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عندما تهي�أنا لإ�صدار هذا العدد اجلديد من جملة «جذور» كانت ال�ساحة
الثقافية والفكرية والأدبية تعي�ش حدثني هامني �أحدهما عربي وهو انعقاد م�ؤمتر
م�ؤ�س�سة الفكر العربي والذي كان عنوانه «التكافل االقت�صادي العربي� ...رشكاء من �أجل
الرخاء» وكان مو�ضوع التعليم يف العامل العربي حا�رضاً – بقوة – حيث ا�ست�ضاف
امل�ؤمتر ما يقرب من �أربعني �شاب ًا و�شابة من خمتلف الدول العربية �شاركوا يف ور�ش
عمل جادة وبع�ض هذه الور�ش مت بالتعاون مع جامعات عاملية مثل اجلامعة الأمريكية
يف بريوت.
�أمــا احلدث املحلى فهـو انعـقــاد م�ؤمتـر الأدباء الثـالث يف الفرتة  29-27ذو احلجة
1430هـ املوافق  16-14دي�سمرب 2009م يف مدينة الريا�ض وبرعاية وزارة الثقافة والإعالم،
بعد م�ؤمترين انعقد الأول منهما يف مكة املكرمة وبرعاية من جـامعة امللك عبدالعزيز عام
1394هـ1974/م ،والثاين برعاية من جامعة �أم القرى عام 1420هـ.
ولقد تطورت املفاهيم والر�ؤى واملناهج الأدبية خالل �أكرث من ثالثة عقود من
الزمن حيث قفز فن الرواية ليناف�س ال�شعر ويتعا�ضد معه يف نف�س الوقت ال�ست�رشاف
�آفاق �أف�ضل للنف�س الإن�سانية التي تتلظى بني واقع ذاتي م�ؤمل ،وح�ضارة غربية مادية
تفتقر �إىل ن�سمات الروح و�صفاء الوجدان ،وطهارة ال�سلوك.
بالعودة �إىل تو�صيات امل�ؤمتر الأول للأدباء ال�سعوديني وجدت �أن بع�ضها قد
حتقق من خالل م�شاريع وم�ؤ�س�سات ثقافية توجهت �إىل املفكر والأديب وعملت
على اجتذابه ليبدع يف ظل ظروف �أف�ضل ،وبع�ضها الآخر ظل من �رضوب الأمنيات
التي مل تتحقق مثل �رضورة االهتمام يف اجلامعات بالآداب الإ�سالمية ،فما يربط
الأدب العربي ب�آداب ال�شعوب الإ�سالمية هو مطلب تفر�ضه تلك العالقة التي قامت
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تقدمي
بني العرب ك�أمة حملت لواء ن�رش الدعوة بالدين الإ�سالمي اخلامت وبني �شعوب �شتى
�سعت �إىل الدخول يف الدين اجلديد ليحررها من الواقع الذي كانت تر�سف يف
�أغالله ووجدت يف مفاهيم العدالة واملحبة وامل�ساواة التي نزل بها الوحي الإلهي
على خامت املر�سلني �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وجدت يف ذلك و�سواه عامل
جذب و�إغراء لتعمل �ضمن �إطار احل�ضارة العربية والإ�سالمية  ،ولهذا وجدنا كثريا
من العلماء من غري �أ�صول عربية مثل� :سيبويه ،والفارابي ،والرازي ،وابن �سينا ،و�أبي
حامد الغزايل ،وفريد الدين العطار ،ه�ؤالء و�سواهم �شاركوا يف البناء احل�ضاري اجلديد
وا�ستلهمت احل�ضارة العربية املعا�رصة كثريا من طروحاتهم العلمية والفكرية.
وت�أثرت لغات هذه ال�شعوب الإ�سالمية مثل :الفار�سية والرتكية والأردية باللغة
العربية وتزخر قوامي�س هذه اللغات بكثري من الألفاظ العربية ،وال نن�سى �أن العرب
يف جاهليتهم ت�أثروا ببع�ض احل�ضارات الأخرى وانعك�س ذلك �أي�ضا على لغتهم التي
ا�ستوعبت �ألفاظ ًا من تلك اللغات وعمل الل�سان العربي على توطينها كما عملت
اللغات الأخرى على توطني الألفاظ العربيـة التي ت�سللت �إىل لغــات القـــوم الذين
�أحبوا العربية انطالقا من حبهم للإ�سالم.
اليوم – يف ظل ما يعرف مبنظومة العوملة ف�إنه يفرت�ض يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
العربية �أن تقيم ج�سور التوا�صل مع �آداب الأمم الأخرى ويفرت�ض �أن ت�أتي �آداب
ال�شعوب الإ�سالمية يف مقدمة ذلك االهتمام الثقايف والفكري والأدبي ،كما �أن هذه
امل�ؤ�س�سات مدعوة ب�أن تن�شئ �أق�سام ًا لدرا�سة الفكر الغربي و�آدابه �أو ما ميكن �أن نطلق
عليه علم اال�ستغراب يف عملية موازاة مع علم اال�ست�رشاق الذي اهتم منذ حوايل عدة
قرون باملخطوطات العربية وحتقيقها �إ�ضافة �إىل اهتمامه بالتاريخ الإ�سالمي والأدب
العربي ،وقد تختلف حول تقييم طروحات علم اال�ست�رشاق والذي كان مدفوعا
بع�ضه بعوامل دينية وعرقية – خ�صو�ص ًا ذلك اجلانب الذي يت�صل ب�شخ�صية الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم والتي �سعى البع�ض لت�شويه ال�صورة امل�رشقة والإن�سانية من حياته
ودعوته التي �شملت جميع النا�س بكافة �أديانهم ولغاتهم و�أعراقهم وكانت متممة
لر�ساالت التوحيد الأخرى.
لذا يتوجب علينا �أن نقابل ذلك بطروحات علمية مو�ضوعية عن الفكر الغربي
ومدار�سه التي يجب �أن نقر �أن فكرنا و�أدبنا قد ت�أثر بالعديد – منها – لأنها جزء من
احل�ضارة الغربية التي اقتحمت ح�صون الثقافة العاملية كافة ونحن جزء من هذا العامل
نت�أثر به ون�ؤثر فيه من غري �رضورة لفقدان هويتنا العربية والإ�سالمية الأ�صيلة		 .
رئي�س التحرير
د .عا�صم حمدان
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الن�ص الأدبي:
بني الرتاث النقدي والنقد احلديث
�سعيد بو عيطة

(*)

�إن م�صطلح الن�ص ،يعود �إىل �أ�صله احلريف� ،إذ يعني يف الالتينية لفظ:
 TEXTUSمن  .TEXTEREون�ص ال�شيء مبعنى خاطه .والن�ص يعني الثوب(.)1
وعند امل�سلمني الن�ص هو الكتاب وال�سنة� .سنعمل على حتديد �أبعاد الن�ص.
�إن ما نق�صد ببعد الن�ص ،بعده املعجمي� ،سواء يف املعجم العربي القدمي
�أو يف املعاجم احلديثة .وكذا بعده املعريف ،يف �إطار عالقته مع جمموعة املفاهيم
الأخر :اخلطاب ،الأثر الأدبي ،اجلن�س الأدبي� ..إلخ.
(*) ناقد ومترجم  -المغرب.
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لقد بات من نافل القول ،اعتبار �رصاع الأفراد واجلماعات ،هو تاريخ
�رصاع حول الن�ص وبالن�ص يف �شتى املجاالت :الدينية ،الأدبية ،ال�سيا�سية..
�إلخ ،مما جعله يرتبط تاريخي ًا ،بعامل من امل�ؤ�س�سات :القانون ،الكني�سة ،التعليم.
مما يجعل مقولة الن�ص� ،صعبة التحديد على م�ستوى واحد ،لكنها ممكنة على
م�ستويات عدة :مورفولوجية ،تركيبية ،داللية ،تداولية� ،إلخ.
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النص األدبي :بني التراث النقدي والنقد احلديث
يف ل�سان العرب البن منظور ،الن�ص :رفعك ال�شيء .ن�ص احلديث ين�صه
ن�ص ًا :رفعه .وكل ما �أظهره ،فقد ن�ص .قال عمرو بن دينار :ما ر�أيت ر�أج ً
ال

�أن�ص للحديث من الزهري� .أي �أرفع له و�أ�سند( .)2يقال :ن�ص احلديث �إىل

فالن ،رفعه ون�ص�صه �إليه .ون�صت ال�صبية جيدها :رفعته .ومنه املن�صة .وهو
املكان البارز .نقول :و�ضع فالن على املن�صة� ،أي على غاية الف�ضيحة وال�شهرة

والظهور .واملن�صة كذلك ،ما تظهر عليه العرو�س رُلتى .وقد ن�صها وانت�صت

هي ،وهي تنت�ص عليها ،لرتى من بني الن�ساء .ومن قولهم كذلك ن�ص�صت املتاع،
�إذا جعلت بع�ضه على بع�ض .ون�ص الدابة ين�صها ن�ص ًا :رفعها يف ال�سري .ويف هذا
املعنى قال �أبو عبيدة« :الن�ص ،التحريك حتى ت�ستخرج من الناقة �أق�صى �سريها.
و�أن�شد قائ ً
ال :ويقطع اخلرق ب�سري ن�ص»(� .)3أما الزهري ف�أ�شار «الن�ص منتهى
الأ�شياء ومبلغ �أق�صاه»(.)4

وقال املربد« :ن�ص احلقاق ،منتهى بلوغ العقل»(� .)5أما الفقهاء،

فقد �أ�شاروا ب�أن «ن�ص القر�آن ون�ص ال�سنة� ،أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من
جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009
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الأحكام»(.)6

ن�ستخل�ص مما ورد ،ب�أن الن�ص يعني الظهور والربوز .فكل ما �أظهر فقد
ن�ص .ون�ص ال�شيء ،جعل بع�ضه فوق بع�ض .وفالن ين�ص فالن ًا ،مبعنى ا�ستق�صى

م�س�ألته عن ال�شيء .والن�ص ،ال�سري ال�شديد واحلث عليه .والن�ص التعيني
والتوفيق .وعلى الرغم من كون املعجم العربي القدمي ال يقدم تو�ضيح ًا بارزاً،
�إال �أننا ن�ست�شف ما يلي:

أ�  -الن�ص :رفع وبروز وظهور ،مبعنى ،خروجه من اخلفاء �إىل التجلي.
ب  -الن�ص :تراكم وترا�ص مل�ستويات اللغة (مادته).
ج  -الن�ص :توقيف وتعيني� .إ�شارة �إىل حدود الن�ص وتخومه.
�أما يف املعاجم احلديثة ،فيحدده كل من تودروف  Todorovوديكرو

سعيد بو عيطة
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 O. Ducrotيف كتابهما (املعجم املو�سوعي لعلوم اللغة) الن�ص كالتايل« :نظام

داليل � -إيحائي  -ينبني على ثالثة مظاهر (:»Aspects -)7

�أ  -لفظي  :Vorbalيت�شكل عن طريق الوحدات الل�سانية (اجلمل) وفق ًا لطابعها
النحوي والفونولوجي.
ب  -تركيبي  :Syntaxiqueت�شمل العالقات بني الوحدات الن�صية .وال تهتم
برتكيب اجلمل.
ج  -داليل  :Sémantiqueح�صيلة مركبة من م�ضمون الوحدات الل�سانية
داللي ًا.
�إن كل مظهر من هذه املظاهر ،يرتبط ب�إ�شكالية خا�صة ،تف�ضي بدورها
�إىل منط معني لتحليل الن�ص :حتليل بالغي� ،رسدي ،مو�ضوعاتي� ،إلخ ،تكاد
حتديدات املعاجم العربية القدمية واملعاجم احلديثة ،تلتقي يف موا�ضيع عدة .على
الرغم من �أن املعاجم احلديثة ،تكاد ال ت�ضيف �شيئ ًا ذا بال.

�إن الت�صور الذهني الذي اتخذته املمار�سة النقدية العربية� ،إىل حدود
القرن الرابع الهجري ،تتميز بالغمو�ض وال�ضبابية .يرجع ذلك � -أ�سا�س ًا � -إىل
تداخل النقدي مع غريه من املجاالت املعرفية الأخرى (البالغة ،احلديث،
التف�سري� ..إلخ) وكرثة ان�شغاالت النقاد من جهة �أخرى� .أدى هذا التداخل� ،إىل
طم�س معامل هذه البنية للتفكري النقدي .ومن �أهم جوانب هذه البنية ،اجلانب
امل�صطلحي (الن�ص ،الأدب ،ال�شعر� ..إلخ).
�إن الن�ص يف النقد العربي القدمي ،ارتبط �أ�سا�س ًا  -بنوعني �أدبيني هما:
ال�شعر والنرث� .إن حتديد �أي منهما ،ال يتم �إال مبراعاة اخل�صائ�ص التي ت�شرتك
�أو تختلف فيها .فو�ضع تعريف للن�ص ال�شعري و�آخر للنرثي ،يت�ضمن اختزا ًال
ل�صفات هذا النوع .ق�صد الوقوف على خا�صيته التي يخلو منها نقي�ضه.
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الن�ص يف النقد العربي القدمي(:)8

ج ـ ــذور

12

النص األدبي :بني التراث النقدي والنقد احلديث
لقد �ساهم النقد العربي يف هذا املجال بتعريفات عدة ،حتدد ال�صفات
الأ�سا�سية للن�ص(ال�شعري ،النرثي) ف�شاعت تعريفات عدة ،منها تعريفات
وظيفية .فال�شعر ديوان العرب وعلمهم وعمدة �أدبهم وجامع �أخبارهم وحافظ
�أن�سابهم ونظام فخارهم� ..إلخ.
يقول ابن ر�شيق يف كتابه (العمدة)�« :إمنا ال�شعر ما �أطرب وهز النفو�س

وحرك الطباع .فهذا هو باب ال�شعر الذي رجع �إليه وبني عليه ال ما �سواه»(.)9
ّ
�أما �صاحب (منهاج البلغاء و�رساج الأدباء) الناقد حازم القرطاجني ،فقد
�أ�شار ب�أنه «كالم موزون مقفى ،من �ش�أنه �أن يحبب �إىل النف�س ما «ق�صد حتبيبه
�إليها .ويكره �إليها ما ق�صد تكريهه .)10(»...يف حني ،ترتبط بع�ض التعريفات
باجلانب الرتكيبي .يقول اجلاحظ�« :إمنا ال�ش�أن يف �إقامة الوزن ،وتخري اللفظ
و�سهولة املخرج وكرثة املاء .ويف �صحة الطبع وجودة ال�سبك .ف�إمنا ال�شعر
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�صناعة ،و�رضب من الن�سج وجن�س من الت�صوير»( .)11لقد ذهب املذهب
نف�سه ،ابن خلدون حيث �أ�شار ب�أن ال�شعر هو الكالم البليغ املبني على اال�ستعارة
والأو�صاف .املف�صل ب�أجزاء متفقة يف الوزن والروي .م�ستقل كل جزء منها
يف عرفه ومق�صده عما قبله وبعده .اجلاري على �أ�ساليب العرب املخ�صو�صة
به( .)12لقد حتدث النقاد القدامى ،عن الن�ص ال�سابق �أو الن�ص الفحل .وانطالق ًا
من هذا الأخري ،تتنا�سل وتتوالد ن�صو�ص �أخرى ..هي مبثابة �صدى له.

قد يالحظ القارئ� ،أننا نحدد املفهوم العام للن�ص يف النقد العربي
القدمي ،ومرد ذلك� ،أن حتديده للن�ص؛ هو بال�رضورة حتديد ملفهوم ال�شعر (الن�ص
ال�شعري) �أو النرث (الن�ص النرثي) .وهو ت�صور �أفرزته املمار�سة النقدية ع�رصئذ.

الن�ص يف النقد الغربي:
اهتم النقد الغربي احلديث مبجموعة من املفاهيم على ر�أ�سها مفهوم
الن�ص .حتى ا�ستقام لهم يف ذلك علم ،نعت ..علم الن�ص � .Textologieإذ عرف
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مقاربات عميقة يف �إطار ال�سيميوطيقا الأدبية خا�صة مع جماعة  -تيل كيل Tel

( Quelال�سيما مع جوليا كر�ستيفا  J. Kristiviaوغريها من النقاد :روالن بارت،
�أمربتو �إيكو ،جرميا�س� ..إلخ) حيث مت حتديد نظرية ن�صية .لكن على الرغم
من ذلك ،فقد عرف مفهوم الن�ص تداخ ً
ال مع مفاهيم �أخرى :الأثر الأدبي،
اخلطاب ،اجلن�س الأدبي ،الكتابة� ..إلخ.

 - 1بني الن�ص والأثر الأدبي:
�إن الن�ص ح�سب روالن بارت  R. Barthesال يحدده �إال باملقارنة مع
الأثر الأدبي .و�إذا كان �أغلب النقاد يذهبون �إىل كون الأثر ،يحمل معنى القدم،
عك�س الن�ص الذي ال يحده زمان؛ ف�إن بارت قد �أعاد النظر يف هذه العالقة.
ليحددها من خالل جمموعة من املفاهيم املنهجية :الدليل،التعدد ،ال�ساللة،
القراءة ،اللذة� ..إلخ.

ب  -الدليل� :إذا كان الأثر ينح�رص يف مدلول معني ،ف�إن الن�ص يحتوي على
قدرة رمزية ترتبط بتعدد املعاين .وهو بذلك« ،دال ال يقوم فيه املدلول ب�أي
وظيفة� .إنه ذو طبيعة رمزية �رصفة المركز لها وال تعرف االنغالق»(.)13

ج .التعدد� :إن الأثر �أحادي الداللة� ،أما الن�ص فتعددي .تعدد ناجت عن بنية
الن�ص ولي�س عن تعدد القراء .و�إذا كان الأثر ف�ضاء ا�ستهالك ،ف�إن الن�ص
معنى
ف�ضاء افتنان .ال يف�رس �أو ي�ؤول .لكن يفجر .لذلك ،فالن�ص ال يفر�ض ً
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�أ  -املنهجية :لي�س الفربق بني الن�ص والأثر مادي ًا (الغالف ،الطبعة ،الأوراق..
�إلخ) ولي�س كذلك ح�سب القيمة املعرفية ،ففي بطون الآثار القدمية ،ترقد
ن�صو�ص .كما �أن الإنتاجات املعا�رصة ،لي�ست كلها ن�صو�ص ًا� .إن االختالف
الأ�سا�سي ،يكمن يف كون الأثر :جزءاً من مادة ت�شغل ف�ضا ًء مرئي ًا ميكن لليد
تناوله .يف حني جند �أن الن�ص حقل منهجي تتناوله امليتالغة ME' Talangage
باعتبارها لغة وا�صفة تتناول اللغة الأوىل /لغة الن�ص.

ج ـ ــذور

14

النص األدبي :بني التراث النقدي والنقد احلديث
واحداً على قراء خمتلفني لكن يوحي مبعان عديدة لقارئ واحد .خالف ًا

للتوجهات الفل�سـفية ذات البعد الواحد� .إن الن�ص ،يتح�صن بقول كافكا
« F. Kafkaلي�س عندي ما هو جاهز ونهائي»(.)14

معنى جاهزاً .فيما ي�شق
د .ال�ساللة� :إن الأثر الأدبي ميتلكه م�ؤلف .ويحدد له ً
الن�ص ع�صا الطاعة على هذا الأديب امل�ؤلف .ليبقى الن�ص عبارة عن
�شبكة لغوية ومولود غري �رشعي .لأنه جمهول امل�صدر .ووليد جمموعة من

امل�صادر يف الوقت نف�سه� .إنه نتاج عدد المتناه من التناق�ضات .هذا البعد
غري ال�رشعي للن�ص ،يجعله يه�شم امل�ؤلف .وح�ضور هذا الأخري ،ال يتم
�إال باعتباره مدعواً �أو �شخ�صية من ال�شخ�صيات .و�إذا ا�ستعرنا العبارة من

بارت ،نقول �إن امل�ؤلف من ورق.

هـ  -القراءة� :إن ميالد القارئ  -ح�سب بارت  -رهني مبوت امل�ؤلف .هذا
القارئ ي�ساهم يف �إنتاجية الن�ص ق�صد االقرتاب من الكتابة .لأن الإ�شكالية
كما يذهب بارت ،هي �أن جنعل من القارئ كاتب ًا .عندما يفك القارئ
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�أوا�رص الن�ص لإعادة �إنتاجه� .أما قراءة الأثر فال تخرج عن كونها قراءة

ا�ستهالكية.

و  -اللذة :يرى بارت ب�أن الأثر الأدبي ،يفقد اللذة واملتعة� .أما الن�ص ،فم�سكون
بلذة ومتعة المتناهية .لأن داللته النهائية م�ستع�صية.

�إن مفهوم الن�ص (البارتي) ،م�ستلهم من عدد من الإجراءات ،مثل:

التعدد الداليل ،الكتابة البي�ضاء ،الكتابة ،القراءة� ..إلخ .دعا من خاللها بارت
�إىل �إعادة النظر يف جمموعة من املفاهيم (دعوة مت�ضمنة من كتابه « -درجة

ال�صفر للكتابة»).

وعلى الرغم من هذا التعار�ض الذي يقيمه بارت بني الن�ص والأثر،

ف�إن تلك احلـدود تتال�شى ب�سـرعـة� ،إذ ال توجد حـدود نهـائيـة بينهـما ،لأن
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النـ�ص ال ميتلك مفهوم ًا قادراً .يقول بارت�« :أعتقد �أن ب�إمكاننا حالي ًا حتديد

كلمة ن�ص� .إذ �إننا �رسعان ما جند �أنف�سنا عر�ضة للنقد الفل�سفي للتعريف .كل ما
يف �إمكاننا الآن �أن نعمل على التقريب املجازي ملفهوم الن�ص� .أعني �أن جنرد
ونفح�ص ونح�صي اال�ستعارات التي حتوم حوله»( .)15مما يجعل الن�ص �شبيه ًا

بال�سماء� .إنه م�سطح وعميق يف الوقت نف�سه(� .)16إن مفهوم الن�ص (البارتي)،
موحى من فهمه للكتابة العامة.

 - 2بني الن�ص واخلطاب:
�إن �أغلب النقاد الذين يقفون عند احلد الغرايف  Graphiqueللن�ص،
ال مييزون بينه وبني اخلطاب .وعلى ر�أ�سهم :جريار جينيت ،G. Genentte
تودروف  ،T. Todrovفايرني�ش� .أما عند غريهم ،فهذا التمييز بني الن�ص
واخلطاب ،يقوم على امل�ستوى الداليل� :شلوميت ،ليت�ش ،فان ديك� ..إلخ� ،..إن
الن�ص عند �شلوميت ،يقابل «اخلطاب ال�شفوي �أو الكتابي� .أومبعنى �آخر :هو ما

�أ  -الأدب ممار�سة ن�صية.
ب  -الن�ص نتاج وا�ستعمال توا�صلي تفاعلي.
ج  -كون هذه التوا�صلية ،تتمو�ضع يف م�ستويات عدة.
د  -متف�صل ال�سياقات الأدبية ،بتمف�صل امل�شاركني و�أدوارهم.
�إن هذا الت�صور ،يجعل الن�ص يتجاوز حده ال�سكوين  Statiqueوالبحث
عن ديناميكية خا�صة .لي�صبح الن�ص  -بهذا الفهم  -وحدة جمردة وبنا ًء نظري ًا
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نقر�أ»( .)17هذا املعنى ،جعل �شلوميت يربط بني البعد البنيوي والبعد الوظيفي
للن�ص� .أما فان ديك  Van Dikفقد ربطت بني اجلانب الداليل والتداويل،
مبعنى �أن حتديد الن�ص ي�ستوجب نظرية �أدبية .وهو ما مل يحدث يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات ،حيث اال�ستفادة من �إجنازات الل�سانيات ومع حتديد ال�شكالنيني
ملفهوم الأدبية (خا�صة جاكب�سون ،وقد حدد فان ديك الن�ص انطالق ًا مما يلي:
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النص األدبي :بني التراث النقدي والنقد احلديث
ال يتج�سد ويتمظهر �إال من خالل اخلطاب .وعلى الأر�ضية نف�سها ،حترك الناقد
هارديل يف الل�سانيات الوظيفية.

 - 3بني الن�ص واجلن�س الأدبي:
غالب ًا ما نذهب �إىل �أن الرتاكم الفعلي ملجموعة من الن�صو�ص ،هو
الذي ي�ؤلف جن�س ًا �أدبي ًا معين ًا .فهذا الأخري ،غالب ًا ما يكون معياراً �أو قالب ًا .ال
يطالب  -بال�رضورة  -ن�ص ًا معين ًا .يقول ماري �شيفر« :ولكي نتمكن من طرح
م�س�ألة العالئق الأنطلوجية التي جتمع الن�صو�ص بالأجنا�س ،ينبغي ر�صدها �أو ًال،
كم�شكلة من خالل مظهر خارجي معكو�س� .إن مظهراً خارجي ًا معكو�س ًا.
ال يفر�ض نف�سه بدوره �إال يف حالة ت�شييء الن�ص»( .)18فيما يرى تودروف
 Todorovب�أن كل نظرية للأجنا�س تقا�س على متثيل للعمل الأدبي على الرغم من

�أنها (نظرية الأجنا�س) قد ظلت من �أهم مع�ضالت ال�شعرية القائمة �إىل اليوم()19

نظراً للغمو�ض الذي يلف تعاريفها ،عددها وعالقتها.
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�إن الن�ص الأدبي ،لي�س هو اجلن�س الأدبي وعلى الرغم من ذلك ،فقد
تتال�شى بينهما احلدود يف بع�ض الأحيان ،لأن الأجنا�س ،ت�شكل خاليا الأدب

ومفا�صيله لت�صبح ح�سب بيري غريو  Piere Geraudقاعدة الأدب كله(.)20

�إن اجلن�س الأدبي هو املفهوم املجرد النظري� .أما الن�ص ،فهو امللمو�س.
وميكن حتديد التجني�س ،عرب لعبة التكرارات واالقتداءات واالقتبا�سات من ن�ص
لآخر .حيث ي�صبح اجلن�س داخلها مبثابة ذلك الن�ص الغائب .و�إذا كان اجلن�س
الأدبي يختزل كل املكونات الأ�سلوبية على امل�ستوى النظري ،ف�إن الن�ص هو
احلقل الذي تتحقق داخله هذه املكونات� .إن هذا الت�صور ،يعطي للجن�س الأدبي
ذلك البعد امل�ؤ�س�ساتي� :ش�أنه �ش�أن الدولة ،الكني�سة ،اجلامعة� ..إلخ ،مما يجعله
ميلك نظامه و�سلطته اخلا�صة .هذه الأخرية ت�سبح داخلها جمموعة من الن�صو�ص.
�إال �أن هذه ال�سلطة ،تتال�شى .ويعرف اجلن�س الأدبي  -على �إثرها  -انفتاح ًا

سعيد بو عيطة

17

على التغيريات اجلديدة .تغيريات متار�سها جمموعة من الن�صو�ص امل�شاك�سة� .إن
جتربة احلداثة متثل منوذج ًا بارزاً لهذه الن�صو�ص ،التي انفلتت من �رشنقة الأجنا�س
الأدبية وتبني عالقة اجلن�س الأدبي بالن�ص .ن�ست�شف ب�أنه على الرغم من احتواء
اجلن�س الأدبي للن�ص ،ف�إن هذا الأخري ،ميار�س لعبة التمرد واالنفالت وخرق
تلك احلدود .هذا اخلرق ،يحتم ..على اجلن�س تطوير مكوناته وحدوده .تطور
م�ستمر من الناقد برون�ستيري .وعمقه ال�شكالنيون الرو�س (خا�صة تنيانوف
 Tynianovو�إيخنباون .)Ekhenbaun

خال�صة مفتوحة:
على الرغم من تعدد الدرا�سات التي اهتمت بالن�ص الأدبي ،ف�إن هذا
الأخري يظل جمهو ًال ويرجع ذلك �إىل ارتباط الن�ص بالعملية الإبداعية ،مما يجعل
تثبيت الأبعاد املعجمية واملعرفية للن�ص م�ستع�صية .و�إذا كان النقد الغربي
على علم بذلك ،فماذا عن النقد العربي احلديث؟ ذلك �س�ؤال يتطلب معاجلة
�أخرى.

( )1فا�ضل تامر مدارات نقدية ،وزارة الثقافة العراقية( ،ب.ت)� ،ص.213 :

( )2ابن منظور ،ل�سان العرب ،املجلد  ،7ج  ،2دار بريوت1956 ،م� ،ص .97
( )3امل�صدر نف�سه� ،ص .98

( )4نف�سه� ،ص .98
( )5نف�سه� ،ص .98
( )6نف�سه� ،ص .98

(7) Todorov (TZVETAN) Dictionnaire Encylopedique des sciences
du Langage, 4 TR, Ed, - Scuil, Coll,Points, Paris, 1979, p: 375.
376.
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( )9ابن ر�شيق ،العمدة (ب.ط) ،ج  ،1حتقيق :حميي الدين عبداحلميد ،دار اجليل ،بريوت،
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( )10القرطاجني (حازم) منهاج البلغاء و�رساج الأدباء ،حتقيق :حممد احلبيب بن اخلوجة ،تون�س،
1969م� ،ص .71
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�ص .358
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( )13بارت (روالن) ،در�س ال�سيميولوجيا ،ترجمة عبدال�سالم بنعبدالعايل ،ط  ،1دار توبقال،
الدار البي�ضاء1986 ،م� ،ص .62
(� )14أوكان (عمر) مدخل لدرا�سة الن�ص وال�سلطة ،ط  ،2دار �أفريقيا ال�رشق ،الدار البي�ضاء،
1994م� ،ص .53
( )15يحياوي (ر�شيد) ،مقدمات يف نظرية الأنواع الأدبية ،ط  ،1دار �أفريقيا ال�رشق ،الدار البي�ضاء،
1991م� ،ص .36
(16) Barthes (Roland), S/Z, I TR, ED, Seuil, coll Points, Parts. 1976.
p: 20.
( )17يقطني (�سعيد) ،انفتاح الن�ص الروائي ،ط  ،1املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء1989 ،م،
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مرحلية �إبداع ال�شعر
عند ابن طباطبا العلوي
كرمي الوائلي

(*)

ال يختلف الأديب عن الإن�سان العادي بالنوع ،و�إمنا يتميز بح�سا�سية

مرهفة جتعله �أكرث �ضبط ًا النفعاله و�سيطرة عليه ،وقدرة يف التعبري عنه بت�شكيل
لغوي ،ويلتقي الدار�س بنمطني من االنفعال� ،أحدهما� :سطحي �ساذج ي�ستجيب
بو�صفه رد فعل مفاجئ للمثري اخلارجي ،و�إمنا يتفاعل مع وجدان الأديب ور�ؤاه
و�أحالمه بطريقة معينة ،وهذا النمط هو الذي ي�سيطر عليه الأديب ،ويعمد �إىل
التعبري عنه بطريقة فنية.
ويف �ضوء هذا ال يتخلق �إبداع الن�ص الأدبي �إال بوجود مثري خارجي يقع

خارج الذات الإن�سانية املبدعة ،ولي�س �رشط ًا �أن يكون املثري عظيم ًا� ،أو عنيف ًا� ،أو
قوي ًا ،فقد تكن وم�ضة عيني طفل يح�س باخلوف �أو الطم�أنينة �أكرب باعث لإبداع

ن�ص لدى الأديب ،مادام هذا الت�أثري ي�سهم يف تخليقه االنفعال الإبداعي.
(*) ناقد و�أ�ستاذ جامعي من العراق ،مقيم يف اليمن.
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ب�رسعة للمثري الكائن يف اخلارج ،وثانيهما يتخلق يف �أعماق الأديب ،لي�س
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�إن مرحلة تخليق االنفعال متثل املرحلة ال�سابقة للت�شكيل اللغوي للن�ص
الأدبي ،وعلى الرغم من ت�سليمنا ب�أن الن�ص الأدبي ال وجود له قبل ت�شكيله
اللغوي ،ف�إننا ،يف الوقت نف�سه ،ن�ؤكد �أهمية هذه املرحلة ،لأنها متثل الأ�سا�س
الذي ال ميكن �أن يوجد بدونها.
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ويك�شف احلديث عن املنطقة التي يتخلق فيها االنفعال كثري من
الغمو�ض ،ب�سبب عدم الإحاطة املادية بها ،ولأنها منطقة لدنة مل يتمكن علماء
النف�س من حتديد طبيعتها حتديداً منهجي ًا من�ضبط ًا ،ومن ثم ف�إن التحدث عنها
لي�س قطعي ًا ،لكنه يخ�ضع لقدر من الإح�سا�س واحلد�س ،و�أن التعبري عنها �أقرب
�إىل عملية �إبداع �أدبية .ومن اجلدير بالذكر �أن هذه املنطقة تكاد تكون حمظورة
يف تراثنا النقدي ب�سبب معتقدات دينية ،لأنه �إذا كان من املمكن احلديث
عن مرحلة انفعال املبدع واملنطقة التي يتخلق فيها االنفعال ف�إن احلديث عن
هذه املنطقة يف الن�صو�ص املقد�سة يعد �أمراً حمظوراً ،الت�صاله بالذات الإلهية،
ولذلك الحظنا �أن تراثنا النقدي قد �رصف جل جهده نحو الت�شكيل اللغوي
مثل الدرا�سات امل�ستفي�ضة يف �إعجاز القر�آن الكرمي� ،أو الدر�س النقدي للأنظمة
اللغوية� ،صوتية ،و�رصفية ،ونحوية ،يف الن�صو�ص ال�شعرية ،ومل يلتفت كثرياً �إىل
املرحلة ال�سابقة لهذا الت�شكيل.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن الناقد العربي يف تراثنا النقدي قد م�س هذه
املنطقة يف �أحايني حمددة ،وتعد حماولة حممد بن �أحمد بن طباطبا العلوي -
القرن الرابع الهجري  -يف كتابه «عيار ال�شعر» �أبرز هذه املحاوالت و�أكرثها
�أهمية.
ويت�أ�س�س ت�صور ابن طبابا يف �ضوء املنجز العقلي /االعتدايل الذي يحاول
�ضبط حتليل العملية النقدية والإبداعية على �أ�س�س عقلية من�ضبطة ،ويحاول يف
الوقت نف�سه حل مع�ضلة ال�شاعر املحدث الذي �سبقه ال�شعراء يف انتقاد املعاين
وا�ستخدامها ،ويف �ضوء هذه الأبعاد �أخذ ير�سم لل�شاعر طراق تعليمية يف حتديد
ماهية ال�شعر ومراحل �إبداع الن�ص.
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وال ميكن درا�سة اخلطاب النقدي عند ابن طباطبا يندرج يف �سياق
املدر�سة العقلية يف الرتاث ف�إنه يعتقد �أن الفعل الإن�ساين �إال بوجود ركنني
يكتنفانه� ،أولهما :القدرة ،وثانيهما :الإرادة و�أن الإبداع ال�شعري هو الآخر
فعل والبد له من هذه الأركان الثالثة جمتمعة ،على النحو التايل:
�إرادة

قدرة

�إرادة

طبع

فعل

بناء الق�صيدة

الفعل الإن�ساين

الق�صيدة

�إذن يتجدد ال�شعر لديه يف �ضوء مكونني� ،أولهما داخلي يحدد لل�شعر خ�صو�صيته
من خالل ال�سمات الداخلية ،ويتمثل من خالل بعدي :الكالم الذي يت�ضمن
الت�أليف ،وهو يدل على طريقة خم�صو�صة يف الأداء ،والنظم الذي يدل على
خا�صية تتجاوز العرو�ض ،وتلتقي ببع�ض �سمات القر�آن الكرمي الذي كثرياً
ما عرب عن �إعجازه من خالل نظمه ،وهي طريقة خم�صو�صة يف الأداء ،ومن
خالل هذين البعدين  -الكالم امل�ؤلف والنظم  -حدد ابن طباطبا ماهية ال�شعر
ب�سماته الداخلية ،و�أ�ضاف �إىل هذا حتديداً من خالل مغايرته للنرث الذي يبدو
ق�سيم ًا لل�شعر ،غري �أن مفهوم النرث يت�سع لديه لي�شمل ما «ي�ستعمله النا�س يف
خماطباتهم» ،ولذلك فال�شعر «كالم منظوم بائن عن املنثور الذي ي�ستعمله النا�س
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يقول ابن طباطبا «ال�شعر � -أ�سعدك اهلل  -كالم منظوم بائن عن املنثور
الذي ي�ستعمله النا�س يف خماطباتهم ،مبا خ�ص به من النظم الذي �إن عدل عن
جهته جمته الأ�سماع وف�سد على الذوق ،فمن �صح طبعه وذوقه مل يحتج �إىل
اال�ستعانة على نظم ال�شعر بالعرو�ض التي هي ميزانه ،ومن ا�ضطرب عيه الذوق
مل ي�ستغن عن ت�صحيحه وتقوميه مبعرفة العرو�ض واحلذق به ،حتى تعترب معرفته
امل�ستفادة كالطبع الذي ال تكلف معه»(.)1
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مرحلية إبداع الشعر عند ابن طباطبا العلوي
يف خماطباتهم مبا خ�ص به من النظم الذي �إن عدل عن جهته جمته الأ�سماع وف�سد
على الذوق» ،و�إذا كان ما �سلف ي�ؤكد على دور املتلقي الذي ميايز بني ال�شعر
وغريه ،لأن خروج ال�شعر عن النظم متجه �أ�سماع املتلقني ،ف�إن ابن طباطبا �أكد
�أهمية امللكة النف�سانية التي �أودعها اهلل فطري ًا يف الإن�سان ،وتتمثل يف «�صحة
الطبع والذوق» لأن �صحتهما متكنان من �إبداع الن�ص ال�شعري ،ولي�س ال�شاعر
به حاجة �إىل غريهما من العلوم املعيارية التي ت�ساعد على نظم ال�شعر كعلم
العرو�ض ،ويف �ضوء هذا ،فالقدرة «معنى موجود يف اجل�سم» وي�صح من
الإن�سان الفعل والت�رصف بها .وال ميكن للفعل �أن يت�أتى وجوده دون القدرة
والإرادة( ،)2و�أن ف�ساد الطبع وا�ضطرابه مينعان ال�شاعر من الإبداع ،وت�صبح
معرفة العرو�ض الزمة البد منها ،بحيث «تعترب معرفته امل�ستفادة كالطبع الذي
ال تكلف معه».
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�أما الإرادة والفعل ف�إنهما يتحددان يف قوله« :ف�إذا �أراد ال�شاعر بناء ق�صيدة خم�ض
املعنى الذي يريد بناء ال�شعر عليه يف فكره نرثاً ،و�أعد له ما يلب�سه �إياه من الألفاظ
التي تطابقه ،والقوايف التي توافقه ،والوزن الذي ي�سل�س له القول عليه ،ف�إذا
اتفق له بيت ي�شاكل املعنى الذي يرومه �أثبته ،و�أعمل فكره يف �شغل القوايف مبا
تقت�ضيه من املعاين على غري تن�سيق لل�شعر وترتيب لفنون القول فيه ،ف�إذا كملت
له املعاين وكرثت الأبيات وفق بينها ب�أبيات تكون نظام ًا لها و�سلك ًا جامع ًا ملا
ت�شتت منها ،ثم يت�أمل ما قد �أداه �إليه طبعه ونتجته فكرته وي�ستق�صي انتقاده،
ويرم ما وهى منه ،ويبدل بذلك لفظة م�ستكرهة لفظة �سهلة نقية»(.)3
وتعني الإرادة ق�صة الإن�سان لإحداث الفعل ،وتقرتن الإرادة بالوعي واملعرفة،
ويف �ضوء هذا يوجه ابن طباطبا خطابه النقدي من �إرادة ال�شاعر نحو قدرته
لإحداث الفعل الإبداعي ،وتتجلى �أول مراحل الإبداع يف «خم�ض املعنى» وهو
جهد �إن�ساين فردي ي�ؤديه املبدع ،ويقوم به بانتزاع �شيء من �شيء �آخر ،م�أخوذ
منه ،وم�ستقل عنه وخمتلف :الزبدة /الق�صيدة.
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جهد املاخ�ض ،وهو جهد فردي
انتزاع �شيء من �شيء �آخر (الزبدة)
جهد ال�شاعر وهو جهد فردي
انتزاع �شيء من �شيء �آخر (الق�صيدة)

وقد �أدرك ابن طباطبا العملية الإبداعية يف �ضوء ال�صنعة التي تتحدد
على �أ�سا�س النظر العقلي للعملية الإبداعية ،ويف �ضوء تتابع عمليتي التخطيط
والتنفيذ� ،أي �أن يكون العقل متحكم ًا يف كيفية توظيف اجلهد الإن�ساين الذي
يعني �إعداد املعاين وخم�ضها ،وتهيئتها يف ذهن املبدع «نرثاً» من ناحية ،و�رضورة
التتابع املرحلي الذي يبد�أ ال�شاعر ب�إعداد خمطط ملا يتكون عليه الق�صيدة ،ثم
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ويف �ضوء هذا تتجلى عملية تخليق الن�ص يف املرحلة ال�سابقة للت�شكيل
اللغوي يف �إطار جهد �إن�ساين مبذول ،فالإبداع لي�س �إلهام ًا يبث يف روع املبدع
�أو تفي�ض �أو ت�رشق به قوى خارجة عن الذات الإن�سانية ،و�إمنا هو جزء من
عملية تتفاعل فيه الذات مع مو�ضوعها ،وبهذا يعد عمل ابن طباطبا متقدم ًا على
الت�صور الأفالطوين الذي يجعل االبتكار مرتبط ًا بالإلهام ارتباط املعلول بعلته،
فال�شاعر  -عند �أفالطون  -ال يبدع عمله �إال حتت وط�أة ت�أثري قوة غيبية يفقد
فيها ال�شاعر وعيه و�صوابه ،ومن �أجل �أن يبني �أفالطون عن ت�صوره بجالء عقد
مقارنة بني ال�شاعر وكهنة معبد «كوبيال» الذين ال ي�ؤدون طقو�سهم يف الرق�ص
�إال �إذا فقدا �صوابهم ،وي�ستخل�ص �أفالطون �أن ال�شعراء بعامة والغنائيني منهم
بخا�صة «ال ينظمون �أ�شعارهم وهم منتبهون� ،إذ حينما يبد�أون اللحن والتوقيع
ي�أخذهم هيام عنيف وينزل عليهم الإلهام»(� .)4إذن فال�شاعر عند �أفالطون ناقل
ملا تلهمه �إياه ربة ال�شعر.
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مرحلية إبداع الشعر عند ابن طباطبا العلوي
ال�رشوع يف تنفيذ هذا املخطط ،وك�أننا �إزاء مهند�س يعد خريطة لبناء بيت ،ثم
يبد�أ يف تنفيذ بناء البيت� ،إذ يرى �أن ال�شاعر بعد �أن يفرغ من «خم�ض املعنى» يعد
له «ما يلب�سه �إياه من الألفاظ التي تطابقه ،والقوايف التي توافقه ،والوزن الذي
ي�سل�س له القول عليه».
ويتبدى من هذا الن�ص �أهمية املعنى وقيمته �إذ له الأ�سبقية وله �أي�ض ًا وجود
م�ستقل متام اال�ستقالل عن غريه من املكونات كالألفاظ والقوايف والبحور و�أن
العالقة بني املعنى واللفظ  -مثل عالقة اجل�سد بالك�سوة ،فقد يكون الثوب �ضيق ًا
�أو ف�ضفا�ض ًا ،مما ي�ؤكد الف�صل احلاد بينهما ،ولذلك يدعو الناقد �إىل �رضورة
مطابقة اللفظ باملعنى ،و�أح�سب �أن هذا الوعي بالعالقة االنف�صالية بني اللفظ
واملعنى �أ�سهم ب�شكل وا�ضح يف حتديد هذه العملية ال�صناعية ،وطبيعة املرحلية
التي يتم بها �إبداع الن�ص ال�شعري.
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�إذن ف�إن مرحلية الإبداع عند ابن طباطبا يتحدد مبرحلة ما قبل الت�شكيل
اللغوي ،ثم مرحلة الت�شكيل اللغوي ،التي متر بثالث مراحل متتالية ومتتابعة،
وهي:
�أو ًال� :إعداد الك�سوة ال�شعرية للمعاين من حيث:
٭ �إلبا�س املعاين بالألفاظ املطابقة.

٭ �إلبا�س املعاين بالأوزان املطابقة.
٭ �إلبا�س املعاين بالقوايف املطابقة.

ثاني ًا :الرباط بني الأبيات املتنافرة ب�أبيان �شعرية جتمع �شملها وتوحد �شاردها.
ثالث ًا :تنقيح الن�ص ال�شعري يف �صياغة �أو تركيب �أو مفردة.
�إن هذه املرحلية يف �إبداع الن�ص الأدبي لي�ست بدعة يف الرتاث الإن�ساين،
ف�إن ت�.س� .إليت ي�شري �إىل مرحلية متاثل �إىل حد ما مرحلية ابن طباطبا يقول
�إليوت:
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«�إن �أول ما يحدث يف خميلة ال�شاعر على وجه الدقة هو االخرتاع
�أو �إيجاد الفكرة ،يليها ثاني ًا الوهم �أو التنويع �أو تطويع تلك الفكرة لتتنا�سب
مع املو�ضوع� ،أما يف املرحلة الثالثة فتكون ال�صياغة �أو مرحلة �إلبا�س الفكرة
وجتميلها بكل ما طر�أ عليها من تغيري تظهر �رسعة النهاية يف �إطار من الكلمات
املعقولة ذات الأهمية»(.)5
وعلى الرغم من اختالفنا مع ابن طباطبا و�إليوت يف هذه العملية ال�صناعية
التي حتدد مرحلية الإبداع ال�شعري ف�إن تفكري ابن طباطبا بخا�صة ميثل نقلة
نوعية يف التفكري النقدي  -تاريخي ًا  -ولت�أكيده �أهمية املنجز الإن�ساين املقرتن
بجهده بح�سب ق�صده ودواعيه.

الهوامــ�ش
( )1ابن طباطبا العلوي ،عيار ال�شعر ،حتـقيق :عبا�س عبـدال�ساتر ،دار الكتب العلـمية ،بريوت،
( )2ينظر كتابنا :اخلطاب النقدي عند املعتزلة ،م�رص العربية للن�رش والتوزيع ،القاهرة1997 ،م� ،ص
 ،56وما بعدها.
( )3نف�سه� ،ص .11
(� )4أفالطون ،حماورة �أيون ،ترجمة �صقر خفاجة ،مكتبة النه�ضة ،القاهرة1956 ،م� ،ص .38
( )5ت�.س� .إليوت ،فائدة ال�شعر وفائدة النقد ،ترجمة يو�سف نور عو�ض ،دار القلم ،بريوت،
1982م� ،ص .60

***
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�صورة املعنى ومعنى ال�صورة
يف اخلطاب الأدبي القدمي
�صورة ال�سلطة منوذج ًا
حميد �سمري

(*)

 - 1ال�صورة ا�صطالحياً وفل�سفياً:
اخليال ،هو املعادل العربي لكلمة �صورة ،تلك التي تعني معجمي ًا الطيف و�صورة

متثال ال�شيء يف املر�آة والظن والتوهم ،وهو «ال�صورة الباقية يف النف�س بعد غيبة
املح�سو�س عنها .ف�إما �أن تكون هذه ال�صورة متثي ً
ال مادي ًا ل�شيء خارجي مدرك
بحا�سة الب�رص ،كارت�سام خيال ال�شيء يف املر�آة� ،أو متثيله بخطوط بيانية ،و�إما �أن
تكون متثا ًال ذهني ًا ل�شيء مدرك بحا�سة الب�رص �أو غريها من احلوا�س»(.)1
وا�ستناداً �إىل هذا املعنى املعجمي ميكننا حتديد ال�صورة ا�صطالح ًا ب�أنها

نوع من الوعي وم�شاهدة �شيء �آخر ،اعتماداً على التخيل الذي هو ملكة و�آلة
(*) �أكادميي وباحث مغربي/.
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حمولة تك�سب املواد هيئة جديدة� .إن هذا التحديد يت�ضمن جمموعة من املعاين
ندرجها موجزة على النحو الآتي:
 - 1ال�صورة وعي وفعل منجز بالتخيل.
 - 2تتكون من مادة قبلية واقعية �أو رمزية ومن مو�ضوع ق�صدي متخيل.
 - 3ال�صورة متثيل و�صياغة للمواد والرموز واملجردات يف هيئة جديدة مغايرة
لهيئتها الأ�صلية يف الواقع املح�سو�س �أو الت�صوري.
 - 4ال�صورة تعبري ا�ستبدايل يقوم فيه ال�شيء امل�شاهد بدي ً
ال عن الفكرة �أو املعنى
�أو املفهوم.
 - 5ال�صورة خيال ا�سرتجاعي ي�ستعيد �صور الأ�شياء املدركة �سابق ًا.
 - 6ال�صورة خيال �إبداعي يعيد ت�شكيل �صور لأ�شياء مل ندركها �أو ت�أليف �صور
جديدة وعوامل ممكنة.
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يتبني من خالل هذه املعاين �أن ال�صورة ت�شمل ثالثة جوانب وهي :التمثيل
واال�ستعادة والإبداع� ،إ�ضافة �إىل معنى رابع تعنيه لفظة ال�صورة الوهمية ،هي
التي تدل على ما ال يوجد �إال يف املخيلة� ،أي ما لي�س له وجود واقعي .Fictif
وملا كانت لل�صورة عالقة بالت�شخ�ص ومتثيل الأ�شياء ،ف�إن لها وظيفة
فل�سفية حيث تعتمد و�سيلة تتحقق بها هوية ال�شيء ووجوده العيني .مبعنى
�أن وظيفة ال�صورة هي حتقيق للإنية( ،)2املرتبطة بالوجود العيني وبالكينونة،
ولذلك ميز الفال�سفة امل�سلمون بني ما يكون به ال�شيء هو هو باعتبار حتققه
ف�سموه حقيقة وذات ًا ،باعتبار ت�شخ�صه ف�سموه هوية(.)3
�إن طبيعة الهوية التي جت�سدها ال�صورة هي التي ي�سميها بول ريكور
بهوية الهو  identitéمتييزاً لها عن الهوية هذية  identité ipséitéفهوية الهو
تتحدد ب�س�ؤال ما  Quoi -وهو �س�ؤال الكينونة ،وبه ن�صل �إىل معرفة طبيعة
الذات وطبعها ،وبذلك تكون هذه الهوية مت�شكلة من �سمات ال�شخ�ص القابلة
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لتكون مو�ضوعية  objectivablesومن ثم تبدو ك�أنها اجلزء املو�ضوعي من الهوية
ال�شخ�صية(� .)4أما الهوية هذية فهي تتحدد ب�س�ؤال :من؟  qui -املرتبط بوجود
الأنا والعناية بها وبهذا املعنى يكون هذا النوع من الهوية ممث ً
ال للجزء الذاتي
من هوية ال�شيء ،فهي ما تكون به الأنا بذاتها ولذاتها ،وما ت�شكل به وحدتها
اخلا�ص ودميومتها اخلا�صة يف الزمان� .إنه على الرغم من اخلالف بني الهويتني،
يبقى هناك تعالق لطيف بني الهويتني ،فالأوىل ذات معنى �أنطولوجي (وجودي)
يدل على املوجود �أو هوية الهو� ،أما الثانية فهي ذات معنى فينومينوجلي يجعل
هوية ال�شيء تدل على معنى ذاته �أو نف�سه(.)5
�إن وجود ال�شيء باعتباره حقيقة وذات ًا ،ووجوده باعتباره هوية جتليها
ال�صورة ،يعني �أن للأ�شياء وجودين �إذ ال�صورة توجد على نحو مغاير للوجود
الذي توجد عليه الأ�شياء عيان ًا .فهذه توجد وجوداً واقعي ًا� ،أما ال�صورة فتوجد
ال واقعي ًا� ،أي بو�صفها غياب ًا .وي�ؤدي االختالف بني الوجودين �إىل اختالف
�آخر على �صعيد الإدراك والوعي ،ذلك �أن الإدراك احل�سي لل�شيء حقيقة ي�ضع
مو�ضوعه دائم ًا ب�صفه غائب ًا� ،أي غري موجود وجوداً واقعي ًا.

�أما عالقة ال�صورة باملعنى ،فهي قائمة على اللزوم ،والرتابط ،حيث
يعرف املعنى ب�أنه �صورة ذهنية تو�ضع �إزاء اللفظ �إما على احلقيقة �أو اال�ستعارة
واملجاز� ،أو تو�ضع �إزاء العالقة عموم ًا لغوية كانت �أم غري لغوية ،فنكون �إزاء
الداللة الرمزية �أو الإ�شارية �أو الأيقونية ،كذلك العالمات املن�صوبة يف الطريق
على اجتاه ال�سري� ،أو داللة البكاء على احلزن ،والدخان على النار .وعلى هذا
الأ�سا�س ميكن القول� :إن ال�صورة �سواء �أكانت قو ًال �أو غريه ،هي معان ذهنية

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ف�إذا كان الإدراك احل�سي يق�صد مو�ضوعه الواقعي باعتباره وجوداً فعلي ًا
يتجاوز الوعي ،ف�إن الفعل التخيلي «من �ش�أنه �أن ي�سلب املو�ضوع وجوده
الواقـعي ،ويق�صـده بو�صفـه �صـورة متخيلـة� ،أي وجـوداً ال واقـعيـ ًا ،وعنـدها
ال يكون للمو�ضوع املق�صود بو�صفه �صورة متخيلة وجود خارج الوعي»(.)6
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ومتثالت وجمردات قد جت�سدت يف �شكل ح�سي ذي �أبعاد مادية ،يج�سد ال�صفة
التي يكون عليها ال�شيء ويقربها �إىل الذهن لتمثلها ،ولذلك تطلق ال�صورة على
ما ير�سمه امل�صور بالقلم �أو �آلة الت�صوير� ،أو على ارت�سام خيال ال�شيء يف املر�آة،
�أو يف الذهن� ،أو على ذكرى ال�شيء املح�سو�س الغائب على احل�س»(.)7
ي�ستفاد مما �سبق �أن ال�صورة اللفظية من حيث بنيتها قائمة على املجاز
الذي يعو�ض احلقيقة دون �أن ين�ش�أ عن عملية التعوي�ض هذه تغيري يف املعنى
احلقيقي ،و�أن ال�صورة غري اللفظية قائمة �أي�ض ًا على مبد�أ التعوي�ض واال�ستبدال،
حيث يعو�ض �شيء ب�شيء رمزاً و�إيحا ًء و�إ�شارة ،و�سواء �أكانت نظرياً �أم قرين ًا �أم
ال ،ف�إنها تبقى ظ ً
مثي ً
ال لأ�صل وامتداداً له يف الزمان واملكان� .إن ما يتغري يف
ال�صورة  -وهذا ما كان عليه الفكر البالغي يف الثقافة الإ�سالمية  -هو �شكلها
الذي يقدم فيه املعنى ،حيث يقدم تقدمي ًا عدل فيه عن املادة املعنوية الأ�صلية
واحلقيقية �إىل الت�صوير والتقدمي احل�سي ،فاملعنى واحد فيهما مع ًا ولكن ال�شكل
هو الذي يتغري من معطى �إىل �آخر(.)8
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 - 2ال�صورة ومتثيل الالمرئي:
تو�صف ال�صورة عادة ب�أنها متثيل للمرئي وحماكاة للطبيعة ومر�آة تعك�س
الأحوال ،فالتمثيل واملحاكاة واملر�آة تدل كلها على وظيفة النقل والت�صوير
احل�سيني اللتني تتميز بهما ال�صورة يف نقلها وت�شخي�صها للمرئيات واملح�سو�سات،
وتلك حقيقة غدت من باب البدهيات على اعتبار �أنها جلية ال خفاء فيها وقريبة
ال بعد معها .ولكن احلقيقة اللطيفة التي حتتاج �أن نت�أملها ونتفطن �إليها ع�سى �أن
نقف على بع�ض خفاياها و�أبعادها ،هي �أن ال�صورة متثيل للالمرئي؛ و�إخراجه
�إىل الظهور يف �صورة ح�سية بعد �أن كان �شيئ ًا خمفي ًا ،وحتوي ً
ال للطاقة الفعلية التي
ال ويتمثل وجدان ًا ،ون�رضب لذلك مث ً
تدرك ح�س ًا �إىل رمز يدرك عق ً
ال مبفهوم
ال�سلطة والقوة ،فمفهوم ال�سلطة و�إن كان يقرتن باملجال والإن�سان والقواعد
والنظم التي حتكمهما ،ف�إنه يتعاىل عنهما فيكون �أل�صق باملعنويات منه بالظواهر

حميد سمير

 - 3ال�صورة الأدبية ومتثيل ال�سلطة:
 .1.3ال�صورة النظري /ال�صورة ال�شبيه (الزمنية):
تخ�ضع ال�صورة كما يبني �أمربطو �إيكو ملنطق القرين ()le double
والنظري( la réplique )11منطق يقوم على �أ�سا�س احل�ضور والغياب؛ والتعوي�ض
واال�ستبدال ،مبعنى �أن جنعل معطى �سابق ًا كان موجوداً ثم اندثر ف�أ�صبح معدوم ًا،
ماث ً
ال يف معطى الحق �أو تابع بوا�سطة التمثيل والت�صوير .و�سواء �أكان هذا
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احل�سية ،وبذلك تكون ال�سلطة فكرة «ال تدرك �إال بالت�صور ،فال وجود واقعي
لها لأنها ال توجد �إال �إذا فكرنا فيها»(� .)9أما القوة فهي طاقة وفعل يقع على
النا�س في�شعرون به ،فهم يف خوف ووجل دائم يرهبهم فيتوج�سون منه خيفة
ويظلون يف حذر منه .وملا كانت ال�سلطة والقوة يف حاجة �إىل �أن تكون مرئية
وم�سموعة ،و�أن تنتقل من الفعل �إىل الرمز لتكون �أ�شد رهبة وت�أثرياً ،ف�إنها حتتاج
�إىل خدمات ال�صورة وو�سائل التمثيل حتى تتحول �إىل رمز يدرك عق ً
ال ووعي ًا.
فال�سلطة والقوة يحتاجان �إىل و�سيط  -مثل ال�صورة  -يحولها من الفعل �إىل
الرمز في�صبح لها �سلطان على العقول والنفو�س وعندئذ تتحول ال�سلطة �إىل
�سلطان ،الأمر الذي يفهم منه �أن ال�سلطة مهما �أوتيت من قوة تبقى يف حاجة
�إىل �سلطان �أكرب منها ممث ً
ال يف الت�صوير الذي يحولها �إىل �صورة رمزية ت�ستحوذ
على النفو�س والأذهان .وتف�رس ال�رضورة واحلاجة �إىل ال�صورة عجز القوة �أن
تر�سخ مبفردها ال�سلطة الفعلية �أن حتقق والء النا�س لها« ،ذلك �أن الوالء يقتدي
وجود هيمنة رمزية ،بها يندمج الطائعون يف مبادئ خ�ضوعهم اخلا�ص ،وهذه
الهيمنة الرمزية ال ميكن �أن تن�ش�أ �إال بوا�سطة الرمز �أي ب�سلطان التمثيل .وملا كان
الأديب هو �أحد املتخ�ص�صني يف �إنتاج التمثيالت ( )...التي ت�سوي للحاكم
( )...ج�سده الثاين ( )...اجل�سد الالمرئي �صار من الالزم الوقوف عن كثب
على الآلة التي بها ينتج الأديب تلك التمثيالت» (.)10
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املعطى �صورة �أم قناع ًا �أم �صنم ًا �أم متثا ًال ف�إنه ال يكون نظرياً �أو قرين ًا� ،إال �إذا

كانت طريقة النظر �إىل الأ�شياء حمكومة مببد أ� النظر ك�أن (� .)voire commeإن
ال�صورة النظري والقرين جتعل ال�شيء ظ ً
ال للهو ،وتكراراً لنموذج �أعلى امتداداً

له وجزءاً منه .فحني نقارن مث ً
ال بني �سيارتني من نوع �سيرتوين  cv2ذاتي لون
واحد ،نكون �إزاء منوذج مكرر ،يكون كل واحد �صنواً للآخر وبدي ً
ال له .فلكي
نح�صل على القرين يجب �أن نعي �إنتاج كل خ�صائ�ص النموذج ونحافظ عليها
بالرتتيب نف�سه ،و�أن نكون على معرفة بالقاعدة التي تنظم �إعادة �إنتاج منوذج

هذا ال�شيء� .إن �إنتاج النظري يف �سياق �صياغة �صورة ما ال يعني التمثيل وال
املحاكاة ،و�إمنا يعني �إن�شاء �أ�ساليب وطرق مماثلة يف �رشوط وظروف مماثلة(.)12

مل تكن الثقافة العربية الإ�سالمية ت�ست�سيغ املعنى احل�سي لل�صورة ،ومل

تكن ت�سرتيح ملفهوم ال�صورة النظري القائم على التمثيل اجل�سدي واملحاكاة كما

يف �صورة التمثال ويف ال�صورة الت�شخي�صية ملا حتمله من داللة ح�سية ووثنية.
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فال�شخ�ص يف الثقافة الإ�سالمية ال ميكن �أن يعو�ض بتمثال وال �أن يبدل ب�صورة
كما كان معمو ًال به يف احل�ضارات الوثنية كح�ضارة الإغريق والرومان ،ولهذا

فقد ا�ستبدل مفهوم ال�صورة القائم على الالتناهي واملطلق باملفهوم احل�سي
املتناهي بو�صفه �صنم ًا يعوق حركة العقل( .)13ولكي ي�ستطيع العقل �أن يتجاوز
حدود املتناهي ،فقد ابتكر التفكري الإ�سالمي �أ�سلوب ًا جديداً يف �صياغة ال�صورة
قائم ًا على التجريد بدل التج�سيد واال�ستمرارية والالنهائية بدل املادية ،لأن

التجريد والالنهائية هما �أقدر من غريهما على التعبري عن عقيدة التوحيد.

�أما يف ال�صورة الأدبية فقد ت�أثر الأدباء والنقاد بتجريدية ال�صور ال�سائدة
يف فن الزخرفة واخلط العربيني ،فاعتمدوا مبد�أً زمني ًا قائم ًا على الرتديد
والتكرار ،بحث ًا عن منوذج كوين مطلق ال نهاية له ،جت�سده ال�صورة النموذجية

الالزمنية التي ت�صاغ وفق منوذج �أعلى يحكمه التتابع والتعاقب الزمني ،حيث
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يتبع فيه اخللف ال�سلف وي�سري وفق �سنته بعد �أن يجعل منها �صورة منمذجة
ومثا ًال �أعلى للقدوة.
ففي هذه ال�صورة ال تكون العالقة بني املعطى ال�سابق واملعطى الالحق
قائمة على مفهوم النظري الذي يتطابق فيه الطرفان �صورة ويت�شابهان هيئة
و�سمت ًا ،و�إمنا يقوم على مفهوم التوايل والتعاقب الزمني الذي يكون فيه اخللف
تابع ًا لل�سلف� ،سائراً وفق منوذج �أعلى تتكرر �صورته عرب الزمان ،وبهذا املعنى
ال وحماكاة ح�سية ،و�إمنا تكون ت�أوي ً
ال تكون ال�صورة متثي ً
ال بالفعل والعمل
ملنوال منوذج �أعلى وترجمة عملية ل�سـنته .وملا كان ال�سلف هو ال�صـورة
املثال والنموذج الأعلى ،فقد ي�ستحيل ا�ستعادته بعينه ودون حدوث �أزمة نقل
ال�ستحالة املطابقة واملحاكاة املطلقة ،ولذا كانت �صورة اخللف �شبيه ًا ومثي ً
ال
لي�ست نظرياً وال قرين ًا.

� .2.3صورة ال�سلطة يف اخلطاب الأدبي:

�إن �أهم ما يلفت انتباهنا يف هذه ال�صورة النموذجية �أمران �أ�سا�سيان:
�أولها� :أنها بنيت على �أ�سا�س الف�ضائل النف�سية ال املزايا اجل�سدية� ،إذ من
خاللها حتدد الهوية الذاتية لل�صورة .وجتمع الف�ضائل النف�سية  -كما حددها
�أر�سطو  -يف ت�سع ف�ضائل هي :العدل ،ال�شجاعة ،واالعتدال يف الأهواء،
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لقد �سن النقاد والبالغيون القدماء �سنن ًا وقواعد ثابتة ر�سموا من خاللها
�صورة �إيجابية لل�سلطان وحا�شيته ،لت�صبح بعد ذلك مثا ًال ت�صاغ وفق منوذجه
ال�صور يف تكرار م�ستمر مل ي�س�أم الأدباء من اجرتارها ،حتى �إن كثرياً من ق�صائد
املدح  -وهي من اخلطابات الأدبية التي كانت تر�سم �صورة منمقة لل�سلطان
 تبدو مت�شابهة �إىل درجة �أنها كانت تهدى �إىل �أكرث من �أمري ،وقد كان ذلكد�أب كل من يق�صد �إىل املال ويرغب فيه ،مما يدفعه �إىل �أن يغري معامل ال�صورة كي
تروج بني خماطبني خمتلفني متعددين(.)14
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وال�سخاء ،وال�شهامة ،و�إكرام ال�ضيف ،واللطف ،واحلكمة يف العمل ،ثم
احلكمة يف الفكر والنظر( .)15فهذه الف�ضائل هي التي عول عليها اخلطاب
الأدبي القدمي يف ر�سم �صورة �إيجابية لل�سلطان وحا�شيته فكانت هي املهيمنة
يف كل النماذج الأدبية.
�أما امل�س�ألة الثانية التي تلفت االنتباه يف هذه ال�صورة ،فهي تعود �إىل
التجان�س بينها وبني الطبقة االجتماعية التي تنتمي �إليها فئات ال�سلطة .وتف�صيل
ذلك �أن ال�سلطان وحا�شيته هم طبقات وفئات بع�ضها فوق بع�ض ،ي�أتي على
ر�أ�سها الأمري �أو اخلليفة نزو ًال �إىل ما دونه من وزراء وقواد جي�ش كل ح�سب
درجته ومرتبته .ولقد كان من غري املنطقي �أن ي�ستعمل الأديب �أ�سلوب ًا واحداً
يجع الفئات جميعها يف �صورة واحدة ،بل �إنه كان يجعل لكل طبقة �صورة
خا�صة بها ،يختار لها من الف�ضائل النف�سية ما ين�سجم ومكانتها ووظيفتها يف
هرم ال�سلطة ،وبذلك اختلفت ال�صور تبع ًا للمراتب ،ف�صورة الأمري غري �صورة
الوزير ،وهذان غري �صورة القائد الع�سكري وهكذا دواليك.
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 .1.2.3ال�صورة الإيجابية:
لقد توىل اخلطاب ال�شعري �أكرث من غريه يف الثقافة العربية ر�سم �صورة
مثلى لل�سلطان وحا�شيته ،فنمقها وزينها بال�صور البالغية الت�شبيهية حتى �أ�صبحت
�صورة مرئية قائمة على الزينة والزخرفة لتبدو يف عني ناظرها جميلة .وملا كانت
وظيفة الأديب هي ر�سم �صورة �إيجابية لل�سلطة وحتويلها �إىل رمز وتدوينها
وترويجها يف كتب الأدب ،حتى يتمثلها النا�س ويتقبلونها ،ويخ�ضعون لها
تلقائي ًا ويعلنون والءهم لها ،اختار التعبري عنها بال�صورة التخييلية بدل التعبري
عنها باملفهوم ،ملا للتخييل من وظيفة ت�أثريية جتعل ال�سامع والناظر �إىل ال�صورة
ينه�ض �إىل طلب ال�شيء �أو الهرب منه و�إن مل ي�صدق به .مبعنى �أن التخييل قد
يحبب �إىل النف�س �أمراً مكروه ًا منها وقد ينفرها من �شيء مرغوب عنها.
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�إن وظيفة التعبري عن ال�سلطة بال�صوة يتج�سد يف حتويلها �إىل عالمة ورمز
بعد �أن كانت جمرد حركة ميكانيكية وطاقة ع�شوائية تدل على القوة ،ويعني
انقالب القوة �إىل عمل اندراجها يف دائرة العدل وال�سيا�سة العملية .فما �أن
ت�رشع ال�سلطة يف اال�شتغال بو�صفها تنكي ً
ال وعنف ًا �ضارب ًا حتى تكون يف حاجة
�إىل �إحداث �صورة النكال �أو ما ي�سد م�سدها يف ذهن ال�سامع� ،أو �أن حتدث يف
الآخر وقع الهلع ،وال يت�سنى ذلك �إال بوا�سطة التخييل �أو الت�صوير �أو الإقناع
وغريها من و�سائل التمثيل التي تقوم بتحويل ال�سلطة والقوة �إىل �سلطان ،وعندها
ميكن تكييف القوة وجعلها حالة �رشعية و�رضورية.
�إن ما يجعل للتخييل هذه القوة الت�أثريية الإ�شجائية هو توفره على
خ�صائ�ص �أ�سلوبية ومبادئ �أ�سا�سية نعر�ض لها من خالل �صورة �شعرية ت�شبيهية
اخرتناها من ق�صيدة للمتنبي قالها يف مدح �سيف الدولة لتكون منوذج ًا على هذا
ال�صنف من ال�صور املتكرر واملهيمن يف اخلطاب ال�شعري القدمي.

ف�����إين ر�أي�����ت ال��ب��ح��ر ي��ع�ثر بالفتى

ع��ل��ى ال���� ّد ِّر واح����ذره �إذا ك���ان م��زب��دا

وه����ذا ال����ذي ي����أت���ي ال��ف��ت��ى متعمدا

ت��ظ��ل م��ل��وك الأر�������ض خ��ا���ش��ع��ة له

ت���ف���ارق���ه ه��ل��ك��ى وت���ل���ق���اه ���س��ج��دا
واجلدا()16

وحت��ي��ي ل��ه امل����ال ال�����ص��وارم وال��ق��ن��ا ويقتل م��ا يحيي التب�سم
تتداخل يف هذه ال�صورة الت�شبيهية داللتان �إحداهما مفهومية والأخرى
رمزية �إيحائية منتقاة من عامل املخاطبني ومن واقعهم الثقايف� .إن العالقة بني
هاتني الداللتني قائمة على احل�ضور والغياب وعلى تعوي�ض الواحدة بالأخرى،
�إذ يتم تقدمي و�إظهار الداللة الثانية بدل الأوىل ،ومن ثم تن� أش� عالقة جديدة بني
الدال واملدلول بدل العالقة الأوىل القائمة على املوا�ضعة.
يف كلمة البحر املكررة مرتني والتي جت�سد الهوية الذاتية للأمري ،جند
املدلول يت�أرجح بني معنيني اثنني:
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املدلول  :1نهر عظيم ذو ماء مالح م�صدر العطاء واخلريات وقت
ال�سكون ،وم�صدر الهالك والبليات �إذا جا�ش وقذف بالزبد فيجب احلذر منه
واجتنابه.
املدلول  :2ت�شاكل املعنى وحتوله �إىل ذات �إن�سانية (م�شخ�صة يف الأمري)،
حيث يكون نفاع ًا وم�صدر خري وقت ال�سلم� ،رضاراً وم�صدر هالك وقت الغ�ضب
(الت�أكيد على �صفات العدل والقوة وال�شجاعة والعطاء والكرم.)......
�إن العالقة بني الدال واملدلول الأول عالقة عرفية اعتباطية Arbitraire
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ال �شيء فيها يجمع بني االثنني� ،أما العالقة بني الدال ومدلوله الثاين فهي عالقة
مربرة� ،إذ ما يجمع بني البحرين �أي بني البحر الطبيعي والبحر الإن�ساين (الأمري)
هو العظمة والعطاء املتمثل يف النفع وال�رض فيهما مع ًا ،ولكن الفرق بني التعبريين
هو �أن الأول قائم على التربير  Motivationالذي هو ال�ضد االعتباط يف اجلمع
بينهما .يفهم من هذا �أن مادة املعنى يف كل من التعبري بال�صورة والتعبري باملفهوم
تكون واحدة ،ولكن الذي يتغري هو �شكل �أو �صورة املعنى la forme du sens
فقولنا يف الكالم ال�سابق «هو البحر غ�ص فيه �إذا كان �ساكن ًا واحذره �إذا كان
مزبداً» يجعل �صورة املعنى قائمة على ثالثة مبادئ وهي:

 - 1مبد�أ نفي النفي:
حني نقول هو عظيم نفع ًا و�رضاً ،عدل �سمح� ،شديد ،قوي الب�أ�س ،ف�إمنا
نعرب ب�ألفاظ ذات مفاهيم انتقيت من معجم لغوي مت اختياره بناء على الرتادف
�أو الت�ضاد .فهذه الألفاظ ميكن �أن ينفي بع�ضها بع�ض ًا �أو يعو�ضه �أو يقوم مقامه،
ولكننا يف جميع الأحوال نح�صل على تعابري يقر بها واقع التجربة �أو ينفيها.
فقولنا رجل معطاء ورجل قوي الب�أ�س قد يكون وقد ال يكون ،فننفي عنه هذه
ال�صفات فنقول رجل بخيل وجبان بناء على واقع التجربة يف احلالني مع ًا� .أما
قولنا« :هو بحر غ�ص فيه على الدر �إذا كان �ساكن ًا واحذره �إذا كان مزبداً» ،ف�إننا
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نحدد للذات هوية ونثبت لها �صفة �إيجابية ال تقبل النفي ،لأن التعبري املعرب به
ينفي مبد أ� النفي الذي تخ�ضع له اللغة ح�سب دي �س�سور ،فمثل هذا التعبري ال
وجود له يف الواقع ،ومن ثم فهو غري قابل لتبادل املواقع بني حموري الرتكيب
واالختيار.

 - 2مبد�أ الهيمنة على عامل اخلطاب:
يق�صد بعامل اخلطاب عند كاترين �أورك�سيوين ال�سياق اخلارجي الذي
يعتمده املر�سل يف منوذج الت�أليف ،وهو يتكون من جمموعة من الكفاءات
وال�رشوط التي ت�ساهم يف �إن�شاء اخلطاب ،فهناك الكفاءة الل�سانية والكفاءة
الإيديولوجية والثقافية والأحوال النف�سية ،فهذه العنا�رص كلها هي ما يكون
قيود عامل اخلطاب(� .)17إن عامل اخلطاب مث ً
ال يف قولنا رجل �سخي كرمي يحتمل
وجود تعبري �آخر يعو�ضه �أو ينفيه ويقوم مقامه وهو رجل �سمح معطاء �أو رجل
بخيل �شحيح ،وبذلك تكون �صيغة هذا التعبري قائمة على التعوي�ض �أو النفي
ال�ضدي على هذا النحو.
�أما علم اخلطاب يف التعبري بال�صورة يف قلنا« :هو بحر غ�ص فيه على
الد ِّر»« ...ال يحتمل وجود تعبري �آخر ،لأن لفظ البحر ي�ستبد بالتعبري ويهيمن
ّ
على عامل اخلطاب حيث يرف�ض املحور الرتكيبي الن�سقي املحور اجلدويل
االختياري ،وبذلك يكون التعبري بال�صورة مبني ًا على الرتدد والتكرار ،حيث
يعاد ا�ستن�ساخ ال�شيء وتكراره بناء على املماثلة واملت�شابهة على هذا النحو:
هو بحر ـــــــــــــــــــــــ م�سند = م�سند �آخر

 - 3مبد�أ الغمو�ض:
تن�ش�أ عن املبد�أين ال�سابقني خا�صية ثالثة متيز التعبري بال�صورة وهي �صفة
الغمو�ض ،ونعني بها �أن يكون املعنى ذا بعد رمزي �إ�شاري م�ستمد من الثقافة
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والأعراف االجتماعية .وال يت�سم املعنى يف هذه احلال بالو�ضوح كما هو ال�ش�أن
يف املعنى املفهومي كما يتداوله اخلطاب العادي ،فمث ً
ال حني نقول رجل نفاع
�رضار ،فاملعنى يو�ضح من خالل التقابل بال�ضد والنقي�ض فنقول غري بخيل وغري
جبان� .أما حني نقول هو «بحر غ�ص فيه على الدر» فال يف�رس معناه بنقي�ضه
و�ضده فنقول رجل �أر�ض �أو ياب�سة �أو �سهل �أو جبل ،و�إمنا يزيده هذا الأمر
غمو�ض ًا� .إن ما يف�رس هذا املعنى هو �أن نرجع الرمز والإ�شارة واللفظ امل�ستعار
�إىل �أ�صله ومفهومه ،و�أن ن�ستخرج منه املعنى املفهوم ،فقولنا «هو بحر غ�ص
فيه »...يف�رسه مفهومي ًا يف الثقافة العربية الإ�سالمية قولنا :رجل له طعمان حلو
ومر ،نفاع �رضار ،فاملعنى واحد يف التعبريين ولكن �صورته اختلفت من خطاب
�إىل خطاب.
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�إن هذه ال�صورة الإيجابية لل�سلطة هي التي كانت تهيمن على اخلطاب
ال�شعري باعتباره خطاب ًا ميجد ال�سلطة وير�سم الهوية ال�شخ�صية للأمري العربي
رمز ال�سلطة والقوة ،وي�ضفي عليه من ال�صفات والف�ضائل ما يجعل منه �صورة
مثلى تهدف �إىل تقدير ال�سلطان وتخليد ج�سده الفاين ،وذلك ب�صنع ج�سد ثان
تخييلي رمزي ال يلم�س وال يرى .وملا كان هذا اجل�سد ال مرئي ًا ف�إنه يف حاجة
�إىل �أن يكون مرئي ًا جمل ً
ال بالعالمات وال�شارات التي تخرجه يف هيئة �سلطان،
وحتمل على االعتقاد يف قدا�سته بف�ضل قوة التخييل تلك التي ت�ؤثر يف الوعي
والعيان مع ًا بوا�سطة التمثيالت والت�شبيهات املنتزعة من عامل خطاب املتلقني.

 .2.2.3ال�صور ال�سلبية
لقد انطلقنا يف املبحث ال�سابق املتعلق بال�صورة الإيجابية من املفهوم
ال�سائد لل�صورة الذي ال يعدو �أن يكون وجه ًا من الوجوه البالغية التي تكون
العالقة فيها قائمة على اال�ستبدال والتعوي�ض� ،سواء �أكانت هذه العالقة مبنية
على املجاورة  -وهي عالقة وجودية  -كما يف املجاز املر�سل والكناية� ،أم
كانت مبنية على امل�شابهة  -التي هي جوهرية  -كما يف الت�شبيه واال�ستعارة
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والتمثيل .ويف احلالتني مع ًا تكون ال�صورة «�شيئ ًا ملمو�س ًا» يعو�ض املفهوم
وينوب عنه(.)18
�أما املعنى الثاين لل�صورة وهو الذي نعتمده هنا عند حديثنا عن ال�صورة
ال�سلبية لل�سلطة ،فهو ما ن�سميه ال�صورة الن�صية وهي �صورة كربى غري ال�صور
الت�شبيهية  -كما حتدثنا عنها �سلف ًا  -تلك التي تعد �صوراً �صغرى تنقلب �إىل
عنا�رص وعالمات جزئية �ضمن بنية �أعم هي ال�صورة الإطار ،التي تب�سط نواتها
عن طريق التعدية �إىل باقي العنا�رص اجلزئية ال�صغرى التي يتكون منها الن�ص،
وتكون العالقة بينها وبني الن�ص عالقة جزء بكل وفرع ب�أ�صل .فال�صورة الن�صية
هي رمز متعدد يتكون من عدد من الرموز والعالمات وال�صور وال�صيغ ،تت�ضام
بع�ضها مع بع�ض نظم ًا ل�صنع ت�أويل �شامل والتعبري عن مدلول عام ت�ساهم فيه كل
العالمات وال�صور التي تتكون منها ال�صورة الن�صية� .إن ما يعرب عنه هذا التعريف
قو ًال ومفهوم ًا ن�صوغه ر�سم ًا على هذا النحو:

املدلوالت اجلزئية

املدلول العام ال�شامل
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ففي ال�صورة الن�صية (ال�صورة الكربى) ميكن �أن منيز فيها بني مفهومني
�أو داللتني:
�أولهما :الداللة التطابقية التي ت�شري �إليها املدلوالت ،وتعني كل ما يفهم
من معنى ويدرك ا�ستناداً �إىل رموز وعالمات وعبارات و�أوجه بالغية يوظفها
الن�ص ويبنيها نظم ًا وتركيب ًا.
ثانيهما :الداللة ال�شاملة الكربى وهي داللة مبنية على ظالل املعنى،
ت�شري �إىل املعنى العام �إ�شارة وتلميح ًا ،وتف�صيل ذلك كله هو ما يبينه النموذج
الآتي:
النموذج :2

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

«وقال الف�ضل بن الربيع :حج هارون الر�شيد ،فبينما �أنا نائم �إذ �سمعت
قرع الباب ،فقلت :من هذا؟ فقال� :أجب �أمري امل�ؤمنني .فخرجت م�رسع ًا.
فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني لو �أر�سلت �إ ّ
يل �أتيتك .فقال :ويحك قد جاء يف نف�سي
�شيء .انظر يل رج ً
ال �أ�س�أله :قلت له :ها هنا �سفيان بن عيينة .فقال :ام�ض بنا
�إليه .ف�أتيناه ،فقرعنا عليه الباب ،فقال من هذا :قلت� :أجب �أمري امل�ؤمنني،
فخرج م�رسع ًا فقال :يا �أمري امل�ؤمنني لو �أر�سلت �إ ّ
يل �أتيتك .فقال :خذ ما جئنا
له ،فحادثه �ساعة ،ثم قال :عليك دين؟ قال :نعم .قال :يا عبا�س اق�ض دينه ثم
ان�رصفنا فقال :ما �أغنى عني �صاحبك �شيئ ًا فانظر يل رج ً
ال �أ�س�أله )...( .قلت ها
هنا الف�ضيل بن عيا�ض .قال :ام�ض بنا �إليه ف�أتيناه ف�إذا هو قائم ي�صلي يتلو �آيات
من كتاب اهلل تعاىل يرددها .فقرعت الباب فقال :من هذا فقلت� :أجب �أمري
امل�ؤمنني .فقال ما يل ولأمري امل�ؤمنني؟ ( )...فقلت يف نف�سي :ليكلمنه الليلة
بكالم نقي من قلب نقي ( )...فقال� :إن عمر بن عبدالعزيز ملا ويل اخلالفة
دعا �سامل بن عبداهلل وحممد بن القرظي ورجاء بن حيوة ،فقال لهم� :إين قد
علي .فعد اخلالفة بالء ،وعددتها �أنت و�أ�صحابك
ابتليت بهذا البالء ف�أ�شريوا ّ
نعمة ( )...و�إين لأقول لك هذا و�أخاف عليك �أ�شد اخلوف يوم تزل فيه الأقدام
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( )...فبكى هارون الر�شيد بكا ًء �شديداً حتى غ�شي عليه .فقلت له� :أرفق ب�أمري
امل�ؤمنني .فقال :يا ابن الربيع قتلته �أنت و�أ�صحابك و�أرفق به �أنا ثم �أفاق فقال:
زدين ( )...فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إن العبا�س عم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جاءه
فقال :يا ر�سول اهلل أ� ِّمرين على �إمارة .فقال له �صلى اهلل عليه و�سلم :يا عبا�س يا
عم النبي ،نف�س حتييها خري من �إمارة ال حت�صيها� .إن الإمارة ح�رسة وندامة يوم
القيامة ،ف�إن ا�ستطعت �أن ال تكون �أمرياً فافعل فبكى هارون الر�شيد بكا ًء �شديداً
( )...فخرجنا من عنده فقال يل هارون� :إذا دللتني على رجل فدلني على مثل
هذا ،هذا �سيد امل�سلمني اليوم»(.)19
نعترب هذا الن�ص برمته �صورة كربى ،و�إن مل يت�ضمن يف بنيته �أي وجه
بالغي من الأوجه املبنية على اال�ستعارة واملجاز ،فالن�ص �رسدي �شك ً
ال ومبنى،
وهو مكون من عالمات اتخذت �شكل �أحداث و�شخ�صيات وحوار م�ضموم
بع�ضها �إىل بع�ض ،ت�شري جمتمعة �إىل معنى �شامل يدركه املتلقي عن طريق
الت�أويل.

لقد حر�ص الأمري على �إظهار هذا اجلانب املخفي من ال�صورة ،فلم ير�ضه
القول الوعظي الذي �سمعه من �سفيان بن عيينة من�شئ خطاب الرفق واللني ،وما
�سكوت الن�ص عن فحوى هذا اخلطاب �إال لأنه مل ي�ؤد وظيفته املرجوة منه،
وهي �إظهار الوجه الآخر لل�سلطة وتقدميه على خطاب التبجيل واللني الذي
�سئم الأمري من ر�ؤية �صورته الإيجابية املنمقة زخرفة و�شك ً
ال.
�إن يف الن�ص عالمات دالة على ال�صورة الإيجابية يف ر�ؤية اخلطاب
التمجيدي املوايل لل�سلطة ،وهو خطاب ظل غائب ًا يف الن�ص م�سكوت ًا عنه.
وللغياب هنا داللة ق�صدية ،فقد غيب الوجه الإيجابي لل�سلطة ،لأنه ال يتفق
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�إن املعنى الت�أويلي الذي تلمح �إليه ال�صورة الكربى لهذا الن�ص هو ما
تقدمه من �صورة �سلبية لل�سلطة تتمثل يف وجه ال�رش الذي ال يكاد يرى ،وتلك
كانت غاية بطل الن�ص (اخلليفة هارون الر�شيد).
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ومق�صدية البطل التي كانت حتر�ص على �سماع اخلطاب النقي�ض .ولهذا اكتفى
الن�ص بالإ�شارة �إىل الوجه الإيجابي من خالل �ألفاظ وردت على ل�سان الف�ضل
بن الربيع مرة حني �أتاه اخلليفة فقال له« :يا �أمري امل�ؤمنني لو �أر�سلت �إ ّ
يل �أتيتك»،
ومرة حني م�ضى باخلليفة �إىل الواعظني وذلك عند قوله�« :أجب �أمري امل�ؤمنني»
ثالثة حني طلب من الف�ضيل بن عيا�ض الرفق بالأمري قائ ً
ال« :يا �أمري امل�ؤمنني لو
�أر�سلت �إ ّ
يل �أتيتك».
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�إن هذا املعجم التبجيلي ي�شري �إىل خطاب الرفق الذي هو خطاب
تقدي�سي لل�سلطان يقابله يف الطرف الآخر اخلطاب التقوميي الإ�صالحي الذي
يربز الوجه ال�سلبي لل�سلطة يف �أعني الوعاظ ،وهذا ما كان يرغب يف �سماعه
بطل احلكاية ،ولذلك كان هو اخلطاب احلا�رض املهيمن يف الن�ص كله .فغياب
خطاب وح�ضور �آخر دليل على تقدمي الوجه ال�سلبي على الوجه الإيجابي،
الأمر الذي توىل القيام به الف�ضيل بن عيا�ض البطل الثاين الذي تبو أ� مكان ًا �أعلى
من �سلطة اخلليفة نف�سه ،حني قرر �أن يتنازل عن ال�سلطة وال�سيادة يف حلظة زمنية
متثل حلظة انت�صار خطاب النقد والتقومي على خطاب التقدي�س.
�إن قرار البطل الأول (اخلليفة) بالتنازل طوع ًا عن ال�سيادة للبطل الثاين
قائ ً
ال« :هذا �سيد امل�سلمني اليوم» دليل اعرتاف بالوجه ال�سلبي لل�سلطة ،وهو
وجهها اخلفي الذي �أظهره وجاله للعيان ،ويتلخ�ص هذا الوجه يف �صفتني
اثنتني:
� - 1صفة �سلبية عامة :ي�ستفاد منها �أن الإمارة �رش وبالء يف الدنيا وح�رسة وندامة
يوم القيامة ،ومن ثم فاجتنابها خري من توليها ،وقد وردت هذه ال�صفة يف
�صيغة ن�صيحة على ل�سان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لعمه العبا�س« :نف�س
حتييها خري من �إمارة ال حت�صيها� ،إن الإمارة ح�رسة وندامة يوم القيامة».
� - 2صفة �سلبية خا�صة :لكي تكون الإمارة حكم ًا را�شداً وقيم ًا ومبادئ �سامية
يف �سيا�سة النا�س  -وذاك وجهها الإيجابي  -حتتاج �أن تقا�س ب�صورة مثلى
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ميثلها ال�سلف .فقيا�س اخللف على ال�سلف به تعرف ال�سلطة الرا�شدة من
غريها ،ومن ثم يقدم الن�ص منوذج ًا �أعلى للقيا�س ينتمي �إىل مرحلة زمنية
�سابقة متثلها �سرية اخلليفة الرا�شد عمر بن عبدالعزيز .فال�صورة املثلى لل�سلطة
ت�ستح�رض من خالل هذا النموذج بو�صفه ا�ستمراراً وامتداداً حل�ضور �سرية
ال�سلف يف اخللف ،وما ينتهي �إليه الن�ص من خالل مبد�أ القيا�س ال�سالب
بني �سلطة ال�سلف و�سلطة اخللف ،هو �أن �صورة الأمري مل تكن �صورة مثلى
كما يقدمها خطاب التقدي�س ،و�إمنا كان يرى فيه الأمري �صورته الكارثية،
الأمر الذي يف�رس تكرار عملية البكاء وفقد الوعي دلي ً
ال على قراءته ل�صورته
ال�سلبية يف خطاب الوعظ.
لقد �أح�س اخلليفة وهو ين�صت �إىل القول الوعظي �أن �صورته قد انقلبت
من �صورة مرئية ،قائمة عى التزويق والتنميق والزخرفة كما �صيغت يف اخلطاب
ال�شعري �إىل �صورة مقروءة ي�صوغها الزاهد يف خطاب تقوميي �إ�صالحي يقدم
ال�سلطة باعتبارها �رشاً وبال ًء.
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وهكذا يظهر �أن �صورة ال�سلطان تقدم يف اخلطابني على طريف نقي�ض،
حيث يعر�ضها خطاب التقدي�س باعتبارها �صورة قائمة على مبد�أ النظري والقرين
من خالل املماثلة بني ال�سلطان والإله ،فهو خليفته يف الأر�ض واحلار�س على
العدل ،وهذا اخلطاب جت�سده حا�شية ال�سلطان وموظفو ال�سلطة من ك ّتاب وفقهاء
وق�ضاة و�أدباء� .أما اخلطاب الثاين الذي ميثل خطاب الوعظ والإ�صالح ف�إنه كان
ينظر �إىل ج�سد ال�سلطان باعتباره ج�سداً منف�ص ً
ال غري مقد�س ،فهو لي�س �سوى
�إمام �أو �أمري ،ولكن با�ستطاعته �أن يرتقي �صعداً ليحل يف ال�صورة املثلى التي
متثل ال�سلطة الرا�شدة واحلكم العادل كما ج�سدته �سرية ال�سلف ف�سرية اخللف
ال ت�صلح �إال مبا �صلحت به �سرية ال�سلف ،وهذا يعني �أن �صورة ال�سلطة كما
عر�ضها الن�ص من خالل اخلطاب الإ�صالحي تقوم على مبد�أ القيا�س وامل�شابهة
واملماثلة ال على مبد�أ التنظري والقرين كما يف خطاب التقدي�س الذي جت�سده
حا�شية ال�سلطان.
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بالغة الهزل يف نرث اجلاحظ
عبدالواحد التهامي العلمي

(*)

تقـــدمي:
ن�سعى يف هذا املقال �إىل �إبراز املكون الهزيل يف نرث اجلاحظ الأدبي

ور�صد �آلياته وم�ؤ�رشاته وو�سائله ووظائفه �أو الر�ؤية التي تتحكم فيه وتدقيق

خلفياته الفكرية والإيديولوجية.

�إن �صور الهزل تنبني جميعها على املفارقة والتناق�ض على الرغم من

التباين القائم يف طبيعة هذا التناق�ض مما يولد �صوراً متعددة .و�سنعتمد يف قراءتنا
لن�صو�ص اجلاحظ على جملة من ال�صور ا�ستقينا بع�ضها من كتاب برج�سون(،)1

وبع�ضها الآخر من اجتهادات باحثني �آخرين يف الهزل .وهذه ال�صور متعددة

من قبيل« :الإ�ضحاك بال�شكل» و«باحلركة» و«بالكلمات» و«باملوقف»
و«بالنكتة» و«باحليلة» و«بامل�شهد» و«باحلبكة الق�ص�صية» و«املجاز والبالغة»

و«بقلب املفاهيم» و«بتوظيف الدين» و«باملبالغة» و«احلجاج امل�ضحك»،
(*) باحث مغربي.
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
و«التقابل بني النوايا» و«التقابل بني الأقوال» و«التقابل بني الأفعال» و«التقابل
بني الطباع» و«التقابل بني الطباع واحلركات» و«التمني التهكمي».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه ال�صور متداخلة وال يجوز الف�صل بينها �إال
على �سبيل الإفراط يف توليد الت�سميات والألفاظ� ،أو تغري املنظور الذي نرى منه
هذه ال�صور ،فـ «الإ�ضحكاك بتوظيف الدين» و«الإ�ضحاك بقلب املفاهيم»
على �سبيل املثال �صورتان هزليتان ميكن �إدراجهما بي�رس فيما �أ�سماه اجلاحظ بـ
«احلجة الطريفة» ،كما ميكن و�صفهما ب�ألفاظ ا�صطالحية خمتلفة.

مناذج الت�صوير الهزيل عند اجلاحظ:
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هزل اجلاحظ يف نرثه بنماذج ب�رشية عرف عنها االدعاء واملبالغة يف
ال�سلوك؛ فقد جعل من �شخ�صية البخيل و�شخ�صية املدعي �أو املتكلف ل�صفات
غريه ،مو�ضوع ًا لهزله و�سخريته ،وقد كان يتمتع بقدرة عجيبة على الت�صوير
الهزيل ،يظهر ذلك جلي ًا يف الو�صف والت�صوير لنماذج من ال�شخ�صيات ال�شاذة
الغريبة يف �سلوكها وت�رصفاتها و�أقوالها وحركاتها ،كقا�ضي الب�رصة عبداهلل بن
�سوار الذي �أفرط يف تكلف املهابة والوقار ،وك�أن اجلاحظ من خالل تقدمي
ّ
�صورة هذا القا�ضي املتزمت ،يريد �أن ينبهنا �إىل ذلك الغمو�ض والتعقيد اللذين
يكتنفان النف�س الب�رشية وما تنطوي عليه نف�س الإن�سان من ت�ضارب وتناق�ض
يجعلها لغزاً حمرياً ي�صعب حله(.)2
ومن مناذج ت�صوير اجلاحظ ل�شخ�صياته تلك ال�صورة التي ي�صف بها
الثمار« :وكان قا�سم �شديد الأكل� ،شديد اخلبط ،قذر امل�ؤاكلة .وكان
قا�سم ًا َّ
�أ�سخى النا�س على طعام غريه ،و�أبخل النا�س على طعام نف�سه»(� .)3أو �صورة
علي الأ�سواري« :وكان �إذا �أكل ذهب عقله ،وجحظت عينه ،و�سكر و�سدر
وانبهر ،وتر ّبد وجهه ،وع�صب ومل ي�سمع ،ومل يب�رص ...ومل يفج�أين قط و�أنا
�آكل متراً �إال ا�ستفه �سفا ،وح�ساه ح�سوا ،وزدا به زدوا .وال وجده كنيزاً �إال
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تناول القطعة كجمجمة الثور ،ثم ي�أخذ بح�ضنيها ويقلها من الأر�ض .ثم
اليزال ينه�شهها طو ًال وعر�ض ًا ،ورفع ًا وخف�ض ًا ،حتى ي�أتي عليها جميع ًا»(.)4
ويف �صورة و�صفية �أخرى يقدم لنا اجلاحظ حادثة ال�شيخ الأهوازي الذي كان
موجوداً على ظهر ال�سفينة ومل يكن معه �سوى رجل واحد هو راوي الق�صة.
فلما �رشع ال�شيخ الأهوازي يف الأكل الحظ �أن الراوي يتابع حركاته ،فطلب منه
�أن يبعد عينيه عن الطعام لأنه يخاف من احل�سد .وقد جاء على ل�سان الراوي:
«فوثبت عليه ،فقب�ضت على حليته بيدي الي�رسى ثم تناولت الدجاجة بيدي
اليمنى ،فمازلت �أ�رضب بها ر�أ�سه حتى ّ
حتول �إىل مكاين.
تقطعت يف يدي .ثم َّ
علي فقال« :فقد �أخربتك �أن عينك ماحلة ،و�أنك
فم�سح وجهه وحليته ،ثم �أقبل ّ
�ست�صيبني بعني)(.)5
لقد وجد اجلاحظ يف مثل هذه النماذج مادة غنية جعلته يقدم من خاللها
لوحات تزخر بالنقد والدعابة والتفكه.

املفارقة و�صور الإ�ضحاك:

الإ�ضحاك بال�شكل:
يق�صد بهذه ال�صورة الهزلية ال�ضحك الذي ي�صدر عن الهيئة اخلارجية
لل�شخ�صية امل�ضحكة والتي تتعار�ض مع طبيعة املوقف الذي توجد فيه كبع�ض
ال�صور التي ر�سمها اجلاحظ لهيئة علي الأ�سواري حني جحظت عيناه وغاب
وعيه متلذذاً بالأكل� ،أو تلك ال�صورة التي تربز ما يظهر على وجه البخيل وعينيه
حني يحل �ضيف على مائدته وما ي�صيبه من ذهول وحرية« .ولي�س �أ�صناف
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�أ�شار هرني برج�سون يف كتابه «ال�ضحك» �إىل �صور الإ�ضحكاك،
فوقف على جمموعة من هذه ال�صور التي �أدرجها يف املفارقة �أو ال�سخرية
كـ «م�ضحك الأ�شكال» و«م�ضحك احلركات» ،و«م�ضحك الظروف»،
و«م�ضحك الكلمات» ،و«م�ضحك الطباع».
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
الأكولني الذين �صنفهم �أبو فاتك كاللكام وامل�صا�ص وغريهما �إال من طائفة
م�ضحكي الأ�شكال.)6(»...

الإ�ضحاك باحلركة:
لي�ست هذه ال�صورة من �صور الهزل �سوى مظهر متفرع من ال�صورة
ال�سابقة �أو هي �أحد حتققاتها� .إذ ال ميكن ف�صل احلركة عن ال�شكل؛ فاملق�صود
بهذه ال�صورة ما ي�صدر عن ال�شخ�صية من حركات تتناق�ض مع طبيعة املوقف،
كانق�ضا�ض علي الأ�سواري فج�أة وب�رسعة على عي�سى بن �سليمان م�ستلب ًا من يده

اللقمة( .)7وك�صورة «ال�شيخ اخلرا�ساين الذي مل يدع رفيقه للأكل وهما على
ظهر ال�سفينة فتعر�ض لل�رضب� .أو تلك ال�صورة التي ت�صف حركة «�إ�سماعيل
بن غزوان» الذي ا�ستل الو�سادة من حتت ر�أ�س �ضيفه بخفة لأنه اعتقد ،وهو
�صاحب البيت� ،أنه �أوىل بها من �ضيفه� .أو ك�صورة هجوم «ال�سدري» على
�شبوطة «ابن امل�ؤمل» بطريقة عنيفة حيث اختطف «ال�سدري» ال�سمكة منه
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بالقوة ،ومل يدع له �أي فر�صة لريدها ،ففاز بها وحده وا�ست�أثر بها ،ثم �رشع يف
التهامها بكل �رشه وعنف .وطريقة «علي الأ�سواري» يف الأكل ،حيث يتبني من
خالل ت�رصفاته �أنه رجل �أكول ،وله طريقته اخلا�صة به يف الأكل غري م�ألوفة عند
النا�س .وهذه ال�صفة التي يت�صف بها ،جعلت امل�ضيف يبعده عن املجل�س وال
ي�أذن له باالقرتاب من الأكل �إال بعد فراغ القوم منه.

الإ�ضحاك بالكلمات:
وت�ضاف �إىل ال�صورتني ال�سابقتني� ،صورة �أخرى من �صور الإ�ضحاك
هي« :الإ�ضحاك بالكلمات» .و�إذا رجعنا �إىل هذا النموذج من ال�صور ،تبني لنا
�أن لها عالقة وطيدة باحلجج التي تديل بها ال�شخ�صيات البخيلة لتربير �سلوكها
وت�رصفاتها .وهذه احلجج تنطوي على ما ي�ضمره اجلاحظ من مواقف للدفاع
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عن البخالء حماو ًال يف كل ذلك جعل القارئ �أو املتلقي يقتنع بهذه احلجج .فهل
ا�ستطاع اجلاحظ �أن ي�ؤثر يف املتلقي جلعله يتعاطف مع البخالء.

الإ�ضحاك باملوقف:
وتعد هذه ال�صورة تعبرياً �آخر عن �صورة «الإ�ضحاك بال�شكل» .ويف
نوادر اجلاحظ عديد من هذه املواقف تربز كيف كان البخالء يت�رصفون بعفوية
و�أحيان ًا ب�سذاجة دون وعي وال �إدراك ملواقفهم التي تخرج عن امل�ألوف مما
يجعلهم يتعر�ضون للتندر والتفكه وال�سخرية ،يف الوقت الذي يكون فيه
�رشكا�ؤهم واعني مبا ي�صدر عن البخالء من ت�رصف غريب غري م�ألوف يبعث
على ال�ضحك وال�سخرية(.)8

الإ�ضحاك باحليلة:

�أما النوع الثاين وهو «احليلة على ال�شيء» فيتجلى يف تدبر ال�شخ�ص
حليلة ت�سعفه يف االحتفاظ مبك�سب ح�صل عليه مثل نادرة �أبي جعفر الطر�سو�سي
الذي زار قوم ًا ف�أكرموه ور�شوا عليه �أنواع ًا من الطيب وجعلوا يف �شاربه و�سبلته
«غالية» وهي نوع من العطر ،فحكته �شفته العليا فحكها يف باطن ال�شفة حتى
ال ت�أخذ �أ�صبعه من هذا العطر �شيئ ًا �إذا حكها من فوق(.)9

الإ�ضحاك بالنكتة:
وذلك ما نعرث عليه يف النادرة التي حتكي عن �أعرابي �أكل مع �أبي الأ�سود
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تعني �صورة الإ�ضحاك باحليلة جلوء بع�ض ال�شخ�صيات يف نوادر اجلاحظ
�إىل املكر واخلداع والكذب لأجل حتقيق �أغرا�ضها .وميكن تق�سيم �صورة
الإ�ضحاك باحليلة �إىل نوعني :احليلة على ال�شخ�ص ،واحليلة على ال�شيء ق�صد
االحتفاظ به .ففي النوع الأول يلج�أ املحتال �إىل ت�ضليل �ضحيته و�سد �أبواب
التفكري والأمل يف وجهه مثال نادرة «زبيدة ابن حميد والندمي».
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
الد�ؤيل وكان ي�أكل بلقم كبرية و�رشاهة ،فتعجب الد�ؤيل من طريقة الأعرابي يف
الأكل ،ثم �س�أله عن ا�سمه ،فقال �إن ا�سمه «لقمان» .حينذاك قال �أبو الأ�سود
الد�ؤيل�« :صدق �أهلك� .أنت لقمان»(.)10
وتتجلى هذه النكتة يف ا�ستعمال الكلمة يف معنيني خمتلفني �أي
ا�ستعمال التورية؛ فكلمة «لقمان» الأوىل ا�سم والثانية �صفة للأكول ال�رشه �إىل
الطعام(.)11

الإ�ضحاك بامل�شهد:
وتعني �صورة الإ�ضحاك بامل�شهد تلك ال�صورة التي تربز غرابة احلركة
التي تقوم بها ال�شخ�صية ،حيث تعتمد على و�صف مالحمها وحركاتها و�أفعالها،
وتت�سم باملبالغة والتحريف كما يتجلى ذلك يف نادرة علي الأ�سواري؛ ذلك
الرجل الأكول الذي �صوره اجلاحظ ي�أكل بطريقة متوح�شة(.)12

الإ�ضحاك باحلبكة الق�ص�صية:
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تعتمد هذه ال�صورة على عن�رص الت�شويق الذي يجعل القارئ يتطلع �شوق ًا
�إىل معرفة خامتة النادرة التي ت�أتي على �شكل مفاج�أة �أو �أمر طريف كما هو
ال�ش�أن يف نادرة «العراقي واملروزي» التي ختمها اجلاحظ بقول املروزي البخيل
ل�ضيفه الذي بذل كل ما يف و�سعه لتذكريه ب�شخ�صه «لو خرجت من جلدك مل
�أعرفك»(.)13

الإ�ضحاك باملجاز والبالغة:
وتظهر هذه ال�صورة من خالل �أ�سلوب اجلاحظ الذي ي�ستخدم فيه
املجازات والت�شبيهات؛ كت�شبيه الدجاجات املقتطعة باجلرحى وال�سليمة
من القطع بالأ�صحاء يف قوله�« :أجهز على اجلرحى وال تعر�ض للأ�صحاء»،
وكت�شبيه طبق الأرز اخلايل من اللحم واخل�رض بالأر�ض القاحلة املجدبة(.)14
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الإ�ضحاك بقلب املفاهيم:
ويعني بذلك جلوء البخيل �إىل ت�صوير «الباطل يف �صورة احلق وحتويل
اخل�صال املحمودة �إىل خ�صال مذمومة» كتحول الكرم والإنفاق عند �سهل بن
هارون �إىل ف�ساد ينبغي �إ�صالحه ومع�صية يجب جتنبها(.)15

الإ�ضحاك بتوظيف الدين:

الإ�ضحاك باملبالغة:
تعتمد �صورة الإ�ضحاك باملبالغة مثل ال�صورة ال�سابقة على «الت�ضخيم»
و«التهويل» ،وذلك بتحويل �صغائر الأمور �إىل �أمور عظيمة .وتكمن الفكاهة
يف هذا النوع من ال�صور يف كون املتلقي يرى �صورتني ل�شيء واحد يف اللحظة
نف�سها� :صورة حقيقية ،و�أخرى متخيلة على الرغم من تباعدهما يف الأ�صل،
�أو ت�ضادهما كتح�رس «معاذة العنربية» على �ضياع دم الأ�ضحية وعدم ا�ستثماره
وهم ًا الزال يعودها.
كية يف قلبها وقذى يف عينيها ّ
ف�صار ذلك على حد قولها ّ
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واملق�صود بذلك �إيراد احلجج وال�شواهد من القر�آن وال�سنة والأقوال
واحلكم واملفاهيم الدينية ،و�إجرا�ؤها يف �سياق ب�سيط .ومن ذلك لوم «املروزي»
لأحد �شيوخ خرا�سان حني وجده ي�ست�ضيء مب�رسجة من خزف ،فالحظ �أنها
ت�ضيع الكثري من الزيت ،ولذلك و�صفه بالف�ساد وجعله �ضمن املف�سدين يف
الأر�ض الذين ينتظرهم العذاب يوم القيامة ،فيحرقون بنار جهنم؛ كل هذا
التهويل جعل «ال�شيخ» يرتع�ش خوف ًا بعد �أن �أدخل «املروزي» الرعب �إىل نف�سه
من �أهوال عذاب يوم القيامة بالنار املحرقة .لقد متكن البخيل من �إخراج النار
من �سياقها الأ�صلي �إىل �سياق �آخر هو ال�سياق الديني� .إن هذا االنتقال من املعنى
الدنيوي الب�سيط للنار �إىل املعنى الديني املقد�س هو الذي ولد ال�ضحك« .فما
�أبعد نار امل�رسجة عن نار يوم القيامة .ولكن البخيل ن�سف امل�سافة الفا�صلة بينهما
وجمعهما يف �سياق واحد»(.)16
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
«وال�ضياع يف احلقيقة لي�س �ضياع الدم بل �ضياع «معاذة» نف�سها و�ضياع

مبد�أها يف احلياة .فامل�ضحك هو املفارقة بني الوقع النف�سي ال�شديد املوجع من

جهة وتفاهة ال�شيء �أو ال�سبب من جهة ثانية»(.)17

احلجاج امل�ضحك:
تعتمد هذه ال�صورة على القدرة البالغية للبخيل حني يلج�أ �إىل احلجاج

واملغالطات ليربهن على براءته و�صحة موقفه ،وتتجلى �صورة الإ�ضحاك

يف املفارقة بني «معرفة الكاتب �أو القارئ �أن البخيل يغالط �سامعيه ويحاول

�إيهامهم بغري احلقيقة ،وبني عدم التوافق بني اجلهد العقلي املبذول وقيمة ال�شيء
الذي يحاجج من �أجله»(.)18

التقابل �أو املفارقة:
تزخر نوادر اجلاحظ ب�صور التقابل مثل« :املفارقة اجلزئية» و«املفارقة

الكربى؛ فاملفارقة اجلزئية حمدودة بحدود النادرة و�شخ�صياتها ويتولد عنها
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�ضحك جزئي ،مثال ذلك ما ورد يف نادرة البخيل الذي جلد غلمانه جلداً
م�ؤ ًال ل�سبب تافه هو «�أكلهم كل اجلوار�شن» الذي كان عنده ،وما جاء يف نادرة
البخيل الذي ترك �أوالده يعانون �شدة �أمل احلمى م�ؤثراً عليهم حفنة من الدقيق

بحجة �أن مري�ض احلمى ال ي�أكل الدقيق.

�أما املفارقة الكربى فت�شمل ال�ضحك الكامل �أو ال�ضحكة الكربى التي

تتفرق على م�ساحة كتاب البخالء و�سائر النوادر الأخرى املبثوثة يف كتاب

احليوان وتتجلى هذه املفارقة بني التطور االقت�صادي املادي وتدهور القيم
العربية الأ�صيلة وبتعبري �آخر هي «مفارقة بني العقل التباديل» الذي يجنح �إىل

عقلنة كل �شيء ،وبني «انعكا�سات هذه العقلنة على ال�صعيد االجتماعي،
وردود فعله نحوها»(.)19
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ويف النادرة الثانية ،حيث اعتمد مو�سى بن جناح يف �إن�شاء موعظته
�أ�سلوب ًا فخم ًا جل�أ فيه �إىل م�أثور الكالم و�آي القر�آن والأ�ساليب البالغية املتمثلة
يف �صيغ الأمر والنهي والتكرار والإطناب ،وهو ما يتناق�ض مع طبيعة املو�ضوع
التي ال ت�ستحق هذا اخلطاب الفخم .وهناك �أمثلة �أخرى من التناق�ض �أو التقابل
كاقرتان اللقمة باملوت يف قوله «فلعله �أن يت�رسع �إىل لقمة حارة فيموت» ،و�إىل
التعار�ض بني دالالت الألفاظ الأ�صلية املتوا�ضع عليها وال�سياق امل�ستخدمة
فيه «كما �أن عبـارة اخلـتام التي فجـرت �ضحك هذه النـادرة« :كيف �أجر�ش
جزءاً ال يتجز�أ» ت�ضمنت �ألفاظ ًا متداولة يف خطاب علماء الكالم .فالتناق�ض
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وتتمثل املفارقة �أي�ض ًا يف �صورة التناق�ض بني فخامة الأ�سلوب وتفاهة
املو�ضوع ،وهو غالب ًا ما يكون خا�ص ًا باملو�ضوعات وامل�سائل اجلادة وخ�صو�ص ًا
يف املناظرات الكالمية التي تربز فيها الأدلة املتعار�ضة� ،أو كما تظهر يف امل�ساجلة
اخلطابية بني املدافع عن الكلب واملدافع عن الديك( .)20كما تتمثل يف �أ�شكال
التقابل يف هذه الن�صو�ص .وميكننا �أن نربز هذه الأ�شكال يف نادرة «حمفوظ
النقا�ش» ونادرة «مو�سى بن جناح» على �سبيل املثال؛ ففي النادرة الأوىل جند
ال بني فخامة الأ�سلوبوبني تفاهة املو�ضوع و�ض�آلة قيمته ،وتقاب ً
تقاب ً
ال يتمثل يف
جتاور حما�سن ال�شيء وم�ساوئه؛ يقول حمفوظ النقا�ش الذي دعا اجلاحظ للع�شاء
معه« :عندي لب أ� مل ير النا�س مثله ،ومتر ناهيك به من جودة» .ثم يقول يف مقابل
ذلك�« :إنه لب أ� وغلظه ،وهو الليل وركوده» .كما جند تقاب ً
ال يت�شكل داللي ًا مثل
التقابل بني الأكل امل�ؤدي �إىل املوت« :ف�إن �شئت ف�أكلة وموتة» ،واالمتناع عن
الأكل امل�ؤدي �إىل ال�سالمة« :ف�إن �شئت فبع�ض االحتمال ،ونوم على �سالمة».
�أو ذلك التقابل الذي جنده بني �صيغ النفي والإثبات« :مل تبالغ /بالغت» و«مل
�أجئك به /جئت به� ،أو التقابل بني موقفني �أو م�شهدين ت�صويريني؛ ففي امل�شهد
الأول ،ي�ست�أثر امل�ضيف باحلديث وي�سهب فيه ويطيل ويتكلم بالنيابة عن �ضيفه
الذي مل يرتك له الفر�صة لإبداء �أي حديث �أو كالم ،ويف امل�شهد الثاين ينفجر
ال�ضيف �ضاحك ًا بينما انقلب امل�ضيف �صامت ًا(.)21
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
بني �سياقها الأ�صلي و�سياقها اجلديد ،ميثل �إحدى ال�سمات البالغية التي راهنت
عليها نادرة مو�سى بن جناح يف ت�شكيل طرافتها(.)22
وجند يف نوادر اجلاحظ �صوراً �أخرى من التقابل؛ كالتقابل بني الظاهر
والباطن (نادرة حمفوظ النقا�ش) �أو القول والفعل (نادرة املروزي والعراقي) �أو
ال�سبب والنتيجة (نادرة الكندي) �أو هوية البخيل و�سلوكه (الأمري وال�شاعر)
�أو املقام واملقال يف نادرة ال�شيخ املروزي وامل�رسجة( .)23بالإ�ضافة �إىل �رضب
من التقابل الكلي الذي ينطوي عليه كتاب البخالء باعتباره ي�شكل مبحتواه
�صورة مقابلة لع�رص اجلاحظ ب�أفكاره وقيمه التي متجد املثل العليا؛ �إنه التقابل بني
االنفتاح على الآخر والتفكري يف الق�ضايا املهمة الكربى التي عا�شها اجلاحظ،
بني �سياق البخالء املت�سم باالنغالق واالنكفاء على الذات خوف ًا من الآخر.
وعلى هذا النحو يعد اجلاحظ �رشيك ًا يف هذه املفارقة ،باعتباره �أحد �أقطاب
املعتزلة وعلم ًا من �أعالم الثقافة والعلم والأدب يف الع�رص العبا�سي ،فيخرج
بكتاب طريف خمالف مل�شاغل ع�رصه وبعيد عن ق�ضاياه(.)24
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ومن الالفت لالنتباه �أن ال�ضحك يتولد من املفارقة بني مو�ضوع تافه
مبتذل وبني �أ�سلوب فخم يت�ضمن احلجج العقلية يف خطاب جاد متما�سك.
وتنتج عن املفارقة مفاج�آت وحاالت من الت�شويق .وعلى هذا النحو ي�صبح
املو�ضوع التافه املبتذل مبحث ًا جاداً يتجادل فيه املتكلمون وما يتطلب ذلك من
اعتماد على العقل لدعم العقيدة ون�رصة الدين.
كما تتجلى املفارقة من خالل �شذوذ ال�سلوك وغرابة املوقف كاملناظرة
الكالمية بني �صاحب الكلب و�صاحب الديك ،واملفارقة بني املقام واملقال
كما هو ال�ش�أن يف نادرة القا�ضي واملمرور حيث يبد أ� اخلطاب جاداً ثم ينقلب
هز ًال ويعود مرة ثانية لينقلب جداً بعد هزل بتحويل املو�ضوع �إىل م�س�ألة كالمية
تتطلب اال�ستناد �إىل احلجج والرباهني العقلية لإفحام اخل�صم� ،أو اجلمع بني
املدن�س واملقد�س كما يف نادرة «اجلارية والعا�شق املغتلم» ،واملفاج�أة ب�س�ؤال مثري
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غري منتظر ،وغرابة القول والفعل والتفكري ،وتكرار القول والفعل� ،أو املفارقة
بني امل�صطلح ومعانيه الفل�سفية والكالمية ذات ال�صلة بالعقيدة والتوحيد.

