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مق ّدمـة
مؤشر
مل يعد جديدا ،اخلوض يف أمهيّة الشعر لدى العرب ،ودوره يف توجيه ّ
احلياة الفكرية عندهم ،فهو أمر بات مألوفا معروفا ،بالنظر إىل عدد املصنفات األدبيّة

والنقدية اليت طالت املوضوع ،وسارت معه سريا موازيا ،فال هي احتوته احتواء شامال،

النص الشعري نصا زئبقيا ،يستعصي ويلني ،يتأت ى
وال هي فارقته فراقا كامال .فبقي ّ
ويتمنع ..وأضحى الناقد يف معاندة ومكابدة ال تنتهي حماوال اإلمساك خبيوط النص
وفك شفراته.وحماررة أيقوناته ،وضبط أبعاده .
ّ
تعددت القراءات النقدية ،واختلفت آلياهتا ،وتنوعت مناهجها ،فخلق ذلك
ّ
شجونا ملت ّفة ،رنعت هيبة النص الشعري أكثر ما فتحت منافذه ،فصار يتمطى
كل منهج ،ويتكيف مع ك ّل نظرة ،لكأنه
دالليا ،يتجدد مع كل قراءة ،ويولد مع ّ
(الثّابت) اخلاضع جلميع رور (املتحول) املتمثّل يف املدونة النقدية العربية الكبرية ،اليت
خاضت يف أغوار اإلبداع الشعري العريب خوضا قدميا وواسعا،وما تزال.
يعترب هذا (االستفزاز) الذي ميارسه النص الشعري على القارئ ،من الدوافع اليت
حدت بنا إىل تلمس آثاره يف جمال النقاد املغاربة القدماء .وقد ش دنا إىل هؤالء بالذات،
ألسباب - :بعضها لصيق رغبة قدمية ختص حبثنا الذي اجنزناه أثناء مرحلة املاجستري
حول "قضايا النقد األديب عند عبد الكرمي النهشلي".وهو أحد أعالم النقد يف القريوان،
وقد نصحين أحد أعضاء جلنة املناقشة أن اهتم باخلطاب النقدي املغاريب يف أكثر
علي به األستاذ املشرف "خمتار
أعالمه وخمتلف توجهاته الفكرية ،وذلك أيضا ما أشار ّ
حبار"من قبل.فأخذت األمر مبأخذ اجلد وعزمت أن أفتش يف غياهب هذا اجملال
بالرغم من ندرة مصادره ،وقلَة الدراسات فيه لعلين أجد يف طياته ما ي نري جزءا من
النص الشعري ،ويكشف عن حولته الداللية واجلماليّة.ويف نفس الوقت إماطة
عتمات ّ
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اللثام عن جهود املغاربة النقديّة ،وإن كان فيها ما يصنع متيّزها يف ساحة النقد العربية.
 -أسباب التمسناها من سا حة النقد احلديث الذي بات ينظر إىل النص اإلبداعي

األديب على أنّه عبارة عن ألسنة تنطق بطاقات داللية تنبع من بنيته اللغوية والّتكيبي ة
النص الذي
واإلحيائية ،وأنه حيسن حماورته من هذه األلسنة جمتمعة أو على انفراد.فهذا ّ
توجهات املبدع ،والسياق الفكري العام ،واملتلقي.يعين أنّه
يقف وسيطا يف مفّتق طرق ّ
تؤدي مجلة من الوظائف تّتاوح ما بني خارجه
الرموز اللغوية اليت ّ
بات جمموعة من ّ
النص من خالل االدعاء أ ّن الشعر حماكاة للسياق
وداخله.ودور الناقد الذي يستنطق ّ

العام يف مظاهره التارخيية واالجتماعية والدينية ،أو حماكاة للذات املبدعة يف تركيبتها
ّ
النفسيّة وتعقيداهتا الشعوري ّة..أو أنّه عبارة عن منظومة لغوية مجالية ،تربز من خالل

بنيتها األسلوبية وحولتها الداللية ،وتركيبتها اإليقاعية...

املتفرق من هذه األفكار اليت وردت لدى النقاد املغاربة
حاولنا أن نلم شتات ّ
القدماء.فحصرنا ما استطعنا الورول إليه من إنتاجهم النقدي ،وقد ز ّج بنا ذلك يف

عوامل املدونة النقدية العربية القدمية يف املشرق ،كما يف جهود الرؤى النقدية احلديثة
أيضا.سعيا منّا لضبط قيمة أرائهم ومدى متيّزها يف قراءهتم للشعر العريب.فارتأينا رياغة
ص الشعري يف النقد املغاريب القدمي" .ابتداء من مدرسة القريوان
عنوان حبثنا بـ"ألسنة الن ّ
األول من القرن اخلامس
الرابع والنصف ّ
اليت ازدهرت يف النصف الثّاين من القرن ّ
حّت مشارف القرن الثّامن للهجرة مع أعالم الفكر
اهلجريني ،وروال إىل القرون املوالية ّ

حتمي أل ّن القراءات
النقدي الفلسفي.وتبدو هذه الفّتة الزمنيّة طويلة نسبيا لكن األمر
ّ

تنوعت.فقد أدرك أغلب النقاد املغاربة عصر التنظيم املنهجي للرؤى النقديّة ،واستقام
النص الشعري من خالل استيعاهبم للزاد التأليفي الذي أنتج من
هلم الولوج إىل داخل ّ
قبلهم وعلى عصرهم.
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إ ّن حديثنا عن داخل النص وخارجه يف النقد العريب القدمي ال يعين أ ّن النقاد قد
قصدوا إىل إحداث تقسيمات واعية داخله.فهذا األمر غري رحيح فهو تقسيم ومهي
مادتهّ .أما الواقع فيقول أن نقدنا
طبع خطّة البحث سعيا منّا لتوضيح أفكاره وتصنيف ّ
القدمي قد نشأ ذوقياّ وبقي كذلك فّتة من الزمان حّت ارتوى من دراسات اإلعجاز
القرآين وتقاطع مع الفلسفة ،ففتح اجملال إىل ارتباطه بالبالغة ،مثّ انفصاهلما فيما بعد
 .وأينعت نتائج ذلك يف مؤلفات املغا ربة ،منذ القرن الرابع للهجرة مع أعالم مدرسة
التوجه الفلسفي يف النقد.
القريوان ،وحّت القرن الثّامن وأرحاب ّ
مادهتا
ويظهر ذلك من خالل اعتما دنا على عدد من مصادرهم اليت ش ّكلت ّ

أساس هذا العمل وقاعدته ،وهي"زهر اآلداب ومثر األلباب" ،و"مجع اجلواهر يف امللح
والنوادر"أليب إسحاق احلصري القريواين  ،كما استندنا إىل كتاب عبد الكرمي النهشلي
حممد زغلول
املسيلي ونشري هنا إىل تناولنا نسختني خمتلفتني منه ،إحدامها بتحقيق ّ
سالم وطبعت مبنشأة اإلسكندرية مبصر ،وعنونا املح ّقق بـ( املمتع يف رنعة الشعر)،
وأما النسخة الثانية فهي بتحقيق حممود شاكر القطّان طبعت أيضا يف مصر عن مطابع
عامة يف جزئني.باإلضافة إىل مدونة ابن رشيق القريواين متمثلة يف كتابه "العمدة
اهليئة ال ّ

الشعر وآدابه وهو يف جزأين بتحقيق حممد قرقزان.وكتابه قراضة الذهب يف
يف حماسن ّ

نقد أشعار العرب بتحقيق الشاذيل بوحيي .وأيضا كتاب إعالم الكالم البن شرف
القريواين.وطبعت يف مصر وعىن بتص حيحها عبد العزيز أمني اخلاجني سنة 6291م،
وقد أشار إىل أ ّن (إعالم الكالم) هي نسخة عن كتاب للمؤلّف نفسه بعنوان (مسائل
االنتقاد بلطف الفهم واالفتقاد) ،وهي الرسالة نفسها اليت وردت ضمن رسائل أخرى
يف كتاب قدمي عنوانه (رسائل البلغاء لكرد علي) طبعة 6261م.ليخرج كتاب ابن
شرف حمققا من قبل النبوي عبد الواحد شعالن وعنونه اختصارا بـ(مسائل االنتقاد)
وذلك سنة 6299م.كما اعتمدنا كتاب (ما جيوز للشاعر يف الضرورة) أليب جعفر
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القزاز القريواين.وكتاب (الضرائر الشعرية) البن عصفور االشبيلي ،وباإلضافة إىل املدونة
النقدية ذات التوج ه الفلسفي واملنطقي ،منها كتاب (املنزع البديع يف تنيس أساليب
للسجلماسي ،وكتاب (الروض املريع يف رناعة البديع) البن البناء املراكشي
البديع) ّ
العددي ،وكتاب (منهاج البلغاء وسراج األدباء) ،وكتاب (الباقي من كتاب القوايف) ومها
القرطاجين ...وغريها .إضافة إىل قائمة أخرى من التصانيف النقدية العربية
لـحازم
ّ
القدمية واملراجع احلديثة.
املادة النقدية املغاربية ،تقسيم خطّة العمل إىل
اقتضت طبيعة املوضوع وأيضا ّ
العام للنص
خصصنا أحدمها للألسنة السياقية اليت هلا عالقة باملضمون ّ
بابني اثننيّ ،
الشعري العريب  ،وأدرجنا حتته ثالثة فصول:فأما األول منها فعنوناه بـ اللسان التارخيي
واالجتماعي ،وبه أربعة حم اور هي:اللسان اجلغرايف من خالل رورة املكان يف
الشعر.واللسان التارخيي واالنتماء النس يب واللسان النضايل الذي برز من خالل أحداث
التمردي متمثال يف ظاهرة الصعلكة.
احلروب واأليّام.واللسان ّ
وتناولنا يف الفصل الثاين اللسان الديين واألخالقي ،وتندرج حتته ثالثة حماور
وهي:اللسان الديين ضمن موقف اإلسالم من الشعر.واللسان القمعي الذي ينطق به
النص النفعي أي التكسب بالشعر.وهي كلّها عنارر وظيفية احتواها
غرض اهلجاء.و ّ
النص الشعري يف حماولة حلمل خطابات نفعية دينية وأخالقية.
ّ
وخصصنا الفصل الثالث لـ"اللسان الذايت والنفسي".أي حني حيمل الشعر جزء
من ذاتية الشاعر ،وفلسفته اخلارة.وقد استدعى األمر إىل أن نقسم مادة هذا الفصل
إىل ثالثة حماور وهي :لسان اإلبداع من خالل اخلوض يف أسباب تعسر عملية اإلبداع
وط رق تاوزها من خالل عوامل شحذ القرحية ويتكون من عنارر جزئية تضمنت
جمموع هذه احملفزات ،منها عوامل زمانية كالليل وأوقات اخللوة.وعوامل مكانية كالطبيعة
6

والصحراء وعوامل أسطورية وما ورائية كاإلهلام واجلنون.مثّ اللسان املرضي الناطق بالع ل ل
النفسية اليت تصيب املبدع كعقدة النّقص أو الش عور بالنّقص من جهة مسببات ه وأعراضه ،ومعا مل

أهم علة نفسية رك ز
عقدة التعويض مثل الكذب واالدعاء ،والتمرد واخلروقات االجتماعية.وهي ّ
عليها النقد املغريب ال سيما عند ابن شرف القريواين.فاللسان الذ ايت وتتبعنا فيه األبعاد النفسية يف
قراءة النسيب سواء عند الشاعر أو لدى املتلقي.

العام للنص
فيما خصصنا الباب الثاين للألسنة النسقية اليت هلا عالقة بالشكل ّ

الشعري العريب ،وجعلناه بدوره يف ثالثة فصول ،أوهلا هو لسان الداللة ،أي املرتكزات
النص ومج لة األسباب اليت تعيقها ،وهو يف حمورين
اللفظية والّتكيبية اليت تصنع داللة ّ
اثنني ،ومها اللسان التداويل وهو التخاطب والتفاعل بني املتكلم واملخاطب عن طريق
التالحم النصي.أي ترابط اللفظ مع املعىن أو مطابقة الداللة ملقتضى احلال ،وما ينجر
عن ذلك من تبدل يف املعاين من الداليل األرلي إىل التّداويل.أما العنصر اآلخر ،فهو
لسان الغموض ،أو حني ينغلق النص ويصعب استنطاقه وتتمنع داللته فتأب أن
النص.
تنكشف أو تتوضح إال يف تعد ديّة تفرضها حجم التّأويالت اليت يقبلها هذا ّ
وخصصنا الفصل الثاين للسان اإلتباع واالبتداع ،من خالل تبني معامل القدامة
النص الشعري يف شكله ومضمونه.على أ ّن
واجلدة ،اليت يطبعها رراع األجيال على ّ
ويضم هذا الفصل لسان
النص النّقدي لن يكون يف منأى عن هذا ّ
ّ
الصراع املتداولّ .

السرق أو ما ع رف بالسرقات الشعرية ،وبعض جوانب هذا املوضوع ما ميكن
األخذ و ّ
بالتناص.
متاثله مع ما سي حديثا
ّ

و ّأما الفصل الثالث من هذا الباب ،فهو لسان اإليقاع والنـغم ،يشتمل على اإليقاع

الداخلي يف
النص ،وأيضا اإليقاع ّ
أهم عنارره ووظائفها يف خلق داللة ّ
اخلارجي يف ّ
أهم عنارره اليت أوردها النقّاد امل غاربة.
بْنـييت التالؤم و ّ
التضاد أو ما عرف بالبديع الصويت و ّ
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و ّأما اخلامتة فهي جمموعة من االستنتاجات املستقاة من مضامني فصول البحث.مثّ
مادة تنوعت بني القدمي واحلديث ،فيها جمموعة
سرد حلمولة بيبليوغرافيا املوضوع من ّ

من املصادر واملراجع ما وقع بني أيدينا.و أدركته استطاعتنا.

لسنا نعلم هلذا البحث من عيب شك ل رعوبة كبرية يف مسا رنا مثل طبيعة
كل حمور منه ينفع
املوضوع يف حد ذاته ،فهو شاسع مّتامي األطراف ،كلّ فصل ورمبا ّ

ليكون موضوع رسالة مستقلة.فاخلوض يف هذه القضايا ليس أمرا هينا لدى القدماء
فكل يدلو بدلوه من خالل الّتويج
بالنظر إىل توجهاهتم الفكرية واختالفاهتم املذهبيةّ ،
لنظرته ،وبات أيضا من الصعب أن نقول بتأثّر الواحد باآلخر ،أل ّن منهم من مل يكن
مادته العلمية فكثريا ما خيفي أو يسعى إلخفاء املنابع اليت استقى منها وهي
أمينا يف ّ
جلي املصدر.
لغريه...فأحيانا تغدو السرقة موفقة ،وأحيانا يبدو األخذ فاضحا بيّنا ّ
النص الشعري يف حضرة النقد املغريب القدمي ،هو
إ ّن ّ
تعدد األلسنة اليت نطق هبا ّ
تعدد األدوات املنهجية اليت اعتمدناها يف اجناز هذا العمل،أي نقد النقد أو
أمر يعكس ّ

املدونة النقدية املغربية اليت شكلت عملية تكاملية تراوحت بني
لنسمه ورف الورف ،من خالل قراءة يف ّ
ّ
ذاتية ناظمه أو قائله فيه.
العام وأثر ّ
داخل النص وخارجه ،يف بنيته الداخلية ومعمارية عنارره ،كما يف سياقه ّ

ونشري إىل التباين املوجود يف حجم وعدد رفحات بايب هذا البحث ،وحنن ال
املادة النّقدية لدى املغاربة ،اليت
نربئه من اخللل املنهجي ،لكنّنا نعلّل ذلك بطبيعة قضايا ّ
ّ
للنص الشعري وتتبّع معامل فنيّته ومجاليّته
أولت اهتماما كبريا ودقيقا للقراءة النسقيّة ّ
الشكليّة والبنائيّة بشكل وافر ودقيق.وقد حاولنا جهدنا أالّ حنيد عنها يف جهة املشرق،
تنارها وتشابكها.
إالّ اضطرا را ،يف حال التّأسيس لقضيّة ما أو ّ
تبني األقوال والنّصوص يف ّ

ندعي إحاطتنا جبميع جوانب هذا املوضوع،
ولعل ذلك ما يدفعنا إىل التح ّفظ ،فال ّ
اهلني
فمثل ذلك رعب التّحصيل ،بالنّظر إىل طبيعة املوضوع يف ّ
حد ذاته ،فليس من ّ
أن نستسهل اخلوض يف ساحة املعّتك النقدي العريب رغم وفرة إنتاجه وكثرة مراجعه،
8

فما بالنا بنظريه املغريب ،الذي ما يزال موضوعا بكرا ،والدراسات فيه جمدبة قليلة ،جعلتنا نستعظم
ونّتدد يف إردار األحكام أو تقييم النتائج حوله ،ورافقنا هذا الشعور طيلة مراحل إجناز هذا
أمرهّ ،

املهمة اليت انتشلتنا مرات كثرية من االرتباك
البحث .لوال تشجيع األستاذ املشرف ،ومالحظاته ّ
والقلق ،فوارلنا مشواره حسب استطاعتنا إىل أن ورل إىل رورته احلالية.

نأمل أن يتوارل هذا اجلهد مستقبال ال سيما إذا توافرت مصادره الغائبة ،سواء
اخلارة.
املخطوطة منها ،أو ّ
العامة و ّ
حّت املطبوعة املركونة يف املكتبات ّ

9

الباب األول :في ألس نة النص السياقي ة
الفصل األول :الل سان التاريخي واالجتماعي :
- 6اللّسان اجلغرايف /املكان يف الشعر .
 - 9اللّسان التارخيي /االنتماء النس يب
 - 1اللسان النضايل  /احلروب واأليّام .
 - 4اللسان التمردي  /شعر الصعلكة.
الفصل الثاني :اللسان الديني واألخالقي :
 – 6اللسان الديين /اإلسالم والشعر.
 - 9اللسان القمع ي  /اهلجاء .
 - 1اللسان النفعي  /التكسب بالشعر.
الفصل الثالث  :اللسان الذاتي والنفسي .
 - 6اللسان اإلبداعي  /عوامل شحذ القرحية.
 - 9اللسان املرضي /ع قدة النقص ومعامل التعويض .
 - 1اللسان الذايت  /األبعاد النفسية للنسيب .
الفصل األول :اللّسان التارخيي واالجتماعي :
-1

اللسان اجلغرايف  /املكان يف الشعر .

-2

اللسان التّارخيي  /االنتماء النسيب .

-3

اللسان احلريب  /أي ام الع رب .

-4

اللسان التمردي  /ظاه رة الصعلكة .
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شعر:
اللّسان الجغرافي  /المكان في ال ّ
كررها كلّما
(( اإلنسان وليد بيئته)) ،هي مقولة ألفناها حّت جرت على ألسنتنا ،ن ّ

عرب عن مدى ارتباط هذا اإلنسان بـ(املكان) ،فهي رلة وثيقة ال
دعت احلاجة إىل أن ن ّ
ميكن الفصل بينهما.فقد جبل اإلنسان على أ لفة املكان ،الذي يصنع جزءا كبريا من معامل
شخصيته وسلوكه وثقافته.فاملكان هو اإلقليم الذي يعيش فيه البشر عيش قرار واستيطان
أو يضطرب بني حدوده ،فتت أثّر حياته احلسيّة واملعنوية بطبيعة هذا اإلقليم وخواره.1
الشعراء ،ذلك أل ّن الشاعر هو فرد
يتخذ هذا األمر وجهة أكثر عمقا عند األدباء و ّ
من اجملتمع ،يتفاعل فيه سلبا وإجيابا كغريه من األفراد اآلخرين..فإذا اعتربناه خمتلفا عن غريه
من حيث إنّه أكثر قدرة على التّعبري ،وقد أويت بسطة يف القول مت ّكنه من أن يسقط
أحاسيسه ومشاعره على الكلمات ،فيخرجه ا قصائد منظومة هبا معامل اجلمالية والقبول من
طرف أفراد اجملتمع اآلخرين.
إ ّن املتتبّع حلجم الدراسات اليت تناولت عالقة األدب أو الشعر باملكان..فحتما
تعددت املصطلحات
ستجدها كثرية
ومتشعبة األرول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالزمان.وقد ّ
ّ

وتنوعت ،2جند منها :البيئة ،الفضاء ،احليّز ،باإلضافة إىل مصطلح املكان واملكانية
ّ
والزمكانية.3
الد ارسني يستخدمون مصطلح (زمكان) ،وهو لفظ مرّكب من
قد نالحظ عددا من ّ

زمان ومكان ،يف إشارة إىل استحالة الفصل بينهما.فال الزمان حي ّقق حضوره وأزليّته ،وال
املكان يصنع وجوده إذا فصل أحدمها عن اآلخر.فـ" الزمان أزمنة واملكان أمكنة حبسب
التّأويل أو التّلوين،ولكنّهما مع التّباين والتّشابه،ميثّالن دائرة واحدة حّت حنت (الزمكان)
1

 أحمد الشايب،أصول النقد األدبي 38- 38 :2
 ينظر :أحمد طالب ،جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائريّة  21 :وما بعدها3
 تطوّ رت هذه المصطلحات بتأثير علم السرد السيما انجازات غريماس إلى مصطلح الفضاء في االنفتاح أو الحيز فيالتحديد والتضييق واالتساع والشمولية وتداعياتها النصية  .ينظر :أبو هيف  :جماليات المكان في النقد األدبي المعاصر211 :
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حال وسطا إلشكاليّات ال حصر هلا ،بيد أن الدراسات النظريّة فصلتهما عن بعض
ألسباب منهجية ".1
النص
إ ّن يف ّ
النص الشعري إىل إطاره ّ
الزمكاين ،هو مبثابة اعّتاف مبدى تأثّر هذا ّ
رد ّ
مبجموع رفات الواقع احمليط مبنتجه (الشاعر) ،فهو ينقل رور تفاعله معه يف حضور رؤيته
الداليل هلذا النص.ذلك
التطور ّ
اإلبداعية والفنية والرمزية ،األمر الذي يفتح آفاق البحث يف ّ

أل ّن "املكان من عنارر البنية الشعريّة ،يغدو إقرارا مبسامهة يف شعرية السياق،وهبذا يتحكم
غرض الشعر ونفسي ة الشاعر يف وظيفة املكان".2فيصبح عنصرا مهما وعامال من عوامل
نشأة الشعر ورقل لغته وإثراء معانيه".ويتخذ الشاعر من مظاهره،أدوات فنيّة وتعب رييّة،
الشعري املمزوج
للتعبري عن إحساسه هبذا املكان والزمان يف طابعهما الفيزيائي وطابعهما ّ
املتموج بني األنس واحللم ،بني الوحشة واأللفة ،بني
باحلس االنفعايل الذايت واجلماعيّ ،
ّ
الغربة واالرتياح".3
استند الشعراء قدميا إىل عنصر املكان من وجهتني يصعب التمييز بينهما ،إحدامها
كالصحراء
واقعية ،حبيث يوظف الشاعر أماكن جغرافيّة من قبيل الواقع املعروف واملرئي ّ
والفيايف والقصور وأماكن تواجد القبائل واألسواقّ ..أما الوجهة األخرى ،فهي تصوير
ألماكن قد تكون غري موجودة يف الواقع ،فتصري إطارا متخيّال حيشوه الشاعر من رؤيته
اخلارة وفلسفته الذاتية ،كما سنرى يف املكان الطلل.
ّ
تتبع النقاد املغاربة عنصر املكان يف الشعر العريب ،منهم عبد الكرمي النهشلي
واحلصري القريواين وابن رشيق املسيلي.وهذا أمر قد نلفيه منطقيا بالنّظر إىل اهتمامهم
امللحوظ باألنساب .كما أنّه لصيق احليّز اجلغرايف لضبط تاريخ القبائل العربية .فاملتصف ح
1
 استأثر الزمان لمسوغات دينية متّصلة بوعي اإلنسان األوّ ل بالمالحظة والمقاربة والدراسة ممّا أثمر مباحث معمّقة قالتالكثير عن (الزمان)  ،الذي يعني هللا في الدين ،والجريان في الفلسفة،والدائرة في الرياضيات الفلكيّة وال ّدهشة في الشعر.
عبد اإلله الصّائغ ،داللة المكان في قصيدة النثر83 :
2
 رشيد نظيف ،الفضاء المتخيّل84 :3
 محمد بلوحي ،الشعر الجاهلي في ضوء القراءات العربية الحديثة ،رسالة دكت وراه الدولة (مخطوط) ،إشراف مختار حبّار،جامعة وهران ( .284 :)1442- 1444
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لكتبهم قد يندهش حلجم املادة الشعري ة اليت طغت على مضامينها ،فال نكاد جند شاعرا مل
يذكر املكان ،سواء حيث عاش هو نفسه ،أو آخرا قد زاره وشاهده ،ورّمبا ذكر مكانا ال
يعرف عنه أكثر مّا يرويه اآلخرون ،وبلغ م ْسمعه...
الصحراء ،حيث
متنوعة ،إذ جند البادية و ّ
بدت خارطة البالد العربيّة لدى املغاربةّ ،
يعيش السكان يف شكل نظام قبلي.وجند املدر حيث شيّدت عدة مالك عربيّة تنوعت

قصورها واستقرت منازهلا نظرا لطبيعة املناخ اجلغرايف هلذه األماكن كتوافر أسباب احلياة

خارة موارد املاء كاألنار...بذلك ورد املكان لدى النقاد املغاربة بصورتيه الواقعية أي
ّ
اجلغرافية واجملازية يف قراءهتا للبعد الطللي املعروف ،وتكون مشحونة حبمولته النفسية
والفلسفية والفنية .
خصص ابن رشيق يف كتابه العمدة ،أبوابا هلا عالقة مباشرة بورف املكان (الواقعي)،
ّ

أي جغرافية البالد العربيّة ،منها باب في معرفة األماكن والبلدان ،1وباب يف معرفة م لوك

العرب ،2وآخر سّاه باب تنقل الش عر في القبائل.3

يقول يف باب يف معرفة األماكن والبلدان "قال أبو عبيدة:احلجاز ،هو ما بني اجل ْحفة

بلي طيء ،وإ ّّنا سي حجازا ،ألنّه حجز ما بني جند والغ ْور ،وحكى ابن قتيبة عن
وج ْ
الرياشي عن األرمعي:إذا خلفت احلجاز مصعدا فقد أجندت ،فال تزال منجدا حّت
عرضت لك احلرار
تنحدر من ثنايا ذات عرق ،فإذا فعلت فقد ا ّهتمت إىل البحر ،وإذا
ْ
تصوبت من ثنابا الع ْرج ،واستقبلك املرخ واألراك ،4فقد
وأنت منجد ،فتلك احلجاز.وإذا ّ
اتّـه ْمت( ،وإ ّّنا سي احلجاز حجازا ألنّه حجز ما بني جند وهتامة )( .)....و ّأما اجلزيرة،
5
ودست ميسان
صرة ،األ ْهواز ْ
فإ ّنا بني دجلة والفرات واملورل.والسوادان:سواد الب ْ
1

 ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تحق  :محمد قرقزان 2448/ 1 :2
 المصدر نفسه 218- 281/1 :3
 نفسه232/2 :4
 المرخ شجر ينفرش ويطول ،ليس له ورق وشوك.واألراك جمع أراكة  ،شجر يستاك بعيدانه .العمدة 2448 /1 ،الهامش5
 -دست ميسان بين البصرة وواسط  .-ينظر المصدر نفسه  2441 / 1 :الهامش
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وفارس .وسواد الكوفة:ك ْسك ْر 1إىل الزاب ،وحلوان إىل القادسية.وجزيرة العرب (قال أبو
عبيدة)هي يف الطول ما بني حفر أيب موسى إىل أقصى اليمن ،ويف العرض مابني يربين إىل
اخلرز املستطيل يف
السماوة (.)....وقيل:سي الع راق تشبيها بعراق املزادة ،وهو موضع ْ
الشجر يف تلك األرض،
أسفلها ،وقال بعضهم:هو مجع عرق ،الشتباك عروق النّخل و ّ
الشمال ،أل ّن الذي يستقبل
الشأم واليمن فمن اليد اليمىن واليد الشؤمى ،وهي ّ
فع ّرب و ّأما ّ
الشأم عن مشاله ،وهي الشمال أل ّن الذي يستقبل
الشمس ،تكون اليمن عن ميينه و ّ
ّ

الشأم عن مشاله .ويقال (شأْم) بالتّخفيف ،ومن النّاس من
الشمس تكون اليمن عن ميينه و ّ
ّ
جعل الشام مجع شامة ،وهي النكتة تكون يف اجلسم سوداء أو حنو ذلك ،وكذلك يف

األرض.
قال ذو الرمة:

وإ ْن ل ْم تكوني غير ش ٍام ب ق ْفرٍة

تجر بها األذيال صيف يةٌ ك ْد ر

2

ايف ،وقد كلف نفسه عناء
يبدو ابن رشيق من خالل ّ
نصه هذا ،مرتديا عباءة اجلغر ّ
البحث والتّدقيق فيما نقل من أخبار عن أيب عبيدة وابن قـتـْيبة واأل ْرمعي ،حماوال رسم

حدود البالد العربيّة يف بعض أماكنها املعروفة كاحلجاز واليمن والعراق والشام...3وهي
أماكن قد حفلت هبا أشعار العرب قدميا يف اجلاهلية واإلسالم.
ال يبدو ابن رشيق مفتخرا يف هذا املقام باستعراضه حلجم ثقافته اجلغرافيّة يف معرفة
لكن قصده قد يتّجه إىل دعوة النقاد ألن يتحلوا هبذا العلم ليتم ّكنوا من قراءة
البلدان ،و ّ

يتسىن للنقاد فهم
وفهم أشعار ّ
الشعراء والعكس رحيح.فباال ستناد إىل هذه األ شعار ،قد ّ
يعرب فيه عن دار
الرمة الذي ّ
أمور يف التاريخ وجغرافية البالد العربية.فنراه يورد بيت ذي ّ

مي) .فيقصد بالشام ،خمالفة لون األرضني فتبدو معروفة خمتلفة األلوان يسهل الورول
( ّ
إليها،وكأ ّنا شام يف جسد.متسح الرياح مساحة األرض املقفرة فتخلف كدرة وغبارا ...فهذا
1

 بلد بالعراق معروف  .المصدر نفسه 2441/1 :2
 نفسه2448 / 1 :إلى  2443في ديوان الشاعر (:فإن) ،ينظر 248 :3
 -الستز ادة في ضبط المواقع الجغرافية لهذه األماكن ،ين ظر أحمد أبو الفضل ،دراسات في العصر الجاهلي  7 :وما بعدها
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الرمة الذي عاش يف هذه البيئة الصحراوية ،فهو أعلم
ورف قد اعتدناه يف أشعار ذي ّ
بشجونا ومناخها .
خصص ابن رشيق يف عمدته بابا آخرا من كتابه ساه يف م عرفة ملوك العرب  .1ورمبا
ّ

هو يف ذلك يشري إىل أن العرب مل يكونوا كلّهم مكدسني قبائال يف الصحراء املقفرة
قارة
يرحتلون من مكان إىل آخر يطلبون أسباب احلياة من ماء وكلأ.ولكن كانت هلم مالك ّ
يلقب حكامها بامللوك ،وهلم قصور ومساكن ...وهم ملوك اليمن وملوك الشام وملوك
احلرية ...وابن رشيق يف سرده ألخبارهم ،قد أورد عدة أساء ألماكن وبلدان جغرافية..قد
حنصرها فيما يلي (اليمن ،مكة ،إفريقيّة ،2اليمامةْ ،جنران ،احلبشة ،الشام،غسان ،قضاعة،
صرة والكوفة)،يـْثرب،عمان ،الشام،احلرية ،املورل ،العراق.)... ،
السواد (الب ْ
وقد يتضح لنا قصد ابن رشيق جليا ،من خالل دراسة لعبد اإلله الصائغ الذي حاول
الشعر العريب القدمي.ورمبا هو يف ذلك يشري إىل
الدفاع عن واقع جغرافية البالد العربية يف ّ
قول أيب عمرو بن العال ء "لو جاءكم وافرا ،جلاءكم علم وشعر كثري".أي إ ّن العرب قد
قالت شعرا كثريا ،لوال أن يد الضياع قد طالت أكثره .وال بد أ ّن أشعارا ضائعة قد حلت
رورا من املدنيّة العربيّة القدمية .فتوارت عن اهتمام الباحثني من جغرافيني ونقادا ،نظرا
الشعر العريب شعر رحراء
لتواري األشعار اليت أنتجتها.فمن اجلهل بالواقع والتّاريخ اعتبار ّ
يدل على معامل احلياة احلضريّة":فكيف جنعل الصحراء متنا
وقفار،بل يوجد فيه ما ّ
سد مأرب وجنات عدن ،وقصور اخلورنق واملشّت
واملعجزات العمرانية هامشا.من حنو ّ
والسدير واألخيضر وغمدان وأسواق دومة اجلندل وعدن أبني وعكاظ وجمنّة".3

الصائغ يف موقفه هذا املدافع عن فكرة التفريق بني ما هو عريب وما هو
وقد يتمادى ّ

أعرايب ،ويرمي بسهام االهتام حنو املستشرقني ومن حذا حذوهم وسار على نجهم ،يقول
1

 ابن رشيق ،العمدة281/ 1 :2
 إفريقيّة ببالد المغرب  .وقد س ّم يت كذلك نسبة إلى بانيها إفريقيس بن صيفي بن سبأ ،فسميت باسمه .3
صورة الفنيّة2 :
 -عبد اإلله الصّائغ ،الخطاب اإلبداعي الجاهلي وال ّ
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"فمن ظن أن اإلبداع اجلاهلي إ ّّنا هو مثرة من مثار الصحراء جغرافية وطقوسا وسلوكات
فقد وهم.فالعرب ليسوا بداة جفاة ومل يأنسوا للتصحر ويف أمثاهلم (من بدا جفا).مل تكن
املهرأ منزهلم وال الغزو والنهب رزقهم.هذه افّتاءات
ّ
الصحراء املقفرة وطنهم وال بيت الشعر ّ

بعض املستشرقني احلانقني ومن تابعهم من الكتّاب العرب ...العرب سكنوا املدر واألعراب
سكنوا الوبر ( سيان شتان) .لقد استوطن العرب مكة وكْندة واليمامة واحلرية والنجف
بصرى وسبأ ومعني حيث احلضارة واملدنية".
و ْ

1

فبيت الشعر املهرأ والغزو والنهب وغري ذلك ما ثبت شيوعه يف اجملتمع اجلاهلي...
هو أمر حيتاج إىل وقفة متأنية ،رمبا قد جند رداها يف موضع آخر من قوله أن اجلزيرة العربية
"متثّل منعطفا حادا بني أهل املدر الثّابتني (سكان املدن) وأهل الوبر املتحولني (س ّكان
وحري ومكة وبني بداوات األعراب
البوادي).بني حضارات بصرى واحلرية وكْندة واليمامة ْ
الالفح والقر الثّاجل ،بني املوت عطشا
الرزق رباح مساء بني القيظ ّ
الذين يقاتلون ابتغاء ّ

واملوت غرقا ".2

ونلتمس ذلك يف أبيات أوردها عبد الكرمي النهشلي املسيلي يف كتابه املمتع يف علم
ذم رأي متيم يف سكىن البدو ومدح رأي كسرى يف
الشعر وعمله".قال شاعر من متيم يف ّ
الريف:
اختاذه ّ
لك ْسرى كان أعقل م ْن تمِيم
فأنْـزل قـومه ببـ الد ر ٍ
يف
ْ

عش ية فـر م ْن بـلـد الضباب
وج نات وأنْـهـار عـذاب

فصاروا في محلِ تهم مل وكا
فال رحم االله صدى تميم
1

وص ْرنا ن ْحن أ ْمث ال الكال ب
فـق ْد أ ْزرى ب نا في كل باب .3

 المرجع نفسه2 :2
 نفسه78 :3
 -عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع في علم الشعر وعمله ،تحق :محمود شاكر القطان 182 :
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وقال بعض ثقيف:
للّـه در ثقيـ ٍ
ف أي منزلـة

حلوا بها بـ ْين س ْهل األ ْرض والجب ل

وم تخير طيب الع يش رائدهـم
ق ٌ
ليْسوا كم ْن كانت الترحال ه ّم ته

فأ صب حوا يلحفون األ ْرض بالحل ل
بث بعيش على حل وم ْرتح ل
أ ْخ ْ

1

فاالرحتال والتنقل وحياة الصحراء القاسية تلك كانت طبيعة حياة عدد من القبائل
العربية كتمم .ويف مقابل ذلك يورد النهشلي أبياتا للشاعر اجلاهلي األسود بن ْيعفر

يتحدث فيها من معامل حياة امللوك العرب وأراضيهم اخلصبة.وقصورهم الفاخرة.اليت
ّ
نافسهم فيها العجم.
تـركوا منازلهـم و بـ ْع ـد إباد

ماذا أؤمل بـ ْعـد آل محـرق
السدير وبارٍق
أهل الخ و ْرنق و ّ
نـزلوا بأن ْقرٍة يسيـل عل يهـم

صر ذي الشرفات من سنْداد
والق ْ
مـاء الفرات يجـيء من أ طواد

أرضـا ت خيـرها لطيب مقيلها

ك ْعـ ب بن مـامة وابن أم دواد

جرت الرياح على محل ديارهم

فكـأنم ا كـانوا عـلى ميعـاد

فإذا النعيم وك ّل م ا يـلْهـى به

يـ ْومـا ي صير إل ى البلـى ونـفـاد

حتل هذه املواضع بالعراق ،وهم ّأول معديني خرجوا
يقول النهشلي أ ّن إيادا كانت ّ
من هتامة ،فنزلوا بالسواد ،وغلبوا على ما بني الب ْحرين إىل سنداد واخلوْرنق .2"...ويعترب
اخلوْرن ق من األمكنة اليت وردت يف الشعر اجلاهلي ،وقيل أنّه من قصور ملوك العرب

1

 المصدر نفسه182 :2
 -عبد الكريم النهشلي  ،اختيار الممتع في علم الشعر وعمله142 :
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بظاهر احلرية ،بناه النعمان بن امرئ القيس يف ستني سنة . 1فاعتربه العرب من البناءات
السدير.
األسطورية اليت طبعت حياهتم مبعامل
ّ
التحضر واملدنيّة .ومثله أيضا قصر ّ
*****
ويف تتبّعنا ملعامل املكان الواقع ي يف شعرنا القدمي من خالل دراسات املغاربة
النقدية.قد جند أنفسنا ملزمني للوقوف أمام مكان رنع شهرة العرب األدبية
واالجتماعية.وهذا املكان هو(السوق) أو(األسواق) ..جاء يف لسان العرب "السوق
موضع البياعات تذكر وتؤنث ،تسوق القوم إذا باعوا واشّتوا والسويقة التجارة .وإّنا
سيت السوق سوقا ألن التجارة تلب إليها وتس اق املبيعات حنوها.وأرلها اجلفل من
السحاب تسوقه الرياح والساق كناية عن الشدة ،ألن اإلنسان حلظة تعتوره الش ّد ة

يشمر عن ساعده ويكشف عن ساقه".2

تعد األسواق بؤرا
عرفت البالد العربية يف العصر اجلاهلي حركة تارية هامة ،و ّ
حضارية ميكن اعتبارها من بني الدالئل اليت تعكس لنا طبيعة احلياة االقتصادية
ومقوماهتا يف تلك الفّتة الزمنية .فالعمل بالتجارة من الصناعات اليت أقبل عليها العرب
باهتمام كبري حّت شاعت بينهم فعرفت هبم وعرفوا هبا.وقد أسهمت هذه احلركة يف
بعث التنقل بني البلدان واألمكنة مع ما خيلفه ذلك من تأثر وتأثري .فلم يكن التبادل
يف البضاعة وحسب.ولكن يف الثقافة ونظم العيش واللغة واللهجات وتنوع أّناط
3
الشعر ديوان العرب ،فال نكاد نعدم حضور هذا النشاط يف
التفكري والديانات وألن ّ
 ويرتبط بناء هذا القصر بقصّة تداولها العرب ضمن َمثَ ل (جز اء سنمار )  ،وسنمار الرومي الذي بنى القصر للنعمان ،حتىإذا أكمله ،أخبر النعمان أنّ في القصر اجرة ،ال يعرفها سواه،إذا انتزعت ،انهدم القصر .فخاف النعمان وألقى بسنمار من أعلى
ّ
االطالع على أسماء األمكنة والبقاع،تحق:علي محمد البجاوي:المجلد - 832/2
القصر ...ينظر صفي الدين البغدادي ،مراصد
824
2
 ابن منظور االفريقي ،لسان العرب ،ينظر مادة (سوق)237- 233/ 24 ،3
 إنّ معظم تجارات العالم منذ القديم حتى القرون الوسطى،هي بين هذه البالد التي عددنا .فالدولتان العظيمتان اللتان تنازعتاالنفوذ والسيادة في العالم وهما فارس والروم ،كانتا على عالقة تجارية وسياسية مع بالد العرب في الشمال والجنوب .وقل
نحوا َ من ذلك في عالقة الحبشة والهند مع اليمن وعمان والبحرين،وإن كانت عالقة أضيق حد ودا  .وكان للمواصالت التجارية
في جزيرة العرب طريقان ،أحدهما شرقي يصل عمان بالعراق ،وينقل بضائع اليمن والهند وفارس برا،ثم يج وز غرب العرا ق
إلى البادية حتى ينتهي به المطاف في أسواق الشام ،يمر التجار فيه ‘ لى أسواق اليمن والعراق وتدمر وسورية ويبيعون في آل
قطر ماال يكون فيه ويأخذون منه إلى غيره ما يروج فيه .والطريق الثاني وهو األهمّ ،غربي يصل اليمن بالشام مجتازا بالد
1
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أشعار الشعراء قدميا كشكل من أشكال نقل الواقع العريب يف شّت ميادينه إىل عامل
الشعر يف
الشعر اجلمالية.بالنّظر إىل عالقة هذا اجملال الواقعي باحلياة األدبية ال سيما ّ
ألفاظه ومعانيه.
وقد نستند إىل القرآن الكرمي يف بعض آياته ،باعتباره أردق حديث ،سعيا
للوقوف عند إشارة تارخييّة حول حقيقة هذا النّشاط التّجاري وأمهيّته داخل اجملتمع
العريب القدمي وبالتّايل نستخلص انعكاسه على النص الشعري.
قال تعاىل ﴿ :وإذا رأوا تجارة أ ْو ل ْهوا انْـ قضوا إ ل ْيـها ﴾

1

ال ال ت ْله يهم ت جارة وال بـ ْي ٌع ع ْن ذ ْكر اهلل ﴾
وقال أيضا﴿ :رج ٌ

2

وقال تعاىل﴿ :ليالف قـر ٍ
يش إ يالفهم رحل ة الشتاء والصيف ﴾

3

متعددة
وردت هذه النماذج وغريها مبثوثة يف القرآن الكرمي ضمن ألفاظ ّ
الربح ،اخلسارة ،والرحلة تنقال من بالد على أخرى ومن سوق إىل
كالتّجارةّ ،
الرسول حممد عليه الصالة والسالم يف هذا اجملال
سوق.كما وردت دالئل على اشتغال ّ
فتشرب من ثقافتها وقيمها ونظم احلياة
وهو العريب الذي عاش يف هذه البيئة ّ
يغري به اجلانب املظلم فيها .فقد رافق
االجتماعية هبا إىل أن شاء اهلل له أمرا آ ا
خر ّ
وعم ه يف بعض هذه الرحالت التجارية وهو رغري.مث اشتغل هو
الرسول -ص ّ -
جده ّ
متسه
لكن عمله هذا كان نقياّ نظيفا مل ّ
نفسه هبا شابا عند خدجية رضي اهلل عنها..و ّ
السلبية يف التّعامالت التجارية اليت كانت العرب تقع فيها كالسرقة والرب
شوائب ّ
حرم اإلسالم فيما بعد.
والغ ّ
ش...وغري ذلك ما ّ

اليمن والحجاز ناقال أيضا بضائع اليمن والحبشة والهند إلى الشام وبضائع الشام إلى اليمن ،حيث تصدر إلى الحبشة وإلى
الهند في البحر.
ينظر سعيد األفغاني ،أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم2 :
1
 سورة الجمعة22:2
 سورة النور18 :3
 -سورة قريش2 :
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ال جند رأيا حمددا نلتزم به يف ضبط عدد األسواق عند العرب فاشتهر بعضها
1
أهم األسواق اليت
لعل
.
شهرة واسعة وبعضها ال جند له إال ذكرا خفيفا أو إشارة عابرة
ّ
شاع ذكرها هي ،عكاظ ،دومة اجلْندل ،2مكة ،ذو اجملاز ،جمنة ،عدن ،رْنـعاء،
بصرى ،شحر.
الش راء وطلب أسباب الثراء
تعددت وظائف األسواق العربيّة مابني البيع و ّ
لقد ّ
والتّسلية واللّهو واإلمتاع ،كا رتياد الكهنة والعرافني ،وأماكن الغناء واخل ّمارات ،باإلضافة
إىل التّعارف بني القبائل والقضاء بني املتخارمني ،وإغاثة امللهوفني وإطعام اجلائعني،
وتأمني اخلائفني..باإلضافة إىل اعتبار هذا املكان وسيلة إعالمية هامة عند الّتويج
إلشاعة أو خرب أو إلقاء أشعار...فجمهور السوق مجهور عريض متنوع قد اختلفت
غاياته وأهدافه.فمنهم امللك والشريف ومنهم العبد والوضيع ،ال يكاد يفرق بينهم غري
السوق .
لعل أمهّها طبيعة بنايات ّ
مجلة من املظاهر ّ
وقد خلّص األمر كلّه قول أبو ذؤيب اهلذيل :
إِذا بني القباب ع لى ع ك ٍ
اظ

وقام البـْيع و ْاجتم ع األلوف.

أي إذا بنيت البيوت بعكاظ ،ورفعت قباهبا ،وابتدأ البيع والشراء وجعلت األلوف
من الناس تتمع يف بطن السوق.والقب اب بيوت خارة من األدم النفيس املصبوغ
باللون األحر هلا سقوف مست ديرة مقعرة.ومل تكن تبىن إال للسادة األشراف والقضاة
واألثرياء.وكانت ما يفخر به هؤالء على الناس مجيعا.بل وكانت تضرب للملوك الذين
حيضرون املوسم بعكاظ 3وعكاظ من أسواق العرب املشهورة "كانت القبائل تتمع هبا

1

 نجد لهذه األسواق ذكر في بعض التصانيف ،مثل (صفة جزيرة العرب)للهمذان ي 888-هـ ،و(المحبّر) لمحمد بن حبيب -133هـ ،و( األزمنة واألمكنة) للمرزوقي 812-هـ ،و(صبح األعشى في صناعة اإلنشا) للقلقشندي 312-هـ  ،و(خزانة األدب )
للبغدادي 2428-هـ ..
ينظر  :أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم.244 - 23:
2
 ينظر :اختيار الممتع في علم الشعر وعمله 183 :والعمدة323/1 :3
 -عرفان محمد ح ّمور ،سوق عكاظ ومواسم الح ّج38 :
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كل سنة ويتفاخرون فيها وحيضرها شعراءهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر".1فقد
كرر حضورها يف أشعار الشعراء.باإلضافة إىل
ارتبطت جبزء مهم من تاريخ العرب وت ّ
جمال النقد األديب الشفوي..فال نكاد نذكر النابغة الذبياين 2إال ونذكر معه قبته يف
عكاظ.
املسمى بالسوق..فمن
النص ّ
ارتبط ّ
الشعري العريب هبذا األفق املكاين اجلغرايف ّ
شاء أن تشيع قصيدته يف اآلفاق ويضمن هلا أسباب االنتشار واخللود ،فليأت هبا سوقا
من األسواق املشهورة كعكاظ.يتل ّقاها الناس ويشهد هلا احمل ّكمون والعارفون بالشعر
ونقده.وكان للشعراء مذاهبهم يف إلقاء قصائدهم سعيا للتّأثري يف النّاس وإثارة إعجاهبم،
السامع أن هناك آلة وتريّة تصاحب
فاألعشى مثال كان ينشد قصيدته بطريقة توهم ّ
قراءته وهو الصنج.وحسان بن ثابت خيضب حليته باحلناء حبيث يبدو كهيئة
فأما قيام
كل ذلك أن يقف ّ
الشاعر إذا أنشد.يقول ابن رشيق" ّ
األسد..ومن ّ
املهم يف ّ
الشعراء من كان
الشاعر فلكي ّ
يدل على نفسه ويعلم أنه املتكلم دون غريه على أن من ّ
ّ

بالدف واملزهر".3
يقوم
ّ

للشعر يف األسواق حيث يلتقي القاري بالداين ،هو الذي
لعل هذا اإللقاء العلين ّ
و ّ

تتخوف من اهلجاء "فعظم الشعر وهتيّب أهله خوفا من بيت سائر حتدى
جعل العرب ّ

به اإلبل ،أو لفظة شاردة يضرب هبا املثل ورجاء يف مثل ذلك ،فقد رفع كثريا من
الشعر بعد اخلمول واالطّراح ،حّت افتخروا مبا كانوا يعريون
الناس ما قيل فيهم من ّ
الشريفة حّت ع ّريوا مبا كانوا يفتخرون به".4
السوابق واألقدار ّ
به.ووضع مجاعة من أهل ّ

1

 عبد اإلله الصائغ :الخطاب اإلبداعي الجاهلي232 :2
 كانت تضرب له هناك قبة حمراء من ادم ،فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ،وتناقشه الرّأي في فصاحة ألفاظها وقوّ ةتعبيرها وبيانها ،فينقدها نقد العالم الخبير بأسر ار الفصاحة والبيان ،ثمّ يصدر حكمه  .ينظر :أسواق العرب في الجاهلية
واالسالم.238 :
3
 ينظر أحمد مبارك الخطيب ،اإلنشاد والغناء في الشعر الجاهلي282 :4
 -المصدر نفسه.211 /2 :
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السوق وسيلة إعالمية يقصدها الشعراء للورول إىل أكرب عدد من
فأربحت ّ

املتلقني.وبالتّايل الّتويج لبضاعتهم (الشعر) وحتقيق الشهرة ألسائهم ،والنـْيل من شأن
خصومهم.فهذا أمية بن خلف اخلزاعي ،يهجو حسان بن ثابت ،وميعن يف قدحه
بقصيدة ال تشفي غليله ،إال إذا دبت إىل عكاظ ،وانتشرت يف جمامعهم :
أال ،من مبـلغ حسان ع ني
أل ْي س أبوك فينا ،كان قين ا
يمانيا ،يظألّ يشـد ك يرا

دب إلى عـكاظ
مغلغلـة تـ ّ
لدى القينات  ،فسال في الحفاظ
ويـ ْنـف ـخ لهـب الشـواظ

1

للتقرب منهم واستمالتهم كحال األعشى
ازدادت هيبة الشعراء ،وسعي الناس ّ
فتقرب منه احمللّق وهو رجل
الذي ما مدح أحدا إال رفعه ،وال هجا أحدا إال وضعهّ ،

فقري خامل ال ّذكر ذو بنات ،ال ميلك غري ناقة حلوب ،فسبق إىل األعشى وأنزله وحنر
وقدم له شرابا ،فلما جرى فيه الشراب وأخذت منه الكأس ،سأله عن حاله وعياله
لهّ .
أمرهن.فأربح بعكاظ
فعرف البؤس يف كالمه ،وذكر البنات.فقال األعشى كفيت
ّ
ينشد قصيدته :
السهاد المؤرق
أرقْت ومـا هذا ّ

ومـا ب ي من ٍ
سقم ،وما بي معشق

نـف ى الذم عـن آل المحلّق ج فنة

كجـابي ة السيح العـراقي تفهـق

تـرى القوم فيها شارعين ،وبينـهم

م ع القوم ولدان من الن ْسل درد ق

ت عيـون كثيرة
لع ْمري لق ْد الح ْ
ص طليـانها
تشـب لم ْقـرورين ي ْ

حرق
إلى ضوء نار باليفـ اع ت ّ

3

وبات على النار الند ى و المحلّق

1

4

 عن سوق عكاظ ومواسم الحج ،234 :عن األغاني ألبي الفرج األصفهاني83/ 22 :2
 الدردق ،األطفال أو الصغير من كل شيء.3
 اليفاع ،األرض المرتفعة .يوقد الكريم النار على تالل الجبال ،ليعرف مكانه و يهتدي العابر أو المسافر إليه.4
 -المقرور من القر أي البرد .
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2

نتفرق
بأسحـم داج عوض ال ّ

أم تحالفـا
رضيع ْي لبـان ثـدي ّ
تـرى الجود ي ْجري ظاهرا فوق و ْجه ه

1

كمـا زان متن الهندواني رونق .

2

أمت القصيدة إالّ والنّاس ينسلّون للمحلّق يهنّئونه ،واألشراف من كلّ قبيلة
فما ّ
منهن إال يف
يتسابقون إليه جريا خيطبون بناته ،ملكان شعر األعشى.ومل متس واحدة ّ
عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف.3

النص األديب (شعرا وخطابة).وضمنت له أسباب
السوق يف خدمة ّ
لقد أسهمت ّ

االنتشار يف أماكن عديدة متفرقة منها.األمر الذي حفظ هذه النصوص من يد
الشعر أيضا ،قد خدم عدة أماكن وبلدان فخلدها على رفحة
لعل ّ
الضياع .و ّ
التاريخ.بعد أن أباد الزمن آثارها.فهل وجود رورة املكان يف النّص الشعري تعين أن
هذا النص خارطة جغرافية تعكس الواقع يف حقيقته كالصورة الفوتوغرافية؟.
من الضروري أن نلتزم احلذر ،ونتمعن حيث نرمي اخلطى.فال نلقي باألحكام
عد
جاهزة قاطعة ،وال نتعصب جلهة معيّنة ،ال سيما إذا تعلّق األمر بنص أديب شعري ،ي ّ
اخلارة يف حتليل
يف أرله نصا مجاليا ال خيلو مطلقا من أبعاد ذاتية الشاعر وفلسفته
ّ
الوجود من حوله وقراءة اجملتمع الذي يتفاعل مع أفراده.فاملكان الذي عاش فيه العريب
لعل
كثريا ما تاوز رورته احلقيقة الواقعيّة لينجذب يف طريق اخليال و ّ
الرمزية واملاورائيّة ،و ّ
قدمة الطللية أو األثر الدارس.
يسمى بالطلل أو امل ّ
خري مثال على ذلك ما ّ
*********
يش ّكل املكان فضاء قاعديّا داخل النص الشعري اجلاهلي ،السيما داخل
يسمى "املكان الطلل".فقد تتّسع فضاءاته إىل حد كبري ليشمل
ّ
املقدمة الطلليّة أو ما ّ
يتحرك
جزئيّات النص يف عمومه.وهو األمر الذي يسهل على القارئ أو الدارس لكي ّ
1

 أسحم داج  ،مظلم أسود .2
 السيف المنسوب إلى الهند3
 -العمدة211- 218/2 :
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ختص تكوين
حبريّة يف تأويل شفرات النص ،متزودا بذخرية تارخييّة أو مرجعيّة نفسيّةّ ،
ختص املالبسات اليت أحاطت بعملية نظم شعره.حّت
الشاعر االجتماعي والفكري ،أو ّ
ليصعب كثريا أن نتخي ل القصيدة اجلاهلية من دون حضور هذه املقدمة اليت غدت من

أهم عنارر عمود الشعر العريب،وأهم سة تصنع هويته،ليست اجلمالية فحسب،ولكن
ّ
أيضا يف حولتها األنث روبولوجية لنمط حياة اإلنسان العريب يف ذلك الوقت.فالبكاء على
الطلل أو األثر أو الديار،هو رسم شبه واقعي للمكان الذي عاش فيه الشاعر.
يقول ابن رشيق« :وكانوا قدميا أهل خيام ،ينتقلون من موضع إىل موضع آخر.
الديار ،فتلك ديارهم ،وليست كأبنية احلاضرة ،وال
فلذلك ّأول ما تبدأ أشعارهم بذكر ّ
الديار إال جمازا ،ألن احلاضرة تنسفها الريح وميحوها املطر ،إال أن
معىن لذلك احلضري ّ
يكون ذلك بعد زمان طويل ،ال ميكن أن يعيشه أحد من هذا اجليل»

1

يشري ابن رشيق إىل واقعية املكان الطلل يف الشعر اجلاهلي ،فاملقدمة يف
القصيدة اجلاهلية هي رسم واقعي لطبيعة ديار العرب ،مبثوثة يف الصحراء ،خاضعة
للرحلة ،وعدم الثبوت«.فالعاد ة أن يذكر الشاعر ما قطع من املفاوز ،وما أنضى من
املراكب ،وما تشم من هول الليل وسهره ،وطول النهار وهجريه ،وقلّة املاء وغؤرهّ ،مث
يستحق منه
حق القصد ،وذمام القارد ،و ّ
خيرج إىل مدح املقصود ،ليوجب عليه ّ
املكافأة».

2

يعترب ابن رشيق املقدمة الطللية مبثابة عامل نفسي مؤثّر يف املتلقي ،لكأ ّن الشاعر
يقصد إليه قصدا بغرض التأثري يف اآلخر ،السيما يف املدح .فالشاعر يرسم يف خميلة
حتركه ،من مظاهر طبيعة الصحراء ،يف
املتلقي رورة ملا يصادف يف رحلته ،ومسار ّ
نباهتا ،وشجرها ،ومائها وسائها ورحيها ،ويلقي على كل ذلك حولة من املعاناة النفسية
واألمل الداخلي «.فطرائق أهل البادية ،ذكر الرحيل واالنتقال ،وتوقّع البني ،واإلشفاق
1

 العمدة822/2 :2
-ابن رشيق ،العمدة823 /2 :
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ومر النسيم ،وذكر
التشوق حبنني اإلبل وملع الربوقّ ،
منه ،ورفة الطلول واحلمول ،و ّ
املياه اليت يلتقون عليها ،والرياض اليت حيلّون هبا من خزامى ،وأقحوان وهبار ،وحنوة،
وظيّان وعوار ،وما أشبهها من زهر الربيّة الذي تعرفه العرب ،وتنبته الصحارى واجلبال،
تغزلوا،
وما يلوح هلم من النريان يف الناحية اليت هبا أحباهبم ،وال يعدون النساء إذا ّ
ونسبوا ،فإ ّن وقع مثل قول طرفة:
وفي الحي أ ْح وى ينفض الم ْرد شاد ٌن

فإّنا هو كناية بالغزال عن املرأة» .

مظاهر س ْمطى لؤل ٍؤ وزبـ ْرج د

1

2

املقدمة الطللية ،اليت
يرّك ز ابن رشيق حديثه على تقاليد العرب يف رياغة معاين ّ
ختضع داللتها لعوامل البيئة والطبيعة ،فقد يقف العريب مندهشا أمام الكون من حوله،
ارة
متأمالّ باهتمام كبريا ،متّخذا منها وسيلة للورول إىل غرض ما.متثّل يف رؤيته اخل ّ
تاه احلياة من جهة ،وأيضا توظيف ذلك يف شعره بغرض التأثري يف اآلخر من جهة
الشمس
أخرى ،فيصري هذه العوامل البيئي ة وسيلة نفعية إىل حد ما «:فالنار وسيلة ،و ّ
واألنار واحلقول وكل شيء وسيلة.وإذا ما قلنا وسيلة ،فهذا يعين أن اإلنسان كان يف
عالقته مع العامل يت جاوز الشكل احملدود حلواسه أو اهليئة املتعينة فيزيائيا حلواسه ،وذلك
من خالل انشغاله باملوجودات احمليطة من حوله ،فتغدوا امتدادا له».3
إ ّن م عاناة الشاعر يف املقدمة الطللية ،هي معاناة حقيقية يف بعض جوانبها ،هي
انعكاس للصراع املرير مع الوجود ،مع الزمن ،مع هذا املكان املتمرد الزئبقي أي
الصورة الشعريّة،
النص،وداخل ّ
(الصحراء)".فاملكان الطللي ،حيمل بعدا نفسيّا داخل ّ
خارة يف سياقاته
إىل جانب وظائفه الفنيّة ،وأبعاده االجتماعية والتارخييّة املرتبطة به ّ

املرجعيّة".4فهذا األفق املكاين الواسع ،قد تكون أكثر سخاء ،فتمنح للعريب أسباب
1

 أحوى،من ال ُحوّ ة ،سواد إلى خضرة أو حمرة إلى السواد ،واألحوى ،الذي في شفتيه سمرة  .وسِ مطي ،سمط ،خيط تنظم فيهالجواهر
2
 المصدر نفسه 823/2 :3
 سعد حسن الكموني ،الطلل في النص العربي.21- 28 :4
 -محمد بلوحي ،الشعر في ضوء القراءات العربيّة الحديثة282 :
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فتحل أوقات
كل ذلك على أعقابهّ ،
احلياة ،ووفرة العيش ،ويأيت الزمن متدخالّ ،فيقلب ّ

تشح فيها يد الطبيعة ،فتصيب الناس باجلوع والتـعب،واملعاناة يف سبيل ضمان

استمرارية العيش«.فالصحراء ،قد يصيبها يف بعض السنني أمطار تكفي لتغطيتها
ببساط من اخلضرة ،حيوّهلا جنّة لإلبل واألغنام كصحراء النفوذ أو الد ْهناء ،اليت تصيبها
أمطار موسية يغشاها البدو مباشيتهم يف املوسم ،مثّ تعود يف الصيف إىل خوائها.وهناك

حراث ال تعرف األعشاب».

1

وقد يتّفق ابن رشيق مع رأي ابن قتيبة يف قوله «:سعت أهل األدب يذكر أن
الدمن واآلثار فبكى وشكا ،وخاطب الربع
مقصد القصيد إّنا ابتدأ فيها بذكر الديّار و ّ

واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظ اعنني عنها ،إذ كان نازلة العمد يف
احللول ،والظعن على خالف ما عليه نازلة املدر ،النتقاهلم من ماء إىل ماء ،وانتجاعهم
الكلأ ،وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ،مث ورل ذلك بالنسيب ليميل حنوه
2
يفصل احلديث بعمق حول املقدمة الطللية ،ولكنّه يسرد
قتيبة
ابن
يكاد
ال
ف
.
القلوب».
ّ

التسرع ،وكأ ّنا العادة بني الشعراء ،جعلت الواحد منهم إذا شاء
عناررها بشيء من ّ
نظم قصيدة ،فإنّه يركز اهتمامه على الصحراء والفيايف من حوله.
كل من ابن قتيبة وابن رشيق ،تفيد ألفاظه معىن
وقد جند معجما لغويّا لدى ّ
فكل ذلك
التن ّقل واحلركة ( ذكر الرحيل ،واالنتقال ،انتقاهلم ،انتجاعهم ،نتبعهمّ ،)...

التحرك من مكان إىل آخر لغرض ما.ومبا أن الشاعر – كما يقول
يفيد معاين احلركة أو ّ
كل ذلك من معامل
ابن رشيق  -يصف دياره حقيقة.فهذا يعين أن االنتقال واحلركة ّ
احلياة العربية يف الصحراء ،وقد تعددت أسباب ذلك ،كما ذكر ابن قتيبة.

1

 الطلل في النص العربي14- 22 :2
 -ابن قتيبة ،الشعر والشعراء 88 :
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فإذا تتبعنا هذه الفكرة القائلة بأن املقدمة الطللية مل تكن سوى تقليد أو عادة أو
متكررة ،يقلّد الشعراء فيها بعضهم بعضا استنادا إىل بيت امرئ القيس
طريقة متداولةّ ،
املشهور:

عوجا على الطل ل المحيل ألنـ نا

نـ ْب كي الديار كما ب كى بن خذام

1

أي أنّه ليس إال مقلدا ملن سبقه من الشعراء ،منهم ابن خذام ،ويقال عنه أنّه شاعر
قدمي بكى الديار قبل امرئ القيس.وقد أورد ابن سالم اجلمحي هذا البيت باسم "ابن
حذام".ويقول عنه«:هو رجل من طيء مل نسمع شعره الذي بكى فيه.وال شعرا غري
هذا البيت الذي ذكره امرئ القيس».

2

بصحة وجود هذا الرجل"ابن خذام" ،وينسبه إىل ط ّيء ،لكن
يقول ابن سالّم ّ

شعره الذي بكى فيه جمهول ، 3ومل يذكر يف غري البيت الذي أورده امرؤ القيس .بينما
الشاعر إ ّّنا هو امرؤ القيس بن خذام (حام) ،وقد عارر
يرى ابن رشيق أن هذا ّ
عما ورف به ابن خذام
املهلهل.
وقال ابن الكلْيب «:وإذا سئل علماء كلْب ّ
4
الديّار ،أنشدوا أبياتا من *قفا نـ ْبك*.وذكروا أ ّن امرأ القيس انتحلها فصارت له».
فالطلل استنادا إىل ذلك ،مل يكن سوى عملي ة استنساخ يف املعاين ويف بعض من
األلفاظ ،يتلقفها شاعر عن آخر ،مثلما يقول ابن شرف «:فمال الناس إىل ما عرفوه،
وعلقت نفوسهم مبا ألفوه ،فتهادوا شعره ،وأغلوا سعره».5

1

 ديوان امرؤ القيس228 :2
 ابن سالم الجمحي ،طبقات فحول الشعراء82 /2 :3
 أنشد ابن حزم في الجمهرة ثالثة أبيات ال بن خذ ام نقال عن الحلية ،وأنشد له في حماسة البحتري خمسة أبيات أخرى،فيكون المجموع ثمانية ،زيادة على ماذكره ابن سالّم ..ينظر العمدة 224 / 2 :الهامش.
4
 ينظر العمدة ،224 /2 :عن ابن الكلبي ،حلية المحاضرة84/1 :5
 -ابن شرف القيرواني  ،أعالم الكالم11 :
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يؤّكد ابن شرف على سطوة السابق ،وميل الناس إليه ،وكأنا النفس البشرية يف
رراعها ما بني مشاعر الفضول واملغامرة يف اقتحام اجملهول اجلديد ،وبني مشاعر
احلنني ،وطبيعتها اجملبولة على االرتباط باملألوف املعروف.فأربح الطّلل بذلك شعورا
حنينيا مشبعا بنوستاجليا املاضي يف مكانه وزمانه وأهله.
يقف أحد النقاد احملدثني موقفا رارما تاه ما يروى من أمر (ابن خذام) وتقليد
الشعراء يقلّدون وهم يبكون األطالل ،وحلوا
الشعراء له.يقولّ ":ادعى بعض النقاد أن ّ
قوا امرئ القيس معنا شططا ،حني ذكر *كما بكى ابن خذام*  ،وفهموا منه تقليده يف
األول قد أحسن وأجاد يف التعرف على دواعي
البكاء وحسب.ومل يفهموا أن ّ
الشاعر ّ

البكاء ،وأسباهبا العميقة ،وأن الشاعر الثاين إّنا قصد من خالل ذكره ضرورة االستمرار
يف البكاء ،وفلسفة املواقف إزاءه.وليست كما يف هذا املوطن للمشاهبة
الساذج البارد.وإّنا هي لالستمرار واملوارلة ،وتعميق البحث يف
اخلارجية،والتقليد ّ
تتجسد مظاهره يف املكان" .1فالتّقليد من خالل
التحول الذي يسكن احلياة ،و ّ
أسس ّ

هذا الفهم ،ليس عمليّة تناسخ سلبيّة تعين تركيب الالحق على السابق بشكل كلي،
وإ ّّنا املقصود هو اخلضوع إىل االنتقاء ،أي اختيار األجود ،وتقليد اجليّد.

وقد سعى آخر إىل إثبات مبدأ التّقليد ،وهو امل ستشرق جيمز مونرو ،الذي يعزو

هذا التّشابه يف بعض رياغات األلفاظ واجلمل لدى الشعراء اجلاهليني 2إىل طبيعة نظم
الشفوي يؤدي إىل نقل حريف،
وتناقل هذا الشعر ،الذي يتّم بطريقة شفويّة.وهذا التّناقل ّ
3
ؤدي إىل خلق قوالب رياغيّة األرلي أو
أو إىل تغيري بسيط من حذف أو زيادة  «،ي ّ
1

-

 مونسي الحبيب ،فلسفة المكان11- 12 :2
 ينظر جيمز مونرو ،النظم الشفوي  83 :وما بعدها .3
جمع جيمز مونرو بعضا منها في شبه عملية احصائية ألشعار الجاهليين :عفت الديار (مع لقة لبيد ) ،عفت الديار ( امرؤ القيس )
لمن طلل(زهير)،لمن طلل(لبيد) ،لمن ديار(زهير )
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل( امرؤ القيس) ،قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان( امؤ القيس) .
يادار (زهير) ،با لدار ( زهير )
كأن رحلي وقد زال النهار بنا(النابغة ) ،كأنّ عيني وقد سال السليل بهم( زهير).
أال دار الحي( امرؤ القيس) ،غشيت ديار الحي ( طرفة )
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العامة
القوالب الصياغيّة األخرى يف النظام وذلك إلشراك تلك القوالب يف الكلمات ّ
بينهما والشّتاكها يف نفس املوقع الوزين نفسه.ومن الطبيعي فإنّه ليس باإلمكان دائما
نعني القالب األرلي والقالب الصياغي املشتق».
أن ّ

1

الصياغة ،فقد نتم ّكن يف
يرى مونرو،أن هذا التّناقل الشفوي ي ّ
ؤدي إىل تغيري يف ّ
حاالت تعيني الصياغة األرلية ،وما يتبعها من رياغات اشتقاقية ،وقد يتع ّذر يف
مواطن أخرى إمكانية الوقوف عند هذا التّمييز .
أهم من
ويت ّك رر هذا املوقف لدى إيليا احلاوي يف قوله« :لقد كان شعراء املعلقات ّ

تصدى له (الطلل) ،إذ جعلوه مطلعا ملعلّقاهتم ،وأمعنوا يف التّدقيق له ،متناسخني
ّ
اخلارة.هلذا نرى
معربين عنه من خالل املعاين املتداولة ،متجاوزين يف الغالب تربتهم
ّ

مالمح اإلنسان املوطوء باألسى واحلنني ،تتقلّص وتتضاءل يف شعرهم .وخييّل إلينا أن
الطلل مل يكن يف نفوسهم بقدر ما كان يف ذاكرهتم ،وما يشتمل عليه من معان تقليدية

كرسوه كمادة الستهالل القصيدة ،حّت شخص يف تسع من املعلقات مّا
ملفوظة.لقد ّ
يرجح أن شعراء املعلقات اقتفوا به آثارا مبهمة لشعراء سابقني ،تع ّفت أساؤهم فضال
ّ

يعرب عن الوجدان ،مبا فيه
حتول ورف الطلل إىل ورف خارجي ،ال ّ
عن أشعارهم.وقد ّ

من مضاعفات شعورية».

2

جاء نص إيليا احلاوي ،مثخنا ببعض األحكام ،اليت تؤدي إىل تـوجه واحد يقول أن
الطلل هو تقليد تكرر بني الشعراء القدامى ،ودليل ذلك وجوده يف تسع معلقات
جاهلية ،اقتفى أرحاهبا آثار « شعراء سابقني تع ّفت أساؤهم فضال عن أشعارهم».
ولعلّه يقصد ابن خذام .ويتماثل رأي احلاوي مع نظريه للمستشرق جيمز مونرو ،يف أ ّن
أدت إىل أخذ الشعراء عن بعضهم البعض يف عمليّة
شفويّة رواية الشعر اجلاهلي ،قد ّ
1

 جيمز مونرو ،النظم الشفوي 82 :2
 -عن مونسي الحبيب ،فلسفة المكان  ، 18 :عن إيليا الحاوي ،فن الوصف وتطوّ ره في الشعر العربي 11- 12 :
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كاملقدمة الطلليّة ،عمليّة تكرارية
حّت أربحت بعض جزئيّات القصيدة
ّ
تأثّر واضحةّ ،
أحست هبا النّفس ،وأدركها ال ّشعور.
حفظتها الذاكرة ،أكثر مّا ّ
وينتقد حبيب مونسي رأي احلاوي ،متسائال كيف للباحث أن يؤسس حكمه
يرجح ،آثار مبهمة.)...وكأ ّن إرداره مل يكن عن طول روية
إيل ،مّا ّ
على (خييّل ّ
أمر
ومتعن،وإ ّّنا كان حمض رأي حيتاج إىل ترجيح علمي دقيق.لذلك كانت خامتة الفقرة ّ
يعرب عن
طعما،حني وقفت نتيجة احلكم عند حتول «ورف الطلل ورف خارجي ال ّ
الوجدان مبا فيه من مضاعفات شعوريّة ،وكأن املطلوب من الشاعر أن يتخلّى عن شعره

وزنا وقافية ،واإلسراع وراء الظالل اهلاربة املتحولّة للمعاين اليت تستثريها األحاسيس
اخلارة.ولو فعل ذلك ملا كان شعرا ،بل حمض فلسفة،وغابت عنه اإلنشاديّة ،وانفرط
ّ
1
عقد القافية ،وتداخلت األوزان والبحور».
رفض مونسي رأي احلاوي ،ويرى بأنه ال يستند إىل رأي علمي عميق .وأن
جمرد حتلية ،لعاب رنعتها
املقدمة الطللية قد أرضت الشاعر واملتلقي ،ولو كانت ّ
املتقدمون واملتأخرون.مثّ إ ّن دراسة ظاه رة الطلل ،ما تزال غري عميقة بشكل كاف وغري

متخصصة بعد(أنّتوبولوجيا ،أركيولوجيا ،اجتماعيا وتارخييا.2)...من أجل الوقوف عند
ّ
خوارها ودقائق خصارها.

لقد كان املكان هو املوجه حلياة اجلاهلي ووجوده ،مّا جعله يتعامل مع مظاهره
تعامال خارا ومنفردا يف مجيع اشكاله .من هنا تبدو قضية املكان داخل النص الشعري
اجلاهلي جديرة باالهتمام والدراسة ،لنقف على هذا احلضور للعامل الطللي بعالقاته

1

 -عن مونسي حبيب ،فلسفة المكان ،18 :المرجع نفسه11- 12 :

2

 -المرجع نفسه.11 - 18 :

30

وأخالقياته ،وااللتفات إىل عمق هذه العالقات واألخالقيات اليت تنشا بني املكان،
النص الشعري.
وبني خمتلف املعاين ،وحضور ذلك كلّه كفضاء داخل ّ

1

ل تبقى ظاهرة الطلل من أكثر املواضيع اليت أسالت حرب النقاد قدميا وحديثا ،فلئن
اختلفت آراؤهم يف فهمها ،فإن النقطة املت ّفق عليها ،هو أ ّن الطّلل عبارة عن رورة
اخلارة ،وخمياله
للمكان الو
اقعي،أما التعبري عنه ،فيخضع لرؤية ّ
الشاعر الذاتية ،وفلسفته ّ
ّ
اإلبداعي .

النص التا ريخي /االنتماء النسب ي
ّ -2

:

اهتم العرب باألنساب من خالل حررهم على تتبع مسار انتمائهم النسيب ،فاتس ع
ّ
ذلك حّت رار علما قائما بذاته يضاف إىل العلوم األخرى ،اليت برع فيها العريب،
كاألْنواء والقيافة والفراسة وتـ ْعبري الرؤيا...بل رار اخلوض فيه تقليد يصنع هويّة العريب
ويرسم إطار عقليّته وسلوكيّاته ،فهو حيث عن مكانة الفرد داخل اجلماعة وانتمائه هلا،
والعرب "يفخرون باألنساب ويشيدون مبآثر اآلباء واألجداد" متمثلني بقوهلم:
إن الفتى م ْن يـقول كان أبـي

ول يس الفتى م ن يـقول ها أنـذا

2

فكان من العار ومعاين الضياع عند قوم أن جيهل رجل منهم نسبه ،ففاخر العرب
رحة أنساهبم وشرفها ،جمتمعني يف جمالسهم
ونافر بعضهم بعضا ،وتصارعوا إلثبات ّ
استمر احلال طويال يف حرص
ّ
العامة واخلارة ،ال سيما األسواق ومواقع احلروب.و ّ
3
العرب على انتمائهم النسيب ،فراج ذلك يف نتاج حركة التدوين ضمن مؤلفات عديدة .
1

 ينظر سعيد محمد الفيومي ،فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي ،مجلة الجامعة االسالميّة (سلسلة الدراساتاالنسانية ) ،مجلد ،21 :العدد ،1 :يونيو 1447م181 :
2
ى َم ْن يَقُول ها أنذا
ان أ َ ِبي*** إِن الفَت َ
س الَفتَى َم ْن يَقُول َك َ
أي أنّهم َع َك ُسوا قول الشاعر  :لَ ْي َينظر :أدب النساء في الجاهلية واإلسالم ،محمد بدر معبدي.73 ،
3
من الذين ألفوا في األنساب ،نجد عددا منهم ذكرهم سمير عبد الرازق القطب في كتابه ،أنساب العرب ،وهم :

-

مؤرج بن عمر السدوسي ( 221 -هـ) وكتابه "حذف من نسب قريش".
هشام بن محمد بن سائب الكلبي ( 143-هـ) وكتابه "جمهرة نسب العرب" .
المصعب بن عبد هللا ( 183-هـ) وكتابه "نسب قريش .
الزبير بن بكار ( 113-هـ) وكتابه "جمهرة نسب قريش وأخبارها " .
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وسجل مآثرها وحياهتا ،مثلما أورد عبد الكرمي النهشلي
وأل ّن الشعر ديوان العرب
ّ
عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قوله":الشعر علم قـ ْوٍم لمْ يكن لهم عل ٌم أعلم
1
أدق تفاريل حياهتم ،حّت غدا رورة هلويتهم يتوارثونه رواية
.
ضمن العرب الشعر ّ
منه " ّ
ويتناقلونه حفظا.ويف ذلك حفظ لتارخيهم ،يقول أبو علي املرزوقي":إذا كان اهلل عز
وجل قد أقامه للعرب مقام الكتب لغريها من األمم ،فهو مستودع آداهبا ،ومستحفظ
أنساهبا ،ونظام فخارها يوم النّفار ،وديوان حجاجها عند اخلصام".2
مادة دسة يغّتف العريب منها ما يشاء من املعاين اليت تسعفه
ّ
تعد معرفة النسبّ ،
يف تفاعله مع اجلماعة ،سواء يف التفاخر واملدح ،أو يف اخلصام واهلجاء وذكر العيوب
واملثالب ،أو حّت يف التحريض على القتال واحلماسة.مثلما يقول العسكري":ال نعرف
أنساب العرب وتوارخيها وأيّامها ووقائعها إالّ من مجلة أشعارها ،فالشعر ديوان العرب،
وخزانة حكمتها ،ومستنبط آداهبا ،ومستودع علومها".3
أما ابن حزم األندلسي فيعترب علم النسب جليال رفيعا ،يقول":فهو علم جليل
رفيع ،إذ به يكون التعارف ،4وجعل اهلل تعاىل جزء منه تعلّمه يكون من جهله ناقص
الدرجة يف الفضل.وكل علم هذه رفته ،فهو علم فاضل ،ال ينكر ح ّقه إال جاهل أو
معاند ".5وبذلك فهو خيرج بعلم األنساب من اإلطار املعريف اجلاهلي ،حني كانت
املعرفة بالنسب ألجل التّفاخر والتّنافر ،ليجعله بعد اإلسالم علما جليال رفيعا ونافعا
يتعرف النّاس إىل بعضهم البعض من خالله .مث يسّتسل ابن حزم يف تبيان
وفاضالّ ،
كالتعرف إىل أرول الرسول حممد (ص)  ،هذا من جهة ،ومن
فوائد علم األنساب،
ّ
جهة أخرى ألسباب دينيّة واجتماعيّة تبعد املرء من أن يقع يف براثني اخلطأ واحلرام،
-

بن حزم األندلسي ( 813 -هـ) وكتابه "جمهرة أنساب العرب".
1
اختيار الممتع لعبد الكريم النهشلي ،تحق :محمود شاعر القطان . 38 ،والعمدة .. . 33/2 :وقد أورد ابن سال ّم الجُمحي قول عمر
بن الخطاب بتغيير طفيف" ،كان الشعر علم قوم،لم يكن لهم علم أص ّح منه " .طبقات فحول الشعراء18 :
2
 شرح ديوان الحماسة ألبي تمام ،أبو علي المرزوقي ،تحق أحمد أمين وعبد السالم هارون ،المجلد  ،2ص .83
 -أبو هالل العسكري ،الصناعتين الكتابة والشعر ،ت حقيق :علي محمد البجاوي ،ومحمد ابو الفضل ابراهيم283 :

 - 4يستند ابن حزم في ذلك إلى اآلية الكريمة﴿ :

إنا َخلَ ْقنَا ُكم مِ ْن َذ َك ٍر َوأ ُ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم شُ ُعوبًا َوقَبَا ِئ ل لِتَ َعا َرفُواِ ،إن أ َ ْك َر َم ُكم عِ ن َد

هللا أ َ ْتقا َ ُكم" ،الحجرات.21 :
5
 -ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب.1 ،
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حمرمة ،ليجنّب ما
وذلك ضرورة أن يعرف اإلنسان أباه ،وكل من يلقاه بنسب يف رحم ّ
حرم عليه من النكاح فيهم ،وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب مرياثا ،أو تلزمه
ّ
رلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما ما من جهل هذا ،فقد أضاع فررا واجبة عليه،
الزما له من دينه".1
يربط ابن حزم املعرفة بعلم النّسب ،سبيال إىل فهم وتطبيق القيم اليت دعا إليها
الرحم ،وإيتاء النّفقة ألهلها.ويستند يف ذلك إىل دالئل من أقوال
اإلسالم ،كصلة ّ
حممد -ص -منها قوله "تـعلموا من أنْسابكم ما تصل ون به أ رحامكم ،فإ ن
الرسول ّ
وورايا ّ
صلة الرحم مجنّة في األ ْهل ،م ْثـراة في المال ،منسأة ف ي األجل ،مرضاة ل لرب " .2

يستمر ابن حزم على هذا النّحو من اإلررار واحلرص على ضرورة العلم
و ّ
التزود باألخبار
باألنساب،نظرا لشرفه ورفعته ونفعه.فيما يرى بعضهم أن
ّ
الشروط القاعدية لبناء ثقافة الشاعر ،هبا يعمل
واألنساب،وتاريخ األقوام والقبائل،من ّ
حّت يروي
الشاعر يف قريض ّ
وإليها يعود ،يقول األرمعي":ال يصري ّ
الشعر فحالّ ،
أشعار العرب ويسمع األخبار،ويعرف املعاين ،وتدور يف مسامعه األلفاظ.و ّأول ذلك أن
يعلم العروض ليكون ميزانا على قوله ،ليصلح به لسانه ،ويقيم به إعراب والنّسب وأيّام
العرب ،ليستعني بذلك على معرفة املناقب واملثالب ،وذكرمها مبدح أو بذم". 3
الشاعر
الشعر ،فال يصري ّ
يقرن األرمعي معرفة األخبار واألنساب بالفحولة يف ّ
يتزود مبا يستعني به من املعاين يف شعره.وهو الرأي الذي يوافقه ابن
فحال ما مل ّ
الشاعر مأخوذ بكل علم،مطلوب بكل مكرمة،التّساع الشعر،
رشيق،حيث يقول" :و ّ
واحتماله كل ما حيتمل من حنو لغة وفقه وحساب ،وخرب وفريضة ،واحتياج أكثر هذه
العلوم إىل شهادته،وهو مكتف بذاته ،مستغن عما سواه،وألنّه قيد األخبار ،وتديد

1

 المصدر نفسه.2
 أنظر جمهرة أنساب العرب ،41 ،الهامش ،نقال عن المسند لإلمام مالك ،الجزء  ،1ص .8783
 -ابن رشيق ،العمدة138 - 131 / 2 :
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يذم ،وحيمد ويهجو وميدح ويعرف ما يأيت الناس من حماسن
اآلثار ،وراحبه الذي ّ
وحبجته مأخوذ".1
األشياء ،وما يذرونه فهو على نفسه شاهدّ ،
الشاعر فيه اللّغة لتوريل
الشعر عاملا واسعا ،جيب أن يتقن ّ
يرى ابن رشيق ّ
مقصده إىل النّاس ،فيأتيهم من جهة ما يعرفون ،ويفهمون.ال سيما من حيث اخلوض
الشاعر) حبفظ الشعر واخلرب ،ومعرفة
يف مآثرهم وأخبارهم ونسبهم":وليأخ ْذ نفسه ( ّ
النّسب ،وأيّام العرب ،ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر اآلثار ،وضرب
الشاعر
بقوة طباعهم ،فقد وجدنا ّ
األمثال ،وليعلق بنفسه بـ ْعد أنفاسهم ،ويقوي طبعه ّ
املتقدمني يفضل أرحابه برواية الشعر ،ومعرفة األخبار ،والتلمذة ملن
من املطبوعني ّ
فوقه من الشعراء".2
الشاعر،
الشعر –حسب رأي ابن رشيق –بشكل مباشر إىل ثقافة ّ
مادة ّ
ختضع ّ
ومعرفته باألخبار واألنساب واأليّام ،فيجعله ذلك قربيا من النّاس حيادثهم مبا
للشاعر،حبيث
يعرفون .فموهبته وحدها ال تكفي،إذا مل يصقلها اإلطار املعريف والثّقايف ّ
التزود بأخبارهم،كل ذلك يصري ضرورة
إ ّن روايته لشعر غريه،وسريه على حنوهم ،و ّ
كملة للطبع واملوهبة.
م ّ
قد يستغرب املتصف ح لكتب النقاد املغاربة ،ال سيما عبد الكرمي النهشلي يف كتابه
الكم من األخبار يف تتب ع
املمتع ،وابن رشيق يف العمدة ،وابن حزم يف اجلمهرة ،هلذا ّ
تفرع ذريته وتوزعهم شعوبا وقبائل ،تكاثرهم يف
السالم ،و ّ
األنساب ،منذ آدم عليه ّ
أرجاء األرض.
عدة أسباب ،قد جنملها يف كونم
لعل يف اهتمام املغاربة بعلم األنساب ،يعود إىل ّ
و ّ
التزود باألخبار إلثراء معاين
خاضوا نظم الشعر ،أي كانوا شعراء ،وجمربين على ّ
بد هلم من إطار معريف يستعينون به على قراءة
قصائدهم ،مث ألنم كانوا نقادا ،فال ّ
شعر غريهم ،مث أل ّنم اشتغلوا يف الكتابة الديواني ة ،منهم النهشلي ،وابن رشيق
1
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لما بكثري من
وغريمها...وكان يشّتط فيمن يتقلّد هذا املنصب(كاتب) أن يكون م ّ
رنوف العلم والثقافة اللغوية واألدبية والدينية والتارخيي ة..1أي سعة املعرفة مّا يساعد
على تسجيل شؤون الدولة الرسية إبان احلرب والسلم.
إذا تص ّفحنا كتاب عبد الكرمي النهشلي ،وجدناه حيفل بأخبار العرب وتارخيها
وأنساهبا ،إذ أورد لنا شواهدا شعريّة جاهليّة وإسالميّة ،األمر الذي يعكس لنا سعة
كم ا كبريا من األخبار التارخيية
وقوة ذاكرته ،فأسعفه ذلك على أن حيمل ّ
ثقافة النّهشلي ّ
املتشعبة.وهو يرى يف ذلك ضرورة ،البد للشاعر أن يأخذ أطرافها ،يقول" :وأفضل بيان
ّ
الشعر اجلاري على ألسنتها بالبالغة املحكمة ،واحلكمة
أداه عنها ّ
العرب وأفصحه،ما ّ
مضمنا ح كمها ،وسائر أمثاهلا،شاهدا على أحساهبا وكرمي أفعاهلا ،خمربا
املتقنة الباقيةّ ،
ليتأدب غابرهم
عن مروءاهتم يف سالف أيّامهم ،وعن حممود خالئقهم ومجيل وفائهمّ ،
تقدمهم من اآلباء".2
بفعل فارطهم ،وليقتدي متعلّمهم من األبناء بسالف من ّ
تقدمه من العلماء والنّقاد،يف ضرورة توافر ثقافة واسعة إخبارية
يوافق النهشلي من ّ
وتارخيية لدى الشاعر ،فتصري عينا ،يسقي منها ما يشاء من املعاين اليت ختدم الفرد
الدهر ،ويستشهد النهشلي بقول ابن الرومي:3
واجلماعة ،وحتفظ مكارمهم زمنا من ّ
وما المجد لوال الش عر إال معاه ٌد

ات
وما الناس إال أ عظم ن خر ٌ

الزمن
فلوال هذا ّ
الشعر لضاع تاريخ العرب ،ودفنت مآثرها ومناقبها ،ولبدد ّ
خصاهلا".كالذي نسي من أفعال بين حنيفة وع جل ،إذ مل يكن فيهم شعر ،فدخلوا يف
مجلة اخلاملني عند كثري من الناس ،هذا على ما كان هلم من الوقائع وفيهم من

1
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املكارم".1و" هؤالء بنو بدر ،كانوا مفحمني ال شعر هلم ،فما غرب عن فضلهم
الشاكون ،وأغناهم عن تعداد حماسنهم املادحون ".2
لقد حرص العرب على األنساب،سعيا منها إلثبات مكارمها وأخالقها وكأ ّن ا
متوارثة أبا عن جد ،ويف إثبات ذلك مفخرة هلم ،وشرفا كبريا ،من ذلك أن "بعض بين
تغلب كان يأخذ ف تيانه برواية شعر عمرو بن كلثوم :
* أال هبـي بصحنـك فأصب حين ـا *

حّت قال فيه بعض الشعراء:
ويعطي لكل من رواه ألف درهم ّ
ألهى بني تغلب عن كل م كرم ٍة
يـفاخرون بها مذ كان أولهم

قصيدةٌ قالها ع مرو بن كلثوم
يا للرجال لف خ ٍر غير مسئـوم

3

يثبت النّهشلي من خالل هذه األخبار واألشعار ،ميل العرب إىل االهتمام
خص قضية
باألنساب ،حفظا ملكارمهم ،وسبيال لفخارهم ،وختليد مآثرهم ،وقد
ّ
األنساب وأرول العرب ،بباب كامل عنونه "باب يف ذكر بيوتات العرب" على أنّنا
نشري هنا أن هذا املوضوع مبثوث يف الفصول األخرى للكتاب وليس فقط يف هذا
الباب.
وقد نقل مادته التارخيية عن ع ّدة علماء منهم أبو ع ْمرو بن العالء ،وأبو املْنذر بن
الكلْيب ( 901-هـ)وكان أخباريا نس ابة ،وعن أيب عبيدة ،وابن قـتيبة وابن سالم
اجلمحي ،وغريهم،...يقول نقال عن أيب عبيدة"،بيوتات العرب ثالث :فبيت قـْيس يف
اجلاهلية:فزاره ،ومركزه بـنوب ْدر ،وبيت ربيعة بنو شيبان،ومركزه بنو ذي اجلدين ،وبيت متيم
بنو عبد اهلل بن دارم.ومركزه بنو زرارة".4

-1
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2
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كانت العرب تفاخر بالبيت يف شرفه ،وبالعدد يف كثرته ،وباحلرب يف شدهتا
"فالعدد من متيم يف بين سعد.والبيت يف دارم ،والفرسان يف يـ ْربوع ،والبيت من قيس بن
غطفان ،مث يف بين فزارة ،والعدد يف بين عامر ،والفرسان يف بين سليم.والعدد من ربيعة،
والبيت والفرسان يف بين شْيبان".1
فصار النبش يف األرول واألنساب ،ويف عالقة البيوت وكثرة األعداد من مفاخر
التعصب .ويضرب
العرب اليت حوهتا مضامني قصائدهم الشعرية ،فورل األمر إىل ّ
حد ّ
النهشلي املثل بـ"إياد" فيقول أ ّنا نسب يف اليمن مث يف النخع ،مث يف مدحج ،وقد نسبوا
أيضا إىل قضاعة:
الشاعر احلارث بن دوس اإليادي:2
يقول ّ
مقسم إ ن رآني ألثوبن بفت ْد
أمرؤ القيس بن أ روى
ٌ
فتحلل فـقلت قوال باطـال إنني يمنعني سيفي وي ْد
حسن أوجههم من إ ياد بن نزار بن معـ ْد
ورج ٌ
ال ٌ

وتقول شاعرة أخرى:3
أبـ ْعد األشتر النِ ْخعي آسى ع لى م ٍ
يت وأ قطع بطْـن واد
نـؤاخي م ْذح جا بإخاء ص ٍ
دق
ف ع منـا وأبو أ بينـا
ثقي ٌ

وإ ْن تـ ْنسب فـن ْحن إل ى إياد
وإخوتنا نزار أولو السـداد

الشاعر"من إياد بن نزار بن معد" ،فإياد بن ن زار ،مث تذكر
واألبيات األوىل يذكر ّ

الشاعرة يف قوهلا وإن تنسب فنحن إىل إياد "إخوتنا نزار".
1
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يقول النهشلي مع ّقبا على األبيات":ولد نزار غري مدافع ،مضر ،وربيعة ،وإياد
وأ ّْنار.وقال هلم يف حياته:هذه القبة احلمراء ما أشبهها من مال ملضر ،فتسموا مض ر
1
فسموا ربيع ة الفرس ،وهذه اخلادم
يعة،
ب
لر
م
ه
د
األ
الفرس
و
األسود،
اخلباء
وهذا
،
احل ْمراء
ْ
ّ

الشمطاء ،وأما أشبهها من مال إلياد .فأخذ اخليل البلق وما أشبه ذلك ،وهذه الندوة
ألّنار ،ويقال إّنا أورى ملضر باحلمار ،ولربيعة بالفرس والقدر ،وألّنار باحلنّاء
واجمللس ْ
واحلرش ،وإلياد بالنعم.
وقال حيي بن منصور الذهلي:
نزا ٌر كان أ ْعلم حين أ ْوصى

ألي ب نيـه أ ْوصى بالحمـار

وأيـهم أحق ب كل طـ ٍ
رف
ّ
ّ

مع ّوج في الرفاق وفي الخ يار

2

الشاعر أحد بن أيب حواد اإليادي  ،3الذي كان مقيما على
قصة ّ
كما أورد النهشلي ّ
نسبه يف ن زار ،وينكر أن يقال إن إيادا من اليمن.فعبد الكرمي النهشلي يستعمل خمزونه
تعصبهم القبلي.
صحح ما أوردته بعض األشعار يف ّ
املعريف يف األنساب ليضبط وي ّ
بدأ ابن رشيق حديثه يف األنساب بقولهّ ":أول النّسب بعد آدم (رلى اهلل عليه
وسلم) من نوح عليه السالم ،ألن مجيع من كان قبله ،قد هلك ،وإ ّّنا بقي من ولده
سام وحام وياف ث..4
يستمر ابن رشيق يف تتبع توزع البش ر على األرض إىل أن يصل إىل العرب ،فيذكر
مث
ّ
توزعهم نقال عن ابن قتيبة فيقول":واألنبياء كلّها عرّبيها وعجميّها،
شيئا يف أروهلم و ّ
1
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والعرب كلها مينّيها ونزاريّها من ولد سام من نوح ( )...وكان مسكن ق ْحطان اليمن،
فكل ميان من ولده ،فه م من العرب العاربة ،ويقطن ابن عابر ،وهو أبو جرهم ،وكانت
تزوج إساعيل –عليه السالم – امرأة
مساكن جرهم اليمن،مث نزلوا م ّكة ،فسكنوا هبا ،و ّ
منهم ،فهم أخوال العرب املستعربة.1
2
ست طبقات ،شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخ ذ
قال الزبري بن بكار  ،العرب ّ
وفصيلة.فمضر شعب ،وربيعة شعب ،ومذحج شعب ،وحري شعب ،وأشباههم وإّنا
تشعبت منها ،وسّيت القبائل ألن العمائر تقابلت
سيت الشعوب ،ألن القبائل ّ
عليها،أ سد قبيلة ،ودودان بن أسد عمارة ،والشعب جيمع القبائل والقبيلة تمع
الفصائل ،كنانة قبيلة ،وقريش عمارة ،وقصي بطن ،وهاشم فخذ والعباس فصيلة".3

فعلى هذا النحو من اإلشارة املتخصصة ،يسرد ابن رشيق معلوماته ،وما حفظته
ذاكرته من أنساب العرب وعالقاهتا يف الدم واألرحام والوالء وضبط بعض
الفروقات،كقوهلم"عربانيا ،فإن هذه األلف والن ون تزادان يف النسبة ،ليـف ّرقوا هبا بني
العريب اللّهجة ،والعريب النسب".4
يديل ابن حزم برأيه يف هذا األمر ،ال سيما يف ما ورد يف تاريخ العرب العاربة،
سمونم
فهو ينكر ر ّحة عدد من األقوال والنصوص املتداولة ،يقول":وأما الذين ي ّ
العرب والنسابون العرب العاربة كج ْرهم ،وقصورا طسم وجديس ،وعاد ،ومثود وأميم،
يصحح أنه منهم ،إالّ أن يدعي
وإرم ،وغريهم ،فقد بادوا فليس على أدمي األرض أحدا ّ
السالم ،-كمدين بن ابراهيم،وسائر
قوم ما ال يثبت ،وكذ لك سائر ولد إبراهيم -عليه ّ
إخوته وكذلك بنو ع ْمران ،املنسوبون إىل لوط -عليه السالم ،-فليس على وجه األرض
أحد يقال":هذا منهم" على ما كانوا فيه من كثرة العدد.فسجل هادم املمالك،ومبيد

1
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القرون ،ومفين األمصار ،وماح ي اآلثار ،الذي يرث األرض ومن عليها ،وهو خري
الوارثني".1
وردت أخبار كثرية عن استمرار ولد اساعيل ،ومنهم األمم اليت أورد القرآن أ ّنا
فتعددت النصوص اليت تؤكد بقاء آثار ما يسمى بالعرب العاربة ،سواء لدى
أبيدتّ ،
النسابني أو حّت لدى الشعراء ،كقول أحدهم من جرهم مفتخرا ،وهو عامر احلارث
اجلرمهي:2
وكنا والة البـ ْيت م ْن بعد نابت
مل ْكنـا ف عززنا فأعظم بملكنـا
ألم تنكحوا من خير شخص علمة

نطوف بذاك البـ ْيت واأل ْمر ظاه ر
فـل ْيس لحي غ يرنـا ت ّم فاخـر
فأبناؤه منا ونحن األصاهـر

يرفض ابن حزم األندلسي مثل هذه النّصوص واألقوال ،ويرى بأ ّن اهلل قد أباد أما،
يدعي زورا وباطال،
فلم يّتك هلا أثرا على وجه األرض ،فكل من يقول بوجودهم ،إّنا ّ
ويستند إىل وهم ألجل أن يثبت ما مل يعد له آثارا.
قد يعود اهتمام العلماء والنقاد العرب باألنساب إىل حبث عن أركان متينة
هلويتهم ،أو بعبارة أخرى ،حبث عن سند ماضوي لتربير سلوكات وموارفات حاضرة،
فإذا حتدث العريب عن الكرم والنحيزة والشجاعة والفروسية ،فإن ه حياول ما استطاع أن
يردها إىل ساللته على أساس أ ّن هذه املكارم متوارثة ،لصيغة أجيال ماضية ،يف رحة
شرفها وحسبها .
حظيت قبيلة قـريش باهتمام كبري من حيث النّبش يف نسبها ،وتتبعها شرفها
الرسول (ص) هلا،
وأحساهبا ،وأخذ األمر مأخذا واسعا مع جميء اإلسالم ،نظرا النتماء ّ
السبب الذي جعل ابن حزم
فهو النيب العريب القريشي الذي عاش يف مكة ،وهذا هو ّ
يدعو إىل تعلم علم النّسب ،وجعل منه فرضا يقول":فأما الفرض من علم النّسب ،فهو
1

 ابن حزم" ،جمهرة أنساب العرب".43 ،2
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احلق فهو
اجلن واإلنس بدين ّ
حممدا (ص) الذي بعثه اهلل تعاىل إىل ّ
أن يعلم املرء أن ّ
شك
حممد بن عبد اهلل القريشي اهلامشي ،الذي كان مبكة ،ورحل عنها إىل املدينة ،فمن ّ
ّ
يف حممد (ص) أهو قريشي أم مياين أم متيم ي ،أو أعجمي ،فهو كافر ،غري عارف بدينه
بشدة ظلمة اجلهل ،ويلزمه أن يتعلم ذلك ويلزم من رحبه تعليمه
إال أن يعذر ّ
أيضا".1
لح يف ذلك إىل أن يعت رب
يدعو ابن حزم إىل ضرورة ّ
الرسول(ص) ،وي ّ
تتبع نسب ّ
اخلطأ يف هذا النّسب مبثابة (كفر) ،إالّ ما وقع من قبيل اجلهل ،وهو عذر أقبح من
ذنب،أل ّن تتبع ساللته (ص)هو حبث يف السر الذي جعل اهلل تعاىل يصطفي قريشا من
دون سائر القبائل العربية األخرى لتكون حمضنا للدين اجلديد .
خاض النهشلي يف هذا املوضوع ،فأورد ما استطاع من أخبار ،وروايات وأشعار
كلّها يف ذكر نسب قريش وموقعها من مكة وشرفها ونسبها وأخبارها وحكمائها،
فاعتربت ق ريش من هجان العرب ،أي من أخيارها وأكثرها حسبا" .هجانالعرب
قـريش وعامر بن رعصعة ،وحْنظلة بن مالك األزهر األبيض".2
النيب (ص) حتدث يف النّسب فقال:
وهو يورد خربا عن أيب اليقظان يف قوله":أن ّ
جد بين عامر بن رعصعة مجال أحرا يأكل فروع الشجر،
"رأيت جدود العرب ،فرأيت ّ
وسئل عن بين عامر بن رعصعة فقال :مجال أزهر يتفاج 3من أطراف الشجر.وسئل
عن غطفان فقال:زهرة تنبع ماء ".فإ ْن رح احلديث ،فهو ورف جلدود العرب ،فيه
من حماسن الورف رموزا ،تعين أن اخلري واملكارم يظهران يف شرف النسب.
ويسرد النّهشلي معرفته بنسب قريش حريصا يف ذلك على اإلشارة إىل مصادر
أخباره ،من ذلك نقله عن أيب عبيدة (  909-هـ) أن "قريش البطح قبائل:كعب بن
لؤي ،وهم بنو عبد مناف ،وبنو عبد الدار ،وعبد العزى بنو قص ّي ،وبنو زْهرة بن
1

ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب.41 ،
 هجان :الخيار ،والرجل الحسيب ،القاموس (هجن).
2
عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع.282 ،3
بين رج ليه ليبول،وأراد أنه مخصب في ماء وشجرة ،فهو ال يزال يبول لكثرة أكله وشربه (لسان
 يتفاج فِجا ًج ا ،إذا بَا َعد َالعرب) .
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كالب ،وبنو خمزوم بن يقظة ،وبنو تـْيم بن مرة ،وبنو مجح وس ْهم ابنا ع ْمرو
هصيص بن ك ْعب ،وبنو عدي بن ك ْعب ،وبعض بين عامر بن لؤي ،فلما كثرت
ك ْعب وبنو عامر بن لؤي أخرجوا بين حمارب ،وبين احلارث بن ف ْهر بن البطاح
الظواهر".1

بن
بنو
إىل

كما يشري أيضا يف ذلك إىل أن ق ريشا قبائل ،منهم أولئك الذين خطّوا سكناهم
ببطْحاء مكة،2وفيهم من خرج إىل الظواهر والنّواحي مع الزمن حني تكاثرت أعدادهم
.
يقول العماين يف بعض خلفاء بين هاشم:3
نم ته العرانين م ْن هاشم
إلى نبعة فـ ْرعا في السماء

صرح
إلى النسب األ ْوض ح األ ْ

4

ومغرسها س ّرة األبْطــح

الشريف ،الضارب جبذوره يف القدم.
يذ ّكر الشاعر ومدوحه بنسبه اهلامشي ّ
ويسّتسل النهشلي يف تتبع األشعار اليت قيلت يف شرف قـريش ،وخري مكارمها
وفضل أهلها ،كقول النابغة اجلعدي:
وشارْكنا قـريْشا في ت قاها ** وفي أنْسابها شرك العنان

خاص كأنّه عن هلما :أي عرض 5وهذا
الرجالن يف شيء
ّ
شرك العنان ،أي يشّتك ّ
النّسب الذي انعكس يف شرفه على أخالق القوم ومكارمهم ،كقول أبو س ْفي ان بن
احلارث:
لق ْد علم ت قريش غ ير ف ْخ ٍر ** بأن ا نحن أ ْجودهم حصانا
1

 اختيار الممتع. 33- 37 ،2
 ينظر :قريش قبل اإلسالم ،دورها السياسي واإلقتصادي والديني ،عواطف أديب سالمة. 32 ،3
 اختيار الممتع ،288- 281 :والعماني شاعر راجز مطبوع ،ينظر هامش الممتع .4
 عرانين ،مفرده عِ رنين،وعرانين القوم هم سادتهم وأشرافهم  :ينظر لسان العرب البن منظور،مادة (عرن )138/ 28 ،5
 -عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع. 33 ،
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وأكثرهم دروعا سابغـات ** وأ ْمضاهم إذ ا طع نوا سنانا
وأدفعهم عن الضراء عنهـم ** وأبْـ ينهم إذ ا نط قوا لسانـا

1

عم الرسول (ص) ،قال عنه احلصري":هو من أشعر
وهذا ّ
الشاعر هو ابن ّ
2
مصورا ّقوة قومه وشجاعتهم ،وبيانم وفصاحتهم،
يشي
ر
الق
بنسبه
يفتخر
وهو
،
قريش "
ّ
وهي الصورة اليت ذكرها ابن قيس الرقيات بقوله:3
م ْعقل الحلم م ْن قـريش إذا ما ** فاز بالج ْهل م ْعش ر آخرونا
صنـعون ا
ال يـ ْزنّون في الع شيرة بالسـوء ** وال يفسدون ما ي ْ

السوء،
يربط ّ
الشاعر مواطن األخالق بقبيلة ق ريش ،فهو ميدحهم باحللم وترك ّ
الصنعة ،فهم يسعون ألجل الصلح ،وعدم زرع الضغينة.وعلى هذا النحو
ونبذ فساد ّ
يعاجل النهشلي موضوع نسب قريش يف الن صوص الشعرية اجلاهلية واإلسالمية .
أورد بن رشيق األقوال واألخبار نفسها اليت جاء هبا شيخه النهشلي ،على أنّه
تناوهلا بشيء من التفصيل 4يف كتابه العمدة ،ضمن باب "ما يتعلق باألنساب".5
العام للمجتمع العريب القدمي ،حني تتداخل أسباب
ويستمر تفاعل الشعر مع السياق ّ
ّ
املكان واألنساب لتصنع حركيّة اجتماعية شكلت إطارا تارخييا ،سّي بأيّام العرب ،أو
وقائع احلروب اجلاهلية.

