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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
مقدمة الدراسة
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على سيد األنبياء كا٤برسلْب ٍ ,ب أما بعد :
فبل يزاؿ االستنباط منهجان قائمان بْب أىل العلم كا٤بعرفة  ,كىو من مواريث علماء الَباث العريب الذين
أداركا عليو كثّبان من مؤلفاهتم  ,فا٤بتأمل ُب كتب الَباث العريب يقف على استنباطات علماء أجبلء  ,فّبل
اختبلفان ُب طرائقها كأ نواعها كأساليبها  ,كا٤بتتبع ٥با يبلحظ إسهامها الفاعل ُب اكتماؿ ٭بو علوـ العربية حٌب
ٛبامها  ,كلقد عِب علماء عصران ا٢بديث بكتب الَباث العريب  ,فهبوا إلخراجها لطلبة العلم ٙبقيقان كنشران  ,كما
قاموا ابستنباط بعض ما فيها من كدائع علمية كنفائس معرفية  ,فكاف أتثرىم بعلماء الَباث العريب على مستول
ا٤بنهاج كا٤بعا١بة  ,ككاف من أبرز ىؤالء العلماء ُب عصران ا٢بديث ( األستاذ ٧ :بمود دمحم شاكر )  ,الذم أكٔب
الَباث العريب اىتمامان كمزيد عناية  ,فقرأ كعلق على عدد من ا٤بخطوطات العلمية العربية ا٥بامة  ,كالٍب اشتملت
حواشيها عل ى العديد من االستنباطات كا١بهود النقدية كاألدبية  ,شأهنا ُب ذلك شأف مؤلفاتو ا٣باصة بو كالٍب
كاف لو فيها هنج استنباطي يسَبعي االنتباه  ,فبحثت ُب ا٤بكتبة العربية ألرل من كتب ُب االستنباط عند
٧بمود شاكر  ,فلم أجد ُ -ب حدكد ٕبثي كاطبلعي – دراسة خاصة اختصت ابالستنباط عند ٧بمود شاكر ,
فعزمت بعد مشيئة هللا كقدرتو أف أخصص دراسٍب ىذه عن االستنباط عند ٧بمود شاكر  ,كقد عنونتها بعنواف
(االستنباط عند ٧بمود شاكر مصادر ا٤بعرفة كطرؽ االستنباط).
كتكمن أٮبية ىذه الدراسة ُب ٧باكلة كشفها القناع عن منهجية االستنباط عند ٧بمود شاكر  ,من خبلؿ
قراءاتو كتعليقاتو على كتب الَباث العريب كمن خبلؿ مؤلفاتو  ,كما تكمن أٮبيتها ُب أهنا ستوضح ذلك ا٤بنهاج
الذم ٠باه ٧بمود شاكر ابلتذكقي  ,كالذم عاِب بو قضاايه األدبية كمشاريعو النقدية  ,كجعلو سبيبلن لفهم كبلـ
العرب كسياقاهتم الشعرية كالنثرية على حد سواء .
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كتنحصر مشكلة ىذه الدراسة ُب خصوصية االستنباط كأدلتو كا٤بصادر ا٤بعرفية عند ٧بمود شاكر ُب مؤلفاتو ,
كقيمة تلك االستنباطات كالتعليقات كا١بهود كاالستدراكات النقدية ُب حواشي قراءاتو كتعليقاتو على كتب
الَباث  ,كإخضاع كل ذلك ٤بيزاف النقد كالتأكيل .
ككانت ىذه ا٤بشكلة سببان ُب طرح بعض التساؤالت الٍب حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عنها كمنها  :ما مفاىيم
االستنباط ابلنظر إليو مابْب األصوليْب كالببلغيْب ؟ ما ا٤بصادر ا٤بعرفية عند ٧بمود شاكر ؟ كما طرائقو
االستنباطية كما أصو٥با الثقافية ؟ ككيف سيطر التذكؽ على االستنباط عنده ؟ كىل استدراكاتو قائمة على
أساس علمي ؟ كماىي ا٤بعايّب كاألدكات الٍب استخدمها ُب ذلك ؟ كما أ٭باط االستنباط عنده ؟ كما أنواع البنية
االستنباطية عنده ؟ ككيف تنوعت ا٤بواقف االستنباطية عنده ؟ كما سبب ذلك التنوع ؟
كهتدؼ ىذه الدراسة إٔب ٛبييز مفاىيم االستنباط ما بْب الدرسْب األصوٕب كالببلغي  ,كالكشف عن ا٤بصادر
ا٤بعرفية عند ٧بمود شاكر من خبلؿ نتاجو العلمي كمسّبتو  ,كهتدؼ أيضان إٔب الكشف عن طرائق االستدالؿ
كأ٭باطها عنده  ,كإخضاعها ٤بيزاف النقد كا٤براجعة  ,كمن أىم أىداؼ ىذه الدراسة أيضان تتبعها لطرائق
االستدالؿ كاستقراء ا٤بواقف االستنباطية عند ٧بمود شاكر .
كقد دفعِب الختيار ىذا ا٤بوضوع أف مصادر ا٤بعرفة عند ٧بمود شاكر ٩با يستحق الدراسة كالعناية  ,إذ إهنا
السبب الرئيس الذم جعلتو يتميز عن غّبه من علماء عصره  ,كما أف ىذه الدراسة ستحاكؿ التوقف عند ىذه
ا٤بصادر ا٤بعرفية كبياف أثرىا عليو  ,ك٩با دفعِب أيضان الختيار ىذا ا٤بوضوع أف صور االستنباطات كاالستدالالت
عند ٧بمود شاكر ٚبتلف من موضع آلخر  ,كمن سياؽ آلخر  ,كىي ٙبتاج إٔب من يكشف عن داللتها كيبْب
حقيقتها  ,كذلك أف القضااي الٍب تناك٥با ٧بمود شاكر ُب مؤلفاتو كقراءاتو كتعليقاتو على كتب الَباث العريب
ٚبتلف ُب سياقاهتا ٕبسب ا٤بتغّبات األدبية  ,كنظرة النقاد كاألدابء كالببلغيْب ٥با  ,كقضية االنتحاؿ  ,كترتيب
القصيدة  ,ككحدة القصيدة ا١باىلية  ,كقدـ كحداثة الشعر ,كالداللة الوظيفية للصورة الشعرية كالنغم  ,ك٩با
دفعِب أيضان الختيار ىذا ا٤بوضوع شهرة ٧بمود شاكر العلمية ُب الدراسات األدبية ا٢بديثة كا٤بشهد الثقاُب
ا٤بعاصر  ,كأف مؤلفاتو كٙبقيقاتو قد امتازت ٔبهود علمية تستحق الوقوؼ عندىا كالبحث فيها كمساءلتها .
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كبعد ىذه الدكافع نظرت فيما أستعْب فيو  -بعد هللا – من ا٤بصادر كا٤براجع  ,فكاف نتاج ٧بمود شاكر العلمي
ىو مصدر الدراسة كركنها األساس ٤ ,با تضمنو من جهود استنباطية تكشف معآب االستنباط عنده  ,سواء
كانت تلك ا١بهود مؤلفات أٮبها :
ُ-

أابطيل كأ٠بار .

ِ-

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف .

ّ-

رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا .

ْ-

قضية الشعر ا١باىلي ُب كتاب ابن سبلـ .

ٓ-

ا٤بتنيب .

ٔ-

مداخل إعجاز القرآف.

ٕ-

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف .

أك كانت قراءات كتعليقات على كتب الَباث العريب أٮبها :
ُ-

أسرار الببلغة لعبد القاىر ا١برجا٘ب .

ِ-

تفسّب الطربم (جامع البياف).

ّ-

ٝبهرة نسب قريش كأخبارىا للزبّب بن بكار .

ْ-

دالئل اإلعجاز لعبد القاىر ا١برجا٘ب .

ٓ-

طبقات فحوؿ الشعراء ﵀مد بن سبلـ ا١بمحي .

ٔ-

كتاب الوحشيات أليب ٛباـ .
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أما الدراسات السابقة فلم أجد دراسة اختصت ٔبانب االستنباط عند ٧بمود شاكر  ,كأخص منها تلك
الدراسات األكادٲبية ا٤بنظمة كالٍب أ٪بزت ُب رصد شخصية ٧بمود شاكر كمسّبتو العلمية كمنهجو النقدم ,
كمن ٍب تبْب ٕب جدكل الوقوؼ على استنباطات ٧بمود شاكر كبياف ما أ٪بز ُب مساقها البحثي من دراسات
تتقاطع أك تتقارب مع ىذه الدراسة  ,كأٮبها ُب حدكد ٕبثي كاطبلعي :
ُ-

شيخ العربية كحامل لوائها أبو فهر ٧بمود شاكر بْب الدرس األديب كالتحقيق  ,كىي رسالة علمية

لؤلستاذ ٧بمود الرضوا٘ب صدرت عن مكتبة ا٣با٪بي ٗبصر عاـ ََِٕـ  ,كقد اشتملت على ٟبسة فصوؿ :
الفصل األكؿ  :منهج التذكؽ عند ٧بمود شاكر كقد قاـ فيو بتحليل مصطلح التذكؽ عند ٧بمود شاكر  ,كتتبع
اترٱبو كمراحلو  ,كربطو إبعجاز القرآف .
الفصل الثا٘ب  :السّبة الفنية ﵀مود شاكر كٙبدث فيها عن كتابو ا٤بتنيب كعن مسّبتو العقلية.
الفصل الثالث  :النص الشعرم عند ٧بمود شاكر كاألدكات الٍب كاجهها بو .
الفصل الرابع  :القضااي األدبية الٍب أاثرىا األستاذ (ا٤بتنيب – ا٤بعرم – اجملاز– داللة اللفظ  -النغم).
الفصل ا٣بامس  :منهج األستاذ ُب ٙبقيق الَباث العريب  ,كاآلاثر الٍب خلفتها ثقافتو على منهجو ُب التحقيق .
ِ-

٧بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره للباحثة  :أما٘ب حاًب ٦بدم بسيسو ,الناشر :ركافد  ,عدد

األجزاء .ُ :الطبعة :األكٔب رجب ُّْْ ىػ – َُِّـ.
كىي دراسة علمية تقع ُب أربع كٜبانْب صفحة بعد ا٤بائة  ,ركزت فيها الباحثة على حياة ٧بمود شاكر كقصائده
الٍب ٓب يتعرض ٥با النقاد  ,كقد تكونت ىذه الدراسة من ٟبسة فصوؿ :
الفصل األكؿ  : :تناكؿ حياة ٧بمود شاكر كتتبع مراحلو العمرية كالعلمية  ,ك٠باتو الشخصية.

5

الفصل الثا٘ب  :ركزت الباحثة فيو ا٢بديث عن منهج التذكؽ عند ٧بمود شاكر  ,حيث أابنت فيو عن مفهوـ
ا٤بنهج التذكقي عنده  ,كأصولو ا٤بنهجية  ,كعرضت فيو أل٭بوذجْب من ٭باذج التذكؽ كٮبا  :ا٤بتنيب  ,ك٭بط
صعب ك٭بط ٨بيف.
الفصل الثالث ٙ :بدثت فيو عن رؤية ٧بمود شاكر للشعر العريب  ,كتعريفو لو كأركانو لديو  ,كمدل توافق رؤيتو
الشعرية مع ا٤بدرسة الديوانية.
الفصل الرابع  :ركزت فيو الباحثة على قراءة ثبلثة نصوص شعرية ﵀مود شاكر ( :القوس العذراء ً ,
ألست
ً
أنت؟  ,اعصفي ايرايح)
الفصل ا٣بامس  :كازنت فيو الباحثة بْب شعر ٧بمود شاكر  ,كشعر سيد قطب  ,من حيث الظواىر ا٤بوضوعية
كالظواىر الفنية.
ّ-

٧بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج ,كىي رسالة علمية للباحث عمر حسن القياـ  ,كقد طبعت ُب

سلسلة أعبلـ ا٤بسلمْب ُب العصر ا٢بديث الٍب تصدرىا دار البشّب ابألردف كمؤسسة الرسالة ببّبكت للعاـ
ََُِـ .
كىي رسالة علمية تكونت من ٟبسة فصوؿ كىي :
الفصل األكؿ ٙ :بدث فيو ابستفاضة عن معآب شخصية ٧بمود شاكر كمسّبتو الشخصية كالعلمية.
الفصل الثا٘بٙ :بدث فيو عن مفهوـ ا٤بنهج عند ٧بمود شاكر (منهج التذكؽ) كأصولو النظرية.
الفصل الثالث  :تناكؿ ا٢بديث فيو عن تطبيق األصوؿ (قضية صحة نسبة الشعر ا١باىلي ,قضية اختبلؿ
ترتيب القصيدة ا١باىلية  ,مواجهة النص كدراستو ).
الفصل الرابع ٙ :بدث فيو عن مداخل النص عند ٧بمود شاكر  ,كبدأىا بلغة النص ٍ ,ب موسيقى النص ,
ككذلك الصورة الشعرية  ,كختم ا٢بديث ُب ىذا الفصل عن بعض من جوانب ا٤بداخل األخبلقية للنص عند
٧بمود شاكر .
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ْ-

٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,كىي رسالة علمية للباحث :إبراىيم الكوفحي ,

طُ ,عاـ ُٖٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة .
كل ابب على فصلْب أما التمهيد ,فقد قصر ا٢بديث فيو عن حياة
كقد تكونت من ٛبهيد كاببْب ,اشتمل ٌ
٧بمود دمحم شاكر كثقافتو .
أما الباب األكؿ :فقد اشتمل على فصلْب ٙبدث ُب األكؿ منهما عن شعر ٧بمود دمحم شاكر ,الذم كاف قليبلن
ابلنظر إٔب إنتاجو الغزير ُب ا٤بيادين األخرل.
كقد ٙبدث ُب الفصل الثا٘ب عن أدب ا٤بقالة عند ٧بمود دمحم شاكر ,كأف ىذا اجملاؿ من الكتابة ىو الذم
استوعب أعظم أعمالو ,كػ "أابطيل كأ٠بار" ك"٭بط صعب ك٭بط ٨بيف"  ,كختم ىذا الفصل ٕبديث عن
أسلوب شاكر  ,ك٠باتو ا٤بميزة القائمة على األصالة كالوضوح  ,كما يقتضيو االستطراد كالتكرار ,كما يتخلل
ذلك من ا٢بدة ,كاإلدراؾ الدقيق ألسرار البياف العريب ,كداللة ذلك كلو على شخصية شاكر.
أما الباب الثا٘ب ,فقد تبلور حوؿ البعد النقدم لشخصية شاكر  ,كانضم على فصلْبٙ ,بدث ُب األكؿ منهما
عن اآلفاؽ النظرية ٤بفهوـ النهج كما تبلور على يد شاكر  ,أما الفصل الثا٘ب  ,فقد توقف فيو الباحث عند
ا١بهود التطبيقية الٍب تبلورت على يد شاكر ,حيث ًب اختبار فاعلية ا١بهاز النظرم ُب ا٤بسارات التارٱبية
كاألدبية كالٍب كشفت عن مقدرة ابلغة ُب ا٤بواءمة بْب ا٤بنظومة النقدية النظرية ك٦باالهتا التطبيقية ,فتوقف عند
كتاب ا٤بتنيب ك "أابطيل كأ٠بار" ك"٭بط صعب ك٭بط ٨بيف" ,كما تناكؿ فيو علم معا٘ب أصوات ا٢بركؼ .
ٓ -دراسة لغوية بعنواف ( آراء ٧بمود شاكر كجهوده اللغوية ) كىي رسالة علمية انلت ٗبوجبها الطالبة:
٧باسن قرابف ا٤باجستّب ُب قسم اللغة كالنحو ٔبامعة أـ القرل  ,كىذه الدراسة قيمة جدان ُب بياف جهود ٧بمود
شاكر اللغوية كتعاملو الفريد مع معطيات معاجم اللغة كاستدراكاتو على علماء اللغة  ,ككل ذلك ببل شك
سيؤثر أتثّبان كبّبان على ا١بانب االستنباطي عنده  ,كقد تكونت ىذه الدراسة من ثبلثة فصوؿ :
الفصل األكؿ ٙ :بدثت فيو عن موقف األستاذ ٧بمود شاكر من اللغة العربية  ,كموقفو من التجديد كاللهجة
العامية  ,كموقفو من إلغاء اإلعراب ككتابة حركؼ العربية اب٢بركؼ البلتينية  ,كنظرة األستاذ إٔب اللغة العربية.
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الفصل الثا٘بٙ :بدثت فيو الباحثة عن جهود األستاذ ٧بمود شاكر ُب تفسّب األلفاظ كاستدراكاتو على معاجم
اللغة العربية  ,كمنهجو ُب تصويب اللفظة العربية .
الفصل الثالث ٙ :بدثت فيو الباحثة عن جهود األستاذ ٧بمود شاكر اللغوية  ,كاىتمامو ٗبسائل النحو العريب ,
كاىتمامو ٗبعا٘ب أصوات ا٢بركؼ  ,كاىتمامو إبحياء اللغة العربية  ,كاستعمالو للغة العربية العالية.
كيبلحظ ُب ىذه الدراسات العلمية عدـ اختصاص أحدىا ٔبانب االستنباط عند ٧بمود شاكر كمصادره
ا٤بعرفية كطرائقو  ,كما يلحظ أيضان عدـ اختصاص فصل أك مبحث منها عن ذلك  ,كلكن ذلك ال يعِب
خلوىا من ا٢بديث عن االستنباط عند ٧بمود شاكر ُب سياؽ ا٢بديث عن منهجو العلمي  ,إال أهنا ٓب تتناكلو
كىي ُب معرض ذلك ٗبا تطمح لو ىذه الدراسة من تناكؿ  ,كما أهنا تناكلت منهج التذكؽ عند ٧بمود شاكر
بشكلو العاـ  ,كىذه الدراسة سوؼ تتناكلو ُب حدكد منهجو االستنباطي  ,كا٢بق أبف ىذه الدراسات قد
أابنت ٕب عن كثّب من مسّبة ٧بمود شاكر كحياتو  ,كالٍب كاف ٥با أتثّب مباشر على مصادره ا٤بعرفية كطرائقها ,
ككانت ذات صلة كطيدة ٗبنهجو االستنباطي كإجرائو التذكقي  ,ىذا كقد سرت ُب البحث كفق ٨بطط مكوف
من ٛبهيد كأربعة فصوؿ :
أما التمهيد  :فقد تناكلت فيو مفاىيم االستنباط بْب األصوليْب كالببلغيْب  ,كإجراءات ا٤بنهج االستنباطي
كضوابطو.
وأما الفصل األول :فقد خصصتو ٤ب صادر ا٤بعرفة عند ٧بمود شاكر  ,كقسمتو إٔب ثبلثة مباحث ( :الذكؽ
كالدربة – اللغة كاالستعداد الذاٌب – الثقافة كالتجربة ).
وأما الفصل الثاين فقد جعلتو لطرائق االستنباط عند ٧بمود شاكر كضمنتو مبحثْب ( :ا٤بنطوؽ كأدلتو الظاىرة
– ا٤بفهوـ كأدلتو الظاىرة ).
أما الفصل الثالث  :فقد خصصتو أب٭باط االستنباط كأدلتو عند ٧بمود شاكر كضمنتو ثبلثة مباحث :
(االستنباط بْب اإلفراد كالَبكيب – االستنباط بْب الظهور كا٣بفاء – أدلة االستنباط ).
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أما الفصل الرابع  :فقد خصصتو للموقف االستنباطي كضمنتو ثبلثة مباحث ( :القبوؿ – االعَباض-
النقض ) .
ٍب ختمت البحث ببياف أىم ما كصلت لو من نتائج كما أشرت لو من اقَباحات ٍ ,ب أثبت ا٤براجع كا٤بصادر
ٕبسب ترتيبها ا٥بجائي  ,كختمت البحث بثٍبت لفهرس ٧بتوايتو.
أما منهج ىذه الدراسة فإهنا ستعاِب ُب حدكد ا٤بنهج االستنباطي  ,الذم ينطلق من القاعدة أك ا٢بكم إٔب
ا١بزء ا٣باص  ,إذ يتدرج مع الظواىر الكلية حٌب يصل إٔب أحكاـ خاصة كيقوـ ُب خطواتو اإلجرائية على
ا٤ببلحظة كاالستقراء كمقا يسة األحكاـ  ,لبياف ا٣بصوصية كالسمات ا٤بميزة للقضااي ا٤بطركحة  ,كنتيجة لوجود
بعض من األعبلـ ُب ا٤بادة ا٤بعركضة  ,فقد جنحت لَبٝبة بعض األعبلـ بتصرؼ اضطر٘ب إليو االختصار
معتمدا ُب ذلك -بعد هللا -على كتب األعبلـ كالَباجم كالطبقات ,كما أنِب جنحت أيضا إٔب توضيح معا٘ب
بعض ا٤بفردات الٍب بدا ٕب أهنا غامضة ُب النماذج التحليلية الٍب اخَبهتا  ,كقد اعتمدت ُب ذلك على ما توفر
لدم من معاجم اللغة  ,كقد عانيت ُب البحث كثّبان من قلة ا٤براجع كالصعوبة ذات الصلة الوثيقة ابلبحث
كصعوبة توفّبىا كنسخ كرقية أصلية  ,كقد خشيت كثّبا من تلك ا٤براجع بعد ٝبعها ألف تزج يب ُب خبلفات
ببلغية كنقدية قدٲبة كحديثة ال ٚبدـ ا١بانب االستنباطي كالتذكقي عند ٧بمود شاكر  ,كلكنِب ابتعدت عن
ذلك جاىدان إال ما لو عبلقة مباشرة تؤثر على منهجية البحث  ,كقد قمت ببياف ذلك ُب موضعو.
كختاما أتقدـ ابلشكر ا١بزيل لكلية اللغة العربية ٔبامعة أـ القرل  ,كالٍب نشأت فيها كليدان ُب ا٤برحلة ا١بامعية
األكٔب ٍ ,ب درست على يدم كوكبة المعة من رموز األدب كالببلغة كالنقد ُب العآب العريب بقسم الدراسات
العليا بنفس الكلية ُب مرحلٍب ا٤باجستّب كالدكتوراه  ,كما قاموا بو من جهود مضيئة ُب توفّب ا١بو العلمي البلئق
هبذه ا٤برحلة  ,كما أتقدـ بشكر خاص كجزيل لسعادة األستاذ الدكتور ىا٘ب فراج أبو بكر ا٤بشرؼ على ىذه
الرسالة  ,كالذم غمر٘ب فيها كقبلها ٔبميل خلقو ككرٙب فضلو كحرصو كتواضعو كمتابعتو الدائمة  ,فلو خاصة
ك١بميع األساتذة خالص الدعاء كٝبيل ا لثناء اللذاف لن يؤداي ٥بم كل فضلهم علي كعلى زمبلئي ُب ىذه
ا٤برحلة  ,كالشكر موصوؿ إٔب ١بنة ا٤بناقشة ككل من امتدت أايديو البيضاء إٔب ىذه الدراسة  ,كالشكر ﵁ أكال
كآخرا كىو حسيب كنعم الوكيل  ,كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثّبان إٔب يوـ الدين.
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مهاد الدراسة
مفاهيم االستنباط بني األصوليني والبالغيني
لقد حرص علماء ا٤بسلمْب على تعلم العربية كسرب أغوارىا  ,كقد دفعهم لشرؼ ذلك التعلم معرفتهم ٕبق
لغتهم العربية  ,كما حباىا هللا بو من كدائع ال تكاد تكوف ُب غّبىا من اللغات  ,فتجدىم حٌب مع علمهم بلغة
أخرل كلساف آخر ال ينبسوف بغّب حركؼ لغتهم العربية  ,كيي ًنفركف الناس من التحدث هبا لغّب حاجة  ,حٌب
قاؿ ُب ذلك اإلماـ ابن تيمية رٞبو هللا " :كأما اعتياد ا٣بطاب بغّب اللغة العربية  ..حٌب يصّب ذلك عادة ...
فبل ريب أف ىذا مكركه ....كاعلم أف اعتياد اللغة يؤثر ُب العقل ,كا٣بلق ,كالدين أتثّبا قواين بينان ,كيؤثر أيضان ُب
مشاهبة صدر ىذه األمة من الصحابة كالتابعْب ,كمشاهبتهم تزيد العقل كالدين كا٣بلق ,كأيضا فإف نفس اللغة
العربية من الدين  ,كمعرفتها فرض كاجب ,فإف فهم الكتاب كالسنة فرض ,كال ييفهم إال بفهم اللغة العربية ,كما
ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب". )ُ(.

كٓب يكن حرص علماء الَباث اإلسبلمي على لغتهم العربية تعصبان كىول  ,بل كاف لو دافع ديِب كحاجة
علمية  ,فاللغة العربية ىي لغة القرآف الكرٙب  ,كالقرآف الكرٙب ىو ا٤بدكنة الرئيسة لؤلحكاـ الشرعية كالقيم ا١بمالية
ا٤ب عجزة للغة العربية  ,فعلم العربية عندىم ىو السلم الذم يرتقي هبم لبلستنباط  ,كىو السبيل الذم يسلكونو
إٔب فهم ا٣بطاب  ,كٓب تكن اختبلفات علماء الفقو اإلسبلمية كعلماء الببلغة العربية ُب كثّب منها إال
استجابة طبيعية لتوسعهم ُب لغة العرب  ,كطريقة كل منهم ُب فهم كبلـ العرب كربطو ٗبقاماتو كٗبقتضياتو  ,كل
ذلك ابعتماد خالص على اللغة العربية  ,كطرائق دالالهتا كإعراهبا  ,فاألصوليوف مثبل تناكلوا داللة اللفظ ٕبسب
الوضع كٕبس ب االستعماؿ متصلْب ُب ذلك ٗببحثي ا٢بقيقة كاجملاز عند الببلغيْب  ,كتناكلوا كذلك دالالت
األمر كالنهي ٕبسب فهمهم للسياؽ العاـ كا٣باص  ,كاسَبسلوا من ذلك إٔب داللة اللفظ ٕبسب الوضوح
كاإليهاـ ككضعوا القواعد األصولية الستنباط األحكاـ ا٤بتضمنة لكل ىذه الدالالت اللغوية ,بل ك٘باكزا ذلك
إٔب طرؽ داللة األلفاظ على ا٤بعا٘ب ا٤بتصلة ٗبنطوؽ النص كمفهومو  ,كربطوا كثّبا من األحكاـ الفقهية
(ُ) اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٤بخالفة أصحاب ا١بحيم لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٙ ,بقيق الدكتور انصر العقل  ,ط ٕ ,
عاـ ُُْٗىػ  ,لدار عآب الكتب ببّبكت  ,ج ُ  ,ص ْٖٔ. ْٔٗ-
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كالقواعد األصولية بدالالت الَباكيب كاإلعراب كداللة التعريف كالتنكّب كداللة ا٢باؿ كدالالت التوابع
كدالالت الشرطيات ا٤بتصلة كا٤بنفصلة ,كل ذلك يبْب األثر البالغ لعلوـ العربية ٗبا فيها الببلغة عند الفقهاء
كاألصوليْب بشكل أخص.
كىذا التأثر ىو ما يقارب مفهوـ االستنباط بْب متقدمي األصوليْب كالببلغيْب ؛ فمفهوـ االستنباط عند
الفريقْب كاف تفسّبا دقيقان عن ا٤بمارسة ا٤بنهجية العلمية الٍب كانوا يزاكلوهنا  ,فهو عندىم مضاد للحفظ ؛ ألنو
طريقة فكرية تعتمد على إعماؿ العقل تفكّبان ابلدرجة األكٔب  ,كالعآب ا٤بستنبط عندىم أجل منزلة من العآب
ا٢بافظ ,يقوؿ ا١بصاص :
"درجة ا٤بستنبطْب أفضل درجات العلوـ ,أال ترل :أف ا٤بستنبط أعلى درجة من ا٢بافظ غّب ا٤بستنبط  ,فلم يكن
هللا ليحرـ نبيو  -عليو السبلـ  -أفضل درجات العلم الٍب ىي درجة االستنباط , )ُ(".كىو ال يبتعد عندىم ُب
مفهومو من ا٤بعُب اللغوم (االستخراج) ا٤برتبط ٗبنهجهم العلمي  ,فهو يعتمد على إدراؾ كاستخراج األحكاـ
العامة من خبلؿ النصوص القطعية عن طريق الرأم كاالجتهاد  ,فاالستنباط " ليس إال استخراج ا٤بعُب من
ا٤بنصوص ابلرأم  , )ِ("....كيتعلق مفهوـ االستنباط لديهم ابلتوجيو اإل٥بي الناص على استخداـ الطريقة
االستنباطية ُب البحث كالفهم  ,إذ البد أف تيرد بعضا من ا٢بوادث الفردية كالوقائع ا٣باصة ا٤بطلوب ٕبثها
كدراستها إٔب مصدر أصيل كصريح يستطاع بو التفسّب كالوصوؿ إٔب ا٢بقيقة الشرعية  ,يقوؿ تعأب :
ً ً
﴿كإً ىذا جاءىم أىمر ًمن ٍاألىم ًن أى ًك ٍ ً
ً
اعوا بًًو ۖ كلىو ردكه إً ىٔب الرس ً
وؿ ىكإً ى ٰٔب أ ً
ين
ا٣بىٍوؼ أى ىذ ي
ى ى ي ٍ ٍه ٌ ى ٍ
ىٍ ى ي
ي
يكٕب اٍأل ٍىم ًر مٍنػ يه ٍم لى ىعل ىموي الذ ى
(ّ)
ض يل اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍٞبىتيوي ىالتػبىػ ٍعتي يم الشٍيطىا ىف إًال قىلًيبلن ﴾
يى ٍستىنبًطيونىوي ًمٍنػ يه ٍم ۗ ىكلى ٍوىال فى ٍ
(ُ) الفصوؿ ُب األصوؿ  ,ألٞبد بن علي ا١بصاص ٙ ,بقيق الدكتور  :عجيل النشمي  ,طِ ,عاـ ُُْْىػ  ,لوزارة
األكقاؼ الكويتية  ,ج  ,ّ :ص َِْ .
(ِ) أصوؿ السرخسي  ,﵀مد بن أٞبد السرخسي  ,حقق أصولو  :أبو الوفا األفغا٘ب  , ,طُ ,عاـ ُُْْىػ  ,للجنة

إحياء ا٤بعارؼ النعمانية  ,جِ ,ص . ُِٖ :
(ّ) سورة النساء اآلية الكرٲبة رقم (ّٖ).
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كييستطاع عند تتبع تفسّب ىذه اآلية أف نتلمس ا٤بفهوـ ا٤بشَبؾ ما بْب علماء الَباث العريب عمومان
لبلستنباط(ُ) ,إذ إهنا مفاىيم متقاربة منسجمة مع طبيعة ا٤بنهج العلمي الَباثي للعلماء العرب  ,فهي تَباكح ما
بْب الفحص كالتتبع كالتنقّب عن ا٢بقائق كاألحكاـ(ِ)  ,كىذه ا٤بعا٘ب قريبة من مفهوـ الببلغيْب القدامى أيضان
لبلستنباط  ,فعبد القاىر ا١برجا٘ب يضع االستنباط إٔب جانب ا٤بباحثة كاالستثارة كالتدبر كالتأمل كٯبعلها
كا٤بَبادفات اللفظية الٍب تنتظم ُب ا٤بنهجية العلمية (ّ) ,كإذا كانت ا٤بفاىيم االستنباطية قريبة من بعضها البعض
إٔب ىذا ا٢بد عند قدامى األصوليْب كالببلغيْب  ,فإف ىناؾ ٦بموعة من القواسم ا٤بنهجية البحثية ا٤بشَبكة
االستنباطية بْب الفريقْب غّب ا٤بفهوـ  ,األمر الذم يؤكد التشابو الكبّب بْب الفريقْب ُب االستنباط على مستول
ا٤بفهوـ كعلى مستول ا٤بدكانت كا٤بنهجية البحثية كالطرائق .
القواسم ادلنهجية ادلشرتكة بني استنباط األصوليني والبالغيني  :أوالً  :البحث يف القرآن الكرمي :
القرآف الكرٙب ىو ا٤بصدر األكؿ من مصادر التشريع اإلسبلمي  ,فقد "اتفق ا٤بسلموف على أف القرآف الكرٙب
حجة ٯبب العمل ٗبا كرد فيو كال ٯبوز العدكؿ عنو إٔب غّبه من األدلة  ,إال إذا ٓب يرد فيو حكم ا٢بادثة الٍب
يبحث عن حكمها "(ْ)  ,كىذا ما يربر حرص األصوليْب على استنباط أحكاـ القرآف كمعانيو كتشريعاتو ,
كاالستعانة على ذلك ابلعلم الواسع بلغة العرب كطرائقهم البيانية  ,يقوؿ اإلماـ الشافعي رٞبو هللا  " :فكل ما
أنزؿ ُب كتابو جل ثناؤه رٞبة كحجة  ,ىعلًمو من ىعلًمو  ,كجهلو من جهلو ,ال يعلم من جهلو  ,كال ٯبهل من
علمو  ,كالناس ُب العلم طبقات  ,موقعهم من العلم بقدر درجاهتم ُب العلم بو  ,فحق على طلبة العلم بلوغ
(ُ) نبو الدكتور دمحم توفيق سعد على تتبع مفهوـ االستنباط االصطبلحي القدٙب من خبلؿ تتبع أقواؿ ا٤بفسرين ُب اآلية
الكرٲبة الثالثة كالثمانْب من سورة النساء ُ ,ب كتابو سبل استنباط ا٤بعا٘ب من القرآف كالسنة  ,طُ ,عاـ
ُِّْ٤ ,بكتبة كىبة ابلقاىرة  ,ص ّّ.
(ِ) ذكر كل ىذه ا٤بعا٘ب ابن جرير الطربم ُب تفسّبه نقبل عن ٝباعة من ا٤بفسرين  ,ينظر ُب ذلك ١بامع البياف ُب أتكيل
القرآف للطربم ٙ ,بقيق أٞبد شاكر ك٧بمود شاكر  ,طُ ,عاـ ُِِْىػ ٤بؤسسة الرسالة  ,جٖ ,ص ٖٕٓ.
(ّ) أسرار الببلغة لعبد القاىر ا١برجا٘ب  ,قراءة كتعليق ٧ :بمود شاكر ,ط ّ ,عاـ ُُّْىػ  ,لدار ا٤بد٘ب  ,ص ّّٗ .
(ْ) أصوؿ الفقو اإلسبلمي للدكتور كىبة الزحيلي ,ط ُ ,عاـ َُْٔىػ  ,لدار الفكر بدمشق  ,ج ُ  ,ص ُّْ.
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غاية جهدىم ُب االستكثار من علمو  ,كإخبلص النية ﵁ ُب استدراؾ علمو نصان كاستنباطان .... ,فليست تنزؿ
أبحد من أىل دين هللا انزلة  ,إال كُب كتاب هللا الدليل على سبيل ا٥بدل فيها "

(ُ).

كمن استنباط معا٘ب القرآف الكرٙب تشكل أغلب الفقو اإلسبلمي كجل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  ,فالقرآف
الكرٙب ىو أكؿ ا٤بصادر النقلية ك أقواىا عند األصوليْب كالفقهاء ؛ ألنو قطعي الثبوت  ,كاألصوليوف متفقوف
ٝبيعا على أف القرآف ا٤بصدر األكؿ من مصادر التشريع اإلسبلمي  ,كٓب أجد ُ -ب حدكد ٕبثي كاطبلعي-
أصوليا معتربا عد القرآف الكرٙب إال أكال ُب التشريع  ,كىم مع ذلك اإلٝباع ٨بتلفوف ُب حجية ا٤بصادر فمنهم
من جعلها أربعة كىي (القرآف  ,كالسنة  ,كاإلٝباع  ,كالقياس )  ,كمنهم من توسع كجعلها عشرة مصادر
حجية (ِ)  ,إال أف ا٤بتفق عليو بْب ا١بميع أف القرآف الكرٙب ىو ا٤بصدر األكؿ كاألقول ؛ كلذلك اعتُب بو
األصوليوف استنباطان كفهمان .
كإذا كاف االىتماـ األكؿ عند األصوليْب ابلقرآف الكرٙب الستخبلص األحكاـ الشرعية كاستنباطها ,فإف
االىتماـ الببلغي األكؿ كاف البحث ُب إعجاز القرآف الكرٙب كنسقو البيا٘ب  ,كقد يشغًل علماء الببلغة العربية

ابلبحث عن إعجاز كتاب هللا  ,كقد كجهوا جل ٮبهم كٮبتهم ٣بدمة كتاب هللا جل كعز  ,ففند العديد منهم
اإلعجاز للقرآف كالبياف فيو بطريقة تلتقي مع مصادره الفكرية كا٤بعرفية  ,كتلتقي غالبان مع ا٤بعتقد ا٤بذىيب
كالديِب ,كالذم كاف لو أثر ال يستطاع نكرانو ُب توجيو العديد من اآلراء الببلغية  ,كتوسعت عند علماء
الببلغة ٦باالت البحث ُب إعجاز كتاب هللا كنسقو البيا٘ب  ,حٌب خصو بعضهم ابلبحث كالتأليف؛ كالذم ُب
معا٘ب القرآف" للفراء"(ت َِٕىػ) ,ك"٦باز القرآف "أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب (ت َِٖىػ) ,ك "أتكيل
مشكل القرآف "البن قتيبة (ت ِٕٔىػ) ,ك" جامع البياف "للطربم(ت َُّىػ) كغّب ذلك من ا٤بؤلفات
الببلغية الٍب عنيت ابلقرآف الكرٙب  ,أما ا٤بؤلفات الٍب ٓب ٙبمل عناكين ذات داللة لبلىتماـ ا٤بباشر ابلقرآف

(ُ) الرسالة لئلماـ ا٤بطليب دمحم الشافعي ٙ ,بقيق أٞبد شاكر ط ُ  ,عاـ ُّٗٗىػ  ,مطبعة مصطفى ا٢بليب ٗبصر , .ص
ُٗ. َِ -
(ِ) ينظر ُب ذلك شرح الكوكب ا٤بنّب  ,البن النجار ٙ ,بقيق د  .دمحم الزحيلي  ,د .كنزيو ٞباد ط ُ ,عاـ ُُّْىػ ,
لوزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد اب٤بملكة العربية السعودية  ,ج ِ  ,ص ٓ . , َُ-
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الكرٙب  ,فإف مؤلفيها ٯبعلوهنا أيضان ُب خدمة كتاب هللا عز كجل  ,فتجد ُب تصديرات مؤلفاهتم ما يتضمن
ا٥بدؼ من أتليف الكتاب  ,كيصرحوف فيها أبف االىتماـ ٔبانب الببلغة العربية كاجب ديِب كغاية معرفية ال
تضاىى ؛ فهي السبيل إٔب الكشف عن إعجاز القرآف الكرٙب كمضامينو ا١بمالية كالبيانية  ,يقوؿ أبو ىبلؿ
العسكرم ُب تقدمة كتابو الصناعتْب :
"اعلم ...أف أحق العلوـ ابلتعلم كأكالىا ابلتحفظ بعد ا٤بعرفة اب﵁ جل ثناؤه علم الببلغة  ,كمعرفة الفصاحة,
الذم يعرؼ بو إعجاز كتاب هللا تعأب الناطق اب٢بق  ,ا٥بادم إٔب سبيل الرشد "...

(ُ).

ٍب تضاعفت جهود العلماء بعد ذلك كسارت ُب نشاط متصاعد  ,ٮبهم ُب ذلك التعرؼ على ببلغة كتاب
هللا ككجوىو اإلعجازية  ,كمع ٧باكالهتم ا١بادة ُب كشف النقاب عن ذلك إال أهنم يم ًقركف بصعوبتو البالغة ,
كلكنها صعوبة ٓب ٛبنعهم من ٧باكلة تلمس تلك ا١بوانب  ,بل كرغبات منهم جادة ُب الكشف عن ذلك ؛
فقاموا بتخصيص مسار ٕبثي خاص ٰبمل عنواف إعجاز القرآف  ,كالنكت ُب إعجاز القرآف أليب ا٢بسن علي
ابن عيسى الرما٘ب (ت ّٖٔىػ) ,كبياف إعجاز القرآف للخطايب (ت ّٖٖق) ,ك(كتاب إعجاز القرآف )
للقاضي أيب بكر دمحم بن الطيب الباقبل٘ب (ت َّْىػ)  ,كٓب أيت عبد القاىر ا١برجا٘ب إال كبْب يديو من
جهود العلماء قبلو ما يفيده كيعينو للحديث عن مضاف اإلعجاز القرآ٘ب  ,كقد كجد ُب تلك الكتب ا١بذكر
األكٔب لفكرة النظم الٍب جعلها مفتاح البحث ُب إعجاز القرآف الكرٙب  ,كقد أقر عبد القاىر ٔبهود سابقيو عليو
ُب فكرة النظم  ,إال أنو ٓب يرض منهم الطريقة الٍب كظفوا هبا فكرة النظم للكشف عن إعجاز القرآف الكرٙب ,
فثمن ٥بم اكتشافهم إلعجاز القرآف  ,كعاب عليهم كقوفهم عند ىذا االكتشاؼ  ,يقوؿ عبد القاىر ا١برجا٘ب
رٞبو هللا ُب كتابو دالئل اإلعجاز :
" كقد علمت إطباؽ العلماء على تعظيم شأف النظم  ...كإٝباعهم أال فضل مع عدمو  ....كما كاف هبذا
ا﵀ل من الشرؼ ....كاف حراين أبف توقظ لو ا٥بمم  ...... ,ككاف العاقل جدير أال يرضى من نفسو أبف ٯبد
فيو سبيبل إٔب مزية علم كفضل كتلخيص حجة كٙبرير دليل ٍ ,ب ٘بده يعرض عن ذلك صفحان .... ..كتدخل
(ُ) كتاب الصناعتْب الكتابة كالشعر  ,أليب ىبلؿ العسكرم ٙ ,بقيق علي البجاكم كدمحم أبو الفضل إبراىيم  ,ط
(بدكف)  ,عاـ ُّْْق  ,ا٤بكتبة العصرية ببّبكت  ,ص ٕ .
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عليو األنفة من أف يكوف ُب سبيل ا٤بقلد الذم ال يثبت حكمان كال يقتل الشي ء علمان. )ُ(".....
كٓب يقف البحث اإلعجازم ُب القرآف لدل علماء الببلغة عند عبد القاىر ا١برجا٘ب  ,بل امتد بعده حٌب بعد
أف قي ٌعًدت ببلغة األسرار كالدالئل  ,فجاء بعده اإلماـ فخر الدين الرازم (ت َٔٔق) كألف كتابو (هناية
اإلٯباز ُب دراية اإلعجاز)  ,كابن الزملكا٘ب (ت ُٓٔق) ُب كتابو (التبياف ُب علم البياف ا٤بطلع على إعجاز
القرآف)  ,كال زالت الكثّب من دراسات الببلغة اليوـ تسعى ٣بدمة كتاب هللا كالبحث فيو عن مواطن ا١بماؿ
كاإلعجاز  ,كفيما يبدك فإف البحث األصوٕب القرآ٘ب قد ٛبيز ابلشمولية كالعمق  ,حٌب أصبح مرجعا ألىل
الببلغة بل كحٌب أىل اللغة أنفسهم ُب تفسّب بعض القضااي اللغوية  ,فأىل اللغة أنفسهم يفسركف بعض
ا٤بفردا ت القرآنية على كفق تفسّب األصوليْب ٥با  ,كال ٯبدكف حرجا من تقليدىم كنسبة الرأم ٥بم  ,كٓب يتأت
ذلك إال من ثقة أىل اللغة بعمق البحث األصوٕب ُب القرآف الكرٙب  ,ك من ذلك أف ابن السيد البطليوسي
الذم عقد اباب ُب كتابو (اإلنصاؼ) ٠باه (ابب ُب ا٣ببلؼ العارض من جهة اشَباؾ األلفاظ كاحتما٥با
للتأكيبلت الكثّبة)  ,كافتتحو ٗبعُب كلمة (القرء) ,كقاؿ فيو :
" ذىب ا٢بجازيوف من الفقهاء أب أنو الطهر  ,كذىب العراقيوف أب أنو ا٢بيض كلكل كاحد من القولْب شاىد
من ا٢بديث كمن اللغة"(ِ)  ,كالذم دفع ابن البطليوسي إٔب االعتماد على آراء الفقهاء اللغوية ُب توجيو معُب
ص ىن
ات يىػتىػىرب ٍ
الكلمة انصراؼ الذىن إٔب أنو مصطلح قرآ٘ب بِب عليو حكم شرعي كرد ُب قولو تعأب  ﴿ :ىكالٍ يمطىل ىق ي
ًأبىن يف ًس ًهن ثىىبلثىةى قيػر و
كء ىكىال ىًٰبل ى٥بين أىف يىكٍتي ٍم ىن ىما ىخلى ىق اَّللي ًُب أ ٍىر ىح ًام ًهن إًف يكن يػي ٍؤًمن ًابَّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر ىكبػيعيولىتيػ يهن
ي
أىحق بًرًد ًىن ًُب ٰذىلًك إً ٍف أىرادكا إًص ىبلحا كى٥بن ًمثٍل ال ًذم علىي ًهن ًابلٍمعر ً
كؼ ىكلً ًٌلر ىج ًاؿ ىعلىٍي ًهن ىد ىر ىجةه ىكاَّللي ىع ًز هيز
ى
ى ىٌ
ىٍ
ى ٍي
ىي ٍ ن ى ي ي
ىح ًك هيم ﴾(ّ)  ,فعلم أف الفقهاء ٓب يقوموا ابستخبلص ا٢بكم الشرعي ا٤ببِب على معُب ىذه ا٤بفردة إال ابلبحث
العميق كالنظرة غّب العجلى ُب ا٤بقتضيات اللغوية كالسياقية ا٤بتصلة كا٤بنفصلة  ,فجعل رأيهم مرجعان كجعل

(ُ) دالئل اإلعجاز لعبد القاىر ا١برجا٘ب  ,قراءة كتعليق ٧:بمود شاكر ط ّ ,عاـ ُُّْىػ  ,لدار ا٤بد٘ب  ,ص َٖ .
(ِ) اإلنصاؼ ُب التنبيو على األسباب الٍب أكجبت االختبلؼ ,لعبد هللا بن السيد البطليوسي ٙ ,بقيق  :دمحم رضواف
الداية  ,ط ِ ,عاـ َُّْىػ  ,لدار الفكر ببّبكت  ,ص ّٕ .
(ّ) سورة البقرة  ,اآلية الكرٲبة (ِِٖ) .
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اختبلفهم ٧بل اختيار  ,كخبلصة ما يقاؿ ُب البحث القرآ٘ب لدل األصوليْب كالببلغيْب ما أيٌب :
أكال  :اشَباؾ الفريقْب ُب االعتماد على مدكنة ٕبث كاحدة كىي القرآف الكرٙب  ,ابعتباره مصدرا تشريعيا عند
األصوليْب  ,كمدكنة للكشف عن أسرار اإلعجاز كالنمط العإب من البياف عند الببلغيْب.
اثنيا  :تشابو ا٥بدؼ ا٤بعرُب عند األصوليْب كالببلغيْب ُب البحث القرآ٘ب  ,كا٤بتمثل ُب استخبلص األحكاـ.
اثلثا  :ثقة اللغويْب ُب عمق البحث األصوٕب ُب القرآف الكرٙب حٌب أصبح الرأم األصوٕب مرجعا للغويْب.
القواسم ادلنهجية ادلشرتكة بني استنباط األصوليني والبالغيني  :اثنياً  :االعتماد على اجلانب اللغوي
مبختلف مستوايته :
اتكأ األصوليوف كثّبا على ا١بانب اللغوم  ,كاعتمدكا عليو جل االعتماد ُب طرائقهم االستنباطية  ,بل كاعتربكه
األداة الرئيسية الٍب ال بد كأف تتوافر لؤلصوٕب كالفقيو ؛ كسبب ذلك أف علوـ اللغة العربية ٛبد علم أصوؿ الفقو
ابلعديد من الركافد  ,األمر الذم أسس اىتماـ األصوليْب ابللغة العربية  ,فبل تكاد تقلب كتب األصوليْب حٌب
٘بد جانبان من ذلك االىتماـ كحثان كترغيبان على تعلم العربية  ,يقوؿ اإلماـ الشافعي :
" فعلى كل مسلم أف يتعلم من لساف العربية ما بلغو جهده  .... ,كما ازداد من العلم ابللساف كاف خّبان لو
 .....كإ٭با بدأت من أف القرآف نزؿ بلساف العرب دكف غّبه ؛ ألنو ال يىعلم ًم ٍن إيضاح يٝبل علم الكتاب أح هد
جهل سعة لساف العرب  ,ككثرة كجوىو ً ,
كٝباع معانيو كتفرقها  ,كمن علمو انتفت عنو الشبهة الٍب دخلت
ىى
على من جهل لساهنا".

(ُ)

فاإلماـ الشافعي ىنا يرل أال سبيل إليضاح ٝبل كتاب هللا إال ابلتمكن من لغة العرب كا٢بذؽ هبا  ,كمعرفة
كجوىها كاختبلؼ كاتفاؽ معانيها كطرائقها التعبّبية  ,كيرل أف ا١بهل ابلعربية شبهة تدخل على من يريد
استنباط األحكاـ الشرعية كا٣بوض ُب ا٤بسائل الفقهية  ,بل كقد اعترب بعض الفقهاء أف العجمة كا١بهل
أبساليب العربية سببا للضبلؿ كالزيغ عن ا٢بق ؛ ألهنا تفضي إٔب فهم النصوص على غّب كجهها  ,كُب ذلك
(ُ) الرسالة للشافعي  :ص ْٖ.َٓ-ْٗ-
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سئل اإلماـ ا٢بسن البصرم عن سبب ضبلؿ بعض الفرؽ فقاؿ ":إ٭با أىلكتهم العجمة"(ُ)  .كا٤بقصود ابلعجمة
ىنا عدـ امتبلؾ القدرة الكافية على فهم اللساف العريب كطرؽ إابنتو كدالالتو كإعرابو ,كُب ذلك أيضا يقوؿ ابن
جِب ُب تصديره لباب أ٠باه (ابب فيما يؤمنو علم العربية من االعتقادات الدينية) ُب كتابو ا٣بصائص:
" اعلم أف ىذا الباب من أشرؼ أبواب ىذا الكتاب  ,كأف االنتفاع بو ليس إٔب غاية كال كراءه من هناية ,
كذلك أف أكثر من ضل من أىل الشريعة عن القصد فيها كحاد عن الطريقة ا٤بثلى إليها فإ٭با استهواه كاستخف
حلمو ضعفو ُب ىذه اللغة الكرٲبة الشريفة  ,الٍب خوطب الكافة هبا"(ِ) .
كالناظر ُب مباحث أصوؿ الفقو ٯبد أف األصوليْب ٓب يتحرجوا من كسم بعض مباحثهم األصولية بوسوـ لغوية
كببلغية ٧بضة ؛ للَبابط الشديد كالتماسك العلمي ما بْب علوـ الفقو اإلسبلمي كاللغة العربية ,كا٢بقيقة,
كاجملاز ,كالعموـ  ,كا٣بصوص  ,كاإلطبلؽ  ,كالتقييد  ,كا٢بذؼ  ,كاإلضمار كا٤بنطوؽ  ,كا٤بفهوـ كغّب ذلك.
كىنا أمر ال بد من إيضاحو عند ا٢بديث عن الشراكة اللغوية بْب األصوليْب أنفسهم  ,فاألصوليوف ٓب يرتضوا
أف يقلدكا أشياخهم األكائل ُب مسائل حساسة كذات خطورة ابلغة  ,فقد كانت لبعضهم آراء خاصة تتعارض
مع آراء كبار الفقهاء كاألصوليْب ُب ٦باؿ اللغة العربية  ,كمن ذلك قضية األلفاظ األعجمية ُب القرآف الكرٙب ,
ك٨بالفة بعض تراكيبو للقواعد ك ا٤بقاييس اللغوية األصيلة  ,فالشافعي يقوؿ أبف كل ما كرد ُب القرآف الكرٙب
عريب خالص ال يشوبو لفظ أعجمي ,كاستدؿ على ذلك ٗبنطوؽ القرآف الكرٙب ,يقوؿ اإلماـ الشافعي رٞبو هللا
ُب الرسالة :
"كقد تكلم ُب العلم من لو أمسك  ..لكاف اإلمساؾ أكٔب بو ....فقاؿ منهم قائل :إف ُب القرآف عربيان
كأعجميان ,كالقرآف يدؿ على أف ليس من كتاب هللا شيء إال بلساف العرب  ....فإف قاؿ قائل  :ما ا٢بجة ُب
أف كتاب هللا ٧بض بلساف العرب ال ٱبلطو فيو غّبه ؟
(ُ) فضائل القرآف أليب عبيد القاسم بن سبلـ ٙ ,بقيق مركاف العطية ك٧بسن خرابة ككفاء تقي الدين  ,ط  ,عاـ
ُُْٓىػ  ,لدار ابن كثّب بدمشق ,ص َّٓ .
(ِ) ا٣بصائص أليب الفتح عثماف بن جِب  ,ط ْ  ,عاـ ُٖٗٗـ  ,للهيئة ا٤بصرية العامة للكتاب  ,ج ّ  ,ص ِْٖ.
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وؿ إًال بًلًس ً
فا٢بجة فيو كتاب هللا ﴿كما أىرس ٍلنىا ًمن رس و
اف قىػ ٍوًم ًو﴾ "(ُ)  ,على أف الشافعي ُب ىذا ا٢بكم الصارـ
ي
ىى ٍ ى
ى
تطغى عليو صبغة الفقيو أكثر من صبغة اللغوم ؛ حيث قدـ الدليل النصي القاطع على كل أمر  ,إال أف بصره
بلغة العرب ألزمو أف يعَبؼ بوجود ألفاظ أعجمية ُب لغة العرب عموما  ,كلكنو كاف حذران جدان من نسبة ذلك
للقرآف الكرٙب بشكل خاص حيث يقوؿ :
" ك ال ننكر إذ كاف اللفظ قيل تعلما أك ني ًطق بو موضوعا  ,أف يوافق لساف العجم أك بعضها قليبلن من لساف
العرب  ,كما ايتفق(ِ) القليل من ألسنة العجم ا٤بتباينة ُب أكثر كبلمها  ,مع تنائي دايرىا  ,كاختبلؼ
لساهنا"(ّ) ,كالشافعي ُب ذلك ال يب تعد عن رأم بعض غّب األصوليْب ُب عصره  ,فقد توافق رأيو مع رأم
صاحب ٦باز القرآف حيث يقوؿ " :نزؿ القرآف بلساف عريب يمبْب ,فمن زعم أف فيو غّب العربية فقد أىعظم
القوؿ  ,كمن زعم أف طو ابلن ً
بطيٌة فقد أكرب  ,كإف ٓب يعلم ما ىو  ,فهو افتتاح كبلـ كىو اسم للسورة كشعار
ظ اللف ىظ كيقاربو كمعناٮبا كاحد كأحدٮبا ابلعربية كاآلخر ابلفارسية أك غّبىا" (ْ)  ,كقد كافق
٥با,كقد يوافق اللف ي

الشاطيب الشافعي ُب ىذا الرأم(ٓ)  ,إال أف جبلؿ الدين السيوطي كاف لو رأم يتدافع مع رأيهما ُب ىذه ا٤بسألة
ا٤بهمة  ,كيستدؿ لرأيو ابلنقل ا٤بركب  ,كابلفهم ا٣باص ٤بضامْب ا٣بطاب القرآ٘ب الكرٙب  ,فقاؿ بعد أف سرد
أقواؿ ٝبلة من أىل العلم ُب ذلك :
(ُ) الرسالة للشافعي  :ص ُْإٔب ْٓ.
(ِ) ذكر الشيخ أٞبد شاكر ٧بقق الرسالة للشافعي كبلمان ُب الفعل (ايتفق) الذم ٓب تدغم فيو اتء االفتعاؿ  ,بل قلبت
حرؼ لْب من جنس ا٢بركة قب لها  ,كقاؿ أبهنا لغة أىل ا٢بجاز  ,ينظر ُب ذلك حاشية رقم (ٓ) من ص ُّ من
الرسالة.
(ّ) الرسالة للشافعي  :ص ْٓ.
(ْ) ٦باز القرآف صنعة أيب عبيدة معمر بن ا٤بثُب ٙ ,بقيق دمحم فؤاد سركْب  ,ط ُ  ,عاـ ُٖٖٗـ  ,مكتبة ا٣با٪بي ٗبصر,
ج ُ  ,ص ُٕ.
(ٓ) ا٤بوافقات إلبراىيم الشاطيب ٙ ,بقيق مشهور حسْب آؿ سلماف  ,ط ُ ,عاـ ُُْٕىػ ,دار ابن عفاف ابلقاىرة,جِ,
ص َُّ.
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" كأقول ما رأيتو  -كىو اختيارم -ما أخرجو ابن جرير  ,فقاؿ  :أنبأان ابن ٞبيد  ....,عن سعيد بن جبّب
ً
آايتيوي أىأ ٍىع ىج ًم ٌّي
صلى ٍ
قاؿ :قالت قريش لوال أنزؿ ىذا القرآف أعجميان كعربيان ؟ فأنزؿ هللا ﴿ :كقىاليوا لى ٍوىال في ٌ
ت ى
يب﴾ (ُ) ,كأنزؿ هللا بعد ىذه اآلية القرآف بكل لساف  ,فيو ً ﴿ :ح ىج ىارةو ًٌمن ًس ًٌجيل﴾ (ِ)فارسية" (ّ).
ىك ىعىرً ٌّ
كقد تناكؿ األصوليوف  -شأهنم ُب ذلك شأف الببلغيْب  -اللغة العربية على ا٤بستوايت الظاىرة كالشكل العاـ
للغة اللساف العريب  ,كعلى ا٤بستوايت الباطنة الٍب ٙبملها اللغة العربية كا٤بتعلقة اب٤بقاـ كالقرائن ا٣بارجية ؛ ألف
استنباط األحكاـ الشرعية ال يتحقق إال ٗبثل ىذا النحو من النظر  ,مستنّبين ُب ذلك ابتساع اللغة كامتدادىا
ك٧باكالهتم ا١بادة لتلمس جوانب ىذا االمتداد فيما ٱبص االستنباط

 ,كمن ذلك قوؿ (العجلي)

األصوٕب":فصار إنزالو القرآف بلغة العرب كا ًإلخبار منو أبنو يعِب بو ما كضعوه لو  ,ككاألمر ٗبا ٰبملوه ٗبا
كضعوه لو إال إذا قرف بو قرينة  , )ْ("...فصار هبم األمر إٔب التوسع ُب توظيف اللغة العربية ٦بتمعة على مستول
اللغة كالنحو  ,كعلى مستول علوـ الببلغة العربية الٍب تكتشف القرائن ا٤بذكورة ُب النص السابق  ,كُب حقيقة
األمر فاألصوليوف ُب ذلك تتطابق رؤاىم كمنهجيتهم مع شيوخ اللغة كالببلغة كالعربية  ,فابن فارس مثبلن يرل أف
لعلم اللغة العربية أصوالن كفركعان  ,فالفرع كمعرفة أ٠باء الذكات كالصفات  ,كأصو٥با كمعرفة كضع اللغة كأكليتها
كمنشأىا  ,كالبصر برسوـ العرب ُب ٨باطباهتا كما٥با من ا١بماؿ كاالفتناف ُب صورىا البيانية  ,كىو يرل أف
السبيل الوحيد ا٤بوثوؽ لعلم كفقو ا٣بطاب القرآ٘ب كالنبوم على صاحبو أفضل الصبلة كأًب التسليم ا٤بعرفة
(ُ) اآلية ْْ من سورة فصلت  ,كقد كردت عند السيوطي هبذا الشكل ا٤بثبت  ,ك ىو ٨بتلف عما بْب يدينا من
ً
يب{  ,كٛباـ اآلية  } :ىكلى ٍو
آايتيوي أىأ ٍىع ىج ًم ٌّي ىك ىعىرً ٌّ
صلى ٍ
مصاحف الرسم العثما٘ب الشريفة كىو قولو تعأب } :ل ىقاليوا لى ٍوىال في ٌ
ت ى
ً
ًً
ً
ً
ً
ين ىال يػي ٍؤًمنيو ىف ًُب
آايتيوي أىأ ٍىع ىج ًم ٌّي ىك ىعىرً ٌّ
ىج ىع ٍلنىاهي قيػ ٍر ن
صلى ٍ
آان أ ٍىع ىجميًّا ل ىقاليوا لى ٍوىال في ٌ
ت ى
ين ىآمنيوا يى ندل ىكش ىفاءه ىكالذ ى
يب قي ٍل يى ىو للذ ى
اف بعً و
ًً
ً
و
يد{.
آذىاهن ٍم ىكقٍػهر ىكيى ىو ىعلىٍي ًه ٍم ىع نمى أيكٰلىئً ى
ك يػينى ىاد ٍك ىف من م ىك ى
(ِ) سورة الفيل  ,اآلية الكرٲبة رقم (ْ).
(ّ) ا٤بهذب فيما كقع من القرآف من ا٤بعرب ١ببلؿ الدين السيوطي ٙ ,بقيق الدكتور التهامي الراجي ا٥بامشي ,ط ُ ,
ُِْٓىػ  ,مطبعة فضالة ابإلمارات العربية ا٤بتحدة ,ص َٔ .
(ْ) الكاشف عن ا﵀صوؿ ُب علم األصوؿ  ,﵀مد بن ٧بمود العجلي ٙ ,بقيق عادؿ عبد ا١بواد كعلي ا٤بعوض ,طُ ,
عاـ ُُْٗىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت , .ج ِ  ,ص ْٖٖ.
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التامة أبصل علم اللغة كفركعها  ,كيرل أف ا٤بهتمْب أبصوؿ الفقو منقسمْب ُب العلم األصوٕب كفركعو إٔب كاحد
من رجلْب:
" رجل شغل ابلفرع فبل يعرؼ غّبه  ,كآخر ٝبع األمرين معا ,كىذه ىي الرتبة العليا  ,ألف هبا يعلم خطاب
الع ٍلوم يكتفي من ٠باء الطويل ابسم
القرآف كالسنة كعليها يعوؿ أىل النظر كالفتيا  ,كذلك أف طالب العلم ي

الطويل  ,كال يضّبه أف اليعرؼ األشق كاألمق (ُ) ,كإف كاف ُب علم ذلك زايدة كفضل"(ِ).

أما الببلغيوف فمزجهم بْب فركع اللغة كعلومها ٤با ٱبدـ الببلغة العربية فبْب ال ٱبفى  ,كىو ا﵀ور الذم دارت
عليو فكرة النظم عند عبد القاىر ا١برجا٘ب كا٤بتأثرين بو من بعده  ,فالسكاكي الذم قعد ببلغة عبد القاىر مثبلن
يقسم كتابو مفتاح العلوـ إٔب ثبلثة أقساـ  :أك٥با ُب علم الصرؼ  ,كاثنيها ُب علم النحو  ,كاثلثها ُب علمي
ا٤بعا٘ب كالبياف  ,كيعلل كجود ىذه ا٤بزج بْب علوـ الصرؼ كالنحو كالببلغة عنده ُب كتابو االحَباز عن ا٣بطأ ُب
كبلـ العرب  ,حيث اعترب مثارات ا٣بطأ ُب لغة العرب " إذا تصفحتها ثبلثة :
ا٤بفرد كالتأليف ككوف ا٤بركب مطابقا ٤با ٯبب أف يتكلم لو  ,كىذه األنواع بعد علم اللغة ا٤برجوع إليها ُب كفاية
ذلك مآب يتخط إٔب النظم  ,فعلما الصرؼ كالنحو يرجع إليها ُب ا٤بفرد كالتأليف  ,كيرجع إٔب علمي ا٤بعا٘ب
كالبياف ُب األخّب"(ّ).
كنستطيع أف ٪بمل القوؿ ُب االعتماد على ا١بانب اللغوم عند األصوليْب كالببلغيْب فيما أيٌب :
ٌبْب ٧بقق كتا ب الصاحيب أف األشق  :من ا٣بيل ما يشتق ُب عدكه ٲبينا كمشاال  ,أك البعيد ما بْب الفركج ...
(ُ)
كاألمق  :من ا٣بيل الطويل  ,ينظر للحاشية الثانية كالثالثة من كتاب الصاحيب ُب فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ُب
كبلمها  ,ألٞبد بن فارس ٙ ,بقيق  :أٞبد حسن بسج  ,ط ُ  ,عاـ ُُْٖىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت ,ص ُُ.
(ِ)

السابق نفسو.

(ّ)

مفتاح العلوـ أليب يعقوب السكاكي  ,ضبط كتعليق نعيم زرزكر ,ط ُ  ,عاـ َُّْىػ  ,لدار الكتب العلمية

ببّبكت  ,ص ٖ .
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أكال  :علوـ اللغة العربية ٔبميع فركعها ىي القنطرة الٍب سار عليها األصوليوف ُب أتصيل القواعد الشرعية
كاستنباط األحكاـ الشرعية .
اثنيا  :جاءت تسمية بعض مباحث علم األصوؿ مطابقة لبعض ا٤بصطلحات كمباحث علوـ اللغة العربية
الصرفة بفركعها ؛ ككاف ذلك نتيجة طبيعية العتماد األصوليْب التاـ على اللغة العربية كفركعها كأتثرىم البالغ
هبا.
اثلثا ٓ :ب يقف األصوليوف على مسافة كاحدة عند بعض ا٤بسائل اللغوية ا٤بهمة  ,بل اختلفوا فيما بينهم إذ ٓب
يرتضوا أف يسلموا أنفسهم لتقليد علمائهم ا٤بؤسسْب لعلم األصوؿ  ,أك حٌب تقليد أىل االختصاص ابللغة ,
فقد كانت لبعضهم آراء لغوية خاصة تعتمد على الفهم كالقراءة كالدربة اللغوية كاالستنباطية.
القواسم ادلنهجية ادلشرتكة بني استنباط األصوليني والبالغيني  :اثلثاً :ادلنهج العلمي :
ليس االشتغاؿ ابلبحث ُب كتاب هللا جل كعز كاالعتماد على اللغة ما يقارب مفاىيم االستنباط األصولية
كالببلغية فحسب  ,بل إف ا٤بنهج العلمي الباحث ُب القرآف الذم اعتمد عليو األصوليوف ىو نفسو أك قريب
منو ا٤بنهج الذم اعتمد عليو الببلغيوف  ,فكبل الفريقْب كاف يعتمد على االستنباط كونو منهجان علميان قادران
على تلبية رغباهتم كأىدافهم العلمية من دراساهتم  ,فاألصوٕب يستنبط من القرآف أحكاـ التشريع اإلسبلمي ,
كالببلغي يستنبط منو مظاف اإلعجاز الببلغي كمواطن ا١بماؿ  ,كىناؾ تداخل ما بْب الفريقْب حٌب على
مستوايت أدكات البحث ا٣باصة  ,ككوف البحث ُب الداللة السياقية من اختصاص علماء الببلغة  ,إال أف
األصوليْب اعتمدكا كثّبان على ىذه األداة ُب استنباط أحكامهم األصولية  ,كاعتنوا كثّبان بداللة منطوؽ الَبكيب
القرآ٘ب كمفهومو كل ٕبسب رؤيتو كثقافتو اللغوية كدربتو الشرعية  ,األمر الذم ساعد كٔببلء على انتشار
ا٣ببلفات الفقهية كتعدد اآلراء الشرعية  ,كاب٤بقابل فقد اضطر الببلغيوف لبلعتماد على ما يشبو القياس الذم
يعتربه األصوليوف مصدرا من مصادر التشريع اإلسبلمي  ,فوازنوا بْب كبلـ هللا عز كجل ككبلـ العرب ؛ إلثبات
النمط العإب من البياف  ,كىذه ا٤بوازنة ُب حقيقتها شديدة الشبو بكل قياس أصوٕب يعتمد على طرفْب ؛ ٮبا
كبلـ هللا عز كجل  ,ككبلـ العرب  ,كعبلقة بْب الطرفْب متمثلة ُب ٝباؿ كل منهما.
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كما تنبغي اإل شارة إليو ُب حدكد ا٤بنهج العلمي ا٤بشَبؾ ما بْب الفريقْب  ,اعتماد علماء األصوليْب كالببلغيْب
على عدد من ا٤بناىج تتزامن مع االستنباط كٮبا االستقراء التاـ  ,كاالستدالؿ  ,أما االستقراء فهو ا٣بطوة
األكٔب من خطوات البحث األصوٕب كالببلغي على حد سواء  ,فقد ١بأ علماء األصوؿ كالببلغة كثّبا إٔب "تتبع
األمور كٝبعها ٤بعرفة خواصها للحكم على الكلي أبمر لوجود ىذا األمر ُب أكثر جزئياتو"(ُ)  ,كقد نقل
الزركشي إٝباع األصوليْب كالفقهاء على أف االستقراء حجة بدكف خبلؼ(ِ)  ,كدعم نقلو لذلك اإلٝباع أبنو
قد " احتج الشافعي ابالستقراء ُب مواضع كثّبة  ,كعادة ا٢بيض بتسع سنْب  ,كُب أقلو كأكثره  ,كجرل عليو
األصحاب "(ّ) .
كلعل اإلٝباع الذم نقلو الزركشي خاص ابالستقراء التاـ ال االستقراء الناقص  ,كالذم ٯبب فيو تتبع ٝبيع
ا١بزئيات  ,أما االستقراء الناقص فهو ٧بل نزاع كخبلؼ بْب العلماء  ,فمنهم من يرل أف االستقراء الناقص
حجة ُب األحكاـ الشرعية  ,كمنهم من يرل عدـ حجيتو  ,كمنهم من يشَبط دليبل آخر ليكوف االستقراء
الناقص حجة ُب األحكاـ الشرعية  ,كاشَبط بعضهم العلة الصحيحة ٢بجيتو (ْ) .
أما الببلغيوف فإف استقراءىم لكتاب هللا كسنة نبيو عليو كعلى آلو أفضل الصبلة كالسبلـ ككبلـ العرب شعران
كنثران حاضر ُب تضاعيف مؤلفاهتم  ,كلكنو ٱبتلف عن ا٤بنهجية االستقرائية عند األصوليْب  ,إذ إف استقراء
الببلغي يفرز عددان من ا١بزئيات ٱبضعها ُب هناية األمر لذكقو الشخصي كرؤيتو النقدية  ,كمن ٍب يصدر
أحكامان غّب قادرة على أف تكوف قطعية كقطعية كثبوت أحكاـ األصوليْب بعد استقراءاهتم  ,كمن ىنا كاف
(ُ)

معجم لغة الفقهاء للدكتور :دمحم ركاس  ,ط ُ ,عاـ ُُْٔق  ,لدار النفائس ببّبكت  ,ص ْْ .

(ِ)

البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو  ,لبدر الدين الزركشي ٙ ,برير  :د .عبد الستار أبو غدة  ,ط ِ  ,عاـ ُُّْىػ ,

لدار الصفوة للطباعة كالنشر ابلغردقة ٗبصر ,ج ٔ ,ص َُ.
(ّ)

نفسو ص َُ.

(ْ)

للتوسع ُب ذلك ينظر االستقراء كأثره ُب القواعد األصولية كالفقهية دراسة نظرية تطبيقية للطيب السنوسي أٞبد , ,

ط ّ ,عاـ َُّْىػ  ,لدار التدمرية ابلرايض ,ص ِٗٓ.ِِٔ-
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اختبلؼ الببلغيْب على العديد من القضااي الببلغية كاألدبية  ,كأٮبها على اإلطبلؽ قضية إعجاز القرآف الكرٙب
الٍب شغل هبا الدرس الببلغي كثّبان  ,فمع اشَباؾ الببلغيْب ُب االستقراء التاـ للقرآف الكرٙب كمعرفتهم ا١بيدة
ابلنمط العإب من البياف العريب الذم ربطوه ابإلعجاز القرآ٘ب  ,إال أهنم عجزكا عن كضع حدكد صارمة
ككاضحة كمرجعية علمية ٥بذه القضية  ,كاختلفت آراؤىم كرؤاىم نتيجة طبيعية إلخضاع ا١بزئيات ا٤بستقرأة
للذكؽ الشخصي كا٤بلكة النقدية ا٤بتفاكتة  ,كقد كاف ىذا التباين ُب حدكد ا١بزئيات الٍب من ا٤بمكن أف يتم
استقراء جزئياهتا استقراء اتمان  ,كالتباين أكثر كاالختبلؼ أكسع بْب الببلغيْب كعلماء الَباث األديب كالنقدم ُب
االستقراء الذم ال ٲبكن أف يكوف اتمان  ,كنعِب بو استقراء ٝبيع الفنوف األدبية عند العرب شعران كنثران  ,فعلماء
الببلغة كاألدب ٓب يتحرجوا مطلقا من التصريح بصعوبة االستقراء التاـ لؤلدب العريب  ,فاألصمعي مثبلن عمد ُب
كتابو طبقات فحوؿ الشعراء إٔب تقسيم الشعراء إٔب طبقات ٕبسب استقرائو للشعر العريبُ ,ب الفَبة الٍب عاش
فيها (ُُِّّٗ-ىػ ) كما تزامن معها كسبقها من شعر أموم كإسبلمي كجاىلي  ,كلكنو كجد صعوبة ابلغة
ُب استقراء األدب كلو خبلؿ تلك الفَبة  ,فبُب طبقاتو على االستقراء الناقص ال التاـ  ,كاعتذر عن ذلك
للمتلقي بقولو ُب مهاد كتابو:
" ذكران العرب كأشعارىا  ,كا٤بشهورين ا٤بعركفْب من شعرائها كفرساهنا كأشرافها كأايمها  ,إذ كاف ال ٰباط بشعر
قبيلة كاحدة من قبائل العرب  ,ككذلك فرساهنا كساداهتا كأايمها  ,فاقتصران من ذلك على ما ال ٯبهلو عآب ,
كال يستغِب عن علمو انظر ُب أمر العرب فبدأان ابلشعر "(ُ)  ,كىذا النص صريح على صعوبة االستقراء التاـ
لكبلـ العرب شعران كنثران على الرغم من أنو ٧بصور ُب فَبات زمنية متعاقبة ال تتجاكز القرف كالنصف من الزماف,
كعلى الرغم من أف قائل النص عآب موسوعي بلغة العرب كأايمهم كأشعارىم  ,كبذلك ييستباف فرؽ آخر بْب
االستقراء التاـ عند األصوليْب كالببلغيْب  ,إذ إف االستقراء التاـ عند األصوليْب ٩بكن ٢بصر جزئيات تبُب
عليها أحكاـ شرعية  ,كإ٭با كاف ٩بكنا ألف مدكنتو البحثية ٧بصورة ُب كتاب هللا كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص  ,أما
الببلغيوف كعلماء الَباث األديب العريب  ,فاالستقراء التاـ عندىم للقبض على جزئيات مشَبكة يبُب عليها
(ُ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,قراءة كتعليق ٧بمود شاكر  ,ط ُ ,عاـ بدكف ,لدار ا٤بد٘ب ٔبدة  ,ج

ُ  ,ص ّ.
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أحكاـ ببلغية كنقدية صارمة غّب ٩بكن ؛ ألف مدكنة البحث الشفاىية كالكتابية غّب ٧بصورة  ,كألف ا٤بستقرأ
منها ٱبضع للذكؽ كالقدرات الشخصية ا٤بتفاكتة  ,فبل تنشأ بناء على ذلك االستقراء أحكاـ صارمة مثل
أحكاـ األصوليْب .
كال يعِب القوؿ بصعوبة تطبيق االستقراء التاـ ُب الَباث الببلغي القدٙب أف الببلغيْب القدماء ٓب ٯبنحوا إليو
مطلقان  ,فبعض األحكاـ الببلغية كالنقدية القدٲبة قائمة على ما يشبو االستقراء التاـ  ,كمن ذلك استقراء
ا١باحظ للدالالت على ا٤بعا٘ب من لفظ كغّب لفظ  ,حيث حصرىا ُب ٟبسة أشياء " :ال تنقص كال تزيد ,أك٥با
اللفظ ٍ ,ب اإلشارة ٍ ,ب العقد ٍ ,ب ا٣بط ٍ ,ب ا٢باؿ الٍب تسمى النصبة"(ُ) .
كٓب يكن االستقراء التاـ عندىم ُب األحكاـ العامة فقط  ,بل كجدت دراسات قدٲبة تقوـ على ما يشبو
االستقراء التاـ ,كمن ذلك كتاب ا٤بوازنة لآلمدم  ,فقد التزـ ُب بداية كتابو بعدـ إفصاحو عن تفضيل أيب ٛباـ
أك البحَبم ,إال بعد إجرائو ٤بوازنة نقدية بْب الشاعرين  ,حيث تقوـ ىذه ا٤بوازنة على استقراء اتـ للقصائد
عندٮبا ا٤بتفقة ُب الوزف كالقافية كاإلعراب كا٤بعُب ٍ ,ب يصدر بعد ىذا االستقراء أحكامو النقدية  ,يقوؿ اآلمدم
ُب فاٙبة كتابو ا٤بوازنة :
" فأما أان فلست أفصح بتفضيل أحدٮبا على اآلخر كلكِب أكازف بْب قصيدة كقصيدة  ,من شعرٮبا إذا اتفقا
ُب الوزف كالقافية كإعراب القافية كبْب معُب كمعُب ٍ ,ب أقوؿ أيهما أشعر ُب تلك القصيدة كُب ذلك ا٤بعُب
"...

(ِ)

كيعد االستدالؿ من ا٣بطوات الرئيسة الٍب اشَبؾ فيها البحثاف الببلغي كاألصوٕب  ,بل كٲبكن عده الدائرة
العريضة الٍب ٙبيط ٗبنهجية البحث عند علماء أصوؿ الفقو كعلماء الببلغة العربية ٙبديدان  ... " ,كلئن كاف
االستدالؿ مفهوما مشَبكا بْب ُب ا٤بنظومة ا٤بعرفية القدٲبة بْب علوـ ا٤بنطق كالكبلـ كأصوؿ الفقو كالببلغة
(ُ)

البياف كالتبيْب أليب عثماف ا١باحظ ٙبقيق عبدالسبلـ ىاركف  ,ط ٕ ,عاـ ُٖٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ,ج ُ ,صٕٔ.

(ِ)

ا٤بوازنة بْب شعر أيب ٛباـ كالبحَبم أليب القاسم ا٢بسن اآلمدم ٙ ,بقيق السيد أٞبد صقر  ,طْ ,عاـ ُْٗٗـ ,

لدار ا٤بعارؼ كمكتبة ا٣با٪بي ,جُ ,ص ٔ.
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فهو أيضا مشَبؾ ُب علومنا ا٢بديثة  , )ُ( "....كاالستدالؿ النقلي عند األصوليْب يكاد أيخذ نسقان كاحدان ؛ "
ألف األصوليْب اتفقوا على األدلة األربعة  :الكتاب  ,كالسنة  ,كاإلٝباع  ,كالقياس  ,كاتفقوا كذلك على أف
ىناؾ دليل خامس  ,لكنهم اختلفوا ُ ...ب تشخيصو  ,فمنهم من ذىب إٔب أنو االستصحاب  ,كمنهم من
شخصو أبنو االستحساف  ,كمنهم من شخصو أبنو ا٤بصاّب ا٤برسلة .)ِ( "....
كأمر آخر يستطيع تفسّب النسقية ا٤بتشاهبة للبنية االستداللية عند األصوليْب  ,حيث يبلحظ من األدلة ا٤بتفق
عليها عندىم اعتمادىم على ا١بانب النقلي أكثر بكثّب من ا١بانب العقلي  ,فا١بانب العقلي ال يشغلو عندىم
إال القياس ا٤بنطقي  ,كالذم ىو ُب حقيقتو أيضان متصل ابلدليل النصي القطعي ؛ إذ إف ا٤بقاس عليو عند
األصوليْب غالبا ما يكوف أمر اثبت ابلدليل النقلي  ,كمعُب ذلك أف جنوح األصوليْب إٔب ا١بانب العقلي
ا٤بتمثل ُب القياس لو أصوؿ نقلية تعزز القوؿ ابعتمادىم على ا١بانب النقلي بشكل شبو اتـ  ,كفيما يبدك فإف
القياس العقلي ىو ا٤بدخل الذم جعل البعض يتهموف ا٤بنطق األرسطي ابلتسلل إٔب الفكر األصوٕب العريب ,
حيث يرل الدكتور علي النشار أف أتثر القياس اب٤بنطق األرسطي بدأ بعلم أصوؿ الفقو كٛبركز كظهر جليان ُب
مبحث القياس  ,كالسيما رسالة الشافعي الٍب ظهرت ُب أكاخر القرف الثا٘ب كالٍب تعد ا٤بلهم األكؿ لؤلصوليْب
كا٤بقعد األقدـ ٢بدكد علم أصوؿ الفقو  ,فبعد أف تناكؿ الكليات كا١بزئيات ا٤بوجبة كالسالبة الٍب بُب عليها
األصوليوف القياس  ,قاؿ علي النشار ُب االستدالؿ ابلقياس عند العرب :
" الطريق االستدالٕب األكؿ  :ىو القياس  :كىو ا١بزء ا١بوىرم ا٥باـ من منطق أرسطو ,كٓب يقف اإلسبلميوف
فيو عند ٦برد الفكرة االرسططاليسية – بل أضافوا إليها – متباعة للشراح اليواننيْب  -مبحثْب ىامْب أك٥بما :
أهنم قسموا القياس إٔب  ..ا٢بملية ..كالشرطية , ..اثنيهما  :الشكل الرابع الذم أضافو جالينيوس .)ّ( "....
(ُ)

االستدالؿ الببلغي لشكرم مبخوت طُ ,عاـ ََِٔ ـ  ,لدار الكتاب ا١بديدة ا٤بتحدة ببنغازم ,ص ُّ .

(ِ)

االستدالؿ عند األصوليْب للدكتور  :أسعد الكفراكم طُ ,عاـ ُِّْىػ  ,لدار السبلـ ابلقاىرة , ,ص ْٕ.

(ّ)

مناىج البحث عند مف كرم اإلسبلـ كاكتشاؼ ا٤بنهج العلمي ُب العآب اإلسبلمي  ,للدكتور علي النشار طّ ,عاـ

َُْْىػ  ,لدار النهضة العربية ببّبكت ,ص ٖٔ.
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كا٢بق أف الفقو اإلسبلمي الذم احتاجو ا٤بسلموف بعد كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,جعل صحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب حاجة
لبلستدالؿ كاالستنباط فقاسوا كاجتهدكا ٗ ,با يؤكد أف بواكّب القياس كانت ُب تلك الفَبة كال يكاد تكوف لو
عبلقة تبعية مباشرة اب٤بنطق اليوان٘ب  ,كما قاـ بو اإلماـ الشافعي ُب رسالتو إ٭با ىو ُب حقيقة األمر استكماؿ
كتقعيد ١بهود صحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد م وتو  ,كاستقراء لطرؽ استنباطهم  ,كمنهجة طرائق االستدالؿ
الشرعي عندىم  ,ك٩با يؤكد القوؿ بعدـ تبعية القياس اإلسبلمي ا٤بباشرة اب٤بنطق األرسطي ُب بواكّبه األكٔب ,
أف عمر ابن ا٣بطاب -هنع هللا يضر -نص عليو ُب رسالتو الٍب استوَب فيها شركط القضاء ك ا٤بوجهة إٔب أيب موسى
األشعرم هنع هللا يضر  ,فقاؿ ُب ذلك  " :أ ما بعد  ,فإف القضاء فريضة ٧بكمة كسنة متبعة  ,فافهم إذا أدٕب إليك ,
فإنو ال ينفع تكلم ٕبق ال نفاذ لو ,كآس بْب الناس ُب كجهك كعدلك ....الفهم الفهم فيما تلجلج ُب صدرؾ
٩با ليس ُب كتاب هللا تعأب كال سنة نبيو ٍ ,ب اعرؼ األمثاؿ كاألشباه ؛ كقس األمور بنظائرىا  ,كاجعل ٤بن
ادعى حقان غائبان أك بينة أمدان ينتهي إليو , )ُ( "....إال أف بعضان من األصوليْب ا٤بتأخرين تناكلوىا تناكال منطقيا
متأثرين جدا ابألدلة ا٤بنطقية كالقواعد االستداللية ا١بافة  ,مثل االستصحاب كالسرب كالتقسيم (ِ) .
كينبغي التنبو إٔب أمر ُب غاية األٮبية  ,فباإلضافة إٔب أف أسلوب األصوليْب قد اعتمد على العديد من األ٭باط
ا٢بجاجية االستداللية تعضد ا١بانب النقلي  ,إال أهنم تنبهوا إٔب أف مصدرىم النقلي األكؿ (القرآف الكرٙب)
(ُ) األحكاـ السلطانية لعلي بن دمحم بن حبيب ا٤باكردم ٙ ,بقيق  :أٞبد مبارؾ البغدادم طُ ,عاـ َُْٗىػ ٤ ,بكتبة دار
ابن قتيبة ابلكويت  ,ص ٓٗ_ٔٗ.
(ِ) االستصحاب عند األصوليْب  :ا٢بكم بثبوت أ مر ُب الزماف الثا٘ب بناء على ثبوتو ُب الزماف األكؿ لعدـ كجود ما يصلح
للتغيّب  ,كاستصحاب اليقْب الثابت ٤بن ينوم الصوـ كىو متيقن بعدـ طلوع الفجر ٍب شك ُب طلوعو  ,فاليقْب ىنا ال
يزكؿ ابلشك  ,أما السرب كالتقسيم عندىم فهو  :حصر األكصاؼ الٍب ٙبتمل أف يػي ىعل ىل هبا حكم األصل ُب عدد معْب,

ٍب إبطاؿ ما ال يصلح بدليل ,فيتيقن أف يكوف الباقي علة  ,مثاؿ ذلك أف يقوؿ اجملتهدٙ :برٙب الراب ُب البيػًٌر ثبت لعلة,
كالعلة ىذه ىي إما كونو مكيبلن ,كإما لكونو مطعومان ,كإما لكونو قواتن ,كإما لكونو يمدخران ,كإما لكونو موزكانن ,كإما

لكونو ماالن  ,كىذا يسمى التقسيمٍ ,ب يبدأ بسرب ىذه العلل -كالسرب ىو االختبار -فيختربىا كييسقط ما ال يراه
صحيحان  ,كما ال يصلح أف يكوف علة  ,ينظر ُب ذلك لطرؽ االستدالؿ كمقدماهتا عند ا٤بناطقة كاألصوليْب للدكتور :
يعقوب بن ع بد الوىاب الباحسْب  ,:طِ ,عاـ ََُِـ ٤ ,بكتبة الرشد ابلرايض ,ص ُٓٓ_ َّٓ.
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يتميز أبسلوب ا٢بجاج كاالستدالؿ كيشتمل على غالب أنواع األدلة كالرباىْب الٍب تعتمد على العقل اجملرد,
كىذا ما يفسر اشتماؿ أساليبهم االستنباطية على بعض آليات ا٢بجاج االستدالٕب  ,كىذا يعِب أف تركيزىم
على االستدالؿ النقلي ٓب يصادر ىويتهم العقلية ؛ إذ إف األسلوب ا٢بجاجي يعتمد كثّبا على ا١بانب العقلي,
يقوؿ السيوطي ُب ذلك:
"  ...قاؿ العلماء  :قد اشتمل القرآف العظيم على ٝبيع أنواع الرباىْب كاألدلة  ,ىكىما من بػيٍرىاف ىكىدىاللة ىكتىػ ٍق ًسيم
ً
كٙبذي ور يبُب ًمن كلًٌ ً
يات ا٤بعلومات العقلية كالسمعية إًال ككتاب اَّللً قد نطق بو لكن أكرده على عادة العرب
ي
يدكف ىدقىائً ًق طرؽ ا٤بتكلمْب . )ُ( "...
أما االستدالؿ عند الببلغيْب فإف العديد من األ٭باط االستداللية النقلية مبثوثة ُب تضاعيف كتب الَباث
الببلغي ,من كبلـ هللا عز كجل كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ككبلـ العرب شعره كنثره  ,شأهنم ُب ذلك شأف األصوليْب ,
كقد ١بأ الببلغيوف إٔب استخداـ ا٤بوازانت الببلغية بْب القرآف الكرٙب ككبلـ العرب إلثبات مزية بياف القرآف
الكرٙب  ,كما فعل الرما٘ب ُب رسالتو (النكت ُب إعجاز القرآف الكرٙب)(ِ) ,ككذلك ا٤بوازانت األدبية بْب شاعر
كشاعر  ,كصنيع اآلمدم ُب موازنتو بْب الطائيْب  ,كأتٌب ىذه ا٤بوازانت ككوهنا ٭بطان استدالليان يبتغى بو
الوصوؿ إٔب أحكاـ نقدية معللة  ,كال ٱبفى أيضا اعتمادىم على ا١بانب ا٢بجاجي كثّبان  ,كخاصة ا٤بتكلمْب
منهم لتعضيد استدالالهتم النقلية كالعقلية  ,األمر الذم يقارب بينهم كبْب األصوليْب ُب البنية االستداللية ,
(ُ) اإلتقاف ُب علوـ القرآف ١ببلؿ الدين السيوطي ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم,طِ ,عاـ ُّْٗىػ  ,للهيئة ا٤بصرية
العامة للكتاب  ,ج ْ,صَٔ.
(ِ) ينظر ُب ذلك لصفحة ٕٕ كمابعدىا من  :ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف للرما٘ب كا٣بطايب كعبد القاىر ا١برجا٘ب ,
ٙبقيق  :دمحمخلف هللا  ,كدمحم زغلوؿ سبلـ  ,طّ ,عاـ ُّٕٔىػ  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية  ,كبذكر ا٤بوازانت بْب
القرآف الكرٙب ككبلـ العرب أقدـ من صنيع الرما٘ب ُب نكتو  ,كيبدك أنو اطلع كبشكل جيد على جهود من سبقوه ُب
ذلك  ,مثل ا٤بوازنة الشهّبة الٍب أكملها الرما٘ب ككانت جذكرىا عند سابقيو  -كابن قتيبة ُب أتكيل مشكل القرآف-
ً
يكٕب ٍاألىلٍب ً
ص ً
اب لى ىعل يك ٍم تىػتػ يقو ىف﴾ (سورة البقرة  )ُٕٗ :كبْب قوؿ العرب:
بْب قولو تعأب  ﴿ :ىكلى يك ٍم ًُب الٍق ى
اص ىحيىاةه ىاي أ ً ى
القتل أنفى للقتل  ,ينظر ُب ذلك لتأكيل مشكل القرآف شرح كنشر السيد أٞبد صقر طِ ,عاـ ُّّٗىػ  ,لدار
الَباث العربيص ٕ .
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كقد ًب تناكؿ ذلك ُب العديد من ا٤بؤلفات كالبحوث العلمية (ُ)  ,كاألمر الرئيس الذم ٲبيز االستدالؿ الببلغي
عن األصوٕب إنو األكؿ منهما ٓب يكتف بتوظيف االستدالؿ كمؤثر خارجي على االستنباط كما فعلو
األصوليوف ,كٓب يرتبط عندىم فقط ابإلجراء ا٤بنهجي الذم ينتج األحكاـ الببلغية كالنقدية كيسهم ُب إثباهتا ,
بل ٘باكز ذلك إٔب ٕبث االستدالؿ ُب االستخداـ اللغوم  ,كما يتضمنو ا٣بطاب العريب من عبلقات استداللية
تربط بْب األقواؿ  ,كمعُب ذلك أف الببلغيْب كظفوا االستدالؿ داخل اللغة كخارجها على مستول التعبّب كعلى
مستول التنظّب كالتأطّب .
فالببلغة عند الببلغيْب تنطلق من االعتبارات ا٤بقامية  ,كموضوع الببلغة يتعلق بتحليل ما يشتمل عليو القوؿ
من تلك االعتبارات(ِ)  ,فاختبلؼ صياغة ا٤بعُب الواحد على أنساؽ متعددة يكسب كل نسق داللة  ,كىو
األمر الذم اعتُب بو الببلغيوف كثّبان ُب قضااي مطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ  ,حٌب جاء عبد القاىر ا١برجا٘ب
كفصل القوؿ ُب قضية االستدالؿ على ا٤بعُب اب٤بعُب  ,كىي قضية كظف فيها بعض األ٭باط البيانية توظيفان
استدالليان  ,فقد جعل للنمط البيا٘ب داللة كضعية مباشرة كموضع ٝبإب كبيا٘ب  ,كداللة عقلية ال تدرؾ إال
ابنتقاؿ الذىن إٔب ما كراء ا٤بعا٘ب العامة  ,يقوؿ ا١برجا٘ب ُب ذلك  " :الكبلـ على ضربْب ضرب أنت تصل
منو إٔب الغرض بداللة اللفظ كحده ؛ كذلك إذا قصدت أف ٚبرب عن زيد مثبلن اب٣بركج على ا٢بقيقة فقلت خرج
زيد  ,كابالنطبلؽ عن عمرك فقلت عمرك منطلق كعلى ىذا القياس كضرب آخر أنت ال تصل منو إٔب الغرض
بداللة اللفظ كحده كلكن يدلك اللفظ على معناه الذم يقتضيو موضوعو ُب اللغة ٍب ٘بد لذلك ا٤بعُب داللة
(ُ)

مثل كتاب  :الببلغة كالسرد جدؿ التصوير كا٢بجاج ُب أخبار ا١باحظ  ,﵀مد مشباؿ  ,طُ ,عاـ بدكف  ,لكلية

اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ٔبامعة عبد ا٤بلك السعدم اب٤بغرب  ,ككتاب  :التفكّب الببلغي عند العرب أسسو كتطوره إٔب القرف
السادس ا٥بجرم ٢ ,بمادم صمود

 ,طُ ,عاـ ُُٖٗـ  ,للمطبعة الر٠بية للجمهورية التونسية  ,ص ْٕٕ كمابعدىا

كدراسة االستدالؿ ُب منهاج البلغاء كسراج األدابء  ,للباحثة  :خدٯبة كبلٛبة  ,جامعة دمحم خيضر اب١بزائر  ,كدراسة  :ا٢بجاج
ُب كتاب ا٤بثل السائر البن األثّب  ,للباحثة نعيمة يعمراف ,جامعة مولود معمرم ا١بزائرية ,كمقالة  :ا٢بجاج عند ا١باحظ:
ٕبث ُب ا٤برجعيات النصيات كاآلليات ٥بيثم سرحاف  ,مقالة علمية نشرت ُب اجمللة العربية للعلوـ اإلنسانية ٔبامعة الكويت ,
العدد ُُٓ ,العاـ َُُِـ ,صٓٓ.
(ِ)

ينظر ُب ذلك لبلستدالؿ الببلغي لشكرم ا٤ببخوت  :ص ِٓ.
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اثنية تصل هبا إٔب الغرض كمدار ىذا األمر على الكناية كاالستعارة كالتمثيل"(ُ)  ,كقد أدرؾ عبد القاىر ا١برجا٘ب
أف مشركعو الببلغي (معُب ا٤بعُب) متصل بدائرة االستدالؿ اتصاال مباشران  ,بل كصرح بذلك صراحة فقاؿ بعد
قولو السابق  " :أك ال ترل أنك إذا قلت ىو كثّب رماد القدر أك قلت طويل النجاد أك قلت ُب ا٤برأة نؤكـ
الضحا (ِ)فإنك ُب ٝبيع ذل ك ال تفيد غرضك الذم تعِب من ٦برد اللفظ كلكن يدؿ اللفظ على معناه الذم
يوجبو ظاىره ٍب يعقل السامع من ذلك ا٤بعُب على سبيل االستدالؿ "(ّ)  ,كنصا عبد القاىر السابقْب مثاؿ
كاحد فقط يبْب أثر االستدالؿ عند الببلغيْب داخل اللغة كخارجها  ,كىو ما ٯبعل ذلك خصيصة ٛبايز علماء
الببلغة العربية عن علماء األصوؿ  ,كخبلصة ما يقاؿ ُب ا٤بنهج العلمي عند األصوليْب كالببلغيْب :
أكال  :اعتماد الفريقْب على ا٤بنهج االستنباطي ٗبفهومو القدٙب ا٤برتبط ابالستخراج كالفهم ك اإلدراؾ كاالستنتاج.
اثنيا  :االستقراء التاـ غالبا ىو ا٣بطوة األكٔب من خطوات البحث األصوٕب كاالستقراء الناقص غالبا ىو ا٣بطوة
األكٔب من خطوات البحث الببلغي .
اثلثا  :اعتماد الفريقْب على ا١بانب االستدالٕب  ,كأتثّب ىذا ا١بانب يبدك جليان ككاضحان ُب األسلوب
ا٢بجاجي عند بعض العلماء .
رابعا  :تقارب مفاىيم االستنباط بْب األصوليْب كالببلغيْب على مستول ا٤بفهوـ كالتطبيق العملي.
(ُ) دالئل اإلعجاز لعبد القاىر ا١برجا٘ب ص .ِِٔ :
(ِ) ترددت ُب كتابة ضحا على ىذا النحو  ,فقد رأيت ٝبعا من العلماء كا﵀ققْب يتباينوف ُب كتابتها قصرا كمدا  ,حٌب
كجدت ُب كتابتها خبلفا بْب البصريْب كالكوفيْب ىدا٘ب لو ملتقى أىل اللغة اإللكَبك٘ب  ,كقد أشار ابن
خالويو لذلك ا٣ببلؼ ُب (شرح مقصورة ابن دريد ) " فقاؿ  :كت كتب الدجى ابلياء ,إذا جعلتو ٝبع دجية ,كجائز
أف يكوف من ذكات الواك ,من دجا الليل يدجو ,فإذا كاف كذلك فأىل البصرة يكتبونو ابأللف؛ ألنو من ذكات
الواك ,كأىل الكوفة يكتبوف ذكات الواك إذا انضم أكؿ االسم أك انكسر ً
ابلياء ٫بو :الضحى ,كالرضى ,كالعًدل ابلياء,
كأىل البصرة ابأللف على القياس "  .ينظر ُب ذلك لكتاب (ابن خالويو) كجهوده ُب اللغة مع ٙبقيق كتابو شرح
مقصورة ابن دريد  ,دراسة كٙبقيق ٧ :بمود جاسم دمحم  , ,طُ ,عاـ َُْٕىػ ٤بؤسسة الرسالة ببّبكت ,ص ُٗٓ.
(ّ) السابق نفسو.
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إجراءات ادلنهج االستنباطي وضوابطه
ا٤بنهج االستنباطي عند علماء ا٤بسلمْب كما مر ُب الشق األكؿ من ىذا ا٤بهاد ,ىو ُب حقيقتو إجراء علمي
كمنهج تفكّبم  ,ك ىو يبتعد كثّبان عن ا٤بنهج االستنباطي ٗبفهومو ا٢بديث ُب ا٤بناىج البحثية ا٤بعاصرة ,
كسيحاكؿ ىذا الشق أف يتلمس إجراءات ا٤بنهج االستنباطي ا٢بديث كضوابطو من خبلؿ ٙبديد مفهومو
كحدكده  ,كالكشف عن مدل ٪باعة ا٤بنهج االستنباطي ا٢بديث ُب ٦باالت الدراسات الببلغية .
تعريف ادلنهج االستنباطي :
ا٤بنهج لغة  :أصلو نىػ ىه ىج  " ,كطريق هنج  :بْب كاضح ...كا٤بنهاج  :الطريق الواضح "(ُ)  " ,ىكًُب التػٍن ًزيل الٍ ىع ًزيز
ً
ً
ً ً
اجا ﴾(ِ)  ....ىكًمنٍو منهاج الدراسة كمنهاج التػ ٍعلًيم ىكىٍ٫بوٮبىا . )ّ("..
﴿ل يك وٌل ىج ىع ٍلنىا من يك ٍم ش ٍر ىعةن ىكمٍنػ ىه ن
كا٤بنهج اصطبلحا " :الطريق ا٤بؤدم إٔب الكشف عن ا٢بقيقة ُب العلوـ  ,بواسطة طائفة من القواعد العامة
هتيمن على سّب العقل كٙبدد عملياتو حٌب يصل إٔب نتيجة معلومة "(ْ) .
ط من قىعر البًٍئر إذا يح ًفرت ,كقد نىػبىط ماؤىا يىنبًط
ط :ا٤باء الذم يىػٍنػبي ي
أما االستنباط لغة  :فأصلو نبط " :كالنػبى ي
نىػٍبطان كنبوطان ,كقد أىنبىطٍنا ا٤باءى ,أم :استنبطناه ,يعِب :انتهينا إليو" (ٓ).
كلعلو يكوف من الصعب إٯباد تعريف اصطبلحي لبلستنباط ٯبمع بْب مفهوـ علماء الَباث كا٤بعاصرة لو ,
(ُ) لساف العرب البن منظور طٖ ,عاـ َُِْـ  ,لدار صادر ببّبكت,ج ُْ ,ص ّٓٔ.
(ِ) سورة ا٤بائدة  :اآلية الكرٲبة .ْٖ :
(ّ) ا٤بعجم الوسيط للمؤلفْب (إبراىيم مصطفى  /أٞبد الزايت  /حامد عبد القادر  /دمحم النجارطُ ,عاـ (بدكف) لدار
الدعوة ,ج ِ  ,ص ٕٓٗ.
(ْ) مناىج البحث العلمي لعبد الرٞبن بدكم طّ ,عاـ ُٕٕٗـ ,لوكالة ا٤بطبوعات الكويتية ,ص ٓ.
(ٓ) العْب للخليل بن أٞبد الفراىيدم ٙبقيق  :عبد ا٢بميد ىنداكم ط ُ  ,عاـ ُِّْىػ  ,لدار الكتب العلمية
ببّبكت,ج ْ  ,ص ُْٖ.
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كقد مر بنا ُب الشق األكؿ من ىذا ا٤بهاد

(ُ)

أف االستنباط عند علماء الَباث العريب ال يبتعد مفهومو

االصطبلحي عن مفهومو اللغوم  ,فاالستخراج ىو ا١بامع ما بْب التعريفْب اللغوم كاالصطبلحي " ,فاستعّب
٤با يستخرجو الرجل بفرط ذىنو من ا٤بعا٘ب كالتدابّب فيما يعضل كيهم  ,فكاف ُب العدكؿ عن لفظ االستخراج
إٔب لفظ االستنباط إشارة إٔب الكلفة ُب استخراج ا٤بعُب من النصوص الٍب هبا عظمت أقدار العلماء كارتفعت
درجاهتم ,فإنو ,لوال ا٤بشقة ساد الناس كلهم  ,كإٔب أف حياة الركح كالدين ابلعلم كالغوص ُب ٕباره كما أف حياة
ا١بسد كاألرض اب٤باء"(. )2
أما ا٤بنهج االستنباطي عند علماء مناىج البحث فهو منهج مستقل شكليان عند بعضهم  ,كأداة من أدكات
ا٤بنهج االستدالٕب عند البعض اآلخر (ّ) ,كمن جعلو منهجا مستقبل فقد كضعو صوراي إبزاء ما يعرؼ اب٤بنهج
االستقرائي التجرييب  ,الذم يعتمد فيو الباحث على " استقراء ا١بزئيات ككصفها كٙبليلها ككضع الفركض
كأتكيلها ٍب استخراج الكلية الضابطة"(ْ)  ,أما من اعتربه أداة من أدكات ا٤بنهج االستدالٕب فقد جعلو إبزاء
االستدالؿ ا٤بباشر ابعتباره الضرب األكؿ من ضركب االستدالؿ غّب ا٤بباشر كابعتبار االستقراء الضرب الثا٘ب
بعده  ,ككثّب منهم يلحق منهج االستنباط اب٤بنطق الصورم بعمومو كاالستدالؿ منو بشكل خاص ,فهو عندىم
إجراء ذىِب ينطلق من مقدمة عامة ترتبط ٗبسلمات كلية  ,ما يعِب أنو يبتعد عن الواقع  ,كينطلق أيضا من
مقدمات عامة ككليات مسلمة ىو ما دفعهم إلدارجو ٙبت االستدالؿ ,إذ حد علماء مناىج البحث أبف
(ُ) ينظر ألكؿ صفحة من مهاد ىذا البحث كما يليها .
(ِ) كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم عبد العزيز بن أٞبد البخارم ا٢بنفي ( , ,الكتاب غّب ٧بقق كليس فيو ٙبديد
لعاـ النشر) ,الناشر  :مطبعة الشركة الصحافية العثمانية  ,كأعادت نشره  :دار الكتاب العريب ببّبكت  .جُ,
ص َِ.
(ّ) ينظر ُب ذلك ٤بناىج البحث العلمي لعبد الرٞبن بدكم  :ص ُِ كمابعدىا  ,كا٤بنطق الصورم لعلي النشار كما
بعدىا  ,طُ  ,عاـ َََِـ  ,لدار ا٤بعرفة ا١بامعية ٗبصر  ,ص ْٓ  ,ككتاب  :البحث العلمي  ,إلبراىيم دمحم
تركي  ,كمابعدىا  ,طُ ,عاـ ََُِ :ـ ٤ ,بطابع شتات ٗبصر  ,صُّٗ.
(ْ) سبل استنباط ا٤بعا٘ب ﵀مود توفيق  :ص ّٕ.
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االستنباط " :استنتاج نتيجة معينة من مقدمة أك عدة مقدمات (ُ)" ,بيد أف العلماء الذين تناكلوا االستنباط
ابعتباره كبلن مستقبلن حٌب على مستول الشكل ٓ ,ب يستطيعوا فصل ركحو عن ا٤بنهج االستدالٕب(ِ)  ,إذ إف
ربطهم االستنباط اب٤بقدمات كالعمل الذىِب كالربىاف الغّب مباشر يطغى على حديثهم عنو حٌب مع ٧باكالت
فصلو كمنهج مستقل (ّ)٩ ,با يسهل القوؿ أبف االستدالؿ أعم من االستنباط ٗبفهومهما ا٤بنطقي عند علماء
ا٤بناىج البحثية ا٢بديثة .
نشأة ادلنهج االستنباطي احلديث :
يعتمد بعض علماء مناىج البحث

(ْ)

عند حديثهم عن ا٤بنهج االستنباطي على جهود الفيلسوؼ األستاذ

ديكارت (ٓ) ,كذلك أنو ٕبث عن منهج علمي يعصم التفكّب من ا٣بطأ كٰبيد ابلضبلؿ جانبان عن طرائق
(ُ) البحث العلمي أسسو كمناىجو إلبراىيم دمحم  :ص ُّٗ.
(ِ) ينظر للمصدر السابق ص ُّٗ.َُْ-
(ّ) دمج عبد الرٞبن حبنكة ا٤بيدا٘ب االستنباط د٦با ُب االستدالؿ كٓب ٯبعلو حٌب من ضركب االستدالؿ كأقسامو ,
كجعلو كا٤برادؼ لو كإف ٓب يصرح بذلك  ,ينظر ُب ذلك لضوابط ا٤بعرفة كأصوؿ االستدالؿ كا٤بناظرة صياغة للمنطق
كأصوؿ البحث متمشية مع الفكر اإلسبلمي ,لعبد لرٞبن حسن حبنكة ا٤بيدا٘ب ,طُُْْْ ,ىػ  ,لدار القلم
بدمشق  ,ص ُِّ , ُّّ-كص ُْٓ كمابعدىا .
(ْ) ينظر ُب ذلك ٣بطوات كضوابط البحث العلمي للدكتور أمْب منتصر  , ,طُ ,عاـ ُُّْىػ ,لدار الفكر العريب
ٗبصر ,ص ِّّ كمابعدىا  ,كمناىج البحث ا٤بعاصرة رؤية إسبلمية  ,﵀مد حسن ٖبيت  ,طُ ,عاـ َُِْـ,لعآب
الكتب ا٢بديث للنشر كالتوزيع ابألردف  ,ص ُٕٕ كمابعدىا  ,ككتاب  :البحث العلمي أسسو كمناىجو إلبراىيم
دمحم تركي  :ص ُّٗكمابعدىا.
(ٓ) ديكارت رينيو ُٓٗٔ :ـ َُٔٓ-ـ فيلسوؼ كرايضي كعآب فرنسي كثّبان ما يلقب أبيب الفلسفة ا٢بديثة  ,ألف
ثبلثة مؤلفات رئيسية :رسالة ُب منهج التصرؼ العقلي السليم للمرء كالبحث عن ا٢بقيقة َب العلوـ  ,كأتمبلت ُب
الفلسفة األكٔب ,كمبادئ الفلسفة  ,ينظر للموسوعة العربية العا٤بية طِ ,عاـ ُُْٗىػ  ,الناشر :مؤسسة أعماؿ
ا٤بوسوعة للنشر كالتوزيع ابلرايض  ,ج َُ,ص ِٕٓ.
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ا٤بعرفة  ,فوازف بْب العلوـ الٍب درسها فوجد أف أكثرىا يقينان كأصحها ُب النتائج الرايضيات لصحة استدالالهتا,
فجعل يدرس طرائق التفكّب الرايضي كيوازف بينها كبْب طرائق التفكّب ُب العلوـ األخرل  ,ك"قاـ بتحليل ا٤بنهج
الرايضي إٔب عناصره العقلية فلم يتعسر عليو أف يشاىد أنو ينحصر ُب استنباط النتائج استنباطان عقليان أم
القياس  ,كلكن القياس ال يبدأ من غّب أف يسبقو عمل عقلي آخر ...يسمى البداىة أك ا٢بدس (ُ)" ,كتوصل
إٔب أف عدـ ضبط العلوـ األخرل بقوانْب صارمة كنتائج حقيقية اثبتة يرجع إٔب ا٤بنهج ,ذلك ا٤بنهج الذم تبع
فيو الدارسوف ا٤بنطق األرسطي الذم ثبت لديكارت فشل مبادئو كآرائو  " ,كما من دليل على فساد مبادئ
أرسطو أقول من أف نقوؿ أبف الناس قد اتبعوىا منذ قركف عديدة ,دكف أف ٰبرزكا أم تقدـ عن طريقها(ِ)" ,
كحينما تقرر لو ذلك أسس منهجا كاد يسميو االستنباطي تلميحان كتصرٰبان  ,فقد رمز ٥بذه التسمية ُب الرسالة
الٍب كجهها ٤بَبجم كتابو مبادئ الفلسفة  ,كالٍب كسم فيها غائية منهجو بقولو " :ذلك ىو البحث عن العلل
األكٔب كا٤ببادئ ا٢بقة الٍب يستطيع ا٤برء أف يستنبط منها أسباب كل ما ُب مقدكران أف نعرفو "(ّ) ,كك٠بو
ابالستنباط ككصفو ابلضركرم ُب كتابو التأمبلت ُب الفلسفة األكٔب دكف أف يضعو ا٠بان ٤بنهجو حيث قاؿ " :
ليس أماـ ا١بنس البشرم طرؽ مفتوحة للمعرفة اليقينية سول طريق ا٢بدس البديهي كاالستنباط الضركرم " (ْ) ,
كيبدك أف فكرة ديكارت كجدت قبوالن عند الدارسْب كالفبلسفة منهم بشكل أخص من بعده فتلقفها الفبلسفة
الغربيوف كالعرب  ,فو٠بوه اب ٤بنهج ابالستنباطي كأعجبوا بو أٲبا عجب  " ,فاستخداـ العآب للرايضيات إٔب
جانب التجريب ا٤بستمر كاٚباذٮبا معا معايّب الصدؽ يؤكد أف مصدر القوة ُب العلم ا٢بديث ىو اخَباع ا٤بنهج
االستنباطي كىو ا٤بنهج الذم يضع تفسّبا ُب صورة فرض رايضي ٲبكن استنباط الوقائع ا٤ببلحظة منو " (ٓ) .
(ُ) مناىج البحث ا٤بعاصرة ﵀مد حسن ٖبيت  :ص ُٕٗ.ُٖٗ-
(ِ) ديكارت مبادئ الفلسفة ترٝبة  :عثماف أمْب طُ ,عاـ ُٕٓٗـ  ,لدار الثقافة للطباعة كالنشر ابلقاىرة  ,صْٖ .
(ّ) نفسو ص ّْ.
(ْ) التأمبلت ُب الفلسفة األكٔب لديكارت  ,ترٝبة عثماف أمْب  ,طُ  ,عاـ َُٖٗـ  ,لدار األ٪بلو ا٤بصرية  ,ص
َُ.ُُ-
(ٓ) نشأة الفلسفة العلمية ,رشنباخ ىانز ,ترٝبة فؤاد زكراي طُ  ,عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار الكتاب العريب ابلقاىرة ,ص ٔٗ.
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كما أف الفبلسفة العرب  -ككعلماء ا٤بناىج البحثية ا٢بديثة ٓ -ب يستطيعوا إخفاء إعجاهبم أبفكار ديكارت ُب
ا٤بنهج االستنباطي  ,كما ذاؾ إال ألنو " أحدث ثورة فلسفية نفضت غبار العصور الوسطى كقد كاف ىذا
الغبار نفسو من ٨بلفات القياس األرسطي " (ُ) .
كلكن ىل يصح أف يقاؿ أبف ديكارت ىو من كضع ىذا ا٤بنهج ؟ ا١بواب عن ذلك يكمن ُب التفريق بْب
مرتكزات االستنباط ا٤بنطقي عند أرسطو كمرتكزاتو عند ديكارت  ,إذ إف االستنباط الديكارٌب يعتمد على
القضااي الظنية أك االحتمالية ُ ,ب حْب يقوـ القياس األرسطاطاليسي على قضااي يقينية ٕبيث تكوف نتائجو
متضمنة ُب مقدماتو  ,أما نتائج االستنباط فتولد مع ًرفة جديدة تيكتسب ابلتأمل العقلي (ِ)  ,إذ إف االستنباط
ا٤بنهج كاف مضمنان للقياس ا٤بنطقي عند أرسطو الذم يعتمد ُب غالبية إجراءاتو على االستقراء  ,كلكن ديكارت
أدخل القياس األرسطي ُب دائرة االستقراء كأخرجو من االستنباط ألف مقدماتو يقينية  ,كهبذا يعلم كيف أف
االستنباط ا٤برتبط اب٤بقدمات االحتمالية قد جاء كردة فعل للقياس األرسطي االستنباطي ا٤بعتمد على االستقراء
؛ كعليو فقد تصح نسبة االستنباط ا٤ببِب على االحتماالت الظنية لديكارت إذا ٓب ييقل بتأثر ديكارت أبيب
حامد الغزإب  ,فالغزإب ا٤بتأثر كثّبا ٗبنطق أرسطو على كجو ا٣بصوص يكاد يكوف أكؿ من مزج بْب أصوؿ
الفقو كعلم ا٤بنطق  ,كجعلو شرطا ُب ٙبصيل العلوـ  ,كصنف ُب ذلك كتبو " ,معيار العلم" ك "٧بك النظر" ك
"مقاصد الفبلسفة" (ّ)٩ ,با يتوىم ُب بعده كثّبان عن منهج ديكارت الذم يعترب ُب حقيقتو ثورة على ا٤بنهج
األرسطي  ,كلكن الغزإب دعا بشكل صريح كالفت إٔب قاعدة الشك الٍب بُب عليها ديكارت منهجو
(ُ)

٫بو فلسفة علمية  :زكي ٪بيب ٧بمود  ,طِ ,عاـ َُٖٗـ ,لدار األ٪بلو ا٤بصرية ,ص ُُٔ.

(ِ)

ينظر ُب ذلك ٤بناىج البحث ا٤بعاصرة رؤية إسبلمية ﵀مد حسن ٖبيت  :ص ُٗٗ.

(ّ)

الغزإب الطوسي النيسابورم الصوُب الشافعي َٓٓ – َْٓ (,ىػ )  ,أصوٕب كفقيو كفيلسوؼ ,قاؿ
أبو حامد دمحم ٌ
صاحب سّب أعبلـ النببلء  " :كالشيخ أبو حامد ذك األنباء الشنيعة ,كالتصانيف العظيمة ,غبل ُب طريقة التصوؼ,
ك٘برد لنصر مذىبهم ,كصار داعية ُب ذلك ,كألف فيو تواليفو ا٤بشهورة ,أخذ عليو فيها مواضع ,كساءت بو ظنوف
أمة ,كهللا أعلم بسره " ,ينظر لسّب أعبلـ النببلء  :لشمس الدين الذىيب ٙ ,بقيق ٦ :بموعة من ا﵀ققْب إبشراؼ
الشيخ شعيب األرانؤكط ,ط ّ:عاـ  َُْٓ :ىػ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت ,جُٗ ,ص ِّٕ.
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االستنباطي كالٍب جعلها أكؿ عتباتو  ,كىو األمر الذم يدفع للقوؿ بتأثر ديكارت أبيب حامد الغزإب  ,فالغزإب
يرل أف الشك ُب ٝبيع العلوـ كا٤بعارؼ الٍب يتلقاىا اإلنساف أمران ضركراين  ,كىو ا٤برحلة األىم عنده من مراحل
التطور العقلي  ,فالشك ىو ما ٯبعل الوصوؿ إٔب ا٢بقيقة أمران ٩بكنان  ,فبلبد عند الغزإب أف تواصل البحث عن
ا٢بقيقة بنفسك كالبد أف تطلب " ا٢بق بطريق النظر ,لتكوف صاحب مذىب ,كال تكن ُب صورة أعمى تقلٌد
قائدان يرشدؾ إٔب طريق كحواليك ألف مثل قائدؾ ينادكف عليك ......كلو ٓب يكن ُب ٦بارم ىذه الكلمات إال
ما يشكك ُب اعتقادؾ ا٤بوركث  ,لتنتدب للطلب  ,فناىيك بو نفعان  ,إذ الشكوؾ ىي ا٤بوصلة إٔب ا٢بق ,
فمن ٓب يشك ٓب ينظر ,كمن ٓب ينظر ٓب يبصر ,كمن ٓب يبصر ,بقي ُب العمى كالضبلؿ .نعوذ اب﵁ من ذلك"

(ُ)

أما أتثّب ا٤بنهج الديكارٌب على الثقافة العربية فيكاد يكوف أشد كضوحان ُب األدب العريب  ,فقد اعتمد عليو طو
حسْب ُب مشركعو النقدم حوؿ الشعر ا١باىلي  ,ذلك ا٤بشركع الذم أاثر ضجة ُب األدب العريب ٓب يكن ٥با
مثيل ُب األدب ا٢بديث  ,كٓب يتورع طو حسْب عن التصريح ابعتماده الكلي على منهج ديكارت االستنباطي,
تصريح أبدل فيو مزيدان من السركر كاالبتهاج العلمي هبذا ا٤بنهج  ,فقد كجد فيو ضالتو كغايتو العلمية كالبحثية
الٍب طا٤با كاف يبحث عنها  ,يقوؿ طو حسْب ُب كتابو (ُب األدب ا١باىلي ):
"  ...سأسلك ُب ىذا البحث مسلك ا﵀دثْب من أىل العلم كالفلسفة  ,أريد أف أصطنع ُب األدب ىذا
ا٤بنهج الفلسفي الذم استحدثو ديكارت  ,للبحث عن حقائق األشياء ُب أكؿ ىذا العصر ا٢بديث ...
كالناس ٝبيعا يعلموف أف ىذا ا٤بنهج ...أخصب ا٤بناىج ك أقواىا كأحسنها أثرا  ,كأنو قد جدد العلم كالفلسفة
٘بديدا  ,قد غّب مذاىب األدابء ُب أدهبم  ... ,كأنو ىو الطابع الذم ٲبتاز بو ُب ىذا العصر ا٢بديث "(ِ) .

كقد أعقب تطبيق طو حسْب ٤بنهج ديكارت ُب مشركعو النقدم ُب األدب ا١باىلي  ,حراكان علميا كبّبان ُب
األكساط األدبية ُب العآب العريب  ,حيث انتهى بو تطبيق ىذا ا٤بنهج إٔب القوؿ أبف ":الكثرة ا٤بطلقة ٩با نسميو
أدابن جاىليٌاى ليست من ا١باىلية ُب شيء ,كإ٭با ىي منحولة بعد ظهور اإلسبلـ  ,فهي إسبلمية ٛبثل حياة
(ُ) ميزاف العمل  ,أليب حامد الغزإب ٙ ,بقيق  :سليماف دنيا  ,طُ ,عاـ ُْٔٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر ,ص َْٗ.
(ِ) ُب األدب ا١باىلي  :طو حسْب ,طّ  ,عاـ ُِّٓىػ ٤بطبعة فاركؽ ابلقاىرة  ,ص ٓٔ.ٔٔ-
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ا٤بسلمْب كميو٥بم كأىواءىم أكثر ٩با ٛبثل حياة ا١باىليْب " (ُ) ,األمر الذم دفع الكثّبين من النقاد كاألدابء
البارزين ُب العصر ا٢بديث لنقد مشركع طو حسْب كمنهجو  ,ما أدل إٔب تكوف نتاج علمي كأديب كٕبثي غزير
ككافر على يد أساطْب النقد كاألدب العرب ا٢بديث .
إال أف ىناؾ ما ٯبب التنبو لو كالتنويو عليو  ,إذ إف غالب الناتج األديب ا٤بناىض ٤بشركع طو حسْب حينما
تناكؿ ا٤بنهج الديكارٌب الذم اعتمد عليو طو  ,حصر ىذا ا٤بنهج ُب جانب الشك فقط ,حٌب شاع بْب
الدارسْب كسم ىذا ا٤بنهج ٗبنهج الشك (ِ)  ,كالصحيح أف الشك ىو ا٣بطوة األكٔب من خطوات ا٤بنهج
االستنباطي عند ديكارت كما سيأٌب بيانو ُب ضوابط ا٤بنهج االستنباطي  ,كعليو فإف تسمية الشك منهجان
تسمية غّب دقيقة  ,كما أف كصف منهج طو حسْب ٗبنهج الشك كصف غّب دقيق أيضان ؛ ألنو ألزـ نفسو
ٗبنهج ديكارت كالذم ييعترب الشك أكؿ خطواتو كإجراءاتو كما سيأٌب بيانو إف شاء هللا.
ضوابط ادلنهج االستنباطي عند ديكارت :
حدد ديكارت ا٤بنهج االستنباطي ا٣باص بو ُب عدد من القواعد ٛبثل ُب حقيقة األمر عتبات ا٤بنهج من
األسفل لؤلعلى  ,كاشَبط ُب مقالتو عن ا٤بنهج مراعاة الَبقي البحثي للباحث عن ا٢بقيقة عرب ىذه القواعد
بشكل دائم عند أم ٦بهود ٕبثي (ّ)  ,كقد كجد ُب تطبيق تلك القواعد عصمة للعقل البحثي من ا٣بطأ كالزيغ
ا٤بعرُب  ,كىي السبيل ا٤بضموف لؤلماف العلمي كالنتائج الصادقة  ,كقد قاـ ديكارت بتلخيص القواعد فيما أيٌب:
القاعدة األوىل  :التجرد من األحكاـ الثقافية السابقة كعدـ التسليم هبا كيقينيات علمية  ,فبل كجود عنده
(ُ) ُب األدب ا١باىلي لطو حسْب  ,ص ّٔ.
(ِ) يقوؿ عفيف عبد الرٞبن ُب اتريخ األدب ا١باىلي  " :منهج الشك ُب األدب ا١باىلي كاف نعمة على ذلك الشعر
ابلرغم من كل ما حدث؛ ألنو أدل إٔب البحث عن ا٢بقيقة كعمق صلتنا هبذا الَباث" ينظر األدب ا١باىلي ُب آاثر
الدارسْب قدٲبا كحديثا  ,للدكتور عفيف عبد الرٞبن طُ  ,عاـ ُٖٓٗـ  ,لدار الفكر ابألردف  ,ص ّْ .
(ّ) ذكر ديكارت ضوابط ا٤بنهج كقواعده ُب كتاب  :مقاؿ عن ا٤بنهج  ,أتليف رينيو ديكارت  ,كترٝبة ٧بمود ا٣بضّبم,
طِ ,عاـ ُٖٔٗـ ,لدار الكاتب العريب للطباعة كالنشر ابلقاىرة ,ص َُٖ.َِٔ-
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ليقينيات يتلقاىا الشخص منذ طفولتو  ,أك يتلقاىا ابلسند النقلي من دكف أف ٲبعن النظر فيها كيشك ُب
صحتها  ,كبذلك فإف األحكاـ ا٤ببثوثة ُب تضاعيف الكتب الَباثية عند ديكارت ال تؤخذ من الباحث عن
ا٤بعرفة كيقينيات يسلم هبا أاي كاف ٚبصصها  ,بل ىي إف " قرئت بتمحيص فإهنا تعْب على تكوين ا٢بكم "

(ُ)

كليست ىي أحكاما يقينية بعينها  ,فعلي كباحث أال أقبل أم شيء على أنو حق مآب أتيقن بنفسي أنو حق
يقيِب  ,ألنِب " تعلمت أال أعتقد اعتقادان جازمان ُب شيء ٕبكم التقليد أك العادة  ,ككذلك ٚبلصت  .. ..من
األكىاـ  ,الٍب تستطيع أف ٚبمد فينا النور الفطرم  ,كتنقص من قدرتنا على التعقل  ,كلكن بعد أف أنفقت
بعض السنْب ُب الدرس ...فإ٘ب عزمت أف إٔبث أيضان ُب نفسي كأف أصرؼ قوام العقلية ُب اختيار الطريق
الٍب ٯبب أف أسلكها "(ِ) ,كلتطبيق قاعدة التجرد من األحكاـ ا٤بسبقة فبل بد عند ديكارت من التشبث ببعض
ا٤ببادئ الرئيسة الٍب ٚبرج الشك من ٦برد الشك  ,فبل بد أف يكوف كضوح األفكار أك غموضها كلبسها معياران
لصدقها كخطئها على حد سواء  ,كال بد أف ييراعى عدـ التهور كالتسرع ٕبيث ال يستعجل الباحث ُب بلوغ

النتائج قبل التيقن من صدؽ ا٤بقدمات  ,كال ينبغي عند تطبيق ىذه القاعدة النظر إٔب صدؽ القوؿ أك عدـ
صدقو ابلنظر إٔب قائلو مهما كانت شخصيتو االعتبارية  ,كالدائرة العريضة الٍب ٘بمع مبادئ ىذه القاعدة

كحدكدىا عدـ أتثر الباحث عن ا٢بقيقة أبم أفكار سابقة كتطهّب العقل من أفكار اآلخرين ا٤بمبلة عليو (ّ).
كىذه القاعدة ا٤بتحررة من ا٤بسلمات الفكرية كحٌب الفطرية الراسخة عند ديكارت ال تستثِب شيئا حٌب
اليقينيات الدينية  ,فهي كإف ٛبردت على النظاـ الثقاُب ا٤بَباكم ٗبا يؤسس غائية البحث بدكف أىواء مسبقة
كتوجيو فكرم مسبق للباحث  ,فإهنا أيضا تتمرد على القيم الدينية الراسخة كالٍب ٘بعل منها مدكنة ٕبثية كأم
ظاىرة علمية كفكرية  ,ٯبب على من ينشد ا٢بقيقة فيها التحرر من يقينيتها كنزع قدسيتها  ,بوصفها حقائق
علمية تطبق عليها قواعد االستنباط ا٢بديث ا٤ببتدئة ابلشك ا٤بنهجي " ,كقد تذرع الكثّبكف هبذه القاعدة لنبذ
الدين ٤با يعوؿ عليو من أحداث اترٱبية تتعلق بنزكؿ الوحي ,كما يتضمن من عقائد تفوؽ إدراؾ العقل كقالوا:
(ُ) مقاؿ عن ا٤بنهج  ,أتليف رينيو ديكارت  :ص ُُّ.
(ِ) السابق  :ص َُِ.
(ّ) ينظر ٤بناىج البحث ا٤بعاصرة رؤية إسبلمية  ,﵀مد حسن ٖبيت  ,ص ََِ.َُِ-
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إف ىذه القاعدة عبارة عن إعبلف حرية الفكر كإسقاط كل سلطة(ُ)" .
القاعدة الثانية  :قاعدة التقسيم كالتحليل  ,كعرب عنها ديكارت بقولو " :أف أقسم كل كاحدة من ا٤بعضبلت
الٍب سأختربىا إٔب أجزاء على قدر ا٤بستطاع على قدر ما تدعو ا٢باجة إٔب حلها على غّب الوجوه (ِ)" كىذه
القاعدة تعتمد بشكل كلي على رد العناصر العلمية ا٤بركبة ا٤بعقدة إٔب أجزائها البسيطة ا٤بفردة الغّب معقدة ,
كىذه القاعدة ال تعْب الباحث على اكتشاؼ آفاؽ معرفية جديدة ابلفهم كاإلدراؾ الكامل فحسب  ,بل
تضيف لذلك ٘بسس الطريقة الٍب كاف يفكر هبا علماء القضية الٍب ىو ُب صدد البحث عنها  ,إذ إف الوصوؿ
إٔب طريقة تفكّب أحد ما ال تكوف إال برد أفكاره إٔب أجزائها البسيطة كمقدماهتا الذىنية  ,كما أف ىذه القاعدة
تساعد الباحث على تلمس األجزاء الٍب قد تكوف غّب معلومة لديو ٗبعرفة العبلقات بْب مكوانت ا٤بعضلة كما
يسميها ديكارت .
(ّ)
يس ٌّب أفكارم
القاعدة الثالثة  :قاعدة التأليف كالَبكيب  ,كىي القاعدة الٍب عرب عنها ديكارت بقولو " أف أ ى

بنظاـ ابدئن أببسط األمور  ,كأسهلها معرفة كي أتدرج  ..حٌب أصل إٔب معرفة أكثرىا تركيبان  ,بل كأف أفرض
ترتيبان بْب األمور الٍب ال يسبق بعضها بعضان اآلخر إال ابلطبع(ْ) "  ,كقد ذكر بعض الباحثْب (ٓ)أبف ىذه الطريقة
ىي ما يكشف ٔببلء ٧باكالت ديكارت لتطبيق مناىج ٕبث الرايضيات على ٝبيع العلوـ على ا٤بستول
التطبيقي بعد أف اندل بذلك شكليان  ,إذ إف الوصوؿ إٔب ا٤بعرفة األكثر تركيبا ال يكوف إال ابلتدرج الذم يتميز
بو حل ا٤بعادالت الرايضية  ,حيث ال ٱبطئ الرايضيوف عادة ُب حلو٥بم ا٤بتدرجة  ,بل كيتفقوف على النتيجة
اتريخ الفلسفة ا٢بديث  ,ليوسف بطرس كرـ  ,طُ ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ابلقاىرة ,ص

(ُ)
ِٕ.
(ِ)

مقاؿ عن ا٤بنهج لرينيو ديكارت ص .ُُّ :

(ّ)

ينظر للهامش رقم  ُ :من السابق  :ص .ُِّ :

(ْ)

السابق  :ص .ُِّ-ُُّ :

(ٓ)

ينظر ٤بناىج البحث ا٤بعاصرة ﵀مد ٖبيت  :ص َِّ.
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ذاهتا  ,إذ إف ىذه القاعدة تعتمد على اإلحصاء الرايضي كثّبان  ,كقد شبو ديكارت من يستغِب عن ىذه
القاعدة من الباحثْب ابألشخاص الذين كجدكا ُب أسفل بناية كحاكلوا بقفزة كاحدة أف يصلوا إٔب أعبلىا ,
" كذلك إما ألهنم ٓب أيخذكا ُب اعتبارىم درجات السلم ا٤بعد للصعود كإما ألهنم ٓب يتفطنوا إليها . )ُ( "..

