فيه :ابن ُزبيدة!
عربي الأب واخل�ؤولة ،الذي كان يكنى ب�أُ ّمه
ّ
ِّ

الع�صبية
كما كان �أبو نوا�س جلي�س (الف�ضل بن الربيع) ،وزير الأمني ،ذي
ّ

�سيا�سي
�رصاع
تاريخيا ما دار بني امل�أمون والأمني من
العربية .ومعروف
ٍ
ّ
ًّ
ٍّ
ودعائي� ،أو َدى بالأخري حل�ساب ال ّأول .فهو ت�شوي ٌه ا�س ُتهدف به الأمني
ٍّ
ال�شعوبية امل�ضا ّدة،
من بع�ض الوجوه ،كانت و�سيلته �أبا نوا�س .ثم جاءت
ّ

فار�سي الأ�صل ،على
العربية ِ�ض ّد الفر�س؛ من حيث كان �أبو نوا�س خوز ًّيا،
ّ
َّ
ال�شعوبيتانُّ ،
كل واحد ٍة من جهة .وهكذا تلعب
بع�ض الأقوال .فتناو�شته
ّ

والدينية يف الثقافة و�أعالمها .ومن العجيب �أن
وال�سيا�سية
رقية
الع�صبية ِ
ّ
ّ
الع ّ
ّ

ت�سليم ب�أحكام ذلك التنابز القدمي بالوالءات
يبقى لدى الدار�سني املحدثني
ٌ
ال�شعوبية �أو الزندقة.
ال�سيا�سية ،ك ُت َهم
الدينية ،من �أجل الت�صفيات
القومية �أو
ّ
ّ
ّ
ّ

وهذا ما جنده لدى طه ح�سني( - )7مث ً
ال  -يف ذهابه �إىل �أن �أبا نوا�س كان
ال�شعوبية امل�شهور».
على «مذهب تف�ضيل الفُر�س على العرب ،مذهب
ّ
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العبا�سي ال ّأول
يتحدث بل�سان الع�رص
وك�أن طه ح�سني بقوله هذا ما زال
ّ
ّ
و�أهله!

العدنانية�( ،أ�سد ومتيم وقي�س) ،التي َع َّر�ض بها �أبو نوا�س يف
 -2الع�صبية الق ََب ّلية
ّ
ِ�شعره ،فيما كان يعتزي ب�أنه ا َ
اليماين ،يف مثل قوله:
حل َكمي َ

َو َ
�تَ « :ك� ّ
لا
ق���ال�« :أَ ِم���ن مَت��ي� ٍ�م؟» ُق��ل� ُ

ــي
َولَ ِكــنِّي ِم� َ�ن ا َحل ِّ

طلل املا�ضني من � َأ�س ٍـد
يبكي على ِ

أ�سد؟
ال َد َّر َد ُّرك ،ق� ْ�ل يلَ :م��ن بنو � ِ
الل من َ�أحد!()10
ي�س ا َلأ
عاريب ِعن َد هَ ِ ِ َ ِ
ُ
لَ َ

اليمــاين»()8

َ

وا�ضح ،وقد ُروي يف هذا �أن اخل�صيب،
ب
على �أنه مل يكن لأبي نوا�س ن ََ�س ٌ
ٌ
�صاحب ديوان اخلراج مب�رص� ،س�أل �أبا نوا�س عن ن ََ�سبه ،فقال�« :أغناين �أدبي عن
العدنانية ،قوله:
ن�سبي» ،ف�أم�سك عنه( .)9ومن تعري�ضه بالقبائل
ّ

�سَ ،و�إِخ� َوتُ� ُه� ْ�م؟
َو َم��ن مَت ٌ
يمَ ،و َم��ن َق ْي ٌ

عبداهلل بن أحمد الفيفي
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مع �أن �أبا نوا�س مل ُ
أ�شخا�صا،
يهج �إ ّال �
ً
عاما ،ومل ُ
يك موقفه من العدنانيني ًّ
أي�ضا ،و َم ْد ٌح يف النزار ّية،
معينة .و�إ ّال فله هجاء يف بع�ض
اليمانية � ً
ّ
�أو َع َّر�ض ب�أحياء ّ
ين:
القلم�س الكنا ّ
كما يف هجائه ها�شم بن حديج ِ
الك ّ
ندي ،ومدحه ّ

دت �أَبًا
يا ِ
يج لَو َع � َد َ
ها�ش ُم ِابن ُح َد ٍ
ـح امل َ ِل َك النُعمـانَ وا ِفــ ُد ُه
�إِ ْذ َ�صبَّ َ

ثل ال َق َل َّم ِ�س لمَ يَع َلق ِب� َ
ِم َ
ـ�س
�ك ال َدنَ ُ

ومن ُق�ضاع َة �أَ�رسى عنده حبـ�س()11

َِ

َ ِ َُ ُُ ُ

وكذلك حال ال�شعراء يف تذبذب عواطفهم ووالءاتهم ،حني ير�ضون �أو
حني ي�سخطون ،وما �أبو نوا�س يف ذلك منهم بب ِْدع.

�ضد الأمني .فمع �أن الأمني -يف ما نُقل -كان
 - 3الدعاية
أمونية ّ
ال�سيا�سية امل� ّ
ّ
وهدده بال�سجن� ،إ ّال �أن �أخاه امل�أمون قد
قد َم َن َع �أبا نوا�س عن ِذكر اخلمر ّ
ّ
ب�صحبة �أبي نوا�س ،ويقول «من يكون �أبو نوا�س ندميه ،ال ي�صلح
ظل يعيرّ ه ُ
()12
حممد
للخالفة»  .وتذكر الروايات يف ذلك �أنه «ملّا خَ َل َع امل�أمونُ �أخاه ّ
ووجه بطاهر بن احل�سني ملحاربته ،كان َي ُ
عمل ُك ًتبا
بن ُزبيدة [الأمني]ّ ،
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يترب�ؤون من انتماء
الع�صبية امل�ضا ّدة ،حينما �أخذ
ثم جاءت
القحطانيون ّ
ّ
ّ
اليمني ،يف كتابه «�أخبار
أن�صاري)،
�أبي نوا�س �إليهم ،كما فعل (ابن منظور ال
ّ
ّ
ّ
اليمانية
ولعل ما يف ِ�شعر �أبي نوا�س من تناق�ض يف والئه للقبائل
�أبي نوا�س».
ّ
لي بني
�صح �أن هناك
ً
تناق�ضا  -ما هو �إ ّال ً
والعدنانية � -إنْ ّ
ّ
�صدى لل�رصاع الق ََب ّ
هذين الق�سمني من العرب ،مثلما �أن مرواحة ِ�شعره بني القدمي واملحدث جاء
ا�سي؛ فكان ُير�ضي
ً
�صدى �آخر لل�رصاع بني َ
تياري القدمي واملحدث يف الع�رص ّ
العب ّ
�أ�صحاب القدمي بطرد ّياته ،ونحوها من ِ�شعر البادية ،و ُير�ضي الآخرين بخمر ّياته
وغلمانياته ،ونحوهما من ت�صوير احلا�رضة� .أ ّما طبيعة اللغةِ ،من حيث هي،
ّ
فهي ت َّ
وبدوي .ولذلك ف�إن ِ�شعره
ح�رضي
ُوظف لديه ح�سب املو�ضوع ،من
ّ
ّ
معمقة ،بحيث ال ُيبت�رس ا ُ
حلكم عليه من خالل
 �إذا قُرئ قراء ًة نقد ّية م�ستوعبة ّو�شخ�صية
�شخ�صيته
املحكية  -هو �أ�صدق �شاهد على
امل�شوهة و�سريته
�صورته
ّ
ّ
ّ
ّ
ع�رصهّ ،
بكل تق ّلباته و�رصاع ّتياراته.
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بعيوب �أخيهُ ،تقْر�أ على املنابر بخرا�سان؛ فكان ممّا عابه به �أنْ قال� :إنه
ِ
ا�ستخل�ص رج ً
كافرا ،يقال له احل�سن بن هانئ ،وا�ستخل�صه
ال
�شاعرا ِ
ماج ًنا ً
ً
ويرتكب امل�آثم ،و َي ْه ِت َك املحارم ،وهو الذي يقول:
�رش َب معه اخلمر،
َ
َلي َ

اخلمـر
�أال فا�س ِقني َخ ْمراً  ،و ُق ْل يل هي
ُ
بح با�سم َم ْن ته َوى ،و َد ْعني عن ُ
الكنَى
ُو ْ

وال ت�سقني ��ِسّرِ ًّا �إذا �أ ْم َك َن ا َجل ْه ُـر!

ذات من دونها ِ�س رْ ُت!
فال َخ َري يف ال َّل ِ

ويذكر � َ
ف�سوق وخمور ،و َماخُ ورٍ وفجور؛
أهل العراق ،فيقول� :أهل
ٍ
ويقوم َر ٌ
جل بني يديه ُفي ْن ِ�شد �أ�شعار �أبي نوا�س يف املجون؛ فاتّ�صل ذلك بابن
ابن �أبي الف�ضل بن الربيع؛ ثم ك ّلمه فيه
فنهى
ُزبيدة؛ َ
احل�سن عن اخلمرَ ،
وح َب�سه ُ
َ
ي�رشب خمراً ،وال يقول فيها ِ�شعراً،
الف�ضل( ،)13ف�أخرجه بعد �أن �أخذ عليه �أ ّال
َ
فقال:
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��ن ي��ـ� ٍ�د يف ال��ن��ا���س واح��ـ��ـ��د ٍة
م��ا ِم� ْ

��ا���س َم��والَه��ـ��ا
َك���ـ���يَ� ٍ
��د �أب����و ال��ع��بّ ِ
و� ��َس��ررَ َى �إىل ن��ف�����س��ي ف��أح��ي��اه��ـ��ـ��ا

�وت ع �نّ��ي َع��ف��ـ � َو ُمقــتد ٍر
َف��ع��ف� َ

��م ف��أل��غ��ـ��اه��ـ��ا
َو َج����بَ� ْ
���ت ل���ـ��� ُه ِن��� َق���ـ� ٌ

�أي��ه��ا ال��رائ��ح��ـ��ان ب���ال��� َّل���و ِم ،لُ��وم��ا

� ُ
أذوق املُ���ـ��� َدا َم �إالّ �شَ مِ ـيـمـا

�ات ع��ل��ى م�ضاجعهـم
ن���ا َم ال��ث��ق��ـ� ُ
�ت ِخ � ْف �تُ��ـ� َ
�ك ،ث��م �آمــنني
ق��د ك��ن� ُ
ومن قوله يف ْترك ال�رشاب:

نَ��الَ��ـ��ن��ي ب��املَ��ـ�لام ف��ي��ه��ـ��ا �إم��ـ��ـ��ا ٌم
اي ؛ ف����إن
ف��ا�� ِ
صرف��اه��ا �إىل �� ِ���س���� َو َ

���ك اهللَ
��ك َخ���� ْو ُف� َ
���ن �أنْ �أخ���اف���ـ� َ
ِم� ْ

ال

ال �أرى يل خ�لا َف��ـ�� ُه ُم�سـتقيـما

احلديث
ل�ست �إالّ على
ِ
ُ

ندميا»()14

وكان قبل ذلك قد ُحبِ�س من ِق َبل الف�ضل بن الربيع والر�شيد لقوله:

�ب �أنّ��ن��ي
و ُم�� ِل َّ
��ح��ـ�� ٍة ب��ال��ع��ذلِ حت�����س� ُ

��ن تَ �نَ � ُّظ � ِر �آج��ـ� ٍ�ل
�أح����رى و�أح����زم ِم� ْ

�خ��ـ��ب��ـِّ� ُ�ر�أنّ��ـ � ُه
م��ا ج��ـ��اءن��ـ��ا �أح��ـ�� ٌد يُ� َ
ج ـ ــذور

ل��ل��ع��ذلِ � ُ
أت����رك � ُ��ص��ح��بَ� َة ال��� ُّ��ش� ّط��ـ��ا ِر

���ن الأخ��ب��ـ��ـ��ار
����م ِم� َ
َظ��ـ �نِّ��ي ب��ـ � ِه َر ْج� ٌ
نار!()15

�ات �أو يف ِ
يف َج�نَّ� ٍة ُم��ذ م� َ

عبداهلل بن أحمد الفيفي

ّ
 - 4عدا�ؤه للمعتزلة،
حتديدا،
�سيار231- ،هـ= 845م)
ً
وللنظام (�إبراهيم بن ّ
و�إنكاره عليه ر�أيه يف اخلطيئة والتوبة( .)19فقد كانت من دوافع �أبي
ّ
عما َب َرع فيه غريه من �شعراء
نوا�س � -إىل جانب ا�صطناع ما
ي�ستقل به ّ
وفقهيا ،يف �آرائهم التي َ�س َطت على غريها
ع�رصه  -معاندة املعتزلة ،فكر ًّيا
ًّ
يف ع�رص امل�أمون .تلك الآراء التي كان النكري ال�شديد فيها على مرتكب
ؤمن وال بكافر ،بل يف منزلة بني املنزلتني .وهذا
الكبرية ،والقول ب�أنه ال مب� ٍ
ق�صة اعتزاله حلقة
يف الأ�سا�س مذهب وا�صل بن عطاء131-( ،هـ) ،يف ّ
الب�صرْ ّي حني ا�س ُتفتي يف امل�س�ألة .ولذلك كان ر�أي �أبي نوا�س
احل�سن َ
وهم من خاطبهم بقوله(:)20
بخالف ر�أي املعتزلة ذاك؛ ُ

َفقُـل لمِ َـن يَ َّدعـي يف ال ِع ْل ِم َف ْل َ�ســ َف ًة
رجا
ال تحَ ُظ ِر ال َعف َو �إِنْ ُك َ
نت ا ْم� َ�ر ً�أ َح ً

ظت �شَ يئًا َوغابَت َع َ
نك �أَ�شيا ُء!
َح ِف َ
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ال�سيا�سية ،التي كانت تُلقَى على املنابر ،وتُن�رش بني النا�س،
ف�إذن ،الدعاية
ّ
أمونية ،التي ق ََ�ض ْت على الأمني ،ق ََ�ض ْت على �صديقه
وتَ�شتغل بها �آلة الإعالم امل� ّ
�أبي نوا�س ب�صورة �شوهاء ،تو�شك �أن تكون �صورة �شيطان رجيمَ ،و َج َدت يف
عري ما يخدم �أغرا�ضها .بل �إن من الالفت هنا تزامن وفاة �أبي نوا�س
�أ�سلوبه ال�شِّ ّ
عام واحد (198هـ)! �أهي حم�ض م�صادفة � -أو انتهاء �أجل -
ومقتل الأمني يف ٍ
�أن ميوت ال�شاعر يف ال�سنة نف�سها التي قُتل فيها الأمني؟! ولقد تويف �أبو نوا�س
متقدمة.
�سن غري ّ
تقريبا ،وقيل� 55 :سنة ،وقيل� 52 :سنة� ،أي يف ٍّ
وعمره � 59سنة ً
ومن َث ّم فال ُي�ستبعد �أن يكون قد
ني حتى مقتله ورثاهِ .
ومعروف �أنه ال َز َم الأم َ
املربر كان جاه ًزا،
مات م�سمو ًما؛ ليلحق ب�صاحبه الأمري املقتول ،وال�سيما �أن ِّ
�ضده( .)16و ُي ْلمح
من حيث هو زنديق كافر حالل الدم ،ح�سب الدعاية املبثوثة ّ
ال�صفَدي(� )17إىل ا�ستبعاد عفو امل�أمون عنه بقوله« :ولو عا�ش �أبو نوا�س �إىل �أن
َّ
أخبار عن �أنه مات قتي ً
ال،
يدخل امل�أمونُ بغدا َد لناله منه ُ�سوء» .ولقد وردت � ٌ
�رضب �أو َ�س ٍّم ،غري �أن ذلك ُع ِز َي �إىل انتقام بع�ض
نتيجة
مهجويه منه(.)18
ٍ
ِّ

413

َفـ�إِ َّن َح ْظ َر َكـ ُه يف ال ِّد ِ
يــــن �إِزرا ُء! ج ـ ــذور
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ولقد َر َو ْت بع�ض كتب التاريخ والأدب عن �أبي نوا�س �أحاديث نبو ّية
حماد بن َ�س َلمة ،عن ثابت البناين،
يف هذا ال�صدد ،من ذلك ما ُروي عنه ،عن ّ

ميوتن �أحدكم
عن �أن�س بن مالك ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ّ
الظن باهلل تعاىل َث َم ُن ا َ
جل َّنة»( .)21ومن ذلك
حتى ُي ْح ِ�س َن َظ َّن ُه بر ِّبه ،ف�إنّ ُح َ
�سن ِّ

حممد بن �إبراهيم بن كثري ال�صرييف ،قال «دخلنا على �أبي نوا�س احل�سن
ما روى ّ

بن هانئ يف مر�ضه الذي مات فيه ،فقال له �صالح بن علي الها�شمي :يا �أبا علي،
َ
وبينك وبني اهلل
يوم من �أ ّيام الدنيا،
يوم من �أ ّيام الآخرة ،و� ِ
آخر ٍ
�أنت اليو َم يف � ّأول ٍ

تخوف باهلل؟ فقال� :أ�سندوين!
هنات ،ف ُت ْب �إىل اهلل من عملك! قال :فقال� :إ ّي َ
اي ّ
حماد بن َ�س َلمة ،عن يزيد الرقا�شي ،عن �أن�س بن مالك ،قال :قال ر�سول
ّ
حدثني ّ

اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنّ ّ
نبي �شفاعةً ،و�إنيّ اختب� ُأت �شفاعتي لأهل
لكل ٍّ
الكبائر من �أُ ّمتي يوم القيامة� ،أفترُ ى ال �أكون منهم؟!»( )22ويف رواية �أخرى:
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دخلت على �أبي نُوا�س ،يف مر�ضه الذي مات فيه،
الداية ،قال
عن «ح�سن بن ّ
ُ
فرف ََع ر�أ�سه �إ َّ
يل ،و�أن�ش�أ يقول:
ُ
فقلت لهِ :ع ْظني! َ

��ن اخلطايـا
َّث� م��ا
ت��ك� رَّ ْ
َ
ا�ستطعت ِم� َ
وردت علي ِه َعفْـ ًوا
�ستُ ْب�صرِ �إنْ
َ
تَ� َع��ـ���� ُّ�ض ن��ـ��دام��ـ� ًة َكفَّـيـْ َك مـ ّمـا

�ت  -خم��اف� َة ال��ن��ا ِر  -ال����ُّس�رُّ ورا
تَ��رك� َ

��ي فل ّما َع � َدلْ �تُ � ُه
ـني َذنْ��� ِب� ْ
ج ـ ــذور تعا َظ َم ْ

ب � َع � ْف� ِ�و َك َربِّ��ـ� ْ�ي ك��ان َع��فْ�� ُو َك � َ
أعظما

ف ��إن��ـ��ك الق��ـ��يً��ـ��ا ربًّ���ـ���ا غ��ـَ��ـ � ُف��ـ��ورا
وتَ�� ْل��قَ��ى � َ��س��ـ��يِّ��ـ � ًدا َم� ِل��ك��ـً��ا كبيـرا

فقلت لهَ :و ْي َل َك! يف مثل هذه احلال ت َِع ُظني مبثل هذه املوعظة؟! قال:
ُ
حدثنا حماد بن �س َلمة ،عن ثابت ،عن �أن�س ،قال :قال ر�سول اهلل
ا�سكت! ّ
ْ
)
�صلى اهلل عليه و�سلم« :ادخرت �شفاعتي لأهل الكبائر من �أمتي»»(23
.
ّ ُ
ّ
دخلت على دعبل ال�شاعر،
وروى «احل�سن بن عبد ال�سالم اخلطيب ،قال:
ُ
ف�صه من عقيق مر ّبع ،عليه
ف�سمعته يقول :كان للح�سن بن هانئ خامتان ،خامت ّ
مكتوب:

عبداهلل بن أحمد الفيفي
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والآخر حديد �صيني ،عليه« :ال �إله �إ ّال ُ
خمل�صا» .ف�أو�صى عند موته
اهلل ً
ّ
)
24
(
ُغ�سل وتجُ َعل يف فمه» .
�أن تُق َلع وت َ

وكان ا َ
أ�سا�سا من
الفكري حول تلك امل�سائل
جل َدل
ٌّ
الفقهية قد انبثق � ً
ّ
والثقافية الأُوىل .فكان ِ�شعره  -يف جانب
لمية
الب�صرْ ة ،بيئة �أبي نوا�س ِ
مدينة َ
ّ
الع ّ
�صدى من �أ�صداء ذلك ا َ
جل َدل .والطريف هنا  -وكم يف �رصاعات
منه ً -
التاريخ من طرائف املفارقات! � -أن ّ
النظام نف�سه  -خ�صيم �أبي نوا�س يف هذا
الأمر  -قد ق ُِّبحت �صورته من ِق َبل خ�صومه مبثل ما ق ُِّبحت به �صورة �أبي نوا�س،
لي�صح �أن ُيلقّب ّ
الفكر ،يف مقابل �أبي
وب�أدوات �شبيهة ،حتى
النظام ب�أبي نوا�س ِ
ّ
نوا�س ال�شِّ عر!

 - 6عدم فهم طبيعة ال�شِّ عر� ،أ�ص ً
أ�صوليني من دار�سي
ال .وهذا ما جعل بع�ض ال ّ
العربي عمو ًما ُينكر ال َغ َزل وو�صف اخلمر يف ال�شِّ عر .حتى �إن
الأدب
ّ
هاتني املو�ضوعتني حني ت َِردان يف ِ�شعر (كعب بن زهري) ،مث ً
ال  -يف ُبردته
عهد
كعبا
جديد ٍ
ُ
�أمام الر�سول ،ويف م�سجده  -يقول ه�ؤالء �إمنا ذلك لأن ً
إ�سالمي! وكذلك يفعلون
جاهلي وباقيها �
ب�إ�سالم� ،أو �أن �صدر الق�صيدة
ّ
ٌّ
(ح�سان بن ثابت) الإ�سالمي ،ومنه ق�صيدته يف فتح ّ
مكة،
يف بع�ض ِ�شعر ّ
ّ
املقدمة ال َغ َز ّلية اخلمر ّية(:)26
ذات ّ

طيـف
��ك���ن َم���ن لَ ٍ
َف���� َدع َه����ذاَ ،ولَ� ِ

ِل��� َ��ش��ـ��ع��ث��ـ��ا َء الَّ��ت��ي َق��ـ��د تَ��يَّ��ـ� َم��ت��ـْ��ـ� ُه
�ت َر�أ�� ٍ���س
َك������أَ َّن �سبيئـ ًة ِم���ن بَ��ي��ـْ� ِ

����ب ال� ِع�����ش��ـ��ا ُء
يُ����ؤَ ِّر ُق���ن���ي �إِذا َذ َه� َ
َف � َل��ي���� َ�س ِل � َق��ل � ِب��ـ � ِه ِم��ن��ه��ا � ِ��ش��ـ��ف��ـ��ا ُء
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نقدا
 - 5الفهم
ل�شعره ،مع �أن بنية ذلك ال�شِّ عر العميقة قد تبدو ً
الظاهري ِ
ّ
اجتماعيا �أو تعري ًة لواقع احلال يف ع�رصه ،وال�سيما بعد م�شهده ما حدث
ًّ
ل�صديقه الأمني على َيدي �أخيه امل�أمون� .أي �أنه ميكن القول �إن «الكفاءة
أدبية» غري متوافرة لدى كث ٍري ممّن قر�ؤوا ِ�شعر �أبي نوا�س(.)25
ال ّ

��زاج���ه���ا َع�����س��لٌ وم���ـ���اء
يَ���ك���و ُن ِم� َ
َ َ ُ ج ـ ــذور
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��م َغ��ـ���� ٍّ�ض
َع��ل��ى �أَن��ي��ا ِب��ه��ـ��ا �أَو َط��� ْع� َ
���ات ذ ُِك�����رنَ يَ��وم �اً
�إِذا م��ا الأَ���ش� ِرب� ُ

��اح َه����� �َّص�رَّ َ ُه ا َجل��ن��ـ��ا ُء
���ن ال���تُ��� ّف���ـ� ِ
ِم� َ
��ن ِل� َ
ال���ـ���راح ال�� ِف��ـ��دا ُء
��ب
��ط���يِّ� ِ
ِ
َف��� ُه� َّ

َع� ِ�د ْم��ـ��ن��ا َخ��ي� َل��ن��ـ��ا ِ�إنْ لمَ تَ� َ�روه��ـ��ا

��وع�� ُده��ا َك��ـ�� َدا ُء
تُ��ث��ـ�ي ُر ال �نَ��ق � َع َم ِ

نُ��ـ� َولِّ��ي��ه��ـ��ا املَ��ـ�لا َم��ـ � َة �إِنْ �أَلَ��ـ� ْم��ن��ـ��ا
تر ُك��ن��ـ��ا ُم��ل��وك��ـً��ا
َونَ����شرَبُ��ه��ـ��ـ��ا َف��ـ �تَ� ُ
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ج ـ ــذور

��ـ��ث َ�أو لحِ ��ـ��ا ُء
�إِذا م���ا ك����انَ َم�� ْغ ٌ
َو�أُ�� ْ���س����داً م��ـ��ا يُ�نَ� ْه� ِن��ـ� ُه��ـ��ن��ا ال� ِّل��ق��ـ��ا ُء

اجلعدي) ،الذي ّ
ظل يذكر اخلمر
ثم ماذا عن ِ�شعر ال�صحابي (النابغة
ّ
حتى بعد �إ�سالمه ب�أَ َم ٍد ،مع �أنه  -كما ورد يف �أخباره  -كان قد امتنع عن �رشبها
اجلاهلية؟ ذلك �أن الإ�سالم كان �أرحب بال�شِّ عر ومو�ضوعاته ،وبال�شعراء،
منذ
ّ
من ه�ؤالء الذين ّ
ظل ديدنهم تفتي�ش ال�صدور والعقائد والنوايا ،وف َْهم ال�شِّ عر
بو�صفه وثائق ،تُنجي قائلها �أو تُدينه ،كغريه من �أنواع القول .ولذلك ظ ّلت
�صورة اخلمرة «ال�شِّ عريّة» يف ال�شِّ عر الإ�سالمي ،يف �صدر الإ�سالم ،ويف الع�رصين
ا�ستمر ِ�شعر ال َغ َزل ،بنوعيه ال�رصيح وغري ال�رصيح،
والعبا�سي ،وكذلك
أموي
ال ّ
ّ
ّ
بو�صف تلك املو�ضوعات مو�ضوعات ِ�شعر ّية ،ال ُيعرت�ض عليهما عاد ًة ،ما مل
املجازي �إىل القذف والت�شهري والتقرير واملبا�رشة .فلقد كان
تتجاوز الت�صوير
ّ
يفرقون بني �أقوال ال�شعراء و�أفعالهم ،وكانوا يجيزون يف ال�شِّ عر
�أولئك املتلقّون ّ
التحرج
ف با َلغُوا يف
ما ال يجيزون يف غريه من �ألوان القول .حتى خَ َلف خَ ْل ٌ
ّ
والت�شدد ،وملـ�آرب �ش ّتى ا�ستغ ّلوا ّ
وال�سيرَ ،
كل كلم ٍة للطعن يف ِّ
ّ
الدين وال�شرَّ َف ِّ
و�إنْ كانت الكلمة كلم ًة ِ�شعر ّية .ومن هنا ،مل يكن �أبو نوا�س ب ِْد ًعا من ال�شعراء
ا�سي�( ،أبو متّام،
يف التغ ّني بالراح ،وهي التي يقول فيها الحقُه يف الع�رص ّ
العب ّ
231-هـ= 845م)( ،)27على �سبيل املثال:

ِع��نَ��بِ��يَّ�� ٌة َذ َه��� ِب���يَّ��� ٌة َ���س َ
��ت لَ��ه��ا
��ك��بَ ْ

����ب املَ��ع��اين ���ص��ا َغ � ُة ال��� ُ��ش � َع��را ِء
َذ َه َ

تفن فيه �أيمّ ا نُّ
مو�ضوعا ف ِّن ًّيا ،نَّ
تفن ،و�أفرده
�إ ّال �أنه كان قد اتّخذ و�صفها
ً
بكث ٍري من ِ�شعره .وممّا ّ
يدل على �أن تلك الأغرا�ض كانت جما ًال للتناف�س بني
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بغ�ض النظر عن امل�ضامني ،هذه احلكاية التي ت َِر ُد
ال�شعراء واالفتنان
والتميزّ ،
ّ
يف بع�ض ُكتب الأدب عن �أبي نوا�س و�أبي العتاهية ،التي تذهب �إىل �أنه «كان
يجتمع ال�شعراء يف ُد ّكان ...ببغداد ،و�أن �أبا العتاهية َح�ضرَ َهم يو ًما ،فتناول دفرتًا
ووقّع على ظهرهُ ،ين�شد:

�أي����ا ع��ج��بً��ا ك��ي��ف يُ��ع�����ص��ى الإل���ـ

و ِهلل ف��ـ��ي ُك ِّ
���ـ���ل حت��ري��ـ��ك��ـ��ـ��ـ � ٍة

ـ��� ُه� ،أم كيـف ي��ج��ح��ده اجل��اح�� ُد؟
وت�����س��ـ��ـ��ك��ـ��ي��ن��ـ� ٍة �أب����ـ���� ًدا ���ش��ـ��اه��ـ� ُد

ويف ُك ِّ
���ـ���ل ���ش��ـ��ي ٍء ل��ـ��ه �آي��ـ��ـ � ٌة

ت���ـ� ّ
��دل ع��ـ��ل��ـ��ى �أن���ـ���ـ��� ُه واح���ـ���ـ��� ُد!

����ق اخل��ل��ـ
�����ن َخ����� َل� َ
�� ُ��س���ب���ح���انَ َم� ْ

�����ن � َ��ض��ع��ي� ٍ
�ف َم�� ِه��ـ�ْي�نْ ِ
ـ� َ
����ق ِم� ْ
�إل���ـ���ى ق���ـ���ـ���ـ���را ٍر َم��ـ� ِ�ك��ـ��ـ� ْ�ي��ـ� ِ�ن

َعت عي ُنه
�س
ّ
ووق ْ
فلما كان من الغد جاء �أبو نوا�سَ ،
فتحدث �ساعةًَ ،
ّ
فج َل َ
لوددت أ� ّنها يل بجميع
�صاحبها؟
على ذلك الدفرت ،وقر�أ الأبيات .فقالَ :من
ُ
ُ
ِ�شعري :فقلنا� ،أبو العتاهية ،فكتب حتتها:

ف���ـ�������س���ـ���اق���ـ���ه م�����ـ�����ن ق���ـ���ـ���رار

لوددت �أ ّنها
فلما كان من الغد جاء �أبو العتاهية ،وقال :ملَن هذه الأبيات؟
ُ
ّ
)
يل بجميع �شعري ،فقلنا� :أبو نوا�س .وتعجبنا من اتفاق قوليهما»(28
.
ِ
ّ

ّ
ي�ستقل به
وكانت من دوافع �أبي نوا�س كذلك� ،إىل جانب ا�صطناع ما
وفقهيا ،كما �سبقت
عما برع فيه غريه من �شعراء ع�رصه ،مناكفة املعتزلة فكر ًّيا
ّ
ًّ
�إىل ذاك الإ�شارة.
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�خ � ْل��ـ��ق��ـً��ا
���ح����ـ���� ْو ُل َخ��� ْل��� ًق���ـ���ا ف� َ
يَ� ُ

���ب دونَ ال��� ُع���يُ��� ْون ِ!
���ج ِ
يف ا ُحل ْ

ج ـ ــذور
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-2ُث ّم ملّا �شُ ّوهت �صورة �أبي نوا�س� ،صارت تتقاذفه االتّهامات والأن�ساب.
�صار الأعاجم ي�ستخدمونه للطعن على العرب( ،الأمني ومن �إليه) ،والعرب
العدنانية
ويترب�ؤون من عروبته .كما �أن
ي�ستخدمونه للطعن على الأعاجم
ّ
ّ
القحطانية؛ ال ّدعائه الوالء فيهم وهجائه بع�ض
ي�ستخدمونه للطعن على
ّ
العدنانيني .ومعروف �أنه كان قد عا�ش فرتة يف بادية بني �أ�سد ،و�أخذ اللغة
ّ
)
29
(
ّ
ولعل تلك التجربة �أورثته موقفه من البادية ومن الأعراب،
عن �أعرابهم ،
ومن َث ّم موقف الأعراب منه ،ال�شاهد عليه  -ربمّ ا  -موقف (ابن الأعرابي)،
«ر َوى �أبو ِهفَّان ،قال :كان �أبو
ال ً
نقدا لغو ًّيا وال ف ّن ًّيا ،و�إمنا لأ�سباب �أخرىَ .
عبد اللهّ
يب ِ�ش ْع َره ،وي�ض ّعفه،
حممد بن زياد ال
أعرابي يطعن على �أبي نوا�س ،و َي ِع ُ
ّ
ّ
وال�شيخ ال َي ْع ِرفُه ،فقال
جمل�س،
ُ
وي�ستلينه ،فجمعه مع َب ْع ِ
�ض ُر َو ِاة ِ�شعر �أبي نوا�س ٌ
�صاحب �أبي نوا�سُ � :
أتعرف � -أع َّز َك اهلل! ْ � -أح َ�س َن من هذا؟ و�أن�شده:
له
ُ
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ج ـ ــذور

��ر ِف حت�سب �أنها
ك��ر ال��� َّط� ْ
�ضعيف ُة ِّ

ق��ري��ب � ُة ع��ه� ٍ�د ب���الإف���اق��� ِة م��ن � ُ��س � ْق� ِ�م

��م ال� َ
��رى ب�ين اجل��ف��ونِ حُ ِم��ي� ُ�ل
َر�� ْ��س� ُ
��ك� َ

َع��فَّ��ى ع��ل��ي��ه بُ ً
��ك��ا ع��ل��ي��ك َط� ِ�وي��ـ� ُ�ل

 ...الأبيات ،فقال :ال واللهّ َ ،ف ِل َم ْن هو؟ قال :للذي يقول:

�ت حلظاتُـــ ُه
ي��ا ن��اظ��راً م��ا �أ ْق � َل � َع� ْ

�ح� َ
بينهـن َق��ـ� ِت��ي� ُ�ل!
�ط
ح��ت��ى تَ��� َ��ش� َّ
َّ

َ
ملن هذا؟ فواهلل ،ما َ�س ِم ْع ُت � ْأج َود منه
فط ِر َب
ُ
ال�شيخ ،وقالَ :و ْيحك! ْ
ملحدث! فقال :ال �أُ ْخربك �أو تكتبه! َ
فك َت َبهَ ،
وك َتب ال ّأول .فقال:
لقد ٍمي وال َ
للذي يقول:

بينهـم
�ب تَ َ�سا َق ْوا على الأك��وا ِر
َر ْك� ٌ
ُ
ا�ض ُعـهـا
كـ�أن �أ ْر�ؤُ� َ��س � ُه� ْ�م والنـ ْو ُم َو ِ
�ساروا فلم يقطعوا َع� ْق� ًدا َلر ِاح َلـ ٍة

��ن ُك ِّـل جائلـ ِة ال� َ�ط� ْ�رف�ين ناجيــ ٍة
ِم ْ

َك�أْ َ�س َ
الك َرى فانتَ�شَ ى امل َ ْ�س ِق ُّي وال�ساقي

عـلى
املنـاكـب لـم تُ ْخـلـ َ ْق ب�أعــنـاقِ
ِ
أنـاخــوا �إليكـم َق ْب َـل �إ�شـراقِ
حـتى � ُ

َ
أو�صــال ُم�شْ ـتَـاقِ !
م�شتـاقـ ٍة َح َمـ َل ْت �

عبداهلل بن أحمد الفيفي
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فقال :ملن هذا؟ َ
علي
وك َت َبه .فقال :للذي ت َُذ ُّمه ،وت َِعيب ِ�شعره� ،أبي ّ
ا َ َ
أبدا!»(.)30
علي ،فواهلل ،ال �أعود لذلك � ً
حلكمي! قالْ :اك ُتم َّ

-3-

ال�شعوبية .مع �أن لي�س يف ِ�شعره ما ّ
يدل على
ومما اتّهم به �أبو نوا�س
ّ
أ�شد منه.
�شعوبية ،و�إمنا فيه هجاء بع�ض العرب ،يف ِ�شعر العرب اخلل�صاء ما هو � ّ
ّ
�إ�ضافة �إىل ما يف ِ�شعره من نفورٍ من ال�صحراء ،ومن عادات الأعراب ،وتقاليد
تغن باحل�ضارة وترفها ،كقوله(:)31
احلياة القدمية ،والق�صيدة القدمية ،ومن ٍّ

��م الَّ������ذي َدثَ���ـ���ـ���را
��ر�� ْ��س���ـ� َ
َد ِع ال� َ
���ـ���ر م��ـ��ا بَ���ن���ـَ���ى ِك�����س��ـ��رى
�أَلمَ تَ َ
��ن دج��� َل���ـ��� َة َوال���ـ���ـ
َم���ن���ـ���ا ِزه بَ���ي���ـ� َ
ال��رح��ـ�� َم��ـ��ا
ِب����ـ���� َ�أر�� ٍ���ض ب���ا َع���ـ��� َد َ

����ر ٍة يُ��ل��ـ � َف��ـ��ـ��ى
بِ����ع����ـ����ا ِز ِب َح�����ـ� َّ
��ـ��ن��ـ��ت بِ��الأَ���ش��ي��ـ��ا
�إِذا م��ـ��ا ُك
َ

َف����ـ�����إِنَّ����ـ� َ
��ل
���ك �أَيَّ���ـ���م���ـ���ـ���ا َر ُج���ـ���ـ� ٍ
��م ال��ـ
���ج� ٍ
َو ِم������ن َع� َ
���ب ِل�� ِع�����ش�� ِق�� ِه ُ
َ
��رقِّ���ـ���ـ����� ٌ��ش �أَو َدى
َف
��ق��ـ��ي��ـ��ل ُم���ـ� َ

��ـ��ح َوال � َق��ي�����ص��ـ��و
تَ��� ُع���ـ��� ُّد ِّ
ال�����ش ْ��ي َ

آ��������س َوال�� ِن�����س��ـ��ري��ـ��ـ
��ي ال ِ
َج���ـ��� ِن� َّ

���ن املُ��رج��ـ��ـ��ا
َويُ��غ��ن��ـ��ي��ـ��ه��ـ��ا َع����ـ� ِ

��ـ��ح َوال�� ُع�����ش��ـَ��را
ُن َع��ن��ه��ا ال�� َّط�� ْل َ
يَ��راب��ـ��ي��ـ��ع��ـً��ا َ ،وال َو َح��ـ��ـ��ـ��را
ِب��ـ � َق��ـ��ف��ـ� َ�رت � ِـ��ه��ـ��ا َوال َوبَ��ـ��ـ��ـ��را

�ح��ـ��جِ ��ـ��را
بِ��ه��ـ��ا ال�� ُع�����ص��ف��ـ��و ُر ُم��ن� َ
�����راب ُم��ع��ـ��تَ�برا
ِء ف���ـ���ي الأَع������ـ�
ِ
دت َف��� َل���ـ���م جَ ِت���ـ���د � َ���ص���ـ��� َدرا
َو َر َ
��ج���ف���ا َة ا ُجل���� ْل� َ
��ح��ـ��را
���ف َو َّ
ال�����ص َ
ـ� ُ

��ع��ـ��ج��ـ�� ْز َو َق���ـ���د َق���ـ��� َدرا
َ
َول���ـَ���م يَ

ال�����س��ـ��م��ـُ��را
َم وال��فُ��ـ��ق��ـ��ه��ـ��ا َء َو َّ
���ن َوال�������س���و����س���ـ���انِ �إِنْ َزه����را
ـ� ِ
نِ �أَن تَ��ـ �تَ��ـ � َق��ـ � َّل��ـ � َد ال��بَ��ـ��ع��ـ��ـَ��را
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َولَ����ـ����م يَ���ج��� َع���ـ� ْ
��ل َم�����ص��ايِ�� َده��ـ��ا
َ
��ي��ـ�����ش ،ال ِ���س ْ��ي��ـ�� ًدا
�������ذاك ال�� َع
َف
ُ

��ح َواملَ� َ
��ط���ـ���ـ���را !
��ريْ���ـ� َ
يُ��ق��ـ��ا���س��ي ال� ِّ
َو����س���ـ���اب���ـ���و ٌر ِل��ـ�� َم��ـ��ن َغ��ـ��ـ��ب��ـَ��را
�ج��ـ��ـ��را
ـ��� ُف���ـ� ِ
��رات تَ��� َف���ـ���يَّ���ـ��� َ�أت � َ��ش� َ

��ب َوال��نَّ��م��ـ�� ِـ��را ج ـ ــذور
َوتَ�����غ�����دو ف���ـ���ي بَ���راجِ ِ
���ده���ـ���ـ���ا تَ�����ص��ي��ـ � ُد ال� ِ
��ذئ���ـ� َ
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�أو قوله(:)32

ُق� ْ
��م َد َر�� ْ��س
��ن يَبكي َع��ل��ى َر ْ���س ٍ
��ل لمِ َ� ْ

وا ِق��ف��اً ،م��ا ��َض�ررَ َّ لَ��و ك���انَ َج� َل���� ْ�س؟!

ِح��� َل���لٌ مل ت��ك��ن ك����أط�ل�الِ � ُ��س��ع��ـ� َدى

ـ�س
يف ق��ف��ـ��ا ٍر م��ن
الب�سـاب�س ُم ْل ِ
ِ

وماذا يف هذا ك ّله ممّا ّ
(البحرتي
ال�شعوبية والعن�رص ّية؟! ولمِ َ لمَ ْ ُي ّتهم
يدل على
ّ
ّ
الطائي284 - ،هـ = 898م)  -مث ً
ف �إيوان ك�رسى
ال -
بال�شعوبية ،وقد َو َ�ص َ
ّ
ّ
)
33
(
ممدوحيه من الأعاجم؟! وهو القائل :
ومجَ َّ د �آثاره ،وكان �أكرث
ِ

�اع  ،ل��وال امل��ح��اب��ـ��ا ُة منِّي،
وم�����س� ٍ

مل تُ ِطقْها م�سعا ُة َع ْن ٍ�س و َع ْب ِ�س!

ولقد ذهب (�أني�س املقد�سي)(� )34إىل القول« :ويزيدنا ثق ًة بذلك [�أي
العلم عن �أبي ُعبيدة وميدحه ،ويذ ّم الأ�صمعي»!
ب�شعوبية �أبي نوا�س] �أنه كان ي�أخذ ِ
ّ
�شعوبي ٍة ،ف�ض ً
ال عن �أن يزيد الثقة ب ُتهمتها .ف�إمنا عالقة �أبي
وما يف هذا دليل على
ّ
طلبا ِلعلمه ،ولعالقته بهارون الر�شيد .و�إذا
نوا�س ب�أبي ُعبيدة كعالقة غريه به؛ ً
كان َم َدح �أبا ُعبيدة ،فقد َهترَ ه َهترْ ًا ُمق ِْذ ًعا يف بع�ض ِ�شعره ،كقوله(:)35
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ل��وط َو�شـي َع ِتـ ِه
َ�ص َّلى الإِلَ���� ُه َعلى
ٍ
�دي بِ�لا � َ��ش� ٍّ
�ك بَ ِقيَّتُ ُه ْـم
َف���أَ َ
ن��ت ِع��ن� ْ

أ�َبـا ُعـبَـيـ َدةَُ ،ق ْـل ،بِـا ِهلل� :آمـيـنـا!

زت َ�سبعينا!
ُمن ُذ احتَ َل ْم َتَ ،و َقد جا َو َ

أ�صمعي،
ومع ذلك فقد وقع ال�شاعر بني ف ََّكي ال�رصاع بني �أبي ُعبيدة وال
ّ
بال�شعوبية
الر�شيد نف�سه
وال�شعوبية امل�ضا ّدة .و�إ ّال لمِ َ لمَ ْ ُي َّتهم
ال�شعوبية
وف ََّكي �رصاع
ُ
ّ
ّ
ّ
ال�شعوبية �إ ّال ذ ّم العرب وانتقاد تقاليدهم،
عد من
لعالقة �أبي ُعبيدة به؟! بل لمِ َ ال ُي ّ
ّ
خفي ،فيما جتد يف ِ�شعر العرب من الذ ّم ال�رصيح للعجم� ،أ�ص ً
ال
ولو من
ٍ
طرف ّ
وف�ص ً
ال�شعوبية بعينها؟!
ال� ،أ�ضعاف �أ�ضعاف ذلك؟! �أ ولي�ست هذه هي
ّ

�أ ّما ما يورده (ابن عبد ر ّبه)( )36فيما قال �إنه من ِ�شعر �أبي نوا�س على
ال�شعوبية» ،وهو:
«مذهب
ّ

نهم
وج� ُ
�اورت قوماً لي�س بَ ْيني وبَ ْي ُ
ُ
العريف �أجبتُ ُه
ج ـ ــذور �إذا ما َدع��ا با�سمي

�أَ َوا���ص��ـ��ـ� ُ�ر �إالّ َد ْع��ـ��ـ��و ٌة و ُظـنـو ُن
عـلـي تَـ ُهـو ُن
�إىل َد ْع��ـ��و ٍة مـ ّمـا
َّ

عبداهلل بن أحمد الفيفي

لأ ْز ِد ُع َمــان باملُـهـ َّلب نَـــ ْز َو ٌة
�ت
وبَ ْك ٌـر تَـرى �أن النُبـ ّوة �أُنْ� ِ�زلَ��ـ� ْ
وقالت مَ ِتيم  :ال نَ� َ�رى �أ ّن واحـ ًدا
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افتخـر الأق��ـ��وا ُم ث َُّـم تَ ِلـيـْ ُن
�إذا
َ
ني!
على ِم ْ�س َم ٍع يف البَ ْطن وهو َج ِن ُ
املمـات يَ ُكـونُ!
ك� ْأحنَ ِفنـا حتى
ِ

فال لُـ ْم ُت َق ْي�سـًا بعدهـا يف ُقتيبـ ٍة

�إذا افتخـروا �إ ّن الفَخـا َر ُفنـ ُ ْونُ!

�أَال ُك ِّ
صر ٍّي يَ���رى �أَ مَّن����ا ال ُع َلى
��ل بَ���� ِ

ريــن
ُم� َ�ك� َّم� َه��ـ� ٌة ُ�سحـ ٌق لَ��ـ� ُه��ـ� َّ�ن َج ُ
ني
��ِض�ررِ ٌ
اب َو َط��ع � ٌن يف ال�نُ��ح��و ِر َ�سخ ُ

ال�شعوبية ،و�إمنا غاية ما ميكن �أن ُيقال فيه �إنه �سخرية
فال ميكن حمله على
ّ
ع�صبياتها ومفاخراتها من اجلزيرة �إىل
العربية؛ �إذ َن َق َلت
من مفاخرات القبائل
ّ
ّ
الب�رصة ،التي ن�ش�أ فيها ال�شاعر .ومعروف ما �أحدثه ذلك هناك من منافرات
لي مرير.
ومقدمة هذه الأبيات تك�شف مرماها ،وهي(:)37
ّ
ٍ
و�رصاع ق ََب ّ

َف����إِن تغ ِر�سوا نَ��خ� ً
را�سنا
لا َف�����إِ َّن ِغ َ

ال�شعوبية ،وهم �أهل
وقد �أورد ابن عبدر ّبه ما �أورد حتت عنوان «قول
ّ
النبي ،عليه ال�صالة
الت�سوية»� ،أي القائلني ب�أن النا�س �سوا�سية،
ً
احتجاجا بقول ّ
يد على
وال�سالم« :املُ�ؤمنون � ْإخوة تَتكاف�أ ِدما�ؤُهم ،و َي ْ�س َعى بذ ّمتهم �أدناهم ،وهم ٌ
داع  -وهي خُ طبته التي و ّدع فيها �أ ّمته وخَ َتم
َمن �سواهم» .وقوله ،يف ِح ّجة َ
الو ِ
بها نُبوته �« :-أيها النا�س� ،إنّ َ
اجلاهلية ،وف َْخ َرها بالآباء،
نخو َة
اهلل �أذهب عنكم ْ
ّ
ُّ
ّ
ٌ
لعربي على َع َجمي ف َْ�ضل� ،إ ّال بال َّتقْوى».
ُك ُّل ُكم لآدم ،و�آد ُم من تُراب ،لي�س
ٍّ
وهذا ُموافق لق َْول اهلل تعاىل� } :إ ّن �أكر َمكم ِع ْند اهلل �أتْقاكم { .وقد كانت ُح ّجة
عقالنيةً ،كما ت ََرى ،وم�ستند ًة
بال�شعوبية ،و�أهل الت�سوية -
ه�ؤالء -املو�صوفني
ّ
ّ
ابن عبدر ّبه ر َّد (ابن قتيبة) العجيب على من
�إىل براهني الواقع ِّ
والدينُ .ث ّم �أور َد ُ
بال�شعوبية ،الذاهب �إىل �أن املَع َنى يف القر�آن وكالم الر�سول �إمنا هو:
ي�سميهم
ّ
ّ
َّ
واملنزلة عند اهلل ع ّز وجلّ
طريق الأحكام
النا�س كلهم ِمن امل�ؤمنني َ�سوا ٌء يف
«�أنّ
ِ
ِ
َ
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هاجـري
َو ِ�إن َ�أ ُك بَ���� ِ
صريًّ��ا َف���� ِ�إ َّن ُم َ
ي�س بَينـي َوبَينَ ُهم
جُم ِ
��ـ��او ُر َق���و ٍم لَ َ

�ث �شُ جـو ُن
�شق َ ،ولَ� ِ�ك� َّ�ن ا َحل��دي� َ
ِد َم ُ
�أَوا� ِ��ص��ـ� ُ�ر �إِالّ َدع��ـ��ـ � َو ٌة َو ُظ��ن��ـ��ونُ...
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شخصية أبي نواس وشخصية شعره
والدار الآخرة»( .)38ف�أ�سقط بذلك ُح ّجته؛ لأنْ لي�ست لديه ُح ّجة من الأ�سا�س،
َّ
الع�صبية املطلقة للعرب ،و�إنْ ناق�ضت مبادئ العقل والإ�سالم؛ لأنه �إذا
و�إمنا هي
ّ
كان املق�صود بت�ساوي العرب والعجم عند اهلل فقط ،ويف الدار الآخرة ال غري-
أف�ضلية العرب على العجم يف الدار الأوىل ،ليكون لهم عليهم
كما زعم -ف�أين � ّ
العلم� ،أم يف الفل�سفة� ،أم يف ال�صناعة� ،أم يف احل�ضارة� ،أم يف
الفخر؟! �أهي يف ِ
العربية يف مفاخراتها
جدليات فارغة ،كانت بني القبائل
ماذا؟! �إنْ هي� ،إذن� ،إ ّال
ّ
ّ
اجلاهلية ،ثم �أ�ضحت بني العرب وغريهم من ال�شعوب ،يف الإ�سالم.
ّ
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�شعوبية �أبي نوا�س ال َيثب ،و�إمنا ّ
تدل �سياقاته
وهكذا ،ف�إن ما قيل حول
ّ
�سالحا لت�صفية
عاما؛ ُي ّتخذ
على �أن خما�ض التنابز
ً
بال�شعوبية يف ذلك الع�رص كان ًّ
ّ
احل�سابات ،ك ُتهمة الزندقة ،واملجونُ ،
ثقافية على
والكفر .وهو �إىل هذا ذو داللة ّ
فار�سية� ،أو عداء �أعاجم لعرب؛ فاجلميع كانوا
�شعوبية
بق�ضية
الق�ضية لي�ست
�أن
ّ
ّ
ّ
ّ
املذهبية،
ال�شعوبية ،ومنابذاتهم
العن�رصي ،ومنافراتهم
متورطني يف �رصاعهم
ّ
ّ
ّ
ّ
يومئذ وما زالت
�سيا�سية� ،أُنتجت
ق�ضية ثقافة
ٍ
ّ
و�رصاعاتهم الفكر ّية؛ بل هي ّ
إ�سالمي التي ال تهد�أ .ذلك �أن ال�سيا�سة-
العربي وال
�إىل اليوم طاحون َة العامل
ّ
ّ
و�سالحها �إذ ذاك العن�رص ّية  -كانت ت� ّؤجج بني تلك ال�شعوب -التي جمعها
ال�سلطة ،التي
الإ�سالم -العداو َة والبغ�ضاء ،من حيث كانت جمي ًعا تتكالب على ُّ
دينية� ،أو جا ٍه
لل�سلطة من �سالمل �إ ّال ّ
ترفع وتخف�ض ،وما كان ُّ
القوة ،عن مكان ٍة ّ
حقيقية وكفاءة يف الإدارة وا ُ
حلكم.
أهلية
ّ
اجتماعي ،ال عن � ّ
ّ
أي�ضا ي�ست�شهدون على
�شعوبية �أبي نوا�س مبثل قوله(:)39
و�ستجدهم � ً
ّ

�سم َم ِنزلٍ
لَقَد ُج َّن َمن يَبكي َعلى َر ِ
بكيك؟ َ
قيل :ما يُ َ
َف�إِن َ
قال َ :حما َمـ ٌة
�أو قوله(:)40

َد ِع الأَط� َ
�وب
�ل��ال تَ�سفيها ا َجل��ن��ـ� ُ
َو َخ� ِّ
��ب ال � َوج��ن��ا ِء َ�أر���ض��ـً��ا
��راك� ِ
���ل ِل� ِ

َويَ � ْن � ُد ُب َ�أط��ـ� ً
�ج� ْ�ر َولِ !
لاال َع � َف��ونَ ِب� َ

رخ ِب�أَ
�صوات ُم ْع ِولِ !
ِ
نوح َعلى َف ٍ
تَ ُ
�وب!
َوتُ��ب��ل��ي َعهـ َد جِ � َّد ِت��ه��ـ��ا ا ُخل��ط��ـ� ُ
تخب بِهـا النَّجيبَـ ُة
ُّ

جيـب!
َوالنَّ ُ

عبداهلل بن أحمد الفيفي

وال تَ���� ُأخ� ْ
����راب لَهـْ ًوا
��ن ا َلأع� ِ
��ذ َع� ِ

َف � َه��ذا ال� َع��ي���� ُ�ش ال ِخ��يَ� ُ�م ال��بَ��ـ��وادي
��د ُو ِم��ن �إي����وانِ ِك����سرَى؟
��ن ال���بَ� ْ
َف����أَي� َ
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ديــب!
َوال َع ْي�شً ـا َف َعي�شُ ُهم َج ُ
ليب!
َو َه���ذا ال َع ُ
ي�ش ال ال�� َّل� نَ ُ
َب� ا َحل ُ

��ن املَ��ي��ادي��ـ��ـ� ِ�ن ال����� ُّز ُر ْو ُب؟
��ن ِم� َ
َو�أَي���ـ� َ

عرا  -ال يكفي م�ست َن ًدا التّهام الرجل
ومثل هذا  -حتى لو مل يكن ِ�ش ً
كل ما ّ
بال�شعوبيةّ .
التم�سك بالبداوة والتقاليد القدمية وترك
يدل عليه �أنه ِ�ض َّد
ّ
ّ
حمددة -مي ّثلها من
موجه �إىل �رشيحة
اجتماعية ّ
الأخذ باحل�ضارة .وهو ِ�شعر ّ
ّ
ف َلفَّه -و�إىل قبائل بدو ّية خم�صو�صة .وهذا ي�أتي
معا�رصيه (ابن ال
أعرابي) ومن َل َّ
ّ
لي ال�ضاري من جه ٍة ومن جه ٍة �أخرى ال�رصاع بني اجلديد
يف �سياق ال�رصاع الق ََب ّ
والقدمي الذي كان حمتد ًما يف ع�رصه ،ثقاف ًة و�أد ًبا.