ص الحربي /أيام العرب :
 - 3الن ّ

1

المصدر نفسه281- 282 :
2
الحصري القيرواني :زهر اآلد اب وثمر األلباب .31 /2 :
3
اختيار الممتع.282 :
4
 لعل ابن رشيق قد نقل هذه األخبار من كتاب الممتع في علم الشعر وعمله.ذلك ألنّ قلة األخبار ويترها لدى النهشلي قديعود إلى أننا ال نملك سوى جزء من كتابه الذي ّ
اطلع عليه ابن رشيق كامال،واعتمد على ما ّدته في صياغة بعض القضايا ف ي
العمدة .ينظر العمدة 211/1 :
5
 -المصدر نفسه331/1 :
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يعترب موضوع احلرب من املواضيع الغالبة على نصوص وقصائد الّتاث الشعري
العريب القدمي ،حّت لن حسب أن حياة العريب مل تكن إال حربا أو إغارة.مثّ ننحين إىل
الوراء خشية إردار أحكام قاطعة ،متبعني يف ذلك ما رواه أبو عمر بن العالء يف أنه
الضائع رورة أخرى عن حياة
لعل يف الكثري ّ
ما ورلنا من شعر اجلاهليني إال القليل ،و ّ
العريب ،أكثر اتساعا ،أو اختالفا من تلك اليت حضرتنا عنه.
كل ذلك مل خيرج يف غالب األحيان
إ ّن جمموع شعر احلماسة والفخر واملدحّ ،
تعددت،
الصراع ال ّذي كانت تدور رحاه يف اجملتمع العريب ألسباب ّ
عن دائرة هذا ّ
ألول حدث ،وما ختبو إال
وبواعث ّ
تشعبت" ،فصارت احلرب هتيج بال سبب ،وتشتعل ّ
لتسعر،وقد تظل ملتهبة بني القبائل أعواما طواال،ال هتدأ نارها،وال خيبو أوارها".1
مل يقف الن قاد املغاربة بعيدا عن هذه اجلبهة ،حبيث أشاروا يف كتبهم ،ال سيما
رور
عبد الكرمي النهشلي وابن رشيق املسيلي ،إىل مضامني القصيدة العربية.حني ّ
الشريط التّارخيي للحروب اجلاهليّة تصويرا طويال .فيه من الواقعيّة نصيب،
الشعر هذا ّ
ّ
وفيه من الذاتية نصيب آخر ،فإذا تأملنا هذه األشعار ،جند أن احلرب قد شكلت عادة
مألوفة ،ال يفرق فيها بني الغريب والقريب.
من ذلك ما أورده النهشلي من قول القطامي:2
وم ْن تكن الحضارة أ ْع جب ْت ه
ومن ربط الجحاش ف إن فينا
وكن إذا أ غ ْرن على حال ل
أ ِ غرن من الضباب على حال ٍل
وأحيانا على بكـْر أخ ينـا

ي رج ال بادية تران ا
فأ ّ
قـنا س لْبا وأفراسا ح سانـا
وأ ْعوزهن كوز ح يث كانا
وضبة إنه من حان حانا
إذا ما ل ْم نجـ ْد إال أخانا

1

 أنساب العرب ،لسمير القطب.77 ،2
 ينظر اختيار الممتع في علم الشعر وعمله ،تحق :محمود شاكر القطان ،288 :وقد وردت األبـيات بزيادة وتغييـر فيالنسخة الثانية من تحقيق كتاب النهشـلي ،الممتع في صنعة الشعر (،تحق محمد زغلول سالم ) ،ينظر ص . 32
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حب العرب للحرب ،وإيثارهم
وهذه األبيات من الدالئل اليت ورلتنا عن ّ
ضد األقرباء.فقد نستغرب تقديسهم للحرب ،ولنمط عيشهم داخل هذا
اإلغارات ولو ّ
اإلطار من الصراعات املتكررة ،رورة لطاحونة كربى ،رحاها الناس من شيوخ وأطفال
ونساء ،ودماء مسفوكة ،وما يصحب ذلك من سيب وغنائم ،كنتيجة فخريّة هلذه
احلرب.
مفر منه) تظن سببا إلثبات
قوي االهتمام باحلروب،حّت أربحت "قدرا (ال ّ
يهدم ،ومن مل
يذد عن حوضه بسالحه ّ
ال ّذات واحلفاظ على األرض والعرض،فمن مل ْ
يتّق الشتم يشتم ".1ولعل ما جاء يف شعر زهري بن أيب سلمى يلخص هذا املنحى يف
حياة العرب ،يقول:
وم ْن ال يذ ْد ع ْن حوضه بسال حه ** يـهدم وم ْن ال يظْلم الناس يظْل م
وم ْن هاب أ ْسباب الم نية يـلْ قهـا ** ول ْو رام أ ْسباب الس ماء بسلـم

2

فكأن احلرب شعلة حتتاج إىل سبب ما لتشتعل نارا تفت ك باآلخر ،ويضرب زهري يف
ذلك مثال" :أ ّن من ملأ حوضه ومل ْحيمه ،فإن غريه قد يستضعفه ويسطو على حوضه
فيهدمه ،والذي ال يتطاول بيده على اآلخرين،استهانوا به ،ليظلموه ،وهم يف كل ذلك
مفر منه ،وأن بذل النّفس يف احلرب هو شرف ،واالستماتة يف
جيدون املوت قضاء ال ّ
القتال فضل وخري وشجاعة.
فيتم
اهتمت القبائل العربية باالستعداد ملثل هذه احلروب ،اليت قد تنشب فجأةّ ،
ّ
العدة والعتاد ،من رجال أقوياء وأسلحة "كالرْمح والسْيف ،والسهم والد ْرع
حتضري ّ
والبيضة والفرس" ،بل وشعراء أيضا ،لتكون ألسنتهم وسيلة للتّحريض على القتال ،أو
لبث احلماسة يف نفوس املحاربني أو الفخر بنتيجة الصراع ،أو املدح بالق ّوة والبأس
والفروسيّة يف ساحة الوغى.
1

 الخطاب اإلبداعي الجاهلي ،عبد اإلله الصائغ.23 ،2
 -ديوان زهير بن أبي سلمى.28 ،
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الشريط التّارخيي فخلد هذه احلروب وساعد على نشر أخبارها،
الشعر هذا ّ
رور ّ
خارة ضمن إطار اجملتمع القبلي فكان " إذا نبغ
وهو األمر الذي رنع ّ
للشاعر مكانة ّ
لذهبم عن األحساب ،وانتصارهم به
شاعر يف قبيلة ،ركبت العرب إليها ،فهنأهتا به ّ
على األعداء ،وكانت العرب ال تـهنئ إال بفرس منتج ،أو مولود ولد ،أو شاعر نبغ".1
بأهم دور يف أحداث احلرب ،فكانت القبيلة حترص عليه حررها
حظي الشاعر ّ
على النصر"،يقال انه ارتج على النّابغة أربعني سنة ،مث كانت لبين ج ْعدة وقعة ظهروا
هم،فاستخف النابغة الفرح ،فراض القريض،فالن له ما كان استصعب
عدو
ّ
فيها على ّ
بعدونا".2
عليه ،فقالوا :واهلل لنحن بإطالق لسان شاعرنا أس ّر منا بالظفر ّ
الشعر،وفرحة قومه
الشاعر،أي اسّتجاعه قدرته على نظم ّ
ففي إطالق لسان ّ
العدو يبقى بال قيمة ،أو
بذلك،كل هذا ي ّ
عد أمرا منطقيا،ألن االنتصار والظّفر على ّ
ّ
الشاعر أحداثه ،وحيفظ بلسانه أجماد قومه" .فلموضع قدر
يؤرخ ّ
بال جدوى ما مل ّ
الشعر يف العرب ،قال رؤية بن العجاج يف احلرب ،اليت كانت بني متيم واألزد" ،يا بين
متيم،أطلقوا من لساين ،أي:افعلوا ما أقول فيه ،وقالت بنو متيم لسالمة بن جندل،
جم ْدنا بشعرك ،فقال:افعلوا حّت أقول".3
فيبدو من خالل -ما سبق  -أن الشعر كان يف عمليّة تفاعل وانصهار مع مثل هذه
الساخنة ،فالشاعر يعمل على نشوهبا(،حتريضا وحاسة) ،ويعمل أيضا على
األحداث ّ
ختليدها (افتخارا ومتجيدا) ،يف حاالت الظفر والنصر.
تصارعت العرب ،وحارب بعضها بعض ا ألسباب كثرية،4بعضها ثقيل،وبعضها تافه
الصراع من أجل البقاء ،حني يسعى
رغري ،إذا وزناه مبيزان الفكر املعارر.فمن ذلك ّ
العريب بإيعاز من الطبيعة القاسية إىل أن يرحل متتبعا أماكن اخلصب واحلياة.فيصارع

1

عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع.77 : 8- 1المصدر نفسه.73 :
3
 عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع .73 :4
 -الشعر الجاهلي ،لمحمد عبد المنعم خفاجي ،ط  ،1دار الكتاب اللبناني ،بيروت.21- 22 ،2278 ،
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غريه عليها،وتنشب معارك حامية،هتون فيها الن فوس طلبا الستمرارية احلياة وذلك يف
حاالت حتقيق النصر،والتم ّكن من االستيالء على األراضي الوافرة الكلأ واملاء .
وقد جند هلذه احلروب أسبابا اجتماعية هلا عالقة بالنظام الذي تسري عليه القبيلة،
أدت مثل هذه
وهي جمموعة قوانني ال يضبطها سوى العرف املتفق عليه.واملعمول به ،و ّ
حتولت يف كثري من األحيان إىل رور
اخلروقات هلذا النظام ،إىل نشوب خصومات ّ
تتأجج الرغبة يف االنتقام
عدائية تتجاوز حدود األفراد إىل القبائل،وينتشر احلقد ،و ّ
(األخذ بالثأر) ،ليس من الفرد املتهم فحسب،ولكن من القبيلة اليت ينتمي إليها
بأكملها .
كما أشار املغاربة إىل أمور أخرى لصيقة حبروب العرب ،فاعتربت من أشهر
مسبّباهتا كالعصبية القب لية،وانتصار قبيلة على أخرى،أو بسبب حاية اجلار ،واملفاخرة
ورد األحساب ،أو لسبب آخر هو املرأة.
ّ

******
حساسة داخل
حظيت املرأة بدور ميّز داخل إطار اجملتمع العريب ،فهي متثّل نقطة ّ
بالرغم من
بناء األسرة واجملتمع القبلي.وبالطّبع نقصد هنا املرأة احل ّرة ،والشريفة ،ولكن ّ
كمال لدور الزوج ،من خالل
الرجل ومكانته ،ودورها كان م ّ
ذلك مل تكن هلا منزلة ّ
مساندته أو مساعدته يف ظروف احلياة اليومية أو حّت يف عمق الظّروف القاسية
وحترض على القتال ،وحت ّمس النفوس ،ومتدح
وحاالت طوارئ احلرب ،تداوي اجلرحىّ ،
األبطال ،وترثي املوتى" ...فهناك طاقات توثيبية وفنيّة عالية يف عدد كبري من النّصوص
النّسائية ،وهذا داخل ومدلوله عظمة دور املرأة القبسالمية يف أيّام اهلياج وأيّام الدعة مبا
ردوا سهام أعداء العرب إىل حنورهم".1
يعزز دفوع أولئك الذين ّ
1

 -الخطاب اإلبداعي الجاهلي ،عبد اإلله الصائغ.23 ،
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كان من العار أن يظهر العريب ضعيفا ،مهانا أمام زوجته ،فهي الطّرف الذي مينحه
الرجل العريب إىل
إحساسا بالق ّوة ،وشهادة على الفحولة والسطوة والبطولة ،فحاجة ّ
هذه الشهادة من املرأة ،منحت هذه األخرية فررة للظهور وفرض سلطة معيّنة،ولو
كانت غري مباشرة حني نقرأ أخبارا عن نساء كن سببا يف اندالع احلروب وهالك
القبائل،كالبسوس اليت أشعلت احلرب أربعني سنة بني ب ْكر وتغلب.
تداولت األخبار حرب البسوس،كإشارة تارخيي ة حلروب العرب يف اجلاهلية ،وأطوهلا
زمنا ،وأيضا كإشارة إىل ش عر النساء ،أو مشاركة املرأة يف نظم األشعار ضمن أغراض
معينّة حصرت فيها كالفخر واحلماسة والرثاء.
1
الرثاء الذي قالته جليلة بنت
بشعر
ا
ري
كب
إعجابا
،مبديا
قصة البسوس
أورد ابن رشيق ّ
ّ
تـ ْع جلي بالل ْوم ،حتى ت ْسألـ ي
مرة :يا ابنة األ ْقـوام إ ْن ش ْئت فال

فإذا أنـْت تـبـيّـ ْنـت التي

ع ْندها الل ْوم ،فـلومي وا ْعذل ي

ت عل ى ** ج ز ٍع منهـا عل ْي ه فا ْفـعلـي
إ ْن تك ن أخت ْامرئ ليم ْ
ف ْعل حسابي ع لى و ْجـدي به ** قاطعٌِ ظ ْهري وم ْد ٍن أجلـي
ت ل ْم أحفـل
ل ْو ب عين فديت ع ْيني س ـوى ** أختها ،وانْـف قأ ْ
ت ْحمل الع ْين قذى الع ْين كـما ** ت ْحمل األم قذى ما تـ ْف تكـي
إنـني قاتـل ـةٌ م ْقتولـةٌ ** ولعـل اهلل أ ْن يـ ْرتـاح لـي
تي جمِيعـا م ْن ع ٍـل
يا ق تيـال قـوض اهلل ب ـه ** س ْقف بـ ْي ّ
ورماني فقده م ـن كث ٍ
ـب ** رْم ية المصمـى به المستأصل
است ْحدثته ** وس عى في هـ ْدم بـ ْيتي األول
هدم البـ ْيت الذي ْ

1
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مسني فقـد كلي ٍ
ـب ب لظـى ** م ْن ورائي ولظى م ْستـ ْقبلـي
ل ْي س م ْن يـ ْبك ي ليومـي كم ْن ** إنمـا يـ ْبكـي ليوم يـ ْنجلـي
د رك الثائـر شافيــه وفي ** دركي ثـأري ثكـل المثكل
ل ْيتـه كان دم ـي ،فاحتلبوا ** د ركا م ْنه دمـي م ْن أ كحل ي

1

وهي قصيدة تشابكت فيها مشاعر خمتلفة تنطق بأسباب املرارة.وهي الصدمة ،فاملرأة
ترثي القتيل (زوجها) ،والقاتل هو أخوها جساس.
الصدق فيها ،فيقول":فانظر إىل
علّق ابن رشيق على هذه األبيات معجبا بعنصر ّ
قول جليلة بنت مرة ترثي زوجها كليبا ،حني قتله أخوها جساس ،ما أشجى لفظها،
وأظهر الفجيعة فيه ،وكيف يثري كوامن األشجان ويقدح شرر النريان".2
وقد أورد ابن األثري األبيات نفسها ،معلّقا":وهذه األبيات لو نطق هبا الفحول
الشعراء الستعظمت فكيف امرأة وهي حزينة".3
املعدودون من ّ
الرثاء أردق ما يكون على لسان
وكأ ّن ابن رشيق وابن األثري يؤّكدان على أ ّن ّ
الشاعر ،أن يرثي طفال أو امرأة لضيق الكالم عليه
الرثاء رعوبة على ّ
املرأة" ،فمن ّ
أشد ّ
4
الّتكيبة العاطفيّة النفسيّة للمرأة ،تسمح هلا بإجياد
فيهما ،وقلَة الصفات" .أل ّن ّ
الصور وتدبر التّعابري اليت ت ؤثّر يف اآلخر ،وهذا أمر قد يستصعب أحيانا على الشاعر
األبيات،ردا على شعر قالته فيها أخت زوجها كليب،
الرجل.وقد قالت جليلة تلك
ّ
ّ
بكل بساطة أخت القاتل:
تطردها من جنازته ،و ّتتهمها بالتّواطؤ يف قتله أل ّنا و ّ
أ ْخت جس اس تـواري و ْارحـلي
أنْت أْلقيـْت وأغْـريت بنـا
1

عـ ْن فنان ا اليـوم ثم انْـتقلي
س ترى م ْنـه ا ضرام الشعـل

 العمدة .323 /1 ،كما وردت األبيات في ديوان الخرنق أخت طرفة ،مع اختالف في بعض الكلمات.و زيادة في بعضاألبيات ين ظر ديوان الخرنق بنت بدر27 :
2
 العمدة.327 / 1 ،3
 ابن األثير ،المثل السائر.27 /1 ،4
 -العمدة.323 / 1 ،
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ك ْنت باأل ْمـس ت ْغريـن أخ ي
وتـقولين أخـي صهـرك مـا

وتمني ـه بمـا ل ْم يـ ْفعـل
ممثلـه ممـ ْن أرى بالمعبـل

يا بن ي ب ْكـ ٍر هلمـوا شمـروا

س ْوف تعنيكـم غدا بالم ْنص ل

برج ٍال ل ْي س فيـك ْم مثلهـم

القسطـل
م ْن ب ني تغلب ت ْحت ْ

فهذه األبيات تنطق جبملة من املشاعر احلادة" ،تفيض غضبا وانفعاال وهتديدا
توعدهتم
ووعيدا،وكأ ّنا تنهض بتعبئة حربية كاملة لقومها،تستعديهم على بين ب ْكر ،مّن ّ
1
فالشاعرة تشحذ مهم رجال قومها من خالل ورفهم
بأمر رور اللّقاء حّت الفناء ّ .
بالقوة وش ّدة البأس بصورة تصنع حدود االختالف بينهم وبني أعدائهم .
ّ
الصدمة ،وباخلذالن
ختتلف املشاعر يف القصيدة األوىل،حبيث تنطق باحلزن والقهر و ّ
2
حدة
الشماتة اليت اهتمتها هبا نساء تغلب) .فيما تبدو املشاعر خمتلفة أكثر ّ
رد هتمة ّ
(ّ
وقوة يف القصيدة الثانية .
ّ
يتحرك لنصرهتا يف
الرجل ،حمفزة ملشاعر ال ّذكورة والفحولة فيه،فهو ّ
فاملرأة مؤثّرة يف ّ
أبدت ثقتها وحسن ظنها يف ّقوته،
حاالت ضعفها ،أو يسعى لعدم خذالنا يف حلظة ْ
فصورة البطل اليت تشبع أنانيّته الذكورية تظهر من خالل انعكاسها على نظرة املرأة له.
الشعري اجلاهلي لدى
لقد رنعت واقعة حرب البسوس حضورا يف
النص ّ
ّ
وشد ة
املهلهل،عكس لنا رورة العصر الذي عاش فيه ،عصر ينطق بالثّوران واالنتقام ّ
حركت شجون العصبية القبليّة(
اخلصام ،وكيف أن العصبية الفردية (الفرد) قد ّ
اجلماعة)  ،فصنعت رراعا دام أكثر من أربعني سنة .

1

 الشعر النسائي في أدبنا القديم ،مي يوسف خليف.73 ،2
 ورد في األغاني أن أخت كليب طاردت جليلة من مأتم زوجها ،قائلة " :يا هذه اخرجي عن مأتمنا فأنت أخت واترنا ،وشقيقةقاتلنا  ،فخرجت وهي تج ّر أعطافها فلقيها أبوها م ّرة فسألها عن أمرها ،فقالت :أمنية مخدوع ورب الكعبة ،أبالبدن تدع لك
تغلب دم ربّها؟ وقالت أخت كليب ،رحلة المعتدي وفراق الشامت ،ويل غدا آلل مرة ،من الكرة بعد الكرة ،عن مي يوسف
خليف  :الشعر النسائي في أدبنا القديم ،ص  ،73عن األغاني.33 / 1 :
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يتكرر األمر من خالل ما أورد املغاربة من أخبار حول دور املرأة يف نشوب
و ّ
احلرب ،وبعث ح ّدة الصراع فيها ،ما رواه النهشلي من أخبار حول حال املمالك
العربية ،اليت مل ختل يومياهتا من موضوع احلرب ،شأنا يف ذلك شأن القبائل العربيّة
1
جمرد مجلة
املتنقلة ،فجملة ّ
رددهتا هنْد أ ّم ع ْمرو بن كلثوم التـغْليب ،قائلة" :يا آل تغلب" ّ ،
لرد اعتبار لكرامتها املهانة،كانت كفيلة ألن تشعل نار احلرب ،بدء
نطقتها املرأة ّ
حرضته اجلملة
استل فيها ع ْمرو بن كلثوم سيفه وقتل ع ْمرو بن هْند ،وقد ّ
باللّحظة اليت ّ
اليت راحت هبا ّأمه ،مث خرج فنادى:يا آل تغلب ،فانتبهوا ما له وخيله ،وسبوا النساء
وحلقوا باحلرية.وقد خلّد القصة عدد من الشعراء منهم أفنون التغليب بقوله (:الطويل)
لع مرك يا ع ْمرو بن هنْ ٍد وق ْد دع ا
فـقام ابن كلثوم إلى الس ْيف مصلتا
وجلله ع ْمرو على الرأْس ض ْربة

لت ْخدم ل ْيـلـى أمـه بموفّــق
فأ ْمسـك مـ ْن ندمانه بالمخنّق

2

بذي شطب صافي الحديدة رْونق

3

ردهم االعتبار إىل شرفهم
وأربحت هذه الواقعة فخرا لدى تغلب فيما بعد ،يف ّ
وحفظهم ألنـفتهم .وقد خلّد الشعر مثل هذه األحداث ،وحررت روايته على حفظ
أيام العرب ورراعاهتا".فكان بعض بين تغلب يأخذ فتيانه برواية شعر ع ْمرو بن كلثوم.
ص بحينــا *
* أال هبّـي بص ْحنـك فأ ْ

الشعراء:
ويعطي لكل من رواه ألْف درهم ،حّت قال فيه بعض ّ
ألْهى بن ي ت ْغ لب ع ْن كل م ْكرم ٍة ** قصيدة قالها ع ْمرو بن كلْثوم
يـفاخرون به ا م ْد كان أولهـم ** يا للرجال لف ْخ ٍر غ ْير م ْسؤوم

1

 وقصة ذلك أنها تعرضت لما شعرت به من إهانة ،ي وم أرادت هند أم النعمان بن المنذر أن تجعلها فيما يشبه خادمة تناولهاأشياء وهي ضيفة عندها ،وذلك بالتواطؤ مع ابنها عمرو بن هند ،فصاحت المرأة تطلب إغاثة ورد اعتبار .ينظر :اختيار
الممتع  288 :وما بعدها.
2
 اختيار الممتع.283 - 281 ،3
 -ديوان عمرو بن كلثوم28 :
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إن القديم إذا ما ضاع آخـره ** كس اعد فله األيـام م ْحطـوم

وهذه القصيدة إحدى املعلقات السبع ".1
قصة تعكس أعمق معاين األنـفة لدى العرب واشتهر أمر ابن كلثوم
فباتت احلادثة ّ
من خالل القصيدة اليت نظمها.يقول ابن شرف القريواين":وأما ابن كلثوم ،فصاحب
وهزه فيها جن األشر فقعقعت رعوده يف
واحدة بال زائدة ،أنطقه هبا عز الظفرّ ،
أرجائها:وجعجعت رحاه يف أثنائها وجعلتها تغلب قبلتها اليت تصلى إليها ،وملتها اليت
تعتمد عليها فلم يّتكوا إعادهتا ،وال خلعوا عبادهتا إال بعد قول القائل:
ألْهى بن ي تـ ْغلب ع ْن كل مكرمـة ** ق صيدة قالها ع ْمرو بن كلثـوم

على أ ّنا من القصائد احملققات وإحدى املعلّقات"

2

وقد خلد التا ريخ هذه احلروب حتت اسم "أيّام العرب" ،وهي عديدة تناول
الشعراء أخبارهاّ ،إما من خالل حررهم على تـناق ل أخبار قبائلهم ،وإما ألنم هم
أنفسهم قد شاركوا يف ساحة املعركة ،فكانوا شعراء وفرسانا ،كالذي ورلنا من خرب
عنْتـرة بن شداد ،وعامر بن الطفيل ،ودريد بن الصمة ..وغريهم.
أسهمت مثل هذه احلروب والتوتّرات بشكل كبري ،يف إماطة اللّثام عن تركيبة
توجهاهتا االجتماعيّة ،وبرزت عنها حركة مترديّة تنادي بشعار
العقليّة العربيّة يف بعث ّ
مشاع املكان وطبيعة السلطة اليت متارسها طبقات السادة وعلية القوم داخل اجملتمع
القبلي ،فأضحى ذلك حم ّط رفض واحتجاج ،ويف مقابل ذلك رارت القصيدة يف
بعض أجزائها ،نتاج هذه العمليّة التفاعليّة التمرديّة.

النص التمردي /الصعلكة :
ّ -4
1

2

الممتع في صنعة الشعر ،تحق زغلول سالم. 18 ،
 -أعالم الكالم البن شرف القيرواني .23- 27 :
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الصارمة ،جعلت من الفرد ،حلقة ال
خضع اجملتمع العريب جملموعة من النظم ّ
يستقيم أمرها إالّ إذا ارتبطت حبلقات أخرى ،هي جمموعة األفراد اآلخرين.تش ّكل يف
رور الشعر هذا اإلطار يف سياقه العامّ
عمومها اإلطار العام هلذا اجملتمع ،وقد ّ
للشاعر مرتبة ميّزة رنعتها له القبيلة ،فهو يفكر بفكرها ،سواء يف
اخلاص.وأضحى ّ
و ّ
ال ّذم فيختار املثالب اليت تكره اجلماعة ،أو يف املدح ،من خالل األوراف اليت ترتضيها
النماذج
تسن القوانني وتفرض ّ
األعراف وتتفق عليها.فصار اجملتمع مبثابة سلطة تشريعية ّ
واألطر اإلبداعيّة ،وال ميكن فهم هذه السنن والقواعد إال من منظور اجلماعة اليت هلا
الصور.فهذا احلضور املكثّف للأنا اجلماعية
وحدها قدرة التّأويل وفهم النّماذج واخّتاق ّ
تتجسد من
 /اجملتمع يف الذات املبدعة من شأنه أن ّ
يوجه فاعليّة اإلبداع وجهة مجاعيّة ّ
خالله غيابية الفرد يف مقابل ظهور اجلماعة.فيصبح االبداع جزء من التّكاليف اليت
يلقيه ا اجملتمع على الفرد ،فبقدر متثيل اجملتمع وحتقيق رغباته وذوقه بقدر ما يقّتب
اإلبداع من اجلودة والسمو املثالي ني.1
خاض النقاد املغاربة يف البحث يف البنية العميقة للعقلية العربيّة ،وزادهم يف ذلك،
القصيدة الشعريّة نفسها.فقد حلت هذه األخرية بعدا مترديّا ررحيا ،حل لواءه عدد من
الس لبية اليت مل ترق لفئات من األفراد،
الشعراء الذين كشفوا على ما ورفوه باجلوانب ّ
فأعلنوا رراحة خروجهم عن نطاقه ،ومروقهم عن إطاره ،يف إشارة معلنة على موقف
لشعر من هذا
رور ا ّ
متردي رريحّ ،
لعل أكثر ما ّ
تعددت أسبابهّ ،
ّ
تنوعت دواعيه ،و ّ
الشعراء
الصعلكة ،اليت مثّلها شعراء ،خلّدهم التّاريخ باسم ّ
التمردي هي ظاهرة ّ
املوقف ّ
الصعاليك .
ّ
جاء يف املعاجم اللّغوية "الصعلوك هو الفقري الذي ال مال له وال اعتماد ،وتص ْعلك
الرجل إذا كان كذلك .قال حامت ط ّيء:
ّ
غنينا زمان ا بالتصعلك والغـنى ** ف كال سقاناه بكأْ س ْيهما الد ْهر

1

 ينظر ب لقاسم خروبي ،عملية التلقي عند ابن رشيق المسيلي بين االتباع والتفرُّ د ،أطروحة لنيل درجة الماجستير ،إشراف :بوقربة الشيخ ،جامعة وهران1448 - 1448 ،م24 :
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فما زاد نا بـ ْغ يا ع لى ذ ي قـراب ٍة ** غنانا وال أ ْزرى بأ ْح ساب نا الف ْقر

أي عشنا زمانا .وتصعلكت اإلبل خرجت أوبارها واجنردت وطرحْتها
الصعاليك
والتصعلك:الفقر.ورعاليك العرب:ذؤبانا.وكان ع ْروة بن الوْرد يسمى ع ْروة ّ
ألنّه كان جيمع الفقراء يف حظرية فريزقهم مّا يغنمه ".1
ترد اإلبل من أوبارها يف
التجرد مبعناه الواسع ،ومنه ّ
فاملعىن اللّغوي للصعلكة  ،هو ّ
السنة،وترد اإلنسان من املال وأسباب الغىن،فهو فقري.وانطالقا من
بعض األوقات من
ّ
هذا املعىن،حناول أن نتتبّع معامل التجرد ،وأثره يف نفسيتهم ،وانعكاسه على شعرهم،
الشعر يبقى املورد الت ارخيي الذي نعتمده يف قراءة واقع اجملتمع العريب القدمي.
ألن ّ

الصعلكة يف اجملتمع العريب ،وهو أمر ال يدعو إىل
ال جند تارخيا ّ
حمددا لبداية نشأة ّ
عامة يف مجيع أغراضه،
ّ
الدهشة ،ألن ما ورلنا من شعرهم ،نقيسه على شعر العرب ّ

تطوره ،وروال إىل رورته املعروفة من ضبط
فال جند تارخيا ّ
حمددا لبدايته ،ومسار ّ
عروضي وهو "القصيد".

الصعلكة نظاما طبقيّا معيّنا ساد القبيلة ،قوامها طبقة األسياد واألغنياء،
تعكس ّ
وهامشها طبعة الفقراء واملعدمني،وكأ ّن الظاهرة تأخذ قضية حقوق اإلنسان باملفهوم
رح التعبري – ،أي رراع الفرد ضد نظام يراه جائرا أو قاسيا ،ويأخذ هذا
املعارر – إن ّ
فالصعاليك هم الفقراء،
مترديا ،يصل إىل ّ
القوة)ّ " .
ّ
السيف( ّ
حد استعمال ّ
الصراع بعدا ّ

لكنّهم يف هذا االتاه الثّوري ،مل يكونوا فقراء فقط ،بل كانوا فقراء شجعانا أقوياء،
س مرهف.وإدراك ملا بينهم وبني األغنياء من فوارق ،جعلهم هذا يدركون
أرحاب ح ّ
آالمهم النّابعة من خالء أيديهم من املال ،وعجزهم عن احلياة اليت يشتهون .لقد ثاروا

1
 -ابن منظور ،لسان العرب ،المجلّد العاشر  ، 813- 811 :ينظر مادة (صعلك) .
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على النظام املايل ،فغنموا بالق ّوة ما قد حرموه ،واسّتاحوا إىل أ ّنم يثأرون من األغنياء
البخالء ،يف جمتمع ال حتميه شرطة ،وال خيضع لقانون،وال يلجأ إىل حماكم منظّمة ".1
الصعاليك املعروفني ،قوله:
يروي ابن رشيق عن ب ْكر بن النطاح احلنفي ،وهو أحد ّ

ش بحسامه ** وم ْن يـ ْفت ق ْر م ْن سائر الناس ي ْسأ ل
وم ْن يـ ْفتق ْر من ا يع ْ

2

ب إليهم أن حيملوا سيوفهم،
فهذا ّ
الصعلوك يعكس نظرة أمثاله إىل الفقر ،فأح ّ
ويصارعون من أجل احلصول على الغنائم من خالل هجومهم على األغنياء والقوافل
التجاريّة ،سعيا لضمان أسباب استمراريّة عيشهم وهم بذلك يأبون السؤال ،ويع ّفون
مد أيديهم للأغنياء متسولني مثلما يفعل باقي الفقراء ،فالفرق بني الفقري
عن ّ
الص علوك ،هو أن هذا األخري يأب على نفسه ما يرتضيه األول هلا ،وهو الوقوف أمام
و ّ
رد خائبا.فالصعلوك يرى يف هذا
باب الغين طلبا للصدقة ،وقد حيصل عليها ،وقد ي ّ
األمر مذلّة ،وضعفا وطعنا يف كرامته ،وإهدارا إلنسانّيته ،فال يسأل وال يطلب ،وإ ّّنا

حّت لو كلّفه األمر أن
الغينّ ،
يتّخذ من ّ
القوة وسيلة للحصول على ما يريد من هذا ّ
يشهر سيفه يف وجهه.
3
الصعاليك املشهورين ،قوله:
وينقل عبد الكرمي النّهشلي عن عروة بن الوْرد ،أحد ّ

وم ْن يك مثْلي ذا عي ٍال ومقتـرا ** من الم ال يطْرح نـ ْفسه كل مطْرح
ليبلغ ع ْذرا أ ْو يفيد عتيمة

** ومبلغ نـ ْفسي ع ْذره ا مثل منجح

1

4

 عروة بن الورد ،ديوانه،دراسة وشرح وتحقيق  :أسماء أبو بكر محمّد81- 88 :2
 العمدة.344/ 1 :3
 هو عروة بن الورد ،شاعر جاهلي ،وفارس جواد ،ل ّقب بعروة الصعاليك ،عمّ ر طويال ،وكان يقسّم أمواله على الفقراءوالمحتاجين.
4
 عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع. 211 ،وقد أورد ابن رشيق البيتين :
ال يَ ط َرح نَ ْف َس ُه ُك ل َم طرح
َو َم ْن يَ ُ
ك مِ ْثلِي َذا عِ يَا ٍل َومُق ِت ًرا مِ َن ال َم ِ
س ع ُْذ َر َهـا مِ ْثـل منجـح
لِيبـل َغ ع ُْذ ًرا أَوْ يَنَـا لَ َرغِ يبَـة
َومبلغ نَ ْف ٍ
وينسب البيتين ألبي العيال من خناعة بن سعد بن هذيل من الشعراء المخضرمين ،غزا الروم مع يزيد بن معاوية.
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جيد الشاعر نفسه يف غنب يعاين كثرة العيال ،وشدة احلاجة والفقر ،فال جيد غري سيفه
هم الفاقة والعوز.
ليفيد غنيمة من الغنائم ،وال عذر له يف ذلك إال ّ
يقول عروة:1
ذرين ي للْغ نى أ ْس عى ،فإني
وأ ْد ناه ْم ،وأ ْهونه ْم عل ْيهِم
يباعده القريب ،وتـ ْزدريـه
ويـلْقى ذو الغ نى ،وله جال ٌل

رأيْت الناس ش ّرهم الف قيـر
ب وخ ير
وإ ْن أ ْمس ى له ح س ٌ
ح ليل ته ،ويـ ْقهره الصغيـر
ي كاد فـؤاد القيه يط ير

يكن احّتاما لفقري ،فهو يف
فاملال – حبسب عروة – شرف للغين يف جمتمع ال ّ
شر الناس وأهونم ال فضل له ،وال وقار ،ال يلتف الناس حوله ،وال جيالسه قريبه،
نظره ّ
وحتتقره زوجته ،ويزدريه الطفل الصغري.
الصعاليك ،حبيث يعكس
وقد نالحظ ريغة األمر "ذريين ،دعيين"...يف أشعار ّ
الصراع مع
ذلك مفتاحا لباب يسربون من خالله فلسفتهم يف احلياة ،وتوضيح معامل ّ
عرب الصعلوك من
يتحول حضور هذه املرأة العاذلة إىل حضور رمزي ،ي ّ
اآلخر.حبيث ّ

ينظر العمدة  .211 /2 :و األبيات في الديوان مع بعض االختالفات ،يقول عروة:
ال يطرح نَ ْف َسه ُك ل مطرح
َو َم ْن يَ ُ
ك مِ ْثلِي َذا عِ يا َ ٍل َو مقترا ****مِ َن ال َم ِ
ْ
ُصيب َرغِ يبَة **** ومبلغ نَ ْفسِ ي عُذ َر َها مِ ث ل منجح
ليبلغ عُذ ًرا،أو ي ِ
ينظر الديوان 11- 12 :
واألبيات في ديوان عروة مع اختالف في بعض الكلمات .جاء في ديوان الشاعر:
ال يطرح نَ ْف َس ُه ُك لّ مطرح
َو َم ْن َيكُ مِ ْثلِي َذا عِ َيال َ
،ومقترا **** مِ ن ال َم ِ
**** َومبلغ نفسي عذرها مثل منجح
ب َرغِ يبَه
ليبل َغ ع ُْذ ًرا ،أَو ي ِ
ُصي َ
ينظر ديوان عروة بن الورد .11 - 12:
1
 الجاحظ ،البيان والتبيين.188 /2 :وفي الديوان ،وردت األبيات مع بعض االختالف في الكلمات :
دَعِ ي ِني لِلغِ نَى أَس َعى،فَ ِإنّي *** َرأ َ ْي ُ
اس شَ ُّر هُ م الفَ ِق ير
ت الن َ
ب َو َخير
وأبعدهم وأهونهم عليهم *** َو ِإ ْن أَمْ َسى لَ ُه َح َس ٌ
صيه الندَ ى َوتَ ْز دَ ِري ِه *** َحلِيلَتُهَ ،ويَ ْنهَره الصغِ ير
َوي ْق ِ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
صاحِبه يَ طِ ير
َويَلقَى ذو الغِ نىَ ،ولهُ َجال ل *** يَكاد ف َؤاد َ
ينظر الديوان72 :
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1
الرفض
تصوراته للمجتمع واحلياة .فصيغة "ذريين"،تعبري عن معاين ّ
خالله ،عن رؤاه و ّ
الدافع إىل الركون والسكون.كقول الشنفرى :
لصوت اآلخر/اجملهول املعرقل ،و ّ

سيغدى بنـ ْعشي مرة فأغيّب

دعيني وقولي ما ش ْئت إنن ي

فريد
يستحضر الشاعر روت هذه املرأة بن فور ،ألنّه يدعوه إىل القعود عن الغاراتّ ،
التمرد
بإررار املخاطر ،والفارس اهلمام الذي يأب إالّ أن يعيش حياة
التحرر و ّ
ّ
والالحدود:
على عـ ثّ ٍة أو واثـ ٌق بكسـ ٍاد

ال ت ْحس ْبني مثل م ْن هو ق اعد
ت مني جواد كريمة
إذا انْـفلت ْ

وثـ ْبت ،فـل ْم أ ْخط ْئ عن ان جواد ي

2

بالسيف ألجل احلصول على املال،
فقد يصري للصعلكة معنا آخرا هو السعي ّ
فنرى الصعلوك قاطع طريق أو أضحى خارجا عن قانون اجلماعة ،يّتبّص مبّتفيها،
يسد به رمق الفقراء واملحتاجني ،وهو جيد يف ذلك فخرا وشرفا
فيسلبهم أمواهلم ،ما ّ
كبريين ألنه ال يكتنز األموال وإّنا ينفقها على من كانت به خصارة.

يقول عروة:3
وإن امرأ يـ ْرجو تراثـي وإن ما
رع ومـغف ٍر
ومالي م ٌ
ال غ ْير د ٍ
وأ سمر خطّي القنـاة مثقّـف

ي صير له م ْنه غـدا لق ليـل
وأبْـيض م ْن ماء الحديد صقي ل
السراة طويل
وأحرد عريان ّ

1
 ينظر يوسف محمود عليمات ،ص ورة المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،مقال بمجلّة العلوم االنسانية،إصدار كلية اآلداب ،جامعة البحرين ،ع1447 ،28 :م  ،ص288- 281 :
2
 ينظر فاروق أسليم ،عذابات الشنفرى،قر اءة في سيرته وشعره ،مقال بمجلّة آفاق المعرفة ،ع  ،881 :أكتوبر 1444م،سوريا .ص111 :
3
 العمدة.318/ 2 :ولم نجد هذه األبيات في ديوان عروة بن الورد ضمن النسخة التي توافرت لدينا .
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يقول عروة بن الورد ،ال جمال ملن يرغب يف أن يرثه ،فليس لديه ما خيلّفه غدا،
أي بعد موته ،فكل ما يغنمه ينفقه ،وال يّتك لنفسه غري درعه ،وأبيض من ماء احلديد،
ويقصد بذلك سيفه".واألجرد من اخليل ،وهو الفرس القصري الشعر ،عاري الظهر من
اللحم ،مشرف اهلامة طويل القامة".

1

تعكس لنا مثل هذه األشعار رورة للنظام الطبقي الذي ساد اجملتمع العريب القدمي،
الصعاليك
جعل االحّتام للغين ،و ّ
الشقاء واملهانة للفقري ،وتظهر طبقة ثالثة هي طبقة ّ

بالقوة – ما عند
اليت تسعى لصنع توافق بني الطبقتني الغنية والفقرية ،أي أن تأخذ – ّ

إحداها ومتنحه للأخرى،كنوع من خلق توازن طبقي اقتصادي.وهذه رورة تنطق مبعاين

مرارة احلياة اليت كان يعانيها الفقراء "،فأدرك الصعاليك أسباب الص راع ،ووضعوا يدهم
على اجلرح ،فكانوا حربا على أولئك ،الذي تكدست لديهم الثروة ،فصنعت التّفاوت
الصعاليك أرادوا أن يعيدوا توزيع الثّروة على أسنة الرماح ،ورؤوس
الطّبقي ،وكأ ّن ّ
السهام ،فصاروا يؤثرون على أنفسهم ،ويوزعون ما عندهم من مال وثروة على الفقراء،
وزعون ما عندهم من مال وثروة ،على الفقراء من
فصاروا يؤثرون على أنفسهم وي ّ
الناس".2
فالصعلوك هو فقري حيارب الفقر من أجل فقري آخر ،فهو يصارع نظم جمتمعه
ّ
ويتمرد على أعراف قبيلته ،ويعتدي على أفرادها من املّتفني.فيكون ذلك سببا كافيا
ّ
السبب هو كثرة اجلنايات اليت يرتكبها
تتربأ منه،وهذا ّ
جلعل القبيلة ختلع أحد أبنائها و ّ
3
حد استئصاله من القبيلة
ضده يصل إىل ّ
،فتمرده يكلّفه انقالب اجلماعة ّ
هذا الفرد ّ

يتربءون منه ومن جناياته ،فال
وإبعاده عن أفرادها ،فيعترب عندئذ "عبئا ثقيال على قومهّ ،

يطالبون أحدا وال يطالبهم أحد جبناية جناها أو جني ت عليه ،ولكن بشرط أن يكون
1

 لسان العرب ،223 / 8 :ينظر مادة (جرد).2
 علي الشعيبي ،اإليجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية واإلسالم.283 ،3
 -عبد الحليم حفني  :شعر الصعاليك ،منهجه وخصائصه.11 ،
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يتم يف األسواق ألنا
التربؤ علنيا مشهورا حبيث يبلغ اجلماعات األخرى ،وكان ذلك ّ
كانت تمع أناسا من خمتلف القبائل واألحناء".1
متطرفا ،مرفوضا ،يزعزع نظام اجلماعة ،ويزلزل
التمردي ،مطلبا ّ
يصري هذا املوقف ّ

الشاعر
بالدعوة إىل التّغيري،أو املطالبة بإحداث شكل جديد لنظم القبيلة"،فهذا ّ
كيانا ّ
هدد سكونيّة املكان
املتمرد على املكان اخلانع ،فخلعته شيوخ القبيلة ألنه ي ّ
اجلاهلي ّ

وجيرئ العبيد والفقراء على السادة ،فإذا انفصل
وثوابته ،وي فسد عذراوات القبيلةّ ،
الصعلوك
الشنفرى مل جيد تعضيدا من أحد ،حّت الفقراء والعبيد ،وهكذا يوري هذا ّ
قابريه أن ال يعيدوا جسده إىل املكان الذي خلعه حيّا.

فال تـ ْق بروني إ ن قـ ْبري م حرٌم ** عل ْيكم ،ولكن أبْشري أ ّم عام ٍر

2

و ّأم عامر كناية عن أنثى الضبع اليت تنماز عن فحلها بأ ّنا ال تشبع من كل شيء ،وقد
أحق به من املكان
أورى الشنفرى بإطعام جثّته للأنثى
املتوحشة النهمة ،فهي ّ
ّ
الوخيم".3

التمرد ضد اجلماعة ،نظرا لشعوره باالغّتاب
وأمام إررار هذا الفرد على ّ
يفضل
يفضل عيش التّعب واملعاناة يف الصحاري والقفار والفيايف ،بل ّ
االجتماعي ،فهو ّ
ب إليه من أن يسكن بني
أن ميوت بني الوحوش ّ
الضارية ،فتلتهمه فذلك أح ّ
قمة الرفض (رفض اآلخر يف
اجلماعة،ولو ميّتا بقرب معروف.فهذا موقف ّ
يعرب عن ّ
الرسية اليت تفرضها القبيلة على
شخصه ،ونظمه ،ويف مكانه أيضا )...رفض للسلطة ّ

1

 -نفسه ،ص .11- 18

2

3

 -ذكر ابن قتيبة األبيات :

فال تدفنوني إنّ دفني محرّ م
إذا حملوا رأسي وفي ال ّرأس أكثري
هنالك ال أرجو حياة تسرّني

عبد اإلله الصائغ ،داللة المكان.13- 11 ،

59

عليكم و لكن خامري أمّ عامر
وغودر عند الملتقى ثمّ سائري
سمير الليالي مبسال بالجرائر
ينظر الشعر و الشعراء البن قتيبة 81 :

العريب طويال،
األفراد.ولكنّه ليس رفضا للقيم واألخالق وغريها من ّ
الشيم اليت ّ
تغىن هبا ّ
الصرب على
مفتخرا هباّ ،
كالشجاعة والكرم ّ
وغض البصر ،وحفظ الوعد ،وبذل النّفس ،و ّ
املكاره.

يقول عروة بن الوْرد:
إذا الم ْرء ل ْم يبعث سواما  1ول ْم يرح

تعطف عل يه أقاربـ ْه
عليـه ،ول ْم
ْ

فـللْم ْوت خ ْيـ ٌر للْفـتى م ْن حياتـه

مولى تدب عقاربـ ه
فق يرا ،ومن ْ

وسائ لة :أيْن الرحيـل؟ وسائـل،

وم ْن ي ْسأل الص ْعلوك:أيْن مذاهبه ؟
إذا ضن ع ْنه  ،بالفعـال ،أقاربـه .

مذاهبـه أن ال فجـاج عريضـةٌ،
فال أ ْتـ رك ال ْخوان،ما ع ْشت ل لردى

ك ما أنه ال ي ترك المـاء شـاربـ ه

وال يستضام الد ْهر جاري ،وال أرى

كم ْن بات ت ْسري للصديق عقارب ه
تـ غافـلْت ح تى ي ْستر البـ ْيت جانب ه .2

لوت رياح ببـ ْي تها
وإ ْن جارت ي أِ ْ

الشاعر أسئلة تأتيه من امرأة (رورة رمزيّة ومهيّة) ،ومن خالل إجاباته
يستحضر ّ
الصعلكة ،املبنيّة على احلريّة واالنطالق بعيدا
عليها ،فهو يشرح فلسفته يف احلياة،حياة ّ
الشاسعة والفجاج العريضة بني اجلبال ،أو
عن ضيق أفق املكان ،الذي يتمثّل يف الفيايف ّ
فأدى به ذلك ،إىل بناء "األنا"،كتعبري عن
اخلروج عن حمدوديّة اإلطار اجلغرايف للقبيلةّ .
التفرد بال ّذات بعيدا عن اآلخر ،فربزت "األنا" لتواجه اجملهول،وتسعى للشعور باحلريّة،
ّ

تحررا من احليّز الضيّق الذي
لينطلق الشاعر ّ
الرحب الواسع ،م ّ
الصعلوك داخل اجملال ّ
خنقه وهو يف القبيلة .متجاوزا مكانا وزمانا ،باحثا عن انتماء جديد وجده يف الطبيعة،
1

 السوام :الماشية واإلبل ال ّراعية.2
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رفقة الوحش.فيحاول التخلّص من حالة الالإنتماء اليت يعاين منها.من خالل أنسنت ه
يقرونا.وهبذا ينتهي به
تفرده وال يلغون ذاته مبا ّ
للطبيعة ووحوشها ،فهم ال ينفون عنه ّ
املطاف إىل تأسيس " األنا اجلمعي" أو الـ"حنن"،مبعيّة أرحابه ورفاقه (اإلخوان) ،وتظهر
حد الذوبان فيه .
معامل ذلك يف روح املؤازرة واملشاركة مع اآلخر اجلديدّ ،

1

النهب واألخذ
السلب و ّ
التمرد اليت تدفع ّ
الصعلوك إىل ّ
كما نالحظ أيضا ،أ ّن روح ّ
كل ذلك ال يعين االنسالخ عن املبادئ والقيم واألخالق اليت
ّ
بالقوة واجملازفةّ ....
بغض بصره أما جارته ،من باب
تعارفت عليها العرب زمنا.فعروة بن الورد الذي يفتخر ّ
شداد،2
احلفاظ على ح رمة البيوت وقدر املرأة الشريفة،وكأّننا به يذ ّكرنا ببيت عنّتة بن ّ
وألمه األمة السوداء.فقد عاش يف حضن
العبد األسود الذي لفظته القبيلة للون جلده ّ
القبيلة ولكنّه بقي مناضال هبا ،سعيا منه لفرض حضوره من خالل حولة القيم اليت
التزم هبا ،ورّمبا خانا بعض األسياد واخّتقوها.فكأنّنا بالقبيلة تفرض سلطتها على العبد
الصعلوك 3مهما ّادعى اخلروج عنها ،فهو يظل مستمسكا هبا ،مفتخرا بالقيم والشيم
و ّ
بكل وفاء وإخالص وردق بني
تشرهبا من احلياة القبليّة ّ
النبيلة اليت ّ
السابقة ،ليعيشها و ّ
الصعاليك.
إخوانه ّ
مترديا ررحيا يف مواجهة واقع يعكس أحد وجوه
فشعر ّ
الصعلكة وإن ح ل بعدا ّ
نصا مجاليّا فيه من الذاتية نصيب،ويظهر ذلك
اجملتمع القبلي العريب القدمي ،فإنّه يبقى ّ
نصه فلسفته
الصورة لدى ّ
حمل ّ
الشاعر ّ
يف األفق اخليايل الذي طبع ّ
الصعلوك ،لي ّ
اخلارة يف احلياة اليت بقيت مشدودة ما بني خيط الواقع املزري ،وبني خيط يربطه حبلم
ّ
التّغيري ،أي أفق حياة أفضل.
1
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الفصل الثاني :اللسان الديني واألخالقي:

 – 2الّلسان الديين /اإلسالم والشعر.
 -1النص الّتعريضي  /اهلجاء.
 -8النص النفعي  /التكسب بالشعر.
الفصل الثاني :اللسان الديني واألخالقي:

 – 2اللّسان الديين /اإلسالم والشعر.
التعريضي  /اهلجاء.
 -1النص ّ
 -8النص النفعي  /التكسب بالشعر.
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-1اللسان الديني /السالم والشعر :
للشعر العريب ،الذي يعترب ديوان
اعتىن النّقد األديب بالقيم الدينية يف قراءته ّ
األ ّمة وسجل تارخيها ،وعنوان فكرها ،ومرآة تعكس رورة أخالقها ،واحلديث عن
عالقة أو تأثر الشعر بالدين ،حديث ذو شجون ،قد أسال حربا كثريا ،ورنع تضا ربا
حتدث بلسان الدين ،وغري املتّـفق عليه أ ّن
يف اآلراء .فاملتفق عليه هو أ ّن الشعر قد ّ
النقاد انقسموا فرقا ،فمن هم من يدعو إىل أن يكون الشعر يف خدمة النّفع واإلرالح
النص الشعري مجاليّا بالدرجة األوىل ،فتأثريه
الديين ،بينما فريق آخر يرفض ذلك ،ويرى ّ
بألفاظ م نتقاة تعجب املتلقي ،أفضل من أن يصري وسيلة حلمولة تربوية هادفة .والشعر
البد أن ينزل يف منزلة بعيدة عن الدين.
عندهم ّ
الضروري اإلشارة إىل أن القيم األخالقية اليت وردت يف شعرنا العريب القدمي،
من ّ
مل تكن كلّها من مصادر القرآن الكرمي أو الدين اإلسالمي ،ذلك ألن الشعر اجلاهلي،
قد تضمن مجلة من القيم واملبادئ الدينية ،تعد من بقايا الديانات اليت سادت قبل
اإلسالم،كاليهوديّة والنصرانيّة واحلنيفيّة ،1اكتسبت مع الوقت رفة العرف االجتماعي،
وباتت من العادات والفضائل السوية اليت افتخر هبا العرب ،ونطقت مبعانيها ألسنة
الشعراء.كالشجاعة واملروءة والكرم والنجدة ،والع ّفة واحلياء ،والوفاء بالوعد.

1

 -ينظر :شوقي ضيف ،تاريخ األدب العربي ،العصر الجاهلي32:

63

خاض النقاد املغارب ة كغريهم من املشارقة يف احلديث عن لسان الشعر الديين،
واحتك موا إىل مقياس الدين يف قراءاهتم هلذا الشعر ،وبدا احنياز بعضهم واضحا جدا
الصارمة تاه التجاوزات الدينية واألخالقية للشعراء ،ويف الوقت
من خالل مواقفهم ّ
الدين له.
نفسه ،يثبتون أمهية الشعر وتفضيله وعدم رفض ّ
مادة
مجع أبو إسحاق احلصري القريواين،يف كتابه (زهر اآلداب ومثر األلباب) ّ
غنية من أقوال الرسول –ص  -والصحابة ومن تبعهم ،يف بعض أقواهلم ،وأشعارهم اليت
نظموها ،ليثبت أ ّن الشعر مل يرفض من قبل الدين ،وإ ّّنا كانت هناك دعوة ررحية
لتهذيب معانيه وفق ما خيد م اجلماعة ،وينفعها ،سواء يف االلتزام بالدفاع عن اإلسالم،
السعي لغرس القيم الفاضلة يف النفوس.
أو حّت يف ّ
الشعر يف نفوس العرب ،فلم
الرسول -ص  -كان عارفا مبدى تأثري ّ
يبدو أن ّ
تقوم فيه ما عرف من اعوجاج يف املعاين
يشأ أن يعارضه كليّة ،وإّنّا خ ّط له طريقا ّ
السلبيّ ة اليت كانت سائدة لدى اجلاهلني ،من غزل فاحش ،وهجاء مقذع ،وكذب
معلن ،يقول الرسول -ص "-إ ّن من البيان لسحرا ،وإن من الشعر حلكمة ،ويروى
األول أرح".1
حلكْما ،و ّ
الشعر،
الدين من ّ
ويسّتسل ابن رشيق يف سرد مجلة من األخبار ،تثبت موقف ّ
للشعر إّنّا يعود إىل ا ّهتام املشركني للرسول –ص -بأنه
فهو يقول بأ ّن إنكار اإلسالم ّ
تبني عجزهم،
شاعر":أال ترى العرب ،كيف نسبوا النيب  -ص  -إىل الشعر ملاّ غلبوا و ّ
فقالوا :هو شاعر ،ملا يف قلوهبم من هيبة الشعر وفخامته".2
فإعجاز القرآن مل يطل الشعر فحسب ،ولكنّه طال أيضا غريه من رنوف
الكالم ،فكما أ ّن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر ،فكذلك أعجز اخلطباء وليس
وجل﴿:وما علِ ِِّ ْم ناه
خبطبة ،و ّ
املّتسلني وليس بّتسل ،فمن هاهنا ،قال اهلل عز ّ
3
الدليل.4
و
ة،
ج
احل
عليكم
لتقوم
أي
الش ْعر وما يـ ْنبغي له﴾
يصح قبلكم ّ
ّ
ّ

1
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يرى ابن رشيق يف القرآن معجزة تفوق حدود أرناف الكالم ،ليس فقط
الشعر ،ولكن أيضا أرناف املنثور ،وكالم البلغاء ،وكل ما جاء على لسان إنسان أو
فأما احتجاج من ال يفهم وجه الكالم ،يقول اهلل
يستمر يف إثبات ذلك بقولهّ ":
جان.و ّ
تعاىل﴿:والشعراء يـ ْتب عهم الغاوون أل ْم تـر أنـّهم في كل و ٍاد يهيم ون وأنـهم يـقولون ما ال
النص ،هم شعراء املشركني الذين
يـ ْفعلون﴾.فهو غلط وسوء تأويل ،ألن املقصودين هبذا ّ
فأما من سواهم من املؤمنني ،فغري
ومسوه باألذىّ .
تولّوا رسول اهلل –ص  -باهلجاءّ ،
وجل ،ونبّه عليهم،
داخل يف شيء من ذلك ،أال نسمع كيف استثناهم اهلل عز ّ
فقال﴿:إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الل ِه كث يرا ،وانْـت صروا م ْن بعدما ظل موا

﴾.يريد شعراء النيب عليه الصالة والسالم الذين كانوا ينتصرون له.وجييبون املشركني عنه،
كحسان بن ثابت ،وكعب بن مالك ،وعبد اهلل بن رواحة".1
خيص معانيه ،أي معاين اهلجاء
إ ّن ما جاء من مواقف رارمة ّ
ضد الشعر ،إ ّّنا ّ
بعامة .فقد وجد يف
خبارة واإلسالم ّ
الرسول –ص ّ -
السباب اليت كانت تستهدف ّ
و ّ
الشعراء الذين ناضلوا م ن أجل نصرة النيب عليه
آيات القرآن الكرمي ،ما يستثىن زمرة ّ
الرد على الك ّفار من شعراء وغريهم،ردا مّا يفهمون ،ويؤثر فيهم،
السالم ،و ّ
ّ
الصالة و ّ
الشعر.
وهو ّ
يقول ابن رشيق":فلو أ ّن الشعر حرام ،أو مكروه ،ما ّاختذ النيب –ص  -شعراء
الشعر ويأمرهم بعمله ويسمعه منه" 2ولعلّه يشري يف ذلك إىل قصيدة
يثيبـهم على ّ
"بانت سعاد" اليت ألقاها ك ْعب بن زهري بني يدي الرسول –ص  -فسمعها منه وأجازه
عليها بربدته.3وهي قصيدة معروفة.يقول حازم القرطاجين":كان الرسول -ص  -ينشد
النّسيب أمام املدح،فيصغي إليه ويثيب عليه".ولعلّه يقصد(بانت سعاد).4
مثّ يعكف على توضيح معىن قول الرسول  -ص "-أل ْن ي ْم تل ئ ج ْوف أحدكم قـ ْي حا
تى يريه ،خير له م ْن أ ْن ي ْمت لئ ش عرا ".5فإّنا هو فيمن غلب الشعر على قلبه،وملك
ح ّ
1
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نفسه ،حّت شغله عن دينه ،وإقامة فروضه ومنعه من ذكر اهلل تعاىل ،وتالوة القرآن،
وغريه مّا جرى هذا اجملرى من شطرنج وغريه – سواء".1
ضد أن يطغى
الشعر ،ولكن ّ
ضد ّ
يـبـني ابن رشيق أ ّن الرسول –ص -مل يكن ّ
لم على سلوكه ،فيشغله عن دينه ،وعن إقامة
على نفس الشاعرّ ،
فيلف على قلبه ،وي ّ
الشعر ليس وحده ما يشغل فؤاد املرء ،ولكن هناك غريه من
الفروض والعبادات.وأ ّن ّ
امللهيات ،كلعب الشطرنج.
وقد وقف الصحابة رضي اهلل عنهم مجيعا ،املوقف نفسه أمام الشعر ،فلم
حددوا معامل سبيله ،فال ختالف معانيه ،ما جاء يف اإلسالم من
يعارضوا نظمه ،وإّنا ّ
دعوة إىل االلتزام باألخالق والقيم النبيلة ،وقد أورد املغاربة ومنهم ابن رشيق وعبد
الصحابة كعثمان بن ع ّفان،
الكرمي النهشلي ،واحلصري القريواين ،أشعارا تنسب إىل ّ
وعمر بن اخلطاب ،وعلي بن أيب طالب وغريهم.وهي يف عمومها ال تكاد ختلو من
حكمة أو دعوة ملكرمة ،أو نشر خللق حسن.
يقول احلصري":ذكر بعض أهل العلم أنّه ال يعرف لعثمان شعر ،وأنشد له
بعضهم:
ضر بها الف ْقر
غنـي النـ ْفس ،يـ ْغني حتى ي كفهـا وإ ْن ع ضها حت ى ي ّ
ت  -بباقي ٍة إال سي ْتبـ عهـا ي ْسـر .2
اصب ْر له ا إ ْن تـتابـ ع ْ
وما عسرةٌ – ف ْ

ويورد إبن رشيق البيتني من دون أن يتح ّفظ يف نسبتها إىل عثمان بن عفان
مثلما فعل احلصري ،يقول":ومن شعر عثمان بن عفان –رضي اهلل عنه:
غني النـ ْفس ي غني النفس حتى يكفّها

يضر بها الفقر
وإن عضها حت ى ّ

ومـا عسرةٌ –فاصبر لها إن لقيتـها ٍ
بكائنة إال سيتبعهـا يسـر

3

نالحظ فروقا بسيطة ما بني رواية احلصري ،وابن رشيق ،تظهر يف بعض
لعل ذلك يعود إىل
األلفاظ البيتني( ،إن تتابعن/إن لقيتها) وكذلك (بباقية/بكائنة) ،و ّ
الشعري.فيسبّب تغيريا يف بعض األلفاظ ،أو زيادة أو نقصانا .
الشفويّة للنّظم ّ
الرواية ّ
ّ
1
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ويروى أيضا لعمر بن اخلطاب –ض  -أشعارا قاهلا ،فيها من احلكمة والزهد،
وتذك ّر اخلالق عز وجلّ.يقول احلصري القريواين":روى أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل
حج ،فلما كان بضحنان ،1قال :ال إله إال اهلل العلي العظيم ،املعطي من شاء ما
عنه ّ
شاء ،كنت يف هذا الوادي يف م ْدرعة روف أرعى إبل اخلطّاب ،وكان فظا يتعبين إذا
قصرت ،وقد أمسيت ليس بيين وبني اهلل أحد ،مث متثل:
عملت ويضربين إذا ّ
ال ش ْيء مما تـرى تـ ْبـقى بشـاشت ه

يـ ْبـقى الله ويودي المال والولـد

وال سل ْيمان إذْ ت ْجري الرياح ل ه

والجن وال نْس فيمـا بـ ْيـنـهـا ترد
م ْن كل ص ْـو ٍ
ب إل ْيـهـا وافـد

لم تـ ْغن ع ْن ه ْرمز يـ ْوما خـزائ ن ه

ت نـوافلهـا
أيْن الملوك التي كان ْ

ض هنالك م ْورو ٌد بال كدر
ح ْو ٌ

ت عا ٌد فما خلدوا
والخلْد ق ْد حاول ْ

وردة يـ ْوما ك ما وردوا
البد م ْن ْ

2

أورد ابن رشيق األبيات نفسها لعم ر بن اخلطاب ،مع تغيري يف مناسبة قوهلا،
وذلك أ ّن عمرا "لبس بردا جديدا ،فنظر النّاس إليه" 3فقال األبيات،كما ورد تغيري يف
الكلمات،يف لفظة "بال كدر" ،وابن رشيق قال":بال كذب".فهذه األبيات ،ال تكاد
ختتلف يف معانيها عن تلك اليت قاهلا عثمان بن ع ّفان ،ففيها من معامل الّزهد ،وتذ ّك ر
اخلالق ،والع ّفة ،ونبذ الدنيا .
الشعر ونظمه ،دليل على ّقوة نفاذ الشعر يف
الصحابة على قول ّ
ففي إقبال ّ
حّت
نفوس هم،وهم عرب يتفاعلون ويتأثرون به ،لقوله –ص ":-ال تدع العرب الشعر ّ
4
عريب ،قد أثّر الشعر يف نفسه –حسب ما يروى
الكرمي
الرسول
و
.
تدع اإلبل احلنني"
ّ
عنه -من ذلك ما أورده املغريب عبد الكرمي النهشلي يف أن "الرسول –ص  -قتل النضر
بن احلارث 5فعرضت له ابنته قتيلة وهو يطوف بالبيت ،فاستوقفته –ص  -وجذبت
رداءه حّت انكشف منكبه ،وأنشدته شعرها بعد قتل أبيها ،وهو:

1
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يا راكبا إن األثـ ْيـل مـظنّ ٌة
أبلغ به ميتا بأ ن قصيــدة

من صبح خام ٍ
سة وأنْت موفّـق
ما إن تزال بها الركائب تخفـق

ـسفوحـة
منّي إل يه وع برة م ْ

ت لمائ حها وأخـرى تخنـق
جاد ْ
ت ال يـ ْنطـق
مي ٌ
إ ْن ك ان ي ْسمع ّ

ضـر إ ْن ناديت ه
فلي ْستمعن النّ ْ

ت سيوف بن ي أبي تـنوش ه
طل ْ

ام هنـاك تـشقـق
هلل أ ْرحـ ٌ
رشف المقيد و ْهو ٍ
عان مـوثق

ما كان ضرك لو منـ ْنت وربما

مـن الفتى وهو المغيظ المحنـق

ق ْسرا يقاد إلى المنيّـة متعبـا

من قومها والف ْح ل فحل م ْعرق

أمحمـ ٌد ها أنْت ضنء كريم ة
ّ

1

فقال النيب عليه الصالة والسالم :لو كنت سعت شعرها هذا ما قتلته".2
وهي قصيدة متداولة،أوردها أبو علي املرزوقي يف كتابه"شرح ديوان احلماسة وقد
شرح عددا من معانيها ،وقصدها وكيف أثّرت يف الرسول –ص  -كما أورد األبيات
احلصري القريواين ،وابن رشيق يف عمدته.
أثّرت هذه األبيات يف نفسه –عليه السالم  -رمبا لصدق ما فيها من مشاعر
ابنة نكبت يف أبيها ،فأراهبا من احلزن ما كان كافيا ألن يؤثّر يف الرسول –ص -
السيما يف قوهلا":ظلّت سيوف يف أبيه تنوشه" وقصدها بين عمومته ،وأفراد قبيلته من
الذين أسلموا ،فصار بينهم وبينه حجاب اإلسالم ،ال حجاب النسب القبلي.فقال
الرسول –ص  -أنه لو كان سع شعرها ما قتل أباها ،وما كان ليتسبب يف أذيتها .وهو
النيب الكرمي الذي عفى عن املذنبني قالوا عنه "أخ كرمي وإن أخ كرمي".
تشجع النقد هبذه النظرة الدينية يف قراءته الشعر العريب.ورفض النقاد ومنهم
ّ
خيل بالقيم الدينية ،ونظروا إليه من زاوية ما يتوافر فيه من معايري
املغاربة من الشعر ما ّ
األخالق القومية ،واملواعظ والنصائح ،وغري ذلك مّا ينفع الناس وخيدم السلوك القومي،
واملواعظ والنّصائح وغري ذلك مّا ّيتصل باألخالق السوية.ويستند هؤالء إىل رؤية

1
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اإلسالم للشعر والشعراء ،فاملذموم منهم هو الذي ال تطابق أقواله أفعاله ،ويستثين يف
ذلك ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ .
تتبعنا ملسرية النّقد العريب يف احتكامه إىل النّظرة األخالقيّة ،يربز لنا رأي
ويف ّ
األرمعي ،كأقدم وأشهر اآلراء يف هذا األمر ،يقول ":الشعر إذا أدخلته يف باب اخلري
فلما دخل يف باب
ألن ،أال ترى أ ّن حسانا بن ثابت ،كان فحال من فحول اجلاهليةّ ،
اخلري من مراثي النيب –ص  -وحزة وجعفر رضوان اهلل عليهم ،الن شعره.وطريق الشعر
الرحل واهلجاء
هو طريق الفحول مثل امرئ القيس وزهري والنابغة ،ومن رفات ّ
الديار و ّ
واملدح والتشبيب بالنساء ورفة اخلمر واخليل واحلروب،واالفتخار ،فإذا أدخلته باب
اخلري الن ".1
الشعرّ ،أول ما نستخلصه يف قول األرمعي ،مث خوضه
الدين عن ّ
يعترب فصل ّ
يف ثنائية (اخلري/الشر)، 2اليت شهدت حضورا كثيفا يف القرآن الكرمي ،وأقوال الرسول -
الشر) ،فإذا تناول جانب اخلري ،فـقد
ص  -فريى األرمعي أ ّن قوة ّ
الشعر يف جماله ( ّ
يّتهل".ويقصد األرمعي باخلري ،هي تلك املوضوعات األخالقية
القوة فـ"يلني و ّ
هذه ّ
والقي م الدينية اليت التزم هبا الشعراء يف ردر اإلسالم ،وقد أوجزنا يف مراثي الرسول عليه
الصالة والسالم ورحابته ،أي دفاعا عن النيب الكرمي ،وخدمة الدين اجلديد.بينما يرى
الشر يف األغراض اليت رنعت شهرة الشعر وهيبة الشاعر يف اجلاهلية ،كالتشبيب
ّ
بالنّساء ،والغزل الفاحش ،واهلجاء الالذع املقذع اليت يتناول األحساب واألنساب،
حد الكذب ،والتمويه،
تتبع العيوب وكشفها ،وأيضا الفخر املبالغ فيه إىل ّ
بالطّعن و ّ
وزرع العنصرية والتفرقة بني الناس من خالل شعر التحريض والعصبية القبلية وورف
الديار البالية ،والب كاء على األطالل الدارسة ،وغريها، ...فقد حارب اإلسالم بعضها،
وه ّذب بعضها "فلم يعد الشاعر اإلسالمي ي فخر بإعالء كلمة القبيلة أو رفع شأنا،
وال ب كسب املغنم أو سيب األعداء ،بل رار يفخر بنيل الشهادة يف سبيل اهلل ،وبتأييد
املالئكة لنجد اهلل ،وانتصار املؤمنني الصادقني ".3
1
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الفن
يعلن األرمعي رراحة ،أن مواضيع اخلري ال يتالءم وطبيعة الشعر "فهذا ّ
القويل ،ال مي كن أن يعيش يف كنف الدين أو األخالق ،وكأن األهداف الدينية ،ال
1
تأتلف وطبيعته"  .فطريق الشعر غري طريق اإلسالم لقوله عليه السالم":إنما بعثت ألتمم
مكارم األخالق".

حسان بن ثابت فيقول" :وأما حسان فقد
وخيوض ابن شرف القريواين برأيه يف ّ
اجتث بواكر غسان ،مث جاء اإلسالم وانكشف اإلظالم فجاحش عن الدين وناضل
لرب العاملني
عن خامت النبيّني ،فشعر وزاد وحسن وأجاد إالّ أ ّن الفضل يف ذلك ّ
وتسديد الروح األمني".2
يوافق ابن شرف األرمعي يف أنه كان حلساب بن ثابت مرتبة شعرية فخمة يف
اجلاهلية ،اليت اساها بـ"اإلظالم"  ،مع ما يطبع ذلك من مواضيع "الشر" ،ومع جميء
الدين وعن الرسول –ص  -وهو
اإلسالم ،رار شعر حسان نصا نضاليا يدافع عن ّ
االلتزام الذي عناه األرمعي باخلري.على أ ّن ابن شرف يرى يف هذه املعاين اجلديدة
حسان قد أضاف له
ّ
اخلرية ،معامل الزيادة واحلسن واجلودة ،وكأنه جيد أ ّن "اخلري يف شعر ّ
فحسان بن ثابت –
من سات اإلجياب ،عكس ما قال األرمعي من أنه الن وترهلّ .
حبسب رأي ابن شرف -مل يفقد مكانته الشعرية ،فهو فحل من فحول اجلاهلية مبا
يوافق البيئة والعصر وتفكري الناس يومها ،وهو أيضا فحل من فحول اإلسالم مبا يوافق
ظروف الناس والزمان مع جميء الدين اجلدي.
يلتحق عبد الكرمي النهشلي بالركب ،مالمسا رأي األرمعي ،معتمدا على
الشر يف تقسيمه الشعر حبسب أغراضه ووظائفه يقول":الشعر أربعة
ثنائية اخلري و ّ
الزهد ،واملواعظ احلسنة ،واملثل
أرناف ،فشعر هو خري كلّه ،وذلك ما كان يف باب ّ
العائد على من متثّل به باخلري ،وما أشبه ذلك وشعر هو ظرف كلّه ،وذلك القول يف
شر
األرناف والنعوت والتشبيه ،وما يفتئ به من النّعوت واملعاين واآلداب ،وشعر هو ّ
يتكسب به ،وذلك
تسرع به الشاعر إىل أعراض الناس ،وشعر ّ
كلّه ،وذلك اهلجاء ،وما ّ

1
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أن حيمل إىل كل سوق ما ينفق فيها ،وخياطب كل إنسان من حيث هو ،ويأيت إليه من
جهة فهمه".1
شر
نالحظ رفة اإلطالق يف هذا ّ
النص ،فشعر هو خري (كلّه) ،وشعر هو ّ
يؤدي وظيفت ه
لعل النهشلي يف ذلك يتّفق واألرمعي يف أ ّن الشعر العريب ّ
(كلّه).و ّ
حبسب توجهات الشاعر ،فإذا دفع بشعره إىل املواعظ وخدمة الدين ،والزهد،
خرية ،فإذا عكف على الن ظم يف اهلجاء الالذع
والنصائح ،جاءت وظيفته إجيابية ّ
الشر ،جاءت وظيفة هذا
والسباب الفاحش وغري ذلك مّا ذكره األرمعي من أغراض ّ
هدامة ،ختالف الدين والعرف.
الشعر سلبيّة ّ
بالدين
فأرروا على ربط الشعر ّ
طغت النّزعة األخالقيّة على بعض النّقادّ ،
التصدي لشعر فيه تاوزات دينية.فهذا أبو إسحاق
واألخالق ،وأحلّوا يف الدعوة إىل
ّ
احلصري يورد لنا يف كتابه "مجع اجلواهر يف امللح والنوادر" ،مساجلة حدثت بني
األنباري ،وبني عبد اهلل بن املعتز ،كان موضوعها شعر احلسن بن هانئ ،أبو نواس.
وهي مساجلة ،مجعت بني طرف هو (األنباري) يدعو إىل حتكيم املعيار األخالقي
الديين ،وبني طرف هو (ابن املعتز) ،وهو يرفض ذلك مجلة وتفصيال .
فقد كتب ابن األنباري إىل عبد اهلل بن املعتز يف مساجلة جرت بينهما "جرى
يف جملس األمري ذكر احلسن بن هانئ والشعر الذي قاله يف اجملون ،وأنشده وهو يؤم
لكل كالم رواة ،وكل مقول
قوما يف ّ
الصالة ،وهو أن لكلّ ساقطة القطة ،وأ ّن ّ
حممول .فكان حق لشعر هذا اخلليع أن ال يتلقاه الناس بألسنتهم.وال يدونوه يف كتبهم
متأخرهم ،أل ّن ذوي األقدار واألسنان جيلون عن روايته،
وال حيمله ّ
متقدمهم إىل ّ
واألحداث يغشون حبفظة ،وال ينشد يف املساجد ،وال يتجمل بذكره يف املشاهد ،فإن
رنع فيه غناء ،كان أعظم لبيته ،ألنّه إّنا يظهر يف غلبة سلطان اهلوى ،فيهيج الدواعي
الدنيئة ويقوي اخلواطر الرديئة.واإلنسان ضعيف بتنازعه على ضعفه سلطان القوى،
األمارة بالسوء والنفس يف انصباهبا إىل لذاهتا مبنزلة كوة مغدرة من رأس رابيه إىل
ونفسه ّ
قرار فيه نار ،وإن مل حتبس بزواجر الدين واحلياء أداها احندارها إىل ما فيه هلكتها.
1
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واحلسن بن هانئ ومن سلك سبيله من الشعر الذي ذكرناه شطار كشفوا
للناس عوارهم ،وهتكوا عندهم أسرارهم ،وأبدوا هلم مساويهم وخمازيهم ،وحسنوا ركوب
كل مصور أن يستقبح ما
كل متديّن أن ّ
يذم أخبارهم وأفعاهلم ،وعلى ّ
القوابح ،فعلى ّ
يتنزه عن فعله وحكايته".1
استحسنوه و ّ
احلدة ،معاتبا ابن املعتز على قبول
نصه  -رارما إىل درجة ّ
يبدو األنباري –يف ّ
هدام ،وقذائف من اجملون اخلالعة ،ال ميكن أن
شعر أيب نواس وأمثاله ،فهو سالح ّ
عد ذلك مبثابة خدمة النتشار
خاص ،فما بال روايته يف املساجد.وي ّ
يروى يف جملس ّ

الشعر بني النّاس ،فيسري الفساد بينهم ،فإذا تغنّوا كان ذلك
هذا النّوع من ّ
بالسوء ،فإذا وجدت ما يغ ّذي هواها من
أسوء وأخطر ،ألن نفس اإلنسان ّأمارة ّ
أسباب التهتّك واجملون ،كان ذلك سببا كافيا الحنرافها وهالكها .
كل متديّن ،غيور على دينه ،أن يتصدى ملثل هذه األشعار
ويدعو األنباري ّ
بالكف عن روايتها حّت ال حتضى بالسريورة واالنتشار واإليقاع
بذمها واستقباحها و ّ
ّ
بذوي النفوس الضعيفة .
دفاعي قائال":ومل يؤسس الشعر بانيه على أن
يرد عليه ابن املعتز يف موقف
و ّ
ّ
يكون املربز يف ميدانه من اقتصر على الصدف ،ومل يقر بصبورة ،ومل يرخص يف هفوة،
يزور الباطل ويكسبه معارض
ومل ينطق بكذبه ومل يغرق يف ذم ،ومل يتجاوز يف مدح ومل ّ
احلق ،ولو سلك بالشعر هذا املسلك ،لكان راحب لوائه من املتقدمني أمية بن أيب
الصلت النقضي ،وعدي بن زيد العبادي ،إذ كانا أكثر تذكريا وحتذيرا ومواعظ يف
أشعارها من امرئ القيس والنابغة". 2
الشعر أساسا يف دفاعه ،حبيث كان
الدين و ّ
اعترب ابن املعتز ضرورة الفصل بني ّ
يستنشد أشعار أي نواس ،ويعجب هبا ،حّت واو جاء فيها من معاين اجملون ،فلو حل
الشعر فقط معاين اخلري ،كالصدق وتاوز الكذب ،وترك الغزل املاجن ،واإلغراق يف
1
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اهلجاء والذم ،والمبالغة يف املدح ،وخلط احلق بالباطل ،ملا سع الناس عن شعر امرئ
القيس والنابغة ،وملا اشتهر غريمها كأمية أي الصلت الثقفي ،وعدي بن زيد ،وقد كانا
أكثر حررا على تضمني شعرهم معاين "اخلري".
ويرى األنباري يف املرتبة االجتماعية البن املعتز- ،وهو األمري العباسي -سببا
كافيا يصنع حاية للشعر املاجن ،وتشجيعا للشع راء على هتك ستار األخالق إرضاء
لعلية اجملتمع من احلكام واألمراء والوزراء ..وغريهم..
يوافق ابن رشيق وكذلك ابن شرف ،ما أورده األنباري يف هذا األمر.يقول ابن
متحدثا عن األخطل":ومن الفحول املتأخرين األخطل واسه غياث بن غوث،
رشيق ّ
وكان نصرانيا من بين تغلب بلغت ب ه احلال يف الشعر إىل أن نادم عبد املالك مب
وطول لسانه حّت قال جماهرا -لعنة اهلل عليه  -ال
مروان.وركبّه ظهر خايره فيه يديهّ .
يستّت يف الطعن على الدين ،واالستخفاف باملسلمني:
ول ْسـت بآكـل لحم األضاحي

ول ْست بصائم رمضان ط ْوعا
1
ول ْست بزاج ٍر عنس ا بكورا

إلى بطْحـاء مكـة ل ْلنجـاح

حي على الفـالح "
مثل الع ْيرّ ":

ولسـت مناديا أبـدا بليل

الصبـاح
وأسجد عند منبلـج ّ

ولكنـي سأشربهـا شموال

وهذه غاية عظيمة ،ومنزلة قريبة ،حلت من املساحمة يف الدين على مثل ما
نسمع ،وامللوك ملوك بزعمهم ".2
يبدي ابن رشيق دهشة كبرية أمام التجاوز الديين الذي ارتكبه األخطل يف
أقرها اإلسالم ،ميارس شعائرها املسلمون،
شعره من هت ّكم واضح مبجموع العبادات اليت ّ
احلج إىل الكعبة ،والصالة ،بل ويعلن تفضيله
كصوم رمضان ،والتّضحية يف العيد ،و ّ
شرب اخلمرة على أن يقوم هلل ساجدا،بل ويصل به األمر إىل نعت املؤذّن
باحلمار..فهذا خرق عظيم ملبادئ الدين ،حّت ولو كان الشاعر نصرانيا ،أل ّن األمري
الذي رعى هذا الشاعر ،هو رجل مسلم من الغرابة أن يويل عبد امللك بن مروان رعاية
ملثل هؤالء الشعراء.
1
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يلمح ابن رشيق أيضا إىل عدد من الشعراء الذين وردت يف أشعارهم تاوزات
و ّ
دينية ،وذلك نظرا للحماية اليت وفرها هلم احلكام الذين جالسوهم ،كأيب نواس الذي
كان ندميا للأمني حممد بن زبيدة ابن هارون الرشيد ،طول خالفته ،ومسلم ابن الوليد
رريع الغواين ،وقد اتّصل بذي الرياستني (املأمون) ومات عامال على جرجان وكان
توالّها على يديه ،وأبو متام ويل ديوان الربيد باملورل ،والبحّتي الذي كان ندميا
للمتوكل ال يكاد يفارقه.وأبو الطيّب يف التحاقه ببالط سيف الدولة ،ومن بعده بالط
1
كافور اإلخشيدي ،آمال يف الورول إىل الوالية والنفوذ.
تعرض أكثر هؤالء الشعراء إىل انتقادات شديدة تتهمهم يف دينهم ،وتطعنهم
ّ
يف أخالقهم.ف انقسم النقاد يف ذلك ما بني موافق هلذه األحكام ،وبني رافض هلا.
يقول الصويل عن أيب متام":وقد ادعى قوم عليه الكفر ،بل حققوه ،وجعلوا
ذلك سببا للطعن على شعره ،وتقبيح حسنه ،وما ظننت أن كفرا ينقص من شعره ،وال
أن إميانا يزيد فيه ".2
فهو يرفض مجلة اال ّهتامات اليت طالت شعر أيب متام ،فهو مل ينكر هتمة ارتكابه
تاوزات يف شعره  ،وإّنا عاب على النقاد حتكيمهم املعيار الديين يف احلكم للشاعر أو
عليه.ويوافق القاضي اجلرجاين الصويل يف رأيه ،فهو يدافع عن املتنيب بقوله":والعجب
تدل على ضعف العقيدة،
مّن ينقص أبا الطيّب،
ويغض من شعره ألبيات وجدهاّ ،
ّ
وفساد املذهب يف الديانة ،كقوله :
يـتـرش ْفن م ْن فمي رشفات

هن ف يه أ ْحل ى من الت وحيد

3

لتأخر الشاعر،
فلو كانت الديانة عارا على الشعر ،وكان سوء االعتقاد سببا ّ
عدت الطبقات.
الدواوين ،وحيذف ذكره إذا ّ
لوجب أن ميحى اسم أيب نواس من ّ
األمة عليه بالكفر ،ولوجب أن يكون
ولكان أوالهم بذلك أهل اجلاهلية ،ومن تشهد ّ
كعب بن زهري ،وابن الزبـ ْعرى وأضراهبما من تناول رسول اهلل -ص  -وعاب من

1

 ينظر :المصدر نفسه227 /2 :2
 الصولي ،أخبار أبي تمام83 :3
 -المتنبي ،ديوانه 22 :

74

الدين مبعزل عن
أرحابه بكما خرسا ،وبكاء مفحمني ،ولكن األمرين متباينان ،و ّ
الشعر".1
يرد على خصومه ،الذين ا ّهتموه بالكفر واإلحلاد.
يدافع اجلرجاين عن املتنيب و ّ
يعد شرطا يف قبول شعر الشاعر ،أو
حجة باطلة أل ّن العامل الديين ،ال ّ
ومها يف نظرة ّ
احلكم عليه ،ولو كان األمر كذلك لوجب التخلّي عن أشعار اجلاهليني ،ألنم كانوا
وثنيّني ،وعن شعر أيب نواس وأضرابه ،أل ّنم كانوا جمّانا مستهزئني.
نظن أ ّن القاضي اجلرجاين حياول تربئة املتنيب من ارتكاب اخلطأ ،أو ميحو
ال ّ
عنه معامل التجاوز الديين ،لكنه يرفض أن ْحيكم على شعره كلّه ،فيصادر بسبب
بعضه ،فهو يدعو إىل أن يلحق املتنيب بطبقة مجاعته ،واالعّتاف بفحولته.
وال يكاد ابن شرف خيالف ابن رشيق ،يف ا ّهتامه احلكام ،ألنم يفتحون أبواب
املعز لدين اهلل الفاطمي 2حاكم بالد املغرب ،والذي عرف
التهتّك أمام الشعراء ،ومنهم ّ
مبجالسة شاعر مغري هو ابن هانئ األندلسي3الذي يقول عنه":وابن هانئ حممد
األندلسي والدة القريوان(،وفادة وإفادة) فرعدي الكالم ،سردي النظام ،متني املباين غري
مكني املعاين ،جيفو بعضها عن األوهام حّت تكون كنقطة النظام...وقد ّنوه به ملك
الزاب ،وعظم شأنه بأجزل الثواب وكان سيف دولته يف إعالء منزلته من رجل يستعني
على رالح دنياه بفساد أخراه لرداءة عقله ورقّة دينه ،وضعف يقينه ،ولو عقل مل تضق
عليه معاين الشعر حّت يستعني عليها بالكفر.4
ينتقد ابن شرف الشاعر ابن هانئ ويتهمه برقّة دينه ،ورداءة عقله ،وقصور
فطنته ،فدفع بنفسه إىل مضايق الكفر ،حّت رافت عليه معاين الشعر ،قاهلما ،وجد
فيهما ابن شرف تاوز أخالقيا ،ودينيا ،وعقليا ،يقول زهري:
وم ْن ال يذ ْد ع ْن ح ْوضه بس الح ه

1

يـهدم وم ْن ال يظْلم الناس يظْلم

 عبد العزيز الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي وخصومه38- 38:2
 من الحكام الفاطميين في شمال إفريقيا ،وحكم مصر بعد وفاة كافور اإلخشيدي .3
ّ
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يع ّقب ابن شرف يقوله":وقد تاوز هذا احلق بالباطل وبىن قوال ينتقضه جريان
العادة ،وشهادة املشاهدة ،وذلك أ ّن الظلم وع رة مراكبه مذمومة عواقبه ،يف جاهليته

وإسالمنا".1فهو يعيب على زهري ،املعىن الذي أورده يف البيتني ،حماوال التملّص من
احنيازه الديين حني قال":يف جاهليته وإسالمنا"  ،أي جاهلية زهري ليست عذرا كافيا له،
أل ّن القيم يف عصره تنبذ الظلم ،وتدين مرتكبيه.ورّمبا غفل الناقد على أ ّن زهريا ،إّنا
تعددت األخبار حوله ،ككثرة احلروب
يصور جانبا من واقع احلياة يف عصره ،وهو أمر ّ
ّ
كل شيء هو
واإلغارات ،بني القبائل ،فاليت ال تغري ،يغار عليها ،على أن التّعميم يف ّ
أمر مرفوض.

ويقول زهري أيضا:
ب
رأيْت الم نايا خ ْبط ع ْشواء م ْن تص ْ

تمته ومن ت ْخطئ يع ّمر فـيـ ْهرم

2

يعلّق ابن شرف بقوله" :وقد غلط يف ورفها خببط العشواء ،على أننا ال نطالبه
يصح قوله لو
حبكم ديننا ،ألنه مل يكن على شرعنا ،بل نطلبه حبكم العقل فنقول إ ّّنا ّ
كان بعض الناس ميوت ،وبعضهم ينجو وقد علم هو وعلم العامل ،حّت البهائم أ ّن
بسهام املنايا ال ختطئ شيئا من احليوان حّت يعمها رشقها فكيف يورف خببط العشواء
رام ال يقصد غرضا من احليوان إال قصده حّت يستكمل رمايته ،يف مجيع رمياته ،وإّنا
وظنوا طول العمر إ ّّنا سببه
أدخل الوهم على زهري موت قوم غبطة ،وموت قوم هرماّ ،
أخطاء املنية ،وسبب قصره إرابتها وهيهات الصواب من ظنه مل يؤخر اهلرم إالّ أنا
قصدته فحني قصدته أرابته ولو أ ّن الرماة هتتدي كاهتدائها ،مللأت أيديها بأقصى
رجائها ".3
مرة أخرى التملّص من إظهار احنيازه الديين ،فيعلم انتقاده
حياول ابن شرف ّ
حي ،والقضية مسألة
لبيت زهري من وجهة عقلية ،فيقول بأن املوت يصب ّ
كل كائن ّ
لعل ابن
وقت ،وليست مسألة ح ّظ و(خبط عشواء) تصيب بعضا ،وتّتك بعضا.و ّ
1

 المصدر نفسه88 :2
 زهير بن أبي سلمى ،ديوانه :3
 -ابن شرف القيرواني ،أعالم الكالم 88- 88 :

76

شرف يستحضر ضمنيا قول اهلل تعاىل﴿:كل نـ ْف ٍ
س ذائقة الم ْوت ﴾  ،1وقوله﴿:ك ّل م ْن
2
يدب على األرض من
ما
فكل
.
عل ْيـها فان ،ويـ ْبـقى و ْجه ربِك ذو الج الل والكرام﴾
ّ
ّ

كائنات حيّة ،إالّ ومآهلا الفناء.