كمن ا٤بنطقي أف أتٌب قاعدة التأليف كالَبكيب بعد قاعدة التقسيم كالتحليل  ,فتفكيك العناصر ا٤بركبة إٔب
أجزائها البسيطة يتطلب إعادة أتليف تلك العناصر كفق رؤية الباحث كتفكّبه  ,ككما ىو بْب فإهنا ترتكز على
التدرج البحثي بغية الوصوؿ إٔب النتائج الصحيحة  ,كال بد للباحث من افَباض نظاـ يعيد ٝبع العناصر ا٤بركبة
بتدرج منطقي  ,يستطيع معو الباحث الوصوؿ إٔب نتائج غالبان ما تكوف نتائج صحيحة .
القاعدة الرابعة  :قاعدة االستقراء  ,كىي القاعدة الٍب ختم هبا ديكارت منهجو االستنباطي البحثي ا٢بديث,
كىي ٙبتم علي كباحث " أف أعمل ُب كل األحواؿ من اإلحصاءات الكاملة كا٤براجعات الشاملة ٩ ,با ٯبعلِب
على ثقة من أنِب ٓب أغفل شيئان " (ِ)  ,كيبلحظ أف ىذه القاعدة ا٣بتامية كالٍب تعتمد على االستقراء التاـ  ,ىي
ا٣بطوة األكٔب الٍب تعتمد عليها كثّب من ا٤بناىج البحثية الٍب يعتمد عليها الباحثوف ُب الَباث ا٤بعرُب العريب,
حيث أتسر الباحث ُب أف يبدأ من حيث انتهى اآلخركف ٩ ,با ٯبعل ٭بو ا٤بعرفة ٭بوان تكامليان تكتمل معو أصوؿ
ا٤بعرفة كضوابطها العامة  ,أما االستقراء الديكارٌب فهو خطوة ٕبثية أخّبة يرمي فيها إٔب احتواء الباحث لكل
مسألة تتصل ببحثو  ,كبذلك يستطيع الباحث أف يقارف بْب النتائج الٍب كصل إليها اآلخركف كبْب النتائج الٍب
توصل إليها ابلقواعد الثبلث األكٔب  ,كيستطيع من خبلؿ تلك ا٤بقارنة التحقق من صحة نتائجو ا٣باصة ,
كبذلك يتبْب أف ا٤بنهج االستنباطي عند ديكارت ٛبتزج فيو ا٤بناىج كأدكات ٕبثية تتظافر جهودىا ٝبيعان
للوصوؿ إٔب حقيقة اثبتة  ,فاالستقراء كاإلحصاء مثبل كاللذاف ٲبثبلف منهجْب مستقلْب ليسا ىنا إال أداتْب
لبلستنباط كمرحلتْب متعاقبتْب من مراحلو  ,كالعجيب ُب منهج ديكارت أف استطاع أف يوظف االستقراء
٤بنهجو االستنباطي على الرغم من كجود ما يشبو التضاد كالتقابل بينهما  ,فمعلوـ أف االستقراء يعتمد على
(ُ) قواعد لتوجيو الفكر لرينيو ديكارت  ,ترٝبة كتقدٙب سفياف سعد هللا  , ,طُ ,عاـ ََُِـ ,الناشر٦ :بموعة سراس
بتونس  ,ص ْٕ.ْٖ-
(ِ) ينظر للهامش رقم  ِ :من مقاؿ عن ا٤بنهج لرينيو ديكارت  :ص .ُِّ :
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" السّب من ا٢بقائق ا٣باصة لبلستدالؿ على القواعد العامة  ,فالدراسة تتجو فيها من ا٤بستول ا٣باص إٔب
ا٤بستول العاـ (ُ)" بعكس الطريقة االستنباطية الٍب " تتجو الدراسة فيها من العاـ إٔب ا٣باص فتحاكؿ استنباط
جزئيات من ا٤ببادئ كالقواعد العامة (ِ) "  ,كأشد من ذلك العجب أنك حينما تريد تطبيق قواعد ىذا ا٤بنهج
ٕبسب ديكارت  ,فبل بد كأف تبدأ أبف تعلن براءتك التامة من األحكاـ اليقينية ا٤بسبقة الٍب تتشكل ُب ذىن
الباحث ابستقراء الظواىر ٍ ,ب ما تلبث أف تتوب عن ذلك كتعود الستقراء الظواىر ُب آخر مرحلة من مراحل
ىذا ا٤بنهج  ,ك الذم يزيل ىذا العجب أف ديكارت اقتدح زاند منهجو من تعاطيو مع ا٤بسائل الرايضية ذات
النتائج الثابتة  " ,كمن ا٤بعلوـ أف القضااي ُب العلوـ الرايضية إ٭با ىي قضااي ٙبليلية ال يتوقف صدقها على
مطابقة الواقع ا٣بارجي  ,فالعلوـ الرايضية علوـ عقلية صرفة تقوـ على استنتاج بعض التصورات أك القضااي(ّ)".
مقاربة بني االستنباط القدمي واحلديث :
ُب الشق األكؿ من ىذا ا٤بهاد تبينت بعض من مبلمح االستنباط عند علماء الَباث العريب  ,واتضح فيما بعده
ا٤بعتمد فيو كثّبان على ديكارت  ,كالذم ينشد ا٢بقيقة الثابتة ُب معزؿ أكٕب عن
معآب ا٤بنهج االستنباطي ا٢بديث ى

القيم الثقافية السابقة ا٤بهيمنة على العقل العلمي كالبحثي  ,كإذا كاف ينشد ا٢بقيقة على ٫بو من ذلك فينبغي

ال تنويو على أف ديكارت ال يؤسس لقطيعة علمية كثقافية مع السابق الثقاُب  ,فالقاعدة األخّبة من قواعد
االستنباط الديكارٌب ا٢بديث تعتمد على االستقراء  ,األمر الذم ٯبعل من االستقراء قا٠بان مشَبكان بْب قدٙب
االستنباط كحديثو بغض النظر عن أكليتو .
ك لعل ا٤بعُب اللغوم لبلستنباط ىو رابط آخر يستطيع أف يقارب بْب القدٙب كا٢بديث منو  ,فاستخراج ا٢بقائق
العلمية ىو حجر الزاكية الذم ٯبمع بْب مفاىيم االستنباط كمنهجيتو عند ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين ابختبلؼ
الطرائق كاإلجراءات .
(ُ) خطوات كضوابط البحث العلمي ألمْب منتصر  ,ص .ِّٖ :
(ِ) السابق  :ص ِّّ.
(ّ) البحث العلمي  ,إلبراىيم دمحم تركي  ,ص.ُُْ :
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ك٩با يقارب مفاىيم االستنباط القدٲبة كا٢بديثة تلك ا﵀اكالت ا٢بثيثة لضبطو ككضع أطره بْب علماء الفريقْب
كامتداح من يلتزـ بتلك األطر من الباحثْب  ,فكما أف ديكارت امتدح منهجو ككاد يلزـ الباحث ابلَبقي على
عتبا تو دكف غّبىا حٌب يصعد للحقيقة  ,معتربا إايىا ا٣ببلص الوحيد من الزيغ كالضبلؿ العلمي ك العاصم من
النتائج البحثية ا٤بتباينة  ,فابن قيم ا١بوزية – مثبلن – أحد الفقهاء الذين امتدحوا الباحثْب الفقهيْب ا٤بلتزمْب
ابالستنباط ٗبفهومو القدٙب  ,معتربا إايىم أىل العلم كخاصتو ككاد يضع لبلستنباط الفقهي أطرا كضوابط لوال أنو
تناكلو كأداة من أدكات القياس األصوٕب  ,يقوؿ ابن قيم ا١بوزية ُب ذلك :
" كمعلوـ أف االستنباط إ٭با ىو استنباط ا٤بعا٘ب كالعلل كنسبة بعضها إٔب بعض ,فيعترب ما يصح منها بصحة
مثلو كمشبهو كنظّبه ,كيلغى ما ال يصح ,ىذا الذم يعقلو الناس من االستنباط ...كمعلوـ أف ذلك قدر زائد
على ٦برد فهم اللفظ ,فإف ذلك ليس طريقة االستنباط ؛ إذ موضوعات األلفاظ ال تناؿ ابالستنباط ,كإ٭با تناؿ
بو العلل كا٤بعا٘ب كاألشباه كالنظائر كمقاصد ا٤بتكلم ,كهللا  -سبحانو  -ذـ من ٠بع ظاىران ٦بردان فأذاعو كأفشاه,
كٞبد من استنبط من أكؿ العلم حقيقتو كمعناه (ُ)"  ,كىذه ا٤بقطوعة من كبلـ ابن القيم تشّب من طرؼ الحب
أيضا إٔب تقارب ا٤بنهجْب القدٙب كا٢بديث حٌب ُب بعض القواعد ا٤بؤسسة ا٤بمن ًهجة لبلستنباط  ,فكما أف ابن
قيم ا١بوزية كاد ٰبصر االستنباط ُب معرفة العبلقات بْب العلل ا٤بعا٘ب كاألشباه ك النظائر  ,فإف ديكارت جعل
قاعدة التقسيم كالتحليل القاعدة الثانية من قواعد منهجو ,كىي القاعدة الٍب تساعد الباحث على تلمس
األجزاء الٍب قد تكوف غّب معلومة لديو ٗبعرفة العبلقات بْب مكوانت ا٤بعضلة كما يسميها ,فابن قيم ا١بوزية
معتربين تتبع تلك العبلقات إجراء استنباطي
كديكارت يلزماف الباحث بتتبع العبلقات بْب ا٤بكوانت العلمية  ,ى

صرؼ .

كمن خبلؿ ما سبق يتضح أف ٜبة قواسم مشَبكة تقارب بْب كجهات نظر العلماء ٘باه االستنباط قدٲبهم
كحديثهم ك ابختبلؼ مشارهبم العلمية  ,كٝبيع ىذه القواسم تقبع ٙبت خط عريض كعنواف كبّب  ,ك ىو
خدمة العلم كتسهيل طرائق ٙبصيلو .
(ُ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب  ,البن قيم ا١بوزية ٙبقيق :دمحم عبد السبلـ إبراىيم  ,ط ,ُ :عاـ ُُُْىػ  ,لدار
الكتب العلمية ببّبكت  ,جُ ,صُِٕ.
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جناعة ادلنهج االستنباطي يف جماالت البحث األديب والنقدي :
يرتبط االستنباط ابلتفكّب ُب مفهومو القدٙب كا٢بديث  ,كال شك أف التفكّب كإعماؿ العقل غاية عليا تسعى
ا٤بؤسسات البحثية لتنميتها لدل الباحثْب ؛ كذلك أنو يسهم ُب ا١بدة كاالبتكار العلمي ,كيسعى ابلعقوؿ
لتحقيق سبق علمي كاقتناص الفرص ا٤بتاحة ا٤بباحة ُب ٦باالت العلم كا٤بعرفة  ,كلعل األمر الذم يفسر اختبلؼ
ا٤بناىج العلمية البحثية عند الباحثْب ُب التخصص الواحد ابإلضافة إٔب التناسب بْب طبيعة ا٤بوضوع كمنهجو ,
ىو تلك القدرات العقلية ا٤بتنوعة عند الباحثْب  ,من ابحث حباه هللا القدرة على اإلدراؾ  ,كآخر استودعو هللا
القدرة على التذكر كا٢بفظ  ,إٔب ابحث رزقو هللا ابلقدرة على التخيل كالتذكؽ ا١بمإب كاللغوم  ,كمنهم من
مكنو هللا موىبة االستنباط كاالستنتاج ,كالقدرة على التحليل كالَبكيب كاالستقراء  ,كٓب يقف أتثّب ذلك على
ا٤بناىج ا٣باصة ابلباحث فقط  ,فقد تسرب أتثّب اختبلؼ تلك القدرات إٔب تكوين مدراس كا٘باىات علمية ,
فا٤بدرستاف البصرية ك الكوفية النحويتاف أتسستا على ٫بو من ذلك ٩ ,با جعل كثّبان من العلماء يقولوف أبف
النحوم البصرم أضبط ُب األخذ ,كأتقن ُب االستنباط ,كأف النحوم الكوُب أكسع ُب الركاية ,كأكثر ُب النقل ,
"أىل
كقد تنبو العلماء القدامى ٤بناىج تلك ا٤بدرستْب كطرائقهما العلمية ككازنوا بينها  ,فابن جِب الحظ أف
ي
الكوفة أعلم ابلشعر من أىل البصرة " (ُ) نتيجة إتقاهنم االستنباط أكثر من الكوفيْب .
كإذا كاف االستنباط عند كثّب من علماء الَباث ذركة سناـ العلم كمرتبتو العليا  ,فإهنم ٓب يهملوا ما يقابلو من
ا٤بناىج العلمية ٕبسب مفاىيمهم االستنباطية  ,فأبو عثماف ا١باحظ مثبل أطلق حكمان منهجيان على إثر مقارنة
عجلى بْب منهجي االستنباط كاالستقراء بعد أف ٠بى األخّب حفظان كجعلو مقاببل لبلستنباط  ,كطالب
الباحث ا٤بزج بْب ا٤بنهجْب كعدـ االعتماد الكامل على أحدٮبا دكف اآلخر  ,كلكنو ٓب يَبدد ُب تفضيل ا٢بفظ
على االستنباط على الرغم من ذكره لبعض من عيوب ا٢بفظ  ,كفيما يبدك فإف تفضيلو ا٢بفظ على االستنباط
انبع من اعتماده الشخصي عليو ُب كثّب من مؤلفاتو  ,فامتداحو للحفظ جانب من جوانب امتداحو ٤بنهجو
ا٣باص بو كاعتزازه بطريقتو العلمية  ,يقوؿ ا١باحظ " :ىك ًرىت ا٢بكماءي الرؤساء ... ,جودة ا٢بفظ٤ ,بكاف
(ُ) ا٣بصائص أليب الفتح ابن جِب جُ ,ص ّٕٖ.
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االتٌكاؿ عليو  ,كإغفاؿ العقل من التمييز .... ,كأل ٌف مستعمل ا٢بفظ ال يكوف ٌإال مقلٌدان  ,كاالستنباط ىو
أضر ذلك
الذم يفضي بصاحبو إٔب برد اليقْب ٌ
كعز الثقة  ... ,كا٢بكم ا﵀مود :أنٌو مٌب أداـ ا٢بفظ ٌ
أضر ذلك اب٢بفظ  ,كإف كاف ا٢بفظ أشرؼ منزلة منو")ُ(.
ابالستنباط ,كمٌب أداـ االستنباط ٌ
كاالستنباط الَباثي العريب القدٙب كاف لو كبّب األثر ُب إثراء ا٤بكتبة العربية بنفائس ا٤بؤلفات ُب ٨بتلف العلوـ ,
كأخص منها ا٤بؤلفات الفقهية كاألصولية كعلوـ اللغة العربية  ,كالٍب ال تزاؿ تشكل مدكنة ٕبثية كمرجعية علمية,
كإليها ٰبتكم طبلب العلم كالباحثوف ُب كل مشكل علمي ؛ كمن ٍب فإف القوؿ بنجاعة ا٤بذىب االستنباطي
القدٙب ُب حينو كزمانو أقرب للحق ك الصواب .
أما االستنباط ٗبفهومو ا٢بديث عند ديكارت فتظل ٪باعة منهجيتو البحثية ٧بط خبلؼ بْب العلماء  ,فرأم
يذىب إٔب ٪باعة ا٤بذىب االستنباطي ا٢بديث  ,كيربئ ىذا الرأم االستنبا ىط ا٢بديث من كونو أكربيان خالصان ,
فاألدابء العرب اجملددكف كانوا يقرأكف ُب اآلداب العا٤بية كالعربية كبرعوا ُب ابتكار نزعة علمية مصرية جريئة ,
ىدما للقدٙب ؛ كإ٭با كانت
ٝبعت ما بْب التيار العريب كالغريب كالقدٙب كا٢بديث  ,كىذه " النزعة اجملددة ٓب تكن ن

إحياء لو كبعثنا كتنمية ُب صور جديدة  ",فنحن ُب ٘بديدان ٓب ننقطع عن القدٙب ال ُب األدب كال ُب النقد ؛ بل

ظللنا نعتمد على عنصرين متكافئْب؛ كٮبا :ا﵀افظة على إحياء القدٙب ,كاإلفادة من اآلداب الغربية (ِ) "  ,كرأم

آخر يرل أف ىذا االستنباط ٗبفهومو ا٢بديث غّب صاّب جملاالت البحث العلمي ُب الدرسْب األديب كالببلغي ؛
فهو منهج رايضي " ال يعتمد على استقراء ا١بزئيات كٙبليلها  ,كال ينتج معرفة جديدة  ...ألنو يعتمد على
كلية يعدىا مسلمة بدىية ... ...فأنت مضطر إٔب التسليم ٗبقدمات قد تكوف ٧بل شك  ,ككل جهد تبذلو ُب
النظر كا٤براجعة كاالستنتاج  ,فأنت مرىوف هبذه ا٤بسلمة الٍب بِب عليها ىذا ا٤بنهج (ّ)"  ,كعلى إثر رفض ىذا
ا٤بنهج قامت الثورة على كتاب ُب الشعر ا١باىلي لطو حسْب  ,فاال٘باه الفكرم ا٤بضاد ٤بشركع طو حسْب
(ُ) رسائل ا١باحظ  ,الرسائل األدبية  ,أليب عثماف ا١باحظ  ,تقدٙب كتبويب كشرح  :علي أبو ملحم  ,ط ََِِـ ,
لدار كمكتبة ا٥ببلؿ ببّبكت ,ص ََِ .
(ِ) األدب العريب ا٤بعاصر ُب مصر شوقي ضيف طُّ  ,طُّ  ,عاـ  :بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية  ,صُّٗ.
(ّ) سبل استنباط ا٤بعا٘ب ﵀مود توفيق  :ص ّٕ.
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سلك غاية السبل إلجهاض ٪باعة منهج االستنباط الديكارٌب ُب ٦باالت الدرس األديب  ,فقد عد مصطفى
صادؽ الرافعي أف أقبح ما ُب كتاب طو حسْب تصرٰبو ابتباع منهج ديكارت  ,كعد ذلك ٘بردان من الدين
كتربؤان منو عند البحث العلمي  ,كحكم بعدـ ٪باعة ىذا ا٤بنهج ٕ -بسب مفهوـ طو حسْب لو ُ -ب ٦باالت
الدرس األديب  ,كعلل ذلك بوجود فركؽ "بْب البحث عن حقيقة فلسفية عقلية ٧بضة ,كبْب البحث عن
حقيقة أدبية اترٱبية قائمة على النص كقوؿ فبلف كفبلف "(ُ)  ,كرأم آخر يرل أف االستنباط ٗبفهومو ا٢بديث ال
بد أف يكوف مشفوعا ابالستقراء ُب ٦باالت الدرس األديب بشكل خاص ,فإذا أراد ابحث أف ينقب عن
ا٣بصائص الفنية ا٤بميزة لشعراء مصر مثبلن عن شعراء العراؽ  ,فإف ٩با يضمن كجود نتائج ٕبثية أقرب للصواب
االتكاء على منهجي االستقراء كاالستنباط معا  ,ألف " ا٤بقصود ابالستقراء اإل٤باـ اب٢بقائق ا١بزئية ,أما
االستنباط فهو يقوـ على استنتاج ا٢بقائق الكلية من ىذه ا١بزئيات ,كال غُب للباحث األديب من االتكاء على
ىذين ا٤بنهجْب من مناىج البحث ,ففي ا٢بديث عن ا٤بوضع السالف الذكر ال بد من استقراء ا٤بعلومات
شامبل ٍب استنتاج ا٢بقائق ا٤بتعلقة ُب قواعد كلية "(ِ) .
ا٤بتعلقة بنصوص الشعراء موضوع الدراسة استقراء ن
كقد يكوف الرأم األقرب للصواب ُب ٪باعة ا٤بنهج االستنباطي ُب ٦باالت الدرس األديب كالببلغي بشكل
خاص  ,أف الباحث حينما يريد إثبات حقيقة علمية فبلبد من استعانتو اب٤بنهج البحثي ا٤بناسب ٤بادة ٕبثو
كلطريقتو العلمية  ,كمنهج االستنباط ٗبفهومو ا٢بديث كحٌب القدٙب ىو كاحد من ا٤بناىج الٍب ٘بعل من البحث
قنطرة للوصوؿ إٔب ا٢بقائق العلمية  ,فبل ضّب أف يستخدـ الباحث ذلك ا٤بنهج كغّبه ٣بدمة العلم كتلمس
ا٢بقائق  ,دكف أف تزؿ بو القدـ كيقع بو منهج االستنباط أك غّبه من ا٤بناىج ُب ٧بظور عقائدم  ,فاستخداـ
ا٤بنهج االستنباطي ٣بدمة البحث العلمي مع ا٢بفاظ على الثوابت الدينية كاحَباـ كتاب هللا كسنة رسولو دمحم
ملسو هيلع هللا ىلص سيحقق –بعد توفيق هللا  -نتائج علمية قد تقلب بعض مواضعات أىل العلم القدماء منهم كا﵀دثْب ,
فمحمود شاكر كإف ٠بى منهجو تذكقيان ُب كثّب من مؤلفاتو كٙبقيقاتو العلمية كما سيأٌب بيانو ُب الفصل األكؿ
(ُ) ٙبت راية القرآف ٤ ,بصطفى صادؽ الرافعي  ,ط ُُِّْ ,ىػ  ,للمكتبة العصرية ببّبكت ,ص ُُْ .
(ِ) فن التحرير العريب ضوابطو كأ٭باطو  ,﵀مد صاّب الشنطي  ,طٓ ,عاـ ُِِْىػ  ,لدار األندلس للنشر كالتوزيع
ٕبائل  ,ص ِٖٓ .
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من ىذا البحث  ,إال أنو ُب حقيقة األمر يقف على مسافة قريبة جدا من ا٤بنهج االستنباطي ٗبفهومو ا٢بديث,
كالقوؿ بنجاعة ا٤بذىب االستنباطي ُب ٦باالت الدرس األديب كالببلغي ال يبتعد عن ا٢بقيقة  ,إذ إف ذلك
ا٤بنهج قادر على استنتاج حقائق علمية تتسم ابلعمق كدقة النظر  ,كالنتائج الٍب كصل إليها ٧بمود شاكر ُب
كتاب (٭بط صعب ك٭بط ٨بيف) ك كتابو (ا٤بتنيب) مثبلن  ,كالٍب كانت على قدر عاؿ من األٮبية كالنبوغ ,
حيث طبق فيهما ٧بمود شاكر مفاصل ا٤بنهج االستنباطي كما سيأٌب بيانو ُب ا٢بديث عن مبحث الذكؽ من
الفصل األكؿ من ىذا البحث .
كرٗبا ال يستطيب ا٢بكم بنجاعة ا٤بذىب االستنباطي ُب ٦باالت الدرس األديب كالببلغي الكثّب من أىل
االختصاص ؛ ألنو مرىوف لديهم ابلفرية الٍب جاء هبا طو حسْب على أدبنا ا١باىلي  ,كلكن الرفض القاطع
لفكرة مشركعو النقدم  ,ال تعطي أحدا ا٢بق ُب نبذ ا٤بنهج الذم أقاـ عليو ىذا ا٤بشركع  ,إذ إنو منهج قادر
على استخراج ا٢بقائق العلمية بعد توفيق هللا كفضلو كقدرة االستنباط على استخراج ا٤باء من قاع األرض .
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الفصل األول  :مصادر ادلعرفة عند حممود شاكر
لتكوف أفقان يسيطر على طريقة
تتكوف الثقافة ُب فكر اإلنساف نتيجة لعدد من العوامل ا٤بؤثرة  ,تتظافر ٦بتمعة ٌ

تفكّبه كتكوينو العلمي كا٤بعرُب حٌب على مستول حياتو العادية  ,يزيد من أثر تلك العوامل كيقلل أيضان من
أثرىا عليو ا٤بقدرة الذاتية على التجاكب معها أك التربؤ منها  ,ليستطيع توجيهها إٯباابن أك سلبان لصاّب رأيو
كميولو ك٦باالتو التخصصية ُب ٝبيع اجملاالت اإلنسانية ا٤بختلفة  ,كتشكل مصادر ا٤بعرفة عند العلماء األصوؿ
الٍب تنبثق منها أفكارىم كرؤاىم كقضاايىم  ,كا٢بديث عنها عند األستاذ ٧بمود شاكر ُب ىذا البحث حديث
ال غُب عنو  ,فهي األساس الذم قاـ عليو مشركعو العلمي  ,كىي ا٤بؤثر الكبّب كالفاعل ُب توجهاتو الفكرية
كقضاايه األدبية الٍب شغل هبا  ,ك٩با يساعد على ضركرة ا٢بديث عن مصادر ٧بمود شاكر ا٤بعرفية تعدد
النزعات ا٤بعرفية ُب زمانو  ,تلك النزعات الٍب جاست ُب أدب العرب كببلغتهم كنقدىم على كجو ا٣بصوص ,
كقد أسهم اختبلؼ مصادر تلك النزعات ُب تكوين نتاج أديب كنقدم كافر ؛ إذ ٛبخض عنها آراء متباينة
كمعارؾ كخصومات نقدية كأدبية  ,كاف ﵀مود شاكر فيها نصيب ال ٚبطئو العْب  ,كا٤بتتبع ٢بياة ٧بمود شاكر
من خبلؿ ا٤بؤلفات الكثّبة الٍب رصدت جوانب حياتو الشخصية كاألدبية (ُ)  ,يستطيع رصد شيء من مصادره
ا٤بعرفية الٍب كونت نتاجو العلمي  ,فنشأتو ُب بيت علمي يرأسو كالده دمحم شاكر  ,إذ كاف كالده شخصية أزىرية
عا٤با كبّبان من علماء الشريعة كاإلفتاء  ,كقد عْب أمينان لدار اإلفتاء ا٤بصريةٍ ,ب قاضيان للقضاة ُب
كبّبة  ,ك كاف ن
السوداف ٍ ,ب شيخان لعلماء اإلسكندرية ٍ ,ب ككيبلن للجامع األزىرم (ِ)  ,كأخوه األكرب أٞبد من كبار ٧بققي
الَباث ُب العصر ا٢بديث  ,فقد حقق العديد من أمهات كتب الَباث العريب ُب ٦باالت ا٢بديث الشريف
كالتفسّب كالتوحيد كاألدب  ,كمسند اإلماـ أٞبد كتفسّب الطربم كشرح العقيدة الطحاكية
(ُ) ينظر للفصل األكؿ من ٧ :بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره  ,ألما٘ب حاًب بسيسو  ,ط ُ,عاـ ُّْْىػ ,
لوزارة الشؤكف اإلسبلمية ابلكويت  ,كينظر للفصل األكؿ من الدراس العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج ,
لعمر حسن القياـ  ,طُ  ,عاـ ُُْٕىػ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت  ,كينظر ٤بهاد الدراسة العلمية ٧ :بمود دمحم
شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  ,طُ ,عاـ ُٖٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة  ,كينظر
للباب األكؿ من كتاب  :ظل الندٙب  ,لوجداف العلي  ,طُ ,عاـ ُّْٔىػ ٤ ,بركز تفكر للبحوث كالدراسات.
(ِ) ينظر ﵀مود دمحم شاكر الرجل كا٤بنهج ,لعمر القياـ ص . ُٔٗ :
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كالشعر كالشعراء البن قتيبة الدينورم ؛ كعليو فقد كاف ٧بمود شاكر ٧باطان أبسرة علمية ذات شأف علمي كبّب
على مستول مصر كلها  ,األمر الذم يي ىس ٌهل القوؿ بعظيم األثر لتلك النشأة ُب تكوينو ا٤بعرُب كهنمو العلمي ,

ك٩با أسهم كبشكل فاعل ُب تثوير مصادر ا٤بعرفة عند ٧بمود شاكر تلك الثورة العلمية الٍب يحم هبا األدب العريب

على يد أساطْب األدب ُب العصر ا٢بديث  ,كقد أدرؾ ٧بمود شاكر أال سبيل الشَباكو هبذه الثورة إال بعد

تكوين معرُب قوم كمنهج علمي خاص  ,كقد تكشفت ُب تلك الفَبة ٙبديدان إٰباءات ا٢بالة الفكرية عنده ,
فظن ظنا حسنا ُب قدراتو الفكرية ؛ فطفق يقرأ كتب الَباث العريب بعزٲبة ابحث كهنم طالب علم  ,كاضعان بْب
عينيو قضيتو األـ الٍب شغلتو عن الدنيا كالناس  ,كىي قضية الشعر ا١باىلي الٍب أضرـ النار ُب جذكهتا لديو
أستاذه طو حسْب  ,كإف تتبع ىذه ا٤براحل كغّبىا من حياة ٧بمود شاكر ٥بو خّب معْب على الكشف عن
مصادره ا٤بعرفية  ,كتكتمل تقريبان صورة تتبع تلك ا٤بصادر شيئان فشيئان عند التنقيب عنها ُب منهجو كطريقتو
العلمية ا٤بختبئة ما بْب سطور مقاالتو كمؤلفاتو كٙبقيقاتو  ,السيما ما ٱبتص منها بقضيتو الكربل.
ك٩با يزيد من أٮبية ا٢بديث عن ا٤بصادر ا٤بعرفية الٍب كوف منها ٧بمود شاكر ىذا اإلرث العلمي ٧ ,باكلة
اكتشاؼ الطريقة العلمية الٍب كاف يفكر هبا  ,كالٍب استطاع هبا أف يكوف نتاجو مرحلة علمية تسَبعي االنتباه ,
كتستحق من طلبة العلم االىتماـ كالعناية هبا حق االعتناء  ,كما أف ٧باكلة تلمس طريقة التفكّب عند ٧بمود
شاكر تستطيع القبض على بعض صفاتو القيادية العلمية  ,كال شك أف الوصوؿ إٔب نتائج صحيحة ُب رصد
مبلمح طريقة تفكّب العلماء  ,تنمي ا٤بواىب الطبيعية للباحثْب كلطلبة العلم  ,حيث ال ٱبفى امتداد أتثّب طريقة
التفكّب على عقل الباحث ا﵀يط ً
بعآب ما كال سيما عآب كمحمود شاكر .
كيتناكؿ ىذا الفصل ا٢بديث عن بعض من مصادر ٧بمود دمحم شاكر ا٤بعرفية  ,ككيف أثرت على طريقة تفكّبه
كتوجيو آرائو  ,كسوؼ أجرؤ على استدعاء لبعض ا١بوانب ا٢بياتية كالسّبة الذاتية لو كلما دعت ا٢باجة إليها ,
على الرغم من استهبلكها ٕبثان كدراسة  ,إال أنو ال غُب عنها عند ا٢بديث عن ا٤بصادر ا٤بعرفية  ,كأخص منها
تلك البيئة الداخلية ا٤بنظمة لفكره كا٤بتمثلة ُب ا٣بربات العلمية كا٤بعرفية الٍب كرثها عن كالده كعن أخيو أٞبد
شاكر  ,ككذلك البيئة ا٣بارجية ا٤بنظمة لفكره أيضا كالٍب تتوقف على العبلقة الٍب ربطت تفكّبه بفكر اآلخرين
من أشياخو كأىل زمانو على كجو التوافق أك التضاد  ,فقد كاف للبيئة ا﵀يطة ٗبحمود شاكر أثر ال يستطاع
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جحدانو على مستول التكوين العلمي  ,ساعد على قوة أثر ىذا ا﵀يط اىتمامو الشخصي كميلو النفسي
كالفكرم لؤلدب العريب كاستعداده الذاٌب كالفطرم  ,كيكاد ٯبعل أكثر ا٤بهتمْب ابألدب العريب البيئة ا﵀يطة
الٍب نشأ فيها األديب  ,رأس ا٥برـ ا٤بعرُب الذم ينشد الوصوؿ إٔب مصادره ا٤بعرفية كالثقافية  ,كالتعرؼ على
كيفية تشكل جوانب صفاتو ك٠باتو العلمية  ,كٙبديد ا٘باىاتو ابختبلؼ ٚبصصات العلم كا٤بعرفة (ُ).
من هللا هبا على ﵀مود شاكر ,كالٍب أسهمت ُب
كلن يغفل ىذا الفصل أيضان بعضان من الصفات الشخصية الٍب ٌ

تكوينو ا٤بعرُب كثرائو الثقاُب  ,كسيأٌب بياف كل موضع منها ُب حينو كهللا ا٤بوفق.

(ُ) ينظر لكتاب  :مصطفى صادؽ الرافعي الناقد كا٤بؤلف  ,إلبراىيم الكوفحي  ,طُ ,عاـ ُُْٖىػ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت ,ص ٕٔ.
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ادلبحث األول  :الذوق والدربة.
مصادر ادلعرفة ومؤهالت الناقد (الذوق) :
الذكؽ من الصفات الفطرية الٍب استودعها هللا ُب خلقو ,يصقل ىذه ا٤بوىبة كينميها عند الشخص استعداده
الذاٌب كاستيعابو التاـ لكيفية توظيف ىذه ا٤بلكة ُب ٦بالو ا٤بعرُب  ,كاطبلعو على طرائق العلماء األفذاذ الذين
استفادكا من ىذه الفطرة ككظفوىا فيما ٱبدـ تعاطيهم مع العلم  ,كنعِب ابلذكؽ ا٤بصدر ا٤بعرُب عند شاكر:
مراعاتو ألدؽ التف اصيل ُب ا٤بادة األدبية  ,كاإل٤باـ بكافة ا١بوانب ا﵀يطة الٍب تؤثر ُب ىذه ا٤بادة كاستقرائها
استقراء كامبل  ,كإعادة النظر مرة تلو ا٤برة ٘باه ىذه ا٤بادة ,كملكتو الفطرية الٍب تستهجن كتستقبح ابتداء
لتتوافق مع استنتاجو ا٤بعلل  ,ك٩با ساعد على تنمية ملكة الذكؽ عند ٧بمود شاكر ملكتو اللغوية الٍب كوهنا
لنفسو كىو فٌب صغّب  ,فقد أًب ٧بمود شاكر قراءة األغا٘ب كلساف العرب قراءة اتمة كىو ُب الرابعة عشر من
عمره  ,كاستظهر ديواف ا٤بتنيب كلو كىو ُب تلك السن الصغّبة (ُ) ,كلقد كظف ٧بمود شاكر ىذه ا٤بلكة كثّبا
عند حديثو عن ا٤بتنيب ُب كتابو الشهّب ابسم ا٤بتنيب  ,ككذلك حينما اشتغل بقضية الشعر ا١باىلي كىي قضيتو
األكٔب  ,كالذم أاثر ُب نفسو كوامنها أستاذه طو حسْب الذم ٓب يكد يسلم من التأثر بو ُب عصره أحد من
ا٤بهتمْب ابألدب العريب إٯباابن أك سلبان  ,كطفق ٰبشد كل ما يستطيع حشده بغية مناصرة قضيتو كإبطاؿ دعاكل
ا٤بشككْب فيها  ,فتتبع خيوطها كفتش عن أساريرىا ُب الكم ا٤بعرُب الَباثي ا٥بائل  ,كأخضعها ٤بيزاف النقد
كالتحليل كالذكؽ الشخصي  ,كالذكؽ غالبان ىو ما دندف عليو شاكر كثّبان ُب العديد من مؤلفاتو  ,كجعلو
مرجعا موثوقان الستخبلص النتائج  ,ككضع ٥بذا ا٤بنهج أطرا كمبلمح أفاض ُب ا٢بديث ُب سلسة مقاالت نشرىا
ُب ٦بلة الثقافة عن ا٤بتنيب (ِ) ,كسيكوف حديثو عن منهجو التذكقي ُب ىذه ا٤بقاالت كُب رسالتو ُب الطريق إٔب
(ُ) ينظر للفصل األكؿ من الدراسة العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره  ,ألما٘ب حاًب بسيسو  ,كينظر
للفصل األكؿ من الدراس العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج  ,لعمر حسن القياـ  ,كينظر ٤بهاد الدراسة
العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  ,كينظر للباب األكؿ من كتاب  :ظل
الندٙب  ,لوجداف العلي .
(ِ) ينظر ١بمهرة مقاالت األستاذ ٧بمود شاكر ٝ ,بع كقراءة كتقدٙب عادؿ سليماف ٝباؿ  , ,طُ ,عاـ ََِّـ ,
٤بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة  ,جِ ,ص َُُٔكمابعدىا.
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ثقافتنا ككتاب أابطيل كأ٠بار مدكنة ىذا ا٤ببحث لتناكؿ الذكؽ عنده ُب حدكد التنظّب كٗبقايستها مع الشق
التطبيقي ,كقبل الولوج إٔب الذكؽ عند شاكر كفطرة استقامت ابلدربة  ,ك كمصدر معرُب  ,ككمنهج علمي
كٕبثي ارتضاه  ,فبل بد قبل ذلك كلو أف يتم إلقاء الضوء على الدكافع الٍب كانت كراء مصدرية كمنهجية الذكؽ
عنده  ,إذ إف ىذه الدكافع تساعد على اكتشاؼ مبلمح منهجو كالطرائق الٍب كظفو فيها كاعتمد بو عليها .
دوافع التذوق عند حممود شاكر :
كاف ٧بمود شاكر من بْب علماء عصره الذين اىتموا بقضية ا٤بنهج ا٤ببلئم للبحوث كالدراسات األدبية كفق
رؤيتو النقدية ا٣باصة  ,حيث نشأ ُب عصره سباؽ ٧بموـ بْب علماء األدب ا٢بديث ؛ بغيتو ٙبديد منهج ٕبثي
يتبلءـ مع طبيعة الدراسات األدبية  ,كيقدـ شيئان جديدا للثقافة العربية كغّبىا من الثقافات الٍب درست آداهبا
ٗبناىج متباينة كأحدثت حراكا علميا غّب مسبوؽ  ,فالبحث عن ٝباليات األدب ٓب يعد كافيان عند بعض علماء
األدب العريب لدراستو  ,كالطريقة الَباثية القدٲبة الٍب كاف يتعاطاىا العلماء القدامى مع األدب ٓب تعد عند
البعض اآلخر مطمحان علميان ك ال بغية نقدية  ,فبلبد عندئذ من ابتكار مناىج ٕبثية جديدة تضفي ا١بدة
كاالبتكار على الدرس األديب كالنقدم  ,كٚبرج األدب كالنقد من ربقة النقد السابق كالقدٙب الذم كاد ٰبصر
نفسو ُب قواعد الببلغة العربية  ,فالدراسات األدبية كالنقدية كحٌب اللغوية ما قبل القرف التاسع عشر ُب نظر
ا﵀دثْب ٓب تضف شيئان جديدان سول أهنا " قدمت للنقد القدٙب من األفكار كاألصوؿ ما مكنو من البقاء عرب
القركف  ,ك٤با ظهرت اال٘باىات ا٢بديثة ُب النقد كأراد أصحاهبا أف يكشفوا عن النقص الذم زعموه ُب النقد
القدٙب ٓب ٯبدكا من ا٤بطاعن ما يدمغونو بو إال أنو نقد لغوم الطابع  ....كإ٭با جاء ىذا الطعن على النقد القدٙب
من جهة أنو ٣بص عطاءه ُب قواعد الببلغة العربية حٌب ٓب يعد قادران على التطور ك السيما بعد أف تطور النقد
ُب ٦باالت عدة متكاملة . )ُ( "...
كبناء على ىذه النظرة ا١بديدة ٫بو األدب كالنقد العربيْب كقياسها ابلثقافات األخرل نشأت ٧باكالت أتسيس
ا٤بدراس األدبية كاال٘باىات النقدية ا٢بديثة عند أدابء كنقاد العرب ُب العصر ا٢بديث ٕ ,بيث ٓب يَبدد أديب
(ُ) ا للغة كالنقد األديب  :لتماـ حساف  , ,العدد األكؿ :
للكتاب,جْ,صُُٔ.
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طبعة عاـ ُّٖٗـ  ,للهيئة ا٤بصرية العامة

كبّب كطو حسْب ُب الدعوة الصرٰبة إٔب ابتكار منهج جديد لدراسة األدب  ,منطلقو التحلل من األغبلؿ الٍب
قيدت األدب كالقومية العربية كالدين اإلسبلمي ككل ما يتصل هبما  ,كال بد لنا –ٕبسب طو حسْب -أف
غل دراساتنا
ننسى الدين كالقومية العربية حْب نؤمم كجهتنا البحثية ٫بو أدبنا كاترٱبو  ,كليس من الضركرة أف نى ٌ

بتلك القيود ا٤بضنية الٍب أهنكت ٦باالت البحث األديب  ,بل ٯبب " أال نذعن إال ٤بناىج البحث العلمي
الصحيح ؛ ذلك أننا إذا ٓب ننس قوميتنا كديننا كما يتصل هبما فسنضطر إٔب ا﵀اابة كارتضاء العواطف  ,كسنغل
عقولنا ٗبا يبلئم ىذه القومية كىذا الدين " (ُ) .

نشأ ٧بمود شاكر ُب ىذا السباؽ ا﵀موـ للمنهجية البحثية كالعلمية  ,فاصطدـ ٗبا أفرزتو من نتائج كمن حقائق
ٕبثية  ,كاضطرتو معها إٔب البحث عن منهج خاص يستطيع بو مواجهة تلك ا٤بناىج البحثية ا١بديدة  ,بعد أف
عكف على كتب الَباث العريب  ,ليؤزر من استقرائها رأيو ُب قضيتو األكرب( الشعر ا١باىلي)  ,فتتبع خيوط
ىذه القضية بعد أف عاش ُب كنفها طويبل  ,كضاؽ هبا ذرعا  ,فَبؾ جامعتو بسبب من ذلك  ,بل كىجر مصر
كلها " بعد أف يبس الثرل بينو كبْب أستاذه طو حسْب " (ِ) ,الذم أاثر رأيو حفيظة ٧بمود شاكر  ,ككقع منو
موقعان كاف لو الفضل بعد هللا ُب تكوين نتاجو العلمي الذم ىو بْب يدينا اليوـ  ,ككاف ىو الدافع األكرب
العتماده على الذكؽ كمنهج يستطيع هبا ٦باهبة تلك ا٤بناىج ا٢بديثة الٍب تتناقض نتائجها العلمية ٝبلة
كتفصيبلن مع معتقداتو األدبية كالنقدية الراسخة.
كيبدك أف ما دفع ٧بمود شاكر إٔب تسمية منهجو تذكقان

(ّ)

ككضعو ألطره كحدكده الٍب سيتناك٥با ىذا الفصل

الحقا ؛ ىو أف الذكؽ من خبلؿ قراءاتو للَباث مصطلح أديب فضفاض عند علماء األدب كالنقد العربيْب ,
ٰبمل من اإلهباـ كالشمولية ما يتدافع مع اعتباره منهجان علميان موثوقان بصحتو مسلما ٕبقائقو  ,فلجأ بعد أف
(ُ) ُب الشعر ا١باىلي لطو حسْب  :طُ ,عاـ ُِٕٗ ـ  ,لدار ا٤بعارؼ للطباعة كالنشر ُب سوسة بتونس ,صِْ.
(ِ) ظل الندٙب لوجداف العلي  :ص ُٗ.
(ّ) ينظر للصفحة  ٗ-ٖ :من رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗ ـ  ,للهيئة ا٤بصرية العامة
للكتاب .
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٠باه تذكقا إٔب كضع أطره كحدكده ؛ حٌب تتضح مبل٧بو ا٣باصة  ,كحٌب يستباف الفرؽ بينو كبْب الذكؽ القدٙب
الذم ٲبيل ُب غالب األمر إٔب االنطباع الذاٌب  ,كلكي يتربأ من الذكؽ الساذج الذم تلوكو ألسنة العامة
كا٤بتأرجح بْب االستحساف كالتقبيح غّب ا٤بعلل  ,كجوز لنفسو تسمية منهجو ٗبنهج (تذكؽ الشعر ) (ُ)  ,مع ما
ٯبده ُب نفسو كأفقو الفكرم من كلمة (منهج)  ,تلك الكلمة الٍب أصابو هبا أستاذه طو حسْب ُب مقتل ,
حينما استدعى األخّب منهج ديكارت كطبقو على قراءتو النقدية ُب الشعر ا١باىلي  ,حٌب تسببت ىذه الكلمة
بنشوب صراع ٓب يهدأ بْب األستاذ كطالبو  ,كٓب يَبدد ٧بمود شاكر ُب اإلقرار أبف مفهوـ كلمة ا٤بنهج كاألدكات
الٍب ٲبارس ا٤بنهج هبا ىو السبب ا٢بقيقي لصراعو الثقاُب مع أستاذه(ِ)  ,بل كٓب ٯبد حرجان ُب ذركة صراعو مع
ا٤بنهج كأستاذه ُب أف يعَبؼ صراحة ٕبذره الشديد من ىذه الكلمة كما تتضمنو من مفاىيم كما يتعلق هبا من
عبلئق  ,فلم ٯبد لنفسو خبلصا منها إال أف يرفض " متخوفان حذران  ,شيئان فشيئان أكثر ا٤بناىج األدبية
كالسياسية كاالجتماعية كالدينية  ,الٍب كانت يومئذ تطغى كالسيل ا١بارؼ .)ّ( "...
كىي ذاهتا كلمة ا٤بنهج الٍب أذكت الصراع بينو كبْب لويس عوض حوؿ شيخ ا٤بعرة أيب العبلء  ,حيث
استخدـ لويس عوض ا٤بنهج التارٱبي لقراءة رسالة الغفراف للمعرم ُ ,ب سلسة مقاالت نشرهتا صحيفة األىراـ
ا٤بصرية ٝ ,بعها لويس عوض فيما بعد ُب كتابو ا٤بشهور على ىامش الغفراف  ,حيث توصل هبذا ا٤بنهج إٔب
نفي األصالة العربية ا٣بالصة عن أيب العبلء ا٤بعرم  ,كادعى أنو قد أتثر ابألدب اليوان٘ب كحشد ٥بذا االدعاء
العديد من األدلة الٍب ٓب تقنع ٧بمود شاكر  ,فهاٝبو ٧بمود شاكر ىجوما ثقافيان عنيفان (ْ) ,كنقد منهجو الذم
استخدمو ُب استخبلص ىذا ا٢بكم  ,كىكذا أحدثت كلمة ا٤بنهج عند ٧بمود شاكر عقدة ٓب تنفك عنو,
فكربايت معاركو األدبية كانت تدكر حوؿ ا٤بنهج الذم أفرز نتائج ٓب يكن لّبتضيها  ,فقرر حينها مدافعة تلك
(ُ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر  :ص ٖ.
(ِ) أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر طُ ,عاـ ُُّٗ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة ,جُ,ص ُٗ.
(ّ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ٔ.
(ْ) ينظر ألابطيل كأ٠بار ابتداء من جُ ,ص  ُٕ :كمابعدىا.
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النتائج ٗبنهجو ا٣باص ُب تذكؽ الشعر  ,كالذم يعتمد اعتمادا كبّبا على مواجهة النص كمساءلتو كاستخبلص
األحكاـ كالنتائج كا٢بقائق من جوفو.
أساس التذوق عند حممود شاكر :
ال شك أف ملكة الذكؽ الضركرة األكٔب من ضركرات الناقد كاألديب  ,كقد نشأت كثّب من األحكاـ النقدية
كاألدبية بناء على تباين ما استودعو هللا من ىذه ا٤بلكة عند كل انقد كأديب  ,كإف مؤلفات أساطْب الَباث
العريب ٥بي خّب شاىد على تباين درجات الذكؽ ا٤بهيمن األكؿ على توجيو الرأم النقدم  ,ك يكفي أف
ييستلهم ُب ذلك قضية اللفظ كا٤بعُب الٍب استطاع الذكؽ فيها أف يكوف مرجعان ك٧بكان  ,بل ك٘باكز ذلك إٔب
مرحلة ٧باكمة الرأم اآلخر كمصادرة نتائجو  ,فاألبيات ا٤بشهورة ُب قضية اللفظ كا٤بعُب كالٍب مطلعها :
اف من ىو م ً
ً ً
اس يح
ىكىمس ىح ابأل ٍىرىك ى ٍ ي ى ى

فىػلىما قى ً ً
اج وة
ى
ُب يكل ىح ى
ضٍينا م ٍن م ن

(ُ)

شغلت حيزان كبّبان من أذكاؽ كبار علماء الَباث  ,فمنهم من يوجهو ذكقو إٔب ألفاظ ىذه األبيات دكف معانيها,
كمنهم من يرل ذكقو أف كراء ٝباؿ ألفاظها معاف مكنونة تستحق ٝبالية ىذه األلفاظ  ,كمنهم من يرل أف
ٝباليتها تظهر جليان ُب إطار النظم الذم ينصهر فيو ا٤بعُب ابللفظ  ,كىذا شاىد كاحد فحسب على اختبلؼ
الذكؽ حٌب عند العلماء  ,ككيف استطاع ىذا االختبلؼ أف يوجو الرأم النقدم كيتسبب ُب إطبلؽ األحكاـ.
(ُ) ايختلف كثّبان ُب نسبة ىذه األبيات  ,فالقاضي علي بن عبد العزيز ا١برجا٘ب نسبها إٔب يزيد بن الطثرية ُب كتابو الوساطة
بْب ا٤بتنيب كخصومو ٙ ,بقيق  :دمحم أبو الفضل إبراىيم  -علي دمحم البجاكم  ,طُ ,عاـ ُٔٔٗـ ,لدار ا٢بليب  ,ص
ًٌ
للمضرب عقبة بن كعب بن زىّب ب ن أيب سلمىُ ,ب كتابو  :أمإب
ّْ ,ّٓ-كالشريف ا٤برتضى علي بن ا٢بسْب ينسبها
ا٤برتضى ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم طُ ,عاـ ُْٓٗـ ,لدار ا٢بليب , ,جُ  ,ص ْٕٓ ,ْٖٓ-كنسبها

عبدالرحيم ابن عبد الرٞبن بن أٞبد العباسي إٔب كثّب عزة ُب كتابو  :معاىد التنصيص شرح شواىد التلخيص ٙ ,بقيق :
دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد  ,طِ ,عاـ ُْٕٗـ ٤ ,بطبعة السعادة ٗبصر  ,جِ,ص ُّْ,بينما ذيكرت دكف نسبة ألحد
عند كثّب من العلماء  :كابن قتيبة ُ ,ب كتابو الشعر كالشعراء ٙ ,بقيق أٞبد دمحم شاكر  ,طِ ,عاـ ُٔٔٗـ ,دار ا٤بعارؼ
ٗبصر  ,جُ,ص ٔٔ ,كعبد القاىر ا١برجا٘ب ُب كتابو أسرار الببلغة  ,ص ُِ ,ككذلك ابن جِب ُب كتابو ا٣بصائص
جُ ,صُِٖ.
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كإذا كاف الذكؽ ُب أصلو يعود إٔب كونو كاحدان من ا٢بواس ا٣بمس الٍب استودعها هللا ُب اإلنساف السوم  ,فإف
ىذا األصل قد استطاؿ ليشمل الذكؽ ُب فنوف الكبلـ كبليغ البياف  ,فالذكؽ األديب قادر على أف يعاِب فنيان
الفنوف األدبية كيستظهر ما فيها من ٝباؿ (ُ) .
ك٧بمود شاكر ىو كاحد من النقاد كاألدابء الذين شكل الذكؽ عندىم مصدران معرفيان  ,فالذكؽ عنده قبل
توظيفو لو كمنهج خاص بشقيو التنظّبم كالتطبيقي  ,كاف لو أساس ُب تكوينو الثقاُب كفطرة رابنية اكتشفها ُب
نفسو كرعاىا ابالطبلع كالتثاقف  ,ففطرية الذكؽ عنده ٓب تكن كافية كحدىا ألف ٯبعلها لو منهجان علميان  ,فقد
تعاضدت تركيبتو الفطرية كالعملية معا للنهوض هبذه ا٤بلكة كٛبكْب قدراتو العقلية الفطرية كالعملية منها إٔب
جانب استعداده الذاٌب  ,فقد عكف على كتب الَباث األديب كالنقدم كالببلغي طويبلن  ,كرأل أف يوظف ىذه
ا٤بلكة كمنهج يستطيع أف يصل بو إٔب نتائجو العلمية الٍب كاف يتطلع إليها  ,كٓب يقصر الذكؽ على الشعر
كحده  ,بل جعلو أداة أكلية يسلطها على كل كبلـ حٌب لو ٓب يكن شعران كال أدابن

(ِ)

 ,ك٩با زاد إصراره على

انتهاج الذكؽ ثقتو ُب النتائج الٍب كصل إليها عبد القاىر ا١برجا٘ب ُب قضية إعجاز القرآف  ,فقد كقع بْب يدم
٧بمود شاكر نسخة من الرسالة الشافية لئلماـ عبد القاىر بعد تصرٰبو ٗبنهجو الذكقي  ,كعلم حْب فرغ من
قراءهتا أنو مسبوؽ هبذا ا٤بنهج من اإلماـ ليس ُب الشعر ٕبسب  ,بل ُب كل كبلـ كُب كل ٦باؿ من ٦باالت
العلم كا٤بعرفة  ,يقوؿ شاكر ُب ذلك :
" كمع ذلك فقد كنت أتوىم ُب سنة ُّٓٗحْب فرغت من إجراء منهجي ُب تذكؽ الشعر  ,على كل كبلـ
ت إٔب ذلك  ,حٌب كانت سنة ُٔٓٗ...حْب طيبًعت الرسالة الشافية  ...فوقفت
غّب الشعر  ,أ٘ب قد سب ٍق ي

ظننت أنو
على فصل نفيس  ...ىو أكضح ما قرأتو قط ُب إجراء التذكؽ على كل كبلـ ُب كل علم  ,مهما ى

أبعد علم من إجراء التذكؽ عليو  , )ّ("..كمعُب ىذا أف شاكر ٓب ي ٌدع أنو من قاـ بفحص كل الكبلـ شعره

(ُ) ينظر  :النقد األديب ا٢بديث :أصولو كا٘باىاتو  ,ألٞبد زكي طُ ,عاـ ُٕٗٗ ـ  ,للشركة ا٤بصرية العا٤بية للنشر ,
كمكتبة لبناف  ,ص ُْ.
(ِ) ذكر ٧بمود شاكر ذلك عن نفسو ُب  :رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ٖ.
(ّ) السابق  :صٗ.
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كنثره أبداة الذكؽ  ,سواء أكاف الكبلـ ا٤بفحوص أدبيا أـ غّب أديب  ,بل كجد  -بعد أف طبق ذلك ٤بدة
عشرين سنة من كٮبو ا٤بسبق لذلك  -أف عبد القاىر ا١برجا٘ب قاـ هبذا اإلجراء ُب رسالتو الشافية  ,حْب
استشهد األخّب بشواىد من كبلـ العرب بلغت الغاية ُب معناىا كمبناىا  ,ليس ُب األجناس األدبية كحدىا
فقط  ,بل حٌب ُب غّبىا كالكتب ا٤ببتدأة ا٤بوضوعة ُب العلوـ ا٤بستخرجة  ,كمثل لو ٕبد سيبويو للفعل ُب كتابو
(ُ)
عرؼ كمانعا من دخوؿ غّبه إليو أبلفاظ ٨بصوصة ٓب تتأتى
(الكتاب)  ,كالذم كاف جامعا ١بميع أجناس ال يػم ٌ

حٌب لبعض كبار العلماء  ,كاعترب ٧بمود شاكر صنيع عبد القاىر ىذا السابقة الوحيدة الٍب سبقو فيها عبد

القاىر دكف غّبه ُب إجراء الذكؽ على كل كبلـ حٌب كلو ٓب يكن جنسان أدبيان ؛ بدليل أنو ٓب يستحضر غّب عبد
القاىر كٓب يشر إٔب جهد عآب غّبه  ,كلو فطن إٔب عآب آخر قاـ هبذا اإلجراء أك أشار إليو  ,ك١بعلو ثبتان ُب ىذا
ا٤بوضع على كجو خاص  ,كا٢بق أف عبد القاىر ىو أيضا مسبوؽ إبجراء الذكؽ على كل كبلـ  ,فا٢بدكد الٍب
كضعها سيبويو ُب الكتاب كانت مثار إعجاب اللغويْب قبل إعجاب الببلغيْب ٤ ,با تتضمنو من إٯباز كاحَباز
كتفريق بْب أنواع اإلعراب  ,فأبو سعيد السّباُب مثبلن ٓب يستطع أف يكظم إعجابو بقدرة سيبويو الفائقة على
انتقاء ا٤بفردات ُب ا٢بدكد كا٤بصطلحات النحوية  ,كمن ذلك أف سيبويو جعل ٦بارم أكاخر الكبلـ ُب اللغة
العربية ٜبانية (ِ) ,كعلل ذلك أبو سعيد السّباُب بقولو  " :اعلم أف سيبويو لقب ا٢بركات كالسكوف ىذه األلقاب
الثمانية كإف كانت ُب الصورة أربعان  ,ليفرؽ بْب ا٤ببِب الذم ال يزكؿ  ,كبْب ا٤بعرب الذم يزكؿ  ,كإ٭با أراد
اب٤بخالفة بْب تلقيب ما يزكؿ كما ال يزكؿ  ,إابنة الفرؽ بينهما  ,ألف ُب ذلك فائدة جسيمة تقريبان كإٯبازان ؛
ألنو مٌب قاؿ ىذا االسم مرفوع  ,أك منصوب  ,أك ٨بفوض ,علم هبذا اللفظ أف عامبلن عمل فيو ٯبوز زكالو ,
كدخوؿ عامل آخر ٰبدث خبلؼ عملو  ,فيكتفي ٗبرفوع  ,على أف تقوؿ ىذه ضمة تزكؿ  ,أك تقوؿ عمل فيو
(ُ)

أسهب ٧بمود شاكر ُب ا٢بديث عن ذلك بعد النص اآلنف ذكره ُب الصفحة السابقة (ْٓ) من ىذا البحث ,

ا٤بوثق ُب الفقرة رقم (ّ ) ُب ا٢باشية  ,كقد أطاؿ ا٢بديث فيو بعد النص ا٤بشار إليو ُب رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ٗ-
ُْ  ,كحد سيبويو للفعل مذكور ُب صدر كتابو الكتاب ٙ ,بقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف  ,طّ ,عاـ َُْٖىػ٤ ,بكتبة
ا٣با٪بي ابلقاىرة ,جُ,صُِ.
(ِ) شرح السّباُب (٦بارم أكاخر الكبلـ عند سيبويو) أبهنا حركات أكاخر الكلم ُب لغة العرب  ,ينظر لشرح كتاب سيبويو
أليب سعيد السّباُب ٙ ,بقيق  :أٞبد حسن مهدٕب  ,كعلي سيد علي طُ ,عاـ ُِْٗىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت,
جُ ,صَِ.
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عامل فرفعو ففي ىذا حكمة كإٯباز فاعرفو(ُ) " فالسّباُب ىنا ٓب يزد على أف تذكؽ قسمة سيبويو كما أسقط
على تلك القسمة من ألفاظ كح ٌد  ,بل إف مبلغ تذكقو لكبلـ سيبويو العلمي الصارـ  ,سوغ لو أف يصفو
تسم هبا بعضا من األشعار ا﵀كمة  ,كعند معاكدة
ابإلٯباز كا٢بكمة  ,تلك الصفتْب اللتْب تَبدد كثّبان أف ى
النظر ُب كبلـ سيبويو ىذا الذم استوقف أاب سعيد السّباُب كك٠بو ٗبا كسم  ,فإنك لن ٘بد فيو ٭بطان عاليان من
البياف ا١بمإب ا٤برتبط أبخيلة الشعراء كاألدابء  ,كلكنو ذات السبب الذم أاثر مكامن اإلعجاب عند عبد
القاىر ُب حد سيبويو للفعل  ,كاستخداـ كبار العلماء كمنهم سيبويو ُب مثل ىذين ا٤بوضعْب ضرابن " من النظم
كالتأليف أعيا من بعدىم أف يطلبوا مثلو  ,أك ٯبيئوا بشبيو لو  ,فجعلوا ال يزيدكف على أف ٰبفظوا تلك الفصوؿ
على كجوىها  ,كيؤدكا ألفاظهم فيها على نظامها كىي كما ىي (ِ)" .
كمهما يكن من أمر فإف ٧بمود شاكر قد أقر أبنو ٓب يكن صاحب سبق ُب االستناد على الذكؽ ابعتباره
منهجان  ,حينما تكشفت لو بعض من جهود عبد القاىر ُب الرسالة الشافية كما أشّب إليو سابقا  ,كلكنو أيضا
مع ىذا اإلقرار الصريح فإنو ٓب يقل بتطابق رؤيتو ا٤بنهجية مع جهود عبد القاىر  ,بل جعلو شبيهان بو كمقارابن لو
من بعض الوجهات  ,إال أنو ٓب يكن صرٰبا كل الصراحة ُب اإلابنة عن منهج التذكؽ ا٣باص بو كالذم ظن
أبنو ٓب يسبق إليو (ّ)  ,كمعُب ذلك أف ٧بمود شاكر ٯبعل من ىذا التذكؽ خصوصية ٛبيزه عن غّبه من العلماء ,
كٯبعل من توظيفو لو ُب سياؽ ا٤بنهاج البحثي طريقا ٓب يسلكو أحدا على النحو الذم انتهجو ىو  ,إذ إنو رأل
أال يسلم نفسو ٤بناىج ٕبثية تفرض عليو بعضان من النتائج النقدية كاألدبية ا٣باطئة  ,كتلك ا٤بناىج الٍب
استحكمت على النتائج ا٤بسبقة الٍب توصل ٥با طو حسْب كل ويس عوض حينما استدعيا البحث للمنهج
كليس العكس  ,فرأل ٧بمود شاكر أف ٱبرج من ربقة ا٤بنهج كأال يسلم نفسو لو  ,كأف ينطلق ُب استخبلص
ا٢بقائق العلمية من النصوص عن طريق تذكقها كاستخراج خبيئها  ,كقد كضع ٤بنهجو ىذا أطران كحدكدان ال بد
كأف يتناك٥با ىذا البحث ؛ ألهنا ستكشف بعضا من كجوه التقارب بْب منهج ٧بمود شاكر كمنهج خصومو .
حدود التذوق عند حممود شاكر :
حينما حاكؿ لويس عوض تطبيق ا٤بنهج التارٱبي كمنهج ٕبثي ُب مشركع نقدم أداره حوؿ أيب العبلء ا٤بعرم ,
(ُ) شرح كتاب سيبويو للسّباُب  :جُ,صَِ.ُِ-
(ِ) دالئل اإلعجاز  ,ملحق الرسالة الشافية  :ص َْٔ.
(ّ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ٗ.َُ-
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اثر ٧بمود شاكر على استدعاء لويس عوض ٥بذا ا٤بنهج كما توصل لو بو  ,كغص كتابو أابطيل كأ٠بار بسلسلة
مقاالت تناكلت قراءة لويس عوض أليب العبلء ا٤بعرم  ,بلغ معها ٧بمود شاكر مبلغا كبّبان من ا٢بدة كالتوتر ,
كقد اضطر اضطراران للحديث عن ا٤بنهج العلمي من رؤيتو ا٣باصة  ,ككضع من خبلؿ ذلك ا٢بديث ا٤ببلمح
العامة كاألطر العريضة الٍب توضح منهجو ا٣باص ُب تذكؽ الكبلـ  ,كىنا البد من إيراد كبلـ ٧بمود شاكر عن
أطر منهجو كامبلن غّب مبتور  ,لنوازف بينو كبْب مناىج خصومو حٌب مع اختبلؼ مسمياهتا ك٧باكلة ادعاء
اختبلؼ ا٘باىاهتا  ,يقوؿ ُب ذلك ٧بمود شاكر :
" كلفظ ا٤بنهج ٰبتاج مِب ىنا إٔب بعض اإلابنة  ,كإف كنت ال أريد بو اآلف ما اصطلح عليو ا٤بتكلموف ُب مثل
ىذا الشأف  ,بل أريد بو ما قبل ا٤بنهج  ,أم األساس الذم ال يقوـ ا٤بنهج إال عليو  ,فهذا الذم أ٠بيتو منهجا
ينقسم إٔب شطرين  :شطر ُب تناكؿ ا٤بادة  ,كشطر ُب معا١بة التطبيق  ,فشطر ا٤بادة يتطلب قبل كل شيء
ٝبعها من مظاهنا على كجو االستيعاب ا٤بتيسر ٍ ,ب تصنيف ىذا اجملموع ٍ ,ب ٛبحيص مفرداتو ٛبحيصا دقيقا ,
كذلك بتحليل أجزائها بدقة متناىية  ....أما شطر التطبيق فيقتضي إعادة تركيب ا٤بادة بعد نفي زيفها ,
كٛبحيص جيدىا  ,ابستيعاب أيضا لكل احتماؿ للخطأ أك ا٥بول أك التسرع (ُ) "
إذف فتذكؽ ٧بمود شاكر يتصل اب٤بادة العلمية نفسها كيتصل ابلتطبيق العملي كالتحليل كقراءة النصوص  ,أما
ا٤بادة العلمية فخطوات تذكقها تبدأ من االستقراء التاـ كىو ما ٠باه ابالستيعاب ا٤بتيسر  ,كقد توحي كلمة
ا٤بتيسر أبف ٧بمود شاكر يقصد إٔب االستقراء الناقص  ,فا٤بفهوـ من كصف االستيعاب اب٤بتيسر أف ما تيسر من
االستقراء كاؼ ألف ٰبقق نتائجان  ,كقد يفهم أف (ا٤بتيسر) ىنا كصف لبلستيعاب من انحية الفهم ك اإلدراؾ
كتوفر ا٤براجع ليكوف ٛباـ ا٤بعُب  :االستقراء التاـ ٕبسب الفهم الذم يسره هللا لكل شخص كٕبسب توفر
ا٤براجع  ,كلكن شاكر عاب كثّبان على لويس عدـ استقرائو التاـ للحقائق التارٱبية ,فاقَبح عليو أكالن ك قبل
دراسة أيب العبلء أف يكوف مطيقان لقراءة أدبو كامبلن قراءة كاعية متعمقة تتفحص ىذا األدب من ٝبيع مظانو ,
كاستيعاب دراسة اللغة السابقة على لغة أيب العبلء  ,كاستيعاب دراسة لغة عصره  ,كاستقراء كافة الظواىر
ا٤بتعلقة بذلك ؛ ٤بعرفة التطور الدالٕب اللغوم لؤللفاظ كالَباكيب كالسمات اللغوية الٍب ٱبتص هبا كل عصر.

(ِ)

(ُ) أابطيل كأ٠بار  :ص ِْ.ِٓ-
(ِ) السابق ص .ِٔ-ِٓ :
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كمطالبتو للويس عوض بذلك تتدافع مع تفسّب قولو (االستيعاب ا٤بتيسر) ابالستقراء الناقص  ,كلو قصد إٔب
االستقراء الناقص ٤با عد ذلك مأخذا على لويس عوض  ,فاألقرب أنو قصد ابالستيعاب ا٤بتيسر الفهم ا٤بتيسر,
كغاية ما يقاؿ ى نا أف القاعدة األكٔب من قواعد تطبيق ا٤بنهج عند ٧بمود شاكر من الناحية التنظّبية ىي قاعدة
االستقراء  ,تليها قاعدة التقسيم كالتحليل  ,كذلك بتصنيف ا٤بادة كٛبحيص مفرداهتا كٙبليل جزيئاهتا بدقة
متناىية  ,كرأل أف ىاتْب القاعدتْب تتعلقاف إبجراءات ا٤بادة اجملموعة منفصلة عن الشق التطبيقي  ,حيث
تنطلق القاعدة الثالثة للمنهج من الشق التطبيقي ,كىي قاعدة إعادة أتليف ا٤بادة ا٤بقسمة كتركيبها بعد نفي كل
زيف عنها ٍ ,ب اشَبط إلعادة تركيب ا٤بادة كأتليفها االستيعاب أيضا لضماف التخلص من األخطاء كالتسرع ُب
إطبلؽ األحكاـ  ,كىذا االس تيعاب يشبو إٔب حد بعيد االستيعاب ا٤بتيسر الذم افتتح بو عتبات ا٤بنهج ُب
النص السابق  ,كمن ا٤بمكن عد االستيعاب األخّب القاعدة الرابعة من قواعد ا٤بنهج الذم قصد إليو ٧بمود
شاكر  ,فهذه العتبات ىي الٍب اعتمدىا ُب منهجو تنظّبا كأابف عنها بشكل صريح  ,كيتبقى أف نتساءؿ  :ىل
اعتمد ٧بمود شاكر على ىذه العتبات ُب منهجو العلمي ؟ كىل ىناؾ فوارؽ -حٌب كإف كانت الحبة  -بْب
ما جعلو تنظّبا كما ارتضاه تطبيقان ؟ ٓب ىيدع ٧بمود شاكر لنا ٦باالن كي نتأكؿ ُب اإلجابة عن ىذا التساؤؿ من

الناحيتْب التظّبية كالتطبيقية  ,أما من الناحية التنظّبية فقد أقر ٧بمود شاكر أبف العتبة األكٔب من عتبات
منهجو التذكؽ ىي عتبة عدـ التسليم ابألحكاـ ا٤بسبقة كالشك ُب صحتها  ,حيث أقر إقرارا أبف ما دفعو
لدراسة ا٤بتنيب عدـ تسليمو للركاة كعدـ القطع بصحة ما أثبتوه حيث يقوؿ ُب حديثو عن ا٤بتنيب ُب كتاب ا٤بتنيب

كمقاالتو عنو ُب ٦بلة ا٤بقتطف" :كقد كانت كلمٍب عن أيب الطيب بدءا لطريقة انتهجتها ُب ترٝبة الرجل ٓ ,ب
أتعبد فيها أبقواؿ الركاة تعبد الوثِب ابلصنم  ....ككاف ٩با ذىبت إليو ما أثبتو ىناؾ من الشك ُب أف ا٤بتنيب كاف
كما زعم الركاة ابن سقاء  , ")ُ(...كىذا النص شديد الصراحة ُب أف القاعدة األكٔب الٍب بُب عليها ٧بمود
مشركعو النقدم ُب قراءة ا٤بتنيب كانت قاعدة الشك كعدـ التسليم لؤلحكاـ ا٤بسبقة كمن ذلك أيضان قولو:
".....كبْب ا٢برج كالضيق كا٢بّبة كالضياع يذىب الشعر ىباء  ,..كال ٯبِب منو جانيو إال السآمة  ..فإف أفرط
ُب حسن الظن ابلنقاد كالشراح تعود ابإللف  ......سوء البصر  ,كاختبلط النظر  ....... ,كاإلفراط ُب حسن
الظن قد أضر ابلشعر كبغّب الشعر  ,كلو تطلبت شواىده لوجدهتا فاشية ُب كثّب ٩با تقرأ ٩با كتب القدماء
(ُ)

ٝبهرة مقاالت األستاذ ٧بمود شاكر  ,لعادؿ سليماف ٝباؿ  ,جِ ,ص ّّٗ .
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كا﵀دثوف"(ُ)  ,فهذه النصوص كغّبىا صرٰبة ُب اإلابنة على أف الشك ىو أكؿ ا٣بطوات ا٤بنهجية لبحث قضية
علمية عند ٧بمود شاكر  ,كلعل ما أذكى عنده الشك ا٤بنهجي شكو الكبّب ُب كل ما أثّب حوؿ قضية الشعر
ا١باىلي  ,كخصوصان ما أاثره فيو أستاذه طو حسْب  ,كغاية ما يقاؿ أف ٜبة تباينا بْب أطر منهج تذكؽ الشعر
الٍب كضعها  ,كبْب شق التطبيق كا٤بعا١بة للمنهج ذاتو  ,فإذا كاف تنظّبه ٯبعل االستقراء التاـ أكال  ,فإف تطبيقو
ا٤بنهج من خبلؿ تناكلو للقضااي األدبية كالنقدية الٍب شغل هبا ٯبعل الشك أكالن  ,كليس أدؿ على ذلك من
كتابو (٭بط صعب ك٭بط ٨بيف) كمثاؿ على تباين تنظّبه للمنهج كمعا١بتو لو .
فقد طبق ٧بمود شاكر مفاصل ا٤بنهج االستنباطي ا٢بديث كقواعده ُب ىذا الكتاب دكف أف يشّب إليو إال أنو
منهج تذكقي خالص  ,ففي بداية الكتاب ٘برد الباحث من كل قدٙب ُب نسبة قصيدة (إف ابلشعب الذم دكف
سلع ) لتأبط شرا كشك ُب نسبة الركاة ٥با ,ك٘برد من ترتيب أبياهتا كشك كل الشك ُب صحة ذلك الَبتيب ,
كما شك ُب صحة االستدالؿ هبذه القصيدة على افتقار القصيدة العربية للوحدة  ,كىذا اإلجراء ٲبثل القاعدة
األكٔب من قواعد منهج االستنباط الديكارٌب (ِ) كا٤بتمثل ُب التجرد من األحكاـ الثقافية السابقة كعدـ التسليم
هبا كيقينيات علمية كالشك ُب صحتها ٍ ,ب فكك القصيدة عركضيان كأسلوبيان حٌب كصل إٔب كزهنا ا٤بديد
األكؿ  ,كأعاد أتليفها ليصل إٔب النسبة ا٢بقيقية لقائلها  ,كىو ما ٲبثل القاعدتْب الثانية كالثالثة من قواعد منهج
ديكارت ا٤بعتمدة على التقسيم كالتحليل كمن ٍب التأليف كالَبكيب  ,مستقرئن ُب كامل ٕبثو جهود السابقْب لو
الذين تعاطوا مع ىذه القصيدة من العلماء العرب كأعاجم ا٤بستشرقْب  ,كمستقرئن ُب ذات الوقت تلك
السمات كالظواىر الفنية الٍب تنفي عن الشعر ا١باىلي كحدتو  ,كمستقرئ أيضان قضية نسبة الشعر ا١باىلي
كصحتو  ,كُب ىذا تطبيق للقاعدة األخّبة من قواعد منهج ديكارت القائمة على االستقراء  ,يقوؿ شاكر ُب
مقدمة الكتاب مبينا منهجو " :كىكذا كجدتِب أسّب ُب طريق طويل أعاِب ا٢بديث عن نسبة القصيدة ,
كعركضها  ...كترتيب أبيات القصيدة كما جاء ُب ركاايت األقدمْب ٍ ...ب ما اقَبحتو أان من ترتيب كفق
منهجي ُب تذكؽ الشعر  ...ك٨بالفٍب ُب ذلك عما قالو بعض شراح القصيدة من النقاد األكائلٍ ,ب عدكٕب عن
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر طُ ,عاـ ُُْٔىػ ٤ ,بطبعة ا٤بد٘ب ٔبدة ,ص .َِْ-َِّ :
(ِ) ينظر لقواعد منهج ديكارت ُب ىذا البحث  :ص ّٔ كمابعدىا .
59

شركحهم اللغوية اجملردة لبعض ألفاظها  ,كرأيت أننا إذا كقفنا عندىا دفنٌا الشعر ُب اتبوت من اللغة (ُ)" ,
كىكذا فعل شاكر أيضا ُب كتابو ا٤بتنيب  ,الذم ألفو كىو ابن السادسة كالعشرين  ,بعد أف كلفو فؤاد صركؼ
رئيس ٙبرير ٦بلة ا٤بقتطف أبف يكتب دراس ة عن ا٤بتنيب ُب حدكد الثبلثْب صفحة  ,فاستحاؿ ىذا التأليف إٔب
كتاب كصل إٔب نتائج غّب مسبوقة  ,قامت ٦بلة ا٤بقتطف بنشره ُب عددىا األكؿ لست مضْب من شهر
شواؿُ ,ب عاـ أربعة كٟبسْب كثبلث مائة كألف للهجرة النبوية ا٤بشرفة (ِ) ,فقد شك فيما أثبتو الركاة ُب نسب
ا٤بتنيب  ,كافَبض أنو علوم النسب للغموض الذم أحاط بنسب ا٤بتنيب لعدـ اقتناعو بعبلقة تلك الركاايت مع
شخصيتو الٍب قرأىا من خبلؿ نتاجو األديب  ,كما شك ُب صحة ادعائو ا٤بتنيب للنبوة  ,كشغل نفسو كثّبان ابلرد
على من ادعى ذلك ٍ ,ب قاـ بتفكيك ا٤بادة الشعرية للمتنيب كأعاد تركيبها كٙبليلها فاستنطق النصوص لوصف
شخصية كنسب ا٤بتنيب كادعائو للنبوة  ,مستقرئن الركاايت كاألخبار الٍب اشتملت على كل ذلك  ,كمستخلصان
النتائج من قراءاتو التذكقية لديواف ا٤بتنيب  ,كإذا ما ًب كضع ىذه اإلجراءات ا٤بنهجية التطبيقية ُب ىذين
الكتابْب إبزاء ا١بانب التنظّبم فإف الفرؽ يبدك كاضحان بْب أكؿ ا٣بطوات أتطّبا كمعا١بة  ,أما ابقي اإلجراءات
فتكاد تكوف ىي ُب ا١بانبْب  ,كعند ا٢باجة الستخبلص منهج علمي لعآب ما فإف أكؿ ما يستطيع الباحث
الوثوؽ بو كاالطمئناف إليو طريقة ذلك العآب ُب معا١بة القضااي  ,فاستيعاب تلك القضية كتتبع تدرجها كسرب
أغوارىا الفكرية  ,تنتج الطريقة كالنهج العلمي كالبحثي الذم كاف ينتهجو ٩ ,با يدفع ابلقوؿ أف اإلجراءات
ا٤بنهجية ا٢بقيقة ٤بنهج التذكؽ عند ٧بمود شاكر كا٤بستخلصة من خبلؿ معا١بتو لبعض القضااي تبدأ ابلشك
ا٤بنهجي ٍ ,ب التقسيم كالتحليل ٍ ,ب الَبكيب كالتأليف  ,أما االستقراء التاـ كاالستيعاب ا٤بتيسر للتأكد من
صحة النتائج فيكاد يكوف أداة تتسلل إٔب كافة ىذه اإلجراءات تسبقها اترة كتعقبها اترة أخرل .
كىذه اإلجراءات ُب عمومها تشبو إٔب حد كبّب ا٤بنهج االستنباطي لديكارت  ,الذم اعتمد عليو طو حسْب
ُب نقده للشعر ا١باىلي  ,كالذم يتكوف من أربع عتبات  :كىي الشك ك عدـ التسليم لؤلحكاـ ا٤بسبقة ,
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,﵀مود دمحم شاكر ,ص ُ.ِ-
(ِ) ينظر ُب ذلك ﵀مود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره ألما٘ب بسيسو ص  ٕٓ :كما بعدىا  ,كينظر ﵀مود دمحم
شاكر قصة قلم لعايدة الشريف طُ ,عاـ ُٕٗٗـ ,لدار ا٥ببلؿ ا٤بصرية  ,ص ُِّ كما بعدىا .
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كالتقسيم كالتحليل  ,كالػتأليف كإعادة الَبكيب  ,كاالستقراء (ُ) .
كىذا الشبو يبدك أكثر كضوحان ُب الشق التطبيقي عند شاكر أكثر من ا١بانب التنظّبم  ,كذلك أف الشك
ا٤بنهجي الذم يبُب عليو افَباض علمي هنج أدار عليو األستاذ ٧بمود شاكر أىم مؤلفاتو العلمية كما ًب ذكره
آنفان .
ك٩با يزيد التقارب بْب التذكؽ كاالستنباط أف األخّب قد نشأ تلبية لرغبة ديكارت ُب منهج علمي يسعى إلٯباد
حقائق علمية مشَبكة كاثبتة كصارمة كنتائج علم الرايضيات  ,إذ إف ديكارت أراد من ىذا ا٤بنهج إبعاد العقل
العلمي عن الزيغ كالضبلؿ  ,ك٤با بدا لو أف منهج الرايضيات االستنباطي ىو أقدر ا٤بناىج على الوصوؿ إٔب
ا٢بقائق كالنتائج الصحيحة  ,دعا إٔب تطبيق منهج االستنباط الرايضي ُب سائر العلوـ ك٨بتلف الدراسات ,
كإذف فالعقلية الرايضية عند ديكارت ىي الٍب أسست ٥بذا ا٤بنهج ٗبفهومو ا٢بديث .
كعند تتبع سّبة ٧بمود شاكر يبلحظ أبنو كاف ٧ببان لعلم الرايضيات ابعَبافو الشخصي ىو حيث يقوؿ ُب
إجابة على سؤاؿ ضمن لقاء إذاعي بث ُب إذاعة الكويت يطلب معرفة السبب الذم دفعو لقطع دراستو ُب
مرحلة متقدمة من عمره :
درست ُب ا٤بدراس الثانوية كظللت أاتبع حفظ الشعر كقراءة الكتب  ,كقرأت كأان ُب السنة األكٔب
"  ...فأان ى

الثانوية لساف العرب حرفان حرفان من أكلو إٔب آخره  ,كأان ُب داخل الدراسة ٍ ,ب ظللت أنتقل ُب الدراسة
كمتقدما فيها أيضا  ,كدخلت القسم العلمي ال القسم األديب  ... ,فأان كنت أختار القسم العلمي أل٘ب كنت
متميزان ُب الرايضة  ,ككنت أحبها حبان ٝبان  ,كلكِب كنت أحب األدب ُب ذلك الوقت حبان ٝبان . )ِ("....
فا٤بيوؿ إٔب ا٤بنهج الرايضي قاسم مشَبؾ بْب ديكارت كشاكر على حد سواء  ,كإذا كاف ا٤بنهج الرايضي ىو ما
أسس ٤بنهج االستنباط ٗبفهومو ا٢بديث عند ديكارت  ,فقد يكوف ا٤بنهج الرايضي ذاتو ىو ما أثر على ٧بمود
(ُ) ينظر لكتاب  :مقاؿ عن ا٤بنهج  ,أتليف رينيو ديكارت  ,ص َُٖ. َِٔ-
(ِ) ينظر لظل الندٙب لوجداف العلي ص  , ََُ :كقد قاـ ا٤بؤلف بنشر ىذا اللقاء اإلذاعي كامبل ُب كتابو ابتداء من
صٕٗ :كحٌب ُُِ.
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شاكر ُب انتهاج منهج التذكؽ ا٣باص بو كالذم ال يبتعد كثّبان عن ا٤بنهج االستنباطي ا٢بديث  ,كغاية ما يقاؿ
ُب ذلك أف منهجي البحث العلمي عند ديكارت كشاكر تكوان ُب عقليتْب تعّباف الرايضيات أٮبية ابلغة ,
تلك األٮبية الٍب كاف ٥با الدكر األكرب ُب توجيو الرأم كقبوؿ النتائج ا٤ببنية على ا٤بنهج الرايضي الذم ٰبقق
عادة نتائج عادلة كصحيحة .
كليست عتبات ا٤بنهج ا٤بتشاهبة كطرائق ا٤بعا١بة ا٤بتقاربة كالفكر الرايضي ما يدلل على تقارب منهجي التذكؽ
كاالستنباط عند الرجلْب  ,بل ٜبة أمر ٲبكن عده الوجو اآلخر لكل منهج  ,فكبل ا٤بنهجْب يعترباف نفسيهما
٨بلصْب للباحث من الزيغ كالضبلؿ ا٤بعرُب  ,فلسنا ُب حاجة إلعادة القوؿ أبف الدافع األكرب لديكارت
لتأسيس منهجو ا٣باص ىو إٯباد منهج ٕبثي كمعرُب يتمخض عنو نتائج تتصل اب٢بقيقة أكرب كاتصاؿ نتائج
الرايضيات اب٢بقائق أكثر من ابقي النتائج  ,كىو ذات األمر الذم دفع ٗبحمود شاكر لتأسيس كأتطّب منهجو
التذكقي ا٣باص  ,حيث رأل ُب ىذا ا٤بنهج كحده دكف غّبه كفاية للباحث ُب ٦باالت األدب العريب  ,فأدكات
التذكؽ كأطره كاستنطاؽ النصوص كدالالهتا ا٣ببيئة الٍب يعا١بها ا٤بنهج التذكقي ىي ا٤بخلص األكؿ من الزيغ
األديب العريب  ,كيعد ٧بمود شاكر الباحث الذم الٲبتلك ىذه األدكات غّب قادر على انتهاج هنج أديب
خاص أك حٌب غّب أديب ُب كل ما يتعلق بعلوـ كٚبصصات اللغة العربية يقوؿ ٧بمود شاكر ُب الدكافع
كالغاايت الٍب كانت كراء أتسيسو ٤بنهج التذكؽ :
" ...أردت أف تقف ابلدليل الواضح على أف ا٤بنهج الذم استطعت أف أمهده لفكرم كاف انبعان من صميم
سن لنا آابؤان كاسبلفنا طرقها  ,كأف كل جهدم فيو ىو معاانة كانت مِب لتبْب دركهبا
ا٤بناىج ا٣بفية الٍب ٌ
كمسالكها ... ,معتمدان على دالالت اللساف العريب  ...كالذم ال ٲبلك القدرة على استيعاب مثل ىذه
الدالالت كعلى استشفاؼ خفاايىا غّب قادر البتة على أف ينشئ منهجان أدبيان لدراسة إرث ىذه اللغة ُ ,ب أم
فرع من فركع ىذا اإلرث  ,إال أف يكوف األمر كلو تبجحان كغطرسة كزىوان كغركران كتغريران  ,كما ىو ا٢باؿ ُب
حياتنا األدبية ىذه الفاسدة (ُ) " .
إذف فعدـ القدرة على امتبلؾ أدكات منهج التذكؽ ٘بعل – من كجهة –نظر األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا
(ُ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر ص ُٓ.
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الباحث غّب قادر على إنشاء منهج أديب صاّب لدراسة اللغة ُب كافة ٦باالهتا  ,كع ٌد عدـ توظيف أدكات ا٤بنهج
التذكقي تبجحان كغطرسة يتمخض عنها حياة أدبية فاسدة  ,ال سبيل إلزالة فسادىا إال ابمتبلؾ ىذه األدكات
كالتعاطي مع ىذا ا٤بنهج .
كقد جعل عدـ التمسك أبدكات ا٤بنهج كأطره الٍب كضعها أكرب ا٤بزالق الٍب نقدىا ُب قراءة لويس عوض لشيخ
ا٤بعرة  ,كقد نقض شاكر نتائج ت لك القراءة ابتداء من ا٤بنهج التارٱبي الذم استدعاه لويس دكف استدعاء ٤بنهج
تذكؽ كل كبلـ الذم طا٤با دعا إليو شاكر  ,بل كٓب يَبدد ُب جعلو اإلطار العاـ ٤بنهجو ا٣باص .
إذف فهذه ٦بموعة من الركابط النظرية كالتطبيقية الٍب تقارب بْب منهجي التذكؽ كاالستنباط ابلنظر إٔب األكؿ
منهما ككل غّب منقسم  ,أما عند ٘بزئة إجراءات ا٤بنهج التذكقي كالنظر ا٤بفرد لكل جزيئاتو  ,فقد ٰبق ٤بن
طالعها كإجراءات منقسمة أف يقوؿ أبف كلمة ا٤بنهج ىي كحدىا ما ٯبمع تلك اإلجراءات  ,كأف تلك
اإلجراءات ٕبد ذاهتا ٲبكن عدىا مناىجان ٕبثية مستقلة عن بعضها البعض  ,كبياف ذلك أف ا٤بنهج التذكقي عند
٧بمود شاكر يعتمد ُب كثّب من إجراءاتو على اإلحساس ا٤بفعم ٔبماؿ اللغة كالذم ال يتأتى إال ب ػ ػ " إرادة
كاضحة كإٔب تنبو كتبصر  ..كٰبتاج أيضا إٔب ترديد الكبلـ كترجيعو كإٔب إعادة النظر فيو مرة بعد مرة  )ُ("..كىي
ىي ذات الطريقة الٍب أتثر هبا ٧بمود شاكر من شيخو سيد بن علي ا٤برصفي حينما كاف يردد ا٤برصفي كيعيد
ترديد األبيات كيشّب حينها بكلتا يديو كتربؽ عيناه كيهتز ٲبنة كيسرة  " ,كترل شفتيو كالكلمات ٚبرج من
بينهما تراه كأنو ٯبد للكلمات ُب فمو من اللذة كالنشوة يفوؽ(ِ) كل تصور  , ")ّ(..كغاية ما يقاؿ ُب ىذا
(ُ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :ص ُُٖٕ.
(ِ) كردت العبارة ىكذا "كأنو ٯبد للكلمات ُب فمو من اللذة كالنشوة يفوؽ كل تصور" ُب ا٤برجع السابق  ,كالكبلـ قد
ال يستقيم إال إبضافة (ما) ا٤بوصولة قبل الفعل يفوؽ  ,لتصبح العبارة (كأنو ٯبد للكلمات ُب فمو من اللذة كالنشوة
ما يفوؽ كل تصور) كٓب أىتدم لنسخة ٦بلة الثقافة األصلية كالٍب أصدرهتا دار الثقافة للنشر كالتوزيع ابلقاىرة عاـ
ُٖٕٗ حيث اشتمل العدد الثالث كالستْب منها على سلسلة مقاالت (ا٤بتنيب ليتِب ما عرفتو)  ,ألحكم أبف ما
ا٤بوصولة قد تكوف ساقطة من ٝبهرة ا٤بقاالت فقط .
(ّ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :ص ُُٕٗ.
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أف اإلحساس ٔبماؿ اللغة كالتعبّب األديب ىو ما يثّب ُب النفس مثل ىذه االنفعاالت  ,كىو ما يدفع نفس
الناقد ٫بو مواجهة النص مواجهة ٝبالية  ,تقوـ على اإلحساس اب١بماؿ الفِب كطبيعة اإلبداع داخل النسق
اللغوم  ,كمواجهة النصوص األدبية على ىذا النحو ىو ما ٠باه بعض علماء ا٤بناىج األدبية ا٢بديثة اب٤بنهج
ا١بمإب  " ,كىو منهج ييقصد بو إٔب دراسة القيم ا١بمالية ُب العمل األديب  ,من أجل تقوٲبو ككضعو ُب مكانو

الصحيح بْب األعماؿ األدبية األخرل الٍب ٛبثل التطور الفِب لتاريخ األدب (ُ)"  ,كىكذا ٲبكن عد ما يسمى

اب٤بنهج ا١بمإب أداة من أدكات ا٤بنهج التذكقي عند ٧بمود شاكر ابلنظر إٔب جزئياتو  ,ككذلك ٲبكن عد ا٤بنهج
التارٱبي أداة من أدكات ا٤بنهج التذكقي عند النظر ُب إجراءات ا٤بذىب التذكقي عند ٧بمود شاكر  ,فنقد
٧بمود شاكر لسيد قطب (ِ)كلويس عوض (ِ)كاف ينقد منهجهما التارٱبي كيتخذ ذلك النقد من ا٤بنهج التارٱبي
أداة لو ٙبت عنواف منهج التذكؽ  ,كإذا كاف ا٤بنهج التارٱبي ُب ٦باالت الدرس األديب يعمد إٔب " تتبع األدب
العريب تتبعان اترٱبيان ُب رحلتو الطويلة عرب التاريخ  ")ْ(...فإف ا٤بنهج التذكقي عند ٧بمود شاكر قد عاِب بعضان
من القضااي األ دبية أبدكات ا٤بنهج التارٱبي ,بل كجعل لنفسو ا٢بق ُب تعديل النصوص الشعرية ا١باىلية على
أساس من ا٢بقائق التارٱبية (ٓ)  ,ككثّبا ما تشبو القضااي األدبية الٍب يعا١بها ٧بمود شاكر أبدكات ا٤بنهج التارٱبي
كٗبنهجو التذكقي ا٣باص كخصوصا فيما يتعلق ابلركاية ٗبا اصطلح عليو العلماء ابلفيلولوجيا (ٔ) الٍب هتتم بضبط
النصوص كحسن أتكيلها  ,كالتعليق عليها كتفضي إٔب االعتناء بتاريخ األدب كاألخبلؽ (ٕ).
(ُ) مناىج البحث األديب للدكتور يوسف خليف  , ,طُ,عاـ ُٕٗٗـ ,لدار الثقافة للنشر كالتوزيع ابلقاىرة ,ص ٔٓ.
(ِ) ينظر ُب ذلك ٤بقاؿ  :اتريخ ببل إٲباف ُ ,ب ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :ص ٕٗٗ.
(ّ) ينظر ُب ذلك ألابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  :جُ ,ص  ُٕ :كما بعدىا.
(ْ) مناىج البحث األديب للدكتور يوسف خليف  ,ص ّٗ.
(ٓ) ينظر ُب ذلك مثبل لطبقات فحوؿ الشعراء ا٢باشية األخّبة ص .ِّٗ-ِّٖ :
(ٔ) ينظر ُب ذلك لظل الندٙب لوجداف العلي  :ص ُّٖ.
(ٕ) ينظر لدركس ُب األلسنية العامة لفريدانند دم سوسّب  ,تعريب صاّب القرمادم  ,كدمحم الشاكش  ,طّ ,عاـ
ُٖٓٗـ للدار العربية للكتاب ,ص ُٖ.
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كعند إنعاـ النظر ُب طريقة قراءة ٧بمود شاكر للمتنيب بشكل خاص  ,يبدك كاضحان اعتماده على أدكات ا٤بنهج
النفسي  ,ذلك ا٤بنهج الذم يعتمد على علم النفس كثّبان كالذم يقود ا١با٫بْب إليو إٔب " استغبلؿ نظرايتو
كتطبيق ٘باربو على النصوص األدبية يستخرجوف منها دالالهتا النفسية على شخصيات أصحاهبا  ,كيرفعوف
ا٢بجب عما عليو من رموز كإشارات ٤با يدكر ُب أعماؽ النفس اإلنسانية (ُ) "  ,كبناء على ذلك ٲبكن عد
منهج التذكؽ عند شاكر خليطان من ا٤بناىج البحثية ٰبيط هبا التذكؽ  ,كاستدعاء العديد من ا٤بناىج البحثية ُب
ٕبث كاحد بغية الوصوؿ إٔب حقيقة أدبية علمية ليس منهجان تذكقيان فحسب  ,فقد الحظ علماء ا٤بناىج
البحثية األدبية ا٢بديثة أف البحث األديب أعقد من أف يعتمد على منهج ٕبثي كاحد  ,إذ ال ٲبكن أف يستوعب
ا٤بنهج الواحد األدب كلو  ,كقد حكموا إبلزاـ الباحث ُب ٦باالت األدب كفنونو أف يستفيد من كافة ا٤بناىج
البحثية  ,كأف يطلع على الدراسات الٍب ٙبدد تلك ا٤بناىج كتستجلي حدكدىا كأطرىا كتبْب الفوارؽ بينها ,
كأابحوا للباحث ذلك ٙبت مسمى (ا٤بنهج التكاملي)  ,كيتضح من كسم ىذا ا٤بنهج ابلتكاملي أنو متكوف من
عدة مناىج ٕبثية متكاملة يبيح لنفسو ماال يبيح لغّبه من خلط ا٤بناىج كمزجها كصبها ٦بتمعة ُب قالب البحث
األديب  ,بل كقد ع ٌدكا ا٤بنهج التكاملي منهجان ٕبثيان ملحان للكشف عن كل ما يتعلق ابألدب كاألديب  ,ف ػ ػ "
األديب ال يعيش ُب بيئة منعزلة كال ُب عصر منعزؿ  ,بل يعيش دائمان ُب بيئة  ..كعصر  ..ٲبوجاف بعبلقات
شٌب من الظركؼ ا٤بكانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كا٢بضارية  ,ككلها تستدعي كشائج تربط بْب
األديب كبْب كسطو ا٤بكا٘ب  ,ككلها تنعكس عليو كعلى أدبو كتؤثر فيو ٕبيث ال تتكامل دراستو كدراسة آاثره
بدكهنا  ,كإال كانت انقصة مبتورة  ........ككاضح من كل ما سبق أف الباحث األديب ا٢بديث البد أف
يستضيء ُب عملو بكل ا٤بناىج كالدراسات السابقة  ,إذ ال يكفي منهج كاحد كال دراسة كاحدة لكي ينهض
بعملو على الوجو األكمل ...

(ِ)

"  ,كخبلصة القوؿ ُب ا٤بقاربة ما بْب منهج التذكؽ كاالستنباط كا٤بناىج

البحثية ا٢بديثة األخرل  ,أف ا٤بنهج التذكقي عند شاكر يتقاطع مع منهج االستنباط أتطّبا كتطبيقا ,كما أف
منهج التذكؽ يضم إٔب جنباتو العديد من أدكات ا٤بناىج البحثية األخرل كأخص منها ا٤بناىج البحثية األدبية .
(ُ) مناىج البحث األديب ليوسف خليف  :ص ْٕ.
(ِ) البحث األديب  ,طبيعتو  ,مناىجو ,أصولو  ,مصادره  ,لشوقي ضيف  ,ك صُْْ طٕ  ,عاـ ُِٕٗـ  ,لدار
ا٤بعارؼ ا٤بصرية,ص ُّٗ.
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مصادر ادلعرفة ومؤهالت الناقد (الدربة) :
إف امتبلؾ الذكؽ األديب كحده ال يكفي إلنتاج أحكاـ نقدية موضوعية معللة  ,فرٗبا أسهم كحده ُب إنتاج
أحكاـ نقدية ساذجة كغّب معللة تعتمد على االنطباع الشخصي الغّب معلل ٩ ,با ٯبعل ىذه األحكاـ ا٤بنتجة
من الذكؽ الساذج ضعيفة القبوؿ حٌب كإف كانت صائبة  ,بل كٯبعلها كىي انقدة عرضة للنقد ٣بلوىا من
التعليل كالتحليل أك ا٤بوازنة كالَبجيح  ,كالدربة بعد ملكة الذكؽ ىي ما يكفل لؤلديب الوصوؿ إٔب حقائق
كنتائج نقدية ٘بنح إٔب الصواب ك تبتعد غالبا عن ٦بانبتو  ,كال تزاؿ الدربة ا٢بلقة ا٤بفقودة بْب الناقد كبْب
٩بارساتو العلمية ُب النتاج األديب  ,كىي تلك ا٢بلقة الٍب ٘بعلو مؤىبلن إلصدار أحكاـ نقدية علمية تتسم
اب٤بوضوعية كاإلنصاؼ كالتأصيل العلمي  ,ك٧بمود شاكر ىو كاحد من النقاد كاألدابء الذين استودعهم هللا
ملكة الذكؽ الفطرية  ,كقد أدرؾ ذلك ُب نفسو ُب سن مبكرة من عمره  ,فعمد إٔب تنميتها كصقلها كالتدرب
عليها  ,حٌب توصل بتلك الدربة إٔب جعل الذكؽ نفسو منهجا عرؼ بو ُب الوسط األديب  ,ككما أف ٧بمود
شاكر ٙبدث عن منهجو التذكقي ككضع أطره كمبل٧بو كما ذكرانه سابقا  ,فإنو قد تناكؿ ا٢بديث عن الدربة
ابعتبارىا صنو الذكؽ كقسيمو ككجهو اآلخر  ,كالواضح من خبلؿ مسّبة ٧بمود شاكر األدبية الٍب غصت هبا
بعض البحوث كالدراسات العلمية(ُ) أف الذكؽ فطرة رابنية اكتشفها ُب نفسو منذ طفولتو  ,كىي تلك الفطرة
الٍب جعلتو ٰبب األدب العريب كٲبيل إليو ميبلن كبّبان على الرغم من حبو لبعض العلوـ األخرل  ,كا٤بستنتج من
ذلك أف الذكؽ سابق للدربة  ,كىذا التتابع بْب الذكؽ كأكؿ كالدربة كثاف تتابع منطقي غالبان  ,إال أف ٧بمود
شاكر كُب حديثو عن الدربة جعل التذكؽ نتاجان للدربة كسببان انشئان عنها  ,كىذا ال يتصادـ مع التتابع ا٤بنطقي
للذكؽ ٍب للدربة  ,فالتذكؽ ال يٯبنح إليو كال يوثق بو إال بعد الدربة  ,كالدربة ال ينشدىا إال من كجد ُب نفسو
(ُ) ينظر للفصل األكؿ من الدراسة العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره  ,ألما٘ب حاًب بسيسو  ,كينظر للفصل األكؿ من
الدراس العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج  ,لعمر حسن القياـ  ,كينظر ٤بهاد الدراسة العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية
كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  ,كينظر للباب األكؿ من كتاب  :ظل الندٙب  ,لوجداف العلي .

(ِ) ينظر لظل الندٙب لوجداف العلي ص  , ََُ :حيث ذكر ٧بمود شاكر عن نفسو أنو ٰبب الرايضيات منذ طفولتو ,
كلكنو أحب األدب مع ذلك أكثر  ,كقد قاـ ا٤بؤلف بنشر ىذا اللقاء اإلذاعي كامبلن ُب كتابو ابتداء من ص:
ٕٗكحٌب ُُِ.
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ذكقاى فطرايى يبتغي صقلو كتنميتو كرعايتو  ,كلبياف أتثّب الدربة على التذكؽ عند ٧بمود شاكر فبل بد من اقتصاص
أىم ما قالو ُب الدربة على طولو  ,يقوؿ ُب ذلك بعد أف عرض رفضو ألكثر ا٤بناىج األدبية كالسياسية
كاالجتماعية كالدينية  ,كبعد أف قضى عشر سنوات منغمسان ُب تكوينو األديب كا٤بعرُب منذ ربيعو السابع عشر :
بدأت إبعادة
" كيومئذ طويت كل نفسي على عزٲبة ...ماضية  :أف أبدأ كحيدان منفردان  ,رحلة طويلة  ....ي
قراءة الشعر العريب كلٌو  ,أك ما كقع ٙبت يدم منو يومئذ على األصح  ,قراءة متأنية طويلة ...عند كل لفظ
(ُ)
جسان ببصرم كبصّبٌب ٍ ...,ب أتذكقها تذكقان
أجسها ٌ
كمعُب  ,كأ٘ب أقلبهما بعقلي  ,كأركزٮبا ..بقليب  ,ك ٌ
بعقلي كقليب كبصّبٌب  ....كأ٘ب أطلب فيها خبيئان قد أخفاه الشاعر ا٤باكر بفنو كبراعتو  ,كأتدسس إٔب دفْب قد

سقط من الشاعر عفوا أك سهوا ٙبت نظم كلماتو دكف قصد منو أك تعمد أك إاثرة (ِ)"  ,إذف فهي عشر
سنوات أك تزيد قضاىا ٧بمود شاكر ُب تقليب أكراؽ ما كقع ٙبت يديو من الشعر العريب  ,تلك األعواـ التباع
كتلك القراءة اآلنية للشعر العريب نفسو خبلؿ تلك األعواـ كفلت لو دربة عضدت ذكقو الفطرم  ,كقد كاف
طوؿ تلك األعواـ كالكثرة الكاثرة ٩با قرأه من شعر فيها مسوغان ألف يقوؿ " الشعر العريب كلٌو "  ,على الرغم
من صعوبة ذلك كرٗبا استحالتو عليو كعلى غّبه من العلماء  ,كحينما أكجس ُب نفسو خيفة من صعوبة انتزاع
إقرار من ا٤بتلقي إبحاطتو بشعر العرب  ,استثُب من (كلو) ما (كقع ٙبت يده منو )(ّ)  ,فذكقو الذم رفض
أغلب ا٤بناىج األدبية ُب مقتبل شبابو ىو الذم أسس حاجتو لبلطبلع كالتوسع ُب عشرة أعواـ خلوف من
(ُ)

فسر ٧بمود شاكر أركزٮبا بْب معكوفْب بقولو ( :أم أزهنما ٨بتربان)  ,كقد جرت عادتو ُب مؤلفاتو على ٫بو من ذلك
ى

(ِ)

رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ٔ.

(ّ)

تواصلت مع كجداف العلي مؤلف كتاب ظل الندٙب  - ,كىو كتاب ألفو ُب أكراؽ كأ٠بار ٧بمود شاكر  ,كساعده

عند استخدامو ٤بفردات يغلب على ظنو حاجتها لتفسّب كبياف .

على أتليفو صلتو الوطيدة بعائلة ٧بمود شاكر  , -كأفا د٘ب أبف رأل مكتبة ٧بمود شاكر بعينو ُب منزلو  ,ككصفها أبهنا مكتبة
ضخمة  ,اشتملت على أغلب كتب الَباث العريب ُب ٦باالت اللغة العربية كعلم األصوؿ كعلم ا٢بديث كالتفاسّب كالسّبة
النبوية كبعض الكتب ا٤بَبٝبة  ,كذكر ٕب أف كل ما يريده الباحث من دكاكين الشعراء ُب العصر ا١باىلي كاألموم كالعباسي
ٯبده ُب ىذه ا٤بكتبة دكف عناء  ,كأف أغلب الكتب الٍب كقعت يد كجداف العلي عليها ٓب تسلم من تعليقات ٧بمود شاكر
ا٣بطية كمبلحظاتو .
67

عمره ,كنفس ا٢باجة لذلك االطبلع كاالستقراء ىي ركيزة ذكقو كصقل موىبتو النقدية ٩ ,با جعلو يتخذ من
الذكؽ منطلقا أكليان كمرجعان هنائيان إلصدار أحكامو النقدية كآرائو األدبية  ,كىو من األمور الٍب دفعتو ألف
يسمي منهجو تذكقان  ,كابلنظر إٔب ا٤بسّبة األدبية لشاكر الٍب صقلت فطرتو الذكقية كمقايستها ٗبا أفرزتو من
نتاج أديب كحقائق علمية  ,يتضح أبف ىناؾ ضوابط أ٢بت عليو ُب تكوين ٧بيط للدربة  ,تلك الضوابط ٦بتمعة
استطاعت تكوين فكره الثقاُب كأسسو ا٤بعرفية كسنحاكؿ فيما يلي ٘بسس بعض تلك الضوابط كفق ما أيٌب :
ضوابط الدربة عند حممود شاكر  :أوالً  :الضابط األخالقي الديين :
الضابط الديِب لؤلفق ا٤بعرُب عند ٧بمود شاكر ىو األساس الذم قاـ عليو فكره كتكوينو العلمي  ,كىو ٕبق
ا٢بد البلحب بْب منهجو التذكقي كا٤بناىج األدبية كالبحثية ا٢بديثة  ,فإذا كاف ا٤بنهج االستنباطي ٗبفهومو
ا٢بديث أقرب ا٤بناىج شبها ٗبنهج التذكؽ  ,فإف األكؿ يطلق عناف الباحث للتربؤ من الدين إذا تسبب الدين
ُب إمبلءات على فكر الباحث ؛ كلذلك اضطر طو حسْب ُب كتابو ا٤بثّب للجدؿ إعبلف ذلك إلثبات ٘برده
كشج كل انتماء حٌب كإف كاف بسبب من الدين ؛ فانتماء الباحث ٕ -بسب منهج طو
التاـ كنبذه لكل قيد ٌ

كسر ىذا االنتماء حٌب كإف كاف دينيان ىو ما ٲبكن
حسْب – ألم جهة ال ٰبقق النتائج البحثية ا٤بوثوقة  ,ك ٍ
الباحث من الشك  -كعتبة أكٔب من عتبات ا٤بنهج االستنباطي ا٢بديث – ُب كل أمر حٌب كإف كاف دينيان ,
كٓب يَبدد طو حسْب ُب التصريح بذلك كىو ذات األمر الذم ألٌب عليو أغلب علماء مصر ُب زمانو كمنهم
٧بمود شاكر  ,يقوؿ طو حسْب :

" ٯبب حْب نستقبل البحث عن األدب العريب كاترٱبو أف ننسى قوميتنا ككل مشخصاهتا  ,كأف ننسى ديننا
ككل ما يتصل بو  ,كأف ننسى ما يضاد ىذا الدين  ,ٯبب أال نذعن إال ٤بناىج البحث العلمي الصحيح ؛
ذلك أننا إذا ٓب ننس قوميتنا كديننا كما يتصل هبما فسنضطر إٔب ا﵀اابة كارتضاء العواطف  ,كسنغل عقولنا ٗبا
يبلئم ىذه القومية كىذا الدين " (ُ)  ,فانتماء الباحث ىنا لقوميتو العرقية كىويتو الدينية ليست إال أغبلال ٯبب
على الباحث ا٣ببلص منها ككسر قيودىا  ,كستكوف سببا ُب ٙبقيق نتائج علمية تقوـ على ا﵀اابة كالعواطف.
(ُ) ُب الشعر ا١باىلي لطو حسْب  :صِْ.
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كلعل التحلل من قيود االنتماء الديِب كالقومي عند طو حسْب ىو ما تسبب ُب جعل ا٥بوية الدينية بل كا٥بوية
العربية أىم ضوابط الدربة الفكرية عند ٧بمود شاكر  ,فكما أف طو بدأ بفك أغبلؿ الدين لتنفيذ مشركعو
النقدم  ,فإف ٧بمود شاكر بدأ بوضع الدين اإلسبلمي أصبلن ٤بشركعو النقدم كا٘باىو األديب  ,فالدين عند
٧بمود شاكر من األصوؿ البحثية الٍب ال تنفك عن دربة الباحث كالبد أف تسرم ركح الدين عنده ُب البحث
كشخصية الباحث على حد سواء  ,كىي السبيل األمثل لعصمة العقل من الزيغ كالضبلؿ  ,كٓب يَبدد ٧بمود
شاكر ُب بياف ٛبسكو ابألصل الديِب مقابل تنصل طو حسْب منو  ,بل كجعلو بشكل صريح موازاين لو كمقاببلن
لو  ,األمر الذم يثبت األثر ا٤بضاد الذم أحدثو طو ُب فكر ٧بمود شاكر كدربتو الثقافية كالذكقية  ,يقوؿ
٧بمود شاكر ُب معرض ردكده على من يوازف بينو كبْب أستاذه طو كيفتعل بينهما خصومة شخصية :
" ليس األمر أمر خصومة كلكنو أمر خبلؼ بعيد ا١بذكر  ,يبلغ حد التباين الكامل ُب األصوؿ  ...يفضي
إٔب تباين ُب كامل اآلراء الٍب تنبع من ىذه األصوؿ  " )ُ( ...فا٣ببلؼ ٓب ينشأ عن خصومة شخصية كال
خصومة أدبية فرعية على قضية معينة كقضية الشعر ا١باىلي مثبلن  ,بل ا٣ببلؼ بْب طو ك٧بمود ٕبسب األخّب
خبلؼ يعود إٔب األصوؿ الٍب تكوف منها فكر الباحث كمنهجو  ,فشاكر يصرح أبنو ٓب يكتب شيئان كثّبان ُب
نقد طو حسْب بل كتب شيئان على قلتو  " :كاف ٰبمل ُب ثناايه كجوه التباين ُب األصوؿ  ,كُب طريقة تناكؿ
األدب كالتاريخ كُب أسلوب تكوين التفاصيل الٍب تبُب عليها الصورة الٍب يصورىا الكاتب بقلمو كبيانو  ,فمن
أجل ذلك كاف حكمي كاضحان صرٰبان على كثّب ٩با كتبو ُب التاريخ كاألدب ككتابو (على ىامش السّبة)
ككتابو (الفتنة الكربل) كسائر ىذه الفصيلة كأهنا بنيت بناء فاسدان كل الفساد بفساد التفاصيل الٍب أعدىا
كنظر فيها كاستخرج منها مادتو "(ِ)  ,فاألصل الديِب الذم أقاـ عليو طو حسْب دربتو الثقافية كالفكرية كألف
بو كتبا مثل كتاب ((على ىامش السّبة)) ك ((الفتنة الكربل)) ىو نفسو األصل الذم اعتمد عليو ُب قضاايه
األدبية كالنقدية  ,كىو ذاتو جوىر ا٣ببلؼ الذم نشأ بينو كبْب ٧بمود شاكر  ,كىو أيضا ذاتو األساس غّب
القوٙب الذم التزمو طو ٕبسب شاكر كحاد عنو ٧بمود شاكر رٞبهما هللا ٕبسب رؤيتو .
(ُ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جِ,ص ُُِٗ.
(ِ) السابق نفسو.
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كقد صرح ٧بمود شاكر أبصالة الضابط الديِب ُب حراكو العلمي كالفكرم  ,ك٠باه (األصل األخبلقي)

(ُ)

,

كاعترب األساس الذم يبُب عليو ا٥برـ الثقاُب عند األمم كال سيما العلماء ذلك األصل األخبلقي الذم تبلور ُب
الدين " ,كرأس كل ثقافة ىو الدين ٗبعناه العاـ كالذم ىو فطرة اإلنساف  - ,أم دين كاف – أك ما كاف ُب
معُب الدين  ,كبقدر مشوؿ ىذا الدين لكل ١بميع ما يكبح ٝبوح النفس اإلنسانية كٰبجزىا عن أف تزيغ عن
(ِ)
كبرأ ٧بمود شاكر سلطة العقل من التفرد ابلقدرة على تكوين اإلنساف لقواعد عقلية
الفطرة السوية العادلة " ٌ ,

يسّب عليها ابتداء من نفسو ُب الثقافة ؛ كذلك أف األمر ُب ذلك متعلق ابإلنساف  ,كاإلنساف فيو من الطبائع

كالغرا ئز مقادير ٨بتلفة ال ٲبكن ضبطها عند بِب جنسو كافة على نسق كاحد  ,فالضابط لثقافة اإلنساف ال
ينبغي أف يكوف ىذا ا٤بوج ا٤بتبلطم ا٤بتصادـ من الغرائز كالطباع ا٤بتباينة  ,كال تستطيع تلك القواعد العقلية بناء
على تباين الغرائز كالطباع اإلنسانية القياـ ابلعبء الثقاُب كتكوين قواعد ضابطة صارمة للمعرفة اإلنسانية ,
"فالقواعد العقلية اجملردة ال تكاد تقوـ هبذا العبء كلو  ,بل العقائد كحدىا ىي صاحبة ىذا السلطاف على
اإلنساف  ,ألهنا إما أف تكوف مغركزة ُب فطرتو منذ خلق إنساانن  ...كإما أف تكوف مكتسبة كلكنها يمنىػٌزلة ىمٍن ًزلة

العقائد ا٤بغركزة فيو " (ّ)  ,كيستطاع القوؿ أبف ىذا الضابط األخبلقي الديِب الصارـ الذم ارتضاه ٧بمود شاكر
ضابطا لدربتو كرحلتو الثقافية كا٤بعرفية  ,كاف يقتفي أثره من البيئة الٍب نشأ فيها كليدان  ,فوالده ترقى ُب ٦باؿ
عملو بسبب من أثر التدين إٔب أف أصبح قاضيان لقضاة السوداف ٍب شيخان لعلماء اإلسكندرية كمؤسسا للمعهد
الديِب هبا ٍ ,ب ككيبلن للجامع األزىر(ْ) " ككانت داره موردان كثّب الزحاـ لعلية القوـ كالعلماء كاألدابء كرجاؿ
األزىر " (ٓ)  ,ك ال ٱبفى األثر الذم ٚبلفو البيئة ا٤بكانية على النسيج الثقاُب كطرائق التفكّب كا٤بصادر ا٤بعرفية
عند اإلنساف  ,كالسيما أف ذلك األثر ٓب ٰبد عنو ٧بمود شاكر  ,كٓب يتحوؿ عنو إٔب غّبه.
(ُ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ُّ.
(ِ) السابق نفسو.
(ّ) السابق ص ِّ.ّّ-
(ْ) ٧بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره ألما٘ب بسيسو  :ص ُٗ.
(ٓ) معآب ىادئة على طريق سّبة عطرة للطاىر أٞبد مكي ٦ ,بلة ا٥ببلؿ العدد َٕ  ,عدد فرباير ُٕٗٗـ.
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ضوابط الدربة عند حممود شاكر  :اثنياً  :الضابط العرقي :
يكاد يكوف االحتفاظ اب٥بوية العربية عند ٧بمود شاكر اإلطار الشموٕب الذم أدار عليو حراكو الثقاُب كارتكز
فكره قبل ذلك عليو  ,فقد نشأت كتدرجت الدربة كتذكؽ الشعر خاصة عند ٧بمود شاكر ُب مهد العلوـ
العربية بشٌب ٦باالهتا كأقسامها  ,كقد يكوف من البلئق ٗبن يتدرب على نقد الشعر كتذكقو أف ٱبص نفسو
ابالطبلع على كتب الَباث كا٤بعاصرة الٍب احتبكت على ىذا الفن  ,كٰبيط ٗبا فيها كال ٱبرـ من أصو٥با شيئان
مٌب مأ اراد ٛبكْب دربتو كدرايتو ابلشعر العريب  ,كلكن ٧بمود شاكر قد أفضى بو القلق ا٤بنهجي إٔب مصادرة
ىوية االطبلع ا٤بتخصص  ,كارتقى بو إٔب ا٤بثاقفة التذكقية مع كتب الَباث العريب ُب العديد من العلوـ
كا٤بعارؼ ,كقد ألزـ نفسو هبذا ا٤بنطلق الواسع ٛبكينان لدربتو كبغية منو للوصوؿ إٔب أعماؽ التذكؽ الشامل  ,على
اعتبار أف الدربة على تذكؽ الشعر تفضي ابلباحث إٔب تذكؽ كل كبلـ حٌب لو ٓب يكن شعران  ,كبناء على ىذا
ا٤بنطلق الشموٕب دلف ٧بمود شاكر إٔب كتب الَباث العريب خاصة  ,فتدرب على ما ُب كتب التفسّب كعلوـ
القرآف لكرٙب كا٢بديث الشريف كمصطلح ا٢بديث كعلم ا١برح كالتعديل ككتب الفقو كأصولو  ,ككتب ا٤بلل
كالنحل ككتب التاريخ ؛ ليتحسس ما فيها من تذكؽ كاستنباط  ,كمن ىنا تدرجت الدربة عند ٧بمود شاكر
حٌب اسطاعتو إٔب تشكيل مبلمح منهجو بعد قراءة كاسعة كاطبلع شامل  ,بل كأسهمت ىذه القراءات ُب
ٙبقيقو لتفسّب الطربم  ,كمجهود علمي يضاؼ إليو ُب غّب ما اشتهر بو ُب ٦باالت األدب كالنقد  ,كساعده
ذلك على توظيفو ىذه العلوـ ُب خدمة ىويتو النقدية كاألدبية  ,فقد ٛبكن من علم ا١برح كالتعديل ٛبكنان ال
ٚبطئو العْب ُب قراءتو كتعليقاتو على طبقات فحوؿ الشعراء مثبل  ,حيث أبطل نسبة كثّب من األبيات الشعرية
كاألقواؿ كاألحكاـ إٔب من نسبت إليو على أساس من ذلك التوظيف  ,كقد أقر ٧بمود شاكر أبثر ىذا
االطبلع الواسع الشموٕب على دربتو كتكوين مبلمح منهجو األديب  ,بل كاعتربه ضركرة أ٢بت عليو كانزعتها
عليو ٮبتو كنفسو حٌب أتتٌى لو مراده  ,يقوؿ ُب ذلك :
"  ...فأخذت أىبٍب لتطبيق ىذا التذكؽ على كل كبلـ  ..فأقدمت  ...على قراءة كل ما يقع ٙبت يدم من
كتب أسبلفنا  :من تفسّب لكتاب هللا إٔب علوـ القرآف على اختبلفها إٔب دكاكين ا٢بديث ككتب الرجاؿ كا١برح
كالتعديل إٔب كتب  ...الفقو إٔب كتب أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين  ...ككتب ا٤بلل كالنحل ٍب كتب األدب
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ككتب الببلغة ككتب النحو ككتب اللغة ككتب التاريخ كما شئت بعد ذلك من أبواب العلم  ...كل إرث آابئي
كأجدادم كنت أقرؤه على أنو إابنة منهم عن خبااي أنسهم بلغتهم  ,على اختبلؼ أنظارىم كأفكارىم
كمناىجهم  ,كشيئان فشيئان انفتح ٕب الباب على مصراعيو فرأيت عجبان من العجب .)ُ( " .....
كقد ألٌف ٧بمود شاكر رسالتو ُب الطريق إٔب ثقافتنا على أساس من ضابط النزعة العرقية  ,فهو ٓب يستطع أف
ا٤بؤلف ٙبديدان تعصبو ٥بوية ثقافتو العربية الٍب نشأ فيها فكره كتدرجت فيها دربتو  ,فقد حاكؿ
يكتم ُب ىذا ى

ىذا الكتاب أف يرصد مبلمح ٧باكالت مصادرة ا٥بوية الثقافية العربية  ,مشددان على أف الثقافة ٗبفهومها العاـ

البد كأف يتحقق فيها اإلٲباف هبا أكالن عقبلن كقلبان ٍ ,ب العمل هبا ٍب االنتماء إليها(ِ)  ,كقد عمد إٔب ىذه الشركط
ليقوم ربط القارئ ابلثقافة العربية كما ىي قوية عنده  ,كليخرج بذلك ٧باكالت من يسميهم دائمان ُب ىذا
الكتاب ابألعاجم ا٤بستشرقْب من أصالة ا٥بوية العربية ؛ لينفي عنهم ٛبكنهم من العلوـ كالثقافة العربية  ,فهم
كإف كانوا يعلموف طرفان منها فإهنم ال ينتموف ٥با ؛ فهم لذلك غّب مؤىلْب لَبقي منابر اإلفتاء ُب كل ما يتعلق
بثقافتنا العربية ا٣بالصة  ,ىذه الثقافة الٍب يرل أنو قد طالتها ٧باكالت ابغية ٥بدـ أركاهنا كالقبض على مقدراهتا,
حيث يرل أهنا تعرضت ﵀اكالت إفساد متكررة على يد األكربيْب الذين ٓب يدخركا جهدان ُب ذلك  ,حٌب انتهوا
هبا إٔب ما يقارب الفساد كالكساد ,يقوؿ ٧بمود شاكر ُب ذلك مبينان سبب فساد الثقافة العربية :
" كذلك ألف الفساد ٓب يدخل على ثقافتنا دخوالن يوشك أف يطمس معا٤بها كيطفئ أنوارىا إال بعد التصادـ
ا٤بخيف الذم حدث بيننا كبْب الثقافة األكربية ا٢باضرة "(ّ) األمر الذم جعلو يصف ا٢بياة األدبية اب٢بياة
األدبية الفاسدة ُب مواضع متفرقة من ىذه الرسالة(ْ) .
لقد سعى شاكر ُب ىذه الرسالة سعيان حثيثان ﵀اكلة إقناع القارئ أبف ثقافتو العربية ثقافة أصيلة ٯبب عليو كعلينا
(ُ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر  :ص ٕ.ٖ-
(ِ) السابق ص .ِٖ :
(ّ) السابق ص .ّْ :
(ْ) ينظر ُب ذلك للمرجع السابق ص  ٔ :ك ّْ .
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التمسك هبا كاالىتداء إليها  ,كالقارئ يستطيع أف يلحظ ُب ىذه الرسالة بكل سهولو غّبة شاكر على ثقافتو
العربية ا٣بالصة الٍب تكفي كحدىا ألف ٛبثل ا٥برـ الفكرم كالبناء ا٤بعرُب لكل عريب  ,كأف الثقافة األكربية حاكلت
ىدـ ىذه الثقافة كتقويض بنائها  ,كقد حدا بو ذلك إٔب ربط االستعمار كاالستشراؽ كالتبشّب برابط كاحد
كغاية ٧بددة كىي النيل من الثقافة العربية ك٧باكلة اجتثاثها  ,فإذا كاف من يقوؿ أبف لكل كاحد من ىذه الثبلثة
غاية فإف ٧بمود شاكر يرل أف غايتها ىي السيطرة الثقافية على ثقافة ا٤بسلمْب كعلومهم العربية  ,يقوؿ شاكر
معلبلن سبب اىتمامو ابالستشراؽ ُب رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا رغم ارتباطو الوثيق ابالستعمار كالتبشّب :
" كلكن ٮبي ىنا مصركؼ إٔب االستشراؽ لعبلقتو ا٢بميمة بفساد حياتنا األدبية كاالجتماعية  ,كألف حاجة
التبشّب كاالستعمار حاجة ملحة  ....ال يستغنياف عنو كال عن نصائحو كإرشاداتو كمبلحظاتو طرفة عْب  ,كمرة
أخرل ال تنس ماحييت أف ىذه الثبلثة إخوة أعياف ألب كاحد كأـ كاحدة ال تفرؽ قط بْب أحد منهم "..

(ُ)

حٌب رأل شاكر أف االستشراؽ " ٪بح ُب ٙبقيق ىدفو كل النجاح كاستطاع أف يدرج اإلسبلـ كشرائعو كثقافتو
كحضارتو ُب مستنقع القركف الوسطى "

(ِ)

 ,ككل ما ٲبكن قولو أف االستشراؽ عند ٧بمود شاكر كاف غالبو

معوؿ ىدـ ُب الثقافة العربية اإلسبلمية .
عرفو ا٤بفكر إدكارد سعيد أبنو  " :ا٤بؤسسة ا٤بشَبكة
كا٢بق أف االستشراؽ كاف كما عده شاكر كأشد  ,فقد ٌ
للتعامل مع الشرؽ ؛ التعامل معو إبصدار تقريرات حولو  ,كإجازة اآلراء فيو كإقرارىا  ,كبوصفو  ,كتدريسو,
كاالستقرار فيو  ,كحكمو  ,كإبٯباز ؛ االستشراؽ كأسلوب غريب للسيطرة على الشرؽ ,كامتبلؾ السيادة عليو,
كىو الفرع ا٤بنظم تنظيمان عا٤بيان الذم استطاعت الثقافة الغربية من طريقو أف تتدبٌر الشرؽ ؟ بل حٌب أف تنتجو ؟

سياسيان ,كاجتماعيان ,كعسكراين ,كعقائداين ,كعلميان ,كٚبيليانُ ,ب مرحلة ما بعد عصر التنوير " (ّ) كلكن ٧بمود
(ُ) رسالة ُب الطريق ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ْٗ.َٓ-
(ِ) السابق ص َٔ :

(ّ) تعقيبات على االستشراؽ إدكارد سعيد  :,ترٝبة كٙبرير صبحي حديدم طُ ,عاـ ُٔٗٗـ ,للمؤسسة العربية
للدراسات كالنشر ببّبكت  ,ص ُُِ.ُُّ-
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شاكر ُب ىذه الرسالة كغّبىا تغاضى كثّبان عن ا١بهود الٍب قدمها ا٤بستشرقوف ُب خدمة الثقافة العربية خصوصان
كاإلسبلمية بشكل عاـ  ,فمما ال ٱبفى أف االستشراؽ قد أسهم بفاعلية ُب إذكاء ركح البحث كالتنظيم
ا٤بنهجي ُب الثقافة العربية مع ما عليو من مآخذ كنوااي سيئة  ,فقد ساعد االستشراؽ على تنظيم التدريس
ا١بامعي ُب الببلد العربية فيما ٱبص تعليم اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا  ,كما قاـ ٔبمع ا٤بخطوطات حٌب قاـ
بعضهم بفهرستها ُب عشر ٦بلدات ُب مكتبة برلْب للمخطوطات  ,حيث بلغت ا٤بخطوطات ا٤بفهرسة أكثر
من عشرة آالؼ ٨بطوطة  ,بل ٘باكزت جهودىم حفظ ا٤بخطوطات إٔب ٙبقيقها كنشرىا ؛ فقد نشر
ا٤بستشرقوف العديد من ا٤بخطوطات العربية مثل سّبة اب ن ىشاـ كاإلتقاف للسيوطي ككتاب سيبويو كاالشتقاؽ
كمعجم األدابء كالكامل للمربد كا١بمهرة كغّبىا  ,أما الَبٝبة فقد ترجم ا٤بستشرقوف العديد من الكتب العربية
كتاريخ الطربم كإحياء علوـ الدين لئلماـ الغزإب  ,كما كانت ٥بم مشاريع علمية كبّبة كىامة جدان ال زالت
معينان للباحثْب حٌب اليوـ  ,كتاريخ األدب العريب لربككلماف  ,كدائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمية كا٤بعجم ا٤بفهرس
لؤللفاظ ا٢بديث الشريف (ُ) ,كُب ٦باؿ اللغة العربية كاألدب العريب ٙبديدان سطعت أ٠باء بعض ا٤بستشرقْب
كأسهمت ُب إثراء ا٤بكتبة العربية  ,كنشر مرجليوث لكتاب معجم األدابء لياقوت ا٢بموم ,كرسائل أيب العبلء
ا٤بعرم كمقالتو الشهّبة ُب االنتحاؿ  ,كالعآب ا٤بستشرؽ الشهّب فرايتاج الذم اىتم ابلشعر العريب كٖباصة
ا٤بعلقات كح ٌقق كنشر بعض الشعر اإلسبلمي  ,كشارؾ ُب نشر كتاب معجم البلداف لياقوت ا٢بموم  ,ككذلك
ا٤بستشرؽ ىيلموت ريَب الذم حقق أسرر الببلغة لعبد القاىر ا١برجا٘ب (ِ) ,كغّبىم ٩بن ليس ىذا البحث ُب
صدد حصره  ,كلكن ماًب استدعاؤه من األ٠باء يكفل أبف يذكر ٥بم ٧بمود شاكر ُب ىذه الرسالة بعضان من
ا٤بزااي كاإلٯبابيات الٍب سكبتها جهودىم على الثقافة العربية كاإلسبلمية  ,إال أف التعصب للثقافة العربية ك٥بويتها
ا٤بصادرة ىو ُب حقيقة األمر ما منعو من اإلدالء بشهادة كاضحة ذات حيز ٙبفظ شيئان من حق ىؤالء
ا٤بستشرقْب  ,كإذا فعل شيئا من ذلك فعلو على عجل كعلى ٚبصيص ال تعميم  ,فإذا أعجب بفكرة لعآب أكريب
(ُ) ينظر للفصل األكؿ من  :كتاب اإلسبلـ كاالستشراؽ ﵀مود ٞبدم زقزكؽ  ,طُ  ,عاـ َُْْىػ مكتبة كىبة
ابلقاىرة .
(ِ) ينظر ُب جهود ا٤بستشرقْب للمبحث األكؿ كامبل من كتاب  :االستشراؽ ُب األدبيات العربية لعلي النملة  ,طُ ,
عاـ ُُْْىػ٤ ,بركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ابلرايض  ,كفيو نبذة عن حياة كل من ذكرهتم ىنا.
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أك ٤بستشرؽ قاـ بتسجيل إعجابو بو مربوطان فقط ٗبا استدعاه لو ذلك اإلعجاب فقط مبتوران عن جهوده
األخرل  ,كليس أدؿ على ذلك من شهادتو للعآب (جوتو) ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,كيكفي أف يذكر
ُب ذلك أنو أكرد ذكره ُب ىذا الكتاب أكثر من ثبلثْب مرة  ,كاف فيها جوتو  " :شاعر عظيم ُب لساف قومو
كلغتو األ٤بانية ُب الذركة من ا٢بسن كا١بماؿ (ُ)"  ,إال أف جوتو نفسو الشاعر العظيم ا٤بتمكن ُب لساف قومو
كالذم ترجم قصيدة إف ابلشعب الذم دكف سلع الٍب دار عليها كتاب ٭بط صعب ىو صاحب " ترٝبة ىابطة
من قلة اإلحكاـ إٔب حضيض التفكيك ٥ ")ِ(..بذه القصيدة ؛ ال لشي إال ألنو التزـ التزامان شديدان أبلفاظ اللغة
العربية التزمان برأه من التعاطي مع اللغة الشعرية ُب ىذه القصيدة  ,كحينما تنبو جوتو إٔب (تشعيث األزمنة(ّ)) ُب
ىذه القصيدة فإنو عند شاكر قد " نفذ بتوتره كتوقده إٔب عمق الأبس بو من اإلحساس بشيء ال عهد لو ٗبثلو
كحسبو ىذا من الفضيلة  , ")ْ(...إال أف النفوذ كالتوقد الذم أكصل جوتو إٔب ىذا التشعيث الذم ىو حسبو
من الفضيلة كالنبوغ كونو أعجميا ىو ذاتو (خبط عشواء(ٓ) )  ,كجوتو نفسو صاحب ىذا التوقد كالنفوذ
كصاحب خبط عشواء التشعيث الزمِب  ,غريب منو أف ىدـ فضيلة قبضو على التشعيث الٍب حسبها لو ٧بمود
كك ىفاه هبا فضبل ؛ كذلك أنو قاـ إبعادة ترتيب القصيدة على الرغم من أنو جعل ىذا التشعيث سر ركعة
القصيدة  ,فقد " انزلق إٔب التناقض حْب اقَبح ٥با ترتيبان ينسف ىذا التشعيث الذم فرح بو نسفان  ...كىذا
غريب جدان من مثلو  ")ٔ(...إذف ىي ٦بموعة من األحكاـ ا٤بتقابلة ا٤بتعلقة بشخصية كاحدة  ,رابطها الوحيد
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر ص .ّٓ :
(ِ) السابق ص .ِّْ :
(ّ) فسر ٧بمود شاكر تشعيث األزمنة ُب القصيدة بقولو  " :أعِب تشعيث أزمنة األحداث ٍ ,ب تشعيث أزمنة التغِب
ابلتقدٙب كالتأخّب كالتفريق كا١بمع " ٭بط صعب ص , َِْ :كا٤براد  :أف شاكر أراد تربئة الشاعر من إرادتو قص
قصة ُب ىذه القصيدة  ,ألف القصة ترتبط ابألحداث الزمنية ا٤بتسلسلة  ,كالقصيدة فيها تشعيث زمِب أم ليست
متسلسلة زمنيا ٗبا يتواءـ مع طبيعة فن القصة.
(ْ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ص .َِْ :
(ٓ) السابق ص .ُِْ :
(ٔ) السابق ص .ُِْ :
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أهنا صادرة عن ٧بمود شاكر الذم ال يرل جوتو إال أعجميان  ,كال يراه ٧بسنان إال ُب نطاؽ ضيق إٔب أبعد ا٢بد
حينما يتعلق األمر ابلثقافة العربية الٍب ىو دخيل عليها  ,أما أذا تعلق األمر بثقافة جوتو العرقية فهو شاعر
عظيم ُب بِب قومو  ,كينبغي ٕبسب ٧بمود شاكر أال ننازعو أمران ٱبتص بلساف قومو كشعره كما أنو ال ينبغي أف
ينازعنا ُب لساننا كشعران كثقافتنا العربية ا٣بالصة ؛ كلذلك يرل شاكر أف الباحث العريب مطالب أال يسلم عقلو
للمستشرقْب حينما يتناكلوف الثقافة العربية خصوصان حٌب كلو تناكلوىا بشكل جيد كمنظم كأال يثقوا ُب قدراهتم
العلمية من جهة عجمتهم  ,كذلك أف الباحثْب العرب " أدرل أبساليب ىؤالء األعاجم الذين اٚبذكا العربية
عمبل من أعما٥بم من أف ٬بالفهم ُب ا١بيد من مذاىبهم  ,فتحرير النص كمراجعتو على كل النسخ  ...عمل
ضركرم لكل ابحث  ,كلكن ىؤالء األعاجم تعقد هبم سبلئقهم عن معرفة أسرار العربية (ُ)" .
كمع ىذه الدعوة الصارخة بعدـ الثقة ُب الناتج العلمي ا١بيد ا٤بنظم من ا٤بستشرقْب إال بعد ا٤براجعة
كالتمحيص  ,يشهد ٧بمود شاكر ٥بم ابألمانة العلمية ا٤بشكورة حينما تعقد اب٤بستشرقْب ألسنتهم عن أسرار
العربية  ,فهم حينما يصلوف إٔب تلك العقدة كٱبتلط عليهم األمر كيعجزكف عن بياف اللغة العربية  " ,كاف من
أمانتهم أف يتوقفوا فبل يقطعوف برأم ُب صواب أك خطأ  ,كىي أمانة مشكورة ٥بم (ِ)"
على أف القوؿ أبف ضابط النزعة العرقية يلح إ٢باحان شديدان على شخصية ٧بمود شاكر  ,كعلى أف القوؿ أبف
رسالتو ُب الطريق إٔب ثقافتنا بشكل خاص قد أظهر فيها حنقان  ,كضاؽ فيها ذرعان فيها أبالعيب ا٤بستشرقْب
ُب ثقافتو العربية الٍب تدرب عليها  ,فإف ذلك ال يبطل القوؿ أبف شيئان من دربتو قد ان٥با أتثّب من غّب الثقافة
العربية  ,كيتضح ذلك ٔببلء ُب أمرين :
أك٥بما  :تلك العبلقة العلمية بل كاالجتماعية الوطيدة الٍب ربطتو بواحد من كبار ا٤بستشرقْب  ,كذلك أف شاكر
حينما يبس الثرل بينو كبْب أستاذه طو حسْب ُب ا١بامعة كتقرر لؤلكؿ منهما ترؾ ا١بامعة بل كترؾ مصر كلها
بعض أساتذتو ا١بامعيْب يريدكف منو العدكؿ عن قراره
كالسفر إٔب ا٢بجاز ُب ا٤بملكة العربية السعودية  ,زاره ي
(ُ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جُ ,ص ُُٗ.
(ِ) السابق  :جُ ,ص ُُٗ.
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ا٤بتمثل ُب ترؾ ا١بامعة  ,ككاف من بينهم أستاذه نلٌينو(ُ) الذم كاف حريصان على أف يواصل ٧بمود شاكر دراستو
ا١بامعية (ِ) ,ال لشيء إال لتلك العبلقة الوطيدة الٍب كانت تربطهما ببعضهما البعض كال سيما العبلقة العلمية,
فقد كاف ٧بمود شاكر مهتمان بتدكين ٧باضرات نلٌينو الٍب كاف يلقيها ُب ا١بامعة عن اتريخ اليمن ٙبديدان

(ِ)

,

كبعد أف قاـ بتلخيص ىذه ا﵀اضرات تؤب نشرىا ُب ٦بلة الزىراء (ّ)  ,كيرل الدكتور إبراىيم الكوفحي أف سبب
توطد العبلقة االجتماعية بْب ٧بمود شاكر كأستاذه ا٤بستشرؽ نلٌينو كثرة اللقاء مابينهما بسبب من ٛبحيص
كفحص تلخيصات شاكر ﵀اضرات أستاذه نلٌينو قبل نشرىا  ,فكاف األخّب " حريصان جدان على تلميذه يدنيو
منو كٰبوطو برعايتو كعنايتو حٌب إذا ما احتدـ ا٣ببلؼ بينو كبْب أستاذه طو حسْب  ....كاف نلٌينو ُب طليعة
الساعْب للصلح بينهما كمٍنع ٧بمود من السفر كإقناعو أبف يعود إٔب ا١بامعة  ,كإف كانت جهوده ...قد ذىبت
أدراج الرايح (ْ) "  ,كبناء على ىذه العبلقة العلمية كاالجتماعية ٲبكن القوؿ أبف شيئا من دربة ٧بمود شاكر
العلمية قد صقلت على يد أستاذه نلٌينو ا٤بستشرؽ اإليطإب  ,ال سيما كأف االتصاؿ العلمي بينهما كاف ُب
عنفواف شباب شاكر  ,كُب مرحلة دراستو ا١بامعية الٍب تيعد ٕبق ا٤برحلة األىم ُب اتريخ ٧بمود شاكر كتنشئتو
األدبية كدربتو العلمية  ,إال أف ىذا األثر اإلٯبايب ٥بذا ا٤بستشرؽ ُب شخصية ٧بمود شاكر ٓب يكن قادران على
(ُ)

مستشرؽ إيطإب (ُِٖٖ  ُّٕٓ -ىػ) غزير العلم اب١بغرافية كالفلك عند العرب  ,كاف عارفا ابإلسبلـ كمذاىبو,

كدعي إٔب
كدرس العربية ُب ا٤بعهد الشرقي بنابوٕب سنة ُْٖٗ  َُِٗ -ي
كثّب التتبع لتاريخ اليمن القدٙب كخطوطو ك٥بجاتو ٌ ,

مصر سنة َُٗٗ فألقى ُب جامعتها ٧باضرات ابلعربية يٝبعت خبلصاهتا ُب كتاب ٠بي " علم الفلك ,اترٱبو عند العرب ُب
كدرس " اتريخ اليمن " ُب كلية اآلداب ٗبصرُ ,ب شتاء أربعة أعواـ ُِٕٗ  ُُّٗ -ككاف من أعضاء
القركف الوسطى ٌ ,
اجملمع العلمي اإليطإب (سنة ُِّٗ ) كاجملمع اللغوم ٗبصر (سنة ُّّٗ) لو كتب كإٔباث كثّبة ,ابإليطالية  ,ينظر األعبلـ
٣بّب الدين الزركلي  :طُٓ,عاـ ََِِـ,لدار العلم للمبليْب ,جٓ ,ص ُِّ.
(ِ)

ينظر ﵀مود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم إلبراىيم الكوفحي  :ص َٓ.