-4-

ُ - 1و�صف يف ُكتب الرتاث بخ�صالٍ حميدة ،منها �أنه�« :أكرث النا�س

حيا ًء» .جاء يف «زهر الآداب»( ،للح�رصي القريواين)(« :)41و�صف �أبو
عبداهلل اجلماز �أبا نوا�س ،فقال :كان � ْأظ َ
رف ال َّنا�س منطقًا ،و�أغْ َزرهم �أد ًبا،
ون،
أقدرهم على الكالم ،و�أ�سرْ َ َعهم جوا ًبا ،و�أكرثهم حيا ًء ،وكان � َ
أبي�ض ال َّل ِ
و� َ

الطويل والق�صري،
ملتف ال ْأع�ضاء ،بني
الو ْج ِه ،مليح النغمة والإ�شارة،
َّ
ِ
جميل َ
طيف
الو ْجه ،قا ِئم الأنفَ ،ح َ�سن العينني واملَ ْ�ض َحكُ ،ح ْل َو ال�صورةَ ،ل َ
َم ْ�س ُنونَ َ
َ
ف�صيح الل�سانَ ،ج ِّي َد البيانَ ،ع ْذب الألفاظُ ،ح ْل َو
ف والأطراف؛ وكان
الك ّ
َ
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ّ
كل هذا كان َيحدث� ،إذن ،ال ملا َو َر َد يف ِ�شعر �أبي نوا�س �أو َث َب َت عن
إ�شكالياتها؛ من حيث ال َّن َ�سب ،والوالء،
�شخ�صيته و�
�سريته ،بال�رضورة ،بل ِل َل ْب�س
ّ
ّ
و�شخ�صي ٌة
وثقافيا وح�ضار ًّيا،
اجتماعيا
متحرر ٌة،
�شخ�صي ٌة
والثقافة ،ومبا هو
ّ
ّ
ًّ
ًّ
ّ
ّ
ال�شك يف نزاهة �صورته
الباعث على
ت�صادمي ٌة يف �آرائها وجر�أتها .وممّا يزيد
َ
ّ
ُ
ّ
امل�شتهرة ،املنقولة �إلينا ،النقاط الآتية ،املتعلقة بالوجه الآخر (النقي�ض) ملا نقر�أ
�شخ�صية �أبي نوا�س وثقافته:
عاد ًة حول
ّ

ج ـ ــذور
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شخصية أبي نواس وشخصية شعره
العربَ ،راوي ًة للأ�شعار،
كثري النوادر ،و�أَ ْع َل َم النا�س كيف تك ّلمت
ُ
ال�شمائلَ ،
المة بالأخبار ،ك�أن ك َ
ع ّ
ماجن مته ّتك على
عر موزون ».فكيف يتوفّر
ٌ
المه ِ�ش ٌ
تلك اخل�صال؟! بل كيف يكون راوية ع ّ
المة� ،إنْ مل يكن جا ًّدا ،ذا �ش�أن رفيع يف

ع�رصه؟! وهل ُيعقل �أن يكون بتلك ال�صفات وهو كما ي�صفه طه ح�سني(- )42
حمل ّ
�صدق ِ�شعره ،وك�أنه خَ برَ ٌ من الأخبار ،و�إنّ من الأخبار ملا يكون ّ
�شك
الذي ّ

« :كان �أبو نوا�س يدمن �رشب اخلمر ،في�رشبها �إذا �أم�سى ،وي�رشبها �إذا �أ�صبح،ورمبا عكف عليها ليله ويومه ،ورمبا عكف عليها الأ�سبوع ك ّله ،ال ين�رصف
عنها �إ ّال حني ُيثقله النوم»؟!
 - 2زهد ّياته ،التي ُزعم �أنها توبة مت�أخرة .وما هناك من تواريخ م� ّؤكدة
تحُ قّق متى قالها ،على ّ
فحدث وال حرج!
كل حال� .أ ّما احلكايات امل�صاحبةّ ،

وقد روى بع�ض زهد ّياته الإمامان
ال�شافعي و�أحمد بن حنبل( .)43و�أخرب �أبو
ّ
القا�سم ن�رص بن �أحمد بن مقاتل ،رواي ًة م�سند ًة عن �أبي نوا�س� ،أنه قال« :واهلل ما
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فتحت �رساويلي بحرام قط»!(.)44

 - 3يو�صف ب�أنه �أعلم النا�س و�أكرثهم معرفة بالأدب .روى (ابن املعتز()45

ّ
يف خ�صال �أبي نوا�س املحمودة �أنه كان «عاملًا فقي ًها ،عار ًفا بالأحكام والفُتيا،
حفظ ،ون ََظ ٍر ،ومعرف ٍة ُ
بط ُرق احلديث ».بل كان
ب�صريا باالختالف� ،صاحب ٍ
ً
راويًا للحديث ،وقد نُ�سب �إىل فار�س بن �سليمان الأرجاين ت�صنيف كتاب بعنوان
َ
وحمك َمه
«م�سند �أبي نوا�س»( .)46كما كان « َيعرف نا�سخ القر�آن ومن�سوخه،

علما وفق ًها و�أد ًبا.
ومت�شابهه ،وقد ت�أ ّدب بالب�رصة ،وهي يومئذ �أك ُرث بالد اهلل ً
واملحدثني»(.)47
إ�سالميني
وكان �أحفظ لأ�شعار القدماء واملُ َخ�ضرْ مني و�أوائل ال
َ
ّ

وقال عن نف�سه�« :أحفظ �سبعمائة �أرجوزة ،وهي عزيزة يف �أيدي النا�س�ِ ،سوى
علما من
امل�شهورة عندهم ».و«قال �إ�سماعيل بن نوبخت :ما ر�أيت ق َّط � َ
أو�سع ً
�أبي نوا�س ،وال �أحفظ منه ،مع ق ّلة ُك ُتبِه ،ولقد ف ّت�شنا منزله بعد موته فما وجدنا
ٌ
ونحو ال غري )48(».وكان كذلك م ّت�ص ً
ال
غريب
م�شتمل على
طرا فيه ُجزا ٌز
ٍ
ٍ
�إ ّال ِق َم ً
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بحياة ع�رصه الفكر ّيةّ ،
متبح ًرا يف العلوم
مطل ًعا على �آراء الفال�سفة واملتك ّلمنيّ ،
إ�سالمية؛ حتى قال اجلاحظ  -مع ما ُيفرت�ض فيه من �أنه خ�صيمه يف
اللغو ّية وال
ّ
أحدا كان �أعلم باللغة من �أبي نوا�س،
ال�شعوبية واملوقف من املعتزلة« :-ما ر�أيت � ً
ّ
)
وال �أف�صح لهجةً ،مع حالوةٍ ،وجمانبة اال�ستكراه»(49
 .وال يت�أتّى هذا لإن�سانٍ
أبدا! وقيل« :كان � ّ
أقل ما يف �أبي نوا�س قول ال�شِّ عر ،وكان
ٍ
عاكف على اللهو � ً
فح ً
العلم،
ال ،راوية ،عاملًا )50(».وي�صفه (ابن قتيبة)( )51ب�أنه «كان متف ّن ًنا يف ِ
قد �ضرَ َب يف ّ
نوع منه بن�صيب ،ون ََظر مع ذلك يف ِعلم النجوم» .وذهب
كل ٍ
ي�ست�شهد من ِ�شعره على ِعلمه بالنجوم والف َلك .وكذا �أ�شار �إىل ن ََظره يف ِعلم
الطبائع� ،أو الفيزياء .م�ستد ًّال مبثل بيته:

ُب��رو َد ِة َح��ـ
� َ��س� ُ
�خ � ْن� َ
�ت ِم���ن ��ِ��ش��� َّد ِة ال�� رُ

ـتَّى � ِصررِ� َت ِعندي َك� َ�أنَّ� َ
�ك

النار!()52

ُ

وكان �أبو نوا�س �إىل ذلك قوي البديهة واالرجتال؛ روى (ابن خ ّلكان()54

ّ
مرة ،وهو بامل�سجد اجلامع�« :أنت غري مدافع يف ال�شِّ عر
«�أن اخل�صيب قال له ّ
ولكنك ال تخطب ،فقام من فوره فقال مرجت ً
ال:

نحلتكم ي��ا �أه���لَ م�رصَ ن�صيحتي
ْ

بحيـ َّ ٍة
رم��اك��ـ� ْ�م �أم��ـ�ي ُر امل ��ؤم��ن��ـ� َ
ين َ

ف���إنْ ي� ُ
فيكم
إث��م ف��رع��ونَ
�ك باقي � ِ
ُ

بن�صيـب
نا�صـح
�خ� ُذوا ِم��ن
ِ
�أال ف� ُ
ٍ
�شـروب
�ات ال��ب��ـ�لا ِد
ِ
�أك��ـ��ولٍ حل��يّ��ـ� ِ

ف ��إ ّن ع�صا مو�سى َ
خ�صيب!
بك ِّف
ِ

أيت؟
التفت �إليه ،وقال :واهلل ،ال ي�أتي مبثلها
ثم
خطيب م�صقع ،فكيف ر� َ
َ
ٌ
مازحا».
فاعتذر �إليه ،وحلف :ما ُ
كنت �إ ّال ً
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واحتج له على
نحوا� ،أو �ض ّعفوه لغةً،
كما خالف ُ
ّ
ابن قتيبة فيه من لحَ ّ نوه ً
ما عيب فيه بكالم العرب و�أ�ساليبها .ممّا ّ
يدل على �أن �أبا نوا�س مل يكن يقع يف
بالعربية ،و� ً
أخذا لل�شِّ عر مبا ينبغي له
علم
خمالفات لغويّة عن جهل ،بل عن �سعة ٍ
ّ
من لغ ٍة منزاحة عن م�ألوف القول(.)53
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اجلاهلية ما ف ُِّ�ضل عليه
ابي قوله :لو �أدرك �أبو نوا�س
ّ
هذا ونُ�سب �إىل الع ّت ّ
�أحد« .وقال �إبراهيم ّ
النظام :ك�أمنا ُك ِ�شف لأبي نوا�س عن معاين ال�شِّ عر ،فاختار

للمحدثني كامرئ القي�س
�أح�سنها» .وقال فيه �أ�ستاذه �أبو ُعبيدة «�أبو نوا�س ُ
الف َطن ود ّلهم على املعاين»( . )55وقال �أبو نوا�س عن
للأوائل ،هو َف َتح لهم هذه ِ

برجل مل يقل ال�شِّ عر حتى روى دواوين �س ّتني امر�أ ًة من العرب،
نف�سه« :ما ظ ّنكم
ٍ

منهن اخلن�ساء وليلى( ، )56فما ظ ّنكم بالرجال؟!»(.)57
ّ

�شخ�صية جا ّدة ّ
كل اجلِ ّد ،ال عابثة وال الهية؟!
فهل هذه �إ ّال
ّ

 - 4كان قد اختلف �إىل العلماء يف قراءة القر�آن ،وطلب احلديث ،و�أ ّيام النا�س،
العربية والنحو والأدب .ومن �أ�ساتذته:
وعلم
ّ

القراء الع�رشة� ،إمام الب�رصة
 .1يعقوب احل�رضمي القارئ (205-هـ)� ،أحد ّ
ومقرئها ،له يف القراءات رواية م�شهورةَ ،ع َر�ض عليه �أبو نوا�س
القر�آن.
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حماد بن زيد (179 -هـ)� ،شيخ العراق يف
 .2ومنهم يف علم احلديثّ :
ع�رصه ،من ُحفّاظ احلديث.

ب�رصي ،عاملٌ باحلديث،
الباهلي بالوالء،
ال�س ّمان (203 -هـ)،
ٌّ
� .3أزهر ّ
ّ
كان يرت ّدد على املن�صور وله معه �أخبار.

 .4يحيى بن �سعيد ّ
ب�رصي ،من
التميمي (198-هـ)،
العربي
القطان،
ٌّ
ّ
ّ

ُحفّاظ احلديث ،ثق ٌة ُح ّجة ،من �أقران مالك و�شُ ْعبة ،كان ُيفتي بقول �أبي

أيت بعيني مثل يحيى القطان»).
حنيفة( ،قال �أحمد بن حنبل« :ما ر� ُ
ذكر ه�ؤالء (اخلطيب

البغدادي)()58

يف جمل ٍة ممّن طلب �أبو نوا�س

احلديث على �أيديهم ،قائ ً
ال...« :واختلف يف طلب احلديث ،ف�سمع
حماد بن زيد ،وعبد الواحد بن زياد ،ومعتمر بن �سليمان ،ويحيى
من ّ

بن �سعيد القطان ،و�أزهر بن �سعد ال�سمان».
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حماد بن �س َلمة (197 -هـ)،
 .5وتلقّى �أبو نوا�س
العربية والأدب عنّ :
ّ
ف�صيحا
العربية،
الب�صرْ ة ،وكان �إما ًما ر� ًأ�سا يف
ً
الإمام ال َع َلم� ،شيخ �أهل َ
ّ

و�س َّنة وله
بليغًا ،كبري الق َْدر،
ً
�شديدا على املبتدعة� ،صاحب � ٍأثر ُ

ت�صانيف(. )59

 .6يون�س بن حبيب (182 -هـ)� ،إمام النحاة يف ع�رصه ،و�شيخ �سيبويه.
اليمني الثقة.
العربي
� .7أبي زيد الأن�صاري (215 -هـ)،
ّ
ّ
الب�رصي العامل،
� .8أبي ُعبيدة معمر بن املثنى (209 -هـ) ،موىل تيم،
ّ
بال�شعوبية من َّ
الط َرف امل�ضا ّد( ،قال عنه اجلاحظ“ :مل
إبا�ضي ،امل ّتهم
ّ
ال ّ
يكن يف الأر�ض �أعلم بجميع العلوم منه”).
 .9وا ِل َبة بن ا ُ
أ�سدي الكويفّ.
حلباب ( -نحو 170هـ) ،ال ّ

 - 5ولأبي نوا�س تالميذ رووا عنه ،من العلماء والفقهاء و�أ�صحاب احلديث،
منهم:
حممد بن �إبراهيم بن كثري ال�صرييف
الباب�شام ّي(. )60
ِ
� .1أبو عبد اهلل ّ

وال�سيرَ � ،أديب،
ُ .2عبيداهلل بن ّ
حممد العي�شي (228-هـ) ،عاملٌ باحلديث ِّ
من �أهل الب�رصة(. )61
متعبد من �أهل الب�رصة،
ّ .3
حممد بن جعفر ُغ ْن َدر ( ،)193 -عاملٌ باحلديثّ ،
أ�صح النا�س كتابة للحديث(.)62
وكان � ّ

الر َبعي.
� .4أحمد بن حمزة بن زياد َّ
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ين ،من املوايلَ ،ز َعم
 .10خَ َلف الأحمر ( -نحو 180هـ)،
ب�رصي ،فرغا ٌّ
ٌّ
أ�صمعي ومع ِّلم �أهل الب�رصة ،راوية م�شهور ،م ّتهم
�أبو ُعبيدة �أنه �أ�ستاذ ال
ّ
�شاعرا ،له ديوان.
بو�ضع ال�شِّ عر على العرب ،وكان
ً
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 .5عمرو بن بحر اجلاحظ (255 -هـ).
 .6يعقوب بن زياد الفار�سي.
حممد بن �إدري�س ال�شافعي (204 -هـ) ،وجماعة �سواهم(.)63
 .7الإمام ّ
�شبة عن (�سفيان بن عيينة بن �أبي عمران الهاليل،
 .8كما َ
روى ُعمر بن ّ
املحدث198 - ،هـ) �إعجا َبه ببع�ض ِ�شعر �أبي نوا�س .وع ّلق
الإمام
ّ
(الثعالبي( )64على ذلك بقوله« :و�إذا �أُعجب به �سفيان  -مع زهده
الظن بغريه؟!»
وورعه -فما ّ

ومعجبوه � ُ
ُ
أمثال ه�ؤالء الأعالم  -على تلك
تالميذه
�أفيكون �أ�ستا ٌذ -
َ
الهزلية التي ُ�ص ِّور بها؟!
ال�صورة
ّ
امتدت من ع�رص �أبي نوا�س �إىل الع�رص
 - 6وبذا ف�إن تلك ال�صورة
النمطية التي ّ
ّ
جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

()65
الق�ص�صية ما نَفختا-
ال�شعبية واملالهي
املخيلة
ّ
ّ
احلديث  ،و َنف ََخت فيها ّ
أمرا يف غاية ال�صعوبة
حتى بات التو ّثق من بع�ض ن�صو�صها و�أحاديثها � ً
�شخ�صية الرجل ،ومع
والت�أ ّبي  -لتبدو متناق�ضة مع �شواهد راجحة عن
ّ
�شهادات متواترة فيه من معا�رصيه .وذلك ممّا يبعث على التوقّف عن
ّ
ال�شك
الت�سليم باملرو ّيات الدارجة عنه على عواهنها� ،إنْ مل يبعث على
الو�ضاعني وانتحال املنتحلني،
�صحة بع�ضها ،وامليل �إىل �أنه من و�ضع ّ
يف ّ
ممّن اتّخذوا �أحاديث الفكاهة جتار ًة ورواي َة الطرائف و�أخبار الظرفاء
حرفةً .ولقد كان �أولئك ي�ؤلّفون يف تلك الأحاديث والروايات والأخبار
املطعمة بالق�صائد
املج ّلدات الطوال ،ولرمبا كانت لهم من وراء �أقا�صي�صها،
ّ
آرب
نف�سها من تز ّي ٍد
ٍ
وكذب  -م� ُ
واملقطوعات ال�شعر ّية  -التي قد ال تخلو ُ
واالجتماعية التي ر�أيناها تكتنف ما كان
ال�سيا�سية
�أخرى ،كتلك امل�آرب
ّ
ّ
احلق هاهنا ما ذهب �إليه (رفيق العظم)� ،إذ
ُين�رش حول �أبي نوا�س .فمن ّ
قال يف هذا ال�سياق�« :أعتقد �أن ما نُ�سب �إىل �أولئك ال�شعراء ،ك�أبي نوا�س
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حمل ٍّ
وب�شّ ار و َمن يف طبقتهماّ ،
�صح �أن ِ�شعر �أبي نوا�س
�شك ،وال�سيما �إذا ّ

مل ُيجمع يف كتاب (ديوان) على ِح َدة يف حياته ،و�إمنا جمعه رواة الق�ص�ص
ّ
وحمل
قريب �أو بعيد،
بزمن
و�أخبار �شعراء املجون ،وتناولوه بعد وفاته
ٍ
ٍ

�أولئك الرواة من الثقة �أو عدمها ،ال يحتاج �إىل تعريف»( .)66وعلى الرغم
من �أن �أبا نوا�س معدود يف الطبقة الأوىل من املو ّلدين؛ ومل ُي ْع َن بجمع ِ�شعره

رواة الق�ص�ص و�أخبار املجون وحدهم ،بل اعتنى به كذلك جماع ٌة من
ٌ
خليط
علماء ال�شِّ عر -كما �سي�أتي يف الفقرة التالية � -إ ّال �أنه قد داخل ِ�شعره
املنحوالت ،لأنها خُ لطت
كثري .قال �أبو ِهفَّان�« :إمنا �أف�سد ِ�شعر �أبي نوا�س
ُ
ب�شعره ،ونُ�سبت �إليه ،ف�أ ّما ما ُيعرف من خال�ص ِ�شعره روايةً ،ف�إنه �أحكم
ِ

()67
َدي(� )68أنهم كانوا �إذا
ِ�ش ٍ
ال�صف ّ
عر ،و�أتقنه يف معانيه وفنونه»  .ويرى َّ

ال�سبب يف انحالل بع�ض ِ�شعره.

العربية،
� -7شَ هِ د لأبي نوا�س كبار �أهل
ين(،)70
كاملربد( ،)69و�أبي عمرو ال�شيبا ّ
ّ
ّ

وابن ال
أعرابي( - )71و�شهادة هذا لها معنى �إ�ضايفّ؛ لأنه من �شانئي �أبي نوا�س
ّ

ب�شعره ،جم ًعا
وعائبي ِ�شعره  -و�أبي ُعبيدة ،وابن خالويه( .)72كما ُعني ِ
()73
ال�س ِّكيت( ،)74و�أبي
ً
و�رشحا ،كبار العلماء ،كيحيى بن الف�ضل  ،وابن ِّ

()77
()76
()75
املنجم( ،)78وعلي بن
وال�س َّكري  ،و�آل ِّ
ِهفَّـان  ،وابن الدايـة ُّ ،

()81
()79
وال�صويل(،)82
عمار( ،)80وابن ّ
الو�شاء ُّ ،
حمزة الأ�صفهاين  ،وابن ّ

وتُو ُزون( ،)83وحمزة بن احل�سن الأ�صفهاين( ،)84وال�شِّ ْم�شاطي(،)85
وابن ج ِّني(.)86

***
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�رشاب ،اقرتحوا عليه �شي ًئا� ،أو قال هو �شي ًئا ،م�شى به
اجتمعوا يف جمل�س
ٍ
ُ
احلال يف ذلك الوقت ،فيخرج غري منق ٍَّح وال منقًّى ،مل تُن�ضجه الرويّة،
هذبه ّ
وال ّ
روى .فهذا هو
دون عنه و ُيحفظ و ُي َ
التفكر ،لق ّلة ُمباالته به؛ ُفي َّ
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�شاعرا ظريفًا ،خفيف ِّ
هزليا،
الظ ّل،
والنتيجة� :أن �أبا نوا�س كان
فكاهياًّ ،
ًّ
ً
�ساخرا ،حتى يف حكمته وزهده(:)87
ً

حي ً
 �أرى َّهالـك
هالكا واب� َ�ن
ٍ
كل ٍّ
فـت
 �إذالبيب تك�شّ ْ
امتحن الدنيا ٌ
َ
بيـب
أقبـح ِمـن لَ ٍ
 -و َمـن �أ�سـو�أ و� ُ

�ب يف الهالكني ع��ري� ِ�ق!
وذا ح�����س� ٍ
�صديـق!
�اب
ل�� ُه ع��ن َع���� ُد ٍّو يف ث��ي��ـ� ِ
ِ

تطـربًـا يف ِم � ْث� ِ�ل ِ�ســنِّي!
يُ��ـ� َ�رى ُم ِّ

�سيا�سية
التاريخي الوا�سع لأ�سباب
غري �أن �صورته قد حلقها الت�شويه
ّ
ّ
ال�سطحية يف ذلك الت�شويه .فيما
أ�سهمت قراءات ِ�شعره
واجتماعية .كما �
ْ
ّ
ّ
القيمي يف
يتبدى مل�ستقرئ ِ�شعره �أنه كان ي�سعى يف معظمه �إىل تعرية التناق�ض
ّ
ّ
ع�رصه ،و�سلوك النا�س م�سالك الرياء ،وفر�ض االلتزام واالحت�شام على فريقٍ
دون فريق .لذلك كان يت�ساءل يف خمر ّياته(:)88
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�أَ�أَر ُف��� ُ��ض��ه��ا واهللُ لمَ يَ��ر ُف����ِ�ض ا�س َمها

ين َ�صديقُها؟!
َو َه����ذا �أَم��ي� ُر امل ُ ��ؤ ِم��ن� َ

َدع َع َ
نك لَومـي َف�إِ َّن ال َّلـو َم �إِغـرا ُء

داوين بِالَّتي كانَـت ِه َي الــدا ُء!
َو ِ

�ضد
فقهي
خطاب
عري ال يخلو من ا�ستبطان
ٍ
فل�سفي ّ
كما �أن خطابه ال�شِّ ّ
ٍّ
ٍّ
املعتزلة  -وعلى ر�أ�سهم ّ
يت�شددون يف النكري على مرتكب
النظام  -الذين كانوا ّ
املعا�صي .وقد جت ّلى ذلك يف ق�صيدته(:)89
ق�ضية ال�شاعر متم ّثلة يف الآتي:
ومن هنا تبدو ّ

خمر وجمون .فلي�ست تلكم الأ�شياء
ق�ضية ٍ
ثقافية ح�ضار ّية ،ال ّ
ق�ضية ثور ٍة ّ
ّ -1
اجلدة ،وعن
الق َدم �إىل ّ
�إ ّال و�سائل ال�شاعر للتعبري عن روحه التي تنبو عن ِ
البداوة �إىل احل�ضارة ،وعن ال�صحراء �إىل املدينة.
فل�سفية على ّ
النظام واملعتزلة يف ر�أيهم يف مرتكب املع�صية،
فقهية
ّ
ق�ضية ثور ٍة ّ
ّ -2
ال�س ّنة� ،أو رمبا ر�أي املرجئة.
مع ما يبدو من ميله يف ذلك �إىل �آراء �أهل ُّ
�سيا�سية على امل�أمون ودولته ،عد ِّو �صديق ال�شاعر( :الأمني).
ق�ضية ثور ٍة
ّ
ّ -3

عري جديد ،ي�ستبدل
فنية ،تنحو �إىل
ٍ
مذهب ِ�ش ٍّ
ق�ضية ثورة ّ
 - 4وبعد هذاّ ،
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بعنا�رص الق�صيدة القدمية عنا�رص حديثة ،وببنائها بنا ًء حدي ًثا ،مي ّثالن الع�رص
الذي عا�ش فيه �أبو نوا�س ،كما م ّثلت الق�صيدة القدمية ،بعنا�رصها وبنائها،
و�رشه.
الع�رص الذي عا�ش فيه ال�شعراء الأوائل ،بخريه ّ
ك�شعر �أبي نوا�س
عر ِ
لأجل هذا ميكن القول �إن �أ�صلح ٍ
منهج ُيدر�س به ِ�ش ٌ
هو منهج (روالن بارت) ،الآخذ مببد�أ (موت امل�ؤلِّف) .من حيث �إن لأبي نوا�س
فال�شخ�صية
�شخ�صية ،وتلك بالأحرى حال جميع ال�شعراء.
ول�شعره
�شخ�صي ًة ِ
ّ
ّ
ّ
الأوىل قد �أ�صبحت ِ�شبه �أ�سطور ّيةُ ،ح ّملت ّ
بكل ال�رشور واملوبقات ،ونُحلت
ال�شعبية
امتدت تلك احلكايات
من احلكايات ما ال � ّأول له وال �آخر ،حتى لقد ّ
ّ
�شخ�صي ُته
قارتَي �آ�سيا و�أفريقيا؛ لت�صبح
�إىل خارج الثقافة
العربية ،وال�سيما يف ّ
ّ
َّ

َع ْر ً�ضا لقدرته ال�شِّ عر ّية على نظم ال�شِّ عر يف ال ُّزهد وهو ماجن ،كما يذهب �إىل
هذا (العقّاد)( .)92ولمِ َ ال يقال هذا عن ِ�شعر �أبي نوا�س الآخرُ ،فيذهب �إىل �أنه

�شخ�صيته
�ض لقدرته ال�شِّ عر ّية على نظم ال�شِّ عر يف الفكاهة واملجون؟! �إنها
َع ْر ٌ
ّ
ال يف ا ُ
التي �أ�صبحت في�ص ً
�شخ�صية �شاعر ماجن
«�شخ�صيته
حلكم على ِ�شعره .فـ
ّ
ّ
كل �شيء وبعد ّ
قبل ّ
كل �شيء» ،كما يذهب �إىل هذا (طه ح�سني)( .)93وما ذلك
والتاريخية.
الواقعية
�شخ�صيته
�شخ�صيته امل�شتهرة على ِ�شعره وعلى
�إ ّال جلناية
ّ
ّ
ّ
ّ

إ�سقاطية» ،بح�سب ت�صنيف (تودوروف) لأ�صناف
وتلكم هي «القراءات ال
ّ

القراءات(.)94

منوذجا ملا
املنهجي هو ما �أباح للعقّاد اتّخاذ �أبي نوا�س
وهذا املزلق
ً
ّ
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مبثابة
فحري
�شخ�صي ًة ما قد �أ�صبحت كذلك،
متخيل( .)90ومبا �أن
منوذج �إن�سا ّ
ّ
ٍ
ين ّ
ّ
بها �أن تطغَى على تلقّينا ن�صو�صها؛ �إذ ال نقر�أ تلك الن�صو�ص عادة مبعزلٍ عن
النمطية الرا�سخة عن ال�شاعر .حتى �إن بع�ض الدار�سني مل
ا�ست�صحاب ال�صورة
ّ
َي ُعد يرى يف ِ�شعر �أبي نوا�س �إ ّال �صورته تلك الرائجة ،و�إنْ �أعلن توبته ،و�أبدى
أق�سم ما قارف ق َّط حرا ًما( .)91فهو
ن�سكهَ ،
عرا يف ال ُّزهد ،و� َ
وح َّج ،و�أن�شد ِ�ش ً
لديهم غري جا ٍّد طول حياته ،و�إمنا ي�صطنع ذلك ال�شِّ عر خو ًفا� ،أو ّ
تهك ًما� ،أو
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نف�سية� ،أراد بها «الكالم على عقيدة �أبي نوا�س» ،مثلما فعل حتت
�أ�سماه درا�س ًة ّ

النف�سي مع �شعراء �آخرين ،كب�شّ ار بن ُبرد ،وغريه .قارئًا ِ�شعر
�إغواء التحليل
ّ

(حممد
النوا�سية
�أبي نوا�س من منظار �صورته
النمطية ال�شائعة .وكذلك فعل ّ
ّ
ّ
«عقدة �أوديب»
النويهي) يف درا�سته عن
«نف�سية �أبي نوا�س» ،منطلقًا ممّا يراه ُ
ّ

لدى ال�شاعر( .)95وهو منهاج ال يدر�س ال�شِّ عر بل ال�شاعر ،وال يدر�س ال�شِّ عر

منوذجه ال�شِّ عري
نف�سيُ ،يطابِق
مري�ض
اعرتافات
مبا هو ِ�شعر ،ولكن على �أنه
ٍ
ُ
ُ
ّ
�شخ�صيته.
منوذج
َ
ّ

تاريخيا،
منوذجا
و�شعره
فيما يرى طه ح�سني( )96يف
�شخ�صية �أبي نوا�س ِ
ً
ّ
ًّ
بل �إن ِ�شعره معبرِّ ٌ عن ع�رصه ك ّله؛ لأن القرن الثاين للهجرة  -ح�سب قوله « -قد

ولعب ،وقد كان ع�رص ٍّ
�شك وجمونّ ،
�صحة هذا
لهو
ٍ
كان ع�رص ٍ
وكل �شي ٍء ُي ُ
ثبت ّ
علمية ،ال تعرف
الر�أي ».ومع �أن طه ح�سني يدعو �إىل قراءة التاريخ قراءة نقد ّي ًة ّ
تنزه املا�ضي عن ال�صغائر ،وذلك َوفق قانونيَ
الهوى ،فال ّ
ال�س َلف ،وال ِ ّ
تقد�س َّ
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(ابن خلدون)« :النا�س جمي ًعا مت�شابهون مهما تختلف �أزمنتهم و�أمكنتهم،
ت�شتد بينهم وجوه الت�شابه»� ،إ ّال �أن يف طرحه حول �أبي نوا�س
خمتلفون مهما
ّ
نظرا من وجوه:
ً

يطبقه؛ لأنه مل
� ّأولها� ،أنه  -على ّ
�صحة كالمه نظر ًّيا  -كان ُيعلن املبد�أ وال ّ

و�شعره ،ومل ي�ستقرئ الن�صو�ص ا�ستقرا ًء
ميح�ص الروايات الواردة عن �أبي نوا�س ِ
ّ
يجاوز ظاهرها ،و�إمنا َغ َل َب عليه الت�سليم مبا قيل ،وترديد ما ُروي ،حتت مقولة

قادر على �إثبات ما �أزعم -
تعميمية ِ -
لمية  -هي« :و�أنا �أزعم  -و�أعتقد �أين ٌ
الع ّ
ّ
ولعب ،وقد كان ع�رص ٍّ
�شك وجمون،
لهو
ٍ
�أن القرن الثاين للهجرة قد كان ع�رص ٍ

ّ
التاريخية بح ًثا
�صحة هذا الر�أي ».فهو� ،إذن ،مل يبحث املادة
وكل �شي ٍء ُي ُ
ثبت ّ
ّ
بعيدا عن الهوى ،والزعم ،واالعتقاد -كي َيق َْبل و َيرف�ض ،و َي ّ
�شك
لمياً -
ِع ًّ

و ُيثبت ،بل ّ
قادر على �إثبات ما يزعم» ،غري �أنه يف
ظل «يزعم ،ويعتقد �أنه ٌ
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الهجري ،ف�إنه
الواقع :مل ُيثبت ما يزعم! و�إذا كان مل ُيثبت ذلك عن القرن الثاين
ّ
قادر على �إثباته.
تب ًعا لذلك لن ُيثبت �شي ًئا عن �أبي نوا�س ،ممّا َز َعم واع َتق ََد �أنه ٌ

لمي ،وهو
فكيف ت�سوغ له
منهجيا ،بعد هذا ،الدعو ُة �إىل ا�صطناع املنهج ِ
ًّ
الع ّ

قادر
� ّأول من ال ي�صطنعه؟ وهل يكفي
منهجيا االحتجاج بالقول�« :أعتقد �أين ٌ
ًّ
على �إثبات ما �أزعمّ ،
�صحة هذا الر�أي»؟!
وكل �شيء ُي ُ
ثبت ّ

وثاين تلك الوجوه� ،أن طه ح�سني قد تعامل مع ِ�شعر �أبي نوا�س بو�صفه

تاريخية نرث ّية ،ال ِ�شعريّة .وهو ال يكتفي باال�ستدالل املبا�رش بذلك ال�شِّ عر
وثيق ًة
ّ
ّ
أي�ضا ،وعلى ع�رصه
الفعلية ،بل
�شخ�صية �أبي نوا�س
على
ي�ستدل بها على جمتمعه � ً
ّ
ّ

جماف جوهر ًّيا لطبيعة ال�شِّ عر ووظيفته .حتى لقد ذهب
ك ِّله .وهذا منهاج
ٍ

()97
التطابقي بني ال�شِّ عر
مغبة مثل هذا الربط
(كارل غو�ستاف يوجن) �إىل التنبيه �إىل ّ
ّ

ال�شخ�صية �أو ال�سرية� ،أو بالعك�س؛
الن�ص بنا ًء على
وال�شاعر� ،إنْ باحلكم على ّ
ّ

احلكائية،
وملّا كانت احلالة تلك ،كان لزا ًما �أن نعزل �أبا نوا�س عن منا�صبه
ّ

امل�ستقرة يف الأذهان
امل�رسفة يف ا�صطناع ما حتلو به احلكايات( ،)98وعن �صورته
ّ
إن�سانية
جمرد ًة ،يف �سياقاتها ال ّ
من خالل تلك احلكايات؛ كي نقر�أ الن�صو�ص ّ

التاريخية املعروفة ،وحميطها الثقا ّ
يف املدعوم بالقرائن .ذلك
الطبيعية ،وظروفها
ّ
ّ

منهجيا من �أجل قراءته� ،رشيطة �أن يكون
�رضوري
أمر
ّ
�أن جعل ّ
ًّ
الن�ص يف �سياقه � ٌ
متخي ً
ال� ،أو يغلب على الظن بطالنه ،و�أن ال
حقيقيا ،ال �سياقًا
ال�سياق �سياقًا
ّ
ًّ

ُراعى يف القراءة
تكون القراءة قراءة �
إ�سقاطية لل�سياق على الن�ص ،وقبل ذلك �أن ت َ
ّ

الن�ص ،فال تُقر�أ ق�صيدة �شعر ّية على �أنها
طبيعة اجلن�س
الن�صو�صي الذي ينتمي �إليه ّ
ّ
ً
حقيقيا يف
�رشيكا
ذاتية .ومن خالل ذلك ي�صبح القارئ
خرب
ٌ
تاريخي �أو �سرية ّ
ًّ
ّ
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من حيث �إن املبدع  -كما �أ�شار  -ال يك�شف بال�رضورة عن منوذجه
ّ
يتوخى �إظهار
الفني ل�صاحبه َّ -
احلقيقي ،بل لع ّله ً
غالبا  -وذلك ممّا يحقّقه العمل ّ
ّ
متم ٍم لذلك البناء ،على �سبيل التعوي�ض.
منوذج م�ضا ٍّد لبنائه
ٍ
النف�سي� ،أو ّ
ّ
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الن�ص الظاهر ّية� ،أو �إمالءات �سياقاته غري املحقّقة؛
الن�ص ،ال رهني �إمالءات ّ
�إنتاج ّ
الن�ص بفعل القراءة ،وفق ما يراه (فولفاجن �أي�رس Wolfgang
لكي يتكامل فعل ّ
 )99()Iserيف ا�شرتاطات القراءة النا�ضجة.

الهوام�ش
(1) See: Scholes, Robert, (1974), Structuralism in Literature, (New
Haven: Yale University Press), p.143.
( )2انظر مث ً
ال :تودوروف ،تزفيتان ،)1990( ،ال�شِّ عر ّية ،تر� .شكري املبخوت؛ رجاء بن �سالمة
(الدار البي�ضاء :دار توبقال للن�رش).38 ،
( ،)1990( )3ديوان «الر�سم بالكلمات»( ،بريوت :من�شورات نزار ّقباين) ،ق�صيدة «الر�سم
بالكلمات».
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( )4عنه ُينظر مث ً
فراج (م�رص :دار
ال :ابن املعت ّز( ،د.ت) ،طبقات ال�شعراء ،حت .عبدال�س ّتار �أحمد ّ
ّ
وفـيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،حت.
املعارف)000 -193 ،؛ ابن خلكان( ،د.ت)ّ ،
عبا�س (بريوت :دار �صادر)00 -95 :2 ،؛ بروكلمان ،كارل1868 ،ـ 1956م،
�إح�سان ّ
إ�سالمية،)00 -13 :2 ،
ل
ا
املعارف
(دائرة
نوا�س،
أبو
�
(د.ت)،
،Ewald
Wagner
وفاجرن
ّ
خريالدين،
�إعداد وحترير� :إبراهيم زكي خور�شيد و�آخرين (القاهرة :دار ال�شعب)؛ ال ِّزرِ كلي،
ِّ
العلم للماليني).225 :2 ،
( ،)1984الأعالم( ،بريوت :دار ِ
( ،)1982( )5ديوان �أبي نوا�س ،حت� .أحمد عبد املجيد الغزايل (بريوت :دار الكتاب العربي).204 ،
ّ
تفح�شه كان يف و�صف �أتباع ديانات �أخرى
()6
ولعل القارئ يلفته  -يف هذا ال�سياق � -أن �أغلب ّ
ّ
م�ستقل.
بتق�ص
حري
مبحث �آخر،
يف ذلك املجتمع .غري �أن هذا
ٌ
ّ
ٍّ
( ،)1981( )7حديث الأربعاء( ،القاهرة :دار املعارف).90 :2 ،
( )8ديوان �أبي نوا�س.88 ،

وفيات الأعيان.96 :2 ،
( )9انظر :ابن خ ّلكانّ ،
( )10ديوان �أبي نوا�س .46 ،
( )11م.ن.552 ،
بالوفيات ،حت� .أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى
الدين ،)2000( ،الوايف
ال�صفَدي� ،صالح ِّ
(َّ )12
ّ
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي).178 :12 ،
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( )13كذا! وال�صحيح �أن من َح َب َ�سه الأمني ،ومن �شَ ف ََع فيه الف�ضل بن الربيع؛ ّ
فلعل �صواب العبارة:
ابن زبيدة ،ثم ك ّلمه فيه الف�ضل بن الربيع ،ف�أخرجه» .وي� ّؤكد ذلك ما ورد يف (ابن
َ
«وح َب�سه ُ
حممد �شاكر (القاهرة ،دار املعارف)-803 :2 ،
أحمد
�
حت.
عراء،
عر
(،)1982
قتيبة،
ال�شِّ
وال�شُّ
ّ
 )804عن َح ْب ِ�سه و�إخراجه.

( )14احل�رصي القريواين ،)1972( ،زهر الآداب وثمر ال ُّلباب ،عناية و�رشح :زكي مبارك ،حقّقه
الدين عبداحلميد (بريوت :دار اجليل).465 -464 :2 ،
حممد حميي ِّ
وزاد يف �رشحهّ :

( )15الأبيات من�سوبة �إليه يف بع�ض كتب الأدب والنقد ،مثل( :اجلرجاين ،علي بن عبدالعزيز،
حممد البجاوي
حممد �أبي الف�ضل �إبراهيم وعلي ّ
( ،)2006الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتّ .
(�صيدا  -بريوت :املكتبة الع�رص ّية) ،)63 ،ومل �أجدها يف ديوانه املحقَّق.

بالوفيات.178 :12 ،
ال�صفَدي ،الوايف
(َّ )17
ّ

«وحدث بع�ض
( )18قيل يف �سبب وفاته �إنه هجا بني نوبخت ،و�أنهم دا�سوا بطنه حتى مات.
ّ
حتدثوا �أن �أبا
بني نوبخت فقال � :ش ّنع علينا النا�س يف قتل �أبي نوا�س ،وذلك باطل ،ولكن ّ
نوا�س مازح علي بن �أبي �سهل النوبختي ،ومل يكن يجري جمرى عبد اهلل بن �سليمان النوبختي
والعبا�س �أخيه ،فقال �أبو نوا�س:

بحق
�أبو احل�سني كنيته ٍّ

قلت �أبو اخل�شني
�صحفت َ
ف�إن ّ

ّ
واعتل بعد ذلك ع ّلته التي مات
علي ف�صرَ َ َعه و َب َر َك عليه...
فوثب عليه ،فهرب �أبو نوا�س ،فلحقه ٌّ
فيها ،فعاده بنو نوبخت .وتويف بعد ثالثة �أيّام من ع ّلته ،فبعثوا ب�أكفانه .وقيل �إن �إ�سماعيل
ال�سم �إ ّال بعد �أربعة
بن �أبي �سهل َ�س َّمه؛ لأنه كان قد هجاه ،وذكره بالقول الفاح�ش ،فلم يقتله ّ
�أ�شهر( ».الأمني ،حم�سن� ،أعيان ال�شيعة.)332 :5 ،
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(( )16انظر :البغدادي ،اخلطيب ،تاريخ بغداد .)110 :4 ،و�صحيح �أن يف ت�أريخ وفاته �أقوال،
وفيات الأعيان:2 ،
فمن قائل تويف 195هـ ،وقائل 196هـ� ،أو 198هـ( ،انظر :ابن خ ّلكانّ ،
� ،)103إ ّال �أن �أرجح التواريخ هو 198هـ ،بقرينة قول بع�ضهم� :إنه تويف يف الفتنة قبل قدوم
امل�أمون من خرا�سان �إىل بغداد 200هـ( ،انظر :ابن الندمي ،)1971( ،الفهر�ست ،حت .ر�ضا-
جتدد (طهران :؟) ،)182 ،وذهاب (ابن قتيبة ،ال�شِّ عر وال�شعراء� )808 :2 ،إىل �أن وفاته كانت
ّ
199هـ .فبالتوفيق بني القولني ،يبدو الراجح �أن وفاته كانت �سنة 198هـ� .أ ّما زعم من قال �إنه
الر�ضا ،و َم َد َحه وهو مع امل�أمون -لأن له �أبياتًا يف مدحه( ،انظر :ابن
قد لقي علي بن مو�سى ِّ
ت�شيع �أبي
�شيعية مرجوحة ،توخّ ت االنتهاء �إىل زعم ّ
خلكان -)271 -270 :3 ،فلع ّلها مرو ّية ّ
بالر�ضا وهو مع امل�أمون مل يقل به �أحدٌ
ملجرد مدحه الر�ضا �أو مدح �أبيه .على �أن لقاءه ِّ
نوا�س ّ
من امل�ؤرخني( .انظر :الأمني ،حم�سن� ،)1983( ،أعيان ال�شيعة ،حت .ح�سن الأمني (بريوت :دار
�صح القول �إن وفاته كانت قبل مقتل
التعارف)000 -332 :5 ،؛  .)000 -347وحتى لو ّ
الأمني� ،أو بعده ب�سنة �أو اثنتني ،فما ّ
ينفك احتمال موته قتي ً
ال�صوت
قائما؛ من حيث كان
َ
ال ً
ال�رضوري -مبنطق ال�سيا�سة �إذ ذاك -ت�صفيته.
إعالمي للأمني ،وقد كان من
ال
ِّ
َّ
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( )19انظر :طه ح�سني ،حديث الأربعاء.44 ،26 -25 :2 ،
( )20ديوان �أبي نوا�س.7 ،

وذ ْكر ف�ضلها وت�سمية من ح ّلها من الأماثل �أو اجتاز
( )21ابن ع�ساكر ،)1995( ،تاريخ مدينة دم�شق ِ
الدين �أبي �سعيد عمر بن غرامة ال َعمروي (بريوت :دار
حمب ِّ
بنواحيها من وارديها و�أهلها ،حتّ .
الفكر).408 :13 ،

( )22م.ن .409 :13 ،وقارن :البغدادي ،اخلطيب( ،د.ت) ،تاريخ بغداد �أو مدينة ال�سالم ،درا�سة
ال�صفَدي،
وحتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا (بريوت :دار الكتب العلمية)413 -412 :1 ،؛ َّ
بالوفيات.177 :12 ،
الوايف
ّ
( )23ابن ع�ساكر.463 -462 :13 ،
( )24م.ن.463 :13 ،
أدبيةُ ،ينظر:
( )25عن الكفاءة ال ّ

Culler, Jonathan, (1975), Structuralist Poetics :Structuralism,
Linguistics and the Study of Literature, (London: Routledge & Kegan
Paul), p.113.
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ح�سان بن ثابت الأن�صاريَ ،و َ�ض َعه :عبدالرحمن الربقوقي (م�رص:
(� ،)1929( )26رشح ديوان ّ
املطبعة الرحمانية).4 -3 ،
حممد عبده ع ّزام (القاهرة :دار
( ،)1987( )27ديوان �أبي متّام ب�رشح اخلطيب
ّ
التربيزي ،حتّ .
املعارف).29 :1 ،
( )28ابن املعت ّز ،طبقات ال�شعراء .208 -207 ،وقارن :ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق.454 -453 :13 ،
(ُ )29ينظر :ابن منظور711- ،هـ= 1311م� ،)1924( ،أخبار �أبي نوا�س( ،م�رص :؟).12 :

( )30احل�رصي القريواين ،زهر الآداب.287 -286 :1 ،
( )31ديوان �أبي نوا�س.558 -557 ،
( )32م.ن.134 ،

( )33البحرتي ،)1977( ،ديوان البحرتي ،حت .ح�سن كامل ال�صرييف (القاهرة :دار املعارف)،
.1155
العلم للماليني).107 ،
(� ،)1979( )34أمراء ال�شِّ عر
ا�سي( ،بريوت :دار ِ
العربي يف الع�رص ّ
العب ّ
ّ

( )35ديوان �أبي نوا�س.531 ،

آخرين (بريوت :دار الكتاب العربي).408 :3 ،
( )36انظرِ ،)1983( :
العقد الفريد ،حت� .أحمد �أمني و� َ
( )37ديوان �أبي نوا�س.546 ،

عبداهلل بن أحمد الفيفي
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العقد الفريد.417 -403 :3 ،
( )38انظر :ابن عبد ر ّبهِ ،
( )39ديوان �أبي نوا�س.679 ،

( )40م.ن.12 -11 ،
(.205 :1 )41
( )42حديث الأربعاء.88 :2 ،
( )43انظر :ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق.458 ،456 :13 ،
( )44انظر :م.ن.431 :13 ،
( )45طبقات ال�شعراء.201 ،
( )46انظر :الأمني ،حم�سن� ،أعيان ال�شيعة.334 :5 ،
( )47ابن املعت ّز ،طبقات ال�شعراء ،م.ن.