- 2النص التعريضي /الهجاء:
يعترب اهلجاء من أقدم ما عرف اإلنسان يف تعامله مع اآلخر ،داخل إطار حياة
اجتماعية مشّتكة ،فهو ليس لصيق العرب وحدهم ،3وإ ّّنا ميثل جزءا من طبيعة
املتأمل لديوان الشعر العريب القدمي،
الشر واألذى.و ّ
اإلنسان امليّالة يف بعضها إىل حدود ّ
يصادف املكانة الكبرية اليت خطي هبا هذا اهلجاء ،فاشتهر أمره ،واتّسع جماله ،السيما
صب القبلي ،فكثر العداء ،وتفشت األحقاد "وكان من
مع كثرة احلروب واأليّام والتع ّ
الشعراء يف القول ،والبالغة والفصاحة،
ذلك كلّه ،ديوان يف اهلجاء كبري ،برع فيه ّ
فصوروها يف خيال رادق أو
فعرضوا للأنساب واألحساب األعراض واألخالقّ ،
تتهشم ،أو أرومة
كاذب ،ال يبالون مبا يعّتض سبيلهم من سعة تتحطّم أو كرامة ّ
تتهدم ،أو نسب بنهار ،أو عرض يفضح.فقد كان اهلدف النّصر على اخلصم ليس
ّ
السخرية واحلطة
غري ،يتناولونه من نواحيه فيربزونه يف شكل خمز ويضعونه موضع ّ
عدوهم واشتهروا
والضعة ،فإذا بلغوا من ذلك ما يريدون انتصر هجاؤهم وظهروا على ّ
بني األقوام ،وارتفعوا إىل ذروة األدب".4
السيف وبقي
أضحى اهلجاء سالحا شفاهيا بيانيا ،ختشاه العرب خشيتها من ّ
حّت جميء اإلسالم ،فخفت جنمه ،وضاقت حدوده عمال
األمر على هذا احلالّ ،
الدين اجلديد ،الذي يقوم على قاعدة أخالقيّة يف ضبط سلوك الفرد واجلماعة
بتعاليم ّ
بالسباب،
التعرض لآلخرين ّ
من دعوة إىل حسن املعاملة ،ونبذ الفحش يف الكالم ،و ّ
1
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والكذب ،والتّلفيق ،والتزوير ،وإشهار العيوب ،واملثالب ،والطّعن يف األنساب ،واآلباء
لكن هذا اهلجاء مل خيتف أثره كامال ،فقد و ّجه وجهة دينيّة ،بغرض النّيل
واألمهاتّ ،
الدفاع عن اإلسالم".روي أن رسول اهلل -ص  -قال:أال رجل يردعنا؟،
من الك ّفار ،و ّ
أشد
قالوا:يا رسول اهلل ،حسان بن ثابت ،قال:اهجهم -يعين قريش  -فواهلل هلجاؤك ّ
عليهم من وقع السهام يف غبش الظالم ،اهجهم ومعك ج ربيل روح القدس ،وألق ابا
بكر يعلّمك اهلنات ،فأخرج حسان لسانه ،فضرب به طرف انفه ،مثّ قال:واهلل يا رسول
اهلل ،ما يشرين به م ْقول من معد.واهلل لو وضعته على شعر حللقه ،أو على رخر
لغلقه".1
ففي قبول الرسول –ص  -للهجاء وسيلة لردع الك ّفار ،إشارة إىل مدى نفاذ
هذا الشعر يف نفوس العرب ،فشاء عليه الصالة والسالم ،أن خياطبهم وجيازيهم ما
لكن هذا القبول للهجاء ،كان بشروط أمهّها ،أال يكون
يفهمون ويتأثّرون ،فكان الشعرّ .
كذبا ،أو فحشا أو سبابا ،أو خدشا للحياء.فقد أورد ابن رشيق عددا من األقوال تفيد
موقف اإلسالم من اهلجاء " .إذ نى الرسول عليه الصالة والسالم عن اهلجاء املقذع،
الذي فيه فحش أو قذف ،يأمث قائله وراويه ،يقول :من قال يف اإلسالم هجاء مقذعا
فلسانه هدر".وقال عمر بن اخلطاب –رضي اهلل عنه  ":-املقذع من اهلجاء ،أن تقول
وذم ملن يعاديهم ،وقد
هؤالء أفضل من هؤالء ،وأشرف ،وتبين شعرا على مدح لقومّ ،
اشتد أمر التفضيل على العرب لغريهم على أحساهبم ،فاشتد أمر التفضيل عليهم .ح ّّت
الصريح".2
بلغ عندهم مرتبة القذف ّ
ومع ذلك ،عرف اهلجاء إقباال واسعا يف العصور املوالية لظهور اإلسالم ،3فكثر
تعددت ضروبه"،كالوعيد
وتنوع معجمه ،و ّ
متعاطيه ،وتعدد املقبلون عليهّ ،
التندر واالستهزاء ،والسخرية والتقريع ،والعتب والتّأنيب،
واإلنذار،والذم واالحتقار ،و ّ
ختتلف حسب البيئة والعصر ،والّتبية والعقل ،والثقافة والعلم ،فتتخذ طريقها إىل

1

 عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع في علم الشعر وعمله27 :2
 ابن رشيق ،العمدة381/1 :3
 -مصطفى هدارة ،اتجاهات الشعر في القرن الثاني817- 813 :
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املهجو عن طريق العرض أو األخالق ،أو معايب اجلسد أو املذهب أو الفرقة أو
ّ
1
فتصب القول فيها على إبداع وابتكار أو تقليد وترسم ،عن ردق أو كذب " .
الدين،
ّ
ّ
الشخصي أو الفردي ،إىل اهلجاء القبلي
تعددت وجوه اهلجاء ،ما بني ّ
ّ
كل ذلك ال يكاد خيرج عن دائرة إظهار
واجلماعي ،إىل اهلجاء ّ
الديين واملذهيب ،وهو يف ّ
عيوب اآلخر ،سواء كانت موجودة فيه أو ملفقة ،وال يه ّم يف ذلك أن يكون اهلاجي
رادقا أو كاذبا.
كانت العرب تضع اهلجاء يف مقابل املدح ،فإ ذا كان هذا األخري عمله إلقاء
احلسن على املمدوح ،وتزيني رورته ،واإلعالء من مقامه ،فإ ّن اهلجاء يطمس احملاسن،
ويربز العيوب واملثالب .يقول النهشلي":والعرب متدح فّتفع ،وهتجو فتضع ،فإذا مدحت
الشيء بلطافتها ،وذالقة ألسنتها اختري ،وبسط عذره ،كما غطيت باهلجاء حماسنه ،أال
األول:
تسمع إىل قول ّ
فـعين الرضا عن كل ع ْي ٍ
ب كليلةٌ

الس ْخط تـ ْبدي المساويا .2
ولكن ع ْين ّ

ويف ذلك إشارة إىل خطر الوقوع يف التّلفيق والكذب نظرا الستيالء مشاعر
الغضب أو الرضى على اآلخر ،فتسلب حماسنه ،أو يلبس عيوبا ليست له ،فكانت
العرب ختاف هذا الشعر وترهبه من أجل اهلجاء .وتسعد إذا نبغ فيها من يدفع عن
أعراضها ألسنة السوء.
ختوفها من اهلجاء.وتنفي أن
يقول النهشلي":وأكرم العرب يف أنفسها ّ
يشتد ّ
الشاعر ،أخذوا عليه املواثيق ال يهجوهم ،ورّمبا
يبقى ذلك يف األعقاب.وكانوا إذا أسروا ّ
سدوا لسانه كما فعل بنو متيم بعبد يغوث.3فسأهلم أن يطلقوا من لسانه لينوح على
نفسه:
أقول وق ْد شدوا لساني بن ْس ع ٍة

ضحك م ني ش ْيخةٌ ع ْبش مي ة
وت ْ

1

أ م ْعشر تيـْ ٍم أطْلقوا م ْن لسان يا

كأ ن ل ْم تـر قـ ْبلي أ سيـرا ي مانيـا

 سامي الدهان ،الهجاء 1 :2
 عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع في علم الشعر وعمله ، 831 :والبيت لعبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أبيطالب  ..ينظر البيت أيضا عند الجاحظ ،الحيوان،تحق وشرح،عبد السالم هارون833 / 8 :
3
 هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي،شاعر جاهلي  ،فارس وس ّيد قومه ،وقائده في يوم الكالب الثاني إلى بني تميم ،وقد أسرفي ذلك اليوم وقتل  .ينظر عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع في علم الشعر وعمله 883- 881 :
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ب جوادا ول ْم أق ْل
كأني ل ْم أ ْرك ْ
ضت فـبلغ ن
فـيا راكبـ ا إم ا عر ْ
أبا ك ٍ
رب واأل يهمين كل ْيهمـا

لخ ْيلي كري كـرة ع ْن رجاليـا

نـداماي في ن ْجران أ ال تالقيـا

ضرموت اليمانيا
وقـ ْيسا بأ ْعلى ح ْ

فلما أنشد قومه هذا الشعر ،قال قيس:
"فكان ينوح على نفسه هبذه األبياتّ ،
أخرتين".1
ليب وإن كنت ّ
حمملة ببعض أساء أماكن القبائل العربية (تيم ،بنو عبد
وتبدو هذه األبيات ّ
مشس ،اليمن ،جنران ،حضرموت اليمن،)...كأنّه تأكيد من قبل الشاعر على رلته
باآلخر(القبيلة/املكان) ،وأثره يف شحذ قرحيته ودفعه إىل النّظم.
كان اهلجاء شديد الطعنة يف نفوس القبائل ،فهو خيّتق أخالق القوم ،ويربز
مثالبهم ،ويكشف عن عيوهبم ،كبعض القبائل اليت نالت منها ألسنة اهلاجني فجعلوا
فأما من وضعه الشعر من القبائل.وقصر به حّت رار
منها عربة ومثال .يقول النهشليّ ":
مثال وإن كان فيهم خري كثري ،وشرف وفرسان ،فباهلة وغىن وعكل ،وسلول وحمارب،
2
وج ْسر وتـْيم واحلبطات من عمرو بين متيم"
عزها ،وضيّع جمدها ،يقول
فكانت هذه القبائل ضحية اهلجاء الذي أتلف ّ
اجلاحظ":وهذه قبائل فيها فضل كثري وبعض النقص ،فمحق ذلك كلّه هجاء الشعراء.
وهل فضح احلبطات 3مع شرف حسكة بن عتّاب ،4وعبّاد بن احلصني 5وولده إالّ قول
الشاعر:
رأ ْيت الحمر م ْن شر الم طايا

كما الحبطات ش ّر ب ني ت ميم

6

سار اهلجاء بني القبائل ،حني يرفع الشاعر روته منشدا هجاءه يف األسواق
بالداين ،فيسري شعره رواية على األلسنة ويضرب لنا النّهشلي املثل
حيث جيتمع القاري ّ
من خالل ما نزل بالنّعمان من مساوئ وهوان،ألقى هبا عليه هجاء النابغة بقوله:7
1

 الجاحظ ،البيان والتبيين81/8 :2
 عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع في علم الشعر وعمله ،823 :وعند الجاحظ ،البيان والتبيين.83 /8 :3
الحبطات ،بفتحتين ،أبناء الحبط بفتح وكسر،وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن م ّر .ينظر العمدة331/1 :4
من فرسان بني تميم.5
من فرسان بني تميم ،كان له ذكر وصيت .6
 اختيار الممتع في علم الشعر وعمله ، 823 :وعند الجاحظ ،البيان والتبيين.87 - 83/8 :7
 النابغة ،ديوانه ،شرح كرم البستاني .22 :أمّا ابن قتيبة ،فقال  ":يقال إنّ هذا الشعر والذي قبله،لم يقله النابغة ،وإنّما قاله علىلسانه قوم حسدوه منهم عبد قيس بن خفاف التميمي ومنهم م ّرة بن ربيعة بن قرقع السّعدي .ين ظر الشعر والشعراء28 :
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ي ْمنـع ف ْقعا بقرقر أ ْن يـزوال

خبّـروني ب ني السق يفة مــا
قـبـح اهلل ثم ثـنـى بل ْع ـ ٍن

1

وارث الصائغ الج بان الجه وال

م ْن يض ّر األ ْدن ى ويـ ْعجز ع ْـن
ي ْجمع الج ْيش ذا األلوف ويـ ْغزو

2

ضر األقاصي ،وم ْن يخون الخل يال

ثم ال ي ْـرزأ العـد ّو قتيــال

يع ّقب النهشلي طويال على هذه األبيات ،فهو حيلّل األوراف اليت وردت فيها
بكثري من التأين ،مستندا إىل شواهد شعرية أخرى ،تثبت ما تكره العرب من
املثالب.يقول":تدبّر هذه األبيات ،فإنك تدها غاية فيما تكره العرب ،وتتشامت به ،أال
ترى كيف مجع يف بيت واحد القبح وفيه االستيالء على مجع ما يكره
ويستنشع.واللعن ،وهو النفي والطّرد.مث جعله موضعا لئيم اخلال.والعرب تتمادح
لشر امللوك ،اجلنب
شر ما يقذف به.وكان يقال ّ
باخلال.مث قال :اجلبان اجلهوال ،ومها من ّ
على األعداء األقوياء ،والقسوة على الضعفاء ،والبخل عن اإلعطاء مث قال:خيون
يسخره جلمع
اخلليال ،واخليانة تمع الغدر ،وقلّة الوفاء والتقصري ،والعجز ،فسبحان من ّ
هذه املخازي".3
لقد مت ّكن النابغة -حسب النهشلي -من أن جيمع عددا من املثالب اليت تعاهبا
العرب ،وتتعارض مع أعرافها وقيمها ،وهي خمازي كبرية أثّرت يف النعمان ،فأهدر دم
يرد اهلجاء بالقتل.
يرد له كرامته وشرفه إالّ أن ّ
النّابغة ،إذ ليس ما ّ
استغرب النهشلي هلذه القدرة اليت يف اهلجاء إل درجة النّفاذ يف نفوس العرب،
حني يبلغ درجة من اخلزي والقسوة فيكون جزاءه القتل.مث إ ّن ذلك يعد سببا كافيا ألن
الشر يف طبيعة
يقف اإلسالم ّ
حترك جزء دفينا من ميول ّ
ضد هذه املقابح ،فهي ّ
اإلنسان.
كما جنده يع ّق ب على أبيات تسب فيها امرأة من كندة ،امرأة أخرى من بين
4
اهلجيم ،فقال:قال اهلل تبارك وتعاىل﴿:وال تـنابـزوا باأللْقاب ب ْئس اال ْسم الْفسوق بـ ْعد
اليمان﴾ .واكتفى بإيراد هذه اآلية ،ليعلن موقفه الديين من اهلجاء.
1

في الديوان :الشقيق ة ،وهم قوم النعمان المنسوبة إلى شقائق النعمان .الفقع البيضاء هي الرخوة من الكمأة ،وهي أردأكمأة .والقرقر  :األرض المطمئنة .
2
الصّائغ ،أراد به والد أم النّعمان ،وكان صائغا .3
 عبد الكريم النهشلي ،اختيار الممتع في علم الشعر وعمله211 :4
 وذلك أنّ الكنديّة أقب لت على الناس فقالت :ب َربهْ .
ك مِ ْن َع ْب ٍد يَ ُس ُّ
ضبهْ
يَا ل َ
يَ ُسبُّ ِني اليَ ْومَ ِر َجا لُ َ
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ساق املغاربة أخبارا ونصورا لشعراء التزموا مبدأ الع ّفة يف شعرهم ،فلم يقولوا
اهلجاء ،ولكن أيضا،مل يتعرضوا ملن يقول هجاء.خوفا من الوقوع يف براثن السباب،
السادات
وفضح العيوب ،من ذلك ختصيص النهشلي لباب كامل يف كتابه ساه "أنـفة ّ
من قول اهلجاء واملناقضات ".1وخشية بعض الكرام من الن ظم فيه ،حّت ال يقال فيهم
مثل ذلك أو أسوأ.
يقول ابن رشيق":ومن الشعراء من ال يهجو كفئا وال غريه ،ملا يف اهلجو من
العجاج أنه قيل له:مل ال هتجو؟ ،فقال:ومل
السمعة ،كالذي حيكى عن ّ
سوء األثر ،وقبح ّ
أهجو؟ إ ّن لنا أحسابا متنعنا من أ ن نظلم ،وأحالما متنعنا من أن نظْلم ،وهل رأيتم بانيا
ال حيسن أن يهدم؟ .مث قال:أتعلمون أين أحسن أن أمدح؟ قيل:نعم ،قال:أفال أحسن
أن أجعل مكان "أرلحك اهلل"" ،قبحك اهلل" ،ومكان "حيّاك اهلل" "أخزاك اهلل"؟".2
لكن اهلجاء هدم ،واملدح
يرى العجاج أ ّن قرحية املادح تسعفه ألن يهجو ،و ّ
بناء ،على أ ّن ابن قتيبة واجلاحظ ،يعتربان اهلجاء بناء.وأنّه فن شعري ،3ومن الشعراء
من مل يرد اهلجاء يف شعرهم ،ليس تع ّففا ،وإ ّّنا عن عجز ،وقصور يف الصنعة ألن هناك
من حيسن فنا دون آخر.ومع ذلك يض ّم اجلاحظ رأيه إىل رأي املغاربة ،يف أ ّن الردّ عل
الصورة.وأنشد قائال:4
اهلاجي ،هو جمازفة بالعرض و ّ
عـلى العـورات موفي ٌة دل يل ه

وللشعـراء ألسنـة حـدا ٌد
وم ْن ع ْقل الكريم إذا اتـقاهم

وداراه ْـم مـداراة جميـل ْه
وإن كذبوا  -فـل ْيس لهن حيل ْه

إذا وضعوا مكاويهم عل ْيـه -

ويورد ابن رشيق أخبارا عن بعض الشعراء الذين قالوا يف املدح ،وتنّبوا النظم يف
اهلجاء ،ليس عن قصور يف التجربة ،ولكن عن ع ّفة وأخالق ،وابتعادهم عن ترك سوء
األثر .يقول ابن رشيق":وقد كان يف زماننا من انتحل هذا املذهب ،وهو عبد الكرمي بن
إبراهيم ،مل يهج أحدا قط .ومن أناشيده يف كتابه املشهور ،5لغريه من الشعراء:6
ينظر :اختيار الممتع في علم الشعر وعمله818 :
1
عبد الكريم النهشلي :اختيار الممتع في علم الشعر وعمله817 :
2
 ابن رشيق ،العمدة181- 182/ 2 :3
 المصدر نفسه181/2 :4
 نفسه273/2 :5
ّ
ّ
ّ
 يقصد كتاب الممتع في علم الشعر وعمله ،ويُعتبر من المصنفات الضائعة ،و يبدو أنه كان مشه ورا متداوال ،وقد اطلع عليهّ
ّ
ّ
ابن رشيق كامال ،ولم يتبق منه حاليا إال قطعة مختارة في مصر  .وقد حقق عدة مر ات.
6
 -ابن رشيق ،العمدة188 - 181/2 :
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اج في القرى أ ْه ل م ْنزٍل
ول ْست به ٍ
فإمـا كـرام مـوسرون أتـ ْي ته ْم
ام معسـرون عـذ ْرتـه ْم
وإما كر ٌ

على زاده ْم أبْكي ،وأ ْبكي البـواكيا

فح ْس بي من ذي ع ْنده ْم ما كفانيـا

وإما لئـام فـادخ ْرت حيائيــا

ويربط ابن رشيق هذه األبيات ،بقول منثور ،قاله نصيب":إ ّّنا الناس أحد
ثالثة ،رجل مل أعرض عن سؤاله ،فما وجه ذمه؟ ،ورجل سألته فأعطاين ،فاملدح أوىل
به من اهلجاء ،ورجل سألته فحرمين ،فأنا أوىل باهلجاء منه".
فموقف النهشلي األخالقي من غرض اهلجاء ،مل يكن يف شعره الذي نظمه،
بل أيضا يف آرائه النقدية اليت خلّفها يف كتابه "املمتع".وقد تبعه يف ذلك تلميذه ابن
غض الطرف عن شعر اهلجاء يف كتابه "مسائل االنتقاد".وكذلك فعل ابن
شرف الذي ّ
حترى تطهري كتابه املعروف " الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة" من
بسام الشنّتيين الذي ّ
أشعار اهلجاء .وهاجم ما حتتم إيراده منها هجوما حادا.

التكسب بال ّشعر:
النص النفعي/
ّ -3
ّ
بالتكسب ،هي على العموم عالقة قدمية أثارت آراء عديدة
الشعر
إ ّن عالقة ّ
ّ
تتّفق يف بعضها ،وختتلف يف بعضها اآلخر.ذلك ألنّه ارتبط منذ أن استوى على رورته
املعروفة ،ارتباطا وثيقا باآلخر أو املتلقي ،أي إ ّن فردية الشاعر أمر ال قيمة له من دون
حضور اجلماعة":فوظيفة الطبيعة هي أن يقول أشعارا ،وأن يكون لسان عشريته ،إنّه
يغّتف لغته من احمليط السوسيولوجي والديين واألخالقي واللغوي ،الذي يقيّده تقييدا
رارما .فهو جيد نفسه مرغما على قبول معايري تعب ريية ملزمة ،ودوره األساسي هو التعبري
عن هذه املعايري وجعل نفسه املعرب امللزوم هبا.إ ّن الشاعر وهو خمصوص بالرعاية واجلزاء
والتشريف مقابل اخلدم ات اليت يؤديها ،هلو عضو نشط يف عش ريته ،وليس جمرد موضوع
1
الشاعر يف بؤرة اجلماعة ،ينطق بلسانا،
سخاء شخصي .فمثل هذه العالقة ،تضع ّ
1
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يقدمها ليتل ّقى يف مقابلها
ويتحدث بأعراضها ،ويصبح شعره وسيلة ذات خدمة معيّنةّ ،
ّ
معني ،باإلضافة إىل حاية اجلملة له.
ما يكفل له أسباب احلياة يف مستوى ّ
ومع جميء اإلسالم،مل يعد الشاعر لصيق اآلخر ،املتمثّل يف القبيلة،وما ترتضيه
وفق أعرافها وعصبيّتها ،وإ ّّنا رار قضية ،أي إ ّن الشاعر بات يقدم خدمة للدين
النص الشعري يف حدود النضالية.ومع تطور
اجلديد ،يدافع عنه مدحا وهجاء.فدخل ّ
املدنية الع ربية ،تتبدل رورة اآلخر أيضا ،فيمثّل يف خدمة العائالت احلاكمة ،كاخللفاء
واألمراء والوزراء ،أو الدعاية ملذهب أو فرقة معيّنة .وتبدأ فردية الشاعر يف الربوز ،لنرى
سعيه احلثيث من أجل البحث عن حاية من اآلخر ،وكفالة لضمان مستوى حياة
حّت دخل يف دهاليز الطمع والكذب ،واملعاجلة،
تشعبت سبلهّ ،
فتوسع األمر ،و ّ
أفضلّ ،
رغبة يف كسب أكرب.فبىن ذلك على قيمة الشعر ،وبدا التقهقر واضحا ،وبدأت الكتابة
تنافسه ،وترقى عن مستواه.
يقول النّهشلي ":الشاعر عند العرب أفضل من اخلطيب ،إالّ أن احملدثني أخرجوه عن
حّت قيل:الشعر أدىن مروة السري ،وأسرى مروة الدينّ".1يف
ّ
حده ،وجعلوه مكتسبا ّ
بالشعر.
حني أ ّن العرب ،كانت تأنف من الطلب ّ

يقول ابن رشيق ":كان الشاعر يف مبتدأ األمر أرفع منزلة من اخلطيب،
وشدة العارضة ،وحاية العشرية ،وهتيّبهم عند شاعر
الشعر يف ختليد املآثرّ ،
حلاجتهم إىل ّ
تكسبوا
غريهم من القبائل ،فال يقدم عليهم خوفا من شاعرهم على نفسه وقبيلته.فلما ّ
به وجعلوه طعمة ،وتولّوا به األعراض ،وتناولوها ،رارت اخلطابة فوقه .وعلى هذا
تطعموا أموال الناس ،وجشعوا فخشعوا،
حّت فش ْ
املنهاج كانواّ ،
ت فيهم الضراعة ،و ّ
واطمأنت هبم دار ال ّذلّة ،إال من وقّو نفسه وقارها ،وعرف هلا مقدارها،حّت قبض نقي
فأما من وجد البلغة والكفاف،
حيل امليتةّ .
العرض ،مصون الوجه ،ما مل يكن به اضطرار ّ
بالشعر".2
فال وجه لسؤاله ّ

1
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الشعر والنّثر ،ليجد أنّ
يقف ابن رشيق كشيخه النّهشلي ،أمام املفاضلة بني ّ
الصعود
اخلطابة ترتفع شأنا ،وينزل ّ
الشعر عنها درجات.واملعيار احملتكم إليه يف هذا ّ
بالدرجة األوىل،حني احنرف الشعر عن وظيفته النفعية املرتبطة
وهذا النّزول ،هو أخالقي ّ
باآلخر،وبدأ ينزوي إىل الفرديّة ،فوقع يف الطمع والسؤال ،يلبس احملاسن للدين ،ويل ّفق
التكسب.
العيوب للشريف بغرض
ّ
تأخر الشعراء عن مرتبة البلغاء ،موجبة أ ّنم ّاختذوا
يقول املرزوقي":اعلم أ ّن ّ
وتورلوا إىل السوقة ،كما تورلوا به إىل العلية ،وتعرضوا ألعراض
ّ
الشعر مكسبة وتارةّ ،
الناس ،فورفوا اللئيم عند الطمع فيه بصفة الكرمي ،والكرمي عند تأخر رلته بصفة
مروة السري ،وأسرى مروة الدين".1
اللئيم ،حّت قيلّ ":
الشعر أدىن ّ
الشعراء وقد وضعوا نصب
فهذا رأي املرزوقي –من املتشيّعني للنّثر  -الذي يرى ّ
حد اخلضوع ألهوائهم ،فال
أعينهم املكسب املادي من اهلدايا والعطايا واألموال ،إىل ّ
يفرقون بني كرمي ولئيم ،إالّ مبعيار ما حيصلون عليه من مقابل.فكان ذلك سببا يف
ّ
وتأخر الرتبة.
اهلمة ّ
سقوط ّ
الشعر يف قفص اال ّهتام،
ويتحمس النهشلي هلذه القضية ،فيجدها حساسة ،و ّ
ّ
اهلمة.فيورد لنا يف كتابه:
و ّ
الشاعر حمكوم عليه بأوراف من الدناءة و ّ
الّتدي ،وسقوط ّ
"املمتع"  ،أمثلة وشواهد كثرية ،التزم أرحاهبا مبدأ الع ّفة ،فكانوا ال يسألون بشعرهم،
تقربوا من امللوك واحل ّكام ،وقد كان ذلك حال النهشلي نفسه ال رتباطه بوجهاء
حّت لو ّ
اجملتمع القريواين .من ذلك قول أحدهم:2
وإنـي أل ْست ْبقي إذ ا الع ْسر مسنـي

بشاشـة و ْجهي حين ت ْبـلى المناف ع

فأعفى قرى قـ ْومي ول ْو ش ْئت ن ّولواإذا م ا تش ّكى الملحف الم تصادع

مخافـة أ ْن أخلـي إذا ج ْئت زائرا و ْيرجِعنـي ن ْحو الرجال المطام ع
وك ّل مصـادى ن ْعمة متـواضـع

فأ ْسمع منّـا أ ْو أشـرف م ْرغمـا

وقال مسكني الدارمي:3

ت لحاجـة وإني لمِ ْسكي ٌـن إلى اهلل راغـب
وسميت م ْسكينا وكان ْ
1
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وإني امرؤ ال أ ْسأل الناس ماله ْـم بش ْعري وال تعيي عل ي المك اس ب

وقال بيد:

وسائـل اهلل ال ي خيــب

م ْن ي ْسأل النـاس ي ْحرمـوه

يورد النهشلي هذه األبيات وغريها ،وكأنّه يستغرب إغفال أنصار النّثر هلا ،بل
الصدق.معّتفا يف
ويريد ليثبت أ ّن ّ
الشعر ما يزال باقيا على مبدأ الع ّفة ،مرتبطا بعنصر ّ
السادة
الوقت ذاته ببعض التّجاوزات اليت ارتكبها بعض احملدثني يف ارتباطهم بعطف ّ
كل من يستطيع أن ميد يد اإلحسان للشاعر":فقد كانت الشعراء ترى
والكرباء ،و ّ
العامة وأطراف النّاس".1
األخذ من دون امللوك عارا ،فضال عن ّ
ففي دفاع النهشلي عن الشعر ،ال ينكر أ ّن بعض احملدثني قد عبثوا بقدسية
الشعر فأنزلوه إىل الدرك األسفل ،وأزاحوه عن أداء وظيفته اليت اشتهر هبا.
مطوال يف قضية املسألة بالشعر ،أو التكسب به،
أورد ابن رشيق حديثا ّ
باإلضافة إىل آراء متفرقة يف ثنايا كتابه ،فقد خصص بابا كامال عنونه بـ"باب التكسب
2
وردر قوله باحلديث الشريف،
من
دناءة
معلنا
،
بالشعر واألنفة منه"
يتكسب بشعره ّ
ّ
األمهات ووأد البنات،
"أناكم عن قيل وقال ،وعن كثرة السؤال وإضافة املال ،وعقوق ّ
ومنع وهات".3
يدفع ابن رشيق بالقضية يف وجهة دينية ،حني يستند إىل قوله –ص  -يف مجلة
من املنهيات ،منها" كثرة السؤال" ،ملا يف ذلك من املذلّة واملهانة ،وخمافة الوقوع يف
الكذب جماملة وطمعا.وينفي ابن رشيق املسألة بالشعر ،فليس ذلك من أخالق العرب،
وال من عاداهتم" ،وإ ّّنا يصنع أحدهم ما يصنع فكاهة ،أو مكافأة عن يد ال يستطيع
على أداء ح ّقها إالّ بالشكر إعظاما هلا ،كما قال امرؤ القيس بن حجر ،ميدح بين تيم
رهط املعلّي:
أقـ ّر حشا ْامرئ الق ْيس بن ح جر

1
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بـنو تميم مصابيح الظال م

السماء لقتله بين أبيه
ألن املعلّي أحس ن إليه ،وأجازه حني طلبه املنذر بن ماء ّ
الذي قتل بدْير مارينا ،ففيل بين تيم ،مصابيح الظّالم ،من ذلك اليوم لبيت امرئ
القيس".1
يدعو ابن رشيق إىل ضرورة التفرقة بني التكسب واملسألة ،وبني املكافأة
التكسب إىل النابغة الذبياين ".الذي مدح امللوك
الشكر ،ويعزو ابن رشيق بدايات
و ّ
ّ
تكسب ماال
وقبل الصلة على الشعر ،وخضع للنعمان بن املنذر...فسقطت مهّته ،و ّ
جسيما طعما يف عطاء النعمان وعصافريه –كما قال أبو عمرو ابن العالء 2ويسوء
الشعر متجرأ "يتّجر به حنو
األمر بعد ذلك بشكل كبري ،مع األعشى الذي جعل من ّ
البلدان ،وقصد حّت ملك العجم الذي أثابه وأجزل عطيته علما بقدر ما يقول عند
العرب ،اقتداء هبم فيه ،على أ ّن شعره مل حيسن عنده حني فسر له ،بل استهجنه
استخف به ،لكن احتذى فعل امللوك ملوك العرب".3
و
ّ
وبإثارة قصة األعشى مع ملك الروم ،حياول ابن رشيق أن يثري يف مقابل ذلك
أمثلة عن شعراء ع ّفت نفوسهم على الوقوف أمام احلكام وامللوك ،مادحني ،متذللني،
راغبني طامعني .من هؤالء ،ابن ميّادة ،الذي مدح أبا جعفر املنصور ،بكلمة يقول
فيها :
الصالح
فـوجدت حين لقيـت أيْمـن طائر ووليت حين وليت ب ْ

وعف ْوت ع ْن ك ْسر الج ناح ول ْم تكن
ق ْـو ٌم إذا جلـب الثنـاء إل ْيهم

لتطيـر ناهضـة بغ ْير ج ناح

بيع الثـناء هنـاك باأل ْربـاح

وأتاه راعي إبله "بلنب"  ،فشرب مثّ مسح على بطنه ،وقد عزم على الرحلة فقال:
سبحان اهلل أأفد على أمري املؤمنني ،وهذه الشربة تكفيين؟ ،وررف وجهي عن قصده،
فلم يفد عليه ،هذا على أنه ساقه الشعراء ،فأنت ترى كرب نفسه وبعد مهت ه.4فالشاعر
ابن ميّادة ،قد وجد يف شربة لنب أشبعته ،سببا أيقظه من غفوة السعي ملدح األمري،

1
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حّت إذا فاق ،أدرك حجم ما كان قد يقع فيه من التذلّل طلبا لعطايا أكثر ،كان قد
ّ
حيصل عليها أو حيرم منها .
قد حناول حتليل قضية التكسب بالشعر لدى املغاربة ،من خالل تارهبم
الشخصية ،واحلصري ،وابن شرف ،وابن رشيق ألن يقفوا يف بالط الصنهاجيني،
لعل هذا املوقف من
مادحني ،وارفني ،عاملني يف ديوان اإلنشاء داخل قصور الزيريني ،و ّ
تسول له نفسه أن يتهمهم بالشعراء الواقفني أمام
التكسب بالشعر ،هو ردٌّ على من ّ
ّ
طابور الطامعني يف قصور احل ّكام.ودفعا هلذا اال ّهتام ،أشاروا إىل ضرورة التفرقة بني
الشكر.
عطايا الطّمع ،وهدايا ّ
لقد نطق النص الشعري بلسان الدين واألخالق ،وما تلك إال رورة من
أهم تفاريل السياق االجتماعي العريب،سواء من خالل
جانب اهتمام الشعراء بررد ّ
حولة القيم والشيم اليت حرص عليها العرب يف اجلاهلية ،أو من خالل اإلسالم فيما
بعد الذي قام على األخالق وحسن املعاملة.فقد كان للدين اليد الطوىل يف التح ّكم يف
الدعوة ألن يكون للنص فاعليّة أخالقية،
حركية السياق االجتماعي العريب ،من خالل ّ
اخلري يف طبيعة اإلنسان..لذلك مل يرفض الدين
تربوية توجيهية ،تظهر البعد اإلرالحي ّ
الشعر ،لعلمه مبدى نفاذه يف نفوس الناس ،ولكنه حرص على تشذيبه ،ورقله يف
ليجرده من بعض ما يعترب سلبا كاهلجاء والرياء والنفاق...وغري ذلك
ألفاظه و معانيهّ ،
ما يش ّكل هتديدا للقيم اجملتمعية.
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 -1اللّسان البداعي  /عوامل شحذ القريحة :
النص الشعري بالسياق العام اخلارجي ،فانعكس ذلك على
توسعت عالقة ّ
ّ
الشاعر وانفعاالته الناتة عن تفاعله مع الوسط احمليط به يف مجيع حركيّته ،سواء
نفسيّة ّ
ميس الطبيعة واإلقليم اجلغرايف ،أو حّت ما يصنع اإلطار االجتماعي الذي يصنع
ما ّ
األفراد اآلخرين.ولذلك اعترب النقاد املغاربة النص الشعري ،أفقا مشحونا بذاتية الشاعر،
وشعوره املتّقد.فسعوا للحديث عن أكثر العوامل املسهمة يف نظم الشعر ،وقراءة
شخصية هذا املبدع من خالل النبش يف عمق نصه ،فتحدثوا عن أهم العلل النفسي ة
مقدمة
اليت يصاب هبا ،فيكشف عنها شعره ،كما توقفوا عند األبعاد الذاتية داخل ّ
القصيدة ،أو ما يسمى بالنسيب ،وتأثريها يف املتلقي.
*********
يعترب الشعر عملية إبداعية يف غاية التعقيد ،أل ّنا ليست آلية ختضع إلرادة
حمددة ،فينهمر سيل الشعر منظوما يف يسر على تلك الصورة املعروفة للقصيد.وإّنا هي
عملية آنيّة ،تتأتّى يف أوقات معينة غري مضبوطة ،ويف حاالت حمد دة غري مكشوفة،
ذلك ألن احلديث من هذه األوقات ،وعن هذه احلاالت ،قد تعدد وتشعب ومل يفض
الفين يف األدب ،ليست من املسائل
إىل نتائج حم ّققة بدرجة عالية".فمسألة اخللق ّ
الواضحة اليت مي كن اإلحاطة هبا أو إخضاعها ألساليب البحث العلمي ،بل هي مسألة
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يكتنفها اخلفاء وحي ّفها اإلهبام ،فليس من السهل حتديدها أو اإلملام هبا".1وكان نتيجة
الشاعر النفسيّة داخل شعوره،
ذلك أن الشعر عمليّة إبداعيّة ذاتيّة ،فيها جزء من حولة ّ
السياق العام من حوله.
أو حّت يف تفاعله مع ّ
الشعر من هذا اجلانب ،فهي وإن اتّفقت على أنّه
الدراسات اليت تناولت ّ
كثرت ّ
هتز أفكاره ،فإنا ختتلف حني
حترك وجدان املتل ّقي ،وتثري مشاعره ،و ّ
ظاهرة فنيّة ميّزةّ ،
الشاعر ،فبات األمر أشبه ما
يتعلّق األمر يف مصادر نظم القصيدة ،ومنابع نشأهتا عند ّ
لفك شفراته ،وإزالة
تعددت حوله احملاوالت والقراءات ّ
يكون باللّغ ز الغامض الذي ّ
حجاب الغموض عنه.
وتعود هذه احملاوالت إىل عدد من االتاهات احلديثة ،كمباحث فلسفة الفن وعلم
اجلمال ،وعلم النفس وعلم االجتماع ..على أن مجيع هذه النواحي تعود إىل مالمسة
أرول قدمية ضاربة جبذورها يف أعماق التاريخ ،ونقصد هبا جهود اليونان ،والرومان
والعرب القدامى منذ العصر اجلاهلي.
تلمس تلك الصلة اليت تربط بني الشعر وراحبه ،إن تلميحا ،أو تصرحيا عند
ميكن ّ
أفالطون يف موقفه من الفن و األدب ،وعند أرسطو يف نظرية التطهري ،وعند من سار
على ستهما ،مثل أفلوطني وهوراس ،وبوالو وهيغل ،وكانط ،وشوبنهاور ,وبرجسون،
وكروتشه ،وعند علماء النفس ،مثل فرويد ،ويونغ وأدلر وشارل بودوان ،وشارل مورون،
يضاف إليهم عدد ال حصر له من النّقاد والفنّانني الذين تأثّروا باملنهج النّفسي.2
وأل ّن مدار األمر يف هذه البحث حيوم حول مواقف املغاربة يف هذا املوضوع فقد
أدىل هؤالء النّقاد بآرائهم وأبدوا مواقفهم اليت أمجعت على أ ّن الشعر هو عملية ذاتيّة،
اخلارة،
لعل اعتمادهم يف ذلك يستند إىل تارهبم
ّ
وطيدة الصلة بالنفس الشاعرة ،و ّ
فأغلبهم كانوا شعراء ،وقد أوضحوا من خالل نظمهم الشعر ،واطالعهم على النصوص
1
 عبد القادر هنّي ،نظرية اإلبداع في النقد العربي القديم. 131 ،2
زين الدين مختاري ،المدخل إلى نظرية النقد النفسي .41 :ومحمد بلوحي ،الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر
الجاهلي -بحث في تجليات القر اءة السياقية ( طبعة الكترونية من موقع اتحاد الكتاب العرب بدمشق سوريا www.aww-
 .) dam.orgص148 :
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النقدية السابقة ،أ ّن اإلبداع عملية معقدة وأن الشاعر وإن اعترب كائنا متمكنا وفطنا
لقنا ،فإنه مير حباالت يتعسر عليه فيها أن ينظم بيتا واحدا ،أو حّت أن يوحد فكرة
تريدية يف خميّلته.
فتجف منابع املعاين والصور أمامه ،وتتوه
الشاعر،
تعسر أسباب اإلبداع لدى ّ
ّ
قد ت ّ
أفكاره ،ويبكم لسانه ،فال يقدر على أن يقول بيتا واحدا ،فضال على أن ينجز
الشعراء أنفسهم أن هذا األمر ،إّنا هو من األمور العادية
قصيدا ،ويرى الن ّقاد بل و ّ
واملألوفة ،ال يكاد ينجو ناظم من الوقوع يف مضايقها ،مهما كانت درجة فحولته،
ومقد رته الشعرية.
أشد من نقل الصخر".1
يقول ابن رشيق":عمل الشعر على احلاذق بهّ ،
مقدما – من فّتة
مربزا ،وفحال ّ
ويقول أيضا":وال بد للشاعر –وإن كان حاذقا ّ
نبو طبع يف تلك
تعرض له يف بعض األوقات ،إما لشغل يسري ،أو موت قرحية ،أو ّ
الساعة ،أو ذلك احلني .وقد كان الفرزدق ،وهو فحل مضر يف زمانه يقول:فإذا متادى
ذلك على الشاعر ،قيل:أرفى وأفصى ،كما يقال:أرفت الدجاجة وأفصت ،إذا
انقطع بيضها ،وكذلك يقال له :أجبل ،ومثل أجبل ،كما يقال حلافر البئر إذا بلغ جبال
خصوا به العطاء،
حتت األرض ال يعمل فيه شيئا:أجبل ،ومثل أجبل ،أكدى ،إال أنم ّ
وذلك أن يصادف حافر البئر كدية ،فال يزيد شيئا على ما حفر ،ويقال أفحم الشاعر
شدة البكاء".2
الصيب" إذا انقطع روته من ّ
على "أفعل" قالوا:وهو من "فحم ّ
يتفنن ابن رشيق يف إجياد الصور املناسبة يف التعبري عن شدة ما يتحمل الشاعر
من آالم نفسية خالل عملية إبداع الشعر ،فاألمر أشبه ما يكون بنقل الصخر وما يف
حد أن يعّتف
ذلك من معاين شدة احلمولة والثقل ،واالستحالة.وقد يسوء الوضع إىل ّ
الفرزدق بصعوبة عمل الشيء ،فيشبّه ذلك بقلع الضرس ،وهو أهون من نظم بيت.فما
الضرس ،أي حولة الثّقل واآلالم ،كلّها للتعبري عن هذه
بني نقل الصخر وقلع ّ
1

 العمدة البن رشيق.871 /2 :2
 -المصدر نفسه.871 /2 :
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الشاعر فجاءة من غري إنذار أو إعالن أو توقّع ،وإ ّّنا
االستحالة الوقتيّة اليت تصيب ّ
غرة ،ينتقل فيها املبدع من حال إىل حال .يبدو هذا األمر مألوفا
يأيت ذلك على حني ّ
لدى العرب ،حّت أ ّنم كانوا يستقون معانيهم يف التّعبري عن فّتة االنقطاع هاته ،مبا هو
موجود يف الوسط الطبيعي ،واحمليط اليومي.
وكأ ّن األمر ال يعدو أن يكون ظاهرة من الظواه ر الطبيعية ،أكرب من إرادة الشاعر ،فهي
من نواميس الكون ،وسة من سات الطّبيعة ،كالدجاجة اليت يتوقف بيضها بعد فّتة
جيف ماؤها ،وقد كان وافرا كثريا...
من اإلباضة واإلنتاج ،أو كالبئر اليت ّ
ويف مثل ذلك قد يتقطع حبل الشعر عن الشاعر بعد فّتة من القول اليسري،
الصيب ينهمر بكاؤه جاريا ،ليتوقف فجأة".فالعملية اإلبداعية كما
والنّظم الوفري ،مثل
ّ
أوحت هبا تارب الشعراء إىل النّقاد ،عملية معقدة حتتاج إىل جهد يبذل ،وإىل معاناة
مير هبا املبدع أثناء مارسة فعل اإلبداع ،ويدخل يف تصور النقاد هذه املعاناة
شديدة ّ
يتعرض هلا املبدعون ،وقت إنشاء العمل ،بسبب عدم استمرار
حركة ّ
املد واجلزر اليت ّ
املوهبة على منوال واحد من النشاط والقوة ،إذ يعّتيها أحيانا يف مرحلة اإلنشاء
ضعف ،وت صاب بالكالل بعدما تكون عليه من نشاط واسّتسال يف العمل ،وهذه
أي مبدع مهما كان من قوة املوهبة وحدة
األحوال كما بني النقاد ،قد تعّتض ّ
القرحية".1
وتزداد هذه الصعوبة وضوحا عند العامل بالشعر ،احلاذق بصناعته.فليس الشاعر
الذي وجل يف دهاليز الشعر ،كالنّاقد الذي ال يقول شعرا ،وال يعرف عنه أكثر ما يقرأه
فالشاعر ال يقف عند
ومييّزه وحيلّله ،ويطّلع عليه من خالل دراسات أخرى سبقتهّ ،
شعور واحد ،ولكنّه إنسان يعيش داخل جمتمع يتفاعل فيه مع األفراد اآلخرين.
وطبيعة اإلنسان يف فطرهتا ،خمتلطة املشاعر":تقوم على دعائم كثرية أمهّها
االختالف واالئتالف ،التوافق والتعارض فاألفراد خيتلفون ويأتلفون ،يتّفقون ويتنابذون،
1
 -عبد القادر هنّي ،نظرية اإلبداع.128- 121 ،
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حيبون ويكرهون ،يتصاحلون ويتخارمون ،فتتّحد فيهم
يتجاذبون ويتنافرونّ ،
تتوحد فيهم املتناقضات ،فيصبح كثريا من األفراد حمبّني
الصارخة ،وتتّفق أو ّ
املتعارضات ّ
مبغضني ،عاشقني كارهني ،وتلك مواقف ال ختلو من حرية وضبابية ،تدفع إىل
االضطراب واخللل.1"...
العام الذي يعيش فيه الشاعر،
فهذه مجلة من الصور ت ّ
عد ردود أفعال تاه السياق ّ
فتختلط املشاعر وتتناقض ،وتتعدد املواقف فتتشابك تارة ،وتتباعد تارة أخرى ،وينجم
عن كل ذلك جمموعة من أعراض االضطراب ،ومعامل اخللل.
وتتع ّقد اجلوانب النفسية للفرد ،فيضحى السبيل الوحيد للخالص ،هو االنفصال عن
الواقع يف شبه عملية ،قد تكون مقصودة ،وقد ال تكون كذلك فاحل كم يف هذه احلالة
يبقى نسبيا ،نظرا لبعد أغوار النفس البشرية.
تعترب هذه األعراض الشائكة املعرقلة لإلبداع ،واملوقفة لسيل املعاين ،واملقفلة لباب
مهما حاول الفالسفة والشعراء ،منذ القدمي أن يف ّكوا لغزه ،لكنّهم ورلوا
التعبري ،جماال ّ
إىل نتيجة أن أدخلوه يف باب الالمعروف ،أو الالّمألوف ،أو املوهوم .كتعبري منهم عن
العجز يف الوقوف عند طبيعة وحقيقة أسباب توقّف اإلبداع فجأة.لكأ ّن األمر خارج
يتعدى حدود وعيه ،فيغرق يف حالة
عن إرادة املبدع ،يفوق بكثري حجم استطاعته ،و ّ
تتم خارج دائرة شعوره ،ويقظته ومقصديته ،ونواياه .وكأ ّن هناك قوى مفارقة
غامضةّ ،
مستقرة يف باطنه ،مستّتة يف العني وتقيم غشاوة كثيفة أمام االختيار ،هي منبع
ّ
فسر القدماء هذه القوة اخلارقة ،باآلهلة عند اليونان
التفوق ،وقد ّ
اإلنصات ،ومنشأ ّ
والرومان ،وباجلن والشياطني عند العرب القدامى.2
بالرغم من هذا اإلميان السائد مبثل هذه القوى الغيبية ،إالّ أن الشعراء مل يقفوا
ّ
جامدين أمام هذا االنقفال اإلبداعي ،فكان أن جلئوا إىل االستعانة جبملة من العوامل

1

 عبد المعطي سويد :التناقض الوجداني في الشخصية المعاصرة.41 ،2
 -ينظر مصطفى درواش ،خطاب الطبع والصّنعة.224 ،
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والبواعث ،سعيا منهم لفتح مغاليق هذه األبواب ،فيشحذون قرائحهم ،وحي ّركون
طباعهم يف عملي ة معاندة ومكابدة إلعادة سيل الكلمات واملعاين الشعرية.
متفرقة
وميكن حصر هذه العوامل يف ثالثة أقسام شكلية ،ألنّا يف باطن األمر غري ّ
متباعدة ،بل تتالقى وتتداخل متعالقة.وهي:
-

عوامل أسطورية غيبية
عوامل زمانية
عوامل مكانيّة
كل عنصر من العنارر الثالثة ،مستحضرين مجلة ما أورد النقاد املغاربة
وسنحاول طرح ّ
من أمثال وآراء ،اليت أردروها أو تبنوها ،من وجهة كونم نقادا أو حّت من جهة
كونم شعراء عاشوا شجون التجربة.
يتّفق أغلب الشعراء قدميا وحديثا ،على أن للشعر بواعث حتث على قوله وهي
متعددة ،حبسب تنوع الطبع واختالفه من شاعر آلخر.فهناك بواعث غيبية ما ورائية،
وعوامل زمنيّة مكانيّة ،وعوامل اجتماعية.
النص الشعري إعجابا كبريا لدى المتلقي منذ القدمي ،وع ّد ضربا من
فقد أثار ّ
احملرك للمشاعر ،واحملاور للعقول.ويف ذلك اعّتاف من املتلقي
ضروب اإلبداع اجلمايلّ ،
بعجزه على أن يقول شعرا،كالذي يسمعه ويستحسنه ،فصنع ذلك منزلة خارة
مهمة لشعره .فكان أن ربطوه بقوى خفيّة غيبية تلهم هذا الشاعر،
للشاعر ،ونظرة ّ
فتملي عليه من هذه الكلمات السحرية اجلميلة" ،واستفاض احلديث عن عالقة
باجلن ،وساعهم هلم ،وتل ّقيهم عنهم ،وكان ذلك هو الت فسري األويل لتمايز
الشعراء ّ
شخصية الشاعر عن بقية الناس ،وليس بعيدا أن يكون ورف الشاعر بأنه "جمنون"،
وقد اشتق من عالقته املزعومة باجلن ،وورف الشاعر باجلنون مل يكن حينذاك يعين
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بطبيعة احلال أن الشاعر يعاين مرضا عقليا مبقدار ما هو حماولة لتفسري قدرته الف ّذة اليت
خيّل إليهم أنا ال ميكن أن تكون لبشر".1
اتهت آراء كثرية اىل اعتبار العملية اإلبداعية يف الشعر إهلامية حبتة،تنبين أسسها
الفن الراقي"،وقد كان النّاس منذ القدمي
على املوهبة اليت تنتج ّ
الشعر رورة من رور ّ
للشياطني واآلهلة ،وحّت أفالطون نفسه
ينسبون كل رائع جمهول إىل القوى السحرية ّ
كان يعترب الشعر شيئا سحريا حّت ولو كان من إهلام الشياطني".2وتعود منابعه إ ىل
الشعراء وحيا وإهلاما.
قدرة أكرب من قدرات البشر ،فهي هتبط على ّ
يقول أفالطون":إن مجيع فحول الشعراء من ملحميّني كانوا أو غنائيني ال يصدرون
الشاعر كائن
يف نظم قصائدهم الرائعة عن فن ،بل ألنم ملهمون أو متبوعون ،إذ أن ّ
أثريي جمنح ،وليس له القدرة على اخللق إال إذا هبط عليه اإلهلام ،وتعطلت
اسه،وباين ه عقله ،ودون أن يصل إىل هذه احلال يظل دون حول ،عاجزا عن التفوه
حو ّ
مبلهماته".3

الشاعر طوعا وفجأة يف وقت
فالشعر عند أفالطون ،هو ضرب من اهلذيان يأيت ّ
ّ
أشبه ما يكون بغيبوبة مؤقتة ،ينقطع فيها عن العامل البشري ،ليقّتن فكره بعامل ما
ورائي ،يتهيّأ فيه لتلق ي هذا العطاء الغييب (الشعر).
ويوافق هومريوس أفالطون فقد"استهل اإللياذة باستجداء ربّات الشعر لتنعم عليه
باإلهلام" ،وكأنه كان حيسب أن الشعر فيض إهلي ،متلك ربّاته أن تود به أو ال
4
الشاعر أعجز
بد أن ّ
فالشعر عمليّة يف غاية التّعقيد – حبسب هومريوس – وال ّ
تود" ّ .
الشائكة ،وإ ّّنا ذلك من عمل قوى خفيّة،
يفك طالسها ،أو يرّكب عناررها ّ
من أن ّ
تعمل يف الالّمنظور ،أو الالّحمسوس ،وتتمثّل هذه القوى يف اآلهلة اليت متلك قدرة
فتمن "عليهم بالشعر ما شاء هلا ذلك ،وربّات الشعر
خالّقة تلهم هبا ّ
الشعراءّ ،
1

عز الدين اسماعيل :التفسير النفسي لألدب.22 ،
2
مصطفى هدارة :مشكلة السرقات.181 ،
3
عن أحمد زياد محبّك ،قراءة اإلبداع في صحيفة بشر بن المعتمر ،مقال بمجلة عالمات في النقد ،ج  ،12مجلد  ،43سبتمبر
 ،2223ص .12 /14
4
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امللهمات ه ّن بنات كبري اآلهلة (زيوس) الساكنات يف قمة (هليكون) ،فتلقي الشعر
متساقطا يلتقطه الشعراء اهلائمون يف جنبات هذا اجلبل.1تبدو فكرة اإلهلام ،مسيطرة
على عقول الناس يف ذلك الزمان ،منذ اليونان والرومان" ،ويعتقد أن نشاط مدرسة
الفن" و"اإلهلام" على حنو
االسكندرية هي روما هو الذي أفضى إىل ظهور مشكلة " ّ
يتحدث عن الصناعة واإلهلام ،يف
واضح منظم يف النقد الروماين ،وجند أن شيشرون ّ
نقده لشعر (كورتيوس)".2

بالشع ر إىل درجة أن اعترب مشكلة عميقة نظرا لتجاوزها أبعاد
وهذا لإلميان باإلهلام ّ
الفكر البشري ،وعامل اإلنسان الواقعي ،وارتباطها بأساطري أو كائنات غيبيّة ،أي عامل
ما ورائي تنفتح أمامه مجيع القراءات وأنواع اخلياالت ،وأل ّنا نسبية يف نتائجها

وتصوراهتا ،اكتفى األقدمون باعتبارها مشكلة ،أو ظاهرة معقدة.

مل يبتعد العرب عن هذا اإلطار ،إذ وقفوا معجبني بالشعر تارة ،مند هشني تارة
أخرى ،وهذا اإلعجاب والدهشة ،مها رمزان لشعور العريب (شاعرا ومتلقيا) بوجود قوى
للشعراء أولياء،أو
الشعر"،فقد كان العرب يشيعون من أنه كان ّ
غيبية تشارك يف إنتاج ّ
شياطني اإلبداع ،هم الذين كانوا يتوّلون زخرفة القول عنهم ،أي أن اللّغة الشعريّة ،اليت
يتحدثون إليهم ،أو
كان الناس يتلقونا مل تكن لغة الشعراء الذين كانوا يعرفونم و ّ

يتحادثون معهم ،ولكنّها لغة أخرى ".3

الشعر هي نفسها لغة املتل ّقي العريب ،ومع ذلك فهو يقف عاجزا من أن
فلغة ّ
الشعر
يش ّكل منها أشعارا كتلك اليت ينظمها الشاعر عن غري إدراك ،فكان أن قرنوا ّ

بالشياطني واجل ّن تارة أو بالسحر والكهنة تارة أخرى...
ّ

1

ينظر هوراس ،فن الشعر ،ترجمة لويس عوض.38 ،
2
هوراس ،فن الشعر.38 :
3
 -عبد المالك مرتاض ،نظرية النص األدبي.817 ،
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يعت رب ابن رشيق القريواين من الذين أشاروا إىل عالقة الشعر بالسحر ،ودوره يف
1
الشاعر رؤبة
فالسحر أحسن ملن أراد أن يصنع"  ،وأشار ّ
شحذ قرحية الشعراء ،يقولّ ":

بالسحر ،فقال:
إىل اقّتان ّ
الشعر ّ

لق ْد خشيت أ ْن تكون ساحرا
راويـة م ّرا وم ّرا شاع ـرا

2

الشعرية على نفس املتل ّقي ،متاما
بالسحر يعكس لنا سلطة الكلمة ّ
إ ّن رلة ّ
الشعر ّ
الشاعر
فالرابط الذي يربط ّ
السلطة ّ
السجعيةّ ،
اليت تفرضها عليه نصوص الكهنة ّ
كتلك ّ
بالساحر ،إ ّّنا هو ما يصدر عنهما من الكالم الغريب املؤثر يف القلوب ،إنّه سحر
ّ
بالشيء ومعرفته والفطنة به.ووظّف النقاد
السحر سواء ،مها العلم ّ
الكالم ،و ّ
الشعر و ّ
الشعر وقراءاته ،داللة على أثره العميق يف نفس املتلقي ،فهو
السحر) يف ساع ّ
كلمة ( ّ
بالسحر هو العلم بالشيء والفطنة
كالساحر أو كشيء من السحر ،فما جيمع الشاعر ّ

واحلكمة.3

وقد أشار ابن رشيق ،ومن قبله شيخه عبد الكرمي النّهشلي املسيلي ،إىل ذلك فقد
الشاعر شاعرا ألنّه يشعر مبا ال يشعر به غريه،
الشعر من الفطنة":وإ ّّنا سّي ّ
اعتربا ّ

الشعر عندهم الفطنة ،ومعىن قوهلم ليت شعري ،أي ليت فطنيت".4
و ّ

تعدت اإلسالم وحّت القرن الثاين للهجرة ،بدور
ا عتقد العرب لفّتة طويلةّ ،
بث ا لوحي فيهم ،وبكثري من احلرص على تقريب
شياطني الشعر يف إهلام الشعراء ،و ّ
الشعراء والنقاد يف أخبار وقصص عديدة
وحتدث ّ
هذه املعامل الغيبية من عقول النّاسّ ،
الشعراء بشياطينهم ،والتقائهم هبم ،وأحاديثهم معهم ،فذكروا
تصور عالقة ّ
ومثريةّ ،
أساء هلم مثل " هبيد ،والصالدم ،ومدرك ،والفظ بن الحظ ،والشنقناق والشيصبان،
والزوابع وغريهم. "...
1

 ابن رشيق ،العمدة ،ج 877 /22
 ينظر المصدر نفسه 31 / 2 :و 8313
 ينظر مصطفى درواش ،خطاب الطبع والصنعة.282 ،4
 -النهشلي ،الممتع في صنعة الشعر ،تحق :زغلول سالم.83 ،
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أورد أبو زيد القرشي يف كتابه "مجهرة أشعار العرب" أخبارا عن شياطني الشعر يف
أسائهم وعالقتهم بالشعراء ،فلكلّ شاعر شيطان ميلي عليه الكلمات املنظومة ،منهم
هبيد وهو من اجلن الشعراء ،وقد كان راحب عبيد بن األبرص األسدي ،وهو نفسه
يذكر أساء أخرى لكائنات خفية مثله ،من خالل أبيات من الشعر وهي:
أنا ابن الصالدم أ ْدعى هبيد
عبيـدا حبـوت بمأْثـورة

حبوت القواف ي قـ ْرمي أس ـ ْد
وأنط ْقت ب شرا ع لى غير كـد

والقى بمدرك رهط الكميت
من حناهم الش ْعر ع ْن قـ ْدرة

م الذا عزيـزا ومجدا وجـ ّد
فـهل تشكر اليوم هذا مع ْـد

تشري هذه األبيات إىل أن لكلّ شاعر شيطان ،وهي أساء ثقيلة يف عامل فحول
فحّت الكميت له شيطانه ويدعى مدرك ،ومل يسلم امرؤ القيس من
ّ
الشعر اجلاهليّ ،
ذلك ،فقيل أن راحبه يسمى الفظ بن الحظ ،وهو من أملى عليه معلقته املشهورة
1
الشاعر وجودا واسا وشهرة "فمن عبيد
"قفا نـْبك" .فكأن هذه الشياطني هي اليت متنح ّ
لوال هبيد " ،2مث إنا تـهب الشاعر ما ختتاره وتنفث يف باطنه تلك الطّاقة العجيبة ،دون
الشعر أنه طبع
أن يتعب أو يعاين ،أو يضيف ويستكمل ،ذلك ألن نظرهتا إىل ّ

واختصاص ،ال رنعة إنسانية اختيارية وواعية.3

الشعر خارجي
يتصورون أن مصدر ّ
وهذا يعين أ ّن هؤالء الشعراء القدامى ،كانوا ّ
عنهم ،بعيد عن طوعهم ،وأ ّنم إ ّّنا يتلقون ما ينطقون به من إحياء آخر بعيد ،يأتيهم
يف حلظات االستدعاء واالستنزال.4

خص للموضوع حديثا طويال يف كتابه "احليوان" ساردا مجلة من
أما اجلاحظ فقد ّ
الشياطني ،وح ررهم على االفتخار
األخبار واألشعار املثرية لعالقة الشعراء بإهلام ّ
1

 ينظر أبو زيد القرشي ،جمهرة أشعار العرب ،ص  84وما بعدها.2
 جمهرة أشعار العرب.13 ،3
 ينظر مصطفى درواش ،خطاب الطبع والصنعة.222 ،4
 فضل بن عمار العماري ،اإلبداع في الشعر العربي القديم :اإللهام واالرتجال ،مقال بمجلّة جامعة الم لك سعود ،المجلد ، 2اآلداب ( 2227 ،)2م43 :
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مبصاحبتهم هلذه القوى اخلفية ،ال سيما إذا تعلق األمر جبان عريق النسب يف انتمائه
لقبائل كبرية أو قويّة،كقول أحدهم :
إني وإن ك ْنت صغ ير السن

وكان في العين نـبـ ّو ع ْينـي

فإن ش ْيطا ني كبير الجـن

1

ويقول آخر:
إذا ما تـر ْعرع ف ينا الغــالم فـل ْيس يقا ل له م ْن هـو ْه
إذا ل ْم يسد قـبْل شـد الزار فذلك فينا الذي ال هـوه
ب م ْن بني الشيصبا ن فطِِ ِ ْورا أقول وط ْورا هوه
ولي صاح ٌ

"فأما الشنقناق والشيصبان فهذا رئيسان ومن آباء القبائل".2
الشاعر بأن شيطانه الشعري أفضل مرتبة بني قومه ..وقد يصل به
على أن افتخار ّ

اخلفي "بال ّذكورة" ،كقول الراجز ،أبو النّجم العجلي:
األمر إىل أن يربط هذا الكائن ّ
إني وكل شاع ٍر من الب شر ** ش ْيطانه أنث ى وش ْي طاني ذكـر

القوة ،وذلك عماد التّفكري لدى
السيطرة و ّ
وتعترب "الذكورة" رمزا من رموز الفحولة و ّ
القوة داخل
السيادة و ّ
العرب ،وقاعدة لعقليّاهتم يف متجيدهم لل ّذكر ،فيضعونه يف مرتبة ّ

األسرة ،وداخل اجملتمع.

الرغم من درجة إميانم هبا  -لتفسري
وكأ ّن هبذه الفكرة الغيبي ة مل تكن كافية –على ّ
العمليّة اإلبداعية ،فكان أن ّمت التعريج على العامل الزمين و خضوعه ملزاج الشعراء ،يف

نظم الشعر.

* * * * *

1

 الجاحظ ،الحيوان ،تحق عبد السالم هارون.122 /3 ،2
 -الجاحظ ،الحيوان.182 /3 :
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متعددة املصطلحات"،كالطبع واملوهبة
ورد اإلهلام يف النقد العريب القدمي ،يف رورة ّ
والقرحية" ،يقول يوسف ب ّكار أنّه":ال يوجد فيما اطلع عليه من كتب النّقد القدمية
تعريفا ررحيا للطبع غري تعريف حازم القرطاجين الذي يقول":النظم رناعة آلتها
الطبع ،والطّبع هو استكمال للنّفس يف فهم أسرار الكالم والبصرية باملذاهب واألغراض
اليت من شأن الكالم الشعري أن ينحى به حنوها ،فإذا أحاطت بذلك علما ،قويت
على روغ الكالم حبسبه عمال ،وكان النفوذ يف مقارد النّظم وأغراضه وحسن
التصرف يف مذاهبه وأحنائه إّنا يكونان بقوى فكرية واهتداءات خاطرية تتفاوت فيها
الشعراء".1
ّ

الشعرية،
فالطّبع إ ّّنا هو جمموعة االستعدادات الفطريّة الغريزيّة والرئيسيّة للملكة ّ
الشعور ،ونفاذ
وقوة ّ
نص حازم اعتباره ّ
على أنّنا نالحظ يف ّ
الشعر رناعة ،آلتها الطّبع ّ
فالشعر يكون بني املوهبة وجودة الصنعة.
الفطنةّ ،

الشعر فيض من اإلهلام  -وإن مل يستخدم هذا
الشعراء والنقاد بأ ّن ّ
اعتقد ّ
اص وملكته الشعرية الفطرية اليت متيّزه عن غريه ،وال
املصطلح – وأن ّ
للشاعر طبعه اخل ّ
ميكن هلذه امللكة ال ّذاتية أن تدي نفعا ،وال أن تؤيت خريها ،ما مل يصاحبها جهد
ومعاناة ومكابدة ،هي يف مجلتها جمموعة من الدواعي والوسائل والبواعث اليت يلجأ
الشاعر إليها طالبا عونا مستنجدا بفاعليتها يف شحذ قرحيته ،مستعينا هبا على فتح
ّ
ختري أوقات زمنيّة معيّنة تعني الطّبع على
السبيل أمام الفيض اإلبداعي ّ
للشعر ،من ذلك ّ
ّ
العمل ،وتنتج أبواب النظم لتفعيل املوهبة ،وإعانتها على اإلنتاج.

من أوائل النقاد العرب الذين قالوا وأ ّكدوا على هذا األمر ،جند بشر بن املعتمر يف
الصنعة ،ومل تسمح لك الطّباع يف ّأول
قوله":فإن ابتليت بأن تتكلّف القول ،وتتعاطى ّ
وهلة ،فال تعجل ،وال تضجر ،وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك ،فإنّك ال تعدم
اإلجابة ،واملواتاة إن كانت هناك طبيعة".2

1

 حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء.222 ،2
 -الجاحظ ،البيان والتبيين.283 /2 ،
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نصا من رحيفة بشر بن املعتمر يقول فيها":خذ من نفسك
ويورد ابن رشيق ّ
ساعة فراغك ،وفراغ بالك ،وإجابتها إيّاك ،فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا ،وأشرف
الصدور ،وأسلم من فاحش اخلطأ ،وأجلب
حسبا ،وأحسن يف األساع ،وأحلى يف ّ

وغرة من كل لفظ شريف ومعىن بديع ".1
لكل عني ّ

يتمعن يف تصيّد الوقت املناسب الذي يتدفّق
ينصح ب ْشر بن املعتمر ّ
الشاعر ،أن ّ
الشعري ،من دون إجهاد للفكر ،أو إرهاق يف توجيه
فيه النّشاط اإلبداعي للطّبع ّ
اإلرادة.لكأ ّن للسبيل اإلبداعي حواجز ترتبط بالعامل الزمين ،فأوقات تغلق فيها هذه
احلواجز ،ويف أوقات أخرى تفتح أبواهبا ،فهذه مناداة ررحية على تلقائية النظم،
اخلاضعة لالستعداد الفطري يف ظل سلطة الوقت أو الزمن.
اجتهد بعض النقاد يف حتديد هذه األوقات ،كابن قتيبة يف قوله":للشعر تارات
يبعد فيها قريبه ،ويستصعب فيها رّيضه...وال يعرف لذلك سبب إالّ أن يكون من
غم.وكان الفرزدق يقول:أنا أشعر
عارض يعّتض على الغريزة من سوء غذاء أو خاطر ّ
متيم ورّمبا أتت ساعة ونزع ضرس أسهل علي من قول بيت".2

مقدما ،من فّتة
مربزا وفحال ّ
ويتبعه ابن رشيق بقوله":وال بد للشاعر وإن كان حاذقا ّ
نبو طبع يف تلك
تعرض له يف بعض األوقات ،إما لشغل يسري أو موت قرحية أو ّ
الساعة أو ذلك احلني".3

نستخلص من قول ابن قتيبة ،وابن رشيق أن أوقاتا معيّنة تؤثر يف الشاعر،
فينعكس ذلك على إنتاجه التعبريي ،وهي فتـرات زمنية ،حصرها ابن قتيبة يف خواطر
اهلم وسوء الغذاء".فال يوايت الشعر الشاعر يف كل أوقاته ،وال يف كلّ حاالته ،بل هناك
الشاعر من فيض خاطره ،ووحي إهلامه ،وتدفّق قرحيته،
حاالت خارة
يستمد فيها ّ
ّ
وهناك حاالت كثرية ال يستطيع أن يقع على بيت واحد من الشعر ،النعدام الدوافع
اليت تدفع إىل عمليّة اإلبداع ".4فهي عوامل مؤثرة يف الّتكيز العقلي والنفسي
1

 ابن رشيق ،العمدة.831 /2 ،2
 ابن قتيبة ،الشعر والشعراء81 ،3
 ابن رشيق ،العمدة.871 /2 ،4
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وحدة شعوره فيغيم ذلك على رؤيته احلساسة
للشاعر.فإذا تشتّتت أفكاره ،فقد فطنته ّ
والنافذة.
يورد ابن رشيق ما قيل يف األوقات اليت تناسب قول الشعر وتشحذ قرحية الشاعر،
كقول ابن قتيبة":وللشعر أوقات يسرع فيها أنيّه ،ويسمح فيها أبيّه ،منها أول الليل قبل
تغشي الكرى ،ومنها ردر النهار قبل الغذاء ،ومنها يوم شرب الدواء.ومنها اخللوة يف
احلبس واملسري.1"..

حيد د ابن قتيبة األوقات اليت ترتاح النفس فيها ،فتستدعي شارد الشعر ،وأخفى
صر على أثر الغذاء أي امتالء املعدة بالطعام فيعترب ذلك أكثر ما يثقل
املعاين ،وهو ي ّ
اجلسم والفك ر على حد سواء.فما بني اعتباره الشعر عمليّة حمضة ختضع يف مدها
وجزرها لتقلبات شعورية ومزاجية مع ّقدة وعميقة من جهة ،مثّ سعيه لتحديد أوقات
معينة يلجأ إليها الشاعر ،حبيث تنساب فيها خواطره،ويفيض وعاء شعره من جهة
أخرى.
يقول أحد الدارسني املعاررين مبديا م يوله إىل الفكرة األوىل اليت يراها
حمددا ،إنّه أشبه بعمليّة املخاض الذي ال
الشعر تدفّق تلقائي ال يعرف وقتا ّ
رائبةّ ":
حيسب له وقت معني ،ومّت احّتقت التجربة يف بوتقة الوجدان ،تصاعدت زفراهتا
أي وقت من األوقات ،أو أي مكان من األمكنة ،وتبقى البن قتيبة ،حالة
شعرا،يف ّ
التهيؤ أو الصفاء أو الشفافيّة اليت تسيطر على كلّ مناحي اجلسد خاضعا ألثرها إىل
حد كبري ،وهنا تنتظم املعاين الشعرية وتتسق ،وتستجيب هلا الكلمات م ؤتلفة يف سلك
من النظم ،لتربز روعتها وهباءها".2

يتفق ابن رشيق مع ابن قتيبة يف هذه األوقات":فليس يفتح مقفل اخلواطر مثل
حسها
مباكرة العمل ،باألسحار عند اهلبوب من النوم ،لكون الن فس جمتمعة ،مل يتفرق ّ
يف أسباب اللهو واملعيشة ،أو غري ذلك مّا يعيبها إذ هي مسّتحية جديدة ،كأ ّّنا أنشئت
أرق نسيما ،وأعدل ميزانا بني الليل
نشأة أخرى ،وألن "السحر" ألطف هواء ،و ّ
1

 ابن رشيق ،العمدة . 873 /2 ،وابن قتيبة ،الشعر والشعراء 81 :2
 -من قضايا التر اث العربي –دراسة نصية نقدية تحليلية مقارنة42 :

103

والنهار ..وإذا مل يكن العشي كالسحر ،وهو عديله يف التوسد بني طريف الليل
والنهار،لدخول الظلمة فيه على الضياء بصد دخول الضياء يف السحر على الظّلمة،
متشوقة
وتصرفها فيه ،وحمتاجة إىل ّقوهتا من النّومّ ،
وألن النفس كالّة من تعب النّهار ّ
الدراسة وما أشبه ذلك،
فأما ملن أراد احلفظ و ّ
فالسحر أحسن ملن أراد أن يصنعّ ،
حنوهّ .

فالليل.قال اهلل وهو أردق القائلني﴿ :إن ناشئة الل ْيل هي أش ّد وطأ وأقْوم
قيال﴾.وهذا الكالم الذي ال مطعن فيه ،وال اعّتاض عليه ،وعلى قراءة من قرأ
"وطاء" .يكون معناه أثقل على فاعله ،وإذا كان كذلك كان أكثر أجرا.فهذا يشد "
قولنا":إن العمل ّأول اللّيل يصعب أل ّن النّوم يغلب ،واجلسم يكل".1

مهتما بأثر بعض األوقات يف نفس الشاعر ،يصفو فيها ذهنه،
يبدو ابن رشيق ّ
وت أتيه املعاين طواعيّة من غري توعر أو تكلف ،أو معاندة ،وجيد أن مثل هذه األوقات
النوم ،وقد أخذ اجلسم والعقل نصيبهما من
الصباح الباكر ،بعد اهلبوب من ّ
ما كان يف ّ
حمشوا
الراحة ،وتدد الطاقة ،يف نشأة جديدة ،عكس أول اللّيل حبيث يكون املرء ّ
مبشاغل اليوم ،مرهقا من فعل الطّاقة املبذولة ،فيصعب عليه الّتكيز ،لغلبة النّوم ،وقل ق
النّعاس.

الشعر ،يقول ابن
وليس غريبا أن جند نصائحا كثرية حول األوقات اليت تستدعي ّ
تصيد ساعات النشاط ،وهذا
احلمام ،و ّ
رشيق":وقالوا :احليلة لكالل القرحية ،انتظار ّ
تكدوا
عندي أجنع األقوال ،وبه أقول وإليه أذهب.وقال بكر بن عبد اهلل املزين:ال ّ
احلمام ،ومن أكره بصره عشا،
القلوب ،وال تلهوها ،وخري الفكر ما كان عقب ّ
واشحذوا القلوب باملذاكرة وال تيأسوا من إرابة احلكمة إذا امتحنتم ببعض
االستغالق ،فإن من أدمن قرع الباب دخل".2

الشعر ،إشارة إىل التلقائية يف النّظم،
تيسر رنع ّ
ففي ّ
الدعوة اىل تصيّد ساعات ّ
احلمام،
السحر ،واللّيل وقبل الغذاء ..وقد أضيفت ساعة بعد ّ
باإلضافة إىل أوقات ّ
فتجف
تعرق اجلسد وثقل األوساخ،
ّ
حبيث يتخلّص اإلنسان من عالمات التّعب ،و ّ
1
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عضالته وتنشط الدورة الدموية ،وتتغ ّذى اخلاليا العصبيّة ،فيصفو ال ّذهن ،ويتي ّق ظ
الفكر.ويتّفق ذلك مع ما جاء عند حازم القرطاجين ،حبيث أورد وريّة تنسب أليب متام
قدمها للشاعر البحّتي ،فرواها هذا األخري بقوله ":كنت يف حداثيت أروم الشعر.وكنت
ّ
حّت قصدت أبا
أرجع فيه إىل طبع.ومل أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضابه ّ
ختري
متّام وانقطعت فيه إليه واتّكلت يف تعريفه عليه.فكان ّأول ما قال يل":يا أبا عبادةّ ،
األوقات وأنت قليل اهلموم رفر من الغموم ،واعلم أ ّن العادة يف األوقات أن يقصد
السحر ،وذلك أ ّن النّفس قد أخذت حظّه ا
اإلنسان لتأليف شيء أو حفظه يف وقت ّ
الضجر ،فأرح نفسك وال تعمل إالّ وأنت
الراحة وقسطها من ّ
النوم...وإذا عارضك ّ
من ّ
الشهوة نعم
الشعر الذريعة إىل حسن نظمه فإ ّن ّ
فارغ القلب.واجعل شهوتك لقول ّ
املعني".1
أورد حازم الوريّة كاملة ،وقد بىن عليها رأيه يف أرول نظم القصيدة ،والقول
بتتبّع أوقات رحو الطّبع ،والنّظر يف أحوال املتل ّقي أثناء حتضري الغرض إن كان مدحا
أو هجاء ،وتهيز ما يناسب ذوقه من أساليب وألفاظ ومعاين ...يقول":جيب للشاعر
إذا أراد نظم شعر - ،وكان الزمان له منفسحا واحلال مساعدة -أن يأخذ نفسه بوريّة
تضمنت مجال مفيدة مبا
أيب متّام الطّائي أليب عبادة البحّتي يف ذلك و ّ
يأمت به.فإ ّنا ّ
حيتاج إىل معرفته والعمل حبسبه راحب هذه الصناعة".2
الغم وغريها من مشاعر التوتّر ،ما يؤثر سلبا على ّقوة
ومعىن ذلك أن اهلم و ّ
الشاعر ،فيبكم لسانه ،ويتع ّذر عليه نظم الشعر ،وقد أشار ابن
الّتكيز الذهين لدى ّ
ّ
وقل
قتيبة إىل ذلك فالقلوب إذا أجهدت كلّت وتصنّعت ،فإذا أمهلت وتركت ،ضعفت ّ
إنتاجها .فال بد من دواعي تشحذها ،وللشعراء يف ذلك مذاهب – كما قال – ابن
رشيق ،3كل واحد على حسب طبعه وسجيّته وميوله.
* * * * *

1
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آمن املغاربة كغريهم من الشعراء والنقاد العرب بقصور الطبع الشعري عن أداء
وظيفته ،دون االستعانة جبملة من البواعث ،اليت يستجدى هبا الشعر ،فيدخل الشاعر
من خالهلا يف نفق قد يطول وقد يقصر ،يفضي به إىل عامل من املكابدة واملعاندة،
باإلضافة إىل الباعث الزمين ،هناك أيضا بواعث مكانية ،والقصد منها أن يأيت الشعر
فيتيسر له ذلك نظرا للتأثري السحري هلذا
مكانا معيّنا يستدعي فيه ما يشاء من املعاينّ ،
املوضع اجلغرايف على نفسيته.
الشعراء املشهورين عن تارهبم
يتحدث فيها ّ
أورد ابن رشيق عددا من النصوص ّ
الشعر ،فذكروا فاعليّة املكان يف شحذ قرائحهم .إذ سئل ذو الرمة،
اخلارة يف نظم ّ
ّ
كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال:كيف ينقفل دوين وعندي مفتاحه ،قيل
له:وعنه سألناك ،ما هو؟ قال:اخللوة بذكر األحباب ،على أن ذا الرمة كان وارف
الشعر؟ قال:أطوف يف
أطالل ،ونادب أضعان .وقيل لكثـري كيف تصنع إذا عسر عليك ّ
الرباع املخليّة ،والرياض املعشبة ،فيسهل علي أررنه ،ويسرع إيل أحسنه.1
ّ
الرمة كان شاعرا بدويا ،تستكني نفسه إىل الفيايف والصحراء اخلالية ،فهذا
فذو ّ
الفضاء الواسع اخلايل من حركات اإلنسان ومشاغله اليومية.
كل ذلك من شأنه أن يسهم يف رفاء ذهن الشاعر ،فتأتيه املعاين مسرعة،
ّ
الرمة ،فيجد هو
تنساب على لسانه انسيابا ،وال يكاد الشاعر ك ّثري يبتعد برأيه عن ذي ّ
حتث
الرياض
املخضرة املعشوشبة ،بواعثا ّ
ّ
الرباع املخليّة اخلاوية من اإلنسان أو ّ
اآلخر يف ّ
الشعر يف جودة وسرعة وخ ّفة وتلقائية .
على نظم ّ
الركب شاعرا ،وليس ناقدا.ويف ذلك يقول ابن
ويلتحق عبد الكرمي النهشلي هبذا ّ
حدثين أرحابنا من أهل املهدية ،مبوضع كان يعرف بالكدية ،هو أشرفها
رشيقّ ":
أرضا ،وأطيبها هواء ،قال :جئت هذا املوضع مرة ،فإذا عبد الكرمي على سطح برج
هنالك ،وقد كشف الدنيا ،فقلت :أبا حممد؟ قال:نعم ،قلت:ما تصنع ها هنا؟
1
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تقربه عيين
قال:أل ّقح خاطري ،وأجلو ناظري ،قلت:فهل نتج لك شيء؟ قال:ما ّ
وعينك إن شاء اهلل سبحانه ،وأنشدين شعرا يدخل مسام القلوب رقّة".1
يتأمل موضعا زانته الطّبيعة
يعيش النّهشلي تربته الشعرية معتكفا يف مكان بعيدّ ،
جبماهلا ،فهو يفعل ذلك رغبة يف تلقيح خاطره ،وشحذ قرحيته ،فكان يعاين ويكابد
كمكابدة الصويف.وهو يف ذلك مل يكن سبّاقا يف اإلشارة إىل عامل "الطبيعة" يف
الشعر فقد قال األرمعي قبله ":ما استدعى شارد الشعر مبثل املاء اجلاري،
استدعاء ّ
الروض".2
والشرف العايل ،واملكان اخلايل ،وقيل احلايل ،يعين ّ
يفضلون إتيان الفيايف وشعاب اجلبال عساه يلحق
وكان الفرزدق أيضا من الذين ّ
بركب املعاين اجليّدة ،ليصبح األمر ظاهرة واسعة االنتشار لدى شعراء األندلس ،فأكثر
املخضرة ،وتفنّن
الرياض ،واجلنائن ،وملساحات
ّ
شعرهم كان يف ورف الطبيعة اخلالّبة ،و ّ
بعضهم يف ذلك حّت عرفوا به ،كابن خفاجة األندلسي الذي ل ّقب بشاعر الطبيعة.3
عزة ،أو النهشلي أو ابن
فتلقيح اخلاطر هبذه املناظر ،كما الحظنا يف تربة كثري ّ
خفاجة وغريهم...له تأثري نفسي عميق":إذ إن رفاء العقل املتولّد من النّقاهة الذهنيّة
اليت يستشعر هبا املبدع تثري فيه اإلحساس بنبض احلياة ،واملبدع جيد نفسه مدفوعا هبذه
مادته
تأمل الطّبيعة بورفها املصدر األساسي الذي
ّ
يستمد منه ّ
الرغبة ّ
الوهاجة اتاه ّ
ّ
4
اخلام ،نتيجة إحساسه جبمال الطبيعة" .
إ ّن ارتياد الشعراء للمكان امللهم ،إ ّّنا يكون طلبا للخلوة ،أي إن اختالء املكان من
تتوحد فيه أفكار العقل ،وتتمع املعاين من غري
وجود الناسّ ،
يعد شرطا أساسيا ّ
تسرب ،وللشعراء أساليبهم يف طلب اخللوة ،وقد ذكر ابن رشيق بعضهم،
تشويش أو ّ
منهم جرير":وكان إذا أراد أن يؤبّد قصيدة ،رنعها ليال ،يشعل سراحه ،ويعتزل أهله،

1
2
3
4
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قبل ،ورمبا عال السطح وحده ،فاضطجع وغطّى رأسه ،رغبة يف اخللوة بنفسه ،حيكى
أنه رنع ذلك يف قصيدته اليت أخزى هبا بين ّنري."1
يؤثر جرير يف عادته أن يعتزل النّاس أي االبتعاد عن االحتكاك هبم ،فيخلو بنفسه
فيفضل أال يسمع أحاديثهم أو حركاهتم ،فكان اللّيل
ليال ،وكأ ّن اعتزاهلم ال يكفيّ ،
أفضل وقت خيلد فيه الناس إىل النوم واهلدوء.
الشعر ،ركب ناقته ،وطاف خاليا
أما الفرزدق"،روي أنه كان إذا رعبت عليه رنعة ّ
منفردا ،وحده يف شعاب اجلبال وبطون األودية واألماكن اخلربة اخلالية ،فيعطيه الكالم
ّ
قياده ،حكى ذلك عن نفسه يف قصيدته الفائية:
* عزفت بأعش ٍ
اش ،وما ك ْدت تعزف *

حسان بن ثابت فمضى
وذلك أن فّت من األنصار حبضرة كثري وغريه ،فاخره بأبيات ّ
الصباح أتى جبال باملدينة يقال له
حنقا وطالت ليلته ،ومل يصنع شيئا ،فلما قرب ّ
2
توسد ذراع الناقة،
و
راحبكم
راحبكم،
،
ذباب ،فنادى:أخاكم ،أخاكم ،يا بين لبيىن
ّ
فانثالث عليه القوايف انثياال ،وجاء بالقصيدة بكرة ،وقد أعجزت الشعراء ،وهبرهتم طوال
وجودة.3
يؤدي
يبدو أن ارتياد املكان اخلايل –حبسب تربة الفرزدق – طلبا للخلوة بالنفسّ ،
إىل ولوج عامل املاورائيات ،فيلتقي مبخلوقات هتبه الشعر ،فاخللوة لدى الفرزدق ليست
الشعر واالتّصال هبم.فهو اعّتاف
االستئناس بالنفس ،ولكن للورول إىل رفقة شياطني ّ
بقوة اخلفي الذي ميارس سلطته على الشاعر يف حاالت اختالئه وخلوته .
ّ
حاول اجلاحظ أن مينح التأثري املكاين يف استدعاء الشعر ،تفسريا نفسيا ،بعيدا عن
التسليم بقوى املخلوقات اخلفية (شياطني الشعر).
1
ت َوال َ ِكال َبَ ا
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ض الطرْ َ
ك مِ ْن نُ َم ٍ
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فهو يرى أ ّن األمر ال يتجاوز حدود نشاط اخليال ،فـ "إذا استوحش اإلنسان متثّل
تفوق ذهنه ،وانتفضت أخالطه ،فرأى ما
له الشيء الصغري يف رورة الكبري ،وارتاب و ّ
ال يرى ،وسع ما ال يسمع ،وتوه م على الشيء اليسري احلقري أنه عظيم جليل ،مث
تصور هلم من ذلك ش عرا تناشدوه ،وأحاديث توارثوها فازدادوا بذلك إميانا،
جعلوا ما ّ
يتوسط الفيايف ،وتشتمل عليه
ونشأ عليه الناشئّ ،
ورب به الطفل ،فصار أحدهم حّت ّ
الغيظان يف الليايل احلنادس فعند ّأول وحشة وفزعة ،وعند رياح بوم وجماوبة ردى،
توهم كل زور".1
كل باطل و ّ
وقد رأى ّ
يهز النّفس ،ويشحن
يشري اجلاحظ هنا ،إىل أ ّن ّ
الشعر قد يكون نتيجة انفعال كبري ّ
الشاعر أثناء االختالء يف األماكن
الصدمات املفاجئة ،يطلبها ّ
اخلاطر يف نوع من أنواع ّ
حيرك مشاعر اخلوف واجلزع،
اخلربة ،فاالهتزاز النّفسي النّاشئ عن العزلة املكانيةّ ،
التوهم ،ويتخيّل اإلنسان ما هو غري حقيقي ،وكأنّه أمامه يراه بعينيه،
ّ
فيؤدي ذلك إىل ّ
الصغري ويراه كبريا جليال.
ويسمعه بأذنيه ،فيستعظم األمر ّ
الشعر من جهة،
يعد رأي اجلاحظ ،انتقادا ررحيا لقضية اإلميان املطلق بشياطني ّ
و ّ
وتفطّنا مب ّكرا لقراءة نفسيّة للطّبيعة البشريّة يف النّقد القدمي ،من جهة أخرى.
* * * * * *
وتنوه أغراضه،
ليس باعث الطبيعة كافيا
ليستدر به الشعر على اختالف فنونه ّ
ّ
فقد انتبه النقاد والشعراء أنفسهم إىل أمور عديدة وأسباب خمتلفة يستنجد هبا الشاعر،
تيسر له القوايف.وهي دواعي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوسط
فتدفع به إىل نظم األشعار،و ّ
االجتماعي أو البيئي للشاعر ،فتفاعله مع الناس يف حياته اليومية ،يؤدي بالضرورة إىل
وحيب
مجلة من االنفعاالت النفسية ،تبعا لّتكيب الطبيعة البشرية ،فهو يفرح ويغضبّ ،
يعتز وخيجل… وقد ربطت آراء كثرية هذه التحوالت النفسية
ويكره ،ويفخر و ّ
قسموا الشعر وفق هذه احلاالت،
بالشعر.فكل حالة تستدعي فنّا من فنونه ،فكان أن ّ
1
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ث البطيء،
ورنّفوه حسب وجوه هذه التقلّبات ،يقول ابن قتيبة":وللشعر دواع حت ّ
وتبعث املتكلّف منها :الطمع ،ومنها الشوق ،ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها
الغضب".1
يرى ابن قتيبة أ ن للدوافع النفسية قوة يف إثارة قرحية الشاعر ،سواء يف تربة من
تاربه،أو قضية من قضاياه ،أو موقف ماثل أمامه من مواقف احلياة،أو منظر استحسنه
من مناظر الطبيعة ..
أحب غلبه الشوق،
فإذا طمع الشاعر ،قال ليحصل على رلة ومقابل ،وإذا ّ
ليحصل على ورال من حمبوبته ،وإذا غضب ،استبدت به مشاعر الكره والرغبة يف
العدو ،ويشفي به الغليل ،وإذا شرب مخرة لعبت
االنتقام ،فيقول ما ميكن أن ينال به ّ
مبزاجه طلبا للنشوة ..فيشحن خاطره ،مثلما يروي ابن رشيق عن أيب نواس أنه قيل
الشعر قال:أشرب حّت إذا كنت أطيب ما أكون نفسا
له":كيف عملك حني ّ
تصنع ّ
وهزتين األرحيية".2فشرب اخلمرة
السكران ،رنعت وقد داخلين النشاطّ ،
بني الصاحي و ّ
يف مثل حالة أيب نواس ،ينزع عنه اخلمول والكسل الف ْك ري ،فينشط خاطره وتسهل
عليه أشعاره.
يقّتب عبد الكرمي النهشلي من رأي ابن قتيبة ،فيقول":جيمع أرناف الشعر
يتفرع من كل رنف من ذلك فنون ،فيكون
أربعة :املديح ،واهلجاء واحلكمة واللهو.مث ّ
الذم والعتاب ،واالستبطاء،
من املريح املراثي ،واالفتخار و ّ
الشكر ويكون من اهلجاءّ ،
ويكون من احلكمة األمثال والتزهيد ،واملواعظ ويكون من اللهو الغزل والطرد ،3ورفة
اخلمرة واملخمور".4
أعم ،وهو األرل ،والفن
يفرق النهشلي بني أرناف الشعر وفنونهّ ،
فالصنف ّ
أخص وهو الفرع ،وهي كلّها نتاج انفعاالت نفسي ة ،فاألرناف أربعة ،هي املديح
ّ
1
2
3
4
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يتفرع الرثاء ،وهو بكاء
واهلجاء واحلكمة واللهو.ومن كل رنف تنتج فنون ،فمن املدح ّ
امليت بذكر حماسنه ،والف خر وهو االعتزاز باملآثر واألخالق واألنساب واألوراف،
والشكر ،هو االعّتاف بالفضل بأسلوب املدح ،لقاء عطايا مت احلصول عليها.أما
اهلجاء فينتج عنه ال ّذم ،وهو ذكر مساوئ اآلخر ،وإحلاق العيوب واملثالب بغرض النيل
منه ،والعتاب وهو أخف وطأة وثقال من الذم .أما احلكمة فمنها ضرب األمثال
الزهد ،واملواعظ وغري ذلك من التأمليات ،فهي فنون ذات وظيفة نفعية ،دينية أو
وّ
أخالقية ،أما اللّهو فيضم الغزل والرغبة يف النساء ،وقصص رحالت الصيد واملغامرة،
السكر.
ورفة اخلمر واملخمور ،وطلب النشوة و ّ
يتحدث ابن رشيق عن تصنيفات الشعر ،فيقول":قواعد الشعر أربعة فمع الرغبة
يكون املدح والشكر ،ومع الرهبة يكون االعتذار واالستعطاف ،ومع الطرب يكون
الشوق ،ورقَة الن سيب ،ومع الغضب يكون اهلجاء والتوعد والعتاب املوجع ".1
نالحظ وجود تقارب بني نص ي النهشلي وابن رشيق على أن األول ،ذكر أساء
األغراض املشهورة واملتعارف عليها ،أما ابن رشيق فذكر هذه األرناف ،وسّاها
القواعد ،من حيث الوقع النفسي هلا .أما املديح فيقوم على الرغبة ،ومنها يكون الشكر
خيص الرثاء فريى ابن رشيق أنه ال يدخل ضمن الرغبة ،وإّنا مييّزه
واالفتخار.وفيما ّ
الوفاء ،يقول":أرعب الشعر الرثاء ،ألنه ال ي عمل رغبة وال رهبة ".2ويقوم اهلجاء على
التوعد املوجع ،ويرتبط اللهو
مشاعر احلنق واحلقد والغضب نظرا ملا يطبعها من ال ّذم و ّ
مبشاعر الطرب واألرحيية ،ويف ذلك ما مييّزه كالغزل ،وذكر احملاسن ،وورف الشوق
واللهفة .وغري ذلك من رور املغامرة والصيد واخلمرة ،وهي كلّها ظواهر تعكس معامل
حياة الرفاهية ،فتحرك انفعاالت نفسية معينة متيل إىل اللّهو.
ختضع أركان الشعر يف مجلتها إىل التأثري النفسي ،الناجم عن عوامل خمتلفة هي
وليدة الوسط والبيئة واجملتمع "فالتأثري ضروري ليتولّد االنفعال يف نفس الشاعر بتجربة
ما ،أو موقف ما ،فالطمع يف العطاء والشوق إىل األحبَة ،والشراب والطرب،
1
2
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الشعر ،ومن غري
والغضب والرجاء والوفاء ،كلّها دوافع نفسية تثري االنفعال ،وتبعث ّ
دافع من هذه الدوافع تبقى ملكة الشعر خامدة يف وجدان راحبها ،ال تثري وال تثار".
فاخللوة واالبتعاد عن الناس ليس عامال وحيدا يف استثارة الشعر ،وإّنا يربز دور
التفاعل االجتماعي للشاعر داخل اجملتمع ،حبيث تتولّد االنفعاالت النفسية اليت تشحن
تيسر نظم األشعار.
اخلواطر ،و ّ
 -9اللّسان المرضي /عقدة النقص ومعالم الت عويض:
إن تولد الشعر من خالل االنفعال النفسي هو أمر دقيق يف منتهى التعقد ،يتوق ف
الشاعر يف إدراك األمور من حوله ،بصورة حتمل أطرافا من ذاتيّته،
على مدى فطنة ّ
ودقّة شعوره .لذلك مل يتواىن النقاد املغاربة كغريهم من املشارقة يف حماولتهم قراءة
شخصية الشاعر من خالل شعره.وتورلوا من ضمن ما تورلوا إليه من نتائج إىل أ ّن
علال نفسية قد تصيب املبدع ،وتكشف عنها أشعاره كتوتّر نظرته إىل نفسه ضمن
عقدة فقدان الثقة هبا ،أو ما ارطلح عليه بعقدة النقص ،مثّ سعيه إىل إجياد طرق
تعويضية للتغطية على هذا الشعور بالقصور .ويعترب ذلك مرحلة مب ّكرة يف عمر ما
عرف بـ"علم النفس التحليلي  ،1"La psychanalyseيف قراءة إلبداع الفنانني
فـ"قد اعّتف فرويد ( 6212-م)  ،FREUDبأن الذين أهلموه يف نظريته يف التحليل
النفسي ،هم الفالسفة والشعراء والفنانون ،ألن اإلبداع على اختالف أنواعه
وأشكاله،هو الرحم الذي حيتضن النفس اإلنسانية حباالهتا ومتناقضاهتا"
1
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حيمل املنتج اإلبداعي جزء من ذاتية املبدع يف عوامل ميوالته ،وآفاق تطلعاته ،بل
ويضم عقده النفسية ومعاناته اخلفية من خالل رداماته مع اجملتمع أو األعراف
والقوانني ،أو حّت مع ذاته يف تركيبتها الن فسية واجلسمانية ،وعدم تقبّله هلا.يتخذ هذا
الصراع أحيانا شكال عنيفا يف ظل رعوبـة التكيف أو التعامل املتوازن مع اآلخر.حبيث
خيضع هذا األخري يف حياته اليومية إىل عدد من القوانني واألعراف والتقاليد األخالقي ة
والدينية،وغري ذلك ما يشكل حاجزا منيعا أمام اإلنسان .فيصعب عليه أن يتجاوز هذا
احلاجز ليحقق رغباته ،ويعيش ميوالته بالط ريقة اليت يرتضيها هو.فما بني الرغبة ،وبني
استحالة أو ر عوبة حتقيقها ،يقع اإلنسان يف متاهة من احلرمان والكبت العميق،

تظل قوة متح ّفزة
"فوظيفة الكبت هي منع ال يقضي على النزعات النفسية ،فهي ّ
للظهور ،ولكنها تبقى مع كل هذا خمتفية فيما يسمى بالالشعور".1

تنعكس رورة هذا الصراع من خالل مجلة من املعامل تطبع السلوك العامّ
ل إلنسان يف حديثه وردود فعله ،ومعانيه وتفاعله مع الوسط الذي يعيش فيه ،ويبدو
اخللل بارزا ألهل الدراية واملعرفة بالنفس البشرية ،فيصنّف ارطالحا ضمن ما يسمى
بـ"العقدة" 2أو "املركب".
تورل النقد العريب القدمي إىل عدد من هذه العقد يف أثناء قراءاته للنص الشعري.
الشعور بالنّقص" أو"عقدة النّقص".وهي كلّها
ولعل أشهرها "مركب النّقص" أو" ّ
الشعور
مسميات تفيد مفهوما واحدا".فقلة االنفتاح على احلقيقة ،تصدم وتثبت ّ
بالنقص الذي يصبح تدرجييا ظاهرة مستمرة لثبات هذا الشعور.وميكن تفسري ذلك
قوي بالشعور االجتماعي". 3
انطالقا من نقص ّ

1
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الضوء النقاد من أهل
ترسخ ّ
الشعور بالنّقص يف بعض أشعار العرب ،وسلّط عليه ّ
ّ
كالتكرب واالستعالء والغربة
الدراية بالنّفس البشرية ،فّتمجوا معامله يف بعض السمات،
ّ
ّ
النفسيّة ،والكذب واملبالغة...وغري ذلك من مشاعر التميّز واالختالف.
* * * * * *
بعترب امرؤ القيس من أهم الشعراء الذين رنعت أساؤهم شهرة الشعر العريب على
مر التاريخ ،وأضحى ظاهرة ميزة بني الفحول املتمكنني من رنعة الشعر ،ومن األساء
ّ
املقدم على شعراء عصره ،مثلما يصفه ابن شرف
النافذة يف اجملتمع العريب القدمي ،بل و ّ
القريواين بقوله":هذا امرئ القيس أعظم الشعراء عصرا ،ومقدمهم شعرا وذكرا ،وقد
اتسعت األقوال يف فضله اتساعا ،مل يفز غريه مبثله ،حّت أن العامة تظن بل توقن أن
جواد شعره ال يكبو ،وحسام نظمه ال ينبو".1
هبذا القول ردر ابن شرف قراءته النفسية المرئ القيس من خالل شعره.فقد
الش عر العريب ،حّت ظن الناس أنه قليل الغلط ،نادر اخلطأ ،ولكن
ذكر تربّعه على عرش ّ
األمر غري ذلك "،فهيهات من البشر الكمال ،ومن اآلدميني االستواء
واالستدالل".2فهو ينفي رفة الكمال يف البشر ،ويعترب أن هذا الشاعر -مهما أشاد
النّاس بفحولته -فهو إنسان خيطئ ويرتكب التجاوزات ،ويقارب احملظورات كغريه من
النّاس ،ومن هنا تبدأ إحدى أهم رور القراءة النّفسيّة البن شرف ،وهي "الشعور
بالنقص" الذي طبع شعر امرئ القيس من خالل معلّقته ،يقول يف قصيدته املقدمة،
املفخمة:
ومعلّقته ّ
ويـ ْوم دخلْت الخ ْدر خ ْدر عنـ ْيـزة

ت لك الويْال ت إنك م ْرج ل ي
فـقال ْ

فما كان أغناه عن اإلقرار هبذا وما أشك غفلته عما أدركه من الورمة به وذلك أ ّن
فيه أعدادا كثرية النّقض والنجس منها دخوله متطفال على من كره دخوله عليه.
1
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ومنها قول عنيزة "لك الوْيالت" وهي مقولة ال تقال إال خلَسيس وال يقابل هبا
رئيس.فإن احتج بأنا كانت أرأس منه قيل له مل يكن ذلك ،ألن الرئيسة ال تركب بعريا
يدرج أو ميوت ،إذا ازداد عليه ركوب راكب بل هو بعري فقري حقري ".1
اختار ابن شرف أبيا تا من معلقة امرئ القيس ،وحاول أن يضعها على طاولة
التشريح ،فأبدى حوهلا قراءة للّتكيبة النفسية للشاعر يف تفاعلها مع طبيعة اجملتمع
اجلاهلي آنذاك ،حبيث يتحدث عن عنيزة ،وقد أتاها غفلة عن أعني الناس ،فتحرجت
املرأة ،ودعت عليه بعبارة ما تقوله العرب (لك الويالت إنك مرجلي) ،و"هو كالم
مؤنّث من كالم النساء ،نقله من جهته إىل شعره".2
الشاعر ،وكأ ّن مثله ال جيوز له أن يقّتفها.فقد
مييّز النّاقد أخطاء ثالثة وقع فيها ّ
لتمسكه بزمام
دخل على شخص غري راغب فيه ،وهذا أمر يأنف منه العريب نظرا ّ
كربيائه ،مث طبيعة الدعاء الذي تلف ظت به املرأة ،وهي عبارة من التعابري الس وقية اليت ال
تليق بأن تقال لرجل يف مثل املركز االجتماعي المرئ القيس ،مث ألنّه أتى امرأة فقرية
حقرية.بل إنَها على فقرها وحقارهتا ،ترفض وجود الشاعر ،وتعاف وراله ،ويرفض
حيتج له ،كما رفض التماس األعذار له ،يف كونه من العاشقني ،على
ابن شرف أن ّ
أساس أن العاشق ال مييّز بدقّة ،وقد يعمى بصره وعقله ،فريى مبنظار عواطفه".فإن
احتج له بأن ه ررب على القول من أجل أنا معشوقة قيل له ،وكيف يكون عاشقا هلا
ّ
من يقول هلا:
فمثلك ح ْبـل ى ق ْد طرقْت وم ْرض عا

فأْله ْيتـها عن ذي تمائم محول

وإ ّّنا املعروف للعاشق اإلنفراد مبعشوقته ،وإطراح سواها ،كالقْيس ْني يف ليلى ولْبـ ىن
وغيالن مبية ومجيل ببثينة ،وسواهم كثري ،فلم يكن هلا عاشقا ،بل كان فاسقا".3

1

 نفسه.118 :2
 أبو بكر الباقالني ،إعجاز القرآن118 :3
كرد علي ،رسائل البلغاء .118

115

يصل الناقد إىل نتيجة أوىل يف قراءته هذه الشخصية ،فعالقتها بعنيزة ليست
عالقة عشق عذري،كالذي طغى على أشهر الشعراء احملبّني كقيس بن امللوح يف ليل ى
العامرية ،وقيس بن ذريح يف لبىن ،وذو الرمة يف مية ،ومجيل بن معمر يف بـثينة ،وغريهم،
بل هي عالقة حتمل رفات الفسق وليس العشق.
حادة،
يقف ابن شرف طويال أمام هذا البيت ،ويستمر يف قراءته النفسية بلهجة ّ
تعكس استهجانا واحتقارا كبريين ضد امرئ القيس ،يقول":مث أهجن هجنة
عليه .وأسخن سخنة لعينيه ،إقراره بإتيان احلبلى واملرضع ،فأما احلبلى فقد جبل اهلل
النفوس على الزهد يف إتيانا.واإلعراض عن شأنا ،منها أن احلبل علة ،وأشبه العلل
باالستسقاء ،ومع احلبل كمود اللون ،وسوء الغذا ،وفساد النكهة ،وسوق اخللق وغري
ذلك ،وال مييل إىل هذا من له نفس سوقي.دع نفس ملوكي ،وأعجب من هذا أن
البهائم كلّها ال تنظر إىل ذوات احلمل من أجناسها ،وال تقرب منها حّت تضع أحاهلا،
أو تفارق فصالنا ،مث مل يكفيه أن يذكر احلبلى حّت افتخر باملرضع ،وفيها من التلويث
بأوضار رضيعها.ومن اهتزاهلا واشتغاهلا عن حكم اغتساهلا.وقد أجر أن ذا التمائم
احملول متعل ق هبا ،فأهليتها،عن ذي متائم حمول ،وأخرب أنا ظئر ولدها ال ظئر له وال
فدل بذلك على أنا حقرية وفقرية ،ومثل هذا ال يصبو إليها من له مهة
م رضع سواهاّ ،
الصعلوك واململوك".1
وهذه الصفات كلّها تستقذرها نفس ّ
تتنوع قراءة ابن شرف لبيت الشاعر ،ما بني إخضاعه إىل املعايري األخالقية
املقدمني ،بل ملك ابن
والنفسية ،وقاعدة ذلك أن تلك الشخصية تعترب من الشعراء ّ
ملك ،أي شخصية اجتماعية ذات وزن ونفوذ ،فيعيب عليه افتخاره بإتيان احلامل
واملرضع ،ألسباب وهي أن احلامل كثريا ما تعاين من (ك مود اللّون ،وذهاب هبائه ،نظرا
لسوء غذائها ،واضطراب نظام أكلها ونومها ،ما يؤثر سلبا على جسمها ،ومزاجها،
فّتاها مضطربة ،متعبة مرهقة ،سريعة الغضب ،والتأثر ،)...وهي كلها رفات تفقد
املرأة إثارهتا ومعامل مجاهلا ،وتزهد الرجل فيها ،بل إن ذلك ليس من خارية اإلنسان
فحسب بل كل املخلوقات حّت البهائم اليت تعاف إناثها احلوامل من بين جنسها.مث إن
1
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يزهد الرجل فيها،
الشاعر ليفتخر أيضا باملرضع ،وهي األخرى حتمل من الصفات ما ّ
حيصرها ابن شرف يف (التلوث مبخلفات رضيعها ،واهتمامها به أكثر من نفسها ،تبعا
لفطرة األمومة ،مث يعود ابن شرف إىل الّتكيز على املركز االجتماعي لعنـْيـزة ،فرياها
النساء ذوات املراكز
خيص ّ
حقرية فقرية ،تقوم بشؤون رغريها لوحدها ،وهذا أمر ال ّ
االجتماعية الراقية ،وفقا لتقاليد اجملتمع اجلاهلي.
حيلل ابن شرف بيت الشاعر،وكأنه يستغرب ويتساءل عن السبب الذي يدفع
التقرب من امرأة فقرية احلال ،حقرية املركز االجتماعي ،وجياهر
رجال كامرئ القيس إىل ّ
بعالقته هبا علنا يف شعره .ذلك على الرغم مّا قد يطاله من االحتقار واالستصغار..
تطرق
فحتما هناك خلل قد مت ّكن من مساحة الوعي لدى الشاعر ،وهو األمر الذي ّ
إليه الباقالين يف كتابه "إعجاز القرآن"  ،متتبعا السبيل نفسه الذي سار فيه ابن شرف
بعده .
يقول الباقالين :وقوله:
فـقلْت له ا س يري وأ ْرخ ي زمامه

وال تـ ْبعديني م ْن جناك المعلّل

فم ْثلك ح ْبـل ى ق ْد طرقْت وم ْرض ٍع

فألْه ْيتـها ع ْن ذي تمائم محول

قوله":فمثلك حبلى قد طرقت ،عابه عليه أهل العربية ،ومعناه عندهم حّت يستقيم
يفسدهن ويلهيهن عن
الكالم :فرب مثلك حبلى قد طرقت ،وتقديره أنه زير نساء وأنه
ّ
حبلهن ورضاعتهن ،ألن احلبلى واملرضعة أبعد من الغزل وطلب الرجال".1
يصدر الناقد حكمه حول امرئ القيس من خالل بيته الشعري ،وهو احلكم
نفسه الذي أردره ابن شرف بعده ،فحني نعته هذا األخري بالفاسق ،فإ ّن الباقالين قد
ورلهن ،وترك إبعادهن
شدد يف هلجته فورف الشاعر باملفسد للنساء ،ال يوجب له
ّ
ّ

1
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إياه ،بل يوجب هجره واالستخفاف به لسخفه ودخوله كل مدخل فاحش ،وركوبه كل
مركب فاسد.1
وقد ربط حكمه هذا بقضية الصدق والكذب ،أو املبالغة إىل حد التّجاوز
األخالقي ،األمر الذي يعكس علة دفينة يف نفس الشاعر ،ليس أدل على ذلك من
قوله:
ت له
إذا م ا بكى م ْن خلْ فها انْصرف ْ

يحول
بش ٍق وت ْحتي شقّها ل ْم ّ

ت
ويـ ْوما على ظ ْهر الكثيب تـعذر ْ

علي وآل ت حلْ فة ل ْم تحلـل

السخف ،وأي فائدة ،لذكره لعشيقته كيف
فالبيت األول غاية يف الفحش ،وناية يف ّ
كان يركب هذه القبائح ،ويذهب هذه املذاهب ،ويرد هذه املوارد؟ إن هذا ليبغضه إىل
كل من سع كالمه ،ويوجب له املقت ،وهو  -لو ردق – لكان قبيحا ،فكيف
وجيوز أن يكون كاذبا؟".2
خمتل يف تركيبته النّفسية ،فقد وضع
فالشاعر لذلك مدان ،متّهم يف أخالقهّ ،
نفسه يف موضع قبح لو كان رادقا ،فماذا لو كان كاذبا ،وهو كذلك أل ّن رورة املرأة
يف حلظة اتّصاهلا به ،ينحرف بش ّقها األعلى إلرضاع طفلها الباكي ،فتوحي هذه الصورة
التوحد املطلق.إن التفاهتا
املفاجئة املذهلة باستحالة امتالك الرجل املرأة حّت يف حلظة ّ
إىل الطفل الباكي ينقض الزعم بأنه أهلاها عنه ،فيتحطم الوهم بتحقيق املرام ،وهو
اكتساب املرأة بالرغم من طفلها ،بل إن الصورة متثل اخليبة التامة ،إذ يعجز الرجل عن
استمالة املرأة حنوه ،وهي منهمكة تنشد أعصاهبا خوفا على طفلها الصغري ،فتلتفت إليه
الشاعر على غري شق منه.3
عندما يبكي ،وكأ ّنا انفصلت عن جسدها ،فلم حيصل ّ
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فلعل هذه املبالغة إىل درجة الكذب ،أو الصدق إىل حد اجملاهرة بالفجور ،هو الذي
تتبع معامل هذه "العقدة" عند شعراء آخرين ،ومنهم عبد بين
دفع بابن شرف إىل ّ
احلسحاس.
"وحذا طرق هؤالء األجناس ،سحيم عبد بين احلسحاس ،أسود يف مشلة دنسة قملة ،ال
يواكله الغربان ،وال يصاليه الصرد العريان ،وهو مع ذلك يقول:
وأ ْقـبلن م ْن أقْصى البـيوت يع ْدنني

نـواهد ال يـ ْعرفن خلْ قا سوائيا

يع ْدن مريضا هن هيجـن ما به

أ ال إنما بعض العوائد دائيـا

تـوسدني ك ّفا وت ْحنو بم ْعص ٍـم

ع لي وتـ ْرمي رجلها م ْن ورا ئيـا

فأنت تسمع هذا األسود الشن وادعاءه .وتعلم أن اهلل لو أخلى األرض ،فلم يبق
رجال يف الطول وال يف العرض ،مل يكن هذا الزمهة ،الزملة عند أرذال السودان إال كبعرة
بعري".1
النص األديب ،وثيقة
منصة علم النّفس األديب الذي "يعترب ّ
يقف ابن شرف على ّ
نفسيّة يؤدي دور املطهر من املكبوت ،املتسلّط على ذات املبدع ليكون بذلك متن ّفسا
يتخلّص به األديب من عقده أو رغباته املكبوتة".2ويظهر ذلك يف حتليله ألبيات عبد
بين احل ْسحاس ،اليت تعكس عقدة يف الرجل ،ذات مصدر فيزيولوجي ،أي لونه األسود
الذي جعله عبدا غري مرغوب فيه الفتقاده إىل اإلثارة اجلسدية ،فلم جيد غري شعره
هبن منه،
يصرح حبظوته لدى النساء ،وتقر ّ
ليحشوه برغبات مكبوتة ،دفينة نفسه ،فراح ّ
بتمرده على عبوديته ،وسواد لونه،
وذلك من قبيل الكذب واملبالغة.وإ ّّنا ّ
الشاعر جياهر ّ
كل ذلك رنع اختالال
ورفض اآلخر له ،وتصنيفه يف أدىن مرتبة من السلم االجتماعيّ ،
يف نفسه وشعورا بالنقص تاه غريه ،فلجأ إىل شعره يسرب م ن خالله عقدته هذه.
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ويقارن ابن شرف عبد بين احلسحاس ،باملرقّش األكرب ،الذي كان "من أمجل
إليهن،
الرجال ،وكان للنساء فيه رغبة وشدة حمبة ،وكان كثري االجتماع هبن والورول ّ
وله يف ذلك أخبار مرويّة ،ومل يكن يف أشعاره رفة شيء من ذلك ،فحسبك بذلك
رحة ما قلناه.1
ّ
تورل الناقد من خالل قراءته ألبيات امرئ القيس ،والفرْزدق ،وعبد ب ين
احل ْسحاس ،إىل أنـهم يعانون من مركب نقص أو "عقدة النقص" وهي "عقدة اخلجل
من الذات ،أي إن الفرد يعي بنوع من العجز ( الصحي أو الذهين أو االجتماعي) أو
معرض
شعوره املزعج بعدم الكفاءة ،أو بتأكيده بأنه ليس على املستوى الالزم وأنه ّ
للفشل..كل ذلك جيمع إليه اعتقاده بأن اآلخر هو حكم حقود ويهزأ به".2
ويصرح ابن شرف برأيه قائال":واملمنوع من الشيء حريص عليه ،مدع فيه" ،أي
باإلدعاء هو
كل من حرص على نيل شيء فمنع منه فعال ،ادعاه قوال ،واملقصود ّ
إن ّ
كل
الكذب والتّزوير يف احلقائق ،وتلك من معامل عقدة التّعويض ،إذ
يستغل الفرد ّ
ّ
املناسبات ليعلن عن ّنطه االستعالئي ،وبذلك حي اول أن يلفت االنتباه إليه بشّت
األساليب ،يريد أن ي ظهر لآلخرين بأنه األذكى ،واألمجل ،واألكثر لباقة ،وأفضل من
أقل شأنا منه ،فيسخر منهم ،ويقلّل من
كل النّاس على أ ّنم ّ
اآلخرين ،فهو ينظر إىل ّ
التكرب ،وهي عقدة عكسيّة ختلّص األنا من عذاهبا تاه
اعتبارهم.ومن هنا تربز عقدة ّ
عقدة النّقص ال ّذاتية.3
ميس بسمعة
إ ّن معامل ّ
ميس اجملتمع ،أو ّ
التكرب هاته وما يصاحبها من اجملاهرة مبا ّ
كل ذلك حيمل سات
يتغىن ّ
نساء حمصنات شريفات،إذ ّ
الشاعر بعالقات ومهيّة ّ
معهنّ ،
الداخلي
الضغط النّفسي ّ
التمرد ،أو حماولة حتطيم احلاجز اخلارجي ،بغرض تسريب ّ
ّ
الشعور املرير بالنّقص.
النّاجم عن ّ
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مهما من ذاتية الشاعر  ،فبدى ذلك جليا يف
لقد حلت القصيدة العربيّة جزءا ّ
مقدمتها الطللية .
وحّت يف ّ
ألفاظها وأوزانا ،وقوافيها ومعانيها وأساليبها...بل ّ
 - 3اللّسان الذاتي  /األبعاد النفسيّة للنسيب :
املقدمة الطلليّة ،وهو بؤرة فلسفة الشاعر العريب
يعترب النسيب عنصرا قاعديا تقوم عليه ّ

القدمي يف طرحه لتساؤالته العميقة وامل فتوحة أمام أبواب التأويل اليت تدور يف مدار ثنائية
الزمن/املكان .الزمن يف قطبيه (املاضي) و(احلاضر) .املاضي اخلصب بالذكريات اجلميلة،
واحلاضر املجدب.وتذبه مشاعر احلنني إىل الوراء..فيما حتارره أطراف واقعه ،املؤملّ .أما

املكان فبوجهيه (األرض اخلصبة) الباعثة على احلياة ،اآلهلة بالناس واألحباب ،املليئة

بأسباب العيش.مثّ وجه (األرض اليباب)  ،الناطقة مبعاين الدمار والعقم واخلراب ،املهجورة
واملنبوذة اخلاوية من األهل واألحبة.
إ ّن هذه النّظرة املزدوجة اليت حلتها املقدمة الطللية ،ما بني األمل املفرح
والسوداوية اليائسة ،كل ذلك يعترب جماال دفينا ،حيمل أسئلة كثرية تسبح يف فضاء الفكر
اإلنساين ،مثخنة مبشاعر احلنني واحلب واخلوف والدمار والفناء .حولة من الفضول
سر الوجود ،حياول التخلّص من إطار الزمان
البشري ،ينبش الشاعر من خالهلا يف ّ
واحملدودية اجلغرافية للمكان عبثا ،يف حماوالت يائسة.فيعود يف آخر املطاف إىل
االعّتاف الضمين بالقصور ،أي قصور قوى اإلنسان يف خوضه خارج أسوار الزمان،
وعجزه أمام سلطوية الطبيعة اليت تود بأسباب اخلصوبة تارة وتبخل هبا تارة أخرى.فال
ميلك حينها إال اخلضوع مكرها مرغما.
حتدث النقد العريب القدمي عن اجلوانب الوجدانية الكامنة يف مقدمة النص
ّ
الشعري القدمي ،وتعترب قراءاهتم جمرد إشارات تأسيسية للقراءة النفسية الذاتية.إذ ال تقوم
تام ،وإ ّّنا تعكس بعدا انطباعيّا وتأثريّا.يظهر يف مقولة أ ّن (الشعر من
على وعي معريفّ ّ
121

الشعور).فهو جريان متدفّق لنهر املشاعر اإلنسانية ،يتعدد يف جريانه ،ويتوارل يف
أهم أركانه ،والباعث العامل يف أنساق فاعليته
تدفقه.ألجل ذلك تكون العاطفة ّ
الفنيّة.وتتش ّكل هذه العاطفة يف رور شّت ،كالفراق وأمل البعاد والضياع والغربة واحلنني،
أو يف الفرح والسعادة والرضى بأسباب الورال ،أو النّصر والظّفر...