(ّ)

نشر ٧بمود شاكر ملخصات نلٌينو ُب جزأين  :أك٥با ٙبت عنواف (ركاد اليمن من األكربيْب) ٦بلة الزىراء  ,اجمللد ,ّ:

عدد شعباف  ,لعاـ ُّْٓىػ  ,ص َِٓ ,َٓٗ-كا١بزء الثا٘ب بعنواف  :ا٤بشتغلوف بدرس اآلاثر اليمنية ٦ ,بلة الزىراء ,
اجمللد ,ّ:عدد رمضاف ُّْٓ ,ىػ  ,ص ِٔٓ.ٖٓٔ-
(ْ)

٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم إلبراىيم الكوفحي  :ص ِٓ.
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كبح ٝباح ىجومو على ا٤بستشرقْب  ,كٓب يكن شافعان حٌب للبعض منهم ٩بن كاف ٥بم األثر ُب نفسو شخصيان
كُب تكوينو العلمي  ,كمع تلك العبلقة الوطيدة الٍب كانت تربط التلميذ أبستاذه كالٍب كانت تؤىل أحدٮبا أف
يقَبح على اآلخر ما يقَبحو الصديق ا٢بميم لصديقو  ,إال أف النزعة العرقية ككره ا٤بستعمر صفة الزبة ُب
شخصية ٧بمود شاكر ال تنفك عنو  ,فقد يكوف من ا٤بنتظر أف يستجيب ٧بمود شاكر لبعض من مطالب
أستاذه نلٌينو كاقَباحاتو ُب أكج العبلقة بينهما  ,إال أف شاكر رفض كبصرامة متناىية طلبان ألستاذه كٮبا ُب بداية
تدكين ا﵀اضرات الٍب أشران ٥با آنفان  ,فحينما قدـ نلٌينو عرضا على شاكر أبف أيٌب إليطاليا ليكوف أستاذ
كرسي األدب ُب جامعتها  ,كليجد من طبلهبا كأساتذهتا التقدير كاالحَباـ ٩با ٓب ٯبده ُب مصر  ,حينها نظر
إليو التلميذ قائبل  " :أان ال أدخل ببلدكم إال غازاين (ُ)"  ,كىذا الرد يعكس ا٢بالة النفسية الٍب كانت تسيطر
على ٧بمود شاكر ٘باه اآلخر الغريب  ,الذين دخلوا الببلد العربية كاستعمركىا ثقافيان كعسكراين  ,كىذا ما يفسر
لنا بوضوح تلك اللغة العنيفة الٍب ٥بج هبا بوح رسالتو ُب الطريق إٔب ثقافتنا  ,كتضمنتها بعض من مؤلفاتو
األخرل  ,كخبلصة مايقاؿ ُب ىذا أف دربة ٧بمود شاكر كإف كانت عربية خالصة متعصبة لثقافة لساف قومو
كعرقهم كاثئرة على ا٤بستشرقْب  ,فإف ىذه الدربة ٓب ٚبل من التأثر هبم كا١بنوح إليهم ُب فَبة من الفَبات كتأثره
بنلٌيو  ,كأكاد أصل ابلشك إٔب اليقْب أف منهج ٧بمود شاكر الذم كاف يعتمد اعتمادان كاضحان على مزيج من
ا٤بناىج كمن بينها ا٤بنهج التارٱبي  ,كاف أساس تنميتو لديو كتدربو عليو على يد نلٌينو الذم اىتم شاكر بتدكين
كنشر ٧باضراتو عن اتريخ اليمن ُب أىم مراحل تكوينو العلمي  ,كيبدك ىذا األثر كاضحان ُب أىم كتب ٧بمود
شاكر (ا٤بتنيب) ك (٭بط صعب ك٭بط ٨بيف)  ,فقد كانت ا٤بعا١بة التارٱبية سبيبلن كاضحان فيهما كهنجان قائمان
برأسو.
اثنيهما  :من أىم ا٤بؤثرات على الثقافة عمومان كالدربة خصوصان عند ٧بمود شاكر ٛبكنو من بعض اللغات
األجنبية  ,كإقدامو بناءن على ىذا التمكن على ترٝبة ما ٯبيد من ىذه اللغات إٔب اللغة العربية من جهة  ,كمن

جهة أخرل كاف اإل٤باـ عنده هبذه اللغات سبيبلن إلطبلؽ بعض األحكاـ النقدية حينما تطاؿ ألسنة ىذه
اللغات الثقافة األدبية العربية  ,أما ما ٱبص الَبٝبة فقد كاف ٧بمود شاكر ٧ببان للغة اإل٪بليزية منذ صغره  ,كمن
(ُ) ظل الندٙب لوجداف العلي  :ص َِ.
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العجيب حقا أف شاكر كاف ٲبيل ُب صغره للغة اإل٪بليزية كقد فاؽ اىتمامو هبا لغتو العربية  ,كقد أرجع ٧بمود
شاكر نفسو ذلك لنظاـ التعليم ا٤بصرم العاـ الذم كاف ُب عصره  ,كالذم كاف يعمد إٔب إضعاؼ الطبلب ُب
العربية كٛبكينهم من اللغة اإل٪بليزية  ,ابعتبارىا اللغة العا٤بية الٍب تقوـ هبا ا٢بضارة كتتأسس هبا الثقافة العا٤بية ,
كمن األعجب من ميلو للغة اإل٪بليزية ُب صغره أف كاف ضعيفان ُب دراستو االبتدائية ُب اللغة العربية حٌب أخفق
بسبب من ذلك ُب السنة الرابعة ؛ فأعادىا فمل من الدركس ا٤بعادة فتوجو بعدىا لؤلزىر " ,فارتد إليو قدر كبّب
من إحساسو ابلعربية كبدأت أنغاـ الشعر تَبدد ُب جوا٫بو كلكن التنازع ا٤بر بْب العربية كاإل٪بليزية ظل قائمان ُب
نفسو "(ُ)  ,كعلى إثر ذلك كصل إٔب ا٤برحلة الثانوية فتمكن من اللغة اإل٪بليزية ٛبكنا بلغ حد اإلتقاف قراءة
كٙبداث كترٝبة ككتابة(ِ)  ,فاستطاع بذلك أف يَبجم عددا من األعماؿ األدبية اإل٪بليزية إٔب اللغة العربية  ,كقاـ
بنشر تلك الَبٝبات ُب ٦بلة ا٤بقتطف (ّ)  ,كمنها :
• قصيدة (صاحب ا٤بسحاة) ألدكين ماركهاـ .

(ْ)

• قصيدة (القارئ يناجي شاعره) لريتشارد الغالْب.

(ٓ)

• قصيدة (رٞبة هللا عليها) ألكسكار كايلد.

(ٔ)

كقد كانت إجادتو للغة اإل٪بليزية خصوصا نقطة ٙبوؿ ىامة ال ٲبكن إغفا٥با ُب الدربة العلمية عنده  ,فقد
(ُ) ينظر ُب ذلك ٧بمود دمحم شاكر الرجل كا٤بنهج لعمر القياـ  :صّٖ.ّٗ-
(ِ) ذكر ذلك الدكتور إبراىيم الكوفحي نقبلن عن الدكتور إحساف عباس  ,ينظر ٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو
النقدم إلبراىيم الكوفحي  :ص ّْ.
(ّ) ينظر ؿ ٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم إلبراىيم الكوفحي  :ص ّْ.
(ْ) ٦بلة ا٤بقتطف  :اجمللد ْٖ ,عدد إبريل عاـ ُّْٗـ ,ص .ْٗٓ-ْْٗ :
(ٓ) ٦بلة ا٤بقتطف  :اجمللد ٖٓ ,عدد نوفمرب عاـ ُّْٗـ ,ص .ّٓٓ :
(ٔ) ٦بلة ا٤بقتطف  :اجمللد ٖٓ ,عدد ديسمرب عاـ ُّْٗـ ,ص .َْٓ :
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ٛبكن معها من الوصوؿ لبعض ا٢بقائ ق العلمية الٍب ضج هبا عصره  ,كمن ذلك قضيتو الكربل كٮبو العظيم
(الشعر ا١باىلي) كما يتعلق بصحت و  ,فحينما أاثر طو حسْب قضية صحة الشعر ا١باىلي ٓب يَبدد ٧بمود شاكر
ُب ٧باجتو كاهتامو مباشرة ابلسطو اجملرد على مقالة مرجليوث الشهّبة الٍب شك هبا ُب صحة الشعر ا١باىلي(ُ) ,
بل كصل ٗبحمود شاكر إتقانو للغة اإل٪بليزية أف منح نفسو ثقة مقارعة مرجليوث نفسو أدبيا ُب الشعر
اإل٪بليزم نفسو كتلعبو بنشأتو  ,حيث ذكر عبد الرٞبن بدكم عن ٧بمود شاكر قولو ُب مقالة نشرهتا ٦بلة
ا١بمعية اآلسيوية ا٤بلكية :

" أان الشك أعرؼ من اإل٪بليزية فوؽ ما يعرفو ىذا األعجم من العربية أضعافان مضاعفة  ,بل ما فوؽ ما ٲبكن
أف يعرفو منها إٔب أف يبلغ أرذؿ العمر  ,كأستطيع أف أتلعب بنشأة الشعر اإل٪بليزم منذ سوشر إٔب يومنا ىذا
تلعبان ىو أفضل ُب العقل من كل ما يدخل ُب طاقتو أف يكتبو عن الشعر العريب "(ِ) .
كٓب تقتصر معرفة ٧بمود شاكر ٗبعرفة اللساف اإل٪بليزم كإتقانو  ,بل ذكر ٧بمود شاكر عن نفسو ُب ٭بط صعب
ك٭بط ٨بيف ٙبديدان أنو كاف يعرؼ اللغة األ٤بانية عن طريق صديق لو سويسرم أ٤با٘ب يدعى ركبرت راف  ,يقوؿ
(ُ) ينظر لشيخ العربية كحامل لوائها أبو فهر ٧بمود دمحم شاكر بْب الدرس األديب كالتحقيق ﵀مود إبراىيم الرضوا٘ب  :ص
ُٗ  ,كينظر ﵀مود دمحم شاكر الرجل كا٤بنهج صْٕ ,كينظر ٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم إلبراىيم
الكوفحي  :ص ْٔ  ,كيدؿ اهتاـ ٧بمود شاكر ا٤بباشر ألستاذه طو حسْب ابلسطو على مقالة مرجليوث كأف كبلمو
ُب صحة الش عر ا١باىلي ال يعدك إال أف يكوف حاشية لتك ا٤بقالة  ,يدؿ على أف ٧بمود شاكر قد اطلع على ىذه
ا٤بقالة اطبلعا سابقا على األقل يسبق إدعاء طو حسْب  ,كمعُب ذلك أف اطبلع شاكر على ىذه ا٤بقالة قد يكوف
ُب مرحلة دراستو ا١بامعية  ,كالقوؿ أبف ٧بمود شاكر قد اطلع عليها بعد تركو ا١بامعة كىجرتو للملكة العربية
السعودية قوؿ يتناَب مع الواقع الذم أنكر بو شاكر على أستاذه ما أنكر  ,كقد كجدت ُب دراسة ( ٧بمود دمحم شاكر
بْب الدرس األديب كالتحقيق ﵀مود إبراىيم الرضوا٘ب) مانصو عن ٧بمود شاكر (ص ُِ) ... " :ككاف يَبدد على دار
ا٤بطبعة السل فية  ,كىناؾ تعرؼ ابألستاذ أٞبد تيمور شاكر ابشا  ,كتكررت جلساهتما ىناؾ  ,كعن طريقو قرأ مقالة
مرجليوث عن الشعر ا١باىلي " .
(ِ) ينظر دراسات ا٤بستشرقْب حوؿ صحة الشعر ا١باىلي لعبد الرٞبن بدكم ابب (نشأة الشعر العريب)  , ,طِ ,عاـ
ُٖٔٗـ  ,لدار العلم للمبليْب ,ص  ٖٕ :كمابعدىا.
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٧بمود شاكر ُب ذلك :
"كقد كاف من سوالف األقضية  ,أف سولت نفسي كأان ُب صدر شبايب أف أتعلم األ٤بانية من صديق سويسرم
أ٤با٘ب أعلمو العربية ىو الدكتور (ركبرت راف)  ,فلما مضى دىر أعلمو كيعلمِب أىدا٘ب الديواف الشرقي كزين ٕب
أف نقرأه معان  ,فكاف ٩با قرأانه معا ىذه القصيدة العربية الٍب ترٝبها جوتو إٔب األ٤بانية  ,كعلمت يومئذ أف جوتو
ٓب يزد على أف ترجم كٓب أيت فيها ٔبديد كأنو كقع ُب أخطاء . )ُ("....
كىذا الكبلـ يعكس مدل الفائدة الٍب ٙبققت ﵀مود شاكر ٗبعرفة اللغة األ٤بانية كأثرىا الوافر ا١بم على دربتو
كمعرفتو  ,كا٢بق أف العصر الذم عاش فيو ٧بمود شاكر كاف ملحان عليو أف ٯبيد بعضا من اللغات األجنبية ,
السيما تلك الٍب المست مشركعو النقدم كالعلمي ُب الشعر ا١باىلي  ,فقد ضج عصره ابلعديد من القضااي
الٍب أاثرىا علماء الغرب ُب األدب العريب  ,بل ٘باكزت القضااي إٔب ا٤بناىج العلمية ا٢بديثة الٍب ينبغي أف يدرس
بواسطتها األدب العريب  ,كالٍب ٛبخض عنها العديد كالعديد من ا٤بعارؾ النقدية كاألدبية الٍب أقامها شاكر مع
العديد من رموز األدب العريب ُب عصره  ,كمن ا٤بعقوؿ جدا أف تتسبب عو٤بة األدب ُب الرغبة إٔب تعلم اللغات
األخرل سواء كاف ذلك التعلم ٩بنهجان أك ذاتيان بدائيان  ,كقد كانت معرفة ٧بمود شاكر ابللغتْب اإل٪بليزية
كاأل٤بانية ٙبديدان من حسن الطالع كا٢بظ الباسم  ,فقد أسهمت معرفتو هبما ُب تكوين أرائو النقدية ا٣باصة بو
٘باه القضااي الٍب أاثرىا علماء من يتكلموف بتلك اللغات  ,فتسببت تلك ا٤بعرفة بزايدة قدراتو اإلبداعية
النقدية ,كأاتحت لو الفرصة ٤بقابلة بعض ا٤بستشرقْب كاالستفادة من خرباهتم كما سبق ذكره آنفان  ,كما أف تلك
ا٤بعرفة فتحت لو آفاقا جديدة ُب صناعة منهجو النقدم ا٣باص بو  ,كزادت فرصو للظهور بشخصية نقدية
ذات طابع ٩بيز كفريد  ,كٲبكن االطمئناف إٔب القوؿ أبف معرفة ٧بمود شاكر ابلَبٝبة كحبو للرايضيات منذ صغره
قد ساعدا كبشكل فاعل ُب ٛبيزه كتكوينو العلمي كا٤بنهجي  ,كأهنما العبلمتاف الفارقتاف ُب تعاطي ٧بمود شاكر
مع القضااي النقدية كاألدبية الٍب أثّبت ُب عصره  ,إال أف ىناؾ ما ٯبدر التنبيو إليو ُب ٦باؿ سعة علم ٧بمود
ابللغتْب اإل٪بليزية كاأل٤بانية  ,كىو أنو مع ىذا اإلتقاف ال نكاد نرل ٙببّبا لو ُب كتبو كمؤلفاتو ٕبركؼ ىذه
اللغات حٌب على مستول ا٤بصطلحات بل كعلى مستول األعبلـ  ,فمٌب ما أراد منو السياؽ التصريح ابسم
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر ص .ّٓ :
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عآب من علماء الغرب ٘بده يكتب ا٠بو اب٢بركؼ العربية  ,كأيٌب ىذا ُب إطار النزعة العرقية كالتعصب للهوية
العربية الٍب تكاد تكوف طابعان ٩بيزان لشخصيتو  ,كٓب يقف األمر على ذلك فحسب بل ٘باكزه إٔب عدـ ٙبدثو
ابللغات األخرل اعتزازان ابلعربية  ,كمن طريف ذلك أنو سافر إٔب بريطانيا ترافقو ابنتو زلفى كىو كبّب ُب سنو ,
فتحدث إليو طبيب اب إل٪بليزية كشاكر يتقن أف ٰبدثو ابإل٪بليزية كأىلها  ,كمع ذلك فقد جعل بينو كبْب ذلك
الطبيب مَبٝبا يَبجم عن شاكر حديثو ابلعربية إٔب الطبيب  ,فقد استمسك بلسانو العريب مع قدرتو كحاجتو
للتخاطب مع ذلك الطبيب  ,كٓب يكن ذلك منو إال اعتزازا بلغتو العربية  ,كتعصبا ٥بويتو الثقافية كالعرقية (ُ).
ضوابط الدربة عند حممود شاكر  :اثلثاً  :الضابط ادلنهجي :
حينما تعرض ٧بمود شاكر ﵀نة صحة الشعر ا١باىلي كرمي هبا من أستاذه طو حسْب ُب مقتل فكرم ٞ ,بل
نفسو إٔب رحلة ثقافية بعيدة ا٤بدل  ,منشؤىا تطبيق منهج التذكؽ الذم اختطو لنفسو منهجا ليطبقو على كل
كبلـ  ,فوصف نفسو عند أتىبو ٥بذه الرحلة العلمية بقولو  " :فأقدمت  ...على قراءة كل ما يقع ٙبت يدم
من كتب أسبلفنا  :من تفسّب لكتاب هللا إٔب علوـ القرآف على اختبلفها إٔب دكاكين ا٢بديث ككتب الرجاؿ
كا١برح كالتعديل إٔب كتب  ...الفقو إٔب كتب أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين  ...ككتب ا٤بلل كالنحل ٍب كتب
األدب ككتب الببلغة ككتب النحو ككتب اللغة ككتب التاريخ كما شئت بعد ذلك من أبواب العلم  ...كل أرث
آابئي كأجدادم كنت أقرؤه على أنو إابنة منهم عن خبااي أنسهم بلغتهم  ,على اختبلؼ أنظارىم كأفكارىم
كمناىجهم  ,كشيئان فشيئان انفتح ٕب الباب على مصراعيو فرأيت عجبان من العجب " .....

(ُ)

 ,كيهمنا من

ذلك ٙبديدا اطبلعو على دكاكين ا٢بديث ككتب الرجاؿ كا١برح كالتعديل ا٤بتعلقة اب٢بديث النبوم  ,فعلماء
ا٤بسلمْب ُب ركايتهم للسنة النبوية قد اصطنعوا ٥با القوائم كابتكركا السند كاإلسناد كىي أمور ظهرت أٮبيتها بْب
أمم الدنيا كأشياء ٥با قيمة ُب أتسيس قواعد ا٤بنهج  , )ِ( "..كعلما مصطلح ا٢بديث كا١برح كالتعديل ٥با
(ُ) ظل الندٙب لوجداف العلي  ,ص ِٖ.
(ِ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر  :ص ٕٖ-
(ّ) دقة ا﵀دثْب ُب نقل السنة كتدكينها كنشأة علمي مصطلح ا٢بديث كا١برح كالتعديل  ,للدكتور  :عمر دمحم عبد
الرٞبن ,طُ ,عاـ ُُْٗىػ  ,لدار ا٤بعرفة ,صّٔ.
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عبلقة قوية ككشائج ال ٚبطئها العْب مع األدب العريب ٙبديدان  ,كقد كجد ٧بمود شاكر شيئان من ضالتو ا٤بنهجية
ُب ىذين العلمْب فطفق يطبق مفاصلها ُب دراساتو كقراءاتو كتعليقاتو على كتب الَباث العريب ,كالغرك أف
يكوف أتثّب ىذين العلمْب كبّبين على دربة شاكر كثقافتو كحٌب تكوين منهجو ا٣باص كلعل ذلك يتلخص ُب
ثبلثة أسباب :
أكال  :فساد ا٢بياة األدبية ُب نظر ٧بمود شاكر يتعلق عنده كثّبان اب٤بنهجية العلمية الٍب تتناسب مع طبيعة
ا٤بوضوع كطبيعة ا١بنس العلمي  ,فمنشأ فساد ا٢بياة األدبية ُب نظره كاف انٝبان عن عدـ تبلؤـ ا٤بنهج مع ا٤بادة
العلمية ؛ كلذؾ أصابتو عقدة نفسية من كلمة منهج ٓب يتحرج من التصريح هبا كاإلابنة عن مردكدىا النفسي
عليو (ُ)  ,كمن الطبيعي أف يتأثر اإلنساف ٗبا يعقب صدمتو النفسية بشكل مباشر  ,كٓب يعقب صدمة ٧بمود
شاكر من ا٤بنهج الذم قوض معُب ا١بامعة ُب نفسو بل كا٢بياة األدبية كلها  ,إال عزمو على تذكؽ كل كبلـ
حٌب لو ٓب يكن شعران  ,فألزـ نفسو ابالطبلع على كل ما بْب يديو من كتب الَباث العريب  ,كمن بْب تلك
الكتب ما ٱبتص هبذين العلمْب ا١بليلْب  ,فكاف أتثره الشديد هبما .
اثنيا  :أف القضية الٍب كانت تؤرؽ ٧بمود شاكر كالٍب ٓب تفارقو ُب مشركعو العلمي قضية صحة الشعر ا١باىلي,
الٍب كانت تتعلق كثّبان ابلركاة ما بْب النحل كاالنتحاؿ أك حٌب ا٤بصنوع من الشعر  ,ككاف من ا٤بنهجية الٍب
ينبغي أف تراعى ُب ٕبث ىذه القضية الَبكيز على الراكم كالركاية  ,كىذا ابلضبط ما تنص عليو مفاصل علوـ
مصطلح ا٢بديث كعلمي ا١برح كالتعديل ؛ إذ إف علم مصطلح ا٢بديث ببساطة " علم يعرؼ بو حاؿ الراكم
كا٤بركم من حيث القبوؿ كالرد (ِ) "  ,أما علم ا١برح كالتعديل فا١برح ُب اصطبلح علماء ا٢بديث ىو " رد
ا٢بافًظ ا٤بتقن ركاية الراكم لعلة قادحة فيو أك ُب ركايتو من فسق أك تدليس أك كذب أك شذكذ أك ٫بوىا" .
كالتعديل ىو  ":كصف الراكم ٗبا يقتضي قبوؿ ركايتو (ّ)"  ,فهما علماف يتعلقاف كبشكل مباشر بذات القضية
(ُ) ينظر ُب ذلك إٔب رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر ص ,ٖ-ٔ :كينظر أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر ص :
ُٖ.ِْ-
(ِ) مصطلح ا٢بديث للشيخ دمحم بن صاّب العثيمْب طُ ,عاـ ُُْٓ٤ ,بكتبة العلم ابلقاىرة ,ص .ٓ :
(ّ) علم ا١برح كالتعديل لعبد ا٤بنعم السيد ٪بم  , ,طُ ,عاـ ََُْىػ  ,للجامعة اإلسبلمية اب٤بدينة ,صْٓ ك ٓٓ.
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الٍب كانت تشغل ٧بمود شاكر ُب صحة الشعر ا١باىلي من انحية الراكم كالركاية  ,كىي ذات القضية الٍب ال
بد كأف يتخذ ٥با ذات ا٤بنهج ا٤بتعلق ابلركاية .
اثلثا  :توظيف أدكات ىذين العلمْب ٙبديدان يتواءـ مع أصوؿ ا٤بنهج الذم ارتضاه ٧بمود شاكر لنفسو ,فرأس
ا٤بنهج كأساسو القوٙب ىو ما ٠باه ب ػ ػ (األصل األخبلقي) (ُ)  ,كقد فسر ىذا األصل ابلدين "كرأس كل ثقافة ىو
الدين ٗبعناه العاـ كالذم ىو فطرة اإلنساف  - ,أم دين كاف – أك ما كاف ُب معُب الدين  ,كبقدر مشوؿ ىذا
الدين  ....ما يكبح ٝبوح النفس اإلنسانية كٰبجزىا عن أف تزيغ عن الفطرة السوية العادلة " (ِ)  ,فطا٤با كاف
ىذا ا٤بنهج مرتضى ك٦بازان دينيان كال يقدح ُب األصل األخبلقي كيفضي إٔب ا٤بعرفة فهو منهج مباح كمنهج ٰبتاج
إليو الباحث  ,كاحتياجو للوصوؿ إٔب ا٢بقيقة العلمية  ,فالبحث عن الركاة كرد ركايتهم كجرحهم كتعديلهم ال
يعد من ابب الغيبة كاإلساءة ٥بم  ,بل يعمد إٔب إزالة اللبس كاصطفاء ا٤بنهجية الصحيحة الٍب تؤكد نسبة الركاية
كصحتها  ,ك٧بمود شاكر كإف أدخل منهجية ىذين العلمْب ُب منهجو ا٣باص بو بطريقة ال تستبهم على من
يريد تلمس مواطنها  ,إال أنو قد أظهر ذلك ُب جهوده العلمية الكبّبة ُب ٙبقيق كتب الَباث العريب كقراءاتو
كتعليقاتو عليها  ,كأخص منها طبقات فحوؿ الشعراء كٝبهرة نسب قريش كأخبارىا  ,فقد عِب ٧بمود شاكر ُب
ىذين ا٤بؤلفْب خصيصان ابضطراب األخبار كا٤بركايت كنسبة األبيات الشعرية كا٤بركايت األدبية األخرل .
كلتحقيق ذلك كلو كاف ٧بمود شاكر يلجأ إٔب منهج علماء مصطلح ا٢بديث كا١برح كالتعديل  ,فكاف ينظر
ُب سند ا٣برب كيوازف بْب األخبار كيقابل بينها  ,كيرجع كثّبان للمصادر التارٱبية ا٤بختلفة ُب ا٣برب الواحد  ,كىو
ُب ذلك كلو ال يستغِب عن العودة إٔب دكاكين الشعراء كمادة رئيسة  ,كما أنو ٰبيط الركاية بشيء من ا١بوانب
االجتماعية كاللغوية الٍب ٙبقق الصحة أك تنفيها  ,كيزيد على ذلك ُب نظرتو للمادة ا٤بركية نفسها ,فبل ٯبد أبسا
من رد الركاية أك تصحيح كلمة فيها لتتفق مع تلك ا١بوانب اآلنف ذكرىا  ,حٌب تكتمل معها منظومة صحة
الركاية كقبو٥با على الوجو البلئق الذم تطمئن إليو نفسوٕ,بسب معطيات منهجو التذكقي ا٣باص
(ُ) ينظر لرسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر  :صُّ.
(ِ) السابق ص.ُّ:
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بو(ُ)  ,ك٘بدر اإلشارة ىنا إٔب أف ٧بمود شاكر عند تطبيقو ٥بذا ا٤بنهج ال يهتم كثّبا لقواعد التحقيق العلمي ,
كىو األمر الذم أاثر عليو انتقادات من البعض كعلي جواد الطاىر ,كمنّب سلطاف ,كالسيد أٞبد صقر٩ ,با
اضطر ٧بمود شاكر لتأليف (برانمج طبقات فحوؿ الشعراء )  ,الذم فنٌد فيو آراء ىؤالء كغّبىم كقاـ ابلرد
على دعاكاىم  ,كحينما أحس ٧بمود شاكر أبف منهجو ال يتطابق كثّبان مع قواعد ا٤بنهج العلمي للتحقيق تراءل
لو أف يستبعد كلمة ٙبقيق من بعض كتبو الٍب حققها كاستبد٥با بػ ػ ػ (قرأه كعلق عليو ) ليخرج من ربقة ا٤بنهجية
العلمية للتحقيق كليبيح لنفسو منهجان خاصان ُب التحقيق رٗبا يفضي بو إٔب ا١برأة ا٤بطلقة على ا٤بًب  ,فبل يَبدد
ُب تغيّب بعض كلمات النصوص مٌب ما تراءل لو أهنا ال تتفق مع ا﵀يط اللغوم أك االجتماعي أك حٌب
التارٱبي(ِ) ,كاضطبلع ٧بمود شاكر على ىذا النحو من منهجية العلوـ كاف لو كبّب األثر ُب دربتو كطريقة
تعاطيو مع ا٤بنهج العلمي ا٣باص بو  ,كيكفي أف يشار إٔب أتثر ٧بمود شاكر ُب كتبو ا﵀ققة بعلمي مصطلح
(ُ) سيأٌب تبياف ذلك ٗبشيئة هللا ُب الفصل الرابع من ىذه الدراسة (ا٤بوقف االستنباطي  ,القبوؿ االعَباض النقض) .
(ِ) كسيأٌب بياف ذلك أيضا ٗبشيئة هللا ُب الفصل الرابع من ىذه الدراسة (ا٤بوقف االستنباطي  ,القبوؿ االعَباض النقض)
كمثاؿ ذلك ما قاـ بو ُب طبقات فحوؿ الشعراء من تغيّب كلمة البن الزبعرل ؛ ألهنا ال تلتقي مع بعض ا٤بعطيات
التارٱبية  ,كىو قولو ُب كصف قتلى معركة أحد :
فقتلنا النصف من ساداهتم

كعدلنا ميل بدر فاعتدؿ

كقد كرد ىذا البيت ُب (شعر عبد هللا بن الزبعرل) ٙبقيق الدكتور ٰبي ا٢ببورم ص ِْ  ,الطبعة الثانية عاـ ُُٖٗـ ٤بؤسسة

الرسالة ببّبكت  ,تبعا لركاية ابن سبلـ ب(قتلنا) كليس ب(قبلنا )  ,أما ٧بمود شاكر فقد بدؿ كلمة قتلنا بقبلنا كعلق على
ذلك بقولو ُب طبقات فحوؿ الشعراء جُ  :ص ِّٗ(" : .فقتلنا) كأثبت ما ُب (ـ) مضبوطة  ,كىذا أيضا بيت تكثر
ركايتو ُب سائر الكتب (فقتلنا النصف) أك (فقتلنا الضعف) كىو خطأ كلو  ,فإف ا٤بشركْب ٓب يقتلوا يوـ أحد نصف
ا٤بقاتلة  ,فإف من شهد القتاؿ من ا٤بسلمْب ُب يوـ أحد سبعمئة قتل منهم أربعة كسبعوف من الشهداء  ,كال قتلوا
ضعف ما قتل ا٤بسلموف يوـ بدر من ا٤بشركْب ف إف عدة قتلى بدر من ا٤بشركْب سبعوف  ....كإ٭با أراد ابن الزبعرل
أهنم قتلوا من ا٤بؤمنْب ُب أحد مثل الذم قتلو ا٤بسلموف منهم يوـ بدر  ,فانتصفوا منهم أم أخذكا حقهم كامبل حٌب
صاركا على النصف سواء ...فركاية ابن سبلـ ُب الطبقات ىي أحق الركاايت ابلصواب ,كأما الركاايت األخرل فهي
خطأ قدٙب كا٣بطأ ُب ركاية البيت السابق ."..
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ا٢بديث كا١برح كالتعديل أف يشار إٔب ما أكرده ُب مقدمة كتاب طبقات فحوؿ الشعراء من حديث يتعلق
إبسناد الركاية  ,حيث خصص فصبلن أبكملو درس فيو إسناد الكتاب ُب ا٤بخطوطْب اللتْب اعتمد عليهما ُب
التحقيق ٍ ,ب الفصل الذم عقده أيضا ا٤بأخوذ من نسخة أيب الفرج األصفها٘ب من كتاب الطبقات كٝبٍعو
أسانيد أيب الفرج إٔب ابن سبلـ كمقابلتو بينهما من انحية الركاية كأحواؿ الركاة ك األخبار(ُ)  ,كالعمل على ٫بو
ذلك ُب أسانيد الركاة كالركاية ال ٱبفى أنو من عمل أىل ا٢بديث ُب أسانيد متوف السنة النبوية ا٤بطهرة .
كخبلصة ما يقاؿ ُب الدربة عند ٧بمود شاكر أهنا ركن أساس من مصادره ا٤بعرفية الٍب اشَبطها كبار أىل العلم
لكل انقد  ,فالشعر عند ابن سبلـ " صناعة كثقافة يعرفها أىل العلم كسائر أصناؼ العلم كالصناعات :منها
ما تثقفو العْب ,كمنها ما تثقفو األذف ,كمنها ما تثقفو اليد ,كمنها ما يثقفو اللساف  ")ِ(....فالدربة كا٤بمارسة
كا٣بربة ىي الصناعة النقدية للشعر العريب كالٍب ال بد من توافرىا ُب أىلو كخاصتو  ,كالدربة ىي تلك القدرة
غّب ا﵀سوسة الٍب تستكن ُب عقل النقد كفطرتو الذكقية كالٍب تيكتسب إبطالة النظر ُب ا٤بادة ا٤براد نقدىا
كٛبحيصها من كل جانب  ,كال ٲبلك منازعة صاحب الدربة إال من ملك دربة تقارع األخرل كتطارحها يقوؿ
اآلمدم ُب ذلك  " :فمن سبيل من عرؼ بكثرة النظر ُب الشعر كاالرتياض فيو كطوؿ ا٤ببلبسة لو أف ييقضى
لو ابلعلم ابلشعر كا٤بعرفة أبغراضو ,كأف يسلم لو ا٢بكم فيو ,كيقبل منو ما يقولو ,كيعمل على ما ٲبثلو  ,كال
ينازع ُب شيء من ذلك؛ إذ كاف من الواجب أف يسلم ألىل كل صناعة صناعتهم ,كال ٱباصمهم فيها ,كال
ينازعهم إال من كاف مثلهم نظران ُب ا٣بربة كطوؿ الدربة كا٤ببلبسة" , ")ّ( ...فمن ىذه الدربة يتكوف ذكؽ
الناقد ,كمنها يستدؿ على ما جرت بو العادة (ْ)"  ,كقد كاف ٧بمود شاكر ُب غالب األمر ٩بن ٯبمع كثّبان من
ذلك.
(ُ)

ينظر ُب ذلك ٤بقدمة طبقات فحوؿ الشعراء ﵀مود شاكر  :ص ْٕ كمابعدىا.

(ِ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي :ص ٓ.

(ّ)

ا٤بوازنة بْب أيب ٛباـ كالبحَبم لآلمدم ٙبقيق السيد أٞبد صقر  :جُ ,ص ُْْ.

(ْ)

اتريخ النقد األديب عند العرب للدكتور إحساف عباس طْ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الثقافة ببّبكت ,ص :
ُٔٔ.
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ادلبحث الثاين  :اللغة واالستعداد الذايت
من أىم ا٤بصادر ا٤بعرفية عند ٧بمود شاكر ٛبكنو العجيب من اللغة العربية كحبو الشديد ٥با كالتعصب ٥بويتها
الٍب ٛبثل ىوية العريب ا٤بعتز أبصالتو  ,كقد تزامن ٛبكنو منها كتعصبو ٥با مع تلك الدعوات الٍب انتشرت ُب
عصره كالدعوة إٔب العامي ة كاستهجاف اللغة العربية الفصيحة  ,كالدعوة إٔب إلغاء اإلعراب ٝبلة كتفصيبل ,
كالدعوة العجيبة أيضا إٔب كتابة العربية اب٢بركؼ البلتينية  ,ككل ىذه الدعوات ا٥ب ٌدامة اصطدمت مع ٛبكن
شاكر كحبو للغتو العربية  ,األمر الذم دفعو للنهوض بوجو ىذه الدعوات من انحية  ,ككذلك تسببت من
انحية أخرل ُب أف زادت ُب نفسو حب لغتو بعد أف حاكؿ ُب كشف معآب خصوصيتها كٝبا٥با ٩با يعلمو ىو
علم اليقْب ك٩با ىو م ستقر ُب نفسو  ,ك٩با اضطره إليو من االطبلع كالتوسع ُب الكشف كاإلابنة عن ذلك ,
فقامت قيامتو من أجل ذلك مع ا٤ببشرين كلويس عوض كأٞبد لطفي السيد كتوفيق ا٢بكيم كٝبهرة من الكتاب
كاألدابء الذين أيقضوا ٮبمهم إلذكاء ىذه الدعوات ا٤بضللة

(ُ)

 ,كقد كاف لؤلثر الذم خلفو ُب نفسو بعض

أساتذتو سبب ُب هنوضو إٔب ىذه الدعوات كالوقوؼ ضدىا موقفا قواين كجا٧بان  ,كقد الحظ ذلك شوقي ضيف
حينما كضع جهود ٧بمود شاكر إزاء ىذه الدعوات موضع ا٤بتابعة كاالحتذاء كٞبل لواء ا﵀افظة كالدفاع
ا٤بستميت عن ا٤بثيل العربية كاإلسبلمية (ِ) ,شأنو ُب ذلك شأف شيخيو سيد ا٤برصفي كمصطفى صادؽ الرافعي,
كإلنعاـ النظر ُب تنصيب ٧بمود شاكر نفسو ٞبل لواء ا﵀افظة على العربية  ,فإنو ينبغي العلم أبف شاكر ٓب

يكتف بردكده على من أاثركا تلك الدعوات  ,بل ٘باكز ذلك إٔب مراقبة ٧بمومة ٤با يكتب ك٤با يقاؿ ُب ىذه
القضااي سلبان كإٯباابن  ,كمن ذلك ثناؤه العاطر على بعض اآلراء الٍب عضدت رأيو  ,كٞبلت معو ىم لواء
ا﵀افظة كاألصالة  ,كمن ذلك ثناؤه على كتاب (اتريخ الدعوة إٔب العامية كآاثرىا ُب مصر) للدكتورة نفوسة
زكراي  ,إذ رآه "كتااب صا٢با لكل مثقف  ,ٯبد فيو مادة صحيحة لتاريخ معركة قاسية .")ّ(...
(ُ) ينظر ُب ذلك ألابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  :ص (ُٕٓ)ّٕٔ-ّٓٗ( )ِٔٔ-ِّٔ( )ُٖٖ-ُْٖ( )َُٕ-
كينظر كذلك ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جُ ,ص .ِّٔ-ِٖٓ :
(ِ) األدب العريب ا٤بعاصر ُب مصر للدكتور شوقي ضيف  :صِْْ .
(ّ) أابطيل كا٠بار ﵀مود شاكر ص .ُِٓ :
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كا٢بق أف التمكن من اللغة ٠بة ظاىرة ال تكاد تنفك عن ٧بمود شاكر ُب مؤلفاتو كقراءاتو كتعليقاتو على كتب
الَباث  ,كقد الحظ بعض الباحثْب تفشي ىذه الظاىرة ُب أعماؿ شاكر فقاموا بدراستها كٝبع ما تفرؽ منها
ُب كتبو  ,كٲبكن أف ٲبيز التمكن اللغوم عند ٧بمود شاكر داخل ثبلثة دكائر عريضة ىي  :التمكن من الداللة
ا٤بعجمية كتطويعها ٕبسب مايقتضيو ا٤بعُب  ,كالتمكن من الداللة اإلعرابية كتوظيفها ٗبا يتبلءـ مع السياؽ,
كاالىتماـ اب١بانب ا٤بوسيقي كالصوٌب .
أوال :أتويل الداللة ادلعجمية عند حممود شاكر:
لعل االستعداد الذاٌب الذم توفر ﵀مود شاكر منذ صغره كاف لو كبّب األثر ُب التمكن من الداللة ا٤بعجمية ,
فمما عرؼ عن كالد ٧بمود شاكرحرصو على التنشئة اللغوية العربية السليمة ليس ألبنائو فحسب  ,بل ألبناء
معهد االسكندرية حينما ًب تعيينو شيخان لو  ,حيث تقرر لو أف تكوف ىدااي الطلبة الناجحْب كتب األدب
كاللغة  ,كىو ما يفسر االستعداد الذاٌب ٢بب اللغة كالتمرس عليها ﵀مود شاكر منذ مراحل حياتو األكٔب(ُ) ؛
كىو أيضا ما يفسر اىتماـ ٧بمود شاكر اب٥بدية النفيسة الٍب حصل عليها من أحد أبناء خالو ا٤بتمثلة ُب ديواف
ا٤بتنيب بشرح الشيخ اليازجي  ,إذ كاف فيما يقوؿ ٧بمود شاكر عنو مشكوالن جيد الورؽ " ,فلم أكد أظفر بو
حٌب جعلتو كردم ُب ليلي كهنارم حٌب حفظتو يومئذ  , ")ِ(...كٲبكن القوؿ أيضان ابألثر الكبّب الذم خلفو
ذلك على ٛبكن ٧بمود شاكر اللغوم  ,فشرح اليازجي لديواف ا٤بتنيب كاف يعُب ابلناحية اللغوية كبّب العناية
كاالىتماـ  ,كانصيف اليازجي(ّ) نفسو ٧بسوب على أىلة اللغة كأىل األدب .
(ُ) ٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم إلبراىيم الكوفحي  :صِّ.
(ِ) أابطيل كا٠بار ﵀مود شاكر ص .ْْٕ-ْْٔ :
(ّ) انصيف بن عبد هللا بن انصيف بن جنببلط ُِٖٕ - ُُِْ( ,ىػ = ََُٖ  ُُٖٕ -ـ)الشهّب ابليازجي,
شاعر من كبار األدابء ُب عصره  ,أصلو من ٞبص (بسورية) كمولده ُب (كفرشيما) بلبناف ,ككفاتو ببّبكت,
استخدمو األمّب بشّب الشو أيب ُب أعمالو الكتابية ٫بو ُِ سنة ,انقطع بعدىا للتأليف كالتدريس ُب بعض مدارس
بّبكت ,كتوُب هبا ,لو كتب ,منها (٦بمع البحرين) مقامات ك (فصل ا٣بطاب) ُب قواعد اللغة العربية ,ك (ا١بوىر
الفرد) ُب فن الصرؼ ,ك (انر القرل ُب شرح جوؼ الفرا) ُب النحو ,ك (٨بتارات اللغة) ٖبطو  ,ينظر األعبلـ
للزركلي :جٕ,صَّٓ.
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كمن ا٤بمكن أف يقاؿ إ ف التعاطي مع ا٤بعجم اللغوم عند ٧بمود شاكر لو طريقة خاصة تكاد ٛبيزه عن غّبه من
النقاد  ,فإذا كاف الكثّب من النقاد يعترب كتب معاجم اللغة مرجعان عند استعجاـ اللفظ كاستبهاـ داللتو مع
السياؽ  ,فإف ٧بمود شاكر يرفض الوثوؽ بكتب معاجم اللغة كا١بنوح إليها كمحكم رئيس ُب الداللة ,
ك٧باكمة ألفاظ النص على أساس من الداللة ا٤بعجمية فيو كأد للغة الشعرية كمصادرة ٥بويتها ا١بمالية  ,كٓب يَبدد
٧بمود شاكر ُب التصريح ٗبخالفتو كل من تعامل مع النص الشعرم على أنو كثيقة لغوية  ,حٌب كإف اضطره
الشراح القدامى كعلماء الَباث  ,كقد اختصر ٧بمود شاكر منهجو ُب التعاطي مع
ذلك إٔب االختبلؼ مع ٌ
ا٤بعجم اللغوم ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,بقولو مبينان موقفو من االختبلؼ مع كبار أىل العلم الذين
شرحوا قصيدة (إف ابلشعب الذم دكف سلع)  " :ك٨بالفٍب ُب ذلك عما قالو بعض شراح القصيدة من النقاد
األكائلٍ ,ب عدكٕب عن شركحهم اللغوية اجملردة لبعض ألفاظها  ,كرأيت أننا إذا كقفنا عندىا دفنٌا الشعر ُب
اتبوت من اللغة (ُ)"  ,كيبلحظ عند ٧بمود شاكر ُب تعاملو مع معاجم اللغة مبلحظات تسَبعي االنتباه :
أك٥با  :أنو يعيب على معاجم اللغة عدـ نصها على بعض معا٘ب ا٤بفردات ٩با استنبطو ىو من معا٘ب لتلك
ا٤بفردات من غّب ا٤بعاجم اللغوية  ,كلو ُب ذلك العديد من األمثلة كالنماذج كخاصة ُب ٙبقيق تفسّب الطربم,
ك﵀مود شاكر ُب ذلك أ٭بوذج مشرؽ فيو تتبع عإب الدقة ٤بعا٘ب كلمة آية ُب لغة العرب كتتبع دالالهتا ٗبا يتواءـ
مع ما نصت عليو كتب اللغة ك٩با ٓب تنص عليو  ,فجعل من معانيها الرسالة كحكم أبف استعماؿ اآلية ٗبعُب
الرسالة مستفيض ُب شعر العرب ككبلمهم كقد أغفلتو كتب اللغة ٕبسب رأيو  ,كاستدؿ بقوؿ الشاعر:
ىم ٍن يمٍبلً هغ ىع ٍمىرك بٍ ىن ًىٍن ود آيىةن

كًمن الن ً
صٍي ىح ًة ىكثٍػرةي ًٍ
اإلنٍ ىذا ًر
ى ى
ى

(ِ)

يقوؿ ٧بمود شاكر  " :أم من يبلغو رسالة مِب ُ ,ب شعر كثّب مثلو  ,كيفسر قدماء شراح الشعر اآلية ُب مثل
ىذا الشعر أبهنا العبلمة كىو تفسّب ال يليق  , )ّ("...كقد أكردت الباحثة ٧باسن أٞبد قرابف عددان من النماذج
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر ص .ّ-ِ :
طماس ,طِ,عاـ ُِْٔىػ ,لدار ا٤بعرفة ببّبكت ,صٕٔ.
(ِ) البيت للنابغة الذبيا٘ب ينظر لديوانو شرح ٞبدك ٌ
(ّ) مداخل إعجاز القرآف ﵀مود شاكر ,طُ,عاـ ََِِـ  ,لدار ا٤بد٘ب  ,ص َُّ.
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ا٤بنتقاة الٍب ٛبثل عدـ نص معاجم اللغة على مرادفات لبعض الكلمات عند األستاذ ٧بمود شاكر (ُ).
اثنيها  :استخداـ ٧بمود شاكر كثّبان للقياس كاالجتهاد ُب تفسّب بعض معا٘ب ا٤بفردات  ,سواء كاف ذلك
القياس كاالجتهاد انٝبان من قدراتو اللغوية الذاتية  ,أك كاف شاكر فيو موافقان الجتهادات كقع عليها اطبلعو
لبعض العلماء كا٤بفسرين كالشراح  ,أما القياس كاالجتهاد الذاٌب فأمثلتو أكثر من أف تعد  ,كقد ألٌف األستاذ
منذر دمحم أبو شعر معجمان خاصان ﵀مود شاكر (ِ) ,حصر فيو كثّبان من تلك االجتهادات  ,كقد كاف ىذا النوع
ال يعَبضو كثّبان إال حينما يواجو الكلمة ا٤برادة ُب النص كٲبارس عليو تفسّبه أك نقده أك ٙبليلو  ,كٯبتهد
اجتهادان كبّبان ُب إصابة ا٤بعُب ا٤براد من السياؽ ٩با ٓب تنص عليو معاجم اللغة العربية  ,كمن أمثلة ذلك كلمة
صموا ًٕبب ًل اَّللً ىً
ً
ٝب نيعا ىكىال
(السرار) بكسر السْب كفتحها  ,كذلك ُب تفسّب ابن جرير الطربم لقولو تعأب ﴿ك ٍاعتى ي ىٍ
ً
ً
ىصبى ٍحتيم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو ناان ىكيكنتي ٍم ىعلى ٰى ىش ىفا
ت اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكنتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ْب قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ف بىػ ٍ ى
تىػ ىفرقيوا ۚ ىكاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
ً
ً
ً
آايتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف ﴾ (ّ) حيث قاؿ ابن جرير (ْ) " :كقاؿ:
يح ٍفىرةو ٌم ىن النا ًر فىأىن ىق ىذ يكم ٌمٍنػ ىها ۗ ىك ٰىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
ْب اَّللي لى يك ٍم ى
فأنقذكم منها  ,يعِب فأنقذكم من ا٢بفرة ,فرد ا٣برب إٔب ا٢بفرة  ,كقد ابتدأ ا٣برب عن الشفا ؛ ألف الشفا من
ا٢بفرة  ,فجاز ذلك  ,إذ كاف ا٣برب عن الشفا على السبيل الٍب ذكرىا ُب ىذه اآلية خربا عن ا٢بفرة كما قاؿ
جرير بن عطية:
ىكما أىخ ىذ السرار ًمن ا ٍ٥بً ً
بلؿ"
ى ى
ىي ى

رأىت مر ً ً
أخ ٍذ ىف ًم ػ ػ ػ ًٌِب
السن ى
ْب ى
ى ٍ ى ٌ

(ٓ)

كقد علق ٧بمود شاكر على بيت ابن جرير الطربم بقولو " :كالسرار (بكسر السْب كفتحها)  :آخر ليلة من
(ُ) آراء ٧بمود شاكر كجهوده اللغوية ﵀اسن بنت أٞبد قرابف رسالة علمية ٛبت مناقشتها ُب جامعة أـ القرل الفصل
الدراسي الثا٘ب من العاـ الدراسي َُُِّْْٗ-ىػ ٙبت إشراؼ الدكتور علياف بن دمحم ا٢بازمي ,ص ْٔ.
(ِ) معجم ٧بمود دمحم شاكر إعداد منذكر دمحم أبو شعر  ,طِ ,عاـ ُِْٖىػ  ,للمكتب اإلسبلمي بعماف .
(ّ) سورة آؿ عمراف اآلية الكرٲبة رقم َُّ.
(ْ) جامع البياف ُب أتكيل القرآف للطربم  ,جٕ ,ص ٖٔ
طماس طِ ,عاـ ُِْٔىػ  ,لدار ا٤بعرفة ببّبكت ,صُِّ .
(ٓ) ديواف جرير  ,شرح ٞبدك ٌ
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الشهر ,ليلة يستسر القمر أم ٱبتفي ,كأراد جرير ابلسرار ُب ىذا البيت :نقصاف القمر حٌب يبلغ آخر ما يكوف
ىبلالن ,حٌب ٱبفى ُب آخر ليلة ,فهذا النقصاف ىو الذم أيخذ منو ليلة بعد ليلة ,أما "السرار" الذم شرحو
أصحاب اللغة ,فهو ليلة اختفاء القمر ,كذلك ال يتفق ُب معُب ىذا البيت(ُ)"  ,كقد كجدت ُب معجم
الصحاح ما نصو  " :كالعرب تسمى أكؿ ا٤بحاؽ :الدعجاء ,كىي ليلة و
ٜباف كعشرين ,كالثانية السرار ,كالثالثة
ى
الغلتة  ,كىى ليلة الثبلثْب(ِ)" ككجدتو يقوؿ بعد ذلك  " :كسرر الشهر ابلتحريك :آخر ليلة منو ,ككذلك
ً
السرا ًر ,يفرٗبا كاف ليلةن كرٗبا كاف ليلتْب "(ّ),
ىسر يارهي كسر ياره .كىو يم ٍشتى ٌّق من قو٥بمٍ :
في ليلةى ى
استى ىسر ال ىق ىمىر ,أم ىخ ى
ً
و ً
ً ً
ً
ين ,كالثانيةى
كيقوؿ ابن منظور ُب معُب السرار  " :ىكالٍ ىعىر ي
ب تي ىس ٌمي أ ٌىكىؿ ا٤ب ىحاؽ الد ٍع ىجاءى ,ىكى ىي لىٍيػلىةي ىٜبىاف ىكع ٍش ًر ى
ً
ً
و ً
ً
ً
ين)ْ(".كُب
ْب .ى
السر ىار ,كالثالثةى الغىٍلتىةى ,ىكى ىي لىٍيػلىةي الث ىبلث ى
كش ىفةه ىد ٍعجاءي ,كلثىةه ىد ٍعجاءي؛ كالد ٍعجاءي :لىٍيػلىةي ىٜبىاف ىكع ٍش ًر ى
ٌ
ً ً
ًو ً
ين)  ,كالثىانًيىةي
اتج العركس  " :كبػىلى ٍغنىا ىدعجاءى الش ٍه ًر ى
كد ٍٮبىاءىهي ,الد ٍع ىجاءي ( :أىك يؿ ا٤بى ىحاؽ ,ىكىي لىٍيػلىةي ىٜبىانيىة كع ٍش ًر ى
ً
السىر يار ,كالثالثة الغ ٍلتىةي ,ىكًىي ليلىة الثٌبلثْب(ٓ) "
ٌ
كمن ذلك يعلم أف بعضا من كتب معاجم اللغة قد جعل السرار ٗبا أراده ٧بمود شاكر نقصاف القمر حٌب يبلغ

آخر ما يكوف ىبلال ,حٌب ٱبفى ُب آخر ليلة ,كىو يكوف عادة ُب الثامن كالعشرين من كل شهر اتـ  ,كىذا
يعِب أف بعضا من معاجم اللغة قد أتى على غاية شاكر كمراده .
اثلثها  :أف قناعة ٧بمود شاكر ال تكاد تفارقو ُب أف معاجم اللغة قد أخلت ببعض ا٤بعا٘ب  ,كقد ذكر عبارة (ال
تصيب مثلها ُب معاجم اللغة ) مراران كتكراران كخصوصا ُب ٙبقيقو النفيس لكتاب جامع البياف تفسّب اإلماـ
(ُ) جامع البياف ُب أتكيل القرآف للطربم  ,حاشية رقم ُ ,جٕ ,ص ٖٔ.
(ِ) الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية إل٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم ٙ ,بقيق أٞبد عبد الغفور عطار  ,طْ ,عاـ
َُْٕق,لدار العلم للمبليْب ببّبكت ,جُ ,صُّٓ.
(ّ) السابق ج ِ ,ص .ِٖٔ :
(ْ) لساف العرب البن منظور ج  ,ِ :صِِٕ.
٧بمد ا٢بسيِب ,أبو الفيض ,ا٤بل ٌقب ٗبرتضى ,الزبيدم  ,جملموعة من ا﵀ققْب ,
(ٓ) اتج العركس من جواىر القاموس ٌ ,
طُ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار ا٥بداية  ,ج ٓ ,صٕٔٓ.
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الطربم أك ٫بوان من ىذه العبارة (ُ) ,كقد تسببت ىذه القناعة لديو ُب إطبلقو أحكامان على معاجم اللغة ليست
دقيقة كدقة ٧بمود شاكر ُب أحكامو النقدية كاألدبية كاللغوية بشكل عاـ  ,فقد يتسبب إرادتو ٤بعُب مفردة ُب
النص ال تتوافق مع ما نصت عليو معاجم اللغة ُب اهتاـ تلك ا٤بعاجم أبهنا ٓب تستوعب كل ا٤بعا٘ب الٍب قد
تعَبض مفردات العربية  ,كمثاؿ ذلك تفسّبه للكمح أبثر كمح الفرس ابللجاـ أم رده كجذبو ابللجاـ لكي
يقف  ,فيَبؾ ذلك أثرا حيث موقع اللجاـ من الفرس  ,كقد أكرد ذلك ُب قوؿ أعشى بن ثعلبة (ِ):
ىكلى ىق ٍد أىٍمنى يح ىم ٍن ىع ىاديٍػتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي

يكل ىما ىٍٰب ًس يم ًم ٍن ىد ًاء الٍ ىك ىش ٍح

كقىطىعت ىان ًظري ًو ظى ً
اى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىران
ى ٍ ي ٍ

ىال يى يكو يف ًمثٍ ىل لىطٍوم ىكىك ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍح

يقوؿ شاكر ُب تفسّبه لل ىك ىمح " :كقولو :ظاىران صفة ﵀ذكؼ ,أم كيان ظاىر األثر ,ليس أثره كأثر اللطم أك
الكمح  ,كالكمح (بفتحتْب)  :ىو أثر كمح الفرس ابللجاـ ,أم رده كجذبو ابللجاـ ليقف ,فيَبؾ ذلك أثران
حيث موقع اللجاـ ,كىو حرؼ ٓب تذكره كتب اللغة  ,كشرحتو من سياؽ معُب الشعر ,يقوؿ :أثر اللطم غّب بْب
فهو يزكؿ  ,كأثر كمح اللجاـ سهل أيٌب متتابعان فبل يؤذم  )ّ("....كمعُب ىذا أف ٧بمود شاكر ٯبعل من معا٘ب
الكمح على موضع اللجاـ من
الكمح الٍب ٯبب أف تصيبها معاجم اللغة العربية معُب األثر الذم يتسبب بو ٍ
الفرس  ,ك أعتقد أبف ذلك ا٤بعُب ال يستنبط إال من خبلؿ القراءة ا١بمالية للبيت كليس القراءة اللغوية الٍب
(ُ)

ينظر ُب ذلك مثبل ٢باشية جامع البياف لئلماـ الطربم ٙبقيق أٞبد ك٧بمود شاكر  ,جْ  ,ص َٓٓ ,كينظر أيضان

نفس الكتاب  :جٓ,ص َُِ  ,كينظر أيضا لنفس الكتاب  :جٗ,صِّٓ  ,كينظر أيضا نفس الكتاب  :ج َُ,ص :
ُْٕ.
(ِ)

قاؿ عنو صاحب ا٤بؤتلف " :ميموف بن قيس بن جندؿ بن شراحيل بن عوؼ بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة

ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن كائل الشاعر ا٤بشهور ا٤بقدـ ,ككاف أبو عبد هللا إبراىيم بن دمحم بن عرفة األزدم
النحوم ا٤بعركؼ بنفطويو أملى علينا أ٠باء األعاشي فذكر ٜبانية منهم أعشى بِب قيس بن ثعلبة  ,ينظر للمؤتلف كا٤بختلف ُب
أ٠باء الشعراء ككناىم كألقاهبم كأنساهبم كبعض شعرىم  ,للحسن بن بشر اآلمدم ٙ ,بقيق  :كرنكو  ,طُُُُْ ,ىػ  ,لدار
ا١بيل ببّبكت  ,جُ,صُّ.
(ّ)

ىامش جامع البياف لئلماـ الطربم ٙبقيق أٞبد ك٧بمود شاكر  :جٗ,صّْٓ.
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الٍب يطالب ٧بمود شاكر إبضافتها ٤بعاجم اللغة
الكمح " ىرد ال ىفىرس ابللًٌجاـ"(ِ)  ,كالكمح الذم ىو رد الفرس ابللجاـ يتسبب ُب إبقاء ذلك األثر الذم أراده
٧بمود شاكر على خدم الفرس  ,كمن ىنا ينشأ ُب الكلمة ٦باز مرسل عبلقتو السببية ؛ إذ إف األثر الذم يبقى
(ُ)

 ,كذلك أف كثّبان من معاجم اللغة ال تكاد تبتعد عن أف

على خدم الفرس سببو ردىا ابللجاـ مراران كتكراران حٌب يتكوف ذلك األثر  ,كىذه العبلقة عبلقة ببلغية ٧بضة
مستخرجة من ٝبالية البيت ك٩با كراء تراكيبو  ,كىي من اىتمامات علم البياف ابعتباره فرعان من فركع علوـ
الببلغة العربية  ,فبل حاجة هبذا االعتبار الببلغي أف يٯبعل األثر من معا٘ب الكمح الٍب غفل عنها أىل اللغة ,
كلو كاف األمر كذلك لفسر أىل اللغة الغيث ابلعشب  ,كذلك لعبلقة السببية الٍب تربط بْب الغيث كالعشب ُب
مثل قوؿ العرب  :رعينا الغيث  ,كىم يقصدكف رعينا العشب الذم تسبب ُب كجوده الغيث  ,كخبلصة القوؿ
ُب ذلك أف قناعة ٧بمود شاكر ُب عدـ استيعاب معاجم اللغة لبعض معا٘ب ا٤بفردات تقف كراء بعض أحكامو
غّب ال دقيقة على معاجم اللغة  ,كلو كاف لكل متمكن من اللغة العربية أف يفسر ألفاظ العربية ٗبعزؿ عن تلك
ا٤بعاجم ؛ لنشأت فوضى لغوية ليس ٥با ضابط كال رادع  ,فاالنطبلؽ من ا٤بعاجم اللغوية لتفسّب مفردات اللغة
كربطها ابلسياؽ الذم كردت فيو ىو الضابط األىم ُب عدـ نشوء مثل ىذه الفوضى  ,كا٣بركج عن ضوابط
تلك ا٤بعاجم كما نصت عليو كإضافة أك إبطاؿ معُب فيها ال يكوف إال بدليل صحيح ٩بن ٰبتج بكبلمو ,
(ُ) كجدت الباحثة ٧باسن القرابف اعَبضت على تفسّب ٧بمود شاكر مستندة على سياؽ الشعر للكمح أبنو األثر ال
الكمح نفسو  ,ف قالت "إذ لو كاف ا٤براد ابلكمح أثر كمح الفرس ابللجاـ ال الكمح نفسو سيكوف ا٤براد ابللطم بناء
على ذلك أثر اللطم أيضان ال اللطم نفسو " ينظر آلراء ٧بمود شاكر كجهوده اللغوية ﵀اسن بنت أٞبد قرابف ,ص
َٓ , .كأرل أف قراءة ٧بمود شاكر للكمح أبنو األثر أقوـ ٤بعُب ىذا البيت من غّبه  ,فالشاعر إ٭با أراد أف قطع
الناظرين الظاىر ٤بن عاداه ال يكوف لو أثر كأثر اللطم ك الكمح .
جذبت
ت الدابةى ,إذا
(ِ) العْب للخليل بن أٞبد الفراىيدم  ,كقاؿ صاحب الصحاح [ ":كمح]
ى
األصمعي :أ ٍك ىم ٍح ي
ٌ
عنانىو حٌب ينتصب رأسو" الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرم  :جُ,صََْ ,كقاؿ ابن منظور :
ً
ً
ت الدابةى ًابللًٌ ىج ًاـ ىك ٍمحان إًذا ىج ىذبٍػتىوي إًليك
"كمح :ال ىك ٍم يح :ىرد الٍ ىفىر ًس ًابللٌ ىج ًاـ .كال ىك ىمحةي :الر ى
اضة .ابٍ ين س ىيد ٍه :ىك ىم ٍح ي
ً
ً
ً
ً
ٍس و  "...لساف العرب البن منظور  :جِ,صٕٓٓ,
ليىق ى
ب رأ ي
ف ىكىال ىٍٯب ًر ىم .كأى ٍك ىم ىحو إذا ىج ىذب عنانىو ىحٌب يىػٍنػتىص ى
كقاؿ مثلو مرتضى الزبيدم صاحب اتج العركس  :جٕ,صِٖ.
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كال يعِب كجود مثل ىذا ا٤بأخذ على ٧بمود شاكر إنكار ٛبكنو من اللغة العربية كسربه ألغوارىا أك حٌب قليل
من القدح فيو كُب جليل علمو كمعرفتو  ,فمن ا٢بق أف نتيقن بتمكنو من اللغة كاألخذ بزمامها  ,كأف كراء ىذا
الثراء اللغوم ا٥بائل الذم امتلكو نشأة منذ الصغر  ,استطاع معها أف يقرأ لساف العرب البن منظور ككتاب
األغا٘ب أليب فرج األصفها٘ب كىو ابن أربع عشرة سنة (ُ)  ,فمن الطبيعي أف تتكوف لديو ىذه الثركة اللغوية الٍب
استطاع هبا بعض الدارسْب تكوين معجم خاص ٗبحمود شاكر  ,كخبلصة القوؿ أف أثر ىذا الثراء اللغوم لدل
٧بمود شاكر ال ينحصر على ا٤بطارحات العلمية كاالستدراكات اللغوية الٍب أقامها مع كبار علماء اللغة كرموز
األدب العريب(ِ)  ,بل يتجاكز ذلك اقَباحاتو على زايدة معا٘ب معاجم اللغة لبعض ا٤بفردات .
اثنياً  :التأويل ادلالئم لدالالت السياق :
من السمات ا١بلية الواضحة ُب منهج ٧بمود شاكر ٛبكنو من علم النحو كتوظيف الداللة النحوية فيما ٱبدـ
السياؽ  ,كقد كاف لقراءتو كتب عبد القاىر ا١برجا٘ب كتعليقاتو عليها ابلغ األثر ُب ذلك  ,فمحمود شاكر يرل
أف ا٤بكانة العلمية الرفيعة لعبد القاىر ا١برجا٘ب ُب الَباث العريب إ٭با أتتت لو من ٛبكنو من علم النحو أكالن ٍب
من حسن تذكقو للبياف العريب (ّ) ,كالشيخ عبد القاىر ا١برجا٘ب نفسو ىو من أكد ﵀مود شاكر استواء منهجو
العلمي التذكقي  ,كىو من عزز لديو ثقتو ُب ىذا ا٤بنهج الذم ىو قادر على تذكؽ الكبلـ كلو شعره كنثره أدبيو
كعلميو على حد سواء  ,فكما سبق ذكره أف ٧بمود شاكر اختط لنفسو منهج التذكؽ لكل كبلـ بعد أف
(ُ) ظل الندٙب لوجداف العلي  :ص ُٖ.
(ِ) عارض ٧بمود شاكر كبار علماء الَباث العريب ُب اللغة آبراء ال ٚبلو من الدقة كاألخذ بناصية اللغة كمزج دالالهتا
ابلسياؽ الذم كردت فيو  ,كىذه ا٤بعارضات مادة جيدة كافية ألف تثبت أثر التمكن اللغوم ُب فكره كمنهجو
العلمي  ,كمن أمثلة ذلك احتجاجو على أيب عبيدة معمر بن ا٤بثُب (جامع البياف للطربم  :جُ ,صّْٗ,
حاشية رقم ِ)  ,كا١باحظ ( :مداخل إعجاز القرآف ﵀مود شاكر  :صٔٓ , )ّٔ-كا٤برزكقي ( :٭بط صعب
ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :صُٕٓ ,ص ُٗٓ  ,ص ُِٖ ,ص ِٔٓ) .
(ّ) ينظر ُب ذلك مداخل إعجاز القرآف ﵀مود شاكر  :صٖٗ كمابعدىا .
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أصيب بفاجعة أستاذه طو حسْب ُب الشعر ا١باىلي  ,فبدأ برحلة طويلة جيدة قلب فيها ما كقع بْب يديو من
أكراؽ الَباث العريب ٗبختلف ٚبصصاتو ٙبت منهج التذكؽ لكل كبلـ  ,يقوؿ ٧بمود شاكر ُب ذلك :
" كمع ذلك فقد كنت أتوىم ُب سنة ُّٓٗحْب فرغت من إجراء منهجي ُب تذكؽ الشعر  ,على كل كبلـ
ت إٔب ذلك  ,حٌب كانت سنة ُٔٓٗ...حْب طيبًعت الرسالة الشافية  ...فوقفت
غّب الشعر  ,أ٘ب قد سب ٍق ي

ظننت أنو
على فصل نفيس  ...ىو أكضح ما قرأتو قط ُب إجراء التذكؽ على كل كبلـ ُب كل علم  ,مهما ى

أبعد علم من إجراء التذكؽ عليو . )ُ("..

كىذا الفصل النفيس الذم يقصده شاكر ىو تعليق عبد القاىر ا١برجا٘ب على حد الفعل عند سيبويو  ,كمن
ىنا كمن علم النحو ٙبديدان يتجلى منطلق الثقة كالتعزيز الذم الح ُب أفق ٧بمود شاكر فيما يتعلق ٗبنهجو
التذكقي على كل كبلـ  ,فلم ٱبف ٧بمود شاكر إعجابو الشديد بعبد القاىر ا١برجا٘ب كمشركعو النقدم الذم
ربط فيو معا٘ب النحو ابلنظم ٣بدمة اإلعجاز القرآ٘ب  ,حٌب أقدمو ذلك على أتليف مداخل إعجاز القرآف
نتيجة ٥بذا االمتداد الفكرم الذم خلفو فيو عبد القاىر ٫بوان كببلغة  ,كقد القى ىذا االمتداد النفسي كا٤بنهجي
اطبلعا كاسعان كنظرة اثقبة لداللة اإلعراب الوظيفية ُب فهم النص  ,فقد كاف ﵀مود شاكر استنباطات ٫بوية
ذات قيمة عالية استظهرىا من قراءتو اآلني ة للنص  ,كيبدك كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف مثاؿ صاّب لتلك
االستنباطات الٍب استقل فيها ٧بمود شاكر برأم ٫بوم خاص ٙب ٌفظ بو عن ابقي آراء النحويْب  ,كمن ذلك رده
القوؿ أبف الباء زائدة ُب قوؿ ابن أخت أتبط شران :
ً
ػارهي ىما يي ىذؿ
يب ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
أبى وٌ

ً
٘ب ال ٌد ٍى ير ىكىكا ىف ىغ يش ٍوىمان
بىػز ٍ

(ِ)

حيث رأل ٧بمود شاكر أف الباء للتعدية كلو كبلـ نفيس ُب ذلك ٰبسن نقلو ىنا على طولو الستبانة طريقتو
(ُ)

رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  :ص ٗ.

(ِ)

ىذا البيت من قصيدة ألف فيها ٧بمود شاكر كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,كقد ٙبدث ُب أكؿ كتابو عن نسبة

ىذه القصيدة كرجح فيها أف تكوف ٣بفاؼ بن نضلة ابن أخت أتبط شران  ,كقد أثبت ُب كتابو آراء العلماء ُب نسبة ىذه
القصيدة إٔب الشعراء  ,ينظر ُب ذلك ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  :ص ْٔ كمابعدىا .
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ُب استنباط الداللة النحوية من ا٤بعُب الشعرم يقوؿ ُب ذلك :
"...ىذا الفعل ٌبز قد يتعدل إٔب مفعوؿ كاحد  ,كيراد بو عندئذ ٦برد ا٣برب عن كقوع السلب  ..فالوقوؼ عند

(بز) الذم
آخره يتم بو الكبلـ  ,كلكن ىذا مكر الشاعر ا٣بفي فإنو ٓب يرد ا٣برب عن ٦برد السلب بل أراد ٌ
يتعدل إٔب مفعولْب فكاف حق الكبلـ أف يقوؿ  :بز٘ب الدىر أبيان ,كلكنو ٤با ذكر الدىر كمالقي من عسفو بو

فكف عن إيصاؿ الفعل إٔب مفعولو الثا٘ب كتركو مطركحا كأنو ال يتطلب ىذا
كٖبالو فظٌع بو كٖببلئقو
ٌ
ا٤بفعوؿ . )ُ("...كىذا النص كاضح الداللة ُب الطريقة الفريدة الٍب يوظف فيها ٧بمود شاكر ا٤بعُب النحوم
بقراءتو ا٣باصة للنص ,كالٍب تراعي أدؽ تفاصيل كل حرؼ ُب كل كلمة  ,بل كيتجاكزه ٗبنطوؽ الكلمات
كا٢بركؼ إٔب مايستكن خلفها من معاف كما ٰبيط هبا من أجواء نفسية للشاعر للمبدع  ,كحينما استقرت ىذه
القراءة ُب نفسو كعا١بها ٕبسن بيانو كأسلوبو ٓ ,ب يَبدد ُب مهاٝبة أىل اللغة الذين جعلوا الباء زائدة مراعاة
للقواعد النحوية الٍب جلبوا ىذا البيت ٣بدمتها كإقرار صحتها  ,فأىل اللغة "ي ٌدعوف أحياانن زايدة ىذه الباء
ضمن (بز) معُب (فجع) ؛ ألف كل من يسلب شيئان فيجع
كأحياانن يسلكوهنا كأمثا٥با ُب ابب التضمْب كيقولوف ٌ :
بو كىو كبلـ لو كاف لو عناج(ِ)  , ..كإ٭با ىو ما أقوؿ لك ألنك ال تستطيع أف تقوؿ ُب مدرج الكبلـ على

أسقط من أف ييعتد بو (ّ)" ,
مذىبهم ُب التضمْب بز٘ب الدىر أبخي كأنت تريد فجعِب بو كإذا قلتو فهو  ..غث ٍ

فتأكيلو ٥بذا البيت على ىذا النحو ىو ما يقف كراء قولو أبف الباء للتعدية كليست زائدة  ,كلعلو حينما أنكر

على أىل اللغة زايدة الباء ُب ىذا ا٤بوضع إ٭با قصد ا٤برزكقي شارح ا٢بماسة  ,حيث يقوؿ ا٤برزكقي ُب شرحو
للبيت ما نصو  .. " :كقولو بز٘ب الدىر أم غلبِب كاستلبِب  ,كقولو أبيب الباء دخلت للتأكيد زائد نة  ")ْ(...كالبد
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْٓ.
فسر ٧بمود شاكر عناج ُب نفس ىذا النص بقولو ( :حبل يش ٌده كيقويو كٲبسكو)  ,كىو كذلك ُب ا٤بعاجم اللغوية ,
(ِ) ٌ
ً
ط أك ىسٍيػهر يي ىشد ُب أسفل ال ٌدلو ٍبٌ ييش ٌد ُب عركتو فإذا انقطع ا٢ببل أمسك العناج ال ٌدلىو من أف تقع
ناج :ىخٍي ه
فالع ي
ُب البئر ,ككل شيء يٍٯب ىع يل لو ذلك فهو عناج " العْب للخليل بن أٞبد  :جُ,صُِّ .
(ّ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُٓٓ.
(ْ) شرح ديواف ا٢بماسة للمرزكقي ٙبقيق غريد الشيخ  ,طُ,عاـ ُِْْىػ لدار الكتب العلمية ببّبكت ,صٖٖٓ.
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من التنبيو على أمر ُب غاية األٮبية ىنا  ,كىو أف ٧بمود شاكر متبع ال مبتدع ُب القوؿ بتعدية الباء ُب ىذا
ا٤بوطن  ,حيث قاؿ بذلك التربيزم شارح ا٢بماسة ُب معرض شرحو للبيت  ,كمنو قولو :
" قولو أبيب  :الباء دخلت للتأكيد زائدة كأنو قاؿ  :بز٘ب الدىر أبيان  ,كٯبوز أف يكوف عدل بز٘ب ابلباء ٤با كاف
معناه فجعِب كيكوف من ابب ما يع ٌدم اب٤بعُب دكف اللفظ  ")ُ( ....كمن ىنا ٲبكن القوؿ أبف التربيزم قد أتى
على ما ُب نفس ٧بمود شاكر من الباء  ,كلعل ٧بمود ٓب يطلع على شرح التربيزم على ىذا البيت ٙبديدان  ,كلو

اطلع عليو ألثبتو ككثقو كما جرت بو عادتو  ,فقد ذكر ٧بمود شاكر التربيزم ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف
ُب اثِب عشر موضعا (ِ) ,نصف تلك ا٤بواضع جاء ُب نسبة القصيدة كترتيبها  ,كالنصف اآلخر جاء ُب نسبة
بعض شركحو على أبيات القصيدة سواء خالفو شاكر أـ كافقو  ,فمن ا٤بنطقي جدا أف ينسب لو ىذا القوؿ لو
أنو اطلع عليو  ,كغاية ما يقاؿ إف ٧بمود شاكر كاف شديد التمرس كالتمكن من النحو العريب  ,كقد قاده ىذا
التمكن إٔب استظهار ٝباليات النص كا٤بعا٘ب الٍب أرادىا الشاعر من خبلؿ الطريقة اإلعرابية الٍب سلكها ُب بناء
العمل األديب .
اثلثا  :ادلقاربة التطبيقية للجانب اإليقاعي يف النص :
اىتم ٧بمود شاكر كثّبان ٗبعا٘ب ا٢بركؼ اىتمامان ابلغان  ,كقد شكل ىذا االىتماـ أحد ا٤بداخل الٍب كِب هبا إٔب
مواجهة النص كاستنطاؽ ما يستَب خلف تراكيبو  ,كقد كقف كراء ىذا االىتماـ إحساس من شاكر إبٮباؿ
الكثّب للجمالية ا٤بوسيقية الٍب يقف كراء ٝبا٥با أكزاف ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم  ,الٍب ٓب يعد أغلب الدارسْب
قادرين على البياف عنها ُب ا لنص إال ٗبلء فراغات نوع البحر كبياف اتمو ك٦بزكئو كعللو كزحافاتو كأسبابو
أتكىان ص ٌدر بو القسم الثا٘ب من مقاالت ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,حيث
كأكاتده ,ك٥بذا أطلق ٧بمود شاكر ٌ
صدر ىذا القسم ببيتْب أليب العبلء ا٤بعرم أتت على شيء ٩با ٯبده ُب نفسو من عركض ا٣بليل كالٍب ٲبتد أثرىا

(ُ) شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ ليحٓب بن علي بن دمحم التربيزم  ,كتب حواشيو غريد الشيخ  ,ككضع فهارسو أٞبد
مشس الدين  ,طُ,عاـ ُُِْىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,جُ  ,ص ّٗٓ.
(ِ) ينظر لنمط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ْٕ , ُٖٓ , ُٕٓ , ُِٓ , ُِٔ , ُِٓ , ُٓ , ْٗ ,
ُْٔ . ِٓٗ , ِّٔ , ِِٓ ,
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النفسي عنده إٔب ٧باكالت االنقبلب الثقاُب على الَباث العريب األصيل  ,يقوؿ ٧بمود شاكر معلقا على بيتْب
أليب العبلء ا٤بعرم :
تىػؤٌب ا ٍ٣بلًي ػ ػػل إًٔب رب ػ ػ ػًػ ػ ػ ػػوً
ى ى ٍ ي ىٌ

ض ًألىٍرىاب ًهبػىػ ػ ػا
ىك ىخلى الٍ ىع يرٍك ى

س بً ىذاكً ًر أىٍكىات ًد ىىػ ػ ػ ػ ػ ػػا
فىػلىٍي ى

ضل أىس ً
باهبػى ػ ػ ػا
ىكىال يم ٍرتى وج فى ٍ ى ٍ

(ُ)

ىب من رقدتو فاطلع على أىل ىذا ا١بيل  ,كيف ٱبوضوف فيو كُب
" ٍ ...ب رحم هللا ا٣بليل بن أٞبد  ,فلو ٌ
عركضو  ,لرأل العقل الذم ُب ا١بماجم قد عاد راران (ِ)  ,...ك لتمُب أال يكوف كضع للناس عركضو  ,حٌب
يسلم عرضو لقوارص ألسنتهم  ,كمن طيش عقو٥بم  ,كأم رجل كاف ا٣بليل لو كاف لعلمو كرثة . )ّ("...
كقد جاء اىتماـ ٧بمود شاكر اب١بانب ا٤بوسيقي كدالالتو على الشقْب التطبيقي كالتنظّبم  ,أما ما يغلب عليو
ا١بانب التنظّبم فقد ج اءت ُب سلسة مقاالت ثبلث ٞبلت اسم ( :علم معا٘ب أصوات ا٢بركؼ سر من
أسرار العربية نرجو أف نصل إٔب حقيقتو ُب السليقة العربية )(ْ)  ,نشرىا ُب ٦بلة ا٤بقتطف ُب العاـ أربعْب
كتسعمائة كألف ميبلدم  ,ككاف يقصد ُب ىذه ا٤بقاالت ما ٙبملو أصوات حركؼ اللغة العربية ال ا٢بركؼ
نفسها من معاف نفسية ٲبكن أف تنبض هبا ا٤بوجات النطقية عند ا٤بتكلم  ,كما ٙبملو أيضان من صور عقلية
معربة عن الطبيعة كما يتصل هبا من أصوات كصفات  ,كقد حاكؿ شاكر ُب ىذه ا٤بقاالت جاىدان الكشف عن
ا٤بعا٘ب الفطرية لصوت ا٢برؼ العريب منطلقان ُب ذلك من األسس كالقواعد الٍب كضعها أىل اللغة ُب صفات
(ُ) اللزكميات أليب العبلء ا٤بعرم ٙ ,بقيق أمْب ا٣با٪بي طُ ,عاـ ُِْٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة ,جُ,صَُْ-
ُُْ.
(ِ) فسر ٧بمود شاكر (رارا) ُب نفس ىذا النص بقولو ٨ :بٌا ذائبا كمخ العظاـ البوإب  ,قاؿ ابن منظور " :تىػرىك ً
ت ا٤بخ ىراران
ى
ي
أىم ذىائًبنا ىرقًي نقا لًلٍ يهىز ًاؿ ىك ًشدةً ا١بى ٍد ًب" لساف العرب البن منظور  :جْ,صُّْ.
(ّ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ٕٖ  ,كقد أثبت بيٍب ا٤بعرم ُب صفحة مستقلة ُب بداية ا٤بقالة الثانية "
على ىذا دار القمقم " ص ّٖ.
(ْ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف ٝباؿ  :جِ ,ص َٖٕ – ّْٕ.
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ا٢بركؼ كتقارهبا كتباعدىا من انحية ا٤بخرج  ,كقد كضع ٧بمود شاكر بعد أف استعرض ذلك منهجو ُب معا٘ب
أصوات ا٢بركؼ العربية  ,حيث قاؿ :
" ك٫بن نريد أف أنخذ معا٘ب ىذه األصوات الٍب تدؿ على حركؼ العربية من جهة طبيعة اإلنساف حْب يريد
العبارة عن شيء ُب نفسو  ,أحس بو أك عزـ عليو ٧باكيان أك مقلدان أك منبهان أك مصوران أك مقرابن للمعُب الذم
يريده  ,اب١برس الصوٌب ا٤بفرد الذم يتبادر إليو فيحاكلو كيعا١بو كيتهجم عليو .)ُ(" ......
كا٢بق أف ىذا اإلجراء الذم يريد ٧بمود شاكر تطبيقو على معا٘ب أصوات ا٢بركؼ  ,ما ىو إال من األثر
كعرؼ بو طريقتو العلمية  ,كيبدك ذلك جليان ككاضحان من األمثلة كطريقة ا٤بعا١بة
النفسي للتذكؽ الذم انتهجو ٌ
الٍب حاكؿ أف يصل فيها إٔب ا٤بعا٘ب الفطرية لصوت ا٢برؼ العريب ُب ىذه ا٤بقاالت  ,فا٥بمزة كا٥باء كاأللف كىي

ا٢بركؼ ا٢بلقية الٍب تبلقي ا٥بواء حاؿ تصويتها كال يقف ُب سبيلها ما يعَبضها كيرتطم هبوائها  ,كال يعمل معها
كجرسها  ,كحقيق هبا بعد أف اتصفت بذلك ىي كبعض من أخواهتا ا٢بركؼ
اللساف عمبلن ُب تكوين صداىا ٍ

ا٢بلقية " أف ترتبط اب٢باجات األكٔب الٍب ييدفع اإلنساف للتعبّب عنها  ,كالنداء  ,كالتعجب  ,كالتأكه  ,كاألنْب,
كاإلشارة  ,كالتنبيو  ,كغّب ذلك ٩با تدعو إليو معاانة ا٢بياة الفطرية األكٔب الٍب بدأ اإلنساف هبا عملو على

األرض "....
قي ًٌدر لو طوؿ عهد ُب مناقشة ىذه القضية لفتح ابابن من العلم  ,السيما كأنو أ ٌكد إمكانية تطبيق ذلك كلو على
(ِ)

كعلى ىذا النحو سار شاكر ُب ٧باكالت حثيثة للكشف عن معا٘ب األصوات الفطرية  ,كلو

أصوات اللغة كلها  ,فحْب فرغ من ىذه ا٤بقاالت الٍب ٓب تكن كافية لتحقيق كل ما كعد بو ُب صدرىا  ,قاؿ :
"ك٫بن نقف ابلقوؿ عند ىذا ا٢بد  ....كلعلك ٘بد لو من الطرافة كا٢بسن كاللذة ما ٯبعلك ٛبضي ُب إٛباـ ما
أسقطناه من كبلمنا  ,فإذا فعلت عرفت لطف ىذه اللغة  ,كمبلبستها للطبع كالطبيعة كالفطرة  ,كأف أصحاب
ىذا اللساف كانوا أرؽ الناس إحساسان كألطفهم فهمان كأحسنهم ىهتداين إٔب ا٤بعا٘ب " ....

(ّ)

 ,على أف الشق

التنظّبم ُب ىذه ا٤بقاالت الثبلثة كاف أيخذ ا٢بيز األكرب من اىتماـ شاكر ابلصوت كا١برس ا٤بنتج للنغم
(ُ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جِ  ,ص ُٕٕ.
(ِ) السابق  ,جِ ,ص ِِٕ.
(ّ) السابق  ,جِ  ,ص ّْٕ.
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كا٤بوسيقى  ,ككاف منطلق دراستو التطبيقية دكائر ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم العركضية  ,كذلك بعد أف رأل
ا٤بستشرقْب خصوصان أف عركض ا٣بليل ٙبتاج إٔب إعادة نظر  ,إذ إف العركض الٍب ابتكرىا ا٣بليل بن أٞبد قد
تتسبب ُب ٨بالفة الواقع من جهات كثّبة ؛ ألهنا أحدثت فركضان نظرية عن األكزاف ٚبالف الواقع الشعرم من
حيث عدد التفاعيل  ,كالناظر ُب طبيعة ىذه الدكائر ٯبد أهنا ال تعِب أكثر من ا١بمع بْب البحور  " ,كحسبك
دليبلن على ذلك أف  ....الكامل كالرجز كالسريع موزعة على ثبلث دكائر ٨بتلفة عند ا٣بليل ُب حْب أهنا تدخل
ُب ٦بموعة كاحدة ُب تصنيف ا٤بستشرقْب " (ُ) ,فاقتنص ٧بمود شاكر فرصة أتليف مقاالتو الٍب نظمها ُب ٭بط
صعب ك٭بط ٨بيف للرد على هتم ا٤بستشرقْب ا٤بوجهة للعركض العريب من انحية  ,كلتطبيق ٙبليل القيمة الصوتية
للحرؼ كالنغم ُب الشعر العريب على النحو الذم يقابل بو الشق النظرم ُب مقاالتو عن معا٘ب أصوات ا٢بركؼ,
" كتتبع بدقة ابلغة الصورة األكلية الٍب صاغها ا٣بليل ٩با ٓب يصلنا ُب كتاب  ,ككشف عن أسرار العبلقات بْب
ٕبور الشعر ُب الدائرة الواحدة  , ")ِ(...كا٢بق أف ٧بمود شاكر حينما تناكؿ العركض ُب كتابو ٭بط صعب فإنو
قد اعَبؼ أبف العركض قد خرج من عند ا٣بليل اتمان جامعان  ,كلكن " ا٫بصار ا٥بمم ُب ضبط علم العركض كُب
تفسّب بعض قواعده كاف سببو تلك ا٤ببهمات الكثّبة الٍب أحاطت هبذا العلم" (ّ)  ,على أف ا١بهد الذم بذلو
ا٣بليل كاف جهدا منظمان كخارقان كدقيقان  " ,تل ٌقى بو موسيقى الكبلـ نثره كشعره حٌب استطاع أف ٲبيز كبلن من
كل ٍ ,ب استطاع أف ٲبيز نغمان من نغم ٍ ,ب استطاع أف يفصل كل نغم على حدتو ٍ ,ب استطاع أف يعرؼ
نسب كل نغم إٔب أخيو ٍ ,ب استطاع أف يضع لكل نغم أساسان يقوـ عليو ال ٱبتل ٍ ,ب استطاع أف يركب ٥بذا
النغم أجزاء فيها ضابط ال ينحل ضبطو ٍب يركب من ىذه األجزاء دكائر جامعة لبحور ٝبهرة الشعر العريب
كلو َ)ْ("....كمع ىذا الثناء على جهود ا٣بليل فإف شاكر يقطع أبف الشعر العريب ال ٲبكن أف يقف حده عند
ىذه البحور ا٣بمسة عشر الٍب جاء هبا ا٣بليل كيرل أف ا٣بليل نفسو ال ٲبكنو توىم ذلك,لوجود شعر جاىلي ال
(ُ) ينظر لكتاب موسيقى الشعر إلبراىيم أنيس الفصل الرابع ٙبليل ا٤بستشرقْب لؤلكزاف  :طِ ,عاـ ُِٓٗـ  ,لدار
األ٪بلو ا٤بصرية ,ص ُْْ. ُٓٗ -
(ِ)

٧بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج  ,لعمر حسن القياـ  :صُِٖ.

(ّ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص َُٖ.

(ْ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص َُٗ.َُُ-
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يدخل ُب عركضو مستواين كل االستواء مع أنو من جيد الشعر كابرعو (ُ) ,كحينما ً
كص ىفت جهود ٧بمود شاكر
ُب ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف أب هنا جهود تطبيقية أكثر منها تنظّبية حياؿ النغم كا١برس كا٤بوسيقى  ,فإف ذلك
يتأكد ٤بن ينظر إليو حينما طبق مفاصل تنظّباتو على ٕبر ا٤بديد كتفعيبلتو الذم بنيت عليو قصيدة إف ُب
الشعب الذم دكف سلع  ,فقد استوقف ٧بمود شاكر كبلـ لبعض النقاد الذين رأكا أف ُب ٕبر ا٤بديد صبلبة
ككحشية كعنفان  ,كأنو على الرغم من تلك البساطة كالسهولة الٍب يتكوف منها بتفعيبلتو إال أنو يطلب كلمات
متقطعة  ,كألجل تلك السهولة ُب تفعيبلتو كطلبو لكلمات متقطعة مع تلك السهولة ؛ فإف الشعراء قد ٙباموه
ك٘بنبوا جاىدين اإلنشاد عليو  ,كقد أقر شاكر بقوؿ النقاد ُب ذلك كٓب يتوقف عند اإلقرار بو  ,بل ٘باكزه
﵀اكالت تطبيقية ٤بعرفة ذلك كاكتشاؼ خفاايه من خبلؿ نغم قصيدة إف ُب الشعب الذم دكف سلع  ,فبْب
شاكر أكالن أف البحور العركضية ثبلثة أقساـ (ِ) :
أك٥با ٕ :بور مركبة من التفاعيل األصوؿ (فعولن  -مفاعيلن – مفاعلًب فاع التن ) كىي ( :البحر الطويل
كالوافر كا٥بزج كا٤بضارع كا٤بتقارب ).
اثنيها ٕ :بور مركبة من بعض فركع األصوؿ(فاعلن – مستفعلن – متفاعلن  -مفعوالت) كال ٱبالطها شيء
من األصوؿ كالوتد فيها طرؼ  ,كىي ( :البحر البسيط كالكامل كالرجز كالسريع كا٤بنسرح كا٤بقتضب ).
اثلثها ٕ :بور مركبة من بعض فركع األصوؿ األربعة كال ٱبالطها شيء من األصوؿ كالوتد فيها كسط  ,كىي :
(البحر الرمل كا٣بفيف كاجملتث ) .
" فهذه أربعة عشر ٕبران  ,شذ عنها ٕبر كاحد ىو (ا٤بديد)  ,فإنو مركب من فرعْب ال ٱبالطهما شيء من
األصوؿ  ,كأحد الفرعْب كتده (كسط)  ,كالثا٘ب  :كتده (طرؼ)  ,كىكذا جاء ُب دائرة ا٤بختلف من دكائر
ا٣بليل ٨بالفان لؤلصل الذم سار عليو . )ّ( ".....
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص َُٖ.َُٗ-
(ِ) السابق ص .ََُ-ٗٗ :
(ّ) السابق ص ٗٗ.
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كىذا االستنباط يكشف ٔببلء العمق العركضي الذم كصل إليو ٧بمود شاكر ؛ إذ إنو ٧باكلة جادة للتقاطع مع
الطريقة الٍب كاف يفكر هبا ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم حينما اختط دكائره العركضية كٕبوره الشعرية  ,كأراد أف
يصل بذلك إٔب غاية ىي ُب حقيقة األمر ما يود إثباتو من خبلؿ ىذه األصوؿ النظرية  ,كىي أف ٕبر ا٤بديد
ٕبر تتحاماه الشعراء ألنو ٕبر ٭بطو صعب ك٨بيف كثقيل كعسر  ,إذ إف تركيب مصراع ا٤بديد بعد ا١بىٍزء :
فاعلن مستفعلن فاع ػ ػ ػ ػ ػ ػلن

فاعلن مستفع ػلن فاعػ ػ ػ ػ ػلن

فلما دخل الَبفيل(زايدة سبب حفيف على الوتد) ُب العركض كالضرب ٝبيعا أصبح :
فاعلن مستفعلن فاعلن تن

فاعلن مستفعلن فاعلن تن

" فا٢بادم كاجمليب ُب ا٤بصراع األكؿ  ,كٮبا الصوت كالصدل  -أم ا١بزآف األكالف معا ككتدٮبا طرؼ-
يتطلباف من ٛباـ النغم أف يقف على كتد طرؼ ُب العركض كىو آخر ا٤بصراع األكؿ (فاعلن)  ,فتكاد تقف
كتَبدد قليبل كٙبجم بعض اإلحجاـ  ,كلكن الَبفيل يسرع بك إٔب طرح الَبدد كاإلحجاـ مسرعان قائبلن  :فاعلن
تن ٍ , ...ب أتخذ ُب ا٤بصراع الثا٘ب فيحملك ا٢بادم كاجمليب (فاعلن مستفعلن) على أف تقطع النغم مرة
أخرل على كتد طرؼ ُب الضرب  ,كىو آخر ا٤بصراع الثا٘ب (فاعلن) ؛ فتقف مَبددا يٍ٧ب ًجما مرة أخرل ,
كسرعاف ما يستفزؾ الَبفيل ؛ فتنطلق مسرعان قائبلن فاعلن تن "...

(ُ)

.

كشاكر يريد أف يثبت أف ىناؾ نزاعا خفيا مصدره نغم ا٢بادم كاجمليب كاستفزاز الَبفيل بعدٮبا  ,كلها تقود
٦بتمعة إٔب الَبدد كاإلحجاـ ٍب ترؾ الَبدد كاإلحجاـ عن طريق الَبفيل  ,كحدكث ذلك كلو ُب زمن متقارب كُب
نفس كاحد ؛ كىذا كلو السبب ا٢بقيقي كراء ثقل ٕبر ا٤بديد كعسره كصعوبتو كإحجاـ الشعراء عنو  ,كقد جعل
كشافان استجلى بو أنغاـ قصيدة إف ُب الشعب الذم دكف سلع  ,كٓب يَبدد بعد اإلابنة عن
من ىذا ا٤بنطلق ٌ
ذلك ُب معا١بة ىذه القصيدة ك٧باكمتها بناء على ىذا ا٤بنطلق  ,ففي بداية قراءتو الفعلية النقدية ا٤بواجهة
للنص بشكل مباشر ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف يقوؿ عن قوؿ الشاعر (أان ابلعبء لو مستقل ) (ِ):
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص َُُ.ُُُ-
(ِ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْٗ.
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" كلو قاؿ  :كأان ابلعبء مستقل  ,كحذؼ (لو)  ,لسقط الكبلـ سقوطان ظاىران  ,فهذه مهارة الشاعر ,
كسلطاف ٕبر ا٤بديد  ,الذم ٰبمل الشاعر على أف ينبذ إليو ابلكلمات حية موجزة مقتصدة خاطفة الداللة ُب
حاؽ موضعها ال يتجاكزه  "...كيقوؿ ُب موضع آخر(ُ) :
أانة كتؤدة  ,كيوقعها ُب ٌ
السم – ًصل ) كىذا ضرب آخر من التشعيث ...ىو
(مطٍ ًر هؽ – يىػ ٍر ىش يح ىم ٍوىاتن – ىك ىما أىطٍىر ىؽ أىٍفػ ىعى – يىػٍنػ يف ي
" ي
ث ٌ
تشعيث ٤بخارج األلفاظ عند اإلنشاد كأعاف على ٘بويده سطوة ٕبر ا٤بديد  ,كما فيو من غلبة األانة

كالتؤدة"....

.

كٲبضي ٧بمود شاكر ُب بياف قيمة النغم الفنية الذم أفرزه ٕبر ا٤بديد ُب ىذه القصيدة  ,متخذان من تلك
األحكاـ النظرية الٍب أطلقها جذكة قبس ال ينكفئ كىجها عن فكره كعينو  ,حٌب يصل إٔب ا١بزء الثامن من
ىذه القصيدة الٍب تراءل لو ٘بزئتها ٕبسب أزمنة التغِب  ,كيكاد يسكب ُب قراءتو ٥بذا ا١بزء جل ما أثبتو ُب
بداية كتابو عن ٕبر ا٤بديد كسبب صعوبتو كعسره كثقلو  ,يقوؿ ُب ذلك (ِ):
" ٍ....ب انبعث يتغُب أبخبلقو ُب ٜبانية أبيات من يحٌر الشعر كعتيقو كرائعو  ,يقسم كلماتو لفظان لفظان على
حركة ٕبر ا٤بديد  ,بْب البسط كالقبض  ,يبطئ مرة كيسرع مرة  ,يذعن لسطوة النغم ٍ ,ب يسطو ابلنغم حٌب
يذعن لو  ,كلمات متعانقة تنساب  ,ككلمات مفردة تػيٍنػبى يذ على ذبذابت النغم كقراراتو  ,فينساب هبا أك يتئد ,
كلمات سافرة ككلمات أخرل تتربج من كراء نقاب "....

ٍب يطيل القوؿ ُب ذلك كيصل بو إٔب تطبيق كلي لقيمة النغم الصوٌب ُب ٕبر ا٤بديد  ,كفق ما حكم بو بعض
النقاد كما أقر بو ىو من عسر اإلنشاد على ٕبر ا٤بديد  ,كىو ٙبليل رائع كقراءة نقدية ملهمة ابلذكؽ كترقي
اإلحساس بعذكبة النغم  ,كال ييشك ُب أف اإلحساس بقيمة النغم الشعرم قيمة مهيمنة على تعاطي ٧بمود
شاكر مع الشعر كلٌو ؛ فقد ح ٌد الشعر ُب كلمات تدؿ على قيمة اإليقاع كالنغم الشعرم ا٤بتأصلة ُب ذكقو
كقراءاتو النقدية كذلك حْب قاؿ  " :كلفظ الشعر ُب لساف العرب موضوع للداللة على كل كبلـ شريف ا٤بعُب
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُُٓ.
(ِ) السابق ص .ُٓٔ :
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نبيل ا٤ببُب ٧ ,بكم اللفظ  ,يضبطو إيقاع متناسب األجزاء  ,ك ينتظمو نغم ظاىر للسمع مفرط اإلحكاـ كالدقة
ُب تنزيل األلفاظ كجرس حركفها ُب مواضعها منو  ,لينبعث من ٝبيعها ٢بن تتجاكب أصداؤه متحدرة من ظاىر
لفظو كابطن معانيو  ,كىذا اللحن ا٤بتكامل ىو الذم نسميو القصيدة "....

(ُ)

فحده للشعر على ىذا النحو

يثبت لنا مدل اىتمامو ابإليقاع كالقيمة الصوتية للنغم الشعرم  ,إذ شكل التعبّب عن اإليقاع ا٢بيز األكرب من
٧بتول ىذا ا٢بد مع شيء من ترقي اإلحساس بقيمتو ,يستباف من طريقتو األسلوبية الٍب عرب هبا عنو  ,كإذا
كاف ا٤بكوف الرئيس عنده لضابط الشعر كحده ىو اإليقاع كالنغم فليس من ا٤بستغرب أف ٪بد ُب قراءتو للشعر
كٙبليلو لنصوصو ما يعكس االىتماـ كالعناية اب١برس كا٤بوسيقى الشعرية  ,ال سيما كأف ٧بمود شاكر منذ صغره
كاف ٰبس بقيمة ذلك منذ صغره كنشأتو العلمية  ,فقد كاف شديد التأثر ابلَبٖب الذم كاف ينشئو لديو كيشعل
فتيلو ُب قلبو شيخو السيد بن علي ا٤برصفي  ,صاحب (رغبة اآلمل من كتاب الكامل) ك (أسرار ا٢بماسة) ,
ف قد ذكر ٧بمود شاكر عنو أنو كاف ٯبلس بْب يديو لقراءة الشعر  ,كحْب يقرأه يهتز ٲبنة كيسرة  ,كيرل شفتيو
كالكلمات ٚبرج من بينها ككأنو ٯبد ٥با ُب فمة من ا٢ببلكة كاللذة كالنشوة ماال ٲبكن كصفو  ,فكاف يصغي إليو
كل اإلصغاء كينظر إليو ال تكاد تفارقو عينو كىو على ىذه ا٢باؿ  " ,كصوتو يتحدر ُب أقصى أعماؽ نفسي
كأنو كابل منهمر  ...فإذا كف عن اإلنشاد كالَبٖب أقبل يشرح كيبْب  ...كلكن شرحو  ....كاف دكف ما أحسو
كأفهمو يتغلغل ُب أقاصي نفسي من ىيئتو كمبل٧بو كىو يَبٖب ابلشعر أك يردده  , )ِ("...فقد تسرب أثر
اإلحساس ابلَبٖب كاإلنشاد ككقع النغم ُب نفسو كامتؤل بو قلبو منذ نشأتو األكٔب كُب سنو الصغّبة  ,يقوم ذلك
كيعضده تلك ا٤بوىبة التذكقية الٍب كجدىا ُب نفسو كتدرب عليها حٌب ٠بى هبا منهجو العلمي .
(ُ)

مقالة الشعر ا١باىلي ٦ ,بلة العرب السنة العاشرة  ,ج  ,ٔ-ٓ :عاـ ُٕٓٗـ  ,صّْٖ  ,كٓب أجد ىذه ا٤بقالة ُب

ٝبهرة مقاالت ٧ب مود شاكر لعادؿ سليماف  ,كٓب أجد عادؿ سليماف أخذ من ٦بلة العرب ﵀مود شاكر إال مقالة كاحدة جِ ,
ص َُُٔ ,َُّْ-بعنواف  :قرل عربية  ,السنة الثانية ,جٗ  ,لربيع األكؿ ُب عاـ ُّٖٖ, ُٖٗٔ-
(ِ)

ظل الندٙب لوجداف العلي  :ص ُٔ.
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ادلبحث الثالث  :الثقافة والتجربة
ال يشك أحد أف كراء ىذه ا٤بنزلة العلمية ا٤برموقة ﵀مود شاكر ثقافة كبّبة جدان  ,كقد نشأت معو تلك الثقافة
منذ البواكّب األكٔب ٢بياتو  ,فا٤براجع العلمية

(ُ)

الٍب رصدت معآب مسّبة ٧بمود شاكر الثقافية تدلنا داللة

كاضحة على أف الثقافة مركوزة ُب شخصيتو كتنشئتو األكٔب  ,كقد اىتم ٧بمود شاكر كثّبان اب١بانب الثقاُب بل
كانفح عنو  ,كألف فيو رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا  ,كضع فيها أصوؿ منهجو التذكقي كتناكؿ فيها ا٤بستشرقْب
كا٤ببشرين كا٤بستعمرين ككيف أف جهودىم اٙبدت للقضاء على الثقافة العربية كاإلسبلمية الٍب نشأ عليها ,
ك٧بمود شاكر يرل أف " ثقافة كل شعب ىي تراثو البعيد ا١بذكر اترٱبو ا٤بنحدر مع أجيالو  ,ينقلو خلف عن
سلف  ,كىذا الَباث مكوف من أفكار كمبادئ ٰبملها أفراد الشعب على اختبلؼ طبقاهتم كطبائعهم ُب زمن
من حياهتم كمن تطبيق ىذه األفكار كا٤ببادئ حٌب تصبح أسلوابن ٢بياة اجملتمع ا٤بكوف من ىؤالء األفراد"(ِ).
كا٤ببلحظ أف شاكر حينما تناكؿ ا١بانب الثقاُب كإطار نظرم ُب رسالتو  ,ربطها ربطان مباشران أبمرين ٮبا ُب
حقيقة األمر ما ٲبثل صفاتو الشخصية كطبيعتو النفسية  ,كاألمراف ٮبا  :الدين  ,كالقومية العربية  ,أما الدين
فيكفي أف نثبت ُب ذلك قولو :
"كرأس كل ثقافة ىو الدين ٗبعناه العاـ كالذم ىو فطرة اإلنساف  - ,أم دين كاف – أك ما كاف ُب معُب
الدين ,كبقدر مشوؿ ىذا الدين لكل ١بميع ما يكبح ٝبوح النفس اإلنسانية كٰبجزىا عن أف تزيغ عن الفطرة
السوية العادلة " (ُ)  ,فالدين عنده ىو رأس الثقافة كعمادىا كىو األصل األخبلقي للمنهج العلمي الذم
(ُ) ينظر للفصل األكؿ من الدراسة العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره  ,ألما٘ب حاًب بسيسو ,كينظر
للفصل األكؿ من الدراس العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج  ,لعمر حسن القياـ  ,كينظر ٤بهاد الدراسة
العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  ,كينظر للباب األكؿ من كتاب :
ظل الندٙب  ,لوجداف العلي .
(ِ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جِ.َُِٖ-َُُٖ ,
(ّ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ٧بمود شاكر  :ص ُّ.
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ٱبلص نية اإلنسا ف كيسلمو من الزيغ كا٥بول  ,كإغفاؿ ىذا األصل األخبلقي عند شاكر ىو داء ٠باه آفات
ا٥بول كالغرض  ,كىو ما يهدـ شطرم ا٤بنهج ُب ٝبع ا٤بادة كالتطبيق  ,كااللتزاـ هبذا األصل األخبلقي ىو ما
ٯبعل نتائج البحث أكثر ٪باعة كأقرب للصحة كالصواب  ,يقوؿ ٧بمود شاكر ُب ذلك :
"كىذا األصل األخبلقي عندم ىو الدين – أم دين ٗبعناه العاـ – ؛ كىو ما يعصم اإلنساف من ا٥بول كيكبح
ٝبوح النفس اإلنسانية كٰبجزىا من الزيغ عن الفطرة السوية  ,كعلى قدر ٙبقق اإلنساف من ىذا األصل العظيم
كتلبسو بو  ,كانتظامو ُب سلكو  ,على قدر ما يكوف ٕبثو أقرب للصحة كأميل إٔب ا٢بق  ,كأحرل ابلدقة الٍب
يسعى إليها كل متجرد منصف "(ُ) .
أما ربط الثقافة بقومية العرب فهو نداء ضج بو قلم ٧بمود شاكر كلسانو  ,فألٌف فيو رسالتو ا٤بشهورة ُب الطريق
إٔب ثقافتنا (ِ) ,كأفاض فيو ُب أابطيلو كأ٠باره (ّ) ,كمن أجل الثقافة العربية أقاـ معاركو الثقافية مع العديد من
األدابء ُب عصره  ,كقد يكوف القاسم ا٤بشَبؾ بْب ٝبيع الشخصيات الٍب دخل معها شاكر ُب خصومة أدبية
كعلمية اعتمادىم على ثقافة غربية دخيلة من كجهة نظره  ,كىو األمر الذم كصل بو ُب بعض األحواؿ إٔب
ٛبنعو ا٤بطلق من ذكر اسم خصمو على لسانو ٦برد ًذ ٍكر  ,كما فعل مع لويس عوض ُب لقاءات صحفية
القراء ُب ٦بلة
كإذاعية موثقة  ,كمن ذلك أف طرح عليو سؤاؿ ُب إحدل اللقاءات اإلذاعية كاف نصو  " :اتبع ٌ

الرسالة كغّبىا معركتك الضارية مع لويس عوض  ,كيف ىبدأت ؟ ككيف انتهت ؟ " .....فأجاب شاكر بقولو:
"أكال أان أنكر ع ليك توجيو ىذا السؤاؿ ؛ أل٘ب ٓب أخض معركة  ,كىذا الشيء الذم كتبتو ُب سنة ُْٔٗ-
ُٓٔٗ ـ ليس معركة ُب ا٢بقيقة إال إذا عددت حياٌب  ...كلها معركة  ,فهذا الرجل الذم ذكرتً ا٠بو ُب ىذه
ا٤بسألة ال كجود لو عندم ُب ا٢بقيقة  , )ْ(" ....كقد يسئًل بعد ىذا السؤاؿ ستة أسئلة كلها تدكر حوؿ
(ُ) رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر  :ص ُّ.
(ِ) السابق  :ص ِِ كمابعدىا .
(ّ) ينظر ألابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  :ص ُُٓ كمابعدىا .
(ْ) ينظر لظل الندٙب لوجداف العلي ص .َُُ-َُٗ :
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لويس عوض يتعمد ُب إجابتها كلها عدـ ذكر ا٠بو كيعرب عنو هبذا النحو الذم أثبت و لو ُب الفقرة السابقة ,
كلعل الثقافة العربية ا٣بالصة الٍب تشرهبا ٧بمود شاكر  ,كتدربو عليها بعد أف حلت عليو ٧بنة الشعر ا١باىلي,
ىي ما يدفعو ٤بطارحة غّبىا من الثقافات كا٤بثقفْب  ,كالستجبلء ا١بانب الثقاُب عند ٧بمود شاكر ٯبدر تتبع
ىذا ا١بانب طبقا ٤براحل حياتو كالٍب كاف لكل مرحلة منها ما ٲبيز بو ا١بانب الثقاُب عنده .
الثقافة والتجربة عند حممود شاكر :أوال  :مرحلة النشأة والتكوين :
تشّب الدراسات (ُ) الٍب رصدت معآب حياة ٧بمود شاكر إٔب أف كالده دمحم شاكر كاف من أبرز العلماء ُب عصره,
كقد رصد ابنو األكرب أٞبد شاكر جوانب حياتو ُب مقاؿ نشر عنو ُب ا٤بقتطف(ِ)  ,فقد كلد كالده ُب مدينة
ًج ٍرجا ا٤بصرية عاـ ُٖٔٔ ـ  ,كفيها أًب حفظ القرآف الكرٙب كأساسات التعليم العاـ ٍ ,ب انتقل بعد ذلك إٔب
األزىر فتلقى العلم فيو على يد كبار رجاؿ األزىر حٌب أصبح مؤىبلن للعمل ُب ٦باالت الفتيا  ,فعْب عاـ
َُٖٗـ أمينان للفتول ٍ ,ب تؤب بعد أربع سنوات من ذلك منصب انئب ٧بكمة مديرية القليوبية  ,كاشتغل
كىو على رأس ىذا ا٤بنصب إبصبلح ا﵀اكم الشرعية كرفع فيها تقريران خطّبان ٤بفٍب الداير ا٤بصرية أنذاؾ الشيخ
دمحم عبده  ,كقناعة ا٤بفٍب ٗبا أكرده دمحم شاكر ُب ىذا التقرير دفعتو لتعيينو قاضي قضاة السوداف عاـ ََُٗـ ,
كقد ىيأ لو ىذا ا٤بنصب كضع أسس ا٢بكم الشرعي ُب ٧باكم السوداف ٤بدة أربعة أعواـ ٍ ,ب نيقل شيخان ٤بعهد
االسكندرية  ,كأضاؼ لو ما ٓب يكن فيو من علوـ الثقافة ا٢بديثة كا٢باسب كا١برب كا٤ببادئ ا٥بندسية كالعلوـ
االجتماعية  ,كجعل الدراسة فيها إجبارية إٔب جانب علوـ اللغة العربية كالعلوـ الشرعية بعد أف كانت اختيارية,
ٍب انتقل عاـ َُٗٗـ ككيبل للجامع األزىر فأصلح فيو كجدد كابتدأ اإلصبلح بزايرات مكثفة لصعيد مصر
(ُ) ينظر للفصل األكؿ من الدراسة العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره  ,ألما٘ب حاًب بسيسو  ,كينظر
للفصل األكؿ من الدراس العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج  ,لعمر حسن القياـ  ,كينظر ٤بهاد الدراسة
العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  ,كينظر للباب األكؿ من كتاب  :ظل
الندٙب  ,لوجداف العلي .
(ِ) ينظر ٤بقاؿ (دمحم شاكر) ألٞبد بن دمحم شاكر  :ا٤بقتطف اجمللد ٓٗ  ,أغسطس ُّٗٗـ  ,ص ََّ.
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هبدؼ إنشاء معاىد علمية ٚبدـ األرايؼ كىجر الصعيد كقراه  ,كُب عاـ ُُّٗـ عيْب عضوان ُب ا١بمعية
التشريعية كأحيل إٔب ا٤بعاش ُب نفس السنة بناء على طلبو ٍ ,ب بدأ ٱبوض غمار السياسة فأيٌد ا٢بزب الوطِب
كانتمى لو  ,كنشر عددا من ا٤بقاالت السياسية الٍب ٛبيزت ابلدفاع عن اإلسبلـ كعن كحدة الشعوب العربية

كاإلسبلمية  ,حٌب توُب ابلفاِب ُب عاـ ُّٗٗـ  ,كىو ٓب يؤلف  -مع فقهو ُب الدين كاشتغالو ُب آخر حياتو
ابلسياسة – إال ثبلثة كتب صغّبة ا٢بجم ُب العقائد الدينية كُب ترٝبة القرآف الكرٙب كُب ا٤بنطق الصورم (ُ),
كبعد ىذا العرض السريع ٢بياة دمحم شاكر كمسّبتو العلمية كمناصبو القيادية كاشتغالو ُب آخر حياتو ابلسياسة,
ف قد يتوىم أنو كاف ُب شغل من ذلك عن تثقيف أبنائو كتنشئتهم العلمية  ,كلكن ترٝبة أٞبد شاكر ألبيو كالٍب
اعتمدت عليها ُب العرض ا٤بوجز السريع ٢بياة دمحم شاكر العلمية كالعملية نفت ذلك عنو  ,حيث ذكر أٞبد
شاكر أبف كالده كاف يقرأ عليهم تفسّب القرآف الكرٙب عدة مرات من كتب ٨بتلفة  ,كما قرأ ٥بم بعضان من كتب
الصحاح كالفقو كأصولو  ,بل ك أصر على إخراج ابنيو أٞبد كعلي من مدراس التعليم العاـ ُب عصره إٔب مدراس
متدينة هتتم ابلعلم الشرعي  ,كقد عاش ٧بمود شاكر ُب كنف كالده ثبلثْب عامان  ,فقد كلد ٧بمود عاـ َُٗٗـ
حينما كاف عمر كالده اثنْب كأربعْب عامان  ,كىي نفس السنة الٍب عْب فيها ككيبلن للجامع األزىر ,فمن الطبيعي
جدان أف يتأثر ٧بمود شاكر بثقافة كالده كمشيختو كتربيتو  ,فما لبثت عينا ٧بمود شاكر أف ترل النور إال ككالده
ككيبل أزىراي كفقيها حنكتو التجارب كا٤بناصب كالسنْب الٍب كصل معها إٔب الرشد كالنضج  ,كقد تبدت آاثر
شخصيتو على ابنو ٧بمود خاصة  ,فمحم ود كاف ذا نزعة دينية كقومية عربية قوية  ,ككاف قوم اإلٲباف ابلثقافة
اإلسبلمية كخصص ٥با مؤلفات تذكد عنها كتنافح  ,كال عجب إ ٍف فعل شيئان من ذلك كتلك صفات كالده.
إذف ىذا ىو ا٤بهد الذم نشأ فيو ٧بمود شاكر ُب ظبلؿ كالد كرٙب أكٔب العلم كالتدين كالثقافة اإلسبلمية جل ما
ٲبكن أف يوليو من اىتماـ كرعاية ُب مراحل حياتو ا٤بختلفة  ,كلكن تلك التنشئة كاالىتماـ ٓب تكن كافية ألف
(ُ) دلِب على ذلك كتاب ٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم إلبراىيم الكوفحي  :ص ِِ  ,كقد دلِب أيضان
على ا٤بصدر الذم استقى منو آاثر دمحم شاكر العلم ية ككجدتو دقيقا ُب النقل كالتوثيق  ,حيث نسب ا٤بؤلفات
العلمية ﵀مد شاكر عن طريق كتاب  :مصادر الدراسة األدبية ليوسف أسعد داغر  ,ط بدكف ٤ ,بنشورات ٝبعية
أىل القلم ُب لبناف ,جِ ,ص . ْٕٔ-ْٔٔ :
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تقنع ٧بمود شاكر ُب أف ٰبب اللغة العربية أك أف ٘بد إٔب قلبو سبيبلن  ,فمن العجيب أف يكوف مثل ٧بمود
شاكر قد نشأ ُب ىذه ا٢باضنة الثقافية الدينية كاللغوية كىو ضعيف ُب دراستو االبتدائية ُب اللغة العربية حٌب
أخفق بسبب من ذلك ُب السنة الرابعة فأعادىا مع ميلو الشديد للغة اإل٪بليزية كحبها  ,كمن األعجب أف
يكوف إخفاقو ُب اللغة العربية ُب السنة الرابعة االبتدائية ىو الطريق ألف يكوف إمامان للعربية نفسها كحامبل
للوائها  ,فقد تسبب إخفاقو ُب تركو للمدرسة كبدء رحلتو العلمية الكربل ُب رحاب األزىر الشريف  ,فسمع
فيو أكال خطب الثوار ك٠بع ُب ركاؽ السنارية مطارحة شعرية  ,ك٠بع فيو شعرا للمتنيب كأحبو  ,كاتفق أف أىداه
ابن خالو ديواان للمتنيب كُب ذلك يقوؿ ٧بمود شاكر :
" فلم أكد أظفر بو حٌب جعلتو كردم ُب ليلي كُب هنارم حٌب حفظتو يومئذ  ,ككأف عينان دفينة ُب أعماؽ
نفسي قد تفجرت من ٙبت أطباؽ ا١بمود ا١باٍب  ,كطفقت أنغاـ الشعر تَبدد ُب جوا٫بي ككأ٘ب ٓب أجهلها قط,
كعادت الكلمة العربية ُب مكاهنا من نفسي كإف ٓب أجدىا زحزحت شيئان من الكلمة اإل٪بليزية الٍب غرسها
دنلوب اللعْب ُب غضارة أايمي. )ُ(" ...
كقراءتو للمتنيب ُب ىذه السن الصغّبة كحفظو لديوانو ىو ما حقق لو بعد ذلك قراءتو النقدية للمتنيب ُب كتابو
ا٤بتنيب  ,بت لك الطريقة الٍب مؤلت عآب األدب ُب عصره كأشغلت معها األدابء ٩ ,با يدؿ داللة كثيقة على عمق
األثر الثقاُب الذم خلفتو ُب نفسو كثقافتو تنشئتو بْب يدم أبيو  ,كزاد من األمر أف تتلمذ كىو ابن الرابعة عشرة
أصل ُب نفسو حبو ٥با  ,كأتثر بو
على يد الشيخ السيد بن علي ا٤برصفي  ,فأعاد ٧بمود شاكر إٔب لغتو العربية ك ٌ

أتثران شديدا امتد ُب نفس ٧بمود شاكر طويبل ,كقد كانت طريقة شيخو ا٤برصفي ُب قراءة الشعر الشرارة األكٔب
الٍب أكقدت النار ُب التذكؽ عند ٧بمود شاكر (ِ) فكاف شديد التأثر هبا كبنغمها كبَبديد كلمات البيت الواحد
كالوقوؼ عندىا كتذكقها كما ٯبب .
كقد تسببت طريقة ا٤برصفي ُب قراءة الشعر ﵀مود شاكر على ىذا النحو ُب حفاكة شاكر ابلشعر ا١باىلي
خاصة  ,كُب ا٢برص على قراءتو كتتبع قواصيو كنوادره  ,فقرأ كل ما كقع بْب
(ُ) أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  :ص ْْٕ.
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يديو من دكاكين الشعر ا١باىلي ,يقوؿ شاكر ُب معرض حديثو عن قراءتو الشعر ا١باىلي على الشيخ ا٤برصفي
كمدل أتثّبىا عليو " :كإف قراءٌب على الشيخ أكقفتِب على شيء مهم جدا  ,شغلِب كاستؤب على ليب ...
فعدت أدراجي أقرأ دكاكين الشعراء ا١باىليْب ديواانن ديواانن  ,شاعران شاعران  ,كمن ٓب أجد لو منهم ديواانن ٝبعت
لنفسي ما بقي من شعره كقرأت شعره ٦بتمعان  ,كىذا ا٤بسلك ُب ترتيب القراءة جعلِب أجد ُب الشعر ا١باىلي
شيئان ٓب أكن أجده من قبل كأان أقرأ الشعر ا١باىلي متفرقا على غّب نظاـ  ,مبعثران بْب الشعراء ا٤بختلفْب  ,أك

كأان أحفظ ىذه ا٤بعلقات العشر كأدارسها (ُ) معا٘ب ألفاظها  , )ِ( " ....كمعُب ىذا أف ٧بمود شاكر كاف مهيأن

ثقافيان لرد رأم أستاذه طو حسْب حينما قاؿ ما قالو ُب الشعر ا١باىلي  ,كأف الفضل ُب ذلك يعود بعد هللا إٔب
األثر العلمي الذم خلفو ُب نفسو كتفكّبه شيخو ا٤برصفي  ,إضافة إٔب ما كاف ٱبتزلو ٨بزكنو الثقاُب قبل مدارسة
ا٤برصفي كاطبلعو على الشعر ا١باىلي ٔبهوده الشخصية كالٍب ٛبخض عنها مثبل حفظو للمعلقات العشر ,
فالقوؿ أبثر شيخو ا٤برصفي الثقاُب عليو حقيقة ظاىرة أقر ىو ٗبا خلفتو ُب نفسو كُب فكره كُب طريقة تعاطيو
مع ىذا الشعر .
كٓب تنحصر عبلقة ٧بمود شاكر الثقافية ُب مرحلة نشأتو كتكوينو برمز أديب كبّب ُب عصره كالشيخ ا٤برصفي ,
بل ٘باكزهتا إٔب قامة علمية أدبية أخرل كاف ٥با عظيم األثر ُب فكر ٧بمود شاكر  ,بل كامتزجت ٕبميمية
أحسها ٧بمود تضطرـ ُب قلبو كىو ُب مرحلة دراستو الثانوية  ,إهنا عبلقتو مع األديب الكبّب مصطفى صادؽ
الرافعي كالذم أعاد بعض الدارسْب عبلقة ٧بمود بو كىو ابن أربع عشرة سنة (ّ) ,حينما قرأ لو كتابو ا٤بساكْب,
كحينما بعث إليو ٧بمود شاكر برسالة يطالبو فيها ابلذب عن القرآف الكرٙب من طعن القائل أبف قوؿ العرب
(ُ) كردت ىذه الكلمة ُب أصل ا٤بقاؿ (إدراسها) كقد نبو صاحب ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر ُب ا٢باشية رقم (ُ)ِ-
على أهنا كردت(إدراسها) ُب أصل ٦بلة الثقافة كأف الصواب فيها (أدارسها) كقد صدؽ ُب ذلك كلذلك قمت إبثبات
الصواب ُب ا٤بًب بشكل مباشر ألف ا٤بعُب اليستقيم مع ما أجزـ أبنو خطأ مطبعي .
(ِ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جِ,ص ُُٖٕ.
(ّ) ينظر ٧ :بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  ,كينظر لظل الندٙب لوجداف العلي  ,ص
ُٕ ص ّٖ .
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(ُ)
ً
يكٕب ٍاألىلٍب ً
ص ً
اب لى ىعل يك ٍم تىػتػ يقو ىف﴾ (ِ) ,
القتل أنفى للقتل أفصح من قولو تعأب  ﴿ :ىكلى يك ٍم ًُب الٍق ى
اص ىحيىاةه ىاي أ ً ى
كلعل أثر تعصبو للغة العربية كحبو ٥با قد تسرب كثّب منو إٔب نفسو من خبلؿ أستاذه الرافعي  ,كقد ىيأ لذلك

عاطفة ٞبيمة متبادلة بينهما لبعضهما البعض  ,على الرغم من فارؽ السن بْب األستاذ كتلميذه  ,كقد عرب
شاكر عن ذلك بقولو :
"عرفت الرافعي معرفة الرأم أكؿ ماعرفتو ٍ ,ب عرفتو معرفة الصحبة فيما بعد  ....فلم أجد خّبان إال خّبان ٩با
كنت أرل  ,كتبدت ٕب إنسانية ىذا الرجل كأهنا نغمة ٘باكب أختها ُب ذلك األديب الكاتب الشاعر ,
كظفرت ٕببيب ٰببِب كأحبو ؛ ألف القلب ىو الذم كاف يعمل بيِب كبينو  ,ككاف ُب أدبو مس ىذا القلب"...