ومن �صور التقابل؛ التقابل بني النوايا ،والتقابل بني الأقوال ،والتقابل

بني الأفعال ،والتقابل بني الطباع واحلركات.

التقابل بني النوايا:
يف هذا ال�شكل يحدث التقابل بني نوايا و�أهداف ال�شخ�صيات املتحاورة؛
حيث ين� أش� عن هذا التقابل موقف هزيل باعث على ال�ضحك .ففي نادرة حمفوظ
النقا�ش حدث تقابل بني نية امل�ضيف حرمان �ضيفه من وجبة الع�شاء بينما وقع
يف نية ال�ضيف اال�ستيالء على هذه الوجبة.

التقابل بني الأقوال:
ويق�صد بهذا ال�شكل التقابل الذي يح�صل بني �أقوال ال�شخ�صيتني

على تقابل بني الأقوال؛ التقابل بني �أقوال امل�ضيف زبيدة بن حميد الذي يريد

ا�سرتجاع هديته ال�ضائعة منه ليلة ال�سكر ،و�أقوال الندمي الذي يحر�ص على
االحتفاظ بالهدية.

التقابل بني الأفعال:
�أما التقابل بني الأفعال فيظهر يف نادرة حمفوظ النقا�ش على �سبيل املثال

حيث يتجلى بني فعلني؛ تباط�ؤ امل�ضيف يف تقدمي الطعام ،وت�سارع ال�ضيف يف
طلب الأكل للإتيان عليه .وحمور هذا التقابل بني الأفعال هو اللذة؛ فالنقا�ش

ي�ست�أثر بادعاء الكرم ،واجلاحظ ي�ست�أثر بلذة اال�ستماع يف انتظار ازدراد الطعام.

وعلى هذا النحو يظهر �أن ال�ضحك يتولد عن هذا التقابل.
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ

التقابل بني الطباع:
واملق�صود بالتقابل بني الطباع ما تت�صف به �شخ�صية البخيل من ازدواج
وتناق�ض؛ فزبيدة بن حميد يظهر كرمه حني مينح �صاحبه قمي�صه ليلة �سكره
ثم يرتاجع عن هديته يف اليوم املوايل� .أما الندمي فيعرف نف�سية �صاحبه املتقلبة
لذلك يلج�أ �إىل الكذب واملكر لالحتفاظ بالقمي�ص( .)25ويف نادرة «العراقي
واملروزي» يظهر العراقي عفوي الطبع متم�سك ًا بالقيم الأ�صيلة كالكرم والوفاء
بالعهد والإيثار بينما يبدو املروزي مت�صنع الطبع ،ناكراً للجميل ،وذلك حني
عمد �إىل جتاهل العراقي و�إنكار معرفته به(.)26

التقابل بني الطباع واحلركات:
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يف نادرة «قا�ضي الب�رصة والذباب» يتظاهر القا�ضي الوقور باالحتمال
وال�صرب على م�ضايقة الذباب له بعد �أن نزل على �أنفه ،يف حني تت�ضاعف ردود
فعل الذباب كلما �شعر باملقاومة؛ فال يكاد يبتعد عنه �إال قلي ً
ال حتى يعود �إليه
مرة ثانية مل�ضايقته و�إيالمه .وتظهر �صورة هذا التقابل يف قوة هجوم الذباب
و�ضعف دفاع القا�ضي ومقاومته �إىل حد اال�ست�سالم واالعرتاف ب�ضعفه جتاه
�إحلاح الذباب يف �إذايته وم�ضايقته(.)27

ويظهر التناق�ض من خالل �سلوك حمفوظ النقا�ش الذي يت�سم باالزدواج؛
فهو يدعو اجلاحظ �إىل الع�شاء عنده ويلح يف دعوته بعد �أن فتح �شهية �صاحبه،
ثم اليلبث يحذره من �أخطار الأكل وعواقبه معل ً
ال ذلك بكرب �سنه والتوقيت غري
املنا�سب اللتهام الطعام لأن الوقت ليل.
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ويظهر التنقا�ض �أي�ض ًا يف نادرة مو�سى بن جناح الذي ا�ستدعى �ضيوفه

ومن �صور املفارقة وحتققاتها يف ن�صو�ص اجلاحظ ،التناق�ض.

 - 1التناق�ض:
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ليفطروا عنده يف �شهر رم�ضان ،وكان اجلاحظ من بني املدعوين ،فعمد مو�سى

بن جناح �إىل تقدمي طبق يحتوي على حبات قليلة من الأرز ي�ستطيع املرء �أن
يعدها لقلتها ،وعمد �إىل �إرغام �ضيوفه على الإن�صات �إىل مواعظه «هذا التناق�ض
حول فيه البخيل امل�أدبة �إىل موعظة يف ال�سلوك احل�سن القومي.
خلق موقف ًا طريق ًا َّ

وبدل �أن ينعم ال�ضيوف بالأكل الطيب الوافر ،كان عليهم �أن ين�صتوا �إىل موعظة

كللها امل�ضيف بتقدمي وجبة ناق�صة مل تخل من تدخالته يف توجيههم وعد
لقمهم»(.)28

 - 2الت�ضمني التهكمي:
�إن م�صطلح «الت�ضمني التهكمي» هو �صورة من �صور الإ�ضحاك

التي تندرج يف �سياق املفارقة ،وهو �سمة �أ�سلوبية يت�ضافر مقومان بالغيان يف

تكوينها ،يتمثل املقوم الأول يف «الت�ضمني» والثاين يف «التهكم»�« :إن للتهكم
�صيغ ًا و�صوراً متعددة ،ولعل ال�صيغة التي ا�ستخدمها اجلاحظ يف �سخريته من

مبد�أ التناق�ض ال�ساخر �إىل ا�ستعارة الدالالت الثقافية التي ميتلكها املتلقي ،يف

�سياق ي�سهم بن�صيب وافر يف تعيني طبيعتها الت�ضمينية ،ذلك �أن احل�سم بوجود
الت�ضمني يف الكالم ال ي�ستند �إىل الإ�شارات ال�رصيحة من قبيل« :يقول اهلل تعاىل»
�أو «يقول ال�شاعر» ،وما �شابهها ،كما ال ميكن �أن يقت�رص على اخللفية املعرفية
للمتلقي فقط ،بل البد �أن ي�ضطلع ال�سياق بوظيفة ت�أكيد الت�ضمني»(.)29

وجلي �أن �سمة «الت�ضمني التهكمي» تعد م�ؤ�رشاً من امل�ؤ�رشات الأ�سلوبية

املعتمدة يف بناء �ضحك نوادر البخل ،و�أن �شخ�صية البخيل التي جتمع بني البخل
والي�رس متثل مو�ضوع ًا من م�ضوعات الفكاهة .وال يقت�رص الت�ضمني التهكمي
على النوادر فح�سب ،بل يتعداه �إىل نرثه الرت�سلي وينق�سم الت�ضمني التهكمي

�إىل ثالثة �أنواع ،هي:
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
�أ  -الت�ضمني التهكمي ال�رصيح :كت�ضمني �آيات قر�آنية �أو �أبيات �شعرية حمتفظ ًا
بن�صو�صها التي �صيغت بها يف الأ�صل .واملثال على ذلك قول اجلاحظ:
«وقلت :ولوال ف�ضيلة العر�ض على الطول ملا و�صف اهلل تعاىل عز وجل،
اجلنة بالعر�ض دون الطول ،حيث يقول( :وجنة عر�ضها كعر�ض ال�سماء
والأر�ض)».
ب  -الت�ضمني التهكمي �شبه ال�رصيح :يف هذا النوع يتم التداخل بني مكوين الت�ضمني
والتهكم دون �أن يظهر �أحدهما �أكرث �أهمية من الآخر؛ فهما عن�رصان
متداخالن من�سجمان .وهذا الت�ضمني ال ي�ستند �إىل الإ�شارات ال�رصيحة
من قبيل «يقول اهلل تعاىل» �أو «يقول ال�شاعر» و�إمنا يعتمد على ال�سياق
الذي يتوىل وظيفة ت�أكيده فرنى مث ً
ال �سخرية �أبي نوا�س من املقدمة الطللية
تربز التناق�ض بني �أ�سلوب الطلل ومو�ضوع اخلمر يف �شعره ،وبذلك يكون
الت�ضمني عند �أبي نوا�س هدف ًا بينما ي�صبح عند اجلاحظ و�سيلة (.)30
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علي �أن يراين النا�س
واملثال على هذا النوع قول اجلاحظ ...« :وما ّ
عري�ض ًا و�أكون يف حكمهم غليظ ًا و�أنا عند اهلل تعاىل طويل جميل ،ويف
احلقيقة مقدود ر�شيق .وقد علموا  -حفظك اهلل � -أن لك مع طول الباد راكب ًا
طول الظهر جال�س ًا ،ولكن بينهم فيك �إذا قمت باختالف .وعليك لهم �إذا
ا�ضطجعت م�سائل ...بل ما يهمك من �أقاويلهم ...والرا�سخون يف العلم
والناطقون بالفهم يعلمون �أن ا�ستفا�ضة عر�ضك قد �أدخلت ال�ضيم على ارتفاع
�سمكك ...ولعمري �إن العيون لتخطئ ،و�إن احلوا�س لتكذب ،وما احلكم
القاطع �إال للذهن»(.)31
ج  -الت�ضمني التهكمي اخلفي( :)32يف هذا النوع من الت�ضمني ال جند �ألفاظ ًا �أو
مفاهيم �أو دالالت �رصيحة ومع ذلك ي�شعر املتلقي بوجود ت�ضمني خفي
يدركه من خالل تلك اللغة امل�شبعة مبفاهيم ثقافية ولكن ال�سياق الذي
وردت فيه هو الذي يربز اخلفاء والغمو�ض الذي يكتنفه(( .)33يقول
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اجلاحظ« :وقد �سمعنا من يذم الطوال كما �سمعنا من يزري على الق�صار،
ومل ن�سمع �أحداً ذم مربوع ًا وال �أزرى عليه ،وال وقف عنده وال �شك
فيه ،ومن يذمه �إال من ذم االعتدال ،ومن يزري عليه �إال من �أزرى على
االقت�صاد ،ومن ين�صب لل�صواب الظاهر �إال املعاند ...وبعد ف�أي قد �أرد�أ،
و�أي نظام �أف�سد من عر�ض جماوز للقدر� ،أو طول جماوز للق�صد»(.)34

بعد �أن متت م�ساءلة ن�صو�ص اجلاحظ من منظور ال�صور والوجوه املولدة
لل�ضحك ،يلزم �أن تتم م�ساءلتها �أي�ض ًا من منظور املقا�صد التي تنطوي عليها.
وهنا �سنواجه م�ستويات متعددة لوظائف ال�ضحك ومقا�صده ميكننا تق�سيمها
ثالثة �أق�سام:
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وبجانب املفهوم ال�سابق جند مفهوم ال�سخرية لو�صف املفارقة يف �أ�سلوب
اجلاحظ متمث ً
ال يف ثالث ت�سميات تو�ضح طبيعة ال�سخرية عند اجلاحظ ،وهي
�أو ًال االلتبا�س الذي يتجلى يف �صورة البخيل الذي يجمع بني القدرة العقلية
وبني �سيطرة الهوى على العقل مما يجعل بع�ض القراء حائرين يف فهم موقف
اجلاحظ من هذه الفئة� .إن هذا التناق�ض عند البخيل هو الذي يجعله �ضحية
ذهوله عن احلجة التي تعد �شك ً
ال �آخر من �أ�شكال ال�سخرية الأدبية؛ فالرغبات
النف�سية للبخيل ترغمه على الذهول عن مو�ضع احلجة على الرغم من �سعة
معرفتها ودقتها «�إن الأمر يتعلق بحجج وحيل وفوائد تت�صف بالطرافة واللطف
والندرة ،منطلقها املفارقة التي يبديها البخيل الذي يرى البعيد الغابر ويعمى عن
القريب الظاهر مندفع ًا وراء �شهواته»( .)35هذه املفارقة التي عرب عنها اجلاحظ
بالغباء ال�شديد �إىل جانبه فطنة عجيبة .و�أما ال�شكل الثالث من �أ�شكال ال�سخرية
فهو التوريط؛ وهو تلك اال�سرتاتيجية التي جل�أ �إليها اجلاحظ يف مد امل�سخور منه
بكل الو�سائل احلجاجية التي تقوده �إىل �أن يك�شف نف�سه بنف�سه «�إن اجلاحظ
يدفع البخيل �إىل الوعي باملفارقة التي يعي�شها .الوعي ب�أن �إنفاق العمر يف جمع
املال خمافة الفقر هو الفقر بعينه»(.)36

ج ـ ــذور
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مقا�صد الهزل:
بعد �أن وقفنا على �أ�شكال املفارقة والتقابل ،عمدنا �إىل البحث عن
مقا�صد الهزل ووظائفه ،فتبني لنا من خالل ا�ستق�صاء املراجع التي وقفنا عليها
�أن هزل اجلاحظ مل يكن اعتباطي ًا بل ق�صد به املتعة النف�سية والروحية ،وق�صد
به مناق�شة الأفكار ال�سائدة يف ع�رصه الذي كان حاف ً
ال بال�رصاعات الفكرية
واملذهبية .وملا كان اجلاحظ ينتمي �إىل فرقة املعتزلة التي كانت ترجح العقل
على النقل ،ف�إنه ت�صدى �إىل نقد كل تفكري ال ميت �إىل العقل ب�صلة؛ فدافع عن
منط التفكري العقالين وانتقد خ�صومه نقداً الذع ًا .كما ق�صد بهزله �إبراز عدد
من الظواهر االجتماعية فت�صدى لها بالتحليل والنقد .واعتباراً مما �سبق ميكننا
تق�سيم وظائف الهزل �إىل ثالث وظائف :الوظيفة الأدبية ،والوظيفة الفكرية،
والوظيفة االجتماعية.

�أ  -الهزل والوظيفة الأدبية:
جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

ميكن تو�ضيح هذه الوظيفة اعتماداً على اجلاحظ نف�سه عندما �أ�شار يف
مقدمة كتاب البخالء �إىل �أهمية ال�ضحك بالن�سبة �إىل الإن�سان حيث بينّ �أنه ي�ضفي
عليه البهجة وال�رسور ،و�أن ال�ضحك مرتبط باحلياة ،والبكاء مرتبط باملوت ،كما
ي�شري اجلاحظ �إىل �أن ال�ضحك طبع مت�أ�صل يف الإن�سان ال ينف�صل عنه منذ حداثة
�سنه �إىل �آخر عمره .يقول اجلاحظ ...« :وقد قال جل ذكره« :و�أنه هو �أ�ضحك
و�أبكى و�أنه هو �أمات و�أحيا» فو�ضع ال�ضحك بحذاء احلياة وو�ضع البكاء بحذاء
املوت ،و�إنه ال ي�ضيف اهلل �إىل نف�سه القبيح وال مين على خلقه بالنق�ص .وكيف
ال يكون موقعه من �رسور النف�س عظيم ًا ومن م�صلحة الطباع كبرياً ،وهو �شيء
يف �أ�صل الطباع ويف �أ�سا�س الرتكيب؛ لأن ال�ضحك �أول خري يظهر من ال�صبي،
وبه تطيب نف�سه وعليه ينبت �شحمه ويكرث دمه الذي هو علة �رسوره ومادة
قوته»( .)37و�أ�ضاف �أن العرب كانوا ي�سمون �أبناءهم ب�أ�سماء م�أخوذة من
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وب�سام وطلق
«ال�ضحك» لتفا�ؤلهم مبثل هذه الت�سميات وتعلقهم بها:
ّ
ك�ضحاك ّ

وطليق .كما �أ�شار �إىل �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�ضحك وميزح ،كما

وب�سام
كان ال�صاحلون ميزحون ،و�إذا مدح العرب قالوا :هو �ضحوك ال�سنّ ،
وه�ش �إىل ال�ضيف ،وذو �أريحية واهتزاز( .)38فال�ضحك لي�س جمرد
الع�شيات،
ٌّ
ّ

وظيفة �شكلية �أو متعة فارغة ،بل هو قيمة نف�سية وذهنية ووجدانية.

ومن بني القراء الذين وقفوا على هذه الوظيفة الأدبية حافظ الرقيق

الذي ر�أى �أن �أدب اجلاحظ يهدف �إىل الإمتاع وحتقيق اللذة و�إ�رشاك املتلقي يف
وراو م�ؤن�س
حلظات الن�شاط والبهجة وال�رسور والفكاهة؛ فاجلاحظ حمدث ممتع ٍ

يتفكه لإر�ضاء �سامعيه وقرائه(.)39

�إن كتاب البخالء �صورة للأدب اخلال�ص و�أنه يربز احتجاجات البخالء

وحيلهم ونوادرهم ثم يو�ضح الغر�ض من هذا الكتاب فيوزعه �إىل ثالثة �أغرا�ض؛

واخرتعوا لهم مفاهيمهم اخلا�صة ور�ؤيتهم �إىل احلياة .والغاية من هذا الإبداع
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منها الغر�ض الأدبي الذي يتجلى يف احلجة الطريفة واحليلة اللطيفة والنادرة
العجيبة «اجلاحظ يعترب البخالء قوم ًا مبدعني لأنهم ابتكروا لهم مذهب ًا يف احلياة

�إدراك اجلد بالرتويح عن النف�س ،و�إمنا يف املزاوجة يف بينهما ت�أ�سي�س للأدب؛

ج ـ ــذور

هي «ال�ضحك» و«اللهو» .فلقارئ الكتاب لذة ال�ضحك وال�رسور املقرتنة

باللذة املعرفية واللذة الطبيعية( )40التي تعد حاجة نف�سية وج�سدية للإن�سان لأنه

يحقق له التوازن اجل�سدي والروحي واالن�سجام والكمال يف حياته.

وال�ضحك عند اجلاحظ ن�ستمده من الأ�سلوب وال�صياغة الفنية ك�إيراده

العبارة البديعة بجانب القول امللحون� ،أو جمعه بني اللفظ الف�صيح اجلزل

واللفظ املتهتك ال�سخيف ،واهتمامه بالأمر العظيم مثل اهتمامه بالأمر احلقري،
وجمعه بني خمتلف الأجنا�س الأدبية .لقد �أ�س�س اجلاحظ نهج ًا يف الكتابة الأدبية

يقوم على املزاوجة بني اجلد والهزل« :فالهزل لي�س جمرد زينة وبالغة تعني على

64

بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
فاجلد والهزل هما ال�سندان القويان لبناء الأدب و�إنتاج ن�صو�ص حتقق من املنفعة
بقدر ما حتقق من الإمتاع»(.)41
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�أما يف كتاب «الرتبيع والتدوير» في�شري �إىل «�أن الكالم قد يكون يف
لفظ اجلد وهو مزاح»( ،)42و�أنه مرة يكون ح�سن ًا ومرة قبيح ًا؛ ففيه ما يحمد
وفيه ما يذم؛ فاملزاح ذو �صلة وطيدة جداً باجلد وال يكاد ينف�صل عنه .ويت�ساءل
اجلاحظ �أيهما �أح�سن و�أف�ضل؟ اجلد �أم الهزل؟ ويف هذا الأمر يقول« :وقد
ذهب النا�س يف املزاح مذاهب مت�ضادة ،و�سلكوا منه يف طرق خمتلفة ،فزعم
بع�ضهم �أن جميع املزاح خري من جميع اجلد ،وزعم �آخرون �أن اخلري وال�رش
عليهما مق�سومان ،و�أن احلمد والذم بينهما ن�صفان»( .)43ثم عر�ض ر�أيه يف
املزاح مقارنة باجلد م�ست�شهداً ببع�ض الأمثلة من مزاح الر�سول �صلى اهلل عليه
احلجاج مع عتوه
احلجاج« :وكان َّ
و�سلم والأئمة وال�صحابة كما ا�ستدل مبزاح َّ
وطغيانه ،ومترده و�شدة �سلطانه ،ميازح �أزواجه ويرق�ص �صبيانه .وقال له قائل:
�أميازح الأمري �أهله؟ قال :واهلل �إن تروين �إال �شيطان ًا؟ واهلل لرمبا ر�أيتني و�إين لأقبل
رجل �إحداهن!»(.)44
وا�ستناداً �إىل قول اجلاحظ يتبني لنا �أن الإ�ضحاك و�سيلة لتحقيق املتعة؛
املتعة ال�شخ�صية التي يجود بها الكاتب على نف�سه ،واملتعة التي يح�صل عليها
القارئ �أو ال�سامع .فال�ضحك «�سلوك �إن�ساين �أ�صيل جوهري ،يتجاوز التاريخ،
ويتخطى حدود الطبقات والفئات االجتماعية ،فهو قيمة الزمنية لأن الإن�سان
يف فجر التاريخ قد �ضحك ال حمالة ،والإن�سان املعا�رص ي�ضحك بل مازال م�رصاً
على ال�ضحك؛ فهو قيمة متعالية على االجتماعي لأن كل النا�س ي�ضحكون
بغنيهم وفقريهم وحاكمهم وحمكومهم»(.)45
هذه اللمحات التي ت�سعى لإبراز الوظيفة الأدبية و�أهمية ال�ضحك بالن�سبة
�إىل الإن�سان ،ويف مقدمتهم اجلاحظ؛ وهكذا يظهر �أن الهزل يهدف �إىل حتقيق
املتعة النف�سية والروحية ،وال�سمو بالذوق ال�سليم �إىل �آفاق جمالية رفيعة .بعد
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�أن وقفنا على هذه الوظيفة� ،سنعمل على تبيني وظيفة �أخرى هي وظيفة الهزل
الفكرية التي كانت جتلي ًا لعالقة العرب بالأمم الأخرى كالفر�س ،وكانت نتاج ًا
لل�رصاع الفكري والعقدي يف ع�رص اجلاحظ بني الفرق الكالمية املتعددة.

ب  -الهزل والوظيفة الفكرية:

�صور اجلاحظ �أهم وجوه احلياة االجتماعية يف ع�رصه ك�سيطرة اخلرافات
والأ�ساطري ال�شعبية واختالط ال�شعوب وازدهار احلركة الأدبية ،ونقد ال�سخافات
املن�سوبة �إىل الأحاديث النبوية ،وحترير الإ�سالم من عبء الأ�ساطري واخلرافات
التي يلحقها ال�سذج من النا�س بكل دين(.)48
كما ات�سم ع�رص اجلاحظ بال�رصاع بني العقل والنقل ،بني الربهان
والعرفان ،بني فرقة املعتزلة وخ�صومها ،و�أهمها فرقة ال�شيعة؛ فلجوء اجلاحظ
�إىل الكتابة الهازلة يهدف �إىل التقليل من �ش�أن اخل�صم وت�صغريه وحتقريه وحماربته
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�سنقف هنا على جمموعة من القراءات التي نظرت �إىل ال�ضحك �أو الهزل
يف �أدب اجلاحظ يف �ضوء دالالته الفكرية�« :شاء �أن يظهر ،ب�شكل تهكمي
بارع ،حقارة البخالء ليعظم �سخاء العرب مقارنة النقي�ضني»(� .)46أي الدفاع
عن العرب �ضد هجوم الأعاجم الذين روجوا للنزعة ال�شعوبية يف الع�رص
العبا�سي .ونظرة اجلاحظ �إىل علماء الكالم كانت نظرة �إكبار و�إعجاب ،ومع
ذلك كان ي�سخر منهم عن طريق اختالق تلك املناظرات من مثل مناظرة «الديك
والكلب»« :كان مث ً
ال ي�أبى �أن ي�ضيع ه�ؤالء وقتهم الثمني يف مناق�شات عقيمة
كاملناظرة احلادة التي دارت بني ر�أ�سني من ر�ؤو�س املتكلمني :النظام ومعبد حول
مزايا الديك والكلب .فحمل على الرجلني مع ًا �آخذاً عليهما املهاترات التي
�رصفتهما عن موجباتهما يف الدفاع عن الإ�سالم وتنوير �أذهان ال�شعب .وبعد
�أن �أفرغ جعبته يف نقدهما �أعلن �أنه �إذا كانا ينظران �إىل هذه املناظرة ك�رضب من
الت�سلية ،فالت�سلية �إن جازت لأحداث فهي ال جتوز للنا�ضجني من النا�س»(.)47
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والرغبة يف التغلب عليه ب�إخراجه يف �صورة عابثة حمرفة� .إن الهزل ي�صبح و�سيلة
ت�سلط وقهر و�أداة ناجعة جمدية قادرة على د�س ال�سم يف الع�سل(.)49
ويخرتق اجلاحظ املحظور وينتهك املقد�س� ،أو يجمع بني املدن�س
واملقد�س؛ فبالهزل والإ�ضحاك ينتقد ما خرج عن امل�ألوف من �سلوك غري �سوي
وتفكري غري �سليم يف املجتمع الذي عا�رصه ،ويخو�ض يف املحرم واملحظور.
والهزل عنده و�سيلة من و�سائل التهكم وال�سخرية من خ�صومه بطريقة خفية
ال تخلو من ق�سوة وقهرهم ون�سف �آرائهم ب�إخراجهم يف �صور عابثة متهكمة.
«وبالهزل اقتدر على التنفي�س عن املكبوت والتخل�ص من �إكراهات الثقافة اجلادة
ومترير اقتناعاته الفكرية والكالمية .كان يفعل ذلك والقراء ي�ضحكون»(.)50
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وكان اجلاحظ ي�سخر من ال�شعوبية ،ومن روح البداوة ال�سائدة يف
املجتمع ،كما �أنه كان ي�سخر من ال�سيا�سة؛ لقد �سخر اجلاحظ املعتزيل امل�ؤمن
بالعقل وح�سن البيان من الفقهاء والك ّتاب واملتفل�سفة وال�شعراء الذين انحرفوا
عن النمط ال�سليم يف ع�رصه .وب�صفة عامة« :ميكن القول ب�أن �سخرية اجلاحظ
ثورة على التحجر و�ضيق الأفق والنظر �إىل الكون من ثقب»( .)51وهذا يدل
على الطابع احلجاجي لكالم اجلاحظ وي�شري �إىل �أنه كان �ضد التزمت والتكلف
والتظاهر بالوقار «لقد حاول اجلاحظ يف �إطار فل�سفة و�سطية التنبيه �إىل ت�شعب
احلقيقة و�إمكانية النظر من زوايا خمتلفة رداً على اجتاهات كانت مت�صادمة يدعي
كل طرف منها احتكار احلقيقة .كانت هذه امل�س�ألة �سيا�سية يف �أ�سا�سها ثم
�أخذت �أبعاداً فكرية .ومار�سها اجلاحظ كريا�ضة فكرية وفنية هادفة من خالل
م�صادمة القيم والأفكار يف �صور عدة»(.)52

الهزل والوظيفة االجتماعية:
ومن الالفت للنظر �أن كتابات اجلاحظ الهزلية كانت تهدف � -إ�ضافة
�إىل حتقيق املتعة النف�سية والروحية � -إىل حتقيق غاية �أخرى تتمثل يف ت�صوير
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املجتمع ت�صويراً دقيق ًا ب�صورة هزلية؛ فاجلاحظ عمد �إىل الهزل وال�ضحك
واملزاح لي�صور جمتمعه يف ن�شاطاته املدن�سة ت�صويراً هزلي ًا �ساخراً .كما دافع عن
نظام قيمي وثائقي موروث عن العن�رص العربي يت�شكل من قيم البذل والعطاء
والكرم ،والقيم امل�ستوحاة من ال�شعر ،واحلث على ال�ضحك باعتباره �إحدى
القيم التي يجب �أن يتم�سك بها النا�س يف املجتمع باعتباره قيمة �إن�سانية
واجتماعية؛ فاجلاحظ يتم�سك بقيمة ال�ضحك ويدافع عنها ويريد �إحياءها بعد
يحرمون
�أن الحظ �أن البخالء قد وطدوا عزمهم على تهمي�شها وقربها و�أنهم ّ
ال�ضحك على �أنف�سهم «�أك�سب ال�ضحك طابع ًا اجتماعي ًا وقومي ًا وهو الذي
ال يعرتف يف الأ�صل بحدود املجتمعات والقوميات ف�أ�صبح ال�ضحك موقف ًا
اجتماعي ًا تاريخي ًا ،و�صار الهزل عني اجلد والهزل بعد �أن خلنا اجلد والهزل
نقي�ضني ال يلتقيان»(.)53

ولل�ضحك وظيفة �إ�صالحية تقوميية تهدف �إىل �إ�صالح انحراف البخيل
عن الذوق العام ،ودفعه لكي ينتبه لعيبه ومعاجلة �سلوكه وطبعه املنحرف عن
املعايري ال�سائدة يف جمتمعه ،ومن ثم يتبني �أن «الوظيفة االجتماعية لل�ضحك
تكمن يف حماولة �إرجاع البخيل �إىل اجتماعيته التي فقدها نتيجة لإخالله
بالذوق العام»(.)55
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واجلاحظ ي�شهر �سالح ال�ضحك �ضد ه�ؤالء البخالء الذين تنكروا
لف�ضائل ال�ضحك وجل�أوا �إىل العب�س والتجهم وتقطيب اجلبني .ومن هذا
املنطلق كانت لل�ضحك وظيفة يف ال�رصاع االجتماعي حيث حتول �إىل �أداة من
الأدوات الإيديولوجية التي وظفها اجلاحظ لل�سخرية من البخالء والت�شهري بهم
وف�ضحهم وت�أكيد تلك املعايري الأخالقية والثقافية والقيم ال�سائدة النبيلة املوروثة
عن العرب بهدف تر�سيخها و�إثباتها «لقد �أعلن اجلاحظ �ضاحك ًا وم�ضحك ًا عن
التفوق التاريخي والأزيل لقيم الثقافة الأ�صيلة على ثقافة القيم التبادلية وانت�صار
ثقافة الأدب على ثقافة الذهب»(.)54
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
�إن نظرة اجلاحظ �إىل جمتمعه كانت نظرة ثائر على و�ضعه الإن�ساين باعتباره
ينتمي �إىل الطبقة ال�شعبية الكادحة ،ونظرة مفكر و�أديب ينتمي �إىل فرقة املعتزلة
التي رجحت العقل على النقل ،ونظرة ناقد حاذق ذي فرا�سة نافذة وذوق
�سليم ،فلج�أ �إىل ال�سخرية مبعا�رصيه مربزاً مثالبهم وعيوبهم لأجل �إثارة ال�ضحك.
كما �أن ظروف حياة اجلاحظ �أتاحت له �أن يت�صل مبعظم طبقات املجتمع على
اختالف �أ�صنافها وم�شاربها وتنوع مراتبها االجتماعية ،فيدر�سها درا�سة
عميقة م�ستوفية ،ويعاي�شها عن قرب .ومن هذه الطبقات :اخلليفة والبالط،
وامل�شعوذون ،والأطباء ،واملنجمون ،واملف�رسون ،واملعلمون ،والك ّتاب،
والتجار ،واملرتجمون ،والبحريون ،واملت�صوفون والزهاد ،واملتكلمون ،والعامة
اجلاهلة(.)56
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كان موقف اجلاحظ من البخالء موقف ًا نقدي ًا يت�سم باحتقارهم والت�شنيع
بهم وف�ضحهم لأن البخل بدعة اجتماعية و�أخالقية ت�صدى لها بالتهكم ومزج
اجلد بالهزل والهزل باجلد يف �سخرية الذعة وفكاهة م�ستملحة .وكانت الغاية
من الفكاهة العبث بالبخالء و�إيالمهم نف�سي ًا و�أخالقي ًا حتى يبتعدوا عن البخل
ويعودوا �إىل ال�صواب.

�إن جلوء اجلاحظ �إىل الهزل �أ�سهم يف «ت�صوير ال�رصاع بني املجتمع ال�صغري
«البخالء» واملجتمع الكبري «ال�شعب» ،وما يجري بينهم من نق�ض ونقد واتهام
بالف�ساد وال�ضاللة واخلروج عن منطق العقل والدفاع عن نظام القيم الثقافية
املوروثة بطريقة فنية غري مبا�رشة»(.)57
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توجد عالقة وطيدة بني فكاهة اجلاحظ وبني حبه للحياة وتذوقه لها

�إن للهزل �أبعاداً اجتماعية و�أخالقية �صورت تعار�ض القيم وت�صادمها
ب�سبب �ضعف بع�ض القيم البدوية ،وظهور قيم جديدة تخلت عن الروح
اجلماعية ،ودعت �إىل قيم جديدة بعيدة عن روح الت�ضامن والإيثار ،ونزعت �إىل
الأنانية وتقدي�س القيم الفردية والذاتية.
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«جد جداً
باملعنى الذي ر�سخ يف ذهنه؛ فاحلياة يف نظره مزج بني اجلد والهزل َّ
فروح عن
مل يبلغه غري �أفراد يف الآباد ،وهزل هز ًال قوي به على معاودة اجلدّ ،

نف�سه وعمن حف به وعا�رشه وقر�أ كتبه� .أدرك �أن مرارة الدنيا ال حتلو بع�ض
احلالوة بغري الدعابة والإحما�ض ،ووقف على �أ�رسار نف�س الإن�سان فحاول �أن
يلطف من �رشة الدنيا و�شقائها .تعمد ،وهو العليم ب�أن ال�ضحك والإ�ضحاك
خلقا مع الب�رش كالبكاء والإبكاء� ،أن يهذب النا�س يف هذه الناحية .واملرء يتعلم
بال�ضحك �أكرث ما يتعلم بالعبو�س .وهو ال يريد �أن يكون جامداً وال �سائ ً
ال بل يف
حالة بني بني»(.)58

و�إذا كان اجلاحظ قد انتقد الأ�شحاء والبخالء ،ف�إنه يف الوقت نف�سه
ي�سلط نقده الالذع على الكرماء والأ�سخياء حيث انتقد التبذير ،وانتقد ال�سلوك
والأعمال التي ت�ؤدي �إىل �إتالف املال كالعطاءات اخلارقة واملي�رس وجمال�س
روج لثقافة املبالغة يف الكرم
ال�رشاب ،وانتقد منوذج ال�شعر اجلاهلي الذي ّ
وتبذير الأموال .هذا النموذج اجلاهلي هو بال�ضبط ما ينا�ضل البخالء �ضده
وي�سعون �إىل تقوي�ضه .كما روى لنا اجلاحظ عدة حكايات يهاجم فيها البخالء،
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لقد �سخر اجلاحظ من املدعني واملبالغني؛ على هذا النحو �سخر من
�أحمد بن عبدالوهاب الذي كان ق�صرياً عري�ض ًا ويدعي �أنه طويل ر�شيق ،و�سخر
�سوار الذي بالغ يف الوقار والر�صانة ،ومن علي الأ�سواري
من عبداهلل بن ّ
الذي �أفرط يف ال�رشه ،و�سخر من البخالء الذين نق�ضوا االعتدال وعاندوا
احلق وخالفوا الأمم( .)59كما ت�صدى لنقد املظاهر الكاذبة والتكلف و�إ�سكات
الأدعياء واملنتحلني ل�شخ�صية تخفي حقيقتهم كما هو احلال عند البخالء الذين
يعدون العدة للإيحاء بكرمهم .و�إذا كان البخالء يتظاهرون بالكرم ليوهموا
النا�س �أنهم قوم �أ�سخياء ،وبعد �أن يظهروا مبظهرهم احلقيقي ،يدركون عند ذلك
�أن نقائ�صهم وعيوبهم قد اكت�شفت ،فيجتهدون يف ت�صحيح تلك ال�صور الب�شعة
الكريهة التي تنعك�س لهم فيقعون يف �أحبولتها(.)60
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بالغة الهزل في نثر اجلاحظ
ويهجو �سلوكهم كال�سخرية من ظاهرة الأكل املنفرد التي تعك�س بعداً اجتماعي ًا
يتج ّلى يف تر�سيخ النزعة الفردية يف مقابل النزعة االجتماعية التي تر�سخ قيم
الإيثار والتعاون والتعا�ضد .وعلى اجلملة ،ف�إن حكايات اجلاحظ تهدف �إىل
�إثارة ال�ضحك وتلقني ال�سخاء ب�صفة �ضمنية(.)61
لقد اتخذ اجلاحظ من ال�سخرية والفكاهة �سبي ً
ال �إىل نقد عيوب جمتمعه
�إما بال�سخرية املبا�رشة ،و�إما بال�سخرية اخلفية التي يكون ظاهرها جد وباطنها
هزل .وي�ضيف �أنه جل أ� عن طريق الهزل وال�سخرية �إىل نقد فئة من الأغنياء البخالء
والت�شهري بهم ونقد املالزمات االجتماعية املقرتنة بالبخل� .إنه يرثي حالهم
و�أو�ضاعهم ،ويف الوقت نف�سه يتوجه بالنقد �إىل الأغنياء املو�رسين املقرتين على
�أنف�سهم؛ فه�ؤالء يحاولون بوا�سطة احلجج امل�ضللة املموهة قلب مفاهيم الأمور
ل�سرت عيوبهم وجعلها مادة للتفاخر(.)62
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وهكذا ر�سم اجلاحظ مالمح تلك ال�شخ�صيات �صوراً �ساخرة يتوخى من
خاللها نقد جمتمعه ،ونقد الأو�ضاع التي ولدت فيه �أمثال تلك ال�شخ�صيات()63
من خالل الت�شهري بها ك�سهل بن هارون والكندي وزبيدة بن حميد ،وبالفئة
االجتماعية التي ينتمون �إليها(.)64
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جتليات ال�سالم يف معلقة
زهري بن �أبي ُ�سلمى
جا�سم حممد �صالح الدليمي

(*)

هدف البحث:
ال�سالم �شاغل �إن�ساين مهم يف وعي زهري بن �أبي �سلمى �أدرك قيمته

وتن�رش اخلراب يف الأنحاء ،فم�ضى زهري بوا�سطة �إبداعه ال�شعري �إىل بث معاين
ال�سالم وظالله اجلميلة بني النا�س ،ليمنع ات�ساع دائرة احلرب ويوقف امتدادها
�إىل الأجيال القادمة.
يحاول البحث ر�صد جتليات ال�سالم يف املعلقة ويك�شف عن ر�ؤية زهري
ال�شعرية التي �أخ�ضعت اللغة �إىل �صياغات تعرب عن ال�سالم.
واختار البحث املعلقة العتقاده ب�أنها النموذج ال�شعري الأمثل من بني
ق�صائد زهري الذي عرب عن ق�ضية ال�سالم بو�ضوح و�إ�رشاق ،واملعلقة بو�صفها
(*) كلية اآلداب  -تعز  -اليمن.
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سلمى
جتليات السالم في معلقة زهير بن أبي ُ
�إجنازاً �شعري ًا ي�ستطنب ر�ؤية ال�شاعر لل�سالم يحاول البحث قراءة ت�شكيلها
اجلمايل لأجل الك�شف عن جتليات ال�سالم متخذاً من �آليات املنهج الفني و�سيلة
�إىل بلوغ هدفه.

املقدمـــة:
زهري بن �أبي �سلمى �شاعر جاهلي كبري ُعرف ب�شاعر ال�سالم واحلكمة
حيث �ألزم نف�سه و�شعره بالتعبري عن معاين ال�سالم وقيم احلكمة يف احلياة.
كان ال�سالم فكرة وواقع ًا هدف ًا �سامي ًا ي�سعى زهري �إىل تثبيت �أركانه بني
النا�س منطلق ًا �إىل ذلك من وعيه العميق بال�سالم و�أثره الفاعل يف ا�ستنها�ض حياة
هادئة مطمئنة حتفظ على النا�س �أرواحهم ووجودهم الإن�ساين.
مل يكن ال�سالم عند زهري معنى يف املدح يقيمه يف ذات املمدوح ك�سب ًا
للمال �أو طمع ًا يف جاه� ،إمنا كان غاية �إن�سانية نبيلة مي�ضي �إليها بوعي وقناعة
وثبات.
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ال�سالم معنى يف احلياة يتجاوز به ال�شاعر م�ضامني املدح املحدودة �أو
ال�ضيقة كي ينفتح على �أبعاد �إن�سانية ترتقي بال�شاعر و�شعره �إىل فعل ح�ضاري
ميار�سه حلظة اقتتال دموي بني قوى تغتال احلياة ومباهج اجلمال فيها.
ال�سالم ر�ؤية ح�ضارية وفكرة جمالية راقية قائمة يف وعي زهري توجه
�إبداعه ال�شعري بح�سا�سية عالية �ضد فكرة احلرب وقبحها املدمر جلمال
احلياة.
من هنا لنا �أن نعالج جتليات ال�سالم يف معلقة زهري من خالل لوحاتها
ال�شعرية املعربة عن ال�سالم �ضمن املحاور الآتية:

بذور فكرة ال�سالم يف لوحة الطلل (زوال الزوال):
يحاول زهري زرع بذور فكرة ال�سالم برتكيز عالٍ يف لوحة الطلل
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ويتجلى ذلك يف مفردات �أ�سا�سية يف هذه اللوحة ت�شع دالالتها نحو ال�سالم
من خالل ال�صياغة ال�شعرية لها ،لتكون هذه املفردات ب�ؤراً ن�صية �شعرية تر�سل
�إ�شارات معلنة �أو خفية نحو ال�سالم ،ذلك �أن (الطللية ...هي يف احلقيقة عر�ض
يعتور جوهراً معين ًا �أو هي ظاهر يخفي وراءه ماهية معينة)(.)1
يقول زهري(:)2
�أم�����ن �أم �أوف������ى دم���ن���ة مل تكلم

ب���ح���وم���ان���ة ال�����������دراج ف��امل��ت��ث��ل��م

دي������ار ل���ه���ا ب��ال��رق��م��ت�ين ك���أن��ه��ا

م���راج���ع و����ش���م يف ن���وا��ش�ر مع�صم

ب��ه��ا ال��ع�ين والأرام مي�����ش�ين خلفه

و�أط��ل��ا�ؤه�����ا ي��ن��ه�����ض��ن م���ن ك���ل جمثم

وق��ف��ت ب��ه��ا م��ن ب��ع��د ع����شري��ن حجة

ف��ل��أي����ا ع���رف���ت ال�������دار ب���ع���د ت��وه��م

�أث�����ا ّ
م��ع��ر���س م��رج��ل
يف ���س��ع��ف��اً يف
ّ

ون�����ؤي����ا ك���ح���و����ض اجل�����د مل ي��ت��ث��ل��م

ف��ل��م��ا ع��رف��ت ال����دار ق��ل��ت لربعها

�أال ان��ع��م �صباحاً �أي��ه��ا ال��رب��ع وا�سلم

ي�ستوعب البيت الأول من اللوحة التعبري عن الطلل ومعانيه ،وي�ستنفد

ذلك بو�ساطة ا�ستجابة �صيغة اال�ستفهام الإعالن عن �أثر �صدمة الزوال يف وعي

التحول)( )3يف الوعي ال�شعري من �سكونية اللحظة الطللية �إىل حركية الفكر

الإن�ساين الرا�صد ملعاين الزوال ،وهو بداية التململ الأويل نحو التحول �إىل وعي
�أكرث حركة وانفتاح ًا على احلياة ،خال�ص ًا من تطويق دمنة الطلل القاب�ضة على
حركة الأ�شياء يف الواقع.

مي�ضي زهري �إىل تهدمي �أو مقاومة فكرة الزوال املنبعثة من الطلل .من

خالل و�ضع ركائز فنية لغوية لها حمموالتها الداللية املت�صلة �أو املعرب عن فكرة

ال�سالم ومعانيه ،ويتجلى ذلك يف مفردات (ديار ،مراجع و�شم ،نوا�رش مع�صم،
العني والآرام ،مي�شني خلفه� ،أطال�ؤها ،ينه�ضن ،جمثم ،انعم �صباح ًا وا�سلم).
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ال�شاعر ،حيث اال�ستفهام هنا مفرغ من ال�س�ؤال� ،أو هو ال يبعث على الت�سا�ؤل
بقدر ما يخـرب عن معنى الزوال والرحيل ،ف�ض ً
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سلمى
جتليات السالم في معلقة زهير بن أبي ُ
لكي يتحرر ال�شاعر من م�ضايقات الطلل املكان املعرب عن الزوال ،يناه�ض
املكان باملكان ،مبعنى يواجه مكان الزوال الدمنة ،مبكان البقاء واال�ستمرار
حيث ت�ستجيب مفردة (ديار) التعبري عن هذا املعنى وت�ستوعب الوعي ال�شعري
املواجه للدمنة مكان الزوال ،ذلك �أن الدمنة هي معاينة واقعية ملو�ضع طللي زال
عنه الإن�سان �أو رحل  -ممث ً
ال باملر�آة �أم �أوفى  -ولكن ال يهيمن املو�ضع الطللي
على وعي ال�شاعر ويرده �إىل ذاته لي�صيبها بقهر املكان وما يتداعى عنه من معاين
الزوال ،يت�صدى له مبكان �آخر هو الديار من خالل ر�ؤية �شعرية لها.
الديار لي�س بو�صفها مو�ضع ًا جغرافي ًا ميتد بني الرقمتني) مكانني متباعدين
�إمنا بو�صف الديار وعي ًا �شعري ًا يناه�ض به زهري دمنة الطلل احلاملة ملعاين الزوال
ف�ض ً
ال عن �أنه (يقت�صد كثرياً يف ح�شد رموز فناء الطلل بل ليحيل تلك الرموز
نف�سها رموز حياة( )4حيث راح زهري بوهج الر�ؤيا ال�شعرية ي�صنع دياراً دائمة
التجديد والعمار من خالل �صيغة الت�شبيه املنعقدة بني الديار وبني (مراجع
و�شم) الو�شم املجدد.
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الديار مبتكر فني �شعري �صنعه وعي زهري بفاعلية الديار �أو قيمتها
التعبريية عن معاين البقاء واال�ستمرار تخل�ص ًا من م�ضايقات الدمنة وتهدمي ًا ملعاين
الزوال.
وفرت �صيغة الت�شبيه جما ًال وا�سع ًا لل�شاعر لدعم فكرة البقاء واال�ستمرار
معطى �شعري ًا يبث هذه الفكرة ويتم�سك بها ،وليعلن البقاء
ونه�ضت بالديار
ً
�ضد الزوال.
فكرة البقاء متكن ال�شاعر من غر�س معاين ال�سالم يف لوحة الطلل من
خالل دميومة الوجود الإن�ساي بوا�سطة الو�شم املتجدد .والن�شاط احليواين من
خالل (مي�شني خلفه) املتابعة امل�ستمرة يف امل�سري ،ف�ض ً
ال عن نهو�ض اجليل القادم
(ينه�ضن) الذي ميد هذه احليوانات بقوة الت�صدي للمجثم (من كل جمثم) املعيق
حلركتها نحو احلياة اجلديدة.
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معنى جمالي ًا
يعيد زهري �صياغة هيئة الدار من خالل الو�شم حيث مينحها ً
بوا�سطة الت�شبيه وينه�ض بديار الر�ؤية ال�شعرية �إىل م�ستوى جمايل تعبريي يناه�ض
قبح دمنة الطلل املعلنة للزوال.
ي�ؤدي الو�شم دوراً فاع ً
ال يف منح (ديار) هذه املعاين �أو املعطيات مبا
يحمله من دالالت نحو احلياة وعنا�رص اجلمال فيها فهو متجدد (مراجع و�شم)
مبعنى هو م�ستمر ودائم التوا�صل مع احلياة لتكون (ديار) دائمة ومت�صلة باحلياة
من خـالله (�إن لفظـة مراجع تعبـري وا�ضـح عن الرغبـة يف التجديد و�إعادة
احل�ضـور)( )5للحياة يف الديار.
والو�شم ذو فاعلية وجدانية وروحية يف وعي الإن�سان اجلاهلي ،يتجاوز
مو�ضعه اجل�سدي ذا القيمة التزيينية �إىل وظيفة روحية تدعم كيان الإن�سان
املتو�شم ومتده بطاقة روحية تعينه على الت�صدي لأخطار املواجهات القتالية مع
الآخر.

يفيد ال�شاعر من وعي وظيفة الو�شم الروحية والوجدانية يف �إنعا�ش ديار
الر�ؤية ال�شعرية مبعنى بعث الروح يف هذه الديار ال�ستعادة احلياة فيها ونهو�ضها
باجتاه �إقامة ديار فاعلة متحركة ولي�ست �سكونية .ديار تعرب عن احلياة وتقهر
معنى املوت يف الدمنة الطلل .ورمبا يكون الو�شم يف جانب من داللته الروحية
(تعويذة �ضد الطلل)( .)6ت�شكل ديار الر�ؤية ال�شعرية يف وعي زهري ب�ؤرة انقالب
يف الوعي الطللي نحو الدمنة الزوال.
�إن املعاينة ال�شعرية ل (ديار) وفق �سياق ال�صورة ال�شعرية جتاوزت الديار
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وحتقق فاعلية الو�شم الروحية �أثرها يف ذات الإن�سان على م�ستوى
ممار�سة احلياة ،حيث ال يت�سور الو�شم يف اجل�سد ليكون معلم جمال �أو زينة
بقدر ما يكون عن�رص اطمئنان وراحة وجدانية لنف�س املتو�شم وهو يف جنبات
الطبيعة �أو يف مواجهة الآخر.
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جتليات السالم في معلقة زهير بن أبي ُ
بو�صفها مو�ضع ًا جغرافي ًا �ساكن ًا �إىل مالحظة دقيقة فاح�صة لهيئتها املت�شككة
ذات ال�صالت التكوينية بالو�شم واملع�صم املت�صلني مبعاين اجلمال وال�سالم تعبرياً
عن احلياة.
ديار مو�ضع �شعري ي�ستوعب مالمح فكرة ال�سالم مبعاينة �شعرية الحظت
بدقة قوام هذه الديار بوعي منحاز �إىل احلياة وعنا�رص ال�سالم فيها .وهي منبثق
�شعري لتمكني فكرة ال�سالم من االنت�شار على م�ساحة ما من لوحة الطلل ،بل
هي جتعل ال�سالم يزاحم به ال�شاعر دمنة الطلل لي�أخذ مو�ضعه من الن�ص يتنامى
�أو يت�سع لنفي �آثار معاين الزوال الطللي ويحا�رص معاين اخلراب املت�صلة باحلرب
من حيث هي �إنهاء للحياة وزوال عنا�رصها اجلميلة.
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�إن ح�ضور الو�شم يف لوحة الطلل هو هدف مق�صود وخمطط له بوعي
�شعري يدرك متام ًا قيمة الو�شم الإيحائية يف التعبري عن معنى ال�سالم املت�صل
باحلياة .فالو�شم فاعلية اجتماعية منجزة يف زمن اال�ستقرار وال�سالم يعرب عن
معنى جمايل تزييني فرح ًا بحياة مريحة( .فلم يكن ا�ستح�ضار الو�شم و�إيالجه
يف ال�صورة جمرد �صدفة عابرة)( )7ولنا �أن نتجاوز الوظيفة التزيينية للو�شم �إىل
مالحظة �أن الو�شم يدخل يف ثنايا اجل�سد ليقيم فيه بدميومة �شبه قارة مبعنى �أنه
ي�صبح جزء من اجل�سد املو�شوم نفيد من هذا الأمر حماولة ال�شاعر تثبيت عنا�رص
ال�سالم بج�سد احلياة واقع ًا ثابت ًا ال يتغري هي رغبة ال�شاعر يف جعل ال�سالم �أ�ص ً
ال
يف احلياة واحلرب هي املتغري الطارئ عليها ،ال�سالم ثابت واحلرب زائلة.
ومن �آليات الو�شم الفاعلة يف الوعي الإن�ساين �أنه يكون حماولة الذهن
تثبيت معنى احلياة و�إنه يدح�ض فكرة الزمن( )8حيث يت�صدى الو�شم للزمن من
خالل البقاء ال االنحاء.
ومن �أجل دعم فكرة البقاء واال�ستمرار تدخل عنا�رص جديدة �إىل ال�صورة
ال�شعرية املر�سومة للديار .تتمثل هذه العنا�رص يف جمموعة احليوانات (العني
والآرام و�أطال�ؤها) لت�ؤدي وظيفة مهمة يف ال�صورة تتج�سد يف متكني جتليات
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ال�سالم من االنت�شار على واقع احلياة يف الديار وحولها (وهذه العنا�رص كلها
تتعاون على �أن تبعث الديار وعلى �أن ت�صبح حية ال متوت)( )9حيث يوفر البناء
النحوي للجار واملجرور (بها) معرباً فني ًا تلج هذه العنا�رص من خالله �إىل واقع
الديار فالباء حرف اجلر يتجاوز وظيفته النحوية يف �سياق افتتاح البيت الثالث
�إىل وظيفة داللية مهمة ليكون مفتاح العبور الفني �أو االنتقال من �سكون الديار
يف املو�ضع اجلغرايف �إىل حركتها يف الر�ؤية ال�شعرية املنجز بوعي ال�شاعر .والهاء
ال�ضمري العائد على الديار ال يتقيد بعن�رص االرتباط النحوي بالعائدية على ديار
بقدر ما ي�ضخ عنا�رص احلياة اجلديدة �إليها ك�رساً حل�صار الزوال املوت ي�ستجلب
ال�ضمري (الهاء) احليوانات بحركتها املنتظمة لبعث ن�شاط احلياة يف هذه الديار.

وفق هذه الر�ؤية ال�شعرية تت�شكل الديار لتت�سم باحلركة واحليوية ات�صا ًال
بال�سالم احلياة .ولتدح�ض دمنة املو�ضع الطللي املت�شح بال�سكون ات�صا ًال باحلرب
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�إن ح�ضور احليوانات وبعدد وافر منها (جمموعة البقر الوح�شي والظباء
البي�ض و�أوالدها) له دالالته املهة يف بيان جتليات ال�سالم يف هذه اللوحة� .أولها:
يعمر املكان ويدفع عنه �شبح اخلراب حيث وجودها احليوي املعتمد على وفرة
ما تتغذى عليه ينفي اجلدب وي�ؤكد اخل�صب منع ًا للخراب والزوال .وثانيها
�إنعا�ش معاين ال�سالم يف الديار حيث ال�صحبة القائمة بني هذه احليوانات ،ال
تنافر بينها وال اقتتال على مرعى �أو مورد ماء فهي مت�آلفة بع�ضها مع البع�ض
البقر الوح�شي ال يهدد حياة الظباء وهي ال تنفر منه بل ي�سري اجلميع يف �ألفة
وا�ضحة (مي�شني خلفه) ت�سمح بانبثاق حياة جديدة ينجزها نهو�ض الأطالء من
جمثمها ،ويج�سد الفعل (ينه�ضن) قوة الإرادة لدى ال�شاعر التي �أ�سقطها على
�صغار احليوانات ليجعلها تواجه قدر العائق املكاين �أو احلدثي  -احلرب يف
وعي زهري  -وهي تعد ب�إ�رشاقة حياة ال�سالم القادم .ثالثها :يتحول ال�سالم من
معنى ت�صوري ًا ذهني ًا �إىل واقع عملي معا�ش متار�سه احليوانات يف ت�آلفها
كونه
ً
و�سريها مع ًا بطم�أنينة وا�ستقرار.
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املوت ولتقف نقي�ض ًا جمالي ًا لقبح دمنة الطلل .هي �صورة رائعة النبثاق احلياة
وجتددها (وبهذا يرمز زهري �إىل واقعتي احلرب وال�سالم)(.)10
�إن انحياز الوعي ال�شعري نحو الديار الر�ؤية �إمنا هو قائم بفعل �ضغط
فكرة ال�سالم املهيمن على وعي ال�شاعر وامل�ضادة للواقع املت�صل باحلرب،
وليك�شف عن دوره الفاعل يف توجيه حركة القبيلة نحو ال�سالم بو�ساطة بث
معانيه بني املتحاربني وبيان جماله الوارف حني يزين احلياة.
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ومما يالحظ يف لوحة الطلل عدم احتفاء ال�شاعر باملر�أة كثرياً ما خال
الإ�شارة �إليه بالكنية بالبيت الأول .ولعلنا جند تف�سري ذلك يف ان�شغاله بال�سالم
ق�ضية �أكرب من املر�أة وهمومها .وحماولة بث جتليات ال�سالم يف اللوحة �إ�ضماراً
�أو �إعالن ًا ذلك �أن ال�سالم �شاغله الأ�سا�س يف الن�ص والواقع و�أن وجود احلياة
احلافلة بال�سالم ي�سمح له بالتوا�صل مع املر�أة على نحو مريح و�آمن .و�إذا ما
خفت اهتمامه بها الآن ف�إن له ما يربره بتعلقه بال�سالم .ولأن غياب ال�سالم ال
ي�سمح له بالتوا�صل مع املر�أة بح�ضور �إن�ساين فاعل �إمنا على قلق وخوف لأن
احلرب قائمة من حوله.
وميكن اعتبار احل�ضور الهام�شي للمر�أة يف لوحة الطلل �رضورة جمالية
�أملتها ر�ؤية زهري ال�شعرية النافذة �إىل عمق واقعة احلرب ،هذه الر�ؤية املرتبطة
بوعيه الفكري للحرب ونتائجها التدمريية للإن�سان واحلياة.
ولنا �أن ن�س�أل ،كيف يت�سق غياب املر�أة �أو ح�ضورها الهام�شي يف لوحة
الطلل مع كونها رمز خ�صب لل�سالم بل هي عن�رص مهم من عنا�رص الإ�شارة �أو
الإيحاء �إىل ال�سالم؟
ولنا �أن جنيب� :إن معاينة زهري لواقع احلرب وجدت يف الطلل متث ً
ال �أو
جت�سيداً عملي ًا لفعل احلرب يف اخلراب واملوت ،ليتوحد الطلل مع احلرب يف
فعل اخلراب واملوت.
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�ألي�س الطلل جتلي ًا من جتليات اخلراب واملوت؟ و�أمل تكن احلرب كذلك
م�ضماراً للخراب واملوت؟ وبالنتيجة يكون الطلل واحلرب مظهران لفعل
واحد.
�إن هيمنة احلرب ومعانيها يف املعاينة ال�شعرية للطل على وعي زهري �أفقد
املر�أة ح�ضورها الفاعل يف هذه اللوحة وغيبها عن ق�صد �شعوري و�شعري� ،أو
رمبا �أجلها �إىل �أمد قريب ،لي�ؤ�س�س جما ًال تنمو فيه عنا�رص ال�سالم ،ف�ض ً
ال عن �أن
غياب املر�أة هو �أثر من �آثار احلرب على الإن�سان واحلياة.
�إن �رضاوة احلرب و�رشا�سة فعلها يف املتحاربني ي�ستقطب من ال�شاعر
وعي ًا مكثف ًا نحوها لأجل اخلال�ص منها والبحث عن منفذ ميرر من خالله
ال�سالم نهو�ض ًا حلياة جديدة.

ال�سالم يف لوحة الظعائن (حلم ال�سالم):
هي معرب فني يتخذه ال�شاعر و�سيلة للتحول من لوحة الطلل ال�ضاغطة
على وعيه بعنا�رص فكرة الزوال املوت املوازية لفكرة احلرب املوت ليقرتب �أكرث
من فكرة ال�سالم احلياة .يقول زهري(:)12
تب�صرّ خليلي ه��ل ت��رى م��ن ظعائن حت�� َم��ل��ن ب��ال��ع��ل��ي��اء م���ن ف����وق ج���رت
وك��� َّل���ة
َع����ل����ون ب�����أمن����اط ِع����ت����اق ِ

وم��ن��ظ��ر
وف��ي��ه��ن م��ل��ه��ى ل��ل��ط��ي��ف
ّ
ٌ

�����ش��اك��ه��ة ال���دم
وراد ح��وا���ش��ي��ه��ا ُم
ِ

امل���ت���و����س���م
�أن�����ي����� ٌق ل���ع�ي�ن ال���ن���اظ���ر
ِّ
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ال ي�ضع ال�شاعر ال�سالم ب�إزاء املر�أة مبعنى لي�س ثمة موازنة قائمة بني
ال�سالم واملر�أة يف وعي زهري �إمنا هو ال�سالم �أو ًال و�آخراً ،ثم املر�أة وتوابعها من
مباهج احلياة ،وله �أن يتوا�صل معها حني ي�ستحم ب�أفياء ال�سالم الوارفة ويبعث
من اخلطب هتاف النعمى وال�سالم (�أال انعم �صباح ًا �أيها الربع وا�سلم) وبني
النعيم وال�سالم ترتدي احلياة �أثوابها الرائعة يف حتية ال�شاعر الذي طاملا �أحب
احلياة وال�سالم فراح ي�ستدر من �شاعريته �أجمل الأنا�شيد الإن�سانية اخلالدة(.)11
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ب�سحرة
بَ��ك��رن بُ��ك��وراً وا�ستحرن ُ

ال���ر����س ك��ال��ي��د للفم
َّ
ف��ه��ن ووادي َّ
وك�����م ب���ال���ق���ن���ان م����ن محُ������لٍّ ومحُ�����رم

ال�����س��وب��ان ث��م َج��ز ْع��ن��ه
ظ��ه��رن م��ن ُ

ع��ل��ى ك����لِّ
ق��ي��ن��ي ق�����ش��ي��ب و ُم����ف�����أ ِم
ٍّ
ع���ل���ي���ه���ن ُّ
دل ال���ن���اع���م امل��ت��ن�� ِّع��م
ّ

ج��ع��ل��ن ال��ق��ن��ان ع���ن مي�ي�ن وح��� ْزنَ���ه
وو َّرك����ن يف ال��� ُ��س��وب��ان يعلون َمتنه
ك�����أ ّن ف��ت��ات ال�� ِع��ه��ن يف ك���لِّ منزل

ح�����ب ال���ف���ن���ا مل يُ��ح�� ّط��م
ن����زل����ن ب����ه
ُّ
َ
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امل��ت��خ��يَّ��م
ع�����ص��ي احل���ا��ض�ر
���ن
َ
ف��ل��م��ا ور ْدنَ امل����اء ُزرق�����اً جِ ��م��ا ُم�� ُه و����ض��� ْع َ
َّ
هذه اللوحة ت�سهل عبور ال�شاعر �أو انتقاله من حلظة �شعورية متوترة
بانفعال الطلل الزوال ،من م�ضايقات ح�صار املكان امل�شع باملوت �إىل انفتاح
�أو�سع باملكان  .......للحياة يتجدد كمن �شم املتعهد بالبقاء رمزاً لال�ستقرار
ي�ستظل بالأمن الوارف ليعانق جمال ال�سالم ،يف م�سري الظعائن وانتقالها من
مو�ضع �إىل �آخر جتدد لعنا�رص احلياة وجتاذب لها على نحو ي�ضخ �إليها حيوية
ون�شـاط ًا يلقيان بها ومينحاها �سـالم ًا دائـم ًا� ،إن (الظعـائن هي مظـهر النمو
املثري)( )13لعنا�رص ال�سالم يف هذه اللوحة ،حيث يتجلى ال�سالم ب�صدق وواقعية
من خالل امل�سري الآمن للظعائن ال �شيء يعيق �سري الرحلة �أو يكدر �أمانها ،ال
حر�س معها وال رقيب عليها ،حيث تخلو اللوحة من الإ�شارة �إىل احلرا�س
وحماة الركب ليمنحنا ذلك داللة الأمان والطم�أنينة التي حتيط بالركب يف
رحلته ،ف�ض ً
ال عن عدم تعر�ضه �إىل مهاجمة من قطاع طرق �أو طامعني يف غنيمة
ثمينة ،ففي الظعائن ما يغري على �أخذهن ومتاعهن غنيمة وك�سب ًا.
يتخذ زهري من املعرفة اليقينية بالدار املحياة بالنعيم وال�سالم منفذاً فني ًا
تعبريي ًا لالنفتاح على لوحة الظعائن حيث يجعل الظعائن ورحلتها و�سائط
عملية واقعية تنجز حلمه اجلميل يف ال�سالم بكفاءة و�إتقان وهي مت�ضي يف �أنحاء
متفرقة لتن�رش ظالل ال�سالم من حولها.

ج ـ ــذور
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تنطلق الر�ؤيا ال�شعرية لر�صد حركة الركب و�إليه تعود مبتعة النظر �إىل حياة
ال�سالم القامتة الآن (ولهذا التب�رص مدلول ذو �ش�أن هو �أقرب �إىل النور والتفتح
والإ�رشاق)(.)14
يتكئ زهري على فعل الأمر (تب�رص) لينه�ض بالر�ؤية الب�رصية والقلبية مع ًا
للتمتع مب�شاهد ال�سالم وك�أنها حقيقة قائمة ي�رص على وجودها و�إثباتها .يوظف
زهري الت�شديد يف �صوت ال�صاد يف (تب�رص) للدعوى �إىل تدقيق النظر ومالحظة
الأ�شياء بعناية �أكرث لينزع من واقع احلرب حلم �سالم �أليف ترتاح له عني الناظر
وي�أن�س به قلبه( ،حلم يتمثل يف �رصاع الرغبة والواقع)( )15ليقهر الواقع ل�صالح
الرغبة .ال�شدة يف �صوت ال�صاد تعلن رغبة ال�شاعر يف دعوة اخلليل (خليلي) �إىل
عدم ال�شك فيما يرى الآن من ظعائن ت�سري يف ركب ال�سالم دعوة �إىل التمتع يف
الر�ؤية الطارئة لزمن احلرب املقيد مبوا�ضع �ضيقة.

ودعوة اخلليل هنا ت�ؤكد حلول زمن ال�سالم وجتليه على نحو وا�ضح
لي�سمح لل�شاعر مبناداة خليله للم�شاركة الإن�سانية يف التمتع بجمال ال�سالم،
ال يدعوه لن�رصته ب�سيفه �إمنا يدعوه بب�رصه وقلبه لي�ستظل معه ب�أفياء ال�سالم
اجلديدة.
�إن اال�ستفهام عن رحلة الظعائن يف �إطار دعوة التب�رص (تب�رص خليلي هل
ترى من ظعائن) يحقق الر�ؤية وال ي�ستفهم �أو ي�س�أل عنها� ،إمنا يخرب �أو ي�ؤكد
ح�ضورها بتوق �إن�ساين ال يخلو من فرح بريء وهي ت�ستقبل زمن ال�سالم.
وزهري هنا ال ي�س�أل عن الظعائن بقدر ما يتمثلها واقع ًا قائم ًا �أمام ناظريه له �أن
ينزع من نف�سه العا�شقة لل�سالم خلي ً
ال ي�شاركه متعة ال�سالم وجماله.
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يف (خليلي) يتمو�ضع نداء �إن�ساين منجز يف زمن ال�سالم ،لينفي قلق النداء
وقت احلرب ،ذلك �أن اخلليل ال يدعى �ساعة املنازلة �إمنا الذي يدعى هو املعني
والنا�رص للم�شاركة يف �إثم احلرب.
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و�إذا كانت الظعائن و�سيلة التعبري احلركي عند ال�شاعر عن ال�سالم من

جعلن ،ظهرنَ ،
(حتملن ،علونَ  ،بكرنَ  ،ا�ستحرنَ ،
َ
خالل الأفعال امل�سندة �إليها َّ

و�ضعن) ،ف�إن املكان هو املحيط املنفتح
وركن ،يعلونَ  ،وردنَ ،
ْ
َ
جزع َنهَّ ،
ال�ستيعاب حركة ال�سالم واحتواء ن�شاط الظعائن بي�رس و�سهولة ،دون منع �أو

حجز .و�إن انفتاح املكان يتنا�سب وانفتاح ال�سالم .املكان هنا ي�أخذ �أبعاداً
متعددة ن�رشاً لل�سالم.
وي�أتي الزمان عن�رصاً تكميلي ًا لإجناز رحلة ال�سالم ،فكان انطالقها زمن
البكور (بكرن بكوراً) املوازي لزمن الإ�رشاق والنور �إعالن ًا ببزوغ فجر ال�سالم
امل�رشق .ينطوي زمن البكور املعلن يف الن�ص على �إ�ضمار لزمن احلرب ،حيث

كانت عادة قبائل العرب املتحاربة اخلروج �إىل القتال زمن البكور ،فك�أن زهرياً
يف توكيده على بدء رحلة ال�سالم زمن البكور يريد قهر زمن احلرب �أو �إيقافه

لي�سمح لزمن ال�سالم بالتقدم واالنفتاح على احلياة.
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ويكون الظعن حدث ًا ا�ستوعبه �إطار زماين ،فغدا ال�صبح بداية احلدث ففي
�أنواره تت�ضح مالمح الأ�شياء وتربز �ألوانها ،وهنا جند زهرياً يركز على اللون دون
�صورة الظعينة وك�أن ال�سالم مهرجان فرح طرزه ال�شاعر ب�أدق التفا�صيل و�أزهى

الألوان ،فالهوادج والأمناط املزخرفة حمراء وفتات العهن كحب القنا الأحمر،
ومهبط الظعائن ما ًء نقي ًا �أزرق ل�صفائه واخل�رضة املفرت�ضة حول املاء كل هذه
الألوان جتعل من الظعن( )16احتفا ًال بهي ًا يليق بال�سالم.
ويالحظ يف هذه اللوحة غياب احلديث املف�صل عن املر�أة على الرغم

من ح�ضورها يف الظعائن ،كما يف لوحة الطلل ورمبا للأ�سباب التي �أ�رشنا �إليها
�آنذاك ،حيث الظعائن التي يف الهوادج يختفني هيئات و�أ�شكا ًال دومنا �إ�شارة
وا�ضحة تربز جمالهن �أو زينتهن �أو ما عليهن من تعب �أو ا�سرتخاء وفرح ،وال

�صورة لهن وال لواعج فراق �أو �آثار بني ،وذلك ما مينحنا االطمئنان �إىل القول �إن
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املر�أة لي�ست هاج�س ال�شاعر هنا� ،إمنا هو مظهر الظعن وما ي�ستثريه من هواج�س
الإح�سا�س ب�إفالت الزمن ورحيل احلياة ،ولكن الرحيل الذي يطوي �صفحة
حرب ويفتح �صفحة �سالم(� )17آمن ومريح.

جتليات ال�سالم يف لوحة املدح (جمد ال�سالم):
�إن ا�ستقرار الظعائن يف لوحة الرحلة منح زهرياً ا�ستقراراً وجداني ًا
واطمئنان ًا نف�سي ًا من �أن ال�سالم متحقق يف واقع احلياة ال يف حلم جميل �صاغته
خميلته من هنا انفتح متثله ال�شعري لواقع ال�سالم لي�شمل ال�ساعيني ب�صياغات �شعرية
ت�ستوعب �إجنازهما يف ال�سالم ومتجد اجلهد املبذول يف �سبيله ،وذلك ا�ستحقاق
�إن�ساين ي�ؤديه زهري نحوهما بحب و�إخال�ص لق�ضيته ،يقول زهري(:)18
م���رة بعدما ت����ب���� ّزل م����ا ب��ي�ن ال���ع�������ش�ي�رة ب����ال���� َد ِم
�سعى �ساعياً غَي�ض ب��ن َّ
أق�سمت بالبيت ال��ذي ط��اف حوله
ف�
ُ
ال�������س���ي���دان ُوج���دمت���ا
مي��ي��ن��اً ل��ن��ع��م َّ

ت��دارك��م��ا ع��ب�����س��اً وزب���ي���ان بعدما

���م
رج����ال بَ���ن���و ُه م���ن ق��ري�����ش ُ
وج���ر ُه ِ
ع��ل��ى ك���لِّ ح���ال م��ن � َ��س��ح��ي��ل و ُم��ب� َر ِم

أث���م
ب��ع��ي��دي��ن ف��ي��ه��ا م���ن ُع���ق���وق وم���� ِ
ع��ظ��ي��م�ين يف ُع��ل��ي��ا َم��� ْع��� ٍّد ُه��دي��ت��م��ا وم���ن ي�ستح ك��ن��زاً م��ن امل��ج��د يُ�� ْع ِ��ظ ِ��م
لنا �أن ن�سمي هذه اللوحة بـ (لوحة ال�سالم) بد ًال عن املدح لأ�سباب
فنية وم�ضمونية هي� :أو ًال� :أنها جاءت فني ًا بعد لوحة الرحلة احلافلة باحلركة
والأمان تعبرياً عن ال�سالم .ثاني ًا :ت�أتي بعدها لوحة احلرب التي هي نقي�ض فني
ومو�ضوعي عن لوحة ال�سالم .ثالث ًا :تكاد تخلو هذه اللوحة من معاين املدح
التقليدية املعروفة يف �شعر هذا الع�رص القائمة على �إبراز مظاهر ال�شجاعة والكرم
عند املمدوح ،وهي خالية من املغاالة التي يولدها اال�صطناع والزلفى(.)19
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ن�شم
تَ��ف��ان��وا و َدقُّ������وا بينهم ع��ط��ر َم ِ
مب����ال وم���ع���روف م���ن الأم�����ر نَ�����س�� َل ِ��م

�إن تخلي زهري عن معاين املدح التقليدية �إمنا هو ا�ستجابة حقيقية لطبيعة
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دوافعه يف الثناء على ال�سيدين ،فهما �أكرب من �أن يو�صفا مبدح تقليدي ي�شرتكان
به مع ممدوحني �آخرين رمبا مل ينجزا مثل فعلهما يف ال�سالم ،هو يريد لهما
التفرد مبعاين ثناء جديدة لأنهما تفردا يف �إجناز فعل ح�ضاري جديد ،يعم اجلميع
ويتجاوز مو�ضعه يف الفرد الواحد.
�إن بحث زهري عن معنى جديد يف املدح �إمنا هو قائم بت�أثري فعل ال�سالم
املنجز على وعيه ،من هنا اجتهد زهري خللق معنى يتنا�سب ومقام ال�سالم وفاعله
فوجد يف ارتباط الفعل بالفاعل �صياغة فنية ت�ستجيب ملطمحه يف هذا املعنى
وتعرب عنه بتفرد فكانت �صيغة (�سعى �ساعي ًا) تعبرياً فني ًا عن معنى الإ�رصار والعزم
الأكيد عند ال�ساعيني يف �إجناز الفعل (فعل ال�سالم) وهي الأ�سا�س الذي قامت
عليه اللوحة.
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�إن ا�شرتاك الفعل والفاعل باملادة اللغوية الواحدة له �أثره الداليل يف بيان
انتمائهما �إىل �أرومة ال�سالم يف اخللق والوعي والإبداع ،وهذا معنى يف املدح
والثناء ي�ستحقه ال�ساعيان عن جدارة وكفاءة ،ف�ض ً
ال عن �أنه يك�شف عن �إ�رصار
ال�ساعيني على �إجناز فعل ال�سعي املتجه نحو ال�سالم ورغبتهما يف الو�صول به �إىل
غايته دومنا تباط�ؤ �أو عجز �أو معيق ،ويالحظ اجلنا�س ال�صوتي القائم بني الفعل
والفاعل يف �أ�صوات ال�سني والعني والألف الذي يعطينا �إح�سا�س ًا بال�سري احلثيث
نحو غاية ال�سعي ف�ض ً
ال عن الرفق واللني.
�إن وعي زهري العميق بال�سالم و�أثره يف �إدامة احلياة منح خطابه ال�شعري
املوجه نحو ال�ساعيني معنى يف الثناء يدمي �إجاللهما ويحفظ عليهما �صنيعهما
�إىل مدى بعيد يف الزمان ،و(ميلأ النف�س العربية بهجة باملثل العليا التي يقدرها
الإن�سان العربي)( )20وقد جت�سدت هذه املثل بال�ساعيني وفعلهما.
مل يت�شكل معنى الثناء اجلديد عند زهري يف �إطار طمع مادي �إمنا ت�شكل
وفق ر�ؤيته ال�شعرية الواعية لوظيفة ال�سالم يف احلياة و�إ�شاعتها قيم اجلمال
واملحبة بني النا�س.
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ومتكين ًا ملعنى الثناء م�ضى زهري �إىل الق�سم  -وهو ال يحتاجه يف واقعة
الثناء حيث لي�س ثمة �شك فيما يقول  -ليمنح ال�ساعيني �صفة التقدي�س الإن�ساين
لهما �أ�شخا�ص ًا و�أفعا ًال.
�إن جلوء زهري �إىل الق�سم له ما يربره على م�ستوى ال�شعور والواقع ذلك
�أن �إجناز فعل ال�سالم له �أثر فاعل يف وجدان ال�شاعر  -وهو العا�شق لل�سالم -
وغريه من النا�س ،له �أن ينه�ض به �إىل م�ستوى مقد�س ليكون ال�سالم فع ً
ال مقد�س ًا،
كذلك واقع ال�سالم منح احلياة قد�سيتها من خالل احلفاظ عليها من خراب
احلرب ودمارها.
يف الق�سم ا�ست�شعار جلالل املكان املقد�س وا�ستح�ضار لهيبته الروحية
فال يلج أ� �إليه �إال مع �أحداث لها هيبتها ووقائع لها جاللها ،فكان الق�سم الئق ًا
بال�سالم وكان للحرب اندحارها.

وحني ي�ستمد زهري معنى يف القدا�سة من البيت املقد�س ومينحه ال�ساعيني
ف�إنه يتمثلهما بر�ؤية �شعرية تنه�ض بهما بطال �سالم يقدمه ال�شاعر نقي�ض ًا مغايراً

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

الق�سم يطرد �شبح احلرب عن خميلة املتحاربني لقد�سيته ف�ض ً
ال عن توثيق
عهد ال�سالم وحت�صينه من االنهيار ،بهجة فعل ال�سالم املقد�س تطفئ توهج
احلرب املدن�س .ينه�ض زهري ب�ساعييه �إىل م�ستوى بطويل مميز فهما بطال �سالم
ال حرب ينالهما �شيء من القدا�سة ب�أثر الق�سم باملكان املقد�س البيت العتيق
ذي القيمة الروحية العالية عند العرب يف اجلاهلية والإ�سالم .البيت املقد�س
بيت �سالم و�أمان ،ومنجز ال�سالم بطل مقد�س ،ولتعميق هذا املعنى ي�شري زهري
�إىل تعاون وحتالف قري�ش وجرهم يف �إعمار البيت على الرغم من تباعدهما
يف االنتماء القبلي واملكاين �شما ًال وجنوب ًا ،جتاوزا عوامل االختالف والفرقة
وم�ضيا �إىل �إعمار بيت ال�سالم لأجل ال�سالم الذي تعم ظالله اجلميع حا�رضاً
وم�ستقب ً
ال.
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سلمى
جتليات السالم في معلقة زهير بن أبي ُ
لبطل احلرب ،هو البطل امل�سامل الذي ي�صنع احلياة ويثبتها بقيم ال�سالم واملحبة
ال البطل املحارب الذي يخربها ويدمر معاين اجلمال فيها.

البطل امل�سامل الذي ا�ستطاع التغلب على نوازع ال�رش يف املتحاربني حني

ت�صدى لها مبروءته ورفعة �أخالقه واحتواها بكرم ماله .البطل امل�سامل يت�صدى

لإغراءات احلرب يف انت�صار موهوم كاذب يكون �ضحيته الإن�سان وحده.

هو البطل ال�ساعي �إىل احلياة بقوة ال�سالم لأن (البطولة تطهر احلياة

وت�صعدها وتعيد لها زهوها وامتالءها)(.)21

�إن البطل الذي �صنعته ر�ؤية زهري ال�شعرية مل حتدد له مالمح يف القوة

والعنف لتنفي عنه حمدودية الفعل وتعلقه باحلرب وحدها �إمنا جعلت �صفاته
مطلقة مفتوحةعلى احلياة ليكون البطل املطلق املنقذ للحياة من دمار احلرب

وامل�شبع ببهاء ال�سالم.

لي�س ثمة �صفات ج�سدية مميزة لبطل ال�سالم (البطل ال�شعري) ولي�س له
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�أدوات قتالية ت�ستكمل �شخ�صيته لت�ضعه يف �إطار حمدود من الفاعلية التي تنت�رص
له يف احلرب� .إمنا هو بطل بقيمه الإن�سانية النبيلة التي �أدركت ظالم احلرب

و�ضاللها واحرتاقات الإن�سان فيها فا�ستنه�ض �إمكانياته الأخالقية واملادية و�سعى
�إليها ال للم�شاركة يف �إثمها �إمنا لإطفائها و�إنهاء �سيل الدماء فيها.

يت�صدر الفعل (�سعى) �صدر البيت الأول من مفتتح لوحة ال�سالم ليتقابل

�ضدي ًا مع الفعل (�سعى) الذي يت�صدر عجز البيت نف�سه ،لي�شكالن بذلك معادلة
ال�سالم احلرب من خالل ما يتداعى عنهما من دالالت يف �سياق الن�ص ال�شعري

تتجه نحو طريف معادلة ال�سالم احلرب ،ولنا �أن نبني ذلك من خالل املوازنة
بينهما على النحو الآتي:
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ال�سالم
�سعى
ّ
ي�ؤ�س�س لعنا�رص اخلري واجلمال
يوحد اجلماعة
يثمر احلب والت�سامح
يعمر احلياة ويقد�سها
ميجد ال�ساعيني
بطولة املقد�س
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احلرب
تب َّزل
ينمي عنا�رص ال�رش والقبح
يفك الن�سيج االجتماعي ويفرق بني النا�س
يزرع احلقد والكراهية
يخرب احلياة ويدن�سها
يذم املتحاربني
هزميةا ملدن�س

ويف النظر �إىل البناء ال�رصيف للفعلني (�سعى وتب َّزل) جند (�سعى) فع ً
ال
ثالثي ًا ما�ضي ًا جمرداً ال زيادة فيه لنفيد من ذلك داللي ًا يف جترد فاعله ال�ساعيني
من مالب�سات احلرب ومو�ضعيتهما يف �إحالل ال�سالم� .أما الفعل (تب َّزل) فهو
ما�ضي ثالثي مزيد بالتاء وال�شدة على �صيغة تف ّعل التي من معانيها التكلف

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ومن الإن�شاد ال�شعري لـ (�سعى) يف �سياق البيت ال�شعري ينبثق �إح�سا�س
بتلقائية فعل ال�سعي على العك�س من �إن�شاد الفعل َّ
(تبذل) الذي ي�ؤدي فيه النرب
على �صوت الزاي امل�شدد تكلف الأداء ووحدة ال�صوت .الإح�سا�س بعفوية
فعل ال�سعي �أو تلقائيته يو�ضح �إن�سانية ال�ساعيني يف �إنهاء احلرب على الرغم
من حتملهما ديات كثرية وبذلهما جهداً عظيما من �أجل ذلك .هذه التلقائية
تدفع ال�ساعيني �إىل ممار�سة دورهم الطبيعي �إزاء احلرب وت�ؤكد �صدق ال�شعور
الإن�ساين النبيل لديهما يف �إقامة �سالم دائم يحفظ على النا�س حياتهم .يف الفعل
(�سعى) �إحياء الألفة بني املتحاربني والتئام اجلرح االجتماعي النازف من احلرب
و�إعادة اللحمة �إىل الن�سيج االجتماعي للجماعة .هذا ال�سعي يزيل غمامة احلرب
ويبعث �ضياء ال�سالم بهذه املعاين ال�شعرية التي تتداعى عن الفعل (�سعى) يف
�إطار لوحة ال�سالم .يحاول زهري �إ�سقاط �أو �إلغاء معاين الفعل (تب َّزل) الدالة على
متزق الن�سيج االجتماعي بني املتحاربني وفقدان عنا�رص الألفة واملحبة عندهم.
ف�ض ً
ال عن تطويق �آثار احلرب يف البغ�ضاء والث�أر.
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جتليات السالم في معلقة زهير بن أبي ُ
والعمل املتكرر( )22لنفيد يف الك�شف عن تكلف فاعله املتحاربني �أعباء احلرب
ومعاودة فعلها النازف من دماء اجلميع.

ومما يالحظ على امل�ستوى ال�صوتي يف لوحة ال�سالم انت�شار �صوت ال�سني
بني �أغلب مفردات �أبياتها (�سعى �ساعي ًا ،ف�أق�سمت ،ال�سيدان� ،سحيل ،عب�س ًا،
ال�سلم ،وا�سع ًا ،ت�سلم) ،حيث ال�سني �صوت مهمو�س ومما يدل عليه ال�سيولة
وال�سهولة والي�رس ،ويبلغ هذا ال�صوت قمته يف (ال�سلم وا�سع ًا ن�سلم) وهو البيت
الذي يج�سد فعل ال�سالم ويظهر املوقف ال�سامي للو�سيطني ،وتتكرر كلمة
ال�سالم ب�صيغتني �رصفيتني (ال�سلم ن�سلم) لتنتهي �إىل �سالم ممتد ووا�سع(.)23
وال�سني رابط �صوتي مهم وم�شرتك بني الفعل (�سعى) وفاعله (�ساعي ًا)
وغايتهما (ال�سالم) ف�ض ً
ال عن فاعل (نعم) الذي للمدح (ال�سيدان) وهو العائد
على ال�ساعيني �صفة �إجالل لهما.

جتليات ال�سالم يف لوحة احلرب (حديث احلرب):
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ميهد زهري حلديثه عن احلرب ب�إبالغ املتحاربني ر�سالة تذكرهم باحللف
املوثق بينهم بالق�سم .وي�ضع ر�سالته يف �إطار احلكمة واملوعظة التي ين�صح فيها
للقوم التخل�ص من و�سوا�س احلرب ،لتبد�أ ال�صور ال�شعرية بالتتابع والتكثيف مبا
ي�ضفي على �صورة احلرب �أبعاداً مفزعة وخميفة تنفر منها وت�ضخم ويالتها(.)24
لعل زهرياً بعر�ضه هذه ال�صور عن احلرب يظفر من املتحاربني بف�سحة �صفاء
�إن�ساين تدرك فعل احلرب يف تخريب احلياة ليم�ضي بعد ذلك يف الك�شف عن
وجهها الب�شع ،يقول زهري(:)25
امل���رج���م
وم���ا احل���رب �إال م��ا علمتم وذق��تُ��م وم����ا ه���و ع��ن��ه��ا ب���احل���دي���ث
َّ

م��ت��ى ت��ب��ع��ث��وه��ا ت��ب��ع��ث��وه��ا ذم��ي��م��ة
ف��ت��ع��ر ْك ُ
ال���رح���ا بثفالها
��ك��م ع���رك َّ

��ض�ري���تُ���م���وه���ا ف��ت����ضرَم
وت�����ض�ر �إذا َ
وت��ل��ق��ح ك�����ش��اف��اً ث���م تُ��ن��ت��ج ف��تَ��ت��ئ��م

ف��تُ��غ��ل��ل ل��ك��م م���ا ال تُ��� ِغ���ل لأه��ل��ه��ا

ق����رى ب���ال���ع���راق م���ن ق��ف��ي��ز ودره����م

فتنتج ل��ك��م غ��ل��م��ان �أ����ش����أم ك َّل ُهم

ك����أح���م���ر ع����اد ث���م ت��ر���ض��ع فتفطم
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�إن �إجناز واقع ال�سالم �أمر مهم نه�ض به ال�ساعيان ولكن الأهم منه الآن
هو ثبات ودميومة هذا الواقع وعدم جعل �سالمه ه�ش ًا �أو �ضعيف ًا �أمام رغبات
ال�رش يف نفو�س بع�ض الأحالف.
يهدف زهري �إىل تقوية واقع ال�سالم وحمايته من الزوال برغبات حرب
طائ�شة .من هنا با�رش زهري حديثه عن احلرب ب�صيغة احل�رص (ما احلرب� ...إال)
لي�ضيق �أفق ر�ؤية احلرب يف وعي املتحاربني.
حديثه عن احلرب املوجه �إليهم فيه �شيء من اال�ستفزاز لعنا�رص املعرفة
واخلربة عند املتحاربني مبا يف احلرب من ويالت ودمار .لعله يثري فيهم احل�س
الإن�ساين املتم�سك باحلياة فطرة .ويدركون جمال ال�سالم وطم�أنينة احلياة يف
ظله ،يحاول تروي�ض نفو�سهم لال�ستجابة يف واقع ال�سالم (فال�شاعر ال هم له �إال
�إ�شباع �إرادته يف دفع)(� )26رش احلرب عن القوم.

�إن �صيغة احل�رص التي افتتح بها حديثه عن احلرب لها �أثرها الداليل املتمثل
يف �إثارة وعي احلرب ونتائجها عليهم من �أجل ا�ستنها�ض الوعي البديل عنها
وعيهم بال�سالم النقي�ض املو�ضوعي للحرب .لعل هذا الوعي ي�سمح لفر�صة
ال�سالم باالنت�شار بينهم وينمي فيهم الر�ؤية احلقيقية للحياة من خالل عنا�رص
اخلري واجلمال حينما يحل ال�سالم.
وحني ينفتح املجرى ال�شعري لو�صف ب�شاعة احلرب يحقق زهري
ل�صورتها �أثرين حا�سمني �أولهما :بيان ب�شاعة احلرب وويالتها القا�سية.
وثانيهما :منح عمل ال�ساعيني هويته التاريخية احل�ضارية حني �أطف أ� نار حرب
طاحنة(.)27
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ال يريد زهري لل�سالم بينهم �أن يكون مثابة ا�سرتاحة حمارب �إمنا يريده واقع ًا
ت�صحو به نفو�سهم من غواية احلرب وترتاح له قلوبهم من �شقائها ،ي�ستدرجهم
بحديث احلرب ليقيم عليهم حجة ال�سقوط يف دائرتها وغفلتهم عن ال�سالم
املغيب يف ظل �رشا�سة اقتتالهم الالجمدي.
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�إن اهتمام زهري ببث تفا�صيل ذات �صلة وثيقة بواقعة احلرب �إمنا هو تنويع
على معنى التب ُّزل املتقدم يف لوحة ال�سالم .هو �إعادة �صياغة لفكرة متزق الن�سيج
االجتماعي وذوبان العالقات الإن�سانية �إزاء �رضاوة احلرب ونريانها ب�صورة �أكرث
مدى بعيداً يف بيان وح�شية احلرب ،حيث (ترجت كلماتها
�إيالم ًا� ،صورة ت�أخذ ً
من ال�شدة والعنف ويدفع بع�ضها بع�ض ًا)( )28مبا يتنا�سب وق�سوة احلرب .هذه
ال�صورة قائمة على معنيني �أ�سا�سيني :هما احلرق وال�سحق وتتحقق فني ًا بو�ساطة
فني اال�ستعارة والت�شبيه.
�أما اال�ستعارة يف الأفعال (ت�رض� ،رضيتموها ،ت�رضم) فتختزل فعل
االحرتاق بنريان احلرب واالكتواء بجراحاتها النازفة لتقدم معنى احلرق.
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و�أما الت�شبيه القائم بني احلرب والرحى فيربز معنى ال�سحق واالنتهاء يف
احلرب .ال �أحد ينجو من �أذاها ،كما ال خال�ص حلبات القمح من عرك الرحى
لتنغلق ال�صورة بعد احلرق وال�سحق على ال�ش�ؤم املنتج الطبيعي لفعل احلرب
الذي يطال اجليل القادم من الأبناء ليعيد م�أ�ساتها بحركة دائرية ت�سد على احلياة
منافذ النجاة من طوق املوت.
وبهذا الإجناز الفني يخلق ال�شاعر عامل ًا جديداً يقيمه على �أنقا�ض الفناء
يف املعركة الرهيبة بني الإن�سان والإن�سان( .)29ليحرر املتحاربني من لعنة
احلرب .وت�أكيداً لواقعية احلرب اعتمد زهري على واقعيته الفنية يف ال�صور التي
ا�ستعان بها يف ت�شخي�صهار( )30لين�رش الفزع بني املتحاربني �أم ً
ال يف اخلال�ص من
احلرب و�رشورها.
حني يوجه زهري خطابه ال�شعري �إىل جمموعة املتحاربني يدرك �أن تفا�صيل
واقعة احلرب لي�ست جديدة عليهم �أو غريبة عنهم ،فهم ذوو معرفة يقينية بها
لكرثة جتاربهم معها ،هو يريد �إيقاظ ال�شعور الإن�ساين الراقد يف �أعماق كل فرد
منهم ليفيق من خدعة احلرب القائمة بدافع الث�أر واحلفاظ على كرامة القبيلة.
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ولنا �أن ن�س�أل هنا :ما �أهمية عر�ض زهري لتفا�صيل واقعة احلرب بهذه
ال�صورة �أمام متحاربني يعرفوها جيداً؟ وما الغاية من ذلك؟ لنجيب على هذا
ال�س�ؤال بـ :يهدف زهري من ذلك كله �إىل جعل ال�سالم �رضورة وجودية يقرتن
بها وجودهم الإن�ساين يف احلياة ،وحاجة �إن�سانية ال ت�ستقيم حياتهم �إال بها
ومعها.
وحني يقدم زهري �صورة ب�شعة عن احلرب ي�ستفز فيهم احلاجة امللحة �إىل
ال�سالم خال�ص ًا من �أهوال احلرب ،ليتجلى ال�سالم هنا مبعانيه امل�ضادة للحرب،
وب�صوره اجلميلة امل�ضمرة يف عمق داللة اللوحة ال�شعرية واملناه�ضة لل�صورة
املعلنة للحرب.
معنى �إن�ساني ًا ومبنى حياتي ًا يحتاجه القوم خال�ص ًا من
يتجلى ال�سالم هنا ً
هيئة احلرب الب�شعة ،احلاجة الإن�سانية حللول �أمان ال�سالم نفي ًا لقلق احلرب.

وبهذا ي�ؤدي زهري وظيفته احل�ضارية بو�صفه وعي ًا �شعري ًا يف �إنقاذ القوم
من �رشور احلرب ولعنتها ،وميار�س دوره التنويري يف �إ�شاعة قيم املحبة واجلمال
وال�سالم �إعماراً للحياة ،وال يقف عند جمال �إمتاع النا�س مبقوالت �شعرية تلهو
بهم �أو يلهمون بها �ساعة فراغ �أو راحة.

خامتة البحث:
برزت جتليات ال�سالم من خالل ما تر�شح عن اال�شتغال النقدي على
معلقة زهري بن �أبي �سلمى يف اللوحات املتقدمة ،ويعتقد البحث �أن الر�ؤية
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يحاول زهري من خالل حديث احلرب �أن يجهز على فكرة احلرب يف
وعي املتحاربني قبل �أن ت�صبح فع ً
ال ميار�س يف �ساحة املعركة ،يحاول تغييب
فكرة احلرب �أو ت�ضييق م�ساحتها لأجل منح فكرة ال�سالم منواً حقيقي ًا يف �ضمائر
املتحاربني وعقولهم ،ليب�رصوا احلياة مبنظار ال�سالم ال احلرب ،بعني اجلمال ال
القبح.
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سلمى
جتليات السالم في معلقة زهير بن أبي ُ
ال�شعرية التي �صدرت عنها هذه التجليات و�أجنزت يف الت�شكيل اجلمايل للن�ص
حققت ال�سالم يف �إطار �أبعاد �إن�سانية هي:
 - 1ال�سالم معنى يف احلياة حيث ال تتحقق عنا�رصها الهادئة الآمنة �إال بتوافر
ال�سالم فيها ،ال �شيء يهدد �أمنها وا�ستقرارها عند ذاك مت�ضي ب�سالم
وحمبة.
 - 2ال�سالم قيمة �أخالقية نبيلة فعندما ي�ؤمن الإن�سان بال�سالم ويتم�سك به �أمام
غواية احلرب يتخذه منطلق ًا �أخالقي ًا لإعمار احلياة بروح املحبة والإخاء
وميار�س فعل ال�سالم بوعي �إن�ساين منحاز �إىل احلياة يتجاوز به تهديدات
الآخرين وينزع نحو ال�صلح والعفو ،ويتنازل بكربياء الفار�س عن حق
له يف دم �أو مال من �أجل �سالم يعم اجلميع .ال�سالم قيمة �أخالقية �أ�صيلة
ولي�ست متغرية �إزاء واقع ال�رصاع القبلي القائم على عنف املواجهة مع
الآخر ن�رصة لأخ ظامل �أو مظلوم.
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 - 3ال�سالم واقع ًا �إن�ساني ًا مبعنى هو هدف �إن�ساين نبيل لكل فرد امتلك وعي
ال�سالم و�أدرك وجوده ال�رضوري ال�ستمرار احلياة لأجل ذلك �سعى زهري
�إىل متجيد فعل ال�سالم ون�رش ف�ضائله العملية بني النا�س.
 - 4ك�رس زهري منطية معاين املدح وحتول عنها �إىل بث قيم ال�سالم وبيان �أثره يف
نهو�ض حياة جديدة ،ومل يرغب زهري يف �إقامة واقع �سالم ه�ش �أو �ضعيف
له �أن يتك�رس �أمام ث�أر �أو اعتداء طائ�ش �إمنا �أراده �سالم ًا قوي ًا متمركزاً قي
ذات الإن�سان قبل �أن يثبت على الأر�ض ليجعل من فعل ال�سالم ال�سامي
املقد�س عن�رص قهر لفعل احلرب الو�ضيع املدن�س.

 - 5ال�سالم فكرة جمالية انت�رشت بني �أغلب لوحات املعلقة� .سعى زهري �إىل غر�س
بذورها وتن�شيط معانيها بو�ساطة جمالية التعبري ال�شعري .ف�أثمرت وعي ًا
حقيقي ًا بال�سالم عند املتلقي .و�صاغ زهري ال�سالم يف �إطارهذه الفكرة على
�أ�سا�س معاين احلب واملودة واللحمة بني النا�س .و�أبرز املعطيات اجلمالية
لل�سالم من خالل �صور �شعرية ذات م�ضامني تعرب عن ال�سالم وت�صدر عنه.
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ح�ضور رمز املر�أة يف املعلقات ال�سبع
الطيب بن جامعة

(*)

فالعالقة التي تربط �شبكة الدالالت  ،تعني على تف�سري احل�ضور املكثف
للمر�أة يف �شعر املعلقات  ،وهو ارتباط مازال �رسا  ،وما زال عالمة ا�ستفهام،
وك�أن ال�شاعر اجلاهلي ق�صد �إىل ذلك ق�صدا  ،لأن ح�ضورها الغائب ي�ؤكد
ح�ضوره من خالل كتاب "الطلل" الذي يقر�أ �آياته املنحوتة على ف�ضائه  ،ك�أنها
و�شم يف مع�صم .
ولعل ال�شاعر ي�سعى �إىل معرفة من ميتلك املقدرة على التحكم يف
م�صريه ،ومن ارتبط بهم قد رحلوا  ،وال يكون بعد رحيلهم لقاء  ،ويفهم
ذلك ،من �إيحاءات داللية ميكن �أن ت�ست�شف من قول عنرتة :
(*) �أكادميي وباحث بجامعة ابن خلدون  -اجلزائر.
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لي�س الق�صد من داللة رمز املر�أة يف ق�صائد املعلقات ال�سبع هو البحث
عن الأبعاد التي ت�ستع�صي اال�ستدالل عليها بدليل  ،لذلك ارت�أيت تناول
داللة رمز املر�أة ك�أنثى لدورها املتميز يف جمتمع حتكمه تقاليد خا�صة  ،حماوال
االرتكاز على ما ورد يف ن�صو�ص �شعر املعلقات  ،كم�ؤ�رشات داللية لالهتداء
�إىل ما ين�سجم ومو�ضوعية الداللة ت�رصيحا �أو تلميحا.
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حضور رمز املرأة في املعلقات السبع
َو َك ْ��ي َ
�ْي� َو�أَ ْه��� ُل���ن���اَ
��ربَ�� َع �أَ ْه�� ُل�� َه��ا ِب��� َع��� ْن��� َزتَ نْ ِ
��ف املَ���� َزا ُر ؟ َو ْ
َْ ِ
ق���د تَ َ
ي�ستنتج من اال�ستفهام (كيف املزار؟) �أن امل�سافة التي تف�صل بني
«العنزتني» والغيلم بعيدة و�أن عودة �أهل احلبيبة م�ستبعدة  ،لأن ال�شاعر قطع
ال�شك بعبارة «تربع �أهلها»بتوظيف لفظ «تربع» الذي يحيل �إىل اال�ستقرار
وقت الربيع يف املكان  ،مما يجعل اللقـاء يكاد يكـون م�ستحيال.
بِالْغي َلم()1

لقد �أخ�ضع هذا الرحيل ال�شاعر لهاج�س املوت الذي يالحقه  ،وكيف
ال ؟ وقد ا�ستطاع �أن ينفذ قراره حتى يف اجلماد! مل يجد عزاءه �إال فيمن يحافظ
على ذكريات حياته  ،ومالعب �شبابه  ،ف�صاغ منه م�شهدا  ،ج�سد فيه جتربته،
مازالت حية يف كيانه امليت  ،الذي تنه�ض منه الأم التي فارقته  ،واحلبيبة ،
والع�شيقة التي رحلت .
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ل الفراغ  ،وال ال�شعور باال�ستئنا�س � ،إال مبا متنحه املر�أة الأم  ،من
ال مي أ
احلب  ،والعطف  ،واحلنان  ،لأنها « ...متثل الرقة املتناهية  ،واحلنان الغامر ،وتزخر
باحلب العارم  ،والإح�سا�س الفائ�ض»( )2هذا الو�صل امل�شاعري الغائب هو الذي
ا�ستدعى البكاء على مانحة الدفء العاطفي لكل �شيء  ،ولعل بكاء امرئ
القي�س تعبري عن هذا االغرتاب:
بِ�سقْط اللوى ب�ْي� الدخولِ َفحومل()3
ِيب َو َم ْن ِزلِ
��رى َحب ِ
َ ِ ِ َ َ نْ َ َ ُ
َ َِْ
ِقفَا نَ ْب ِك م ْ
ِ��ن ِذ ْك َ
وقد ي�ستبعد �أن يكون البكاء عند امرئ القي�س  ،وغريه من �شعـراء
املعلقات تقليدا �سطحيا  ،كما يحلو للنقاد ت�سميته لأن « :ال�شعـر اجلاهلي غنائي
كله  ،فهوتعبري مبا�رش عن العواطف واالنفعاالت واملواقف من العامل اخلارجي يف عفوية
وب�ساطة تقرب من حديث النا�س اليومي يف �صدق و�إيقاع مو�سيقى يعتمد على تال�ؤم
اللفظ و املعنى وعلى الوزن و القافية خا�صة»(.)4
ولعل هذه الت�سمية من باب ارتباط البكاء بالوقوف على الأطالل
كمثري ،يجعل ال�شاعر العربي� ،ضعيف ال�شخ�صية �إىل حد البكاء  ،عند غياب
احلبيبة �أو الع�شيقة  ،فهو متعود على هذا الغياب وعلى حالة اللقاء والفراق،
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وهي خا�صية متيز احلياة اجلاهلية  ،فمثري البكاء عند ال�شاعر �أقوى من �أن يكون
على رحيل احلبيبة.
ولقد اعتاد مفارقتها  ،ولي�س بكا�ؤه على امر�أة معينة على الرغم من
الت�رصيح ب�أ�سمائهن يف ق�صائد املعلقات .فكل امر�أة هي �أم ومنها توزعت
الروابط التي ت�صلها ببع�ضها و نتائج القرابة التي تغذي امل�شاعر النبيلة امل�شحونة
باحلب املتنوع.
و�إذا كان هذا �أمرا طبيعيا تربره الغريزة الطبيعية التي �أودعها اهلل يف
الإن�سان وهي غريزة ارتباط الذكر بالأنثى ك�أم وابنة و�أخت وحبيبة وزوجة
يبقى الأمر الالطبيعي املتمثل يف و�أدها وهنا ت�صعب املقاربة بني عاطفة االرتباط
التي يدفعها احلب و عادة الو�أد التي تدفعها التقاليد ،والتي عرب عنها القر�آن
الكرمي ،قال تعاىل } :و�إذا املوءودة �سئلت ب�أي ذنب قتلت{(.)5

وميكن �أن يقف �أي دار�س للمعلقات ،على هذا االنحراف الداليل من
خالل الرتاكيب اللغوية التي تك�شف عن �شفرة املعنى املحتجب.
يقول امر�ؤ القي�س:
��وع املِ�سـْ ُك ِم ْن ُهـ ًما
�إِذَا َق��ا َم��تَ��ا تَ َ
�����ض َ
فا�ضـ ِة
ُم�� َه��فْ�� َه��فَ�� َة بَ ْ��ي�����ض��ـ��ا ُء غ َْ��ي��ـ ُ��ر ُم َ

ِ��ري��اَ ال��ق ََ��رنْ�� ِ ُف��ل
يم َ
نَ ِ�س َ
ال�صبَا ج����اً َء ْت ب َ
َكال�سجنجـل()6
تَ َ��را ِئ��بُ�� َه��ا َم ْ�صقُولَـ ُة
َ ََْ ِ
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لقد كانت املر�أة عالمة دالة على الأم يف املعلقات تارة (ك�أم احلويرث)
و(�أم الرباب) عند امرئ القي�س  ،و�أم �أوفى عند زهري ،و�أم عمرو عند عمرو بن
كلثوم  ،و�أم الهيثم عند عنرتة ،وعلى احلبيبة تارة �أخرى (كفاطمة) و(عنيزة)
عند امرئ القي�س  ،وخولة عند طرفة  ،ونوار عند لبيد  ،وعبلـة عند عنرتة،
و�أ�سماء و هنـد عنـد احلارث بن حلزة  ،و هي �أ�سماء متداولـة تدل داللـة �أقرب
�إىل احلقيقـة منها �إىل الرمز  ،اللهم �إال على �سبيل االنحراف الداليل  ،و التغيري يف
التعبري لتكون املقاربة باملقارنة  ،وتقريب هذه املقاربة �إىل حد االحتاد ذهنيا.
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وقول طرفة :

ال�ش ْم َ�س َح َّل ْت ِر َدا َء َه��ا
َو َو ْج�� ٌه َك���أَ َّن َّ
وقول زهري :

يتخد ِد()7

��ي ال�� َّل��ـ�� ْونِ لمَ ْ َ َ َ َّ
َع�� َل ْ��ي�� ِه نَ�� ِق َّ

�ْي� َك���أَنَّ�� َه��ا
ِ���ال���ر ْق��� َم���تَ نْ ِ
َدا ُر لَ�� َه��ـ��ا ب َّ

مع�صم()8

وقول عمرو بن كلثوم :
�����ص��ا
َ���دي���اَ مِ�� ْث��لَ ُح ِ
َوث ْ
��اج َر ْخ َ
���ق ال�� َع ِ

�����ف
���ن �أَ ُك ِ
َح َ
�����ص��ان��اَ ِم ْ

الم�سينا()9
ال َّ

يقول عنرتة بن �شداد :
���ت جُمَ���� َّد َال
َو َح�� ِل ِ
���ر ْك ُ
��ي��ل غَ��ا ِن��يَ��ـ�� ِة تَ َ

تمَ ْ ُ
�����ش ْ��دقِ
ي�صتُ ُه َك ِ
��ك��و َف ِر َ

َم َ��راجِ ��ي�� ُع َو ْ���ش ِ��م فيِ نَ�� َوا��ِشِرِ ِ ِ ْ َ ِ
ِ ِ َ

الأَع َلم()10

ْ ِ

وقول احلارث بن حلزة :

ُ���ـ���وف َك����أَنَّ��� َه���ا هِ ���قْ��� َل���ة �أُ ُّم
بِ��� َزف
ِ

ِرئَ���������الِ

َدوِ يَّ���������� ُة

�سقْـفَاء()11

َ

ُ
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�إن االنحراف الداليل عند طرفة يكمن يف تقريب العالقة بني الوجه
وال�شم�س ،وتوظيف ال�شاعر اجلاهلي و�سيلة الت�شبيه هو عالمة وا�ضحة لعقد
العالقة بني ال�شم�س و املر�أة ،باعتبار الأوىل متثل �ش�أنا كبريا يف الأ�ساطري
القدمية.

حتيل هذه الإ�شارة �إىل �أن ال�شاعر اجلاهلي كان يهتم بالواقع الذي يعاي�شه،
ويحاول �صياغته �صياغة تعك�س ما يروقه ،فيحوله باال�ستبدال كمعادل دايل �إىل
ما ترتاح �إليه نف�سه ولو كان ذلك بالبكاء.
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فالبكاء هنا عالمة داللية على العالقة التي ف�صمها الزمن بينه وبني كل

يقول م�صطفى نا�صف� ...« :إذ ال بد �أن نالحظ �أن ال�شم�س ذات �ش�أن
كبري يف الأ�ساطري القدمية ،وقد اعترب �أن ال�شم�س منقذة ،يحرز الن�رص على املوت ،ال من
�أجل نف�سه وحدها ،و�إمنا يفعل ذلك من �أجل العامل ،ولذلك ميكن حياة العامل من النهو�ض
والإ�رشاق»(.)12
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من تربطه به عالقة ،غري �أن عالقته باملر�أة ك�أنثى ت�سيطر عليه ،وتقلق وجوده
باعتبارها عالقة احتاد (عالقة الأم) ،وك�أنها جزء ال يتجز�أ من كيانه لذلك لي�س
غريبا �أن يبكي ال�شاعر غياب الآخر املتميز وهو املر�أة التي متثل بالن�سبة �إليه
الوجود.
فهو يج�سدها يف كل ت�شبيه جميل �إذ مثلها بال�شم�س والظبية والغزال
والرمي وهذه املقاربة التي تفر�ضها داللة الأمومة ،والتي تتميز دون غريها من
املخلوقات باخل�صوبة ،وتك�سب املر�أة القدرة على ا�ستمرار احلياة التي يريد
الزمان طم�سها  ،وهي القدرة التي يلم�سها من املر�أة ك�أم في�صفها و�صفا دقيقا
يقربها من املعبودات القدمية  -وبخا�صة ال�شم�س  .-يقول طرفة:
�ض امل َ ْ��ر َد �شَ ا ِد ٌن
وَفيِ ا َحل ِ��ي �أَ ْح�� َوى يُ ْن ِف ُ
���ربً���ا ب َِخمِ ي َل ِة
��راع�� ِـ��ي َربْ َ
َخ���� ُذولِ تُ َ

��ـ��ن �ألمَ ِ����ى َك��ـ���أ َّن ُم��نَ��ـ�� َوراً
َوتَ ْ��ب ِ
��م َع ْ
�����س ُ

��دي
�����ص لَ��� ُه نَ ِ
تَ َ
ال���ر ْم ِ
���ل ِد ْع ٌ
���ر َّ
��خ��لَّ��لَ ُح ُ
���ف َوملْ تَ ْ
����س َّ
���د
���د ْم َع�� َل��ي�� ِه ِب ِ����إثْ���مِ ِ
���ك ِ
�أَ َ
يتخد ِد()13

��ي ال��� َّل��� ْونِ لمَ ْ َ َ َ َّ
َع�� َل ْ��ي�� ِه نَ�� ِق َّ
يف هذه الأبيات مقاربة ت�شبيهية مبنية على النظائر املقد�سة على حد
تعبري علي البطل الذي قال  ...« :وهو بهذا ي�ضعنا �أمام �صورة املثال للمر�أة بعد
ت�شبيهات تربطها بالنظائر املقد�سة يف الدين القدمي مثل (الظبي) �( ،أحوى) ( ،وحي
ظبية)�( ،أم خذول) و�أخريا �ألقت ال�شم�س رداء ال�ضوء و الن�ضارة على وجهها  ،و بني
ال�شم�س و الغزال �صلة  ،دينية وثيقة  ،فهما �شـيء واحد (� ) ...أو �صورتان ملعنى واحد
معبود هو معنى الأمومة»(.)14
�إن �إ�شارة علي البطل ت�ؤكد على داللة الأمومة و اخل�صوبة التي جتعل
من الف�ضاء ميتلئ حركة  ،و من هنا جاء ارتباط ال�شاعر اجلاهلي باملر�أة ارتباط
تكامل يكون بعد النهائي االنت�صار على الفناء.
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ـ�س ِ�إالَّ ِل��ثَ��ا ِت�� ِه
َ�س َق ْتـ ُه �إي���اه ال�شَّ ْم ُ
َو َو ْج�� ٌه َك���أَ َّن ال�شَّ ْم َ�س َح َّل ْت ِر َدا َء َه��ا

ُم َ
����د
��ي لُ ْ
����ر َج ِ
��ظ ِ
����ؤلُ����ؤ َو َزبَ ْ
��اه ُ
��ر � ِ��س�� ْم��ط َ
�������ر َ
���دي
���رتَ ِ
اف ال�َب�رَ ِ ي��� ِر وتَ ْ
تَ���نَ���ا َو ُل �أَ ْط َ
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فهو يبني �صورة الظبية التي ترعى يف اخلميلة ،و التي توحي باحلركة
وك�أنه ين�سخ �صورة املر�أة من الظبية ،ثم يرفعها �إىل م�ستوى ال�شم�س.
واحلركة املتولدة من داخل اخلميلة تولدها املر�أة التي �أ�صبغ عليها من
�أ�شعة ال�شم�س ما يجعل كل ما فيها ي�رشب من �أ�شعتها الدفء و احلياة التي
ي�صارع ال�شاعر من �أجل ا�ستمرارها.
�إن هذا الف�ضاء الذي ت�شكله عنا�رص لونية (ل�ؤل�ؤ ،ابت�سام  ،نور � ،شم�س)
هي ر�سائل �شكل منها ال�شاعر �صورة املر�أة  ،ليحتفظ بها املكان  ،وي�صنع بها
معبد اعتكاف  ،ف�إذا غابت ال�شم�س التي �أخذت بعدا �أ�سطوريا يف الفكر
اجلاهلي  ،مازالت �آثارها يف �سلوكاتنا االجتماعية �إىل اليوم  ،وقد �أ�شار �إىل ذلك
علي البطل يف قوله  ... « :ولنذكر معها العادة القدمية التي كانت تقت�ضي رمي ال�سن
يف ال�شم�س لتبدله �سنا �آخر �أجمل و�أ�صلب»(.)15
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وهو ما ي�ؤكد ح�ضور ال�شم�س يف الفكر االعتقادي عند اجلاهليني ،و
ميثل التكثيف الداليل لها القوة لتوفرها على عن�رص التجدد ،وهذا ما جعل
ال�شاعر يج�سد التجدد و اال�ستمرار بوا�سطة املر�أة .
فقد كان ال�شاعر مقتنعا بقدراتها لذلك اهتم بها اهتماما �شد �إليه النقد و
بخا�صة ما يت�صل بو�صفها ...« ،فو�صف املر�أة ( )...ين�رصف يف جملة منه �إىل �أع�ضاء
ج�سدها ،وكثريا ما ين�رصف هذا الو�صف ( )...خ�صو�صا �إىل �شعـرها وعينيها و ثغـرها
و �أ�سنانها وجيدها  ،ونحرها ونهديها وك�شحها ومتنها و ب�رشتها و �صوتها وحليها و
دموعها»(.)16
يقول امر�ؤ القي�س:
َه����َصررَ ْ ُت بِ��فَ�� ْو َدي َر�أْ� ِ��س�� َه��ا َفتَ َمايَ َل ْت
��ا���ض�� ِة
ُم�� َه��فْ�� َه��فَ�� َة بَ ْ��ي�����ض��ـ��ا ُء َغ��ْي�ررْ ُ ُم��ف َ

َع�� َل��ي َه ِ��ظ��ي ِ��م ال َ
��خ ِ��ل
��ك ْ
��خ�� ْل َ
�����ش ِ��ح َريَّ���ا امل ُ َ
َكال�سجنجل()17
تَ َ��را ِئ��بُ�� َه��ا َم ْ�صقُولَـ ُة
َ ََْ ِ
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ويقول طرفة :
���ن �ألمَ ِ����ى َك�����أ َّن ُم���نَ��� َوراً
َوتَ ْ��ب ِ
��م َع ْ
�����س ُ

ـ�س �إِالَّ ِل��ثَ��ا ِت�� ِه
� َ��س��قَ�� ْت�� ُه �إي���اه ال�شَّ ْم ُ

���دي
�������ص لَ��� ُه نَ ِ
ال���ر ْم ِ
���ل ِد ْع ٌ
���ر َّ
ََخ���لَّ���لَ ُح ُ
��ك��دم ع َليـه ِب�إثْمِ د()18
�أَ َ���س َّ
��ف َوملْ تَ ْ ِ ْ َ ِ ِ ِ

وي�صف زهري و�شم املع�صم :
�ْي� َك����أَنَّ��� َه���ا
ِ���ال���ر ْق��� َم���تَ نْ ِ
َدا ُر لَ�� َه��ـ��ا ب َّ

مع�صم()19

َم َ��راجِ ��ي�� ُع َو ْ���ش ِ��م فيِ نَ�� َوا��ِشِرِ ِ ِ ْ َ ِ

وقول عمرو بن كلثوم :
�����ص��ا
َ���دي���اَ ِم�� ْث��لَ ُح ِ
َوث ْ
���اج َر ْخ َ
���ق ال��� َع ِ
�����ت
َو َم��� ْت���نَ���ى لَ ْ
���ت َو َالنَ ْ
���دنَ��� ِة َط���الَ ْ
���اب َع�� ْن�� َه��ا
���م���ة يَ ِ
�����ض ُ
��ي��ق ال���بَ ُ
و َم����أْ َك َ

�������ف ال َّ
�����س��ي��نَ��ا
����ن �أَ ُك ِ
�لا ِم ِ
َح َ
�����ص��ان��اَ ِم ْ
َر َوا ِف������� ُده�������اَ تَ����نُ����و ُء بمِ�����اَ َو ِل��ي��نَ��ـ��ـ��ا
جنوناً()20

َو َك ْ
�����ش��ح��اً َق ْ
���د ِ ُج��ن�� ْن ُ
��ت بِ��� ِه ُ ُ

ويقول عنرتة :
َع ْ
ي���ذ
���ذ ِ
����ذ ِب ُم��قَ��بَّ��ل��ـَ�� ُه لَ ِ
َ ِ
ك من الفَم()22
َ�سبَق َْت َع َوا ِر ُ�ض َها َع َل ْي َ ِ
ِ

لقد التقى �شعراء املعلقات ال�سبع ،عند و�صف املر�أة و�صفا دقيقا
فهي (املر�أة) «ممثل ب�رشي لل�شم�س فال بد �أن تكون لها كل العالمات الفارقة التي
لل�شم�س»( )23فاملر�أة ن�سخة لل�شم�س يريد ال�شاعر �أن يك�سبها القدا�سة التي
توفرت لل�شم�س  ،يف اعتقاد اجلاهليني .
تعد هذه العالقة انحرافا فنيا  ،لتقريب العالقة بني املر�أة وال�شم�س،
ولذلك يجد القارئ يف دقائق الو�صف عند املعلقاتيني تفاوتا  ،وتقاربا  ،والتقاء
 ،ميكن الوقوف عليه يف قول عبدامللك مرتا�ض ...« :ويالحظ �أن عنرتة يلتقي يف
و�صف مفاتن املر�أة من حول اجليد  ،الذي ي�شبه جيد الرمي  ،مع امرئ القي�س  ،يف و�صف
عيني املر�أة بال�سواد  ،وت�شبيهها بعيون �آر�آم وجرة  ،ويلتقي طرفة وعمرو بن كلثوم مع
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�إِذَا تَ ْ�ستَب َ
ا���ض ِ��ح
ُ���ر ِ
وب َو ِ
ِيك ب ِ
ِ��ذي غ ُ
َو َك��������أَ َّن فَ������ا َر َة تَ���اجِ ���ر بِ��قَ��� ِ��س��ي َ��م��ة

امل َ ْطعـم()21
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امرئ القي�س  ،يف و�صف بيا�ض لونها  ،بينما يلتقي عمرو بن كلثوم مع امرئ القي�س ،
يف و�صف ك�شحها  ،و�ساقيها  ،وطول قامتها  ،ويلتقي طرفـة مع عنتـرة  ،يف و�صـف

ثغرها وريقها»( )24ي�ست�شف من الن�ص تفرد امرئ القي�س بو�صـف �شعـر املر�أة

ونحرها  ،وترائبها  ،وخديها  ،وبنانها  ،وكفها  ،وتفرد طرفة بو�صف جمال
م�شيتها  ،ون�ضارة وجهها  ،ورخامة �صوتها وكحلها  ،يف حني تفرد عمرو بن

كلثوم  ،بو�صف جمالها  ،و�ضخامة م�أكمتها  ،وروافدها ورنني حليها .