1

املقدمة الطللية
تتمركز القاعدة الوجدانية داخل القصيدة العربية القدمية ضمن ّ
من خالل عنصر النسيب.وقد خاض فيه النقاد خوضا كبريا ،فأمجعوا على ساته
الذاتية،ومعانيه النفسية.يعرفه ابن رشيق بقوله":النسيب والتغزل والتشبيب ك لّها مبعىن
قهن ،وليس مّا ذكرته
واحد.و ّأما الغزل ،فهو إلف النساء وامليل إليه ّن ،والتخلق مبا يواف ّ
يف شيء ،فمن جعله مبعىن التغزل فقد أخطأ ".2
حيرص ابن رشيق على ضرورة توخي احلذر لتفادي اخللط بني املصطلحات.
التغزل والتشبيب
فقد تعانق معانيها،ولكنّها ال تتطابق .وبالتايل فهو يرى أ ّن النسيب و ّ
،مجيعها يؤدي داللة واحدةّ .أما الغزل فيـؤدي داللة أخرى وهي إلف النساء والميل

طبائعهن وميوالهت ّن.فالغزل ال يعين
حنوهن من خالل ما يوافق
إليهن واالجنذاب
ّ
ّ
ّ
التغزل.واخللط بينهما ي عد خطأ كبريا.
ّأما النسيب –برأيه  -ففيه ذكر للمرأة ،وحضور ألنوثتها وأيضا لدالالهتا الرمزية
أرق درجات الغزل.وما يوظّفه
الواسعة ،كاخلصوبة واألمل ...فيصري النسيب مبعىن ّ
الشاعر إالّ للتّأثري يف اآلخر.

نصه هذا إىل تتبّع املعىن اللّغوي للمصطلحات الثالثة يف املعاجم،
وقد يدفعنا ّ
توحدها.من ذلك ما أورده ابن
بغية الوقوف عند معانيها ومدى تالقيها وانسجامها أو ّ
الشعر ،ترقيق ّأوله بذكر النّساء ،وهو من
منظور يف لسان العرب من أ ّن تشبيب ّ
1
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1

بالنساء،
تشبيب النّار وتأريثها ،وشبّب باملرأة ،أي ينسب هبا.والتّشبيب:النّسيب ّ
ويقول أيضا يف معىن النسيب":نسب بالنساء ،ينسب ،وينسب نسبا ونسيبا،
أرق نسيبا .وكأ ّنم
الشعر أنسب من هذا أي ّ
تغزل.وهذا ّ
هبن يف ّ
الشعر و ّ
ومنسبة:شبّب ّ
الشعر يف النّساء".2
قالوا:نسيب ناسب ،على املبالغة ،فيبىن هذا منه.النسيب رقيق ّ
فقد ذكر ابن منظور معاين (التشبيب والنسيب والتـغزل)،كلّها يف مرتبة واحدة
التغزل)
توحد معانيها.كما أبان عن تباعد
معنوي موجود بني ( ّ
جمموعة على أساس ّ
ّ
و(الغزل) ،فقال":تـغزل أي تكلف الغزل".3التشب ب باملرأة ،هو أن ينسب هبا وهو أن
يـتغزل هبا ،وهو األمر الذي أ ّكد عليه ابن رشيق.
نص ابن قتيبة
استندت أكثر آراء النقاد يف حديثهم عن النسيب ،إىل ّ
النص كامال يف كتابه.
الدينوري.منهم احلصري القريواين شيخ ابن رشيق ،الذي نقل ّ

الديار
مقصد القصيد ،إ ّّنا ابتدأ بورف ّ
يقول ":سعت بعض أهل األدب يذكر أن ّ
الدمن واآلثار ،فبكى واشتكى ،وخاطب الربع ،واستوقف الرفيق ،ليجعل ذلك سببا
وّ
لذكر أهله الظّاعنني ،إذ كانت نازلة العمد يف احللول والظّعن على خالف ما عليه نازلة
املدر ،النتقاهلم من ماء إىل ماء ،وانتجاعهم الكلأ ،وتتبّعهم مساقط الغيث حيث
كان.مثّ ورل ذلك بالنسيب ،فبكى ش ّدة الوجد ،وأمل الصبابة والشوق ،لي ميل حنوه
القلوب ،ويصرف إليه الوجوه ،ويستدعي إرغاء األساع ،ألن الن سيب قريب من
النفوس ،الئ ط بالقلوب ،ملا جعل اهلل تعاىل يف تركيب العباد من حمبّة الغزل ،وإلف
النساء ،فليس أحد خيلو من أن يكون متعلقا منه بسبب.وضاربا فيهم بس هم حالل أو
حرام.فإذا استوثق من اإلرغاء إليه ،واالستماع له ،ع ّقب بإجياب احلقوق ،فرحل يف
الراحلة والبعري.فإذا
وحر اهلجري ،وإنضاء ّ
السهر ،وسرى اللّيل ّ
شعره وشكا النصب و ّ
1
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وقرر عنده ما ناله من
علم أنّه قد أوجب على راحبه ّ
الرجاء ،وذمام التأميلّ ،
حق ّ
وفضله على األشباه ،ورغّر يف قدره
املكاره يف املسري ،بدأ يف املديح فبعثه على املكافأة ّ

فالش اعر اجمليد من سلك هذه األسباب ،وعدل بني هذه
وهزه لفعل اجلميلّ .
اجلزيلّ ،
1
األقسام"..

ردر ابن قتيبة قوله بـ((سعت بعض أهل األدب يذكر)).وهي عبارة تؤكد أن
ّ
غريه قد سبقه يف اإلشارة إىل الدالالت الوجدانية للمقدمة الطللية.ضمن عنصر
الشخصي وما
النسيب ،والذي يقوم على ذكر املرأة يف حضورها الرمزي وليس ّ
املتقدمة ملعىن
الدرجات ّ
الشوق.وهي كلّها من ّ
الصبابة و ّ
تستدعيه من مشاعر الوجد و ّ
(املحبّة).والغرض من ذلك ،هو تليني قلوب السامعني ،والنّفاذ إىل أعماقها ،يف شبه

الشاعر يف ذلك عن
الرجل (الفطري) أمام املرأة ،فريتفع ّ
تأثري مغناطيسي ،نظرا لضعف ّ
الراقية .فتتأثّر
مضايق الغزل يف ورفه املبتذل للأنوثة ،ويسبح يف غمار املشاعر النّبيلة و ّ
األساع و تسلو القلوب خاضعة ملا ينشد الشاعر.

نص ابن قتيبة إىل بعدين ال يكاد أحدمها ينفصل عن اآلخر ،ومها
حييلنا ّ
الرجل يف تركيبته
االجتماعي والنفسي.فيظهر البعد النّفسي جليا من خالل خضوع ّ
العامة عن
الذاتيّة لسلطة األنوثة وإلف املرأة.أما الب عد االجتماعي ،فيربز يف تلك النّظرة ّ

اجملتمع العريب ال سيما البدوي ،الذي يفرض على اإلنسان اخلضوع لسلطة الطّبيعة يف

حتركاته اجلغرافيّة ،وتن ّقالته
مواسم اخلصوبة أو مواسم اجلدب.ويصنع ذلك كله مسار ّ
املكانيّة.فاإلنسان جمبول أيضا على ألفة املكان.فأن يأهل أرضا مثّ يفارقها ليسكن

حركة ملشاعر احلنني لديه من جهة ،ومشاعر الفناء
أخرى،من األمور العسرية عليه.امل ّ
والدماء والقلق من جهة أخرى.
1
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أهم حلقات تشكيل القصيدة القدمية.وأكثرها تأثريا يف
وقد اعترب النّسيب من ّ

للشاعر أن جيود ابتداء
املتلقي.يقول ابن رشيق":فإن الشعر قفل ّأوله مفتاحه ،وينبغي ّ

يستدل على ما عنده يف ّأول وهلة ،وليتجنب
شعره ،فإنّه ّأول ما يقرع السمع منه ،وبه
ّ

الضعف والتّكالن،
"أال"و"خليلي" و"قد".فال يكثر منها يف ابتدائه ،فغنّها من عالمات ّ
إالّ للقدما ء الذين جروا على عرق ،وعملوا على شاكلة وليجعله حلوا سهال،أو فخرا
جزال ،فقد اختار الناس كثريا من االبتداءات...حنو قول امرئ القيس:
* قفا نـ ْبك م ْن ذ ْكرى حب ٍ
يب وم ْنزل*.
وهو عندهم أفضل ابتداء رنعه شاعر،ألنّه وقف واستوقف،وبكى واستبكى،

وذكر احلبيب واملنزل يف مصراع واحد ".1

مهمة وهي:
نصه هذاّ ،
يثري ابن رشيق يف ّ
عدة نقاط ّ
 6أّ-ن النّسيب قاعدة القصيدة القدمية.
 9أّ-ن النّسيب تقليد متداول بني الشعراء.
 1أّ-ن النّسيب قد خيرج عن إطار العفوية ليدخل باب «الصناعة".
وسنحاول بسط هذه النّقاط الثّالثة من خالل ما توافر من دالئل يف كتاب
مهما من
املقدمة الطلليّة ،وي ّ
(العمدة).إذ يرى ابن رشيق أ ّن النّسيب أساس ّ
عد ركنا ّ

الشعر ،إذا انعدم فيها رارت
أركان القصيدة العربيّة القدمية ،فجعله مبثابة مفتاح لقفل ّ
القصيدة بّتاء وقطْعاء.
فصرحوا بذلك علنا يف
وقد أنكر بعض ّ
الشعراء من احملدثني النسيبّ ،
شعرهم...كقول أيب نواس:

1
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ب إلى ه ْند
ال تـ ْبك ليلى وال ت ْطر ْ

ب على الو ْرد م ْن ح ْمراء كالو ْرد
وْ
اشر ْ

لعل هذا اإلنكار يدخل ضمن املوقف التمردي على نظام القصيدة القدمية،
و ّ
حبيث جعل النسيب من بني أسس املقدمة الطللية فيها.ليتخذ األمر رورة من رور
الدعوة إىل التجديد الذي حل لواءه بعض الشعراء احملدثني كأيب نواس.
يعترب النّسيب ابتداء و ّأول ما يقرع سع املتلقي ،وهو يرتبط بغرض القصيدة
نص احلامتي يقول فيه":من حكم
ذما .ويستند ابن رشيق يف ذلك إىل ّ
مدحا كان أو ّ
ذم،
النسيب الذي يفتتح به الشاعر كالمه أن يكون مزوجا مبا بعده من مدح أو ّ

متصال به ،غري منفصل عنه.فإ ّن القصيدة مثلها كمثل خلق اإلنسان يف ّاتصال بعض
الّتكيب ،غادر باجلسم
رحة ّ
أعضائه ببعض.فمّت انفصل واحد عن اآلخر،وباينه يف ّ
الصناعة من
تتخون حماسنه وتع ّفى معامل مجاله ،ووجدت ح ّذاق ّ
الشعراء ،وأرباب ّ
عاهةّ .
املحدثني حيّتسون يف مثل هذه احلال احّتاسا حيميهم من شوائب النّقصان ،ويقف هبم

على حمجة اإلحسان".1

فالنسيب هو حلقة مه ّمة يف رنع قيمة القصيدة اجلمالية واملعنويّة ،ومدى تقب ل
املتل ّقي هلا.فهي كاإلنسان يف تركيب أعضائه ،ال غىن له عن أحدها.فتصري القصيدة
النسيب منفصال يف جبهة بعيدة ،بل يكون مزوجا بغرض
كال متكامال حبيث ال يكون ّ
يشد حبل
الشاعر أن حيسن هذا املزج و ّ
القصيدة سواء كان مدحيا أو هجاء.وعلى ّ
التّعالق بني هذه احللقات.
الشعراء ،فهو من املعاين املتداولة على
أشار ابن رشيق إىل أ ّن النّسيب تقليد بني ّ
ألسنتهم ،اجلاري بينهم ،ال يكاد الواحد منهم حييد عنه خوفا من اخلروج عن العرف أو
التقليد املتفق عليه ،فجروا فيه على عرق ،وعملوا على شاكلة.فأضحى ذلك من سات
1
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القصيدة عندهم ،ومن العالمات الدالّة عليها.وللشاعر احلرية يف أن جيعل هذا االبتداء
"حلوا سهال" أو " فخما جزال".
جند ذلك عند عدد من الشعراء ،كامرئ القيس يف قوله:
*قفا نـ ْبك م ْن ذ ْكرى حب ٍ
يب وم ْنزل* .

ومثله قول القطامي ،واسه عمري بن شبـْيم التّغليب:
اسل ْم أيـها الط لل* .
*إنّا محي وك ف ْ
وكقول النّابغة:
كليني لهم يا أم ْيمة ناص ٍ
ب

ول ْي ٍل أقاسيه بطيء الكواكب .

1

فكثر تداول أساء لنساء ومهيات على ألسنة الشعراء ،استحضارا ملشاعر سامية ونبيلة
أساء وسلمى
تاه املرأة.وأربحت هذه األساء تقليدا منتشرا يف النسيب،كـ(هند،و ْ
وسعاد و غريهن.)...
يوضح ابن رشيق أن التقليد املتداول للنسيب ،مل يكن بني الشعراء اجلاهليني
وحسب ،بل وقع فيه احملدثون ،فكانوا ينظمون فيما كان رائجا ومنتشرا بينهم.ورار
األمر عرفا متداوال ،يقول فيه الشاعر حّت وإن أنكره ومل يعّتف به أو ميارسه يف
الواقع".ومنهم من يكون قوله يف النساء اعتقادا منه ،وإن ذكر فج ْريا على عادة احملدثني

وسلوكا لطريق تهم ،لئال خيرج عن شكل أرحابه ،ويدخل يف غري شكله وبابه".

فقد خضع الشاعر ملطلب املتلقي وسلطة اجلماعة ،فقد مييل إىل النساء ،لكنّه
يورد يف شعره غزال باملذك ر ،وهو أبعد ما يكون منه يف الواقع ،فما يوظفه إال مبا يوافق
العام الذي يطبع ظروف العصر واجملتمع .
ويناسب اآلخر ،ويتقبله اإلطار الفكري ّ
1
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إ ّن اعتبار النّسيب عرفا وتقليدا متداوال ،قد ينفي عنه جزئيّا رفة العفوية.مبعىن

أن الشاعر يرّكز اهتمامه على الّتكيبة الوجدانية للمتلقي ،فيأتيه من جهة ما يرغب،
ب أن يسمع ،رغبة يف التّأثري عليه ،وبسط خيط اجللب
ويقول له ما يحَ ّ
تتصرف هبا،
حنوه".فالنفس تسكن إىل كل ما وافق هواها ،وتقلق مّا خيالفه ،وهلا أحوال ّ
فإذا ورد عليها يف حالة من حاالهتا ما يوافقها ،اهتزت له وحدث ت هلا أرحييّة وطرب،
وإذا ورد عليها ما خيالفها قلقت واستوحشت".1
الشاعر من خالل توظيفه (النّسيب) ،هو التّأثري يف نفسيّة
يعترب هدف ّ

السامع من خالل
املتلقي.ولذلك يشّتط النقاد مجلة من الشروط ّ
الالزمة لولوج قلب ّ
أذنه ،فإذا وفّق الشاعر يف ذلك ،فقد توافرت له معامل احلذاقة والفطنة والكفاءة يف بلوغ
س ّر الصنعة " .فالفطن احلاذق خيتار للأوقات ما شاكلها وينظر يف أحوال املخاطبني،
حماهبم ،ومييل يف شهواهتم ،وإن خالفت شهوته ،ويتف ّقد ما يكرهون ساعه،
فيقصد ّ

فيتجنّب ذكره ".2

لشاعر ،فيصبح
نص ابن رشيق إىل السلطة اليت يفرضها املتل ّقي على ا ّ
حييلنا ّ
هذا األخري جمربا على البحث يف أوقات معيّنة فينظم ما يوافقها من خالل االهتمام

بوجدانية هذا املتلقي املتطلّب واملعاند.والذي حيتاج إىل فطنة كبرية ليفتح مداخل نفسه
للشاعر فيصول وجيول فيها ما شاء له ذلك.وال يتح ّقق هذا الظفر إالّ بشروط " ،فح ّق
ّ
النّسيب أن يكون حلو األلفاظ رسلها ،قريب املعاين سهلها ،غري ك ّز وال غامض ،وأن

خيتار له من الكالم ما كان ظاهر املاء ،لني األثناء ،رطب املكسر ،ش ّفاف اجلوهر،
يستخف الررني ".3
يطرب احلزين ،و
ّ

1

 ابن طباطبا العلوي ،عيار الشعر12 :2
 ابن رشيق ،العمدة821/ 2 :3
 -ابن رشيق ،العمدة711/1 :
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بد من توافرها يف النّسيب ،منها حالوة األلفاظ
يسرد ابن رشيق شروطا ال ّ
الصعب وتعاف الغامض
متج ّ
املرسلة ،أو سهولة املعاين وقرهبا من األفهام ،أل ّن النّفس ّ

املرهق للفكر.وهو بذلك يلتقي مبا اشّتطه بعده حازم القرطاجين بقوله":و ّأما النسيب،
فيحتاج أن يكون مستعذب األلفاظ،حسن السبك ،حلو املعاين ،لطيف املنازع سهال
1
السهلة عند النّطق هبا ،احللوة عند
غري ّ
متوعر" .ومنها اختيار األساء الل طيفة اخلفيفة ّ
ختف على ألسنتهم ،وحتلو يف أفواههم ،فهم كثريا ما
السمع "وللشعراء أساء ّ
وقوعها يف ّ

ولبىن وع ْفراء و ْأروى وريّا وفاطمة ومي ة
يأتون هبا زورا حنو:ليلى وهند وسلْمى ود ْعد ْ
2
رارت هذه األساء إرثا
أشباههن"
ومجل وزين ب ونـ ْعم و
وعلْوة وعائشة والرباب ْ
ّ
مشاعا بني الشعراء ،يأخذون منه ويوظّفونا يف أشعارهم (فهم كثريا ما يأتون به

زورا).أي تتبّعا منهم لبعث اجلماليّة واللّطافة يف قصائدهم ليس إالّ.ودليل ذلك أ ّن
منهم من أتى باألساء الكثرية يف القصيدة ،إقامة للوزن وحتلية للنّسيب ،كما قال جرير:
فأ ْسماء م ْن تلْك الظعائن أ ْملـ ح

رت أ ْسمـاء يـ ْومـا ظعائنـا
إذا ساي ْ
الي خ ْدر أ ْسمـاء ،وانْـتحـى
ظللْن حو ْ

موار الم الطيـن أروح
بأ ْسمـاء ّ

حت به
صحا القلْب ع ْن س ْلمى وق ْد بـ ّر ْ

3

وما كان يـلْقى م ْن تماضر أبرح

4

يظهر (الزور) مثلما أساه ابن رشيق ،يف هذه األبيات ،حيث ذكر الشاعر
يكن حقيقيّات .وقد استعان
أنن مل ّ
أساء نساء عديدة (أساء ،سلمى،ومتاضر) ،ويبدو ّ
الشاعر هبا إلقامة الوزن ،أو طلبا لتحلية النّسيب.

املتعدد ألساء النّساء ،من باب الوهم والزور ،ألجل
وقد ال يكون هذا االستعمال ّ
الوزن والتحلية والتّأثري يف املتلقي.من ذلك ما ورد يف قول السيّد احلمريي:
1

 حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء 812 :2
 :المصدر نفسه732/1 :3
 المِ ال َطي ِْن :وهما جانبا السّنام في مر ّد الكتفين وهما عند ابن السكيت ،العضدان .واألروح :الواسع بين القوائم أو البعير
النشيط في سيره ال يق ّر وال يسكن .ين ظر العمدة721/ 1 :
4
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ولق ْد تكون بها أوانس كالدمى

ه ْن ٌد ،وع ْبدة ،والرباب ،وبـ ْوزع

فقد ذكر الشاعر (هْند ،وعْبدة ،والرباب ،وبـ ْوزع) ،مثّ يتوقّف ابن رشيق عند
االسم األخري (بـ ْوزع) ،فيستثقله ويستهجنه ،وإ ّّنا اللّفظة كلّما كانت أحلى ،كان ذكرها

لكن احلرج واللوم قد يسقطان عن الشاعر ،يف حالة ذكره اسم
يف ّ
الشعر أشهى ،و ّ
بـ ْوزع.من باب أنّه اسم المرأة حقيقيّة يقصدها هو بالتّشبيب ،فيكون ذلك من باب
احلقيقة ،وليس سعيا إلقامة الوزن. 1

كما يلتفت ابن رشيق إىل شرط آخر ال ب ّد من توافره يف النّسيب من جهة
موافقته ألغراض أخرى.فإذا ورد لدى الشاعر رار عيبا كبريا يؤاخذ عليه.من ذلك ،أن
يقل املديح.مثلما حيكى عن شاعر أتى واليا 2بأرجوزة فيها مائة بيت
يكثر ّ
التغزل و ّ
فوجه له الوايل مالحظة بقوله:واهلل ما بقَيت كلمة عذبة
نسيبا ،وعشرة أبيات مدحياّ ،
وال معىن لطيفا إ ّال وقد شغلته عن مدحيي بنسيبك ،فإن أردت مدحيي ،فاقتصد يف

النّسيب.3وذلك ما اعتربه حازم القرطاجين من الشروط األساسيّة ،يقول":وينبغي أن
4
التغزل قبل املدح قصدا ال قصريا خمالّ وال طويال مالّ".
يكون مقدار ّ
ومنه أيضا ما يعاب يف حالة نسب الشاعر ،ويتبعه باالفتخار وأن يتعاطى فوق
األحنف ،قوله:
قدره.كالذي أخذ على العبّاس بن ْ
فإ ْن تـ ْقتـلوني ،ال تفوتوا ب م ْهج تي

م صاليت قـ ْومي م ْن ح نيفة أ ْو عجل

فربط النسيب بافتخاره بقومه وأجداده (حنيفة وعجل).5

1

 المصدر نفسه731/1 :2
 هو نصر بن سيّار ( 212 -هـ)،والّه هشام بن عبد الملك خراسان .وبقي بها م ّدة عشر سنين.ينظر،هامش العمدة738 /1 :3
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 حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء 812 :5
 -العمدة731- 738/ 1 :

130

املخزومي ،الذي وقع يف
ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد من قول عمر بن أيب ربيعة
ّ
شبه نرجسيّة ظاهرة أفسدت النّسيب عنده ،حبيث أوىل حضوره أمهيّة ،وجعل نفسه

املرغوب املطلوب.يقول:

غر
دون قـ ْيـد الم ْيل يـ ْعدو بي األ ّ

بـ ْيـنما يـ ْنـع ْتـن ـني ،أبْص ْرنـني
ت الك ْبـرى :اتـ ْعرفْن الفتى؟
قال ْ

قالت الو ْس طى:نـع ْم ،هذا عمر

قالت الص ْغرى -وق ْد تي ْمتـها -

ق ْد عر ْفـ ناه ،وه ْل ي ْخفى القمر ؟

هبن ،وإ ّّنا تنسب بنفسك".
فقيل له " :أنت تنسب ّ
يتكرر ذلك يف أبيات أخرى قاهلا:
و ّ

ت لها أ ْختـها  :تـعاتبـهـا
قال ْ

ال تفسد ّن الطواف في ع مر

قومي تص ّدي له ألبْصـره

ثم ِا ْغمزيه  ،يا أ ْخت في خفر
ت ت ْشت ّد في أ ثري
اسب طر ْ
ثمِ ْ

ت لها  :ق ْد غم ْزته ،فأب ى
قال ْ

1

فقال ك ّثري مستهجنا":أهكذا يقال للمرأة؟ إ ّّنا تورف بأ ّنا مطلوبة متنعة"

2

يصدر انتقاد ك ّثري ملعاين أبيات بن أيب ربيعة ،من خالل وجهة أخالقية اجتماعيّة،
وعقليتها
حبيث خالف عمر املألوف واملتعارف عليه واملتداول وفق تقاليد العرب
ّ

املتغزل املتماوت ،وعادة العجم مجيعا أن
وقيمها" ،فالعادة عند العرب أ ّن الشاعر هو ّ
الراغبة املخاطبة ،وهذا دليل كرم النّحيزة يف العرب وغريها على
جيعلوا املرأة هي الطّالبة و ّ
1

 وردت األبيات في ديوان الشاعر ببعض تغيير كما يأتي :لَتُفسِ دَن ّ
قَالَ ْ
اف ِفي ُع َم ِر
ب لَهَا ُمال َطفَ ًة
ت لِتِر ٍ
الط َو َ
ُ
ُ
ْ
اغمِ ِزي ِه يَا أخ ُ
ثم ْ
قَالَ ْ
ت ِفي َخفَ ر
ْص َرنَا
صدي لَ ُه لِيب ِ
ت لَ ُه تَ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ثم اسْ بَ طر ْ
قَالَ ْ
ى أثري
ت لهَا قَ ْد َغ َمزت ُه فَأبَى
ت تَسْ َعى َعل َ
عمر بن أبي ربيعة المخزومي ،ديوانه،تقديم :فايز محمّ د 232- 234:

2

 -ابن رشيق ،العمدة733- 731/1 :
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احلرم "،1وإعجاهبا باحلياء.وكأ ّن بعمر مل يكتف هبذا املروق غري املألوف عن هذا
لقصة اإلغراء اليت استهدفته هبا
حّت جعل من الطّواف بالكعبة مسرحا ّ
النمطّ ،
الشعائر الدينيّة اليت يكون فيها املسلم رجال ،أو امرأة ،أكثر
النّساء.فالمس بذلك أحد ّ

تقيّدا ،وابتعادا عن الدنيا يف مغرياهتا وفتنها .

ويبدو أ ّن ابن رشيق قد أدىل هبذه الشروط ،من باب التّأكيد على سلطة املتلقي
الشاعر إالّ مبا يناسب ذوقه ويوافق ثقافته االجتماعية والدينية،
يف النّسيب ،فال يأتيه ّ
العام للمتل ّقي
سواء من جهة ّ
للسياق ّ
ختري األلفاظ ،أو التفطّن إىل املعاين ومراعاهتا ّ
نص ابن قتيبة يف حديثه عن
بغرض استمالته.ويبدو هذا األمر أقرب أيضا إىل تأكيد ّ
األثر النّفسي للنّسيب يف املستمع أو املتلقي .

يتحدث احلصري بنفس هلجة ابن رشيق فتصيّد عددا من األوراف ليعرب هبا
و ّ
أرق من اهلواء وأعذب من املاء ،مرق من
عن النّسيب بقوله ":إ ّن للعرب كالما هو ّ
قسيها ،بكلمات مؤتلفات ،إن ف ّسرت بغريها عطلت ،وإن
أفواههم مروق السهام من ّ

ب ّدلت بسواها من الكالم استصعبت ،فسهولة ألفاظهم تومهك أ ّنا مكنة إذا سعت،
ورعوبتها تعلّمك أ ّنا مفقودة إذا طلبت".2
من األوراف اليت ذكرها ابن رشيق (اللّني ،الرطب ،الش ّفاف ،المطرب
ستخف )...فأضاف هلا احلصري (الرقّة،والعذوبة ،والسهولة )...ويدل ذلك على
وامل
ّ
فالبد أن تنشد فيه املعاين
أ ّن النّسيب خياطب الوجدان ،وحياور املشاعر ،ويؤنس الروحّ .
الصعب ،وتعاف الغامض البعيد.مثّ إ ّن
السهلة والقريبة من األفهام ،أل ّن النّفس متج ّ
ّ
املقام يستدعي خطاب الروح والوجدان ،وليس إخضاع الفكر وإعماله بالغامض
املرهق.
1

 المصدر نفسه733/1 :2
 -الحصري القيرواني ،زهر اآلد اب وثمر األلباب 338/8 :
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فالنّسيب قد حل ركاما مشاعريا فيه جزء من ذاتيّة الشاعر وفلسفته يف احلياة
وجدليته معها ،اليت يسعى لتوريلها إىل املتل ّقي ،فيتلقاها هذا األخري أيض ا من حيث
ّ
العام املحيط به.
وقعها يف نفسه ،وموافقتها لطبعه وما ميليه عليه السياق ّ
******
األول من هذا البحث ،أ ّن القراءة النّقديّة املغاربيّة،
نستخلص من فصول الباب ّ
بأهم العوامل السياقيّة (اخلارجيّة) ،اليت أنتجت النص الشعري القدمي ،فقد
اهتمت ّ
قد ّ
كان الشاعر يف فوهة التّفاعالت العاكسة ألبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ،طبعت
العريب يف متاشيه وتكيفه مع حركيّة هذه النظم ،اليت
النظام القبلي ،وبـن ْ
ت عقلية الفرد ّ
رنعت إطار حياته.
العام ،وأثر ذلك يف
نطق النص الشعري جبميع تفاريل السياق اخلارجي ّ
الشاعر ،يف شبه حتاور غريب نظرا لعمقه ودقته.على أ ّن
النقد ،حبيث توارل النّاقد مع ّ
النص الشعري حتكم يف مسار نظريه النقدي ،وأظهر له متنعا وانغالقا يف بعض
هذا ّ
بالدرجة األوىل ،وليس جم ّرد وثيقة سياقية تنطق بتصوير
نص فين مجايل ّ
نواحيه ،ألنّه ّ
الواقع والتاريخ وجوانب أنثروبولوجيا حياة اإلنسان العريب ...وبذلك انفتح اجملال واسعا
أمام النقاد املغاربة ليخوضوا كغريهم من املشا رقة يف سعيهم للكشف عن آفاق اجلمالية
أهم ما يصنع متيّزه عن أرناف الكالم
الشعرية وخصوريّاهتا داخل نسق ّ
النص ،و ّ
األخرى.
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الباب الثاني  :في ألسنة النص النسقية .
الداللة
األول :لسان ّ
الفصل ّ
 - 2اللسان التداويل /التّالحم النصي.
 - 1لسان الغموض /النص املغلق.
الفصل الثاني :لسان االتّباع واالبتداع :
 - 2لسان القدامة واجل ّدة/رراع األجيال.
التناص
السرقّ /
 - 1لسان األخذ و ّ
134

الفصل الثالث :لسان اإليقاع والنـغم
 - 2اإليقاع اخلارجي.
الداخلي.
 - 1اإليقاع ّ

األول :لسان ال ّداللة
الفصل ّ
التالحم النصي.
 - 2النص التداويلّ /
النص املغلق /غموض املعىن.
- 1
ّ
األول :لسان ال ّداللة
الفصل ّ
التالحم النصي.
 - 2النص التداويلّ /
النص املغلق /غموض املعىن.
- 1
ّ
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النص التدا ولي /التالحم النصي:
- 1
ّ
النص الشعري عندما يفلح يف حتقيق اإلفهام،
القصد
بالنص الداليل ،هو ّ
ّ
عن طريق تفاعله مع املتلقي ،فيحظى منه بالقبول والرضا ،ويش ّكل ذلك دليال واضحا
على داللته وإرابة غرضه.وهذا هو األمر الذي سعى إليه ال ّشعراء ،ورنع هم النقاد،
النص وداللته أين تكمن أيف شكله ،أم يف معانيه؟ أم يف اجتماعهما معا؟.
فتدارسوا ّ
وسار النّقاش حتت اسم ثنائيّة اللّفظ واملعىن.
تعترب ثنائيّة اللّفظ واملعىن من بني القضايا اليت أثارت جدال واسعا وقدميا ال
يكاد ينتهي.حبيث خضع لتضارب يف اآلراء واملواقف ،واختالف يف األذواق
االتاهات الفكريّة واملذهبيّة والعقائديّة ،فلم يهتد النقاد إىل إمجاع
لتعدد ّ
واألهواء.نظرا ّ
كل اتاه.فيقولون بأسبقية اللفظ
قاطع ،ومل يقفوا حول رأي واحد.بل نراهم مييلون يف ّ
136

ليعرجوا يف مواقف
وأمهيّته تارة ،وجندهم يستمسكون بأفضليّة املعىن وأوليّته تارة أخرىّ .
لعل
كثرية سعيا إلثبات بالغة ّ
النص وداللته اليت تقوم على االئتالف بني لفظه ومعناه.و ّ
تتمدد لتطغى على متون النّقد
مثل هذا الّتدّد الذي جعل العالقة بني الطّرفني تطول و ّ
والبالغة واألدب والنّحو والتّفسري...مثرية حوهلا جدال واسعا ما تزال آثاره ماثلة إىل
يومنا هذا.
تقوم قاعدة النّقد العريب القدمي على هذه الثنائيّة ،ذلك أل ّنا أساس عمود
كالص راع بني القدمي واحلديث،
ّ
الشعر العريب ،وعنها ّ
متخضت قضايا نقديّة أخرى ّ
الرغم من االختالف القائم حول دواعي نشأة اللّفظ
السرقات الشعريّة.وعلى ّ
و ّ
واملعىن،فإ ّن الذي يعنينا هو كيف تناول النقاد العرب وخصورا املغا ربة منهم ،حضورها
ص الشعري باعتباره إنتاجا إبداعيا يتش ّكل من خالل وجهني متالزمني
يف دراستهم للن ّ
الشكل واملضمون.
مها ّ
أسسوا هلذا اجلدل القائم بني ثنائية
يعترب اجلاحظ ،من بني أوائل النقاد الذين ّ
الشعر ،يقول ...":وأنا
الشكل واملضمون من خالل نص أورده يعلّق فيه على بيتني من ّ
ّ
قد سعت أبا عمرو من استجابته هلذين البيتني ،وحنن يف املسجد يوم اجلمعة أن كلّف
حّت كتبهما له ،وأنا أزعم أ ّن راحب هذين البيتني
حّت أحضر دواة وقرطاسا ّ
رجالّ ،
ال يقول شعرا أبدا ،ولوال أن أدخل يف بعض الفتك ،لزعمت أ ّن ابنه أشعر منه.ومها
قوله:
ال ت ْحسبن الم ْوت م ْوت البلى

ت ولكـن ذا
كال همـا م ْو ٌ

فإن ما الم ْوت سؤال الرجال

أفْظ ع م ْن ذ اك لذل السؤال

وذهب الشيخ إىل استحسان املعىن ،واملعاين مطروحة يف الطّريق ،يعرفها
الشأن يف إقامة الوزن ،وختري اللّفظ وسهولة
القروي.وإ ّّنا ّ
البدوي و ّ
العجمي والعريب و ّ
ّ
الشعر رناعة ،وضرب من
السبك ،فإ ّّنا ّ
املخرج ،وكثرة املاء ويف ر ّحة الطّبع وجودة ّ
النّسج ،وجنس من التّصوير".1
1
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يبدي أبو عمرو الشيباين اهتمامه مبعىن البيت ني واستحسانه هلما ملا وجده فيهما
وتوجهه األخالقي.فهو ميثّل تيّار النـ ّقاد والشعراء
من حكمة توافقت مع مشربه الثّقايف ّ
املنتصرين إىل جهة املعاين يف القول بدورها يف خلق داللة النّص ،بينما استهجنهما
فتزعم بذلك
الرونق الذي ينبغي أن يتّسم به ّ
الشعرّ .
خللومها من ّ
الصياغة واملاء و ّ
اجلاحظ ّ
الشعراء امليّالني إىل ناحية اللّفظ ،وأثره يف رنع البيان،
فريق النّقاد الذين أثنوا على ّ
الشعري باملتل ّقي.
وربط داللة النص ّ
يعترب األدباء النقاد ،من أكثر الذين ميثّلون املوقف اجلاحظي الذي حيتكم يف
ورحة
ميوله إىل املقياس اجلمايل.فمالوا إىل جهة األلفاظ من حيث سالمة اللّغة
ّ
السبك ومجال األسلوب ،وما ينطوي حتته من طالوة وكثرة املاء ،واالنسجام
ّ
الّتكيب و ّ
بني األلفاظ يف توليد اجلرس والنّغم.بل إ ّن ما أخرجوه من أساليب بالغية ،يرجع إىل
بالشعراء إىل جهة االنشغال بالبديع
بالدرجة األوىل .وهو التيّار الذي دفع ّ
تيّار اللفظ ّ
الصناعة اللفظيّة ،من دون االفتنان باملعىن وجودته.
و ّ
الّتدد.فنجد حضورهم يف دائرة
التمعن و ّ
أشار املغاربة إىل هذه القضية بكثري من ّ
تقدمي اللفظ ،مثلما جند هم يشيدون بدور املعىن ،ليقولوا أيضا بضرورة االئتالف
والتالحم بينهما.
األول ،يشري ابن رشيق املسيلي إىل كثرة أنصاره ،يقول":وأكثر
ففي املوقف ّ
النّاس على تفضيل اللّفظ على املعىن ،سعت بعض احل ّذاق يقول ":اللّفظ أغلى من
أعز مطلبا ،فإ ّن املعاين موجودة يف طباع النّاس ،يستوي فيها
املعىن مثنا ،وأعظم قيمة ،و ّ
ورحة
السبك،
ّ
اجلاهل واحلاذق ،ولكن العمل على جودة األلفاظ ،وحسن ّ
التّأليف،أال ترى أ ّن رجال إذا أراد يف املدح تشبيه رجل ،ملا أخطأ أن يشبّهه يف اجلود
بالغيث والبحر ،ويف اإلقدام باألسد ،ويف املضاء بالسيف ،ويف العزم بالسيل ويف احلسن
بالشمس .فإن مل حيسن تركيب هذه املعاين يف حالها من اللفظ اجليّد اجلامع للرقّة
ّ
السهولة واحلالوة ،مل يكن للمعىن قدر".1
واجلزالة والعذوبة ،والطّالوة و ّ
بالصياغة اللّفظية ،يظهر ذلك
ويورد ابن رشيق أمثلة لبعض الشعراء يف ولعهم ّ
يف قوله عن شيخه عبد الكرمي النّهشلي أنّه كان يؤثر اللّفظ على املعىن كثريا يف شعره
1
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وتآليفه".وهو القائل أيضا ":الكالم اجلزل أغىن عن املعاين اللّطيفة من املعاين اللّطيفة
عن الكالم اجلزل".1فتكون (اجلزالة) يف اللّفظ و(اللّطافة) يف املعىن ،فإذا حت ّقق ذلك،
تقدم اللّفظ عن املعىن ،ورار الكالم أغىن وأجود.فالعربة يف قياس جودة الكالم ،ال
ّ
تكون إالّ من خالل اإلتقان يف شكله اخلارجي.
ومن الشعراء أيضا" ،من ذهب إىل سهولة اللفظ فعين هبا ،واغتفر له فيها
الركاكة واللّني املفرط ،كأيب العتاهية وعباس بن األحنف ومن تابعهما.وهم يرون الغاية
ّ
قول أيب العتاهية:
يا إخوتي إ ّن اله وى قاتلـي

وال تـلوموا ف ي اتـباع اله وى

األكف ان م ْن عاج ل
فـيس روا ْ
ف إنِـني في شغـ ٍل شاغـل

الشكلي ،قد شاع بني الشعراء احملدثني وقد أبدى بعض
التوجه ّ
ويبدو أ ّن هذا ّ
الضحاك ،اهتماما به ،فلم خيفوا إعجاهبم
املشهورين منهم كأيب نواس واحلسن بن
ّ
بأبيات أيب العتاهية ،فاغتفروا له ما فيها من ابتذال يف معانيها ،نظرا جلودة رياغتها،
حّت استصعبت عليهما.يقول فيها:
فقد سهلت عندمهاّ ،
ع ْي ني عـلى ع ْت بة منهـلةٌ
يا م ْن رأى قـ ْبلي قتيال بكى

ب سطْت كفي ن ْحوكم سائال
إ ْن ل ْم ت نيلوه ،فـقولوا لـه

أو ك ْنتم العام على ع ْسرٍة

بـد ْمعه ا الم ْنس كب السائ ل

م ْن شدة الو ْجد ع لى القات ل

م اذا تـردون عل ى السائـل؟

قـوال جميال بدل النائـ ل
مـ ْنه ،فمنـوه إلى قابـل

فأعجبا باألبيات ونعتاها بـ" سهولة األلفاظ ومالحة القصد وحسن
اإلشارات".وزاد ابن رشيق أ ّنا "يف باهبا من الغزل جيّد أيضا ،ال يفضله غريه".2
ويسري ابن رشيق هبذا املثال على خطى األقدمني من النقاد ،الذين أثاروا
املوضوع فقد ع ّقب ابن قتيبة على شعر لكثـري عزة 3واعتربه" :مّا حسن لفظه
1
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ـن ُه َو َماسِ ـح
ان َم ْ
َو َمس َح ِباألَرْ َك ِ

الصنف يف الشعر كثري".1ويورد أبو هال ل العسكري األبيات نفسها
وحال...وهذا ّ
ويعلّق عليها بقوله":إن الكالم إذا كان لفظه حلوا عذبا وسلسا سهال ،ومعناه وسطا،
الرائع النادر".2
دخل يف مجلة اجليد ،وجرى مع ّ
كثري اللّفظ احللو والعذب،والسهل السلس ،مع حسن
فقد اختار أبو العتاهية و ّ
،كل ذلك قد غطّى على ضعف معىن أبياهتما متوسطة املستوى ،فأدخلها
رياغتهما له ّ
يف مجلة التميز(البديع النّادر).
كما التفت النّقاد إىل جهة الفريق اآلخر من الشعراء الذين اهتموا باملعاين من
جهة رحتها ،يقول ابن رشيق ":ومنهم من يؤثر املعىن على اللفظ ،فيطلب رحته،
وال يـبايل حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته:كابن الرومي ،وأيب الطيّب ،ومن
شاكلهما".3
وسار النـ ّقاد املغاربة منتصرين هلذا التوجه يف جزء من نظرهتم إىل ثـنائية اللفظ
واملعىن ،يقول ابن شرف على لسان أيب الريّان ... ":4سأبدأ باألبيات املفردات
واملزدوجات ،والقصائد املعربات ،فقد رويت منها ما استغربت معناه واستظرفت مغزاه،
5
فقال ،خذ األشعار احلكميّة واألبيات املثليّة ،وأنشدين :
ست ْبدي لك األ يام ما ك ْنت جاهال
جرت األ يام عل ى مح ل د يارهـم

ويأْتيك باأل ْخبار م ْن ل ْم تـزود
فكأ نما كانوا عـلى ميعـاد

أعجب ابن شرف هبذه األبيات من خالل استحسانه ملغزاها ،وما تنطوي عليه
من حكم وأمثال وتشبيهات نادرة  ،فهذا املوقف هو نفسه الذي وقفه الشيباين وابن
تتقد م املعاين لديهم ألسباب وظيفيّة نفعيّة وأخالقيّة.مثلما يتّضح األمر
قتيبة ،حبيث ّ

َولَ ْم يَ ْن ُ
ظر الغَادِ ي الذِ ي ُه َو َرائِح
َ
َ
َو َسالَ ْ
ي األ َ َباطِ ـ ُح
اق ال َم طِ ِّ
ن
عْ
أ
ب
ِ
ت ِ

ت َعلَى ْ
َوشُد ْ
هدبِ ال َمهَارى ِر َحالنَا
أ َ َخ ْذنَـا ِبـأ َ ْط َرافِ األ َ َحـادِ يـثِ َب ْينَنَـا
1
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أيضا لدى اآلمدي يف احتكامه إىل شعر البحّتي الذي ميثّل املوروث الشعري التقليدي
ختري املعىن اللطيف ،واللفظ الفصيح.
القائم على الطّبع من ّ
وإ ّّنا مييل اآلمدي هذا امليل كتعبري عن ثقافته اللغوية ،وذوقه املصقول على
بتخري معانيه
القدمي.ونالحظ ذلك من خالل رده على الذين امتدحوا أبا متام بأ ّن ولعه ّ
بالرغم من كثرة استخدامه للطباق والتجنيس واملماثلة
أكثر من اهتمامه بتقومي ألفاظهّ ،
بأي لفظ
وغريها من أرناف البديع حّت أغرب وتكلّف.لكنه إذا الح له معىن أخرجه ّ
استوى من ضعيف أو قوي.1
الشيء الذي
يرد اآلمدي على هؤالء بقوله":إذا كان هذا هكذا ،فقد سلّموا له ّ
ّ
هو ضالّة الشعراء وطلبتهم وهو لطيف املعاين وبديع الورف ولطيف التّشبيه وبديع
حّت إنّه ال تكاد ختلو
احلكمة فوق ما استعار له سائر ّ
الشعراء من اجلاهليّة واإلسالمّ ،
قصيدة من أن تشمل من ذلك على نوع من األنواع.ولوال لطيف املعاين واجتهاد امرئ
تقدم غريه".2
القيس فيها وإقباله عليها ،ملا ّ
فالتقدمة إّنا هي للمعاين من جهة ما حتتويه من لطيف التشبيه وبديع احلكمة
واألمثال.على أ ّن االهتمام هبا ال يكون بانتقاص فضل اللّفظ املعرب عنها واحلامل
لدالالهتا ،والوسيط بني قائلها املبدع وبني املتلقي.فاللّفظ اجليّد يستدعي معىن جيّدا،
وهذه هي نظرة اآلمدي اليت انتهى إليه احلقل النّقدي املغاريب لدى كلّ من عبد الكرمي
النّهشلي وابن شرف القريواين ،وابن رشيق املسيلي.فاحنيازهم إىل جهة اللّفظ تارة أو إىل
الّتدد
املعىن تارة أخرى ،هذا ال يعين موقفا قطعياّ ونظرة ّ
حمددة ،إذ سرعان ما يبدو ّ
واضحا ليقولوا بضرورة التّالؤم والتّوافق بني الطّرفني.
من ذلك أيضا ظهور اسم النهشلي من ناحية جديدة وهي ميله إىل املعاين

بتغريه ،ويثبت بثباته" .3فاملعاين
يتغري ّ
يقول":املعىن مثال،واللّفظ حذوه ،واحلذو يتبع املثالّ ،
لذلك هي األسبق ،والغاية تكون يف تـتب عها.و ّأما األلفاظ إّنا هي تابعة هلا وت صاغ حسبه ا

1
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األول القائل بأسبقية
الرأي خيالف متاما الرأي ّ
فتتغري بتغريها ،وتركن يف حاالت ثباهتا.وهذا ّ
األلفاظ.

ويقول أيضا يف رفة بليغ":معانيه قوالب أللفاظه".مثّ قال":وألفاظه قوالب ملعانيه،

النص الذي أورده
وقوافيه معدة ملبانيه".ويرجح ابن رشيق القول الثاين ،مثّ يعلّق على هذا ّ
النّهشلي بقوله أ ّن القالب يكون وعاء كالذي تفرغ فيه األواين ،ويعمل فيه اللنب اآلجر.
وقد يكون ق ْدرا للوعاء الذي تصلح عليه األخفاف ،ويكون مثاال ،كالذي حتذى عليه
مرة.1
مرة ،ومعىن ّ
النّعال ،وتـفصل عليه القالنس ،هلذا احتمل القالب أن يكون لفظا ّ

ومعىن ذلك أن التقدمة للفظ أو للمعىن سيّان ،فالواحد منهما يستدعي وجود اآلخر

وال تتحقق اجلودة واإلفهام واحلسن إال بشروط وهي (اجلزالة) وتكون يف اللّفظ ،وهي
ليست من خاريّة احملدثني وال سة من سات التكلّف املستهجن ،بل وردت يف كالم
العرب املستحسن ،فمنهم "من يذهبون إىل فخامة الكالم وجزالته على مذهب العرب من
بشار:
غري تصنع ،كقول ّ
ضب ة م ضرية
إذا ما غ ض ْبـنا غ ْ

هت ْك نا حجاب الش ْمس أ ْو م طرت دما

إذا ما أعرنا سيدا من ٍ
قبيلة
ّ

ذرا م ْنب ـ ٍر ص لّى علين ـا وسلما

وهذا النوع أد ّل على القوة ،وأشبه مبا وقع فيه من موضع االفتخار ،وكذلك ما مدح به
امللوك ،جيب أن يكون من هذا النحت".2
وجعل ابن رشيق من الركاكة واللني املفرط اليت تكون يف األلفاظ ضد اجلزالة ،وليس حتتها
إال الفساد وخالف املراد ،بال طائل معىن 1.فال خري فيما أ جيد لفظه إذا سخف معناه ،وال
يف غرابة املعىن إالّ إذا شرف لفظه مع وضوح املغزى وظهور القصد .
1
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ويبدو أ ّن نقادنا املغاربة يسريون بسري األقدمني ،ويوافقون آراء سابقيهم وفقا ملا متليه
عليهم بعض جوانب ثقافتهم التقليدية احملافظة.فهم ي شريون إىل أ ّن الكالم اجلزل حيتاج إىل
النص.وهو اهلدف الذي سعى إليه الشعراء
املعىن اللطيف ليستوي الفهم ،وتظهر جودة ّ
مثلما أشار إىل ذلك اآلمدي خبصوص الل طافة يف املعاين واملقصود هبا (الرقّة وبديع الورف
ولطيف التّشبيه وبديع احلكمة).
يدفعنا قول املغاربة بضرورة هذا االنسجام بني الركنني ،إىل تلمس آرائهم االعتدالية يف
طرح القضية ،حبيث يلحون على أمهية التّالحم واالئتالف بني الشكل واملضمون وأثر ذلك
السمع وقرهبا من النفس،
يف خلق داللة النص الشعري ووضوحها مع حسن إلقائها يف ّ
وجيّد وقوعها يف الفكر من جهة اإلفهام لدى املتل ّقي.وقد أمجع عدد من هؤالء النقاد على
العبارة نفسها يف إشارهتم هلذا التالحم وهي (اجلسم والروح).

يقول ابن شرف القريواين":املعاين هي األرواح ،واأللفاظ هي األشباح ،فإن حسنا
فذلك احل ّظ املمدوح ،وإن قبح أحدمها فال يكن الروح".2أي إن العربة والغاية هي يف داللة
النص اليت ال تكون إال يف اجتماع احلسن يف اللفظ ويف املعىن.فال يستقيم طرف بدون
اآلخر".والكالم الذي ال معىن له كاجلسد الذي ال روح فيه( )...فللكالم جسد وروح،
فجسده النطق وروحه معناه".3
ويشرح ابن رشيق القريواين ذلك بشيء من الدقّة بقوله":اللفظ جسم ،روحه املعىن،
وارتباطه به كارتباط الروح باجلسم:يضعف بضعفه ،ويقوى ّ
بقوته.فإذا سلم املعىن واختلّ
بعض اللّفظ،كان نقصا للشعر وهجنة عليه ،كما يعرض لبعض األجسام من العرج
و ّ
الشلل والعور وما أشبه ذلك ،من غري أن تذهب ّ
الروح ،وكذلك إ ّن ضعف املعىن واختلّ
بعض ه،كان للّفظ من ذلك أوفر ح ّظ ،كالذي يعرض للأجسام من املرض مبرض
1

 ينظر المصدر نفسه.118 /2 :2
ابن شرف ،أعالم الكالم.13 - 17 :3
 -ابن طباطبا العلوي ،عيار الشعر27 :

143

األرواح.فإن اختل املعىن كلّه وفسد ،بقي اللّفظ مواتا ال فائدة فيه ،وإن حسن الطالوة يف
السمع ،كما أ ّن امليت مل ينقص من شخصه شيء يف رأي العني ،إال أنه ال ينتـفع به ،وال
ّ

يفيد فائدة .وكذلك ان اختل اللّفظ مجلة ،وتالشى ،مل يصح له معىن ،ألنّا ال جند روحا يف
غري جسم ألبتّة ".1

للداللة على أمهيّة االئتالف الذي ينبغي أن حيصل بني
وقد أورد ابن رشيق هذا القول ّ

النص كاإلنسان ،يصيبه من العلل ما يش ّكل نقصا ي عيق قيامه بوظائفه،
اللفظ ومعناه.فمثل ّ

النص كلّه ،أل ّن الكالم يف
فإذا فسد املعىن ساء اللّفظ وإن حسن ،وإذا فسد اللّفظ ،فسد ّ

عام.
تركيبه هو الذي خيلق الفهم و ّ
الداللة والتّأثري بشكل ّ

النص 2لدى ابن طباطبا على أنّه كان أكثر تفصيال وتدقيقا من ابن
وقد ورد مثل هذا ّ

رشيق يف شرحه شروط االئتالف داخل النص الشعري ،يقول":وإذ قالت احلكماء أن

للكالم جسدا وروحا ،فجسده النّطق وروحه معناه ،فواجب على رانع الشعر أن يصنعه
السامع له والنّاظر بعقله إليه ،مستدعية
رنعة متقنة لطيفة مقبولة مستحسنة جمتلبة حملبّة ّ
املتفرس يف بدائعه ،فيحسنه جسما وحي ّققه روحا ،أي :يتقنه لفظا
لعشق ّ
املتأمل يف حماسنه و ّ

الصفة فيكسوها قبحا ويربزه مسخا ،بل
ويبدعه معىن ،وجيتنب إخراجه على ّ
ضد هذه ّ
عدل أجزاءه تأليفا ،وحي ّسن رورته إرابة ،ويكثّـر رونقه اختصارا،
يسوي أعضاءه وزنا ،وي ّ
ّ
كرم عنصره ردقا ،ويفيده القبول رقّة ،وحيصنه جزالة ،ويدنيه سالسة ،وينأى به إعجازا،
وي ّ

ويعلم أنّه نتيجة عقله ،ومثرة لبه ،ورورة علمه ،واحلاكم عليه أو له".

3

1

 ابن رشيق ،العمدة.111 / 2 :2
 يعتبر الجاحظ من أوائل من أورد هذا النصّ ،يقول  ":واالسم في معنى األبدان ،والمعاني في معنى األرواح ،اللفظ للمعن ىبدَن والمعنى للّفظ روح .ولو أعطاه األسماء بال معان لكا ن َك َمن وهب شيئا جامدا ال حركة له وشيئا ال حس فيه وشيئا ال منفعة
عنده .وال يكون ّللفظ اسما ً إال وهو مضمن بمعنى ،وقد يكون المعنى وال إسم له و ال يكون اسم إال وله معنىً ،في قوله جل
ذكره ( وع ل َم آ َد َم األ َ ْس َما َء ُكل ها َ) .إخبا ٌر أ ّنه قد علمه المعاني كلّها  ".ويبدو أن الجاحظ يشير من خالل نصه هذا إلى اسبقية اللف ظ
عن المعنى ،أي ال قيمة للمعنى بدون لفظ .ينظر رسائل الجاحظ ،تحق وتقديم وتعليق :محمّد الحاجري 201 :
3

ابن طباطبا العلوي ،عيار الشّعر ،تحق :عبد العزيز المانع148- 148 :
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بد
الداللة إ ّّنا يكون من خالل الراّبط الذي يصل املبدع باملتل ّقي ،بشروط ال ّ
فتحقق ّ
النص ليسهل عليه قطع هذا املسار وحتقيق غاية الشاعر ،ورضا
أن تتوافر يف
ّ
املتلقي.منها (:اإلرابة يف الورف ،وشرف املعىن ،وردق الصورة ،واإلجياز يف اللفظ من
غري إخالل أو تقصري ،واعتدال الوزن ،وجزالة األلفاظ وسالستها )...وغري ذلك مّا يش ّكل
الشعر وفق ما تعارف عليه النقاد بعمود الشعر العريب.
رنعة ّ

1

و ّأما العسكري فأورد مثل هذا القول ،ونسبه إىل العتايب يف قوله ":األلفاظ أجساد،
مقدما
أخرت منها ّ
واملعاين أرواح ،وإ ّّنا تراها بعيون القلوب ،فإذا ّ
مؤخرا ،أو ّ
قدمت منها ّ
وغريت املعىن كما لو ح ّول رأس إىل موضع يد ،أو يد إىل موضع رجل
الصورة ّ
أفسدت ّ
تغريت احليلة".2
لتحولت اخللقة ،و ّ

وقد أبدى أبو هالل العسكري إعجابه بقول العتايب ،وهو بذلك يتوافق مع ابن
النص باإلنسان يف جسمه أو لفظه ويف
طباطبا وابن رشيق وابن شرف القريواين يف تشبيه ّ

فكل لفظة
روحه أو معناه.ومتام ّ
الداللة يتح ّقق من خالل حسن النّظم وبراعة ّ
الّتكيبّ ،
املخصص هلا،فتجتمع مع غريها ضمن سياق منتظم ومنظّم
جيب أن تكون يف مكانا
ّ

حيفظ سالمة املعىن ،فال تقدمي وال تأخري فيها ،أل ّن ذلك ي فسد البيان ويتلف الفهم،
ويعسر وقوع غاية الشاعر وهي إفهام املتلقي وإرضائه.
ويوجز ابن رشيق كل ذلك بقوله أ ّن العرب إ ّّنا تنظر":يف فصاحة الكالم وجزالته،
الشعر وإحكام عقد القافية ،وتالحم الكالم بعضه
وبسط املعىن وإبرازه ،وإتقان بنية ّ
ببعض "
فداللة النص الشعري إ ّّنا تتح ّقق من خالل شروط تتمع يف اللّفظ واملعىن ،حتفظ
النص لكي يصل إىل املتلقي من جهة سعه ونفسه ،وفكره،
املسار الذي يلتزمه هذا ّ
1

 ينظر :أبو علي المرز وقي ،شرح ديوان الحماسة ألبي تمام 21- 22 :2
صنا َعتين232 :
 -أبو هالل العسكري ،ال ِّ
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سر رنعة
فتلك الغاية اليت نشدها ّ
الشعراء القدماء ومن حنا حنوهم من احملدثني ،وتلك ّ
الشعر وليس التصنّع فيه ،وذلك هو مذهب العرب يف كالمهم حيث استوى حتت اسم
ّ
الد رس البالغي الذي جعل مدار األمر يف الفهم حول
(عمود الشعر).وذلك أيضا قوام ّ
الّتكيب أو النّظم.
ّ
وإ ّّنا تردّد النقاد املغاربة يف إبداء ميوالهتم وتوجهاهتم إزاء اللفظ تارة أو املعىن تارة

أخرى ،قد يعود أل ّنم مل يكونوا نقادا وحسب ،بل كانوا مبدعني وشعراء خاضوا يف

حل وسط قد دعى إليه كثري
شجون الشعر وعانوا يف إرضاء املتل ّقنيّ .
فتورلوا بذلك إىل ّ

الشكل واملضمون مع حسن
من الن ّقاد العرب قبلهم وعلى عصرهم.وهو االئتالف بني ّ
الّتكيب والتناسق.
النص المغلق /الغموض في المعنى:
ّ -2

تشكل حاجز منيع أمام
يعترب الغموض رفة لصيقة ببنية الكالم ،وينتج عند ّ
تعدد االحتماالت وكثرة
الداللة يف شبه متاهة تأويلية مبنيّة على ّ
حتقيق الفهم.فتتوه ّ
باملتلقي ،حبيث جيتهد
ص املبدع
الفرضيات.فيصري الغموض مبثابة جسر متني يربط النا ّ
ّ
نصه ،بينما يسعى اآلخر عبثا حملاولة حلّ أقفاله اليت تستعص عليه يف
األول يف إغالق ّ
ّ
التعسر قد انتقل إىل جهة قراءة النقاد للظاهرة،
كثري من األحيان.ويبدو أ ّن هذا ّ
فاعتربوها من أكثر الظواهر الشعرية إثارة للجدل ،واختلفوا يف تسمياهتا ،وأكثروا من
املصطلحات الدالة عليها.وتوقّفوا عند مواطنها لتشمل مجيع أجزاء الكالم ،سواء يف
معانيه أو يف ألفاظه ،أو فيهما معا .وبالتّايل فللقضيّة عالقة وطيدة جبدليّة اللفظ واملعىن.
حرك الغموض حقل النقد املغاريب ورال يف فكر أعالمه ،فنراهم تارة يعيبون
ّ
متس جوهر
الظاهرة ،ويلومون الذين ولعوا هبا يف نصورهم.فاعتربوها خصيصة سلبية ّ
الشعر وبالغة الكالم املبنيّة على الفهم والبيان.ونراهم تارة أخرى يستملحونا معجبني
ّ
النص ،وتعلق املتل ّقي
بكثري من رفاهتا ،ومعتربين إيّاها من العوامل اليت تصنع جاذبيّة ّ
النص ،يف شبه دالل ومتنّع
به.فال شيء يصنع هذا الولع مثل ذلك البعد الذي ميارسه ّ
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يثري دالالته ،وخيلق ل ّذة إعمال الفكر ،وحي ّرك أوتار اإلحساس .ويكشف معامل
الفطنة ،مثلما يقول ابن البناء املراكشي":1وقد يكون الغرض شيئا ال يتأتّى يف احلكمة
الغيب ،فيظهر
وإما ليتميّز الفطن من
كشفه ّإما لقصور الفهم عنه ّ ،
الذكي من اجلاهل ّ
ّ
للفطن شرفه فـيسر بنفسه ،ويظهر لغريه قصوره فيتحسر لعجزه ،ورّمبا يكون ذلك داعية
حّت خيرج من ظلمة اجلهل إىل نور العلم.واحملاجاة واللّغوز والتّورية راجعة
لتحريك فكره ّ
إىل هذا النّوع".2
خ اض النقاد املغاربة يف هذه الظاهرة ،منهم ابن رشيق املسيلي وحازم
3
الرغم من اختالف رؤاهم
املراكشي والسجلماسي  ...وهم على ّ
القرطاجين ،ابن البنّاء ّ
ومصادر ثقافتهم وأساليبهم يف الطّرح والتّدقيق ،لكن الذي جيمعهم هو اهتمامهم
خصصوها له يف كتبهم .ونراهم
باملوضوع بشكل واضح ،يتجلّى يف حجم املا ّدة اليت ّ
الداللة ومقصد
مجيعا يقولون أ ّن الغموض أكثر ما يكون يف املعاين ،أل ّنا حمور ّ
الكالم.مثلما يشرح حازم القرطاجين" :إن املعاين وإن كانت أكثر مقارد الكالم
التصريح عن مفهوماهتا فقد يقصد يف كثري من
ومواطن القول تقتضي اإلعراب عنها و ّ
املواضع إغماضها وإغالق أبواب الكالم دونا ،وكذلك أيضا قد نقصد تأدية املعىن يف
الداللة لضروب من
الداللة عليه.واألخرى غري واضحة ّ
عبارتني:إحدامها واضحة ّ
املقارد.فالداللة على املعاين إذن على ثالثة أضرب :داللة إيضاح ،وداللة إهبام ،وداللة
إيضاح وإهبام".4
فالغموض وإن كان معيبا يف بعض مواطنه ،فهو يعد من اآلليات اليت يقصد
إليها الشاعر قصدا".ووجوه اإلغماض يف املعاين:منها ما يرجع إىل املعاين نفسها ،ومنها
ما يرجع إىل األلفاظ والعبارات املدلول هبا على املعىن ،ومنها ما يرجع إىل املعاين

1
 هو ابن الب ّناء المراكشي العددي ،من علماء المغرب في القرن السّابع للهجرة ،له كتاب الروض المريع في صناعة البديع،خصّصه لصناعة البديع واألساليب البالغية التي تعني فهم كتاب هللا وسنّة رسوله صل هللا عليه وسلم ،وبيانه .وهذا هو قصد
ابن البناء وغايته المنشودة من خالل تأليفه هذا الكتاب.
2
 ابن البناء ،الروض المريع في صناعة البديع ،تحق :رضوان بن شقرون 211 :3
 هو أبو محمد القاسم األنصاري السجلماسي.من نقاد القرن الثامن الهجري بالمغرب .ومن بين الذين تبنّوا نظرة فلسفيةومنطقيّة تتجلّى بوضوح في كتابه ( المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع) .وهو بذلك يسير بسير حازم القرطاجني المغرب ي
الذي اعتُ ِب َر من ُروّ اد الفلسفة اليونانية في طرحه قضايا الشعر والنقد والبالغة ضمن كتابه الشهير (منهاج البلغاء وسراج
األدباء).
4
 -حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء 271 :
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واأللفاظ معا".1وهو األمر الذي يشري إليه ابن البناء املراكشي بقوله" وأل ّن املعاين منها
متوسطات".2
البيّنة القريبة ،ومنها الغامضة البعيدة وبينهما ّ
وقد تاذب هؤالء النقاد حبل الطّرح نفسه ،مع األخذ بعني االعتبار اختالف
توجهاهتم الفكريةّ ،حبيث اجتمع مثال ابن رشي ق املسيلي ذو الثقافة
رؤاهم النقدية و ّ
كالسجلماسي،
التقليديّة الذوقيّة مع غريه من أرحاب ّ
التوجهات الفلسفية املنطقيّة ّ
فأثاروا عددا من وجوه الغموض يف املعاين وهي- (:االتّساع- ،اإلشارة- ،املبالغة).
وسنتناول احلديث فيها تباعا ،مع مراعاة نقاط تالقي واختالف الناقدين يف الطّرح.
يتحدد مفهومه لدى ابن رشيق فيكون "عندما يقول الشاعر
أ ّوال-االتّساع :و ّ
وقوته
كل واحد مبعىن ،وإ ّّنا يقع ذلك الحتمال اللفظ ّ
بيتا يتّسع فيه التّأويل ،فيأيت ّ
3
معينا للّفظ
معنا
حتديد
عدم
وجوه
من
وجه
هو
بذلك
ساع
االت
فيصري
.
واتّساع املعىن "
ّ
ّ
تعددا يف الدالالت.
عدة معان تصنع ّ
النص ،فيفتح ذلك باب التّأويل ،واحتمال ّ
يف ّ
وقد اجتهد ابن رشيق يف ختريج الشواهد اليت اقتطعها من بطون أبيات الشعراء
األول منهم :
من القدمي واحملدث ،كامرئ القيس ،وأيب نواس والفردق واملتنيب.فيقول ّ
ك جلْمود ص ْخ ٍر حط ِه الس ْيل م ْن ع ل

م كر مفر م ْقبل م ْدبر م عا

4

الفر وحيسن مقبال ومدبرا ،مثّ قال":معا" ،أي :مجيع
للكر و ّ
فإ ّّنا أراد أنّه يصلح ّ
السيل من أعلى
ذلك فيه ،وشبّهه يف سرعته ّ
وشد ة جريه وحضره جبلمود رخر حطّه ّ
السيل من ورائه؟.
السرعة ،فكيف إذا أعانته ّقوة ّ
اجلبل ،فإذا احن ّط من عال ،كان شديد ّ
متفرعا يظهر من خالل تفاسري أخرى ينقلها ابن
ويأخذ البيت ب عدا دالليا ّ
رشيق ،منها قول عبد الكرمي النهشلي الذي يرى قول الشاعر *:كجلْمود ص ْخ ٍر حطه

للشمس
الصخر عندهم كلّما كان أظهر ّ
الصالبة ،أل ّن ّ
الس ْيل م ْن عل* ،إ ّّنا هو ّ
الريح ،كان أرلب(.وزعم بعض املتع ّقبني أنّه جبل بعينه إسه "عل")..وقرأ آخرون من
وّ
1
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احملدثني البيت ،على أنّه رورة لإلفراط يف الورف ،قصدها امرؤ القيس فزعم أ ّن فرسه
لشدة سرعته .واعّتض على نفسه
الفر ّ
الكر و ّ
يرى مقبال ومدبرا يف حال واحدة عند ّ
واحتج مبا يوجد عيانا ،فمثّله باجللمود املنحدر من قـنّة اجلبل ،فيظهر انتصابه وقيامه
حّت يرى بطنه وهو مقبل.فهذا املعىن الذي أورده هؤالء يقبل االحتمال ،ولكنّه –مثلما
يرى ابن رشيق ،-رّمبا ما مر ق ّط ببال امرئ القيس ،وال خطر يف ومهه وال وقع يف خلده
وال روعه.1
الروم:
ويبدو هذا االتّساع أيضا يف قول املتنيب يذكر ّ
ت فـ ْوق القان د ماؤه ْم
وق ْد بـرد ْ

اس نتبع البارد الس ْخن ا
ون ْحن أ ن ٌ

الدماء سخنا " ،وكأنّه
فقصده يف الشطر الثّاين من البيت " أنّا نتبع البارد من ّ
يتوعدهم بقتل آخر.فهذا من املعاين احملتملة اليت يتقبّلها البيت ،استنادا ملا قاله سويد
ّ
بن كراع يصف كالبا وثورا:
لهن ع ليْه الم ْوت ،والم ْوت دونه

اب وجام ٌد.
ع لى رْوقه منْه مذ ٌ

احلار ،وباجلامد البارد.مثّ حيتمل ابن
فذكر األرمعي أن الشاعر يعين باملذاب ّ
رشيق معنا آخرا ال يرفضه بيت املتنيب ،فلعلّه أراد ":حنن أناس نتبع البارد من الطّعام
الدماء ،فيكون قد ّفرع.2
سخنا".وكذلك أيضا عادتنا يف ّ
ويبدو أ ّن هذا االتساع يف معاين األلفاظ ،يستدعي اتّساعا ثقافيا ال ب ّد
للمتل ّقي وحّت النّاقد أن ياخذ منه بنصيب ،ليستعني به يف الكشف عن أقرب املعاين
الشاعر.من ذلك أن يكون على دراية باخللفيّة السياقيّة
احملتملة اليت تقارب قصد ّ
الشاعر ،وكذلك حفظ األشعار للوقوف على مواطن
الزمن الذي عاش فيه ّ
للمجتمع ،و ّ
األخذ ونقاط التّماثل وتشابه املعاين ،مثل بيت املتنيب وبيت سويد بن كراع.
1
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فيتطرق إىل االتّساع بصورة خمتلفة تنبئ عن نظرة منطقيّة
و ّأما السجلماسيّ ،
يعرف االتّساع بقوله":هو اسم مثال ّأول منقول إىل
حضر فيها التّفريع والتّقسيم ،وهو ّ
هذه الصناعة ،ومقول جبهة ختصيص عموم االسم على إمكان االحتماالت الكثرية يف
كل سامع إىل احتمال من تلك االحتماالت ،ومعىن
اللّفظ الواحد حبيث يذهب و ْهم ّ
من تلك املعاين ،وقول جوهره يف رنعة البديع والبيان ،هو رالحية اللّفظ الواحد
املتعددة من غري ترجيح.وقيل":هو أن يقول املتكلّم قوال يتسع فيه
بالعدد لالحتماالت ّ
توجه اللفظ الواحد إىل معنيني اثنني".1
التّأويل" ،وقيل":هو ّ
يدل االتّساع على رنعة النص بديعيا وبيانيا ،عندما تتّسع حولة اللفظ ألكثر
ّ
عدة احتماالت.وهو بذلك يقارب
الداللة ،وتتقبّل ّ
من معىن ،وبالتّايل تتّسع رحابة أفق ّ
تعدد املعاين
يرد ّ
قول حازم القرطاجين يف أثناء حديثه عن أوجه غموض املعاين.فهو ّ
املؤولة ،اليت تنصرف هلا خواطر املتلقي ،بسبب وجود رور للّتكيب ال ّذهين يف معىن
ّ
2
تعسرا ينكره الفهم ،فال يستطيع أن يقف على وجهه .
البيت ،فيصنع ذلك ّ
التأويالت
التعدد يف االحتماالت إىل شرط وهو "تقادم وتكافؤ ّ
وخيضع هذا ّ
واألدلّة العاضدة للتّأويالت ،فإن ترجح أحد االحتمالني واعتضد أحد التّأويلني خرج
عن جنس االتّساع ،وذلك أن حمصوله حمصول املجمل ومعقوله الذي ماهيته تساوي
3
التعدد الداليل جيعل من معانيه كلّها احتماالت
االحتماالت من غري ترجيح " .فهذا ّ
الصريح
متساوية ،وال ينبغي ّ
النص يف دائرة ّ
الّتجيح يف أي منها ،فذلك مّا يدخل ّ
وبالتّايل ،يلغي طبيعة مفهوم االتّساع.
وقسم السجلماسي االتّساع إىل قسمني:االتّساع األكثري واالتساع األقلّي.
ّ
أ -االتّساع األكثري :وسي كذلك لكثرة وقوعه يف الكالم والكتاب والسنّة
الشعر ،وهو أن يتّفق اللّفظ ألبتّة ،وخيتلف يف تأويله.4
و ّ

1
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وقد أورد السجلماسي أمثلة اجتهد يف خترجيها وتتبّع معانيها املحتملة ،من
كثري :
ذلك قول ّ
نتِ كذي ر ِ ْجلين :ر ْج ٍل صحيح ٍة
وك ْ

وهي:

ور ْج ٍل رمى ف يها الزمان فش ل ت

ففي تشبيهه نفسه بذي رجلني:رجل رحيحة ورجل شالّء.حيتمل ثالثة معان
األول :ثباته هو على عهدها ،وحوهلا هي عن عهده.كقول النّجاشي:1
املعىن ّ
وك ْنت كذ ي ر ْجل ْين:ر ْج ٍل ص حيح ٍة
ت فـأ ْزد شنوء ٍة
فأمـا التي صح ْ

ور ٍ
جل رما ها صائب الحدث ان

ت فأزد عمان
وأمـّا التي شل ْ

كثري نفسه يف موضع آخر من القصيدة:
ودليل ذلك قول ّ
وكنا سلكنا في صع ٍ
ود من اله وى
ّ

صل بـ ْيـنـنا
وكنا عق ْدنا عقـْدة الو ْ

فـلـما توافينا ثبت وزلـ ت
فـلم ا تـواثقنا شد ْد ت وحل ت

الشاعر ضياع قلوره ،فبذهاهبا
متىن ّ
التمين ،أي ّ
املعىن الثاين :يقوم على ّ
الزمان فشلّت ،ويستد ل
وانقطاعه عن سفره ،يصبح كذي رجل عليلة رمى فيها ّ
كثري يف بيت آخر:
املرجحون هلذا املعىن ،قول ّ
ت
ف ليـْت قلوصي ع ْند ع ّزة ِ قـيد ْ
وغودر في الحي الم قيمين ر ْح لها

ب ح ْب ٍل ض عي ٍ
ف غر م ْنـها فض ل ت
وكان لهِا ب ٍاغ سواي فبلـت

عزة قـّيدت  ،وليتين كنت).
وتقديره عند هؤالء (فليت قلوري عند ّ
الرجاء ،والقرب والتّناء .كقول املتنيب:
املعىن الثالث :يتأرجح بني اخلوف و ّ
1
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صل ربه
وأ ْحلى الهوى ما شك في الو ْ

ويتقي
وفي اله ْجر فـهو الد ْهر يـ ْرجو ّ

1

عزة ،تدخل كلّها يف باب االتساع
كثري ّ
فهذه املعاين الثالثة احملتملة لبيت ّ
(األكثري)  ،ويبدو السجلماسي أكثر قربا من ابن رشيق من حيث تالقيهما يف إيراد
عدد من الشواهد كبيت امرئ القيس ،وبيتا أليب نواس لالستدالل هبما يف هذا النّوع
من الغموض املعنوي.ومها يشّتطان اتّساع إطار حفظ النّاقد للموروث الشعري بغية
الوقوف عند إثراء املعاين احملتملة للبيت املقصود.
املراكشي العددي ،وقد سّى
وقد ورد هذا ّ
الشاهد من شعر ّ
كثري لدى ابن البنّاء ّ
هذا الوجه أيضا باالتّساع ،جعله ضمن فصل (تفصيل شيء بشيء).يقول ":ومن
بالقوة ،وهو أن يكون اللّفظ حيتمل معنيني فأكثرّ ،إما من جهة
التّفصيل ما يكون ّ
الّتكيب ،أو احتماله تركيبني خمتلفني،
وإما من جهة احتمال اللّفظ اإلفراد و ّ
الوضعّ ،
2
كثري مبعانيه الثّالثة احملتملة 3كدليل على
يت
ب
د
ور
ي
مث
.
ّ
سمى ذلك كلّه االتّساع " ّ
وي ّ
تعدد معاين اللفظ الواحد.وهو بذلك يتقاطع مع ابن رشيق
اتّساع باب التّأويل ،و ّ
والسجلماسي.
ب-االتّساع األقلّي :وسي كذلك لقلّته ونزارته ،4وهو اللّفظ حني يرد على
رورة ،وحيتمل أن يكون على غريها .5من ذلك قول امرئ القيس:
أفاطم قـ ْبل بـ ْين ِك متع يني

وم ْنـعك ما سألْت كأ ْن تب يني

فالقصد هو (منعك كبينك وإن كنت مقيمة).وذلك حبسب رواية األرمعي.
وقد يستدل على ذلك مبعىن قول أيب متّام:
1
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ت خالئقها
ال أظْلم الن ْأي ق ْد كان ْ

قـ ْبل ا ْعتراض النـوى ع ْندي ن وى قذفا

ويروي ابن األعرايب بيت امرئ القيس بصيغة (ومْنـعك ما سألتك أ ْن تب يني) .أي
(منعك إيّاي ما سألتك هو بينك).
بينما مييل السجلماسي إىل الرواية األرمعية للبيت ،فهو جيدها أعلى وأذهب
يف املعاين الشعريّة.1
فعلى هذا النّحو ،يصبح االتّساع جماال رحبا وأفقا مفتوحا ،يعمل الفكر ،وجيهد
الشعر لدى النّاقد أو املتل ّقي.
ال ّذهن ،فيعكس حجم ثقافة احملفوظ من ّ
ثانيا-الشارة :وهي من الوجوه اليت تصنع غموض املعىن ،وتبعده عن سهولة
تطرق إليها النقاد املغاربة كابن رشيق والسجلماسي ،مع اختالف يف
إدراكه  ،وقد ّ
التطرق إىل
الطّرح ،ال سيما يف أنواعها .وميكن أن نوجز ذلك يف خمطّطني ،قبل ّ
كل نوع منها:
منهجهما يف ّ
أ -عند ابن رشيق:

اإلشارة

1

التفخيم واإلمياء
التعريض
التّلويح
الرمز
ّ
اللّمحة
اللّغز
اللحن /احملاجاة
التورية
التتبيع/التجاوز

 -ينظر ،نفسه882 - 883 :

153

ب  -عند السجلماسي:
اإلشارة

اإلهبام

االقتضاب

التتبيع الكناية التعريض التلويح

التفخيم

التنويه

التّعمية

الرمز التورية احلذف
اإلمياء اللحن ّ

وعدد يف
توسع يف مفاهيمه ّ
السجلماسي احلديث يف موضوع اإلشارة ،و ّ
أفاض ّ
عناوينه ،وهذا ما ال جنده عند ابن رشيق.ومع ذلك فهما يلتقيان ويتقاطعان يف طرح
كل نوع من هذه
ّ
عدة تفريعات وأمثلة ،األمر الذي سيجعلنا نتناول آراءمها جمموعني يف ّ
الرمز ،واللحن أو احملاجاة،
األنواع وهي ( التّفخيم واإلمياء ،والتعريض ،والتّلويح ،و ّ
والتّورية والتّتبيع ،أو التّجاوز ،والكناية).
فيعرفها ابن رشيق بأ ّنا "من غرائب الشعر
ّأما من حيث مفهوم اإلشارةّ ،
وملحه ،وبالغة عجيبة تدل على بعد املرمى وفرط املقدرة.وليس يأيت هبا إالّ الشاّعر
كل نوع من الكالم حملة دالّة ،واختصار وتلويح يعرف
ّ
املربز ،واحلاذق املاهر.وهي يف ّ
1
جممال ،ومعناه بعيد من ظاهر لفظه" .

1
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الشاعر وكفاءته
فقد اعتربها من الوجوه اإلجيابية للغموض ،حبيث تربز قدرة ّ
عرفها
ليأيت مبعاين كثرية يف لفظ قليل.وهو يف ذلك يلتقي بقدامة بن جعفر الذي ّ
تدل
بقوله ":أن يكون اللّفظ القليل مشتمال على معان كثرية بإمياء إليها ،أو حملة ّ
عليها ،كما قال بعضهم وقد ورف البالغة فقال:هي حملة دالّة".1وكذلك بأيب هالل
وعرفها بقوله" :اإلشارة أن يكون اللّفظ
العسكري الذي ّ
خصص هلا فصال يف كتابهّ ،
القليل مشارا به إىل معان كثرية ،بإمياء إليها وحملة تدل عليها ،وذلك كقوله تعاىل﴿:إ ْذ
يـ ْغشى الس ْدرة ما يـ ْغشى ﴾.2
يتوسع السجلماسي يف شرحه فيقول":واإلشارة عند اجلمهور مثال ّأول
بينما ّ
لقوهلم:أشار يشري كأنّه اإلمياء إىل الشيء ،واإلملاع حنوه.وهو منقول إىل هذه الصناعة
املتأخرة أو املساوقة،
وموضوع فيها على العبارة عن املعىن بلوازمه وعوارضه ّ
املتقدمة ،أو ّ
من غري أن يصرح لذلك املعىن بلفظ أو قول خيص ذاته وحقيقته املشّتك
3
شتق من الفعل أشار ،يشري.ويكون بني شيئني
هلما" .واستنادا إىل ذلك ،فاإلشارة إ ّّنا ت ّ
بينهما اشّتاك وتقاطع يف املعىن ،فيومئ أحدمها إىل اآلخر بكثري من اإلخفاء ،والبعد .
متعددة.وقد تقاطع ابن رشيق مع السجلماسي يف
و ّأما من جهة أنواعها ،فهي ّ
طرح بعض منها ،واجتهدا يف ختريج األمثلة والشواهد الدالّة عليها وهي:
- 2التفخيم واليماء :جعلهما ابن رشيق من أنواع اإلشارة ،بينما ذكرمها
السجلماسي كفرعني من (التّنويه) ،الذي هو القسم الثّاين من (اإلهبام) ،الذي يعد
النوع الثاين من اإلشارة (ينظر املخطط) .وقد أورد الناقدان األمثلة نفسها تقريبا .
فمن التّفخيم الوارد يف القرآن الكرمي ،قول اهلل تعاىل﴿:الحاقة ما الحاقّة﴾ ،وقوله
4
أيضا﴿:القارعة ما القارعة﴾ .
الشعر ،فقد ورد التفخيم يف قول أحدهم :
ومن ّ
1
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د ْع عنـْك نهبا صيح في حجرات ه

العنوي يرثي أخاه:
وقول كعب بن سعيد
ّ
ش ع ْند بيته
أ خي ،م ا أخي؟ ال فاح ٌ

ولكن حديثا ما حديث الرواح ل
ع عند اللقـاء هيوب
وال ور ٌ

1

2

ومن اإلمياء  ،دالئل يف القرآن الكرمي ،من ذلك قوله تعاىل﴿:فـغشيـه ْم في الي م ما

غشيـهم﴾ .3فقوله (ما غشيـهم).إمياء.
عزة* :وخل ْف ت ما خل ْفت بـْين الجوانح *.فقوله:
ومّا ورد يف ّ
كثري ّ
الشعر ،قول ّ
(وما خلّفت ) ،إمياء.

كثري كامال ،وأعجب بقول الشاعر يف عبارته (وخل ْفت
وقد أورد ابن رشيق بيت ّ

ما خ ل ْفت) ،واعتربها من مليح اإلمياء.4

الداللة على الشيء
يعرفه السجلماسي بقوله":هو اقتضاب ّ
-2التـ ْعريضّ :
بضده ونقيضه من قبل أن يف ظاهر إثبات احلكم لشيء نفيه عن ضده ونقيضه ،وقد
وردت أمثلة حول ذلك يف القرآن الكرمي﴿:ذ ْق إنك أنْت العزيز الكريم﴾ .
وقوله تعاىل﴿:إنّك ألنْت الحليم الرشيد﴾ .5بينما يكتفي ابن رشيق بتخريج أمثلة
بتفوق أرحاهبا يف توظيفها.منها قول كعب بن
من ّ
الشعر ،من دون أن خيفي إعجابه ّ
زهري مادحا الرسول رلى اهلل عليه وسلّم:
في ف ْتـي ٍة م ْن قـرْي ٍ
ش ،قال قائله ْم

ب بطن م كة ،لم ا أ ْسل موا:زولوا

فعرض بعمر بن اخلطّاب ،وقيل :بأيب بكر الصديق ،رضي اهلل عنهما ،وقيل
ّ
6
برسول اهلل رلى اهلل عليه وسلّم .وهو تعريض مدح .
1
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-3التـلْويح :هو عند السجلماسي اقتضاب الداللة على الشيء بنظريه،
وإقامته مق امه ،ومن روله قول النابغة الذبياين:
ت طاول حت ى قـلْت :ل ْيس بم ْنـق ٍ
ض

ول ْي س الذي يـ ْرعى النجوم بآي ٍب

1

الراعي الذي يغدو فيهيب باملاشية
ويقصد الشاعرّ ،
الصبح .فقد أقامه مقام ّ
على جهة النّظري.2
ومنه أيضا ،قول قيس بن امل ّلوح:
ب ل ْيـلى،فـل ْم يـز ْل
لق ْد كنْت أ ْعلو ح ّ

بـيْن النـ ْقض والبرام حتى عالن يا

بالصحة والكتمان ،مثّ بالس قم
فيقول ابن رشيق معجبا بالشاعر الذي ّلوح
ّ
واالشتهار تلوحيا عجيبا.ويبدو أ ّن املتنيب هو اآلخر قد أعجبه البيت ،فأخذه وقـ لبه،
بقوله:
كت ْمت حب ك حتّى منك تكرمة

أل نّه زاد ح ّتى ف اض ع ْن جسدي

إسراري وإ ْعالن ي
استـوى فيك ْ
ثم ْ

فصار س ْق مي به ف ي ج ْسم ك ْتمان ي
3

حّت رار أحجيّة يتالقاها النّاس .
إالّ أنّه أخفاه وع ّقدهّ ،

الداللة على ذات معىن مبا له إليه نسبة.ومن رورها
-4الكناية :وهي اقتضاب ّ
يف القرآن الكرمي ،قول اهلل تعاىل﴿:كانا يأكالن الطّعام﴾  ،4كناية على أ ّن مرمي وعيسى
السالم ،إ ّّنا مها من البشر ،وانّه ال إله إالّ اهلل الواحد األحد.
عليه ّ

1
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يعرف ابن رشيق الكناية بقوله":من الكناية اشتقاق الكنية ،ألنّك تكين عن
ّ
باألبوة ،فتقول:أبو فالن ،باسم ابنه أو ما تعورف يف مثله ،تعظيما له،
الرجل
ّ
ّ
للصيب على جهة التفاؤل بأن يعيش و يكون له ولد".
وتفخيما:وتقول ذلك
ّ
فالكناية يف هذه احلال ،هلا مقارد شّت من وراء هذا اإلخفاء ،كالتّعظيم
والتّفخيم والتفاؤل .وهي إحدى أوجه الكناية اليت ذكرها أبو العباس املربد ،إضافة إىل
الرغبة عن اللّفظ اخلسيس ،كقول اهلل
الوجه الثّاين وهو التّعمية والتّغطية ،والثالث وهو ّ
تعاىل﴿:وقالوا لجلوده ْم لم شه ْدت ْم علينا﴾.فإ ّنا فيما ذكر كناية على الفروج".1
كما قرنا ابن رشيق بالتّمثيل ،يقول":ومن أنواع اإلشارات الكناية والتّمثيل.
الدين ،يبكي أهل اجلاهليّة وهو
الشعر ،قول ابن مقبل وكان جافيا يف ّ
من دالئلها يف ّ
مرة يف ذلك ،فقال:
مسلم ،فقيل له ّ
ومـالي ال أبْكي الديـار وأ ْهلهـا

وجاء قطا األ ْح باب منء كل جان ٍ
ب

وق ْد رادها رّواد عك وح ميـرا

فـوقع في أ ْعط انِـنا ثمِ طيـّرا

2

عما أحدثه اإلسالم.
فكىن ّ
ّ
الشاعر ّ
وفقد سبق قدامة بن جعفر ،ابن رشيق املسيلي يف اعتباره التّمثيل من أنواع
اإلشارة ،حيث يقول ":التّمثيل ،وهو أن يريد الشاعر إشارة إىل معىن فيضع كالما يدل
عما أراد أن يشري إليه" .3ويبدو
على معىن آخر ،وذلك املعىن اآلخر والكالم ينبئان ّ
هذا التّعريف مالمسا ملفهوم الكناية.وال نستبعد إطّالع ابن رشيق على نصوص قدامة
وأخذه عنه .فقد أشار إليه يف بداية حديثه عن اإلشارة.

1
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اخلفي الذي ال يكاد
-5الرمز :أورد ابن رشيق تعريفه بقوله ":هو الكالم
ّ
حّت رار اإلشارة ".1من ذلك قول أحد القدماء يصف امرأة قتل
يفهم ،مث استعمل ّ
ت:
زوجها ،وسبي ْ
عقلت لها م ْن زْوجها ع دد الحصى

مع الص ْبح أ ْو مع ج ْنح كل أصيل

أين مل أعطها ديّـته وال قصارا بدل زوجها
والذي يقصده الشاعر هناّ ( ،
اهلم الذي يدعوها إىل عد احلصى).
املقتول ،إالّ ّ
ويرى ابن رشيق أ ّن هذا البيت ،رّمبا يكون مأخوذا من عند امرئ القيس يف
قوله:
ظل ْلت ردائِي فـ ْوق رأْ سي قاعدا

أعد الحصى ،ما تـ ْنـق ضي عبـراتي

عد احلصى) ،مّا يدل داللة خفيّة ،على اليأس والفراغ وقلّة احليلة.
فاعترب ( ّ
الرمز من األقاويل والصور اللّغزيّة ،وجعله من أنواع
و ّأما السجلماسي ،فاعترب ّ
(التّعمية) األربعة .اليت هي اجلنس الثاين من (اإلهبام)  ،الذي يعترب أحد وجهي
اإلشارة.وقد استشهد فيه بقول الشاعر:
وش ْم سه حرةٌ مخ ّدرةٌ

لْيس لها ف ي س مائها نور .

احلرة اخلفر واحلياء،
أراد ّ
الشاعر يف بيته أن من شأن القيان التبذل ،ومن شأن ّ
ولذلك جعلها خمدرة ".2
الرمز ،فاعتربه من أخفى
وجند ابن رشيق قد أثار موضوع اللغز بعد حديثه عن ّ
اإلشارات وأبعدها ،وهو أن يكون للكالم ظاهر عجب ال ميكن ،وباطن مكن غري
عجب ،واشتقاق اللّغز من ":ألغز الريبوع".إذا حفر لنفسه مستقيما ،مثّ أخذ مينة
الرمة خيدم
عمي على طالبه.ويستدل ابن رشيق ببيت لذي ّ
ويسرة ،ليوري بذلك ي ّ
قصده ،فيقول وارفا عني اإلنسان:

1
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صغر من قـ ْعب الوليد تـرى بـه
وأ ْ

بـيوتا مبناة وأ ْودي ة قـ ْفرا .

فالباء يف (به) ،لإللصاق.كما تقول "ملسته بيدي" ،أي:ألصقتها وجعلتها آلة
السامع يتوّمهها مبعىن (يف) ،وذلك متنع ال يكون ،واألوىل حسن غري متنع.1
اللّمس ،و ّ

-6الل ْحن :اجتمع ابن رشيق والسجلماسي ،على إثارة رورة (اللّحن)،
واعترباها من وجوه اإلشارة على غموض املعىن وعدوله عن التّصريح.فاللّحن هو كالم
يعرفه املخاطب بفحواه ،وإن كان على غري وجهه ،لقول اهلل تعاىل﴿:ولتـ ْعرفـنـهم من ل ْح ن
الق ْول﴾ .وكقول الشاعر:

ب  ،وتـلْحن أ ْحي ا
م ْنط ٌق صائ ٌ

نا  ،وخ ير الحديث ما ك ان ل ْحنا

2

كما يسمى أيضا باحملاجاة ،لداللة احلجا عليه ،وسبيل املحاجاة أن تكون
كالتّعريض والكناية.
ويتّفق السجلماسي يف ذلك مع ابن رشيق ،فقال ":واللحن – وقوم يدعونه
احملاجاة  ،-هو أن ختاطب راحبك مبا يفهمه دون احلاضرين ".3
كقول عبد اهلل بن جعفر القزاز القريواين ،حياجي بعض تالميذه بقوله :
أ حاجيك:عّبا ٌد كزيْـن ب في الورى

ول ْم تؤت إالِ م ْن صد ٍيق وصاح ب

فأجابه التّلميذ بأن قال :
سأ كتم ح تى ما ت حس مدام عي

انهل م ْنها م ْن دموع سواك ب
ب ما ّ

4

فكان معكوس قول أيب عبد اهلل (عباد كزينب)( ،سرك ذائع) ،فقال اآلخر:
(سأكتم) ،فأجابه على الظاهر إجابة حسنة ،ومعكوس (سأكتم) ،وهذا كلّه مليح،
السجلماسي من بديع املحاجاة.5
واعتربه ّ
1
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الداللة ،وينحصر مسارها يف
وهذا يعين أ ّن اللّحن ،يكون حني ينقفل باب ّ
جسر يربط اثنني ،املخاطب واملخاطب ،فيصبح الفهم حمصورا بينهما وكأنّه شفرة سريّة
خارة هبما دون اآلخرين.
ّ
-7الح ْذف :اجتمع كل من ابن رشيق والسجلماسي  ،على اعتباره من أنواع
اإلشارات ،وقد أوردا األمثلة نفسها لالستشهاد عليه.من ذلك قول نـعيم بن أوس
خياطب امرأته:
إ ْن ش ْئت أ ْشر ْفـنا ج ميعا فدعا
بالخ يرِ خ ْيـر ٍ
ات ،وإ ْن ش ّرا فاآ
ْ

اهلل كلٌّ جـ ْهده فأ ْس معا

وال أريد الشر إال أ ْن تاآ

فشرا) .و يريد بـ(إالّ
شرا ّ
شرا فاآ)( ،وإن ّ
وقال بعض النّحويني :يريد بـ( وإ ْن ّ
أ ْن تاآ) (،إالّ أن تشائي).
الفراء :
وقول ّ
ف
ت :قا ْ
قـلْت لها قومي ،فـ قال ْ

1

يريد :قد قمت.
الفراء أو
وأورد السجلماسي هذا املثال ببعض التغيري ،من دون أن ينسبه إىل ّ
غريه.فقال :وقوله:
ت :قاف
قـلْنا لها:قفي لنا ،قال ْ

2

وقاف ،أي إين واقفة أو وقفت.