وفيات الأعيان.96 :2 ،
( )48انظر :ابن خ ّلكانّ ،

( )49انظر :ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق412 :13 ،؛ ابن منظور� ،أخبار �أبي نوا�س.54 – 53 ، 16 ، 6 ،
( )50ابن منظور ،م.ن.53 ،
( )51ال�شِّ عر وال�شُّ عراء.798 :2 ،
( )52انظر :م.ن.802 :2 ،
وفيات الأعيان.97 -96 :2 ،
(ّ )54

حممد1320( ،هـ= 1902م) ،املحا�سن وامل�ساوئ ،عناية :فريدريك
( )55انظر :البيهقي� ،إبراهيم بن ّ
�شوايل (�أملانياِ :ج ْي ِ�سن .459 ،)Giessen
أخيلية.
( )56يعني :ليلى ال ّ

( )57ابن املعت ّز ،طبقات ال�شعراء ،194 ،وقارن :الزخم�رشي� ،أبو القا�سم ،)1992( ،ربيع الأبرار
ون�صو�ص الأخبار ،حت .عبدالأمري مهنا (بريوت :م� ّؤ�س�سة الأعلمي).210 :5 ،
( )58تاريخ بغداد.435 :7 ،

بالوفيات.90 :13 ،
ال�صفَدي ،الوايف
( )59انظرَّ :
ّ

ّ
غربي بغداد( .انظر :ابن
املحال امل�شهورة
( )60الباب�شامي :ن�سبة �إىل (باب ال�شام) ،وهي �إحدى
ّ
الدين( ،د.ت) ،ال ُّلباب يف تهذيب الأن�ساب( ،بغداد :مكتبة املث ّنى).)100 :1 ،
الأثري ،ع ّز ِّ

(َ )61و َر َد لقبه على �أنه« :العب�سي» ،وال�صواب :العي�شي ،ويكنى :ابن عائ�شة؛ لأنه من َو َل ِد عائ�شة
بنت طلحة بن عبيداهلل التيمي( .انظر :ال ِّزرِ كلي ،الأعالم.)196 :4 ،
( )62انظر :م.ن.69 :6 ،
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( )63انظر :ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق.412 ،410 ،407 :13 ،
اخلا�ص ،بعناية :حممود ال�سمكري (م�رص :مطبعة ال�سعادة).87 ،
خا�ص
(،)1809( )64
ّ
ّ

( )65حتى �إن العقّاد يف كتابه « �أبو نوا�س احل�سن بن هانئ» ،وقد اتّخذ �أبا نوا�س ميدانًا لتجاربه
إباحي ،وذي ال�شخ�صية املنحرفة ،املولع
يف النقد
النف�سي ،ليرُ ّدد على القارئ و�صفه بـ :ال ّ
ّ
بال�شيطان ،اخلبيث ،املاجن ،مع ما ي�صفه به يف املقابل من خ�صال الوفاء َ
والك َرم وال ُّنبل.

( )66نُ�رش مقاله يف «ال�سيا�سة» امل�رصيّة ،يف  21جمادى الآخرة �سنة 1341هـ=  7فرباير �سنة
1923م ،تعليقًا على ما كان ين�رشه �إذ ذاك طه ح�سني عن �أبي نوا�س .وقد نُ�رش املقال يف كتاب
(طه ح�سني ،حديث الأربعاء ،)62-58 :2 ،والإ�شارة هنا �إىل ما َو َر َد يف� :ص.61

بالوفيات.178 :12 ،
ال�صفَدي ،الوايف
()67
َّ
ّ
( )68انظر :م.ن.

العربية يف بغداد يف
البغدادي وفاةً� ،إمام
مولدا
أزدي،
()69
الب�رصي ً
ّ
ّ
حممد بن يزيد286 - ،هـ ،ال ّ
ّ
ّ
زمنه.
(� )70إ�سحاق بن مرار206 - ،هـ ،موىل �شيبان ،من رمادة الكوفة� ،سكن بغداد ومات فيها� ،أخذ
عنه �أحمد بن حنبل.
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حممد بن زياد231- ،هـ ،من املوايل ،كويفّ ،راوية ،نا�سب ،ع ّ
لغوي ،ربيب
المة ،حافظ،
ّ
(ّ )71
ال�ضبي.
املف�ضل
ّ
ّ

( )72احل�سني بن �أحمد370- ،هـ ،من همذان ،زار اليمن و�أقام بذمار ،ثم ا�ستوطن َح َلب ،له
املتنبيُ ( .ينظر :ابن منظور� ،أخبار �أبي نوا�س ،57 ، 58 ،2 ،واملقد�سي� ،أمراء ال�شِّ عر
مواقفه مع ّ
العربي( .)111 ،والتعريف به�ؤالء الأعالم عن :ال ِّزرِ كلي ،الأعالم).
ّ

( )73هو راوية ِ�شعر �أبي نوا�س .قال (ابن الندمي ،الفهر�ست« :)182 ،ممّن عمل ِ�شعر �أبي نوا�س على
غري احلروف ،يحيى بن الف�ضل ،راويته ،وجعله ع�رشة �أ�صناف».

( )74يعقوب بن �إ�سحاق244- ،هـ� ،إمام يف اللغة والأدب .قال (ابن الندمي ،م.ن)« :ف�سرّ ه يف نحو
ثمان مئة ورقة ،وجعله �أي�ضا ع�رشة �أ�صناف».
( )75عبداهلل بن �أحمد بن حرب ا ِمل ْه َزمي العبدي257- ،هـ ،راوية ،عامل بال�شِّ عر والأدب� ،شاعر.
حل ّ�ساب ُ
بغدادي ،من ا ُ
الك ّتاب.
( )76يو�سف بن �إبراهيم - ،نحو265هـ،
ّ

«ع ِمل
(� )77أبو �سعيد ،احل�سن بن احل�سني275- ،هـ ،عامل بالأدب راوية .قال (ابن الندميَ :)86 ،
ِ�شعر �أبي نوا�س على معانيه وغريبه ،نحو �ألف ورقة .ور�أيته ّ
بخط احللواين» .وقال (�ص:)182
يتمه ،ومقدار ما َع ِمل منه نحو ثلثيه ،يف مقدار �ألف ورقة».
«مل ّ

املنجم �أخباره وخمتار ِ�شعره فيما عملوه من كتبهم يف
( )78قال (ابن الندميَ :)182 ،
«وع ِمل �آل ِّ
�أ�شعار املحدثني ».وذكر (�ص� )161أن �أخبار �أبي نوا�س من �ضمن ما جاء يف كتاب «�أخبار

عبداهلل بن أحمد الفيفي

�شيعي ،كويفّ.
عمار الثقفي314- ،هـ ،كاتب ،م� ّؤرخ� ،أديب،
حممد بن ّ
(� )80أحمد بن عبيداهلل بن ّ
ّ
أي�ضا ر�سالة يف
عره،
�ش
من
واملختار
أخباره
�
ار
عم
ابن
ل
م
«ع
وع ِمل � ً
ِ
ِ
َ
قال (ابن الندميَ :)182 ،
ّ
م�ساوئه و�رسقاته».
حممد بن �أحمد بن �إ�سحاق بن يحيى� ،أبو الطيب325- ،هـ ،عامل بالأدب ،من �أهل بغداد،
(ّ )81
احرتف التعليم.

حممد بن يحيى335- ،هـ ،من �أكابر علماء الأدب .قال (ابن الندمي:)182 ،
(� )82أبو بكرّ ،
«ع ِمله ...على احلروف و�أ�سقط املنحول منه» .
َ
(� )83إبراهيم بن �أحمد بن حممد الطربي ،املعروف ب ُتو ُزون355- ،هـ� ،أخذ الأدب عن �أبي عمر
وفيات الأعيان.)104 ،96 :2 ،
الزاهد وبرع فيه .وكان ي�سكن بغداد( .انظر :ابن خ ّلكانّ ،
(360- )84هـ ،م� ِّؤرخ� ،أديب.

العدوي ،من تغلب ،و َي ِرد لقبه �أحيانًا :ال�شمي�شاطي �أو ال�سمي�ساطي،
حممد
ّ
علي بن ّ
(� )85أبو احل�سن ّ
 بعد 377هـ ،عامل بالأدب ،له كتاب «تف�ضيل �أبي نوا�س على �أبي متّام» .فيما ذكر له (ابنالندمي�« :)182 ،أخبار �أبي نوا�س واملختار من ِ�شعره واالنت�صار له والكالم على حما�سنه».

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

املنجم،
يتمه �أبو عبداهلل هارون بن علي بن يحيى بن �أبي من�صور ِّ
ال�شعراء الكبري» ،الذي مل ّ
288هـ.وفيات الأعيان« :)103 :2 ،مل �أقف له على ترجمة» .وع ّلق حمقّقه (�إح�سان
( )79قال (ابن خ ّلكانّ ،
علي بن حمزة الأ�صفهاين عمل ديوان
عباّ�س)« :قد ّ
�رصح (ابن الندمي ،الفهر�ست� )160 ،أن ّ
لعلي بن حمزة
�أبي نوا�س على احلروف ،وقد ترجم ياقوت (معجم الأدباءّ )203 :13 ،
الأ�صفهاين هذا ،وي�ؤخذ من ترجمته �أنه من رجال القرن الثالث ».وقال (ال�صفدي ،الوايف
بالوفيات« :)52 :21 ،على بن حمزة بن ُعمارة ...الإ�صبهاين ،كان �أحد الأدباء امل�شهورين
ّ
كتبا منها :كتاب «ال�شِّ عر» ،كتاب « ِفقَر البلغاء»،
بالعلم والف�ضل وال�شِّ عر� ،شائع الذكر� .ص ّنف ً
كتاب «قالئد ال�رشف يف مفاخر �إ�صبهان» ».هذا وقد ذكر (البغدادي ،عبد القادر،)1979( ،
حممد هارون (القاهرة :الهيئة امل�رصية
خزانة الأدب و ُل ّب ُلباب ل�سان العرب ،حت .عبد ال�سالم ّ
علي بن حمزة الأ�صفهاين «كبري
العامة للكتاب)� )348 :1 ،أن ديوان �أبي نوا�س الذي َع ِمله ّ
جدا» ،و�أنه عنده .وزعم حمقّق «اخلزانة» يف «فهر�س الكتب وامل�صادر» (م.ن� ،)58 :13 ،أن
ًّ
العمومية
�سهو من البغدادي ،وقد ُطبع يف املطبعة
«�صوابه :حمزة بن احل�سن الأ�صبهاين ،وهذا ٌ
ّ
�سهوا من
بالقاهرة� ،سنة 1898م ،بعناية �إ�سكندر �آ�صاف ،يف � 439صفحة ».ويبدو هذا ً
خمتارات من
كتاب
(هارون) نف�سه ،ال من (البغدادي)؛ ذلك لأن حلمزة بن احل�سن الأ�صبهاين
ٍ
َ
ِ�شعر �أبي نوا�س� ،أ�شار (ال ِّزرِ كلي ،الأعالم� )277 :2 ،إىل وجوده �ضمن خمطوطة له يف املتحف
الآ�سيوي باملدينة الرو�سية (ليننغراد) ،كما �أن لعلي بن حمزة الإ�صبهاين عم ً
ال �آخر� ،أ�شار �إليه
جدا ،و�أنه عنده،
ذاكرا �أنه كبري ًّ
(ابن الندمي ،)182 ،كما �أ�شار �إليه البغدادي يف «اخلزانة»ً ،
«ع ِمله [�أي ِ�شعر �أبي نوا�س] علي بن حمزة الأ�صفهاين على
كما َم َّر .قال (ابن الندمي ،م.ن)َ :
أي�ضا».
احلروف � ً

439

ج ـ ــذور

440

شخصية أبي نواس وشخصية شعره
أئمة الأدب والنحو .له كتاب «تف�سري
(� )86أبو الفتح ،عثمان بن ج ّني ،املو�صلي392- ،هـ ،من � ّ
حممد بهجت الأثري (دم�شق:
�أرجوزة �أبي نوا�س» ،يف مدح الف�ضل بن الربيع� .صدر بتحقيقّ :
جممع اللغة العربية.)1980 ،1966 ،
أي�ضا.
من�سوب لأبي
( )87ديوان �أبي نوا�س .617 ،621 ،والأخري
العتاهية � ً
ٌ
ّ

( )88م.ن.9 ،

( )89انظر :م.ن.7 -6 ،
�شخ�صية �أبي نوا�س بني الثقافات :العقاّد( ،د.ت)� ،أبو نوا�س احل�سن بن هانئ،
ترحل
( )90انظر يف ّ
ّ
(�صيدا -بريوت :املكتبة الع�رص ّية).28 -17 ،

( )91انظر :ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق.431 :13 ،

( )92انظر� :أبو نوا�س احل�سن بن هانئ .163 -159 ،
( )93حديث الأربعاء.129 :2 ،
(94) See: Scholes, Robert, Structuralism in Literature, p.143.
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نف�سية �أبي نوا�س( ،بريوت :دار الفكر) .وانظر ا�ستقراء هذه الدرا�سة
( )95النويهيّ ،
حممد( ،د.ت)ّ ،
وموازنتها بدرا�سة العقّاد لدى :هالل ،رمي« ،)2006( ،الدر�س النف�سي لأبي نوا�س ما بني
العلمية � -سل�سلة الآداب والعلوم
العقاد والنويهي» ،جملة جامعة ت�رشين للدرا�سات والبحوث
ّ
إن�سانية ،املجلد  ،28العدد �( ،1سوريا :جامعة ت�رشين)� ،ص �ص .54 -45
ال ّ
( )96انظر :حديث الأربعاء.70 -63 :2 ،

( )97انظر ،)1985( :علم النف�س التحليلي ،ترجمة :نهاد خياطة (دم�شق :دار احلور).87 ،

( )98ومن هذا النوع من فهم ال�شِّ عر على �أنه اعرتافات ،ي�أتي مث ً
ال كتاب :ال�شناوي ،كامل،
( ،)1987اعرتافات �أبو نوا�س( ،م�رص :دار املعارف).
عبدالوهاب علوب
( )99انظر يف هذه امل�س�ألة� :أي�رس ،فولفاجنِ ،)2000( ،فعل القراءة ،ترجمة:
ّ
(القاهرة :املجل�س الأعلى للثقافة).

* * *
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ابن �أبي الربيع وكتابه
�سلوك املالك يف تدبري املمالك
بركات حممد مراد

(*)

مل يذكر م�ؤرخو الفل�سفة الإ�سالمية القدماء ـ كابن الندمي وابن �أبي �أ�صبعة
والقفطي مثال  -ا�سم «�شهاب الدين �أحمد بن حممد بن �أبي الربيع» م�ؤلف

ا�سم امل�ؤلف بعد اطالعهم على طبعة حجرية قدمية( ،)2حيث جاء فى ال�صفحة
الأوىل وفى ال�صفحة اخلم�سني بعد املائة �أنه من ت�أليف العالمة �شهاب الدين
�أحمد بن حممد بن �أبي الربيع( .)3وقد �أرجعه «جرجي زيدان» �إىل عهد اخلليفة

العبا�سي امل�ستع�صم (املتوفى �سنة 227هـ1258/م).
ومن حتليل الكتاب ومقارنته بكتاب �آخر هو كتاب «تهذيب الأخالق»
مل�ؤلفه يحيي بن عدي (املتوفى عام 365هـ975 /م) نرى كيف �أن ابن �أبي الربيع
قد ت�أثر ب�آراء من �سبقه من فال�سفة الإ�سالم  ،وكيف �أن فقرات و�أفكار كثرية من
تهذيب الأخالق نقلها ابن �أبي الربيع وكتبها بطريقة اجلداول والت�شجري.
(*) أكاديمي وباحث مصري.
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ابن أبي الربيع وكتابه سلوك املالك في تدبير املمالك
يق�سم امل�ؤلف الكتاب �إىل �أربعة ف�صول :الف�صل الأول كمقدمة ،والف�صل
الثاين فى �أحكام الأخالق و�أق�سامها  ،والف�صل الثالث فى �أ�صناف ال�سرية العقلية
وانتظامها ،والف�صل الرابع فى �أق�سام ال�سيا�سات و�أحكامها .ويبد�أ الكتاب
بحمد اهلل الذي خلق الإن�سان فى �أح�سن تقومي ورفعه على من خلق بالتكرمي
وف�ضله و�أمره مبكارم الأخالق وتزكية النف�س .يذكر بعد هذا الف�صل الإ�سالم
واحلث علي مكارم الأخالق .ويذكر ف�ضل الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم -
وال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم و�سريهم ال�رشيفة املتمثلة بالأخالق.

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

نالحظ الروح الإ�سالمية وا�ضحة جدا فى �أ�سلوب امل�ؤلف ،فبعد �أن
حمد اهلل تعاىل فى �أول الكتاب �أ�ضاف �أن اهلل �أمر الإن�سان مبكارم الإخالق
تزكية لنف�سه التى خلقها ف�سواها حيث قال« :قد �أفلح من زكاها وقد خاب
من د�ساها» .فهو ي�ست�شهد بالآيات القر�آنية وميزجها ب�أ�سلوبه  ،بالإ�ضافة �إىل �أن
الفكر اليوناين وا�ضح فى ثنايا الكتاب .ولعلني ال �آتي بجديد �إذا ما ذكرت �أن
الفال�سفة امل�سلمني ب�صورة عامة يكون �إنتاجهم ح�صيلة درا�ستهم للقر�آن الكرمي
وت�أثرهم بالفل�سفة اليونانية �إ�ضافة �إىل �إبداعهم الذاتي.
يذكر ابن �أبي الربيع �أن �سببني دفعاه �إىل ت�أليف هذا الكتاب  :الأول �أنه
وقف على كتاب م�شّ جر فى حفظ �صحة البدن خمت�رص  ،وذكر فيه �أن النف�س

�أ�رشف من البدن  ،فر�أى �أن �إ�صالح �أخالق النف�س وتزكيتها بالعلم( ،)4وال�سبب

الثاين �أنه �أطاع من �أ�شار �إليه بذلك من ذوي املقام الرفيع(.)5

ي�شري امل�ؤلف فى مقدمة الكتاب � ،إىل �شيئني مهمني  :الأول �أنه ي�سمى
درا�سة ال�سلوك الب�رشي بعلم الأخالق .والثاين �أنه يذكر �رصاحة �أنه ت�أمل ما
وجد من الكتب فى هذا العلم ت�أمال �شافيا وانتزع منها ما كان قابال للت�شجري
والتق�سيم .فامل�ؤلف �إذن هنا يعرتف ب�رصاحة �أنه (انتزع) من الكتب فقرات
و�شجرها ،وهذا ما نالحظه من الفقرات الكثرية التى �أخذها عن م�ؤلفني
ّ
و�شجرها .ويقول �إنه جمع فى كتابه بني كالم احلكماء املتقدمني
�سابقني ورتبها ّ
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والعلماء املت�أخرين .و�أظنه يق�صد باحلكماء فال�سفة اليونان  ،وبالعلماء فال�سفة

الإ�سالم(.)6

يبد�أ الف�صل الأول بتذكري الإن�سان �أن يعلم ويعتقد ب�أن لهذا العامل �صانعا،
و�أن �أف�ضل جزء فى العامل من هو ذو نف�س ،و�أن �أف�ضل ذوي النف�س الذي له
االختيار والإرادة واحلركة عن روية ،و�أف�ضل ذوي الإرادة واحلركة عن روية
الذي له النظر البديع فى العواقب ،وهو الإن�سان الفا�ضل .و�أن هناك تفا�ضال
بني النا�س فى عقولهم  ،وقوى نفو�سهم  ،حيث �أن الواحد منهم يفوق بالفن
الواحد جميع.

()1

نالحظ �أن �شهاب الدين ي�ستعمل كلمة(�صانع) لهذا العامل ومل ي�ستعمل
كلمة (خالق) ،والغالب �أنه ت�أثر بهذه الفكرة ب�أفالطون فى كتابه «تيماو�س»

الذي ي�ستعمل كلمة (�صانع) لهذا العامل( .)7كما نالحظ �أن الإن�سان الكامل
عند ابن �أبي الربيع  ،هو الإن�سان الفا�ضل الذي ي�سو�س نف�سه وي�صلحها بطاعة
�أوامر اهلل ور�سوله وعمل الف�ضائل واجتناب الرذائل .فرنى كيف ميزج بني �أوامر
الدين وتوجيه الفل�سفة .ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن الإن�سان الكامل عنده يختلف
عن الإن�سان الكامل عند مت�صوفة الإ�سالم  ،فابن عربي ـ مثال ـ يرى �أن الإن�سان
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ذوي جن�سه ويعجز الباقون عنه  ،فاقت�ضت حكمة اهلل تعاىل �أن يجعل
فيهم من �أف�ضلهم وا�سطة بينه وبينهم  ،يلقى �إليه ما ينتظم به �أمر معا�شهم وتقديره
على �إبالغهم حتى يقوم بتبليغ ما يلقى �إليه وبقدر تلك القدرة وذلك الإلهام
على �إي�ضاح ال�سبيل الداعية �إىل احلق .ولذا فعلى الإن�سان �أن يهتدي بنور اهلل
وهديه الذي اهتدى مبعرفته ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سالم  -وعليه ان يقدم
�سيا�سة �أحواله بقلب قوي ونية �صادقة و�صدر وا�سع  ،ويثق ب�أن ما ي�أتيه  ،و�إن
قل  ،يجدي عليه نفعا كبريا .و�أن الغر�ض من هذا الكتاب  ،الإبانية عن الكمال
الإن�ساين احلا�صل با�ستعمال الف�ضائل امل�أمور بها واجتناب الرذائل املنهي عنها.
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الكامل هو النبي والويل فقط ( .)8بينما الإن�سان عند ابن �أبي الربيع يح�صل على
كماله عند طاعته لل�رشيعة ،وعند ا�ستعماله الف�ضائل واجتنابه الرذائل.
يختتم ابن �أبي الربيع الف�صل الأول نا�صحا ب�سيا�سة النا�س بالدين القيم
وال�سنة العادلة  ،وتوجيه رئي�س واحد تكون له �أكمل املراتب الإن�سانية  ،ويعدد
له ثالثة ع�رش ف�ضيلة يجب �أن تتوفر فيه :الأوىل �أن يكون له قدرة على جودة
التخيل ،والثانية �أن يكون �صحيح الأع�ضاء  ،الثالثة �أن يكون جيد الفهم ،الرابعة
�أن يكون جيد احلفظ  ،اخلام�سة �أن يكون جيد الفطنة والذكاء  ،ال�ساد�سة �أن
يكون ح�سن العبارة ،ال�سابعة �أن يكون حمبا للعلم ،الثامنة �أن يكون حمبا لل�صدق،
التا�سعة �أال يكون �رشها على ال�شهوات ،العا�رشة �أن يكون كبري النف�س ،احلادية
ع�رش �أن يكون حمبا للعدل ،الثانية ع�رش �أن يكون قوي العزمية  ،الثالثة ع�رش �أن
يهون عنده الدينار والدرهم و�سائر الأعرا�ض الدنيوية الفانية .و�أن من تفرد
بهذه ال�صفات انت�رشت حما�سنه �أطراف مهاد الأر�ض.
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ومل ين�س ابن �أبي الربيع �أن ي�ضيف ب�أن الذي ملك هذه اخل�صال فى زمنه
هو خليفة اهلل فى العباد وال�سالك �سبيل الر�شاد امل�ستع�صم باهلل  ،حيث اجتمعت
فيه اخل�صال املوجبة للخالفة والإمامة فن�رش العدل وتتبع املعروف فانت�رش العدل
وزال الظلم.
ميزج ابن �أبي الربيع الأخالق بال�سيا�سة  ،كمزجه الدين بالفل�سفة،
فبعد �أن ن�صح باتباع الف�ضائل واجتناب الرذائل واتباع ال�سنة العادلة ،نراه
يذكر �صفات رئي�س املدينة .ال �شك �أن فال�سفة الإ�سالم اطلعوا على الفكر
الإغريقي فوجدوا �أن اليونان در�سوا ال�سيا�سة كجزء من الأخالق ،وكذلك
فعل امل�سلمون ،ومل يف�صلوا ال�سيا�سة عن الأخالق .والواقع �أن درا�سة ال�سيا�سة
مل تنف�صل عن الأخالق �إال بعد ميكافيلي ،فمنذ ذلك الوقت حتى الآن تدر�س
ال�سيا�سة كعلم م�ستقل عن علم الأخالق .كذلك نرى �أن ال�صفات التى ا�شرتطها
ابن �أبي الربيع للرئي�س ال تختلف فى عددها وال حمتواها عن ال�صفات التى
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�أوجب توفرها �أفالطون فى جمهوريته( )9للحاكم الفيل�سوف  ،والفارابي()10

فى ذكره خ�صال رئي�س املدينة الفا�ضلة.

يبد�أ الف�صل الثاين بتذكري الإن�سان �أنه من بني �سائر احليوان ذو فكر ومتييز،
ولهذا يجب �أن يرو�ض نف�سه على مكارم الأخالق  ،ويتحلى بال�صفات احل�سنة،
ويجتنب ال�صفات القبيحة .و�أن على الإن�سان �أن ينمي الأخالق اجلميلة � ،أما
�إذا وجد عنده خلقا قبيحا فعليه �أن يعرتف به ويقف �ضده  ،كالطبيب الذي متى
�صادف البدن �أزيد حرارة �أو �أنق�ص رده �إىل التو�سط من احلرارة .حتى نعود
�أنف�سنا على الو�سط لأن اخللق بر�أي ابن �أبي الربيع ال يخلو من ثالثة �أحوال:
الو�سط واملائل عنه واملائل �إليه .وملا كان الغر�ض هو ال�سعادة اخللقية فعلينا �أن
نوازن �أفعالنا  ،فكلما وجدنا �أنف�سنا.

()2

ويجب �أن ننتبه �إىل فكرة الو�سط التى ن�صح بها ابن �أبي الربيع ،عاجلها

كثري من مفكري الإ�سالم( ،)11وبال �شك �أن الفكرة يونانية  ،ف�أفالطون قال
ب�أن العدالة و�سط بني طرفني  ،و�أر�سطو قرر �أن الف�ضيلة و�سط بني رذيلتني،
فال�شجاعة عنده ـ مثال ـ ف�ضيلة بني رذيلتني هما اجلنب والتهور.
يعرف ابن �أبي الربيع ا ُ
خللق فيقول�« :إن اخللق حال للنف�س داعية لها
�إىل �أفعالها من فكرة وروية» ثم يقول بعدها �إن اخللق �إما �أن يكون طبيعيا من
�أ�صل اخللقة �أو م�ستفادا بالعادة .ثم ين�صح بعدها ب�أن يتبع الإن�سان قواه العقلية
وي�ضعف من قواه البهيمية حتى ت�صلح نف�سه .ثم يقول �إن الفال�سفة قد �أجمعت
على �أن جميع �أجنا�س الف�ضائل التى ال نحتاج فى اقتناء كمال النف�س �إىل غريها
�أربعة  :احلكمة والعفة وال�شجاعة والعدالة.
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مالت �إىل جانب عودناها اجلانب الأخر  ،والنزال نفعل ذلك حتى نبلغ
الو�سط �أو نقاربه.
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من اجلدير باملالحظة �أن تعريفه للخلق قد �سبقه �إليه فال�سفة �آخرون
فم�سكويه يقول« :اخللق حال للنف�س داعية لها �إىل �أفعالها من غري فكروال
روية» .و«يحيي بن عدي»« :اخللق حال للنف�س بها يفعل الإن�سان بال ريبة
وال اختيار» .ويقول املحقق« :ويبدو يل �أن تعريف اخللق عندهم جميعا �أخذ
عن جالينو�س الذي حده «اخللق حال للنف�س داعية الإن�سان �إىل �أن يفعل �أفعال
النف�س بال روية وال اختيار» .والفكرة بال �شك �أر�سطية مبثوثة فى كتاب
الأخالق النيقوماخية� .أما الف�ضائل الأربع التى ذكرها ابن �أبي الربيع م�شريا
�إىل الفال�سفة  ،ف�إن �أ�صلها احلكيم �أفالطون الذي ق�سم النف�س �إىل ثالث قوى:
القوة الناطقة وف�ضيلتها احلكمة  ،والقوة الغ�ضبية وف�ضيلتها ال�شجاعة والقوة
ال�شهوانية وف�ضيلتها العفة .و�إن ف�ضيلة العدالة هي �أن توازن بني القوى الثالث
امل�شار �إليها حيث �أخذها الفال�سفة من بعده ال �سيما امل�سلمون وا�ستعملوها فى
كتاباتهم وبنوا علي �أ�سا�سها نظرياتهم فى الفل�سفة اخللقية(.)12
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ويف�صل ابن �أبي الربيع قوى النف�س ويعرفها .فالقوة الفكرية عنده هي
العاقلة وم�سكنها الدماغ  ،وبها يكون الفكر ويخت�ص بها الإن�سان  ،والقوة
الغ�ضبية وهي احليوانية ال�سبعية وي�شارك الإن�سان بها احليوان ومن قواها حب
الغلبة والريا�سة  ،والقوة ال�شهوية وهي املغذية النباتية وم�سكنها الكبد وي�شارك
بها احليوان والنبات وبها يبقى التنا�سل وبها يطلب املوافق من الأغذية .وي�ضع
ابن �أبي الربيع اجلداول امل�شجرة فى تق�سيم الف�ضائل والرذائل وكل همه من
ذلك التو�سط فى الأمور وعدم الإفراط والتفريط.
�إال �أن الذي يثري املالحظة �أن بع�ض تعاريف ابن �أبي الربيع م�شابهة
متاما لتعاريف يحيي بن عدي لفظا ومعنى .فمثال يعرف ابن �أبي الربيع ف�ضيلة
ال�صدق« :ال�صدق هو الإخبار عن ال�شيء مبا هو عليه» .ويحيي بن عدي يعرفه
«ال�صدق هو الإخبار عن ال�شيء على ما هو به» .وكذلك كثريا من التعريفات
اخللقية الأخرى .وهناك ت�شابه فى الف�ضائل يكاد يكون متطابقا.
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عندما يتكلم ابن �أبن �أبي الربيع عن ال�سعادة يذكر �رصاحة �أن �أفالطون

يرى �أن ال�سعادة خا�صة فى النف�س دون البدن � ،أما �أر�سطو فيقول عنه �إن �شارك

فيها بني النف�س والبدن .وتنق�سم اخلريات عنده �إىل ق�سمني خري حممود عند كل
�أحد كالعدل وال�صدق والكرم ف�إن ذلك حمبوب حممود عند كل �أحد ،وخري

لي�س مب�ؤثر عند كل �أحد كال�شجاعة والغنى وما �أ�شبهها ف�إنه لي�س حمبوبا خمتارا

عند اجلميع .ويق�سم اخلريات �أي�ضا �إىل ثالثة �أنواع �:أحدها فى النف�س كجودة

الف�ضائل والثاين فى البدن كح�سن البدن و�صحة �أع�ضائه و�سالمته من الأفات
والثالث خارج عنهما كاملال وال�سلطان والأ�صدقاء.

ويقرر بعد ذلك �أن الإن�سان مطبوع على �أخالق قل ما حمد جميعها �أو

ذم �سائرها و�إمنا الغالب بع�ضها حممود وبع�ضها مذموم  ،ولذا عنده �أن الإن�سان
ال�سعيد من غلبت ف�ضائله على رذائله ،ولذا

()3
املذمومة و�إهمالها  ،وين�صح باملداومة على كتب الأخالق وال�سيا�سات والعمل

بها و�أن يجال�س الزهاد والفقهاء وذوي االجتهاد ويجتنب جمال�سة ال�سفهاء.

وهنا البد من الإ�شارة �إىل �أن ابن �أبي الربيع عمل جدوال م�شجرا بتمييز قوى

النف�س الثالث وتروي�ضها حيث ي�شابه ما كتبه يحي بن عدي كثريا .خا�صة فى
و�صفه لقوى النف�س وف�ضائلها وطلبه بالنظر فى العلوم وكتبها ،وتروي�ض النف�س

وتهذيبها.

�أما الف�صل الثالث من الكتاب فقد خ�صه فى �أ�صناف ال�سرية العقلية

الواجب على الإن�سان اتباعها والعمل بها .ونالحظ �أنه كرر كثريا من ن�صائحه

التى �أ�سداها فى الف�صلني ال�سابقني ،فى اتباع طريق الف�ضيلة التى يحث عليها

العقل.كما �أنه يعالج فى هذا الف�صل كثريا من �ش�ؤون الهند�سة والريا�ضيات
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يحث الإن�سان على التخلق بالأخالق املحمودة وا�ستعمالها واجتناب
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والبالغة ،كما �أن املالحظ �أن هذا الف�صل كتب �أغلبه على �شكل جداول
م�شّ جرة.
ويبد�أ الف�صل الثالث باالجتاه �إىل اهلل تعاىل داعيا منه التوفيق فى الأعمال
م�سريا بعدها �إىل �أن بع�ض العلماء ذكر �أن املخلوقات على �أربعة �أق�سام :الق�سم
الأول الذي له عقل وحكمة ولي�س له طبيعية و�شهوة وهم املالئكة .والق�سم
الثاين الذي له طبيعة و�شهوة ولي�س له عقل وال حكمة وهو احليوان غري
الإن�سان .الق�سم الثالث الذي لي�س له عقل وال حكمة وال طبيعة وال �شهوة
وهو اجلماد والنبات� .أما الق�سم الرابع فهو الذي يكون له عقل وحكمة وطبيعة
و�شهوة وذلك هو الإن�سان .فيهتم بالإن�سان لأنه خم�صو�ص بالعقل حيث عن
طريق العقل اكت�سب العلم.
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�إن الفال�سفة مذ وجدوا مييزون الإن�سان على احليوان بالعقل ،و�إن
فيل�سوف �إ�سالمي قد عالج امل�شكلة بنف�س الأ�سلوب فى كتبه املتوفرة لدينا �أال
وهو الرازي فقد �أ�شار فى بداية كتابه «الطب الروحاين»�« :إن البارئ عز ا�سمه
�أعطانا العقل وحبانا به لننال به من املنافع العاجلة والآجلة» .كما �إنه يقول

«فبالعقل ف�ضلنا على احليوان»( .)13وقد جمد �أبو بكر الرازي العقل رافعا قدر
ال�سرية العقلية �أو ال�سرية الفل�سفية املتخ�ص�صة القادرة فى كتابه»الطب الروحاين»
وكتابه «ال�سرية الفل�سفية».

و�إن �سيا�سة الإن�سان لنف�سه عند ابن �أبي الربيع هي �أن ي�أتي بالأعمال
ال�صاحلة  ،فمن ناحية �سريته مع �أهله وماله وولده و�سريته مع بني جن�سه من بني
الإن�سان .ف�سريته مع نف�سه ب�أن يجتهد فى بلوغ الكمال� .أما �سريته مع بدنه فهو
�أن يلزم االعتدال فى الطعام وال�رشاب وباقي ال�شهوات .ف�أما مع حاله ف�إنه باملال
يتمكن التو�صل �إىل م�أربه  ،و�أما زوجته فهي ربة املنزل و�رشيكته فيه .و�أما الولد
فهم اخللف وهم قوام الأن�س� .أما تدبريه للأمور فهو �إجراء �أموره على ال�صواب.
ويقرر ابن �أبي الربيع فى لفتة بارعة � ،أننا ال ميكن �أن جند �إن�سانا كامال من جميع
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اجلهات  ،فكل �إن�سان �إذا الحظ الآخرين وجد نف�سه فى حالة ي�رشكه فيها طائفة
منهم .وكذلك وجد طائفة منهم �أعلى بجهة �أو جهات ووجد دونها طائفة هم
�أو�ضع منه بجهة �أو جهات ،ولهذا �إذا ت�أمل الإن�سان �أخالق الآخريتوجب عليه
�أن ينتفع بال�سرية ال�صاحلة ملن هو �أعلى منه فريتفع �إىل مرتبتهم.
فيجب على الإن�سان فى ماله �أن يعرف �أبواب اجلميل وال يق�صد الإنفاق
على �شهواته ولذاته وين�صح بالتو�سط بني رذيلتني  ،فهو يقول :على الرجل �أن
يكون �إنفاقه كرما ال تبذيرا وال �إ�رسافا� .أما املر�أة فهي مكملة للرجل ال�سيما و�أن
الرجل يق�ضي �أكرث �أوقاته خارج البيت فهي تدير �ش�ؤون البيت بالإ�ضافة �إىل
الإجناب الطبيعي من لقاء الرجل باملر�أة .ويجب على الرجل �أن يق�صد من املر�أة
خلقها وم�ساعدته فى تدبري منزله  ،ال �أن يق�صدها ملالها وجمالها.

()4
�أما �سرية الإن�سان مع �أهله  ،فيق�سمها ابن �أبي الربيع ثالثة �أنواع� :أوال:
�سريته مع من هو فوقه الذين يحددهم بالآباء واملعلمني وامللوك وب�صورة عامة
ينبغي عليه �أن ينظر �إليهم نظرة �إكبار و�إجالل .وثانيا� :سريته مع �أكفائه وهم
الأخوة والأ�صدقاء والأعداء واملتو�سطون ،ف�أما الأخوة فعليه �أن يختار منهم
الأف�ضل ومع ذلك يجب �أن ينظر كال منهم مبا ي�ستحقه  ،وعلى قدر عقله فيحرتم
الكبري ويوقر ال�صغري وال يغفل عن خدمتهم وق�ضاء حقوقهم .والأ�صدقاء وهم
نوعان� :أ�صدقاء خمل�صون ويجب عليه اال�ستكثار منهم ويكرث من تفقده لهم
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و�أما الولد فينبغي �أن ي�ؤخذ بالأدب من ال�صغر  ،لأن ال�صغري �أ�سل�س
قيادا و�أ�رسع مواتاة ولأجل �أن يتعود على الأخالق اجلميلة والأفعال املحمودة
يجب �أن يتعلم منذ ال�صغر العادات املر�ضية والنظر فى �أمور ال�رشيعة و�أن يربى
منذ ال�صغر على حب الف�ضائل واجتنباب الرذائل .ويو�صي الرجل الذي ميلك
العبيد بعبيده خريا و�أن يعاملهم املعاملة احل�سنة.
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و�أن يبد�أهم بالرب ،وال ي�ؤاخذهم بالتق�صري وال يعاتبهم عتابا مفرطا ،و�أ�صدقاء فى
الظاهر فينبغي عليه �أن يجاملهم ويح�سن �إليهم وال يطلعهم على �شئ من �أ�رساره
وعيوبه ويعاملهم بح�سب الظاهر.
ويجب عليه �أن يختار من الأ�صدقاء من كان �أهل علم وتدين وحكمة
وعقل يفيدونه  ،ومن كان �أهل �رشف ي�ستعني بهم فى حوادث الزمان ومن كان
�أهل ثروة ي�ستعني بهم فى الهم والغم� .أما الأعداء فينبغي عليه �أن يحرت�س كل
االحرتا�س منهم  ،ويحذر د�سي�ستهم .واملتو�سطون منهم �صلحاء ن�صحاء يجب
�أن ي�ستمع �إىل قولهم ويجتهد فى الت�شبه بهم  ،ومنهم �سفهاء منافقون � ،أما
ال�سفهاء فيجب �أن ي�ستعمل معهم احللم واملنافقون �أن يقابلهم مبثل فعلهم و�أال
يتوا�ضع لهم لئال ي�ست�ضعفونه.
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و�أما �سرية الإن�سان مع من دونه ،فمن كان منهم ذا طباع جيدة فينبغي
عليه �أن ال يدخر و�سعا فى م�ساعدتهم .و�أ�صحاب الطباع الرديئة فعليه �أن
يحملهم على تهذيب �أخالقهم .وينهي ابن �أبي الربيع الف�صل الثالث ب�صفحتني
م�شجر وو�ضع لها عنوانا يتو�سط ال�صفحتني معا قائال:
كاملتني كتبهما بجدول ّ
«ويجب على العامل بهذه ال�سرية العقلية مراعاة هذه الأحوال»  ،في�ضع ع�رشين
ن�صيحة بع�رشين حاال �أو بع�رشين فقرة كل ن�صيحة ت�أخذ �سطرا كامال  ،ومغزاها
باحلقيقة هو تكرار ملا قاله بال�صفحات ال�سابقة من هذا الف�صل فك�أنه بهذه
الع�رشين ن�صيحة �أراد �أن يكتب خال�صة ملا �أطنب فيه فمثال فى الفقرة الأوىل
يقول�« :أن يعلم �أنه حق على املرء �أن ينظر �إىل حما�سن النا�س وم�ساويهم ليجتذب
املنافع �إليه» .وهذا طبعا كرره عدة مرات فى �صفحات الكتاب .وفى الفقرة
ع�رشون يقول« :ثم يتعهد املعي�شة واحلرفة التى يحرتف بها ليتوفر ك�سبه وينمو
ماله ويح�سن حاله وينتظم».
خ�ص ابن �أبي الربيع الف�صل الرابع وهو الأخري فى �أق�سام ال�سيا�سات
و�أحكامها وذكر ال�سبب املوجب التخاذ املدن والداعي �إىل �إقامة ال�سيا�سة فى
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العامل  ،فيبد�أ الف�صل متجها بكلماته �إىل اهلل عز وجل قائال« :اللهم �إنا نحر�ص

على بلوغ الغاية مع طول امل�شقة ...فاع�صمنا من مكايد ال�شيطان وال تكلنا

�إىل النف�س الأمارة بال�سوء وبلغنا الدرجة العيا برحمتك وال�سعادة الق�صوى

بجودك ور�أفتك �إنك على ما ت�شاء قدير» .ثم يذكر ال�سبب الذي دفعه �إىل
و�ضع هذا الف�صل � ،إن اهلل جل جالله ملا خ�ص امللوك بكرامته ومكن لهم فى

بالده وخولهم عباده �أوجب على علمائهم تبجيلهم وتعظيمهم وتوقريهم كما

�أوجب عليهم طاعتهم  ،وي�ست�شهد ابن �أبي الربيع بالآية الكرمية } و�أطيعوا اهلل
و�أطيعوا الر�سول و�أوىل الأمر منكم { ،كذلك يقول �إن العامة وبع�ض اخلا�صة
جتهل الأق�سام التى جتب مللوكها عليها و�إن كانت متمكنة بجملة الطاعة كذلك
يقر �صاحب الكتاب �أن ال�سعادة العامة فى تبجيل امللوك وتعظيمها وطاعتها.

ندرك من الفقرة ال�سابقة �أن ابن �أبي الربيع و�ضع هذا الف�صل لأجل

امللوك وكذلك �إذا جاء ذكر العلماء واحلكماء فلأجل �أن يوقروا ويبجلوا امللوك،

ذكرنا واحدة منهما تذكر الإن�سان ب�أن اهلل تعاىل رفع بع�ضنا فوق بع�ض درجات

وكذلك كما نطيع اهلل والر�سول يجب �أن نطيع �أوىل الأمر .ثم يقرر نظرية
عجيبة هي �أن ال�سعادة العامة فى تبجيل امللوك وطاعتهم .وال ندري ملاذا مل يقرر

 مثال  -ب�أن ال�سعادة العامة هي فى عدل امللوك بني رعيتهم .احلقيقة  -على مايذكر حمقق الكتاب � -أننا ال ن�ستطيع �أن ننظر امل�س�ألة نظرية ع�رصية و�إمنا الأ�صح

ان نتذكر �أن اخلليفة العبا�سي كان يعترب نف�سه ظل اهلل فى الأر�ض  ،فهو يجمع بني

الرئا�سة الدينية والدنيوية  ،لي�س بو�صفه ملكا ولكن بو�صفه خليفة للم�سلمني

كما ال نن�سى �أن �أي وزير �أو قائد فى الدولة كان �إذا �أراد مكاملة اخلليفة خاطبه
بـ« :يا بن عم ر�سول اهلل» ،وال حاجة بنا �أن نذكر ما لهذه اجلملة من قد�سية لدى

املخاطبني وال�سامعني .وال نن�سى هنا
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()5
ر�أى الفارابي فى كتابه (�آراء �أهل املدينة الفا�ضلة ) حيث اهتم برئي�س
املدينة اهتماما كبريا ور�أي فيه خ�صال الإن�سان الكامل  ،وقد �أفرد لذكر خ�صال
رئي�س املدينة ف�صال كامال.
ي�أتي ابن �أبي الربيع بعد هذا �إىل فكرة جديدة فى كتابه فين�صح بالتعاون
بني النا�س لأن الإن�سان الواحد ـ بر�أيه ـ ال ميكنه �أن يعمل ال�صنائع كلها ولهذا افتقر
بع�ض النا�س �إىل بع�ضهم ال �سيما و�أن الإن�سان حمتاج �إىل الغذاء واللبا�س وامل�سكن
واجلماع والعالج .ولهذا ال�سبب اجتمع كثري منهم فى مو�ضع واحد فاتخذوا
املدن لينالوا املنافع من قرب بع�ضهم لبع�ض .ويقول ابن �أبي الريع�« :إن اهلل عز

وجل خلق الإن�سان بالطبع مييل �إىل الإجتماع» .واملعروف �أن �أر�سطو(�)14أول
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من قال ب�أن الإن�سان مدين بالطبع .وكذلك قال قبله �أفالطون(� )15إن الإن�سان
يحتاج للإجتماع والتعاون لأن الإن�سان يحتاج للآخرين فى بناء املدينة
ال�سعيدة .ومن فال�سفة الأخالق فى الإ�سالم الذين ذهبوا �إىل القول ب�أن حياة
الإن�سان تكتمل باملجتمع  ،يحيي بن عدي  ،وم�سكويه .وبعد �أن اجتمع النا�س
فى املدن وتعاملوا ،ي�شري ابن �أبي الربيع �إىل �أن اهلل قد �صنع لهم �سننا وفرائ�ض
يرجعون �إليها ويقفون عندها  ،ون�صب لهم حكاما يحفظون ال�سنن وي�أخذونهم
با�ستعمالها لتنظيم �أمورهم ويجتمع �شملهم.
فامل�ؤلف �إذن يقرر �أن ال�سنن منزلة من عند اهلل تعاىل ،وبال �شك هنا يق�صد
ن�صب ّ
احلكام ،
ال�رشيعة الإ�سالمية كما �أنه بنف�س الوقت يقرر �أن اهلل هو الذي ّ
وال�سبب لقوله هذا �أنه كان يعي�ش فى زمن خلفاء ينت�سبون �إىل ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -والذي اختاره اهلل يو�صل ال�سنن �إىل الب�رش  ،ولهذا يريد ابن �أبي
الربيع من احلكام �أن يزيلوا الظلم والتعدي والف�ساد.
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�أن يكونوا �أفا�ضلهم من نهي عن �شيء �أو �أمر ب�شيء فالواجب �أن يظهر ذلك
من نف�سه �أوال ثم فى غريه .ثم ي�أتي بفكرة رائعة �أي�ضا وهي �أن املدينة �أو املدن
الكثرية يجب �أن يكون رئي�سها واحدا لأن الكرثة تف�سد ال�سيا�سة .بعد هذا يقول
�إن �سائر الأعوان وال�سيا�سيني يجب �أن يكونوا �سامعني للرئي�س مطيعني منفذين
ملا ي�صدر عن �أمره .ومل يكتف ابن �أبي الربيع من الأعوان بال�سمع والطاعة بل
يقول« :وحتى يكونوا كالأع�ضاء له ي�ستعملهم كيف �شاء .وال ندري فى احلقيقة
كيف انحدر ابن �أبي الربيع �إىل هذا امل�ستوى الفكري الذي ي�ست�شهد بالآيات
القر�آنية الكرمية كيف ن�سى �أن �أمرهم �شورى بينهم.

نالحظ هنا �أن ابن �أبي الربيع ي�شابه يحيي بن عدي الذي اكتفى ب�أن
يكون امللك فا�ضال فح�سب .وامللك  -كما يقول  -م�ضطر �إىل �ست �آالت:
وهي الأبوة والهمة الكبرية والر�أي املتني وال�صرب على ال�شدائد واملال اجلم
والأعوان ال�صادقون .ولعل �أغرب ما ذكره فى هذه الفقرات الآلة الأوىل -
كما ي�سميها  -وهي الأبوة حيث قال فى تف�سريها ن�صا« :وهو �أن يكون من
�أهل بيت امللك قريب الن�سب ممن ملك قبله ،وذلك �سبب الإتفاق عليه» ،فيظهر
�أنه يريد �أن يقرر �إجماع الأمة �أو مبايعة الأمة الإ�سالمية  ،ولكنه يرى �أنه يعي�ش
حتت ظل دولة وراثية يتناوب امللك الأوالد �أو الأقٌارب و�أن الت�سمية ت�أتي �أوال
�سواء من امللك �أو اخلليفة ال�سابق� ،أو عن طريق تدخل احلا�شية والقواد ثم بعدها
ت�ؤخذ املبايعة من الآخرين ولهذا مزج بني القول بالوراثة واالتفاق.
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ينتقل امل�ؤلف بعد هذا �إىل �أركان اململكة وهي عنده �أربعة �أركان  :امللك
والرعية والعدل والتدبري .ومما جتدر الإ�شارة �إليه هنا �أن رئي�س املدينة عنده الذي
ي�صلح لرئا�سة املدينة هو امللك الفا�ضل .فهو مل يطالب بامللك الفيل�سوف كما
ذهب فال�سفة من قبله .ف�أفالطون مثال ي�شرتط �أن يكون ملك املدينة فيل�سوفا.
وكذلك الفارابي من فال�سفة الإ�سالم.