(ّ)

كيكفي إلثبات ما يكًب بْب جوانح ٧بمود شاكر ألستاذه ذلك الراثء الذم أكقفو عن ىم أٮبو  ,راثء تكاد
حركؼ كلماتو تقطر ابللوعة كاألسى كا٢بزف العميق للفاجعة الكربل كالنازلة األطم كىي موت أستاذه كحبيبو
الرافعي  ,ذلك الراثء الذم تكررت فيو كلمة أيها ا٢ببيب ُب مناجاة تثّب كل العواطف  ,كىو ذاتو الراثء الذم
قطع بو سلسلة مقاالتو الٍب شن فيها ىجومان على طو حسْب يتهمو فيها أبخذ كتابو ا٤بتنيب  ,كأفرغ ُب راثء
الرافعي دكاة حزنو كأ٤بو ُب مقالة (٪بول الرافعي) (ْ) ,كقد كاف الرافعي يبادلو ا٢بب كاإلعجاب كيعلم يقينان منزلتو
ُب نفس تلميذه كمن ذلك قولو " :كابن الشيخ شاكر ىذا من ا٤بخلصْب لنا كل اإلخبلص كا٤بتعصبْب كل
التعصب  ,أكثر هللا من أمثالو  " , )ٓ("...ككاف الرافعي حريصان...على تلميذه ككثّبان ما كاف يكتب إليو إذا ىو
أتخر عن مراسلتو  ,يسألو عن حالو كعن سبب انقطاعو عنو  ,كلعلو كاف يرل ُب ٧بمود خليفتو الذم ٰبمل
(ُ) الرسالة كاملة مثبتة ُب كتاب حياة الرافعي ﵀مد العرايف  ,طّ,لعاـ ُٓٓٗـ  ,للمكتبة التجارية الكربل ابلقاىرة ,
ص ُِٕ ,ُْٕ-نقبل عن جريدة الببلغ عدد نوفمرب للعاـ ُِّٗـ .
(ِ) سورة البقرة  :اآلية الكرٲبة رقم .ُٕٗ :
(ّ) حياة الرافعي ﵀مد العرايف  :ص ٖ  ,كىذا النقل من تصدير ٧بمود شاكر ٥بذا الكتاب .
(ْ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جُ,صُٕٔ.
(ٓ) رسائل الرافعي ﵀مود أبو رية ,طُ ,لعاـ َُٓٗـ  ,لدار إحياء الكتب العربية ابلقاىرة  ,صِّٔ.ِّٕ-
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من بعده لواء التبشّب ٗبذىبو ُب الفكر كاألدب "...

(ُ)

 ,كلعل أىم أتثّب كاف للرافعي على ٧بمود شاكر

قراءهتما اآلنية ٤بؤلفات بعضهما كتباد٥بما النقد كاإلعجاب ألعما٥بما األدبية  ,كمن ذلك نقد شاكر لكتاب
(ابن الركمي حياتو من شعره) ككصفو فيو ابلتناقض (ِ)  ,كيقابل ذلك قراءة الرافعي اآلنية لكتاب ا٤بتنيب لتلميذه
كثنائو عليو كإعجابو الشديد ٗبا كجده فيو  ,كتدؿ مقالة الرافعي الٍب كتبها عن كتاب ا٤بتنيب أنو قرأ ما فيو بعناية
كمزيد من االىتماـ(ّ)  ,كقد تسبب إعجابو بو ُب الكشف عن عاطفتو كميلو الشخصي لتلميذه شاكر ,فهو
يرل أف ركح ا٤بتنيب ا٤بتسمة ابلكربايء قد أظهرت كربايءىا مرة أخرل على يد شاكر كاعتزلت ا٤بشهورين من
تبصر فيو مؤلفو ألشياء "كانت خافية ,
األدابء العرب  ,ككصف كتاب ا٤بتنيب ب ػ ػ ػ " البحث النفيس" الذم ٌ
ككاف الصدؽ فيها  ,لّبد هبا على أشياء كانت معركفة ككاف فيها الكذب ٍ ,ب تعينو بكل ذلك على أف يكتب
ا٢بياة الٍب جاءت من تلك النفس ذاهتا  ,ال ا٢بياة الٍب جاءت من نفوس أعدائها كحسادىا"(ْ) ,كمن أشد ما
أعجب بو الرافعي ُب ىذا الكتاب أنو كشف سر حب ا٤بتنيب ٣بولة ُب ابب كامل " ,كىذا الباب من غرائب
ىذا البحث  ,فليس أحد من ىذه الدنيا ا٤بكتوبة ...يعلم ىذا السر  ..كاألدلة الٍب جاء هبا ا٤بؤلف تقف
الباحث ا٤بدقق بْب اإلثبات كالنفي  ,كمٌب ٓب يستطع ا٤برء نفيان كال إثبااتن ُب خرب جديد يكشفو الباحث كٓب يهتد
إليو غّبه  ,فهذا حسبك إعجاابن يذكر  ,كىذا حسبو فوزان يػي ىع ٌد ,)ٓ("..يضاؼ إٔب ذلك تلك العبلقة التأثرية

ا٤بشَبكة بْب األستاذ كتلميذه ببعض رموز األدب ُب عصرٮبا  ,كتلك ا٤بواقف ا٤بنسجمة الٍب اٚبذاىا معان

٤بواجهة أساطْب كطو حسْب كسيد قطب كالعقاد  ,فقد كاان على خطوط ٛباس متقاربة أك تكاد ٘باه ىذه
الشخصيات العلمية البارزة  ,كقد ٲبكن بعد ذلك اإلشارة إٔب تلك العبلقة ا٣بفية الٍب تبدت ٕب من
(ُ) ٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي ,ص .ُْ :
(ِ) على السفود  ,مصطفى الرافعي ,طُ ,عاـ َُّٗـ  ,دار العصور ٗبصر  ,صَٓ ,ّٓ -ك٩با اشتمل على شيء من ذلك أيضا
مقاالت (بْب الرافعي كالعقاد) ٝ ,بهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف جُ,صٖ , ّٔ-ككذلك مقاؿ ُب ذكرل الرافعي (السابق,
جُ,صَُٕ )ُّٕ-كمقدمة كتاب حياة الرافعي ﵀مد العرايف .
(ّ) جاء ذلك ُب مقالة نشرىا الرافعي ُب ٦بلة الرسالة ٠باىا (ا٤بقتطف كا٤بتنيب) كىي مثبتة ُب كحي القلم ٤بصطفى الرافعي ,راجعو كاعتُب
هبدركيش ا١بويدم ط بدكف  ,اتريخ بدكف  ,ا٤بكتبة العصرية ببّبكت  ,جّ  ,ص ّْٗ.

(ْ) السابق ص .َّٓ:
(ٓ) السابق  :ص ّٔ.
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ثناء الرافعي على كتاب ا٤بتنيب كمن أتليف شاكر نفسو لكتاب ا٤بتنيب  ,فثناء الرافعي لو قد يكوف منطلقو تقارب
ا٤بنهجْب العلميْب بْب كتايب ابن الركمي حياتو من شعره ككتاب ا٤بتنيب  ,كسر إعجابو بو أف شاكر قد استلهم
فيو نفس منهج كتاب ابن الركمي كجاء ٗبا ٓب أيت بو أحد بسبب من ىذا ا٤بنهج  ,السيما كأنو أكؿ كتاب
أخرجو ٧بمود شاكر كلفت إليو األنظار كاسَبعى بو انتباه النقاد كاألدابء  ,أما شاكر فأكاد أصل ابلشك إٔب
اليقْب أف صنيع الرافعي حينما قرأ ابن الركمي كاف حاضران بْب عينيو  ,بدليل اطبلعو التاـ على ىذا الكتاب
كنقده لو كما سبق ذكره آنفا  ,كبدليل أنو قرأ ا٤بتنيب ىو أيضا من كجهة قريبة من قراءة شيخو البن الركمي ,
إال أف اآلكد من ذا كذاؾ أف الرافعي قد أحدث أثران ثقافيان ال ٚبطئو العْب ُب فكر ٧بمود شاكر كحياتو األدبية
ُب بداية نشأتو كتكوينو.
الثقافة والتجربة عند حممود شاكر  :اثنياً  :مرحلة الثورة:
كاف للمرصفي كالرافعي كما سبق ذكره أثر ابلغ ُب تكوين ٧بمود شاكر الثقاُب ُب مرحلة نشأتو األكٔب  ,إال أف
ىذا األثر ٓب يستطع أف يغّب مسار ٧بمود شاكر ُب كجهتو الدراسية ُب مرحلة دراستو الثانوية  ,فمع اطبلعو
الكبّب الذم ٛبت اإلشارة إليو آنفا بفضل شيخيو على الشعر كاألدب  ,إال أنو توجو ُب دراستو للقسم العلمي
ُب مرحلة البكالوراي بسبب حبو للرايضيات كاللغة اإل٪بليزية كٛبكنو منهما  ,كلكن ٧بمود ٓب يسلم نفسو ٥بذا
ا٤بسار ُب مرحلة دراستو ا١بامعية  ,على الرغم من كجود نظاـ ال يتيح لو االلتحاؽ ابألقساـ األدبية ُب ا١بامعة
إذا كاف مسار دراستو ُب مرحلتو الثانوية علميان  ,إذ كجد ُب نفسو بعد مدارسة شيخيو حبان للغتو العربية من
جهة  ,كرغبة منو ُب ٨بالفة زمبلئو الذين التحقوا ابألقساـ العلمية ُب ا١بامعة من انحية أخرل كما تشّب لذلك
ا٤بؤلفات الٍب رصدت معآب مسّبتو العلمية (ُ) ,بل ككما أقر بشيء من ذلك بنفسو ُب بعض مقاالتو(ِ)  ,إال أف
(ُ) ينظر للفصل األكؿ من الدراسة العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره  ,ألما٘ب حاًب بسيسو  ,كينظر
للفصل األكؿ من الدراس العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج  ,لعمر حسن القياـ ,كينظر ٤بهاد الدراسة
العلمية ٧ :بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي كينظر للباب األكؿ من كتاب :
ظل الندٙب  ,لوجداف العلي .
(ِ) ينظر ُب ذلك ٤بقالة (ا٤بتنيب ليتِب ماعرفتو ) ٝ ,بهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  ,جِ ,ص -َُّٗ :
ُُٖٗ.
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طو حسْب لو يد ال ينكر ٧بمود فضلها عليو  ,فقد استطاع إقناع مدير ا١بامعة إب٢باؽ شاكر بكلية اآلداب
ٔبامعة القاىرة كقد أقر بذلك شاكر نفسو (ُ) ,كالعجيب أف طو حسْب الذم كاف سببان لدخوؿ شاكر إٔب
ا١بامعة كاف ىو ذات السبب ٣بركجو من ا١بامعة  ,بعد أف قاؿ طو ما قاؿ ُب الشعر ا١باىلي كبعد أف يبس
الثرل بينو كبْب أستاذه بسبب من ذلك  ,كمع توقّب أىل العلم كإجبل٥بم كالتأدب بْب يديهم الذم نشأ عليو
٧بمود شاكر كرشف لبانو منذ صغره  ,إال أنو ٓب يَبدد ُب االعَباض على رأم أستاذه طو ُب الشعر ا١باىلي ,
كقد كاف مؤىبلن ثقافيان ألف يتهمو أبف ماجاء بو ليس إال حاشية ٤بقالة مرجليوث ُب الشعر ا١باىلي  ,كمن ىنا
نشأت بينو كبْب طو خصومة أدبية يكره شاكر كثّبان كصفها اب٣بصومة الشخصية (ِ).
كتعد ىذه ا٤برحلة ابلذات األىم كاألكرب ُب التكوين الثقاُب لدل ٧بمود شاكر بل كا٤بنهجي أيضان  ,فقد
اضطره رأم أستاذه طو حسْب ألف يقلب موركث الَباث العريب ك ال ٱبرـ منو شيئا ٩با كقع بْب يديو منو  ,كما
دفعو منهج أستاذه الذم استخدمو ألحجية الشعر ا١باىلي ألف يستخلص لنفسو منهجان يقابلو كينافح بو عن
معتقده األصيل بسبلمة كصحة الشعر ا١باىلي  ,كاستخبلص ذلك ا٤بعتقد عن طريق الشعر نفسو ٗبنهاج
التذكؽ الذم طبقو على كل كبلـ  ,فبل غرك أف يكوف طو حسْب ا﵀ور الرئيس للتكوين الثقاُب كالتجربة
العلمية عند ٧بمود ُب مرحلة شبابو كفتوتو  ,فقد قذؼ بو موقف أستاذه كسط دائرة ثقافية كبّبة جدان ألتزـ فيها
شاكر تسليح نفسو كفكره ابلفكر العريب القدٙب األصيل ُب ٨بتلف اجملاالت كالتخصصات .
كبفضل تبلقح أثر ثقافة النشأة كالتكوين كثقافة الشباب على يد ا٤برصفي كالرافعي كآراء طو حسْب  ,أنتج
٧بمود شاكر أكؿ نتاج أديب لو استوقف إليو األنظار كعرفو بو الوسط الثقاُب ُب العآب العريب كلو كاستطاع بو أف
ٰبصد جائزة ا٤بلك فيصل العا٤بية خبلؿ العاـ ا٥بجرم الرابع بعد األربع مائة كألف

(ّ)

 ,كٓب يكن ا٣ببلؼ

٧بصوران بْب األستاذ ٧بمود شاكر كطو حسْب على ٧بنة الشعر ا١باىلي فقط دكف سواىا  ,فقد امتد ا٣ببلؼ
(ُ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  ,مقالة (ا٤بتنيب ليتِب ماعرفتو)  :جِ,صَُٕٗ.
(ِ) السابق  :جِ ,ص ََُُ.
(ّ) نشر ٧بمود شاكر شهادة براءة جائزة ا٤بلك فيصل العا٤بية لؤلدب العريب ُب كتابو ا٤بتنيب ص .ُٗٓ :
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بينهما ٤با ىو أشد كأكرب  ,كذلك حينما اهتم ٧بمود شاكر طو حسْب أنو قد سطى سطوا ملفعا على كتابو
ا٤بتنيب  ,بعد أف أخرج طو كتابو مع ا٤بتنيب ُب نفس السنة الٍب أصدر فيها ٧بمود شاكر كتابو عن ا٤بتنيب عاـ ستة
كثبلثْب كتسعمائة كألف للميبلد  ,فكتب ُب ذلك سلسة مقاالتو ا٤بشهورة (بيِب كبْب طو)(ُ)  ,كٓب يوقفو عن
كتابة ىذه ا٤بقاالت إال موت أستاذه كشيخو مصطفى صادؽ الرافعي.
كمن ينظر ٥بذه ا٤بقاالت كغّبىا كىجوـ شاكر فيها العنيف على طو حسْب ُب مرحلة شبابو كفتوتو  ,ال
يتوىم أبف شاكران نفسو عند نضجو كاكتهالو سيتوب من ا٥بجوـ على أستاذه كيربئو من هتمة فساد ا٢بياة
كجدت ُب ٦بلة الكاتب ا٤بصرية ُب
األدبية ,كالٍب كانت أصابع شاكر تشّب كلها إٔب طو حسْب فيها  ,فقد
ي
عدد شهر مارس للعاـ ا٤بيبلدم ٟبسة كسبعْب كتسعمائة كألف مقابلة صحفية أثُب فيها شاكر على طو حسْب
كبرأه فيها من التهم الٍب كا٥با لو ُب مرحلة ثورتو الثقافية  ,يقوؿ شاكر فيها بعد أف ذكر قصة إنشاء جامعة
ٌ
القاىرة "  ....كلكن ٓب تكد ٛبضي سنة على إنشاء ا١بامعة  ,حٌب صران إٔب أم ور غر و
يب جدان :ال يكاد يي ٍذ ىكر
اسم ا١بامعة حٌب ينصرؼ ذىن كل سامع إٔب كلية اآلداب كحدىاٍ ,ب إٔب الدكتور طو حسْب كحده ,مع أف
عدد طلبة كلية اآلداب كاف و
يومئذ يػي ىعد ابلعشرات ,ككاف عدد طلبة قسم اللغة العربية من ىذه الكلية يكاد يعد
أم أنك تستطيع أف تقوؿ ببل ٘بووز كثّب :إف طو حسْب كاف عند الناس ىو ا١بامعة  ,ككانت
على األصابع ٍ ,
ا١بامعة عندىم ىي طو حسْب "...كبْب أف الفضل ُب ذلك راجع إٔب طو حسْب ,كإٔب ما أاثره و
يومئذ من

صراع عنيف ُب ا٢بياة األدبية لذلك العهد ٍ ,ب ٲبضي فيربئ طو من بعض التهم الٍب اهتمو هبا كيسوؽ لذلك
و
ً
أقطع أبنو برمء منو,
ب إليو ما ي
لقي ,كنيس ى
لقي طو حسْب يومئذ ما ى
بعضا من األدلة  ,يقوؿ ُب ذلك " :لقد ى
وُب ُب ِٖ تشرين األكؿ (أكتوبر)
كالدليل على براءتو عندم ,ىو أنو منذ عرفتو ُب سنة ُِْٗ إٔب أف تي ى
ُّٕٗ ,كاف كما كصفتيو ُب أكؿ حديثي ,يً٧ببان للسانو العريب أشد ا٢بب ,حريصان على سبلمتو أشد ا٢برص,
شران ,بل كاف من أكرب ا٤بدافعْب عنو ,
متذكقان لركائعو أحسن التذكؽ؛ فهو ٓب يكن يريد قط ابللساف العريب ٌ
ا٤بنافحْب عن تراثو كلو إٔب آخر حياتو .ك٧باؿ أف يٍٰب ىشر ىمن ىذه ًخصالو ُب يزمرة ا٣ببثاء ,ذكم األحقاد من
ضعاؼ العقوؿ كالنفوس ,الذين ظهركا ُب ا٢بياة العربية لذلك العهد ,بظهور سطوة االستعمار ,كسطوة التبشّب,
(ُ) نشر شاكر تلك ا٤بقاالت ُب كتابو ا٤بتنيب كنشر قصتو مع طو حسْب ُب ذلك  :ص ٖ كمابعدىا.
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كٮبا صنواف ال يفَبقاف " ٍب ٲبضي ليسوؽ دليبل آخر على تربئة طو حسن من فساد ا٢بياة األدبية الٍب كانت
عنوانو العريض حينما يكتب عن طو شيئان  ,كذلك الدليل يتلخص أنو حْب ا٪بلى غبار ما أاثره طو حسْب
ً
بكتابيو «ُب الشعر ا١باىلي» «مستقبل الثقافة ُب مصر»  ,كمع أهنما كتاابف ال قيمة ٥بما من الوجهة العلمية
ض بو ما كتبو كما قالو ُب كل ما ُب ىذين
عند ٧بمود شاكر  ,فقد
ٍ
ا٪بلت بعد ذلك نفس طو حسْب كانقى ى

الكتابْب من فساد! كأعاد سبب ذلك إٔب ىذه ا٣بصاؿ ا٢بميدة الٍب كادت تكوف ُب نفسو  ,كُب حبو للعربية ,
كحرصو على سبلمتها  ,كما ىداه هللا إليو من حسن التذكؽ لركائع البياف  ,كقد أسهم ذلك كلو من كجهة نظر

شاكر ُب شهرة طو حسْب  ,كُب ارتباط حياتو ٕبياة ىذه األمة العظيمة من العرب كا٤بسلمْب  ,كيرل ٧بمود
شاكر ُب ىذا اللقاء الصحفي أف طو حسْب أدرؾ إدراكان كاضحان جدان ,أف اللساف العريب قد صار ُب و
٧بنة ,ال
بل ُب ىذه األعدا د ا٥بائلة من ا٤بثقفْب الذين رفضوا األدب العريب كلو ,كرفضوا القدٙب كلو ,شعره
ُب نفسو ٍ
كنثره ,ليس ُب مصر كحدىا ,بل ُب كث وّب من الببلد العربية ,كأف أعدادىم إٔب تكاث ور كلما تقدمت األايـ؛ فأخذ
يػي ىعًٌرب عن ذلك أبلفاظ ٧بز ونة ابكيةو ,كحاكؿ أف يتألف ىؤالء النافرين ,كيردىم أدهبم القدٙب لكي يظل قًوامان
مقومان
للثقافة ,كغذاءن للعقوؿ؛ ألنو أساس الثقافة العربية  ,كيعترب شاكر أف ماقاـ بو طو حسْب ُب ذلك كاف ٌ

للشخصية العلمية العربية ك٧بققا لقوميتها  ,كعاصمان ٥با من ال ىفناء ُب األجنيب  ,كيمعينا لنا على أف نعرؼ
أنفسنا  ,ىذه الكلمات لو ٛبت مقابلتها بتلك الٍب كتبها ٧بمود شاكر ُب بداية خصومتو األدبية مع طو حسْب
لتيوىم ُب نسبتها إليو  ,كيكفي أف تتم مقابلتها بتهمة الفساد ا٢بياة األدبية الٍب دندف عليها شاكر ُب غّب ما
موضع من كتاابتو(ُ)  ,بل كاهتامو الصريح ابلسطو كالثرثرة كصفان ٤با جاء بو طو ُب الشعر ا١باىلي (ِ)  ,ك٘بريده

(ّ)
من األصالة العربية كلها كملئو فمو ٗبا يعتٌم ا٢بقائق كيبدؿ كجهتها  ,كالٍب تتصل بطو حسْب اتصاالن مباشران

بعد أف قوض معُب ا١بامعة ُب نفس تلميذه ٧بمود شاكر  ,كلعل ٧بمود شاكر أراد من ذلك بعضا من الرجوع

(ُ) ينظر رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر ص ٔ :كمابعدىا  ,كينظر ٤بقدمة كتاب ا٤بتنيب ﵀مود شاكر صٖ:
كمابعدىا .
(ِ) ظل الندٙب لوجداف العلي ص .ُِّ :
(ّ) أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  :ص ُِٕ.
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كشيئان من التوبة عما أساء بو ألستاذه ُب مرحلة الشباب كعنفوانو كبعد أف نضج كاكتهل كحنكتو التجارب ,
كأٲبا كاف األمر فإف طو حسْب ىو ا﵀ور الرئيس الذم أثر على حياة شاكر الثقافية ُب مرحلة شبابو كفتوتو .
الثقافة والتجربة عند حممود شاكر :اثلثاً  :مرحلة النضج واإلنتاج العلمي :
ٲبكن عد أٞبد دمحم شاكر األخ األكرب ﵀مود شاكر أىم رافد ثقاُب لو مرحلة ما بعد الثورة كالشباب ,على
الرغم من اتصالو بو كأتثره بو كىو ُب صغره  ,إال أف الذم يدفع ١بعل أتثّب أٞبد ُب ىذا ا٤بوضع أف أٞبد شاكر
رٞبهم هللا ٝبيعان كاف صارفا ٮبتو للحديث النبوم الشريف كعلومو كاىتم بعلم ابلتفسّب حٌب ٠باه ٧بمود نفسو
(إماـ ا﵀دثْب)(ُ)  ,فبعد أف صرؼ ٧بمود شاكر ٮبتو إٔب ثقافة كاسعة ُب تذكؽ الكبلـ بعد أف أصيب ٗبحنة
الشعر ا١باىلي ,ككاف من بْب مواد تلك الثقافة علمي ا٢بديث كالتفسّب  ,كقد كجد ُب أٞبد شاكر أستاذان لو
كشيخان ُب ىذين اجملالْب  ,فأسقط ما أخذه منو ُب علوـ ا٢بديث على ركاية الشعر العريب  ,كأخرج بفضل هللا
ٍب بعلم أخيو تفسّب الطربم ؛ حيث ٓب يَبدد ٧بمود شاكر ُب بياف فضل أخيو عليو ُب صغره ككربه كُب ٙبقيق
تفسّب الطربم خصيصا (ِ)  .كمن العلماء الذين أثركا ُب ٘بربة ٧بمود شاكر كثقافتو ُب ىذه ا٤برحلة  ,الشيخ دمحم
عبد ا٢بي ابن عبد الكبّب اإلدريسي (ّ)  ,كقد كاف ٧بمود شاكر يبلزمو حْب يسمع بوفادتو إٔب مصر فتأثر بو
أتثران شديدان,
(ُ) جاء ذلك ُب مقدمة كتاب حكم ا١باىلية ألٞبد دمحم شاكر  , ,طُ,عاـ ُِِٗـ٤ ,بكتبة السنة ابلقاىرة  ,صُٗ
ك ما بعدىا  ,حيث صدر ٧بمود شاكر ٥بذا الكتاب كأطلق عليو إماـ ا﵀دثْب ُب ىذا التصدير.
(ِ) يقوؿ ٧بمود شاكر ُب فضل كجهد أخيو أٞبد شاكر ُب ٙبقيق تفسّب الطربم خاصة ... " :فتفضل أخي أف ينظر ُب
أسانيد أيب جعفر ...فيتكلم عن بعض رجا٥با ٍ...ب ٱبرج ما فيها من أحاديث  ...فإف كجد بعد ذلك فراغا
نظر ُب عملي كراجعو كاستدرؾ عليو  ,فشكرت لو ىذه اليد الٍب طوقِب هبا  ,ككم لو عندم من يد ال أملك
جزاءىا ....كحسبو من معركؼ أنو سدد خطام صغّبا  ,كأعانِب كبّبا "تفسّب الطربم ,جُ,صُِ.ُّ-
(ّ) دمحم عبد ا٢بي بن عبد الكبّب ا٢بسِب اإلدريسي الكتا٘ب كلد ُب فاس اب٤بغرب سنة َُِّىػ ُْٖٖ/ـ -كتوُب ُب
مدينة نيس ُِّٖىػ ُِٗٔ -ـ  ,من أكرب علماء ا٤بغرب ُب الفقو اإلسبلمي  ,كلو ثبلثوف كمائة كتاب
مؤلف  ,ينظر لكامل ترٝبتو ُب مقدمة فهرس الفهارس كاألثبات  ,كمعجم ا٤بعاجم كاألشياخ كا٤بسلسبلت ,
﵀مد عبدا٢بي الكتا٘ب  ,اعتُب بو إحساف عباس  ,طِ ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الغرب اإلسبلمي ببّبكت ,جُ,
ص ٓ.ْْ-
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كقد ذكر ٧بمود شاكر شيئان من أثره كفضلو ُب مقالة لو أ٠باىا اب٠بو (ُ) ,كيرل الدكتور إبراىيم الكوفحي أف
٧بمود شاكر قد أتثر ابلكتا٘ب أتثران ابلغان بشكل خاص ُب اقتناء الكتب كا٤بخطوطات كاللقاء أبىل العلم
كخاصتو  ,كىذا ما يفسر اعتناء ٧بمود شاكر إبخراج ا٤بخطوطات كٙبقيقها كقراءتو كتعليقاتو عليها كالٍب
ىي بْب يدينا اآلف  ,فقد أعقب مبلزمتو ٥بذا العآب ٙبقيقو لكتاب (فضل العطاء على اليسر أليب ىبلؿ
العسكرم ) ٍ ,ب تتوأب بعد ذلك التحقيقات كإخراج ا٤بخطوطات الٍب استطاع اقتناءىا ُب تلك ا٤برحلة
كأبثر ابلغ من منهج شيخو الكتا٘ب  .كمن العوامل ا٤بؤثرة ُب مسّبة ٧بمود شاكر ك٘بربتو ُب ىذه ا٤برحلة
أيضا اجملبلت كا١برائد الثقافية  ,الٍب كانت ميداانن عريضا تتبارل فيو أقبلـ الكبار  ,كقد سطر فيها ٧بمود
شاكر عصارة ثقافتو ك٘بربتو  ,كتنبغي اإلشارة إٔب أف يج ٌل أعماؿ ٧بمود شاكر األدبية ك٦بهوداتو ُب التأليف

ىي ُب حقيقتها مقاالت نشرت على صفحات تلك اجملبلت كا١برائد السائدة ُب عصره  ,كمجلة الرسالة,

ضم ٧بمود ٦بموع مقاالتو ُب
كا٤بقتطف  ,كالزىراء  ,كجريدة ا٤بقطم ,كالببلغ  ,كالدستور كغّبىا  ,فقد ٌ
كتب كا٤بتنيب  ,كأابطيل كأ٠بار  ,ك٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,كقد قاـ األستاذ عادؿ سليماف ٔبمع مقاالتو
األخرل ُب كتاب نفيس أ٠باه (ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر)  ,كيكفي ُب ذلك أف نشّب ألثر اجملبلت
كا١برائد الثقافية على ٘بربة ٧بمود شاكر  -غّب ما ذكر آنفان -إٔب تلك ا٤بقاالت الٍب نشرىا ُب ٦بلة
ا٤بقتطف لنقد كتب أدبية ,ككتاب ضحى اإلسبلـ ألٞبد أمْب (ِ) , ,كأنتم الشعراء ألمْب الرٰبا٘ب(ّ) ,
كالنثر الفِب ُب القرف الرابع ا٥بجرم لزكي مبارؾ (ْ)  .كمن العوامل ا٤بؤثرة على ثقافة ٧بمود شاكر ك٘بربتو ُب
مرحلة النضج كما بعدىا تلك الصراعات األدبية كالنقدية مع أدابء كنقاد عصره  ,بعد أف زاد رصيده
(ُ) نشرت ىذه ا٤بقالة ُب مقدمة ٦بلة ا٤بقتطف ُب اجمللد ِٖ ,ص ّْٖ :عدد إبريل ُّّٗـ  ,كأثبتها صاحب ٝبهرة مقاالت
٧بمود شاكر عادؿ سليماف  :جِ,صَّٔ.
(ِ) ا٤بقتطف  ,اجمللد ِٖ ,ص َّٔ ,ّٔٓ-مارس لعاـ ُّّٗـ ٝ( ,بهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف ج ِ,ص
ِّٔ.)ِٔٗ-
(ّ) ا٤بقتطف  ,اجمللد ّٖ ,ص ِِٗ ,ِٗٓ-ديسمرب لعاـ ُّّٗـ ٝ( ,بهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف ج ِ,ص
ّٔٔ.)ٔٔٓ-
(ْ) ا٤بقتطف  ,اجمللد ْٖ ,ص ُُٓ ,ُْٓ-إبريل لعاـ ُّْٗـ ٝ( ,بهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف ج ِ,ص
ِٖٔ.)ٖٔٔ-
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الثقاُب ُب مرحلٍب الصغر كالشباب  ,كقد استدعى ٧بمود شاكر ُب ىذه ا٤برحلة ما استجمعو من ثقافتو ك٘بربتو
السابقة ليحتشد إٔب ما تطلبو ىذه ا٤برحلة من و
ثقافة ىي أكرب من أختيها  ,كقد أشرت آنفان لؤلثر الذم خلفو
عليو الشيخ دمحم ٧بي الدين الكتا٘ب  ,حيث هنض ٧بمود بتأثر من شيخو الكتا٘ب إٔب كتب الَباث العريب ال
ليقرأىا فحسب  ,كلكنو هنض إليها ليخرجها إٔب أىل العلم من نسخها األكلية الٍب خطتها يد الوارقْب كالنساخ
كأىل العلم كخاصتو  ,فأ١بأه ٙبقيق ىذه الكتب إٔب االستفادة من ثقافات اآلخرين كال سيما أكلئك الذين
كانوا ٰبييوف ُب ٧بمود شاكر جانب ٙبقيق كتب الَباث  ,كمحب الدين ا٣بطيب (ُ)  ,حيث كاف "يَبدد على
ا٣بطيب ُب دار ا٤بطبعة السلفية فكثّبا ما كاف يوجهو إٔب بعض األعماؿ النافعة ُب ىذا اجملاؿ  ,أك يطلب منو
مساعدتو ُب ٙبقيق بعض الكتب الَباثية كتصحيحها "

(ِ)

فسبب إخراجو لتلك الكتب صراعان أدبيان مع العديد

من الشخصيات البارزة  ,كعلي جواد الطاىر  ,كالسيد صقر .
كما قامت ُب ىذه ا٤برحلة صراعات ثقافية مع شخصيات ابرزة أخرل على خلفية بعض اآلراء كاألحكاـ
كا٤بناىج العلمية الٍب ٓب يرضها شاكر  ,ككصل ُب تلك الصراعات إٔب ذركة االنفعاؿ بل كالتطاكؿ على أصحاب
تلك اآلراء ال اآلراء نفسها  ,كما فعلو مع لويس عوض ُب أابطيل كأ٠بار  ,كقد كاف ٧بمود شاكر جريئان جدان
ُب بياف آرائو العلمية ُب تلك الصراعات  ,غّب و
مباؿ حْب يتعلق األمر ابلعلم ابأل٠باء الكبّبة كالبلمعة  ,كطو
حسْب  ,كسيد قطب  ,كعلي الطنطاكم  ,كزكي مبارؾ  ,كسبلمة موسى  ,كدمحم رجب البيومي  ,كلويس
عوض  ,كشوقي ضيف  ,كقد تسرب أثر جرأتو العلمية إليو من جرأتو الشخصية الٍب أدخلتو ا٤بعتقل  ,فقد ٘برأ
على ذات رئيس الثورة ٝباؿ عبد الناصر كقاـ بسبو كشتمو مع صديقو ٰبي حقي  ,ككلفو ذلك السجن تسعة
أشهر من عاـ تسعة كٟبسْب كتسع مائة كألف
(ُ) ٧بب الدين بن أيب الفتح دمحم عبد القادر صاّب ا٣بطيب كلد بدمشق عاـ َُّّقُٖٖٔ-ـ كتعلم ابآلستانة
حضر إٔب القاىرة َُٗٗـ كعمل ُب جريدة ا٤بؤيد ٍ ,ب قصد العراؽ فاعتقلو اإل٪بليز سبعة أشهر ٍ ,ب ذىب إٔب مكة
ا٤بكرمة عاـ ُُٔٗ ـ فحكم عليو األتراؾ ابإلعداـ غيابيا ٍب استقر ُب مصر سنة َُِٗـ  ,كأنشأ ٦بلٍب الزىراء
كالفتح  ,كأنشا ا٤بطبعة السلفية  ,كتوُب ُب القاىرة سنة ُّٕٔق ُٗٔٗ -ـ .
(ِ) ٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  :ص ٕٓ  ,كينظر ُب ذلك أيضا لكتاب ﵀مود
دمحم شاكر الرجل كا٤بنهج لعمر القياـ  :ص ٖٔ .
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للميبلد

(ُ)

 ,كرٗبا كانت جرأتو ىذه أحد األسباب الٍب دفعتو للنيل من بعض خصومو ُب اجملاالت العلمية ,

كالتصريح كالتلميح ٗبا يسيء ٥بم كلفكرىم من ألفاظ عالية ا٢بدة ُب نربهتا هتكما كإساءة  ,كغاية ما يقاؿ أف
الكتابة ُب ا١برائد كاجملبلت الثقافية الٍب تَباص فيها أعمدة الكبار كٙببّباهتم العلمية  ,تستدعي من ٧بمود شاكر
أف يطٌلع كيبحث كينقب ُب الكتب القدٲبة كا٢بديثة عما يود الكتابة فيو  ,كالسيما تلك الكتاابت الٍب ٙبمل
كجهان من كجوه الصراع كا٣بصومات األدبية الٍب كاف ٧بمود طرفا رئيسان فيها .
لقد شكلت ثقافة ٧بمود شاكر ك٘بربتو مصدران مهمان من مصادره ا٤بعرفية  ,ككانت رافدان كمعينان لتكوين
شخصيتو العلمية الٍب كصلت ٥بذه ا٤بنزلة ا٤برموقة ُب أدبنا ا٢بديث  ,كقد اطلعت على كصف ٤بكتبتو ا٣باصة
الٍب كانت ركامان بعضو فوؽ بعضو من ثقافات ٧بمود شاكر على مر السنْب كاألايـ  ,فقد ذكرت األستاذة
عايدة الشريف أف مكتبة ٧بمود شاكر (مكتبة فيها بيت)  ,تكاد ٘بد رفوؼ الكتب كالكتب ُب أضيق ٩برات
البيت كزكاايه ,كمع ضخامة ىذه ا٤بكتبة فإنك ال تكاد ٘بد فيها كتاابن إال كفيو أثر من تلخيص أك إشارة أك
إضافة مرجعية لفكرة معينة  ,يزيد من إجبلؿ تلك ا٤بكتبة كعظمتها ىيبة صاحبها العلمية كاطبلعو الواسع على
مافيها ,حٌب كصفتو األستاذة بقو٥با :
" كإذا بو يتجلى أمامي صرحان إنسانيان كثقافيان شا٨بان . )ِ("...
ككاف بيت ٧بمود شاكر " ندكة متصلة ال تنفض من أعضائها الثابتْب ....فأراىم ك أرل من العآب العريب كلو ,
كمن العآب اإلسبلمي على تراميو شخصيات ال حصر ٥با  ,تتباين بعضها عن بعض ُب الزم ,كا٤بظهر ,
كالثقافة  ,كاللهجة  ,كالشواغل كا٤بطامح  ,كلكنها تلتقي كلها عند ٧بمود شاكر تسمع لو كأتخذ عنو  ,كتقرأ
عليو  ,كتتأثر بو  , )ّ( "....كليس اإلٲباف بثقافة ٧بمود حكران على ٧ببيو كمريديو من طلبة العلم كأىلو  ,كيكفي
ُب ذلك أف نشّب إٔب رأم لعباس ٧بمود العقاد الذم قاـ ٧بمود شاكر ٗبساجلتو أدبيان ُب بعض آرائو العلمية
(ُ) حياة شاكر كشعره ألما٘ب بسيسو  :ص ّّ.ّْ-
(ِ) ٧بمود دمحم شاكر قصة قلم لعايدة الشريف  :ص ُٔ.
(ّ) السابق  :تصدير ٧بمود الطناحي  :ص .ٔ :
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كنصرة لشيخو مصطفى الرافعي (ُ) ,حيث قاـ العقاد بتوجيو أحد طبلب الفلسفة أبف ٰبضر ٦بالس ٧بمود
شاكر (ِ)  ,كُب ىذا داللة عميقة على تنوع مشارب الثقافة الٍب تكوف منها فكر ٧بمود شاكر رٞبو هللا  ,إذ
ليست حكران على األدب العريب كاللغة العربية  ,بل ىي ثقافة عامة جعلت من ٧بمود شاكر مرجعان يرجع إليو
العلماء ُب شٌب ٦باالت العلم كٚبصصاتو (ّ).
(ُ) ينظر ُب ذلك للمقاالت ا٣بمسة (بْب الرافعي كالعقاد)  ,الٍب نشرهتا ٦بلة الرسالة  ,العدد ِْٓ ,لعاـ ُّٖٗـ ,
ص ِٕ  ,كنشرىا أيضا صاحب ٦بهرة مقاالت ٧بمود شاكر عادؿ سليماف  :جُ ,ص ٖ.ّٔ-
(ِ) ذكر ذلك الدكتور دمحم رشاد سآب ُب إحدل أايـ ميبلد ٧بمود شاكر ُب يوـ عاشوراء  ,حيث ٯبمع فيو األصحاب
كا٣ببلف على سنة أشراؼ الصعيد ُب ىذا اليوـ  ,ظل الندٙب لوجداف العلي  :ص ّٖ.
(ّ) ذكر ذلك عنو أيضا الدكتور دمحم رشاد سآب قولو " :كقد استفدت منو كثّبان ُب ٦باؿ الدراسات اإلسبلمية كُب ٦باؿ
الفلسفة كُب ٦باؿ تقوٙب الفكر كُب ٦باؿ العمل كالدعوة ٥بذا الدين كلعقيدتو ٩با قد ال يتنبو إليو كثّب من الناس ".....
ينظر للسابق  :ص ّٖ.
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الفصل الثاين  :طرائق االستنباط
ٛبت اإلشارة ُب الشق الثا٘ب من مهاد ىذه الدراسة إٔب أف بعض الدارسْب قد عدكا ا٤بنهج االستنباطي من أ٪بع
ا٤بن اىج العلمية  ,فهو منهج يسعى ُب هناية ا٤بطاؼ إٔب إخراج ما كاف خفيا ليظهر للعياف  ,كإذا ما ًب ربط
االستنباط ابألدب العريب فإف الربط ال ٱبلو من أحد أمرين :
أك٥بم ا  :إما أف يكوف الربط عن طريق استنباط مفاىيم أدبية كنقدية ال تواجو النص الشعرم بشكل مباشر  ,أك
أهن ا تواجهو مواجهة غّب مقصودة لذاهتا ؛ ٗبعُب أهنا ال تسعى ٤بواجهة النص كإ٭با تستخدمو كسيلة ؛ غايتها
بياف بعض من ا٤بفاىيم كاألحكاـ النقدية كاألدبية .
اثنيهم ا  :أف يكوف الربط عن طريق استنباط ما ُب النص الشعرم من قيم ٝبالية كمعا٘ب مستتبعة ال تراىا عْب
القارئ الع ادم  ,بل يستنبطها فقط كيستخرجها من أصدافها الناقد ا٢بصيف الذم أكٌب جانبان من النبوغ
كالفهم ك اإلدراؾ كالشمولية العلمية كالذكؽ الفطرم ا٤بدرب .
كا٢بق أف االستنباط األديب عند ٧بمود شاكر كاف يسّب ُب ىذين اال٘باىْب  ,ككانت تتمخض منو نتائج
تسَبعي االنتباه كتستحق أف يشار إليها كإٔب طرائقها  ,ك ينبغي أف يشار إٔب أف ا٤بقصود ابالستنباط ا٤برتبط
ٗبواجهة النص ال يتمحور فقط ُب معُب الشرح كبياف الداللة الظاىرة ٤بنطوؽ النص أك مفهومو ا٤بباشر ا٤برتبط
ٗبنطوقو  ,فقد تكوف ٦برد القراءة العادية لبعض النصوص الشعرية كافية لبياف دالالهتا كمضاف ٝبا٥با  ,كإ٭با
ا٤بقصود بو استخراج كدائع النص ا٣بفية الٍب ال يراىا كل أحد  ,كاالستنباط من النص هبذا ا٤بعُب يكوف مرتبة
اتلية لفهمو كقراءتو الظاىرة  ,كسأحاكؿ ُب ىذا الفصل أف أكشف عن طرائق االستنباط عند ٧بمود دمحم شاكر
رٞبو هللا  ,عن طريق كضع االستنباط عنده ٙبت خطْب عريضْب  ,ٮبا :
 االستنباط ٗبنطوؽ النص كأدلتو الظاىرة ا٤برتبطة ٗبنطوقو . االستنباط اب٤بفهوـ كأتكيل ذلك ا٤بفهوـ حٌب يكوف ُب إقناعو كداللتو كا٤بنطوؽ نفسو .كُب كبل األمرين سيتم النظر إٔب األمر ا٤بستنبط كالفائدة العلمية ا٤بتعلقة بو عند ٧بمود شاكر ٙبت ىذين ا٣بطْب
العريضْب  ,فإف تبْب خطأ االستنباط ٛبت اإلشارة إٔب خطئو ككذلك ٣بطأ ما يَبتب عليو من نتائج  ,كإف تبْب
122

صحة ا٤بستنبط ً ,ب ربطو بدليلو ك٧باكلة استبصار ا٤بناسبة بْب الدليل كاالستدالؿ بو  ,إذ ليس ابلضركرة أف
يكوف االستنباط مرتبطان بدليل أكرده مستنبطو حٌب كإف كاف االستنباط صحيحان فيما لو استدؿ عليو بدليل
آخر ال يدؿ عليو ؛ كبذلك قد يكوف االستنباط اب٤بنطوؽ صحيحان أك خاطئان  ,أما إذا كاف االستنباط مرتبطان
اب٤بفهوـ فبل بد أف يعرض التأكيل الذم ًب االعتماد عليو للمساءلة كاالختبار  ,كذلك أبف يكوف مقبوالن كمقرران
ٕبسب ما تنص عليو األصوؿ النظرية لؤلدب كالنقد  ,كأف يكوف كاضحان كقواين كمبنيان على أساس متْب ,
فاالستنباط اب٤بفهوـ عند البعض يكوف ضعيفان ىشان ال يصح االعتماد عليو كال النظر فيو  ,كهبذا أيضا يكوف
االستنباط اب٤بفهوـ كالتأكيل صحيحان أك خاطئان أك ضعيفان ىشان .
ىذا ك٧باكلة رصد ذلك كلو كإٯباد شواىد لو عند ٧بمود شاكر  ,يٰبتاج فيو كُب غّبه إٔب توفيق هللا كسداده قبل
كل أمر  ,ك ٰبتاج إٔب مزيد من جهد ك إعادة نظر كطوؿ صرب  ,ال سيما تلك االستنباطات الٍب تراءل
للباحث أهنا ليست كاالستنباطات ذات القيمة العلمية عند األستاذ ٧بمود شاكر  ,كليس مأـ ىذا البحث
كغايتو تصيد تلك االستنباطات كاإلشارة إليها  ,كلوال أف حق العلم علينا أف نبينها كنصحح مسارىا ٤با ٘برأت
سر كثّبان حينما يتم
على أراء عآب كبّب كمحمود شاكر رٞبو هللا  ,كلكن ٧بمود شاكر نفسو رٞبو هللا كاف يي ٌ

االستدراؾ عليو كتبصّبه ابلصواب  ,فهذا تلميذه النجيب ٧بمود الطناحي  ,يستدرؾ عليو بعض استنباطاتو ُب
قراءتو لطبقات فحوؿ الشعراء  ,فيقوؿ:
" ىناؾ إف أذنت اي شيخنا بعض األشياء الٍب استشكلتها ُب طبقات فحوؿ الشعراء "  ,فيسرد عليو تلك
ا٤ببلحظات كيرد عليو ٧بمود شاكر بقولو  " :كل ما قلتو صحيح ٍ , )ُ("...ب يقوـ ٧بمود شاكر نفسو بضم
ىذه االستدراكات ُب آخر كتابو طبقات فحوؿ الشعراء  ,كينسب ا٣بطأ إٔب نفسو كالصواب إٔب تلميذه
٧بمود الطناحي  ,فيقوؿ  " :أفاد٘ب كلدم ٧بمود الطناحي بكذاٍ )ِ("....ب يذكر تصويب تلميذه كخطأه ىو ,
كىكذا تكوف أخبلؽ العلماء  ,كهللا كحده حسبنا كنعم الوكيل .
(ُ) ظل الندٙب لوجداف العلي  :ص . َْ -ّٗ :
(ِ) طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,جِ ,ص ِٖٗ.

123

ادلبحث األول  :ادلنطوق وأدلته الظاهرة
نقصد بداللة ا٤بنطوؽ عند ٧بمود شاكر األحكاـ النقدية كاألدبية كحٌب اللغوية ا٤ببنية على الداللة ا٤بناسبة بْب
النص كمعانيو كدالالت ألفاظو  ,كال ييستطاع إٔب تلك الداللة حٌب تستباف معا٘ب النص ك تتضح جليان ُب ذىن
كل مريد لبلستنباط  ,كا٤بعا٘ب الٍب كضعت لؤللفاظ كحفظتها معاجم اللغة العربية ذات مقاصد كمغازم

يدركها من كاف ملمان ابللغة العربية كمحمود شاكر  ,كمعا٘ب األلفاظ الدلة عليها مستقرأة من كتاب هللا كسنة
رسولو ملسو هيلع هللا ىلص كفصيح كبلـ العرب شعره كنثره  .كفهم النص فهمان شامبلن ىو األساس الصحيح لبلستنباط السليم
السوم  ,كال ٲبكن أف يكوف االستنباط صائبان إذا كاف مبينا على عدـ الفهم كاإلدراؾ ٤بضامينو  ,كقد تكوف
النصوص طبقا لذلك ظاىرة ا٤بعُب ال ٙبتاج إٔب بياف كٕبث عن داللتها  ,كىي تلك النصوص الٍب يستطيع أف
تفهم بدكف عناء كك ٌد  ,كمن ىذا النوع جاءت بعض استنباطات ٧بمود شاكر كخصوصان ُب كتب ٙبقيق
الَباث ٩با سيأٌب بيانو ُب ىذا ا٤ببحث  ,كنصوص أخرل ٙبتاج إٔب إ٤باـ ابللغة كسرب ألغوارىا كي يستنبط منها
حكم بداللة منطوقها  ,كقد استخدـ ٧بمود شاكر ىذه النصوص كأطاؿ النظر فيها كاستنبط منها أحكامو
النقدية كاألدبية كالببلغية  ,كقد كثر استنباطو من ىذه النصوص حينما قرأ ا٤بتنيب كقرأ قصيدة (إف ُب الشعب
الذم دكف سلع) .
كا٢بق أف ٧بمود شاكر حينما يلجأ إٔب استنطاؽ النصوص فإنو يقوـ بتحميلها أعباء تنوء ابستنطاقها األذكاؽ
كالعقوؿ األخرل  ,كقد يستحلب منها فهمو ما ٯبعلو يستدرؾ على غّبه كثّبان غّب ملتفت إٔب من يستد ًرؾ
عليو  ,فتكوف لو من ذلك استدراكات كثّبة على معاجم ككتب اللغة جعلها ثبتان ُب أخر بعض كتبو الٍب قاـ
بتأليفها أك ٙبقيقها  ,فيسميها (ألفاظ من اللغة أخلت هبا ا٤بعاجم أك قصرت ُب بياهنا )  ,ككاف ىذا ان٘بان
طبيعيان لتمكنو اللغوم من انحية  ,كقراءتو للنصوص من كجهتو ا٣باصة كتذكقو الفريد من انحية أخرل  ,كما
كثرت استدراكاتو تبعا لذلك على اللغويْب كالببلغيْب مع تفنيد آلرائهم ا٤بستدركة  ,بل كطالت استدراكاتو
علماء ا٢بديث كأصحاب الَباجم كا٤بفسرين كالطبقات  ,كتنوع ىذه االستدراكات نتاج طبيعي لتنوع مشارب
ثقافتو كتعدد مصادرىا  ,كُب أثناء تلك االستدراكات خاصة تظهر السمة األسلوبية لبلستنباط عنده  ,كىي
أيسر الطرؽ ٤بعرفة طرائق االستنباط عنده ك٠باتو كأ٭باطو .
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أوال  :االستنباط من منطوق النص بداللة التذوق :
من االستنباطات الٍب ٰبسن الوقوؼ عليها ُب ىذا الباب  ,استنباط مباشر لؤلستاذ ٧بمود شاكر من داللة
بيت مشهور لكعب بن زىّب ,كرد ُب الطبقات كىو قولو :
ت ىخل ٍوا ىسبًٍيلً ٍي ىال أىىاب لى يكػ ػ ػ ػ ػ يم
فىػ يق ٍل ي

الر ٍٞبى ين ىم ٍف يع ٍو يؿ
فى يكل ما قىد ىر ٌ

(ُ)

يقوؿ األستاذ ٧بمود شاكر –رٞبو هللا...." :-كيقوؿ الشراح إنو ٤با رأل أخبلءه ال يغنوف عنو شيئان  ,يئس من
نصرهتم  ,كأمرىم أف ٱبلوا طريق و كال ٰببسوه عن ا٤بثوؿ بْب يدم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ليمضي فيو حكمو  ,فإف
نفسو أيقنت أف كل ما قدر هللا كاقع  ,كال أرتضي ىذا السياؽ ُب معُب الشعر  ,فإنو ذكر قبل أف كل خليل
قاؿ لو  :إ٘ب عنك مشغوؿ  ,فليس أحد منهم ٰببسو كٲبسكو ,حٌب يصح سياؽ ىذا الشرح  ,كأرل أف معُب
خلوا سبيلي ىو االستنكار كاالستهزاء كاألنفة من التجائو إليهم  ,ك التحقّب لشأهنم  ,فيقوؿ  :افسحوا طريقي
كابتعدكا عنو أيها ا١ببناء  ,كليس منهم إمساؾ كال حبس عن ا٤بثوؿ بْب يدم رسوؿ هللا"

(ِ)

كبسبب كضوح ىذا البيت كعدـ كجود غموض ُب مبناه كمعناه فقد قل شرحو عند أىل العلم  ,فلم أجده
مشركحان عند السكرم (ّ)  ,أما شرح األستاذ علي فاعور فقد اكتفى بقولو ":كيركل ُب صدر البيت سبيلي ,
كقولو ال أاب لكم  :أم ال أابن حران لكم,كيقاؿ ُب ا٤بدح كالذـ"(ْ)  ,ككذلك قاؿ الدكتور مفيد قميحة أحد
شراح صنعة السكرم(ٓ) .
(ُ)

ديواف كعب بن زىّب ٙبقيق كشرح علي فاعور  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗ ـ لدار الكتب العلمية بّبكت  ,ص ٓٔ  ,كقد

كرد البيت ُب كتاب طبقات فحوؿ الشعراء ُب ج ُ ص َُُ.
(ِ)

حاشية طبقات فحوؿ الشعراء ج ُ ص َُُ.

(ّ)

شرح ديواف كعب بن زىّب صنعة أليب سعيد بن ا٢بسن بن ا٢بسْب بن عبيد هللا السكرم ٙبقيق  :عباس عبد القادر

طّ ,عاـ _ ََِِ ـ لدار الكتب كالواثئق القومية _ مركز ٙبقيق الَباث ابلقاىرة,ص ُِْ.
(ْ)

ديواف كعب بن زىّب شرح كٙبقيق علي فاعور صٓٔ.

(ٓ)

ديواف كعب بن زىّب صنعة أيب سعيد السكرم شرح د مفيد قميحة طُ  ,عاـ ُٖٗٗـ لدار الشواؼ ابلرايض,

ص ُُْ.
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كقد كردت القصيدة كاملة ٗبا فيها البيت ُب البداية كالنهاية البن كثّب(ُ) ,فلم أجد فيها شرحان أك تعليقان سول
ثبتو للقصيدة كذكر ٤بناسبتها  ,كٓب يرد البيت ُب كتاب الشعر كالشعراء عند ترٝبة ابن قتيبة لكعب بن زىّب(ِ) ,
كقد كجدت بعضان من القصيدة عدا ىذا البيت مثبتة ُب كتاب األغا٘ب كمعها نتف من أخبار كعب بن زىّب(ّ).
كاستنباط األستاذ ٧بمود ٥بذا ا٤بعُب دليل على قوة استظهاره للمعا٘ب  ,كشدة تعايشو مع النص كلو حٌب كإف
كاف ا٢بديث عن بيت كاحد فيو  ,كىو األمر السوم الذم ٰبتاج لو كل من ٰباكؿ مواجهة أم نص شعرم,
كلعل انتزاع البيت كاقتطاعو عن سياقو الكلي يوىم ُب أف ا٤براد منو أف ٱبلي أصحاب كعب كعبان ,كال ٰببسوه
عن ا٤بثوؿ أماـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ,كعند استحضار البيت السابق فإنو يبتدر ُب الذىن على الفور كيف أنو يطلبهم
ذلك كىم غّب قادرين على تقدٙب شيء لو ؟ كيف يقدركف على حبسو كىم الذين اعتذركا ابالنشغاؿ كالتشاغل
عنو ؟ فبل بد حْب أف يربط البيت ٗبا قبلو –كىذا ما ٯبب , -أف ٯبعل قولو خلوا سبيلي على كجو التهكم
كالتحقّب لردة فعلهم األكٔب ا٤بذكورة ُب البيت الذم قبلو  ,كىو نفس األمر الذم نستخدمو ُب حياتنا اليومية ,
فحينما أطلب أمران من شخص ال أستطيع القياـ بو بنفسي كٲبنعِب عنو مانع  ,كٱبيب حسن ظِب فيمن طلبت
كفيما طلبت  ,ال أجد أبلغ من أف أقوؿ لو  :ابتعد عِب سأفعل كذا ككذا ككذا  ,ال على سبيل أنو قادر على
منعي أف أقوـ ٗبا أريد  ,بل على سبيل استحقار ردة فعلو  ,كاستهجاف عدـ قدرتو األكٔب على تقدٙب شيء
كنت قد طلبتو منو ُب ذات األمر .
كمن االستنباطات الٍب ترد إٔب تذكؽ ٧بمود شاكر من انحية كتعتمد على منطوؽ النص أبكملو من انحية
أخرل  ,استنباط تذكقي خالص رد بو على ا١باحظ كعلى الشيخ عبد السبلـ ىاركف ا﵀قق ا٤بعركؼ  ,كذلك
ُب معرض ترجيحو للفظة (غريب إبط الشماؿ) ابلغْب ا٤بعجمة ُب قوؿ شتيم بن خويلد (ْ) :
(ُ)

البداية كالنهاية البن كثّب ٙ ,بقيق عبد هللا الَبكي  ,طبعة بدكف  ,عاـ ُِْْىػ لدار ىجر ,ج ٕ ص ُِّ.

(ِ)

الشعر كالشعراء البن قتيبة ج ُ صُْٓ.

(ّ)

األغا٘ب أليب فرج األصفها٘ب ج ٕ ص ّٖٔ الطبعة األكٔب عاـ ُّٓٗـ لدار الكتب ا٤بصرية ابلقاىرة .

(ْ)

شتيم بن خويلد الفزارم :شاعر جاىلي .لو قطع متفرقة ,منها قطعة آخرىا البيت ا٤بشهور :فإف يكن القتل أفناىم

 ...فللموت ما تلد الوالدة ركاىا لو ا٤بفضل بن سلمة .كذكرىا ابن األعريب لنهيكة بن ا٢بارث ا٤باز٘ب .األعبلـ للزركلي :ج ّ ,
ص .ُٕٓ :
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تػي ىع ًاد ٍم فى ًريٍػ ىقان ىكتىػٍن ًف ٍي فى ًريٍػ ىقػ ػ ػ ػ ػ ػا
ت ىع ًد ًّاي ىعلىى ىشأٍ ًكىى ػ ػ ػ ػ ػ ػا
أ ىىعٍن ى
(ُ)
ا٢بيلي ٍوقىا
ب إًبٍ ًط الش ىم ٍاؿ
يػينى ًٌحى ًٕبى ًٌد الٍ ىم ىو ًاس ٍي ٍ
أىطى ٍع ى
ت غيري ى
كخرب ىذه األبيات ركاه الزبّب بن بكار ُب ٝبهرة نسب قريش (ِ) ,حيث ٘بمعت بطوف عدم على بِب بدر,
فحالفت بنو بدر بِب مازف بن فزارة  ,كقاؿ شتيم ىذه األبيات ُب ىذا ا٢بلف  ,كا٤بقصود بغريٌب إبط الشماؿ

لقب لرجل من بِب فزارة يدعى معاكية بن حذيفة الفزارم (ّ)  ,كقد كرد ىذا اللقب ُب بعض الركاايت ابلعْب
ا٤بهملة كالعْب ا٤بعجمة للفظة (غريب-عريب) كىو اث٘ب كلمة ُب البيت الثا٘ب .
ك٧بمود شاكر استنبط من ركاية الزبّب بن بكار صاحب ٝبهرة نسب قريش ابلعْب ا٤بعجمة أهنا الصواب ,
مستدالن بركاية الزبّب ُب ا١بمهرة  ,كمعتمدان على تذكقو ا٣باص ليكوف معناىا أهنا تصغّب للغراب  ,كمستفيدان
ىذا ا٤بعُب أيضان من ٛباـ تعريف الزبّب بن بكار ٤بعاكية ىذا أبنو كاف رجبلن مشومان فيما تذكره عنو العرب (ْ),
كقد علل ٧بمود شاكر رٞبو هللا تعأب صواب أف يكوف البيت ابللقب (غيريٌب) تصغّبا للغراب ابتفاقو مع معُب

البيت  ,إذ إف ا٤براد أنو غراب شؤـ كالغراب عادة يرتبط ابلشؤـ كارتباطو ابلشؤـ متناسب ٗبا عرؼ عن معاكية
(ُ)

نسب ىذه األبيات لشتيم بن خويلد ا١باحظ ُب كتابو ا٢بيواف كركاىا ابلعْب ا٤بهملة ٙ ,بقيق عبد السبلـ ىاركف ,

جٓ  ,ص ُٖٓ  ,طُ ,عاـ ُِّٔ ىػ ٤ ,بكتبة مصطفى البايب ا٢بليب ببّبكت  ,كركاىا ا١باحظ كذلك ابلعْب ا٤بهملة أيضا
ُب كتابو الربصاف كالعرجاف كالعمياف كا٢بوالف ٙ ,بقيق عبد السبلـ ىاركف  ,ص ُٓٓ ,طُ  ,عاـ َُُْىػ  ,لدار ا١ببل
ببّبكت  ,كنسبها أيضا لشتيمة بن خويلد كركاىا ابلعْب ا٤بهملة أيضا ا٤برزاب٘ب ُب معجم الشعراء  ,تصحيح كتعليق (كرنكو),
ص  , ِّٗ :طِ ,عاـ  َُِْ ,ىػ  ُِٖٗ -ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,كركاه ابلعْب ا٤بعجمة جار هللا الز٨بشرم
 ,أساس الببلغة ٙ ,بقيق دمحم ابسل عيوف السود  ,جُ,ص ِّٓ  ,طُ ,عاـ ُُْٗىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت ,
كذكرىا صاحب لساف العرب بركاية ٨بتلفة عن ركاية ا١باحظ كالزبّب بن بكار :
أىطىعت الي ًم ً
الش ً
ماؿ ... ,تيػنى ًٌحي ً ىٕب ٌد ا٤بو ًاسي ا٢بيليوقا (لساف العرب البن منظور جَُ,صُٖ )
ناد ًٌ
ْب ع ى
ٍى ى ى
ى
(ِ) ٝبهرة نسب قريش كأخبارىا للزبّب بن بكار ,حققو كشرحو ٧بمود شاكر  ,طُ ,عاـ ُُّٖق  ,لدار ا٤بد٘ب ,
جُّ ,ص ُِ .
(ّ)

ٓب أجد ٤بعاكية ىذا ترٝبة ُب كتب الَباجم كالطبقا ت كاألعبلـ ُب حدكد ما توفر لدم منها  ,ك٧بمود شاكر اكتفى ُب
تعريفو ببياف ا٠بو (معاكية بن حذيفة بن بدر الفزارم) كٓب يشر ُب ذلك إٔب مرجع اعتمد عليو  ,ينظر للحاشية رقم
ُ  ,صِّ  ,من ٝبهرة نسب قريش كأخبارىا  ,للزبّب بن بكار .

(ْ)

ٝبهرة نسب قريش كأخبارىا للزبّب بن بكار  ,جُّ  ,صِّ.
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صاحب ىذا اللقب من أنو كاف مشوما  ,يقوؿ ٧بمود شاكر ُب ذلك :
"غريب إبط الشماؿ ابلغْب ا٤بعجمة كىو كذلك ُب بعض نسخ ا٢بيواف  ,كلكن األستاذ عبد السبلـ ىاركف
ظنو ٙبريفان كاعتمد على ما ُب معجم الشعراء  ,كإحدل نسخ ا٢بيواف  ,كأان أرجح أف الصواب ابلغْب ا٤بعجمة
كما ُب كتاب الزبّب  ,مصغر غراب  ,كشؤـ الغراب(ُ) مشهور ؛ كلذلك قاؿ بعد ُب ا٤بعجم  (,كُب النسب :
ككاف مشومان) )ِ(" ....ىكذا بُب ٧بمود شاكر استنباطو بناء على داللة النص  ,كبناء على تذكقو ا٣باص ,
كبناء أيضان على ربط ابستكماؿ قراءة كبلـ الزبّب بن بكار عن معاكية الفزارم بعد البيت من أنو كاف مشومان ,
كربط شؤـ معاكية ىذا ابلغراب كما ىي عادة العرب ُب نسبة الشؤـ للغراب  ,الذم لطا٤با كاف من أكرب
عبلمات كدكاعي الطّبة كالشؤـ ُب ا٢بياة ا١باىلية .
كقد خالف ٧بمود ُب ىذا االستنباط ما جاء بو الشيخ ا﵀قق عبد السبلـ ىاركف  ,حيث أثبت عبد السبلـ
ىاركف ركاية البيت ابلعْب ا٤بهملة  ,مستندا على ركاية معجم الشعراء  ,كقاؿ ما نصو :
" عريٌب ,هبيئة التصغّب مع تشديد الياء :لقب معاكية بن حذيفة السابق الذكر ,كما ُب معجم ا٤برزاب٘ب,
ا٢ببلؽ  ,كا٢بيلوؽٝ :بع حلق,
الشماؿ :لقب لو كما ُب ا٤بعجم  ,ألنو كاف مشئوما  ,كا٤بواسيٝ :بع موسىٌ ,
ٌ
ينحي ٕبد ا٤بواسي»  ,أم
كيركل« :تنحى ٢بد ا٤بواسي»  ,أم ٛبيل ا٢بلوؽ إٔب حد ا٤بواسي  ,كُب ا٤برزاب٘بٌ « :

يزيلها  ,كُب اللساف :أطعت اليمْب عناد الشماؿ تنحي ٕبد  ,كقاؿ :مثل ضربىو  ,يريد فعلت فعبلن أمكنت بو

أعداءان منا  , )ِ(" .كيبدك كاضحان من كبلـ الشيخ ىاركف اعتماده على الدليل النقلي كالنص القاطع الذم
استند عليو  ,كىو ما كجده ُب معجم ا٤برزاب٘ب  ,كالواضح أف الشيخ عبد السبلـ ىاركف اعتمد فقط على

ا٤برزاب٘ب ُب اختيار (عريب) ابلعْب ا٤بهملة  ,إضافة إٔب النسخة الٍب بْب يديو من كتاب ا١باحظ الربصاف
كالعرجاف كالعمياف كا٢بوالف  ,على الرغم من أنو نقل عن ا٤برزاب٘ب أف معاكية ىذا كاف (مشئوما)  ,على أف
ىناؾ فرقا سيأٌب بيانو بعد قليل بْب النقل الذم نقلو عبد السبلـ ىاركف كمن بعده ٧بمود شاكر  ,كبْب ماىو
موجود ُب ا٤بعجم ,حيث كرد ُب معجم ا٤برزاب٘ب مانصو  " :معاكية بن حذيفة بن بدر الفزارم يلقب عريب
إبط الشماؿ ككاف مشوىان ٠بي بقوؿ شتيم بن خويلد الفزارم لعط سار ُب حلف كاف بينهم :
(ُ) أثبت كلمة الغراب ىنا هبذا الشكل  ,ألهنا كردت ُب الكتاب (الغراـ) كىو خطأ طباعي بْب .
(ِ) الربصاف كالعرجاف كالعمياف كا٢بوالف للجاحظ ٙ ,بقيق الشيخ عبد السبلـ ىاركف  ,ص ُٓٓ.
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أعنت عداين على شأكى ػ ػ ػ ػ ػ ػا

توإب فريقان كتبقي فريقػ ػ ػ ػ ػان

أطعت غيريب إبط الشماؿ

ينحى ٕبد ا٤بواسي ا٢بلوقا

........................

" ........................

(ُ)

كا ٢بق أف كبل الرجلْب (٧بمود شاكر كعبد السبلـ ىاركف) يعتمداف ُب استنباطيهما على منطوؽ صريح ,
فعريب ا٤بهملة كردت ُب معجم الشعراء كعليو اعتمد الشيخ ىاركف  ,كغريب ا٤بعجمة جاء هبا الزبّب بن بكار
كعليها اعتمد ٧بمود شاكر  ,كقبل أف ينظر إٔب قوليهما البد من اإلشارة إٔب أمرين ٰبسن التنبو عليهما :
أك٥با  :أف عبد السبلـ ىاركف اعتمد ُب استنباطو على رأم ا٤برزاب٘ب ُب معجم الشعراء  ,كقاـ ابإلحالة إليو
لتدعيم ما استنبطو كاطمأنت إليو نفسو  ,كلكن نقلو لو ٓب يكن دقيقان ٕبسب حدكد ٕبثي كاطبلعي  ,ففيما
كقع بْب يدم من نسخ كطبعات ٤بع جم الشعراء للمزراب٘ب ٓب أجد فيها كلمة (مشئوما) على النحو الذم نقلو
قبيح
عبد السبلـ ىاركف  ,كالذم كرد ُب معجم ا٤برزاب٘ب (مشوىا) كما بينتو آنفا  ,كالر يجل األ ٍش ىوهي ُب ا٤بعاجم  :ي
ً
الوجو(ِ)  ,كبناء على ذلك فإف الشيخ عبد السبلـ ٓب يكن دقيقان ُب نقلو لنص استنبط منو حكمان  ,كاختلط
عليو الرسم االمبلئي لكلمة مشوىا كمشوما على ما بينهما من تقارب شكلي  ,أما ٧بمود شاكر فقد كاف
دقيقان جدا ُب نقلو عن كتاب ا٢بيواف كعن كبلـ للجاحظ أكرده أيضان لبلستشهاد على معُب إبط الشماؿ  ,كٓب
ٱبرـ من كبلـ ا١باحظ حرفا كاحدان  ,كنقلو ابلنص دكف تبديل  ,كلكنو ىو اآلخر مؤاخذ على اطمئنانو على
نقل الشيخ عبدالسبلـ ىاركف لكلمة (مشومان)  ,فرٗبا لو اطلع ٧بمود على أف معاكية ُب ا٤بعجم مشوىا كليس
مشومان ألضافت لو ىذه الصفة ما يدعم استنباطو أك يغّب كجهتو أك شيئان من كجهتو .
اثنيها  :أف عبد السبلـ ىاركف اعتمد على ركاية العلماء للبيت كحدىا ُب جعل اللقب (عريب) ابلعْب ا٤بهملة,
كٓب ينب عما كراء ىذا اللقب من معُب  ,كٓب يتكلف بربط معناه ربطان صحيحان ٗبا اشتملت عليو األبيات  ,أما
٧بمود شاكر فقد بْب أف غريب تصغّب للغراب كأف ا٤بقصود بو ما اشتهر بو الغراب من شؤـ عند ا١باىليْب
رابطان إايه ٗبا أثبتو الزبّب بن بكار من أف معاكية كاف مشومان .
كقد حاكلت جاىدا الوصوؿ إٔب معُب مناسب للقب (عريب إبط الشماؿ) على رأم الشيخ عبد السبلـ
(ُ)

معجم الشعراء للمرزاب٘ب ٙبقيق كرنكو  ,ص ِّٗ.

(ِ)

لساف العرب البن منظور  :جُّ  ,ص َٖٓ.
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ىاركف يسوغ أف تكوف الكلمة ابلعْب ؛ فوجدت أف بعضان من معاجم اللغة قد نصت على أف العرب تقوؿ

(ُ)
ا٤بع ًا٘ب
للشؤـ (إبط الشماؿ )  ,أما يعريب مصغرة مهملة فإهنا مأخوذة من اإلعراب كىو ا ًإل ىابنىةي ىعن ى
كاألىٍل ىفاظ (ِ)  ,فيكوف معُب اللقب ابلعْب ا٤بهملة متكلم الشؤـ كا٤ببْب عنو بعد تركيب مانصت عليو ا٤بعاجم ُب

شقي اللقب  ,أما استنباط ٧بمود شاكر ابلعْب ا٤بعجمة  ,فغريب تصغّب لغراب كالغراب من أىم عبلمات
الشؤـ كالطّبة عند العرب  ,كيكوف معُب اللقب عندئذ طائر الشؤـ  ,كىو استنباط أشد تعزيزان كٛبكينان لتحقيق
الشؤـ ُب ىذا اللقب  ,كىو استنباط يتفق مع استخدامات العرب ُب إضافة الغراب للشؤـ كللشماؿ  ,فقد
دلل ٧بمود شاكر على إضافة الطّب للشماؿ ُب سياؽ الشؤـ من فصيح قوؿ العرب بقوؿ أيب ذؤيب:
(ّ)
ً
ً
اجتًنىابػي ىها
ت ى٥بىا طىٍيػىر الش ىم ًاؿ فًإ ٍف تى يك ٍن
ىز ىجىر ي
ىىو ىاؾ الذ ٍم تىػ ٍه ىول ييصٍبك ٍ
بل كاستدؿ أيضا إبضافة الغراب نفسو إٔب الشماؿ ببيت للحارث بن عمرك الفزارم (ْ):
(ٓ)
و ً
ف ً
ش ىحاًٛبىػ ػ ػ ػ ػ ػا
ًٕبى ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ ًد إً ى٥بً ٍي أىن ً ٍِب ىٓبٍ أى يك ٍن ى٥بػيػ ػ ػ ػ ػ ٍم
الريٍ ى
غيىر ى
اب ىمشىاؿ يىػٍنت ي ٌ
كبذلك يكوف استنباط ٧بمود شاكر من داللة النص ا٤بدعوـ بتذكقو ا٣باص أنسب ٤بعُب البيت ك٤بعُب ىذا
اللقب  ,السيما كأف صاحب ا٤بعجم كما سبق ثبتو جعل البيت سببان إلطبلؽ ىذا اللقب على معاكية الفزارم.
(ُ) ينظر اتج العركس من جواىر القاموس ٤ ,برتضى الزبيدم جُٗ  ,ص ُِّ  ,كينظر  :التكملة كالذيل كالصلة لكتاب
اتج اللغة كصحاح العربية ٢ ,بسن الصغا٘ب  ,كجملموعة من ا﵀ققْب  , ,طِ ,عاـ ُُٕٗـ ٤ ,بطبعة دار الكتب

ابلقاىرة ,جْ  ,ص َُْ.

(ِ) ينظر لساف العرب البن منظور  :جُ  ,ص ِٗٓ  ,كينظر القاموس ا﵀يط للفّبكز آابدم ٙ ,بقيق مكتب ٙبقيق الَباث
العرقسوسي طٖ ,عاـ ُِْٔىػ ٤ ,بؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ,ببّبكت,
ُب مؤسسة الرسالة إبشراؼ دمحم نعيم
ي
جُ  ,صُُّ  ,كينظر لتاج العركس ٤برتضى الزبيدم  ,جّ,صَّٓ.
(ّ) ديواف أيب ذؤيب ا٥بذٕب  ,شرحو كقد لو ككضع فهارسو سوىاـ ا٤بصرم  ,طُ  ,عاـ ُُْٗىػ  ,للمكتب اإلسبلمي
كعماف  ,صِٗ.
ببّبكت كدمشق ٌ
رجة بن حراـ بن سعد بن عدم.شاعر جاىلي من بِب ذبياف ,عاصر حصن بن حذيفة كعاتبو ُب
(ْ) ا٢بارث بن عمرك بن ىح ى
بعض أبيات من الشعر لو شعر ُب كتاب شعراء قبيلة ذبياف ُب ا١باىلية  ,األعبلـ للزركلي  :جِ  ,صِّٕ.
(ٓ) كتاب الوحشيات كىو ا٢بماسة الصغرل أليب ٛباـ ٙ ,بقيق عبد العزيز الراجكوٌب كزارد ُب حواشيو ٧بمود شاكر طّ ,
عاـ ُّٖٖىػ  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية  ,ص ِٔ .
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كمن استنباطات شاكر من داللة النصوص مدعومة بتذكقو ا٣باص استنباط رفض فيو كجود موازنة بْب بيتْب
رأل فيهما ابن سبلـ ا١بمحي موازنة ُب طبقات فحوؿ الشعراء  ,حيث قاؿ ابن سبلـ ا١بمحي ُب معرض
حديثو عن امرئ القيس " :كاستحسن الناس من تشبيو امرئ القيس .......كقولو :
أبىمر ً ً و
ص ًٌم ىجنػٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ًؿ
اس كتاف إً ىٔب ي
ى ٍى

ك ًم ٍن لىٍي ول ىكأىف ي٪بي ٍوىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
فىػيىالى ى

(ُ)

خّبكا بينو كبْب قوؿ النابغة :
ً ً
ً
كي
فىإنٌ ى
ك ىكاللٌٍيل الٌذ ٍم يى ىو يم ٍدر ٍ
أحكمهما " .
فزعم بعض األشياخ أف بيت النابغة ي

ً
ك ىك ًاس يع
ت أىف الٍ يمٍنػتىأىل ىعٍن ى
ىكإً ٍف خ ٍل ي

(ِ)

(ّ)

كقد رد ٧بمود شاكر موازنة أبن سبلـ ا١بمحي ىذه كاستنباط أال موازنة بْب البيتْب بناء على تذكؽ ٧بمود ٥بما
بتذكقو ا٣باص  ,يقوؿ ُب ذلك  ...":ال أرل كجها للتخيّب كا٤بوازنة  ,كاي بيعد ما بْب موقع كل منهما  ,من
سياقو كمعناه  ,فامرؤ القيس أراد ما رأيت من بطء الليل كثقلو عليو  ,كالنابغة أراد شيئا ٱبالفو كل ا٤بخالفة

حْب ذكر الليل  ,كللشراح كبلـ كثّب  , ....قاؿ بعضهم  :ال معُب لتخصيص الليل  ,ألف النهار يدركو كما
يدرؾ الليل ...يقوؿ –يقصد الشاعر : -فإ٭با مثلي كمثلك كالسائر هناران ُب أرض ...ككلما ٪با من ٨بوؼ
أكٮبتو ٪باتو أف الليل بعيد  ,كإنو خليق أف ٱبلص منها قبل أف يدركو  ,كلكن الليل مدركو ال ٧بالة بغوائل ال
ينجو عليهن انج أبدان  .هبذا نعلم أنو ال كجو للتخيّب بْب البيتْب  ,إال أف يراد ابلتخيّب ك ا٤بوازنة بْب قدرة
الشاعرين ُب البياف كحده"(ْ)  ,إذف فشاكر يبطل ىذه ا٤بوازنة بعدـ توفر كاحد من أىم معايّبىا األدبية كىو
(ُ)

كرد البيت ُب ديواف امرئ القيس بنفس الشطر األكؿ  ,كابختبلؼ ُب الشطر الثا٘ب (:بكل مغار الفتل شدت

بيذبل) ,كالشطر الثا٘ب ا٤بثبت أعبله إ٭با ىو تتمة لشطر أكؿ بعده ُب الديواف ( :كأف الثراي علقت ُب مصامها)  ,ينظر ديواف
امرئ القيس ضبط مصطفى عبد الشاُب طٓ  ,عاـ ُِْٓىػ ,لدار الكتب العلمية ببّبكت ,صُُٕ.
(ِ)

ديواف النابغة الذبيا٘ب شرح كتقدٙب عباس عبد الساتر طّ ,عاـ ُٔٗٗـ لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,ص ٔٓ.

(ّ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,ج ُ ص ُٖ ٖٕ-ابختصار.

(ْ)

السابق  :جُ  ,ص ُٖ , ِٖ-ا٢باشية رقم (ُ)  ,ابختصار .
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معيار ا٤بعُب الذم يقوـ عليو كل من النصْب ا٤براد ا٤بوازنة بينهما  ,كقبل فحص اآلراء البد كأف نشّب إٔب أف ابن
سبلـ نقل خرب ىذه ا٤بوازنة كنقلها كما ىي ُب كتابو  ,كلنا أف نتساءؿ  ,ىل يعد نقلو ٥با قبوال إبجرائها ؟
ىناؾ دليبلف يستطيعاف كحدٮبا اإلجابة عن ىذا التساؤؿ :
أك٥بما  :أف ابن سبلـ ٓب يبد اعَباضان على إجراء ىذه ا٤بوازنة  ,كعدـ اعَباضو على إجرائها يشي بقبولو ٥با بْب
ىذين البيتْب  ,كلو ٓب يكن راضيان ٓب يثبتها ُب طبقاتو  ,أك أثبتها مع بياف رأيو ا٣باص فيها.
كاثنيهما :مستنبط من قولو (األشياخ)  ,فو٠بو للفريق الذم اختار بيت النابغة ب(األشياخ) يوحي بداللة الرضا
على ىذا ا٢بكم النقدم  ,فإهنم ٓب يستحقوا مسمى األشياخ إال إلطبلقهم مثل ىذه األحكاـ الٍب ارتضاىا دمحم
ابن سبلـ ؛ كمن ذلك يستطاع القوؿ أبف ابن سبلـ يكاد يكوف راضيان عن إجراء ىذه ا٤بوازنة  ,كراضيان أيضا
عن نتيجة حكم األشياخ لصاّب ليل النابغة  ,أما ٧بمود شاكر فقد رفض إجراء ىذه ا٤بوازنة  ,كأعاد السبب إٔب
بيعد ما بينهما من معُب  ,فهما كإف كاان ُب كصف الليل  ,فإف السياؽ الذم ًب توظيف ليل كل شاعر منهما
ٱبتلف عن اآلخر  ,فامرؤ القيس كظف ليلو ُب سياؽ البطء كالثقل  ,كالنابغة كظف ليلو ُب سياؽ ا٣بوؼ

كعدـ النجاة من الغوائ ل  ,كبذلك ينتفي شرط اٙباد ا٤بعُب بْب البيتْب كتفسد حينئذ ا٤بوازنة  ,كاستثُب شاكر ما
إذا كانت ا٤بوازنة -كبناء على اختبلؼ ا٤بعُب -تقوـ على أساس البياف كحده  ,كا٢بق أف ا٢بكم ببياف شاعر أك
أديب امتاز عن أديب آخر ال يتأتٌى غالبان عن طريق ا٤بوازنة إال ابٙباد ا٤بعُب  ,كاٙباد ا١بنس األديب  ,كا٢بق
الذم يتكشف من خبلؿ استظهار ما دارت عليو رحى البيتْب  ,أف ا٤بعُب بينهما ٨بتلف غّب مؤتلف  ,فهما
كإف كاان ُب الليل إال أف مأـ أحدٮبا بعي هد عن اآلخر كما احتج بو األستاذ شاكر ؛ ك٥بذا حينما أراد الشعيب أف
ٰبكم بْب الوليد بن ع بد ا٤بلك كأخيو مسلمة بن عبد ا٤بلك  ,بعد أف اختلفا على القضية ذاهتا (ليل النابغة
كأمرئ القيس) ٓ ,ب يطلق حكمو جزافان من القوؿ  ,بل استنشدٮبا أم ليل قد اختلفا عليو كاحتكما إليو,
فاينشد الشعيب قوؿ النابغة :
كًلًيِب ً٥ب وم اي أيميم ػ ػ ػ ػةى ىان ً
صػ ػ ػ و
ب
ٍ ٍ ىٌ ى ى ٍ ى

كلىي ول أىقى ً
اسٍي ًو بى ًطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًئ ال ىكواكًػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب
ىٍ
ى

ت لىٍيس ًٗبين ىق و
ض
تىطى ىاكىؿ ىح ٌٌب قيػ ٍل ي ى

رعى الن يج ػ ػ ػ ػوىـ ًآبيً ً
ب
س الذم يى ى
ٍ
ىكلىٍي ى
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كى و
ب ىًٮبًٌو
اح اللىيػ ػ ػ ػ ىل عا ًز ي
صدر أ ىىر ى
ى

ف فًٍي ًو ا٢بيز يف ًمن يك ًل جانً ً
ب
تى ى
اع ى
ضى
ٌ

(ُ)

ك أينشد قوؿ امرئ القيس :
كلى ٍػي وػل ىك ىػم ٍػو ًج الػبى ٍ
ػحػ ًر أ ٍىر ىخػى يس يػد ٍكلىػ ػ ػوي

ىع ػلىػي بًػأىنٍ ىػو ًاع ال يػهػ يػمػ ٍػوًـ لًػػيىػ ٍػبػػتى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلًػي

فى ػ يق ػ ٍلػػت لىػو لىػمػا تىػمػػطػػى بًػص ػ ٍل ػبً ػ ػ ػ ػ ػوً
ي ي
ي
ى

ػجػػازان ىكنىػػاءى بًػ ىك ػ ٍلػ ػ ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل
كأ ٍىرىد ى
ؼ أ ٍىعػ ى

ً
ػجػلًػػي
ػل أالى انٍ ى
ػل الػطػويٍػ ي
أالى أىي ىػهػا الػل ٍػي ي

بصػب وػح ,كمػػا اإلصػب ً
ػك ًأب ٍىمثػى ػ ػ ػ ػ ػ ًل
ػاح مػن ى
يٍ ىى
ٍى ي

فىػػيىػػا لىػ ى
ػومػ ػ ػ ػ ػوي
ػجػ ى
ػك ىمػ ٍػن لىػ ٍػيػ وػل ىكػػأف نػي ي

ت بًػيػى ٍذب ػ ػيػل
بًػ يكػ ٌػل يمػػغىػػا ًر الٍػ ىف ػتػٍ ًل يشػػد ٍ

(ِ)

فركض الوليد برجلو(طرابن)  ,فقاؿ الشعيب " :ابنت القضية"(ّ).
فلم ٰبكم الشعيب ألحد الليلْب إال بعد أف استنشد األبيات ا٤بقصودة  ,كذلك لعلمو ابختبلؼ سياقات الليل
عند كل من الشاعرين  ,كلو أينعم النظر بْب األبيات السابقة لوجد أهنا ترتكز حوؿ طوؿ الليل  ,فكل شاعر
صور طوؿ الليل ٕبسب أدكاتو البيانية كقدرتو الشاعرية كمعجمو اللغوم  ,كحينما أكرد ا٣بطايب ىذه القصة ُب
رسالتو (بياف إعجاز القرآف) ٠ ,بح لنفسو أف يعا١بها نقداين عن طريق ا٤بوازنة ا٤بعللة  ,فحكم ُب هناية األمر
لليل امرئ القيس كانتصر بو على ليل النابغة )ْ(,كفيما يبدك فإف اٙباد معُب طوؿ الليل ُب السياقْب ىو ما ٠بح
للخطايب بعقد ىذه ا٤بوازنة ا٤بعللة  ,كهبذا نستطيع القوؿ أبف اعَباض ٧بمود شاكر على إجراء ىذه ا٤بوازنة
مسوغا ,كٓب أيت إال عن بصر ابلشعر كدراية .
(ُ)

ديواف النابغة الذبيا٘ب شرح عباس عبد الساتر ص ِٗ.

(ِ)

ديواف امرئ القيس ضبط مصطفى عبد الشاُب ص ُُٕ.

(ّ)

ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف  ,للرما٘ب كا٣بطايب كعبد القاىر ا١برجا٘ب ٙ ,بقيق كتعليق دمحم خلف هللا أٞبد كدمحم

زغلوؿ سبلـ طّ ,عاـ ُٕٔٗـ لدار ا٤بعارؼ ٗبصر ,صّٔ  ,كما أف القصة كردت أيضا ُب ديواف امرئ القيس ضبط
مصطفى عبد الشاُب ص ُُٕ.
(ْ)

السابق  ,ص  ّٔ :كما بعدىا .
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بقي أف يشار ُب ىذه ا٤بوازنة إٔب أمر كاحد ٰبيسب لؤلستاذ ٧بمود شاكر  ,ك مثل ىذا األمر ىو ُب ا٢بقيقة من

الذرل الرفيعة ُب الفهم الٍب ال يصل ٥با كل أحد  ,كذلك أنو حينما شرع ُب ٙبليل بيت النابغة لّبينا فرؽ
ا٤بأخذ بينو كبْب بيت امرئ القيس  ,تناكؿ حاؿ الشاعر ا٣بائفة ا٥بائمة ُب النهار  ,مع أف البيت ليس فيو ذكر
للنهار  ,كمع أف الشاعر عمد عمدا إٔب جعل ا٤بشبو بو ليبلن كٓب ٯبعلو هناران  ,لتناسب حاؿ الرىبة كا٣بوؼ
كا٥بلع مع الليل منها إٔب النهار  ,فمن أين استحضر األستاذ النهار ؟ كىل استحضاره للنهار مع ذكر الليل

صراحة منطقي ؟
يبدك أف كلمة (مدركي)ا٤بثبتة ُب بيت النابغة ىي ما دفعو لذلك ٤با فيها من معُب التتبع كا٤ببلحقة كمن ٍب
اإلدراؾ حٌب لو كصل إٔب قعر الشيء(ُ) ,كإذا كاف السياؽ سياؽ تشبيو الشاعر ٤بمدكحو ابلليل ككاف من داللة
كلمة مدركي التبعية ؛ فإف ا٤بتبوع الذم يستظهر بعد الليل ىو حاؿ الشاعر ا٥بائمة كا٣بائفة كىي تضرب
األرض ُب النهار  ,كتعلم أبنو ال مهرب ألحد من غوائل ليل ذلك النهار  ,كىذا تنبو من ٧بمود شاكر يستحق
الذكر كالثناء .
اثنياً  :االستنباط من منطوق النص بداللة اللغة :
إف التمكن من اللغة عند ٧بمود شاكر من أىم مصادره ا٤بعرفية ,كىو من أىم أدكاتو االستنباطية الٍب اعتمد
عليها كثّبا ُب مؤلفاتو كقراءاتو كتعليقاتو على كتب الَباث العريب  ,كيكاد يكوف االستنباط من منطوؽ النص
بداللة اللغة ٠بة ظاىرة عند ٧بمود شاكر توٮبو بغّب الصواب ُب بعض استنباطاتو ,فتجعلو يضيف ٤بعاجم اللغة
ما ليس منها كمآب تنص عليو  ,كىذا كثّب عند ٧بمود شاكر كغالب على أسلوبو ,كقد أشران إلضافتو ملحقان
ُب آخر بعض الكتب الَباثية الٍب قرأىا كعلق عليها كيسميو (ألفاظ من اللغة أخلت هبا ا٤بعاجم أك قصرت ُب
بياهنا ) .
كمن ٭باذج ىذه االستنباطات  :رأيو ُب معُب ( ىج ىف ىل )  ,فقد استخدـ ابن سبلـ ىذه الكلمة ُب خرب عن
جويرية بن أ٠باء(ِ) نصو :
(ُ) لساف العرب البن منظور  ,ج َُ  ,صُْٗ .
(ِ) أبو ٨بارؽ كقيل :أبو ٨براؽ  ,جويرية بن أ٠باء بن عبيد الضبعي ٧ ,بدث ثقة  ,توُب ُب سنة ثبلث كسبعْب كمائة,
كحديثو ٧بتج بو ُب الصحاح  ,سّب أعبلـ النببلء  ,لشمس الدين الذىيب  ,جٕ,صُّٖ .
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ً
و و
مات يك ٌثّب(ُ) كعكرمةي(ِ) مؤب اب ًن و
وج ٍد لًعكرمةى ىم ٍن
عباس ُب يوـ كاحد  ,فىأى ٍج ىفلى ٍ
" ى
ت قيػىريٍ ه
ش ُب جنىازة يكثىػ ٌّب  ,كٓب يي ى
ىٰب ًمليو (ّ)"  ,كقد رأل ٧بمود شاكر أف لفظة ( أجفل ) الواردة ُب ا٣برب جاءت ٗبعُب (أسرعوا ٦بتمعْب إٔب
الشيء أك ٫بوه )  " ,كليس ىذا ا٤بعُب كاضحا ُب كتب اللغة  ,كلكن جاء ُب ا٢بديث ٤ ( :با قدـ رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بدينة ا٪بفل الناس قبلو )  ,أم ذىبوا مسرعْب ٫بوه  ,فهذا حق ا٤بعُب  , )ْ("....كا٢بق أف ا٤بعُب الذم
ينشده ٧بمود شاكر ُب أجفل كيدعي عدـ كضوحو ُب كتب اللغة ؛ جاء ابلنص الذم اقَبحو كأراده صراحة
كضمنان  ,يقوؿ ابن منظور ُب لسانو:
يث٤( :با ً
"كا ٍ٪ب ىفل الٍ ىقوـ ًٍ
ا٢ب ًد ً
رسوؿ اَّللً ,ملسو هيلع هللا ىلص  ,الٍ ىم ًدينى ىة
كم
ا٪ب ىف ناال إًذا ىىىربيوا بً يس ٍر ىع وة ىكانٍػ ىقلى يعوا يكلهم
ض ٍوا  ,ىكًُب ٍ
قد ىـ ي
ى
ى
ٍي
ى
ى
ٌ
ً
ً
اعةي ًم ىن الن ً
اس ذى ىىبيوا أىك جاؤكا (ٓ)".
ْب ىٍ٫ب ىوهي ...... .كا١بيىفالىةٍ :
ا١بى ىم ى
الناس قبىلو) أىم ذى ىىبيوا يم ٍس ًرع ى
ٍا٪بى ىف ىل ي
كليس أشد كضوحا فيما يبدك من ىذا التفسّب ٤بعُب كلمة أجفل ٗبا يتوافق مع ما ينشده ٧بمود شاكر كيقوؿ

بعدـ كضوحو ُب كتب اللغة  ,السيما كأف لساف العرب عمدة ُب معاجم اللغة العربية ككثّبا ما يعتمد عليو
الباحثوف ُب اس تجبلء معا٘ب مفرداهتا  ,كمن الصعب جدا أف يقاؿ أبف ٧بمود شاكر ٓب يطلع على نص ابن
منظور ىذا ؛ فقد أًب ٧بمود شاكر قراءة األغا٘ب كلساف العرب قراءة اتمة كىو ُب الرابعة عشر من عمره ,
(ُ)

شاعر عريب متيم من أىل ا٤بدينة ا٤بنورة كشعراء الدكلة األموية كا٠بو كثّب بن عبد الرٞبن بن األسود بن عامر بن عوٲبر
ا٣بزاعي  ,كاشتهر بكثّب عزة ٓ ,ب تعْب ا٤بصادر اتريخ كالدتو بل عينت اتريخ كفاتو ُب العاـ ٟبسة كمائة بعد ا٥بجرة
ا٤بشرفة  ,عاش ُب )ترابف كفرش ملل كالفريش( مواضع ُب غرب ا٤بدينة ا٤بنورة ,كذكر تلك ا٤بواقع ُب كثّب من
قصائده  ,ينظر مقدمة ديوانو ٝبعو كشرحو إحساف عباس  ,ط بدكف  ,عاـ ُُّٗـ  ,لدار الثقافة للنشر كالتوزيع
بلبناف .

(ِ)

العبلمة ,ا٢بافظ ,ا٤بفسر ,أبو عبد هللا القرشي موالىم ,ا٤بد٘ب ,الرببرم األصل  ,كلد ٣بمس كعشرين خلوف من
اس ,كعائً ىشةى ,كأًىيب ىريػرىة ,كاب ًن عمر ,كعب ًد ً
هللا ب ًن ىع ٍم ورك ,ىكعي ٍقبى ىة
ا٥بجرة  ,كعاش ٜبانْب عاما  ,ح ٌدث عن  :ابن ىعب و ى ى
ى ي ىٍ ى ى ٍ ي ى ى ى ىٍ
ً ً
ث ىعٍنوي :إًبٍػر ًاىٍيم الن ىخعًي ,كالش ٍعًيب  ...ك ىع ٍمرك ً و
ب ًن ىع ًام ور ,ك ىعلً ًي ب ًن أًىيب طىالً و
بن
ب  ,ىحد ى
بن ديٍػنىار ,ىكأىبيو الش ٍعثىاء ىجاب ير ي
ى ي ي
ى
ى ي
ى ٌ
ىزي ود ,كحبًيب بن أًىيب ىاثبً و
ت  , ...ينظر لسّب أعبلـ النببلء لشمس الدين الذىيب  ,جٓ,صُّ.
ٍ ىىٍ ي ي
طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,جِ  ,ص ْٓٓ.

(ْ)

السابق ا٢باشية رقم (ُ) جِ ,ص ْٓٓ .

(ٓ)

لساف العرب البن منظور  ,فصل ا١بيم  ,ج ُُ,صُُْ,

(ّ)
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كاستظهر ديواف ا٤بتنيب كلو كىو ُب تلك السن الصغّبة ,كقد اشتهر بذاكرتو الٍب ال تكاد ٚبرـ شيئا (ُ) ,كأشد
صعوبة من ذلك أف يقاؿ أبنو قد اطلع على نص ابن منظور ىذا كٓب يثبتو ؛ فهو أستاذ جليل كعآب ثقة ال
ييشك ُب ثقتو كفضلو كحرصو على نسبة كل فكرة لقائلها  ,كالذم أراه أف ٧بمود شاكر قد اعتمد على ذاكرتو
ٙبديدا ُب معُب ىذه الكلمة دكف الرجوع إٔب معجم لساف العرب حْب تناك٥با ُب ىذا ا٤بوضع  ,كاطبلعو ا٤بسبق

سوؿ لو أال يعاكد الرجوع إليو  ,كاكتفى إبثبات ما لصق من
كدرايتو التامة بلساف العرب ُب صغره ىو الذم ٌ

لساف العرب ُب ذاكرتو ٩با ال يظنو منو كاعتقد أنو من استنباطو ا٣باص ٗبا يقتضيو ا٤بعُب من داللة لغوية  ,ككراء
ىذا كلو أف األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا عاٗب كثّبا من عدـ ثقتو ا٤بطلقة ُب كتب معاجم اللغة  ,كقد دفعو

ذلك دفعا إٔب ا١برأة على اهتامها ابإلخبلؿ ببعض معا٘ب مفرداهتا أك أهنا قصرت ُب بياهنا  ,كقد أثبت ىذه
الكلمة (جفل) ُب آخر كتاب طبقات فحوؿ الشعراء كأدرجها ٙبت قسم (ألفاظ من اللغة أخلت هبا ا٤بعاجم
أك قصرت ُب بياهنا )(ِ)  ,على أف ابن دريد جعل من مشتقات (جفل) ا١بيىفالة  ,كشرحها بقولو " :كأقبلت
جفالة من الناس ٝ :بع كثّب ُب إسراع مشي(ّ)"  ,كرٗبا يدؿ ىذا ا٤بعُب على إجفاؿ قريش ُب جنازة كثّب ُب
اعة من الناس
خرب جويرية بن أ٠باء السابق  ,كقد نص على ٫بو من ذلك ابن سيده فقاؿ  " :كا١بيىفالةٍ :
ا١بى ىم ى

ىذ ىىبيوا أىك ىجاءيكا )ْ(".كمن ا٤بمكن أيضان القوؿ أبف ماقصده ٧بمود شاكر ُب عدـ كضوح معاجم اللغة على ا٤بعُب
الذم أراده ىو  ,ذلك ا٤بعُب الذم تردد كثّبان ُب كتب معاجم اللغة ٤بعُب كلمة جفل  ,فقد نصت بعض
رعوا ًُب ا٥بىزٲبة كا٥بىرب كانقلعوا كلهم فمضوا(ٓ)".
ىس ي
معاجم اللغة على أف معُب ٘بفل القوـ "أ ٍ

(ُ)

ينظر لظل الندٙب لوجداف العلي  :ص .ُٓ:

(ِ)
(ّ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي ,جِ,ص ٕٕٗ.
ٝبهرة اللغة ﵀ مد بن ا٢بسن بن دريد األزدم ٙ ,بقيق  :رمزم منّب بعلبكي  ,طُ ,عاـ ُٕٖٗـ  ,لدار العلم

(ْ)

للمبليْب ببّبكت  ,جُ,صْٕٖ.
ا﵀كم كا﵀يط األعظم  ,لعلي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي ٙ ,بقيق عبد ا٢بميد ىنداكم ,طُ ,عاـَََِـ  ,لدار
الكتب العلمية ببّبكت  ,جٕ .ِْٗ ,

(ٓ)

نص على ذلك ابن سيده ُب كتابو ا٤بخصصٙ ,بقيق خليل إبراىيم جفاؿ  ,طُ ,عاـ ُُْٕىػ  ,لدار إحياء الَباث
العريب ببّبكت  ,جّ,ص ّٗٓ ,,ككذلك ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب  ,ألٞبد ا٢بموم ٙ ,بقيق ,يوسف
الشيخ دمحم  ,طُ ,عاـ ُٕٖٗ٤ ,بكتبة العصرية ببّبكت  ,ص ٖٓ  ,ككذلك اتج العركس ٤ ,برتضى الزبيدم,
جِٖ,ص ُِٔ .
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كإذا كاف ىذا األ٭بوذج ٩با قد يدؿ على عدـ رجوع شاكر ٤بعجم لساف العرب خاصة  ,فإف األمر يشتد إذا
كشف أ٭بوذج آخر عدـ رجوعو ٤بعاجم أخرل ٦بتمعة ُب بياف معُب مفردة من مفردات اللغة العربية  ,ففي
سياؽ تفسّب ابن جرير الطربم لقولو تعأب :
ً ً
ً ً
يدك ىف أىف يػتحا ىكموا إً ىٔب الطا يغ ً
وت ىكقى ٍد
ك ييًر ي
ك ىكىما أين ًزىؿ من قىػٍبل ى
آمنيوا ًٗبىا أين ًزىؿ إًلىٍي ى
ين يىػ ٍز يع يمو ىف أىنػ يه ٍم ى
ىى ى ي
﴿أىىٓبٍ تىػىر إ ىٔب الذ ى
(ُ)
ً
ض ىبلنال بىعً نيدا﴾
أ ًيم يركا أىف يى ٍك يف يركا بًًو ىكييًر ي
يد الشٍيطىا يف أىف ييضل يه ٍم ى
أكرد ابن جرير خربان ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية مفاده أف بِب قريظة كالنضّب ُب ا١باىلية ,إذا قتل أحد بِب قريظة
الرجل من بِب النضّب قيتل بو  ,فإذا قتل بنو النظّب الرجل من بِب قريظة أعطوا ديتو ستْب كسقان من ٛبر  ,فلما
أسلم انس من بِب قريظة كالنضّب ,قتل رجل من بِب النضّب رجبلن من بِب قريظة  ,فتحاكموا إٔب النيب صلى هللا
عليو كسلم ,فقتلو النيب ملسو هيلع هللا ىلص بو فتفاخرت بنو النضّب كبنو قريضة على بعضهم كل منهم يقوؿ ٫بن أكرـ منكم ,
كدخلوا إٔب ا٤بدينة فطلب ا٤بنافقوف االحتكاـ ُب ذلك إٔب أيب بردة األسلمي(ِ)  ,كا٤بسلموف منهم أرادكا
االحتكاـ إٔب الرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأىب ا٤بنافقوف إال أف ٰبتكموا إٔب أيب بردة األسلمي :فقاؿ ٥بم  :أعظموا اللقمة
= يقوؿ :أعظموا ا٣بطر = فقالوا :لك عشرة أكساؽ .قاؿ :ال بل مئة كسق ديٍب  ,فإ٘ب أخاؼ أف أنفر النضّب
فتقتلِب قريظة ,أك أنفر قريظة فتقتلِب النضّب! فأبوا أف يعطوه فوؽ عشرة أكساؽ ,كأىب أف ٰبكم بينهم ,فأنزؿ هللا
عز كجل" :يريدكف أف يتحاكموا إٔب الطاغوت"(ّ)  ,كقد استنبط ٧بمود شاكر معُب للخطر الوارد ُب ىذا ا٣برب
كقد رأل أف معاجم اللغة قد قصرت ُب بيانو  ,يقوؿ ٧بمود شاكر ُب ذلك :
"ا٣بطر" ىو ا٤باؿ الذم ٯبعل رىنا بْب ا٤بَباىنْب ,كأراد بو ا١بعل الذم يدفعو كل كاحد من ا٤بتنافرين إٔب ا٢بكم,
ك٠باه اللقمة ٦بازا  ,كىذا كلو ٓب تقيده كتب اللغة . )ْ( " .... ...
كىذا ا٤بعُب الذم رأل أف معاجم اللغة قصرت ُب بيانو ىو اآلخر مذكور ُب معاجم اللغة  ,يقوؿ ُب ذلك
(ُ)

سورة النساء اآلية الكرٲبة رقم َٔ.

(ِ)

أبو بردة األسلمي صحايب دعاه النيب عليو كعلى آلو أفضل الصبلة كأًب التسليم إٔب اإلسبلـ فلم يسلم ٍ ,ب كلمو فيو

أبناؤه فأجاهبم إليو كأ سلم  ,كعند اإلماـ الطربا٘ب بسند جيد عن ابن عباس هنع هللا يضر  :كاف أبو بردة األسلمي كاىنا يقضي بْب
اليهود كذكر اآلية الكرٲبة السابقة من سورة النساء  ,اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة البن حجر العسقبل٘ب :جُ ,صِّٓ.
(ّ)

تفسّب جامع البياف البن جرير الطربم  ,ج ٖ,صَُٓ.ُُٓ-

(ْ)

السابق  :جٖ,صُُٓ ,ا٥بامش رقم ِ .
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صاحب الصحاح :
ا٤باؿ ,أم جعلىو ىخطىران بْب ا٤ب ىَب ًاىنْب "(ُ)كقاؿ صاحب لساف
ىخطىىر ى
"كا٣بطر :السبق الذم يػيىَب ىاىن عليو .كقد أ ٍ
ي
ىخطىىره
العرب ابن منظور " :كا٣بىطىير :السبى يق ال ًذم يػيتىػىر ىامى ىعلىٍي ًو ًُب التػىر ياى ًن ,ىك ٍ
ىخطىىريى ٍم ىخطىران كأ ٍ
طار .كأ ٍ
ا١بى ٍم يع أ ٍ
ىخ ه
ًً
ً
كٚباطىيركا ىعلىى األىمر:
ْب .ى
ىخطىىر ى
ى٥بيٍم :بى ٍذ هؿ ى٥بيٍم م ىن ا٣بىطى ًر ىما أىرضاىم .كأ ٍ
ْب اٍل يمتىػىراىن ى
ا٤باؿ أىم ىج ىعلىوي ىخطىران بىػ ٍ ى
(ِ)
ا٣بطىر السبق ال ًذم يػتػراىن علىيوً
ً
ً
يى ى ى ي ى ٍ
تىػىر ىاىنيوا؛ كخاطىىرىم ىعلىٍيو :ىر ىاىنىػ يه ٍم .كا٣بىطىير؛ الرٍى ين بً ىعٍينو "  ,كقاؿ ا٢بموم  " :ىك ٍى ي ٍ ي
ًً
ىسب و
ىخطى هار ًمثٍل :ىسبى و
ْب "(ّ)  ,كقاؿ الفّبكز
ىك ٍ
ت الٍ ىم ى
اؿ ٍ
اب ىكأ ٍ
ا١بى ٍم يع أ ٍ
ْب الٍ يمتىػىراىن ى
إخطى نارا ىج ىع ٍلتيوي ىخطىنرا بىػ ٍ ى
ىخطىٍر ي
ب ىكأ ٍ ى
ي
(ْ)
بْب ا٤ب ىَب ًاىنْب "
بارىزهي ,كػ ى
ا٤باؿ :ىج ىعلىوي ىخطىران
أخطىىر :ىج ىع ىل نىػ ٍف ىسو ىخطىران لًًق ٍرنًًو فى
آابدم  ":كٚباطىيركا :تىػىر ىاىنيوا  ,ك ٍ
ى
ى
ي
اؿ :ىج ىعلىو
ىخطىىر (ا٤ب ى
أما مرتضى الزبيدم فقد جعل ا٣بىطىر ُب مثل ىذا من ابب اجملاز فقاؿ  ":من ا٤بجاز :أ ٍ
ى
ى
ًً
كخاطىىرىم ىعلىٍيو :ىر ىاىنىػ يهم , )ٓ(" .كبذلك يعلم أف لفظة ا٣بطر ٗبعُب ا٤باؿ الذم ٯبعل رىنا
ىخطىران بىػ ٍ ى
ْب ا٤بيىَباىنْب)  .ى
بْب ا٤بَباىنْب قد ذكرتو كتب اللغة كقيدتو بوضوح بل كبنص ما ذكره ىو رٞبو هللا  ,كليس كما ذكر األستاذ
أهنا ٓب تقيده كتنص عليو  ,أما ابلنسبة الستخداـ اللقمة ٦بازان على أهنا تعِب ا١بعل الذم طلبو أبو بردة ُب
ا٣برب  ,فإف كتب اللغة غّب مسؤكلة بتقييد تصرؼ أىل البياف ٗبفردات اللغة  ,كاستخدامهم ٥با ُب غّب ما
كضعت لو ُب أصلها بقرائن كدالالت ٝبالية كببلغية  ,كلو كاف األمر كذلك لقيدت معاجم اللغة خياؿ
الشعراء كاحتبكتها بقوانْب لغوية البد أال ٰبيد عنها الشاعر كال ٱبرج عنها خيالو  ,كنستطيع أف نستبْب من
ذلك ك٩با سبقو أف االقَباحات اللغوية ﵀مود على معاجم اللغة ككتب اللغة ٙبتاج إٔب مزيد مراجعة كعناية
كاىتماـ  ,فتوضع ُب موضعها الصحيح من حيث إضافتها للغة أك من حيث ٘بنيها عليها  ,كلعل دراسة آراء
٧بمود شاكر فيما ٱبص معاجم اللغة دراسة من زمبلئنا ا٤بختصْب ابللغة دراسة يتطلبها البحث العلمي بشكل
عاجل كمنظم  ,حٌب توضع تلك اآلراء ُب موضعها الصحيح بْب آراء ٧بمود شاكر كجهوده العلمية .
(ُ) الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية إل٠باعيل ا١بوىرم  ,ج ِ ,صْٖٔ.
(ِ) لساف العرب البن منظور  ,جْ  ,صُِٓ  ,فصل ا٣باء ا٤بعجمة .
(ّ) ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب  ,ألٞبد ا٢بموم  ,جُ  ,ص ُّٕ.
(ْ) القاموس ا﵀يط للفّبكز آابدم  ,ج ُ  ,ص ّٖٔ.
(ٓ) اتج العركس ٤برتضى الزبيدم  ,ج ُُ ,صََِ.
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اثلثاً  :االستنباط من منطوق النص بداللة ادلصطلح العلمي :
كا ف ﵀مود شاكر استنباطات خاصة ببعض ا٤بصطلحات العلمية مستلهمة من مواجهة بعض النصوص ,
ككانت يجل ىذه االستنباطات استدراكات على شراح الدكاكين عموما كعلماء الببلغة العربية بشكل أخص ,

فقد رأل ٧بمود شاكر ُب إطبلؽ بعض ا٤بصطلحات العلمية كإجرائها على بعض النصوص إفسادا ٤با تقتضيو
من ٝبالية ُب ا٤بعُب كالداللة الشعرية  ,كقد نبو ٧بمود شاكر كثّبا على أف ا٣بطأ ُب إطبلؽ ىذه ا٤بصطلحات

كإجرائها على بعض الصور البيانية خاصة يقود إٔب أخطاء أخرل ؛ تتعاكف ٝبيعا ُب الفتك ٔبماؿ اللغة الشعرية
ككأد دالالهتا ا٤باكرائية  ,كمن ذلك رأم األستاذ ُب بيت مشهور للفرزدؽ أكرده ابن سبلـ ُب الطبقات :
(ُ)
ض ُب الش ً
يل يىصيػ ػ ػ ػ ػ يح ًٔبانًبى ًيو ىهن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يار
ىك ى
باب ىكأىنػ ػ ػوي
يب يى ىنه ي
الش ي
لى ه
أما ركاية ديواف الفرزدؽ فقد أتت على ىذا النحو :
(ِ)
ً ً ً ً
ػار
ىك ى
ض ُب الس ىواد ىكأىن ػ ػ ػوي
يب يى ىنه ي
لىٍي هل يىصٍي يح ٔبىانبىػٍيو ىهن ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
الش ي
ابختبلؼ ملحوظ بْب كلمٍب السواد كالشباب  ,كحْب علق األستاذ ٧بمود شاكر كذكر ما قبلو كما بعده أثبتو
بركاية الديواف  ,كسوؼ أقف على سبب ذلك– إف شاء هللا  -عند ا٢باجة إليو.
كقبل استعراض تعليق شاكر على ىذا البيت  ,ٯبدر الوقوؼ عند معرض ىذا البيت ُب كتاب الطبقات ,
حيث أكرده ابن سبلـ بعد اثِب عشر موضعا شعراي للفرزدؽ  ,الفرزدؽ الذم شغل حيزا كبّبا من كتاب
الطبقات ال يكاد يكوف لغّبه من الشعراء مثلو  ,كقد أكرده ابن سبلـ بعد أف قاؿ :
" ككاف يداخل ُب الكبلـ ككاف ذلك يعجب أصحاب النحو ,من ذلك قولو  .....كقولو  ...كقولو "....

(ّ)

حٌب كصل إٔب ىذا البيت  ,كال أعلم ماىي ا٤بداخلة الٍب ُب ىذا البيت كالٍب مثل ٥با أكال ابلبيت ا٤بشهور
"كمامثلو ُب الناس إال ٩بلكا , "....فالبيت كما يبدك جليا ُب غاية الركعة كحسن التصوير كٝباؿ ا٤بعرض كٓب
يظهر فيو أم تداخل  ,كقد أشار األستاذ ٧بمود شاكر لذلك كتنبو لو  ,كزاد أبف موضع التداخل ليس ىنا ,
كالذم يهمنا من كل ذلك تعليق األستاذ ٧بمود شاكر على ىذا البيت كال بد ٕب ىنا من إيراده كامبل غّب
(ُ)

طبقات فحوؿ الشعراء ﵀مد بن سبلـ ا١بمحي ج ِ ص ّٖٔ .

(ِ)

ديواف الفرزدؽ شرح كضبط كتقدٙب علي فاعور , ,ط ُ  ,عاـ ُٕٖٗ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت ,ص.ِّّ:

(ّ)

طبقات فحوؿ الشعراء جِ,صّْٔ ك ما بعدىا .
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٦بزكء كثّبا  ,حٌب يتسُب لنا استظهار الصواب من كل جانب  ,يقوؿ بعد أف أكرد األبيات الثبلثة قبل كبعد
ىذا البيت :
إف ا٤ببلمةى مثل ما ب ىكرت بػ ػ ػػًػ ػ ػ ػ ػػوً
ي ى ٍ

ًمن ىٍٙب ً
ت لىٍيلتًها ىع ٍليك نىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػو يار
ٍ

ً ً ً
لصػبىػ ػػا؟
ىكتى ي
قوؿ ىك ى
يف ىٲبٍيل مثليك ل ٌ

ا٢بىلي ًم ًعػ ػ ػ ػ ىذ يار
ك ًم ٍن ًً٠بة ٍ
علي ى
ىك ٍ

هض ُب الش ً
ىك ٌ
باب ىكأنوي
ب يىػٍن ي
الشٍي ي

ً ً
ػار
لىٍي هل يى ٍ
صي يح ٔبىان ٍبيو ىهن ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

س لًبىائً ٍعيو ً٘بى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يار
باب لىرابً هح ىم ٍن ىاب ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي
إًف الش ى
ىكالشٍي ي
ب لىٍي ى
يقوؿ " :كأصحاب الببلغة يعدكنو من التشبيو  ,تشبيو بياض الشعر كسواده ,ببياض النهار كسواد الليل ,
كىذا معُب مغسوؿ ال خّب فيو  ,كإ٭با فعلوا ذلك بعد أف أفردكا ىذا البيت ابالستشهاد....فهذا البيت الثالث
من ٛباـ الذم قبلو ,كىو من قوؿ النوار ُب مبلمتها لو....كالواك ُب قولو (كالشيب ينهض) كاك ا٢باؿ ٠".بة
ا٢بليم " ىي الشيب الداؿ على أنو بلغ مبلغ اجملربْب ذكم األانة ,ال يستخفهم ٥بو  ,كال يطيش أبلباهبم جهل,
ك "العذار" من اللجاـ  ,ماكقع منو ُب خدم الفرس  ,يكبح من غلوائو  .تقوؿ النوار للفرزدؽ  : ....كيف
تصبو سادرا ُب غفلتك ,كقد كربت كٙبنكت كحكمتك التجارب ,كا٤برء إذا بلغ من العمر ما بلغت كشاب
ً
كتبصره ,كهتديو إٔب حياة أخرل غّب
عارضاه ,كف الشيب من عنفوانو كانبعثت ٘باربو تذكره كتنذره كتوقظو ٌ
حياة اللهو كالصبا كجنوف الشباب  ,فتنقشع الغشاكة عندئذ عن عينيو كينهتك ظبلـ الغفلة الٍب كانت مطبقة
عليوٍ....ب شبهت ىذا كلو ابلفجر إذا اقبل فأسفر على القوـ النياـ ....فلم يرد ابلشيب كالشباب كال ابلليل
كالنهار لوهنما من بياض كسواد ,كإ٭با أراد ا٢بلم كا١بهل كا٥بدل كالضبلؿ ,كاليقظة كالغفلة ...كقولو (كأنو)
أراد تشبيو حالة ٦بتمعة ٕ ,باؿ أخرل ٦بتمعة ال تشبيو لوف بلوف ,فإنو إسقاط للشعر  ,كرحم هللا من قاؿ
بذلك من علماء الببلغة "(ُ) .
كقد أكرد ابن قتيبة ُب كتابو الشعر كالشعراء ىذا البيت مرتْب  ,أك٥با ُب فصلو ا٤بشهور عن تصنيف الشعر
(ضرب منو جاد معناه كقصرت ألفاظو عنو) (ِ),كاألخرل ذكره حينما اختار للفرزدؽ بعضا من ٨بتاراتو الشعرية
(ُ) طبقات فحوؿ الشعراء ج ِ ص ّٗٔ.َّٕ/
(ِ) الشعر كالشعراء البن قتيبة ,جُ  ,ص ٖٔ.
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حيث جعل من بينها ىذا البيت (ُ) ,كٓب يعلق ابن قتيبة على التشبيو ُب ىذا البيت بل اكتفى بذكر البيت ُب
كل مرة  ,كقد أكرد ىذا البيت بركاية ابن سبلـ أيضا ا٣بوارزمي ُب مقدمة كتابو (األمثاؿ ا٤بولدة) كاستشهد بو
على التشبيو كالتمثيل دكف ا٢بديث عما دكف ذلك من تفاصيل(ِ)  ,كقاؿ ا٤برزاب٘ب عن ىذا البيت " أكضح
معُب ,كأعذب لفظ ,كأقرب مأخذ "(ّ) كذلك بعد أف أكرده بركاية ابن سبلـ بعد بعض من شواىد تعقيد
الفرزدؽ ُب الشعر  ,أما أبو ىبلؿ العسكرم فقد أكرده ُب أربعة مواضع من كتابيو الصناعتْب كديواف ا٤بعا٘ب ؛
أك٥با  :شاىد على بديع التشبيو(ْ) كاثنيها :شاىد على الطباؽ الواقع ُب البيت بْب الشيب كالشباب كالليل
كالنهار(ٓ)  ,كاثلثها  :شاىد على الببلغة كالفصاحة (ٔ) ,كآخرىا  :شاىد على ا٤ببالغة ُب صفة الشباب كالشيب
كا٣بضاب كالعلل كا٤بوت كا٤براثي

(ٕ)

 ,كقد التزـ ُب كتاب الصناعتْب بركاية ابن سبلـ حرفيان  ,أما ُب ديواف

ا٤بعا٘ب فركاه بتعديل طفيف استبدؿ فيو حرؼ ا١بر (ُب) ٕبرؼ ا١بر (ب) قبل كلمة الشباب لتكوف (ابلشباب)
بدال من (ُب الشباب)  ,كٓب يتطرؽ لتفاصيل التشبيو ُب البيت أبكثر ٩با سبق ذكره  ,أما ابن رشيق القّبكا٘ب
فقد ذكره بركاية ابن سبلـ ا١بمحي ُب ابب اجملاز (ٖ) ,دكف حديث عن تفاصيل التشبيو أك حٌب إشارة إٔب ما
فيو من تشبيو  ,أما عبد القاىر ا١برجا٘ب فقد ذكر ىذا البيت بركاية ابن سبلـ ا١بمحي ُب كتابيو :أسرار
(ُ)

الشعر كالشعراء البن قتيبة جُ  ,ص ّْٗ.

(ِ)

األمثاؿ ا٤بولدة أليب بكر ا٣بوارزمي ٙ ,بقيق كتقدٙب دمحم األعرجي  ,طِ ,عاـ ََُِـ  ,للمجمع الثقاُب أببوظيب

ابإلمارات العربية ا٤بتحدة ,ص ٕٓ.
(ّ)

ا٤بوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء ٙبقيق دمحم مشس الدين  ,طُ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت ,

صُِّ .
(ْ)

الصناعتْب أليب ىبلؿ العسكرم  :ص ِِٔ.

(ٓ)

السابق ص .ِِٖ :

(ٔ)

ديواف ا٤بعا٘ب أليب ىبلؿ العسكرم  ,نشرتو مكتبة القدسي عن نسخة الشيخْب  :دمحم عبده  ,كدمحم ٧بمود

الشنقيطي ,طُ ,عاـ ُِّٓىػ ٤ ,بكتبة القدسي ابلقاىرة ,جِ  ,ص ٕٖ.
(ٕ)

السابق  :جِ,صُّٔ.

(ٖ)

العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده  ,البن رشيق القّبكا٘ب ٙ ,بقيق  :دمحم ٧بي الدين عبد ا٢بميد  , ,طٓ ,عاـ

ُُٖٗـ  ,لدار ا١بيل ا٤بصرية للطباعة كالنشر ,جُ ,صِٕٔ.
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الببلغة كدالئل اإلعجاز  ,أما ذكره لو ُب أسرار الببلغة فقد ذكره ُب صياغات التشبيو ا٤بركب حيث يقوؿ :
كٰبضر العًي كيذىب البىياف ألف تشبيو البياض
" فانظر اآلف ,إ ٍف فرقت ,كيف يتفرؽ عنك ا٢بسن كاإلحساف,
ي
تصح على الطريقة الساذجة أعِب تشبيو الورد األٞبر
على االنفراد ال معُب لو ,كأما تشبيوي ا٢بمرة ,كإف كانت ٌ
بياض يٙب ًدؽ بو ٞبرةه ,فيجب
اب٣بد فإنو يىػ ٍف يسد من حيث إف القصد إٔب جنس من الورد
٨بصوص ,ىو ما فيو ه
ه
أف يكوف كصف ا٤بشبو بو على ىذا الشرط أيضان ,كهبذا االختصاص ك٤با ذكرت لك٘ ,بد أحد ا٤بشبهْب ُب
ً
الش ً
باب "(ُ)  ,إذف
ب
ينهض ُب ى
ي
ٍعم األكثر كقد ذيكر ُب صلة اآلخر ,كٓب ييعطىف عليو كقولو " :كالشٍي ي
األمر األ ٌ
فعبد القاىر ا١ب رجا٘ب قد استشهد هبذا البيت "للداللة على أف أحد جزأم ا٤بشبو صلة لآلخر كتبعا لو متصبل
بو الينفك عنو كاتصاؿ اجملركر (الشباب) ابلفعل ينهض الواقع خربا للشيب  ,كىذه صياغة من صياغات
ا٤بشبو ُب التشبيو ا٤بركب كالدالة على شدة اتصاؿ أجزائو "(ِ) .
أما ذكره لو ُب دالئل اإلعجاز فقد استشهد بو على النمط العإب من البياف كالباب األعظم منو كىو ما تتحد
أجزاؤه ,حٌب يوضع كضعا كاحدان  ,فقاؿ :
"  ...ك٩با ندر منو كلطف مأخذه كدؽ نظر كاضعو كجلى لك عن شأك قد ٙبسر دكنو العتاؽ كغاية يعيا من
قبلها ا٤بذاكي القرح األبيات ا٤بشهورة ُب تشبيو شيئْب بشيئْب بيت امرلء القيس :
وب الط ًٍّب ىرطٍبان ىكىايبًس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
ىكأف قيػلي ى

ف البىإب
اب ك ى
ا٢بش ي
العن ي
ل ىكٍك ًرىىا ي
ىلد ى

كبيت الفرزدؽ :

(ّ)

ض ُب الش ً
يل يىصيػ ػ ػ ػ ػ يح ًٔبانًبى ًيو ىهنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يار
ىك ى
باب ىكأىنػ ػ ػوي
يب يى ىنه ي
الش ي
لى ه
فكما أف الرطب كاليابس من قلوب طيور امرئ القيس تشبهاف العناب كا٢بشف البإب ؛ فإف شيب كشباب
(ْ)

الفرزدؽ يشبهاف الليل كالنهار كىذا ىو ا٤بفهوـ من منطوؽ كبلـ عبد القاىر ُب ىذا ا٤بوضع .
كقد أكرد ىذا البيت أيضان أبو عبيد البكرم ُب ٠بط الآللئ  ,كجاء بو كشاىد على التشبيو الذم تكوف فيو
(ُ)

أسرار الببلغة لعبد القاىر ا١برجا٘ب  ,ص ُٖٗ.

(ِ)

شرح أسرار الببلغة للدكتور دمحم إبراىيم شادم  ,طُ,عاـ َُِِـ  ,لدار اليقْب ٗبصر ,ا٢باشية رقم (ّ) ص
ْٗٔ.َْٕ-

(ّ)

البيت ُب ديواف امرئ القيس  ,صُِٗ.

(ْ)

دالئل اإلعجاز لعبد القاىر ا١برجا٘ب  ,ص .ٗٓ :
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إضاءة الصبح مذىبة لليل كمنفرة لو

(ُ)

كاستشهد بو أبو الراغب األصفها٘ب على ظهور الشيب كاختبلط

البياض ابلسواد (ِ) دكف تفصيل للتشبيو  ,كجاء على ٫بو من ذلك ُب ربيع األبرار(ّ)  ,كاستشهد بو أيضا على
الطباؽ فقط ابن منقذ ُب كتابو البديع ُب نقد الشعر (ْ)  ,كنقل صاحب حلية ا﵀اضرة نقدا لبيت الفرزدؽ ىذا
فقاؿ:
" قاؿ أبو علي :كالناس يركف أف أحسن ما قيل ُب كصف الشيب قوؿ الفرزدؽ
ليل يصيػ ػ ػ ػػح ٔبانبيو هن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار

" كالشيب ينهض ُب الشباب كأنو

كىذا خطأ ,ألف ىذا البيت مركب تركيبان معكوسان ,كال تصح ا٤بقابلة ُب التشبيو ,إال أبف يقوؿ "كالشيب
ينهض ُب الشباب كأنو هنار يصيح ٔبانيب ليل"(ٓ)  ,كاتبعو ُب ذلك أيضا صاحب أنوار البديع كاستشهد ابلبيت
على عدـ كجود مقابلة صحيحة (ٔ) .
كمن طريف األمر أف الدكتور دمحم دمحم أبو موسى قد توافقت قراءتو النقدية ٥بذا البيت مع قراءة األستاذ شاكر
ٗبحض الصدفة  ,دكف أف يكوف لو اطبلع سابق على تعليق األستاذ ٧بمود شاكر  ,كٓب يطلع على تعليقو إال
بعد أف علق األستاذ على النسخة الٍب أىداىا لو طالبو أبو موسى من كتاب التصوير البيا٘ب  ,فكتب ٙبت
(ُ) ٠بط الآللئ  ,الآللئ ُب شرح أمإب القإب  ,أليب عبيد البكرم ٗ ,بشاطرة عبد العزيز ا٤بيمِب لو ُب إٔباثو  ,طُ ,عاـ
ُّٓٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت ,جُ,صُُٕ.
(ِ) ٧باضرات األدابء ك٧باكرات الشعراء كالبلغاء أليب الراغب األصفها٘ب  ,تقدٙب عمر الطباع  , ,طُ ,عاـ َُِْىػ ,
لشركة دار األرقم بن أيب األرقم جِ  ,صّْْ.
(ّ) ربيع األبرار كنصوص األخبار  ,﵀مود الز٨بشرم ٙ ,بقيق عبد األمّب مهنا  ,طُ ,عاـ ُِٗٗـ ٤ ,بؤسسة األعلمي
للمطبوعات ببّبكت  ,جّ,صَْ.
(ْ) البديع ُب نقد الشعر ٙ ,بقيق أٞبد أٞبد بدكم ,ك حامد عبد اجمليد  ,مراجعة إبراىيم مصطفى ,طُ ,اتريخ بدكف ,
ا١بمهورية العربية ا٤بتحدة  -كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي  -اإلقليم ا١بنويب  -اإلدارة العامة للثقافة  ,صّٕ.
(ٓ) حلية ا﵀اضرة ُب صناعة الشعر  ,﵀مد ا٢باٛبي ٙ ,بقيق جعفر الكتايب  , ,ط بدكف ,عاـ ُٕٗٗـ ,دار الرشيد ابلعراؽ,
جُ  ,ص ُٖ.ِٖ-
(ٔ) أنوار الربيع ُب أنواع البديع  ,أتليف ابن معصوـ ا٤بد٘ب ٙ ,بقيق  ,شاكر ىادم شكر  , ,طُُٗٔٗ ,ـ ٤ ,بطبعة
النعماف ابلعراؽ ,جٓ ,ص .ِّٓ :
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ىذا البيت (الطبقات)  ,فراجع أبو موسى تعليق األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا ُب الطبقات كجعلو ثبتان كلو ُب
كتابو (ُ) .

كحْب ن تمعن ُب ىذا البيت مسبوقا كمتبوعا إبخوتو  ,فإف الذم يبتدره الذىن كتطمئن إليو النفس  ,القوؿ
بتشبيو ىيئة هبيئة ليس ٔبامع السواد كالبياض كال ٔبامع ا٥بدل كالضبلؿ  ,فقد أراد الشاعر تشبيو ىيئة ظهور
الشيب بعد الشباب ,هبيئة ظهور النهار بعد الليل ٔبامع السرعة كاإلحاطة ُب كل منهما .
كقد ترؾ لنا الشاعر عدة مفاتح لنطمئن إٔب ذلك  ,أما السرعة فيدؿ عليها قولو (ينهض ) كالنهوض ُب اللغة
من " هنىض ,كمنىع ,نىػهضان كنػيهوضان :قاـ  ...كالطائر :بس ىط ج ً
طّب "(ِ) ,فالداللة على السرعة مستمدة
ٍ
ى
ى
ي
ي ىى ى ى
ناحٍيو ليى ى
من أصل الوضع اللغوم لينهض  ,كاستخدامها إثبات ١بانب السرعة الٍب قصد إليها الشاعر قصدان كما ىو
كاضح كجلي .
أما جانب اإلحاطة فهو كاضح أيضا من قولو (جانبيو) كا٤بقصود ا٤ببالغة ُب إحاطة النهار الليل (ا٤بشيب
الشباب) ككأنو ٰباصره من جهٍب ظهوره (غركب الشمس) كمن جهة غيابو (انببلج الفجر)  ,كالداللة
الوظيفية ٥بذه ا٤ببالغة تكمن ُب إثبات السلطة األعلى كالنفوذ األقول للنهار على الليل(ا٤بشيب على الشباب)
ٕبيث البد كأف يسيطر عليو كيستلب منو سواده كسطوتو.
أما جحداف السواد كالبياض من التشبيو ابلصورة الٍب ذكرىا ٧بمود شاكر ,فهو جحداف يتدافع مع منطوؽ
البيت  ,ك (السواد) الوارد ُب ديواف الفرزدؽ بديبل عن (الشباب) ٥بو ٩با يقوم القوؿ بذلك كيدعمو  ,كىو
فيما يبدك السبب الذم جعل األستاذ ٧بمود شاكر كتلميذه أبو موسى يغضاف الطرؼ عن ركاية البيت
ابلسواد.
أما ما استنبطو ٧بمود شاكر من أف الشاعر ٓب يرد ابلشيب كالشباب كال ابلليل كالنهار لوهنما من بياض كسواد
كإ٭با أراد ا٢بلم كا١بهل كا٥بدل كالضبلؿ ,كاليقظة كالغفلة  ,فبلشك أف الشاعر أراد ذلك بدليل منطوؽ
األبيات قبل كبعد ىذا البيت  ,كلكنو مراد مفهوـ ٩با كراء التشبيو  ,كيستحق أف يكوف فهم رفيع الذرل من
(ُ) ذكر ذلك الدكتور دمحم أبو موسى ُب كتابو (التصوير البيا٘ب دراسة ٙبليلية ٤بسائل البياف)  ,طٕ ,عاـ ََِٗـ ,
٤بكتبة كىبة ابلقاىرة  ,ص ُُّ. ُُٓ-

(ِ) القاموس ا﵀يط ﵀مد بن يعقوب الفّبكز آابدل ج ُ ص ٔٓٔ.
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مستتبعات ىذه الصورة البيانية ؛ إذ إف الضبلؿ كا٥بدل كا٢بلم كا١بهل كاليقظة كالغفلة الٍب قصد إليها ىي ُب
حقيقتها صفات الزمة للشيب كالشباب ,كا٥بدل كا٢بلم كاليقظة الٍب تكوف ُب شيبة اإلنساف ىي (العًذار) الٍب
تكبح ٝباح الشباب كٙبد من طيشو  ,كٲبكن إدراج ذلك كلو ٙبت الداللة الوظيفية للتشبيو .
كمن ذلك أيضا تعليق ٧بمود شاكر على بيت أمرم القيس ا٤بشهور :
كلى ويل ىك ىم ً
وج البى ٍح ًر أ ٍىر ىخى يسدكلىوي
يقوؿ ٧بمود شاكر :

لي أبىنٍو ًاع ا٥بييم ًوـ لًيىػٍبػتىلً ٍي
ىع ٌ

(ُ)

"كىذا البيت أيضا ٩با يزعم الشراح أنو شبو الليل فيو ٗبوج البحر ُب ظلمتو ككحشتو كىولو ,كأف قولو (أبنواع
ا٥بموـ) متعلق ب (أرخى علي)  ,كالتشبيو الذم زعموه ىو ىنا فاسد فيما أرل  ,كا٤بوج ُب البيت مصدر ال
اسم ,كأصل سياقة البيت (كليل ٲبوج أبنواع ا٥بموـ ليبتلي ,موجا كموج البحر أرخى سدكلو)  ,أما التوحش
كا٥بوؿ فهو توحش ا٥بموـ الطاغية ا٤بتضربة عليو ُب ظبلـ الليل  ,كىذا أحق ابمرئ القيس كنبل
معاليو".........