-3التورية :وهي عند ابن رشيق من أنواع اإلشارة ،ومن وجوه الكناية.وقد
كالشجرة أو الشاة أو البيضة أو الناقة أو
وردت يف أشعار العرب ضمن رور عديدةّ ،
املهرة...وغريها.
كقول عليّة بنت املهدي يف (طل ) اخلادم:

1

 ينظر ابن رشيق ،العمدة 117 / 2 :وما بعدها2
 -ينظر السجلماسي ،المنزع البديع174 :

161

أيا سرحـة الب ْستان  ،طال تشوقي

متى ي ْش تفي م ْن ل ْي س يـ ْرج ى خروج ه

فـه ْل إلى ظل إل ْيك سبيـل ؟

ول ْيس لمن يـ ْهوى إل ْيه دخول ؟

فورت بـ(ظل) عن (طل)  ،وقد كانت تد به أي مغرمة به عاشقة له .فلزمت
ّ
1
الرشيد .وقد أورد السجلماسي
الصورة املكنّاة عنه ،أل ّنا من ْ
هذه ّ
عت عن ذكره من قبل ّ
البيت نفسه 2ليستشهد به يف هذا النّوع من اإلشارة.
يسمونه التّجاوز ،وهو
-2الت ْتبيع :واعتربه ابن رشيق من أنواع اإلشارة" ،وقوم ّ
بالداللة
الصيغة ،وينوب عنه ّ
أن ينشد الشاع ر ذكر شيء ،فيتجاوزه ،ويذكر ما يتبعه يف ّ
املدعو
عليه".بينما جعله السجلماسي من أنواع االقتضاب ،يقول":والتّتبيع هو
ّ
الداللة على
اإلرداف ،واملدعو عند قوم التّجاوز.وقول جوهره وحقيقته هو اقتضاب يف ّ
الشيء يالزم من لوازمه يف الوجود ،وتابع من توابعه يف الصفة".
ّ
اليت
فالتّتبيع هو اإلرداف،وهو التّجاوز.وقد أطال ابن رشيق يف ختريج األمثلة ّ
استدل هبا يف هذا النوع ،ويلتقي يف بعضها مع السجلماسي.وهو يعترب امرء القيس
ّأول من استخدم التتبيع ،ويظهر ذلك يف ورفه امرأة بقوله:
وتضحي فت يت الم ْسك فـ ْوق فراشه ا

نـؤوم الضحى  ،ل ْم تـ ْنتط ْق ع ْن تفضِ ل

فقوله ( وتضحي فتيت المسك) تتبيع ،وقوله (نؤوم الضحى) تتبيع ثان،
بالّتف والنّعمة "فتستعمل
و(لم تنتط ْق) تتبيع ثالث .ويقصد الشاعر أن يصف املرأة ّ
املسك الكثري فينتشر يف فراشها".3وبأ ّنا شريفة مكفيّة املئونة ،مثّة من يقوم خبدمتها،
الصفة ويدل عليها أفضل
حبيث تنام هي إىل وقت ّ
الضحى.فجاء امرؤ القيس مبا يتتبّع ّ
داللة ،فعبـر عن الشيء بالزمه.4
1
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ثالثا-:المبالغة :تعترب املبالغة من آليات الكالم ،اليت تصنع وجها من غموض
وخرجوا فيها أمثلة
النص.وقد خاض فيها علماء الشعر والنقد والبالغة والتفسريّ .
السواء.مثلما استدلّوا فيها
وشواهدا ّ
تدل على حضورها يف شعر القدماء واحملدثني على ّ
أيضا بآيات من القرآن الكرمي.
واملبالغة لصيقة املعاين ،وذلك عندما تبعد وت عمل الفكر للوقوف عليها.وقد
تنم عن
األول منهما فيعتربها من حماسن الكالمّ ،
انقسمت اآلراء حوهلا إىل فريقنيّ ،أما ّ
الشاعر ووساعة خياله وحذقه بصنعته ،مثلما تكشف أيضا عن فطنة املتلقي
مقدرة ّ
راحب الفكر املتّقد ،والقراءة الدقيقة.و ّأما االتاه الثاين ،فريى املبالغة من عيوب
النص عن البيان والوضوح وحسن اإلفهام ،وهو الغرض
الكالم املستهجنة ،أل ّنا تبعد ّ
من الكالم الفصيح البليغ.
أدىل النقاد املغاربة بدلوهم يف املوضوع ،وساروا يف شجونه سري النقاد
تعددت حوله اإلثباتات
املشارقة،وقد اختلفت عندهم مصطلحاته،وكثرت تف ريعاته ،و ّ
توجهاهتم
واألدلّة واألمثلة،فهم يلتقون يف بعضها،ويتباعدون يف بعضها اآلخر.حبسب ّ
الفكرية وميوالهتم الذوقية والعقلية.ويربز لنا منهم ،ابن رشيق القريواين وحازم القرطاجين
تطرقوا إىل املوضوع وفق ما يلي:
وابن البناء املراكشي والسجلماسي.وقد ّ
 - 2مفهوم املبالغة ومعناها .
 - 1أنواع املبالغة ووجوهها.
 -1مفهوم المبالغة :تطرق النقاد املغاربة إىل مفهوم املبالغة ،وأسهب بعضهم
احلديث يف ذلك ،مع األخذ بعني االعتبار ومرجعياهتم الفكرية وتنوعها بني الذوقية،
وبني الفلسفية املنطقية ،وهم يف كل ذلك ليسوا بعيدي ن عن احلقل النقدي املشرقي،
فآثار أعالمهم ماثلة عند ابن رشيق و املراكشي والسجلماسي وغريهم.
حتد ابن رشيق عن املبالغة ،وهو يراها يف ضروب وأنواع كثرية ،اختلف الناس
حوهلا ضمن فريقني ،أما األول منهما فيمثّله أولئك الذين يؤثرونا ويقولون بتأثريها يف
جودة الكالم ،استنادا إىل قول النابغة الذبياين يف قوله ":أشعر الناس من استجيد
حسان بن ثابت ،فانتقده
كذبه".وكذلك عندما وقف بني يديه الشاعر ّ
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وعاب عليه التّقصري والقلّة ،مطالبا إيّاه باملبالغة يف معاين قوله :
لنا الجفنات الغ ّر يـلْ م ْعن بالضحى

وأ ْس يافنا يـ ْقط ْرن م ْن ن ْجد ٍة د ما

ويبدو أ ّن املبالغة يف مثل هذه احلالة (الكرم واجلود)،كانت مستحبّة ،مستحسنة
حسان".فما هو مشهور
لدى العرب،ولذلك ّاختذها النابغة مقياسا يف قراءته بيت ّ
عندهم ،منصوص يف كتبهم".1
فمدار املبالغة يف الكالم ،يتوقف عند حدود االستعمال هلذه املعانني فإذا
أحسن توظيفها ،قد تعكس فطنة الشاعر وقدرته يف الورف واتّساع اخليال" ،حبيث إذا
الرتبة ،وظهر ّقوته
أسقط عن نفسه تقابل الورف واملوروفّ ،
امتد فيما يأتيه إىل أعلى ّ
يف الصياغة ،ومته ره يف الصناعة ،واتسعت خمارجه ومواجله ،فتصرف يف الورف كيف
شاء ،ألن العمل عنده على املبالغة والتمثيل ،ال املصادقة والتحقيق".2
فللمبالغة وجها إجيابيا يصنع جودة الكالم ،وذلك حني يبلغ الشاعر باملعىن
أقصى غاياته ،وأبعد ناياته ،وال تقتصر العبارة عنه على أدىن منازله وأقرب مراتبه،
كقول امرئ القيس:
فمثلك ح ْبـل ى ق ْد طرقْت ومرضع

فألْه ْيتـها ع ْن ذي ت مائم محول

3

ب املرأة له ،إىل درجة أنّه أهلاها عن
فالشاعر يف هذا البيت ،إّنا يصف ح ّ
شد إشفاقا وحررا ومالزمة لصغريها".4
ولدها ،والفطرة تقول إن املرضع أ ّ
و ّأما الفريق الثاين ،فريى املبالغة عيبا وهجنة يف الكالم ،وآلية لبس وغموض،
السامع ،فليست لذلك من أحسن الكالم ،وال
و"رّمبا أحالت املعىن ولبسته على ّ
أفخره ،أل ّنا ال تقع موقع القبول كما يقع االقتصاد ،وما قاربه ،ألنّه ينبغي أن يكون
السامع،
أهم أغراض ّ
الشاعر واملتكلّم أيضا ،اإلبانة واإلفصاح وتقريب املعىن على ّ
من ّ
1
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فإن العرب إّنا فضلت بالبيان والفصاحة ،وحال منطقها يف الصدور ،وقبلته النّفوس
ألساليب حسنة ،وإشارات لطيفة تكسبه بيانا ،وتصوره يف القلوب تصويرا".1
يستند هؤالء إىل رفة (التوضيح) أو ( اإليضاح) يف املعىن ،اليت يقوم عليها
البـيان وحسن اإلفهام.وإّنا املبالغة ختالف هذا األساس وتعارض غايته ،فتمارس على
امللتف.بينما الوضوح خيلق
الفكر استفزازا ،وإرهاقا يف تتبّع البعيد ،وحماولة إدراك الواسع ّ
نوعا من األرحيية والقبول النّفسي لدى املتل ّقي لقربه من فهمه ومعانقته إلدراكه.
وقد دعى حازم القرطاجين الشاعر إىل ضرورة تفادي الغموض ،وذلك من
خالل اجتناب املعاين اليت تغلق أبواب الكالم وتبعد عن البيان.من ذلك "أن يكون
املعىن قد وضعت رور الّتكيب الذ هين يف أجزائه على غري ما جيب فتنكره األفهام
لذلك ،فقد ال تفهمه على وجهه وال هتدى إىل فهمه باجلملة ،أو يكون بعض ما
يشتمل عليه املعىن مظنّة النصراف اخلواطر يف فهمه إىل أحناء من االحتماالت ....
وكلّما كانت األوراف يف مثل هذا مؤتلفة من أعراض الشيء البعيدة مل تتهد األفكار
إىل فهمه إال بعد بطء ".2
فاستغالق الور ف يرهق الفكر ،ويعرقل األفهام فيدخلها يف شجون ملت ّفة من
تعدد االحتماالت ،فيصل املتل ّقي إىل الفهم بعد بطء ،وقد ال يصل
كثرة التّأويالت و ّ
إليه أبدا.
ويربط السجلماسي املعىن اللغوي للمبالغة ،الذي هو من الفعل (بالغ) يف
األمر ،يبالغ فيه.والقصد اإلفراط واإلغراق واستفراغ الوسع .وانتقل هذا املفهوم إىل
الوجهة اإلرطالحية يف استعماله لدى علماء البالغة ورنعة الكالم وأهل الشعر
والنّقد.ويقوم ذلك على شرط أساسي يتمثّل يف ضرورة وجود رلة مشاهبة بني املعىن
حّت تتّضح داللة العالقة بينهما نسبيّا ،على جهة
املنقول إليه ،واملعىن املنقول منهّ .
اإلغراق يف الورف من ناحية الكميّة أو الكيفيّة .لقول الشاعر:
صب ْبـنا عل ْيـها –ظال مين  -سياط نا

1
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ع وأ ْرج ل
فطار ْ
ت بها أيْ ٍد سرا ٌ

حّت
حّت جعله ربّا ،وكيفيّة جريها ّ
فإنه مبالغة وزيادة ورف حجم الض ربّ ،
جعله طريانا.1فالصورة تبدو واضحة يف الورف ،لكن آلية املبالغة إّنا جاءت لتزيدها
بعدا وتأكيدا ،مثلما قال بعضهم ":املبالغة هي تأكيد معاين القول".وهذا تأكيد أيضا
الصيغة قد ختدم جودة املعىن ،حبسب إجادة توظيفها من قبل القائل.
على أن هذه ّ
على أ ّن اختالف آراء النقاد املغاربة وانقسامهم حوله ،ال يعين أنا مواقف
متطرفة يف اتاه حمدد ،وإ ّّنا نصاد ف معامل االعتدال واضحة يف قراءهتم لصنوف املبالغة
ّ
وضروهبا ،وهم يرون هلا وجها سلبيا يعكس سات اإلغراق واللبس وانعدام الفهم.ووجها
إجيابيا يزيد معاين القول مجاال وتأكيدا.فهذا ابن رشيق املسيلي يبدي موقفه االعتدايل
ر ّادا على من ينكر املبالغة يف سائر أنواعها ،يقول ..":ولو بطلت املبالغة ك لّها ،وعيب ت
االستعارة إىل كثري من حماسن الكالم".2فاجملاز والتخييل بأرنافهما ،يطلب أحيانا بعدا
وإفراطا يف الورف.وقد يعود هذا املوقف االعتدايل يف طرح املوضوع ،إىل استناد هؤالء
النقاد إىل أدلّة من القرآن الكرمي ،من خالل ما ورد يف آياته من ريغ املبالغة ،فزاد ذلك
يف تلي معانيها وزيادة وضوحها وتأكيدها.
-2أن واع المبالغة :إن املتصفح لكتب النقد والبالغة ،يقف حتما عند ضروب
لكل
املبالغة وأنواعها ،فهي وإن تتمركز يف املعىن ،فإن هلا وجوه ورنوف عديدة ،و ّ
حّت تبدو ق ريبة املأتى مع شيء من تـعمل الفكر ،وقد
واحد منها درجات قد تطفو ّ
تعمق حّت تصري رعبة املنال إال على احلاذق ،وأحيانا قد تفوق مقدرته وفطنته يف
النص ،وتغمض داللته.
القراءة والتلقي ،ويكون ذلك حني يستغلق ّ
أشار النقاد املغاربة إىل هذه األنواع ضمن إطار يعكس التوجه الفكري لكل
ناقد من هؤالء ومصادر ثقافته وقراءته وأخذه.فهم وإن اختلفوا يف أمور ،فقد اتّفقوا يف
غريها.كابن رشيق وابن البناء والسجلماسي وغريهم.وإ ّّنا ارطفينا هؤالء ،ليس أل ّنم
أكثر من خاض فيه بكثري من االهتمام والتعمق والتمثيل ،واخّتنا عددا من أنواع
كل ما أتوا به ،بل أل ّنا أكثر ما تداولته ساحة النقد
املبالغة عندهم ،وذلك ليس أل ّنا ّ
1

 ينظر السجلماسي ،المنزع البديع.172 :2
 -ابن رشيق ،العمدة311/ 2 :

166

الغلو -اإليغال -االستظهار -التش ّكك -باب نفي
والبالغة.ومن هذه األنواع ،جند ( ّ
كل من ابن رشيق والسجلماسي.
الشيء وإجيابه).وقد اشّتك يف إثارهتا ّ
نوضحها من خالل املخططني التاليني:
وميكن أن ّ
أ -عند ابن رشيق:

املبالغة

 التـقصي ترادف الصفات الغل ّو/اإلغراق/اإلفراط اإليغال/التْبليغ (القوايف)االستظهار
 ْ التشكك -نـ ْفي الشيء بإجيابه

هتم بتخريج األمثلة فيها ،من الشعر العريب
أورد ابن رشيق هذه األنواع ،وا ّ
القدمي ،والشعر احملدث ،إضافة إىل آيات من القرآن الكرمي.وقد تقاطع يف رأيه مع عدد
احلامتي والقاضي اجلرجاين ،وعبد
من النقاد والبالغيني ّ
السابقني كقدامة بن جعفر و ّ
الكرمي النهشلي وغريهم.
اهتم السجلماسي بعد ذلك،بوجوه املبالغة ،فأورد شبكة من التفريعات
بينما ّ
وتوجهه الثقايف املنطقي.واملبالغة عنده
والعناوين ،األمر الذي يعكس مشربه الفلسفي ّ
تكون يف موضعني ،موضع اللفظ املفرد ،وموضع اللفظ املرّكب وهو الذي سنسلط
الضوء عليه يف هذا املقام ،وميكننا جعل تفريعاته يف املخطط التايل:
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ب -عند السجلماسي:
الغلوالتجاهلالتجريد- 6اإلغراق
- 9التداخل

االستْثناءاملالبسةاملزايلة-االشّتاط

املبالغة يف اللفظ املرّكب(األقاويل)

- 1االستظهار

االرفاد-االشادة

- 4االطناب

-املرادفة

- 5السلب واالجياب
الشبكة
على أ ّن هذه التقسيمات  ،قد ّفرعها إىل أقسام أخرى جزئيّة ،فهذه ّ
من الفروع والعناوين  ،إ ّّنا تنطق بروح اجلمود الذي طغى على الذوق البالغي بعد عبد
الداخلة
القاهر اجلرجاين ،على أ ّن السجلماسي اجتهد كما ابن رشيق يف ختريج األمثلة ّ
كل جنس ونوع وفرع ،مربزا أحيانا مصادر أخذه ،ككتاب نقد الشعر لقدامة بن
على ّ
جعفر ،وآراء ابن سينا وابن جين وغريهم.
فمن األنواع اليت اشّتك كل من ابن رشيق والسجلماسي يف طرحها ،جند:
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الغلو يف مفهومه اللغوي ،وكذلك االرطالحي
تطرق ابن رشيق إىل ّ
-1الغل ّوّ :
الغلو من املغاالة ،ومن غ ْلوة الس ْهم ،وهي مدى رميته،
البالغي ،يقول":اشتقاق ّ
يقال:غاليت فالن ا مغاالة وغالء ،إذا اختربمتا أيّكما أبعد غلْوة سهم.ومنه قول النيب -
الشعر غالء ،فإ ّّنا تريد أنّه ارتفع وزاد على
ص "-جري املذ ّكيات غالء".وإذا قلت :غال ّ
ما كان ".1فاملعىن اللغوي للكلمة حيوم حول االرتفاع ،والبعد ،وهو قريب من املفهوم
االرطالحي الذي أورده أبو هالل العسكري بقوله ":الغلو تاوز ح ّد املعىن واالرتفاع
فيه إىل غاية ال يكاد يبلغها".2
ويسّتسل ابن رشيق يف تتبّع هذا املفهوم ،بعد أن ّقرر تداخل املصطلحات
الدالة عليه ،فالغلو هو اإلغراق وهو أيضا اإلفراط.وأ ّنا ختدم املعىن نفسه.فاإلغراق
حّت تستغرق مجيعه
الرمي ،وذلك :أن تذب السهم يف الوتر عند النزع ّ
أيضا أرله يف ّ
بينك وبني حْنـية القوس ،وإ ّّنا تفعل ذلك لبعد الغرض الذي ترميه.3
بينما ينظر السجلماسي إىل هذه املصطلحات من خالل تفريعات خمتلفة،
متفرعا
الغلو ّ
حبيث جعل من اإلغراق نوعا ّأوال من أنواع املبالغة اخلمسة ،وجعل من ّ
املدعو اإلفراط عند قوم يف رناعة
الغلو ،وهو
ّ
عن اإلغراق ومرادفا لإلفراط ،يقول":و ّ
االشتقاق ،هو من قوهلم ":غال يف األمر يغلو غل ّوا ،وهو يرادف اإلفراط.مثّ نقل من
ذلك االستعمال والوضع ،فيوضع فيه على اإلفراط يف اإلخبار عن الشيء والورف له،
وجماوزة احلقيقة فيه إىل املحال احملض".4
فهو بذلك يوافق ابن رشيق ،على أ ّن هذا األخري جنده حي اول التثبّت بإجياد
أرح عندي ما قام على
مفهوم ارطالحي بني ،فوجده يف القرآن الكرمي ،يقول ":و ّ
الغلو فيه باخلروج عن
الدليل ،وثبت فيه ّ
ّ
الشاهد من كتاب اهلل تعاىل.وحنن جنده قد قـرن ّ
جل من قائل ﴿:يا أهل الكتاب ال تغلو في د ينكم غير الحق ﴾.
ّ
احلق ،فقال ّ
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الغلو يشّتط وجود الزمة الرقة تربط بني الشيء وما يقاربه .ويظهر
على أ ّن يف ّ
للغلو ،بقوله ":هو تاوز يف نعت ما للشيء أن يكون
هذا يف تعريف قدامة بن جعفر ّ
عليه ،وليس خارجا عن طباعه ،كقول النمر بن تولب يف رفة سيف شبّه به نفسه:
تظلِ ت ْحفر ع ْنه إ ْن ضربْت ب ه

بـعد الذرا ع ْين والساقين والهادي

الشيء العظيم ،مثّ يغوص بعد ذلك
السيف أن يقطع ّ
إذ ليس خارج عن طباع ّ
يف األرض وألن خمارج الغل ّو عنده على (يكاد).وعلى هذا تأويل أرحاب التّفسري،
قول اهلل تعاىل ﴿:وبـلغت القلوب الحناجر﴾ ،أي كادت".1
الغلو يف التشبيه بالكذب،
وقد أوضح ابن البنّاء املراكشي هذا األمر ،وربط ّ
ولكنّه يصنع هويّة طبيعة الشعر "املبنيّة على احملاكاة والتخيّل ال على احلقائق  ،على أ ّن
2
بد من
غلوه ال حياكي أو يتخيّل يف الشيء ما ليس موجودا أرال"  .فال ّ
ّ
الشاعر يف ّ
الشاعر أثناء ورفه شيئا بشيء".فالذي استقر عليه األمر يف رناعة
رفة يتفطّن إليها ّ
املستفز من
املنطق أ ّن موضوع الصناعة الشعرية هو التّخييل واالستفزاز والقول املخيل
ّ
قبل أ ّن القضيّة الشعريّة إّنا تؤخذ من حيث التخييل واالستفزاز فقط.دون النظر إىل
ردقها وعدم ردقها.3فالغل ّو يف الورف من تاوز املعروف واملألوف الذي يصنع
هويّة الشعر املرادف للكذب وليس للصدق.
يقول احلامت ّي" :وجدت العلماء بالشعر يعيبون على الشاعر أبيات الغلو
واإل ْغراق ،وخيتلفون يف استحسانا واستهجانا ،ويعجب بعض منهم هبا ،وذلك على
الشاعر الذي يوجب الفضيلة له،
حسب ما يوافق طباعه واختياره ،ويرى أ ّنا من إبداع ّ
فيقول:أحسن الشعر أكذبه ،وإن الغل ّو إ ّّنا يراد به املبالغة واإلفراط.وقالوا:إذا أتى
الغلو مبا خيرج عن املوجود ،ويدخل يف باب املعدوم ،فإ ّّنا يريد به املثل،
الشاّعر من ّ
وبلوغ الغاية يف النعت".4
فهذا رأي احلامت ّي ،الذي يبدو أنه كان أساس قاعدة آراء النقاد املغاربة يف طرح
فكرة الغل ّو ،اليت يقوم عليها الكالم الشعري املناقض للورف المباش ر للأشياء ،فهو
1
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يقوم على الكذب ،استنادا إىل قول النابغة الذبياين ،وعلى التخييل واالستفزاز مثلما
ذكر ابن البناء املراكشي.وكذا السجلماسي.
الغلو يف الشعر ،مل مينع وقوعها يف دائرة اخلالف
إن القول بفكرة ضرورة وجود ّ
بني العلماء والنقاد ،فمنهم من آثره وطلبه ،ومنهم من عابه واستنكره ،ويبدو أ ّن
املوضوع طرق قضيّة اخلصومة بني القدماء واحملدثني ،فقد "زعم بعض املتع ّقبني أ ّن الذي
كثّـر هذا الباب ،أبو متّام  ،وتبعه النّاس بعد.وأين أبو متّام مّا حنن فيه؟ ،فإذا ررت إىل
أخلى منه
حّت لو قدر ،ما ْ
غلوا ،وأبعدهم فيه مهّةّ ،
أيب الطيّب ،ررت إىل أكثر النّاس ّ
غين ،وله يف غري مندوحه ،كقوله:
وحّت تبلغ به احلال إىل ما هو عنه ٌّ
بيتا واحداّ ،
يـتـرش ْفن من فم ي رشف ٍ
ات
ْ

هن فيه أ ْحلى م ن التـ ْوحيد

وإن كان له يف هذا تأويل وخمرج جبعله التّوحيد غاية املثل يف احلالوة بفيه".1
ت املكتبة النقدية العربية.
فقد رنع أبو متام واملتـنيب حركة نقدية واسعة أثر ْ
للغلو واملبالغة
واختلف الناس فيهما ،وقد مآل الدنيا وشغال النّاس زمنا طويال.على أ ّن ّ
حّت نعتا بالتكلّف والقصد يف
السمات البارزة يف معاين أشعارمهاّ .
والغرابة والتّعقيد من ّ
الغموض.
وال خيفي ابن رشيق يف إشارته هلذا األمر ،استحضار راي احلامتي ،فاعترب
التجاوز يف بيت املتنيب مّا طلب به ((غاية املثل)).مثّ جنده يرود رأي القاضي عبد العزيز
عام يف احملدثني ،وموجود كثري يف
اجلرجاين يف طرح املوضوع بقوله":واإلفراط مذهب ّ
األوائل والنّاس فيه خمتلفون ،من مستحسن قابل ،ومستقبح راد ،وله رسوم مّت وقف
االدعاء" .2ومّت
ّ
الشاعر عندها ،ومل يتجاوز بالورف حدها ،سلم "من النّقص و ّ
أدته احلال إىل اإلحالة ،وإ ّّنا اإلحالة نتيجة
تاوزها ،اتّسعت له الغاية ،و ّ
اإلفراط ،وشعبة من اإلغراق".3

1
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فللتجاوز يف املعىن حدود ،آمن هب ا ابن رشيق من خالل إيراده لقول القاضي
اجلرجاين ،ويكون ذلك عندما ينفلت خيط المبالغة من يد الشاعر ،فيلقي به يف جهة
املحال كمالمسة "الدين" مثال.يظهر ذلك يف بيت املتنيب املذكور ،أو لدى أيب نواس
يف قوله:
ل تخافك النطف التي ل ْم ت ْخلق

وأخ ْف ت أ ْهل الش ْرك حتى انه

فأما ما جرى جمرى قول أيب نواس ،فهو من احملال الفاسد وله باب غري هذا
" ّ
كل عند أهل العلم معيب مردود ،ومنفي مرذول ،وإن كان أهل اإلغراب وأرحاب
و ّ
البديع من امل حدثني قد هلجوا به واستحسنوه ،وتنافسوا فيه ،وبارى بعضهم بعضا
به".1ومن استحسن ذلك إ ّّنا من باب مقولة " أحسن الشعر أكذبه".
الغلو ،فيدعو إىل عدم
ويبين ابن رشيق موقفه االعتدايل يف موضوع املبالغة و ّ
الشاعر ب ّدا من اإلغراق –حلبّه ذلك ونزوعه طبعه إليه  ،-فليكن
اإلفراط "وإن مل جيد ّ
هجرياه ،كما يفعل أبو
ذلك منه يف الندرة ،وبيتا يف القصيدة إن أفرط ،وال جيعله ّ
الطيّب".2وذلك عمال مببدأ "ال إفراط وال تفريط" ،فللشاعر أن يتصرف يف الكالم ما
شاء له ذلك،وأن يبالغ ويتجاوز ويكذب،ولكن بشرط أالّ يطغى األمر عليه فيضحى
دأبه وشأنه ومنهجه الذي ينطق بالتكلف.
-9اليغال :يعترب ابن رشيق املسيلي من أكثر املغاربة حديثا عن اإليغال ،وقد
اجتهد يف ختريج األمثلة الدالة عليه ،وأورد املفهوم اللغوي للمصطلح نقال عن ابن دريد
كل
يف قوله":واشتقاق اإليغال من اإلبعاد ،يقال :أوغل يف األرض ،إذا أبعد ،قال :و ّ
داخل يف شيء دخول مستعجل ،فقد أوغل فيه".ونقال عن األرمعي يف حديثه عن
الرمة:
اإليغال من خالل شرحه بيتا شعريا لذي ّ
صوات الفراريج
أواخر الم ْيس أ ْ

صوات م ْن إيغالهن بنا
كأ ن أ ْ

1
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3

فاإليغال هنا هو سرعة الدخول يف الشيء ،يقال :أوغل يف األمر ،إذا دخل فيه
كل ال ّذهاب،
بسرعة.فعلى القول ّ
األول ،كأ ّن الشاعر أبعد يف املبالغة ،وذهب فيها ّ
الدخول يف املبالغة مببادرته هذه القافية.1
وعلى القول الثاين:كأنّه أسرع ّ
ومييل ابن رشيق إىل املعىن االرطالحي نقال عن احلامتي ،فريى أ ّن اإليغال
2
األرمعي
ويسمى أيضا التبليغ الذي هو (تفعيل) من بلوغ الغاية.ونقل أيضا عن ْ
ّ
الذي يرى أشعر الناس من جيعل اللفظ مدار اهتمامه ،فيحسن به املعىن اخلسيس ،وقد
الشعري إذا هو أمتّه قبل
يتلف به املعىن الكبري ،أو يضيف معنا إضافيا يت ّم به كالمه ّ
يسمى (اإليغال).كقول األعشى:
القافية ،وهذا املعىن اإلضايف ّ
كناط ٍح ص ْخرٍة يـ ْوما لي فلقها

فـل ْم يضرها وأوهى قرنه الوعل .

فلما احتاج إىل القافية ،قال":الوعل" ،فزاد
فقد مت املثل بقوله":وأوهى قرنه"ّ ،
فضال على كلّ ما ينطح قال:ألنّه ينح ّط عن قـنة
معىن ،قال:قلت:وكيف رار الوعل م ّ
3
تم القافية ،ليس فضال شكليّا ،بل يفيد
ي
ما
إضافة
ن
إ
أي
.
اجلبل على قرنه فال يضريه"
ّ
ّ
العام للبيت ،و"يزيد به وضوحا وشرحا وتوكيدا وحسنا".4
املعىن ّ
يقول امرؤ القيس:
كأنِ عيـون الو ْحش ح ْول خبا ئنا

وأ رحل نا الج ْزع الذي ل ْم يـثـق ب

5

فقوله "مل يث ّقب" ،إيغال يف التّشبيه".6فقد أتى امرؤ القيس على التّشبيه كامال
قبل القافية ،وذلك أ ّن عيون الوحش شبيهة به ،مثّ ملا جاء بالقافية أوغل هبا يف الورف
ّ
ووكده وهو قوله":الذي مل يث ّقب" ،فإن عيون الوحش غري مثقبة و(هي باجلزع الذي مل
يثقب) أدخل يف التّشبيه".7
1
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فيصبح اإليغال بذلك ،من آليات املبالغة يف الورف ،وإبعاد رورته ،مّا خيدم
معىن البيت الشعري ،مثلما خيدم إيقاعه اخلارجي املتمثّل يف القافية.ويورد ابن رشيق
مثاال لإليغال احلسن ،كقول اخلنساء:
وإن ص ْخرا ل تأْتم الهداة به

ار
كأنه عل ٌم في رأْ سه ن ٌ

أشد مبالغة ،وأوغلت إيغاال شديدا قوهلا ":يف رأسه نار"،
فبالغت يف الورف ّ
بعد أن جعلته علما ،وهو اجلبل العظيم.
-1االستظْهار:ال يبدي ابن رشيق كبري اهتمام هبذا الوجه ،مثلما فعل يف
كل مبالغة
حديثه عن ضروب املبالغة األخرى .لكنه يكتفي بقوله ":أنّه ما كان فوق ّ
املعتز البن طباطبا العلوي
وإيغال ،وكأنّه يسقط رفة اإلفراط يف استعماله.حنو قول ابن ّ
أو غريه:
فأ نتم بـنو بنْ ته دونـنا

ون ْحن بـنو ع مه الم ْسل م

النيب عليه الصالة والسالم،
فقوله "املسلم" استظهار ،أل ّن العلويّة من بين عم ّ
املعتز أشار حبذقه إىل مرياث اخلالفة.1
ويعين أبا طالبَ ،ومات جاهليا ،فكأ ّن ابن ّ
يفصالن احلديث ،بشيء من
املراكشي ،والسجلماسيّ ،
بينما جند ابن البنّاء ّ
التعمق والتمثيل واالستشهاد ،وعدد من األقسام والتفريعات يف حديثهم عن
ّ
االستظهار.على أن تقاطعهما ومتاثلهما يف عدد من معامل قراءتيهما ،إ ّّنا يعود إىل
منهجهما ومنبعهما الفكري الفلسفي واملنطقي .
يقول ابن البنّاء":و ّأما اإلكثار ،فمنه ما يقال له االستظهار ،وهو كالم مؤلّف
املقدمة ،والثاين جيري جمرى التّكملة حبيث يستقل القول
من جزئني أحدمها جيري جمرى ّ
دون تلك التّكملة.
الصفات اليت تأيت ّإما( - :للتّخصيص) يف النّكرات ،كرجل راحل.
- 6فمنه ّ

1
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 (لتعيني املعارف) ،كزيد الكاتب. (للثّناء)،كقول اهلل تعاىل﴿:ب ْسم اهلل الر ْح مان الرحيم﴾.للذم) ،مثل ﴿أعوذ باهلل من الش ْيطان الرجيم﴾ .
( ّ (للتوكيد)  ،كقول اهلل تعاىل﴿:ال تـتخذوا إله ْين اثْـنـ ْين" .وقوله":تلْكعشرة كاملة﴾ .

األول:
- 9ومنه ما تكون التكملة  -تري جمرى ّ
احلجة على ما يتقدمها يف اجلزء ّ
استجابوا
ويسمى التّذييل.كقوله تعاىل ﴿:إ ْن ت ْدعوه ْم ال ي ْسمعوا د عاءكم ،ول ْو سمعوا ما ْ
ّ
لك ْم ،ويـ ْوم القيام ة ي ْك فرون بش ْركك ْم وال يـنبئك مْثل خب ي ٍر﴾ .
تقدم من اخلرب ،وهو تذييل،
فقول اهلل تعاىل (ال ينبئك مثل خبري) ،ح ّجة على ما ّ
ضع ف طائ فة م ْنـه ْم
وكذلك قوله تعاىل﴿:إ ن ف ْرع ْون عال ف ي األ ْرض وجعل أ ْهله ا شي عا ي ْس ت ْ
يذبح أبْـناءه ْم وي ْست ْحيي نساءهم ،إنه كان من الم ْفسدين﴾.
1

فقول اهلل تعاىل( إنّه كان من املفسدين) ،تذييل .
 ومن التذييل ما تكون التّكملة مثال ،ويسمى املثال .كقولالشاعر:
ت منْك ذا ل ٍ
بد
ت نم ٌير فـهاج ْ
ماج ْ

والل ْيث أ ْفـتك أنْـيابا من الن مر

 ومنه ما تكون التكملة تزيد معىن يف األول من غري أن تكون علىمعىن االحتجاج،بل تتميما وتكميال،كقول اهلل تعاىل﴿ :ويطْعمون
الطعام على حبه م ْسكينا ويت يما وأسيرا ﴾ .2فقوله (على حبه) تتميم .
وخيوض السجلماسي يف املوضوع ،فنراه يتقاطع مع املراكشي تارة ويتباعد عنه تارة
أخرى ،وذلك حبكم اشّتاكهما يف املشرب الثقايف نفسه ،وهو الفلسفة واملنطق.

1
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مادة لفظ الظّهر ،كما أن
يع ّرف السجلماسي االستظهار بقوله ،هو" استفعال من ّ
التظاهر تفاعل من ذلك ،والفاعل هو قول مرّكب من جزئني فيه ،أحدمها :جيري جمرى
للمقدمة)  ،حبيث ميكن استقالل القول دون تلك
(املقدمة ،واآلخر:جيري جمرى التكملة ّ
التكملة.وحتت نوعان:
- 6االشتراط :وذلك أن يستظهر ملعىن اللفظ املفرد ،أي هو تركيب يقوم على
الصدق
ّقوة اللفظ الواحد ،الذي يدل على املعىن الواحد،لذلك فهما ال خيضعان ملبدأ ّ
أو الكذب .كقولنا ":اإلنسان األبيض،واحليوان الناطق".فاالنسان قيد واحليوان قيد ،ومت
تقييدمها بـ(األبيض) و(الناطق) ،فكال من القيد واملقي د به ،يشكَالن معىن واحدا،
يّتكب من أجزاء قـيد بعضها ببعض ،واشّتط بعضها يف بعض.1وهو على نوعني :
أ-الف ْرق:وقد يرد(- :بيانا) ،مثل":رأيت زيدا الكاتب".بيّنته بالفرق بينه وبني
يسمى ذلك التـلْخيص ،وبابه املعارف.
املشارك يف االسم.و ّ
(ختصيصا) ،مثل":مررت برجل ظريف"،وبابه النكرات.ب-ما ي ْجري مجرى الفرق وليس به :ويأيت على وجوه أربعة ،وهي:
يأيت ثناء ،مثل﴿:ب ْسم اهلل الر ْحمان الرحيم﴾ .يأيت مدحا ،مثل﴿ يحكم بها النبيئون الذين أسلموا﴾ .ذما ،مثل﴿ أعوذ باهلل من الش ْي طان الرجيم﴾.
يأيت ّ2
يأيت توكيدا ،مثل﴿ :ال تـتخذوا اله ْين اثْـنـ ْين﴾-9ال ْرفاد:من قوهلم :أرفدته ورفدته :جعلت له رفادة ،وهو على نوعني:

مادة الذيل،
أ-التعقيب* :ومنه التّذييل ،من قوهلم"ذيّل تذييال"،من ّ
والقصد منه االلتقاء يف النّسبة ،كقول اهلل تعاىل﴿:إ ن فرعون عال في األرض وجعل أهلها
شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ،إنّه كان من المفسدين﴾.

1
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*ومنه االيغال  ،وأورد السجلماسي تعريف احلامتي
لإليغال ويورد األبيات نفسها المرئ القيس واألعشى اليت أوردها قدامة بن جعفر
والعسكري وابن رشيق املسيلي.
يتم به إالّ
ب-الت ْتميم :ويكون حني حياول املتكلّم معىن فال يدع شيئا ّ
يسمى هذا النّوع أيضا
أورده ّإما مبالغة ّ
وإما احتياطا واحّتازا من التّقصري ،و ّ
بـ(التّكميل).كقول اهلل تعاىل﴿:ويطْعمون الطعام على حبه م ْس كينا ويتيما وأ سيرا﴾ .فقوله
تعاىل "على حبه"  ،تتميم على طريق املبالغة ،على كون الطعام مرجع الضمري من قوله
1
تعاىل على حبه".
بينما جند أ ّن ابن رشيق ال يرى فرقا كبريا بني اإليغال والتتْميم ،إالّ أ ّن أحدمها
(اإليغال)  ،يكون يف القافية ال يعدوها.و ّأما موقع التتميم ،فيكون يف حشو البيت.2
يعرفه ابن رشيق بقوله":
-4التشكك:من الوجوه املستملحة اليت تبعد املعىنّ ،
وهو من ملح الشعر وطرف الكالم ،وله يف النفس حالوة ،وحسن موقع خبالف ما
رق بينهما ،وال مييـ ز
حّت مل ي ْف ْ
للغلو واإلغراق .وفائدته ّ
الداللة على قرب الشْبـهني ّ
ّ
أحدمها من اآلخر.
كقول العرجي:
باهلل ،يا ظبيات القاع ،قلن لنا

ليالي منكن أم ليلى من الب شر.

3

وقال سلم اخلاسر:
ت ،فقلت:الشمس عند طلوعها
تبد ْ
كررت ال طّرف ،قلت لصاحبي:
فلما ّ
ّ

ٍ
بجلد غني الـلّون عن أثـ ر الو ْرس

-على مري ٍة -ما ها هنا مطلع الشمس

الصدر وقبوله
فأنت ترى كيف موقع هذا ّ
الشك من اليقني؟ وكيف حالوته يف ّ
؟ فإنّه لو كان يقينا ما بلغ هذا املبلغ.4

1
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بينما جند العسكري يربط بني التش ّكك وتاهل العارف ،يقول ":تاهل
العارف ومزج الشك باليقني ،هو إخراج ما يعرف رحته خمرج ما يشك فيه ليزيد
بذلك تأكيدا .ويستشهد ببيت العرجي * :باهلل ،يا ظ ْبيات القاع ،قـلْن ل نا * .1

ّ
و ّأما ابن البناء املراكشي ،فهو يفصل بني التجاهل والتش ّكك ،وجعلهما من
حتدث عن التشكيك يف باب (ت فصيل شيء بشيء) من كتابه
تفريعات التفصيل.وقد ّ
تتفرع عنه
وقسمه إىل قسمني ومها :الت قسيم والتفصيل.وجعل من التفصيل جماال واسعاّ ،
عدة أنواع ،منها التشكيك ،كقول اهلل تعاىل﴿:أتـواص ْوا به ،ب ْل ه ْم قـ ْو ٌم طاغون﴾ .وقوله
ض أ ْم ْارتابوا أ ْم يخافون أ ْن يحيف اهلل عل ْيه ْم ورسوله ،ب ْل أولئك ه م
تعاىل﴿:أفي قـلوبهم م ر ٌ
الظالمون ﴾ .2

وكذلك فعل السجلماسي الذي جعل من تاهل العارف والتشكيك ،من
وعرفه بقوله":
أنواع التجاهل الذي ّ
يعد من فروع اإلغراق ،الذي هو أحد أنواع الغلوّ .
الشعر وطرف
التشكيك هو إقامة ال ّذهن بني طريف شك وجزئي نقيض ":وهو من ملح ّ
الكالم".وأحد الوجوه اليت احتيل هبا إلدخال الكالم يف القلوب ومتكني االستفزاز يف
يفرق بينهما وال مييـز أحدمها من اآلخر،
النفوس ،وفائدته الداللة على الشبهني حّت ال ّ
الغلو.والسبب يف ذلك أن
فلذلك كان له يف النفس حالوة وحسن موقع ،خبالف نوع ّ
املتكلّم موهم أ ّن ذهنه قد قام متحريا بني طريف شك وجزئي نقيض ومن األمر الواضح
لشدة االلتباس واالختالط
بنفسه أ ّن النفس إ ّّنا تتحيـر يف طريف شك وجزئي النقيض ّ
بينهما ،وعدم التمييز بني األمرين خلفائه على النّفس على القصد األول يف طريف
النقيض ،ودأهبما.فلذلك فالقول املش ّكك هو يف النهاية من املبالغة ،والغاية من التلطّف
للتّشبيه ،وتقريب الشيئني أحدمها من الآلخر لتمكني عدم الفرق والفصل والتباين
هم قوم طاغون﴾ .
بينهما.ومن رور هذا النّوع ،قوله تعاىل ﴿:أتوار ْوا به ،بل ْ
وقول الشاعر:
أ يا ظ بية الوعساء بين جالج ٍل

1
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وبـ ْين النـقا ،آأنت ْأم أم سالم؟

وقوله:
أريقك أ ْم ماء الغ مامة أ ْم خ ْمر

ب في بـرو ٌد و ْهو في كبدي ج ْمر ؟

1

فيعد التشكيك بذلك من وجوه إبعاد املعىن ،وعمقه ،حبيث ميارس به املتكلّم
نوعا من االستفزاز الفكري على املتل ّقي ،حني يغمض على املنطق العقلي ضبط املعىن
املقصود ،نظرا لقرب رلة التّشابه بني املوروف واملوروف به .
ويتّفق هؤالء النقاد على األثر النفسي هلذه اآللية ،اليت تصنع طرف الكالم
ومجاليته وأيضا حالوته وحسن وقعه يف نفس املتلقي واستمالحه له.

1
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الفصل الثاني :لسان اإلتباع واالبتداع:
 - 1النص القدمي والنص اجلديد/رراع األجيال.
السرق/التناص.
 - 2النص الشعري و ّ
الفصل الثاني :لسان اإلتباع واالبتداع:
 - 1النص القدمي والنص اجلديد/رراع األجيال.
السرق/التناص.
 - 2النص الشعري و ّ
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 -6لسان الق دامة والج ّدة/صراع األجيال:
استمر لقرون طويلة،
رنع هذا الصراع يف ميدان الشعر العريب ،جدال نقديّا كبريا،
ّ
وما زال ،حبيث اختلط فيه الصدق بالكذب واالعتدال بالتطرف...وكان نتاج ذلك،
تصانيف عديدة وآراء كثرية نطقت مبواقف خمتلفة ،تؤّكد ك ّلها على أ ّن هذه القضيّة ليست
1
عام .قضية ك ّل األجيال على
أدبية وحسب ،بل هي قضية حضا رية وإنسانية بشكل ّ
كل حياة جديدة فيها .وطبيعي أن
اختالف العصور واألزمان ،على ّ
تنوع بيئاهتا ،وطبيعة ّ
تأزمات وخصومات يف حوار هذه األجيال بعضها مع بعض.حّت
يصنع هذا االختالف ّ
بات األمر حتميّة حضارية تفرض سلطتها بني ما هو جديد ،وبني ما هو عتيق قدمي .
وقد ارتب طت احلركات التجديديّة بالتحوالت احلضارية اليت عرفها اجملتمع العريب
األول ،2مع االنفتاح على األمم والشعب األخرى
املسلم ،واليت بدت معاملها منذ القرن ّ
بتقاليدها وثقافاهتا ،فوجد العرب أنفسهم أمام تيار ف كري جديد يتصادم يف بعض جوانبه
التحول .الذي أنعش النقد العرب
فن الشعر) ،الذي تأثّر هبذا ّ
بتقاليدهم ،ال سيم ا يف جمال ( ّ
مبقومات القصيدة العربية اجلاهلية (عمود الشعر) ،الذي اعترب من
القدمي مبسائل ّ
هامة تتعلّق ّ
الثوابت ،وبني موارفات القصيدة اجلديدة اليت ش ّكلت ضرورة رنعتها حتمية التداول الزمين
كل ذلك.
و ّ
تغري البيئة وانتعاش املعجم اللغوي مبا يوافق ّ
وقد عاجل النقاد املغاربة املوضوع بكثري من االعتدال ،معّتفني بقدسية الثابت القدمي
تارة ،وداعني إىل ضرورة التجديد تارة أخرى.وميكن أن نوجز موقفهم يف عنارر تختصرها
فيما يلي:
 -الفاعليّة الزمانية واملكانية وضرورة التجديد.

النص اجلديد يف عالقته اجلدلية مع النص القدمي ،وذلك من خالل تتبّع معامل
 ّالتجديد اليت ظهرت من خالل وجهني:
1
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 التجديد يف املعىن ،أو ما ارطلح عليه النقاد باالخّتاع والتوليد. التجديد يف الصياغة ،أو ما عرف باإلبداع أو البديع.أ  -الفاعليّة الزمانية والمكانية وضرورة التجديد:
إ ّن املتص ّفح لكتب املغاربة النقديّة ،يالحظ رفضهم حتكيم املعيار الزمين يف احلكم
على شعر الشاعر.فللقدمي احّتامه وللجديد قدره .وقد عاجلوا موقفهم هذا ضمن مايلي:
ملتعصب للقدمي ،وانتقادهم له.
 - 6إيرادهم لبعض آراء الطرف ا ّ
 - 9رفضهم حتكيم املعيار الزمين يف طرح اخلصومة بني القدمي واحلديث.
أشار هؤالء النقاد إىل إحساس الشعراء من القدمي بوطأة الزمن ،وسلطانه على
إنتاجهم.وبدا لالّحق منهم نظرته وموقفه من السابق ،وبدأت تظهر فكرة اإلبداع واإلتباع،
وتطفو على سطح االهتمامات الفكرية مع كلّ جيل يقدم إىل احلياة ليخلف اجليل الذي
سبقه.فهذا التحاور بني األجيال هو جدل أزيل ،يطرح يف كلّ زمن رورا عن أزمة هذا
التبدل إ ّّنا هو ضرورة وحتميّة
التغري و ّ
الصراع الفكري اإلبداعي فيه.فهذا ّ
احلوار ،وعن معامل ّ
بكل جيل جديد ،ليصنع متيّزه واختالفه عن غريه.
لصيقة ّ
كل قدمي من الشعراء فهو حمدث يف زمانه ،باإلضافة إىل ما كان
يقول ابن رشيقّ ":
قبله".1فهذا إثبات على فكرة التغري الزمين  ،وتأثريها يف األذواق والكالم.فالعلم والشعر
التغري
معني.وإ ّّنا خيضع ملبدأ ّ
كل ذلك مل يكن مقتصرا على زمن معني ،أو جيل ّ
والبالغةّ ،
عد يف زمن جديدا ،يعترب قدميا يف الزمن
الزمين ،وتوايل العصور ،واختالف األذواق...فما ي ّ
كل جيل وآخر.بل إ ّن جسر "التداول"،
الذي يليه.على أ ّن ذلك ال يعين حصول قطيعة بني ّ
الالحق من
يبقى مدودا ،وحصول التّوارل ليس حمدودا ،بل هو طريق قد ينتفع من خالله ّ
السابق.
وهو يف ذلك يستند إىل قول ابن قتيبة":مل يقصر اهلل الشعر والعلم والبالغة على زمن
كل دهر ،وجعل
دون زمن ،وال خص قوما دون قوم ،بل جعل ذلك مقسوما بني عباده يف ّ
كل قدمي حديثا يف عصره".2كما جلأ يف سبيل إثبات فكرة التداول ،إىل قول علي بن أيب
ّ
1
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السبق
طالب يف قوله":لوال أن الكالم يعاد لنفذ".فليس أحد ّ
أحق بالكالم من أحد ،وإ ّّنا ّ
الشرف يف املعىن على شرائط.
و ّ

وقول عنّتة بن شداد * ه ْل غادر الشعراء م ْن متـردم*.
الشعر بعد أن فرغ الناس منه ،ومل يغادروا
يعد نفسه حمدثا ،فقد أدرك ّ
يدلك على أنّه كان ّ
1
له منه شيئا...
فالكالم حييا بالتداول والتكرار مثلما قال عل ي رضي اهلل عنه.وبيت عنّتة الذي يثبت
حّت نظر
أ ّن العصر اجلاهلي أيضا قد شهد تداوال يف أجيال الشعراء فسبق بعضهم بعضاّ .
املتأخ رون منهم إىل سابقيهم على أ ّنم قدماء ،قد ذهبوا مبحاسن الشعر ومل يبقوا هلم منها
ّ
شيئا.وهذا زهري بن أيب سلمى يثري ذلك بقوله:
أو معاد ا م ْن قـ ْولنا مكرورا.

ما أرانا نـقول إال م عارا

ررحوا به يف
ومع ذلك
استمر هؤالء يف قول ّ
الشعر متغ ّلبني على شعورهم بالعقم الذي ّ
ّ
نظمهم .2فوجدوا أنفسهم يف احملنة ذاهتا اليت عاىن منها الشعراء الذين جاءوا من بعدهم
واعتربوا حمدثني.كجرير والفرزدق واأل ْخ طل وأمثاهلم ،الذين راروا قدماء بالنسبة إىل من حلق
3
خضم هذا الطّرح ،يعجب ابن رشيق بقول أيب متّام:
ويف
.
هبم
ّ
ت
فـل ْو كان يـ ْفنى الشعر أ ْفـناه ما قر ْ
ولكنه صوب العقول إذا ا نْجلت

ح ياضك م ْنه العصور الذواه ب

ت بس حائ ب
س حائب منه أعق ب ْ

4

ويفرض التعاقب الزمين فعل التداول الشعري ،املغلفة باالحّتام والتقدير إىل النّضج
الفين الذي حت ّقق يف أشعار من هم أقدم منهم.5وهو األمر الذي دعا إليه ابن رشيق.أي
ضرورة االنتفاع من املوروث الشعري القدمي ،يقول":طبقات الشعراء أربع :جاهلي قدمي،
1
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وإسالمي ،وحمدث ،مثّ رار احملدثون
وخمضرم ،وهو الذي أدرك اجلاهليّة واإلسالم،
ّ
طبقات:أوىل وثانية على التدريج ،هكذا يف اهلبوط إىل وقتنا هذا.فليعلم املتأخر مقدار ما
الشعر ،فيتصفح أشعار من قبله".1
بقي له من ّ
فقد قسم الشعراء إىل أجيال وفق معيار زمين ،فش ّكلت عدة طبقات هي يف حد ذاهتا
السابق.ونراه يبدي
بد من توارلها من خالل تداول ّ
عبارة عن حلقات متّصلة ،وال ّ
الشعر ّ
موقفه بقوله":ولست أفضل يف هذه القضية بني القدمي واحملدث ،واجلاهلي واملخضرم،
أمس ،وأجده إىل كثرة احلفظ
ايب واملولّد ،إالّ ّ
أين أرى حاجة احملدث إىل ّ
واألعر ّ
الرواية ّ
الذكي ال ميكنه
أفقر.فإذا استكشفت عن هذه احلال ،وجدت سببها والعلّة فيها أ ّن املطبوع
ّ
السمع احلفظ".2
السمع.ومالك ّ
الرواية إالّ ّ
تناول ألفاظ العرب إالّ رواية ،وال طريق إىل ّ
السماع واحلفظ ،كوسيلة نقل وتداول ألشعار القدامى،
يعول ابن رشيق على الرواية و ّ
ّ
الشاعر احملدث ،ال غىن له عنه ،يستبقي منه ما يشاء ،وينفع من
فهي تش ّكل إطار ثقافة ّ
يبني ابن طباطبا العلوي
ألفاظه ومعانيه ،ويتجاوز الزالّت واألخطاء اليت وقع فيها غريه.مثلما ّ
تقدمهم ،ولطفوا يف تناول
بقوله":وسنعثر يف أشعار املولّدين بعجائب استفادوها مّن ّ
أروهلا ،ولبّسوها من بعدهم ،وتكثّروا بإبداعها ،فسلمت هلم عند دعائها للطيف سحرهم
فيها ،وزخرفتهم ملعانيها".3
حتمي،
يتّفق ابن طباطبا مع نص ابن رشيق الذي يعّتف بأ ّن عمليّة التداول هي أمر
ّ
يدل على أ ّن احملدث اجلديد ،إ ّّنا انبثق عن العتيق القدمي ،فهو منه ،خرج من ثوبه وقام على
ّ
قواعده.وإ ّّنا مدار املفاضلة يقوم على مبدأ اجلودة والتحسني " وإ ّّنا مثل القدماء
واحملدثني،كمثل رجلني ،ابتدأ هذا بناء فأحكمه وأتقنه ،مثّ أتى اآلخر فنقشه وزيّنه ،فالكلفة
ظاهرة على هذا وإن حسن ،والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن".4
الزمين احلاكم
إ ّن يف دعوة املغاربة إىل االعّتاف حبتميّة التّجديد ،تبعا لسلطان التعاقب ّ
املنزهة عن
لقانون الكون ،وما يتضمنه من تقدير للقدمي ،ال يعين إميانا بقدسيته املطلقةّ ،
بصحة إبداعه بصورة قطعيّة .وبالتايل ،فهم يطعنون يف
الغلط.فاتّباعه ال يعين التّسليم
ّ
1
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املتعصبني للقدامى،واملتطرفني يف أحكامهم ض ّد أ شعار احملدثني ،وال معيار
مواقف العلماء
ّ
متأخر.يقول ابن رشيق ":وهذا مذهب أبو عمرو
هلم يف ذلك غري أ ّن هذا سابق ،واآلخر ّ
بن العالء وأرحابه كاألرمعي وابن األعرايب ،أعين أ ّن كلّ واحد منهم يذهب يف أهل
عصره هذا املذهب ،ويقدم من قبلهم ".1فأبو عمرو بن العالء الذي طمس كل حسن يف
شعر جرير والفرزدق ،فنعتهم باملولدين  ،وال عيب هلم سوى أ ّنم مل ي دركوا زمن اجلاهلية،
الشعر إالّ للمتقدمني.فـ"ماكان من حسن فقد سبقوا إليه ،وما كان من
يعد ّ
ألنّه كان ال ّ
النمط واحدا  ،ترى قطعة ديباج ،وقطعة مسيح ،وقطعة نطع".2
قبيح فمن عندهم ،ليس ّ
فكل خري ينسبونه إىل
لقد ارطبغت أذواق هؤالء العلماء بصورة الذهنية اجلاهليةّ .
كل حسن،
القدمي ،وتشددوا يف ذلك إىل درجة املغاالة والعناد ،ونفوا عن شعر املحدثني ّ
و ّاختذوا من املقياس الزمين الشرط األمثل يف أحكامهم النقدية.فاألرمعي ال يستحسن من
يهمه منه سوى اإلعراب ،وأبو عبيدة ال يرى للشعر فضال
الشعر غري الغريب ،واألخفش ال ّ
إذا نأى عن األنساب واألخبار ".3فطبيعي أن يثري هذا الشعر اجلدل إبان ظهوره ثائرة كثري
لغوي وحسب.وتربوا
من العلماء الرواة
ّ
فن ّ
املتعصبني للقدمي ،وال ّذين فهموا الشعر على أنّه ّ
على حسب الذوق البدوي يف التّعبري ،الذي مييل إىل جزالة التّعبري ،ومتانة اللّفظ
وفصاحته.وكانوا يعتربون اخلروج عن ذلك ركاكة تعبرييّة ،وضعفا لغويّا ،حّت وإن كان اللّفظ
عذبا ،والتعبري رشيقا ،ومن مثّ فقد كانوا يعملون بكل ما يف وسعهم على اإلجهاز على هذا
الشعر اجلديد ووأده ،وذلك بالتشكيك يف أرالته الفنيّة ،ويف رياغته التّعبرييّة ،ويف مدى
اللغوي".4متاما كما فعل غريهم من رواة الشعر املهتمني بتتبع
رالحيته لالستشهاد
األديب و ّ
ّ
معامل الفصاحة ،ويف رأيهم مل تتأتّى إالّ للقدماء فقط .
ففي خضم هذه اخلصومة ،يظهر موقف ناقد مغريب آخر وهو أبو جعفر القزاز
خصصه للحديث عن الضرورات
القريواين ،بكتابه "ما جيوز للشاعر يف الضرورة".الذي ّ
الشعريّة من حيث مفهومها ومواطنها ،ومدى شرعيّتها وأحقية الشاعر الرتكاهبا.وتطرقه إىل
حد ذاته إشارة واضحة على اعتداله يف موقفه.حبيث توس ع
احلساس ،هو يف ّ
هذا املوضوع ّ
1
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موضحا أنا
يف التماس األعذار للشعراء احملدثني يف اقّتافهم األخطاء املتصلة باللغة واملعاينّ ،
رخصة ،مسموح هبا .ويعلّل قيامه بذلك بقوله...":إ ّن كثريا مّن يطلب
خارة م ّ
حالة ّ
األدب ،وأخذ نفسه بدراسة الكتب ،إذا مر عليه بيت لشاعر من أهل عصره ،أو لطالب
عما حفظ من األرول
من نظرائه ،فيه تقدمي أو تأخري ،أو زيادة أو نقصان ،أو تغيري حركة ّ
املؤلّفة له يف الكتب ،أخذ يف التشنيع عليه ،والطّعن على عمله ،واإلمجاع على ختطئته".1
اعترب القزاز األغالط اللغوية والنحوية ،من احلاالت اليت يتقاسها الشعراء القدماء
وأيضا احملدثني ،وهي ختضع للضرورة وحماولة التملص من مضايق مطابقة الكالم
للوزن.فاملحنة واحدة ،واملؤاخذة تقع على الطرفني.وعليه ،فهو يعارض حتكيم النظرة الضيّقة
الرأي
جلدته ،من باب
فضل القدمي ألسبقيته و تتحامل على احملدث ّ
اليت ت ّ
ّ
التعصب يف ّ
طرف يف ال ّذوق.وهذا موقف غريب من القزاز ،وهو اللغوي املتأخ ر الذي حاد عن سبيل
والتّ ّ
الشعر،
تشددهم حيال اخلروج عن عمود ّ
علماء اللغة والنحاة املتقدمني الذين عرف عنهم ّ
ينضم القزاز إىل جهة غريه من
أو ارتكاب األخطاء أو الطّعن يف فصاحة القدماء.وبذلك ّ
املغاربة الذين تبنّوا مقياس اجلود يف التعامل مع أشعار القدماء واحملدثني على السواء.
ينضم ابن شرف القريواين إىل شيخه القزاز ،على أنّه مينح ملوقف املتشبتني بالقدمي،
و ّ
الصادق ،تشبّت القلوب بسرية القدمي،
تفسريا فطريّا ،يقول ":وقد ورف اهلل تعاىل يف كتابه ّ

ونفارها من احملدث اجلديد ،فقال حاكيا لقوهلم ﴿:إن ا وجدنا آباءنا على أمة﴾  .2وقال
3
التعصب إىل القدمي ،هو ميل طبيعي يف
فهذا
.
تعاىل﴿:ب ْل نـتب ْع ما وجدنا عليه أبا ءنا﴾
ّ
كل ما هو قدمي ،أي ما يش ّكل
فطرة اإلنسان وتركيبته النّفسيّة اجملبولة على األلفة واحلنني إىل ّ
كل ما هو جديد ،عبارة عن أفق
إطار املاضي املعروف ،والواضحة عوامله.يف حني ،ي ّ
عد ّ
واسع جمهول ،مائع ضبايب ،مفتوح أبواب الفضول والقراءة والتّأويل.و يعلّق على ذلك
الشعر .يقول فيها:
بأبيات من ّ
أغري الن اس بامتداح القديم

ل يس إال ألنـّهم حسدوا الحي
1
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وكذلك:

قل لمن ال يـرى الم عاصر ش يئا
إ ن ذاك القديم كان جديدا

ويرى لألوائ ل التـ ْقديـما

وسيـ ْغدو هذا الجديد قديما

يبدو ابن شرف من خالل أبياته ،وكأنّه يستهدف علماء اللغة املنحازين إىل جهة
القدمي.منبها يف الوقت نفسه إىل أ ّن التّجديد هو حتميّة زمنيّة خاضعة لتعاقب العصور .وهو
األمر الذي يضعف فاعلية املعيار الزمين يف قراءة شعر القدماء واحملدثني.يقول" :وحتفظ من
شيئني ،أحدمها أن حيملك إجاللك القدمي املذكور ،على العجلة باستحسان ما تسمع
له،والثاين أن حيملك إرغارك املعار ر املشهور ،على التهاون مبا أنشدت له ،فإن ذلك جور
يف األحكام ،وظلم من احل ّكام ،حّت متحص قوليهما ،فحينئذ حتكم هلما أو عليهما ".1
ابتدأ ابن شرف قوله بـ"وحتفظ" ،بصيغة األمر،وكأنّنا به حي ّذر النقاد وعلماء الشعر من
حتكيم األهواء يف احلكم على إبداع الشاعر احملدثّ ،
جملرد حولة من االحّتام واإلجالل لكلّ
ما هو قدمي .ويتّضح ذلك يف األلفاظ (العجلة ،اإلرغار ،التهاون ،اجلور ،الظلم).وهي
كلّها من األخطاء اليت يراها من املطبّات اخلطرية يقع فيها علماء الشعر ،فيطب قون مبدأ
التأمل
التمعن و ّ
التعصب وليس من ناحية ّ
االستحسان واالستهجان من باب اهلوى و ّ
والتّمحيص واملوضوعيّة.
فالشعراء –حبسب ابن شرف -أكثر من اإلحصاء وأشعارهم أبعد من شقة
االستقصاء ،منهم املشهورين واملذكورين مثل الضلّيل (امرؤ القيس) ،والقتيل (طرفة بن
العبد) ،ولبيد وعبيد والنوابغ والعشوء وعامر بن الطفيل والفرزدق وجرير ومجيل بن م عمر
وكثري ،وابن جندل وابن مقبل واهلذيل،أبو ذؤيب وشعراء فزارة وتغلب ،وأيب نـواس ورريع
األنصاري ،والمتـنيب وأيب فراس والصنوبري وابن عبد ربه وابن هاىنء.2
وهو يقول على لسان أيب الريان":3لقد سيت مشاهري وأبقيت الكثري".4أي إن
الشعراء الذين سرد أساءهم ،هم من املعروفني واملذكورين ،على أ ّن ذلك ال يعين أ ّن ساحة
1
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خلت إالّ من حضورهم ،بل لرّمبا وجد غريهم من كان أحسن طبع ،وأفضل نظم،
ّ
الشعر قد ْ
لعل من هؤالء املشهورين من كان يتداول معاين
ولكن مل تتّسع آفاق سريته ،ومل يذع ريته.و ّ
املغمورين الذين خانم احلظ والفرص لضمان حقوقهم يف ملكية معانيهم املخّتعة.يف إشارة
من الناقد إىل رعوبة طرح هذه القضية النقديّة الستحالة ضبط عدد الشعراء العرب يف
القدمي واحلديث ،وبالتايل حصر معانيهم ،والوقوف عند أكثرها.
ويبدو موقف ابن شرف االعتدايل من خالل قائمة الشعراء الذين ذكرهم ،فهو مل
يصنّفهم حبسب زمانم أو بيئتهم ،بل جعلهم يف بوتقة واحدة يستوي فيها اجلاهلي مع
اإلسالمي.وهو إعالن واضح ألجل ترك حتكيم معيار الفاعلية الزمنية يف قراءة الشعر.
النص الجديد في عالقته الجدلية مع النص القديم:
بّ -
إ ّن إميان النقاد املغاربة حبتمية التّجديد كضرورة زمنية وحضاريّة ،جعلهم يشريون
التنصل
إىل عدد من روره اليت برزت معاملها يف القصيدة احملدثة.على أ ّن ذلك ال يعين ّ
الشامل ،أو التن ّكر الكامل للقصيدة القدمية اليت تبقى هي األساس.وما التجديد إالّ ما قيس
على القدمي.فتميّز عنه واختلف جزئيا وبصورة نسبية.
شاعت لدى املغاربة بعضا من املصطلحات الدالّة على مواطن التّجديد وساته ،فمنها
الصياغة .يقول ابن رشيق":
ما يكون يف املعىن أو الصورة ،ومنها ما يكون يف ّ
الشكل أو ّ
الفرق بني االخّتاع واإلبداع ،وإن كان معنامها يف العربيّة واحدا ،أ ّن االخّتاع خلق املعاين
اليت مل يسبق إليها ،واإلتيان مبا مل يكن منها ق ّط ،واإلبداع إتيان الشاعر باللّفظ املستظرف
تكرر اإلبداع،
الذي مل تر العادة مبثله ،مثّ لزمته هذه التّسمية حّت قيل له:بديع ،وإن كثر و ّ
فصار االخّتاع للمعىن واإلبداع للّفظ ،فإذا ّمت للشاعر أن يأيت مبعىن خمّتع يف لفظ بديع،
السبق".1
فقد استوىل على األمد ،وحاز قصب ّ
لعل أمهّها (االخّتاع)  ،الذي يكون يف املعاين
نقف يف هذا النص على ّ
عدة نقاط ّ
املختلقة غري املسبوقة.بينما اإلبداع فهو لصيق اللّفظ البديع املستظرف الذي ندر تناوله ،ومل
تر عادة التّداول مبثله.ويسّتسل ابن رشيق يف تتبّع التفاسري اللغويّة واملعجمية ملصطلح
(االخّتاع) ،فيقول":واشتقاق االخّتاع ّإما من التّليني ،يقال "بيت خرع" ،إذا كان ليّنا،
1
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حّت أبرزه من العدم إىل
واخلروع ف ْعول منه ،وكأ ّن ّ
الشاعر ّ
سهل طريقة هذا املعىن ،وليّنه ّ
وإما من قوهلم":خرعت الثوب إذا شققته ،فهو خريع ،فكأ ّن الشاعر شق هذا
الوجودّ ،
حّت أبرزه".1
املعىن وليّنه ّ
فاملخّتع حمصور يف معىن "اللني"،أي املعىن الطيّع ،ويكاد يكون التفسري نفسه الذي
أورده ابن منظور يف معجمه":خرع ،اخلرع بالتحريك واخلراعة ،الرخاوة يف الشيء ،خرعا
وخترع ،واتخرع:اسّتخى
وخراعة ،فهو خ رع وخريع ،ومنه قيل هلذه الشجرة اخلرع لرخاوتهّ ،
فانشق ،واتخرعت القناة،
الشق  ،وخرع الثوب خيرعه خرعا فاتخرع ش ّقه
ّ
وضعف والن ،واخلرعّ :
انش ّقت ،واخّتع الشيء ارتله ،وقيل اخّتعه اشت ّقه ،ويقال أنشأه وابتدعه ".2
الضعف واالنشقاق
يرتبط املعىن املعجمي ملصطلح "االخّتاع" بـ( االسّتخاء واللّني و ّ
واالرتال واإلنشاء واالبتداع.)...و ّأما يف معناه االرطالحي  ،فيذكر ابن رشيق أ ّن "املختـرع
الشعراء قبله نظريه ،أو ما
من الشعر ما مل يسبق إليه راحبه ،وال عمل أحد من ّ
3
الشرط يف املعىن أكثر ررامة وقسوة ،مل يقدر عليه إالّ قلّة من الشعراء
يقرب" .ويبدو هذا ّ
الذين وقفوا عند املعاين النّادرة ،فالتصقت هبم وذكرت بأسائهم ،ورعب أخذها منهم.
ذكر الن ّقاد املغاربة عددا من هؤالء الشعراء سواء من القدماء أو احملدثني.على أ ّنم
يشريون إىل امرئ القيس كأشهر املخّتعني ،يقول ابن شرف القريواين":الضليل مؤسس
األساس وبنيانه عليه الناس .كانوا يقولون أسيلة اخلد ،حّت قال امرؤ القيس أسيلة جمرى
تامة العنق ،حّت قال
ّ
تامة القامة ،وطويلة القامة وأشباه هذا ،وجيداء و ّ
الدمع ،وكانوا يقولون ّ
السابق يلحق الغزال ويسبق الظّالم
امرؤ القيس بعيدة مهوى القرط.وكانوا يقولون يف الفرس ّ
وأمثال هذا  ،ح ّّت قال :مبنجرد قيد األوابد هيكل.ومثل هذا له كثري ،ومل يكن قبله من فطن
جدا ،وسلكوا
هلذا وبىن من بعده على هذه اإلشارات واالستعارات ،فحسنت به أشعارهم ّ
منهاجها قصدا ،فتطرزت أقواهلم ،وكانت األشعار قبلها سواذج فبقيت هذه جددا ،وتلك
كل شعر بعدها خال منها فغري رائق النسج ،وإن كان مستقيم النهج.والمرئ
نواهج ،و ّ
الق يس استعارات يف أشعاره رائقة وتشبيهات رحيحة الئقة ،تركنا ذكرها لشهرهتا".4
1
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مؤسس أساس الشعر من خالل ما أورده من
جعل ابن شرف من امرئ القيس ّ
الصورة ،1من استعارات حسنة وتشبيهات
اخّتاعات متي ز هبا عن سابقيه ،فاحتكر أوليّة ّ
املتأخرين ،بل
الئقة.وهذا يعين أ ّن ناقدنا يشري هنا إىل أ ّن التّجديد ليس حكرا على احملدثني ّ
لقد شهد العصر اجلاهلي بعضا من معامل التجديد يف املعاين  ،كالذي ورد يف أشعار امرئ
القيس .
ويوافق ابن رشيق رأي ابن شرف ،فهو يقول بأسبقية هذا الشاعر اجلاهلي وفطنته يف
الصور النّادرة اليت عرف هبا.إذ له اخّتاعات كثرية يضيق عنها املوضع وهو ّأول
التنبّه إىل ّ
الناس اخّتاعا يف الشعر وأكثرهم توليدا.كقوله:
س م ّو ح باب الماء ح اال بعد حال

سم ْوت إليها بعد ما نام أهلها

فإنّه ّأول من طرق هذا املعىن وابتكره ،وسلّمه الشعراء إليه فلم ينازعه أحد .وقوله:
كأن قـلوب الط ْير رطبا و يابسا

لدى وْكرها العناب والحشف البال ي

2

باألولية واألسبقية المرئ القيس يف االخّتاع ،ويظهر ذلك يف
فقد شهد هؤالء النقاد ّ
رور نادرة أتى هبا ،كتشبيه اته احلسان اليت سلمها إىل الشعراء ،وما استطاعوا أخذها منه
التفوق عليها.وقد سبق ابن قتيبة إىل إيراد عدد من املعاين املخّتعة
والنّظم على منواهلا و ّ
والتشبيهات النادرة وأنواعها.3
ويلتفت ابن رشيق إىل االخّتاع لدى املحدثني ،وكأننا به يوافق ابن شرف يف أ ّن اجلديد
مل يكن حكرا على القدماء ،ولكن قد برزت معامله لدى املحدثني ،يقول":أكثر املولّدين
الرومي".4لكنّه يبدي فيما بعد تفضيله
اخّتاعا وتوليدا فيما يقول احل ّذاق ،أبو متام وابن ّ
لثانيهما ،يقول ":وأنا أقول إ ّن أكثر الشعراء اخّتاعا ابن الرومي...،منها قوله:
1
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لكن لحظك س ْهم ح ْت ٍ
ف م ْرس ل

عيني لعين ك حين تنظر مقتل

هم ،وهو مني مقتل
هو م ْنك س ٌ

ومن العجائ ب أن م ْعنى واحدا

كرر املعىن:
وقوله يف أببات ّ
يتغزل فيها وإن كان قد ّ

ثم انْـثـن ت عنـْه ،ف ظل يهيم

ت الفؤاد ب ل ْحـظها
ت  ،فأقصد ْ
نظر ْ

وقْع السهام ،ونـ ْزعهن أ ليم

ت
ت ،وإ ْن هي أ ْعرض ْ
فالموت إن نظر ْ

ويبدي ابن رشيق إعجابه بأشعار ابن الرومي يف أغراض خمتلفة ،ورور حسنة ،من ذلك
قوله:
من النـ ْوم إال أنـها ال تـ تختـر

وما تـ ْعتريها آف ةٌ بشريّةٌ

(تتختّـ ر -بالتاء معجمة بثنتني من فوقها  -أي ،تكسل).
وغير عج ٍ
يب طيب أنفاس رْوض ٍة
كذلك أنفاس الرياض بس ٍ
حرة

ت تراح وتمطر
منـورة بات ْ

تطيب ،وأنفاس الورى تـتـغيـر

1

على أ ّن تفضيله البن الرومي ال يعين إقالله من شأن أيب متام.يقول":وأكثر املولّدين معاين
وتوليدا –فيما ذكره العلماء -أبو متّام".فجعله من أفضل من ولّد يف املعاين.
والتّوليد هو مصطلح لصيق بالتجديد يف املعىن ،على أنّه ال يعين االخّتاع ،فالتّوليد أن
سمى توليدا.
يستخرج الشاعر معنا من معاين شاعر ّ
تقدمه ،أو يزيد فيه زيادة ،فذلك ي ّ
وليس باخّتاع ملا فيه من االقتداء بالغري .مثال ذلك قول امرئ القيس:
سم ْوت إل ْيـها بـ ْعدما نام أ ْه لها

وضاح اليماينّ:
فقال عمر بن أيب ربيعة ،وقيل ّ

ل ْيـلة ال نا ٍه ،وال زا جر .

فاسقط عل ينا كسقوط الندى

1

سم ّو حباب الماء حاال على حال
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فولد معىن مليحا  ،اقتدى فيه مبعىن امرئ القيس ،من دون أن يشركه يف شيء من لفظه،
أو ينحوه إالّ يف احملصول ،وهو لطف الورول إىل حاجته يف خفية ".1
يسمى حبسن األخذ.
فالتّوليد ليس ابتداع املعىن اجلديد ،بل هو إعادة واقتداء أو ما ّ
السابق بطريقة مستحسنة ،حبيث
ويشّتط يف التّوليد الفطنة ،واملقدرة على حتوير املعىن ّ
تضيف لصاحبها إجادة ،من دون أن تنقص من قيمة املعىن السابق وخمّتعه.ومن معامل
يعد ذلك أخذا
األول.و ّ
السابق ،وإن مل يأخذ بلفظ ّ
ذلك ( ،الزيادة احلسنة) على املعىن ّ
خفيّا ،واقتداء مقبوال .
وقد تكون الزيادة واضحة فيها اشّتاك يف بعض اللفظ ،كقول جرير يصف اخليل:
كأن آذانـ ها أ طراف أقال م

النقع د امي ة
ي ْخر ْجن م ْن مستط ير ّ

الرقاع ،يصف قرن الغزال:
دي بن ّ
فقال ع ّ
تزحي أغن ك أن إبْـرة روقه

قلِِ ٌم أ صاب من الدواة مدادها .

الدواة ملا يقتضيه املعىن ،إذ كان القرن أسود.2
فولّد بعد ذكر القلم إرابته مداد ّ
دي عن املعىن الذي أخذه من جرير ،على أ ّن
فهذا توليد فيه إضافة من دون خروج ع ّ
االشّتاك يف اللّفظ يبدو جليّا ،ومع ذلك بدى التّشبيه الثّاين مصيبا ،حبيث يظهر قرن الغزال
يف شكله ولونه أشبه ما يكون بالقلم ملطخا باملداد.
يستمر ابن رشيق على هذا النّحو يف استخراج األمثلة من خالل أبيات حتمل معامل
و ّ
الصلت ،ميدح عبد اهلل بن
األخذ والتّوليد.يقول":ومن التوليد أيضا قول أ ميّة بن أيب ّ
جدعان:
ٍ
لب
بج وص ٌ
لكل ق بيل ة ث ٌ

وأنْت الرأس أول كل هاد

فقال نصيب ملواله عمر بن عبد العزيز:
1
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فأنْت رأْس قـرْي ٍ
ش وابن سيدها

والرأس فيه يكون الس ْمع والب صر

علي بن جبـلة فقال ميدح حيد
فولّد هذا ّ
الشرح ،وإن كان جممال يف قول أميّة ،مثّ أتى ّ
بن عبد احلميد:
س  ،وأنْت العين في الرأْ س
رأْ ٌ

فالناس جسم وإ مام الهدى

بالسمع والبصر
فأوقع ذكر العني على مشبّه ّ
معني ،ومل يفعل نصيب كذلك ،لكن أتى ّ
على جهة التعظيم ،أل ّن من ولْد عمر ويل عهد ففي قول ابن جبلة زيادة.
الرومي فقال:
وجاء ابن ّ
ع ْين األ مير ه ي الوزيـ

ر  ،وأنْت ناظرها البصير

فرتّب أيضا ترتيبا فيه زيادة ،فهذا جمرى القول يف التّوليد.1
السابقة والزيادة عليها،
والتّوليد هو فعل يقتضي فطنة وقدرة على التصرف يف املعاين ّ
تصرف
السابقة ،حبيث ّ
األول.وهو على وجوه ،كالذي ورد يف األمثلة ّ
وفق ما يقتضي املعىن ّ
الشعراء يف معىن (الرأس والعني والبصر).فورد ذلك جممال لدى أمية ،لريد مفصال لدى
نصيب ،ويضيف ابن جبلة معىن التعظيم ليصل لدى ابن الرومي مرتّبا.
نصا قد جنعل منه حمورا
ويف إثارة عمليّة تداول املعاين بني الشعراء ،وجدنا البن رشيق ّ
تدور يف مداره األسس اليت اشّتطها النقاد املغاربة كغريهم من املشارقة يف عمليّة أخذ
احملدثني ملعاين القدماء ،يقول ":وقد ذكر أبو الطيب اخليل أيضا يف كثري من شعره ،وكان
يؤثرها على اإلبل ملا يقوم يف نفسه من التهيب بذكر اخليل ،وتعاطي الشجاعة(،فقال يذكر
الدولة):
قدومه إىل مصر على خوف من سيف ّ
ويوم كليْل العاشقين كمنته
أغر كـأنه
وع ْيني إلى أذني ّ
1

أراق ب فيه الش ْمس أيان ت غرب
من الليل ب ٍاق بـيْن عينـ ْيه ك ْوك ب
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تجيء على صد ٍر رح ٍ
يب وت ْذهب

ل ه فضلة ع ْن ج ْس مه في إها به

فـيطْغى ،وا رخيه مرارا ،فـيلع ب

شق ْق ت به الظلماء أدني عنانه

وأنزل ع ْنه مثله حين أ ْركـ ب

أي الو ْحش قـ ّف يته ب ه
و ْ
أصرع ّ

ت في ع ْين م ْن ال ي جرب
وإن ك ثر ْ

وما الخ ْي ل إال كالصديق قل يلة

عد قلّة،
خارة شيء من هذا كلّه ،إالّ ما ال ي ّ
وليس من زماننا هذا وال من شرط بلدنا ّ
فالواجب اجتنابه ،إالّ ما كان منه حقيقة ،ال سيما إذا كان املادح من س ّكان بلد املمدوح
يراه يف أكثر أوقاته فما أقبح ذكر النّاقة والفالة حينئذ".1
عدة تساؤالت ،وهي:
النص إىل طرح ّ
قد حييلنا هذا ّ
 هل يشري ابن رشيق إىل أن التجديد ضرورة وحتمية ال بد من االعّتاف بشرعيتها؟ هل جيب أن ينطق الشعر بلسان الزمن والعصر والبيئة واملكان وحيمل رورها؟ختص القدامى ،حبيث ينبغي أن تبقى عندهم ويقاطعها احملدثون؟
 هل يوجد رورا ّيدعو ابن رشيق الشاعر ألن يوظّف الصور املستقاة من وسطه ،الناطقة مبعامل
بيئته ،أو ما يوافق منها (احلقيقة).ال سيما إذا كان الشاعر واملتلقي يعيشان يف زمن
واحد.كالذي نالحظه يف قوله (فما أقبح ذكر الناقة والفالة حينئذ).وكأنّنا به هنا يوافق
أكثر دعوة تديدية أثارت اجلدل عصرئذ ،وهي احملاولة املنسوبة أليب نواس يف موقفه من
املقدمة الطّللية يف قوله:
ّ
ص فة ال ّطلول بال غة الق ْدم

ت
ال تخدع ّن عن التي جعل ْ
تصف الطلول ع لى السم اع بها

وإذ ا وص ْفت الشيء متبـعا

فا ْجع ْل ص فاتك البْـن ة الكـ ْرم

سقم الصح يح ،وصحة الس ْق م

أفذو الع يان كأنْت في الح ْكم
2
لم تخل م ن س ٍ
قط وم ْن و ْهم
ْ

فقد عاش أبو نواس يف البيئة العباسية ،حيث انتشار املدنية كبغداد والبصرة
كل
والكوفة.وواقع االمتزاج بثقافات الش عوب األخرى كالفرس واهلنود وغريهم.فصنع ّ
1
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السائد من
ذلك مناخا فكريا ،وولد معاين جديدة ،تبعا ملا ميليه السياق احلضاري ّ
اختالف ومتيز عن سابقه.فقد ال تكون هذه األبيات دليال على مترد الشاعر ،أو نزوعه
الشعويب يف حم اولة لضرب عمود الشعر الذي يشكل أه ّم م قومات اهلوية العربيّة.ولكن
الشعر ال بد أن يكون رورة موافقة للبيئة
ميكن قراءهتا من وجهة نظر ابن رشيق على أ ّن ّ
والعصر حّت تتح ّقق فيها رفة (احلقيقة يف الورف) ،أو ( اإلرابة يف الورف).
يع ّد رأي ابن رشيق مبثابة اعّتاف باالختالف املكاين تبعا للتداول الزمين ،وتظهر
هذه الفكرة بوضوح لدى شيخه عبد الكرمي النهشلي بقوله":وقد ختتلف املقامات
واألزمنة والبالد ،فـيحسن عند أهل بلد ما ال يستحسن عند أهل غريه.وجند الشعراء
كل زمان مبا استجيد فيه ،وكث ر استعماله عند أهله ،بعد أالّ خترج من
احل ّذاق تقابل ّ
الصنعة.ورّمبا استعملت يف بلد ألفاظ ال
حسن االستواءّ ،
وحد االعتدال ،وجودة ّ
تستعمل كثريا يف غريه :كاستعمال أهل البصرة بعض كالم أهل فا رس يف أشعارهم،
ونوادر حكاياهتم".1
فاملعجم اللغوي نفسه ليس ثابتا مستقرا،بل هو يتغري ويقبل الزيادة والنّقصان،
كبعض ألفاظ األعراب يف اجلاهلية اليت أبادها الزمن وضعف االنتشار وقلّة
االستعمال.مثلما يوجد ألفاظا تول د وتـتـولد حبكم عوامل حضا رية متغرية متجددة.
كالذي أحدثته الفارسية من تأثري يف اللغة العربيّة ،يف أخطر مركزين إسالميني ومها
البصرة والكوفة.وتأثّر الشعر به.2فإذا كان متلقي شعر البصرة يسكن مكانا بعيدا مل
املد الثقايف الفارسي ،فحتما سيعس ر عليه فهم بعضا من ألفاظ تلك األشعار
يصله ّ
فيستهجنها ،بينما يستحسنها أهل البصرة العارفني هبا واملعتادين عليها.
ورف عبد الكرمي النهشلي االلتفات إىل االختالف املكاين والزماين ،من معامل
كل عصر ،فيساعده ذلك على
فطنة وحذاقة الشاعر إذا هو راعى مجلة معايري األذواق يف ّ
الرديء".والذي أختاره أنا التّجويد والتّحسني الذي
اكتساب القدرة على متييز احلسن من ّ
الوحشي املستكره ،ويرتفع
الده ر ،ويبعد عن
خيتاره علماء الناس بالشعر ،ويبقى غابره على ّ
ّ
السائر والتّشبيه املصيب واالستعارة احلسنة".3
يتضمن املثل ّ
عن املولّد املنتحل ،و ّ
1
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النص ،بقوله":وأنا أرجو أن أكون باختيار هذا
ويعلّق ابن رشيق على إيراده هلذا ّ
الفصل وإثباته هاهنا ،داخال يف مجلة املمي زين إن شاء اهلل تعاىل ،فليس من أتى بلفظ
حمصور تعرفه طائفة من الناس دون طائفة ،ال خيرج من بلده ،وال يتصرف من مكانه،
بكل مكان ،وليس التوليد والرقة أن يكون الكالم
كالذي لفظه سائر يف كل أرض ،معروف ّ
ركيكا سفسافا ،وال باردا غثّا.كما ليست اجلزالة والفصاحة أن يكون حوشيّا خشنا ،وال
غريبا جافيا ،ولكن حاال بني حال ْني".1
يبدو أن ابن رشيق يسري بسري شيخه النهشلي يف تفضيلهما ملعيار(اجلودة واحلسن
) ،ويقوم ذلك على شروط هي(البعد عن الركاكة والكالم السفساف الغث).وتنّب
(اخلشونة والغرابة والغموض).وغري ذلك مّا يرهق فكر املتلقي ،ويدفع به إىل جهة تنأى عن
الفهم والبيان .
لح
ويتقاسم املغاربة موقف هم االعتدايل مع النقاد املشارقة ،فهذا ابن قتيبة الدينوري ي ّ
فكل من أتى حبسن من قول أو فعل ذكرناه له ،وأثنيناه
على توظيف معيار اجلودة يف قولهّ " :
الرديء إذا ورد علينا
به عليه ومل يضعه عندنا ّ
تأخر قائله أو فاعله وال حداثة سنه ،كما أ ّن ّ
للمتقدم أو الشريف مل يرفعه عندنا شرف راحبه وال تقدمه" .2فاجلودة والرداءة يف الشعر،
ليست لصيقة زمن حمدد ،فالقدمي واملحدث يتساويان فيهما .
السائر والتشبيه املصيب
وعندما حتدث النهش لي عن معامل اجلودة اليت يراها يف (املثل ّ
واالستعارة احلسنة)  ،فهو بذلك يثري عنارر عمود الشعر العريب اليت ورد احلديث فيها
مفصال لدى املرزوقي ،والذي يرى أقسام الشعر ثالثة (مثل سائر وتشبيه نادر واستعارة
يردها مجيعها إىل "الذكاء" و"الفطنة" أو "احلذاقة" مثلما ذكر النهشلي.فعيار
قريبة).وهو ّ
املقاربة يف التشبيه الفطنة وحسن التقدير ،وعيار االستعارة الذهن والفطنة،وعيار اإلرابة يف
الورف الذكاء وحسن التمييز.3

1
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يلتقي املرزوقي أيضا مع ابن رشيق يف أن التشبيه الذي هو مالك الشعر وقوامه ،جيب أن
يعكس شيئا من ر دق الصورة ،أي أن حتمل جزءا من معامل اإلطار السياقي احمليط
بالشاعر ،فسماه (احلقيقة) ،واساه املرزوقي بـ(اإلرابة يف الورف).1
ّ
حتدث عن املعاين اليت انفرد
بينما جند ابن طباطبا أكثر تفصيال يف هذه النقطة ،حبيث ّ
هبا القدماء ،فعرفوا هبا و هم أوىل هبا ألنا متثل رورا تعكس (حقيقتـهم)أو (واقعهم) ،فجاء
ورفهم أكثر إرابة لسياق حياهتم ،وما يوافق مكانم وزمانم وأذواقهم ،يقول ":واعلم أن
العرب أودعت أشعارها من األوراف والتشبيهات واحلكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه
عيانا ،ومرت به من تارهبا وهم أهل وبر ،رحونم البوادي وسقوفهم السماء.فليس ت
الزمان على
تعدو أورافهم ما رأوه منهما وفيهما ،ويف كل واحدة منهما يف فصول ّ
اختالفهما من شتاء وربيع وريف وخريف ،من ماء وهواء ونار وجبل ونبات وحيوان ،ومجاد
كل متولّد من وقت نشوئه ويف حال ّن ّوه إىل حال
وناطق ورامت ومتحرك وساكن ،و ّ
وحسها إىل ما يف
فضمنت أشعارها من التّشبيهات ما أدركه من ذلك عيانا ّ
النّهايةّ ،
وشدهتا ،ورضاها وغضبها،
طبائعها وأنفسها م ن حممود األخالق ومذمومها يف رخائها ّ
صرفة يف خلقها وخلقها من
وغمها وأمنها وخوفها ورحتها وسقمها ،واحلاالت املت ّ
وفرحها ّ
حال الطفولة إىل حال اهلرم ويف حال احلياة إىل حال املوت ،فشبهت الشيء مبثله تشبيها
ذهبت إليه يف معانيها اليت أرادهتا".2
رادقا على ما
ْ
فقد حلت أشعار القدامى رورا رادقة للعصر ،فنطقت مبجموع عنارر تفاعله مع
العام احمليط به ،من خالل ما أدركه حبواسه.فصنع ذلك إطار ما عرف بعد ذلك
السياق ّ
ّ
بعمود الشعر العريب.الذي ينبين على مبدأ (اجلودة واالستحسان) ،وفق ما يناسب السياق
لكل عصر أو
اجلاهلي القدمي ،وكأ ّّنا هي دعوة جلعل (عمود الشعر) ،أساسا راحلا ّ
زمان.فاجلودة والرداءة يتولدان من الذوق ،وختضع األذواق للمعايري الفكرية اليت تتبدل مع
تبني ما هو
السابق".فالواجب أن ي ّ
ّ
الزمن.على أ ّن رلة املحدث ال ينبغي أن تنقطع متاما مع ّ
الصنعة من الطّريف ،وقدمي نظام القريض من
عمود ّ
الشعر املعروف عند العرب ،ليتميّز تليد ّ
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احلديث ،ولتعرف مواطئ أقدام املختارين فيما اختاروه ،ومراسم إقدام املزيّفني على ما
زيّفوه ".1
وبالتايل ،فاملعاين تتداول ،واحلكمة تظهر من خالل الفطنة يف أخذ املعىن السابق ،مع
ضرورة مراعاة جمموعة من الشروط وهي ( احّتام عالقة املعىن بإطاره املكاين والزماين ،وضرورة
متييز املعاين املخّتعة واملبتدعة واملعروفة بأرحاهبا ،فال ينظم على منواهلا إال من كانت له
تبني املعاين القدمية واختيار منها ما
قدرة على األخذ بنارية رنعة الشعر ،مثّ يشّتط أيضا ّ
الزيادة املستحسنة .
ينفع ّ
للتوليد و ّ
*******
متظهر التجديد يف الشعر العريب ض من رور شّت ،منها ما كان يف املعاين مثلما سبق
الذكر ،ومنها ما المس اجلانب الشكلي أو الصياغة ،أو ما راج ذكره يف سوق النقد العريب
القدمي باسم (البديع).وهو املحور الذي رنع عدة ثنائيات نقدية كاللفظ واملعىن ،والسرقات
الشعرية ،واخلصومة بني القدماء واحملدثني.وقد أفاض النقاد احلديث فيه بشكل يعكس
اتّساع مفهومه عن دهم ،وانفالته من حدود تعريف واضح نظرا لكثرة رنوفه وتنوعها وارتباط
بعضها باملعاين وأخرى بالصياغة من جهة.مثّ أل ّنم وجدوا فيه مرتعا خصبا إلثارة قضية
اإلبداع واإلت باع من جهة أخرى ،ذلك ألن بعضهم جعلوا منه مظهرا من مظاهر أخذ
املحدثني من إنتاج الشعراء األسبقني.على أن هذا األخذ قد تل ى يف رورة فيها شيء من
اجلدة.
اهتم النقاد املشارقة مبوضوع البديع ،كابن املعتز ،وقدامة بن جعفر ،والعسكري،
ّ
والقاضي اجلرجاين...وغريهم من الذين اتصفت كتبهم بنوع من املنهجية يف الطرح
واالستشهاد .على أن فك رة البديع يف الشعر قد أثريت يف وقت أسبق ،لدى اجلاحظ واملربد
وابن قتيبة وغريهم.وهم يف ذلك غري مت فقني ،فبينما يربطه اجلاحظ بـ(املثل) ،2فإن ابن املعتز
1
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جيعل منه رديف البالغة ،وهو عنده يف رنوف مخسة وهي االستعارة واجلناس والطباق ورد
أعجاز الكالم على ما تـقدمها واملذهب الكالمي ،غري منكر لوجود عنارر أخرى قد
خاض فيها الناس مّا حيس نون به الكالم وعددها ثالثة عشرة.1ليصل البديع عند العسكري
إىل مخسة وثالثني رنفا.2وهؤالء مجيعا وإن اعتربوا البديع من ألوان التجديد يف الشعر
يصرون على أروله يف الشعر اجلاهلي ،بل وحّت يف املوروث الديين اإلسالمي
العريب ،فهم ّ
من قرآن وحديث.
يعترب ابن رشيق القريواين من أكث ر النقاد املغاربة الذين خاضوا خوضا مفصال يف
موضوع التجديد الشكلي لدى الشعراء املحدثني ،وقد اهتم بتخريج األمثلة مّا نظم
الشعراء ،على أنّه ال يتواىن عن التصريح بقراءته لما ألّف النقاد من قبله ،بكثري من معامل
األمانة العلميّة ،كابن املعتز ،وابن قتيبة والقاضي اجلرجاين وغريهم.
يتحدث عن مفهوم البديع ،الذي هو " اجلديد ،وأرله يف احلبال ،وذلك أن يفتل احلبل
ّ
جديدا ليس من قوى حبل ن قضت ،مثّ فتلت فتال آخر.وأنشدوا للشماخ بن ضرار:
أطار عقيقه عنه نساال

وأدمج دمج ذي شط ٍن بديع

والبديع ضروب كثرية وأنواع خمتلفة ،أنا ذاكر منها ما وسعته القدرة ،وساعدت فيه
3
ليصدر هبا حديثه عن البديع،
املعتز ّ
الفكرة" .مثّ يشري إىل الصنوف اخلمسة اليت ذكرها ابن ّ
ويضيف هلا ألوانا أخرى ،حّت بلغت عنده عدد ثالثة وثالثني نوعا.
الّتدد نفسه الذي أثاروه
يكرر ّ
ويبدو أنّه وقع يف نفس املطبات اليت وقعوا فيها ،فهو ّ
خبصوص البديع ما بني وجوده يف املعىن أم يف الشكل.يقول"اإلبداع إتيان الشاعر باللّفظ
املستظرف الذي مل تر العادة مبثله ،مثّ لزمته هذه التّسمية حّت قيل له:بديع ،وإن كثر
تكرر اإلبداع ،فصار االخّتاع للمعىن واإلبداع للفظ ،فإذا ّمت للشاعر أن يأيت مبعىن خمّتع
و ّ
السبق".4فالبديع أو اإلبداع عنده هو
يف لفظ بديع ،فقد استوىل على األمد وحاز قصب ّ
1
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مرادف للجديد ،وهو لصيق اللّفظ ،على أنّه ال يتواىن فيذكر عددا من أرناف البديع اليت
متس املعاين.
ّ
ويف موضع آخر من كتابه ،جنده يربط البديع باجلانب الشكلي حبيث قرنه مبفهوم
الصنعة.وهو حمور اخلصومة اليت دارت حول الشعراء احملدثني نظرا إلقباهلم على الصنعة
اللفظية كضرورة زمنية حضارية من جهة ،وسعيا للخروج من مأزق انفراد القدماء باملعاين من
فأول من فتق البديع من احملدثني بشار بن برد ،وابن هرمة ،وهو ساقة العرب،
جهة أخرىّ ".
مري،
ايب ،ومنصور النّ ّ
وآخر من يستشهد بشعره.مثّ اتّبعهما مقتديا هبما كلثوم بن عمرو العتّ ّ
ومسلم بن الوليد ،وأبو نواس.واتّبع هؤالء حبيب الطّائي ،والوليد البحّتي وعبد اهلل بن
الصنعة إليه ،وختم به ".1
ّ
املعتز ،فانتهى إليه علم البديع و ّ
ذكر ابن رشيق عددا من الشعراء احملدثني الذين اهتموا بالصنعة اللفظية ،وهو مسار
ينسب بد ايته لبشار بن برد ونايته لعبد اهلل بن املعتز ،وما بينهما يوجد عدة شعراء كأيب متام
والبحّتي تفاوتوا يف رنعتهم حبسب كفاءهتم الشعرية.ومجيع هؤالء أثريت حوهلم اخلصومات
النقدية .فهم يعكسون بشعرهم وبديعهم وجهة ذوقية جديدة تعكس سياقا حضاريا
فلما ضرب اإلسالم جبرانه
واجتماعيا خمتلفا مثلما يشرح ذلك القاضي اجلرجاين بقولهّ ":
التطرف،
واتّسعت مالك العرب وكثرت احلواضر ونزعت البوادي إىل القرى وفشا ّ
التأدب و ّ
كل شيء ذي أساء كثرية ،اختاروا أحسنها
اختار النّاس من الكالم ألينه وأسهله وعمدوا إىل ّ
سعا وألطفها من القلب موقعا وإىل ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها
وأشرفها.واحتذوا بشعرهم هذا املثال ،وترقّقوا ما أمكن ،وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من
ظن ضعفا فإذا أفرد
األولّ ،
يتبني فيها اللّني في ّ
األلفاظ ،فصارت إذا قيست بذلك الكالم ّ
عاد ذلك اللّني رفاء ورونقا ورار ما ختيّلته ضعفا ،رشاقة ولطفا" .2فيصري شعر هؤالء
السهولة ،كنقطة اختالف بينهم وبني القدماء.
التظرف و ّ
احملدثني بديعا ،تنطق مبعاين اللني و ّ
اهتم احملدثون بالصياغة اللفظية وشغفوا بالبديع ،فأضحى هذا اللني رفاء ورونقا
لقد ّ
ورشاقة ولطفا ،مييّزهم عن الشعراء السابقني.وباتوا يف ذلك معذورين ،أل ّنم كانوا يف حمنة،
حبيث ضيّق عليهم القدماء سبيل املعاين وسبقوهم إىل نبعها ،فنهلوا منه ما استطاعوا ،وما
1
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تركوا معنا إالّ ونظموا فيه .مثلما يشري ابن طباطبا العلوي كأحد النقاد املعتدلني بقوله":
أشد منها على من كان قبلهم ،أل ّنم سبقوا إىل كل
فاحملنة على شعراء زماننا يف أشعارهم ّ
معىن بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخالبة ساحرة.فإن أتوا مبا يقصر عن معاين أولئك ال
يتلق القبول وكان كاملطّرح اململول" .1فيبدو إحساس الشاعر احملدث بأ ّن
يريب عليها مل ّ
الشعراء قد استنفذوا املعاين ،ومل يبقوا جليله شيئا منها.فهي حمنة دفعت به
املتقدمني عليه من ّ
ّ
إىل تناول املعاين املسبوق إليها ،حماوال إخفاء دبيبه إليها على حد تعبري بعض أسالفنا من
النقاد.واعترب البديع وجها من وجوه إخفاء األخذ من القدمي وإزالة معامله.2
وقد استدرك ابن رشيق نظرته تاه اعتبار البديع وجها جديدا أحدثه الشاعر احملدث،
فنراه يتشبّت برأي النقاد السابقني كاجلاحظ وابن املعتز وغريمها ،يف أن الذي حيسب جديدا
ليست أرناف البديع يف حد ذاهتا ،ولكن مدار األمر يف كيفية توظيفها ،فهي عند احملدثني
أكثر ،يقول عن أيب متام ومسل م بن الوليد ":طرقا إىل الصنعة ومعرفتها طريقا سابلة ،وكثّرا
منها تكثريا يف أشعارمها سهلها عند النّاس ،وجسرهم عليها.على أ ّن مسلم ا أسهل شعرا من
أقل تكلفا ،وهو أول من تكلف البديع من املولدين ،وأخذ نفسه بالصنعة وكثّر
حبيب ،و ّ
منها.ومل يكن يف األشعار احملدثة قبل رريع إالّ النبذ اليسرية".3
فالبديع لدى الشعراء احملدثني هو لصيق التكلف يف أشعارهم ،فقد أكثروا منه كثرة
يتبىن رأي ابن املعتز
تدل على قصدية الفعل يف توظيفه وحتسني كالمهم به.وهو بذلك ّ
قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا يف القران واللغة وأحاديث
الذي يقول":وقد ّ
املتقدمني من
الصحابة واألعراب وغريهم وأشعار ّ
رسول اهلل رلى اهلل عليه وسلم وكالم ّ
الكالم الذي سّاه احملدثون البديع ،ليعلم أ ّن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيّلهم وسلك
الفن ولكنّه كثر يف أشعارهم فعرف يف زمانم حّت سي هبذا
سبيلهم مل يسبقوا إىل هذا ّ
اإلسم فأعرب عنه ودل عليه".4
فقد جعل ابن املعتز من أقدمية البديع ،سببا يف تأليفه كتابه ،وهو بذلك يعد ّأول من
يصرح يف مفتتح كتاب ه بإنكاره سبق احملدثني إىل
أفرد البديع بدراسة مستقلّة ورغم أنّه حمدثّ ،
1
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البديع.1ونراه يشري إىل أيب متّام كظاهرة أثارت حوهلا انتباه النّاس لكثرة تكلّفه يف توظيف
تفرع فيه وأكثر منه فأحسن
البديع يف شعره وتزويق كالمه فظهر شغفه به ّ
حّت غلب عليه و ّ
الفن البيت والبيتني
يف بعض ذلك وأساء يف بعض ،وإ ّّنا كان يقول الشاعر القدمي يف هذا ّ
يف القصيدة ،ورّمبا قرئت من شعر أحدهم قصائد من غري أن يوجد فيها بيت بديع.2
وهو املوقف نفسه الذي يقفه ابن رشيق يف موضع آخر من كتابه حبيث ينكر على
احملدثني مثل هذا االكتشاف ،بل لعلّه يعيد قول ابن املعتز بتمامه يف أ ّن البديع لدى
الصنعة حنو البيت والبيتني يف القصيدة
القدماء ،نبع من ع فوية وطْبع "واستطرفوا ما جاء من ّ
يستدل بذلك على جودة شعر الرجل وردق حسه ،ورفاء خاطره ،و ّأما إذا
بني القصائد،
ّ
كثر ذلك ،فهو عيب ،يشهد خبالف الطبع وإيثار الكلفة ،وليس يتجه ألبتة أن يأيت من
الشعر قصيدة كلّها أو أكثرها مصنع من غري قصد ،كالذي يأيت من شعر حبيب والبحّتي،
فأما حبيب فيذهب إىل حزونة اللّفظ ،وما ميلأ األساع
الصنعة ويولعان هباّ .
وقد كانا يطلبان ّ
منه مع التصنيع املحكم طوعا وكرها ،ويأيت األشياء من ب عد ويطلبها بكلفة ،ويأخذها
بقوة".3
يتبىن فكرة أقدمية البديع ووروده لدى اجلاهليني بغري كلفة وال
ومع أ ّن ابن رشيق ّ
تصنع ،لكنه يبدو أكثر قسوة على أيب متّام ،حبيث جعل منه مثاال للتكلف واإلبعاد يف
التزويق الشكلي وطلب الصعب من األلفاظ.بينما يقف ابن املعتز موقفا فيه مسحة من
املوضوعية ،حبيث اعترب أ ّن اإلسراف البديعي هلذا الشاعر فيه من احلسن ،مثلما فيه من
الفشل وإساءة اهلدف.فابن رشيق يف موقفه هذا ،ينتقد أبا متَ َّام ،ويثين على البحّتي،
املعتز الشاعر مثلما أعجب بآرائه النقدية اليت كررها يف كتابه
لكنه يعجب كثريا بابن ّ
العمدة .يقول":وال أعلم شاعرا أكمل وال أعجب تصنيعا ،من عبد اهلل بن املعتـ ّز فإن
رنعته خفية لطيفة ال تكاد تظهر يف بعض املواضع إال للبصري بدقائق الشعر.وهو عندي
ألطف أرحابه شعرا ،وأكثرهم بديعا وافتنانا وأغرهبم قوايف وأوزانا.وال أرى وراءه غاية
لطالبها يف هذا الباب ".4
1
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يظهر لنا من خالل هذا القول ،موقف ابن رشيق تاه قضية التجديد يف الشعر
عام،فهو يلح على مبدأ التجويد ،فأسبقية الشعراء القدامى للبديع ال يعين انفرادهم
بشكل ّ
أخره إذا أجاد ،كما ال ينفع املتقد م
يضره ت ّ
باجلودة ،ولكن "املتأخر من الشعراء يف الزمان ،ال ّ
للمتأخر فضل اإلجادة
السبق فعليه درك التّقصري،كما أ ّن
ّ
تقدمه إذا قصر،وإن كان له فضل ّ
الزيادة ".1
أو ّ
ويديل ابن شرف مبوقفه يف رورة أراء انطباعية،يقول يف أيب متام" :و ّأما الطّائي حبيب
الراحة نصيب ،وشغله املطابقة
فمتكلّف إالّ أنّه يصيب ،ومتعب لكن له من ّ
والتّجنيس ".2وهو بذلك يكاد يعيد رأي ابن املعتز يف أيب متّام الذي استهجنه الناس حلرره
يف طلب البديع ،على أ ّن تكلّفه ال يعين إخفاقه يف رنعة الشعر.بينما يستحسن شعر
البحّتي النابع عن طبع سليم بال تكلف وال عناد أو ملل ،ويعل ن إعجابه بابن املعتز يف
تشبيهاته واستعاراته وطرائقه الفنونية.3وهو يف موقفيه من الشاعرين مياثل رأي ابن رشيق
فيهما.
بالشعر املطبوع من دون أن حي ّكم مقياسا زمنياّ.فالقدماء
يبدي ابن شرف إعجابه ّ
وإن خال شعرهم من التكلّف ،فهذا ال يعين انفرادهم باجلودة واحلسن ،بل هلم أخطاؤهم
وأغالطهم احملسوبة عليهم ،واليت يؤاخذون عليها.وهو األمر الذي يصادفنا يف مواضع كثرية
من كتاب (زهر اآلداب ومثر األلباب) للحصري القريواين شيخ ابن شرف ،الذي يبدو من
خالله معجبا بشعر احملدثني مّا ورد حسنا عندهم ،فضم ن هلم حضورا يف ساحة الشعر ،وما
كانت اجلودة حكرا على السابقني.
قد قال أغلب النقاد املغاربة باالعتدال والتسوية بني القدمي واجلديد.والعالقة بينهما
السري يف وجهة
جدلية تتجاذب أطرافها وفق مبدأ التجويد ومعيار التّحسني.فحررهم على ّ
حمافظة ،ال يكاد يكون خالصا ،فهم مل يكونوا ن ّقادا وحسب ،بل كانوا شعراء أيضا.ويبدو
الظن باحملدثني ،وأوردوا أشعارهم يف
أ ّن اإلطار املعريف احمليط هبم ،قد أثّر فيهم.إذ أحسنوا ّ
كتبهم فأكثروا يف ذلك،كشعر أيب متام و أيب نواس وغريمها،..فالتجديد لديهم،هو حتمية
زمكانية،وليس عملية متردية.واملعيار األمثل واألروب يف نقد الشعر ،إّنا هو اتباع مبد أ
1
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التجويد واالستحسان.فاجليّد هو القريب من األفهام البعيد عن التوعر والغموض،الذي
الضعف.و ّأما األغالط واألخطاء والتجاوزات ،فهي
يكون يف منأى عن االبتذال واللّني و ّ
مطبّات مشّتكة ،وقع فيها القدماء واحملدثون على السواء.
لعلّ هذه النظرة املعتدلة للمغاربة ،إ ّّنا تعكس لنا خوضهم تربة اإلبداع (نظم
الشعر) ،فعاشوا مهومه،وأرابتهم حمنته،فصاروا أكثر قدرة على فهم أغواره،والتماس العذر
ملبدعيه.لذلك نراهم يتناولون قضية الصراع بني القدمي واجلديد بشيء من احلرص والتمعن.ال
السرقات الشع ريّة.حبيث
سيما وأنا فـتحت السبيل أمام قضية أخرى ّ
أشد إثارة للجدل وهي ّ
تتّضح أكثر وجوه اإلبداع واإلتباع يف نقدنا املغريب القدمي.