وما ميكن �أن يالحظ ،هو �أن كال من لبيد ،واحلارث ،مل يلتقيا بغريهم

من �شعراء املعلقات يف و�صف املر�أة .و�أثار الو�شـم  ،عند كل من زهري  ،ولبيد،
وتفرد احلارث بن حلزة بو�صف املكان والآثار النف�سية التي تركها غيابهما ،
كما �أنه قد يلمح و�صفها  ،من خالل املكان � ،أو رمبا مل ير طائال من و�صف

�شيء ال يقدر على رده واكتفى بالبكاء تعزية لنف�سه وتخفيفا لآالمه.

�إن التقاء �شعراء املعلقات يف و�صف الطلل  ،واملر�أة  ،والناقة  ،وغريها
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من العنا�رص املكونة ملادة �شعرهم � ،أثار حفيظـة الدار�سني له  ،وبخا�صـة هذه

الروابط اخلفيـة  ،التي جعلت من املر�أة مثريا دالليا يبعث احلياة يف الطلل امليت،
كال�شم�س التي تالم�س �أ�شعتها كل ذي ح�س  ،فيتنف�س ال�صبح وتتجاوب معه،

وتبد أ� حياة يوم جديد  ،وكذلك املر�أة بالن�سبة للطلل  ،بل بالن�سبة ملن ارتبط
به.

فيتجاوب ال�شاعر معه  ،وي�ستعيد قوتـه  ،وي�سافر يف �أحالمـه امل�ستقبلية

ممتطيا ناقتـه التي ت�سفـره �إىل عامل �أرحب ف�ضاء لتتفاعل فيه عنا�رص احلياة التي

�ألفها  ،في�شعر باالرتياح واالطمئنان.

و�إذا كان الطلل ر�سالـة حتمل يف م�ضمونها �شفرات املوت ،و الفناء،

ف�إن املر�أة كمعادل ،هي ر�سالة �أي�ضا ،حتمل داللة االنت�صار ،على الفناء وعلى
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املوت ،ولعل هذا ما يف�رس اهتمام ال�شاعر اجلاهلي باملر�أة ك�أم و�أنثى وحبيبة...
فالعالقة بني الطلل واملر�أة لي�ست عالقة تداع فح�سب ،و�إمنا هي عالقة
تكامل ،ولهذا جتعل مطالع املعلقات يحيل �إىل املر�أة وهي بدورها حتيل �إليه مما
ي�شد ال�شاعر �إىل كليهما.
فالطلل يوحي �إليه بدنو �أجله  ،واملر�أة با�ستمرار حياته  ،فعالقة ال�شاعر
باملر�أة توحي باحلنني �إىل املر�أة (الأم).

املــــر�أة الأم:
املر�أة ك�أنثى قد تعني لل�شاعر ما تعنيه �أية �أنثى من الأخريات ،ولكن
املر�أة الأم تثري عاطفة البكاء حلرمانه من عطفها و حنانها ،ولهذا ف�إن بكاء امرئ
القي�س يف امل�شهد لي�س �سوى بكاء على ما �ضاع منه من العطف و احلنني.

ثم يبني ذلك يف �سياق ر�أيه بقوله « :وقد انتهى هذا التقابل �إىل التوفيق
بني الطرفني بتق�سيم �إمكانات املر�أة اجل�سدية �أحيانا ،وتق�سيم طاقتها العاطفية �أحيانا
�أخرى»(.)25
وهي �إ�شارة �إىل جتربة امرئ القي�س ،لأنه �أكرث املعالقتيني و�صفا للمر�أة
�إىل حد جتاوز املتعارف عليه يف القبيلة.
فامر�ؤ القي�س بهذا املوقف قد ملح �إىل ا�سرتجاع �شيء طبيعي متلكه فحرم
منه ،ولذلك فاالبن هو العن�رص البديل لل�شاعر ،وت�صبح العالقة هنا بني املر�أة
ك�أم وابنها طبيعية.
ولعل ما زاد هذا املوقف تو�ضيحا قوله تعاىلَ ...« :و ًّبرا ِب َوا ِل ِدتي.)26(»...
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فلقد �أوحى املنظر �إليه �أن بالإف�صاح عما بداخله بتوظيفه املر�أة ك�أم
احلويرث و�أم الرباب ،وك�أن الأمومة كقيمة اجتماعية نف�سية هي مبعث مركز
ال�رصاع بني الطرفني.
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املــر�أة كمحبـوبة :
لقد وردت �أ�سماء ن�ساء عديدات يف املعلقات ال�سبع  ،وكان لكل �شاعر
حبيبة ا�ستوقفته عند الطلل باكيا ،بدءا بامرئ القي�س يف البيت الأول من معلقته،
وانتهاء باحلارث بن حلزة يف البيت اخلام�س من معلقته ،م�ستح�رضين جمال
املر�أة املتمثل يف الو�شم كما هو احلال عند طرفة يف البيت الأول وزهري يف
البيت الثاين ولبيد يف البيت التا�سع ،وحماورا احلبيبة الراحلة كما هو احلال عنـد
عمرو بن كلثوم يف البيت التا�سع ،وعنرتة يف البيتني الثامن والعا�رش ،وامرئ
القي�س يف البيت الثالث ع�رش.
فهذه العنا�رص التي التقى فيها �شعراء املعلقات باملحبوبة �أو املع�شوقة،
متثل و�سيلة ا�ستئناف ،وتوحي كم�ؤ�رش داليل �إىل حقيقة البعد النف�سي لتجربتهم
وهو ما يت�أكد يف قول امرئ القي�س :

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

��وع املِ�����س ُ
��ك ِم ْن ُه ًما
ِ�إذَا َق��ا َم��تَ��ا تَ َ
�����ض َ
���وع ال�� َع�ْيننْ ِ ِمنِّي َ�صبَابَ ًة
َفف َ
َا�ض ْت ُد ُم ُ
��ـ��ك َق��ا ِت��ـ�� ِل��ي
َ���ـ���ر ِك ِم��نِّ��ي َ�أ َّن ُح��بَّ ِ
�أَغ َّ

القَرن ُفل()27

ال�صبَا ج��اً َء ْت ب َِرياَ
يم َ
نَ ِ�س َ
حمملي()28
َع َلى النَّ ْح ِر َحتَّى بَلَّ َد ْم ِعي ْ َ ِ
���ك مهما ت���أْم��ري ال َق ْلب ي ْفعل()29
َو�أَنَّ ِ َ ْ َ َ ٌ ِ
َ َ َِ
َِْ

وتفرز طبيعة ال�صياغة من هذه الدالالت امل�صارحة و الثقة بالنف�س
ويك�شف ال�شاعر عن م�شهد درامي يج�سده الرتكيب «فا�ضت دموع العني مني
�صبابة»(« )30بل دمعي حمملي» وي�صور م�شهدا يحيل �إىل االكتمال بني الرجل
واملر�أة ،يف البيت الواحد والع�رشين حيث تكون احلركة متداخلة بينهما وجتعل
من ج�سميهما واحدا ويتجلى ذلك وا�ضحا يف قوله :
تن�سل()31

َو�إِنْ تَ ُ
��ك ِمنِّي َخطِ يئَ ٌة
��د � َ��س��ا َءتْ ِ
��ن ِثيًاب ِ
��ك َق ْ
ِـك َ ْ ُ ِ
َف ُ�سـ ِلي ِثيَّابِي ِم ْ
و�إذا كان هو حال ال�شاعر اجلاهلي باملحبوبة واملع�شوقة فكيف حاله

والزوجة ؟

ولي�س هناك ما ير�صد عالقتـه بامر�أة كزوجـة ،وال ما يحدد العالقات
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الدالليـة التي حتيل �إىل �شاعر منهم كزوج ،وال �أنفي بهذه الإ�شارة عدم ارتباط
ه�ؤالء ال�شعراء بزوجات يف ق�صائد �شعرية �أخرى ولكن ي�ستخل�ص من داللة
املر�أة يف ق�صائد املعلقات ال�سبع ما يلي :
الو�صول �إىل حتديد داللة املر�أة  -يف املعلقات  -حتديدا دقيقا يقت�ضـي
مكا�شفة املراحل التاريخية التي مرت بها  ،و�ستبقـى الأعالم الن�سوية ...« :
وداللتها يف هذا ال�شعر �أمرا مغيبا حتى ي�ستجد من الك�شوف التاريخية ما يعني على
تف�سريها»(.)32
وعلى الرغم من ارتباط املر�أة باملعتقدات الدينية القدمية ،فال تعد رمزا
باملفهوم ال�شائع لعدم قدرة ال�شاعر اجلاهلي على م�ساواة املر�أة بال�شم�س (بهدف
العبادة) وبخا�صة �أنه كان يطمئن و يرتاح عندما يئدها.
فاهتمام ال�شعراء اجلاهليني على اختالف معتقداتهم وبيئاتهم باملر�أة مل
يتجاوز االهتمام بها ك�أنثى تقوم بدور الإجناب الذي ت�ستمر به احلياة .

ولذلك فالأم بني دور اخل�صوبة والعطف واحلنان  ،وكمحبوبة ،
ومع�شوقة  ،ميلأ جمالها فراغ ال�شاعر وتفتح �أمامه ف�ضاء احلياة وا�سعا.
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«فاخل�صوبة هي الر�ؤية اجلوهرية ل�صورة املر�أة يف ال�شعر اجلاهلي ،منها كان
املنبع ،و�إليها كان الت�صوير ( )...وبذلك كانت هي الأ�صل ( )...يف تكوين ال�صورة يف
ال�شعر اجلاهلي»(.)33
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الرواية الدينية والرواية الأدبية
قبل ع�رص التدوين
حممد مريني

(*)

 - 1مفهوم الرواية :م�سار التكون

هكذا �أطلق اللفظ على املزادة التي فيها املاء .وقيل «رويت لأهلي» �أي
«ا�ستقيت لهم» .وقيل للحبل الذي ت�شد به الأحمال «الرواء» .ورويت بعريي
و�أرويته�« :شددت عليه حمله»( .)1و�سمي البعري �أوالبغل �أواحلمار الذي ي�ستقى
عليه املاء راوية على ت�سمية ال�شيء با�سم غريه لقربه منه .قال لبيد:
َف������تَ������ َولُّّ������وا َف�����ات�����را م�����ش��ي��ه��م ك����رواي����ا ال���ط���ب���ع ه���م���ت ب��ال��وح��ل
وكان يقال لل�ضعيف الوادع« :ما يرد الراوية» �أي �أنه ي�ضعف عن ردها
على ثقلها ملا عليها من املاء .كما �سمي الرجل امل�ستقي �أي�ضا راوية(.)2
(*) باحث وأكاديمي من المغرب.
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 - 1-1ت�شري املعاجم اللغوية �إىل �أن الرواية كانت لها يف البداية داللة ح�سية
مرتبطة باملاء وحمله:
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الرواية الدينية والرواية األدبية قبل عصر التدوين
�سينبثق عن هذا املعنى اللغوي الأ�صلي  -الذي يربط الرواية باملاء  -معنى
�آخر جمازي؛ �إذ �صارت «الرواية» تدل على مطلق احلمل كيفما كانت طبيعته:
 مثل حمل املتاع:يقول زهري:
ي�����س�يرون ح��ت��ى ح��ب�����س��وا ع��ن��د بابه

ث���ق���ال ال����رواي����ا وال���ه���ج���ان امل��ت��ال��ي��ا

وك����ن����ا ق����دمي����ا رواي����������ا امل���ئ�ي�ن

ب����ن����ا ي�������ش���ق اجل�����������ارم امل���ب�������س���ل

ول����ن����ا رواي���������ا ي���ح���م���ل���ون ل��ن��ا

احلمل()3

 وحمل الديات؛ كانوا يقولون« :و�إن فالنا لراوية الديات»� ،أي حاملها،وبنو فالن روايا احلمالت .قال الكميت:
وقال �أبو �ش�أ�س:
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�أث���ق���ال���ن���ا �إذ ي����ك����ره

 - 2-1بالإ�ضافة �إىل هذا احلمل الذي ين�رصف �إىل �أ�شياء مادية ،ا�ستعمل لفظ
«الرواية» للإ�شارة �إىل حمل الأ�شياء املعنوية .من ذلك ا�ستعمال لفظ "الرواية"
للداللة على ما يقوم به ال�سادات من حمل ل�ش�ؤون و�أعباء القوم .فالراوية هنا هو
ال�سيد ،والروايا هم ال�سادات.
وقد �أ�صبح «احلمل الأدبي» نوعا من املتاع املعنوي ،الذي ميكن للراوي
�أن يحمله �أي�ضا .قال �أبو بكر ال�صديق لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ب�أبي
�أنت ،ما �أنت ب�شاعر وال راوية» .بل �أ�صبح لفظ الرواية يقرتن بال�شعر :روى
ال�شعر يرويه رواية وت َََّرواه .ويف حديث عائ�شة ،ر�ضي اهلل عنها� ،أنها قالت:
ال�س رّي .قال الفرزدق:
ت َََّرووا �شعر حجية بن املُ�ضرَ ْب ،ف�إنه يعني على َّ

�أم���ا ك��ان يف م��ع��دان وال��ف��ي��ل �شاغل

ل��ع��ن��ب�����س��ة ال�������راوي ع��ل��ي ال��ق��ائ��د؟

والراوية كذلك �إذا كرثت روايته ،والهاء للمبالغة يف �صفته بالرواية.
ويقال :روى فالن فالنا �شعرا �إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه .قال اجلوهري:
ورويته ال�شعر تروية �أي حملته على روايته،
رويت ال�شعر رواية ف�أنا راو لهَّ .
و�أَ ْر َو ْي ُت ُه �أي�ضا(.)4
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 - 3-1قولهم «راوية احلديث» من قولهم البعري يروي املاء� ،أي يحمله،
وحديث مروي ،وهم رواة الأحاديث ورووها :حاملوها(.)5
والعالقة اللغوية بني «احلديث» و«الرواية» ثابتة .ذلك �أن احلديث ا�سم
من التحديث ،وهو الإخبار .ومعنى الإخبار كان متداوال عند العرب منذ
القدمي :فاخلرب واحد الأخبار« ،وهو ما �أتاك من نب�أ عمن ت�ستخربه»( .)6وحيثما
قلبت احلديث جتد الطابع ال�شفهي  -املرتبط بالرواية -غالبا عليه.
وال �شك يف �أن هذه املعاين املجازية الأخرية ،يعود �أ�صلها �إىل املعنى
اللغوي الأ�صلي املرتبط باملاء :حمله وحامله من رجل �أودابة(.)7

 - 2العالقة بني العلوم الأدبية والعلوم الدينية:

 - 2-2من اجلوانب التي هي�أت لهذا التداخل ،ما عرف عن الر�سول (�ص) من
مواقف �إيجابية جتاه ال�شعر عموما:
فموقفه من كعب بن زهري م�شهور .فقد �أهدر الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم دمه ،وهدده ،ملا بلغه عنه من هجاء .لكن ملا �أتاه تائبا عفا عنه ،وخلع
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 - 1-2ثمة تداخل وا�ضح بني الأدب والعلوم الدينية .لقد كان الأدب هو
املعني على فهم الن�ص الديني (القر�آن الكرمي واحلديث النبوي)؛ ومن ثم اعترب
العلماء امل�سلمون علم الأدب وعلم اللغة من فرو�ض الكفايات( .)8يتعني علينا
هنا �أن نذكر بخ�صو�صية احل�ضارة العربية الإ�سالمية؛ فهي ح�ضارة قائمة على
الن�ص ،ومن هنا كان للغة منزلة متميزة .ومما ال�شك فيه �أن الأدب كان م�صدرا
جوهريا لتحقيق خ�صو�صية احل�ضارة الإ�سالمية .لقد كان الأدب هو املعني على
فهم الن�ص الديني (القر�آن الكرمي واحلديث النبوي) ،لذلك كان «من الطبيعي
�أن تتداخل املقايي�س املرجعية وتذوب قيمة الأدب من حيث هو فن لين�ساب يف
�رشايني اللغة ك�أ�س من �أ�س�سها املحايثة»(.)9
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عليه بردته( .)10وبلغ من �إعجابه بال�شاعر «زيد اخليل» �أن �سماه «زيد اخلري».
وقال له:
«ما و�صف يل �أعرابي يف اجلاهلية فر�أيته يف الإ�سالم �إال ر�أيته دون ال�صفة
َل ْي�سك» (.)11
وللر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أخبار كثرية تدل على �أنه كان يحب
اال�ستماع �إىل ال�شعر .وكان يقول« :ال�شعر كالم من كالم العرب جزل ،تتكلم
به يف بواديها وت ُ
َ�سيل به ال�ضغائن من بينها»(.)12
وقد روي عنه �أنه جل�س يف جمل�س لي�س فيه �إال خزرجي ثم ا�ستن�شدهم
ق�صيدة قي�س بن اخلطيم ،يعني قوله:
ُ
����ب
�أت������ع�
�����رف ر�����س����م����اً ك�����اط�����راد امل�����ذاه� ِ
ِل�����ع�����م�����ر َة وح���������ش����ا غ��ي��ر م����وق����ف راك�����ب
ف�أن�شده بع�ضهم �إياها ،فلما بلغ �إىل قوله:
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�أج������ال������ده������م ي�������وم احل�����دي�����ق�����ة ح�����ا���س��راً
ُ
ْ����������راق الع���ب
ك���������أن ي������دي ب���ال�������س���ي���ف خم
فالتفت �إليهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فقال« :هل كان كما ذكر؟»
ف�شهد له ثابت بن قي�س بن �شما�س ،وقال له« :والذي بعثك باحلق يا ر�سول
اهلل ،لقد خرج �إلينا �سابع عر�سه عليه غاللة وملحفة مور�سة فجالدنا كما
ذكر»(.)13
 - 3-2ولقد اقت�ضت حاجة امل�سلمني �إىل تف�سري القر�آن الكرمي واحلديث
النبوي ال�رشيف� ،رشح ما غم�ض من �ألفاظهما �رشح ًا لغوي ًا ،يتطلب من املف�رس
اال�ست�شهاد ب�أبيات من ال�شعر العربي .وقد ظهر هذا التوجه مبكرا عند بع�ض
اخللفاء الرا�شدين:
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يعد عمر بن اخلطاب �أول من �سن هذا املنهج ،مما يذكر يف هذا ال�صدد �أنه
�س�أل النا�س وهو على املنرب عن معنى قوله تعاىل�} :أو ي�أخذهم على تخ ّو ٍف{(،)14
ف�سكتوا .فقام �شيخ من هذيل ،فقال :هذه لغتنا ،التخوف :التنق�ص ،فقال عمر:
هل تعرف العرب ذلك يف �أ�شعارها :فقال :نعم .قال �شاعرنا �أبو كبري ي�صف
ناقته:
ال��رج��ل منها ت��ا ِم��ك �اً ق��رداً ك��م��ا ت���خ��� َّوف ع���ود ال �نَّ��ب��ع��ة ال��� َّ��س��ف� ُ�ن
ت��خ � َّوف َّ
فقال عمر :عليكم بديوانكم ال ت�ضلوا ،فقالوا :وما ديواننا؟ قال� :شعر
اجلاهلية ف�إنه فيه تف�سري كتابكم ومعاين كالمكم(.)15

 «قال نافع بن الأزرق البن عبا�س� :أخربين عن قوله تعاىل« :عن اليمنيوال�شمال عزين» قال ابن عبا�س :عزين ،ا َ
الرفاق .قال :وهل تعرف
حل َل ُق ِّ
العرب ذلك؟ قال :نعم� ،أما �سمعت قول عبيد بن الأبر�ص:
ي��ك��ون��وا ح����ول م��ن�بره عزينا»()16
ف����ج����اءوا ي���ه���رع���ون �إل����ي����ه ح��ت��ى
 قال� :أخربين عن قول اهلل تعاىل« :وابتغوا �إليه الو�سيلة» ما الو�سيلة؟ .قالالقربة ،قال فيه عنرتة:
�أن ي ��أخ��ذوك تكحلى وتخ�ضبي»()17
�إن ال���ع���دو ل��ه��م �إل���ي���ك و���س��ي��ل��ة
َّ
َّ

لذلك قال ابن عبا�س« :ال�شعر ديوان العرب ،ف�إذا خفي علينا احلرف
من القر�آن الذي نزله اهلل بلغة العرب رجعنا �إىل ديوانها فالتم�سنا معرفة ذلك
منه»(.)18

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

 - 4-2وقد ظهرت يف مراحل متقدمة من تاريخ التف�سري مدر�سة اهتمت
بالتف�سري اللغوي لألفاظ القر�آن الكرمي .ميكن الإ�شارة هنا �إىل م�ساءلة نافع بن
الأزرق لعبد اهلل بن عبا�س و�إجابته له ،وهي م�سائل معروفة يف كتب الرتاث.
وفيها �س�أل الأول الثاين عن جمموعة من الألفاظ الواردة يف القر�آن الكرمي .وكان
ابن عبا�س ي�رشح الألفاظ �رشحا لغويا ،م�ست�شهدا ب�شواهد من ال�شعر اجلاهلي.
من �أمثلة ذلك:
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 - 5-2ولقد حظي ال�شعر العربي ،وخا�صة اجلاهلي ،منه ب�أهمية كبرية .فقد
اعترب العلماء امل�سلمون علم الأدب وعلم اللغة من فرو�ض الكفايات(.)19
واعتربوا ال�شعر «ديوانا للعرب فيه علومهم و�أخبارهم وحكمهم»( .)20كما
ال�شاعر «م�أخوذا بكل علم ،مطلوبا بكل مكرمة[ ]...و�أنه
جعل الرتاث العربي
َ
قيد للأخبار وجتديد للآثار»( ،)21و�أ�صبح علم ال�شعر من بني الكالم «�رشيفا عند
العرب ،ولذلك جعلوه ديوان علومهم ،و�أخبارهم ،و�شاهد �صوابهم وخطئهم،
و�أ�صال يرجعون �إليه يف الكثري من علومهم .وكانت ملكته م�ستحكمة فيهم
�ش�أن ملكاتهم كلها»(.)22

 - 3الرواية الدينية:
 - 1-3نقل الوحي بني ال�شفهية والكتابية:
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كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يتلقى الوحي عن جربيل بالطريقة
ال�شفهية( .)23وكان حري�صا على حفظ ما ينزل عليه من القر�آن الكرمي ،حر�صا
جعله يتعجل يف التالوة .وكان كذلك يخ�شى �أن ين�سى �شيئا من القر�آن .حتى
تعهد اهلل �سبحانه له بعدم ن�سيان �شيء منه .فقد ورد يف �سورة «القيامة» قوله
تعاىل:
«ال حترك به ل�سانك لتعجل به� ،إن علينا جمعه وقر�آنه ،ف�إذا قر�أناه فاتبع
قر�آنه ،ثم �إن علينا بيانه»(.)24
و�أي�ضا قوله تعاىل يف �سورة «الإ�رساء»} :وقر�آنا فرقناه لتقر�أه على النا�س

على مكث ونزلناه تنزيال{(.)25

وكان �إذا ما انتهى الوحي تال الآيات التي نزلت ،و�أمر كتبة الوحي
بكتابتها بني يديه فيكتبوها .وكتاب الوحي عديدون عدهم احلافظ العراقي �إىل
اثنني و�أربعني كاتبا� ،أ�شهرهم اخللفاء الأربعة ،ومعاوية بن �أبي �سفيان ،وزيد بن
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ثابت ،و �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنهم� .أما و�سائل الكتابة فكانت هي الرقاع
و الع�سب و اللخاف و العظام.
وكان �أول ما �أنزل عليه من الوحي هو خم�س �آيات من �سورة العلق.

من قوله تعاىل }اقر�أ با�سم ربك الذي خلق .خلق الإن�سان من علق{(� ،)26إىل قوله:

}علم الإن�سان ما مل يعلم{( .)27ومنذ بد�أ نزول القر�آن على الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ظل يحفظ يف ال�صدور �أ�سا�سا( .)28وكان حري�صا على �إقرائه على

ال�صحابة .و�إذا كان من املعروف �أن �أغلب ال�صحابة كانوا يحفظون الكثري �أو
القليل من القر�آن الكرمي ،ف�إن بع�ضهم تي�رس له �أن يعر�ض ما حفظه على الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،والبع�ض الآخر على ال�صحابة(.)29

وال �شك يف �أن االعتماد على احلفظ يف �صيانة القر�آن الكرمي من ال�ضياع

�سي�ؤدي �إىل �إنعا�ش الذاكرة ،التي �ست�صبح القناة الأ�سا�سية يف نقل املعرفة .خا�صة
بعد ت�أ�صيل علم احلديث ،الذي كان يعنى فيه �أ�سا�سا بالإ�سناد .و�سيظهر -فيما

والإتقان والتحقيق والتمحي�ص.

 - 2-3رواية احلديث النبوي:
كان الغالب على نقل احلديث النبوي يف عهد الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،هو النقل ال�شفهي( .)30كان ال�صحابة ي�أخذون عن الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم مبا�رشة ،وكانت جمال�سه هي احللقات العلمية الأوىل التي عرفت يف
�سل�سلة امل�ؤ�س�سة العلمية يف التاريخ العربي.
وكان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قد نهى عن تدوين احلديث:
 فعن �أبي هريرة ،قال« :خرج علينا ر�سول اهلل �صلى ا هلل عليه و�سلم ونحننكتب الأحاديث ،فقال« :ما هذا الذي تكتبون؟» ،قلنا� :أحاديث �سمعناها
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منك .قال�« :أكتابا غري كـتاب اهلل تريـدون؟ ما �أ�ضـل الأمـم من قبلـكم �إال
ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب اهلل»(.)31
 «ال تكتبوا عني ،ومن كتب عني غري القر�آن فليمحه ،وحدثوا عني وال حرج،ومن كذب علي متعمدا فليتبو�أ مقعده من النار»(.)32
وكان ال�صحابة يتلقون احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إما بطريق
امل�شاهدة لأفعاله وتقريراته ،و�إما بطريق ال�سماع ممن �سمع عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم� ،أو�شهد �أفعاله وتقريراته ،لأنهم جميعا مل يكونوا يح�رضون جمال�سه،
بل كان منهم من يتخلف لبع�ض حاجاته(.)33
�ستت�أكد هذه احلاجة �إىل رواية احلديث بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وقد اعتمد ال�صحابة منهجا قائما على احلر�ص على التثبت ،والتقليل
�شيع عمر بن
من الرواية قدر الإمكان ،لذلك مل تكن هناك مرويات كثرية .فقد َّ
اخلطاب جماعة من �أ�صحاب ر�سول اهلل ،كانوا ذاهبني �إىل الكوفة ،ثم �أو�صاهم
بقوله:
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«�إنكم ت�أتون �أهل قرية لهم دوي بالقر�آن كدوي النحل ،فال ت�صدوهم
بالأحاديث فت�شغلوهم ،جردوا القر�آن ،و�أقلوا الرواية عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه م�سلم ،ام�ضوا و�أنا �رشيككم»(.)34
 - 3-3كما كان عمر بن اخلطاب �أول من �سن قاعدة التثبت يف نقل احلديث.
وذلك بعد �أن تقدم العهد ب�صاحب الر�سالة ،وا�شتدت حاجة النا�س �إىل احلديث
النبوي .وخُ �شي �أن يقع التدلي�س والكذب على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
ُروي �أن �أبا مو�سى الأ�شعري ا�ست�أذن على عمر بن اخلطاب ،فلم ي�أذن له فان�رصف،
فطلبه عمر فروى له احلديث« :من ا�ست�أذن ثالثا فلم ي�أذن له فلين�رصف» و�أنه
ا�ست�أذن ،فقال عمر� :إما �أن ت�أتيني ببينة على ما رويت و�إال لأفعلن بك  -يريد
تعزيره  -فلما �شهد له �أبو �سعيد اخلدري ،قال له «عمر»� :أما �إين مل �أتهمك يف
دينك ولكنها الرواية عن ر�سول اهلل.
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وعن ابن ع�ساكر  ،عنه قال� :سمعت عمر بن اخلطاب يقول ال�أبي هريرة:
لترتكن احلديث عن ر�سول اهلل �أو َالحلق ّنك ب�أر�ض دو�س (�أي بلده)(.)35
َّ
وكان علي بن �أبي طالب على املنهج نف�سه يف التثبت يقول« :كنت �إذا
�سمعت من ر�سول اهلل �صلىاهلل عليه و�سلم حديثا نفعني اهلل مبا �شاء منه ،و�إذا
حدثني عنه حمدث ا�ستحلفته ،ف�إن حلف يل �صدقته».
 - 4-3ويف عهد عثمان بن عفان ا�ضطرب �أمر النا�س ،وخا�ضوا يف �رضوب
من ال�شك واحلرية والقلق .فكان فيهم من ال يتثبت يف ما يرويه عن الر�سول
�صلىاهلل عليه و�سلم .يقول �أحد ال�صحابة ،وهو عمران بن ح�صني« :واهلل �إن
كنت لأرى �أين لو �شئت حلدثت عن ر�سول اهلل �صلىاهلل عليه و�سلم يومني
متتابعني ،ولكن بط�أين عن ذلك �أن رجاال من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلىاهلل عليه
و�سلم �سمعوا كما �سمعت ،و�شهدوا كما �شهدت ،ويحدثون �أحاديث ما هي
كما يقولون ،و�أخاف �أن ي�شتبه يل كما �شُ به لهم ،ف�أعلمك �أنهم كانوا يغلطون
ال �أنهم كانوا يتعمدون».

� - 5-3أمر �آخر كان له �صلة  -يف البداية  -برواية احلديث ،وهو رواية التف�سري.
يدون �ضمن كتب احلديث خا�صة .يعترب هذا العلم من �أقدم علوم
وكان التف�سري َّ
القر�آن ظهورا ،فقد واكب عملية نزول الوحي على النبي �صلىاهلل عليه و�سلم.
وكانت تلك �رضورة تفر�ضها حاجة امل�سلمني �إىل البيان الذي يتناول ما كان
ا�س
ي ِللنَّ ِ
يتنزل عليه من الآيات ،م�صداقا لقوله تعاىلَ } :و�أَنْ َزلْنَا �إِلَ ْي َك ال ِّذ ْك َر ِلتُبَ نِّ َ
َما نُ ِّز َل ِ�إلَ ْيه ِْم َولَ َع َّل ُه ْم يَتَف ََّك ُرونَ {( .)37فلما انتقل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
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وا�شتدت يف هذه املرحلة حاجة النا�س �إىل �إ�سناد احلديث .يقول ابن
�سريين« :مل يكونوا ي�س�ألون عن الإ�سناد حتى وقعت الفتنة ،فلما وقعت
نُظر :من كان من �أهل ال�سنة �أخذوا حديثه ،ومن كان من �أهل البدعة تركوا
حديثه»(.)36
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الرفيق الأعلى كان الأمر يف البيان يرد �إىل ما �أثر عنه يف ذلك؛ من هنا ظهر ما
ي�صطلح عليه بـ «التف�سري بامل�أثور».
مق�صورا على التناقل عن
وكان هذا النوع من البيان  -يف بداية الأمر -
ً
طريق الرواية فح�سب .وكان ال�صحابة يروون عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
تف�سريه لبع�ض الآيات وال�سور القر�آنية.
وكان هذا النقل مندرجا �ضمن الأخبار التي كان ال�صحابة يتناقلونها
ا�ستجابة للتوجيهات النبوية الداعية �إىل «الإخبار» و»التبليغ»:
 «�أال ليبلغ ال�شاهد منكم الغائب»(.)38« -فليبلغ ال�شاهد الغائب  ،فرب ُمب َّل ٍغ �أوعى من َ�سامع»(.)39

وعاها»(.)40
«ن�رض اهلل امر�أ �سمع مقالتي فوعاها ف�أداها كما َ
َّ
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وقد توىل حافظ الإ�سالم جالل الدين ال�سيوطي ح�رص املمتازين يف ع�رص
ال�صحابة بدقة املعرفة يف تف�سري القر�آن ،كما توىل ح�رص املمتازين باالجتهاد
للرجوع �إليهم يف الفتوى ،فذكر يف كتاب الإتقان يف علوم القر�آن� :أن �أعلم
ال�صحابة بالتف�سري ،و�أمتهم امتيازا عن البقية بطول الباع يف الإعراب عن معاين
القر�آن الكرمي ،ب�صورة م�سلم بها عن بقية معا�رصيهم من ال�صحابة� ،إمنا هم
اخللفاء الأربعة ،ثم ال�صحابة امل�شهود لهم بعمق النظر يف تف�سري القر�آن� :أبو بكر،
وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وابن م�سعود ،والزبري بن عوام ،وزيد بن ثابت ،و�أبي
ابن كعب ،و�أبو مو�سى الأ�شعري ،وعبداهلل بن عبا�س .وكان ل�سبق وفاة الت�سعة
الأوائل من املذكورين �سابقا ،وقلة اختالطهم بالنا�شئة الغالبة يف ع�رص التابعني،
ما رفع منزلة �آخر الع�رشة و�أ�صغرهم ،و�أبرز مقامه يف جيل مل يجد النا�س مفزعا
للحديث يف التف�سري �أمت ا�ضطالعا منه ،ونعني به عبد اهلل بن عبا�س(.)41
�سيعمل التابعون -يف املرحلة الالحقة  -على نقل ورواية ما كان عند
ال�صحابة من تف�سري منقول عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أو ما اجتهدوا يف
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تف�سريه .و�أخ�ضعوا النقول املتعلقة بالأخبار التف�سريية للقانون العام للأحاديث
والأخبار النبوية :من التحري ،والت�صحيح ،وال�ضبط.
ثم مع بداية مرحلة التدوين عموما  -التي ي� َّؤرخ لها عادة ببداية الن�صف
الثاين من القرن الهجري الثاين  -وبداية تدوين احلديث خ�صو�صا ،بد أ� التف�سري
يدون �ضمن كتب احلديث خا�صة� ،إذ كان ُيفرد له باب م�ستقل �ضمن الأبواب
َّ
التي ت�شتمل عليها املدونات احلديثة.

 - 4الروايــة الأدبيــة:

 - 1-4يف اجلاهليــــة:

و�إذا �أردنا تتبع م�سار «الرواية» قبل �أن تظهر باملفهوم اال�صطالحي(،)43
الذي �أ�رشنا �إليه �سابقا ،ميكن الإ�شارة �إىل اجلوانب التالية:
كانت الرواية مت�صلة  -يف البداية  -بال�شعر وحده؛ من حيث حفظه،
و�إن�شاده .وقد �ساد هذا املفهوم يف الع�رص اجلاهلي ،والقرن الأول من الع�رص
الإ�سالمي .من ال�شواهد على ذلك ما يلي:
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لقد كان العرب  -يف اجلاهلية � -أميني؛ ال يقر�ؤون �إال ما تخطه الطبيعة؛
لذلك فقد كان هناك اعتماد على الذاكرة يف نقل املعرفة .وقد تباينت �آراء
الباحثني يف تعليل هذه الظاهرة :فقد ذكر بع�ض الباحثني �أن الأ�صل يف اعتماد
العرب على احلفظ كان هو كونهم قوما بادين ،و�أن قلة مرافق احلياة التي يف
�أيديهم كانت هي الباعث لهم على االعتماد على الذاكرة واحلفظ .وهناك من
يرى �أن «�أن العرب قوم معنويون ،ومل يجر من الأحكام النف�سية على �أمة من
الأمم ما جرى عليهم؛ ولهذا كان البد لهم يف �أ�صل اخللقة من احلوافظ القوية
التي ترتبط م�آثر تلك النفو�س ارتباطا ،و�إال اختل تركيبهم الطبيعي ،وانتفت
املوازنة بني قواهم ،فلم يقم �صالح القوة الواحدة بف�ساد الأخرى»( .)42وما
الأ�سجاع واحلكم والأمثال وال�شعر بخ�صائ�صه الإيقاعية� ،إال مظاهر لعملية
تطويع اللغة لتالئم اعتماد قناة التوا�صل ال�شفهية.

ج ـ ــذور

134

الرواية الدينية والرواية األدبية قبل عصر التدوين
 على م�ستوى القبيلة ،كانت �أغلب القبائل تروي �أ�شعار �شعرائها .من ذلك ماذكره �صاحب الأغاين عن بني تغلب� ،أنهم كانوا يف اجلاهلية �شديدي التعلق
مبعلقة �شاعرهم «عمرو بن كلثوم» ،التي كانوا يروونها �أبا عن جد .حتى
هجاهم �شاعر من بكر بن وائل بقوله:
�أل��ه��ى ب��ن��ي تغلب ع��ن ك��ل مكرمة

ق�����ص��ي��دة ق��ال��ه��ا ع���م���رو ب���ن ك��ل��ث��وم

ي��روون��ه��ا �أب�����دا م��ذ ك����ان �أول��ه��م

ي��ال��ل��رج��ال ل�شعر غ�ير م�����س ��ؤوم

()44

 على م�ستوى ال�شاعر الفرد ،كان لكل �شاعر راوية خا�ص .وهذا تقليداجتماعي ظل �سائدا �إىل الع�رص الأموي :يذكر امل�ؤرخون �أن الأع�شى كان

راوية خلاله امل�سيب بن عل�س ،كما �أن امر أ� القي�س كان راوية لأبي د�ؤاد
الأيادي .وروى زهري بن �أبي �سلمى عن ثالثة �شعراء .هم على التوايل� :أو�س
بن حجر الذي كان زوجا لأمه ،وب�شامة بن غدير ،الذي كان خاال له ،ثم

طفيل الغنوي .كما روى كعب بن زهري عن �أبيه زهري ،وروى عنهما معا
احلطيئة .وروى هدبة بن خ�رشم عن ا ُ
حلطيئة ،وعن هدبة روى جميل ُبثينة،
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وعن جميل روى ُكثيرِّ ع ّزة وال�سائب ال�سدو�سي راوية كثري�...إلخ(.)45
واجلدير بالذكر �أن هذا النوع من الرواية هو الذي �أدى �إىل وجود مدار�س

�أدبية ،ذات خ�صائ�ص فنية ممتدة ومتميزة .وهو �أمر نبه عليه طه ح�سني ،على

اخل�صو�ص(.)46

 بالإ�ضافة �إىل هذا النوع من الرواية املرتبط بـ «ال�شعراء» الرواة ،كان هناكرواة �آخرون اقت�رصت وظيفتهم على رواية ال�شعر ،دون �أن يتجاوزوا ذلك

�إىل نظمه :يذكر امل�ؤرخون �أن الأع�شى كان له يف اجلاهلية راويان يرويان

�شعره� ،أحدهما يدعى «عبيد» والآخر يدعى «يحيى بن متى».

و�إذا كان من الثابت �أن العرب يف اجلاهلية مل تكن تدون �أ�شعارها عن

طريق الكتابة ،و�إمنا كان ال�شعر حمفوظا يف ال�صدور ،ف�إن اعتماد العرب على
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احلافظة �سي�ؤدي �إىل �ضياع الكثري من ال�شعر العربي اجلاهلي ،كما �أن بع�ض

الرواة �ستعمد �إىل االفرتاء والتزييف والو�ضع لأ�سباب كثرية.

 - 2-4يف الإ�ســــالم:
ا�ستمر هذا التقليد الذي يربط الرواية بال�شعر حتى بداية القرن الثاين.
قال حممد بن املكندر التيمي املدين (ت « :)13ما كنا ندعو الراوية �إال راوية
ال�شعر ،وما نقول هذا يروي �أحاديث احلكمة �إال عامل»(.)47

وملا �أُر�سيت قواعد علم م�صطلح احلديث ،وت�صدر املحدثون جمال�س
العلم� ،صار يطلق على الواحد منهم لقب «الراوية» .من هنا دخل م�صطلح
الرواية طوره الثاين .هكذا بد�أ امل�صطلح ي�أخذ �أبعاده العلمية ،التي �أ�صبحت
تقرتن باحلفظ والنقل وال�ضبط والتحقيق والتمحي�ص .و�أ�صبحت لهذه الوظيفة
العلمية جمال�سها اخلا�صة .وظهر �شيوخ يت�صدرون هذه املجال�س ،وطالب
ي�ستمعون �إىل املادة العلمية التي يقدمها ه�ؤالء ال�شيوخ.

املعارف العربية الإ�سالمية( .)48من املفيد الإ�شارة هنا �إىل دور الرواية ال�شفهية
والنقل ال�شفهي يف �ضبط املعارف والعلوم .لقد دونت يف هذا الع�رص  -من
منظور ت�أ�صيلي  -املعارف و ال�شواهد املثلى ملختلف املعارف .وكانت اخللفية
املعنوية الأ�سا�سية التي ت�ؤطر عملية اجلمع هي اخلوف من ال�ضياع والو�ضع
واالنتحال ،واحلفاظ على الأ�صول .وال �شك يف �أن االعتماد على الرواية يف
ت�صنيف و�ضبط املعارف العربية الإ�سالمية �سي�ؤدي �إىل �إنعا�ش الذاكرة ،التي
�ست�صبح القناة الأ�سا�سية يف نقل املعرفة.
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احلديث عن الرواية يحيلنا على ما ي�صطلح عليه ب "ع�رص التدوين" يف
القرن الثاين الهجري ،وهي مرحلة مهمة يف التاريخ العلمي العربي؛ �إذ فيها
ت�شكلت الر�ؤية الأوىل للعامل يف التاريخ العلمي العربي الإ�سالمي ،وفيها ُد ِّونت

من الثابت �أن العرب يف اجلاهلية مل تكن تدون �أ�شعارها عن طريق الكتابة،
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و�إمنا كان ال�شعر حمفوظا يف ال�صدور .ومع اعتماد العرب على احلافظة القوية
�ضاع الكثري من ال�شعر العربي اجلاهلي ،و�أ�صيب بع�ضه باالفرتاء واالختالق من
قبل بع�ض الرواة لأ�سباب كثرية(.)49

وحمل ذلك النقاد القدامى على نقد الرواة ،وجتريح الو�ضاعني والتنبيه
على ال�شعر املنحول .ومنهم املف�ضل ال�ضبي ،الذي نقد حماد الراوية وبني
�أكاذيبه .والأ�صمعي حني نقد خلف الأحمر ،وتابعهم بعد ذلك �أبو الفرج
الأ�صفهاين ،يف رف�ضه روايات ابن الكلبي عن دريد بن ال�صمة وبع�ض �أ�شعاره.
فقد ّنبه �إىل �أنها مكذوبة ملفقة ،من قبل ابن الكلبي نف�سه(.)50

كما �أن �أبا عمرو بن العالء  -بعد �أن ذكر �أبيات ًا لذي الأ�صبع العدواين
 ن�صّ على �أنه ال ي�صح من �أبيات ذي الأ�صبع �إال الأبيات التي �أن�شدها ،و�أن�سائرها منحول(.)51
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وظهر هناك تداخل كبري بني العلوم الدينية والعوم الأدبية ،خا�صة على
م�ستوى الأدوات والآليات وو�سائط اال�شتغال .فقد ذكر ال�سيوطي يف كتابه
"الأ�شباه والنظائر" ،يف �سياق حديثه عن علم الأدب ودواعي الت�أليف فيه« :هذا

علم �رشيف ...حاكيت به علوم احلديث يف التقا�سيم والأنواع»(.)52

كما يقول يف كتابه «الأ�شباه والنظائر يف النحو»» :واعلم �أن ال�سبب
احلامل يل على ت�أليف ذلك الكتاب الأول �أين ق�صدت �أن �أ�سلك بالعربية �سبيل
الفقه فيما �صنفه املت�أخرون فيه و�أ َّلفوه من كتب الأ�شباه والنظائر»(.)53

 - 3-4عــ�رص التدويــن:
رغم �أن العرب كانوا قد د�شنوا  -بداية من ع�رص التدوين  -طورا
جديدا من �أطوار نقل املعرفة ،وذلك باالعتماد على الكتابة �أ�سا�سا ،ف�إن املظاهر
ال�شفهية بقيت مع ذلك ،مهيمنة على طبيعة العمل الذي كان يقوم به العلماء يف
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هذه الفرتة� .سنحاول تتبع ذلك �ضمن ما ي�صطلح عليه «املختارات ال�شعرية»؛
وذلك بهدف ت�أكيد عالقة الرواية باالختيار ال�شعري.
ميكن ت�صنيف املختارات ال�شعرية  -ح�سب ر�أي �أحد الباحثني(- )54
�إىل ثالثة �أق�سام:
 خمتارات الق�صائد. خمتارات املقطعات املتعددة املو�ضوعات. خمتارات املقطعات املوحدة املو�ضوع.من الن�صو�ص املمثلة للنوع الأول املعلقات واملف�ضليات والأ�صمعيات.
و من الن�صو�ص الثانية احلما�سة والوح�شيات� ،أما الن�صو�ص الثالثة فيمكن �أن
منثل لها بكتاب الت�شبيهات.
 - 1-3-4ن�شري  -يف البداية � -إىل ما ميكن �أن ن�سميه «�رشوط الإمكان»؛ التي

نق�صد بها الر�ؤية للعامل التي تبلورت �ضمنها هذه الن�صو�ص(.)55

احلديث عن املختارات ال�شعرية يحيلنا على ما ي�صطلح عليه بـ «ع�رص
التدوين» يف القرن الثاين الهجري ،وهي مرحلة مهمة يف التاريخ العلمي
العربي؛ �إذ فيها ت�شكلت الر�ؤية الأوىل للعامل يف التاريخ العلمي الإ�سالمي ،وفيها
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�إذا كانت احلاجة التي �شعر بها رواد النه�ضة يف الغرب �إىل �أن يتبينوا
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دونت املعارف العربية الإ�سالمية( .)56كما دونت يف هذا الع�رص -من منظور
ت�أ�صيلي -املعارف و ال�شواهد املثلى ملختلف املعارف «�أ�سا�سه اجلمع والفرز
واخلوف من ال�ضياع والو�ضع والتحريف واالنتحال واحلفاظ على الأ�صل يف
اللغة العربية ،والدين والأدب والقيم العربية الإ�سالمية الأ�صيلة»(.)57

هناك من الدار�سني العرب من يعمد �إىل املقارنة بني العرب والغربيني،
يف هذا الإطار:

138

الرواية الدينية والرواية األدبية قبل عصر التدوين
موقعهم ويلتم�سوا �سبيلهم و�سط كل ما عرثوا عليه من كنوز املا�ضي� ،سببا من
�أ�سباب نه�ضة النقد احلديث يف �أوربا ،ف�إن النقد العربي القدمي قد خ�ضع للتجربة
نف�سها؛ �إذ �إن من �أ�سباب ازدهاره ،حاجة العلماء يف القرنني الثاين والثالث �إىل
التعرف على اجليد من ال�شعر اجلاهلي ،بعد �أن �أ�صبح مهددا بال�ضياع(.)58

 - 2-3-4لقد كان تناقل ال�شعر العربي يف الع�صور اجلاهية  -يف الغالب -
ِ�شفَاه ًا ،ف�إذا كان القرن الإ�سالمي الأول قد عرف ظهور العديد من ال�شعراء،
الذين �أغنوا الرثوة ال�شعرية العربية ،ف�إن الو�سيلة الغالبة على تناقل ال�شعر كانت
هي الرواية .ثم جاء القرن الثاين  -الذي هو ع�رص البناء احل�ضاري  -حيث
�سيعمد فريق من العلماء �إىل العناية بالرتاث ال�شعري العربي؛ جلمع متفرقه،
والبحث عن ال�ضائع منه ،وتبويب وتنظيم فنونه .
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لقد ان�شغل العلماء بتوثيق الألفاظ القدمية ،بعد �أن هجر جزء من هذه
الألفاظ التي �أ�سعفتهم كثريا يف درا�سة القر�آن الكرمي .و�إذا كانت درا�سة القر�آن
هي ال�سبب الأ�سا�س يف هذا الرجوع �إىل املا�ضي ،ف�إنه من الثابت أ� نه قد تولد
 فيما بعد  -عن هذه احلاجة الدينية بحث يراد منه خدمة الرتاث ال�شعرينف�سه(.)59

وقد خ�ص طائفة من ه�ؤالء العلماء ال�شعر اجلاهلي بعناية خا�صة؛ �إذ ظهر
جمموعة من العلماء الذين �رصفوا جهودهم �إىل رواية ال�شعر؛ من �أ�شهر ه�ؤالء �أبو
عمر بن العالء ،واملف�ضل ال�ضبي ،والأ�صمعي وغريهم .ومل يقت�رص ه�ؤالء العلماء
على الرواية ال�شفهية ،بل �إن بع�ضهم اعتمد على التدوين والكتابة .ف�صنفوا
املجموعات ال�شعرية ،وو�ضعوا املختارات املتنوعة .ومل يبلغ القرن الثاين غايته
حتى كان التدوين قد بلغ �أ�شده.
 - 3-3-4ميكن ت�صنيف م�سـتويات املحافـظة على ال�شـعر العربي القدمي �إىل
ما يلي:
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 الدواوين اخلا�صة بكل �شاعر مبفرده. املختارات ال�شعرية التي تت�ضمن ق�صائد �أو مقطعات منتخبة لبع�ض ال�شعراء. املجموعات ال�شعرية التي تت�ضمن �أ�شعار �شعراء ينتمون �إىل قبيلة واحدة. م�ؤلفات الثقافة الأدبية مناذج من �أ�شعار ال�شعراء ،ومنتخبات من ق�صائدهم(.)60ميكن التمييز بني «الرواية» و»االختيار» ،على �أ�سا�س �أن الرواية ت�سعى
�أ�سا�سا �إىل التوثيق ،لذلك ف�إن الهم يكون هواملحافظة على الرتاث ،على عالته،
ف�إن تعذر ذلك فعلى منوذجه و�صورته� .إن القيمة التاريخية للن�صو�ص ت�شكل
حمركا �أ�سا�سيا لعمل الراوي� ،سواء كانت هذه الن�صو�ص ت�سجل �أحداثا تاريخية،
�أم متثل مناذج فنية لفرتة من الفرتات.

على �إجراء تقني له �أدواته اللغوية وغري اللغوية»(.)61

� - 4-3-4إذا كان الهدف من �إثارة هذا املو�ضوع لي�س هو اال�ستق�صاء ،بل
هو الك�شف عن البعد ال�شفهي يف امل�صنفات التي كتبت يف هذه املرحلة ،ف�إننا
�سنمثل لهذا النوع من الكتابات بكتاب «املف�ضليات» للمف�ضل ال�ضبي ،الذي
يعترب من �أقدم املجموعات ال�شعرية التي و�صلت �إلينا.
لقد كان املف�ضل بن حممد بن يعلي ال�ضبي من �أعالم ع�رصه يف اللغة
والأدب .وقد ذكر ابن الندمي يف الفهر�ست �أن املف�ضل ال�ضبي و�ضع املف�ضليات

لتثقيف حممد بن عبد اهلل ويل عهد املن�صور(.)62
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يف حني ال يهتم يف االختيار بكمال الن�صو�ص ،بل يكون الهم ،هو
البحث عن القيم الفنية واجلمالية اخلالدة «فاالختيار هو عمل الذات املتخرية
يف تفاعلها مع الن�صو�ص ،والرواية هي حماولة التطابق مع منوذج موجود بكل
حذافريه .الهم املركزي يف رواية ال�شعر(كما يف رواية احلديث النبوي) هو
التوثيق ،وحتقيق الن�صو�ص ،واالحتفاظ بها ،كما هي� ،أو كما يعتقد �أنها هي،
فهي تنطوي على موقف �إيديولوجي من جهة املحافظة والتبعية ،كما تنطوي
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وتكمن الأهمية التاريخية للمف�ضليات  -يف نظر �أحد الباحثني  -يف
مظاهر عدة:
 فهي �أقدم املختارات ال�شعرية؛ فتاريخ ت�أليف هذا الن�ص ح�سب ما ميكنافرتا�ضه هو �سنة 140هـ .على اعتبار �أن املهدي ،الذي و�ضعت املف�ضليات
لرتبيته ،ح�سب الرواية التي �سبق ذكرها ،كان حدثا يف الثالثة ع�رشة من
عمره.
 لأن هذا الن�ص مل يت�ضمن �إال الأ�شعار القدمية تقريبا .فمن بني �سبعة و خم�سني�شاعرا روى لهم املف�ضل ق�صيدة �أو �أكرث ،جند �ستة و�أربعني منهم ماتوا قبل
الإ�سالم ،و�أربعة �آخرين ،من املخ�رضمني الذين عا�شوا �أكرب فرتة من حياتهم
يف اجلاهلية ،و�ستة �شعراء فقط ولدوا يف الع�رص الإ�سالمي.
 �أغلب ق�صائد املف�ضليات تامة ،عك�س ما يالحظ يف املختارات ال�شعريةالالحقة ،التي ال تت�ضمن �إال املقطوعات الق�صرية.
 -ال�سمعة املرموقة ل�صاحب املف�ضليات ،الذي كان معروفا ب�صدق روايته .مما
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ي�ضمن �أننا منتلك ق�صائد �أ�صيلة من �صميم ال�شعر العربي القدمي(.)63

 - 5الإ�سناد بني الرواية الأدبية ورواية احلديث:
الإ�سناد من «ال�سند» ،وهو �إخبار عن طريق املنت وطريق ُه الرواة ،و�أما
املنت فهو ما انتهى �إليه ال�سند من احلديث .ويتحقق الإ�سناد يف اخلرب من خالل
روايته عن الراوي الأخري ،عن الذي قبله� ،إىل �أن ن�صل مل�صدر اخلرب� ،أو قائله
الأ�صلي� .سواء �أكان هذا اخلرب حديثا� ،أم بيتا �شعريا� ،أم قوال م�أثورا� ،أم خربا..
 - 1-5فيما يتعلق باحلديث النبوي يذكر �أن �أبا بكر ال�صديق كان �أول من ا�شرتط
الإ�سناد ال�صحيح يف نقل احلديث النبوي� .إذ كان ال يقبل من �أحد �إال ب�شهادة
على �سماعه من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم .وكان �سببه �رضورة ال�شهادة
على الرواية نقال عن م�صدرها الأول .فقد روى الزهري عن قبي�صة بن ذ�ؤيب:
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"�أن اجلدة جاءت �إىل �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه ت�س�أله عن مرياثها ،فقال :مالك
يف كتاب اهلل �شيء ،وال علمت يف �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �شيئا،
فارجعي حتى �أ�س�أل النا�س...فقال املغرية بن �شعبة :ح�رضت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �أعطاها ال�سد�س ،فقال �أبو بكر :هل معك �أحد غريك؟ فقام حممد بن
�سلمة الأن�صاري فقال مثل ما قال املغرية ،ف�أنفذ لها �أبو بكر»(.)64

ومع ذلك ميكن القول ،ب�شكل عام� ،إن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،كان
حدث بع�ضهم بع�ضا ،ومل يكونوا يحتاجون �إىل �أن ي�س�ألوا عن الإ�سناد؛ لأنهم
ُي ِّ
كانوا كلهم عدوال.
وقد �أ�صبح �إ�سناد احلديث �أمرا ملحا فيما بعد ،حني وقعت الفتنة ،وف�شى
الو�ضع .وقد و�ضع م�سلم يف مقدمة «�صحيحه» بابا بعنوان« :باب �أن الإ�سناد
من الدين والرواية ال تكون �إال عن الثقات» .وذكر فيها ما قاله ابن �سريين« :مل
يكونوا ي�س�ألون عن الإ�سناد ،فلما وقعت الفتنة قالوا�َ :س ُّموا لنا رجالكم ،ف َُي ْنظر
�إىل �أهل ال�سنة في�ؤخذ حديثهم ،و ُينظر �إىل �أهل البدع فال ي�ؤخذ حديثهم»(.)65

�أي�ضا« :مثل الذي يطلب �أمر دينه بال �إ�سناد كمثل الذي يرتقي ال�سطح بال

�سلم»(.)68

وقد و�ضع العلماء �ألقابا للتمييز بني م�ستويات املحدثني؛ �أ�شهرها:
امل�سند ،واملحدث ،واحلافظ:
فامل�سند هو من يروي احلديث ب�إ�سناده� ،سواء �أكان عنده علم به� ،أم لي�س
له �إال جمرد روايته.
املحدث �أرفع منه بحيث عرف الأ�سانيد والعلل ،و�أ�سماء الرجال،
وحفظ مع ذلك جملة من املتون ،خا�صة الكتب ال�ستة.
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كما قال �أي�ضا «الإ�سناد من الدين ،ولوال الإ�سناد لقال من �شاء ما �شاء»(.)66
وروى عنه �أي�ض ًا �أنه قال" :بيننا وبني القوم القوائم»( .)67يعني الإ�سناد .وقال
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�أما احلافظ فهو �أعالهم درجة و�أرفعهم مقاما :من �صفاته �أن يكون عارفا
ب�سنن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ب�صريا بطرقها ،مميزا لأ�سانيدها ،يحفظ
منها ما �أجمع �أهل املعرفة على �صحته ،وما اختلفوا فيه لالجتهاد يف حال

نقلته(.)69

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

� - 2-5أما عن الإ�سناد يف الأدب فقد ذكر الرافعي �أن �أول ا�سناد عرف يف الأدب
كان علمي ًا بحت ًا .يتجلى يف �إ�سناد ن�رص بن عا�صم الليثي �إىل �أ�ستاذه �أبي الأ�سود
الد�ؤيل ( )...ثم كان العلماء يروون املغازي ،وهذه البد فيها من الإ�سناد ،وكان
هذا الإ�سناد ق�صرياً لقرب التابعني من الزمن الذي وقعت فيه .ثم بعد ذلك ،ملا
خاف النا�س على ل�سان العرب من الف�ساد ،وظهرت هناك حاجة �إىل الكتابة
عن العرب ل�صيانة اللغة ،واال�ستعانة بها على فهم القر�آن واحلديث ،وجتريد
القيا�س يف العربية ،وما �إىل ذلك ،ن�ش�أت الطبقة التي ابتد�أ الإ�سناد يف الأدب �إىل
رجالها :مثل حماد الراوية ،و�أبي عمرو بن العالء ،وغريهما .و�صارت الرواية
بهذا املعنى علمية حم�ضة .بهذا حتقق معنى الإ�سناد يف اال�صطالح ،وكان ذلك
بدء تاريخه يف الأدب .ثم ظهرت الطبقة التي �أخذت عن ه�ؤالء ،وكانوا جميع ًا
�إمنا يطلبون رواية الأدب لال�ستعانة بها على تف�سري ما ي�شتبه من غريب القر�آن
الكرمي واحلديث النبوي� ،إىل درجة �أننا ال نكاد جند فيهم من ال رواية له يف
براو عندهم من مل يرو
احلديث ،كرثت �أو قلت .كما �أن املحدثني يرون �أنه لي�س ٍ
من اللغة؛ لأن مو�ضوع احلديث �أقوال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو �أف�صح
العرب ،ولذا ال ميكن �أن يقيموا �آراءهم يف غريب الأثر وم�شتبه احلديث �إال مبا
يحتجون به من ال�شعر وكالم العرب ،مروي ًا ب�سنده �أو م�أخوذاً عمن ي�سنده؛
مما ع�سى �أن يرموا به من الو�ضع وال�صنعة ،وتابعهم الفقهاء بعد ذلك ،فجعلوا
املهارة يف ال�رشيعة واحلذق بالفقه والرباعة يف ال ُف ْتيا مفتقرة �إىل الأ�صلني الكتاب
وال�سنة ،و�أق�سام العربية ،حتى �إن ال�شافعي قال �إنه «طلب اللغة والأدب ع�رشين
�سنة ال يريد بذلك �إال اال�ستعانة على الفقه»(.)70
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� - 3-5إذا �أخذنا بعني االعتبار �سياق ظهور كل من الرواية الأدبية ورواية
احلديث النبوي ،نفهم طبيعة الإ�سناد يف كل منهما :ذلك �أن الإ�سناد يف

احلديث النبوي يقت�ضي الن�سبة �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم .بل �إن التعريف
اال�صطالحي للحديث النبوي يحيل على هذا املفهوم :فاحلديث «ا�سم من
التحديث ،وهو الإخبار ،ثم �سمي به قول �أو فعل �أو تقرير ن�سب �إىل النبي عليه

ال�صالة وال�سالم»(. )71

�أما يف جمال الأدب فنالحظ �أن معظم �أ�سانيد رواية ال�شعر اجلاهلي تنتهي

�إىل الطبقة الأوىل� ،أي �إىل طبقة �أبي العالء ،وحماد الراوية ،وخلف ،و�أبي عبيدة

وغريهم لأن علم الإ�سناد يف الأدب مل يكن معروف ًا قبل هذه الطبقة .بل �إن علم

الإ�سناد علم �إ�سالمي �رصف مل يكن معروف ًا يف اجلاهلية ،وال عند الأمم ال�سابقة

على الإ�سالم ،وال عند الأمم املعا�رصة للأمم الإ�سالمية( .)72ونادرا ما جتد رواية
«يت�صل �سندها �إىل اجلاهلية يف �شيء من ال�شعر واخلرب ،و�إمنا يكتفون بالن�سبة

يروونه عن قوم �أدركوا عرب اجلاهلية �أونقلوا عمن �أدركهم»(.)73

 - 4-5و�إذا كنا قد ذكرنا �أنه من النادر �أن جتد روايات يت�صل �إ�سنادها �إىل
اجلاهلية ،ف�إن بع�ض الباحثني قد �أوردوا فعال �أخبارا م�سندة يرتفع �إ�سنادها �إىل
ال�شاعر اجلاهلي .نذكر  -من خالل ما يلي  -بع�ضا منها:
 ذكر ابن حمزة يف كتابه �أغاليط الرواة عن ر�ؤبة بن العجاج الراجز �أنه �سئلعن قول امرىء القي�س:
������������ر َك ال َم����ي����ن ع����ل����ى نَ�����ا ِب�����ل
َك
ن��ط��ع��ن��ه��م ����س���ل���ك���ى وخم���ل���وج���ة
َّ
فقال :حدثني �أبي عن �أبيه ،قال :حدثتني عمتي ،وكانت يف بني دارم،
قالت� :س�ألت امر أ� القي�س وهو ي�رشب طلى (خمرا) له مع علقمة بن عبيدة :ما
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�إىل �أولئك ،لأنهم يف �أول تاريخ الرواية ،ولأنهم يزعمون �أنهم �أخذوا �أكرث ما
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معنى قولك كرك المني؟ قال :مررت بنابل و�صاحبه يناوله ،فما ر�أيت �أ�رسع
منه ،ف�شبهته به.
 نقلوا عن حماد الراوية �أنه قال :كان للكميت (وهو ال�شاعر املتوفى �سنة126هـ) جدتان �أدركتا اجلاهلية ،فكانتا ت�صفان له البادية و�أمورها ،وتخربانه
ب�أخبار النا�س يف اجلاهلية :ف�إذا �شك يف �شعر �أوخرب عر�ضه عليهما فتخربانه
عنه؛ فمن هناك كان علمه.
وقد ذكر م�صطفى �صادق الرافعي الروايتني ،وعلق بعد ذلك قائال:
«واهلل �أعلم ب�أمر هاتني الروايتني و�أين تقعان من ال�صحة»(.)74
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 هناك �أخبار ذات �إ�سناد منقطع ،تنتهي �إىل ال�شاعر ح�سان بن ثابت ،الذييروي خربا عن نف�سه� ،أو عن غريه من ال�شعراء .من �أم �أمثلة ذلك" :حدثنا
الزبري بن بكار قال ،قال �أبو غزية ،قال ح�سان بن ثابت :قدم النابغة املدينة
فدخل ال�سوق فنزل عن راحلته ثم جثا على ركبتيه ،ثم اعتمد على ع�صاه،
ثم �أن�ش�أ يقول:
ِب���
��ريْ���ت���ن���ات
َف������أَ ْع����� َل�����ى اجل������زع ل��ل��ح��ى املُ��� نِِّ
ع���رف���ت م����ن����ازال ِب��� ُع� َ
فقلت :هلك ال�شيخ ،ور�أيته قد تبع قافية منكرة...فما زال ين�شد حتى
�أتى على �آخرها ،ثم قال� :أال رجل ين�شد؟ فتقدم قي�س بن اخلطيم فجل�س بني
يديه و�أن�شد:
�أَتَ ْع ِر ُف َر ْ�سما كاطرا ِد امل َ َذ ِاه ِب

حتى فرغ منها فقال� :أنت �أ�شعر النا�س يا ابن �أخي .قال ح�سان :فدخلني
منه .و�إين يف ذلك لأجد القوة يف نف�سي عليهما ،ثم تقدمت فجل�ست بني يديه،
فقال� :أن�شد فواهلل �إنك ل�شاعر قبل �أن تتكلم .قال :وكان يعرفني قبل ذلك،
ف�أن�شدته .فقال� :أنت �أ�شعر النا�س»(.)75
غري هذه الأخبار هناك بع�ض الروايات الأخرى التي يتبني منها وجود
الإ�سناد الذي يعود �إىل القائل الأول ،لكنها تبقى نادرة(.)76

محمد مريني

145

 - 5-5ال�س�ؤال املطروح هنا هو :ملاذا كان رواة احلديث يلتزمون الإ�سناد يف
الغالب الأعم ،بينما مل يلتزمه به رواة الأدب �إال نادرا؟ ميكن �إرجاع هذا الأمر
�إىل عاملني اثنني :يعود �أولهما �إىل راوي احلديث ،وثانيهما �إىل متلقيه.
يف حديثنا عن العامل الأول ن�شري �إىل احلرج الذي كان ي�شعر به راوي
احلديث النبوي .فهو يروي حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم .ويف االلتزام
بالإ�سناد ما يجعله يطمئن �إىل وجـود �أطراف �أخرى ت�شاركه م�س�ؤولية نقل
احلديث ،و�أنه ال يتحمل هذه امل�س�ؤولية وحده.

عليه و�سلم(.)77

يتنب مما �سبق الطابع الديني للعاملني املذكورين« :فحيث وجدت املعنى
الديني جتد التثبت والتحقيق الذي ال م�ساغ فيه �إىل خطرات الظنون ،ف�ضال عن
ف ََرطات الأوهام؛ ومتى انتفى هذا املعنى عن �شيء ف�أمره عندهم بح�ساب ما

يدور عليه»(.)78

يف حني ال ي�ستح�رض الراوي للأخبار والأ�شعار الأدبية مثل هذا احلرج
الديني .الدليل على ذلك �أن الكثري من العلماء الذي جمعوا بني العلوم الدينية
والعلوم الأدبية ،كانوا يجدون احلرج الكبري يف رواية احلديث النبوي ،وال
يجدون مثل هذا احلرج يف رواية ال�شعر العربي.
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�أما العامل الثاين ،فمرجعه �إىل �سامعي احلديث من املحدث ،وذلك �أن
احلديث يت�ضمن جزءا كبريا من ال�سنة� ،أو هو ال�سنة كلها ،وهو من �أجل ذلك يعترب
م�صدر من م�صادر الت�رشيع الإ�سالمي ،بل �إنه هو امل�صدر الثاين الذي يتلو كتاب
اهلل من حيث القيمة ،ولذلك وجب التدقيق والتحقيق .ومما يبعث الطم�أنينة يف
نفو�س ال�سامعني ويوحي �إليهم بالثقة يف حديث املحدث � -أن ي�صل بني ع�رصه
وع�رص الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�سل�سلة مت�صلة من الرواة املحدثني ي�شهد
كلهم �أنه �سمعه ممن قبله حتى يت�صل الإ�سناد �إىل ال�صحابي فالر�سول �صلى اهلل
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خامتــــة:
يتبني مما �سبق �أن الرواية قد �شكلت القناة الأ�سا�سية لنقل الكثري من
مظاهر املعرفة الإ�سالمية .وذلك خالل مراحل متباينة من تاريخ الفكر العربي
الإ�سالمي .وقد خ�ضعت يف �سريورة تكونها لتحوالت متعددة ،جعلتها تتجاوز
الدالالت احل�سية املرتبطة بالنقل احل�سي �إىل دالالت �أخرى ،تتعلق بنقل �أ�شياء
�أخرى معنوية :فكان نقل ال�شعر ،ونقل احلديث النبوي ،ونقل تف�سري القر�آن
الكرمي ...و�إذا كانت الرواية ال�شفهية �ست�صبح -يف مراحل الحقة  -مزاحمة
بقنوات �أخرى ،متثلت يف الكتابة ،ف�إن املظاهر ال�شفهية بقيت عالقة يف خمتلف
املنا�شط التي ا�شتغل عليها العرب يف ع�رص التدوين.
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«قال الذهبي :يف �سنة ثالث و�أربعني ومئة �رشع علماء الإ�سالم يف هذا الع�رص يف تدوين احلديث
والفقه والتف�سري .ف�صنف ابن جريح مبكة ،ومالك املوط�أ باملدينة ،والأوزاعي بال�شام ،وابن
عروبة وحماد بن �سلمة وغريهما بالب�رصة ،ومعمر باليمن ،و�سفيان الثوري بالكوفة .و�صنف
�أبو حنيفة رحمه اهلل الفقه والر�أي .ثم بعد ي�سري �صنف ه�شيم والليث وابن املبارك و�أبو يو�سف
وابن وهب وكرث تدوين العلم وتبويبه ،ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ و�أيام النا�س.
وقبل هذا الع�رص كان النا�س يتكلمون من حفظهم �أو يروون العلم من �صحف �صحيحة غري
مرتبة».
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�أورده جالل الدين ال�سيوطي يف كتابه «تاريخ اخللفاء» ،يتحدث فيه عن ال�سياق العام لن�شاط
التدوين ،فيقول»:
«قال الذهبي :يف �سنة ثالث و�أربعني ومئة �رشع علماء الإ�سالم يف هذا الع�رص يف تدوين احلديث
والفقه والتف�سري .ف�صنف ابن جريح مبكة ،ومالك املوط�أ باملدينة ،والأوزاعي بال�شام ،وابن
عروبة وحماد بن �سلمة وغريهما بالب�رصة ،ومعمر باليمن ،و�سفيان الثوري بالكوفة .و�صنف
�أبو حنيفة رحمه اهلل الفقه والر�أي .ثم بعد ي�سري �صنف ه�شيم والليث وابن املبارك و�أبو يو�سف
وابن وهب وكرث تدوين العلم وتبويبه ،ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ و�أيام النا�س.
وقبل هذا الع�رص كان النا�س يتكلمون من حفظهم �أو يروون العلم من �صحف �صحيحة غري
مرتبة».
ا

نظر :د .حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العربي ،املركز الثقايف العربي ،ط،1991 :1
�ص.63-62:

( )57د�.أحمد بو ح�سن ،العرب وتاريخ الأدب ،منوذج كتاب الأغاين ،دار توبقال للن�رش،2003 ،
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( )58د �أجمد الطرابل�سي ،نقد ال�شعر عند العرب حتى القرن اخلام�س للهجرة ،ترجمة� :إدري�س
بلمليح .دار توبقال للن�رش ،ط� ،1993 :1ص.23 :
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( )59نف�سه� ،ص.24 :
( )60د� .أجمد الطرابل�سي ،نقد ال�شعر عند العرب حتى القرن اخلام�س للهجرة� ،ص.26 :
( )61د .حممد العمري ،البالغة العربية �أ�صولها وامتداداتها� ،أفريقا ال�رشق� ،1999 ،ص.70 :
( )62فيما يتعلق بال�سياق الذي �ألفت فيه املف�ضليات يذكر ابن الندمي هذه احلادثة :خرج املف�ضل
ال�ضبي «مع �إبراهيم بن عبد اهلل بن ح�سن فظفر به املن�صور ،فعفا عنه و�ألزمه املهدي .وللمهدي
عمل الأ�شعار املختارة امل�سماة باملف�ضليات ،وهي مائة وثمانية وع�رشون ق�صيدة .وقد تزيد
وتنق�ص ،وتتقدم وتت�أخر ،بح�سب الرواية عنه ،وال�صحيحة التي رواها ابن الأعرابي» .انظر:
ابن الندمي ،كتاب الفهر�ست ،املكتبة التجارية ،م�رص1348 ،هـ� ،ص.102 :
( )63د� .أجمد الطرابل�سي ،نقد ال�شعر عند العرب حتى القرن اخلام�س للهجرة ،ترجمة� :إدري�س
بلمليح ،دار توبقال للن�رش ،البي�ضاء� ،1993،ص. 36-35 :
( )64ال�شيخ من�صور علي نا�صف ،التاج اجلامع للأ�صول يف �أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
دار �إحياء الكتب العربية ،عي�سى البابي و�رشكا�ؤه ،1961 ،ج� ،2 :ص.259 :
(� )65صحيح م�سلم ،املقدمة ،باب �إن الإ�سناد من الدين .15/1
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( )66امل�صدر ال�سابق.
( )67امل�صدر ال�سابق.
( )68امل�صدر ال�سابق.87/1 ،
( )69د� .صبحي ال�صالح ،علوم احلديث وم�صطلحه ،دار العلم املاليني ،بريوت ،ط،1986 ،6
�ص.76-75 :
( )70م�صطفى �صادق الرافعي ،تاريخ �آداب العرب� ،ص.288-287 :
( )71د� .صبحي ال�صالح ،علوم احلديث وم�صطلحاته� ،ص.4-3 :
( )72يقول ابن تيمية« :علم الإ�سناد والرواية مما خ�ص اهلل به �أمة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وجعله
ُ�س َّلم ًا �إىل الدراية ،ف�أهل الكتاب ال �إ�سناد لهم ي�أثرون به املنقوالت ،وهكذا املبتدعون من هذه
وال�س َّنةُ ،يفرقون به بني
الأُ َّمة �أهل ال�ضالالت ،و�إمنا الإ�سناد لمِ َ ْن �أعظم اهلل عليه ا ِمل َّنة� ،أهل الإ�سالم ُّ
ال�صحيح وال�سقيم ،واملُ ْع َو ِّج والقومي »...جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية.9/1 :
( )73م�صطفى �صادق الرافعي ،تاريخ �آداب العرب ،ج� ،1:ص.289 -288 :
( )74املرجع نف�سه� ،ص .266 -265 :
(� )75أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ج� ،3 :ص.9-8 :
( )76لالطالع على روايات �أخرى ميكن الرجوع �إىل ما �أورده نا�رص الدين الأ�سد :م�صادر ال�شعر
اجلاهلي وقيمته التاريخية� ،ص.274 -262 :
( )78م�صطفى �صادق الرافعي ،تاريخ �آداب العرب ،ج� ،1:ص.295 :

***
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قراءة �سيميائية
يف دالية الو�أواء الدم�شقي
�أحمد علي حممد

(*)

()1
 :1-1دواعي القراءة:
�أعماقه ،وال يقدر العقل على ك�شف �أغواره ،ذلك لأنه غارق يف طبيعته

الغام�ضة ،مطمئن �إىل كينونته املخاتلة ،م�ستقر يف عوامله املتناق�ضة ،وفوق ذلك
كله تراه متباين ًا خمتلف ًا �أ�شد ما يكون عليه التباين واالختالف ،في�أتي �صاعداً

هابط ًا ال ين�ضبط يف قاعدة �أو يركن �إىل �أ�سا�س ،لهذا كان من ال�صعب ت�صنيفه
و�ضبطه ،لأنك تخال �أن فيه �ضعف ًا يف ناحية ،ثم ي�صدمك بقوته يف ناحية ثانية،
فال متتلك �إال �أن تقر به ،وت�ضع ما حتمله �إزاءه من توقعات يف مو�ضع تعديل
على الدوام ،وقد ا�ستنزف النقد كثرياً من طاقاته يف متييز جيده من رديئه ،غري
(*) كلية اآلداب  -حمص  -سورية.
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به اخليال ،وت�شعله العواطف ،وهو من َث َّم فن �رسي ملغز ،ال تطول الت�أمالت

ج ـ ــذور

154

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

قراءة سيميائية في دالية الوأواء الدمشقي
�أن ذلك اجلهد مل ي�شخ�ص �إال يف �آنه و�ساعته� ،إذ كان للزمان د�أب �آخر ،انقلب
على �أ�سا�سه ما كان مرتاجع ًا يف زمن ما ليغدو جيداً يف زمن ثان ،والعك�س
�صحيح ،فلكم �أنكرالنا�س يف �سالف الزمان �شعر �أبي متام ،وهاهوذا �شعره الآن
ي�صعد ،وتهوي دونه الآراء التي جحدته ،وكم من ناقد �أراد �أن يظهر ف�ساد
�شعر املتنبي ،لكن الزمان عال به علواً كبرياً ،وال�شعراء لي�سوا جميع ًا ك�أبي متام
واملتنبي ،ولكنهم جميع ًا �أودعوا �أ�شعارهم يف خمترب الأزمنة ،فما خرج منها �سامل ًا
كان جديراً بالنظر وبالقبول ،و�إن كان متباين ًا ومتناق� ًضا فيه ه�شا�شة و�ضعف،
لأنه يف حقيقة الأمر يجمع �إىل ال�ضعف قوة ،و�إىل التباين متيزاً ،و�إىل اله�شا�شة
�صالبة ترتاءى تارة يف لفظه وتارة يف معناه ،ويكفي ال�شعر �أن يربز يف ناحية من
هاتني الناحيتني ليكون فن ًا تت�سع له الذاكرة ،ويقبل عليه الذوق يف كل �أوان.
من هنا �أردنا النظر �إىل دالية الو�أواء الدم�شقي ،وهي ق�صيدة حمرية ،وقطعة مل
يتح لكثري من الدار�سني يف هذا الزمان النظر يف قراراتها وذروتها( )1وقد لفت
نظرنا �أن فيها بيت ًا من ر�ؤو�س �شواهد البالغة العربية ،فعقدنا الت�سا�ؤل النقدي
هل يف الق�صيدة التي ت�ألفت من �أربعة وع�رشين بيت ًا نظائر لذلك البيت امل�شهور
الذي يقول الو�أواء فيه:
و�أم��ط��رت ل���ؤل���ؤاً من نرج�س ف�سقت

ورداً وغ�����ص��ت ع��ل��ى ال��ع��ن��اب ب��ال�برد

�إن �إمعان النظر يف الق�صيدة التي انطوى عليها هذا البيت امل�شهور ،قادنا
�إىل درا�ستها من خالل م�ستويات ثالثة :امل�ستوى الرتكيبي والداليل والتداويل،
يف حماولة لقراءتها قراءة مو�ضوعية ،ال تدعي يف الرتاث كم ً
اال لي�س فيه� ،أو عيب ًا
يتنزه عنه.

 :1-2منهج القراءة:
تعتمد هذه القراءة من حيث الإجراء النقدي على م�ستخل�صات النهج
ال�سيميائي يف درا�سة الأدب يف خطوطه العامة ،وهي بعد ذلك ال ترمي �إىل �أكرث
من �إجراء مقاربة �سيميائية للغة الق�صيدة.
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ال�سيميائية لفظ �إغريقي مبعنى العالمة ( ،)Semeotikeا�ستعمله �أفالطون

يف البدء لت�صنيف عالمات الفكر الدالة على منطقة الفل�سفي ،ثم جاء جون

لوك يف الأزمنة احلديثة ليبعث هذا املفهوم بداللته الأفالطونية ،وعلى هذا
النحو جرى بري�س الذي �أكد العالقة بني ال�سيميولوجية واملنطق� ،أما دو�سو�سري
فقد ارتبطت ال�سيميولوجية عنده بعلم اللغة والل�سانيات ،حتى �أمكن التمييز

يف املباحث اللغوية احلديثة بني ال�سيميولوجية الدو�سو�سريية وال�سيميوطيقا
البري�سية� ،إذ ال�سيميوطيقا عند بري�س ما هي �سوى ا�سم �آخر للمنطق ،لأنها تعمل

على �صياغة قواعد جتنب الفكر من الوقوع يف اخلط�أ ،ومتيز الدالئل احلقيقية
من املزيفة ،فتثبت احلقيقية وتق�صي املزيفة ،لذا كانت العالمة لديه ذات طبيعة

اجتماعية وثقافية وفكرية يف �آن ،ت�ستند يف حقيقتها �إىل املنطق الريا�ضي ،من
�أجل ذلك در�س الظواهر الل�سانية وغري الل�سانية يف �أبعادها الثالثة :املو�ضوع،
واملمثل ،وامل�ؤول ،وجعل العالمات يف ثالثة م�ستويات :امل�ستوى الرتكيبي

والداليل والتداويل ،ثم ق�سم العالمة ثالثة �أق�سام :الأيقونة و�أراد بها العالمة التي
كال�صورة التي تكون العالقة فيها بني العالمة والداللة �شيئية .وامل�ؤ�رش ومعناه

العالقة التي ت�شي بها العالمة حني يقع ال�شيء عليها يف الواقع ،كالأعرا�ض
املر�ضية الدالة على املر�ض� ،إذ تبدو العالقة بني العالمة والداللة منطقية ،والرمز
وهو العالمة التي ت�شري �إىل �شيء ما ا�ستناداً �إىل التداعي ،فتكون العالقة بني
العالمة والداللة منطقية ،والرمز وهو العالمة التي ت�شري �إىل �شيء ما ا�ستناداً �إىل

التداعي ،فتكون العالمة والداللة ُعرفية(� .)2أما دو�سو�سري فقد ُعني باملنحى

اللغوي لل�سيميولوجية� ،إذ اللغة عنده نظام من العالمات املعربة عن الأفكار،
وال�سيميولوجية جزء من علم النف�س العام الذي يدر�س العالمات يف �إطار احلياة

االجتماعية ،والل�سان عنده ال يوجد خارج الواقعة االجتماعية ،ومن ثم ف�إن

الدليل الل�ساين نتاج عالقة اعتباطية بني الدال واملدلول(.)3
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لقد �أفاد النقد الأدبي من �إجراءات املباحث ال�سيميولوجية بفرعيها
اللغوي واملنطقي ،وال�سيما ما ات�صل بالثنائيات ال�ضدية ،كثنائية الداخل
واخلارج� ،أما امل�صطلحات فقد كانت مو�ضع تعديل ،كما هو ال�ش�أن يف كتاب
(�أ�ساطري) لروالن بارت ،الذي حدد فيه وجهة ال�سيميولوجية احلديثة ،ف�أوجد
م�صطلحات بديلة لبع�ض م�صطلحات دو�سو�سري كم�صطلح الداللة على �سبيل
املثال ،وعلى هذا النحو ت�شعبت م�شارب ال�سيميولوجية احلديثة وتنوعت
�أفكارها و�صار بالإمكان متييز اجتاهات عدة منها:
�أ � -سيميولوجية التوا�صل وميثلها جورج مونان وبوي�سان�س ومارتينيه ،وهي
التي تعد العالمة �أداة توا�صلية �إبالغية.
ب � -سيميولوجية الداللة عند روالن بارت ،وكان حدد جماالتها يف كتابه
(در�س يف ال�سيميولوجيا)(.)4

ج � -سيميولوجية الثقافة عند يوري لومتان و�إيفانوف و�إيكو ،وهي التي ترى
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يف الثقافة نظام ًا رمزي ًا دا ًال(.)5

ميكن حتديد اخلطوات الإجرائية للمنهج املتبع هنا ،طبق ًا لتلك التوجهات
ال�سيميولوجية ،على النحو الآتي:
 �إن االعتماد على ال�سيميوطيقا كما و�صفها بري�س من �ش�أنه بلورة �شكلاملعنى ال�شعري ،وك�شف �إيحاءات الداللة و�إمعان النظر يف �شكلها ،ودرا�سة
عب عنه غرميا�س بقوله« :الوقائع
�آليات اخلطاب عامة ،وهو املنحى الذي رّ
ال�سيميوطيقية املتمثلة يف العالقات والوحدات املحددة على م�ستوى املحور

الرتكيبي تدخل يف جمال نظرية اخلطاب»( ،)6ومثل ذلك التوجه �أ�شري �إليه من
قبل بام�سليف يف قوله« :املحور الرتكيبي للغة يهدف �إىل �إبراز الديناميكية
يف اخلطاب وتوليده بالتحول من م�ستوى لآخر»(.)7
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 ال�سيميولوجية املو�صوفة �آنف ًا ت�سمح بتقطيع اخلطاب ،مبعنى �أن لكل مقطعيف الن�ص ي�شكل وحدة م�ستقلة لها وظيفة خا�صة بها ،وهي يف الوقت نف�سه

قادرة على االندماج مع الوحدات الأخرى املكونة للن�ص الكامل ،وهذا

بدوره يف�ضي �إىل �إبراز التعالق بني الن�ص املوازي والن�ص املنت ،وي�ستحكم
يف حتديد القيمة الداللية التي تظهر يف مقطع دون �آخر ،وعليه لي�س �رضوري ًا
يف �ضوء هذه املالحظة درا�سة البنى اللغوية املكونة للن�صو�ص درا�سة �شاملة،

بل ميكن �إق�صاء الدالالت الهام�شية والرتاكيب التقليدية والعبارات املتداولة
وال�صور املعتادة ،و�سائر الأمناط الرتكيبية التي ال ينجم عنها تخييل يف نف�س

املتلقي ،والرتكيز على مناحي التفرد فح�سب� ،سواء �أكان ذلك على امل�ستوى
الداليل �أم على امل�ستوى الرتكيبي� ،أم التداويل(.)8

 املنحى ال�سيميولوجي يتيح النظر �إىل مفهومات ،ميكن حتويلها �إىل �إجراءمنهجي تطبيقي على الن�صو�ص ،كالت�شاكل الداليل والرتكيبي( ،)9الذي من

ويكون من ثم قاعدة للمقومات ال�سياقية عامة( .)10والت�شاكل
يف الن�صو�ص،
ّ
يف واقع الأمر يتيح القراءة اجلزئية للوحدات بغية حل �إبهامها ،ثم يوجه �إىل

قراءة �شاملة للن�ص ،فيف�ضي بذلك �إىل الت�أويل من خالل عر�ضه الت�ساوي
بني املقوالت ال�سياقية واحل�صيلة الداللية ،تلك التي تُظهر الن�ص يف غاية
االن�سجام.

 ال يقف التحليل ال�سيميولوجي عند حدود الت�شاكل مع �أهمية هذا املفهوم،�إذ البد من النظر �إىل املفهومات املغايرة كاالختالف والتماثل ،ذلك لأن

الن�ص الأدبي طاقة من العالقات املتباينة ،فمادامت القراءة ال�سيميولوجية
التي ال تُنجز �إال بدرا�سة الرتاكيب �أو الوحدات اللغوية ،لإظهار العالقات
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ميكن من �إدراك الدالالت املن�سجمة
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املختلفة ،ومن ثم ت�أكيد االن�سجام احلا�صل على م�ستوى الداللة ،ف�إن جممل

تلك العالقات خليط مما يتيحه املنطق اللغوي املتمثل باال�ستبدال ،فمن هذه

تدون عالقة الت�شاكل يف الدرجة ذاتها التي حتوزها عالقة االختالف
الناحية ّ
�أو التماثل ،ي�ضاف �إىل ذلك عالقات كثرية ال تنح�رص ،ميكن �أن تظهر على

ال�سطح يف �أثناء القراءة الت�أويلية.

� :1-3شاعرية الدم�شقي:
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مل حتتفل امل�صنفات الأدبية والنقدية ب�شعر �شاعر مثلما احتفلت ب�شعر
الو�أواء الدم�شقي ،فكانت �شواهده كثرياً ما ترتدد بني �أطواء امل�ؤلفات ،ولعل
الثعالبي من �أظهر النقاد الذين ا�ست�شهدوا ب�أ�شعاره يف املعاين وال�صور فقد ترجم
له يف يتيمته ترجمة �صاحلة ،ثم �أبى �إال �أن ميلأ معظم م�صنفاته ب�أ�شعار الو�أواء،
فنجد له �شواهد يف كتابه (املنتحل) ويف كتابه (ثمار القلوب) ويف كتابه (خا�ص
اخلا�ص) ويف كتابه (من غاب عنه املطرب) ويف كتابه (لباب الآداب) ويف كتابه
(اللطف واللطائف) ،كما �شغف امل�صنفون ب�أ�شعاره فعر�ض ابن �سنان اخلفاجي
�شواهد منها يف(�رس الف�صاحة) ،وكذا ابن منقذ يف (البديع يف نقد ال�شعر)،
والأربلي يف (التذكرة الفخرية) واجلراوي يف (احلما�سة املغربية) والع�سكري
يف (ال�صناعتني) وابن ر�شيق يف (العمدة) ،والعاملي يف (الك�شكوك) ،وال�رسي
الرفاء يف (املحب واملحبوب) ،والأب�شيهي يف (امل�ستطرف) وابن �أبي الإ�صبع
يف (حتريرا لتحبري) ،والباخرزي يف (دمية الق�رص) ،واملرادي يف (�سلك الدر)،
والأزدي يف (غرائب التنبيهات) ،والراغب يف (حما�رضات الأدباء)،والعبا�سي
يف (معاهد التن�صي�ص) وياقوت يف (معجم الأدباء) والنويري يف (نهاية الأرب)،
وابن خلكان يف (وفيات الأعيان) وغري ذلك.
وهذه الكرثة التي توافرت عليها الكتب من �شعر الو�أواء تف�ضي �إىل �رشود
معانيه وا�شتهار �صوره ،ويف ذلك مزية له على غريه من معا�رصيه ،و�سمة دالة
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على �شاعريته من دون قرنائه من �شعراء القرن الرابع ،ال يبزه يف ذلك �سوى
املتنبي يف تلك احلقبة من الزمان.
مل يكن الو�أواء (ت 385هـ) مم�سك ًا بثقافة ال�شعراء يف القرن الرابع
الهجري ،ومل يكن بعد ذلك يباهي ب�أقواله ويبالغ يف املباهاة كما كان ي�صنع
�أترابه من ال�شعراء ،وكذا مل ي�شده �سبب �إىل مناف�سة ال�شعراء وم�ضاهاة ما كانوا
يدبجون� ،إذ هو مل ين�شغل يف املحاكاة ،ومل يكن ممن يحفل برواية الأ�شعار ،لذا
قل ما وقع له يف �شعره من اقتفاء �أثر معاين ال�سابقني ،وندر ا�ستعماله تعبرياً �صيغ
من قبل( ،)11لهذا كان جل معانيه التي طرقها �أبكاراً قل فيها ن�صيب التقليد،
وت�ضاءل فيها حظ االتباع ،وهذا هو ال�سبب يف كرثة فرائده ،وهذا هو ال�سبب
يف اتكاء امل�صنفني على �شعره كل هذا االتكاء ،فالو�أواء بفرائده الكثرية لبى
حاجة امل�ؤلفات �إىل �شواهد املعاين ،فا�ست�شهد بكالمه على عجائب الت�شبيهات
وغرائب املعاين ونوادر الأقوال.

ويرى ال�صفدي �أن قول الو�أواء (وع�ضت على العناب بالربد �أح�سن من

قول احلريري (و�رض�ست البلور بالربد)(.)13

وهذا يف�ضي �إىل �أن الو�أواء بعث يف �شعره الفطرة ،و�أعاد الثقة �إىل القريحة،

وا�ستم�سك بالطبع ،بعد �أن بدت �أ�صباغ ال�صناعة �شاملة نتاج ال�شعراء جميع ًا يف
القرن الذي عا�ش فيه ،لهذا جتد يف �شعره طالوة وحالوة ورقة وعذوبة كما قال
الثعالبي تو�شك �أن تندثر عند معا�رصيه ،وتندمل عند قرنائه من ال�شعراء.
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كان الو�أواءكما يورد الثعالبي «من ح�سنات ال�شام و�صاغة الكالم»(،)12
وهو عند ال�صفدي من ال�شعراء املطبوعني الذين ان�سجمت �ألفاظهم وعذبت
عباراتهم وح�سنت ا�ستعاراتهم وت�شبيهاتهم ،وكان احلريري قد بنى مقامة من
مقاماته علىقوله:
و�أم��ط��رت ل���ؤل��واً من نرج�س ف�سقت ورداً وع�����ض��ت ع��ل��ى ال��ع��ن��اب ب��ال�برد
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()2
 :2-1الن�ص:
قال الو�أواء متغز ًال:
 - 1نالت على يدها ما ملت تنله يدي
2

مَ���ل يف �أناملها
����ر ُق ن ٍ
 ك���أنّ��ه ُط ْ -ك���أنّ��ا خ�شيت م��ن نبل مقلتها

�����س��ح��ب ب��ال�برد
�أورو����ض���ة ّ
ر�صعتها ال ّ
ف���أل��ب�����س��ت زن���ده���ا درع�����اً م���ن ال���� ّزرد

4

 -م��دت موا�شطها يف كفها �رشكاً

ت�����ص��ي��د ق��ل��ب��ي ب���ه م���ن داخ����ل اجل�سد

5

 -وقو�س حاجبها من ك��لّ ناحية

ون���ب���ل م��ق��ل��ت��ه��ا ت���رم���ي ب����ه ك��ب��دي

 - 6وعقرب ال�صدغ قد بانت زبائنه

وناع�س ال��ط��رف يقظان على �صدري

� - 7إن كان يف جلنار اخلد من عجب

ف��ال�����ص��در ي���ط���رح رم����ان����اً مل���ن ي��رد

 -وخ�رصها ناحل مثلي على كفل

م��رج��رج ق��د حكى الأح����زان يف اخللد
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نق�شاً على مع�صم �أوه���ت ب��ه َجلدي

� - 9إن�سية لوبدت لل�شم�س ما طلعت

م���ن ب��ع��د ر�ؤي���ت���ه���ا ي���وم���اً ع��ل��ى �أح���د

� - 10س�ألتها الو�صل قالت �أنت تعرفنا

م���ن رام ب��ن��ا و����ص���ا ًال م���ات بالكمد

 - 11وكم قتيل لنا يف احلب مات جوى

م����ن ال����غ����رام ومل ي���ب���دئ ومل ي��ع��د

 - 12فقلت �أ�ستغفر الرحمن من زلل

�إ ّن امل���ح���ب ق��ل��ي��ل ال�����ص�بر واجل��ل��د

 - 13قالت وقد فتكت فينا لواحظها

م���ا �إن �أرى ل��ت��ق��ي��ل احل���ب م���ن ق��ود

 -قد خلفتني طريحاً وهي قائلة

ت���أم��ل��وا ك��ي��ف ف��ع��ل ال��ظ��ب��ي ب��الأ���س��د

 - 15قالت لطيف خيال زارين وم�ضى

ب����اهلل ���ص��ف��ه وال ت��ن��ق�����ص وال ت��زد

 -فقال �أب�رصته لو مات من ظم�أ

وق��ل��ت ق���ف ع���ن ورود امل����اء مل ي��رد

 - 17قالت �صدقت الوفا يف احلب عادته

ي��ا ب��رد ذاك ال���ذي ق��ال��ت على كبدي
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 - 18وا�سرتجعت �س�ألت عني فقيل لها

م���ا ف��ي��ه م���ن رم����ق دق����ت ي�����داً بيد

3

8

14

16
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 - 19و�أمطرت ل�ؤل�ؤاً من نرج�س و�سقت

ورداً وع�����ض��ت ع��ل��ى ال��ع��ن��اب ب��ال�برد

 -و�أن�شدت بل�سان احل��ال قائلة

م���ن غ�ي�ر ك����ره وال م��ط��ل وال جلد

 - 21واهلل ما حزنت �أخت لفقد �أخ

ح������زين ع���ل���ي���ه وال�أم ع���ل���ى ول���د

 - 22ف�أ�رسعت و�أتت جتري على عجل

ف��ع��ن��د ر�ؤي���ت���ه���ا مل �أ���س��ت��ط��ع خ��ل��دي

 -وجرعتني بريق من مرا�شفها

ف��ع��ادت ال���روح بعد امل��وت يف ج�سدي

 - 24هم يح�سدوين على موتي فوا�أ�سفي

حتى على امل���وت ال �أخ��ل��و م��ن احل�سد

20

23

 :2-2امل�ستوى الرتكيبي:
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الق�صيدة بح�سب ترتيب �أبياتها تت�ألف من جز�أين ،مع �أنها حتوز من
حيث مو�ضوعها �صفة الوحدة املو�ضوعية التي تبدو من�صهرة يف بوتقة الغزل
مبعناه العام ،بيد �أن النظر �إىل وحداتها اللغوية يرى الباحث �أنها بالفعل متثل
�شقني غري متناظرين� ،أي �أن ق�سمتها املو�ضوعية تُذهب الأبيات من (ب  - 1ب
 )19يف �شق ،وما تال ذلك ُيطرح يف �شق �آخر ،ومن املالحظ �أن الق�صيدة بلغت
قراراتها وذروتها يف البيت التا�سع ع�رش الذي ا�ستحال �شاهداً بالغي ًا تعاوره
امل�صنفون ف�أ�شار �إليه كل من ابن ر�شيق يف (العمدة) والع�سكري يف (ال�صناعتني)
وابن �أبي الإ�صبع يف (حترير التحبري) والباخرزي يف (دمية الق�رص) وابن �سنان
يف (�رس الف�صاحة) والثعالبي يف (لباب الألباب) وغريهم .ويجد الدار�س �أن
الو�أواء تدرج يف ق�صيدته من �أولها لتف�ضي �إىل هذا البيت الذي يعد غايتها ،وما
تاله من �أبيات ال ي�صل �إىل الذروة التي بلغها يف قوله:
و�أم��ط��رت ل���ؤل��واً من نرج�س ف�سقت ورداً وع�����ض��ت ع��ل��ى ال��ع��ن��اب ب��ال�برد
وهذا معناه �أن هدف الو�أواء يتمثل بالو�صول �إىل املعنى الذي قلنا �إنه نواة
الق�صيدة ،وفيه يكمن مغزاها ،كما �أنه ميثل حلظة التوهج ال�شعري مبعناه التام،
من �أجل ذلك مل تكن يف الأبيات الالحقة والتي متثل اجلزء الآخر يف الق�صيدة
�إ�ضافة معنوية ذات �ش�أن ،وكان من املمكن �أن تنتهي الق�صيدة عند هذا البيت،
فال حت�سن الزيادة عليه ،لأن الق�صيدة كما قلت بلغت فيه غايتها.

161

ج ـ ــذور

162

قراءة سيميائية في دالية الوأواء الدمشقي
من امل�ؤ�رشات الدالة على كلف الو�أواء باملعنى من دون العناية باللغة،
وقوعه يف التكرار اللفظي ،الذي �شخ�ص ب�صورةوا�ضحة يف قافية الق�صيدة،
ورمبا كان ذلك النمط التكراري �أمارة من �أمارات الطبع لديه� ،إذ هو يف حقيقة
الأمر قليل الإمعان فيما تورده عليه القريحة ،زاهد يف حتكيك �شعره ،ال يظهر
كلف ًا �إال باملعاين ،لذلك تبدت ظواهر العنت يف لغته وال�سيما من جهة تهذيبها
و�صيانتها من التكرار الدال على فقر معجمه اللغوي ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن
الو�أواء قليل االحتفال بطاقات اللغة املجازية� ،إذ �آثر ا�ستخدامها يف �شعره طلقة
بريئة من الفن �أو التعمل ،من �أجل ذلك كانت �أدنى �إىل اللغة الوجدانية التي
تكتفي ب�إثارة العواطف و�إذكاء االنفعاالت ،ورمبا انزاحت عن ذلك كله لت�ستقر
يف باب الطرافة لي�س غري.
ا�ستحال التكرار يف قافية الق�صيدة قيداً ثقي ً
ال من �ش�أنه �أن يلحق ال�رضر

بالإيقاع ،فكررت كلمة (جلدي) يف ثالث قواف جاءت يف الأبيات :الأول
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والثاين ع�رش والع�رشين ،انظر �إىل قوله :ب ( :1جلدي) وقوله ب ( :12اجللد)
وقوله ب ( :20جلد) لتجد تكراراً قل فيه ن�صيب التحوير ،ومثل ذلك تكراركلمة

(اخللد) يف البيت الثامن والبيت الثاين والع�رشين ،وكذا كلمة (الربد) التي
كررت يف البيت الثاين (بالربد) ويف البيت التا�سع ع�رش (بالربد) ،ووقع تكرار
كلمة (اجل�سد) �أي� ًضا يف قافية البيت الرابع والبيت الثالث والع�رشين ،فهذه كلها
قواف مكررة يف ق�صيدة مل جتز �أبياتها �أربعة وع�رشين بيت ًا ،مما ي�شري �إىل �أن الو�أواء

ال يعمل على تهذيب �شعره ،وال يدقق فيه ،لهذا وقع له هذا ال�رضب ال�سقيم من
التكرار اللفطي ،وهذه الظاهرة لي�ست عيب ًا عند ممن ي�ؤثر الطبع وال�سليقة يف
ال�شعر ،وهي لي�ست ذريعة للحكم على رداءة هذا ال�رضب من ال�شعر �أي� ًضا ،ذلك

لأن اللغة الفطرية لديهم لها جمالها ولها �سحرها ،غري �أن ذلك ال�سحر واجلمال

يف�سدان بال�رضورة �إذا ما عر�ض هذا ال�رضب من ال�شعر للتحليل ،ذلك لأن اللغة
مل تكن على جانب من الرثاء والغنى ،فلي�س االن�سجام والتناغم الذي ظهر يف
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عموم الق�صيدة قادراً على �سرت العيب الذي حلق بالإيقاع� ،إذ القافية عن�رص من
عنا�رص الإيقاع ،والإيقاع بطبيعته يحيل على الرتابة والتكرار ،فكيف يكون يف

�ضوء تكرار وحدات لغوية معينة يف مقاطع الأبيات �أو يف قوافيها؟

تكرار القافية عند الأقدمني �إيطاء ،وهو مذموم يف جممله ،ومعنى الإيطاء

تكرار لفظ القافية يف معنى واحد ،وزاد اخلليل الإيطاء تكرار القافية و�إن
اختلف املعنى ،ويخفف من عيب تكرار القافية املباعدة بني الأبيات� ،أو �إذا

خرج ال�شاعر من مدح �إىل ذم ،ومع ذلك فهو عند النقاد م�ستهجن ،لأن الإيطاء

كما �أورد ابن ر�شيق من الوطء« ،ك�أن �أوط�أ �شاعر القافية بعد �أختها»(.)14

ومن ظواهر التكرار ال�سلبي اتكاء الق�صيدة يف �أبياتها ( )20-12على
فعل القول( ،ب  :12قلت ،ب  :13قالت ،ب  :14قائلة ،ب  :15قالت ،ب
 :16فقال  -قلت ،ب  :17قالت  -قلت ،ب  :18قيل ،ب  :20قائلة) ،وهو
اتكاء مبالغ فيه لأنه تكرار تعاقبي كاد �أن يذهب بن�صف الق�صيدة ،وقد انفتح
من خالله حوار هو �أدنى �إىل املونولوج ،لأن فعل القول (قالت  -قال  -قلت -
قيل  -قائل) ي�ستند �إىل فاعل واحد وهو ال�شاعر ،وهذه الطريقة احلوارية م�ألوفة
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قد تك�شف هذه املالحظة عيب ًا حلق بالق�صيدة من جهة لغتها ،ولكن
ذلك ال يعني �أن اللغة مغ�سولة من ظواهر اجلمال ،وميكن تبيان جوانب كثرية
ح�صلها الو�أواء يف هذه الناحية منها مطلع الق�صيدة الذي جاء على غاية التناغم
واالن�سجام ،مع �أنه قائم على �رضب من التكرار ،لكنه تكرار خمتلف كان من
�ش�أنه يع�ضد املو�سيقى يف الق�صيدة ،فما بني (نالت) و(تنله) ،وما بني (يدها)
و(يدي) التفات بالغي ظاهر اجلمال ،كما فيه تنوع ومتاوج يف�ضي �إىل حالوة
ولذة تنجم عن ت�آلف لفظي �أخاذ ،ومن ثم ي�صب يف بوتقة الإيقاع التكراري
الذي يكت�سب من خالل حركة ال�ضمري لون ًا مو�سيقي ًا قائم ًا على التجاوب
اللفظي امل�ؤثر.
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يف الغزل كما هي م�ألوفة يف النماذج النرثية احلكائية عامة ،ومع ذلك ف�إن هذه
ال�صيغ ال متثل مقوالت �شعرية حقيقية ،وهي يف الأ�صل ت�شي ب�إ�سناد الأقوال
بغية �إك�ساب اخلطاب اللغوي �صفة مرجعية ،وهذا و�إن كان �رضوري ًا يف الأقوال
النرثية �إال �أنه يف ال�شعرال يكت�سب �أهمية تذكر ،لأن ال�شعر ال يحتاج �إىل توثيق
وال �إىل �إ�سناد ،بقدر ما يحتاج �إىل تخييل ،ولي�س ذلك فح�سب بل �إن الإيثار
من تلك ال�صيغ قد يبعد الق�صيدة عن غايتها التخييلية ،هذا من جهة ومن جهة
�أخرى ف�إن كرثة �صيغ القول ال ينجم عنها تعدد الأ�صوات يف الق�صيدة ،لأن
املتكلم واحد ،ومن ثم الإمعان يف �إيراد �أفعال القول يف ال�شعر الغنائي ال يطرح
عنه ال�صفة الغنائية الفردية التي تعد جوهر الن�صو�ص الوجدانية.

 :2-3امل�ستوى الداليل:
بالنظر �إىل عالقات الت�شاكل واالختالف والتماثل يف الق�صيدة ،نرى

الو�أواء وك�أمنا �أراد �أن يدخلنا يف فلك املعنى فح�سب ،يف حماولة للظفرمبعنى
بعيد تطاولت له الق�صيدة حتى �أمكنها �أن حتت�ضنه يف البيت التا�سع ع�رش ،وهذا
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�إمنا دعاه منذ البداية �إىل اللعب باللغة بطريق الت�شاكل واملغايرة من يد ويد ،فاليد

الأوىل يداملحبوبة التي نالت من احل�سن الذي توافر يف نق�شها ما مل تنله يد
املحب من اال�ستمتاع بها ،فانظركيف ي�شاكل بني �أمرين خمتلفني :الأول جمال
اليد واملع�صم وقد زادهما النق�ش ح�سن ًا على ح�سن ،ويف ذلك �إ�شارة �إىل �أن
املحبوبة حازت اجلمال كله ،ويد املحب معطلة من كل ذلك ثم �إنها عاجزة عن

نوال احل�سن �أي اال�ستمتاع بها ،ثم يعود يف البيت الثاين �إىل الو�شم �أو النق�ش
لريى فيه �صورة غريبة ،انظر كيف يعقد �صلة بني ر�سوم الو�شم وطرق النمل،

بالربد ،وال�صورتان
ثم انظر �إليه وهو يوهمنا �أن الو�شم يبدو كرو�ضة مر�صعة َ

ُ
فطرق النمل
بعيدتان من حيث الداللة ،وفيهما اختالف وم�شاكلة يف �آن،
امللتوية التي �شُ ِّبهت له و�شم ًا منقو� ًشا على مع�صم املحبوبة ،حال مغايرة لرو�ضة
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ر�صعتها ال�سحب بالربد ،لأن ال�صورتني ال ميكن �أن يجتمعا يف احلقيقة ،ل�سبب

ي�سري فحواه �أن البرَ َ د �أو الثلج ميحوان طرق النمل ومي�سحان معاملها يف الوجود،
غري �أن ذلك متاح �شعري ًا ،وال�سيما حني ي�ستحيل العامل لديه ذراع امر�أة جميلة
فهنا تتال�شى املتناق�ضات ،ويغدو كل �شيء ممكن ًا� ،ألي�س ال�شعر ي�صهر يف بوتقة
املتناق�ضات ،ويذيب الفوارق املو�ضوعية بني الأ�شياء� ،إنه وهم وكما قال حميي

الدين بن عربي ،وهنا يكمن جماله ،وتكمن روعته ،فبال�شعر ترى الأ�شياء
خمالفة نوامي�س الكون ،ثم تراها مناق�ضة طبائعها ،فتكت�سب بذلك تناغم ًا وحياة

جديدة تفتقها يد �شاعر ملهم ،فتنرثها يف اخلياالت ف�إذا بها كاحلياة التي نحب
ونهوى.

�إذن امل�شاكلة التي نعنيها هنا �إمنا هي مقاربة املكان ومقاربة الزمان

ومقاربة احلال ،والو�أواء عمد �إىل هذا اللون من املقاربة� ،أعني �أن طرق النمل
قرب بني
حقيقة تظهر يف حال ال�صحو وتندمل يف حال املطر ،بيد �أن ال�شاعر ّ
م�سافتني وبني حالني وبني زمنني ،ف�أمكن �أن يرى طرق النمل يف الوقت الذي

فقط يف اخليال ويف ال�شعر ،من �أجل ذلك مل يقدم هذا املعنى املحال �إال بو�ساطة

الت�شبيه�،أو بو�ساطة اخليال وهذا هو معدن ال�شعر وجوهره الثمني.

يح�سب الباحث �أن مفارقة تنجم عن كالم الو�أواء يف �صورته ال�سالفة،

والواقع �أنه ال يتوخى �إيجاد مفارقات يف كالمه ،لأن ال�شاعر يخال �أنه ين�سج يف
كالمه حقائق يراها ر�أي العني ،ثم ي�شده �إليها الوهم حتى لك�أمنا تقع تلك ال�صور

على مر�أى وم�سمع من يريد تبليغه القول ،و�أعتقد �أن �إذابة املفارقة يف م�صلحة
الإدها�ش �أدنى �إىل طبيعة هذه الق�صيدة ،لأن الو�أواء مل يكن ماكراً فيقدم معانيه
من وراء و�شاح� ،إنه بكلمة وجيزة ال يريد �إحداث مفارقة يف نف�س املتلقي،
معنى غريب ًا غري م�ألوف في�ستميل
مبقدار ما يريد �إحداث �إدها�ش� ،أو يروم
ً
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الذوق ،وهذا ما ح�صل بالفعل ،لأن امل�صنفني تلقفوا �سائر �أقوافه و�أدرجوها يف
م�ؤلفاتهم كما �سبقت الإ�شارة.
تتك�شف يف البيت الثالث نية الو�أواء يف �صهر ما هو م�ألوف مبا هو غري
م�ألوف بغية الإغراب ،فما هو م�ألوف يف لغة املتغزلني �أن احلبيبة لها نظرات
�شخ�ص ال�شعراء تلك النظرات فكانت يف وهمهم
ت�سبي العقول ،وكثرياً ما ّ
كالنبال وكال�سهام وهذا معنى �أ�صله امر�ؤ القي�س يف بيت اخلالد:
وم���ا ذرف����ت ع��ي��ن��اك �إال لت�رضبي

ب�سهميك يف �أع�����ش��ار ق��ل��ب مقتل

فللعينني كما ي�شري امر�ؤ القي�س �سهمان ،والو�أواء يقول� :إن ملقلة املحبوبة

نب ً
ال ،ولي�ست هنالك مباعدة داللية بني ال�سهم والنبل ،غري �أنّ الطرافة جتيء يف
التكملة� ،أي يف م�ستن�سخات هذه ال�صورة عند الو�أواء ،وهو اجلانب املت�صل
بامل�شاكلة هنا �إذ جعل لليدين زرداً تتقي به نبل عينيها ،وهذا معنى فريد ،لأن
امل�ألوف �أن �سهام عني املع�شوقة ت�صيب العا�شق ،غري �أن الذي ح�صل هنا �أن

املع�شوقة ذاتها خافت على نف�سها من نبل عينيها فوقت يدها بال�سوار الذي
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خاله الو�أواء زرداً ،فعمد �إىل تركيب ال�صورة� ،أو �أنه ولد �صورة من �صورة زيادة

يف الإدها�ش.