ويوجب امل�ؤلف امللك ب�أن ي�سو�س نف�سه بذكر اهلل تعاىل و�شكره و�أن
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يجعل العدل ن�صب عينيه .و�أن ي�سو�س بدنه باالعتدال فى اللذات و�أن يكون
كامل الأع�ضاء ال ي�أتي قبيحا .وفى �سيا�سة خا�صته

()6
كالوزير والكاتب والعامل والطبيب ينبغي �أن ي�ضع عليهم العيون �رسا،

و�أن يرفع من يثبت �إخال�صه و�أن يقرب منه حكماء القوم وعقالئهم .وفى �سيا�سة
الرعية ينبغي عليه �أن ي�ستميل قلوبهم ويتلطف بهم وينفق عليهم ويطمعهم فى

الرفعة �إليه وقرب املنزلة منه.

وفى �سيا�سة احلروب عليه �أن يعلم حال عدوه وبنف�س الوقت يخفى

�أخباره عن عدوه بالإ�ضافة �إىل تقوية جي�شه وحماية الثغور .كما يحذر ابن
�أبي الربيع امللك من خ�صال ذميمة كاحلر�ص والعجب واتباع الهوى .ويجب
على امللك كذلك �أن ال يغ�ضب وال يبخل وال يحقد وال يح�سد ،وال يخاف.

ثم اليلبث �أن ين�صح امللك بالعفة والعدل والعفو ،و�أن يتبع طريق العدل واجلود
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واحلزم و�أن يبعد من بطانته ال�رشه ،واحلري�ص والذي ال دين له وال�رشير املتظاهر

باخلري.

�أما الرعية فمنهم الزهاد الذين انقطعوا للعبادة واحلكماء الذين اجتهوا

للعلوم كالطب واحل�ساب والهند�سة ،والعلماء  -بر�أيه  -خلفاء الأنبياء وهم

�أ�صحاب التحليل والتف�سري والت�أويل ،وذوو الأن�ساب من �أهل ال�رشف واجلاه
و�أرباب احلروب الذين بهم يدفع الأعداء وبهم تفتح املدن ،وعمار الأ�سواق

وهم ال�صناع  ،و�سكان القرى �أهل الزرع واحلرث والن�سل .وه�ؤالء ب�صورة

عامة ينق�سمون �إىل ثالثة �أق�سام� :أخيار �أفا�ضل وهم حمبو اخلري وحقهم الإكرام
والتقدم� .أو �أ�رشار �أراذل وهم كال�سباع امل�ؤذية لي�س للت�أديب فيهم نفع  ،وحقهم
�إذا يئ�س من �صالحهم ومل تنفع العقوبة فيهم الإبعاد لهم �إىل الأماكن النائية يبعد

�رشهم.
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والق�سم الثالث املتو�سطون وهم مييلون �إىل ال�صالح مرة و�إىل الف�ساد
�أخرى وحقهم ا�ست�صالح ف�سادهم ورد مائلهم وفطمهم عن العادات الرديئة
ب�إغفال مرة وعقوبة �أخرى كتدبري الطبيب للعليل .ويجب على امللك جتاه الرعية
�أن ي�شغلهم فى �صناعتهم حتى ال يجدوا فراغا للتدخل فى �أمور ال�سلطان  ،و�أخذ
ما لل�ضعفاء من الأقوياء ويحر�س من قطاع الطريق ومن الل�صو�ص والأعداء� .أما
الرعية فيجب عليهم �أن يجتهدوا فى حت�سني العدل عند امللك وتزيينه وتقبيح
اجلور وتهجينه  ،و�أن يظهروا �رسورهم ب�رسور امللك وي�شاركوه حزنه  ،ويجيبوه
�إذا دعا فى ليل �أو نهار وال يخالفوا له �أمرا وليعتقدوا ذلك دينا.

الفكرة الثانية �أنه ي�شبه امللك بالن�سبة للرعية ـ ال �سيما �أولئك املتو�سطون
الذين يرجى �صالحهم ـ كالطبيب بالن�سبة للعليل .ال �شك �أن الفكرة �أفالطونية
وعاجلها �أفالطون فى الكتاب الأول من اجلمهورية  ،وذلك �أن الطبيب غر�ضه
�أن ي�شفى العليل .واحلاكم �أن يتوخى م�صلحة املحكوم .وقد �شبه فال�سفة
ومفكرون مثل �أر�سطو وابن املقفع والفارابي  ،امللك بالن�سبة ل�شعبه كرب الدار
بالن�سبة لأهل داره .والغر�ض الذي يريده ابن �أبي الربيع  -كما يلوح يل -
�أن على امللك �أال يكون م�ستبدا ب�أبناء �شعبه .ورغم� ،أن امل�ؤلف يحث الرعية
على حت�سني العدل وتقبيح اجلور وا�ستهجانه عندامللك ،فهو هنا قد �أعطانا حق
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ومن املالحظ �أنه ي�أمر ب�إبعاد الأ�رشار الذين ال يرجى �صالحهم �إىل خارج
املدينة ،وهذه العقوبة رمبا تزيد من �رشورهم فهو يريد �إبعادهم �إىل الأماكن
النائية ،ولكن مل يحدد هذه الأماكن النائية ،هل هي القرى والأرياف مثال ؟
�أم �إىل �أقطار �أخري ؟ �أم �إىل �أمكنة غري م�سكونة ؟ �إنه مل يحدد و�إمنا فقط يريد
�إبعادهم عن املكان الذي هو فيه � -أو الذي هم فيه  -لي�أمن �رشهم� .إذ رمبا �أخذ
هذه الفكرة عن الفارابي الذي �سبقه �إىل القول ب�أن الذين ال ميكن �أن ت�صلحهم
الن�صيحة والعقوبة يجب �أن يخرجوا من املدن .بينما جند فال�سفة �آخرين مثل
يحيي بن عدي و�أفالطون يكتفون بالعقوبة.
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امل�شاركة �أو االحتجاج � -إن �صح التعبري  -بوجه ظلم امللك ،ثم لن يلبث �أن

يو�صيهم �أال يخالفوا للملك �أمرا ،بل يذهب �أبعد من هذا ويقول« :وليعتقدوا

ذلك دينا» ورمبا �أن ما حدا به �إىل ذلك واقع احلال حيث �أن امللك �أو اخلليفة ي�أمر
فيطاع و�أن �أوامره مقد�سة �إذ �أنه �سليل ر�سول اهلل وظل اهلل فى الأر�ض .ثم ي�أخذ

بعد ذلك فى تعريف العدل  ،والتدبري واملحافظ على الأمن  .مما يدل على �أنه

خبري ب�ش�ؤون تخطيط املدن �سيا�سيا وحربيا و�إداريا واقت�صاديا .وعظيم جدا.

()7
�إن �أبا الربيع  -بعد �أن ن�صح بتخطيط مثل هذه املدينة � -أن يتقدم من

امللك الذي عمر هذه املدينة  ،فين�صحه �أن ي�سري فى �أهل هذه املدينة ال�سرية
احل�سنى وي�أخذهم بالطريقة املثلى.

ينتقل بعد ذلك امل�ؤلف �إىل �أركان الدولة �أو ما يخ�ص امللك من الأتباع

والأنواع والذين ال ي�ستغني عنهم وي�سميهم :وزير عامل ،وكاتب عارف،
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وحاجب عاقل ،وقا�ض ورع ،وحاكم عادل ،وعامل جلد ،ومال متوفر،

ورب �رشطة ،وجند �أقوياء  ،وحكيم جمرب ،وجلي�س �صالح  ،و�صاحب الطعام
وال�رشاب.

ويعطي ابن �أبي الربيع �أهمية كبرية للوزير  ،فالوزير  -بر�أيه  -هو ال�رشيك

فى امللك  ،املدبر فيه بحفظ �أركانه  ،املدبر بالقول وبالفعل .و�أنه البد ملن تقلد

اخلالفة وامللك من وزير منظم لأمور ،ومعني على حوادث الدهور  ،ويك�شف
له �صواب التدبري .وي�ستدل على �أهمية الوزير �أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -
رغم ما خ�صه اهلل تعاىل به من الإكرام  ،اتخذ على بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه

وزيرا  ،حيث قال له �أنت منـي مبنزلـة هـارون من مو�سى .و�أن اهلل تعـاىل قـال:
} ولقد �آتينا مو�سى الكتاب وجعلنا معه �أخاه هارون وزيرا {  ،فلو ا�ستغنى �أحد

عن امل�ؤازرة واملعا�ضدة  ،ال�ستغني نبينا حممد ومو�سى �صلوات اهلل عليهما.
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ومن �صفات الوزير �أن يكون عاملا بالأمور ح�سن العقل �شديد احللم
حلو الل�سان حميد الأخالق قليل اللهو بطئ الغ�ضب كتوم ال�رس �صحيح اجل�سم
جيد الفكر .ومما يجب للوزير على امللك �أن يقربه ويدنيه ،و�أال يت�شاور مع
�أحد دونه ،و�أال يقدم �أحدا عليه ،و�أن ي�ستمع �إىل ن�صائحه ،و�أال يكتمه �شيئا
مما ي�ستعان به عليه ،و�أال ين�شط �أحد لل�سعاية به ،و�أن يتعهد ب�إنعامه و�إكرامه ،
وليظهر �صواب تدبريه وين�رشح �صدره ملا يريد تدبريه� .أما ما يجب على الوزير
جتاه امللك  ،فيجب �أن يكون خبريا ب�أدب التدبري وال�سنن والفرائ�ض والأحكام،
و�أن يكون ذا ن�صح و�أمانة و�صدق للملك ،و�أن يدمن النظر فى �سري امللوك،
و�أن يجعل نهاره للنظر فى �أمور العامة وليله للنظر فى �أمور اخلا�صة و�أن يوكل
بنف�سه من يرفع �أخباره �إليه فيم�ضي فيما وافق ال�صواب ويتالفى ما ميكن تالفيه،
و�أن يكرث عيونه ليتعرف على �أحوال الرعية ،و�أن يح�سن اختيار من ي�ستعمله
فى �أعمال امللك.
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والكاتب هو ل�سان امللك عند اخلا�ص والعامّ ،
والكتاب �أربعة كاتب
ح�رضة ويجب �أن يكون ذكيا فطنا جيد العبارة عاملا بالنحو والبالغة عذب
الكالم ،و�أن يعرف مراتب امللوك واملكاتبني  ،فيعطي كال منهم حقه .وكاتب
اجلي�ش يكون خبريا فى ال�سالح عارفا بلغات جنده ،و�أن يجري على جنده
اجلرايات كل �شهر و�أن يخرب الوزير ما يحتاج �إليه من النفقات واجلرايات،
وينبغي �أن يكون له دربة برتتيب الع�ساكر ليقدم من يجب تقدميه .وكاتب
الأحكام يجب �أن يكون عارفا بعلوم ال�رشيعة وحدودها  ،عارفا �أحكام الدعوي
والبينات ،و�أن يعرف ما يجب فيه اجللد والقطع والقتل ،و�أن يكون ب�صريا
بال�شهود وطبقاتهم و�شهاداتهم .وكاتب اخلراج ينبغي �أن يكون خبريا بحفر
الأنهار وجماري املياه  ،و�أن يكون عارفا بامل�ساحات وتخمني الغالت .عاملا
بف�صول ال�سنة ،ب�صريا باحل�ساب ،وله خربة ب�أوقات الزرع ومقدار حم�صوله ،و�أن
يكون خبريا عاملا بحقوق بيت املال وما يجب به خربة ب�أوقات الزرع ومقدار
حم�صوله  ،و�أن يكون خبريا عاملا بحقوق بيت املال وما يجب له.

ج ـ ــذور

458

ابن أبي الربيع وكتابه سلوك املالك في تدبير املمالك
�إنه باخت�صار �إذا �أردنا �أن ن�شبه الك ّتاب فى زمن ابن �أبي الربيع باملنا�صب
التى تقلد فى زماننا ،ح�سب اخلربة التى ي�شرتطها ،ن�ستطيع القول �إن كاتب
احل�رضة �أ�شبه بامل�ست�شار الثقايف ،وكاتب اجلي�ش �أ�شبه ما يكون برئي�س �أركان
اجلي�ش ،وكاتب الأحكام �أ�شبه بحاكم قدير له خربة وممار�سة طويلة فى املحاكم.
وكاتب اخلراج يجمع فى املعرفة بني خبري زراعي واقت�صادي ومايل فى زماننا
هذا.
واحلاجب هو الوا�سطة بني امللك وبني من يريد لقاءه  ،لريتب النا�س فى
املعرفة بني امللك كما يليق مبجل�سه .فهو �أقرب ما يكون برئي�س ت�رشيفات فى
وقتنا احلا�رض  ،ومن �صفاته �أن يكون

()8
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َفهِ ما ذا خلق وا�سع ومنطق بارع  ،مهيب الطلعة  ،ذا عقل وحكمة ،وال
يكون مكفهرا وال �سهال  ،يعرف مراتب الداخلني على امللك فينزلهم منازلهم ،
وعليه �أن يعرف �سري امللوك وقواعدهم وخا�صة امللك وعامته  ،ويعرف الأوقات
التى يجل�س فيها امللك والأوقات التى يكون فى خلوته  ،و�أن يراعي خوا�ص
امللك ويكرمهم ويعرف موا�ضعهم  ،وال يف�سح لأحد منهم فى الدخول على
امللك �إال ب�إذنه ولو كان ولده.
والقا�ضي هو ميزان امللك من رعيته .و�صفته �أن يكون ذا وقار وورع،
ذكيا فطنا عاملا عاقال ب�أدب الق�ضاء  ،و�أن ال يعجل احلكم قبل ثبوته  ،و�أن يكون
فقيها عفيفا  ،ممار�سا للأمور� ،صادعا باحلق  ،ال يقبل هدية  ،يعامل اخل�صمني
بال�سواء  ،قليل التب�سم طويل ال�صمت �شديد االحتمال و�أن يبالغ فى التفتي�ش
على ال�شهود والوكالء ويعرف �أحوالهم.
و�صاحب ال�رشطة ينبغي �أن يكون حليما مهيبا  ،غليظا مع �أهل الريب ،
ظاهرالنزاهة  ،غري عجول  ،يهتم بحرا�سة و�أمن املدينة وتفقد �سورها و�أبوابها ،
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يقيم احلدود كما وردت فى الكتاب العزيز  ،وعليه �أن مينع املظلوم من االنت�صار
لنف�سه بيده  ،وينبغي �أن تكون عقوبته اخلا�ص والعام واحدة كما �أمرت
ال�رشيعة.
�أما اجلند وحملة ال�سالح فبهم تدفع الأعداء وت�ؤخذ املدن  ،ولذا يجب
�أن يكون اجلند ذوي ب�أ�س وال يقبل من كان معتادا للرقة والراحة والتنعم ،وليكن
قوادهم �أبرهم قدرا و�أعرفهم بالوقائع واحلروب ،ولي�ؤمر ر�ؤو�سهم وقوادهم
بعر�ضهم فى كل �شهر مرة  ،و�أن يجعل على كل ع�رشة قائد وعلى كل ع�رشة من
القواد رئي�سا حتى ينتهى �إىل رب اجلي�ش.
والعامل هو جامع الأموال  ،ولذا يجب �أن يكون عاملا ب�أمور ال�سواد ،
نا�صحا فى جميع الأحوال  ،عامال بالعدل  ،و�أن يكون فيه �إن�صاف وانت�صاف
ونزاهة  ،وليكن ق�صده �إدرار �أموال الرعية وتوفري مال ال�سلطان  ،لأن املال قوة
وعليه االعتماد فى رخاء الرعية و�سد الثغور و�صد الأعداء.

و�صاحب الطعام وال�رشاب يجب �أن يكون ثقة م�ؤمتنا ،يتلطف فى منع
امللك عن بع�ض املطاعم التى ال توافقه ويعرفه وجه امل�صلحة فى تركها  ،ويجب
�أال �أن يكون بخيال وال م�ضيعا .وليتفقد الطعام وال�رشاب فى كل �ساعة  ،و�أن
يكون عارفا مبا يجلب من البالد من املطاعم وامل�شارب ،ويجب �أن يكون عاملا
مبا يهوي امللك من الأطعمة والأ�رشبة فيبالغ فى اتخاذه وجتويده.
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واحلكيم  -ويق�صد به الطبيب  -يجب �أن يكون عاملا مبجرى علم
الطب ،كثري الدر�س فى الكتب  ،حاذقا لطيفا رقيقا  ،كثري العالج والتجارب
م�أمون ال�سرية ،عارفا بالعقاقري والأدوية والأغذية� .أما اجللي�س فامللك يحتاجه
كاحتياج الوزير واحلاكم  ،فينبغي ان يكون عاقال دينا حرا عفيفا ،ح�سن
الأخالق ،نقي الثوب ،ذا معرفة بالنحو اللغة والبالغة والف�صاحة ،حافظا
ل�صواب ال�شعر وجمونه ونوادره  ،و�أن يكون كتوما للأ�رسار  ،بعيدا عن النميمة ،
ح�سن املح�رض للنا�س  ،و�أن يكون خبريا بخ�صائ�ص امللوك وعاداتهم.
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وحينما �أ�رشف ابن �أبي الربيع على ال�صفحات الأخرية من الكتاب
وجدناه يريد �أن يزينه ب�أقاويل القدماء و�أهل الف�ضل  ،ويقول �إن النوادر والو�صايا
واحلكايات والأمثال لها فوائد جليلة ولهذا نريد �أن جنعلها خامتة الكتاب .ثم
يذكر �أن �أحد ملوك الفر�س �س�أل حكيما :ما الذي يحيي الفنت وما الذي مييتها؟
فكتب احلكيم :بع�ض احلكم التى حتيي الفنت منها :غفلة ملتذ ويقظة حمروم.
وبع�ض احلكم التى متيت الفنت منها :درك بغية وموت �أمل ومتكن رعب وهيبة
فى قلوب الأعداء .ثم يرجع امل�ؤلف فى ال�صفحات التالية ليذكر �أن النا�س خمتلفو
الطباع فى �آرائهم وعاداتهم و�شهواتهم ،

()9

فمنهم من ي�ؤثر اللذات احل�سية كالطعام وال�رشاب ،ومنهم من ي�ؤثر

ال�سماع  ،ومنهم من ي�ؤثرون املال واجلاه ،ومنهم من ي�ؤثرون الآداب والعلوم.

ثم يدرج ابن �أبي الربيع �ست ع�رشة ن�صيحة ملن يريد �أن ي�صلح �أخالقه
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وملن يحب الو�صول للكمال ،وذلك ب�أن يكون متفقدا جلميع �أخالقه حمرتزا

من دخول �أي نق�ص عليه ،و�أن يكون �أبدا عا�شقا ل�صورة الكمال و�أال يقف

فى العلم عند حد ،و�أن ي�أمتر ب�أوامر اهلل ور�سوله ،و�أن يعتدل فى كل �شيء
ويجتنب الإ�رساف ،و�أن يكون قوة العقل دائما م�سيطرة على قوتيه الغ�ضبية
وال�شهوانية ،و�أن يبتعد عن ال�سفهاء �إىل غريها من الن�صائح التى كررها فيما �سبق

من ال�صفحات.

ثم يذكر بع�ض احلكم والأمثلة على ل�سان احلكماء والعلماء وامللوك،

فمثال يذكر و�صايا احلكيم منها ين�صح «ال حتقر عدوك» ثم يف�رس معناها :ال

ت�ست�صغر الي�سري من الهوى� .أو �أن بع�ض العلماء يذكر �أن الكذب قبيح من
احلكماء والبخل قبيح من الأغنياء� .أو �أن بع�ض امللوك ين�صح وزيره :ال حتمل

على بدنك ما ال تطيق .ويكتب ابن �أبي الربيع ع�رشين و�صية لعلماء وحكماء

بركات محمد مراد

461

مل يذكر �أ�سماءهم  ،ويذكر فى باقي ال�صفحات التحرز من الآفات وغريها من

الو�صايا التى �صدرت عن العلماء والفال�سفة واحلكماء.
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درا�سات �أدبية نقدية مقارنة

نظرة نقدية بني مدر�ستي الديوان والغربال
من حيث الدعوة �إىل التجديد
حممود ح�سن زيني

(*)

�أرى لزام ًا على �أن �أذكر الدوافع التى جعلتنى �أتقدم لعمل هذا البحث
دون �سواه  ،وهى �أ�سباب جمة  ،منها رغبتي امللحة فى التعرف على املذهب
احلق فى م�شكلة القدمي واحلديث فى جمال الأدب والنقد ولأرى هل كان دعاة
التجديد م�صيبني فى دعوتهم �أو غري م�صيبني ؟ وهل قامت دعواهم على �أ�س�س
نقدية �سليمة �أو �أنها عبارة عن هجوم �شخ�صى ؟ ولأعرف بعد هذا وذاك �أكان
�أحمد �شوقي مظلو ًما عند �أ�صحاب التجديد و�أعنى بهم جماعة الديوان ؟ �أم ال؟
وهل وفاه النقاد املحدثون حقه �أو ال ؟!
و�أنا مل �أحاول التعمق فى بحثي هذا كثرياً فمثل هذا البحث «مقارنة
بني الديوان والغربال من حيث الدعوة �إىل التجديد» ال �شك يحتاج �إىل درا�سة
(*) أكاديمي وباحث سعودي.
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دراسات أدبية نقدية مقارنة
�أطول  ،وزمن �أكرث ،و�أحببت �أن �أحدد منهجي فى هذا البحث لأعرف من �أى
زاوية �أبحث  ،و�أحتا�شى �آفة اال�ستطراد ،واخرتت نقطتني مهمتني بد�أت �أبحث
من خاللهما  .وهاتان النقطتان هما «ما اجلديد فى نقد مدر�سة الديوان ؟ ومن
داخل هذه النقطة حاولت �أن �أعرف مدى ما �أتى به العقاد واملازنى فى جمال
أجددا حق ًا �أم ال ؟ وما هو اجلديد عندهما ؟ .وهذه النقطة
النقد من جديد ؟ � ّ
نف�سها حاولت �أن �أطبقها على الغربال فاخرتت العنوان نف�سه «ما اجلديد فى
نقد مدر�سة الغربال ؟»� .أما النقطة الثانية فى بحثى فهى بعد �أن عرفت مدى
جتديد الأ�ستاذين العقاد واملازنى حاولت �أن �أتبني هذا املنهج النقدى عندهما
وهل يرجع هذا املنهج بفائدة فى جمال النقد ؟ ومن خالل ذلك حاولت �أن
�أعرف مدى اتفاق «الديوان» مع « الغربال» ومدى االختالف بني املدر�ستني .
فعرفت مث ً
ال �أن العقاد واملازنى اتفقا مع ميخائيل نعيمة فى الثورة على التقاليد
أي�ضا
البالية حتت املبد�أ الذي نادى به كل منهم وهو مبد�أ «احلرية» ،وعرفت � ً
�أنهم اتفقوا فى املطالبة مببد�أ «ال�صدق» فى ميدان الأدب  .وعرفت �أنهم اختلفوا
أي�ضا فى ناحية الثورة على «اللغة والعرو�ض» .فلقد امتنع العقاد و�إبراهيم املازين
� ًٍ
عن اخلو�ض فى هذه امل�س�ألة و�أعلنا م�ساملتهما للغتهما ومل يعلنا الثورة عليها ،
كما فعل ميخائيل نعيمة فى الغربال فى هجومه على اللغة العربية وعلى عرو�ض
اخلليل بن �أحمد  .وعرفت من خالل ذلك اختالف نقد «الغربال» عن نقد
«الديوان» ؟ فقد �أ�ضافت مدر�سة نعيمة �شيئ ًا جديداً فى دائرة النقد وذلك ب�أن
عرف نعيمة مهمة الناقد الأدبي احلق فلم يورط نف�سه فى حرب ي�ستعمل فيها
الل�سان والأيدى والأرجل على نحو ما �صنع العقاد واملازنى خا�صة فى نقدهما
ل�شوقى و�شكرى واملنفلوطى ،وهذا هو ال�سبب الذي جعل نقدهما يت�سم ب�شيء
من طابع النقد اللغوى �أو النقد الفقهي الذى ُي�شغل بالبيت املفرد ويجرده من
الق�صيدة الكاملة ويقوم على ال�شكل دون اجلوهر .و�سلوك ميخائيل نعيمة
املغاير لهما هذا املنهج جعله جمد ًدا ومب�رشاً بنقد فني وجعل مدر�سته متتاز على
مدر�سة الديوان.
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ما اجلديد فى نقد مدر�سة الديوان ؟

وطريقة ال�شيخ املر�صفى املثلى هي «�أن يبتدئ الطـالب بتح�صيل
الفنون الأ�صـيلة � -صافيـة نقية من ال�شبـهات واالعرتا�ضـات و�إيراد العبـارات
املنقـو�ضة  -حتفظ ًا لها وعم ً
ال بها فيما يرد عليه يف �أثناء ذلك من الكتب التي
يتعلم بها والأ�شعار امل�ضمنة فيها .ف�إذا �أتقن ذلك واعتاد ل�سانه �أن ينطق بالكلم
العربية كما كانت العرب تنطق بها انتقل �إىل معرفة الفنون البالغية التي ي�ستفيد
بها دقائق املعانى الإ�شارية امللحوظة وراء املعاين الطيبة ليبلغ بذلك درجة �إتقان
الإن�شاء ح�سب اقت�ضاء الأحوال فارق ًا بني كل مقام وغريه .»..
ويعالج ال�شيخ املر�صفى فى املجلد الثاين من الو�سيلة الأدبية مق�صدين
تتجلى فى بحثهما جتديداته الأول فى فنون البالغة والثاين فى الكتابة وقر�ض
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كانت قبل ظهور دعوة العقاد  -حركة ال�شيخ ح�سني املر�صفى �سائدة
وم�سيطرة على روح الع�رص  .وال�شيخ املر�صفى من معا�رصي البارودي وجمال
الدين الأفغاين وحممد عبده ورفاعة رافع الطهطاوي ويعترب كتابه «الو�سيلة الأدبية»
�أول كتاب �ألف فى علوم العربية فى الع�رص احلديث  .وكان ال�شيخ املر�صفى ميثل
مدر�سة الإحياء والبعث� .ألف كتابه «الو�سيلة الأدبية لعلوم العربية» لرتبية �أذواق
النا�س وملكاتهم الأدبية واللغوية وللرجوع للم�صادر القدمية( )1الأ�صيلة .ويعترب
كتابه جمدداً فى عامل الأدب �إذ بد أ� ينتقد مناهج الدرا�سة فى الع�صور املت�أخرة من
التدري�س على طريقة الأزهر من �رشح للمتون و�رشح لل�رشوح  ،ويغم�س الطالب
فى هذه اخلالفات النحوية منذ اليوم الأول من درا�سته ويق�ضى عمراً طوي ً
ال فى
هذه الدرا�سة دون �أن يكت�سب �شي ًئا �سوى الرباعة فى حفظ التعريفات وما قاله
الأ�شموين وال�سعد وغريهما مما ال يربي ذوق ًا �أدبي ًا البتة فى نظره  .ووجد ال�شيخ
املر�صفى كذلك �أن علوم الأدب قد �أهملت فى الع�صور املت�أخرة بعد �أن كانت
زهرتها متفتحة ويانعة فى الع�رصين الأموي والعبا�سي وما بعدهما .ولهذا كان
�أهم ما تت�سم به حركته هو �إحياء القدمي والتجديد الب�سيط .
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ال�شعر والإن�شاء  ،وي�سري فى معاجلتها �سرية فى معاجلة �أبواب فقه اللغة والنحو
وال�رصف �شارح ًا كل باب فى طريقة مبا�رشة م�ست�شهداً له من روائع الأدب على
ح�سب املنهج القدمي معرف ًا عند ال�رضورة مبن ي�ست�شهد من كالمهم من ال�شعراء
والكتاب م�ستطرداً �إىل �إيراد �أجزاء كبرية من الن�صو�ص التي يقتب�س منها .مثال
ذلك عندما فعل فى بائية ب�شار عندما �أورد بيته امل�شهور فى باب الت�شبيه:

ك�أن مثار النقع فوق ر�ؤو�سنا

و�أ�سيافنا ليل تهاوى كواكبه

علق عليه بقوله «وت�شبيه ب�شار هذا من �آحاد الت�شابيه ،ميكن �أنه قيل
لب�شار من �أين جاءك هذا الت�شبيه ومل تر الدنيا قط ؟ فانه ولد �أعمى .فقال� :إن
عدم اال�شتغال باملنظورات يوفر احل�س ويقوى الذكاء ».
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وكما يعمد ال�شيخ املر�صفى �إىل التمثيل بروائع الأدب يعمد �أي�ض ًا �إىل
�إيراد ق�صائد كاملة من خمتلف بحور ال�شعر العربي ليطيل الدار�س فيها النظر
ويتمثل مو�سيقاها مث ً
ال وا�ضح ًا ،ويقول« :هذا و�إذا كان يكفى من القالدة
ما �أحاط بالعنق فمعرفتك هذا القدر  -من هذين الفنني (العرو�ض والقافية)
لتالحظ وزن ما يرد عليك من الأ�شعار وتزن ما تريد �أن تقول  -كافية  ،و�رصف
الزمن للتو�سع فى غري زوائد هذين الفنني �أح�سن  .وهذه ق�صائد �أثبتها فى هذا
املو�ضع تعود فيها ذهنك �رسعة مالحظة زنة الأ�شعار ف�إن من الالزم للمت�أدب �أنه
�إذا ورد عليه ال�شعر مل يلبث �أن يعرف وزنه ويالحظه حال القراءة لي�ساعد على
�إجادة الإن�شاء ويع�صمه من فوات اخللل عليه .»..
واملر�صفي يدعو �إىل االحتفاء ب�شعر الأقدمني ويورد من هذا ال�شعر
�أمنوذج ًا بعد �أمنوذج ويو�صي تالميذه ويدلهم على �أمهات الكتب العربية
ودواوين ال�شعر القدمي .
وكتاب الو�سيلة الأدبية بعد كل هذا يعترب حلقة مهمة فى تطور الت�أليف
العربي فهو انتقال من مرحلة القواعد واملتون وال�ضوابط واحلوا�شي �إىل مرحلة
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الثقافة الوا�سعة واالن�رصاف عن العر�ض �إىل اجلوهر من خ�صائ�ص اللغة والأدب.

هذه املرحلة هي مرحلة «دار العلوم» وهي املرحلة ال�سابقة ملرحلة «اجلامعة».

وال�شيخ املر�صفى ميثل الكال�سيكية اجلديدة فكما �أ�سهم البارودي
فى �إحياء الرتاث العربي وكما �أ�سهم رفاعة رافع الطهطاوي �أي�ض ًا فى �سبيل

الإ�صالح ،وكما �أ�سهم ال�شيخ حممد عبده فى �إ�صالح املجتمع لذلك �أ�سهم
ال�شيخ ح�سني املر�صفى فى ناحية التجديد يف الأدب .

وجاء الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد ليمثل الرومان�سية ويتمرد على كل

ماهو قدمي  .ف�إذا كان املر�صفى ميثل الكال�سيكية اجلديدة ف�إن جماعة الديوان
متردت مترداً �شديداً على ال�شعر العربي القدمي ومل ت�صنع �صنيع املر�صفى وهو

�إحياء ال�صالح من القدمي � ،إمنا قطعت كل ال�صالت بينها وبني هذا القدمي  ،لتربز
�شخ�صيتها وتثبت وجودها .ثارت على القوافى� .أما الأوزان فلم ت�ستطع �أن
تتحلل منها متام ًا العتقاد هذه اجلماعة �أن الوزن املو�سيقي هو املميز الأ�سا�سي
وكان لزام ًا على �صاحبي الديوان لكي تكون دعوتهما قائمة على �أ�صول

ال تزعزعها تيارات املعار�ضة فنادت مببد�أ ال�صدق و�رضورة احرتامه حتى ي�صبح
ال�شعر تعبرياً �صادق ًا عن نف�سية ال�شاعر وعن ع�رصه الذي يراه خالل فنه  .و�إذا ما
حققت مبد�أ ال�صدق هذا ف�سيتبع هذا املبد�أ مبد�أ �آخر مكمل ملا �سبقه وهو مبد�أ

احلرية الكاملة  .ثم طالبت �أي�ضا بوحدة الق�صيدة .

وبهذه املبادئ الثالثة يظهر لنا ما �أتى به كل من العقاد واملازين بجديد فى

جمال النقد الأدبي ويخيل �إيل �أن دعوتهما ا�ستطاعت �أن ت�أتي �أكلها ب�سبب هذه

املبادىء ال ب�سبب النقد اللغوي الذي قام به كل من العقاد واملازين وقد ا�ستفاد

العقاد من دعوته هذه ب�أن ذاع وا�شتهر ا�سمه فى البالد وقد بايع الدكتور طه
ح�سني  ،العقا َد بعد موت �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي ب�إمارة ال�شعر.
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لل�شعر  ،وثارت على �شعر املنا�سبات من مديح ورثاء وهجاء .
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نقــد غــري فـنـي:
ال نكون مبالغني �إذا قلنا �إن نقد الأ�ستاذ العقاد لأمري ال�شعراء �أحمد
�شوقي وكذلك نقد الأ�ستاذ املازين  ،قيمته �ضئيلة �إذا ما قي�ست مبقدار ما ت�ضيف
نواح �شخ�صية بحتة.
�إىل النقد الأدبي من جديد  .ف�إن نقدهما كله من�صب على ٍ
كل منهما يريد �أن يخفى عن خ�صمه مكانته الأدبية التي يحتلها  ،ويريد �أن
يطيح بعر�شه ليتوج هو مكانه  ،وهذا ما حدث بالفعل بالن�سبة للعقاد كما قلنا
 فا�ستطاع �أن ينال لقب «�أمري ال�شعراء» بعد موت �أمري ال�شعراء الأول �شوقي.فنقدهما فى جممله هجوم ولذع وكيل لكمات خل�صمهم فح�سب وال يقوم
على �أ�سا�س فني منطقي  .كان همهما الأول �أن يطيحا بعر�ش �شوقي واملنفلوطي
الذين كانا ميثالن الأعالم البارزين فى ذلك الع�رص  ،فالديوان كتاب هدم �أكرث
منه كتاب توجيه وبناء ونقد بدون مبالغة.
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وكان من نتائج حملة العقاد الع�شوائية على �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي
وعدم ذكر �أي ح�سنة له �أن �أتته حملة مماثلة لها من الأ�ستاذ م�صطفى �صادق
الرافعي فى كتابه «على ال�سفود» ،كما �أتته حملة مقذعة من الناقد اللبناين
مارون عبود فى كتابه «على املحك» .وكذلك من الأ�ستاذ رمزي مفتاح فى
كتابه «ر�سائل النقد».
وقد جرح الأ�ستاذ عبد القادر املازين �أ�ستاذه ال�شاعر عبد الرحمن �شكري
جتريحا عنيفًا فى «الديوان» واختار له عنوان « �صنم الأالعيب «  .وال ندري
ً
كيف يتنكر التلميذ لأ�ستاذه الذي يعترب رائد التجديد فى الع�رص احلديث .واملازين
يف �شيء غريب منه  ،يظهر البغ�ضاء الوا�ضحة ل�شكري  ،وينعته باجلنون حيث
يقول« :ال نقول �إن �شكري جمنون فنحن �أرفق به من �أن ن�صدمه بذلك و�أعرف
بحاله وب�أمرا�ض العقل من �أن نهيجه �إىل اخلبال بالإيحاء والتذكري والإحلاح ..
أبدا �إىل هذا اخلاطر خاطر اجلنون»(.)2
ولكننا نقول �إن ذهنه متجه � ً
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لنا �أن نبهنا �شكرى �إىل ما يف �شعره من دالئل اال�ضطراب يف جهازه الع�صبي
و�أ�رشنا عليه باالن�رصاف عن كل ت�أليف �أو نظم ليفوز بالراحة الالزمة له �أو ًال
ولأن جهوده عقيمة وتعبه �ضائع ثاني ًا  ...فلعله الآن  ..يرجع �إىل ر�أينا ويرت�ضي
ما ارت�ضينا له .)3(»..
ومثل هذه ال�شتائم مل ت�ؤثر فى �شكري فهو رائد من �أعظم رواد ال�شعر
أثرا فى نف�س
احلديث �سواء ر�ضي املازين �أم مل ير�ض  ،و�إمنا تركت هذه ال�سباب � ً
�شكري الذي �أ�سف على ما بذله مع املازين من �صحبة ذهبت �أدراج الرياح ،
ف�آثر االعتكاف فى الإ�سكندرية �إىل �أن توفاه اهلل .
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و�إذا كان املازين �أ�ساء �إىل �شكري وهو �أن �شكري فى يوم من الأيام نظر
فى �شعر املازين فعاب عليه انتحاله الأ�شعار الإجنليزية  ،ور�أى �أن ذلك ي�سيء
�إىل �سمعة �أ�صحاب التجديد  ،لذلك �شن املازين عليه حمالته العنيفة  ،و�أخذ
يح�صى له الأبيات التي ورد فيها لفظ «اجلنون» فوجدها تربو على الثالثني
لفظ ًا – فقد رجع املازين �إىل �صوابه بعد مدة من ظهور الديوان و�أخذ ي�ستنكر
حمالته ويعرتف بتفوق �شكري عليه  .وقد كان املازين رحمه اهلل فى �سنة
را�ضيا عن �شكري ومف�ض ً
ال �إياه على
1915م عندما �أخرج كتابه «�شعر حافظ»
ً
حافظ �إبراهيم حيث يقول« :ال جند �أبلغ فى �إظهار ف�ضل �شكري والداللة عليه
وبيان ما للمذهب اجلديد على القدمي من املزية واحل�سن من املوازنة بني �شاعر
مطبوع مثل �شكري و�آخر ممن ينظمون بال�صنعة مثل حافظ بك �إبراهيم  ،ف�إن
اهلل مل يخلق اثنني هما �أ�شد تناق�ض ًا فى املذهب وتباين ًا فى املنزع من هذين ،
وال�ضد كما قيل يظهر ح�سنه ال�ضد  .حافظ �إبراهيم رجل ن�ش�أ �أول ما ن� أش� ما بني
ال�سيف واملدفع ومن �أجل ذلك ترى فى �شعره �شيئ ًا من خ�شنة اجلندي وانتظام
حركاته واجتهاده  ،و�ضعف خياله وعجزه عن االبتكار واالخرتاع والتفنن .
ولعل هذا هو ال�سبب �أي�ض ًا فى �أن حافظ ًا ال يقول ال�شعر �إال فيما ي�س�أل القول فيه
من الأغرا�ض بيد �أنه على ما به من �ضيق فى امل�ضطرب وتخلف فى اخليال كان
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�أف�صح ل�سان تنطق به ال�صحف و�أقدر النا�س على نظم معانيها وتفنيد �أخبارها
وتن�سيق فقرها لو �أن هذا مما يحمد عليه ال�شاعر �أو �أن فى هذا فخراً لأحد �شاعراً
كان �أو غري �شاعر  .و�أما �شكري ف�شاعر ال ي�صعد طرفه �إال �إىل �أرفع من �آمال
النف�س الب�رشية  ،وال ي�صوبه �إال �إىل �أعمق من قبلها  ،ذلك د�أبه ووكده وهو
ال يبالغ كحافظ فى حتبري �شعره وتدبيجه  ،بل ح�سبه من الو�شى والتطريز �أن
ي�سمعك �صوت تدفق املاء من جراح الف�ؤاد  ،و�أن يف�ضي �إليك بنجوى القلوب
وال�ضمائر و�أن يريك عيون الندى خدود الزهر وافرتار �ضوء القمر عن مكفهر
القبور  ،وومي�ض االبت�سامات فى ظالم ال�صدور  ،و�أن ين�شقك ن�سيم الريا�ض
و�أنفا�س ال�سحر و�أن ي�شعرك هزة احلنني ودفعة الي�أ�س والأمل و�أن يغو�ص بك
فى جلج الفكر».
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وقد �صدر كل من العقاد واملازين فى نقدهما عن منهج ي�صطلح عليه
النقاد با�سم النقد الفقهي � ،أو ما ي�سمى بالنقد اللغوي  ،وهو يدور حول ت�رشيح
الأبيات ت�رشيح ًا لغوي ًا �أو عرو�ضي ًا دون ك�شف �سحر الق�صيدة جملة  ،وال ما
يكمن فيها من انفعال �أو عاطفة �أو فكر �أ�صيل وما ينبغي �أن يكون فيها من
مو�سيقى وهذا النقد يق�ضي وال �شك على جوهر ال�شعر وروحه .
ف�أخذ العقاد ي�رشح �أبيات �شوقي بيت ًا بيت ًا ويقتطف من الق�صيدة الرائعة
�أبيات ًا مفردة وي�ضعها حتت جمهره لريى فيها بع�ض كلمات �سخيفة �أو نابية �أو
مقلدة �أو مبالغ فيها .
ولهذا ال يعترب نقد العقاد واملازين يف جممله جديداً فى عامل النقد  .فهذا
املذهب الفقهي �أو اللغوي عرف به بع�ض النقاد قدمي ًا وت�شبثوا به ومل يخرجوا
عن نطاقه ومن �أجل هذا كان مثل هذا النقد �ضعيف ًا نتيجة لتحكم الذوق اخلا�ص
فال�شاعر يف�ضل عن غريه ببيت واحد كقولهم «�أمدح بيت قالته العرب فى
اجلاهلية قول ال�شاعر« ...و» من لطائف كالمه وطرائفه قوله « ..وكان الثعالبي
يجعل همه الأول فى اللفظ املختار وال�سجع الرائق واالختيار احل�سن ومل يعن

محمود حسن زيني

لهذا انح�رص النقد البياين عند العرب فى جزء واحد من النقد مبعناه
العام عند الإفرجن  .وهذا الفهم اخلاطىء حلقيقة ال�شعر جر �إىل ح�رص النقد
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باخلطوط العري�ضة التي متيز كالم ًا عن كالم وتفرق بني �شاعر و�شاعر  .ومثله
الأ�صفهاين وكان من �أحكامهم ما يدور حول بيت �أو بيتني �أو ثالثة �أبيات من
ق�صيدة كاملة .ومل يوفق �أحد منهما �إىل عقد باب للنقد البياين ي�ضع فيه قواعده
وير�سم حدوده ويبني غايته  .وكذا فعل ابن ر�شيق يف «العمدة» والآمدي فى
«املوازنة» ف�أقام الآمدي املوازنة بني �أبيات مفردة اختارها من مطالع �أبي متام
فى الوقوف على الديار ونحوها  ،واختار ما يقابلها من مطالع البحرتي ثم علق
على هذه الأبيات تعليق ًا موجزاً ال يت�صل مبو�ضوع الق�صيدة وال وحدتها وال
غر�ضها وال �سياقها  ،ك�أنها مل تكن ع�ضواً فى ج�سم وال جزءاً من كل  .ولعل
النقاد القدامى كان لهم العذر فى ذلك لأن �أ�سبق الأدباء �إىل النقد هم اللغويون
والنحاة وكان همهم جمع ال�شواهد على غريب الألفاظ و�صحة القواعد
وت�سجيل معاين ال�شعر ومن ابتكرها ؟ ومن �رسقها ؟ ومن ذلك �أغلب النظر كان
مق�صوراً على الأبيات املفردة ال�شاهدة على �صحة الكلمة �أو �سالمة القاعدة
دون النظر �إىل عالقتها بالق�صيدة  .وي�ستثنى من �أولئك احل�رصي �صاحب «زهر
الآداب» �إذ يقول « :مثل الق�صيدة مثل الإن�سان فى ات�صال بع�ض �أع�ضائه ببع�ض
فمتى انف�صل واحد عن الآخر وباينه فى �صحة الرتكيب غادر اجل�سم ذا عاهة
تتخون حما�سنه وتعفى معامله .وقد وجدت حذاق املتقدمني و�أرباب ال�صناعة
من املحدثني يحرت�سون فى مثل هذا احلال احرتا�س ًا يجنبهم �شواهد النق�صان
ويقف منهم على حمجة الإح�سان حتى يقع االت�صال وي�ؤمن االنف�صال وت�أتي
الق�صيدة يف تنا�سب �صدورها و�أعجازها وانتظام ن�سيبها مبديحها كالر�سالة
البليغة واخلطبة املوجزة ال ينف�صل جزء عنها عن جزء  .وهذا مذهب احتفى
به املحدثون لتوقد خواطرهم ولطف �أفكارهم واعتمادهم البديع و�أفانينه فى
�أ�شعارهم».
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فى ال�صور والأ�شكال  .وهذا احل�رص نف�سه( )4قد وجه ال�شعراء والكتاب �إىل
االحتفال باللفظ دون املعنى وبال�صورة قبل الفكرة فغاب عن ذهنهم �أن الكالم
الرائع ال يكون بالرونق وال�صنعة والزخرفة اللفظية و�إمنا بالتعبري مبا تكنه النف�س
الإن�سانية وحت�سه وبدقة الت�صوير و�صدقه حتى ميكننا �أن نرى �صورة ال�شاعر
متمثلة �أمامنا من بني �شعره .
والعجيب �أن نرى العقاد واملازين ي�سلكان هذا امل�سلك فى النقد ك�أنهما
ما انفكا عن الروابط القدمية التي الزالت تربطهما بالقدمي و�أنهما مل يتحلال منها
متام ًا على الرغم من وجودها فى الع�رص احلديث واطالعهما على علوم كثرية
ومنها علم النف�س .
ومن �أمثلة هذا النقد الفقهي ما جنده عند املازين من ر�صد للفظ «جمنون»
�أو «جنون» فى جزء من �أجزاء ديوان ال�شاعر �شكري وا�ستطاع �أن ي�ستخرج ما
يزيد عن ثالثني لفظ ًا من ذلك قول عبدالرحمن �شكري :

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

جنون يهيج القلب وهو �شجون

حنيني �إىل وجـــه احلبيب جنـون
وقال من ق�صيدة الدفني احلي:

و�أدركه حتى املمــــات جنــون

فهاج هياج ال�رش فى الأ�رس طرفـــه
وقال من ق�صيدة «غاية احلب»:

و�إن كنت عندي جئت بالعقل واحلجى

و�إن مل جتـــيء فالقــلب جمنون ثائر

ولكـن وجـــدي منــك جـــن جنـونــــه

فها �أنا من حــبي بح�سـنــك هـــاتر ()5

وقال من ق�صيدة «احل�سود»:
عليه ال�ســـماء والنهار جميــل()6

و�أدركه م�س اجلنــون و�أظــلمت
ومن ق�صيدة «�أنا جمنون بحبك»:

�أنـا جمنـون بحـبك

ف�أزل غلـة �صبك»(.)7
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ومن ق�صيدة «باهلل ما تفعل لو بلغوك»:

باهلل ما تفعـــل لو بلغـــــــــوك

�أنى عرتــني جنـــة من هـــــواك

وكيف ال يذهب لبي والهوى

�إذا م�ضــــت يل �أ�شـــهر ال �أراك

ويعـلـق املـازين على هذا بقوله «ونحن بعد مل نقلب �إال جز ًءا من ديوانه
ال يبلغ عدد �صفحاته ال�سبعني وناهيك مبا فى الأجزاء الأخرى ومل ننقل من �شعره
�إال ما كان لفظ اجلنون فيه �رصيح ًا ال معناه و�إال فهناك �أبياتًا عديدة ت�ضمنت هذا
املعنى و�إن خلت من اللفظ كقوله:

« �أم�شى ( �أح ّدث نف�سي) عن حما�سنكم

حتى يخــــال حديثى لغـــو ن�شــــوان

ن�شـــوان ليــــ�س لــــــه عـقــل في�سكـتـه

احلب خمري ولي�س اخلمر من �شاين

ف�إذا كان هذا لي�س باجلنون فال ندري ماذا يكون ؟!
وقوله وهو �أدهى:
وهنا يختلف ميخائيل نعيمة فى نقده عن �صاحبي الديوان ويعترب نقده
جديداً بالن�سبة ملا ي�ضيف فى جمال النقد كما �سرنى .فلم يخ�ص بدعوته �أنا�س ًا
يوجه �سهام نقده �إليهم ويقيم حرب ًا من املناو�شات وال�سباب وا�ستمر هذا مذهبه
مل يحد عنه البتة اللهم �إال فى نقده «لدرة �شوقي» بعد �أن و�صل �إليه �شيء من
الت�أثري من العقاد� .أما ال�شيء اجلديد حق ًا فى دعوة �صاحبي الديوان هو ذلك
املبد أ� الذي ينادي بال�صدق وعدم الولوع بالق�شور وترك اللباب  ،كما نادا مببد�أ
التحرر من غل قيد يكبل الأديب ويجعله يدور فى حلقة مفرغة ال يخرج من
هذا القيد �أبداً يف نظرهما.
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و�أهتف طول الليل با�سمك جاهداً

وهاج�س هذا الذكر داء خمامـر()8

ظهر الديوان ووجدت حالة غريبة من النقد ووجدا ال�شعراء يعيدون
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ويرددون فى املديح وفى الهجو وفى كل غر�ض من الأغرا�ض القدمية وك�أمنا
�أ�صبح ال�شعر �صناعة ومن يريد �أن يظهر يف ر�أيهما على الوجود فما عليه �إال �أن
ي�صب الكلمات فى قوالب املديح �أو الهجاء �أو الرثاء وحينذاك ي�صبح علم ًا من
الأعالم الذين ت�ضن بهم الدنيا .
لهذا كله انربى العقاد واملازين له�ؤالء يو�ضحون لهم ال�سبل ويفهمونهم
حقيقة البد لهم من فهمها و�إال ماكانوا �شعراء وال كانوا كتاب ًا يعي�شون فى
ع�رصهم .وين�صبون امليزان ملن يح�س �أنه رزق عينان ليفتحهما على الأ�شياء
ويجيلهـما فيها ليغـم�ضهما دونها  ،و�أوتي العـقل ليتـ�صـرف به فى الأمـور
ويتبني النق�صان والرجحان  ،ويعرف ال�صحيـح وال�سقيم ال ينكر فى ذلك ح�سه
وال يغالط فى احلقائق نف�سه وال يحب �أن ي�ست�سقى �إال من امل�صب � ،أو ي�أخذ
�إال من املعدن م�ؤثراً الغبينة والهزمية والف�شل على �إحالة الأ�شياء عن جهاتها ،
وحتويل النفو�س عن حاالتها ونقلها عن طباعها وقلب الفطر �إىل �أ�ضدادها».