السرق /التناص :
-9النص الشعري و ّ
حّت
خاض نقدنا العريب القدمي يف موضوع السرقات األدبيّة ،وأوالها اهتماما كبرياّ ،
أهم القضايا الشائكة وأكثرها إثارة للجدل .وبذل النقاد جهودا يف سبيل حتديد
أضحت من ّ
السرق ،فإ ّنم
إطار واضح هلذه املسألة ،فهم وإن اتّفقوا من جهة على القول بسلبية فعل ّ
الشاعر تلك املضايق اليت ميكن أن يقع فيها.وذلك
من جهة أخرى ،حاولوا التّوسيع على ّ
فيضطر اضطرارا إىل أن يتتبّع األقدمني ،فيستقي من معاين
تشح املعاين اجلديدة،
ّ
عندما ّ
1
يتم ذلك ضمن إطار حمدد،وشروط رارمة قائمة على مبدأ
أن
على
.
السابقني
ّ
الشعرا ّ
"التجويد والتحسني".
الصراع الذي كان قائما بني بني أنصار
وقد ورد هذا املوضوع كشكل من أشكال ّ
اإلرث الشعري القدمي واحملاوالت التجديدية يف العصر العباسي.2فهو من اجملاالت اليت
1
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2
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و" اإلبانة عن سرقات المتنبي لفظا ومعنى للعميدي ( 888 -هـ).
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أنعشت مفاهيم اإلبداع واإلتباع يف تراثنا النقدي.فألف العلماء والنـ ّقاد يف سرقات الشعراء
عدة ،ورنّفوا تصانيف كثرية ،اختلفت فيها آراؤهم وتباعدت طرائقهم .كابن طباطبا
كتبا ّ
العلوي ،والصويل واآلمدي والعسكري وعبد العزيز القاضي اجلرجاين وغريهم.باإلضافة إىل
النقاد املغاربة كعبد الكرمي النهشلي واحلصري القريواين وابن رشيق املسيلي وابن شرف
القريواين وحازم القرطاجين وغريهم.
وأل ّن م دار األمر يف هذا البحث يقوم على جهود املغاربة النقدية ،فقد تناول هؤالء
السرقات الشعرية ضمن نقاط ثالثة  ،وهي اليت سنسعى لّتكيز حديثنا عنها بشيء من
التفصيل ،والعودة ببعض جزئياهتا إىل أروهلا املشرقية.وهذه العنارر الثالثة هي:
السرقة تكون يف املعاينّ .أما التملص منها ،فيخضع لتقنية أو حيلة ،هي " آلية
 - 6إ ّّنا ّ
اإلخفاء" وجعلها املغاربة يف وجوه أمهّها (نظم املنثور وعكس املعىن .)...
صدي ،يقوم على نيّة األخذ .ويظهر ذلك من خالل بعض أنواع
السرقة هي فعل ق ّ
ّ - 9
السرقات اليت ذكرها املغاربة ،فهي تعكس معامل هذه القصديّة بشكل كبري وواضح،
ّ
سواء يف مصطلحاهتا أو مفاهيمها .
العام غري املرتبط
ص ّ
النص املشاع" ،وهو الن ّ
 - 1أبدى املغاربة اهتماما باحلديث عن" ّ
النص املشّتك".فهو لذلك ال تعلق به
مبلكية حم ّددة ،وهو ما ارطلح على تسميته بـ" ّ
رفة السرق.
********
يكاد النقاد املغاربة جيمعون على أن السرقة ال تكون إال يف املعاين ،وهم يستن دون يف
ذلك إىل القاعدة النقدية املشرقيّة ،مثّلة يف آراء ابن طباطبا والعسكري واآلمدي ...فهم
احلساسة
يكررون بعضها يف عمليّة ّ
تناص نقدي واضحة ،مث يسعون للتوسع يف هذه املسألة ّ
ّ
من حيث تعريفها ومواطنها وأنواعها.
يعترب عبد الكرمي النهشلي من أوائل املغاربة الذين قالوا بسرقة املعىن "،السرق يف الشعر،
هو ما نقل معناه دون لفظ ه ،وأبعد يف أخذه ،على أ ّن من النّاس من يبعد ذهنه إالّ عن مثل
تمل" ،وقال
بيت امرئ القيس ،وطرفة ،حني مل خيتلفا إالّ يف القافية ،فقال أحدمها و" ّ
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اآلخر"وتلّد".ومنهم من حيتاج إىل دليل من اللفظ واملعىن ،و يكون الغامض عندهم مبنزلة
الظاهر ،وهم قليل".1
التحرز
فالسرقة يف هذه احلالة ،تكون يف جهة املعاين،وتصري غالبا حتميّة ينبغي احلذر و ّ
ّ
مر ضيّق يفضحه بني النّاس .فكلّما كان أخذ املعىن بعيدا،
يف ارتكاهبا ،فقد توقع فاعلها يف ّ
السرقات مكشوفة كالذي يروى بشيء من اجلدل
كان أكثر غموضا وخفاء.على أ ّن بعض ّ
حول بيتني المرئ القيس وطرفة بن العبد ، 2حبيث يبدو التشابه كبريا،
يقول امرؤ القيس:

وقال طرفة:

وقوفا بها ص ْح بي ع لي مطيهم
طيهم
وقوفا بها ص ْحبي ع ل ّي م ّ

يـقولون ال تهلك أس ى وِتج م ل
هلك أسى وتجل د
يـقولون ال ت ْ

3

4

يتغري سوى حرف الروي من القافية ،بني
فالبيت هو نفسه ،مبعناه وأكثر لفظه ،ومل ّ
،حّت قيل إ ّن طرفة سرقه من امرئ القيس ،واعترب ذلك من السرقات
"الالم"و"الدال" ّ
املفضوحة.5
فتداول أساء ثقيلة يف تاريخ الشعر العريب ،كامرئ القيس وطرفة بن العبد ،يف موضوع
جدا ال يقدر أحد
حساس يؤّكد ما قاله ابن رشيق من أ ّن باب السرقات هو "باب متسع ّ
ّ
السالمة منه ،وفيه أشياء غامضة إالّ على البصري احلاذق بالصناعة،
من الشعراء أن يدعي ّ
6
فالسرقة مل تعد حكرا على شعراء فاشلني،
وأخر فاضحة ال ختفى على اجلاهل المغفل" ّ .
هم قد يقع على عاتق الفحول القدامى
مغمورين أو ّ
حّت على املحدثني فحسب ،بل إ ّنا ّ
الصنعة ،وهي تنيب عنهما .
أيضا.على أ ّن للأخذ حيل مبنية على الفطنة والتم ّكن من ّ

1
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الّتوي يف قضية السرقة ،مؤكدا على أنا تكون يف املعاين
ويدعو الن هشلي إىل ضرورة ّ
حّت
أكثر.يقول "وينبغي ملن نظر يف هذا الباب أن ال يعجل بأن يقول هذا مأخوذ من هذا ّ
الشعر ما نقل معناه دون
السرق يف ّ
ّ
يتأمل املعىن دون اللّفظ ،ويعمل الفكر فيما خفي ،فإ ّّنا ّ
لفظه ،وأبعد آخذه يف أخذه".1فالس رقة ،لصيقة املعىن ،على أ ّن األمر يستدعي التمعن
وطول نظر ،ذلك ألن من وجوه األخذ ما يكون غامضا خفيّا ،إال على البصري املدقق.
وتتبع أبو اسحاق احلصري القريواين السرقات الشعري ة من خالل معاين الشعراء ،فكان
يهتم بتخريج معامل سرقاهتم ،فيمدح بعضها إذا أفلح راحبها يف حسن نقلها ،ويذم أخرى
وي عيبها يف حال فشل م رتكبها يف إظهارها يف أحسن من الصورة اليت كانت عليها.من ذلك
الطرماح بن احلكيم الطّائي:
قول ّ
بي ٍ
وم وما ال صباح فيك بأروح

ص ب ْح
أ ال أيـها الل ْيل الذي ط ال أ ْ
على أ ن للْ ع ْيـنين في الص ْبح راحة

لط ْرحه ما ط ْرفيهما كل مطرح

فنـقل لفظ امرئ القيس ومعناه،2وزاد فيه زيادة اغتفر له معها فحش السرقة ،فخ ّفف ذلك
من ذنبه.3
فالسرقة كما يراها احلصري ،ال تكون إال يف املعاين ،على أ ّن ذلك حيتاج إىل متكّن يف حسن
الصياغة ،حبيث يصري اللفظ اجليد اجلديد ،غطاءا يسّت املعىن املسروق.
وقد سبق أبو هالل العسكري النقاد املغاربة يف التطرق إىل هذا األمر ،بقوله ":ليس
ب على قوالب من
ألحد من أرناف القائلني غىن عن تناول املعاين من تقد مهم ،والص ّ
سبقهم .ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم ،ويربزوها يف معارض من
تأليفهم،ويوردوها يف غري ح ليتها األوىل،ويزيدوها يف حسن تأليفها وجودة تركيبها ،وكمال
أحق هبا من سبق إليها ".4
حليتها ومعرضها ،فإذا فعلوا ذلك ،فهم ّ

1
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مفر للشاعر من الوقوع فيها ،بل إ ّنا متارس عليه سلطة ضاغطة
فالسرقة حتميّة ال ّ
ّ
تفرض ّقوهتا ،حبيث ال جيتنب مهها ،إالّ إذا أتقن رنعته ،وساعده طبعه ،فيجد للمعاين اليت
سرقها حلية جديدة غري تلك اليت كانت عليها.أي حسن رياغة ،وجودة نظم وتركيب.
وقد توقّف املغاربة عند مواطن سرقة املعاين ،والتصرف يف اللفظ ،واحليل املتبعة
لسّتها.يقول ابن شرف القريواين ":فمنها سرقة ألفاظ ،ومنها سرقة معان ،وسرقة املعاين
أكثر ،ألنا أخفى من األلفاظ ،ومنها سرقة املعىن كلّه ،ومنها س رقة البعض ،ومنها مسروق
باختصار يف اللفظ ،وزيادة يف املعىن ،وهو أحسن السرقات ،ومنها سرقة حمضة بال زيادة وال
نقص ،والفضل يف ذلك للمسروق منه ،وال شيء للسارق".1
الرائجة بني الشعراء،على أ ّنا يف املعاين
ّ
يفصل ابن شرف احلديث يف أنواع السرقة ّ
التصرف فيه حبسب فطنة الشاعر،وحسن إتقانه رنعته.وهو األمر
أكثر.و ّأما اللفظ فيكون ّ
الذي جيعل من املعىن املأخوذ،أمرا مكشوفا وواضحا ،أو خفيّا عميقا(حممودا أو مذموما)،
وفق ما يلي:
 - 6سرقة املعىن كلّه أو بعضه.
 - 9سرقة املعىن باختصار يف لفظه ،وزيادة يف معناه (حممودة).
 - 1سرقة بزيادة يف اللفظ ،وقصور يف املعىن (قبيحة مذمومة).
 - 4سرقة املعىن واللفظ ،بال زيادة وال نقص .
كل نوع
ويأيت ابن رشيق املسيلي ليزيد هذه التقسيمات إيضاحا ،من خالل تسمية ّ
غري بعض اللفظ ،كان له
منها ،يقول":فمن أخذ معىن بلفظه كما هو،كان له سارقا ،فإن ّ
غري بعض املعىن ليخفيه أو قلبه عن وجهه ،كان ذلك دليل حذقه".2وبالتايل،
ساخلا ،فإن ّ
فهو يلتقي بأيب هالل العسكري3يف تقسيماته ألنواع السرق وتسميتها:
 - 6السرق ،هو أخذ للمعىن كامال بلفظه.
تصرف يف اللفظ.
السلخ ،هو أخذ للمعىن مع ّ
ّ - 9
1
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 - 1دليل احلذق ،ويكون باختالس املعىن مع التصرف فيه ،وحسن إخفائه.ويف ذلك
حيل كثرية.
حتدث املغاربة عن حيل إخفاء املعاين املسروقة ،واليت وردت يف رور عديدة "فاملتبع إذا
كزا ،أو يبيّنه إذا كان
تناول معىن فأجاده ،بأن خيتصره إذا كان طويال ،أو يبسطه إذا كان ّ
غامضا أو خيتار له حسن الكالم إن كان سفسافا أو رشيق الوزن إن كان جافيا ،فهو أوىل
من مبتدعه ،وكذلك إن قـ لبه أو ررفه عن وجه إىل وجه آخر".1
الشعر،
نص ابن رشيق إىل طبيعة األخذ،اليت تصنع إطار االتّباع واالبتداع يف ّ
حييلنا ّ
بد أن يتقنها املتّبع اآلخذ،ويبدو مدار األمر قائما على "املعىن"
وهي تقوم على وجوه ال ّ
وهي على وجوه أو شروط:
 - 6االختصار يف املعىن الطويل من دون إخالل ،يف عمليّة إظهار جلمالية اإلجياز يف
كالم العرب.
الكز اليابس.
 - 9البسط يف املعىن ّ
 - 1تبيني املعىن وتوضيحه ،إذا ورد غامضا رعب الفهم.
حّت ليبدو
 - 4اختيار اللفظ احلسن للمعىن السفساف ،قد ينفي عنه رداءته ،وحي ّسنه ّ
جديدا ،ومنه أيضا التحسني الصويت عن طريق تغيري الوزن ،وتعويض اجلايف املن ّفر
بالرشيق السهل املتّزن.
ورعب الوقْع يف السمعّ ،
 - 5القلب أو التبديل أو ر رف املعىن من وجه إىل آخر.
السابق ،إذا أفلح يف تطبيقها
فمثل هذه التّقنيات،اليت تكون يف تناول املعىن املأخوذ أو ّ
وقصر ،كان ذلك دليال على سوء طبعه وسقوط
التّابع ،كان أوىل ب ه من مبتدعه ،فإن أخفق ّ
فأما إن ساوى املبتدع فله فضيلة حسن االقتداء ،ال غريها.
مهّته وضعف قد رتهّ .
ويتفق ابن رشيق يف ذلك مع رأي القزويين الذي أورد فيما بعد رورا من هذه احليل
يقول":وال يغرك من البيتني املتشاهبني أن يكون أحدمها نسيبا واآلخر مدحيا أو هجاء أو
افتخارا أو غري ذلك ،فإ ّن الشاعر احلاذق إذا عمد إىل املعىن املختلس لينظمه ،حتيّل يف
1
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إخفائه فغري لفظه وعدل به عن نوعه ووزنه وقافيته".1فتغيري الوزن أو املعىن ،من خالل
التصرف ،ميكن أن يغطي على املعىن املسروق.على أ ّن
تبديل األغراض وغري ذلك من ألوان ّ
مثل هذه التقنيات يف تناول املعىن املأخوذ أو الس ابق ،كلما أفلح يف تطبيقها املتّبع"كان
وقصر،كان دليال على سوء طبعه وسقوط مهته وضعف
أوىل به من مبتدعه ،فإذا أخفق ّ
2
قدرته،فأما إن ساوى املبتدع ،فله فضيلة حسن االقتداء،ال غريها"
ويبدو أن النقاد املغاربة قد ساروا يف االتاه نفسه الذي سطّره النقاد املشارقة منذ
ابن طباطبا العلوي ،والذين اشّتطوا (آلية اإلخفاء )أو (تقنية اإلخفاء) ،أي إخفاء الشعراء
للمقروء الثقايف أو النصوص الغائبة من خالل ما حفظوا أو رووا من أشعار سابقيهم ،3وما
مادة ينبين عليها
يض ّم ذلك من تداول وإعادة استخدام هذا الركام املحفوظ ،ليجعلوها ّ
تتم هذه العملية على أحسن وجه إال إذا أتقن الشعراء عملية
رورهم اجلديدة املبتدعة،وال ّ
إخفاء أو سّت األرل ،وإبعاده عن االنفضاح والكشف.فقد أمجعوا على أ ّن االجّتار
مرفوض،والتحوير والتّجديد مقبول،وهم يث قون مبقدرة الشاعر الواعي الذي ميكن أن يأخذ
السابقني بصورة ذكية حبيث ال ميكن للمتلقي أن يكتشف ذلك  .4ومن بني هذه
من ّ
الطرائق ،جند (نظم املنثور) ،و(عكس املعاين).
يعترب (نظم المنثور) من بني أنواع اإلخفاء اليت استحسنها النـ ّقاد املشارقة واملغاربة
على حد سواء ،واعتربوها من أنواع سرقة املعاين اليت يلجأ إليها الشاع ر ،يقول ابن رشيق "
حركنا امللك
وحل الشعر ،وهذه حملة منه.قال نادب االسكندرّ ":
أجل الس رقات ،نظم املنثور ّ
و ّ
بسكونه"  ،فتناوله أبو العتاهية ،فقال:
ق ْد -لع ْمري -حكيت لي غصص الم ْو

ت ،وحرك ْت ني لها ،وسك ْنتا

الشخص واعظا بليغا ،وما وعظ بكالمه عظة
وقال أرسطاطاليس يندبه":قد كان هذا ّ
ق ّط أبلغ من موعظته بسكوته".
1
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وقال أبو العتاهية يف ذلك:

فأنْت اليـ ْوم أ ْوعظ م ْن ك حّيا

ت
ت في حياتك ل ي ع ظا ٌ
وكان ْ

وقال عيسى عليه السالم" :تـ ْعملون السيئات ،وترجون أ ْن تازوا عليه ا مبثل ما جيازى به
أهل احلسنات ،أج ْل ،ال جيىن من الشوك العنب".
فقال ابن عبد القدوس:
م ْن يـ ْزرع الش ْوك ،ال يحصد به ع نبا " .1

إذا وترت امرءا ،فا ْحذ ْر عداوته

فقد قام ابن رشيق بتخريج شواهد وأمثلة من املنظوم املبين على املنثور من الكالم ،معتربا
ذلك من معامل السرقات اجلليلة ،ومن رور فطنة الشاعر ،ال سيما إذا أحسن يف ذلك،
أي
كما فعل البحّتي الذي تناول كالما نثريا قالته امرأة من أهل البصرة لبشار بن بردّ ":
رجل أنت لو كنت أسود الرأس واللّحية ؟فقال بشار:أما علمت أ ّن بيض البـزاة أمثن من
سود الغربان؟،فقالت:أما ذلك فحسن يف السمع ،فمن لك بأ ْن حيسن شيبتك يف العني،
بشار يقول:ما أفحمين ق ّط غري هذه املرأة.
كما حسن قولك يف السمع؟.وكان ّ
أخذ البحّتي قول بشار ،فقال:
إ ْن تأم ْلت م ْن سواد الغراب" .

ي أحسن ل ْون ا
فـبـياض الباز ّ

2

فقد نظر ابن رشيق إىل حيلة نظم املنثور بنظرة إجيابية ،يقول ":فما جرى هذا اجملرى ،مل
يكن فيه على سارقه جناح عند احلذاق".3وبذلك فهو يلتقي مع ابن طباطبا الذي أثار
مسألة سرقة املنثور ونظمه ،بشيء من التفصيل وختريج األمثلة.4فللشاعر "إن وجد املعىن
اللطيف يف املنثور من الكالم ،ويف اخلطب والرسائل واألمثال ،فتناوله وجعله شعرا كان
كالصائغ الذي يذيب الذهب والفضة المصوغني فيعيد
أخفى وأحسن ،ويكون ذلك ّ
رياغتهما بأحسن م ا كان ا عليه.وكالصب اغ الذي يصبغ الثوب على ما رأى من األرباغ
1
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الصابغ ما راغه يف غري اهليئة اليت عهد عليها ،وأظهر الصب اغ ما ربغه
احلسنة ،فإذا أبرز ّ
على غري اللّون الذي عهد قبل ،التبس األمر يف املصوغ واملصبوغ على رائيهما ،فكذلك
املعاين وأخذها واستعماهلا يف األشعار على اختالف فنون القول فيها ".1
الفضة
ّ
مادة واحدة (كالم) ،متاما كمصوغات ال ّذهب و ّ
فالشعر والنّثر مها يف األرل ّ
تغري فنون
فهما يف األرل ّ
املادة نفسها (معدن).وبالتايل ،فالعربة إ ّّنا تكون يف الصياغة ،و ّ
القول ،فإذا عثر الشاعر على املعىن اللطيف يف الكالم املنثور (خطبة ،رسالة ،مثل) ،فجعله
شعرا ،قد يكون هذا األخذ أكثر عمقا وخفية ،حبيث يلتبس على املتلقي النّبش يف أرله
الرسائل شعر
والبحث عن ّأوله ،وقد انتشر ذلك يف أشعار العربّ ".
فالشعر رسائل معقودة ،و ّ
حملول ،وإذا فتّشت أشعار الشعراء ك لّها ،وجدهتا متناسبةّ ،إما تناسبا قريبا أو بعيدا ،وتدها
مناسبة لكالم اخلطباء ،وخطب البلغاء وحكم احلكماء".2ويالتايل ،ينبغي إلغاء احلدود
الشعراء مع اخلطباء
فكل ذلك يعد نتاجا كالميّا يتقاطع فيه ّ
الفارلة بني النّظم والنّثر ّ
الفينّ ،
والبلغاء واحلكماء وغريهم.
كما توقّف النقاد املغاربة عند حيلة أخرى من حيل اإلخفاء ،وهي (عكس
املعاين)أو قلبها.وهو تأكيد منهم عل ى أ ّن فعل السرقة يف الشعر جائز ،على أ ّن األخذ
خيضع لبعض اآلليات اخلاضعة هي األخرى لفطنة الشاعر وحسن مت ّكنه من رنعته.ومن
الذين قالوا بعمليّة القلب أو العكس ،جند احلصري القريواين يف قوله":وقلب املعىن ،إذا متكّن
الشاعر من إخفائه ،ال جيري جمرى السرقة.كقول بعض الشعراء يصف قلما يف يد أحد
الكتّاب:
مح ّذف الرأْ س ومسوده

كإبْـرة الروق من الريم .

الرقاع العاملي ،وقد ورف قـ ْرن رمي ،وشبهه
فهذا البيت األخري ،مقلوب من قول عدي بن ّ
بقلم عليه مداد ،وذكر ظبية.
ترجى أغن كأن إبْـرة رْوقه

1

قـل ٌم أصاب من الدواة مداده ا
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فصورة شكل القلم ملطّخا باملداد ،تتقاطع مع رورة قرن الظّيب ،فورد تشبيه هذا
بذاك يف عمليّة عكسيّة يف البيتني املختلفني.وهي العمليّة اليت تغطي على السرقة ،بشرط أن
ختضع لتم ّكن وقدرة.أل ّن "من املعاين ما ال ينقلب ،أال ترى أنّك تقول :نام القوم حّت
كأ ّنم موتى ،وال حيسن أن تقول :ماتوا حّت كأنم نيام ،وقد أ خذ على أيب متام قوله:
ب ك ما ع صفرت شق إزا ٍر
له ٌ

ار ي ساور ج ْسمه م ْن حرها
نٌ

تتضاد
فقيل :وإ ّّنا تشبّه الثياب املعصفرة بالنّار ،فهذا وما أشبهه ال يتوازن انعكاسه ،و ّ
تضاده أو يتقارب.1
قضاياه ،وإ ّّنا يصح القلب فيما يتح ّقق ّ
فعكس املعاين اليت اعتربها ابن طباطبا العلوي من أنواع السرق املستحبّة ،فإ ّن احلصري
القريواين ،جيدها معيبة يف بعض احلاالت اليت تصنع فيها عمليّة العكس خلال يف املعىن،
يتخري بفطنته املعاين اليت يرغب بعكسها.وقد
يرفضه العقل ويأباه املنطق.فعلى الشاعر أن ّ
بـيـنها من بعد حازم القرطاجين 2بأنا املعاين اليت قـلت يف نفسها ،وبات حجم استعماهلا
بالسرقة ،ضمن تقنيات ثالث وهي:
غري كبري.وهو قسم من املعاين ّ
مهدد ّ
 - 6تركيب معىن جديد على املعىن السابق.
 - 9إضافة زيادة حسنة إىل املعىن السابق.
 - 1تبديله من وجه إىل وجه ،كقلبه أو جعله يف عبارة أحسن.
فما وافق هذه الوجوه ،فهو مقبول،وما نافرها ومل جير جمراها،من شأنه أن يوقع راحبها يف
أسر الس رقة احملضة املكشوفة.
واحلديث عن حيل أخذ املعاين السابقة سواء بعكسها وق لبها ،أو نظمها إذا أخذت من
املنثور ،أو تدبر رياغة لفظي ة جديدة هلا ،أو تبديل أغراضها،...كل ذلك يد ّل على أن
هذا األخذ ،هو فعل قصدي يف بعض جوانبه.
********
1
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أمجع النقاد املغاربة على أن السرقة األدبية يف مجلتها ختضع للنية ،وللشعور الواعي
باألخذ ،أي إن الشاعر يقصد قصدا إىل أخذ معاين غريه.وهو السبب الذي جعلهم
يعتربونه فعال معيبا.يقول ابن شرف القريواين":ومن عيوب الشعر،السرق.وهو كثري األجناس
يف شعر الناس ".1مثّ جاء بعده حازم القرطاجين فقال ":والسرقة كلّها معيبة وإن كان بعضها
أشد قبحا من بعض".2ومها بذلك يتفقان مع مجهور النقاد القائلني بذم السرقات.على أ ّنا
ّ
البد أن يقّتف الشاعر منه نصيبا.
شر ّ
ّ
يقول أحدهم :
في كل حا ٍل ي ْسرق الم ْسروقا

وفتى يـقول الش ْعر إال أ نه

3

أي إن املعاين تكون متداولة بني الشعراء ،فتتجاوز حدود الزمان واملكان ،حبيث يسرق
الواحد من اآلخر ،رغم علمه بفداحة فعله .ولكن ،هو الكالم الذي حييا بالتكرار.
يقول عبد الكرمي النهشلي":واتّكال الشاعر على السرقة بالدة وعجز ،وتركه كل معىن سبق
إليه جهل.ولكن املختار له عندي أوسط احلاالت".4
السرقة ،على أ ّن ذلك جيب أن خيضع ملبدأ
حييلنا قول النهشلي إىل فكرة القصديّة يف ّ
االتاه املعتدل يف تداول
االعتدال (فال تفريط وال إفراط).وعبارة "أوسط احلاالت" ،متثّل ّ
السابقني ،ويف الوقت ذاته ،ال ينقل
املعاين ،ذلك ّ
االتاه الذي ال يتغافل بالكليّة عن معاين ّ
املعىن بلفظه ومعناه ،وإ ّّنا يبتغي بني ذلك سبيال ،فيأخذ املعىن ،ويكسوه بلفظه ورياغته
هو ،مّا يكسب الشعر أو القصيدة طابعه وسته الفنيّة".5فكثرة االتّكال على معاين الغري،
عد من معامل اجلهل وضعف
أمارة على بالدة النّاقل وعجزه ،وتركه هلا تركا كليّا ،ي ّ
التوسط يف األخذ فطنة.ال سيما إذا ارطبغ باجلودة والدقّة ،فتخفى معاملها
الصنعة.وإ ّّنا ّ
ّ
السابقة ويصعب تبيّنها .
ّ
السرقة ،من خالل مجلة املسميات اليت أوجدها الن ّقاد يف
تظهر رفة القصدي ة يف فعل ّ
تطرقهم ألنواع السرقات ،وهي كثرية تشري جلّها إىل مواقف رامدة تعترب األخذ فعال
ّ
1
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معيبا،كـ(السلخ ،املسخ ،النسخ ،اإلغارة ،االهتدام ،االنتحال،)...وهي مصطلحات تد ّل
السطو واالعتداء..ويبدو أ ّن داللتها يف الشعر ،تنبين على نظرة أخالقية بالدرجة
القوة و ّ
على ّ
تصرف الشعراء
األوىل ،بينما يعدل بعضها اآلخر عن ذلك ،فيفيد حركيّة فعل األخذ ،يف ّ
فيه كـ(االرطراف ،االستلحاق ،التّضمني ..وغريها).
تداول الن ّقاد املغاربة هذه املصطلحات عن نظرائهم املشارقة ،على أن ابن رشيق يعترب
أكثرهم تفصيال يف احلديث عن هذه األنواع وأحررهم على االطّالع على الدراسات
احلامتي يف
املتقدمني ،من ذلك إقراره باألخذ عن احلامتي ":وقد أتى
السابقة وكتب ّ
النقديّة ّ
ّ
حلية املحاضرة بألقاب حمدثة ،تدبّرهتا ليس هلا حمصول إذا ح ّققت كاالرطراف،
واالجتالب ،واالنتحال ،واالهتدام واإلغارة واملرافدة واالستلحاق ،وكلّها قريب من قريب،
أين ذاكرها على ما خيّلت فيما بعد ".1
وقد استعمل بعضها يف مكان بعض ،غري ّ
وتظهر هذه األنواع يف خترجيات النقاد املغاربة ألنواع السرقات يف شعر الشعراء ،وأوردوا أمثلة
مصرين على رفة حضور نيّة القصد يف األخذ.
عديدة يف ذلكّ ،
الصريح،
- 2االصطراف :وهو نوع من السرق املقصود الذي توافرت فيه نيّة األخذ ّ

فريى الشاعر نفسه أوىل بذلك الكالم من قائله ويقع االرطراف من الشعر على
نوعني :أحدمها االجتالب وهو االستلحاق واآلخر االنتحال.

فأما االجتالب" فيكون لغري معىن السرق ،وهو أن يرى الشاعر بيتا يصلح ملوضع
ّ
من شعره ،فيجتلبه".2حنو قول النابغة الذبياين :
وص ْهباء ال تخفي القذى ،وهو دونـها
ت مززتـها ،والديك ي ْدعو ص باحـه

فاستلحق الفرزدق البيت األخري ،فقال:3
1
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ت صفّت في راووقها حين تـ ْق ط ب
إذ ا مـا بـنوا نـ ْع ٍ
ش د نوا فـتص ّوبوا

إذا غمس ت فيها الزج اجة ك ْوك ب

وإجانة ريّا السـرور كأنهـا

إذا م ا بنوا نـ ْعش دنوا فـتصوبـوا

ت مز ْزتـها والديك ي ْدعو صباحه

1

و ّأما االنتحال عندهم ،فقول جرير:
وشال بعينيك ال يـزال م عينا

إن الذين غدوا ب لبك غاد روا
ضن من عبراتهن ،وقـلْن لي
غي ْ

2

ماذا ل قيت من الهوى ولق ين ا ؟

فإ ّن الرواة جيمعون على أن البيتني للمعلوط السعدي ،انتحلهما جرير.3ومها من
أفضل ما يف قصيدته.4
واالنتحال هو أن ينتحل الشاعر شعر غريه ،وهو املصطلح الذي راج ذكره عند
تطرق إىل املوضوع بكثري
ابن سالم اجلمحي يف حبثه عن أرالة الشعر اجلاهلي.حبيث ّ
مقدمة كتابه.وبدأ من فكرة أ ّن " يف الشعر مصنوع مفتعل موضوع،كثري
من االهتمام يف ّ

ال خري فيه".5ويعود ذلك إىل أسباب أمهّها عدم اخذ الرواة للشعر عن أهل البادية،بل
تداولوه رواية من كتاب إىل كتاب.مثّ نوعية بعض الرواة الذين تط ّفلوا على جمال

الشعر،فارتكبوا أغالطا كثرية،مثّ ضياع أكثر الشعر بسبب احلروب والغزوات والقتل ،مثّ
إىل استغالل بعض العشائر شعر شعرائهم ،فزادوا فيه ونسبوه إليهم .ومن القبائل من
فعلت ذلك بغية االستلحاق مبشهوري الشعراء أو العكس.مثّ الرواة وأشهرهم حاد
الرجل
الراوية الذي كان ّأول من مجع أشعار العرب ،وكان غري موثوق به ،ينحل شعر ّ

غريه ،وينحله غري شعره ،ويزيد يف األشعار

1

6
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يدل على أ ّن عمليّة تداول املعاين بني الشعراء ،يف متام التّعقيد.فأسباب
وهذا ّ
قائليها،كل ذلك
السرقة من زيادة ونقصان وحنل وانتحال ،ورنع للأشعار وتزوير نسبة
ّ
دفع ببعض النقاد كعبد الكرمي النهشلي إىل القول":ينبغي ملن نظر يف هذا الباب أن ال

يعجل بأن يقول هذا مأخوذ من هذا".1وتبعه الق زويين يف ذلك بقوله":ال ينبغي ألحد
بت احلكم على شاعر بالسرقة ،مامل يعلم احلال ،وإالّ فالذي ينبغي أن يقال ":قال
الصدق ،ويسلم من
فالن كذا ،وقد سبقه إليه فالن فقال كذا" ،فيغتنم به فضيلة ّ
دعوى العلم بالغيب ونسبة النّقص إىل الغري".2فتصري املعاين بذلك كسلسلة حمكمة
تبني ّأوهلا .
احللقات ،متشاهبة يعسر ّ
املبين على نيّة األخذ.و"يرى قوم أ ّن
- 1الغارة :وهي من أنواع ّ
السرق املقصودّ ،
3
تعد من السرقات املفضوحة .
اإلغارة ،أخذ للفظ بأسره أو املعىن بأسره" .و ّ
يقول طرفة بن العبد (البسيط):
وال أغير ع لى األ شعار أ ْسرقها

ع ْنـ ها غن يت ،وشر الناس م ْن سرقا

4

فاستعمل طرفة كلمة (أغري) ،من اإلغارة ،واستعارها من حيّزها الداليل الذي
كان سائدا يف سطو القبائل بعضها على بعض.فتغري الواحدة على األخرى ،وتسلبها
لتدل
ماهلا ونساءها وشرفها ،يف عملية سطو مقصودة.والتحقت اللفظة مبجال الشعرّ ،
على السطو الواضح الذي ميارسه الشعراء على أشعار غريهم،وذلك "أن يصنع الشاعر
بيتا ،أو خيّتع معنا مليحا ،فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا ،وأبعد روتا ،فريوى له دون
قائله ،كما فعل الفرزدق حني أغار على بيت مجيل:
تـرى الناس م ا س ْرنا يس يرون خلْ فنا
1
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وإ ْن ن ْحن أ ْومأْنا إلى الناس وقـفوا

فغلب الفرزدق على البيت ،ومل يّتكه جلميل.وال أسقطه من شعره.1وذكر عبد
الكرمي النهشلي األبيات نفسها اليت أوردها ابن رشيق.ويزيد على ذلك أ ّن الفرزدق مل ا
ّ
سع قول مجيل(تـرى الناس ما س ْرنا يس ريون خلفنا...البيت)،حسده وقال له ":تاف

يل عنه ،فأنا أح ّق به منك ،مّت كان امللك يف عذرة؟ .إ ّّنا هو ملض ر وأنا شاعرها ،فهي

تروى للفرزدق".2

السطو العلين واملباشر الذي طبّقه اآلخذ
توافرت نيّة السرقة يف هذه الرواية من خالل ّ
(الفرزدق)،مستندا غلى ّقوته (شهرته وبعد ريته) ،ويبدو املأخوذ منه (مجيل) ،يف
موقف الضعيف املستسلم .

وقريب من هذا ،ما أورده ابن شرف القريواين ،من سرقة احلسن أبونواس ملعىن أيب
الشيص بكماله.وذلك أ ّن هذا األخري قال:
وقف الهوى بي ح ْي ث أنْت فـل ْيس لي

م تأ ّخر ع ْنه وال متـق ّدم

فسرقه أبو نواس بتمامه ،فقال:
ف ما أجازه جود ،وال حل دونه

ولكن يسير الجود ح ْيث ي سير

فهذا هذا ،على أ ّن بيت أيب الشيص أحلى وأطبع ،ومع حالوته جزالة ،وقد ذكر عن
حّت أخذته منه".3
احلسن أنّه قال :ما زلت أحسد أبا الشيص على هذا البيتّ ،

السرقة،
تفسر فعل ّ
نالحظ تكرار لكلمة(حسد) ،يف الروايتني ،وكأّننا مبواقف أخالقية ّ

بالسطو على ما ميلك اآلخر.وأ ّن
مبين على حضور النية ،والوعي ّ
من حيث إنه مقصود ّ

ينم عن أنانية شديدة (احلسد).ويظهر ذلك أيضا فيما
يتحرك وفق شعور ّ
ذلك كلّه ّ
بسام:
أورد احلصري القريواين من شواهد ،كقول ابن ّ
1
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ت تـغـور
أ ن نجوم الل ْيل ل ْيس ْ

ال أظْلم الل ْيل ،وال أدعـي
ت ،ف إ ْن ل ْم تـز ْر
ل ْي لي كما شاء ْ

ت فـل ْي لي قص ير
طال ،وإ ْن زار ْ

غري إالّ القافية:
بسام على قول علي بن اخلليل ،فلم ي ّ
وإ ّّنا أغار ابن ّ
ت تـزول
أن نجـوم الليْل ليْسـ ْ

ال أظْلم الليل ،وال أدعـي

ت فـل ْيلي طويل
ت ،وإ ْن ضن ْ
ج اد ْ

ت ،ق ص ٌير إذا
ل ْيلي كما شاء ْ

يعلّق أبو إسحاق احلصري القريواين على ذلك بقوله":ولعمري إ ّن هذه ليست
سرقة ،وإّنا هي مكابرة حمضة ،وأحسب أ ّن قائله ،لو سع هذا لقال:هذه بضاعتنا

1
ينم عن
رّدت إلينا " .فهذه (املكابرة)  ،كما لو أ ّن داللتها عبارة عن تعقيب أخالقي ّ
معىن التّحدي واجملاهرة باألخذ.وانطالقا من ذلك ،تعين اإلغارة األخذ املقصود ،الذي

قد يكون كامال ،أي سرقة املعىن واللفظ ،وقد يكون جزئيا بتصرف من زيادة وتغيري،
أي سرقة املعىن بأكثر لفظه.
صب :وهو أن يأخذ شاعر بيتا من غريه غصبا وعنوة عن طريق التهديد.كمثل
-8الغ ْ
رنع الفرزدق ببيت الشمردل الريبوع ّي وقد أنشد يف حمفل:
ف ما بـ ْين من ل ْم ي عط س ْم عا وطاع ة

وبـ ْين تميم غ ير حز الحالقم.

عن عرضك.فقال:خذه ال بارك اهلل لك فيه .وقال
فقال الفرزدق:واهلل ،لتدعنّه ،أو لتد ّ
الرمة حبضرته:لقد قلت أبياتا إ ّن هلا لعروضا ،وإنّ هلا مرادا ،ومعىن بعيدا ،قال:وما
ذو ّ
قلت؟ فقال :قلت:

1

يم نسـاءها
أ حين أع اذ ْ
ت ب ي تم ٌ

ت ت ْجريد الي مان ّي من الغ ْمـد
وجرد ْ

ك
ت بضبعي الرباب ومال ٌ
ومد ْ

وع ْمرو ،وسالت م ْن ورائ ي بـنو س ْع د
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د جى الل ْي ل م ْحمود النكاية والرفْـد

ومن آل يربوٍع ذهـاءٌ كأنـه

1

فقال الفرزدق:إياك ،وإياك ال تعود ّن فيها ،فأنا أح ّق هبا منك ،قال:واهلل ال أعود فيها،
وال أنشدها أبدا إال لك.2
وقد أورد النهشلي األبيات نفسها.3ولئن ردقت هذه احلكاية ،فهذا يعين أ ّن
فعل الغصب ،يستند إىل توافر عنصر(النية) ،و(القصدية)،حبيث أرفق الفرزدق أخذه،
بالتّهديد والطّلب املباشر ،وهذا يعين أ ّن املسروق منه ليس غائبا ،بل قد يكون طرفا
وحتدي رريح.ويبدو الغصب أقرب إىل
حاضرا معرضا البتزاز السارق ،يف مكابرة حمضة ّ
اإلغارة ،و يتعلّق بسرقة كاملة للمعىن واللفظ.
يتأمل الشاعر يف
-8ا ْ
الهتدام :وهو تصريف من اهلدم ،نوع من أنواع األخذ ،حبيث ّ
بناء البيت فيهدمه ويأخذ منه بعض أجزائه مبعناها ،فيو ّظفها يف شعره.
كقول النجاشي:
وك ْنت كذي ر ْجل ْين رجل صح يح ٍة

ور ٍ
ت بها يد الحدثا ن
جل رم ْ

األول ،واهتدم باقي البيت ،فجاء باملعىن يف غري اللفظ ،فقال:
فأخذ ّ
كثري القسم ّ
(وك ْن ت كذي ر ْجل ْي ن ر ْج ل صح يحة )

ور ٍ
جل رمى ف يه ا الزمان فشلت

وذمه إيّاه.
ويتّضح فعل اهلدم يف قول ابن ّ
املعتز يف بستانهّ ،
كل ْامرئ عل ْم ته من البشر

ب ْس تانه أنْثى وب ْستاني ذكِِ ْر

اهتدم ابن املعتز قول أيب النّجم العجلي:
1
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4

إني وك ّل شاعر من البشر

ش ْيطان ه أنثى وشيطاني ذكر .

وأتى كاملته ّكم املتمثّل ،وليست هذه أقسمته ،ولكنها أبيات مشطورة أشبهت

األقسمة ،فجئنا هبا معها اتّساعا ". 1

عد أيضا من بني
فاالهتد ام ،يعين اقتطاع جزء من شعر شاعر آخر،كلّه أو جلّه.وهو ي ّ
أنواع األخذ املبنيّة على القصديّة ونيّة ال ّسرق.
-1اال ْختالس :ويقصد به األخذ اخلفي الذي يلجأ إليه الشاعر ،من دون إحداث
ضوضاء أي إثارة انتباه املتلقي.فكأنّه يأخذ املعىن خلسة وخفية.
كقول أيب نواس:
ملك تصور في القلوب م ثاله

ف كأنه ل ْم يخل منه مك ان

كثري :
اختلسه من قول ّ
أريد ألنْس ى ذ ْكرها ،ف كأنم ا

تمث ل لي ل يلى بك ل س بيل

2

فهذا أخذ للمعىن ،وجعله يف غري لفظه.بطريقة تبدو للن ّقاد خفيّة ،لكنّها قصديّة ،ال
الشعر املسروق من بني ما اشتهر وذاع .
سيما إذا كان ّ
-3الم وازنة :وهي من أنواع األخذ املبين على القلب والعكس ،والنظم على منوال
كثري :
شعر سابق .وتظهر يف مثل قول ّ
يض مريض ا ؟
وكيف يـعود مر ٌ

ضنا،فم ا عدتـنا
تـقول :مر ْ

وازن يف القسيم اآلخر (وكيف يعود مريض مريضا) ،قول النابغة :
بخلنا ل بخلك ،قد تعلمين
1
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يل بخ يال ؟
وكيف يغيب بخ ٌ

البصري:
وقد جند عكس ذلك ،كقول ابن أيب فـنن ،ويروى أيضا أليب حفص
ّ
ذهب الزمان برهط حس ان األولى

ت م ناق بهم حديث الغابر
كان ْ

ٍ
تحل ضيوفهـم
وب قيت ف ي خلف ّ

م نهم بم نزلـة الل ئيم الغـاد ر

سود الوجوه ،لئيمة أحسابـهم

فطس األنوف م ن الطراز اآلخر

1

حسان بن ثابت يف املدح وهو من أحسن ما قيل
ويقصد الشاعر هنا بأبياته،شعرا قاله ّ
يف هذا الغرض .يقول:2

ل لّه د ر عصـاب ٍة نادمتـها

يـ ْوما ب جل ٍق في الزم ان األول
ال ي ْسألون عن السواد المقب ل

هر كالبهم
يـغْشون ح تى ما ت ّ
أوالد ج فنة حول قبر أبِيهم
بيض الوجوه كريم ة أ ْحسابهم

قبر ابن مارية الكريم الم فضل
شم األنوف من الطراز األول

فقد وازن الشاعر أبيات حسان ونالحظ عكسه ملعانيها .وقد عاب ابن وكيع هذا النوع
من األخذ بان نعته بقلّة متييز من الشاعر اآلخذ ،أو بغفلة عظيمة منه.3
حسان يف شعره ،األمر الذي يؤّكد نيّة األخذ
األول السم ّ
ونالحظ ذكر الشاعر ّ
حسان بن ثابت.فأبياته معروفة مشهورة ،ال
التصرف يف معاين ّ
وحضور القصديّة يف ّ

ينم عن وجود
ولعل ابن وكيع رفض وعاب هذا النّوع ،ألنّه ّ
تكاد عمليّة العكس ختفيهاّ .
رفة التّكاسل واالتّكالية والبالدة.

-7االلتقاط والتـلْفيق :ويقصد به أن ينظم شاعر أبياتا مقتطعة من أبيات أخرى،
فيلتقط منها أجزاء ويـلف قها يف نظمه اجلديد.ويظهر ذلك يف مثل قول ي زيد بن الطثريّة:
1
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إذا م ا رآني م ْقبال غض ط ْرفه

كأنِ ش عاع الش ْمس دوني يـقابل ه

1

فقد أخذ الشاعر ّأول بيته (إذا ما رآين مقبال) ،من قول مجيل:
َإذا ما رأوني طالعا م ْن ثن ي ٍة

يـقولون :م ْن هذا ؟ وقد عرفون ي

غض طرفه)  ،من بيت جرير ،وهو مشهور يف اهلجاء:
وأخذ وسط البيت ( ّ
فال ك ْعبا بـل ْغت ،وال كال با

فغ ض ال ّطرف إنك من نم ير

2

وأخذ عجز البيت (كأ ّن شعاع الشمس دوين يقابله) ،من بيت لعنّتة بن األخرس
الطائي:
كأن الش ْمس من قب لي تدور

عني
إذا أبْصرتني أ ْعر ْ
ضت ّ

3

فيظهر ركام األشعار حاضرا يف ذاكرته ،يلتقط منها ما يشاء ليبين أبياته ،فلم حي ّدد
تنوع
جهة واحدة يأخذ منها ،بل أخذ حاجته من ّ
عدة أجزاء من أبيات خمتلفة .و ّ
االلتقاط بني املعىن واللفظ.
وقد يدفع هذا النّوع من األخذ بالناقد إىل أن يـوسع من إطار ثقافته الشعرية،
واطّالع ه على أكثر وأشهر ما قال الشعراء ،ليتسىن له الوقوف عند معامل األخذ يف مثل
تتوحد أجزاء من نصوص عديدة
هذه احلالة من التّعالق النّصي ّ
املتفرع.حني ّ
املتعدد ّ
نص شعري واحد.
داخل ّ
-3الم واردة :وتكون حني يتأت ى لشاعرين البيت أو الشعر نفسه ،يف شبه عمليّة أخذ

مقصودة أو غري مقصودة.أي أن تتوارد اخلواطر بينهما وتتحد يف إنتاج إبداعي متشابه
متاما.وقد ادعى املواردة قوم يف بيت امرئ القيس وطرفة بن العبد.
1
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قال امرؤ القيس:
وقوفا بها ص ْحب ي عل ي م طيّـهم

ك أسى وتجمـ(ل)
يـقولون ال ته ِْل ْ

1

وقال طرفة بن العبد:
وقوفا بها ص ْح بي ع لي م طيّهم

يـقولون ال تـ ْهلك أسى وتجلـ(د )

2

الدال).ويديل ابن رشيق القريواين مبوقفه
يتغري سوى حرف الروي (الالم) ،و( ّ
فلم ّ
يصح ،أل ّن طرفة يف زمان عمرو بن هند
بشيء من التحقيق ،يقول":وال أظ ّن هذا مّا ّ
شاب حول العشرين ،3وكان امرؤ القيس يف زمن املنذر األكرب رجال كهال ،واسه

الشمس ،فكيف يكون هذا مواردة؟ إالّ أ ّنم ذكروا أ ّن طرفة مل يثبت
وشعره أشهر من ّ
رح هذا ،كان مواردة ،وإن
حّت استحلف أنّه مل يسمعه قط ،فحلف.وإذا ّ
له البيتّ ،
مل يكونا يف عصر.وسئل أبو عمرو بن العالء":أرأيت الشاعرين يتّفقان يف املعىن،

ويتواردان يف اللفظ؟ ومل يلق واحد منهما وال يسمع شعره؟ قال ":تلك عقول رجال
جادة ،ورّمبا وقع
توافت على ألسنتها.وسئل أبو الطيب عن مثل ذلك ،فقال:الشعر ّ
احلافر على احلافر".4
رحة حضور املواردة يف مثل هذه األبيات ،فهناك تطابق
ينظر ابن رشيق يف أمر ّ
السرق هنا،
شبه كلي يف املعىن ،وأكثر اللفظ مّا تأتّى لشاعرين خمتلفني ،فال ينفي رفة ّ

غري استحالف طرفة بن العبد للتّأكيد على عدم معرفته املسبقة ببيت امرئ القيس.مثّ
حّت عده النقاد والشعراء كأيب عمرو بن العالء واملتنيب ،ردفة
تكرر ّ
ليبدو أ ّن األمر قد ّ
غي معلّلة ،وبالتّايل جيب التح ّفظ يف اعتباره سرقة.
1

 امرؤ القيس ،ديوانه ،بشرح  :محمد ابراهيم الحضرمي81 :2
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َعد َْدنَا ل ُه َخمْ سًا َوعِ ش ِر َ
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4
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رشيق،يتحدث يف أمر البيتني،يقول":والذي أعتقده
على أنّنا جند نص اّ آخرا البن
ّ
الصانع إذا رنع شعرا يف وزن ما وقافية
بالصنعة أ ّن ّ
وأقول به أنّه مل خيف على حاذق ّ
املتأخر معىن
الروي ،وأراد ّ
ما ،وكان ملن قبله من الشعراء شعر يف ذلك الوزن ،وذلك ّ
حّت يورد
بعينه فأخذ يف نظمه أ ّن الوزن حيضره والقافية
تضطره وسياق األلفاظ حيذوه ّ
ّ

حّت كأنّه سعه ،وقصد سرقته وإن مل يكن سعه ق ّط.على هذا
األول ومعناه ّ
نفس كالم ّ
حيمل ما كان من شعر امرئ القيس وطرفة لو كان يف عصره.وإن مل يسمع قصيدته،

كما زعم وقد است ْحلف على ذلك فحلف".1
الصدفة غري املعلّلة ،فيدخلها يف جهة
يريد ابن رشيق أن خيرج املواردة من دائرة ّ
الصدفة املعلّلة.والسبب يقع على سلطان الوزن والقافية وسياق األلفاظ.اليت تعل
الشاعر ينظم شعرا يشبه ما نظمه آخر قد سبقه.فيكون الناتج احلاضر يطابق أو يكاد
الناتج الغائب أو السابق.
كما جند أيضا البن رشيق حتليال آخرا  ،له عالقة بإطار ثقافة الشاعر وخمزون
ذاكرته ،حبيث مير الشعر مبسمعي الشاعر لغريه ،فيدور يف رأسه ،ويأيت عليه الزمان
فأما إذا كان للمعار ر،فهو أسهل على أخذه إذا تساويا
الطويل ،فينسى أنّه سعه قدمياّ .
جمرد اتّفاق قرائح وحتكيكا من غري أن يكون أحدمها
يف الرقّة واإلجادة ،ورّمبا كان ذلك ّ

أخذ من اآلخر.2

ولعلّه بنصه هذا ،يقف عند موضوع (نسيان احملفوظ)  ،الذي شاع لدى الشعراء
قدميا.فاعترب من الشروط اليت تصنع إطار ثقافة الشاعر ومتلأ خمزون ذاكرته املعجمي
كل ذلك يف مساحة (الوعيه) أو (الشعوره).وبالتايل ،يستهلك منه
واللّفظي.فيتخزن ّ
من غري قصد مباشر.فيظهر التشابه بني بيتني أو أكثر لشاعرين خمتلفني ،متعاررين أو
1

 ابن رشيق ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب.33 :2
 -المصدر نفسه.38- 38 :

225

غري كذلك ،من غري حضور قصد يف األخذ.وبذلك ،حياول ابن رشيق أن جيعل تفسريا
للمواردة ،فجعلها قائمة على تفسري نفسي حمض،وهو حفظ األشعار وركونا يف
فالسابق حاضر يف ذاكرة احلاضر ،وهو سبب التّطابق والتّشابه يف
(الشعور) الشاعرّ ،
اإلنتاج الشعري.

*******
السرقة ،فقالوا حبتميّة
وقف نقادنا املغاربة ،وقفة متأنية يف حديثهم عن موضوع ّ
السرق ،الذي ال يكاد ينجو منه شاعر ،وهو فعل ينبين على القصديّة ونيّة األخذ،
فعل ّ

عامة يتداوله الشعراء،
وأكثره يرد يف املعاين.وهي على قسمني:قسم مشاع كأنّه ملكيّة ّ

خاص قد ابتدعه أحدهم فعلق به واعترب
وارطلح على تسميته بالـ(المشترك) ،وقسم
ّ
خارة ،سّاه النقاد بـ(المخترع)،أو (البديع).وأخذه ،يعترب سطوا ،وسرقة
ملكيّة
ّ

خيتص به الشاعر،
السرق إ ّّنا هو يف البديع املخّتع ،الذي ّ
مفضوحة.يقول ابن رشيق":و ّ

ال يف املعاين املشّتكة اليت هي جارية يف عاداهتم ،ومستعملة يف أمثاهلم وحماوراهتم ،مّا
ترتفع به الظنة يف الذي يورده أن يقال:إنّه أخذه من غريه".1
السرق ،والبديع ،واملخّتع ،واملشّتك،
جيمع هذا القول ّ
عدة مصطلحات وهي ( ّ
تعد زبدة ما راج بني النقاد العرب الذين خاضوا احلديث يف موضوع
واألخذ).وهي ّ
السرقات ،كابن طباطبا والعسكري واآلمدي وغريهم.فقالوا أ ّن السرق ال يكون إال يف
لكل واحد منهم أن يغّتف منه
البديع املخّتع وما عدا ذلكن فهو مشاع بني ّ
الشعراء و ّ

ما يشاء .

السرق ،إىل وقوفه هو نفسه داخل
وقد يعود اهتمام ابن رشيق بتوضيح مواطن ّ
قفص اال ّهتام ،ر ّادا على خصومه من خالل تأليفه كتاب(قراضة الذهب يف نقد أشعار
1
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رد من خالله على من ّادعى عليه سرقته لبعض شعر شيخه عبد الكرمي
العرب)  ،حبيث ّ
النهشلي.وذلك أنّه قال( :الطويل)

أل ْم تـرهم استـقلـوا به ضحـى

إلى كنف م ْن ر ْح مة اهلل واس ع

أمام خميس ماج في البـر بـ ْحره

يس ير ك متْن اللجـ ة المتدافـِ ع

إذا ضربت ف يه با لطول تـتابـع ت

به عذب ت ْحكي ْارتعاد األ صاب ع

تجاوب نـ ْوٍع بات يندب ش ْجوه

ت بالفواج ع
وايدي ثكالى فوجئ ْ

وأ ّن من ال خالق له يف األدب ،وال معرفة له حبقائق الكالمّ ،ادعى عليهما ضربا

السرق ونوعا من األخذ.فاملعىن املأخوذ إ ّّنا هو قول عبد الكرمي بن ابراهيم
من ّ
الرغوة والن ّفاخات:
النّهشلي ،يصف ما حدث عند اندفاع اجلدول يف املاء ،من تلك ّ
(املنسرح):
ق ْد صاغ فيه الغ مام أدمعه
يج ْي ٍ
ت
ش فيه كأن ما رع ش ْ

درا ورواه ج ِْدول عمر
شر
إ ليك م نه أنام ٌل ع ٌ

1

يرد ابن رشيق بقوله":فلو كان املعّتض أراد ذكر هذا االرتعاد واالرتعاش ،وذكر
ّ
عد سرقة يف السرق ،لعلل شّت.منها أ ّن
األرابع واألنامل فصدق إالّ أ ّن هذا ال ي ّ
أحب االعّتاض على عبد الكرمي وليس له هاهنا ذنب أؤاخذه
القصد غري واحد وال ّ
أخرى".ولو أ ّن هذا النّاقد بصري ،لنظر نظر
به ،وإ ّّنا اجلناية لغريه "وال تزْر وازرة وزر ْ
تأمل رفيق ،فعرف بعد ما بني املقصدين على قرب ما بني اللّفظني ،ومل
تأمل ّ
حتقيق و ّ
املعتز يقول يف رفة جدول( ،املتقارب):
يكن ذلك عنده حمظورا ،ألن عبد اهلل بن ّ
ك فيل ألشجارها بالح ياة
1
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إذا ما جرى خ ْلته يرتع ش

فيعد ذكرها سرقة كما ع ّد علينا وما الذي يشبه
خاص البديع ّ
وليس لفظ االرتعاش من ّ
الزبد املقبّب منبعثا عن
أنامل شيخ قائمة ترتعش كربا حّت شبّه عبد الكرمي هبا ذلك ّ
مسقط النّهر من أرابع ثكاىل مبسوطة ت رتعد طيشا وجزعا عند مفاجأة املصيبة على
عادات النساء شبّهت أنا هبا تلك العذب اخلافقة.1

متعددة
فالس رقة ال تكون إالّ يف البديع ،ولفظة االرتعاش وردت واحدة مبعاين ّ
ّ
أين ما
لدى شعراء خمتلفني".فلو ّ
عد مثل هذا سرقة مل يسلم شيء من الكالم.على ّ
أين ابتكرت هذا املعىن وإن كنت مل أره ألحد على هذه الصيغة ،فيطالبين فيه
ّادعيت ّ
مطالبة من ّادعى ما ليس له وسا إىل فوق خطّته ".2

عد سرقا ،وليس بسرق ،اشّتاك
ويوضح ذلك يف موضع آخر من العمدة ،بقوله":ومّا ي ّ
ّ
اللّفظ املتعارف ،كقول عنّتة:
وخ ٍيل ،ق ْد د ل ْفت لهِا ٍ
بخيل

عل يها األ ْسد تهتصر اهت صارا

وقول عمرو بن معدي كرب :
وخ ٍيل ،ق ْد د ل ْفت لها بخ ٍيل

رب وجيع
تح ية بينهم ض ٌ

وقول اخلنساء ترثي أخاها رخرا:
وخ ْي ٍل ،ق ْد د لفت لها بخ ْي ٍل

كبشيها رحاها .
فدار ْ
ت بين ْ

ايب:
وقال أعر ٌّ
وخ ْي ٍل ،ق ْد د ل ْفت لها بخ ٍيل

1
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تـرى فرسانـه ا مثل األسود

وأمثال هذا كثري ".1
ايب آخر،
فقد اتّفق كل من عنّتة بن شداد وعمرو بن معدي كرب واخلنساء وأعر ّ
يل ،ق ْد دل ْفت لها بخِ ٍ
على قول املعىن الواحد بلفظه (وخ ٍ
يل) .فقد يعد ذلك سرقة،
ولكنّه يف رأي ابن رشيق ليس كذلك ،ألنّه داخل يف باب اللّفظ املتعارف عليه،
خيتص به
السرق إ ّّنا هو يف البديع املخّتع الذي
ّ
املشّتك بني النّاس.وبالتايل فإ ّن " ّ

شاعر،ال يف املعاين املشّتكة اليت هي جارية يف عاداهتم ،ومستعملة يف أمثاهلم

وحماوراهتم ،مّا ترتفع الظنّة فيه عن الذي يورده أن يقال :إنّه أخذه من غريه".2
ففعل الس رقة غري وارد يف مثل هذه احلاالت اليت ينعدم فيها البديع النادر ،فيوج د
من ألفاظ اللغة ما هو مشّتك يف االستعمال مع اختالف يف املعىن ،إىل درجة يتع ّذ ر
معني.على أ ّن هذا االشّتاك يف االستعمال ،يصنع متيّز من
نسبة هذا اللّفظ إىل شاعر ّ
أحسن استعماله دون غريه.ففي مثل هذه احلالة ":ال يسم آخذه سارقا أل ّن املعىن

يكون قليال فيحصر ويدعى راحبه سارقا مبتدعا.فإذا شاع وتداولته األلسن بعضها
قصر فإ ّن عليه درك التّقصري
من بعض تساوى فيه الشعراء إالّ اجمليد ،فإ ّن له فضله أو امل ّ
إالّ أن يزيد فيه شاعر زيادة بارعة مستحسنة يستوجبه هبا ويستح ّقه على مبتدعه

وخمّتعه".3

يتساوى الشعراء يف استعمال المشترك املتعارف بينهم ،والشائع استخدامه.وال يـع ّد
ذلك سرقةّ .أما الفضل والتميز ،فال يتح ّققان إالّ للذي حيسن توظيفه ،بزيادة بارعة
مستحسنة.

1
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خصص ابن رشيق لالشتراك بابا يف كتابه العمدة ،وهو عنده أنواع .فقد يكون يف
وقد ّ
املعىن:
 - 6ما يكون يف اللّفظ ،وهو ثالثة أشياء:
أ  -أن يكون اللفظان راجعني إىل حد واحد ،ومأخوذْين من أرل
واحد .فهذا اشّتاك حممود ،وهو التجنيس.
ب  -أن يكون اللفظ حيتمل تأويلني ،ومها :
- 2تالؤم املعىن الذي انت فيه ،كقول كثـري يشبب:
إليِ ِ ِّ ،وما ت ْدري بذ اك القصائـ ر

ل ع ْمري لق ْد ح ب ْبت كل قصيـرةٍ
عنـ ْيت ق صيرات الح جال ،ول ْم أر ْد

قصار الخ طا ،شر النساء الب حاتر

س باشّتاك،كيف نفاه وأعرب عن معناه الذي حنا إليه.
فقد كان كثـري فطنا ،ملا أح ّ
- 1ال يالئم املعىن ،وال دليل فيه على املراد.كقول الفرزدق:
وما مثله في الناس إال مملّكا

أب و أمه ح ٌّي ،أبوه يـق ارب ْه

احلي.وهذا االشّتاك مذموم.
حي) حيتمل القبيلة ،وحيتمل الواحد ّ
فقوله ( ّ
السرقة ،وال تداوهلا
جـ  -سائر األلفاظ املبتذلة ،وال سيما تناوهلا ّ
اتّباعا.أل ّنا مشّتكة ال أحد أوىل هبا من اآلخر.ومباحة ،فإذا دخلتها أمور سقطت عنها
رفة االشّتاك،ودخلها التميّز.وهذه األمور هي( االستعارة أو القرينة ،تصحبها ،أو
حتدث فيها معىن أو تفيد فيها فائدة ).1
 - 9ما يكون يف املعىن ،وهو نوعان :
1
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أ-

أن يشّتك املعنيان ،وختتلف العبارة عنهما فيتباعد اللفظان.فهو
اشّتاك حسن ،حنو قول امرئ القيس:

كبكر المقاناة البـياض بص ْفرٍة

غذاه ا نمير ال ماء غ ير المحلّل ِ

الرّمة:
وقول غيالن ذي ّ
كحالء في بـر ٍج ،ص ْفراء في نعج

ب
كأنـها ف ّ
ضة ،ق ْد مس ها ذه ٌ

الفضة قد
األول بلون بيضة النّعام ،وشبهه الثاين بلون ّ
فورفا مجيعا لونا بعينهّ ،
فشبهه ّ
مسها".
خالطها الذهب يسريا ،ولذلك قال":قد ّ
ب  -وهو نوعان :
 - 6معاين مّا يوجد يف الطباع :كتشبيه اجلاهل بالثّور واحلمار ،واحلسن بالشمس،
والشجاع باألسد وما شاهبه،...أل ّن الناس كلّهم ،الفصيح واألعجم ،والناطق واألبكم
فيه سواء.ألنّا جنده مركبا يف اخلليقة أ ّوال.
 - 9معاين كانت خمتـرعة ،مثّ كثرت وتواطأ الشعراء عليها ،آخرا عن أول ،حنو قوهلم يف
رفة اخلد (كالورد) ،والقد (كالغصن).1
يتحدث حازم القرطاجين عن (املعىن املشّتك)  ،فجعله أحد أقسام املعاين ،ويعين به
و ّ
تشعب استخدامه
كل فكر،
ومتصور يف ك ّل خاطر ،فكثر استعماله و ّ
ّ
املعىن املرتسم يف ّ
حّت ابتذل أمره وشاع بني الناس.كتشبيه الشجاع باألسد والكرمي بالغمام.وهذا القسم
ّ

ال سرقة فيه وال حرج يف أخذ معانيه.ألن الناس يف وجدانا ثابتة م رتسخة يف خواطرهم

سواء ،وال فضل فيها ألحد على أحد إالّ حبسن تأليف اللّفظ .وهو عنده على ثالثة
وجوه وهي :
1
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 - 2االشّتاك :وذلك أن يتساوى تأليف الشاعرين.
فيستحق
يتفوق اآلخذ على املأخوذ منه حبسن النّظم،
ّ
 - 1االستحقاق :وهو أن ّ
املتقدم له.
نسبة املعىن ّ
 - 8االحنطاط :وهو أن يقصر اآلخذ وخيفق يف أخذه هلذه املعاين ،فينح ّط بذلك
عن درجة اجلدارة واالستحقاق.1
وإن مدار األمر يف هذه الوجوه ،إّنا يعود إىل ما يسمى (مثاقـفة الشاعر) ،يف
تعامله مع حمفوظه من أشعار سابقيه ،مث يصري أخذه منها متأرجحا بني التساوي أو
يقرر مبادئ ما ارطلح عليه
الزيادة أو اإلخفاق.ويبدو الناقد يف هذا املقام ،كما لو ّ
حديثا بالتناص،2بالطبع دون أن يذكر املصطلح.على أنّه يعتربه حتميّة إبداعية ال مناص

منها.فالشاعر الكبري –حسبه  -هو من حيسن التّعامل مع أفكار غريه وألفاظهم.3

يتناص هنا مع مع اآلراء النقديّة لغريه من الذين طرقوا املوضوع
لعل القرطاجين
ّ
و ّ
قبله ،لكنّه مل يش ر إليهم ،مثل القاضي اجلرجاين الذي أورد مصطلح (االشّتاك)و
(التداول) ،للداللة على الصورة العالئقية اليت تعل النّصوص تتالحق وتّتابط كحلقات
السلسلة .فقرأ بيتا أليب متام وهو:
أبدلت لرؤوسهم يـ ْوم الكريهة من

ق نا الظهور قنا الخط ى م ْدغما

ونفى عنه السرقة " ،فليس فيه أكثر من رفع الرؤوس على القنا ،وهذا مشّتك ال
يسرق ".4
ويقرأ بيت البحّتي:
1
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أضرت بض ْوء الب ْدر والب ْدر طالع
ْ

ت مقام الب ْدر ل ما تـغي با .
وقام ْ

أشد استيفاء واختصارا".1
"فهذا معىن متداول ،وهو أحسن ما جاء فيه و ّ
ورّمبا يكون ذلك من باب إعجاب القاضي اجلرجاين ببيت البحّتي الذي يدخل
ضمن الوجه الثاين من وجوه أخذ املعىن املتداول ،لدى حازم القرطاجين وهو
(االستحقاق).وكأ ّن حال الن ّقاد كحال الشعراء ،فهم "يغريون على كالم بعضهم بعض
2
كل
إىل
يضيف
ة،
النقدي
اء
ر
اآل
يف
تداول
وهو
.
دون التـقيد باإلحالة عليه ،إالّ قليال "
ّ
ّ
توسع فيما أ خذ وجودة ما مثّل به واستشهد.
آخذ رفة االستحقاق كلّما ّ

تشعبت شجونا،
لقد اعترب النقد املغاريب جمال السرقات،من اجملاالت الواسعة اليت ّ
تلتف تارة ،وتتباعد تارة أخرى.سواء من حيث مفهومها أو
وكثرت اآلراء فيها فهي ّ
أنواعها ومواطنها .وقد وقف النقاد املغاربة وقفاهتم املتأنية يف طرح املوضوع بكثري من

كل امليل
االعتدال ،وذلك منهجهم ّ
عامة يف مسارهم النقدي.فلم يبدوا ّ
تطرفا ومل مييلوا ّ
كل جيل بنصيبه منها.مهما
يف ّاتاه حمد د ،بل اعتربوا ّ
السرقة عملية حتميّة يأخذ ّ
تعسر احلوار بينها رغبة يف االختالف
اجتهدت األجيال املتعاقبة يف بسط أفق اخلالف و ّ

التام .لتبقى نصورهم تتحاور فيما بينها ،تتعالق وتتقاطع وتتمازج يف إشارات
والتميّز ّ
السرقة عمليّة إبداعية تبعد
مب ّكرة ملا ارطلح عليه حديثا بـ(التناص).أي حني تصبح ّ
عن االستهجان واالستفزاز،فتقّتب أكثر من أفاق اجلماليّة والتّجويد تبعا لفطنة
السابقة اليت تصنع
ّ
تصرفه يف أخذ املعاين ّ
الشاعر ،ومت ّكنه من رنعته.وأيضا حبسب ّ

نصه.
جودة ّ

1

 ينظر القاضي الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي وخصومه272 :2
 -عبد المالك مرتاض ،نظرية النص األدبي182 :
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الفصل الثالث :لسان اإليقاع والنـغم:

 - 1اإليقاع اخلارجي.
 - 2اإليقاع الداخلي.
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 - 2اإليقاع الداخلي.
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-1اليقاع الخارجي:
أهم القضايا اليت شغلت بال النقاد
يعترب اجلانب اإليقاعي يف الشعر ،من بني ّ
خصصوها يف تصانيفهم لطرح هذا
الصفحات اليت ّ
املغاربة ،وذلك بالنّظر إىل عدد ّ
ختص اإليقاع اخلارجي وثانيهما يف اإليقاع
املوضوع.وقد درسوه من جهتني ،أوالمها ّ

الداخلي .وقد حظي هذا األخري بكثري من التدقيق يف عنارره كاألوزان والقوايف من
حيث فاعليتها اليت ميكن إجيازها يف وظائف ثالثة وهي:
 وظيفة متيي زية وظيفة داللية -وظيفة تأث ريية (إنشادية).

أوال :الوظيفة التمييزية:
الشعر عن غريه من أرناف الكالم
ونقصد هبا ،فاعلية األوزان والقوايف يف متييز ّ
األخرى.هذا الشعر الذي اعترب من أكرب الظّواهر اإلنسانيّة إثارة للجدل.حبيث احتدم

النّقاش طويال حول حتديد ماهيته ،وضبط هويّته واخلوض يف تفاريله وشجون عنارره.
فتعددت لذلك الرؤى واختلفت املرجعيّات على مدى تعاقب العصور وتداول األجيال،
ّ

الشعر
تعرف ّ
واختالف ّ
وتنوع الثقافات ،فكانت أن ربّت اآلراء مجيعها يف مقولة ّ
الشعوب ّ
على أنّه (ما اختلف عن النثر ومتايز عنه بالنّظم).
مل تكن هذه املقولة من إنتاج النقاد املغاربة ،وال كانوا سباقني يف إثارهتا ،بقدر ما سعوا
إىل إثباهتا وتأكيدها.ويقال إ ّن ّأول من أشار إليها هم أعالم فالسفة اليونان ،كأرسطو
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وجورجياس ، ..1مثّ حلق هبم العرب بعد قرون من الزمان ،نظرا ملكانة الشعر عندهم،
وانتشاره بينهم.فربز األمر جليّا لدى اجلاحظ وقدامة بن جعفر وابن طباطبا والع ْسكري
واحلامتي...وغريهم.

وجد املغاربة أنفسهم أمام هذا اإلرث الفكري الواسع يف النقد الشعر العريب ،فأدلوا هم
السابقة .وجند من هؤالء
أيضا بدلوهم فيه ،وأنتجوا آراءهم اليت بنوها على قاعدة التصانيف ّ
النقاد ،عبد الكرمي النهشلي وابن رشيق املسيلي وابن شرف القريواين وحازم القرطاجين.وقد

استقروا مجيعا على أ ّن الشعر هو كالم منظوم يبعد عن حقل املنثور ،من خالل ما فيه من
ّ
حدا ،يراه
الشعر ّ
موسيقى تنتجها األوزان والقوايف".وقد ورل االعتداد باإليقاع أو الوزن يف ّ

فيه بعضهم الفارق الوحيد بني الشعر والنثر".2

تعد خاريّة من اخلصائص الكربى اليت متيّزه عن النّثر الذي
للشعر ّ
فاملوسيقى بالنّسبة ّ

ال بد هو اآلخر أن تكون له موسيقاه ،وأن يكون له إيقاعه النّفسي ،ولكنّها موسيقى
الشعر الواضحة املعربة وعن إيقاعه
وإيقاع خيتلفان يف نس قهما أكرب االختالف عن موسيقى ّ
املنظم احملدد.3

أثار املغاربة يف طرحهم لتعريف الشعر وبسط حدوده اليت متيّزه بعيدا عن النثر ،انطالقا

من فكرة نشأته وإبداعه ،يقول عبد الكرمي النهشلي":وكان الكالم كلّه منثورا ،فاحتاجت
الصاحلة ،وأوطانا النّازحة،
العرب إىل الغناء مبكارم أخالقها وطيب أعراقها ،وذكر أيّامها ّ
تدل أبناءها على حسن
لتهز أنفسها إىل الكرم ،و ّ
وفرسانا األجناد ،وسحائها األجوادّ ،
494- 534( Gorgiasق.م) ،زعيم السفسطائيين الصقليين ،عاش في اليونان .له كتاب الالوجود ،انتقد فيه
-2
أفالطون  .ويعتبر من أقدم من أشار إلى عالقة الوزن والموسيقا بالشعر ،ومنهما يكون تأثيره  .ينظر أحمد محمد
ويس ،ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي، 4:عن روالن بارث  :قراءة جديدة للبالغة القديمة  .21- 21 :وينظر ف ي
ترجمته  :كتاب محاورة جورجياس ألفالطون ،تر :محمد حسن ظاظا1 :
1

2

 أحمد ويس ،ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي 128 :3
 -ينظر :عبد القادر هني ،نظرية اإلبداع في النقد العربي القديم114 :
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فلما متّ هلم وزنه ،سّوه شعرا.أل ّنم شعروا به
ّ
الشيم ،فتوّمهوا أعاريض جعلوها موازين الكالمّ ،
أي فطنوا".1
يعد أرل
ينظر النهشلي إىل البواعث األوىل للشعر ،من خالل قياسه إىل املنثور الذي ّ
وأما األوزان واألعاريض ،فقد أوجدهتا الفطنة ،أي
السبق وأولويّة النّشأةّ ،
الكالم ،وله شرف ّ

الدقيق املقصود به الطّبع ،فصار هذا اإليقاع قالبا فنيا عبارة عن فيصل يقف حدا
الشعور ّ
للأول منهما رفة الفنيّة اليت متيّزه عن سائر الكالم ،وحت ّقق له
بني الشعر والنثر  ،فيح ّقق ّ

قبوال يف األنفس ،ورسوخا يف األذهان.بفضل عنصر (الغنائية)  ،الناتج عن انسجام إيقاعات
األوزان والقوايف  ،ليتوافق ذلك مع األغراض أو املعاين اليت اختارها الشاعر ،وهلا تأثري يف
السياق العام احمليط به.

نصه ،ال سيما وقد
توسع القرطاجين يف نظرته للشعر العريب ،وتعددت أدواته يف قراءة ّ
املدونة النقدية اليونانية والعربية اليت ألّفت قبله .فهو يربط الشعر بـ( الزمان واملكان
أمل بإطار ّ
النص الشعري
وأحوال الناس والقائلني واألشياء والطباع واللغة والبالغة...اخل).أي إ ّن هلذا ّ
العام الذي أنتجه ،وقد أدرك الشاعر معامله بفطنته وطبعه وذوقه
بالسياق ّ
عالقة متينة ّ

وحسن رنعته .

و ّأول شيء أثاره القرطاجين ،هو أ ّن الشعر لصيق العرب ،حيمل سياق اجملتمع العريب
أحق البواعث بأن
القدمي ،وبناؤه من بنيانم (بيت الشعر وبيت الشعر) .يقول":ولّما كان ّ

األول الداعي إىل قول الشعر هو الوجد واالشتياق واحلنني إىل املنازل املألوفة
يكون السبب ّ
وأالّفها عند فراقها وتذ ّكر عهودها وعهودهم احلميدة فيها ،كان الشاعر يريد أن يبقي ذكرا
أو يصوغ مقاال خييّل فيه حال أحبابه ويقيم املع اين احملاكية هلم يف األذهان مقام رورهم
حّت جيعل املعاين أمثلة هلم وألحواهلم أحبّوا
وهيئاهتم وحياكي فيه مجيع أمورهم ّ
1

 -عبد الكريم النهشلي ،الممتع في صنعة الشعر ،تح ق  :محمد زغلول سالم22:
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أن جيعلوا األقاويل –اليت يودعونا املعاين املخيّلة ألحباهبم املقيمة يف األذهان رورا هي أمثلة

السمع منزلة ترتيب أحويتهم
هلم وألحواهلم –مرتّبة ترتيبا ّ
يتنزل من جهة موقعه من ّ
السمع شبه من وضع هذه بالنسبة إىل ما
وبيوهتم .ويوجد يف وضع تلك بالنسبة إىل ما يدركه ّ
تقدم أ ّن املسموعات تري من األساع جمرى املرئيات من البصر ،وتوجد
يدركه البصر ،فقد ّ
حلال حال من هذه أشياء من حال حال من تلك.فقصدوا أن حياكوا البيوت اليت كانت
أكنان العرب ومساكنها ،وهي بيوت الشعر ،لكونم حينّون إىل ا ّدكار مالبسة أحباهبم هلا
واستصحاهبم هلا واشتماهلا عليهم باألقاويل اليت يقيمون املعاين املنوطة هبا يف األذهان مقام
رورهم وهيآهتم وجيعلونا أمثلة هلم وألحواهلم.فيكون اشتمال األقاويل على تلك املعاين
مشبها الشتمال األبيات املضروبة على من قصد متثيله هبا وأن تعل تذكره له.ويكون ما بني
املعىن والقول من املالبسة مثل ما كان بني الساكن واملسكن".1
الدقيق والشعوري جلغرافيّة بيته يف
تأمله ّ
فقد تفطّن العريب إىل بناء الشعر ،من خالل ّ
حاد سّاه
فضائه وم عمارّيته (من كسور وأركان ،وأقطار وأعمدة وأسباب وأوتاد).فهو إدراك ّ

النقاد قبله بـ(الفطنة).وكأنّنا به يتّفق مع القول الذي أورده عبد الكرمي النهشلي ،على أ ّن ما
تعمقه يف الشرح وتفصيله.وميكن أن نوجز قوله الذي يشمل
حيسب حلازم القرطاجين ،هو ّ

الشعري والبيت الشعري )
معامل عالقة البيت بالبيت (البيت ّ
 -أجزاء أبنية البيوت

الشعر
 - كسور بيوت ّ

 -اطّراد احلركات

 - أقطار البيوت املستوية

 -ملتقى احلركات املطّردة

 - الركن الرابط بني القطرين

األول
 منتهى ّالشطر ّ

1

 - عمود البيت املوضوع وسطه

 -حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء . 114 - 182 :

238

الشطر الثّاين  - حتصني منتهى اخلباء وحتسينه من الظاهر والباطن
 -القافية يف آخر ّ

الشاعر العريب من
فاألوزان يف بدايتها مل تنشأ عن علم وسابق حتضري ،بل اكتشفها ّ
خالل دقّة شعوره ،وانسجام حواسه مع إيقاع الطبيعة من حوله"،فاملطبوع مستغن بطبعه عن
الضعيف الطّبع
نبو ذوقه عن املزاحف منها واملستكره.و ّ
معرفة األوزان ،وأسائها وعللها ،و ّ
الشأن".1
حمتاج إىل معرفة شيء من ذلك يعينه على من حياوله من هذا ّ
األول فسليم الطبع ،يقع على األوزان من
وكأ ّن هناك فارق بني الشاعر والنّاظمّ ،
فأما ّ
رحة شعوره ،وقد " سي الشاعر شاعرا ألنه يشعر مبا ال يشعر به أحد ،ليت شعري
جهة ّ

الغث املستكره ،وبني احلسن اجليد ،بينما الناظم ،فله أن
أي ليت فطنيت".فهو مييّز بني ّ
بالد ربة وحفظ أشعار العرب ،وتع ّلم اإليقاع ليستعني بذالك على نظم ما يشاء
يصقل طبعه ّ
من الكالم.
يشري ابن رشيق هنا ،إىل الفرق بني الوزن الذي خيضع للطبع والفطنة ،وبني العروض
متعن.من أجل ذلك ،يدعو ابن رشيق
الذي يعد علما للأوزان الذي حيتاج إىل تدرب وتعلّم و ّ

الشعر
ألن يبقى جمال الشعر بعيدا عن املتطفلني ،واجلاهلني بصنعته ،فـ"ليس للجودة يف ّ

السيف واملالحة يف الوجه".2فال
رفة ،إ ّّنا هو شيء يقع يف النّفس عند املميّز ،كالفرند يف ّ
وجرب نظمه ،فهو أقدر على تعريفه وضبط مواطن احلسن
ميكن أن يعرفه إالّ من عاش مهّه ّ

فيه.وكأ ّنا دعوة ألن يكون علم العروض أيضا بني يدي الشعراء.ألنه خارية ل صيقة بالشعر
حتديدا.وهي موطن االختالف بينه وبني النثر.

1

ابن رشيق القيرواني ،العمدة 133/2 :2
 -المصدر نفسه181/2 :
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يؤّكد ابن رشيق على أمهيّة القالب الشكلي يف بناء تعريف الشعر:فـ"الوزن ،أعظم
حد الشعر ،وأوالها به خصوريّة ،وهو مشتمل على القافية ،وجالب هلا ضرورة
أركان ّ
1
يسمى شعرا ح ّّت يكون له وزنا
وال
بالشعر،
االختصاص
يف
الوزن
يكة
ر
ش
القافية
"
و
.
"
ّ

2
يفرقان بينه وبني النّثر.ويش ّكالن علما قائما
الشعر،
عماد
مها
ان
ر
العنص
فهذان
.
وقافية"
ّ
أسس له اخلليل بن أحد الفراهيدي ، 3له قواعده وأروله ،وتعددت حبوره وأجزاؤه
بذاتهّ ،

تعددت عيوبه ومآخذه .
وتفاعيله ،مثلما ّ

الشعر ،إىل
يبدو استناد ابن رشيق –كغريه من النقاد العرب السابقني  -يف تعريفهم ّ
توجهه
كل حسب نظرته و ّ
قدامة بن ج ْعفر ،فنراهم ي ضيفون أو حيلّلون أو ي ّ
فسرون ّ
وقناعته.حبيث يتّخذ قدامة من الوزن أساسا وقاعدة ،يقول":الشعر هو قول موزون مق ّفى
للشعر ،وقولنا (موزون)،
يدل على معىنّ ،
ّ
دال على أرل الكالم الذي هو مبنزلة اجلنس ّ
عما ليس مبوزون ،إذ كان من القول املوزون قوايف ،وبني ما ال قوايف له وال
يفصله ّ

يدل على معىن)  ،يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع داللة على
مقاطع.وقولنا( ّ
املعىن ،فإنّه لو أراد أن يعمل من ذلك شيئا على هذه اجلهة ألمكنه ،وما تع ّذر عليه".4
 فـ(قول)  مبنزلة (جنس).كل قول ليس مبوزون.
 (موزون)  فصل له عن ّعما هو موزون وال قافية له.
 (مق ّفى)  فصل له ّعما يكون موزونا ومق ّفى ،وال معىن له.
 (دال على معىن)  فصل له ّتتحد د
جعل قدامة بن جعفر من هذه العنارر ،قاعدة ينبين عليها الشعر ،و ّ
هويته اليت متيّزه وخترجه عن دائرة النّثر.وتبعه يف ذلك ابن سنان اخلفاجي
مبوجبها ّ
1

 ابن رشيق  ،العمدة 133/2 :2
 المصدر نفسه128/2 :3
 نفسه133/2 :4
 -قدامة بن جعفر ،نقد الشعر 38 :
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ليدل على جنسه،
حد الشعر فهو كالم موزون مقفى يدل على معىن.قلنا كالم ّ
بقولهّ ":
يدل على معىن
لنفرق بينه وبني الكالم املوزون الذي ال قوايف له ،وقلنا ّ
وقلنا موزون ّ
يدل على معىن".1وهو بذلك يكاد يعيد
لنحّتز من املؤلّف بالقوايف املوزون الذي ال ّ
حددها ومل يتجاوزها.
قول قدامة بتمامه.فاحتفظ بالعنارر األربعة ّ
ويكتفي ابن طباطبا العلوي بقوله ":الشعر كالم منظوم بائن عن املنثور الذي
خص به من الوزن".2فجعل من الوزن حاجزا يفصل
يستعمله الناس يف خماطبتهم مبا ّ
يتقوم به
الشعر عن النثر التوارلي.متاما كما فعل حازم القرطاجين بقوله":إن األوزان مّا ّ
الشعر ويعد من مجلة جوهره".3وال ميكن للوزن أن يؤدي وظيفته إالّ حبدوث نوع من
ّ
اختل جزء منه،
االنسجام الصويت بني مجيع اجزاء اإليقاع يف القصيدة كلّها ،حبيث لو ّ
أهم أجزاء اإليقاع اليت
ّ
أدى ذلك إىل اختالل الوزن وانكساره يف كثري من األحيان.ومن ّ
الصويت،
تتح ّكم يف ضبطه واتّزانه ،وتساعد الوزن على إحداث هذا االنسجام ّ
4
كل بيت.
والتّناسب النغمي ،القافية.وهي آخر أجزاء اإليقاع من ّ
فاألوزان والقوايف مبا تصنعه من إطار إيقاعي خارجي ال مييّز الشعر عن املنثور
فقط ،بل يفتح بينهما باب املفاضلة أيضا ،يقول ابن رشيق":كان احلكم للشعر ظاهرا
كل منظوم أحسن من كلّ منثور من جنسه يف معّتف العادة.أال ترى
يف التسمية ،ألن ّ
الد ّر -وهو أخو اللفظ ونسيبه وإليه يقاس وبه يشبّه – إذ كان منثورا مل ي ؤمن عليه،
أ ّن ّ
ومل ينتفع به يف الباب الذي له كسب ،ومن أجله انتخب ،وإن كان أعلى قدرا ،وأغلى
مثنا.فإذا نظم كان أرون له مع االبتذال ،وأظه ر حلسنه مع كثرة االستعمال.وكذلك
تستقر منه إالّ املفرطة
اللّفظ إذا كان منثوراّ ،
تبدد يف األساع ،وتدحرج عن الطّباع ،ومل ّ
يف اللّطف  ،وإن كانت أمجله والواحدة من األلف وعسى أن تكون أفضله.فإن كانت
الشعر من أمثاهلا ونظائرها،ال ي عبأ
هي اليتيمة املعروفة ،والفريدة املوروفة.فكم يف سقط ّ
به مثال ،وال ينظر إليه.فإذا أخذه سلك الوزن ،وعقدة القافية ،تألّفت أشتاته وازدوجت
املدخر ماال".5
فرائده وبناته ،و ّاختذ الالّبس مجاال ،و ّ
1
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يسّتسل ابن رشيق يف متييز الشعر انطالقا من بنائه اإليقاعي بالقياس إىل النثر،
يرجح ك ّفة املفاضلة إىل جهته.فهو يرى يف اإليقاع اخلارجي الذي تضبطه موازين
و ّ
األوزان وانسجامها مع القوايف ،أولويّة يف رنع اجلودة يف الشعر ،فالعربة يف حسن
النّظم ،وليس يف جودة اللّفظ.مثّ إن هذا االنسجام الصويت قد حفظ الكالم الشعري
التبدد ،فما استلطفته األساع ،قبلته النفوس ،وحفظته األذهان.مثلما قال
من االندثار و ّ
اجلاحظ":وما تكلّمت به العرب من جيّد املنثور ،أكثر مّا تكلّمت به من جيّد املوزون،
1
النص أيضا
فلم حيفظ من املنثور عشره ،وال ضاع من املوزون عشره" .وقد ورد هذا ّ
عند ابن رشيق.2
ثانيا:وظيفة داللية:
ونقصد هبا فاعلية اإليقاع اخلارجي يف خلق داللة النص الشعري ،وقد تناول
احلقل النقدي املغريب املوضوع من ناحيتني:
 ائتالف األوزان والقوايف مع األلفاظ واملعاين.يسمى بالضرورة الشعريّة.
 سلطة الوزن على اللغة ،أو ما ّ*****
حد
قد
نضطر إىل الوقوف متح ّفظني أمام توجهات النقاد املغاربة يف حديثهم عن ّ
ّ
الشكلي من أوزان وقوايف ،وروال إىل القول بعدم
يتمسكون بأمهيّة البناء ّ
الشعر ،فهم ّ
كل ارتباط بقواعد الشعر األخرى من لفظ ومعىن.إذ
جدواها يف حالة ما إذا خلت من ّ
ينبغي انتظام مجيع العنارر وانسجامها يف رورة مقبول ة يرتضيها الشاعر ويألفها املتلقي
"فالقصيدة من الشعر ،وحدة تتألّف من عنارر خمتلفة كثرية ،وهي متماسكة ومتوازية
الشكل واحملتوى على
يتدخل فيها ّ
من حيث ّ
الشكل واحملتوى ،بل ّ
كل منهما على حدة".3
حنو ال ميكن معه ّ
تصور ّ
1
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الشعر بعد النيّة على أربعة أشياء وهي
يعرف ابن رشيق الشعر بقوله":يقوم ّ
ّ
الشعر ،أل ّن من الكالم موزونا مق ّفى وليس
حد ّ
اللفظ والوزن واملعىن والقافية.فهذا ّ
بشعر لعدم القصد والنيّة ،كأشياء اتّزنت يف القرآن ومن كالم النيب -ص "-

1

أضاف ابن رشيق إىل تعريف قدامة،عنصر (النيّة) ،أو(القصد)،واعتربه عنصرا
أساسيا ،عبارة عن حمور قاعدي تدور يف مداره العنارر األربعة .واليت ال ميكن أن
تؤدي عملها إالّ إذا كانت هناك (نيّة) ،أي (استعداد نفسي).فقد جند كالما موزونا
ومق ّفى،ولكنه ليس بشعر.كأشياء احتواها القرآن وبعض كالم الرسول -ص .-فشرط
مشتق
تضمنه التعريف املعجمي للقصيدة ،فهو اسم
النيّة ّ
ّ
يعد أمرا ضروريا قد ّ
من"قصدت إىل الشيء""،قيل أ ّن القصيد من قصد واعتمد ،أو ألنّه قائله احتفل به
فن ّقحه باللفظ اجليّد ،واملعىن املختار ،وقيل سّي الشعر التاّم قصيدا ،أل ّن قائله جعله من

باله فقصد له قصدا ،ومل حيتسه حسيا على ما خطر بباله ،وجرى على لسانه ،بل روى
يف خاطره واجتهد يف يده ،ومل يقتضبه اقتضابا ".2وكأ ّن الشاعر قصد إىل عملها على

وقرر يف خاطره أ ّن ما سيقوله هو شعر.
تلك اهليئةّ ،
فاألوزان والقوايف –على أمهيّتها  ،-فهي لوحدها ال ت صنع شعرا ،بل ينبغي أن

تّتّكب مع عنارر أخرى وهي األلفاظ واملعاين ،فتكون قالبا هلا حيفظ نظمها وسياقها،
متعددة
ويصنع هلا تأثريا لدى املتلقي .وقد ورد هذا الّتكيب يف شكل مصطلحات ّ
لدى النّقاد القدماء ،فهو(االئتالف) عند قدامة بن جعفر ،وهو(االنسجام) عند
العسكري،وهو(االلتحام)لدى املرزوقي3وهو (التناسب) عند حازم القرطاجين .وهم
النص.فاأللفاظ يف الشعر غري منفصلة
بذلك يقولون بتأثري اإليقاع اخلارجي يف داللة ّ

1
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الصوتيّة اليت
عن الوزن ،أل ّن وزنا خاريّة تنبع من كيفيّة إيقاع التّناسب بني عناررها ّ
تتجاوب يف النهاية مع تناسب املعىن.
يعترب القرطاجين من أكثر النقاد املغاربة اهتماما بالعروض واإليقاع يف الشعر
تعددت أدواته يف قراءة النص الشعري ،ال سيما وقد أملّ بإطار
توسعت نظرته ،و ّ
وقد ّ
الزمان واملكان
املدونة النّقدية اليونانيّة والعربيّة اليت ألّفت قبله.فهو يربط ّ
الشعر بـ( ّ
ّ

النص
وأحوال النّاس والقائلني واألشياء والطباع واللغة والبالغة..اخل) .أي إ ّن هلذا ّ
العام الذي أنت جه ،وقد أدرك الشاعر معامله بفطنته وطبعه
ّ
بالسياق ّ
الشعري عالقة متينة ّ
وذوقه وحسن رنعته.

بىن حازم نظريته يف العروض على ما سّاه بـ(التّناسب) ،وهو بذلك ينتقد
العروضيني يف احتكامهم إىل القياسات الع روضية يف قراءة الشعر العريب ،مهملني أمهية
أهم شيء خيدم
حضور التّناسب بني ما سّاه بـ(املسموعات) ،و(املفهومات).و ّ
التّناسب ،هو علم البالغة الذي سّاه بـ(علم اللّسان الكلّي) ،وهو األمر الذي غفل
قدر به
عما ّ
عنه هؤالء.فقد " اقتضى النظر البالغي أن يعدل بكثري من تقديرات األوزان ّ

جهاال بطرق التناسب والتّنافر حّت إ ّنم جزءوا كثريا من األوزان
العروضيون إذ كانوا ّ
تزئة وقعوا هبا يف حيّز الوضع املتنافر".1
الشعر ،يف زمن ضاقت
فقد حاول أن جيعل من كتابه (املنهاج) أداة دفاع عن ّ
به السبل،وفقد قيمته ،وتدنت منزلته.فهذا الشعر –يف نظره  -هو علم له قوانني
أدى به ذلك
وأحكام،ال ّ
بد للشاعر أن يأخذ بناريتها لي ميز الصحيح من الفاسد.وقد ّ
إىل معارضة الدوائر العروضية اخلليليّة.حبيث ربط اإليقاع بالطّبع وال ّذوق .

1
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اعترب حازم التناس ب قاعدة أساسية ينبين عليها اإليقاع واألوزان الشعرية،وقد
ساه (تناسب املسموعات)،أو(املناسبات الوزنية).ووفق ذلك يصري للوزن واإليقاع
كل ذلك ويؤدي وظيفة اخلطاب
فاعليّة روتية ّ
يؤسس هلا التّناسب اللفظي لينسجم ّ
الشعري.يقول ":ومعرفة طرق التناسب يف املسموعات واملفهومات،ال يورل إلينا بشيء
من علوم اللّسان إالّ بالعلم الكلّي يف ذلك ،وهو علم البالغة الذي يندرج حتت
تفاريل كلي اته ضروب التّناسب والوضع".1
يصر القرطاجين على أمهية املعرفة بعلم البالغة ،فهو علم شامل ودقيق يربط
ّ
الصوتيّة) ،باملفهومات(العنارر املعنويّة والدالليّة).فاألوزان خدم
املسموعات(العنارر ّ

الصويت بني
املعاين ،وال ميكن للوزن أن يؤدي وظيفته إالّ حبدوث نوع من االنسجام ّ
أدى ذلك إىل اختالل
مجيع أجزاء اإليقاع يف القصيدة كلّها ،حبيث لو اختلّ جزء منهّ ،
الوزن وانكساره يف كثري من األحيان.