ومي�ضي بنا الو�أواء يف هذا الق�سم يف ق�صيدته ف�إذا به يعود يف بيته الرابع

�إىل النبال وال�سهام ،ثم ميعن النظر يف املوا�شط وكيف ا�ستحالت يف الأكف
�رشاك ًا تت�صيد قلوب عا�شقيها ،وهذه �صورة غريبة �أي� ًضا ،لأن املعتاد �أن املوا�شط
تر�سل يف ال�شعر الفاحم ليتدفق كال�شالل� ،أو يخيم كالظالم ،والو�أواء مل يرد

من هذه املعاين �شيئ ًا ،لأنه ذهب من جمال ال�شعر و�سحره �إىل املوا�شط التي
جعلها فخ ًا ي�صيد قلوب العا�شقني ،ويالها من مباعدة ،ويالها من م�شاكلة ،فقد
عاد من جديد ليقابل بني حالني بينهما تباعد وا�سع ،ومل �أجد فيما و�صلت �إليه

يدي �شاعراً تناول هذا املعنى مبثل هذه الطرافة ،ومل �أعرف �شاعراً يف حدود
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معرفتي ترك �سجيته ت�سبح بغري هدى لت�سلك طرائق وعرة ال�صطياد املعنى،
ففجر �إح�سا�س ًا ممتع ًا يف الإ�شارة �إىل �أثر �أدوات املحبوب يف نف�س املحب.
من الوا�ضح �أن الو�أواء م�سكون ب�صورة النبال وال�سهام ،فما �إن ا�ستفرغ

طاقته يف الإتيان ب�صورة فريدة يف البيت الثالث ،حتى عاد �إىل تلك ال�صورة يف
البيت اخلام�س ليحدثنا عن قو�س احلاجب ونبل املقلة ،ثم يعيد �سرية الطباق

من جديد يف البيت ال�ساد�س ،بني ناع�س ويقظان ،ثم يدقق يف اال�ستدعاء يف
البيت ال�سابع ليعقد لون ًا بديع ًا من الت�شاكل املعنوي بني جلنار اخلد ورمان
ال�صدر ،والت�شاكل هنا متحقق من جراء اال�ستدعاء ،فاجللنار زهر الرمان ولونه

�أحمر ،واحلقان ال تعرفان باالحمرار ،فلي�س هنالك مماثلة من جهة اللون بني
اخلد والثديني ،و�إمنا �شاكل بني لون اخلدود و�شكل الثديني الذي �أ�شبه برمانتني،

ووجه ال�شبه اال�ستدارة ،وهذه عالقة م�شبهة لأنها تربط بني لون و�شكل ،مما
ي�شي ب�شغف الو�أواء باملعنى الغريب يف حماولة لإنتاج دالالت جديدة من خالل

اقرتان عنا�رص غري متجان�سة و�صهرها يف بوتقة الرتكيب اللغوي ،وهو �أمر ينم
خ�رص املحبوبة النحيل وج�سمه املهزول ،ويف ذلك �إ�شارة موحية �إىل �ضمور
خ�رص املر�أة وهو �شيء م�ستحب وجميل وممتع �أوقعه يف الع�شق والغرام والهزال
وامل�شقة ،وعلى ذلك �أ�ضحى النحول نحولني الأول �سار وممتع �أعني نحول

خ�رص املر�أة ،والآخر نحول م�ؤذ وهو هزال مقيت يلحق باملحب من جراء

ع�شق ذات اخل�رص النحيل.

يف الأبيات ( )18-9حوارية مقحمة لي�س فيها ما ينم على �أن الو�أواء
�أ�ضاف فيها �إىل معانيه �شيئ ًا من ال�صالبة واجلدة ،وي�شعر القارئ �أنها �رضب من
الرثثرة الكالمية لي�س لها غر�ض �سوى التمهيد للمعنى اجلوهري يف الق�صيدة
و�أعني به ال�شاهد الذي انطوى عليه البيت التا�سع ع�رش� ،إذ الو�أواء يفتعل ر�أ�س
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حكاية لي�س لها ن�صيب يف الت�أثري لي�صور حمبوبته وهي يف غاية التمنع والإباء
والهجر� ،إال �أنها التلبث �أن ترق فتد�س له طيفها ليزوره زورة خاطفة ،ثم يلقاه
الطيف وقد �شارف على الهالك ،وذلك عند املحبوبة من �أمارات الإخال�ص،
التي دعتها �إىل البكاء واحل�رسة والت�أ�سف فقال الو�أواء م�صوراً ذلك:
و�أمطرت ل���ؤل���ؤاً من نرج�س و�سقت

ورداً وع�����ض��ت ع��ل��ى ال��ع��ن��اب ب��ال�برد

مفجراً بذلك طاقات الت�شبيه على نحو مل يجد نظرياً يف العربية ،ويف
�ضوء هذه ال�سل�سلة من الت�شبيهات ا�ستحال الدمع ل�ؤل�ؤاً ،والعني نرج�س ًا ،واخلد
ورداً والأنامل عناب ًا والثغر بدراً ،يقول الع�سكري�« :شبه خم�سة �أ�شياء بخم�سة
�أ�شياء يف بيت واحد الدمع بالل�ؤل�ؤ ،والعني بالرنج�س ،والأنامل بالعناب ،والثغر

بالربد ،وال �أعرف لهذا البيت بخم�سة �أ�شياء يف بيت واحد الدمع بالل�ؤل�ؤ ،والعني
بالرنج�س ،والأنامل بالعناب ،والثغر بالربد ،وال �أعرف لهذا البيت ثاني ًا يف
�أ�شعارهم»( ،)15ومع هذه الت�شبيهات �سالت هيئات جم�سدة �أحوال املر�أة يف كل
�صورة من ال�صور املر�سومة هنا� ،إذ �أمطرت دموع ًا كالل�ؤل�ؤ من عني كالرنج�س
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ف�سقت خداً كالورد ،فهذه حال ت�ست�أ�صل من ال�شكل اجلميل حزن ًا وبكا ًء ال

ي�ستدعي التعاطف مبقدار ما تدعو �إىل ت�أمل جمال املحزون ،لأن غاية ال�صورة

ال تتمثل يف �إظهار احلزن ،بل تريد ر�سم �شكل جميل يف حالة حزينة ،فكيف
يكون جماله يف حال الفرح �إذن ،والتفاتة �أخرى حني تظهر ال�صورة �أ�سف املر�أة
على ما �أ�صاب حبيبها من جراء حبها� ،إذ تع�ض على �أناملها التي �أ�شبهت عناب ًا

والرتكيز هنا على اللون الأحمرولي�س على احلال النف�سية ،لأن ال�صورة تريد �أن
تظهر جمال الأ�صابع بعد �أن زادها اخل�ضاب جم ً
اال على جمال ،ثم انظر كيف
يتوقف الإح�سا�س بحال الأ�سف التي تظهره املر�أة عند جمال الفم والأ�سنان
التي �أ�شبهت الربد ،وعليه انظر كيف ت�آلفت الأ�شكال والألوان يف هيئات ينجم
عنها �سحر تخييلي باهر ،وقد ان�ضوت حتت �إطار ال�سل�سلة الت�صويرية عنا�رص

مت�آلفة ومت�ضادة يف �آن ،لكن ال�شاعرية �صهرت لنا كل ذلك يف بوتقة الت�شبيه
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لتجعل ال�شعر وحده قادراً على تفجري املعاين وخلق الأفكار و�صهر املتناق�ضات،

وعلى �أية حال فقد ا�ست�ساغ الذوق هذا النمط الرتكيبي بني العالقات ،فالدموع

البي�ضاء حني ت�سيل على خد �أحمر كالورد ،ثم تربز الأ�سنان البي�ضاء كالربد وهي
تع�ض ر�ؤو�س الأ�صابع احلمراء ،كل ذلك يج�سد يف اللوحة الفنية �إيقاع ًا لوني ًا
متدرج ًا من الأبي�ض �إىل الأحمر فيظهر االن�سجام وا�ضح ًا والتناغم باهراً بني
هذين اللونني وال �شيء �سواهما ،وهذان اللونان هما قوام اللوحة الت�صويرية

التي �صاغها الو�أواء من جملة القيم اجلمالية املعروفة يف ال�شعر العربي ،فكم

من �شاعر �شبه اخلدود بالورد ،وكم من �شاعر �شبه الأ�سنان بالربد ،وكم من

�شاعر �شبه البنان بالعناب ،ولكن تركيب هذه الت�شبيهات و�ضمن هذه ال�سل�سلة
املت�آلفة اجلميلة عائد على الو�أواء وحدده بكثريمن الف�ضل وال�شاعرية ،لهذا قال
الع�سكري «مل �أعرف ثاني ًا للبيت يف �أ�شعارهم» �أي �أنه فريد كل الفرادة.
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ال حت�سن الزيادة على هذا البيت كما �أ�رشنا �آنف ًا ،غري �أن فرحة بهذا
املعنى فيما دعاه �إىل �أن يردفه بخم�سة �أبيات لي�س فيها من الإثارة �سوى ما
جاء يف البيت الأخري الذي زعم �أن ال�صد �أماته والو�صل �أحياه ،ولكنه رجح
�أن ي�ستكني للموت حب ًا ،وما �أزعجه �أن احل�ساد ح�سدوه على موته ،ويف ذلك
�إ�شارة �إىل �أن املوت حب ًا كان من متطلبات الغزل عند الو�أواء ،مع �أن جل معانيه
يف الق�صيدة ت�شري �إىل �أنه ج�سد فيها حب ًا مادي ًا ف�أكرث من الألفاظ الدالة حما�سن
اجل�سد الأنثوي� ،إ�ضافة �إىل ذكره اللذة يف البيت الثالث والع�رشين ذكراً �رصيح ًا،
ومل تنفلت منه �صفة نف�سية واحدة ،لتكون ق�صيدته هذه لوحة �أخرى ت�ضاف �إىل
�رصح اجلمال الأنثوي ال�شكلي الذي عينت فيه الق�صيدة العربية على اختالف
�أع�رصها .من �أجل ذلك كانت داللة البيت الأخري التي تقف عند معنى املوت
حب ًا داللة خادعة لي�س لها ر�صيد معنوي ت�شف عنه �سائر الدالالت يف عموم
ق�صيدته ،وهذا بالطبع يحيل على م�شكلة بحثية مهمة جنمت عن الت�صنيف
النقدي الجتاهات الغزل العربي.
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 :2-4امل�ستوى التداويل:
ميكن متييز اجتاهني �أ�سا�سيني يف الغزل العربي :الأول مادي �رصيح والآخر
معنوي ،و�أحيان ًا مييل الذوق النقدي �إىل االجتاه الثاين بو�صفه ميثل ال�سمو الروحي
والعالقة الإن�سانية الفريدة التي ال تقيم وزن ًا للغريزة وامليل واال�ستمتاع ،وهذا
حكم جائر وتذوق منقو�ص يف واقع الأمر؛ لأن املحرك النف�سي والغريزي
للغزل �إمنا هو جمال ال�شكل وقد �أ�شار ابن قتيبة �إىل هذه النزعة التي تنطوي
عليها قلوب العباد يف كالمه على الت�شبيب والغزل فذكر �أن «الت�شبيب قريب
من النفو�س الئط بالقلوب ،ملا قد جعل اهلل يف تركيب العباد من حمبة الغزل
و�إلف الن�ساء ،فلي�س يكاد �أحد يخلو �أن يكون متعلق ًا منه ب�سبب و�ضارب فيه
ب�سهم حالل �أو حرام»(.)16
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يفتق كالم ابن قتيبة الغاية من الغزل والت�شبيب والن�سيب ،ويك�شف
ال�سبب يف تعلق القلوب بهذا الغر�ض من دون غريه� ،إذ الت�شبيب الئط بالقلوب،
وقوله (الئط) �أي ملت�صق ،فذكر اجلوهري على ل�سان الك�سائي يف ال�صحاح:
«يقال هو �ألوط بقلبي و�أليط ،و�إين لأجد له يف قلبي لوط ًا وليط ًا يعني احلب

الالزق بالقلب»(.)17

ومن عجائب لفظ (الئط) �أنه خمت�ص بالداللة على احلب الالزق بالقلب،
وهنا تبدو دقة تعبري ابن قتيبة يف قوله «والت�شبيب الئط بالقلوب» والذي يلوط
بالقلوب كما يقول �أ�صحاب اللغة احلب ،و�أما الن�سيب فهو مو�ضوع �شعري
ومعادل مو�ضوعي ل�شعور احلب� ،إذن احلب �أ�صل يف الت�شبيب و�أ�صل يف
الغزل ،والغزل كما يرمي ابن قتيبة م�ستحب لأنه مت�صل باملر�أة ،ويف تركيب
الطبائع الب�رشية حب للن�ساء ،ثم �إن احلب لي�س مق�صوراً على�أحد ،فما من
امرئ ،كما يقول� ،إال �رضب فيه ب�سهم حالل �أو حرام ،وم�ؤدى ذلك �أن احلب
الذي ينحل يف ال�شعر غز ًال وت�شبيب ًا ون�سيب ًا الأ�صل فيه الت�رصيح ،والأ�صل فيه
امليل الغريزي ،والأ�صل فيه اال�شتهاء ،والأ�صل فيه النزوع �إىل جمال اجل�سد ،من
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�أجل ذلك حفل ال�شعر ب�صفات ج�سد املر�أة ،و�صارت �أو�صاف اجل�سد الأنثوي
يف الق�صيدة �رصح ًا �شاخم ًا ،والو�أواء هنا مل يربح يف ت�صويره وجه املر�أة م�شرياً �إىل
دموعها وعيونها وخدودها و�أ�صابعها و�أ�سنانها� ،أي �أنه مل يتعر�ض ل�سائر اجل�سد
الأنثوي بالو�صف ،غري �أنه جعل من ذلك الوجه اجلميل �سدة ق�صيدته ومنرب
�إبداعه ،ف�شاع قوله وا�شتعل معناه على مر الأع�رص.
لي�س لل�شعر الباهر ارتباط وثيق بالأخالق ،وهو بطبيعته بعيد عن الأفكار
املتداولة ،لأن ال�شعر هو الذي يبعث على املكارم ،ويخلق القيم ،ما �أدق قول

يف اجل�سد الأنثوي معنى مل متل الق�صيدة العربية من ترديده يف تاريخها
املتطاول ،ويف كل حلظة من حلظات الأزمنة يطل معنى بر�أ�سه فتلب�سه ق�صيدة ما
حتمد ف�ضائل ذلك اجل�سد،وتتغنى ب�سحره ،وتغيب يف تف�صيالت �أ�رساره ،وال
يتوقف و�صف اجل�سد ،وال ينتهي الكالم عليه ،فامر�ؤ القي�س فتح لل�شعراء باب ًا
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الأ�صمعي حني قال« :ال�شعر نكد بابه ال�رش ،ف�إذا دخل يف اخلري �ضعف»(.)18
ومن �سحر هذه القولة �أنها حتيل على طبيعة ال�شعر وغايته وجوهره ،وال�شعر
�إذا ما كان ل�سان ًا لف�ضيلة �أو هاتف ًا لفكرة� ،أو مروج ًا مل�س�ألة ،اندثر بني �أطواء
العدم ،وتناو�شته �أ�سنة الفناء ،ذلك �أننا بعد �أن حالت بيننا وبني �شعر العرب
يف جاهليتها و�إ�سالمها فوا�صل الزمن ،مل نعد ن�ستدعي تلك الأ�شعار لن�ستدل
على حادثة �أو فكرة �أو ف�ضيلة ،بل ن�ستدعيه حلاجة �إىل اجلمال ،واجلمال جمال
الإن�سان وجمال اللغة ،هل ترى فيما جاء به ال�شعراء يف �أع�رصهم كافة ما يع�ضد
فكراً �أو ين�رص علم ًا؟ �إذا كان هذا م�ؤداه ف�إنه يندمل مع الزمن الذي قيل فيه،
لأن الأحداث تفنى وال يبقى �إال ال�شعر الذي ينزاح عن زمنه وعن جمتمعه وعن
�صانعه ،ذلك لأنه فن ال ين�رص �إال ذاته وال يدوم �إال لنف�سه ،من هنا ال نقر�أ يف
ال�شعر اخلالد �إال �سرية الإن�سان يف حمقه ونباهته ورعونته وحلمه و�ضعفه وقوته
وب�ؤ�سه وظفره وارتياحه وتعبه وفرحه ونكده ون�رصه وهزميته وتناق�ضه ومتامه
وقبحه وجماله� ،إننا نقر�أ يف ال�شعر معنى الإن�سان يف حاالته كافة.
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من �أبواب الغزل ال�رصيح ،ومن جاء بعد فتح �أبواب ًا �أخرى ،وهي مل تو�صد �إىل
يوم النا�س هذا ،وقد يجد املتلقي فيها فل�سفة متعن يف جمالية اجل�سد الأنثوي،
وهي فل�سفة �صاغها ال�شعراء بوهمهم ،فغدت بعامل التقادم مهوى �أفئدة النا�س،
ولبثت فيهم ،ودامت على هذه احلال فكرة ت�شري �إىل �أن �أمام الق�صيدة م�سافة
هائلة حتى تفرغ من و�صف ذلك ال�شكل اجلميل و�إدراك �أ�رساره� ،إذ الق�صيدة
حني ت�أملت اجل�سد الأنثوي ر�أت فيه خال�صة الكون ،ف�سوت معانيها على
�أ�سا�سه ،فكلما علت فكرة �أو ارتفع معنى يف وهم �شاعر �أبى �إال يقرنه بذكر
املر�أة ،انظر كيف قلب ال�شعراء منذ الأزل نظرهم يف الكون ،حتى �إذا ما تيقنوا
�أن �سواداً يف الوجود ال ي�ضاهي �سواد الليل جعلوه �صفة ل�شعر املر�أة ،ثم ت�أملوا
هيئات النبت و�أ�شكالها فلم يجدوا خرياً من ق�ضيب اخليزران فكان قداً لها،
ثم نظروا �إىل حمرة الورد ونعومة الكثيب وعيون املها وغري ذلك من ال�صفات
فوجدوا �أنها �أل�صق باملر�أة� ،ألي�ست هذه �أ�شك ً
اال بديعة اجلمال� ،إذن ملاذا ننكر
على ال�شاعر الذي مييل كل امليل �إىل الغزل ال�شكلي �أو ال�رصيح �أو املادي� ،ألي�س
ال�شكل وال�رصاحة واملادة معاد ًال مو�ضوعي ًا للكون وللوجود وللحياة ،من �أجل
ذلك يكون الغزل بهذا املعنى من�سجم ًا مع الفطرة والطبيعة واحلياة ،ثم �أمل يكن
الو�أواء لهذا ال�سبب �شاعر الفطرة والطبيعة واحلياة؟ �ألي�س الو�أواء بت�شبيهه الفريد
معنى جديداً زاد به �رصح اجلمال الأنثوي يف
الذي توقفنا عنده �آنف ًا قد �أ�ضاف ً
ال�شعر غنى وثراء؟ �إذن ما الذي يجعل ال�شاعر �شاعراً �سوى اكت�شاف املعنى؟
ثم ما حاجتنا �إىل ال�شاعر؟ هل لأن معنى يف احلياة اليزال خبيئ ًا نرد من ال�شاعر
�أن يدلنا عليه لتكون حياتنا �أكرث و�ضوح ًا وجم ً
اال؟ ال بل هنالك ال �شك معنى
�رسي ملغز يف يف املر�أة نحتاج دائم ًا �إىل �شاعر يدلنا عليه ،مثل ما �صنع الو�أواء
حني جعل حمبوبته اجلميلة ت�سكب ل�ؤل�ؤ الدمع من نرج�س العني لت�سقي ورد
اخلدود،وتع�ض بربد الأ�سنان على عناب الأ�صابع ،هل ميكن �أن نتخيل من خالل
هذه ال�صور امر�أة نراها ر�أي العني� ،أم هي جمرد �أكذوبة ممتعة �أثارها الو�أواء �ساعة
يف خياالتنا ف�أمتعنا و�رسنا؟
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 :3-5اخلامتــــة:
وبعد البد من �أن نختم كالمنا هنا ب�س�ؤال جوهري ،ما �رس جمال هذه
الق�صيدة وما القيمة الفنية التي حتوزها� ،ضمن �سياق ال�شعر العربي عامة؟
يف الق�صيدة كما �صورنا عيوب جنمت عن التكرار ،وفيها حما�سن تبدت
من خالل توليد دالالت غريبة ،وجنمت عن �سل�سلة الت�صاوير الفنية،وكانت
بلغت ذروتها يف البيت التا�سع ع�رش ،وهذا �إمنا يف�ضي �إىل �س�ؤال �آخر :هل جودة
ال�شعر ت�ستلزم ح�سن اللفظ واملعنى مع ًا؟
ي�شري ابن قتيبة �إىل �أن لل�شعر �أربعة �أ�رضب� :رضب ح�سن لفظه ومعناه،
و�رضب ح�سن لفظه وتراجع معناه ،و�رضب ح�سن معناه وتراجع لفظه ،و�رضب

الهوام�ش
( )1هنالك ر�سالة جامعية بعنوان� :شعر الو�أواء الدم�شقي  -درا�سة فنية  -جلمال زاهر ،نوق�شت
بجامعة الإ�سكندرية �سنة 2007م.
( )2مفتاح ،حممد (التحليل ال�سيميائي � -أبعاده و�أدواته) ،جملة درا�سات �سيميائية� ،ص.213 :
( )3دو�سو�سري ،فرديناند (حما�رضات يف علم اللغة)� ،ص.16 :
( )4بارت ،روالن (در�س يف ال�سيميولوجيا)� ،ص.45 :
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تراجع لفظه ومعناه( .)19وهذا يعني �أنه و�سع قاعدة احلكم على ال�شعر ،فلم
يكن عنده جيداً ورديئ ًا فح�سب ،بل جعله جيداً وو�سط ًا ورديئ ًا ،ومن املهم �أن
نالحظ �أن الو�سط عنده له �رضبان :ما ح�سن لفظه دون معناه ،وما ح�سن معناه
دون لفظه ،يف حني كان اجليد عنده يف حد واحد وهو ما ح�سن لفظه ومعناه،
والرديء يف حد واحد وهو ما تراجع لفظه ومعناه ،وح�سب ال�شعر �أن يكون
معتد ًال حتى ي�صيب حظ ًا من القبول ،من �أجل ذلك كانت ق�صيدة الو�أواء من
ال�شعر املعتدل الذي �أ�صابت خط�أ يف املعنى والداللة.
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( )5كوردان ،جان (التحليل ال�سيميولوجي والأدب)� ،ص.126 :

( )6نو�سي ،عبداملجيد (التحليل ال�سيميائي للخطاب الروائي)� ،ص.7 :

( )7املرجع ال�سابق� ،ص.13 :
( )8انظرمث ً
ال �إىل �صنيع عبدامللك مرتا�ض يف كتابه (التحليل ال�سيميائي للخطاب ال�شعري) �إذ قدم
قراءة مف�صلة للبنى ال�شعرية يف ق�صيدة �شنا�شيل ابنة اجللبي لل�سياب متخذاً من التقطيع و�سيلة
حتليلية من دون �أدنى حماولة للتمييز بني الوحدات الهام�شية والوحدات املركزية �أو املفتاحية.
( )9الت�شاكل يف النقد الغربي �صورة مركبة من جذرين يونانيني ( )isoويعني الت�ساوي ()topie
يعني املكان ،ثم �أطلق على احلال يف املكان ف�صار يعني كل ما ا�ستوى من املقومات الظاهرة
للمعنى والباطنة املتمثلة بالتعبري �أو ال�صياغة ،فت�أتي مت�شابهة موفولوجي ًا �أونحوي ًا �أو�إيقاعي ًا من
خالل اال�ستبداالت والتباينات وذلك بف�صل عالقة �سياقية (انظر التحليل ال�سيميائي ملرتا�ض
�ص )19 :ويف البالغة العربية م�صطلح معروف بامل�شاكلة معناه «ذكر ال�شيء بلفظ غريه
لوقوعه يف �صحبته حتقيق ًا �أو تقديراً» و�شاهده البالغي امل�شهور قول لأبي الرقعمق:
�إخواننا ق�صدوا ال�صبوح ب�سحرة
قالوا اقرتح �شيئاً جند لك طبخه

ف�أتى ر�ســولهم �إيل خ�صـو�صاً

قلت اطبخوا يل جبة وقمي�صا

فقالوا اطبخوا لي�شاكل ال�سياق و�أراد خيطوا ،فذكر خياطة اجلبة بلفظ الطبخ (معاهد التن�صي�ص �ص:
.)252/3
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( )10نو�سي ،عبداملجيد (التحليل ال�سيميائي للخطاب)� ،ص.231 :
( )11ذكر العبا�سي يف معاهد التن�صي�ص عدداً من املعاين وال�صور التي نظر فيها الو�أواء يف �أ�شعار
�سابقيه ،وهي قليلة ي�سرية ال جتوز حد النظر.
( )12الع�سكري (ال�صناعتني)� ،ص.213 :

( )13ابن قتيبة (ال�شعر وال�شعراء)� ،ص.46/1 :
( )14ابن ر�شيق (العمدة)� ،ص.211/3 :

( )15الع�سكري (ال�صناعتني)� ،ص.218 :

( )16ابن قتيبة (ال�شعر وال�شعراء)� ،ص.213/3 :
( )17اجلوهري (ال�صحاح) مادة لوط.

( )18ابن قتيبة (ال�شعر وال�شعراء)� ،ص.325/2 :
( )19امل�صدر ال�سابق.

***
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بني �شعوبية القدماء و�شعوبية املعا�رصين
بكري �شيخ �أمني

(*)

يلفت نظر الباحث العربي املدقق يف هذا الع�رص كرثة الدرا�سات

والنظريات املن�صبة على العامل العربي ،والإ�سالمي بوجه خا�ص ،وعلى القارة

الإفريقية ب�شكل عام؛ �صادرة يف املقام الأول من العامل الغربي ،ثم من �إ�رسائيل،
كما ت�صدر �أحيان ًا من �أقطار عربية معينة.
وخ�صائ�صها ،و�سماتها ،وميزاتها ،والفروق بينها وبني العقلية الأوروبية يف مظاهرها،

وحمتواها ،واجتاهها .والغريب �أن تكون هذه الدرا�سات متقاربة �إىل حد االحتاد يف

م�ضمونها ،على الرغم من االختالف ال�شكلي يف �أ�ساليبها ،وطرق معاجلتها.

ولو قي�ض لك �أن تقرن هذه الدرا�سات بع�ضها ببع�ض ،وتدر�س هوية

�أ�صحابها ،وتتعرف غاياتهم ،لهالك الأمر ،وعرتك الده�شة ،وانتابك العجب؛

فهم ينت�سبون �إىل ن�سب واحد ،هو العداوة لكل ما هو عربي ،وم�سلم ،و�رشقي؛
على الرغم من اتخاذهم جميع ًا الأ�سلوب العلمي و�سيلة ،والبحث الفكري
اخلال�ص خطة وطريق ًا.

(*) باحث وأكاديمي سوري ،عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو المجلس العالمي للغة العربية.
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ولو �أتيح لك  -كذلك � -أن تفتح مذياعك على الإذاعة الإ�رسائيلية،
وت�صغي �إىل ما يبثه من برامج و�أحاديث ،وال�سيما يف غري اللغة العربية ،لر�أيت
�أنه يهدف �إىل غر�ض بعيد ،هو �سلخ العرب من كل تراث ح�ضاري ،وجمد
تليد ،وفكر �أ�صيل ،ور ّد ذلك كله �إىل الأمم الأخرى غري العربية التي دخلت يف
الإ�سالم.
غاية هذه الدرا�سات والإذاعات واحدة� ،إنها الإحلاح على فكرة �أ�سا�سية
هي� :أن احل�ضارة التي يفاخر العرب بها نتاج فار�سي� ،أو هندي� ،أو تركي� ،أو غري
ذلك ..وت�رضب على ذلك الأمثلة الكثرية ،فرتد ابن �سينا �إىل الأ�صل الرو�سي،
والغزايل �إىل الأ�صل الفار�سي ،والبخاري �إىل الأ�صل الأفغاين ،والفارابي �إىل
الرتكي ،وهلم جراً.
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و�أغرب من هذا كله� ،أن عدداً من الدول العربية والإ�سالمية تعتقد  -عن
ح�سن نية  -ما يقوله ه�ؤالء النا�س ،فتقيم مهرجانات واحتفاالت به�ؤالء العلماء،
يف منا�سبات خمتلفة ،وتدعي لنف�سها ا�ستحواذ هذا العا ِلـم �أو ذاك ،وربطه بها،
و�سلخه عما �سواها من البلدان ،ك�أنه �إذا كان ولد على �أر�ضها� ،أو عا�ش يف
بلدها ،كان لها دون النا�س جميع ًا ،وحرم على غريها ادعا�ؤه ،والتباهي به.
هذا الزخم الفكري الهائل املن�صب على العامل العربي والإ�سالمي
�شعوبية ،ولكن من نوع جديد.
و�إذا كان العرب يف تاريخهم قد عرفوا ال�شعوبية ولدت يف الع�رص
الأموي ،وقويت وا�ستفحلت وا�شتد �رضامها يف الع�رص العبا�سي ،ف�إنها لأهون
�ألف مرة من ال�شعوبية اجلديدة املعا�رصة.
كانت �شعوبية القدماء رد فعل على احلكام الذين امتهنوا العن�رص
الأعجمي ،واحتقروه ،وعاملوه معاملة ال ير�ضى عنها العدل ،وال الإ�سالم ،وال
اخللق احلميد ،فلقد فرق احلاكمون بني العربي والأعجمي ،والأبي�ض والأ�سود،
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والقريب والبعيد ،وخالفوا القر�آن الكرمي الذي ين�ص على �أن (�أكرمكم عند اهلل

�أتقاكم) وخالفوا ال�سنة النبوية التي تن�ص على �أن امل�سلمني �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط،
ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى ،وكلمة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:

�سلمان منا �آل البيت .وما �سلمان �إال فار�سي ،دخل الإ�سالم ،وغدا يف تعاليم
الدين احلنيف واحداً من امل�سلمني ،يحارب �إن حاربوا ،وي�سامل �إن �ساملوا.
لقد خالف احلكام �آنذاك هذه التعاليم الرائعة ،وعاملوا غري العرب

من امل�سلمني معاملة تختلف عن معاملة امل�سلمني من العرب ،وجعلوا النا�س

طبقات ،و�صنفوهم �إىل �أ�صناف ،وق�سموهم بني عرب وموال ،وظلموا املوايل
ظلم ًا كبرياً ،وا�ضطهدوهم ،واحتقروهم ،وفر�ضوا عليهم اجلزية والزكاة يف
�آن مع ًا ،وكلمة احلجاج بني يو�سف الثقفي م�شهورة :لو رفع �إ َّ
يل عقد بني موىل
وعربية لف�سخته.

�شعوبية ه�ؤالء كان م�صدرها �إثارات عربية من جهة ،و�إثارات تت�صل

بالدين الفار�سي من جهة ثانية ،و�إثارات تت�صل بال�سيا�سة واحلكم من جهة ثالثة،
ومع هذا فقد لقيت تلك احلركة مقاومة �شديدة من املجتمع الإ�سالمي

كله ،وكان امل�سلمون من غري العرب �أكرب املقاومني لها ،و�أكرب خ�صومها ،وال

�أدل على ذلك من موقف ابن قتيبة الدينوري على هذه املقاومة ،وكتاباته الكثرية
والعنيفة ،واملُ ْح َكمة يف الرد عليها.
�سمع ال�صاحب بن عباد  -وهو فار�سي  -مرة �أحد ال�شعراء ين�شده
ٌّ
وحط من قدر العرب ،فلم يعجبه ذلك،
ق�صيدة ،فيها �إ�شادة بالعن�رص الفار�سي،
والتفت �إىل بديع الزمان الهمذاين  -وهو فار�سي كذلك  -وقال له :رد عليه.
ومل يحتمل �أن يجري على ل�سان �شاعر مثل هذا الهراء ،و�أخذته احلمية على

العرب والعروبة ،لأنهم مادة الإ�سالم ووعا�ؤه.
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�إن الإ�سالم يف جوهره ال يعرتف بالعروق ،وال باحلدود ،وال بالأقاليم،
وال بالأجنا�س؛ وامل�سلمون� ،أنى كانوا ،ومهما اختلفت �ألوانهم ،و�أ�صولهم،
ولغاتهم� ،إخوة ،ال ف�ضل لأحد على �أحد �إال بالتقوى».
ويوم كان الدين منيع ًا ،ح�صين ًا ،ويوم كان العرب �أقوياء� ،صار امل�سلمون
جميع ًا عرب ًا ،فكراً ،ولغة ،وكتابة ،وح�ضارة ،و�أ�صبحوا جزءاً ال يتجز�أ من
احل�ضارة العربية املو�سومة ب�سمة الإ�سالم.
كانت الأر�ض كلها عربية ،وجاء ه�ؤالء امل�سلمون من �شتى �أقاليمهم،
فزرعوا �أفكارهم يف الأر�ض العربية؛ ولذلك ف�إن املح�صول الذي نتج ،والزرع
الذي منا ،وترعرع ،وا�ستوى ،كان عربي الهوية ،عربي الثمار.
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مل يكن الفر�س جميع ًا ،وال الهنود ،وال الأمم الأخرى من غري العرب
�شعوبيني ،و�إمنا كانت هذه الفئة �صغرية ،قليلة العدد ،مل يدخل الإ�سالم يف
قلبها ،ومل يجر يف عروقها،كما كان عند الكرثة الكاثرة ،ولهذا فقد �سلطت
حقدها،وبذاءتها على العرب ،لأنها كانت ت�شعر بالنق�ص ،وحت�س باخلذالن؛
ولأنها كانت التعرف معنى ال�سمو النف�سي ،والكمال الإن�ساين اللذين بثهما
الإ�سالم يف قلوب معتنقيه.
وي�ؤيد هذا القول ما �أورده ابن قتيبة يف �أحد كتبه ،حيث قال� :إن ال�رشيف
يف قوم ِ�ص ْن َو ال�شرَّ يف يف قوم �آخرين ،وال يبحث عن املثالب �إال من افتثقدها يف
نف�سه ،ولوال حترجي من �أن �أبا عبيدة ف�رس كتاب اهلل لن�رشت مثالبه ال�شخ�صية.
كانت هذه ال�شعوبية الأوىل حمدودة بحدود ،و�أ�صحابها معدودين،
متقبليها ،و�آثارها ال تتخطى
ومنكروها من امل�سلمني غري العرب عدداً من ِّ
اجلدال النظري الب�سيط.
***
�أما �شـعوبية اليـوم فعجيب �أمرهـا ،وبعيد غر�ضها ،و�إنها ال تهـدف �إىل
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ما هدفت �إليه �شعوبية القدماء ،و�إمنا ترمي �إىل غاية بعيدة جداً ،وهي �سحق كل
جمد وف�ضل وح�ضارة ،ال للعرب وحدهم ،و�إمنا للم�سلمني كذلك ،بل للآ�سيويني

قاطبة ،والذين يرفعون لواءها :علماء ،وباحثون ،وفال�سفة ،وخمططون كبار؛

وهي تنبع من منابع �شتى يف �آن واحد ،تراها اندفعت من فرن�سا تارة ،ومن
�إنكلرتا تارة �أخرى ،ومن �إيطاليا �أومن هنغاريا� ،أو من �أملانيا ،وقد ت�صدر �أحيان ًا
من بلد عربي.

رمبا جاز لنا �أن نقول� :إن امل�ست�رشق الفرن�سي (رينان  )RENANكان

�أول من فتح باب الهجوم على العرب يف كتابه (تاريخ اللغات ال�سامية املقارن
HISTOIRE GENERAL ET SYSTEM COMARE DES LANGUES

 )SMITIQUESوفيه حاول �أن ي�ؤكد �أن يف الدنيا نوعني من العقليات :عقلية

�آ�سيوية ،وعقلية �آرية.

�أما العقلية الآ�سيوية فبعيدة عن الإبداع ،ومن �صفاتها ال�ضعف

�إال دليل على هذا التخلف ،وهذا االنحطاط ،والآ�سيويون متهافتون� ،ضعفاء يف
�أخيلتهم ،خوارون ،عاجزون يف حروبهم ،مل ي�شهد لهم التاريخ تفوق ًا حربي ًا،

وال انت�صاراً يف �أي ع�رص من الع�صور؛ بخالف العقلية الآرية ،املتميزة بالإبداع،
املتفردة بالعبقرية ،القادرة على الت�رصف ،املنت�رصة يف كل ميدان.

ذلك هو الهراء الذي طلع به رينان ،وقد كان �أول القطر ،ثم راح ينهمر..

تبعه امل�ست�رشق الهنغاري اليهودي غولدزيهر  GOLDZEIHERيف معظم كتبه
ودرا�ساته ،وال�سيما يف كتابه امل�شهور (العقيدة وال�رشيعة) فقد ح�شاه �سم ًا زعاف ًا
وبهتان ًا مبين ًا ،وزعم  -من ملة ما زعم � -أن ح�ضارة امل�سلمني لي�ست نتاج ًا
ألح على التفريق بني العقلية العربية التي
عربي ًا ،و�إمنا كانت نتاج ًا غري عربي ،و� َّ
هي عقلية �آ�سيوية غري منتجة ،وبني العقلية الآرية املبدعة.
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وحلقه امل�ست�رشق الإيطايل غويدي (الأب) املعروف بالكبري .جاء �إىل
القاهرة ليحا�رض يف(ف�ضل العرب يف الفلك واجلغرافية والطب والعلوم الأخرى)
وكان يف مطلع حما�رضته رائع ًا ،بلغ حد الإبداع ،ملا �أظهر من مو�ضوعية،
ور�صانة ،وحياد .وقد �أن�صف العرب ،و�أ�شاد بف�ضائلهم ،و�أظهر ح�ساباتهم
�أدق من ح�سابات الإغريق والرومان والأمم الأخرى يف هذه العلوم .ولكنه
مالبث �أن هوى من حالق حني حاد عن مو�ضوعه الأ�صيل �إىل بحث يف �أ�سباب
العبقرية والإبداع ،وقد ح�رصهما يف العقلية الآرية دون �سواها ،و�أنكرها على
العقلية الآ�سيوية ..وهكذا.
ومن �إنكلرتا طلع مرغوليوث مبثل ما طلع به رينان ،وغولدزيهر،
وغويدي ،وبد�أ ي�شكك يف كل الرتاث العربي ،وبكل العقل العربي ،وميلأ
درو�سه وحما�رضاته بالأراجيف ،ويقنع طالبه برباهني و�أدلة ما �أنزل اهلل بها من
�سلطان.
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وما هي �إال حقبة حتى كان �صوت برتراند ر�سل الفيل�سوف الإنكليزي
ل الآفاق ،وكلمته التي جاءت يف كتابه ال�ضخم (تاريخ الفل�سفة) �أكرب من
مي أ
�أن تن�سى .لقد قال� :إن املكتبة العربية بكل ما حتتويه من تراث وم�ؤلفات �أ�ضن
عليها برف من رفوف مكتبتي .والذي يلفت النظر �أن الذين ترجموا كتابه �إىل
العربية مل يعلقوا بكلمة واحدة على هذه الإهانة.
والذي �سدد الطعنة النجالء لكل ما �صدر عن العرب وامل�سلمني هو
الفيل�سوف الأملاين (والد �شبينجلر) يف كتابه امل�شهور( :انهيار الغرب).
لقد �أو�صل نظرية التفريق بني العقليات �إىل قمتها ،من حيث البحث
العلمي،وتلم�س الدالئل املو�ضوعية ،واالعتماد على فل�سفة التاريخ وتطوره.
كانت نظريته تقوم على فكرة (الظاهرة الأولية) وهو يعني �أن لكل �أمة
من الأمم (ظاهرة �أولية) هي التي تتحكم يف �سلوكها ،وعقلها ،ونتاجها.
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وفكرة (الظاهرة الأولية) ا�ستقاها من علم البيولوجيا والنبات ،فقد
الحظ �أنه يتفق نوعان �أو �أكرث من النباتات يف املظاهر اخلارجية ،ال�سوق
مت�شابهة ،والأغ�صان مت�شابهة ،والأوراق كذلك ،و�أحيان ًا قد تت�شابه الثمار،
ولكن لدى فح�ص الأوردة ال�صغرية يف الأوراق النباتية يظهر الفرق يف عدد
هذه الأوردة� ،أو �شكلها .وهذا الفرق الدقيق هو الذي مييز �صنف ًا من �صنف،
ونوع ًا من نوع.
وكذلك �أمر النا�س ،فقد ينتقل عربي  -مث ً
ال � -إىل بلد �أوروبي ،فيظهر
ك�أنه منهم ،من حيث طعامه ،و�رشابه ،ولبا�سه ،ووجهه ،ولونه ،وقد ي�شبههم
حتى يف لغتهم ،والفرق الوحيد الذي منهم يكمن يف (الظاهرة الأولية) املرت�سبة
يف �أعماقه .وتبدو وا�ضحة لدى �أنواع من ال�سلوك ،و�ألوان من التحري�ض .قد
يثور �إذا حدق �أحد يف زوجته� ،أو غازلها ،وقد ي�رضب من يهينه �أدنى �إهانة،
يف حني �أن (الظاهرة الأولية) عند غريه قد ال تكون لها هذه اال�ستجابات ،و�إمنا
تكون لها ا�ستجابات �أخرى ،ومن لون خمتلف.

والظاهرة الأولية عند الرومان تبدو يف (العمود� ،أو اجلبل) وهو يرمز �إىل
اال�ستعالء والقمة .وهذه الظاهرة هي التي جعلتهم يتفوقون حربي ًا على ال�شعوب
الأخرى ،ويت�سلطون عليها .كذلك ف�إن مفهوم الدولة عندهم من�سجم مع هذه
الظاهرة� ،إذ يرونها فوق املجتمع ،وما خال�صة جمموعة (ج�ستنيان) الفقهية �إال
برهان على هذه الفوقية� ،أو على هذه الظاهرة  -على حد قوله .-
�أما العرب ،ويعني بالعرب كل ما امتد من اجلزيرة العربية �إىل �أن ي�شمل
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كذلك در�س �شبينجلر تطور التاريخ ،فر�أى كل �أمة متتاز بـ (ظاهرة �أولية)
تختلف عن الظاهرة الأولية عند �سواها .فالإغريق مث ً
ال تبدو ظاهرتهم الأولية
يف (املكان) ومن �صفات املكان وجود الأعمدة علواً ،وامل�سافات امتداداً ،لهذا
ف�إنهم عنوا بالأعمدة ،واملعابد املختلفة ذات الأعمدة اجلميلة ،وقالوا بتعدد
الآلهة.
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�سورية ،والعراق ،والق�سم العربي من فار�س ،فالظاهرة الأولية تتجلى يف
(الكهف) .و(الكهف) عند �شبينجلر ميثل حمدودية مظلمة ،ذات ازورار غري
منفتح ،و�إيحا�ؤه حمدود ،مكتنف بالالانفتاح ،وبالإغراق يف الإبهام.
وللتدليل على �صحة ما ذهب �إليه �رضب مث ً
ال بالهند�سة العربية املولعة
بالأقوا�س ،والقباب ،واملحاريب بل ببنائهم الأ�صلي الذي هو (اخليمة) .ويف
زعم �شبينجلر ف�إن اخليمة توحي بالكهف ،وال�سيما يف مظهرها اخلارجي ،بل
يف مظهرها الداخلي كذلك .و�إحلاح ًا على هذه الظاهرة الأولية جاء �إىل ال�شعر
العربي وزعم �أنه مظهر للخيمة.
ا�ستدل على ذلك بعلم العرو�ض الذي ابتكره اخلليل بن �أحمد
الفراهيدي ،وبالت�سميات التي ا�ستخدمها يف �أكرث م�صطلحاته ،كالعرو�ض،
وال�سبب ،والوتد ،وغريها ،ف�إنها جميع ًا تدل على اخليمة و�أجزائها.
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والق�صيدة العربية دليل �آخر على هذه اخليمة ،فالتزام ال�شاعر بقافية
واحدة من �أول الق�صيدة �إىل �آخرها يجعلها مبثابة العقدة التي متثل ر�أ�س اخليمة،
ويجعل الأبيات مبثابة ال�شعاع الذي ينطلق من هذه العقدة� ،أو يتجمع فيها.
وهذا كله يوحي ب�صورة اخليمة.
�إذن ،فاخليمة ،والأقوا�س ،واملحاريب ،وال�شعر العربي تقود �إىل ظاهرة
(الكهف) وهذا يف�رس انغالق التفكري ،وحتجره� ،أو قل :ميثل  -على الأقل -
حمدوديته وانطباقه.
وهكذا ،راح ينتقل من �أمة �إىل �أخرى ،ويبتدع لها ظاهرتها الأولية،
ويحاول �أن ي�ستخدم كل املعطيات العلمية للداللة على �صحة ما يقول
ويدعي.
وال نغايل �إذا قلنا� :إن هذا الفيل�سوف الكبري ينال من علماء الفل�سفة
احل�ضارية التقدير الكبري ،واالحرتام اجلم ،ويعد من �أعظم مفكري القرن
احلايل
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نظرية �شبينجلر هذه رد عليها العلماء ،وقالوا� :إن كل زعم يف التمييز

بني الأقوام ،وظاهراتهم الأولية هو وهم من الأوهام ،ال ي�سنده واقع ،وال ت�ؤيده

حقيقة ،وال يدعمه منطق .فلي�س هناك يف الدنيا كلها �أمة �صافية ،و�أن كل �أمة
و�ضعت رجلها يف التاريخ �صارت مركبة .و�صفاء العروق غاب عن هذا العامل
منذ �آالف ال�سنني ،حتى �إنه غاب عن الإ�سكيمو ذاتهم بعد �أن وفدت عليهم

البعثات اال�ستك�شافية ،واختلطت بهم ،وبدمائهم.

وبعد ،ف�إن الواجب يق�ضي �أن نن�صف بع�ض امل�ست�رشقني �أمثال ما�سينيون،

لف
نولدكه ،ودي غويه،وفالوجل ،وولفن�سون الذين ردوا على رينان ومن َّ
ل َّف ُه ،وعار�ضوهم ب�أبحاث علمية ،وبراهني �ساطعة ،وبينوا �إ�رسافهم يف هذا
التمييز بني العقليات ،ورموهم بالتع�صب،وخمالفة احلقيقة ،والبعد عن العدل

والإن�صاف ،و�رضبوا الأمثلة الكثرية على تفوق ال�ساميني  -والعرب على ر�أ�سهم
 -يف ميادين خمتلفة� ،سواء يف االنت�صارات احلربية �أو يف الأمور احل�ضارية.

كل ما نريد الو�صول �إليه �أن نقول� :إذا كانت �شعوبية القدماء قد ان�صبت

والأمزجة الآ�سيوية ،وامل�سلمون جزء من هذه الآ�سيوية .ومبعنى �آخر نريد �أن

نقول:

�إنه يف ر�أي ال�شعوبية احلديثة �أنه مهما بلغ الإن�سان العربي �أو الآ�سيوي
من العلم واملعرفة والعمق ف�إنه قد ي�صبح عامل ًا �أو عارف ًا ،ولكنه ي�ستحيل عليه �أن
يكون عبقري ًا �أو مبدع ًا ،لأن ظاهرته الأولية حتده بحدود.

والبد من �أن ن�ؤكـد على فكرة �أ�سـا�سـية يف هـذا املو�ضـوع ،وهي �أنه

ال يكفي �أن نقت�رص على ما ر َّد به بع�ض العقالء من الغرب وحدهم ،وال على

الرد على تلك النظريات ب�شتائم �أ�صحابها ،و�سبابهم� ،إن ذلك ال يغني عن احلق
�شيئ ًا.
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الواجب الكبري �أن نرد على الدالئل املنطقية العقلية مبثلها� ،إن مل يكن
ب�أرجح منها ،وال يتم ذلك �إال �إذا قامت درا�سات عميقة ،ر�صينة ،تبني خ�صائ�ص
املجتمع العربي ،ومزاياه ،و�إتنولوجيته ،مبثل ما فعل ابن خلدون يف مقدمته� ،أو
مبثل ما تطلع �إليه ابن �سينا يف ر�سالته ال�صغرية (منطق امل�رشقيني) .وقد �أراد �أن
يتمها ولكن تقا�رص به العمر ،وحينئذ يخرجون �إىل النا�س بخ�صائ�ص املجتمع
العربي ،و�إمالءات هذا املجتمع ،ليقولوا� :إن الفكر العربي مييل �إىل النحو
الفالين ،و�إن الفكر العربي قادر على مواجهة الطبيعة بكل ما فيها من عقد.
وال ي�ستطيع �أن يقوم بهذا �إال ملاء متخ�ص�صون يف هذه الدرا�سات ،قادرون على
جمابهة الأفكار مبثلها ،تدعمهم احلكومات ،وتنفذ و�سائل الإعالم يف البالد
العربية جميع ما يريدون وت�سهل لهم ال�سببل للو�صول �إىل كل بقعة من العامل.
الأ�سف ال�شديد هو�أن نظرية رينان ،و�شبينجلر ،وغولد زيهر ،وما�سينيون،
وغويدي ،ومن لف لفّهم وجدت �آذان ًا �صاغية ،وقلوب ًا متفتحة يف م�رص بالدرجة
الأوىل ،ثم تبعتها لبنان و�سورية ،وبقية العامل العربي.
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يف م�رص كانت مدر�سة (�أحمد لطفي ال�سيد) مر�آة �صادقة لنظريات
رينان ،ومن ذكرنا من ه�ؤالء امل�ست�رشقني.
هذه املدر�سة وقفت �أمام تيارين يف ع�رصها ،الأول املتمثل يف الأحزاب
الوطنية املنادية با�ستقالل م�رص ،والثاين املتمثل يف الدعوة �إىل الإ�سالم وحده.
�أ�صدر �أحمد لطفي ال�سيد جريدة (اجلريدة) وجعلها منرباً لل�شباب
املثقف يف م�رص كلها ،وكان على ر�أ�سهم عبدالعزيز فهمي ،وعلي عبدالرازق،
وطه ح�سني ،و�سالمة مو�سى ،و�أحمد �أمني ،وحممود عزمي ،وتوفيق الندمي،
وكثريون ال يح�صون عدداً.
اعتقد ه�ؤالء النا�س ب�سبب تلمذتهم على امل�ست�رشقني ،وتبنيهم لآرائهم
ونظرياتهم �أن م�رص مادامت متم�سكة برتاث �رشقي �آ�سيوي ،وبالعقلية الآ�سيوية
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العقيمة غري املعطية وال املنتجة ،ف�إنها لن تفلح يف حترير الوطن من كل
را�سب�،سواء �أكان هذا الرا�سب ديني ًا �أم ح�ضاري ًا ،وما الإبداع والنبوغ �إال نتاج
�آري ،والعرب ومعهم كل الآ�سيويني ال �إبداع عندهم ،وال نبوغ ،وال �أ�صالة،
وال �شيء ي�ستحق الذكر.
خذ مث ً
ال نظريات طه ح�سني يف كتابه «حديث الأربعاء» ،وانظر كيف
رد عبقرية املتنبي ،وابن الرومي ،و�أبي متام وابن جني �إىل �أ�صول غري عربية،
و�سلخ عن جميع العلماء وال�شعراء العرب كل �أ�صالة و�إبداع.
ويف كتابه «م�ستقبل الثقافة يف م�رص» زعم �أن م�رص  -و�إن كانت واقعة
جغرافي ًا يف القارة الإفريقية � -إال �أنها جزء من القارة الأوروبية ،وقال :هذه
احل�ضارة الإ�سالمية الرائعة مل ي�أت بها امل�سلمون من بالد العرب ،و�إمنا �أتوا
ببع�ضها من هذه البالد  -ويق�صد م�رص  -وببع�ضها الآخر من جمو�س الفر�س،
وببع�ضها الآخر من ن�صارى الروم .ثم ت�ساءل من جديد� :أم�رص من ال�رشق �أم
من الغرب؟

(*) لكن طه ح�سني عاد عن كثري من �آرائه التي اقتفى فيها مرجليوث و�أمثاله من امل�ست�رشقني
(املحرر).
ِّ
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ويف كتابه «يف ال�شعر اجلاهلي» طرح �شك ًا كبرياً يف ال�شعر اجلاهلي،
و�أنكر وجود عدد من ال�شعراء ،ومل يكتف بذلك ،بل عمد �إىل �أقد�س املقد�سات،
وهو القر�آن الكرمي ،فزعم �أنه يبحث فيه بحث ًا مو�ضوعي ًا ،ف�شك يف ق�ص�صه،
و�شك يف �صحة تلك الق�ص�ص ،و�أراد من وراء ذلك �أن يقنع النا�س بف�ساد ما
يعتقدون ،ولكن اهلل �سلم� ،إذ ثارت عليه م�رص من �أولها �إىل �آخرها ،واندفع
النا�س �إليه من كل فج عميق يريدون تقطيعه ومتزيقه ،لوال �أن حمته الدولة،
وجعلت عليه �ألف حار�س وحار�س ،وما �إن م�ضت فرتة ،وهد�أت النفو�س �إال
وعني  -بقدرة �أ�صابع خفية  -وزيراً للمعارف ،يت�رصف ب�أمور التعليم والتوجيه
يف ذلك البلد امل�سلم العظيم(*).
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هذه الكراهية للعرب وامل�سلمني وال�رشق �سمة ظاهرة عند جميع �أفراد

هذه املدر�سة ،ف�سالمة مو�سى قال باحلرف الواحد يف كتابه «اليوم والغد»:

كلما ازددت خربة وجتربة وثقافة تو�ضحت �أمامي �أغرا�ضي يف الأدب كما

�أزاوله ،فهي تتلخ�ص يف �أنه يجب علينا �أن نخرج من �آ�سيا و�أن نلحق ب�أوروبا.

وكلما زادت معرفتي بال�رشق زادت كراهيتي له ،و�شعوري ب�أنه غريب عني؛
�إىل �أن يقول يف �آخر كالمه� :أنا كافر بال�رشق وم�ؤمن بالغرب .وكان من جملة ما
دعا �إليه �أن يكون التعليم �أوروبي ًا ،ال �سلطان للدين عليه ،وال دخل له فيه .ومن

قوله :اعتقادنا ب�أننا �رشقيون بات عندنا كاملر�ض ،ولهذا املر�ض م�ضاعفات.

وامتدت العدوى �إىل لبنان ،ولكنها اتخذت م�سارات �أخرى� ،أولها

حماربة اللغة العربية لأنها ب�رصاحة لغة القر�آن؛ وراح الدكتور �أني�س فريحة �أ�ستاذ

اللغات ال�سامية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت يدعو يف كتابه املعنون بـ «نحو
عربية مي�رسة» �إىل هجر اللغة العربية الف�صيحة ،واتخاذ العامية اللبنانية بدي ً
ال عن

الف�صحى ،وملأ كتابه هذا هجاء للقر�آن ،ولكل التاريخ الإ�سالمي.
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و�شايعه كاتب �آخر ا�سنه «مارون غ�صن» دبج مئات املقاالت يف هذا

االجتاه .واتفق الرجالن� :أني�س فريحة ومارون غ�صن على الدعوة �إىل العامية

اللبنانية ،وكتابة هذه العامية باحلروف الالتينية؛ وكان يزعجهما ،بل يقززهما
 كما قال املرحوم الدكتور عمر فروخ � -أن يريا م�سلمي لبنان يتلون القر�آنالكرمي ،ويتجهون �إىل امل�ساجد ،ويتحدثون بالعربية ويكتبونها ،ويدافعون

عنها.

وتبعهما �شعوبي �آخر� ،أم�ضى ل�سان ًا ،و�أقوى �شكيمة ،و�أكرث �أن�صاراً،

و�أو�ضح حجة ،هو �سعيد عقل ،فلقد �أ�رص على �أن يكتب ديوانه الأول املعنون
بـ «جلنار» باللغة العامية الزحالوية ،ثم كتب ديوانه الثاين «يارا» بالعامية

وبحروف التينية ،وكذلك فعل يف ديوانه الثالث «لن».
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ويبدو �أن دعوة الدكتور فريحة ومارون غ�صن و�سعيد عقل القت �صدى
حمبب ًا ،ورواج ًا طيب ًا يف لبنان بعامة ،وعند املوارنة بخا�صة ،وعند كل ال�شعوبيني
املبغ�ضني لكل ما هو عربي �أو م�سلم.
ونت�ساءل اليوم عن �أولئك النا�س الذين يتكلمون الفرن�سية �أو الإنكليزية
يف بيوتهم يف لبنان� ،أو يجعلون �أكرث كلماتهم �إنكليزية �أو فرن�سية ،هل هذا
ياترى �أثرمن �آثار اال�ستهانة بالعربية واحتقار لها� ،أو له �سبب �آخر؟
وماذانقول عن الف�ضائية اللبنانيةج  L.B.Cوالتي جعلت جل الأحاديث
التي تذاع فيها ،والربامج التي تبثها ،و�أخ�ص بالذكر برنامج «ياليل ياعني»
والذي يحر�ص معظم العرب ،وال�سيما يف اخلليج العربي ،على م�شاهدته ملا فيه
من ت�شويق و�إغراء و�أمور م�ستباحة ،باللغة العامية ،واملليئة مبا يق�شعر منه اخللق
الرفيع ،وت�شمئز منه اللغة العربية ال�رشيفة.

ماذا نقول عن هذه الدعوة ،بل من الذي يختفي وراءها ،ومن الذي
تبنى هذه ال�ضيافة ،و ِل َـم لمَ ْ يدع مثل هذه الدعوة احلارة رجال من الأزهر� ،أو
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و�إذا كانت هذه الف�ضائية لبنانية ،والقائمون عليها من �أعداء العربية
الف�صحى� ،إذن فماذا نقول عن ف�ضائية الإمارات العربية املتحدة امل�سماة
بف�ضائية «�أبو ظبي» وقد ا�ست�ضافت �سعيد عقل ثالثة �أ�سابيع عدداً ،وخ�ص�صت
له يف كل �أ�سبوع مقابلة امتدت ثالث �ساعات كاملة ،كان يتحدث فيها عن
هذه اللغة امليتة ،ويدعو مبلء فمه ،وبكل �رصاحة �إىل هجرها ،وحماربتها ،وعدم
اعتمادها يف احلديث ،والكتابة ،والت�أليف و�سماها لغة اجلاهلية ،وحتى يكون
الربنامج ناجح ًا ،والدعوة حمببة ،زينت الربنامج بكل ما هو حبيب �إىل النا�س من
مو�سيقى ،و�صور ،و�أفانني ،و�صورت دواوين ال�شاعر ب�صور مكربة ،وجم�سمة،
وقربت �آلة الت�صوير من الكالم حتى كاد كل متفرج �أن يرى ال�شعر العامي
باللهجة الزحالوية ،ويرى العامية اللبنانية بحروف التينية ،وكانت عناوين
الدواوين معرو�ضة ب�أحلى ما يكون العر�ض؟
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من جممع اللغة العربية من دم�شق� ،أو من رجاالت كليات الآداب العربية ،ممن
عزفوا و�شهروا بح�سن احلديث والدفاع عن هذه اللغة ال�رشيفة؟
على �أن حديثنا عن �سعيد عقل ومدر�سة الدعوة �إىل العامية يجب �أال
ت�شغلنا عن النظر يف تيارات �شعوبية �أخرى ،ال تقل عن مدر�سة �سعيد عقل
خبث ًا ،و�سوء طوية ،و�شعوبية �سوداء؛ �إنه تيار يتمثل ب�أدوني�س ويو�سف اخلال
ثم بعبدالوهاب البياتي و�أمثالهم ،ينا�رصهم جمموعة من النقاد ،ويدعمهم
�إعالم غني ،و�إذاعات ،ونقاد ،ومنظرون ،و�سدنة ،وجمالت منها�« :شعر»،
و«مواقف» ،و«حوار».
يتخذ هذا التيار مواقف عدائية من الرتاث تن�صب على كل ما هو عربي،
�أو �إ�سالمي منه ،ب�شكل �رصيح ،ال لب�س معه عند �أدوني�س ويو�سف اخلال،
وب�شكل معلن مرة،ومبطن مرة عند عبدالوهاب البياتي.
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ومواقفهم هذه املعادية للرتاث تتجلى من خالل قناعات ثابتة نابعة
من �أفكار م�سبقة ،ومن هذه الأ�ساليب طرح م�شكلة «احلداثة» والإحلاح على
�رضورة وجودها ،مع �إ�رصار �أن تكون بعيدة عن �أي �صلة بالرتاث ،وربطها
بالتيارات الفنية والفكرية الأجنبية ،وحماربتها املبا�رشة لكل ما يت�صل بالقومية �أو
بالدين� ،أو اللغة العربية الف�صحى ،بل �سعيها لتحطيم اللغة الف�صيحة التي هي
احل�صن احل�صني حلماية الأدب والرتاث بعامة.
فالبياتي مث ً
ال ن�ش�أ يف بيئة علمية تت�صل بالرتاث ،يتنكر ب�سبب اعتناقه
املذهب املارك�سي لكل ما يت�صل بالدين والرتاث من قريب �أو بعيد .يقول يف
�إحدى ق�صائده �شامت ًا الكتب ال�صفراء ،والتي هي تراث العرب وامل�سلمني:
يقول:
�شبابي �ضاع يف املقابر
والكتب ال�صفراء واملحابر
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من بلد لبلد مهاجر
�آه من �صمت القوامي�س املريب
ومقامات احلريري
على هام�ش خمطوط قدمي
ذكرتني بكالب الزمهرير
تنبح املوتى ب�صحراء اجلليد
ومن هذه املدر�سة نظم ال�شاعر اللبناين عادل فاخوري الكالم التايل،
و�أخذته الإذاعة اللبنانية ،وحلنته ،ودعته بالق�صيدة الإلكرتونية.
قال الفاخوري تلميذ �أدوني�س:
ه�سه�سات ال�سنابل
�صليل
يف الهوا
�سني� .سني� .سني.
�رس�ساب �أ�سود
ع�صفور يطري
يتبعرث يف الريح
يولد
عند جتمع الأثري
ويهوى ال�صعود
كلما
هم
َّ
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بني شعوبية القدماء وشعوبية املعاصرين
به
من الن�شوة
همي
الن�شوة ري�ش
�سني� .سني� .سني
�رس�ساب �أ�سود
�أبجد .هوز .حطي .كلمن
�سعف�ص .قر�شت
�سني� .سني
�أبجد هوز .حطي
احلرف ي�رسي حيث املوت
حاء
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فحيح
ع�صفور
عني� .صاد
ع�صفور
عني� .صاد
الن�شوة ري�ش
ا�شخط
الن�شوة ري�ش
ا�شخط
خط .نقطة .خط
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خط .نقطة .خط
خط.
ترى ماذا يريد هذا الرجل �أن يقول ،بل ماذا يريد بتلك احلروف املقطعة،
عني� .سني .عني �صاد ...تراها معار�ضة حلاميم عني �سني قاف� ،أو �ألف الم ميم،
�أو ل�شيء �آخر؟
و�إذا كنا قد ن�سبنا هذه الأ�شعار �إىل �أدوني�س و�صحبه ،فمن هو هذا
الرجل ،وماذا يريد؟
�أدوني�س رجل �سوري الأ�صل ،من جبال الالذقية ،ا�سمه احلقيقي� :أحمد
�سعيد علي ،واتخذ لنف�سه لقب �إله اخل�صب عند القدماء وهو «�أدوني�س« .تقلب
بني ال�شيوعية ،والقومية ال�سورية ،والنا�رصية ،ثم تن�رص ،وهجر الوطن العربي
كله ،وا�ستوطن فرن�سا ،واليزال فيها.

وهو يرى �أن امل�شكلة امل�صريية واحل�ضارية تتمثل مب�شكلة الدين ،ويعني به
الدين الإ�سالمي لي�س غري .قال �أدوني�س عن الإ�رساء واملعراج من ق�صيدة طويلة
�ساخرة من كل القيم الدينية على ل�سان ر�سول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم:
ر�أيت باباً كتبت عليه
كتابة قر�أتها
فانفتح الباب ،ر�أيت خلفه
جهنماً
ر�أيت غابات من الن�سوان
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�أدوني�س �صاحب ر�سالة يف هدم الرتاث ،وهو الفيل�سوف ،واملنظر لهذا
االجتاه .ففي كتابه «الثابت واملتحول» وبخا�صة يف اجلزء امل�سمى بـ «�صدمة
احلداثة» حرب معلنة �شعواء �رصيحة على كل قيم الرتاث ،والدين ،والأدب،
وال�شعر ،ورف�ض لكل �أدب فيه �إثارة من دين و�إ�سالم.
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يغلني يف القطران
يُطرحن للأفاعي

هذا جزاء ن�سوة

يظهرن للغريب ..هذي امر�أة
�صورتها �صورة اخلنزير ..ج�سمها حمار
لأنها مل تغت�سل من حي�ضها
هذا عقاب امر�أة تع�شق غري زوجها
هذا جزء امر�أة
ال حت�سن الع�رشة� ..أو ال حت�سن الو�ضوء
ال ت�صلي
.........
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واملالحظ� :أن جهات كثرية عربية وغري عربية تت�سابق لرت�شيحه جلائزة
نوبل ،وتقدم �إليه الأو�سمة والنيا�شني يف خمتلف املنا�سبات ،وتتكلم عنه بخري مما
تتحدث عن �أقد�س مقد�سات العرب وامل�سلمني.
�أفلي�ست هذه ال�شواهد دلي ً
ال على تلمذة ه�ؤالء لأولئك ال�شعوبيني،
ودعوة �إىل �إحباط كل �شيء عربي� ،أو �إ�سالمي� ،أو �آ�سيوي؟.
و�أخرياً ،البد من االنتباه �إىل �أن ال�شعوبية احلديثة تتخذ اليوم مظاهر
خمتلفة ،وتتلب�س مالب�س �شتى ،منها:
1

 الدعوة احلارة �إىل �إحياء اللهجات العامية املحلية ،وهجر اللغة العربيةالف�صيحة ،وقد تنادي ب�إحالل احلروف الالتينية حمل احلروف العربية،
واالن�رصاف عن قواعد النحو والإعراب ،وترك ال�شعر التقليدي ذي
الوزن اخلليلي ،وا�ستبداله بال�شعر احلر احلديث.

 - 2الدعوة �إىل التفريق بني العقليات ،وتعميق الفروق بينها يف الدرا�سات
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والبحوث ،وربط املبدعني العرب يف �شتى �ألوان العلوم والفنون بغري
الأ�صل العربي ،ورده �إىل �أ�صول �آرية� ،أو على الأقل� ،إىل �أ�صول غري
عربية.

� - 3إ�شاعة فكرة (الرف�ض) التي تتبنى رف�ض املا�ضي ،ورف�ض الكتب ال�صفراء،
رف�ض الرتاث ،ورف�ض كل اعتزاز مبجد تليد ..والدعوة �إىل التطلع �إىل �أمام،
�أو �إىل احتذاء �أمم �أخرى تختلف ظروف حياتها عن ظروف احلياة العربية
حا�رضاً ،وما�ضي ًا ،وم�ستقب ً
ال.
هذه املظاهر خطرية ،و�أ�صحابها يت�سلحون ظاهراً باملو�ضوعية،
والعلمية ،والغرية ،و�سواها من ادعاءات ...وامل�ؤ�سف �أن ه�ؤالء النا�س يعملون،
ويجدون ،ويكتبون ،وين�رشون ،و�أن حمبي العروبة ،وكل ما ات�صل بها يقنعون
بالقليل ،وكثري منهم ال يكلفون �أنف�سهم جهداً يف الرد العلمي ،والبحث اجلاد،
والتعمق املتعب ،والإقناع ال�صارم ،بل كثرياً ما يعتمدون على �سواهم يف هذه
املهمات اخلطرية.
جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

***

ج ـ ــذور

خديجة محمد حسني باكستاني

195

املعاين والأقوال يف �أ�سماء الأفعال
خديجة حممد ح�سني باك�ستاين

(*)

�أ�سماء الأفعال
ا�سم الفعل هو :ما كان مبعنى الأمر �أو املا�ضي مثل :رويد زيداً �أي� :أمهله
وهيهات ذاك� :أي َبـ ُعد(.)1

حكمها من حيث البناء �أو الإعراب:
�أ�سماء الأفعال مبنية مل�شابهتها الأ�صل ،وهو الفعل املا�ضي والأمر ،فـ
«�صه» ا�سم فعل لـ «ا�سكت» و«مه» ا�سم فعل لـ «اكفف» ،ولي�ست لـ «ال
تتكلم» و«ال تفعل»� ،إذ لو كانا كذلك لكانا معربني.
�أما «� ّ
أف» مبعنى �أت�ضجر و«و�أه» مبعنى �أتوجع فاملراد :ت�ضجرت
(*) كلية التربية للبنات  -السعودية.
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قال �سيبويه« :ومو�ضعها من الكالم الأمر والنهي ،فمنها ما يتعدى
املنهي �إىل
امل�أمور �إىل م�أمور به ،ومنها ما ال يتعدى امل�أمور ،ومنها ما يتعدى
ّ
املنهي»(.)2
منهي عنه ،ومنها ما ال يتعدى
ّ
ّ
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املعاني واألقوال في أسماء األفعال
وتوجعت ،عرب عنه بامل�ضارع ،لأن املعنى على الإن�شاء ،وهو الأن�سب ب�أن يعرب
عنه با مل�ضارع مثل «رويد زيداً» �أي� :أمهله.
قال الر�ضي« :ويجوز �أن يقال� :إن �أ�سماء الأفعال بنيت لكونها �أ�سماء ملا
�أ�صله البناء ،وهو مطلق الفعل� ،سواء بقي على ذلك الأ�صل كاملا�ضي والأمر �أو
خرج عنه كامل�ضارع وعلى هذا ال يحتاج �إىل العذر املذكور(.)3
وقيل :لعل بناءها �إما لأنَّ منها ما يكون على �صيغ احلروف نحو «�صه»،
و«مه» على �صيغة «هل ،وبل ،وقد ،وعن» ،و�إما لأنها �أ�شبهت اجلملة بجواز
االقت�صار عليها يف الفائدة ،واجلمل مبنية فلما �أفادت فائدة اجلمل بنيت»(.)4
وبع�ضهم يرى �أن الأفعال يف مو�ضع رفع على االبتداء وفاعله م�ضمر
م�سترت وال خرب لها كما يف «�أقائم الزيدان؟»(.)5
وبع�ضهم يرى �أنها من�صوبة املحل على امل�صدرية ،ك�أنك قلت يف «رويد
زيداً»� :إرواداً زيداً(.)6
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احلكم با�سميتها:
والواقع� :أن هذه الكلمات لي�ست ب�أفعال ،و�إمنا ت�ؤدي معانيها ،لأن
�صيغها خمالفة ل�صيغ الأفعال ،وال تت�رصف ت�رصفها ،ومما يدل على ا�سميتها ما
يلي:
 - 1تنوينها نحو «�ص ٍه» يف التنكري.
� - 2إ�سناد الفعل �إليها ،قال زهري:
دع���ي���ت ن�����زالِ ولُ�����ج يف ال ُّذعر()7
����ت �إذا
ِ
َ
رع �أن� َ
ُ
ول��ن��ع��م ح�����ش��و ال������ ّد ِ
َّ
ف�أ�سند «دعيت» �إىل «نزال» و�أحلق به تاء الت�أنيث الفاعل لأن «نزال»
ا�سم م�ؤنث.
� - 3أنها تعرف وتنكر ،والأفعال ال تقبل التعريف.
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� - 4أنها ت�ؤنث ،والأفعال ال تقبل الت�أنيث.
� - 5أنها لي�ست على �أمثلة الأفعال.
وقيل �أي�ض ًا� :إنها لي�ست �رصيحة يح�سن ال�سكون عليها .وقيل :الغر�ض
مبجيئهم بهذه الأ�سماء االخت�صار من املبالغة ،لوال ذلك لكانت الأفعال  -التي
هذه الألفاظ �أ�سماء لها � -أحق مبو�ضعها� ،أما االخت�صار فمجيئها للواحد ولغري
الواحد بلفظ واحد تقول� :ص ٍه يا زيدان ويا زيدون.
و�أما املبالغة ف�إن قولنا� :صه �أبلغ يف الزجر من «ا�سكت» وفيها �ضمري
وهي مع ال�ضمري امل�ستكن مفرد ،ولذلك �أ�سند الفعل �إليها ،ولو كانت مع
ال�ضمري جملة مل ي�صح �إ�سناد الفعل �إليها( .)8وقيل :هي مبعنى امل�صدر بدليل
قولهم «رويدا زيدا» مبعنى� :إرواداً زيداً»(.)9
فيها:

و�أما �أ�سماء الأفعال نحو «نزال ومه و�إيه» وما �أ�شبهها فاختلف النحويون

ب  -ومنهم من ذهب �إىل �أنها �أ�سماء ال �أفعال فـ «نزال» ا�سم «انزل» و«�شتان»
ا�سم «�شتت» و«هيهات» ا�سم «ب ُعد» كما �أن ح�سان ا�سم �شخ�ص ،وال
مو�ضع لها من الإعراب ،لأن الإعراب يف الأ�سماء يوجد داللة على معان
يف مدلوالتها كالفاعلية واملفعولية والإ�ضافة ،وهذه املعاين ال ميكن �أن
توجد يف الفعل فال يوجد الإعراب يف الألفاظ النائبة لو �أجروها جمراها.
ج  -ومنهم من ذهب �إىل �أنها �أ�سماء للأفعال ولها مو�ضع من الإعراب وهي
من�صوبة ،وذلك �أنها �أ�سماء والأ�سماء تكون مرفوعة �أو من�صوبة �أو خمفو�ضة
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�أ  -فمنهم من ذهب �إىل �أنها �أفعال جرت يف �ألفاظها على طريق الأ�سماء فقالوا
يف «نزال» �إنها (انزل) وكذلك «�شتان» �أ�صله (�شتت) ثم عدل منه �إىل
«�شتان» و�أجروا اللفظ جمرى الأ�سماء ،ف�إمنا هي �أ�سماء مراعاة للفظ ،ويف
احلقيقة هي �أفعال ،وهذا مذهب الكوفيني.
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لفظ ًا �أو تقديراً ،فالبد لهذه الأ�سماء �أن يكون لها مو�ضع من الإعراب فر�أوا
�أقرب الأ�سماء �إليها امل�صادر ف�أجروا «رويداً زيداً» جمرى «�رضب ًا زيداً» لأن
كل واحد منهما ناب مناب الفعل ،وعلى هذا املذهب �أكرث النحويني(.)10

�أ�سماء الأفعال و�أنواعها:
ال�رضب الأول :ما لزم امل�صدرية وبني لأ�صله (ا�سم ال�صوت) ومل ي�رص
ا�سم فعل نحو «�إيها» يف الكف ،و«ويها» يف الإغراء ،و«واها» يف التعجب،
«لع ًا» و«دعدعا» يف االنتعا�ش ،و«ويلك ،وويحك ،وويك».
ال�رضب الثاين :ما انتقل من امل�صادر �إىل �أ�سماء الأفعال نحو «�صه» و«مه»
و«حي» و«�إيه» و«هيك»
و«ب�س» �أي :ارفق ،و«هيا» و«هال»
و«ها» و«دع»
ْ
ّ
و«هيك» و«هيت».
َ

�أ�سماء الأفعال ما �أ�صلها وعن �أي �شيء نقلت؟
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قال الر�ضي :النقل عن امل�صادر والظروف يف بع�ضها ظاهر كـ «رويد
زيداً» و«بله زيداً» بن�صب املفعول به ،و«فداء لك الأقوام» بالك�رس ،و�أمامك
زيداً وعليك زيداً» وبع�ضها ي�شبه �أن يكون م�صدراً يف الأ�صل و�إن مل يثبت
«ليان»
ا�ستعماله م�صدراً لـ «و�شكان» و«�سرُ عان» و«بط�آن» و«�شتان» ف�إنها كـ َّ
«فجار» و«وتيد» لـ «�رضب» وقد قام دليل قطعي على
يف امل�صادر و«نزال» وكـ ّ
كونها منقولة �إىل معاين الأفعال عن �أ�صل ،و�أ�شبه ما يكون �أ�صلها امل�صادر.
والظاهر يف بع�ضها �أنها كانت �أ�صوات ًا ثم نقلت �إىل امل�صادر ثم منها �إىل
�أ�سماء الأفعال»(.)11
و�أما الظرف واجلار واملجرور فلأن نحو «�أمامك ،ودونك زيداً» بن�صب
زيد فخذه �إن �أمكنك ،فاخت�رص هذا
زيد ودونك ٌ
«زيد» كان يف الأ�صل� :أمامك ٌ
الكالم ليبادر امل�أمور �إىل االمتثال ،وكذا «عليك زيداً و�إليك عني» ،فجرى فيها
كلها االخت�صار بغر�ض الت�أكيد.
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�إعمال ا�سم الفعل:
ا�سم الفعل يعمل مطلق ًا ،فيعمل الرفع يف امل�ضمر واملظهر �أما عمله يف
امل�ضمر فنحو�« :صه» مبعنى« :ا�سكت» والفاعل م�ستكن ،و�أما عمله يف املظهر
فنحو «هيهات زيد» فـ «زيد» فاعل مرفوع بـ «هيهات» ،ويعمل الن�صب �إن
تعدى نحو :رويد زيداً».
و�أ�سماء الأفعال حكمها يف التعدي واللزوم حكم الأفعال التي هي
مبعناها �إال �أن «الباء» تزاد يف مفعولها كثرياً نحو« :عليك به» ،ل�ضعفها يف
العمل فتعمد �إىل حرف لإي�صال الالزم �إىل املفعول.
و�أ�سماء الأفعال �إما متعدية �أو الزمة ،فمن املتعدية:
« )1ها» وهو ا�سم فعل مبعنى خذ وفيه ثماين لغات:
( - 1ها) بالألف املفردة ال�ساكنة للواحد واالثنني واجلمع مذكراً كان �أو
م�ؤنث ًا.

( - 3هاء ،ها�ؤما ،ها�ؤم ،هائي ،ها�ؤن) بلحوق الألف املفردة همزة مكان
علي بن �أبي طالب
الكاف مع ت�رصيفها ت�رصيف الكاف ،ومنه قول ّ
كرم اهلل وجهه:
�أفاطم هاء ال�سيف غري مذم()12

4

َ ُ
ُ
(هاءك ،هاءكما ،هاءكم ،هاءكن) بلحوق الألف املفردة همزة قبل
ِ
كاف اخلطاب وت�رصيف الكاف.

( - 5ه�أ) بهمزة �ساكنة بعد الهاء للكل.
� - 6أن ت�رصف (ه�أ) ت�رصيف «دع ،وذر».
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( - 2هاك ،هاكما ،هاكم ،هاكن) بلحوق الألف املفردة كاف اخلطاب مع
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� - 7أن ت�رصف ت�رصيف «خف».
«ناد».
� - 8أن تلحق الألف همزة وت�رصف ت�رصيف ِ
وتعترب الثالثة الأخرية �أفعال غري مت�رصفة ولي�ست ب�أ�سماء �أفعال.
«هات -
 )2ومنها «هات» مبعنى� :أعط ،وتت�رصف بح�سب امل�أمور ،تقول
ِ
هاتيا  -هاتوا  -هاتي  -هاتني» وت�رصفه دليل فعليته(.)13
زيد بالإ�ضافة
دع ،وي�ستعمل م�صدراً وا�سم فعل ،تقول :بله ٍ
 )3ومنها «بله» �أيْ :
�إىل املفعول �أي :ترك زيد ،وبله زيداً� ،أي دع زيداً .وحكى �أبو علي عن
«م ْن حكى �أبو زيد»
الأخف�ش �أنه يجيء مبعنى «كيف» ويجوز �أن يدخله ِ
الفهر( )14فمن ب ْله �أن ي�أتي بال�صخرة».
�إن فالن ًا ال يطيق �أن يحمل ِ
وذكر الأخف�ش �أنه مثل «عدا ،وخال» مبعنى «�سوى»(.)15
ومنه قوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث القد�سي« :وال خطر على
قلب ب�رش َب ْل َه ما �أُطلعتم عليه»(.)16
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 )4ومنها «تيد» يقال :تيد زيداً �أي� :أمهله ،وقيل« :تيد» من الت�ؤدة ،قلبت التاء
واواً و�أبدلت الهمزة ياء.
 )5ومنها «رويد» وهو يف الأ�صل ت�صغري «�إرواداً» م�صدر «�أرود» �أي :رفق،
�أو ت�صغري «رود» مبعنى الرفق �أو املهل ،ومنه قول ال�شاعر:
�إل��ي��ن��ا ول��ك��ن بغ�ضهم

روي����د ع��ل��ي �اً ،ح���د م���ا ث���دي �أم��ه��م
فن�صب «علي ًا» وهو ا�سم قبيلة بـ «رويد».

متمائن()17

وهو على ثالثة �أق�سام:
زيد» بالإ�ضافة �إىل املفعول كـ
�أ  -امل�صدر وهو �أ�صل الباقيان ،نحو
«رويد ٍ
َ
الرقاب)( )18و«رويداً زيداً» كـ «�رضب ًا زيداً».
(�رضب
ِ
ب � -أن يجعل امل�صدر مبعنى ا�سم الفاعل� ،إما �صفة للم�صدر ،نحو� :ساروا
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�سرياً رويداً� ،أي �سرياً مروداً� ،أو حا ًال نحو�« :ساروا رويداً» �أي :مرودين،

ويجوز �أن يكون �صفة م�صدر حمذوف كقوله تعاىل�« :أمهلهم رويداً»()19

يحتمل امل�صدر و�صفة امل�صدر ،واحلال.

يقدر الفعل
ج � -أن ينقل امل�صدر �إىل ا�سم الفعل ،فيقام امل�صدر مقام الفعل وال ّ
قبله نحو «ويداً زيداً» بن�صب زيداً( ،)20وقد تلحقها الكاف وهي يف
مو�ضع «افعل» كقولك :رويدك زيداً ،ورويدكم زيداً ،وهذا الكاف
حرف لتبيني املخاطب املخ�صو�ص ،لأن «رويداً» تقع للواحد واجلمع
واملذكر وامل�ؤنث ،وال تكون ا�سم ًا لأن «رويد» ال يتعدى �إال �إىل واحد،
ولو كانت ا�سم ًا جلاز �أن تقول «رويد زيداً عمراً» فتن�صب به مفعولني،
وهذا غري �صحيح.
وقد تزاد «ما» على «رويد» كقول بع�ض العرب« :واهلل لو �أردت
الدراهم لأعطيتك رويد ما ال�شعر ،يريد� :أرود ال�شعر �أي :دع ال�شعر(.)21
و�أما الالزمة فمنها:

�« - 1ص ٍه» �أي :ا�سكت.

�« - 3إيه» �أي :زد يف احلديث �أو يف العمل.

�« - 4إيها» �أي :كف عن احلديث واقطعه ،وي�ستعمل ملطلق الزجر ،ويجوز
�أن يكون �صوت ًا قائم ًا مقام امل�صدر معرب ًا من�صوب ًا كـ «�سقي ًا» ،و«رعي ًا»،
ويجوز �أن يكون ا�سم فعل مبني ًا فالتنوين كما يف «�صه ،ومه».
وقد تبدل همزة «�إيه» و«�إيها» هاء فيقال :هيه ،وهيها»(.)22
« - 5فداءٍ» بتنوين الك�رس ،ومنه قول ال�شاعر:
وم���ا �أث���م���ر م��ن م����الٍ وم���ن ولد()23
م��ه�ل ًا ف�����دا ٍء ل���ك الأق�������وا ُم ك��ل� ُه� ُ�م
ِ
َ
يت» :بفتح الهاء مثلث التاء ،وفيه لغة رابعة وهي ك�رس الهاء وفتح التاء
«ه ُ
َ -6
()24
مبعنى� :أقبل وتعال ،وقيل مبعنى�« :أ�رسع» نحو (هيت لك) .
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« - 7دع» و«دعا» و«لعا» و«دعدعا» هو تكرير «دع» للتوكيد ومنه ،ا�شتق
«الدعدعة» مبعنى قول :دع دع ،للعاثر.
« - 8هال» مبعنى «ا�سكن» �أو «�أ�رسع» ومنه قول ال�شاعر:
�أال َح��يِّ��ي��ا ل��ي��ل��ى وق����وال ل��ه��ا َه�لا

ف��ق��د رك��ب��ت �أم�����راً �أث��م��ر

حمجال()25

َّ

املعنى� :أ�رسعي

هيك ،وقد
«هياك» ،و�إن حذفت الألف لزمهَّ :
«هيا» وقد يلحقه الكاف َّ
َّ - 9
يخفف «هيك» واملعنى� :أ�رسع.
ْ
وبجلك» وكان الأ�صل بالت�شديد �أي :اقطع هذا الأمر
«قدك»
ْ - 10
و»قطك» ْ
قطع ًا ،فهو يف الأ�صل م�ضاف �إىل الفاعل ثم �أقيم مقام الفعل ،فبني فحذف
«بجلك» فمعناه :اكتفاءك� ،إال �أنَّ ال�ضمري يحذف
املدغم فيه حتفيف ًا� ،أما ْ
ْ
و«قط».
«قد»
«بجل» بخالف ْ
من ْ

ْ
«بجل» على الأ�شهر ،ومنه قول
«قد» دون
�أما نون الوقاية فتجب يف ْ
الراجز:
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ص�ر اخل��ب��ي��ب�ين ق��دي
ق�����دين م���ن ن����� ِ
ْ

بال�شحيح
لي�س الإم����ا ُم
ِ
َ

امللحد()26

ِ

وقول ال�شاعر:
ْ
�����ل�����ك ف��ل�ا �أح���ف��� ُل��� ُه
وم����ت����ى � ِأه

ب��ج��ل��ي الآن م���ن ال��ع��ي�����ش

بجل()27

« - 11حي» �أي� :أقبل ،ويعدي بـ «على» نحو« :حي على ال�صالة» �أي
�أقبل عليها ،وجاء متعدي ًا بنف�سه مبعنى :ائت ،كقول ال�شاعر:
�أن�����ش��� ُأت �أ���س���أل��ه :م��ا ُ
ب���ال ٍرف��ق��ت� ِه

َ
الركب قد
احلمول ف ��إ َّن
حي
َ

ذهبا()28

أ�رسع ،وا�ستعجل» ،ويعدي
وقد يركب «حي» مع «هال» ويكون معناهْ � :

بـ «�إىل» نحو «حيهل �إىل الرثيد» �أو بالباء نحو «حيهال بعمر»( )29ويتعدى

بـ«على» نحو «حيهل على زيد» ،ويتعدى بنف�سه �إن جاء مبعنى «ائت» نحو:
حيهل الرثيد(.)30
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وجاء يف املركب «حيهل» �ست لغات(:)31
«حي» والم «هل» ،كـ «خم�سة ع�رش».
 - 1حيهل :بفتح ياء َ

 - 2حيه ً
ال :بالتنوين.

ْ
حيهل :ب�سكون الالم وفتح الياء يف «حي» ،ومنه قول ال�شاعر:
-3
ي���ت���م���ارى يف ال�������ذي ق���ل���ت ل��ه

ول���ق���د ي�����س��م��ع ق����ويل

حيهلْ ()32

 - 4حيهال :بزيادة �ألف بعد الالم من غري تنوين ،ومنه قول ال�شاعر:
املتقاذف()33
ُ
ب��ح��ي��ه�لا يُ����زج����ون ك�����لَّ م��ط��ي � ٍة �أم����ام امل��ط��اي��ا ���س�يره��ا
 - 5حيهل :ب�سكون الهاء وفتح الالم.

 - 6حيهال :بزيادة �ألف على الالم يف اللغة اخلام�سة.

ما جاء متعدياً والزماً من �أ�سماء الأفعال:

وقد ورد فيها مذهبان:
الأول :مذهب �أهل احلجاز ويجعلونها بلفظ واحد مع الواحد واالثنني
�شهدا َء ُكم)( )35وقوله:
(ه ُل َّم
َ
واجلماعة واملذكر وامل�ؤنث ومنه قوله تعاىلَ :
(والقائلون لإخوانهم َه ُل َّم �إلينا(.)36
فهي بذلك عندهم ا�سم فعل ،لأن الأ�سماء ال تت�صل بها عالمات
ال�ضمري.
الثاين :مذهب بني متيم( ،)37ويربزون فاعلها يف الت�أنيث والتثنية واجلمع
فيقولون :ه ُل َّم يا ُ
رجل ،وه ُل َّما يا رجالن ،وه ُل ُّموا يا رجال ،وه ُل ِّمي يا امر�أة،

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

«هلم» مبعنى� :أقبل ،و�أ�صلها عند الب�رصيني (ها) التنبيه حمذوفة الألف مع
(لمُ ) ،فعل �أمر من « َّمل» ،من قولكَ :لـم ُ
اهلل �شع َثه� ،أي :جمعه ،واملعنى :اجمع
َّ
نف�سك �إلينا ثم �صار مبعنى� :أقبل .وعند الكوفيني �أ�صلها من (هل) مع (�أُ َّم) حمذوفة
الهمز ،و(هل) حرف مبعنى احلدث واال�ستعمال ولي�ست لال�ستفهام(.)34
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وه ْل ُم ْم َن يا ن�سوة ،بفتح الهاء و�سكون الالم و�ضم امليم الأوىل و�سكون الثانية
َ
وفتح النون خمففة.
ومذهب الفراء (ه ُل َّم َّن) ب�إبقائها على حالها وزيادة نون مدغمة يف
(ه ُل َّمينْ َ يا ن�سوة) بقلب النون املزيدة قبل
ال�ضمري ،ويروى عن بع�ض العرب َ
نون ال�ضمري يا ًء فهي بذلك عندهم فعل.
وحكى الأ�صمعي جميء امل�ضارع منها فقال :ال �أه ُل ُّم �إليه ،وال
�أه ُل ُّمه(.)38

�أ�سماء الأفعال التي مبعنى اخلرب:
�أ�سماء الأفعال الأغلب فيها الأمر ،لأنَّ الغر�ض منها مع ما فيها من املبالغة
االخت�صار ،وقد ت�أتي مبعنى اخلرب �إال �أنها قليلة وبابها ال�سماع دون القيا�س،
ومنها:
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(هيهات) :ا�سم فعل مبعنى ( َب ُع َد) ويجوز يف تائها احلركات بثالث ،وقد
-1
ُ
تبدل ها�ؤها الأوىل همزة تقول�« :أيهات» مع تثليث التاء �أي�ض ًا ،وقد تنون
يف هذه اللغات ال�ست ،ومما ورد فيها قول ال�شاعر:
وم���ن به
�ات ال��ع��ق��ي� ُ�ق
�ات ه��ي��ه� َ
ه��ي��ه� َ
ْ

وقوله:
�ف ���س��وي��ق� ٍة
ه��ي��ه��ات م��ن��زلُ��ن��ا ب��ن��ع� ِ
َ

�ات ِخ��� ٌّل بالعقيق
وه��ي��ه� َ

نوا�ص ُله()39

ْ

ك���ان���ت م���ب���ارك��� ًة م���ن الأي���������ام»()40

فالـ «العقيق» و«منزلنا» فاعل لـ «هيهات» .و�أما قوله تعاىل (هيهات
هيهات ملا

توعدون)()41

فقيل :الالزم زائدة و«ما» فاعل والتقدير :هيهات

ُ
ال�صدق ملا توعدون.
هيهات ما توعدون وقيل :الفاعل حمذوف ،والتقديرَ :ب ُع َد
�( - 2ش ّتان) مبعنى افرتق وتباعد ،وفيه معنى التعجب� ،أي :ما �أ�شد االفرتاق!
فيطلب فاعلني ف�صاعداً ،وقد ورد فيه لغتان :الأوىل :البناء على الفتح
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وعمر» ،و�إمنا ُبني لوقوعه موقع الفعل املا�ضي نحو:
زيد
تقول�« :ش َّتان ٌ
ٌ
افرتق وبعد.
وقال الزجاج� :إمنا بني لأنه على زنة (فعالن)( .)42وزعم �أبو حامت �أنَّ
«�سبحان) ،ور َّده ابن يعي�ش(.)43
«�شتان» كـ ُ
ان ،والفتح �أ�شهر.
والثانية :ك�رس النون تقول� :ش ّت ِ
زيد
زيد
وقد تزاد «ما» بعد نحو�« :ش َّتان ما ٍ
وعمرو» واملراد� :شتان ٌ
ٍ
وعمر ٌو و«ما» زائدة.
زيد وعمرو» قال ال�شاعر:
وقد يقال �أي�ض ًا�« :شتان ما بني ٍ
ل�شتان م��ا ب�ين ال��ي��زي� َدي� ِ�ن يف ال�نَّ��دى
و�أنكره الأ�صمعي.

��ن
����ر اب� ِ
ي��زي��د � ُ��س��ل��ي� ٍ�م والأغ� ِّ

حامت()44

ِ

وقرب مع تعجب� ،أي :ما
�( - 4رسعان وو�شكان) مثلثي الفاء ،مبعنىُ :
�رسع ُ
�أ�رسع! وما �أقرب! وهما مثل «�شتان» يف البناء على الفتح.

ّ �( - 5
أف) مبعنى� :أت�ضجر ،وهو مبني لوقوعه موقع الفعل مطلق ًا� ،إذ الفعل �أ�صله
البناء ،وفيها �إحدى ع�رشة لغة�ُ « :أ ّ
ف» ب�ضم الهمزة م�شددة الفاء مثلثتها
بتنوين ودونه ،و«� ِّ
إف» بك�رس الهمزة والفاء بال تنوين ،و«�أُفَّى كـ «ب�رشى»
بالإمالة ،و«�أُ ْ
ف» كـ «خُ ذ» و�أُفَّة» منونة وغري منونة.

ْ �( - 6أو ِه) مبعنى� :أتوجع وفيها لغات :قالوا�« :أَ ْو ِه» بفتح الهمزة و�سكون الواو
وك�رس الهاء ،و«�أ ِّو ْه» بك�رس الواو مع الت�شديد و�سكون الهاء ،و«�أ ِّوه» بك�رس
الواو م�شددة وك�رس الهاء بال �إ�شباع ،و«�أ ِّو» بك�رس الواو م�شددة وحذف

الهاء ،و«�أوه» و«�آواه» بفتح الواو م�شددة وخمففة و�سكون الهاء مع املد،
ومن ذلك قوله تعاىل�« :إن �إبراهيم ل َّأوا ٌه حليم)(.)45
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( - 7وي) وهو ا�سم به الفعل يف حال اخلرب مبعنى �أعجب �أو �أتندم ،ومنه
قوله تعاىل« :و ْيك�أ َّن ُه ال ُيفلح الكافرون»( )46وذهب اخلليل و�سيبويه �إىل
�أن «وي» منف�صلة معناها �أعجب ،ثم ابتد�أ« :ك�أنه ال يفلح الكافرون»
و«ك�أن» هنا ال يراد بها الت�شبيه بل القطع واليقني.
وذهب الأخف�ش �إىل �أنه« :ويك» وهي مف�صولة من «�أنه» ،وي�ؤيد ذلك
قول عنرتة:
��ك ع��ن�تر �أقدم()47
ول��ق��د �شفى نف�سي و�أب����ر�أ �سقمها ق��ول ال��ف��وار���س وي� َ
َ ِ

فجاء بها مت�صلة بالكاف من غري «�أن» فهي حرف خطاب كالتي يف
«غالمك و�صاحبك».
وذهب الك�سائي �إىل �أن �أ�صله «ويلك» وحذفت الالم تخفيف ًا.
وذهب بع�ضهم �إىل �أن «ويك�أنه» بكماله ا�سم واحد(.)48
( - 8وا) وهو �أي�ض ًا مبعنى� :أعجب ،ومنه قول الراجز(.)49
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�ب
وا ب���أب��ي � ِ
أن����ت وف����وك الأ���ش��ن� ُ
ال�����زرن�����ب
ك����م����ا ذر ع���ل���ي���ه
ُ

( - 9واه ًا) مبعنى� :أتعجب ،ومنه قو الراجز(:)50

واه�������اً ل����ريّ����ا ث����م واه�������اً واه����ا

ي���ال���ي���ت ع��ي��ن��ي��ه��ا ل���ن���ا وف���اه���ا
ب���ث���م���ن ن����ر�����ض����ي ب�����ه �أب����اه����ا
 - 10ومنها الظروف و�شبهها نحو (عليك ،ودونك ،ولديك )...وهي جتر
�ضمري املخاطب كثرياً ،و�ضمري الغائب �شذوذاً نحو« :عليه �شخ�ص ًا
لي�سني» .وهي مبعنى ،خُ ذ ،والأ�صل :عندك زيد فخذه ،وملا كثرُ ا�ستعماله
�صار مبعنى «خذ» ،فعمل عمله .وهي مبنية على الفتح كما هو الأ�صل
يف الظروف.
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و�أما (وراءك) مبعنى :ت�أخر ،و(�أمامك) مبعنى :تقدم �أو احذر من جهة
�أمامك ،و(مكانك) مبعنى :الزم مكانك ،فهي باقية على الظرفية.
و«عليك زيداً مبعنى :خذه ،والأ�صل :عليك �أخذه و«�إليك عني» مبعنى:
تنح عني ..و�سمع �أبو اخلطاب من قيل له�« :إليك» فقال�« :إ َّ
يل» �أي� :أتنحى،
فهو خرب �شاذ خمالف للقيا�س ،لأن الظروف و�شبهها القيا�س فيها �أن تكون �أوامر
علي ودوين» قيا�س ًا عليه.
فال يقالَّ :
ويجوز توكيد ال�ضمري املجرور البارز باعتبار الأ�صل قبل �صريورتها
�أ�سماء �أفعال نحو« :عليك نف�سك» ،ويجوز توكيد ال�ضمري املرفوع امل�سترت
باعتبار �صريورتها �أ�سماء �أفعال ومنه قوله تعاىل( :مكان َُكم �أن ُت ْم و�شرُ كا ُ�ؤ ُكم»(،)51
حيث عطف على ال�ضمري بالرفع(.)52

ما جاء على وزن « َف َعالِ »:

ال) املبني ي�أتي على �أربعة �أ�رضب:
( َف َع ِ

ريح ال�صبا ْقرقا ِر
ْ
قالت له ُ

و«ع ْر َعار» �أي :تالعبوا بالعرعرة ،وهي لعبة لهم ومنه قول ال�شاعر:
َ

يدعو وليدهم بها عرعار()55

وقال املربد :مل ي�أت يف الرباعي عدل �أ�ص ً
ال ،و�أما «قرقار» فهو حكاية
()65
�صوت الرعد ،و«عرعار» حكاية �أ�صوات ال�صبيان .
وهو عند الأخف�ش (فعالل) الأمر من الرباعي وهو قيا�س.
(فعال) معدولة عن الأمر الفعلي للمبالغة ،والأ�صل
ومذهب النحاة �أن
ِ
يف كل معدول �أال يخرج عن نوع املعدول عنه.
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و«تراك» مبعنىْ :
اترك
انزل،
الأول :ا�سم فعل �أمر كـ
ِ
ِ
اخرج ،وهو قيا�س يف الثالثي( ،)53قليل يف الرباعي مثل:
و«خراج» مبعنى:
ْ
ِ
()54
«قرقار» مبعنى�َ :ص ِّوت ،ومنه قول الراجز :
ِ
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الثاين :من �أق�سام « َف َعال» امل�صدر املعرفة ،وذلك نحو« :ف ََج ِار ،معدول
به عن «الفجور» �أو «الفجرة» ومنه قول النابغة:
َفجار()57

�إن������ا اق��ت�����س��م��ن��ا خ��ط��ت��ي��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا
�ت َ ِ
فحملت ب���ر َة واح��ت��م��ل� َ
ُ
ومن النحويني من ذهب �إىل �أن «فجار» معدولة عن «فجرة» َع َلم ًا ،لأنه
قرنها بعدلها «برة» و«برة» علم فكذلك ما عدل عنه.
«بداد» يقال :جاء القوم بداد مبعنى :متبددين ،فهو م�صدر مبعنى
ومنه
ِ
ي�سار� ،أي� :إىل
ا�سم الفاعل .ومنه
ِ
«ي�سار» مبعنى :املي�رسة ،قالوا :انظرين حتى َ
املي�رسة.
الثالث :ال�صفة امل�ؤنثة ،وجميعها ت�ستعمل بدون املو�صوف وهي على
�رضبني:
و«ياخباث».
«يالكاع» �أي :يالكعاء ،ويا ف�ساق»،
�أ  -الزمة للنداء� ،سماع ًا نحو
ِ
ِ
�أي :يا فا�سقة ويا خبيثة ،وال جتيء ،هذه علم ًا للجن�س.
ب  -غري الزمة للنداء وهي على �رضبني:
جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

�أحدهما :ما �صار بالغلبة علم ًا جن�سي ًا كما يف «�أ�سامة» ،نحو« :حالق»
و«جباذ» ،كانت �صفة عامة لكل ما يحلق به ،ثم اخت�صت بالغلبة بجن�س املنايا،
ِ
«حذام» ،و«قطام».
وخرجت خمرج الأعالم كـ
ِ
«قطاط» معدول عن ّ
قاطة �أي :كافية.
والثاين :ما بقي على و�صفتيه نحو
ِ

ومنه قول ال�شاعر:
أط���ل���ت ف���را َط��� ُه���م ح��ت��ى �إذا ما
�
ُ

�ت ��سرات�� ُه��م ك��ان��ت
ق � ْت��ل� ُ

قطاط()58

ِ

الرابع :العلم ال�شخ�صي :و�ألفاظه م�ؤنثة و�إن كان امل�سمى به مذكراً ،نحو
و«ظفَار»()61
«�رشاء»( )59للجبل ،و«�سفار»()60
و«ح َ�ض ِار» لكوكب َ ِ
َ ِ
للماءَ ،

ملدينة .وجميع ال�صفات وامل�صادر مبنية اتفاق ًا ،قال املربد :للت�أنيث والعدل
والعلمية.
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وقيل :بنيت لت�ضمن تاء الت�أنيث ،وقيل مل�شابهتها (فعال) الأمري وزن ًا
ومبالغة.
�أما الأعالم اجلن�سية ك «�صرَ ام»()21
و«حداد» فكان حقها الإعراب،
ِ
َ ِ
لأن الكلمة املبنية �إذا �سمي بها غري لفظها وجب �إعرابها.

و«حذام» فهي مبنية عند �أهل احلجاز
«قطام»
و�أما الأعالم ال�شخ�صية كـ
ِ
ِ
بناء الأو�صاف و�إن كانت مرجتلة �إجرا ًء لها جمرى ال َع َلم املنقول عن الو�صف.
وبنو متيم �أعربوها غري من�رصفة(� )63إال ما كان �آخرها «راء» فهم يوافقون
احلجازيون يف بنائه ،وقليل منهم يعممون الإعراب يف جميع الباب.
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وعذوبة يف الأ�سنان .وانظر �رشح العيني  ،310/4و�رشح الكافية ال�شافية.1386 :
( )50هو �أبو النجم العجلي ،وانظر ديوانه  ،227و�إ�صالح املنطق  ،291ومغني اللبيب ،369/2
و�رشح املف�صل  ،72/4واخلزانة .455/7
(� )51سورة يون�س� ،آية.28 :
( )52انظر� :رشح املف�صل  ،74/4و�رشح الر�ضي .189/3
( )53هذا مذهب �سيبويه ،الكتاب .280/3
(� )54أبو النجم العجلي وهو من �شواهد الكتاب  ،276/3وخزانة الأدب  ،307/6و�رشح املف�صل
 ،51/4ول�سان العرب( 89/5 ،قرر).
( )55البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه  ،56وخزانة الأدب  ،312/6و�رشح املف�صل  ،52/4ول�سان
العرب ( 561/4عرر) ،و�رشح الر�ضي .191/3
( )56ورده ال�سريايف بقوله« :لو �أرادوا احلكاية لقالوا :قار قار على مثل غاق غاق» .انظر� :رشح
الر�ضي .191/3
( )57يف ديوان النابغة الذبياين  ،55والكتاب  ،274/3و�إ�صالح املنطق  ،336والكامل ،70/2
واحللل  ،307و�رشح الت�رصيح  ،125/1و�رشح املف�صل  ،53/4والل�سان ( 52/4برر).
( )58البيت لعمرو بن معد يكرب يف ديوانه  136وجمهرة اللغة  ،150وخزانة الأدب ،352/6
و�رشح الر�ضي  ،196/3والل�سان ( 382/7قطط).
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( )59ا�سم جبل لبني كالب ،انظر معجم البلدان .329/3
( )60منهل قبل ذي قار بني الب�رصة واملدينة وهو لبني مازن بن مالك ،معجم البلدان  ،223/3وانظر
الكتاب .279/3
( )61مدينة ظفار ب�سلطنة عمان.
(� )62رصام :من �أ�سماء احلرب ،الل�سان �( 335/12رصم).
( )63لعلتي التعريف والت�أنيث ،انظر الكتاب  ،40/2واملقت�ضب  ،375/3و�رشح املقدمة الكافية
.751/3
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امل�صادر واملراجع
( )1الأ�شباه والنظائر :جلالل الدين ال�سيوطي ،حتقيق عبدالعال �سامل مكرم .م�ؤ�س�سة الر�سالة/
بريوت ،ط 1985 ،1م.
(� )2إ�صالح املنطق :البن ال�سكيت� .رشح وحتقيق �أحمد حممد �شاكر ،وعبدال�سالم هارون ،دار
املعارف مب�رص ،ط 1987 ،1م.
(� )3أمايل ابن ال�شجري :لهبة اهلل ال�شجري .حتقيق :د .حممود حممد الطناجي /القاهرة :مكتبة
اخلاجني ،مطبعة املدين ،ط 1413 /1هـ 1992 -م.
( )4الب�سيط يف �رشح جمل الزجاجي :البن �أبي الربيع القر�شي .حتقيق :د .عياد بن عيد الثبيتي،
بريوت .دار الغرب الإ�سالمي ،ط 1407 ،1هـ 1986 -م.
( )5الرتغيب والرتهيب :لعبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري .مطبعة م�صطفى بابي احللبي .القاهرة.
( )6جمهرة اللغة :البن دريد .حتقيق :رمزي بعلبكي .بريوت :دار العلم للماليني ،ط 1987 ،1م.
( )7اجلني الداين يف حروف املعاين :البن القا�سم املرادي ،حتقيق :د .فخر الدين قباوة وحممد ندمي
فا�ضل ،بريوت .دار الآفاق اجلديدة ،ط 1983 ،2م.
( )8احلجة للقراء ال�سبعة :لأبي علي الفار�سي .حتقيق :بدر الدين قهوجي وب�شري جويجاين /دم�شق،
بريوت .دار امل�أمون ،ط 1404 ،1هـ 1984 -م.

( )10حما�سة البحرتي ،:للبحرتي� ،ضبط لوي�س �شيخو .بريوت.
( )11خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب :لعبدالقادر البغدادي .حتقيق :د .عبدال�سالم هارون/
القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،ط 1409 ،3هـ 1989 -م.
( )12اخل�صائ�ص :لأبي الفتح عثمان بن جني .حتقيق :حممد علي النجار /بريوت ،دار الكتاب
العربي.
( )13الدرر الوامع على همع الهوامع �رشح جمع اجلوامع يف العلوم العربية :لأحمد ال�شنقيطي.
حتقيق و�رشح :عبدالعال �سامل مكرم /الكويت ،دار البحوث العلمية ،ط 1981 ،1م.
( )14ديوان ابن الأحمر :جمع وحتقيق :د .ح�سني عطوان /دم�شق ،مطبوعات جممع اللغة العربية.
( )15ديوان �أبي النجم العجلي� :صنع و�رشح عالء الدين �أغا /النادي الأدبي  -الريا�ض1981 ،م.
( )16ديوان ربيعة الرقي :الربيعة بن ثابت .حتقيق وجمع يو�سف ح�سني بكار /بريوت ،دار
الأندل�س ،ط 1984 ،2م.
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( )9احللل يف �رشح �أبيات اجلمل :البن ال�سيد البطليو�سي .حتقيق :د .م�صطفى �إمام .القاهرة ،مكتبة
املتنبي ،ط 1979 ،1م.
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( )17ديوان زهري بن �أبي �سلمى� :رشح :علي الفاعور /بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط 1408 ،1هـ
 1988م.( )18ديوان علي بن �أبي طالب :جمع :نعيم زرزور /بريوت ،دار الكتب العلمية.
( )19ديوان عمرو بن معد يكرب :جمع :مطاع الطرابي�شي /دم�شق ،مطبوعات جملة اللغة العربية،
ط 1983 ،2م.
( )20ديوان عنرتة بن �شداد :حتقيق ودرا�سة :حممد �سعيد مولوي /بريوت ،املكتب الإ�سالمي ،ط
1983 ،2م.
( )21ديوان لبيد بن ربيعة :حتقيق� :إح�سان عبا�س /الكويت ،وزارة الإعالم .ط 1984 /2م.
( )22ديوان النابغة اجلعدي :حتقيق :عبدالعزيز رباح /بريوت ،املكتب الإ�سالمي ،ط 1964 ،1م.
( )23ديوان النابغة الذبياين :حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم /م�رص ،دار املعارف1977 ،م.
( )24ديوان الهذليني� :رشح �أ�شعار الهذليني� /صنعة �أبي �سعيد احل�سن ال�سكري .حتقيق :عبدال�ستار
فراج ومراجعة حممود حممد �شاكر /القاهرة .مكتبة دار العروبة.
( )25ر�صف املباين يف �رشح حروف املعاين :لأحمد بن عبدالنور املالقي .حتقيق :د� .أحمد حممد
اخلراط /دم�شق ،دار القلم ،ط 1405 ،2هـ 1985 -م.
(� )26رس �صناعة الإعراب :لأبي الفتح عثمان بن جني .حتقيق :د .ح�سن هنداوي /دم�شق ،دار
القلم ،ط 1405 ،1هـ 1985 -م.
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(� )27رشح جمل الزجاجي :لأبي احل�سن علي بن خروف .حتقيق :د� .سلوى حممد عرب /مكة
املكرمة ،جامعة �أم القرى ،معهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي1419 ،هـ.
(� )28رشح ديوان احلما�سة :لأحمد املرزوقي ،ن�رش �أحمد �أمني وعبدال�سالم هارون /القاهرة،
1951م.
(� )29رشح كافية ابن احلاجب :لر�ضي الدين حممد اال�سرتاباذي ،حتقيق :د� .إميل يعقوب /بريوت،
دار الكتب العلمية ،ط 1419 ،1هـ 1998 -م.
(� )30رشح الكافية ال�شافية :البن مالك ،حتقيق :د .عبداملنعم هريدي ،دار امل�أمون للرتاث ،مركز
البحث العلمي و�إحياء الرتاث /مكة1402 ،هـ.
(� )31رشح املف�صل :البن يعي�ش /بريوت ،عامل الكتب ،القاهرة ،مكتبة املتنبي.
(� )32رشح املقدمة الكافية يف علم الإعراب :البن احلاجب ،حتقيق :د .جمال عبدالعاطي خميمر،
مركز البحوث والدرا�سات ،مكتبة نزار الباز /مكة ،الريا�ض ،ط 1418هـ.
( )33ال�صفوة ال�صفية يف �رشح الدرة الألفية :لتقي الدين �إبراهيم النيلي ،حتقيق :د .حم�سن �سامل
العمريي /مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،معهد البحوث العلمية 1420هـ.
( )34الفوائد ال�ضيائية �رشح كافية ابن احلاجب :لنور الدين اجلامي ،حتقيق :د� .أ�سامة طه الرفاعي/
وزارة الأوقاف العراقية1403 ،هـ.
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( )35الكامل يف اللغة والأدب :لأبي العبا�س املربد .حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم /القاهرة ،دار
الفكر العربي.
( )36الكتاب :ل�سيبويه ،حتقيق و�رشح :عبدال�سالم هارون .القاهرة :مكتبة اخلاجني ،ط ،3
1988م.
( )37ل�سان العرب :البن منظور الإفريقي /بريوت ،دار �صادر.
( )38ما ين�رصف وما ال ين�رصف :لأبي �إ�سحاق الزجاج .حتقيق :هدى حممود قراعة /القاهرة ،جلنة
�إحياء الرتاث الإ�سالمي 1391هـ 1971 -م.
( )39املحت�سب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات والإي�ضاح فيها :لأبي الفتح عثمان بن جني .حتقيق:
علي النجدي نا�صف ،وعبداحلليم النجار ،وعبدالفتاح �شلبي /القاهرة ،جلنة �إحياء الرتاث
الإ�سالمي1386 ،هـ.
( )40املخ�ص�ص :لأبي احل�سن بن �سيده /القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي ،ودار املعارف ،ط ،4
1986م.
( )41م�سند الإمام �أحمد بن حنبل :حتقيق� :أحمد �شاكر /م�رص ،دار املعارف 1365هـ 1975 -م.
( )42معجم البلدان :لياقوت بن عبداهلل احلموي /بريوت  -دار �صادر.
( )43املعجم املفهر�س لألفاظ القر�آن الكرمي :ملحمد ف�ؤاد عبدالباقي /القاهرة ،دار احلديث ،ط ،2
1408هـ 1988 -م.