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

وكان ال�صدق ديدنهما ومطلبهما احلقيقي  .هذا العقاد ي�سخر من ه�ؤالء
الذين يتعلقون بالتفاهات والق�شور ويرتكون ال ّلب وهو الأهم(« )9فما علمنا
من فرق بني �شعرائنا الذين ي�صفون العظيم فى كل حالة ب�أنه كال�شم�س والقمر،
وبني الطفل الذي ميدح كل مايعرفه ب�أنه كال�سكر  ،فاملدر�سة �سكر والكتاب
�سكر وبيته �سكر  .وكذلك �شعرا�ؤنا ه�ؤالء  :مرثيهم �شم�س وقمر وممدوحهم
�شم�س وقمر  ،ومع�شوقهم �شم�س وقمر و�أوالدهم �شم�س وقمر وال اختالف
بني امرىء وامرىء وال بني حالة وحالة فى جميع هذه الأو�صاف»(.)10
ويعيب املازين على املنفلوطي عدم �صدقه فى �إح�سا�سه  ،و�إظهاره اخلداع
للنا�س وذلك عندما قر�أ فى مقدمة «العربات»(« )11الأ�شقياء فى الدنيا كثري،
ولي�س فى ا�ستطاعة بائ�س مثلي �أن ميحو �شيئ ًا من ب�ؤ�سهم و�شقائهم  ،فال �أقل
من �أن �أ�سكب بني �أيديهم هذه العربات علهم يجدون فى بكائي عليهم تعزية
و�سلوى» .وي�ضيف املازين «و�أح�سبه توقع �أن يكرب النا�س منه هذه الرحمة،

محمود حسن زيني

ويف نقد املازين للعربات «ق�صة اليتيم »( )15كان قا�سي ًا يقول املازين يف
الديوان «ولعمري ما �أبعد البون بني �أدب متليه احلياة املتدفقة و�صحة الإدراك
وبني كتابة مميتة مملوءة �صديداً
وبلى �شائع ًا فيها كهذه العربات والنظرات
ً
وال�سخافات والتلفيقات واملنكرات التي ال نعرف لها مثي ً
ال فى كل ع�صور
الأدب التي مرت بالأمم قاطبة من �آرية و�سامية»( .)16ويوجه املازين للمنفلوطي
قبل نهاية نقده فيقول « :دع عنك اال�ضطرابات البهلوانية من ج�سمية وعقلية،
والزفرات والأنات والدموع وتقليب الآلف والذهول والنحول واال�صفرار
والإطراق ونكت الأر�ض والكالم الذي ال يقوله وال يفهمه عاقل والنظرات
ال�شاردة البلهاء فى املجال�س واملحافل و�سهر الليل ورعى النجوم و�ضم املخادع
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ويعجبوا بهذا القلب الذي �شغل عن مطالب احلياة بالدق عطف ًا على امل�ساكني
�أمثاله ولو �شاء لقال �إن النا�س جميع ًا كذلك �إن كان يريد ملن يذهب �إىل هذا
املعنى لأن كل امرئ طالب حمروم ،ولكن وظيفة املرء فى احلياة لي�ست �أن يكون
ندابة فما لهذا خلق  ،بل وظيفته �أن يغالب قوى الطبيعة وي�صارعها ؟! لأن
الأ�صل فى احلياة هو هذا ال�رصاع  ،وتلك املغالبة وهي قائمة على ذلك وال
�سبيل �إليها بدونه بل هي تنتفى �إذا امتنع وبطل»( )12ويلومه �أي�ض ًا على هذا
التـزييف وذلك «�أنه قد مـات له طفالن فى �أ�سبوع واحد ف�سكن لهذا احلادث
�سكون ًا ال تخالطه زفرة وال متازجه دمعة على �شدة تهالكه وجداً عليهم ًا»(.)13
ويكرر املازين تعليقه فيقول« :الأ�شقياء يف الدنيا كثري ولي�س يف ا�ستطاعة بائ�س
مثلي �أن ميحو �شيئ ًا من ب�ؤ�سهم و�شقائهم  ...نعم من الطبيعي �أن يكتئب مث ً
ال من
يحت�سب طف ً
ال له كان ي�شيم اخلري من ملحاته وي�أن�س الر�شد من �سماته � ،أو من
يرى نف�سه منبوذاً من النا�س لفقره �أو �ضعة قومية فى �أبيه �أو من مينى بالف�شل فى
بع�ض ما يعالج �أو نحو ذلك  ،ولكن هذه ال�سوداء اليائ�سة التي ت�صور ل�صاحبها
احلياة ك�أنها م�ست�شفى عجزة ودار �أيامي ومفجعني ينقطع للبكاء عليهم – �أي
تعليل لها من الأحوال التي تكتنفه هو �أو �سواه ؟ و�أي باعث عليها غري عدم
التال�ؤم بني املرء والبيئة؟»(.)14

475

ج ـ ــذور

476

دراسات أدبية نقدية مقارنة
ومعانقة ال�رسير وتقبيل �أطراف الأ�صابع للأ�شباح واخلياالت وحتميل �أنواع
ال�سالمات والتحيات الطيبات املباركات»(.)17
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ونظر املازين �إىل �أ�سلوب املنفلوطي يف كتاب الديوان يف ف�صل « �أ�سلوب
املنفلوطي فيقول عنه« :وقد عددنا له �إىل الآن  572مفعو ًال مطلق ًا وال ندري �إىل
�أي رقم يرتفع العدد �إذا ا�ستق�صينا و�إمنا حملنا على جت�شيم �أنف�سنا هذا احل�ساب
غرابة هذا الكلف منه ب�صيغة املفعول املطلق ولنعرف هل ال�ش�أن واحد يف كل
كتابته �أم هو اتفاق وم�صادفة يف هذه الق�صة وحدها ف�إذا به قد ا�ستعمل هذه
ال�صيغة �أكرث مما ا�ستعملها العرب جميع ًا»( .)18ويعلق املازين بعد ذلك فيقول
«وقد يعلم القارئ �أو ال يعلم �أن هذا الإ�رساف يف النعوت من دالئل �ضعف وفقر
الذهن لأن الكاتب �إمنا ير�صها واحداً بعد واحد وفى مرجوه �أن يوافق واحد
منها حمله و�أن يقع فى مكانه ولكن املطبوع يعرف ماذا ي�أخذ وماذا يلقى وينبذ
و�أمنا كان هذا الإكثار من ال�صفات من عالمات الوهن لأن الكاتب ال�ضعيف
ال ي�ستطيع �أن يتحرى الدقة( ..)19ويرى املازين كذلك يف الكتابة لي�ست العربة
بتعدد النعوت ولكن مببلغ �إبانتها عن املراد ك�شفها عن املق�صود»( )20ويرى
املازين �أنه غرب زمن مل تذهب فى �أثره عقابيل �أدوائه كان القوم فيه يح�سبون
�أن الأدب والفل�سفة � -أو النظر املخل�ص ال�صحيح �إن �شئت  -ال يتفقان و�أن
الغائ�ص على الأ�رسار الطالب للحقائق ال يكون �أديب ًا  ،و�أن الأديب ال يكون
متفقداً ورائداً و�أن ما و�صل اهلل من اخل�صائ�ص و�ألفة يجب �أن يقطعه الإن�سان
ويعادى بينه  ،ولكن عهد الظواهر والزبد والق�شور وقد �سقط فى هوة الأبد ،
وجاء زمننا ال�شادي بعالقة الطبيعة بنف�س الآدمي الراك�ض مبداركه من ميدان �إىل
ميدان واملريغ وراء ال�سماء �سماء وبعد الإباد �أبا ًدا  ،امل�صيخ �إىل �صوت اعتالج
موج الزمن املتك�رس على �صخور ذلك «العامل الآخر»( .)21ويحا�سب املازين
املنفلوطي فيقول عنه « :يح�سب املنفلوطي �أن تكلف التف�صيل يف املح�سو�سات
مظنة الإجادة وفاته � ..أنه ال يعجز �أحداً �أن يقول لك هل فالن هذا الذي تراه
طويل �أم ق�صري ونحيل �أم بدين  ،وهل فى يده كتاب �أم ع�صا  ،ونائم هو �أم
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جال�س و�إمنا حمك القدرة فى ت�صوير حركات احلياة والعاطفة املعقدة ال ظواهر
الأ�شياء وق�شورها وفى ر�سم االنفعاالت واحلركات النف�سية واغتالج اخلوالج
الذهنية وما هو ب�سبيل ذلك»(.)22
وعند هذا املبد أ� تلتقي دعوة �صاحبي الديوان بدعوة �صاحب الغربال
كما �سرنى .

 – 2احلرية :

ويوجز لنا العقاد ما ي�صف به عملهما فيقول �« :إن �أفلحنا فيه �أنه �إقامة
حد بني عهدين مل يبق ما ي�سوغ ات�صالهما واالختالط بينهما  .و�أقرب ما منيز به
مذهبنا �أنه مذهب �إن�ساين م�رصي عربي � :إن�ساين لأنه من ناحية يرتجم عن طبع
خال�صا من تقليد ال�صناعة امل�شوهة  ،ولأنه من ناحية �أخرى ثمرة لقاح
الإن�سان
ً
القرائح الإن�سانية عامة ومظهر الوجدان امل�شرتك بني النفو�س قاطبة .وم�رصي
لأن دعاته م�رصيون ت�ؤثر فيهم احلياة امل�رصية .وعربي لأن لغته العربية فهو
بهذه املثابة �أمت نه�ضة �أدبية ظهرت فى لغة العرب منذ وجدت� .إذا مل يكن �أدبنا
املوروث فى �أعم مظاهره �إال عربي ًا بح ًتا يدير ب�رصه �إىل ع�رص اجلاهلية .قد م�ضى
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وبعد �أن ب�رشت دعوة �صاحبي الديوان بال�صدق �أرادت �أن تتبعه مبا
يكمله فال�صدق ال يتحقق �إال مببد�أ �آخر �رضوري ال تكمل الدعوة �إال به  .هذا
املبد أ� هو احلرية  .فلي�س الأديب مقيداً برباط املا�ضي يدور فى فلكه فح�سب بل
يختار فيما ي�ؤلف ويبدع  .البد له �أن يتغنى �أفراحه وي�أ�سى لأحزانه  .لقد طالب
املازين والعقاد بالتحرر من كل الأغرا�ض الأدبية العتيقة والتحلل من القوافى
ولكنهما مل ي�رسفا على �أنف�سهما فى هذا التحرر على نحو ما �سرنى عند حديثنا
عن ميخائيل نعيمة  .فلم يطالبا مثله بالتحرر من اللغة العربية ومن العرو�ض
�أو الوزن كلية لعلمهما �أن اللغة هي الأداة التي ي�ستعملونها فى �سبيل حتقيق
مبادئهما  ،ولعلمهما �أن الوزن البد منه و�إال فكيف نفرق بني ال�شعر والنرث ؟
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التاريخ ب�رسعة ال تتبدل وق�ضى �أن حتطم كل عقيدة �أ�صنام ًا عبدت قبلها ،ورمبا
كان نقد ما لي�س �صحيح ًا �أوجب و�أي�رس من و�ضع ق�سطا�س ال�صحيح وتعريفه
فى جميع حاالته»( .)23ويقول عن �شوقي« :لو �شئنا ال تخذنا من كلف �شوقي
بتواتر املدح دلي ً
ال على جهله ب�أطوار النفو�س ف�إن الآذان �أ�شد ما تكون ا�ستعداداً
لقبول الذم �إذا �شبعت من املدح  ،و�أ�رسع ما تكون �إىل التغري �إذا طالت النعمة.
واحدا من الكالم عن �إن�سان تاقوا �إىل �سماع
و�إذا تعود النا�س �أن ي�سمعوا �رضب ًا
ً
ويار ّب م�شهور انقلبت عليه القلوب بني يوم وليلة
كالم عنه من �رضب �آخرُ .
و�أكرب ذنبه عندها �أنها �أفرطت فى حماباته فهل يدرى �شوقي �أنه ي�ؤجر �أذن ًا به على
النيل منه حني يبذل الأجر على املبالغة يف مدحه ؟ �إنه ال يدري وال يربئ املري�ض
�أن يدرى بدائه»(.)24
وي�ضيف« :ونقول ل�شوقي �إن �سنة اهلل مل جتر ب�أن يقو�ض الغابر امل�ستقبل
ولكنها قد جترى ب�أن يقو�ض احلا�رض الغابر وامل�ستقبل احلا�رض»(.)25
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ويدعو املازين يف نقده لأ�سلوب املنفلوطي �إىل ترك ر�صف الكلمات
�شاعرا يقول « :ومعلوم �أن الكالم ال
جنب ًا �إىل جنب ويكون �صاحب هذا العمل
ً
قيمة له من �أجل حروفه ف�إن الألفاظ كلها �سواء من حيث هي �ألفاظ و�إمنا قيمته
وف�صاحته وبالغته وت�أثريه تكون من الت�أليف الذي تقع به املزية فى معناه ال
من �أجل جر�سه و�صداه و�إال لكان ينبغي �أن ال يكون للجملة من النرث �أو البيت
من ال�شعر ف�ضل مث ً
ال على تف�سري املف�رس له .ومعلوم كذلك �أن الألفاظ لي�ست
�إال وا�سطة للأداء فالبد �أن يكون وراءها �شيء  ،و�أن املرء يرتب املعاين �أو ًال فى
نف�سه ثم يحذو على ترتيبها الألفاظ  ،و�إن كل زيادة فى اللفظ ال تفيد زيادة
مطلوبة فى املعنى وف�ض ً
ال معقو ًال فلي�ست �سوى هذيان يطلبه من �أخذ عن نف�سه
وغيب عن عقله و�أبلغ من �ضالل الر�أي �أن راح يح�سب �أن ت�أليف الألفاظ ت�أليف ًا
طبيعي ًا مطرداً خالي ًا من العك�س والقلب منـزه ًا عن احل�شو واحل�رش يذهب برونق
الكالم ويفقده املزية والت�أثري»(.)26
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ومبد�أ احلرية هذا يتفق مع دعوة ميخائيل نعيمة فى «الغربال» فقد طالب
أي�ضا بهذه احلرية ولكنه غاىل فى هذا املبد�أ و�أطلقه على كل �شيء فك�أن ثورته
هو � ً
عبارة عن بركان تفجر فهدم كل ما حوله من �أ�صول  .لقد هجم نعيمة على اللغة
– ولكن العقاد واملازين اتخذا موقف معاك�س ًا له ومل يقروه على هذا الهجوم
على اللغة بحجة احلرية املطلقة البغي�ضة املزعومة .

منهج الديوان النقدي:

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

لعل �أهم ما ينماز به الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد يف كتابه «الديوان»
تع�صبه للفردية ال يريد �أن يهتم بغري البحث عن ال�شاعر فى �شعره  .ويرى �أنه �إذا
مل ميكن العثور على �شخ�ص ال�شاعر املفرد الأ�صيل فى �شعره ال ي�ستحق �أن ندر�سه
وقد ت�شبث العقاد بهذه الفردية و�ألح عليها فى كثري من كتبه كذلك يقول مث ً
ال
فى كتابه (ابن الرومي) « ...كن �أنت وال تكن غريك وال تطم�س ذاتك» ويقول
أي�ضا «على هذه ال�سنة ن�ش�أت فى تقدير كل كالم  ،فلي�س عندي �أ�شد خط�أ من
� ً
القائلني  :انظر ما قيل ال �إىل من قال  ...وال �أ�ستطيع �أن �أفهم كال ًما حق فهمه �إال
�إذا عرفت �صاحبه  ،ووقفت على كل �شيء من تاريخه و�صفاته  ...وكل ما ر�أيته
بعد ذلك ي�ؤيد هذا الر�أي ويقرر هذه التجربة  .فالكلمة الواحدة تختلف فى
معانيها باختالف قائليها في�ؤبه لها من قائل وال يلتفت �إليها من قائل غريه لأن
الكالم جزء من الإن�سان ،ولي�س بحركات تتموج فى الهواء وتقع فى الآذان.
ف�إذا �أردت �أن تعرف اجلزء فال حمي�ص لك من الرجوع به �إىل كله الذي جتز أ� منه.
و�إذا �أحببت �أن تفهم الكلمة فافهم املتكلم لأنها من معدته �أخذت ومبيزانه تعترب
وتوزن» .ويقول فى مقدمة كتابه «ابن الرومي»« :فنحن نقول موجزين �أن
الطبيعة الفنية �أيا كانت هذه احلياة من الكرب �أو ال�صغر ومن الرثوة �أو الفاقة ومن
الألفة �أو ال�شذوذ  ،ومتام هذه الطبيعة �أن تكون حياة ال�شاعر وفنه �شيئ ًا واحداً
ال ينف�صل فيه الإن�سان احلي من الإن�سان الناظم  ،و�أن يكون مو�ضوع حياته
هو مو�ضوع �شعره ،ومو�ضوع �شعره هو مو�ضوع حياته  .فديوانه هو ترجمة

ج ـ ــذور

480

دراسات أدبية نقدية مقارنة
باطنية لنف�سه يخفى فيها ذكر الأماكن والأزمان وال يخفى فيها ذكر خاجلة وال
هاج�سة مما تت�ألف منه حياة الإن�سان ودون ذلك مراتب يكرث فيها االتفاق بني
حياة ال�شاعر وفنه �أو يقل»(.)27
فالعقاد نتيجة لهذه الفردية ال يريد �أن يعرتف بال�شاعر �أحمد �شوقي الذي
– كما يزعم  -ال تبدو �شخ�صيته ونظرته للحياة وفل�سفته من خالل �شعره.
هذه النظرة الفردية (الأنا) قد تتفق �إىل حد ما مع طبيعة ال�شعر الغنائي
ولكن امل�شكلة الكربى التي تو�ضع �أمامها عالمات اال�ستفهام الكثرية هي :
على �أي �شكل يجب �أن تظهر �شخ�صية ال�شاعر فى �شعره ؟ وهل يجب �أن يكون
وا�ضحا �أم على نحو مبا�رش �أو يكفى �أن يكون ظهورهما من خالل
ظهورها
ً
املو�ضوع وطريقة عالج املو�ضوع ووجهة نظر ال�شاعر �إليه وهدفه منه ؟
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وقد ثار �أ�صحاب الفن للفن على ال�شعراء الرومان�سيني وعابوا عليهم
�إفراطهم فى لفظ «الأنا» التي طغت على �شعرهم كله حتى جعلته جمرد و�سيلة
�إىل التعبري عن هذه «الأنا» دون عناية بالقيم اجلماعية لل�شعر  ،و�إهمال امليزان
اجلمايل الذي نريد �أن نزن به ال�شعر  .وقال �أ�صحاب الفن للفن ال�شعر  :ينبغي
�أال ينحط �إىل م�ستوى الو�سيلة مهما كانت قيمتها بل يلزم �أن يعترب ال�شعر غاية فى
ذاته � ،أي ال يهمل القيم اجلمالية بل يعتنى بها قبل كل �شيء .
ونتيجة لتم�سك �صاحبى الديوان بالفردية مل يكن نقدهما ل�شوقي خا�صة
يتحرى مقيا�س ًا نقدي ًا �رصف ًا بل هو �سباب وهجوم ال طائل حتته وهذا ما جعل
نقدهما نقداً لغوي ًا بح ًتا وامناز عنهما ميخائيل نعيمة فى هذا ال�صدد فلم نلحظ
يف نقده �شيئ ًا من تلك ال�شتائم وال�سخرية كما �سرنى .
ويكفينا هنا �أن ن�شري �إىل �أن نعيمة يف «الغربال» مل يعجبه هذا النوع
من النقد و�سماه «الوخز يف ال�شخ�صيات» فقال عن العقاد واملازين ما ن�صه:
«ولو �أنهما ترفعا كل الرتفع عن الوخز يف �شخ�صيات من ينتقدونهم من الكتاب
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وال�شعراء  ،ملا كان على كتابهما من غبار لوم وترثيب  ..وملا وقعا من الهفوات
�إال فيما يقع فيه �سواهما من الناقدين من تقدير بع�ض الآثار �أكرث من قدرهما �أو
�أقل � ،إذ لي�س من ذي ع�صمة بني الب�رش»(�[ )28إال الأنبياء].

املقايي�س التى بنى عليها العقاد واملازين نقدهما ل�شوقى و�شكرى واملنفلوطى:
( – 1التفكك):
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هذا هو الأ�سا�س الأول الذي �أقام الأ�ستاذ عبا�س العقاد عليه هجومه على
�شعر �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي � ،إذ مل يجد فى ق�صيدة واحدة من ق�صائد �شوقي
الوحدة الع�ضوية التي ينادي بها العقاد .وهو ي�ستهل نقده يف رثاء م�صطفى
كامل بهذا القول « ف�أما التفكك فهو �أن تكون الق�صيدة جمموع ًا مبدداً من
�أبيات متفرقة ال ت�ؤلف بينها وحدة غري الوزن والقافية ولي�ست هذه بالوحدة
املعنوية ال�صحيحة �إذ كانت الق�صائد ذات الأوزان والقوايف املت�شابهة �أكرث من
�أن حت�صى ف�إذا اعتربنا الت�شابه فى الأعاري�ض و�أحرف القافية وحدة معنوية جاز
�إذن �أن ننقل البيت من ق�صيدة �إىل مثلها دون �أن يخل ذلك باملعنى �أو املو�ضوع
وهو ما ال يجوز .ولتوفية البيان نقول�« :إن الق�صيدة ينبغي �أن تكون عم ً
ال فني ًا
تام ًا يكمل فيها ت�صوير خاطر �أو خواطر متجان�سة كما يكمل التمثال ب�أع�ضائه
وال�صور ب�أجزائها واللحن املو�سيقي ب�أنغامه بحيث �إذا اختلف الو�ضع �أو تغريت
الن�سبة �أخل ذلك بوحدة ال�صنعة و�أف�سدها .فالق�صيدة ال�شعرية كاجل�سم احلي
يقوم كل ق�سم منها مقام جهاز من �أجهزته وال يغنى عنه غريه فى مو�ضعه
�إال كما تغنى الأذن عن العني �أو القدم عن الكف �أو القلب عن املعدة �أو هي
كالبيت املق�سم لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهند�ستها  ،وال قوام لفن
بغري ذلك»( .)29وي�ضيف �إىل ذلك كذلك« :ومتى طلبت هذه الوحدة املعنوية
فى ال�شعر فلم جتدها فاعلم �أنه �ألفاظ ال تنطوي على خاطر مطرد �أو �شعور
كامل احلياة بل هو ك�أم�شاج اجلنني املخدج بع�ضها �شبيه ببع�ض �أو ك�أجزاء
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اخلاليا احليوية الدنيئة ال يتميز لها ع�ضو وال تنق�سم فيها وظائف و�أجهزة»()30
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وي�ضيف بقوله« :وتقرتب مما نحن ب�صدده فنقول �إنك كلما �شارفت فرتة من
فرتات اال�ضمحالل يف الأدب �ألفيت ت�شابه ًا يف الأ�سلوب واملو�ضوع وامل�رشب
ومتاثال يف روح ال�شعر و�صياغته فال ت�ستطيع مهما جهدت �أن ت�سم الق�صائد
بعناوين و�أ�سماء ترتبط مبعناها وجوهرها ملا هو معروف من �أن الأ�سماء تبع
ال�سمات والعناوين تل�صق باملو�ضوعات ور�أيتهم يح�سبون البيت من الق�صيدة
جزءاً قائم ًا بنف�سه ال ع�ضواً مت�ص ً
ال ب�سائر �أع�ضائها فيقولون �أفخر بيت و�أغزل
بيت و�أ�شجع بيت وهذا بيت الق�صيد بوا�سطة العقد ك�أن الأبيات يف الق�صيدة
حبات نقد ت�شرتي كل منها بقيمتها فال نعقد هنا انف�صالها عن �سائر احلبات
�شيئا من جوهرها ...وهذا �أدل دليل على فقدان خلاطر امل�ؤلف بني �أبيات
الق�صيدة وتقطع النف�س فيها وق�رص الفكرة وجفاف ال�سليقة(« )31و�إذا كان
ذلك كذلك فال عجب �أن ترى الق�صيدة من هذا الطراز كالرمل املهيل ال يغري
منه �أن جتعل عاليه �سافله �أو و�سطه فى قمته ال كالبناء املق�سم الذي ينبئك النظر
�إليه عن هند�سته و�سكانه ومزاياه»(.)32
واحلقيقة �أن وحدة الق�صيدة هذه م�س�ألة طويلة وعري�ضة فى الأدب
العربي ثم �إن مفهومها احلقيقي �أي�ض ًا ظل ملتب�س ًا غري وا�ضح فقد ق�صد به «وحدة
الغر�ض» .و�صحيح �إن الق�صيدة العربية القدمية كانت فى بداية ظهورها تتمتع
بوحدة الغر�ض  ،فقد ر�أينا ال�شاعر الذي يقول الق�صيدة املقطوعة ل�ساعته فى
امل�س�ألة التي تهمه .ولكن ينبغي �أن ال يغيب عن ذهننا �أن التك�سب بال�شعر ا�ضطر
ال�شعراء �إىل �أن ميدحوا وي�رسفوا يف املدح وفى الوقت نف�سه وجدوا �أنف�سهم
م�ضطرين �إىل �أن ال يق�رصوا �شعرهم على املديح فح�سب بل ر�أوا املزج بني املديح
و�أغرا�ضهم  ،ف�أ�صبح ال�شاعر �إذا �أراد �أن ميدح خليفة وقف على �أطالل �سعدى
و�سلمى �أو ليلى �أو غريهن من الأ�سماء مما هو معروف فى الأدب العربي القدمي
باملقدمات الطللية ثم يتخل�ص بكيفية �أو ب�أخرى من هذه املقدمة التقليدية �إىل
و�صف رحلة فى ال�صحراء تطول �أو تق�رص .وي�صف لنا معركة عنيفة قامت بني
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البقر الوح�شي وكالب ال�صيد وي�صف مناظر الطبيعة و�أخرياً ي�صل يف نهاية
املطاف �إىل مدح �شيخ القبيلة �أو غريه  .وهذه الظاهرة ن�ستطيع �أن نقول �إنها
امتدت حتى �شملت عدداً من �شعراء العرب فى الع�رصين الأموى والعبا�سي
ومل يتخل�صوا من هذه ال�سمة التي غلبت على عدد من ال�شعراء  .وبهذا �أ�صيبت
الق�صيدة العربية بالتفكك وبخا�صة فى املديح و�إن كنا جند بع�ض الق�صائد قد
توافرت لها وحدة الغر�ض على نحو ما هو معروف عند ال�رشيف الر�ضى
وعبا�س بن الأحنف وبخا�صة فى ق�صيدته املعروفة التي مطلعها :

�أزيــن ن�ســاء العــاملــني �أجيــبى

دعــاء م�شـوق بالعــراق غريـــب

�أخط و�أحموا ما خطـطت بعــربة

ت�سح على القرطا�س �سح غروب

�أرق على �أرق ومثلى ي�أرق

وجوى يزيد وعربة ترتقرق

ويتحدث عن ممدوحه فى نهايتها فيقول له :

مل يخلق الرحمن مثل حممد

�أحــ ًدا وظنــى �أنه ال يخــلــق

ومل ت�صبح ق�صيدة املديح عند املتنبى خال�صة للممدوح �إال عندما التقى
ب�سيف الدولة احلمدانى ومدحه بهذه الق�صيدة التي مطلعها :

وفا�ؤكما كالربع �أ�شجاه طا�سمه

ب�أن ت�سعدا والدمع �أ�شفاه �ساجمه

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ولكن هذه الق�صائد قليلة �إذا ما قي�ست بالعدد الكبري من ال�شعراء حتى
املتنبي نف�سه مل تخل بع�ض ق�صائده من هذا املزج  .فقبل �أن يلقى �سيف الدولة
احلمداين كانت ق�صيدة املديح عنده ال تتجه �إىل الغر�ض الرئي�س وهو املدح بل
كان ينهج نهج القدماء ويخ�ص �أبياتًا غيـر قليلة لنف�سه يتحدث فيها عن �شجاعته
فخرا عار ًما  ،ثم حتني منه التفاتة فى �أبيات قليلة يتحدث فيها �إىل
ويفتخر فيها ً
ممدوحه ونرى فيها ال�صور القدمية للمدح عن الكرم واجلود وحماية اجلار.
ولعل مما ميثل هذا اللون من املديح عنده ق�صيدته التي ميدح بها �أبا املنت�رش �شجاع
بن حممد بن �أو�س بن معن ومطلعها :
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وكان كذلك من �سوء حظ �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقى �أن ا�ستهل مديحه
للخديوي بقوله :

خدعوها بقولهم ح�سنـاء

والغوانى يغرهـــن الثنـاء

فانربى له العقاد بالتجريح واللذع و�إن كان مطلع �شوقى �أكرث �شهرة
وجماال على الرغم من نقد العقاد له .
ولكن العقاد الذي اتهم �أحمد �شوقى بالتفكك فى ق�صيدته جند وحدة
غر�ضه عنده خمتلطة .لقد طالب ب�أن تخرج الق�صيدة من بني ل�سان �شوقى
كالكائن احلي الذي ال ميكن تبديل ع�ضو ونقله �إىل مكان �آخر  .ولكننا فى واقع
الأمر ال ن�ستطيع �أن نطبق هذه الدعوة على ال�شعر الغنائي كله الذي يعترب تداعى
امل�شاعر مما يرتتب عليه عدم تن�سيق حمدد منذ البداية لكننا ن�ستطيع �أن نطبق هذه
الدعوة فى فن الق�صة التى تقوم على تركيب معني بداية ً
و�سطا  ،ونهاية .
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هند�سيا ال يبدل
ثم ما يزعمه الأ�ستاذ العقاد من �أن الق�صيدة مبنية بناء
ً
ع�ضو فيها حمل الآخر قول فيه مبالغة وال يخلو من التع�سف وهذا �إن �أخذنا به ال
�شك نخرج ثالثة �أرباع ق�صائد العقاد يف دواوينه من جمال الوحدة الع�ضوية التي
يدعو لها  .وي�ستطيع باحث ما �أن يقدم فى ق�صائد العقاد وي�ؤخر دون �أن يخل
ذلك باملعنى .ولي�س �أدل على �صدق ذلك من الق�صيدة التى رثى فيها ح�سني
احلكيم فى ديوانه «هدية الكروان» فقد قام بع�ض الباحثني بتقدمي �أبيات على
�أبيات وت�أخري بع�ضها بل وا�ستعار بع�ض �أ�شطار و�ضمها  ،وحذف بع�ض �أبيات
وهذه هي الق�صيدة فى حالتها الأوىل الأ�صيلة(:)33

 – 1رفيق ال�صبا املع�سول �أبكيك وال�صبا
وم��ا ك��ان �أغ��ل��ى م��ا بكيت و�أطيبــا
2

– و�آذن فيك ال�صــرب �أال يعنينني
و�آذن ف��ي��ك احل��ـ��ـ��زن �أن يتغلبــا
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� – 3أ�ألقاك عند النيل �إن عدت فى قنـا
و�أرع���اك عند اجل�رس �إن ��سرت مغربا
4

– ون�ستن�شد الأ�شعار فى كل ليلــة
ونطلب ف��ى ك��ل الأح��ادي��ـ��ث مطلبا

5

– ونح�سب �أن اهلل مل يخلق امــر ًءا

على الأر����ض �إال ك��ي يقول ويخطبا

 – 6ونح�صى على الدهر الربىء ذنوبه
م���ازح���ا ح�ين �أذن��ب��ـ��ـ��ا
وم���ا ك���ان �إال
ً

� – 7أ�ألقاك ؟ بل هيهات قــد حالت املنى

ف����أق���رب منها �أن �أ���ص��ان��ع كوكبــا
وج��دت��ك ر���س�� ًم��ا ف��ى ال�ت�راب مغيبــا

9

 -عجيب لعمرى مـــوت كل حمب

�إل��ي��ن��ا وق���د ك���ان ال��ت��ع��ج��ب �أعجبــا
� – 10أمن هو فى ذكرى فتى العمر ينطوى
�شيخا معذبـا
كما ط��وت الأ���س��ق��ام ً
والق�صيدة نف�سها بعد �أن تغري بع�ض �أبياتها فقدمت و�أخرت على هذا
النحو هي كما يلي :

 – 1رفيق ال�صبا املع�سول �أبكيك وال�صبــا
وم���ا ك���ان �أغ��ل��ى م��ا بكيت و�أطيبـا
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� – 8إذا عدت �أ�ستحيى ال�شبابني فى قنـــا
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9

 عجيب لعمرى مـــوت كل حمب�إل��ي��ن��ا وق���د ك���ان ال��ت��ع��ج��ب �أعجبــا

� – 10أمن هو فى ذكرى فتى العمر ينطوى
�شيخا معذبـا
كما ط��وت الأ���س��ق��ام ً
� – 7أ�ألقاك ؟ بل هيهات قــد حالت املنى
ف����أق���رب منها �أن �أ���ص��ان��ع كوكبــا
� – 3أ�ألقاك عند النيل �إن عــدت فى قنـا
و�أرعـــاك عند اجل�رس �إن �رست مغربا
 – 6ونح�صى على الدهــر الربىء ذنوبه
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5

وم��ا ك��ان �إال مازحــــًا ح�ين �أذنبــا
– ونح�سب �أن اهلل مل يخلق امــر ًءا
على الأر���ض �إال كى يقــول ويخطــبا

4

– ون�ستن�شد الأ�شعار فى كل ليلــة
ونطلب ف��ى ك��ل الأح��ادي��ـ��ث مطلبا

� – 8إذا عدت �أ�ستحيى ال�شبابني فى قنـا
وج��دت��ك ر���س��م��اً ف��ى ال��ت�راب مغيبا
2

– و�آذن فيك ال�صــرب �أال يعنـينني
و�آذن ف��ي��ـ��ك احل��ـ��ـ��زن �أن يتغلبــا

وعلى الرغم من كل ذلك ال يخطر ببالنا �أن نوجه التهمة �إىل الأ�ستاذ
الكبري العقاد ب�أن هذه الق�صيدة مفككة وال تت�سم بالوحدة الع�ضوية التي يطلبها.
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وحكمنا على ق�صيدته ينطبق متام االنطباق على ق�صيدة �أحمد �شوقي فهي
مثلها فى رثاء م�صطفى كامل ومع ذلك اتهمه العقاد وو�صم ق�صيدته بالتفكك
الرمل» التي ي�سميها �شوقي ق�صيدة يف رثاء م�صطفى كامل ،
و�سماها «كومة ّ
يقول العقاد :ن�س�أل من ي�شاء �أن ي�ضعها على �أي و�ضع فهل يراها تعود كومة
رمل كما كانت ؟ وهل فيها من البناء �إال �أحقاف خلت من هند�سة نختل ومن
مزايا �إال تننت�سخ ومن بناء ينق�ض ومن روح �سارية ينقطع اطرادها �أو يختلف
جمراها»( )34وقام العقاد ورتب �أبياتها ح�سب ما يرى و�صوره الق�صيدة الأ�صيلة
هي هكذا(:)35
1

– امل����شرق��ان عليــك ينتحبــان
ق��ا���ص��ي��ه��م��ا ف���ى م������أمت وال���دان���ـ���ى

 – 2ي��اخ��ادم الإ���س�لام �أج��ـ��ر جماهــد
 – 3ملا نعيت �إىل احلجاز م�شى الأ�سى
4

ف���ى ال���زائ���ري���ن و ُروع احل���رم���ان
 ال�سكة ال��ك�برى حيال رباهمـام��ن��ك��و���س��ة الأع���ل���ام وال��ق�����ض��ب��ان

ورتبها العقاد على مزاجه هكذا(:)36
1

– امل����شرق��ان عليــك ينتحبــان
ق��ا���ص��ي��ه��م��ا ف���ى م������أمت وال���دان���ـ���ى

 – 14وجدانك احلى املقيم على املدى
ول�������رب ح���ـ���ى م���ي���ت ال����وج����دان
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هلل م����ن خ���ل���د وم������ن ر����ض���ـ���وان
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 – 21فارفع نف�سك بعد موتك ذكرها
ف���ال���ذك���ر ل�ل��إن�������س���ان ع���م���ر ث��ـ��ان
� – 44أق�سمت �أنك فى ال�تراب طهارة
م���ل���ك ي���ه���اب ����س����ؤال���ه امل��ل��ك��ـ��ان
ومن احلق �أن نقول �إن هذه الق�صيدة لي�س فيها �أي تفكك فالأبيات
تت�سل�سل  ،البيت تلو الأخر وك�أنها عقْد منظوم  ،فانظر �إىل هذه الأبيات
خا�صة:
15

– النا�س ج��ار ف��ى احليــاة لغاية

16

– واخللد فى الدنيـا ولي�س بهني

17

– فلو �أن ر�سل اهلل ق��د جبنوا ملا

18

– املجد وال�رشف الرفيع �صحيفة

وم�������ض���ل���ل ي���ج���رى ب���غ�ي�ر ع��ن��ـ��ان

ع��ل��ي��ا امل��ن��ا���ص��ـ��ب مل ت���ت���ح جل��ب��ان
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م���ات���ـ���وا ع���ل���ى دي�����ن وال �إمي���ـ���ان
ج��ع��ل��ت ل��ه��ا الأخ���ل��اق ك��ال��ع��ن��وان

 – 19و�أح���ب م��ن ط��ول احليـاة بذلة

ق����صر ي���ري���ك ت��ق��ا���ص��ـ��ر الأق������ران

20

– دق���ات قلب امل��ـ��رء قائلـة لـه

�إن احل���ي���ـ���ـ���ـ���اة دق����ائ����ق وث�����وان

 – 21فارفع لنف�سك بعد موتك ذكرها

ف��ال��ذك��ر ل�ل�إن�����س��ان عمـر

ثـان()37
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وقد زعم العقاد �أنه قد رتبها ولكنا نقول �إنه حتى بعد ترتيبه لها ال تت�سم
بالوحدة الع�ضوية  .ومن الإن�صاف علينا �أال ن�صم ق�صيدة �شوقي بالتفكك كما
�أن�صفنا ق�صيدة العقاد من قبل مبثل ذلك . .
ويتخذ عبد القادر املازين يف الديوان املقيا�س نف�سه الذي �أخذ به العقاد
يف �أثناء نقده ل�شكري يقول املازن «وت�أمل فى عقب هذا قول امل�سكني �شكري
ي�صف جمي ً
ال ويبالغ فى (ح�سنه):

ك�أمنا �صاغكم كيما يحبكمو

يا فتنة احل�سن قد جار الهوى فينا

ف�إنك حت�س �إذ تنتقل من ال�شطر الأول �إىل الثاين ك�أمنا قذف بك من ر�أ�س
جبل �أ�شم فهنا ال اطراد وال ت�ساوق وك�أمنا �صادف ماء البيت انحداراً مباغت ًا
وك�أنك بني م�رصاعيه على �أرجوحة غري م�ستوية»(.)38

( – 2الإحــــالة):

ال�سكة الكربى حيال رباهما

منكو�سة الأعالم والق�ضبان

وق�ضبان ال�سكك احلديدية ال تنك�س لأنها ال تقام على �أرجل و�إمنا تطرح
على الأر�ض كما يعلم �شوقي اللهم �إال �إذا ظن �أنها �أعمدة تلغراف  .على �أنها
لو كانت مما يقف �أو �أن ينك�س ملا كان فى املعنى طائل �إذ ما غناه قول القائل فى
رثاء العظماء �أن اجلدران �أو العمد مثال نك�ست رءو�سها لأجله ؟».
ومنه قوله :

�إن كان للأخالق ركن قا�سم

(فى هذه الدنيا) ف�أنت البانى()39
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ويعرفنا الأ�ستاذ العقاد بالإحالة ويفرعها فيقول � « :أما الإحالة فهي ف�ساد
املعنى وهي �رضوب فمنها االعت�ساف وال�شطط ومنها املبالغة وخمالفة احلقائق
ومنها اخلروج بالفكر عن املعقول �أو قلة جدواه وخلو مغزاه و�شواهدها كثرية
يف هذه الق�صيدة خا�صة  .فمن ذلك قوله:
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ويعلق العقاد يف هذا البيت فيقول  « :فماذا يفهم ال�سامع من يبت كهذا
يرثى به م�صطفى كامل ؟ �أيفهم �أنه وحده هو الباين لكل ركن للأخالق فى هذه
الدنيا ؟ �إذن فماذا يقال عن النبي [�صلى اهلل عليه و�سلم] �إن قيل هذا عن الزعيم
ال�سيا�سي ؟ وهل ال ي�صح حينئذ �أن يقال هذا القول فى قائد احلرب وفى جوابة
الآفاق وفى خطيب املحافل وفى التاجر الرثي والوزير املحنك واملربي املر�شد
واملخرتع احلاذق يف كل �إن�سان بل يف النا�س جميع ًا ن بل يف خملوقات اهلل
طرا من حي ونابت وجامد ؟ ف�إنه على كل وجه �رصفته قول خال من
وكائناته ًّ
ال�صدق واملدلول �سواء �أرثيت به
حجرا �أم رثيت به كونفو�شيو�س .)40(..
ً
ويقول يف �شاهد �أخر من الإحالة يف نظره:

يزجون نع�شك فى ال�سناء وفى ال�سنى

فك�أمنـــا فى نعـ�شــك القـمــــران

وزعيمنا الفقيد كان فرداً والقمران اثنان  ،فمن كان الثاين فى ذاك
النع�ش؟»(.)41
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ويقول العقاد يف مو�ضع �آخر يف الإحالة :
«ويقول عافاه اهلل :

و�أنا الذي �أرثى ال�شمو�س �إذا هوت

فتــعــود �سيـــرتها من الــدوران

�أي واهلل ظاهر .لكن ال�شمو�س والأقمار والنجوم التي تباع احلزمة منها
بخم�سة مليمات ويف هذه نظر»(.)42
وي�أتي العقاد ب�شاهد �آخر عن �شوقي الذي يقول :

م�رص الأ�سيفة ريفها و�صعيدها

قرب �أبـر على عظـــامك حــــان

ويعلق العقاد على هذا البيت بقوله  « :م�رص �أيها القارئ وال تخطئ
فتح�سبها القاهرة املعزية ف�إنها م�رص بريفها و�صعيدها  -م�رص كلها ما هي �إال قرب
واحد  .فلله در �شاعرها يرثى رج ً
ال �أحيا نه�ضة فى بالده فيجعلها قرباً ؟ ولأي
�رضورة وليدل على ماذا ؟ ال �شيء»(.)43
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ويقول العقاد« :وبعد فك�أمنا فرغ �صاحبنا من التدليل على ف�ساد الذوق
فانتقل �إىل عيب �آخر من عيوبه وفيه ق�سطه من الدالئل والعالمات �أال وهو
الإحالة وعقم الفكر  .بيد �أنه توفق هذه املرة �إىل �إثبات هذا العيب بفرد بيت
فقال :

عثمان قم تر �آية

هلل �أحيا املوميات

ي�أمر ال�شاعر املرثي �أن يقوم من املوت  .وملاذا ؟ لريى �آية  ...فيح�سب
ال�سامع �أن الآية التي �سرياها الدفني بعد بعثه �أعجب و�أخرق لنوامي�س الكون من
رد امليت �إىل احلياة ولكنه ال يتم البيت حتى يعلم �أن الأعجوبة التي يبعث الدفني
من قربه ليعجب منها هي النظر �إىل ميت يبعث  .فهل �سمعتم فى العي والإحالة
ما هو �أحمق من هذا اللغط الفارغ اخلاوي»(.)44
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وهذا البيت �أي البيت قبل الأخري ال يدل على ا�ستحالة بل فيه وفاء من
�شوقي �إىل م�صطفى كامل الوطني ال�شهري بوطنيته فلماذا اعتربه العقاد ا�ستحالة
ومبالغة ؟ لقد ا�ستطاع م�صطفى كامل �أن يقوم فى فرتة ق�صرية ب�أعمال حافلة
جميدة يذكرها له التاريخ الوطني يف م�رص بالفخر والإجالل  ،وهو الرجل الذي
ا�ستطاع �أن يرفع �صوت م�رص عالي ًا و�أن ينادى بحريتها وكرامتها وا�ستقاللها
بعد �أن �أ�صابت الوطن النك�سة الكربى بف�شل �أحمد عرابي  ..وهو الذي هتف
ب�أعلى �صوته «بالدي بالدي لك حبى وف�ؤادي» ونقول  :يعترب م�صطفى كامل
الزعيم الوطني الأول فى الع�رص احلديث بالن�سبة للتاريخ يف م�رص �إذ كان ال�رشارة
الأوىل للثورة املكبوتة فى �صدور امل�رصيني �ضد امل�ستعمرين الإجنليز وهو الذي
نادى ب�أعلى �صوته «ال مفاو�ضة �إال بعد اجلالء» .وكانت ال�صلة قوية ومتينة بني
�شديدا وتُروى فى
�شوقي وم�صطفى كامل  ،وكان م�صطفى يعجب به �إعجا ًبا
ً
هذا ال�صدد ق�ص�ص كثرية �إن دلت على �شيء ف�إمنا تدل على قوة ال�صداقة بينهما .
ويروى �أن م�صطفى كامل و�صف �أحمد �شوقي ب�أنه «الغدير ال�صافى فى �ألفاف
الغاب  ،ي�سقى الأر�ض وال يب�رصه الناظرون»(.)45
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وكانت ال�صلة قوية بينهما على الرغم من عداء الق�رص مل�صطفى كامل
بعد طرد «كرومر» وتولية ال�سري غور�ست .ونقول للمتعجبني عن عدم رثاء
�شوقي مل�صطفى كامل بعد موته يوم مماته .واختلفت �آرا�ؤهم فيه فمن قائل:
�إنه رثاه بعد �سنة  ،ومن قائل �إنه رثاه بعد ثالثة ع�رش يو ًما وال�سبب هو �أب�سط
مما يت�صوره �أولئك هو هول امل�صاب والفجيعة التي �أذهلت وربطت ل�سان

�شوقي و�شلت تفكريه .وبذلك يرد عن جنب �شوقي وي�ستبعد �أن يكون خائف ًا
من غ�ضب اخلديوي .ومن الإن�صاف نقول� :إن �أمري ال�شعراء ظل على العهد
وفيا لل�صداقة  .ولننظر �إىل �أحد املن�صفني للحق فى مرثية �شوقي مل�صطفى كامل.
ً
يقول الأ�ستاذ عبدالرحمن الرافعي «�إن ق�صيدة �شوقي اخلالدة تعد �أكرب مرثاة
فى تاريخ الأدب العربي  ،ترجم فيها عن �شعوره باحلزن والأمل ب�آيات بينات ،
جتلت فيها حكمة ال�شعر وقوة الوطنية وروعة البيان  .وقد ن�رشت يوم  23فرباير
أثريا عميقًا
�سنة 1908م عقب وفاة الزعيم بثالثة ع�رش يو ًما ف�أثرت فى النفو�س ت� ً
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وجددت �أحزان الأمة وحفظناها وحفظها ال�شباب وقتئذ عن ظهر قلب  ،لأنها

عربت عن �شعورنا جمي ًعا فى الرزء الفادح»(.)46

وهكذا يبدو لنا �أن املبالغة لي�ست مكروهة �أو حمرمة يف ال�شعر بل هي
مقبولة يف بع�ض الأحيان ويعتربها الناقد ال�شهري قدامة بن جعفر من �أنواع نعوت
املعاين يقول« :وهي �أن يذكر ال�شاعر حاال من الأحوال فى �شعر لو وقف عليها
لأجز�أه ذلك فى الغر�ض الذي ق�صده فال يقف حتى يزيد فى معنى ما ذكره من
تلك احلال ما يكون �أبلغ فيما ق�صد وذلك مثل قول عمري بن �أيهم الثعلبي:

ونكرم جارنا ما دام فينا

ونتبعه الكرامة حيث �سارا

ف�إكرامهم للجار ما كان فيهم فناء الأخالق اجلميلة املو�ضوعة و�إ�شباعهم

الكرامة حيث كان من املبالغة فى اجلميل»(.)47
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( – 3التقليد):
وتقر أ� يف الديوان للعقاد قوله عن مقيا�سه النقدي�« :أما التقليد ف�أظهره
تكرار امل�ألوف من القوالب اللفظية واملعاين  ،و�أي�رسه على املقلد االقتبا�س املقيد
�أو ال�رسقة»(.)48

قد �صارت احلال �إىل جدها

وانتبه الغــافل من لعـــبه

ويجيء �أنا�س ممن طم�س اهلل على ب�صائرهم فيقولون عن هذا املقلد
للمقلدين اجلامدين� :إنه جمدد  ،و�أنه ع�رصي بل �إنه �شاعر الع�رص  .وهل تعلم
ما الغزل الذي ا�ستحل لأجله �إتيان هذه املجانة والعبث ؟ فقد يكون له عذر
الإجادة لو كان مبتدع ًا فيه �أقل ابتداع و�أن حق عليه اللوم لو�ضعه فى غري
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وحتت هذا املقيا�س �أخذ العقاد واملازين ي�صبان جام غ�ضبهما على كل
من �شوقي و�شكري وانهاال عليهما بال�سياط واتهماهما بال�رسقة واالقت�ضاب من
القدماء  .فرنى العقاد ي�ستخرج من ق�صيدة �شوقي يف ا�ستقبال الوفد الكثري من
العيوب  ،من ذلك ت�شبيهه املر�أة بالظبية كما كان القدماء ي�شبهون عيون الن�ساء
بعيون الظباء  .ويرى العقاد �أن �أحمد �شوقي غري معذور فى بداية ق�صيدته بالغزل
مقلدا للجاهليني الذين وجد العقاد لهم العذر فى ذلك فقد «كان الرجل من
ً
اجلاهلية يق�ضى حياته على �سفر ال يقيم �إال على نية الرحيل  ،واليزال يق�ضى
العمر بني تخييم وحتميل  ،بني ن�ؤى تهيج ذكراه  ،ومعاهد �صبوة تذكى هواه،
هجرياه كلما راح �أو غدا حبيبة  ،يحن �إىل لقائها � ،أو �صاحبة يرتمن مبوقف
وداعها .ف�إذا راح ينظم ال�شعر فى الأغرا�ض التى من �أجلها يتابع النوى ويحتمل
امل�شقة  ،ثم تقدم بني يدى ذلك بالن�سيب والت�شبيب  ،فقد جرى ل�سانه بعفو
ال�سـليقة ال خلط فيه وال بهتان»( .)49وي�ضيف العقاد فيقول« :والآن وقد
بادت الطلول والق�صور  ،ون�سخت �آية املديح مبطالعه ومقاطعه ،وتفتحت
للقول �أبواب مل تخطر لأحد من املتقدمني على بال  ...يجيء �شوقي فيتماجن
ويت�صابى فى مطلع ق�صيدة ينتظر بها م�ستقبل �أمة ويقول فيها :
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مو�ضعه – ولكنه هو الغزل الرث الذي لي َِك ْت معانيه و�أو�صافه ومل يكن للنظامني
وال�شعارير ب�ضاعة غري ترجيعه منذ ع�رشة قرون  .ف�أي �سوقة من �صعاليك
الوزانني مل يغ�سل رجليه فى وعاء هذه املعاين التي ن�ضج بها �شعر �أمري ال�شعراء ؟
وقد يطول بنا اجلهد لو فت�شنا عن واحد من مقطعي العرو�ض مل يقل فى و�صفه
«قد يتثنى كالبانة» «�أرداف مرجتة كالكثبان» �أي ك�أكوام الرمل و«خد كالورد»
و«ح�سان كالأقمار �أو كالنجوم» «م�شية كم�شية القطا» و«عينان لها �سحر»
«هاروت وماروت» «ظبية الرمل» �إىل بقية تلك الكنا�سة ال�شعرية املنبوذة وهذه
روح الع�رص فيما يحد�سون»(.)50
ونرى العقاد يورد �أبيات ًا مفردة ل�شوقي وين�سبها �إىل الأقدمني ويقول �إنه
اقت�ضبها منهم اقت�ضاب ًا  .وي�ضيف العقاد  :و�أعز �أبيات هذه املرثاة على املعجبني
بها �أنها م�رسوقة مطروقة فهذا البيت :

فارفع لنف�سك بعد موتك ذكرها
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فالذكر للإن�ســـان عمــر ثــان

مقت�ضب من بيت املتنبي :

ذكر الفتى عمره الثاين وحاجته

ما فاته وف�ضول العي�ش �إ�شغال»()51

ونحن �إذا نظرنا ب�إن�صاف �إىل هذا البيت بالذات جند �أحمد �شوقي ين�صح
النا�س ويذكرهم وعندنا �أنه لي�س من �شبه بني البيتني اللهم �إال من حيث ورود
اللفظني «عمر ثان» فى البيت الأول و «عمره الثاين» يف بيت املتنبى  .وهناك
فرق بينهما من الناحية الأ�سلوبية  :فالأول تغلب عليه ناحية الن�صح والتذكري ،
والآخر تقريري وينبغي �أال جنور فبيت املتنبي ال يخفى ما فيه من جمال �إذا ر�أينا
ما قبله ومابعده �أما �أن جنرده ونحكم عليه فهذا العمل ي�ضيق من دائرة النقد.
ومن �أمثلة التقليد التي يوردها العقاد ويحا�سب �شوقي عليها مايلي
فيقول :وهذا البيت:

واخللق حولك خا�شعون كعهدهم

�إذ ينــ�صتـــون خلــطبـــة وبيـــــان
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�شوه فيه معنى �أبى احل�سن الأنباري فوق ت�شويهه وذاك حني يقول فى
رثاء الوزير �أبى طاهر الذي �صلبه ع�ضد الدولة :

ك�أنك قائم فيهـــم خطيبًا

وكلهــم قيـــــام لل�صـالة

ونقول � :شوهه لأن اخلطيب ال يخطب النا�س وهم �سائرون به و�إمنا يفعل
ذلك الالعبون يف املعار�ض املتنقلة»(.)52
ويذكر العقاد �أمثلة �أخرى ل�شوقي وهي قوله :

�أو كان للذكــــر احلكــيم بقيـة

مل تـــ�أت بعد ،رثيــت فى القـــر�آن

منظور فيه �إىل بيت املعري :

ولو تقدم فى ع�رص م�ضى نزلت

فى و�صفه معجزات الآي وال�سور

وهذا البيت :
من قول م�سلم بن الوليد :

ولي�س ن�سيم امل�سك ريا حنوطـه

ولكنــــه ذاك الثنـــاء املخـــــلف

فما �أ�ضاف �شوقي �إىل هذه املعاين �سوى �أنه جعل الأكفان ت�صاغ و�أنه
حتذلق فقال :

فلو �أن �أوطانًا ت�صــور هيــك ًال

وفنــوك بني جـــوايف الأوطــــان

ج�سدا مل يدفن الفقيد
ج�سدا  .ك�أنه يح�سب �أن الأوطان �إن مل ت�صور
يريد
ً
ً
النابه فيها»(.)53
وي�ضيف العقاد  :فيقول « :ورمبا �رسق �شوقي ما ال ي�ستحق �أن ي�رسق
فهذه �شطرته» ملا نعيت �إىل احلجاز م�شى الأ�سى «�ألي�ست هى �شطرة ال�رشيف فى
�إحدى همزياته» ملا نعاك الناعيان م�شى اجلوى ؟
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�أو �صيغ من غرر الف�ضــائل والعال

كفن لب�ست �أحا�ســـن الأكفـان
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�أي�ضا :

وكذلك هذه ال�شطرة �« :إن املنية غاية الإن�سان» هى من قول ال�رشيف

�إن املنية غاية الأبعاد« .وك�أن القافية �صدته عن انتهاب ال�شطرة كلها
فعاد �إليها يف رثاء فريد �إذ قال :

من دنى �أو نــاء ف�إن املنــايا

ف�أمت الغنيمة يف ق�صيدتني»(.)54
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غاية القرب �أو ق�صارى البعاد .