وللقافية أيضا دورها يف حتقيق هذا التّناسب من حت ّكم يف اإليقاع وضبطه
الصويت والتّناسب النّغمي ،فهي
واتّزانه ،ومساعدة الوزن على إحداث هذا االنسجام ّ

كل بيت شعري.وهي كالوزن مرتبطة باحلالة النفسية والشعورية
آخر أجزاء اإليقاع يف ّ
اليت تؤثر يف اختيار نوع القافية وحروفها وحركاهتا اليت تتناسب واحلالة االنفعالية

للشاعر .األمر الذي حيقق تناسبا عموديّا أو ختاميا داخل القصيدة.
التناسب عن طريق األوزان
التناسب عن

البيـت

1
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طريق القوايف

حيدد القرطاجين قيمة الوزن ومجاليته ،من خالل ائتالفه مع ثالثة عنارر
وعليهّ ،
ختري اللفظ
تصنع قاعدة اخلطاب الشعري وهي -احلمولة االنفعالية والداللية (املعىن)ّ - ،
(حسن النظم)- ،مدى تأثري هذا الشعر يف املتلقي (االستجابة).فمعىن ذلك أ ّن الشعر

األول فهو انفعال املبدع أو الشاعر ،و ّأما الثاين فهو
يبدأ انفعاال وينتهي انفعاال ّأما ّ
انفعال املتل ّقى مبا أنتج الشاعر.
فإذا دقّقنا يف طبيعة هذا التّناسب ،نصادف للنقاد القدامى آراء أوردوا فيها عددا
من املفاهيم يف تعريفهم الشعر كـ( املطابقة ،التوافق ،املشاكلة ،االنسجام ،حسن
الشعر املتالحم األجزاء ،السهل املخارج،
الررف ،النّسج .)...فقد كانوا مييلون إىل ّ
ّ
كما لو سبك سبكا واحدا ،وأفرغ إفراغا واحدا.وأمهيّة البعد الصويت يف حاالت التّآلف

والتّنافر.متبعني يف ذلك سنن العرب وطرائق فحوهلا يف نظم الشعر ،فقد كانوا ينظرون
يف فصاحة الكالم وجزالته ،وبسط املعىن وإبرازه ،وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد
القافية وتالحم الكالم بعضه ببعض.1
حّت إذا أراد بناء قصيدة،
نصه هذا بابن طباطبا يف قولهّ ":
ويلتقي ابن رشيق يف ّ

أعد له ما يلبسه إيّاه من األلفاظ اليت
خمض املعىن الذي يريد بناء الشعر عليه نثرا ،و ّ
تطابقه ،والقوايف اليت توافقه ،والوزن الذي سلس له القول عليه ،فإذا اتّفق له بيت
يشاكل املعىن الذي يرومه أثبته وأعمل فكره يف شغل القوايف مبا تقتضيه من املعاين على
كل بيت يتّفق له نظمه على
غري تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه .بل يعلّق ّ
تفاوت ما بينه وبني ما قبله ،فإذا كملت له املعاين ،وكثرت األبيات ،وفّق بينها بأبيات
أداه إليه طبعه ،ونتجته
يتأمل ما قد ّ
تكون نظاما هلا ،وسلكا جامعا ملا تشتّت منها.مثّ ّ

1
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بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة
فكرته فيستقصي انتقاده ،و ّ
يرم ما وهى منه ،ويبدل ّ
نقيّة".1
يرى ابن طباطبا أ ّن بناء الشعر ،يكون على مراحل ،وهي تبدأ باستحضار
ختري القافية املناسبة
اجملردة يف رورهتا النثريّة ،مثّ جعل هذه الفكرة يف ألفاظ ،مثّ ّ
الفكرة ّ
يتم بعد ذلك النّظر يف مجيع ما ذكر ،للتأ ّكد
كل ما سبق.و ّ
هلا ،مثّ الوزن الذي يناسب ّ
من حتقيق االنسجام والتناسق وحسن النّظم.

ويعترب قدامة بن جعفر من أوائل من قال بعالقة اللفظ واملعىن باألوزان
النص الشعري ال تكتمل إال بتكامل ونتآلف بني عناررها اخلارجية
والقوايف،وأ ّن داللة ّ
وبنيتها الداخلية.يقول":وجدت اللّفظ واملعىن والوزن تأتلف ،فيحدث من ائتالفها بعضا
إىل بعض معان يتكلّم فيها،ومل أجد للقافية مع واحد من سائر األسباب األخر ائتالفا،
تدل على معىن لذلك املعىن الذي تدل
إالّ نظرت فيها ،فوجدهتا  -من جهة ما أ ّنا ّ
فإما مع غريه فال ،ألن القافية إ ّّنا هي لفظة مثل سائر
عليه -ائتالفا مع سائر البيت ّ
الشعر ،وهلا داللة على معىن لذلك اللّفظ أيضا ،والوزن شيء واقع على مجع
البيت من ّ

الشعر الدال على معىن".2
لفظ ّ

النص الشعري على مجلة من االئتالفات بني عنارره ،اليت حتفظ داللته
ينبين ّ
العامة وهي:
ّ
 ائتالف اللّفظ مع املعىن. ائتالف اللّفظ مع الوزن. ائتالف املعىن مع الوزن. ائتالف املعىن مع القافية.1
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الشعري.حبيث مل
ويبدو جليّا أ ّن قدامة يقول بأمهيّة القافية من جهة فاعليّتها يف داللة النص ّ
العام للبيت.وهذا يعين "ال جيب
جيعلها تأتلف مع سبب ّ
حمدد وم ّ
عني ،وإ ّّنا ربطها بالسياق ّ

تناول القافية بورفها قافية ،بل بورفها داال مدجما يف السلسلة الداللية للبيت...وال ميكن
أن تدرس إالّ يف عالقتها مع املدلول ".1
الشاعر بيتا ال يعلم
الصواب أالّ يصنع ّ
وقد أوجز ابن رشيق شرح ذلك يف قوله":و ّ
األول على
قافيته ،غري أين ال أجد ذلك يف طبعي مجلة ،وال أقدر عليه بتّة.بل أرنع القسيم ّ

ما أريده ،مثّ ألتمس يف نفسي ما يليق به من القوايف بعد ذلك ،فأبين عليه القسيم
علي ،وال
الثاين:أفعل فيه كما يفعل من يبين البيت كلّه على القافية ،ومل أر ذلك ينحل ّ
يعتد هبا ،أو على
األول ،إالّ يف الندرة اليت ّ
يزحيين عن مرادي ،وال ي ّ
علي شيئا من القسيم ّ
غري ّ
جهة التنقيح املفرط".2

يعول على القافية كقاعدة
يستشهد ابن رشيق بتجربته اإلبداعيّة يف نظم الشعر ،وهو ّ
العام أو يظهر فساده
خيتل املعىن ّ
خيتارها يف منتصف البيت ليبين عليها القسيم الثاين ،لكيال ّ

من خالهلا.فمكانا يف آخر البيت،لكن فاعليتها يف حشوه ونظمه ،يقول ابن شرف:

"ويقبح جدا اإلتيان بكلمة القافية معجمة ،ال ترتبط مبا قبلها من الكالم ،وإ ّّنا هي مفردة
حبشو القافية كقول بعضهم :
فـبـلغت المنى ب رغْم أعاديك

وأ بق اك سالما رب هود

3

السالم
كل شيء ،فخص هودا عليه ّ
فأنت ترى غثاثة هذه القافية ،واهلل رب مجيع اخللق و ّ
وحده ،لضعف نقده ،وإعجازه عن اإلتيان بقافية تليق وحتسن ".4
1

 جمال الدين بن الشيخ ،الشعرية العربية123 :2
 ابن رشيق ،العمدة872 - 873 / 2 :3
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لعل ابن شرف هنا يؤّكد ما جاء به معارره ابن رشيق ،من أ ّن القافية ليست فضال
و ّ
تعد من عنارر ضبط داللة البيت،
زائدا يأيت به الشاعر لضبط البناء الشكلي وحسب،بل ّ
سمى شعرا
حيسن حبسنها ويقبح بقبحها.مبا أ ّنا "شريكة الوزن يف االختصاص بالشعر ،وال ي ّ
حّت يكون له وزن وقافية".1وسواء اختريت قبل الوزن أم بعده ،ورّمبا ختتار يف نفس الوقت

ابطني.فهي متارس قيودا تدعمها كذلك ضرورة
الذي خيتار فيه الوزن ،أل ّنما يشتغالن مّت ْ
توجيه املعىن حنوها وفق مسار إيقاعي مفروض.2فعلى الشاعر أال جيعلها آخر ما يف ّكر به.
*****
النص الشعري بشكل كبري
يبدو أ ّن سلطة األوزان والقوايف تتحكم يف داللة
ّ
يتعسر
وعميق ،حبيث ال تتأتّى عملية االئتالف بني املعىن واألوزان بيسر واقّتاب ،بل قد ّ
حل هلذا املشكل.سّاه
األمر ليجرب الشاعر يف آخر املطاف إىل ّ
السعي إلجياد خمرج أو ّ
ضرورات الشعريّة) .وقد تناول النقاد املغاربة هذا املوضوع من جهتني ومها:
القدماء بـ(ال ّ

الشعري أي ألفاظه ومجله ،وما فيها من
الض رورات اليت ترد يف تركيب النص ّ
 ّخروقات لغويّة وحنويّة ومعنويّة حفاظا على الوزن.
ميس الوزن والقوايف من
 ّالضرورات اليت ترد يف عروض البيت أو القصيدة مّا ّ
زحافات وعلل وعيوب .
األول ،فيقصد به جلوء الشاعر إىل ارتكاب تاوزات لغويّة وحنويّة عن
ّ
فأما النوع ّ
قصد أو عن غري قصد.ال سيما حني جيد نفسه حائرا وتائها يف مضايق التعبري يّتنّح بني
فيؤدي به وقوعه حتت ضاغط الوزن ،إىل ّاختاذ سبل عديدة
مطرقة اللغة وسندان العروضّ .

1
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1
الشعر ال يستقيم بدون
من زيادة أو حذف أو قلب...طلبا للتّيسري على نفسه ،أل ّن ّ
ضبط الوزن والعروض.

النص الشعري يف طبيعته اإلبداعية وبنيته الفنية ،وبني
وخلق ذلك خالفا كبريا بني ّ

قواعد النّحو يف ررامتها وحدودها املتّفق عليها.ورّمبا يعود ذلك إىل اإلطار الفكري
املربد وابن جين
والثّقايف للع لماء الذين خاضوا يف هذا اجلدال ،كابن قتيبة واألرمعي و ّ

الشعري
تنوعت مصادر تكوين هذا اإلطار ما بني اللّغوي والنّحوي و ّ
وغريهم.حبيث ّ
والفقهي.وكان املزج أحيانا يف بعض هذه النّقاط املرتبطة كلّها باللّغة العربيّة ،فانبثقت عنه
قضايا مشّتكة أمهّها قضيّة الضرورات.

الض رورات من خالل استهالكهم للموروث النقدي
تناول النقاد املغاربة قضيّة ّ
الذي سبقهم ،وأيضا من خالل تربتهم اإلبداعية يف النظم ،جعلتهم يشعرون مبعاناة
للنص وبني تركيبته اإليقاعية.وهو األمر
الشاعر يف خلق ائتالف بني الداللة العامة ّ
الذي دفعهم ألن يعّتفوا بشرعية الضرورات والقول بفاعليّة اجلوازات.وأوىل دالئلها هي

للشعر هويّة مبعىن تعله خيتلف عن أرناف الكالم املنثور.
أ ّنا تصنع ّ

الضرورة يف الشعر ومل يغتفروها يف غريه،
يقول عبد الكرمي النهشلي":وقد اغتفروا ّ

مقدم
فالشعر ّ
رغبة يف ختليد أخبارهم.وكانوا ال يكتبون فجعلوا روايته مقام الكتابّ ."..
ضمنوه حولة تارخيهم وأخبارهم وأجماد أيّامهم .وذلك يكفي ليكون سببا
لدى العرب ّ
متينا مييّزه عن النّثر ،وحيظى عنه بامتيازات (التجاوزات) ،اليت يسمح هبا للشاعر دون
1
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وعرب النهشلي عن ذلك جبملة (اغتفروا).وال يغتفر إالّ للمذنب املخطىء.وكأنّنا
الناثرّ .
هبذه الضرورات عبارة عن أخطاء إذا رّدت إىل معايري معيّنة هي معايري النّحو.
ويز ّج ابن رشيق باملوضوع يف جهة احلوار واخلصومة بني القدماء واحملدثني،
الضرورة غري
اضطر إليه ،على أنّه ال خري يف ّ
يقول ":وأذكر هاهنا ما جيوز للشاعر إذا ّ
أ ّن بعضها أسهل من بعض.ومنها ما يسمع عن العرب ،وال يعمل به.أل ّنم أتوا به على
جبلّتهم ،واملولّد احملدث قد عرف أنّه عيب ،ودخوله يف العيب يلزمه إيّاه".1

بد
شرا ال ّ
نلتمس حت ّفظ ابن رشيق يف طرحه املوضوع ،فهو من جهة يعتربه ّ
للشاعر أن يقّتف نصيبا منه إذا لزم األمر.فهو واقع فيه ال حمالة مهما حاول االحنراف
عن سبيله.من أجل ذلك ورد لدى القدماء واحملدثني على السواء.ولكن من جهة أخرى
ال يكاد خيفي استحسانه هلذه الضرورات عند الشاعر القدمي الذي وقع فيها من باب
العفويّة وما جبلوا عليه يف لغتهم وإرالح كالمهم وفق ما تعارفوا عليه .وهنا إشارة
واضحة لقضيّة الطّبع .بينما خيت لف األمر لدى احملدث ،الذي عايش فّتة ازدهار
ختل بقدسيّة
ّ
الدرس النّحوي ،فهو يعلم بوعي كامل أ ّن الضرورات مسألة حساسة ّ
القواعد اللغوية ،واملرتكب للغلط عن دراية ،يصيبه العيب ،ويقع يف الذنب .

لذلك يعترب "النحو" ،امليدان اخلصب الذي أثار مسألة الضرورات،وذلك بكثري
من اآلراء املتناقضة واملتأرجحة بني التسامح والتساهل ،وبني الرفض والتّجاهل حبيث
احتدم اجلدال بني العلماء العرب من النحاة ،فمنهم من أجاز الضرورات كسيبويه،
ومنهم من عاهبا وانتقد املتساحمني فيها ،وأشهرهم ابن فارس.ويظهر أثر ذلك لدى
النحاة املغاربة كأيب جعفر القزاز القريواين ،وابن عصفور االشبيلي.وقد اجتمعا على
القول بوجود الضرورات يف الشعر ،فتحدثوا عن مفهومها ومواطنها وأنواعها...
1
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ألّف القزاز كتابا كامال أساه بـ(كتاب ما جيوز للشاعر يف الضرورة) .وقد اعترب
ليتسىن اللّجوء إىل استعماله يف حاالت ضغط
مهما ينبغي اإلملام بآفاقه ّ
املوضوع جماال ّ
الشاعر
تصرف يف الوزن والقافية واإلعراب".فهو باب من العلم ال يسع ّ
العروض أو ّ
جهله وال يستغين عن معرفته ليكون ح ّجة ملا يقع يف شعره ما يضطر إليه من استقامة

قافية أو وزن بيت أو إرالح إعراب".1

ويظهر من عنوان الكتاب حرره على مجع التّجاوزات النحوية اليت جيوز
للشاعر أن يرتكبها يف حاالت معيّنة ،يقول":هذا كتاب ،أذكر فيه –إن شاء اهلل  -ما
ّ

الض رورة من الزيادة والنقصان ،واالتّساع يف سائر املعاين ،من التّقدمي
جيوز ّ
للشاعر عند ّ
مير به من
والتّأخري والقلب واإلبدال وما يتّصل بذلك من احلجج عليه ،و ّ
تبني ما ّ

فأرده إىل أروله وأقيسه على نظائره".2وكأنّه يسري بسري سيبويه -وهو الرجل
معانيهّ ،
الشعر ما ال جيوز يف
النّحوي  -الذي اعّتف بوجود الضرورة بقوله " اعلم أنّه جيوز يف ّ
الكالم".3ففتح بقوله هذا باب اجلدال أمام غريه من النحاة ليخوضوا يف املوضوع جبرأة.

يهتم بّتتيبها
ال يظهر للقزاز القريواين منهجا واضحا يف دراسة الضرورة ،وال ّ
اهتم بإيراد بعضها وفق ما جاء فيها من
وفق حروف واألساء واألفعال على أنّه ّ

ميس األلفاظ والعبارات واالتساع يف سائر املعاين
إضافات وحذف أو ّ
تبدل ،مّا ّ
كالتقدمي والتّأخري والقلب واإلبدال وغريها .جنعله يف املخطط التايل:
الضرورات

الزيادة والنقصان

االتّساع والتقدمي

1

التقدمي والتّأخري
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القلب واإلبدال

وقد سعى للبحث عن خيط يربطها باألرول ويقيسها على نظائرها "وذلك أ ّن
مر به بيت لشاعر من أهل
كثريا مّن يطلب األدب ،وأخذ نفسه بدراسة الكتب ،إذا ّ

عصره ،أو لطالب من نظرائه فيه تقدمي أو تأخري أو زيادة أو نقصان ،أو تغيري حركة

عما حفظ من األرول املؤلّفة له يف الكتب ،أخذ يف التّشنيع عليه والطّعن على عمله،
ّ

احلق لعلم أ ّن ذلك ال خيرج إالّ من وجهني:
واإلمجاع على ختطئته.ولو نظر بعني ّ

النهاية من علْمها ،وهو
ّإما أن يكون ذلك جائزا لعلل تغيّبت عنه ،ومل يبلغ ّ
الصواب ،وختطّاه إىل
وإما ومهه الذي لعلّه أن ينبه عليه ،أعاد نظره رجع عنه إىل ّ
كذلكّ .

الزلل.فليس
ما ال مطعن فيه من الكالم ،إذ كان غري معصوم من اخلطأ ،وال منوع من ّ
تأخره عن اإلحاطة بسائر الفروع ،اهلجوم على ما لعلّه جائز
للناظر يف األرول ،مع ّ
احلق".1
عند ّ
املتقدمني يف العلم ،النّاظرين بعني ّ

للشاعر حني ينظم
نصه هذا عارفا جبملة االهتامات املخطّئة ّ
يظهر القزاز يف ّ
تصرف كتقدمي أو تأخري أو زيادة أو نقصان أو تغيري وتبديل ،وغريها مّا ورد يف
بيتا فيه ّ

األرول.فهذه ا ّهتامات ثقيلة ال ختلو من جور ،وفيها تاوز أخطر من تلك التجاوزات
النحوية اليت يرتكبها الشاعر نفسه.إذ إن املتهمني يعانون قصورا يف إملامهم باألرول

وسائر الفروع اليت ختص الكالم وعلم النحو ،فهؤالء –حبسب القزاز  -يأخذون
بكل
مدونات ال ّ
أحكامهم من حمتويات الكتب اليت يقرئونا ،واليت هي عبارة عن ّ
تلم ّ
فاملادة النحويّة
ما ينبغي اإلملام به من سنن الكالم عند ّ
املتأخرين .وبالتّايلّ ،
املتقدمني و ّ
تضم مجيع العلل.
املوجودة فيها ،ال ّ

1
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الرافضني للضرورات،
فوت على نفسه إلقاء اللّوم واملؤاخذة ّ
ضد هؤالء ّ
ومل ي ّ
وتبدو حدة هل جته عاكسة لثبات موقفه ،وكأنّنا به يستحضر رورة من هتجموا بآرائهم
على النحويني الذي أباحوا اجلوازات وهي خطأ يف أساسها.
يعترب ابن فارس من هؤالء الرافضني للضرورات.وقد ألف رسالة عنونا بـ(ذمّ
فتخص أهل النحو
اخلطأ يف الشعر) ،ينتقد فيها املوضوع من ناحيتنيّ ،أما األوىل،
ّ
الذي أجازوا ما هو خطأ ،كالذي ورد يف شعر القدماء لكن بصورة يسرية يقول":إ ّن

ناسا من قدماء الشعراء ومن بعدهم أرابوا يف أكثر ما نظموه من شعرهم  ،وأخطئوا
يوجهون خلطأ الشعراء وجوها،
يف اليسري من ذلك ،فجعلوا ناسا من أهل العربيّة ّ
الشعر
حّت رنعوا فيما ذكرنا أبوابا ،ورنّفوا يف ضرورات ّ
ويتمحلون لذلك تأويالتّ ،
ّ
كتبا ".1
ولعلّه هنا يقصد شيخ النحاة سيبويه ،2إذ أورد قوال له كامال بغرض الوقوف
عند عنارره ،وردّ حججه دفعا للتهم عن اللغة والنحو والض رورات ،فورودها عند
القدماء ،ال يعين القول جبوازها ،نظرا ليسرها ونبعها عن طبع وسجيّة وجهل بعلم
النحو.فال ينبغي اختاذ القليل غري املبين على وعي دقيق ،منهجا يتبع .

فيخص هبا الشاعر نفسه من
و ّأما الناحية الثانية من هجوم ابن فارس،
ّ
املتأخرين الذي يرتكب اخلطأ النحوي بسبب إقامة الوزن حّت يستقيم شعره ،أو
الساقط تساحما و ّاتساعا حيث
استخدامه ملا استقبح من اللّفظ"فيستعمل
احلوشي و ّ
ّ
3
اضطره أن يقول
ومن
":
له
و
بق
عليه
فريد
ما،
معىن
له
،ليعن
تضطره األوزان والقوايف"
ّ
ّ
ّ

شعرا ،ال يستقيم إالّ بإعمال اخلطأ؟ ...هذا اعتذار أقبح من ذنب.فما الذي مينع
1

 ابن فارس اللغوي ،ذمّ الخطأ في الشعر ،تحق  :رمضان عبد التوّ اب. 22 - 23 :2
 يعترف ابن فارس بأنّ القول بجواز الضرورات في الشعر ،لم يرد عند سيبويه فقط ،بل كان شائعا بين النحويين علىاختالف مد ارسهم .يقول ":لم يكن قصدي لذكره (يقصد سيبويه) إفرادا له في هذا الباب دون سائر أهل العربيّة من الكوفيين
والبصريين ،ألنّ كال أو األكثر وقعوا في مثل ذلك ".ينظر  :ذم الخطأ في الشعر14 :
3
 -حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء .31 - 32 :
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الشاعر إذا بىن مخسني بيتا على رواب ،أن يتجنب ذلك البيت املعيب ،وال يكون يف
ّ

تنّبه ذلك ما ي وقع ذنبا ،أو يزري مبروءة".1

حادة يف موضوع الضرورة.وهو ال جيد داعيا مقنعا ،وال سببا قويّا
تبدو هلجته ّ

يدفع شاعرا ألن يرتكب خمالفات لغوية هي يف حقيقتها أخطاء.ومن مثّ فإ ّن سلطان
الوزن والقافية غري كاف ليجعل الشعر حيمل أغالطا ،قد تشيع بني الناس وتفسد
ألسنتهم ،كلّما انتشرت هذه األشعار ،وذاعت روايتها.
بينما خيرج القزاز عن إطار األحكام العلميّة اليت التزمها غريه من النحويني،
التفهم)عند من يعارضون اجلوازات وخيطئون الشعراء
فاشّتط ضرورة حضور عنصر( ّ

بسببها.ومن أجل ذلك وجب التماس األعذار هلم.فالشاعر إنسان مهما كان ،وليس
منـزها عن ارتكاب الغلط ،ويعسر عليه أن يأيت بالكالم الطويل الصحيح متاما.
ويلتحق ابن عصفور اإلشبيلي بالركب من خالل طرح ه املوضوع بكثري من
اجلدة وتناوله يف كتابه ((ضرائر الشعر)).يقول فيه ":اعلم أ ّن الشعر ملا كان كالما موزونا
ّ
ّ
الشعر ،أجازت العرب
رحة الوزن ،وحييله عن طريق ّ
خيرجه الزيادة فيه والنقص منه عن ّ
فيه ما ال جيوز يف الكالم ،اضطروا إىل ذلك أو مل يضطروا إليه ،ألنه موضع ألّفت فيه
الضرائر.دليل ذلك قوله:
ود ٍ
كم بج ٍ
مقرف نال العلى
ْ

وكر ٍيم ب ْخ له ق ْد وضعه .

يف رواية من خفض"مقرفا".أال ترى أنّه فصل بني "كم"وما أضيفت إليه باجملرور،
خيتص جبوازه الشعر.مع أنّه مل يضطر إىل ذلك ،إذ يزول
والفصل بينهما من قبيل ما
ّ
عن الفصل بينهما برفع مقرف أو نصبه ".2
 ابن فارس اللُّغوي ،ذمّ الخ طأ في الشعر 12 :2
 ابن عصفور االشبيلي ،ضرائر الشعر28 :1
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يثري ابن عصفور احلديث حول أمهيّة الوزن يف رنع هويّة الشعر ومتييزه عن
يضطر إىل الزيادة
أرناف الكالم.فالشاعر جيد نفسه جمربا على تتبّع "رحة الوزن".وقد
ّ

أو النّقصان يف حالة االضطرار أو غري االضطرار.ويعين ذلك أن الض رورة قد ال ترتبط
بالوزن دائما.دليل ذلك ،ما ورد يف البيت من رواية مزدوجة للفظ (مقرف).بالنصب أو
الرفع ،ففي احلالتني ال يؤثر ذلك يف البناء العروضي للكلمة .وبالتايل ال يتأثّر الوزن.
يستمر يف إثبات ذلك من خالل إيراده لعدد من مثل هذه الزيادات اليت وردت
و ّ

يف كالم العرب القدامى ،ويف القرآن الكرمي واحلديث الشريف.يقول ":وكذلك
للريح واألرل الضح.حكى ذلك اخلليل
الريح ،فأبدلوا احلاء ياء اتباعا ّ
قالوا:الضيح و ّ
وأبو حنيفة الدينوري.
ويف احلديث عن النيب -ص  -انّه قال" :ارجعن مأزورات غير مْأجورات".واألرل
موزورات ،ألنّه من الوزر ،فأبدلوا الواو ألفا اتباعا ملأجورات.وقد جاء مثل ذلك أيضا يف
فوارل القرآن لتتّفق.قال اهلل تعاىل﴿:فأضلونا السبيال﴾ .وقال سبحانه﴿ :وتظنون
بالله الظنونا﴾.ف زيادة األلف يف "الظنونا"و"السبيال" مبنزلة زيادة األلف يف الشعر على
جهة اإلطالق ".1
فهو يرمي من خالل هذه األمثلة اليت استقاها من كالم العرب قدميا ،ومّا
جاء يف بعض األحاديث النبويّة أو اآليات القرآنية من زيادات.إىل تربير أسباب وجود

رحة الوزن" ليس السبب الوحيد لوجود
هذه اإلضافات يف الشعر.أي إ ّن تتبّع " ّ
الضرورات.وإ ّّنا األمر خيضع أيضا لطبيعة اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها.وما ورد
منها يف القرآن إ ّّنا جاء ﴿بلس ٍ
ان عربٍي مبين﴾.على أنّنا نشري هنا إىل حت ّفظ النقاد

1

 -المصدر نفسه28 :
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يسمونا "ما حيتمل الشعر"حّت ال
والنحاة يف تناول الضرورات يف القرآن الكرمي.فهم ّ
الشاعر".ألنّه ال اضطرار يف القرآن.
يقولوا "ما
يضطر إليه ّ
ّ
وقد أورد عددا من الضرورات الشعرية.واليت ميكن حصرها يف املخطط التايل:
الضرورات

النقص

الزيادة

-حركة

-حركة

التقدمي والتأخري

-حركة

البدل

-حرف من حرف

-حرف

-حرف

-حرف

-كلمة من كلمة

-كلمة

-كلمة

-بعض الكالم على بعض

-حكم من حكم

-مجلة

-حركة من حركة

الض رورة عنده مجيع عنارر اللّغة ،من حركة وحرف ومجلة (عبارة) .وهذا
لتشمل ّ

كل ما
يعين أ ّن مبدأ ّ
الضرورة " مل يقم حدودا جوهريّة بني لغة املنظوم ولغة املنثور ،و ّ
اخلاص باألدب".1
الشاعر حريّة أكثر يف التّعامل مع املعجم اللّغوي
هنالك أنّه أعطى ّ
ّ
لقد اتّفق النّقاد والنّحاة املغاربة على أ ّن باب الضرورات يبقى مفتوحا أمام جماالت
لم جبميع
النّحو العريب الذي رنّفت فيها الكتب الكثرية ،لكنّها رغم كثرهتا ،فهي مل ت ّ
الضرورات ال جيب
أسرارها ،وال وقفت عند دقيق عناررها.وبالتّايل فإ ّن الطّعن يف حالة ّ
أن يكون باسم"النحو".إالّ بعد إملام عميق بأروله وأرناف فروعه.
1

 -عبد القادر هني ،نظرية اإلبداع121 :
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كما أشاروا أيضا إىل أ ّن "الوزن"ليس وحده الضاغط والباعث على تتبّع مواطن
التجاوزات واستعماالهتا.فأحيانا خيضع الشاعر يف حاالت الزيادة والنقصان ،إىل سنن
العرب وأساليبها يف كالمها.فيضيف الشاعر أو ينقص من غري أن يتأثّر الوزن.
******
ميس الوزن و القوايف
و ّأما ّ
الضرورات اليت ترد يف عروض البيت أو القصيدة مّا ّ
متعد دة الوجوه ،وأوالها املغاربة اهتماما واسعا،كالقزاز
من زحافات وعلل وعيوب.فهي ّ
القريواين وابن رشيق املسيلي وحازم القرطاجين.الذين أمجعوا الرأي كغريهم من
العروضيني العرب من قبلهم وعلى عصرهم ،على أ ّن ما مجعه اخلليل بن أحد من رور
تعرضت
عروضية ملوسيقى ّ
الشعر العريب،مل يكن سوى جمموعة من القواعد اليت ّ
فتصرفوا يف اللّغة واألوزان والقوايف،
لالخّتاق من قبل الشعراء ،متاما كالقاعدة النّحويةّ ،
كل ذلك هو (ضرورة) ،اهلدف
وّ
بد لوا فيها بإضافة أو تغيري أو حذف.ومدار األمر يف ّ
منها ضبط داللة النص املنشودة.

وقد تناول هؤالء النقاد املوضوع من حيث تسلسل يف الطّرح بدء من تعريف
متس
القوايف واألوزان ،و ّ
التعرض ألنواعها وأقسامها ،مثّ جمموع التغيريات والتبدالت اليت ّ
كل قسم منها .
ّ
خيص القافية ،فقد خاضوا فيها خوضا بعيدا ،منذ القزاز القريواين
فأما فيما ّ
أّ -
الضرورة ،مثّ تلميذه ابن
النّحوي املغريب الذي اخّتق املمنوع وأباح احملضور املتمثّل يف ّ

للّتاث النّقدي العريب ،الذي أفرد
رشيق املسيلي ذو الثقافة الذوقيّة والقارئ املثايل ّ
للموضوع بابا يف كتابه (العمدة)  ،وأفاض احلديث يف القافية من حيث مفهومها
الشعراء فيها مّا اعترب خروجا عن
تصرف ّ
وأرنافها وأنواعها وأقسامها ،مثّ جمموع معامل ّ
القياس العروضي أو ما ارطلح عليه بالعيوب .وروال إىل حازم القرطاجين راحب
258

اخلارة للعروض العريب.تظهر يف كتابه (منهاج
التوجه الفلسفي املنطقي،والذي له نظرته ّ
البلغاء وسراج األدباء) ،وكذلك يف كتابه (القوايف).

فعند توقّفهم عند ح ّدها ،اكتفى ابن رشيق حبصر مجلة التّعريفات اليت أوردها
العروضيّون من قبل ه ،وقد ذكر أساء بعضهم،ومل يذكر بعضهم اآلخر ،ومجلة ما نقله
كل بيت".وقد ترد يف شكل
عنهم هو أ ّن القافية "ما لزم الشاعر تكراره يف آخر ّ

الشعر بشكل عمودي،
كلمتني ،أو كلمة أو بعض كلمة ،وهي بذلك تتح ّكم يف ّ
الروي)،
وتصنّفه إىل قسمني ومها مطلق وم ّ
أهم حروفها وهو ( ّ
قيد ،حبسب حركة أحد ّ

كل بيت.فإذا كان ساكنا سّي الشعر مقيدا ،وإذا
الذي تبىن عليه القصيدة ،في ّ
كرر يف ّ
احلد الذي قال به اخلليل بن أحد هو األرجح
الشعر مطلقا.وهذا ّ
متحركا سي ّ
جاء ّ
وفضله على رأي األخفش وغريه.1
عند ابن رشيقّ ،

تتكون منها
وقد أورد ابن رشيق العنارر والوحدات من أحرف وحركات اليت ّ
للتصرف من تغيري وغريه وفق ما متليه الضرورة.
القافية.ومتثّل املواطن اليت ختضع ّ
وميكن أن جنعلها يف املخطط التايل:
القافية

1

األحرف

احلركات

-الروي

-اإلطالق (اجملرى )

-الردف

-احلذو

 -ينظر ابن رشيق ،العمدة 128 / 2 :وما بعدها.
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-التأسيس

-الرس

-الورل

-التوجيه

-اخلروج

-النفاذ

-الدخيل

-اإلشباع

ومن هذه العنارر ما جيتمع يف قافية واحدة ،مثل األحرف كلّها ما عدا الردف ،ويلزم
الدخيل الذي ال يقع عليه هذا اللزوم.والذي ال جيتمع منها
تكرارها بعينها ،ما عدا ّ
الرس،اإلشباع ،اإلطالق والنفاذ
هو(الردف والتّأسيس).و ّأما احلركات ،فمنها ما جيتمع حنو( ّ
س) ،و(التّوجيه واإلشباع).1
الر ّ
).ومنها ما ال يقبل ذلك مثل (احلذو و ّ

و ّأما حازم القرطاجين ،فيبدي اهتماما بالقافية ،واعتربها من القواعد األساسية يف بناء

ص يف تناوهل ا ،ما يعكس تبحره يف علم العروض،يقول":إن القافية يف
الشعر.وله منهجه اخلا ّ

الشعر اليت
املتطرفة من بيوت ّ
ارطالح املح ّققني من أرحاب علم القوايف هي األجزاء ّ
السكنات واحلروف اهلوائيّة فيها وضعا حماذي املراتب ،لتتساوق املقاطع
وضعت احلركات و ّ
الشعريّة باالتّفاق يف مجيع ذلك تساوقا واحدا ،ويطّرد اطرادا متناسبا ،وهي مقطع البيت
الذي طرفاه ساكنان ليس بينهما ساكن ،أو الذي مجلته ساكنان".2

وهو على خالف ابن رشيق ،مل يذكر أحدا من أساء هؤالء (احمل ّققني) الذي تناولوا
املوضوع من قبله.ألسباب يعسر ضبطها ،ما بني ترجيح أنه تاوزها لشهرهتا ،أو ألنّه
يتح ّفظ تاه كثري من آراء هؤالء العروضيني لعدم تفطّنهم ملا أساه بـقانون (التناسب) الذي
يعين ارتباط العروض بعلم البالغة.

1

ينظر ابن رشيق ،العمدة. 821- 822/2 :2
 -حازم القرطاجني :الباقي من كتاب القوافي ،تقديم وتحق :عل ي لغزيوي83 :
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مثّ نراه يف حديثه عن القافية ،يستخدم مصطلحات تكاد متيّزه عن غريه من العلماء.
مادته ،خبارطة من العناوينّ ،بني فيها أرناف القوايف وأجزائها
ويبدو أكثر اهتماما بتن ظيم ّ
نضطر لنجعل تعا ريفه يف
من حروف وحركات وغري ذلك مّا يقع فيه التغيري أو الضرورة.وقد
ّ
خمطط بغية التوضيح واالختصار .

فأما أرنافها فهي مخسة ،وكل رورة منها تزيد حركة على اليت تليها.
ّ

رور القافية

تقييد

تقييد

تقييد

تقييد

املتكاوس

املّتاكب

املتدارك

املتواتر

املّتادف

4////4

4///4

4//4

4 /4

//

إطالق

إطالق

إطالق

إطالق

على أ ّن هذه الصور ختضع لعاملي(التقييد واإلطالق)".فإذا س ّكنت منها آخر
وقيدته بعد اإلطالق ،انتقلت إىل رورة ما يليها...وإذا أطلقت املقيّدات،
املتحركات ّ
تدرجت خبالف هذا التدريج "(.1ينظر املخطط السابق).
ّ
1

 -حازم القرطاجني ،الباقي من كتاب القوافي83 :
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تنحصر القوايف إىل هذه الصور اخلمسة ،إضافة إىل رور أخرى من جهة ما يلتزم
تفعل عمل القافية ،من خالل
فيها من احلركات واحلروف اهلوائية وغري اهلوائية اليت ّ
حركاهتا وسكناهتا يف اطّرادها وتناسبها ومتاثلها.وهي ثالثة أرناف:
- 2حروف الروي وحركاهتا.
- 1احلروف واحلركات اليت تتقدمها .
- 8احلروف واحلركات اليت تتأخر عنها.

وحناول إمجال احلديث يف تفاريل هذه الصور ضمن املخططات التالية:
 -2حروف الروي

مطلق
مقيّد

 حروف اإلضمار الصامتة اليت قويت يف أنفسها أو قويت بغريها . احلروف اهلوائية اليت حركات ما قبلها من غري جنسها .الساكنة اليت أرلها التّضعيف .
املتحركات أو ّ
 -حروف العلّة ّ

 عالمات التّأنيث اليت قويت باحلركة يف الورل وقويت بغريها يف الوقف. نونات الوقاية . نونات التثنية واجلمع .262

 -نونات اللّواحق للأفعال .

-2ما يتقدم الروي من الحروف والحركات:

أ -احلروف:

التّأسيس

الردف
ّ

ب  -احلركات :

الدخيل
ّ

اإلشباع احلذو التّوجيه

رسا

الردف :يكون
رسا :حركة ما قبل التأسيسّ .

التأسيس :يكون ألفا فقط

اإلشباع :حركة الدخيل.

ألفا ،واوا ،أو ياء

الردف.
احلذو :حركة ما قبل ّ
الروي.
التّوجيه :حركة ما قبل ّ

يتأخر عن الروي من حروف وحركات:
-3ما ّ
أ

(حروف اإلطالق والورل):

حروف ال تكون إالّ ورال

حروف تارة ورال وتارة رويا

وهي (احلروف اهلوائية املمدودة):

-كافات اخلطاب

 حروف اإلطالق والضمائر امل ساوية هلا يف األساع -احلروف اليت بكون للني مسموعها

 تاء التانيث املتصلة بالفعل -ضمائر اجلمع املنصوبة واملخفوضة

وجريان الصوت فيها هوائية
الّتن .
 تنوين ّ263

 هاء التأنيث الساكنة. هاء الضمري املتحركة .ب -حركات:

النفاذ :احلركة اليت تلي الروي .

فعلى هذه الوحدات يف القافية يرتسم مدار التغيري الذي قام به الشعراء باسم
لضرورة.وارطلح عليه باسم عيوب القافية.وهي كثرية ،أجازها االستعمال.يقول أبو جعفر
ا ّ
القزاز":واألخذ على الشع راء كثري ،ملن طلب مثل هذا ،وإ ّّنا قصدنا إىل ضرب من عيوب

نقدمه أمام ما حنن ذاكروه.ومّا جيوز للشاعر يف شعره من غامض العربية
الشعر ،أردنا أن ّ
ّ
حجة هلذا وأمثاله ،إذ كانت عيوبه أكثر من أن
ومستنكرها يف املنثور ،ليكون فيما أخربنا ّ
يتضمنها كتاب أو حييط هبا خطاب:من الفساد يف املعاين واخلطأ يف اللّغة واللّحن يف دقائق
ّ
العربيّة وفساد التشبيه والتقدمي والتأخري ووضع الشيء يف غري موضعه واختالف القوايف ،وما

جيوز فيها من اإلكفاء واإلقواء وغري ذلك".1

فالض رورة إ ّّنا هي جواز ارتكاب اخلطأ أو ما يعترب عيبا وإخالال بالقاعدة النحوية أو
أهم أسسه وهي (القوايف) ،فذكر
ميس النوع الثاين يف ّ
العروضية.وقد أشار القزاز بعض ما ّ
من جوازاهتا (اإلكفاء واإلقواء وغريها) ،وقد ورد ذلك لدى ابن رشيق يف قوله" :ومّا جيب
السناد واإليطاء والتّضمني ،فإ ّنا من عيوب
أن يراعى يف هذا الباب اإلقواء واإلكفاء و ّ
السناد واإليطاء،
الشعرّ .
فأما اإلقواء واإلكفاء ،فاختلف العلماء فيهما ،ويف اشتقاقهما.و ّأما ّ

فاتّفقوا فيهما دون اشتقاقهما".2

1
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لعل ذلك يرجع
تعترب هذه العيوب وغريها  ،من أكثر ما تناوله احلقل النقدي املغريب ،و ّ
لكثرة انتشاره يف شعر الشعراء واضطرارهم الستخدامه سعيا لضبط داللة النص.على أنّنا
السناد واإليطاء:
سنكتفي بإيراد بعض منها وهي ،اإلقواء واإلكفاء و ّ
-1ال ْقـواء :اختلف العلماء فيه ،ووقفوا فيه موقفني ،يشرح ابن رشيق ذلك بقوله":
يسمون اختالف إعراب القوايف إقواء ،وهو غري جائز للمولدين ،وإ ّّنا يكون
وأكثر العلماء ّ
جدا".³
الضم والكسر ،وال يكون فيه فتح ،وقال ابن جين :والفتح فيه قبيح ّ
يف ّ
الروي
الرأي إ ّّنا هو اختالف حركة حرف ّ
ومعىن ذلك أ ّن اإلقواء حبسب أنصار هذا ّ
اليت تسمى (اجملرى)  ،بأن ترد مضمومة والروي مكسور أو العكس.وقد تبىن قدامة بن جعفر
هذا املفهوم يف قوله ":هو أن خيتلف إعراب القوايف فتكون قافية مرفوعة مثال وأخرى
الشعراء ،وقد ارتكبت
جدا ،وفيمن دون الفحول من ّ
خمفوضة ،وهذا يف شعر األعراب كثري ّ
بعض فحول الشعراء يف مواضع".1
الضم
تغري يطرأ على حركة حرف الروي ،ويكون يف
فاإلقواء عند قدامة ،هو ّ
ّ
والكسر.وقد ارتكبه الشعراء كثريا ال سيما األعراب ،وحّت الفحول.وهو بذلك يتّفق مع ابن
رشيق الذي يبقى مص ّار على أ ّن معرفة األوزان والقوايف إ ّّنا هي لصيقة الطبع ،وقد نظم
عليها القدماء بفطرهتم ،ورّمبا ألجل ذلك جيوز هلم ما اقّتفوه من أغالط أملتها عليهم ضرورة
النص يف عروضه ومعانيه.و(هو غري جائز للمولدين) ،حبكم وعيهم بأ ّنا أخطاء ،أل ّنم
ّ
الدرس النحوي والع روضي ،وهم أعلم بقواعده.كما لو أنه ي ريد أن يقول أ ّن ما متليه
عايشوا ّ
يصحح .
عليهم طباعهم ،ينبغي أن ّ

1
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ويسري حازم القرطاجين على هذا النهج ،وهو يرى أ ّن اإلقواء إّنا هو عدول يقع على
مستوى حركات حروف الروي اليت ينبغي أن تكون جريتها متفقة ،ويكون هذا العدول بني
الكسر والضم أو العكس.وقد وقع فيه القدماء.1
و ّأما املوقف الثاين لبعض العلماء كأيب عبيدة وابن قتيبة فهو ذهاب حرف أو ما يقوم
مقامه من عروض البيت.واشتقاقه اللغوي عند هؤالء ،من (أقوت الدار) إذا خلت ،كأ ّن
البيت خال من هذا احلرف.وقال غريه:إ ّّنا هو من (أقوى الفاتل حبله) ،إذا خالف بني قواه،
إحداهن قوية ،واألخرى ضعيفة ،أو مربمة ،وسحيلة مل يربم فتلها.أو غليظة واألخرى
فجعل
ّ
احنل بعضها دون بعض ،أو انقطع.2
دقيقة ،أو ّ

وينض ّم أبو جعفر القزاز القريواين إىل هؤالء ،وهو يرى اإلقواء يف "نقصان حرف من
فارلة البيت.واشتقاقه مأخوذ من قوى احلبل ،وهي طاقاته اليت يفتل عليها ،فإذا اسقط
الشاعر حرفا ،فكأنّه مثل الذي أ ْذهبت ّقوة من حبله ،وهو مثل قول الشاعر:
ت نـوار والت هنّا حنّت
حن ْ
ّ

ت نوار أ جن ت
وبدا الّذي كان ْ

ت ماء السلى م ْشروبا
لما رأ ْ

والف ْرث ي عصر ف ي الناء أرنت

السلى م ْشروبا" عن العروض األوىل.3
فنقص من قوله ":ملا رأ ْ
ت ماء ّ
ّ
علي الفارسي
على أ ّن اإلقواء مبفهومه ّ
األول من أكثر ما ورد يف الشعر القدمي ،وكان أبو ّ

ت قصيدة إالّ وفيها اإلقواء.4
يقول :قلَ َّ ْ

-9الكفاء :ورد مفهومه لدى القزاز القريواين على أنّه " اختالف إعراب األبيات كقول
النّابغة:
1
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مية رائـ ٌح أو م ْغتد
أمن آل ّ

عـ ْج الن ذا ز ٍاد وغ ير مزّو (د )

زعم البـوارح أ ن ر ْحلتـنا غدا

ألسو(د)
وبذاك خبـرنا الغذاف ا ْ

فخفض ورفع.وهذا من أقبح العيوب ،وال جيوز ملن كان مولّديّا هذا ،ألنّه جاء من شعر
العرب على الغلط ،وقلّة املعرفة به ،وأنّه تاوز طبعه وال شعر به".1
يرى القزاز أن اإلكفاء إّنا يعين اختالف حركة إعراب األبيات وهذا خطأ ،واألخطاء
املضطر ،لكنّه يرى
يف الشعر ليست دائما مغتفرة عنده ،فهو وإن بدا متفهما حلال الشاعر
ّ
أ ّن اجلهل باخلطأ حيسب لصاحل مرتكبه ،كما هو حال القدماء الذين ينظمون شعرهم على

سجيتهم وطبعهم .بينما يقع اللّوم يقع على املولّد ملعرفته مبا تقول قواعد النحو والعروض.
يتحدث ابن رشيق عن اإلكفاء ،فهو حياول –كعادته  -أن يعود إىل أكثر آراء
وعندما ّ
العلماء وتصانيفهم اليت قرأها عنهم.فهو يرى أ ّن اإلكفاء إ ّّنا هو اإلقواء متاما مثلما ذكر
القزاز وغريه من النحاة والعروضيني السابقني أمثال عمرو بن العالء واخلليل بن أحد ويونس
بن حبيب وثعلب واأل ْخفش والزجاجي وابن دريد.وأرل الكلمة من (أكفأت اإلناء) ،إذا
ضدها.وقيل معناه من خمالفة البناء والكالم،
الضمة ،وهي ّ
قلبته ،كأّنك جعلت الكسرة مع ّ

الرجل الباين إذا خالف نظمه فأفسده .
يقال:أكفأ ّ

املربد معىن اختالف حروف الروي وليس احلركات.واشتقاقه
بينما يأخذ االكفاء عند ّ
الرجل،
عنده من املماثلة بني الشيئني ،كقولك :فالن كفء فالن ،أي :مثله.ومنه كافأت ّ

كأن الشاعر جعل حرفا مكان حرف.مثّ أنشد:

قـب ْحت م ْن سالف ٍة وم ْن صد( ْغ )
كأنـها ك ْشي ة ضب ف ي صق( ْع )

1
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فأتى ب(العني) مع (الغني).وهو عيب ال جيوز لشاعر حمدث أن يرتكبه.كما ال يكون
إالّ فيما تقارب من احلروف مثل (العني) و(الغني) ،وإالّ فهو غلط باجلملة.1
وقد أورد القزاز البيت نفسه مستشهدا به يف عيب آخر من عيوب القوايف وهو
(اإلجازة).2بينما يرى ابن رشيق استنادا إىل رأي اخلليل بن أحد ،يف أ ّن اإلجازة هي أن

تكون القافية طاء ،واألخرى داال.3

ميس احلروف اليت
السناد :و ّ
ّ -3
يعد أيضا من عيوب القوايف ،ويأخذ معىن املخالفة ،و ّ
تلزم القافية مع حرف الروي ،وهي الردف والتّأسيس  ،واحلركات اليت تلزم اجملرى وهي
اإلشباع واحلذو والتوجيه ،فإن اختلف شيئا من هذه ،سي سنادا.4
فأما القزاز القريواين فقد قرنه
وقد ّ
تعددت أراء النقاد املغاربة يف طرحهم املوضوعّ ،
باختالف أرداف القوايف ،كقول الشاعر:

* كأن عيونـهن عي ون (عـ)ين *

مثّ قال :

صبح رأْ سه م ْثل اللـ(ج)ين *
* وأ ْ

األول وهو حرف العني ،وفتح يف الثّاين وهو اجليم ،وهو كثري
فكسر ما قبل الياء يف ّ

يف شعر الشعراء.5

يتوسع ابن رشيق يف املوضوع على خالف شيخه القزاز ،فقد استقى من العلماء
و ّ
الرماين وابن
كالزجاجي و ّ
يف النحو والعروض أراء متعددة وخمتلفة يف املوضوعّ .
1
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جين.وأوردوا اشتقاق لفظه يف اللّغة ،وهو من "تساند القوم" ،إذا جاؤوا فرقا ال يقودهم
ّ
رئيس واحد.وقيل "ناقة سناد" ،أي الناقة املشرفة .ومنه استعاروا املعىن االرطالحي

للفظة يف علم العروض،فكأ ّن إحدى القوايف أشرفت على أخواهتا.
أي وجه كان
الروي أو بعده على ّ
السناد هو اختالف ما قبل حرف ّ
وقالوا ّ :
تعددت أنواعه ،منها –وهو
بتعدد أماكنه يف القافيةّ ،
االختالف:حبركة أو حبرف.و ّ
الردف ،اختال ف اإلشباع ،ومنها إرداف
املشهور -أن خيتلف احلذو وهو حركة ما قبل ّ
قافية وتريد أخرى ،ومنها تأسيس قافية دون أخواهتا 1يف القصيدة ...

السناد،
ويتفق القرطاجين مع ابن رشيق يف بعض ما أورد ،فأشار إىل تعدد أنواع ّ

مؤسسا وبعضها غري
غري أ ّن بعضها أقبح،وذلك أن ختتلف القوايف فيجيء بعضها ّ
مؤسس.وهو عيب ال ينبغي ارتكابه 2وال يكون يف اجلوازات املباحة.
ّ
تتكرر القافية يف قصيدة مبعىن واحد.وقد أوجز القزاز
-4اليطاء :وهو أن ّ
القريواين احلديث يف املوضوع إجيازا شديد ا ،واكتفى بقوله أنه من عيوب القوايف ،3ومل
يستدل بأمثلة أو بآراء غريه.و ّأما ابن رشيق ،فقال أنّه تكرار للفظ القافية ومعناها ،كما
ّ

قال امرؤ القيس يف إحداها (سرحة م ْرقب) ،ويف أخرى (فوق مرقب) وليس بينهما غري

بيت واحد.وهذا معيب.كقول أيب ذؤيب يف بنيه:
سبـقوا هوي ،وأ ْعنـقوا لهواهم

فـت خرموا ،ولكل ج ٍ
نب م صرع

مثّ قال يف رفة الثور والكالب:
فصر ْعنه تحت الع جاج ف ج ْنب ه

رب ،ولكل ج ٍ
نب م صرع
مت ت ٌ

أشد قبحا –برأي ابن رشيق .-
فكرر ثلث البيت.وهذا ّ
ّ
1
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وقد تقبّل العلماء اإليطاء يف شعر املولّدين ،على أن اجلواز يف استخدامه يكون يف
حاالت:منها اخلروج من غرض إىل آخر ،ومنها التباعد بني األبيات اليت تتفق
قوافيها.1ويشرح حازم القرطاجين ذلك بقوله":وإعادة ما اتّفق لفظه ومعناه معيبة يف
تسمى اإليطاء ،وإذا بـعد احليّزين اللذين وقع فيهما اللّفظ املتواطئ عن احليّز
الشعر و ّ
السبعة وحنوها "..2
سوغ القدماء ذلك بعد األبيات ّ
اآلخر ،كان أشبه.وقد ّ
متعددة ،وهي تدخل ضمن إطار الضرورة
فأما علل األوزان فهي أيضا ّ
بّ -
خبارة عند
العروضية ،اليت يلجأ إليها ّ
الشعراء.وخاض فيها النقاد املغاربة خوضا بعيداّ ،
ابن رشيق وحازم القرطاجين ،حبيث يبدو من خالل ما ّدة كتبهم إطّالعهم الوافر على ما

كتب العروضيون والنقاد من قبلهم ،فكان أن وافقوهم يف أمور وخالفوهم يف
بعضها.كدليل على أ ّن قراءاهتم كانت واعية وعميقة.
ويظهر منهج املغاربة يف طرحهم لعل ل الوزن أو ما ارطلح عليه بـ(الزحافات) ،من
خالل احلديث عن األوزان الشعري ة من حيث عددها وتسميتها وقدميها وحمدثها،
وكذلك من حيث أجزائها (تفعيالهتا) ،ووحدات هذه األجزاء ،مثّ تناولوا جمموع أنواع

سمى
تصرف الشاعر يف هذه الوحدات مّا ينعكس على الوزن مجلة.وذلك ما ي ّ
ّ
لكل نوع مواطنه يف وحدات التفعيلة..
بالزحاف ،وهو أنواع و ّ
فأما يف أنواع األوزان ،فقد ذكر ابن رشيق يف عمدت ه اختالف العروضيني يف
ّ
تناوهلا،جعلها اخلليل بن أحد وهو أول من وضع ع ْلم العروض يف مخسة عشر جْنس ا
رنفها يف دوائر ،فالطويل واملديد والبسيط يف دائرة ،مثّ الوافر والكامل يف دائرة ،مثّ

1

 ينظر ابن رشيق ،العمدة 822 / 2 :وما بعدها.2
 -حازم القرطاجن ي،الباقي من كتاب القوافي.82 :
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اجملتث
السريع واملنسرح واخلفيف واملضارع واملقتضب و ّ
الرمل يف دائرة مثّ ّ
اهلزج والرجز و ّ
يف دائرة مثّ املتقارب وحده يف دائرة.ومل يذكر المتدارك.1
كل وزن من عدد من األجزاء وهي مثانية :اثنان مخاسيان ومها (فعولن -
ويتألّف ّ
فاعلن) ،وستّة سباعية وهي(:مفاعيلن  -فاعالتن  -مستفعلن  -مفاعلنت  -متفاعلن -
مفعوالت.)2ومجيع هذه األجزاء تأتلف من أشياء ثالثة وهي :سبب و ووتد وفارلة،
ميكن جعلها يف املخطط اآليت:
األجزاء

سبب

فارلة

وتد

خفيف

ثقيل

جمموع

مفروق

رغرى

0/

//

0//

/0/

0///

كربى
0 ////

فهذا بعض ما أورد ابن رشيق يف بناء األوزان مّا ورد عند اخلليل بن أحد،
بدلوا يف بعض مواطنها ،وأضافوا هلا أيضا
واستـلمته العلماء بعده،فرفضوا منها أشياء و ّ
ما شاء هلم ذلك.لينتهي مطاف التّداول عند اجلوهري  ،أبو نصر إساعيل بن حاد
تصرف يف بعض منه
النّحوي ( 121-هـ) ،الذي يبدو أنّه استلم علم العروض بأمانة و ّ

1

 ذكره الجوهري النحوي ( 828 --هـ)في تقسيمه لبحور الشعر ،التي جعلها في اثني عشر بابا وهي  ":المتقارب ثم الهزجوالطويل بينهما مركب منهما ،ثم بعد الهزج والرمل والمضارع بينهما ثم بعد الرمل الرجز والخفيف بينهما ثم بعد الرجز
المتدارك والبسيط بينهما ،ثمّ بعد المتدارك المديد مركب منه ومن الرمل ثمّ الوافر والكامل ،لم يتر ّكب بينهما بحر لِما فيهما من
فاصلة " .ابن رشيق ،العمدة172 / 2 :
2
ي (مفعوالت ) ،وزعم على أنها منقولة من (مستنفع لن) ،مفروق الوتد ،أي مُقدم النّون على الالّم .فاعتبرها
أنقص الجوهر ّينظر المصدر نفسه132/2 :
جزءا غير صحيح ،ال تركب من مفرده بحر مثل سائر التفعيالت .
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فبني األشياء ،وأوضحها يف اختصار.وإىل مذهبه يذهب ح ّذاق أهل الوقت،
بدقّةّ "،
الصناعة".1
وأرباب ّ
ويشرح ابن رشيق سبب اهتمامه بالعروض،والنّبش يف كتب من ألّف فيه،فيشري إىل
بد من أخذ الشاعر بنصيب منها ،لذلك التزم منهج االختصار
كونه رناعة ال ّ
واإلشارة بغية التّوضيح والتّيسري للمتعلّم النّاظر يف هذا الباب.وهذا ينفع ملن خانه
طبعه ،ذلك أل ّن " املطبوع مستغن عن معرفة األوزان وأسائها وعللها".²
ضمنته من حولة اجلدل الذي دار حوهلا ،إىل جهة
وقد انتهت نظريّة اخلليل وما ت ّ
مغريب آخر وهو حازم القرطاجين .ويبدو أنّه قد استوعب معاملها وعناررها وتفاريلها،
فبىن عليها نظرّيته يف علم العروض واليت تقوم على أسس هي:
أ -قال بشموليّة علم العروض واتّساعه ،أي إن النص ينتظم وفق تناسب بنيته
اإليقاعية (املسموعات)  ،ببنيته الداخلية (املفهومات) ،وال يتأتّى ذلك إالّ مبعرفة آليات
علم البالغة (علم اللّسان الكلّي) وهي النقطة اليت عارض هبا غريه من العلماء،
قدر به
عما ّ
يقول":اقتضى النّظر البالغي أن يعدل بكثري من تقديرات األوزان ّ
جزءوا كثريا من األوزان
جهاال بطرق التناسب والتّنافر حّت إ ّنم ّ
العروضيّون إذ كانوا ّ
تزئة وقعوا هبا يف حيّز الوضع املتنافر".2

ولعلّه يقصد بعلم اللسان الكلي ،تلك العلوم اللسانية والبالغية من مثل علم
ومتصرفه من ضروب االشتقاقات اللسانية،وخصائص أروات حروف اللغة
الصرف
ّ
العربية،وغري ذلك مّا يعد أقرب إىل درس إيقاع الشعر.فهذه الفنون من املعرفة بالعلم
الدقيقة للعمل اللّساين ،فتبىن على
تأتيه تستوعب خمتلف البنيات ّ
الكلي الذي بفضل ّ

1

  -2ابن رشيق ،العمدة .132 /2 :2
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كل
أساس من إيقاعي التّناسب والتّنافر ،أي االئتالف واالختالف الذي هو نبض ّ
حيويّة وزنية يف سياق الكالم.1
الصويت للجزء
وعوضها
بالكم ّ
ّ
ب -رفض مبدأ الدوائر العروضيّة اخلليليّةّ ،
السواكن .ورنّفها وفق ذلك إىل مخاسيّة وسباعيّة
(التفعيلة)،من حيث عدد احلركات و ّ

الشعرية منها ما ترّكب من
وتساعيّة.وعلى أساسها تنتظم حبور الشعر.يقول":إ ّن األوزان ّ
أجزاء مخاسيّة،ومنها ما تركب من أجزاء سباعيّة ،ومنها ما ترّكب من أجزاء
تساعيّة،ومنها ما ترّكب من أجزاء مخاسيّة وسباعيّة،ومنها ما ترّكب من أجزاء سباعيّة
وتساعيّة،ومنها ما ترّكب من مخاسيّة وسباعيّة وتساعيّة".2

جـ  -مل يكتف حازم بإيراد األوزان اخلليلية ،فجعلها يف أربعة عشر جنسا ،رفض
منها املضارع ،وش ّكك يف أنّه موضوع أو خمتلق ملخالفته طباع العرب.بل أشار أيضا إىل
سباعي
فأما املرّكب من
األوزان املستحدثة ،ومل خيف استحسانه لبعضها يقولّ ":
ّ
املتأخرين من شعراء املشرق.منه وزن الدبييت وشطره (مستفعلن
وتساعي ،فهو من وضع ّ
ّ
مستفعلن مستفعلن).حنو قول القائل:
هذا ولهي ،وك ت ْمت الولها

صونا لحد ٍ
يث م ْن هوى النـ ْفس له ا
ْ

يا آخر م حبتي وي ا أولـها

أيّـام عنـائي فيك ما أطولهـا

وال بأس بالعمل عليه ،فإنّه مستطرف ووضعه متناسب".3
وقد مشلت إضافاته(،األرجل) ويقصد هبا األسباب واألوتاد ،وهي عنده ستّة،

حبيث أضاف ما أساه بـ(سبب متوايل) ،و(وتد متضاعف).4
1
 ينظر ،العربي عمّ يش ،خصائص اإليقاع الشّعري77 :2
 حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء 117 :3
 منهاج البلغاء وسراج األدباء188- 181 :4
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فيصري التقسيم وفق املخطط التايل:
األجزاء

وتد

سبب
خفيف ثقيل متوايل
0/

//

مفروق جمموع متضاعف
/ 0/

00/

0//

00//

تصرف
تعترب هذه الوحدات ،اليت وردت عند املغاربة بـ(أشياء)،أو بـ(أرجل) ،موطن ّ

الشعراء ،حبيث أي تغيري فيها من حيث انتظامها يف أجزاء أي تفاعيل ،قد يصنع تغيريا
ّ
إيقاعيا يشمل الوزن كلّه.وقد ارطلح على هذا التغيري ب(الزحاف).وقد اعترب من
1
يعرفه ابن رشيق بأنّه ما يلحق أي
و
.
تكاهبا
ر
ا
للشاعر
جيوز
اليت
الشعر املباحة
عيوب ّ
ّ
للشعر من نقص أو زيادة ،أو تقدمي
السبعة اليت جعلت موازين ّ
جزء كان من األجزاء ّ

ت هبا العرب
حرف ،أو تأخريه أو ت ْسكينه ،وال يكاد يسلم منه شعر.فهو رخصة أت ْ
للشاعر أن يرك ب
الضرورة ،كالرخصة يف الفقه ،ال ي قدم عليه إ الّ فقيه ،وينبغي ّ
عند ّ

مستعمل األعاريض ووطيئها،وأن يستحلي الضروب،ويأيت ألطفها موقعا،وأخ ّفها
مستمعا ،وأن جيتنب عويصها ومستكرهها ،فإن العويص مّا يشغله وميسك عنانه،
ويوهن قواه ،ويفت يف عضده ،وخيرجه عن مقصده.2
فالزحاف إ ّّنا هو وجه من أوجه الضرورة ،ال خيوض فيه إال من كان مقتدرا
ّ
ومتمكنا من رنعته ،لدرجة أن يعطي لعيوب الوزن ،مالمح مجالية تعله مستحبّا .متاما

1
 قدامة بن جعفر ،نقد الشّعر 272 :2
 -ينظر ابن رشيق ،العمدة 178 / 2 :و  173و .128

274

كعيوب اخللقة ،إذ قد يستملح منها بعض احلول أو اللّثغ أو غري ذلك.1لكن الكثرة
تسببه من خلخلة يف النظام العروضي
مفسدة.فلذلك ح ّذر الشاعر من الوقوع فيها.ملا ّ

والداليل أيضا.فطغيان الزحافات داخل البيت ،تشني جودة معناه ،وتقبح حسن
لفظه.2
ومن أمثلة ما استقبح من الزحافات ،هو قول عبيد بن األبرص األسدي:
* أ ْقـفر م ْن أ ْهله ملْحوب *
الساكن ال ميكن أن يقع ،سيما الالم الساكنة يف (ملْحوب) فطبع العرب
وذلك أ ّن ّ
املتحركات ،وال
وذوقها ال يقبل مثل هذه الكثرة يف السواكن اليت جاءت أ ربع أمخاس ّ
املتحركات أكثر من هذا.3فمثل ذلك ،كمثل
ميكن أن تكون نسبة ّ
السواكن من ّ

الّتكيب..4
قبح اخللق ،واختالف األعضاء يف النّاس ،وسوء ّ
اعترب ابن رشيق الزحاف أفقا رحبا ،فعرضه بشيء من الشرح والتفصيل يف كتابه،
تعدد أنواعه واختالف مواطنه داخل وحدات التّفعيلة من أسباب
فطرحه من حيث ّ
5
الشعر مجيعها تقريبا.وهو عنده على نوعني :منه ما يكون
وأوتاد .وفاعليّته داخل أوزان ّ
حذفا ،ومنه ما يكون زيادة وإضافة.
أ  -زحاف الح ْذف:
نبني فيه أنواع زحافات احلذف
وقد آثرنا جعل ذلك يف جدول ،مثّ ْ
رسه يف خمطّط ّ
كل وزن.وذلك بغية اإلجياز والتّوضيح.
اليت تدخل على ّ
1
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الزحاف
أنواع ّ
الزحاف
ّ

-امل ْخبول

مكانه يف التّفعيلة.

-ما حذف ساكنه الثاين .

املطْ و ّيامل ْقبوض-امل ْكفوف

الساكن .
ما حذف خامسه ّ-ما حذف سابعه الساكن .

-امل ْشكول

-ما حذف ثانيه وسابعه الساكنان .

املوقوص-املعقول

الساكن منه .
-ما حذف رابعه ّ

املتحرك .
-ما حذف ثانيه ّ

املتحرك .
-ماحذف خامسه ّ

املكشوف-امل ْخزول

املتحرك .
ما حذف سابعه ّاملتحرك .
الساكن ،وأسكن ثانيه ّ
-ما حذف رابعه ّ

-املقصور

متحركه .
-ما حذف ساكن سببه ،وأسكن ّ

-املْوقوف

املتحرك .
ما أسكن سابعهّ

-احملذوف

-ما حذف منه سبب.

-املخروم

-حذف ّأول الوتد اجملموع إذا جاء يف ّأول البيت.

-األقصم

-يكون عند اجتماع اخلرم مع عصب يف (مفاعلنت )

-املثروم

-ويكون عند اجتماع اخلرم والقبض على اجلزء.

املعقوصاملخروب-مشتور

ويكون عنداجتماع اخلرم والقبضالكف يف مفاعيلن،
ويكون عند اجتماع اخلرم و ّ-ويكون عند اجتماع اخلرم والقبض.

-املقطوع

-حذف ساكن من آخر جزء ،ويكون يف األوتاد.

األح ّذ-األرلم

ما حذف منه وتد جمموع .-ما حذف منه وتد مفروق .

-اجملزوء

الضرب .
-ما ذهب منه جزءان من العروض و ّ

-املشطور

-ما ذهب منه شطره .

-املنهوك

-ما ذهب ثلثاه.

-السامل

الزحاف -وهو جيوز فيه .-
ما س لم من ّ276

كل وزن ،1مثلما
وينقل ابن رشيق عن
ّ
اجلوهري أنواع الزحافات اليت تدخل على ّ
وضحه يف املخطط التايل:
ن ّ
أنواع الزحاف.

األوزان
 - 6الطويل

 -القبض  -الثلم  -الثرم  -الكف  -احلذف .

 - 9املديد

الصلم.
 اخلنب ّ -الكف  -الشكل  -القصر  -احلذف ّ -

 - 1البسيط

الطي  -اخلبل  -القطع  -اإلذالة  -التخليع .
 -اخلنب ّ -

 - 5الكامل

الّتفيل  -اإلذالة.
 -اإلضمار  -الوقص  -اخلزل  -القطع ّ -

الرجز
ّ -7
الرمل
ّ -9

الطي  -اخلبل  -القطع  -الفرق  -الوقف.
 -اخلنب ّ -

 - 4الوافر
 - 1اهلزج

 - 2اخلفيف

 العصب  -القطف  -النّقص  -العقل  -القصم  -اجلمم .الشّت  -احلذف.
الكف  -القبض  -اخلرب ّ -
 -اخلرم ّ -

الطي .
الكف ّ -
 اخلنب ّ -الشكل  -احلذف  -القصر اإلسباغ ّ

 - 66املتقارب

الطي
الكف ّ -
 اخلنب ّ -الشكل  -احلذف  -القطع التشعيث ّ
اخلنب .
الشّت ْ -
اخلرب ّ -
 القبض ّ -الكف ْ -
 -القبض  -الثلم  -الثرم  -القصر  -احلذف  -البّت.

 - 69املتدارك

الّتفيل.
 -اخلنب  -القطع  -اإلذالة ّ -

 - 60املضارع

فالزحافات أنواع كثرية منها املفردة اليت تدخل على اجلزء وحدها،ومنها املرّكبة اليت
تكون عند اجتماع زحافني داخل التفعيلة .
القرطاجين أ ّن زحافات احلذف اليت هي مجلة ما يطرأ من تغيريات
بينما يرى حازم
ّ
إنقاص على األوزان ،فمنها ما يقع يف األسباب حبذف بعض سواكنها و إسكان بعض
متحركاهتا ،أو حبذف توايل األسباب الثّقيلة وأوائل األوتاد اجملموعة يف ردور البيوت،
على أن حذف ّأول الوتد يف ردور البيوت أحسن من حذف ثاين السبب الثّقيل.2

1
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و ّأما احلذف فال جيوز يف كل أسباب األجزاء ،مثال ذلك النون من (مستفعلن) يف
اخلفيف .فمدار األمر ،يعود إىل أحكام األوزان واختالفها فيما يسوغ من حذف يف
سواكن األسباب.1
ب-زحاف الزيادة :
ذكر ابن رشيق أ ّن العرب سوه (اخلزم) – زاي معجمة  ،-ومل يعتربوه عيبا،
وهواإلتيان باحلرف زائدا يف ّأول الوزن ،إذا سقط مل يفد املعىن ،وال أخل به ،وال
بالوزن.ورّمبا جيء باحلرفني والثالثة ،ومل ترد عندهم زيادة أربعة أحرف.
فمما جاء منه يف ّأول البيت ،قول اخلنساء:
ّ

( أ)

قذى بعينكْ ،أم بالع ْين ع ّوار

هلِها ال ّدا ر
حشت وخل ْ
أ ْم ْأو ْ
ت م ْن أ ْ

فزادت الشاع رة ألف االستفهام ،ولو أسقطتها مل تضر املعىن ،وال الوزن شيئا.
وقول الشاعر:
(لق ِْد) عج ْبت لق ْوٍم أ ْسل موا بـ ْعد عزهم

إمامهم للم نكرات والغ ْدر

فزاد (لق ْد) على الوزن.
ومّا جاء منه يف ّأول عجز البيت ،و ّأول ردره .قول طرفة بن العبد:
(إذْ) ال ي ضر معد ما عد م ْه

ل) تذكرون إذْ نـقاتلكم
(ه ْ

الصدر (ه ْل).ويف ّأول العجز (إ ْذ).
فزاد يف ّأول ّ

1
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مشتق من خزام النّاقة ،أي
ويشرح عبد الكرمي النهشلي رأيه يف (اخلزم) ،وهو
ّ
احللقة اليت توضع يف أنف اإلبل يشد هبا الزمام.وقد ورد عند العرب ،ومذهبهم فيه أنّه
الزيادة حبروف العطف اليت تعطف االسم
إذا كان البيت يتعلّق مبا بعده ،ورلوه بتلك ّ
الصوت فجعلوه
على اإلسم،والفعل على الفعل،واجلملة على اجلملة ...ومن شأنم مد ّ

عوضا عن اخلرم الذي حيذفونه من أول البيت.1

املسمى بـ (اخلزم)  ،فهو
فأما حازم
القرطاجين فله رأيه اخلا ّ
ّ
ّ
ص يف هذا النّوع ّ
يعارض العروضيني يف حماولتهم إثبات اخلزم يف متون األوزان من الزيادة ،وقد غلطوا يف
تعد تلك الزيادات من متون األوزان ،فذلك غري مكن
ذلك أل ّن العرب مل تكن ّ
أرال.وإ ّّنا كانوا جيعلونا توطئات ومتهيدات وورال النشاد البيوت ،وبناء عباراهتا
الشعر،وي عد من مجلة جوهره .والوزن هو أن تكون املقادير
يتقوم به ّ
عليها،فاألوزان مّا ّ
الّتتيب.فما
السكنات و ّ
املق ّفاة تتساوى يف أزمنة متساوية التّفاقها يف عدد احلركات و ّ

حذف من بعضها على النحو املتعارف عليه من زحاف احلذف ،أمكن أن يتوقّر ما
بين منه ،وان مينح احلركات والسكنات املكتنفة له قدر ما فات من زمان النّطق
الزائد الذي ينبين على
به.فيعتدل املقداران بذلك ،فيكونان متوازيـ ْني.و ّأما املقدار ّ
السواكن حيث كانت أقصر
تساوي املقادير األخرى الباقية على أرلها ،فهي تسوغ يف ّ
احلروف زمانا،وكان هلا أرل ترجع إليه يف أبنيّة األوزان،فوجدت لذلك مقبولة يف
األذواق.

عول عليه احل ّذاق
الرأي يف اخلزم –حسب القرطاجين  ،-هو ّ
الصحيح الذي ّ
فهذا ّ
بأخذ الكالم عن العرب وفهم مذاهبهم ،وال ينكره أو خيالفه إالّ من جهل مآخذ
الكالم ومقاطعه وضروب وضعه وأفانني منازعه.2
1
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ويورد حازم بعضا من أنواع زحاف الزيادة ،اليت أجازها العرب ،فمنها ما يكون
يف القوايف اليت جيوز مضاعفة وتدها إذا بنيت على وتد غري مضاعف ،ومنها ما يقع
يف األعاريض ،ومدار هذه الزيادات يكون للتّغطية على قبح احلذف.ولذلك وج ب
على مورد األبيات قاردا إقامة وزنا.فضل اعتماد وتوقّرات وإشباعات احلركات وما
للمد ،واإلطالة يف ما يكشف مواضع احملذوفات
ينتسب إليها من احلروف القابلة ّ
مسدها وجاريا جمرى البدل منها.1
سادا ّ
ويتّصل هبا ليكون ذلك ّ
-1وظيفة تأثيرية (إنشادية):
يعترب الشعر إنتاجا إبداعيا يتصل بقطبني أساسيني مها املبدع/الشاعر،
واملتلقي.واخلطاب الشعري يف مساره منذ حلظة اإللقاء هو مقيّد بالورول إىل هدف
معني ،أو ما ساه النقاد العرب بـ(التأثري).فالشعر إذا خال من عنصر التأثري ،خرج من
ّ
دائرة الشعر ،وهذا يعين وجود خلل يف اإليقاع ،وت عيق وظيفة األوزان.
تعد طرفا يصنع هويته من جهة االلقاء .و الذي
إ ّن الوظيفة التأث ريية للشعرّ ،
تندرج حتته مجلة الوظائف اإليقاعية والداللية .فغياب عنصر التّأثري يف اآلخر يعين
تعطّل يف دور الشعر ،وإلغاء لقدسيّة الشاّعر اليت ميّزته وارتقت به عن غريه.وهذا أمر
نكاد نصادف آثاره يف أبواب كتب النقاد املغاربة،هؤالء الذين وقفوا يف جهة الشعر،
وانتصروا له دون فنون الكالم األخرى.
عدة جهات ميكن أن حنصرها يف
وقد أشاروا إىل الوظيفة اإللقائية للشعر من ّ
األفكار التالية:
-الشعر ومعامل الغنائيّة.

1
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للنص.
العالقة اجلدلية اليت تربط الشاعر باملتلقي وتأثريها يف البناء اجلمايل ّالنص ،وطقوسه وتأثريه.
إنشاد ّ*****
ولد الشعر اجلاهلي شفاهيا وليس مكتوبا ،وقد تواتر عن طريق احلفظ والرواية،
خاص يف القول الشعري ،ال يقوم يف املعرب عنه ،بل يف
فن ّ
ومل تتوارثه الكتب "وللش فوية ّ

طريقة التعبري ،خصورا أ ّن الشاعر اجلاهلي كان يقول إمجاال ما يعرفه السامع

م سبقا،كان يقول عاداته وتقاليده ،حروبه ومآثره ،انتصاراته وانزاماته .ويف هذا ما
يوضح كيف أ ّن فرادة الشاعر مل تكن يف ما يفصح عنه ،بل يف طريقة إفصاحه وكيف
السامع ،كان تابعا ملدى ابتكاره املتميّز يف
التفرد ،وبالتايل من إعجاب ّ
أ ّن حظّه من ّ
هذه الطريقة".1
أشار املغاربة إىل ارتباط الشعر بالغناء ،يف حماولة منهم للخوض يف قضية بالغة
الغموض ،واسعة اجلدل ،وهي نشأة الشعر.يقول ابن رشيق":كان الكالم كلّه منثورا،
التغين مبكارم أخالقها وطيب أعراقها وذكر أياّمها الصاحلة
فاحتاجت العرب إىل ّ
تدل
لتهز أنفسها إىل الكرم و ّ
وأوطانا النّازحة ،وف رسانا األجماد ،وسحائها األجواد ّ
أمت هلم ذلك
فلما ّ
أبناءها على حسن الشيم ،فتومهوا أعاريض جعلوها موازين الكالمّ ،
سّوه شعرا".2

التغين وفق ترانيم
يربط ابن رشيق بداية اخّتاع الشعر عند العرب بالغناء.أو ّ
حيملوها رور ودالالت واقعهم وبيئتهم ونظ م
إيقاعية ّ
معينة قصد اجلاهليّون أن ّ
حياهتم.وليس الغناء سوى"التّطريب بالشعر" ،مثلما يشري املفهوم اللغوي للمصطلح.
1
2
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وذلك تعبريا عن احلاالت العاطفية واالنفعالية للشاعر يف اندماجها مع الوجدان اجلمعي
ألفراد جمتمعه.
وررح بأ ّن
الرأي يكون هو نفسه الذي قاله عبد الكرمي النهشلي ّ
ويكاد هذا ّ
بداية الشعر عند العرب كانت غناء ،وأ ّن حاجتهم إىل ختليد مآثرهم وحفظ أفعاهلم
وتارخيها ،جعلتهم يقفون على تدبر األعاريض واألوزان ليخرجوا كالمهم أحسن خمرج
بأساليب الغناء.1فباتت األوزان جسرا يربط الشعر بالغناء .فهي مبنية على قياسات
زمنيّة متساوية للأنظمة الصوتية سواء اخلارجية أو الداخلية ،فيصنع ذلك تنغيما.وقد
يعين قوله هذا أ ّن األوزان إّنا ه ي نتاج مرحلة متقدمة من مراحل الغناء.
ولسنا حناول يف هذا املقام اخلوض يف بداية الشعر واخّتاعه ،فهذا أمر يشوبه
تعددها.وإّنا القصد عالقة الشعر باألحلان ،وهذه املتعة املوسيقية اليت
اختالف اآلراء و ّ
يصنعها التناسق اإليقاعي فيه.فمن قائل أ ّن البداية كانت سجعا ،يف اتّفاق تالؤمي
لفوارل الكالم ،ارتبط بالكهان ،ومن قائل أن البداية حداء الذي هو عبارة عن ترديد
العريب ناقته ،فيحثها على السري.وروال إىل القول
ملقاطع ر وتيّة معيّنة حيدي هبا
ّ
بالرجز ،2الذي اعترب ّأول قالب شكلي مهد الكتشاف باقي األوزان الشعرية األخرى،
فقد"كانت العرب تقول األراجيز واألبيات اليسرية فتحفظ ،ويتغىن هبا".3

فجميع هذه اآلراء تفضي إىل نقطة واحدة تقول بفكرة أمهية البناء اإليقاعي
من حيث التوافق الشكلي والداليل ،يف خلق تنغيم يـؤدي مجالية روتية أثناء إلقاء
النص.فيصنع متيزه وهويته فـ "مقود الشعر الغناء به".4
ّ
******
1
2
3
4
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يعترب الت أثري االنفعايل الوجداين الذي حيمله الشعر من جهة إيقاعه ،عنصرا
تلقي ،ويرتبط هذا (التأثري) ببنية القصيدة
فاعال يف خلق حوار جديل بني املبدع وامل ّ
الد اخلية ،وبنائها اخلارجي ،واالنسجام بني املعاين واأللفاظ يف حسن تركيب ونظم،
ب كل ذلك ضمن أوزان خمتارة حتكمها قافية مناسبة.فجميع ذلك يتشاكل ليصن ع
ور ّ
من القصيدة خطابا مؤثـّرا ،يـرحب به املتلقي ،فيلج إىل دائرة فهمه بعد أن استحسنه
سعه واستعذبه ذوقه ،وتقبله ذهنه.
مل يكن الشاعر اجلاهلي ينظم شعره لنفسه ،مهما حل هذا الشعر من مشاعر
ذاتية ملبدعه.بل كان للمتلقي/الس امع حضورا كبريا يف مضامني هذه القصيدة
العام االجتماعي والعقلي
وبنائها.فكان على الشاعر أن يراعي إطار السياق
ّ
واألخالقي..الذي حييط به ،متاما كمراعاته للوزن واإليقاع املناسب ني للغرض الذي ينظم
فيه.فإذا استقام له ذلك ،تفطّن إىل طريقة إعالن إنتاجه لآلخر (املتلقي) .فالشعر ليس
لغة وحسب ،ولكنّه جمموعة انفعاالت أيضا و"للشعراء أغراضا ّأوال ،هي الباعثة على
قول الشعر ،وهي أمور حتدث عنها تأثّرات وانفعاالت للنفوس ،لكون تلك األمور مّا
يناسبها ويبسطها أو ينافرها وي قب ضها أو الجتماع البسط والقبض واملناسبة والمنافرة يف
األمر من وجهني ،فاألمر قد يبسط النفس ويؤنسها باملسرة والرجاء ،ويقبضها بالكآبة
واخلوف.وقد يبسطها أيضا باالستغراب ملا يقع فيه من اتفاق بديع".1
يبقى اهلاجس الذي يطارد الشاعر ،وهو(كيف يؤثر يف املتلقي؟) .فيجعل
قصيدته عامال فاعال يتحكم يف مؤش ر انفعاالته وتأثّراته يف مجيع حاالهتا.فيجعل من
هذا السامع سعيدا مسرورا ،راجيا ،أو كئيبا خائفا قلقا ،أو معجبا مستغربا مبا قد جييء
به الشاعر من بديع نادر يف معانيه وحسن رياغتها .وتصبح القصيدة بذلك ذات قدرة
توريلية مهم ة وخطرية يف توجيه ذوق املتل ّقي ،بل ويف سلوكاته أيضا ،فتحمسه يف
1
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احلرب ،أو حتثه على السلم أو تدفعه إىل احلقد ،أو تلينه جهة العفو ،أو تزرع فيه قي م
األخالق كاجلود والكرم وغريها.
وتتحرك رورة املتلقي يف مقابل ذلك لتمارس سلطة على الشعراء ،فاهتموا له
وسعوا لتكون نصورهم مطابقة ملقتضى األحوال النفسية واالجتماعية له يف حركيتها
ضمن إطار القبيلة أو اجلماعة.ورمبا ذلك ما جعلهم يدركون أمهية توريل هذه الطاقة
الصوتية لآلخر ،ويتنافسون يف ذلك ضمن ما أسوه باإلنشاد.وهو فعل أو أداء إلقائي
إيقاعي.
مل يكن هذا املتلقي عندهم طيّعا ليّنا ،بل غالبا ،يكون هو املتطلب الذي ال
يرضى باهلزيل ،وال يقنع بالقليل الضعيف ،وهو من ميارس سلطته على الشعراء،
فجعلهم يعولون كثريا على طريقة اإلنشاد أو اإللقاء ،القائم على نقطة التقاء الصوت
بالكالم".فإذا رجعنا إىل جذر كلمة نشيد يف اللغة ،نرى أ ّنا تعين الصوت ،ورفع
الصوت ،والشعر نفسه الذي يتناشده الناس ،ومبا أ ّن األرل يف الشعر اجلاهلي هو أن
ينشد ،فقد كان األرل أن ينش د الشاعر هو نفسه قصيدته ،فالشعر من فم قائله
يعرب اجلاحظ.ويف هذا ما يـلمح إىل أن عرب اجلاهلية كانوا يعتربون إنشاد
أحسن كما ّ
احلق أنّه كان ملوهبة اإلنشاد أمهيّة قصوى
الشعر موهبة أخرى ،تضاف إىل موهبة قوله.و ّ
السمع ،أي يف اجلذب والتّأثري.نصورا أن السمع للجاهلي أرل يف وعي
يف امتالك ّ
الكالم والطرب".1

فإنشاد الشاعر لقصيدته يعين إلقاء حولته النفسية من املشاعر وتوريلها عن
طريق رياغة األلفاظ واألوزان إىل املتلقي عن طريق السماع.فالس مع هو أداة التلقي
وبابه األول.وهو األمر الذي رك ز عليه حازم القرطاجين اهتمامه ،وبىن عليه نظريته
1
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النقدية واإليقاعية فيما ساه بالتناسب".فاملسموعات تري من األساع جمرى املرئيات
من البصر".1ومدار األمر يف األوزان والقوايف من ناحية مجاليتها ،هي أن "تري على ما
حيسن يف السمع ويالئم الفطرة سليمة الذوق".2
فعيار الس ماع حبسب القرطاجين ،أقوم وسيلة تقوم عليها وظيفة اإلنشاد،اليت
تكشف مجلة معامل انسجام النسوج اإليقاعية جلمالية اخلطاب الشعري".فللممارسة
لفن الشعر ترقية لقيمه اجلمالية ،وتشخيصا لما هو منوط ببالغته من
اإلنشادية ّ
وظائف روحية ،وتوكيدا هلويته التمثيلية ،ألن يف الشعر من القيم التلفيظية الكامنة ما
هي أدخل يف رميم إبداعه ،وليست تتأذى إال حبصول ملكة إنشادية هي من أخص
خصائص هذا الفن ،حيث متنح بعض املدارج اإليقاعية فطنة لسانية سعية متميزة
".3وبالتايل يصري اإلنشاد والقراءة والغناء من األدوات اليت تشخص للنص الشعري
هوية أخرى تضاف إىل مجلة ما مييزه عن النثر.كما يقول ابن رشيق املسيلي "
قيل:مقود الشعر الغناء به .كقول الشاعر:
تـغن بالش ْعر إما ك ْنت قائ له

ضمار .
إ ن الغ ناء لهذا الش ْعر م ْ

ويقولون فالن يتغىن بفالن أو بفالنة ،إذا رنع فيه شعرا".4
فيضحى الشعر عند العرب من ضروب التأث ري الصويت الذي ال متجه األساع،
بفضل األداء الصويت الذي يشكل إطار اخلطاب اجلمايل املؤثر يف املشاعر
واألحاسيس .وقد جعل ذلك الشعراء يبدون عناية فائقة لبداية القصيدة ،فاملطلع هو
يتم احلكم على باقي القصيدة.فالشعر -كما يقول ابن
السمع ،وبالتايل ّ
ّول ما يتلقفه ّ
جيود ابتداء شعره ،فإنّه ّأول ما
رشيق املسيلي -قفلّ ،أوله مفتاحه ،وينبغي للشاعر أن ّ
1
2
3
4
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يستدل على ما عنده يف ّأول وهلة )...(،وليجعله حلوا سهال،
السمع منه ،وبه
ّ
يقرع ّ
أو فخما جزال ،فقد اختار الناس كثريا من االبتداءات ،حنو قول امرئ القيس:
*قفا نـ ْبك م ْن ذ ْكرى حب ٍ
يب وم ْنزل * هو عندهم أفضل ابتداء رنعه شاعر،ألنّه وقف
واستوقف وبكى واستبكى ،وذكر احلبيب يف مصراع واحد.

1

لقد تفطن النقاد املغاربة إىل دور الشاعر النفسي يف مراعاته حلال املتلقي يف
سلطته اليت يفرضها.فيسعى سعيا حثيثا لتجويد مطلع نصه رغبة يف إثارة السامع ،من
الفهة".2مبعىن
العي ودليل ّ
ذلك أن "يرغب (الشاعر) عن التعقيد يف االبتداء ،فإنه أول ّ

أن يتجنّب ما أمكنه الغموض يف املعاين والتعقيد يف الصياغة ،فهي من العيوب اليت
متجها األساع وتتعب األفهام.ورمبا هذا ما قصد إليه حازم القرطاجين حني قال بضرورة
وجود تناسب بني املسموعات واملفهومات.فللسمع نفس ما للبصر ،حبيث يقوم
مقامه،فيحول الكمية الصوتية اليت تق ع يف السمع إىل رورة ذهنية متخيّلة.لكأن املتلقي

يبصر ما يسمع ،من أجل ذلك "يكون حريّا بامل نشد للشعر أن يربع يف تصريف أنفاس
التمهر فيها ،مراعيا إيقاع املبادئ أو املطالع ،اليت هي
القراءة والتّنغيم والتّنشيد و ّ
لالرتكاز واخلوامت والقوايف اليت هي للتّوشيح والتّزويق".3

فمهمة الشاعر يف فن اإلنشاد ،ومهمة املتلقي إّنا تكمن يف فن اإلرغاء أو
السماع ،وقد ال يكفي االهتمام مبطلع القصيدة ،وإ ّّنا العرب كانت تشيد أيضا حبسن
التخلص واخلروج...وهو أمر يدخل أيضا ضمن األداء اإلنشادي.يروي ابن رشيق" أنّه
إين أ ْقـللْت احلز،
قيل لبعض احل ّذاق بصناعة الشعر:لقد طار اسك واشتهر ،فقالّ :
وطبّقت املفارل ،وأربت مقائل الكالم ،وقرطست نكت األغراض حبسن الفواتح

1
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واخلوامت ،ولطف اخل روج إىل املديح واهلجاء".1ويبدو اهتمام العرب يف شعرهم بتتب ع
الفكرة الل طيفة ،وحتديد اهلدف ،وحسن اإلرابة من غري تطويل أوهذر زائد ،فهي
شروط ال بد من توافرها داخل النص الشعري ،ويشري ابن رشيق إىل أنا من دالئل
الفطنة واحلذاقة واملعرفة بأرول الصنعة".فحسن االفتتاح داعية االنشراح ،ومظنة
النجاح ،ولطافة اخل روج إىل املديح ،سبب ارتياح املمدوح ،وخامتة الكالم أبقى يف
ت قـبح.واألعمال
ت حسن ،وإن قبح ْ
السمع وألصق بالنفس لقرب العهد هبا.فإن حسن ْ

خبواتيمها كما قال الرسول -ص .2"-

العام هي خطاب نفسي،
ويبدو من قول ابن رشيق أن القصيدة يف نسيجها ّ
يراعي من خالله الشاعر ،أحوال املتلقي فيأتيه من أية جهة يشاء ،دليل ذلك قصيدة
املدح ،إذا استطاع الشاعر أن حيسن يف افتتاحها مثّ يف حسن االختتام بطريقة فطنة
حت ّقق أرحيية يف نفس املمدوح.
ورمبا من أجل ذلك أشار النقاد العرب إىل عالقة األغراض بالبنية النفسي ة
للمبدع وللس امع على حد سواء.بل وك ّل وزن يناسب غرضا معيّنا ،وقافية "اليت هي
شريكة الوزن يف االختصاص بالشعر ،وال يسم ى شعرا حّت يكون له وزن وقافية" .3إذ
تساعد املطلق من القوايف يف عملية الّتن والغناء على مد الصوت.4وقيل أ ّن من
ينون ما يـنـون وما ال
الشعراء من كان يلجأ إىل التنوين يف إنشاد الشعر ،إىل درجة أن ّ

يـنـون:إذا ورلوا اإلنشاد أتوا بنون خفيفة مكان الورل ،يفعلون ذلك فصال بني ك ل

بيتني .وقد يقع الت نوين يف الشعر ذو القافية املقيدة .ويرد ابن رشيق ذلك ،ويعتربه غري
جائز.كالذي روي عن رؤبة.يف قوله:

1
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وقاتم األعماق خاوي الم ْختـر ْق (ا ْن).
مشتبه األ عالم لماع الخف ْق (ا ْن).
يكل ِ وفْد الريح م ْن حْي ث انْخر ْق (ا ْن).
الز ّجاجي ذلك واعترب األمر من رور وهم السامع.ذلك ألن مّا عرف به
رفض ّ

بعض العرب أ ّنم يزيدون بعد كل قافية (إ ْن) اخلفيفة املكسورة إعالما بانقضاء
1
التصرف يف قوايف الشعر املطلقة واملقيدة.
و
اإلنشاد
يف
خمتلفة
مذاهب
فللقدماء
البيت.
ّ

ورّمبا ساعد إنشاد الشعر والتغين به،على ضبط اإليقاع فيه ،وكشف عيوب
األوزان والقوايف.وما استطاع النابغة أن يتبني مواضع خروجه عن إيقاع الشعر إال بفضل
الغناء فقد كانت اجلارية اليت تغنّت بشعره ،أكثر تشخيصا ملقاطع القول ما سح له
بتحسس كسور الوزن.2
*****
خارة سعيا إلقناع املتلقي والتأثري فيه،واشتد ول ع
وبات إلنشاد الشعر تقاليد ّ
الشعراء بالتغين بقصائدهم ،ويظهر لنا األعشى ضمن هؤالء ،إذ كان حريصا على
التغين تزيينا ملقاطع الكالم،3حّت لقب بصناجة العرب.فـ"للغة الشعر تقطعات،
س ،ويف أثناء تلك اإلحاالت
وفجوات وإحاالت وانتظامات يوّقع تراتيبها انفعال احل ّ
االستقصائية ،يهرع امل نشد املنشئ أو املتل ّق ي إىل االستزادة مّا يزيد يف بالغة اخلطاب،
فيعمد إىل التّعبري بقسمات الوجه ،والتّلويح باليدين ،وتوجيه عناية اخلطاب بتن ّقله على

1
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الشعر إىل االستفاضة
خمتلف اجلهات ،وهي جهود مجيعها دالة على توق لغة ّ
املكمل جلماليات الشعر".1
فن الشعر هبذا اجلانب األدائي ّ
واالمتالء ،ومل يتصل ّ
يبدو أ ّن حتقيق مجالية الشعر،مل يكن أمرا هينا ،فقد مارس املتلقي سلطة قاهرة
على الشاعر ،فجعله يسعى جاهدا للتأثري عليه من جهات ثالثة ،أما األوىل فتكمن يف
حد ذاته ضمن ما ساه النقاد القدماء باالنسجام والتناسب و ّأما
النص الشعري يف ّ
الثانية ،فتكمن يف عملية اإلنشاد أو توريل اخلطاب الشعري إىل املتلقي ،و ّأما الثالثة

فهي تكمن يف طريقة اإللقاء عن طريق الّتن والتـغين ،والتالعب بدرجات الصوت ما
بني اجلهر واخلفض حبسب غرض الشعر.وزيادة على ذلك خلق نوع من التعبري
اجلسدي واحلركي عن طريق قسمات الوجه ،أو نوعية اللباس ،أو الوقوف أو
اجللوس...اخل.
-2اليقاع الداخلي:
النص الشعري جوانبا فني ة أخرى ،تتفاعل مع االوزان والقوايف ،لتسهم يف
يضم ّ
ّ
الصوتيّة
خلق مجاليته الفنية.وتتمثّل هذه اجلوانب يف جمموعة من التّوازنات ّ

الداخلي.وهي
الصويت ،أو اإليقاع ّ
واالنسجامات اجلرسية اليت ارطلح عليها بالبديع ّ
مهمة يف تشكيل البنية اإليقاعية للشعر من خالل ما تضفيه على األلفاظ من
عنارر ّ

الداللة،
حسن وزينة حت ّقق انسجاما موسيقيّا من جهة ،وتبيان املعىن وزيادة يف توضيح ّ

املتلقي من جهة أخرى.وبذلك فهي نقطة تتقاطع
وحتسني اإللقاء والتّأثري يف نفسية
ّ
فيها البالغة بالعروض واإليقاع .
التعمق والتّفصيل واالهتمام ،وأيض ا
تناول النقاد املغاربة هذا اجلانب بكثري من ّ
كل واحد
الشواهد ّ
بشيء من االختالف يف املصطلحات والتّقسيمات و ّ
الدالة عليهاّ .
1
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التوجه الذوقي يف النقد،
حبسب منهجه ومصادر ّ
مادته .سواء عند ابن رشيق راحب ّ
التوجه الفلسفي.
املراكشي والسجماسي ومها من أقطاب ّ
أو عند ابن البنّاء ّ
وهو عندهم أجناس عديدة ،ارتئينا جعلها يف بنيتني إيقاعيتني ومها :
 إيقاع التّماثل واالئتالف.التضاد واالختالف .
 إيقاعّ
مثلما ارتئينا أيضا االستعانة ببعض من املخططات لعرض تقسيمات هذه البىن ،بغية
اإلجياز واالختصار والتّوضيح.
*********
فأما إيقاع التّماثل واالئتالف ،فنقصد به الوحدات اللّفظية الفاعلة داخل اخلطاب
ّ
الشعري ،وهي تلك اليت تقوم على املشاهبة واالئتالف يف الكم الصويت ،أو احلريف أو
ّ
اخلطّي ،مع اختالف يف املعىن.ومن أنواعها ،جند التّجنيس ،الّتديد والتصدير.
أوال  -الت ْجنيس:الت ْجنيس أو اجلناس أو املجانسة ،وهي مجيعها تعين موضوعا واحدا،
الصنعة داخل
وقد تناوله املغاربة من حيث املفهوم ،واألنواع وفاعليّته يف الكشف عن جودة ّ

السائد يف عمدته ،وهو استيعاب
ّ
النص.فإذا بدأنا بابن رشيق ،وجدناه يلتزم املنهج نفسه ّ
كل موضوع ،مثّ طرحها بشيء من الربط والتحقيق ،والضبط ،بني قبول
اآلراء النّقديّة يف ّ

وبني حتفظ.وقد ن قل عن عدد من العلماء يف البالغة والنحو والنقد وغريهم ،وذكر اساءهم
املعتز،
وأفصح عن أخذه عنهم بكثري من الوضوح واألمانة.منهم
األرمعي ،وعبد اهلل بن ّ
ّ
القاضي اجلرجاين ،والرماين وغريهم.
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وزبدة ما أورد ،هو أ ّن التّجنيس أو املجانسة يعين أن تشبه اللفظة اللفظة يف تأليف
عتز1والذي يعترب ّأول من ألّف يف املوضوع.على أ ّن املصطلح قد
حروفها.هذا تعريف ابن امل ّ

األجن اس ،ومفرده جنس وهو عنده أرل لك ّل شيء ،وعنه
ذكره أيضا
األرمعي يف كتابه ْ
ّ
جني وأشباه ذلك .فهاته
ّ
تتفرع أنواعه.مثال:اإلنسان هو جنس ،وأنواعهّ :
عريب ،وروم ّي وز ّ

الشكل واللّغة والثقافة ،لكنها تقوم على املشاهبة وتتقاطع
األنواع البشرية ختتلف يف اللّون و ّ
عند نقطة واحدة هي األرل أي إ ّنم مجيعا بشر .متاما كالتّجانس يف اللّغة ،فاأللفاظ تتشابه

واملعاين ختتلف.وقد أساه الرماين بـ(املناسبة) ،ويعين (األرل).بينما ورد املصطلح لدى
القدماء بـ(عطْف الرجز).2
رد أخرى،
املعتز ،وي ّ
نص ابن ّ
السجلماسي هذه التّعاريف ،فيقبل بعضها مثل ّ
ويستلم ّ
نص األرمعي ،وهو يرى أن التجنيس ال يعين املجانسة ،فهما إسان ملعنـيـ ْني متباينني،
مثل ّ

وكذلك اجلنس والنّوع إ ّّنا وضعا اسان مّتادفان على معقول واحد.واإلنسان هو نوع وسائر
ما ذكر مّا يدخل حتته أرناف ال أنواع.3

والتّجنيس عنده من"جنس الل ْفظ فجعله ملعنـيـ ْني فصاعدا" ،أي إعادة اللّفظ الواحد
جرد اإلعراب ال العلّة.وقد أدخله يف باب
مرتني فصاعدا مل ّ
بالعدد وعلى اإلطالق ملعنـيـ ْني ّ

(التّكرير)أوالتّكرار ،والت ْكرير هو بْنـية مبالغة وتكثري ،من كرر ت ْكريرا :ردد وأعاد.وهو إسم
حملمول يشابه به شيء شيئا يف جوهره املشّتك هلما .وينبين على قسمني ،أحدمها يكون يف
املعاين وساه املناسبة ،واآلخر التكرير اللفظي أو املشاكلة 4ومنه التجنيس..
ملراكشي ،حبيث مل خيض خوضا بعيدا يف مجع
الرأي لدى ابن البنّاء ا ّ
وتظهر معامل هذا ّ
السابقة للموضوع ،ول ّكنه يتّفق مع السجلماسي.يف جعل التّجنيس ضمن
التّعاريف ّ
1
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(التّكرير) ،يف قسمه الثاين الذي أساه بـ(املشاركة).يقول":وهذا القسم ألجل اختالف معناه
حيسن يف القوايف ويدل على قـوة الصناعة.و ّأما يف احلشو فقد يثقل لتكرير اللفظ ،ويرجع
ذلك إىل كثرته أو قلَته ،وقربه أو بعده ،فيحمد أو يذم حبسب ذلك.واحملمود منه من
أقسام البالغة ،ويقال له التّجنيس".1
فطبيعة التجنيس إذا ،تقوم على عنده أيضا على التّكرار ،لكن مدار األمر على حسن
الصناعة فيه ،ذلك أل ّن فيه ما يقبح وفيه ما حيسن.وال شيء يف البديع أقبح من التكرار،
ّ
يغض من طالوته ويضع من ق ْدره ،كقول أحدهم :
ألنّه ّ
ل ْو ك ْنت ك ْن ت كت ْمت الحب ك ْن ت ك ما

كنا نكون ولك ْن ذ اك ل ْم يكن

كررة.ولذلك قيل يف املثل(:أْبـرد من
فهذا كلّه م ّ
متكرر ،وألفاظ م ّ
شتق من معىن واحد ّ
حديث معاد).و ّأما فيما حيسن،فالقصد ت لك املعاين اليت ال تستفاد إالّ من التّكرار ،فيحسن

فيها ويدخل هبا يف باب البالغة.2وهو يف ذلك يتّفق مع ابن رشيق يف قوله أ ّن للتّكرار

مواضع حيسن فيها ،ومواضع يقبح فيها .فأكثر ما يقع التّكرار يف األلفاظ دون املعاين ،وهو
يف املعاين دون األلفاظ أقل ،فإذا تكرر اللفظ واملعىن مجيعا فذلك اخلذالن بعينه.3

املراكشي على قسمني:أحدمها سّاه بـ(املواطأة)وهو تكرير يف اللّفظ واملعىن
وهو عند ّ
واحد ،وفيه ما يقبح وفيه ما حيسن.و ّأما اآلخر فأساه بـ(املشاركة) وهو تكرير يف اللّفظ

واملعىن خمتلف..