( )45املف�صل يف علم العربية :لأبي القا�سم الزخم�رشي ،ت�صحيح :حممد بدر الدين احللبي /بريوت،
دار اجليل ،الطبعة الثانية.
( )46املقا�صد النحوية يف �رشح �شواهد الألفية :ملحمود بن �أحمد العيني /بريوت ،دار �صادر،
الطبعة الأوىل.
( )47املقت�ضب :لأبي العبا�س املربد ،حتقيق :ال�شيخ حممد عبداخلالق ع�ضيمة ،بريوت ،عامل الكتب.
( )48املقرب :البن ع�صفور ،حتقيق :عبدال�ستار اجلوادي وعبداهلل اجلبوري ،بغداد  -مطبعة العاين،
1394هـ.
( )49النهاية يف غريب احلديث :البن الأثري ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوي وحممود حممد الطناجي/
قم (�إيران) م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان ،ط .1
( )50همع الهوامع �رشح جمع اجلوامع يف علم العربية :لعبدالرحمن ال�سيوطي /القاهرة ،املكتبة
الأزهرية ،الطبعة الأوىل1327 ،هـ.
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( )44مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :البن ه�شام ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد� /صيدا
(لبنان) املكتبة الع�رصية 1987م.
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العرب والأعراب:
خلط املفاهيم وفو�ضى الداللة !
حممد ال�سموري

(*)

�صورة الأعرابي يف الكتابات العربية:

يف اللغة الأعرابي :البدوي ،وهم الأعراب ،والأعاريب :جمع
الأعراب ،ولي�س الأعراب جمع ًا لعرب ،والن�سب �إىل الأعراب �أعرابي ،لأنه ال
ٌ
أعرابي �إذا كان
ورجل �
واحد له على هذا املعنى كونه ا�سم جن�س ،قال الأزهري:
ّ
الغيث ،و�سواء كان من
وارتياد للكلأ وتتبع مل�ساقط
�صاحب جنع ٍة وانتوا ٍء
بدوي ًا،
ٍ
ِ
ُ
العرب �أو من مواليهم .ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب ،وجاء يف
ال�شعر الف�صيح:
(*) كاتب وباحث �سوري.
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تداول النا�س هذه ال�شخ�صية وتناولتها كتب الرتاث والأدب بكرثة
مفرطة ،واختلف امل�ؤلفون ،بل وتناق�ضوا يف تقدمي �صورة الأعرابي ،فمنهم من
عده ظريف ًا ،مما خلط الأمر وجعل
عده �ساذج ًا ،والآخر ّ
عده حكيم ًا ،ومنهم من ّ
ّ
�شوا�ش ًا وغمو�ض ًا يعرتي القارئ .فما حقيقة هذه ال�شخ�صية الرتاثية؟
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يب َذ ُو َف ْخ ٍر ب�إ ْف ٍك
�أ َعا ِر ٌ

اف يف املَقَالِ
و�ألْ ِ�سنَ ٍة ٍل َط ٍ

والأعرابي �إذا قيل له :يا عربي فرح بذلك وه�ش له ،والعربي �إذا قيل له
يا �أعرابي غ�ضب له ،فمن نزل البادية �أو جاور البادين وظعن ظعنهم وانتوى
بانتوائهم فهم �أعراب ,ومن نزل بالد الريف وا�ستوطن املدن والقرى العربية
وغريها ممن ينتمي �إىل العرب فهم عرب و�إن مل يكونوا ف�صحاء( ,)1وقال الفراء:
ويقال رجل �أعرابي� :إذا ن�سب �إىل �أنه من �أعراب البادية وعربي �إذا ن�سبته �إىل
�آبائه من العرب ف�إذا كان يتكلم بالعربية وهو من العجم قلت عرباين ،ويف
احلديث من بدا جفا� ,أي من نزل البادية �صار فيه جفاء الأعراب.
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والبداوة :الإقامة يف البادية ,وهو �ضد احل�ضارة ,والن�سبة �إليها بداوي
وتبدى الرجل �أقام بالبادية وتبادى ت�شبه ب�أهل البادية ,بذلك نثبت نتيجة بحثية
َّ
مهمة تفيد بالتفريق بني املعنى بني الأعراب والعرب لت�صحيح خط أ� متداول
ال ي�ستند كثرياً �إىل مرجع ي�شفع له �أو يدعمه ,لكنه ا�ستعمل هكذا بع�شوائية,
كان للتواتر ال�شفاهي دوره يف حمله وتر�سيخه يف الثقافة والوعي اجلمعيني,
لي�س عند العامة من النا�س وح�سب ,بل لي�شمل الكتابات �أي�ض ًا ،و�أن زعمنا
هذا مل ي�أت اعتباط ًا لكونه مدعم ًا بو�سائل قبوله وم�سوغات تناوله ،فعبارة قيل
لأعرابي :تف�ضح وب�شكل ال يدع االلتبا�س البتة ب�أنها عبارة مو�ضوعة ويف �أح�سن
الظروف مت�سرتة خلف حكمة �أو ملحة �أو نكتة �أو طرفة ،تثري ده�شة قارئها
وابت�سامته ،لكنها تغ�ض الطرف عن كنهها وخلفيتها املرجعية .فمن هو هذا
الأعرابي؟ ومن الذي قال له؟ لقد �شكلت عبارة (قيل لأعرابي) �سنداً قوي ًا لرعيل
من الكتاب ،وال�سيما م�ؤرخي الأدب منهم للتخل�ص من منهجية كان البد منها
لت�سويق ومترير �أفكارهم ونوازعهم وانطباعاتهم ال�شخ�صية ،ونافذة لعبور
ي�سوغ ورود مثل
كتاباتهم على �أنها تاريخية ،فلأنه مل يكن يف مو�ضوعاتهم ما ّ
هذه امللحات والطرائف فكان ن�سبها ل�شخ�صية الأعرابي الغام�ضة املبهمة طريق ًا
للتمرير �أ�سهل بكثري من تبنيها �أو ادعاء ت�أليفها ،ال�سيما و�أن جلها �آت بالطبع
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من الثقافة واملعارف اجلمعية العامة التي ال يجوز تبنيها ،مثلها مثل احلكايات
ال�شعبية والأ�ساطري واخلرافات .لقد عرفت �شخ�صيات مرحة وتناقلت كتب
الرتاث �أخبارها كال�شاعر �أبي نوا�س و�شخ�صية جحا التي �أثارت اجلدل ،و�أبي
العيناء حممد بن القا�سم و�أبي احلارث جمني ،ومزيد املديني ،وغريهم ..دونت
�أقوالهم وطرائفهم ومواقفهم ،فلم يكن مت�سع ًا وال م�ست�ساغ ًا متام ًا ن�سب كل
ما �أبدعه ه�ؤالء الكتاب لهم ذلك ،ملحدودية املرحلة التاريخية التي عا�شها كل
منهم فكان الأوىل جتيري هذه الأقوال �إىل �شخ�صية تتمتع بكل موا�صفات �أهل
الطرائف ،ون�سب نتاجهم و�شطحاتهم لهذه ال�شخ�صية ،فهو حكيم وطريف
و�رسيع البديهة وغريب اجلواب ف� ً
ضال عن البالغة املتناهية مبا يتنا�سب عادة مع
�صفات �أهل البادية ،ولكن ه�ؤالء الكتاب واجهتهم عرثة �رسعان ما كان احلل
جاهزاً لها وهي طرائف ال ي�ستح�سن ن�سبها للأعراب مبا �أنها تنا�سب �سكان املدن
والقرى العامرة ،فكانت نوادر ال�شطار ونوادر املعلمني وال�صبيان ،واجلواري
ونوادر البخالء التي كان للجاحظ اليد الطوىل يف تدوينها ونقلها� .أما الأ�سلوب
الآخر من ت�أليف الطرائف وتدوينها فلم يجد له �شخ�صية حمددة فرتك ملجهول.
�أما الطرائف املتواترة فال يجب ح�رصها ب�شخ�صية حمددة ،فهي عامة تنقل �أخبار
الف�ضيلة والكرم فال �أحد من العرب كان �سبب ًا يف �إ�شاعة ف�ضيلة بعينها �إال وكتبت
ف�ضيلته له ومل يبخ�سه �أحد حقه فيها ،فالكرم قبل حامت كان معروف ًا عند العرب،
وال�شجاعة مل يخلقها عنرتة ،واحلكمة �أي�ض ًا ال �صانع معين ًا لها ،ف�إن كان الأعرابي
�شخ�صية خمتلقة يف الكتابات ،ف�إنّ ذلك ال ينكر تاريخيتها ،ولرمبا كانت فع ً
ال
بع�ض الطرائف واحلكم وردت على �أل�سنة بع�ض الأعراب حني قدومهم املدن
والأ�سواق ولأن �أهل الأ�سواق ،و�سكان املدن ال يعرفون �أ�سماءهم ف�إنهم اكتفوا
بحفظ �أقوالهم ومداورتها لأهميتها اللغوية وطرافتها وغرابتها ،فتواترت هذه
الأقوال عرب الأجيال ،ون�سي النا�س قائليها ،ويعد الأ�صمعي� :أبو �سعيد عبدامللك
� 828/740أ�شهر من نقل �أخبار الأعراب وو�صفهم ،كما يعد الوزير الكاتب �أبو
دون �أقوال الأعراب
�سعد من�صور بن احل�سني الآبي املتوفى  421للهجرة �أي�ض ًا من ّ
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وبوبها ،ف� ً
ضال عن توثيق كالم اخللفاء والوالة والوزراء
واهتم بها و�ص ّنفها ّ
وحكمهم وخطبهم والطريف من �أقوالهم وحياتهم ،لكنه خ�ص الأعراب
ِ
بف�صول تتجلى فيها �صورة الأعرابي مركبة �أحيان ًا ومتناق�ضة �أحيان ًا �أخرى ونعزو
ذلك بالطبع �إىل تنوع ثقافات الأعراب وتعدد م�صادرها ،ذلك لأنهم �سكان
البادية �أما �أعراب العرب فكانوا يف اجلزيرة العربية املرتامية الوا�سعة ويخيل �إلينا
اال�ستنتاج �أن م�ضارب ه�ؤالء كانت متباعدة وي�شفع لزعمنا كرثة التناق�ض يف

طباعهم وتقاليدهم ،لكن العرف هو عرف البادية �أينما حلوا �أو رحلوا ،فهذه
�أعرابية ت�رصخ :النا�س �صعقوا عندما ر�أتهم ي�سجدون يف ال�صالة ،وذلك نقي�ضها

يقول عندما �سئل عن وجود اهلل :البعرة تدل على البعري والأثر يدل على امل�سري.
و�صورت الكتابات الأعرابي مغف ً
ال يرمي املر�آة التي وجدها ونظر فيها وكان
قبيح ًا فقال ل�رش ما طرحك �أهلك معتقداً �أن املر�آة هي التي ّقبحت �صورته.

وباملقابل �صورته على درجة عالية من الذكاء والدهاء والفطنة .قال ه�شام بن
عبدامللك :من ي�سبني وال يفح�ش هذا املُطرف له ،فقال له �أعرابي ح�رض� :ألقه يا
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�أحول فقال :ه�شام خذه قاتلك اهلل .وعن الفطنة و�رسعة البديهة قيل لأعرابي:

ما ا�سم املرق عندكم قال :ال�سخني قيل :ف�إذا برد؟ قال :ال ندعه حتى يربد.
ونحن ندرك �أننا ال نتحدث عن الأعرابي وك�أنه �شخ�ص واحد حمدد ،فنزعم �أن
طباعه متقلبة ومتناق�ضة ،لكن الأعراب على الرغم من اختالف بيئاتهم الثقافية
وم�صادر معارفهم ومرجعياتهم ،ف�إنهم ف� ً
ضال عن هذه الو�صوفات يتجان�سون

يف كثري ال ي�ستهان به من الطباع ،ومما ال ميكن �إغفاله من املميزات واخل�صائ�ص،

فلم يرد  -على حد علمنا  -يف كتب الرتاث ما ي�شي �أنهم يعرفون البخل �أو
الك�سل ،ومل يكن منهم ل�صو�ص وال يعرفون الف�سق والفجور واجلحود والل�ؤم
و�إلخ من �صفات ال�سوء والرذيلة ،فالأعرابي �إن�سان م�سامل ب�سيط هادئ ،لكنه
جلوج يحدث كالمه طرفة عند �أهل احل�رض ،وهو ال يتق�صد اختالقها ،وال ّيدعي
ت�صنعها ،لكن الفارق بني ثقافة احل�رض وطباعهم وعاداتهم جتعل كالم الأعراب
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غريب ًا وطريف ًا .ا�ستفتى �أعرابي �سفيان بن عيينة يف م�س�ألة ،فلما �أفتاه عنها قال
له الأعرابي� :أقدوة؟ فقال :نعم عن ر�سول اهلل .فقال :ا�ست�سمنت القدوة فاء
اهلل لك بالر�شد� .أما هم فال يتناقلون فيما بينهم هذه الأقوال وال يعلمون �أنها
طرائف وال تثري لديهم �أي انفعال ،لكونها م�ألوفة بالن�سبة لهم .قال �أعرابي:
وقد �سبق النا�س �إىل عرفة اللهم اغفر يل قبل �أن يدهمك النا�س� ،إمنا ينم قوله عن
جهل بالن�سبة لأقرانه وعن طرفة بالن�سبة للعاملني بحقيقة العبادة.

الأعراب يف القر�آن الكرمي:
ا�ستندت هذه الكتابات يف تكون ال�صورة النمطية عن الأعراب من
الت�أويل اخلاطئ �أو املقتطع من �آيات البيان الإلهي ،فزعمت �أن الأعراب كفرة
وفجار وجاحدون ون�سبت لهم نعوت ًا ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ،اجتزئت من
الآيات اجتزاء متعمداً لتوظيف فيما بعد هذا الت�أويل خلدمة ال�صورة النمطية �أثناء
�صياغة ال�شخ�صية التي �ستحتمل مزيداً من التحميل ،والت�شويه ،ود�س الت�أليف
يف ثنايا كتب الرتاث وترويج ثقافة �شفاهية ال م�صدر لها.
فقد ورد ذكر الأعراب يف ع�رش �آيات ال تخاطبهم بذات الطريقة التي
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�إن هذه الظاهرة معروفة يف كافة احل�ضارات والثقافات ،فهذه �شخ�صية
الأ�سكتلندي تثري ال�ضحك وحتتمل املزاح ،تلك �شخ�صية الأمريكي يتقاذفها
الظرفاء وين�سج حولها الكتاب ال�ساخرون املواقف والطرائف التي تف�صح عن
املعنى املق�صود فكلمة (داغو)( )2التي تطلق على الأمريكيني من �أ�صل �أ�سباين تثري
ال�سخرية و(جون بول) لقب �ساخر يرمز �إىل �صفات الرجل الإنكليزي العنيد
البليد ،وهكذا الأمم املختلفة ،وال تخلو �أمة من �أمثال هذه الطرائف ،وجلها
بني �سكان املدن والأرياف .وحتى على م�ستوى البلد الواحد بني �سكان مدينة
و�أخرى� ،أو �سكان مدينة وريفها .و�ست�ستمر مادام الفارق احل�ضاري وا�ضح ًا
بني الريف واملدينة.
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وردت يف كتب الرتاث} :وجاء املعذرون من الأعراب لي�ؤذن لهم وقعد الذين كذبوا
اهلل ور�سوله �سي�صيب الذين كفروا منهم عذاب �أليم{[ .التوبة .]90
بينّ تعاىل حال ذوي الأعذار يف ترك اجلهاد ،الذين جاءوا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يعتذرون �إليه ويبينون له ما هم فيه من ال�ضعف وعدم
القدرة على اخلروج ،وهم من �أحياء العرب ممن حول املدينة� ،أنهم نفر من
بني غفار اعتذروا فلم يعذرهم اهلل وقعد �آخرون (من الأعراب) عن املجيء
لالعتذار ثم �أوعدهم بالعذاب الأليم.
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}والأعراب �أ�شد كفراً ونفاقاً و�أجدر �أال يعلموا ما �أنزل اهلل على ر�سوله واهلل
عليم حكيم{[ .التوبة � .]97أجدر �أي �أحرى �أن ال يعلموا حدود ما �أنزل اهلل
على ر�سوله ،جل�س �أعرابي �إىل زيد بن �صوحان وهو يحدث �أ�صحابه ،وكانت
يده قد �أ�صيبت يوم نهاوند ،فقال الأعرابي :واهلل �إن حديثك ليعجبني و�إن يدك
لرتيبني ،فقال زيد :ما يريبك من يدي �إنها ال�شمال؟ فقال الأعرابي :واهلل ما
�أدري اليمني يقطعون �أو ال�شمال ،فقال زيد� :صدق اهلل ور�سوله (الأعراب �أ�شد
كفراً ونفاق ًا) الآية .عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :من �سكن البادية
جفا ،ومن اتبع ال�صيد غفل ،ومن �أتى ال�سلطان افتنت .رواه �أبو داود والرتمذي
والن�سائي ،وملا كانت الغلظة واجلفاء يف �أهل البوادي مل يبعث اهلل منهم ر�سو ًال،
و�إمنا كانت البعثة من �أهل القرى ،وملا �أهدى ذلك الأعرابي هدية لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فرد عليه �أ�ضعافها حتى ر�ضي ،قال لقد هممت �أن ال �أقبل
هدية �إال من قري�شي �أو ثقفي �أو �أن�صاري �أو دو�سي لأن ه�ؤالء كانوا ي�سكنون
املدن مكة والطائف واملدينة واليمن فهم �ألطف �أخالق ًا من الأعراب ملا يف طباع
الأعراب من اجلفاء .عن عائ�شة قالت :قدم نا�س من الأعراب على ر�سول اهلل
أتقبلون �صبيانكم ،قالوا :نعم ،قالوا :لكنا واهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فقالواِّ � :
نقبل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :واملك �إن كان اهلل نزع منك
ما ِّ
الرحمة.
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}ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويرتب�ص بكم الدوائر عليهم دائرة
ال�سوء واهلل �سميع عليم{[ .التوبة } .]98ومن الأعراب من ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر
ويتخذ ما ينفق قربات عند اهلل و�صلوات الر�سول �أال �إنها قربة لهم �سيدخلهم اهلل يف
رحمته �إن اهلل غفور رحيم{[ .التوبة  .]99هذا هو الق�سم املحمود (من الأعراب)
الذين يتخذون ما ينفقون يف �سبيل اهلل قربة يتقربون بها عند اهلل ويبتغون بذلك
دعاء الر�سول لهم (�أال �إنها قربة لهم) �أي �أال �إن ذلك حا�صل لهم (�سيدخلهم اهلل
يف رحمته �إن اهلل غفور رحيم).
}وممن حولكم من الأعراب منافقني ومن �أهل املدينة مردوا على النفاق ال
تعلمهم نحن نعلمهم �سنعذبهم مرتني ثم يردون �إىل عذاب عظيم{[ .التوبة .]101
يخرب تعاىل ر�سوله �أن يف �أحياء العرب ممن حول املدينة منافقني ويف �أهل املدينة
�أي�ض ًا منافقني.

}يح�سبون الأحزاب مل يذهبوا و�إن ي�أت الأحزاب يودوا لو �أنهم بادون يف
الأعراب ي�س�ألون عن �أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا �إال قليالً{[ .الأحزاب .]20
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}ما كان لأهل املدينة ومن حولهم من الأعراب �أن يتخلفوا عن ر�سول اهلل وال
يرغبوا ب�أنف�سهم عن نف�سه ذلك ب�أنهم ال ي�صيبهم ظم�أ وال ن�صب وال خمم�صة يف �سبيل اهلل
وال يط�ؤون موطئاً يغيظ الكفار وال ينالون من عدوٍ ني ًال �إال ُكتب لهم به عملٌ �صالح �إن
اهلل ال يُ�ضيع �أجر املح�سنني{[ .التوبة  .]120يخرب تعاىل املتخلفني عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف غزوة تبوك من �أهل املدينة ومن حولها من �أحياء العرب
ورغبتهم ب�أنف�سهم عن موا�ساته فيما ح�صل له من امل�شقة� ،أنهم نق�صوا �أنف�سهم
من الأجر لأنهم (ال ي�صيبهم ظم�أ) وهو العط�ش (وال ن�صب) وهو التعب (وال
خمم�صة) وهي املجاعة (وال يط�ؤون موطئ ًا يغيظ الكفار) �أي ينزلون منز ًال يرهب
عدوهم (وال ينالون) منه ظفراً وغلبة عليه (�إال ُكتب لهم) بهذه الأعمال التي
لي�ست داخلة حتت قدرهم و�إمنا هي نا�شئة عن �أفعالهم �أعما ًال �صاحلة وثواب ًا
جزي ً
ال.
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�أي ويودون �إذا جاءت الأحزاب �أنهم ال يكونون حا�رضين معكم يف املدينة،
بل يف البادية ي�س�ألون عن �أخباركم ،وما كان من �أمركم مع عدوكم (ولو كانوا
ال) �أي ولو كانوا بني �أظهركم ملا قاتلوا معكم �إال قلي ً
فيكم ما قاتلوا �إال قلي ً
ال
لذلتهم و�ضعف يقينهم.
}�سيقول لك املخلفون من الأعراب �شغلتنا �أموالنا و�أهلونا فا�ستغفر لنا يقولون
ب�أل�سنتهم ما لي�س يف قلوبهم قل فمن ميلك لكم من اهلل �شيئاً �إن �أراد بكم نفعاً �أو �أراد بكم
�رضاً بل كان اهلل مبا تعملون خبرياً{[ .الفتح  .]11الأعراب الذين اختاروا املقام يف
�أهليهم و�شغلهم وتركوا امل�سري مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فاعتذروا
ب�شغلهم بذلك ،و�س�ألوا �أن ي�ستغفر لهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وذلك قول
مبهم ال على �سبيل االعتقاد بل على وجه التقية وامل�صانعة.
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}قل للمخلفني من الأعراب �ستدعون �إىل قوم �أويل ب�أ�س �شديد تقاتلونهم �أو
ي�سلمون ف�إن تطيعوا ي�ؤتكم اهلل �أجراً ح�سناً و�إن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا
�أليما{[ .الفتح  .]16اختلف املف�رسون يف ه�ؤالء القوم الذين يدعون �إليهم ،الذين
هم �أولو ب�أ�س �شديد على �أقوال �أنهم هوازن �أو �أهل فار�س ،وقال كعب الأحبار
هم الروم ،قال �سفيان هم الرتك ،وقال ابن �أبي عمر :حدثنا ابن �أبي خالد عن
�أبيه قال نزل علينا �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه فف�رس قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم تقاتلون قوما نعالهم ال�شعر ،قال :هم البارزون وقوله تعاىل (تقاتلونهم �أو
ي�سلمون) يعني �رشع لكم جهادهم وقتالهم فاليزال ذلك م�ستمراً عليهم ولكم
الن�رصة عليهم �أو ي�سلمون فيدخلون يف دينكم بال قتال ،بل باختيار.
}قالت الأعراب �آمنا قل مل ت�ؤمنوا ولكن قولوا �أ�سلمنا وملا يدخل الإميان يف
قلوبكم و�إن تطيعوا اهلل ور�ســوله ال يلتكم من �أعـمالكم �شـيئاً �إن اهلل غـفور رحـيم{.
[احلجرات  .]14يقـول تعاىل منكراً على الأعراب الذين �أول ما دخلوا يف
الإ�سالم ادعوا لأنف�سهم مقام الإميان ،ومل يتمكن الإميان يف قلوبهم بعد ،وتبني
هذه الآية الكرمية �أن الإميان �أخ�ص من الإ�سالم ،كما هو مذهب �أهل ال�سنة
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واجلماعة ،فدل هذا على �أن ه�ؤالء الأعراب املذكورين يف هذه الآية لي�سوا
مبنافقني ،و�إمنا هم م�سلمون مل ي�ستحكم الإميان يف قلوبهم ،فادعوا لأنف�سهم
مقام ًا �أعلى مما و�صلوا �إليه ف�أدبوا يف ذلك ،فه�ؤالء قوم من بوادي العرب قدموا
على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة طمع ًا يف ال�صدقات ،ال رغبة يف الإ�سالم،
ف�سماهم اهلل تعاىل الأعراب ،ومثلهم الذين ذكرهم اهلل يف (الأعراب �أ�شد كفراً
ونفاق ًا) فالذي ال يفرق بني العرب والأعراب رمبا حتامل على العرب مبا يت� ّأوله
يف هذه الآية مما يجعلنا نثبت بدليل البيان الإلهي �أن الأعراب غري العرب ،و�إن
كانت كلمة (عرب) م�شتقة من ذات امل�صدر اللغوي ،الذي ا�شتقت منه كلمة
(�أعراب) مادة عرب( :)3العرب ولد �إِ�سماعيل ،والأعراب جمعه يف الأ�صل،
ل�سكان البادية� ،إن جل الكتابات العربية تناولت �شخ�صية
و�صار ذلك ا�سم ًا
ِ
الأعرابي بنمطية واجتزاء وحملتها خمتلف ال�صفات ،وكان م�سندها الت�أويل
اخلاطىء للآيات القر�آنية .فما �سبق ذكره ال يحمل خطاب ًا للأعراب كجن�س
ب�رشي ذلك هو �ش�أن القر�آن الكرمي وخطابه ،فقد تكررت كثريا عبارة (من
الأعراب) ،ح�سم ًا لكل ت�أول �أو تقول على اهلل تعاىل.

ال�ص َّما ِء،
يعرف الأعرابي من لبا�سه وهيئته ،فريتدي ما يعرف با�شتغال َّ
وهو �أن يجلل الرجل ج�سده بثوبه ،وهذه تدعى �شملة الأعراب ب�أك�سيتهم،
وهو �أن يرد الك�ساء من قبل ميينه على يده الي�رسى وعاتقه الأي�رس ،ثم يرده
ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأمين ،فيغطيهما جميعا ويقولون :
هو �أن ي�شتمل ثوب واحد لي�س عليه غريه ،ثم يرفعه من �أحد جانبيه في�ضعه
على منكبه فيبدو منه فرجه ،وتعرف هذه (بالت�شمري) ف�إذا قلت ا�شتمل فالن
ال�ص ّماء ك�أنك قلت ا�شتمل ال�شملة التي تُعرف بهذا اال�سم ،وي�ضع الأعرابي
َّ
ع�صاه على رقبته من ناحية الكتف ومي�سك بطرفيها وكلتا يديه عندما يعتزم
امل�سري( )4كما يرتدون ال َّن ِمرة �أي�ضا ،وهي بردة من �صوف تلب�سها الأَعراب
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العرب واألعراب :خلط املفاهيم وفوضى الداللة
وتعرف اليوم با�سم (الفروة) ،وهي من جلود اخلراف ال�صغرية ،ويف حديث
احلديبية قد لب�سوا لك جلود ال ُّنمور ،هو كناية عن ِ�ش َّدة احلقْد والغ�ضب ،ت�شبيها
ب�أخالق ال َّنمر و�رشا�سته  -وفيه :فجاءه قوم جمتابِي ال ِّنمار كل �شمل ٍة َّ
خمططة من
مر ،ملا فيها
م�آزر الأعراب ،فهي منرة ،وجم ُعها نمِ ار ،ك�أنها �أخذت من لون ال ّن ِ
ال�صفات الغالبة� ،أراد �أنه جاءه قو ٌم البِ�سي �أُ ُزراً
والبيا�ض ،وهي من ِّ
من َّ
ال�سواد َ
()5
َّ
خمططة من �صوف ،لبرُ ْ َدة ك�ساء �أ�سود مربع فيه �صغر تلب�سه الأعراب �أما
البرُ قع بفتح القاف و�ضمها فلن�ساء الأعراب ،وفـي نوادر الأَعراب اللغوية:
قوينَّ ،
يح�ش
والطرفان فـي الر�أ�س،
ُّ
ثوب ُي ْعق َُد َط َرفا ُه من ورا ِء ِ
الـح ِ
ال�شُّ ْكبانُ ٌ :
َ
وي�سمى
الـحال( ،)6وهنالك حلوف وهي ثياب من
فـيه الـح�شَّ ا�ش علـى الظهرَ ،
�سيور تلب�سه الأعراب �أوالدهم.
ن�صل يف نتيجة هذا البحث الرتاثي �إىل حقيقة تاريخية ،هي وجوب
التفريق بني العرب والأعراب ،وعدم اخللط بينهما ،فالعرب �أمة قومية،
والأعراب جماعات جغرافية ،منهم العرب وغري العرب ،فهناك �أعراب فار�س
و�أعراب احلب�شة و �أعراب من العرب.
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الهوام�ش واملراجع
( )1ل�سان العرب ،ج � ،1صفحة .586
(� )2سنة  501الغزو م�ستمر  -نعوم ت�شوم�سكي ،ت مي النبهان ،دار املدى ،دم�شق.1996 ،
( )3املفردات يف غريب القر�آن.328/1 ،
( )4خمتار ال�صحاح 155/1 ،و.238/1
( )5ل�سان العرب.506/1 ،
( )6خمتار ال�صحاح.19/1 ،
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«ا�ستبطان الذات ،والبحث عن الأ�سطورة»:
درا�سة نقدية يف «درعيات» «�أبي العالء املعري»
كاميليا عبدالفتاح

(*)

مدخـــــل:

و«الدرع»  -يف ر�ؤيتنا النقدية  -هي الأ�سطورة التي ا�ستطاع املعري �أن يخلقها،
(*) أكاديمية مصريَّة بجامعة الباحة.
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ال ي�ستطيع النقد �أن يتوقف عن ت�أمل التجربة ال�شعرية لأبي العالء املعري ،وال�سعي
�إىل الك�شف عن التميز الفكري والفني لهذه التجربة؛ فقد عا�ش املعري حياة اجتمع له فيها
الت�أزم احلاد من كف الب�رص ،ومعاناة االغرتاب ب�أنواعه املختلفة :االجتماعية ،والفكرية،
وامليتافيزيقية ،حياة ان�صهر فيها الإح�سا�س املرهف وال�شعور احلاد باالغرتاب والتناهي
الب�رشي ،ومكابدة ال�شعور بح�صار كف الب�رص .وقد انعك�س هذا الت�أزم يف �إبداع املعري،
هذا الإبداع الذي متيز بطرائق فنية ،ور�ؤى فكرية غري م�سبوق �إليها ،مما مكن املعري من
ت�صوير التناق�ضات امل�أ�ساوية الكربى يف حياته ،ومن ابتكار عامل فني موا ٍز لهذه احلياة،
والو�صول  -من ثم � -إىل ما يطمح �إليه كل �شاعر ،وهو :القدرة على خلق �أ�سطورته الفنية
اخلا�صة :ابتكاراً ،ونحتاً ،وبنا ًء فنياً كام ًال لهذه الأ�سطورة.
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و�أن يبني من خاللها معاد ًال فنياً لذاته ،حلياته ،بكل ما تت�صف به هذه الذات وهذه احلياة
موح؛ فقد توفر املعري على و�صف الدرع يف كثري من الق�صائد
من خ�صو�صية ،وتفرد ثري ٍ
التي عرفت بـ «الدرعيات» ،والتي تثري انتباه النقد بكرثتها  -من جهة  -وبطبيعة الو�صف
فيها  -من جهة �أخرى  -والأهم �أنها تثري النقد مبا تت�صف به من تفرد الطرح الفني ،ومبا
حتمل من دالالت �شديدة االت�صال بالعامل النف�سي والفكري للمعري.
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مل حتظ درعيات �أبي العالء املعري  -على قدر علمنا  -بدرا�سة نقدية خا�صة
تتوفر عليها ،وتتناولها بو�صفها عاملاً فنياً قائماً بذاته� ،أو بو�صفها «�أ�سطورة ال�شاعر» التي
ا�ستطاع نحتها من جتربته احلياتية املميزة ،ومن ر�ؤيته الفكرية املتفردة للوجود الإن�ساين،
مبا يظهر «�شخ�صانيته» الإبداعية .وعلى الرغم من كونها ق�صائد ملحقة بديوانه «�سقط
الزند» �إال �أنها مل تلق االهتمام النقدي الذي حظي به «�سقط الزند» ،وحظي به  -كذلك
 ديوانه «لزوم ما ال يلزم»� ،سواء يف النقد العربي القدمي �أو احلديث �أو املعا�رص ،بل لقدنظر بع�ض النقاد املحدثني �إىل الدرعيات باعتبارها ال تزيد عن كونها ق�صائد تقليدية يف
و�صف الدرع ،حاول املعري من خاللها �أن يثبت براعته يف هذا الغر�ض ليجاري غريه من
ال�شعراء .على ر�أ�س القائلني بهذا الر�أي :د .طه ح�سني ،حيث يقول:
«در�سنا الدرعيات در�س ًا خا�ص ًا ،رجاء �أن جند فيها ما يبني العلة التي
اقت�ضت كلف �أبي العالء بالدروع ،و�إفراده لها ق�صائد خا�صة ،مع �أنه مل ي�سبغها
على ج�سمه قط؛ �إذ كان مل ي�شهد حرب ًا ،وال قتا ًال� ،إمنا كان جهاد مثله كما
يقول :الزهد و�ضبط النف�س »...وي�سجل د .طه ح�سني النتيجة النقدية لبحثه
يف الدرعيات ،فيقول« :مل ينتج لنا البحث �إال ما قدمناه يف �أول هذه املقالة
من الظن الذي ال ن�ستطيع �أن جنزم به� ..إذن فلي�س من حق الدرعيات �أن ي�شتد
البحث عنها ،ويطول القول فيها و�إمنا احلق لها �أن تلحق مبا يف ق�صائد �سقط
الزند من الو�صف ،ف�إنها ال تتجاوز االفتتان يف ت�شبيه الدرع بالغدير مرة ،وعني
اجلراد مرة �أخرى ويف ذكر بالئها وحتطيم الرماح ،وحياطة الدارعني ،واللهجة
اجلاهلية فيها غالبة ،والأ�سلوب البدوي فيها ظاهر ،والغريب بني �ألفاظها كثري،
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ورمبا عمل اخليال يف الت�أليف بني الأو�صاف املوروثة عن اجلاهليني ...،وهو
يف كل ذلك ال يزيد على اخرتاع الأ�ساليب املختلفة لنظم ما حفظه من و�صف
ال�شعراء للدروع»(.)1
�إذن جهد املعري يف نظم «الدرعيات» يف ر�أي د .طه ح�سني ال يتعدى
حدود عمليتني ،هما :عملية ا�سرتجاع �صفات الدرع يف املوروث ال�شعري،
ثم عملية الت�أليف والتن�سيق ،واخرتاع الأ�ساليب لعر�ض هذه ال�صفات ،مبا ي�شبه
اال�ستعادة واالجرتار .وقد �آثر هذا الر�أي للدكتور طه ح�سني يف تناول بع�ض
النقاد املعا�رصين لدرعيات املعري( )2مبا �ساهم يف تكري�س النظرة �إىل الدرعيات
بو�صفها جمرد ق�صائد يف الو�صف التقليدي ،مما يتعار�ض كل التعار�ض مع ر�ؤيتنا
النقدية لهذه الق�صائد.

ديوان «�سقط الزند» :مرحلة تعبري املعري عن الرغبة يف «اختالق احلركة»:
�صورت ق�صائد ديوان «�سقط الزند» املرحلة الأوىل ل�شعر �أبي العالء املعري فنياً وفكرياً،
والتي �أطلقت عليها مرحلة «اختالق احلركة» ،و�أعني بهذا امل�سمى �أن املعري يف هذه
املرحلة من �شعره كان يواجه معاناته من حمنة «كف الب�رص» ،و�إح�سا�سه بالقيد والعجز
الناجم منها  -كان يواجه هذا  -على ال�صعيد ال�شعري مبحاكاة �أ�صوات غريه من ال�شعراء،
وتقم�ص مواقفهم الفكرية ،و�أ�ساليبهم الفنية يف ر�ؤية احلياة الإن�سانية ،وكان املعري يف
هذه الق�صائد يقتب�س ممن �سبقه من ال�شعراء  -ومن املوروث ال�شعري العربي  -كثرياً من
معاين ال�شعر ،وطرق الأداء الفني ،وكان  -يف الغالب  -يتابع هذا املوروث فيما يخ�ص
الأغرا�ض ال�شعرية ،وعنا�رص ال�صورة الفنية ،ومفردات املعجم الداخلي للق�صائد.
ومل يقف ا�ستدعاء املوروث ال�شعري عند هذا احلد ،بل نالحظ �أن املعري يف
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ونعتقد �أنه من الهام عند حماولة املقاربة النقدية لعامل الدرعيات �أن ن�ضعها
�أو ًال يف مكانها من مراحل �شعر املعري ،و�أن ننظر �إليها بو�صفها لبنة يف بنايته
ال�شعرية ،مبا يعني تفاعلها الع�ضوي مع ما �سبقها وما تالها من مراحل هذا
ال�شعر.
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هذه املرحلة قد تقم�ص �أ�صوات بع�ض ال�شعراء ،وتلب�س �شخ�صيتهم ال�شعرية ،و�صوتهم
ال�شعري ،وكان املتنبي على ر�أ�س ه�ؤالء ال�شعراء.
وعلى الرغم من �أن ا�ستدعاء املوروث ال�شعري وتقم�ص �صوت ال�شعراء
الآخرين كان هو الغالب على هذه املرحلة ال�شعرية �إال �أن هذا اال�ستدعاء وهذا
التقم�ص ذاته دل يف جانب منه على بع�ض مالمح �شخ�صية املعري ،و�أوم�أ �إىل
ما �سوف تكون عليه ،ذلك �أن عملية ا�ستدعاء املوروث ،وعملية التقم�ص بدتا
خا�ضعتني لهيمنة اجتاه نف�سي بعينه ،هو :الرغبة يف الهرب من الإح�سا�س بفقد
الب�رص - ،ومن ثم  -الرغبة يف مواجهة هذه املحنة بادعاء النقي�ض� ،أي ادعاء
القدرة ،واالكتمال اجل�سدي ،والفرو�سية ،وطالقة احلرية - ،ومن ثم الت�شبه
بال�شعراء الآخرين فيما مي�ضون فيه من معاين ال�شعر ،مثل النظم يف الطرديات،
والفرو�سية ،والفخر ،واحلما�سة.
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هذا التوجه النف�سي يف�رس للنقد �سبب هيمنة منوذج «املتنبي» ب�شخ�صه و�شعره
على ق�صائد «�سقط الزند» �أكرث من غريه من ال�شعراء ،يليه يف هذا «�أبو فرا�س احلمداين»،
حيث مثل ال�شاعران يف �ضمري ال�شعر العربي معاين الفحولة ال�شعرية ،والفحولة النف�سية،
فكانا  -واملتنبي هو الأبرز يف هذا  -مث ً
اال يف مواجهة اخلطوب ،والأعداء والأيام،
ودخول املقادير ،والتعر�ض للنفي � -أو ما ي�شبهه  ،-كما كان املتنبي  -خا�صة  -مث ً
اال
اال للقوة النف�سية ،ومث ً
لل�شعور بالذات ،و�إكبارها ،مبا نحت يف ال�شعر العربي مث ً
اال لل�شاعر
الفار�س ،وال�شاعر املجدد يف �إطار تراثه ،وال�شاعر املثري للجدل ،واحل�سد ،والإكبار،
واحلنق ،والعداوة ،واخل�صومة ،واملحفوف بالرثاء ،واحلياة ،والنفوذ ،واملوت ،يف حياة
�أقرب �إىل امل�أ�ساة والأ�سطورة معاً.
و�إن ا�ستدعاء املعري منوذج املتنبي ،وتقم�ص �صوته ال�شعري مما يلفت االنتباه يف
مرحلة «�سقط الزند» وهو ا�ستدعاء لكل هذه املعاين التي حملها يف نف�سه ،ويف �شعره،
وا�ستدعاء ملعنى بارز يلخ�ص جممل حياة املتنبي و�شعره ،وهو :القوة� ،أو الفحولة.
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كاميليا عبدالفتاح

231

يف ال�شعر العربي ،يف مرحلة �سقط الزند» ،مما يف�رس �رس احتفائه يف ق�صائد هذا
الديوان مبفردات الفرو�سية والقوة؛ فقد �أكرث فيه من ذكر ال�سيف ،والقو�س،
والفر�س ،ف�ض ً
ال عن �شيوع هذه املفردات يف �سياقات �شعرية �شبيهة ب�سياقات
�شعر املتنبي ،من حيث غلبة الإح�سا�س بالفرو�سية ،والعنفوان ،والت�صدي
واملغالبة ،والفخر بالذات ،والذي ي�صل �إىل حد اخليالء ،من ذلك قول املعري:
ٌ
�أ�أخ�����م�����لُ وال���ن���ب���اه��� ُة َّ
ل��ف��ظ
يف
���د امل��ط��اي��ا
و�أل���ق���ى
تَ���خ ِ
امل�����وت مل ِ
َ

و�أف�����ُت�����رُ وال����ق����ن����اع���� ُة يل ع���ت���ا ُد
ب���ح���اج���ات���ي ،ومل جَت����ف اجلياد()3
ُ

َ�����ن ُ
�سيف
ي���ك ذا
خ��ل��ي��ل غ�ي�ر ٍ
ٍ
وم ْ

اختالالَ()4

كذلك تردد ذكر ال�سيف يف �سقط الزند حماطاً ب�سياقات احلكمة ،والإح�سا�س
باالغرتاب اللذين نطالعهما يف �شعر املتنبي الذي يبث فيه معاناته من انعدام ال�صدق
والوفاء ،وي�ؤكد فيه توج�سه من كل الب�رش .بهذه الر�ؤى ،واملواقف الإن�سانية اخلا�صة
باملتنبي ،يف قول املعري:
ُ
�������ص���ادف يف م���و َّدت���ه
يُ

الف�شل يف رحلة بغداد ،وفقد الأم من �أبرز دوافع املعري �إىل العزلة املادية ،والنف�سية:
ما �أدى �إىل تغري نظرته �إىل احلياة والب�رش ،وعموم الوجود الإن�ساين ،فقد ابتلي

مبوت �أمه ،وهي رفيقة حياته ،وعماده وا�ستناده يف مواجهة احلياة ،وال�صرب
على العماء ،كما واجه فنون ًا من الكيد واحل�سد ،ومزاحمة غري الأكفاء يف جمال
الإبداع ،و�صدم يف كثري من رموز الثقافة الأدب يف ع�رصه وفوجئ بات�صافهم

بغري ما كانا يظن فيهم من اخلري واملثالية .ونعتقد �أن رحلة املعري �إىل بغداد كان
لها دور كبري يف تغيري نظرته �إىل الواقع؛ فقد كانت مبثابة الرحلة �إىل الوعي:

الوعي بالذات ،واحلياة� ،أو مبثابة الرحلة �إىل �إدراك حقيقة الواقع والوجود
الإن�ساين عامة ،ومن ثم التوجه �إىل البحث عن املعادل الفني للذات؛ فقد ق�صد
املعري بغداد حام ً
ال توقه �إىل احلياة واملجد ،وذيوع اال�سم و�سط عامل الفطاحل
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من ال�شعراء واللغويني والنحويني والعلماء يف كل معرفة وفن ،ق�صد بغداد ممث ً
ال
لن�صح النا�صحني ب�رضورة جتريب العريكة ال�شعرية وامتحان «�سو�س ال�شعر»
 على حد تعبريه  -وابتالء املوهبة يف حميط �أو�سع من بلدته «معرة النعمان»،فكان �أن ميم بغداد ،حام ً
ال هذا التوق وهذا الأمل العري�ض ،فابتلي فيها مبوقفني،
كانا لهما �أكرب الأثر يف مواقفه احلياتية والفنية فيما بعد:
املوقف الأول :ا�صطدامه ب�أحد اجلال�سني يف �أحد املجال�س العلمية،
والذي بادر املعري غا�ضب ًا  -رغم �إدراكه عماءه  -ب�أن �سبه بـ «الكلب» ،فبادره
املعري على الفور« :الكلب من ال يعرف للكلب �سبعني ا�سم ًا» فبهت الرجل،
ومل يعقب( .)5ورغم تفوق «املعري» ثقافي ًا يف هذا املوقف �إال �أنه ترك فيه �أثراً
دامي ًا ي�ؤكد له فظاظة الب�رش ،وق�سوتهم.
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املوقف الثاين :وكان مع ال�رشيف املرت�ضي( )6الذي قام يف جمل�سه بالهجوم
على املتنبي و�شعره  -مب�شهد من املعري  -الذي بادر �إىل الدفاع عن �شاعره
الأثري ،بقوله� :إنه يكفي املتنبي ق�صيدته« :لك يا منازل يف القلوب منازل» ،ف�أمر
املرت�ضي على الفور ب�أن ي�سحب املعري من قدميه ،ويلقي به خارج الق�رص ،وملا
�س�أله من حوله عن فعله هذا� ،أجاب ب�أن املعري ق�صد �إىل �أن ي�سبه ببيت يف هذه
الق�صيدة ،هو قول املتنبي:

ومل يقف �أثر هذه الرحلة عند هذا احلد؛ فقد تناهى �إىل املعري يف طريق عودته
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من بغداد خرب وفاة �أمه ،وكان موتها قمة فجائعه؛ �إذ فقد مبوتها الكيان الذي كان يي�رس

و�إذا �أت���ت���ك م��ذم��ت��ي م���ن ن��اق�����ص

ف���ه���ي ال�������ش���ه���اد ُة يل ب�������أين ك���ام���لُ

هذان املوقفان فجعا املعري يف اجلن�س الب�رشي ،فجعاه يف ال�صور املثالية التي
افرت�ضها للواقع الثقايف ،و�أيقظا فيه خوفه الطبيعي من احلياة وحذره منها ،هذا اخلوف
واحلذر اللذين وطنهما يف نف�سه العماء ،وزادهما حدة تكوينه النف�سي ك�شاعر متيزه -
وترهقه  -رهافة احل�س وجموح العاطفة.
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له مواجهة احلياة؛ حيث كانت تكفيه ق�سوة العماء مبا تبذل من احلنان والقيام على جميع
�أمره مبا يغنيه من الأغيار ،كما كانت تكفيه احلاجة الأهم ،وهي� :سرت عورة العماء .كانت
�أمه مبثابة الدرع الواقي من ت�صاريف احلياة ،ومن العجز ،والهم ،وابتالءات الب�رش ،ومن
ثم كان التزامن العجيب بني موتها وبني هزائمه النف�سية يف رحلة بغداد تزامناً م�ؤملاً ،قوياً
يف دفع املعري وتوجهه �إىل العزلة يف جميع �ألوانها :العزلة املادية عن املجتمع ،والعزلة
الفنية ،واال�ستتار خلف الرموز ،والغمو�ض اللغوي ،والعوامل الفنية امل�ستقاة من عامل
الذات ،ور�ؤاها وموقفها العام من احلياة.
انتقل املعري �إىل العامل الداخلي :عامل الذات ،ا�ستبطاناً ،وا�ستكناهاً ،وعكف
على هذا العامل ي�ستغوره ،وينظر من خالله �إىل الوجود الإن�ساين ،فانتقل �شعره من مرحلة
ا�ستدعاء املوروث ،وا�ستدعاء �صوت الآخر «ال�شعري»� ،إىل مرحلة ال�صوت ال�شعري
اخلا�ص ،والذي نعتقد �أن الدرعيات كانت مبثابة �إرها�صاته� ،أما اللزوميات فقد
كانت قمته النا�ضجة.

الدرعيات� :أ�سطورة «املعري» الفنية املعربة عن ر�ؤيته اخلا�صة يف مواجهة الوجود:

خلق املعري يف هذه الق�صائد مواجهة بني الدرع من جهة ،وبني ال�سيف
والرمح والقو�س وال�سهام من جهة �أخرى ،كما �صور الدرع وهي تتعر�ض
لطمع التجار فيها ومزايداتهم عليها ،و�صور �صاحبها م�ضطراً لبيعها مرة،
متم�سك ًا بها رغم ال�ضغوط مرة �أخرى ،وهو يف كل احلاالت يواجه جمتمع ًا
ي�ساومه على درعه ،وينازعه فيها .كذلك �صور الدرع يف هذه الق�صائد وهي
م�ستعلية على ال�سيف هازئة به يف �رصاعها معه ،منت�رصة عليه ،وك�أنه يتحول
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يف ق�صائد الدرعيات حتول املعري على ال�صعيد الفني من مفردات
معجمه الداخلي ملرحلة «�سقط الزند» �إىل مفردات جديدة ،حتول من بيئة
ال�سيف والرمح واخليول �إىل عامل الدرع ،ي�صفها يف ق�صائد هي �أقرب �إىل ما
يعرف الآن با�سم :الق�صة /الق�صيدة.
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من مرحلة التمثل بال�سيف يف ق�صائده الأوىل «�سقط الزند» �إىل مرحلة التمثل
بالدرع ،يقول املعري وا�صف ًا درعه:
ب���ال���رم���ح ،ه�������زاء ٌة م���ن اخلَ�������� َذم()7
ب��ال�����س��ه��ام��� ،س��اخ��ر ٌة
���ض��اح��ك�� ٌة
َّ
ِ
ٍّ
ُّ
ويف معر�ض �آخر ي�صفها ب�أنها �أقوى من مفردات القتال ،فهي ت�سخر من
ال�سيف والرمح وغريها ،يقول على ل�سان الدرع:

�أمل ي��ب��ل�� ْغ َ
َ����اج
��ك ف��ت��ك��ي ب��امل��وا���ض��ي
و����س ْ
ُ
���خ���ري ب���الأ����س���نَّ��� ِة وال���� َّزج ِ
خ�������ض���اب ك����امل����دام ب�ل�ا م������زاج()8
ي������غ���ّي�� يل ق���ت�ي�را
و�أنيِّ ال
ٌ
رّ ُ
ويف مو�ضع �آخر من الدرعيات ي�صور �أم ًا م�شفقة على ابنها اجلريح ،مبا
ي�شري �إىل الإ�سقاط املعري الدرع النف�سي يف هذه الداللة ،و�إىل هيمنة معاناته من
فقد �أمه على تناوله الفني لداللة الدرع .يقول املعري:

ي���ق���ر ب��ه��ا اب��نُ��ه��ا
وت��خ��الُ��ه��ا ع��ن��د اجل
َ���ري���ح �إذا ه��وى �أ َّم������اً
ِ
ُّ
كذلك ي�صورها املعري رمزاً للأمن واحلماية يف قوله:
َ���ي���اج ،ف��ع�� ِّد
ه���ي ح�����ص�� ٌن ي����و َم ال���ه ِ
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املنهوك()9
ُ

آن�������س وا���س��ت��ع��دي ال��عَ��ب�يرا
ي��ه��ا ع��ن ال ِ
ك�سريا()10

�شبه عني الغراب ،طار غ��راب ال�سيـ ـ���ف ع��ن��ه��ا م��ث��ل ال���رم���ي
وترتدد داللة الدرع على الأمن يف موا�ضع كثرية مما ي�شري �إىل �أهمية هذه
الداللة عنده ،من ذلك قوله:
لم ليزيد َحمل ال م
ال�������س���واب���غ فيِ ال���ت���غ���او ِر وال�����س�لا ِم
«ك��دع��وى» ُم ْ�س ْ
َّ
وهو يلمح يف هذا البيت �إىل قول «�رصيع الغواين» يف يزيد بن يزيد
ال�شيباين:

َ��ل
أم��ن
ال��ده��ر �أن يُ���أت��ى على عَ��ج ِ
ت���را ُه يف الأم���ن ذا ٍ
درع ُم�ضاعف ٍة ال ي��� ُ
َ
بدت الدرع ح�صن ًا ال من احلرب فقط ،بل من الأغيار �أي�ض ًا� ،إذ ي�صورها
املعري قوة يواجه بها الآخرين ،يقول:
�أغ����ادي بها الأع�����دا َء يف ك��لِّ غ��ار ٍة

�إذا َحب�سَ ال َّ��راع��ي امل��ق ِّ��ر ُب

�ضانه()11

َ
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وهي الأمن يف معر�ض �آخر ،هو قوله:
أم�����ن ال��ف��ت��ى م���ن ع��ن��د م��ع��ق��د ز ِّره
� ُ

حتى على القدمني ِري��� َع

وهي �أي�ضاً ذود الرزايا( )13ودفع الفناء(.)14

و�ساعها()12

ُ

�إن املعري يف هذه املوا�ضع وغريها من الدرعيات ي�ضع الدرع يف مواجهة
درامية مع مفردات احلرب والقتال :ال�سيف ،الرمح ،اخلذم ،القو�س ،ال�سهام،
وغريها ،ونعتقد �أنه يذهب يف هذه املعاجلة �إىل غاية �أقوى و�أبعد من جمرد الرغبة
يف مترين القريحة على القول يف املجاالت التي كتب فيها �أقرانه من ال�شعراء� ،أو
جمرد الرغبة يف �إظهار براعته يف الو�صف ،هذه الغاية هي اتخاذ املعري الدرع
رمزاً لعامله الفكري والنف�سي ،والفني .ن�ستند يف ر�أينا هذا �إىل ما يلي:
�أوالً :عكوف املعري  -فني ًا  -على و�صف الدرع فقط ،يف حاالتها
املختلفة ،ويف معاجلات �شعرية متنوعة ،ولو كان قد ق�صد �إىل �إظهار الرباعة يف
الو�صف وحماكاة الأقران ملا عكف على و�صفها دون غريها.

ثالثاً :املعاجلة الفنية الدرامية التي و�صف املعري من خاللها الدرع ،والتي
�صور فيها الدرع كيان ًا حي ًا يتعر�ض لالغرتاب ،واال�ستالب ،والغواية ،وبخ�س
التجار قيمته ،كما يتعر�ض لل�رسقة ،وال�ضياع ،وهي معاجلة فنية تت�سم بان�سجام
الطرح ،فالدرع تت�صف يف كل املوا�ضع مبالمح ثابتة يف مواجهة الأغيار والقوى
املناولة لها .ومثل هذه املعاجلة الفنية الق�ص�صية غري معهودة يف ق�صائد الو�صف
التقليدية التي ال تتعدى حدود الو�صف للكيان اخلارجي للمو�صوف ،ومن ثم
ال تتطرق �إىل دالالته الرمزية� ،أو تتخذه جما ًال للإ�سقاط النف�سي.
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ثانياً� :أن عكوفه على و�صف الدرع كان انتقالة نوعية من مرحلة و�صف
�أدوات القتال  -ال�سيف ،والرمح ،والقو�س  -وغريها  ،-مبا ي�شري �إىل انتقالة
داللية �أي�ض ًا؛ حيث انتقل بو�صفه الدرع �إىل داللة التوقي ،والتدرع ،واحليطة،
�أي �إىل �أ�سلوب جديد يف مواجهة احلياة.
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رابع ًا :ات�ساق الدالالت التي يحملها املعري للدرع يف كثري من تفا�صيل
حياته الواقعية ،و�سماته النف�سية ،مبا يجعلها تخرج من حدود املو�صوف
التقليدي �إىل حدود الرمز الغني بالدالالت ،فقد رمزت الدرع  -يف معاجلة
املعري � -إىل الأم ال�شفوق احلنون التي يقر بها ابنها املجهد من جراح املعارك،
وك�أن الدرع �صارت ا�ستعا�ضة داللية عن الأم التي فقدها املعري  -بينما مل يفقد
حاجته �إليها  .-كذلك �صور الدرع حماية وح�صن ًا مبا نا�سب حاجته النف�سية �إىل
الأمن والتح�صن من الب�رش ،بعد �أن ر�أى منهم �صنوف الغ�ش واحل�سد واخلداع
والق�سوة التي توجت مبثال �صارخ يف بالط ال�رشيف املرت�ضي.
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والدرع هي العامل اخلا�ص الذي تاق �إليه ،وبادر بت�شييده ا�ستتاراً من
عيون النا�س وبغيهم ،وهنا ندرك مغزى انتقالته الفنية من مفردات احلرب �إىل
عامل الدرع ،فقد �أدرك املعري عبث ت�شبهه بغريه من ال�شعراء ،وعبث اقتبا�س
مفردات عاملهم ال�شعري ،كما �أدرك عدم تعبري مفرداتهم الفنية عن ر�ؤاه الفكرية
والنف�سية ،لذلك بدا يف ق�صائد الدرعيات منتق ً
ال من املرحلة ال�شعرية التي حاول
فيها «اختالق احلركة» �أو «ادعاء احلركة»  -وهي مرحلة ال�سيف ونظائره -
�إىل العامل الفني للدرع التي مثلت مرحلة «مواجهة الذات» ومرحلة «الوعي
بالذات» ،مبا كان  -يف افرتا�ضنا النقدي  -توطئة فنية ملرحلة اللزوميات.
لقد تزامن انتقال املعري �إىل العامل الرمزي للدرع ،بو�صفها رمزاً لال�ستتار
والوقاية واخلفاء  -تزامن مع  -حتول �شعره يف هذه املرحلة �إىل ا�ستبطان الذات
والعكوف على عاملها اخلا�ص ،فقد حتول املعري يف ق�صائد الدرعيات من
خطاب الآخر /املجتمع ،وا�ستقطاب �إعجابه ور�ضاه من خالل تقبل منوذجه
الفني وطرائقه التعبريية �إىل �شعر يت�صف بكثري من الغمو�ض والرمزية ،والإيحاء،
والتفرد  -الذي اعترب غرابة  -يف ال�صورة الفنية ،واملعجم الداخلي للق�صائد،
وك�أنه ال ينتقل �إىل الدرع باعتباره عامل ًا فني ًا فقط ،بل باعتبارها املنهج الذي
ارت�ضاه للحياة ،وهو منهج العزلة املادية والفنية الذي بلغ قمته من االكتمال

كاميليا عبدالفتاح

237

الفكري والن�ضوج الفني يف «اللزوميات» «ويبدو �أن البحث عن حكمة يرتبط
�أ�شد االرتباط بفكرة احلرب ،كما يبدو �أن هناك توا�ؤم ًا غريب ًا بني ظلمات النف�س
والعجز عن القتال»(.)15

ال��ده��ر �رص
�صنت درع���ي �إذ رم��ى
ُ
ُ

ُ
ال���غ���ن���ي
ي��ت��رك
ع����ي مب���ا
َ
َّ

فقريا()16

يف �إحدى الدرعيات ي�صور املعري �رصاع �صاحب الدرع مع امر�أة
ت�ساومه على درعه ،وتبدو املر�أة هنا عامل ًا من الفتنة والغواية ،فقد ت�سلحت
بزينتها وحليها ،وه�سي�س هذا احللي ،وت�سلحت بجمالها ،وبتوق املعري �إليها،
هذا التوق الذي عاق �إ�شباعه كف ب�رصه ،ودمامته ،وفقره ،و�سوء ظنه يف املر�أة
ال عن �سوء ظنه يف املجتمع كله ،ف�ض ً
 ف�ض ًال عن ي�أ�سه من وجود املر�أة امل�سلمة
احل�صان يف ع�رص فتنته هذا  -كما يرتدد يف كثري من ق�صائده يف اللزوميات بهذه
الإ�شكالية ،وهذا التعقيد  -تبدو املر�أة يف الدرعيات :عامل ًا من الفتنة املرجتاة
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لذلك يطرح املعري الدرع يف كثري من املوا�ضع طرح ًا ق�ص�صي ًا ،ي�صف
فيه عالقته املتوترة املت�أزمة مع جمتمعه ،كما ي�صف رف�ضه النف�سي والفكري
لالمتزاج مع عموم اجلن�س الب�رشي  -ولي�س مع �أهل جمتمعه فقط  -وهو ي�صور
من خالل هذا الطرح ما يكابده من �صنوف االغرتاب ،وا�ص ً
ال �إىل قمة دالالته
ومذاقاته القا�سية ،ونعني :االغرتاب عن مطلق الوجود ،وهو م�ستوى من
االغرتاب يتعدى حدود الواقع الآين وم�شكالته ،ويتعدى حدود قوم ب�أعينهم،
و�أزمات بعينها مهما كان حجمها� ،إذ �إن كل هذا قد ي�صلح �أن يكون من دوافع
االغرتاب ،ومن عوامله ،ومقدماته ،لكنه  -وبعد �أن يقوم بدور اال�ستثارة والدفع
�إىل  -يتوارى �إىل الظل وال يكون هو االغرتاب ذاته ،الذي يبدو  -يف درجة
عمقه ور�سوخه  -وك�أنه متجذر يف كيان ال�شاعر ،ال م�ضاف ًا �إليه� .أما الدرع يف
هذه املعاجلة تبدو  -يف الطرح الظاهري يف هذه الق�صائد  -كيان ًا غام�ض ًا ،لكنه
كيان ثمني نفي�س ،يعاين �صاحبه من تكالب املجتمع عليه ،وحماولة انتزاعه منه،
وهو يف كل حال يحافظ على درعه .يقول املعري يف �إحدى الدرعيات:
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استبطان الذات ،والبحث عن األسطورة
املخوفة ،تبدو حماطة مب�شاعر م�ؤملة التناق�ض ما بني اخلوف والتوق ،ويبدو املعري
حمتمي ًا بالدرع ،م�ستعيذاً بها من �رش فتنتها ،م�ؤثراً لها .يقول:
ع���ل���ي ك����درع����ي ع������ز ًة و����ص���ي���ان��� ْة
ج���اءت بحلي وزين ٍة
ولي�ست و�إنْ
ْ
ْ
َّ
َ
����س���اق ف��ي��ه��ا �إب����لَ���� ُه وح�����ص��انَ��ه
ول��ي�����سَ �أب���وه���ا ب���ال���ذي �أن����ا ب��ائ�� ٌع ول����و
ُفالنة()17

ح��ادث ف�ل�ان���اً ،ف��م��ا ب���ايل وب����ال
�ساحمت نف�سي بها عند
وم��ا
ٍ
ْ
تبدو املر�أة يف مثل هذه املعاجلة  -تهديداً للدرع التي اتخذها املعري
فل�سفة يواجه بها احلياة ،والأغيار ،والوجود الإن�ساين ب�أ�رسه لذلك ي�صور املعري
درعه وهي تكابد �سياقات احلرب :احلرب ممثلة يف مفرداتها املعروفة ،واحلرب
ماثلة يف فتنة املر�أة على �إطالقها ،والتي يرمز املعري �إليها بـ «هند» و«زينب»،
يقول:
احلرب هند وزينب()18
وا�سم
��ب من الو ِّد،
ودرع
درع ك��اع ٍ
ٍ
ِ ٌ
ح��دي��د ع��ن��ده ُ
ُ
ُ
ُ
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ويف ق�صيدة �أخرى ي�ستح�رض املعري الدرع قوة للت�صدي للمر�أة،
ومقاومة غوايتها ،خا�صة وقد فارقته خمايل ال�صبا وفتون ال�شباب  -ي�ستح�رض
درعه وقاية  -وقد ر�أته املر�أة يف هذه احلال التي ال يحب �أن يبدو فيها �أمامها،
يقول:
ر�أت����ن����ي ب���املَ���ط�ي�ر ِة  -ال ر�أت���ن���ي  -ق���ري���ب���اً وامل���خ���ي���ل��� ُة ق����د نَ����أت���ن���ي
حتني()19

���ردي
أخ��ل��ق��ت ال
و�
ُ
ُ
َ
وف��ارق��ت ا ُحل�����سَ��ام ،وك���ان َ ْ
�����ش��ب��اب ،وك���ان بُ ْ
يقول اخلوارزمي يف �رشح البيت مبا يفيد يف بيان القيمة الداللية
لالعرتا�ض ،ومبا يفيد يف بيان العالقة بني ا�ستح�ضار الدرع ،ومواجهة املر�أة.
«ر�أتني هذه املر�أة باملو�ضع املذكور هين ًا ،قريب املتناول ،رخو املك�رس ،قد
�ضعفت ،وفارقتني خيالء ال�شباب ،وكربت ،وزايلتني خمايل ال�شجاعة ،وقد
�ساءين ر�ؤيتها بهذه ال�صفة �إياي ،فليتها مل تكن ر�أتني»(.)20
لي�ست املر�أة اخلطر الوحيد املرتب�ص بالدرع ..واملرتب�ص ب�صاحب الدرع ،بل هناك
�أخطار كثرية ،يرمز لها املعري بالذئب يف واحدة من �أقوى ق�صائده داللة على خ�صو�صيته
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الفكرية والفنية يف الدرعيات ،وداللة على اتخاذه الدرع معاد ًال فنياً ،ومو�ضوعياً لعامله
اخلا�ص .يف هذه الق�صيدة التي ن�شري �إليها  ،تخو�ض درع املعري �رصاع ًا ،مع
الذئب ،الذي تن�سجم داللته الرمزية املت�سعة ،وما يحيط به من رهبة عامل
االفرتا�س ،تن�سجم مع املفردات الوح�شية التي امتلأ بها معجم الق�صيدة ،كما
تن�سجم داللته الرمزية ،مع املناخ الرمزي امل�شحون بالتوتر واخلوف ،والقلق
ورهبة ال�رصاع ،وغمو�ضه يف هذه الق�صيدة ،وي�سهم كل ذلك يف �إ�ضفاء
�أبعاد ميثولوجية خا�صة على الطرح الفني� ،أبعاد تكمن غرابتها ،و�سحرها يف
انبثاقها من ذات ال�شاعر ،ويف كون الدرع هي الأ�سطورة الغرائبية املتخلقة من
�شخ�صانية املعري .يقول يف هذه الق�صيدة:
�������رى ،مل ي��ك��ت��ح��لْ ب���رق���ا ِد
�سرَ ى  -حني �شيطا ُن ال�سرَّ احني راق ٌد  -ع�����دميُ ِق
ً
ف��ل�� َّم��ا ت��ع��ا��شرن��ا ث�ل�اث���اً و�أرب����ع����اً،

��ت قمي�صي ع��ن��ده ،وه��و ف�ضل ٌة
ره��ن ُ

�����ض ت��رت��ق��ي��ه ،م��ب��ادرا
َ��ح ٍ
ْ
فلي�ست مب ْ
َ��ت فالعقب يجم ُع �شَ م َلها
�إذا ُط ِ��وي ْ
����س��� ُد ٌك بها
وم���ا ه��ي �إال رو����ض���ةٌُ ،

على �أنَّ��ه��ا �أم ال�� َوغ��ى ،واب��ن�� ُة ال َّلظى
ال��ك��ن��ائ��ن �صيغة
و�إ َّن ل��دي��ن��ا يف
ِ
��رات� ،أ���ش��بَ�� َه املَ��لَ��ح لونُها
وم�����ش��ت��ه ٌ

��ن ح��رب��ا َءه��ا م��ن ِ���ص�لات�� ِه
ف�لا مت��ن��ع ْ

�صياحها
و�س ْم ٍر ،ك�شجعان الرمال
ُ
ُ

نت حا�رساً
وع�� َّز على قومي � -إذا ُك ُ

م���ن املُ������� ْزنِ  ،يُ��� ْع���لَ���ى م���ا�ؤه���ا ب��رم��ا ِد
قي�س  -ع��ي��ونَ جَ��را ِد
 -وق��د �أج��دب��ت ٌ

لقى يف ��س�رارة وا ِد
جَ��ن��ا ال��ك ْ
َ��ح�����صُ ،م ً
وال ب���غ���دي��� ِر ،تَ��ب��ت��غ��ي��ه �����صَ����وادي
َ���ت ���س��الَ��ت م�����س��يَ��ل��ة وا ِد
و�إن نَ���ث���ل ْ
��واب��غ ���شَ��ادي
ُ
ال�����س ِ
ذب����اب ُح�����سَ��ا ٍم يف َّ

أخ�����ت ال��ظّ��ب��اء يف ك���لِّ ي���وم ج�ل�ا ِد
و�
ُ

َ���ب ال��ق��ل��وب تُ��غَ��ادي
ِ
ل��رج��ل ال�� ُّدب��ا ،ح ُّ

ول�������س���ت ب��غ�ير امل���ل���ح �آك������لُ زادي
ُ
أ����س���ي���اف ،يُ�����ض�ِن نَِ ِح����دا ِد
ب�����ش��ارقٍ �
ٍ

���ص��ي��اح ���ض��ف��ادي
�إذا ل��ق��ي��ت ج��م��ع��اً،
ُ
 -رك��وب��ي �إىل �أع��دائ��ه��م

لطرا ِد()21
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�سبت قت َريها
�أت���أك��لُ درع���ي� ،أن َح َ
أك����ن����ت ق���ط���ا ًة م������رةً ،ف��ظ��ن��ن��تَ��ه��ا
�
َ

��ح�����س ِ��ن ودا ِد
و�
أي���ق���ن م��ن ���ص��دري ب ُ
َ
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استبطان الذات ،والبحث عن األسطورة
ت�شتمل هذه الدرعية على عدة م�ستويات من ال�رصاع ،يقع على ر�أ�سها:
ال�رصاع بني �صاحب الدرع والذئاب الذي يراوده عنها� ،أما ال�رصاع الثاين
فيدور بني الدرع ذاتها والذئب ،وتبدو الدرع �شديدة الرواغ يف هذا ال�رصاع،
حمنكة يف مواجهة اخلطر؛ فهي تتبدل يف ثيابها ا�ستتاراً من الذئب كلما تبدل،
فحني يبدو الذئاب �أحد بني قي�س تبدو الدرع كعيون اجلراد ،وحني يبدو قطاة
تبدو كجني الكح�ص ،وحني تبدو الدرع ماء يدعي الذئب الظم�أ ،وهو يحاول
ا�ستالبها يف كل حتوالته ،وهي حتاول الرواغ منه يف كل حتوالتها.
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�إن الهيئات التي اتخذتها الدرع يف الق�صيدة من خالل حتوالتها ،وهي:
املاء ،والنار ،واحلرب ،والنبات ،واحل�رشات ،تبدو ظاهري ًا هيئات متناق�ضة �أو
ال رابط يجمع بينها ،لكن ت�أمل هذه الهيئات يف �ضوء اعتبار الدرع عامل ًا فني ًا
�شديد ال�صلة بالعامل النف�سي للمعري ي�ضع �أيدينا على اجلامع الداليل امل�شرتك
بينها ،وهو :احلياة ،فالدرع يف كل هذا حياة متكاملة ،ووجود تام يف كل
�أ�شكاله ،هذه الداللة تف�رس على امل�ستوى ال�شاعر يبدو يف هذا البيت حا�رساً
مبتلى بالأعداء ،مبتلى بواجبه جتاه قومه ،يف ذات الوقت الفني ال�سبب يف دفع
املعري هذه الدرع �إىل الت�صدي لل�سيف ،وحماربته  -يف البيت الثاين ع�رش  -ثم
الت�صدي للرمح بذات الكيفية  -البيت الثالث ع�رش  -وي�أتي البيت الأخري من
هذه الدرعية مبثابة املفتاح الداليل لها ،ونعني قوله:
وع��ز على قومي �إذا كانت حا�رساً

رك����وب����ي �إىل �أع����دائ����ه����م ل���ط���راد

تبدو الدرع حا�رسة يف مواجهة الذئب مما يدفع �إىل طرح الدرع معاد ًال

لل�شاعر ،وطرح الذئب معاد ًال لأعداء ال�شاعر .ورغم كون الذئب رمز للآخر/
املعادي ،الذي يتهدد �أمن الذات  -يف الق�صيدة ال�سابقة � -إال �أنه يعاين بدوره من
تهديد املوت له ،حيث ي�صوره ال�شاعر طوال الق�صيدة ي�صارع اجلوع والعط�ش،
ومن ثم يراود الدرع عن ذاتها وينازع �صاحبها فيها مت�سك ًا باحلياة ،وهرب ًا من
املوت ،وك�أن الدرع ال تبدو معقد الأمن ل�صاحبها فقط ،بل لأعدائه �أي�ض ًا،
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وبهذا الطرح تبدو هذه الدرع ،رمزاً يت�سع للداللة على مطلق احلياة� ،أو على
الأ�صح رمزاً دا ًال على فكرة احلياة التي هي �ضد املوت .يتبع هذه الداللة و�صف
املعري للدرع  -يف البيت الثالث  -ب�أنها ف�ضلة من ماء املطر يعلوها الرماد،
مبا يعني ا�شتمالها  -يف ر�ؤيته  -على احلياة واملوت مع ًا ،واللذين يت�ضمن كل
منهما الآخر يف هذا الطرح؛ فاملاء رغم كونه رمزاً دا ًال على احلياة �إال �أنه يتهدد
الدرع بالفناء من جهة �إ�صابتها بال�صد�أ /املوت .كذلك الرماد الذي هو رمز
دال على الفناء والبدد يت�ضمن داللة احلياة من حيث ا�ضطالعه بحماية الدرع
من ال�صد�أ /املوت ،وهكذا يتما�س املوت واحلياة يف دالالت ثرية معقدة ،هي
انعكا�س للرثاء املعقد ،والتعقيد الرثي يف فكر �أبي العالء املعري.

الدرع رمز للأمن والقوة واالقتدار ،رمز للقدرة على القتال ومواجهة الأعداء؛
لذلك ينعي «املعري» ذاته حني يلم�س عجزه عن ارتدائها ،في�صف يف ق�صيدة �أخرى
املفارقة ما بني وقوفه حا�رساً دون درع ،عاجزاً عن امتطاء فر�سه ،وترب�ص الذئب
له .يقول:
ينه�ض �إىل ال��غ��زو �أمثايل
و�ضعت ال����َّسدررَّ د ع��نِّ��ي ،وع�� َّزين جَ����وادي ،ومل
�أراين
ْ
ُ
وق��يَّ��دين ال��ع��و ُد ال��ب��ط��يء ،و ِق��ي��لَ يل

َو َراءك �إن الذئب منك على

بال()22

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

وفق هذا الطرح يبدو الذئب و�صاحب الدرع رمزاً للنف�س الإن�سانية يف
�ضعفها وحتمية �رصاعها من �أجل وجودها ،وتبدو احليلة والدهاء من مظاهر
�ضعفهما؛ �إذ يبدو كل منهما مرتب�ص ًا بالآخر ،مرتقب ًا غفلته لال�ستئثار بالدرع.
وهنا يطرح ال�شاعر مفارقة بني معاين الغفلة والوعي ،حيث تبدو غفلة الذئب
 ظاهرية  -تت�ضمن االنتباه والوعي حلركات �صاحب الدرع ،بينما تتمخ�ضيقظة �صاحب الدرع  -الظاهرية  -عن غفلة و�سذاجة يتبديان يف اندفاعه �إىل
رهن درعه عند الذئب ،وبقائه حا�رساً ينتظر ترب�ص �أعدائه به ،وهذه النهاية
هي الداللة التي �أراد املعري �إبرازها يف هذه الدرعية ،وهي ت�صوير معاناته من
االغرتاب ،والعجز عن الت�صدي ملجتمعه امل�شتمل على عوامل م�ضادة لتكوينه
وح�سه ،وهذا ما عرب عنه من بقائه حا�رساً دون �سالح يف مواجهة عدوه.
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استبطان الذات ،والبحث عن األسطورة
هكذا يبدو عدم التكاف�ؤ بني الكتلتني املت�صارعتني يف هذا الطرح :الكتلة
الأوىل :وميثلها كيان ال�شاعر ،وهو يت�صف بالعجز الذي يتج�سد يف :عد اقتداره
على الفر�س ،عجزه عن و�ضع ال�رسد ،عجزه عن القتال ،تقييد اجلمل البطيء له،
فزعه من الذئب .الكتلة الثانية :وميثلها كيانان معاديان لكيان ال�شاعر ،هما:
الفر�س ،الذئب.
الدرع من خالل هذا الطرح� :أ�سطورة فنية ا�صطنعها «املعري» وحملها عبء
التعبري عن فل�سفته يف مواجهة الذات ،والت�صدي لإ�شكاليات الواقع ،والوجود الإن�ساين.
والدرع بهذه ال�صفة رمز �شديد التعقيد الداليل ،فهي احلماية والعزلة وتفرد الذات،
ولكنها  -يف الوقت نف�سه  -فل�سفة جمهدة للروح ،ثقيلة الوطء عليها؛ مبا تفر�ضه من عزلة
ووح�شة يزيدان من معاناة الروح من االغرتاب ،ومعاناتها من �سخرية املجتمع من هذا
التفرد ،ورف�ضه له .هذا التعقيد الداليل لرمز الدرع يف�رس �سياقات الق�صائد التي
ي�شكو فيها املعري ثقل الدرع عليه ،وكالله من حملها ،مبا ا�ضطره �إىل مواجهة
الدارعني بغري درع ،كما يف�رس �شكواه من حمل الرماح ،وك�أنه يعلن عجزه عن
القتال يف كل �صوره ،يعلن اغرتابه و�ضعفه .يقول املعري:
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درع
�أالق�������ي ال������ َّدارع���ي��نَ ب���غ�ي�ر ٍ
وم����ا �
أج����ل����ت ع���ن َزرد ح�����ذاراً
ُ

���س��م��ر ال���ع���وايل
����ت م��ن��ك��ب��ي
�أك���� َّل ْ
ُ

�����دج�����ج ال ت��ف��ت��ن��ي
و�أدع����������و ب�����امل ُ َّ
ول�����ك�����ن امل����ف����ا�����ض���� َة �أث���ق���ل���ت���ن���ي
َّ

ال�����س��اب��ري �أك����لَّ
وح��م��لُ
َّ

متني()23

طبيعة ال�صورة الفنية يف ق�صائد «الدرعيات»:
ونالحظ فيما يخ�ص طبيعة ال�صورة الفنية يف الدرعيات ارتكازها على

ت�شبيهات بعينها ترتدد يف هذه ال�صورة منها :ت�شبيه املعري م�سامري الدرع بعيون

اجلراد ،وجني نبات الكح�ص ،مبا نفرت�ض له عالقة مبعاناته من �إ�شكالية كف
الب�رص ،و�إ�شكالية ال�شعور بالعجز عامة ،حيث ي�ستح�رض الت�شبيه الأول  -يف

الوعي  -ما تت�صف به عيون اجلراد من قوة الإب�صار ،وما يت�صف به اجلراد من
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القدرة على التهام الأخ�رض ،وبذلك ي�صف املعري درعه بقوة الب�رص ا�ستعا�ضة عن
العماء ،كما ي�صفها بالقدرة على الإبادة والإفناء� ،أما ت�شبيهها بجني الكح�ص
 الذي ينمو يف الفالة  -فيبدو وك�أنه حر�ص على و�صف هذه الدرع بالتفرد.كذلك يكرث املعري من ت�شبيه �أدمي الدرع بجلود احليات ،مبا يبدو ا�ستح�ضاراً
لقدرة احليات على الإماتة ،وعلى التخفي والت�سلل  -يف الوقت ذاته  -وهكذا
مينح «املعري» درعه قوة �أ�سطورية ،وعجائبية ،من خالل الدالالت امل�ستوحاة
من منطق ال�صورة ال�شعرية.
وقد ذهب بع�ض الأ�ساتذة الدار�سني مذهباً دقيقاً يف تف�سري داللة �إكثار املعري من
ت�شبيه الدرع باملاء ،حيث ر�أى �أن هذا الإحلاح «�أقرب �إىل الال�شعور اجلمعي؛ لأن املاء ميثل
احلياة يف ال�صحراء»(.)24

ودر ُع َ
������ك �إن وق��ت��ك ���س��ه��ا َم ق��و ٍم

ف��م��ا ه���ي م����ن ردى ي����وم وق������اء()25

ِ ْ

ٍ

ُ

ولذلك يهيب مبن يرتدي هذه الدرع �أن ينزعها عن ج�سده �ساعة لقاء املوت ،فهي

�أوهن و�أ�ضعف من حتمية الق�ضاء(.)26

ي�ؤكد املعري  -ما ذهبنا �إليه  -من �أن الدرع يف �شعره �أ�سطورة متفردة،
قام بتخليقها من عامله الفكري والنف�سي  -ي�ؤكد هذه الداللة يف �إحدى ق�صائد
الدرعيات  -حيث يو�صي امر�أة ب�أن تدفن درعه يف قرب ي�ضل دونه الآخرون
كما �ضل بنو �إ�رسائيل قرب مو�سى ،و�أن ال يلب�سها غريه؛ فهي عامله اخلا�ص ،وكنزه
الثمني .يقول:
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ونحن نتفق مع هذا التف�سري الن�سجامه مع ما �أو�صلنا �إليه التحليل النقدي
من دالالت الدرع يف �شعر املعري؛ فالدرع يف هذا ال�شعر هي احلياة لكونها
وقاية وا�ستتاراً ،وعزلة ،وعامل ًا من ال�شخ�صانية والتفرد ،وهي بهذا الطرح تعجز
عن مدافعة املوت� ،أو مواجهته .يقول املعري:
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استبطان الذات ،والبحث عن األسطورة
غ�ي�ري با�س ًال
أن����ت
وال تُ ْلب�سيها � ِ
َ
وخ��طّ��ي ل��ه��ا ق��ب�راً ،ي�����ض�� ُّل��ونَ دونَ���ه
ُ

م���ت مل ي��ح��ف��لْ
رداي و�إب�����س��ايل
�إذا
ُّ
َ
ك��ق�بر م��و���س��ى��� ،ض�� َّل��ه � ُآل �إ���س��رالِ

فاطم
دف��ن ٍ
وال تدفينيها اجل��ه َ��ر ،ب��ل َ
ن�ضب ال�� ُغ��درانُ ،وه��ي غري�ض ٌة
لقد
َ

اب���ن �آوى ،مل يُ�����ش��يَّ��ع ب���إع��والِ
ودف����ن ِ
َ

ك��م��ا ِء غَ���م���ام ،مل يُ��خَ��ال��ط ب�صل�صالِ
�أع����ز عليه م��ن ���سَ��ور وخلخالِ ()27
ُّ

ُ
ل َ
واخللخال ،وه��ي لربِّها
ال�سو ُر
��ك َّ
و�إذا كان الدرع يف الأبيات ال�سابقة رمزاً جلهاد النف�س ،وللجانب النقي
امل�ضيء من الإن�سان ،حيث مل تخلط ب�صل�صال ،فهي تت�صف بهذه الكينونة يف
موا�ضع �أخرى ،حيث ترمز للكربياء والعفة( ،)28وكذلك احلفاظ على ال�سنة
املطهرة( ،)29لذلك هي يف كل حال �أعز من املال والإبل( ،)30وال تقدر مبال،
وال تثمن مبا تثمن به الأ�شياء يف احلياة .يقول �أبو العالء:
ُ
و�إ َّن قمي�صاً ج َ
ال����رزاي����ا ،ال
َ����ال يف
ي���ق���ال ل���ه غَ���الِ
ِّ
ال��ظ��ن �أن��� ُه ي�����ذو ُد َّ
الطعن معقَد حلق ٍة
َ�����ض منها
�إذا ف َّ
ُ
غَ���دت م��ع��ق��لَ ال����� ُّزراد ق��ب��ل ُم����ز ِّر ٍد

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

�أت�����ى
ه��ال��ك��ي ل��ل��غ�����ض��ي�����ض ب���أق��ف��الِ
ُّ

وم��ع��ق��لَ��ه وق��ب��ل غَ����ارة

�سنجال()31

�شيوع ا�ستعمال «الغريب اللغوي» يف ق�صائد الدرعيات:
ات�صف الطرح الفني للمعري يف ق�صائد الدرعيات بخ�صائ�ص تن�سجم
مع تفرد العامل الرمزي للدرع وغمو�ضها ،وداللتها على اال�ستتار والعزلة،
واالغرتاب؛ فقد حفلت الدرعيات بظاهرة الغريب اللغوي ،وكانت من �أكرث
موا�ضع �شعر املعري احتواء عليه ،مما �ساهم يف �إبراز الهارمونية الفنية بني تفرد
ذات املعري يف عاملها اخلا�ص ،وتفرد هذه املفردات الغريبة يف عاملها اللغوي،
كما نا�سب الغريب اللغوي بيئة الدرع ذاتها؛ بو�صفها بيئة حربية وعرة،
�صحراوية يف الغالب ،تت�صف كثري من مفرداتها بالغرابة .من موا�ضع ا�ستعمال
الغريب يف الدرعيات ،قول املعري:
أم�����ن ال��ف��ت��ى م���ن ع��ن��د م��ع��ق��د زره
� ُ

حتى على القدمني ري�� َع

و�ساعها()32

ُ
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والو�ساع هنا من الغريب ،يف�رسه اخلوارزمي بقوله« :عني بالو�ساع:
الوا�سع ،ومل �أ�سمعه يف الدرع �إال هنا»( )33ومن غريب اللغة قول املعري على
ل�سان الدرع:
�أمل ي��ب��ل��غ��ك ف��ت��ك��ي ب��امل��وا���ض��ي

��خ��ري ب��الأ���س��ن��ة
و���س ْ
ُ

والزجاج()34

َّ

ويقول التربيزي :يقال �سخرت منه �سخرية ،و�سخراً ،و�سخراً ،وهذا
الإكثار ،ورمبا قالوا� :سخرت به ،وهو قليل من كالم املتقدمني»( .)35ويف
مو�ضع �آخر ي�صف املعري الدرع على ل�سان رجل �أعجله عن لب�سها ،يقول:
�صوت ال�� َّد ِاع
�أعجلني عن لُ ْب�سها
ُ
ُ
إ��س�راع
وخ���وف ال
وح���ذ ُر ال��فَ�� ْوت،
ِ
فان�رصفوا وناقتي

جلعجَاع()36
با َ

ْ

ِ

ويف مو�ضع �آخر من موا�ضع ا�ستعمال الغريب اللغوي ،يقول املعري
وا�صف ًا درعه:
يَ���ه���اب ن��ق��ع��اً م���ن ب�����ار ٍد �شَ بم()38
����ض���ب ال����غَ����ذاة كما
ي��ن��ف��ر ع��ن��ه��ا
ُ
ُّ
ِ
ُ
و«الغذاة» هنا يف الأر�ض التي ال ماء فيها .كذلك ي�ستعمل املعري لفظ
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واجلعجاع يف �رشح التربيزي« :الأر�ض التي ال يطمئن الإن�سان عليها،
واجلعجعة� :صوت متدارك فيه غلظ ك�صوت الرحى»( )37وهذا التف�سري ي�شري
�إىل �أن ا�ستعمال الغريب يف هذا املو�ضع  -وغريه  -مل يفد منه املعري يف حتقيق
مناخ اخلفاء ،واال�ستتار الالزمني لعامله الفكري والنف�سي فقط ،بل �أفاد منه على
ال�صعيد الداليل حيث عرب مبفردة اجلعجاع عن �شعور نف�سي دقيق مرهف ،هو
تهيبه من الأر�ض املخوفة التي ال يطمئن �إليها ،وال ي�أمن �أن يرتك ناقته فيها ،فدلنا
على معاناته من االغرتاب وافتقاد الأمن مع ًا ،وو�ضح لنا مدى �أهمية الو�ضعية
الداللية يف �شعره؛ حيث ت�ضطلع الدرع بالقيام بدور معادله الفني يف ت�صوير
معاناته من االغرتاب.
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استبطان الذات ،والبحث عن األسطورة
«الغلفق» يف درعياته للداللة على اخل�رضة التي تعلو املاء الراكد� ،أو الطحلب.
يقول:
�صالِ ()39

ف�لا ق����د ُم الأي�����ام �أل��بَ�����سَ غَ�� ْل��فَ��قَ��اً جباهاً ،ولكن ن��ا َر قَ�ْي�نْ ٍ بها
هذا الطحلب هو «العرم�ض» الذي يعلو الدرع  -يف مو�ضع �آخر -
يقول املعري:
تجُ لَلُ عطفيهَا من العرم�ض البايل()40
غ�ي�ر خ����ضر ٍة
ِ
َْ ِ
وم���ا ����ص���د ٌ�أ ي��ع��ت��ا ُده��ا ُ

يبدو �أبو العالء املعري وك�أنه ي�أن�س للـ «غريب» اللغوي� ،أو ك�أنه ي�ست�شعر
وجود عالقة م�شابهة ما جتمع بني عامليهما ،وقد تكون هذه امل�شابهة هي وقوع
كل منهما موقع الـ «نتوء» من جمتمعه� ،أو موقع اال�ستثناء يف عامله .وقد و�صف
املعري نف�سه مبا يقرب من هذا يف ر�سالة �أر�سلها �إىل خاله ،فقال� :إنه «�إن�سي
الوالدة ،وح�شي الغريزة»(.)41

ظاهرة امل�شرتك اللفظي يف درعيات «املعري»:
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امل�شرتك اللفظي من الظواهر اللغوية التي �شاعت يف ق�صائد الدرعيات ،ومنحتها
كثرياً من اال�ستتار واخلفاء الالزمني ملناخها ،حيث يتيح امل�شرتك اللفظي  -من خالل
احتمال الكلمة لأكرث من معنى � -آفاق االت�ساع ،والت�أويل الدالليني ،كما يتيح للمعري
 وكذلك الأ�ساليب اللغوية املجهدة التي �شاعت يف �شعره  -املجال لإثبات قدراتهال�شعرية ،والتفوق  -من ثم  -على العماء ،والتفوق على الأغيار املناوئني الذين �أ�ضافوا
�إىل ظالم العماء ظالم الوح�شة واالغرتاب .من بني موا�ضع امل�شرتك اللفظي ،قول املعري
على ل�سان الدرع وهي تخاطب ال�سيف:
ال�شَّ جاج()42

�ير ُم��و���ض��ح�� َة
ث����ت ب���احلَ���رب���ا ِء يَ�� ْل��قَ��ى مب��ث��ل ال��ع ِ
فَ��ه��ل ُح���� ِّد َ
ِ
يقول البطليو�سي« :احلرباء م�شرتكة ،ي�سمى بها م�سمار الدرع الذي
ت�شد به ،وي�سمى بها نوع من احل�رشات ي�ستقبل ال�شم�س ،ويدور معها كيف
دارت ،ويقال :هو ذكر «�أم حبني» .و«العري» �أي�ض ًا لفظة م�شرتكة ي�سمى بها
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احلمار الوح�شي .واحلمار الإن�سي ،وي�سمى بها النا�زش يف و�سط الرمح وال�سيف
وال�سهم»(.)43
لقد �أفاد املعري يف هذا املو�ضع  -من املعنيني املحتملني لكلمة «احلرباء»
مبا �أنتج داللة غري معهودة للدرع ،داللة متخلقة من عالقة امل�شابهة اخلفية ،بني
م�سمار الدرع الذي يدور بها من جهة ،وح�رشة احلرباء التي تدور مع ال�شم�س
�أينما دارت من جهة �أخرى ،فامل�شابهة بني امل�سمار واحلرباء هي فعل الدوران.
و�إذا كان دوران ح�رشة احلرباء مع ال�شم�س ،ف�إننا ن�ستطيع اال�ستدالل على الفلك
الذي تدور حوله الدرع مب�سمارها ،م�سرت�شدين باملدار الداليل لرمزية الدرع
يف �شعر املعري ومن ثم ن�ستطيع �أن نفرت�ض �أن هذا الفلك هو :احلياة ،احلياة
يف داللتها النقية ،ومنابعها الأوىل ،احلياة كفكرة جمردة مثالية ،ناجية من عبث
الب�رش.
ويف مو�ضع �آخر من موا�ضع ارتكاز املعري على ظاهرة امل�شرتك اللفظي
ارتكازاً ي�ؤكد داللتها املتفردة يف �شعره يقول ال�شاعر وا�صف ًا درعه:

�����ص ل���ه�ل�الِ
ك���ه�ل�الِ احل����ي����ا ِة �أو ،ك��ق��م��ي ٍ
َّ
و«هالل احلياة» هو القليل من املاء� ،أما «هالل احليات» فهو ذكر
احليات .واجلامع بني هذين املعنيني �صفة الندرة ،والقوة ،مبا مينح الدرع
املو�صوفة الدالالت ذاتها؛ فهي  -وفق هذا الطرح  -كيان نادر ،نفي�س ،عزيز
املنال ،وهي احلياة  -من حيث هي املاء  -ولكنها احلياة املتفردة؛ فهي املاء
القليل غري املتاح ،وهي قمي�ص غري معهود لذكر احليات.
اخلامتة� :إن و�صف الدرع يف حد ذاته لي�س النهج الفني املبتدع الذي
�سبق �إليه املعري ،لكنه �سبق �إىل بناء عامل فني متجان�س من دالالت «الدرع» ،مبا
�أخرج من الدرع من جمال املو�صوف امل�ألوف �إىل جمال الرمز املتفرد ،ومبا حقق
للمعري غاية عظمى ،يرجوها كل مبدع ،ويطرق �أبواب الو�صول �إليها عرب كل
�أ�ساليبه وطرق �أدائه الفني ،وهي :التمكن من ابتكار الرمز املتماهي مع الذات،
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استبطان الذات ،والبحث عن األسطورة
تعبرياً عن هذ الذات ،وت�صويراً لتفرد عاملها النف�سي والفكري .ونفرت�ض �أن
«الدرع» قد حققت لأبي العالء املعري هذه الغاية الإبداعية؛ فقد بدت معاد ًال
فني ًا لل�شاعر ،كائن ًا حي ًا يعاين مثله االغرتاب والوح�شة ،ويجابه الأعداء ،ويجاهد
فتنة املر�أة ،وظلم املجتمع ،ويتم�سك  -من ثم  -بالعزلة واخلفاء .بهذه املعاجلة
الفنية املتميزة ،وهذا الطرح الداليل الرثي ا�ستحقت «الدرع» �أن تكون �أ�سطورة
املعري الدالة على تفرده معاناة ،ور�ؤى ،و�إبداع ًا.

الهوام�ش والإحاالت
( )1د .طه ح�سني :جتديد ذكرى �أبي العالء .دار املعارف .ط 1985 .5م� .ص  202 ،201بت�رصف
ي�سري.
( )2من �أبرز ه�ؤالء النقاد :الأ�ستاذ حممد م�صطفى بلحاج .انظر م�ؤلفه� :شاعرية �أبي العالء يف نظر
القدامى ،الدار العربية للكتاب1984 ،م� ،ص .306
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(� )3رشوح �سقط الزند :حتقيق الأ�ساتذة :م�صطفى ال�سقا ،عبدالرحيم حممود ،عبدال�سالم هارون،
�إبراهيم الإبياري ،حامد عبداملجيد� .إ�رشاف الدكتور طه ح�سني .الهيئة امل�رصية العامة للكتاب
1987م .الق�سم الأول� .ص  .287يقول «التربيزي» يف �رشح البيت :الوخد� :أكرث ما ي�ستعمل
يف النعام والإبل ،والرجيف :ي�ستعمل يف الركاب واخليل.
(� )4رشوح «�سقط الزند» .الق�سم الأول� .ص .105
( )5كارل بروكلمان :تاريخ الأدب العربي .اجلزء اخلام�س .ترجمة د .رم�ضان عبدالتواب .مراجعة
د .ال�سيد يعقوب بكر .الطبعة الثانية .دار املعارف مب�رص1977 .م� .ص .36
( )6الإن�صاف والتحري :من تعريف القدماء ب�أبي العالء :جمع وحتقيق جلنة من رجال وزارة
املعارف العمومية� .إ�رشاف د .طه ح�سني .دار الكتب امل�رصية1944 .م� .ص .543
(� )7أبو العالء املعري :ديوان «�سقط الزند» .بريوت� .ص .291
(� )8رشوح �سقط الزند .الق�سم الرابع� .ص  .1722املوا�ضي :ال�سيوف .الزجاج :جمع زج �أي
الرمح .القتري :م�سامري الدروع ،وابتداء ال�شيب (من امل�شرتك اللفظي).
( )9ديوان «�سقط الزند» طبعة بريوت� .ص .304
(� )10رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص .1792
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( )11ديوان «�سقط الزند» طبعة بريوت� .ص .298
(� )12رشوح «�سقط الزند» الق�سم اخلام�س� .ص .1979
(� )13رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص .1830
( )14ديوان «�سقط الزند» طبعة بريوت� .ص .297
( )15م�صطفى نا�صف :اللغة بني البالغة والأ�سلوبية .النادي الأدبي الثقايف بجدة .دار البلدة .جدة
1989م� .ص .301 ،300
(� )16رشوح �سقط الزند .الق�سم الرابع� .ص � .1775رصعي� :أي �رصعي النهار :الغداة والع�شي.
( )17ديوان «�سقط الزند» طبعة بريوت� .ص .297
(� )18أبو العالء املعري :ديوان «اللزوميات» (جازان) .حتقيق الأ�ستاذ �أمني عبدالعزيز اخلاجني.
مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،ومكتبة الهالل ببريوت .ج � .2ص .70
وم�ساو يل.
(� )19رشوح «�سقط الزند» .الق�سم الرابع� .ص  .1707حتني� :أي مثلي،
ٍ
(� )20رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص  1707و.1708

(� )21رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص � 1712إىل .1719
(� )22رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص  .1812ال�رسد :الدرع عزين :غلبني .العود :امل�سن
من الإبل.

(� )24شعر �أبي العالء يف الدرا�سات احلديثة� .ص .255
( )25ديوان اللزوميات .اجلزء الأول� .ص .43
( )26يردد «املعري» هذا املعنى يف موا�ضع عدة من ديوان «اللزوميات» .ج  .2من هذه املوا�ضع:
�ص .249 ،246 ،237 ،204 ،89 ،66 ،43 ،42 ،20
( )27ديوان «�سقط الزند» طبعة بريوت� .ص .285
(� )28رشوح «�سقط الزند» الق�سم الثالث� .ص .1775
(� )29أبو العالء املعري« :الف�صول والغايات»( :يف متجيد اهلل واملواعظ» .حتقيق الأ�ستاذ حممود
ح�س الزناتي .الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1977 .م� .ص .462
( )30ديوان «�سقط الزند» طبعة بريوت� .ص .300
(� )31رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص  .1830الهالكي :احلداد .الغ�ضي�ض :املك�سور� ،أي
التي كلما ك�رست حلقة منها �أعيدت مثلها �إليها.
(� )32رشوح «�سقط الزند» الق�سم اخلام�س� .ص .1979
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(� )23رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص � 1708إىل  .1709املدجج :تام ال�سالح .الزرد:
الدرع .املفا�ضة :الدرع التامة .ال�سابري :الدرع اخلفيفة.
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( )33امل�صدر ال�سابق� .ص .1722
(� )34رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص .1722
( )35امل�صدر ال�سابق� .ص .1722
(� )36رشوح «�سقط الزند» الق�سم اخلام�س� .ص .1923
( )37امل�صدر ال�سابق� .ص .1923
(� )38رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص .1859
(� )39رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص � .1826صال :ا�سم فاعل من� :صليت اللحم،
�أ�صليته �إذا �شويته.
(� )40رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص .1828
( )41تعريف القدماء ب�أبي العالء� :ص .85
(� )42رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص .1723
( )43امل�صدر ال�سابق� .ص .1723
(� )44رشوح «�سقط الزند» الق�سم الرابع� .ص .1882
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توظيف الرتاث يف ال�شعر الإ�سالمي احلديث
«ال�شعر اخلليلي منوذج ًا»
حممد احل�سناوي

(*)

(*) .
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�أي ًا كان تعريف الرتاث( )1ف�إنّ الأدب الإ�سالمي عامة وال�شعر الإ�سالمي
خا�صة معنيان بالرتاث وتوظيفه �أكرث من غريهما ،كما �أن جزءاً مهم ًا مما ي�سمى
تراث ًا  -وهو الإ�سالم  -لي�س جمرد موروث ثمني ،بل هو دين يعتقد ،وهو بذلك
�أعلى و�أغلى من الرتاث ،الذي ميكن التعامل معه �أخذاً ورداً .هذه ق�ضية يجمع
عليها مبدعو الأدب الإ�سالمي لأنها متثل جماع نظرتهم �إىل احلياة والإن�سان
والكون وقبل ذلك �إىل خالق هذه احلياة والإن�سان والكون� .أما كيف يتمثل
الأديب �أو ال�شاعر امل�سلم هذا الدين ،وكيف يتعامل مع مفردات احلياة واملا�ضي
واحلا�رض وامل�ستقبل ،فم�س�ألة تتعلق بوقع هذه املفردات على �أحا�سي�س كل �شاعر
و�أديب ،وبرتكيب تلك الأحا�سي�س وامل�شاعر ،وت�أليفها يف عمل فني ،يحمل
طوابع كل مبدع على حدة :من حيث املو�ضوع �أو الغمو�ض �أو ال�شفافية،
ومن حيث العنف �أو الرقة ،ومن حيث التحليق يف اخليال �شعراً �أو الركون �إىل
الهدوء الواقعي نرثاً ،وما �شاكل ذلك من �ألوان فنية ،لها �أول ولي�س لها �آخر.
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توظيف التراث في الشعر اإلسالمي احلديث
قد يكون للرتاث العربي  -من �أدب وعادات وتقاليد ولغة � -أهمية
لدى الإ�سالميني ال تقل عن �أهميته لدى التيار القومي ،بل تزيد ،لكن الرتاث
يظل تراث ًا� ،أي هو على �أهميته يظل قاب ً
ال للأخذ منه� ،أو االنتقاء �أو الرتك،
ال�سيما اخلرافات والأ�ساطري والنعرات اجلاهلية.
�أما َعرو�ض ال�شعر (اخلليلي)  -وهو �شكل غري مقد�س  -فقد تعامل معه
املبدعون امل�سلمون بحرية .وعلى الرغم من اتهام ال�شعر الإ�سالمي احلديث
بالكال�سيكية �أو اجلمود على عرو�ض اخلليل ،ف�إن الذي �أبدع عرو�ض �شعر
التفعيلة هو الأديب الإ�سالمي ال�شاعر علي �أحمد باكثري ،وهذه مفارقة ت�ستدعي
الت�أمل العميق.
�أول ما تعني هذه املفارقة �أنها ح�صلت يف مرحلة مبكرة من الت�أ�سي�س
لل�شعر الإ�سالمي احلديث ،حيث املالمح الفنية مل تت�ضح بعد .وثانيها �أن هام�ش
احلرية واالختيار مفتوح للمبدعني امل�سلمني لدرجة التباين الكبري يف �أ�شكال
التعبري.
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ال�شاعران عمر بهاء الدين الأمريي ال�سوري ووليد الأعظمي العراقي
معا�رصان لل�شاعر املرحوم علي �أحمد باكثري( )2لكنهما �آثرا عرو�ض اخلليل
لأ�سباب منها :اطالع باكثري املتخ�ص�ص على الأدب الإنكليزي ،ودخوله
معركة التحدي املبا�رش مع مدر�س ال�شعر الإنكليزي حول جدارة ال�شعر العربي
وعرو�ضه جتاه ال�شعر الأجنبي وعرو�ضه ،مما حمل باكثري على ترجمة م�شاهد
من م�رسحية «روميو وجولييت» ل�شك�سبري على عجل ،ثم ترجمته امل�رسحية
كاملة على عرو�ض �شعر التفعيلة ،ثم �إبداع م�رسحية كاملة على العرو�ض نف�سه
ت�ستمد مو�ضوعها من الرتاث الفرعوين (�إخناتون ونفرتيتي)( ،)3وباملنا�سبة
�إن هذا االختيار اليتناق�ض مع الت�صور الإ�سالمي لأن مو�ضوع امل�رسحية حول
عقيدة (التوحيد) .م�رسحية باكثري هذه ت�رضب يف �أعماق الرتاث من جهة،
وتت�ساوق مع الت�صور الإ�سالمي من جهة ثانية ،وت�أتي ب�إبداع جديد فذ ،هو
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عرو�ض �شعر التفعيلة الذي �أ�صبح فيما بعد ال�سمة الغالبة على ال�شعر العربي يف
ن�صف القرن الأخري ،من جهة ثالثة.
عند ذكر م�صطلح عرو�ض اخلليل يح�سن التذكري ب�أن �شعراء هذا العرو�ض
اليوم ين�سجون �أي�ض ًا �أ�شعاراً على عرو�ض (املو�شحات) ،كما فعل �شعراء
الأندل�س قدمي ًا واملهجريون وجماعة (�أبولو) �أو الإبداعيون (الرومان�سيون)
حديث ًا ،حتى بات عرو�ض املو�شحات جزءاً ال يتجز أ�  -ممار�سة  -من عرو�ض
اخلليل ( ،)4وهذا ما �سوف ن�أخذ به نف�سنا يف هذه الدرا�سة ،ولن نعود �إىل
التمييز �إال عند احلاجة.
�إن التقاء الأمريي والأعظمي يف ظل العرو�ض اخلليلي مل مينعهما من
�أن يفرتقا �أي�ض ًا بطوابع مميزة لكل منهما .بو�سعنا �أن مند ك ً
ال منهما ر�أ�س ًا ملدر�سة
�إ�سالمية متميزة �أي�ض ًا� ،ضمن عرو�ض اخلليل .و�سوف جنمل املالمح امل�شرتكة
نف�صل يف مزايا
بينهما يف مو�ضوع التعامل مع الرتاث العربي والإ�سالمي ،ثم ّ
كل منهما على حدة.
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�إن ك ً
ال من ال�شاعرين يوظف الرتاث العربي والإ�سالمي يف �شعره �سواء
يف ذلك القيم التعبريية والقيم ال�شعورية ،بدءاً من الألفاظ والكلمات ،ومروراً
بالعبارات والرتاكيب وال�صور والرجال �أو الرموز �أو ال�شخ�صيات ،وانتها ًء
بالوقائع والأحداث والق�ص�ص� .أما التمايز الأكرب بينهما فهو غلبة توظيف القيم
التعبريية لدى ال�شاعر الأعظمي ،وغلبة توظيف القيم ال�شعورية لدى الأمريي.
هذا على وجه العموم� ،أما على وجه اخل�صو�ص ،ف�إننا جند يف كل جزئية من
جزئيات التعبري وال�شعور طوابع ومميزات لكل منهما ،فلكل من ال�شاعرين
معجمه ال�شعري الذي ميتح منه ،وي�ؤثره على ما �سواه ،ف�ألفاظ احلجاج احلزبي،
والهجاء ال�سيا�سي ،واخلطاب املبا�رش للجماهري التي �أك�سبت �شعر الأعظمي
التعبدية ،واال�ستبطان ال�شعوري لدى ال�شاعر الأمريي ،ولو اقت�ضى الأمر توليد
�ألفاظ جديدة �أو اللجوء �إىل �ألفاظ نادرة.
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لنت�أمل مث ً
ال من �شعر الأعظمي:
��وت حممدٍ
�سكت ال��زم��ا ُن وظ��لَّ ���ص ُ
َ

��ف يف ُر�ؤى ال�� َّظ�لا ِم
ك��ال��رع��دِ يَ��ق�����ص ُ

��وت حممدٍ
�سكت ال��زم��ا ُن وظ��لَّ ���ص ُ
َ

ِّ���ق �أج����م����ل الأح���ل��ام
�آم���ل���اً ي���ح���ق ُ

��وت حممدٍ
�سكت ال��زم��ا ُن وظ��لَّ ���ص ُ
َ

أع����ذب الأن����غ����ا ِم
َوتَ�������راً يَ����ج����ي ُء ب�����
ِ

��وت حممدٍ
�سكت ال��زم��ا ُن وظ��لَّ ���ص ُ
َ

م�������س���ارب الإج�������را ِم
����س���داً يَ�������ص��� ُّد
َ

��وت حممدٍ
�سكت ال��زم��ا ُن وظ��لَّ ���ص ُ
َ

ن�����وراً يُ�������ض���ي ُء ع��ل��ى م����دى الأي�����ا َم

��وت حممدٍ
�سكت ال��زم��ا ُن وظ��لَّ ���ص ُ
َ

أك���ب��ر» ع��ن�� َد ك���لِّ
«اهلل �
ُ

ِ�صدام()5

ال مقاب ً
ولنت�أمل مث ً
ال من �شعر الأمريي �إذ يقول:
َ
و���س��ط احل�����ش��و ِد ج��ل
�����س��ت متكئاً
ُ

�ْي�
���ي���خ نْ ِ
���ي��ن َ
����ش َ
يف فُ�����رج����� ٍة م����ا ب َ
و��س�رح���ت ُ�أر�����س����لُ يف امل����دى عيني
ُ

و«ال���ق���ب��� ُة اخل��������ض��را ُء» راب�����ض�� ٌة

يْ����ن
يف ال�����بَ�����ون م�����ش�رق��� ٌة ب����ن����و َر ِ

ظ���ه���ري ع��ن��د ���س��اري�� ٍة
���ف���ت
َخ��� ّل
ُ
ْ
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�����س��ي ،وغ�����ا َد َر ْين
ُ
و���ش��ردت ع��ن ن��ف ْ

�ين
ق�����اب
ق���ل���ب���ي ،و�أم�������س���ي
ق��و���س ِ
َ
َ
ْ

َ���ات يُ��ر���س�� ُل��ه��ا
َوت���ت���ال���ت اخل���ف���ق ُ

َ��ْي��
م����ث����لَ ال����ن����ج����اوى ب��ي��ن �إل�����ف نْ ِ
آي�������ن
ُم����ت����ح����رراً م����ن َوط������������أ ِة ال ِ

مِ��ن ُح��ج��ر ِة (ال ُ
ه��ت
��ك��ن��ه) ال ّطهور َز ْ

وخ���رج���ت م��ن �أ َه���ب���ي وم���ن َز َم��ن��ي
ُ
م��ع��ال��ـ��م��ه��ا
وجت����������اوزت ذات������ي
ْ
َ
ع��ج��ب
و����س���م���وت يف غ��ي��ب��وب�� ِة
ٍ
ُ
����ص���اح املُ���������ؤذنُ ب��ي:
ح��ت��ى �إذا
َ
وه���ي في�صلُ ما
َر َّد َد ُت «�أ���ش��ه�� ُد»
َ
يخفق بي
و�صحا ال�����ش��ع��و ُر وع���ا َد
ُ

ي��ن
ب��ال��ط��ي��ب..
ِ
ِ
ب���ال�ب�رك���ات ..ب��ال�� َز ِ

َ���وت م��ن َك����� َدري وم���ن َريْ��ن��ي
و����ص���ف ُ
َ

احل��������ر وال����بَ��ي�ن
ب��ي��ن ال�������ش���ه���ود
ِّ
َ���ْي��
«اهللُ �
أك������ب�����ر» يف ن������دائ نْ ِ
ُ
��ي��ن
��ي�ن ال�������ص���دقِ وامل َ ِ
يف ال���ك���ون ب َ
ي()6
جناح ِ

ق��ل��ب��يَ ،ف����طِ ���� ِر ُت ب�ل�ا َ َ نْ
ْ

محمد احلسناوي
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هناك �ألفاظ م�شرتكة بني ال�شاعرين مثل كلمة «نور» لكن ا�ستخدام
كل منهما للكلمة يختلف يف ذاتهاويف �سياقها ،كما هو وا�ضح ،فهناك نور
م�صارع ومقاتل ،وهنا «نوران» هادئان م�رشقان روحي ًا� .أما لفظ «حممد» فهو
ا�سم لرمز عظيم لدى ال�شاعرين ،كان �رصيح ًا مبا�رشاً مكرراً يف كل بيت لدى
الأعظمي لكنه عند الأمريي مل يذكر بلفظه بل مبا يدل عليه« :القبة اخل�رضاء»
«حجرة الكنه» «ال َّزين» ،الق�صيدة كلها تدور حول هذا املحور ال�ضخم،
وبو�سعك �أن ترى يف لفظتي«الكنه» و«الزين» حتمي ً
ال مكثف ًا من املعاين غري
املعنى املعجمي لكل منهما حني توحيان ب�صفة من �صفات النبي «حممد» �صلى
اهلل عليه و�سلم.

ميكن تعميم هذا احلكم على مفردات القيم التعبريية وال�شعورية �أي�ض ًا،
فعلى الرغم من توظيف ال�شاعر الأعظمي ال�سم الر�سول الكرمي «حممد» مكرراً
بلفظه �ست مرات ،ف�إن ال�شاعر الأمريي نظم يف (مدلوالته)  -وما �أرحبها

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

كل من ال�شاعرين ا�ستخدم تراكيب ف�صيحة تراثية ،وكل منهما تعامل
مع الرتاكيب بطريقته اخلا�صة ،فالأعظمي تعامل معها تعام ً
ال مبا�رشاً لغر�ض
ّ
«وظل
الو�ضوح وال�سريورة اجلماهريية ،بتكرار الرتاكيب «�سكت الزمان»
�صوت حممد» �أو ال�رصاع واملقاتلة« :كالرعد يق�صف» «�أم ً
ال يحقق» «نوراً
ي�ضيء» «وتراً يجيء ب�أعذب الأنغام»� .أما الأمريي فلم يقف عند حد البيان �أو
حمـل الرتاكيب موحيات �إ�ضافية تالئم �سياقه و�شخ�صيته
التربك �أو الإثراء ،بل ّ
الفنية الروحية .قارن معي �إذا �سمحت ا�ستخدام عبارة «اهلل �أكرب» لدى الأمريي
ال عن كون العبارة «تراث ًا �إ�سالمي ًا مهم ًا» ،وف�ض ً
ومثيلتها لدى الأعظمي ،فف�ض ً
ال
عن كونها نداء امل�ؤذن لدى الأمريي ونداء املقاتل لدى الأعظمي ،ف�إن الأمريي
�شحنها مبعنى �إ�ضايف يالئم �سياق الغيبوبة الروحية ،لتف�صل بني عاملني ،كما
تف�صل بني احلق والباطل ،وهنا جوهر املزايا بني ال�شاعرين يف التعامل الفني مع
الألفاظ والرتاكيب.