ونقول ينبغي �أال يغيب عن بالنا �أن القدماء �أنف�سهم �أجازوا ال�رسقات
الأدبية وهو مو�ضوع �شائك يف النقد وعولج مب�سميات خمتلفة  .ولي�س هناك ما
مينع من ال�رسقة فلي�س معنى �أن �شاعراً �رسق بيت ًا من �شاعر �آخر يعترب ذلك جريرة.
فال�شاعر احلق �إذا �رسق بي ًتا �سوف ال يبقيه على �صورته و�إمنا يه�ضمه ويخرجه
إح�سا�سا خمالفًا لإح�سا�س
�إخراج ًا جديداً تبدو فيه �شخ�صيته وا�ضحة ونح�س فيه �
ً
ال�شاعر الأول  ،وفى هذه احلال ال يخطر ببالنا �أن نقول �إن هذا البيت لي�س لهذا
ال�شاعر و�إمنا هو ل�شاعر �آخر وللنقاد م�سميات يف هذه الق�ضية .
وال نكون مبالغني �إذا قلنا �إن نقد الأ�ستاذ العقاد من�صب على ق�صيدة
واحدة �أو اثنتني من جمموعة ديوان «ال�شوقيات» الذي ي�ضم �أربعة �أجزاء وعد ًدا
كثريا من الق�صائد  .وحق ًا ال ن�ستطيع �أن نحكم على �أبيات مفردة وجمردة ب�أنها
ً
م�رسوقة فكل من يرجع �إىل الأغاين للأ�صفهاين يجد بع�ض ال�شعراء يدمج فى
�شعره بع�ض �أبيات لي�ست له  ،و�إمنا ليكمل ال�صورة التى ر�سمها ووجد �أن هذه
الأبيات �سوف تقوم بهذا الأثر الفعال لتخدم غر�ضه  .وجتريد البيت مما قبله
ومما بعده ما هو �إال برت لأع�ضاء الق�صيدة وحبذا لو �أن العقاد الذى كان ينادي
بالوحدة الع�ضوية فى ال�شعر لو طبق هذه النظرية فى نقده ل�شعر �شوقي فقام بنقد
الق�صيدة كلها ولي�س بيت ًا بيت ًا وهو ب�صنيعه هذا �ضيق ممن دائرة النقد وحجره ،
وجارى عد ًدا من القدماء فى هذا امل�ضمار كابن �سالم وابن قتيبة وقدامة بن
جعفر وغريهم من النقاد العرب .
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و�أخطر من هذا كله �أننا لو ذهبنا نفت�ش فى دواوين العقاد نف�سه �سنجده

مل يطبق هذا املقيا�س الذي الم عليه �أحمد �شوقي �أال وهو التقليد � .إننا جنده

يقت�ضب �أبيات ًا غري قليلة – بطريق مبا�رش �أو غري مبا�رش –من القدماء واملحدثني

على حد �سواء فها هو نف�سه يهجو فى ديوانه «هدية الكروان» فيقول(:)55

يا ع�صبة الل�ؤم مهال بع�ض غريتكم

فاللـــــ�ؤم ال ينقـ�ضي �إن لــم جتـلوه

�سيخلد الل�ؤم فى الدهــر اللئيم و�إن

�أذلـــــه �أهـــــله ل�ؤمـــــا – وم ّلــوه

وهذا املو�ضوع ف�ض ً
ال عن �أنه قدمي من مو�ضوعات ال�شعر العربي القدمي،

وهو الهجاء الذي حاول العقاد جهده �أن يتجنب اخلو�ض فى مو�ضوعات قدمية

واعترب نف�سه جمدداً واجته نحو املو�ضوعات اليومية ف�إننا جند الأ�ستاذ العقاد يقلد

اجلاهليني والأمويني فى هجائهم ولي�س ذلك فح�سب بل يحاول �أن يقت�ضب
نف�س املعانى وال�صور اجلاهلية القدمية نف�سها  .والهجاء بالل�ؤم تكتظ به دواوين

وع�صبة الل�ؤم «يرتدد كثرياً فى دواوين القدماء بل ال تكاد تخلو ق�صيدة من

ق�صائد الهجاء عندهم �إال وي�صادفنا الل�ؤم وما مياثله كقول بع�ضهم :

(فالل�ؤم يبقى واجلبال تزول)
ونعود ثانية �إىل ديوان العقاد فنجده يقلد القدماء فى الرثاء بالل�ؤم  .ويقلد

فى ال�صور واملعاين يف مثل هذه الأبيات يقول العقاد :
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ال�شعراء القدامى ابتداء من امرئ القي�س حتى الع�رص العبا�سي  .والهجاء «بالل�ؤم»

�أكيف ال�صبي ال ت�شك فى املوت وح�شه

فمازال ركـــب املوت �أحفل موكباً

تعاقبـــــــت الأجيـــــــال حتـــت لوائــــه

و�إن بعـــدوا داراً وعهــــداً م�أربــــاً

وما الرفـــــق املح�ضـــــور �إال بــقيــــــــة

من الزمـن املا�ضـي تالقــت لتذهـبـا

عليــــــــــك �ســـالم اهلل حتى يظــلنــــــا

�ســالم �أظـل النـا�س �شـرقاً ومغـربــاً ج ـ ــذور
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ونحن النكاد ننتهي من قراءة هذه الق�صيدة حتى تفد على �أذهاننا ق�صيدة
ابن الرومي فى رثائه البنه :

�أريحانة العينني والأنف واحل�شــا

�أال ليت �شعري هل تغريت عن عهدى()56

ونحن �إذا تركنا الهجاء جند العقاد فى املدح كذلك ال يحاول �أن يخرج
عن �سمت القدماء فى مدحهم واملدح القدمي معروف و�صوره معروفة من مثل
الوفاء وعزة النف�س والقناعة �إلخ .وهذا هو مدح العقاد(:)57

�صالـحــا
لقد كـان ميمـــون النقـــيبة
ً

وكـــان �أميــــن ال�ســر واجلـــد طيــبّـا

وكـــان على كـنــز القنــاعـــة �آمنـــا

و�إن قـ�صـــــر امل�ســعى بدنيــــاه �أديــنـا

�إذا ا�ستمر�أت مرعى اخليـــانة �أنفـ�س

حتــــــرج مـنهــا معر�ضــــــا وحتـوبـــــا

وكان عزيـز النفـ�س فى غـري جفــوة

وال �صلــــف منه �إذا �صــــــد�أ و�صــــبا

لـئـن ذكــر الوافــون عـــهـد والئـــه

ملا ذكـــــروا �إال الوفـــــى املهـــــذبــــا

وكان عفيف القول ال يقرب الأذى
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وال يذكـــــر الأخـــــــــوان �إال حتبّـــبــا

والظاهر �أنه ال ي�شك �أحد فى �أن هذا تقليد �صـريح فى املعاين .وهو
ال يفعل ذلك فح�سب بل �أي�ض ًا يقلد الأوربيني �إىل جانب تقليده للعرب
القدامى .فنقل فى ديوانه بع�ض �أ�شعار عن �شك�سبري مثل ق�صيدة «فينو�س على
جثة �أدوني�س» ونقل من غري �شك�سبري مثل «الوردة» لل�شاعر الإجنليزي وليم
كوبر .وترمن بحب الأطفال فى بع�ض ق�صائده مثل «غرية طفلة» و«رثاء طفلة»
على نحو ما فعل فيكتور هوجو .وطرق كثرياً من املو�ضوعات الت�أملية التي
طاملا �شغلت الكتاب وال�شعراء الأوربيني وقلما وجدت فى الأدب العربي القدمي
مثل «ال�سعادة» و«ما احلب؟» و«اليقني» و«الرجاء» .وفى ق�صائده «الكروان»
و«�صورة احلبيب» و«ليلة الوداع» و«على �شاطئ البحر» و«الربيع احلزين»
و«ال�شم�س ال�ضائقة» جنده يف ملحة من ملحات ال�شعر الرومان�سي الرائع الذي
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منا عند «كيت�س  ،وكولردج ووردورث وبريون ،و�شيلي وغريهم .وقد �أعجب
وت�أثر( )58مبجموعة  Golden Treasuryالتي جمعها «با ْ
جلريف» و�ضمنها
�رصيحا ب�أنه مت�أثر
أي�ضا اعرتا ًفا
من �شعر بريون و�شيلي وغريهما  .والعقاد يعرتف � ً
ً

«بها ْز ِل ْت» كما يت�ضح ذلك من كتابة «�شعراء م�رص املعا�رصون وبيئاتهم».

وهذه هي النتيجة التي نن�شدها وعلى هذا ن�ستطيع �أن نتبني بع�ض تع�سف

العقاد فى حكمه على �شوقي ب�أنه مقلد  .فمن ما ال �شك فيه �أن �أمري ال�شعراء كان

يقلد القدماء وال لوم عليه يف ذلك وكذلك كان الأ�ستاذ العقاد يقلد القدماء
والأوربيني وال لوم عليه كذلك  .ثم �إننا ال نقبل التقليد الأعمى الذي تنعدم فيه

�شخ�صية املقلد بحيث ي�صبح �آلة �صماء تنقل الأخبار بحذافريها دون �أن يكون

لها ف�ضل �سوى ف�ضل الأمانة فى النقل  ،ولي�س �شوقي من هذا النوع ففى �أ�شعاره

بعيدا وهذا العقاد
التي يقلد فيها نح�س فيها روحه وفنه  .على �أنه ملاذا نذهب ً

نف�سه يعرتف فى مقدمة ديوانه «بعد الأعا�صري» ب�أن من طرق هذه املو�ضوعات
يغ�شى ال�صحراء ويركب الإبل ويقف على الأطالل الهياكل وهو من �أبناء القرن
الع�رشين( )59يقول�« :سمعوا مث ً
ال �أن و�صف النوق والأطالل بع�ض �سمات
الأدب القدمي فح�سبوا �أن و�صف الناقة والطلل حرام على املعا�رصين ونك�سة �إىل

القدمي  ،حيث كان .و�سمعوا كذلك �أن املديح تقليد ل�شعر ال�صنعة الذي ننعاه
على الأقدمني فخيل �إليهم �أن املديح كله باب قدمي ال يطرقه ال�شعراء املعا�رصون،
و�سمعوا �أن الأقدمني �أبدعوا فى و�صف اخليل مبئات الق�صائد فخيل �إليهم �أن

اخليل مل تو�صف فى �شعر الأقدمني �إال لأنها «�أداة موا�صالت» �أو �أداة قتال  ،و�أن

ال�شعراء املعا�رصين م�س�ؤولون �أن ي�صفوا ما يقابلها من �أدوات املوا�صالت والقتال

عندهم ومنها ال�سيارات والطيارات والقذائف وال�صواريخ .وهذا جميعه �ضالل
عن معنى النقد فى الأدب احلديث .فال�شاعر الع�رصي يعاب على تغنيه بالناقة
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مقلدا و�إمنا يعترب �أجد املجددين �إذا كان
القدمية من مدح وهجاء وو�صف ال يعترب ً
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ّ
والطلل �إذا كان غرامه بها حكاية للأقدمني ال تت�صل ب�شعوره وجتارب حياته.

�أما �إن كان يغ�شى ال�صحراء ويركب الإبل ويقف على �أطالل الهياكل فالتجديد
الع�رصى يدعوه �إىل النظم فى هذه الأغرا�ض وال يحرمها عليه.
وال�شاعر الع�رصي يعاب على مديحه �إن كان يثنى على املمدوح مبا لي�س
ً
مغالطا نف�سه وقومه  .ولكنه �إذا �أح�س
فيه ومبا يعلم �أنه لي�س فيه م�ستجديًا رفده
الإعجاب برجل عظيم ف�صدق فى الإعراب عن �إح�سا�سه بعظمته فهو �أجد
املجددين .
واخليل مل تو�صف قدمي ًا لأنها و�سيلة �سفر وو�سيلة قتال بل و�صفت ملا بني
حياتها وحياة الفر�سان من التجاوب والتالزم فى ال�سفر واملقام وال�سلم واحلرب،
وهي ع�رصية فى زماننا هذا كما كانت ع�رصية فى زمان امرئ القي�س وقد يكون
و�صفها �أوىل بال�شاعر املعا�رص من و�صف الطيارة على �أحدث طراز».
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�سليما ما فهمه بع�ض الأدباء
ثم �إننا نرى العقاد نف�سه ي�صحح
ً
ت�صحيحا ً
من دعوته �إىل التجديد �إذ ظن بع�ضهم �أن التجديد يتحقق باحلديث مث ً
ال عن
الطيار والطائرة والقطر وال�صواريخ بد ًال من الناقة  ،ف�صحح لهم ذلك ب�أن
التجديد املطلوب ال يتحقق باختيار مو�ضوع جديد بل يتحقق بامل�ضمون اجلديد
�أي بالأحا�سي�س الداخلية فى نف�س الإن�سان املت�صل باحلياة  .يقول العقاد�« :إن
و�صف الطائرة ال ينم عن روح ع�رصية �إال كما ينم و�صف قطار من اجلمال دخل
مدينة لوندرة (لندن) �أو باري�س على جاهلية ال�شاعر الإجنليزي �أو الفرن�سي .ف�إذا
مثل الطيارة بدوى قادم من جوف ال�صحراء فلي�س ي�ستخرج �أحد من ذلك �أنه
حديث الذهن مدنى النف�س � ،إذ لي�س املعول فى معرفة ع�رصية ال�شاعر على
و�صفه االخرتاعات الع�رصية ولكن على كيفية الو�صف ووجهة النظر».
ولعل من الطريف �أن جند العقاد ينا�رص الأقدمني ف�إذا كان ابن قتيبة قد
ق�سم ال�شعر �إىل �أنواع منها ما ح�سن لفظه وح�سن معناه  ،ومنها ما ف�سد لفظه
وح�سن معناه  ،ومنها ما ح�سن لفظه وف�سد معناه  ،ومنها ما ف�سد لفظه وف�سد
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معناه  ،وعاب ابن قتيبة بع�ض ال�شعراء ومنهم كثري عزة( )60وجعل �شعره من
النوع الذى ح�سن لفظه و�إذا فت�شت حتته مل جتد �شيئ ًا يقول كثري:

وملا ق�ضينــا من مـــنى كـل حــاجـــة

وم�سـح بالأركـان من هو ما�ســح

و�شدت على حدب املهارى رحالنا

ومل ينظر الغــادى الذى هو رائــح

�أخـذنـا ب�أطــراف الأحاديــث بيننــا

و�سالت ب�أعنــاق املطـــى الأباطـح

واعرت�ض الإمام عبد القاهر اجلرجاين على ابن قتيبة ومل يقبل نظرته هذه
ور�أى �أن هذه الأبيات ال تخلو من جمال وزعم �أنها تعد من الت�صوير البارع .
وان�ضم العقاد �إىل جانب اجلرجاين ودافع عن هذه الأبيات فقال(:)61
واملقطوعتان – �أي مقطوعة كثري عزة ومقطوعة ال�شاعر العتابي – التى
مطلعها:

ما غناء احلذار والأجفان

و�ش�آبيب دمعك املهراق
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«واملقطوعتان من �أعذب ال�شعر و�أ�سل�سه وهما كذلك خلو مما تعود
النقاد �أن ي�سموه باملعاين فى ال�شعر  ،ولكننا ال نقول مع القائلني �إنها حالوة
لفظية لي�س �إال  ..ول�سنا نح�سب الف�ضل فى ا�ستح�سانها للحروف والكلمات
كما يح�سبون  ،ف�إن فى ال�شعر �شي ًئا غري الألفاظ واملعاين الذهنية  ،وهو ال�صور
اخليالية وما تنطوى عليه من دعاوى ال�شعور  .و�أبيات هاتني القطعتني حافلة
بال�صور التي تتوارد على اخليال كما تتوارد املناظر للعني فى ال�صور املتحركة،
فيكاد القارىء ين�سى كلماتها وحروفها وهو ين�شدها مبا ي�ست�شفه فيها من الأخيلة
املتالحقة وما ي�صحبها من اخلواطر احلية املت�ساوقة ولو �أن �أبيات «كثري» نقلت
�إىل اللوحة مللأت ً
فراغا من ال�رشيط امل�صور ال ميل�ؤه �أ�ضعافها من ق�صائد املعانى
وق�ص�ص الوقائع  ،لأنها تنقل لك �صور احلجيج غادين رائحني يجمعون متاعهم
وي�شدون رواحلهم ويحثهم ال�شوق �إىل �أوطانهم بعد �أن ق�ضوا فري�ضتهم التى
ّ
فارقوا من �أجلها ديارهم و�أ�صحابهم .ثم تنقل لك �صورة البطحاء تعلو فيها
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وفوجا
كرة
ً
كرة بعد ّ
�أعناق الإبل وت�سفل وتن�ساب �أحيانًا كما تن�ساب الأمواج ّ

بعد فوج .ثم تنقل �إليك فى املنظر نف�سه �صور الركبان �أقبل بع�ضهم على بع�ض

جماعات يتجاذبون �أطرا ًفا من احلديث ويتطارحون �آال ًفا من الروايات والأنباء

ويذهبون فى ذلك كل مذهب تلم به الأذهان فى ح�شد كثري خمتلف الأوطان
والأعمار متباين التجارب والأطوار ثم تنقل �إليك �صورة القائل وما فى نف�سه

من ال�شجن واللوعة ،وما يحركه من ذاك �إىل الت�سلى باحلديث واللياذ بغمار
النا�س وال تفوتك من تلك ال�صورة ق�صة كاملة تنبئك عنها «القلوب املن�ضجات

القرائح» وتدل عليها رائحة ال�س�آمة التى تن�سم عليك من قوله «وم�سح بالأركان
من هو ما�سح» ك�أمنا مت�سيح الأركان مل يكن همه الذي يعنيه من تلك الرحلة
وك�أنه كان يتو�سل به �إىل م�أرب ي�شغله عن الأركان ومن مي�سحها من املا�سحني

و�إىل جانب هذه املناظر واخلواطر حوا�ش �شتى ي�ضيفها اخليال ومتليها البديهة

واد ميوج بامل�شاهد ويتتابع بدواعي ال�شعور .
ف�إذا �أنت من الأبيات اخلم�سة فى ٍ

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

وفى ذلك على ما نرى �شيء غري اللفظ ال�سهل الذي يح�سب قوم من النقاد �أنه
كل ما فى هذه الأبيات من ف�ضيلة اجلودة ومزية الإعجاب».

ويقي�س الأ�ستاذ عبدالقادر املازين �أي�ض ًا فى نقده لعبد الرحمن �شكري

بهذا امليزان ميزان التقليد الذي مال �إليه العقاد يقول(« :)62ولعل هذا �أكرب

الأ�سباب التى �أف�ضت �إىل خمول �شكري وف�شله فى كل ما عاجله من فنون

الأدب لأنه ال �أ�سلوب له �إذ كان يقلد كل �شاعر ويقتا�س بكل كاتب وين�سج
على كل منوال وح�سب املرء �أن يجيل نظره فى كالمه ليدرك ذلك �إذا كان على

�شيء من االطالع .ف�إذا مل يكن فهو ال يعيبه �أن يرى ا�ستعمال اللغة جزاف ًا ويكيل

«توافيق وتباديل» كما يقول الريا�ضيون – من الكالم غري وا�ضحة وال م�ؤدية
معنى بعينه وي�سطر على الطر�س �أ�صداء متقطعة لأ�صوات م�ألوفة ال رموزاً منتقاة
لتمثيل املعنى و�إح�ضاره».
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و�صنع املازين مثل العقاد ف�أتى ب�أبيات مفردة و�أخذ يعيب ذلك التقليد

يقول(« :)63وتعزيه ب�أن الزمان �سين�صفه ويديل له من خ�صومه وتظاهره
باالطمئنان �إىل حكم الأيام فى قوله:

�أرمى ب�شعرى فى حلق الزمان وال

�أبيت منه على هـــم وبلبـــــال

وتقليدا له فى قوله :
جماراة للمتنبى
ً

�أنام ملء جفــوين عن �شـواردها

وي�سهر اخللق جـراها ويخت�صم».

ويقول املازنى« :ولقد كان «هيني» ال�شاعر الأملاين اجلليل ي�سخر من
نف�سه ولكنه كان بذلك ي�سخر بالإن�سانية كلها ممثلة فى �شخ�صه  .وال ي�سع
كل قارئ �إال �أن يح�س �أنه �أ�صاب مو�ضع الداء� .أما �شكري الذي �أراد �أن يقلد
عظيما وذلك حيث يقول :
�ساخرا
«هيني» والذى زعم �أن العامل يفقد مبوته
ً
ً

فمــن ي�صــدح بال�شعــر

ومن ي�سـخر بالنـــا�س

هذا ال�ساخر العظيم  ،وال�صيدح الفريد والر�سول اجلليل ال يطمع فى
منزله ملحوظة  ،وال ت�رشئب �آماله �إىل �سمو قلق و�إمنا غاية ما يرجو فى حياته �أن
يفوز به على قدر ما ا�ستطعنا �أن ن�ستو�ضح غر�ضه من �إمياءاته اخلر�ساء وكل ما
يقنع به وي�سكن قلقه �أن تهد�أ ثورته �إذا بلغه هو �أن متر به احل�سان فرتت�ضيه».
ويقول املازنى كذلك« :هو ال يقلد �إال ال�سخفاء من القدماء باعرتافه»

«�أمن ظن �أنه يكفى �أن يلوك املرء جم ً
�سائرا
ال كالببغاء ليكون فى نظر النا�س حدي ًثا ً
مع الزمن م�ؤديًا فرائ�ض احلياة ؟ يظهر �أن هذا هو الذى يعتقده �شكرى»(.)64

أي�ضا« :وله رواية ا�سمها «احلالق املجنون» وهي كذلك تافهة ال قيمة
ويقول � ً
لها وقد احتذى فيها كاتب ًا رو�سي ًا فى رواية ا�سمها « هل كان جمنون ًا»(.)65

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

و�إن «�أدرج» فى قربى

قتيل احلــب واليــ�أ�س

ج ـ ــذور

504

دراسات أدبية نقدية مقارنة
وما قلناه نف�سه رداً على الأ�ستاذ العقاد ينطبق على املازين ونحن نت�ساءل
�أي�ض ًا �أمل يت�أثر ويقلد املازين ال�شعراء الإجنليز؟ والواقع �أنه ت�أثر كما يقول عنه
الأ�ستاذ حممد مندور يقول باحلرف الواحد« :ت�أثر بال�شعراء الإجنليز وخا�صة
ال�شاعر �شيلي وت�أثر بال�رشيف الر�ضى»(.)66

وعلى الرغم من حمالت العقاد واملازين على �شوقي و�شكري وعلى
املقلدين مل ي�ست�سلم �أن�صار القدمي بل ظلوا يقاومون ويهاجمون  .ولعل من �أهم
الأ�سباب فى ذلك �أن نه�ضة ال�شعر العربي احلديث قد ابتد�أت على يد �أن�صار
القدمي وكان بعث ال�شعر العربي القدمي وحماكاته والن�سج على منواله واالغرتاف
من معينه اللغوي هو �أهم و�أقوى دعامة لهذه النه�ضة اجلديدة التي قي�ض لها اهلل
�شعراء ذوي مواهب �شعرية عالية ومتميزة كالبارودي و�شوقي اللذين �أ�سعفتهما
موهبة خارقة غذياها بال�شعر العربي القدمي فانطلقت قوة عارمة هي التي متثلنا
بقوة رنينها املو�سيقي وجالل �صياغتها ال�شعرية بينما مل يوهب �أحد من �أن�صار
اجلديد مثل تلك الهبة التي مل تغن عنها ثقافة وا�سعة وال �إح�سا�س مرهف .
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 – 4الولوع بالعر�ض دون اجلوهر:
هذا هو املقيا�س الأخري الذي اتخذه العقاد فى نقده ل�شوقي  ،وهو يوجه
التهمة �إليه ب�أنه «�سطحي» ويطلب منه �أن يغو�ص وراء املعاين اخلفية  .فرناه
منذ بداية اجلزء الأول من «الديوان» يعيب على �شوقى هذه اخل�صلة يقول فى
�أثناء حديثه عن رثاء فريد « :فقد كان العهد املا�ضي عهد ركاكة فى الأ�سلوب
وتعرث فى ال�صياغة تنبو به الأذن وك�أن �آية الآيات على نبوغ الكاتب �أو ال�شاعر
�أن يوفق �إىل جملة م�ستوية الن�سق �أو بيت �سائغ اجلر�س في�سري م�سري الأمثال
وت�ستعذبه الأفواه ل�سهولة جمراه على الل�سان وكان �سبك احلروف ور�صف
الكلمات ومرونة اللفظ �أ�صعب ما يعانيه �أدباء ذلك العهد لندرة الأ�ساليب
ووعورة التعبري باللغة املقبولة ..و�إذا ا�شتهر �شاعر بالإجادة فلي�س للإجادة
عندهم معنى غري القدرة على «الكالم النحوي احللو» .وهذه هي قدرة �شوقي
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التي مار�سها واحتال عليها بطول املران والتى هى مزية ق�صيدته فى رثاء فريد
وفى �أح�سن ق�صائده»( .)67ويقول فى مو�ضع �آخر «وقد علم �أ�صحابه �أن زاده

من القراءة ال يتعدى كتب الق�ص�ص والنوادر»( .)68وي�أتي دور ق�صيدة رثاء فريد
مرة �أخرى في�ستخرج منها العقاد �أي�ض ًا عيو ًبا يقول « :فال ترى فيها مما مل ت�سمعه
من �أفواه املكدين وال�شحاذين �إال كل ماهو �أخ�س من ب�ضاعتهم  ،و�أبخ�س من
فل�سفتهم .كلها حكم ي�ؤثر مثلها عن حملة الكيزان والعكاكيز � ،إذ ينادون فى
الأزقة وال�سبل «دنيا غرور ك ّله فان» الذي عند اهلل باق ،ياما دا�ست جبابرة حتت
قدم �شي ًئا التقاه� ...إلخ �إلخ .
الرتاب  ،من ّ
تلك �أقوال ال�شحاذين وهذه �أقوال ( �أمري ) ال�شعراء :

حـى عـلى املنيــة غــــاد
كل ّ

تتواىل الركاب واملوت حاد

هل ترى منهم وت�سمع عنهم

غـــري بــاقي م�آثــر و�آيــادي

�إلخ �إلخ .وما خال هذه العظات مما نحى فيه فيل�سوف املوت منحى
االبتكار ونزع فيه �إىل اال�ستقالل بالر�أى فمعناه �أحط من ذلك معدنًا و�أقل
طائ ً
ال ،و�أف�شل م�ضمون ًا  .واجليد منه ال يعدو �أن يكون من حقائق التمرينات
االبتدائية :كالزبيب من العنب و« 4 = 2 + 2وهلم جرا  ،و�أكرثه �أتفه من هذه
الطبقة» .فالق�صيدة �إما بيت حذفه �أو �إثباته �سواء �أو بيت حذفه �أف�ضل من مثل
�إخباره ب�أن جر النع�ش يف مركبة �أو حمله على الرقاب �سواء :

ال وراء اجلياد زيدت ج ً
الال

منذ كانت وال على الأجـياد()69

وقعد العقاد ل�شوقي باملر�صاد �أمام هذين البيتني وجعله فى مرتبة �أحط
من مرتبة العامى يقول « ومثل تيئي�سه من رجعة امليت �إىل �أهله وتخطتئه الذين
يزعمون غري هذا الزعم  .يقول ذلك بلهجة العارف ملا يجهله غريه ك�أنها م�س�ألة
خالفية طال فيها اجلدل وان�شطرت عليها �أحزاب الفل�سفة ومل يفرغ النا�س يو ًما
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من بحثها وتقليب وجوهها والتنقيب عن �أ�سانيديها و�شواهدها حتى جاء �شوقي
فف�ض اخلالف ببيتيه هذين :
ّ

�رس مع العمر حيـث �شئــت ت�ؤبــن

وافقـد العمـر التــ�ؤب من رقــاد

ذلــك احلــق ال الــذي زعمــــــوه

فى قديــم من احلديث معـــاد()70

وي�سخر العقاد هنا فيقول« :قال ناقد �أديب :ب�أن ال�شاعر م�سبوق �إىل هذا
احلل �سبقه �إليه قائل املثل العامي «�أعطنى عمراً وارمني فى البحر» و�أنه كان �أ�سو�أ
تعبريا و�أقل ظر ًفا � ،إذ يخاطب القارئ بقوله� :أفقد العمر».
منه ً
وذلك العامي يتلطف �أن يجبه النا�س بهذا اخلطاب  .ونقول�« :إن توارد
اخلواطر معروف م�سلم به من جهة ومن جهة �أخرى ف�إن من يتج�شم لأجل
الإن�سانية �أن يغو�ص على هذه امل�سائل العوي�صة وي�سهر الليايل فى ف�ض مغلقاتها
وحل م�شكالتها حلقيق ب�أن يتجاوز له النا�س عن ح�سن املخاطبة وال يكلفوه �أن
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ي�أبه ملثل هذه الهنات»(.)71

وال يكتفي بذلك يف نقده ل�شوقي بل ي�أتي ببيتني له يقول فيهما :

تطلع ال�شم�س حيث تطلع �صبحا

وتنحـــــــــي ملنجـــل ح�صــــاد

تلـك حمـــراء فى ال�ســماء وهذا

�أعوج الن�صل من مرا�س اجلالد

ويعلق عليهما بقوله  :اليوم ال تخ�شى بغتة الأجل يف كل حني !!.
وي�ضيف العقاد�« :أال �إن �شعراً ي�سف �إىل هذا املجال جلريرة مل يجنها
خريا  .جعلوا الت�شبيه
على لغة العرب �إال زغل ال�صناعة ال جزى اهلل �صانعيها ً
غاية ف�رصفوا �إليه همهم  ،ومل يتو�سلوا به �إىل جالء معنى �أو تقريب �صورة ،
ثم متادوا ف�أوجبوا على الناظم �أن يل�صق بامل�شبه كل �صفات امل�شبه به  ،ك�أن
الأ�شياء فقدت عالقاتها الطبيعية  ،وك�أن النا�س فقدوا قدرة الإح�سا�س بها على
ظواهرها  .نظروا �إىل الهالل ف�إذا هو �أعوج معقوف فطلبوا له �شب ًها وهو �أغنى
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املنظورات عن الو�صف احل�سي  ،لأنه لن يهرب يوم ًا فنقتفى �أثره ولن ي�ضل
فن�سرت�شد بال�س�ؤال عنه ..و�إن كان البد من الت�شبيه فلن�شبه ما يبثه فى نفو�سنا
من حنني �أو وح�شة �أو �سكون �أو ذكرى  ،ففي هذا ال يف ر�ؤية ال�شكل تختلف

النفو�س باختالف املواقف واخلواطر( .)72ويقول العقاد « :وجاء �شوقي فقال
�إنه منجل يح�صد الأعمار ف�أخط�أ حتى الت�شبيه احل�سى لأي الأعمار ال حت�صد
حني يكون القمر كاملنجل فح�سب و�أما فى �سائر الأيام فال يكون القمر منج ً
ال
فى �شكل وال فى حقيقة فما املراد بكالمه ؟»(.)73

�صورة وا�ضحة مما انطبع فى ذات نف�سك» ( .)74ويقول له كذلك «و�صفوة
القول �إن املحك الذي ال يخطئ فى نقد ال�شعر هو �إرجاعه �إىل م�صدره ف�إن
كان ال يرجع �إىل م�صدر �أعمق من احلوا�س فذلك �شعر الق�شور والطالء  ،و�إن
كنت تلمح وراء احلوا�س �شعوراً حي ًا ووجدان ًا تعود �إليه املح�سو�سات كما تعود
الأغذية �إىل الدم ونفحات الزهر �إىل عن�رص العطر فذلك �شعر الطبع القوي
واحلقيقة اجلوهرية»(.)75

ويعرف العقاد �أمري ال�شعراء على ما ي�أتي به من البهرج دون الذهب
فيقول «و�إذا جتاوزنا هذا الباب �إىل غريه وعمدنا �إىل مقارنة الأبيات املت�شابهة
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در�سا فى ال�شعر ينفعه ويب�رصه بفائدة الت�شبيه يقول
ويلقي عليه العقاد ً
«فاعلم �أيها ال�شاعر العظيم �أن ال�شاعر من ي�شعر بجوهر الأ�شياء ال من يعددها
ويح�صى �أ�شكالها و�ألوانها و�أن لي�ست مزية ال�شاعر �أن يقول لك عن ال�شىء ماذا
ي�شبه و�إمنا مزيته �أن يقول ماهو ويك�شف لك عن لبابه و�صلة احلياة به .ولي�س هم
النا�س من الق�صيد �أن يت�سابقوا فى �أ�شواط الب�رص وال�سمع و�إمنا همهم �أن يتعاطفوا
ويودع �أح�سهم و�أطبعهم فى نف�س �إخوانه زبدة مار�آه و�سمعه وخال�صة ما
ا�ستطابه �أو كرهه .و�إذا كان كدك من الت�شبيه �أن تذكر �شيئ ًا �آخر ثم تذكر �شيئني
�أو �أ�شياء مثله فى الإحمرار فما زدت على �أن ذكرت �أربعة �أو خم�سة �أ�شياء
حمراء بدل �شيء واحد  .ولكن الت�شبيه �أن تطبع فى وجدان �سامعك وفكره
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فى الق�صيدتني �ألفيناك تخطىء فى كل بيت ت�رسقه من املعري �أو ت�أتي بالبهرج
من حيث �أتى هو بالذهب  .املعري يقول :

رب حلد قد �صار حل ًدا مرا ًرا
ّ

ًٍ
�ضاحكا من تزاحم الأ�ضداد

ودفــــني على بقــايـا دفـــني

فى طويل الأزمـــان والآبـاء

ولي�س �أجل وال �أ�صدق من هذا ال�شعر و�أن تعبريه عن تعاقب الدفني بعد
الدفني فى املو�ضع الواحد بتزاحم الأ�ضداد وقوله�« :إن اللحد يعجب وي�ضحك
من هذا الزحام لأبلغ ما ينطق به الل�سان فى و�صف تهكم املوت بالأحياء وعبث
التزاحم على احلياة .وي�سلط اهلل عليك نف�سك فت�سول لك �أن حتاكي هذه املعجزة
البيانية بقولك :

هل ترى الرتاب �أح�سن عدال
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وقيـــا ًما على حقـــوق العـــباد

نـــزل الأقــويـــــاء فيـــه على

ال�ضعفى ّ
وحل امللوك بال ّزهـاد

�صفحــات نقــية كـقـــــلـوب

الر�سل مغ�سـولة من الأحقــاد

الرتاب ين�صف العباد وي�صون حقوقهم �أح�سن �صيانة لأنه يبيدهم
جميع ًا!! فبحقك ما هذا كيف يكون ت�ضييع احلقوق!!  ..ما الذي لقيه �أ�ضعف
العباد من �أقواهم و�أظلمهم �أ�شد من هذا الإن�صاف وال�صيانة ؟ ويحيل �إليك �أنك
�أبدعت حني قلت � :إن امللوك ي�ست�ضيفون الزهاد يف الرتاب وهذا من ف�ضائل
املوت فهل تعنى �أن الزهاد ال ي�ست�ضيفون امللوك فيه على ال�سواء؟! ف�إن كنت ال
تعنى ذلك فقد قلت ما تعلم �أنه خط�أ وقلته لغري غر�ض – �أما املعرى فقد �أحاط
بهذا املعنى فلم يخ�رس �شيئ ًا من ال�صدق �أو بالغة الإ�سلوب حني قال :

وعـــزيز على خلــط الليــايل

رم �أقدامـــكم برم الهوادي

وهذه هي البالغة اجلادة التي ال لعب فيها يقول املعرى :

خـفـــف الوطء ما �أظـن �أديـم

الأر�ض �إال من هذه الأج�ساد

محمود حسن زيني
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و�أنت تقول :

والغبار الذي على �صفحتيها

دوران الرحى على الأج�ساد»

فالعقاد يريد �أن يهتم االهتمام الكبري بالبحث عن ال�شاعر من خالل
�شعره  ،ويرى �أنه �إذا مل ميكن العثور على �شخ�ص ال�شاعر الأ�صيل فى �شعره فال
ي�ستحق �أن ندر�سه  ،ولذلك �أنكر على �شوقي �أحكامه ور�أى �أنها «مبتذلة»
�أو مغ�شو�شة معتملة و�أنها من قبيل حت�صيل احلا�صل و�أنها مما حفلت به كتب
التمرينات االبتدائية «كالعلم نافع» وال�صدق منج والربكة يف البكور واحرتام
الأ�ستاذ تقدم  ،وفى العجلة الندامة وفى الت�أنى ال�سالمة وما �إىل هذه الن�صائح
والأمثال واحلكم  ،ينظمها لي�شتهر باحلكمة وي�صيح من فوقها :

يل دولة ال�شعر دون الع�رص وائلة

مفاخــري ِح َكمي فيها و�أمثــاىل

ويورد العقاد �أبيات ًا ل�شوقي ويقارن بينها وبني التمرينات االبتدائية.

عليكم لـواء العـلم فالفـوز حتتـه

ولي�س �إذا الأعالم خانت بخذال

والعلم يف ف�ضله �أو فى مفاخـره

ركن املمالك �صدر الدولة احلـاىل

يقــل للعــلم عند العــارفيـن بــه

ما تقدر النف�س من حب و�إجـالل

بالعلم ( متتلك ) الدنيا ون�رضتها

وال ن�صيــــب من الدنيــا جلهــال»

فليقارن القارئ بني هذه املفاخر وبني مفاحر التمرين الأول نحو «العلم
نور .من عا�رش العلماء وقر .تعلم العلم حلفظ الدر�س .حلى الن�ساء الذهب وحلى

الرجال الأدب»(.)76

ح�ضي�ضا ينزل
وي�ضيف العقاد« :على �أن ل�شوقي دون هذا احل�ضي�ض
ً
باحلكمة �إليه فيلحقها بوظيفة كتاب الإعالنات ويكلف ال�شعر �أن يقول:
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احـــذر التخـمة �إن كـنت نـهم

�إن عزرائيــــل فى حـلــق نـهم

واتّــق البـر َد فـكم خـلــق قـتـل

من توقــاه اتقـى ن�صـف العلل

واتخذ �سكناك فى طلقا اجلواء

بيـن �شـمـ�س ونبــات وهــواء

خيمة فى البيد خــري من ق�صـور

تبخل ال�شم�س عليها باملرور

ونقول �إن كانت هذه حكمة و�شعراً فلم ال يكون كاتب «احرت�س من
الن�شالني» و«�إن �أردت النزول اطلب من الكم�ساري توقيف القطر» نابغة

ي�ستملي احلكمة وي�ستمد وحي ال�شعر ويرجتل البالغة( .)77ويختم العقاد
تهكمه بحكم �شوقي بقوله � « :صفوة القول �إن احلكمة املبتذلة �أي�رس ما يتعاطاه
النظامون لأنها �صوغ متاع م�شاع على حني �أنهم ال مي�سون احلكمة العالية
م�سا�س ًا ولن يقاربوها وال اختال�س ًا لأنهم ال ميلكون جوهرها وال يقدرونه لو
وقع لهم ولن يح�سنوا م�ضاهاته و�إن اغرتوا بب�ساطته و�سهولته  ...وفرق بعيد
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وبون �شا�سع بني املعرفة املعي�شية واملعرفة احليوية»(.)78

وكذلك جند املازين يعيب على �شكري هذا الولوع بالق�شور يقول عنه
يف «�صنم الأالعيب» «وكل ما يقنع به وي�سكن قلقه وتهد�أ ثورته �إذا بلغه هو
�أن متر به احل�سان فرتت�ضيه» هذا هو دينه الذي يدعو النا�س �إىل عبادته وال ينفك
ي�شكوهم �إىل الزمان وي�شتمهم ويرميهم بالغباء لأنهم ال ي�ستمعون �إليه� .ألي�س
هو القائل فى بع�ض هرائه �إذا مل يكن النا�رش قد نحله ذلك نكاية فيه :

كفاين من نبيه الذكر �أنى

متر بي احل�سان فرتت�ضيني

وال �أدري ماذا يرت�ضني منه ؟ « ..لعله يدعى بعد ال�شعر والتربيز فيه �أنه

جميل ؟»(.)79

وي�رضب املازين مثاال �آخر من �شعر �شكرى فيقول�« :أو قوله فى فل�سفة»
تزاوج النفو�س :

محمود حسن زيني

والنف�س للنف�س زوج طاب عر�سهما

ومهرها احلب ال يغلــو لها املـــــــهر

من يل بنف�س �أرى نف�سى بهـا مزجـت

كما متـــازج فى وديـــــانهـا الغـــدر

والنفـــ�س فى عيـ�شها �شـتى منافـذها

منها القلوب ومنها ال�سمع والب�رص
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( املق�صود البيت الأخري « ف�أي جيل يريد هذا املائق �أن يخلقه ليفهم هذه

ال�سخافات ؟  ...و�أي خطب يكون �أدهى و�أعظم من وجود جيل كل تفكري

�أهله من�سوج على منوال القائل :

ك�أننا واملاء من حولنا

قوم جلو�س حولنا ماء()80

أي�ضا على املنفلوطى فى كتاباته يف ترجمة
ويطبق املازنى هذا املقيا�س � ً

املنفلوطي» فنقول وليته �إذ عني بهذه التفا�صيل البديهية كان قد �ساق �إلينا ما هو
حقيق �أن يعني الناقد على تقدير �أثر العوامل الوراثية فى تكوين �أخالقه النادرة

بال�صلف ولكنها الرزانة والوقار والأنفة والعزة والبعد عن �سفا�سف
وماهي ّ

الأمور والرتفع عن خمالطة من ال تعجبهم �أخالقه وال جتمل يف نظره �أطواره»()81

وي�ؤكد املازين فيقول« :ولي�س فى �أن يرتجم املرء لنف�سه من عيب وال هو ببدعة
ممن هو كال�سيد ال�رشيف املن�سب ال يحدث �إال عن نف�سه وال ي�صدر فيما يكتب

عن �سوى يومه و�أم�سه ولكن ما هكذا يكتب النا�س عن �أنف�سهم ويتقدمون �إىل

علما
قرائهم برتاجمهم وو�صف �آبائهم وما للقراء ولأجدادك الذين مل تزدنا بهم ً

في�شفع لك ما �أفدت فى �سماجة ما كتبت.)82(»...

وي�ضيف املازين �إىل ذلك فيقول « :وماذا �صنع ال�سيد �أكرث من اجلرى

على ال�سنن العامية فى كل �شيء ؟ فى كتابته وفى معا�رشته وفى اتقائه الأل�سن -
ال�سر فاعلمه – يف �أنك ال ت�سمع به يف هذه الوريقات وال تراها تلهج
وهذا هو رِّ ّ

به مادحة وال قادحة»(.)83
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وي�سخر املازين ب�أ�سلوب املنفلوطى فيقول« :و�أنت �أيها القارئ هل

قنعت �أم نزيدك من هذه التلفيقات؟ لي�س بنا بخل وال ل�صاحبك عقل خذ
ثالثة الأثافى :ذهب املنفلوطي �إليه لأنه �سمع فى «جوف» الغرفة �أنة �ضعيفة

م�ستطيلة» وو�ضع يده عليه فعلم �أن الفتى حمموم ف�أمررت نظري على ج�سمه
ف�إذا اخليال �سار ال يكاد يتبينه رائيه و�إذا قمي�ص ف�ضفا�ض (وا�سع) من اجللد ميوج

موجا ف�أمرت اخلادم �أن ي�أتيني ب�رشاب كان عندي من �أ�رشبة احلمى
فيه بدنه ً
فجرعته منه بع�ض قطرات فا�ستفاق قلي ً
ال� .أبنا حاجة �إىل التعليق على هذا الهراء؟
لقد �سمعنا مبن لوال حمادثته �إياك مل تره ..وباجل�سم لو توك�أت عليه لأنهدم...
ف�أما القمي�ص من اجللد ميوج فيه البدن فلم نكن نتوقع �أن ي�سمعه �أحد �إال فى

م�ست�شفى املجاذيب( !)84ويعجب املازين فيقول « :ومع ذلك ف�إذا مل تكن»

الذاكرة قد خانتنا ف�إن املنفلوطي مات له طفالن فى �أ�سبوع واحد «ف�سكن لهذا
احلادث (�سكونًا) مل تخالطة زفرة ومل متازجه عربة على فرط حبه لهما وتهالكه
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وجدا عليهما»؟؟ وكذلك كان �سكونه ملا ماتت زوجته فقد جل�س �إىل النا�س
ً

املرزوء �سواه»(.)85
يحادثهم حتى كان ْ

وال ندري ماذا يريد الأ�ستاذ العقاد وزميله الأ�ستاذ املازين من الغو�ص

وراء املعاين ؟؟ هل خطر ببالهما �أن يحوال ال�شعر من طبيعته ال�شعرية �إىل م�شكلة

كالمية �أو فل�سفية فيما وراء الطبيعة ؟ �أو فى م�شكلة الألوهية والقدر وغري ذلك
من امل�سائل التي تخ�ص الفل�سفة .ولي�س لل�شاعر لوم فى تركها �أو التعر�ض لها؟

هذه امل�سائل الفل�سفية حتتاج �إىل كد الذهن وهي مع ذلك ال يفلح الذهن فى

ميدانها �إذ هي فى حدود ال ي�ستطيع العقل الب�رشى اخلو�ض فيها لق�صور عقله

عن ذلك وعجزه� .أما فى ميدان ال�شعر فما الداعي للغو�ص وتعمد التعقيد؟
وما الداعي للغو�ص بالن�سبة ل�شوقي وغريه وهو يعي�ش فى بيئة طبيعية يجري
النيل فى و�سطها ،فالبيئة �سهلة وكان من الطبيعي �أن يكون تفكريه �سه ً
ال ب�سيط ًا

محمود حسن زيني
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وكما هو معروف حتى عند �أ�صحاب التجديد �أنف�سهم �أن ال�شاعر �إمنا يعرب عن

واقعه الذي يحياه ويعي�شه .،يعرب عن بيئته وزمانه وال يخرج عنهما و�إال ملا اعترب

�شاعرا لأن ذلك معناه خروج عن الواقع وزيف وت�ضليل و�إنكار لأ�صل من
ً
�أ�صول علم النف�س وهو عامل البيئة والزمان  .وملا كان الأمر كذلك فلي�س غريب ًا

�أن تظهر الب�ساطة فى �شعر �شوقي فامل�س�ألة م�س�ألة �شعر ولي�ست م�س�ألة فل�سفة .
ومن هنا مل تنتج م�رص فال�سفة و�إمنا �أنتجت �شعراء ر�أت م�رص �أنهم يتفقون عليها

ل�سهولتها .

ثم �إن القدماء �أنف�سهم عابوا على �أبي متام تعقيده وغو�صه وراء املعاين
وا�شتدت اخل�صومة بينه وبني البحرتي ويخيل �إ ّ
ىل �أن هياج النا�س �ضد �أبي متام

�إمنا كان �أ�صله راجع �إىل عامل البيئة ف�أنكروا على �أبي متام هذا التعقيد والغو�ص
على الرغم من وجوده فى بيئة �سهلة غري معقدة ور�أى النا�س �أن �أبا متام مل يعرب عن

واقعه بخالف البحرتي الذي قال القدماء عنه «�إن �شعره ك�سال�سل الذهب»
ثم امل�س�ألة بعد هذا وذاك م�س�ألة ذوق فمن تروعه الكلمات الفخمة

واملعاين الب�سيطة يف�ضل �شعر العقاد ومن تروعه الألفاظ ال�سهلة واملعاين الب�سيطة

يف�ضل �أحمد �شوقي  .وهذا ما حدث بالن�سبة لأبي متام والبحرتي فقد انق�سم
النا�س فريقني فريق ف�ضل �أبا متام و�آخر نا�رص البحرتى .