(ِ)

كىذا البيت كسابقو كثّب الدكراف بْب أرابب اللغة كالببلغة كاألدب  ,كقد خالف ٧بمود شاكر ُب رأيو بفساد
التشبيو معظم من تناكلو من العلماء  ,فأبو عمر الشيبا٘ب صاحب شرح ا٤بعلقات التسع إف صحت نسبة
الكتاب إليو يذكر ا١بامع بْب ا٤بشبو كا٤بشبو بدكف إشارة إٔب كجود التشبيو ألنو أكضح من أف يبينو  ,كيكتفي
(ّ)
بقولو " :قولو كموح البحر أم ُب كثافة ظلمتو ,كسدكلة أطرافو"  ,كاستشهد بو ابن طباطبا العلوم ُب "تى ٍشبيوي
يء ابلش ً
الش ً
يء لى ٍوانن"(ْ)  ,كاستشهد بو على ٫بو من ذلك أبو ىبلؿ العسكرم كجعلو كواحد من األبيات ا٤ببنية

(ُ)

ديواف أمرئ القيس ص ُُٕ.

(ِ)
(ّ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي ج ُ ص ٖٓ ا٢باشية رقم (ِ) .
شرح ا٤بعلقات التسع أليب عمرك الشيبا٘ب كيليو معلقة ا٢بارث اليشكرم  ,منسوب أليب عمرك الشيبا٘ب ٙ ,بقيق :

عبد اجمليد ٮبو  ,طُ ,عاـ ََُِـ ٤ ,بؤسسة األعلمي للمطبوعات ببّبكت  ,ص ُٓٓ  ,كيرل ٧بقق الكتاب أف نسبة ىذا
الكتاب لناسخ ا٤بخطوطة الغّب معركؼ  ,كقد فند ُب مقدمة الكتاب نسبة الكتاب أليب عمرك الشيبا٘ب  ,كقاؿ بعدـ إمكانية
نسبتو إليو إلحالتو ُب الكتاب على علماء بعده كابن كيساف أيب ا٢بسن كابن السكيت  ,ابإلضافة إٔب أهنا ال تقَبب من
أسلوب الشيبا٘ب على رأم ا﵀قق  ,ينظر ُب ذلك ٤بقدمة الكتاب  :ص ٓ.ُٔ-
(ْ) عيار الشعر البن طباطبا العلوم  ,شرح كٙبقيق عباس عبد الساتر  ,مراجعة نعيم زرزكر ,طِ ََِٓ ,ـ ,لدار
الكتب العلمية ببّبكت  ,صُّ.
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يتضمن معُب اللوف كحده"(ُ)  ,كما أنو نقد ىذا البيت ُب ديواف ا٤بعا٘ب كجعل فيو عيبان من
على التشبيو الذم " ٌ

انحية التضمْب  ,كعلل ذلك بقولو " :كىذا من أفصح الكبلـ كأبرعو إال أف فيو تضمينان يلحق بو بعض العيب
كىو من أدؿ شيء على شدة ا٢بب كا٥بم ؛ ألنو جعل الليل كالنهار سواء عليو فيما يكابده من الوجد كا٢بزف
كجعل النهار ال ينقصو شئ من ذلك كىذا خبلؼ العادة إال أنو دخل ُب ابب الغلو"(ِ)  ,أما الزكز٘ب صاحب
شرح ا٤بعلقات السبع فلم يَبدد ُب إجراء التشبيو من نفس ا١بهة الٍب قاؿ بفسادىا فيو ٧بمود شاكر  ,كذكر أف

أمرأ القيس "شبو ظبلـ الليل ُب ىولو كصعوبتو كنكارة أمره أبمواج البحر"(ّ)  ,كنص التيفاشي صاحب سركر
النفس على تشبيو الليل ابلبحر ُب ىذا البيت (ْ)  ,كقاؿ البغدادم ابلتشبيو ُب ىذا البيت على الوجو ا٤بألوؼ ما
ً
علي ستور ظبلمو ىم ىع
بْب العلماء فقاؿ ُب ذلك ٌ " :
رب ليل ٰباكي أمواج البى ٍحىر ُب توحشو كىولو ىكقد ٍأرخى ٌ
أىنٍػ ىواع ا٢بزف ليخترب٘ب :أأصرب أـ أجزع ؟ " (ٓ)  ,كقد جرل معظم علماء العصر ا٢بديث على منواؿ من ذكرهتم
آنفان من علماء الَباث ُب إجراء التشبيو بْب الليل كموج البحر  ,فشوقي ضيف يرل أبف أمرأ القيس ُب ىذا

البيت " يتصور الليل بسواده كٮبومو كأنو أمواج ال تنتهي ,كٰبس كأنو طاؿ كأسرؼ ُب الطوؿ حٌب ليظن كأف
٪بومو شدت أبسباب كأمراس من ا١بنادؿ كا١بباؿ فهي ال تتحرؾ كال تزكؿ"(ٔ)  ,كيصرح عبد ا٤بلك مراتض
بتشبيو الليل اب٤بوج كشوقي ضيف(ٕ) .
(ُ)

الصناعتْب أليب ىبلؿ العسكرم  ,ص .ِْٕ :

(ِ)

ديواف ا٤بعا٘ب أليب ىبلؿ العسكرم  ,جُ ,صّْٔ.

(ّ)

شرح ا٤بعلقات السبع ٢بسْب بن أٞبد الزكز٘ب ٙ ,بقيق ١بنة التحقيق ُب الدار العلمية  ,ط بدكف  ,عاـ ُّٗٗـ ,

للدار العلمية ببّبكت ,ص ِٗ.
(ْ)

سركر النفس ٗبدارؾ ا٢بواس ا٣بمس  ,أليب العباس أٞبد بن يوسف التيفاشي  ,ىذبوي :دمحم بن جبلؿ الدين ا٤بكرـ

(ٓ)

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  ,لعبد القادر بن عمر البغدادم ٙ ,بقيق عبد السبلـ ىاركف طْ  ,عاـ

(ابن منظور) ٙ ,بقيق إحساف عباس ,طَُُٖٗ ,ـ  ,للمؤسسة العربية للدراسات كالنشر ببّبكت  ,ص .ُِ :
ُٕٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة ,ج ّ ,ص ُِٕ .
(ٔ)

اتريخ األدب العريب  ,العصر ا١باىلي  ,لشوقي ضيف  ,ط ُُ  ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية  ,ص ِّٓ.

(ٕ)

السبع ا٤بعلقات مقاربة سيمائية /أنَبكبولوجية  ,لعبد ا٤بك مراتض ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف  ,لدار رسبلف للطباعة

كالنشر بسوراي  ,ص ِْْ.
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أما دمحم دمحم أبو موسى تلميذ ٧بمود شاكر فقاـ بنقل تعليق أستاذه على التشبيو ُب حاشية كتابو التصوير
البيا٘بٍ ,ب اٚبذ منو سبيبل لتناكلو كقراءتو من نفس الزاكية  ,فعند تناكلو ىو للبيت قاؿ أبنو " ٓب تقف داللة
التشبيو اب٤بوج عند اإلشارة إٔب أف ٮبومو الٍب ٛبوج ُب ليلو ٮبوـ ٩بتدة متتابعة ٛبوج كموج البحر .....كالذم
يبدك ٕب أف فيو معُب اإلحساس ابلقلق الطاحن الذم يتمثل ُب فوراف ا٤بوج كصخبو كتثاقلو.)ُ("....
كمن ا٤بمكن عدـ كجود فساد كلي ُب تشبيو ٯبعل الظبلـ جامعا بْب الليل كا٤بوجٗ ,با يتوفر ُب كل منهما من
سواد كظلمات  ,السيما كأف الظبلـ كاألمواج متبلزماف سوادان حٌب ُب التعبّب القرآ٘ب الكرٙب يقوؿ تعأب:
ً ًً
ً ًً
ً
و
ض ىها فىػ ٍو ىؽ بىػ ٍع و
ض إً ىذا
ات بىػ ٍع ي
اب ظيلي ىم ه
﴿ أ ٍىك ىكظيلي ىمات ًُب ىٍٕب ور ١بٌ ٌوي يىػ ٍغ ىشاهي ىم ٍو هج ٌمن فىػ ٍوقو ىم ٍو هج ٌمن فىػ ٍوقو ىس ىح ه
ورا فى ىما لىوي ًمن نوور ﴾(ِ).
أٍ
ىخىر ىج يى ىدهي ىٓبٍ يى ىك ٍد يىػىر ىاىا ىكىمن ٓبٍ ىٍٯب ىع ًل اَّللي لىوي ني ن
يقوؿ أبو القاسم الز٨بشرم ُب تفسّب اآلية:
".....كشبهها اثنيا ُب ظلمتها كسوادىا لكوهنا ابطلة كُب خلوىا عن نور ا٢بق لظلمات مَباكمة من ِب البحر
كاألمواج كالسحاب ٍ ,ب قاؿ  :كمن ٓب يولو نور توفيقو كعصمتو كلطفو فهو ُب ظلمة الباطل ال نور لو  ,كىذا
الكبلـ ٦براه ٦برل الكناايت . )ّ(".....

ً
ً
ىس ىدلىو :أ ٍىرخاه
السٍتػىر يى ٍسدليو كيى ٍس يدليو ىس ٍدنال كأ ٍ
كلعل كلمة (سدكلو ) كالٍب ىي من "سدؿ :ىس ىد ىؿ الش ٍعىر ك ى
الثوب ك ٌ
كأ ٍىر ىسلىو"(ْ) ,قريبة جدان من الظلمة منها إٔب استنباط األستاذ ٧بمود شاكر .
(ُ)

التصوير البيا٘ب ﵀مد أبو موسى ص .ٖٔ :

(ِ)

سورة النور اآلية الكرٲبة (َْ) .

(ّ)

الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ,أليب القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد ,الز٨بشرم  , ,طّ ,عاـ َُْٕىػ ,
لدار الكتاب العريب ببّبكت ,جّ ,ص ِْْ.

(ْ)

لساف العرب ١بماؿ الدين بن منظور ج ُُ ص ّّ.
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ادلبحث الثاين  :ادلفهوم وأتويله
جنح ٧بمود شاكر ُب كثّب من استنباطاتو إٔب ا٤بفهوـ كالتأكيل من غّب ألفاظ النص ا٤بنطوقة  ,ككثّبا ما
كاف يظهر ىذا النوع من االستنباط عنده ُب مواجهتو ا٤بباشرة للنصوص األدبية ؛ كلذلك يتضح الكثّب من
جوانب استنباطاتو اب٤بفهوـ ُب مؤلفاتو الٍب كاجو فيها النصوص مواجهة مباشرة ؛ كذلك أنو حشد لقراءة
النصوص ُب ىذا ا٤بؤلفات جل ما توفر لو من أدكات القراءة النقدية الفاحصة ا٤بدعومة بثقافتو الكبّبة كفكره
ا٣باص  ,حيث كاف فكره عنصرا رئيسا لئلنتاج النقدم  ,كقد دعمو بطاقاتو كقواه كمقدراتو العقلية كالذكقية ,
كحينما يكوف الفكر العنصر الرئيس ُب قراءة النص األديب تتجلى قيمة قراءة ا٤بفهوـ ا٤بسكوت عنو  ,الذم ال
يظهر ُب ألفاظ النص الصرٰبة كدالالهتا الوضعية ُب أصل استخدامها اللغوم  ,كقد ٛبيز ٧بمود شاكر -كما
سيبينو ىذا ا٤ببحث -بعمق فكرم اتسعت معو دائرة ا٤بفهوـ ؛ فلم ٰبصر نفسو كىو يواجو النصوص األدبية
بشكل خاص إٔب ٦برد النظر ال عقلي ُب ظاىر النص كشكلو  ,كىو ذات األمر الذم جعل من ا٤بفهوـ كأتكيلو
طريقة ابرزة من طرائقو االستنباطية .
كقد اشَبط ٧بمود شاكر نفسو على الناقد أف يكوف قادرا على استنباط أكابد ا٤بعا٘ب الٍب يستخرج خبيئها
اب٤بفهوـ كأتكيلو  ,بعد أف يكوف قادرا أيضان على تتبع كفهم شوارد األلفاظ  ,فيكوف نتاج األمرين معا الوصوؿ
إٔب حقائق خيبء األقواؿ  ,كا٢بكم ٥با أك عليها بتمييز كإنصاؼ  ,فبل ٰبيف ُب أحكامو كال يتجاكز فيها ,
كال يقصر عنها تقصّبان ٱبل بكوهنا أحكامان نقدية منصفة  ,يقوؿ ُب ذلك :
"الناقد رجل ىع ٍد هؿ منصف ال يزاؿ يتتبع شوارد اللفظ  ,كأكابد ا٤بعا٘ب  ,يستنبئها أخبار أصحاهبا  ,كيستنبط

من قلوهبا أسرار يكتاهبا ,كيكشف عنها خبيئة قائليهاٍ ..ب ٰبكم ٩بيزا مقدرا ال ٯبور فيتجاكز الغاية ,كال ٰبيف
فيقع دكف ا٤بدل . )ُ("....
كستكوف ا﵀اكلة جادة ُب ىذا ا٤ببحث للوصوؿ إٔب أجناس االستنباط اب٤بفهوـ كأتكيلو عند ٧بمود شاكر ,
كاستعراض استنباطاتو الٍب ٛبخضت عن مفهومو ا٣باص كأتكيلو ا٣بالص  ,كمن ٍب مساءلتها كمناقشتها للتوصل
هبا إٔب الطريقة الفكرية الٍب كاف يفكر هبا األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا كىو يستنبط ٗبفهوـ النص بعد أف ًب
شيء من ذلك ُب ا٤ببحث السابق ا٤بتعلق ابالستنباط ٗبنطوؽ النص .
(ُ)

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جُ  ,ص .ّْ :
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طرائق التأويل دلفاهيم ادلصطلح العلمي :
تتجلى مبلمح االستنباط اب٤بفهوـ كأتكيلو عند ٧بمود شاكر بشكل أخص ُب توظيفو لبعض
ا٤بصطلحات الببلغية كالنقدية كحٌب اللغوية ُب فهم النص الشعرم ؛ فعندما تستدعي القراءة النقدية بعضا من
ىذه ا٤بصطلحات يقوـ بتوظيفها كما نص عليو ضبط العلماء ٥با اترة  ,كرٗبا يستخدمها أبلفاظها فقط
كيسقطها على ضوابط أخرل غّب ما نص عليو أىل العلم كاالختصاص  ,كرٗبا يتوسع ُب ذلك فيستدعي
مصطلحات علمية من علوـ أخرل يبلمس اصطبلحو ٥با شيئان من توظيفو القرائي ٥با  ,كال ٯبد ُب نفسو حرجا
من تسميتها مصطلحات أدبية كنقدية  ,بل كٱبصص فهرستان ٥با من بْب العديد من الفهارس الٍب ٱبتتم هبا
كتبو (ُ) ,كمنها :
 زمن ا٢بدث .
 زمن النفس .
 تزييف اإلسناد .
 حديث النفس.
 طائف الذكرل.
 الوقف ُب قراءة الشعر .
 النمط ا١بامع .
 حادم النغم.
٦ بيب النغم.
ىذه أمثلة فقط لتلك ا٤بصطلحات الٍب كانت فيما يبدك البوابة الرئيسية الٍب كِب منها ٧بمود شاكر إٔب مفهوـ
النص كأتكيلو  ,كسيكوف من الصعب على مبحث كاحد كهذا استعراض كل ا٤بصطلحات ؛ لكثرهتا ككثرة
٭باذجها ال ٍب درات عليها قراءة النص عند األستاذ ٧بمود شاكر  ,كلكن سيتم انتخاب ما ٲبكن انتخابو منها
الستجبلء جوانب االستنباط اب٤بفهوـ عرب ا٤بصطلح عند األستاذ  ,كقد يكوف استجبلء بعضها على ىذا النحو
مقاربة تطبيقية افتتاحية لغّبىا من ا٤بصطلحات .
(ُ)

ينظر ُب ىذه ا٤بصطلحات كاإلحالة ٤بعانيها إٔب فهارس ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْٕ.ِِْ-
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أوال  :ادلصطلح البالغي :
اعَبضت ٧بمود شاكر بعض من ا٤بصطلحات الببلغية ُب قراءتو للنص األديب كاستنباطاتو منها اب٤بفهوـ  ,كقد
نبو ٧بمود شاكر على أف أمر ألفاظ الشعر لو خصوصية مطلقة  ,فثنائية ا٢بشو كا٢بذؼ الببلغيتْب ٥با قدرة
على توليد ا٤بفهوـ كفق القراءة الفاحصة  ,فالزايدة ُب األلفاظ عما ٙبتاجو من معاف -كىو ما ٠باه ابإلسباغ ,
كا٢بذؼ منها – كىو ما٠باه ابلتعرية  , -يكاد ينقبلف األلفاظ من أصل كضعهما اللغوم إٔب ما يشبو انتقا٥با
ُب التصوير البيا٘ب  ,يقوؿ األستاذ ُب ذلك :
كٱبلعوف عنها ابلتعرية  ,ما يكاد ينقل اللفظ من
"أما ألفاظ الشعر فأمرىا ٨بتلف ؛ ألهنم يلبسوهنا ابإلسباغ  ,ي

مستقره ُب اللغة كُب كتبها  ,إٔب مدارج تسيل ابللفظ كقرانئو من األلفاظ إٔب غاية غّب غاية ا٤بتكلم ا٤ببْب عن
نفسو لسامعو  ,كىذا شبيو ٗبا نسميو اجملاز كاالستعارة كالكناية كما جرل ٦براىا "(ُ) .
كىذا النص يكشف كبوضوح السبب الذم يقف كراء اعَباضات ٧بمود شاكر على معاجم اللغة  ,كاهتامها
ابلقصور ُب بياف معا٘ب بعض ألفاظ اللغة  ,كيكشف أيضا عن السبب الذم دعاه إلضافة معجم خاص بو ُب
أكاخر الكتب الٍب قاـ بتحقيقها على كجو خاص  ,فاالعتماد على شركح أصحاب ا٤بعاجم غّب كاؼ من
كجهة نظره ُب قراءة الشعر قراءة ٝبالية تذكقية  ,يستطاع من خبل٥با اكتساب مهارة اإلصابة ُب االستنباط
اب٤بفهوـ ا٤بسكوت عنو كأتكيلو أتكيبل يتفق مع قصدية النص كمقصدية مبدعو  ,يقوؿ ٧بمود شاكر عن ذلك
كىو يقرأ قصيدة (إف ُب الشعب الذم دكف سلع):
" كىكذا كجدتِب أسّب ُب طريق طويل أعاِب ا٢بديث عن نسبة القصيدة  ,كعركضها  ...كترتيب أبيات
القصيدة كما جاء ُب ركاايت األقدمْب ٍ ...ب ما اقَبحتو أان من ترتيب كفق منهجي ُب تذكؽ الشعر ...
ك٨بالفٍب ُب ذلك عما قالو بعض شراح القصيدة من النقاد األكائلٍ ,ب عدكٕب عن شركحهم اللغوية اجملردة لبعض
ألفاظها  ,كرأيت أننا إذا كقفنا عندىا دفنٌا الشعر ُب اتبوت من اللغة (ِ)" كمن ا٤بصطلحات الببلغية الٍب
اعَبضت ٧بمود شاكر ُب استنباطاتو التأكيلية مصطلح ا٢بشو الببلغي  ,كىو مصطلح ببلغي حده السكاكي
بقولو " :كىو أف تدرج ُب الكبلـ ما يتم ا٤بعُب بدكنو كقوؿ طرفة :
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص .ُّّ :

(ِ)

السابق  :ص ُ.ِ-
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ب الربًي ًع ىكًدٲبىةه تػى ٍه ًمي
ص ٍو ي
ى

فى ىسقى ًد ىاي ىرىؾ  -ىغٍيػىر يم ٍف ًس ًدىا -
فأدرج غّب مفسدىا " ....

(ُ)

(ِ)

ككثّبا ما يرتبط مصطلح ا٢بشو الببلغي ابلزايدة كعدـ الفائدة  ,كىذا االرتباط مدلوؿ عليو اب٠بو الذم اصطلح
عليو العلماء  ,كلكن ٧بمود شاكر ٓب ينظر إليو غالبان على ٫بو من عدـ الفائدة  ,بل نظر إليو كموطن صاّب
أطلق عليو ُب بعض أحايينو اسم اإلسباغ ال ا٢بشو
لفهم النص كقراءة مستتبعاتو  ,كإنعامان ُب نظرتو ىذه فقد ى
كما سبق ذكره آنفا  ,مستدعيا ىذه التسمية من علم العركض كعلة معركفة من علل الزايدة الٍب تزيد حسن

النغم  ,كرٗبا كاف استدعاؤه ٥با مرتبطان أبصلو اللغوم الذم ينص على االتساع كالزايدة كا٤ببالغة ُب التماـ(ّ),
فيكوف استدعاؤه لو ابلنظر إٔب األصل اللغوم من قبيل التوسع ُب ا٤بعُب كالزايدة فيو بزايدة مبناه كا٤ببالغة ُب
إٛبامو  ,ك٧بمود شاكر ُب ذلك متبع للعلماء ال مبتدع  ,فقد نظركا إليو نظرة متوسطة بْب الفائدة كعدمها ,
كأثبتوا لو مزية كفائدة للمعُب على الرغم من تسميتو حشوان  ,فأصل ا٢بشو الببلغي مرتبط إبصبلح الوزف
كالقافية ُب منظوـ الكبلـ  ,كمرتبط ابلسجع كأتليف الفصوؿ ُب ا٤بنثور منو  ,كزايدتو " إما أف تكوف أثرت ُب
الكبلـ أتثّبان لوالىا ٓب يكن يؤثر أك ٓب تؤثر بل دخو٥با فيو كخركجها منو  ,كإذا كانت مؤثرة فهي على ضربْب
أحدٮبا  :أف تفيد فائدة ٨بتارة يزداد هبا الكبلـ حسنا كطبلكة  ,كاآلخر أف تؤثر ُب الكبلـ نقصا كُب ا٤بعُب
فسادان ")ْ(...كُب ذلك يقوؿ عبد القاىر ا١برجا٘ب  " :كأما ا٢بشو فإ٭با يك ًرىه كذيـ  ..ألنو خبل من الفائدة ,كٓب
و
ع ل ٍغوان ,كقد تراه مع إطبلؽ ىذا االسم عليو كاقعان من ال ىقبيوؿ
ىٍٰب ىل منو بعائدة ,كلو أفاد ٓب يكن حشوان ,كٓب يي ٍد ى
يعوىؿ ُب اإلفادة عليو,
ضى ى
الر ى
موقع ,ي
أحسن ى
ى
أجزؿ ح ٌظ ,كذاؾ إلفادتو إايؾ ,على ٦بيئو ٦بيءى ما ال ٌ
كم ٍدركان من ٌ
 ..فيكوف مثػليو مثل ا٢بس ًنة ىأتتيك من حيث ٓب ترقبها ,ك ً
النافعة أتتك كٓب ٙبتسبها. )ٓ("...
ىى ىى ى ى ى

(ُ) ىذا البيت مذكور ُب ديواف طرفة بن العبد بركاية (ببلدؾ) بدال من (دايرؾ) ,ينظر لديواف طرفة بن العبد شرح األعلم
الشنتمرم  ,كتليو طائفة من الشعر ا٤بنسوب إٔب طرفة ٙ ,بقيق درية ا٣بطيب كلطفي الصقاؿ  , ,طِ ,للمؤسسة
العربية للنشر كالتوزيع ببّبكت  ,كدائرة الثقافة كالفنوف ابلبحرين  ,ص َُْ.
(ِ) مفتاح العلوـ للسكاكي  ,ص ِْٖ .
(ّ) ينظر لساف العرب البن منظور  ,ج ٖ ,ص ّّْ.
(ْ) سر الفصاحة البن سناف ا٣بفاجي ,طُ  ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,ص ُْٔ.
(ٓ) أسرار الببلغة لعبد القاىر ا١برجا٘ب  :ص ُٗ.
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كقد استدعى األستاذ ٧بمود شاكر ا٢بشو استدعاء ٝباليان رائعان ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,كمواطن ذكره
للحشو ُب ىذا الكتاب جديرة ابلعناية كاالىتماـ  ,كمن ذلك تعليقو على قوؿ الشاعر :
(ُ)
ىج ػ ػ ػ ػ ػل ىحٌب ىدؽ فً ًيو األى ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ص ىمئًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ىخبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهر ىما ىانبىػنىا يم ٍ
يقوؿ ٧بمود شاكر ُب زايدة ما بعد خرب ُب البيت :
" (خربه ما)  :قدـ الفاعل على فعلو كأدخل على ا٣برب (ما) الٍب ٘بيء حشوان ؛ لتدؿ على اإلعراض عن كصف

الشيء ٗبا ينبغي لو من الصفات  ,ألنك مهما كصفتو فبالغت فيو الصفة فلن تبلغ كنهو  , )ِ(" ....فاستنبط

من ٦بيء ما حشوا ُب ىذا البيت استنباطا اب٤بفهوـ كبداللة ا٤بصطلح الببلغي  ,فقد ٌأكؿ حشو (ما) ُب مبُب

البيت للداللة على أف خرب قتل خاؿ قائل القصيدة خربا لن تبلغ منتهى كصفو مهما كنت لو كاصفان  ,فأعرض
عن ذلك كلو كاختصره بزايدة (ما)  ,كبذلك تكوف (ما) أدت ُب مبناىا ما يؤديو ا٢بشو من زايدة ا٤بعُب كٛبامو,
كتكوف ُب داللتها الوظيفية – حٌب مع كوهنا حشوان – داللة اختصار كإٯباز بليغ ينحدر منها ىوؿ ذلك ا٣برب
كعظمتو كشدة كقعو كىوؿ مصابو  ,ف ػ ػ ػ ػ (ما ) ىذه يستَب كراءىا الكثّب من مفهوـ النص ا٤بسكوت عنو الذم
تركو الشاعر كخبأه خلف حرفيها  ,كىذا من عجيب أمر قراءة األستاذ ٧بمود شاكر كبديع استنباطاتو ,
فا٢بشو الذم أصلو الزايدة ُب ا٤ببُب ىو ذاتو يقوـ بداللة ا٢بذؼ كيؤدم كبكل اقتدار ببلغة اإلٯباز  ,كُب ىذا
ما فيو من عمق النظر ُب معا٘ب الشعر كإنعاـ التفكر كالتدبر فيما يستكن كراء ألفاظو  ,ك٤با كاف موقع (ما) من
الفائدة على ىذا النحو الراسخ ُب تذكؽ األستاذ ٧بمود شاكر كأتملو ؛ ٓب يَبدد ُب كصف من قاؿ بزايدة (ما)
قوؿ مسيءه للشعر  ,كأنو يتعامل مع الشعر على أساس من اإلعراب
ُب مثل ىذا ا٤بوضع ٍب يسكت أبنو ه
النحوم ال غّب(ّ)  ,كلكن القوؿ بفائدة ما ُب ىذا البيت على النحو الذم قرره ٧بمود شاكر  ,ال يعطي ا٢بق
ُب ادعاء أهنا اختصرت كل صفة  ,أك أف الشاعر أراد هبا أف تكوف جامعة لكل صفة أرادىا ُب نفسو  ,كذلك
(ُ) ىذا البيت من قصيدة ألف فيها ٧بمود شاكر كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,كقد ٙبدث ُب أكؿ كتابو عن نسبة
ىذه القصيدة كرجح فيها أف تكوف ٣بفاؼ بن نضلة ابن أخت أتبط شرا  ,كقد أثبت ُب كتابو آراء العلماء ُب نسبة ىذه
القصيدة إٔب الشعراء  ,ينظر ُب ذلك ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  :ص ْٔ كمابعدىا .
(ِ)

السابق  ,ص ُّْ.

(ّ)

السابق  ,ص ُْْ .
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الرجل اصمئبلالن ,إًذا
أف الشاعر أكرد ٥بذا ا ٣برب صفات كقعت بعد(ما)  ,فهو خرب مصمئل " ىكقد اصمأؿ
ي
اشت ٌد ىكغلي ىظ ,ىكًمٍنو اشتقاؽ ا٤بصمئلٌة  ,ىكًىي الداىية ٍ , )ُ( "...ب أكغل الشاعر ُب صفة ا٣برب ككصفو ُب آخر

البيت أبنو خرب عظيم كإذا قيس بو دكاىي الناس صارت دكاىيهم ابلنسبة إليو حقّبة صغّبة  ,فما الزائدة ُب

ىذا البيت استطاعت كابقتدار أف ٚبتصر كثّبا من الصفات الٍب أراد الشاعر لنا أف نستنبطها منها  ,كلكنها ٓب
تكن كافية من كجهة نظر الشاعر الختزا٥با كل صفة أرادىا ُب ذلك ا٣برب  ,كٓب تكن كافية لبلستغناء هبا عما
سواىا من الصفات  ,أك ٗبا ٠بىاه األستاذ ٧بمود شاكر (ترادؼ الصفات)(ِ) .
كيبلحظ غالبان على ٧بمود شاكر كىو يستنبط اب٤بفهوـ كأتكيلو جنوحو كثّبان إٔب دعم قراءتو بشواىد من فصيح
كبلـ العرب  ,كاالستنباط اب٤بفهوـ ٰبتاج ُب غالب األمر إٔب شواىد تدعم األمر ا٤بستنبط كتقنع القارئ بقبولو
كالتسليم بو  ,كقد ١بأ ٧بمود شاكر ُب البيت السابق إٔب شاىد يدعم استنباطو ُب فائدة ( ما ) الزائدة الٍب
أتت حشوان  ,كىو بيت أمرئ القيس :
ً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًره
ىك ىح ًديٍ ه
ث ما ىعلىى ق ى

ً
ث الرٍك ً
ب يىػ ٍوىـ يىنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىك ىحديٍ ي

(ّ)

فهو يرل أف ا٤بقصود ب (حديث ما) ُب ىذا البيت ا٢بديث الذم جرل بْب الشاعر كبْب صاحبتو  ,كالشعر
يتحسر على ما فاتو من تطاكؿ استمتاعو هبذا ا٢بديث  " ,فبلغ بَبؾ صفة ا٢بديث ما ال يبلغو إثبات
الصفة"(ْ)  ,كىذا الشاىد أدؿ على فائدة ما كإثبات مقدرهتا على اإلعراض عن استيعاب الصفات من البيت
ا٤بستشهد لو  ,حيث ٓب ييذكر بعد (ما) من الصفات إال أنو حديث قصّب  ,ك على أف الشاعر ٓب يرد من ذكر
ً
القصر ُب آخر البيت كصف ا٢بديث بشكل مباشر  ,بل أراد أف تكوف ما لئلعراض عن كصف ا٢بديث ٗبا
ينبغي لو من الصفات  ,فجاء بوصف (القصر) مضمنا ُب أسلوب االحَباس  ,ليكوف ا٤بعُب أف ىذا ا٢بديث
(ُ)

ٝبهرة اللغة ال بن دريد األزدم :جِ ,ص َُٖٗ.

(ِ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْْ.

(ّ)

ديواف امرئ القيس  :ص ٕٔ.

(ْ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْْ.
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حديث ال تستطيع أف تصف كنهو تضاـ الصفات على الرغم من كونو حديثا قصّبان  ,كلو حذؼ قولو على
قصر لتوىم ا٤بعُب أنو حديث ال تستطيع أف تصف كنهو تضاـ الصفات لطولو  ,فاحَبس عن ذلك بقولو
(على قصر) مضمنان صفة قصر ا٢بديث ُب ىذا االحَباس  .كبذلك تكوف( ما ) ُب ىذا البيت أدؿ على
فائدهتا ُب اإلعراض عن استيعاب كل ما ٲبكن أف يوصف بو ىذا ا٢بديث  ,لعدـ كجود صفة مباشر بعد (ما)
(جل) صفات مباشرة
للحديث  ,كليس مثل ذلك ُب البيت ا٤بستشهد لو  ,حيث جاءت صفة مصمئل كٝبلة ٌ
بعد (ما) الزائدة لذلك ا٣برب  ,كيعنينا من ذلك كلو أف األستاذ ٧بمود شاكر استدؿ على استنباطو اب٤بفهوـ

بشاىد من فصيح كبلـ العرب  ,كقد كاف كجو االستدالؿ صارخان ٕبسن فائدة (ما) كجبلؿ قدرهتا على
استيعاب صفات ال ٲبكن استيعاهبا من خبلؿ ذكرىا ا٤بباشر كتعدادىا كما يراه الشاعر .
كقد يدعم ٧بمود شاكر استنباطاتو ابلتأكيل ابستدالؿ ليس من قبيل جلب شاىد كمقايستو على االستنباط ,
بل يلجأ ُب بعض ا٤بواضع إٔب االستدالؿ ابلعكس  ,كاالستدالؿ ابلعكس من أقساـ االستدالؿ ا٤بباشر عند
علماء ا٤بنطق  ,كيقصد بو أف يشتق صاحب االستدالؿ " من القضااي ا٢باضرة ُب الذىن عكوسا ٥با ,
كيستفيد منها أحكاما جديدة  ,كعمليتو ُب ذلك عملية عقلية ٕبتة "(ُ)  ,كمن ذلك تعليقو على ا٢بشو الذم
جاء ُب البيت التإب للبيت السابق من قصيدة ابن أخت أتبط شران (ِ) :
أىان ًابلٍعً ً
بء لوي يم ٍستقػ ػًػ ػ ػػل
ى

ؼ العًبءى علي ىكىكلٌػىػ ػ ػ ػ ػػى
قى ىذ ى

فمحمود شاكر يرل أف قوؿ الشاعر (لو) ٗبعُب (من أجلو) كىو حشو ازداد معو الكبلـ قوة كحسنان كاستطاع
برباعة أف يضيف للنظم معُب جديدان  ,إذ أفاد ىذا ا٢بشو تعظيم شأف ىذا القتيل  ,الذم ٓب يذىب دمو ىدران
على الرغم من إحجامهم عن األخذ بثأره (ِ)  ,كلتمكْب استنباط مفهوـ فائدة (ما) على ىذا النحو ُب نفس
القارئ كفكره تقرر لؤلستاذ ٧بمود شاكر أف يستدؿ ابلعكس فقاؿ :
(ُ)

ضوابط ا٤بعرفة كأصوؿ االستدالؿ كا٤بناظرة صياغة للمنطق كأصوؿ البحث متمشية مع الفكر اإلسبلمي ,لعبد لرٞبن
حسن حبنكة ا٤بيدا٘ب  ,ص .ُٕٕ :

(ِ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص .ُْٖ :
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" كلو قاؿ ( :كأان ابلعبء مستقل) كحذؼ ( لو ) لسقط الكبلـ سقوطان ظاىران  ,فهذا مهارة الشاعر كسلطاف
ٕب ر ا٤بديد  ,الذم ٰبمل الشاعر أف ينبذ إليو ابلكلمات حية موجزة مقتصدة خاطفة الداللة ُب أانة كتؤدة ,
حاؽ موضعها ال يتجاكزه "...
كيوقعها ُب ٌ

(ُ)

فالقضية ا٢باضرة ُب ذىنو حسن ا٤بعُب كٛبامو الذم أضافتو (لو) حينما كقعت حشوا ُب ىذا البيت  ,فسكبت
على الكبلـ رفعة بيانية كٝبالية ألًقة  ,كعكس ذلك لو جاء الكبلـ بغّبىا فسيسقط سقوطان ظاىران  ,كيفقد
ا٢بسن كالتماـ الذم ىو مرتبط إبضافة (لو) حشوان ُب البيت .
كمن ا٤بصطلحات الببلغية الٍب اعَبضت ٧بمود شاكر كجعلتو يستنبط اب٤بفهوـ كأتكيلو عن طريق داللتها
مصطلح ا٢بذؼ  ,كا٢بذؼ ابب عظيم من أبواب الببلغة العربية  ,كقد جاء ُب ٧بكم التنزيل كُب كبلـ النيب
ملسو هيلع هللا ىلص كالفصيح من كبلـ العرب  ,ك ىو مدار اإلٯباز ككنو الببلغة ؛ " ألف موضوعو يقوـ على االختصار " (ِ) ,
كمن النماذج الٍب قرأ فيها ٧بمود ا٢بذؼ قراءة آنية ا٢بذؼ ُب (حلوا) ُب قوؿ ابن أخت أتبط شران :
اب ىحلوا
لىٍيػلى يه ٍم ىحٌب إً ىذا ٍا٪بى ى

ىكفيػتيػ ٌوو ىىج يركا يٍب أسٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػركا

كيرل ٧بمود شاكر أف ا٢بذؼ كرد ُب ىذا البيت ُب قولو (حلوا)  ,كا٤بعُب أف ىؤالء الفتية آخذم الثأر " حلوا
هبذيل فأطبقوا عليهم  ,فأثخنوا فيهم القتل  ,فاختصر القوؿ اختصاران  ,لداللة قولو فيما بعد (فأدركنا الثأر
منهم) على ىذا ا﵀ذكؼ "(ّ)  ,كقد كصل إٔب أتكيل ىذا ا٢بذؼ من طريقْب :
(حل)  ,حيث أصبحت ىذه الكلمة مقركنة ابلعذاب كالعقاب ,
أك٥با  :الداللة اجملازية الٍب اكتسبتها كلمة ٌ
اؿ أىك قي ًطٌع ً
آان سًّبت بًًو ًٍ
ض أ ٍىك يكلًٌ ىم بًًو اٍل ىم ٍوتى ٰى ۗ
ا١ببى ي ٍ ى ٍ
كقد استدؿ على ذلك بقولو تعأب  ﴿:ىكلى ٍو أىف قيػ ٍر ن ي ٌى ٍ
ت بًو ٍاأل ٍىر ي
ًً
ٝبيعا ۗ كىال يػز ياؿ ال ًذين ىك ىفركا تي ً
ىس ال ًذين آمنيوا أىف لو ي ىشاء اَّلل ى٥ب ىدل الن ً
ً
صيبيػ يهم ًٗبىا
ٍى ي ي ى
اس ى ن ى ىى
بىل ٌَّلل ٍاأل ٍىم ير ىٝب نيعا ۗ أىفىػلى ٍم يىػٍيأ ً ى ى
ى ي
ى
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر . ُْٖ :

(ِ)

الطراز ألسرار الببلغة كعلوـ حقائق اإلعجاز  ,ليحٓب بن ٞبزة بن علي العلوم اليمِب ٙ ,بقيق  :عبد ا٢بميد
ا٥بنداكم  , ,طُ ,عاـ ََِِـ  ,للمكتبة العصرية ببّبكت  ,جِ.ُٓ ,

(ّ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُِٔ .
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ً
ً
ً
ً
ف الٍ ًم ىيع ىاد ﴾
صنىػ يعوا قىا ًر ىعةه أ ٍىك ىٙبيل قى ًريبنا ٌمن ىدا ًرى ٍم ىح ٌٰب ىأيًٌٍبى ىك ٍع يد اَّلل ۚ إًف اَّللى ىال ٱبيٍل ي
ى

(ُ)

كاستدؿ أيضان على أف ا٢بلوؿ مقركان ابلعذاب بقوؿ بشر بن أيب خازـ (ِ):
اح ٌّي ىً٫بل بىع ٍقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىوتىػٍي ًه ٍم
ىكىم ى

من ً
ا٢برب العو ًاف ٗبسَب ًاح

(ّ)

كا٢بق أف ا٢بلوؿ غالب ٦بيئو ُب القرآف الكرٙب مقركان ابلعذاب كما قالو األستاذ ٧بمود  ,كمن ذلك قولو تعأب:
ؼ تىػعلىمو ىف من أيٍتً ًيو ع ىذاب ٱبيٍ ًز ًيو كىًٰبل علىي ًو ع ىذاب م ًقيم﴾(ْ)  ,كقولو تعأب  ﴿ :كليوا ًمن طىيًب ً
ات ىما
﴿فى ىس ٍو ى ٍ ي ى ى ى ه
ٌى
ى ىٍ ى ه ه
ً
ً
ًً ً
ضًيب فىػ ىق ٍد ىى ىو ٰل﴾(ٓ)  ,كقولو تعأب  ﴿ :فىػىر ىج ىع
ضًيب ۖ ىكىمن ىٍٰبل ٍل ىعلىٍيو ىغ ى
ىرىزٍقػنىا يك ٍم ىكىال تىطٍغى ٍوا فيو فىػيىحل ىعلىٍي يك ٍم ىغ ى
دًب أىف ىًٰبل
اؿ ىاي قىػ ٍوًـ أىىٓبٍ يىعً ٍد يك ٍم ىرب يك ٍم ىك ٍع ندا ىح ىسننا ۚ أىفىطى ى
ضبىا ىف أ ًىس نفا ۚ قى ى
وس ٰى إً ى ٰٔب قىػ ٍوًم ًو ىغ ٍ
اؿ ىعلىٍي يك يم الٍ ىع ٍه يد أ ٍىـ أ ىىر ٍ
يم ى
علىي يكم ىغض ً
ىخلى ٍفتيم م ٍو ًع ًدم﴾(ٔ) كقولو تعأب  ﴿:قي ٍل ىاي قىػ ٍوًـ ٍاع ىمليوا ىعلى ٰى ىم ىكانىتً يك ٍم إًًٌ٘ب ىع ًام هل ۖ
ب ٌمن ربًٌ يك ٍم فىأ ٍ
ىٍ ٍ ى ه
(ٕ)
ً
ً ً
ًً
اب م ًق هيم﴾
فى ىس ٍو ى
اب ٱبيٍ ًزيو ىكىٰبل ىعلىٍيو ىع ىذ ه
ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف ىمن ىأيٍتيو ىع ىذ ه
(ُ) سورة الرعد  ,اآلية الكرٲبة رقم .ُّ :
(ِ) بشر بن أيب خازـ عمرك بن عوؼ األسدم ,أبو نوفل  ,شاعر جاىلي فحل من الشجعاف من أىل ٪بد  ,من بِب أسد
بن خزٲبة  ,كاف من خربه أنو ىجا أكس بن حارثة الطائي ٖبمس قصائد ٍ ,ب غزا طيئان فجرح كأسره بنو نبهاف الطائيوف
فبذؿ ٥بم أكس مائٍب بعّب كأخذه منهم  ,فكساه حلتو كٞبلو على راحلتو كأمر لو ٗبائة انقة كأطلقو  ,فانطلق لساف بشر
ٗبدحو فقاؿ فيو ٟبس قصائد ٧با هبا ا٣بمس السالفة  ,توُب قتيبلن ُب غزكة أغار هبا على بِب صعصعة بن معاكية ,رماه فٌب
من بِب كاثلة بسهم أصاب ثندؤتو  ,ينظر لَبٝبتو ُب ديوانو  ,ديواف بشر بن أيب خازـ األسدم  ,قدـ لو كشرحو ٦بيد
طراد  ,طُ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت  ,صٕ. ُٓ-
(ّ) البيت ُب ديواف بشر بن أيب خازـ األسدم(السابق ) صْٓ .
(ْ) سورة ىود اآلية الكرٲبة رقم(ّٗ) .
(ٓ) سورة طو  ,اآلية الكرٲبة رقم (ُٖ).
(ٔ) سورة طو اآلية الكرٲبة رقم (ٖٔ).
(ٕ) سورة الزمر اآليتْب الكرٲبتْب رقم (ّٗ.)َْ-
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أما ُب فصيح الكبلـ من شعر العرب فإف ا٢بلوؿ ٓب يكن ارتباطو ابلعذاب كالعقاب ٩با ٲبكن القياس عليو
كاستخبلص حكم لغوم أك حٌب تغليب  ,فكما أف ا٢بلوؿ ارتبط ُب الشعر الفصيح ابلعذاب كالعقاب  ,فقد
كرد ا٢بلوؿ أيضا مرتبطا كثّبا ابلكرـ كمن ذلك قوؿ ا٣بنساء (ُ) ُب راثء أخيها صخر:
ً
ف ىًٰبل ًاب ٍ٢بي عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ضٍي و
اف
ىمن ل ى
ٌ ى

احا
ص ٍخ ور إذا ىد ىعاهي ي
بىػ ٍع ىد ى
صيى ى

(ّ)

كقو٥با أيضان ُب راثء صخر :
األض ً
بعد ىؾ إ ٍف يى يم
ياؼ ى
فى ىم ٍن لًًقىرل ٍ

اندكا فأ٠بى يعوا
قيبالى ى
ك ىحلٌوا ٍبٌ ى

(ّ)

كقوؿ أكس بن حجر (ْ):
تغش ػ ػ ًم
ىكيض ًر
ب أنٍ
ف األبٍػلى ًخ ا٤ب ًٌ
ى
ي
ي
ً (ٓ)
٤ب ٍن انبىوي من مستج وّب كمنع ػ ػ ػ ػم
ى

من غ ًّب ضنٌػ ػ ػ ػ ػ ػ وة
ٯبود كيعطي ى
ي
ا٤باؿ ٍ
ً
يٰبل ًأب ٍكعا ور ىك ىس ٍه ول بػيييوتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي
(ُ)

ٛباضر بنت عمرك بن ا٢بارث بن الشريد ,أشهر شواعر العرب كأشعرىن على اإلطبلؽ  ,من أىل ٪بد ,عاشت أكثر

عمرىا ُب العهد ا١باىلي ,كأدركت اإلسبلـ فأسلمت .ككفدت على رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) مع قومها بِب سليم .فكاف رسوؿ هللا
يستنشدىا كيعجبو شعرىا ,فكانت تنشد كىو يقوؿ :ىيو اي خنساء  ,أكثر شعرىا كأجوده راثؤىا ألخويها صخر كمعاكية
ككاان قد قتبل ُب ا١باىلية  ,ككاف ٥با أربعة بنْب شهدكا حرب القادسية فجعلت ٙبرضهم على الثبات حٌب استشهدكا ٝبيعان
فقالت :ا٢بمد ﵁ الذم شرفِب بقتلهم  ,توفيت عاـ ِْ ىػ  ,ينظر لَبٝبتها ُب مقدمة ديواهنا  ,ديواف ا٣بنساء  ,شرح معانيو
كمفرداتو ٞبدك طماس  ,طِ ,عاـ ََِْـ  ,لدار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر ببّبكت  ,صٓ. ُِ-
(ِ)

البيت ُب ديواف ا٣بنساء  ,ص ِٖ.

(ّ)

البيت ُب ديواف ا٣بنساء  :صٕٕ .

(ْ)

أكس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح  ,شاعر ٛبيم ُب ا١باىلية ,أك من كبار شعرائها ,أبوه حجر ىو زكج أـ

عمر طويبلن كٓب يدرؾ اإلسبلـ ُ,ب شعره
زىّب بن أيب سلمى ,كاف كثّب األسفار ,كأكثر إقامتو عند عمرك بن ىند ُب ا٢بّبةٌ .

حكمة كرقة ,ككانت ٛبيم تقدمو على سائر الشعراء العرب .ككاف غزالن مغرمان ابلنساء  ,ينظر ٤بوسوعة شعراء العصر ا١باىلي ,
إعداد عبد عوف الركضاف  ,طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار أسامة للنشر كالتوزيع ابألردف ,ص ْٔ . ْٕ-

(ٓ) البيتاف ُب ديواف أكس بن حجر ٙ ,بقيق كشرح دمحم يوسف ٪بم  , ,طُ ,عاـ َُٖٗـ  ,لدار بّبكت للطباعة
كالنشر  ,ص ُُٖ.
157

كُب غّب الشعر ا١باىلي قوؿ أيب فراس ا٢بمدا٘ب (ُ):
ً
اد بػػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًو
ىحلوا ًأبى ٍكىرـ ىم ٍن ىحل الٍعبى ي

يث ىح ٌل النٌدل ىكاستىوثى ىق ال ىكىرىـ
ٕبى ي

(ِ)

كما أف ا٢بلوؿ مرتبط ُب الشعر كثّبا اب٢بب كالعشق كترحاؿ األحبة  ,كمن ذلك قوؿ عنَبة بن شداد
العبسي(ّ):
إً ىذا ىج ياركا ىع ىدلٍنىا ً ٍُب ىى ىو ياى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍم

ىكإً ٍف ىعزكا لًع ػًػ ػ ػ ػ ػزٌهتًً ٍم ن ػ ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًذؿ

ف يى يك ٍو يف ً ٍٕب ىع ٍزهـ ىكًج ٍس ػ ػ ػ ػ ػ ًم ٍي
ىكىكٍي ى

تىػىراهي قى ٍد بىًقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍي مٍنوي األىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

ًً
ب
فىػيىا طىٍيػىر ٍاألىىراؾ ٕبػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًٌق ىر وٌ

اؾ تىػ ٍعلى يم أىيٍ ىن ىحلػ ػ ػ ػ ٍوا
بىػىر ىاؾ ىع ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

(ُ)

(ْ)

أبو فًراس ا٢بى ىمدا٘ب ا٢بارث بن سعيد بن ٞبداف التغليب الربعي ,أبو فراس ّٕٓ - ُِّ( .ىػ  ٕٗٔ - ِّٗ /ـ),

شاعر أمّب ,فارس ,ابن عم سيف الدكلة .لو كقائع كثّبة  ,قاتل هبا بْب يدم سيف الدكلة ,ككاف سيف الدكلة ٰببو
كٯبلو كيستصحبو ُب غزكاتو كيقدمو على سائر قومو ,كقلده منبج كحراف كأعما٥با ,فكاف يسكن ٗبنبج كيتنقل ُب

ببلد الشاـ ,جرح ُب معركة مع الركـ ,فأسركه كبقي ُب القسطنطينية أعوامانٍ ,ب فداه سيف الدكلة أبمواؿ عظيمة ,
قاؿ الذىيب :كانت لو منبج ,كٛبلك ٞبص كسار ليتملك حلب فقتل ُب تدمر ,كقاؿ ابن خلٌكاف :مات قتيبلن ُب
صدد (على مقربة من ٞبص)  ,قتلو رجاؿ خالو سعد الدكلة  ,ينظر لَبٝبتو ُب مقدمة ديوانو  ,ديواف أيب فراس
ا٢بمدا٘ب  ,شرح خليل الدكيهي  ,طِ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت ,ص . ُّ-ٕ :
(ِ)

البيت ُب ديواف أيب فراس ا٢بمدا٘ب  ,ص .ُِٗ :

(ّ)

عنَبة بن شداد بن عمرك بن معاكية بن قراد العبسي  ,أشهر فرساف العرب ُب ا١باىلية كمن شعراء الطبقة األكٔب ,من
أىل ٪بد .أمو حبشية ا٠بها زبيبة ,سرل إليو السواد منها .ككاف من أحسن العرب شيمة كمن أعزىم نفسان ,يوصف
اب٢بلم على شدة بطشو ,كُب شعره رقة كعذكبة  ,كاف مغرمان اببنة عمو عبلة فقل أف ٚبلو لو قصيدة من ذكرىا.
اجتمع ُب شبابو ابمرئ القيس الشاعر ,كشهد حرب داحس كالغرباء ,كعاش طويبل  ,ينظر ٤بوسوعة شعراء العصر
ا١باىلي  ,إعداد عبد عوف الركضاف  ,ص .ِْٖ-ِْٕ :

(ْ)

األبيات موجودة ُب شرح ديواف عنَبة  ,للخطيب التربيزم  ,قدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو ٦ ,بيد طراد  , ,طُ,
عاـ ُِٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت  ,صُُٓ.
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كمنو قوؿ علقمة الفحل (ُ):
ت ًمن ا ٍ٥بً ٍجر ًاف ًُب ىغ ًٍّب ىم ٍذ ىى ً
ب
ٍ
ىذ ىىٍب ى ى

ك ىح ٌقان يكل ىذا التجن ً
ب
ىكىٓبٍ يى ي

ً
ابلستىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار فىػغير ً
لى ً
ب
يإب ىحلوا ٌ

لىي ًإب ىال تىػبػلىى نى ً
صٍي ىحةي بىينًنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ى ى ٍ

(ِ)

كمنو قوؿ كضاح اليمن (ّ):
ً
ا٤بنازؿ ًمن ىشعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو و
ب
تذكىرت ى ٍ ي ٍ

صبى يحوا قي ًط يعوا يش يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍوىاب
ىك ىحيٌان أى ٍ

ث ىحل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيوا
فحل ًٕبىٍي ى
ىسب ٍوا قىػ ٍلً ٍيب ى

ظم إً ٍف ىد يعوا أىال يًٯبٍيبػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ىكيىػ ٍع ه

(ْ)

كمن ذلك أيضا ارتباط ا٢بلوؿ ابلوداع كقوؿ اللمتنيب(ٓ) :
ك أ ٍف ًٰب ٌل ًبو ًس ىوا ىكا
ٕبيبٌ ى

مت على فيؤادم
كح ىكقد ىختى ى
يأر ي

(ٔ)

(ُ) علقمة بن عىبدة بن انشرة بن قيس ,من بِب ٛبيم ,شاعر جاىلي من الطبقة األكٔب ,كاف معاصران المرئ القيس كلو
معو مساجبلت  ,كأسر ا٢بارث ابن أيب مشر الغسا٘ب أخان لو ا٠بو شأس ,فشفع بو علقمة كمدح ا٢بارث أببيات فأطلقو  ,شرح

علي يعد من ا٤بخضرمْب أدرؾ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ,كٓب يره  ,ينظر
ديوانو األعلم الشنتمرم ,قاؿ ُب خزانة األدب :كاف لو كلد ا٠بو ٌ
٤بوسوعة شعراء العصر ا١باىلي  ,إعداد عبد عوف الركضاف  ,ص .َِٗ-َِٕ :
(ِ)

عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن عبد كبلؿ من آؿ خوذاف ا٢بمّبم  ,شاعر رقيق الغزؿ عجيب النسيب كاف ٝبيل الطلعة

يتقنع ُب ا٤بواسم من شدة حسنو ,لو أخبار مع عشيقة لو ا٠بها ركضة من أىل اليمن  ,قدـ مكة حاجان ُب خبلفة الوليد بن

عبد ا٤بلك فرأل أـ البنْب بنت عبد العزيز بن مركاف ,زكجة الوليد فتغزؿ هبا فقتلو الوليد ُب العاـ ا٣بامس كالتسعْب من ا٥بجرة
النبوية ا٤بشرفة على أصح األقواؿ  ,ينظر ُب ترٝبتو ٤بقدمة ديوانو  ,البيت ُب شرح ديواف علقمة الفحل  ,بقلم السيد أٞبد صقر
 ,تقدٙب زكي مبارؾ ,طُ ,عاـ ُّٓٗـ ,للمطبعة ا﵀مودية ابلقاىرة  ,ص.ُٗ :
(ّ)

ديواف كضاح اليمن  ,كبذيلو كتاب مأساة الشاعر كضاح ,أتليف دمحم األثرم  ,كأٞبد الزايت ٝ ,بعو كقدـ لو كشرحو
 :دمحم خّب البقاعي  , ,طُ ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار صادر للطباعة كالنشر ببّبكت  ,ص .ِٔ-ٓ :

(ْ)

البيتاف ُب ديواف كضاح اليمن السابق  ,ص .ُّ :

(ٓ)

ا٤بتىػنىػ ٌيب الشاعر ا٤بعركؼ  :أٞبد بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عبد الصمد ا١بعفي الكوُب الكندم ,أبو الطيب َّّ( ,
ي
 ّْٓ -ىػ على اختبلؼ ُب نسبو  ,ال يعرؼ ُب األدب العريب مثلو كىو ُب غُب عن التعريف كالَبٝبة لو .

(ٔ)

ديواف ا٤بتنيب  ,ط بدكف  ,عاـ ُّٖٗـ  ,لدار بّبكت للطباعة كالنشر  ,ص . ٓٔٔ :
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ك بذلك ال ٲبكن عد ارتباط ا٢بلوؿ ابلعقاب كا٥ببلؾ ُب الشعر مطردان كاطراده ُب القرآف الكرٙب  ,كُب استدالؿ
األستاذ شاكر على ذلك من القرآف الكرٙب دليل على حسن استقرائو للظواىر القرآنية  ,فا٢بلوؿ ُب القرآف
الكرٙب مرتبط غالبا ابلعقاب كالعذاب  ,كما سبق ذكره .
اثنيها  :كما كصل شاكر إٔب ا٢بذؼ الوارد ُب البيت عن طريق قراءتو ا٣باصة كاستنباطو اب٤بفهوـ  ,كأتكيل
(حلوا )  ,فقد توصل إٔب أف ا٢بذؼ ُب قولو ( ىحلوا ) ىو الذم أاتح
ا٤بسكوت عنو ا﵀ذكؼ ا٣بيبء كراء ى
للشاعر أف يستأنف ما يشبو الكبلـ ا١بديد ُب البيت الذم يليو كىو قولو :
اض قى ٍد تىردل ًٗبػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
يكل ىم و
ىك ىسنىا الٍبىػ ٍرًؽ إً ىذا ىما يي ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
ػاض
كاعترب الكبلـ ا١بديد ُب ىذه البيت ٗبنزلة الفاعل من ( ىحل )  ,ليكوف ا٤بعُب :
ماض قد تردل و
"حٌب إذا ا٪باب ىحلوا فحل هبذيل كل و
ٗباض"(ُ)  ,كافَباض ا٢بالة اإلعرابية مسوغ نظرم جيد

لربط البي تْب ببعضيهما البعض  ,كلكن إجراءه على ىذا النحو فيو كجو من التمحل ليس بعصي على عْب
ا٤بتأمل  ,إذ إ ف معُب البيت فيو من الوصف ا٤بغرؽ ما ال ٚبطئو العْب  ,فالسيوؼ ا٤باضية تَبدل ُب بعضها
البعض ُب ىذه ا٤بعركة ككأهنا سنا الربؽ حْب يي ىسل  ,فما ىو اال توصيف ٢باؿ ا٤بعركة بعد ا٢بلوؿ  ,كلو كاف

الربط بْب البيتْب ابفَباض الوصفية لكاف أشد قبوال من افَباض الفاعلية  ,كلعل ما يدفع األستاذ ٣بلق مثل

ىذه العبلئق ىو رأيو ا٤بتعصب كا٤بتشدد جدان ُب كحدة القصيدة ا١باىلية  ,بعد أف رأل أف القوؿ بعدـ كحدة
القصيدة ا١باىلية كاختبلؿ بنائه ا مقالة خبيثة  ,هتدؼ إٔب " اهتاـ الشعر ا١باىلي كلو ابلتفكك كاالختبلؿ
 ....فيبنوف عليها تعميما ُب ا٢بكم يتيح ألحدىم أف يشفي ما ُب النفس من حب القدح كالَبدم ُب طلب
ا٤بذمة  ,أك أف يتقلد شعار التجديد أك اإلغراب طلبان للذكر كحبا للصيت , )ِ("....كاعترب ٧بمود أف االختبلؿ
ُب كحدة القصيدة ينتهي كيتبلشى ٛباما ُب ذىن القارئ ا٤بنصف؛ إذا ٝبع لنفس القصيدة ركاايت أخرل ُب
ا٤بخطوط كا٤بطبوع من الكتب كالدكاكين تصحح بعضها بعضا  ,كتى ًسم القصيدة بصحة البناء (ّ) ,كىذا ا٢بكم
الصارـ ىو ما يتسبب ُب إفراز بعض ٧باكالت الربط بْب األبيات كافَباض عبلئق رٗبا تكوف بعيدة جدان بينها ,
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُِٔ.

(ِ)

السابق  :ص ْْ.

(ّ)

السابق ص ْْ.
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أما استخبلص ا﵀ذكؼ ابلتأكيل فقد تناكلو شاكر بشكل الفت  ,استطاع من خبللو أف يقرأ أدؽ التفاصيل
لبلنسيابية األسلوبية الٍب فرضها ىذه ا٢بذؼ على النظم  ,حيث ذكر أف ىذا ا٢بذؼ استطاع أف ٰبدث
سرعة حثيثة متحدرة فيها ٦بموعة من التفاصيل  ,فقد استطاع أف يرسم ا٢بذؼ " صورة لغارة مفاجئة ُب غبش
الظبلـ إذ انقضوا على ىذيل كىم صرعى رقاد فأعجلوىم فأثخنوا فيهم كاستباحوىم قبل أف يفيقوا  ,فأدركوا
من الثأر ما شاءكا " (ُ)  ,كحينما يتم استحضار ذلك كلو كربطو ٗبا يقتضيو مقاـ الثأر كالعقاب من التصريح
كالتلميح يعلم حينها بقراءة األستاذ الفاحصة كقدرتو على ٓب شعث ا٤بعا٘ب  ,كإحضار كل ما استطاعت ألفاظ
النص أف ٘بعلو مستَبان خبيئان .
اثنيا  :ادلصطلح النقدي :
اعَبضت ٧بمود شاكر بعض ا٤بصطلحات النقدية ُب استنباطاتو كأتكيلها اب٤بفهوـ  ,كمن تلك ا٤بصطلحات
مصطلح التشعيث الذم كقف عنده كثّبان ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,كقد اسَبفد ٧بمود ىذا ا٤بصطلح
من علم العركض  ,فالتشعيث عند العركضيْب زحاؼ يقطع الوتد اجملموع كال يكوف إال ُب ٕبر اجملتث كٕبر
ا٣بفيف (ِ) ,كقد اسَبفده ٗبعناه العركضي كضمنو إٔب نقده على ٫بو من ذلك ا٤بعُب  ,فقد ارتبط التشعيث
عنده ارتباطان كثيقان بوحدة القصيدة ا١باىلية  ,حيث اعترب ٧بمود التشعيث ٗبعُب التفريق طريقا ركبو شعراء
العصر ا١باىلي ُب بياهنم  ,فما كجد من اختبلؿ ُب كحدة القصيدة ا١باىلية كصحة بنائها فهو مبِب على
أساس من قصد الشاعر إليو كتعمده ؛ " ألف الشعراء ٓب يقصدكا قط مقصد اإلابنة ا٤بغسولة عن ا٤بعا٘ب  ,بل
ركبوا إٔب أغراضهم أغمض ما ُب البياف اإلنسا٘ب من ا٤بذاىب  ,فرٗبا ىشعثيوا ماكاف حقو أف يكوف ٦بتمعان ؛
ألهنم ال يبلغوف حق الشعر إال هبذا التشعيث  , )ّ( "....كإذا كاف الشاعر يعمد عمدا إٔب التشعيث ك ٯبعلو
من مرامي النظم كغاايتو البيانية  ,فمن الطبيعي عند شاكر بناء على ذلك أف يكوف الناقد الذم ٰباكؿ إٯباد
علة أخرل لعدـ كحدة القصيدة ا١باىلية كعدـ انتظاـ بنائها غّب علة عمد الشاعر إٔب التشعيث  ,من الطبيعي
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر .ُِٕ :
(ِ) البارع ُب علم العركض  ,أليب القاسم القطاع ٙ ,بقيق دمحم عبد الداٙب  ,طِ ,عاـ َُْٓىػ ٤ ,بكتبة الفيصلية ٗبكة
ا٤بكرمة  ,صُِٔ .
(ّ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص .ُِٗ :
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أف يكوف مفسدان بعقلو ما تعب الشاعر ُب تفريقو  ,كما كد نفسو فيو من تشعيث ماحقو أف يكوف ٦بتمعا ,
فالتشعيث هبذا يكوف قريبا من ا﵀سن البديعي ا٤بعنوم  ,كلكنو ٰبتاج ُب استخراجو إٔب كد ذىِب كإعادة نظر
ك٧باكلة ٣بلق أتكيل مناسب  ,كٰبتاج قبل ذا كذاؾ إٔب اإلٲباف بو كالتسليم أبنو تشعيث ال اختبلؿ ُب كحدة
القصيدة  ,كأنو جاء عن قصد كتعمد من الشاعر كٓب يكن ٦بيئو عيبان بيانيان كال جناية من جناايت الركاية على
األدب العريب .
كٓب يكن التشعيث عند ٧بمود شاكر مرتبطان فقط ٔبانب تفريق ا٤بعا٘ب ا٤بفسرة الختبلؿ بناء القصيدة ا١باىلية ,
بل امتد مصطلح التشعيث لي طاؿ تشعيث الكبلـ كتقطعو  ,كتشعيث ٨بارج األلفاظ عند اإلنشاد  ,كتشعيث
ا١بمل بَباكيب تفصل بْب ا٤بتبلزمْب كما يفعلو التشعيث من تفريق الوتد اجملموع عند العركضيْب  ,كتشعيث
أزمنة الغناء الذم عاِب فيو كبشكل مباشر اختبلؿ كحدة القصيدة ا١باىلية .
كقد قاـ ٧بمود شاكر بتطبيق مفاصل ما أراده من التشعيث على قصيدة ابن أخت أتبط شران  ,ليزيد من يقينو
أبنو ٦بيئو ُب قصائد الشعراء ا١باىليْب زادىا يح ٍسنان كمزيد عناية من شعرائها  ,كمن ذلك استنباطو التشعيث

اب٤بفهوـ من قوؿ ابن أخت أتبط شران :
ىج ػ ػ ػ ػ ػل ىحٌب ىدؽ فً ًيو األى ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ص ىمئًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل ,
ىخبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهر ىما  ,ىانبىػنىا  ,يم ٍ
ككتابة البيت أعبله بعبلمات الَبقيم (الفواصل) ىذه مأخوذ من صنيع ٧بمود شاكر بو كمرتبط كل االرتباط
بتشعيث الكبلـ كتقطيعو لديو  ,فهو حينما رسم البيت هبذه الفواصل على ىذا النحو إ٭با قصد إٔب ما بْب
كلماتو من سكتات ٯبب بينها الفصل  ,فقد بْب أف ُب البيت ثبلث سكتات ال بد كأف تسكت عليها كلها
ُب حاؿ إنشادؾ البيت حٌب تَبٖب بو كتتفهم خباايه  ,فالسكتة األكٔب تكوف بعد (خربه ما) كأتكيلو أف السكت

ىنا يزيدؾ " ٥بذا ا٣برب ا٤بهوؿ استهواال  ,حٌب تكف من ذات نفسك كٯبعل ىذا الذم جرل على لسانك كأنو
قائم بنفسو منقطع عما بعده "

(ُ)

 ,كأتكيل األستاذ ىنا ُب حقيقة األمر أتكيل ال ٲبلك من يسكت ىذا

السكتة من ابب الَبٖب ابإلنشاد إال أف يسلم بصحتو  ,كأف يعترب الوصوؿ إليو ككصفو كاإلابنة عنو من ابب
الطرافة كالتفرد التذكقي اللطيف الذم يلج ُب أعماؽ النص كيَبقى مع اإلحساس بو كالشعور بنشوتو كسطوة
نغمو  ,أما السكتة الثانية فهي بعد قولو (انبنا) كأتكيلو  :أف إتيانو ب (انبنا) " ُب ىذا ا٤بوضع غريب ؛ ألنو ال
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْْ .
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يقاؿ انبنا خرب  ,كإ٭با يقاؿ انبنا يرزء من أرزاء الدىر أك انئبة من نوائبو  ,كيقاؿ جاءان خرب أك أاتان  ,كالذم

حسن استعماؿ ىذا الفعل ُب غّب حقو من الكبلـ ىو انقطاعو البلزـ عما سبقو  ,كانقطاعو البلزـ عما ٢بقو,

حٌب صار بْب ىاتْب السكتتْب كأنو فعل يحذؼ فاعلو كأيضمر  ,ككأنو خرج ٨برج الصفة للخرب قبلو " (ُ).

كا٢بق أف الشاعر حينما أراد كصف ىذا ا٣برب الفاجع كىو خرب مقتل خالو ٓب يرد كصفو على أنو نبأ كاف

كخرب قد علم  ,كلكنو أراد التهويل كالتعظيم كإظهار الفجيعة على ا٤بقتوؿ  ,كقد يكوف من ا٤بناسب إلظهار
ٰبمل األلفاظ ا٤بستخدمة ٥بذا الشأف لفظة تتيح لو التعبّب عن ىوؿ ا٣برب كفاجعتو  ,فاختار لذلك
ذلك كلو أف ٌ
(انبنا) كالٍب تستعمل ُب أصل كضعها اللغوم على ٫بو من ذلك  ,يقوؿ ا١بوىرم صاحب الصحاح :

" كالنيوبىةي ابلضم :االسم من قولك انبىوي أمر كانتابو ,أم أصابو .كالنائبة ,ا٤بصيبة ,كاحدة نو ً
ائب الدىر (ِ)" كيقوؿ
ه
نوب ا ًإلنسا ىف ,أىم :يىػٍن ًزيؿ بًو من ا٤ب ًه ٌمات كا٢بوادث{ :كانبىػٍتػ يه ٍم}
ٝبع انئً وبة ,ىكًىي ىما ي
ابن منظور  " :النٌوائًب,
ي
ى
ي
ي
ً
ً
ً
نػىوائًب الدىر .كًُب ح ًديث خيػبػر( :قىسمها نًص ىف ً ً
ً
لمْب)  .ىكُب
ٍ ٍ
بْب ا٤بي ٍس ى
صفان ى
صفان لنىوائبو كحاجاتو ,كن ٍ
ْب :ن ٍ
ى ي ٍ ى ى
ى
ىٍىى
الص ًحيح ً ً
ْب على نىػوائً ً
ب ا٢بىًٌق)  ,كالنٌائبةي :النٌا ًزلة . )ّ( "...
ىٍ
ْب( :كتيع ي
ى
فكلمة انبنا ىي ا٣بيار األمثل للشاعر ألف ٰبشد إٔب ىذا ا٣برب معُب النازلة العظيمة كالنائبة ا١بلل كالفاجعة

مناسب الستخدامو اللغوم كاستقراء ٰبسب لو ٤بادة ىذه
ط
ط شاكر للفعل انب أبرزاء الدىر رب ه
الكبّبة  ,كرب ي
ه

اللفظة ُب معاجم اللغة  ,أما السكتة الثالثة األخّبة فهي بعد قولو مصمئل "فجاء بصفة طاؿ الفصل بينها كبْب
موصوفها  ,حٌب توشك أف تكوف صفة أيفردت ﵀ذكؼ مضمر  ,ككأنو كاد يقوؿ مرة أخرل  :خربه مصمئل ,

فقد نسي أنو قاؿ خربه ما ٍ ,ب عاد فتذكر فحذؼ لفظ (خرب) كاستمر كبقيت مصمئل كأهنا قائمة كحدىا بعد
السكتة الثانية كبعد انقطاع الكبلـ  , ")ْ(...كيبلحظ من ىذا جهد ُب التأكيل اب٤بفهوـ ك٧باكالت حثيثة

إلثبات تشعيث الكبلـ كتقطيعو كاستخراج بوح دفْب بْب السكتات ا٤بفَبضة بْب كلماتو  ,كمنشأ ذلك كلو
طريقة اإلنشاد كالَبٖب ابلنغم كترجيعو  ,كىي ىي ذات الطريقة الٍب أتثر هبا ٧بمود شاكر من شيخو ا٤برصفي ,
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْْ.ُْٓ-
(ِ) الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرم الفارايب  :جُ  ,ص ِِٗ .
(ّ) لساف العرب ال بن منظور  :ج ْ . ُّٕ ,
(ْ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْٓ .
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حينما كاف شيخو يردد كيعيد األبيات كيشّب حينها بكلتا يديو كتربؽ عيناه كيهتز ٲبنة كيسرة  " ,كترل شفتيو
كالكلمات ٚبرج من بينهما تراه كأنو ٯبد للكلمات ُب فمو من اللذة كالنشوة يفوؽ كل تصور  , ")ُ(..كتسرب
ىذا األ ثر ُب قراءة ٧بمود شاكر كافَباضو ٥بذه السكتات  ,دليل ال ٚبطئو العْب على أف حديثو عن ىذه
السكتات ككقوفو عندىا على ىذا النحو إ٭با ىو أبثر من طريقة قراءة شيخو ا٤برصفي كتر٭بو كتفاعلو مع نغم
الشعر .
كٓب يرد ٧بمود شاكر أف يتجاكز ىذا ا٤بوضع الذم جهد ُب بيانو أتكيبل إال بعد أف يعاكد استخداـ ٭بط
االستدالؿ ابلعكس ؛ ليقرر أتكيلو ُب ذىن ا٤بتلقي ككأف السكتات كالتشعيث ا٤بشار إليهما ُب قراءتو للبيت
ذات إٰباءات كدالالت تستظهر بعكسها  ,فالشاعر " لو ساؽ عبارتو ىكذا ( :انبنا خرب مصمئل) لكانت
كبلما مغسوال ال خّب فيو (ِ)" ؛ كبذلك يتضح جليان أف التشعيث الذم يقصد إليو ٧بمود شاكر مرتبط ارتباطان
يكاد يكوف كثيقان ٗببحث التقدٙب كالتأخّب عند الببلغيْب  ,كال غرابة أف يكوف التشعيث عند ٧بمود شاكر من
اآلاثر الٍب سرهبا إٔب نفسو كذكقو اإلماـ عبد القاىر ا١برجا٘ب  ,كذلك بعد أف قاـ شاكر بقراءة أسرار الببلغة
كدالئل اإلعجاز كعلق عليهما كأظهرٮبا ُب ٙبقيق يعتمد عليو طبلب العلم كثّبا حٌب زماننا ىذا .
اثلثاً  :ادلصطلح البحثي :
استدعى ٧بمود شاكر بعضان من ا٤بصطلحات العلمية كالبحثية لبلستنباط اب٤بفهوـ كأتكيلو  ,كمن تلك
ا٤بصطلحات مصطلح ا٤بنهج  ,ك قد شكل ا٤بنهج لدل ٧بمود شاكر حجر زاكية ُب حياتو الثقافية كاألدبية ,
كمن خبللو قامت معاركو النقدية مع بعض رموز األدب كقاماتو ُب عصره .
كسوؼ يتم تناكؿ الدربة ىنا كمصطلح علمي استخدمو شاكر كاف لو أثر كبّب ُب االستنباط اب٤بفهوـ عنده ,
كما كاف لو أثر كبّب كابلغ ُب نقد خصومو الذين أدار معهم كربايت معاركو النقدية كخصوماتو األدبية .
فقد نظر ٧بمود شاكر نظرة آنية للمنهج الذم كصفو لويس عوض أبنو منهج سليم لقراءة أيب العبلء ا٤بعرم
قراءة نقدية فاحصة  ,كقد الحظ ٧بمود أف لويس عوض ٓب يطبق مفاصل ا٤بنهجية على ىذه القراءة  ,فمن
ضوابط مصطلح (ا٤بنهج) كمصطلح نقدم عند ٧بمود شاكر أف يباشر الباحث دراسة غايتو البحثية ليصل إٔب
(ُ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :ص ُُٕٗ.
(ِ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ُْٓ.
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نتائجو ا٤ببتغاة  ,أما إذا ابتعد الباحث عن صلب ٕبثو كغايتو كاستدعى ما ليس من غائيتو البحثية فقد ابتعد
كثّبا عن ا٤بنهج كمصطلح علمي نقدم لو ضوابطو كإجراءاتو  ,كقد رأل أف لويس عوض قد كقع ُب ذلك
حينما ٓب يذكر أاب العبلء ا٤بعرم كرسالة الغفراف إال ُب مقالتو السادسة من سلسة مقاالت نشرهتا صحيفة
األىراـ ا٤بصرية  ,الٍب ٝبعها لويس عوض فيما بعد ُب كتابو ا٤بشهور على ىامش الغفراف  ,حيث توصل لويس
هبذا ا٤بنهج إٔب نفي األصالة العربية ا٣بالصة عن أيب العبلء ا٤بعرم  ,كادعى أنو قد أتثر ابألدب اليوان٘ب كحشد
٥بذا االدعاء العديد من األدلة الٍب ٓب تقنع ٧بمود شاكر كأاثرت حفيظتو  ,يقوؿ شاكر ُب ذلك :
" كماداـ الدكتور لويس عوض قد ٚبّب لنا أسلم منهج ُب دراسة رسالة الغفراف فقد رأيتو حسنان أف أبدأ ابلنظر
ُب منهجو  ....؛ أل٘ب كجدت الدكتور لويس عوض قد أخفى عنا مادة الدراسة كىو شيخ ا٤بعرة نفسو على
امتداد ٟبس مقاالت طواؿ  ,فلم يذكرىا إال ُب ختاـ ا٣بامسة منهن  ,كشيخ ا٤بعرة ىو مادة الدراسة ؛ ألنو
صاحب رسالة الغفراف كألهنا أثر من آاثره (ُ) " .

ك٧بمود شاكر حينما عاب منهج لويس عوض ُب ذلك فهو يقصد ا٣بمس ا٤بقاالت األكؿ من سلسة مقاالتو
الٍب اليرل ٥با اتصاال ٗبادة البحث الرئيسة (رسالة الغفراف)  ,كاستثُب من ذلك ا١بزء األخّب من ا٤بقالة ا٣بامسة
 ,كا٤بقاالت ا٤بقصودة على الَبتيب ىي :
(ِ)

ُ -نعيم ىومّبكس .

(ّ)

ِ -جحيم ىومّبكس.
ّ -الشعراء ُب اآلخرة

)ْ(.
(ٓ)

ْ -شيء من التاريخ .

ٓ -كلمة عن ابن القارح.

(ٔ)

(ُ) أابطيل كأ٠بار  ,﵀مود شاكر  ,ص ُِ .ِِ-
(ِ) ينظر لكتاب ا٥ببلؿ  :على ىامش الغفراف  ,للويس عوض العدد ُُٖ  ,إبريل ُٗٔٔ ,ـ  ,ص ُّ .
(ّ) السابق ص.ُّ :
(ْ) السابق ص . ْٕ :
(ٓ) السابق ص .ّٔ :
(ٔ) السابق ص .ّٖ :
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كعند قراءة ىذه ا٤بقاالت يتضح أف األكٔب كالثانية نعيم كجحيم ىومّبكس(ُ) مقالتاف بنيتا إلثبات أف رحبلت
الشعراء للعآب اآلخر كانت قبل ىومّبكس كٓب تنقطع بعده  ,فبل "سبيل إٔب تتبع تسلسل أفكار الشعراء عن
العآب اآلخر سواء ابلتأثر األديب ا٣باص أك من خبلؿ الَباث الركحي الشائع ا٤بتوارث إال ابلرجوع إال أكديسا
ىومّبكس "....

(ِ)

كما شاهبها من ا٤ببلحم الشعرية ا٤بشهورة  ,كقد علل لويس عوض ابتداءه بنعيم كجحيم

ىومّبكس لسلسة مقاالتو أبف ملحمة األكديسا ىي أقدـ نص أديب نعرفو جاء فيو كصف للنعيم كا١بحيم  ,كىي
أسبق ما نعرؼ من نصوص أدبية تتناكؿ العآب اآلخر شأهنا ُب ذلك شأف رسالة الغفراف أليب العبلء ا٤بعرم ,
كمن أجل ذلك ال غّب تناك٥با لويس عوض ُب مقدمة مقاالتو كعرض ٧بتواىا ا٤بشابو لرسالة الغفراف كا٤بشَبؾ
معها ُب كصف العآب اآلخر  ,كال أراه فعل إال ما يتطلبو ا٤بنهج العلمي .
ككجود ىاتْب ا٤بقالتْب ٯبعلها كا٤بهاد التارٱبي ُب مقدمة مقاالتو  ,كيعطيها ا٢بق أف تكوف كثيقة استقراء اترٱبية
للنصوص األدبية الٍب ٙبدثت عن العآب اآلخر مثل مادة البحث (رسالة الغفراف)  ,ككجودىا قبل رسالة الغفراف
منطقي جدان من انحية احَباـ التسلسل الزمِب بْب األعماؿ األدبية  ,أما ا٤بقالة الثالثة كالٍب عنوهنا لويس عوض
ب (الشعراء ُب اآلخرة )  ,فهي ال ٚبتلف كثّبان عن سابقتيها األكٔب كالثانية  ,فقد تناكؿ فيها لويس عوض
(ُ)

عرفتو ا٢بضارة اإلغريقية ,كصاحب «اإللياذة»
ىومّبكس تعِب ابللغة اإلغريقية الرىينة أك األعمى  ,كىو أكرب شاعر ى

ك«األكديسة» .كانت حياتو ىمثىار جدؿ كبّب بْب ًٌ
مؤرخي ا٢بقبة الكبلسيكية ,حيث قاؿ ىّبكدكت :إف ىومّبكس سبقو
ى
ً
و
رجح مصادر قدٲبة أخرل أنو عاش ُب فَبة قريبة من حرب طركادة الٍب كقعت بْب
أبربعمائة عاـ أم حوإب العاـ َٖٓؽ.ـ ,كتي ٌ
عامي (ُُْٗ–ُُْٖؽ.ـ) كبينما يىػ يعدهي القدماء شخصية اترٱبية ,ييش ٌكًك الباحثوف كالعلماء ا٤بعاصركف ُب كجوده التارٱبي
أصبل ,حيث ال توجد ترٝبات موثوقة من ا٢بقبة الكبلسيكية تتحدث عن سّبتو ,كقد اصطلح ًٌ
ا٤بؤرخوف فيما بينهم على
ن
ينبوع
تسمية ىذا ا١بدؿ الكبّب حوؿ ىومّبكس (كجوده ,كحياتو ,كأشعاره … إْب) اب٤بسألة ا٥بومّبية  ,عد النقاد ىومّبكس ى
الشعر اإلغريقي كقمتو ,حيث كاف شاعرا ًّ
فذا ,برع ُب نظم «اإللياذة» ك«األكديسة» ,ككانت أشعاره كمبلٞبو تيش ٌكًل النموذج
ن
ً
أيضا إٔب
ا٤بثإب الذم ٰبتذيو الشعراء ُب أعما٥بم ,كال يقتصر أتثّب ىومّبكس على شعراء ا٢بقبة الكبلسيكية فقط ,كلكن ٲبتد ن
شعراء أكركبيْب كعا٤بيْب ينتموف ألحقاب زمنية الحقة ,كما ييبلحظ أف شعر ىومّبكس فطرم ,كيٲبكن ٛبييز أسلوبو بسهولة
بسبب سهولة حركتو ككضوحو التاـ ,كالدافع العاطفي ا٤بميز الكامن ُب نصوصو الشعرية ,كما هتتم أعمالو ابلَبكيز على التأثّب
الدرامي كالعواطف البشري ة  ,ابختصار من كتاب ىومّبكس اإللياذة  ,ترٝبة كتقدٙب سليماف البستا٘ب  ,طُ  ,لعاـ َُِِـ ,
٤بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ٗبصر  ,ص  ُُ:كما بعدىا .
(ِ)

ينظر على ىامش الغفراف للويس عوض  :ص ُٓ .
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مسرحية الضفادع (ألرسطوفانيس )(ُ) على أهنا من أقدـ النصوص األدبية الٍب تناكلت العآب اآلخر جحيمان
كنعيما من ألفها إٔب ايئها  ,كالفرؽ بينها كبْب سابقتيها أف النعيم كا١بحيم عند ىومّبكس إ٭با جاء ُب اإللياذة
كسياؽ من بْب العديد من السياقات الٍب تضمنتها اإللياذة األكديسية  ,أما مسرحية الضفادع فهي عمل أديب
خصص كلو للحديث عن ا١بحيم كالنعيم مشبهة ُب ذلك رسالة الغفراف  ,كقد ٙبدث عنها لويس عوض
كاختصر ٧بتواىا على اعتبار أهنا عرض اترٱبي للنعيم كا١بحيم ُب األعماؿ األدبية قبل رسالة الغفراف  ,كىو كما
يبلحظ عمل مشركع كمنهج صاّب بذؿ فيو لويس عوض غاية جهده لعرض مادتو كبسطها كجعلها سهلة جدان
للموازنة بينها كبْب رسالة الغفراف  ,أما ا٤بقالة الرابعة كالٍب عنوهنا لويس عوض ب (شيء من التاريخ ) فقد قاؿ
ُب مقدمتها ما نصو " :كلعل أسلم منهج ُب االنتقاؿ إٔب ا٤بعرم كا٢بديث عن رسالة الغفراف ىو أف نبدأ بعرض
ا٣بلفية التارٱبية ٥بذا العمل العظيم ؛ فنوضح طبيعة العصر الذم كاف يعيش فيو ا٤بعرم  ,فتتضح بذلك أىم
مشاكلو كأىم معتقداتو ك٧باكر الصراع ا٤بادم كالفكرم فيو  ,عسى أف يلقي كل ذلك ضوءان على مرامي ا٤بعرم
كغاايتو من رسالة الغفراف "(ِ) ٍ ,ب عرض بعد ذلك للمحيط التارٱبي الذم عاش فيو أبو العبلء ا٤بعرم كنشأت
ُب داخلو رسالة الغفراف  ,كدراسة ا١بوانب ا٣بارجية ا٤بؤثرة على النصوص األدبية حق مشركع كمكتسب لكل
انقد  ,مادامت ٚبدـ النص كتكشف دالالتو  ,كقد فعلو ٧بمود شاكر نفسو حينما قرأ ا٤بتنيب كربط حياتو
كشعره اب١بو السياسي الذم أحاط بو  ,أما ا٤بقالة ا٣بامسة الٍب قاؿ عنها ٧بمود أهنا ال تتعلق بصلب ا٤بادة
(ُ)

أريستوفاف ابإل٪بليزية أك أرسطوفانيس ابليواننية  ,شاعر كوميدم أغريقي كمؤلف مسرحي ك يعترب من ركاد ا٤بسرح

الساخر ُب اليوانف القدٲبة  ,كاف ينتمي إٔب أسرة مثقفة غنية من طبقة مبلؾ األراضي ُب أثينا ,ككاف ُب عنفواف الشباب حْب
دارت بْب أثينا إسربطة حراب أضحت فيما بعد موضوعان مشؤكمان ٤بسرحياتو كأخذ يندد هبذا التطاحن الذم يقتل فيو اليوان٘ب

أخاه اليوان٘ب  ,كيدعو ُب كل مسرحية يكتبها إٔب السلم  ,كٓب يبق من أعمالو سول إًحدل عشرة مسرحية  ,يسخر فيها من
كل أنواع البشر ٗبا فيهم الشخصيات ا٤بعركفة أمثاؿ سقراط الذم كاف يع ٌده صديقان  ,كانت مسرحياتو تغص ابلنكات
كا٤ببالغات كالنقد السياسي البلذع على الرغم من إلباسها ٗبهارة فائقة ثوب العبارات ا٥بزلية  ,كلو عدة أعماؿ مسرحية كوميدية
منها (مراتدك الوالئم ) (النساء ُب ا١بمعية الوطنية) (بلوتس)  ,ينظر لَبٝبتو ُب مقدمة مسرحية الضفادع من اإلصدار الثا٘ب
من اجمللة الشهرية (من ا٤بسرح العا٤بي ) الصادرة عن اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب بدكلة الكويت  ,العدد ّٖٓ ,

مارس  ,عاـ َُِِـ .
(ِ)

على ىامش الغفراف للويس عوض  ,ص .ٔٓ-ْٔ :
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البحثية لقراءة لويس عوض لرسالة الغفراف إال آخرىا  ,فهي ذاهتا ا٤بقالة الٍب عنوهنا لويس ب (كلمة عن ابن
القارح )  ,كىي مقالة دارت حوؿ ابن القارح على اعتبار ربطها الوثيق برسالة الغفراف  ,فقد جاءت رسالة
الغفراف على أساس إجاابت لتساؤالت رسالة ابن القارح ٍ ,ب إف ارتباط رسالة الغفراف برسالة ابن القارح ليس
فقط لكوهنا " السبب القريب ا٤بباشر الذم دعا أاب العبلء إٔب إمبلء رسالة الغفراف فحسب  ,بل ألف رسالة
أيب العبلء كذلك ال ٲبكن أف تفهم مآب تيقرأ قبلها كمعها رسالة ابن القارح  ,الٍب تعد ٕبق مفتاح رسالة الغفراف
" (ُ)  ,إذف فارتباط رسالة ابن القارح برسالة الغفراف ارتباط كثيق  ,كاستدعاء رسالة ابن القارح حْب تيقرأ رسالة
الغفراف استدعاء تتطلبو القراءة النقدية الفاحصة  ,على أف لويس عوض ال ينكر ىذه العبلقة كيقر هبا إقرارا
جازما (ِ) ,كلكنو يرل أف من السخف القوؿ أبف رسالة الغفراف جاءت ردان على رسالة ابن القارح لذات رسالة
ابن القارح أك لذات ابن القارح نفسو  ,كإ٭با كاف أبو العبلء ا٤بعرم مطالبان ابلرد على رسالة ابن القارح من "
مثقفي عصره كمن ساستو ُب آف كاحد . )ّ("..
كغاية ما يقاؿ أف شاكر ُب استنباطو كنقده ٗبصطلح ا٤بنهج ٓب يكن موفقان ٛبامان حينما تناكؿ منهج لويس
عوض  ,كحينما ادعى ٙبديد ا على لويس أبنو مقاالتو ا٣بمس األكؿ ليس ٥با عبلقة بصلب مادة البحث
(رسالة الغفراف)  ,كلعل عْب السخط الٍب رأل هبا ٧بمود نتائج قراءة لويس عوض للمعرم ك٘بريده بعضان من
عربيتو ا٣بالصة  ,ىي ما يقف كراء ادعاء شاكر لذلك كزعمو  ,كا٢بق أف بْب مقاالت لويس عوض التسع الٍب
ٝبعها ُب كتابو على ىامش الغفراف من الَبابط كالتسلسل كا٢باجة ا٤بنهجية ما ال يستطاع إٔب نكرانو كجحده .
كقد اجتمع مصطلحات ا٤بنهج كمصطلح ا٤بوازنة ككذلك مصطلح ا٣بصائص الفنية كمصطلحات ٕبثية كعلمية
ُب نقد ٧بمود شاكر كاستنباطاتو على كتاب األستاذ أنيس ا٣بورم ا٤بقدسي(ْ) (تطور األساليب النثرية ُب
(ُ)

رسالة الغفراف أليب العبلء ا٤بعرم  ,كمعها نص ٧بقق من رسالة ابن القارح ٙ ,بقيق كشرح  .عائشة عبد الرٞبن ,طٗ,
لعاـ ُٕٕٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية  ,ص ُُ.
على ىامش رسالة الغفراف للويس عوض  ,ص .ٖٓ :
السابق ص .ٖٔ :

(ْ)

أنيس ا٣بورم ا٤بقدسي ُّٕٗ - َُّّ( :ىػ = ُٖٖٓ  ُٕٕٗ -ـ) كاتب كشاعر كابحث لبنا٘ب ,مارس

(ِ)
(ّ)

التدريس ُب جامعة بّبكت األمّبكية ,حقق ديواف ابن الساعاٌب .من مؤلفاتو (تطور األساليب النثرية ُب األدب
العريب ا٢بديث ) ينظر األعبلـ للزركلي :
العريب) ك (أمراء الشعر ُب العصر العباسي ) (كاال٘باىات األدبية ُب العآب ٌ
ٌ

جِ  ,ص . ِٗ :
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األدب العريب )  ,كىذا الكتاب مكوف من جزأين كبلٮبا يتناكؿ ا٣بصائص الفنية للنثر العريب من العصر
اإلسبلمي إٔب العصر ا٢بديث  ,كذلك عن طريق ٙبليل بعض النصوص النثرية ألدابء العصور األدبية كاستخراج
خصائصها الفنية من ابطنه ا  ,كقد تناكؿ ٧بمود ىذا الكتاب كنظر إليو النظرة األكٔب عن طريق تطبيق مؤلفو
٤بنهجو الذم ر٠بو كارتباط ىذا ا٤بنهج ٗبا درج عليو الناس  ,حيث جعل ىذه النظرة أكؿ ما يقوـ بو عند قراءتو
للمؤلفات كالكتب الٍب يريد قراءهتا كاالطبلع عليها (ُ)  ,فلم يقع لو عند قراءتو ٥بذا الكتاب إال أف " ً
آخذ
 ...ا٤بقدسي آبرائو ُب مفردات علمو غّب متعرض لنهجو أك أغراضو ُب كتابو ىذا "(ِ)  ,كمن ذلك السجع
الشبو الٍب تورط الناس فيها كتحرٙب السجع  ,كعلة
الذم تناكلو ا٤بقدسي  ,فقد رأل ٧بمود أنو اكتفى بذكر ي
ٙبرٙب السجع  ,كقد استنبط شاكر استنباطان افَباضيان ُب ا٤بنهج الصحيح الذم كاف ينبغي أف يكوف عليو عمل
ا٤بقدسي  ,فا٤بوزانة النقدية ىي السبيل األمثل كالطريقة األ٪بع ٤بثل ىذه الدراسة  ,حيث كاف من ا٤بفَبض على
ا٤بقدسي أف ينظر ُب خصائص سجع الكهاف نفسو ليستخرج منو الفرؽ بينو كبْب السجع عند البلغاء كاألدابء
ٍ ,ب بينو كبْب القرآف الكرٙب " فإف ىذا ىو موضع الفصل ُب الكبلـ الذم دار حوؿ السجع  ,كىو موضع
التحقيق ُب العلم ا٤بركم الذم كقع إلينا كٓب ٫بقق فيو إال القليل "(ّ)  ,كىذا أتطّب نظرم ٤با ٯبب أف يكوف عليو
ا٤بنهج النقدم ُب تناكؿ السجع  ,كمن ا٤بتوقع بعد ىذا التأطّب أف يطالعنا شاكر أب٭بوذج من ا٤بنهج الذم
اقَبحو كافَبض صحتو  ,كلكنو ٓب يقدـ شيئا من ذلك  ,بل اكتفى بقولو :
"كأكتفي ىنا أبف أقوؿ أف سجع الكهاف اسم ٤با كقع ُب ألفاظ الكهاف على صورة صامتة كىو غّب السجع
الذم عرفو علماء الببلغة ككضعوا لو ا٢بدكد كالرسوـ  ,كسنفرد ٥بذا البحث كلمة خاصة ُب ا٤بقتطف إف شاء
هللا  , )ْ(" .كقد ٕبثت عن ىذه ا٤بقالة كلكِب ٓب أجدىا مطلقان فيما كقع بْب يدم من أعداد ٦بلة ا٤بقتطف ,
كال أرجو أف يكوف األستاذ ٧بمود ٓب يفرد السجع ٗببحث خاص كما كعد  ,كغاية األمر أف شاكران استنبط أف
سجع الكهاف اسم ٤با كقع ُب ألفاظ الكهاف على صورة صامتة  ,كمن ا٤بتوقع أف شاكر ٓب يطلق ىذا االستنباط
(ُ)

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر  ,جِ  ,ص ٕٕٗ.

(ِ)

السابق  ,جِ  ,ص ٕٕٗ.

(ّ)

السابق ص .َٖٖ :

(ْ)

السابق ص .َٖٖ :
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على عمومو إال بعد استعراضو لعدد من النماذج كإجرائو بعضان من ا٤بوازانت بْب سجع الكهاف كالسجع عند
البلغاء كاألدابء  ,كلكنو ٓب يعرض ىنا إال خبلصة رأيو ُب أف سجع الكهاف صورة صامتة مكونة من األلفاظ
الثابتة ا٤بسجوعة دكف أف يضفي ذلك السجع صنعة ٝبالية كما ىو ا١بماؿ الفِب لسجع األدابء كالبلغاء الغّب
متكلف  ,كابلفعل ٓب يذكر ا٤بقدسي شيئان من خصائص السجع الفنية الٍب ٛبيزه عن السجع عند غّب الكهاف أك
السجع كصنعة بديعة تضفي للكبلـ حسنا كزينة  ,على الرغم من أنو التزـ بتبياف ا٣بصائص الفنية ألجناس
النثر العريب التزامان عريضان جدان كملزمان عليو جدان  ,حيث جعل ٙبت عنواف الكتاب ىذه العبارة "كىو يتناكؿ
ا لنثر العريب كخصائصو الفنية منذ بزكغ اإلسبلـ إٔب النهضة األخّبة كيتخللو دراسات ٙبليلية لنخبة من أمراء
األقبلـ"(ُ) كما يزيد من كطأة ذلك أنو افتتح كتابو بباب ٠باه (األسلوب النثرم ككيف نراه عند ظهور الدعوة
اإلسبلمية)  ,كافتتح ىذا الباب ٗببحث (نظرة ُب السجع القدٙب) (ِ)كىو موطن نقد ٧بمود شاكر  ,ككاف من
ا٤بنتظر أف يلتزـ ا٤بقدسي ٗبا قطعو على نفسو ُب غبلؼ كتابو أبكؿ مبحث ُب كتابو كلكنو ٓب يفعل فناؿ نقد
٧بمود شاكر كالذم يبدك أنو نقد ُب موضعو  ,أما استنباط ٧بمود شاكر ا٤ببِب على نقده للمقدسي كا٤بتضمن
أف السجع صورة صامتة عند الكهاف  ,فهو كما ٛبت اإلشارة إليو استنباط ٓب يقدـ ٧بمود بْب يديو أدلة تنهض
بو كتقويو  ,كلكنو ُب حقيقة األمر استنباط ٨بتصر جدان ذكر فيو أىم ما يتميز بو سجع الكهاف عن سجع
البلغاء كاألدابء  ,فسجع الكهاف ٱبلو من الصبغة ا١بمالية للسجع كموغل ُب التعمية كالغموض  ,كىي ميزة
مسجوعا كما فعل الكاىن ُب
تكاد تكوف ُب سجع الكهاف  ,فإهنم كانوا إذا سئلوا عن أمر جاءكا ابلكبلـ
ن
قصة ىند بنت عتبة ,فإنو قاؿ ٤با امتي ًح ىن قبل السؤاؿ عن قصتها "ٜبرة ُب كمرة" فقيل لو :نريد أبْب من ىذا!
فقاؿ" :حبة بر ُب إحليل مهر" (ّ) ,كلعل أىم ما ٲبيز سجع الكهاف عن سجع البلغاء غّب الصنعة كالطبع ,

ٛبيز سجع البلغاء كاألدابء ٩با كصل إلينا من سجع "النثر ا١باىلي ب ػ ػ ػ " الوضوح كالصراحة ٕبيث ال ٰبتاج إٔب
(ُ)

ينظر لورقة الغبلؼ الداخلي من كتاب تطور األساليب النثرية ُب األدب العريب  ,ألنيس ا٤بقدسي  ,طِ ,عاـ

َُٔٗـ  ,لدار العلم للمبليْب ببّبكت ( ,صّ).
(ِ)

السابق  :ص ُّ كمابعدىا .

(ّ)

ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر  ,لضياء الدين ابن األثّب ٙ ,بقيق أٞبد ا٢بوُب كبدكم طبانة ط بدكف  ,عاـ

بدكف  ,لدار هنضة مصر  ,ج ُ  ,ص ُِِ .
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كد الذىن أك التعمق ُب ا٣بياؿ ,كليس ىناؾ غموض إال ُب سجع الكهاف(...... ,حيث كاف) الكهاف
يتعمدكف اإلهباـ ُب سجعهم ,فكانوا يقصدكف إليو قصدان "(ُ) .
كقد كاصل ٧بمود شاكر نقده لكتاب ا٤بقدسي على ٫بو من ذلك  ,فلم يبتعد كثّبا عن ا٤بنهج النقدم كعن
ا٤بطالبة إبجراء ا٤بوازنة الستخراج ا٣بصائص الفنية للنثر كما كعد هبا أنيس ا٤بقدسي  ,كٓب ٱبرج فيو أيضان عن
السجع ٗ ,بعُب أف نقده ألنيس ا٤بقدسي نقد ألكؿ كتابو فقط  ,ككاف يقصد من ذلك إثبات الفساد ُب أكؿ
الكتاب ليتم االستغناء بذلك الفساد عن قراءة ابقي الكتاب كاالعتماد عليو  ,كٓب ٚبل نقدات ٧بمود شاكر
للمقدسي من بعض األلفاظ الٍب ال بد كأهنا تسبب شرخان ُب نفس سامعها  ,كتبقي ُب القلب أثران من التجريح
قد ال يقبل معو نقد كال يسمع بعده نصح كال إرشاد  ,كمن ذلك قولو ُب خاٛبة ىذه ا٤بقالة :
"ىذا كسنعود إٔب مواضع من الكتاب بعد قليل  ,لنثبت أف ىذا الكتاب البد من تغيّبه البتة ؛ ألنو ال يصلح
أف يكوف دراسة ُب النثر العريب  ,كىنا أسوؽ للمؤلفْب قوؿ كونفوشيوس(ِ) من تعلم من غّب تفكّب فهو ُب
حّبة  ,كمن فكر من غّب تعلم فهو ُب خطر "(ّ) .
(ُ)

الكبلـ بتصرؼ كفيو حذؼ كزايدة قوٕب (حيث كاف) كىو منقوؿ من كتاب ُب اتريخ األدب ا١باىلي لعلي ا١بندم ,
طُ ,عاـ ُُٗٗـ ٤ ,بكتبة دار الَباث ٗبصر  ,ص .ِّٕ :

(ِ)

كونفوشيوس أك كونك ا٤بعلم  ,ليس ىناؾ قوؿ راجح ُب اتريخ ميبلده كاتريخ كفاتو  ,كىو فيلسوؼ صيِب نشأ ُب
بلدة شانتونك الصينية  ,كىي كالية لو ُب مشاؿ الصْب  ,مات أبوه كىو طفل ,فعاش مع أمو ُب فقر شديد ,
كبعدىا أمضى ستة عشر عامان من عمره يعظ الناس متنقبلن من مدينة إٔب أخرل  ,كقد التف حولو عدد كبّب من
الناس ,ك لكن استطاع بعض ا٢باقدين عليو أف يطردكه من ببلده  ,فَبؾ ٥بم الببلد كلها ,كأمضى بعد ذلك ثبلثة
عشر عامان مبشران متجوالنٍ .ب عاد ليقيم ُب بلدتو ا٣بمس سنوات األخّبة من عمره ٪ ,بح ُب إقامة مذىب يتضمن
كل التقاليد الصينية عن السلوؾ االجتماعي كاألخبلقي  ,ففلسفتو قائمة على القيم األخبلقية الشخصية كعلى أف
تكوف ىناؾ حكومة ٚبدـ الشعب تطبيقان ٤بثل أخبلقي أعلى .كلقد كانت تعاليمو كفلسفتو ذات اتثّب عميق ُب
الفكر كا٢بياة الصينية كالكورية كالياابنية كالتايوانية كالفيتنامية .كيلقب بنيب الصْب  ,ينظر لَبٝبتو ُب كتاب حكمة
الصْب :دراسة ٙبليلية لعآب الفكر الصيِب منذ أقدـ العصور  ,لفؤاد دمحم شبل  ,طُ  ,عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ
ا٤بصرية  ,ص ْٕ .

(ّ)

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  :جِ ,ص ّٖٕ.
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االستنباط ابدلفهوم بتأويل التذوق والسياق اخلارجي للنص :
كىذا النوع من االستنبا طات من أكثر ما استنبط بو ٧بمود شاكر اب٤بفهوـ  ,كىو يكاد يقع ُب ٝبيع مؤلفاتو
كٙبقيقاتو كالكثّب من مقاالتو  ,كيعود السبب ُب ذلك إٔب منهج ٧بمود شاكر التذكقي الذم جعلو طريقة
علمية لتعاملو مع كل كبلـ يعَبضو  ,فليس ابلضركرة أف يكوف التذكؽ عنده ٨بتصان ابإلبداع األديب.
كىذا النوع من االستنباط ُب حقيقة األمر ىو من أكثر الدكافع الٍب قادت ٧بمود شاكر للجرأة على متوف
أىل العلم ,فتطبيقو ٥بذا ا٤بنهج يدفعو دفعان لتغيّب بعض كلماهتا أك تعديلها أك إضافة أبيات شعرية على
األبيات ا٤بثبتة ُب ا٤بًب ال يستقيم االستشهاد من كجهة نظره إال بتمامها ٩ ,با تسبب ُب نقده من بعض
رجاالت األدب كأساتذة التحقيق العلمي ُب عصره .
كمن ذلك استنباط أفضى بو إٔب جرأة على مًب ابن سبلـ  ,ليقتلع من بيت شعرم كلمة كييثبت بدال عنها

كلمة أخرل  ,ألف الثانية مرتبطة بنسق اترٱبي يتم بو معُب البيت كتتحقق داللتو  ,كبياف ذلك أف ابن سبلـ
كىو ُب معرض حديثو عن ابن الزبعرل(ُ) قاؿ :
(ُ)

كٰبرض عليهم كفار قريش ,ككاف
عبد هللا بن الزبعرل بن قيس أحد شعراء قريش ا٤بعدكدين  ,كاف يهجو ا٤بسلمْب ٌ

فقبل ىجرتو ملسو هيلع هللا ىلص إٔب يثرب كاف يدخل الكعبة ليصلي ,فلما دخل ذات يوـ
من أشد الناس على الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بلسانو كنفسو ٍ ,

ليصلي كعادتو قاؿ أبو جهل :من يقوـ إٔب ىذا الرجل فيفسد عليو صبلتو  ,فقاـ ابن الزبعرل فأخذ فراث كدما فلطخ بو كجو
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ,كانفتل النيب عليو السبلـ من صبلتو كقصد إٔب عمو أيب طالب ,فسألو عمو :من فعل ىذا بك؟ قاؿ :عبد هللا ابن
الزبعرل .فقاـ أبو طالب ككضع سيفو على عاتقو كمشى معو حٌب أتى القوـ فلما رأكه قد أقبل كجلوا منو  ,فقاؿ أبو طالب:
كهللا لئن قاـ رجل ١بللتو بسيفي ,فقعدكا حٌب دان منهم كأخذ فراث كدما فلطخ بو كجوىهم ك٢باىم كانصرؼ كىو يغلظ ٥بم ,
كبعد ىجرة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إٔب ا٤بدينة كاف ابن الزبعرل يهاجي حساف بن اثبت ككعب بن مالك شاعرم النيب ملسو هيلع هللا ىلص .ك٤با فتح
ا٤بسلموف مكةٌ ,فر إٔب ٪براف فهجاه حساف ببيت كاحد ,فلما بلغو ذلك قدـ على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ,فأسلم كاعتذر إٔب الرسوؿ عليو
السبلـ فقبل عذره .كقد حسن إسبلمو فقاـ بنصرة الدين كالذب عنو كما شهد كل الغزكات كالفتوحات حٌب كفاتو ُب خبلفة

عمر بن ا٣بطاب عاـ ُٓ ىػ  ,ينظر ُب ترٝبتو لكتاب معجم أعبلـ شعراء ا٤بدح النبوم دمحم أٞبد درنيقة تقدٙب :ايسْب
األيويب ,طُ  ,عاـ ََِّـ  ,دار كمكتبة ا٥ببلؿ للطباعة كالنشر ببّبكت  ,ص .َِْ :
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"كقاؿ ُب يوـ أحد قصيدة يقوؿ فيها:
و ً
يكل بػي ٍؤ وس كنىعيم ىزائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػله

ات الد ٍىر يػىٍل ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍنب بً يك ٌل
ىكبىػنى ي

كالع ًطي ً
اس بىػٍيػنىن ػ ػ ػ ػػا
ى ي
ات خ ىس ه

س يمثٍر أىٍك يم ىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػل
ىك ىس ىواءه ىرٍم ى

لىيت أ ٍشي ً
اخ ٍي بًبى ٍد ور ىش ًه يدكا
ٍى ى

ض ىجىر ا ٍ٣بىٍزىر ىج ًم ٍن ىكقٍ ًع ٍاألى ىس ػ ػ ػ ػ ٍػل
ى

ً
ت بًىقنػىاةو بىػ ٍرىكهػىػ ػ ػ ػ ػػا
ْب أىلٍ ىق ٍ
حٍ ى

استى ىحر الٍ ىقٍت يل ً ٍُب ىعٍب ًد ٍاألى ىش ػ ػ ػ ػ ٍػل
ىك ٍ

ً
ف ًم ٍن ىس ىاداهتًً ٍم
صى
فىػ ىقبًٍلنىا النٌ ٍ

اعتػ ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ٍؿ
ىك ىع ىدلٍنىا ىمٍي ىل بى ٍد ور فى ٍ

(ُ)

كقد استنبط األستاذ ٧بمود شاكر ىنا استنباطْب اب٤بفهوـ التذكقي للنص كابلربط ابلسياؽ ا٣بارجي لو بعبلئق
مكانية كاترٱبية:
أك٥بما  :تعليقو على البيت الرابع بقولوُ " :ب ٝبيع ما كقع بْب يدم من الكتب (بقباء)  ,كقباء قرية على
ميلْب أك ثبلثة من ا٤بدينة على يسار القاصد إٔب مكة  ,فهي على جنوب ا٤بدينة  ,كىذا أمر مشكل كل
اإلشكاؿ  ,فلم أر أحدا ذكر أف القتاؿ يوـ أحد نشب ُب قباء  ,كجبل أحد ُب مشاؿ ا٤بدينة بينها كبينو ميل
أك ٫بوه  ..... ,فأكاد أيرجح أف ُب ركاية ىذا الشعر خطأن قدٲبان جدان  ,كأف صواب الركاية ما أثبتو ُب الشعر
.....كلو كاف القتاؿ نشب ُب جنوب ا٤بدينة عند قباء ٍ ,ب ارتفع إٔب أحد ُب مشاؿ ا٤بدينة  ,لكاف أىل السّب
قد بينوه كل البياف  ,بل الذم رككه ٱبالف ىذا الفرض كل ا٤بخالفة  ,فهذا ما أدل إليو اجتهادم  ,كال أزاؿ
أرجحو حٌب أجد عند أحد حجة أفارؽ إليها ما أذىب إليو ُب تصحيح الشعر".

(ِ)

كاثنيهما  :قولو ُب تعليقو على البيت ا٣بامس :
(ُ)

ينظر لطبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  :ج ُ ص ِّٖ  ,كىذه األبيات مثبتة ُب ديواف شعر عبد هللا

ا بن الزبعرل ٙبقيق الدكتور ٰبي ا٢ببورم ,الطبعة الثانية عاـ ُُٖٗـ ٤بؤسسة الرسالة ببّبكت  ,ص ِْ.
(ِ)

حاشية طبقات فحوؿ الشعراء ج ُ ص ِّٖ ِّٗ/ابختصار كبّب.
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"(فقتلنا) كأثبت ما ُب (ـ) مضبوطة  ,كىذا أيضان بيت تكثر ركايتو ُب سائر الكتب (فقتلنا النصف) أك (فقتلنا
ال ضعف) كىو خطأ كلو  ,فإف ا٤بشركْب ٓب يقتلوا يوـ أحد نصف ا٤بقاتلة  ,فإف من شهد القتاؿ من ا٤بسلمْب
ُب يوـ أحد سبعمئة قتل منهم أربعة كسبعوف من الشهداء  ,كال قتلوا ضعف ما قتل ا٤بسلموف يوـ بدر من
ا٤بشركْب فإف عدة قتلى بدر من ا٤بشركْب سبعوف  ....كإ٭با أراد ابن الزبعرل أهنم قتلوا من ا٤بؤمنْب ُب أحد مثل
الذم قتلو ا٤بسلموف منهم يوـ بدر  ,فانتصفوا منهم أم أخذكا حقهم كامبلن حٌب صاركا على النصف سواء
...فركاية ابن سبلـ ُب الطبقات ىي أحق الركاايت ابلصواب ,كأما الركاايت األخرل فهي خطأ قدٙب كا٣بطأ
ُب ركاية البيت السابق .)ُ("..

أما االستنباط األكؿ كا٣باص بػ (قباء) كاستبدا٥با بػ (قناة) ففيما يتعلق بركاية البيت فقد كرد عند ا١باحظ بلفظة
قباء (ِ) ,كعلق الشيخ عبد السبلـ ىاركف بقولو  " :قباء بضم القاؼ قرية على بعد ميلْب من ا٤بدينة على يسار
القاصد إٔب مكة  ,كالربؾ ابلفتح  :اإلبل الكثّبة  ,استحر  :اشتد  ,فيما عدا ؿ ( :بفناء) ٙبريف  ,كُب السّبة
حْب حكت"(ّ) كتبعو ُب ذلك صاحب ٠بط الآللئ (ْ) ,كأكرده بقباء أيضان ابن عصفور ُب ضرائر الشعر (ٓ),
كأكرده ابن منظور بقباء ُب موضعْب من اللساف (ٔ) ,كتبعو الزبيدم كأكرده ىو اآلخر ُب موضعْب بلفظة قباء
كىي ركاية ديواف ابن الزبعرل

(ٖ)

(ٕ)

 ,كٓب أجد من ركل البيت بغّب قباء ُب حدكد ٕبثي كاطبلعي كحسبما كقع

بْب يدم من مراجع  ,كىذا يؤيد استقصاء األستاذ ٧بمود شاكر لركاية ىذا البيت  ,حيث ذكر أف ركاية البيت
بلفظة قباء ُب الكتب الٍب رجع إليها .
أما استبدالو لكلمة قباء بقناة كتغيّبىا من مًب ابن سبلـ كمن شعر ابن الزبعرل فكاف مرده ركاية استند عليها
(ُ) حاشية طبقات فحوؿ الشعراء ج ُ ص . ِّٗ :
(ِ) ا٢بيواف للجاحظ  :جٓ  ,ص ْٔٓ.
(ّ) السابق جٓ  ,ص ْٔٓ  ,ا٢باشية رقم .ٕ :
(ْ) ٠بط الآللئ  ,الآللئ ُب شرح أمإب القإب  ,أليب عبيد البكرم جُ  ,ص ّٕٖ.
(ٓ) ضرائر الشعر البن عصفور ٙ ,بقيق السيد إبراىيم دمحم طُ ,عاـ َُٖٗـ  ,لدار األندلس للطباعة كالنشر ,ص ُْْ .
(ٔ) لساف العرب البن منظور  ,جَُ  ,ص ّٖٗ  ,ك كذلك  :ج ُُ  ,ص ّّٕ .
(ٕ) اتج العركس ٤برتضى الزبيدم  ,جِٕ  ,ص ُٔ ,ككذلك  :ج ِٗ  ,ص َّٗ.
(ٖ) ديواف شعر عبد هللا ابن الزبعرل ص ِْ .
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من كتاب معجم ما استعجم للبكرم حيث يقوؿ شاكر  " :كيقوؿ البكرم ُب معجم ما استعجم ( :أحد
جبل تلقاه ا٤بدينة دكف قناة إليها ) (ُ)  ,كقناة ىذه الٍب ذكرىا البكرم أحد أكدية ا٤بدينة  ,كاد أيٌب من الطائف
حٌب ٲبر ُب أصل قبور الشهداء أبحد  , )ِ(" ..كقد استنبط ٧بمود من كبلـ البكرم أف كادم قناة الذم ٲبتد
من جباؿ الطائف إٔب كادم أحد ىو الصواب ُب ركاية الشعر  ,حيث إف قباء تقع إٔب جنويب ا٤بدينة ا٤بنورة أما
كادم قناة ىذا فهو أقرب ما يكوف إٔب جبل أحد موضع غزكة أحد كىو مع قربو من جبل أحد فإنو على
الطريق من الطا ئف إٔب أحد كمن ا٤بنطقي أف يكوف ىو ا٤بوضع ا٤بقصود ُب الشعر  ,كلكن دخلو خطأ فأصبح
قباء بدال من قناة على بعد ما بينهما  ,فاستحل ٧بمود أف يقتلع من البيت كلمة قباء كيستبد٥با بقناة
كاستنباط اب٤بفهوـ مبِب على التذكؽ ا٣باص  ,كابستناده على سياؽ مكا٘ب كاترٱبي كاستدالؿ عقلي  ,ك٘بدر
اإلشارة إٔب أف البكرم الذم استنبط ٧بمود من كبلمو ا٣بطأ الواقع ُب الشعر  ,أكرد البيت بلفظة قباء كىو ُب
صدد حديثو عن موضع قباء  ,كأكرد البيت لبلستشهاد بو على جواز صرؼ قباء (ِ) صرفان ٫بواين.
أما عند إعادة النظر إٔب كتب ا٤بغازم كالسّب كسياؽ اترٱبي خارجي للنص الذم بُب األستاذ عليو حكمو
النقدم ٖبطأ ىذا الشعر  ,فإف األستاذ يذكر أنو ٓب ٯبد من أشار إٔب أف قباء كانت موضعان لغزكة أحد دكف
ىح ىدان ٓب يذكر أف كادم قناة ىذا الذم استبدلو بكلمة قباء منصوص عليو ُب كتب ا٤بغازم كالسّب
إشارة إٔب أف أ ى

الٍب رصدت ككصفت غالب ما يتعلق بغزكة أحد .

كا٢بق أف بعضان من مراجع السّبة النبوية كرد فيها كادم قناة بضم القاؼ كموضع لغزكة أحد  ,األمر الذم
يقوم استنباط األستاذ ٧بمود شاكر  ,كأكاد أصل ابلشك إٔب اليقْب أف األستاذ لو اطلع على ىذه ا٤براجع
ألثبت ما قالتو عن كادم قناة كثبتو لكبلـ البكرم ؛ لتقوية كجو استنباطو كدعمو كإخراجو من دائرة األخذ من
ا٤بفهوـ إٔب األخذ اب٤بنقوؿ ا٤بنطوؽ  ,كا٤بنطوؽ مقدـ على ا٤بفهوـ كما ىي القاعدة األصولية  ,كمن ذلك ما
كرد ُب سّبة ابن إسحاؽ :
" فأقبلوا حٌب نزلوا ببطن السبخة من قناة على شفّب الوادم ٩با يلي ا٤بدينة ,فلما ٠بع هبم رسوؿ هللا صلى هللا
(ُ) معجم ما استعجم من أ٠باء الببلد كا٤بواضع  ,أليب عبيد البكرم ٙ ,بقيق مصطفى السقا  , ,طُ ,عاـ ُْٓٗ ـ ,
لعآب الكتب ببّبكت  ,جُ  ,ص ُُٕ.
(ِ) السابق  :جّ  ,ص .َُْٓ :
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عليو كسلم كا٤بسلموف قد نزلوا حيث نزلوا  ,قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص للمسلمْب :إ٘ب قد رأيت نفران ,كرأيت ُب ذابب
سيفي ثلمان ,كرأيت أ٘ب أدخلت يدم ُب درع حصينة  ,فتأكلتها ا٤بدينة ,فإف رأيتم أف تقيموا كتدعوىم حيث قد
نزلوا ,فإف أقاموا أقاموا بشر مقاـ ,كإف دخلوا علينا قاتلناىم فيها (ُ)"  ,كقد ذكر الواقدم كبشكل صريح ُب
مغازيو كىو ُب معرض حديثو عن إصابة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب غزكة أحد كقلق صحابتو عليو حْب انصراؼ ا٤بسلمْب
بعد انتهاء ا٤بعركة من كادم قناة حيث كاف جيش ا٤بسلمْب  ,يقوؿ الواقدم ُب ذلك :
"فلما كاف من النهار كبلغنا مصاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتفرؽ الناس عنو ,جئت مع غلماف من بِب خدرة نعَبض
ً
لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كننظر إٔب سبلمتو فنرجع بذلك إٔب أىلنا ,فلقينا الناس منصرفْب ببطن قناة  ,فلم يكن لنا ٮبةه
إال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ننظر إليو , )ِ(" ....كمن صريح ذلك أيضان ما جاء ُب جوامع السّبة النبوية :
" فأقاـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اب٤بدينة بعد قدكمو من ٕبرافٝ ,بادل اآلخرة ,كرجبا ,كشعباف ,كرمضاف ,فغزتو كفار
قريش َب شواؿ سنة ثبلث ,كقد استمدكا ٕبلفائهم كاألحابيش من بُب كنانة كغّبىم ,كخرجوا بنسائهم لئبل
يفركا ,فأتوا فنزلوا ٗبوضع يقاؿ ل و :عينْب ,كىو بقرب أحد على جبل ببطن السبخة من قناة ,على شفّب
الوادل ,مقابل ا٤بدينة )ّ(" ....كمن صريح ذلك ماجاء ُب هبجة ا﵀افل كبغية األماثل ُب تلخيص ا٤بعجزات
كالسّب كالشمائل ُب معرض ا٢بديث عن غزكة أحد  " :كنزؿ صلي هللا عليو كسلم ابلشعب من أحد على
شفّب كادل قناة كجعل ظهره إٔب أي يحد كرتب أصحابو كبوأىم مقاعد للقتاؿ ككانوا مشاة فجعل عبد هللا بن
جبّب  ....على الرماة كىم ٟبسوف رجبل ك أقعدىم على جبل عينْب كقاؿ ٥بم ال تربحوا مكانكم إف ىغلبنا أك
غيلبنا  , )ْ(" .....ككثّبة ا٤براجع الَباثية ا٤بهتمة اب٤بغازم كالسّبة النبوية الٍب ذكرت كبشكل صريح أف كادم قناة
(ُ)

سّبة ابن إسحاؽ  ,﵀مد بن إسحاؽ ا٤بطليب ٙ ,بقيق سهيل زكار  ,طُ ,عاـ ُٖٕٗـ  ,لدار الفكر ببّبكت  ,ص

ِّْ .
(ِ)

ا٤بغازم ﵀مد بن عمر الواقدم ٙ ,بقيق  ,مارسدف جونس ,طّ  ,عاـ ُٖٗٗـ  ,لدار األعلمي ببّبكت  ,ج ُ ,

ص ِْٖ.
(ّ)

جوا مع السّبة النبوية البن حزـ األندلسي  ,ضبط كتصحيح عبد الكرٙب ا١بندم طُ ,عاـ ََِِـ  ,لدار الكتب

العلمية ببّبكت ,ص ّٗ .
(ْ)

هبجة ا﵀افل كبغية األماثل ُب تلخيص ا٤بعجزات كالسّب كالشمائل ليحٓب بن أىب بكر ا٢برضي  ,عِب بو  :أنور بن أيب

بكر الشيخي  ,طُ ,عاـ ََِٗ ـ  ,لدار ا٤بنهاج للنشر كالتوزيع ٔبدة  ,ص ُٓٔ .
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بضم القاؼ كاف موضعان من مواضع معركة أحد (ُ) ,أما علماء السّبة النبوية ا﵀دثوف فيكادكف يتفقوف على أف
كادم قناة كاف أحد ا٤بواضع الٍب دارت فيها معركة أحد كمن ذلك قوؿ صاحب الرحيق ا٤بختوـ  " :كىناؾ
عبٌأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيشو ,كىيأىم صفوفا للقتاؿ ,فانتخب منهم فصيلة من الرماة ا٤باىرين ,قوامها ٟبسوف
مقاتبل ,كأعطى قيادهتا لعبد هللا بن جبّب بن النعماف األنصارم األكسي البدرم ,كأمرىم ابلتمركز على جبل
يقع على الضفة ا١بنوبية من كادم قناة -كعرؼ فيما بعد ٔببل الرماة -جنوب شرؽ معسكر ا٤بسلمْب ,على
بعد حوإب مائة كٟبسْب مَبا من مقر ا١بيش اإلسبلمي" ....

(ِ).

كمن ذلك أيضا قوؿ صاحب السّبة النبوية كالعهد ا٤بد٘ب ُب معرض حديثو عن جيش ا٤بشركْب ُب يوـ أحد :
" كاصل جيش مكة سّبه حٌب اقَبب من ا٤بدينة فاسَباح عند مدينة تسمى "الصمغة" كأطلق اإلبل كا٣بيل
ترعى ,كبعدىا اتبع ا١بيش مسّبتو ,فسلك كادم العقيقٍ ,ب ا٫برؼ منو إٔب ذات اليمْب ,حٌب نزؿ قريبنا من
جبل "أحد" ُب مكاف يقاؿ لو عينْبُ ,ب بطن السبخة ,كمن قناة على شفّب الوادم ,الذم يقع مشإب ا٤بدينة,
فعسكر ىناؾ يوـ ا١بمعة".....

(ّ)

كا٢بق أف اتفاؽ كثّب من علماء السّبة النبوية الطاىرة كا٤بغازم على أف كادم قناة موضع من مواضع معركة
(ُ) ينظر الركض األنف ُب شرح السّبة النبوية البن ىشاـ  ,لعبد الرٞبن السهيلي ٙ ,بقيق عمر السبلمي  , ,طُ ,عاـ
َََِـ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت  ,جٓ ,ص ََّ  ,كينظر كذلك لكتاب :االكتفاء ٗبا تضمنو من مغازم
رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كالثبلثة ا٣بلفا ء  ,لسليماف الكبلعي ٙ ,بقيق كماؿ الدين عز الدين علي طْ  ,عاـ ََُِـ ,
لعآب الكتب ببّبكت  ,ج ُ  ,ص ُّٕ  ,كينظر كذلك لكتاب عيوف األثر ُب فنوف ا٤بغازم كالشمائل كالسّب  ,لفتح
الدين دمحم اليعمرم الربعي  ,تعليق إبراىيم رمضاف  ,ط ُ ,عاـ ُّٗٗـ  ,لدار القلم ببّبكت  ,جِ ,ص ٕ  ,كينظر
كذلك لكتاب  :سبل ا٥بدل كالرشادُ ,ب سّبة خّب العباد ,كذكر فضائلو كأعبلـ نبوتو كأفعالو كأحوالو ُب ا٤ببدأ كا٤بعاد ,
﵀مد بن يوسف الصا٢بي الشامي ٙ ,بقيق كتعليق :عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ,ك علي دمحم معوض طُ ,عاـ ُّٗٗـ ,
لدار الكتب العلمية ببّبكت  , ,جْ ,ص ُّٖ  ,كينظر لتاريخ ا٣بميس ُب أحواؿ أنفس النفيس  ,ا٤بؤلف :حسْب بن
دمحم بن ا٢بسن ال ًٌداير بىكٍرم  ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف ٤ ,بؤسسة شعباف للنشر كالتوزيع ببّبكت,جُ ,صَِْ.
(ِ) الرحيق ا٤بختوـ ٕبث ُب السّبة النبوية لصفي الرٞبن ا٤بباركفورم  ,ص ِٓٓ  ,طُ ,عاـ ََِٕـ  ,لوزارة األكقاؼ
كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر .
(ّ) السّبة النبوية كالدعوة ُب العهد ا٤بد٘ب  ,ألٞبد أٞبد غلوش  ,ص  ,ِّٔ :طُ ,عاـ ََِْـ ٤ ,بؤسسة الرسالة
للطباعة كالنشر ببّبكت.
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أحد  ,أك أنو موضع قريب جدا من جبل الرماة أبحد  ,دليل يعضد استنباط ٧بمود شاكر كيدعمو كيقوم من
سبلمة تذكقو الذم ىداه إٔب أف ُب أبيات ابن الزبعرل خطأ قدٙب  ,جعل من قباء موضعان من مواضع معركة
أحد على مابينو كبْب أحد من بػي ٍعد  ,فقباء جنوب ا٤بدينة ا٤بنورة  ,ككادم قناة مشاؿ ا٤بدينة ا٤بنورة  ,كلعل ما

جعل ىذا ا٣بطأ ينتشر كيستشرم بْب أىل العلم التشابو الكبّب ُب الرسم اإلمبلئي بْب قباء كقناة حينما ضبط

ىذا البيت كتابة  ,كلكن ىل كجود ىذا ا٣بطأ ُب الشعر مسوغ ألف نتجرأ على النصوص كنعدؿ كنبدؿ فيها ؟
لقد كصف الشيخ ع بد السبلـ ىاركف رٞبو هللا الزايدة كا٢بذؼ كالتعديل كالتبديل من األمور ا٣بطّبة جدا الٍب
تتعرض ٥با النصوص  ,فالنسخة العالية ا٤بوثوؽ هبا كالٍب ٚبضع لقوانْب التحقيق العلمي كضوابطو " ٯبب أف
تؤدل كما ىي دكف زايدة أك نقص أك تغيّب أك تبديل "(ُ) .
كاعترب اإلحداث ُب النسخة العالية من ا٤بخطوط فً ٍعل ٱبرج اب﵀قق عن األمانة العلمية  ,كاعترب ا٢بواشي حقان
مشركعان كمكتسبان للمحقق إلثبات كل ما يريده دكف ا٤بساس ٗبا ىو كاضح كجلي من ا٤بخطوط (ِ) ,كلعل
إحساس شاكر بعدـ التزامو بقواعد التحقيق العلمي ما جعلو يسمي إخراجو لكتب الَباث كنشرىا ابلقراءة
كالتعليق  ,كلكن ذلك أفضى بو إٔب ا١برأة على نصوص ا٤بؤلفات الٍب قاـ بتحقيقها كثّبا كتعرض فيها لنقد
الذع من ا٤بختصْب  ,فبدؿ كعدؿ كحذؼ كأضاؼ رغبة منو رٞبو هللا ُب ٛباـ العمل كخدمة العلم كطبلب
العلم  ,كا٤بتأمل لكتاب الطبقات خصوصا ٯبد أف األستاذ قد مارس ذلك كثّبان .
أما االستنباط الثا٘ب لؤلستاذ شاكر ُب قوؿ ابن الزبعرل السابق (فقتلنا النصف) أك (فقتلنا الضعف) كالذم
اعتربه خطأ كلو ٕ ,بجة أف ا٤بشركْب ٓب يقتلوا يوـ أحد نصف ا٤بقاتلة من ا١بيش ا٤بسلمْب  ,حيث يعتمد على
أف من شهد القتاؿ من ا٤بسلمْب ُب يوـ أحد سبعمئة قتل منهم أربعة كسبعوف من الشهداء كىذا العدد ال
ٲبثل النصف كال أقل منو بقليل  ,كما أهنم ٓب يقتلوا ضعف ما قتل ا٤بسلموف يوـ بدر من ا٤بشركْب  ,كذلك
أف عدة قتلى بدر من ا٤بشركْب سبعوف  ,كركاية ابن سبلـ جاءت بقولو قبلنا النصف  ,كرأل أهنا أحق
الركاايت ابلقبوؿ  ,كاستبعد أف تكوف ركاية البيت ب (قتلنا النصف ) كعلل ذلك أبف ابن الزبعرل أراد أهنم
قتلوا من ا٤بؤمنْب ُب أحد مثل الذم قتلو ا٤بسلموف منهم يوـ بدر  ,فانتصفوا منهم أم أخذكا حقهم كامبل
(ُ)

ٙبقيق النصوص كنشرىا لعبد السبلـ ىاركف طٕ ,عاـ ُٖٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة  ,ص ٕٕ .