ج ـ ــذور
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توظيف التراث في الشعر اإلسالمي احلديث
 ديوان ًا من �أ�ضخم دواوينه ال�شعرية« :جناوى حممدية» (� 380صفحة مناحلجم الكبري ،ي�ضم خم�سني ق�صيدة)( .)7ولهذا ال�سبب كرث توظيف �أ�سماء
عظماء الإ�سالم والعرب و�أعدائهما يف �شعر الأعظمي كمي ًا ،كما كرث توظيف
�أ�سماء الأماكن واملواقع والإ�شارات التاريخية لديه( .)8يف تعدد الأعالم يقول
الأعظمي:
ج�������ا�ؤوا ب��ك��ل ك���ب�ي�ر ٍة وك��ري��ه�� ٍة

مل ي���������أت مب���ث���ل���ه���ا (ال�����ن�����م�����رو ُد)

وع���ادت (تُ��بّ�� ٌع)
ع���ادت بها (ع���ا ُد)
ْ
ْ

و(الأخدود)()9

و(الر�س) و(ال ُ
أحقاف)
ُّ

ويف تعدد �أ�سماء الأماكن:
��ات) �أدعية الهدى
وتلوت يف (ع��رف َ
َ

يف مِني) ال�صدى
(خ ُ
فري ّد َ

ُ

و(الغار)()10

ُ

جند الأمر نف�سه لدى الأمريي يف غري كرثة ،وما يخ�ص املدينة املنورة
واحلرم النبوي ال�رشيف و�رضيح الر�سول عليه ال�سالم تت�سع له �صفحات ديوان
كامل كما �أ�رشنا :ديوان «جناوى حممدية».
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يتفق ال�شاعران يف توظيف ال�صور والأخيلة الرتاثية ال�سيما امل�ستمدة
من القر�آن الكرمي واحلديث ال�رشيف �أو ال�شعر العربي ،على�أن الأمريي �أكرث
جتديداً و�إثراء لهذا التوظيف ،فداللة «احلمامة» لدى زرقاء اليمامة و�أبي
فرا�س احلمداين وابن �سينا تلتقي مع داللتها يف ال�شعارات املارك�سية املعا�رصة
«ال�سالم» لدى ال�شاعر الأعظمي يف �سياق رثائه ل�شهداء (كركوك) وهي حتتل
ق�صيدة م�ؤلفة من ( )42اثنني و�أربعني بيت ًا( )11وهذا توظيف منوذجي ق ّلما
ا�ستخدمه ال�شاعر الأعظمي يف �شعره ،لكنه لدى الأمريي ظاهرة متكررة على
�شكل لوحات وا�سعة .خذ متثله لت�شبيه (جماعة امل�سلمني) ب�سفينة يف احلديث
ال�رشيف ،وانظره كيف يوظف تلك ال�صورة مبا يالئم جتربته ال�شعرية يف حرقته
على حال امل�سلمني املرتدية ،يقول:
ٌ
وك���ن���ت م���ن
����ي����وف َح���زي���ن��� ْة
أ�����س����ي ُط
����ل����م ب����ر�
ُ
ِّ
ال���ه���م يف ����َش���رَْ َد ٍة تُ ُّ
ْ

محمد احلسناوي
ك����������أنيِ َ �أمل ّ
ع���ا����ص���ف���ات
���������ح يف
ِ
ٌ
ب��ن��ف�����س��ي ح��ن��ان��اً عليها
و�أل���ق���ي
ْ

ف�َي�رَ ت��� ُّد
ب�����يُ ،م��ف�� َزع��اً
ل��ل�����ص ِ
َّ
��ح��و ّ
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�����س��ف��ي��ن�� ْة
ال��� ُع
ِ
���ب���اب تَ���� َع رَّ َ
������ر ِي ال َّ
��َّث� َج ْ

لأوْ ثَ�����قَ�����ه�����ا ب����احل����ب����الِ امل���ت���ي���ن��� ْة
��ط�ير ب��وج��ه ْ��يَ ،ح��م��ا ُم
يَ ُ

«املدينةْ»()12

اكتفى ال�شاعر باللمحات الدالة التي تفتح �آفاق اخليال .لفظ «ال�سفينة»
وحده �أيقظ �صورة احلديث ال�رشيف الذي يو�صي اجلماعة بالتما�سك يف
دفع املخاطر ،واالجتماع على ر�أي واحد وم�صلحة عامة واحدة .مثل ذلك
«احلمام» هو الذي ف�رس املراد من لفظة املدينة� ..أي مدينة؟ مدينة الر�سول عليه
ال�سالم.
مما وظفه الأمريي يف �شعره �صور املحراب وامل�سجد واملدن الباكية يف
ق�صيدة �أبي البقاء الرندي (لكل �شي ٍء �إذا ما َّمت نُق�صانْ ) التي يقول فيها:
��ب ترثي وه��ي جامد ٌة
حتى امل��ح��اري ُ

ح��ت��ى
امل���ن���اب���ر ت��ب��ك��ي وه����ي عِ ���ي���دانُ
ُ

يوظف ذلك ال�شاعر الأمريي حني يقول:
أ�سى
وم��نْ�َب�رَ ُ امل�سجدِ الأق�صى يَ��ئ ُّ
��ن � ً
���ـ���م ب��هِ،
ْ���ر �ألَ َّ
وال���ي���و َم دنَّ َ
�����س��ه فُ���ج ٌ

قد ك��انَ يحبو ال ُّدنى مِ��ن ُطه ِره ال َغ َدقِ

وللعذارى العذارى امل�سلمات ع َلى

ف�سه ُح َمماً
ل��و ا���س��ت��ط َ
��اع لأل��ق��ى نَ َ

الف�س ِق
بغي
ِ
من ِ
�شعب اليهو ِد ال��داع�� ِر َ
���ض��م��ةُامل��و ْ
�أع������واده
���رقِ
َّ
يف ع��ل��ى ال��� َغ َ

حنق()13

أر���ض مِن َ َ ٍ
لهن و َد َّك ال َ
�صوناً َّ

فاملنرب مل يبك وح�سب ،بل غ�ضب وثار و�أراد لو ا�ستطاع تفجري نف�سه

حمم ًا ليزلزل الأر�ض على املعتدين.
جناحني) يف �آخر ق�صيدة �سابقة فلي�س
رت بال
�أما قول الأمريي( :ف َِط ُ
َ

تطويراً �ساذج ًا لل�صورة امل�ألوفة يف الرتاث العربي والب�رشي (الطريان بجناحني)،
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م��ا ْيل �أرى ال�صخر َة
ال�شما َء يف َك َمدٍ
َّ

��ه��دي بها َم��رف��وع�� ُة ال ُعنُ ِق
����ذْوي ،و َع
تَ
ْ
ْ
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بل �إن الأمريي �شاعر اللحظات املت�ألقة  -كما �أ�سميه  -قد اتخذ من �صور
(الإ�رساء واملعراج) يف القر�آن الكرمي واحلديث ال�رشيف (حجر الزاوية) يف
�شعره كله الذي غلبت عليه ال�سبحات وال�رشدات والتحليقات الروحية ف�ض ً
ال
�رصح بلفظ
عن الغيبوبة والقفزات اخليالية و�أحالم اليقظة والنوم ،وهو ال ُي ِّ
الإ�رساء واملعراج �إال نادراً يف مثل قوله يف ق�صيدة (�أ�شواق و�إ�رشاق):
��اح�ين م��ن ذك��رى و�أ���ش��واق
على َج��ن َ

�سجن �أع��ب��ائ��ي و�أوْ ه��ام��ي
��ت م��ن
ِ
َح�� َّل��ق ُ

والقلب َخ��فّ��اقٌ  ،لواعِ ُج ُه
���رت
َوطِ ُ
ُ

تَ��عْ��دو ب���هَ ،و َم�����ض��ات��ي مِ����ل ُء �أح��داق��ي

ال�شعر ،من دنيا يَ��دو ُر بنا
بي
ُ
يَ�رسي َ
أم�����ن وم���ن َد َع���� ٍة
�إىل ع������والمِ َ م���ن � ٍ

��ي�ن �إره�������اقٍ و�إره������اقِ
دوالبُ����ه����ا  ،ب َ
����د ٍي و�إ���ش�راقِ
�إىل نَ����دى اهلل ،م��ن َه ْ

هلل نَ��� َّو َره���ا
�إىل «امل���دي���ن���ةِ» ن����و ُر ا ِ

�أف ُّ
روح����ي بِ��ه��ا م��ن �أ���ْس رْ ِ �أغ�لاق��ي
ُ����ك
ْ

عر يَ��ع ُ��ر ُج ب ْ��ي من ال رَّ�َّث�ى ل�� ُذرى
ِّ
وال�ش ُ

ال��ن��ج��م ف��ل��ي��ه��اَ ،م��� ُّد �أع��ن��اق��ي
���زاح���م
يُ
َ
ُ

م���ن ال��تُّ��ق��ى وال���ن���ق���اوال��� َوجْ���د دفَّ����اقِ
َ
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�أط�� ِّه ُ��رال��ن��ف��� َ��س م��ن �أدرانِ���ه���ا بَ َ�سناً

***

لكن ���س��اجِ ��داً َولِ��ه��اً
�أرق���ى �إىل اهللْ ،

ولي�س كال�ساجدِ الولهانِ من
َ

آم���ن���ت ب���الإ����س�ل�ام ن��ه��ج��اً ع����اد ًال
�
ُ

�ير
م����ا ف���ي��� ِه م����ن عِ
�������وج وال تَ��ق�����ص ِ
ٍ
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�
آم���ن���ت ب���الإ����س�ل�ام ����س���وراً م��ان��ع��اً
ُ

أم���ن���ع ب��ه م��ن ُ���س��و ِر
يَ��ح��م��ي احلِ���م���ىْ � ،

دي
�أ�سمو �إىل جنَّة الر�ضوان يف َخ َل ْ

و���س��ه��ا الأع���ل���ى ب���أع��م��اق��ي
َك������أ َّن ف��ر َد َ
راقٍ ()14

و�إذا ت�أملنا توظيف ال�شاعرين للمعاين والأفكار الرتاثية ف�سوف جند ك ً
ال
منهما يوظفها �أي�ض ًا على طريقته اخلا�صة .الأعظمي يوظفها للدفاع عن الإ�سالم
والعروبة� ،أو للتنديد والف�ضح لأعدئهما� ،أو للفخر واالعتزاز وما �شاكل ذلك
من مواقف احلجاج وال�رصاع واملبارزةواال�شتباك الفكري والدعوي ف�ض ً
ال عن
التب�شري والتنوير .يقول مث ً
ال يف ديوانه (الزوابع):

محمد احلسناوي
�
آم���ن���ت ب���الإ����س�ل�ام ���س��ي��ف��اً ق��اط��ع��اً
ُ

يمَ���ح���و ال��ف�����س��ا َد بِ����ح���� ِّد ِه املَ���ط���رو ِر

�
آم���ن���ت ب���الإ����س�ل�ام ���س��راً خ���ال���داً
ُ

ال���ت���ع���ب�ي�ر
�����ت م���ع���ان���ي���ه ع�����ن
ِ
ج����� ّل ْ

آم���ن���ت �أن ال��ن����صرَ م�����ض��م��و ٌن ب�� ِه
�
ُ

والتزمري()15

��ط��ب��ي��ل
م���ن غ ِ
��ي�ر تَ
ٍ
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ِ

�أما الأمريي فيوظفها مركزاً على اجلانب الروحي من نف�سه امل�ؤمنة،
وهذا مل مينعه من الإملام بحال الآخرين وحال الب�رشية �أي�ض ًا بوجود الإ�سالم �أو
بفقده ،يقول يف ديوانه (جناوى حممدية) وق�صيدته (فا�ستقم كما �أُمرت) وهي
بع�ض �آية قر�آنية:
ي����ط����لُّ ب�������أن������واره «امل�����ص��ط��ف��ى

���م��� َّوا
ع���ل���ي ،ف����أع���ل���و و�أ����س���م���و ُ
����س ُ
َّ

ف��������رع «دن��������ا ف����ت����دل
و�أنيِّ
ٌ

أ����ص���ل���ي ت��ق�� َّوى
و���ض��ع��ف��ي ب���ق���و ِة �
ْ
ْ

روح������ي ب�������أنيِّ ُ���ش��ع��اع
وي�����ش��ع��ر
ُ
ْ

َ
�����س��ت اخلليف َة ُم ْ
���ن»
���ذ
�أل
ُ
ق���الُ « :ك ْ

ن��ف�����س��ي ،ف����أم���ت��� ُّد ج��� َّوا
وتَ�������س���ج��� ُد
ْ

َ
جن���م ُع��� ُل��� ّوا
���ج���م ،ب���ل
ف����وق ٍ
م��� َع ال���نَّ ِ
م����ت تَ��� ّوا
ف��ك��ن��ت،
����ر ُ
ُ
ُ
وك���ن���ت ..و ُك ِّ

��ل�اث
ن���ت يف ُظ
���ل���م���ات ث ٍ
ٍ
ت���ك��� ّو ُ

�����ض���� ّوا
ول���ك���ن���ن���ي ُع
���������د ُت ب�������ا ِ
ْ
هلل َ

���ر م���ا يف ال�����س��م��اوات ْيل
و����س ِّ
ُ
���خ َ

ع����ادت ُخ�� ُل�� ّوا
ل�����والي يف الأر������ض،
َو
ْ
َ

ْ����ره����ا
ف�������إن مل � ِ
أق�������م ل���ل��� ُّدن���ى �أم َ
���دت �أفعى
ِ��م» ُع ْ
و�إنْ �أن��ا مل «�أ���س��تَ��ق ْ

ب���ي نُ���بُ��� ّوا
ِ��������ر ُت ،ن���بَ ْ
ك��م��ا ق���د �أُم ْ
���ت ْ
ت َلوى()16

تَ��� َل��� ّوىُ ،
ف��ك��لُّ ال�ب�راي���ا َ ّ

�إن توظيف الأمريي ملعاين القر�آن الكرمي واحلديث ال�رشيف ويف هذه
الق�صيدة يختلف جزئي ًا وكلي ًا عن توظيف الأعظمي .الأمريي هنا يف�رس الآيات
القر�آنية مب�شاعره امل�ستغرقة يف اجلو الإمياين البعيدة عن �سفا�سف الب�رش الآخرين
وخ�صوماتهم احلزينة �أو الدنيوية ،وهو يف الوقت نف�سه يذكرنا بتناول ال�شاعر
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أ���س��ي
أ���س��ي ،و�أرف������ ُع ر� ْ
ف��ي�����ش��ت�� ُّد ب��� ْ
و�أرق������ى ...و�أرق����ى ل ْ
ظمي
آخ����ذ نَ ْ

راح يَ����دن����و ُدنُ�������� ّوا
ل���ك���وك���ب��� ِه َ
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توظيف التراث في الشعر اإلسالمي احلديث
ال وت�شكي ً
الإ�سالمي (�إقبال) للن�صو�ص الإ�سالمية متث ً
ال من خالل التجربة الذاتية
امل�ؤمنة الوالهة ،فلي�س هناك تر�صيع ب�ألفاظ القر�آن الل�ؤل�ؤية ،بل حتليق يف معانيها
حنو وعطف و�إنقاذ ،ف�ض ً
ال عن نقد
ال�سامية ،ولي�س هناك اقتتال مع الآخرين بل ّ
الذات واالعت�صام بحبل اهلل املتني.
هذا ما غلب على توظيف ال�شاعرين للمعاين والأفكار ،وهناك �ساحة
�أقل يلتقيان فيها من حيث العموم ال من حيث طرق التناول والأداء ،فللأعظمي
ق�صائد �إميانية ذات �أجواء و�أخيلة روحية عذبة مثل (اجلوهرة) �أو (�سجدة
ال�سحر) و(نفحات احلرم) و(بالنف�س) و(طاف بالبيت) ،يقول يف �إحداها:
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ُ
و����ص�ل�ا ٌة ب��ال��ب��ي��ت
ت���ع���دل ع���مْ���راً

��ت ���س��ن��ي��نُ�� ْه
ل�االت ق���د
ب���ال�������ض�
ِ
َّ
َّ
ت��ق�����ض ْ

َ
���ش��اع��ر �أره��ق��تْ��ه
أن�������س
ع����رف ال َ
ٌ

ب���اخل���ط���اي���ا ذن������وبُ������ه ،ودي�����ون����� ْه

احل�������ب ق���ل���بَ���ه واحل���ن���اي���ا
مي���ل���أ
ُّ

���س��ن��ا ُه ����ض���ا َء ْت ُدج���ونُ��� ْه
�أل���ق���اً م���ن َ

وا����س���ت���ن���ارت ب���ه ���س��ب��ي��لُ ُه�����دا ُه
ْ

ل�ا����ش���ت �أوه������ا ُم������ه و ُظ����ن����ونُ���� ْه
ف���ت�
ْ

ا�ستقر ْت
�ين
وتَ�����س��ام��ى
ب��ال��روح ح َ
ِ
َّ

َوج���ن���ت���ا ُه ع��ل��ى (ا َحل�������ص���ى) وج��ب��ي��نُ�� ْه

���ل���ق املُ��ح��يَّ��ا
ال�����ض��م ِ
��ن َ
�ير َط َ
م��ط��م��ئ َ

وق������رت ُع��ي��ونُ�� ْه
ن��ف�����س�� ُه
����ض���ي���ت
َر
ْ
ُ
َّ

ْ���ح ط��وي��لٌ
ول����ه يف ال���ن���ه���ا ِر َ
����س���ب ٌ

�����ش�����ؤونُ���� ْه
ت���ت���وخ���اه يف احل����ي����اة ُ
يعينه()17

ب���ن���ا����ش���ئ���ات ال���ل���ي���ايل
ويُ�����ع�����اين
ِ

وط��������أةً ،ربُّ����� ُه ع��ل��ي��ه��ا ُ ُ ْ

�����س�� ُع ال��وج��و َد بف�ض ِل ِه
ق�سْ ُ
طا�سه يَ َ

��ه��دت ب���ه الأع�����دا ُء
���ش
َج��ح��دتُ��ه �أم َ
ْ

احل�����ق ال���ذي
َال ي��ن��ت��م��ي �إال يف
ِّ

وازت ك��فَّ��ت��ي��ه ���س��م��ا ُء
يف الأر�������ض
ْ

�إن�������ص���افُ��� ُه ل��ل��خ��ل��ق ف��ي��ه َ���س��ج��اح�� ٌة

و�����س����م����اح���� ٌة وم�����������روء ٌة و�إخ�������اء
َ

وللأمريي يف الدفاع عن الإ�سالم واحلجاج �صوالت وجوالت �أي�ض ًا،
يقول يف ق�صيدة بعنوان( :الإ�سالم ...وكفى):

محمد احلسناوي
«اال���ش�تراك��ي��ون» لَ
�����س��ت �إم��ا َم��ه��م
َ

ب��ال��ت��ط��رف ج����ا�ؤوا
ب����ه����وادةٍ� ..أو
ُّ
َ
������م ،ك��ل��اًّ
ف��������ذاك ٌه�����راء
دع������وا ُه ُ

ت���ف���ر َد يف ال���ع���وامل ��َش�رَ ُع��� ُه
���م
َع��� َل ٌ
َّ

ف������ذٌّ ،وك������لُّ ال��ف��ل�����س��ف��ات م����راء

و«ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ون» ينت�سبونَ يف
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�أه���ي ال��غ��ب��او ُة �أو ه���م الأع������داء()18

ال ت��ن�����س��ب��و ُه �إىل ����س���واه جت��نّ��ي��اً
َ
�أول ما نلحظه على هذه الأبيات :نزولها عن امل�ستوى الفني امل�ألوف
لل�شاعر الأمريي.
َ

ُ ُ

َ

ثانيها :توظيفه للرتاث احلديث من رد على �أبيات ال�شاعر «�أحمد
�شوقي» :يف همزيته:
اال����ش�ت�راك���ي���ون �أن������ت �إم���ام���ه���م

ل������وال دع�������اء ال����ق����وم وال���غ���ل���واء

ثالث امللحوظات� :أن الأمريي مل ي�رسف يف هجاء اخل�صوم ومل
ي�شتد كما ي�شتد ال�شاعر الأعظمي يف الهجاء وال�سخرية والت�شبيه ب�صفات
احليوانات(.)19
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كما يدخـل يف دائـرة التـراث وتوظيفـه ..تقاليـد الق�صيـدة العربيـة �أو
ما ي�سمى بعمود ال�شعر :من وحدة البيت وتعدد الأغرا�ض واملقدمة الطللية
وغري ذلك ..وبو�سعنا �أن جنمل موقف ال�شاعرين من هذا الرتاث  -وكل منهما
وتفرد مبزايا � -أن الأعظمي كان �أقرب �إىل املحاكاة وكان الأمريي �أقرب
ّ
جدد ّ
�إىل التجديد ،كما كان الأعظمي �أكرث عناية بالتوظيف للقيم التعبريية على حني
كانت عناية الأمريي بالتوظيف للقيم ال�شعورية .ومن باب التمثيل والتقريب
ن�شري �إىل �شعر الأحزاب الإ�سالمية يف العهد الأموي و�شعر النقائ�ض ،ذلك
ال�شعر الذي غلب عليه احلجاج واملقاتلة وال�رصاع ،فانبعثت فيه كثري من تقاليد
ال�شعر القدمي ،على حني انطلق �شعر الزهد والت�صوف والتجارب الإ�سالمية
الروحية انطالق ًا �أكرب يف التحرر من موا�صفات الق�صيدة التقليدية ،والأمر
نف�سه تقع عليه يف �شعر الأعظمي الداعية ال�سيا�سي ،و�شعر الأمريي الداعية
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توظيف التراث في الشعر اإلسالمي احلديث
الروحي� ،إن �صح التعبري ،ل�سبب ب�سيط هو �أن ال�شعر الذي يخاطب اجلماهري
يراعي التقاليد الفنية امل�ألوفة ليحقق لنف�سه ال�سريورة والغلبة من خالل القناة
الفعالة� ،أما ال�شعر الآخر فال يخ�ضع ملثل هذه ال�رضورة الفنية ،ف�ض ً
ال عن انبعاثه
من منطقة �شعورية �أكرث خ�صو�صية وخ�صوبة� .صحيح �أن �شكل ال�شعر وتقاليده
الفنية لي�ست حمرمة �أو حمللة بذاتها ،لكنها حني تتحول �إىل تقاليد و�أزياء جاهلية
�أو �إ�سالمية ف�إن الأمر يختلف.

الهوامــ�ش
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( )1هناك من يعرف الرتاث ب�أنه كل ما و�صلنا على مر الع�صور والأزمنة من الإنتاج الآثاري
والأدبي واالقت�صادي والفني واالجتماعي والعلمي والديني والأخالقي للإن�سانية �أو لقوم
من الأقوام ليكون جزءاً �أ�سا�سي ًا من قوام �أولئك القوم ويوثق عالئقهم بالأجيال الغابرة التي
عملت على تكوين هذا الرتاث و�إغنائه ،وهناك من يح�رصه فني ًا يف �أثر الرتاث يف �أعمال
الأدباء والفنانني ،فت�صبح هذه الآثار حم�ص ً
ال الن�صهار معطيات الرتاث وموحيات ال�شخ�صية
الفردية .وللإ�سالميني ر�أي يف متييز الدين الإ�سالمي من الرتاث لأنه عقيدة من َّزلة ال ي�أتيها ما
ي�أتي الرتاث من �ضعف �أو تبدل ب�رشيني .انظر (املعجم الأدبي)  -جورج جبور  -دار العلم
للماليني  -ط 1979 - 1م � -ص .63
( )2ولد علي �أحمد باكثري عام 1910م وتويف عام 1969م .الأمريي (1817م 1993 -م) -
الأعظمي (1930م .)0000 -
( )3مع رواد ال�شعر احلر  -عبداهلل الطنطاوي  -جملة (الآداب) .ع  - 94مج 1969م � -ص 20
 ويف الأدب والأدب الإ�سالمي  -حممد احل�سناوي  -ط 1986 - 1م � -ص .166( )4يف �شعر الأعظمي (� )7سبع ع�رشة مو�شحة من ب�ضع ومائة ق�صيدة خليلية.
(�( )5أغاين املعركة)  -وليد الأعظمي  -دار الب�شري للطباعة � -ص  54و.55
(( )6جناوى حممدية)  -عمر بهاء الدين الأمريي  -مطابع الر�شيد باملدينة املنورة 1408 -هـ � -ص
.335 - 333
( )7وهناك ديوان �آخر للأمريي م�ستقل عنوانه (مع اهلل) :ديوان �شعر �إلهي.
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( )8ففي ديوانه (نفحات قلب) ط 1998 - 1م  -ترتدد الأعالم التالية :من عظماء امل�سلمني
غري الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم كل من �أبي بكر �ص  22وعمر  73وعلي �أو حيدر ، 55
 69والقعقاع وخالد  15و 157و�صالح الدين  118و 151واملقداد  69و�سعد  71و91
وخباب  91وح�سان  780والذهبي والأبار  186وقري�ش والأن�صار وخزاعة ودارم و�أ�سلم
وغفار  ،187ومن الأماكن وال�شعائر مكة املكرمة و�أم القرى  55و 185و 167ومنى 55
و 69و 185والغار  185واحلجون وال�صفا  138والكعبة ومقام اخلليل �إبراهيم  135و185
واحلرمني  186وطيبة  33و 129وثنيات الودع واحلجاز  32وزمزم  93و 137والرو�ضة
الزهراء والقبة اخل�رضاء  186وعرفات  95و 185وبدر  70و 83و ...167ومن �أعالم
وتـبـع والقرامطة 195
الأعداء :فرعون  83و 106و 107و�أبو جهل  33و 83ومنرود وعاد ّ
ومن �أماكنهم الر�س والأحقاف والأخدود .195
(( )9نفحات قلب) � -ص .195
( )10املرجع ال�سابق � -ص .185
(�( )11أغاين املعركة) ( -حمامة ال�سالم)� :ص .95 - 92
(( )12جناوى حممدية) � -ص .35
( )13املرجع ال�سابق � -ص .93
( )14املرجع نف�سه � -ص .113
(( )15الزوابع)  -ط� - 1980 :ص .81
(( )17نفحات قلب) � -ص .136
(( )18جناوى حممدية) � -ص .223 - 219
(( )19ال�شعاع)  -وليد الأعظمي  -دار النذير  -ط 1378 - 1هـ1959 :م �ص 31 :و 34و56
و 75و .87و(الزوابع) �ص 39 :و 62و 63و 67و.79

***
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(( )16جناوى حممدية) � -ص .199 - 197

ج ـ ــذور

احلسني زروق
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م�شاهد املوت
يف ق�صيدة «بانت �سعاد»
احل�سني زروق

(*)

توطـئــــة:
«بانت �سعاد» لكعب بن زهري ق�صيدة ذات �إغراء ال يقاوم ،مار�ست

معار�ضة( ،)2و 15تخمي�س ًا( ،)3و 4ت�شطريات( ،)4و 16ترجمة( ،)5وهذا غي�ض

من في�ض ،فقد ذكر ال�صفدي �أنه «ما من �شاعر يف الغالب جاء بعده � -أي بعد

كعب بن زهري  -ومدح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إال وقد نظم يف وزنها
ورويها»( ،)6ولذلك يبدو �أنها ال تقارن يف �سعة تلقيها والعناية بها �إال بربدة

البو�صريي(.)7

تلك احلظوة كان �سببها عوامل منها:
 �رشف املنا�سبة متمث ًال يف �إن�شاد الق�صيدة بني يدي الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�سماعه لها ،و�إن�شادها يف �سياق �إ�سالم ال�شاعر واعتذاره.

(*) كاتب وباحث مغربي.
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�إغراءها منذ القدمي ،ر�صد لها �أحمد �إقبال ال�رشقاوي

� 78رشح ًا( ،)1و36

ج ـ ــذور

266

مشاهد املوت في قصيدة «بانت سعاد»
 ما روي من �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �ألقى على كعب بردته بعد �أن�سمع ق�صيدة «بانت �سعاد» ف�سميت لذلك بالربدة(.)8
 القيمة الفنية للق�صيدة.والق�صيدة من
مكونات:

55

بيت ًا بناء على رواية الديوان( ،)9تتكون من ثالثة

املكون الأول :الغزل ،ميتد من «بانت �سعاد» �إىل «�أرجو و�آمل»...
م�ستغرق ًا  11بيت ًا.
املكون الثاين :و�صف الرحلة والراحلة ،ميتد من «�أم�ست �سعا ُد� »....إىل
َفري ال َّل َبانَ  »...وي�ستغرق ذلك  20بيت ًا� ،أحلق بذلك و�صف حلظات اتخاذ
«ت ِ
القرار النهائي من خالل بيان حال كعب وم�صريه وا�ست�سالمه لقدره وميتد ذلك
من «ي�سعى الو�شاةُ� »...إىل ُّ
«كل ابن �أنثى »...من خالل � 4أبيات.
ِئت �أن
املكون الثالث :مدح الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ميتد من «�أُنب ُ
ر�سول اهلل� »...إىل �آخر الق�صيدة م�ستغرق ًا  20بيت ًا.
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يتبني من خريطة الق�صيدة �أننا �أمام مكونني متقاربني هما مكون الرحلة
والراحلة ومكون املدح ،وهذا له داللته الكامنة يف كون املرحلتني الأوليني
لي�ست لهما الأهمية التي للأخريين ،وذلك ناجت عن كون الرحلة واملدح �أخطر
مرحلتني عرفهما ال�شاعر كما �سرنى ،وفيهما ر�أى ال�شاعر املوت عيان ًا ،بل
عا�ش حلظاته واحدة تلو الأخرى.
ومع �أن الق�صيدة ُدر�ست كثرياً ،ومن زوايا خمتلفة ،فقد بقي فيها مت�سع
للقول �ش�أنها �ش�أن الق�صائد املتميزة ،ونقدر �أن مما مل يقر�أ �أو مل يعط حقه يف ذلك
كون جزء كبري منها يجعلنا نعي�ش مع كعب جواً جنائزي ًا ،ون�شم من ذلك رائحة
املوت ،وتت�ضافر جمموعة من املكونات لر�سم ذلك امل�شهد من زاوية حلظات
االخت�صار والنعي وامل�أمت ومرا�سم حمل امليت يف �رسعة مذهلة نحو دفنه ،وقد
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�سخر كعب لأجل ت�صوير ذلك امل�شهد الذي كان هو نف�سه حموره الوحيد
ّ
جمموعة من الألفاظ والتعابري وال�صور واال�ستعماالت ،و�سرنكز يف قراءتنا هذه
فقط على م�شاهد املوت يف ق�صيدة بانت �سعاد ،متتبعني ذلك من خالل:
 قراءة يف بع�ض االختيارات باعتبارها عتبات لتلك امل�شاهد. ر�صد ملعجم املوت. -قراءة يف بنية اال�ستطراد ودالالته من خالل منوذجني.

�أوالً :االختيارات:
بنا ًء على ما �سبق �أن �أ�رشنا �إليه بخ�صو�ص بنية الق�صيدة ومكوناتها تبدو
«بانت �سعاد» منتمية �إىل تقليد �شعري عريق يف البناء ،وعندما كان كعب يحرتم
ذلك التقليد كان يف الوقت نف�سه ميار�س حريته يف �أداء املعاين التي يريد من
خالل اختيار الأ�شكال الأكرث ان�سجام ًا مع الهدف املتوخى ،فاالختيارات التي
وحمالة معان:
مار�سها كعب دالة ّ
اختار كعب �أن ي�صدمنا بهذا اال�ستهالل:
ُ
ٌ
ب��ان��ت ���س��ع��اد فقلبي ال��ي��وم
م��ك��ب��ول
���م �إثْ����� ِره�����ا مل يُ����فْ���� َد
ْ
متبول م���ت���يَّ ٌ

والبني يف اللغة الفراق البعيد( ،)10ولو كان الأمر �أمر البني لهان؛ ولكنه
�أمر تع ُّلق قلبي تراكمت عليه ثالث نتائج وقد خرجت من حيز الفعل املقيد
بزمان �إىل �صيغة ا�سم املفعول (متبول ،متيم ،مكبول) وك�أنها �أخذت بتالبيب
بع�ضها برقاب بع�ض ،م�رص على عدم �إفالته ،مادامت خارج
ال�شاعر �شاداً ُ
الزمان ،وتلك الأحوال بنيت يف �أ�صلها  -قبل اال�شتقاق  -للمجهول ،وهو
ما يفيد �أنها حادثة بفعل فاعل غري �سعاد ،ومل ي�ش�أ كعب �أن يذكره ،والأمر
ك�أنه يتعلق فقط باحرتام التقليد ال�شعري لكون ذلك اال�ستهالل ورد عند غري
كعب كالنابغة الذبياين( ،)11وربيعة بن مقروم( )12والأع�شى( ،...)13وهي ال
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مشاهد املوت في قصيدة «بانت سعاد»
ت�شاركها املطلع فقط بل الوزن كذلك (الب�سيط) ،ومع ذلك ف�إن كون كعب مل
يبد أ� ق�صيدة بالفعل «بانت» ،وال ا�ستعمل ا�سم �سعاد يف غري الميته بناء على ق�صائد
الديوان ،و�إمنا ا�ستعمل �أم �شداد ،وليلى ،و�أ�سماء ،و�سلمى ،ونوار ،ورملة(،)14
بل جنده �أحيان ًا ال ي�رصح باال�سم( ،)15يجعلنا ذلك �أمام اقتناع بكونه اختار
ذلك املطلع لي�س فقط احرتام ًا للتقاليد الفنية مادام قد مار�س حرية االختيار
بني جمموعة من االحتماالت ،بل لكونه ي�ؤدي وظيفة ،ومن امل�ستبعد جداً �أن
يتعلق ذلك بامر�أة حقيقية ا�سمها �سعاد قد تعلق قلب كعب بها لكن املقام لي�س
مقام تعلق بل مقام قلق م�صريي مهول ،مثلما �أنه ال يتعلق فقط مبجرد الرغبة يف
توظيف تقليد �شعري لأن هذا التقليد لي�س جداراً من الأ�سمنت امل�سلح املغلق
ال ميلك ال�شاعر �إال �أن ي�ست�سلم له ،بل هو من الرحابة بحيث تتعدد واجهاته،
وب�إمكان ال�شاعر �أن يختار منها ما ينا�سب املعاين والر�سائل التي يريد �إي�صالها،
والأغرا�ض والتقاليد بذلك «رموز مينحها ال�شعراء طاقات فنية جديدة»(،)16
ولذلك مل تدفع �إليها البنية وحدها( ،)17ونحن منيل �إىل �أن الأمر يتعلق بالرتميز
ب�سعاد �إىل حلظات �سعد بانت ،و�أن تلك اللحظات رغم كونها �إال حلظات �إال
�أنها مع ذلك ال تقارن بلحظات الي�أ�س والقلق والعزلة التي كان ي�شعر بها ملا
و�صله كتاب �أخيه «يذكر له �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أهدر دمه،
ويقول له :النجاة وما �أراك تفلت»( ،)18وهو كالم يفيد �أمرين� :أن دم كعب
هدر
مهدر ،و�أن احتمال جناته �ضعيف ،والأمر كما ذكر بجري ،فقد ر�أينا �شعراء �أُ ِ
ٌ
دمهم فت�سابق ال�صحابة لنيل �رشف طاعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ور�ضاه،
كما حدث لكعب ابن الأ�رشف وغريه( ،)19وذلك دفع كعب ًا من غري �شك �إىل
التح�رس على حياته املا�ضية بحلوها ومرها� ،إذ مرارتها ال تقارن مبرارة اللحظات
الع�صبية التي كان يعي�شها.

 - 2الناقة املبلغة:
نتيجة ملرارة املرحلة التي عا�شها كعب فقد اختار �أن يرحل �إىل �سعاد
الرمز ،هذا االختيار يظهر يف قوله:
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�إال ال��� ِع ُ
��ي��ب��ات امل��را���س��ي��ل
���ت���اق ال��نَّ��جِ
ُ

وهناك مذاهب للربط بني الغزل والرحلة ،منها جعل الناقة و�سيلة بلوغ
�إىل املر�أة ،وهو ما اختاره كعب يف الميته كما �سبق ،وما اختاره يف ق�صيدة
�أخرى(:)20

��وت ال��� رُّ�ُّس ىى ال ت�����س���أم ال َعنَقا
���ص�� ُم ُ
ح��ل��ت نَ������� ّوا ُر ب����أر����ض ال يبلغها �إال َ
ومنها الت�سلي بالرحلة والراحلة عن املر�أة ،وهذا ما فعله كعب نف�سه،
فقد فزع من املر�أة �إىل الناقة كما يف قوله(:)21
دي����ا ُر ال��ت��ي ب��ت��ت ُق���وان���ا و��صرَّم��ت
����ر ٍف ك�أنها
ف��زع��ت �إىل َوج��ن��اء َح ْ

وك��ن��ت �إذا م��ا احل��ب��ل م��ن ُخ�� َّل��ة ��َص�ررَ َ م
ُ
ب���أ ْق َ��راب��ه��ا َق���ا ٌر �إذا م��ا جِ �� ّل�� َده��ا ا�ستَ َحم

ب��ج�لالَ��ة
دع���ه���ا و����س���ل ِط�ل�اب���ه���ا ُ

وخ���ف ُ
�إ ْذ ح���ان ِم َ
ُ���وف
���رحُّ���ـ���ل ُ
���ن���ك تَ َ

وكما يف قوله(:)22

ويلحق بذلك الرد باملثل ،بو�صل الوا�صل ،والقطع عن القاطع(:)24

ا����ص���ل
آخ������ر َو
����د ل
ب��تَ�� ْل��ع�� ِت��ه واع����مِ ْ
ِ
َ

�إذا م��ا خ��ل��ي��لٌ مل يَ�صلك ف�لا تُ�� ِق ْ��م
فهذه ثالث زوايا تفيد �أن كعب ًا يقطع من قطعه ،ويختار �أن يت�سلى ،و�أن
يجعل الناقة والرحلة و�سيلة تلك الت�سلية.
كان كعب �إذاً  -وفق ما �سبق � -أمام جمموعة من التقاليد ال�شعرية املتعلقة
بذلك الربط ،وقد اختار منها جعل الناقة و�سيلة بلوغ ،واختار ذلك لكون املقام
مل يكن ي�سمح بالت�سلي بالناقة والرحلة� ،إذ احلال التي كان عليها ال�شاعر فيما
يخ�ص الالمية حال قلق وخوف مما ينتظره ،ومن ثم مل يكن �أمامه �أن يت�سلى؛ بل
�أن يبحث عن حلظات �سعد و�سط ركام من الهواج�س واملخاوف ،وما ينا�سب
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وهو يذكر �أن مذهبه املف�ضل هو �أنه كلما اعرتته الهموم ان�شغل عنها
بالرحلة والناقة(:)23
َات لَ�������� ْو ٍث �أَ ُم����ون����ا
وك���ن���ت �إذا اع�ت�رت���ن���ي ال�� ُه��م��وم �أك���ل���ف���ه���ا ذ َ
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مشاهد املوت في قصيدة «بانت سعاد»
ذلك البحث هو جعل الناقة و�سيلة بلوغ وبحث ال ت�سلية ،ومن ثم فنحن �أمام
اختيار دفع �إليه املقام ثم «التعلق بالأمل والرجاء»( ،)25وال�س�ؤال هو :هل كانت
الناقة و�سيلة بلوغ كعب �إىل �سعاد؟

 - 3الرحلة �إىل املجهول:
عندما و�صف كعب بن زهري الناقة ذكر من �صفاتها:
ط��ام�����س الأع���ل��ام جم��ه��ول
ُع��ر���ض��ت��ه��ا
من كل ن�ضاخة ال�� َّذ ْف َ��رى �إذا َع ٍر َق ْت
ُ
ومن عادة كعب �أن يف�صل يف ذكر الطرق والأماكن( ،)26وقد ي�صفها

وذكر الأعالم املطمو�سة واملجهولة دال على �أننا �أمام �شاعر ال
بالو�ضوح(،)27
ُ

يدري �أين تنتهي به الرحلة ،مثلما ال يعرف �أين ينتهي به م�صريه( ،)28والرحلة
حلظات مرت على كعب مذ تو�صله بكتاب �أخيه بجري يطلب منه الفرار،
بذلك
ٌ
ودخول م�صريه يف دائرة مظلمة جمهولة مرعبة ،ولذلك و�ضعنا ال�شاعر بني �أمرين:

الهدف املعلن للرحلة وهو البلوغ �إىل �سعاد ،والنتيجة املحققة وهي الو�صول
�إىل اقتناع مبني على فل�سفة يف احلياة ملواجهة املوقف ،وهو فرار م�صريي �أ�سلمه
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مبا�رشة �إىل املمدوح ،وذلك القرار فا�صل مثري لالنتباه بني الرحلة وو�صف الناقة

وحيز املدح ،يعني ذلك �أن الرحلة مل تكن �إال م�سافة تفكري ممتدة يف الزمان
واملكان ،ونحن نعلم �أن ال�رضب يف ال�صحراء وركوب الناقة يف عرف كعب

و�أبيه زهري بن �أبي �سلمى منا�سبة للتفكري والإلهام وحل املع�ضالت ،ففي الأغاين
�أن زهري بن �أبي �سلمى ملا �أراد ت�شجيع ابنه على قول ال�شعر �أردفه خلفه على ناقته
ثم خرج �ضارب ًا يف ال�صحراء( ،)29ويف املو�شح �أن النابغة قال:
أر���������ض �إم�����ا م���ت ِخ���فّ���اً
ت�����راك ال ُ

ح���ي���ي���ت ب���ه���ا ث��ق��ي�لا
وحت����ي����ي �إن
َ

فطلب منه النعمان �أن ُيتبعه مبا يو�ضح معناه ،ليبعده عن الهجاء ،وا�ست�شار
النابغة زهرياً فقال له :اخرج بنا �إىل الربية «ف�إن ال�شعر بري» ،وقد خرج معهما
كعب يف هذه املهمة ،وكان مفتاح ًا مل�شكلة النابغة(.)30
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 - 4وحدة ال�صوت وامل�صري:
ظل كعب وحيداً يف الق�صيدة كلها ،وقد كان ب�إمكانه �أن ي�شعرنا بالآخرين
من خالل ب�صي�ص من �أمل تبعثه �سعاد الرمز �أو رفقة يف الرحلة ،ونحن نعلم
�أن الرحلة يف ال�صحراء تتطلب رفقة ال تقل عن ثالثة �أ�شخا�ص( ،)31كما كان
ب�إمكانه اال�ستئنا�س ببع�ض احليوانات التي د�أب ال�شعراء على ر�ؤيتها يف رحلتهم
و�إ�رشاكها همومهم �أو عك�سها عليها �أو على الأقل تتبع بع�ض ت�رصفاتها ،وكعب
قد فعل �شيئ ًا من ذلك ،فانتقل من الناقة �إىل الثور( ،)32وحمار الوح�ش(،)33
والقطا ،والبازي(.)34
وقد كان ب�إمكانه �أن يحول ناقته �إىل �رشيك يف رحلته وهذا تقليد عربي
معروف ،فقد فعل هذا املثقَّب العبدي مث ً
ال كما يف قوله عن ناقته(:)35
أرح���� ُل����ه����ا بليل ت������������أ ّو ُه �آه��������� َة ال�����رج�����ل احل���زي���ن
�إذا م���ا
ُ
ق���م���ت � َ
ت��ق��ول �إذا َدر�أت ل��ه��ا َو���ض��ي��ن��ي

�أه����������ذا دي�����نُ�����ه �أب�����������داً ودي����ن����ي

الإح�سا�س بالوحدة وبالعزلة �إىل درجة نقل تلك ال�صورة من خالل اال�ستعانة
بالت�شبيه وتوظيفه للغاية ذاتها ،والأمر نف�سه حدث ملا حتدث عن بع�ض امل�شاهد
من الطبيعة كال�شم�س واجلبال فك�أمنا كان ير�سم عامل ًا داخلي ًا له:
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�أك��������لَّ ال����ده����ر ح����� ٌّل وارحت�������ال �أم�������ا يُ���ب���ق���ي ع���ل���ي وم������ا ي��ق��ي��ن��ي
ولكنه مل يخرت �إال ال�صوت الوحيد املعرب عن امل�صري الوحيد ،فقد كانت
الناقة ترمي ب�أطرافها يف �صمت قاتل ،وكان ال�شاعر ي�شاركها ذلك ال�صمت،
كما كان يف غنى عن م�شاهدة حيوان هنا �أو هناك� ،إذ مل تكن له النف�سية التي
ت�سمح بتتبع امل�شاهد املرافقة مبا فيها م�شاهد تلك احليوانات ،وعندما ذكر الثور
الوح�شي ف�إمنا ذكره يف �سياق و�صف عيني الناقة ،وهذا اختيار �آخر له داللته
العميقة مبا نحن ب�صدد تقريره:
�����دت ا ُحل���������� ّزا ُن وامل���ي���لُ
ِ��ق �إذا ت�����وقَّ ِ
��ف��ر ٍد لَ��ه ٍ
ت��رم��ي ال��غ��ي َ
��وب ب��ع ْ��ي��نَ ْ��ي ُم َ
وقد �شبهها «بعيني ثور وح�شي ُ�أفرد عن القطيع»( ،)36وهو �إمعان يف
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��ت
ك����أن �أ ْو َب ذراع��ي��ه��ا وق��د َع�� ِر َف ْ

�صطخما
ي��وم��اً ي��ظ��ل ب��ه احل��رب��اء ُم ِ

الع�ساقيل()37

وق���د تَ�� َل��فَّ��ع ب��ال��قُ��ور َ َ ِ
ك����أن �ضاحيه بال�شم�س مملول()38

فهذا ال�رساب قد �أحاط باجلبل ،وهذه ال�شم�س حمرقة �إىل درجة �أن احلرباء
ظل قائم ًا من احلر ،ويف رواية م�صطخداً «�أي قد �صخدته ال�شم�س �إذا ا�شتدت
عليه»( ،)39وك�أننا �أمام رجل وحيد يف �صحراء يحرتق بالتدريج ،باحث ًا عن
�رساب� ،أو يحيط به ال�رساب ،ولذلك ظل �صوت كعب وحيداً مثلما كان يواجه
م�صريه وحده ،تخلى عنه اجلميع وتركوه كذلك ،وتلك الوحدة انعك�ست
حتى على ال�ضمائر املوظفة يف الن�ص ،فقد جاء �ضمري املخاطب امل�شعر بالآخر
باهت ًا ،فلم يتجاوز  7مرات� ،أربعة منها يف �سياق احلكاية ملا قيل ،بينما جند
�ضمري املتكلم املرتبط بالفعل امل�ضارع  13مرة ،وباملا�ضي مرة واحدة ،والفعل
الأمر يرد ثالث مرات مرة يف �سياق حكاية قول ،وثانية يف قول كعب «خلوا
�سبيلي ،»...وثالثة يف قوله للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ت�أخذين،»...
و�أما �ضمائر الغياب ف�أكرث بكثري مما �سبق.
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نحن �إذاً �أمام غياب جماعي ال يربر �إال بكتاب بجري �إىل �أخيه ،وفتح
امل�سلمني مكة ،ويفيد ذلك �أن ال�ضمائر نف�سها ُ�سخرت جلعلنا ن�شعر مع ال�شاعر
بتلك الوحدة القاتلة :وحدته يف تخلي �سعاد عنه ،ووحدته يف تخلي �أهله
وقبيلته و�أ�صحابه عنه ،ووحدته �أخرياً يف مواجهته مل�صريه بنف�سه ،و�سياق هذه
الرحلة يف تقرير امل�صري ي�ستدعي وحدة امليت يف نع�شه ،لنت�أمل هذه الأبيات:
ال��ع�����س��ا ِق��ي��لُ
ك����أن �أ ْو َب ذراع��ي��ه��ا وق���د عرقت وق����د تَ��� َل���فَّ���ع ب���ال���قُ���ور
َ
���ش�� ّد ال��ن��ه��ا ِر ذراع����اً عيطل نَ َ�صف ق���ام���ت ف��ج��اوب��ه��ا نُ ْ
����ك���� ٌد َم��ث��اك��ي��لُ
�����ض ْ��ب��ع نْ�ْين لي�س لها
نَ��� َّواح��� ٌة رخ��� ُوة ال َّ
تَ��ف�� ِري ال�� َّل��ب��ان ب َِكفَّيها و ِم��د ِر ُع��ه��ا
ي�سعى ال��و���ش��ا ُة جنابَيها وق��ولُ��ه ُ��م
وق����ال كُ����لُّ
���ن���ت آ� ُم��� ُل��� ُه
ٍ
خ��ل��ي��ل ُك ُ

لمَ���ا ن�� َع��ى ب ْ
���ره���ا ال��ن��اع��ون م��ع��ق ُ
��ول
ِ���ك َ

�������ش���قَّ��� ٌق ع���ن تَ���را ِق���ي���ه���ا َرع���اب���ي���لُ
ُم َ
�إن�����ك ي���ا اب����ن �أب�����ي ُ���س�� ْل��م��ى مل��ق��ت��ول
ع���ن���ك م�����ش��غ ُ
َ
��ول
ال �أُل���ف���يَ���نَّ���ك � يٍّإن
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ف���ك���لُّ م���ا ق����� َّدر ال���رح���م��� ٌن م��ف��ع��ول

ك��لُّ اب��ن �أن��ث��ى و�إن ط��ال��ت �سالمته
ما �سبق يفيد �أن كعب ًا مار�س اختيارات واعية يف �إطار احرتام التقاليد
ال�شعرية ،ومن ذلك احلديث عن �سعاد وجعل الرحلة و�سيلة بلوغ �إليها ووحدة
ال�صوت الناجتة عن وحدة امل�صري ،وتلك االختيارات ت�سهم يف ر�سم عتبات
امل�شهد اجلنائزي ،وبالإمكان القول� :إن ما �سبق من �أهم الأمثلة على �أن كعب ًا
كان يقدم ملا كان عليه ،وما قرر فعله ،وما انتابه من م�شاعر وهو يف �أ�صعب
حلظات حياته وال يدري أ� ُيقبل اعتذاره �أم ُيف�صل ر�أ�سه عن ج�سده.

����دب����اء حم��م��ول
ي���وم���اً ع��ل��ى �آل�����ة َح ْ

ثانياً :معجم املوت:

وع��دت
��ت وم��ا
ْ
��رنَّ��ك م��ا َم��نَّ ْ
ف�لا يَ�� ُغ َّ

�إ َّن الأم��������ا َّين والأح����ل���ام ت�ضليل
َ
������وال ال��� َّده���ر تَ�� ْع��ج��ي��ل
���ن َط
وم����ا ل��� ُه َّ

���د
��ن يف �أبَ ٍ
�أرج����و و�آم����ل �أن ي��ع َ
��ج�� ْل َ
�أم�����س��ت ���س��ع��ا ُد ب����أر����ض ال يب ّلغها

�إال ال��� ِع ُ
��ي��ب��ات امل��را���س��ي��ل
���ت���اق ال��نَّ��جِ
ُ

�أرج�����و و�آم�����ل �أنْ ت���دنُ���و م��ودت��ه��ا

م���ن���ك ت��ن��وي��ل
وم�����ا �إخ�������ال ل���دي���ن���ا
ِ

ويف رواية امل�ستدرك(:)40

حتى �إذا ما �أو�شكت الرحلة على االنتهاء واجهنا ب�سيل من الألفاظ
وال�صور واال�ستعماالت اللغوية املنتمية �إىل جمال املوت ،وقد ت�ضمن هذا املعجم
(ن ََ�صف ،مثاكيل ،نواحة ،رخوة ،ال�ضبعني ،نعى ،الناعون ،تفري اللباب،
مدرعها م�شقق ،مقتول� ،آلة حدباء ،حممول� ،ضيغم ،يلحم ،حلم من القوم،
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لي�س غريب ًا �أن يبد أ� معجم املوت يف اال�شتغال وب�رسعة فائقة ابتداء من
نهاية الرحلة ،وك�أنها رحلة من احلياة نحو املوت ،وهي فع ً
ال كذلك ،فقد ر�أينا
�أن حلظات ال�سعد ولت ،و�أن ال�شاعر قد تو�سل بناقته للبحث عن �شيء من �أمل،
يدفعنا �إىل ذلك دفع ًا كونه �أورد بيت الإخبار عن بداية الرحلة وهدفها بعد
احلديث عن الأمل والرجاء:
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معفور ،خراذيل ،مفلول ،مطرح البز والدر�سان ،م�أكول) ،ومادة هذا املعجم
ذات عالقة ب�أربع حلظات:
 املوت. النعي. امل�أمت. حمل النع�ش.ومل يتحث ال�شاعر عن اللحظة الأوىل �إال بعد �أن َم َثل بني يدي الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة يحيطون به ،وقد متلكه الذعر والرهبة ،...وهو
ينتظر القرار النهائي� :إما والدة جديدة� ،أو موت بني يدي امرئ يثري اخلوف
والرهبة �أكرث من �أي �أ�سد مهما كانت �صورته و�سمعته مرعبة.
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�أما حلظة النعي وامل�أمت ف�أوردها وهو خارج لتوه من رحلة تقرير امل�صري،
والإقبال على حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وذكر حلظة النع�ش بعد �أن اتخذ قراراً
مبواجهة م�صريه مبفرده بناء على فل�سفة يف احلياة:
����دب����اء حم��م��ول
ك��لُّ اب��ن �أن��ث��ى و�إن ط��ال��ت �سالمته ي���وم���اً ع��ل��ى �آل�����ة َح ْ

العائلي والقبلي ...تخلوا عنه ،وك�أنهم هم كذلك �آالت فاقدة للإح�سا�س
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بحجم املعاناة التي يعانيها ،ويف جو كهذا يبدو ال�شاعر ك�أنه يخاطب جمموعة

وك�أن ال�شاعر يف اللحظتني :الثانية والثالثة لبعده عن حممد �صلى اهلل

عليه و�سلم كان يعترب نف�سه مقتو ًال وقد انتهى �أمره ،و�أن �أهله وقبيلته ينتظرون
نعيه لل�رشوع يف مرا�سم اجلنازة ،بينما كان تذكر النع�ش يف حلظة عزلة ووحدة

�شعر بها ملا تخلى عنه اجلميع م�سلمني �إياه مل�صري جمهول ،فلم يكن بداً من تخيل
تلك ال�صورة� :صورة املرء ُيحمل وحده على �آلة حدباء ،وقد ا�ستعمل الآلة لأن
حلظات الأن�س ولت ،وقد �أُ�سلم مل�صريه يف غياب �أي م�ساندة �أو على الأقل
حت�سي�س ببع�ض التعاطف ،فهو �أمام �آلة ،مادام �أولئك الذين قا�سمهم االنتماء
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من الآالت ،ويف الوقت نف�سه ،وقد حتقق �أمر قتله ،و�أنه يف طريقه �إىل الدفن
مبفرده� ،أن الذين �سيدفنونه جمموعة جماهيل ال ت�ستحق الذكر ،فهم يحملونه،
وال قيمة لإن�سانيتهم «حممول» ،واحلامل يف تعبري كعب غري ذي هوية ،لأنه
�رصفي ًا ا�سم مفعول م�شتق من الفعل املبني للمجهول ،وك�أن كعب ًا ينتزع �صفة
الإن�سانية من ه�ؤالء الذين �أ�سلموه مل�صريه وهم يعلمون �أن قتله حمقق ،و�أن امل�س�ألة
م�س�ألة وقت فقط ،ماداموا قد فقدوا الإح�سا�س ،ومل يجد منهم �أي تعاطف �أو
م�ساعدة ،وبذلك حتولت الآلة احلدباء يف تعبري كعب �إىل:
 مر�آة تعك�س ال �إن�سانية احلامل لها. تعبري عن وحدة املحمول وعزلته. تعبري عن ا�ست�سالم للم�صري بعد تخلي اجلميع. -ال�سري رغم �أنف ال�شاعر نحو الدفن.

بقي �أن ن�شري �إىل �أن ذلك املعجم اجلنائزي ت�ضمنه �أحد ع�رش بيت ًا ،و�أن تلك
الأبيات وردت يف ق�سمني يف�صل بينهما ما يتعلق باالعتذار وجزء من املدح،
ختم الق�سم الأول الرحلة وو�صف الناقة ،وتو�سط الثاين املدح ،وذلك مبعدل
 1.5لكل بيت ،وبن�سبة  20يف املائة من جمموع �أبيات الق�صيدة ،وبذلك يظهر
�أن خُ م�س الق�صيدة يتعلق تعلق ًا مبا�رشاً باملوت ،وك�أننا بال�شاعر ي�شد الرحال �إىل
حتفه حتى وهو ميدح.
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ويتبني مما �سبق �أن توزيع احلديث على اللحطات الأربع كان مبني ًا على
احلالة النف�سية لل�شاعر ،و�إح�سا�سه باملحيط ،ولذلك كان ذلك املعجم كثيف ًا ذا
وترية �رسيعة يف اللحظات الثالث الأوىل :املوت والنعي وامل�أمت ،وتلك اللحظات
تت�ضمن  16ا�ستعما ًال بنا ًء على رواية الديوان ،للحظة املوت( ،)41ومثلها للنعي
وامل�أمت( ،)42وهو �أمر مفهوم متام ًا على �ضوء حال �شاعر يعالج �سكرات املوت،
�أو يو�شك على ذلك ،ومن ثم ت�سارعت وترية �ألفاظ مرعبة ت�سارع دقات القلب
يف اللحظات احلرجة ،بينما مل ترد تلك الألفاظ عن ثالثة( )43بعد اال�ست�سالم
للقدر ،والت�سليم للأمر الواقع حينما مل يعد لل�شاعر مفر.
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ثالثاً :اال�ستطراد من احلياة �إىل املوت:

اال�ستطراد التفاتة يخرج ال�شاعر نتيجتها عن ال�سياق من خالل معان
متتابعة يجر بع�ضها بع�ض ًا ،ويجد ال�شاعر نف�سه عندها قد ابتعد عما كان ب�صدده،
وال يخلو ذلك من دالالت �إذا �أخذناه من زاوية احلالة النف�سية وا�ستغراقها يف
و�صف امل�شهد بكل تفا�صيله ،ويف «بانت �سعاد» ي�ؤدي ا�ستطرادان قام بهما
كعب دور ر�سم تفا�صيل امل�شهد اجلنائزي:

 - 1من الناقة �إىل امل�أمت:

ورد هذا اال�ستطراد يف �سياق املبالغة يف و�صف �رسعة حركة ذراعي الناقة:

ك����أن �أ ْو َب ذراع��ي��ه��ا وق���د عرقت
���ش�� ّد ال��ن��ه��ا ِر ذراع����اً عيطل نَ َ�صف

�����ض ْ��ب��ع نْ�ْين لي�س لها
نَ��� َّواح��� ٌة رخ��� ُوة ال َّ
تَ��ف�� ِري ال�� َّل��ب��ان ب َِكفَّيها و ِم��د ِر ُع��ه��ا
جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009
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ال��ع�����س��ا ِق��ي��لُ
وق����د تَ��� َل���فَّ���ع ب���ال���قُ���ور
َ

ق���ام���ت ف��ج��اوب��ه��ا نُ ْ
����ك���� ٌد َم��ث��اك��ي��لُ
لمَ���ا ن��ع��ى ب ْ
���ره���ا ال��ن��اع��ون م��ع��ق ُ
��ول
ِ���ك َ

�������ش���قَّ��� ٌق ع���ن تَ���را ِق���ي���ه���ا َرع���اب���ي���لُ
ُم َ

وقد تبعت هذه الأبيات �أربعة �شديدة االرتباط بذلك امل�شهد هي:
ي�سعى ال��و���ش��ا ُة جنابَيها وق��ولُ��ه ُ��م �إن�����ك ي���ا اب����ن �أب�����ي ُ���س�� ْل��م��ى مل��ق��ت��ول
ع���ن���ك م�����ش��غ ُ
َ
وق����ال كُ����لُّ
��ول
���ن���ت آ� ُم��� ُل��� ُه ال �أُل���ف���يَ���نَّ���ك � يٍّإن
ٍ
خ��ل��ي��ل ُك ُ
فقلت َخ��لٍّ��وا ط�� ِري��ق��ي ال �أب���ا ُ
لكم

ك��لُّ اب��ن �أن��ث��ى و�إن ط��ال��ت �سالمته

ف���ك���لُّ م���ا ق����� َّدر ال���رح���م��� ٌن م��ف��ع��ول

����دب����اء حم��م��ول
ي���وم���اً ع��ل��ى �آل�����ة َح ْ

�شبه كعب ذراعي الناقة يف �شدة �رسعتهما يف حركتها الدائبة نحو الأمام

ثم اخللف بذراعي امر�أة ثكلى فقدت ابنها البكر ،وفقدت معه عقلها ،وهي
نتيجة ذلك �آخذة يف لطم وجهها و�صدرها ومتزيق ثيابها ب�إيقاع �رسيع متوال

تزيده �شدة و�رسعة ن�سوة مثاكيل ي�شاركنها اللطم والنوح.

ومع �أن الهدف من هذه ال�صورة اجلنائزية هو و�صف �رسعة الناقة وما
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يتطلبه ذلك من حركة ذراعيها �إال �أن ذلك امل�شهد ال يخلو من دالالت تدفع
نحوها بقوة ثالث م�ؤ�رشات:
 كان ال�شاعر يف غنى عن تلك ال�صورة ،ومل يكن من الالزم �أن ي�ستعني بها يفالتعبري عن �شدة ال�رسعة.
 طول تلك ال�صورة التي ا�ستغرقت �أربعة �أبيات.� -إتباع تلك الأبيات مبا يتم ال�صورة واملغزى.

�رسعة نحو املجهول.
 �رسعة �إيقاع امل�أمت.�رسعة حمل اجلثمان �إىل القرب.
وعلى مر�أى من الثكاىل وم�سمع من النوح والعويل ومن خالل ت�أمل
تلك ال�صورة� :صورة الن�سوة واملوت يتقدم ال�شاعر نحو م�صريه على ناقة
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نخل�ص مما �سبق �إىل �أن ذلك امل�شهد مل يكن �سوى ذلك اجلو اجلنائزي
الذي يعي�شه ال�شاعر وهو يقرتب من املمدوح وال يدري �أيقبل اعتذاره �أم ال،
وقد ُغلفت رحلته برائحة املوت ،فالرجل يعي�ش �أحلك فرتات حياته متجه ًا
نحو اال�ست�سالم مل�صري جمهول خ ّلفه ما�ض ال ميكن �أن يويل بعد �أن بان الأهل
والأقارب والقبيلة و�أ�سلموه مل�صريه:
ع���ن���ك م�����ش��غ ُ
َ
وق����ال كُ����لُّ
��ول
���ن���ت �آ ُم��� ُل��� ُه ال �أُل���ف���يَ���نَّ���ك � يٍّإن
ٍ
خ��ل��ي��ل ُك ُ
و�أمامه كتابان يتعلق �أولهما ب�إهدار دمه ،والثاين بالعفو عمن جاء معتذراً
ومعلن ًا �إ�سالمه( ،)44وتلك احلال نالحظها كذلك حتى على م�ستوى الألفاظ
كما ر�أينا يف معجم املوت ،وهو معجم ممتد يف هذا اال�ستطراد من حلظة النعي
وبداية الثكل �إىل حمل النع�ش وال�سري به نحو دفنه ،وا�ستح�ضار النع�ش يف هذا
ال�سياق يوحي �أن ال�شاعر كان يح�س وناقته ت�سري به بتلك ال�رسعة النموذجية
نحو م�صريه وك�أنه هو املحمول على الأكتاف والأهل والقبيلة ممن �أ�سلموه
ي�رسعون به نحو القرب ،وجو املوت خميم على ثالثة �أمناط من ال�رسعة:
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مت�سارعة اخلطوات من العتاق النجيبات املرا�سيل التي جتمع يف حركتها بني
الإرقال والتبغيل:
ول�����ن ت��ب�� ّل��غ��ه��ا �إال ُع�����ذا ِف�����ر ٌة

...

����ن �إ ْر َق ٌ
����ال
فيها على الأيْ ِ

وتبغيل()45

َْ

حتليل()46

أر������ض
ت��خ�� ِّدي ع�� َل��ى يَ����سرات وه��ي الحق ٌة
َذ َواب�����لٌ وق�� ُع��ه��ن ال َ
كان الهدف من اال�ستطراد �إذاً املبالغة يف و�صف حركة ذراعي الناقة،
ف�إذا به يطول ويفتح لنا نافذة نطل من خاللها على العامل الداخلي ل�شاعر يتقدم
وحيداً نحو املوت دون �أن ميلك ح ً
ال �آخر.

 - 2من املمدوح �إىل الأ�سد:
ا�ستطرد ال�شاعر من املدح �إىل ذكر الأ�سد يف قوله:
�����س��بُ��ور وم�����س���ؤول
ل����ذاك �
ُ
أه���ي���ب ع��ن��دي �إذ �أُك�� ِّل��م��ه �إذ ق��ي��ل �إن����ك َم ْ
ع��ْث�� غ����ي����لٌ ُدونَ���������ه ِغ��ي��ل
يغم من ��ِضارِ اء الأُ���س��د خُمْ��د ُره ب���ب���ط���ن
من َ�ض ٍ
رْ
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يَ�� ْغ��دو
فيلحم ��ًضررً ْغ��ام�ين َعيُ�شهما
ُ
�إذا يُ�������س���اوِ ُر ق���رن���ا ال ي��ح��ل له

���ض��ام��ر ًة
م��ن��ه ت��ظ��ل ح��م�ير ال��وح�����ش
َ

������م م���ن ال���ق���وم م��ع��ف��ور خ���راذي���ل
لحَ ْ ٌ
�أن ي��ت�رٌك ال��ق��رن �إالَّ َو ُه����� َو َم��ف��ل��ول
�������ش���ى ب����وادي����ه الأراج����ي����ل
وال مُت َ ّ

ر����س���انِ م���أك��ول
والي���������زال ب�����وادي�����ه �أخ������و ِث��ق��ة
م���ط���ر ُح ال���بَ��� ّز وال��� ِّد َ
َّ
ومع �أن هذا اال�ستطراد وارد يف �سياق املدح؛ �إال �أنه مكمل لال�ستطراد
ال�سابق ،وهو ي�ضعنا يف اجلو نف�سه لكن من زاوية خمالفة هذه املرة :يف املرة
ال�سابقة كان ي�ضيء احلالة النف�سية لل�شاعر من زاوية رجل مقبل على املوت،
وقد �شم رائحته ،وهو يف طريقه لالعتذار وطلب العفو ،لكن بينه وبني املوت
م�سافة ،و�أمامه ف�سحة يف الزمان واملكان للرتاجع واالبتعاد ،ويف هذه املرة
ي�ضيء حالته النف�سية من زاوية رجل بني يدي م�صريه ،وال يدري �إىل الآن� :أيقبل
اعتذاره �أم ال؟ وقد فغر الوت فاه و�أو�شك على ال�رشوع يف ممار�سة طقو�س الفتك
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بال�شاعر ،فهو بني يدي املوت ،فال الزمان وال املكان عادا ي�سعفانه ،وزاد اجلو
جنائزية كون حممد �صلى اهلل عليه و�سلم حماط ًا ب�أ�صحابه وهم مطرقون ك�أن على
ر�ؤو�سهم الطري مهابة و�إجال ًال وتعظيم ًا ،وال�شاعر يف ذلك كله ينظر �إىل حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم تارة و�إىل ه�ؤالء �أخرى وقد خارت عزميته وا�ضطربت
نف�سه ،فال ال�سالح ينفع وال ال�شجاعة وال املا�ضي التليد وال الأهل والع�شرية،
وكيف ينفعونه وحدث فتح مكة ماثل للعيان ،فقري�ش خري منهم ومع ذلك
�أ�سلم منهم من �أ�سلم ،وقُتل من قتل ،وفر من فر ،واعتذر من اعتذر.

هذا الأ�سد الذي حتيط به �أمارات املوت وتخ�شاه لأجل ذلك الوحو�ش
واملك�أة لي�س �شيئ ًا �أمام حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهي �صورة غري خالية من
تداعيات قائمة االنت�صارات النبوية يف معاركه ال�سابقة ،وما �أحدثه فتح مكة،
وحال قري�ش وقتها ،كيف كانت وكيف �أ�صبحت ،فال�صورة انعكا�س حلال
كعب كما ر�أينا قبل قليل وكما ر�أينا يف اال�ستطراد ال�سابق ،وذلك كله نتج عن
�إهدار دمه ،وت�أكيد قومه له �أن املوت يف انتظاره:
ي�سعى ال��و���ش��ا ُة َج��ن��ابَ��ي��ه��ا وق��ولُ��ه��م �إن�����ك ي���ا اب����ن �أب�����ي ُ���س�� ْل��م��ى مل��ق��ت��ول
َ
���ك �إنيّ َع َ
���ن���ت �آ ُم��� ُل��� ُه ال �أُل��� ِف���يَ���نَّ َ
ق�����ال كُ����لُّ
���ن���ك َم�����ش��غ��ول
َو
ٍ
خ��ل��ي��ل ُك ُ
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يف ذلك اجلو الرهيب مل يجد كعب خملوق ًا �أكرث مهابة من حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وهذه ال�صورة من الرعب والقلق الذي �أحدثته تلك اللحظات
جعلت كعب ًا يرى الأ�سد �أهون و�أقل �إثارة للرعب ،ولو كان ذلك الأ�سد جد ًال
�رش�س ًا ي�سكن �أجمة تجُ اورها �أجمات بها �أ�سود �رش�سة هي الأخرى تزيد الأ�سد
�رشا�سة وتوح�ش ًا و�رضاوة ،وهو ينرث حلوم القوم قطعة قطعة يف كل غدوة على
الرتاب قدام �شبليه َليطعماه ،وقد بلغت �شجاعته �إىل احلد الذي يجعله ال يرتك
خ�صمه �إال مك�سوراً مهزوم ًا ،تخافـه �سبـاع اجلو والفر�سـان املغاوير ،وال يقرتب
واديه خملوق ،وقد تناثرت بقايا �ألب�سة و�أ�سلحة باملكان ُمنبئة عن تاريخ مليء
باالنت�صارات.
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وال�شاعر هو نف�سه �أحد �أولئك ال�شجعان الذين قادهم القدر �إىل �أجمة
ذلك الأ�سد وقد تناثرت بقايا وحو�ش وعتاد فر�سان هنا وهناك ،ومل يبق بني يديه
وقد تخلى عنه الأهل والأ�صحاب� ...سوى تلك الفل�سفة يف احلياة التي عول
عليها وا�ضع ًا حداً ملعاناته:
ال���رح���م���ن م��ف��ع��ول
ف��ق��ل��ت َخ���لُّ���وا ط��ري��ق��ي ال �أب��ال��ك��م ف���ك���لُّ م���ا ق����� َّدر
ُ

�����دبَ�����ا َء حم��م��ول
ك��لُّ اب��ن �أن��ث��ى و�إن ط��ال��ت �سالمته ي���وم���اً ع��ل��ى �آل�����ة َح ْ
�إ�ضافة �إىل الكتاب الثاين من �أخيه «اعلم �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ال ي�أتيه �أحد ي�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممداً ر�سول اهلل �إال قَبل منه ،ف�إذا
جاءك كتابي هذا ف�أ�سلم و�أقبل»( ،)47وهو ما عرب عنه بقوله:
َ
ر����س���ول اهلل �أ ْو َع����� َدين وال���ع���ف��� ُو ع��ن��د ر����س���ول اهلل م����أم���ول
ِ��ئ��ت �أن
�أُن��ب ُ
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ولكن ذلك مل يكن لي�شفع لهذا ال�شاعر �أمام تلك اللحظات الع�صيبة -
حلظات تقرير امل�صري  -وقد �أحاط به املوت من كل جانب ،ف�إذا ما و�صل احلال
بكعب مبلغ ًا �أظلمت فيه الدنيا وا�سود كل �شيء �أمام ناظريه كا�سوداد م�شهد
الثكاىل وامل�أثم والأ�سد و�أمارات املوت التي حتيط به الح نور بدد كل تلك
الظلمات و�أ�سدل ال�ستار عن تلك امل�شاهد املفزعة �إىل غري رجعة ،وقد انطلق
ل�سان ال�شاعر فج�أة ميدح ذلك النور الذي �أ�ضاء له كما �أ�ضاء لأولئك الذين
يحيطون به قبله:
�إن ال��ر���س��ول ل�سيف ي�ست�ضاء به م��ه��ن��د م����ن ����س���ي���وف اهلل م�����س��ل��ول
ويف رواية امل�ستدرك «�إن الر�سول لنور.)48(»...
و�سواء �أكان نوراً �أم مهنداً ف�إن الأهم �أنه:
 - 1ي�ست�ضاء به.
 - 2من �سيوف اهلل.
وكونه ي�ست�ضاء به ي�ضع حداً لأجواء مظلمة برائحة املوت وم�شاهده،
وكونه من �سيوف اهلل يعني �أن باب الأمل �أكرب من �أن يغلق يف وجه كعب ،فلم
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يبق �إال �أن ي�ستعيد ال�شاعر هدوءه وي�ستبعد تلك امل�شاهد الرهيبة وينطلق يف مدح
يتلوه مدح �إىل �أن يهد�أ متام ًا ،وك�أنه قد الحظ من �شدة عناية حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ب�شعر كعب ،و�إقباله عليه ،ما يجعله يطمئن ويهد�أ ،وهذا ما قد يزكيه ما
رواه احلاكم وغريه �أن كعب ًا ملا بلغ «�إن الر�سول» و«يف فتية» «�أ�شار ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بكمه �إىل اخللق لي�سمعوا منه»( ،)49وقد ت�رسب النور من
وجه املمدوح �إىل قلب املادح فتحول طاقة من املدح مل تتوقف �إال بعد �أن مدح
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه �أي�ض ًا.

خال�صـــــة:
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ركب كعب الناقة باحث ًا عن حلظات �سعد ،وقد كانت الرحلة منا�سبة
لت�أمل امل�صري واتخاذ قرار مبواجهة املوقف بناء على ت�صور يف احلياة يقت�ضي
�أن املقدر ال مفر منه ،وكلما تقدمت الناقة يف اجتاه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
لالعتذار واملدح �إال والحت رائحة املوت ،وغرق ال�شاعر يف جو جنائزي
ي�شمل القتل والنعي وامل�أمت والنع�ش ،وقد ر�أى يف �رسعة حركة ذراعي الناقة
هرولة للموت نحوه ف�صور م�شهد املوت وك�أن ال�شاعر كان يرثي نف�سه ،ثم
�صور حاله ملا مثل بني يدي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وقد �أح�س باملوت يحيط
به ويو�شك �أن يفتك به ،فلم يجد بداً من ت�أمل هذا امل�شهد اجلنائزي كذلك وقد
بدا له �أ�شبه ما يكون مبثول فار�س مغوار بني يدي �أ�سد تناثرت �أ�شالء حيوانات
وفر�سان بني يديه ومل يخرجه من ذلك اجلو �إال ذلك النور املنبعث من �أ�سارير
املمدوح وقد �أ�ضاء تلك الظلمة ،وا�ستعادت النف�س هدوءها تدريجي ًا بعد �أن
بدت لها معامل الب�رشى يف وجه املمدوح وعك�ستها وجوه �أ�صحابه ،فلم يجد
بداً من موا�صلة مدح حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه.
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الهوام�ش
( )1بانت �سعاد يف �إملامات �شتى� ،ص.64-39 :
( )2م�.س� ،ص.98-79 :
( )3م�.س� ،ص.103-99 :
( )4م�.س� ،ص.105-104 :
( )5م�.س� ،ص.64-39 :
( )6الوايف بالوفيات� ،ص.93/1 :
( )7يف كتاب »البو�صريي �شاعر املديح النبوي» لعبدال�صمد الع�شاب ر�صد لـ � 52رشح ًا ،و 7بني
تخمي�س وت�سبيع ،و 4معار�ضات ،و 11ت�شطرياً ،...ن�.ص.38-28 :
( )8طبقات فحول ال�شعراء ،103/1 :وال�شعر وال�شعراء.156/1 :
(� )9رشح ديوان كعب� ،ص ،25-6 :وعلى ما فيه املعول يف هذه الدرا�سة.
(� )10رشح اخلطيب التربيزي على بانت �سعاد� ،ص.26 :
( )11مطلع ق�صيدته:
بانت �سعاد و�أم�سى حبلها اجنذما
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واحتلت ال�رشع فالأجزاع من اِ�ضما

ن .ديوان النابغة الذبياين� ،ص.61 :
( )12مطلع ق�صيدته:
بانت �سعاد ف�أم�سى القلب معمودا

و�أخلفتـــك ابن ُة ا ُحلـــر املواعيـــــدا

ن .املف�ضلية � 43ضمن املف�ضليات� ،ص 213 :وما بعدها.
( )13له ق�صيدتان مطلع �أوالهما:
بانت �سعاد و�أم�سى حبلها انقطعا

واحتلت ال َغ ْمـــر فا ُجلديــن فالفرعــــــا

بانت �سعاد و�أم�سـى حـــبلها رابا

و�أحــدث النـــ�أي يل �شـــوقاً و�أ�صـــــابا

ومطلع الثانية:
ن .ديوان الأع�شى� ،ص 151 :و.411

وللمزيد ينظر �رشح �شواهد املغني لل�سيوطي 532-529/2 ،فقد ذكر فيه ع�رش ق�صائد مطلعها
يبد أ� بـ «بانت �سعاد» ،وترجمة بندار �ضمن معجم الأدباء لياقوت احلموي وما روي من �أنه
كان يحفظ  100ق�صيدة مطلع كل واحدة منها «بانت �سعاد» ،ون .بانت �سعاد يف �إملامات..
�ص.33 :
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( )14ن .ديوان كعب� ،ص 39 :و ،122و ،200و ،209و ،233و.251
( )15ديوان كعب� ،ص ،153 :و.209-208
(� )16شعرنا القدمي والنقد اجلديد� ،ص 150 :و.182
(� )17شعرنا القدمي واجلديد� ،ص.150 :
( )18امل�ستدرك ،حديث رقم.2075/6477 :
(� )19صحيح البخاري ،حديث رقم 4037 :كتاب املغازي ،باب قتل كعب بن الأ�رشف.
( )20ديوان كعب بن زهري� ،ص.235 :
( )21م�.س� ،ص.62-63 :
( )22م�.س� ،ص.115 :
( )23م�.س� ،ص.100 :
( )24م�.س� ،ص.92 :
( )25ق�صيدة بانت �سعاد� ،...ص.61 :
(� )26رشح ديوان كعب� ،ص.156 :
( )27م�.س� ،ص.70 :
( )28ق�صيدة بانت �سعاد� ،...ص.64-62 :
( )30املو�شح� ،ص.49 :
(� )31شعرنا القدمي واجلديد� ،ص.156 :
( )32ديوان كعب بن زهري� ،ص.222 :
( )33م�.س� ،ص.204-203 :
( )34م�.س� ،ص.238 :
( )35ن .املف�ضلية � 76ضمن املف�ضليات� ،ص.292 :
( )36ق�صيدة بانت لكعب بن زهري� ،...ص.64 :
(� )37أوب :رجع ،تلفع :تلحف ،والقور :جمع قارة وهو اجلبل يرتفع طو ًال فقط ،والع�ساقيل:
ال�رساب (�ش.د).
( )38م�صطم ًا :منت�صب ًا� ،ضاحيه :ما ظهر منه لل�شم�س ،ومملول :م�شوي ،يريد ك�أن احلرباء قد �شوي
بالنار من �شدة حر ال�شم�س و�صهرها عليه (�ش.د).
(� )39رشح ديوان كعب� ،ص.15 :
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( )29الأغاين.84/17 :
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( )40امل�ستدرك ،حديث رقم.2075/6477 :
( )41هي :ن�صف ،مثاكيل ،نواحة ،رخوة ال�ضبعني ،نعى ،الناعون ،تفري اللباب ،مدرعها م�شقق.
( )42هي� :ضيغم ،يلحم ،حلم من القوم ،معفور ،خراذيل ،مفلول ،مطرح البز والدر�سان ،م�أكول.
( )43هي :مقتول� ،آلة حدباء ،حممول.
( )44امل�ستدرك ،حديث رقم.2075/6477 :
( )45عذافرة� :شديدة غليظة ،الأين :الرعياء ،والإرقال :العدو مع نف�ض الر�أ�س ،والتبغيل� :رضب
من امل�شي فيه �سعة.
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 الأغاين� ،أبو الفرج الأ�صبهاين.م�ؤ�س�سة جمال للطباعة والن�رش (م�صورة عن ط .دار الكتب) دون رقم الطبعة �أو تاريخ الطبع.
 بانت �سعاد يف �إملامات �شتى� :أحمد ال�رشقاوي �إقبال.دار الغرب الإ�سالمي .بريوت .ط.)1991( 1 :
 البو�صريي �شاعر املديح النبوي :عبدال�صمد الع�شاب. ديوان الأع�شى: �رشح ديوان كعب بن زهري� :صنعة �أبي �سعيد بن احل�سن ال�سكري.دار الكتب والوثائق القومية .القاهرة .ط1423( 3 :هـ 2002 -م).
 ديوان النابغة الذبياين .حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم.دار املعارف .القاهرة .ط.3 :
 ال�سنن الكربى للبيهقي.دار الفكر ،بريوت .دون رقم الطبعة �أو تاريخ الطبع.
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 �رشح اخلطيب التربيزي على بانت �سعاد لكعب بن زهري ر�ضي اهلل عنه .حتقيق :د .عبدالرحيم يو�سفاجلمل.
مكتبة الآداب .القاهرة .ط (1423هـ 2003 -م).
 ال�شعر وال�شعراء :ابن قتيبة .حتقيق و�رشح �أحمد حممود �شاكر.دار احلديث .القاهرة .ط1418( 2 :هـ 1998 -م.
 �صحيح البخاري� :أبو عبداهلل حممد بن �إ�سماعيل البخاري .حتقيق :د� .صدقي جميل العطار .دارالفكر .بريوت .ط1421 :1 :هـ 2000 -م.
 طبقات فحول ال�شعراء :حممد بن �سالم اجلمحي .قر�أه و�رشحه حممود حممد �شاكر .مطبعة املدين.القاهرة .ط.1 :
 ق�صيدة بانت �سعاد لكعب بن زهري و�أثرها يف الرتاث العربي .د .ال�سيد �إبراهيم حممد .املكتب الإ�سالمي.بريوت ط1406( 1 :هـ 1986 -م).
 امل�ستدرك على ال�صحيحني :احلاكم .حتقيق :م�صطفى عبدالقادر عطا .دار الكتب العلمية .بريوت..ط (1411هـ 1990 -م).
 املف�ضليات :املف�ضل بن حممد ال�ضبي .حتقيق و�رشح �أحمد حممد �شاكر وعبدال�سالم هارون .بريوت.ط.6 :
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�شعرية الغمو�ض
يف الدر�س النقدي الرتاثي
حممد زيو�ش

(*)

�أما يف املعاجم والقوامي�س الغربية (الفرن�سية والإجنليزية) ف�إنها حتمل
معنى اللغة املجازية ،وكذا اللفظ ذي املعاين املتعددة� ،أو اللغة ذات امل�ستوى
الفني اجلمايل املتحقق بف�ضل ات�صالها بالدالالت والرموز ال�شعرية مث ً
ال(.)2
ويتبني لنا من خالل الدالالت التي تدل عليها لفظة الغمو�ض �سواء يف
املعاجم العربية �أو الغربية ،الداللة اجلمالية التي يكون فيها الغمو�ض فن ًا مق�صوداً
(*) أكاديمي وباحث بجامعة الشلف  -الجزائر.
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وردت لفظة (الغمو�ض) يف املعاجم العربية القدمية دالة على دالالت
خمتلفة تبع ًا ال�ستخداماتها اللغوية ،فالغمو�ض يف اللغة م�صدر من غم�ض (بفتح
عد
امليم و�ضمها) وتعني كل ما مل ي�صل �إليك وا�ضح ًا فهو غام�ض ،ولذلك ّ
الغام�ض من الكالم خالف الوا�ضح ،كما يقال للرجل اجليد الر�أي :قد �أغم�ض
النظر .وامل�س�ألة الغام�ضة :هي امل�س�ألة التي فيها دقة ونظر .ومعنى غام�ض:
لطيف(.)1
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شعرية الغموض في الدرس النقدي التراثي
لذاته ،م�شك ً
ال ظاهرة فنية بق�صد من املبدع ال�ستقزاز م�شاعر ،وعقل املتلقي
من خالل غمو�ض عباراته و�صوره ،ومو�سيقاه ،وهو ما يجعل املتلقي بحاجة
ح�سية وفكرية ما�سة من �أجل فك رموز العمل الفني ،وتف�سري داللته ،وحتديد
قراءاته ،حتى يقف على طبيعة العمل الفني وجوهره ،وحينها ي�صل قمة اللذة
احل�سية والذهنية ،وهي غاية املبدع و�رس �صناعته.
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بهذا املفهوم يكون الغمو�ض« :لي�س ذلك الذي ي�صعب فتح �أقفاله وتخطي
�أ�سواره لي�صل �إلينا ،بل هو ال�سمة الطبيعية الناجمة عن �آلية عمل الق�صيدة العربية
وعنا�رصها املكونة من جهة ،وعن جوهر ال�شعر الذي هو انبثاق متداخل من ت�ضافر قوات
عدة من ال�شعور والروح والعقل مت�سرتة وراء اللحظة ال�شعرية»( .)3وعليه ي�صبح
الغمو�ض و�سيلة خللق الالمتوقع �أو الالمنتظر يف �صوره وجمالياته الفنية ،وهي
حال تخلق نوع ًا من التوا�صل والألفة بني الن�ص والقارئ الذي يتلقى الن�ص،
وجتعل املتلقي ي�شعر �أنه بحاجة �إليه مهما كان غام�ض ًا ليطفئ من خالله لهيب
م�شاعره ،وطموحه الذهني ،وتوظيف م�صطلح الغمو�ض يف الدرا�سات الأدبية
بهذا املعنى يجعل من داللته اللغوية تنتفي مبا هي نوع من الإبهام ،والتعمية.
�أما يف تراثنا النقدي ف�إن الغمو�ض يعد واحداً من املباحث النقدية التي
احتلت م�ساحة غري هينة �أثناء تعامل القدماء مع الن�ص ،وناله ما ناله من القلق
واال�ضطراب مقارنة بغريه من امل�صطلحات النقدية الأخرى الرتباطه من جهة
بثالثي العملية الإبداعية ،ومن جهة �أخرى مب�ستويات درجات جتلياته ،فكان
االختالف يف حتديد مفهومه ،ومعرفة غايته و�أهميته ،و�أدى هذا كله �إىل ظهور
جمموعة من املرادفات اللغوية حتمل البع�ض منها بعداً داللي ًا �سلبيا كالتعمية
والإبهام واال�ستغالق والألغاز( .)4ومهما يكن ف�إن الغمو�ض كم�صطلح فني
يحقق للكالم �شعريته قد لفت�« :أنظار القدماء منذ وقت مبكر ،ومل مينعهم �إميانهم
العميق ب�إعجاز القر�آن الكرمي وقد�سيته ،من درا�سته من خالل �آياته ،وقد ا�ستخدموا يف
الداللة م�صطلحات كثرية �أ�شاروا بها �إىل غمو�ض املعنى ودرجات هذا الغمو�ض مثل
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تعدد املعنى ،وغري ذلك� ،سواء يف القر�آن الكرمي �أو ال�شعر ،وتعددت هذه امل�صطلحات
واختلفت اختالف العلماء بني مف�رسين ولغويني ونحاة و�أ�صوليني وبالغيني»( .)5وهذا
ما جعل امل�صطلح الواحد يف �أغلب الأحيان يرتدد ب�أكرث من مفهوم يف كل بيئة
من هذه البيئات العلمية« :ولكنها كانت تتفق جميعاً على خفاء املعنى �أو عدم و�ضوحه
�أو تعدده� ،سواء يف املفردات �أو الرتاكيب»( ،)6وملا كان الأمر كذلك كان البحث
من�صب ًا على �أ�سباب الغمو�ض ف�أرجعوها مرة �إىل البنية ال�صوتية للكلمة والكالم،
ومرة �أخرى �إىل تعقد الرتكيب النحوي� ،أو بعد اال�ستعارة والت�شبيه وا�ستغالقهما،
�أو �إىل خمالفة قواعد عمود ال�شعر العربي( .)7ف�سيبويه (ت 180هـ) مث ً
ال ،حاول
معاجلة الغمو�ض من حيث هو التبا�س املعنى على املتلقي ملا يحتمل اللفظ �أكرث
من معنى �أو تركيب ي�ؤدي �إىل الغمو�ض يقول« :ينبغي لك �أن ت�س�أله عن خرب من
هو معروف عنده (يق�صد ال�سامع) كما حدثته عن خرب من هو معروف عندك,
فاملعروف هو املبدوء به»( .)8فالأ�صل يف الكالم �أن يبتد�أ باملعرفة لل�س�ؤال عن
املبتد أ� و�إال وقع اللب�س يف الكالم ،وترتب عليه عدم فهم ال�سامع.
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غري �أن التوظيف اجلمايل مل�صطلح الغمو�ض كان م�صاحب ًا للحركة
ال�شعرية املحدثة بخا�صة ،وا�ستقراء ال�شعر العربي يثبت �أنه كان يتحرك من
الو�ضوح �إىل الغمو�ض ،ولعل �أ�سباب عدة �ساهمت يف هذا التحول منها ما
يعود �إىل الطبيعة املعرفية ،والوظيفة االجتماعية لل�شعر ،ومنها ما يعود �إىل
التحول يف مفهوم ال�شعرية يف حد ذاته كالتحول من عمود ال�شعر كبنية متعالية
وارتباطه بال�شعرية ال�شفاهية التي تت�سم مببد�أ الو�ضوح �إىل �شعرية االنفتاح التي
ات�سمت بالغمو�ض نتيجة انطالقها من اللغة يف حماولتها �شعرنة الكالم على منط
�آخر غري م�ألوف كما هو مع املتنبي الذي �سار على خطا �أبي متام( ،)9ويعد
الآمدي (ت 370هـ) من �أوائل النقاد العرب القدماء الذين ا�ستخدموا م�صطلح
الغمو�ض ا�ستخدام ًا جمالي ًا ملا و�صف �شعر �أبي متام بالغمو�ض واال�ستغالق
يف املعاين وال�صور مقابل و�صفه ل�شعر البحرتي بو�ضوح املعنى وقربه .يقول
الآمدي« :ف�إن كنت ..ممن يف�ضل �سهل الكالم وقريبه ،وي�ؤثر �صحة ال�سبك وح�سن
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العبارة وحلو اللفظ وكرثة املاء والرونق فالبحرتي �أ�شعر عندك �رضورة .و�إن كنت متيل
�إىل ال�صنعة ،واملعاين الغام�ضة التي ت�ستخرج بالغمو�ض والفكرة ،وال تلوي على غري
ذلك ف�أبو متام عندك �أ�شعر ال حمالة»( .)10ويقول يف مو�ضع �آخر متحدث ًا عن �شعر
�أبي متام وا�صف ًا �إياه بالغمو�ض املمدوح الذي ي�ؤول باملعنى �إىل الدقة ،ويتطلب
من �صاحبها ح�سن ال�صنعة ،ومن متلقيه قوة البديهة ،و�إعمال العقل .يقول:
«وذلك كمن ف�ضل البحرتي ،ون�سبه �إىل حالوة اللفظ ،وح�سن التخل�ص ،وو�ضع الكالم
يف موا�ضعه ،و�صحة العبارة ،وقرب امل�آتي ،وانك�شاف املعاين ،وهم الكتاب والأعراب
وال�شعراء املطبوعون و�أهل البالغة ،ومثل من ف�ضل �أبا متام ،ون�سبه �إىل غمو�ض املعاين
ودقتها ،وكرثة ما يورد ،مما يحتاج �إىل ا�ستنباط و�رشح وا�ستخراج ،وه�ؤالء �أهل املعاين
وال�شعراء �أ�صحاب ال�صنعة ومن مييل �إىل التدقيق وفل�سفي الكالم»( ،)11ويت�ضح لنا
من خالل كالم الآمدي �أنه كان مدرك ًا ما للغمو�ض من وظائف جمالية ترتقي
بالكالم فتجعل منه كالم ًا خمالف ًا ملا هو م�ألوف ،وحمقق ًا لده�شة املفاج�أة لدى
املتلقي ،وهو نف�سه ما ذهب �إليه �إمب�سون (ت 1906هـ) ()William Empson
حني حديثه عن وظيفة الغمو�ض التي ربطها بالإثارة ،وحتقيق املتعة والفائدة
بزيادة يف ف�ضل املعنى(.)12
وعلى العموم ف�إن نقادنا القدامى وبالغيينا مل يكونوا بعيدين عن الوعي
ب�شعرية الغمو�ض ،يتجلى هذا الوعي «من خالل تناولهم بع�ض الوجوه البيانية
البديعية ،مثل املجاز والإ�شارة ،والإمياء ...و�أفادت حتليالتهم املتفاوتة امل�ستوى
لهذه الوجوه �أنها ت�ضمـن �شحنـات قويـة� ،أو قوى مثرية للفكر ،حمركـة للنفـ�س،
منبهة للوجـدان ،م�ؤثـرة يف احل�س والوجدان»( )13ف�أبو �إ�سحـاق الـ�صابي (ت
384هـ) مث ً
ال ،و�ضع الغمو�ض يف منطقة جمالية جداً �إذ هو عنده الفي�صل بني
ال�شعري والنرثي ملا يخلقه من مفاج�آت من خالل تعدد املعاين ،واالحتماالت
املختلفة يف التف�سري ،التي تتولد عنها اللذة احل�سية والعقلية عند قارئ ال�شعر
ومتلقيه بعك�س لغة النرث التي تت�سم بالو�ضوح ،و�أحادية املعنى ،يقول �أبو �إ�سحاق
ال�صابي�« :إن طريق الإح�سان يف منثور الكالم يخالف طريق الإح�سان يف منظومه ،لأن
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الرت�سل هو ما و�ضح معناه ،و�أعطاك �سماعه يف �أول وهلة ما ت�ضمنته �ألفاظه .و�أفخر
ال�شعر ما غم�ض ،فلم يعطك غر�ضه� ،إال بعد مماطلة منه»( .)14وبهذا التحديد ي�صبح
الغمو�ض مقوم ًا �شعري ًا ،وخا�صية من خ�صائ�ص ال�شعر الفاخر ،وعلة ذلك �أن
ال�شعر له حدود كالوزن وا�ستقالل البيت يجعل منه �أحوج «�إىل �أن يكون الف�ضل
يف املعنى ،فاعتُمد �أن يلطف ويدق»(.)15
غري �أن الغمو�ض تر�سخ يف وعي بع�ض نقادنا القدامى على �أنه حال
مقابلة للو�ضوح ،وبهذا ي�شكالن مع ًا ثنائية �ضدية من الثنائيات املكونة جلوهر
احلياة ،مبا �أن الو�ضوح كما تر�سخ يف �أذهان �أن�صار عمود ال�شعر غري مت� ٍأت �إال
عن طريق ح�سن الت�أليف ،اعتربوا الإخالل بهذا املبد�أ مطعن يف �شعرية ال�شعر
و�شاعرية ال�شاعر.
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وما ميكن ا�ستنتاجه هو �أن جل النقاد متفقون على �أن الو�ضوح يف ال�شعر
ي�ضفي عليه جما ًال ورونق ًا ي�ستطيع املتلقي �أن ي�ست�شعره ب�رسعة ،و�أن ي�ستمتع
به دون �أن يبذل جهداً كبرياً يف التنقيب عن معانيه .وهذا يعني �أن الغمو�ض
والو�ضوح من املقايي�س املعتمدة يف الرتاث النقدي للحكم على اجلمال
ال�شعري �أو قبحه .ومبا �أن الغمو�ض حال نا�شئة عن اال�ستخدام املجازي للغة
التي بد�أت مع الع�رص العبا�سي تفقد خطابيتها التي رافقتها من الع�رص اجلاهلي
نتيجة الوظيفة االجتماعية لل�شعر ونزوح ال�شعر نحو ال�شعرية ،كان حتمي �أن
يثري الغمو�ض م�شكلة باعتباره مقوم ًا �إبداعي ًا من عدمه .ويف �إطار التحول العام
لل�سياق التاريخي �أدرك نقادنا القدماء يف �إطار �إدراكهم العام لتحوالت بع�ض
خ�صائ�ص ال�شعرية العربية التي رافقت التحول احل�ضاري العام �أن هناك ثنائيات
�ضدية ل�صيقة مبقومات ال�شعرية العربية نتجت عن التحول العام ،فكان �أن اقتنعوا
�أن لي�س هناك �شعريتني و�إمنا هناك ت�أ�سي�س لوجود جديد ،و�أن القدماء حددوا
�شعريتهم وفق ت�صوراتهم ور�ؤيتهم للعامل فكان �إبداعهم راقي ًا �أدى غايته اجلمالية
يف ذلك ال�سياق التاريخي الذي وجد فيه ،والذي امتاز فيه الذوق العربي عامة
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مبيله للو�ضوح وابتعاده عن الغمو�ض والإبهام والإلغاز ،حيث طبيعة العربي
متيل �إىل املك�شوف البارز ك�شوف معامل ال�صحراء يف �ضوء ال�شم�س ال�ساطعة،
و�أن �شعراء الع�رص العبا�سيني وبخا�صة الكبار منهم (املتنبي ،البحرتي ،املعري،
�أبو متام� ،أبو نوا�س ،ب�شار ،ابن الرومي )...يعربون عن هم ح�ضاري جديد،
�إنها جتربة جديدة ،ور�ؤية جديدة �شكلتها ق�صائدهم على تبايها ،تباين ناجت عن
اختالف مواقفهم و�أ�ساليبهم ،فكان �أن جاءت �أ�شعارهم منطوية على غمو�ض
ن�سبي لي�س للعربي به من قبل عهد ،وعلى الرغم من ذلك مل ترث م�س�ألة الغمو�ض
كمقوم �إبداعي �إال حينما ا�شتد ال�رصاع بني القدمي واحلديث وما �أجنز عنها من
ت�أويل �سيا�سي ترجم حركة التحول االجتماعي والفل�سفي يف حماولة للخروج
عن الإيديولوجيا ال�سائدة والثقافة النقلية املوروثة يف حماولة النخبة املثقفة
لتج�سيد رغبة املجتمع يف التغيري الذي �أفرزه الواقع احل�ضاري اجلديد ،ومن
جملة هذه الإفرازات �أن« :ت�ألق الغمو�ض يف ف�ضاء الق�صيدة العبا�سية ليحدث بعداً
ن�سبياً يف مفهوم ال�شعر عن الوعي اجلمايل العام»( )16وهذا ما جعل ال�شعرية العربية
تفتح باب ًا �آخر للنقا�ش واجلدل بني النقاد ،و�أكرث �إثارة حلرية القراء ،وهذا ما
قل�ص نوع ًا ما من حجم حركة احلداثة يف الع�رص العبا�سي وكبح جماح عقالها
يف حماولتها االنت�صار للغمو�ض على الرغم من م�ؤازرة بع�ض النقاد لها ب�سندهم
التنظريي عن طريق حماولتهم ت�أ�سي�س �شعرية الغمو�ض ،يعزى ال�سبب �إىل
انت�صار ال�سلطة للقدمي الذي كان يحفظ لها الثبات من خالل ثبات م�ؤ�س�ساتها
وجتلياتها الثقافية واجلمالية .لهذا نرى الآمدي الذي كان يرى يف الو�ضوح
مقيا�س ًا جلودة ال�شعر ويف الغمو�ض و�ضعة لل�شعر يعيب عن �أبي متام «�إ�رسافه يف
طلب الطباق والتجني�س واال�ستعارات ،و�إ�رسافه يف التما�س هذه الأبواب ،و�إ�رسافه يف
تو�شيح �شعره بها ،حتى �صار كثري مما �أتى [به] من معانٍ ال يعرف ،وال يعلم غر�ضه فيها
�إال مع الكد والفكر وطول الت�أمل ومنه ما ال يعرف معناه �إال بالظن واحلد�س»( )17لأن
الطباق واجلنا�س واال�ستعارات وفق �سنن ال�شعر ال�شفاهي املرهون تلقيه تلقي ًا �أني ًا
تُوقع املتلقي يف حرية من التما�س معنى �أراده ال�شاعر ،فرمبا �أراد ال�شاعر بالكلمة
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املطابقة �أو جمان�سة معنى غري متداول وال م�ألوف ،مما يجعل اجلملة كلها مبهمة
وغام�ضة ،غري �أن القا�ضي اجلرجاين تلميذ الآمدي يرى �أن �شعر املحدثني يف
ع�رصه (نهاية القرن الرابع الهجري) �أ�صبح م�ألوف ًا ،و�أن �أ�ساليبه �أ�صبحت منت�رشة
بعدما �شكلها يف �صورتها الأخرية املتنبي (354هـ) بعد �أجيال �ساهمت يف ر�سم
معاملها الأوىل وعلى ر�أ�سهم �أبو متام (231هـ) ،و�إن توظيف الغرابة والطرافة
يكون �شعري ًا مادامتا غري مبهمتني وال حتتاجان �إىل فهم ثاقب ،فاملطابقة مث ً
ال
هي�« :شعب خفية .وفيها مكامن تغم�ض ،ورمبا التب�ست بها �أ�شياء ال تتميز �إال للنظر
الثاقب والذهن اللطيف ،وال�ستق�صائها مو�ضع هو �أملك به»( ،)18ويورد لنا القا�ضي
اجلرجاين مثا ًال على �أغرب �ألفاظ املطابقة ،و�ألطفها من قول �أبي متام:
ّ
اخل����ط �إال �أن َّ ت��� ْل� َ
��ك َذ َواب������لُ
َق���نّ���ا
َم � َه��ا الوح�ش �إالَّ �أ َّن ه��ات��ا �أ َوان���� ٌ�س
حيث طابق ال�شاعر بني (هاتا وتلك) وهما مبنزلة ال�ضدين (احلا�رض/
الغائب) ،ولهذا ال�سبب اعترب اخلفي من �ألوان البديع ملا ي�ضفيه يف مواقع من
جمالٍ على الأ�سلوب ال�شعري(.)19
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وهذا ال يعني �أن ال�شعر خال من الغمو�ض ،ف�أبيات املعاين �سواء كانت
ل�شاعر قدمي �أو حمدث هي غام�ضة ،ولو مل تت�سم بهذه ال�سمة لكانت كغريها
من الأ�شعار وملا �ألفت فيها كتب ،وا�ستخرج ما حوته من �أفكار بارعة .يقول:
«ولي�س يف الأر�ض بيت من �أبيات املعاين لقدمي �أو حمدث �إال ومعناه غام�ض م�سترت»(،)20
وهذا ال يعني �أبداً �أن القا�ضي اجلرجاين ي�سوغ �شعرية الغمو�ض على الإطالق،
و�إمنا يحتفي بالغمو�ض الذي يجود على املتلقي ويح�سن معناه عليه ،ولي�س
بالغمو�ض املتكلف الذي يبتعد به ال�شاعر عن الو�ضوح ق�صداً لتعميق املعاين
حتى ي�صبح ممجوج ًا ،تنفر منه النف�س ملا يف ترتيبه من وهن وملا يف معانيه من
فقر ،تزيدان من معاناة النف�س �إرهاق ًا وتعب ًا ،وهذا ما يدفع بالقا�ضي اجلرجاين
�إىل و�ضع متييز بني الغمو�ض والتعقيد ،حيث التعقيد ي�صبح معاد ًال لكل ما هو
متكلف ،و�سيئ الرتتيب من حيث لفظه ،وخمتل النظم� ،أما الغمو�ض فهو على
�رضبني:
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 غمو�ض غري �شعري ،لأنه مبهم ملا يف لفظه من توح�ش وغرابة ،وبعد العهدباال�ستعمال ،وتغري الر�سم ،ومنه اختالف النا�س يف قول متيم بن مقبل:
ي��ا دار �سلمى خ�ل�اء ال ُ�أك � ِّل � ُف��ه��ا �إالَّ امل����ران����ة ح���تَّ���ى تَ���ع���رف ال�� ّدن��ي��ا

فداللة لفظ (املرانة) �أ�صبح غري معروف لطول عهد املتلقي باللفظ
وداللته ،وهذا ما �أحدث خالف ًا بينهم ،فمنهم من قال هي ناقة ،ومنهم من قال:
هي مو�ضع دار �صاحبته ،ومنهم من قال� :إمنا �أراد الدوام واملرونة(.)21

 غمو�ض �شعري :وهو الغمو�ض الذي يت�أتى عن �سالمة النظم من التعقيد ،وابتعاداللفظ عن اال�ستكراه ،حيث الكلمة غري م�شكلة على املتلقي العادي ،لكن
�إداك املراد يتطلب نوع ًا من الفطنة ملا كان فهمه يتطلب الإحاطة بال�سياق
املوقفي �أو �إىل �إيحاء ال�سياق اللغوي كقول الأع�شى:
�إذا ك���ان ه����ادي ال��ف��ت��ى يف ال��ب�لاد �����ص����در ال����ق����ن����اة �أط��������اع الأم���ي���را
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�أي �أن الفتى متى �صار كبرياً واحتاج �إىل لزوم الع�صا �أطاع من ي�أمره
وينهاه .وهذا املعنى يغم�ض �إال على من �سمع الأع�شى وهو ين�شد ق�صيدته ،لأن
الكالم ي�ستدل بع�ضه على بع�ض� ،أو من �شاهد الأع�شى وم�صاحباته احلركية حني
�إن�شاده هذا البيت( ،)22لأن القول يف هذا البيت دون ذلك يفتقر �إىل عن�رصين
مهمني من عنا�رص البحث هما« :النطق الفعلي وامل�رسح اللغوي �أو موقف الكالم وما
يت�صل به من ظروف ومالب�سات»( .)23وهذا النوع من الغمو�ض كثري يف ال�شعر
العربي ،فهمه يتطلب ما قلناه �آنف ًا ومنه قول ال�شاعر:
ف�سامع هذا البيت بال رفق له متقدم ًا عنه �أو مت�أخراً يظن �أن ال�شاعر يدعو
لأبي زينب باخلري ولأر�ضه بالغيث ،غري �أن املراد هو الدعاء عليه بهالك �إبله،
حتى ال يبقى له ما ُيعار عليه ،وبتنزل الغيث عليه حني �إمالقه حتى �إذا كان هذا
ا�شتد �أ�سفه على نعمة فاتته ،و�أر�ض خم�صبة فيها عامة النا�س راعية(.)24
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جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

لأن اللغة يف الأ�صل ظاهرة اجتماعية لها مالب�ساتها اخلارجية وعالقاتها
الداخلية ،كان على املتلقي �أن ال يكتفي بفهم املعنى انطالق ًا من تركيبها املقايل
فقط« :و�إمنا ينبغي �أن ننظر يف الظروف املحيطة بنطق اجلملة �أي�ضاً»( ،)25ولأن متعة
الغمو�ض كامنة يف «املعنى �إذا كان �أدباً وحكمة وكان غريباً نادراً فهو �أ�رشف مما
لي�س كذلك»( .)26كانت املعرفة ب�أ�رسار العربية واجبة ،لأن اللذة يف الغمو�ض
تكون متى ا�ستطاع املتلقي �إدراك العالقات بني �أجزاء الكالم ،وعليه ف�إن �أدنى
م�ستويات التلقي املطلوب لإدراك هذه ال�صناعة تقت�ضي �أن يكون �أقل« :النا�س
حظاً يف هذه ال�صناعة من اقت�رص يف اختياره ونفيه ،ويف ا�ستجادته ،وا�ست�سقاطه على
�سالمة الوزن ،و�إقامة الإعراب ،و�أداء اللغة ...ثم ال يعب�أ باختالف الرتتيب ،وا�ضطراب
النظم .و�سوء الت�أليف ،وهلهلة الن�سيج ،وال يقابل بني الألفاظ ومعانيها ،وال ي�سري ما بينها
من ن�سب ،وال ميتحن ما يجتمعان فيه من �سبب ،وال يرى اللفظ �إال ما �أدى �إليه املعنى،
وال الكالم �إال ما �صور له الغر�ض ،وال احل�سن �إال ما �أفاده البديع .وال الرونق �إال ما ك�ساه
الت�صنيع»( ،)27وعليه �ست�صبح �شعرية الغمو�ض عند القا�ضي اجلرجاين مرتبطة
بغايتي الإفادة والت�أثري ،وهذا ما ي�ستدعي من ال�شاعر مراعاة املتلقي حتى يتمكن
من معاي�شة التجربة اجلمالية وذلك بابتعاده عن معوقات عملية التلقي ،لأن
الكالم كلما كان مهله ً
ال ،وغري متما�سك كان وقعه على املتلقي �أثقل ،وعلى
جذبه �أبعد ،فالكالم يكون له ت�أثري ال�سحر كلما كان مرتابط ًا ،وم�ؤكد املعاين
فكما «ازداد الكالم ت�أكيداً كان �أبلغ»( ،)28وملا يكون كذلك تكون له القدرة على
الت�أثري يف املتلقي لأن الكالم يثبت املعنى ،ويزيل اللب�س ،فتقبله النف�س باطمئنان،
�أما الغمو�ض الذي يدفع باملتلقي �إىل ال�شك يف املعنى ،وي�صبح جراءه مرتدداً بني
معنى �أُريد ومعنى مل ُي َرد فهو غمو�ض ين�أى ب�شعرية الكالم مادام ين�أى براحة
النف�س جراء الدفع بها �إىل الريب ،لهذا قال تعاىل يف حمكم تنزيله }ذلك الكتاب
ال ريب فيه{(.)29
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اللطيف كما هو احلال يف املطابقة التي لها �شعب خفية « ...ومكامن تغم�ض،
ورمبا التب�ست بها �أ�شياء ال متيّز �إال للنظر الثاقب ،والذهن اللطيف»( .)30فالطباق يف
غم�ض املعنى وتزيد درجة الغمو�ض التي تزيد معها درجة اللطافة
هذه احلال ُي ِ
كلما كان تركيبه غام�ض ًا نتيجة تلب�سه ب�أنواع �أخرى من البديع �أو البيان ،لأن
يف هذه احلال ال يكون الغمو�ض م�ستغلق ًا ،و�إمنا يكون حمتاج ًا �إىل �إعمال فكر
ذي قدرات ذهنية وعقلية متميزة ،فاخلفاء الذي فيه ن�سبي ولي�س مطلق ًا بدليل
�أنه ع�سري الك�شف على العاديني و�سهل على املميزين ،وهذا ما جعل اجلرجاين
يذهب �إىل القول ب�أن لل�شعر عيوب ًا ظاهرة و�أخرى غام�ضة ،فيح�رص الظاهرة
فيما يت�صل بالأخطاء اللغوية ،واللحن ،والوزن ،والقافية ،وما �شابه ذلك ،غري
يعي جماالت الغمو�ض ،ونفهم من كالمه �أن الغمو�ض ال يتك�شف �إال
�أنه ال نِّ
بالعلم والذكاء لأنه من الأمور ال�شعرية التي ال تخ�ضع للقواعد الدقيقة كاملعاين
وال�صور ال�شعرية والتي يتطلب �إنتاجها من ال�شاعر �أن يكون ذا دربة ورواية
وفطنة وقريحة( ،)31وي�ستنتج اجلرجاين �أن الغمو�ض والتعقيد وما ينجز عنهما
من تعمية و�إلغاز هي ظاهرة عامة يف �أ�شعار املعاين التي جمال اهتمامها احلكمة
والفل�سفة� ،سواء عند القدماء �أو املحدثني ،وملا كان ال�شعر الغام�ض واقع ًا ال
ميكن �إنكاره اعترب القا�ضي اجلرجاين �أن هاتني اخلا�صيتني (الغمو�ض والتعقيد) ال
ت�سقطان ال�شاعر( ،)32لكن هذا ال يعني �أنه مل ي�ستح�سن الغمو�ض ،فهو يف �أكرث
من مو�ضع يقرنه باحل�سن ،فيجعله معياراً للتف�ضيل بني �شعرين قد ت�ساويا يف �أداء
معنى م�شرتك ،ومن ذلك تف�ضيله لبيت امرئ القي�س على بيت لأو�س بن حجر
حينما ا�شرتكا يف ت�شبيه الطعنة بجيب املر�أة (�شق القمي�ص عند ال�صدر) لأن بيت
امرئ القي�س كان «�أغم�ض م�أخذاً»( )33وهذا كما يرى اجلرجاين ينطبق على �أبيات
كثرية متنا�سبة يف املعاين حيث يكون التف�ضيل من جهة الغمو�ض( )34ولي�س من
جهة الو�ضوح كما ذهب �إىل ذلك املرزوقي الذي نظر �إليه نظرة �سلبية ،وف�ضل
النرث على ال�شعر ،لأن ال�شاعر« :يعمل ق�صيدته بيتاً بيتاً ،وكل بيت يتقا�ضاه باالحتاد،
وجب �أن يكون الف�ضل يف �أكرث الأحوال من املعنى ،و�أن يبلغ ال�شاعر يف تلطيفه ،والأخذ
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من حوا�شيه ،حتى يت�سع اللفظ له ،في�ؤديه على غمو�ضه وخفائه»(� .)35أما املرت�سلون
ف�إنهم يعانون يف �سبيل الو�ضوح يف املعاين والألفاظ �أكرث من ال�شعراء ،وهذا ما
جعله يحكم ب�أن الغمو�ض �سمة لل�ضعف ،والغمو�ض بهذا املعنى هو التعقيد
الذي عده �أكرث من ناقد عيب ًا من عيوب ال�شعر ودليل الرداءة ،ولي�س الغمو�ض
الفني الذي قال عنه وليام �إمب�سون (� :)William Empson( )1906إنه «�شكل
من �أ�شكال الت�أثري ال�شعري»( )36وهو «عادة ما يكون ..بارعاً وذكياً وخادعا»()37
ً
ومبا �أن الغمو�ض و�سيلة جمالية ل�شعرنة الكالم عرب جتلياتها يف الكثافة الداللية
والإيحائية التي هي �أ�ص ً
ال نابعة من �أ�ساليب البالغة املتوفرة للمبدع من التفات
وت�شبيه وا�ستعارة ،وجماز ،وكناية ،وغريها ،والتي ت�سهم يف خلق نوع من تعدد
احتماالت الدالالت مبا ي�ؤدي �إىل ات�ساع دائرة الت�أويل ،والتف�سري الناجمة عن
الغمو�ض الذي ي�صبح فني ًا يف هذه احلال ،ولي�س تعمية وتعقيداً ،ويدفع بالن�ص
ال�شعري نحو �أقا�صيه ،فيجعل منه كيان ًا فني ًا له خ�صو�صيته(.)38

( )1ابـن منظــور :لـ�سـان الـعـرب ،دار �صـادر ،بـيـروت ،ط  ،2004 ،3مـادة غم�ض ،ج ،11
�ص .76-75
 )2ينظر:
�s New Collegiateص- Dictionary, - Woolf Bosley (and others): Webster
Merria Company, Massachusetts, 1976.
- Constable, London, - Bernet, Sylvan (and others): Dictionary of literary
Temrme, 1976.

 خالـد �سـليمان� ،أمناط من الغمو�ض يف ال�شعر العربي احلـر ،جامعـة الريمـوك� ،إربد،1987 ،�ص .9
 �شفيع الـ�سيد :االجتاه الأ�سـلوبي يف النقـد الأدبي ،دار الفـكر العربيـة ،القاهرة،1986 ،�ص.82 :
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 جميل �صليبا ،املعجم الفل�سفي بالألفاظ العربية والفرن�سية والإجنليزية والالتينية ،دار الكتاباللبناين ،بريوت ،1982 ،ج � ،2ص .120-119
( )3دريد يحيى اخلواجة ،الغمو�ض ال�شعري يف الق�صيدة العربية احلديثة ،دار الذاكرة ،حم�ص ،ط
� ،1991 ،1ص .107
( )4ينظر:
 دريد يحيى اخلواجة :الغمو�ض ال�شعري يف الق�صيدة العربية احلديثة� ،ص .66-65 عز الديـن �إ�سـماعيـل ،ال�شـعـر الـعــربــي املــعـا�صـر ،دار الـعـودة ،ط  ،3بيــروت،1981 ،�ص .188-187
 بدوي طبانة ،التيارات املعا�رصة يف النقد الأدبي ،دار الثقافة ،بريوت� ،1985 ،ص .439( )5خليل حلمي :العربية والغمو�ض ،دار املعرفة اجلامعية ،ط  ،1الإ�سكندرية � ،1988ص .7
( )6املرجع ال�سابق� ،ص .7
( )7املرجع ال�سابق� ،ص .8
(� )8سـيبويـه� ،أبـو ب�شــر عمر ،بن عثـمـان :الكــاتـب ،حتقيق� :إميـل بديـع يعقـوب ،ط ،1999
ج � ،1ص .87

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

( )9قيل لأبي متام ،يف مقام املدح« :لمِ َ ال تقول يا �أبا متام من ال�شعر ما ُيفهم؟ فكان جوابه من مقامه
الإبداعي�« :أنت ...لمِ َ ال تفهم من ال�شعر ما يقال؟» «فانقطع ال�سائل� :أي� :أفحم» ،ومعنى
ذلك انت�صار منطق ال�شعر على منطق اخلطاب املق�صدي»
( )10الآمدي� ،أبو القا�سم احل�سن بن ب�رش :املوازنة بني �أبي متام والبحرتي ،حتقيق حممد حميي الدين
عبداحلمي ،vدار امل�سرية ،بريوت (م�صورة عن ن�سخة �صادرة �سنة � ،)1944ص .11
( )11امل�صدر نف�سه� ،ص .10

( )12وليام �إمب�سون� ،سبعة �أمناط من الغمو�ض ،ترجمة� :صربي حممد ح�سن عبدالنبي ،م /ماهر �شفيق
فريد ،املجل�س الأعلى للثقافة�( ،سورية) ،ط � ،)2000( 1ص .238-233
( )13ح�سن البنداnي ،طاقات ال�شعر يف الرتاث النقدي ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،ط ،1999 ،1
�ص .139
( )14ابن الأثري� ،ضياء الدين :املثل ال�سائر ،حتقيق �أحمد احلويف وبدوي طبانة ،مطبعة الر�سالة،
بريوت1962 ،م ،ج � ،4ص .7-6
( )15امل�صدر نف�سه ،ج � ،2ص .415-414
(� )16إبراهيم رماين ،الغمو�ض يف ال�شعر العربي احلديث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.
( )17الآمدي ،املوازنة بني الطائيني� ،ص ( 125احلد�س :التخمني والتوهم).
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( )18القا�ضي اجلرجاين ،اجلرجاين :القا�ضي عبدالعزيز :الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،وعلي حممد البجاوي ،من�شورات املكتبة امل�رصية ،بريوت ،د.ت� ،ص .44
( )19امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )20نف�سه� ،ص .417
( )21نف�سه� ،ص .417
( )22امل�صدر نف�سه� ،ص .417
( )23كمال حممد ب�رش ،درا�سات يف علم اللغة ،دار املعارف ،القاهرة ،ط  ،1973 ،3الق�سم الأول،
�ص .129
( )24القا�ضي اجلرجاين ،الو�ساطة� ،ص .419
( )25متام ح�سني ،امل�صطلح البالغي القدمي يف �ضوء علم اللغة ،الق�سم الأول ،جملة ف�صول ،القاهرة،
املجلد ال�سابع ،ع  3و� ،1987 ،4ص .129
( )26عبدالقاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز ،حتقيق :ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ،دار املعرفة للطباعة
والن�رش ،بريوت � ،1987ص .196
( )27القا�ضي اجلرجاين ،الو�ساطة� ،ص .413
( )28امل�صدر نف�سه� ،ص .202
(� )29سورة البقرة :الآية .2
( )31امل�صدر نف�سه� ،ص .413
( )32نف�سه� ،ص .417
( )33نف�سه� ،ص .189
( )34نف�سه� ،ص .203
( )35املرزوقي� ،أبو علي� :رشح ديوان احلما�سة (املقدمة) ،م  ،1ج � :1ص .17
( )36وليام �إمب�سون� ،سبعة �أمناط من الغمو�ض ،ترجمة� :صربي حممد ح�سن عبدالنبي ،م /ماهر �شفيق
فريد� ،ص .63
( )37املرجع نف�سه� ،ص .17
( )38انـظـر� :أبو ديـب ،كـمـال :يف ال�شـعريـة ،م�ؤ�س�سـة الأبحـاث العربيـة ،ط  ،1بيـروت،1987 ،
�ص .132
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امل�صادر واملراجع
امل�صـــــــادر:

٭ الآمدي� ،أبو القا�سم احل�سن بن ب�رش :املوازنة بني �أبي متام والبحرتي ،حتقيق حممد حميي الدين
عبداحلميد ،دار امل�سرية ،بريوت (م�صورة عن ن�سخة �صادرة �سنة .)1944

٭ ابن الأثري� ،ضياء الدين :املثل ال�سائر ،حتقيق �أحمد احلويف وبدوي طبانة ،مطبعة الر�سالة ،بريوت.
٭ ابن منظور جمال �أبو الف�ضل الدين بن مكرم :ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،ط .2004 ،3
٭ اجلرجاين :القا�ضي عبدالعزيز :الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق �أبو الف�ضل �إبراهيم ،وعلي
حممد البجاوي ،من�شورات املكتبة امل�رصية ،بريوت ،د.ت.
٭ اجلرجاين عبدالقاiر ،دالئل الإعجاز ،حتقيق :ال�سد حممد ر�شيد ر�ضا ،دار املعرفة للطباعة والن�رش،
بريوت� ،1978 ،ص .196
٭ �سيبويه� ،أبو ب�رش عمرو بن عثمان :الكتاب ،حتقيق� ،إميل بديع ،يعقوب ،ط .1999 ،1
٭ املرزوقي� ،أبو علي� :رشح ديوان احلما�سة لأبي متام ،تعليق :غريد ال�شيخ ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط .2003 ،1
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املراجــــــع:

٭ �إبراهيم رماين ،الغمو�ض يف ال�شعر العربي احلديث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.
٭ بدوي طبانة ،التيارات املعا�رصة يف النقد الأدبي ،دار الثقافة ،بريوت.1985 ،
٭ متام ح�سان ،امل�صطلح البالغي القدمي يف �ضوء علم اللغة ،الق�سم الأول ،جملة ف�صول ،القاهرة،
املجلد ال�سابع ،ع  3و.1987 ،4
٭ جميل �صليبا ،املعجم الفل�سفي بالألفاظ العربية والفرن�سية والإجنليزية والالتينية ،دار الكتاب
اللبناين ،بريوت.1982 ،
٭ ح�سن البنداري ،طاقات ال�شعر يف الرتاث النقدي ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،ط .1999 ،1
٭ خالد �سليمان� ،أمناط من الغمو�ض يف ال�شعر العربي احلر ،جامعة الريموك� ،إربد .1987
٭ خليل ،حلمي :العربية والغمو�ض ،دار املعرفة اجلامعية ،ط  ،1الإ�سكندرية.1988 ،
٭ درdد يحي اخلواجة ،الغمـو�ض ال�شعـري يف الق�صيـدة العربيـة احلديثـة ،دار الذاكرة ،حم�ص ،ط
.1991 ،1
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٭ �شفيع ال�سيد :االجتاه الأ�سلوبي يف النقد الأدبي ،دار الفكر العربية ،القاهرة .1986
٭ عز الدين �إ�سماعيل ،ال�شعر العربي املعا�رص ،دار العودة ،ط  ،3بريوت .1981
٭ وليام �إمب�سون� ،سبعة �أمناط من الغمو�ض ،ترجمة� :صربي حممد ح�سن عبدالنبي ،م /ماهر �شفيق
فريد ،املجل�س الأعلى للثقافة�( ،سورية) ،ط .)2000( 1
٭ كمال �أبو ديب :يف ال�شعرية ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ،ط  ،1بريوت.1987 ،
s New Collegiate - Dictionary,ص* Woolf, Henry Bosley (and others): Webster
Merriam Com[any, Massachusetts, 1976.
* Bernet, Sylvan Bosley (and others): Dictionaryof literary Terme, - Constable, London, 1976.