أخريا �أن الأ�ستاذين عبا�س حممود العقاد وعبدالقادر املازين فى
ويبدو لنا � ً

نقدهما يف «الديوان» �إمنا �أرادا قبل كل �شيء �أن يناف�سا �شاعر العروبة �أحمد
�شوقي وكان يغيظهما ما كان له من مكانة �شعرية عالية ملأ الأر�ض ب�شعره فك�أنه

متنبي الع�رص احلديث وكان الأجدر والأنفع بالأ�ستاذ العقاد بدال من هذا النقد
الفقهي اللغوي �أن يوجه �أمري ال�شعراء �إىل الطريق ال�سليم  ،ولو �أنهما فعال ذلك
لنال العقاد �شهرة وا�سعة ب�سبب اعتداله فى النقد وليتهما فعال!!
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ما اجلديد فى دعوة الغربال:
كانت دعوة ميخائيل نعيمة �شبيهة مبا فى حركة فران�سي�س مرا�ش
(1873-1836م) الذي اندفع وراء الثقافة الغربية وتعلق بها تعلق ًا مبا�رشاً .وقد
كان على النقي�ض من حركة فران�سي�س مرا�ش حركة نا�صيف اليازجي (1871
–1800م) وابنه �إبراهيم اليازجي (1904-1847م) الذين رفعا �صوت الرتاث
العربي القدمي وتزعما حركة الإحياء �ضد خطر الثقافة الغربية .وقد وجدت
مدر�سة ثالثة فى منزلة بني املنزلتني ات�سمت بطابع االعتدال ف�أخذت تهتم
بالرتاث القدمي �إىل جانب �أخذها من الثقافة الغربية بق�سط ال ب�أ�س به .وزعيم
هذه املدر�سة هو بطر�س الب�ستاين (1883-1819م) .وقد �آتت �أكلها هذه املدر�سة
إخراجا
الثالثة فوجدت ك ّتاب ًا ينظرون �إىل املا�ضي مبنظار جديد ويخرجونه � ً
جديدا م�ستفيدين من �أ�سلوب الغرب فى النظر �إىل تراثه وحياته  ،ومن ه�ؤالء
ً
جورجي زيدان (1914–1861م) و�أحمد فار�س ال�شدياق (1888–1804م).
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هذه حالة الأدب فى بالد ال�شام عندما بد�أ ال�سفر �إىل املهاجر الأمريكية
وقد كان موقف املدر�سة املتو�سطة �شبيه ًا �إىل حد ما باملدر�سة امل�رصية مدر�سة
البارودي التي كانت حتاول مزج الرتاث العربي بالثقافة الغربية .
�أما موقف نعيمة فقد كان جريئ ًا لقد قطع ال�صلة بينه وبني املا�ضي
و�أخذ يتحلل من املا�ضي  ،حيث ات�ضح لنا من موقفه من اللغة والعرو�ض .
لقد فتح نعيمة عينيه فوجد الأدب ما هو �إال جتارة رخي�صة هذا ي�ؤلف كتاب ًا
با�سم «م�صباح الأفكار فى نظم الأ�شعار» �سنة 1871م  ،وطريقته طريقة التعليم

بدون معلم(« )86ت�أخذ املو�ضوع الذي تريد �أن تنظم عليه وجتمع يف �أفكارك
ملخ�ص املعاين املوافقة له  ،ثم ت�أخذ كل معنى وحده وتنظم البيت �أو ًال فى
فكرك مركب ًا �إياه تركيب ًا ح�سن ًا ثم ت�ضعه على الورق� .إذا كان املو�ضوع غز ًال
فت�صور �أمامك ال�شخ�ص املتغزل به  ،وت�صور له كل اجلمال والأو�صاف البديعة
حتى ي�صري ك�أنه حا�رض �أمامك ثم خذ بو�صف تلك املحا�سن وا�سكب العبارات
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فى قوالب لطيفة بدون تكلف» .وي�سري على النهج القدمي فيدعو دعوة ابن قتيبة
«تخري الأوقات املنا�سبة للنظم » وي�ضع ملن يريد �أن ينظم ال�شعر ويلحق بركب
ال�شعراء قوانني وقواعد �إذا ما �ساروا عليها و�صلوا الغاية و�إذا مل يلتزموها اعتربهم
خارجني على دولة ال�شعر .ويعرف ال�شعر ب�أنه « الكالم املنظوم املقفى» ووجد

مثل هذا الكاتب كاتب ًا �آخر( )87ي�ؤلف «دليل الهائم فى �صناعة الناثر والناظم»
وهو يتحدث عن الطرق املتبعة للكتابة ويتحدث عن النظم والنرث وهو يتم�سك
ب�أهداب القدماء والقدمي ويعتمد على ابن عبد ربه وابن الأثري وعلى ابن خلدون
و�صاحب زهر الآداب .وي�صدر لوي�س �شيخو بعده كتابه ال�شهري وهو ال يختلف
فى ت�أليفه عن ت�أليف الكتب ال�سابقة يتحدث عن البالغة والف�صاحة والعرو�ض
وي�ست�شهد بالقدمي .

هذا االندفاع فى كتابه «�سبعون»( )88ما هذا الذي اعرتانى عندما فتحت
العدد؟ (ويق�صد عدد جملة ن�سيب عري�ضة) �إن عينى ت�سابق يدى فى تقليب
�صفحاته وتلتهم ما فيه التها ًما .وقلبي ي�صفق فرح ًا بني �ضلوعي ف�إىل ال�شيطان
�أيتها «العقود» و «ال�صكوك» و«اجلنح» و«اجلنايات» وكل ما يت�صل باملحاكم
والأحكام� .إنك �سل�سلة ال نهاية لها من امل�شكالت والعدل عنك غريب� .إنك
رغوة وفقاقيع �صابون .وههنا فتح جديد ودنيا جديدة .ههنا حروف تنب�ض
حياة .والعجب �أنها حروف عربية وعهدي باحلروف العربية �أن عناكب اجلمود
والتقليد والنفاق والفاقة الفكرية والروحية قد ن�سجت فوقها �أكفانًا ،و�أن غبار
خم�سة قرون قد تكد�س على تلك الأكفان � .سبحان من يحيي العظام وهي
هبت عليك من
رميم ..ال ..ال .ال ل�ست فى حلم يامي�شا  .فهذه النفحات التي ّ
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وهذه الكتب كان غر�ضها تعليمي بحت  ،بعث للقدمي فوجد نعيمة �أن
مهمته �أن يزيل هذه العوائق وينهال مبعوله على القدمي واندفع اندفاع ًا �شديداً
و�أخذ يطالب ب�شدة الأدباء العرب باخلروج من طور اجلمود والتقليد �إىل دور
االبتكار فى جميع الأ�ساليب واملعاين و�أ�صبح ذلك قانونه وديدنه وقد �صور
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فنون «رفيقك ن�سيب عري�ضة مل تنطلق من خيالك ومن رغبتك امللحاح فى �أن
جتدد العربية �شبابها � .إنها حلقيقة راهنة و�إنها لب�شارة لك باالنبعاث الذي رحت
ترتجاه لبنى قومك منذ اطلعت على الأدب الرو�سي والأداب العاملية و�أدركت
قد�سية الكلمة وقوة القلم �إذا هو مل يدن�س الكلمة بالكذب والرياء والتبجيل ومل
يعبد احلرف دون الروح .بلى هذا �أول الغيث يامي�شا  ،قطرة ثم يهمي .وهذه
القطرة تتحداك يامي�شا فهل لديك قطرات ت�ضيفها �إليها ؟ �إذا كنت تريد �أن
يكون لك ن�صيب فى الغيث الآتى فهذه ال�ساعة هي �ساعتك وهذا اليوم هو
يومك« .وقبل مي�شا التحدى وعزم على �أن يكون له من الغيث وبله وودقه
و�أخذ يفرغ الو�سع فى كتابة مقاله» فجر الأمل بعد ليل الي�أ�س .و�أخذ يحقد على
الأدب ال�ساذج �أدب التقليد �أدب البهلوانيات �أدب الق�شور.
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ولكي ت�صبح دعوته �أ�صيلة ال جمرد �صيحات �رسعان ما تخبو � ،أخذ ي�ضع
املقايي�س النظرية ويو�ضحها  ،و�أخذ يتمرد على اللغة وقواعدها العتيقة – كما
يرى – وحملته هذه ال ن�ستطيع �أن ننكر ما فيها من �صحة و�سالمة لأنه كان
م�ضطراً �إىل الوقوف هذا املوقف  .وهو مبوقفه هذا يذكرنا مبوقف الإمام الغزاىل
من الفال�سفة  ،و�أخذ يحبط لهم نظرياتهم و�آراءهم حتى تهافتت وتهاوت على
الرغم من �أن الغزاىل كان ي�ؤمن ويقول ببع�ض نظريات الفال�سفة  ،ولكنه اندفع
فى نهم �شديد  ،وان�صب عليهم �سوط عذاب و�أدح�ض مقاالتهم  .حق ًا لي�س
هناك وجه �شبه بني الغزاىل ونعيمة لكن مما ال �شك فيه هناك وجه �شبه من حيث
الثورة على التقاليد البالية والدعوة �إىل تقاليد �صحيحة �سليمة .ونعيمة نف�سه
يقول �إنهم كانوا م�ضطرين «�إىل �أن ي�سريوا فى ثورتهم �إىل �أبعد من املد حتى
ال ي�أخذهم اجلزر العائد» وهم معذورون لأنهم فتحوا �أعينهم فوجدوا النا�س
يتعلقون ب�أ�سباب القدمي تعلق ًا �شديداً .
وميكن �أن نلخ�ص ثورته فيما يلي:
 – 1بالتحرر من كل ماهو قدمي فى ال�صور الأدبية واللغوية خا�صة .
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 – 2ال�صدق  :فى الإنتاج على نحو ما طالبت به الرومان�سية فى ثورتها على
الكال�سيكية  .وا�ستطاع نعيمة �أن يو�ضح ما معنى ال�صدق فى الأدب ؟
وعلى �أي �صورة يكون ؟ ور�سم كل الطرق املمكنة وامل�ؤدية لل�صدق .
ومن �أجل هذا تعترب حركة نعيمة �أ�ضخم حركة نقدية فى تاريخ الأدب
اللبناين والعربي احلديث كما تعترب حركة «الديوان» �أي�ض ًا �أ�ضخم حركة نقدية
ظهرت فى العامل العربي  .ولي�س من �شك فى �أن ك ً
ال من الدعوتني ت�أثرتا الأدب
الأوربي وحاولت �أن تقيم قيم ًا جديدة منا�سبة للع�رص احلديث وملا تتطلبه هذه
احلياة وقعدت باملر�صاد للقيم القدمية حتى تهافت وتهاوت .

نقـــد فـني:
لقد ب�رش ميخائيل نعيمة بالنقد الفنى الذي ال يقوم على امل�شادة والعراك
خ�صما يت�سلح بكل الأ�سلحة
موجه ولي�س
بني الناقد واملنقود  .فهو يرى �أن الناقد ّ
ً
ليواجه املنقود ويكيل له ال�رضبات ويجعله �أهداف ًا ل�سهامه يقول يف �أثناء حديثه
«ولي�س النقد جتريح ًا �أو تقريظ ًا بل ك�شف �شامل ملا ينطوي عليه الأثر املنقود من
قيمة �أدبية».
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و�إذا كان هناك من ف�ضل مليخائيل نعيمة ف�إن ذلك يرجع �إىل م�شاركته
فى حركة التوجيه والتخطيط التي كانت النه�ضة الأدبية حتتاجها خا�صة بعد
�أن اكتفت من حركة البعث للقيم القدمية والذي كان ميثلها املر�صفى فى كتابه
«الو�سيلة الأدبية» .وتتفق دعوته مع �صاحبي الديوان وثورتهما على مدر�سة
الأدب التقليدي مدر�سة البعث والإحياء  .ومل يكن جورج �صيدح مبالغ ًا حينما
قال عن نعيمة �إنه «جاء فى �أن�سب وقت ليلعب الدور الرئي�سى فى تركيز الأدب
اجلديد على دعائم متينة ولتعريف جوهره ومناهجه ب�صورة وا�ضحة  ..وقد
�أهلته درا�سته اجلامعية وموهبته الأدبية للقيام بهذا الدور � ..شاء �أن ي�صحح
مقايي�س الأدب ومقايي�س احلياة ..و�سيبقى هذا الكتاب – الغربال – مرجع ًا
لكل من ي�شتغل بالنقد ومدر�سة لتعليم الإن�شاء املالئم لروح الع�رص»(.)89
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والواقع �أن هذا فهم �صحيح ملهمة الناقد  ،يدل على ذوق �سليم وت�ضلع
فى فن النقد .ومن املعروف �أن هذه امل�شكلة كثرياً ما �أثريت واحتدم حولها
النقا�ش ووقف النا�س منها مذهولني .و�أعنى م�شكلة :هل مهمة الناقد �أن يحكم
على الأثر الأدبي ب�أن يقول هذا جيد وذلك رديء ؟ �أو �أن مهمته تدور حول
دائرة واحدة هي جمرد الدر�س والفهم والتحليل ؟ هل مهمته تفتيق الن�ص الأدبي
لإبانة ما فيه �أو �أو ؟!
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نحن نعرف �أن النقد العربي(« )90قد �أ�رسف فى ناحية �إ�صدار الأحكام»
وغاىل فى �إ�صدار الأحكام ملجرد بيت واحد جيد ومل ينظروا للق�صيدة يف
جمملها� .أما النقد الغربي احلديث فكان مييل منذ القرن التا�سع ع�رش �إىل حتليل
الن�ص بدل احلكم فمث ً
ال  La Brunitiereيدافع دفاع ًا قوي ًا عن وجوب احلكم،
و�إن كان يعرتف ب�أن «التحليل والتف�سري فى القرن الذي نعي�ش فيه هو كل
النقد»(� .)91أما �أدموند جو�س  Gosseفيقول «هو فن احلكم على �صفات
ال�شيء اجلميل وقيمته ...ولكنه يعود فيقول « :هو حتليل ملزايا الأثر الأدبي
والفني وحتديد �صفاته �أما �شرير الفرن�سي فريى «�أن دار�س اجلمال يف�ضل �أن
يت�أمل على �أن يحكم و�أن يدر�س على �أن يقدر» .ويعرب �أديب فرن�سا الأكرب �أنا
تول فران�س عن نف�س هذه الفكرة عندما ي�صف عملية النقد ب�أنها �سياحات
لذيذة فى عامل ال�شعر « ويف نف�س الزمن الذي كتب فيه �شرير الفرن�سي نرى
الناقد الإجنليزي ريت�شارد ميلتون « »Moultonيف كتابه عن �شك�سيرب الفنان
الدرامي ي�ؤيد نف�س هذا الر�أي فيقرر يف ال�صفحات الأوىل من هذا الكتاب �أن
«الناقد مثل الطبيب �أو العامل االجتماعي لي�س له �أن يتورط فى �أحكام اخلري �أو
ال�رش ،اجلودة �أو الرداءة و�إمنا عليه �أن ينقل مادته كما هى و�أن يحاول فهمها
عن طريق حتليلها ودر�سها» .ويرى �إليوت �« Eliotأن النقد هو هذا امليدان من
التفكري الذي يبحث فى ال�شعر ما هو :وما مهمته ؟ و�أى امليول ي�شبع ؟ وملاذا
كتب ؟ وملاذا يقر�أ �أو ين�شد ؟ �أو هو الذي يحكم على �شعر بعينه �.إن هناك حدين
( نظري ًا على الأقل للنقد حد نقف عنده لرند على ال�س�ؤال ما ال�شعر ؟ واحلد
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الآخر نقف عنده لرند على ال�س�ؤال الآخر هل هذه ق�صيدة جيدة ؟ ( من كتاب
فائدة ال�شعر وفائدة النقد )»(.)92
و�أتى نعيمة فى الع�رص احلديث ليبدي ر�أيه مت�شبع ًا مبا فى النقد الأوربي.
ور�أيه هذا يتم�شى مع الر�أي العام وهو البد �أن نتعامل مع الن�ص الأدبي �أو ًال
وهذا هو الطريق ال�سليم فلي�س النقد «�رضب ًا من احلرب بني الناقد واملنقود»
فمهنة الناقد �إذن هي غربلة الآثار الأدبية ال غربلة �أ�صحابها(.)93

وزاد نعيمة من قيمة النقد فجعل الناقد وامل�ؤلف �أو الأديب �سيان فى
مرتبة واحدة ال يقل �أحدهما عن الآخر .ف�إذا كان الأديب ينتج لنا الأثر الأدبي
ف�إن الناقد يطلعنا على ما فى هذا الن�ص من قيم جمالية فك�أنه الأديب نف�سه الذي
�أجهد نف�سه فى �إخراج الن�ص الأدبي .وهذه لفتة جميلة �سليمة من ميخائيل
نعيمة ف�إننا ال ن�ستطيع �أن ندرك ما فى الن�ص الأدبي من جمال �إذا مل يتح لهذا
الن�ص من يدر�سه ويتقم�ص �شخ�صية امل�ؤلف ثم يربز لنا هذا اجلمال والفن .وهذه
الدعوة تدعو �إىل التعامل مع الن�ص �أو ًال وقبل كل �شيء  .ويرد على من يزعم �أنه
« ال �صالحية لناقد �أن ينتقد �شاعراً �أو كاتب ًا �أو ابن �أي فن كان من الفنون �إال �إذا
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وميخائيل نعيمة بهذا النقد الفني يختلف عن �صاحبي «الديوان»
اختالف ًا كلي ًا  ،الذين ات�سم نقدهما ب�أنه نقد لغوي �أو فقهي ي�رشح البيت الواحد
دون �أن يوجه همه �إىل الق�صيدة جميعها ويختار �أبيات ًا متفرقة  .و�إن نقد ق�صيدة
ف�إمنا يوجه همه �إىل نقد ق�صيدة واحدة كما فعل العقاد فى نقده لق�صيدة �شوقي
فى رثاء فريد  .وغلب على نقدهما طابع املناو�شة واحلرب ال�شخ�صية � .أما
فى الغربال فال ن�ستطيع �أن جند فيه ما وجدناه فى الديوان من هتك وت�شهري
وف�ضائح  .ونعيمة فى الغربال مل يحد عن هذا املنهج ويخيل �إلينا �أنه قد ت�رسب
�إليه �شيء قليل من نقد العقاد عندما قر�أ نعيمة الديوان  ،و�إذا به ينهال على �شوقي
وينقده نقداً الذع ًا فى مقال �سماه «الدرة ال�شوقية»( )94وت�ساءل  :فهل «درة
�شوقي « بني هذه الدرر ؟ �أم ماهي �إال �صدقة براقة»(.)95
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كان هو نف�سه �شاعراً �أو كاتب ًا �أو من �أبناء ذاك الفن  .فجوابي له�ؤالء هو جواب
أعلي �أن �أبي�ض البي�ضة �إذن لأعرف
�أحدهم وقد �سمع هذا االعرتا�ض عينه فقالّ � :
ما �إذا كانت �صاحلة �أو فا�سدة ؟ « ....فرب ناقد مل ينظم فى حياته بيت ًا وال عرف
ما فى النظم من م�شقة الأوزان والقوافى وال من لذة الفوز بها  ،غري �أن ذلك
ال يعوقه عن �إدراك ما فى الإف�صاح عن عوامل النف�س من لذة روحانية وال
يعميه عن متوجات الألوان فى الر�سوم الكالمية وال ي�صمه عن رنة الأحلان فى
مقاطع الألفاظ والعبارات  .و�إ ّال ال يكون ناقداً  .و�إذا تي�رس له ذلك ففى �إمكانه
الدخول �إىل م�ستودع روح ال�شاعر وتفقد خمباته �إىل �أن تتولد فيه حالة نف�سية
كالتي متخ�ضت فى ال�شاعر بتلك الق�صيدة في�صبح الناقد ك�أنه ال�شاعر وك�أن
الق�صيدة من و�ضعه و�إذ ذاك ال حاجة به �أن يكون عامل ًا بكل دقائق العرو�ض
ليفهم ال�شاعر ويعترب نتاج قريحته»(.)96
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وينظر نعيمة �إىل الناقد نظرة عميقة �إنه عنده مبدع عندما يرفع النقاب
فى �أثر ينقده عن جوهر مل يهتد �إليه �أحد حتى �صاحب الأثر نف�سه(« )97ويرى
�أنه «مولد لأنه فيما ينقد لي�س فى الواقع �إال كا�شف ًا نف�سه»( )98وهو عنده مر�شد
ال �إىل �سبيله»()99
لأنه كثرياً ما يرد كاتب ًا مغروراً �إىل �صوابه �أو يهدي �شاعراً �ضا ً
وكذلك يعترب املرتجم فى منزلة ال تقل �أهمية عن منزلة الناقد» .ويف عنوان
كتابه الغربال يقول« :فلنرتجم فلنجل مقام املرتجم لأنه وا�سطة تعارف بيننا
وبني العائلة الب�رشية العظمى ولأنه بك�شفه لنا �أ�رسار عقول كبرية وقلوب كبرية
ت�سرتها عنا غوام�ض اللغة يرفعنا من حميط �صغري حمدود نتمرغ فى حم�أته �إىل
حميط نرى منه العامل الأو�سع فنعي�ش ب�أفكار هذا العام و�آماله و�أفراحه و�أحزانه
فلنرتجم»(.)100
ودعا نعيمة يف فقرة من غرباله بعنوان« :املقايي�س الأدبية» �إىل جانب
ذلك �إىل فهم عملية النقد فهم ًا �صحيح ًا حتى ي�ؤدي الناقد عمله على الوجه
الأكمل ويكون عمله مفيداً ب�أن ي�صحح لنا املوازين واملقايي�س .فلي�س النقد
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وطلب نعيمة يف عنوان :الغربلة ممن يت�صدى حلمل هذه الأمانة النقدية
�أن يعرف �أن « قوة الناقد هي ما يبطن به �سطوره من الإخال�ص يف النية واملحبة
ملهنته والغرية على مو�ضوعه ودقة الذوق ورقة ال�شعور وتيقظ الفكر وما �أوتيه
بعد ذلك من مقدرة البيان لتنفيذ ما يقوله �إىل عقل القارىء وقلبه(.)104
ومل يطلب نعيمة من الناقد �أكرث من ذلك كما طالب العقاد واملازين �إذ
نراهما يطالبان الناقد بثقافة وا�سعة ال تقت�رص على الإملام بالأدب بل تتعدى ذلك
�إىل جمال العلوم  .فاملازين مث ً
ال كثري االلتفات �إىل الناحية ال�سيكولوجية (النف�سية)
يت�ضح ذلك يف �أثناء نقده للمنفلوطي يقول» �أخالق نادرة ؟ .نعم لي�س �أندر
منها جمتمعة و�إن اتفقت للنا�س متفرقة ! ...هاك داللة هذه الأخالق الرائعة
النادرة فى نظر الدكتور ن�سبت قال  :وملا كانت التقوى فى الأغلب من �أعرا�ض
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جتارة رخي�صة يقول « :فبال�ؤنا لي�س ب�أن ال مقايي�س عندنا  ،بل �أن لي�س عندنا
من يح�سن ا�ستعمال هذه املقايي�س وتطبيق الأدب عليها .فمن �سوء طالعنا
�أننا وكلنا �ش�ؤوننا الأدبية �إىل جرائدنا وجمالتنا يف الغالب .وجرائدنا وجمالتنا
تقي�س الأدب بعدد م�شرتكيها ومنا�رصيها و�أعمدتها وحقولها .ومن كان ذاك
�ش�أنه فحاجاته الروحية معدودة حمدودة»( )101ويقول« :فكثري من الق�صائد
«دررا فريدة» لو ق�سناها باملقايي�س الأدبية
التي تزفها �إلينا اجلرائد واملجالت
ً
الثابتة لوجدناها عارية عن كل �شيء �سوى الرنة و�إن كان فيها جمال فال عاطفة
و�إن كان فيها عاطفة فال جمال وال حقيقة و�إن كان فيها حقيقة فمبتذلة �أو
م�شوهة»( )102فل�سنا فى حاجة �إىل موازين فاملوازين موجودة وكثرية «�إمنا
احلاجة �إىل من يح�سنون ا�ستعمال هذه املقايي�س ال�سيما فى دورنا احلايل لأنه
دور انتقال ..حاجاتنا �إىل �شعراء وكتاب يقي�سون ما ينظمون ويكتبونه بهذه
املقايي�س في�سريون وت�سري معهم �آدابنا فى ال�رصاط القومي .و�إىل ناقدين ممح�صني
مييزون بني غث الأدب و�سمينه فال يح�سبون الأ�صداف درراً  ،وال احلباحب
كواكب»( )103وهنا تتفق دعوة نعيمة مع دعوة �صاحبي الديوان.
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دراسات أدبية نقدية مقارنة
احلالة الت�شنجية وكان الغرور وكثري من اخل�صائ�ص الب�سيطة �أو املركبة توجد
فى حالة غري عادية من النمو �إذا كان اجلهاز الع�صبي غري �سليم  .فلي�س من
املده�ش �أن يكون البخل من �أع�ضاء ما ي�سميه «فريي» �أ�رسة الأمرا�ض الع�صبية.
وحب الإن�سانية – فيال نرتوبي – نف�سه مما يجرى هذا املجرى  .وقد كان
(هوارد) م�صلح ال�سجون جباراً فى بيته وكان له ابن جمنون»( .)105ويقول يف
�صنم الأالعيب «وقد يعلم القارئ �أو ال يعلم �أن االطالع قلما يجدى �إذا كان
اال�ستعداد مفقوداً وكان الذهن غري م�ستو �أو �صالح له�ضم ما يتلقاه واالنتفاع به
وحتويله �إىل فكرة مكونة من امتزاج اجلديد باملوجود»( )106ويقول« :واجلنون
والعبقرية ب�سبيل ،وهما فى احلقيقة �صنوان وحالتا العقل فيهما متماثالن
فالعبقري ذهنه مكظوظ بالآراء حافل بالذكريات يتمخ�ض �أبداً عن �إدراك
عالقات بني احلقائق والأ�صوات والألوان ال تفطن �إليها  ،عقول الأو�ساط
وكثرياً ما تنقلب العبقرية جنونًا ،واجلنون عبقرية  .وقد فطن الأقدمون �إىل هذه
العالقة وملحوها  ...و�إن كانوا مل يتق�صوا كاملحدثني غري �أن جنون العبقرية منتج
يخرج كما يقول �إفالطون  .ال�شعراء واملخرتعني والأنبياء � .أما اجلنون امل�ألوف
فهذا عقيم نعيذ �صاحبنا �شكري منه وال ينبغي �أن يتوهم �أحد �أن العبقرية هي
اجلنون.)107(»..
ذاهبا باللب  ،نقول لي�س الأمر
ويقول �أي�ض ًا« :ولكن لي�س كل حب ً
مبق�صور على ذلك ف�إن �شكري على ما يظهر من كالمه بد�أ يجرب ما ي�سمونه
ال يف التعبري  -وهو مر�ض يجعل �صاحبه يتوهم مث ً
هذيان احلوا�س ت�ساه ً
ال
أ�شباحا تختلف و�ضوح ًا وا�ستبها ًما ح�سب درجة
�أنه ي�سمع �أ�صوات ًا �أو يرى � ً
احلالة»(.)108

 – 3ال�صدق:
كان الإنتاج الأدبي فى �أواخر القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين
امليالدي يقوم على التزوير حلقائق النف�س وكان ادعا ًءا و�أباطيل وتقليداً �أعمى
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فما كان من نعيمة �إزاء هذا كله �إال و�ضع ن�صب عينيه مبد�أ ي�سري على نهجه
ويوجه الأدباء وال�شعراء نحوه  .وهذا املبد�أ هو �أن يقول نعيمة يف ف�صل «ال�شعر
ال�شاعر «ال�شاعر ال ي�صف �إال ما يدركه بحوا�سه اجل�سدية �أو يالم�سه بروحه
بل�سانه ويتكلم « من ف�ضلة قلبه»(�« .)109إذن فالأدب الذي هو �أدب لي�س �إال
ر�سو ًال بني نف�س الكاتب ونف�س �سواه والأديب الذي ي�ستحق �أن يدعى �أديب ًا هو
من يزود ر�سوله من قلبه ولبه»( .)110ويقول« :ف�إن مل يكن لها �إال ت�شويق بع�ض
الأرواح النا�شئة �إىل الأدب عن �سبيل النف�س ال عن �سبيل املعجمات فح�سبها
ثوا ًبا  ،فقد كفانا ما عندنا من املعجزات اللغوية»( .)111ويقول نعيمة« :لو
كان كاتبنا ي�أخذ القلم ال ليوقع به ا�سمه على �صفحة جريدة �أو جملة ليلبى دعوة
�صوت داخلي يولد بني �أنامله والقلم جتاذب ًا طبيعي ًا كما بني املغناطي�س واحلديد.
لو كان �شاعرنا ينظم القوافى ليجعلها وعاء ملا يف قلبه من العواطف وما فى ر�أ�سه
من الأفكار ولي�س ليكت�سب لقب «ال�شاعر الأديب» وبالإجمال لو كان عندنا
�إخال�ص فيما نقول وما نفعل وما نكتب لو كنا نفهم بع�ضنا البع�ض لكانت
حياتنا على غري ما هي عليه لكن  )112(»...ويقول نعيمة «دعونا فنحن �أ�ضن
بوقتنا من �أن ن�رصفـه معكم يف النوح على بدوركم والرق�ص يف �أعرا�سكم..
نحن �أرفـع من �أن ن�أكل ك�سـراً ت�أتوننا بها من موائـد الأغـنياء وقاعدتـنا الفـقر
وال اال�ستعطاء واملوت جوع ًا وال االقتيات بجيف احلقول� .أما من كان عنده
ك�رسة معجونة بدم القلب وخمبوزة بنار املحبة والإخال�ص فلي�أتنا بها  ،من كان
عنده قلم تهزه عاطفة �رشيفة حية ينرث �رشاراً ال ترب أ� فقلوبنا له قرطا�س  ،من كان
عنده مر�آة يرينا فيها وجهنا احلقيقي ف�أه ً
ال به ومبر�آتـه ..وباالختـ�صار من كـان
فيه ذرة من الإخـال�ص فكـلنا �آذان �صاغيـة له»( .)113ويرى نعيـمة �أن «ال�شـاعر
ال يجب �أن يطبق عينيه وي�صم �أذنيه عن حاجات احلياة وينظم ما توحيه �إليه
نف�سه فقط �سواء كان خلري العامل �أو لويله )114(»..ويرى نعيمة �أن روح ال�شاعر
التى تع�شق اجلميل وتنفر من القبيح من قد و�ضعت هذه ال�صفات يف ن�سبة
حديث غري التي نراها �سائدة يف حياتنا اليومية وتغيري الن�سبة هو اختالق ال�شاعر
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دراسات أدبية نقدية مقارنة
الذي ندعوه «خيا ًال» لكن خيال ال�شاعر حقيقة .وال�شاعر الذي ي�ستحق �أن
يدعي �شاعراً ال يكتب وال ي�صف �إال ما تراه عينه الروحية ويختمر به قلبه حتى
ي�صبح حقيقة راهنة فى حياته  ،ولو كانت عينه املادية �أحيان ًا قا�رصة عن ر�ؤيته...
ال�شاعر ال ي�صف �إال ما يدركه بحوا�سه اجل�سدية �أو يالم�سه بروحه ل�سانه يتكلم
من ف�ضلة قلبه� ...أما ال�شعرور فيحاول �أن يقنعنا �أنه حلم �أحال ًما نحن نعلم علم
اليقني �أنها مل متر له بر�أ�س فى النوم وال فى اليقظة  ،وي�صف لنا عواطف مل ي�شعر
مبثلها ال ب�رش وال جن وال مالك من �أول وجود العامل حتى اليوم»( .)115ونعيمة
هنا يتفق مع العقاد فى هذه النظرة  ،ويرى �أي�ض ًا �أن ال�شاعر «نبي وفيل�سوف
وم�صور ومو�سيقي وكاهن»( .)116ويقول�« :إن روح ال�شاعر ت�سمع دقات
�أنبا�ض احلياة  ،وقلبه يردد �صداها ول�سانه يتكلم بف�ضلة قلبه»( .)117ويقول يف
مو�ضوع ال�شعر وال�شاعر(« :)118وبالإجمال فال�شعر هو احلياة باكية و�ضاحكة
وناطقة و�صامتة ومولولة ومهللة و�شاكية وم�سبحة ومقبلة ومدبرة» ويقول
نعيمة يف نقده لكتاب (الف�صول) للعقاد �« :إمنا الكاتب قلب يخرب وعقل يفكر
وقلم ي�سطر فحيث ال �شعور فال فكر وحيث ال فكر فال بيان وحيث ال بيان فال
�أدب .ال�شعور والفكر والبيان ثالثة ال يكون رجل كاتب ًا �إال �إذا توفرت له �أكرث
من توافرها ل�سواد �إخوانه فى الب�رشية»( )119ويقول كذلك «ومتى �أن�ست من
كاتب قلب ًا يح�س وفكراً يقابل وي�ستنتج وقلما ي�صور ب�إخال�ص ق�ست �إذ ذاك
مقدرته الكتابية ال بعدد ما ي�ضمن �سطوره من احلقائق الراهنات» و«املعجزات
البينات» وغريب املفردات .بل مبا يثريه فى من العواطف والأفكار ومبا يوجه
�إليه ب�رصى من ظواهر الأمور وبواطنها حتى �إين لأوثر كاتب ًا يخالفني فى كل
ر�أي �أراه على كاتب ينطق ب�أفكاري وعواطفى .فقد يروقني من الثاين جالء
على �أكرب و�أوفر لأنه
فى الإف�صاح لي�س يل  .وتلك منة �صغرية ولكن منة الأول ّ
يك�شف لعيني عوامل كانت خفية عنها ويف�سح لفكري وعاطفتي جما ًال ما كان
لهما  .فيدفعني بذاك �إىل ت�صفية ح�سابى مع نف�سي و�إىل تقومي ب�ضاعتي الروحية
ولوال ذاك ملا عرفت �أين من �أبناء هذه احلياة»(.)120
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وهكذا ي�ؤكد نعيمة فى كل مكان من الغربال مبد�أ ال�صدق  .هذا املبد أ�
الذي ال يقوم على التزوير الفا�ضح  ،وال على البهلوانات اللغوية والعرو�ضية
التي كانت منت�رشة فى ذلك الوقت  .وهكذا اتفقت دعوتا الديوان والغربال
على مبد�أ ال�صدق هذا .

 – 3احلرية:
واملبد�أ الثاين الذي دعا �إليه نعيمة و�ألح فى طلبه هو احلرية  ،حرية الأديب
املطلقة( )121التي ال يعوقها �أي عائق  .يقول نعيمة يف ف�صل «ال�شعر وال�شاعر»:
�إمنا نكتفي �أن نقول �إن ال�شاعر ال يجب �أن يكون عبد زمانه ورهني �إرادة قومه
ينظم ما يطلبون منه فقط وينوه مبا يروق لهم �سماعه ...لذلك يقال �أن ال�شاعر
ابن زمانه»( .)122ومن هذه النقطة �أو من هذا املبد أ� كانت ثورة نعيمة على
القدمي الذي �أ�رسف ال�شعراء فى التعبد فى حمرابه يف نظر نعيمة وبالغوا فى ذلك
عبيدا لهم يقتفون �آثارهم فى الأ�ساليب والقوالب ال�شعرية.
لدرجة �أن �أ�صبحوا ً
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وقد بني نعيمة �أن الق�صد من الأدب هو الإف�صاح عن عوامل احلياة
كلها كما تنتابنا من �أفكار وعواطف و�أن للأفكار والعواطف كيان ًا م�ستق ً
ال
لي�س للغة ..فهي �أو ًال واللغة ثاني ًا و�أن كل القوامي�س وكتب ال�رصف والنحو فى
العامل مل حتدث يو ًما ثورة وال �أوجدت يوم ًا �أمة لكن الفكر والعاطفة يجددان
العامل فى كل يوم( .)123ويو�ضح نعيمة يف ف�صل «الرواية التمثيلية العربية» وهي
توطئه لروايته الآباء والبنون فيقول «�إن احلياة والأدب تو�أمان ال ينف�صالن  .و�أن
الأدب يتوك أ� على احلياة واحلياة على الأدب و�أنه �أعنى الأدب وا�سع كاحلياة
عميق ك�أ�رسارها ينعك�س فيها وتنعك�س فيه �أدركنا �أن نظم ال�شعر ممكن فى غري
الغزل والن�سيب واملدح والهجاء والو�صف والرثاء والفخر واحلما�سة و�أدركنا
�أن النرث ال ينح�رص فى �صف الكالم امل�سجع والإكثار من الألفاظ ال�شاردة
املدفونة فى بطون املعاجم وحتبري املقاالت اململة فى مو�ضوعات مبتذلة(.)124
ويقول نعيمة يف ف�صل «نقيق ال�ضفادع» (مقام اللغة يف الأدب)�« :أما �أن�صار
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الفكرة الثانية الذين يح�رصون غاية اللغة يف الأدب فهم ينظرون قبل كل �شيء

�إىل ما قيل ومن ثم �إىل كيف قيل لأنهم يرون يف الأدب معر�ض �أفكار وعواطف

 ،معر�ض نفو�س ح�سا�سة ت�سطر ما ينتابها من عوامل الوجود وقلوب حية تنرث �أو
تنظم بنب�ضات احلياة فيها ال معر�ض قواعد �رصفية ونحوية وك�شاكيل عرو�ضية
بيانية فالنرث يف دينهم �أهم من لغة املفكر .)125(»..على ال�شاعر «�أال يكون عبد

زمانه ورهني �إرادة قومه» وينبغي «�أال يطبق عينية وي�صم �أذنيه عن حاجات

احلياة» و«الوزن �رضوري �أما القافية فلي�ست من �رضوريات ال�شعر ،ال�سيما �إذا
كانت كالقافية العربية بروي واحد يلزمها فى كل الق�صيدة ...فال منا�ص لنا من

االعرتاف ب�أن القافية العربية ال�سائدة �إىل اليوم لي�ست �سوى قيد من حديد نربط

به قرائح �شعرائنا  ،وقد حان حتطيمه من زمان»( .)126ويرى نعيمة �أن «اللغة

يف �أدق تراكيبها لي�ست �سوى م�ستودع رموز ال�شعراء والكتاب هم وا�ضعوا

الرموز اللغوية وهم �أوليا�ؤها و�أنه �إذا ما غري �شاعر �أو كاتب رمزاً من رموزكم
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امل�ألوفة �أو جاءكم برمز جديد فلي�س فى ذلك ما يدعو �إىل القلق واخلوف لأنكم
�إذا �أحببتم الرمز اجلديد ف�ستحتفظون به َر َ�ض َى النحاة �أم �سخطوا و�إذا �أعر�ضتم

عنه ف�سيتال�شي من تلقاء نف�سه و�أن للأدب �ضفادع لن يدركوا هذه احلقائق ما
دامت الألف �ألف ًا والياء ياء»( .)127ومن العجيب �أن نعيمة يعرتف ب�أننا ال ميكن

�أن نقطع كل رباط مبا�ضينا يقول  « :فمن املا�ضي ما هو مبثابة اجلذور واجلذوع

وهذه ال حياة لنا �إال بها»(.)128

لكن نعيمة قد بالغ يف تو�سيع دائرة احلرية وال ن�ستطيع �أن نقبل منه هذا

التحرر فى اللغة خا�صة يف لغتنا العربية لغة القر�آن الكرمي والإ�سالم  ،وكلنا

يعرف �أن جمال اللغة العربية غري جمال العامية ويجب �أال نن�سى �أن العامية تختلف

من بلد �إىل بلد �آخر فلي�س لها �أ�صول وقواعد جتمعها �أما الف�صحى فهي العروة

الوثقى فى توثيق التفاهم بني �شعوب البالد العربية والإ�سالمية والعامل.
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وال ي�ستطيع �أن ينكر نعيمة �أن الأوربيني الذين نهل من منابعهم يعتزون
ويفخرون بلغتهم الأ�صيلة و�إن كانت لغتهم ملفقة من عدة لغات  ،لكنهم ال
يفرطون فيها  .فمث ً
ال عندما يح�رضون فى امل�ؤمترات الر�سمية ي�أبون �أن يتكلموا
�إال بلغتهم التي متيز �شعبهم عن باقي ال�شعوب  ،على الرغم من �إجادتهم لغة
غريهم  ،وهذا معناه مت�سكهم بالأ�صول املوروثة  .وهذا هو عيبنا �إذا �أردنا �أن
نتحرر فى �شيء نتمرد على الأ�صول الأ�صيلة التي متيزنا عن غرينا ثم ن�صبح
كالغراب امل�شهور يف ق�صته مع احلجلة!...

وتتفق دعوة الديوان ههنا مع دعوة نعيمة فى احلرية واخلروج على �سنن
التقاليد الأدبية القدمية وك�رس قيد الأغرا�ض الأدبية التقليدية ولكن ذلك بقدر
عند مدر�سة الديوان  .وقد �سجل العقاد معار�ضته لنعيمة يف مقدمة الطبعة الأوىل
للغربال �ص  8 – 7فقد بني فيهما موقفه ومعار�ضته لنعيمة فقال « :وزبدة هذا
اخلالف �أن امل�ؤلف يح�سب العنا�سة باللفظ ف�ضو ًال ويرى �أن الكاتب �أو ال�شاعر
يف حل من اخلط�أ ما دام الغر�ض الذي يرمى �إليه مفهوم ًا واللفظ الذي ي�ؤدى
به معناه مفيداً  .ويعن له �أن التطور يق�ضي ب�إطالق الت�رصف للأدباء يف ا�شتقاق
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ويرى نعيمة يف نقده لكتاب الديوان للعقاد واملازين «�أن الأمة و�آدابها
كالتاجر وب�ضاعته فنظري ما يحتاج التاجر �إىل (تقومي) ب�ضاعته بني ال�شهر
وال�شهر �أو العام والعام  ،فينزل من �سعر الب�ضائع التي هبطت �أ�سعارها  ،ويرفع
فى �سعر التي ارتفعت هكذا حتتاج الأمة املتيقظة �إىل (تقومي ) مفهومياتها الأدبية
وتعديل مقايي�سها ومواكينها الروحية ...فرفوفنا الأدبية فى حاجة دائمة �إىل
التنقية كرفوف التاجر بل �أكرث»( .)129ويرى كذلك �أن هناك «جماعة ت�أبى
اليوم �أن تتناول غذاءها الأدبي من ق�صع �أجدادها ومبالعق �أجدادها بل تف�ضل
�أن تطبخ طعامها بيدها و�أن مت�ضغه ب�أ�سنانها ال ب�أ�سنان �سواها وبعبارة �أخرى �إن
هذه اجلماعة قد اكت�شفت لذة اال�ستقالل فى التفكري وال�شعور فهي تفكر لذاتها
وت�شعر لذاتها»(.)130
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املفردات وارجتالها  ..وقد تكون هذه الآراء �صحيحة يف نظر فريق من الزمالء
الف�ضالء ولكنها يف نظري حتتاج �إىل تنقيح وتعديل  .وي�ؤخذ فيها مبذهب و�سط
بن التحرمي والتحليل .
ر�أي �أن الكتابة الأدبية فن والفن ال يكتفي فيه بالإفادة وال يغني فيه جمرد
الإفهام  .وعندي �أن الأديب يف حل من اخلط�أ يف بع�ض الأحيان  .ولكن على
�رشط �أن يكون اخلط�أ خرياً و�أجمل و�أوفى من ال�صواب  .و�أن جماراة التطور
فري�ضة وف�ضيلة ولكن يجب �أن نذكر �أن اللغة مل تخلق اليوم فنخلق قواعدها
و�أ�صولها يف طريقنا  ،و�أن التطور �إمنا يكون يف اللغات التي لي�س لها ما�ض
وقواعد و�أ�صول  ،ومتى وجدت القواعد والأ�صول فلماذا نهملها �أو نخالفها
�إال ل�رضورة قا�رسة ال منا�ص منها»(.)131

منهج الغربال النقدي:
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 – 1الذاتية:
ال نكاد نطالع �أول مقال �صدر به ميخائيل نعيمة فى كتابه «الغربال»
بعنوان« :الغربلة»( )132حتى نالحظ منهجه النقدي الذي اختاره لنف�سه وهو
املنهج الت�أثرى الذاتى وهو يو�ضح لنا هذا املنهج بقوله« :فمهنة الناقد �إذن هي
غربلة الآثار الأدبية ال غربلة �أ�صحابها»( )133ويقول « :وهذا القول قريب من
لكل موازينه ومقايي�سه.
احلقيقة �إذا مل يق�صد به التهكم لأن لكل ناقد غرباله ٍ ،
وهذه املوازين واملقايي�س لي�ست م�سجلة ال فى ال�سماء وال على الأر�ض  ،وال قوة
تدعمها وتظهرها قيمة �صادقة �سوى قوة الناقد نف�سه  .وقوة الناقد هي ما ّ
يبطن
به �سطوره من الإخال�ص فى النية  ،واملحبة ملهنته والغرية على مو�ضوعه ودقة
الذوق ورقة ال�شعور وتيقظ الفكر وما �أوتيه بعد ذلك من مقدرة البيان لتنفيذ ما
يقوله �إىل عقل القارىء وقلبه  .فالناقد الذي توفرت له مثل هذه ال�صفات ال يعدم
�أنا�س ًا ين�ضوون حتت لوائه ويعملون مب�شيئته في�ستحبون مايحب وي�ستقبحون ما
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يقبح في�صبح وهو وراء من�ضدته �سلطان ًا ت�أمتر ب�أمره وتتمذهب مبذهبه وتتحلى
�صب نقمة على �صنم حطموه .)134(»...
بحاله و�إذا ّ

ومن مظاهر هذه الذاتية فى نقده �إظهار ما يعتقده فى �إطالق بع�ض
الأحكام وحتديد بع�ض التعريفات واملقايي�س فهو يقول فى تعريف ال�شعر مث ً
ال
«ال�شعر  -ميل جارف وحنني دائم �إىل �أر�ض مل نعرفها ولن نعرفها .هو اجنذاب
�أبدي ملعانقة الكون ب�أ�رسه واالحتاد مع كل ما فى الكون من جماد ونبات
وحيوان هو الذات الروحية تتمدد حتى تالم�س �أطرافها �أطراف الذات العاملية
وبالإجمال فال�شعر هو احلياة  .)136(»...ويرى كذلك�« :أن ال�شعر هو غلبة
النور على الظلمة واحلق على الباطل .هو ترنيمة البلبل ونوح الورق  ،وخرير
اجلدول وق�صف الرعد هو ابت�سامة الطفل ودمعة الثكلى ...هو جمال البقاء
وبقاء اجلمال .)137(»...
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ويرى نعيمة�« :أن الناقدين طبقات ،كما �أن ال�شعراء والكتاب طبقات.
فما ي�صلح �أن يقال فى الواحد منهم ال ي�صلح �أن يقال فى كلهم� .إال �أن هناك ِخلة
ال يكون الناقد ناقداً �إذا جترد منها وهي قوة التمييز الفطرية  ،تلك القوة التي
توجد لنف�سها قواعد وال توجدها القواعد التي تبتدع لنف�سها مقايي�س وموازين
وال تبتدعها املقايي�س واملوازين  .فالناقد الذي ينقد « ح�سب القواعد التي
و�ضعها �سواه ال ينفع نف�سه وال منقوده وال الأدب ب�شيء �إذ لو كانت لنا « قواعد
« ثابتة لتمييز اجلميل من ال�شنيع وال�صحيح من الفا�سد ملا كان من حاجة بنا �إىل
النقد والناقدين  .بل كان من ال�سهل على كل قارىء �أن ي�أخذ تلك «القواعد»
ويطبق عليها ما يقر�ؤه  .لكننا فى حاجة �إىل الناقدين لأن �أذواق ال�سواد الأعظم
كف
منا م�شوهة بخرافات ر�ضعناها من ثدى �أم�سنا وترهات اقتبلناها من ّ
يومنا فالناقد الذي يقدر �أن ينت�شلنا من خرافات �أم�سنا وترهات اقتبلناها من
كف يومنا والذي ي�ضع لنا اليوم حمجة لندركها فى الغد هو الرائد الذي �سنتبعه
ّ
()135
.
واحلاوي الذي �سن�سري على حذوه»
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وتت�ضح هذه الذاتية فى �أو�سع معانيها عندما يحاول نعمية يف نقده لديوان
ن�سيب عري�ضة تف�سري الأدب ومقايي�سه بقوله»فال�شعر الذي ينزل بفكري �إىل
�أغوار حتتها �أغوار ويعلو به �إىل �سموات  ،تلوح من ورائها �سموات  .ويفتح
خليايل �آفاق ًا خلفها �آفاق  ،ويف�سح لعاطفتي مدى يجرها �إىل �أمداء  ،هو ال�شعر
الذي ت�ست�أن�س به روحي وتتفتح له براعيم احلياة فى داخلي  ،وما كان دونه
مدى لنف�سي كان دونه قيمة لدي»(.)138
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والق�سم الثاين من الغربال يدلنا داللة وا�ضحة على هذه الذاتية وهو
يدلنا على منهجه النقدي فهو ال ي�ستطيع �أن يتذوق جتربة �أدبية �إال من خالل
جتاربه الروحية اخلا�صة وهو ال ي�ستطيع �أن يفهم �شـاعراً �أو كاتبـ ًا �إال من خالل
الأزمات النف�سية الكبيـرة التي يعـانيها هو نف�سه .ومن الأمثلة على ذلك حمـاولة
نعيمة تف�سري ثورة جربان خليل جـربان يف نقده عوا�صف العوا�صف جلربان
(�ص  )204–184وبني ملاذا ثار جربان على التقاليد الع�رصية من �أدبية واجتماعية
فقال  « :لقد ثار لأن احلياة و�ضعت فى �صدره قلب ًا هو كتلة من ال�شعور الرقيق
واحل�س املتناهي فلما التفت مينة وي�رسة مل ير حوله �إال قلوب ًا ختمت عليها التقاليد
فقتلت فيها احلق والإخال�ص واحلنني �إىل ما هو خلف نقاب اليوم فلم يعد من
�صلة بينها وبني �أل�سنة �أ�صحابها و�أدمغتهم .ر�أى ال�شعراء ينطقون مبا ال ي�شعرون
واخلطباء يتكلمون ال حب ًا ب�إبراز فكر �أو بث دعوة بل حب ًا بالكالم  .فوجد نف�سه
«دوالب ًا يدور مينة بني دواليب تدور ي�ساراً «ثار لأن فيه نف�س ًا حتن �إىل اجلمال
الكلي الذي انبثقت منه وتع�شقه فى كل مظاهره لذلك تنقب�ض وتنتف�ض من كل
ما فيه ت�شوي�ش وتنافر وتناق�ض هذه هي حال جربان ومن مل يفهمها فعبث ًا يحاول
فهم جربان»(.)139
ومت�سك ميخائيل نعيمة بهذا املنهج الذاتي قد يجعل من �أحكامه النقدية
�أحكام ًا ن�سبية قد ت�ؤدي فى كثري من الأحيان �إىل الوقوع فى �أحكام مبت�رسة .
ولي�س �أدل على هذه الن�سبية من �إطالقه الأحكام على «ال�شاعر القروي» دون
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�أن ي�ستوعب �أبياته الوطنية  ،مع �أن �أكرثها ال يخلو من عاطفة �صادقة وتعبري
رائع وهذه �أمثلة من �أحكام نعمية على ال�شاعر القروي يف نقده «القرويات»

يف «الغربال» منها قوله« :كثري النظم قليل ال�شعر �ش�أن دواويننا ال�شعرية» وقوله:

«فقلنا نحمد اهلل هوذا �شاعر �شاعر وغفرنا للر�شيدات كل ماجاء فيها من احل�شو

الزرك�شة العرو�ضية»( .)140وكل من ينظر �إىل كثري من �أحكامه ويراجعها
فى بع�ض كتبه يجده بينما يكون غا�ضب ًا ومتحام ً
ال على �شخ�ص فى البداية ،

يراه يعدل فى هذا احلكم ويبدله .ومثال ذلك ما قاله عن القرويات فقد قال:
«واليوم وقد مرت على الر�شيديات خم�سة �أعوام جاءنا القروي بالقرويات فلله

ما تفعل ال�سنون ! ..فال�شاعرية التي مل تكن يف الر�شيديات �إال زهرة مكممة قد
تفتقت عنها يف القرويات بع�ض �أكمامها فر�أيناها وعرفناها

و�أحببناها»()141

ويقول« :ولو تروى القروي يف ن�رش ديوانه لأهمل منه �أكرث من ن�صفه فرفع

بذاك قيمته وكل �شاعر يف حاجة �إىل غربال لكنه يجب �أن يكون هو الغربال

وهنا يفرتق نعيمة عن �صاحبي الديوان فمنهجه ال يكتفى بالتقومي

والتف�سري كما فعل العقاد واملازين وخا�صة العقاد فى نقده لق�صائد �شوقي.
ويت�ضح ذلك من قوله فى ف�صل الغربلة عن الناقد« :هو مبدع عندما يرفع النقاب
فى �أثر ينقده عن جوهر مل يهتد �إليه �أحد حتى �صاحب الأثر نف�سه .فكم �س�ألت

نف�سي من هذا القبيل  ،ليت �شعري هل درى �شك�سبري يوم خط رواياته و�أغانيه
�أنها �ستكون خالدة ؟ � ...أم تراه و�ضعها ليق�ضي بها حاجة وقتية ظن �أنها ماتت

مبوته ؟ ثم �إن الناقد مولد لأنه فيما ينقد لي�س فى الواقع �إال كا�شف ًا نف�سه .فهو

�إذا ا�ستح�سن �أمراً ال ي�ستح�سنه لأنه ح�سن فى ذاته  ،بل لأنه ينطبق على �آرائه
فى احل�سن ...والناقد مر�شد لأنه كثرياً ما يرد كاتب ًا مغروراً �إىل �صوابه �أو يهدي
�شاعراً �ضا ًال �إىل �سبيله»(.)143
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ولكن نعيمة مل يحاول �أن يطبق نظرياته على �أي �شاعر قدمي �أو حديث
و�إمنا طالب �أن يتجه ال�شعر العربي احلديث نحو �أهدافه احلقة  .وهي �أهداف
تنبع من �صميم احلياة وطبيعة الب�رش وحاجاتهم املختلفة مثل احلاجة �إىل التعبري
عن النف�س واملجتمع واحلاجة �إىل اجلمال والطرب باملو�سيقى والت�صوير  .و�إذا ما
عرفنا الوقت الذي ظهر فيه الغربال وذهبنا نتح�س�س احلاجات التي كان العرب
يطلبون �إىل الآداب والفنون وقتئذ �إ�شباعها لر�أينا �أن تلك احلاجات �إمنا كانت
تنبع عن الذات الفردية( )144التي �أخذت تتفتح وت�سعى �إىل توكيد وجودها فى
زمن �أخذ الوعي القومي ينت�رش فيه فيعك�س على الأفراد �إح�سا�س ًا قوي ًا بذواتهم,
ورغبة ملحة فى توكيد تلك الذات خ�صو�ص ًا عندما �أتيح لهم االطالع على
الرتاث الغربي ال�سك�سوين واجلرماين والفرن�سي و�أعجبوا باالجتاه الرومان�سي
ووجدوا فيه �ضالتهم التي ين�شدونها وهي التعبري عن ذواتهم .