(ِ)

السابق  :ص ٕٗ كما بعدىا .
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حٌب صاركا على النصف منهم سواء بسواء  ,كبناء عليو فركاية ابن سبلـ ا١بمحي عند شاكر ىي الركاية
الصائبة كغّبىا من الركاايت فيها خطأ قدٙب ُب شعر ابن الزبعرل كا٣بطأ السابق ُب قولو (قباء)  ,فإف أغلب
ركاايت ىذا البيت بقولو (قتلنا الضعف) كىي ركاية ا١باحظ ُب ا٢بيواف (ُ) ,كركاية ابن ىشاـ ُب السّبة
النبوية(ِ)  ,كركاية أيب عبيد عبد هللا البكرم األندلسي صاحب ٠بط الآلٕب ُب شرح أمإب القإب (ّ) ,كركاية
صاحب الركض األنف(ْ)  ,كركاية أيب الفتح فتح الدين اليعمرم الربعي صاحب كتاب عيوف األثر ُب فنوف
ا٤بغازم كالشمائل كالسّب ( ,)5كىي أيضا ركاية ابن كثّب ُب سّبتو النبوية (ٔ) ,كركاىا بػ (قتلنا النصف) صاحب
شرح هنج الببلغة عبد ا٢بميد ابن ىبة هللا بن دمحم بن ا٢بسْب بن أيب ا٢بديد (ٕ) ,كركاىا أيضان ابلنصف صاحب
ا٢بماسة البصرية أبو ا٢بسن البصرم (ٖ).
(ُ) ا٢بيواف للجاحظ  ,ج ٓ  ,ص ٓٔٓ.
(ِ) السّبة النبوية البن ىشاـ ١بماؿ الدين عبد ا٤بلك بن ىشاـ ٙ ,بقيق مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد ا٢بفيظ
الشليب طِ ,عاـ ُٓٓٗـ  ,ل شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ٗبصر ,جِ ,ص ُّٕ.
(ّ) ٠بط الآلٕب ُب شرح أمإب القإب  ,أليب عبيد عبد هللا البكرم  ,جُ ,صّٕٖ.
(ْ) الركض األنف ُب شرح السّبة النبوية البن ىشاـ أليب القاسم السهيلي  ,جٔ ,ص ِٖ.
(ٓ) عيوف األثر ُب فنوف ا٤بغازم كالشمائل كالسّب  ,﵀ مد بن أٞبد اليعمرم الربعي  ,جِ ,صِْٕ.
(ٔ) السّبة النبوية (من البداية كالنهاية البن كثّب)  ,إل٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي ٙ ,بقيق مصطفى عبد
الواحد  ,طُ,عاـ ُٕٔٗـ  ,لدار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع بّبكت  ,جّ ,ص ُُُ .
(ٕ) شرح هنج الببلغة ل عبد ا٢بميد بن ىبة هللا بن دمحم بن ا٢بسْب بن أيب ا٢بديد ٙ,بقيق دمحم أبو الفضل ابراىيم طُ ,عاـ
ََِٕـ  ,لدار الكتاب العريب كدار األمّبة للطباعة كالنشر كالتوزيع  ,ج ُٓ  ,ص ُٖٕ .
(ٖ) ا٢بماسة البصرية  ,لصدر الدين أيب ا٢بسن علي بن أيب الفرج بن ا٢بسن البصرم ٙ ,بقيق ٨بتار الدين أٞبد  ,جُ,
صَُُ  ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف  ,لعآب الكتب العربية ببّبكت  ,كلكتاب ا٢بماسة البصرية ٙبقيق آخر لعادؿ سليماف
كىو تلميذ ٪بيب لؤلستاذ ٧بمود شاكر  ,كقد ركل ىذا البيت كخرجو على النحو الذم خرجو فيو أستاذه ٧بمود شاكر ,
ينظر للحماسة البصرية  ,لصدر الدين أيب ا٢بسن علي بن أيب الفرج بن ا٢بسن البصرم ٙ ,بقيق عادؿ سليماف  ,طُ,
عاـ ُٗٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة ,ج ُ ,ص ُّْ .
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كقبل مساءلة استنباط األستاذ ٧بمود شاكر ال بد كأف نسأؿ سؤاالن مشركعان  ,ىل ٲبكن أف ٫باكم النص على
أنو كثيقة اترٱبية ترصد ٝبيع ا١بوانب التارٱبية بدقة متناىية ؟ كىل الشاعر بناء على ذلك مطالب أبف يضع
الكلمة الفصل ا٢بق ُب ا٢بقائق التارٱبية متجردان من ٝبيع االعتبارات الشعرية ؟ كىل قصد شاعر قريش
عبدهللا بن الزبعرل ُب ىذا ا٤بوضع االفتخار بقتلهم من ا٤بسلمْب ضعف قتبلىم ُب بدر ؟
لقد ارتكز استنباط ٧بمود شاكر ُب ىذا البيت على مبدأ الصدؽ كالكذب ُب الشعر  ,كقاـ بقراءة ىذا البيت
كتقوٲبو احتكامان إٔب أدلة كظواىر اترٱبية جاءت من خارج النص  ,كاعتمد ُب حكمو على مقاييس قامت
على أساس اترٱبي ٧بض مرصود كمتفق عليو  ,كمعُب ذلك أنو قاـ ٗبعاملة النص على أنو كثيقة اترٱبية البد
كأف يكوف فيها النص راصدان كبدقة متناىية للواقعة الٍب ىو بصدد تناك٥با بدكف تدخل ألدكات الشاعر ا٣بيالية
كالبيانية كالٍب من أٮبها على اإلطبلؽ ا٤ببالغة كالتخييل  ,كا٤ببالغة كالتخييل ٙبديدان أدكات شعرية تكاد تكوف
القاسم ا٤بشَبؾ بْب سياقات ا٤بدح كا٥بجاء كالفخر  ,كا٢بق أف النص ال ينبغي بناء على ذلك أف ٰباكم على
أنو كثيقة اترٱبية دقيقة كال حٌب اجتماعية تعكس الواقع الذم قيل فيو  ,فبل فساد ُب الشعر كال خطأ قدٙب كال
حديث حينما تنتصر قبيلة على قبيلة أخرل  ,فينهض شاعر القبيلة ا٤بنتصرة كٲبتدح نصر قومو كيبالغ فيو
كيضمنو على كجو ا٤ببالغة كالتخييل ماليس فيو  ,كال فساد ُب الشعر أيضان حْب ينهض الشاعر من القبيلة
األخرل ا٤بهزكمة كيعتذر للهزٲبة كٯبمح ٖبيالو الشعرم إٔب توصيف ىزٲبة قومو ٗبا يشبو االنتصار الذم ىو ُب
حقيقتو ىزٲبة كانكسار  ,كل ذلك يكوف أبدكات الشعر نفسها كتقنياتو ا٣بيالية كحجتو التأثّبية.
فبل ينبغي أف يٱبطأى مثل شعر عبد هللا بن الزبعرل لوجود مثل ىذه ا٤ببالغة  ,السيما كإف خلو سياؽ كصف
ا٤بعركة كاالفتخار ابلنصر من ا٤ببالغة كالطريقة الشعرية التخييلية ؛ يكاد يكوف قريبا من كصف نثرم مقإب ليس
فيو أم ركح شعرية ٚبييلية كىذا ٨بالف لطبيعة الشعر ا٤بؤثرة ُب النفوس  ,كمثل ىذه الطريقة الشعرية الٍب
ٱبالف فيها الشعر بعضان من ا٢بقائق كيستخدـ فيها الشاعر تقنية ا٤ببالغة كالتخييل قد تكوف أحد ا٤بقاصد من
قو٥بم أعذب الشعر أكذبو  ,كلعل مبالغة ابن الزبعرل إف أجاز النص لنا تسميتها مبالغة كٚبييبل ىي ما يدفع
شعراء رسوؿ هللا هنع هللا يضر لتكذيبها كالتعريض هبا ُب شعرىم ا٤بقابل ٥با كمن ذلك :
ك التىذ ٌكىر يكل يى ووـ
فى ىد ٍع ىعٍن ى

الص ٍد ًر ال ىك ً
ئيب
ىكيرد ىحرارةى
ٌ
و
ً
الكذكب
بصدؽ ,غ ًّب إخبا ًر

كخبػر ابلٌذم ال عيب ً
فيو
ى ىٌ ٍ
ىٍ ى
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ً
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فىػ ىوافىػٍيػنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
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الغير ً
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ي

ىكأ ً
و
ً
داف ك ًش ً
يب
ٍ
يسد الغاب :يم ٍر ى

(ُ)

فسمى توصيفو ٤بعركة بدر ُب ىذه القصيدة حقان  ,ك٠بى توصيف شعراء ا٤بشركْب ٥با كذابن الشتمالو على شيء
من مثل ىذه ا٤ببالغات  ,كلو ًب تطبيق معيار ٧بمود شاكر على الشعر كلو لذىب جلو  ,إذ لو ًب تطبيق
معيار استنباطو ىنا على شعر شعراء ا٤بسلمْب لسقط أغلبو  ,فقد كاف من الطبيعي أف يعتذر أحد شعراء
ا٤بسلمْب للهزٲبة الٍب ٢بقت هبم ُب معركة أحد كأف يوجد ٥با حبكة شعرية ٚبرجها من دائرة ا٥بزٲبة إٔب معُب
شعرم آخر يتصرؼ فيو الشاعر بطريقتو ا٣باصة  ,كنا ننتظر ذلك من مثل حساف بن اثبت(ِ) ككعب ابن
مالك األنصارم

(ُ)

(ّ)

يهوف من نصر ا٤بشركْب
مهنع هللا يضر شاعرم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ,فمن ا٤بفَبض أف نرل شعران إسبلميان ٌ

األبيات ٢بساف بن اثبت  ,ينظر  :ديواف حساف بن اثبت  ,شرح كتقدٙب عبدأ علي مهنا  , ,طِ ,عاـ ُْٗٗـ ,

دار الكتب العليمة ببّبكت ص . ِْ:
(ِ)

أبو الوليد حساف بن اثبت بن ا٤بنذر ا٣بزرجي األنصارم ,كلد ُب ا٤بدينة قبل مولد الرسوؿ

بنحو ٜبا٘ب سنْب ,

فعاش ُب ا١باىلية ستْب سنة ,كُب اإلسبلـ ستْب سنة أخرل ,كشب ُب بيت كجاىة كشرؼ  ,ككاف ينشد الشعر قبل اإلسبلـ,
ككاف ٩بن يفدكف على ملوؾ الغساسنة ُب الشاـ ,كبعد إسبلمو اعترب شاعر النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,كلقد سجلت
كتب األدب كالتاريخ الكثّب من األشعار الٍب ألقاىا ُب ىجاء الكفار كمعارضتهم ,ككذلك ُب مدح ا٤بسلمْب كراثء شهدائهم
مشهدا لعلة أصابتو كيعد ُب طبقة ا٤بخضرمْب من الشعراء ألنو
كأمواهتم .كأصيب ابلعمى قبل كفاتو ,كٓب يشهد مع النيب
ن
أدرؾ ا١باىلية كاإلسبلـ  ,توُب ُب العاـ ا٣بمسْب من ا٥بجرة على أصح األقواؿ  ,ينظر ُب ترٝبة حساف بن اثبت إٔب مقدمة
ديوانو ,ص ٕ.ُٓ-
(ّ)

كعب بن مالك األنصارم السلمي ,شاعر النيب ملسو هيلع هللا ىلص كصاحبو  ,كأحد الثبلثة الذين خلفوا ,فتاب هللا عليهم .شهد

العقبة  ,ركل عنو بنوه :عبد هللا ,كعبيد هللا ,كعبد الرٞبن ,كدمحم ,كمعبد ,كركل عنو بنو كعب  ,كجابر ,كابن عباس ,كأبو
أمامة  ,كعمر بن ا٢بكم ,كعمر بن كثّب بن أفلح ;كآخركف؛ كحفيده عبد الرٞبن بن عبد هللا  ,كانت كنيتو ُب ا١باىلية :أاب
بشّب .ككاف كعب من أىل الصفة .كذىب بصره ُب خبلفة معاكية  ,كىو من السبعْب الذين شهدكا العقبة  ,اختلف ُب اتريخ
كفاتو كالراجح أهنا ُب العاـ ا٣بمسْب من ا٥بجرة النبوية ا٤بشرفة  ,ينظر لَبٝبتو ُب ديوانو  ,ديواف كعب بن مالك األنصارم ,
ٙبقيق  :سامي مكي  ,طُ  ,عاـ ُٔٔٗـ  ,طبع ُب مطبعة ا٤بعارؼ ببغداد  ,ص ُٓ – ُُِ .
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على ا٤بسلمْب ُب أيحد على لساف شعراء ا٤بسلمْب  ,كما كجد البن الزبعرل شعر يهوؿ نصر بِب قومو على
ا٤بسلمْب ٩با ٫بن بصدد ا٢بديث عنو ىنا  ,كلكن كعب بن مالك األنصارم تراءل لو أف يقوؿ ُب يوـ أحد :
فجئنػا إلػى مػوج من البحر كسطػ ػ ػو

أحػػابيش منه ػػم حاس ػػر كمقنػػع

ثبلثػ ػ ػػة آالؼ ك٫بػ ػ ػػن نصي ػ ػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ثبلث مئ ػ ػػْب إف كثرن ػ ػػا كأرب ػ ػ ػ ػع

نغ ػػاكرىم ٘ب ػػرم ا٤بني ػػة بيننػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

نشارعهم حوض ا٤بنااي كنشرع

فلما تبلقينا كدارت بنا الرح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

كليس ألمر ٞبو هللا مدف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

ضربناىم حٌب تركنا سراهتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم

كأهنم ابلقاع خشب مص ػ ػ ػ ػ ػػرع

لدف غدكة حٌب استفقنا عشيػ ػ ػ ػ ػ ػػة

كأف ذيكاان حر انر تلفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

كراحوا سراعا موجفْب كأهن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم

جهاـ ىراقت ماءه الريح مقػع

كرحنا كأخراان بطاء كأنن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

أسود على ٢بم ببيشة ضل ػػع

(ُ)

ف أبيات كعب بن مالك ىذه قيلت ُب يوـ أحد  ,ذلك اليوـ الذم انكسر فيو ا٤بسلموف بعد أف ترؾ الرماة
ا١ببل الذم شدد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عليهم بعدـ تركو مهما يكن من أمر  ,كٓب يتسبب نزك٥بم منو ُب ىزٲبة
ا٤بسلمْب فقط  ,بل كاد يتسبب ُب مقتل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لوال دفٍع هللا  ,كإذا ما ًب تطبيق معيار الصدؽ كالكذب
على ىذه األبيات  ,فإنو سييتوىم بوجود خطأ ُب ىذا الشعر كما ادعاه ٧بمود شاكر ُب شعر ابن الزبعرل ,

فظاىر ىذه األبيات ا٤بستقطعة يوحي أبف جيش ا٤بسلمْب قد انؿ من ا٤بشركْب كأف ا٤بسلمْب أثخنوا فيهم

الضرب كالفتك حٌب تركوىم كا٣بشب ا٤بصرعة  ,كمن تبقى منهم ىرب ككٔب كأهنم سحاب أىرقت الريح ماءه
كانقلع من السماء  ,أما ا٤بسلموف فقد تولوا من ا٤بعركة كأهنم أسود تشبعت من ٢بم فرائسها كأخذت منو أكفر
ا٢بظ كالنصيب  ,كادعاء مثل ذلك بتقنيات الشعر كادعاءاتو كمبالغاتو ٓب كلن يغّب من ا٢بقائق التارٱبية الٍب
ألفناىا ُب كتب السّبة كالٍب أثبتت ىزٲبة ا٤بسلمْب ُب ىذه الغزكة من جهة  ,كال يعِب من جهة أخرل فساد
شعر ابن مالك كانطوائو على أخطاء اترٱبية ؛ ألف الشاعر ليس مطالب أبف يكوف مؤرخان دقيقان
(ُ) ديواف كعب بن مالك األنصارم ص ِِٔ. ِِٕ ,
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ينقل األحداث كالوقائع كما ىي  ,ىذا إذا ما قمنا ابلتسليم جدالن أبف ابن الزبعرل قصد بقولو (فقتلنا
الضعف) ا٤ببالغة كالتخييل كاالدعاء الشعرم  ,فقد يكوف ابن الزبعرل قصد من ذلك ما توحي بو كلمة
(أسيادىم) ُب قولو (فقتلنا النصف من أسيادىم)  ,فقد تكوف كملة أسيادىم دليبل على أف ا٤بقصود ابلنصف
أك الضعف ىم األسياد أك األشراؼ أك الفرساف (أسيادىم  ,أشرافهم  ,فرساهنم ) على حسب ركاايت البيت
ا٤بختلفة ا٤بقصود هبا أكابر القوـ  ,كتفسّب ذلك أف الشاعر أراد أبف القتل الذم أعملو ا٤بشركوف ُب ا٤بسلمْب
يوـ أحد كالذم ىو موضع افتخار ابن الزبعرل ,كاف قتبلن انتقائيان ٕبيث ٓب ييقتل من ا٤بسلمْب أم أحد  ,بل
قتل منهم األشراؼ كالسادة كالكرباء كحمزة بن عبد ا٤بطلب  ,كمصعب بن عمّب حامل لواء ا٤بهاجرين ُب

غزكٌب بدر كأحد  ,كأيب حذيفة بن اليماف  ,كعمرك بن ا١بموح سيد األنصار كعبد هللا بن عمرك بن حراـ
كغّبىم من سادة ا٤بهاجرين كاألنصار كأشرافهم  ,كليكوف معُب قوؿ ابن الزبعرل بناء على ذلك أف من قيتل
من أسياد ا٤بسلمْب ككربائهم ىم ضعف من قتل من أسياد ا٤بشركْب ككربائهم ُب بدر كا٢بكم بن ىشاـ أيب
جهل  ,كأمية بن خلف  ,كعتبة بن ربيعة  ,كغّبىم من سادات قريش ككربائهم  ,فافتخار ابن الزبعرل بقتل
سادة ا٤بسلمْب ككربائهم كأشرافهم قد يكوف مقصودان ٥بم دكف غّبىم من جيش ا٤بسلمْب  ,كما كاف مقصودان
لسادة قريش كرؤكسهم ُب قوؿ حساف بن اثبت هنع هللا يضر ُب غزكة بدر :
كترٍكنا من قيػىر و
ٝبع يه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍم
يش ى
ى

ً
ا٣بصب ا٥بمػ ػ ػ ػ ػ ٍل
ٝبع ُب
مثل ما ى
ى

فقتلنا كل ر و
أس منهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم

جاح ىرفً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍل
كقىػتىػ ٍلنا كل ىج ٍح و

كم قتلنا من كرٙب سي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد

ً
ماجد ا١بدي ًن و
مقداـ بطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍل

يف لشر و
كشر و
يف ماج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ود

ال ً
نباليو لدل كق ًع األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍل

(ُ)

(ُ) ديواف حساف بن اثبت ص .ُِٖ :
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الفصل الثالث  :أمناط االستنباط
تعددت اىتمامات األستاذ ٧بمود شاكر طيلة حياتو األدبية كمسّبتو العلمية  ,فقضية الشعر ا١باىلي
الٍب شغل هبا كثّبان ككانت اللبنة األكٔب كاألىم لتكوينو العلمي ٓ ,ب يكن اىتمامو هبا شافعان لعدـ كجود غّبىا
من االىتمامات العلمية  ,فالتحقيق العلمي لكتب الَباث العريب ٙبت ستار القراءة كالتعليق كاف أحد شواغلو
كاىتماماتو  ,كا٢بديث عن القضااي األدبية الٍب أثّبت ُب عصره كانت ىي األخرل شاغبلن لو كقد صرؼ ٥با
جانبان من اىتمامو كتفكّبه  ,كنقد ا٤بشاريع النقدية لغّبه من األدابء كالعلماء كاف ىو اآلخر شاغبلن كاىتمامان
من شواغلو كاىتماماتو العلمية  ,كل ىذه االىتمامات ا٤بتنوعة ا٤بتشعبة ٓب يكن ليتعاطى معها فكر ٧بمود شاكر
على كتّبة كاحدة ك٭بط استنباطي معْب اثبت  ,فقد كاف لكل جنس منها بل كما يندرج من أنواع ٙبت ا١بنس
الواحد أ٭باطان استنباطية متعددة تتناسب مع طبيعة كل موضوع  ,فقد كانت بعض ا٤بواضيع كاألفكار الٍب
تناك٥با ٧بمود شاكر ٙبتم عليو االنتقاؿ من العموميات إٔب ا١بزئيات  ,كبعضها اآلخر ٰبتم عليو أف ينتقل من
عاـ الفكرة إٔب خاصتها  ,كحْب تنعم النظر ُب استنباطاتو ٘بد أنو يلح على ا٤بتلقي ُب قبوؿ بعضها  ,كيستدؿ
عليها أبدلة متنوعة متعددة تتعاضد ٝبيعا لدعم إقناع ا٤بتلقي كانتزاع تسلميو  ,كىو ال يلتزـ ىذا النهج مع كل
استنباطاتو  ,فالبعض منها يتعمد شاكر أف ينزلو منزلة االستنباط ا٢بملي غّب القابل للشك  ,كال يدعمو أبدلة
كال ٯبهد نفسو ُب ٧باكلة إقناع ا٤بتلقي بو  ,ككأنو ُب ذىنو كما ىو ُب ذىن ا٤بتلقي من األمور ا٤بسلمة البديهية
الٍب ال ٙبتاج إٔب تدعيم أك استدالؿ  ,كبعض استنباطاتو يقوـ على االفَباض العلمي القائم على أصوؿ معرفية
كثقافية ٍب يثبت ُب ٕبثو ذلك صحة استنباط ذلك الفرض  ,كما يبلحظ ُب الكثّب من استنباطاتو اعتماده
على نص كاحد أك دليل كاحد كىو استنباط ال يشبو تلك االستنباطات ا٤بركبة الٍب ٙبتاج أف يضم إٔب النص
نص آخر ليكتمل االستنباط كتيستظهر النتيجة ا٤ببتغاة
كٗبا أف أساس االستنباط ىو الفهم كاإلدراؾ من النص منطوقو كمفهومو  ,فقد اعَبضت ٧بمود شاكر
بعضان من النصوص الظاىرة ا٤بعُب  ,استطاع أف ٯبرم عليها ٭بطان من االستنباط ٓب ٯبره على تلك النصوص
ا٣بفية الٍب ٰبتاج االستنباط معها إٔب مزيد أتمل كعناية كإعماؿ للفكر  ,كىذا النوع من االستنباط ىو من
أكثر األنواع الٍب ٘بلت فيها ق درة ٧بمود شاكر التذكقية  ,كسنحاكؿ ُب ىذا الفصل ا٢بديث عن أ٭باط
االستنباط ابعتبار اإلفراد كالَبكيب كالظهور كا٣بفاء كاستعراض بعض من أدلتو االستنباطية .
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ادلبحث األول  :االستنباط بني اإلفراد والرتكيب
أوال  :االستنباط ابعتبار اإلفراد :
كيقصد بو االستنباط من النص ا٤بفرد دكف حاجة إٔب نص آخر إلٛباـ االستنباط  ,كىذا النوع جاءت بو كثّب
من االستنباطات عند األستاذ ٧بمود شاكر  ,كقد تنوعت السبل الٍب سلكها األستاذ عند جنوحو إٔب ىذا
النوع من االستنباط  ,فقد يكوف االستنباط مبنيان على اختيار معُب صائب ييقتنص بو ا٤براد من النص  ,ككثّبان

ما يعارض ابختياره ٤با يراه صواابن اختياران لعآب آخر ٱبطئو كيفند خطأ اختياره  ,كمن ذلك استنباط معُب كلمة
شقراء ٗبا يتوافق مع ا٤بعُب العاـ لبيتْب أكردىا ابن سبلـ ا١بمحي ُب طبقات فحوؿ الشعراء للشماخ بن ضرار

(ُ)

كالبيتاف قولو :
ً
ت ًٕب و
الف
يىػ يقولو ىف ٍٕب  :اي احل ٍ
لس ي
فك ٍ

ً
أ ً
كيما أىان ى٥بػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
هم عٍنها ل ٍ
ى
يخاتلي ٍ

فس ع ًِب ًٕب ٍلف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةو
فىػ ىفر ٍج ي
ت ىىم الن ً ى ٌ ى ى

ىكما ىشق ً
ت الش ٍقراءي ىعٍنها ًج ىبل ى٥بػىػػا
ى

(ِ)

الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سناف ا٤باز٘ب الذبيا٘ب  ,قيل ا٠بو معقل بن ضرار كالشماخ لقبو فقط  ,كىو شاعر ٨بضرـ
(ُ) ٌ
شهد ا١باىلية كاإلسبلـ  ,ع ٌده البعض من طبقة لبيد بن ربيعة  ,كيقاؿ أنو كاف لدية سرعة بديهة ُب أتليف األراجيز,

أسلم كحسن إسبلمو كلو صحبة  ,جاىد ُب فتوح العراؽ ,ككاف ٰبث الناس ُب معركة القادسية على القتاؿ  ,كقد غزا
أذربيجاف مع سعيد بن العاص  ,ال يعلم ٙبديدان اتريخ كفاتو كلكن ا٤ب ٍرزىابً٘ب قاؿ أبنو توُب ُب غزكة موقاف ُب زمن
ى
ا٣بليفة عثماف بن عفاف  ,كذلك ُب العاـ الواحد كالعشرين للهجرة النبوية ا٤بشرفة  ,ينظر لَبٝبتو ُب كتاب اإلصابة ُب
ٛبييز الصحابة  ,ألٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد بن حجر العسقبل٘ب ٙ ,بقيق  :عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلى دمحم
معوض  ,طُ ,عاـ ُُْٓىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,جّ .ِٖٓ ,
(ِ) البيتاف ُب ديواف الشماخ بن ضرار الذبيا٘ب ٙ ,بقيق كشرح صبلح الدين ا٥بادم  ,ط ُ  ,عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ
ٗبصر  ,ص ِِٗ_ِْٗ  ,كقد كردت البيتاف ابختبلؼ ملحوظ ُب البيت األكؿ  ,حيث ٓب تذكر ركاية الديواف ايء النداء
قبل احلف  ,ككردت أخادعهم بدال من أخاتلهم ُب بداية الشطر الثا٘ب من البيت األكؿ  ,أما ٙبقيق الشنقيطي لديواف
الشماخ فأكرد البيت األكؿ بياء النداء قبل احلف  ,كأكرد أخادعهم ُب الشطر الثا٘ب بدال من أخاتلهم  ,كُب البيت الثا٘ب
ركاه بلفظة ق ٌدت بدال من ش ٌقت  ,ينظر لديواف الشماخ بن ضرار الصحايب الغطفا٘ب ٙ ,بقيق دمحم األمْب الشنقيطي  ,ط
بدكف  ,اتريخ بدكف  ,مطبعة السعادة ٗبصر ,ص َِ .
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فقد استنبط ٧بمود شاكر أف معُب كلمة الشقراء الواردة ُب ىذا البيت " ا٤برأة ا٢بسناء البيضاء  ,يعلو بياضها
ٞبرة صافية  ,كجبلؿ كل شيء غطاؤه  ,كا٢بجلة ك٫بوىا  ,كا٢بجلة قبة العركس كالعذارل ا٤بقصورات  ,توضع
عليها ثياب مزينة موشاة تسَبىا  , )ُ("......ليكوف ا٤بعُب عنده بناء على تفسّب ىذه الشقراء  ,أهنم أرادكا منو
أف ييطىلٌ ق ىذه ا٤برأة  ,فلما أقبلوا عليو ٰبثونو على ا٢بلف بيمْب الطبلؽ  ,كامتنع ىو عن ا٢بلف مرة بعد مرة ,
يريد خداعهم عن الطبلؽ كرغبة منو ُب إصابة استيقاهنم بعدـ حلفو  ,لَبسيخ عزة طبلقها ُب أنفسهم  " ,فلما

استيقنوا كيئسوا أف يسمعوا اليمْب خارجة من فيو ٌفرج كرب نفسو هبذه ا٤برأة البغيضة بيمْب شقت أيسهم من
٠باعها  ,أرسلها عليهم فجأة  ,كاضحة بينو سريعة خاطفة  ,أذىلت السامعْب  ,كما تذىل الناظرين حسناء

ي٧بى ٌجبة ىم ٍنيعة قد يئس ا٤بَبقبوف من رؤيتها  ,فإذا هبم تشق حجاهبا فجأة  ,فتطيش أبصارىم من رؤيتها  ,كاضحة

ا﵀يا مشرقة الوجو "

(ِ)

كىو حينما استنبط ىذا ا٤بعُب فإ٭با أراد ابختياره إبزاء معُب لشقراء ُب نفس السياؽ

أكرده ابن قتيبة ُب كتابو ا٤بعا٘ب الكبّب ,قاؿ فيو ابن قتيبة " :يريد يقولوف ٕب اي ىذا احلف ,...........
أخادعهم عن اليمْب لكيما أردىا عِب فلما عيل صربم حلفت .. ,كما كطئت فرس شقراء على جبل٥با
فخرجت منها ككذلك خرجت أان من ىذه اليمْب ,أبو عمرك " :كمثل جواد ق ٌد عنها جبل٥با " أبو عبيدة ك "
كقدؾ عن مًب ا١بواد جبل٥با ".

(ّ)

إذف فاألستاذ ٧بمود شاكر يرل أف الشقراء ا٤برأة ا٢بسناء ا﵀جبة ا٤بنيعة الٍب يئس من رؤيتها ا٤بَبقبوف  ,كفجأة
تشق حجاهبا فينظركف إليها ٔببلء ككضوح  ,كىذه ا٥بيئة ىي ىيئة مشبو بو ٤بشبو ىو ىيئة رجل يناشده قوـ
طبلؽ زكجتو فيمانع مراران ٍب يفجؤىم بيمْب ٌفرج هبا ىم نفسو  ,ىذا على رأم األستاذ ٧بمود شاكر أما ابن
قتيبة فّبل أف ىيئة ا٤بشبو بو فرس شقراء كطئت على جبل٥با فخرجت منها كما خرج الشاعر من اليمْب هبذه
ا٢بلفة الٍب فرج هبا كرب نفسو  ,كٓب يقدـ ٧بمود شاكر بْب يدم استنباطو دليبل سول أنو بى ىسطو ٙبليبل كتذكقا
(ُ) ينظر لطبقات فحوؿ الشعراء ا٢باشية رقم (ُ)  ,ج  , ُ :ص .ُّٓ :
(ِ) السابق  :ج  , ُ :ص .ُّٓ :
(ّ) ا٤بعا٘ب الكبّب ُب أبيات ا٤بعا٘ب  ,لعبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم ٙ ,بقيق سآب الكرنكوم  ,ك عبد الرٞبن بن
ٰبٓب بن علي اليما٘ب  , ,طُ ُْٗٗ ,ـ  ,لدائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٍ ,ب أعادت تصويرىا كنشرىا دار الكتب
العلمية ببّبكت طُ ,عاـ ُْٖٗـ  ,جِ ,ص ُْٖ.
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كاعتمادان على استنباطو ا٣باص كرؤيتو التذكقية الناقدة الفاحصة  ,ككما أنو ٓب يقدـ دليبلن ماداين كاحدا على
صحة استنباطو من النص  ,فإنو ٓب يقدـ تعليبلن كاضحان ٲبكن االستئناس بو لرد رأم ابن قتيبة  ,كاكتفى
بقولو :إف رأم ابن قتيبة رأم غّب حسن كال نعلم أم عدـ يح ٍسن قصد  ,فلو أابف عن عيب يرتبط اب٤بعُب
من تفسّب ابن قتيبة لكانت تلك اإلابنة دليبلن يدعم استنباطو كيقويو  ,أما ابن قتيبة فقد ق ٌدـ بْب يدم
استنباطو دليبل ككأنو استظهر استنباطو من خبلؿ ىذا الدليل ,فقد عضد استنباطو بركاية أخرل لشطر
البيت الذم فيو لفظة الشقراء موضع ا٣ببلؼ أليب عمرك بن العبلء  " :كمثل جواد ق ٌد عنها جبل٥با " ,
كركاية أخرل أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب  " :كقدؾ عن مًب ا١بواد جبل٥با "  ,كىااتف الركايتاف تدعماف
رأم ابن قتيبة ُب أف ا٤براد ابلشقراء الفرس  ,كيدعمو أيضان قرب الشبو ما بْب ا٥بيئتْب ؛ فأداؤه لليمْب
كخركجو منها مشابو إٔب حد بعيد كطأ الفرس ١ببل٥با كخركجها منو  ,على أف ىذا القرب مابْب طرُب
التشبيو ال يبلحظ كثّبان ُب استنباط شاكر  ,فأداء الشاعر ليمينو كخركجو منها كتفرج كربتو هبا ال يقَبب
كثّبا من ا٤برأة ا٢بسناء ا﵀جبة ا١بميلة ا٤برقوبة الٍب تلقي ٖبمارىا فجاءة  ,إال على سبيل حالة الذىوؿ الٍب
تقيب الطرفْب  ,إذ جعل ٧بمود عنصر ا٤بفاجأة كالذىوؿ بْب الطرفْب عنصران مشَبكان استحلب منو
تصيب مر ى
توجيو كلمة الشقراء كا٤بعُب ا٤ببِب على ىذا التوجيو  ,كقد يكوف أتكيل ابن قتيبة أقرب للصواب لعدة أمور :

أك٥با  :أف ابن قتيبة استند على ركايتْب للبيت -كدليل منطوؽ  -تقطعاف بصحة ما ذىب إليو من رأم
كما كفق إليو من استنباط  ,أما ٧بمود شاكر فقد استند على مفهومو ا٣باص كا٤بنطوؽ مقدـ على ا٤بفهوـ
كما ىي القاعدة األصولية .
اثنيا  :أنو ال يظهر أم فساد للمعُب من اعتبار الشقراء فرسان كطئت بقدمها على جبل٥با فخرجت منو ,
كلذلك ٓب يقدـ ٧بمود شاكر تربيران منطوقا لعدـ استحسانو ىذا الرأم  ,بل اكتفى بعدـ استحسانو بدكف
تعليل ؛ ألنو ٯبد ُب نفسو أف اختياره أليق ابلشعر كهبذه الصورة البيانية كأشد إصابة .
اثلثان  :ىناؾ دليل من البيت ٲبكن أف يستأنس بو للداللة على أف ا٤براد ابلشقراء الفرس ال ا٤برأة  ,كىو قولو
الفعل ا٤بسند إليو كلمة الشقراء (شقت الشقراء)  ,كبيانو أف كطأة الفرس على جبل٥با الذم تغطى بو قد
ٰبدث فيو شقان كقدان ال ٙبدثو أبدان ا٤برأة ا٢بسناء الٍب تريد أف ٚبلع عنها حجاهبا  ,فا٤برأة الٍب ٚبلع حجاهبا
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ال تزيد عن أف تتناكلو بيدىا ٍب تلقي بو عن رأسها ككجهها دكف شقو كق ٌده  ,كىذا الغالب ُب كضع النساء
حْب يلقْب حجبهن عنهن  ,كبذلك يكوف الشق مناسبان للفرس كدليبلن يومئ إٔب أف الشاعر قصد ابلشقراء
فرسان ال امرأة .
كثّب
رابعان  :أف العرب اعتادت على تسمية الفرس الكرٲبة ابلشقراء تسمية ىعلىمية  ,كما أف الشعر الفصيح ه
فيو أف تكوف الشقراء فرسان ال امرأة  ,حٌب كإف ٓب تدؿ على علىم بل على صفة أك رمز فقط  ,كالشواىد
على ذاؾ كذا كثّبة جدان  ,يقوؿ صاحب أ٠باء خيل العرب كفرساهنا :
" كمن بِب ثعلبة بن سعد بن ضبة فارس الشقراء كىو ربيعة بن أيب  ,أبلى ُب يوـ نقا ا٢بسن ... ,يوـ قتلوا
بسطاـ بن قيس .....ككاف خرج بسطاـ ليغّب على بِب ضبة ,قاؿ مشعلة بن األخضر بن ىبّبة بن ا٤بنذر
بن ضرار بن عمرك:
بنو شيباف آجاالن قص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارا
.........................
.........................
(ُ)
كقد صار الدماء ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو إزارا"

كيوـ شقيقة ا٢بسنْب القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت
...........................
...........................
ترل الشقراء ترفل ُب سبلىػ ػ ػ ػ ػ ػا

كذكر أيضان صاحب( أ٠باء خيل العرب كأنساهبا كذكر فرساهنا) أف ربيعة بن أيب فرسو الشقراء (ِ)  ,كذكر أيضان
للرقاد بن ا٤بنذر القائل فيها:
أف " الشقراء فرس ٌ
إذا ا٤بهرة الشقراء أدرؾ ظهرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
(ُ)

فشب اإللو ا٢برب بْب القبائل"
ٌ

(ّ)

أ٠باء خيل العرب كفرساهنا  ,أليب عبد هللا دمحم بن زايد األعرايب ٙ ,بقيق حاًب صاّب الضامن ,طُ  ,عاـ ََِٗـ ,

لدار البشائر بدمشق  ,ص ّٕ.
(ِ)

أ٠باء خيل العرب كأنساهبا كذكر فرساهنا  ,للحسن بن أٞبد بن دمحم األعرايب ا٤بلقب ابألسود الغيندجا٘ب ٙ ,بقيق دمحم

علي سلطا٘ب  , ,طُ  ,عاـ ُُٖٗـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت ص َُْ.ُُْ-
(ّ)

السابق ص .ُِّ :
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كقاؿ ا١باحظ ُب كتابو ا٢بيواف :
"كبعث رجل من العرب بديبلن مكانو ُب بعض البعوث ,كأنشأ يقوؿ:
الشقراءي مي ػ ػػٍػ ػبل
إذا ما اختبٌت ٌ

لقي البدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يل
فها ىف ٌ
علي ما ى

يشنٌػ يفها كٰبسبيها بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػّبان

علمو ً
اب٣بيل في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يل"
قليل ي
ه

(ُ)

بوعي:
كنقل ا٣بالدايف قوؿ رجل يسمى العرندس بن كاثؽ الّب ٌ
فأكٔب على عمرك بن بدر فإن ػ ػ ػو

ييطوع ُب عاؿ من الركض زائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًد

مضى ٰبمد الشقراء ٤با ٛبطػ ػرت

ؤشوش(ِ) من الليل ك ً
بو ٙبت يج و
افد

٤بع السيوؼ بدا ل ػو
إذا ما رأل ى

طريق ٪باء للفرار مساع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًد

(ّ)

اؿ
كنقل أبو ىبلؿ العسكرم ُب ٝبهرة األمثاؿ عن بعض العرب "قىػ ٍو٥بم  :ىشٍيئان ىما ييًريد الس ٍوط إً ىٔب الشقراء  ,قى ى
ىص ىمعًي ىم ٍعنىاهي إًنك لتبتغي ىشٍيئان"(ْ)  ,كمن ذلك أيضا ما كرد ُب ديواف ا٢بماسة من قوؿ ا٤برار بن منقذ(: )5
ٍاأل ٍ
(ُ)

ا٢بيواف للجاحظ  ,جٕ .ِٖ ,

(ِ)

ً ً
ً
بيعةي بن
ثل ىج ٍر وش .ى
قاؿ ىر ى
ىم ى
ش :ى
" ا١بىٍو ي
الص ٍد ير ,مثٍ يل ا١بيٍؤشوش كا١بوشن  ...كمضى جوش من الليل :أ ٍ
ص ٍد هر مٍنوي ,م ي
و
ً ً ً و
من الليل طراب
إ ىذا
ت سبلىفىةه
ي
صبى ٍح ي
الضيب :ىكفٍتياف ص ٍدؽ قى ٍد ى
الديك ُب ٍ
جو وش ى
ىم ٍقركـ ًٌٌ
الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرم ,ج ّ .ٗٗٗ ,

(ّ)

األشباه كالنظائر من أشعار ا٤بتقدمْب كا١باىليْب كا٤بخضرمْب  ,للخالديْب  :أبو بكر دمحم بن ىاشم ا٣بالدم , ,كأبو
عثماف سعيد بن ىاشم ا٣بالدم ٙ ,بقيق دمحم علي دقة  ,طُ  ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لوزارة الثقافة السورية  ,ص ٗٓ .

(ْ)

ٝبهرة األمثاؿ أليب ىبلؿ العسكرم ٙ ,بقيق  :دمحم أبو الفضل إبرىيم  ,عبد اجمليد قطامش  ,طِ ,عاـ ُٖٖٗـ ,
لدار ا١بيل ببّبكت  ,جُ ,ص ُٓٓ .

(ٓ)

ا٤برار بن منقذ :شاعر إسبلمي من شعراء الدكلة األموية  ,كاف معاصرا ١برير كالفرزدؽ .كىو زايد بن منقذ بن عبد بن
صدم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ٛبيم ا٢بنظلي العدكم .كا٤برار لقب لو ,كا٠بو زايد ,
عمرك بن
ٌ
ينظر ٤بعجم الشعراء للمرزاب٘ب  :صَْٗ.
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مٌب أىمر على الشقر ًاء معتسفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان

كح ى٢بٍ ىمها ًزي ػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم
ىخل النقا ًٗبىير و

خرجت ًمٍنها كقابػىلىه ػ ػا
قد
الوشم ٍ
ٍ
ك ي

ً
ً
نااي ال ٍٍب ىٓبٍ أقٍلها بىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرـي
م ىن الثى ى

قاؿ ا٤برزكقي ..... " :كالشقراء  ,قاؿ األصمعي :يعِب فرسو  ... .. ,أم راكبان الشقراء  ,كا٣بل :الطريق ُب
الرمل ,كالنقا :الرمل ,كا٤بركح :النشيط ,كمعُب زٙب :متفرؽ ,ككشم كبرـ :موضعاف ,كالثنااي :العقاب. )ُ(" .
كقريب من شقر ًاء بيت الشماخ ما أكرده ا٢بصرم القّبكا٘ب من بيتْب نسبهما البن ا٤بعتز(ِ) كٮبا قولو :
النخ ىل ضوءي ىىا
ب ٍ
ٌ
مشهرة ال ٍٰب يج ي

كأ ٌف سيوفان ٍبْب ًعٍي ىد ًاهنا يٍ٘بلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى

يػ ىف ًرج أ ٍغصا ىف الو ً
اض ًطر يام ىهػ ػ ػ ػا
قود ٍ
ي ٌي ى ى

ً
هاج ٌبل
ىك ىما ىش ٌقت الش ٍقراءي ىع ٍن ىمٍتػنى ي

(ّ)

كأكرد جار هللا الز٨بشرم أيضان الشقراء ا٠با من أ٠باء ا٣بيل ُب كتابو ا٤بستقصى ُب أمثاؿ العرب  ,حيث قاؿ ُب
ً
ً
كبها يىػ ٍوـ جبلة ىكىكا ىف يىػ يقوؿ  :أشقراء
فسها قيل ى ىي فرس لىقيط بن يزىر ىارة ال ًٍب ر ى
ذلك ":أشأـ من الشقراء على نى ى
ىخر تعقر  ,ىكقيل ًى ىي فرس ر٧بت راكبها فأصابت فلوىا فشقت بىطٍنو  ,ىكقيل ًى ىي فرس
إًف تقدـ تنحر ىكإًف ىأت ٌ
ًً
قها
ىكانىت لبىعض بِب لكيز ٝبوح فركبها يىػ ٍونما فمرت ًٕبرؼ فىأ ىىر ىاد ٍ
ت أىف تثبو فقصرت ىعنوي فانكبت فيو فاندؽ يعني ى
اؿ بشر
اؿ  :إًف الشقراء ٓب يعد ىشرىا سنابك ًر ٍجلىٍيػ ىها فأبشركا  ,قى ى
ىىلها بًلً ىج ًام ىها  ,فىػ ىق ى
ىكسلم راكبها ىكدخل على أ ى
بٍن أيب خازـ :
(ُ)

شرح ديواف ا٢بماسة أليب على أٞبد بن دمحم بن ا٢بسن ا٤برزكقي األصفها٘ب  ,ص . َٖٗ :

(ِ)

عبد هللا بن ا٤بعتز اب﵁ كىو أحد خلفاء الدكلة العباسية ,ككنيتو أبو العباس ,كلد عاـ ِْٕ ىػ ُب بغداد,

ككاف أديبا كشاعرا كيسمى خليفة يوـ كليلة  ,حيث آلت ا٣ببلفة العباسية إليو ,كلقب اب٤برتضى اب﵁ ,كٓب يلبث يوما كاحدا
حٌب ىجم عليو غلماف ا٤بقتدر اب﵁ كقتلوه ُب عاـ( ِٔٗىػ  ,كأخذ ا٣ببلفة من بعده ا٤بقتدر اب﵁.
(ّ)

زىر اآلداب كٜبر األلباب  ,إلبراىيم بن علي ا٢بصرم القّبكا٘ب  ,تفصيل كضبط كشرح زكي مبارؾ  ,كحققو كزاد ُب

تفصيلو كضبطو كشرحو  ,دمحم ٧بي الدين عبد ا٢بميد  ,ط ْ  ,عاـ بدكف  ,لدار ا١بيل ببّبكت  ,كٓب أجد ىذين البيتْب ُب
ديواف ابن ا٤بعتز  ,طُ ,عاـ بدكف  ,لدار صادر ببّبكت  ,جُ ,ص َِِ .
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سنابك(ُ) ًر ٍجلىٍيػ ىها كعرضك أكفػ ػ ػر"

أصبح كالشقراء ٓب يعد ىشرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
فى ٍ

(ِ)

ىذا كقد أكرد البغدادم صاحب ا٣بزانة بيت الشماخ ىذا  ,ككافق ابن قتيبة على أف الشقراء ُب البيت ٗبعُب

الفرس  ,حيث قاؿ  " :كق ٌد ٗبعُب شق كقطع طوالن  .يريد  :كشفت ىذا الغم عِب ابليمْب الكاذبة كما كشفت
الشقراء ظهرىا بشق جلها عنو (ّ)" .
خامسان  :كمن األدلة الٍب تشي أبف الشقراء الفرس ال ا٤برأة  ,أف الشاعر عقد التشبيو على أساس كصف حالتو
ت ىىم الن ً
فس ىع ًٌِب ًٕبىٍلف ػىػػةو)  ,كبذلك يكوف من
ىو ال حاؿ ا٤بَبقبْب لو  ,كىذا األمر مستنبط من قولو (فىػ ىفر ٍج ي
ا٤بناسب ا١بمع بْب ا٥بيئتْب ٕباؿ الشاعر كالفرس نفسيهما  ,فالشاعر خرج من كربو بيمينو  ,كالفرس خرجت
من جبل٥با بقده كتفلتها كخبلصها منو  ,كليس مأـ التشبيو معقودان على حاؿ ا٤بَبقبْب حٌب ٯبعل ا١بامع بْب
ا٥بيئتْب الذىوؿ كا٤بفاجأة  ,كتصدير ىذه الصورة البيانية بتفريج الكرب خّب مبْب عن ذلك  ,كبناء على ما ًب
ثبتو كإيضاحو فإنو ال يظهر فساد ُب أتكيل ابن قتيبة للشقراء ابلفرس .
كمن شواىد ىذا الباب بيت لرؤبة بن العجاج

(ْ)

 ,استنبط منو ٧بمود شاكر بشكل مباشر معناه ا٤براد ٕبسب

فهمو لو  ,كبغض نظره عن اختبلؼ كبّب ساقو حوؿ أصل ىذا البيت  ,كدكف أم تدخل منو لَبجيح رأم على
(ُ)

ك السيف :طرؼ حليتو " العْب للخليل بن أٞبد
كسٍنػبي ي
" السٍنػبي ي
ك :طرؼ ا٢بافر كجانباه من قدـ ,كٝبعو :سنابك  ,ي

(ِ)

ا٤بستقصى ُب أمثاؿ العرب  ,أليب القاسم جار هللا الز٨بشرم ,طِ  ,عاـ ُٕٖٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت,

الفراىيدم  ,ج ٓ  ,ص ِْٕ .

جُ  ,ص ُٕٗ كالبيت ُب ديواف بشر بن أيب خازـ  ,ص ِٕ.
(ّ)

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  ,للبغدادم  ,جّ.ُٗٓ ,

(ْ)

رؤبة  -بضم الراء كسكوف ا٥بمزة كفتح الباء ا٤بوحدة كبعدىا ىاء ساكنة  -كىي ُب األصل اسم لقطعة من ا٣بشب

يشعب هبا اإلانء  ,كٝبعها رئب ,كاب٠بها ٠بي عبد هللا بن رؤبة بن عبد هللا العجاج بن رؤبة التميمي السعدم من ٨بضرمي
الدكلتْب األموية كالعباسية  ,كاف أكثر مقامو ُب البصرة ,كأخذ عنو أعياف أىل اللغة ككانوا ٰبتجوف بشعره كيقولوف إبمامتو ُب
أسن  ,ك ٤با مات عاـ ُْٓىػ قاؿ ا٣بليل" :دفنا الشعر كاللغة كالفصاحة"  ,ينظر لوفيات
اللغة  ,مات ُب البادية ,كقد ٌ
األعياف كأنباء أبناء الزماف  ,ألٞبد بن خلكاف ٙ ,بقيق إحساف عباس  , ,طُ ,عاـ ُٖٕٗـ  ,لدار صادر ببّبكت  ,جِ ,
ص َّّ.َّٓ-
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رأم أك القوؿ بفساد رأم كصواب آخر  ,أك حٌب توجيو أحد اآلراء كتقوٲبو كاألخذ بناصيتو  ,كقد جاء ىذا
البيت ُب جامع البياف لئلماـ الطربم ُب تفسّبه لقولو تعأب :
ًً
ً
ً
ضىربيوا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض أ ٍىك ىكانيوا يغًّزل ل ٍو ىكانيوا ًع ىند ىان
ين ىك ىف يركا ىكقىاليوا ًًإل ٍخ ىواهن ٍم إً ىذا ى
ين ى
آمنيوا ىال تى يكونيوا ىكالذ ى
﴿ ىاي أىيػ ىها الذ ى
(ُ)
ًٰ
ً ً
ك حسرنة ًُب قيػليوهبًًم ۗ كاَّلل يٰبيًي كيٲبًيت ۗ كاَّلل ًٗبىا تىػعمليو ىف ب ً
صّبه﴾
ٍ ى ي ٍ ى ي ى ي ٍى ى
ىما ىماتيوا ىكىما قيتليوا ليى ٍج ىع ىل اَّللي ىذل ى ى ٍ ى

يقوؿ الطربم " :كالغزل ٝبع غازٝ ,بع على فعل كما ٯبمع شاىد يشهد  ,كقائل قيػوؿ  .,كقد ينشد بيت رؤبة:
ًو
س ابلػ يم ىسفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًو
فالٍيىػ ٍوىـ قى ٍد نػى ٍهنىػ ىه ًِب تىػنىػ ٍهنيه ػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
ىكأىٍك يؿ ح ٍلم لىٍي ى
ً(ِ)
كقيػوهؿ :إًال ىدهو فىبل ىده
ً (ّ)
كينشد أيضا :كقو ي٥بم :إًال دهو فبل ده"

قاؿ ٧بمود شاكر بعد أف ساؽ ٝبلة من آراء العلماء ُب تفسّب "إال ده فبل ده" " ,كمهما يكن من أصلو ,
فإف رؤبة يريد :زجر٘ب عن ذلك كف نفسي عن الغي ,كأكبة حلم أطاره جنوف الشباب  ,كقوؿ انصحْب يقوؿ:
إف ٓب ترعو اآلف عن غيك ,فلن ترعول ما عشت! " (ْ) .
إذف فهذا نوع من االستنباط عند ٧بمود شاكر يضرب فيو الذكر صفحان عن أقواؿ علماء الَباث كال يعرضها
للمساءلة كعادتو  ,بل يكتفي فقط بعرض رأيو كاستنباطو ٕبسب فهمو للبيت ككأنو يفهم من قولو " :كمهما
يكن من أصلو فإف رؤبة يريد  , "...أف ا٢بديث عن أصل ىذا الَبكيب كمساءلة أقواؿ أىل العلم فيو ال يغِب
شيئان عن معناه الذم لن ٱبتلف مع كل أصل  ,فمحصلة األمر أف الناصحْب يقولوف لرؤبة إذا ٓب تنتو عن غيك
اآلف كُب ىذه السن فلن تنتو عن الغي أبدان مهما يكن من اختبلؼ ُب أصل البيت  ,فلن يغّب ا٤بعُب أف تكوف
كلمة ده فارسية أك عربية كما اختلفوا فيو  ,كلن يبتعد معُب البيت عن ىذا ا٤بعُب حينما يقاؿ أف (إال ده )
معناىا إال ىذه فبل ىذه  ,يعُب أف األصل « إالذهً » ابلذاؿ ا٤بعجمة  ,فعربت ابلداؿ غّب ا٤بعجمة .كلن يغّب
ا٤بعُب أبدان أف تكوف «ذه» اسم فاعل ال اسم للفعل كىى معربة ال مبنية كتنوينها تنوين الصرؼ ال تنوين التنكّب
(ُ)

سورة آؿ عمراف اآلية الكرٲبة رقم (ُٔٓ) .

(ِ)

ديواف رؤبة بن العجاج  ,اعتُب بتصحيحو كترتيبو كليم بن الورد ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,دار ابن قتيبة للطباعة كالنشر

كالتوزيع ابلكويت  ,ص ُٔٔ.
(ّ)

جامع البياف لئلماـ الطربم جٕ ,ص ّّّ.

(ْ)

السابق  ,ا٢باشية رقم (ُ)  ,جٕ ,ص ّّّ.
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كما قالو النحاة  ,ك٩با يدعم القوؿ أبف االختبلفات الٍب كردت ُب أصل ىذا البيت ال ٘بعل لو معُب يبتعد عن
ىذا ا٤بعُب  ,استعراض بعض تلك اآلراء كمقايستها بفهم ٧بمود شاكر  ,كاستنباطو كمعرفة ما كانت تلك
اآلراء تستطيع توليد معُب للبيت آخر يبتعد عما استنبطو شاكر كيستقيم مع ما يتطلبو السياؽ الكلي للنص ,
فأبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب يقوؿ ُب ٦باز القرآف ُب شرح البيت  " :كقاؿ رؤبة :كقوؿ ٌإال ده فبل ده يقوؿ :إف ٓب
يكن ىذا فبل ذا .كمثل ىذا قو٥بم :إف ٓب تَبكو ىذا اليوـ فبل تَبكو أبدان ,كإف ٓب يكن ذاؾ اآلف ٓب يكن أبدان"(ُ) .
كمن ذلك أيضان قوؿ ابن قتيبة الدينورم ُب أتكيل مشكل القرآف " :كقولوٌ :إال ده فبل ده  ,يريدكف  :إف ٓب
كقوؿ ٌإال ده فبل ده يركم أىل العربية أف الداؿ فيو مبدلة
يكن ىذا األمر ٓب يكن غّب  ,كىو مثل قوؿ رؤبة ٌ :
من ذاؿ ,كأهنم أرادكا :إف ٓب تكن ىذه ٓب تكن أخرل"(ِ) .

كلعل أكثر من أسهب ا٢بديث عنها من ا٤بتقدمْب أبو ىبلؿ العسكرم  ,حيث نقل آراء بعض العلماء عنها,
إال أنو ٓب يكن لو منها رأم خاص كاختيار ٧بدد كاكتفى بعرضها فقط  ,قاؿ العسكرم ُب ذلك ( " :قىػ ٍو٥بم

إالده فبلده) فسر على كجوه فقاؿ بعضهم يضرب مثبلن للرجل يطلب شيئان فإذا منعو طلب غّبه  ,كقاؿ

األصمعي ال أدرم ما أصلو  ,كقاؿ غّبه أصلو أف بعض الكهاف تنافر إليو رجبلف فامتحناه فقاال لو ُب أم
شيء جئناؾ ؟ قاؿ ُ :ب كذا قاال ال  ,فأعاد النظر كقاؿ إالده فبلده  ,أم إف ٓب يكن ىذا فليس غّبه ٍب
(كقىوؿ إالده فبلده
أخربٮبا  ,كقاؿ آخركف معناه إف ٓب يكن ذلك اآلف ٓب يكن أبدا يغريو بو  ,كأنشد قوؿ رؤبة ى

 ) ...كقاؿ ا٣بليل  :يقاؿ إف قوؿ رؤبة (إالده فبلده) فارسي حكى صوت ظئره ككانت العرب تقوؿ إذا رأل
الرجل أثره إال ده فبل ده أم إف ٓب تثأر فبل تثأر أبدان(ّ) " .

أما البغدادم فقد أسهب ُب شرح البيت دكف التفصيل ُب اختبلؼ العلماء حولو  ,كُب ذلك يقوؿ بعد أف أكرد
البيت كما قبلو  " :كصف قبل ىى ًذه األبيات شبابو ىكىما ىكا ىف فً ًيو من مغازلة الغوا٘ب  ,كمواصلة ٍاأل ىىم ًا٘ب  ,إً ىٔب أىف
اؿ :فاليوـ قد زجر٘ب ىعما كنت فً ًيو أ ٍىربىػ ىعة أى ٍشيىاء :األكؿ :التنهنو ؛ ىكيى ىو يمطىاكع هننهتو ىعن ىك ىذا فتنهنو أىم:
قى ى
كففتو كزجرتو ىعنوي فىكف  ,أىم :زجر٘ب زكاجر اٍلعقل  ,الث ًا٘ب :أكؿ حلم أىم :ير يجوع اٍلعقل ىال يٍنسب إً ىٔب
(ُ)

٦باز القرآف أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب  ,جُ ,ص َُٔ .

(ِ)

أتكيل مشكل القرآف ال بن قتيبة  :ص َّٕ .

(ّ)

ٝبهرة األمثاؿ  ,أليب ىبلؿ العسكرم جُ ,ص ْٗ.
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السفو  ,الثالًث :عذؿ الٍ ىقائًلْب :إًف ٓب تتب ٍاآلف مع الدك ً
كقوؿ يى ىو على
اعي إً ىٔب التػ ٍوبىة فى ىبل تتوب أبدان  ,فىػ ىقولو :ه
ىى ى

ضاؼ  ,ىكالرابًع :حقةه أىم :خطة حقة" (ُ)  ,أما أصحاب ا٤بعاجم فهم ال يبتعدكف كثّبا ٗبعُب الَبكيب
حذؼ يم ى

كأصلو عن داللتو الواضحة ُب بيت رؤبة بن العجاج  ,بل كٯبعلوف بيت رؤبة شاىدان على توجيو معناه كٙبديد

أصلو  ,بعد أف يستعرض البعض منهم ٝبلة اآلراء ُب ذلك  ,فا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم يرل أف " ده :ىد ٍه:
كلمةه كانت العرب تتكلٌم هبا  ,يرل الرجل ىأثٍره .فتقوؿ لو :اي فبل يف إالٌ دهو فبل دهو ,أم :أنك ٍإف ٓب تثأر و
بفبلف
ى
ي
ى
ى ٌ
(ِ)
اآلف ٓب تثأر بو أبدان  ,كأما قوؿ رؤبة :كقيػوهؿ إالٌ ىدهو فبل ىدهً فيقاؿٌ :إهنا فارسيةه "  ,أما صاحب هتذيب اللغة
فلعلو من أكثر الذين فصلوا القوؿ ُب ىذا الَبكيب من اللغويْب ؛ فقد خصص لو ثبلث صفحات متتابعة من

كتابو  ,تتبع فيها أقواؿ أىل العلم ُب معناه كُب أصلو كاختار منها اختياره الذم ال يبتعد كثّبان عن تلك
األقواؿ ,كٲبكن ع ٌد نقلو مرجعان ٰباط فيو بكافة األصوؿ كا٤بعا٘ب الٍب يعود إليها ىذا الَبكيب كالٍب ال تبتعد
نلخص اآلارء الٍب
كثّبان عن استنباط ٧بمود شاكر كعن ا٤بعُب العاـ ٥بذا الَبكيب ُب بيت رؤبة  ,كٲبكن أف
ٌ
نقلها صاحب التهذيب ُب تركيب (إال دهو فبل ده ) فيما يلي :
أتمره فىػيىػ يقوؿ لىوي :ىاي ىفبلف :إالٌ ىد ٍه فىىبل ىد ٍه؛ أىم :إًنك إًف ٓب
أكال  :أهنا كلمة ىكانىت اٍل ىعىرب تىػتى ىكلم هبىا ,يرل الرجل ى
تثأر بفبلف ٍاآلف ٓب تثأر بًًو أبدان .
غّبىا .
ا٢بىاجة يىسأ ي٥با فىػيي ٍمنىػ يعها
اثنيان  :أهنا كلمة تقاؿ ًُب ىابب طىالب ٍ
فيطلب ى
ي

ً
ً
اؿ :فى ىك ىذا
س يٲبكن ىذاؾ ,قى ى
اثلثان  :أهنا كلمة ٗبعُب ا٤بثل ييضرب للرجل ,يىػ يقوؿ :أيريد ىك ىذا ىكىك ىذا ,فىإف قيل لىوي :لىٍي ى
ىكىك ىذا .
رابعان  :أهنا كلمة تستخدـ ٤بعُب  :إًف ٓب يكن ىى ىذا فى ىبل يكوف ذىاؾ  ,كإًف ٓب يكن ىى ىذا ٍاآلف فى ىبل يكوف الحقان .
ً
بعض الٍ ىق ٍوـ :إًف ٓب تضربٍو ٍاآلف فإنٌك ىال
الرجل فىيلقى كاتىره فىػيىػ يقوؿ لىوي ي
خامسان  :أهنا كلمة تستخدـ حينما ييوتىر ي

تضربيو .

ً
ضاء ىحاجتو من ىغ ًرٙب لىوي أىك من ىأثٍره أىك من إكراـ
سادسان  :أهنا كلمة تيقاؿ للرجل الذم قد أشرؼ على قى ى
صديق لو .

(ُ) خزانة األدب كلب لباب لساف العرب للبغدادم  ,جٔ  ,ص ُّٗ .
(ِ) العْب للخليل بن أٞبد  ,جّ ,ص .ّْٖ :
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سابعان  :أهنا كلمة تستخدـ ُب معُب  :إًف ٓب تغتنم ال يفرصةى الساعةى فلست تصادفها أبدان  ,كىذا اختيار صاحب
التهذيب (ُ).
أما ابن منظور كمرتضى الزبيدم فلم يزيدا ُب معجميهما لساف العرب(ِ) كاتج العركس (ّ) إال أهنما نقبل كبلـ
األزىرم صاحب هتذيب اللغة كأكجزاه كنسبة كل ما نقبله إليو دكف إضافة تستحق الثبت ىنا ُب ىذا ا٤بوضع.
كبعد ىذا العرض السريع ٤بعُب ىذا الَبكيب كما اشتمل عليو من اختبلؼ أقاكيل أىل العلم فيو  ,فإنو قد يقاؿ
أبف استنباط ٧بمود شاكر استنباط صائب كفهم دقيق ٤براد البيت من سياقو كمن مبناه كمعناه بنفسو ,
كيستطاع أيضان عن طريق استعراض ىذه اآلراء ا٤بختلفة ألىل العلم حوؿ معُب (إال دهو فبل دهً) أف يفهم مقصد
٧بمود شاكر كمغزاه حْب قاؿ قبل استنباطو ٤بعناىا " :كمهما يكن من أصلو  ,فإف رؤبة يريد , "...فتتبع ىذه
األصوؿ كا٤بعا٘ب ا٤بختلفة لن يسهم غالبان ُب توليد معُب ٥بذه الكلمة غّب ما ذكره ٧بمود شاكر ؛ ألنو ا٤بعُب
الذم يستقيم بو البيت ؛ كألنو ا٤بعُب الذم يسوغ استدعاء مثل ىذا الَبكيب الذم يغلب عليو صيغة ا٤بثل ؛
كألنو ا٤بعُب الذم يستقيم مع السياؽ الكلي ٥بذا البيت  ,كالستجبلء ذلك فبل بد من إيراد األبيات السابقة
٥بذا البيت كما ىي ركاية الديواف :
يات ا٤ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدهً
َّللً در الغانً ً
ى
ي
ىخبلقًي ًمن التىػنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزهً
كاد أ ٍ
أى ٍف ى
ى

استىػ ٍر ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍع ىن ًم ٍن ىأتى٥بًػ ػ ػي
ىسب ٍح ىن ىك ٍ
يػ ٍق ً
الش ً
باب ا٤ب ٍزىد ًىػ ػي
ص ٍر ىف ىع ٍن ىزٍى ًو ى
ي
ي
صايب كع ًن التػعتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ىع ًن التى ً ى ى ى ى

كاد يىػٍنػتى ًهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
بىػ ٍع ىد ى١بى و
اج ال يى ي
الباط ًل كالتمت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ا٢ب ًق ك ً
ى ىى
ٍى ٌ ى

أىاي ىـ تيػ ٍع ًط ًيِب ا٤ب ىُب ما أى ٍشتى ًهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
ي
ات النىعًيم األىرفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ىٍٙبت دجنٌ ً
ٍ
يي

ًغٌّر بًلىذ ً
ات ً
الصبىا تىػ ىفك ًه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

(ُ) هتذيب اللغة ﵀مد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم ٙ ,بقيق دمحم عوض مرعب  ,طُ ,عاـ َُْٖىػ  ,لدار إحياء الَباث
العريب ببّبكت  ,جٓ  ,ص ّّْ .
(ِ) ينظر لساف العرب جُّ ,ص َْٗ .
(ّ) اتج العركس ٤برتضى الزبيدم  ,جّٔ ,ص َّٖ .
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وب الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدهً
ات ا٣بيطي ً ي
ىكال ىم ىعٌر ي

ايٕب كً
ٓبٍ يىطٍو أى ٍذ ً
ثار ا٤بٍبػتى ًه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
ي
ي
فىاليىػ ٍوىـ قى ٍد نػى ٍهنىػ ىه ًِب تىػنىػ ٍهني ًه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

ىكؿ ًح ٍل وم لىيس ًاب٤بسفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ىكأ ي
ٍ ى يى
ً(ُ)
ىك ىحق وة لىٍي ىست بًىق ٍوًؿ التيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره

كقيػوهؿ إًال دهو فى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىبل دهً
ى
ى
ى

فالبْب من ىذه األبيات أف الشاعر يبْب قرب انغماسو ُب تلبية رغبات النفس  ,فقد كاجو كل ا٤بشاؽ ُب فطم
ٌ

نفسو عن ىواىا كمناىا ككاد مع ٙبملو ىذه ا٤بشاؽ أف يناجي نفسو بتحقيق مشتهاىا كنيل مبتغاىا  ,كقد
استمر على ىذا أمدان كاف حقيقان أبف يكوف زماف التصايب ىو زمن التعتو  ,فقد شكل الشباب كتداعياتو ا١بزء
األكرب من مكوانت ىذا النص  ,كا١بلي أف مشكبلت الشباب كالفتوة استأثرت فيو ابىتماـ الشاعر ؛ كىذا
الشده  ,كمن مصاعب كبح ٝباح نفسو
بسبب ما عاانه من متاعب كٮبوـ كاضطراابت نفسية من ا٣بطوب ي
ُب ظل كجود مغرايت ال تنقطع كنعيم زاد من صعوبة السيطرة على نفسو  ,ك٩با يزيد يقيننا آبراء الشاعر

كمعتقداتو ُب الشباب  ,أف الشباب بتداعياتو الفطرية كالغريزية ىو أحد ا٤بكوانت الرئيسة للفكر كللقيم
كللمشاعر كالسلوؾ ,ففيو كحده تربز دكافع الشهوات كمنطلقات األىواء ,كتتوقٌد األحبلـ ك كيولد ا٣بياؿ ,
كتشتد فيو مظاىر ا٢بيوية كالنشاط ُب نفس كل شاب  ,كيتح ٌدد كثّب من أىداؼ الشاب من خبلؿ شهواتو
كغرائزه  ,كترسم لو ٨بيلتو الطرؽ السهل للوصوؿ إليها  ,فيخَبؽ ٝبيع ا٢بواجز ك كافة ا٤بمنوعات الٍب قد تعيقو
عن نيل تلك األىداؼ أك الوصوؿ إٔب أحدىا  ,فتصبح قول الشاب العقلية ضعيفة التأثّب ُب ٦برل حياتو كىو
شاب  ,بينما تسيطر عليو مشاعر الشهوانية كحب إشباع الغرائز كإصابة األما٘ب  ,بل كتنقلب كل ا٤بفاىيم
كالقيم ُب نفسو لتصبح شهواتو كرغباتو ىي أساس ا٤ببتغى كغاية ا٤بناؿ  ,كالسياؽ الكلي ٥بذا البيت يوحي أبف
الشاعر يتحدث عن تلك الفَبة من الشباب  ,ككيف أف أكلئك الغانيات الآلٌب رآىن عدف بو إٔب أايـ
الشباب كلياليو كغواايتو ك٥بوه  ,بعد أف كادت أخبلقو ال تستطيع مقاكمة زىوة الشباب كلذات الصبا كأطايبو ,
كتقصر دكف ٙبكم سلطاف الشباب عليو  ,كبعد مرحلة من اللجاج النفسي كالتنازع القليب بْب ٙبكم األخبلؽ
ً
كعجبان بفتوتو؛ فيأخذ من ا٤بُب ما
كتسلط إلف الشباب كفتوتو  ,ذلك الشباب الذم ٲبنح النفس ك ٍربان كاختياال ي
يشتهي كال يَبؾ من دنياه إال ما ال تشتهيو نفسو ك ما ليس لو فيو رغبة  ,كيقرر الشاعر أبف فتوة الشباب
(ُ) ديواف رؤبة بن العجاج  :ص ُٔٔ .
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كاستحكامو على تصرفاتو كأفعالو ليس ىو الوحيد الذم يزيد من صعوبة سيطرتو  ,فمما يساعد على سيطرة
أىواء الشباب كاالنقياد كراء نزكاتو كثرة أكجو النعيم كتوفرىا كمشاىدهتا أين ما دار بو النظر ككطئت بو القدـ ,
تعمي على بصر
فتعدد كجوه النعيم يشبو الغيوـ ا٤بطبقة ا٤بظلمة الٍب ليس كراءىا غيث كال رٞبة  ,كلكنها ٌ
الشاب فبل يكاد يرل نور ا٢بق  ,كتقوده إٔب تلك ا٤بلذات كذلك النعيم ا٤بطبق الطيب اللْب  ,كلكن كبعد أف
انقضت تلك ا٤برحلة فإف الشاعر فى ًط هن ٤با ٰبتبك كراءىا كفيها من غركر كمغرايت  ,فهي غّب قادرة على أف
تنسيو أحدااثن كنوازؿ يش ٌده ٰبار فيها العقل كيندىش منها الفكر  ,فقد زجره عن ذلك كلو كف نفسو عن
الغواية كالتصايب ,كأكبتو إٔب حلم أطاره جنوف الشباب كغوايتو  ,كقوؿ انصحْب لو يقولوف  :إف ٓب ترعو اآلف
عن غيك ,فلن ترعول ما عشت  ,كىذا ٙبديدان ما أراده شاكر من قراءة البيت .
إف ىذا السياؽ كما اشتمل عليو من تداعيات الشباب كأىوائو ىو ما يسوغ ألف يكوف استنباط ٧بمود شاكر
كغضو النظر عن كل األصوؿ اللغوية الٍب قد يعود إليها
استنباطا دقيقا منتزعا ٩با أراده الشاعر كرمى إليو ٌ ,
الَبكيب اللغوم ا٤بستخدـ (إال دهو فبل دهً)  ,فإف ىذه األصوؿ ال تستطيع ٦بتمعة كمتفرقة استبعاد ىذا ا٤بعُب ,
كلن تستطيع توليد معُب آخر ٥بذا الَبكيب يتناسب مع السياؽ العاـ للنص  ,بل كٲبكن اعتبار أتكيل ٧بمود
شاكر كاستنباطو خاٛبة طبيعية كمبلئمة جدا لتماـ ا٤بعُب العاـ ككمالو .
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اثنياً  :االستنباط ابعتبار الرتكيب :
مضى فيما تقدـ ا٢بديث عن االستنباط عند ٧بمود شاكر ابعتبار النص ا٤بفرد بدكف ا٢باجة لضميمة نص آخر
إليو  ,أما ا٢بديث ىنا فهو نوع آخر من االستنباط يستخدـ فيو األستاذ ٧بمود نصْب كيربط ما بينهما ربطان
مباشران لبلستنباط  ,كىذا النوع ىو أقل من صاحبو ُب أنواع االستنباط لديو  ,كغالب ما يكوف ىذا النوع من
االستنباط حينما يكوف كجو االستنباط ضعيفان من النص الواحد كٰبتاج إٔب نص آخر يدعمو كيقويو  ,أك
حينما ٰبس األستاذ أف االستنباط انقص كال ٲبكن أف يكوف اتمان إال بضم غّبه إليو  ,كسيأٌب بياف كل من
ذلك ُب ٭باذج ٨بتارة  ,كقد تنوعت السبل الٍب سلكها األستاذ عند جنوحو إٔب ىذا النوع من االستنباط ,
فمنها ما يكوف سبيلو داللة اللغ ة العربية كأصل كضعها اللغوم كسياقها الذم كردت فيو  ,كمن ذلك استنباطو
الذم أكسع فيو من التهكم الذم يصل إٔب التجريح بلويس عوض على خلفية استدعاء الثا٘ب لقولو تعأب:
(ُ)
﴿فىًإذىا ى ً
ت كردةن ىكال ًٌدى ً
اف ﴾
انشقت الس ىماءي فى ىكانى ٍ ى ٍ ى
ى
كالبد قبل إابنة استنباط ٧ب مود شاكر أف نعرض ماقالو لويس عوض حينما استدعى ىذه اآلية الكرٲبة  ,فقد
استدعاىا ُب استنباط مفاده أف (دانٍب) صاحب الكوميداي اإل٥بية (ِ)  ,قد اقتبس من القرآف الكرٙب كمن رسالة
(ُ)

سورة الرٞبن  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ّٕ( :

(ِ)

دانٍب أليغيّبم شاعر إيطإب  ,كلد دانٍب ُب عاـ (ُِٓٔـ )  ,كقد شارؾ ٕبماس ُب الصراع السياسي الذم كاف
يوجد ُب زمانو  ,كًب نفيو من مسقط رأسو .فكاف مؤيدا نشطا للوحدة اإليطالية  ,كأعظم أعمالو األدبية الٍب تعنينا
ىنا كالٍب استدعاىا لويس عوض ُب كتابو على ىامش الغفراف (الكوميداي اإل٥بية ( ا٤بكونة من ثبلثة أقساـ ا١بحيم ,
ا٤بطهر كالفردكس ,كيعترب ىذا العمل البياف األديب األعظم الذم أنتجو أكركاب أثناء العصور الوسطى ,كقاعدة اللغة
اإليطالية ا٢بديثة  ,فهي كاحدة من األعماؿ الرئيسية لعملية االنتقاؿ من العصور الوسطى إٔب عصر النهضة  ,كتعترب
ٙبفة من األدب اإليطإب ككاحدة من قمم األدب العا٤بية  ,كيعرؼ دانٍب ُب األدب اإليطإب ابلشاعر األعلى,
كيعرؼ أيضا ب ػ ػ"أيب اللغة" اإليطالية .كقد كتب جيوفا٘ب بوكاتشيو أكؿ سّبة ذاتية لدانٍبُ ,ب ترااتتيلو ُب مرتبة
الشرؼ لدانٍب  ,كقد اعتمد عليها مَبجم كتابو الكوميداي اإل٥بية ُب ترٝبتو لدانٍب  ,كقد دعي دانٍب ُب آخر حياتو
من قبل األمّب جيدك نوفيلو بولينتا إٔب رافينا ُب عاـ (ُُّٖـ ) ,كرحل إٔب ىناؾ كأهنى عملو األخّب" ا١بنة "كتوُب
عاـ (ُُِّـ ) عندما بلغ من العمر ستة كٟبسْب عاما بينما ىو ُب طريقو للعودة إٔب رافينا من مهمة دبلوماسية
ُب فينيسيا  ,ينظر لَبٝبتو ُب مقدمة كتابو الكوميداي اإل٥بية ا١بحيم لدانٍب  ,ترٝبة حسن عثماف ,طّ ,عاـ بدكف ,
لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية  ,ص ِٓ كما بعدىا.
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الغفراف حينما ىرمز ٤برٙب العذراء ابلوردة السماكية  ,كىذا الرمز يوحي ابتصالو ابآلية الكرٲبة السابقة ُب سورة
الرٞبن  ,حيث كصف دانٍب الوردة أبف أكراقها من ا٤ببلئكة  ,كقد كاف للوردة من كجهة نظر لويس عوض
"أدب غزير ُب العصور الوسطى األكركبية  ...كىو كلو قصص ظاىره دنيوم كابطنو ٕبث اب٣بياؿ ُب اإل٥بيات
على طريقة دانٍب كليس لو ُب الَباث الكبلسيكي األكريب أصوؿ معركفة  , )ُ(" ...كبناء على ذلك فإف
لويس عوض ال يستبعد أف تكوف أكراب ا٤بسيحية قد أخذت ىذا الرمز من العآب اإلسبلمي ً
مَبٝبة رموزه ا٢بمراء
للجحيم  ,كربط لويس عوض ىذا االستنباط بشاىد فيو صورة بيانية أليب العبلء ا٤بعرم  ,نسج فيها أبو العبلء
الوردة ُب سقط الزند كجعل جحيمها ُب األرض ال ُب السماء  ,كذلك ُب قولو :
ً
ً
الدىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاف
ػارت
فإذا
األرض كىي غرباءي ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
م ٍن ًدـ الطٌ ٍع ًن ىكٍرىدةن ىك ى
ي
أخذ أكراب رمز الوردة
كقد ٛبسك لويس عوض أٲبا ٛبسك بعد استشهاده هبذا البيت ابستنباطو السابق ا٤بتضمن ٍ

ا٢بمراء للجحيم من العآب اإلسبلمي .

(ِ)

غّب إف ىذا االستنباط ٓب يرؽ ﵀مود شاكر مطلقان كرأل فيو تبلعبان ابللغة العربية كعدـ فهم ألساليب القرآف
الكرٙب  ,كما اهتم فيو لويس عوض بعدـ عودتو لكتب التفاسّب ا٤بعتربة  ,كاستخدـ ُب كل ذلك ألفاظان
كأساليب كعبارات مقذعة هتكم فيها كثّبان بفكر لويس عوض كبثقافتو األكادٲبية  ,كالذم يهمنا من ذلك كلو
استنباطو ا٤ببِب على استنباط لويس عوض ُب مدلوؿ الوردة  ,كحينما يشرع ٧بمود شاكر ُب بياف معُب الوردة
الواردة ُب اآلية  ,فإنو يستدعي نصان قرآنيان آخر لدعم استنباطو كتقويتو  ,كيستدعي كذلك السياؽ الذم
كردت فيو اآلية موطن االستنباط  ,يقوؿ ٧بمود شاكر :
" كمعُب ذلك ببل إطالة ىو أف هللا سبحانو كتعأب ينذر عباده كٱبوفهم ٗبا سيكوف يوـ القيامة من ا٥بوؿ كالفزع
ض ىغٍيػىر ٍاأل ٍىر ً
ات ﴾(ّ) فتنكدر النجوـ كتنتثر الكواكب  ,كتنشق السماء
ض ىكالس ىم ىاك ي
األكرب ﴿,يىػ ٍوىـ تػيبىد يؿ ٍاأل ٍىر ي
كتتفطر  ,يتبدؿ لوهنا ٞبرة صافية مشرقة من شدة اللهب يومئذ  ,فذلك قوؿ هللا سبحانو ُب صفة يوـ القيامة:
انشق ً
ً ً
ً
ىم ىآال ًء ىربًٌ يك ىما تي ىك ًٌذ ىاب ًف﴿ّٖ﴾ فىػيىػ ٍوىمئً وذ ال يي ٍسأ يىؿ
ت الس ىماءي فى ىكانى ٍ
﴿ فىًإ ىذا ى
ت ىكٍرىد نة ىكال ٌد ىىاف ﴿ّٕ﴾ فىبأ ًٌ

(ُ)

على ىامش الغفراف للويس عوض  ,ص .ُْٕ :

(ِ)

السابق  ,ص ُْٕ.

(ّ)

سورة إبراىيم اآلية الكرٲبة رقم (ْٖ) .
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ً
ًً ً
ً
نس ىكىال ىج ٌّ
اى ٍم فىػييػ ٍؤ ىخ يذ
ىم ىآال ًء ىربًٌ يك ىما تي ىك ًٌذ ىاب ًف ﴿َْ﴾يػي ٍعىر ي
ؼ الٍ يم ٍج ًريمو ىف بًس ىيم ي
اف ﴿ّٗ﴾فىبأ ًٌ
ىعن ذىنبو إ ه
(ُ)
ً ً
ً
ً
ك ىما تي ىك ًٌذ ىاب ًف ﴾﴿ُْ﴾ .
ىم ىآال ًء ىربًٌ ي
ابلنػ ىواصي ىك ٍاألىقٍ ىداـ ﴿َْ﴾ فىبأ ًٌ

إذف فاألستاذ ٧بمود شاكر يرل أف الوردة ىي ا٢بمرة الصافية ا٤بشرقة من شدة اللهب  ,كىو ال يعتمد ُب

ض ىغٍيػىر ٍاأل ٍىر ً
ات ﴾ ,
ض ىكالس ىم ىاك ي
استنباطو على نص كاحد  ,بل يستنبط ذلك من قولو تعأب ﴿يىػ ٍوىـ تيػبىد يؿ ٍاأل ٍىر ي

ٍب من آية سورة الرٞبن موطن ا٣ببلؼ مضمومان إليو السياؽ الذم كردت ىذه اآلية فيو  ,كا٢بق أف ىذا
االستنباط ىو الذم جرت عليو كتب العديد من علماء التفسّب  ,قاؿ مقاتل ُب تفسّب قولو تعأب ﴿ فىًإ ىذا
ى ً
ت كرد نة ىكال ًٌدى ً
اف﴾ :
انشقت الس ىماءي فى ىكانى ٍ ى ٍ ى
ى
"فىًإذىا انٍ ىشق ً
ت السماءي يعِب انفرجت من اجملرة ,كىو البياض الذم يرل ُب كسط السماء كىو شرج السماء
ت  :يعِب فصارت من ا٣بوؼ كردةن ىكال ًٌد ً
ىاف :شبو لوهنا ُب
لنزكؿ من فيها ,يعِب الرب -تعأب -كا٤ببلئكة فىكانى ٍ
ىٍ ى

التغّب كالتلوف بدىاف الورد الصاُب  ,قاؿ أبو صاّب :شبو لوهنا بلوف دىن الورد ,كيقاؿ بلوف الفرس الورد يكوف

ُب الربيع كميتا أشقر ,كُب الشتاء أٞبر ,فإذا اشتد الربد كاف أغرب  ,فشبو لوف السماء ُب اختبلؼ أحوا٥با بلوف
الفرس ُب األزمنة ا٤بختلفة "(ِ)  ,كقاؿ الفراءُ :ب قولو «كرد نة ىكال ًٌد ً
ىاف» أراد ابلوردة الفرس الورد يكوف ُب الربيع
ىٍ ى
كردة إٔب الصفرة فإذا اشتد الربد كانت ٞبراء ,فإذا كاف بعد ذلك كانت كردة إٔب الغربة فشبو تلوف السماء
بتلوف الورد من ا٣بيل ,كشبو الوردة ُب اختبلؼ ألواهنا ابلدىن الختبلؼ ألوانو .كيقاؿ كدىاف األدٙب يعِب
لونو"(ّ).
كىذا ما ذىب إليو ابن جرير الطربم ُب تفسّبه جامع البياف  ,يقوؿ اإلماـ الطربم :
( فإذا انشقت السماء فكانت كردة كالدىاف) يقوؿ تعأب ذكره :فإذا انشقت السماء كتفطرت ,كذلك يوـ
القيامة ,فكاف لوهنا لوف الربذكف (ّ) الورد األٞبر  ,كبنحو الذم قلنا ُب ذلك قاؿ أىل التأكيل  ,ذكر من قاؿ
ذلك:
(ُ) سورة الرٞبن من اآلية الكرٲبة (ّٕ) كحٌب اآلية الكرٲبة(ُْ).
(ِ) تفسّب مقاتل بن سليماف ٤ ,بقاتل بن سليماف بن بشّب األزدم البلخي ٙ ,بقيق عبد هللا ٧بمود شحاتو  , ,طُ  ,عاـ
ُِّْىػ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت  ,جْ  ,ص َُِ.
(ّ) الربذكف مفرد  ,كٝبىٍعو براذين .كالٍبػر ًاذين ًمن ا٣بىٍي ًل :ما ىكا ىف ًمن ىغ ًٍّب نًتاج العًر ً
اب  ,لساف العرب البن منظور  ,جُّ ,
ٍ
ى
ي ى ي ى ىى ي ى
ص ُٓ .
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 ...عن ابن عباس (فكانت كردة كالدىاف) قاؿ :كالفرس الورد . )ُ("....
كقاؿ ُب ذلك السمرقندم صاحب تفسّب ٕبر العلوـ :
ت كرد نة ىكال ًٌد ً
ىاف يعِب :صارت كدىن الورد الصاُب ,كىذا قوؿ مقاتل .كقاؿ القتيب :صارت ٞبراء ُب
" فىكانى ٍ ى ٍ ى
لوف الفرس .يعِبٗ :بنزلة الدابة ا١بيٍل يجوف الذم تغّب لونو ُب كل كقت ,يرل لونو على خبلؼ اللوف األكؿ,
كيقاؿ لو :ا٤بورد كيقاؿ :الدىن األدٙب األٞبر بلغة الفارسي .يعِب :الفرس الذم يكوف لونو لوف الورد األٞبر,

يعنوف أخضر يضرب إٔب سواد ,يتغّب لونو بياض .كيقاؿ :من ىيبة ذلك زاغ فّبل أنو كالدىن".

(ِ)

كقاؿ أبو إسحاؽ الثعليب صاحب تفسّب الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف :
" فإذا انشقت انفرجت السماء فصارت أبوااب لنزكؿ ا٤ببلئكة ,بيانو قولو سبحانو :يوـ تشقق السماء ابلغماـ
كنزؿ ا٤ببلئكة تنزيبل فكانت صارت كردة  ,مشرقة ,كقيل :متغّبة ,كقيل :بلوف الورد "

(ّ)

كقاؿ الواحدم صاحب التفسّب الوسيط ُب تفسّب اآلية الكرٲبة موطن االستنباط :
ت ىكٍرىد نة} ...كلوف الفرس الورد ,كىو األبيض الذم يضرب إٔب ا٢بمرة كالصفرة ,قاؿ قتادة :ىي اليوـ
" {فى ىكانى ٍ
خضراء كما تركف ,ك٥با يوـ القيامة لوف آخر إٔب ا٢بمرة  { ,ىكال ًٌدى ً
اف} ٝ ..بع دىن ,قاؿ الفراء :شبو تلوف
ى
السماء بتلوف الوردة من ا٣بيل ,كشبو الوردة ُب اختبلؼ ألواهنا ,ابلدىن كاختبلؼ ألوانو . )ْ(" ...
كقاؿ اإلماـ البغوم ُب تفسّبه :
" فكانت كردة ,أم كلوف الفرس الوردم كىو األبيض الذم يضرب إٔب ا٢بمرة كالصفرة  ....كقيل :إهنا تتلوف
ألواان يومئذ كلوف الفرس الوردم يكوف ُب الربع أصفر كُب أكؿ الشتاء أٞبر فإذا اشتد الشتاء كاف أغرب فشبو
(ُ) جامع البياف ُب أتكيل القرآف لئلماـ الطربم  ,ج ِّ  ,ص َٓ .
(ِ) ٕبر العلوـ أليب الليث السمرقندم ٙ ,بقيق ٧بمود مطرجي  ,طِ  ,عاـ ُِْٓ ق  ,لدار الفكر ببّبكت  ,جّ ,
ص ّْٖ .
(ّ) الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف  ,أٞبد بن دمحم بن إبراىيم الثعليب ٙ ,بقيق  ,دمحم بن عاشور  ,مراجعة كتدقيق:
نظّب الساعدم  ,طُ  ,عاـ ََِِـ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت  ,جٗ  ,ص ُٕٖ .
(ْ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اجمليد  ,علي بن أٞبد بن دمحم بن علي الواحدم ,النيسابورم ,الشافعي ٙ ,بقيق كتعليق:
عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ,علي دمحم معوض ,أٞبد دمحم صّبة ,أٞبد عبد الغِب ا١بمل ,عبد الرٞبن عويس  ,قدمو
كقرظو :عبد ا٢بي الفرماكم  ,طُ  ,عاـ ُْٗٗ ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,جْ  ,ص ِِْ.
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السماء ُب تلوهنا عند انشقاقها هبذا الفرس ُب تلونو كالدىافٝ ,بع دىن شبو تلوف السماء بتلوف الورد من
ا٣بيل كشبو الورد ُب اختبلؼ ألواهنا ابلدىن كاختبلؼ ألوانو  ,كىو قوؿ الضحاؾ ك٦باىد كقتادة كالربيع ,كقاؿ
عطاء بن أيب رابح :كالدىاف كعصّب الزيت يتلوف ُب الساعة ألواانن  ,كقاؿ مقاتل :كدىن الورد الصاُب  ,كقاؿ
ابن جريج تصّب السماء كالدىن الذائب كذلك حْب يصيبها حر جهنم  ,كقاؿ الكليب :كالدىاف أم كاألدٙب
األٞبر كٝبعو أدىنة كدىن " (ُ).
كقد عرض فخر الدين الرازم ُب تفسّبه لبعض من اآلراء الٍب تؤيد استنباط ٧بمود شاكر  ,يقوؿ الرازم ُب
ذلك  .. ":ما معُب قولو تعأب :فكانت كردة كالدىاف؟ نقوؿ :ا٤بشهور أهنا ُب ا٢باؿ تكوف ٞبراء ذلك :يقاؿ:
فرس كرد إذا أثبت للفرس ا٢بمرة ,كحجرة كردة أم ٞبراء اللوف .كقد ذكران أف ٥بيب النار يرتفع ُب السماء
فتذكب فتكوف كالصفر الذائب ٞبراء ,كٰبتمل كجها آخر كىو أف يقاؿ :كردة للمرة من الوركد كالركعة
كالسجدة كا١بلسة كالقعدة من الركوع كالسجود كا١بلوس كالقعود ,كحينئذ الضمّب ُب كانت كما ُب قولو :إف
كانت إال صيحة كاحدة أم الكائنة أك الداىية  ,كأنٌث الضمّب لتأنيث الظاىر كإف كاف شيئا مذكران ,فكذا
ب دفعة ,
ىاىنا قاؿ :فكانت كردة كاحدة أم ا٢بركة الٍب هبا االنشقاؽ كانت كردة كاحدة ,كتزلزؿ الكل ى
كخ ًر ى
كا٢بركة معلومة ابالنشقاؽ ألف ا٤بنشق يتحرؾ ,كيتزلزؿ"(ِ).

إذف فاستنباط ٧بمود شاكر مدعوـ بتوافق مع آراء كبار ا٤بفسرين كما ىو مبلحظ  ,كلو اكتفى ابالستنباط
ا٤بباشر من قولو تعأب  ﴿ :فىًإ ىذا ى ً
ت كرد نة ىكال ًٌدى ً
اف﴾ لكاف ذلك كافيان لتوافقو مع ما جاء
انشقت الس ىماءي فى ىكانى ٍ ى ٍ ى
ى
ُب أمهات كتب تفسّب القرآف الكرٙب  ,كلكن شيئان ما أّبٌ عليو ُب أف يوطئ الستنباطو ىذا بقولو تعأب ﴿ :يىػ ٍوىـ

ض ىغٍيػىر ٍاأل ٍىر ً
ات ﴾  ,كال أظن ذاؾ الشيء إال مهادان عقليان يزـ إليو عقل ا٤بتلقي كيرغمو
ض ىكالس ىم ىاك ي
تيػبىد يؿ ٍاأل ٍىر ي
يقر هبذا االستنباط الذم ىو خارج حدكد العقل  ,فانشقاؽ السماء كتلوهنا اب٢بمرة الدامية كلوف الفرس
ألف ٌ
الورد ىو ٩با ٯبرم على خبلؼ ما تعتاده العقوؿ كتدركو القلوب من أىواؿ يوـ القيامة ,تلك األىواؿ الٍب يجعًل
(ُ)

معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف  ,للحسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي ٙ ,بقيق  :عبد الرزاؽ ا٤بهدم,

طُ ,عاـ َُِْىػ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت ,جْ  ,ص ّّٕ .
(ِ)

مفاتيح الغيب  ,التفسّب الكبّب  ,لفخر الدين الرازم  ,طّ  ,عاـ َُِْىػ  ,لدار إحياء الَباث العريب  ,جِٗ,

ص ّٓٔ.
202

اإلٲباف هبا جزءان ال يتجزأ من اإلٲباف ابليوـ اآلخر كركن خامس كأساس من أركاف اإلٲباف الستة  ,ككأف األستاذ
شاكر يريد ٗبهاد ىذه اآلية عدـ مفاجأة عقل ا٤بتلقي ابنشقاؽ السماء كتلوهنا اب٢بمرة كالفرس الورد موطن
االستنباط  ,فبل بد قبل الشركع ُب ذلك االستنباط أف يق ٌدـ لو أبف السموات كاألرض ستتبدؿ يوـ القيامة
بتبدالت خارقة كخارجة عن نطاؽ العادة كا٤بألوؼ  ,كمن ها ما استنبطو ُب اآلية الكرٲبة  ,كقد زاد من سهولة
انتزاع إقرار ا٤بتلقي هبذا ا٤بهاد أنو من التنزيل العظيم  ,كاإلقرار بو كاجب كاإلذعاف لو ملزـ .
كالبد قبل مغادرة ىذا االستنباط اإلشارة إٔب أمر ابلغ األٮبية  ,فقد ٛبت اإلشارة إٔب أف ٧بمود شاكر قد ىاجم
لويس عوض ُب ىذا ا٤بوضع ىجوما الذعان عنيفان  ,كقد ٌبرر ٧بمود شاكر ىجومو بقولو بعد أف نقل كبلـ لويس
عوض ا٤بتضمن استدعاء قولو تعأب﴿ فىًإذىا ى ً
ت كردةن ىكال ًٌدى ً
اف﴾ :
انشقت الس ىماءي فى ىكانى ٍ ى ٍ ى
ى
أم
"كحسيب حسيب فقد مللت ىذا  ...الدعي اجملَبئ .... ,مالوردة السماكية ؟  ...كما كردة كالدىاف ؟ ٌ
التالف فيلعب أبلفاظ لغتو كما يشتهي عبلنية
٦بنوف يطيق أف يتكلم هبذا ُب كتاب يقرؤه ا٤ببليْب  ..فيأٌب ىذا
ي

أم خياؿ من ٠بادير(ُ) اإلدماف ٚبيل لو أف السماء إذا
ببل حياء  ..كي ٌدعي أنو قرأ تفاسّب (كردة كالدىاف) ٌّ ,
انشقت كانتثرت ٪بومها يوـ القيامة صارت كالوردة الٍب تيشم ابألنف ُب شكلها ؟ أىذا إنساف مفيق؟ أىذا
خلق يتكلم ُب اآلداب كُب الشعر ؟ أىذا تصور يليق ٗبن ٰبمل رأسان فيو ذرة من عقل ؟ ىذا معتوه ال
ٱباطب" ...

(ِ)

إذف فمحمود شاكر يرل ٖبطأ تفسّب الوردة الواردة ُب اآلية الكرٲبة ابلوردة ا٤بشمومة  ,كخطأ ما يَبتب على
ىذا التفسّب من أف السماء إذا انشقت كانتثرت ٪بومها يوـ القيامة صارت كالوردة الٍب تيشم ابألنف ُب شكلها
كما نسبو ىو للويس عوض  ,كمن الوضوح ٗبكاف أف ٧بمود شاكر يرل أف القوؿ بذلك عبث ابللغة كادعاء
كاذب لقراءة التفاسّب ا٤بعتربة الٍب تناكلت تفسّب ىذه اآلية الكرٲبة  ,كىو من األكىاـ كالسقطات العلمية الٍب
كقع فيها أستاذ جامعي كلويس عوض .
(ُ)

ً
ا٠ب ىدر بصره ًٍ
الع ٍ ً
صر  ,اتج العركس ٤برتضى الزبيدم ,
ْب) ى
كض ٍع ي
ف البى ى
كر أىيضان( :غ ىش ىاكةي ى
ا٠ب ٍد ىراران ( ...ك) الس ٍم يد ي
ٍى ى ى ي
اظر ىكأىنو الذابب  ,الطائًر الٍو ً
جُِ ,ص ٖٔ ,كُب ا٤بعجم الوسيط ( :السمادير) ما يتىػراءل للن ً
احد ٠بدكر  ,ا٤بعجم
ي ى
ى ىى
ى
الوسيط  ,ا٤بؤلفوف  :إبراىيم مصطفى  ,أٞبد الزايت  ,حامد عبد القادر  ,دمحم النجار  ,طْ ,عاـ ََِْـ ,
٤بكتبة الشركؽ الدكلية  ,جُ  ,ص ْْٖ .

(ِ)

أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  ,ص ِٖ.
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انشق ً
ت
ت الس ىماءي فى ىكانى ٍ
فسر الوردة الواردة ُب آية سورة الرٞبن الكرٲبة  ﴿ :فىًإذىا ى
كا٢بق أف بعضان من ا٤بفسرين ٌ
كردةن ىكال ًٌدى ً
اف﴾ ابلوردة ا٤بشمومة كإف كاف أكلئك ا٤بفسري ن ٓب ٱبرجوا هبا عن إطار اللوف حٌب كإف فسرت
ىٍ ى
ى

ابلوردة ا٤بشمومة  ,كمن ذلك قوؿ ا٤باكردم :
انشق ً
ت ىكٍرىد نة} فيو كجهاف :أحدٮبا :كردة البستاف  ,كىي
ت الس ىمآءي} يعِب يوـ القيامة{ .فى ىكانى ٍ
" {فىًإ ىذا ى
(ُ)
ٞبراء  ,كقد ٚبتلف ألواهنا لكن األغلب من ألواهنا ا٢بمرة ,كهبا يضرب ا٤بثل ُب لوف ا٢بمرة"....
كمن ذلك قوؿ عبد القاىر ا١برجا٘ب ُب تفسّب اآلية الكرٲبة :
{كٍرىد نة} زىرة  ,أم تنقلب ٞبراء بعد أف كانت صفراء .ركاه ابن عرفة عن ثعلب ,كقاؿ األزىرم :أم صارت
" ى

كالوردة تتلوف ألو ناان"(ِ).

كقاؿ أبو حياف األندلسي ُب اآلية :
انشق ً
ت الس ىماء :جواب إذا ٧بذكؼ  ,أم فما أعظم ا٥بوؿ  ,كانشقاقها  :انفطارىا يوـ القيامة ,
"( فىًإذىا ى
ت ىكٍرىد نة أم ٧بمرة كالورد  .قاؿ ابن عباس كأبو صاّب  :ىي من لوف الفرس الورد  ,فأنث لكوف السماء
فى ىكانى ٍ

مؤنثة  ,كقاؿ قتادة  :ىي اليوـ زرقاء  ,كيومئذ تغلب عليها ا٢بمرة كلوف الورد  ,كىي النوار ا٤بعركؼ  ,قالو
الزجاج  ,كيريد كلوف الورد . )ّ("...

كقد جعل ابن ا١بوزم القوؿ ابلوردة النبات قوال اثنيان ُب معا٘ب كردة سورة الرٞبن كنسبو للماكردم  ,قاؿ ابن
ا١بوزم  " :قولو تعأب فإذا انشقت السماء أم انفرجت من اجملرة لنزكؿ من فيها يوـ القيامة فكانت كردة كفيها
قوالف  ,أحدٮبا كلوف الفرس الوردة قالو أبو صاّب كالضحاؾ كقاؿ الفراء الفرس الوردة تكوف ُب الربيع كردة إٔب
الصفرة فإذا اشتد ا٢بر  ,كانت كردة ٞبراء فإذا كاف بعد ذلك كانت كردة إٔب الغربة فشبو تلوف السماء بتلوف
(ُ)

النكت كالعيوف  ,تفسّب ا٤باكردم  ,علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم ٙ ,بقيق السيد بن عبدا٤بقصود

ابن عبد الرحيم  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,جٓ. ّْٔ ,

(ِ)

ىد ٍرج الدرر ُب تىًف ً
سّب اآل ًم كالس ىور  ,لعبد القاىر بن عبد الرٞبن ا١برجا٘ب  ,دراسة كٙبقيق( :الفاٙبة كالبقرة) ىكليد بًن
ي
صالًح ا٢بي ىس ٍْب( ,كشاركو ُب بقية األجزاء) :إايد عبد اللطيف القيسي ,طُ ,عاـ ََِٖـ  ,جمللة ا٢بكمة
أٞبد بن ى
الربيطانية  ,جّ ,ص ُٖٖٓ.

(ّ)

البحر ا﵀يط ُب التفس ّب  ,أليب حياف األندلسي ٙ ,بقيق صدقي ٝبيل  ,ط بدكف,عاـَُِْىػ ,لدار الكتب العلمية
ببّبكت  ,جَُ,ص. ٔٓ:
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الوردة من ا٣بيل  ....كالثا٘ب أهنا كردة النبات كقد ٚبتلف ألواهنا إال أف األغلب عليها ا٢بمرة . )ُ("....

كبذلك يعلم أف تفسّب الوردة ابلوردة النبات ا٤بشمومة ىو ٩با قالو بعض علماء التفسّب أيضان ُب الَباث العريب ,
كىو من اآلراء ا﵀تملة لدل بعضهم كغّب ا٤بستبعدة  ,كا٢بق أف شيئان من الغيظ يتجدد توقده ُب نفس ٧بمود
شاكر على لويس عوض بسبب آرائو ُب أيب العبلء ا٤بعرم  ,كانت السبب األبرز ُب رفض ٧بمود آلراء لويس
عوض كٚبطئتها قبل ٛباـ التحرم عنها كالتتبع ١بذكرىا  ,فلويس عوض كاف على اطبلع بكتب التفاسّب حينما
قاؿ  " :كلكن الوردة الواردة ُب القرآف كتفاسّبىا ىي ا٤بقابل األصلي الذم خرجت منو كل ىذه االجتهادات
ُب أدب الوردة على أرجح االحتماالت . )ِ("....

كدليل اطبلعو أف قولو بنباتية كردة آية سورة الرٞبن قوؿ فيو اتباع ال ابتداع لعلماء معتربين  ,كليس من الصواب
اهتاـ لويس عوض بناء على ذلك بعدـ اطبلعو على كتب التفاسّب بناء على آرائو العلمية ك٧باكمتها على
أساس من ذلك  ,كما أننا ال ٭بلك حق نقد كبلـ لويس عوض بناء على ما نفهمو ال بناء على ما ينطقو ىو
بقلمو  ,فقد كررت قراءة قسم الكوميداي اإل٥بية (الفردكس) القسم األخّب من كتاب على ىامش الغفراف كقبلها
الكوميداي اإل٥بية (ا١بحيم) فلم أجد فيها أف لويس عوض شبو فيها انشقاؽ السماء ابلوردة ُب شكلها كما
قالو ٧بمود شاكر  ,ككل ما ُب األمر أنو قاـ بعرض فردكس دانٍب كترقيو ُب كوميدايه اإل٥بية إٔب السموات التسع
مستخلصان أتثر دانٍب ٕبادثة ا٤بعراج ُب الَباث اإلسبلمي كالقرآف الكرٙب كرسالة الغفراف  ,كقد عرض أثناء
عرض نعيم دانٍب عن الوردة النبات كنقل فيها أقواال مَبٝبة كعلى الَبتيب ٕبسب ذلك العرض:
القوؿ األكؿ  :على لساف ابترايس (شخصية ُب كوميداي دانٍب اإل٥بية ) ٨باطبة دانٍب (بطل فردكس الكوميداي
اإل٥بية) ٓ" :ب تد٥بت ُب عشق كجهي حٌب أ٥باؾ العشق عن النظر إٔب ا٢بديقة الفاتنة الٍب أينعت ٙبت ضياء
ا٤بسيح  ,ىاىي ذم الوردة الٍب فيها أصبحت الكلمة اإل٥بية جسدان  ,كىذا ىو السوسن الذم ىدل شذاه إٔب
الطريق القوٙب  ,ككانت الوردة ىي مرٙب العذراء (ركزا ميستيكا) كما كانوا يسموهنا "

(ّ)

(ُ)

زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب  ,عبد الرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم  , ,طّ ,عاـ َُْْىػ  ,للمكتب اإلسبلمي

ببّبكت جٖ ,ص ُُٖ.
(ِ)

على ىامش الغفراف للويس عوض  ,ص ُٕٔ.

(ّ)

السابق  :ص ُٔٔ.
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القوؿ الثا٘ب  :على لساف دانٍب قولو " :كقاؿ عن الوردة  :إف اسم الزىرة ا١بميلة الذم أانديو ُب صباحي
كمسائي قد شغل عقلي ؛ فعاقِب عن النظر إٔب النار الكربل  ,كحْب امتؤلت عيِب بضياء ذلك النجم ....
رأيت مشعبل من كسط السماء يرسم دائرة ُب صورة إكليل من الزىر ىبط كأحاط بو كالزاند "(ُ) .
القوؿ الثالث  :على لساف دانٍب قولو " :قاؿ دانٍب  :كرأيت النور ُب ىيئة هنر يتؤلأل ابلضياء ٯبرم بْب ضفتْب
 ...كمن ىذا اجملرل خرجت شرارات حية  ,كُب ا١بانبْب كانت ىذه الشرارات تستقر ُب األزىار  ,ككأهنا عقيق
يساكره الذىب "(ِ) .
القوؿ الرابع  :على لساف دانٍب قولو  " :كجذبتِب بياتريس ُب صمت من يريد الكبلـ  ,فأدخلتِب بْب أكراؽ
الوردة األبدية الصفراء الٍب تنتشر على مدل كاسع "(ّ) .
القوؿ ا٣بامس  :على لساف دانٍب بعد أف طلبت منو بياتريس النظر الدير الرحب ذم األردية البيضاء " :كلكن
دانٍب ٓب ير الوردة البيضاء الصافية البياض إال حوؿ العرش ككانت أكراقها من ا٤ببلئكة الناصعة البياض  ,كرأل
راية السبلـ منشورة ُب كردة الفردكس حيث جلست مرٙب العذراء  ,كتنتهي الكوميداي اإل٥بية بصبلة موجهة
للعذراء كبرؤاي ا٣ببلص األبدم ُب النعيم "(ْ) .
الق وؿ السادس  :للويس عوض نفسو بعد أف الحظ العبلئق بْب فردكس دانٍب ُب الكوميداي اإل٥بية كقصة
ا٤بعراج  ,كاستنباطو كجود عبلئق أخرل بْب فردكس دانٍب كالقرآف الكرٙب كرسالة الغفراف  ,كالبد من نقل كبلـ
لويس عوض على طولو ؛ ألنو بعينو ما اقتبسو ٧بمود شاكر نصان للتهكم بو على لويس عوض كنقده :
"غّب أف بعض التفاصيل الواردة ُب فردكس دانٍب توحي أبنو اقتبس أيضا من القرآف الكرٙب كمن رسالة الغفراف
كرٗبا من غّب ذلك من ا٤بصادر اإلسبلمية  ,فتصويره للوردة السماكية يوحي أبف لو صلة ما ٗبا جاء ُب سورة
الرٞبن ﴿ :فىًإذىا ى ً
ت كردةن ىكال ًٌدى ً
اف ﴾  ,كقد اٚبذ دانٍب من كردة الفردكس البيضاء رمزا ٤برٙب
انشقت الس ىماءي فى ىكانى ٍ ى ٍ ى
ى
العذراء فينوس السماكية أـ ا٢بب اإل٥بي  ,ككصف الوردة أبف أكراقها ىي ا٤ببلئكة  ,ككاف نقيضها ُب العصور
(ُ)

على ىامش الغفراف للويس عوض  ,ص ُٕٔ.

(ِ)

السابق ص. ُٖٔ :

(ّ)

السابق ص .ُٖٔ :

(ْ)

السابق ص .ُٖٔ :
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الوسطى ىو الوردة ا٢بمراء  ,رمز فينوس ا١بسدية أـ ا٢بب الشهوا٘ب  ,كقد كاف للوردة أدب غزير ُب العصور
الوسطى األكركبية  ,مثل ركاية الوردة الشهّبة  ,كىو كل قصص ظاىره دنيوم  ,كابطنو ٕبث اب٣بياؿ ُب
اإل٥بيات على طريقة دانٍب  ,كمنو ماىو سابق لدانٍب كليس لو ُب الَباث الكبلسيكي األكريب أصوؿ معركفة ,
فليس يبعد أف تكوف أكراب ا٤بسيحية  ....أخذتو من العآب اإلسبلمي عن طريق أسبانيا  ,كصقلية  ,كترٝبت
رموزه ا٢بمراء رمزا للجحيم  ,كا٤بعرم نفسو ينسج على صورة الوردة ُب سقط الزند كٯبعل جحيم الوردة ا٢بمراء
ُب األرض ال ُب السماء :

ً
ً
الدىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاف
م ٍن ًدـ الطٌ ٍع ًن ىكٍرىد نة ىك ى

ػارت
فإذا
األرض كىي غرباءي ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ي
كلكن الوردة الواردة ُب القرآف كتفاسّبىا ىي ا٤بقابل األصلي الذم خرجت منو كل ىذه االجتهادات ُب أدب
الوردة على أرجح االحتماالت "

(ُ)

ككما يبلحظ من ٝبيع األقواؿ السابقة الٍب ترٝبها لويس عوض عن الكوميداي اإل٥بية ا٤بختصة ابلوردة  ,ككذلك
القوؿ األخّب على لسانو ىو شخصيان  ,فإنو ٓب يشبو فيها كال ُب غّبىا انشقاؽ السماء ابلوردة ٔبامع شكل
كل منهما كما قالو ٧بمود شاكر  ,بل جعل تصوير دانٍب للوردة السماكية ذا صلة ما ٗبا جاء ُب آية سورة
الرٞبن دكف أم تفسّب منو مباشر لآلية الكرٲبة  ,كما أنو جعل من تلك الوردة السماكية رموزان خيالية للنعيم
كا١بحيم  ,كلو قاؿ بذلك لويس عوض صراحة ٓب يكن إال متبعان ألقواؿ بعض علماء التفسّب  ,كشاكر حينما
أقذع ُب نقد لويس عوض ُب ىذ ا ا٤بوضع هتكم كثّبا على بعض ا٤بصطلحات مثل (الوردة السماكية  ,ركزا
مستيكا )  ,ككما ىو مبلحظ من ثبت األقواؿ الٍب كردت فيها الوردة ُب القسم األخّب من (على ىامش
الغفراف) فيما سبق آنفان  ,فإف لويس عوض ٓب يورد ىذه ا٤بصطلحات إال مَبٝبان حرفيان لكوميداي دانٍب اإل٥بية ,
كٓب ً
أيت هبا تشدقان أك حشوان من القوؿ  ,السيما كأف ترٝبة ىذه الكوميداي ٗبا فيها ىذه ا٤بصطلحات الٍب هتكم
عليها ٧بمود مقاربة نقدية جادة استطاع فيها لويس عوض أف يثبت أتثر أدب العصور ا٤بسيحية الوسطى
ٕبادثة ا٤بعراج ٙبديدان كابلقرآف الكرٙب كبرسالة الغفراف أليب العبلء ا٤بعرم  ,كعند إنعاـ النظر فيما ترٝبو كعرضو
لويس عوض ُب القسم األخّب ٙبديدان من كتابو على ىامش الغفراف (الكوميداي اإل٥بية الفردكس) كمقابلتو ذلك
ابلنصوص الٍب ٙبدثت عن حادثة ا٤بعراج ٙبديدان كرصدهتا بتفاصيلها الدقيقة  ,فإنو من الصعب جدان إنكار
تسرب أثر حادثة ا٤بعراج ٙبديدان ُب الكوميداي اإل٥بية (الفردكس ) ٙبديدان .
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ادلبحث الثاين  :االستنباط بني الظهور واخلفاء.
أوالً  :االستنباط الظاهر :
إف فهم النصوص فهمان صحيحان ىو األساس القوٙب الذم يقوـ عليو االستنباط  ,كمن الصعب جدان أف يصح
االستنباط بدكف فهم جيد للمقتضى النصي ا٤بستنبط منو  ,كقد يواجو ا٤بستنبط بعضان من النصوص الظاىرة
ا٤بعُب ال ٰبتاج الستنباط معناىا إٔب كد فكر كأتكيل فهم  ,فهي من الوضوح ٗبكاف ٯبعلها ابابن مشرعان يستطيع
ا٤بستنبط كبكل سهولة استنباط ما يريد منها دكف عناء  ,كقد كاجو ٧بمود شاكر كثّبان من صنف ىذا
االستنباط  ,كىو حْب يواجهو يوجز فيو القوؿ كٱبتصر فيو العبارة  ,فوضوحو يغِب عن كل البسط ُب القوؿ
كعراه عن كضوحو
كالزايدة فيو  ,كلو زاد ا٤بستنبط ُب ىذا الصنف بياانن كتفصيبل فيو ٌ
لعماه كألبسو الغموض ٌ
كظهوره كجبلئو .
كمن ىذه االستنباطات عند ٧بمود شاكر استنباطو استنباطان مباشران من قصيدة لعباس العقاد  ,جاء على
خلفية ردكد موجهة لسيد قطب  ,بعد أف رد الثا٘ب بعضان من نقدات ىذه القصيدة للرافعي أستاذ شاكر
كصديقو ا٢بميم  ,فما كاف من شاكر إال اف انربل لسيد قطب يدعم نقدات أستاذه الرافعي كٱبطٌئ ردكد سيد
قطب عليها  ,كمن ذلك قولو معلقان على قصيدة العقاد (غزؿ فلسفي  :فيك من كل شيء) (ُ):
" ك٫بن حْب قرأان قصيدة العقاد ألكؿ مرة ُب ٦بلة ا٤بقتطف  ....زعمنا أهنا قصيدة مؤلفة من غّب مادة
الشعر ,كأف الغزؿ الفلسفي الذم فيها حديث يتهالك كالفلسفة منطق يتماسك  ,فهي على ذلك ليست من
شعر كال فلسفة  ,كىذا ىو بديهة الرأم ٤بن يقرأ ىذه القصيدة كيتدبر معانيها  ,كيقيسها إٔب غرض صاحبها ,
فإنو ٠بٌاىا أكؿ ما ٠بى (غزال فلسفيان) ٍ ,ب أتبع ىذا كُب رأسها ما يشبو تفسّبان ٥بذا العنواف  ,كما يتضمن
(ِ)
فحول القصيدة  ,كٰبدد ٝبلة معانيها  ,كذلك قولو " فيك من كل شيء"...
إذف فمحمود شاكر استنبط استنباطان مباشران من نص ظاىر ا٤بعُب كىو عنواف القصيدة الرئيس الذم كضعو
الشاعر كعنوف بو قصيدة  ,استنبط منو أف القصيدة مؤلفة من فلسفة تتساقط معها لغة الشعر كتتهاكل ,
(ُ)

ديواف كحي األربعْب لعباس بن ٧بمود العقاد  ,طُ ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ٗبصر  .ص
ّٓ كمابعدىا .

(ِ)

أابطيل كأ٠بار  ,﵀مود شاكر  ,جُ  ,ص . ُْ :
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مع ربطو استنباط فلسفة القصيدة من عنواهنا ٗببناىا الذم أيٌب على رأسو قوؿ العقاد (فيك من كل شيء) ,
حيث يرل أف العرب كالفبلسفة ٝبيعان يزعموف أف لفظ كل إذا دخل على النكرة ألبس أفرادىا عمومان على
سبيل الشموؿ فقط دكف التكرار  ,كيستخدـ شاكر لشرح ىذه الفلسفة لغة فلسفية ليست معهودة ُب أسلوبو
أضر
السلس كبيانو الرصْب ؛ كل ذلك ُب ٧باكلة منو لبسط سلطة استنباطو بتسرب الفلسفة ُب القصيدة تسرابن ٌ
بلغتها ا١بمالية ككأد ٝباؿ الشعر بْب كلماهتا  ,يقوؿ شاكر :
" فكذلك أكجب الشاعر على صاحبتو أف يشمل جوىر شخصيتها جزءان من كل ما ٲبكن أف يسمى شيئان ,
يتغزؿ يقتضي مشوؿ األفراد من كل
كمن كل ما يسوغ أف يسمى موجودان موعودان  ,كىذا اإلطبلؽ من فيلسوؼ ٌ

شيء  ,كمن كل موجود  ....كلكن أين تذىب ٗبعُب اللفظ (كل) ُب العربية كُب حدكد األلفاظ الٍب تدكر
على ألسنة الفبلسفة ؟ كأم داللة توجب قبض معُب الشموؿ من ىذا اللفظ ؟ أك أم مسوغ ٯبيز ا٢بد من
اإلحاطة الٍب يقتضيها ىذا ا٢برؼ ُب ٦برل قوؿ الشاعر فيك من كل شيء  ,كفيك من كل موجود ؟ "(ُ).
كاستنباط ٧بمود شاكر من قولو (كل شيء ) مبِب على استنباط أستاذه الرافعي كالذم ٱبتصره الرافعي بقولو :
"كىناؾ ضرب من ا٤ببالغة ٯبيء من سقوط ا٣بياؿ  ...كىذه ا٤ببالغة أتٌب من ٝبع أشتات ٨بتلفة كإدماجها
كلها ُب معُب كاحد  ,كهذ ا الذم حاكؿ أف يدمج الطبيعة كلها ُب حبيبتو  ,فزعم أف فيها من كل شيء ,
كنسي أف كل قبيح ككل بغيض ىو من كل شيء "

(ِ)

كشاكر كقبلو الرافعي يريداف بنقدٮبا ىذا قوؿ العقاد من قصيدتو غزؿ فلسفي :

و
و
كمن الن ً
كموعود تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػؤاـ
موجود
يك ًٌل
اس ىكمػ ػً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍن
ى
فيك ًٌ
مِب ى
كا٢بق أف ىذا النقد صحيح لو كاف ىذا البيت كتٍرا ال شافع لو  ,فالقبح جزء من قولو (كل موجود)  ,ك نسبة
(ّ)

القبح كما شاهبو ٩با تشمئز لو النفوس ك ىو إٔب ا٥بجاء أقرب منو إٔب الغزؿ كإف كاف مقامو غزال  ,كلكن البيت
ليس ٍفردان ال شافع لو  ,بل ىو جزء من قصيدة أ٠باىا شاعرىا اب٢بب الفلسفي  ,كىو ال يريد من الفلسفة ال
لغة شعرية كال تصويران فلسفيان كال ٭بطا يشابو أ٭باط الفبلسفة ا٤بغرقة ُب الغموض كا١بفوة  ,بل يريد من ىذا

(ُ)

أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  ,ج ُ  ,ص .ُٓ :

(ِ)

كحي القلم ٤بصطفى الرافعي جّ ,ص . ِّٗ :

(ّ)

كحي األربعْب  ,ص . ٓٓ :
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عما يكًب بْب جوا٫بو ٘باه ٧ببوبتو  ,فهو يتحدث
العنواف كمن القصيدة كلها فلسفة غزلية جديدة يتحدث هبا ٌ
عن األثر البالغ الذم خلفتو ُب نفسو ٧ببوبتو كىي تَباءل لو من كراء كل شيء كإف كاف ذلك الشيء ليس

ٔبميل  ,كقد أراد من ذلك أف يكوف غزلو ٨بصوصان ك٨بتلفان عن الكثّب من سياقات الغزؿ التقليدية ُب الشعر
العريب .
كالشاعر ليس ٗبؤاخذ حْب يرل ٧ببوبتو ُب لغة ا٣بياؿ الشعرم أينما قلب نظره  ,بشرط أف يتأكؿ لذلك أتكيبل
يتناسب مع طبيعة النسيب كرقة الغزؿ  ,فعنَبة بن شداد العبسي رأل ٧ببوبتو ُب ٤بعة السيوؼ كىو ُب معَبؾ
ك٘بىز فيو الرؤكس  ,كتسيل فيو الدماء  ,كتنشَب فيو رائحة ا٤بوت  ,كتثّب فيو حوافر ا٣بيل
تضرب فيو الرقاب  ,ي
كأقداـ الراجلْب النقع  ,كمع كل ما ُب ذلك من و
معاف تتضاد مع ا١بماؿ  ,كمع كل ما فيو من ا٤بعطيات الٍب ال
ٙبفز الشاعر الستخداـ لفظة رقيقة للتعبّب عما يدكر ُب ميداف ا٤بعركة  ,يفجؤان عنَبة بعد أف يصف ذلك كلو
بقولو :

ً
ً
الرىم ي
ىكلى ىقد ذى ىك ٍرتيك ك ٌ
اح نىواى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػله

ًمِب كبًيض ً
ا٥بند تىػ ٍقطيير من ىدمي
ي
ٌ

فىػوًددت تىقبيل السي ً
ألهنػ ػ ػ ػ ػا
وؼ ٌ
ى ٍ ي ى ٌي

ت ىكبىا ًرًؽ ثىػ ٍغ ًرًؾ ا٤بتىػبى ًٌسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم
لى ىم ىع ٍ
ي

(ُ)

قاؿ ىذين البيتْب بعد أف كاف يقوؿ :
ت ال ىق ٍوىـ أىٍقػبى ىل ىٝب يع يهػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍم
لى ٌما رأىيٍ ي

ت ىغٍيػىر يم ىذم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم
ذام يرك ىف ىكىرٍر ي
يىػتى ى

كأهنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
اح ٌ
الرىم ي
يى ٍد يعو ىف ىعٍنػتىػىر ,ك ٌ

أى ٍشطا يف بًٍئ ور ُب لىب ً
األد ىى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم
اف ٍ
ى

اح ىكأى ٌهن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ىكٍي ى
الرىم ي
ف التٌػ ىق ٌد يـ ك ٌ

ً
األرىكػ ػ ػ ًم
الس ىحاب ٍ
بىػ ٍر هؽ تىؤلأل ُب ٌ

(ُ) ىذاف البيتاف ُب ديواف عنَبة كٓب يذكرا ضمن معلقتو (ىل غادر الشعراء من مَبدـ) بل ذكرا كبيتْب مستقلْب ال اثلث
٥بما  ,ينظر لشرح ديواف عنَبة للخطيب التربيزم  ,ص ُُٗ  ,ك ينظر لديواف عنَب  ,ص ْٖ  ,طْ  ,عاـ
ُّٖٗ ـ  ,على نفقة أمْب ا٣بورم ٗ ,بطبعة اآلداب ببّبكت  ,ك٤بناسبتها ٗبعلقتو أدرجها بعض العلماء ضمن
معلقتو كأيب زيد دمحم بن أيب ا٣بطاب القرشي  ,صاحب ٝبهرة أشعار العرب  ,ص ّٕٔ  ,ككردت مدرجة
اب٤بعلقة كذلك ُب شرح ا٤بعلقات التسع ا٤بنسوب أليب عمرك الشيبا٘ب  ,ص َِْ .
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ىغوغا ىجر واد ُب ىك و
ثيب أ ٍىىيى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم
كلىبىانًًو حٌب تى ىس ٍربى ىل ابل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌدًـ
كٙب ٍم يح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم
إٕب بً ىعٍبػىرةو ى
ى
كش ىكا ٌ
صريعان لليى ىديٍ ًن كلل ىف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم
يىكٍبيو ى
ذات ىح ٌود ى٥بػٍ ىذًـ
ىس ٍح ىماءى تىػ ٍل ىم يع ى
و
مابىػ ٍ ً
ىجىرىد ىشٍيظىػ ػ ًم
ْب ىشٍيظى ىمة ,كأ ٍ

يوؼ ىكأى ٌهنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
الس ي
ىكٍي ى
ف التٌػ ىق ٌد يـ ك ٌ
ما ًزلٍت أىرمي ًهم بًغيرةً كج ًهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ٌ ىٍ
ي ٍ
فازكر ًمن كقٍ ًع ال ىقنىا بلىبانًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ى
ٍ ىٌ ٍ ى
فىػَبٍكت سي ىدىم ًألكًؿ طىعنى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةو
ٍ
ى ي ىٌ ي ٍ
ً
ً
ص ٍع ىدةن ىٍنديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
رٌك ي
بت فيو ى
كا٣بىٍي يل تىػ ٍقتى ًح يم الغيبى ىار ىع ىوابًسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان

ً
وت كٓب تى يكػ ػ ػ ٍن
يت ًأبى ٍف يأم ى
ىكلىق ٍد ىخش ي

ل ً
مضم
ض ى
ابِب ى
ى
لح ٍرب دائرةه على ى ٍ

كالنٌ ًاذ ىريٍ ًن إذا ٓب أىلٍ ىق يهما ىدم ػ ػ ػ ػ ػ ػي
الش ًاٛبى ٍي ًع ٍر ًضي ,كٓب أشتً ٍم يه ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ٌ
شع ػ ًم
ىابٮب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
الس ً
تأ ي
إ ٍف يىػ ٍف ىعبلى فىػلى ىق ٍد تىػىرٍك ي
كل نى ٍس ور قى ى
ىجىزىر ٌ
باع ك ًٌ
يل اببِب حػ ػ ػ ػ ٍذًٓب
كل ىقد تىػىرٍك ي
ت ا٤بيٍهىر يى ٍد ىمى ىٍ٫بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يرهي
ىحٌب اتٌػ ىقٍتِب ا٣بى ي
ح ىذر ً
األسنٌ ًة إ ٍذ ىشىر ٍع ىن لً ىد ٍ٥بىػ ػ ػ ػ ًم
إ ٍذ يػيتػ ىقى عمرك ىكأي ٍذ ًع ين ىغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍد ىكنة
ى ى
يىفرم ىعواقًبىها ىكلى ٍد ًغ األ ٍىرقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ ػ ًم
سعى ىخل ىف ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
تيبتو كيى ى
ىٰبمي ىك ى
كلقد عمدت إٔب اختيار األبيات األكثر دموية قبل البيتْب األيكؿ ليعلم أف تذكر ا٢ببيبة الٍب يتغزؿ هبا شاعر ما
ليس ابلضركرة أف يكوف ُب سياؽ الغزؿ التقليدم  ,فقد جاء بيتا عنَبة السابقْب على ما فيهما من رقة كعذكبة
كسبلسة كٛبكن من ا٤بعُب بعد سياؽ ا٤بوت كالدماء كصليل السيوؼ كالطعن كالكر كالفر  ,فللشاعر ا٢بق ُب
تذكر حبيبتو كذكرى ا حٌب مع رؤية الدماء كسيطرة ا٤بوت كغلبة القتل كالطعن  ,كليس أفضع على النفس كأشد
أبسان من ذكر ا٤بوت كالقتل كالطعن  ,ككأهنا مع تلك الفظاعة كشدة البأس يستحيل أف تتواءـ مع سياؽ الغزؿ
إال ُب عآب الشعر كخيالو  ,كُب حدكد إمكاانت الشاعر كقدراتو التصويرية كالبيانية الٍب تستطيع أف تلح علينا
ُب قبوؿ ربط ىذه السياقات ا٤بتنافرة ببعضها ربطان ٧بكمان  ,كقريب من بيٍب عنَبة قوؿ ابن رشيق القّبكا٘ب :
كلى ىق ٍد ذى ىكرتي ً
يمتىػ ىوق هع بًتىبلطيًم األ ٍىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ًاج
ك ُب السفينى ًة كال ػردل
ٍ
ى
ً
ً
كاللٍيل يمسود الذكائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ا١بىو يػى ٍهطل ك ً
داج
ف
ب ً
ىك ٍ
ايح ىعواصػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
الر ي
ي ٌ
ى ي ٍى
ً
كعلى السو ً
اج
غارةو ىكًىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اح ًل لًؤلىعادم غ ػ ػ ػ ىارةه
ىى
يػيتىػ ىوقٌػ يعو ىف ل ى
ى
(ُ)
ً
ص ً
ىكأىان ىكًذ ٍك يرًؾ ُب أىلى ًٌذ تىػنىاج ػ ػ ػ ػ ػي
ضجةه
حاب السفينىة ى
ىك ىعلىت ألى ٍ
(ُ)

ديواف ابن رشيق القّبكا٘ب ٝ ,بعو كرتبو عبد الرٞبن ابغي ,ط بدكف  ,عاـ ُٖٗٗـ  ,لدار الثقافة ببّبكت  ,ص

ْٖ.
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كعلى ىذا فإف الغزؿ الذم ٠بىاه العقاد فلسفة لو جذكر ُب فصيح الكبلـ كُب شعر العرب ؛ فليست نظرة
العقاد ﵀بوبتو ُب كل شيء ىي النظرة األكٔب لشاعر ينتسب للساف العرب كأدهبم حٌب كإف كاف الشيء قبيحان.
كغاية ما ُب األمر أف استنباط ٧بمود شاكر لفلسفة القصيدة من عنواهنا ا٤بباشر استنباطان ىو بعينو استنباط من
النصوص الظاىرة ا٤بعُب  ,فليس أدؿ ظهوران من معُب عنواف قصيدة كضعها شاعر بنفسو ٱبتزؿ فيو كثّبان ٩با
اشتملت عليو معانيها كتكونت منو أجزاؤىا  ,على أف الفلسفة الٍب قصدىا الشاعر ال ترتبط كثّبان أبلفاظ
الفبلسفة كخياراهتم الَبكيبية  ,بل ىي ُب حقيقة األمر مرتبطة بفلسفة خاصة ابلشاعر يرل فيها ٧ببوبتو ُب كل
شيء ككأهنا ال تغيب عنو كال ينفك ذكرىا عن عقلو بغض النظر عن األمر الذم يراىا فيو  ,فظيعان كاف أك

و
لتناسب بْب ما يراه كبْب حبيبتو ؛ بل
لطيفان ٝ ,بيبلن كاف أك قبيحان  ,فليس ا٤برئي كحده ىو ما يذكره ٕببيبتو
ألف حبيبتو عالقة كراسخة ُب ذىن و كقلبو كانظريو  ,ككأهنا حينما ينظر إٔب كل األشياء تظهر لديو كاللقطة

األكٔب الٍب تسبق نظره ألم شيء  ,كيزيد من حظوظ صحة أف تكوف ىذه القصيدة فلسفة هبذا االعتبار أف
كلمة العقاد :

و
يك ًل موج و
كمن الن ً
كموعود تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػؤاـ
ود
اس ىكم ػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػن
ى
فيك ًٌ
مِب ى
ٌ
كالٍب ىي موطن النقد كموضع ا٣ببلؼ  ,جاءت ُب آخر ىذه القصيدة ككأف الشاعر يطالبنا أف نقيس مآب

يذكره ٗبا ىو داخل ٙبت قولو (من كل موجود) ٗبا قالو قبل ىذه الكلمة  ,فقد قاؿ قبل ذلك :
تيػرسل اللمح م ً
فيك ًم ٍن ً
ضيئىا ُب الظٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبل ٍـ
العْب الٍب
ى
مشس الضحى ي
ٍ ي ٍىي
ً
ً
فً ً
ْب نًيػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
ى
ْب يى ٍس ًرم ىانئمان بىػ ٍ ى
حٍ ى
بلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي
يك م ٍن بى ٍد ًر الد ىجى أى ٍح ي
ً
ضرىة ىعامان بىػ ٍع ىد ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
يك ًم ٍن يك ًٌل ربي وع طىٍل ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه
ت الن ٍ
ف ى
تيػٍنبً ي
ً
ً
ف بىػ ٍر هؽ ىك ىغ ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
الشتىاءي ا ٍ١بى ٍه يم ىال يىػ ٍع يد ٍك ىؾ م ػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍن
ىك ٌ
ىع ٍهده الٍ ىعاص ي
ا٢بى ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
ض ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ت ىراكيٍ ًو ,ىكال ىان ىح ٍ
أىنٍ ى
ىما تيػغىًٌ ٍُب الطٍيػ ير إًال بىػ ٍع ى
ص ىد ياؤ ىؾ ًم ٍن ىغ ًٍّب ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىبل ٍـ
ىكإًذىا ٍ
فىػ ٍه ىي أى ٍ
ا١بى ٍد ىك يؿ ىان ىغى نىػ ٍف ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي
ؼ الٍ ىو ٍح ً
ًم ٍن نًىفا ور بىػٍيػنى يك ٍم أىٍك ًم ٍن ًكئػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ؟
ش ىى ٍل ىانظىٍرىهتػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
صنيػ ٍو ي
ىك ي
ا٢بو ً
ؼ النػ ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
ت تىػٍن ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي ىكىال
ىال انٍ ًفتى ى
ىسطٍ ىوةى الن ٍس ًر ىكىال ىخ ٍو ى
اؿ ٍىٍ
ً
ا٢بىيىاتىػ ٍ ً
ا٢بى ًٌي إًال ًم ٍن ًضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍاـ؟
ْب ا ٍ٥بػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىول
ىى ٍل ىحيىاةي ٍ
ك ًم ٍن ىان ًر ٍ
فٍي ى
ىجرؾ الٍم ٍدعو ًابلٍمو ً
ت ال ػ ػ ػ ػ ػ ػزىؤ ٍاـ
ىكال ًذ ٍم أىٍرىىبيوي ىكا أى ىس ىف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
ى ٍى ى ى ىٍ
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ً
كًمن ٍاأليخرل تىػب ً
اشٍيػ ير الت ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
ص ىرائػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هق
ك ًم ٍن يدنٍػيى ى
فٍي ى
اؾ نػى ٍق ه
ى ى ىى ى
ً
ً ً
كًمن الشيطى ً
اف ىغ هي ىكأىثػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
ب ىكًر ى
ى ى ٍ
ىكم ىن ٍاألى ٍم ىبلؾ طٍي ه
اش ًٌ
ت ً ٍُب النػ ٍف ً
الزىمػ ػ ػ ػ ٍاـ
ا٣بى ٍمىرةً يس ٍكىرا ىى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا إًذىا
ىكًم ىن ٍ
أى ٍسلى ىس ٍ
س أىٍك طى ى
ً
كًمن الٍ يقو ً
م  ,ىكًم ىن ا ٍ١بيٍو ًع ًىيػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
ت ًغ ىذاءه ىكًم ىن الٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ىماء ىر ه
ى ى ٍ
و
فًي ً
ىك يحظيو هظ ًم ٍن ى٠بىاء ىال تػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍاـ
ظ ىكاف ػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهر
ك ىح ه
ك م ٍن أىٍر ًض ى
ٍى
ً
ً
ما است ىدار ٍ ً
استىػ ىقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
ك ًم ٍن ىىٍن ىد ىس وة عيٍل ًويػ ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وة
فٍي ى
ا٣بط فٍيو ك ٍ
ى ٍى ى
ً
الش ًادم إً ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاـ
اؿ بػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاذ هخ
ىكًم ىن الٍ ىف ًٌن ًمثى ه
يى ىو ل ٍل ىمثٌ ًاؿ ك ٌ
كمن ىذه األبيات السابقة للبيت ا٤بشتمل على قولو (من كل موجود)  ,يتبْب أف الشاعر يرل أف ٧ببوبتو فيها
من مشس الضحى  ,كبدر الدجى  ,كالربيع النٌ ً
ضر  ,كالشتاء ا١بهم  ,كالطّب الشادم  ,كا٢بماـ النائح ,
كجدكؿ ا٤باء  ,كصنوؼ الوحش الٍب ال تي ٍستأنس  ,كا٢بوت  ,كالنسر  ,كالنعاـ  ,كالنار  ,كالدنيا  ,كا٤ببلئكة ,
الفن  ,كٲبكن لنا أف نضع ىذه الكلمات
كالشياطْب  ,كا٣بمرة  ,كالقوت  ,كاألرض  ,كالسماء  ,كا٥بندسة  ,ك ٌ

إبزاء تلك الكلمات الٍب اقَبحها الرافعي كاألستاذ ٧بمود شاكر الداخلة ٙبت نطاؽ (من كل موجود) (البق
كالقمل كالنمل كا٣بنفساء كالوابء كالطاعوف كا٥بيضة كزيت ا٣بركع كا٤بلح اإلنكليزم ) ؛ فهذه األشياء ٕبسب
الرافعي كشاكر داخلة ٙبت نطاؽ (كل موجود) ابعتبارىا من ا٤بوجودات كابعتبار العموـ الكبّب الذم يقتضيو
التعبّب هبذه الكلمة  ,فكيف للشاعر أف ٯبد شيئان من ٧ببوبتو ُب ىذه األشياء ابعتبارىا من ا٤بوجودات ؟
كا١بواب عن ذلك يكمن ُب أف العقاد فاجأان أبشياء قد يكوف بينها كبْب الكلمات الٍب اقَبحها الرافعي

كشاكر شيئان من ا٤بؤانسة كاالتفاؽ  ,كالشتاء ا١بهم البائس  ,ك كا٢بوت  ,كالنسر  ,كالنار  ,كالشياطْب  ,كقد
استطاع خياؿ الشاعر إٯباد مناسبة لرؤية حبيبتو ُب ىذه األشياء الٍب ال ترغبها النفس  ,كىذه ا٤بناسبة ٙبديدان
ىي الفلسفة الٍب أرادىا الشاعر ُب قصيدتو  ,مع األخذ بعْب االعتبار أبف الشاعر قصد قصدان ألف ٱبتتم تعداد
األشياء الٍب يرل ٧ببوبتو ُب شيء منها بقولو (كل موجود)  ,ككأنو يضع للمتلقي هبذه الكلمات أشياء أخرل
كنماذج كأقيسة يستطيع أف يقيسها على األشياء الٍب ذكرىا أكال كك ٌد خيالو ُب إٯباد مناسبة ٥با مع ٧ببوبتو .
كمن االستنباط من النص الظاىر ا٤بعُب عند ٧بمود شاكر استنباط جاء على خلفية موازنة عقدىا بْب ركايتْب
لكبلـ منقوؿ عن جد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عبد ا٤بطلب  ,كذلك أف أـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد خرجت ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص إٔب ا٤بدينة
ا٤بنورة تزكر أخوالو فماتت كىي عائدة إٔب مكة ا٤بكرمة  ,كلو ملسو هيلع هللا ىلص ست سنْب  ,فكفلو بعد أمو آمنة بنت كىب
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جده عبد ا٤بطلب بن ىاشم  ,ككاف يرل ُب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ما يسره كيسعده فيقربو إليو كيدنيو منو " ,حٌب كاف
ملسو هيلع هللا ىلص يدخل عليو إذا خبل كإذا انـ  ,كٯبلس على فراشو  ,فإذا أراد بنو عبد ا٤بطلب منعو قاؿ عبد ا٤بطلب :
دعوا ابِب فإنو يؤنس ملكان "(ُ) .
قاؿ ٧بمود شاكر معلقان على قوؿ عبد ا٤بطلب :
" ُب ابن سعد  :جُ  ,ص ْٕ ( )ِ( ,ليؤنس)  ,كىي أجود  ,أم أنو ٰبس ذلك كيعلمو "...