***
جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

ج ـ ــذور

محمود حسن زيني

303

ح�سن عبداهلل القر�شي
�شاعر الوجدان العربي
حممود ح�سن زيني

(*)

مولـــده:

ولعل �أول ما �أحب �أن �أ�شري �إليه هو �أن �أديبنا هذا من �أ�رشاف هذه الأمة
�إذ كان حام ً
ال يف �صدره وقلبه كتاب اهلل العزيز وقد �صدق الر�سول الكرمي
�صلوات ربي و�سالمه عليه �إذ يقول�« :أ�رشاف �أمتي حملة القر�آن» .وهو من
عرفنا بذلك �سيدنا
�أهل اهلل وخا�صته «و�أهل القر�آن هم �أهل اهلل وخا�صته» كما ّ
امل�صطفى حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وكما علمنا �أن ندعو «اللهم اجعلني من �أهل
القر�آن وخا�صته»� ،إذ قد حفظ �صاحبنا القر�آن الكرمي يف ال�سابعة من عمره رحمه
اهلل.
(*) أستاذ األدب والنقد  -جامعة أم القرى.

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

�أ�صدقكم القول �أين قد رغبت يف قراءة عن كثب ومراجعة �صادقة و�شهادة
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حسن عبداهلل القرشي شاعر الوجدان العربي
و�إذا كنت مل �أقف على �سنة ميالده يف مكة املكرمة فقد ت�ضاربت

الأقوال عند م�ؤرخي الأدب ونقاده الذين ترجموا له فقيل كان من مواليد 1927

(امليالدية ومل يعرفوا ميالده بال�سنة الهجرية النبوية املباركة وهذا ما �سجله كل

من الدكتور عبدالعزيز الد�سوقي يف كتابه :القر�شي �شاعر الوجدان( )1وكذلك
الأ�ستاذ �أحمد اجلدع يف كتابه :ح�سن عبداهلل القر�شي �شاعر من احلجاز (.)2

عن للدكتور �صالح عد�س يف
وقيل �إنه ُولد يف مكة عام 1934م وهذا ما َّ

كتابه :احلركة ال�شعرية يف ال�سعودية(� .)3أما الأخ د .زهري حممد ح�سني كتبي يف
كتابه :رجال من مكة املكرمة()4؛ فقد ذكر والدته بحي �شعب عامر وذلك يف
 1932/3/12ميالدية .ولكن �أقدم من � َّأرخ له عام 1392هـ1972/م هو الدكتور
بكري �شيخ �أمني يف كتابه :احلركة الأدبية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ذكر
�أنه ولد مبكة املكرمة �سنة 1344هـ1925/م(� .)5أما الأ�ستاذ الأديب وال�صديق

احلميم الأ�ستاذ عبدال�سالم ال�سا�سي رحمه اهلل ،الذي �أهداين مو�سوعته الأدبية

بتوقيعه يف 1398/1/8هـ فقد ذكر �أنه ُولد عام 1344هـ1927/م(� ،)6أما ابن
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�أخ ال�شيخ ال�سا�سي وهو الأخ د .عمر الطيب ال�سا�سي فقد ذكر �أنه ُولد مبكة

عام 1344هـ1926/م يف كتابه :املوجز يف تاريخ الأدب العربي ال�سعودي(.)7
نعول على وثيقة والدته و�إن
وقد قيل �إنه ُولد عام 1930م وال ندري على ماذا ّ

كان ابنه الأكرب �سعادة املهند�س عبداهلل ح�سن القر�شي قد �أملح �إىل تقدمي وت�أخري
يف �سنة والدة القر�شي رحمه اهلل لأمر ما� .أما وفاته رحمه اهلل فقد كانت �سنة

1423هـ ودفن مبكة املكرمة.

ملحة من حياة ال�شاعر:
أعول عليهم
�إن الذين ترجموا حلياة �شاعرنا كثريون ،ولكنني مل � ّ
ووجدت بد ًال من ذلك العودة �إىل ال�شاعر نف�سه لأعرف عنه الكثري .وقد قطع
الطريق على غريه يف التعريف بنف�سه و�أدبه �إذ هو من الكبار �أمثال طه ح�سني
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و�أحمد �أمني و�شوقي �ضيف وعلي الطنطاوي وغريهم من كبار الأدباء العرب
والإ�سالميني الذين خلفوا لنا ترجمات ذاتية عن �أنف�سهم.
ولقد قدم هذا ال�شاعر الكبري والأديب والناقد الب�صري ترجمة وافية
عن نف�سه �سماها «جتربتي ال�شعرية» ون�رشت يف دواوينه يف جملدين �ضخمني
�سماهما« :ديوان ح�سن القر�شي» ون�رشهما بدار العودة يف بريوت عام 1972م
و�أهداين ن�سخة من ديوانه بكلمات وعبارات مل �أزل �أردد قراءتها و�أترحم عليه
فقد جاء فيها« :لأخي الدكتور حممود ح�سن زيني ال�صديق والأديب والإن�سان
�أهدي ديواين تقديراً ل�شخ�صه وتكرمي ًا لعطائه الكبري ،املخل�ص ح�سن عبداهلل يف
1394/3/25هـ».

عبقريته ال�شعرية:
تفتحت عينا �شاعرنا يف بيئة �شاعرية وعا�ش يف قد�سية املكان ،مكة
املكرمة .كان �أبوه �شاعراً مق ً
ال كان حافظ ًا لق�صائد يرددها فوقعت على �سمع
هذا االبن العبقري فاختزنها يف خميلته وكان �أبوه راوي ًا فذاً لل�شعر فتفتقت
عبقرية هذا االبن منذ �أيامه الأوىل .كان يريد �أن يتكلم يف املهد وكان يريد �أن
يقدم نتاج ًا نا�ضج ًا م�شحون ًا باحليوية والدفق ويريد �أن يكون ال�شاعر الذي ي�شار
�إليه بالبنان ح�سب كلماته وقد كان له ذلك بف�ضل اهلل ،رحمه اهلل.
وهذه هي مالمح عبقريته ال�شعرية فلقد رثى والده الذي وافاه الأجل
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ومل يزد رحمه اهلل على مقدمته النقدية املهمة هذه املعربة عن جتربته
ال�شعرية حتى بعدما كرم يف االثنينينة لل�شيخ الأديب املف�ضال عبداملق�صود
كرمه من جدة يف 1404/2/3هـ ون�رشت كلمته
خوجة وح�رضت تكرميه مع من ّ
يف اجلزء الثاين من االثنينية عام 1404هـ وح�رض تكرميي يف االثنينية بعده بع�رشين
عام ًا يف 1424/3/25هـ وقد غمرين بكلمة ال �أن�ساها له ،تغمده اهلل بوا�سع
رحمته� ،آمني.
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وهو يف ريعان �شبابه يف �سن باكرة ويفاع ف�أ�صيب ب�صدمة نف�سية (لي�ست ك�صدمة
احلداثة؟!) فتفتقت عبقريته بق�صيدة رثائية يذكر منها �أربعة �أبيات منها:
ؤو������س امل���ن���اي���ا ع��ل��ي��ن��ا ت����دور
ك������ ُ

وتُ����زج����ي ب��ن��ا يف م���ه���اوي ال��ق��ب��ور

و�شعر كهذا يقوله طفل توفى �أبوه وهو دون العا�رشة لدليل على عبقرية
هذا ال�شاعر.
ومن مظاهر منو العبقرية عند �شاعرنا �أنه وهو يف االبتدائية ُعني «ب�أن
تكون (له) مكتبة خا�صة»( )8فكان يدخر من م�رصوفه لي�شرتي الكتاب تلو
الكتاب.
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وكان القر�شي طموح ًا يف تنمية عبقريته وموهبته ليكون �شاعر العرب
ومنذ نعومة �أظفاره وهو يف االبتدائية �سمع من �أ�ستاذه �أبيات ًا لعنرتة العب�سي من
كتاب البيان والتبيني للجاحظ فتعلق بها ووجد فيها �ضالته و�أ�صالته واقتنى
كتاب اجلاحظ ،بل �إنه كان يغرق يف بحر �أبي بحر اجلاحظ على حد تعبريه
وكانت له مكتبة خا�صة كانت الأ�سا�س حتى يرتك لقراء العربية وع�شاقها مكتبة
ت�ضم �آالف الكتب املتباينة وحتفل ب�شتى املو�ضوعات وقد كان له ذلك.
وكان من ثمرات هذه العبقرية ال�شعرية �أن خلف لنا ديوان ًا �ضخم ًا
ي�ضم ثمانية ع�رش ديوان ًا مكون ًا من ال�شعر الإ�سالمي والق�ص�صي واالجتماعي
وال�سيا�سي وهي:
 - 1الب�سمات امللونة (بريوت عام 1947م).
 - 2مواكب الذكريات (بريوت1951 ،م).
 - 3الأم�س ال�ضائع (القاهرة ،دار املعارف ،عام 1957م).
� - 4سوزان (بريوت1963 ،م).
� - 5أحلان منتحرة (بريوت1964 ،م).
 - 6نداء الدماء (بريوت1964 ،م).
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 - 7النغم الأزرق (بريوت1966 ،م).
 - 8بحرية العط�ش (بريوت1967 ،م).
 - 9لن ي�ضيع الغد (بريوت1968 ،م).
 - 10فل�سطني وكربياء اجلرح (بريوت1970 ،م).
 - 11زحام الأ�شواق1972 ،م.
 - 12عندما حترتق القناديل (الدار التون�سية1973 ،م).
 - 13زخارف فوق �أطالل ع�رص املجون1979 ،م.
 - 14رحيل القوافل ال�ضالة (بريوت1983 ،م).
� - 15أطياف من رماد الغربة (1989م).
 - 16عندما يرتجل الفر�سان.

 - 17امل�شي على �سطح املاء(.)9
� - 18ستائر املطر وغريها وديوانان.
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وال يعني هذا العدد الهائل من الدواوين �أن �صاحبنا كان �شاعراً عادي ًا �إذ
«الكم» لي�س هو املهم ولكن «الكيف» هو الأهم وقد ال تكون القلة في�ص ً
ال يف
ال�شاعرية وكذلك احلال يف الكرثة قد ال تكون كذلك فاملتنبي مل يرتك لنا دواوين
كثرية بل تربع على عر�ش العبقرية يف ال�شعر والتميز على كثري من ال�شعراء فكان
�شاعرهم .وقد ال ت�سقط «القلة» من ال�شعر من ي�ستحق الريادة يف ال�شعر كطرفة
بن العبد حتى قال عنه حممد بن �سالم اجلمحي الناقد ال�شهري يف كتابه« :طبقات
فحول ال�شعراء اجلاهليني الإ�سالميني :لو �أردفها بغريها لقدمته يف طبقته من
الفحول ويق�صد بذلك �سمطه ال�شهري:
خل����ول����ة �أط����ل���ال ب��ب�رق����ة ث��ه��م��د ت��ل��وح ك��ب��اق��ي ال��و���ش��م يف ظ��اه��ر اليد
وطرفة مل يعمر طوي ً
ال �إذ قتل وهو ابن الع�رشين يف ق�صة مع خاله املتلم�س.
وقال ابن �سالم مثل ذلك ب�ش�أن عبيد بن الأبر�ص �صاحب الق�صيدة ال�شهرية:
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�أق�����ف�����ر م�����ن �أه�����ل�����ه م��ل��ح��وب ف����ال����ق����ط����ب����يّ����ات ف�����ال�����ذن�����وب
«لو �شفعها بغريها لقدمته على من هم يف طبقته»� .أما �شاعرنا ح�سن
القر�شي ف�إن هذا النتاج ال�شعري الكثري املتميز كان مما ميلأ نف�سه ثقة يف �شاعريته
و�أنه كما متنى �أن يكون ال�شاعر الذي ي�شار �إليه بالبنان .وحق ًا فقد �أن�صفه النقاد

املعا�رصون يف البالد العربية يف م�رص وال�شام و�أوروبا وقدروا موهبته ال�شعرية
وعبقريته قبل �أن تقدر حملي ًا يف بلده.

مكانته ال�شعرية والأدبية:
يحتل ال�شاعر القر�شي ح�سن عبداهلل القر�شي مكانة متميزة يف الأدب
العربي احلديث وهي مكانة ت�صله بال�شوامخ من الرواد الذين � ّأ�صلوا الفنون
وعنوا بها �إبداع ًا ونقداً فجمعوا بني كتابة ال�شعر
الأدبية امل�ستحدثة ب�صفة خا�صة ُ

والق�صة وامل�رسحية واملقالة الأدبية على نحو ما نعلم من �سرية العقاد وطه ح�سني

واملازين )10(»..على حد تعبري د .عبدالعزيز �رشف.
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ولقد نال �شاعرنا الإ�سالمي الكبري �شهادة رفيعة من عميد الأدب

والأماين تخدع �أ�صحابها �أحيان ًا ،ولكنها ت�سمح لهم �أحيان ًا �أخرى،

ج ـ ــذور

ويظهر �أنها �سمحت يل ب�شعر الأ�ستاذ ال�صديق ،فها هوذا يهي أ� للن�رش وه�أنذا

العربي الدكتور طه ح�سني �إذ قدمه لقراء العربية مبقدمة تعترب بحق �شهادة رفيعة
للقر�شي ال�شاعر والإن�سان جعلت �شاعرنا بهذه املقدمة لديوانه الثالث« :الأم�س

ال�ضائع»()11

يف عداد ال�شعراء الرواد الإ�سالميني الذين ي�شار �إليهم بالبنان.

وجاء يف هذه املقدمة النقدية الرائعة ما ن�ص عليه عميد الأدب العربي بقوله:
«ولقد �سمعت بني من �سمعت من ال�شعراء �شعر الأ�ستاذ ال�صديق ح�سن عبداهلل
القر�شي ،ومل �أكد �أ�سمعه حتى كلفت به ومتنيت �أن �أراه من�شوراً يقر�ؤه النا�س يف

احلجاز ويف غري احلجاز من �أقطار الأر�ض.
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�أ�سعد بتقدميه �إىل القراء ،و�سيقر�ؤونه و�سيعلمون �أنه قد �آن ل�شعر احلجاز �أن يحتل مكانه
املمتاز بني ال�شعر احلديث!»(.)12
وي�ضيف عميد الأدب العربي احلديث �إىل تلك ال�شهادة �شهادة �أخرى
�أرفع منها �إذ يجعله رائداً يب�رش البيئات الأدبية العربية ب�أن مهد ال�شعر احلجازي
الإ�سالمي قد ا�ست�أنف م�شاركته يقول ما ن�صه« :و�إين ل�سعيد �أن يعرف العامل العربي
هذا ال�شاعر املج ّود من �شعراء احلجاز ،وع�سى �أن يكون �شعره طليعة رائعة ل�شعر
كثري من زمالئه ،فيه كثري من روعة وكثري من جتويد .ولو مل يكن لهذا الديوان �إال
�أن يب�رش البيئات الأدبية العربية ب�أن مهد ال�شعر احلجازي الإ�سالمي قد ا�ست�أنف
م�شاركته يف �إغناء النفو�س و�إمتاع العقول والقلوب لكان هذا كثرياً ،فكيف
وفيه فوق هذا كله ما يف ال�شعر اجليد املمتع ما ي�شوق ويروق وير�ضي طالب
الر�صانة وع�شاق اجلمال؟!»(.)13
وهذه �شهادة ال تقدر بثمن �إذ يثني د .طه ح�سني على �شاعرية ح�سن
القر�شي املتميزة ويجعله رائداً ل�شعر احلجاز الإ�سالمي.

وجاء الديوان الثالث ل�شاعرنا القر�شي ليفوز باالعرتاف مبوهبته ال�شعرية
التي نادى من قبل يف ديوانه الثاين« :مواكب الذكريات» املن�شور يف عام
1370هـ1951/م ب�رضورة و�صول ال�شعر يف بالدنا �إىل البالد العربية لأن «ما
�صدر من دواوين �شعراء بالدنا هو نزر ي�سري» ولهذا يرى �شاعرنا �أنه من احلق
«على �شعرائنا املوهوبني �أن ّ
يغذوا ال�سري يف ميدان الن�رش ليلحقوا بالركب املرفل
وحق على القراء والنقاد والأدباء يف �سائر ديار العروبة
وليواكبوا القافلة املخبةَّ ،
و�أقطارها احلبيبة ويف كل بلد ينطق بال�ضاد �أن يقر�ؤوا �إنتاجهم �أن يوجهوه

وينقدوه فتلك ر�سالة النقد وذلك واجب الأديب»(.)14
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ولعل هذه ال�شهادة التي نالها �شاعرنا الكبري كانت �أول �شهادة متنح
من عميد الأدب العربي ل�شاعر احلجاز املكي الإ�سالمي ح�سن القر�شي وهي
ال�شهادة التي حفزتني �أن �أطلق عليه ال�شاعر الإ�سالمي.
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وما �إن �سنحت الفر�صة ل�شاعرنا الكبري حتى ن�شط واهتبلها و�أخذ

االعرتاف مبوهبته و�شاعريته من عميد الأدب العربي يف مقدمة ديوانه الثالث
«الأم�س ال�ضائع» .ون�رشت دواوينه وكتبه وق�ص�صه وم�رسحياته كربيات دور

الن�رش ال�شهرية يف م�رص ولبنان وتون�س وغريها من املكتبات العاملية وي�شهد
لنف�سه �أنه «قدر ن�رش �إنتاجه النرثي وال�شعري يف جميع ال�صحف واملجالت

املحلية وكربيات املجالت الأدبية ال�شهرية»(.)15

ولقد جاءت من قبل �شهادة �أديب كبري كانت جملة «الر�سالة» منرباً

تخرج فيه كثري من �أدباء العربية والإ�سالمية يف ع�رصنا �أفاد منها كذلك �شاعرنا
القر�شي .وهذه ال�شهادة نقر�أها عام 1370هـ1951/م يف مطلع ديوان «مواكب

الذكريات» يقرظ بها الأديب ال�شهري �أحمد ح�سن الزيات ديوان القر�شي بقوله:
«يف مواكب الذكريات نفحات من احلجاز ،وملحات من قري�ش ونغمات من

�أبي ربيعة! و�إن يف �أولئك كله الدليل على �أن م�شارق النور التزال تُهدي،

ومنازل الوحي التزال تلهم»( .)16رحمه اهلل .وقال عنه الأديب العربي ال�شهري
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الأ�ستاذ حممود تيمور (�شيخ الق�صة و�صاحب الأمثال يف م�رص يف الع�رص احلديث

يقول« :بني يدي الآن �إ�ضمامة من الأقا�صي�ص الق�صار كتبها الأ�ستاذ ال�صديق

ح�سن عبداهلل القر�شي قر�أت جملة منها يف جل�سة طيبة فر�أيتني �أمتثل يف جمموع
ما قر�أت �شخ�صية كاتب يت�ألق مبيزات لي�ست تطف ً
ال على الفن الق�ص�صي وال
�إقحام ًا له ،و�إمنا هي �أدوات متكن ل�صاحبها �أن يكون له يف عامل الق�صة جولة

و�صولة ..ويف �أقا�صي�ص الأ�ستاذ القر�شي �أ�صداء املجتمع العربي يف خ�صائ�صه
الهادئة وطبيعته املطمئنة و�سذاجته املحببة� ..إذ يتناول الظواهر االجتماعية
التي هي �أقرب �إىل الفطرة ..ويف طائفة من �أقا�صي�ص هذه الإ�ضمامة يتد�س�س

الكاتب �إىل دخائل النفو�س فيجلو بواعث ما تبدى .)17(»...وو�صفه ال�شاعر

احلداثي عبدالوهاب البياتي �صديقه ب�أنه �شاعر اجلزيرة وقال عنه« :الأ�ستاذ
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القر�شي �شاعر اجلزيرة العربية ،مهد ال�شعراء ووطنهم الأول ووطن �شعرهم..
فتحية له ول�شعره»(.)18

وي�صفه كذلك ال�شاعر احلداثي بلند احليدري ب�أنه «�شاعر متميز
بخ�صو�صيته» .ويعرتف �أبو احلداثة العربية ال�شاعر �أدوني�س ب�أنه حني يقر�أ ح�سن
عبداهلل القر�شي يقر أ� احلجاز ويقول« :يف كل حال ينقلني �شعر ح�سن القر�شي
�إىل مواطن تختبئ يف الذاكرة هي �أجمل املواطن التي �أعرفها� .أحييك يا �صديقي
ال�شاعر ح�سن� ..أنت يا من توقظ احلا�رض وامل�ستقبل فيما توقظ الذاكرة».
وين�صف ال�شاعر حميي الدين فار�س �شاعرنا فيقول فيه كلمة حق نوافقه
عليها �إذ يقول« :هذا القادم هو ال�شاعر امللهم ح�سن عبداهلل القر�شي اململوء
بكنوز املحبة ،واملعني دائم ًا باحلياة واحلب واخلري واجلمال».

القر�شي يف نظر النقاد والدار�سني يف العامل العربي والغربي:
جاء يف خامتة ديوان ال�شاعر القر�شي املهدى �إ َّ
يل يف اجلزء الثاين منه مبا

حتدث القر�شي عن نف�سه فقال« :حتدث عن �أدبه وقرظه ونقده عدا �صفوة الأدباء
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�أما �شهادة ال�شاعر احلداثي ال�شهري �صالح عبدال�صبور فيجعله �شاعر �أهل
احلجاز �إذ يقول« :كان البد �أن يكون لهذا اجليل من �أهل احلجاز �شاعره وكان هذا
ال�شاعر هو ح�سن عبداهلل القر�شي ..و�سرنى يف �شاعرنا احلجازي هذا ال�شعر
اجلديد»(� .)19أما ال�شاعر احلداثي الآخر �سميح القا�سم في�صفه ب�أنه �صناجة �شبه
جزيرة العرب يقول عن ال�شاعر النابغة ح�سن القر�شي« :من عبق ال�صحراء احلار
ي�أخذ �أخي و�صديقي �صناجة �شبه جزيرة العرب الأ�ستاذ ال�شاعر ح�سن عبداهلل
القر�شي �أفق ًا ملفرداته الفريدات ومدى لوجدانه العربي الأ�صيل ،ويذهب يف
واحات ال�ضاد مفعم ًا بوهج ال�شعر ،باحث ًا عن واحات الروح ،وهاهو ذا يعبرُ �أفق
�أجدادنا الأوائل بجناحني من �صدق ال�شعور وم�صداقية الفن ال�شعري الر�صني
ال ب َ
ليحيينا مبطالعه امل�رشقة ولرند التحية مبا �أوتينا من قلوبَ :ه َ
ِك»(.)20
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ال�سعوديني كالأ�ساتذة :حممد ح�سن فقي وحممد ح�سن عواد وح�سني عرب

وح�سني �رسحان وعزيز �ضياء و�أحمد عبدالغفور عطار (وجميعهم رحمهم اهلل
�شعراء كبار) وعبداهلل عبداجلبار وعبداهلل الغاطي وعبدالعزيز الرفاعي وكثريون

من م�شاهري �أدباء العامل �أمثال :طه ح�سني� ،أحمد ح�سن الزيات ،عبدالوهاب
عزام ،حممد علي احلوماين ،حممود تيمور ،عي�سى الناعوري� ،أحمد رامي،
ح�سن كامل ال�صرييف ،م�صطفى عبداللطيف ال�سحرتي� ،صالح عبدال�صبور،
عبدالعزيز الد�سوقي ،عبا�س ح�سن خ�رض� ،صالح جودت ،جورج �صيدح �أحمد

كمال زكي ،حممد فهمي� ،أحمد احلويف ،حممد عبداملنعم خفاجي ،عبدالفتاح
البارودي ،حممد الفيتوري»(.)21

وقد وقف د .عبدالعزيز الد�سوقي عند جتربة ال�شاعر ال�شعرية ودر�سها يف

كتابه :القر�شي �شاعر الوجدان( )22وفيه ي�سميه ال�شاعر الكبري فيقول« :ح�سن

عبداهلل القر�شي� ..شاعر كبري �أ�سمع �صوت ال�شعر يف اململكة العربية ال�سعودية

بقوة �سائر �أرجاء الوطن العربي وخارج حدود هذا الوطن.
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وي�ضيف قائ ً
ال« :و�شخ�صية ح�سن عبداهلل القر�شي �شخ�صية خ�صبة

متعددة املواهب .فهو باحث جاد يكتب الدرا�سة الأدبية يف �صرب و�أناة .وهو

ناقد �أدبي مرهف احل�س نافذ الب�صرية ،وهو كاتب اجتماعي معني بدرا�سة
املجتمع والعالقات الإن�سانية .وهو قا�ص دقيق املالحظة بارع الت�صوير يف ر�سم

البيئة املحلية.

ثم هو قبل كل هذا � -شاعر من �أخ�صب �شعراء الوجدان يف �شبه اجلزيرة

العربية �أبدع يف كل جماالت ال�شعر ،ولكن التجربة الوجدانية ا�ست�أثرت مبعظم

�أ�شعاره وا�ستغرقت طاقته الفنية.)23(»..

ويقول عنه يف مو�ضع �آخر« :ويف ر�أيي �أن القر�شي ميثل املثقف العربي
احلديث املرتبط بجذور �أمته الثقافية والروحية املتفتح على �أحدث تيارات
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الع�رص احلديث الفكرية والفنية» ويرى �أنه من «مدر�سة متفردة �أ�صيلة ته�ضم كل
الثقافات وتنفتح على كل التيارات العاملية والإن�سانية ويتحول كل ذلك ب�صورة
تلقائية يف داخل وجدانها �إىل مركب جديد يطور احلياة يف جماالتها املختلفة من
�أدبية وفكرية و�سيا�سية واجتماعية وميكن �أن نطلق عليها «املدر�سة الفوقانية».
ونرى هذا الناقد يجعل القر�شي من �أولئك الكبار من املدر�سة الفوقانية التي من
�أبنائها  -يف نظره  :-عبدالقادر القط و�أحمد هيكل وعبده بدوي وعز الدين
�إ�سماعيل وعبدالرحمن فهمي و�سعد حامد يف م�رص ونازك املالئكة وهالل
ناجي ويو�سف عز الدين يف العراق و�شكري في�صل وعبدالكرمي الأ�شرت يف
�سورية وهارون ها�شم ر�شيد (فل�سطني) وعبداهلل زكريا ...وغريهم»(.)24
وال نعجب �إذا ر�أينا هذا ال�شاعر املجود على حد تعبري د .طه ح�سني �أن
ي�ضمه الناقد الكبري عبدالقادر القط وي�سلكه يف درا�سة نقدية نال بها القط جائزة
امللك في�صل العاملية يف الأدب العربي ،وكنت واحلمد هلل �ضمن الفريق الذي
ر�شحه يف جلنة االختيار والرت�شيح لتلك اجلائزة ،وهذا �رشف �أعتز به.

و�ضمن املرحلة الأخرية التي ُعني بها الأ�ستاذ القط جعل فيها ال�شاعر
غازي الق�صيبي من �أقدر ال�شعراء ال�شباب على ت�صوير تلك النزعة.)26(»..
وكان ال�شاعر القر�شي ثاين اثنني من ال�شعراء ال�شباب من جميع ال�شعراء
ال�سعوديني الذين اهتم الناقد الكبري عبدالقادر القط ب�شعره و�شاعريته �إذ وقف
عنده ملي ًا ودر�س ديوانني من �شعرهم هما« :النغم الأزرق» (بريوت1966 ،م)
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و�إذا كان الدار�سون قد �أملّوا ب�شيء عن االجتاه الوجداين لكن الأ�ستاذ الناقد
القط قد و�ضع االجتاه الوجداين يف �سياق متطور منذ بدايته حتى انح�ساره(،)25
ح�سب عبارة القط نف�سه .لكن �شاعرنا القر�شي مل يغب كما مل يغب ال�شاعر
الوجداين د .غازي الق�صيبي عن هذا االجتاه الذي خل�صه الناقد القط مما و�صم
باالجتاه الرومان�سي و�شتان بني رومان�سية غربية خال�صة وبني وجدانية عربية
�إ�سالمية �أ�صيلة.
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حسن عبداهلل القرشي شاعر الوجدان العربي
و�أحلان منتحرة (بريوت1964 ،م) ويرى يف تعبريات القر�شي يف ق�صيدته:
(النغم الأزرق)( )27التي مطلعها:
ك����ال����ظ����ن ،ال ت��ق��ل��ق��ي
اق��ت�رب����ي
ّ

م�������ص���ب���اح���ن���ا ِم�����ن ط���ل���ع���ة امل�����ش�رق
ُ

«تعبريات لي�ست بعيدة عن طبيعة ال�شعر الوجداين ..لكنها متتاز

مبنجزاتها املبتكرة التي جت�سم العواطف والأحا�سي�س ب�ألفاظ فيها كثري من اجلدة

والطرافة»(.)28

ومل يكتف الناقد الكبري بالإ�شادة والإ�شارة �إىل جهد هذا ال�شاعر
الوجداين فح�سب بل �أ�شار �إىل �أن ال�شاعر «قد يتحدث يف هذا االجتاه عن بع�ض
همومه ،لكنه حديث  -على حرارته  -ينطوي على كثري من التلطف واخلفة
املتمثلة يف �إيقاع بع�ض القوايف التي �شاعت عند بع�ض ه�ؤالء ال�شعراء» ومن

ذلك قول ح�سن عبداهلل القر�شي �أي�ض ًا بعنوان�« :شقية» ،وهو عنوان ن�صادف
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كثرياً من �أمثاله عند �أ�صحاب تلك النزعة من ديوانه «�أحلان منتحرة»(:)29
�����������ش����� ُدو ب�����أُغْ����ن����يّ���� ْه
ل���ق���ي���تُ���ه���ا يف ذات �أ ْم�������س���يّ���ة واج�����م�����ة تَ ْ
ومنها:
أع���ط���ي���ك م����ا ِف���يّ��� ْه
����ش���ق���ي���ة �أن���������ت ،ف���ه���ل يل �أن�����ا �أن������ا ال�����ش��ق��ي �
ِ

وعرف
على �أن الأمر اجلدير بالذكر والإ�شادة به هو �أن �شاعرنا قد نبغ ُ
وا�شتهر يف العامل العربي قبل عامله املحلي ومل يحدث ذلك لأي �شاعر قبله �إذ مل
ي�صل �أحد من �أنداده ال�شعراء �إىل ما و�صل �إليه القر�شي ال�شاعر املكي .ومل يكن
ذلك فح�سب بل �إنه الأول يف هذا امل�ضمار من العناية والذكر والإ�شادة بنبوغه
وعامليته يف ال�شعر والأدب.
وقدرته «غادة
�أما هو عند الأخوات الأديبات �شاعر رائع هكذا و�صفته ّ
ال�سمان» ال�شهرية يف عامل الأدب والأدباء والنقاد فقالت عنهٍ � ...« :آت من
َّ
م�سقط ر�ؤو�س �أجدادنا وم�سقط قلوبنا يف اجلزيرة العربية ..القر�شي ابن مكة
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املكرمة حمل امل�شعل العربي القدمي امل�ضيء ..يف حكمته �رضاوة الدورة الدموية
حل�ضارة الأجداد وطراوتها ا�ستطاع �أن ي�صالح الفراهيدي مع دفء القلب
ونب�ض احلديث� ...شاعر رائع نُحبّه»(.)30
علي �أن �أ�شري �إليها ف�شعراء هذه اململكة
وهناك حقيقة من الواجب ّ
و�أدبا�ؤها مل تكن لهم اجلر�أة ل�سبب �أو لآخر �أن يتخطوا حدود هذه اململكة
فبقوا حمليني ومل يعرفوا يف العامل العربي وغريه �إال قلي ً
ال منهم وكان الأول يف
اجلر�أة فيهم �شاعرنا ال�سفري للدولتني العربيتني ال�سودان وموريتانيا .وا�ستطاع قبل
�سفارتيه �أن ُيعرف �إذ ا�ستطاع بعالقاته االجتماعية وبجر�أته يف تخطي احلدود
�إىل م�رص ولبنان وال�شام وغريها من البالد �أن تن�ش أ� عالقة حميمة بينه وبني كبار
الأدباء والنقاد واملثقفني بل وجعلت عالقاته �إىل حدود العامل الأوروبي وو�صلت
�أ�شعاره �إىل الأندل�س ال�سليب وفرن�سا وبريطانيا وال�صني و�إيران واليونان.

ومل ي�ستطع ال�شعراء يف اململكة العربية ال�سعودية �أن يتخطوا حدودها
حا�شا نفر حمدود منهم ،ير�أ�سهم ال�شاعر ح�سن عبداهلل القر�شي .لقد ا�ستطاع
ال�شاعر املبدع  -كما ي�سميه  :-ح�سن القر�شي �أن يفر�ض نف�سه على دنيا ال�شعر
العربي و�أن يحجز لنف�سه مكاناً يف نادي ال�شعراء العرب.)31(»..
ويراه هذا الباحث« :يف طليعة امل�ساهمني يف نه�ضة ال�شعر احلجازي
املعا�رص ويرى ديوانه «الب�سمات امللونة» من معامل هذه النه�ضة»(.)32
وي�شهد هذا الناقد �أنه قد «رحبت ب�شعر القر�شي كربيات ال�صحف
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وي�ؤكد على هذا ما وجدناه مما ي�ؤيد ر�أينا فيه ما قاله الأديب �أحمد اجلدع
يف مو�سوعته� :شعراء العرب املعا�رصون ،ح�سن عبداهلل القر�شي �شاعر من احلجاز
(املطبوع يف الأردن ثالث مرات كان �آخرها يف عام 1407هـ1986/م .وفيه
ي�ستهل كتابه بقوله «قليل هم �أولئك الذين يعرفون �شيئ ًا ذا بال عن ال�شعر العربي
املعا�رص يف اململكة العربية ال�سعودية ثم بعامة واحلجاز عنها بخا�صة».
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حسن عبداهلل القرشي شاعر الوجدان العربي
واملجالت يف العامل العربي فن�رشت له املجالت امل�رصية واللبنانية والأردنية
وال�سورية والتون�سية والعراقية والكويتية والقطرية ،فلقد قر�أنا �شعره من�شوراً
يف الر�سالة والآداب والأديب والفكر والأقالم والعربي والدوحة وهي جمالت
ذات �شهرة �أديبة عري�ضة»(.)33
و�أ�ضيف �إىل ما قاله هذا الباحث ب�أن جميع تلك املجالت مل تكن لتن�رش
يف ذلك الزمان لأحد �أبداً �إال �إذا ثبت لها ما ي�ؤكد جدارته وكفاءته وقدرته
ال�شعرية والأدبية ونبوغه كذلك.
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وتكفينا يف نهاية املطاف عن �شاعرية هذا ال�شاعر الدبلوما�سي املكي
القر�شي ح�سن عبداهلل القر�شي ما عني به الغرب وما اهتم به من �شعر لهذه
العبقرية ال�شعرية النا�ضجة كما يحلو لأ�ستاذ الأدب احلديث بجامعة فلوريدا
ب�أمريكا و�أ�ستاذ الأدب احلديث بجامعة مدريد(� )34أن ي�سميه فقد قال عنه
فيدريكو �أربو�س هذا« :لقد �أمنعت النظر يف �أدب و�شعر الأ�ستاذ الكبري ح�سن
عبداهلل القر�شي فتك�شف يل كل �أولئك عن عبقرية نا�ضجة .لقد طرق الأ�ستاذ
القر�شي كل �أبواب وفنون الأدب العربي بفكر �سليم ومنهج قومي وح ّلق يف
ذلك و�أبدع ،وم�ؤلفاته ودواوينه خري دليل على ذلك.

ولقد ترجم �شعره �إىل لغات حية عديدة (وهنا �أقول �إنه �أول �شاعر و�أديب
من �أدبائنا يرتجم �شعره بالفرن�سية والإجنليزية والإ�سبانية وال�صينية والإيرانية
واليونانية وبذلك فقد �أ�صبح القر�شي ،بالإ�ضافة �إىل �شهرته يف العامل العربي
ومعروف ًا على امل�ستويني ال�رشقي والغربي ،الأمر الذي مل يتح �إال للقليل جداً من
الأدباء»(.)35
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ويختم هذا امل�ست�رشق الأمريكي �أقواله يف القر�شي بقوله يف �شهادة

وهذا ما �أتاح له ال�شهرة العري�ضة بني �أبناء وطنه وبني كبار الأدباء
وال�شعراء العرب ..قد احتفى الكثريون منهم ب�أدبه وقرظوه ونقدوه.
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�رصيحة بعاملية القر�شي يف �إبداعاته و�شعره ونقده وق�ص�صه وم�رسحياته« :وال
�أكون مبالغ ًا �إذا قلت �إن القر�شي واحد من الذين ي�ستحقون �أن يفخر بهم الفكر
اخلالق يف عاملنا ،و�أنه �أي�ض ًا بثقافته املمتازة جدير بكل ذلك ،وملكانته الرفيعة
فقد اختري ع�ضواً مبجامع اللغة العربية يف �سوريا وم�رص والأردن والعراق(.)36

ولعل فيما قدمه الدكتور �صالح عد�س وختم به درا�سته الفنية عن ح�سن
عبداهلل القر�شي (حياته و�أدبه) يعترب �إن�صاف ًا ل�شاعرنا املكي ال�سفري والأديب

والناقد والقا�ص امل�رسحي ح�سن عبداهلل القر�شي �إذ ن�ص على �أنه «بعد �أن طاف
بالعامل الفني لكاتبنا ح�سن عبداهلل القر�شي �أدرك �أننا �أمام كاتب من ك ّتاب ال�صف
الأول يف عاملنا العربي ،فقد كتب الدرا�سة النقدية وال�شعر والق�صة وامل�رسحية
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ولعلي �أخل�ص �إىل ر�أي خا�ص يف �شاعرنا القر�شي ال �أكون مبالغ ًا فيه
ف�أقول� :إننا �أمام �شاعر عاملي كبري ولي�س هذا فح�سب بل �إنه �أول �شاعر مكي
عربي يف العامل العربي وهذه الأولوية كانت تدفعه �إىل �أن يكون الأول يف كل
فن �شعري وق�ص�صي ونقدي .فهو �أول �شاعر ك�رس �أطواق املحلية ُلي�سمع و ُيقر�أ
و ُيكتب عنه يف م�رص والبالد العربية وغريها وي�شري �إىل هذه احلقيقة الناقد امل�رصي
د� .صالح عد�س بقوله« :وهنا يالحظ �أن �شاعرنا ح�سن عبداهلل القر�شي يختلف
عن كل �شعراء و�أدباء ال�سعودية يف �أنه �أكرثهم �شهرة يف م�رص ورمبا كان ال�سبب
هو �أن معظم �إنتاجه مل ين�رش بال�سعودية و�إمنا ن�رشه مب�رص «وهو �أول �شاعر يطبع
نتاجه ال�شعري والأدبي يف دور الن�رش الكربى يف العامل العربي كله ،وهو �أول
�شاعر يرتجم �أدبه �إىل لغات عدة ،وهو �أول �شاعر ناقد يقدم دواوينه بر�ؤيته النقدية
اخلا�صة ،وهو �أول �شاعر �سفري اكت�سب جتارب عديدة وخربات � ّأهلته لأن يكون
يف الأولوية �سفرياً يف دولتني عربيتني هما ال�سودان وموريتانيا .ويقول عنه د.
�صالح عد�س« :يذكرنا بال�سفراء والوزراء الذين �أثروا تراثنا ب�إنتاجهم ال�شعري
والأدبي»( .)37وقد �سبق �شاعرنا الدكتور ال�شاعر ال�سفري غازي الق�صيبي وهذا
من باب الإن�صاف لل�شاعر القر�شي رحمه اهلل.
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و�أبدع يف كل فن منها مما يذكرنا بجيل العقاد وطه ح�سني واملازين واحلكيم ممن
قر�ؤوا كل �شيء وكتبوا كل �شيء فكانوا الرواد والعمالقة قبل �أن يظهر بعدهم

اجليل التايل من املتخ�ص�صني يف فن واحد فقط كال�شعر �أو الرواية.

كما ندرك �أننا �أمام �شاعر عاملي لأنه �صاحب ر�ؤيا وم�ضمون �إن�ساين عام
ولأنه ا�ستطاع �أن يتخطى حدود بلده ال�سعودية فحقق ذيوع ًا يف م�رص والعامل

العربي ،ومل تعقه حدود اللغة عن االنت�شار يف �أوروبا فكان من �شعرائنا القالئل
الذين ترجمت �أ�شعارهم �إىل عدة لغات ف�صدر له مث ً
ال يف �أ�سبانيا خمتارات
�شعرية بعنوا ن  Antalogia poeticaترجمة امل�ست�رشق(rFedrico A )38

 .»bosو�أقول قد �أهداين ابن ال�شاعر �سعادة املهند�س عبداهلل ح�سن القر�شي

ن�سخة من هذه املجموعة فيها الن�ص العربي و�أمامه الفرن�سي وقد قام بالرتجمة
العربية �إىل الفرن�سية كل من� :سامية عقل �( Samia Akelأو عقيل؟!) وعبا�س
توربي  Abbas Torbeyون�رش الق�صائد يف دار �أرفيون  Arfuyen, 1989عام
1989م باري�س وقد قامت هذه الدار الفرن�سية باختيار مناذج لكبار ال�سفراء
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العرب يف الع�رص احلديث والقدمي فرتجموا لأمري ال�شعراء �شوقي ونزار قباين

وكمال خري بيك  Niffariوالقر�شي ولربيعة وال�شنفرى وكتبت درا�سة عن حياة

و�شعر القر�شي بالفرن�سية ودر�سوا دواوينه (�ص  )46-47والحظت التوافق يف

االختيار بني الرتجمتني الفرن�سية والأ�سبانية اللتني ن�رشتا يف عام 1989م بباري�س
ومدريد فقد كانت الق�صائد املختارة �إىل الفرن�سية هي :عندما ينك�رس احللم،
�سياط الذئاب ،يف عذاب ال�صمت ،و�شاطئ ال�ضياع ،وملن املجد ،من �أطياف

الغربة ،بحرية العط�ش.

وزاد الدكتور عد�س يف �إن�صافه ل�شاعرنا �أن �أ�شار �إىل �أنه «ظهرت
(ل�شاعرنا) جمموعة �شعرية �أخرى عن دار �أرفيان للن�رش بعنوان بحرية العط�ش
.L"etang de la soif
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هذه املختارات املرتجمة �إىل الأ�سبانية هي من دواوين ال�شاعر القر�شي
ن�رشت يف مدريد وهي زخارف فوق �أطالل املجون ومنه ق�صيدة عندما تتق�صف
اخليام ( )p. 184وق�صيدة بريوت يف قب�ضة الزحام ( )175وق�صيدة عندما ينك�رس
احللم ( )169وزخارف فوق �أطالل ع�رص املجون (�ص  ،)163وق�صيدة غادتي
�شهرزاد (�ص  .)156ومن ديوان رحيل القوافل ق�صيدة ال�شاعر القر�شي :ارتهان
احل�صان ( )149وق�صيدة ع�صب الرمال ( ،)143و�أكرب من غربة امل�ستحيل
( )142وقد �سقط بيت من الطباعة ف�أ�ضافه ال�شاعر بخط يده يف �ص (،)141
وعلى �رشفة ال�شم�س تعرب كل اجل�سور ،وق�صيدة :كنت يل ( ،)p. 138وحقل
النار (.)p. 135

وهذه الق�صائد املختارة متثل الدواوين ال�سبعة التي اختارها امل�ست�رشق
ليرتجمها وليتحدث عنها يف مقدمة (.)pp. 7-11
هذا وقد ا�ستطاع د .عد�س يف درا�ساته �أن يقدم له �أمنوذج ًا للجدية
واملو�ضوعية واملنهجية يف النقد الأدبي .كما ا�ستطاع يف ق�ص�صه �أن يقدم حتلي ً
ال
ملجتمعاتنا العربية بنماذجها و�رشائحها و�سلبياتها فكان بذلك لي�س فقط عربي
اللغة و�إمنا �أي�ض ًا عربي املو�ضوعات وامل�ضمون .كما ا�ستطاع �أن يك�شف �أعماق
النف�س الب�رشية وم�أ�ساة الإن�سان العربي املعا�رص يف ق�ص�صه و�شعره من خالل
تكنيك متميز وبناء درامي متكامل ون�سيج فني دقيق دون �أن يقع يف هوة التعقيد

جذور  ،ج  ، 29مج  ، 12شوال 1430هـ  -أكتوبر 2009

�أما ديوان النغم الأزرق فرتجمت ق�صائد ،منها :انتظار �ص ،231
وق�صيدة �أطفايل (� .)p. 127أما ديوانه :بحرية العط�ش فرتجم منه :ر�سائل ق�صرية
( ،)p. 121ومن ديوان زحام الأ�شواق اختريت ق�صيدة :ملن املجد (،)p. 112
وعطر احلب (� .)p. 110أما من ديوانه اختريت ق�صيدة :عندما حترتق القناديل،
وترجمت ق�صيدة :حوار مع احلزن ( )p. 106وق�صيدة :عندما حترتق القناديل
( ،)p. 98وق�صيدة �سياط الذئاب ال�صفر ( ،)p. 92وق�صيدة :يف عذاب ال�صمت
( )p. 86ومن �أطياف الغربة (.)p. 81
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والإلغاء با�سم احلداثة ،مما جعل �إنتاجه ال�شعري والأدبي جت�سيداً فني ًا لفل�سفة
البالغة العربية وخ�صائ�صها التعبريية ،وجعل له انت�شاراً وجاذبية عند القراء،
وبذلك اكتملت دائرة االت�صال بينه كمر�سل وبني القارئ كمتلقٍ  ،وهذا ما
يفتقده الكثريون من كتاب الألغاز يف ال�شعر والق�صة هذه الأيام ،رغم ما يثار
حولهم من طنطنات جوفاء ..وهكذا نرى �أن �شعر ح�سن عبداهلل القر�شي جاء
تعبرياً عن امل�أ�ساة ب�أبعادها الثالثة :البعد الذاتي والبعد القومي والبعد الفل�سفي
الإن�ساين .ويختم الدكتور �صالح عد�س تقديره ل�شاعرنا الكبري القر�شي رحمه
اهلل بقوله« :ف�إنه برغم الكم الهائل من احلزن والإحباط يف �شعر وق�ص�ص ح�سن
عبداهلل القر�شي �إال �أنه قد �أعطانا كم ًا هائ ً
ال من املتعة الفنية وبذلك كان �إنتاجه
الفني �إ�ضافة جديدة لأدبنا العربي مثلما كانت حياته �إ�ضافة ترثي حياة �أمتنا واحلياة
الإن�سانية»(.)39

القر�شي �شاعر �إ�سالمي:
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�أح�سب �أن ما قاله الدكتور �صالح عد�س عن �شعر القر�شي ب�أنه جاء
تعبرياً عن امل�أ�ساة ب�أبعادها الثالثة« :البعد الذاتي والبعد القومي والبعد الفل�سفي
الإن�ساين»( ،)40وكذلك ما قال عن نتاجه ال�شعري الذي يف نظره «يتميز
بال�ضخامة من حيث الكم وبالتعدد والرثاء من حيث الكيف»� .أما من حيث
امل�ضمون والتجربة فقد مر �إنتاج �شاعرنا مبرحلتني� .أما املرحلة الأوىل فهي
املرحلة الرومان�سية (وهذه �س�أناق�شها و�أرد عليها) ،وفيها جتلى البعد الذاتي
للم�أ�ساة ال�شعرية لديه ،و�أما املرحلة الثانية فهي مرحلة البعد القومي والبعد
الإن�ساين �أو الفل�سفي للم�أ�ساة ال�شعرية� ..إلخ( )41فهذا  -يف نظري  -كالم
مكرور من جهة ومن ناحية �أخرى تعميم يف احلكم و�رسد مل�صطلحات ال طائل
حتتها.
�أما من ناحية ح�رص نتاجه يف املرحلة الأوىل يف دائرة الرومان�سية فيكفينا
يف حقه �أن نعرف �أن كبري النقاد يف ع�رصنا احلا�رض احلائز على جائزة امللك في�صل
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العاملية يف الأدب العربي �أ .د .عبدالقادر القط خل�صه هو وال�شاعر الق�صيبي مما
و�صمه به من الرومان�سية الغربية و�سلكهما يف �سلك االجتاه الوجداين .و�أكرر ما

�سبق �أن قلته يف هذا البحث �شتان ما بني رومان�سية غربية خال�صة وبني وجدانية

عربية و�إ�سالمية �أ�صيلة� ،إذ �إن االجتاه الوجداين يف نظري قد ن�ش أ� حتت مظلة
عربية و�إ�سالمية قدمية منذ الفجر الأول ل�شعرنا العربي الأ�صيل.

عرف القر�شي بنف�سه
وما لنا نذهب بعيداً وقد وفّر علينا اجلهد �إذ قد ّ

وبتجربته ال�شعرية وثقافته واجتاهه فلم نر يف كل ذلك ما دل على �أنه رومان�سي
�إذ اعرتف ال�شاعر يف «جتربته ال�شعرية» بقوله« :وال �شك �أن من مكونات ثقافتي
بدءاً ،عدا كتب الأدب العربي القدمية وكتب املنفلوطي والزيات ثم العقاد
والرافعي على اختالف مدر�ستيهما وتناق�ض فكريهما ..ولقد كان الرجالن بال

جدال مدر�ستني خمتلفتي االجتاه وهامتني يف �أدبنا املعا�رص ..وقر�أت طه ح�سني
و�سحرين �أ�سلوبه  -ناقداً �أو باحث ًا وملخ�ص ًا ،ثم عرفته �شخ�صي ًا  -وكتب يل فيما
بعد  -مقدمة ديواين الثالث «الأم�س ال�ضائع».

منغلق ًا على نف�سه يف ثقافته املحلية والعربية بل انطلق وقر�أ الآخر يقول ما ن�صه:
«كما قر�أت خال�صة ما ترجم من روائع الأدب الغربي لأو�سكار وايلد وتوما�س
هاردي وبرينارد �شو و�إليوت و�سانت بيق وفري لني ،ورامبو ،وبودلري ،وفيكتور

هوجو ،والمارتني ،جيته ،وجان جاك رو�سو ،وكامي ،و�سارتر ،وتول�ستوي،

ودو�ستوفي�سكي ،وجوركي ،و�إقبال ،وطاغور ،والفردو�سي ،واخليام ،وغريهم
على اختالف ع�صورهم ومناحي اجتاهاتهم وعنا�رص عطائهم من فل�سفة وق�ص�ص
و�شعر ونقد.

ولقد تدانت يل بذلك �آفاق من املعرفة الإن�سانية ال �أنكر مدى ت�أثريها يف

تعميق جتاربي وتفتح نظرتي للحياة»(.)42
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وقد اعرتف هذا ال�شاعر الكبري والناقد احل�صيف ب�أنه ح�سب كلماته

علي �أن �أفي�ض كثرياً يف و�صف جتربتي ال�شعرية كما عاي�شتها
كان «من ال�سهل ّ

و�أعاي�شها ،و�أن �أ�سرت�سل يف تو�ضيح جوانب الر�ؤية ال�شعرية كما مار�ستها

و�أمار�سها ولكن عاقني عن هذا عامالن لهما قيمتهما و�أهميتهما:

الأول� :أن �أترك للناقد احلرية املطلقة يف �أن ي�سلك الطريق الأرحب �إىل

ذلك ال�سيما وقد و�ضعت على الطريق �صوى تهديه يف م�سريته ،ومفتاح ًا ميكنه

به �أن يجد �سبيله �إىل نقد هذا ال�شعر وتقوميه.

�صدرت �أكرث دواوين جمموعتي مبقدمات قد تطول �أو
والثاين� :أنني قد ّ

تق�رص ،ويف هذه املقدمات ملحات عن حياتي ال�شعرية ،واهتماماتي الفكرية
تكمل جوانب ال�صورة وت�رشح مالب�ساتها وت�ضع الرتو�ش على ما غم�ض من

ظاللها و�ألوانها وما انفرج من فحواها وزواياها»(.)43
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ويختم جتربته بقوله �إنه يقف بني �أ�صدقائه م�ستهدف ًا لالعرتاف .يقول:
«ومادام �أن الهدف من ورائه (ويعني حديثه بني �أ�صدقاء خ ّل�ص) هو امل�ساهمة

يف تو�ضيح جوانب �شخ�صيته ل�شعار يقف بينهم م�ستهدفاً لالعرتاف(.)44

وكان من قبل يف تقدميه لديوانه الأول (الب�سمات امللونة) يف طبعته

الأوىل عام 1947م مل ي�رصح فيه انتماءه للرومان�سية وال للرومان�سيني ولكن يبني

فيه �أنه وجداين يقول« :والب�سمات امللونة (ديوانه الأول) يف بحر ما غمره من
�شعور يف خ�ضم عمره جتد بها �أ�صداء نف�سه وهواتف وجدانه بالقدر الذي �أتيح
له به �أن ي�صور �أحا�سي�سه ويجلوها لك.)45(»..

ولئن كان القلق والتطري واحلزن من �أهم �سمات الرومان�سية ف�إن �شاعرنا
باعرتافه وبكلماته ي�رصح ب�أن �أغلب ما ظهر يف ديوانه هذا «الب�سمات امللونة»
�إمنا هو تفا�ؤل وا�ستب�شار ومرح مما يخرجه من دائرة الرومان�سيني ويدخله
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يف دائرة الوجدانيني وهذه كلماته يف مقدمة ديوانه وهي املقدمة الأوىل من
مقدماته النقدية لدواوينه يقول فيها« :ولئن غلبت على �أكرث �شعر هذا الديوان
نزعة التفا�ؤل واال�ستب�شار واملرح ،فذلك لأن النف�س ال تطرب لغري الأمل وال
ترتاح �إال �إليه...
م�صبه
وعزاء «الب�سمات امللونة» �أن ترتنح هانئة مع تيار الأمل يف
ّ
الرغيب»( .)46رحم اهلل ال�شاعر القر�شي العربي الإ�سالمي الأ�صيل.

و�أقول كذلك ل�صاحب حركات التجديد يف ال�شعر ال�سعودي
املعا�رص( )48الذي ت�أرجح يف �أقواله فمرة ي�صف القر�شي ب�أنه من «املذهب
االبتداعي» ومرة من قبل ي�صفه ب�أنه ميزج بني «الواقعية والرومان�سية» وي�ستند
�إىل ر�أي الدكتور عبداهلل احلامد يف «مذهب املجددين» ويف اجلملة يراه «من
�أعالم ال�شعراء الرومان�سيني (هكذا جلدة معانيه وكرثة �صوره ال�شعرية و�سعة
خياله وتنوع �أغرا�ضه وكرثة ما نظم وما �أ�صدر من دواوين)» وهي تعليالت يف
نظري ال معنى لها �إذ ينطبق قوله هذا على كل مذهب �شعري واجتاه �أدبي.
ولعل مما ي�ضاف �إىل مثل هذه الأقوال التعميمية والإ�سقاطات القولية
ما يقر�أه القارئ يف كتاب «�أدباء �سعوديون»( )49من �أقوال امل�ؤلف« :ولعل
يف مقدمة العوامل التي دفعته (�أي القر�شي) �إىل عامل الغزل اجتاهه �إىل املدر�سة
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ولعلنا نرد كل عبث وا�ستنتاجات خاطئة ما قرره الذين ا�شتغلوا بدرا�سة
�شعر القر�شي «عن بعد» ورموه بالرومان�سية اخلال�صة والرومان�سية الوجودية
واملرحلة الوجودية العبثية الرومان�سية ومرحلة الوجدان القومي والثوري
ومرحلة الر�ؤيا الرومان�سية املت�سعة ببع�ض النزعات الوجودية والعبثية()47
�إىل غري ذلك مما �شغل الدكتور عبدالعزيز الد�سوقي يف كتابه «القر�شي �شاعر
الوجدان» وهو عمل ال فائدة منه وال فائدة يف تتبع مراحل نتاج القر�شي وهو
عمل ال طائل حتته �إذ هو مزيج من امل�صطلحات املت�ضاربة املكرورة التي ال
ت�ستند �إىل دليل وال ت�صح عن حال �شعر ال�شاعر الكبري ح�سن القر�شي.
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الرومان�سية» وظن �أن ظروف ن�ش�أته الأوىل كان لها �أثر يف �إذكاء احلب الرومان�سي
يحور ما قر�أه يف ترجمة حياة
ونزعة الرومان�سية العا�شقة الولهى» وك�أن الكاتب ّ
ال�شاعر لنف�سه �أنه «حب �أفالطوين �صغري»(� )50إىل حب رومان�سي (غريب يف
نظرنا) .وال ندري لأي �سبب من الأ�سباب حتول هذا الكاتب من قوله هذا
�إىل حتوير �آخر فذهب يف �صفحة تالية لقوله ذلك ب�أن «احلب عند القر�شي
حب عذري متازجه نزعة �صوفية �شفيفة �ش�أن �أقرانه من الرومان�سيني «وهذا من
العجب العجاب �أن ال يقر الكاتب على قول فحب رومان�سي وحب عذري
وحب �صويف ذو نزعة �صوفية �شفيفة وحب رومان�سي .والعذرية وال�صوفية
�ش�أنها �ش�أن �سابق تاريخي ًا عن الرومان�سية والرومان�سيني بعد اجتياح موجة
الكال�سيية يف �أوروبا� ،إذ �ضاق الرومان�سيون بتقدي�س وعبادة كل ما هو يوناين
�أو ميت �إىل الكال�سيكية اليونانيني فعبدوا الطبيعة وهاموا فيها وقد�سوها .على
�أن هذا الكاتب مل يقف عند احلب الرومان�سي والعذري وال�صويف فح�سب بل
ذهب �إىل �أن القر�شي قد غزله «�أ�صداء من غزل عمر بن �أبي ربيعة»(.)51
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ولعله لي�س من املبالغة يف �شيء �أن نذهب �إىل القول ب�أن هذا الكاتب
�أل�صق بل �أ�سقط الرومان�سية على كل مو�ضوع من مو�ضوعات �شعر القر�شي
�سواء �أكان ذلك يف الو�صف �أو ال�شكوى �إىل جانب الغزل �إذ يرى هذا الكاتب
�أن ال�شكوى تيار فني ونف�سي يف �أ�شعار الرومان�سيني وهو عند القر�شي «مناظر
ملا عند ال�شعراء الرومان�سيني يف ال�شعر العربي»(.)52
وت�أتي هنا الطامة ب�أن الرومان�سية �سحبت ت�أثرياتها على جميع ال�شعراء
يف ال�شعر العربي وهذا قول فيه ما فيه يحا�سب عليه �صاحبه �إذ الرومان�سية مل
توجد يف الع�رص القدمي فكيف بها ت�ؤثر حتى يف «ال�شعر العربي»؟!
و�إذا كان هذا امل�ؤلف قد �رضب بق�صيدتني لل�شاعر �أمنوذج ًا لهذه ال�شكاة
هي ق�صيدة «جنوى» التي مل ي�أت ب�شاهد منها ،وبق�صيدة «غربة» يف ديوانه
«مواكب الذكريات» التي اختار منها هذه الأبيات:

محمود حسن زيني
أل���ف���ت الأ���س��ى
ت�����ش��اج��ي��ت ح��ت��ى �
ُ

وامل������رح
أن�����ك�����رت حل����ن ال����ه����وى
و�
ُ
ْ
ك�����أ�����س ح�����وت اخل���م���ر ح���ت���ى ط��ف��ح

ف��ل�����س��ت �أب�������ايل �أن�������اح ال���ه���زار

���ص��دح
ع��ل��ى رو�����ض���� ٍة ل��ل�� ُم��ن��ى �أم
ْ
ول���������س����ت �أوايل �أل����ي����ف����اً ن���زح
ُ

وف��ا���ض��ب��ت ب��ق��ل��ب��ي م���آ���س��ي احل��ي��اة
ول�������س���ت �أب�������ايل ن��ع��ي��ق ال���غ���راب
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وقد علق على ذلك بقوله« :وال�صورة كما نرى قائمة �إىل حد مبالغ فيه،
وك�أنها حماكاة وتقليد ل�شعراء لت�شا�ؤم الرومان�سي من الأوروبيني الذين تترتّى
نفو�سهم ي�أ�س ًا وقنوط ًا و�إح�سا�س ًا بالعبثية ،وتكت�سي ر�ؤاه بغالالت �سود كابية،
فال يرون العامل �إال بوم ًا وغربان ًا» .ولعل البيت الأول ي�شري �إىل هذه املحاكاة
املفتعلة لأحزان الآخرين� ،إذ يقول« :ت�شاجيت حتى �ألفت الأ�سى»(.)53

والزال م�ؤلف «�أدباء �سعوديون» يل�صق الرومان�سية ب�شاعرنا القر�شي
�إل�صاق ًا وي�سقطها على �شعره الو�صفي كذلك .وحتت عنوان�« :شاعر الو�صف»
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والغريب من هذا الكاتب �أنه ي�صدر �أحكام ًا جزافية ال مربر لها وملّا ي�أت
بعد ببيت �أو بيتني من الأ�شعار الت�شا�ؤمية الرومان�سية الأوروبية فكيف يكون
احلكم �إذن؟ وهي �أحكام تعميمية تع�سفية يظهر منها التحامل على �شاعرنا الكبري
ح�سن القر�شي الذي جعله حماكي ًا ومقلداً للرومان�سيني ولي�س مبدع ًا .ويف ظني
�أن هذا مل يتدبر يف قراءة تلك الأبيات التي تبني �أ�صالة ال�شاعر القر�شي وحبه
لرتاثه العربي والإ�سالمي ،فقد قر أ� �شاعرنا ابن الرومي وقر�أ �أبا العالء وغريهما
من �شعراء العربية وارتبط بهم يف هذه الأبيات وك�أنه ي�شري �إىل ت�أثره بهم دون �أن
يكون من القانطني �أو اليائ�سني �إذ �إن التفا�ؤل قد غلب يف �شعر القر�شي .وقد مر
بنا �أن �شاعرنا قال يف مقدمته النقدية الأوىل لأول ديوان له ب�أن غالبية �شعره يف
هذا الديوان خا�صة تفا�ؤل وا�ستب�شار ومرح وعلل ذلك ب�أن «النف�س ال تطرب
لغري الأمل وال ترتاح �إال �إليه« ..وعزاء الب�سمات امللونة» (ديوانه الأول) �أن
«م�صبه الرغيب» على حد تعبريات ال�شاعر الناقد
ترتنح هانئة مع تيار الأمل يف
ّ
القر�شي(.)54
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بعد العنوان ال�سابق «ال�شاعر الباكي» يرى «�أن الطبيعة هي �أكرث ما و�صف
القر�شي يف �أ�شعاره» وهذه كلمة حق ال يراد بها هذا احلق و�إمنا يجعل ال�شاعر
وحماك لل�شعراء الرومان�سيني وهذا قول م�رسف وفيه جناية
�شاعر و�صف مقلد
ٍ
على هذا ال�شاعر الفنان �شاعر الطبيعة ح�سن القر�شي.
ولننظر فيما قاله هذا الباحث عن القر�شي «�شاعر الو�صف» ح�سب
تعبريه( )55وح�سب كلماته« :ي�صف القر�شي الطبيعة من داخل ذاته ،فيخلع
عليها وجدانه وفكره ور�ؤاه لتتخيل م�شاهد الطبيعة رموزاً حية ت�شخ�ص هموم
ال�شاعر وع�شقه واغرتابه وفل�سفته يف الكون والإن�سان وما وراء الطبيعة ،وال
يخفى �أن ذلك كله يعك�س خ�صائ�ص رومان�سية».
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ولعلنا نلفت نظر �صاحبنا �إىل �أن الطبيعة ملكت على �شعراء العربية قبل
القر�شي مبئات ال�سنني ،قلوبهم وهاموا بها وا�ستنطقوها ابتداء من الع�رص اجلاهلي
حتى ع�رصنا احلا�رض .و�شعراء الطبيعة يف ال�شعر العربي ال يكاد يح�صى عددهم
كلبيد بن ربيعة العامري وامرئ القي�س وطرفة وعنرتة وزهري وح�سان ويف الع�رص
الأموي ذو الر ّمة وعرف الع�رص العبا�سي بثلة من �شعراء الطبيعة كابن الرومي
وابن املعتز و�أبي متام ويف الأندل�س ال نن�سى م�شاركة جهود املغاربة والأندل�سيني
يف �شعر الطبيعة و�شهرة ومتيز ابن خفاجي يف هذا املجال ليبقى �شاهداً ل�شعراء
العربية منذ �أمد بعيد �شهرتهم وقدرتهم على و�صف الطبيعة واالن�سجام معها،
الأمر الذي جعل الدكتور �سيد نوفل يقدم للمكتبة العربية الإ�سالمية �أطروحة
دكتوراه يف و�صف الطبيعة يف ال�شعر العربي يف ال�ستينات من القرن املن�رصم،
وهذا �سبق ل�شعراء العربية والإ�سالم ملن �أتى من بعدهم ممن عرفوا بالرومان�سيني
الذين �أزعم �أنهم ت�أثروا ب�شعراء العربية يف هذا الفن وقلدوهم واقتفوا �أثرهم .وقد
�أثبت هذه احلقيقة نقاد غربيون معتدلون �أ�شاروا �إىل ت�أثر ميلتون ودانتي وجوتة
و�شك�سبري ب�شعر امل�شارقة واملغاربة العرب و�سجلوا هذا يف كتابهم املن�شور يف
جمموعة «الألف كتاب» املرتجمة من الفكر الغربي يف م�رص يف اخلم�سينات
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يف املو�سوعة النقدية ال�شهرية بعنوان «عباقرة الأدب( )56يف العامل» يف جملداته
الثالثة .وقد �أ�رشفت على ر�سالة ماج�ستري يف جامعة �أم القرى عن عز الدين
بن غامن املقد�سي ال�شاعر الذي ا�ستنطق الطري والطبيعة �شعراً( )57يف خمطوطته
العجيبة« :كتاب ك�شف الأ�رسار يف احلكم املودعة يف الطيور والأزهار» .ولعل
يف عبارات هذا امل�ؤلف ما ال يرد عليه ب�أن �شاعرنا القر�شي لي�س حماكي ًا وال مقلداً
للرومان�سيني فح�سب بل ليثبت ب�أن �شاعرنا القر�شي من ال�شعراء الوجدانيني
الذين �أقر ناقدنا الكبري الدكتور عبدالقادر القط بانتماء �شاعرنا القر�شي مع
ال�شاعر الدكتور غازي الق�صيبي ليمثال االجتاه الوجداين يف ال�شعر من بني
جمموعة كبرية من ال�شعراء يف اململكة العربية ال�سعودية وهذا االعرتاف يتمثل
يف قول الكاتب ب�أن القر�شي يخلع عليها وجدانه وفكره ور�ؤاه»(.)58

ولعل ال�صواب يف القول ،والرجوع �إىل احلق ف�ضيلة� ،أن يقول ذلك
الكاتب عن القر�شي ب�أن م�شاهد الطبيعة (عنده) ت�شخ�ص هموم ال�شاعر وع�شقه
واغرتابه وفل�سفته يف الكون والإن�سان واحلياة الطبيعية� ،إذ �إن ال�شاعر هذا �شاعر
�إ�سالمي همه الأول �أن يعرب عن الإن�سان واحلياة والكون وهو منهج ال�شعراء
الإ�سالميني منذ �أن وجدوا ومل يكن مهموم ًا باحلديث عما وراء الطبيعة والغيب،
فالغيب ال يعرفه �إال اهلل قال تعاىل }قل ال يعلم الغيب �إال اهلل {...ور�سولنا الكرمي
�صلوات ربي و�سالمه عليه عندما �س�أله جربيل عليه ال�سالم عن ال�ساعة قال عليه

ال�صالة وال�سالم« :ما امل�س�ؤول عنها ب�أعلم من ال�سائل».

و�إذا كانت هذه ال�شطحات �أو التجاوزات يف القول قد حدثت من
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و�أنا �أزعم �أن م�ؤلف هذا الكتاب «�أدباء �سعوديون» قد وقع يف خط�أ كبري
يف اتهام القر�شي وت�شخي�صه «ما وراء الطبيعة» وهذا �إ�رساف يف القول وخط�أ
ج�سيم �إذ مل يكن القر�شي ممن خا�ض يف البحث مثل الفال�سفة يف احلديث عما
وراء الطبيعة فيما عرف عن امليتافيزيقيني الفال�سفة الذين بحثوا فيما ال طائل
لهم وال قدرة لعقولهم يف البحث فيما وراء الطبيعة والكون.
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م�ؤلف لذلك الكتاب (�شعراء �سعوديون) فلي�س ذلك م�ستغرب ًا من مثله ولكن

ال�شيء الغريب �أن ت�صدر �إ�شارة �صغرية وملرة واحدة (واحلمد هلل على ذلك)

من قمة من قمم النقاد العرب يف ع�رصنا احلا�رض �أال وهو �أ .د .بدوي طبانة
يف درا�سته النقدية الرائعة لديوان ال�شاعر القر�شي« :النغم الأزرق» املُهدى �إليه
من ِق َبل �شاعرنا يف م�ؤمتر الأدباء العرب ببغداد عام 1969م .وقد بد�أ الدكتور
طبانة ب�إبداء ر�أيه يف �شاعرية القر�شي ذلك �أنه �أ�صدر عدداً من الدواوين «فيها

ثمرات �شاعريته اخل�صبة الدفاقة» و�أ�شار هذا الناقد �إىل �أن كرثة دواوين القر�شي
لها دالالت متعددة �أولها «عناية القر�شي بفنه ال�شعري الذي متر�س به وبلغ فيه

�ش�أواً بعيداً من الإجادة والإتقان» .وثانيها «رجوع هذا اجلن�س العربي وهيامه
بفن ال�شعر وات�صال العناية به منذ ع�صور البداوة الأوىل حتى هذا الزمان الزاخر
ب�آثار احل�ضارة» ،وثالثها «�أن �صناعة ال�شعر و�سائر الفنون بعامة لي�ست عم ً
ال
من �أعمال اللهو وتزجية �أوقات الفراغ ..ولكنها الفطرة التي فطر عليها ذوو

املواهب و�أرباب الفنون»(.)59
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وقد �أو�ضح هذا الناقد لنا كيف ينظر �إىل هذا الديوان« :النغم الأزرق»

ويقول�« :إنه �صورة حلياة ال�شباب التي كان يحياها ال�شاعر يف تلك املرحلة �أو

قبلها (�أي قبل مالقاته لل�شاعر يف بغداد ب�ست وع�رشين �سنة) وقد �صدق فيه
التعبري عن حياته العاطفية وت�صوير �شيء من جتاربه الذاتية ،وكذلك ميكن القول

ب�أن «الرومان�سية تتج�سد بخ�صائ�صها يف تلك املجموعة من ال�شعر الغنائي الذي
مل ي�ستوح ال�شاعر فيه غري عواطفه و�أحالمه»(.)60
ومن غريب ال�صدف �أن ال جند يف هذا الدر�س النقدي ل�شعر القر�شي �إال
مرة واحدة تذكر فيها الرومان�سية ولعل ذلك مما ي�ؤكد ر�أينا يف هذا الناقد غري
املتحامل على القر�شي .و�إذا �أخذنا نرتيث يف �إ�صدار احلكم ووقفنا ملي ًا عند
قول هذا الناقد يف عبارته «وكذلك ميكن القول ب�أن الرومان�سية� »..إلخ ك�أنه
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يريد �أن يقول وكذلك يحتمل �أن يقال ب�أن الرومان�سية وك�أنه ال يرى للرومان�سية
�أي ت�أثري على �شعر القر�شي �أو �أن القر�شي لي�س �شاعراً رومان�سي ًا كما مل ي�رصح
ال�شاعر القر�شي نف�سه عن انتمائه وولعه بالرومان�سية والرومان�سيني.
ولعل ما قدم هذا الناقد الكبري من �أحكام نقدية متزنة فيها �إن�صاف
لهذا ال�شاعر الإ�سالمي املكي القر�شي ملما ي�شفع له مما وقع يف �إ�شارة ب�سيطة
للرومان�سية التي يرب�أ منها �شاعرنا.
فلقد قال عنه« :وكان القر�شي قبل ذلك واحداً من املجيدين يف ال�شعر
الع�رصي امللتزم بنظام الأوزان والقوايف و�أق�صد بال�شعر الع�رصي ال�شعر الذي ينبع
من ذات ال�شاعر ويعرب فيه عن �أحا�سي�سه هو وعن انفعاله بتجاربه ال�شعورية
ويعرب بلغة الع�رص ال�سل�سة ال�صافية التي ال حت�س فيها ب�أثر التكلف �أو تعمل يف
ال�صياغة ولكنك تقر�أ فيها نغم ًا �صافي ًا عذب ًا مما يتميز به �شعر البيئة احلجازية
من زمن قدمي و�شعر الغزليني منهم بالرقة وال�سال�سة مع ح�سن الر�صف وجودة
ال�سبك و�صفاء املو�سيقى»(.)61

ويقول يف مو�ضع �آخر من الدرا�سة النقدية لهذا الديوان« :و�أكرث ق�صائده
احلرة من هذا الطراز اجليد املمتاز الذي ال �أراه يقل �شيئ ًا عن �أ�شعار �أولئك
املجددين الذين يذكرهم النا�س يف زماننا ،وال �أرى فيه �شيئ ًا من الإ�سفاف �أو
االبتذال الذي يقع فيه كثري من �شعرائهم»(.)63
فح�سب بل �إنه ر�أى ق�صيدته «النغم الأزرق» امل�سماة با�سم ديوانه من
�أوليات �شعره على الإطالق و�أولها(:)64
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وللناقد هذا حكم نزيه على الرغم من عدم قبوله لل�شعر احلر فقد
ر�أى للقر�شي «�إجادات يف هذا النهج اجلديد .ويف هذا الديوان الذي نخ�صه
باحلديث بالذات ق�صائد حرة نعدها من النماذج اجليدة التي تختار من ال�شعر
اجلديد.)62(»..
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اق��ت�رب����ي ك���ال���ظ���ن ،ال ت��ق��ل��ق��ي
م�����ص��ب��اح��ن��ا م���ن ط��ل��ع��ة امل����شرق
وم�����ن ع���ط���اي���ا ال���ف���ج���ر �أي���ا ُم���ن���ا

وه���ي���ن���م���ات احل���ل���م ال��زئ��ب��ق��ي
ِ
وك���ال���ع�������ص���اف�ي�ر �إذا غ����ردت
م��ن ���س��ك��رة يف رو���ض��ه��ا َز ْق��� ِزق���ي
واح��� ِت���ي
وع���ر����ش���ي ك��ال��زه��ر ي���ا َ
ّ
ف��خ��ي��م��ت��ي يف امل��ن��ح��ن��ى ال�ضيق
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وينزه هذا الناقد �شاعرنا الكبري من تهمة التقليد واملحاكاة لأي اجتاه
حديث بل يعتربه �شاعراً موهوب ًا ويختم حكمه هذا ور�أيه النقدي لديوان هذا
ال�شاعر فيقول ما ن�صه« :ويف كل ما نقر�أ للقر�شي نرى �أمامنا �شاعراً موهوب ًا،
مرهف احل�س م�شبوب العاطفة يعرب عن �أ�صدق امل�شاعر ،باللفظ الأنيق والبيان
امل�رشق الذي يدل على �صفاء النف�س و�سالمة الطبع»(.)65
�أما عن الناقد عبداهلل عبداجلبار :ف�إنه �إذا جاز لنا �أن نناق�ش �أو حتى �أن
نختلف مع من �ص ّنف �شاعرنا القر�شي مرة يف عداد «الأب ّلويني» مثلما فعل
الدكتور حممد عبداملنعم خفاجي( ،)66مرة �أخرى يف عداد الرومانتيكيني وهم
ُكثرُ  ،فقد �آن الأوان �أن نناق�ش بع�ض �آراء �أ�ستاذنا الناقد الكبري عبداهلل عبداجلبار
التي وردت يف حما�رضاته التي �ألقاها على طالب ق�سم الدرا�سات الأدبية واللغوية
مبعهد الدرا�سات العربية العاملية بجامعة الدول العربية فيما عرف بعد ذلك يف
كتابه :التيارات الأدبية احلديثة يف قلب اجلزيرة العربية (املن�شور �سنة 1959م).
وملخ�ص �آراء هذا الناقد املكي �أن الرومانتيكيني :عادة ت�ضيق نفو�سهم ذرع ًا
مبا ي�ضطرب به املجتمع حولهم فيلوذون بالطبيعة وي�ست�شعرون الن�شوة يف
�أح�ضانها «و�س�ؤالنا هو هل هذا من اجلديد على حياة ال�شعراء العرب يف ع�رصنا

محمود حسن زيني

331

احلا�رض؟ �أو �أن هذا تيار قدمي وهيام قدمي بالطبيعة .والطبيعة وال�صحراء كانت
ومازالت مواطن �إقامتهم الدائمة التي فيها جاذبية ال�سحر والتي متنى �شاعر
الطبيعة الأوروبي «بريون» �أن تكون( )67ال�صحراء موطن �إقامته الدائمة مع
نف�س واحدة ت�سيطر بجمالها عليه»(.)68
ولعل مما يكفينا يف الرد على �شيخ النقاد حفظه اهلل ما ذهب �إليه يف
حما�رضته هذه �إىل �أن الهيام بالطبيعة من قبل �أ�صحاب املذهب الرومانتيكي
هو مالذهم لكنه يعرتف ب�أنه «على الرغم من �أن هذه ظاهرة عامة يف الأدب
العاطفي( )69يف خمتلف الع�رص والأمم ،فقد �أكرث الرومانتيكيون منها» ونحن
ال يهمنا �إكثار الرومانتيكيني من الوله بالطبيعة �أكرث مما يعنينا ب�أن هذه ظاهرة
عامة يف الأدب العاطفي ،و�أدبنا العربي و�شعرا�ؤه قد �سبقوا وبرزوا يف هذا
امل�ضمار.

�أما ما ذهب �إليه هذا الناقد الكبري �إىل �أن من �سمات الرومانتيكيني
وخ�صائ�صهم التي تدل على مدر�ستهم يف ال�شعر ،وهي كثرية ،منها «اللجوء
�إىل اخلمر»( )70يقول ما ن�صه« :ومنهم من جل�أ �إىل اخلمر يحت�سيها لعلها �إذ
ت�رشب عقله ت�رشب كذلك هموم نف�سه فت�شفيها مما بها من غ�ص�ص و�أدران
و�أرزاء» و�أ�ستغفر اهلل يل وله وللم�سلمني من كل ذنب ف�إذا كانت اخلمر مالذاً
للرومانتيكيني الغربيني ف�إنهم ا�ستحلوها وهم كفار ولي�س بعد الكفر ذنب� .أما
�شعرا�ؤنا العرب وامل�سلمون الذين جاء ذكر اخلمر يف �شعرهم ابتداء من ح�سان
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�أما ما ذهب �إليه ناقدنا الكبري الأ�ستاذ عبداهلل عبداجلبار �إىل �أن
«الرومانتيكي لرقة م�شاعره ي�ست�شعر احلزن يف كل �شيء» فنقول �إن هذه
ظاهرة عامة كذلك عند ال�شعراء من قدمي الزمان ولي�س ظاهرة حديثة ابتكرها
الرومانتيكيون .وال نن�سى �أن �شعراء العربية منذ ابن الرومي والبحرتي و�أبي
العالء ب�شكل خا�ص قد �أخذوا ن�صيب ًا وافراً يف هذه الظاهرة احلزينة و�صبغت
�أ�شعارهم.
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بن ثابت �شاعر النبي الكرمي �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ف�إن ذلك مما يعد
جماراة لل�شعراء ولي�س حقيقة ت�سجل عليهم .و�إن من الأمثلة الكثرية التي ذكرها
�شيخنا عبداهلل مثال لل�شاعر �إبراهيم ها�شم فاليل الذي كان من دواوينه «�صبابة
الك�أ�س» فنقول �إن الفاليل رحمه اهلل يرد رداً �رصيح ًا ب�أنه ما عقر اخلمر ويق�سم
على ذلك ببيته هذا:
والكا�سا()71

اخل���م���ر
���ش��ف��اه��ي
وال واهلل م��������ا ر�����ش����ف����ت
ِ
َ
ويكفينا كذلك اعرتاف هذا الناقد يف رده على �س�ؤاله الذي �س�أله« :فماذا
�رشب �إذن �إذا مل تلم�س �شف ُته اخلمر والك�أ�س؟ لقد �رشب خمر جراحه( )72التي
جعل ك�ؤو�سها من �شعره وبيانه:
ل��ي�����س ك����أ����س���ي م���ن م���دام ع����ت����ق����وه����ا يف ال�����دن�����ان
�إن خ���م���ري م���ن ج��راح��ي
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وك�������ؤو�������س������ي م������ن ب���ي���اين

ولعل مما ذهب �إليه الأ�ستاذ عبداهلل عبداجلبار يف كتابه من ت�سجيل ملمح
من مالمح الرومانتيكيني و�صفاتهم «�أنهم طبعوا على االنطواء» وحتت عنوان:
الغربة الروحية �أخذ يبني هذا الناقد �أن «من طبع الرومانتيكي االنطواء ويدفعه
�شعوره املرهف بظلم املجتمع وقيود احلياة �إىل اعتزال النا�س واال�ستغراق يف
التفكري يف حدود الذات ،وهو ين�شد مثا ًال خا�ص ًا ال يتحقق ،فتت�سع الهوة بينه
وبني الواقع ..ويزداد �إح�سا�سه بالغربة الروحية ويظل يف �رصاع مرير بني م�شاعره
اخلا�صة وبني حميطه الذي يعي�ش فيه ،وال يهد�أ �إال �إذا ركن �إىل نف�سه»(.)73
ويف نظري �أن م�صطلح «الغربة الروحية» البد �أن يحرر �أو ًال ليعرف

ما ُيق�صد بالغربة الروحية؟ ف�إذا كان معناه خلو قلوبهم من ت�أثري الدين ،فذلك
�صحيح بالن�سبة للرومانتيكيني الأوروبيني الذين انقلبوا على الكال�سيكيني

الذين كانوا يقد�سون الآلهة اليونانية وكل �شيء يوناين كال�سيكي ،و�أحدثوا

ثورة جديدة �إذ �أنكروا تقدي�س �آلهة اليونان ولكنهم �أخذوا يقد�سون الطبيعة
ويتخذونها �آلهة لهم ،ولكن قلوبهم كانت خاوية من الدين والإميان .بيد �أن
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هذه «الغربة الروحية» بهذا املفهوم من م�صطلحها هذا ال تعني �شيئ ًا بالن�سبة
ل�شاعرنا القر�شي الإ�سالمي ،فلم تكن نف�سه خاوية من ال�شعور بالدين والإميان
بل العك�س �صحيح هو �أن نف�سه كانت عامرة بالإميان.
ويف ظننا �أن الأ�ستاذ عبداهلل عبداجلبار قد �أخط�أ يف �إ�سقاط هذا امل�صطلح
على �شاعرنا القر�شي الإ�سالمي ،فقد ذهب هذا الناقد �إىل القول ب�أن «القر�شي
يرى �أنه �رصيع الهموم غريب يف �ضجة احلياة»:
�أن������ا يف ���ض��ج��ة احل����ي����اة غ��ري��ب

خ��اف��ت اجل��ر���س يف ���ص��ح��ارى ال��زم��ان

م�ستطار اخل��ي��ال مرتع�ش ال��ط��رف

��صري��ع ال��ه��م��وم دام����ي

اجلنان()74

�أوال ميكن �أن نقول �إن القر�شي كغريه من امل�سلمني يعي�شون يف هذه الدنيا
غرباء وقد جاء توجيه النبي الكرمي �صلوات ربي و�سالمه عليه يحثنا على �أن
نعي�ش هذه الغربة« :كن يف الدنيا ك�أنك غريب �أو عابر �سبيل».

واحد .هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى يجعل ن�سق غربته الرومان�سية كغربة
�إبراهيم ناجي.
ولنا �أن ننظر يف عبارته لنحللها ونتحاور حولها يقول« :وغربة روح
ت�شبه غربة �إح�سا�سه ،ولقد �ضاق بكل �شيء حتى �ضاق ب�أنفا�سه ذاتها .ويف ن�سق
رومان�سي (؟!) عالٍ ي�شبه ن�سق �إبراهيم ناجي (ومل نر هذا الن�سق) يقول(:)75
غ����رب����ة روح�������ي ب����ه����ذا ال������ورى

غ����ري����ب����ة غ�����رب�����ة �إح�������س���ا����س���ي

����ض���ق���ت ب���دن���ي���اي وم�����ا حت��ت��وي

ح���ت���ى ل���ق���د ����ض���ق���ت ب����أن���ف���ا����س���ي

ك���م �أح���ب�������س الآالم يف خ��اف��ق��ي

ل����ه����ا يف خ����اف����ق����ي م������ن ����ش��رود

ت��ن��ه�����ش ف���ي���ه ن��ه�����ش �أف����ع����ى ف��م��ا

ت������ه������د�أ �آالم�����������ي ح����ت����ى ت���ع���ود
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لكن ناقدنا الكبري ي�رص على �إل�صاق الرومان�سية ون�سقها على �شعر
القر�شي حتى ليجعل غربته كغربة الرومان�سيني دون �أن ي�رضب لنا ولو مبثل
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ولعل مما يقطع ال�شك باليقني عن حقيقة غربة �شاعرنا الرومان�سية
املزعومة هو �أن نعود �إىل جتربته ال�شعرية ليحدثنا عن واقع احلال في�صف لنا
�شعره فيقول عنه« :هو الإن�سان ب�آفاقه البعيدة ونظراته املتباينة ور�ؤاه و�أحالمه،
وفكره وب�صريته ومعطياته ب�أوفى �شمولها و�أبعد �آمادها و�أ�سمى ميولها وغاياتها
�أو �أحط نزعاتها وغرائزها� ..إن ال�شاعر الكبري جداً وهو يوغل يف متاهات
النف�س ويجوب دروبها ومنعرجاتها ،ويك�شف ما غم�ض من �أ�رسارها ومتاهاتها
ويعرب عن �شتى حوافزها وخلجاتها� ..إنني يف احلقيقة �إن�سان يعرب بلغة ال�شعر..
�إنني �شاعر �أعي�ش ما �أتيح يل هموم النف�س الب�رشية ،كما �أنني �شاعر �أحيا  -ما
ا�ستطعت  -هموم قومي يف هذا العامل املتناق�ض امل�ضطرب ،املغلف بال�ضباب،
الرازح حتت كابو�س الذل والنفاق واجلرمية ،والواقع حتت �سيطرة اال�ستعمار
والظلم واال�ستبداد وما من ديوان من دواويني �إال وفيه نب�ض لهذه الهموم
القومية املتفاقمة ..ونظرتي �إىل احلياة �أن الإن�سان فيها  -و�أخ�ص ال�شاعر -
كالطائر املرفرف الذي وقع يف �شباك �صيد كبري ،وهو يحاول �أن ينفلت من
هذا ال�شباك فال ي�ستطيع ومع هذا فال�صياد له باملر�صاد ميهله فرتة  -قد تطول
وقد تق�رص  -ثم ينق�ض عليه ،وتكون النهاية املحتومة ..النهاية هي املوت ..من
ثم ف�إن حياتنا الدنيا مهما ا�صطرعت فيها الآراء والرغبات ،وا�ضطربت فيها
املناهج وا�ضطرمت الأ�شواق ،ما هي يف حقيقتها �إال م�أ�ساة ،وقدرنا فيها املعاناة
املت�سمة بال�رصاع اخلالد الأويل حيث يجد املرء ذاته مرغمة على احتمال ما ال
يحتمل و�إ�ساغة ما ال يطاق»( ،)76فالقر�شي بريء من الغربة الرومان�سية الغريبة
ويف هذا ال�صدد �أت�أمل عبارات �أ�ستاذنا الناقد عبداهلل عبداجلبار يف �صفحات
كتابه القيم فهو ينادي بهذه العبارات« :ليكن الأديب العربي فينا عربي ًا وطني ًا
�أو ًال وقبل كل �شيء ثم ليعتنق بعد ذلك ما �شاء من مذاهب»( .)77و�أقول كلمة
واحدة لعلها تكون مف�رسة لقوله «ما �شاء من اجتاهات قد تكن وطنية وجدانية
وليكن فيها االجتاه الإ�سالمي الذي نراه عند �شاعرنا القر�شي رحمه اهلل ،و�أذكر
يف هذا ال�صدد كلمة �أخي اجلدع يف كتابه «�شاعر من احلجاز» �ص � 22أن

محمود حسن زيني

335

�شاعرنا قر�أ (وقد قال ذلك يف جتربته) ملختلف املذاهب الغربية ومل تقت�رص ثقافته
على مذهب واحد �أو اجتاه واحد �أو �شاعر واحد كما فعل كثري من ال�شعراء
العرب الذين جعلوا قبلتهم يف الفن دار الغرب»(.)78

قراءة مقاالت العقاد والزيات وغريهما عن الرومان�سية الغربية( .)79و�إذا كان يل
�أن �أعلق على �أول ر�سالة ماج�ستري ت�صدر عن جامعة القاهرة عن ال�شعر احلديث
يف احلجاز ت�أليف �صديقي الأ�ستاذ عبدالرحيم �أبوبكر قد نوق�شت يف جامعتي
جامعة القاهرة ويف كليتي كلية الآداب وب�إ�رشاف �أ�ستاذي يف البالغة والنقد �أ.
د .حممد عياد يف  21رجب 1393هـ ومناق�شة �أ�ستاذي الدكتور ح�سني ن�صار
ود� .أحمد كمال زكي ،الذي ناق�شت معه ر�سالة املاج�ستري ل�سعيد ال�رسيحي
عن �أبي متام ب�إ�رشاف �أ�ستاذه د .لطفي عبدالبديع ،فما ع�ساين �أن �أقول عن �أول
جهد علمي لأخي يف ر�سالته العلمية ولكنني �أقول �إن حكمه على القر�شي
مبحاكاة االجتاه الرومان�سي العام هو من الأحكام اخلاطئة التي تورط فيها كثري
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ومن �أجل هذا ف�إنني �أختلف مع �أ�ستاذنا عبداهلل عبداجلبار يف و�ضع
�شاعرنا الإ�سالمي ح�سن القر�شي �ضمن التيار الرومان�سي ،لأنه مل يقم �أي دليل
على انتمائه وانت�سابه للرومان�سيني وهنا �أتفق مع الدكتور عبدالعزيز الد�سوقي يف
اختالفه مع الأ�ستاذ عبداهلل عبداجلبار يف م�س�ألة الرومان�سية التي �أل�صقها ب�شاعرنا
القر�شي املكي ويرد عليه بقوله« :ف�أنا �أتفق معه يف �أن ح�سن عبداهلل القر�شي �شاعر
وجداين ولكنني �أختلف معه يف �أ�سباب هذا االجتاه .فال �أظن �أن ظهور جماعة
�أبولو يف م�رص� ،أو االنطواء والقلق الذي يغ�شى نفو�س ال�شباب ميكن �أن تكون
وحدها عام ً
ال جلعل بع�ض ال�شعراء رومان�سيني �أو وجدانيني .و�أظن �أن ظروف
حياة القر�شي وتكوينه النف�سي وطموحه و�أحالمه الكبرية والعقبات النف�سية
التي �صادفت حياته هي التي كونت مزاجه الوجداين ..ومل يكن يف حاجة �إىل
درا�سة العقاد �أو للزيات لت�صله بالرومان�سية الغربية ،فطبيعة نف�سه وظروف حياته
هي التي جعلت منه ال�شاعر الوجداين ،بل لعل ذلك املزاج هو الذي دفعه �إىل
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ممن �أتوا بعده ،ويبدو �أنه مل يقف عنده ملي ًا فقد قال عنه «وكان ال�شاعر ح�سن
القر�شي فيما يبدو معجب ًا بالب�سمات امللونة ف�أ�صدر لها ديوان ًا �شعري ًا عني فيه
مبحاكاة االجتاه الرومان�سي العام الذي كان ي�سود �أكرث نغمات ال�شعر العربي
احلديث (وهذا حكم تعميمي) حينذاك يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية الديوان
موزع بني الوجدانيات و�سوانح وخطرات ولكن ق�صائد اجلزء الأول فيه هي
الغالبة على اجتاه ال�شاعر حيث ان�رصف �إىل ذاته و�أ�شجانه يف ق�صائد مثل «بعد
احلرمان» و«عا�شق» و«جنوى �شاعر» و«حلظة» و«�أنا ال�شاعر» و«راحة النف�س»
و«ظمئت ك�أ�سي»(.)80

و�إذا ما �أخذنا ننظر يف �أقوال الباحث الأ�ستاذ �أحمد اجلدع يف كتابه:
ح�سن عبداهلل القر�شي (�شاعر من احلجاز) جنده يناق�ض نف�سه يف كالمه ف�إذا
كان من جهة ينفي عن القر�شي اقت�صار «ثقافته على مذهب واحد �أو اجتاه �أو
�شاعر واحد كما فعل كثري من ال�شعراء العرب الذين جعلوا قبلتهم يف الفن
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دار الغرب»( ،)81ف�إنه مالبث �أن نق�ض هذا الر�أي ال�صائب �إىل ر�أي خاطئ
بعد �سطرين فقط من كالمه الأول ويجزم ب�أنه «ي�ستطيع �أن (يتبني) �أثر هذه
الثقافة يف �شعره عندما نلم�س يف ق�صائده �أثر املذهب الرومان�سي على وجه
اخل�صو�ص ،و�أثر هذا املذهب بينّ يف �شعره �أكرث من مذهب �آخر من مذاهب

ال�شعر الغربي»(.)82

ونعجب من غ�ضبه ونقمته على الذين يتبعون املذهب الرومان�سي
والغربيني كما يبدو ذلك من عباراته التالية« :و�إذا اتبع الغربيون مذهب
الرومان�سية اتبعناه ،و�إذا بدلوه بغريه بدلناه فهم يريدوننا �أن نخلع جلدنا العربي
ونغري لوننا ال�رشقي ونرتك عقيدتنا الإ�سالمية ون�صبح غريبني يف كل �شيء ،فهذا
مذهب ال �أذهب �إليه وال �أقر من يذهب �إليه ،فنحن �أمة ذات ح�ضارة عريقة ال
تقبل �أهلها �أن يكونوا تابعني لأحد .ونحمد له موقفه هذا يف غريته على �أمته
الإ�سالمية ولكننا ال نفهم ت�صنيفه للقر�شي ب�أن �شعره رومان�سي.
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ويبدو التناق�ض يف الأحكام املرجتلة يف نظرته «التي تعترب �إيجابية ب�ش�أن
القر�شي لو �أنه اقت�رص عليها بد ًال من الرتدد يف الأحكام �إذ يقول عن القر�شي
ب�أنه :واحد من ال�شعراء الذين بنوا �إنتاجهم يف ال�شعر على �أ�سا�س ثقافة عربية
متينة ،وا�ستفاد من ثقافات الأمم م�ضيف ًا ما ا�ستفاد �إىل ثقافته لتزداد �أ�صالة وت�شتد
بنيان ًا»(.)83
والعجب العجاب من الأ�ستاذ اجلدع �أنه يعود بعد �صفحات من كتيبه
هذا �إىل �إطالق الأحكام التعميمية والتناق�ض يف القول فيذهب �إىل القول ب�أن
«يف كثري من ق�صائد ال�شاعر تطغى نزعة رومان�سية ..ويف دواوينه املطبوعة

فتلفه �سحابة من الك�آبة والأ�سى»(.)85

وليت هذا الكاتب وقف عند هذا اللون من الهذيان فح�سب ولكنه
ذهب �إىل ما هو �أ�سو أ� منه وال ي�رسي على �شاعرنا ما قاله من قبل وال من بعد.
وهذه الفقرة من كـتابه تدل على انحـدار يف الفكر و�سـوء ظـن بال�شـاعر يقول

ما ن�صه يف ال�صفحة نف�سها (« :)35و�إذا ما مار�س ال�شاعر الرومان�سي هذه
التجربة ال�سعودية مرات متتالية وغدت لديه كالإدمان ينتابه ما ينتاب املدمن �إذا
�صحا من مفعول احلقنة املخدرة(؟!) �إذ يدخل يف جو الك�آبة ،واحلزن ينعك�س
على جميع ت�رصفاته ،ويف ق�صائد القر�شي ملحات من هذا االجتاه جندها يف عدد
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في�ضل عن الق�صائد التي ت�شري عناوينها �إىل هذا االجتاه .)84(»..ومل يكتف
�صاحبنا بهذا التناق�ض والتعميم بل و�صل به الأمر يف نهاية مطافه �إىل الوقوف
عند بع�ض ق�صائد القر�شي لينقل لنا هذيان ًا عجيب ًا يف تف�سري ال�شعر �إذ يقول:
«ومن �صفات الرومان�سية هذه النغمة احلزينة التي تلف روحهم ال�شاعرة (وهو
مل يقر أ� �شعر الرومان�سيني يف �أ�صول لغتهم) ،ويف ر�أيي �أن مبعث هذا احلزن
الذي يخيم على �أرواحهم يكمن يف الف�شل الذي ي�صحو على املحب بعد �أن
يتم مناجاته للطبيعة متخي ً
ال انطالقه مع حمبوبته يف �سرية حب رائع ،ف�إذا ما انتهى
احللم  -واحللم البد له �أن ينتهي  -ي�صحو على الواقع فيدرك �أنه عا�ش يف وهم
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لي�س بالهني من ق�صائده ونعوذ باهلل من هذه الظنون ف�إن مثل هذا القول لي�س
من النقد يف �شيء �إذ هو جتريح و�شاعرنا بريء مما رمي به من قبل هذا الهذيان
واالتهام.
ومن الذين �أ�سقطوا الرومان�سية على �شاعرنا الإ�سالمي القر�شي بال تدقيق
وال حتقيق وبال روية و�إمعان فكر وبال درا�سة نقدية جلميع �شعر ال�شاعر بل
باالكتفاء بالنظر �إىل �أبيات ثالثة ر�أي الباحث د .بكري �شيخ �أمني يف ر�سالته()86
بعنوان :احلركة الأدبية يف اململكة العربية ال�سعودية �أنها متثل الرومان�سية عند هذا
ال�شاعر وهذا ن�ص ر�أيه يقول« :و�إذا كانت الرومان�سية ت�ستكنه �أعماق القلب،
وترفع منه �أمام �سلطان العقل ،فالقر�شي ي�سري على الدرب نف�سه فيخاطب
قلبه(:)87
ف�����ؤادي ال تخفق وح�����س��بُ��ك زف��رة ن��ث��رت و�أخ��������رى ف���ال���زم���ان رق��ي��ب
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حت��م��ل ف��م��ا جت��دي��ك ل���وع��� ُة ي��ائ�����س

ك���ئ���ي���ب ع����رت����ه �أزم��������ة وخ���ط���وب

جت��ل��د ف����إع�������ص���ار احل���ي���اة م��زم��زم

ل�����ه ول���������والت ج���� ّم����ة و����ش���ب���وب

ولكننا نت�ساءل �أو ن�سائل هذا الأكادميي الذي ي�ؤمل �أن يكون م�ؤرخ
�أدب �أو ناقداً �أيجوز �أن يحكم على جميع �شعر هذا ال�شاعر الإ�سالمي ح�سن
القر�شي باقتطاع ثالثة �أبيات من ق�صيدة «وح�شة» التي يف ديوان ال�شاعر وعدد
�أبياتها  13ثالثة ع�رش بيت ًا حمكمة مرتابطة ال ميكن �أن يكون ما اقتطع منها ي�ستوي
مع هذا احلكم غري الدقيق على رومان�سية القر�شي الذي مل نره ممث ً
ال لها بل كان
�شاعراً �إ�سالمي ًا وجداني ًا يف جميع �شعره الذي احتوته دواوينه الثمانية ع�رش.
ومن الإ�سقاطات التي نتهم بها م�ؤلف احلركة الأدبية يف نقداته التعميمية
ما قاله بجرة قلم« :و�إذا كان ال�شعراء الرومان�سيون يغرقون يف الت�شا�ؤم ويف�ضلون
املوت على احلياة وي�ستعذبون الآالم» ،فح�سن القر�شي ي�صور حياته و�شجونه
بقوله« :وها هنا مرة �أخرى يقتطع هذا امل�ؤرخ الأكادميي ثالثة �أبيات يجعله فيها
رومان�سي ًا مت�شائم ًا مف�ض ً
ال املوت على احلياة»(:)88

ل��و كنت مثلي يف �شوقي و�أغ�ل�ايل

محمود حسن زيني
م���ا ك��ن��ت ي���وم���اً ق��ري��ر ال��ع�ين وال��ب��ال

حت�ير ال��ن��ا���س يف �صمتي وم��ا علموا

ب�������أن م����ا بِ�����ي ي�����أ�����س ج����� ُّد ق���ت���الِ
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�أه���وى ان��ت��ح��اري ال خ��لّ ي�ساومني ب���ال���غ���در ط���ي دخ���ي���ل ال������و ّد خ��ت��ال
و�أنا �أعجب من ت�رصف هذا الباحث املجتزئ لأبيات ثالثة من بني ق�صيدة
وجدانية رائعة ويزداد العجب عندما نرى ترتيبه لهذه الأبيات املختارة ترتيب ًا فيه
تدخل يف �شعر ال�شاعر وامتهان لكرامته و�رشعية ق�صيدة «�شجن» القر�شية ،فقد
قفز الباحث بعد البيت الثاين بيتني هما:
و�أن��ن��ي م��ن ه���واك ال��ي��وم يف ُح��رق

ه��ي��ه��ات ي��ط��ف��ئ��ه��ا بُ���ع���دي و�إج���ف���ايل

�إين مل�����ص��ط�بر ل���ل���وج���د ي��ه��زم��ن��ي وك��ب�ري����ائ����ي مل مت�����س�����س ب��������إذالل
فكيف �أباح هذا الباحث لنف�سه هذا االعتداء واالجرتار الذي غري
من مالمح هذه الق�صيدة الوطنية وترك بقية الأبيات الثمانية بعد البيت الذي
ا�ست�شهد به يف غري حمله وهو:
�أه���وى ان��ت��ح��اري ال خ��ل ي�ساومني ب���ال���غ���در ط����ي دخ�����ل ال������ود خ��ت��ال
�أما كان من الأمانة �أن ينظر �إىل الأبيات التي بعدها و�أولها:

والذي ميكننا ا�ستنتاجه من �أقوال و�أحكام هذا الباحث يف كتابه« :احلركة
الأدبية» �أنها �أقوال متناق�ضة وم�ضطربة والدليل على ذلك �أنه ي�ستدرك يف �أقواله
�إذ يقول �رصاحة« :ولكننا نريد �أن نقول� :إن �شعراء ال�سعودية «ال�شباب» مدر�سة
واحدة يجمعها اجتاه واحد هو االجتاه الرومان�سي و�إن مل يتبلور اجتاه ًا فل�سفي ًا
�شعري ًا يدعون �إليه ،كما نريد �أن نقول �إن ت�أثر ال�شعراء ال�سعوديني بالتيارات
الأدبية احلديثة ال�سائدة يف العامل العربي كان كبرياً ،و�إن �أدب املهجريني،
وال�سيما �أدب الرابطة القلمية كان له ب�صمات وا�ضحات يف �إنتاج ال�شعراء
ال�شباب يف اململكة الوليدة» (؟!)(.)89
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�أه�����واك مت�ل��أ نف�سي ب��ه��ج��ة و���س��ن��اً ال ظ����ن����ة ت����ت����ح����داين ب�������أه������وال
وك�أن ما فعله هذا الباحث ليقيم نظرية خاطئة مثل من يقر�أ }ويلٌ
للم�ص ِّلني{ وال يقر أ� ما ات�صل بها مع فارق التمثيل �إن جاز هذا القول و�أ�ستغفر
اهلل �إن كان هذا التمثيل خط�أ.
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فهذا احلكم التعميمي امل�ضطرب يجعلنا ن�س�أل هل كان جميع ال�شعراء
ال�شباب ميثلون مدر�سة واحدة يجمعهم اجتاه واحد رومان�سي؟! وكيف يطلق

عليه اجتاه رومان�سي وهو مل يتبلور اجتاه ًا فل�سفي ًا �شعري ًا؟! �أ�سئلة كثرية حتري يف
مثل هذه الأحكام العامة.
وال نرى هذا الباحث �إال حمافظ ًا على هذه الطريقة املرجتلة يف النقد
و�إ�صدار الأحكام .فهو هو عينه حينما حتدث يف الف�صل الثالث من كتابه
«احلركة الأدبية» عن ال�صورة الفنية يف ال�شعر ال�سعودي .نراه بطريقة غريبة
يحاول م�سخ ال�صورة عند ه�ؤالء ال�شعراء حتدث عن ال�صورة يف الق�صيدة
وجردهم من كل �شيء وبقي ال�شاعر يف
ال�شعرية عند من �سماهم «بالتقليديني» ّ

نظره «يدور يف فلك �سواه وغابت �شخ�صيته يف غمار �أ�ساليب الآخرين»(.)90

ومن التجني الذي نراه يف �أحكام هذا الباحث ما ذهب �إليه حتى عند

غري التقليديني الذين �سماهم بقوله عنهم« :كما �أن هناك فريق ًا �آخر تختفي
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�شخ�صياتهم ومن ثم تختفي �صور بيئاتهم يف �أبيات ق�صائدهم �أو تذوب يف

الت�أثرات التي غرقوا بها .وال نغايل �إذا قلنا� :إن كثرياً من ال�شعر ال�سعودي يبدو
ك�أنه ل�شاعر م�رصي �أو �سوري �أو لبناين ،وما ذلك �إال من �شدة التقم�ص والت�أثر
والذوبان»(.)91

ولي�س �أدل على هذا التجني مما �رضب به عن �شاعرنا الكبري القر�شي
باتهامه ب�أن �شعره �صورة من �شعر ال�شاعر عمر �أبو ري�شة رحمه اهلل يقول:
«وحني ن�أخذ ق�صيدة ل�شاعر عربي يف مو�ضوع معني ونقرنها بق�صيدة يف
املو�ضوع نف�سه ل�شاعر �سعودي جند �صلة ن�سب وقربى بني الق�صيدتني وال�سيما
�إذا كان كل من ال�شاعرين من مدر�سة واحدة .هذا عمر �أبو ري�شة يخاطب فتاته
فيقول:

محمود حسن زيني
امل��ي��ت
ال تُ���غ���نِّ���ي ف������إن ح����شرج��ة
ِ

م�����س�� َم�� َع��يّ��ا
وج���ه�������ش ال���نّ���ع���اة يف ْ
ك����وث����راً يف ف����م ال����زم����ان َ���ش��هِ��يَّ��ا

ج��ه��ل��ت م��ك��اين
�أي��ق��ظ��ي��ن��ي ف��ق��د
ُ

واغ���م���ري خ���اط���ري ب��ع��ط��ر الأم�����اين

�أت����غ����نّ��ي�ن ذك����ري����ات����ي وك���ان���ت
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ِم���ن���ه ع���ت���ار ال�����ش��ب��اب حل���ن���اً ���ش��ج��يّ��ا
�أ���س��م��ع��ي��ن��ي ع��ل��ى �أن��ي��ن الأم�����اين
ونح�س �أن روح ال�شاعر انتقلت �إىل القر�شي يف ق�صيدته:
وا�سكبي يف م�سامع النف�س جنوى

ع�����ذب����� َة ال�������س���ح���ر ث������رة ب���امل���ع���اين
فينانِ ()92

ح���ا��ض�ر
وذري���ن���ي �أري�����ق يف م�����س��م��ع ال���رو ����ض �أغ����اري����ر
ٍ
ومن الظلم حق ًا ل�شاعرنا �أن تتهم �أبياته بالتقليد واملحاكاة ل�شاعر كبري
مثله فكالهما متفرد يف الإبداع والق�صيدتان يف روحهما خمتلفتني.

واحد من التقليد والإبداع يف ق�صيدة واحدة(.)93

ويف نظرنا �أن القر�شي �شاعر ذو اجتاه �إ�سالمي وا�ضح يف جميع �شعره لأن
ما ذهب �إليه الدكتور �صالح عد�س عن �شعر القر�شي ب�أنه «جاء تعبرياً عن امل�أ�ساة

ب�أبعادها الثالثة البعد الذاتي والبعد القومي والبعد الفل�سفي الإن�ساين»( ،)94لزم
علينا ت�صحيح هذا القول الغام�ض .و�أح�سب �أن ت�صحيحه يكمن يف القول ب�أن
�شاعرنا ميثل االجتاه الإ�سالمي يف ال�شعر يف اململكة العربية ال�سعودية .و�إذا كان
الدكتور عبداهلل احلامد يفرق ما بني ال�شعر الديني واالجتاه الإ�سالمي على �أ�سا�س
�أن الأول يخت�ص بالدين عبادة وزهداً وابتها ًال ومديح ًا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
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ولعل �شيئ ًا من العدل يعرتف به هذا الباحث يف نهاية ف�صله الثالث يف
كتابه احلركة الأدبية ليقول لنا�« :إن ال�شاعر ال�سعودي مل يجمد على اقتبا�س �صور
القدماء �أو ر�سم �صورة البيئة ،ومل يكتف بر�سم املحدثني من زمالئه العرب ،بل
كان ميزج القدمي باحلديث وي�ضيف �إليها �ألوان ًا حملية منا�سبة فنجح �إىل حد مقبول
(هكذا؟!) وكان يحلق تارة ويبدع ،و�أخرى يقلد ويلتم�س قب�سات من الأجداد
فهو من بني مد وجزر ،لكنه مل ي�ستطع  -يف الغالب � -أن يبقى يف م�ستوى
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(مع �أننا نخالفه يف ذلك وي�أتي ردنا عليه يف مو�ضع الحق ب�إذن اهلل) بينما يعم
االجتاه الإ�سالمي �أمناط �شعر الدين واالجتماع وال�سيا�سة والوجدان و�شعر الت�أمل
mالو�صف( ،)95ونحن نوافقه على ذلك ونعترب قوله هذا ت�صحيح ًا لكثري من
املفاهيم اخلاطئة التي �أ�سقطت على �شعر القر�شي من مثل ما اتهم به بالرومان�سية
والقومية وغريهما لأننا ر�أينا د .احلامد يو�سع من دائرة االجتاه الإ�سالمي ويجعل
ال�شعر ال�سيا�سي واحلما�سي (القومي) ميثالن هذا االجتاه .وين�ص على �أن «ال�شعر

ال�سيا�سي واحلما�سي ذو االجتاه الإ�سالمي كثري يف البالد»( ،)96لكننا نعجب منه
�أنه مل يجعل القر�شي �ضمن جمموعة ال�شعراء الذين �أ�شار �إليهم الذين كانوا ميثلون
هذ االجتاه وهم ال�شاعر �أحمد حممد جمال وزاهر الأملعي و�أحمد قنديل و�إبراهيم
جدع وف�ؤاد �شاكر وامل�سلم وعبدال�سالم حافظ وزين العابدين وماجد احل�سيني
وح�سني عرب والفاليل وغازي الق�صيبي( )97وغريهم (لكنه مل ين�ص على
القر�شي �أبداً) .وهو و�إن مل يفعل ذلك ف�إنه حفزين �إىل �أن �أجعل القر�شي �صاحب
االجتاه الإ�سالمي احلق �إذ �إنه يرى �أن ال�شعر االجتماعي و�شعر الذات والوجدان
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مما ميثل االجتاه الإ�سالمي( )98وهو كثري يف البالد ،ف�أنا �أزعم �أن ال�شاعر القر�شي
هو �صاحب االجتاه الإ�سالمي يف ال�شعر وقد ر�شحه الدكتور طه ح�سني من قبل
و�أنا أ��ؤكد ذلك �إذ �إن ال�شعر ذا االجتاه الإ�سالمي على حد تعبري الدكتور عبداهلل
احلامد هو الذي يناق�ش �أمور امل�سلمني دون مزجها بالعادات والتقاليد ،ويدعو
امل�سلمني �إىل ر�أب اخلالفات ال�سيا�سية( .)99وال�شاعر ذو االجتاه الإ�سالمي هو
املو�ضوعات()100

الذي ينطلق من �إطار املنا�سبة ليجاهد بل�سانه وقلمه .ومن
التي يركز عليها �شعر االجتاه الإ�سالمي دعوة امل�سلمني �إىل الت�آخي والت�ضامن..
ومن �أثر قوة االجتاه الإ�سالمي �أن �شعر املجون قليل( )101فيه ..وكذلك يف
االجتاه الإ�سالمي يقل �شعر الغزل ال�رصيح والفاجر الذي يتحدث عن اللقاء
ويهيم( )102باللذة ويحث على الن�شوة ..وكذلك يف االجتاه الإ�سالمي يبدو
احلديث( )103املتكرر عن مرارة التجربةيف احلب املحرم ..ومن ظواهر االجتاه
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الإ�سالمي وجود �شعر الوجدوالظم�أ والأمل ..ويف االجتاه الإ�سالمي يندر �شعر
اخلمرة ،و�سمة �أخرى لالجتاه الإ�سالمي هي االعتدال الفكري.
ونرى جميع هذه املظاهر يف االجتاه الإ�سالمي وا�ضحة ومتمثلة عند
القر�شي يف هذه الدواوين:
 - 1نداء الدماء.

 - 2لن ي�ضيع الغد.

 - 3فل�سطني وكربياء اجلرح.