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

واتخذ نعيمة من هذه احلاجات مقايي�س عامة للأدب وقال« :و�أما هذه
احلاجات امل�شرتكة فقد ال ي�سعنى وال ي�سع �سواى الإحاطة بها غري �أين �س�أحاول
�أن اذكر منها ماهو يف اعتقادي �أهمها :
«�أو ًال :حاجتنا �إىل الإف�صاح عن كل ما ينتابنا من العوامل النف�سية :من
رجاء وي�أ�س  ،وفوز و�إخفاق  ،و�إميان و�شك  ،وحب وكره  ،ولذة و�أمل  ،وحزن
وفرح  ،وخوف وطم�أنينة  ،وكل ما يرتاوح بني �أق�صى هذه العوامل و�أدناها من
االنفعاالت والت�أثرات .
ثاني ًا  :حاجتنا �إىل نور نهتدي به فى احلياة  .ولي�س من نور نهتدي به غري
نور احلقيقة  ،حقيقة ما فى �أنف�سنا  .وحقيقة ما فى العامل من حولنا  .فنحن و�إن
اختلف فهمنا عن احلقيقة ل�سنا لننكر �أن فى احلياة ما كان حقيقة فى عهد �آدم
وال يزال حقيقة حتى اليوم و�سيبقى حقيقة حتى �آخر الدهر .
ثالث ًا  :حاجتنا �إىل اجلميل فى كل �شيء  .ففى الروح عط�ش ال ينطفئ �إىل
اجلمال وكل ما فيه مظهر من مظاهر اجلمال  .ف�إنا و�إن ت�ضاربت �أذواقنا فى ما
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نح�سبه جمي ً
ال وما نح�سبه قبيح ًا ال ميكننا التعامي عن �أن فى احلياة جما ًال مطلق ًا
ال يختلف فيه ذوقان .
رابع ًا  :حاجتنا �إىل املو�سيقى  .ففى الروح ميل عجيب �إىل الأ�صوات
والأحلان ال ندرك كنهه فهي تهتز لق�صف الرعد وخلرير املاء وحلفيف الأوراق .
لكنها تنكم�ش من الأ�صوات املتنافرة وت�أن�س وتنب�سط مبا ت�آلف منها»(.)145

 – 2الهجوم على عرو�ض اخلليل:
�أخذ ميخائيل نعيمه فى الهجوم على عرو�ض اخلليل بن �أحمد
الفراهيدي فى ف�صل «الزحافات والعلل ال�شعر والعرو�ض» – وهو �أخطر مقال
فى «الغربال» – و�أخذ يتهم الفراهيدي ب�أنه قد حول ال�شعر العربي �إىل نظم ال
ينب�ض بفكر �أو حياة و�سخر منه ومن �أوزانه التي ر�آها «�أوبئة تنزل ب�أوزان ال�شعر
العربي فتحرك �ساكن ًا �أو ت�سكن متحرك ًا .وتق�ضم حر ًفا هنا ومقطع ًا هناك ..
ورتبها يف �أبواب وف�صول هي �أكرث عداً من خطاياي( )149وقال يف مو�ضع �آخر
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ووا�ضح من هذه احلاجات �أنها مقايي�س ثابتة ويرى �أنها « التي يجب �أن
نقي�س بها الأدب فتكون قيمته مبقدار ما ي�سد من بع�ض هذه احلاجات �أو كلها،
ويكون �أثمنه �أجاله بيان ًا و�أغناه حقيقية و�أطاله رونق ًا و�أ�شجاه وقع ًا»()146
وهذه املقايي�س تتعلق بالذات الفردية ومن هنا تكون �سيادة النزعة الرومان�سية
على نتاج نعيمة( .)147هذه املقايي�س لعلها تكون مقبولة عند البع�ض ولكن ما
ال�رس فى ت�صارع املذاهب الأدبية .ال�سبب ب�سيط هو �أن هذه املقايي�س الرومن�سية
ال تر�ضى جميع املذاهب الأدبية  .فمن تلك املذاهب من يطلب من الأدب
�أن يف�صح عن روح اجلماعة ومطالبها وم�شكالتها وتكون جودته مبقدار ما
يحقق لهذه اجلماعة من رغبات  .ومنها من مل يعد يطلب من الأدب �إ�شباع
حاجات روحية فح�سب بل يطلب منه �أن يهدي الروح ذاتها عن طريق الإيحاء
ويخرجها من الفردية �إىل الغريية(.)148
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من الف�صل نف�سه «لقد و�ضع النا�س لل�شعر �أوزان ًا مثلما و�ضعوا طقو�س ًا لل�صالة
والعبادة»؟( .)150وهو يعتقد �أنه «ال الأوزان وال القوافى من �رضورة ال�شعر،
كما �أن املعابد والطقو�س لي�ست من �رضورة ال�صالة والعبادة .فرب عبارة منثورة
جميلة التن�سيق مو�سيقية الرنة كان فيها من ال�شعر �أكرث مما فى ق�صيدة من مائة
بيت مبائة قافية» ويرى نعيمة «�أن النف�س التي ال تلد �إال �أوزان ًا �صحيحة وقوافى
رنانة فهي النف�س امل�صابة بالعقم والبد لهذه النف�س �أن تتلقح يوم ًا بجرثومة
احلياة ،وجند يف داخلها عواطف و�أفكاراً ال �أوزان ًا وقوايف فقط»( )151ويرى
كذلك �أن ال�شاعر انقلب بهلوان ًا و�أ�صبح ال�شعر �رضب ًا من احللج واجلمز وامل�شي
على الأ�سالك واالنت�صاب على الر�أ�س ورفع الأثقال بالأ�سنان ولف الرجلني
حول العنق �إىل ما هنالك من احلركات التي جتيدها القردة �أميا �إجادة من ذلك
الألغاز ال�شعرية  ،وحل الألغاز  ،واملنظومات التي بع�ض مفرداتها �أو كلها منقطة
 ،وبع�ضها �أو كلها مهملة � ،أو حرف منقط فيها يليه حرف مهمل  ،والت�شطري
والت�سميط والتخمي�س(� )152إلخ».
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ويقول كذلك« :وكما �أن اهلل ال يحفل باملعابد وزخرفتها بل بال�صالة
اخلارجة من �أعماق القلب  ،هكذا النف�س ال حتفل بالأوزان والقوافى بل بدقة
ترجمة عواطفها و�أفكارها»(.)153
وهذا هجوم فيه تع�سف بع�ض ال�شيء فالعرو�ض ال ن�ستطيع �أن ن�ستغني
عنه� .صحيح ميكننا �أن نخرج على الأغرا�ض التقليدية من مدح ورثاء وهجاء
وفخر ولكنها الزمة يف احلياة  .كذلك ال ميكننا �أي�ض ًا �أن نخرج على العرو�ض.
ثم العرو�ض لي�س م�س�ؤو ًال عن �أن يكون ال�شعر غري ناب�ض باحلياة  .فهو لي�س �إال
جمموعة من القواعد التي ت�صحح القوالب املو�سيقية لل�شعر وقد تعددت يف كل
زمان ومكان  ،وال ميكننا �أن ن�ستغني عن املو�سيقى كما اعرتف نعيمة بذلك
حيث يقول فى �آخر كتابه «الغربال» يف نقده لأمني الريحاين يف ف�صل الريحاين
يف عامل ال�شعر «وقال �رصاحة :فباع الريحاين التزال ق�صرية» و�أق�رص منها باعه
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يف ال�شعر .حيث ال يكفي التعليل والتحليل « البد من العاطفة واخليال والرنة

ال�شعرية التي جتعل من ال�شعر واملو�سيقى تو�أمني»( )154ثم بعد هذا ما الذي يفرق
بني ال�شعر والنرث ؟ وبني ال�شعر والق�صة واملقالة؟ ال �شك �إنه عن�رص املو�سيقى �أي

الأوزان.

ولعل مما يثري الده�شة فى هجومه على العرو�ض وعلى اخلليل بن �أحمد

خا�صة �أننا جنده يقر ب�أن هناك �شعراء مثل �أبي العالء وابن الفار�ض واملتنبي فه�ؤالء

وقليل ممن �ساورت �أن �أرواحهم �أحالم من عامل �أعلى جبابرة و�إن تقيدوا بقيود

اخلليل فهم �أكرب منه ومن عرو�ضه»(� .)155إن هذا الكالم مل ينبه نعيمة �إىل �أن

اجلمود فى القرائح لي�س ب�سبب العرو�ض الذي كان يفى بحاجة �أرواح من

تقدمنا �إىل املو�سيقى والأوزان  ،وفح�سب بل لأ�سباب كثرية رمبا ترجع عند عدد

من ال�شعراء �إىل اجلمود الفكري والنف�سي فى فرتة من فرتات التاريخ .ثم نراه بعد
ذلك يوجه �آخر تهمه للعرو�ض ول�صاحب العرو�ض الفرهودي ب�أن العرو�ض مل

قد جعل ال�شعر فى نظر اجلمهور �صناعة �إذا �أحاط الطالب بكل تفا�صيلها �أ�صبح
�شاعراً .و�إذ �إن لل�شاعر منذ بدء التاريخ مقام ًا رفيع ًا بني قومه �أ�صبح كل طالب
�شهرة يلج أ� �إىل العرو�ض ك�أنه �أقرب املوارد .وبذلك ان�رصفت �أكرث مواهبنا �إىل

قر�ض ال�شعر ف�أفقنا اليوم وال روايات عندنا وال م�سارح وال علوم وال اكت�شافات

وال اخرتاعات .وال �شك �أن كثريين ممن ان�رصفوا �إىل النظم حب ًا فى ال�شهرة لو

ان�رصفوا �إىل غريه من �أبواب الكتابة والدر�س جلا�ؤوا معا�رصيهم وجا�ؤونا بنفع
كبري» ناهيك عن �أن در�س العرو�ض ي�ستغرق وقت ًا طوي ً
ال»( .)156ووا�ضح �أن

نعيمة يريد �أن يجعل العرو�ض هو ال�سبب فى التخلف .وال تخلو هذه النظرة
من �شىء من التع�سف .فقد رفع نعيمة من �ش�أن «ن�سيب عري�ضة» الذي ا�ستح�سن

له �شعراً عرو�ضي ًا كثرياً يف «الغربال» قبل قوله :
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ي�سيء �إىل �شعرنا فقط  ،بل قد �أ�ساء �إىل �أدبنا بنوع عام .فبتقدميه الوزن على ال�شعر
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�أنا رمز الثبات واملجد فانظر
وبهـذا املكـــان قمـت لأبكي

هل جنى الدهر هامتي ال�شماء!()157

�ســلفاً مل �أجــد بينهــم جبنـــاء

ومثل هذا ال�شعر :

كم دوحة ال يبني منها �إال القليل من كثري

فروعها والغ�صون جزء بدا ولكنه حفري()158

ويعرتف نعيمة ب�أن «�أول ما يطلبه من ال�شاعر هو املدى مدى الفكر

والعاطفة والبيان ومن ثم اتفح�ص قوالب �شعره اخلارجية �أما املدى فلي�س من

ينكره يف �شعر ن�سيب عري�ضة �إال من ال يرى بعد من �أنفه �أو من يتعرث بخيال

حذائه و�أما قوالبه ال�شعرية فقد جمعت بني كثري من ال�سال�سة والنعومة والتغري

يف الكالم وبني قليل من التعقيد واخل�شونة والإ�رساف يف التعبري.)159(»...

وعند نعيمة «من النا�س من �إذا جال�ستهم �ساعة مللتهم ...ومنهم من
جتال�سهم دقيقة تود لو جتال�سهم دهراً  .كذلك ال�شعراء فمنهم من �إذا قر�أت لهم

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

ج ـ ــذور

ق�صيدة لك�أنك قر�أت كل ما نظموه وما �سينظمونه  .ه�ؤالء هم �شعراء الزحافات
والعلل ومن يطلب يف نظمهم �شعراً كمن يبتغي ع�س ً
ال من الب�صل»(.)160
وهكذا يت�ضح لنا الفرق ال�شا�سع بني ر�ؤية �صاحبي الديوان ونظرة

ميخائيل نعيمة يف الهجوم على العرو�ض و�صاحبه  .ف�أ�صحاب الديوان مل

يتحللوا من الوزن لفهمهم �أن الوزن املو�سيقي هو املميز الأ�سا�سي لل�شعر .

�رس قوته
�إن �أوزان ال�شعر لي�ست الطابع الذي مييزه فح�سب بل �إنها ّ
الغالبة  .فهي التي ت�شعل العاطفة املكتومة وتنف�س عنها فى الوقت نف�سه �سواء
فى نف�س ناظمها �أو فى نف�س م�ستمعي ال�شعر .ومل تغب هذه احلقيقة عن �أبي
متام حني �أطلق على خمتاراته من ال�شعر ا�سم «احلما�سة» فدافع الإن�سان �إىل دق

الطبول والرق�ص على �إيقاعها دفعه كذلك �إىل الرتمن بالقول املوزون  .فلي�س

الرق�ص وال�شعر �إال و�سيلتني فنيتني للتعبري عن انفعال حما�سي بثته فى نفو�س
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الآخرين  .لقد بد�أ الرق�ص عند الهمجي البدائي ت�شنجات يعرب بها كما يعرب
بال�رصخات التي ت�صحبها عن رعبه �أو طربه ويحاول برتديدها �أن ي�ستدر عطف
القوى اخلفية �أو يبدي �شكره ووالءه  ..ثم تطور الرق�ص وال�شعر فخ�ضعا لأوزان
مت�سقة وتهذبا حتى �صارا يعربان عن خمتلف امل�شاعر فى حالة جي�شانها ف�إن طاقة
الإن�سان العاطفية املحتب�سة فى �صدره تنطلق عندما يتقيد كالمه �أو حركات
ج�سمه بقيد الأوزان فالقيد هنا والوقفات غري املتوقعة للحركات والنغمات
تولد االنطالق � ..إنها النقي�ض الذي يبتعث نقي�ضه  .كذلك ن�ش�أت الأغاين
فالق�صائد فاملالحم ال�شعرية لتعرب عن امل�شاعر الفيا�ضة وبهذا يختلف ال�شعر عن
�سائر فروع الأدب(.)161

 – 3الهجوم على اللغة :
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يفرتق �صاحب «الغربال» عن �صاحبي «الديوان» فى م�س�ألة �أخطر
من �سابقتها وهي هجومه على اللغة العربية خا�صة .واتخذ من ف�صله «نقيق
ال�ضفادع» �سالح ًا يهاجم به ال�شعراء والكتاب واخلطباء املتم�سكني باللغة
وقواعدها و�أ�صولها يقول« :م�شت الب�رشية وم�شت معها لغاتها .فال الب�رشية
اليوم هي نف�س الب�رشية التي كانت منذ قرون  ،وال لغاتها هي عني اللغات التي
كانت لها قبل هذا الع�رص  .ولي�س من ينكر ذلك �إال �أعمى الب�رص والب�صرية � .أما
ال�رس فى تقلب لغات الب�رش فلي�س فى اللغات بل فى الب�رش �أنف�سهم  .لأن الإن�سان
�أوجد اللغة ومل توجد اللغة الإن�سان  .فهي حتيا به ال هو بها وتتغري بتغري �أطواره
وال يتغري بتغري �أطوارها .هي �آلة فى يده ولي�س �آلة فى يدها � .أما �ضفادع الأدب
فيعك�سون هذه (الآية) ويجعلون الأديب �أو من يدعونه �أديب ًا �آلة فى يد اللغة
يتكيف بها وال يكيفها  .فهو عبدها الذليل وهي �سيدته املعززه املكرمة  .ف�إذا
قام يوم ًا من �أراد �أن يدير هذه الآلة بعاطفة فى �صدره �أو بفكر فى نف�سه ال �أن
يدير عاطفته وفكره بها  ،فا�ستعمل ا�شتقاق ًا ما �سبق لغريه ا�ستعماله و�صاغ كلمة
مل ينقلها القامو�س عن ال�سنة �أبناء البادية منذ �ألوف من ال�سنني � ،أو ت�صور جما ًزا ما
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دراسات أدبية نقدية مقارنة
ت�صوره كاتب �أو �شاعر من قبله  ،قامت عليه فى احلال قائمة ال�ضفادع« :واق!
واق ! واق !)  .ومعناها :ويحك لقد خربت �آلتنا اجلميلة!»(.)162
ويقول كذلك« :لو تب�رص �ضفادع اللغة العربية يوم ًا تاريخ لغتهم لوجدوا فيه
�أ�صدق �شاهد على هذا القول� .أال يرون �أن اللغة التي نتفاهم بها اليوم فى
جمالتنا وجرائدنا ومن على منابرنا هي غري لغة م�رض ومتيم وحمري وقري�ش؟
�أال يرون �أنه لو �أتيح لأ�سالفهم تقييدنا منذ �ألفى �سنة ملا كان لنا حتى اليوم لغة
�سوى لغة احليزبون والدردبي�س والطخا والنقاخ والعلطبي�س؟ بل كنا نقول
«العل�سوج» بدل الع�صا« .واال�سفنط» بدل املدامة .واخلن�شبيل بدل ال�سيف
والفدوك�س بدل الأ�سد ؟ و�أن املتنبي لو نظم ق�صائده بلغة �أ�صحاب املعلقات
لكان ذكراً جمي ً
ال ال قوة حية فى �آدابنا ؟ و�أن �أبا العالء لو نظم «غري جمد فى
ملتي واعتقادي» بلغة درعياته ور�سائله ملا كانت لنا «غري جمد»؟ و�أن �شعراء
الأندل�س لو حتدوا فى نظمهم اجلاهليني واملخ�رضمني ملا كانت لنا مو�شحات
الأندل�س ؟ �إذا كانوا عميان ًا عن كل ذلك فدوا�ؤهم فى الطب ال فى الأدب
لأن الغ�شاء الذي على �أب�صارهم ال يزيله �إال مب�ضع اجلراح� .أما قلم الكاتب
فلي�س ليخم�شه خم�ش ًا»( .)163ويقول كذلك�« :إن اللغة التي هي مظهر من
مظاهر احلياة ال تخ�ضع �إال لقوانني احلياة .فهي تنتقي املنا�سب وحتتفظ من
املنا�سب الأن�سب يف كل حالة من حاالتها وكال�شجرة تبدل �أغ�صانها الياب�سة
ب�أغ�صان خ�رضاء و�أوراقها امليتة ب�أوراق حية .وحني ال يبقى لها فى تربتها من
غذاء متوت بفروعها وجذورها ولو جتمهرت كل الب�رشية ملا ا�ستطاعت �إرجاع
احلياة لها  .هكذا ماتت البابلية والآ�شورية والفينيقيية وامل�رصية وكثري �سواها .
فعالم وقوقة املوقوقني فى كل الأقطار العربية؟ تكاد ال تفتح جريدة �أو جملة من
جرائد �سوريا وجمالتها �إال جتد فيها باب ًا للوقوقة يدعونه «باب تهذيب الألفاظ»
فالقوم هناك فى حرب عوان .ذاك يقول �إن تعبري كذا وكذا ال يجوز وي�ست�شهد
بالثعالبي .وذاك يقول �إنه جائز وي�ستند �إىل الزخم�رشي وهم يف حربهم يح�سبون
�أن احلياة ب�أ�رسها قد انح�رصت فيما ينفون وما يثبون  .و�أن النجوم وماوراءها

محمود حسن زيني

ويقول �أي�ض ًا« :ق�صارى الكالم يا �سادتي �أن الق�صد من الأدب هو
الإف�صاح عن عوامل احلياة كلها كما تنتابنا من �أفكار وعواطف و�أن اللغة
لي�ست �سوى و�سيلة من و�سائل كثرية اهتدت �إليها الب�رشية للإف�صاح عن �أفكارها
وعواطفها  .و�أن للأفكار والعواطف كيان ًا م�ستق ً
ال لي�س للغة .فهي �أو ًال واللغة
ثاني ًا و�أن كل القوامي�س وكتب ال�رصف والنحـو فى العـامل مل حتدث يوم ًا ثورة وال
�أوجدت يوم ًا �أمة .لكن الفكر والعاطفة يجددان العامل فى كل يوم و�أن اللغة فى
�أدق تراكيبها لي�ست �سوى م�ستودع رموز نرمز بها �إىل �أفكارنا وعواطفنا  .و�أنه
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قد جمدت يف �أبراجها م�صغية لتقف على نتيجة اجلدال فت�صفق للفائز وت�صفر
للمهزوم»(« .)164وي�ؤكد كذلك �أن الفكر كائن قبل اللغة والعاطفة قبل الفكر
فهما اجلوهر وهي الق�شور ومن تع�س الب�رشية �أن تفقد مقدرة قراءة الأفكار
والعواطف كما تنبت وتنمو فى الأرواح ال كما ينطق بها الل�سان(...)165
ويقول« :ومل تعرف الإن�سانية بعد فى كل تاريخها من تي�رس له �أن ي�سكب كل
فكره �أو يج�سم كل عاطف فى كالم �أو خطوط �أو �ألوان �أو �أحلان  .لذلك فهي
�أبداً تقر أ� بني ال�سطور وما تقر�ؤه بني ال�سطور هو �أف�صح و�أبلغ و�أعمق و�أو�سع مما
تقر�ؤه فى ال�سطور وذاك لأنها تدرك بالفطرة �أنه ي�ستحيل على ب�رش كائن ًا من كان
�شاعراً �أم كاتب ًا  ،ر�سام ًا �أو نحات ًا  ،مهند�س ًا �أم ملحن ًا – ت�أدية فكرة �أو عاطفة بكل
ما فيهما من جتعد وتلون»( .)166ويقول كذلك�« :أجل �إنه ملن تع�س الب�رشية �أن
تراها م�ضطرة �إىل ا�ستعمال الرموز للإف�صاح عن عوامل احلياة فيها لأن الرمز يف
�أح�سن مظاهره و�أدقها لي�س �سوى خيال مم�سوخ ملا يرمز �إليه  .ومن تع�س الأدب
�أن تكون له �ضفادع ال تدرك �أن اللغة لي�ست �سوى م�ستودع رموز .و�أن الرموز
اللغوية لي�ست الوحيدة التي تو�صلت �إليها الب�رشية فى �سعيها وراء و�سائل تف�صح
بها عن عوامل احلياة فيها .فن�ضوة يطرقها احلداء  ،و�صندوق ي�صنعه النجار
وجدار ي�شيده البناء  ،وعباءة يحوكها احلائك  ،و�صورة ميد خطوطها ويب�سط
�ألوانها الر�سام  ،ومتثال ينحته النحات  ،وحلن يغنيه املغني �أو يوقعه املو�سيقي كل
هذه يا�سادتي لي�ست �سوى رموز فكرية قلبية»(.)167
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دراسات أدبية نقدية مقارنة
يح�سن بنا االحتفاظ بهذه الرموز مادمنا قا�رصين عن ا�ستبادلها ب�أدق منها  ،و�أن

بع�ض هذه الرموز ي�صبح على مرور الأيام طال�سم فالأجدر نبذه»( .)168وي�شري
نعيمة �إىل �أن للأدب �ضفادع لن يدركوا هذه احلقائق مادامت الألف �ألف ًا والباء
باء و�أن لهذه ال�ضفادع م�سالك يف در�سها ت�سلية وعربة»(.)169

وهذا املوقف الغريب الذي يقفه ميخائيل نعيمة من لغة ال�ضاد جعل

�صاحب الديوان العقاد خا�صة يثور عليه ويقف منه موقف املخالف لهذه الدعوة
النكراء �إذ نرى الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد بعد �أن �أثنى على كتاب الغربال فى

مقدمته نراه يو�ضح ر�أيه فى خمالفته لنعيمة فى م�س�ألة الهجوم على اللغة يقول
العقاد« :وزبدة هذا اخلالف �أن امل�ؤلف يح�سب العناية باللفظ ف�ضو ًال  ،ويرى
�أن الكاتب �أو ال�شاعر فى ّ
حل من اخلط أ� مادام الغر�ض الذي يرمي �إليه مفهوم ًا

مفيدا  .ويعن له �أن التطور يق�ضي ب�إطالق الت�رصف
واللفظ الذي ي�ؤدي به معناه ً
للأدباء فى ا�شتقاق املفردات وارجتالها  .وقد تكون هذه الآراء �صحيحة فى نظر
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فريق من الزمالء الف�ضالء ولكنها فى نظري حتتاج �إىل تنقيح وتعديل وي�ؤخذ

فيها مبذهب و�سط بني التحرمي والتحليل  .فر�أي �أن الكتابة الأدبية فن والفن ال
يكتفى فيه بالإفادة وال يغني فيه جمرد الإفهام  .وعندي �أن الأديب فى حل من

خريا و�أجمل و�أوفى
اخلط�أ فى بع�ض الأحيان  ،ولكن على �رشط �أن يكون اخلط�أ ً

من ال�صواب  ،و�إن جماراة التطور فري�ضة وف�ضيلة ولكن يجب �أن نذكر �أن اللغة

مل تخلق اليوم فتخلق قواعدها و�أ�صولها فى طريقنا  ،و�أن التطور �إمنا يكون فى
اللغات التي لي�س لها ما�ض وقواعد و�أ�صول ومتى وجدت القواعد والأ�صول

فلماذا نهملها �أو نخالفها �إال ل�رضورة قا�رسة ال منا�ص منها؟؟»(.)170

لعل نظرة نعيمة هذه معقولة بع�ض ال�شيء من حيث �إن اللغة مظهر من

مظاهر احلياة ال تخ�ضع �إال لقوانني احلياة فهي تنتقى املنا�سب وهي  ..كال�شجرة

تبدل �أغ�صانها الياب�سة ب�أغ�صان خ�رض ولكن نعيمة ال يقف عند هذا احلد فح�سب

محمود حسن زيني
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بل يذهب �إىل �أكرث من ذلك مما يهدد باخلطر فهو يبيح لأي كاتب �أن مييت من

الألفاظ ما ي�شاء ويحيي منها ما ي�شاء مادام يف�صح عن غر�ضه .
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ونحن نت�ساءل هل ا�ستطاع نعيمة �أن يطبق هذه النظرية على نف�سه ؟
من امل�ؤكد �أنه مل ي�ستطع ذلك فلم نره يوم ًا ا�ستطاع �أن يتخل�ص من اللغة العربية
الف�صحى  ،ولي�س �أدل على ذلك من �إلقاء نظرة خاطفة على جمموعة دواوينه
وكتاباته لرنى �صدق ذلك اللهم �إال فى م�رسحية «الآباء والبنون» فقد جعل
بع�ض ال�شخ�صيات تنطق بالف�صحى وبع�ضها الآخر ينطق بالعامية  .فمث ً
ال
جعل «�إليا�س» ينطق بالف�صحى�« :إليا�س» �أخاف؟ �أنا �أريد �أن �أخدمك خدمة
�صديق و�أن �أخل�صك من وهم ال تزال عيناك مطبقتني دونه فهل تدعوين لذاك
جبان ًا؟» وجعل «خلي ً
ال» ينطق العامية «�شو خممني �أنا ما بعرف�ش عي�ش بال لعب
بدور يل عا�شي بنت حالل متلك وبتجوز -ال بعود ب�سكر وال
قمار؟ بكرا ّ
بعود بلعب» .ولكن نعيمة حتفّظ مع ذلك واعرتف �رصاحة يف الغربال يف ف�صل
«الرواية التمثيلية العربية» (و�ضعها امل�ؤلف توطئة لروايته) «الآباء والبنون»
حقيقة فقال « :لكن �أكرب عقبة �صادفتها فى ت�أليف «الآباء والبنني» و�سي�صادفها
كل من طرق هذا الباب �سواى – هي اللغة العامية واملقام الذي يجب �أن تعطاه
فى مثل هذه الروايات .فى عرفى – و�أظن الكثريين يوافقونني على ذلك –
�أن �أ�شخا�ص الرواية يجب �أن يخاطبونا باللغة التي تعودوا �أن يعربوا بها عن
عواطفهم و�أفكارهم  ،و�أن الكاتب الذي يحاول �أن يجعل فالح ًا �أمي ًا يتكلم
بلغة الدواوين ال�شعرية وامل�ؤلفات اللغوية يظلم فالحه ونف�سه وقارئه و�سامعه ،
ال بل يظهر �أ�شخا�صه فى مظهر الهزل حيث ال يق�صد الهزل ويقرتف جرم ًا �ضد
فن جماله فى ت�صوير الإن�سان ح�سبما نراه فى م�شاهد احلياة احلقيقية(.)171
ويعرتف �رصاحة فيقول« :ف�أين املخرج ؟ عبث ًا بحثت عن ّ
حل لهذا امل�شكل فهو
�أكرب من �أن يحله عقل واحد .وجل ما تو�صلت �إليه بعد التفكري هو �أن �أجعل
املتعلمني من �أ�شخا�ص روايتي يتكلمون لغة معربة  ،والأميني اللغة العامية.
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لكني �أعرتف ب�إخال�ص �أن هذا الأ�سلوب ال يحل «العقدة» الأ�سا�سية فامل�س�ألة
ال تزال بحاجة �إىل اعتناء �أكرب من رجال اللغة وكتابها  .وامل�شكل الآخر الذي
حائرا �سائ ً
ال هو �ضبط كتابة اللغة العامية بطريقة تزيل االلتبا�س
وقفت �أمامه
ً
والإبهام وت�ؤدي اللفظ املق�صود .تركت �أمر اللهجة التي تختلف كثرياً باختالف
تهيبا عن �أن
املقاطعات والأمكنة �إىل فطنة املمثل وحذاقته  ،لكنني �أحجمت ً
�أ�ضع لأجل هذه الرواية وحدها ا�صطالحات ل�ضبط الكالم العامي»(.)172
ويقال لنعيمة و�أمثاله ممن وقفوا هذا املوقف الغريب من العربية �إن اللغة
لي�ست قواعد متحجرة بل هي فى حقيقة �أمرها �أدوات تعبري لها مكانة عظيمة،
و�إذا تهاون الإن�سان فى قواعد اللغة ف�إمنا يتهاون فى �أهم جانب من جوانب
وظيفتها وهو التعبري عن الروابط والعالقات � .إننا مل ن�سمع عن �شخ�ص تهاون
فى لغته كائن ًا من كان �سواء �أكان عربي ًا �أم �إجنليزي ًا  .ومعنى التهاون هو االن�سالخ
التام من الأ�صل والربهنة على عدم االنت�ساب لأ�صل من الأ�صول الب�رشية .
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�صحيح �إن اللغة ميكن �أن حتول �إىل رموز عند من ي�شتغلون باجلرب
والريا�ضيات والهند�سة وغريها من العلوم الريا�ضية البحتة �أما فى ميدان الأدب
والثقافة والعلم فاللغة ال ميكن �إال �أن تكون الغاية مما يكتبه الإن�سان  .وهل
الأدب �إال نقل معنى �أو �إح�سا�س من �شخ�ص لآخر .وال يتحقق هذا النقل �إال
بو�سيلة هذه الو�سيلة هي اللغة  .ال جدال فى �أن اللغة احلو�شية املعقدة ال ميكن
�أن تكون اللغة التي نطلبها �إمنا نطلب فح�سب اللغة ال�سهلة احلية التي تتم�شى
مع طبيعتنا  ،ونحن فى هذا ال نخالف نعيمة الذي مال �إىل اللغة احلية عن اللغة
احلو�شية املتحجرة التي لي�ست فى متناولنا .
وال�شيء الغريب حق ًا �أن يبد�أ نعيمة حياته متم�سك ًا حمافظ ًا على مميزات
اللغة العربية ال�سليمة والأ�سلوب الر�صني وحافظ عليها يف كتاباته ونقده
وكذلك يف كتابه الغربال ومثلما فعل يف تنبيهه جربان خليل جربان �إىل بع�ض
هفواته النحوية مثل البيت التايل:

محمود حسن زيني

ف�سارق الزهر مذمـــوم وحمتــقر

543

و�سارق احلقل يدعى البا�سل اخلطر

فقال نعيمة «فلم �أمتكن من �إقناعه ال بالإعراب وال باملنطق»( )173والبيت

غري فى طبعة م�رصية على هذا النحو «و�سارق احلقل فهو البا�سل اخلطر» غريب
منه ذلك ثم نراه فى �سنة 1923م يثور على اللغة العربية و�أ�صولها وقواعدها .

ورمبا كان ال�سبب الوحيد فى التمرد على اللغة العربية عند نعيمة هو

تعمقه خا�صة فى اللغة الرو�سية والأدب الرو�سي ويقول د .عبدالكرمي الأ�شرت:

«وقد غذى يف نعيمة هذا التمرد الذي كبت حرارته منذ كان يف بولتافا �أن يقر�أ
لتول�ستوي وي�شهد م�أ�ساء الرجل الرو�سي…»( .)174وقد ت�أثر نعيمة بتول�ستوي

وبيلن�سكي  .ت�أثر بتول�ستوي فى ثورته بالكني�سة الأرثوذك�سية  ،ور ّد على قرار

احلرمان الذي �أ�صدرته فيه .وكان نعيمة ي�شعر �أن بينه وبني تول�ستوي قرابة

كثرية ،فهو �أرثوذك�سي اعتورته فى �صباه �أزمة نف�سية قريبة فى معانيها من الأزمة

الطبيعة ومبعرفة الإن�سان لنف�سه  .فلما قر�أت فى ال�صحف �أنه هجر َق�صرْ ه وبيته
فرحت كثرياً وقلت :هناك �إذاً رجل يحقق ذاته بالعزمية وكان هذا اليوم م�شهوداً

جذور  ،ج  ، 31مج  ، 12جمادى األولى 1432هـ  -إبريل 2011

التي يعانيها نعيمة فى مثل هذه ال�سن  .وقد قال باحلرف الواحد يف �أثناء زيارته

�إن بيلن�سكي كان من دعاة « التطور الأدبي الدائم املالئم حلاجات احلياة ،
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للقاهرة �سنة 1957م للأ�ستاذ عبدالكرمي الأ�شرت «كان عزائي فى فرتة الدرا�سة

بالرو�سية «تول�ستوي» الذي مرت به �أزمة نف�سية �أ�ضاع فيها �إميانه ثم وجده

«ولكني كنت �أعرف �أن تول�ستوي �أر�ستقراطي وله ق�رص .فكنت �أقول لنف�سي

�إن تول�ستوي غري �صادق يعي�ش فى ق�رصه وينادي باال�شرتاكية واحلياة على

عندي» ويعرتف نعيمة ب�أثر الناقد الرو�سي «بيلن�سكي» فى نقده

يقول)175(:

«�أما بيلن�سكي �سيد النقاد الرو�س بال منازع فقد ك�شف يل عن مواطن ال�صدق

والقوة واخلري واجلمال فى العمل الأدبي  ،وعن �سمو وظيفة الأديب � ،إذا هو
�أح�سن ت�أديتها بالن�سبة �إىل نف�سه و�إىل احلياة حواليه و�إىل الذين يقرءونه» ويقال
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وتطوير اللغة الرو�سية فلي�س بعيداً �أن يكون نعيمة مت�أثراً فى ناحية الهجوم على
اللغة ببيلن�سكي.

ورمبا وجد نعيمة فى الأدب الرو�سي متنف�س ًا له خا�صة وقد وجد احلرية

التي كان ين�شدها ويجري وراءها ف�إذا به يتحرر من كل �شيء  .نعم نحن نوافقه

فى بع�ض التحرر ولكن للتحرر حدود معقولة و�إال النقلب ال�شيء �إىل �ضده
و�أ�صبح فو�ضى وحتام ً
ال على اللغة وهذا ما ال نقبله �أبداً .
و�سبب عكوف نعيمة على الأدب الرو�سي هو �سبب من الأ�سباب الكثرية
التي جعلته يتحامل على اللغة العربية  .ومن هذه الأ�سباب �أي�ض ًا �أن �أ�سلوب

الكتاب املقد�س عندهم هو املثال الأدبي الأول الذي تفتحت عني نعيمة عليه.
ثم من هذه الأ�سباب كما يقول الأ�ستاذ عبدالكرمي الأ�شرت ذاتيته املتم�سك بها

والتي �أودت به وجعلته يتحامل هذا التحامل البغي�ض .

ولعله توهم �أن املعاجم ميتة ال حياة فيها  ،وب�أنها وثيقة ال�صلة بالقدمي
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مبتورة ال�صلة بنا يقول(�« :)176إن الرابطة القلمية ما كانت لتقدم هذه املجموعة
�إىل قراء العربية لوال اعتقادها ب�أنها قد اتخذت من الأدب ر�سو ًال ال معر�ض ًا للأزياء
اللغوية والبهرجة العرو�ضية .وقد تكون خمطئة فيما تعتقد  .لكن �إخال�صها فى

الأقل ي�شفع بخطئها .فهي ال تدعى لهذه املجموعة �أكرث مما ت�ستحق .فان مل
ميكن لها �إال ت�شويق بع�ض الأرواح النا�شئة �إىل طرق الأدب عن �سبيل النف�س

ال عن �سبيل املعجمات»( .)177وذكروا �أن «موليري» ال يولد من در�س املعاجم

والعرو�ض والقوافى».

ورمبا توهم نعيمة كذلك حينما ذهب �إىل �أن كل من يدعو ب�رضورة

املحافظة على اللغة تابع ملن يح�رص غاية الأدب فى اللغة فقط  .اللغة كما قلنا
لي�ست �إال و�سيلة وحمافظتنا على هذه الو�سيلة هو الذي يقودنا �إىل الغاية احل�سنة .
فهل ن�ستطيع �أن ن�صل �إىل الغاية ونهدم اللغة التي هي الو�سيلة .
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�إننا �إذا اعتربنا اللغة جمرد م�ستودع رموز نرمز بها �إىل �أفكارنا وعواطفنا
كما يزعم نعيمة ال تفى بغر�ضنا الأدبي  .ودور اللغة مو�صل �إىل الغاية فى الأدب.
هي املادة التي ن�ستعملها فى �سبيل حتقيق الهدف .
وهو يعرتف بهذا يقول فى ف�صل «ال�شعر وال�شاعر»( )178نحب
كذلك مو�سيقى اللفظ و�سالمة الرتكيب وف�صاحة التعبري كما نحب �أن ن�صغى
�إىل متوجات الأثري التي تر�سلها �أوتار كمنجة �إذ يالم�سها القو�س من يد �أ�ستاذ
ماهر ويقول عن ال�شاعر(�« )179سلطان مطلق عندما يجل�س لينحت لإح�سا�ساته
و�أفكاره متاثيل من الألفاظ والقوافى».
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وال ن�ستطيع كذلك �أن نفهم هجومه على �ضفادع الأدب بحجة تخلف
واقع الأدب عن الوفاء بالأغرا�ض فى تلك الفرتة حني كان النا�س فى م�رص
وغريها الهني بتهذيب الألفاظ كما يقول .بل يخيل �إلينا �أن حملته ميكن �أن تف�رس
على �سبيل �أنه مل تكن له الأجنحة التي متكنه من التحليق فى �سماء اللغة العربية
ولطغيان �أ�سلوب الكتاب املقد�س عليه عندهم  ،ولغو�صه فى الثقافة الغربية �إىل
�أذنيه .ولي�س �أدل على ذلك من �إقرار نعيمة نف�سه ب�أن ما كتبه فى املهجر «ال
يخلو من امل�سحة الأجنبية» وهو يعرتف ب�ضعف لغته فى كتابه « �سبعون»(.)180
وكان ي�رصح بف�ضل الغرب – كما قلنا – على الأدب العربي واحلركة النقدية بل
يغايل فى ذلك ويعترب النه�ضة الأدبية العربية كلها ما هي �سوى نفحة هبت على
بع�ض �شعرائنا وكتابنا من حدائق الأداب الغربية( .)181يقول «لنعط الغربال
حقه فقد �أطلق �أفكارنا من عقاالت كثرية وبدل فى مقايي�سنا ودلنا �إىل �سبيل
جديد» .ونحن ال نرد عليه �إال مبا رد هو نف�سه على نف�سه هو فى �سنة 1936م
حيث الحظ �أن «املثل العليا التي ي�صبوا �إليها �أدبا�ؤنا هي مثل غريبة عنهم وعن
حياتهم ولن يبلغ الأدب العربي �أ�شده حتى ت�صبح مثله العليا منه وفيه  ،وحتى
يكون له من الإميان بنف�سه ما يحمله على االعتقاد �أن لديه ر�سالة ي�ؤديها للعامل».
بل �إن ميخائيل نعيمة يذهب �إىل �أكرث من هذا فيعترب التعلق بالأدب الغربي

ج ـ ــذور
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«مركب نق�ص» يقول(« :)182ولوال مركب النق�ص فينا لآن لنا �أن ن�ستقل عن
الغرب و�أن نخلق �أدب ًا بينه وبني ما�ضينا وحا�رضنا وبني �سمائنا و�أر�ضنا وبني ما
تعمر به قلوبنا و�أفكارنا جتان�س وتقارب».
ولي�س يهمنا تف�سري انقالب نعيمة على الغرب هذا االنقالب الكبري
ولكن كل الذي يهمنا ونتمناه ونريده هو اعرتاف نعيمة هذا ولي�س غريه .
واهلل �أعلم وهو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل وهو ح�سبنا ونعم الوكيل و�صلى
اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا ونبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني واحلمد هلل
رب العاملني .

الهوام�ش
( )1الو�سيلة الأدبية ج . 14 – 13/2
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( )29الديوان فى النقد والأدب  :اجلزء الثاين �ص . 130
( )30الديوان ج � 2ص . 130
( )31الديوان . 131/2
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� ،ص  ، 92واخلامتة �ص . 223
( )148املرجع ال�سابق .
( )149الغربال �ص . 89 – 88
( )150الغربال �ص . 95 :
( )151الغربال �ص 102
( )152الغربال �ص .99
( )153الغربال �ص 95
( )154الغربال �ص 139
( )155الغربال �ص 91
( )156الغربال �ص . 98 – 97
( )157ديوان ن�سيب �ص . 108
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( )158الغربال �ص 113
( )159الغربال �ص . 118
( )160الغربال �ص .199
( )161الأ�س�س الفل�سفية للأدب والنقد  :حممد مفيد ال�شوبا�شي �ص . 105
( )162الغربال �ص . 77 – 76
( )163الغربال �ص . 78
( )164الغربال �ص 79
( )165الغربال �ص . 83
( )166الغربال �ص . . 84
( )167الغربال �ص . 85
( )168الغربال �ص 86
( )169الغربال �ص . 87
( )170الغربال الغربال  :مقدمة الطبعة الأوىل بقلم الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد �ص . 8 – 7

محمود حسن زيني
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( )171الغربال �ص 27 - 26
( )172الغربال �ص . 28
( )173جربان خليل جربان  :ميخائيل نعيمة �ص . 169
( )174انظر  :النرث املهجري  :د .عبد الكرمي الأ�شرت �ص . 102
(� )175أبعد من مو�سكو �ص . 73
( )176الغربال �ص . 22
( )177الغربال �ص . 52
( )178الغربال �ص 65
( )179الغربال �ص . 71
(� )180سبعون  :الفرتة الثانية �ص . 197 – 195
( )181الغربال �ص . 23
( )182دروب  :ميخائيل نعيمة � ،ص . 63

 - 1ال�شعر وال�شعراء ( ط ليدن ) البن قتيبة .

 – 2نقد ال�شعر لقدامة بن جعفر ( ط اخلاجني ) .
� - 3رشح ديوان ح�سان بن ثابت ( ط �سنة 1949م ) �رشح الربقوقي .
� - 4رشح ديوان املتنبي ( �رشح الربقوقي ) .
 - 5زهر الآداب للح�رصي .
 - 6الديوان فى النقد والأدب « الأول والثاين للعقاد و�إبراهيم املازين ( �سنة 1921م ) .
 - 7فى �أ�صول الأدب ( الطبعة الثانية ) للأ�ستاذ �أحمد ح�سن الزيات . .
� - 8أحمد �شوقي �شاعر الوطنية ت�أليف �أحمد زكي عبد احلليم .
 - 9الو�سيلة الأدبية لل�شيخ ح�سني املر�صفي .
� - 10أدبنا و�أدبا�ؤنا فى املهاجر الأمريكية جلورج �صيدح ( :معهد الدرا�سات  ،القاهرة ) .
 - 11النقد الأدبي للدكتورة �سهري القلماوي ( �سنة 1959م ) .
 - 12ماذا يبقى منهم للتاريخ ! « ل�صالح عبدال�صبور ) .
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دراسات أدبية نقدية مقارنة
 - 13ديوان هدية الكروان لل�شاعر عبا�س حممود العقاد ( مطبعة الهالل �سنة 1932م ).
 - 14ديوان بعد الأعا�صري « لل�شاعر عبا�س حممود العقاد ( ط دار املعارف �سنة 1950م ).
 - 15مراجعات فى الأدب والفنون للأ�ستاذ عبا�س العقاد ( م – الع�رصية ) .
 - 16ابن الرومي  :حياته من �شعره للأ�ستاذ عبا�س العقاد ( ط الثانية التجارية ).
� - 17شعراء الوطنية للأ�ستاذ عبد الرحمن الرافعي .
 - 18النرث املهجري  ،للدكتور عبد الكرمي الأ�شرت ( دم�شق عام 1964م ) .
 - 19النقد املهجري  .معهد الدرا�سات ( القاهرة )
 - 20على املحك للأ�ستاذ مارون عبود ( بريوت ) .
 - 21ال�شعر امل�رصي بعد �شوقي للدكتور حممد مندور ( النه�ضة امل�رصية ) .
� - 22إبراهيم املازين للدكتور حممد مندور ( النه�ضة امل�رصية ).
 - 23جملة املجلة �سنة 1957م  ،مقال للدكتور حممد مندور .
 - 24الأدب العربي فى �آثار الدار�سني  ،ببريوت ( بحث للدكتور حممد يو�سف جنم ) .
 - 25الأ�س�س الفل�سفية للأدب والنقد للدكتور حممد مفيد ال�شوبا�شي .
 - 26على ال�سفود ت�أليف الأ�ستاذ م�صطفى �صادق الرافعي .
 - 27الغربال ( ط دار املعارف ) للأ�ستاذ ميخائيل نعيمة .
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� - 28سبعون الفرتة الثانية ت�أليف ميخائيل نعيمة .
 - 29مقدمة م�رسحية الآباء والبنون ت�أليف ميخائيل نعيمة (�رشكة الفنون نيويورك) �سنة 1917م .
 - 30جربان خليل جربان مليخائيل نعيمة .
� - 31أبعد من مو�سكو مليخائيل نعيمة .
 - 32دروب مليخائيل نعيمة .

* * *