(ّ)

فقد استنبط ٧بمود شاكر من النص الظاىر ا٤بعُب لركاية الطبقات الكربل البن سعد زايدة ُب معُب اإلحساس
كالعلم ابلشيء ُب ىذه الركاية  ,من زايدة الـ التوكيد على الفعل (يؤنس)  ,كىي زايدة ُب معُب اإلحساس ال
تكاد تكوف ُب ركاية ا٤بقريزم ٣بلوىا من الـ التوكيد  ,كبناء على ىذا االستنباط فمحمود شاكر يبِب استنباطان
آخر يرل فيو أف ركاية ابن سعد أجود من ركاية ا٤بقريزم .
كا٤ببلحظ أف الشخصية الفاحصة الناقدة ا٤بستنبطة ٥بذه األحكاـ ىي الشخصية اللغوية البيانية ﵀مود شاكر ,
كليست الشخصية العآب ابلركاايت الٍب تقارف بْب ما ٘بده من ركاايت كٚبتار األصح منها ٕبسب ما تقتضيو
ضوابط الركاية  ,فقد كاف معيار مقتضى الداللة اللغوية سبب اختيار ٧بمود ٥بذه الركاية كاستنباطو معُب زايدة
اإلحساس كالعلم ابلشيء من زايدة الـ التوكيد على الفعل (يؤنس) .
كا٢بق أف استنباط ٧بمود شاكر ىنا استنباط دقيق كمتوافق مع الوجهة اللغوية كالبيانية لكبلـ عبد ا٤بطلب ,
فقد ذكر ٝبع من أىل العلم بنحو العربية أبف عدد البلمات ُب اللغة العربية إحدل كأربعوف المان  ,منها الـ
التوكيد " كىي مفتوحة كقبلها نوف مشددة ال أتٌب إال بعد إف كإان كإنك كإنكم كإهنم  ,كإهنما ,كإنو  ,كذلك
(ُ)

إمتاع األ٠باع ٗبا للرسوؿ من األنباء كاألمواؿ كا٢بفدة كا٤بتاع  ,لتقي الدين أٞبد بن علي ا٤بقريزم  ,حققو كشرحو
كصححو ٧بمود شاكر طِ ,عاـ بدكف  ,للشؤكف الدينية بقطر  ,جُ ,ص ٕ .

(ِ)

يقصد اببن سعد أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع ا٥بامشي ابلوالء ,البصرم ,البغدادم ا٤بعركؼ اببن سعد ا٤بتوَب:
َِّىػ  ,صاحب كتاب الطبقات الكربل  ,حققو إحساف عباس  ,طُ  ,عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار صادر ببّبكت ,
كقد كجدت ىذا النص ُب ىذه الطبعة ُب ا١بزء األكؿ  ,كُب الصفحة  , ُُٖ :كما كجدتو ُب نفس الكتاب ,
ٙبقيق علي دمحم عمر  ,طُ  ,طُ ,عاـ ََُِـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة ,جُ ,ص ٔٗ .

(ّ)

إمتاع األ٠باع ٗبا للرسوؿ من األنباء كاألمواؿ كا٢بفدة كا٤بتاع للمقريزم  ,ا٢باشية رقم  , ِ :جُ ,ص ٕ .
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(ِ)
ً
ً ً (ُ) ً
ً
وؿ
ك ﴾(ّ) ك﴿يىػ يق ي
ور رًح هيم﴾  ,ك ﴿إًنػنىا لىفي ىش وٌ
مثل قولو تعأب  ﴿ :ىكإف اَّللى لى ىعل هيم ىحل هيم ﴾ ك ﴿إف اَّللى لىغى يف ه
(ٓ)
أىإًنك لى ًمن الٍمص ًٌدقًْب﴾(ْ) ك ﴿كإًن يكم لىتمرك ىف علىي ًهم م ً
ً ً ً
ا٣بىًٍّب لى ىش ًدي هد﴾ (ٔ) ك ﴿إًف
ب ٍ
صبًح ى
ٍ
ى ى ي ى ى
ى ٍ ىي ى ٍ
ْب﴾ ىك ﴿إنوي ٢بي ٌ
ٰىى يؤىال ًء لى ًش ٍرًذ ىمةه قىلًيليو ىف﴾ (ٕ) .

فنوف التوكيد تفيد مزيدان من التوكيد الذم ٰبتاجو السياؽ كيطلبو ا٤بعُب ؛ ألهنا تفيد تثبيت ا٤بعُب كتقويتو ُب ذىن

ا٤بخاطب  ,إذ ال تستخدـ مع كل ضرب من ضركب التعبّب  ,كإ٭با ٰبسن استخدامها بل كيلزـ حْب يكوف
ا٤بخاطب منكرا كُب حاجة إٔب تثبيت ا٣برب كتقويتو لو  ,كا٤بخاطبوف ىنا ىم بنو عبد ا٤بطلب الذين ال يركف ُب
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ما كاف يراه جده عبد ا٤بطلب  ,إذ لو كانوا يركف شيئان من ذلك ما قاموا ٗبعاملتو معاملة تنتهي ٗبنعو
من دخولو ٣بلوة جده كفراشو  ,فلزـ عليو أف يسوؽ الكبلـ مؤكدان ٥بم كتأكد نفسو ٩با كانت ٙبس بو نفسو
٘باه حفيده ملسو هيلع هللا ىلص  ,كىذا توفيق من هللا لرسولو صلى هللا عليو كعلى آلو كصحبو كسلم ,فإحساس جده ىذا
يضمن لو مزيدان من الرعاية كالعطف كأشد ما ٰبتاج إليو اليتيم ,فالكبلـ إذف يقتضي مزيدان من التوكيد ال تقوـ
بو إال الـ التوكيد  ,كشبيو كركدىا ُب ىذا ا٤بوضع بوركدىا ُب سياؽ القسم ككأف كبلـ جد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قسم ٓب
يقسمو لفظان  ,كإ٭با كقع ُب قلبو كُب معُب كبلمو موقع ا٤بقسم بو ا٤بتيقن من حدكثو ككقوعو  ,كبناء عليو فالركاية
األجود بياانن ىي ركاية ابن سعد ُب الطبقات ككجو جودهتا ُب استنباط شاكر قد ال يكوف إال ُب حاجة
ا٣بطاب لتوكيد يقرر ا٤بعُب كيقويو ُب ذىن ا٤بخاطب .
(ُ)

سورة ا٢بج  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ٓٗ( :

(ِ)

سورة النحل  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ُٖ( :

(ّ)

سورة ىود  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ِٔ( :

(ْ)

سورة الصافات  ,اآلية الكرٲبة رقم (ِٓ)

(ٓ)

سورة الصافات  ,اآلية الكرٲبة رقم (ُّٕ) .

(ٔ)

سورة القارعة  ,اآلية الكرٲبة رقم (ٖ) .

(ٕ)

سورة الشعراء  ,اآلية الكرٲبة رقم  , ) ْٓ( :كينظر لنص ا٣بليل الوارد فيو ىذه اآلايت الكرٲبة لكتاب إعراب القرآف

كبيانو  ,﵀يي الدين بن أٞبد طْ ,عاـ ُُْٓىػ  ,لدار اليمامة بدمشق  ,جٕ ,ص ّْٔ .
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اثنياً  :االستنباط اخلفي :
كنقصد ىنا ابالستنباط ا٣بفي عكس االستنباط السابق ُب ا٤ببحث السابق كىو االستنباط من النصوص
الظاىرة ا٤بعُب  ,فاالستنباط ا٣بفي ىو االستنباط من النصوص غّب الظاىرة ا٤بعُب ٛبامان  ,كاالستنباط من ىذه
النصوص يتوقف على ضركرة أساسية ال يتم االستنباط إال هبا  ,كىي الفهم الدقيق للنص بفهم لغتو كدالالهتا
كاالستئناس بشركح أىل العلم كمعاجم اللغة كلما استغلق فهم نص ما  ,فيلزـ كل مريد لبلستنباط من مثل ىذه
النصوص معرفة ا٤بعُب ا٤بعجمي الصحيح ٤بفرداهتا كربطو ٗبجازات اللغة كبلغة الشعر  ,كال بد من التسليم عند
ذلك أبف فهم اللغة من معاجم اللغة فقط كاالكتفاء هبا ُب تفسّب الشعر رٗبا يورط مستنبط معا٘ب بعض
النصوص ُب أخطاء قد ٛبتد لتطاؿ النص أبكملو  ,كىذا النوع االستنباط ُب النصوص األدبية يقابلو عند علماء
التفسّب االستنباط من اآلايت غّب ظاىرة ا٤بعُب  ,كالٍب يشَبط العلماء لبلستنباط من مثل ىذه اآلايت الفهم
الدقيق ٥با كالرجوع للنقل كالسماع ٤بعرفة مشكلها  ,كاعتربكا كل مفسر ال يفعل شيئان من ذلك ُب مثل ىذه
اآلايت مفسران ابلرأم  ,كُب ذلك يقوؿ اإلماـ القرطيب صاحب كتاب ا١بامع ألحكاـ القرآف بعد أف ذكر الوجو
األكؿ من كجوه فساد التفسّب ابلرأم :
"الوجو الثا٘ب  :أف يتسارع إٔب تفسّب القرآف بظاىر العربية  ,من غّب استظهار ابلسماع كالنقل فيما يتعلق
بغرائب القرآف  ,كما فيو من األلفاظ ا٤ببهمة كا٤ببدلة  ,كما فيو من االختصار  ,كا٢بذؼ كاإلضمار  ,كالتقدٙب
كالتأخّب  ,فمن ٓب يٍٰب ًكم ظاىر التفسّب كابدر إٔب استنباط ا٤بعا٘ب ٗبجرد فهم العربية كثر غلطو  ,كدخل ُب زمرة
(ُ)
من فسر القرآف ابلرأم " .
كمثل ذلك ينطبق على من يستظهر من النصوص األدبية كيستنبط منها معتمدان فقط على ظاىر اللغة العربية
دكف معرفتو أبسرارىا البيانية  ,كدكف رجوعو لشركح أىل العلم كمعاجم اللغة ككتب الَباث الببلغي كالنقدم .
كقد شغل ىذا النوع كثّبان من مساحات االستنباط عند ٧بمود شاكر  ,ككاف يسّب فيو على ذات منهج القرطيب
السابق ُب تفسّب القرآف الكرٙب  -ك﵁ كلكبلمو ا٤بثل األعلى  , -فقد جعل ٧بمود شاكر منهجو ُب االستنباط
(ُ)

ا١بامع ألحكاـ القرآف كا٤ببْب ٤با تضمنو من السنة كآم الفرقاف  ,﵀مد بن أٞبد القرطيب ٙ ,بقيق عبد هللا بن عبد

ا﵀سن الَبكي  ,كشارؾ ُب ٙبقيق ا١بزء األكؿ دمحم رضواف عرقسوسي  ,طُ ,عاـ ََِٔ ـ ٤ ,بؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر
ببّبكت  .جُ ,ص ٗٓ.
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من النصوص منهجان تذكقيان  ,ال يعتمد فيو فقط على كتب أىل اللغة  ,كال ٰبصر نفسو أيضان ُب معاجم اللغة
الٍب جعل االعتماد عليها فقط ُب تفسّب كل الشعر دفنا للغة

(ُ)

 ,كما جعل القرطيب التفسّب بظاىر العربية

فسادان كجناية على التفسّب .

إف األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا يعتمد كثّبان ُب ىذا النوع من االستنباط على تذكقو للكبلـ كتقليبو على كل
كجو كربطو ٗبقامو كمقتضياتو كالسياؽ العاـ الذم جاء فيو  ,كمن ٍب الوصوؿ إٔب نتائج كانت ُب كثّب من
األحواؿ ٧بل ثقة األستاذ كاطمئنانو .
كمن االستنباط من النصوص غّب ظاىرة ا٤بعُب عند ٧بمود شاكر كالٍب اعتمد فيها على فهمو ا٣باص كأتكيلو
التذكقي قولو بعد قوؿ األغلب العجلي(ُ) :
ىٍ٫ب ين ىكىرٍد ىان ىك ًاديى ٍي يج ىبل ًجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل

ًٔبى ٍح ىف ول ىجم الٍ ىو ىغى ًم ٍن ىكائًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل

ً
اختً ىبلؼ األى ىس ًل النو ًاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل
عٍند ٍ

ف ًابل ىقنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػابً ًل
ً ٍُب ىديٍػلىوم يىػ ٍز ىح ي

(ّ)

ً ٍُب ًج ٍذًـ(ْ) ًع ٍج ول(ٓ) ً ٍُب الٍ ىع ًديٍ ًد ال ٌذائًػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل

ىكًم ٍن بىً ٍِب ىشٍيػبىا ىف ىغ ًٍّب ىخ ًام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل

(ٔ)

ا٣بيل تىػع يدك ًابلٍ ً
وشٍي ًج(ٕ) الذابػ ػ ػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل
ىك ٍىٍ ي ٍ ٍ

ىٍٙبت قىػتى ًاـ الغي ًرب ال ىقس ػ ػ ػ ػ ً
اطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل
ى
ى ى

(ٖ)

(ُ) ينظر ُب ذلك لكتاب ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص ُ.ِ-
(ِ) "األى ٍغلىب بن عمرك بن عبيدة بن حارثة ,من بِب عجل بن ١بيم  ,من ربيعة ,شاعر راجز معمر  ,أدرؾ ا١باىلية كاإلسبلـ
كتوجو مع سعد بن أيب كقاص غازاي فنزؿ الكوفة ,كاستشهد ُب كاقعة هناكند ,كىو أكؿ من أطاؿ الرجز .قاؿ اآلمدم :
العجلي آخر من عمر ُب
ىو أرجز الرجاز كأرصنهم كبلما كأصحهم معا٘ب  ,كقاؿ البكرم ُب شرح نوادر القإب :األغلب
ٌ

ا١باىلية عمرا طويبل توُب ُِ ىػ "  ,ينظر األعبلـ للزركلي  :جُ  ,ص ّّٓ.
ًً ً
اس كًمن ٍ ً
ً ً
ْب الث ىبلثً ى ً
يل :يى ٍم
يل :يى ٍم ىما بىػ ٍى
(ّ) القنابل مفردىا " ال ىقٍنػبىلة كال ىقنٍبل :طىائ ىفةه م ىن الن ً ى ى
ْب إٔب األىربعْب ىكىٍ٫بوه ,ىكق ى
ا٣بىٍي ًل ,ق ى
ا٣بىٍي ًل ,كقىػٍنػبىلة منالن ً
اعةي الن ً
اس طىائًىفةه ًمٍنػ يه ٍم " لساف العرب البن منظور  ,ج ُُ ,ص َٕٓ.
اس ,قىػٍنػبىلة ًم ىن ٍ
ىٝبى ى
(ْ) " ًجذـ ً
القوـ :أصليهم "  ,العْب للخليل بن أٞبد  ,جٔ  ,ص ٕٗ .
ي
(ٓ) عً ٍجل  :ىم قوـ الشاعر كما ىو موضح ُب نسبو ُب ا٢باشية أعبله (ِ) .
(ٔ) "فىػرس ىذائًل :يذك ىذي ول ً
ايؿ :طى ًويليوي " اتج العركس  ,جِٗ  ,ص ِِ .
كذ ه
ٍ
ىه ه
و
ً
ً
ك" لساف العرب جِ ,ص ّٖٗ .
(ٕ) الوشيج  " :كشج :ىك ىش ىجت العي ي
ت ,ككل ىش ٍيء يى ٍشتىب ي
ركؽ كاألىغصاف :ا ٍشتىػبى ىك ٍ
ً
الساطع  ,السابق  :جُُ ,ص ٕٓٓ  ,أفدت من شرح األستاذ شاكر ٥بذه
(ٖ) القساطل  :مفرده  :قسطل :..... :الغيبار
األبيات كثّبان ُب الطبقات  ,كقد أعانِب بعد هللا على البحث عن معا٘ب الكلمات ُب ا٤بعاجم  ,غفر هللا لو .
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ىك ىع ىد ود ىكال ًٌدبٍ ًر ىغ ًٍّب ىجافً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل

ًُب ىح و
سب بى وخ ىكقًٍب و
ص ىك ًامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل
ٍ

كقد علق ٧بمود شاكر على البيت األخّب بقولو :

رم (ُ) نبيل  ,يقوؿ الراجز :
" ا٢بسب  :الشرؼ الثابت ُب اآلابء كشرؼ األفعاؿ أيضان  ,كبخ  ,ىس ٌّ
(ِ)
ًُب ىح و
سب بى وخ ىك ًعٌوز ً
أقعس
ٍ
كىذا ٩با أخلت كتب اللغة ُب بيانو ككجوه استعمالو  ,كأصلو من قو٥بم ُب تعظيم األمر كتفخيمو كالفخر بو :
بخ "  ,كالقبص  :العدد الكثّب اجملتمع  ,كامل  :اتـ  ,كالدبر  :بفتح الداؿ ككسرىا  ,النحل  ,يريد مثلو
"بخ و
و
ُب الكثرة كاالزدحاـ  ,كقولو  :غّب جافل  ,غّب متفرؽ كال منتشر كال منزعج .)ّ("....
فاألستاذ ٧بمود شاكر استنبط من البيت األخّب معُب قولو ىح و
سب بى وخ أبهنا الشرؼ الثابت ا٤بختار النبيل من

(بخ) اللفظية لقولو (حسب)  ,كبخ عند أىل
شرؼ اآلابء كشرؼ األفعاؿ  ,كقد سوغ لنفسو ذلك بتبعية و
بخ  ,األكؿ منوف كالثا٘ب مسكن  ,كُب حاؿ استخدامها مفردة ٯبوز أف
اللغة اسم فعل " كقد يتكرر فيقاؿ و
بخ ٍ

تكوف ساكنة كٯبوز أف أتٌب مكسورة ,كبخ منونة مكسورة كبخ منونة مضمومة  ,أما إذا كانت مكررة فيقاؿ
بخ مسكنْب  ,كمكسورين ٨بففْب  ,كمنونْب مكسورين مشددين  ,كىي كلمة عند أىل اللغة تقاؿ عند
بخ ٍ
ٍ
الرضا كاإلعجاب ابلشيء أك الفخر كا٤بدح  ,كقد تستعمل لئلنكار ,كتكوف للرفق ابلشيء  ,كللمبالغة
(ُ)
(ِ)

" الس ًرم :ا٤ب ٍختار "  ,لساف العرب  ,البن منظور  ,جُْ  ,ص ّٕٗ .
ي
ينسب البعض ىذا إٔب رؤبة بن العجاج  ,كٓب أجده ُب ديوانو  ,كمن نسبو إليو جعلو ٛباـ لقولو :
ىك ىج ٍدتىنا أعىز ىم ٍن تىػنىػف ىسا

عًنٍ ىد ا٢بًىف ً
اظ ىح ىسبان كم ٍقيىسا

ُب ىحس و
ب بى وٌخ كعًٌوز أقٍػ ىعسا
ى
ينظر لشرح أبيات سيبويو  ,أليب سعيد السّباُب ٙ ,بقيق دمحم علي الريح ىاشم  ,جِ  ,ص ِْٔ  ,راجعو طو عبد الرؤكؼ
سعد  ,طُ  ,عاـ ُْٕٗ ـ  ,لدار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ابلقاىرة  ,ك ينظر ألساس الببلغة للز٨بشرم  ,جُ  ,ص
ْٕ  ,كينظر لشمس العلوـ كدكاء كبلـ العرب من الكلوـ  ,لنشواف بن سعيد ا٢بمّبل اليمِب ٙ ,بقيق  :حسْب بن عبد هللا
العمرم  ,مطهر بن علي اإلراي٘ب  ,يوسف دمحم عبد هللا  ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ  ,لدار الفكر ا٤بعاصر ببّبكت  ,جُ ,ص ِٖ ,
كينظر للطراز األكؿ كالكناز ٤با عليو من لغة العرب ا٤بعوؿ  ,البن معصوـ ا٤بد٘ب ٙ ,بقيق :مؤسسة آؿ البيت إلحياء الَباث , ,
طُ ,عاـ ُِْٖىػ ٤ ,بؤسسة آؿ البيت ٗبشهد إيراف  ,جٓ ,ص َُُ.
(ّ) طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,ا٢باشية رقم (ِ)  ,جِ  ,ص .ْْٕ :
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كتقاؿ أيضان عند استعظاـ الشيء (ُ) .
كاهتاـ األستاذ شاكر إلخبلؿ معاجم اللغة بوجوه استعماؿ ( بخ ) يتلخص ُب أهنا ٓب تذكر أف من كجوه
استعماؿ (بخ ) ُب لغة العرب أف تكوف ٗبعُب ا٤بختار النبيل  ,كا٢بق أف ما كقعت عليو من كتب معاجم اللغة
 ُب حدكد ٕبثي كاطبلعي – ٓب تعد السرم الشريف من كجوه استعماؿ بخ كما استنبطو ٧بمود شاكر ,كقد كجدت بعضان ٩بن أتى على ىذا البيت كاضطره االستشهاد بو يقوؿ أبف ( بخ ) فيو على ٫بو يقَبب ٩با
رآه األستاذ شاكر أك يتطابق معو تطابقان كليان  ,أما ما يقَبب منو فيكاد يكوف ما ذكره أبو سعيد السّباُب ُب
شرحو لشواىد سيبويو  ,حيث ذكر ىذه األبيات مستشهدان هبا على ٚبفيف بخ :
أعز ىم ٍن تىػنىػف ىسا
ىك ىج ٍدتىنا ى

ًعٍن ىد ا٢بًىف ً
اظ ىح ىسبان كم ٍقيىسا

ب ب وخ ً
كعٌوز أ ٍقػ ىعسا
ُب ىح ىس و ى ٌ
ٍب قاؿ ُب شرحها  " :ٲبدح قومو ,كا٢بًفاظ :ا﵀افظة على األسباب الٍب توجب الشرؼ كٝبيل الذكر ,كا٤بًقيىس:
البخ :الذم
قايسنا يمقايس إٔب غّبان ,كنا أعظم منو كأشرؼ ,ك ٌ
مقايستهم إٔب غّبىم من الناس .يقوؿ :إذا ى
ييتعجب من ًعظمو كشرفو .كاألقعس :ا٤بنيع الثابت " (ِ).
ك٩با يقَبب من استنباط األستاذ شاكر أيضان ما ذكره صاحب أساس الببلغة  ,حيث يقوؿ :
" كأما قوؿ العجاج:
ًُب ىح و
سب بى وخ ىك ًعٌوز أقعسا
ٍ
فوصف هبذا الصوت مبالغة ُب كوف حسبو ٩ب ٌدحان معجبان بو ,كما يقاؿ :رجل أيفة ٤بن يتأفف بو "

(ّ)

(ُ) ينظر العْب للخليل بن أٞبد  ,ج ْ  ,ص ُْٔ  ,كينظر للصحاح اتج اللغة كصحاح العربية  ,للجوىرم  ,ج ُ,
ص ُْٖ  ,كينظر لتاج العركس ٤برتضى الزبيدم ج ٕ  ,ص ِِٗ  ,كينظر للساف العرب البن منظور ج ّ  ,ص ٔ .
(ِ)

شرح أبيات سيبويو  ,أليب سعيد السّباُب  ,جِ  ,ص ِّٔ .

(ّ)

أساس الببلغة للز٨بشرم  ,ج ُ  ,ص ْٕ .
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أما ما يتطابق كليان مع ماذىب إليو األستاذ رٞبو هللا فهو ما ذكره ابن معصوـ ا٤بد٘ب ُب كتابو الطراز األكؿ
كالكناز ,حيث رأل أف بخ ُب قوؿ ىذا الراجز ٗبعُب السرم الشريف  ,كىو الوجو الذم يرل ٧بمود أف معاجم
اللغة قد أخلت ُب جعلو كجهان م ن كجوه استعماؿ بخ  ,يقوؿ ابن معصوـ كإف كاف قولو ىو نفسو قوؿ
الز٨بشرم صاحب األساس إال أف فيو زايدة تطابق ما استنبطو ٧بمود شاكر :
" كقوؿ العجاج:
ًُب ىح و
سب بى وخ ىك ًعٌوز أقعسا
ٍ
كصف هبذا الصوت مبالغة ُب كوف حسبو ٩ب ٌدحان معجبان بو كما يقاؿ :رجل أفة٤ ,بن يتأفف بو ,كمثلو قو٥بم:
رجل بخ ,للسرم الشريف . )ُ( "..
كغاية األمر أف استنباط ٧بمود شاكر ُب ىذا ا٤بوضع من االستنباط ا٣بفي ؛ ألف معُب بخ الذم استنبطو ٓب
يكن منصوصان عليو فيما بْب يديو من معاجم اللغة  ,كقد أتكؿ لو معُب كاستنبط ىذا االستنباط بناء على
فهمو الدقيق للنص  ,كا٢بقٌ أف معُب البيت ال يقوـ على ٛبامو إال على ىذا التأكيل أك ٫بو منو  ,على أف
معُب العيجب كالعظمة كا٤ببالغة من ا٤بعا٘ب الٍب ٙبتبكها لفظة بخ ُب لغة العرب  ,كقد تؤكؿ بناء على ذلك أبهنا

نعت لشيء يسبقها كا٢بسب ك٫بوه  ,فإف قلت ىح ىسب بخ كما ىو ُب بيت الراجز فقد ال ٚبطئ إف أردت
بخ كلفظة ؛
تفسّبه أبنو حسب عظيم كغاية ُب الرفعة  ,كقد كجدت مصطلحان فقهيان ينسب الدراىم إٔب و

البخيٌة بتشديد ا٣باء كالياء نوع من أجود ال ٌدراىم
البخيٌة)  " ,كال ٌدراىم ٌ
لتكوف بعد إجراء النسب (الدراىم ٌ
بخ  )ِ(" ..ك٩با قيل ُب تسميتها ىذا االسم أنو " يقاؿ لصاحبها:
بخ كقالوا ىي الٌٍب كتب عليها و
منسوبة إٔب و
بخ " (ّ) ؛ فأكسبتها ىذه النسبة جودة كأٮبية عالية تسربت إليها عن طريق لفظة بخ ٗبا ٙبملو من معا٘ب
بخ و
و
(ُ) الطراز األكؿ كالكناز ٤با عليو من لغة العرب ا٤بعوؿ  ,البن معصوـ ا٤بد٘ب  ,ج ٓ  ,ص َُِ.
(ِ) ًطلىبة الطىلىبة ُب االصطبلحات الفقهية  ,أليب حفص ٪بم الدين النسفي  ,طبعة بدكف  ,عاـ ُُُّىػ  ,للمطبعة العامرة
 ,مكتبة ا٤بثُب ببغداد  ,ص ُُْ .
(ّ) الطراز األكؿ كالكناز ٤با عليو من لغة العرب ا٤بعوؿ  ,البن معصوـ ا٤بد٘ب  ,ج ٓ  ,ص َُِ.
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العظمة كالشرؼ كا٤ببالغة ُب العجب .
كقد اشتمل كتاب ا٤بتنيب ﵀مود شاكر على نفائس من استنباطاتو ا٣بفية من النصوص غّب ظاىرة ا٤بعُب  ,كىي
استنباطات كاف ٥با الفضل بعد هللا ُب إطبللة ٧بمود شاكر على الساحة األدبية  ,فقد بقي كتابو ا٤بتنيب مهيمنان
على أقرانو من الكتب كا٤بؤلفات الٍب قلبت موازين البحث العلمي ُب عصره العلمي الزاخر  ,كإذا كاف حصوؿ
شاكر على جائزة الدكلة التقديرية ُب مصر قد منحت لو تقديران ألعمالو األدبية كلها  ,فإف جائزة ا٤بلك فيصل
العا٤بية منحت لو بسبب من كتاب ا٤بتنيب كما ىو مثبت ُب شهادة ىذه ا١بائزة (ُ)  ,كرٗبا يتسع اجملاؿ لو أردان
القبض على استنباطات شاكر كلها ُب كتابو النفيس ا٤بتنيب  ,كلكنو ٲبكن االكتفاء ُب ذلك ابستنباط ابلغ
األٮبية  ,استوقف العديد من العلماء كاألدابء ُب عصره  ,كمصطفى صادؽ الرافعي  ,كشكرم عياد  ,كفؤاد
صركؼ  ,كىو حب ا٤بتنيب لؤلمّبة خولة األخت الكربل لسيف الدكلة ا٢بمدا٘ب  ,كقد خصص ٧بمود شاكر
٥بذا االستنباط ابابن كامبل ُب كتابو ا٤بتنيب قاؿ عنو الرافعي :
" كىذا الباب من غرائب ىذا البحث  ,فليس أحد من ىذه الدنيا ا٤بكتوبة ...يعلم ىذا السر  ..كاألدلة الٍب
جاء هبا ا٤بؤلف تقف الباحث ا٤بدقق بْب اإلثبات كالنفي  ,كمٌب ٓب يستطع ا٤برء نفيان كال إثبااتن ُب خرب جديد
يكشفو الباحث كٓب يهتد إليو غّبه  ,فهذا حسبك إعجااب يذكر  ,كىذا حسبو فوزا يػي ىع ٌد"..

(ِ)

كقد تبدل ﵀مود شاكر حب ا٤بتنيب لؤلمّبة خولة بعد فحصو الدقيق للنصوص الٍب قا٥با ا٤بتنيب ُب راثء أخٍب
سيف الدكلة الصغرل كالكربل الٍب ىي خولة  ,كأىم ما اعتمد عليو شاكر ُب استخبلص ذلك أنو كجد فرقان
كبّبان بْب أدكات الراثء ك٠باتو كخصائصو الفنية كعاطفتو عندما كزاف بْب مقامات الراثء الٍب قا٥با ا٤بتنيب ُب
األمّبتْب  ,كما اعتمد على استنطاؽ بعض الكلمات الٍب دفن فيها ا٤بتنيب عميق حبو ٣بولة من القصيدة الٍب
راثىا هبا حينما توفيت كبعد مغادرة ا٤بتنيب ببلط سيف الدكلة كضربو ُب الببلد بْب مصر كفارس ٍب ٧باكلة العودة
إٔب موطنو ُب الكوفة  ,كٓب يكتف شاكر ابستنباط حب ا٤بتنيب لؤلمّبة خولة من ا٤بوازنة كاستنطاؽ النصوص
(ُ) نشر ٧بمود شاكر شهادة براءة جائزة ا٤بلك فيصل العا٤بية لؤلدب العريب ُب كتابو ا٤بتنيب ص .ُٗٓ :
(ِ) كحي القلم للرافعي  :جّ ,ص ّْٗ .
221

فقط  ,فقد جعل ٘بويد ا٤بتنيب ُب شعره الذم قالو ُب سيف الدكلة كمدحو بو بسبب من حبو ٣بولة  ,حيث
رأل شاكر أف كراء قلب ا٤بتنيب كىو ٲبدح سيف الدكلة نفحة من نفحات ا٤برأة الٍب تصنع للشاعر إبداعو  ,كما
هنتم لو ىنا تلك النصوص ا٣بفية ا٤بعُب الٍب استنبط منها شاكر قصة ىذا ا٢بب الذم غلب على قلب ا٤بتنيب ,
كمن ذلك بيتاف اثناف اختارٮبا من قصيدة ا٤بتنيب ُب راثء األمّبة خولة  ,كٮبا قولو :
ً
الفٍتػي ً
اف ًُب ىحلى ً
ب
فى ىكٍي ى
ف لىٍي يل فىػ ىٌب ى
ً ً (ُ)
ىكأ ٌف ىد ٍم ىع يج يفو٘ب ىغّبي يمنسكػ ػ ػب

ً
ت
ىأرل العًىر ى
ويل اللٌ ًيل يم ٍذ نيعيى ٍ
اؽ طى ى
يىظين أ ٌف فيؤادم ىغّب يم ٍلتى ًه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ب
ٌ
ي
يقوؿ ٧بمود شاكر معلقان على ىذين البيتْب :

" فليس يطوؿ الليل على شاعر من أجل أخت أمّبه  ,كإ٭با يطوؿ عليو الليل من أجل حبيبتو الٍب فاهتا بو
ا٤بوت ٍ ,ب زاد أبو الطيب ُب الداللة بقولو  :إف سيف الدكلة يظن أف فؤاده غّب ملتهب  ,كأف دمعو غّب
منسكب  ,كما لسيف الدكلة ك٥بذا ؟ أٰبب سيف الدكلة أف يلتهب قلبو كينسكب دمعو من أجل أختو  ,أك
يسوءه إذا ٓب يكن ذلك كذلك ؟ "

(ِ)

إذف فقد استنبط ٧بمود شاكر من طوؿ ليل ا٤بتنيب أنو ٰبب خولة أخت سيف الدكلة ؛ ألف الليل يطوؿ غالبان
على ا﵀بْب  ,ككأنو يرل أف ارتباط الليل بسياقات شعر الغزؿ بشكل صريح  ,ىو نفسو ارتباط ليل ا٤بتنيب ا﵀ب
الذ م طاؿ بفواتو من ٧ببوبتو  ,كلكن الفرؽ أف ا٤بتنيب ٓب يصرح أبنو ليل ٧بب عاشق كغّبه من الشعراء العشاؽ,
كإ٭با أتكيل شاكر جعل من ليل ا٤بتنيب ليل عاشق يطوؿ سكت عنو شاعره ك صرح بو الفهم كالتأكيل  ,كقد رأل
شاكر أف طوؿ الليل ٰبتاج إٔب مزيد من الداللة على حب ا٤بتنيب ٣بولة  ,فاستدعى القلب ا٤بلتهب كالدمع
ا٤بنسكب الواردين ُب البيت التإب لليل  ,فالقلب ا٤بلتهب كالدمع ا٤بنسكب ال يتفقاف إال مع من يطاكؿ ليلو
ا٢بب كيسهده العشق  ,كلو ٓب يربط القلب كالدمع بتطاكؿ الليل ٤با كاف طوؿ الليل دليبل على العشق  ,إذ قد
يطوؿ الليل من ا٥بم كا٣بوؼ كغّبىا ٩با ىو كارد ُب الشعر العريب كمن ذلك قوؿ امرئ القيس ُب تطاكؿ ليلو
(ُ)

ديواف ا٤بتنيب  ,ص ّْْ.

(ِ)

ا٤بتنيب ﵀مود شاكر .ِّْ-ُّْ ,
222

ً
اب٥بم :
ٌ
كلى ٍػي وػل ىك ىػم ٍػو ًج الػبى ٍ
ػحػ ًر أ ٍىر ىخػى يس يػد ٍكلىػػوي

ىع ػلىػي بًػأىنٍ ىػو ًاع ال يػهػ يػمػ ٍػوًـ لًػػيىػ ٍػبػػتى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلًػي

فى ػ يق ػ ٍلػػت لىػو لىػمػا تىػمػػطػػى بًػص ػ ٍل ػبًػ ػ ػ ػ ػوً
ي ي
ي
ى

ػجػػازان ىكنىػػاءى بًػ ىك ػ ٍلػ ػ ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل
كأ ٍىرىد ى
ؼ أ ٍىعػ ى

ً
ػجػلًػػي
ػل أالى انٍ ى
ػل الػطػويٍػ ي
أالى أىي ىػهػا الػل ٍػي ي

بصػب وػح ,كمػػا اإلصػب ً
ػك ًأب ٍىمثىػ ػ ػ ػ ًل
ػاح مػن ى
يٍ ىى
ٍى ي

فىػػيىػػا لىػ ى
ػومػ ػ ػ ػوي
ػجػ ى
ػك ىمػ ٍػن لىػ ٍػيػ وػل ىكػػأف نػي ي

ب ػكػػل يم ػغػػار الػف ػتػل يش ػ ٌدت بػيػذب ػ ػ ػ ػل

(ُ)

كمثلو قوؿ النابغة الذبيا٘ب:
كًلًيػ ػ ػ ػِب ً٥بىوم ىاي أ ىيمٍيم ػ ػ ػ ػةن ىان ًص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب
ى
ٌ

كلىيػ ػ ػ ػ ول أىقى ً
اسٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًو بى ًط ًئ ال ىكواكًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب
ىٍ
ى

لت لىػ ػ ػ ػيس ًٗبين ىقػ ػ ػ ػ و
ض
طاكىؿ ىح ٌٌب قي ي
تى ى
ى

وـ ًآبيًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب
يس الذم يىرعى النيج ػ ػ ى
ىكلى ػ ػ ػ ى

كى و
ب ىٮبًٌػ ػ ػ ػ ػ ًو
يل عػ ػ ػ ػ ػا ًز ى
صدر أىر ى
ى
اح اللى ي

تىضاعف ً
فيو ا٢بيز يف ًمن يك ًل جػ ػ ػ ػانً ً
ب
ى ى
ٌ

(ِ)

كمنو قوؿ أيب طالب عم النيب ملسو هيلع هللا ىلص :
اكؿ ليلي و ً
ب
تىط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
هبم ىكصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ٌ

كدم ػ ػ ػ وع ىكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ وح ً ً
ب
ىى
السقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء الس ًر ٍ
ى ٌ ٌ

ً
ً
أبحبلمه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ص ػ ػ ػ ػ ػ ٌوي
للعب قي ى

كىل ي ًرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع ا٢بلم ى ً
ب
بعد اللعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ى
ي ي

(ّ)

كقاؿ معاكية بن أيب سفياف هنع هللا يضر ُب تطاكؿ الليل ابلوساكس :

(ُ)

ديواف امرئ القيس  ,ص .ُُٕ :

(ِ)

ديواف النابغة الذبيا٘ب  ,ص ٔٓ.

(ّ)

ديواف أيب طالب عم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,شرح كٝبع دمحم التو٪بي  ,ص ُٕ  ,طُ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب

ببّبكت .
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ً
كساكس ػ ػ ػي
تطاكىؿ ليلًي كاعَبتًٍِب
ى

آلت أىتىى ابلتػرى ً
و
ات البى ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػابً ً
س
ى

ً
ث ٝبٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه
أاتان ىج ًر هير  ,كا٢بواد ي

بتلك الٍب فيها اجتداع ا٤بع ً
اطػ ػ ػ ػ ػ ً
س
ى
ي ىى

(ُ)

(ِ)

كقوؿ أيب ٛباـ عن ارتباط الليل ابلسقم كإف كاف السياؽ ُب النسيب :
ً
ض ػ ػ ػ ػ ػرىـ الٍبيػىر ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءى أ٘ب
ىك٩ب ػ ػ ػ ػ ػ ػا ى

ت إٔب ىرًحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم
ت فم ػ ػ ػا ىش ىك ٍو ي
ىش ىك ٍو ي

أظين الد ٍم ىع ُب ىخدم ىسيىػٍبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىقى

ً
ً ً
الر يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًوـ
ير يس ٍوىمان م ٍن بي ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائ ٍي ٍُب ٌ

ىكلىٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ول بًت أى ٍك ػ ػ ػ ػ ػلى يؤهي ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػأىًٌ٘ب

ت على ىسلي ًم
ىسلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هم ٍأك ىس ًهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍر ي

(ّ)

كقوؿ أيب فراس ا٢بمدا٘ب :
كؿ
ىأرل يكػ ػ ػ ػ ػل ىش ٍي وء  ,ىغّبىيىن  ,يىػ ػ ػ ػ ػ ػ يز ي
(ْ)
ىكً ٍُب يكػ ػ ػ ػ ػ ًٌل ىد ٍى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ور ىال يى يسرىؾ طيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو يؿ !

ً ً
ىك ٍ
وم ػ ػ ػوي
ليل ي٪بي ي
أس ػ ػ ػهر أيقىاسٍيػ ػ ػ ػ ػو  ,ك ه
وؿ ًيب الساعات كىي قى ً
ص ٍّبةه
تىطي ي ى ى ي ى ٍ ى

كشواىد تطاكؿ الليل لسبب غّب سبب العشق كثّبة ُب شعر العرب  ,كلكن إحساس ٧بمود شاكر النقدم
جعلو يربط تطاكؿ ليل ا٤بتنيب ابلقلب ا٤بلتهب كالدمع ا٤بنسكب ليؤكد أف ذلك يعود إٔب حب ا٤بتنيب لؤلمّبة
ً
ًً
ً و
ً
ْب الن ً
اس.
(ُ) "البىس :الدس .يػي ىق ي
السعايىةي بىػ ٍى
اؿ :بىس فيىبل هف ل يف ىبلف ىم ٍن يىػتى ىخبػ ير لىوي ىخبىػىرهي كأيىتيو بو أىم ىدسو إليو .كالبى ٍسبى ىسةٌ :
ً
ً
ً
ً
شجر .كالبى ٍسبىس :لي ىغةه ًُب السٍبس ً
ب .كالبى ٍسبىس :ال ىق ٍف ير.
س :الٍ ىكذ ي
ب ,ىكىز ىع ىم يىػ ٍع يق ي
س :ه
ى
وب أىنو م ىن الٍ ىم ٍقليوب .كالبىساب ي
ي
كالبى ٍسبى ي
ً
ىات البىسابً ً
س "  ,ينظر لساف العرب البن منظور جٔ ,ص ِٗ .
س ًى ىي
الباطل ,ىكيرٗبىا قىاليوا تيػر ي
ي
كالتػرىات البىساب ي
(ِ)

ديواف معاكية بْب أيب سفياف ٝبعو كحققو كشرحو  ,فاركؽ أسليم بن أٞبد طُ  ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار صادر

ببّبكت ,ص ّٖ.
(ّ)

شرح ديواف أيب ٛباـ للخطيب التربيزم  ,تقدٙب كفهرسة :راجي األ٠بر  ,طِ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب

ببّبكت ,جِ  ,ص . ٕٕ :
(ْ)

ديواف أيب فراس ا٢بمدا٘ب  ,شرح خليل الدكيهي طِ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت  ,ص ِِٓ,

ِّٓ.
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خولة  ,كا٤ببلحظ ُب استنباطات ٧بمود شاكر ا٤بتعلقة ٕبب ا٤بتنيب لؤلمّبة خولة أهنا متسلسلة كعلى نسق بديع
من الَبتيب كاالتساؽ  ,كمن ذلك أنو بعد أف أًب االستنباط من البيتْب السابقْب ٘ ,بلى لو أمر جديد من
خبلؿ البيتْب نفسيهما كلكنو ٓب يصرح بشكل مباشر ٗبا رآه ُب ىذين البيتْب ٩با ٘بلى لو بعد ٛباـ استنباطو
حب خولة  ,فانتقل من استنباطو حب ا٤بتنيب ٣بولة إٔب علم سيف الدكلة ٕبب ا٤بتنيب ألختو  ,كانصرافو إٔب
ذلك ىو ما يتطلبو األمر كما يقتضيو البحث كما يستدعيو ٛباـ االستنباط  ,كبياف ذلك أف شاكر رأل أف
البيتْب فيهما توجد كتلوع على موت خولة ال يبديو إال من شغف قلبو حبها  ,كأف ىذا ا٢بب يتضح جليان ٤بن
أرىق فكره ُب البحث عما يكًب بْب كلمات ىذه القصيدة خصيصان من اللوعة كالتفجع اللذين ال يليقاف إال
بعاشق  ,كالقوؿ بوضوح ذلك يورط شاكر ُب قضية البد من طرقها مباشرة بعد ىذا االستنباط كبعد ىذين
البيتْب ٙبديدان  ,كىي قضية ًعلٍم األمّب هبذا ا٢بب الذم كاف ألختو األمّبة خولة من ا٤بتنيب  ,فسؤاؿ ا٤بتنيب
لسيف الدكلة بػ ػ  :أتظن اي سيف الدكلة بعدـ تلهب قليب كانسكاب دمعي على موت خولة ؟ كأنو سؤاؿ
مبِب على إقرار السائل كعلمو اب٤بسؤكؿ عنو  ,ككأف ا١بواب عنو ىو علم سيف الدكلة البديهي كا٤ببِب على
يقْب ا٤بتنيب أبنو يعلم تلهب قلب ا٤بتنيب كانسكاب دمعو على موت خولة ذاهتا  ,كىي ذات القضية الٍب دلف
إليها شاكر ً
(ع ٍلم سيف الدكلة) كانصرؼ بو عن شاغلو األكؿ كاستنباطو األىم (حب ا٤بتنيب ٣بولة)  ,فإف قاؿ
بعدـ علم أمّب الدكلة هبذا ا٢بب فسيكوف القوؿ بذلك مناسبان لَبميز ا٤بتنيب كتعميتو على حبو ُب القصيدة
كعدـ تصرٰبو بو  ,كلكنو سيفضي بو إٔب نفي شيء من كضوح لغة ا٢بب ُب كلمات ىذين البيتْب كالٍب أقرىا
أتكيلو كادعاىا استنباطو ٩ ,ب ا سيؤثر على استنباطو األـ كقضيتو الكربل ىنا كىي حب ا٤بتنيب ٣بولة  ,كالقوؿ
بعلم أمّب الدكلة هبذا ا٢بب يؤكد ىذا ا٢بب كيقويو  ,بل كينتقل بقضية حب ا٤بتنيب ٣بولة من الفرض إٔب
اإلثبات كمن الشك إٔب اليقْب  ,فا٤بتلقي الذم ال يزاؿ ُب حّبة من أمر ىذا ا٢بب كال يزاؿ قبولو لو مَب٫بان بْب
أخذه كرده  ,لن ٯبد بدان من التسليم بصحتو إذا تقرر لو أف سيف الدكلة على علم هبذا ا٢بب  ,إذ إف ا٥باجس
األكرب لدل ا٤بتلقي أف الذم يدعي شاكر أف ا٤بتنيب ٰببها أمّبة ٥ ,با من جبللة القدر كرفعة ا٤بقاـ ما يسمو هبا
عن غزؿ شاعر هبا كإف كاف متنبيان  ,كال يقوض معُب ذلك ُب نفس ا٤بتلقي إال القوؿ بعلم سيف الدكلة هبذا
ا٢بب ؛ ألنو سيشرعن لغة ا٢بب كسيجعلها لغة مباحة مستساغة تبلمس أذف سيف الدكلة فبل تؤرقو  -لعلمو
هبذا ا٢بب ٗ -با تؤرؽ بو أم رجل عريب آخر قد يعلم أف شاعران يتغزؿ ُب أختو  ,كلكن ٤باذا يستخدـ ا٤بتنيب
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ىذا الَبميز كالتعمية ؟ ك٤باذا ٓب يصرح هبذا ا٢بب ُب ىذه القصيدة السيما كأنو أرسلها لسيف الدكلة كٓب ينشدىا
بْب يديو ؟ يرل شاكر للجواب عن ذلك افَباض أف علم سيف الدكلة هبذا ا٢بب كاف سران بينو كبْب ا٤بتنيب ال
يعلمو غّبٮبا  ,كحْب تسرب علم ىذا ا٢بب مع سريتو إٔب الشاعر أيب فراس ا٢بمدا٘ب تسبب ُب كجود عداكة
ابغية بينو كبْب ا٤بتنيب  ,ك٥بذه السرية جاءت ألفاظ ا٢بب ُب ىذه القصيدة غّب صرٰبة  ,بل ىي خبيئة بْب
كلمات النص كدالالهتا كعاطفة أيب الطيب ا١بياشة ٘باه خولة  ,تراءل كل ذلك لشاكر كىو يستنبط من
ىذين البيتْب حب ا٤بتنيب ٣بولة  ,كحينما ٘بلى ذلك لو كفطن إليو ابتدره  ,كقاـ بعرضو كبطريقة مباشرة كبدكف
٧باكلة لربط ذلك ابلبيتْب السابقْب بشكل مباشر  ,مع أف ىذين البيتْب كشفا لشاكر علم سيف الدكلة ٕبب
ا٤بتنيب الختو ككشفهما لو كجود ذلك ا٢بب نفسو  ,كُب ذلك يقوؿ األستاذ شاكر بعد تعليقو السابق على
ً
ت : ) ....
بيٍب ا٤بتنيب ( ىأرل العًىر ى
ويل اللٌ ًيل يم ٍذ نيعيى ٍ
اؽ طى ى
" ىذا كال نشك ٫بن كمن خبلؿ ما ٝبعناه عندان من الدالئل ُب ىذا األمر  ,ا٤بتعلق ٕبب أيب الطيب كخولة
ُب أف سيف الدكلة كاف على علم ٗبا كاف بينهما من ا﵀بة الغالبة على أمرٮبا  ,كإنو كاف قد كعد أاب الطيب
ًعدةن ٓب ً
يف لو هبا ُب أف يزكجو أختو ىذه  ,ككاف ذلك سران بينهما  ,اتصل بعض خربه أبيب فراس ا٢بمدا٘ب ,
فكاف سببان ُب العداكة الباغية بْب الرجلْب  ,كلوال علم سيف الدكلة بذلك ٤با استباح أبو الطيب لنفسو أف
يكتب ىذه القصيدة إٔب سيف الدكلة  ,على كثرة اإلشارات فيها إٔب أمره كأمر خولة كا٢بب الذم بينهما ".

(ُ)

كغاية األمر أف حب ا٤بتنيب ٣بولة من عجائب استنباطات ٧بمود شاكر كملكتو التذكقية ا٣بالصة  ,فمن يقرأ
قصيدة راثء ا٤بتنيب ألخت سيف الدكلة الصغرل ٍ ,ب يوازف بينها كبْب قصيدة راثء أختو الكربل األمّبة خولة ,
ٯبد أف راثء الصغرل اليكاد يكوف إال ُب مواضع قليلة كمتباعدة ُب ىذه القصيدة كما قالو األستاذ رٞبو هللا ,
كأف غالبية أبيات ىذه القصيدة منصرفة إٔب مدح سيف الدكلة دكف إظهار مزيد من التفجع كالتهلب على فقد
تلك األخت  ,بل كيزيد من ذلك أف ا٤بتنيب يطلب من سيف الدكلة ا٤بفجوع أف يقيس موت أختو الصغرل
سرل ا٥بم عن نفسو كتسلى عن حزنو
ببقاء أختها الكربل األمّبة خولة  ,كإذا قاـ سيف الدكلة هبذه ا٤بقايسة ٌ

على أختو  ,يقوؿ ا٤بتنيب :
(ُ)

ا٤بتنيب ﵀مود شاكر ص .ِّْ :
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ٍر ىف ىسرل ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًن ال يفػ ػ ػ ػ ػ ىؤ ًاد ىك ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلى

ً
ت م ػ ػ ػ ػ ػ ػا أخذف ًٗبىا ىغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىاد
فإذا ق ٍس ى

ت أىف ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدؾ أع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبل
ىكتىػبىػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٍن ى

ت أف ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػظك أ ٍىكف ػ ػ ػ ػ ػػىى
ىكتىػيىػقٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
كىذا كلو ٩با أشار إليو األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا ك٩با استنبط منو حب ا٤بتنيب ٣بولة أخت سيف الدكلة ,
(ُ)

ك٩با ٰبسب لشاكر حينما قرأ ا٤بتنيب تسللو إٔب عمق معانيو كضبط حركتها بلغة ا٤بتنيب كٗبحيطو الذم ٧بص
ركاايتو ٛبحيصان دقيقان على طريقة علماء ا١برح كالتعديل  ,كجعل ما اطمأنت لو نفسو من الركاايت الٍب ركيت
عن شخصية ا٤بتنيب كصفاتو كسّبتو شواىد ٤با قرأه ُب شعره من خبلؿ لغتو كمواجهتو ا٤بباشرة كا١بسورة للنص ,
فليست ٜبة دالالت ٲبكن أف ٙبيط ابلنص كتسرب أغواره كتكشف ماىياتو أكثر من داللة لغتو الٍب تكوف منها,
كقد استطاع شاكر كابمتياز أف يكشف النقاب عن الوجو ا٣بارجي لفكر ا٤بتنيب عن طريق لغتو فيما طرقو من
قضااي ُب كتابو  ,كما استطاع أف يربط فكر ا٤بتنيب بوجهتو النفسية غّب مبتعد ُب ذلك كلو عن لغة النص
نفسها الٍب كانت ملهمو األكؿ بعد توفيق هللا ُب كل ما توصل إليو  ,كغاية األمر أف شواىد االستنباط من
النصوص غّب الظاىرة ا٤بعُب الٍب تعتمد على إعماؿ الذىن كالتدبر ىي الٍب جعلت األنظار تتجو ٫بو شاكر
كناقد كأديب  ,كىي من أبرز العوامل الٍب كاف ٥با الفضل بعد هللا ُب احتبللو منزلة مرموقة بْب جهابذة العلم
ُب عصره  ,فمما ىو معلوـ أف عصر شاكر من العصور الٍب برز فيها علماء فرضوا أ٠باءىم على الساحة
األدبية ؛ ٗبا حباىم هللا بو من علم كمعرفة كٗبا قدموه من قضااي كإضافات نفيسة للمكتبة العربية  ,كلوال قدرة
هللا قبل قدرة األستاذ شاكر االستنباطية من مثل ىذه النصوص ٤با كاف ال٠بو ًذ ٍكر بْب أساطْب العلم ُب عصره.
(ُ) ديواف ا٤بتنيب  ,ص . َْٔ :
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ادلبحث الثالث  :أدلة االستنباط
إيراد األدلة عملية فكرية يعتمد فيها ا٤بستنبط على ثقافتو كقدرتو العقلية لدعم استنباطو كتقويتو كشد
أركانو  ,كالغالب أف االستنباط من النص الظاىر ا١بلي ا٤بعُب ال ٰبتاج إٔب رفده أبدلة  ,فوضوحو كجبلء نصو
كظهركه مغنية عن اسَبفاد دليل يدعم ىذا النوع من االستنباط  ,كال يعِب القوؿ بذلك عدـ كجود أدلة على
ا٤بستنبط من النصوص الظاىرة ا٤بعُب  ,فقد يوجد ا٤بستنبط ٢باجة ُب نفسو دليبل على أمر استنبطو من نص
ظاىر ال يٰبتاج معو إٔب دليل  ,أما االستنباط من النصوص غّب ظاىرة ا٤بعُب فهو الذم ٰبتاج إٔب استدالؿ
ك٧باجة عقلية كأسلوبية تتجيش ٝبيعان على ذىن ا٤بتلقي ليكوف تعاضدىا كفيبل إبقناعو كاالستيبلء على إقراره ,
ككلما كاف النص ا٤بستنبط منو أشد خفاء كلما كانت ا٢باجة إٔب دليل أشد قوة كظهوران لدعم االستنباط من
النص غّب ظاىر ا٤بعُب  ,كمن الطبيعي جدان أف تتنوع أدلة االستنباط عند ٧بمود شاكر تبعان لبلستنباطات ,
فاالستنباطات من النصوص الظاىرة كا٣بفية ال أتخذ ر٠بان كاحدان ُب االستدالؿ  ,ككذلك ا٢باؿ ُب االستنباط
العقلي الذم ال يعتمد على نصوص مطلقان  ,ككذلك ا٢باؿ أيضان ُب االستنباطات الٍب تتمحور حوؿ القضااي
النقدية كاألدبية كالصراعات الفكرية  ,فكل نوع من ىذه االستنباطات ٰبتاج إٔب دليل مناسب يتبلءـ مع
طبيعتو كمقتضاه  ,فقد كاف االستدالؿ ابلنص ملحان ُب بعض االستنباطات عند ٧بمود شاكر ٓب يقم االستنباط
إال بو حيث ال ٲبكن للمتلقي قبولو إال ابالعتماد عليو  ,كُب مواضع أخرل يستخدـ ٧بمود االستدالؿ
ابلعكس ؛ ألنو يراه مطلبان للنتيجة ا٤بستنبطة ال يتم االستنباط إال بو كال يقوـ إال عليو  ,كقد ٯبنح أحياانن
للتمثيل كيراه مناسبان للداللة بو على بعض ما يستنبطو فهمو  ,كقد يعتمد ُب بعض استنباطاتو على االستقراء
بنوعيو التاـ كالناقص حْب يرل أف االستنباط ال ٲبكن أف يتمخض إال عن استقراء  ,ذلك االستقراء الذم
جعلو شاكر شرطان ُب شطر تناكؿ ٕبث ما ُب مادة علمية  " ,فشطر ا٤بادة يتطلب قبل كل شيء ٝبعها من
مظاهنا على كجو االستيعاب ا٤بتيسرٍ ,ب تصنيف ىذا اجملموع ٍ ,ب ٛبحيص مفرداتو ٛبحيصا دقيقا  ,كذلك
بتحليل أجزائها بدقة متناىية  , )ُ("....كسنحاكؿ ُب ىذا ا٤ببحث استجبلء أىم أنواع األدلة االستنباطية عند
٧بمود شاكر  ,كربطها ابالستنباطات الٍب جاءت دليبلن عليها  ,كمعرفة كجو داللتها  ,ككشف مدل مبلءمتها
ألف تكوف دليبلن أك ال تكوف كهللا ا٤بوفق.
(ُ) أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  :ص ِْ.ِٓ-
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األدلة النقلية :
يستدعي االستنباط ُب بعض ا٤بواضع نقوالن تعد أصيلة ُب ٦باؿ االستنباط يدعم هبا ا٤بستنبط رأيو كيقويو ,
كاستدالؿ أىل اللغة كالببلغيْب ابلقرآف الكرٙب ابعتباره مرد الفصاحة كمرجعها األكؿ  ,ككذلك االستدالؿ
بسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ابعتبارىا جوامع الكلم الٍب ينتهي إليها البياف كتقف عندىا حدكد الببلغة كالفصاحة  ,ككذلك
االستدالؿ بفصيح كبلـ العرب شعره  ,كمٌب ما استطاع ا٤بستنبط ُب علوـ العربية كلها رفد استنباطو أبدلة نصية
من كتاب هللا كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص كفصيح كبلـ العرب شعر كنثره  ,فقد كصل ابستنباطو إٔب الذرل الرفيعة من
ا٤بعتمد فيو على دليل نصي من كاحد من ىذه الثبلثة ؛
القبوؿ كاألخذ  ,فبل ٲبلك أحد غالبان رد االستنباط ى
ألف ا٤بستنبط استدؿ بدليل قطعي الثبوت ال ٲبكن رده كرد ما استنبط منو إال إذا كاف الدليل ال يتوافق كجهو
مع األمر ا٤بستنبط .
كاألستاذ ٧بمود شاكر كاحد من العلماء الذين استدعوا األدلة النصية لدعم استنباطهم كعضد احتجاجهم ,
فكاف رٞبو هللا كثّب االستدالؿ بنصوص ٨بتارة من كبلـ هللا عز كجل ككبلـ نبيو ملسو هيلع هللا ىلص كفصيح كبلـ العرب شعره
كنثره  ,كقد أحوجو لذلك بعض من القضااي اللغوية كالنقدية الٍب يتطلب االستنباط منها أدلة ٰبتج هبا كيستند
عليها  ,كمن ذلك استداللو ابلقرآف الكرٙب على استنباط لو أعقب قوؿ ابن أخت أتبط شران :
اب ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلوا
ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػٌب إًذىا ٍا٪بى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىركا لىٍيػلىه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍم
كفيػتيػ ٌّو ىىج يركا ٍب أ ٍ
يقوؿ ٧بمود شاكر :

يرجع ٍب أسركا ليلهم  ,ك اإلسراء  :سّب الليل كلو  ,كلكنو ذكر
"كبعد ىذه السكتة اللطيفة ُب غنائو ’ انبعث ٌ

الليل كأضافو إٔب الفتية ليدؿ بذلك على استغراؽ اإلسراء ل و
ليل كلو ببل انقطاع كال توقف  ,كليطرح على

(ىجركا كأسركا ليلهم ) بل قاؿ ٍ :ب
(ىجركا)  ....معُب استغراؽ ا٥بجّب كلو سّبان كٓب يعطف ابلواك فيقوؿ ٌ :
ٌ
أسركا ؛ ألف العطف ابلواك ٯبعل الكبلـ كأنو إخبار عن أفعاؿ كانت ُب زمن كانقضت كال يراد هبا غّب ا٣برب ,
أما (ٍب) فهي بطبيعتها ٙبمل معُب ا٢بركة كالتتابع  ,ببل نظر إٔب الزمن ا٤بقيد  ,كما تقوؿ  :صعد ُب ا١ببل ٍ ,ب
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كقف على قمتو ٍ ,ب نظر ٍ ,ب رمى بنفسو فهول  ,كمعُب ا٢بركة كالتتابع ظاىر كل الظهور فيما ذكره هللا
سبحانو كتعأب من أمر الوليد بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمي (ُ) ٤ ,با تعرض لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍب ٠بع القرآف :
ً
ً
س
ف قىد ىر ﴿ُٗ﴾ يٍب قيت ىل ىكٍي ى
﴿ إًنوي فىكىر ىكقىد ىر﴿ُٖ﴾ فىػ يقت ىل ىكٍي ى
ف قىد ىر ﴿َِ﴾ يٍب نىظىىر ﴿ُِ﴾ يٍب ىعبى ى
اؿ إً ٍف ٰىى ىذا إًال ًس ٍحهر يػي ٍؤثػى ير ﴿ِْ﴾ إً ٍف ٰىى ىذا إًال قىػ ٍو يؿ
استى ٍكبىػىر ﴿ِّ﴾ فىػ ىق ى
ىكبى ىسىر ﴿ِِ﴾ يٍب أ ٍىدبىػىر ىك ٍ
الٍبى ىش ًر﴿ِٓ﴾(ِ) .
كىذا موضع ٰبتاج إٔب فضل أتمل منك كترداد  , .....أما ما يقولو النحاة ُب (ٍب) من أهنا حرؼ عاطف
يقتضي الَبتيب كالَباخي كا٤بهلة  ,فهو نظر ٫باة ٰبتاج إٔب بياف ليس من عملنا ىنا أف ٬بوض فيو . )ّ(" ..
كىذا استدالؿ ابلقرآف الكرٙب استدعاه ٧بمود شاكر ليدعم استنباطو ُب ٍب العاطفة  ,فاألستاذ ٧بمود يرل أف ٍب
العاطفة ُب البيت فيها معُب ا٢بركة كالتتابع بغض النظر عن الزمن ا٤بقيد ُب السياؽ ؛ كلذلك اختارىا الشاعر
عاطفة دكف الوا ك ألف العطف هبا ٯبعل الكبلـ كأنو أخبار عن أفعاؿ ماضية كانت كانقضت كال يراد هبا غّب
ا٣برب دكف أف تفيد شيئان من التتابع الذم طرحتو ( ٍب )  ,كقد دعم استنباطو ابآلايت الثماف الكرٲبة من سورة
(ُ)

ىو الوليد بن ا٤بغّبة بن عبد هللا بن عمر بن ٨بزكـ بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر بن مالك بن

النضر ا٤بخزكمي القرشي  ,كلد ٖٗ قبل ا٥بجرة  ,كتوُب ُب العاـ األكؿ من ا٥بجرة النبوية ا٤بشرفة  ,كىو أحد قادة قريش
كسادهتا  ,ككالد الصحابيْب خالد بن الوليد كالوليد بن الوليد بن ا٤بغّبة  ,من أغُب أغنياء قريش حيث كرد أنو بُب ركن من
أركاف الكعبة األربعة عندما قامت قريش بَبميمها كاشَبكت ابقي القبائل ُب بقية األركاف  ,ككرد كذلك أنو كاف ُب موسم ا٢بج
كطوؿ األربعْب ليلة يذبح للحجيج كل يوـ عشرة من اإلبل  , ,كانت قريش تسميو الوحيد أك كحيد مكة الف قبائل قريش
تكسو الكعبة عاـ كىو كحده عاـ  ,كيقاؿ أنو أكؿ من حرـ ا٣بمر ُب ا١باىلية  ,كقد أدرؾ الوليد بن ا٤بغّبة بعثة الرسوؿ كٓب
يسلم ,بل قاؿ مستنكران عدـ نزكؿ الدعوة عليو ىو ,كىو كبّب قريش" :أينزؿ على دمحم كأترؾ كأان كبّب قريش كسيدىا ,كيَبؾ أبو

مسعود عمرك بن عمّب الثقفي سيد ثقيف ,فنحن عظيما القريتْب» ,فأنزؿ هللا فيو قولو جل شأنو  ﴿ :ىكقىاليوا لى ٍوىال نيًٌزىؿ ىى ىذا
الٍ يقرءا يف ىعلىى ر يج ول ًمن الٍ ىقريىػتىػ ٍ ً
ْب ىع ًظيم﴾ سورة الزخرؼ  ,اآلية الكرٲبة رقم ُّ .
ى ٍ
ى
ٍ
(ِ)

سورة ا٤بدثر  ,اآلايت الكرٲبة من (ُٖ) إٔب (ِٓ) .

(ّ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص .ُِِ :
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ا٤بدثر  ,كالٍب يرل شاكر أف (ٍب) قد أحدثت فيها تتابعان كحركة  ,كٓب يستدؿ األستاذ هبذه اآلايت ا٤بباركة من
سورة ا٤بدثر إال بعد أف تقرر لو أبف معُب ا٢بركة كالتتابع ظاىر كل الظهور فيما ذكره هللا سبحانو كتعأب من أمر
الوليد بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمي ٤با تعرض لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍب ٠بع القرآف الكرٙب .
كىذا تقرير صريح من األستاذ ٗبا أضافتو ٍب ُب ىذه اآلايت الكرٲبة من ا٢بركة كالتتابع حينما استدعاىا كدليل
يعضد استنباطو  ,كالذم يبدك أف ما رآه شاكر ُب (ٍب) ُب ىذه اآلايت قد تبدل لو كىو ٰبس اب٢بركة الٍب
أحدثتها ( ٍب ) ُب قوؿ الشاعر السابق (كفيػتيػ ٌّو ىجركا ٍب أىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػركا )  ,كحينما ٓب يكن منو و
ترؽ مع اإلحساس
ٍ ى
ى ي
اب٢بركة كالتتابع الذم أحدثتها (ٍب) ٓب يقرر شيئان من ذلك كسيأٌب بياف ذلك ُب موضعو بعد قليل إف شاء هللا
تعأب .
كالتحقيق ُب ىذا االستنباط يستلزـ مراجعة أقواؿ العلماء ُب ٍب  ,فعلماء النحو ٯبعلوف لكل حرؼ من حركؼ
العطف فائدة معنوية معُب ٚبتص بكل كاحد منها  ,كمنها ٍب كفائدهتا  " :ا٤بهلة كالَباخي تىقوؿ قى ىاـ زيد ٍب
ينهما مهلة"(ُ) ٫ ,بو قولو تعأب :
ىع ٍمرك أىم بى ى
﴿ يٍب إً ىذا ىشاءى أىنٍ ىشىرهي ﴾

(ِ)

كىذا غالب استعما٥با ُب اللغة العربية  ,كليس معُب ذلك أهنا ال تستخدـ إال للمهلة كالَباخي  ,فقد تستخدـ
٤بطلق العطف  ,دكف قصد مباشر إٔب ا٤بعُب ا٤بخصوص الذم رآه علماء النحو كاللغة غالبان على ٍب العاطفة ,
كمن ذلك قولو تعأب :
﴿ يٍب أىفًيضوا ًمن حيث أىفىاض الناس ك ً
ً
ور رًح هيم﴾
ي ٍ ىٍ ي ى ي ى ٍ
استىػ ٍغف يركا اَّللى ۚ إف اَّللى ىغ يف ه

(ّ)

(ُ)

اللمع ُب العربية  ,أليب الفتح عثماف بن جِب ٙ ,بقيق ٠ :بيح أبو مغلي  ,ص  , َٕ :ط بدكف  ,عاـ ُٖٖٗـ ,
لدار ٦بدالكم ىبعماف .

(ِ)

سورة عبس  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ِِ( :

(ّ)

سورة البقرة  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ُٗٗ( :
231

فلو كانت ٍب ُب ىذه اآلية الكرٲبة تفيد الَباخي كا٤بهلة لكاف معُب اآلية الكرٲبة أف يفيض الناس من مزدلفة ,
يقوؿ الشنقيطي صاحب أضواء البياف ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية الكرٲبة (ُ):
"كسبب نزك٥با أف قريشان كانوا يقفوف يوـ عرفة اب٤بزدلفة ,كيقولوف٫ :بن قطاف بيت هللا ,كال ينبغي لنا أف ٬برج
من ا٢برـ ؛ ألف عرفات خارج عن ا٢برـ كعامة الناس يقفوف بعرفات ,فأمر هللا النيب ملسو هيلع هللا ىلص كا٤بسلمْب ,أف يفيضوا
من حيث أفاض الناس ,كىو عرفات ال من ا٤بزدلفة كفعل قريش  ,كىذا ىو مذىب ٝباىّب العلماء ,كحكى
ابن جرير عليو اإلٝباع ,كعليو فلفظة «ٍب» للَبتيب الذكرم ٗبعُب عطف ٝبلة على ٝبلة ,كترتيبها عليها ُب
مطلق الذكر ,كنظّبه قولو تعأب:
و
اـ ًُب يىػ ٍووـ ًذم ىم ٍسغىبىةو ﴿ُْ﴾يىتً نيما ذىا ىم ٍقىربىةو ﴿ُٓ﴾أ ٍىك ًم ٍس ًكيننا ذىا
﴿ فىك ىرقىػبىة ﴿ُّ﴾ أ ٍىك إًطٍ ىع ه
(ِ)
ً ً
و
اص ٍوا ًابلٍ ىم ٍر ىٞبىًة﴿ُٕ﴾ "
اص ٍوا ًابلص ًٍرب ىكتىػ ىو ى
آمنيوا ىكتىػ ىو ى
ين ى
ىمٍتػىربىة ﴿ُٔ﴾ يٍب ىكا ىف م ىن الذ ى
كقد تفقد ٍب معُب غّب معُب الَباخي كا٤بهلة  ,كىو معُب ا٤بشاركة الذم اعتربت بو حرؼ عطف  ,كمن ذلك
قولو تعأب :
ً
﴿ ٍ ًً ً
ً
ً
ين ىك ىف يركا بًىرٌهبًً ٍم يىػ ٍع ًدليو ىف ﴾
ا٢بى ٍم يد َّلل الذم ىخلى ىق الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ور ۖ يٍب الذ ى
ض ىك ىج ىع ىل الظلي ىمات ىكالن ى

(ّ)

يقوؿ األسَباابذم :
"فاإلشراؾ ٖبالق السموات كاألرض مستبعد غّب مناسب كىذا ا٤بعُب فرع الَباخي ك٦بازه "

(ْ)

(ُ)

أضواء البياف ُب إيضاح القرآف ابلقرآف  ,﵀مد ا٤بختار الشنقيطي  ,طُ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار الفكر للطباعة كالنشر
كالتوزيع ببّبكت  .جُ ,ص ٖٗ.

(ِ)

سورة البلد  ,اآلايت الكرٲبة من . )ُٕ-ُّ( :

(ّ)

سورة األنعاـ  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ُ( :

(ْ)

شرح كافية ابن ا٢باجب ,﵀مد بن ا٢بسن اإلسَباابذم ٙ ,بقيق إميل يعقوب طُ  ,عاـ ََِٔـ٤ ,بؤسسة التاريخ
العريب ببّبكت  ,ص .ُّٔ :
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كقد تتجرد (ٍب) من داللة الزماف مطلقان  ,كطبقان لذلك يتباين أتكيلها ٕبسب السياؽ الذم كردت فيو  ,كمن
ذلك قولو تعأب :
ً ً
اص ٍوا ًابلٍ ىم ٍر ىٞبىًة ﴾
اص ٍوا ًابلص ًٍرب ىكتىػ ىو ى
آمنيوا ىكتىػ ىو ى
ين ى
﴿ يٍب ىكا ىف م ىن الذ ى

(ُ)

يقوؿ أبو حياف صاحب التفسّب ا﵀يط :
" ٍب كاف من الذين آمنوا :ىذا معطوؼ على قولو :فبل اقتحم كدخلت ٍب لَباخي اإلٲباف كالفضيلة ,ال للَباخي
ُب الزماف ,ألنو ال بد أف يسبق تلك األعماؿ ا٢بسنة اإلٲباف ,إذ ىو شرط ُب صحة كقوعها من الطائع ,أك
يكوف ا٤بعُبٍ :ب كاف ُب عاقبة أمره من الذين كافوا ا٤بوت على اإلٲباف ,إذ ا٤بوافاة عليو شرط ُب االنتفاع
ابلطاعات ,أك يكوف الَباخي ُب الذكر كأنو قيلٍ :ب اذكر أنو كاف من الذين آمنوا"

(ِ)

كمن استخداـ ٍب للَبتيب الذكرم فقط ُب الشعر العريب ابعتبار األىكٔب ُب ً
الذكر بدكف تراخ كال ترتيب زما٘ب
قوؿ ا٢بسن بن ىانئ (ّ):
(ُ)

سورة البلد اآلية الكرٲبة رقم (ُٕ)

(ِ)

البحر ا﵀يط ُب التفسّب  ,أبو حياف دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثّب الدين األندلسي ٙ ,بقيق عادؿ
أٞبد  ,علي معوض  ,شارؾ ُب التحقيق  ,زكراي النوٌب  ,أٞبد ا١بمل  : ,طُ ,عاـ ُّٗٗ :ـ ,لدار الكتب
العلمية ببّبكت  ,جٖ  ,ص ُْٕ .

(ّ)

ا٢بسن بن ىانئ بن عبد األكؿ بن صباح ا٢بكمي ابلوالء  ,ا٤بعركؼ أبيب نواس  ,شاعر العراؽ ُب عصره ,كلد ُب
األىواز من ببلد خوزستاف ُب العاـ ُْٔ ىػ كنشأ ابلبصرة  ,كرحل إٔب بغداد فاتصل فيها اب٣بلفاء من بِب العباس,
كمدح بعضهم ,كخرج إٔب دمشق ,كمنها إٔب مصر ,فمدح أمّبىا ,كعاد إٔب بغداد فأقاـ هبا إٔب أف توُب فيها عاـ
ُٖٗىػ  ,كاف جده مؤب للجراح بن عبد هللا ا٢بكمي ,أمّب خراساف فنسب إليو  ,كُب اتريخ ابن عساكر أف أابه
من أىل دمشق ,كُب اتريخ بغداد أنو من طيء من بِب سعد العشّبة  ,ىو أكؿ من هنج للشعر طريقتو ا٢بضرية
كأخرجو من اللهجة البدكية ,كقد نظم ُب ٝبيع أنواع الشعر ,كأجود شعره ٟبرايتو  ,ينظر لَبٝبتو ُب مقدمة ديوانو ,
ص ٗ كما بعدىا  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت  ,كينظر كذلك لتاريخ دمشق أبو القاسم
علي بن ا٢بسن بن ىبة هللا ا٤بعركؼ اببن عساكر ٙ ,بقيق  ,عمرك بن غرامة العمركم ,طْ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار
الفكر للبطاعة كالنشر كالتوزيع ىبع ٌماف  , ,جُّ ,ص َْٕ ,كينظر لوفيات األعياف البن خلكاف  ,جِ ,ص ٓٗ.
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ً
ك ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ٍه
قىػٍبػلىػ ػ ػ ػ ػػىو  ,يٍبٌ قىػٍب ىل ذىل ى

ً
قي ٍل ل ىم ٍن سػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىاد يٍبٌ ىس ىاد أىبػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوهي
كمثلو قوؿ األقيشر األسدم (ِ) أيضان :

(ُ)

أ ىىابن يٍب أيمان فىػ ىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاليوا  :لً ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو ؟

ت ىربً ىيعةى ىم ٍن ىش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرىىا
ىسأىٍلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

(ّ)

فا٤بقصود ُب البيتْب ترتيب الدرجات ابألكٔب دكف الَباخي كا٤بهلة ؛ ألف سيادة النفس ٍب سيادة األب ٍب سيادة

ا١بد أكٔب ُب الَبتيب كإف كانت ُب الزماف معكوسة ُب بيت أيب نواس ؛ كألف " كوف الشخص خّبان ٌأما من

غّبه ال يتأخر عن كونو خّبان أابن من غّبه "

(ْ)

كعلماء التفسّب ال يتعاملوف دائمان مع ٍب على الصفة الغالبة ٥با ا٤بقتضية للَبتيب كا٤بهلة كالَباخي  ,بل ٯبردكهنا
أحياانن من كل ذلك أك شيء منو حْب يقتضي التفسّب ذلك التجريد  ,فالز٨بشرم مثبل صاحب الكشاؼ عن
حقائق غوامض التنزيل ٘بد لو ُب تفسّبه شيئان من ذا كشيئان من ذاؾ ٕبسب مقتضى التفسّب  ,كمن ذلك ما
قالو ُب آايت سورة ا٤بدثر الٍب استدؿ هبا شاكر على أف ٍب أحدثت فيها حركة كتتابعان  ,حيث قاؿ :
" يٍب نىظىىر عطف على فىكىر ىكقىد ىر كالدعاء :اعَباض بينهما .فإف قلت :ما معُب يٍب الداخلة ُب تكرير الدعاء؟
الكرة الثانية أبلغ من األكٔب  ...فإف قلت :ما معُب ا٤بتوسطة بْب األفعاؿ الٍب بعدىا؟
قلت ,الداللة على أف ٌ
التأمل كٛبهل ,ككأ ٌف بْب األفعاؿ ا٤بنناسقة تراخ كتباعد .فإف قلت :فلم قيل
قلت ,الداللة على أنو قد أتتى ُب ٌ

قاؿ إً ٍف ىذا ابلفاء بعد عطف ما قبلو بثم؟ قلت :ألف الكلمة ٤با خطرت ببالو بعد التطلب ٓب يتمالك أف نطق
فى ى
هبا من غّب تلبث  ,فإف قلت :فلم ٓب يوسط حرؼ العطف بْب ا١بملتْب؟ قلت:
(ُ)

ديواف أيب نواس  ,ص ّْٗ.

(ِ) ا٤بغّبة بن عبد هللا بن يمعرض ,األسدم ,أبو معرض  ,شاعر ىجاء ,عإب الطبقة من أىل ابدية الكوفة ,كاف يَبدد
كعمر طويبلن ككاف (عثمانيان) من رجاؿ عثماف بن عفاف (هنع هللا يضر) ,
إٔب ا٢بّبة .كلد ُب ا١باىلية كنشأ ُب أكؿ اإلسبلـ كعاش ٌ

كأدرؾ دكلة عبد ا٤بلك بن مركاف ليٌقب ابألقيشر ألنو كاف أٞبر الوجو أىقشر ككاف يغضب إذا يدعي بو ,قاؿ ا٤برزاب٘ب  :ىو أحد
ي٦بٌاف الكوفة كشعرائهم ,ىجا عبد ا٤بلك كرثى مصعب بن الزبّب ,كقتل بظاىر الكوفة خنقان ابلدخاف ُب العاـ الثمانْب من
ا٥بجرة النبوية ا٤بشرفة  ,ينظر لكامل ترٝبتو ُب مقدمة ديوانو  ,صنعة  :دمحم علي دقة  , ,طُ ,عاـ ُٕٗٗـ  ,لدار صادر

للطباعة كالنشر ببّبكت  ,ص ُّ كما بعدىا.
(ّ) ديواف األقيشر األسدم  ,ص . ُُٓ :
(ْ) ٛبهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ,دمحم بن يوسف بن أٞبد٧ ,بب الدين ا٢بليب ا٤بصرم  ,ا٤بعركؼ بناظر ا١بيش ,
ٙبقيق  :علي دمحم فاخر  ,جابر دمحم الرباجة  ,إبراىيم ٝبعة العجمي  ,جابر السيد مبارؾ  ,علي السنوسي دمحم  ,دمحم راغب
نزاؿ  , ,طُ ,عاـ ُِْٖىػ  ,لدار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة ابلقاىرة  ,جٕ ,ص ّْْْ.
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ألف األخرل جرت من األكٔب ٦برل التوكيد من ا٤بؤكد " (ُ).
كقاؿ الز٨بشرم أيضان (ِ)ُب قولو تعأب :
ًً ً
ً
ً ً
ً ً
ض ىعٍنػ ىها ىكنىس ىي ىما قىد ىم ٍ
﴿ ىكىم ٍن أىظٍلى يم ٩بن ذيٌكىر ًآب ىايت ىربًٌو فىأ ٍىعىر ى
ت يى ىداهي ۚ إًان ىج ىع ٍلنىا ىعلى ٰى قيػليوهب ٍم أىكنةن أىف يىػ ٍف ىق يهوهي
(ّ)
ىكًُب آ ىذاهنًً ٍم ىكٍقػنرا ۖ ىكإًف تى ٍد يع يه ٍم إً ىٔب ا ٍ٥بيىد ٰل فىػلىن يػى ٍهتى يدكا إً نذا أىبى ندا﴾
ض ىعٍنها لبلستبعاد  ,كا٤بعُب :أ ٌف اإلعراض عن مثل آايت هللا ُب كضوحها كإانرهتا كإرشادىا
" ٍب ُب قولو يٍب أ ٍىعىر ى
إٔب سواء السبيل كالفوز ابلسعادة العظمى بعد التذكّب هبا مستبعد ُب العقل كالعدؿ  ,كما تقوؿ لصاحبك:

كجدت مثل تلك الفرصة ٍب ٓب تنتهزىا استبعادا لَبكو االنتهاز ,كمنو ٍب ُب بيت ا٢بماسة:
(ْ)
ً ً
ً
ف الغىماء إالٌ ابن يح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرةو
كرىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ال يىكٍش ي
يىػىرل ىغ ىمرات ا٤بوت يٍبٌ يىػ يز ي
ي
ىذا بعض من شأف العلماء مع ٍب العاطفة  ,كغاية ما يقاؿ فيو أف العلماء الحظوا خركج (ٍب) عن نسق
فائدهتا ا٤بعنوية كإفادهتا فوائد أخرل غّب الَباخي كا٤بهلة ٕبسب كركدىا ُب السياؽ  ,كمعُب ذلك أف التتابع
كا٢بركة الٍب أحدثتها ٍب ُب نفس ٧بمود شاكر قد تكوف كاحدة من دالالت ا٤بعا٘ب السياقية الٍب تنتجها ٍب حْب
تَبكب مع غّبىا ؛ إذ إهنا حرؼ ال يظهر معناه إال مع غّبه  ,السيما كأف ا٤بشهد ا٢بركي الذم أحسو
(ُ)

الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل  ,أليب القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد ,الز٨بشرم  ,جْ ,ص َٓٔ .

(ِ)

السابق  ,جّ ,ص .ُٓٓ :

(ّ)

سورة الكهف  ,اآلية الكرٲبة رقم .) ٕٓ ( :

(ْ)

البيت ُب ديواف ا٢بماسة م نسوب ١بعفر بن علبة ا٢بارثي  ,ينظر شرح ديواف ا٢بماسة للتربيزم  ,جُ ,ص ٗ  ,كٓب

أجد ١بعفر بن علبة ترٝبة إال ُب مقالة علمية إلكَبكنية لباحث ا٠بو عباس بن ىا٘ب ا١براخ  ,ذكر فيها أنو جعفر بن علبة بن
ربيعة كيكُب أبيب عارـ؛ كعارـ ابن لو قد ذكره ُب شعره  ,كىو من ٨بضرمي الدكلتْب األموية كالعباسية شاعر مقل ىغ ًزؿ فارس
مذكور ُب قومو  ,ككاف جعفر قد قتل رجبل من بِب عقيل قيل إنو قتلو ُب شأف أمة كاان يزكراهنا فتغايرا عليها  ,كقيل بل ُب
غارة أغارىا عليهم  ,كقيل بل كاف ٰبدث نساءىم فنهوه فلم ينتو فرصدكه ُب طريقو إليهن  ,فقاتلوه فقتل منهم رجبل فاستعدكا
عليو السلطاف فأقاد منو  ,كأخباره ُب ىذه ا١بهات كلها تذكر كتنسب إٔب من ركاىا  ,كاألصفها٘ب ذکر أنو کاف يكُب " أاب
عارـ  ,كعارـ ابن لو ذکره ُب شعره  ,ككاف ١بعفر من اإلخوة إثناف ,ٮبا  :جعد كماعز  ,ككاف أبوه علبة شاعران كأكرد لو أبو
الفرج األصفها٘ب أبيااتن ُب راثء ابنو جعفر .
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شاكر ىو ما ٯبده القارئ ُب نفسو فعليان حينما يقرأ ىذه اآلايت الكرٲبة من سورة ا٤بدثر  ,كالٍب تنتقل ابلقارئ
حركيان بْب عبوس كجو ا٤بوصوؼ كتقطيبو كإدابره كاستكباره  ,ككأنك ترل كل ذلك ُب مشهد أماـ انظريك ,
بل كت ستطيع مع إحساس مثل إحساس األستاذ شاكر أف تقبض على خلجات نفس الوليد بن ا٤بغّبة من بْب
كلمات اآلايت ا٤بباركة  ,كتتسلط على موجهاتو الفكرية كالشخصية من خبلؿ تدقيقك النظر ابإلحساس
بتقاسيم كجهو ككبلـ هللا عز كجل يلقى عليو ,كعليو فاستنباط األستاذ غاية ُب الفطنة كاإلحساس العجيب
ابللغة .
كقد سبق القوؿ أبف ما رآه شاكر ُب (ٍب) ُب ىذه اآلايت قد تبدل لو كىو ٰبس اب٢بركة الٍب أحدثتها (ٍب) ُب
قوؿ الشاعر السابق (كفيػتيػ ٌّو ىجركا ٍب أىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػركا )  ,كحينما ٓب يكن منو و
ترؽ مع اإلحساس اب٢بركة كالتتابع الذم
ٍ ى
ى ي
أحدثتها (ٍب) ٓب يقرر شيئان من ذلك  ,كبناء عليو كحينما ٓب ينتو إليو ىذا اإلحساس الشعرم ٓب يتطرؽ ٤با
أحدثتو (ٍب) من حركة كتتابع ُب اآلايت الٍب استدؿ هبا ىنا مطلقان ُب جامع البياف البن جرير الطربم  ,حيث
ٓب يورد األستاذ ُب حواشي جامع البياف شيئان من ا٢بركة كالتتابع الٍب أحدثتها ٍب ُب آايت سورة ا٤بدثر  ,على
أنو أًب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف كالذم سجل فيو ىذا االستنباط قبل أربعة أعواـ من نشره جامع البياف
ٗبعونة أخيو الشيخ أٞبد شاكر رٞبهما هللا  ,كعلى أف لغة ا١بزـ كالقطع الٍب ٙبدث هبا األستاذ عن ا٢بركة
كالتتابع الٍب أض افتها (ٍب) ُب اآلايت حينما استدعاىا كدليل  ,كانت موٮبة ألف يتمسك هبا ُب جامع البياف
كلكنو ٓب يفعل  ,فهل تراءل لو أف يكتفي ٗبا أكرده ُب كتابو ٭بط مع أنو ٓب يبلمس فيو اآلايت ٙبليبل كبسطان
كوهنا جاءت دليبلن ؟ أـ كجد ُب نفسو شيئان من ذلك كٓب ىير أف ٱبوض فيو ُب كتاب هللا عز كجل كما رأل أال
ٱبوض ُب اعتبار النحاة لثم ابلَباخي كا٤بهلة ؟ أـ غلبو عليو نسياف كطوؿ أمد ؟

كقد ييظن أف مرد عزكؼ شاكر عن تسجيلو إحساسو ٗبا أحدثتو ٍب من حركة كتتابع ُب تفسّب آايت ا٤بدثر ,
أف ابن جرير الطربم نفسو الذم ٰبقق شاكر متنو ٓب ييًفض ُب ذلك ُب تفسّبه ٥بذه اآلايت  ,كسيكوف اإلقرار
هبذا الظن كقبولو غّب متجانس مع طبيعة ٧بمود شاكر العلمية  ,الٍب ال تنفك عن اإليضاح كالزايدة كالقبوؿ
كالنقض كاالستدراؾ على علماء الَباث كلما استدعى تذكقو ا٣باص شيئان من ذلك  ,ال سيما كأف اعَباضات
شاكر على ابن جرير ُب جامع البياف كافية كإضافاتو العلمية ُب ا٢بواشي كفّبة ُب كثّب من األمور الٍب زاد فيها
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على ابن جرير أك عارضو أك استدرؾ عليو  ,إذف فعدـ استفاضة ابن جرير عن (ٍب) ُب تفسّب آايت ا٤بدثر
ليست كافية ُب االعتذار عن عزكؼ شاكر عن تسجيل استنباطو عن تتابع كحركة ٍب ُب اآلايت ا٤بباركة ,
السيما كأف ا٢بركة كالتتابع الٍب أحدثتها ٍب ُب اآلايت أشد ظهوران كجبلءن فيها من البيت الشعرم  ,ففتية ابن

أخت أتبط شران كاف منهم ما يكوف من الركب ُب التهجّب كاإلسراء كا٢بلوؿ .

أما اآلايت الكرٲبة فكاف فيها حركات متتابعة مَباخية فيها تفكّب  ,كتقدير  ,كنظر  ,كعبوس كجو  ,كبسور,
كاستدابر  ,كاستكبار ٨ ,بتوـ كل ذلك بقوؿ اختصر نتائج كل ىذه ا٢بركات ا٤بتتابعة الٍب أفادهتا ٍب .
ككاف األكٔب أف يدكف شاكر ذلك ُب حواشي تفسّب ابن جرير لسورة ا٤بدثر كوهنا دليبلن يقاس ما فيو على غّبه
كيستأنس بو  ,ككذلك ٓب ينبس األستاذ ٕبرؼ كاحد عن ذلك ُب مواضع أفاض فيها ابن جرير الطربم
ا٢بديث عن (ٍب) العاطفة  ,كالٍب تشبو (ٍب) ُب آايت سورة ا٤بدثر من حيث عدـ اشتما٥با على الفائدة ا٤بعنوية
الٍب ألزمها هبا النحاة  ,كمن ىذه ا٤بواضع حديث ابن جرير عن ٍب العاطفة الواردة ُب قولو تعأب :
ًً
ً ًً
ً
ً
ً ً ً
ين﴾
صوٍرىان يك ٍم يٍب قيػ ٍلنىا ل ٍل ىم ىبلئ ىكة ٍ
﴿كلى ىق ٍد ىخلى ٍقنىا يك ٍم يٍب ى
اس ي
يس ىٓبٍ يى يكن ٌم ىن الساجد ى
ى
ج يدكا آل ىد ىـ فى ىس ىج يدكا إال إبٍل ى

(ُ)

يقوؿ ابن جرير الطربم ُب معُب الَبتيب كالتعاقب الذم ينتفي عن ٍب ُب ىذه اآلية :
" كأكٔب األقواؿ ابلصواب قوؿ من قاؿ :أتكيلو( :كلقد خلقناكم)  ,كلقد خلقنا آدـ = (ٍب صورانكم) ,
بتصويران آدـ ....كما قد بينا فيما مضى من خطاب العرب الرجل ابألفعاؿ تضيفها إليو ,كا٤بعِب ُب ذلك
ىسلىفو  ...ك"ٍب" ُب كبلـ العرب ال أتٌب إال إبيذاف انقطاع ما بعدىا عما قبلها  ,كذلك كقوؿ القائل ":قمت

ٍب قعدت كلو كاف العطف ُب ذلك ابلواك ,جاز أف يكوف الذم بعدىا قد كاف قبل الذم قبلها ,كذلك كقوؿ
القائل :قمت كقعدت ؛  .....ألف الواك تدخل ُب الكبلـ إذا كانت عطفا ,لتوجب للذم بعدىا من ا٤بعُب ما
كجب للذم قبلها  ,من غّب داللة منها بنفسها على أف ذلك كاف ُب كقت كاحد أك كقتْب ٨بتلفْب " ....

(ِ)

(ُ)

سورة األعراؼ  ,اآلية الكرٲبة رقم . )ُُ( :

(ِ)

جامع البياف البن جرير الطربم  ,جُِ ,ص ِِّ.
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كعليو فاألقرب للصواب القوؿ أبف الذم صرؼ شاكر عن تدكين ذلك ُب جامع البياف ما ٛبت اإلشارة إليو
سابقان من أف الذم أيقض إحساسو أبثر ا٢بركة كالتتابع الذم أحدثتو (ٍب) انفعالو النقدم كترقي إحساسو
إلحساس الشاعر ُب البيت الشعرم الذم كردت فيو من تلك القصيدة .
كحينما ٓب يكن شيئان من ترقي اإلحساس النقدم ٓب يتطرؽ شاكر ٤بزيد من التفصيل عن ٍب ُب ىذين ا٤بوضعْب
ُب جامع البياف  ,كقد يكوف من الصواب أيضان القوؿ أبف ا٢بركة كالتتابع الذم أحدثها أسلوب العطف ُب
البيت الشعرم أك اآلايت الكرٲبة من سورة ا٤بدثر قد يبلحظ كيستجلى من غّب العطف بثم  ,حيث من ا٤بمكن
استشعار ذلك ا٤بشهد ا٢بركي لو أف األداة العاطفة ىي الفاء أك الواك  ,فثم كانت ٗبثابة الوصلة ا٤بتقطعة الٍب
ً
س  ,بى ىسر,
ربطت األفعاؿ ا٢بركية فعليان ,فاألفعاؿ الواردة ُب اآلايت الكرٲبة ( فى ٌكىر  ,قيت ىل  ,قىد ىر  ,نىظىر  ,ىعبى ى
استى ٍكبىػىر) ظاىر فيها معُب ا٢بركة بذاهتا .
أ ٍىدبىػىر  ,ىك ٍ
أما حرؼ العطف الذم يربط بْب ىذه األفعاؿ أاين كاف فدكره الربط ا٤بنطقي بْب ىذه األفعاؿ ليتكوف ا٤بشهد
ا٢بركي بتتابع يرقى ألف يكوف مشهدان يسَبعي االنتباه  ,فلو قلنا ُب غّب القرآف الكرٙب :
( الوليد بن ا٤بغّبة حينما ٠بع كبلـ هللا عز كجل فكر فقدر فنظر فعبس فبسر فأدبر فاستكرب ) .
(الوليد بن ا٤بغّبة حينما ٠بع كبلـ هللا عز كجل فكر كقدر كنظر كعبس كبسر كأدبر كاستكرب ) .
فا٤بشهد ا٢بركي كاضح كل الوضوح ُب الَبكيبْب بدكف استخداـ ٍب العاطفة  ,إذ إف الفاء كالواك العاطفتْب قد
قامتا ابلربط فقط بن األفعاؿ الٍب كاف ٥با الفضل ُب إبراز ا٢بركة كالتتابع فعليان  ,كعليو فإف القيمة ا٢بقيقية الٍب
ظهرت معها ا٢بركة كالتتابع ىي قيمة العطف بذاتو كليس حرؼ العطف (ٍب) بذاتو  ,على أف ا٢برؼ ٍب ُب
اآلية الكرٲبة قد كقع موقعان غاية ُب الببلغة كالبياف
فالتعبّب القرآ٘ب الكرٙب بثم أكسب حركات الوليد بن ا٤بغّبة مهلة كتراخيان أفادت أبف الفعل (فكر) كاف تفكّبا
عميقان طاؿ معو الوقت ٕبيث ال يصح أف يكوف الفعل (نظر) بعده قد أتى بعد تفكّب سريع عابر  ,بل أتى
بعد تفكّب عميق كطويل  ,فق د كاف بْب مارآه كبْب ما فكر بو ما يستحق أف يعرب عنو بثم العاطفة الٍب تفيد
مهلة كتراخيان قد ال تفيده مثلها من أخواهتا أدكات العطف  ,كمثل ذلك يقاؿ بْب األفعاؿ (نظر كعبس) (بسر
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كأدبر)  ,كقيمة التعبّب ابلَباخي كا٤بهلة بْب ىذه األفعاؿ أف اهتاـ الوليد بن ا٤بغّبة ﵀مد ملسو هيلع هللا ىلص أبنو ساحر كأف
ماجاء بو يفرؽ بْب ا٤برء كزكجو جاء بعد تفكّب كتريث كإمعاف ُب الكفر كاإل٢باد  ,فاهتامو للنيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ىو
الذم ختم بو القرآف الكرٙب ىذا ا٤بشهد ا٢بركي ُب آايت سورة ا٤بدثر  ,كالذم جعلو ا٤بفسركف سببان لنزكؿ ىذه
اآلايت ا٤بباركة  ,كمنهم ابن جرير الطربم حيث قاؿ بعد قولو السابق ":كخرب ذلك أف الوليد بن ا٤بغّبة جاء إٔب
عم إف قومك يريدكف أف ٯبمعوا لك
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ,فقرأ عليو القرآف ,فكأنو ٌ
رؽ لو ,فبلغ ذلك أاب جهل ,فقاؿ :أم ٌ
ً
تتعرض ٤با قًبىلو ,قاؿ :قد علمت قريش أ٘ب أكثرىا ماال قاؿ :فقل
ماال قاؿٓ :بى؟ قاؿ :يعطونكو فإنك أتيت دمحما ٌ
فيو قوال يعلم قومك أنك يمنكر ٤با قاؿ ,كأنك كاره لو؛ قاؿ :فما أقوؿ فيو ,فوهللا ما منكم رجل أعلم ابألشعار
ا١بن ,كهللا ما يشبو الذم يقوؿ شيئا من ىذا ,ككهللا إف
مِب ,كال أعلم برجزه مِب ,كال بقصيده ,كال أبشعار ٌ
لقولو ٢ببلكة ,كإنو ليحطم ما ٙبتو ,كإنو ليعلو كال يعلى ,قاؿ :كهللا ال يرضى قومك حٌب تقوؿ فيو ,قاؿ :فدعِب

حٌب أفكر فيو؛ فلما فكر قاؿ :ىذا سحر أيثره عن غّبه ".
كعليو فإف اهتاـ الوليد بن ا٤بغّبة ابلسحر قد سبقو حراؾ فكرم متتابع كخطوات بينها من ا٤بهلة كالَباخي ماال
تتسع لو إال ٍب من بْب أخواهتا  ,كلذلك جاءت اآلايت بتكرار ٍب فيها إلثبات ذلك الَباخي كا٤بهلة بْب كل
فعل كفعل  ,كما أف التعبّب بثم كحدىا ٰباكي الواقع الذم من أجلو نزلت ىذه اآلايت ا٤بباركة  ,فمن خبلؿ
سبب نزكؿ اآلايت ا٤بثبت أعبله يتبْب جليان أف ا٤بهلة كالَباخي بْب األفعاؿ الٍب صورت حركات الوليد بن ا٤بغّبة
ا٤بتتابعة كاقعان  ,حيث ٓب تتعاقب ىذه األفعاؿ ٗبا تعقب بو ا٤بصافحة بسط اليد ُب قولنا  :بسطت يدم لزيد
فصافحِب  ,بل تعاقبت كجاء بينها مهلة كتراخ كمتسع من الوقت  ,األمر الذم يؤكد لنا أف استنباط ٧بمود
شاكر قائم على حسن بصر كإحساس ابللغة .
كمن أدلة االستنباط عند ٧بمود شاكر ابلسنة النبوية ا٤بشرفة على صاحبها أفضل صبلة كأًب التسليم كالشعر
العريب معان  ,استنباطو ا٣باص ٗبعُب (ا٪باب) ُب نفس البيت السابق :
اب ىحلوا
لىٍيػلى يه ٍم ىحٌب إًذىا ٍا٪بى ى

ىكفيػتيػ ٌوو ىىج يركا يٍب أسػٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػركا

فقد استدعى شاكر حديثان عن النيب صلى هللا عليو كعلى آلو كصحبو كسلم ركاه البخارم ُب صحيحو ؛ كبيتا
شعراي لدعم استنباطو كفهمو ا٣باص ٤بعُب كلمة ا٪باب الواردة ُب البيت  ,حيث نفى أف يكوف معُب ا٪باب
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السحاب انكشاؼ السماء كذىاب السحاب حٌب ال يرل منو شيء  ,كبديبل عن ذلك يرل شاكر أف معُب
ا٪باب السحاب" أف يتصدع السحاب كتنفتق ُب ركامو جوبة مستديرة تكشف عن جزء من ٠باء صافية ملساء
كالسحاب ٧بيط هبا من آفاقها كنواحيها (ُ) ,كاستدعى لدعم استنباطو حديث أنس بن مالك هنع هللا يضر ُب كتاب
االستسقاء ُب صحيح البخارم الذم ركم أبلفاظ ٨بتلفة  ,ألف ىذه الركاايت ا٤بختلفة ُب نظره ٙبدد معُب
ا٪باب السحاب الذم يدعم استنباطو  ,كا٢بديث الذم استدؿ بو خربه أف ا٤بطر تتابع ُب عهد رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص من ا١بمعة إٔب ا١بمعة الٍب تليها ُب ا٤بدينة ا٤بنورة  ,فتسببت كثرة ا٤بطر كاستمراره ُب ىبلؾ ا٤بواشي
كهتدمت من أثره بعضان من البيوت  ,فسأؿ أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يدعو ربو فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ( :اللهم على
رؤس ا١بباؿ كاآلكاـ كبطوف األكدية كمنابت الشجر )  ,كموطن االستدالؿ ىو قوؿ أنس بعد دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص:
ا١بوبة "  ,كجاء ُب لفظ آخر:
" فما يشّب بيده ملسو هيلع هللا ىلص إٔب انحية من السحاب إال انفرجت  ,كصارت ا٤بدينة مثل ٍ

"فنظرت إٔب ا٤بدينة كإهنا لفي مثل اإلكليل " ٍب جاء ا٢بديث نفسو بلفظ آخر أف السحابة ا٤باطرة" :ا٪بابت

عن ا٤بدينة ا٪بياب الثوب"  .كىذا ا٢بديث قد جاء ُب صحيح البخارم ُب مواضع متفرقة منها ثبلثة ُب كتاب
االستسقاء  ,أك٥با ُب ابب (ابب من اكتفى بصبلة ا١بمعة ُب االستسقاء) ,كنصو " :جاء رجل إٔب النيب صلى
هللا عليو ك سلم فقاؿ ىلكت ا٤بواشي كتقطعت السبل  ,فدعا فمطران من ا١بمعة إٔب ا١بمعة ٍب جاء فقاؿ
هتدمت البيوت كتقطعت السبل كىلكت ا٤بواشي فادع هللا ٲبسكها  ,فقاـ صلى هللا عليو ك سلم فقاؿ ( اللهم
على اآلكاـ كالظراب كاألكدية كمنابت الشجر )  .فا٪بابت عن ا٤بدينة ا٪بياب الثوب"

(ِ)

كاث٘ب ىذه ا٤بواضع

ُب (ابب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة ا٤بطر)  ,كنصو قريب من نص سابقو ابختبلؼ ملحوظ ُب نص
دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,كنص ا٢بديث  " :جاء رجل إٔب رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم فقاؿ اي رسوؿ هللا ىلكت
ا٤بواشي كانقطعت السبل فادع هللا  .فدعا رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم فمطركا من ا١بمعة إٔب ا١بمعة فجاء
رجل إٔب رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم فقاؿ اي رسوؿ هللا هتدمت البيوت كتقطعت السبل كىلكت ا٤بواشي .
فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم ( اللهم على رؤكس ا١بباؿ كاآلكاـ كبطوف األكدية كمنابت الشجر ) ,
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر ص .ُِّ :

(ِ)

ا١بامع الصحيح ا٤بختصر (صحيح البخارم )  ,أليب عبدهللا دمحم بن إ٠باعيل البخارم ٙ ,بقيق  :مصطفى ديب

البغا , ,طّ ,عاـ ُٕٖٗـ  ,لدار ابن كثّب  ,اليمامة ببّبكت  ,جُ ,ص ّْٓ.
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فا٪بابت عن ا٤بدينة ا٪بياب الثوب"(ُ)  ,كاثلثها ُب ابب (إذا استشفعوا إٔب اإلماـ ليستسقي ٥بم ٓب يردىم) كىو
ُب النص كسابقيو مع اختبلؼ ملحوظ ُب نص دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,كنص ا٢بديث " :جاء رجل إٔب النيب صلى
هللا عليو ك سلم فقاؿ اي رسوؿ هللا ىلكت ا٤بواشي كتقطعت السبل فدع هللا  .فدعا هللا فمطران من ا١بمعة إٔب
ا١بمعة فجاء رجل إٔب النيب صلى هللا عليو ك سلم فقاؿ اي رسوؿ هللا هتدمت البيوت كتقطعت السبل كىلكت
ا٤بواشي فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم ( اللهم على ظهور ا١بباؿ كاآلكاـ كبطوف األكدية كمنابت
الشجر )  .فا٪بابت عن ا٤بدينة ا٪بياب الثوب "(ِ)  ,كرابعها ُب (ابب رفع اليدين ُب ا٣بطبة )  ,كنصو : " :
أصابت الناس سنة على عهد النيب صلى هللا عليهو كسلم فبينما النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٱبطب ُب يوـ ٝبعة قاـ أعرايب فقاؿ
اي رسوؿ ىلك ا٤باؿ كجاع العياؿ فادع هللا لنا  ,فرفع يديو كما نرل ُب السماء قزعة فوالذم نفسي بيده ما
كضع ها حٌب اثر السحاب أمثاؿ ا١بباؿ ٍب ٓب ينزؿ عن منربه حٌب رأيت ا٤بطر يتحادر على ٢بيتو صلى هللا عليو
ك سلم فمطران يومنا ذلك كمن الغد كبعد الغد كالذم يليو حٌب ا١بمعة األخرل ,كقاـ ذلك األعرايب أك قاؿ
غّبه فقاؿ ايرسوؿ هللا هتدـ البناء كغرؽ ا٤باؿ فادع هللا لنا  ,فرفع يديو فقاؿ ( اللهم حوالينا كال علينا )  ,فما
يشّب بيده إٔب انحية من السحاب إال انفرجت كصارت ا٤بدينة مثل ا١بوبة كساؿ الوادم قناة شهرا كٓب ٯبىء
أحد من انحية إال حدث اب١بود "(ّ)  ,كخامسها ُب ابب عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ  ,كنص ا٢بديث :
"أصاب أىل ا٤بدينة قحط على عهد رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم فبينا ىو ٱبطب يوـ ٝبعة إذ قاـ رجل
فقاؿ اي رسوؿ هللا ىلكت الكراع ىلكت الشاء فادع هللا يسقينا  .فمد يديو كدعا قاؿ أنس كإف السماء ٤بثل
الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحااب ٍب اجتمع ٍب أرسلت السماء عزاليها فخرجنا ٬بوض ا٤باء حٌب أتينا منازلنا
فلم نزؿ ٭بطر إٔب ا١بمعة األخرل فقاـ إليو ذلك الرجل أك غّبه فقاؿ اي رسوؿ هللا هتدمت البيوت فادع هللا
ٰببسو  .فتبسم ٍب قاؿ ( حوالينا كال علينا )  .فنظرت إٔب السحاب تصدع حوؿ ا٤بدينة كأنو إكليل "(ْ) ,
(ُ) صحيح البخارم  ,جُ  ,ص ّْٓ.
(ِ) السابق  :جُ  ,ص ّْٓ.
(ّ) السابق  :جُ  ,ص ّٗٓ .
(ْ) السابق  :جّ ,ص ُُّّ.
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كسادسها ُب ابب التبسم كالضحك  ,كنص ا٢بديث  " :أف رجبل جاء إٔب النيب صلى هللا عليو ك سلم يوـ
ا١بمعة كىو ٱبطب اب٤بدينة فقاؿ قحط ا٤بطر فاستسق ربك  ,فنظر إٔب السماء كما نرل من سحاب فاستسقى
فنشأ السحاب بعضو إٔب بعض ٍب مطركا حٌب سالت مثاعب ا٤بدينة فما زالت إٔب ا١بمعة ا٤بقبلة ما تقلع ٍب قاـ
ذلك الرجل أك غّبه كالنيب صلى هللا عليو ك سلم ٱبطب فقاؿ غرقنا فادع ربك ٰببسها عنا فضحك ٍب قاؿ (
اللهم حوالينا كال علينا )  .مرتْب أك ثبلاث فجعل السحاب يتصدع عن ا٤بدينة ٲبينا كمشاال ٲبطر ما حوالينا كال
ٲبطر منها شيء يريهم هللا كرامة نبيو صلى هللا عليو ك سلم كإجابة دعوتو"(ُ)  ,كسابعها ُب ابب الدعاء غّب
مستقبل القبلة كنص ا٢بديث فيو  " :بينا النيب صلى هللا عليو ك سلم ٱبطب يوـ ا١بمعة فقاـ رجل فقاؿ اي
رسوؿ هللا ادع هللا أف يسقينا  .فتغيمت السماء كمطران حٌب ما كاد الرجل يصل إٔب منزلو فلم تزؿ ٛبطر إٔب
ا١بمعة ا٤بقبلة فقاـ ذلك الرجل أك غّبه فقاؿ ادع هللا أف يصرفو عنا فقد غرقنا ,فقاؿ ( اللهم حوالينا كال علينا),
فجعل السحاب يتقطع حوؿ ا٤بدينة كال ٲبطر أىل ا٤بدينة "(ِ) .
السحاب كُب ا١بباؿ ,كا٪بابت السحابة :انكشفت "(ّ)  ,كيركف
أما أىل اللغة فيقولوف أف ا١بوبة " ال يف ٍر ىجةي ُب ى
أف ا١بوبة ُب حديث أنس بن مالك هنع هللا يضر السابق " ا٢بيٍفىرةي ا٤ب ٍستى ًديرةي الو ًاسعةي ككل يمٍنػ ىفتً وق ببل بًنى واء ىج ٍوبىةه أىم حٌب
ي
ً ً (ْ)
صار الغىيم كالسحاب يً٧بيطان ً
ً
آبفاؽ ا٤بدينة كا١بىٍوبةي  :ال يف ٍر ىجةي ُب الس ىحاب كُب ا١بباؿ " .
ى ي
ٍي
كاستنباط ٧بمود شاكر مبِب على إثبات كنفي  ,كاستداللو يقوـ على اإلثبات ال على النفي  ,كبياف ذلك أف
شاكر يرل أف ا٪بياب السحاب معناه أف يتصدع السحاب كتنفتق ُب ركامو جوبة مستديرة تكشف عن جزء
من ٠باء صافية ملساء كالسحاب ٧بيط هبا من آفاقها كنواحيها  ,كا٪باب ُب بيت ابن أخت أتبط شران مشتق
من ىذا ا٤بعُب  ,كىذا ىو الشق ا٤بستنبط الذم يقوـ على اإلثبات كالذم استدؿ لو ٕبديث أنس بن مالك هنع هللا يضر
(ُ)

السابق  :جٓ ,ص ُِِٔ.

(ِ)

السابق  :ج ٓ ,ص ِّّٓ.

(ّ)

الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرم  ,جُ  ,ص .َُْ :

(ْ)

اتج العركس للزبيدم  :جِ ,ص َِّ.
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الذم ركاه البخارم أبلفاظ ٨بتلفة  ,كا٢بق أف تلك الركاايت ا٤بختلفة تتعاضد ٝبيعان للكشف عن معُب ا١بوبة
الٍب استنبطها شاكر كاستدؿ ٥با  ,فمعُب انكشاؼ الظبلـ كانقشاعو ال يتبلءـ مع سياؽ البيت كمراد الشاعر ,
فالفتية الذين كصلوا التهجّب ابإلسراء سرعة منهم ُب طلب الثأر  ,ال يتناسب مع سرعتهم أف ينتظركا ا٪بياب
اب ىحلوا) ال ٰبمل معُب
ظبلـ الليل كانكشافو ٍب ٱب ٌفوا إٔب أعدائهم  ,كعليو فإف ا٪باب ُب قولو ( ىحٌب إً ىذا ٍا٪بى ى

انكشاؼ الظبلـ كانقشاعو لتعارضو مع سياؽ السرعة كالتلهف ألخذ الثأر الذم يظهر ُب البيت  ,كلكنو
ٰبمل ما أراد لو شاكر من أف ا٪بياب الظبلـ الذم أراده الشاعر ىو " ظهور صدع مفتوؽ ُب ركاـ الظبلـ قبل
ا٤بشرؽ  ,كىو الضوء ا٣بايب ا٤بكفوؼ من كراء الليل كالظبلـ ٧بيط بو من نواحيو  ,كذلك عند أكؿ مطلع

الفجر حيث ال تستبْب شيئان كال تراه إال تلمسان "(ُ)  ,كاستشهد شاكر أيضان لوجود ىذا الوقت ُب شعر
العرب بوصف ذم الرمة (ِ) لو ُب قولو :
كراءى الدجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ىادم أغر ج ػ ػ ػ ػ ػ ػو ًاد

يل ه
كرد كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأنوي
إٔب أ ٍف يش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػق الل ى

(ّ)

كصواب األمر كما استنبطو شاكر أنو ىو ذات الوقت الذم ٲبكن أف تيفسر بو كلمة (إ٪باب) ُب بيت ابن
أخت أتبط شران  ,كال يعضد القوؿ بذلك فقط تناسقو مع سياؽ السرعة كالتلهف لطلب الثأر  ,بل يعضده
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص ُِْ .

(ِ)

أبو ا٢بارث غيبلف بن عقبة بن هبيش بن مسعود بن العدكم الرابيب التميمي  ,كلد عاـ ٕٕىػ  ,كىو أحد عشاؽ
العرب ا٤بشهورين ؛ إذ كاف كثّب التشبيب ٗبية ,كىي مية بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم ا٤بنقرية كقد كانت
فاتنة ا١بماؿ  ,كىو من شعراء العصر األموم كمن فحوؿ الطبقة الثانية ُب عصره  ,كيقاؿ إنو كاف ينشد شعره ُب
سوؽ اإلبل  ,فجاء الفرزدؽ فوقف عليو  ,فقاؿ لو ذك الرمة :كيف ترل ما تسمع اي أاب فراس؟ فقاؿ :ما أحسن ما
تقوؿ! قاؿ :فما ٕب ال أذكر مع الفحوؿ؟ قاؿ :قصر بك عن غايتهم بكاؤؾ ُب الدمن كصفتك لؤلبعار كالعطن,
كقاؿ أبو عمرك بن العبلء :ختم الشعر بذم الرمة كالرجز برؤبة بن العجاج  ,كقاؿ أبو عمرك :قاؿ جرير :لو خرس
ذك الرمة بعد قولو قصيدتو الٍب أك٥با  :ما ابؿ عينك منها ا٤باء ينسكب -لكاف أشعر الناس  ,توُب عاـ ُُٕىػ كىو
ُب سن األربعْب  ,ينظر لَبٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء للذىيب  ,جٓ ,ص ِٕٔ.

(ّ)

ديواف ذم الرمة  ,تقدٙب كشرح أٞبد حسن بسج ,طُ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,صَٕ.
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أمر آخر  ,كىو أف العرب كانت تتخذ من الليل درعان للغارة كا٢برب  ,فنوـ الليل لديهم ال يتفق مع ما
تستدعيو الغارة كا٢برب من التهيؤ كاليقظة كاالستتار ابلليل للهجوـ  ,كذلك ُب مثل قوؿ عمرك بن ٌبراقة (ُ):
كىكيف يناـ اللىيل من جل مالًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ى ى ى ي ىى ي

حساـ ىكلى ً
وف ا٤بً ً
ي ه
لح أىبيى ي
ض ص ػ ػ ػ ػا ًرـي

وض إًذا ىعض ال ىكر ىيهةى ىٓب يى ىدع
ىغ يم ه

لوي طىمعان طىوعي اليىم ً
ْب يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبل ًزيـ
ى

(ِ)

كمن ذلك أيضا قوؿ الشنفرل (ّ):
كلىٍيػلى ًة ىٍ٫ب و
وس ىربػ ىه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
س يى ٍ
صطىل ػي الق ػ ى

كأىٍقطيىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي البلٌب هبا يىػتىػنىػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلي

ش كبىػ ٍغ ً
ت ىعلى ىغطٍ و
كص ٍحبىًٍب
ىد ىع ٍس ي
ش ي

ًً
كك ٍج هػر كأىٍفػ يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يل
يسع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هار كإ ٍرز هير ى

(ُ)

(ْ)

عمرك بن ا٢بارث بن عمرك بن منبو ا٥بمدا٘ب  ,كيعرؼ بعمرك بن بىػٌراقة كىي أمو  ,شاعر ٮبداف قبيل اإلسبلـ  ,لو
أخبار ُب ا١باىلية  ,عاش إٔب خبلفة عمر بن ا٣بطاب ,ككفد عليو ,قاؿ الكليب  :أذف عمر للناس فدخل عمرك ابن
بىػٌراقة ككاف شيخان كبّبان يعرج  ,توُب على أصح األقواؿ عاـ ُُىػ .

(ِ)

كتاب الوحشيات كىو ا٢بماسة الصغرل أليب ٛباـ  ,ص .ُّ :

(ّ)

عمرك بن مالك األزدم ,من قحطاف  ,شاعر جاىلي ,ٲبا٘ب  ,من فحوؿ الطبقة الثانية كىو صاحب المية العرب,
كىو أحد ا٣بلعاء الذين تربأت منهم عشائرىم  ,ككاف من فتاؾ العرب كعدائيهم ,كقيست قفزاتو ليلة ً
مقتلو فكاف
الواحدة منها قريبان من عشرين خطوة  ,كُب األمثاؿ (أعدل من الشنفرم)  ,ككاف الشنفرل سريع العدك ال تدركو
ا٣بيل حٌب قيل( :أعدل من الشنفرل) ,ككاف يغّب على بنو سبلماف ,كقد ظفر بو أعداؤه كقتلوه قبل َٕ سنة من
ا٥بجرة النبوية على أصح األقواؿ  ,ينظر ُب ترٝبتو ٤بقدمة ديوانو ٝ ,بع كٙبقيق إميل يعقوب  ,ص ٗ كما بعدىا ,
طِ ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت .

(ْ)

ً
ش ,أىظٍلى ىم) اتج العركس للزبيدم  ,جُٕ  ,ِِٗ ,البغش (البىػ ٍغ ىشةي :ا٤بطىرية الضعًيىػ يفة) ,
ش اللٍي يل يىػ ٍغط ي
الغطش من ( ىغطى ى
ى
السابق  :ج ُٕ  ,ص ّٖ  ,السعار ( :ا١بيوعي ىكقيلً :شدتو ,ىكقيل :ى٥بًيبيو) السابق  :جُِ ,ص ُّ ,إرزيز :
جل ًُب بطٍنًو) كا٤بقصود صوت ُب البطن من شدة ا١بوع ,
وت ًُب البىطٍ ًن من ال ىق ٍرقىػىرة ى
(الص ى
ك٫ب ًوىا  ,أك ى
الوجع ٯبده الر ي
ىٞبى ىد :الر ٍع ىدةي تىعلو
ؼ)  ,جٓ ,ص ِٕٗ  ,األفكل ( :األىفٍ ىك يل ,كأ ٍ
السابق  ,جُٓ  ,ص  ,ُْٓ :الوجر ٣ٍ ( :بىٍو ي
الربد ك ً
اإلنسا ىف ,تكو يف من ً
ا٣بوؼ)  ,السابق  :ج َّ  ,ص ُٖٖ .
244

فأىٲبٍ ً
ػت إًلٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىدةن
ت ن ٍسػوانػان كأىيٍت ٍػم ي
ي

ي
ت كما أىبٍ ىدأٍ ي
كع ٍد ي
ت كالػل ٍػي يل أىلٍػيى ػ ػ ػ ػ ػلي

كأصبح ع ًِب ابلغمي ً
صاء جػالًػسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
ٍى ى ى ٌ ي ىٍ

فى ًر ً
كآخ يػر يى ٍس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأ يىؿ
يقاف ىم ٍػس يػؤ ه
كؿ ى

(ُ)

كىذا الوقت الذم ىو ظهور صدع مفتوؽ ُب ركاـ الظبلـ قبل ا٤بشرؽ كذلك عند أكؿ مطلع الفجر موطن
استنباط شاكر ٤بعُب اال٪بياب ُب البيت  ,ىو الوقت ا٤بنصوص عليو ُب الكتاب الذم أرسلو علي بن أيب
طالب هنع هللا يضر إٔب معقل بن قيس الرايحي

(ِ)

 ,حيث حثو على السّب للحرب ُب ىذا الوقت ٙبديدان  ,كذلك ُب

قولو هنع هللا يضر :
كركح ظهرؾ  ,فإذا كقفت
" كال تسر أكؿ الليل فإف هللا جعلو سكنان  ,كق ٌدره مقامان ال ظعنان  ,فأرح فيو بدنك ٌ ,

حْب ينبطح أك حْب ينفجر الفجر فسر على بركة هللا "

(ّ)

ىذا ما ٱبتص ابالستنباط القائم على اإلثبات ُب ىذا ا٤بوضع عند األستاذ شاكر  ,أما االستنباط القائم على
النفي فا٤بقصود بو نفيو ُب ىذا ا٤بوضع أف يكوف لبل٪بياب معُب التكشف كاالنقشاع  ,فبعد أف قرر ُب
استنباطو السابق معُب اال٪بياب الذم يتبلءـ مع سياؽ البيت كمع داللتو  ,قاؿ األستاذ:
" كحيث كرد لفظ ا٪باب ُب كبلـ العرب  ,فهو حامل ٝبهور ىذا ا٤بعُب  ,ك ال تكاد ٘بده ٗبعُب مطلق
(ُ)

ديواف الشنفرل  ,ص . َٕ , ٔٗ :

(ِ)

معقل بن قيس (أك عبد قيس) الرايحي ,من بِب يربوع :قائد ,من الشجعاف األجواد ,أدرؾ عصر النبوة ,كأكفده عمار

بن ايسر على عمر ,بشّبا بفتح تسَب  ,ككجهو على بِب انجية حْب ارتدكا ٍ ,ب كاف من أمراء الصفوؼ يوـ ا١بمل ,ككٕب
علي بن أيب طالب هنع هللا يضر ٍب كاف مع ا٤بغّبة بن شعبة هنع هللا يضر ُب الكوفة  ,فلما خرج ا٤بستورد بن علفة جهز ا٤بغّبة معقبل ُب
شرطة ٌ
ثبلثة آالؼ كسّبه لقتالو  ,فنشبت بينهما معركة على شاطئ دجلة ,فتبارزا ؛ فقتبل معا  ,ككاف ذلك سنة اثنتْب كأربعْب ُب
خبلفة معاكية ذكره الطربم كأرخو أبو عبيدة سنة تسع كثبلثْب ُب خبلفة علي كفيو قاؿ جرير:
كمنا الٌذم القى بدجلة معقبل
كمنا فٌب الفتياف كا١بود معقل
ينظر لَبٝبتو ُب األعبلـ للزركلي  ,جٕ  ,ص ُِٕ .
(ّ) شرح هنج الببلغة البن أيب ا٢بديد  ,جُٓ ,ص ِٗ.
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(ديواف جرير  ,ص ُّٗ)

التكشف كاالنقشاع . )ُ(" ....
كا٢بق أف ىناؾ شواىد من كبلـ العرب تدؿ على أف ( ا٪باب ) أتٌب ٗبعُب التكشف كاالنقشاع  ,متوافقة مع
ما نصت عليو العديد من معاجم اللغة ُب ذلك (ِ)  ,كمن كاضح ذلك كجليو قوؿ أـ الضحاؾ ا﵀اربية (ّ) :
ً
اب ىع ًٌِب ًغطىائًي ػػىػ ػ ػ ػػػ ػا
ت بًغىيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وة
ىٓبٍ أىنٍػتىبً ٍو ىح ػ ػ ػ ٌٌب ىكقىػ ٍف ي
م ىن الٍغى ًٌي يٍبٌ ٍا٪بى ى
ً (ْ)
ً
أى ىخا ًغي وة ىعٍنػ ىها انٍػتىػ ىهى ىكانٍتًهػىػائيػػىػ ػا
ْب ىكىال أىىرل
ص ٍرت ىعما تىػ ٍعلىم ػ ػ ػ ٍ ى
فىأى ٍق ى

فا٪بياب الغطاء انكشافو عن ا٤بغطى بو  ,كمن ذلك أيضا ما ذكره صاحب التهذيب ُب بيت للعجاج ابن

رؤبة :
اؿ العجاج:
ب اللٍيل :الصبح  ....قى ى
" ى
كجٍي ي
ىحٌب إًذا ضػ ػ ػ ػ ػ ػوءي الٍ ىق ًميص ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواب
(ٔ)
ب :نػىور ,ككشف ,كجلٌى "
ىجو ى

لىٍي نبل كأثناء السدكس ىغٍيػ ػ ػ ػهبا

(ٓ)

كجبله بنوره .
كا٤بقصود  :حٌب إذا كشف ضوء الصبح غيهب الليل كقشعو ٌ
كمن ذلك أيضان ما ركاه ا١باحظ ُب البياف كالتبيْب ُب كصف ا٣بمر كشرهبا ُب الليل كلو حٌب ينجاب صباحان :
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف  ,﵀مود شاكر  :ص ُِْ .

(ِ)

ينظر لتهذيب اللغة أليب منصور دمحم بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم ٙ ,بقيق  :دمحم عوض مرعب  ,ج ُُ  ,ص

ُْٗ  ,طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت  ,ك ينظر للصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرم ,
جُ ,ص َُْ  ,كينظر للساف العرب البن منظور  :جُ ,صِٖٕ  ,كينظر لتاج العركس ٤برتضى الزبيدم  :جِ ,ص
َِّ.
(ّ)

أـ الضحاؾ ا﵀اربية شاعرة جاىلية من شاعرات الغزؿ  ,تزكجت رجبلن من الضباب يدعي عطية ,كأحبتو حبان

شديدان ,كما لبث أف طلقها فعاشت أمدان تندم حبو  ,إٔب أف سبلىا طوؿ الفراؽ  ,ينظر لشاعرات العرب ُب ا١باىلية
كاإلسبلـ ٝ ,بعو كرتبو ككقف على طبعو :بشّب ٲبوت  ,ص ْٔ  ,طُ ,عاـ ُّْٗـ  ,للمكتبة األىلية ببّبكت .
(ْ)

األبيات منسوبة إٔب أـ الضحاؾ ا﵀اربية ُب كتاب ببلغات النساء أليب الفضل أٞبد بن أيب طاىر ا٤بعركؼ اببن

طيفور  ,صححو كشرحو :أٞبد األلفي  ,طُ ,عاـ َُٖٗـ  ,مطبعة مدرسة كالدة عباس األكؿ ابلقاىرة  ,ص َِِ ,كٓب
أجد ٥با نسبة ُب غّبه ُب حدكد ٕبثي كاطبلعي .
(ٓ)

ٓب أجد البيت ُب ديواف رؤبة بن العجاج .