و ّأما من جهة األنواع ،فالتّجنيس ضروب كثرية تقاطعت بعضها لدى هؤالء النقاد ،واختلفوا

يف بعضها اآلخر يف بعض مفاهيمها وأقسامها ومصطلحاهتا.وارتئينا االستعانة برسم

التوضيح مثّ تناول بعضها (مّا اشّتكوا فيه) بشرح خمتصر.
خمططات هلذه االنواع من باب ّ
1

 ابن البناء الم ّراكشي ،الروض المريع238 :2
 ينظر المصدر نفسه.217 :3
 -ينظر ابن رشيق ،العمدة . 338 / 1 :مع اإلشارة إلى أنّه أفرد للتكرار بابا منفصال عن التجنيس.
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أ -عند ابن رشيق:1
التّجنيس

املماثلة

التجنيس احمل ّقق

االشتقاق

الزيادة

املضارعة

النقص

املراكشي:2
ب -عند ابن البنّاء ّ
التكرير

املشاركة

1

 ينظر المصدر نفسه 181 /2 :و ما بعدها.2
 -ينظر ابن البناء الم ّراكشي ،الروض المريع في صناعة البديع 217 :وما بعدها
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التصحيف

االحتاد

التِجنيس

مطا بقة

السمع
ّ

تنيس الكناية

التّصحيف

احلشو

تنيس احملاذاة تنيس املضارعة

التّلفيق

القافية

الّتريع
التّصريف واالشتقاق ّ

الزيادة

النقص

جـ -عند السجلماسي:1
التّكرير

التّكرير اللّفظي (املشاكلة )

1

 -ينظر السّجلماسي ،المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع 873 :وما بعدها.
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املوازنة

االحتاد
ّ

التّجنيس

املماثلة

املضارعة

الزيادة والنّقص القلب

السمع
ّ

الكناية

الّتكيب
ّ

ط "التّصحيف"
اخل ّ

التّلفيق

ما يقع يف أثناء البيت ما يقع يف القوايف

التّغيري

النّقص

الزيادة

لعل ذلك يعود إىل أسباب
وهم جيتمعون يف بعض األنواع وخيتلفون يف أخرى ،و ّ
املتأخرون من
الزمين الذي يفصل كل ناقد عن اآلخر وبالتايل ما أدركه ّ
منها االختالف ّ

املتقدم على كتب مل
السابق.ورّمبا اطّلع ّ
ّ
الرؤى،مل يدركه ّ
تغري يف الدراسات والتصانيف و ّ
تصل الالّحق لضياعها مثال ابن رشيق تص ّفح تآليف وأخذ منها ،واعتربت فيما بعد

التنوع
ضائعة .ككتاب املمتع يف علم الشعر وعمله لشيخه عبد الكرمي النهشلي .مثّ إ ّن ّ
املنهجي يف طرح قضايا النقد والبالغة أيضا له أثره يف رنع االختالف – مثلما ذكرنا
سابقا .-
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فمن بني أنواع التّجنيس اليت اشّتكوا يف إثارهتا ،جند:
يتكرر اللفظ باختالف املعىن ،أو إعادة اللّفظ الواحد بالعدد
أ -المماثـلة :وهي أن ّ
باختالف املعىن مرتني فصاعدا.
الشاعر يرثي:
كقول ّ
ت
فانْع المغيرة لل مغيرة إذْ بد ْ

ش ْعواء م ْشعل ةٌ ك ن ْبح الناب ح

فاملغرية األوىل :إسم رجل .والثانية :هي اخليل اليت تغري.من اإلغارة .1
وللمماثلة وجوه معيبة ،وأخرى حسنة ،وذلك يعود إىل االستعمال وضبط أرول
الشعر .فمن القبيح ،قول أيب متّام:
الصنعة يف ّ
ّ
سق ى الع ْهد منْك الع ْهد والع ْهد والع ْهد

الرقـتـ ْيـن وأ ْهلـها
ليـالينا ب ّ

فالعهد األوىل املسقي :هو الوقت.
والعهد الثاين :هو احلفاظ.من قوهلم":ما لفالن عهد".
والعهد الثالث:الوريّة ،من قوهلم:عهد إيل فالن ،وعهدت إليه ،أي أوراين ووريته.
الرابع :املطر.ومجعه عهاد.
والعهد ّ
وقيل :بل أراد مطرا بعد مطر (بعد مطر).وقد استثقل قوم هذا التّجنيس وح ّق هلم.2
الرومي:
ومن اجليّد قول ابن ّ
آثار تـرْكن بها
للسود في السود ٌ

ل ْم عا من البيض يـثْ ني أ ْعين البيض .

فالسود األوىل :الليايل.
ّ
1

 ينظر ابن رشيق ،العمدة ،183 / 2 :وينظر السجلماسي ،المنزع البديع.838- 831 :2
 -ينظر ابن رشيق ،العمدة 183 / 2 :وما بعدها.
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الرأس واللحية.
السود الثانية :شعرات ّ
و ّ
والبيض األوىل :الشْيب.
والبيض الثّانية :يقصد النّساء .
السجلماسي على ذلك بقوله":وإنّه
وقد استملح ابن رشيق هذا البيت.بينما يعلّق ّ

لعمري من البديع احلسن إالّ أنّه ليس تنيسا كما زعم (يقصد ابن رشيق) ،بل هو
ترديد يف ردر البيت ،وتصدير يف عجزه.وحد التّجنيس ألفي حد الّتديد والتّصدير،
الحتاد معىن اللّفظني يف كلّ واحد من القسمني.وذلك
منطبقا عليه دون حد التّجنيس ّ
الشعرات ،وكذلك (البياض)
السواد)مقول بتواطىء على سواد الليايل ،وعلى سواد ّ
أ ّن ( ّ
يف الشيبات ويف النّساء فهو ترديد كما قلنا وتصدير فقط.وهو حسن".1

2
لكن ابن رشيق
.
سمى أيضا (املستوىف )
ّ
السجلماسي أ ّن تنيس املماثلة ي ّ
وقد قال ّ

ذكر ذلك ضمن نوع (التجنيس المح ّقق) وذكر أنّه ورد كذلك لدى القاضي
تمثال ببيت أليب متام يقول فيه :
اجلرجاين ،ويشرحه هذا األخري يف وساطته م ّ
ما مات م ْن كرم الزمان فإنّه

يحيى لدى يحي ى بن عبد الل ِ ه

كل منهما م ستوفاة يف اآلخر ،وإ ّّنا عد يف هذا
فجانس بـ(حيىي) و(حيىي)،وحروف ّ
الباب الختالف املعنـييني ألن أحدمها (فعل) واآلخر (إسم) ،ولو اتـفق املعنيان مل يـع ْد
كررة ".3
تنيسا ،وإ ّّنا كان لفظة م ّ

األول".كقول أحدهم:
ب-تجنيس الكناية :وهو أن يكون اللّفظ الثّاين يقوم مقام ّ
ضـل ي ْحيى اسمـه *.
* فبالف ْ
1

 السجلماسي ،المنزع البديع .838 :2
 ينظر المصدر نفسه.831 :3
 -القاضي عبد العزيز الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي و ُخصومه.82 :
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ضل) :اسم رجل .و( ْحيى به):هو اجلود.1
فـ(الف ْ
السجلماسي هذا النّوع من التّجنيس باالرطالح نفسه (تنيس الكناية).
وذكر ّ
وهو إعادة كلمتـ ْني مبعنـيـ ْني خمتلفني يف موضعني من القول ،هي يف أحدمها مصرح هبا،
ْين هبا عن األوىل .كقول دعبل اخلزاعي يرثي زوجته سلمى:
ويف اآلخر مك ٌّ
الراسي.
سلمى س ميك ،خر ال ّ
شاهق ّ

أنّي أحبك حّبا لو تضمن ه

فقد جنّس من غري ذكر تنيس بل بكناية عنه ،ألن قوله" :سيك" لفظ كىن به عن
األول املكىن به عنه ،ودل على مراده بلفظ
سلمى اجلبل ،فهو اللّفظ الثّاين املعاد به ّ
إشارة.2

جـ-تجنيس المضارعة :اجتمع النقاد املغا ربة على إيراده ضمن أنواع اجلناس،
وتفاوتوا يف تعريفه وأرنافه والشواهد الدالّة عليه.فهو عندهم" أن تتقارب خمارج
احلروف ،ويف كالم العرب كثري غري متكلّف ،واملحدثون رّمبا تكلّفوه" .وهو" أن يكون
بني اللّفظني مقاربة يف السمع أو يف اخلط".وهو "إعادة لفظني مبعنيني خمتلفني بزيادة
حروف أو نقصها أو قلبها أو تقارهبا سعا وخطّا.وأرلها أن تتقارب خمارج
احلروف".كقول اهلل تعاىل﴿ :وه ْم يـْنـه ْون عْنه ،ويـْنأ ْون عْن ه﴾.3
وتنيس املضارعة يكون على وجوه ،وهي:
سمى تنيس
 - 6مقاربة احلروف يف املخارج ،وهو قرب أحد املخرج ْني من اآلخر.وي ّ
السمع ،كقول اهلل تعاىل﴿:وجوهٌ ٍ
يومئذ نا ضرةٌ إلى ربها نا ظرةٌ﴾.وكقول الشاعر:
ّ
إن المكارم في المـكا
1

 ينظر2
 ينظر3
 ينظر4
 -ينظر

ره ،والمغانـم في المغار ْم

4

ابن البنّاء الم ّراكشي ،ال ّروض المريع.238 :
السجلماسي ،المنزع البديع.827 - 823 :
ابن رشيق ،العمدة ،111 / 2 :وابن البنّاء المراكشي ،ال ّروض المريع .231- 238 :والسّجلماسي ،المنزع البديع.831 :
العمدة ،118 / 2 :وال ّروض المريع  ، 231 - 238 :والمنزع البديع  831 :وما بعدها.
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يصح
يسمى تنيس ّ
التصحيف ،وهو ما ّ
 - 9املضارعة بالتّصحيف،أو بصورة اخل ّط ،و ّ
تصحبفه.كقول اهلل تعاىل﴿:وهم ي ْحسِبون أنـه ْم ي ْحسنون صنْ عا﴾ .وكقول الشاعر:
فإ ْن حلوا فـل ْي س له ْم مقر

إن كروا فـل ْيس له ْم م فر
وْ

 - 1الزيادة والنّقص:حتدث هؤالء النقاد أنّه يلتقي يف رنوف هذا الوجه من املضارعة،
على أ ّن ابن البـنّا ء كان أكثر تفصيال من غريه ،ومجع أشكاله يف ما يلي:
أ  -زيادة يف اللفظ ال يف اخلط ،كقول الشاعر:
فـقال لي د ْعني ،وال تـ ْؤذني

ح تى متى أ ْجري ب ال أ ْجر

فبورل القافية بياء اإلطالق ،يتم التجنيس يف اللفظ.
ب  -نقص يف اللفظ ال يف اخلط ،كقول الشاعر:
واقْتحام األ ْهوال من وقْت ح ٍام

واقت سام األ ْموال في وقْ ٍ
ت سام

ت إحدى الكلمتني األخرى.
فبإ سقاط مهزة الورل ،ساو ْ
جـ  -زيادة أو نقص يف اللفظ واخلط ،وذكره السجلماسي أيضا ويبدو نقله عن
ابن رشيق.ومها يقوالن أ ّن القاضي اجلرجاين أساه بـ(التّجنيس النّاقص) .واجتمع ثالثتهم
ومعهم اجلرجاين يف االستدالل ببيت أيب متام الذي يقول فيه:
يمدون من أيْ ٍد عو ٍ
اص عواصم

تصول بأ ْسيا ٍف قوا ٍ
ض قواضب .

الزائدة.وقوله( :قـواض قـواضب) ،سواء لوال
فقال(:عواص عوارم) ،ومها سواء لوال امليم ّ
الباء ،ومع ذلك فإن الباء وامليم أ ختان.1

1
الوساطة بين المتنبي و ُخصومه ،82 :وابن رشيق ،العمدة ،118- 118/2 :وابن البنّاء المراكشي،
 ينظر :القاضي الجرجانيَ ،ال ّروض المريع .233 :والسّجلماسي ،المنزع البديع . 833 :

299

السجلماسي كذلك.وجعله النوع الثاين من تنيس
 - 4تنيس القلب :وقد ذكره ّ

املراكشي ،فأورد هذا النّوع كوجه من وجوه الزيادة و النقص،
املضارعة.بينما ابن البنّاء ّ
وفعل ابن رشيق األمر نفسه قبله ،على أنّه اعتربه تقدمي وتأخري يف احلروف .واجتمع
ثالثتهم على االستشهاد ببيت أيب متام الطّائي:
بيض الصفائح ال سود الصحائف في

متونهن جالء الشك والري ب .1

وتتأخر ،وهي تنيس قـلْب .
الصحائف) ،هي حروف ّ
تتقدم ّ
الصفائح و ّ
( ّ
كما اجتمع هؤالء النقاّد يف اإلشارة إىل عنارر أخرى من أنواع التجنيس ،واختلفوا
يف وجوهها ومواطن تصنيفها ،وهي االشتقاق والترصيع والمناسبة .
فاألول منها ،جع له ابن رشيق أحد األقسام الرئيسة للتجن يس ،وأساه "تجنيس
االشتقاق".وهو ما اتـفقت فيه احلروف دون الوزن ،وسواء  -رجع إىل االشتقاق،
كقول الشاعر:
وذاك ْم أن ذل الجار حال فك ْم

وأن أنْـفك ْم ،ال يـ ْعرف األنفا

فاتّفقت (األنف)و(األنف) يف مجيع حروفهما دون البناء ،ورجعا إىل أرل واحد.
وسواء – مل يرجع إىل أرل ،كقوله:
* سل ْم على الربْع من سلْمى بذي سلم *

2

و ّأما ابن البـنّاء املراكشي ،فجعله ضمن أنواع املضارعة ،وسّاه أيضا بـ(تنيس
االشتقاق).وهو اتّفاق يف املادة واختالف يف البناء.كقول اهلل تعاىل ﴿:يخافون يـ ْوما
تـتـقلِب فيه القلوب واألبْصار﴾ .فـ(تـتقلب) و(القلوب) ،مشتـقان من مادة واحدة.
1

 ينظر العمدة ،118 / 2 :وال ّروض المريع  ،233 :والمنزع البديع.833 :2
 -ينظر ابن رشيق ،العمدة 114 / 2 :وما بعدها.
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يتكرر األمر نفسه بالنسبة للترصيع ،والمناسبة.فقد أوردمها ابن البناء املراكشي
و ّ
بالرغم من توجههما الفلسفي الذي جعلهما يتفقان يف أمور عديدة
والسجلماسي ،و ّ
لكنهما ال يبقيان معا على طول اخل ّط من التقاطع.

فأما امل ّراكشي ،فجعلهما ضمن أنواع تنيس املضارعة .يقول":ومن تنيس
ّ
الّتريع،وهو أن يتّفق اللّفظان يف الوزن ،فيكونان مسجوعني،
املضارعة نوع يقال له ّ

ويف احلرف الذي خيتمان به ،ويف مناسبة الوضع ،كقوله تعاىل﴿:إن النْسان خلق هلوعا

إذا مسه الشر جزوعا وإذا م سه الخْيـر منوعا﴾ .ومن ذلك أيضا قول الشاعر:
أل ْفت المال حتى تـعل ْمت بالف ال

رنـو الطّال أو ص ْنعةِ اآلل في الخ ْدع .

ويقول أيضا":ومن تنيس املضارعة ما يقال له :املوازنة ،وهو أن ّيتفق اللّفظان يف
صب ْر ص ْبـرا جميال  ،إنـه ْم يـرْونه بعيد ا
سمى يف اللغة سجعا،كقول اهلل تعاىل﴿:فا ْ
الوزن ،وي ّ

يم حميما
ونـراه قريبا ،يـ ْوم تكون السماء كالمهل وتكون الج بال كالع ْهن ،وال ي ْسأل حم ٌ

يـبصرونـه ْم ﴾ .والّتريع واملوازنة كثريان يف القرآن.1

السجلماسي تقسيما آخرا وفق رؤيته ،فجعل االشتقاق والّتريع واملوازنة
بينما يورد ّ
يف القسم الثاين من التّكرير اللّفظي(املشاكلة)  ،والذي ميكن توضيحه باملخطط اآليت:

التّكرير

التّكرير اللّفظي (املشاكلة )

1
 -ابن البنّاء الم ّراكشي ،ال ّروض المريع. 232 - 233 :
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المقاربة

الت صريف

االشتقاق

االشّتاك

املعادلة

الترصيع
ّ

الموازنة .

 -6االشتقاق :فجعله أحد قسمي التّصريف ،الذي يعين إعادة اللفظ الواحد بنوع
شتق من
ّ
مرتني فصاعدا .مبعىن أنّه لفظ ي ّ
املادة فقط يف القولني ببنائني خمتلفي الصورتني ّ

لفظ .وهلذا النّوع يف القول إذا استعمل يف موضعه ووقع منه يف موقعه رونق وحالوة
للنفس ارتياح واهتزاز ،وله تأثري بـني واستفزاز اقتضى له ذلك مزيّة
وروعة وطالوة ،و ّ
على التّجنيس.
وهو على نوعني ،أحدمها ما وافق أرل االشتقاق فنسميه (االشتقاق) ،ومنه قول
الشاعر * :وأن أنْـفك ْم ،ال يـ ْعرف األن فا * .

فاتفق األنْف واألنْف يف املادة وهي حروف الكلمة دون البناء ،ورجعا إىل أرل
واحد،فكان له من احلالوة وحسن املوقع وارتياح النفس حنوه واالهتزاز ما لو قال مثال:
"وأ ّن أنفكم ال يعرف الغضبا".حيث ميكن وقوعه ،ومل يكن كذلك لعدم االشتقاق
بالتناسب الذي جبلت عليه النّفس النّاطقة على إدراكه واالرتياح والطرب
امل ْؤذن ّ
بإدراكه.1

1

 -السجلماسي ،ال َمنزع البَديع 822 :وما بعدها.
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- 9التـ ْرصيع والموازنة :جعلهما من أنواع (املعادلة) اليت عدها القسم الثاين من
(املشاكلة).بينما جعل اجلناس يف القسم األول منها وهو (االحتاد).
فأما الّتريع ،فهو الّتكيب ،ويقصد به أن يـت حد اللفظان يف ذوق زنة كلية مها
فيها واحد بالنـ ْوع ،وم ْقطعامها –ومها احلرفان اللذان خيتمان هبا -واحد.أو هو إعادة
اللفظ الواحد بالنوع يف موضعني من القول فصاعدا هو فيهما متفق النّهاية حبرف
واحد.وذلك أ ْن تصري األجزاء وألفاظها متناسبة الوضع متقاسة النظم معتدلة الوزن
متوخى يف كل جزئني منهما أن يكون مقطعامها واحدا.
ويشّتط يف الّتريع سهولة املأخذ ،وعدم التكلف ،وذلك أن يسّتسل املتكلم
ت نزهة
حّت إذا عرضت له فررة السجع ،وعن ْ
على ديدنه ،وجيري الكالم على سننه ّ
الّتريع متيسرة من غري ع ْسف،سهلة من غري عنف ،انتهزها حذرا من التكلف الغث

والبارد الرث ،وهو املعيب املسّتذل.1

الّتريع آلية تعكس حسن
وهو يف ذلك يتّفق مع قدامة بن جعفر الذي جعل من ّ
كل حال
الطّبع وجودة الصنعة،لذلك فإنه " ليس يف ك ّل موضع حيسن وال على ّ
يصلح ،وال هو أيضا إذا تواتر واتّصل يف األبيات كلّها مبحمود ،فإن ذلك إذا كان دل
على تعمد وأبان عن تكلف".2

و ّأما الموازنة ،فهو أن يتفق اللّفظان مع مقطعْيهما ،وذلك أن يعاد اللفظ الواحد

بالنوع يف م ْوضع ْني من القول فصاعدا هو فيهما خمتلف النّهاية حبرفني متباينـ ْني ،وذلك
تصيري أجزاء القول متناسبة الوضع متقاسة النظم م عتدلة الوزن ،متـو ّخى يف كل جزء
أنّه ْ
منهما أن يكون ب زنة اآلخر (دون أن يكون) مقطعامها واحدا ،وهو فضل املوازنة الذي

1

 المصدر نفسه 143 :وما بعدها.2
 -قدامة بن جعفر ،نقد الشعر 38 :
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الّتريع.1على أ ّن قدامة بن جعفر قد مجع بني الّتريع واملوازنة وجعلهما يف
يباين به ّ

باب واحد نظرا لتقارهبما .أساه بـالترصيع.2

الالزمة يف الّتريع.فما جاء منها على سبيل الطّبع
وختضع املوازنة للشروط نفسها ّ
الصنعة.
أجود مّا جاء كثريا غثا به آثار التكلف يف ّ
الداخلي ،ومن أهم ما يصنع مجالي ة
صدير والتـ ْرديد :ومها من ألوان اإليقاع ّ
ثانيا -الت ْ

توجهاهتم
النص.وقد تناوله املغاربة بشيء من التفاوت واالختالف حبسب ّ
تعدد ّ
ّ
مادهتم من آراء سابقيهم ،ال سيما عبد اهلل بن املعتز وقدامة بن
الفكرية ،وقد استقوا ّ
جعفر وعبد الكرمي النهشلي وغريهم.

النص وضوح داللة ،وحسن
أ-التصدير :هو من حماسن اللفظ الذي يضفي على ّ

قبول لدى املتلقي.ويقصد به أن يرد أعجاز الكالم على ردوره ،فيدل بعضه على

الصنعة ،ويكسب
بعض .وسهل استخراج قوايف ّ
الشعر إذا كان كذلك ،وتقتضيها ّ
البيت الذي يكون فيه أبـهة ،ويكسوه رونقا وديباجة ،ويزيده مائيّة وطالوة .فهذا هو
التّعريف الذي أورده ابن رشيق ،على أنّه ال خيفي أخذه عن ابن املعتـ ّز 3يف تقسيمه
التصدير إىل أنواع حبسب موقعه من البيت.وهي عنده ثالثة أقسام :
األول:كقول الشاعر:
 أحدهما:ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من نصفه ّيلغى إذا م ا الج يش كان عرْمرما

في ج ْيش رْأ ٍي -ال يضل عرْمرم -

واآلخر :ما يوافق آخر كلمة من البيتّ ،أول كلمة منه :كقول القائل:يع إلى ابْن العم يشتم ع ْرض ه
سر ٌ
1

يع
ول ْيس إ لى د اعي النِدى بسر ٍ

 ينظر :السجلماسي ،المنزع البديع 128 :2
 ينظر ،المصدر نفسه  ،.122 – 124 :وقدامة بن جعفر ،نقد الشعر 34 :وما بعدها.3
 -ينظر ابن رشيق ،العمدة . 171 / 2 :وعبد هللا بن المعت ّز ،كتاب البديع 31 :وما بعدها .

304

والثّالث :ما وافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه :كقول الشاعر:عزيز ب ني س ل ْي ٍم أقصدتْه

سهام الم ْوت ،و ْهي له سهام

كما يورد ابن رشيق نوعني آخرين يدخالن يف باب التّصدير ،ومها :
 املضادة :وقد ورد هبذا اإلسم لدى عبد الكرمي النهشلي القريواين ،واستشهد فيهببيت للفرزدق ،يقول فيه:
صد ْر همومك ،ال يـغْلبْك واردها
أ ْ

فكل وارد ٍة يوما ،لها صد ر

باملضادة دون أن جيعله يف التّصدير.
فخص النهشلي هذا البيت
ّ
ّ
يسميه الكتاَب (التّبديل).كقول ابن الرومي:
 التّبديل :وهو نوع من التّصديرّ ،ذهب على درٍر
ريحانهم ٌ

وشرابهم درٌر على ذه ب

وكقول أيب ّنواس:
ت م ْذقةٌ من مائها
ت ،ورق ْ
رق ْ

فالعيش بين رقيقتـ ْين رقيق

1

تحمسا هلذا التصرف يف البديع ،فهو يراه ينيب عن ب عد من إحكام
وال يبدو ابن رشيق م ّ

الصنعة اليت يدخل هبا يف هذا الباب ،على أنّه غاية يف ذاته ،ألن أكثر العادة أن تعاد
ّ
عد كسال وفـتورا  ،يدفع الشاعر إىل إعادة الكلمة
اللفظة بنفسها ،فكما لو أن ذلك ي ّ

بقليل من اجلهد وضعف الت ّكلف.2

ولعل ذلك يدل على مْيل النّاقد إىل جهة املطبوع من الشعر،فهو أحسن وأفضل،
أشد
ّأما التكلّف يف البديع فهو غالبا لصيق املحدثني واملولّدين ،فهم أكثر عناية به و ّ
طلبا له من القدماء .
1

 ينظر ابن رشيق ،العمدة178/2 :2
 -ينظر المصدر نفسه.171 /2 :
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أشد إجيازا يف حديثه عن املوضوع،واكتفى باعتباره
املراكشي فيبدو ّ
ّأما ابن البنّاء ّ
التّصدير من أنواع التّكرير يف اللّفظ،فإذا ورد يف ردر الكالم،ويف آخره،فهو تصدير،
ويورد أمثلة من القرآن الكرمي،كقول اهلل تعاىل ﴿:ال تـ ْفتـروا على اهللِ كذبا فيِ ْسحقك ْم
بعذ ٍ
اب ،وق ْد خاب م ْن ا ْفـتـرى ﴾.وقول اهلل تعاىل أيضا ﴿:وا ْش تروا به ثم نا قل يال ،فب يس ما

ي ْشتـرون ﴾ .

1

السجلماسي أطوهلم شرحا للموضوع ،فأكثر من الشواهد والتعاريف،
بينما جند ّ
صدير
يعرف الت ْ
والتقسيمات والتصنيفات ،مّا يناسب توجهه الفكري الفلسفي.وهو ّ

بقوله ":قول مركب من جزئني متفقى املادة واملثال ،كل جزء منهما يدل على معىن هو

عند اآلخر حبال مالئمية ،وقد أخذا من جهيت وضعهما يف اجلنس املالئمي من
األمور ،ووضع أحدمها ردرا واآلخر عجزا مردودا على الصدر حبسب هيئة الوضع
تقرر ،ينبغي أن يكون أحد اجلزئني – وهو العجز
اضطرارا ،ومعىن ذلك أنه لما قد ّ
2
ضرورة -كائنا من القول يف اخلامتة ،والنـهاية ،واآلخر فقط دون تضاعيفه وأثنائه.
فهو ي عيد يف نصه هذا رياغة وشرح التّعريف الذي راج قبله وهو أن (الت صدير
هو رّد أعجاز الكالم على ردوره).وهو قائم على الّتكيب واملالئمة واالتّفاق بني

لفظتني يف املعىن واخلط.فمكان األوىل يف الصدر واألخرى يف العجز وهي القافية أو
اخلامتة ،أو التخلص أو ما ضاهى ذلك ورادفه يف التسمية به.

والتصدير ال يكون إال يف الشعر ،وتلك مقولة علماء البيان وأهل رنعة البالغة،
فهم يـرْون أ ّن هذا النوع من النظوم وهذا األسلوب من الّتاكيب ،هو خمصوص بالقول

 ينظرابن البنّاء الم ّراكش ي ،ال ّروض المريع. 231 - 232 :2
السجلماسي ،المنزع البديع843 :1
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الرأي فإ ّنم مييطونه
الشعري فقط ،ويقع عندهم يف القوايف خارة.وهؤالء اللتزامهم هذا ّ

الشعري.1
من القرآن ،وباجلملة من القول غري ّ

وجعل السجلماسي التصدير أنواعا أربعة ،حبيث أضاف نوعا ويعلّل ذلك بقوله أن
املعتز والبالغيني يغفلون هنا نوعا وهو النوع الثالث ،ووجوده بالفعل شاهد به
ابن ّ
فيكون قد ظهر بالفحص ،وهو :
 ما وافق اجلزء األخري من القول اجلزء الواقع يف ردر القسيم الثّاين وفاحتته :ومنالشاعر:
روره قول ّ
وإ ْن ل ْم يك ْن إال تـعلل ساع ٍة

يل ،فإنِ ي ناف ٌع لي ق ليلها .
قل ٌ

2

وهو يعيد قول ابن رشيق ،بأ ّن التّصدير شاع حضوره يف شعر املولّدين و
الرأي،األساس الذي
احملدثني كشكل من أشكال ولعهم بالصياغة اللفظية.ويعترب هذا ّ

املعتز كتابه(البديع) ،ليثبت أ ّن هذا األسلوب يف النّظم قدمي ولكنه ورد
بىن عليه ابن ّ

قليال ما يالئ م الطبع والسجية ،و ّأما الذي حيس ب جديدا لدى احملدثني إ ّّنا هو
التكلف فيه واإلكثار منه ،وتعمده.

يعرفه ابن رشيق بقوله ":هو أن
ب-التـ ْرديد :وهو نوع من أنواع تكرار اللفظّ ،
يردها بعينها متعلقة مبعىن آخر يف البيت نفسه ،أو
يأيت الشاعر بلفظة متعلقة مبعىن ،مث ّ
يف قسيم منه ،وذلك حنو قول زهري:

م ْن يـلْق يـ ْوما على عال ته هرما

فعلق (يـلْق)،بـ(هرم) ،مثّ علّقها بـ(السماحة).

1

 ينظر المصدر نفسه.843 :2
 -ينظر نفسه.824 - 842 :
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يـلْق السم احة منْه والندى خل قا

على أن أفضل من قال يف الّتديد فأجاد ،هو أبو حيّة النمريي ،وقد سلّم له العلماء
فضيلة هذا الباب يف بيته :
أال حي الح بيب المغانيا

لب ْسن الب لى م ّما لب ْسن الليا ليا

فالّتديد الذي انفرد فيه باإلحسان عندهم ،قوله :
* لب ْسن البلى م ّما لب ْسن الليا ليا * . 1

ويشري ابن رشيق إىل التّقارب الذي جيمع الّتديد والتصدير ،ذلك أنّه يقع يف أضعاف

خيتص بالقوايف وردها على الصدور.2ويوافقه يف ذلك ابن البنّاء
البيت ،بينما التصدير
ّ
كل ما يكون من التّكرير يف اللفظ يف ردر الكالم ويف آخره،
املراكشي يف قوله أن ّ

كل ما يكون من التّكرير يف اللفظ على غري ذلك ،فهو ترديد.
فهو تصدير ،و ّ

للّتديد ،من خالل إيراد تعريف ابن رشيق ،3على أنّه
السجلماسي مفهومه ّ
ويبين ّ

الّتديد:
لتوجهه الفكري الفلسفي ،فيقولّ ":
يعيد رياغته وفق االرطالحات املواتية ّ
كل جزء منهما  -مع كونما يف جنس
قول مرّكب من جزئني متفقي ّ
املادة واملثالّ ،
األول".4
املالئمي  -حممول عليه ومعلق به أمر ما غري ّ

وهو يتفق مع ابن رشيق يف أن هذا النوع كثري الورود يف أشعار املحدثني ،أل ّنم
الشكليّة،
بالصياغة ّ
الصناعيّة.أي مول عون ّ
يعنون بتعاطيهم الستعماهلم قوى القوانني ّ
حّت بلغ هبم األمر حد اإلفراط والعبث.كحال املتنيب الذي" سمَع باستحسان هذا
ّ
حّت مقته وزهد فيه،كقوله:
النّوع ،فجعله نصب عينيه ّ
فـقلْقلْت بالهم الذي قـلْقل الحشا
1

 ينظر ابن رشيق ،العمدة.133 - 137/ 2 :2
 ينظر المصدر نفسه171/2 :3
 ينظر السجلماسي ،المنزع البديع821 :4
 -المصدر نفسه. 821 - 822 :
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قالقل عيْ ٍ
ش كله ن قالق ل

الصناعة هذا النوع
هن قالقل ،والذي حله على ذلك استحسان أهل ّ
فهذه ألفاظ،كلّ ّ
على التوسط فخرج هو إىل اإلفراط".1
وهذا ال يعين أن الّتديد مل يرد لدى القدماء ،وإّنا ما ينبع عن طبع وسجيّة أوحسن
رنعة - ،هو يف رأي املغاربة  -أجود مّا جييء بتصنع وتكلف أو إفراط.
و ّأما إيقاع التض اد واالختالف ،فهو من اآلليات البالغية اليت ترسم إطار مجاليّة
النص الشعري ،وذلك باجلمع بني املتنافرات يف املعىن.وتربز مجالية هذا التّأليف من
ّ

املتضادة اليت تضفي
خالل فطنة الشاعر ومت ّكنه من رنعته يف توظيف هذه الوحدات
ّ
على الشعر إثارة جرسيّة تؤثّر يف أذن املتلقي ويف نفسه ،كما ا ّنا تكشف عن زاده
ص..
التصرف فيه إلضفاء وضوح أكرب لداللة الن ّ
اللّغوي واملعجمي ،وطرائقه يف ّ

تتبع النقاد املغاربة هذا اللون من البديع الصويت ،وتفطنوا إىل دوره يف خلق مجالية
املتلقي.وقد استوعبوا مجلة اآلراء
النص الداخلي ة وضبط إيقاعه اخلارج ّي ،وفاعليته يف
ّ
ورد أخرى ،ومناقشة بعضها اآلخر،
اليت طرقت املوضوع قبلهم ،فأثاروها بتقبّل بعضها ّ

اخلارةّ .أما هؤالء النقاد ،فقد وجدنا منهم ابن رشيق
تدخالهتم واستنتاجاهتم
مثّ طرح ّ
ّ
السجلماسي ...مع األخذ بعني
القريواين،وحازم القرطاجين ،وابن البناء امل ّراكشي ،و ّ
توجهاهتم الفكريّة اليت تّتاوح بني ال ّذوقي ،وبني الفلسفي املنطقي.
االعتبار ّ

تناولوا اإليقاع البالغي القائم على التضاد من خالل عدد من األنواع ،فإذا ورد يف
بنية مفردة سّي(طباقا) ،فإذا تاوز إىل(القول املركب) ،سي مقابلة.وقد خاضوا يف طرح
هذين اللونني ،من خالل املفهوم ،واألقسام واألنواع.

-1المطاب قة :أثار املصطلح خالفا واسعا يف احلقل النقدي العريب ،واستلمه النقاد
املغاربة هم أيضا باجلدل نفسه وهو االختالف بني مفهومه اللغوي ومفهوم ه
1
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الشواهد الدالّة عليه.فاملطابقة أو الطباق عندهم هو"اجلمع بني
االرطالحي وأنواعه ،و ّ
الضدين يف كالم أو شعر".كذلك قال ابن رشيق ،مشريا إىل أنّه املصطلح السائد
املتعارف عليه ،على أ ّن قدامة بن جعفر خالفهم بأن أساه (التّكافؤ) ،1وجعل املطابقة

"اجتماع املعنـيـ ْني يف لفظة واحدة متكررة".وهذا االشّتاك الذي يكون يف لفظة واحدة
بعينها،دفع بابن رشيق ألن يتتبع مسار مفهومها لدى اللغويني ،كاخلليل بن أحد يف
الشيئني" ،إذا مجعت بينهما على حذو واحد ،وألصقتهما .وهو
قوله "طابقت بني ّ
عرب عنه الرماين بـ"املطابقة هي مساواة املقدار من غري زيادة أو نقصان" .وقد
الذي ّ
استحسن ابن رشيق هذا القول ويراه جيمع اآلراء املختلفة جلمهور العلماء ولقدامة بن
جعفر ومن وافقه يف رأيه.2
ويأيت السجلماسي بعد ذلك ليخوض يف املوضوع بكثري من التّفسري واإلطالة يف
حّت لنحسبه ح سم اخلالف حول مفهوم املطابقة إن كان يعين اجلمع بني
ّ
الشرحّ ،

املتضادين على رأي أكثر العلماء ،أو بني املتآلفني على رأي قدامة.يقول":طابق

ومطابق:خالف ونافـر ومنافر" ،ال شاكل ووافق والءم على ما يظنه قوم من العلماء،
ويغلط فيه كثري من النّاس ومجاعة من أهل األدب ،بل املطابقة يف موضوع اللغة
العربيّة:املخالفة واملنافـرة ،وعلى هذه اجلهة نـقل قوم من ح ّذاق أهل علم البيان

ومنتحلي رنعة البالغة – ومن هؤالء اخلليل ابن أحد واألرمعي ومن متأخريهم عبد
املعتز  -اسم املطابقة على معىن املنافرة واملخالفة إىل هذا النوع من علم البيان،
اهلل بن ّ
إذ كانوا يوّفون قول جوهره مبعىن املضادة واملخالفة".3
مييل السجلماسي ناحية النحاة واللغويني ،القائلني بالتّضاد واملنافرة ملعىن
قصة على لسان
املطابقة،وهبذا فهو خيالف بشكل رريح رأي قدامة.وقد أورد بشأنه ّ
1
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لعلي بن
أيب الفرج األرفهاين( 151-هـ) راحب كتاب األغاين ،وذلك أنّه قال ":قلت ّ

سليمان األخفش ( 165-هـ ) – وكان أعلم من شاهدته بالش ْعر : -طائفة – وهم
األكثرون  -تزعم أن الطباق ذكر الشيء وضده وطائفة تقول :هو اشّتاك املعنيني يف

اللفظ الواحد.فقال:من الذي يقول هذا؟ قلت :قدامة وغريه ،قال:هذا يا ب ّين
التّجنيس ،ومن ادعى أنّه طباق فقد أتى خالفا على اخلليل واألرمعي ،قلت :أفكانا
طيبه،
يعرفان هذا؟.قال :سبحان اهلل ،وهل غريمها يف علم الشعر ومتييز خبيثه من ّ

قلت:فأنشدين أحسن طباق للعرب ،قال :قول عبد اهلل بن الزبري األسدي :
فـرد شعورهن السود بيضا

ورد وجوهه ن البيض سودا .1

ت،أن ما أراد به قدامة املطابقة
القصة ْ
إن رح ْ
السجلماسي من خالل هذه ّ
يريد ّ

الرأي رأي األخفش وغريه كالفراهدي واألرمعي.وعلى
إ ّّنا هو يف حقيقته تنيس،و ّ
ذلك بىن البالغيون مفهومهم للمطابقة ،فقالوا":هي اجلمع بني الضدين يف كالم أو
بيت شعر"،و"هي ذكر الشيء وضده" ،أو "هي أن تأيت بالكلمة مع ضدها وتتلبها
مع ندها".2
ويبدو مستمسكا هبذا املعىن ،رادا لما خالفه ،يقول":وليس لقائل أن يقول:إن اسم
املطابقة والطباق ،وهو مبعىن املوافقة ،فيسوغ نقله هبذه اجلهة إىل ما يراه الفريق اآلخر

تقرر أنّه ليس من موضوع اللّغة األريل ،وإ ّّنا هو مولّد هلج به قوم من
ألنه قد ّ
وإما للتّساهل وترك التحقيق يف
الكتّاب ،وناس من العلماء ّإما لعد م البصر بلغة العربّ .
استعمال هذه األمور الستمرار االستعمال فيه كذلك هبذه اجلهة ،وهو غلط وحلن غري

األول الظهور الذي ال خفاء به.وإن نكري قدامة
الرأي ّ
مأبوه له.فيكون قد ظهر رواب ّ

هذا املعىن وتلقيبه هبذا اللقب معا أو اللقب فقط ،حمض التـنكب عن النظر والتحقيق،
1
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فإن كان قدامة ينكر وجود هذا املعىن ،فإ ّن ما عليه األمر يف نفسه والوجود وشهادة
احلس والعقل قواض بتـنْقيض ما يقول ".1

السجلماسي أن الطباق ينبين على التنافر وليس على
فعلى هذا النّحو يعترب ّ
التمعن
املشاكلة ،وهو يرد رراحة قول قدامة بن جعفر بل ويتّهمه بضعف التّحقيق و ّ

والبحث،ومبخالفة املنطق ،وإمهال رأي اللغويني وعلماء البيان العارفني.فالذي يعتربه هو
مطابقة ،إ ّّنا هو تنيس.
ومل يهمل نوع التكافؤ ،الذي أساه بامل كافأة ،بل جعله القسيم الثاين إىل جانب
األول وهو املطابقة ،ينتميان إىل املباينة اليت قي قسيم من املزايلة وهي بدورها أحد
ّ
قسمي املظاهرة.وميكن توضيح ذلك يف املخطط التايل:

املظاهرة
املزايـلة
امل بايـنة
المطابقة

املواطأة
امل قايضة

المكافأة

ويقول يف المكافأة ":التكافؤ قول مرّكب من جزئني كَل جزء منهما يدل على معىن
هو عند اآلخر حبال منافريّة"،2وقد القى هذا املصطلح اخلالف نفسه الذي حلَق
مبعىن املطابقة.ذلك ألن اسم التكافؤ موضوع مبعىن ما يدل عليه باملداناة واملماثلة
1

 المصدر نفسه.878 :2
 -السجلماسي ،المنزع البديع832 :

312

واملساواة.و ّأما ما يقصد إليه باملكافأة يف املعىن االرطالحي االستعمايل ،فهو من
تكافؤ اجلزئني ،أي املقاومة يف أمر ما من األمور واملداناة يف منصب ما من املنارب،
والتدافع يف حال من األحوال واملغالبة ،وهذا إ ّّنا يكون حيث يوجد املعنيان
متضادْين،أي متـقابل ْني .1
وقد طرح الفكرة ابن البنّاء املراكشي ،مع شيء من االختالف يف التقسيمات بين ه
السجلماسي.فريى أ ّن املقصود باملقاومة واملغالبة هي املناسبة بني األضداد،
وبني ّ
وتسمى املكافأة.2ويقصد بـالمناسبة"،هي اشتباه النسب ،والنسبة تكون بني شيئني
ّ
فإذا كانت النسبة اليت بني شيئني كالن سبة اليت بني شيئ ني آخرين،قيل ألربعة األشياء:

األول للثّالث ،
متناسبة...واألشياء املتناسبة إذا بد ْ
لت تبقى متناسبة ،فتكون نسبة ّ
ت أو عكست تبقى متناسبة و لذلك
بت أو فصل ْ
كنسبة الثاين للرابع...وكذلك إذا رك ْ

يدخلها اإلبدال واحلذف. 3

ويظهر ذلك من خالل البيت الشعري الذي قرأه هو فأدخله يف باب املكافأة و
يفسره من منطلق ما أساه بـ(املناسبة).وذلك قول الشاعر:
إذا أيقظ ْتك حروب الع دا

فـنب ْه لـها عمرا ثم ن ْم

ضادها ،ونسبة حروب العدا إىل
يضاد اليقظة ،وانتباه عمر للحروب ي ّ
فالن وم ّ
زواهلا بعمر،كنسبة يقظته إىل زواهلا بنومه،كأن الناظم قال:إذا أيقظتك حروب العدا
فأزل احلرب بعمر ،وأزْل إيقاظها بالنوم.فكما تعود احلرب إىل اهلدنة والسلم ،كذلك
يعود من يقظته إىل النوم .وظاهر من قوله":حروب العدا" و"نـبه هلا عمرا" أ ّن ههنا أيضا
أربعة أشياء متناسبة:العدا ،وحروهبا وعمر وفعله ،فعمر يف مقابل العدا وفعله يف مقابل
1

 ينظر المصدر نفسه831 :2
 ينظر ،ابن البناء الم ّراكشي ،الر وض المريع243 :3
 -ينظر ابن البناء الم ّراكشي ،الروض المريع 248 :و .243

313

احلروب.فنسبة حروب العدا إىل العدا كنسبة فعل عمر إىل عمر .حذف الوسطان
اختصارا،وذكر الطّرفان ومها حروب العدا وعمر ...فقد رار يف هذا البيت ثالثة أشياء
وهي:احلروب ،العدا ،واإليقاظ.يف مقابل فعل عمر ،وعمر ،والنوم .وكلّها يف نسبة
التكافؤ والتضاد.1
ويزيد السجلماسي توضيحا لذملك بقوله ،أ ّن عمرا ليس يوضع مضادا للحروب
وال مقابال هلا بوجه من الوجوه الختالف م قوليتهما ...فعمر واحلروب مل نأخذمها يف
هذا القول بإطالق ،بل إّنا أخذن امها يف تركيب القول منهما على جهة املنافريّة واملغالبة

بضده ألنّه حينما يدفع به ليس إال
بالضديّة ووفاء أحدمها بدفع اآلخر.واألمر إّنا يدفع ّ

ضده...فإن عمر مل يوض ْع يف هذا اجلزئي مقاوما للحروب ومكافئا هلا إالّ وهو مضادها

ومكافئها وقاهرها وغالبها.2

فكذلك سعى هؤالء النقاد لتتبع نوع املطابقة الذي مل يعتربوه حمسنا لفظيا يـْب ين

ص
إيقاع البيت الشعري وحسب ،بل هو أيضا من العنارر الفاعلة داخل بنية الن ّ
الداللية ،وتعكس أيضا فطنة الشاعر ومقدرته على التحكم يف رنعته حبيث يتجاوز
ّ
مواطن التناقض واخلالف ،اليت أثارت جدال واسعا طويل األمد.
*******
النص الشعري ،ال يـعد أمرا يسريا ،فهي ليست
إن يف تتبع مواطن املطابقة داخل ّ
تتعمق وتغمض،األمر الذي يفسر فسادها يف االستعمال لدى
ظاهرة بـينة سهلة،بل قد ّ
الشعراء.وقد يربز ذلك من خالل أنواع املطابقة اليت أوردها املغاربة منهم ابن رشيق

وحازم القرطاجين.

1
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تدل على الطّباق يف رورتيه
األول منهما ،فقد اجتهد يف ختريج األمثلة اليت ّ
ّأما ّ
الصحيحة احلسنة ،واخلاطئة الفاسدة ،وإ ّّنا يعود األمر اىل مدى ما حيمله الشاعر من
تضادات.
غوي ،يسعفه على ضبط امل ّ
زاد معجمي ل ّ
أ  -الطّباق الصحيح احلسن :أبدى ابن رشيق إعجابه ببعض أنواع الطّباق ،اليت أثارت
استحسانه ،يقول":ومن أخف الطباق روحا ،وأقله كلفة ،وأرسخه يف السمع ،وأعلقه
بالقلب ،قول السيّد أيب احلسن 1يف قصيدة :
أ ال ل ْي ـت أيـاما ،مضى لي نع يمـها

ت كر ع ل ْيـنا بالوصـال ،فـنـ ْنـعـم

وص ْفراء ،ت ْحك ي الش ْمس م ْن ع ْهد قـ ْيص ٍر
ت ف ي الك ْأس خلْـ ت آللـئا
إذا مزجـ ْ
جم ْـعنا به ا األ ْشتـات م ْن كـل لـذ ٍة

يـتـوق إل ْيـها كل م ْن يـ تكـرم
تـنثّـر في حافـاتها ،وتـنظـم

عل ى أنه ،ل ْم يـ ْغش ف ي ذ اك م ْحرم

فطابق بني (تنشر) ،و(تـنظم) ،وبني(:مجعنا) ،و(األشتات) أسهل طباق وألطفه من
األول من قوله(:مضى) ،و(تكر) بأخفى
غري تعمد ،وال استكراه ،وأتى يف البيت ّ
مطابقة ،وأظرف رنعة،على مذهب من انتحله ".2
ويدخل حتت هذا النّوع ،الطباق المحض ،وذلك أن يقع الشاعر على لفظتني
تضادمها.فال خيطىء فيهما ،كقول املتنيب :
مّا يصح ّ
فـالسلْم ت ْكسر م ْن ج ناح ْي مال ه

بنـواله ما ت ْجبـر اله ْيجاء

فيضم هذا البيت طباقا حمضا ،ألن املراد باهلْيجاء احلرب ،وهي إسم من أسائها،
فكأنّه قال(:احل ْرب) ،فأتى بضد السلم حقيقة.1
1
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فالطباق احلسن –يف رأي ابن رشيق  -يكون من جهتني ،إحدامها أن ينبع عن طبع
سليم وجودة رنعة بعيدا عن التصنع والتكلف واإلفراط ،فيصنع لذلك إيقاعا للنص
يطرب سع املتلقي ،ويعلق بنـ ْفسه.و ّأما من جهة أخرى ،فيشّتط فيه أن يص ّح معىن
التضاد بني اللفظتني يف املطابقة ،وهذا ما تتقبّله اللغة وعقل العارف هبا ومبعاين
معجمها.

ب -الطباق غري الصحيح :وذلك أن ختون الشاعر فطنته ،أو ضعف زاده اللغوي،
فيقع على املتضادات غري الصحيحة.وذلك شائع وقع فيه كثري من الشعراء ،كقول أحد
املحدثني:
و ْجهه غاية الجم ال ولك ْن

يح
فعل ه غاي ةٌ لكل ق ب ٍ

فهذا مّا يغلط فيه النّاس كثريا يف هذا الباب أي جعل (اجلمال)يف مقابل (القبح).

ومها ال يتضادان ،وإّنا هو يقابل (الدمامة) ،بينما(القبح) ضد (احل ْسن).2

من ذلك أيضا ،تدخل ابن رشيق يف قراءة بيت عمرو بن كلْثوم الذي قال فيه :
الرايات بيضا ،
بأنّا نورد ّ

صدرهن ح ْمرا ،ق ْد روينا .
ون ْ

نص الرّماين ،وذلك أ ّن سائر األلوان يضاد
فهو يعلّق على طباق البيت من خالل ّ
كل واحد منها راحبه ،إالّ أ ّن البياض هو ض ّد السواد على احلقيقة ،إذ كان كل واحد
منهما كلما قوي زاد بعدا من راحبه.وما بينهما من األلوان كلما قوي زاد قربا من
السواد،فإن ضعف زاد قربا من البياض،وأيضا فلأن البياض منصبغ ،والسواد رابغ ال
ّ

ينصبغ.وليس سائر األلوان كذلك ،ألنا ك لّها تصبغ وتنصبغ...وهو بـني ظاهر ،ال
خيفى على أحد.
1
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ويبدو أ ّن هذا البيت قد شاع من خالل استحسان الناس له واعتباره أفضل

مطابقة ،ليتدخل ابن رشيق ،ويعترب ذلك زعما باطال.1

جـ :ما

اختلط فيه التجنيس باملطابقة :وقد يقع هذا الشاعر يف ارتكاب مثل هذا النّوع من
اخللط.ويكون على وجهني ومها - :مايكون ظاهره تجنيسا وباطنه مطابقة :كقوهلم
(جلل) مبعىن :رغري ،و(جلل) ،مبعىن :عظيم ،فإ ّن بإنه طباق وظاهره جناس .
كقول البحّتي:
يـقيض ل ي م ْن ح ْيث ال أ ْعلم الهوى،

وي ْسري إل ي الشوق م ْن ح ْيث أعلم

فهذا جمانس يف ظاهره ،مطابق يف باطنه ،ألن قوله( :ال أ ْعلم) ،كقوله( :أجهل)،

2

و(أ ْعلم) يتضاد مع (أ ْجهل).
ومنه –ما يكون ظاهره مطابقة وباطنه تجنيس :كقول العتّايب يعاتب املأمون ،وقد حجب
عنه:
ض على غدرهم ،وتنسى الوفاء

الناس بالمهندة البيـ
تضرب ّ

ضدان ،فطابق بينهما يف الظاهر ،وباطن كالم ه
فأتى بـ(الغ ْدر) و(الوفاء) مجيعا ،ومها ّ
ويبدو
جمانس.3
ابن رشيق من خالل هذه التّصنيفات اليت استخلصناها من سياق حديثه عن املطابقة،
أشد ميال إىل البديع النّابع من جهة الطبع وحسن الصنعة ،وأكثر نفورا من الذي
أنّه ّ
يطلب بالتصنع والتكلف ،فاإلفراط يفسد الغرض من إيقاع النص ،وجيين على وضوح
الداللة.والطباق غري الص حيح ال يعكس برأيه قصورا يف رنعة الشاعر ،بقدر ما حييل
ّ
إىل (االستعمال) ،أي كْثرة الغلط يف كالم الناس يشيع يف كثري من األحيان ،فيبدو
1
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وكأنّه رواب.وهذه دعوة ررحية لضرورة أن ياخذ الشاعر والناقد على السواء ،بنارية
اللغة ومعجمها.
التوجه الفكري الفلسفي واملنطقي ،فقد
ّأما عند حازم القرطاجين ،راحب ّ
حتدث عن تقسيمات املطابقة وأنواعها.وميكن توضيحه من خالل املخطط اآليت:
ّ

املطابقة
الضد .
يتنزل منه منزلة ّ
 مقابلة ا لشيء مبا ّمحضة

غير محض ة
 -مقابلة الشيء مبا خيالفه .

 -مفاجأة الل فظ مبا يضاده من جهة املعىن .

يصح
فالـمطابقة المحضة ،هي ما قصده ابن رشيق بالطباق المحض،أي حني ّالتّضاد بني اللّفظتني .كقول جرير:
وباسط خ ْي ٍر فيك ْم ب يمينه

وقاب ض ش ّر ع ْنك ْم بش مال يا

فقوله (باسط) و(قابض) و(خري) و(ش ّر) ،من املطابقات املحضة.
 ّأما المطابقة غير المحضة ،فهي عنده على وجهني:318

الشيء مبا يتنزل منه منزلة الضد .كقول الشاعر:
أ  -مقابلة ّ
حتى أ ضاء بثـ ْغره ودموعي .

أبْكي ويـ ْبسم والدجى م ا بـ ْيـنـنا

الضحك) يف
يضاد ( ّ
فتنزل (التبسم) منزلة (الضحك) يف املطابقة.ألن (البكاء) هو ما ّ
ّ
التبسم رورة منه.
احلقيقة.و ّ
مضاده ،كقول
ب  -مقابلة الشيء مبا خيالفه :وهو مقارنة الشيء مبا يقرب من
ّ

الرايات بيضا* ...البيت.
عمرو بن كلثوم* :بأ نّا نورد ّ

1

مضاد
وهو نفسه الذي أورده ابن رشيق ،ويبدو أ ّن حازما يوافقه يف رأيه من أ ّن ّ
(البياض) هو (السواد) ،و ّأما (األحر) فهو من األلوان القوية ،فهو أقرب إىل (السواد).
ويستحسن القرطاجين بيتا من الشعر ،فرياه أبدع ما ضوعفت فيه املطابقة ،مع
املتنيب:
حسن يف العبارة الدالة عليها وإبداع يف ّ
الّتكيب .وهو قول ّ
أزوره ْم وسواد الل ْيلِ ي ْشفع لي

وأنْـثني وبـي اض الص ْبح يـ ْغري بي .

2

فاملطابقة املحضة يف (الليل) و(الصبح) و ّأما يف (سواد)و(بياض) فهي غري حمضة.
وقد طرق حازم باب وجوه امل طابقة ،التقى فيها مع ابن رشيق ،وإن اختلفا يف
الصياغة ،لكنّهما جيتمعان يف مضمون احلديث ،وقد حصرها يف أربعة أنواع 3هي:
السموأل:
السلب :كقول ّ
 وقوع املطابـقة يف رورة اإلجياب أو ّونـ ْنكر إ ْن ش ْئـنا على الناس قـ ْولهم

وال يـ ْنكرون الق ْول ،حين نـقول.

 وقوع املطابـقة بغري اللفظ الصريح فيها :كقول بعضهم :1
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قـتـلْت أ خاك ْم ،مطْل قا ل ْم يك بل

فإ ْن تـ ْقتـلوني في الحديد فإنني

تطرق ابن رشيق إىل هذا النوع مستدال بالبيت نفسه ،قائال":فقوله (يف احلديد)،
وقد ّ
تضادة)".1
ضد قوله (مطْلقا مل يكبل) ،وإن مل يأت على متعارف الم ّ
 وقوع الطباق يف ظاهر الكالم ،وليس يف باطنه من جهة املعىن :كقول الشاعر:وإني ألغْنى الن اس عن متك لِ ٍ
ف
ْ

الناس ضالال ول ْيس ب م ْهت د
يـ رى ّ

عرب ابن رشيق عن ذلك بـما اختلط فيه التجنيس باملطابقة ،وقال معقبا على
وقد ّ
البيت ":فكأنّه قال( :وهو ضال) ،فجانس يف الباطن ،وإن قد طابق يف الظاهر)".2
 ما جيري جمرى املطابقة من ختالف وضع األلفاظ ،لتخالف يف وضع املعاين ،ولنسبةبعضها من بعض ،فيقع ذلك بني جزئني من أجزاء الكالم نسبتان متخال فتان،
فيجري ذلك جمرى املطابقة يف األلفاظ املفردة .كقول بعضهم :
أصل ْح ته
أنْت للْمال إذا ْ

3

ف إذا أنْـف ْق ته فالمال ل ْك

حّت تلقى األمن خري من أمنك حّت
ومن هذا النحو قول بعضهم":إن من خوفك ّ
4
تلقى اخلوف".ويسمى هذا النوع من الكالم التبديل.
ويرى القرطاجين أن أنواع املطابقة أكث ر من أن حتصى ،من خالل االستعمال الوارد يف
شعر العرب وكالمها عامة.
التضاد ،وترد يف رورة أوسع أي يف
-9المقابـلة :وتعترب من أنواع البديع القائمة رورة
ّ
القول املرّكب..أفاض علماء البالغة والنقد احلديث فيها ،وأنتجوا آراء عديدة تل ّق فها
املغاربة باالهتمام ذاته.منهم ابن رشيق وحازم القرطاجين.
1

 ابن رشيق ،العُمدة.131- 132/ 2 :2
 ابن رشيق ،العمدة.133 / 2 :3
مسكتَ ُه) .ين ظر ،العمدة .172 /2 :
 عند ابن رشيق( ،أ َ َ4
 -ينظر حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء .12 :

320

أرلها :ترتيب الكالم
األول فذكر أنا بني التقسيم والطباق ،وهي أنواع كثرية ،و ْ
ّأما ّ

على ما جيب ،فيعطى أول الكالم ما يليق به أوال ،وآخره ما يليق به آخرا ،ويأيت يف
املوافق مبا يوافقه،ويف املخالف مبا خيالفه.وأكثر ما تيء املقابـلة يف األضداد ،فإذا جاوز
الطباق ضدْين كان مقابـلة ،مثال ذلك قول الشاعر:
فيا عجبا ،ك ْيف اتـف ْقنا ،فـناص ٌح

ي ع لى الغل غادر؟
وف ٌّي ،ومطو ٌّ

الصحيحة.1
فقابل بني النّصح والوفاء بالغ ّل والغدر ،وهكذا جيب أن تكون املقابلة ّ
ويتفق حازم القرطاجين معه يف قوله":وإ ّّنا تكون املقابلة يف الكالم با ّلتوفيق بني
املعاين اليت يطابق بعضها بعضا ،واجلمع بني املعنيني اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي
ألحدمها أن يذكر مع اآلخر من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب ،على رفة من
الوضع تالئم هبا عبارة أحد املعنـيـ ْني عبارة اآلخر كما الءم كال املعنـيني يف ذلك
راحبه".
يبدو ا ّطالعهما –ومل خيفيا ذلك  -على ما أورده قدامة بن جعفر يف املوضوع من أ ّن
رحة املقابلة ،هي أن يصنع الشاعر معاين يريد التّوفيق بني بعضها وبعض واملخالفة،

فيأيت يف املوافق مبا يوافق ويف املخالف مبا خيالف على الص ّحة.2

كما توقّفا أيضا عند األمثلة والشواهد اليت استدل هبا قدامة يف رحة املقابالت
وعيوهبا .فوظّفاها حيث ينبغي يف حديثهما عن أنواع املقابلة،اليت استخلصناها من
خالل سياق حديثهم فيها.وقد ميزنا منها ما يلي :
الطرماح بن احلكيم:
 مقابلة االستحقاق:ّ
استدل ابن رشيق فيها ،بشعر ّ
وأ سقينا دماءهم التـرا با

أسرناهم ،وانْـع ْم نا ع ليهـم،
1
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وال أدوا لحسن ي ٍد ثوابا

ف ما صبـروا لب ْأ ٍس ع ْند ح ْر ٍ
ب،

فقدم ذكر اإلنعام على املأسورين ،وأخر ذكر القتل يف البيت األول ،وأتى يف البيت
الّتتيب ،وذلك أنه قد م ذكر الصرب عند بأس احلرب ،وأخر ذكر الثّواب
الثّاين ،فعكس ّ

على حسن اليد ،اللهم إال أن يريد بقوله( :فما ربـروا لبأْس عند احل ْرب) .والقوم
املأسورين ،أي:مل يقاتلوا ،حّت يقتلوا دون األ ْسر ،وإعطاء اليد ،فإن املقابلة حينئذ

تصح ،وت ّتتب1.وهذا وفق شروط املوافقة واملخالفة يف ترتيب الكالم.

األول مبا يف
وقد أورد حازم القرطاجين البيت ووجد املقابلة فيه بني ما يف ردر البيت ّ

األول مبا فب ردر الثّاين.
عجز الثّاين ،وما يف عجز ّ

وهذا الشاهد ذكره قدامة قبلهما ،واملقابلة فيه جعلت"بإزاء سقوا دماءهم الّتاب و
قاتلوهم أن يصربوا .وبإزاء أن انعموا عليهم أن يثيبوا".2لكنّه مل يفصل احلديث طويال يف
التّقدمي والتّأخري .
 ما خفي من املقابلة :وهذا النوع حيتاج إىل فطنة لدى الشاعر ليحسن توظيف مثلهذا واخفائه ،وفطنة لدى النّاقد،أو املتل ّقي بشكل عام ليقف عنده وخيرجه من
بعده .كقول عب اس بن األ ْحنف:
اليـ ْوم مثل الح ْول حت ى أرى

الساعة كالش ْهر
و ْجهك ،و ّ

وهذا مليح ،ألن الساعة من اليوم ،كالشهر من احل ْول جزء منه من اثين عشر.3
 -ما حسن من املقابلة وما فسد منها :فاجليّد ورد يف القرآن الكرمي ،وهو يضفي مجاال

املنزه عن اخلطأ والغلط.كقوله تعاىل﴿:وم ْن ر ْحمته
إيقاعيا ،وبيانا دالليّا.وإّنا هو كالم اهلل ّ

أ ْن جعل لك ْم اللْيل والنـهار ،لت ْس كنوا فيه ولتْبتـغوا م ْن ف ْضله﴾ .فهنا مقابلة (الليل
1
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بالسكون) ،و(النهار بابتغاء الفضل).و ّأما الشعر فقد ورد فيه من األنواع ما أثار
استحسان النقاد ،من ذلك قول بكر ابن النطاح:
يص مخلق .
ود ْر ٌع حدي ٌد أ ْو قم ٌ

ص فر
ار مع ْ
لباسي ح س ٌ
ام ،أو إز ٌ

استملح ابن رشيق البيت.وإن كان يقّتح (رداء) مكان (إزار) ،لزيادة يف جوده املعىن،
سمى رداء.1
ال سيما والسيف ي ّ
و ّأما حازم فاكتفى مبا أورد قدامة بن جعفر من قبله ،يف قول الشاعر:2
عل ى ٍ
عزب ح تى يكون له أ ْه ل

ت
جزى اهلل خ ْيرا ذات بـ ْع ٍل تصدق ْ

إذا ما تـزو ْجن ا ول ْيس لهـا بـ ْعل .

فإ نّا س ن ْجزيهـا بح ْسن فعاله ـا

فجعل يف مقابلة أن تكون املرأة غري ذات بعل وهو ال زوج له أن يكون هو ذا زوج
وهي ال بعل هلا ،وحاجته وهو عزب حباجتها وهي كذلك .فهذه مقابلة رحيحة.3
و ّأما ما فسد منها ،فهو كثري ،وقد وقع فيه الشعراء وال يستثىن منهم املعروفنياملتنيب وغريهم.وجند البن رشيق مثاال من شعر شيخه عبد
واملشهورين ،كابن ّ
املعتز و ّ
الكرمي النهشلي ،ينتقده فيه وجيعله يف فساد املقابلة .وذلك يف قوله مادحا:
إلى مل ٍ
ك بـ ْين الملوك وبـ ْيـنه

م سافة ما بـ ْين الكواك ب والتـ ْرب.

فهذا –برأيه  -مّا سقط فيه النهشلي".ألنّه ملا أتى بامللوك ّأوال وبضمري املمدوح –
ّ
هو اهلاء اليت يف(بينه)  -بعد ذلك ،مث أتى بالكواكب ،وهي مجاعة تقابل امللوك،
باحتاده ،أوجب له هبذا الّتتيب أن يكون هو
وبالّتب وهو واحد ،يقابل الضمري ّ

1
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الّتب،ويكون امل لوك هم الكواكب،ومل يرد إال أ ْن جيعله موضع الكواكب ،وجيعلهم
موضع الّتب.1فاختل القصد من البيت الذي يفيد املدح .
فهناك شرط يف املقابـلة لكي تصح وتفضل،وذلك أن ترد بني حسن تقسيم وإراب ة
يف رور التضاد (الطباق).
بينما يعيد حازم ما ذكره بن جعفر ،يف عيوب املقابالت ،وذلك كقول الشاعر:
يا ابن خ ْير األ ْخيار من ع ْبد ش ْم ٍ
س

أنْت زين الد ِْنيا وغ ْيث الجود

التضاد.2
فقابل(غْيث اجلود)بـ(زين الدْنـيا)،ومها ال يتوافقان من طريق املقابلة وال
ّ
وذلك عيب ،ألن فساد املقابـلة إّنا يكون باجلمع بني معنـيني على جهة املوافقة أو
املخالفة ،فيكون أحد املعنـيني ال خيالف اآلخر أو يوافقه.3
كل ذلك ليس حكرا على الكالم
ويشري حازم إىل أن التماثل والتشابه والتخالفّ ،

وحسب ،بل قد تقع يف أشياء كثرية الوجود.فإذا وردت يف الشعر فلأنه لسان ينطق
بدالالت هذا الوجود الذي تتفاعل عنارره يف فكر اإلنسان ومشاعره.
كما يتّفق القرطاجين أيضا مع القائلني بالطّبع ،من دون إلغاء للتمكن يف الصنعة،
ذلك ألن مدار األمر هو الوقع الذي حيدثه الشعر يف نفسية املتل ّقي،فكلما كانت
املتماثالت أو املتشاهبات أو املتخالفات قليال وجودها.وأمكن استيعاهبا مع ذلك أو
تقدما يف الغرض الذي ذكرت من أجله ،كانت النّفوس
أشدها ّ
استيعاب أشرفها و ّ
أشد إعجابا وأكثر له حتركا ...إذ ال تد النّفس للمناسبة بني ما كثر وجوده ما
بذلك ّ

1

 ينظر ابن رشيق العمدة.123 /2 :2
 ينظر حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء .11 :3
 -ينظر قدامة بن جعفر ،نقد الشّعر.228 :
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تد ملا قل ،من اهلزة وحسن املوقع ،لكونا ال تستغرب جلب العتيد استغراهبا جللب ما
عز.

1

فالنفس تأنس لكل ما هو عفوي مطبوع ،وما جاءت رنعته خفية دقيقة قليلة
عد هذا التوجه سة طبـعت جهود النقاد
النص ،فتزيدها بيانا وتأثريا.وي ّ
ختدم داللة ّ
للنص الشعري .الذي يصري قطعة فنيّة ذات طاقة توريلية
املغاربة يف قراءهتم النسقية ّ
فعالة ،من خالل تفاعل عنارر القصيدة ،سواء اخلارجية الشكلية ،أو الداخليّة
ّ
الداللية ..وتعترب هذه التحسينات اللفظية واملعنوية واإليقاعية من املستويات الفنية اليت

النص يف مسارها الصحيح الذي ينشده املبدع والقصد هو إتيان ،املتلقي
تضع داللة ّ
من جهة ما يرضيه.وهذا منهج القدماء ،الذين شهدوا الشعر يف أزهى فّتات رقيّه وبقي

خيص شئونم.فّتكوا للطبع فررة التعبري ،وخاضوا هم
بعدهم شاهدا عليهم يف كل ما ّ
يف حسن الصنعة والتنقيح .فجاءت أشعارهم منسجمة متناسقة ومؤثرة.
ولعل اهتمام املغاربة بسر رناعة الشعر ،إّنا يعود ألمهيته من جهة ،وخلوضهم
غمار نظمه ،فعاشوا مهومه ،وعرفوا شجونه.من جهة أخرى.ونرى ذلك بـيّنا جليا يف
كتبهم من خالل عناوينها ومضامينها مثل( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه)( ،املنزع
البديع يف تنيس أساليب البديع)( ،الروض املريع يف رناعة البديع)( ،منهاج البلغاء
وسراج األدباء) ...وغريهم

1

 -ينظر منهاج البلغاء وسراج األدباء .83 - 81 :
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لقد حاولنا طيلة مراحل هذا البحث يف جزئياته وكلياته ،اإلجابة عن سؤال مثل
للنص الشعري ألسنة ينطق هبا ؟ وعن
إشكالية املوضوع وهو (كيف ميكن أن تكون ّ
ماذا كشف يف حضرة من قرأه وحلله وفسره من النقاد املغاربة الذين خاضوا غمار
النص..؟
عمليّة استنطاق هذا ّ
الدالليّة ،اليت ينبغي
النص عبارة عن نبع من الطاقات ّ
تور ل النّقد املغريب إىل أ ّن ّ
ّ
تنوعت
متزودا بع ّدة من اآلليات القرائية اليت ّ
تعددت أروهلا ،و ّ
تفجريها ،فسعى لذلك ّ
أدواهتا وكثر التأليف فيها ،وتعمق اخلالف حوهلا ،فكان سعيهم شّت  ،حيومون يف
مّتددة،
شجون ملت ّفة ،خيوضون يف قضايا عميقة وجيمعون آراء مشتتة ،ومواقفا ّ

النص
ويتص ّف حون التّصانيف القدمية والتّآليف اجلديدة ،حماولني جمتهدين استنطاق هذا ّ
الزئبقي الذي رمد طويال على طاولة القراءة والتشريح النقدي ،متاما مثلما عاش مديدا
ّ
متنوعة تّتاوح بني اخلوض يف دهاليز دواخله
وأدرك أزمنة خمتلفة وقيلت فيه نظريّات ّ
تارة ،واإلحاطة بعوامل خارجه تارة أخرى.
لقد خضع النقد املغريب القدمي للمؤثّرات نفسها اليت أرابت نظريه يف املشرق،
فانطبع بسماته ،وتأثّر بتوجهاته ،واقتات من مادته ونتائج أعالمه.يظهر ذلك يف النتاج
التأليفي ملدرسة القريوان خالل القرنني الرابع واخلامس للهجرة ،وأعالمها املشهورين
كأيب إسحاق احلصري القريواين ،وعبد الكرمي النهشلي املسيلي ،وابن رشيق املسيلي
وابن شرف القريواين ،والقزاز القريواين وغريهم ،مثلما يظهر يف قراءات جريانم من
تأخر عن
األندلسيني ،كابن حزم ،وابن عصفور اإلشبيلي.كما يربز بوضوح دور من ّ
النص الشعري والكشف عن دالالته ،كابن البنّاء
هؤالء وجاء بعدهم يف معاينة
ّ

السجلماسي وحازم القرطاجين ،الذين توجهوا توجها فلسفيا منطقيّا يف
املراكشي و ّ
قراءاهتم النقدية والبالغية ،مستوعبني الّتاث الفلسفي اليوناين،متأثّرين بنظريّات
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الفالسفة املسلمني كابن سينا وابن رشد وغريمها.و مستفيدين من املدونة الن قدية
املشرقية واملغربية على حد سواء.
الركام الفكري للناقد املغريب ،من العوامل اليت رنعت آليات
يعترب هذا ّ
التنوع يف ّ
فتورل إىل حتصيل نتائج واعية يف اإلحاطة
النص الشعري العريبّ ،
ا ستنطاقه أللسنة ّ
النص من خالل طاقاته الداخلية ،وعالقته بالواقع احمليط بعمليّة
مبجموع ما يصنع داللة ّ

نشأته وإبداعه.وميكن إجياز ذلك يف نقطتني ومها:
أوال:

للنص عالقة وطيدة بالواقع ،وقد نطق بتفاريل روره ،من حيث حولة الفكر
ّ
الزمن البائد ،الذي
السائد ،وورف لوحات املكان اجلغرايف والتّأريخ ألحداث ّ
االجتماعي ّ

رنعت احلروب واإلغارات واأليّام جزء من ملحمته ،كما نطق بأدق تـفاريل عقلية اإلنسان

العريب يف تبجيله األنساب ليثبت رحة عرق ،يتوارث أفراده جمموع القيم األخالقية واإلنساني ة
كاحلياء والكرم والنحيزة والشجاعة ....

 مل يكن هذا السياق راكدا ،أو مثاليا ،بل أفصح الشعر عن معامل الرفض اليت احتوهتامترديا حماوال الفكاك من قيود املألوف املرذول مّا اعترب جورا
ظاهرة الصعلكة ،لتمثل نزوعا ّ
وظلما يلتف بغطاء األعراف والتقاليد والقوانني القبلية.
النص النطق مبدى بارتباطه برحم ال ّذات اليت أبدعته ،ونفسية الشاعر اليت
 مل يفوت ّطبـعت نظمه ،فحملته من نتاج وعيها ،وما خيفيه من أسرار خبيئة داخل دهاليز ال وعيه ،يف
عقدها ومركباهتا وعللها املرضية.فعملية إبداع الشعر هي نتاج تفاعل الذات املبدعة مع
وحّت
العام ،مزيج من االنفعاالت واحمل ّفزات الطبيعيّة واملكانيّة واالجتماعيّة ّ
السياق اخلارجي ّ
النص مكرها بني يدي
فكل ذلك يتّضح تارة ويغمض تارة لينطق به ّ
قناعات إميانيّة ماورائيّةّ ...
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العام
النّاقد املغريب الذي حفر يف دواخله وفتّش يف أغواره ،ليستخرج معامل عالقته بالسياق ّ
وأثره يف عمليّة إبداعه.
النص
خيص عالقة ّ
نتمعن حيث نرمي اخلطى فيما ّ
 من الضروري أن نلتزم احلذر ،و ّنتعصب
بالسياق اخلارجي العامّ ..فال جيب أن نلقي باألحكام جاهزة قاطعة ،وال
ّ
الشعري ّ
لرأي بعينه ،فاألمر يتعلّق بنص أديب شعري هو نص مجايل يف أرله ال خيلو مطلقا من
أبعاد ذاتية الشاعر وفلسفته اخلارة يف حتليل الوجود من حوله وقراءة اجملتمع الذي يتفاعل
مع أفراده.فمثال املكان الذي عاش فيه العريب كثريا ما تاوز رورته احلقيقيّة الواقعيّة
الرمزية واملاورائية ،كالطّلل أو األثر ،الذي يصري حوارا داخليّا
لينجذب يف طريق اخليال و ّ
حول فلسفة احلياة وثنائية احلياة واملوت.
العام ،وطيدة ،وقد نطق جبميع تفاريله ،لكنّها
النص ّ
الشعري بالسياق ّ
 إ ّن عالقة ّعالقة حتكمها ضوابط يسعى الشاعر إىل احّتامها وعدم تاوز إطارها ،فهو ال يسقط
لتعرب عن تفاعلها معه
نصه يف رورة طبق األرل ،وإ ّّنا خيضعه لذاتيّته وخميّلته ّ
الواقع على ّ
مؤشر مشاعرها وأحاسيسها.
حتركات ّ
يف خمتلف ّ
التوجهات اليت تشري إليها ّ

ثانيا:
 ميثل اللسان النسقي ،رورة الشعرية العربية القدمية اليت خاض فيها النقد املغاريب يفالنص.فتبدو فنيته يف بنيته الّتكيبية والداللية
مقوماهتا البنائية ومعامل مجالياهتا اليت ينطق هبا ّ
وتوافقهما وفق فطنة املبدع يف رفاء طبعه ،ومدى معرفته بأرول رنعته.ويتّضح ذلك يف
النص بني املبدع
نص تداويل يراعي وقوف ّ
تالحم اللفظ واملعىن وحسن انتظامهما معا إلنتاج ّ
املتلقي وحفظه جلسر الفهم والبيان ،ضمن ما عرف مبراعاة الكالم ملقتضى احلال.
و ّ
النص جمموعة ألغاز غامضة ،أو شفرات مغلقة غري
 قد تغيب الداللة وتغمض ويضحى ّمفهومة ،ويطغى البكم ويتوقّف النطق ،وقد توقّف النّاقد املغاريب طويال أمام هذا النوع من
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فك عقده ،وإماطة اللثام عن داللته ،عن طريق فتح باب
النصوص ،فأخضعه حملاولة ّ
تعدد املعاين واالحتماالت ،واخلوض يف تفاريل غموضه يف لفظه ومعناه.
التّأويالت و ّ
 إ ّن التّفاعل بني النّصوص وتعايشها مع بعضها البعض  ،هو أمر بديهي ومنطقي ،قدورد بشكل واضح ضمن ما سي باالتّباع واالبتداع ،فالنّص خيضع ملبدأ التّداول ،متاما كالوجود
حّت يف حلظات اخلالف
السابق عن الالّحق ،فحبل احلوار يبقى مشدودا ّ
فال ميكن فصل ّ
النص وكأنّه جمموعة من النّصوص احلاضرة الغائبة ،وقد اجتهد النقاد
تعسر التوافق.فيبدو ّ
و ّ
املغاربة يف خترجياهتم ألمثلة عن مثل هذه النصوص املرّكبة ،مثلما خاضوا أيضا يف حوار الالحق

بالسابق ،وأبدوا مواقفا معتدلة ،يف عمليّة األخذ واإلتباع والتّقليد ،مثلما اعتربوا التّحديث
ّ
بد من اخلضوع هلا.
والتّجديد حتميّة وجوديّة ال ّ
النص الشعري يف منأى عن تركيبته اإليقاعية والعروضية ،فتلك
 من املستحيل مدارسة ّهويته ،وقاعدة تعريفه ،وعالمة متيزه واختالفه عن أرناف الكالم األخرى.فماذا يكون الشعر
أي مجاليّة تتح ّقق له لوال ما ينبغي أن حتمله ألفاظه من جرس وإيقاع
لوال وزنه وقوافيه و ّ
الّتكيبة اإليقاعية تساعد النص على النّطق ،بل تيسر له ذلك من خالل
ونغم ...؟ فهذه ّ
الداللة فررة الوقوع يف نفسه.تلك هي بغية املبدع
حسن الوقع يف أذن املتلقي ومن مث منح ّ

وهدفه األسى ،أي أن يأيت السامع من جهة ما يرضى ويتقبل.
النص الشعري ،وإّنا للضرورة أحكام ،أشار النقاد
 مل يكن القالب العروضي ثابتا يف ّميس األوزان والقوايف.لتفتح
املغاربة إىل بعض رورها ومواطنها سواء ما يرد يف اللغة ،أو ما ّ

باب التبديل والت غيري أمام الشعراء ليكونوا أمراء الكالم يتصرفون فيه كما يشاءون بالرغم من
التصرف والتّبديل.
حماولة النحاة والنقاد وأهل العروض تقنني عمليّة هذا ّ

النص الشعري حبركية اإللقاء ،أو ما سي باإلنشاد.و تلك جمموع طقوس عملي ة
 ارتبط ّالتأثري يف املتلقي ،أي حتقيق اهلدف املنشود من قبل الشاعر.واإللقاء يعين تضافر البنية
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بالداخليّة يف دالالهتا ،مع طريقة التّنغيم والتّغين به أي النّطق .فهذا تأثري
اإليقاعية اخلارجيّة ّ
معني يرتدونه خمتلفا يف لونه أو
سعي نفسي  ،أضاف إليه الشعراء تأثريا بصريّا ،يتمثّل يف لباس ّ
معينة كطريقة الوقوف
شكله أو بريقه ،أو يقفون يف موضع اجللوس ،أو يقومون بشطحات ّ

وربغ اللّحية والتّلويح بإشارات باليد...

النص الشعري من خالل آليات النقد املغريب القدمي،
تلك جمموع األلسنة اليت نطق هبا ّ
كل ،أل ّن اإلنتاج النقدي والبالغ ي املغريب كان زاخرا ووافرا ،أدركنا بعضه وفق
وهذا جزء من ّ

التوسع يف عدد من القضايا ،خشية أن جيرفنا التيّار يف ّاتاه النّقد
استطاعتنا ،وقد تاوزنا ّ
يعد رلب هذا البحث وهو النقد املغريب.وكان سعينا
املشرقي ويبعدنا عن املدار الذي ّ

للوقوف عند مدى اهتمام أعالمه باخلوض يف مجلة وظائف الشعر اليت تتح ّقق انطالقا من
الداخلية يف تفاعلها مع السياق اخلارجي وذاتية املبدع ،هبدف الورول إىل قرار املتلقي..
بنيته ّ
وقد بدا لنا إنتاج املغاربة النقدي ،أيقونة لسعة فكرية رنعت إطار املدونة النقدية العربي ة
يف خمتلف توجهاهتا اليت تراوحت بني الذوق والعقل.فقرءوا هذا اإلنتاج قراءة واعية ،واستوعبوا
قواعده ،وحلّلوا قضاياه ،وحبثوا يف آرائه.وتلك ّنيتنا من خالل هذا العمل ،وهي أن حن ّفز
املادة النقديّة املغربيّة يف مصادرها احلاضرة هنا أو الغائبة ال
املهتمني هبذا اجملال أن جيمعوا ّ
ّ
النص الشعري قد نطق بألسنة غفلنا حنن عنها لدى من تناولناهم
لعل ّ
سيما األندلسيّة منهاّ ،

ضمتها تصانيف أخرى ،نأمل أن تظهر يف حبوث جديدة –إن
بالدراسة ،أو أخرى جديدة ّ
شاء اهلل .-
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 - 1المصادر والمراجع
أوال :املصادر
القرآن الكرمي.
* اآلمدي ،أبو القاسم الحسن بن بشر
 - 6املوازنة بني الطائيني ،حتق السيد أحد الصقر دار املعارف مبصر 6216م .
* امرؤ القيس ،حندج بن حجر الكندي
عمار
 - 9ديوانه شرح حممد بن إبراهيم بن حممد احلضرمي ( 102-هـ)حتق جمموعة من األساتذة دار ّ
األردن 6226م .
* أفالطون
حممد حسن ظاظا ،مراجعة :علي سامي النشار ،اهليئة املصريّة
- 1حماورة جورجياس ،ترمجه عن الفرنسيةّ :
العامة للتأليف والنّشر ،مصر6270 ،م.
* الباقالني ،أبو بكر محمد بن الطيب
 - 4إعجاز القرآن – حتقيق السيّد أحد الصقر – دار املعارف مبصر (د ت).
المراكشي العددي
* ابن البنّاء ّ
الروض املريع يف رناعة البديع ،حتق :رضوان بنشقرون ،الرباط ،املغرب6295 ،م .
ّ- 5
* الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر
 - 1البيان والتبيني حتق عبد السالم هارون ط 7مكتبة اخلاجني القاه رة 6229م .
 - 7احليوان حتق عبد السالم هارون ط، 9مطبعة مصطفى البايب احلليب،مبصر (دت )
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- 9جمموع رسائل اجلاحظ ،حتقيق وتقدمي وتعليق :حممد طه احلاجري ،دار النهضة العربية للطّباعة
والنشر ،بريوت ،لبنان6299 ،م.
* الجرجاني ،القاضي علي بن عبد العزيز
 - 2الوساطة بني املتنيب وخصومه طبع وتصحيح وشرح :أحد عارف الزين ،مطبعة العرفان ،لبنان،
* الجمحي ،ابن سالم
 - 60طبقات فحول الشعراء حتق حممود حممد شاكر مطبعة املدين مبصر 6400هـ 6292 /م
* حازم القرطاجنّي ،أبو الحسن
حممد احلبيب بن خوجة ،دار الغرب اإلسالمي (د
 - 66منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدمي وحتقيقّ :
 - 69الباقي من كتاب (القوايف) ،تقدمي وحتقيق :علي لغزيوي ،ط ،6دار األحدية للنشر ،الدار
البيضاء ،املغرب6227 ،م .
* الحصري ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي ( 412-هـ أو 413هـ)
 - 61زهر اآلداب ومثر األلباب ،ضبط وشرح :زكي مبارك ،جملدين ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان (د ت).
 - 64مجع اجلواهر يف امللح والنوادر حتق علي البجاوي ط 6دار إحياء الكتب العربية مطبعة عيسى
البايب احلليب مصر  6251م
* الخرنق بنت بدر بن ه فان.أخت طرفة بن العبد
 - 65ديوانا ،رواية أيب عمرو بن العالء ( 654-هـ) ،شرح وحتقيق وتعليق ،يسري عبد الغين عبد اهلل،
ط ،6دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان6220 ،م.
الرحمان
محمد بن عبد ّ
ا* لخطيب القزويني ،جالل الدين بن ّ
 - 61اإليضاح يف علوم البالغة :املعاين والبيان والبديع ،وضع حواشيه  :ابراهيم مشس الدين،ط ،6نشر
دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان9001 ،م .
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* ذو الرمة ،غيالن بن عقبة
 - 67ديوانه ،اعتىن به وشرحه:عبد الرحان املصطاوي ،ط، 6دار املعرفة ،بريوت ،لبنان  9001م
* ابن رشيق ،أبو علي الحسن
 - 69العمدة يف حماسن الشعر وآدابه حتق حممد قرقزان ،ط ،6دار املعرفة ،بريوت لبنان 6299م .
 - 62قراضة الذهب يف نقد أشعار العرب حتق الشاذيل بوحيىي الشركة التونسية للتوزيع تونس 6279م .
* زهير بن أبي سلمى المزنى
 - 96ديوانه ،للأعلم الشنتمري ( 471-هـ) ،ط ، 6طبع املطبعة احلميدية ،مصر6191 ،هـ.
* السجلماسي ،أبو محم د القاسم األنصاري
 - 99املنزع البديع يف تنيس أساليب البديع ،ط ،6مكتبة املعارف ،املغرب6290 ،م.
* سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان
 - 91الكتاب ،ط ، 1مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان6220 ،م .
* ابن سنان الخفاجي ،أبو محمد عبد اهلل بن محم د
 - 94سر الفصاحة ،ط ،6دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان6299 ،م.
محمد .
* ابن شرف القيرواني ،أبو عبد اهلل ّ
 - 95مسائل االنتقاد ،ضمن كتاب رسائل البلغاء ،بعناية حممد كرد علي ،دار الكتب العربية
الكربى ،مصطفى البايب واخوانه ،مصر6261 ،م .
 - 91إعالم الكالم ،ط ،6مكتبة اخلاجني ،مصر6291 ،م .
* صفي الدين عبد المؤمن البغدادي
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األول،
 - 97مرارد اإلطالع على أساء األمكنة والبقاع،حتق وتعليق علي حممد ّ
البج اوي ،اجمللد ّ
دار اجليل بريوت لبنان (د ت).

* الصولي ،أبو بكر محمد بن يحي
 - 99أخبار أيب متام حتق خليل حممود عساكر وحممد عبده عزام و نظري اإلسالم اهلندي تقدمي
أحد أمني .املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بريوت لبنان(دت
* ابن طبا طبا العلوي ،أبو الحسن محمد بن أحمد
 - 92عيار الشعر ،حتق :عبد العزيز بن نارر املانع ،منشورات احتاد الكتاب العرب بدمشق ،سوريا،
9005م.
* طرفة بن العبد البكري
 - 10ديوانه شرح األعلم الشنتمري (460ه ـ 471-هـ) حتق دريّة اخلطيب ولطفي الص ّق ال مطبعة
دار الكتاب دمشق سوريا 6275م .

* عروة بن الورد أمير الصعاليك
 - 10ديوانه ،دراسة وشرح وحتقيق  :أساء أبو بكر حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
 6229م
* العسكري أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل
 - 16الصناعتني حتق علي البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،6دار إحياء الكتب العربيّة
عيسى البايب احلليب مصر 6259 ،م .
* ابن عصفور الشبيلي
حممد ،ط ، 6دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع،
 - 19ضرائر الشعر ،حتقيق السيد إبراهيم ّ
القاهرة ،مصر 6290 ،م
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* عمر بن أبي ربيعة المخزومي
 - 11ديوانه ،تقدمي وفهرسة :فايز حممد ،ط ، 9دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان6221 ،م .
* عمرو بن كلثوم
 - 14ديوانه ،مجع وحتقيق وشرح:اميل بديع يعقوب ،ط ، 6دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان،
6226م .
* عنترة بن شداد العبسي
 - 15ديوانه ،حتقيق ود راسة :حممد سعيد مولوي ،املكتب اإلسالمي ،القاه رة6270 ،م
* ابن فارس الل غوي
 - 11ذم اخلطأ يف الشعر ،حتق :رمضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني مبصر 6290 ،م
* ابن قتيبة ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم
 - 17الشعر والشعراء ،تقدمي ومراجع :حسن متيم ،وحممد عبد املنعم العريان ،ط ، 1دار إحياء
العلوم ،بريوت ،لبنان6297 ،م .
* قدامة بن جعفر أبو الفرج
 - 19نقد الشعر حتق حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان (دت )
* القزاز ،أبو عبد اهلل محمد بن جعفر
 - 12كتاب ما جيوز للشاعر يف الضرورة حتق املنجي الدار التونسية للنشر  6276م
* المتنبي ،أبو الطيب أحمد بن الحسين
 - 40ديوانه ،دار رادر ،بريوت ،لبنان 9001م.
* المرزباني أبو عبيد اهلل محمد بن عمران بن موسى
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املوشح ،حتق علي حممد البجاوي دار الفكر العريب مبصر 6195هـ 6215 /م.
ّ - 46

* المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن
السالم هارون ،ط 6دار اجليل بريوت
 - 49شرح ديوان احلماسة .نشر أحد أمني وعبد ّ
لبنان6466.هـ6226/م .

* ابن المعتز،أبو العباس عبد اهلل
 - 41كتاب البديع ،شرح وحتقيق:عرفان مطرجي ،ط ، 6مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،لبنان
9006م .
* ابن منظور الفريقي المصري ،جمال الدين محمد بن مكرم
 - 44لسان العرب ،ط ، 6دار رادر ،بريوت ،لبنان6100 ،ه ـ
* النّابغة الذبياني ،زياد بن معاوية
 - 45ديوانه ،حتقيق وشرح دار بريوت للطباعة والنشر لبنان 6400هـ 6290/م .
* النّهشلي ،أبو محمد عبد الكريم
 - 41املمتع يف علم الشعر وعمله حتق حممد زغلول سالم ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،مصر (د
ت).
 - 47اختيار املمتع يف علم الشعر وعمله حتق حممود شاكر القطان ،اجلزءان األول والثاين،كلية
الّتبية ،جامعة املنوفية ط9001 9م.
* النّواجي شمس الدين بن الحسن
مقدمة يف رناعة النّظم والنثر حتق حممد عبد الكرمي منشورات دار مكتبة احلياة بريوت لبنان
ّ - 49
(د ت).
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ثانيا :املراجع .
* أحمد بلبداوي
العامة ،ط ، 6دار األمان للنشر والتوزيع ،الرباط،
- 6الكالم الشعري من الضرورة إىل البالغة ّ
املغرب6227 ،م.
* أحمد جاسم الحسين
- 6الشعرية ،قراءة يف تربة ابن املعتز العباسي  ،األوائل للنشر والتوزيع واخلدمات الطباعية ،الطبعة
األوىل ،دمشق ،سوريا  9000م
* أحمد سليم غانم
- 9تداول املعاين بني الشعراء ،قراءة يف النظرية النقدية عند العرب ،ط ،6املركز الثقايف العريب9 ،الدار
البيضاء ،املغرب 9001،م
* أحمد طالب
- 1مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،اجلزائر.د ت
* أحمد مبا رك الخطيب
- 4اإلنشاد والغناء يف الشعر اجلاهلي ،ط ،6دار احلوار للنشر والتّوزيع ،الالذقية ،سوريا9002 ،م
* أحمد محمد ويس
- 5ثنائية الشعر والنثر يف الفكر النقدي ،حبث يف املشاكلة واالختالف،منشورات وزارة الثقافة،
دمشق ،سوريا9009 ،م.
* أحمد الشايب
- 1أرول النقد األديب مكتبة النهضة املصريّة الطبعة العاشرة 6224م .
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* أدونيس
- 7الشعرية العربية ،ط ،9دار اآلداب ،بريوت ،لبنان6292 ،م .
* بدوي طبانة
السرقات األدبية ط 9مكتبة األجنلو املصرية 6192هـ 6212/م .
ّ - 9
* جمال الدين بن الشيخ
- 2الشعرية العربية ،تر:مبارك حنون ،حممد الوايل حممد أوراغ ،دار توبقال للنشر –ط،6الدار البيضاء
املغرب 6221م .
* جميل عبد المجيد
- 60

العامة للكتاب ،مصر،
البديع بني البالغة العربيّة واللسانيات النصيّة ،اهليئة املصريّة ّ

* جيمز مونرو
- 66

النظم الشفوي يف الشعر اجلاهلي،تر :فضل بن عمار العماري ،دار األرالة للثقافة

والنشر واإلعالم ط  ، 6الرياض السعودية 6407هـ6297/م .
* رحمان غركان
- 69

موجهات القراءة اإلبداعية يف نظري ة النقد األديب عند العرب ،منشورات احتاد الكتّاب

العرب ،دمشق ،سوريا9002 ،م .
* رشيد نظيف
- 61

الفضاء املتخيل يف الشعر اجلاهلي،ط ،6شركة النشر والتوزيع،الدار البيضاء ،املغرب

* زين الدين مختاري
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- 64

الصورة الشعريّة يف نقد الع ّقاد ( ّنوذجا)،
املدخل إىل نظريّة النّقد النّفسي –سيكولوجيّة ّ

منشورات احتاد الكتّاب العرب6229 ،م .
* سامي مكي العاني
- 65

اإلسالم والشعر ،سلسلة عامل املعرفة ،إردار اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،

الكويت 6221م .
* سعد حسن الكموني
- 61

النص العريب ،دراسة يف الظاهرة الطللية ،مظهرا للرؤية العربية ،ط ،6دار
الطلل يف ّ

املنتخب العريب ،بريوت ،لبنان6222 ،م .
* سعيد األفغاني
- 67

أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ط ،4دمشق سوريا 6221م .

* سمير عبد الرازق القطب
- 69

أنساب العرب ،مكتبة دار البيان ،بريوت ،لبنان( ،د ت).

* السيّد إبراهيم محمد
الضرورة الشعريّة – دراسة أسلوبية  ،-ط ،1دار األندلس للطباعة والنشر والتّوزيع،
- 62
ّ
بريوت ،لبنان6291 ،م .
* شوقي ضيف
- 90

الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ،ط  ،1دار املعارف مصر(د ت).

* عبد الله الصائغ
- 96

داللة املكان يف قصيدة النثر -بياض اليقني ألمني أسرب أّنوذجا ،ط 6دمشق 6222م .
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- 99

النص.الطبعة األوىل ،املركز
اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي والصورة الفنيّة ،القدامة وحتليل ّ

الثقايف العريب  ،الدار البيضاء ،املغرب6227 ،م
* عبد الحليم حفني
- 91

الصعاليك ،منهجه وخصائصه ،اهليئة املصرية العامة للكتاب 6297م.
شعر ّ

* عبد القادر هني
- 94

نظري ة اإلبداع يف النقد العريب القدمي ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 6222م.

* عبد المالك مرتاض
- 95

النص ،دار هومة للطباعة النشر والتوزيع ،اجلزائر  9007م
نظرية ّ

* عثمان موافي
- 91

يف نظرية األدب :من قضايا الشعر والنثر يف النقد العريب القدمي  ،اجلزء األول ،دار املعرفة

اجلامعية  ،السكندرية ،مصر  9000م
- 97

اخلصومة بني القدماء واحملدثني يف الن قد العريب القدمي ،تارخيها وقضاياها  ،دار املعرفة

اجلامعيّة ،االسكندرية ،مصر9000 ،م
حمور
* عرف ان محمد ّ
- 99

احلج ،مؤسسة الرحاب احلديثة ط  ،6بريوت لبنان 9000م .
سوق عكاظ ومواسم ّ

* عز الدين اسماعيل
- 92

األسس اجلمالية يف النقد العريب عرض وتفسري ومقارنة دار الفكر العريب القاه رة 29

- 10

التفسري النفسي للأدب ،ط  ، 4مكتبة غريب (د ت).

* علي الشعيبي
- 16

اإل جيابية والسلبية يف الشعر العريب بني اجلاهلية واإلسالم ،احتاد الكتاب العرب ،سوريا
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* عم يش العربي
- 19

خصائص اإليقاع الشعري ،حبث يف الكشف عن آليات تركيب لغة الشعر،طبع دار

األديب ،اجلزائر 9005 ،م
* عواطف أديب سالمة
- 11

قريش قبل اإلسالم ،دورها السياسي واالق تصادي والديين ،دار املريخ للنشر ،الرياض

اململكة العربية السعودية 6224م .
* فتحي أحمد عامر
- 14

من قضايا الّتاث العريب دراسة نقدية حتليلية مقارنة ( الشعر والشاعر ،منشأة املعارف

اإلسكندرية مصر (د ت).
* فيصل عباس
- 15

التحليل النفسي واالتاهات الفرويدية –املقاربة العيادي ة -دار الفكر العريب ،بريوت21م .

* محم د بدر معبدى
- 11

أدب النّساء يف اجلاهليّة واالسالم ،مكتبة اآلداب ،املطبعة النموذجيّة ،مصر 6291 ،م

* محمد بلوحي
- 17

اخلطاب النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاهلي ،حبث يف تلّيات القراءة

السياقية.نسخة إلكّتونية ،موقع احتاد الكتاب العربwww.aww-dam.org.
محمد حسين األعرجي
* ّ
- 19

الصراع بني القدمي واجلديد يف الشعر العريب  ،مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر (د ت).

* محمد حماسة عبد اللطيف
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- 12

البناء العروضي للقصيدة العربية ،ط ، 6دار الشروق ،بريوت ،لبنان6222 ،م.

* محمد رجب البيومي
- 40

حمم د بن سعود
موقف النقد األديب من الشعر اجلاهلي ،مطبوعات جامعة اإلمام ّ

* محم د عبد المنعم خفاجي
- 46

الشعر اجلاهلي ،ط 9دار الكتاب اللبناين بريوت لبنان 6271م .

* محمد عزام
- 49

اتاهات التأويل النقدي من املكتوب  ...إىل املكبوت ،منشورات اهليئة العامة السورية

للكتاب،وزا رة الثقافة –دمشق ،سوريا 9009م
* محمد مصطفى هدارة
- 41

مشكلة السرقات يف النقد العريب مكتبة االجنلو املصرية 6295م .

- 44

ّاتاهات الشعر العريب يف القرن الثّاين للهج رة ،ط ،9دار املعارف مبصر 6212م .

* محمود سامي الدهان
- 45

اهلجاء ،ط  ،1دار املعارف مبصر(د ت).

* مصطفى درواش
- 44

خطاب الطبع والصنعة ،رؤية يف املنهج واألرول ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق

* مونسي حبيب
- 47

فلسفة املكان يف الشعر العريب -قراءة موضوعاتية مجالية ،احتاد الكتاب العرب،دمشق .

* منير سلطان
- 49

ابن سالم وطبقات الشعراء ،ط ، 9منشأة املعارف،االسكندرية ،مصر 6291 ،م
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*مي يوسف خليف
- 42

الشعر النسائي يف أدبنا القدمي ،مكتبة غريب ،القاه رة ،مصر 6226م .

* يوسف عبيد
- 50

دفاتر أندلسية يف الشعر والنثر والنقد واحلضا رة واألعالم ،املؤسسة احلديثة للكتاب،

طرابلس ،لبنان  9001م
ثالثا :الدوريات
* أحمد زياد محبّك،
 - 6قراءة اإلبداع يف رحيفة بشر بن املعتمر ،مقال مبجلّة عالمات يف النّقد ،اجلزء  ،96جملد
 ،01سبتمرب  6221م
إدريس لكريوي،
 - 9النقد األخالقي عند عبد اهلل كنون ،جملّة عالمات يف النقد ،ج ،4:مج  ، 64سبتمرب 04
* فاروق أسليم،
 - 1عذابات الشنفرى ،قراءة يف سريته وشع ره ،مقال مبجلة آفاق املعرفة ،العدد،445 :سوريا،
أكتوبر  9000م
* فضل بن عمار العماري
 - 4االبداع يف الشعر العريب القدمي  :االهلام واالرتال ،مقال مبجلة جامعة امللك سعود ،اجمللد ،2:
اآلداب ( 6227 ،)6م
* سعيد محمد الفيومي
 - 5فلسفة املكان يف املقدمة الطّللية يف الشعر اجلاهلي ،جملّة اجلامعة اإلسالميّة ،سلسلة
الدراسات االنسانيّة ،اجمللد  ،65:العدد ،9:يونيو 9007 ،م
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* يوسف محمد عليمات ،
رورة املرأة عند الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي ،مقال مبجلة العلوم اإلنسانية ،إردار

- 1

كلية اآلداب ،جامعة البحرين ،العدد  9007 ،64م
رابعا  :الرسائل واألطروحات
* بلقاسم خروبي،
- 6

عملية التلقي عند ابن رشيق املسيلي بني االتباع والتفرد ،أطروحة لنيل درجة املاجستري،
إشراف :بوقربة الشيخ ،جامعة وهران 9004- 9001 ،م

* خيرة م ّكاوي
مقدمة لنيل
 - 9االئتالف واالختالف يف الّتاث –قراءة يف النظرية النقدية العربيّة  ،-أطروحة ّ
درجة الدكتوراه ،إشراف خمتار حبّار ،جامعة وهران 9009- 9007 ،م

محمد برونة
* ّ
الصعاليك يف العصر اجلاهلي –دراسة أنثروبولوجية سيميائيّة  ،-أطروحة لنيل
 - 1الشعراء ّ
املاجستري ،إشراف الشيخ بوقربة  ،جامعة وه ران .

محمد بلوحي
* ّ
الدولة يف النقد
 - 4الشعر اجلاهلي يف ضوء القراءات العربيّة احلديثة ،أطروحة لنيل دكتوراه ّ
األديب املعار ر ،إشراف خمتار حبّار ،جامعة وهران 9006- 9000 ،م
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