بل �إنني �أو�سع دائرة هذا االجتاه عنده يف جميع �شعره �إذ ي�ؤكد لنا القر�شي
يف مقدمة ديوانه «لن ي�ضيع الغد» ب�أنه �إذا مل ي�ساهم ال�شعر يف ت�صوير هذه امل�أ�ساة
(فل�سطني) ومل ير�سم جانب ًا من �أبعادها ف�إنه بذلك ين�أى عن القيام بدوره يف
معركة احلياة ،ويتخلى عن �أداء ر�سالته .فهذا ال�شاعر مل ي�شعر يف يوم ما بالقنوط
والي�أ�س بل امتلأ قلبه يقين ًا ثابت ًا بالن�رص الكبري وعودة القد�س ال�رشيف يقول:
ُربَ���ى ال��قُ��د���س ي��ا �ضحكات ال�سنا وي�����ا م�����ش��ع ً
�لا ف�����وق ه�����ام ال���� ُّدنَ����ى
ي���ع��� ُّز ع���ل���ى غ��ا���ص��ب��ي��ك ال��ب��ق��اء ول�����و ح�������ش���دوا اجل�����ن ج��ي�����ش��اً ل��ن��ا
ُرب���ى ال��ق��د���س ي��ا مهيع ال��ذك��ري��ات

وجم����ل����ى ال�����ن�����ب�����وات� :إنّ���������ا ه��ن��ا

ف����������دا�ؤك م�����ا ت���ل���د الأم�����ه�����ات ح�����ت�����ى ن����ح����ق����ق ف�����ي�����ك امل����ن����ى
وال يقت�رص االجتاه الإ�سالمي عند القر�شي على تلك الدواوين فح�سب
بل �إن ديوانه «مواكب الذكريات» ميثل اجتاهه املبكر �إذ �إن الديوان طبع يف
مطبعة الر�سالة بالقاهرة عام 1951م �أيام امللكية يف م�رص فالق�صائد فيه تتحدث
عن مو�ضوعات خمتلفة فيها عن الطبيعة وفيها �صور من �أجماد العروبة والإ�سالم.
وي�شهد القر�شي لنف�سه عن �شعره يف هذا الديوان فيقول :ولي�س من ريب يف �أن
ال�شعر القمني باخللود هو ما كان مر�آة لنف�سية قائله :هذه املر�آة تريك �صورة من
جتارب ال�شاعر ومالب�سات بيئته وع�رصه وظالل الأجواء التي ي�ستوحي منها
�شعره والبد �أن تكون �صادقة يف التعبري عن مالمح فنه و�أن ت�ستمد �صدقها من
حرارة العاطفة وتوهج ال�شعور وو�ضوح التجربة وتفاعل الثقافة(.)104
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����س�ن�رف���ع ع���ن���ك ق���ي���ود ال��� ّظ�ل�ام

ف���ح���ا����ش���ا �����ض����ي����ا�ؤك �أن ي�����س��ج��ن��ا
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ومن قبل هذا الديوان كانت املحاولة الأوىل يف ديوانه الأول «الب�سمات
امللونة» املن�شور مب�رص عام 1366هـ1947/م وهي حماولة ناجحة يف ر�سم خطوط
هذا االجتاه الإ�سالمي وقد متثل يف عدد غري قليل من الق�صائد التي منها عن
اجلامعة( )105العربية وعزم ال�شباب( )106وال�شباب والعلم( )107اليتيم()108
عامل متجدد( )109وحنني املحارب( )110والوحدة العربية( )111وال �أكون
مبالغ ًا �إذا قلت �إن الديوان الثالث «الأم�س ال�ضائع» املن�شور عام 1957م الذي
قدم له عميد الأدب العربي مبقدمة نقدية �أن�صفه فيه وجعله يف طليعة ال�شعراء
الإ�سالميني يف احلجاز� ،إنه الديوان الذي يج�سد حقيقة االجتاه الإ�سالمي عند
ال�شاعر القر�شي ،فهذه امللحمات التي نقر�أها يف هذا الديوان بهذه الق�صائد
الطوال التي تذكرنا باملذهبات حل�سان بن ثابت وكعب بن مالك وعبداهلل بن
رواحة ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني فهنا يف هذا الديوان نرى ملحمة «من وحي
النبوة» يف �أربعة وثمانني بيت ًا ي�ستهلها بقوله:
غمرت بالهدى �شعاب الوجود()112
ي���ال���ب�����ش�رى ع���ل���وي��� ِة ال��ت�ردي����د
ْ
ً
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وِ ّج��������ي ي����ا �أر���������ض ب��ال��ت��وح��ي��د
�أط��ل��ق��ي ي��ا �سماء �أ���س��م��ى الأنا�شيد
ولئن كانت امللحة بد�أت «من وحي النبوة» ف�إن ال�شطر الثاين من هذه
امللحمة ت�أتي ق�صيدة هذا ال�شاعر الإ�سالمي« :يف ظالل الغار»( )113مبطلعها
امل�رشق من عبق ال�شعر الإ�سالمي الذي يحكي حقيقة الهجرة النبوية من غار
ثور �إىل املدينة النبوية املنورة.
رائ��������ح يف ���س��ب��ي��ل غ����� ّداء ل���ه ل����دى ال��ب��ي��د ت���ردي���د و�أ�����ص����داء
م����ن
ٌ
م�ستب�رش ب��ه��دى اهلل ال���ذي انبثقت �أن�������واره ف��ا���س��ت��ف��اق��ت م���ن ���ص��ح��راء
�أما ق�صيدته «موكب النور»( )114ف�إنها حلقة يف هذه امللحمة الإ�سالمية،
تتلوها حلقة «من وحي الكعبة»( .)115ونختم هذه امللحمة باملناجاة من هذا
ال�شاعر للموىل جل �ش�أنه بق�صيدة عنوانها« :ر ّباه»( )116ي�ستغفر فيها ويرجو رحمة
ربنا جل جالله .وت�ستمر حلقات هذه امللحمة الإ�سالمية فال يتحدث ال�شاعر عن
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نف�سه �إمنا يبث يف ملحمته �شجون �إخوانه اجلزائريني امل�سلمني املجاهدين �أعداءهم
الفرن�سيني وي�سمي ق�صيدته «ثورة الأحرار» وفيها يخاطبهم:
ورووه ب��ال�����س��ي��ف ال بالقلم()117
م������ر ٍة ب��ال��دم��اء
خ�����ذوا احل����ق يف
ّ
ّ
و ُر ّدوا ع���ن ال���وط���ن امل�����س��ت��ب��اح ����ُش���ررُاة الأذى ���ُص�ّرُ ّ ع�����اً ك��ال��غ��ن��م
خ�����ذوه�����م ع���ل���ى غ������رة �إن���ه���م ���س��ل��ي��ل��و ال����ه����زائ����م م���ن���ذ ال���ق���دم
ه����ب داع����ي اجل��ه��اد ف�ل�ا ت�����س��ت��ج��ي��ب��وا ل���داع���ي ال�����ص��م��م
ب��ن��ي
ٍ
ي���ع���رب َّ
واب��������ن ع��م
وال��������د و� ٍأخ
����رب يف ك����لّ �أوط��ان��ه��م ����س���وى
ٍ
ِ
ف��م��ا ال���� ُع ُ
�أال ف���ان�����ص�روه���م ب���أف��ع��ال��ك��م خ���ف���اف���اً ���س�راع����اً وه����ات����وا ال��ق�����س��م
ويتلو جزء �آخر يف ملحمة االجتاه الإ�سالمي عند القر�شي يهيب ال�شاعر
وينا�شد ال�شاعر م�رص ويناديها «يا م�رص» من �أعماق قلبه فيقول:
يا م�رص والدنيا مراجل تغتلي و�شفا

�سعري()118

�صوغي ن�شيدك من ن��داء احلق مرهوب الزئري

يده الأثيمة ت�رسق احلق

ال�رصاح()120

ي�����ده ...ي��د اجل��ل�اد ت��ف�ترع اجل���راح
وك������م ا����ش���ت���ك���ت م���ن���ه ال���ب���ح���ار
ق���ر����ص���ان���ه���ا الأ�����ش���ر ال����ط����روب
ث����ق ً
��ل�ا ي����ح����ط ع����ل����ى ال���ق���ل���وب
ه���ذا ال��دخ��ي��ل ب���أر���ض��ن��ا �أن����ى ي�سري
ماذا يريد من الربميي ذلك ال�ضبع الق�صري
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وملا تكتمل هذه امللحمة بعد �إذ يتلو «�رصخة الربميي»( )119التي عا�شتها
الأمة العربية والإ�سالمية يف �صد االعتداء الربيطاين الغا�شم على جزر الربميي
ال�سعودية فهب النا�س جميع ًا يتقدمهم هذا ال�شاعر ذو االجتاه الإ�سالمي لي�رصخ
يف وجه اجلالد الإنكليزي يف ق�صيدة عدد �أبياتها  87بيت ًا من �شعر التفعيلة:
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وتختم امللحمة الإ�سالمية ب�رصخة من جماهدي اجلزائر يعطيها ال�شاعر
القر�شي عنوانني «مع اجلزائر»( )121و«�سن�سحق �أعداءنا» (قيلت على ل�سان
جزائري مكافح) يف �سبعني بيت ًا من �شعر التفعيلة يقول اجلندي اجلزائري:
رف��اق��ي رف���اق

العذاب()122

�أال �إن����ن����ا �أم������ة ال ت��ه��اب
ف��ح��ت��ام نحفظ ع��ه��د ال��ك�لاب
وه����م ي��ن��ه�����ش��ون ب���أع��را���ض��ن��ا
وه����م ي�����س��ب��ي��ح��ون �أق���وات���ن���ا
وي�������س���ت����أث���رون ب��خ�يرات��ن��ا
�أال ف��ل��ن��خ��ط ���س��ط��ور ال��غ��د
ف���إن��ا  -رف��اق��ي  -على موعد
م��ع الن�رص يف فجر ي��وم قريب
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و�س�ؤال ي�س�أل عن مكة املكرمة :القدا�سة والرفعة والقيمة ما هي يف عني
�شاعرها ح�سن القر�شي ولعل اجلواب يظهر يف القول :با�سمها وهو �أمر ملحوظ
لأن هذا ال�شاعر املكي مل يذكر م�سقط ر�أ�سه مكة املكرمة �إال مرة واحدة يف جميع
ديواوينه �إذ مل جند له ق�صيدة �إال ق�صيدته «مكة» يف ديوانه «نداء الدماء»( )123يف
�ستة ع�رش بيت ًا يقول فيها:
ال���ق���م���ر
ت��ف��ت��ق ع����ن راح���ت���ي���ه���ا ال�����ص��ب��اح و���ش��ع�����ش��ع يف ���ش��ف��ت��ي��ه��ا
ْ
������ن ب��ه��ا ال��ل��ي��ل ح���ل��� َو ال�����ص��ور
و�أزه���ت بها ال�شم�س ف��وق ال�صباح
ُ
وج ّ
ُ
��ن ال��ن�����ش��ي�� ُد
ال��ف��ك��ر
حت���ي���ط
ُر�ؤى (م���ك���ة) �أو
ع���ذي���رى ه���ل ي��ب��ل�� ُغ ّ
ْ
ِ���ر
��ي�ن يف ك�����ل ن��������ا ٍد َ
�أ�����س����ود غ��ط��اري��ف��ه��ا امل��� ْع��� َل��� ُم���ون م����ي����ام ُ
����ش���ه ْ
ي����ع����رب م����ن ق���دمي
ت����دي����ن ل���ه���م
ُ
وف���ي���ه���ا اجن����ل����ى احل�����ق ل��ل��ع��امل�ين

��س�ير
ب�����ص��دق ال�����س��م��اح وزاك������ي ال��� ْ
وان���ت�����ش�ر
وف����ا�����ض ال�������ض���ي���ا ُء ب���ه���ا
ْ
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ب���ه���ا ك���ع���ب���ة اهلل ط����اف����ت ب��ه��ا

هيا (ج��ب��لَ ال��ن��ور) ك��م ذا �شه َدت

حت����دث ف��ف��ي (ال���غ���ار) ���ش��ع اليقني
ْ
�أي������ا ق���م���ة ف�����وق ه������ا ِم اخل���ل���ود
ارت���ق���ي���ت �إل���ي���ك ان��ط��وى
�إذا م���ا
ُ
ّ���ف���ت ْ
وط���ئ���ي �أن ي�ستقر
وخ���ف
ُ

وك�����م ق����د ت��ع��ب��د ث���ب���ت اجل���ن���ان

ق����ل����وب
ُّ
حت������ن و�أزه����������ت ُع�������ُص�ررُ ْ
���ر
م����ن امل����ع����ج����زات وك�����م ذا َظ��� َه ْ

احل��ج��ر
ال����ذك����ري����ات
���ن���ط���ق
وق����د تُ
ُ
ُ
ْ
��ر
���س��م��ت ب�����س��ن��اه��ا
ال�������ش���ذي ال�� َع ِ
ْ
ِّ
��ط ْ
ب���ح�������س���ي ال�����زم�����ا ُن وك�����ل ال��ب����صر
ِّ
�أم������ا ����س���ار ف���ي���ك (ن����ب����ي) ال��ب����شر

ي�����زي�����ن حم�����ي�����اه �أ������س�����م�����ى �أث������ر

�إىل �أن �أط�����ل ع��ل��ى ال��ك��ائ��ن��ات

ك����إط�ل�ال���ة ال���ف���ج���ر ب���ع���د ال�����س��ح��ر

�أط�������ل ويف ب���ردت���ي���ه ال�����ض��ي��اء

ون���ب���ع م����ن احل�����ق ع�����ذب ال�����س��ور

ف��اب��ع��ث��ي ي���ا ق��ي��اث��ر اخل���ل���د يف نفـ

م����لء ���س��م��ع ال���وج���ود ه���دي���اً و�أم���ن���ا
�سي ���ص��داه ك��ي �أ�ستمد

و�أغنى()126
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�أ(م����ك����ة) ف��ي��ك ان���ط�ل�اق احل��ن�ين وف����ي����ك ال�������ش���ع���ور مل����ن ق����د ���ش��ع��ر
ولكننا جند قلب ال�شاعر ينب�ض ب�أحا�سي�س مكة يف دواوينها كلها .ولي�س
من دليل لذلك �سوى ما جند يف ديوانه« :مواكب الذكريات»( )124الذي قدم
له �أديب العربية املعا�رص الأ�ستاذ �أحمد ح�سن الزيات �صاحب «الر�سالة» بقوله:
«يف مواكب الذكريات نفحات من احلجاز ،وملحات من قري�ش ..و�إن يف
�أولئك كله الدليل على �أن م�شارق النور التزال تهدي ،ومنازل الوحي التزال
تلهم )125(»..فقد ح�شد ال�شاعر املكي ح�سن القر�شي ق�صائد يف هذا الديوان
من قب�س من الهجرة ،وفيها �سطر ال�شاعر معامل مهبط الوحي وحتدث عن النور
الإلهي ،هذا القر�آن العظيم الذي نزل على قلب نبي الرحمة والهدى �سيد
املر�سلني وقائد الغر املحجلني �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويختم هذه الق�صيدة امل�ؤثرة
بقوله:
خ�����ط�����رات ي���ه���ج���ن يل م����ا ي��ه��ج��ن��ا
����س���و َر امل���ج���د ك���م �أث�����رت بقلبي
ٍ
ُ
َج�����ل �أن ي�ستjر �أو ي�����س��ت��ك��ن��ا
�إن يف ه���ج���رة ال���ر����س���ول ملعنى
ه���ي ���ص��وت احل����ق امل��ب�ين يُ����� َد ّوي

347
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و�أما ديوانه «الأم�س ال�ضائع» الذي قدم له عميد الأدب العربي د .طه
ح�سني فيفوح �شعراً وجداني ًا �إ�سالمي ًا عن مكة ونفحاتها وقد �أفرد عنوان ًا خا�ص ًا
�سماه «تهوميات روحية» ملأها بنب�ضات �شعرية مكية تتابعت فيها الزفرات «من
وحي النبوة» وهي ملحمة تراثية  -كما قلت  -عبق ا�سم مكة يف �أ�صدائها
و�أخذت �صفحات ذكر فيها من �شذا نور النبوة �أربعة وثمانني بيت ًا .وقد تلت
هذه الدالية:
غمرت بالهدى �شهاب الوجود؟()127
ي����ال����ب�������ش�رًى ع���ل���وي���ة ال��ت�ردي����د
همزية مطولة «يف ظالل الغار» بد�أه مبناجاته(:)128
م���ن رائ�����ح يف ���س��ب��ي��ل اهلل غ���� ّداء ل���ه ل����دى ال��ب��ي��د ت���ردي���د و�أ�����ص����داء

وث ّلثها رائعة عينية نبوية يف «موكب النور» توجه ًا بنب�ضه جتاه النبوة
وموكبها:
وت����زه����ر �أك�����ون ب���ه ورب��������وع()129
زه����ا ع���ي���ده ت��ه��ف��و �إل���ي���ه ���ض��ل��وع
ُ
ُ
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ور َّبعها برائية «من وحي الكعبة» يت�ساءل فيها:
�أي �سحر م��رف��رف يف �ضمريي()130
�أي ف��ج��ر م����ر ْق����رق يف ���ش��ع��وري
ويخم�سها مبناجاة ملواله جل جالله:
ُ

ربّ���اه ه��ذا لهيب �شب يف ج�سدي

غ��رائ��زي منه يف ه��ول

و�أفكاري()131

وهكذا ف�إن هذا ال�شاعر �ألهبت �أحا�سي�سه و�أثرت فيه ت�أثرياً قوي ًا وملكت
عليه م�شاعره فرتجم ذلك �إىل �شعر �إ�سالمي رائع ملأه عن «مكة» يف دواوينه
وقد كان �صادق ًا يف حبه ملكة املكرمة وقال يف ق�صيدة مكة:
ني
�أ(مكة) فيك انطالق احلن ْ

وفيك ال�شعور ملن قد �شعر()132

ْ

وقد برع ال�شاعر الإ�سالمي املكي الأ�ستاذ الأديب ال�سفري ح�سن عبداهلل
القر�شي يف توظيف املكان والزمان على حد �سواء يف �شعره املكي الإ�سالمي

محمود حسن زيني
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مر بنا من ق�صائده وتكفي وقفة عند ملحمته «من وحي النبوة»
«عن مكة» فيما ّ
لرنى كيف عان ِع�شق ال�شاعر ملكة املكرمة وبطاحها من ذلك قوله:
ن وتيهي على ال��ب�لاد و�سودي()133
ه�� ّل��ل��ي ي���ا ب���ط���اح (م���ك���ة) لليمــ
وا���ش��رع�����ي ب��ال��ي��ت��ي��م راي������ة جم��د

ه���ي ع��ن��د ال���ف���خ���ار �أع���ل���ى ال��ب��ن��ود

ويقول:
ه�� ّل��ل��ي ي���ا ب���ط���اح (م���ك���ة) حقت

دع��وة ال ح��ق م��ن فتاك

الر�شيد()134

وت�سامي (ل��ل��غ��ار) يف ب�سمة الن�صــ

ر و(ل����ل����غ����ار) ف����رح����ة ب���ال���وف���ود

وع���ل���ى (ال����غ����ار) ل��ل��ح��م��ائ��م ع�ش

�أي ح�صن لل�صاحبني

م�شيد()135

وع��ل��ي��ه م���ن ال��ع��ن��اك��ب ن�����س��ج �ضا

َّل ال���ق���و َم ع�����ص��ب��ة (ال�����ش�رك) ع���ودي

�إن يكن قد �شجاه يف (مكة) الكف ر ف���ف���ي (ط���ي���ب���ة) م������راح الأ�����س����ود
ويطلب للمرة الثالثة �أن تهلل بطاح «مكة» بهذا احلبيب النذير الب�شري
�صلى اهلل عليه و�سلم فيقول:
ه��� ّل���ل���ي ي����ا ب���ط���اح (م����ك����ة) ل��ل��غ��ا زي وح���ي���ي���ه زاح�����ف�����اً ب���اجل���ن���ود
ق���د �أع������اد ال���ت���اري���خ ب��ع��د ج��ه��اد م�ستمر ط��ي��ف ال��زم��ان
وللمرة الرابعة ُي�رشك بطاح مكة يف حبها للرحمة املهداة قائد موكب
النور �صلى اهلل عليه و�سلم:
موكب الن�رص يف ا�شتجار البنود()137
ه��� ّل���ل���ي ي����ا ب���ط���اح (م����ك����ة) ه���ذا
ج����ال����ت اخل������ل ج����ول����ة ف���ت���ول

ك������لّ ع�������ا ٍد ب���ط���ع���ن��� ٍة يف ال����وري����د

وت�أتي خامتة امللحمة ب�إ�شارته �إىل مهبط الر�سالة فيمجدها بقوله:
ح�����ق جم���ل���ى ل����ع����امل موعود()138
ه��اه��ن��ا م��ه��ب ُ
��ط ال��ر���س��ال��ة َم��ه�� َوى ال��ـ
ّ
ٍ

ولعلنا نعود ملن حاولوا التاريخ ل�شاعرنا و�أولهم الدكتور عبدالعزيز
الد�سوقي الذي مل يظهر له القر�شي �صاحب هذا االجتاه الإ�سالمي و�إمنا اكتفى
بالقول عنه« :وهناك تيار �آخر يف هذا الديوان (الأم�س ال�ضائع) ا�ستكمل ن�ضجه
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(هكذا؟) هو التيار الروحي ومتثله ق�صائده «يف ظالل الغار» و«من وحي النبوة»
و«موكب النور» و«من وحي الكعبة».
وغريب �أن مل يفهم هذا الباحث ومل يعرف �شيئ ًا عن االجتاه الإ�سالمي يف
�شعر القر�شي ويعرتف ب�أن ال�شاعر يتحدث عن �أجماد الإ�سالم وعظمة الر�سول
العظيم �صلى اهلل عليه و�سلم وروعة هذه البقاع التي هبط فيها وحي ال�سماء
على خامت املر�سلني �صلى اهلل عليه و�سلم وخرجت منها �أكرب ثورة روحية (؟!)
واجتماعية غريت معامل التاريخ الإن�ساين كله ،و�أحدثت �أكرب التحوالت يف
حياة الب�رش يف كل العامل»(.)139
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ومن الغريب حق ًا �أن تتحرك نف�س هذا الباحث ليقول كلمة احلق عن
القر�شي �صاحب هذا االجتاه الإ�سالمي الكبري على الرغم مما ر�أى �أن «يف هذه
الق�صائد تتوهج �شاعرية القر�شي وتنب�ض بال�صدق واحلرارة ذلك �أنه كان يتخذ
من هذه الأجماد الروحية (وملاذا مل ي�سمها بالأجماد الإ�سالمية؟ ال ندري!� ،إطاراً
لإطار هو يا �أخي هذا االجتاه الإ�سالمي؟!) ي�صب من خالله �أ�شواق روحه.
و�أحيان ًا ميزج بها همومه النف�سية ..ويف ق�صيدته «من وحي الكعبة» يقول:
� ّأي ف��ج��ر م���رق���رق يف ���ش��ع��وري
� ّأي ه���دى ت��رع��ى ���ص��داه ال�سموا
� ّأي ذك���رى �شعت هنا لر�سول اللـ
�إن������ه������ا راي���������ة الإل�����������ه جت��ل��ت

�أي ���س��ح��ر م����رف����رف يف ���ض��م�يري
ل����ظ����ام����ئ م�����س��ت��ج�ير
ت ����ش���ف���اء
ٍ
ـ���ـ���ه دف�����اق����� ِة ال�������ش���ذا واحل����ب����ور
ه���ي ب�����ش�رى ه����زت ج���ن���ان ال��ع�����ص��ور

و�آخر مقطعها:
يف ي��دي��ه��ا ال��ن��ع��ي��م ل��ل��م���ؤم��ن ال�بر

ول����ل����ج����اح����دي����ن �أع�����ت�����ى ���س��ع�ير

ثم يقول:
ط��ف��ت م���ا يل �إىل ����س���واك �سبيل

رب ف��اق��ب��ل جن���وى ف������ؤادي الك�سري
ّ

رب ف���ام�ل��أ ب���ن���ور ح���بّ���ك قلبي
ّ

�أرت�������ش���ف ك���وث���ر ال�����ص��ف��اء ال��ن�����ض�ير

ي������ارب ح���ائ���ر اخل���ط���و ع��ان
�أن�����ا
ّ

�أت�������������راءى ل����دي����ك خ��ي��ر م�����ص�ير

محمود حسن زيني
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ويقول عن هذه الأ�شعار التي هي االجتاه الإ�سالمي عند �شاعرنا القر�شي
ولكن الدكتور الد�سوقي مل يعرتف بها« :هذه ال�رصاعات احلارة التي تزلزل
الوجدان من خ�شية اهلل نربات جديدة يف �شعر القر�شي (هي يف نظرنا هذا
االجتاه الإ�سالمي الفريد) حيث اختلطت يف عامله ال�شعري التجربة الروحية
بالتجربة الوجدانية ،و�إن ظلت تلك النغمات الروحية �أ�صداء خافتة (وهذا
تقليل وحيف على �شاعرنا) تعلو �أحيان ًا عندما يح�س ال�شاعر بجدب عامله
وحريته و�ضياعه(( .)140وهذا مرة �أخرى جور و�إ�رساف يف القول ال نرت�ضيه
ل�شاعرنا الإ�سالمي ح�سن القر�شي).

م��وك��ب ال��ن��ور ق��د ع�شينا ف���أر���س��ل

ق����ب���� ًة م�����ن ����ض���ي���ائ���ك امل���ن�������ش���ود

ق���د ت���ع���اىل ال��ق��ت��ام وارت���ك���م امل�ين

وبُ����������ؤن���������ا ب�������واق�������ع م���ن���ك���ود

ف��ل��ن��ط��ه��ر ق���ل���وب���ن���ا م����ن ح��ق��ود

ول�����ن�����دع ق�������ول خ����ائ����ن رع����دي����د

الي�������زال الإ������س��ل��ام ف��ي��ن��ا ف��ه��يّ��ا ن����صرع ال�����ش�رك والأ����س���ى م���ن ج��دي��د
وقد قال كلمة احلق يف �شاعرنا الإ�سالمي هذا الباحث وظهر له �أن
القر�شي هو ال�شاعر الإ�سالمي الذي ميكنه �أن ي�صوغ �أجماد الأمة يف مالحم
بطولية تبعث يف �شبابنا امل�سلمني الهمم امليتة وتثري فيهم النخوة النائمة .وقد

متنى هذا الباحث علي القر�شي �أن يخو�ض هذا امليدان فهو �أهل له و�سوف
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على �أننا جند من يو�ضح هذه الروحية التي مل يخرج عن دائرة م�صطلحها
الدكتور الد�سوقي فرنى الباحث �أحمد اجلدع ي�سميها الروحية الإ�سالمية
يقول« :ول�شاعرنا املكي جمموعة من الق�صائد الروحية الإ�سالمية �أوحاها له مقامه
يف مهبط الوحي و�سكنه عند كعبة الوحدة ،وجواره لبيت اهلل احلرام(.)141
ويبني هذه الإ�سالمية بعدما قر�أ ل�شاعرنا وت�أثر به يقول« :وعندما يرى �شاعرنا
ما �آلت �إليه حال �أمة الإ�سالم يبتهل �إىل اهلل �أن يعيد لها جمدها ،ويدعو بني دينه
�أن يطهروا �أنف�سهم ،فالإ�سالم الذي �رصعوا به ال�رشك يف اجلاهلية الأوىل الزال
فينا وبه ن�ستطيع �أن ن�رصع اجلاهليات املتجددة(:)142
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ُي�سجل يف تاريخ ال�شعر العربي �أعظم ف�صوله عندما يطلع علينا مبلحمته البطولية
الإ�سالمية وكلنا �أمل ب�شاعريته الفذة و�إننا ملنتظرون و�أقول حق ًا �إن �شاعرنا
القر�شي الإ�سالمي قد حقق هذه الأمنية واحلمد هلل رب العاملني.

خامتـــــة:
القر�شي يف ميزان الدرا�سات والآراء:
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يعجب املرء حق ًا حينما يرى �أديب ًا و�شاعراً متميزاً وناقداً وقا�ص ًا وم�رسحي ًا
وكاتب ًا هو �شاعرنا القر�شي وحتجب ر�ؤيته بع�ض م�ؤ�س�ساتنا العلمية ومراكزنا
البحثية يف جامعاتنا ومعاهدنا وال تذكر �إال ر�سالتني علميتني حمليتني �أوالهما:
ر�سالة دكتوراه من جامعة �أم القرى ح�صل بها الباحث يحيى �أحمد حممد
الزهراين على الدكتوراه يف ر�سالته :االجتاه الوجداين يف �شعر ح�سن عبداهلل
القر�شي .وكان ذلك يف عام 1418هـ من كلية اللغة العربية بجامعة �أم القرى
وب�إ�رشاف زميلنا يف ق�سم الدرا�سات العليا �أ .د� .إبراهيم �أحمد حاردلو ثم غادرنا
بخري �إىل ال�سودان ال�شقيق.
�أما الر�سالة الأخرى فهي ر�سالة ماج�ستري مقدمة من الطالبة منرية عبداهلل
ال�سدراين من كلية الرتبية للبنات بالق�صيم بعد تلك الدكتوراه ب�سنتني �أي يف عام
1420هـ وهي بعنوان :ح�سن عبداهلل القر�شي ناثراً (درا�سة وحتليل) �إ�رشاف د.
عبدالبا�سط علي حمودة.
وعجيب �أن ال يذكر مركز امللك في�صل بالريا�ض �سوى هاتني الر�سالتني
علم ًا ب�أن القر�شي تناولته ر�سائل علمية كثرية ومنها ر�سالة الدكتوراه التي
ناق�شتها للباحثة ليلى البابنجي وكذلك ناق�شت الباحث حممد حبيبي يف ر�سالة
للماج�ستري عن ال�شعراء االبتداعيني يف اململكة العربية ال�سعودية ومنهم القر�شي
وكثريون ي�ضاف �إىل ذلك �أن اجلامعات العربية والغربية قد تناولت القر�شي يف

ر�سائل عدة ال يت�سع املجال ل�رسدها هنا.
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و�إذا كان الدكتور بكري �شيخ �أمني �أعد �أطروحة للدكتوراه للجامعة

الي�سوعية يف بريوت عن احلركة الأدبية يف اململكة العربية ال�سعودية يف بحوث

علمية جادة يف نظر الدكتور من�صور احلازمي( )143يف كتابه« :الوهم وحماور

الر�ؤيا» ف�إن هذا الباحث قد حتامل على القر�شي يف درا�سته لكتاب «فار�س
بني عب�س» الذي ن�رشته دار املعارف بالقاهرة ،ومل نر �سوى عدد غري قليل من
العيوب( )144يل�صقها على جهد امل�ؤلف الذي �أثنى عليه كثري من النقاد بينما هو
اتهم القر�شي بالرنج�سية( )145يف �شعره الغزيل وو�ضعه �ضمن ال�شعراء املحدثني

املرت�سمني خطى الأقدمني يف كرثة �إطراء ال�شعراء �أنف�سهم والتمدح مبزاياهم وما
ذلك �إال لأبيات قالئل وجدها يف ديوان القر�شي «النغم الأزرق» .ولي�س ذلك

فح�سب بل اتهمه مع جميع ال�شعراء ال�سعوديني بالتقليد( )146وتر�سم خطى
الأدباء العرب يف دواوينهم فجعله مقلداً لل�شاعر ال�سوري عمر �أبو ري�شة()147
ولنزار قباين( .)148و�إذا كان قد بر�أه من �أن يكون من ال�شعراء الرومان�سيني يف
كتابه �ص  883-783وجعله من ال�شعراء الذين ا�شرتكوا يف الدعوة �إىل الإ�صالح

الرومان�سية �أعماق القلب (�ص .)437 ،416 ،408

ونراه يف جمال الق�صة ينتق�ص من �أمر القر�شي ويزعم �أن ال�شعراء الذين

كتبوا الق�ص�ص( )149قليلون ومنهم القر�شي مع اعرتافه ب�أن «كتاب الق�صة هم

من املنطقة الغربية احلجاز يف املقام الأول».

ويكفي يف الرد على هذا املتحامل وعلى �أمثاله ما قاله الأ�ستاذ توفيق
احلكيم( )150ون�ص كالمه �أذكره هنا �إذ يقول« :ذلك الذي ال ي�ست�سيغ نوع ًا

من ال�شعر �أو لون ًا من النرث �أو فرع ًا من الق�ص�ص �أو �رضب ًا من التمثيل ..ال يجوز

له �أن يقدم على نقده و�إبداء الر�أي فيه ،وعليه �أن يتنحى ويرد نف�سه عن احلكم،
�ش�أن القا�ضي الذي كون يف الق�ضية ر�أي ًا قبل البحث» .ومثل هذا الر�أي ي�رسي
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على املتحامل على القر�شي �أال وهو الدكتور يا�سني الأيوبي يف كتابه« :ح�سن

عبداهلل القر�شي يف م�سار ال�شعر ال�سعودي احلديث» (بريوت عام 1994م)،
فلم ير القر�شي كما هو يف احلقيقة ال يف مقدمة ال�صف الأول من �شعراء العربية
يف الع�رص احلديث وال من خريطة ال�شعر العربي املعا�رص ،فنفى مكانته الكبرية،

ونفى مذهبه التغيريي �أو التجديدي يف بنية ال�شعر العربي احلديث(.)151

وقد لقي �شاعرنا القر�شي من معا�رصيه احلجازيني عنت ًا وحتام ً
ال متثل يف

موقف مناف�سه ال�شاعر حممد ح�سن عواد الذي اكتفى بو�صف القر�شي ب�أن له
موهبة و�سطى ال ترتقي �إىل درجة الأفذاذ والفحول(.)152

�أما املتحامل الأكرب ف�إنه الدكتور عبداهلل احلامد �إذ يقول عن القر�شي «ال

�أدري كيف ينظم القر�شي ال�شعر لكنني �أعتقد �أنه من ال�شعراء الت�أثريني الذين

يقر�أون ق�صيدة ل�شاعر �أو ديوان له في�ستبد بهم ت�أثرهم فريمون بالكتاب وي�أخذون
بالقلم ليكتبوا �شعراً ت�أثري ًا» .ويقول عنه« :فال�شاعر الذي ال خربة له �ضعيف..

ولكن من املنا�سب �أن نتذكر �أن ال�شعر بد�أ بعد النكبة 1387هـ1967/م) ي�ستعيد
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�أ�صالته ببطء �شديد وقد وفق يف ذلك.)153(»..

�أما �إبراهيم ها�شم فاليل فقد قعد للقر�شي باملر�صاد يف مر�صاده متحام ً
ال
عليه فقد قال عنه�« :إنه تتوافر يف �شعره ثروة من الألفاظ ال�شعرية املنتقاة وحم�صوله
منها ي�ضاهي حم�صول ح�سني عرب منها» ..كما يقول عنه�« :إن �شاعريته قد ال

ت�ستطيع نقل اجلمال ب�سحره الأخاذ �إىل القارئ»( .)154وقد كفانا الرد عليه
الدكتور من�صور احلازمي فقال عنه�« :إن �أحكام الفاليل النقدية ال ترقى �إىل
م�ستوى الدرا�سة اجلادة املت�أنية»( .)155ويقول عنه« :وقد كان يف �أ�سلوبه ونقده
ا�ستفزازي ًا عنيف ًا.»..

والدكتور م�صطفى �إبراهيم ح�سني( )156من الذين مل ين�صفوا ال�شاعر
القر�شي و�إن كان قد اعرتف ب�أنه حظي بتقدير كبري لدى الكثري من الدوائر
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العلمية والأدبية خارج اململكة وداخلها فقد منحته جامعة �أريزونا ب�أمريكا
درجة الدكتوراه الفخرية يف الآداب بتو�صية من �أمناء اجلامعة العاملية يف �أريزونا
تقديراً جلهوده الأدبية والثقافية .كذلك اختاره جممع اللغة العربية بالقاهرة ع�ضواً
به (وهو ع�ضو يف جمامع اللغة بالعراق ودم�شق والأردن) حيث �أ�سهم مبناق�شاته
و�أبحاثه ومقرتحاته حتقيق ًا لر�سالة املجمع كما منحته اجلمهورية التون�سية و�سام
اجلمهورية من الطبقة الثانية والو�سام الثقايف .ومنحه احتاد �أدباء ال�سودان �شهادة
ع�ضوية �رشف دائمة ..وقد نال القر�شي تقدير الكثريين من كبار الأدباء والنقاد
يف الوطن العربي ..ويقول عنه كذلك« :وقد توطدت عالقات القر�شي ب�أكرث
من ذكرنا �أ�سماءهم من الأدباء العرب وبكثري �سواهم ممن مل يرد ذكرهم .كما
توطدت عالقاته ببع�ض امل�ست�رشقني ومنهم امل�ست�رشق الإيطايل رزيتانو مدير
معهد بالريمو و�أحد القالئل املتخ�ص�صني يف تاريخ �صقلية الإ�سالمية ،كما
تربطه �صداقة بامل�ست�رشق الفرن�سي جاك بريك .وللقر�شي م�شاركات يف كربى
امل�ؤمترات الأدبية املحلية والعربية والعاملية والتي من بينها عربي ًا وعاملي ًا:
٭ مهرجان الأخطل ال�صغري يف بريوت �سنة 1968م .ومهرجان ابن زيدون
يف املغرب �سنة 1975م ومهرجان املربد ال�شعري بالب�رصة عام 1983م
وم�ؤمتر رجال القلم بال�صني عام 1976م (و�أ�ضيف �أنه �شارك يف م�ؤمتر الأدباء
ال�سعوديني الأول والثاين بجامعتي امللك عبدالعزيز وجامعة �أم القرى) .بيد
�أن هذا الباحث املن�صف من جهة واملتحامل من جهة �أخرى يجعله يف جميع
فنون �شعره مقلداً للرومان�سيني وقلل من قيمة �شعره الإ�سالمي فيقول عنه:
«وت�أتي ق�صائد املديح النبوي �أقرب �إل الت�صوير التاريخي ،حيث ت�أتي �رسداً
�أو ت�صويراً جلوانب من �سرية الر�سول الأعظم �صلوات اهلل و�سالمه عليه..
وي�أتي ال�شعر الديني عند القر�شي يف عمومه �أقرب �إىل ال�رسد املبا�رش واملعاين
التقليدية ال�سائرة ال�سائدة دون جديد �أو ابتكار ...وال�شاعر يف �شعر الن�ضال
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العمودي يجنح �إىل اخلطابية »...ولكن هذا الباحث يعرتف ب�أنه «مايزال
�شعر القر�شي بحاجة �إىل درا�سة تعتمد منهج التحليل اللغوي و�صو ًال �إىل
طبيعة عامله ال�صياغي يف بعده الفني وبعده املعجمي» .ونقول� :صح ل�سانك
وهذه جملة �صائبة منك ،ولكن ملاذا كل هذا التحامل على القر�شي؟ �إذ �إن
هذا الباحث يف �آخر �سطوره عن القر�شي يعرتف «ب�أن القر�ش يعد الرائد
الأكرث اعتدا ًال يف موقفه من ال�شعر احلر يف ال�شعر ال�سعودي احلديث املعا�رص»
وي�شري �إىل «متر�سه اجليد بال�شعر العمودي وانطالقه من قاعدة الرتاث �إىل �أفق
احلداثة ،وهذا �ش�أن عجيب �آخر من هذا الباحث(.)157
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وقبل �أن نختم ورقتنا هذه عن القر�شي ومواقف الباحثني والنقاد منه
نعرج على كتاب «الوهم وحماور الر�ؤيا» للأخ الكرمي �أ .د .من�صور احلازمي
الذي «ق�سم ما ر�آه العرب يف كتاباتنا �إىل ثالثة �أق�سام �أو ثالثة عيون :عني
ال�سائح وعني الباحث وعني ال�صديق .الأوىل تبحث عن املثري واملده�ش والثانية
تبحث عن ال�صدق واملو�ضوعية� .أما الثالثة التي انت�رشت يف العقود الثالثة
املا�ضية ،فتغلب عليها املجاملة والنظرية املادية» وهذا ما حفزه على اختيار
العنوان الرئي�س لكتابه «الوهم» للداللة على اجلهل املتغلغل يف الذهنية العربية
عن �إن�سان اجلزيرة العربة منذ �أمد بعيد(.)158

ولقد ظهر يل �أن �أ .د .احلازمي من املن�صفني ل�شاعرنا القر�شي عن دراية
وهو من «العني الثانية» فلقد �أن�صفه بقوله« :ولكن الق�صة ال�سعودية مل تبد�أ يف
النمو واالنت�شار يف جمموعة م�ستقلة �إال يف منت�صف اخلم�سينات حني �أ�صدر ح�سن
القر�شي و�أمني �سامل رويحي وخالد خليفة جمموعاتهم الق�ص�صية»(.)159

وكذلك �أن�صفه يف تقومي النقد التطبيقي للعواد لبع�ض دواوين ال�شعراء
ال�سعوديني (ح�سن عبداهلل القر�شي و�إبراهيم فودة و�سعد البواردي ،وك�أنه بارك
�آراء ال�سيدة �آمنة عقاد( )160يف نقدها للعواد ب�أن نقده التطبيقي وهو قليل ال
يخرج عن النقد االنطباعي الت�أثري وهو نقد �ضعيف على �أي حال وال يخفي
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فيه العواد �شعوره بالأهمية والأ�ستاذية( .)161وكان الدكتور من�صور �أي�ض ًا يف
موقفه من نقد الفاليل للقر�شي ورفاقه مو�ضوعي ًا ف�رصح ب�أن «الفاليل مل يبذل
�أدنى جهد يف البحث والتنقيب عن هذه املادة الأولية مطبوعة �أو خمطوطة بل
اكتفى يف اجلزء الأول من كتابه (املر�صاد) بالق�صائد التي �سبق �أن ن�رشتها جريدة
البالد ال�سعودية �سنة 1366هـ1946/م لبع�ض ال�شعراء ال�سعوديني من �أمثال:
�أحمد قنديل وحممد ح�سن فقي وح�سني �رسحان وح�سني عرب وحممد ح�سن
عواد والزخم�رشي والقر�شي»( .)162وتني لنا كذلك �إن�صافه للقر�شي حينما عرب
عن ر�أيه يف الأ�ستاذ عبداهلل عبداجلبار ب�أن درا�سته تتميز «باال�ستق�صاء وال�شمول
و�إن ا�شتط يف بع�ض الآراء و�أقول منها ر�أيه يف القر�شي الذي ال يتفق مع نزعته

حاجة �إىل �إعالن ،بل �إنها ماتزال يف منطقة النكران»( ..)164ويهمنا �أن نرى
احلازمي كيف ي�صف �آراء �أبي مدين فيقول� :إن �آراء �أبي مدين يف �أمواج و�أثباج
خالل اخلم�سينات ال متثله يف فرتة الحقة وال�سيما بعد تبلور الكثري من احلركات
والتيارات الأدبية وبعد ات�صاله الوثيق مبمثلي النقد اجلديد يف داخل بالدنا
وخارجها»(.)165

ولعل الرجوع �إىل �صاحب الق�ضية �شاعرنا القر�شي يف جتربته ال�شعرية
التي بد�أنا بها قراءتنا حلياته ور�ؤاه النقدية و�شعره ما ينري لنا الطريق يف الرد على
�أولئك املتحاملني عليه .يقول يف كتابه النقدي �شوك وورد« .ول�ست �أدري
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العلمية وطبيعته املتزنة الهادئة»( .)163و�إذا كان �صاحب كتاب «�أمواج و�أثباج»
الأ�ستاذ عبدالفتاح �أبو مدين قد حتامل على عدد غري قليل من ال�شعراء عندنا
وبخا�صة ال�شباب الذين نظر �إليهم ب�أنهم «ينتمون �إىل تلك الفئة التي ظهرت يف
تلك الفرتة من ال�شعراء ال�شباب املتنفجني الذين ال يرتددون يف طبع دواوينهم
والإكثار منها للتغطية على ملكاتهم الأدبية املتوا�ضعة و�ضعفهم ال�شعري ومن
�أولئك ال�شعراء طاهر زخم�رشي وح�سن القر�شي وعلي ح�سن غ�سال و�أنهم
يح�سون يف قرارة نفو�سهم �أنهم دون ال�شعراء املمتازين و�أن �شخ�صياتهم يف

ج ـ ــذور

358

حسن عبداهلل القرشي شاعر الوجدان العربي
بال�ضبط التاريخ الذي بد�أت فيه �أحب الأدب و�أتع�شقه ..كنت �أعتقد �أنني
بالأدب �أ�ستطيع �أن �أخدم النا�س والوطن ولكن الواقع �أين قدمت خدمة جلى �إىل
نف�سي �أو ًال وقد ا�شتهرت وقرر �أدباء كثريون �أنني �أديب كبري ،وهذا يف الواقع
يكفي لأن ي�شري �إ ّ
يل النا�س ويتهام�سون با�سمي كلما مررت بهم يف جمتمع �أو ناد
ويردون حتيتي يف جتلة وتوقر.)166(»..
وعلى �أية حال ف�إن النقد املتحامل على القر�شي خا�صة قد بينه الناقد د.
عبدالعزيز �رشف الذي كتب عن القر�شي الأديب وال�شاعر والقا�ص وامل�رسحي
الناقد عدة م�ؤلفات منها كتابه( )167املهم الو�ساطة بني ح�سن عبداهلل القر�شي
ونقاده وبني �أن منوذج النقد املتحامل حافل بالعيوب وامل�آخذ التي تن�أى عن
�أغرا�ض الدرا�سة النقدية وهي درا�سة بطبيعتها تتوجه �صوب التقدير ال�صحيح
لأي �أثر فني وبيان قيمته يف ذاته ودرجته بالن�سبة �إىل �سواه حتى لنقول مع
�صاحب الو�ساطة (القا�ضي عبدالعزيز اجلرجاين)�« :إن التفا�ضل � -أطال اهلل
بقاءك  -داعية التناف�س والتناف�س �سبب التحا�سد وقد قيل:
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و�إذا �أراد اهلل ن�رش ف�ضيلة طويت

�أت�����������اح ل����ه����ا ل���������س����ان ح�������س���ود

والبد �أن نختم ب�أن هذا ال�شاعر الإ�سالمي الكبري القر�شي ت�صدى
جلميع من نقده با�ستيعاب وتف�صيل فقد �سبق �شاعرنا القر�شي الأ�ستاذ عبداهلل
عبداجلبار( )168يف الرد على نقد الفاليل يف مر�صاده يف جزئه الأول يف جملة
املنهل �سنة 1371هـ وجاء نقده كما �أن�صفه فيه د .من�صور احلازمي�« :أكرث
ا�ستيعاب ًا وتف�صي ً
ال فهو يحا�سب الفاليل على كل ر�أي �أ�صدره وي�صحح له الكثري
من املفاهيم م�ستنداً يف ذلك على ذوقه اخلا�ص وقراءاته الوا�سعة» .فالقنديل على
�سبيل املثال لي�س بال�سوء الذي �صوره به الفاليل ،وبيت �ضياء الدين رجب ال
ي�ستحق كل ذلك الإطراء وقد ا�ستغنى به الناقد عن الق�صيدة بكاملها .ويف اخلتام
ف�إن هذه الدرا�سة حاولت الوقوف على م�ؤلفات ال�شاعر ح�سن عبداهلل القر�شي
واجتهدت يف التعرف على �شخ�صيته �شاعراً وجداني ًا �إ�سالمي ًا من الطراز الأول
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كما �شهد له بذلك عميد الأدب العربي الدكتور طه ح�سني و�أنه مل يكن �شاعراً
رومان�سي ًا غارق ًا كغريه يف الرومان�سية الغربية الغريبة .وانتهت هذه الدرا�سة �إىل
النظر يف جوانب حياته الإبداعية م�ؤلف ًا و�شاعراً وناقداً وقا�ص ًا و�أديب ًا من الطراز
الأول عرفه �أهله يف البالد العربية ويف الغرب قبل معرفة �أهله به يف بلده
�آمني.

رحم اهلل ال�شاعر ح�س عبداهلل القر�شي و�أ�سكنه ف�سيح اجلنات وجميع امل�سلمني

الهوام�ش
(� )1ص .11
(� )2ص .9
(� )3ص .7
(� )4ص .27
(� )5ص .25
(� )7ص .209
( )8جتربتي ال�شعرية وانظر :االثنينية � ،2ص.25 :
( )9انظر ديوان القر�شي الكبري (بريوت1983 ،م) ،وانظر د .عبدالعزيز �رشف يف :ح�سن عبداهلل
القر�شي :درا�سة وق�صائد� ،ص ( 13دار الكتاب امل�رصي ،ودار الكتاب اللبناين ،بريوت،
1421هـ ط الأول.
( )10انظر كتابه :فن املقالةج يف �أدب القر�شي (دار املعارف عام 1996م) �ص.6 :
( )11انظر :د .عبدالعزيز الد�سوقيفي كتابه :القر�شي �شاعر الوجدان� ،ص .48
( )12ديوان الأم�س ال�ضائع للقر�شي �ص ( 493ط  ،1دار العودة ،بريوت1972 ،م).
( )13الأم�س ال�ضائع� ،ص .499-498
( )14انظر مقدمة ال�شاعر القر�شي لديوانه الثاين مواكب الذكريات وقد كتبها يف القاهرة يف
1951/3/15م� ،ص .289
( )15انظر اجلزء الثاين من ديوانه� ،ص .709
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حسن عبداهلل القرشي شاعر الوجدان العربي
( )16مواكب الذكريات� ،ص .285
(� )17أنات ال�ساقية� ،ص.7 :
( )18انظر كتابه الو�ساطة بني ح�سن عبداهلل القر�شي ونقاده للدكتور عبدالعزيز �رشف� ،ص .155
( )19املرجع ال�سابق� ،ص .156
( )20املرجع ال�سابق� ،ص .156
( )21ديوان ح�سن القر�شي ،ج � ،2ص .712-711
( )22الطبعة الثانية1976 ،م ،القاهرة.
( )23القر�شي �شاعر الوجدان ،د .عبدالعزيز الد�سوقي (�ص :التمهيد).
( )24املرجع نف�سه� ،ص  17هام�ش.
( )25االجتاه الوجداين :د .عبدالقادر القط� ،ص .530
( )26االجتاه الوجداين� ،ص.504 :
( )27االجتاه الوجداين� ،ص.523 :
( )28املرجع نف�سه� ،ص.524 :
( )29االجتاه الوجداين� ،ص.524 :
( )30ح�سن عبداهلل القر�شي (درا�سة وق�صائد) :د .عبدالعزيز �رشف� ،ص .16
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( )31ح�سن عبداهلل القر�شي �شاعر من احلجاز :ت�أليف �أحمد اجلدع (دار ال�ضياء  -الأردن ،عمان
ط 1407 ،3هـ1986/م)� ،ص.5 :
( )32املرجع نف�سه� ،ص .12
( )33املرجع نف�سه� ،ص .14
( )34انظر :احلركة ال�شعرية يف ال�سعودية :ح�سن عبداهلل القر�شي حياته و�أدبه ت�أليف دكتور �صالح
عد�س� ،ص ( 109مكتبة مدبويل  -القاهرة ط 1411 /1هـ1991 /م).
( )35انظر كتاب الو�ساطة بني ح�سن عبداهلل القر�شي ونقاده للدكتور عبدالعزيز �رشف (در الكتاب
امل�رصي واللبناين ،بريوت ط 1421 /1هـ2001/م)� ،ص .157
( )36انظر :احلركة ال�شعرية يف ال�سعودية :ح�سن عبداهلل القر�شي للدكتور �صالح عد�س� ،ص .4
( )37املرجع نف�سه� ،ص .8
( )38انظر د.عد�س (املرجع ال�سابق� ،ص.)109 :
( )39املرجع ال�سابق� ،ص .111-110
( )40املرجع نف�سه� ،ص .110
( )41املرجع نف�سه� ،ص .27
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( )42انظر القر�شي :جتربتي ال�شعرية � ،ص.21-19 :
( )43املرجع ال�سابق جتربتي� ،ص .36-35
( )44جتربتي� ،ص ( ،38ط  1عام 1972م ،دار العودة).
( )45الب�سمات امللونة  -ديوان القر�شي  -اجلزء الأول� ،ص .52
( )46الب�سمات� ،ص .53
( )47انظر :القر�شي �شاعر الوجدان للدكتور عبدالعزيز الد�سوقي� ،ص .61-60
( )48انظر :د .عثمان ال�صالح العلي ال�صوينع يف كتابه :حركات التجديد يف ال�شعر ال�سعودي
املعا�رص (ط 1408 ،1هـ ،ج � ،2ص .588-584
(� )49أدباء �سعوديون :د .م�صطفى �إبراهيم ح�سن (دار الرفاعي  -الريا�ض ،ط 1414 ،1هـ� ،ص .114
( )50القر�شي :جتربتي �ص .7
(� )51أدباء �سعوديون� ،ص .117
( )52املرجع ال�سابق� ،ص .118
( )53املرجع ال�سابق� ،ص .118
( )54انظر ديوان الب�سمات امللونة للقر�شي� ،ص .53
(� )55شعراء �سعوديون� ،ص .119-118

( )57عز الدين املقد�سي :كتاب ك�شف الأ�رسار يف احلكم املودعة يف الطيور والأزهار (ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة �أم القرى).
(� )58شعراء �سعوديون� ،ص .118
( )59انظر :من �أعالم ال�شعر ال�سعودي ت�أليف د.بدوي طبانة (دار الرفاعي الريا�ض 1412هـ
ط� )1ص .223
( )60املرجع ال�سابق� ،ص .224
( )61املرجع نف�سه� ،ص .228
(� )62ص .232
( )63املرجع ال�سابق� ،ص .234
( )64املرجع ال�سابق� ،ص .233
( )65املرجع ال�سابق� ،ص .232
(� )66صور من الأدب احلديث.
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حسن عبداهلل القرشي شاعر الوجدان العربي
( )67التيارات الأدبية� ،ص .276
( )68املرجع نف�سه� ،ص .276
( )68التيارات� ،ص .278
( )70التيارات� ،ص .278
(� )71صبابة الك�أ�س� ،ص .72 ،56 ،24 ،22
( )72التيارات� ،ص .280
( )73التيارات� ،ص .281
( )74التيارات �ص  282وديوان مواكب الذكريات.316/1
( )75التيارات �ص  283وديوان مواكب الذكريات للقر�شي ج� 1ص .348
( )76القر�شي :جتربتي ال�شعرية (دار العودة) �ص .36-32
( )77االجتاهات الأدبية� ،ص .358
( )78انظر اجدع� ،ص .22
( )79القر�شي �شاعر الوجدان للدكتور عبدالعزيز الد�سوقي �ص .35-34
( )80ال�شعر احلديث يف احلجاز ( )1948-1916ت�أليف عبدالرحيم �أبو بكر (املدينة املنورة
عام1397هـ ،نادي املدينة املنورة الأدبي �ص .)225
( )81انظر �أحمد اجلدع يف ح�سن عبداهلل القر�شي� ،ص .22
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( )82انظر اجلدع �ص .23
( )83اجلدع �ص .23
( )84املرجع ال�سابق� :ص .33 ،30 ،29 ،28
( )85املرجع نف�سه� ،ص.35 :
( )86انظر ر�سالته املطبوعة يف دار �صادر عام 1392هـ� ،ص  ،9بهذا العنوان :احلركة الأدبية يف
اململكة العربية ال�سعودية.
( )87احلركة الأدبية� ،ص .408
( )88احلركة الأدبية� ،ص .410
( )89احلركة الأدبية� ،ص .411-410
( )90املرجع نف�سه� ،ص.417 :
( )91احلركة� ،ص .424
( )92احلركة الأدبية� ،ص  425ومواكب الذكريات �ص .36
( )93احلركة� ،ص .426
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( )94د� .صالح عد�س (مرجع �سابق)� ،ص .110
( )95ال�شعر احلديث يف اململكة العربية ال�سعودية خالل ن�صف قرن 1345هـ 1395 -هـ للدكتور
عبداهلل احلامد دار الكتاب ال�سعودي ،الريا�ض( ،ط 1413 /2هـ� ،ص .)291
( )96املرجع ال�سابق� ،ص .291
( )97انظر ال�شعر احلديث للحامد� ،ص .302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297
(� )98ص .296
(� )99ص .397
(� )100ص .399
(� )101ص .300
(� )102ص .301
(� )103ص .302
( )104مواكب الذكريات (دار العودة ط � ،1ص .)290
( )105الب�سمات امللونة للقر�شي� ،ص .221-217
(� )106ص .223-222
(� )107ص .231-224
(� )108ص .238-232
(� )110ص .261-258
(� )111ص .265-262
( )112الأم�س ال�ضائع (ديوان القر�شي ،ج� ،1ص .)601-589
(� )113ص .608-602
(� )114ص .911-609
(� )115ص .614-612
(� )116ص .616-615
(� )117ص .622-619
(� )118ص .626-623
( )119الأم�س ال�ضائع �ص .634-629
( )120الأم�س ال�ضائع �ص .640-635
( )121الديوان �ص .639
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حسن عبداهلل القرشي شاعر الوجدان العربي
( )122الديوان �ص .639
( )123نداء الدماء (الديوان) ج� ،2ص .239-237
( )124مواكب الذكريات :لل�شاعر ح�سن القر�شي (الديوان) ج� ،2ص .478
( )125مواكب الذكريات� :ص .285
( )126مواكب الذكريات� :ص .316-315
( )127ديوان الأم�س ال�ضائع (الديوان � /2ص .)601-589
( )128الأم�س ال�ضائع �ص .608-602
( )129الأم�س ال�ضائع �ص .611-609
( )130الديوان نف�سه �ص .614-612
( )131الأم�س ال�ضائع �ص .616-615
( )132ديوان :نداء الدماء لل�شاعر ح�سن القر�شي� ،ص .239
( )133الديوان .591/1
( )134الديوان .593/2
( )135الديوان .597/2
( )136الديوان .598/2
( )137الديوان .599/2
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( )138الأم�س ال�ضائع (الديوان� ،ص .)601/2
( )139القر�شي �شاعر الوجدان ،د .عبدالعزيز الد�سوقي� ،ص .51-50
( )140القر�شي �شاعر الوجدان� ،ص .50
( )141انظر :ح�سن عبداهلل القر�شي ت�أليف �أحمد اجلدع� ،ص .48
(� )142ص .49
( )143انظر :كتابه :الوهم وحماور الر�ؤيا درا�سات يف �أدبنا احلديث �ص ( 1-18ط 1421هـ،
الريا�ض ،دار املفردات).
( )144انظر :احلركة الأدبية يف اململكة العربية ال�سعودية ت�أليف د .بكري �شيخ �أمني (دار �صادر
 بريوت1392 /هـ .)564-561( )145املرجع نف�سه� ،ص .228 - 226 ،224 - 22
(� )146ص .233
(� )147ص .425 ،402
(� )148ص .403
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(� )149ص .457
( )150الو�ساطة بني القر�شي ونقاده د .عبدالعزيز �رشف �ص .27
( )151املرجع نف�سه� ،ص .17
( )152وحي احلياة العامة للعواد� ،ص ،128 :وال�شعر والتجديد د .خفاجة �ص  ،208وحركات
التجديد يف ال�شعر ال�سعودي املعا�رص للدكتور عثمان ا�صوينع ،ج � ،2ص .587
( )153انظر :مذهب املجددين يف اململكة للدكتور عبداهلل احلامد� ،ص  ،17-16وانظر �أي�ض ًا
كتابه :ال�شعر احلديث �ص .409
( )154املر�صاد� ،ص � ،1ص .36
( )155الوهم للدكتور احلازمي �ص .115-109
( )156انـظر كتاب �أدباء �سعوديون ت�أليف د .م�صطفى �إبراهيم ح�سن �ص  ،115وانظر القر�شي
يف �شوك وورد.
(� )157ص .128 ،125 ،122 ،121
( )158الوهم وحماور الر�ؤيا للدكتور من�صور احلازمي� ،ص .8
( )159الوهم� ،ص .37

(� )160آمنة عبداحلميد عقاد :حممد ح�سن عواد�شاعراً (جدة عام 1985م دار املدين).
( )161الوهم �ص .61
( )163الوهم �ص .18
(� )164أمواج و�أثباج �ص ( 175طبعة نادي جدة يف طبعة ثانية 1405هـ).
( )165الوهم �ص .121-120
( )166ح�سن القر�شي �شوك وورد �ص .39
( )167الو�ساطة بني ح�سن عبداهلل القر�شي ونقاده :للدكتور عبدالعزيز �رشف �ص .22-21
( )168الوهم �أ .د.من�صور احلازمي� ،ص  15وانظر القر�شي يف �شوك وورد.

***
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مراجعات
«اللغة واحلجاج»
(عمق التنظري ودقة ءاالجناز)
(*)

ح�سن م�سكني مبارك

(*)

امل�ؤلفات التي قامت بت�رشيح عميق ودقيق ملختلف جوانبها ،وم�ستوياتها ،حتى
يكاد يخيل للباحث املتخ�ص�ص �أن الكالم فيها يكرر بع�ضه بع�ضا و�أال جديد يف
الأفق ب�ش�أن هذا املو�ضوع.
غري �أن الإ�صدار اجلديد الذي �أجنزه الدكتور �أبو بكر العزاوي  :اللغة

واحلجاج( )1يفند هذا الت�صور ،وي�ضعنا �أمام ر�ؤية �أ�صيلة وحديثة ،تك�شف
جوانب دقيقة وعميقة يف اللغة عامة ،واللغة العربية بخا�صة ،من خالل حتليل
حجاجي م�شبع ب�سند نظري خ�صب ومتنوع �أفرز يف النهاية م�رشوعا علميا
(*) �أ�ستاذ نظرية الأدب واملناهج احلديثة ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية اجلديدة  -املغرب.
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«اللغة واحلجاج» (عمق التنظير ودقة اإلجناز
متميزا� ،أ�ضاف لبنة جديدة  ،هامة �إىل الإجنازات العلمية ذات امل�ستوى الرفيع

نظرا و�إجنازا يف درا�سة وحتليل اللغة من منظور حجاجي دقيق  ،وعميق ،كانت
اللغة العربية يف حاجة ما�سة �إليه �أم ً
ال يف ك�شف املزيد من �أ�رسارها ،وفهم العديد
من �إمكاناتها الهائلة يف �شتى الإجنازات والأجنا�س الأدبية وغريها من اخلطابات

الأخرى متنوعة املقا�صد والأهداف.

و�إذا نحن ت�أملنا جيدا جوهر الق�ضايا التي �أثبتها امل�ؤلف ،وحاول تقدمي

احلجج والدالئل النظرية والتطبيقية عليها من داخل التحليل نف�سه ،وبلغة

وا�صفة دقيقة  ،وافية  ،جندها تكمن يف اال�ستنتاج العام الآتي « :ال توا�صل من
غري حجاج وال حجاج من غري توا�صل» .بهذه املعادلة القيمة  ،والالفتة للتفكري

والت�أمل ،واملغرية بالتوظيف يف �أكرث من م�ستوى ،بنى امل�ؤلف هذا الكتاب
العلمي  ،املغري بالقراءة والتي ت�أ�رس املتلقي بف�ضل ما تت�ضمنه من ق�ضايا وعنا�رص

جديرة بالتقدير واملتابعة املت�أنية ،حتى نكت�شف مزاياها الهامة التي �ستزيد من
وعينا باللغة العربية ،من منظور ما تقدمه الل�سانيات عامة  ،والنظرية احلجاجية
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بخا�صة.

ونظرا لأن مزايا هذا الكتاب عديدة ،ومتنوعة ف�إنني �س�أقف عند بع�ضها،

تاركا البع�ض الآخر للمتلقي حتى يقف عليها عيانا.

بالغة الن�صو�ص املوازية :
تكمن يف هذه الن�صو�ص املوازية التي �صدر بها امل�ؤلف كتابه ،بدءا

من الإهداء الذي مل يخل بدوره من حجاج و�إقناع دال على احتاد الذاتني

وان�سجامهما (امل�ؤلف  -الأم) وامتداد هذا االت�صال الروحي القائم على
عبارات حجاجية ملئها (ال�صدق) وعمادها (ال�سلمية) و (التدرج) الذي يجد
�سنده القوي يف هذا الت�ضمني املوفق لآيات قر�آنية ،م�شبعة هي الأخرى بطابعها
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احلجاجي .وهكذا فبعد �أن خط امل�ؤلف �أول كلمة يف الكتاب �»:إىل منبع احلنان
الدائم والعطف املتجدد» حتى يختمها بقوله �« :أهدي هذا الكتاب �سائال املوىل
عز وجل �أن ينفعني و�إياها به  ،و�سائر امل�سلمني �أجمعني يوم ال ينفع مال وال

بنون �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم»(.)2

هكذا نكت�شف ح�ضورا مكثفا خلا�صية احلجاج من �أول �صفحة ،متثل

جانبا من الن�صو�ص املوازية ،التي �ستهي أ� املتلقي منذ البداية لدخول عامل الإقناع
واحلجة وما يندرج حتتهما من �أ�رسار وعنا�رص طبيعية قائمة يف بنية هذه اللغة

مو�ضوع اال�شتغال ،فكيف احلال ونحن يف رحاب خطاب قر�آين كرمي  ،ي�ؤكد
م�آل ومنتهى هذه الذوات جميعا �إىل الباري تعاىل ،بعد �أن يتوارى املال والبنون

وتوابعهما ،لتبقى الكلمة �شاهدة على العلم والعمل ،والتي منها ماهو قائم بني
دفتي هذا الكتاب ،و�أخرى ثاوية خلف ال�س�ؤال .تلك �إذن كانت �أوىل مظاهر

احلجاج ،والتوا�صل التي �أبى امل�ؤلف �إال �أن تكون على هذا النحو مقدمة

الإلهي �إىل غريه من اخلطابات الأخرى التي ين�سجها الإن�سان يف �أي مكان

وعرب �سائر الأزمان.

غري �أنه ينبغي التنبيه هنا �إىل �أن الن�صو�ص املوازية املت�ضمنة يف ال�صفحة

ال�سابعة من الكتاب ،تك�شف �أي�ضا �أن احلجاج الفعال واملنتج ي�ستند �إىل قوانني

و�ضوابط وعنا�رص دقيقة ،حتى ال يخرج عن �أهدافه املتمثلة يف حتقيق التوا�صل
الفعال والت�أثري والإقناع .والآيتان الكرميتان املختارتان هنا ت�شريان بدقة �إىل

ذلك اخللل الذي �أ�صاب عملية التوا�صل التي قامت بني عمران وقومه الذين
بنوا حواره معلى غري عل وال هدى ،فلم يتمكنوا من �إقناع عمران الذي �أقام

خطابه على حجج ودالئل مقنعة  ،ي�ستحيل �إبطالها �أو ردها .
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لتوا�صل �أ�شمل و�أعمق تن�سجه اللغة عرب خطابات و�أجنا�س عديدة ومتنوعة تربز
مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أن احلجاج حا�رض يف كل اخلطابات بدءا من اخلطاب
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خلفيات املنهج ومقا�صد النظرية :
ذلك �أننا جند يف الكتاب تو�ضيحا دقيقا للمنهج املتبع ،واخللفيات
النظرية التي بنى عليها م�رشوعه العلمي ،حيث �إنه ر�سم يف مقدمة مركزة معامل
العمل الكربى ،وخلفياته العميقة ،و�أهدافه العامة واخلا�صة ،مربزا �أن هذا العمل
يهدف �إىل درا�سة بع�ض اجلوانب احلجاجية يف اللغة العربية ،غري مدع الإحاطة
التامة بكل ما يهم املو�ضوع .
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غري �أننا نكت�شف �أي�ضا املنطلق الرئي�س الذي اعتمده يف هذا املنحى
الل�ساين القائل ب�أننا نتكلم عامة ق�صد الت�أثري ومن جهة �أخرى ،وهذا هو
الأ�سا�سي واجلديد الذي غيب يف العديد من الدرا�سات الل�سانية ،هو �أن وظيفة
الت�أثري والإقناع قائمان يف اللغة ذاتها ،ولي�س خارجها �إذ اللغة «حتمل ب�صفة
ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية� ،أي �أن هذه الوظيفية م�ؤ�رش لها يف بنية الأقوال
نف�سها ،ويف املعنى وكل الظواهر ال�صوتية وال�رصفية واملعجمية والرتكيبية
والداللية .وتنتمي درا�سة احلجاج �إىل البحوث التي ت�سعى �إىل اكت�شاف منطق
اللغة� ،أي القواعد الداخلية للخطاب ،واملتحكمة يف ت�سل�سل الأقوال وتتابعها
ب�شكل متنام وتدريجي  ،وبعبارة �أخرى ف�إن احلجاج يتمثل يف �إجناز ت�سل�سالت
ا�ستنتاجية داخل اخلطاب»(.)3
و�إذا كانت مقا�صد امل�ؤلف حمددة يف �إبراز منطق اللغة ،والبنيات التي
حتكم اخلطاب يف العديد من الإجنازات الالحمدودة ف�إنها مل تخف �أنها تود
ا�ستثمار النتائج التي انتهى �إليها العامل الل�ساين �أزفالد ديكرو يف العديد من
�أعماله املتميزة(.)4
بل �إن اختيار نظرية احلجاج �إطارا نظريا ،نابع من �أ�سباب علمية مو�ضوعية
وتراكم خربات وقراءات �صبورة ومت�أنية لنتاجات علمية ،ل�سانية ومنطقية ،
متنوعة ومتكاملة  ،ميكن �إجمالها يف الآتي «�أوال  :كون نظرية احلجاج نظرية

حسن مسكني مبارك

371

داللية حديثة  ،تقدم ت�صدرا حديثا للمعنى ،وتقدم ت�صورا حديثا للمعنى ،وتقدم
تف�سريات جديدة وجريئة للعديد من الظواهر اللغوية .
ثانيا :جناح النظرية احلجاجية يف جتاوز العديد من العوائق املت�صلة بتف�سري
املعنى ،وال �سيما النظريات الو�صفية واملنطقية املرتبطة مبفهوم ال�صدق.
ثالثا :كون النظرية احلجاجـية تعود يف منابعها �إىل �أ�صول ل�سانية حديثة،
ال تعلي من �ش�أن الوظيفة التوا�صلية -الإخبارية للغة  ،واعتبارها الوظيفة
الأ�سا�سية والوحيدة  ،بل يرى امل�ؤلف �أن لها وظائف تتجاوز التوا�صل والإخبار
�إىل الت�أثري والإقناع ،ال�شيء الذي يجعل من الوظيفة الإخبارية تتوارى قيا�سا
بالوظائف الأخرى التي �أكدت عليها النظرية احلجاجية.

وهنا بالذات تكمن جدة وجدية هذا العمل � ،أي يف كونه ينطلق مما هو
عام  ،كامن يف عمق النظريات التي حتكم هذا العمل ،وت�ؤطر توجهه العام ،
لي�صل �إىل ما هو خا�ص يج�سده هذا االختبار الدقيق والعميق لهذه النظرية على
اللغة العربية ،خا�صة يف ظل غياب درا�سات و�أعمال( )5تطبيقية عربية مقارنة مبا
�أجنزه الغرب ،حيث �شاعت هذه النظرية التي تتخذ من احلجاج واملنطق واللغة
واملنطق الطبيعي مو�ضوعا لها  ،راكمت فيه �إجنازات هامة نظرا وتطبيقا(.)6
كما مل يفت امل�ؤلف ،ويف �إطار هذا احلر�ص ال�شديد على �ضبط
املنهج ،والت�أطري خللفياته وفل�سفته � ،أن يو�ضح خ�صي�صة العنوان و�أهداف
املباحث املتفرعة عنه �شملت ف�صال تعريفيا لنظرية احلجاج يف اللغة ومفاهيمها
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ويبدو �أن هذا ت�صور جديد عدل من العديد من الفر�ضيات ،واملنطلقات
التي �أقامت عليها النظريات الآخرى �إجنازاتها وتطبيقاتها يف جمال اللغة
واخلطاب� ،سواء لدى العرب �أو الغرب وهذا ما �سنلم�سه بو�ضوح يف تلك
التطبيقات التي قام بها على ظواهر لغوية متنوعة ،تهم اللغة العربية حتديدا ،لكن
مبقارنتها بلغات �أخرى كالفرن�سية والإجنليزية وغريهما.
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وم�صطلحاتها ،التي منها  :احلجة  -النتيجة  -الروابط  -العوامل احلجاجية  -التوجيه
 ال�سلم احلجاجي وغريها .وقد ركز فيها على ما �أ�سماه (الطبيعة احلجاجيةللمعنى) والعالقة القائمة بني املحتوى الإخباري للقول وقيمته احلجاجية .
يف حني ت�ضمن الف�صل الثاين درا�سة دقيقة لنماذح من الروابط احلجاجية
يف اللغة العربية  ،منها ( :بل  -لكن  -حتى) مبينا �أن الهدف من هذا االختيار
لي�س �سوى �إبراز بع�ض جوانب اال�ستعمال احلجاجي لهذه الروابط ،لأنها �أكرث
ا�ستعماال و�شيوعا  .وهو تو�ضيح منهجي يربر هذا االختيار ،ويدفع كل ت�أويل
خاطئ �أو تف�سري غري دقيق.
يف حني كانت اال�ستعارة املو�ضوع الذي بني فيه امل�ؤلف �أوجه احلجاج
عرب مفاهيم حمددة  ،مثلها (ال�سلم احلجاجي) و (القوة احلجاجية) و (الإبطال).
(La
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ويبدو �أن امل�ؤلف قد �أح�سن �صنعا ،حني ا�ستعار م�صطلح القوة
 )Forceليوظفه يف حقل اللغة ،حيث اجرتح م�صطلحات جديدة تغري مبزيد
من البحث ،مثل �سلطة الكالم و�سلطة اخلطاب و قوة الكلمات ،منتهيا من ذلك �إىل
ا�ستنتاجات خ�صبة� ،آن الأوان لتكون م�شاريع �أعمال م�ستقبلية ،ت�ساهم يف �إبراز
اجلانب احلجاجي للغة العربية  ،وك�شف املنطق الذي يحكمها.
وملزيد من الإي�ضاح� ،سنحاول الوقوف عند �أهم العنا�رص التي �شيدت
�رصح هذا امل�رشوع ،لنتبني ما ت�ضمنته من تنظري و�إيجاز يف حقل احلجاج املت�صل
باللغة العربية حتديدا.

القراءة ال�صبورة والتلقي املنتج :
�إن حر�ص امل�ؤلف على تتبع النظريات احلجاجية يف منابعها ،وفهم
�أبعادها� ،سمح له بتمثل �أعمق لأ�رسارها ،وا�ستيعاب �أدق لتفا�صيلها وجزئياتها.
يبدو ذلك جليا �أوال يف حتليله الدقيق للفروق القائمة بني العوامل احلجاجية
والروابط احلجاجية او متيزه بني احلجاج ( )Argumentationواال�ستدالل
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التدرج من اجلزئي �إىل الكلي :
ذلك �أننا ونحن نتابع التحليل ،نلم�س نوعا من املتابعة الدقيقة واملت�أنية
ملجموعة من الظواهر اللغوية بالرتكيز على قوتها احلجاجية بدءا من �أ�صغر وحدة
فيها ،وانطالقا من الأمثلة اجلزئية الدالة و�صوال �إىل  ....ت�شييد ت�صور كلي ،
ي�ؤكد املثال من �صلب اللغة �إىل �أن ينمو بالتحليل ليغدو قاعدة عامة حتكم بنية
اللغة وتف�رس عنا�رصها احلجاجية كما هو احلال يف اال�ستنتاج الذي خل�ص �إليه
 ،والذي ينم من جهة عن �إدراك عميق بالأبعاد التي كان يرمي �إليها املنظرون
والعلماء الذين تبنوا هذه النظرية  ،ومن جهة �أخرى ما ميكن �أن يبينه الباحث
نف�سه من حتليالت جديدة ،تخ�صب تعريفا �أدق �أو ا�ستنتاجا �أ�شمل� ،أو ت�صورا
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( ،)Démonstrationمبا يفيد يف �إبعاد �أي التبا�س يف جمال التطبيق ،ويثبت �أي�ضا
الإ�ضافات التي �سيقدمها عند �إنزال هذه املفاهيم على حمك اللغة ب�شتى تلويناتها
ومتظهراتها ح�سب الأجنا�س الأدبية والفنية ووظائفها الت�أثريية والإقناعية التي
ت�ؤديها .ذلك �أن امل�ؤلف مل يبق �أ�سري الت�صورات املتداولة �أو املكرورة ،بل اجتهد
يف الإفادة من �أحدثها و�أكرثها ا�ستجابة خل�صو�صية الظواهر اللغوية مو�ضوع
التحليل .ثم �إنه بعد �أن يف�صل القول يف تلك الفوارق واملحددات املتعلقة بكل
م�صطلح ،ينتهي �إىل ا�ستنتاجات هامة ،ت�ساعد املتلقي على املزيد من الفهم
والرغبة يف متابعة التحليل ،كما هو ال�ش�أن مثال يف هذا التحديد لنمط خا�ص
من الروابط احلجاجية (حروف العطف  ،الظروف  )..حيث يتم «الربط بني
وحدتني داللتني �أو �أكرث يف �إطار ا�سرتاتيجية واحدة ،وهذا يف �إطار ال�صيغة
اجلديدة للنظرية احلجاجية �أما يف الت�صور ال�سابق ،فقد كنا نقول �إنه يربط بني
قولني (�أو �أكرث)  ،وقد مت التخلي عن هذا الت�صور لأن ظاهرة الربط معقدة ،ولأن
الربط بني الأقوال لي�س �إال حالة خا�صة ،فقد يربط الرابط بني قولني  ،وقد يربط
بني عنا�رص غري متجان�سة ،ك�أن يربط مثال بني قول وقولية ()une énonciation
�أو بني قول و�سلوك غري كالمي� ،إىل غري ذلك من احلاالت املمكنة»(.)7
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�أعمق ،ميكن االعتماد عليه يف تف�سري �أو تعليل ظاهرة لغوية �أو تعديل ت�صور
�أو موقف �سابق ،بدا بالدليل واحلجة  ،واملدعومة بالتحليل �أنه غدا متجاوزا،
كما نقر�أ يف هذا اال�ستنتاج اخلا�ص (باملبادئ احلجاجية) امل�ستخرجة من
املثالني الآتيني  ( :االجتهاد ي�ؤدي �إىل النجاح) �أو (تكون فر�ص جناح الإن�سان
بقدر عمله واجتهاده) ذلك �أن «املبادئ احلجاجية هي جمموعة من امل�سلمات

والأفكار واملعتقدات امل�شرتكة بني �أفراد جمموعة لغوية وب�رشية معينة  ،والكل
ي�سلم ب�صدقها و�صحتها ،فالكل يعتقد �أن العمل ي�ؤدي �إىل النجاح ،و�أن التعب

ي�ستدعي الراحة و�أن ال�صدق والكرم وال�شجاعة من القيم النبيلة واملحببة
لدى اجلميع ،والتي جتعل املت�صف بها يف �أعلى املراتب االجتماعية .وبع�ض

هذه املبادئ يرتبط مبجال القيم والأخالق وبع�ضها يرتبط بالطبيعة ومعرفة
العامل»()8

بل �إن هذا التخريج ال يقف عند م�ستوى عر�ض الإنتاج اخلا�ص

بالنموذجني ال�سابقني ،و�إمنا يتجاوزهما �إىل تقدمي حلول �أخرى ،ت�سهم يف

زيادة الوعي ........واملنطق احلجاجي لهذه اجلمل ،من خالل التمييز الدقيق
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بينها ،وما ميكن �أن ي�ستنبط من كل واحدة من قوة حجاجية وا�ستداللية ،جتد

تف�سريها يف �أ�صول تتجاوز اللغة �إىل مبادئ حجاجية «ترتبط بالإيديولوجيات

اجلامعية� ،إذ ميكن �أن ينطلق ا�ستدالالن من نف�س املقدمات ،و�أن يعتمد نف�س

الروابط والعوامل  ،ومع ذلك ي�صالن �إىل جانب هذه املبادئ املحلية (Topoi

 )Locauxاملرتبطة ب�إيديولوجيات الأفراد داخل املجموعة الب�رشية الواحدة،

هناك مبادئ �أخرى �أعم  ،وهي م�شرتكة بني جميع �أفراد املجموعة اللغوية ،
وم�ؤ�رش لها داخل اللغة»(.)9

�سعة املدونة  /تخ�صيب الداللة :
مل يقت�رص امل�ؤلف يف اختبار �أدوات التحليل ،وتطبيق النظرية احلجاجية
على جن�س خا�ص ،و�إمنا جمعت بني العديد من الأجنا�س الأدبية مثل ال�شعر
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والرواية  ،واعتمدت على العديد من اخلطابات منها الإن�ساين ،ومنها الإلهي،
وكما �شملت الف�صيح والعامي ال�شيء الذي �ضمن حجة �إ�ضافية �إىل تطبيقاته ،
ومنحها بعدا �آخر من الدالئل التي تغني هذه التخريجات مما �أخ�صب نتائجها،
وقوى تلك الظالل من املعاين املت�ضمنة فيها �أو امل�صاحبة لها عند كل �إجناز،
بخا�صة و�أنه يعمد �إىل مقارنتها مما هو منجز يف لغات �أخرى فرن�سية و�إجنليزية ،
لتكون ذات متثيلية وا�سعة علميا.
هكذا جنده ي�ستح�رض �آيات من القر�آن الكرمي ،ليو�ضح �أن الأداتني (بل
ولكن) قد ا�ستعملتا يف العربية والفرن�سية لغاية احلجاج والإبطال لكنه ي�ضيف يف
متييز دقيق وعميق �إىل ظالل حجاجية �أخرى لهاتني الأداتني يف �إجنازات قر�آنية
 ،تظهر خ�صوبة الداللة يف اخلطاب الإلهي القائم يف جزء كبري منه على الإقناع

والت�أثري واحلجاج كما يف الآية الكرمية }�أم يقولون به جنة  ،بل جاءهم باحلق{()10

حيث وقعت بل (الرابط احلجاج) جملة �أ�ضفت لها طابع (الإبطال) يف حني
ات�صفت ب�سمة (االنتقال من غر�ض �إىل غر�ض) يف قوله تعاىل} :وقد �أفلح من

فرعون وثمود ،بل الذين كفروا يف تكذيب{( )12وقوله تعاىل} :ولدينا كتاب ينطق
باحلق ،وهم ال يظلمون ،بل قلوبهم يف غمرة من هذا{(.)13

وقد قدم امل�ؤلف لت�صوره هذا ب�آراء ونظريات الل�سانيني الغرب وب�سطها
بو�ضوح تام  ،ثم عر�ض تف�سرية النحاة العرب القدامى (املرادي والزخم�رشي)،
لكنه مل يقف عند م�ستوى العر�ض و�إمنا ناق�ش هذه الت�صورات ،و�أ�ضاف ت�صوره
اخلا�ص الذي ا�ستخرجه من قلب الآيات القر�آنية التي حللها ،منتهيا �إىل تخريج
ذكي جدير بالت�أمل واملتابعة  .ذلك �أنه بعد �أن عر�ض الآيات الكرمية و�أثبت ر�أي
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تزكى ،وذكر ا�سم ربه ف�صلى بل ت�ؤثرون احلياة الدنيا{( .)11غري �أن تو�ضيح هذه
التنويعات مل حتل دون تنبيه امل�ؤلف ب�أن الأهم يف هذا التحليل هو اال�ستعمال
الأخري �أي «عندما يكون الإ�رضاب على جهة الرتك لالنتقال من غر�ض �إىل
غر�ض �آخر ،من غري �إبطال ،ومنثل له بالأمثلة التالية} :هل �أتاك حديث اجلنود ،
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«اللغة واحلجاج» (عمق التنظير ودقة اإلجناز
النحاة العرب يف الأداتني مو�ضوع اال�ست�شهاد ،مذكرا بو�صفهم (للإ�رضاب
االنتقايل) «بعبارات �شتى من قبيل ( :ترك �شيء من الكالم و�أخذ يف غريه)،
االنتقال من غر�ض �إىل �آخر) ،التنبيه على انتهاء غر�ض وا�ستئناف غريه)،
(لإ�رضاب على جهة الرتك من غري �إبطال)( ،الإنتقال من جملة �إىل �أخرى �أهم
من الأوىل) ،وغريها من العبارات املتناثرة يف كتب النحو»( )14هكذا يتابعهم
ب�إثبات الآراء ال�سابقة ،دون �أن يقف عندها ،بل ي�ضيف �إليها و�صفا حجاجيا
لطيفا يجعله الأقوى يف التحليل والأجدر باالعتبار ال ت�ضمنه من حجج وا�ضحة
ت�ستقي م�رشوعيتها من الإيحاءات املعنوية ،والظالل الرمزية الثاوية خلف هاتني
الأداتني امل�ستعملتني يف هذا ال�سياق ،الذي دفع الزخم�رشي �أن ي�شدد فيها على
معنى (الإ�رضاب) املتمثل يف كون «�أمرهم �أعجب من �أمر �أولئك  ،لأنهم
�سمعوا بق�ص�صهم ومبا جرى عليهم ،ور�أوا �آثار هالكهم فلم يعتربوا وكذبوا �أ�شد
من تكذيبهم»(.)15ويتجلى هذا الو�صف �أ�سا�سا يف التوجيه احلجاجي الدقيق
للأداة(بل)  ،حيث العالقة احلجاجية قائمة على عالقتني فرعيتني «عالقة بني
احلجة (اطالعهم على �أخبار فرعون وثمود وغريهم و (النتيجة ) (�سيعتربون
ويتعظوا) ،وعالقة حجاجية ثانية ت�سري يف اجتاه النتيجة امل�ضادة �أي بني احلجة
القوية التي ت�أتي بعد (بل) وهي (الذين كفروا يف تكذيب)  ،والنتيجة امل�ضادة
للنتيجة ال�سابقة( :لن يعتربوا ولن يتعظوا)  ،والنتيجتان امل�ضمرتان»( ،)16غري �أن
التخريج الأهم يف التحليل هو الت�أكيد على �أن احلجة التي ترد بعد الأداة (بل)
تكون �أقوى من احلجة التي ترد قبلها ،وهذا ما هو وا�ضح يف النماذج ال�سابقة،
حيث �إن الأقوام املذكورة فيها من �شيمهم وطبعهم التكذيب ،لهذا هم �أ�شد
بعدا عن الإميان واالعتبار.
ثم �إن هذه التخريجات التي كثريا ما ن�صادفها يف التحليل ،ال تقف
عند م�ستوى الرتكيب ،بل تتجاوزه �إىل م�ستوى التداول كما ال�ش�أن يف حتليله
للفروق الدقيقة بني الأداتني( :بل) و (لكن) ،حيث تخت�ص هذه الأخرية
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با�ستعمال حجاجي واحد ،تكون فيه مقابلة للأداة الفرن�سية ( . )Maisيف حني
تخت�ص بل با�ستعمالني حجاجني  :واحد تكون فيه مرادفة لـ (لكن ) وتربط بني
حجتني متعار�ضتني .وا�ستعمال حجاجي ثاين ترادف فيه الأداة (حتى) وتربط
بني حجتني مت�ساويتني  ،ت�ؤديان �إىل نتيجة واحدة� .إ�ضافة �إىل فرق �آخر يتج�سد
يف �سلوكهما املتمايز �إزاء الواو .وهنا مل يفت امل�ؤلف �أن ي�ستح�رض التف�سريات
الهامة التي قدمها النحاة العرب  ،لكنه يقف عند بع�ض الق�صور الذي �شابها،
م�ضيفا لها حتليال حجاجيا دقيقا ي�سد ذلك النق�ص القائم فيها قدمه النحاة ،وهو
حتليل يتجاوز م�ستوى الرتكيب الذي وقف عنده ه�ؤالء �إىل م�ستوى التداول*،
م�ستندا يف ذلك �إىل �س�ؤال �أ�سا�س يحدد ماهية ومو�ضع العاطف النحوي
والرابط التداويل ؟ جميبا �أن «(الواو) تعطف  ،ولكن تقوم ب�إجناز الربط التداويل
احلجاجي ،مبعنى �أنه يح�صل هناك نوع من التوزيع التكاملي� ،أما عندما تكون
(لكن) جمردة من الواو ،ف�إنها تقوم بالوظيفتني معا .و�إذا قلنا �إن العرب ت�ؤثر
ت�شديد (لكن) عندما تدخل عليها الواو ف�إن هذا على �سبيل اجلواز ال الوجوب،
و�إال فهناك �أمثلة عديدة جند فيها (لكن) اخلفيفة م�سبوقة بالواو»(. )17

وهكذا يتابع امل�ؤلف حتليل هذه الأدوات ال�شائعة اال�ستعمال من خالل
عقد مقارنات هامة ،تف�ضي �إىل تبيان الفروق العميقة بينهما وت�أثري ذلك على
توجيه املعنى ،ودقة الداللة والت�أثري والإقناع الذي تق�صد �إليه يف اال�ستعمال،
املتجاوزلوظيفتي الإخبار والتوا�صل  ،ويبدو �أن هذا احلر�ص الدقيق على تتبع
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�إن الطريقة التي د�أب امل�ؤلف عليها يف عر�ض ومناق�شة الآراء ال�سابقة
عليه ،وحتليل الظواهر اللغوية ،ت�سمح للمتلقي باملتابعة ومتنحه فوائد عديدة،
�أولها �أنها يتعرف على تف�سريات النحاة ،وت�صورات العلماء والل�سانيني يف
العديد من الظواهر اللغوية ،وثانيها معرفة هذه الر�ؤى والنظريات يف �أ�صولها،
وثالثها الوقوف على اجلديد الذي قدمه املحلل من خالل هذه الأمثلة متنوعة
امل�صادر واللغات.
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«اللغة واحلجاج» (عمق التنظير ودقة اإلجناز
اجلزئيات الكامنة يف هذه الأدوات نابع من متكني امل�ؤلف من مو�ضوعه ،ومن
النظرية التي يتبناها يف التحليل ،يظهر ذلك �أي�ضا يف حتليله لـ (حتى) مربزا
قوتها احلجاجية املتنوعة يف اال�ستعماالت املتداولة �أوال ،م�ضيفا  ،ومو�ضحا
ا�ستعماالت �أخرى لها  ،مربزا اخلالف الذي وقع بني النحاة يف �ش�أن تف�سريها ،
منتهيا �إىل �أنها تتجاوز (التعليل) و(الغاية) التي قام بهما النحاة  ،مثبتا بالدليل،
والأمثلة املحللة �أنها حجاجية حني «يكون الرابط فيها مقابال للأدوات
التالية ( )… Jusqu>à ce que , avant que , afin que , pourنذكر من هذه
اال�ستعماالت داللتها على التعليل .وميكن التمثيل لها بالعديد من النماذج(.)18
فحتى (يف الأمثلة �أدناه) تدل على التعليل� ،أي �أن ما قبلها علة ملا بعدها ،وهي
مرادفة لكي التعليلية .فاملثال الأول معناه ( .قاتلوهم كي ال تكون فتنة ) واملثال
الثاين معناه (يقاتلونكم كي يدرونكم) .وال�شيء نف�سه ينطبق على الأمثلة
الأخرى .و�إذا كان ما قبل حتى علة ملا بعدها ،ف�إن الأمر خمتلف لالم التعليل،
فما بعدها علة ملا قبلها كما يف املثال( :و�إنه حلب اخلري ل�شديد) .ويتعلق الأمر
يف الأمثلة ال�سابقة باال�ستعمال احلجاجي ،لأن الأداة (حتى) ا�ستعملت لتحقيق
غايات حجاجية»( )19على �أننا ال نقف عند هذا التخريج امل�ؤ�رش عليه بالأمثلة
املحللة فقط ،و�إمنا جند �أي�ضا تقدميا متوا�صال لأ�سئلة عميقة  ،ا�ستخرجها من
عمق هذا التباين القائم لدى النحاة ،م�ؤكدا يف النهاية �أن الفي�صل يف ذلك هو
االحتكام �إىل ال�سياق يف هاتني الأداتني احلجاجيتني (حتى التعليلية) و(حتى
الغائية) ،وهذا ما يت�ضح حني نقابل هذه الأخرية بالأداة ()jusqu'à ce que
ولي�س ( )jusqu'àاملقت�رصة على داللتني الزمان واملكان فقط.
و�إذا كان امل�ؤلف قد قدم حتليال حجاجيا م�ستوفيا ،ح�سن فيه اخلالف
الذي قام بني النحاة حول هذه اجلزئيات الدقيقة والعميقة لهذه الأدوات،
ف�إنه كذلك قد ناق�ش تف�سريا لأحد الل�سانيني الغربيني الذين خا�ضوا يف هذا
املو�ضوع ،وانتهى �إىل انتقاد تف�سريه حلتى بكونها زمانية  ،م�ؤكدا مرة �أخرى �أن
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(حتى) الواردة يف قوله تعاىل  :ذلك ب�أن اهلل مل يك مغريا نعمة �أنعمها على قوم
«حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم»( )20حجاجية وت�سريية وتربيرية و�إقناعية ولي�ست
()21
زمنية كما ذهب �أندري ميكال (. A. Miquel
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على �أن ما �أ�ضفى على هذه التخريجات اخلا�صة بالروابط اللغوية
�سعة يف النمذجة ،وقوة يف التمثيلية والإجناز ،كونها ت�أتي يف الكتاب م�شبعة
بتف�سريات ،ومقارنات ،وتعديالت يثبتها امل�ؤلف يف مكانها املنا�سب ،م�ستعينا
يف ذلك بنظريات �أخرى داعمة لت�صوره لكل ظاهرة لغوية ،كما هو ال�ش�أن هذا
ح�سب ا�ستح�ضاره لنظرية الأ�صوات ( )La polyhonieلتحديد فروق �إ�ضافية
للأداتني (بل) و (حتى) متكنه من بناء تنويع �صوتي منتج من داخلهما خا�صة
و�أن الفر�ضية التي تقول بها وتدافع عنها هذه النظرية تكمن يف «�إنتاج املعنى
الذي ت�شارك فيه جمموعة من العنا�رص ،و�أن املعنى ذو طبيعة حوارية ،ولهذا
فهي ترف�ض �أحادية الذات املتكلمة ،ومتيز بني جمموعة من ال�شخ�صيات التي
ت�ساهم يف �إنتاج القول وحتديد معناه ،والتي منها  :املتكلم باعتباره كائنا فيزيائيا
فزيولوجيا (املنتج الفيزيائي للقول  .)Locuteur :واملتكلم باعتباره م�س�ؤوال عن
الكالم وعن التلفظ ( :املتكلم باعتباره متكلما  . )Locuteurوالقائلون Les
�( énonciateursأو الأ�صوات  )Les voixالتي تتحدث داخل القول� ،أي داخل
املعنى  ،وتعرب عن �آرائها ومواقفها»( .)22وهكذا ومن خالل هذا اال�ستح�ضار
الذكي لنظريات موازية ،وت�صورات داعمة ،ي�ستخرج امل�ؤلف حتديدات الفتة،
وينتهي �إىل ا�ستنتاجات خا�صة ت�ؤكد وجاهة االختيار ،ودقة وعمق التوظيف
والتحليل ،الذي غالبا ما ينتهي �إىل تعديل م�سار ما �أو ت�صويب �أخطاء ما �أو نقد
ت�صور ما � ،سواء كان �صادرا عن نحاة قدماء �أم عن ل�سانيني حمدثني ،مما ي�ضفي
على هذا العمل �صفة النقد والتحليل ،غري املهادن �أو امل�سلم بقواعد ثابتة تعلي
من �ش�أن النظرية  ،وت�ضحي بفائدة التطبيق الذي �شكل احليز الأكرب يف هذا
الكتاب.
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«اللغة واحلجاج» (عمق التنظير ودقة اإلجناز
�شكل مو�ضوع اال�ستعارة بعدا �آثر يف هذا العمل� ،أجاد فيه امل�ؤلف
حني جتاوز التف�سريات التي قدمها كل من اللغويني والنحاة والأدباء والبالغيني
والأ�سلوبيني واملناطقة والإعالميني وفال�سفة اللغة وعلماء النف�س ،لي�شدد على
قوتها احلجاجية ،وطابعها الت�أثريي والإقناعي ،م�ستفيدا من الدرا�سات القدمية
التي قدمها كل من (مي�شال لوغرن)( )23وكذا (�أزفالد ديكرو)( ،)24منتهيا بعد
م�صاحبة طويال لإجنازات متنوعة ،وظواهر لغوية عديدة �شملت �أبعادا ا�ستعارية
خ�صبة �إىل �أن هذه الأخرية التي �سماها (اال�ستعارة احلجاجية) حت�رض يف كل
اخلطابات والأجنا�س ،والكتابات ال�سيا�سية والقانونية والأدبية وال�صحفية
والعلمية ،وغريها ،بحيث ال نكاد نعرث على �أي خطاب �إال وح�رضت فيه
اال�ستعارة احلجاجية ،لأنها مرتبطة مبقا�صد املتكلمني وب�سياقاتهم التخاطبية
والتوا�صلية ،من �أجل التوجيه والت�أثري والإقناع .ومل يفته �أن ي�شري يف هذا
ال�سياق �إىل ت�صور اللغويني والنقاد العرب القدامى لال�ستعارة وللتق�سيمات
التي �أثبتوها لها ،خا�صة عند عبدالقاهر اجلرجاين  ،مما ي�ؤكد �أهميتها يف توجيه
اخلطاب وحتقيق �أهداف املتكلم يف كل خطاب ،ويف �سائر الأجنا�س الأدبية
وغري الأدبية ،بل ويف الأحاديث اليومية ل�سائر املتكلمني.
وميكن القول �إن املتلقي وهو يتابع التحليل  ،يظفر كذلك مبعلومات
و�رشوح هامة ملختلف النظريات والت�صورات التي تهم اال�ستعارة عند القدماء
واملحدثني ،مما يو�سع �أفق املعرفة بدقائق ،و�أبعاد هذا املو�ضوع ،هذا ما نلم�سه
�أي�ضا يف ذلك الف�صل الذي اختار له عنوانا الفتا �أال وهو ( :قوة الكلمات �أو
اللغة بني الإجناز واحلجاج) ،حيث انتهى �إىل ا�ستنباط �ستة ا�ستنتاجات هامة ،
تربز اجلوانب احلجاجية للغة ،وتو�ضح بالأمثلة قوة الكلمات  ،بل و�سلطتها يف
الف�صل والإجناز ،وتغري العامل �أي�ضا ،وذلك لأنها تقوم على �أفعال لغوية ذات
�سمات خا�صة ،منها � * :إجناز �أفعال ترمي �إىل تغيري الواقع� * .إجناز �أفعال لغوية
تعمل على تغيري العالقات القانونية وال�رشعية القائمة بني الأ�شخا�ص ،مما ينتج
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عنه حقوق وواجبات(� * .)25إجناز �أفعال ذات �صلة وثيقة بامل�ؤ�س�سات التي
حتكمها ب�رشوط وعهود والتزامات تنظم عالقات م�ستعمليها(*) �إجناز �أفعال
ق�صدية ،مرتبطة بغايات و�أهداف حمددة� ،إ�ضافة �إىل �أن هذه الأفعال اللغوية
تت�صل (ب�سياق) يحدد داللتها .و�أخريا لكي تنجح هذه الأفعال اللغوية يف
حتقيق الغاية من �إجنازها  ،البد �أن ت�ستجيب لعدة �رشوط منها  * « :الظروف
والأ�شخا�ص امل�شاركون يف �إجناز الف�صل اللغوي * .مقا�صد الأ�شخا�ص * .منط
الت�أثري املرتبط ب�إنتاج الف�صل اللغوي وقوليته»(.)26
=ومن النماذج املتميزة التي �أبدع فيها امل�ؤلف مربزا القوة احلجاجية
للغة ،ذلك البيت ال�شعري جلرير الراعي حني هجا النمريي وقبيلته :
فغ�ض الطرف �إنك من منري

فال كعبا بلغت وال كالبا
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حيث يرى �أن «ال�شطر الأول من البيت ي�شتمل على نتيجة هي :
(غ�ض الطرف) ،وحجة ت�ؤدي �إليها وهي �( :أنت من قبلية منري) ،ف�إذا كنت منرييا
فغ�ض الطرف  ،واحلجة ت�ستلزم النتيجة ،و�إذا قبلت العن�رص الأول من عن�رصي
العالقة احلجاجية ،فال بد �أن تقبل العن�رص الثاين وت�سلم بوجوده ،وبعبارة
�أخرى ،البد من اخل�ضوع ملنطق اللغة ومنطق اخلطاب .والرابط احلجاجي
الوارد يف البيت هو التجاور ( )La juxtapositionالذي غالبا ما يفيد ال�سببية،
ولو اعتمدنا روابط حجاجية �أخرى لتعددت ال�صياغات وتنوعت العالقات.
لقد كان لكالم جرير من القوة وال�سلطان ،ما جعل �أفراد قبيلة النمريي يغ�ضون
الطرف فرتة من الزمان ،ومل يعد ب�إمكان النمريي �إال �أن يغ�ض طرفه ويحني
ر�أ�سه �إذا التقى ب�شخ�ص من قبيلة �أخرى ،تنفيذا للأمر الوارد يف البيت ال�شعري
وخ�ضوعا ل�سلطة اللغة ومنطقها ،ف�سلطان الكالم لي�س فوقه �سلطان ،وقوة
احلجاج لي�س ينكرها �أحد»( .)27هكذا ي�ستنتج من هذه الكلمات الب�سيطة،
القليلة عاملا يف الدالالت ،امل�شبعة بقوة احلجاج  ،و�سلطان اللغة ومنطقها
يف الت�أثري والإقناع� ،إىل درجة حتولت فيها العالقات ،ف�أ�صبح القوي �ضعيفا،
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وال�ضعيف قويا ،ونتجت عنها ت�رصفات مل تكن من قبل عادية وال م�ألوفة ،وقد
امتدت هذه التحوالت من الأفراد لت�شمل اجلماعات ،وهذا كله ناجت عن قوة
وت�أثري الكلمات يف النا�س ،والعالقات والعامل.
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�إن هذه النتيجة الأخرية يف ارتباطها مع نتائج �أخرى انتهى �إليه امل�ؤلف،
دفعته �إىل الإقرار با�ستنتاجات عديدة  ،نقر ب�أهميتها ،لأنها �أ�ضاءت العديد
من العتمات اللغوية ،وك�شفت عن جمموعة من الظواهر الل�سانية التي تتجاوز
م�ستواها التوا�صلي والإخباري �إىل م�ستوى �أعمق و�أبعد � ،أال وهي امل�ستوى
احلجاجي ،ومن هذه اال�ستنتاجات التي ذهب �إليها امل�ؤلف يف �آخر ف�صل من
ف�صول م�ؤلفة تلك التي �شكلت الفر�ضية العمدة يف نظرية احلجاج يف اللغة ،
والقائلة ب�أن «طائفة كبرية من �ألفاظ اللغة وكلماتها وتراكيبها لي�س له معنى
و�صفي وا�ضح � ،أو لي�س له حمتوى �إخباري بني ،و�إذا �سلمنا بهذا ،ف�إن وظيفتها
�ستكون �إذا كوظيفة حجاجية بالأ�سا�س .وحتى �إذا ا�شتمل معنى بع�ض الكلمات
�أو بع�ض الكلمات �أو العبارات على مكون و�صفي �إخباري ،ف�إنه يكون تابعا
للمكون احلجاجي ،ويكون ثانويا بالقيا�س �إليه ،فاملعنى احلجاجي هو الذي
يعتمد يف ت�سل�سل اخلطاب وتناميه وهو الذي يحكم توايل الأقوال وتتابعها
ب�صورة ا�ستنتاجية داخل اخلطاب  .وكيف ال يكون الأمر كذلك ،وعدد كبري
جدا من الكلمات واملفردات قد ت�صل �إىل � ٪80أو يزيد ال نعرف معناها ولكن
نعرف جيدا كيف ن�ستعملها وكيف نوظفها يف خطاباتنا وحواراتنا من �أجل
الت�أثري يف الآخر»(.)28
و�إذا كنا نقر بوجاهة هذا اال�ستنتاج الذي يربز الوجه احلجاجي لكثري
من العبارات والكلمات التي ن�ستعملها بيننا� ،إال �أن الن�سبة التي قدمها امل�ؤلف
هنا حتتاج �إىل نوع من الإي�ضاح من خالل الإجنازات اللغوية نف�سها ،حتى تكون
هذه الن�سبة مقدمة �أ�سا�سية لأعمال �أخرى م�ستقبلية تنري جوانب �أخرى متعلقة
بطبيعة هذه التعبريات واملفردات اللغوية التي عليها مدار االختبار والتوا�صل
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والت�أثري والإقناع ك�أبلغ و�أعمق ما يرمي �إليه املتكلمون واملتحاورون يف �شتى
خطاباتهم.

هيكل الكتاب وبنا�ؤه :

غنى امل�صادر وتنوعها :
ميكن القول �إن هذا الكتاب يعد مكتبة متخ�ص�صة يف احلجاج واللغة،
فبالإ�ضافة �إىل اعتماده على م�صادر ومراجع ودرا�سات ومقاالت يف �صلب
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جاءت هيكلة الكتاب متوازنة  ،تنتظمها ف�صول �أربعة  ،تكاد تت�ساوى
من حيث مكوناتها ،مما �أ�ضفى عليها ان�سجاما وتكامال ،جت�سد على هذا النحو:
مقدمة موجزة � ،أدت غر�ضها يف �إي�ضاح النظرية واملنهج واملفاهيم واملقا�صد
بدقة  ،تغني عن �أي تف�صيل .ثم ف�صل �أول ( :احلجاج اللغوي والدالليات
احلجاجية  ،ت�ضمن مفهوم احلجاج ،وال�سلم احلجاجي  ،والروابط والعوامل
احلجاجية ،واملبادئ احلجاجية ،ونحو دالليات حجاجية  ،واحلجاج والنظرية
الداللية واملعنى)  .فف�صل ثانٍ � :سماه  :بع�ض الروابط احلجاجية يف اللغة العربية
وت�ضمن  :العنا�رص الآتية( :بل ولكن  ،الو�صف احلجاجي ،مقارنات ،حتى ،
الو�صف احلجاجي ،ا�ستعماالت حجاجية �أخرى ،حتى وعالقات احليز بني
النفي والأ�سوار  ،حتى وبل  :م�رشوع مقارنة  ،ثم ف�صل ثالث  :خ�صه لال�ستعارة
واحلجاج ،وحلل فيه ثالث ق�ضايا  :اال�ستعارة ومفهوم القوة احلجاجية ،
اال�ستعارة والإبطال  ،اال�ستعارة احلجاجية واال�ستعارة البديعية� .أما الف�صل
الأخري فقد حلل فيه  :قوة الكلمات �أو اللغة بني الإجناز واحلجاج من خالل :
اللغة والإخبار ،الف�صل اللغوي والقوة الإجنازية  ،احلجاج والقوة احلجاجية،
قوة الكالم وقوة الكلمات  ،ثم خامتة ت�ضمنت الأهداف التي حتققت  ،وتلك
التي �ستظل مطلبا م�ستقبليا  ،يدفع نحو املزيد من البحث واملعاجلة التي متكن من
فهم �أدق و�أعمق لعامل اللغة ومنطقها ووظائفها.
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التخ�ص�ص  ،منها ما يعود �إىل النظريات احلديثة يف احلجاج ،ومن منابعها
الغربية ،و�أ�صولها ،وامتداداتها ،وحتوالتها ،وتطوراتها ،جنده قد ا�ستعان �أي�ضا
مب�صادر عربية للغويني ونحاة وبالغيني ونقاد متميزين .مما يدل على �أن امل�ؤلف
قارئ جميد ،ومتلقٍ �صبور ،ال ي�ستعجل النتائج ،بقدر ما يح�سن الإ�صغاء لهذه
النظريات والتف�سريات ،التي ي�ستخرجها من بطون الكتب قدميها  ،وحديثها ،
وبلغات عدة  :عربية  ،فرن�سية  ،و�إجنليزية حيث �إن امل�ؤلف متمكن ،ماكن من
اللغات الثالثة ،ال�شيء الذي �سمح له بعقد كثري من املقارنات الهامة جدا ،التي
�أنتجت حتليال متميزا وجديرا ب�أن يطور يف �أعمال �أخرى م�ستقبلية ،ال�سيما يف
هذا اجلانب التي قلت فيه مثل هذه الدرا�سات التي توظف هذه النظريات ،ال
�سيما على ظواهر لغوية عربية.
ويكفي �أن نلقي نظرة على قائمة امل�صادر واملراجع املعتمدة يف هذا
العمل ،لنتبني مدى اجلهد املقدم هنا ،ومدى �سعة املتون التي ا�شتغل عليها ،
مف�رسا  ،وم�ؤوال ،ومناق�شا ،ومقارنا ،ومنتقدا ،بل وم�ضيفا �إليها �أي�ضا.
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وهكذا فقد ا�شتغل على  20م�صدر ومرجع عربي و 105ما بني م�صدر
ومرجع ومقال بالعربية والفرن�سية والإجنليزية ،مما يجعل هذا الكتاب بالإ�ضافة
�إىل خا�صية التحليل والتطبيق التي متيزه ،مرجعا هاما ،مفيدا للباحث والطالب
يف هذه النظرية.

�أخيـــــــــرا :
البد من الإقرار ب�أن عمق ودقة هذا العمل ،تعود يف جزء كبري منها �إىل
هذه التجربة التي راكمها امل�ؤلف يف التعامل مع اللغات (العربية  -الفرن�سية -
الإجنليزية)  ،وكذا لتكوينه العلمي الر�صني  ،فهو احلافظ للقر�آن الكرمي املتتلمذ
على يد �أ�ساتذة علماء �أمثال  :املرحوم د� .أجمد الطرابل�سي و د .حممد خري
احللواين ،ومن الغرب العامل اللغوي � :أزفالد ديكرو ،وغريز وغو�شي وريكاناتي
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الهوام�ش واملراجع
(� )1صدر هذا الكتاب عن دار الن�رش الأحمدية باملغرب يف � 160صفحة من احلجم املتو�سط
يف طبعته الأوىل �سنة  2006وقد ت�ضمن �أربعة ف�صول  :هي  :احلجاج اللغوي والدالليات
احلجاجية  -بع�ض الروابط احلجاجية يف اللغة العربية  -اال�ستعارة واحلجاج  -قوة الكلمات
�أو اللغة بني الإجناز واحلجاج.
( )2اللغة واحلجاج  :د� .أبو بكر العزاوي � :ص .5
( )3اللغة واحلجاج � :ص . 8
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وفوكوين ،وغريهم من �أ�صحاب النظريات الل�سانية احلجاجية  ،ممن �أ�رشفوا
على �أطروحات قدمها امل�ؤلف د� .أبو بكر العزاوي ،الذي يعد �أحد امل�ؤ�س�سني
للنظرية احلجاجية يف العامل العربي ،ذلك �أنه يف الوقت الذي مل نكن ن�سمع عن
احلجاج يف املغرب �أو يف العامل العربي ،كان امل�ؤلف قد �رشع يف �إجناز �أطروحته
الأوىل يف احلجاج �سنة 1983م ب�إ�رشاف العامل اللغوي ديكرو ،حيث مل يكن
يف العامل العربي �إال باحث واحد خمت�ص يف احلجاج واملنطق �أال وهو الدكتور
طه عبد الرحمن� .أ�ضف �إىل ذلك هذا التنوع يف املكونات العلمية واللغوية
للم�ؤلف ،فقد �أجنز العديد من الدرا�سات العلمية يف اللغة واحلجاج والأمثال
وال�صورة الإ�شهارية  ،وطبق نظريات احلجاج على �أجنا�س عديدة همت ال�شعر
والق�صة والرواية وال�صورة الإ�شهارية والقر�آن الكرمي والأمثال .وقد �أمت ذلك
التعاون العلمي الذي �أقامه امل�ؤلف مع العديد من الل�سانيني الغرب ،يف مقدمتهم
�أزفالد ديكر ونتائج مهمة ،خا�صة تلك التي همت بع�ض احلروف والأدوات
والتعبريات يف اللغة العربية مقارنة باللغة الفرن�سية  ،كما هو احلال بالأداة
(حتى) يف العربية و( peuو )un peuيف الفرن�سية(*) ،وغريها من الأعمال ذات
املنحى احلجاجي �أ�سا�سا مثل اال�ستعارة واملعنى والأمثال واالقت�ضاء ونظرية تعدد
الأ�صوات.
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( )4نحيل هنا �إىل امل�ؤلفات الآتية :
- Dire et ne pas dire : Ed : Hermann - paris 1972

- Analyses pragmatiques : in : commications : N : 32 - paris 1980.
- Argumentation et sémantique : Ed Seuil - paris : 1987.

(� )5سبق للم�ؤلف �أن �أجنز �أطروحتني يف هذا املجال:الأوىل يف مو�ضوع :الروابط احلجاجية يف
اللغة العربية ب�إ�رشاف العامل اللغوي �أزفالد ديكرو  .والأطروحة الثانية يف مو�ضوع :احلجاج
يف اللغة العربية ب�إ�رشاف د.حممد مفتاح .
( )6الغالب على الدرا�سات احلجاجية للباحثني العرب �أنها تنحو منحى نظريا  ،فبا�ستثناء �أعمال د.
طه عبد الرحمان و د  .حممد العمري ،ال نكاد نعرث على درا�سات تطبيقية �أخرى ،ال �سيما تلك
التي تتخذ من العربية مو�ضوعا للتحليل.
( )7اللغة واحلجاج � :ص .29
( )8اللغة واحلجاج � :ص .33
( )9نف�سه .
منها قوله تعاىل �} :أال �إن وعد اهلل حق  ،ولكن �أكرثهم ال يعلمون{ يون�س �آية . 55
}�إن اهلل لذو ف�ضل على النا�س ،ولكن �أكرثهم ال ي�شكرون{ يون�س �آية . 60
( )10امل�ؤمنون � -آية . 70 :
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( )11الأعلى  -الآية .14
( )12الربوج � -آيات .19-17 :
( )13امل�ؤمنون � -آية .63-62
( )14اللغة واحلجاج � :ص . 62
( )15امل�صدر نف�سه .
( )16اللغة واحلجاج � :ص .63
(*) التداولية  : Pragmatiqueفرع من البحث الل�ساين تقوم على ا�ستح�ضار الأبعاد ال�سياقية
واملقامية والتخاطبية واملقا�صدية و�أفعال اللغة بكافة �أبعادها مبا فيها الت�أثري والإقناع  ،وهو ما
ي�صلها بالبعد احلجاجي الذي نحن ب�صدده هنا.
( )17منها الآيات الكرمية �} :أال �إنهم هم املف�سدون ولكن ال ي�شعرون{ .البقرة � -آية .12
 }�أال �إنهم هم ال�سفهاء ،ولكن ال يعلمون{ البقرة � -آية .13 }ولو ي�ؤاخـذ اهلل النا�س بظـلمهم ما تـرك عليها من دابـة ،ولكن ي�ؤرهـم �إىل �أجـل م�سـمى{ النحل -�آية .61

حسن مسكني مبارك
وقول ال�شاعر  :فما غطفــــــان يل بــــ�أب
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ولكن ل�ؤي والدي قوال و�صوابا

املف�ضليات .315 :
( )18منها ما ورد يف الآيات الآتية :
 }وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة{ الرعد � -آية .5 : }واليزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم �إن ا�ستطاعوا{ البقرة � -آية .193 }و�إن �أحد من امل�رشكني ا�ستجارك ف�أجره حتى ي�سمع كالم اهلل{ البقرة � -آية .217( )19اللغة واحلجاج � :ص . 75 :
( )20الرعد � :آية .11 :
(21) Le particule « Hatta » dans le Coran : Miquel .A. in B.E.A., 21
1968 p : 420.
( )22اللغة واحلجاج � :ص .92

(23) Métaphore et argumentation : Michel la guern : in : L'argumentation.
presses universitaires de Lyon : 1981.
(24) Les Echelles argumentatives : O. Ducrot - Ed : Minuit paris : 1980.

( )25من هذه الأقوال الإجنازية مثال الأفعال الآتية :

( )26اللغة واحلجاج � :ص .118-120
( )27نف�سه � :ص .129
( )28اللغة واحلجاج � :ص .132-133
(*) ميكن �أن ن�شري هنا �إىل درا�ستيه :

- Quelques connecteurs pragmatiques : en arabe Littéraire : thèse de doctorat
unique - paris : 1983

- L>implication dans les langues naturelles et langues formels : in : langues et
littérature : N* 9 - faculté de lettres , Rabat.
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«�( -أنت مطرود من عملك)�( -أهنئك على جناحك) �( -أنت طالق ) (�أعلن افتتاح اجلل�سة).
فهذه �أقوال لها جنبان :جانب لغوي وجانب فعلي �إنها �أقوال و�أفعال �أو هي �أقوال ميتزج فيها
القول بالفعل ،ومن هنا العنوان الدال واملعرب لكتاب �أو�ستني  :عندما نقول  ،ف�إننا نفعل «
 Quand dire - c>est faireاللغة واحلجاج �:ص .117
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