(ٔ)

هتذيب اللغة  ,أليب منصور ا٥بركم  :ج ُُ  ,ص ُْٗ
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ك ًو ً
العييػ ٍو ىف ىرقًي ىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وة
صافية تػي ٍعش ػ ػ ػ ػ ػ ػي ي
ىى
ً
س الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرًكيةى بىػٍيػنىػنىػ ػ ػ ػ ػ ػا
أىىد ٍرىان هبىا الٍ ىك ػ ػ ػ ػ ػأٍ ى
فى ىما ىذر قىػ ٍر ىف الش ػ ػ ٍم ً
س ىح ٌٌب ىكأنٌن ػ ػ ػ ػػىا

كمن ا١بلي البْب ُب ذلك أيضان ما ركاه ا١باحظ ُب كتابو ا٢بيواف :
(ّ)
ت ىع ٍن يحلي ٍوًم يك ػ ػ ػ ػ يم
ت أ ييم ٍوهر فى ىجابى ٍ
ىكانى ٍ
إًًٌ٘ب أل ٍىعلى يم ظىه ػ ػ ػ ػػٍىر الض ٍع ًن أ ٍىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًزليػوي

كعلى معُب الكشف كا١ببلء كظف البحَبم(ٓ) لفظة ا٪باب ُب قولو :

ىرًىٍيػنى ًة ىع واـ ً ٍُب الػ ػ ػ ػ ًٌد ىان ًف (ُ) ىك ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
ً
اب يكل ظىػ ػ ػ ػ ػ ىبلًـ
م ىن الٌ ٍلي ًل ىحٌب ٍا٪بى ى
ً (ِ)
ً
الع ٌي ىٍ٫ب ًك ٍي أى ٍٞبى ىد بٍ ىن ًى ىشاـ
م ىن ى
ثىػوب ً
اب كانٍ ىك ىشػ ػ ػ ػ ػ ىفا
الع ًزٍٲبىة ىح ػ ػ ػ ػٌب ٍا٪بى ى
ٍى ى
(ْ)
ىع ًٌِب ىكأ ٍىعلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم أى٘ب آكًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يل ال ىكتً ىف ػ ػ ػ ػا

وىا"  ,ا٤بعجم الوسيط  ,جُ ,ص ِٗٗ .
(ُ) الدانف كاحده ( :الدف) " كىو ى
كعاء ضخم للخمر ىكىٍ٫ب ى
(ِ) األبيات بدكف نسبة ُب البياف كالتبيْب  ,كنسبها ا٤بربد إلسحاؽ ا٤بوصلي ُب كتابو الكامل ُب اللغة كاألدب ٙ ,بقيق دمحم
أبو الفضل إبراىيم  ,جّ ,صَْ  ,طّ ,عاـ ُٕٗٗ ـ  ,لدار الفكر العريب ببّبكت  ,ككذلك نسبها إليو أبو منصور
الثعاليب ُ ,ب كتابو خاص ا٣باص  ,شرح كتعليق مأموف بن ٧بيي الدين ا١بناف  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,ص :
ُُّ  ,طُ ,عاـ ُْٗٗـ  ,ككذلك نسبهما إلسحاؽ ا٤بوصلي أبو ا٤بعإب البغدادم ُ ,ب كتابو التذكرة ا٢بمدكنية ,
طُ ,عاـ ُُْٕىػ  ,لدار صادر ببّبكت  ,جٔ ,ص ّٔٔ .
(ّ) يوجد ركاية أخرل للشطر األكؿ من البيت فيها حكومتكم بدال من حلومكم ليكوف الشطر :
ومتً يك ٍم
ت أ ييم ٍوهر فى ىجابى ٍ
ىكانى ٍ
ت ىع ٍن يح يك ى
كىي أجود من ىذه الركاية  ,ألهنا أتخذ بعنق مطلع القصيدة :
ص ىفا
أىبٍلً ٍغ قػيىر نادا لىق ٍد ىحك ٍمتي يم ىر يج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نبل
ىال يىػ ٍع ًر ي
ص ى
ؼ الن ٍ
ف بى ٍل قىد ىج ىاكىز الن ى
فحكومتكم ُب البيت الشاىد نتيجة عن التحكيم الوارد ُب مطلع القصيدة كالذم عليو تدكر األبيات  ,كألجل ذلك كانت
ىذه الركاية أجود كأليق اب٤بعُب من ركاية ا١باحظ  ,كىي مثبتة ُب الدر الفريد كبيت القصيد  ,﵀مد بن أيدمر ا٤بستعصمي ,
ٙبقيق كامل سلماف ا١ببورم  ,طُ ,عاـ َُِٓـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,جٗ ,ص ّْْ,
(ْ) نسب ا١باحظ األبيات ال ٍب منها ىذين البيتْب لرجل من بِب عبس ٓب يفصح عن ا٠بو  ,ينظر  :ا٢بيواف للجاحظ  ,جّ ,
صٖٖ  ,كنسبها ا٤بستعصمي  ,إٔب رجل من بِب عبد قيس ٓب يفصح عن ا٠بو أيضان  ,ينظر الدر الفريد كبيت القصيد ,

﵀مد بن أيدمر ا٤بستعصمي جٗ ,ص ّْْ ,كٓب أجد ُب غّبٮبا نسبة لشاعر بعينو ُب حدكد ٕبثي كاطبلعي .
(ٓ) أبو عبادة الوليد بن عبيد بن ٰبٓب التنوخي الطائي ,أحد أشهر الشعراء العرب ُب العصر العباسي  ,كلد ُب منبج إٔب
الشماؿ الشرقي من حلب ُب سوراي .عاـ َِٔىػ  ,قاؿ لشعره سبلسل الذىب ,كىو أحد الثبلثة الذين كانوا أشعر أبناء
عصرىم ,ا٤بتنيب كأبو ٛباـ كالبحَبم ,قيل أليب العبلء ا٤بعرم  :أم الثبلثة أشعر؟ فقاؿ  :ا٤بتنيب كأبو ٛباـ حكيماف كإ٭با
الشاعر البحَبم  ,كقد اجتمع أبيب ٛباـ الطائي ,كأراه شعره ,فأعجب بو ,كقاؿ :أنت أمّب الشعر بعدم  ,توُب عاـ
ِْٖىػ  ,ينظر لَبٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء للذىيب  ,جُّ  ,ص ْٖٔ.
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ص ًاُب األ ًىد ًٙب ىكأىف غيرةى كج ًهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ىٍ
ى
ً ً
ياد ىعلىى الٍ ىوٗب
ىٍٯب ًرم إًذا ىجىرت ا١ب ي
كالشواىد ُب استخداـ ا٪باب ٗبعُب التكشف كاالنقشاع كثّبة  ,كغاية األمر أف االستدالؿ ابلنص عند ٧بمود
فىػلى يق الصبىػ ػ ً
اب ىعٍنوي يد ىجاهي
اح ٍا٪بى ى
(ُ)
فىػيىػبيػ ػ ػ ػذ أٍكٔب ىج ٍريً ىه ػ ػ ػ ػ ػا أ ٍ
يخػ ػ ػ ػ ػىراهي

شاكر ٲبثل شقان كبّبان من أدلتو الٍب احتج هبا الستنباطاتو  ,معتمدا ُب كثّب من استنباطاتو على فصيح الكبلـ
الذم ٰبتج بو  ,فاستدعى لذلك شيئان من كتاب هللا كمن سنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص كآاثر الصحابة كالشعر الفصيح ,
كيبلحظ على األستاذ شاكر كىو يستدعي ىذه األدلة ٧باكالت حثيثة لتوجيو االستدالؿ هبا إف ٓب تنص نصان
مباشران على استنباطو  ,فيجعل تذكقو ٥با كفهمو ا٣باص هبا موجهان ٥با ألف تكوف دليبلن يستأنس بو كيرد
استنباطو إليو  ,كىو عندما يقوـ بذلك ٙبديدان فإنو يقوـ بعملية فكرية تتضمن كضع ا٢بقائق األدبية أك اللغوية
أك ا٤بعلومات بشكل عاـ بطريقة منظمة  ,يغلفها أبسلوب أخاذ كقلم سياؿ كٛبكن من الكلمة ٕ ,بيث يصل
ُب هناية ا٤بطاؼ إٔب استنتاج كاستنباط يستلب إقرار ا٤بتلقي كإٲبانو بصحتو .
(ُ)

ديواف البحَبم  ,شرح كٙبقيق  :حسن بن كامل الصّبُب  ,جْ ,ص ِِّْ  ,طّ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ

ا٤بصرية.
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األدلة العقلية :
للعقل منزلة كبّبة ُب اجملاالت اال ستداللية ؛ فهو قادر على أف ٯبعل الطريقة الٍب يفكر هبا دليبل ٕبد ذاهتا على
صحة بعض االستنباطات  ,كالعادة أف ٯبنح ا٤بستنبط ُب العلوـ األدبية كالنقدية إٔب الدليل العقلي عند عدـ
كجود أدلة نقلية تدعم االستنباط الذم ىو بصدده  ,كُب ىذه ا٢بالة يكوف الدليل النقلي أقول من الدليل
العقلي ؛ ألنو ا٣بطوة الثانية كالبديلة الٍب ٯبنح إليها ا٤بستنبط بعد الدليل النقلي ؛ كألف العلوـ العربية الٍب ٚبتص
ابجملاالت الشرعية كالعقائدية كاللغوية إ٭با تنبِب كتقوـ على أساس من تلك األدلة النقلية الٍب ٘بعل االستنباط
منطلقان ٥با  ,فالفقيو مثبلن ٰبتاج إٔب أدلة نقلية من كتاب هللا كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص يستنبط منو ا٢بكم الشرعي ,
كالعآب اللغوم كالنحوم ٰبتاجاف إٔب منطلق ألحكامهما اللغوية كالنحوية كقواعدٮبا الٍب تضبط اللغة عن طريق
األدلة النقلية من كتاب هللا كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص كالفصيح من كبلـ العرب .
كقد تكوف األدلة العقلية عند البعض قادرة على تقويض بعض األدلة النقلية  ,كُب ظل ذلك نشأ البحث
الببلغي كالنقدم عند بعض علماء الَباث العريب الذين اعتمدكا على ا١بانب العقلي اعتمادان كبّبان ؛ حٌب كاف
موجهان ليس ُب دعم رؤاىم كآرائهم بل حٌب ُب توجيو األدلة النقلية كطريقة قراءهتا ٗبا يتوافق مع ا٤بنطلقات
كا٤برتكزات العقلية .
كقد تكوف األدلة العقلية عاضدة كمؤيدة لؤلدلة النقلية ُب قضية ما  ,ليس لضعف ُب كجو االستدالؿ بذلك
الدليل النقلي  ,كإ٭با للتأكيد بداللتو كالرغبة من تقوية جانب االستنباط كاالستدالؿ حٌب يصبح األمر ا٤بستنبط
ُب حكم الثابت الذم ال يقبل النقض كال يتسرب إليو شيء من ا٤بعارضة كاالحتجاج .
كقد استخدـ األستاذ ٧بمود شاكر االستدالؿ العقلي ُب استنباطاتو استخدامان الفتان  ,كخاصة ُب تلك
االستدراكات الٍب استدركها على العلماء بشكل عاـ  ,كانىض هبا كبشكل خاص استنباطاهتم الٍب تقوـ على
أساس عقلي أيضان  ,كمن ذلك قضية قدـ الشعر ا١باىلي كعمره كطوؿ قصائده قبل األشعار الٍب كصلت إلينا
منو  ,كىذه القضية قضية قدٲبة انقشها العديد من علماء الَباث العريب  ,كيهمنا منها ىنا تلك اآلراء الٍب
استخ دـ ٧بمود شاكر ٤بناىضتها االستدالؿ العقلي  ,فقد تطرؽ األستاذ ٥بذه القضية كاستنبط رأيو فيها بعد
معارضتو لرأم ابن سبلـ ا١بمحي كا١باحظ ٙبديدان  ,حيث يرل ابن سبلـ ا١بمحي أبنو ٓب :
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" ...يكن ألكائل العرب من الشعر إال األبيات  ,يقو٥با الرجل ُب حاجتو  ,كإ٭با قصدت القصائد كطوؿ الشعر
على عهد عبد ا٤بطلب كىاشم بن عبد مناؼ  ,كذلك يدؿ على إسقاط شعر عاد كٜبود كٞبّب كتػيبع"(ُ).
كقد عقب األستاذ شاكر على كبلـ ابن سبلـ السابق بقولو  " :ىكذا يرل ابن سبلـ كغّبه من ا٤بتقدمْب ,
كىو عندم ابطل  ,فالشعر أقدـ ٩با يزعم ,كطويلو أعتق ٩با يتوىم  ,كليتو قاؿ ىنا ما قالو منذ قليل ُب سبب
ذىاب شعر عبيد كطرفة  ,أف قً ىد ىمهما كاف السبب ُب قلة ما ركم عنهما ,فإذا صح ذلك فمن كاف قبلهما
أجدر أف يذىب من كبلمو أكثر ٩با ذىب من كبلمهما  ,كىذا ٕبث طويل ليس ىذا مكاف االحتجاج
فيو")ِ(.
إذف فشاكر يستنبط قدـ الشعر العريب كأنو عتيق بقصائده الطواؿ كعمره أكرب ٩با يتوٮبو ابن سبلـ ا١بمحي
كغّبه من ا٤بتقدمْب  ,كيستدؿ لذلك بدليل عقلي ليس من بنات أفكاره  ,كإ٭با جاء بو من كبلـ ابن سبلـ
ا١بمحي ُب موضع سابق عن ىذا ا٤بوضع  ,كيتلخص استدالؿ شاكر العقلي ُب أف ( ماذىب كضاع من
الشعر القدٙب تسبب ُب قلة ماكصلنا منو كىو السبب ُب الشك ُب عمره كحداثة نشأتو )  ,كلكنو رأل أف
يسند ذلك االستدالؿ البن سبلـ ليبطل رأيو ىنا برأم آخر ُب موضع سابق  ,كبذلك يتحقق لو أمراف:
أك٥بما  :دفع رأم ابن سبلـ ا١بمحي عن طريق استحداث ما يشبو التناقض كالصداـ ُب كبلـ ابن سبلـ نفسو,
فابن سبلـ تناكؿ قبل استنباطو السابق قضية ذىاب الشعر كعدـ حفظو ٩با تسبب ُب قلة أشعار شعراء
التتناسب شهرهتم األدبية مع قلة نتاجهم الواصل إلينا مثل طرفة بن العبد (ّ)  ,كعبيد بن األبرص (ْ) ,مستدال
(ُ)

طبقات فحوؿ الشعراء ج ُصِٔ.

(ِ)

السابق  ,حاشية رقم ْ  ,جُ  ,ص ِٔ .

(ّ)

طرفة بن العبد بن سفياف بن سعد ,أبو عمرك ,البكرم الوائلي  ,شاعر جاىلي من الطبقة األكٔب ,كاف ىجاءان غّب

فاحش القوؿ ,تفيض ا٢بكمة على لسانو ُب أكثر شعره ,كلد ُب ابدية البحرين كتنقل ُب بقاع ٪بد  ,اتصل اب٤بلك عمرك بن
ىند فجعلو ُب ندمائوٍ ,ب أرسلو بكتاب إٔب ا٤بكعرب عاملو على البحرين كعيماف أيمره فيو بقتلو ,ألبيات بلغ ا٤بلك أف طرفة

ىجاه هبا ,فقتلو ا٤بكعرب شاابن  ,ينظر لَبٝبتو ُب موسوعة شعراء العصر ا١باىلي  ,لعبد عوف الركضاف ص ُٕٓ.
(ْ)

عبيد بن األبرص بن عوؼ بن جشم األسدم ,أبو زايد ,من مضر  ,شاعر من دىاة ا١باىلية كحكمائها ,كىو أحد

كعمر طويبلن حٌب
أصحاب اجملمهرات ا٤بعدكدة طبقة اثنية عن ا٤بعلقات  ,عاصر امرؤ القيس كلو معو مناظرات كمناقضاتٌ ,

قتلو النعماف بن ا٤بنذر كقد كفد عليو ُب يوـ بؤسو  ,ينظر السابق  :ص ُِٗ.
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بذلك أنو قد ذىب الكثّب من قصائدىم الٍب تسببت ٥بم هبذه ا٤بكانة األدبية  ,يقوؿ ابن سبلـ :
ً
صح ى٥بما
ذىاب ٌ
" ىك٩با يدؿ على ى
الركاة ا٤بصححْب لطرفة ىكعبيد اللذين ى
الش ٍعر كسقوطو قلة ىما بقى أبيدل ى
ً
ً
ث كضعا من الش ٍهىرة كالتقدمة ,ىكإًف ىكا ىف ىما
س موضعهما ىحٍي ي
قصائد بقدر عشر ,ىكإف ٓب يكن ى٥بما ىغ ٍّبىن فىػلىٍي ى

الركاة ,كنرل أىف ىغّبٮبىا قد سقط من ىك ىبلمو ىك ىبلـ كثّب,
س يستحقاف مكاهنما على أىٍفػ ىواه ى
ٍيركل من الغثاء ى٥بما فىػلىٍي ى
(ُ)
ً
اان أقدـ الفحوؿ فىػلى ىعل ذىلًك لذاؾ "...
ىكثر ىك ى
غّب أىف الذل ان٥بما من ىذلك أ ى
فكما أف ضياع شعر طرفة بن العبد كعبيد بن األبرص تسبب ُب قلة قصائدىم  ,كتسبب ُب تناف ور بْب شهرهتم
كنتاجهم الذم بْب أيدينا اآلف  ,فإف الشعر العريب ضاع منو ما يوٮبنا أبنو حديث النشأة  ,كأف قصائده الطواؿ
إ٭با طولت كىلهلت على يد من كصلنا منهم القصائد الطواؿ  ,كىذا ىو االستدالؿ العقلي عند ٧بمود شاكر
ُب ىذه القضية كُب ىذا ا٤بوضع ابلذات .
اثنيهما  :أنو استنتج لنفسو دليبلن عقليان يدعم استنباطو كيقوم رأيو ُب أف الشعر العريب قدٙب النشأة عتيق
العهد.
كٓب يقف شاكر ُب ىذه القضية عند حد القصائد الطواؿ كقدمها ا٤برتبطة بقدـ الشعر العريب كحداثة نشأتو ,
رحل البحث فيها من
بل ٘باكزىا إٔب قضية عمر الشعر ا١باىلي نفسو  ,فقد كانت كاحدة من القضااي الٍب ٌ
ٙبقيقو لكتاب الطبقات إٔب كتابو القيم ( قضية الشعر ا١باىلي عند ابن سبلـ )  ,كألٮبية ىذه القضية عند
شاكر فقد خصها ٔبزء قيم ُب كتابو ىذا كابتدأه هبا  ,كرأل أف النقاد الذين تناكلوا ىذه القضية قبلو يؤكلوف إٔب
رأم ا١باحظ ؛ لثقتهم ُب عقلو كطريقة تفكّبه كنظرتو األدبية  ,حيث يرل ا١باحظ أف الشعر العريب :
كسهل الطريق إليو :امرؤ القيس بن حجر ,كمهلهل ابن
السنٌ ,أكؿ من هنج سبيلوٌ ,
"حديث ا٤بيبلد ,صغّب ٌ
ربيعة .ككتب أرسطاطاليس ,كمعلٌم و أفبلطوفٍ ,ب بطليموس ,كدٲبقراطس ,كفبلف كفبلف ,قبل بدء الشعر
كيدؿ على حداثة الشعر ,قوؿ امرئ القيس بن حجر:....
ابلدىور قبل الدىور ,كاألحقاب قبل األحقاب ٌ ,

إًف بِب عوؼ ابٍػتىػنىػ ٍوا ىح ىسن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
أىدكاٍ إً ىٔب ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ًرًى ٍم خ ىف ىارتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو

ضيػ ىعوي الدخلػلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوف(ِ) إى ٍذ ىغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد يركا
ى
ً
ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػركا
ىكىٓبٍ يىض ٍع ًابلٍ ىمغي ػ ػ ػ ػٍػب ىم ٍن نى ى

(ُ) طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,ص ِٔ.
كصاحب ًسًٌره" لساف العرب البن منظور  ,ج ُُ ,ص َِْ.
كد ٍخلىليو إًذا ىكا ىف بًطانتىو
(ِ) الدخللوف " :فيىبل هف يد ٍخليل فيىبل وف ي
ى
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س
ال ًٞبٍيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌّ
رم ىك ىَب ىكىال عي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ه
وير كَب بً ًذ ٌمت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
ٍ
لكن يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه

ت عيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ور ىٰبيكها الث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىف ير
ىكىال ا ٍس ي
(ُ)
ً
صػ ػ ػ ػ ػهر عاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو كال ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىوير
ال ق ى

فانظر ,كم كاف عمر زرارة! ككم كاف بْب موت زرارة كمولد النيب عليو الصبلة كالسبلـ؟! فإذا استظهران الشعر,

كجدان لو -إٔب أف جاء هللا ابإلسبلـٟ -بسْب كمائة عاـ ,كإذا استظهران بغاية االستظهار فمائٍب عاـ"

(ِ)

إذف فا١باحظ ىنا يرل أف عمر الشعر العريب مائٍب عاـ ٕبد أعلى  ,كاستدؿ بدليل نقلي ليس فيو ما ينص على
عمر الشعر الذم حدده  ,بل جاء ابألبيات السابقة ألمرئ القيس ليستدؿ ٗبا فيها على كجو التأكؿ العقلي ؛
فاستدؿ اب٢بساب الزمِب لعمر زرارة الذم مات قبيل كالدة النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,كٕبكم أف امرئ القيس ذكر زرارة ىذا
ُب شعره فإف ىذا دليل على حداثة الشعر ؛ ألف ا١باحظ يرل ُب بداية استظهاره أف أكؿ من ىلهل الشعر
كسهل الطريق إليو امرؤ القيس كخالو مهلل بن ربيعة  ,كبذلك يكوف الشعر حديث العهد كصغّب السن عند
ا١باحظ  ,كقبل أف يلج األستاذ شاكر إٔب استنباطو ا٣باص بقدـ الشعر كحداثتو  ,فقد أفاض على النحو
السابق ُب فهم كبلـ ا١باحظ ىذا  ,ك٧باكلة ٙبديد كجو استداللو كطريقة حسابو ؛ كي يتسُب لو بناء استنباطو
كاستداللو على أساس من الفهم العميق لوجهة نظر الطرؼ اآلخر  ,كىذا ٩با ٰبسب لؤلستاذ ٧بمود شاكر
رٞبو هللا  ,كابلنظر إٔب استنباط ا١باحظ كاستداللو اب١بانب العقلي كتوظيف ا٢بساب الزمِب كربطو ببعض
ألفاظ النص النقلي الذم استدؿ بو  ,فإف األستاذ شاكر حينما بدأ ُب مناىضة رأم ا١باحظ بدأ من حيث
انتهى ا١باحظ بدليلو العقلي الذم استند عليو ُب ىذه القضية  ,كانىضو بدليل عقلي آخر استطاع بو أف
يقوض كثّبان من قوة ا١بانب االستدالٕب عند ا١باحظ ُب ىذه القضية  ,فاستدؿ شاكر على بطبلف استدالؿ
ا١باحظ كبطبلف استنباطو ا٣باص ٕبداثة الشعر العريب أبدلة اعتمد فيها كثّبان على ا١بانب العقلي الذم اعتمد
ا١باحظ عليو  ,كمن ذلك :
أكال  :يرل شاكر أف استدالؿ ا١باحظ على حداثة الشعر استدالؿ حسايب  ,كا٢بساب كحده ال يكفي ُب
ٙبديد حداثة الشعر كقدمو .
اثنيان  :يرل شاكر أف ا١باحظ غفل عن شعر امرئ القيس كخالو  ,فمما ال يقبلو العقل أف يكوف شعرٮبا
(ُ) ديواف امرئ القيس ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  , ,طٓ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر  ,ص .ُِّ :
(ِ) ا٢بيواف للجاحظ  :جُ ,ص ْٕ .
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ا٤بوزكف ا٤بقفى ا٤بهلهل قاما ابستحداثو بنف سيها  ,فكيف يتسُب ٥بما أف يستحداث ىذا القدر من البحور
ا٤بختلفة األكزاف كمن القواُب ؟
اثلثان  :كيف يتسُب المرئ القيس كخالو أف يصبل بشعرٮبا ٥بذه الدرجة من النضج كاإلبداع دكف مثاؿ سابق؟
كٓب يكتف شاكر بسرد ىذه األدلة العقلية الٍب تبطل القوؿ ٕبداثة الشعر العريب  ,بل زاد على ذلك بتوجيو
الدليل النقلي الذم جاء بو ا١باحظ إٔب كجهتو الٍب ينبغي أف تكوف إليو  ,فقد استطاع شاكر أف يتخذ من
أبيات امرئ القيس الٍب استدعاىا ا١باحظ دليبل ال يقبل الشك على أمرين :
أك٥بما  :أف امرأ القيس كخالو مهلل بن ربيعة من أقدـ شعراء العصر ا١باىلي الذين كصل إلينا شعرىم.
اثنيهما  :أف أكثر ما انتهى إلينا من القصائد الطواؿ ُب الشعر ا١باىلي ال يكاد يتجاكز عمره ا٤بائٍب عاـ  ,كال
يدخل ُب ىذا التحديد الزمِب ا٤بقطعات أك األبيات ذكات العدد ؛ ألهنا ٛبثل درجة الَبقي التدرج كالنظاـ
ا٤بنطقي العقلي الذم ترقى بو الشعر حٌب كصل إٔب ما كصل إليو نتاج امرئ القيس كخالو مهلل (ُ).
كقد انتقد شاكر الطريقة ا٢بسابية كاالستدالؿ العقلي الذم اعتمد عليو ا١باحظ ُب ٙبديد عمر الشعر ا١باىلي؛
ألنو يرل أف ىذه الدعول ٙبتاج إٔب دليل مقنع غّب ٦برد االدعاء الذم ال يوجد برىاف عليو كال يعضده دليل ,
كبناء على ذلك حكم ببطبلف رأم ا١باحظ  ,كحكم بعدـ كجود أصل أصيل ٲبكن أف تستند عليو مقالة
ا١باحظ ُب ذلك  ,كلكي يقطع األستاذ كل أمل ُب قبوؿ رأم حداثة الشعر الذم قاؿ بو ا١باحظ  ,تراءل لو
أف يتتبع األصل كاللبنة األكٔب ٥بذه القضية  ,فأصل قوؿ ا١باحظ ٕبداثة الشعر ا١باىلي ىو يقنيو التاـ أبف أكؿ
من شق طريق الشعر كهنج سبيلو كىلهلو امرؤ القيس كخالو مهلل  ,كىذا اليقْب ُب نظر شاكر مبِب على ا٣برب
كضعفو أخوه أٞبد شاكر (ِ)  " :صاحب لواء الشعراء إٔب
الذم ركاه البخارم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ُب كتاب الكُب ٌ

النار امرؤ القيس ؛ ألنو أكؿ من أحكم الشعر "  ,كيرل األستاذ شاكر أف قوؿ ا١باحظ (ىو أكؿ من هنج
سبيل الشعر كسهل الطريق إليو) قريب جدان من ا٣برب الذم ركاه البخارم  ,كىذا ا٣برب ُب سنده "ركاة ٦باىيل
كذبة مغرقْب ُب الكذب"(ّ) ,كبناء عليو فإف األساس كاألصل األصيل الذم بُب عليو ا١باحظ رأيو ُب حداثة

(ُ) ينظر لقضية الشعر ا١باىلي ُب كتاب ابن سبلـ ﵀مود شاكر ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف ٤ ,بطبعة ا٤بد٘ب ابلقاىرة  ,ص
ُِ كما بعدىا.
(ِ) مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل ٙ,بقيق  :أٞبد شاكر ,طُ,عاـُٓٗٗـ,لدار ا٢بديث ابلقاىرة  ,جٔ,صِٗٓ.
(ّ) السابق  :ص . ُٔ :
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الشعر أصل متهالك  ,كحْب يتتبع األسلوب الذم أبدل بو ا١باحظ رأيو ُب القصائد ا٤بطولة كأكلية الشعر ؛
يبلحظ أنو أسلوب قد يصل إٔب القطع كا١بزـ ا٤بوصلْب إٔب درجة اليقْب الذم ال يقبل الشك  ,كأنو نتيجة
استظهار أديب ٧بفوظ ُب أفقو الثقاُب أك نقل كصل لديو إٔب حد التواتر ,إال أنو ٓب يكشف عن شيء من ذلك؛
كىذا ما دعا بعض النقاد إٔب االعَباض على ا٤بنهج الذم سلكو ا١باحظ ُب ىذه القضية  ,فا١باحظ اكتفى
ابلتقدير ا٢بسايب كٓب يظن نفسو ٔبمع ا٤بادة الٍب قا٥با سابقوه من العلماء كالنقاد على كجو من االستيعاب
ا٤بتيسر " فكاف ا٣بلل ُب أ كؿ مقوـ من مقومات ماقبل ا٤بنهج ُب صنيع أيب عثماف فأداه إٔب ماال يسلم لو " (ُ),
كما أنو ٓب يقم بفحص ا٤بادة الٍب بْب يديو كىذا ا٣بلل ا٤بنهجي الثا٘ب ُب ىذه القضية  ,كذلك أنو ٓب ينظر ُب
شعر امرئ القيس كخالو مهلل كيف كصبل إٔب ىذا ا٤بستول األديب الرفيع (ِ)؟ كلكاف من ا﵀تمل لو فحص
تلك ا٤بادة فحصان دقيقان أف يكوف حكمو يتوافق مع طبيعة اإلبداع األديب الذم يستحيل أف يولد كلو دفعة
كاحدة على يد شخص كاحد أك شخصْب فقط  .كىذا األمر بذاتو ىو الذم جعل األستاذ شاكر يرد ىذا
القوؿ كيكاد ٯبزـ بل كٯبزـ أبف الشعر أقدـ ٩با حكم بو ا١باحظ  ,كأف القصائد ا٤بطولة منو أشد قدمان من
اعتقاد ا١بمحي كتوٮبو  ,ككذلك فصرامة اعَباض الشيخ شاكر توحي بوجود أدلة نقلية بْب يديو كلكنو ٓب
يقدمها –لعدـ كجودىا  , -كالذم يسوغ اعَباضو الغّب مستدؿ لو بدليل نقلي أنو مبِب على حكم ال يستند
ىو أيضان على دليل نقلي  ,كلكن االستدالؿ العقلي الذم استدؿ بو ال ٱبفى على من دقق النظر أنو غلب بو
دليل ا١باحظ كحجتو  ,كرأم شاكر ىنا يتوافق مع العديد من آراء النقاد ا﵀دثْب ُب ىذه القضية  ,كمن ا١بيد
ىنا ثبت ما اختصره الدكتور شوقي ضيف عن ىذه القضية ٨بتزالن فيو رأم الكثّب من النقاد كالعلماء  ,فقاؿ فيو
قوال ٰبسن نقلو  " :الريب ُب أف ا٤براحل الٍب قطعها الشعر العريب حٌب استول ُب صورتو ا١باىلية غامضة ,
فليس بْب يدينا أشعار تصور أطواره األكٔب  ,إ٭با بْب يدينا ىذه الصورة التامة بتقاليدىا الفنية ا٤بعقدة ...كىي
تقاليد تلقي ستاران صفيقان بيننا كبْب طفولة ىذا الشعر  ,كنشأتو األكٔب فبل نكاد نعرؼ عن ذلك شيئان, )ّ(" ..
(ُ) موقف أيب فهر ٧بمود شاكر من قضية عمر الشعر ا١باىلي  ,مقالة علمية ُب ٦بلة األدب اإلسبلمي  ,﵀مود
توفيق سعد  ,اجملموعة الرابعة  ,العدد  , ُٔ :شهر ٓ , ٔ-للعاـ ُُْٖىػ  ,ص ِْ كمابعدىا .
(ِ) السابق ص . ْْ :
(ّ) اتريخ األدب العريب  :العصر ا١باىلي للدكتور شوقي ضيف ص ُّٖ .
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كىو ا٢بكم ا٢بق ُب ىذا الباب  ,ك٩با تطمئن إليو النفس .
بقي قبل االنتهاء من االستدالؿ العقلي عند شاكر ُب قضية أكلية الشعر  ,أف تتم اإلشارة إٔب أف شاكر حينما
يعارض رأيو رأم شخص آخر أاين كاف ذلك الشخص  ,فإنو يثبت لذلك الشخص صفات تدعم اعَباضو أك
استدراكو أك حٌب موافقتو حٌب كإف انقض األستاذ شاكر رٞبو هللا نفسو ُب إثبات تلك الصفات  ,ما يثبت أف
األستاذ يقرأ الشخصيات قراءات ٨بتلفة ٕبسب موقفو النقدم ىو منها  ,فقد سبقت اإلشارة إٔب أف الشاعر
جوتو قد انؿ نصيبان كافران من ىذه النظرة ا٤بزدكجة (ُ) .
كا١باحظ ىنا كاحد من الشخصيات البارزة الٍب ان٥با ىذا األمر  ,فقد تناكؿ األستاذ شخصية ا١باحظ تناكال
يوحي ابلتناقض كالتضاد أبثر من ا٤بوقف النقدم كحده  ,كبياف ذلك أف األستاذ حينما أراد ُب كتابو ٭بط
صعب ك٭بط ٨بيف إثبات أف ا١باحظ عآب ذك اطبلع كاسع ال تفوت ثقافتو كسعة اطبلعو شيئان من كتب
العلماء السابقْب عليو  ,كذلك حينما استبعد أف يكوف ا١باحظ اطلع على مقولة ُب كتاب تفيد أف خلف
األٞبر(ِ) أقسم اب﵁ أنو ىو الذم قاؿ قصيدة (إف ابلشعب الذم دكف سلع) كأف أتبط شران ٓب يقلها  ,كيتساءؿ
األستاذ بناء على ذلك :كيف يَبدد ا١باحظ ُب نسبة ىذه القصيدة إٔب خلف األٞبر مع كبّب اطبلعو
كٛبحيصو ؟ كغاية شاكر ىنا أف نفي أف تكوف القصيدة ٣بلف مع اطبلع ا١باحظ ا٤بؤكد على اليمْب ا٤بنسوبة
٣بلف كلكنو ٓب أيبو ابلكتاب الذم كرد فيو ىذا القسم كٓب ينسب ىذه القصيدة ٣بلف  ,ككل ذلك يستلزـ أف
يكوف ا١باحظ موسوعيان مطلعان على ىذا الكتاب كغّبه  ,كما
(ُ) ينظر لصفحة  ٕٓ :من ىذا البحث كمابعدىا .
(ِ) خلف بن حياف بن ٧برز كيكُب أاب ٧برز  ,اختلف العلماء ُب ٙبديد اتريخ كالدتو  ,ككاف خلف راكية نفسو عبلمة
يسلك األصمعي طريقو كٰبتذم حذكه حٌب قيل ىو معلم األصمعي ,كىو كاألصمعي فتقا ا٤بعا٘ب كأكضحا ا٤بذاىب
كبينا ا٤بعآب  ,قاؿ أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب  :خلف األٞبر معلم األصمعي كمعلم أىل البصرة ,كقاؿ األخفشٓ :ب
أدرؾ أحدا أعلم ابلشعر من خلف األٞبر كاألصمعي  ,كقاؿ ابن سبلـ  :أٝبع أصحابنا أف األٞبر كاف أفرس الناس
ببيت شعر ,كأصدؽ لساان ,ككنا ال نبإب إذا أخذان عنو خربا أك أنشدان شعرا أف ال نسمعو من صاحبو ,كقاؿ مشر:
خلف األٞبر أكؿ من أحدث السماع ابلبصرة ,كذلك أنو جاء إٔب ٞباد الراكية فسمع منو ككاف ضنينا أبدبو  ,كٓب
يكن فيو ما يعاب .إال أنو كاف يعمل القصيدة ,يسلك فيها ألفاظ العرب القدماء ,كينحلها أعياف الشعراء  ,كمات
خلف بعد كفاة الرشيد ,كالرشيد مات سنة ُّٗىػ  ,كركل بعضهم أنو مات سنة ُٕٓىػ " ينظر لَبٝبتو ُب معجم
األدابء  ,شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي ا٢بموم ٙ ,بقيق إحساف عباس  ,طُ ,عاـ ُّٗٗـ
 ,لدار الغرب اإلسبلمي ببّبكت ,جّ ,صُِٓٓ .
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يهمنا من ذلك كلو أف ا٤بوقف النقدم ىنا ىو الذم ألزـ شاكر أف يصف ا١باحظ أبنو ذك اطبلع كدراية
و
كتقص  ,كأف ىذه الصفات سبب إغفالو لقسم خلف األٞبر الذم كرد ُب كتاب ال يكاد يشك األستاذ ُب
عدـ اطبلع ا١باحظ عليو  ,كلذلك قاؿ :
"فبعيد جدان أال يكوف ا١باحظ قد كقف على كتاب دعبل سنة َِّ ق حْب ألف كتاب ا٢بيواف  ,كقد مضى
على أتليفو أكثر من عشرين سنة  ,كا١باحظ ىو ا١باحظ ُب التتبع كالركاية كالتقصي "

(ُ)

كحينما تعلق األمر بشخصية ا١باحظ نفسها الٍب قالت ٕبداثة الشعر العريب كٙبديد عمره ٗبا ال يزيد عن مائٍب
سنة من كالدة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فإف ا١باحظ عند شاكر ٓب يعتمد ُب ىذا االستنباط على التقصي كالتتبع كالدراية,
بل اعتمد على العجب كالثقة ابلنفس كيقينو ٕبسن نظره  ,كىذه الصفات ىي الٍب منعتو أف يزداد سبقان ُب
االستخراج كاالستنباط  ,كُب ذلك يقوؿ األستاذ يصف شخصية ا١باحظ كمذىبو ُب قضية حداثة الشعر:
"كاستحوذ على أيب عثماف عجبو بنفسو  ,كثقتو ٕبسن رأيو كنظره  ,أف يزداد سبقان ُب االستخراج كاالستنباط ,
فزاغ زيغة منكرة  ,مفرطة الغرابة  ,فأعاد صياغة القضية صياغة جديدة  ,يلقيها مسلمة ال ٙبتاج إٔب برىاف "

(ِ)

كيقوؿ أيضان ُب موضع آخر عن ا١باحظ ُب قضية حداثة الشعر :
"كقد ظن أبو عثماف ما ظن ُب لطف ما سبق إليو  ,كُب براعة ما ابتدعو  ,كاحتملتو خيبلؤه الٍب ال تفارقو
فقيده ُب أكؿ كتاب ا٢بيواف " .......

(ّ)

كمن النم اذج الٍب برز جانب االستدالؿ العقلي فيها عند ٧بمود شاكر  ,أ٭بوذج تساؤلو عن التاريخ الذم ألف
فيو ابن سبلـ ا١بمحي كتبو كىي على ترتيب األستاذ  :كتاب الطبقات ٍ ,ب كتاب شعراء الفرساف ٍ ,ب كتاب
سادات العرب كأشرافها كما قالوه من شعر ٍ ,ب كتاب أايـ العرب .
كقد ابتدأ االستاذ شاكر ا٢بديث عن ذلك ٔبزمو القاطع كيقينو الذم ال ٱبالطو شك أبف ابن سبلـ ٓب يؤلف
شيئان من تلك الكتب ُب صدر حياتو كال ُب أكسطها بل ُب آخرىا  ,كاستدعى لتربير يقينو دليبلن نقليان ٩بزكجان
ٔبانب من االستدالؿ العقلي  ,كقد أحوجو لذلك ا٤بزج أف الدليل النقلي الذم استدعاه ٓب يكن كاضحان ٗبا
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  :ص ٕٔ.ٖٔ-
(ِ) قضية الشعر ا١باىلي ُب كتاب ابن سبلـ ﵀مود شاكر  ,ص . ُٗ :
(ّ) السابق  ,ص . َِ :
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يكفي إلثبات أف ابن سبلـ ا١بمحي ألف كتبو كلها ُب أكاخر حياتو  ,فقد استدؿ لذلك ٖبرب ركاه أبو الطيب
اللغوم ُب كتابو مراتب النحويْب  ,كنصو :
" أخربان أبو خليفة الفضل بن ا٢بباب ا١بمحي(ُ) - ,ككاف ابن أخت أيب عبد هللا دمحم بن سبلـ – قاؿ :
كاف الرايشي

(ِ)

يخرًج إليو منو جزءان جزءان ,
ٱبتلف إٔب أيب عبد هللا يستعّب منو كتابو ُب الطبقات  ,فكنت أ ٍ

فقيل للرايشي ُب ذلك فقاؿ  :لو عاش يومْب لسمعو منو (ّ)" .

ككما ىو مبلحظ فليس ٜبة دليل من ىذا ا٣برب يقطع أبف ابن سبلـ ألف كتبو كلها ُب أكاخر حياتو كٓب يؤلفها
ُب صدرىا كال كاسطتها ٩ ,با جعل األستاذ شاكر رٞبو هللا يتأكؿ بعقلو كيستدؿ ابستنتاجو من ا﵀يط ا٣بارجي
٥بذا ا٣برب  ,فتوصل بو إٔب أمرين كبلٮبا بتأكيل عقلي كحسايب ٧بض (ْ):
التأكيل األكؿ  :لو أف ابن سبلـ ألف كتبو كىو ابلبصرة لعرؼ ذلك الرايشي كٓب يؤجل طلب كتب ابن سبلـ ٗبا
فيها الطبقات إٔب أف يصّب ابن سبلـ ببغداد ؛ ألف الرايشي بصرم  ,كابن سبلـ بصرم مثلو  ,كقد رحل ابن
سبلـ من البصرة لبغداد ُب العاـ الثا٘ب كالعشرين بعد ا٤بائتْب من ا٥بجرة النبوية ا٤بشرفة كُب بغداد كانت كفاتو ,
(ُ)

عمرك بن دمحم بن شعيب ا١بمحي ,البصرم  ,األعمى  ,كلد ُب سنة َِٔىػ  ,كعِب ابلعلم كىو مراىق ,فسمع

للعلماء ُب سنة َِِىػ كلقي األعبلـ  ,ككتب علما ٝبا  ,ككاف ثقة ,صادقا ,مأموان ,أديبا ,فصيحا ,مفوىا ,رحل إليو من
اآلفاؽ ,كعاش مائة عاـ سول أشهر  ,ينظر لَبٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء لئلماـ الذىيب  ,ج  , ُْ :ص ٕ .
(ِ)

أبو الفضل الرايشي عباس بن الفرج البصرم النحوم  ,كلد بعد َُٖىػ  ,ك٠بع من طائفة كثّبة من كبار أىل العلم,

كاف حافظا للغة ,كالشعر كثّب الركاية عن األصمعي ,قدـ الرايشي بغداد ,كحدث هبا ككاف ثقة ككاف من األدب ,كعلم النحو
ٗبحل عاؿ ٤ ,با كاف من دخوؿ الزنج البصرة ما كاف ,كقتلهم هبا من قتلوا كذلك ُب شواؿ سنة سبع بلغنا أهنم دخلوا على
الرايشي ا٤بسجد أبسيافهم كالرايشي قائم يص لي الضحى فضربوه ابألسياؼ ,كقالوا :ىات ا٤باؿ فجعل يقوؿ :أم ماؿ أم
ماؿ؟!! حٌب مات فلما خرجت الزنج عن البصرة دخلناىا فمرران ببِب مازف الطحانْب ,كىناؾ كاف ينزؿ الرايشي فدخلنا
مسجده فإذا بو ملقى ,كىو مستقبل القبلة كأ٭با ,كجو إليها كإذا بشملة ٙبركها الريح ,كقد ٛبزقت كإذا ٝبيع خلقو صحيح
سوم ٓب ينشق لو بطن  ,كٓب يتغّب لو حاؿ إال أف جلده قد لصق بعظمو كيبس ,كذلك بعد مقتلو بسنتْب رٞبو هللا  ,ينظر
لَبٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء لئلماـ الذىيب  ,ج ُِ ,ص ّّٕ .
(ّ)

مراتب النحويْب لعبد الواحد بن علي أيب الطيب اللغوم ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ,ط بدكف  ,عاـ ََِٗـ

 ,لشركة أبناء شريف األنصارم للطباعة كالنشر  ,ص ٕٗ.
(ْ)

ينظر لرأم األستاذ ُب ذلك لقضية الشعر ا١باىلي عند ابن سبلـ ﵀مود شاكر  ,ص  ْٕ :كمابعدىا .
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فلو أف ابن سبلـ ألف كتبو ٗبا فيها الطبقات ُب بداية حياتو لكاف قد ألفها كىو ُب البصرة ٩ ,با سيمكن
الرايشي من االطبلع عليها كىو ُب البصرة أيضان قبل ارٙباؿ ابن سبلـ ا١بمحي منها .
التأكيل الثا٘ب  :أف ابن سبلـ ا١بمحي كاف قد انتهى قبيل كفاتو من أتليف كتبو  ,كلوال أف ابغتتو ا٤بنية لكاف
عزمو أف ٱبرج ىذه الكتب إٔب الناس ليسمعوىا منو  ,كلكن فاهتم ٗبوتو ٠باعها منو .
ىذه أتكيبلت األستاذ العقلية من ىذا ا٣برب الذم ٓب يصرح بشيء من ذلك  ,ككل ما ىو مفهوـ من ظاىر ا٣برب
أف الرايشي كاف يَبدد إٔب ابن سبلـ ا١بمحي يستعّب منو طبقات فحوؿ الشعراء  ,ككاف ابن اخت ابن سبلـ
راكم ا٣برب الفضل بن ا٢بباب ا١بمحي ٱبرج للرايشي من ىذا الكتاب جزءان جزءان  ,كانتهى ا٣برب أبف الرايشي
قاؿ  :لو عاش ابن سبلـ ا١بمحي يومْب لسمع من ابن سبلـ كتاب الطبقات الذم كاف يَبدد من أجلو إليو ,
كابلنظر إٔب االستدالؿ العقلي كالتأكيلْب ا٤ببنية على الفهم الٍب ابتناٮبا األستاذ شاكر من ىذا ا٣برب يبلحظ
مايلي :
أكال  :ال ذكر ُب ا٣برب إال لكتاب الطبقات كأما غّبه من الكتب فمبِب على استدالؿ عقلي ٧بض لؤلستاذ ٓب
ينص عليو ىذا ا٣برب  ,كال أعلم ما ىو الوجو العقلي الذم سوغ لؤلستاذ ضم كتب ابن سبلـ ا١بمحي غّب
الطبقات ٥بذا ا٣برب ؟ السيما كأف ا٣برب صريح بذكر الطبقات دكف غّبه .
اثنيان  :استظهار األستاذ ا٤بتضمن أبف ابن سبلـ ألف كتبو ُب أكاخر حياتو كأنو كاف عازمان على إخراجها للناس
لوال أف كافتو ا٤بنية  ,ىو استظهار عقلي ٧بض ال يسوغو شيء من ىذا ا٣برب ؛ لعدـ كركد ما يشّب إٔب كتب
ابن سبلـ كلها ماعدا الطبقات  ,أما ما ٱبتص بكتاب الطبقات كحده كتردد الرايشي على ابن سبلـ ا١بمحي
ليستعّبه منو فقد يكوف األمر متعلقان برغبة من الرايشي نفسو كحرص كإ٢باح على طلب العلم كأخذه من
العلماء ,كىو ما يعرؼ عن مثلو من العلماء ُب حرصهم على طلب العلم كاللقاء ابلعلماء  ,كال يعِب القوؿ
بذلك أف ابن سبلـ ا١بمحي ضنْب بعلمو على طلبة العلم  ,كلكن ما بْب يدينا من ىذا ا٣برب ال يشّب إٔب عزـ
ابن سبلـ نفسو على إقراء الناس كتبو  ,بل يصرح فقط أبف الرايشي ىو من أراد ذلك من ابن سبلـ .
اثلثان  :قوؿ الرايشي ( :لو عاش يومْب لسمعو منو) قد يفهم منو أف مراد الرايشي ليس االطبلع على كتاب
طبقات فحوؿ الشعراء كقراءتو لكونو حديث التأليف  ,فقد يكوف ا٤براد من تردد الرايشي إٔب ابن سبلـ قراءة
الكتاب عليو كأخذ العلم منو مشافهة حٌب كإف كاف أتليف الكتاب قدٲبان  ,على النحو الذم كاف يقوـ بو
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العلماء  ,كرٗبا تكوف ىذه الطريقة ُب ال سماع كا٤بشافهة خطوة اثنية أرادىا الرايشي بعد اطبلعو كقراءتو
الشخصية ٥بذا الكتاب ُب كقت سابق .
كمادامت األخبار النقلية ٓب تقطع ابلزمن الذم ألف فيو ابن سبلـ كتبو فاالستدالؿ العقلي كاالستعانة اب﵀يط
االجتماعي كالثقاُب ىو السبيل الوحيد الستنتاج ذلك  ,كىو الذم سوغ لؤلستاذ أف يسلك ىذا السبيل
ليستنبط ىذا االستنباط ا٤بدعوـ ٗبزج كبّب بْب الدليل النقلي كالعقلي ؛ إلنشاء دليل كاف إٔب العقل أقرب من
النقل رغم انطبلقو من النقل  ,ككاف ىذا الدليل قواين ُب عقل األستاذ كفكره ؛ بدليل قىطٍعو على كجو ا١بزـ
كالتيقن أبف ابن سبلـ ألف كتبو ُب أكاخر حياتو استنادان على ىذا الدليل  ,كقد جره تيقنو بذلك كاطمئناف
نفسو إليو أتكيل عقلي آخر  ,استدؿ بو ىو اآلخر لدعم استنباطو ُب ذات القضية  ,كمصدر ىذا االستدالؿ
خرب أكرده األستاذ من كتاب اتريخ بغداد  ,كنصو :
" ىحدثػىنىا ا٢بسْب بن فهم (ُ) ,قىا ىؿ :قدـ علينا دمحم بن سبلـ سنة اثنتْب كعشرين كمائتْب فاعتل علة شديدة ,فما
ٚبلف عنو أحد ,كأىدل إليو األجبلء أطباءىم ,ككاف ابن ماسويو

(ِ)

٩بن أىدم إليو ,فلما جسو كنظر إليو,

اؿ لو :ما أرل من العلة كما أرل من ا١بزع! فقاؿ :كهللا ما ذاؾ ٢برص على الدنيا مع اثنتْب كٜبانْب سنة,
قى ى
(ُ) ىو :ا٢بافظ ,العبلمة ,النسابة ,األخبارم ,أبو علي ا٢بسْب بن دمحم بن عبد الرٞبن بن فهم بن ٧برز البغدادم  ,كاف
مولده ُب سنة إحدل عشرة كمائتْب  ,ركل عن :دمحم بن سبلـ ا١بمحي ,كٝبع من العلماء  ,ككاف لو جلساء من أىل
العلم يذاكرىم ,لكنو عسر ُب الركاية  ,كقد قاؿ الدارقطِب :ليس ابلقوم  ,توُب ُب رجب سنة تسع كٜبانْب كمائتْب  ,ينظر
لَبٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء  ,لئلماـ الذىيب  ,جُّ  ,ص ِْٕ.
(ِ) يوحنا بن ماسويو ,أبو زكراي  ,من علماء األطباء .سراي٘ب األصل  ,عريب ا٤بنشأ .كاف أبوه صيدالنيا ُب جنديسابور
(ٖبوزست اف) ٍب من أطباء العْبُ ,ب بغداد .كتقدـ ,كخدـ الرشيد  ,كببغداد نشأ ابنو يوحنا (صاحب الَبٝبة) كنبغ حٌب
كعمورية كغّبٮبا من ببلد
كاف أحد الذين عهد إليهم ىاركف الرشيد بَبٝبة ما كجد من كتب الطب القدٲبةُ ,ب أنقرة ٌ
الركـ ,كجعلو أمينا على الَبٝبة ,كرتب لو كتٌااب حاذقْب بْب يديو  ,كٓب يقتصر عملو على خدمة العلم بل خدـ الرشيد
كا٤بأموف كمن بعدٮبا إٔب أايـ ا٤بتوكلٗ ,بعا١بتهم كتطبيب مرضاىم ,حٌب كانوا ال يتناكلوف شيئا من أطعمتهم إال ٕبضرتو,
ككاف يقف على رؤكسهم كمعو الربا٘ب اب١بوارشات ا٤بقوية كا٥باضمة  ,كأصاب شهرة كاسعة كثركة طائلة .ككاف ٦بلسو
ببغداد أعمر ٦بلس ,ٯبمع الطبيب كا٤بتفلسف كاألديب كالظريف  ,لو ٫بو أربعْب كتااب معظمها رسائل ,منها " الربىاف " ,
ينظر لَبٝبتو ُب عيوف األنباء ُب طبقات األطباء  ,أليب العباس ابن أيب أصيبعة ٙ ,بقيق نزار رضا  ,ط بدكف ,عاـ بدكف ,
٤بكتبة ا٢بياة ببّبكت  ,ص ِْٔ  ,كينظر لؤلعبلـ للزركلي  ,جٖ ,ص ُُِ.
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كلكن اإلنساف ُب غفلة حٌب يوقظ بعلة  ,كلو كقفت بعرفات كقفة  ,كزرت قرب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكرة ,كقضيت
أشياء ُب نفسي ,لرأيت ما اشتد علي من ىذا قد سهل  ,فقاؿ لو ابن ماسويو :فبل ٘بزع ,فقد رأيت ُب عرقك
اؿ ا٢بسْب بن فهم :فوافق
من ا٢برارة الغريزية كقوهتا ما إف سلمك هللا من العوارض بلغك عشر سنْب أخرل  ,قى ى
كبلمو قدرا فعاش دمحم عشر سنْب بعد ذلك ,كمات سنة اثنتْب كثبلثْب كمائتْب "(ُ).
ككما ىو مبلحظ أيضان فليس ٜبة ُب ىذا الدليل النقلي ما يشّب إٔب أف ابن سبلـ ألف شيئان من كتبو ُب أكاخر
حياتو  ,كلكن االستدالؿ العقلي ا٤ببِب على الظن كحده ىو ما سوغ لؤلستاذ أف يقوؿ فيو :
" فقوؿ ابن سبلـ ( ...كلكن اإلنساف ُب غفلة حٌب يوقظ  ) .....يدؿ على أف ىذه العلة الشديدة قد أىبٌتو
من غفلة عن أشياء كانت ُب نفسو  ,كيتمُب أف يكتب هللا لو لو أف يقف حيث يستجاب الدعاء  ,فيسأؿ
ربو أف ييسر لو قضاءىا كالفركغ منها  ,كتقر عينو فبل أيخذه من أمر ىذه الدنيا جزع  ,كأكرب ظِب أف ىذه
األشياء الٍب كاف يتمُب قضاءىا ىي أتليف كتب جامعة  ,كاف ٰبب أف يتعجل ُب كتابتها  ,بعد أف قضى
اثنتْب كٜبانْب سنة ٓب يؤلف كتاابن  ,كال يبقى من علمو عند الناس إال الشيء من األحاديث الٍب أثرت
عنو"...

(ِ)

كيبلحظ من كبلـ األستاذ ىنا أف ىذا ا٣برب ٓب ٯبعلو يقطع ٔبزـ كيقْب كسابقو ُب القوؿ بتأخر أتليف ابن
سبلـ لكتبو  ,بل بُب ذلك على ظن منو أبف من األشياء الٍب أراد ابن سبلـ دعاء هللا أف ٲبهلو حٌب يقضيها
كتابة علمو كنظمو ُب مؤلفات ؛ حٌب ال يبقى علمو أحاديث كركاايت يتلقفها العلماء ٠باعان دكف قيدىا
كحسب ليس ٗبقدكرٮبا أف
بكتابة  ,كقد أحسن األستاذ رٞبو هللا حينما احَبز بقولو (كظِب) ؛ ألنو ظىن ى
يقطعاف ابلقوؿ ُب ذلك كا١بزـ بو  ,كعلى كل حاؿ فالبحث ُب ىذه القضية ٙبديدان قد ال يلقي بكثّب من
الفائدة على قيمة مؤلفات ابن سبلـ كمكانتو ُب الَباث العريب  ,فسواء ألف كتبو ُب بدء حياتو أك كاسطتها أك
حٌب هنايتو فستظل القيمة العلمية لنتاجو ا٤بعرُب ىي ىي نفسها دكف أتثر ٗبعرفة ذلك من عدـ معرفتو ,
كستظل القيمة ا٢بقيقية ُب نوعية النتاج العلمي الذم تفرد بو ابن سبلـ كأعِب منو ٙبديدان الطبقات الذم ٛبيز
عواد معركؼ  ,طُ ,عاـ ََِّـ ,
(ُ) اتريخ اإلسبلـ ىكىكفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ  ,لشمس الدين الذىيب ٙ ,بقيق بشار ٌ
لدار الغرب اإلسبلمي ُب تونس  ,جٓ ,ص ُٕٗ.
(ِ) قضية الشعر ا١باىلي عند ابن سبلـ ﵀مود شاكر  ,ص .ْٗ :
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عن نظرائو من الكتب الَباثية  ,كاألصمعيات كا٤بفضليات  ,فقد ميزه ابن سبلـ بركحو النقدية كفكره األديب
الفاحص ا٤بدقق  ,فلم ٯبعل طبقاتو مثل نظرائو الٍب يغلب عليها أف تكوف مدكانت شعرية ٥با الفضل بعد هللا
ُب حفظ ما اشتملت عليو من الشعر العريب  ,أما الطبقات فبل ٱبفى كمنذ تقدمة ابن سبلـ لو ُب بدايتو أنو
سيتسلط على مايتناكلو من الشعر كناقد كعارؼ أبحواؿ الشعر ك٩بيز لو كتمييز الصيارؼ للنقود الصحيحة
كالزائفة  ,كٓب يذكر ذلك فقط ذكران فقط ُب مقدمتو  ,بل مارس النقد ٩بارسة ال ٚبفى على من يقرأ كتاب
الطبقات ,كقد كانت تعليقاتو العديدة على الشعر كالشعراء كالزالت تشكل مرجعان نقداين ٰبتج بو  ,ك٩با البد
من أخذه بعْب الركية كحفظ ا٢بقوؽ اعتبار ا١بمحي أكؿ من حاكؿ أف ٯبعل للنقد األديب منهجا قائما بذاتو
ُب الَباث العريب  ,فهو يناقش كثّبان من الشعر بعقلو كذكقو حٌب كضع يده على ما ٠باه ابلشعر ا٤بصنوع
كالشعر ا٤بنحوؿ  ,كاختلف اختبلفان ال ٚبطئو العْب عن السائد من جهود علماء عصره ُب التفضيبلت الشعرية
الغّب معللة كالنقد غّب ا٤بوضوعي  ,فابن سبلـ كثّبان ما كاف يعلل بعض بل كثّب من أحكامو النقدية حٌب تتسم
بسمة األحكاـ ا٤بوضوعية كإف كاف ىذا ال ينطبق على كل أحكامو كآرائو  ,حٌب استحق كٔبدارة أف يناؿ
شرؼ ا﵀اكلة األكٔب الٍب أسست ٤با بعدىا من ا١بهود النقدية ُب القرف الرابع ا٥بجرم كالٍب بدت فيها مبلمح
النقد العريب أشد كضوحان .
كٓب يستطع أف ٯبحد جهود ا١بمحي ُب ٧باكلة الشركع ا٤ببكرة ُب منهجة النقد العريب حٌب من أراد إنكارىا,
كلعل القوؿ ينصرؼ ىنا ﵀مد مندكر الذم جعل القرف الرابع القرف ا٤بؤسس للنقد ا٤بنهجي عند العرب ٧ ,باكالن
إقصاء جهود ابن سبلـ ُب تشكيل مبلمح النقد العريب ُب أكاخر القرف الثالث ا٥بجرم ُب كتابو الطبقات
ٙبديدان  ,كلكنو كُب أثناء ٧باكلتو إقصاء ابن سبلـ فقد أقر اب١بهود األكلية البن سبلـ ا١بمحي ُب تكوين
مبلمح النقد العريب القدٙب  ,تلك ا١بهود الٍب تؤىلو ألف يكوف حامل لواء رسم الوجهة النقدية ُب الَباث
العريب ,يقوؿ دمحم مندكر ُب ذلك :
"كإذف فابن سبلـ ٓب يتقدـ ابلنقد الفِب إٔب األماـ شيئان كبّبان  ,كإف كاف قد صدر ُب ٙبقيقو للنصوص عن
مذىب صحيح  ,كحاكؿ أف يي ٍدخل ُب اتريخ األدب العريب ا٘باىان ٫بو التفسّب ك٧باكلة للتبويب تقوـ على
أحكاـ فنية ؛ ك٥بذا نستطيع أف نظل عند مبلحظتينا السابقتْب من عدـ صدكر النقد – كف ون لدراسة النصوص
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كٛبييز األساليب – عن منهج مستقيم كركح علمية ُب تعليل األحكاـ  ,كذلك حٌب أكاخر القرف الثالث  ,كإ٭با
أصبح النقد نقدان منهجيان ُب القرف الرابع فقط عند اآلمدم كعبد العزيز ا١برجا٘ب " .....

(ُ)

فابن سبلـ ُب نظر دمحم مندكر كإف ٓب يتقدـ ابلنقد الفِب إٔب األماـ إال أنو قد اٚبذ منهجان صحيحان ُب ٙبقيق
النصوص  ,كقد حاكؿ أف يسلك ُب األدب العريب ا٘باىان ٫بو التفسّب ك٧باكلة للتبويب ا٤بنهجي تقوـ على
أحكاـ فنية  ,كعند التدقيق كإنعاـ النظر فإف ىاتْب الصفتْب كافيتاف ٛبامان ألف تكوان البداية ا٢بقيقية ٤بنهجية
النقد العريب ىي ابن سبلـ ا١بمحي رٞبو هللا .
كمن األدلة العقلية ا٣بالصة عند ٧بمود شاكر استدالؿ أقر فيو بضركرة كجود دليل نقلي يقطع بصحة ما ذىب
إليو  ,كلكنو كابلرغم من إقراره فقد اكتفى ابستداللو العقلي الذم جعلو يقطع أبف سواد بن عمرك(ِ) الوارد ا٠بو
ُب قصيدة ابن أخت أتبط شران ىو خاؿ الشاعر دكف كجود خرب أك ركاية تقطع بصحة ذلك  ,كلكنو استنباط
ٕبسب أتكيلو العقلي للبيت الذم كرد فيو اسم سواد بن عمرك ىذا  ,كالبيت ىو قوؿ الشاعر :
ً ً
إب ى٣بىل
ىس ًٌقنًٍيػ ىها ىاي ىس ىو ىاد بٍ ًن ىع ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػروك
إف ج ٍسمي بىػ ٍع ىد ىخ ً ٍ
يقوؿ ٧بمود شاكر :
"ٍب شيء آخر  , .....أ٘ب أرجح أف سواد بن عمرك ىذا ىو (سواد بن عمرك بن جابر بن سفياف) ابن أخي
أتبط شران ا٤بقتوؿ  ,كابن خاؿ ىذا الشاعر ؛ كذلك أل٘ب أحسست ُب قولو  ( :ىس ًٌقنًٍيػ ىها ىاي ىس ىو ىاد بٍ ًن ىع ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػروك)
ً ً
إب ى٣بىل) كأف ُب قولو بعد
طرفان من العطف  ,كمن التحبب ٍ ,ب قولو ( :إف ج ٍسمي بىػ ٍع ىد ىخ ً ٍ
كذكر ا٠بو كنسبو ى

خإب تلميحان إٔب الرحم الٍب ٘بمعهما ؛ فلذلك رجحت أمر ىذه القرابة بينهما  ,كإف كنت ُب ا٢بقيقة أقطع
لنفسي أبف ىذا ىو الصحيح  ,كإف ٓب أيت بو خرب أك ركاية "

(ّ)

إذف فمحمود شاكر يرل أف سواد بن عمر ىو ابن أخي أتبط شران ا٤بقتوؿ كابن خاؿ خفاؼ بن نضلة الذم
نسب لو ُب بداية كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ىذه القصيدة  ,كقد بُب ذلك على استدالؿ عقلي مبعثو
(ُ) النقد ا٤بنهجي عند العرب منهج البحث ُب األدب كاللغة  ,﵀مد مندكر  ,ط بدكف  ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار النهضة ٗبصر
ص . ِِ :
(ِ) ٓب أجد لو ترٝبة ُب حدكد ما كقع بْب يدم من مراجع .
(ّ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص .ِٕٔ :
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ً ً
إب ى٣بىل) يلمح إٔب صلة الرحم الٍب
إحساسو أبف سبق ذكر سواد بن عمرك على قولو (إف ج ٍسمي بىػ ٍع ىد ىخ ً ٍ
٘بمعهما  ,كيرجح لنفسو ذلك بل كيقطع بصحتو بناء على ذلك .
كا٢بق أف القطع بذلك كالقوؿ بو قد ال يرتضيو البحث العلمي الذم ٰبتاج إٔب دليل قاطع ُب مثل ىذه
االستنباطات  ,كال يقصد ابلدليل القاطع ىنا فقط ا٣برب النقلي أك الركاية الٍب تنص على ذلك  ,بل قد يشتمل
على دليل قاطع من النص ذاتو أك أشد كضوحان من ىذا الذم ذكره األستاذ ُب ىذا البيت  ,ك ال يعِب القوؿ
بذلك تعرية رأم ٧بمود شاكر ىنا كٚبطئتو  ,كلكن قد يكوف من الصواب اعتبار ما قالو األستاذ فرض علمي
ٰبتاج إٔب إثبات أك نفي أبدلة مقنعة  ,كقد توقفت كثّبان عند سواد بن عمرك كعدت إٔب ما كقع بْب يدم من
ا٤براجع العلمية الَباثية الٍب تناكلت ىذه القصيدة فلم أجد فيها ُ -ب حدكد ٕبثي كاطبلعي  -كلو من طرؼ
خفي ما يشّب إٔب قرابة بْب سواد بن عمر كقائل ىذا النص  ,كللمرزكقي كبلـ ُب أف سواد مرخم عن سوادة كٓب
يذكر فيو شيئان عن ىذه القرابة الٍب قا٥با األستاذ شاكر  ,يقوؿ ا٤برزكقي :

رٟبو عن سوادة ٗ -بنزلة ما جاء اتمان كٓب ٰبذؼ منو شيء فجعل
" كقولو اي سواد بن عمروك جعل سواد  -كقد ٌ
(ُ)
سواد كابن ٗبنزلة و
شيء كاحد ,كبناه على الفتح" .
كغاية األمر أف االستدالؿ العقلي عند ٧بمود شاكر يشغل حيزان من جوانب استنباطاتو كاستدالالتو ا٤بهمة ,
كىذا ا١بانب ٓب أيخذ ٭بطان كاحدان بل تعددت أ٭باطو كطرائقو  ,فقد استخدمو األستاذ -ككفقان ٤با ًب طرحو من

٭باذج -مستقبلن برأسو دليبل متفردان ال يسانده إال أسلوبو ا١بميل  ,كقد يستخدمو أحياانن أخرل ُب ثنااي دليل
نقلي آخر ؛ لضعف ُب كجو االستدالؿ ابلنقل فيكوف االستدالؿ العقلي داعمان  ,أك لزايدة دعم االستنباط من
الدليل النقلي كتقويتو كإقراراه ك٧باكلة جعلو من مسلٌمات ذىن ا٤بتلقي .
(ُ) شرح ديواف ا٢بماسة للمرزكقي  ,ص .ْٓٗ :
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األدلة العكسية :
االستدالؿ ابلعكس من أقساـ االستدالؿ ا٤بباشر عند علماء ا٤بنطق  ,كيقصد بو أف يشتق صاحب
االستدالؿ " من القضااي ا٢باضرة ُب الذىن عكوسا ٥با  ,كيستفيد منها أحكاما جديدة  ,كعمليتو ُب ذلك
عملية عقلية ٕبتة "(ُ).
كا٤بقصود ابالستدالؿ ابلعكس عند ٧بمود شاكر ذلك االفَباض الذم يفَبضو لنقيض استنباطو ٍ ,ب يقوـ
إببطاؿ االفَباض النقيض  ,فيصح االستنباط إببطاؿ ذلك الفرض النقيض  ,بل كيزيد ُب ذات الوقت من
حظوظ قبوؿ االستنباط كرسوخو كتقويتو .
كيبلحظ على ىذا النوع من االستدالؿ عند ٧بمود شاكر أف غالب كركده ُب ثنااي قراءاتو النقدية للنصوص
األدبية  ,كٙبديدان حينما يتناكؿ األستاذ أتكيبلن لنص يراه أنو التأكيل الوحيد ا٤بناسب لقراءة ىذا النص كا٤ببلئم
٤بدلوؿ كمراد مبدعو أك سياقو أك حٌب ٧بيطو  ,فيعمد حينها إٔب افَباض أتكيل آخر ٧بتمل ,أك اقَباح ألفاظ
أخرل غّب األلفاظ الٍب جاء هبا النص ٩با ال يقوـ هبا استنباطو  ,فيقوـ إببطاؿ ذلك كلو كنفي الصحة عنو ,
كيتؤب ُب آخر األمر فرض استنباطو على أنو ا٣بيار الوحيد ا٤بمكن قبولو ُب ىذه ا٤بسألة أك ىذه القضية .
كمن ٭باذج االستدال ؿ ابلعكس عند ٧بمود شاكر اقَباح بَبتيب بعض أبيات قصيدة (إف ُب الشعب الذم دكف
سلع) على النحو الذم رتبو الشاعر األ٤با٘ب جوتو  ,جاء ىذه االقَباح بعد شهادة منحها األستاذ شاكر
إلحساس جوتو ا٤بتوقد " ,كتوتره ا٤بستجيب لنبضات الفن "(ِ) .
جاء ذلك بعد أف الحظ شاكر تصريح جوتو إبحساسو كجود صلة بْب القسم الرابع كالقسم األكؿ من ىذه
القصيدة  ,كأف القسم ا٤بتأخر منهما يرجع ابلقارئ إٔب القهقرل  ,كالقسماف األكؿ الذم أراده شاكر كٕبسب
تقسيمو ىو للقصيدة ىو قوؿ الشاعر :
ابلشعب الذم يد ٍكف ىس ٍل وع
إف ًٌ
قى ىذ ى ً
بءى ىعلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ىككٔب
ؼ اٍلع ٍ
(ُ)

لى ىقتًٍيبلن  ,ىد يموي ىما ييطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
أىان ًابٍلعً ً
بء لىوي يم ٍستى ًقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ى

ضوابط ا٤بعرفة كأصوؿ االستدالؿ كا٤بناظرة صياغة للمنطق كأصوؿ البحث متمشية مع الفكر اإلسبلمي ,لعبد لرٞبن
حسن حبنكة ا٤بيدا٘ب  ,ص . ُٕٕ :

(ِ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص َِٓ .
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مً
ص هع  ,يع ٍق ىدتيوي ىما يٙبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ى
ث السم ًصػ ػ ػ ػل
ػ ػىر ىؽ أ ٍفػ ىعى  ,يىػٍنػ يف ي

مِب ابن أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ت
ككراءى الثأر ًٌ ي

يرشح ىمواتن  ,كما أطٍػ ػ ػ
يم ه
طرؽ ي

أما القسم الرابع فهو قوؿ الشاعر :
ً
فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي
اخ
ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍُب يمنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
صب ىح ىها ً ٍُب ذيىر ىاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ىكًٗبىا ى

يقوؿ شاكر معلقان على إحساس جوتو كفيو الشاىد الذم ننشده ىنا :

لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يىػ يف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ب فً ًيو األىظػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ىج ٍع ىج وع  ,يىػٍنػ ىقػ ػ ػ ػ ػ ي
ً
ب ىك ىشػ ػ ػ ػل
مٍنوي  ,بىػ ٍع ىد الٍ ىقتػٍػ ػ ًل نىػ ٍه ه

"كىذا حسبو من الفضل كالرباعة  ,كلكنك لو طاكعت جوتو كفصلت البيت الثامن عشر عن البيتْب التاسع
عشر كالعشرين لكاف شيئان مضحكان جدان  ,كلو كضعت ما اقَبحو حيث اقَبحو لكن ىكذا :

ث السم ًصػ ػ ػ ػل
ػ ػ ػ ػىر ىؽ أ ٍفػ ىعى  ,يىػٍنػ يف ي

يرشح ىمواتن  ,كما أطٍػ ػ ػ
( يم ه
طرؽ ي

اخ ) كىذا كبلـ فارغ جدان  ,كمضحك جدان أيضان  ,كإ٭با اقَبح ذلك جوتو لسوء ترٝبة
ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍُب يمنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و

قَبح ىذا الَبتيب  ,اعتمادان على ما فى ًه ىمو من
فريتاج للقصيدة ٍب ٥ببوط ترٝبتو ىو للقصيدة كفسادىا  ......فا ى
ىذا ا٣بلط كالفساد كا٥ببوط ُ ,ب الَبٝبة البلتينية كالَبٝبة األ٤بانية ال اعتمادان على القصيدة العربية نفسها  ,كما

كاف ينبغي أف يفعل كُب فعلو ىذا من غطرسة بِب جلدتو ماكنت أحب أف أ ًٌ
ينزىو عنو  ,لفضلو كبراعتو
(ِ)
كإحسانو " ....
فاالستدالؿ ىنا ابلعكس يتمثل ُب افَباض مطاكعة ا٤بتلقي لَبتيب جوتو ألبيات القصيدة على النحو الذم
ذكره ١بوتو  ,كبعد اف افَبض تلك ا٤بطاكعة قاـ إببطا٥با إبطاالن أبسلوب فيو من التهكم كالسخرية على جوتو
(ُ)

جيؤرج فيلهلم فريتاخ ىو مستشرؽ أ٤با٘ب  ,كلد ُب لونربغ تتلمذ على اللغات الشرقية على يد دك ساسي ,

ٯبيد العربية كالفارسية كالَبكية  ,عمل كأستاذ للغات الشرقية ُب جامعة بوف  ,لو قاموس عريب التيِب  ,اعتمد فيو على
قاموس ايكب يوليوس ككسعو كحسنو  ,كلو كتاب لتعليم اللغة العربية للمتحدثْب ابأل٤بانية  . ,نشر من الَباث العريب أجزاء من
كتاب بغية الطلب ُب اتريخ حلب البن العدٙب  ,كديواف أيب ٛباـ ُب ا٢بماسة ,كعمل مع تلميذه فستنفلد على نشر معجم
البلداف لياقوت ا٢بموم  ,ينظر لؤلعبلـ للزركلي  ,جِ  ,ص ُْٗ.
(ِ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص .ِّٓ-ِِٓ :
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الشيء الكثّب  ,كا لعجيب أف ىذا التهكم كىذه السخرية مسبوقة كمتبوعة بثناء على جوتو نفسو  ,ذلك الثناء
الذم حينما ييطالع للوىلة األكٔب يعتقد أبنو لن يكوف ُب ثناايه إال مزيدان من امتداح العآب الشاعر األ٤با٘ب جوتو

كٛبجيد ٤بناقبو النقدية ,كلكنها شخصية األستاذ ٧بمود شاكر النقدية رٞبو هللا الٍب ال تكاد تنفك عما يشبو

ذلك .
إذف فاالستدالؿ الذم استدعاه ٧بمود شاكر ىنا ىو استدالؿ بعكس مارآه كذىب ىو إليو من ترتيب
األبيات ,كال شك أف الَبتيب الذم اقَبحو جوتو ال يستقيم مع السياؽ الكلي للنص  ,كال يتسلسل تسلسبلن
تقتضيو ابلضركرة ترتيب ا٤بعا٘ب كاألفكار  ,فقولو  ( :يم ه
يرشح ىمواتن  ) .....يشبو فيو إطراقو كسكونو منتظران
طرؽ ي
و
لفرصة ينتهزىا ُب إدراؾ أثره  ,اب٢بية الٍب تسكن عند تربصها أبحد  ,كشبو إمساكو ٤بن يطلب منهم الثأر بعد
سكونو كإطراقو كنيلو منهم بسم ا٢بية الٍب تقتل لدغتها ما ٛبسك أنياهبا كأتٌب عليو .
اخ ) .......
أما البيت الثا٘ب الذم اقَبحو جوتو بعد ىذا البيت فهو قوؿ الشاعر  ( :ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍُب يمنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و

كىو يتحدث فيو عن ىذيل " كٗبا كاف يناؿ خالو منهم كٰبملهم فيو على ا٤براكب الصعبة ,كينز٥بم لو اب٤بنازؿ
ا٢بزنة ,الٍب تؤثٌر ُب أنفسهم كأموا٥بم  , )ُ("...إذ كاف يذ٥بم كيضطرىم إٔب أسوأ ما يكوف من األمر فبل يكوف

٥بم خيار حيث يضطرىم  ,كالبعّب الذم ينيخو صاحبو أينما أراد إانختو كمهما كانت طبيعة األرض الٍب
يستناخ عليها سواء كاف ذلك البعّب راغبان أـ كارىان  ,كعليو فإف الَبتيب ا٤بنطقي للقصيدة يقتضي إدراج ىذا
اخ  ).......بعد قولو :
وضع قوؿ الشاعر  ( :ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍُب يمنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
البيت بعد معُب يرتبط بو إف كجد  ,ف ٍ
ً
فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي

لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يىػ يف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

ىو ُب حقيقة األمر كضع منطقي كترتيب يقتضيو السياؽ كيطلبو ا٤بعُب  ,ليكوف معُب البيتْب معان معُب يليق
ٗبعُب الشعر كفكر الشاعر  ,فالشاعر يريد أف يقوؿ :
إف كانت ىذيل الٍب قتلت أتبط شران قد انلت منو كفلت ح ٌده  ,فهي ٓب تفعل ذلك إال بسبب من فعلو ُب
ىذيل قبل نيلهم منو  ,فقد كاف يثخن فيهم القتل كيفل حدكدىم كيفتك بقوهتم  ,كٗبا كانوا يبلقونو منو ُب
(ُ)

شرح ديواف ا٢بماسة للمرزكقي  ,ص .ّٓٗ :
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إذالالىم كاضطرارىم إٔب أسوأ ما يكوف من األمر مثلهم ُب ذلك مثل البعّب الذم ينيخو صاحبو كارىان كاف أك
راغبان فوؽ أم أرض كٙبت أم ٠باء  ,كهبذا ا٤بعُب ا٤بتناسق يعلم أف ترتيب األستاذ شاكر رٞبو هللا أكٔب
ً
ت
ُب يمنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
اخ  ) .....مكمل لقولو ( :فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ابلصواب كأقرب إٔب الصحة ؛ ألف قولو ( ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍ
يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي  ) ......كمتمم ٤بعناه كمبناه  ,كابإلمكاف أف يعنوف البيتاف بسؤاؿ  :ماسبب قتل ىذيل
لتأبط شران ؟ ك٘بتمع البيتاف لتشكبلف إجابة كافية شافية قصد إليها الشاعر قصدان  ,أما جوتو الذم كاف

ترتيبو على ىذا النحو:

ث السم ًصػ ػ ػ ػل
يرشح ىمواتن  ,كما أطٍػ ػ ػ
يم ه
ػ ػ ػ ػىر ىؽ أ ٍفػ ىعى  ,يىػٍنػ يف ي
طرؽ ي
ب فً ًيو األىظىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
اخ
ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍُب يمنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ىج ٍع ىج وع  ,يىػٍنػ ىقػ ػ ػ ػ ػ ي
فإنو ترتيب ال يقتضيو ترابط األبيات كٛباـ ا٤بعُب كال يسانده السياؽ الكلي للنص  ,ففيو ما فيو من انفصاـ
االنتقاؿ من حديثو عن نفسو ٗبا ال يتناسب  ,مع تعليل معطوؼ على تعليل قبلو الٲبتاف بصلة ٢بديثو عن
نفسو ,كمن ىنا كانت ثورة ٧بمود شاكر النقدية الفظة الغليظة على ترتيب جوتو الذم يفضي إٔب فوضى غّب
مربرة ُب النص  ,ذلك الَبتيب الذم شغل بو ٧بمود شاكر كثّبان كخصوصان ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ,
حيث حشد لتربئة الشعر ا١باىلي من ا٣بلل ُب ترتيب القصيدة كل قواه األسلوبية كأدلتو العقلية كالنقلية ما

أمكنو ذلك  ,بل كٯبعل لعلماء الَباث العريب مزيدان من الورع ككماؿ العقل كالعلم ؛ " ال جتناهبم أمر الفصل
ُب ىذه القضية إذا عرضت ٥بم مع سعة علمهم كمع ٛبكنهم من لساف العرب  ,كإحاطتهم أبكثر تصاريف
العرب كشعرائها ُب كبلمها "

(ُ)

 ,كأشار إٔب أف أكثر من اجَبأ على ىذه التهمة ٝباعة من ا٤بستشرقْب كمن

تبعهم من العرب  ,كقد اعتذر ٥بم بضعفهم ُب اللغة العربية كقلة بضاعتهم من لساف العرب كجهلهم بتصاريف
الكبلـ (ِ) ,كاعترب ما جاء ُب الشعر ا١باىلي من اختبلؿ ُب ترتيب األبيات فنان من الفنوف الٍب يقصد إليها
الشعراء ؛ " ألهنم ٓب يقصدكا إٔب " اإلابنة ا٤بغسولة عن ا٤بعا٘ب  ,بل ركبوا إٔب أغراضهم أغمض ماُب البياف ..
شعثوا ماكن حقو أف يكوف ٦بتمعان ؛ ألهنم ال يبلغوف حق الشعر إال هبذا التشعيث "
من ا٤بذاىب  ,فرٗبا ٌ
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص ُُّ.
(ِ) السابق  :ص ُِٗ.
(ّ) السابق  :ص ُِٗ .
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(ّ)

كحٌب ما كجد من ال شعر ا١باىلي ٨بتل الَبتيب كىو عند شاكر موجود ال شك فيو ؛ فإف سببو ليس قصد
الشعراء أنفسهم إٔب التشعيث فقط  ,بل سببو الركاة الذين رككا الشعر بركاايت ٨بتلفة تسببت ُب تدخل علماء
الَباث العريب ال لتصحيح ترتيبها  ,بل فقط لركايتها ٍب بذكر اختبلؼ الركاة القدماء فيها  ,كابلنص على تقدٙب
بيت أك أبيات ُب القصيدة ُب ركاية عن ركاية كال يزيد عن أكثر من ذلك (ُ) ,كقد اقَبح ٧بمود شاكر ترتيبان
منطقيان لقصيدة (إف ُب الشعب الذم دكف سلع)  ,فقط على مستول تسلسل األبيات  ,فبعد أف كد نفسو ُب
ترتيبها ٕبسب قراءتو الفاحصة ٥با كرؤيتو النقدية  ,قاـ بتقسيمها إٔب أقساـ من األكؿ كحٌب السابع  ,كحاكؿ
إٯباد مناسبات تربط تلك األقساـ بعضها ببعض كما فعل ُب األ٭بوذج اآلنف الذكر  ,حيث أعجب إلحساس
جوتو بوجود عبلقة بْب القسم الرابع كالقسم األكؿ من القصيدة كما ًب ذكره  ,ككل ىذه ا١بهود تندرج ٙبت
٧باكالت شاكر ا٢بثيثة لربط القصيدة ا١باىلية ببعضها البعض  ,تلك ا﵀اكالت الٍب سخر ٥با شاكر كل ما
ٲبتكلو من الذكؽ كا٢بس كاألديب كالقدرات االستنباطية ك االستداللية ك٭بطو العإب من البياف  ,حيث شكلت
ىذه القضية ٮبٌان نقداين كغاية ٙبليلية  ,كفٌق ُب كثّب من آرائو فيها كما رأيناه ُب األ٭بوذج السابق  ,كإصراره على

إنشاء ىذه العبلقة العضوية ُب النص ا١باىلي أفضى بو إٔب ٧باكالت للتوفيق بْب بعض أحكامو النقدية

مستخدمان ُب ذلك تقنية االستدالؿ ابلعكس  ,فحْب يتعلق األمر بتحديد الغرض الذم من أجلو قيلت قصيدة
ابن أخت أتبط شران يصر األستاذ رٞبو هللا أف القصيدة خالية من الراثء كمن التفجع  ,كقد صرح بذلك ُب
قولو" :كالقصيدة كما ترل خالية من الراثء كالتفجع  ,كبريئة من التحريض على طلب الثأر  ,فليس ٰبسن إذف
أف توصف أبهنا قصيدة اثئرة مفعمة بركح االنتقاـ  ..... ,أك أهنا تعبّب ليس كمثلو تعبّب عن ركح الشاعر ,
جياشة اثئرة غاضبة  ,ال يكاد يستطيع كبحها على أف تثأر للقتيل لساعتها  , )ُ(".... ..كٓب ينس إصراره
ىذا حْب تعلق األمر ٗبحاكالتو ا٢بثيثة ُب ربط أقساـ القصيدة الذم اقَبحو  ,فتجده يثبت أف الغناء كلو خرج
٨برج الراثء ال ٨برج الذكرل لو ربط القسماف الرابع كالثا٘ب بدكف فصل القسم الثالث بينهما  ,كُب ذلك يقوؿ :
ب ا ٍ٥بىٍوىؿ ىك ًحيدان)..
" فمولد ىذا القسم الرابع من اإلحساس بَبجيع القسم الثا٘ب  ,كطموحو كحنينو إٔب (يػىٍرىك ي

(ِ)

(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص . ُِْ :

(ِ)

ً
صػػػ
ب ا ٍ٥بىٍو ىؿ ىكحيدان ىكالى يى ٍ
ىذا جزء من بيت ُب نفس القصيدة كالبيت كامبل ىو  :يىػ ٍرىك ي
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حبوي إالٌ اليما٘ب األفل.

ٯبعلو أشد التصاقان كالتحامان هبذا ا٤بوضع من الغناء منو ابلقسم األكؿ ....كلو كقع مثل ىذا لشاعر ٓب يتوغل ُب
أسرار النغم توغل شاعران ىذا  ....أل٢بق ىذا القسم الرابع ابلقسم الثا٘ب دكف أف يفصل بينهما بشيء ....
كلكن حذؽ زمن النفس الكامن ُب أعماقو السحيقة نفض يده من ىذا ا٣باطر  ,كال شك أنو قد خطر لو ؛
ألنو لو فعل ما أكحى بو لكاف مضطران أف يرفد ىذا القسم الرابع بفاٙبة أشد التصاقان كالتحامان إبحساس البيت
ص ىمئًل)(ِ) كبذلك يكوف قد أخرج الغناء كلو ٨برج الراثء ال ٨برج
األكؿ منو ابلقسم الثا٘ب ( ىخبىػهر ىما ىانبىػنىا يم ٍ
الذكرل  ,كلكن ىذا يقتضيو أف ينقض بناء القصيدة كلو  ,كأف يكسب ألفاظها كأنغامها ٠بتان آخر غّب ىذا
(ُ)

السابق  :ص . ِْٗ :

(ِ)

القسم الثا٘ب من القصيدة يتكوف من تسعة أبيات كىو األطوؿ ٕبسب تقسيم األستاذ ٧بمود شاكر ,كىي :

ص ىمئًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ىخبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهر ىما ىانبىػنىا يم ٍ

ىج ػ ػ ػ ػ ػل ىحٌب ىدؽ فً ًيو األى ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

ً
ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
٘ب الد ٍى ير ىكىكا ىف غى يش ى
بىػز ٍ

ً
يب ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يارهي ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذؿ
أبىًوٌ

ىشاً ً
ُب ال يقًٌر ىحٌب إً ىذا ىمػ ػ ػ ػ ػا
مس ٍ
ه

ذى ىك ً
الش ٍعىرل فىػبىػ ٍريد ىك ًظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ت ًٌ

ً
ا١بٍن ى ً
بْب ًم ٍن ىغ ًٍّب بػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍؤ وس
س ٍى
ىايب ي

كنى ًدم ال ىكف ٍ ً
ْب  ,ىش ٍه هم  ,يم ًدؿ
ى

ظىاعً هن اب٢بىٍزًـ  ,ىحٌب إًذىا ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

ث ىًٰب ػ ػ ػ ػل
ىحل ىحل ٍ
ا٢ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يزـ ىحٍي ي

ث يٍٯب ًدم
ث يم ٍزوف غى ًامهر ىحٍي ي
غىٍي ي

ث أىبىل
ىكإًذىا يى ٍسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػطيو فىػلىٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه

ً
ىح ىول ًرفىل
ُب ا٢بى ًٌي أ ٍ
يم ٍسب هل ً ٍ

ىكإً ىذا يىػ ٍغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يزٍك فى ًس ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هع أ ىىزؿ

ً
م
م ىك ىش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍر ه
ىكلىوي طى ٍعماف  :أ ٍىر ه

ككً ىبل الٍط ٍعم ٍ ً
اؽ يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌّل
ْب قى ٍد ىذ ى
ى
ى

ً
صػ ػ ػ ػ ػ
ب ا ٍ٥بىٍو ىؿ ىكحيدان ىكالى يى ٍ
يىػ ٍرىك ي

ىحبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي إًال الٍيى ىم ًا٘ب ٍاألىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

كالقسم الرابع ىو قوؿ الشاعر :
ً
فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي

لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يىػ يفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

اخ
ُب يمنػ ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍ

ب فً ًيو األىظىػ ػ ػل
ىج ٍع ىج وع يىػٍنػ ىق ػ ػ ي

ُب ذيىر ىاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ىكًٗبىا ى
صب ىح ىها ً ٍ

ً
ب ىك ىشػل
منٍوي بىػ ٍع ىد الٍ ىقتػ ػٍ ًل نػى ٍه ه
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السمت  ,كألنزؿ ابلقصيدة كلها أذية مؤ٤بة  ,كلنزلت عندئذ من ذركهتا الشاىقة الٍب بلغتها  ,فمن أجل ىذا
ك٨بافتو أقدـ زمن النفس على التشعيث  ,فقطع أكاصر القسم الرابع الٍب تربطو ابلقسم الثا٘ب كخاٛبتو  ,كأنزؿ
بينهما القسم الثالث .)ُ(" .....
إذف فشاكر يرل أف تقسيم القصيدة إٔب أقساـ عادلة أكٔب بو إٔب الصحة أف يكوف القسم الثالث فاصبل بْب
القسمْب الرابع كالثا٘ب ؛ ألف الشاعر قصد إٔب تقدٙب زمن النفس عن تشعيث شعره كتفريقو  ,كزمن الن ٍفس
مصطلح جاء بو األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا كأ٢بقو ُب كتابو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف بفهرس ا٤بصطلحات
األدبية كالنقدية  ,كقد فسره األستاذ أبنو زمن القصيدة الذم يشبو ٚبلق ا١بنْب حٌب يتم خلقو ؛ كعليو فإف
زمن النفس ىذا يبدأ من البداايت األكٔب للقصيدة كينتهي بنهاية آخر حرؼ فيها  ,كىو " الذم يؤثر ُب ٚبّب
األلفاظ كالَباكيب كالدالالت فينتظمها النغم الواحد أك األنغاـ ا٤بختلفة الٍب يتكوف منها ٢بن كاحد متكامل ,
كىو الذم نسميو القصيدة  , )ِ("....كبناء على ىذا التعريف فإف سلطة زمن النفس ىي السلطة األعلى ُب
القصيدة  ,كىي سلطة متطاكلة ال تنقضي إال ابنقضاء كل القصيدة  ,كىي الٍب تتحكم ُب الدالالت
كا٤بقتضيات الشعرية ٗبا فيها التشعيث الذم يرل األستاذ أف الشاعر ا١باىلي كاف يتعمد كجوده ُب قصيدتو ,
كلكن شاعر ىذا النص أخر التشعيث كجعلو أٮبية اتلية بعد زمن النفس  ,فزمن النفس ألزـ الشاعر ابلفصل
بْب القسمْب الرابع كالثا٘ب ٕبسب ترتيبو  ,ك١بأ األستاذ لتقوية استنباطو لبلستدالؿ ا٤بعكوس الذم رتبو على
أساس فرض أف قدـ الشاعر التشعيث على زمن النفس  ,ككصل بْب القسمْب الرابع كالثا٘ب بدكف فاصل
بينهما  ,لتكوف هناية القسم الثا٘ب متصلة بشكل مباشر أبكؿ القسم الرابع على ىذا النحو :
ً
صػ ػ ػ ػ ػ
ب ا ٍ٥بىٍوىؿ ىكحيدان ىكالى يى ٍ
يىػ ٍرىك ي

ىحبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي إًال الٍيى ىم ًا٘ب ٍاألىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌل

ً
فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي

لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يىػ يفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

إذف ىذا نقيض استنباط األستاذ الذم رتبو بناء على ما يقتضيو زمن النفس  ,كرأل األستاذ رٞبو هللا لو أف
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص . ِْٗ :

(ِ)

السابق  ,ص .ِِْ :
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الشاعر كصل القسمْب الثا٘ب كالرابع بدكف فاصل بينهما لكاف الشاعر مضطران " أف يرفد ىذا القسم الرابع
ص ىمئًل) كبنغم
بفاٙبة ٘بعلو أشد التصاقان كالتحامان إبحساس البيت األكؿ منو ابلقسم الثا٘ب  ( ,ىخبىػهر ىما ىانبىػنىا يم ٍ
ً
ت يى ىذيٍ هل
ىر ككا ىف غشومان)ٍ ....ب أيٌب عندئذ بعد الفاٙبة بقولو ( :فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
البيت الذم يليو ( :بز٘ب ال ٌد ي

ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي) " (ُ).

كُب استدالؿ األستاذ السابق البد من اإلشارة إٔب ثبلثة أمور :
أك٥با ُ :ب ىذا االستنباط كاالستدالؿ لو ابلعكس تضارب كتصادـ بْب كجود التشعيث ُب القصيدة ا١باىلية
ٕبسب تفسّب األستاذ لو من عدـ كجوده  ,فهو يرل أبف التشعيث فن كمذىب يسلكو الشاعر ا١باىلي ,
كاعترب ما جاء ُب الشعر ا١باىلي من اختبلؿ ُب ترتيب األبيات من قبيل التشعيث الذم يقصده الشعراء ؛
ألهنم " ٓب يقصدكا إٔب اإلابنة ا٤بغسولة عن ا٤بعا٘ب  ,بل ركبوا إٔب أغراضهم أغمض ما ُب البياف  ..من ا٤بذاىب,
شعثوا ماكاف حقو أف يكوف ٦بتمعان ؛ ألهنم ال يبلغوف حق الشعر إال هبذا التشعيث "
فرٗبا ٌ
كحسن استظهار منو رٞبو هللا ٍ ,ب يرل ُب ىذا االستنباط أف الشاعر قد فصل بْب القسمْب الرابع كالثا٘ب ألنو
(ِ)

كىذا ٝبيل

قدـ زمن النفس ألٮبيتو كأخر عنو التشعيث ففصل بينهما ابلقسم الثالث ؛ ألف زمن النفس ىو ا٤بسيطر على
الشاعر كا٤بتحكم فيو حينها ٍ ,ب استدؿ ابلعكس لدعم استنباطو أبف الشاعر لو كصل بْب القسمْب الرابع
كالثا٘ب الضطر إلٯباد فاٙبة يبتدئ هبا القسم الرابع .
كىذا االضطرار يتعارض مع ما قرره األستاذ سابقان من أف الشعراء يتخذكف من التشعيث مذىبان كفنان فيفرقوف
ماحقو االجتماع من الكبلـ  ,فإلزاـ الشاعر بفاٙبة يوطئ هبا أبيات القصيدة يتصادـ كيتضاد ُب حقيقة األمر
الستظهار األستاذ ٔبنوح الشعراء ا١باىليْب للتشعيث  ,كاحتجاج ٤با اختل ترتيبو من أبيات قصائدىم .
اثنيها:التطبيق العملي لتقسيم األستاذ ألبيات القصيدة يتطلب أف يفصل بْب بيتْب مرتبطْب كل االرتباط كٮبا:
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص . ِْٗ :

(ِ)

السابق  ,ص . ُِٗ :
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ببعضهما البعض  ,كٮبا قوؿ الشاعر :
ً
صػ ػ ػ ػ ػ
ب ا ٍ٥بىٍوىؿ ىكحيدان ىكالى يى ٍ
يىػ ٍرىك ي

ىحبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي إًال الٍيى ىم ًا٘ب ٍاألىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌل

ً
فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي

لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يىػ يفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

فالبيت األكؿ من ىذين البيتْب ىو آخر القسم الثا٘ب ٕبسب ترتيب األستاذ  ,كالبيت الثا٘ب ىو أكؿ القسم
الرابع  ,كعند النظر للبيتْب كللوىلة األكٔب يبلحظ أبف فلوؿ السيف ىو القاسم ا٤بشَبؾ بينهما  ,ففلوؿ السيف
أتى ُب البيت األكؿ كناية عن شجاعة ا٤بقتوؿ (خاؿ الشاعر)  ,فهو شجاع ال ٱبشى األىواؿ العتياده عليها
كال يكوف ٗبعيتو عند ركوهبا إال السيف اليما٘ب ا٤بتثلم من كثرة الضرب بو  ,ىذا ىو ا٤بعُب العاـ ٥بذا البيت كمن
ً
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي  )...بعده مباشرة بدكف فاصل ؛ ألنو ا٢بديث فيو
ا٤ببلئم جدان أف يكوف قولو (فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ً
مستكمل ألىم صفة ُب خاؿ الشاعر ا٤بقتوؿ الٍب جعلت ىذيل تقتلو كتفل شباه  ,كىي صفة الشجاعة الٍب
استدعاىا الشاعر أبسلوب كنائي بديع ُب البيتْب معان  ,فكُب عن الشجاعة ُب البيت األكؿ بفلوؿ السيف
لكثرة الضرب بو ٍ ,ب كُب بو ُب البيت الثا٘ب عن نيل ىذيل من خالو كقتلهم إايه بشجاعة ليس مثلها شجاعة
ً
ت  , )...كمعناه إف كانت ىذيل الٍب قتلت أتبط شران قد انلت منو كفلت ح ٌده  ,فهي ٓب تفعل
بقولو (فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ذلك إال بسبب من فعلو ُب ىذيل قبل نيلهم منو  ,فقد كاف يثخن فيهم القتل كٲبزقهم ُب كل غارة يغّبىا
عليهم  ,ككُب بفلوؿ سيف خالو عن مقتلو ليبْب أف ىذيبل ٓب تقتلو إال بعد أف فلٌت سيفو بعد مواجهة مباشرة
ٓب يهرب منهم فيها ؛ بل قاـ ٗبطاعنتهم كضرهبم بسيفو حٌب انلت منو كقتلتو ٍ ,ب اختتم استدعاء فلوؿ السيف
ُب آخر البيت الثا٘ب بقولو " لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يػى يفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل " فهذيل ٓب تفل حده كتقتلو إال بكثرة ضربو ٥بم
كمطاعنتهم كفلو حدكد سيوفهم .

ككل ىذه التداعيات بفلوؿ السيف تصب ُب معُب كاحد كاف ىم الشاعر أف يربزه كيستكملو ُب صورة فلوؿ
السيف بصور ٨بتلفة ُب ىذين البيتْب  ,كعليو فإف ترتيب ىذين البيتْب ككضعهما متعاقبْب ىو السبيل الوحيد
الستكماؿ الصور ا٤بختلفة لفلوؿ السيف  ,كيزيد من قوة ترابط ىذين البيتْب أهنا ُب كصف شخصية كاحدة
كىي خاؿ الشاعر  ,كيزيد ٍب يزيد من قوة ترابطها أهنا صارخة ُب كصف خاؿ الشاعر ابلشجاعة كحدىا من
بْب صفاتو الٍب ذكرىا عنو ُب ىذه القصيدة .
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فلذلك كمن أجلو يكوف تعاقب البيتْب هبذا الَبتيب أقرب للصواب من فصلهما أبجنيب يشكل كجوده بينهما
فجوة كبّبة ُب استكماؿ ا٤بعُب كٛبامو  ,فإف قيل على ترتيب األستاذ رٞبو هللا :
ً
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ب ا ٍ٥بىٍوىؿ ىكحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ىدان ىكالى يى ٍ
يىػ ٍرىك ي

ىحبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي إًال الٍيى ىمػ ػ ًا٘ب ٍاألىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌل

ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىركا لىٍيػلىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍم
كفيػتيػ ٌّو ىىج يركا ٍب أ ٍ

اب ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلوا
ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٌب إً ىذا ٍا٪بى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

اض قى ٍد تىردل ًٗبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
يكل ىم و
ػاض

ىك ىسنى ػ ػ ػػا الٍبىػ ٍرًؽ إًذىا ىما يي ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

اس نى ووـ فىلم ػ ػ ػ ػ ػا
ف ػىػ ػ ػ ػ ٍ
احتىسػىػ ػ ػ ػ ػ ٍوا أىنٍػ ىفػ ػ ػ ػ ػ ى

امشىىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلوا
ىٜبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلي ٍوا ير ٍعتيهػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم فى ٍ

ً
فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي

لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يىػ يفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

فقد ًب الفصل بْب ىذين البيتْب ا٤برتبطْب أببيات قد ال تكوف من قوة االرتباط ٗبنزلة تعاقبهما  ,كفيها عسر
ب ا ٍ٥بىٍوىؿ ٍ , )..ب انتقالو بشكل مفاجئ
انتقاؿ كٚبلص من حديث الشاعر عن خالو ككصفو ابلشجاعة (يػىٍرىك ي
للحديث عن الفتية الذم ذخركا أنفسهم لؤلخذ بثأر ا٤بقتوؿ ( ,كفيػتيػ ٌّو ىىج يركا) كاستكماؿ كصفو ٥بم ابلسيوؼ

اس
ا٤باضية الٍب تردت بسيوؼ ماضية تشبو سنا الربؽ ك٤بعتو  ,كاستكمالو أيضان ُب قولو (ف ػىػ ػ ػ ػ ٍ
احتىسػىػ ػ ػ ػ ػ ٍوا أىنٍػ ىفػ ػ ػ ػ ػ ى
 )....كصف مسّبىم كغلبة النعاس عليهم ٍب قيامو بَبكيعهم كتفزيعهم حٌب جدكا ُب السّب ٍ ,ب العودة بعد
ً
ت يى ىذيٍ هل  , ) ...كُب ىذا
ذلك كلو إٔب استكماؿ كصف خالو ابلشجاعة بتقنية فلوؿ السيف ُب قولو (فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
الَبتيب ما فيو من قطيعة كتشتيت مشل معُب كاحد مَبابط كمتتابع ُب بيتْب حقهما أف يتتابعا لتمامو بتعاقبهما.
اثلثان  :الذم دفع األستاذ ٧بمود شاكر لبلستدالؿ ابلعكس ُب ىذا ا٤بوضع كما ٛبت اإلشارة إليو ىو استنباطو
القائم على أف القصيدة خالية من الراثء كالتفجع  ,كبريئة من التحريض على طلب الثأر  ,حيث يرل "أف
القصيدة معقودة على تذكر شيء مضى ح ٌدث بو الشاعر نفسو فتغُب كترٖب  ,إال األبيات ا٣بمسة ُب أكلو فإف
٥با شأانن آخر " (ُ)  ,كيرل أف األبيات ا٣بمسة األكؿ من ىذه القصيدة حديث نفس مطوية على كمد كغيظ ,
كأف الشاعر انصرؼ حٌب ُب ىذه األبيات عن الراثء ؛ كعلل انصراؼ الشاعر عن الراثء أبف قوـ أتبط شران
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص .ُِْ :
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ا٤بقتوؿ حينما جاءىم نبأ مقتلو " أكثركا اللغط ُب دمو  ,كبدأ منهم الَبدد كاإلحجاـ عن إدراؾ أثره  ,كآثركا
السبلمة  ,فقد ىلك أتبط شران  ...كىلك قبل مهلكو ال يفتٌاؾ من إخوتو كىلك أش ٌداءي أصحابو ابلغارات ,
(فهم) كأكلو البأس فيها  ,كإ٭با ىلك أتبط شران كىو غا وز ُب الطلب بثأرىم فكأف القوـ
تفانوا ٝبيعا كىم ٞباة ٍ
أحجموا لذلك عن ا٣بركج ُب نقض ىذه األكاتر "(ُ) كبُب بناء على ذلك خشية الشاعر من ذىاب دـ خالو

ىدران فاستقل ىو كالفتية الذين ذكرىم ُب القصيدة بطلب الثأر .
كإذا كاف األستاذ رٞبو هللا قد أخرج القصيدة من الراثء كأدخلها ُب ابب الذكرل ؛ فلست أرل الذكرل الٍب
قصدىا إال تلك الذكرل الٍب تشتمل عليها كثّب من قصائد الراثء  ,فمن أشهر ا٤برثيات ُب األدب العريب على
اإلطبلؽ مرثيات ا٣بنساء الٍب ال تكاد ٚبلو قصيدة منها على الذكرل ؛ الٍب جعلها األستاذ ٧بمود شاكر
مستقلة ُب ىذه القصيدة عن الراثء  ,كمع اشتماؿ بعض قصائدىا على ىذه الذكرل تصرٰبان كتلميحان فليس
ٗبقدكر أحد أف يستقل هبا عن الراثء مطلقان  ,ال سيما كأف الذكرل الٍب تشتمل عليها قصائد الراثء ليست ُب
حقيقتها إال راثء ال يتجزأ عنو كال يستقل  ,كمنو قوؿ ا٣بنساء :
ٞبام ػ ػ ػةه
ص ٍخران إ ٍذ تىػغىنٌ ٍ
ت ٌذ ٌك ٍر ي
ت ى
ت ى

ً
سجع
ىى ه
توؼ على يغ ٍ
ص ون من األيك تى ي

فظلت ٥با أبكي بدم ًع حز و
ينة
ي

يب ً٩ب ػ ػ ػ ػ ػ ػا ذى ٌكىرتٍِب يم ىوج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يع
كقىػٍلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

ًً
ص ٍخىران ىكقى ٍد ىح ػ ػ ػ ػ ػ ى
اؿ يد ٍكنىوي
٘ب ى
تي ىذك ير ٍ

ً
أح ىجػ ػ ػ ػ ػ هار كبىػٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػداءي بىػلٍ ىق يع
صفيٍػ ػ ػ ػ ػ ػ هح ك ٍ
ى

كقو٥با :
الى ىًٚب ٍل ًِب أى ً
ت ىكىال بىػ ػ ػ ػ ػ ػل
٘ب نىسٍيػ ػ ػ ػ ي
ٍ ٌٍ

ً
اح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ىؤاد ٍم ىكلى ٍو ىش ػ ػ ػ ًربٍ ي
ت ال ىقر ى

ً
ص ٍخ ور إً ىذا ذى ىك ٍر ي
ت نىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىداهي
ذ ٍك ػ ػ ػىر ى

ً
صٍبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرم يبرٍزئًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًو ٍبٌ ىاب ىح ػ ػ ػ ػا
عي ػ ػ ػٍ ػ ىل ى

(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص.ُْٕ :
(ِ) ديواف ا٣بنساء  ,ص .َٖ :
(ّ) ديواف ا٣بنساء  ,ص .ِٖ :
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فهذه األبيات من مراثي ا٣بنساء كىي صرٰبة ابلذكرل الٍب ىي عْب الراثء ككجهو اآلخر  ,كال يستطاع ٕباؿ
إخراجها من ابب الراثء إٔب ابب الذكرل حٌب كلو ًب استحداث ابب ُب أغراض الشعر ا٠بو الذكرل مستقل
عن غّبه من األغراض ٍ ,ب إف األستاذ شاكر رٞبو هللا اعترب قصيدة ا٤بتنيب ُب راثء جدتو من ابب الراثء ال من
ابب الذكرل على أف فيها من الذكرل الٍب ٓب يصرح ا٤بتنيب بلفظها ما يزيد عن الذكرل الٍب ُب قصيدة (إف
ابلشعب الذم دكف سلع )  ,كمنها قوؿ ا٤بتنيب :
أىاتىىا كًتايب بػع ىد أيٍ وس كتىػرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةو
ٍى
ى ى ٍ ىٍ ى

ت يس يركران ً ٍيب فى يمت ًهبىا ىغمػ ػ ػ ػ ػا
فى ىماتى ٍ

ب ًم ٍن لى ٍف ًظ ٍي ىك ىخطٌ ٍي ىكأ٭بػىػا
تىػ ىعج ي

ً
ص ىمػ ػا
تىػىرل ٕبييرٍكؼ السطٍ ًر أ ٍغ ًربةن يع ٍ

أس ىفان أالٌ أيكًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب يم ىقبًٌ ػ ػبلن
فى ػ ػ ػ ىوا ى

لر ً
أس ً
ك كالص ٍد ًر الٌ ىذ ٍم يملًئىا ىح ػ ػ ٍزىما
ى

ً
ً
ب الٌ ًذ ٍم
ىكأىال أىيالق ٍي ىرٍك ىحك الطٌيٌ ى

ىكأىف ذىكًي الٍ ًمس ً
ك ىكا ىف لىوي ًج ٍس ىما
ٍ

(ُ)

على أف نفي األستاذ ٧بمود شاكر أف يكوف ُب القصيدة راثء كتفجع كٙبريض على الثأر قد ال ينطبق على ىذه
القصيدة كلها  ,ففي بعضها عاطفة صرٰبة ابلراثء كإظهار التفجع على ا٤بقتوؿ  ,فقولو :
ص ىمئًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ىخبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهر ىما ىانبىػنىا يم ٍ

ىج ػ ػ ػ ػ ػل ىحٌب ىدؽ فً ًيو األى ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

ً
وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
٘ب الد ٍى ير ىكىكا ىف غى يش ى
بىػز ٍ

ً
يب ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يارهي ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذؿ
أبىًوٌ

فهذاف البيتاف تدالف أٲبا داللة على التفجع على ا٤بقتوؿ كالتحسر على فراقو كٛبثل عظم خرب مقتلو كجبللتو ,
كتفصح عن أف الشاعر ابتلي ببلء عظيما ٗبقتل خالو كفراقو  ,كال أظن راثء كتفجعان أشد كضوحان من ذلك,
شأنو ُب ذلك شأف قصائد الراثء الٍب يظهر فيها الشاعر فاجعتو كصدمتو من ىوؿ نبأ موت من يرثيو  ,أما
التحريض على طلب الثأر كاالنتقاـ فهي ال تكاد ٚبفى كمن مطلع القصيدة ٕبسب ترتيب األستاذ ٥با :
إف ابلش ً
عب ال ًذ ٍم يد ٍك ىف ىس ٍلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وع
(ُ)

لى ىقتًٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبلن ىد يمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي ىما ييطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

ديواف ا٤بتنيب  ,ص . ُٕٓ , ُْٕ :
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قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذ ى ً
بءى ىعلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي  ,ىكىكٔب
ؼ الع ٍ

ً
أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ابلعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبء لوي مستق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلي

ككراء الث ػ ػ ػ ػ ػ ػأ ًر مػ ػ ػ ػ ػ ػ ًِب ابن أخ ػ ػ ػ و
ت
ٌ ي
ى

مً
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هع يع ٍق ىدتيػ ػ ػ ػ ػ ػوي مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يٙبى ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ى

يرشح ىمواتن  ,كما أطٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
يم ه
طرؽ ي

ث السم ًصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ػ ػ ػ ػىر ىؽ أ ٍفػ ىعى  ,يىػٍنػ يف ي

فهذه األبيات تسيطر عليها ركح االنتقاـ كيهيمن عليها التحريض على طلب الثأر لقتلة خاؿ الشاعر  ,فقائل
النص كمن البيت األكؿ قاؿ إف دـ القتيل ال يطل  ,كإنو سيثأر لو كلن ٯبعل دمو يذىب ىدران  ,كىذا صريح
ُب التهديد كالوعيد ٗبا ال ٰبتاج إٔب مزيد من اإلابنة  ,كقولو (قذؼ العبء) صريح ىو اآلخر ُب البياف عن
التحريض على الثأر من قتلة خاؿ الشاعر  ,فالقتيل قذؼ بعبء على ابن اختو الذم قاؿ النص كقد استقل بو
دكف غّبه  ,كىذا العبء يتمثل ُب نيلو من قتلة خالو كالثأر لو ٩بن قتلو كال ٰبتمل أف يكوف العبء شيء آخر
غّب ىذا  ,كىذا أكضح من أف يقاؿ عنو إنو ٙبريض صريح على طلب الثأر  ,كمثلو قولو (ككراء الثأر مِب )....
ضرب من الوعيد ,كأنو ٯبرم ٦برل قوؿ القائل :هللا من كرائك"(ُ)  ,ك٦بيء ىذا البيت ُب
فقد اشتمل على " ه
مطلع القصيدة كُب معرض ا٢بديث عن قتل خالو كما عقب القتل مباشرة من استقبللو ابلثأر لو  ,كقبيل
ا٢بديث عن الثأر نفسو كعن الثأرة أنفسهم  ,ما يشي أبف الشاعر ٰبرض نفسو بنفسو على الثأر ٣بالو كيعللها
يرشح ىمواتن  )..فإف الشاعر يشبو فيو إطراقو
ابلنيل من ىذيل الٍب قامت هبذه الفعلة الشنيعة  ,أما قولو ( يم ه
طرؽ ي
و
لفرصة ينتهزىا ُب إدراؾ أثره  ,اب٢بية الٍب تسكن عند تربصها أبحد ,كشبو إمساكو ٤بن يطلب
كسكونو منتظران
منهم الثأر بعد سكونو كإطراقو كنيلو منهم بسم ا٢بية الٍب تقتل لدغتها ما ٛبسك أنياهبا كأتٌب عليو  ,كُب ىذا ما
ال ٱبفى من ركح االنتقاـ ا٤بفعمة الٍب يتنفسها ا لشاعر  ,كفيها ما فيها من التهيؤ كالَببص للقتل كال غّب القتل
كالثأر كال غّب الثأر  ,إذف فبعض أبيات القصيدة صرٰبة كل الصراحة ُب التهديد كالوعيد كالتحريض على طلب
الثأر كالنيل من ىذيل .
أما قولو :
اس نىػ ٍووـ فىػلىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
فى ٍ
احتى ىس ػ ػ ػ ػ ػ ٍوا أىنٍػ ىفػ ػ ػ ى

امشىىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل ٍوا
ىىويم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػوا ير ٍعتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يه يم فى ٍ

(ُ) شرح ديواف ا٢بماسة للتربيزم  ,ص ٕٖٓ .
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فهو شديد اإلابنة عن ٙبريض الشاعر ٤بن هنض معو ُب ًطبلب أثر خالو  ,فهؤالء الثأرة ساركا كل يومهم ٍ ,ب
نزلوا كىوموا  ,كانموا نومةن خفيفةن فلما أمهلهم حٌب انتهوا من ىذه النومة قاـ إبيقاظهم كتركيعهم كبعثهم
لبلرٙبا ؿ كمتابعة السّب ُب طلب الثأر  ,كال أرل ىذا الَبكيع كالتنبيو إال من ابب التحريض على القتل  ,بل
ك٘باكز فيو الشاعر مرحة التحريض اللفظي إٔب التحريض العملي  ,كيكفي أف يقاؿ ُب ذلك أف القوـ قد خ ٌفوا
بعد أف نبههم كقاـ بَبكيعهم أك قل ٙبريضهم .
أما الراثء فهذه القصيدة تستوُب ماُب قصائد الراثء من عناصر يطرقها شعراء الراثء كتشتملها ا٤براثي  ,كأٮبها
حديث الشاعر الراثي عن حتمية ا٤بوت  ,كالشاعر ُب ىذه القصيدة رأل أف قٍتل خالو كإف كاف فاجعة كخربان
مصمئبلن  ,فإنو كاف متحققان ٗبا كاف يفعلو ُب ىذيل من األفاعيل  ,فقد كاف يقتلهم كيؤذيهم كيهينهم كيوردىم
موارد ا٥ببلؾ  ,كىم منو كاجفوف حٌب ٙبقق ٥بم النيل منو :
ً
فىػلىئ ٍن فىػل ٍ
ت يى ىذيٍ هل ىشبػ ػػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاهي

لىبًمػىػ ػ ػ ػ ػ ػا ىكا ىف يى ىذيٍبلن يىػ يف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

اخ
ىكًٗبا أىبٍػىرىك ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ً ٍُب يمنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و

ب فً ًيو األىظىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ىج ٍع ىج وع  ,يىػٍنػ ىقػ ػ ػ ػ ػ ي

صب ىح ىها ً ٍُب ذيىر ىاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ىكًٗبىا ى

ً
ب ىك ىشػ ػ ػ ػل
مٍنوي  ,بىػ ٍع ىد اٍل ىقتػٍػ ػ ػ ػ ػ ًل نىػ ٍه ه

كمنها أيضان التفجع كإظهار اللوعة كاألسى على فراؽ ا٤برثي  ,كقد ًب بيانو سابقان كأنو متمثل ُب قولو :
ص ىمئًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ىخبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهر ىما ىانبىػنىا يم ٍ

ىج ػ ػ ػ ػ ػل ىحٌب ىدؽ فً ًيو األى ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل

ً
وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
٘ب الد ٍى ير ىكىكا ىف ىغ يش ى
بىػز ٍ

ً
يب ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يارهي ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذؿ
أبىًوٌ

أما عنصر التأبْب فمما الٱبفى أنو العنصر األىم كا٤بكوف الرئيس لقصائد الراثء  ,كالشاعر ىنا قد أبٌن مرثيو
ككصفو بصفات كرٲبة رفيعة  ,ككأنو ُب ذكرىا كتعدادىا يعلل سبب فجيعتو عليو كاستقبللو بثأره  ,فهي مناقب
زالت بزكاؿ شخص عظيم دمو ال ييطل  ,كيستحق إدراؾ أثره مواصلة ا٤بسّب ليبل كهناران  ,كيستحق العناء
كا٤بخاطرة كضرب الرقاب  ,فا٤بقتوؿ :
ً
مس ً ٍُب ال يقًٌر ىحٌب إًذىا ىمػ ػ ػ ػ ػا
ىشا ه

ذى ىك ً
الش ٍعىرل فىػبىػ ٍريد ىك ًظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ت ًٌ
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ً
ا١بىٍن ى ً
بْب ًم ٍن ىغ ًٍّب بػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍؤ وس
س ٍ
ىايب ي

كنى ًدم ال ىكف ٍ ً
ْب  ,ىش ٍهػ هم  ,يمػ ػ ػ ػ ػ ًدؿ
ى

ظى ً
اع هن اب٢بىٍزًـ  ,ىحٌب إً ىذا ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

ث ىًٰب ػ ػ ػ ػل
ىحل ىحل ٍ
ا٢ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يزـ ىحٍي ي

ث يٍٯبػ ػ ػ ًدم
ث يم ٍزوف ىغ ًامهر ىحٍي ي
ىغٍي ي

ث أىبىػ ػ ػل
ىكإً ىذا يى ٍسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػطيو فىػلىٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه

ىح ػ ػ ػ ىول ًرفىل
يم ٍسبً هل ً ٍُب ا٢بى ًٌي أ ٍ

ىكإًذىا يىػ ٍغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يزٍك فى ًس ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هع أ ىىزؿ

ً
م
م ىك ىش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍر ه
ىكلىوي طى ٍعماف  :أ ٍىر ه

ككً ىبل الٍط ٍعم ػ ػ ػ ٍ ً
ْب قى ٍد ىذ ى
اؽ يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلٌّ
ى
ى

فهذ األبيات صرٰبة ُب أتبْب ا٤برثي بصفات كرٲبة رأل الشاعر أهنا كافية دكف ما سواىا لطلب الثأر لو كالنيل
من قتلتو  ,كىذا التأبْب ىو من العناصر الٍب ال تكاد ٚبلو منو ا٤براثي ُب الشعر العريب  ,ككجوده مع إخوتو ُب
ىذه القصيدة دليل على أف مأـ ىذه القصيدة الراثء .
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األدلة االستقرائية :
عرؼ علماء ا٤بنطق االستقراء أبنو " تتبع ا١بزئيات كلها أك بعضها للوصوؿ إٔب حكم عاـ يشملها
يي ٌ
ٝبيعان "(ُ)  ,كاالستقراء من أىم األدلة الٍب اعتمد عليها علماء الَباث اإلسبلمي  ,فضبطوا بو األحكاـ الفقهية
كالشرعية ابستقراء ظواىرىا  ,كضبطوا بو لغة العرب ٫بوىا كصرفها كمعا٘ب مفرداهتا بعد أف استقرأكا ظواىرىا من
لساف العرب  ,ككونوا منها قواعد عامة كأحكاما صارت مرجعان للغة العرب حٌب يومنا ىذا  " ,ككاف لبلستقراء
دكر مهم ُب استخراج علم العركض الذم كضعو ا٣بليل  ,كُب ضبط زحافاتو كعللو  ,إذ تتبع الشعر العريب ,
كأحصى كضبط ما شاىد فيو "(ِ) .
كحينما يتعلق األمر ابألدب كالنقد العربيْب ا٤بدكنتْب البحثيتْب األكرب ُب مسّبة ٧بمود شاكر العلمية  ,فإف كثّبان
من أحكامو النقدية كاألدبية اعتمدت كبشكل كبّب على االستقراء  ,ذلك االستقراء الذم ٱبضعو لتذكقو
ا٣باص  ,فيجعل منو مزٯبان علميان ال يكاد يكوف إال عنده كما ىو عند كبار العلماء  ,كأكاد أجزـ أف االستقراء
عند ٧بمود شاكر ٩بزكجان بتذكقو ا٣باص ىو التفسّب الطبيعي ألغلب اعَباضاتو اللغوية كاستدراكاتو على معاجم
اللغة  ,كلكنو ٱبتلف عن استقراء علماء اللغة القدامى  ,كذلك أف استقراء شاكر سبيلو الوحيد ىو بطوف
الكتب العربية الٍب غصت هبا مكتبتو كامتؤلت هبا ثقافتو كانصقلت هبا دربتو  ,أما االستقراء عند العلماء
القدامى فهو استقراء للغة عن طريق تتبع ظواىرىا من كبلـ العرب األقحاح أنفسهم  ,أك من كبلمهم ا٤بتواتر
ا٤بنقوؿ للعلماء ٠باعان أك مشافهة أك كاف منسوخان ُب األطراس ٍ ,ب استنتاج أحكاـ عامة منها ىي ما نعرفو
اليوـ ابلنحو كالصرؼ كا٤بعاجم اللغوية على سبيل ا٤بثاؿ  ,كحينما اختط شاكر لنفسو منهج التذكؽ كمنهج
خاص يطبقو على كل كبلـ  ,ألزـ نفسو هبذا النوع من االستقراء الذم جعلو ركنان بل حجر الزاكية الٍب يقوـ
عليها ا٤بنهج العلمي السليم  ,بل جعلو شرطان أساس ٤با قبل ا٤بنهج  " ,أم األساس الذم ال يقوـ ا٤بنهج إال
عليو  ,فهذا الذم أ٠بيتو منهجا ينقسم إٔب شطرين  :شطر ُب تناكؿ ا٤بادة  ,كشطر ُب معا١بة التطبيق  ,فشطر
ا٤بادة يتطلب قبل كل شيء ٝبعها من مظاهنا على كجو االستيعاب ا٤بتيسر ٍ ,ب تصنيف ىذا اجملموع ٍ ,ب
(ُ) ضوابط ا٤بعرفة لعبد الرٞبن حبنكة  ,ص . ُٖٖ :
(ِ) السابق  ,ص . ُٖٗ :
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ٛبحيص مفرداتو ٛبحيصان دقيقان  ,كذلك بتحليل أجزائها بدقة متناىية  ....أما شطر التطبيق فيقتضي إعادة
تركيب ا٤بادة بعد نفي زيفها  ,كٛبحيص جيدىا  ,ابستيعاب أيضا لكل احتماؿ للخطأ أك ا٥بول أك التسرع ,

إذف فاالستقراء من أىم الدعائم األساسية الٍب ال يقوـ ا٤بنهج إال هبا عند ٧بمود شاكر  ,كقد ظهر جليان
اعتماده عليو ُب أمرين :
األمر األكؿ  :اعتمد ٧بمود شاكر على االستقراء دليبل ُب معاركو األدبية الٍب خاضها مع علماء زمانو  ,كٓب
يكن يستخدـ فيها االستقراء فقط دليبل يدعم بو استنباطاتو كأحكامو النقدية كاألدبية  ,بل كاف يبلحظ على
خصومو عدـ استقرائهم الشامل كٝبعهم ا٤بواد العلمية من مظاهنا على كجو االستيعاب  ,كليس أدؿ على ذلك
من صنيعو مع لويس عوض كدمحم مندكر كصراعو معهما حوؿ أيب العبلء ا٤بعرم ُب أابطيل كأ٠بار  ,كسنأٌب
على بعض من النماذج الٍب اعتمد فيها ٧بمود على االستقراء ُب صراعو األديب مع لويس عوض كدمحم مندكر .
األمر الثا٘ب  :اعتمد ٧بمود شاكر على االستقراء دليبل استنباطيا لكثّب من استدراكاتو اللغوية كاقَباحاتو
كإضافاتو على معاجم اللغة  ,فكاف كثّبان ما يستقرئ الظواىر اللغوية من كبلـ العرب الفصيح ٗبساندة ذائقتو
ا٣باصة ٍ ,ب يقوـ بعد ذلك اب الستقراء كالتذكؽ إبطبلؽ أحكامة اللغوية الٍب شكلت ظاىرة علمية ُب مسّبتو
رٞبو هللا .
كمن ذلك أف انتقد شاكر كبشدة كبلغة حادة كعنيفة كمؤ٤بة لويس عوض ُب كتابو أابطيل كأ٠بار على خلفية
بعض األحكاـ النقدية كاألدبية الٍب انتهى إليها لويس عوض  ,كلعل ىذا األمر مبلحظ منذ الصفحات األكٔب
٥بذا الكتاب كالٍب ٥با أشد العبلقة كأقواىا ابالستقراء  ,كبياف ذلك أف لويس عوض أطلق ُب كتابو على ىامش
الغفراف ٦بموعة من األحكاـ تتعلق اب١بانب االجتماعي عند أيب العبلء ا٤بعرم  ,كتتلخص ُب أف أاب العبلء
ا٤بعرم درس ُب البلذقية كأنطاكية  ,مستندان لويس على ماذكره القفطي كالذىيب ُب أف أاب العبلء نزؿ بدير فيها
درسو الفلسفة كعلوـ األكائل  ,حيث إف علوـ اليوانف ىي ما كاف يقرأ ُب األديرة ُب
كالتقى أبو العبلء براىب ٌ
الفَبة الٍب كاف فيها ا٢بكم للركـ  ,كيرل لويس عوض أنو ال يعرؼ شيئان عن تعليم أيب العبلء ا٤بعرم حٌب سن
العشرين كىي فَبة التكوين  ,إال تعليمو ُب حلب ٍ ,ب أنطاكية ٍ ,ب البلذقية ٍ ,ب تعليمو ُب طرابلس  ,كرأل
لويس عوض أف ىذا الغموض الذم أحاط بتكوينو العلمي حٌب أف بلغ العشرين  ,يكاد يتسرب إٔب حياتو
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(ُ)
كرصد حياة أيب العبلء ا٤بعرم من ىذه الزاكية ٓب يرؽ ﵀مود
كلها فيما بْب العشرين كا٣بامسة كالثبلثْب ,
ٍ
شاكر ؛ ألنو يفضي إٔب القوؿ بعدـ أصالة ثقافة أيب العبلء ا٤بعرم  ,كأبو العبلء ىو من ىو عند ٧بمود شاكر

رٞبو هللا  ,فلم تكد ٚبلو مؤلفاتو ُب بداية صفحاهتا أك ما بْب أقسامها من أبيات أليب العبلء يلمز فيها من
طرؼ خفي على من يعارضو كٱباصمو على ا٤بستول النقدم كاألديب  ,كمن ىنا اثرت اثئرة ٧بمود شاكر على
خلفية إطبلؽ لويس عوض ٢بكم تشرب أيب العبلء ا٤بعرم للثقافة اليواننية عن طريق رصده ٤بسّبتو العلمية حٌب
سن العشرين  ,كاهتم على إثر ذلك لويس عوض بعدـ اطبلعو على الكتب الٍب ترٝبت أليب العبلء ا٤بعرم  ,بل
كاهتمو أبنو ٓب يطلع إال على كتاب طو حسْب الذم ألفو ُب أيب العبلء ا٤بعرم (ِ)  ,كا٢بق أف لويس عوض ٓب يزد
على ما قالو طو حسْب عن أيب العبلء ا٤بعرم ُب ىذه ا٤برحلة من عمره  ,بل كٓب يذكر لويس عوض من تراجم
العلماء الٍب اعتمد عليها سول القفطي كاإلماـ الذىيب ؛ كٮبا أكثر عا٤بْب اعتمد عليهما طو حسْب ُب مقالتو
األكٔب الٍب عنيت ب زماف أيب العبلء ا٤بعرم كمكانو  ,ك٧بيطو االجتماعي كالسياسي  ,كا٢بياتْب االقتصادية
كالدينية  ,كبناء عليو فقد اقَبح ٧بمود على لويس عوض أف يستقرئ كل ما يتعلق ٕبياة أيب العبلء ا٤بعرم عن
طريق الَباجم الٍب غصت هبا كتب العلماء  ,كما علق مراجعتها لو كاستقصاء كل ما فيها بتناك٥با ٕبسب
تسلسلها التارٱبي  ,كرأل شاكر أف استقراء حياة أيب العبلء ا٤بعرم على ىذا النحو كفيل برصد جانبو الثقاُب
كحياتو الدينية كٮبا أىم جانبْب من حياة أيب العبلء ا٤بعرم  ,كعدد بناء على ذلك ٜبانية كعشرين كتاابن كردت
فيها كلها ت راجم أليب العبلء ا٤بعرم  ,كقاـ ٧بمود بسرد مؤلفي ىذه الكتب مرتبْب ٕبسب زماهنم  ,كمقسمْب
ٕبسب معاصرهتم أليب العبلء ا٤بعرم كأتخرىم عنو  ,كبعد أف قاـ بتعداد مؤلفي ىذه الكتب كترتيبها قاؿ :
" فأم أستاذ جامعي ...يستطيع أف يغفل االطبلع على ىذا كلو  ,كيقتصر على و
نقل من كتاب ٧بدث أيلٌف
منذ أكثر من ٟبسْب سنة  ,كيتجاىل كل ما كتبو ا﵀دثوف بعد ىذا الكتاب  ,إال أف يكوف ُب دراستو ملفقان ,
(ُ)

على ىامش الغفراف  ,ص ٔٗ – ٗٗ.

(ِ)

الكتاب ىو ٘بديد ذكرل أيب العبلء  ,لطو حسْب  ,طٔ ,عاـ ُّٔٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر  ,كيقصد ٧بمود

شاكر منو قس مو األكؿ الذم ٠باه طو حسْب ا٤بقالة األكٔب كالٍب تناكؿ فيها زماف أيب العبلء ا٤بعرم كمكانو  ,ك٧بيطو
االجتماعي كالسياسي  ,كا٢بياتْب االقتصادية كالدينية  ,ينظر لصفحة ِٗ ََُ -من الكتاب السابق .
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متعجبل طياشان "(ُ) .

كا٢بق أف ٧بمود شاكر قد حصر أغلب الكتب الٍب ترٝبت أليب العبلء ا٤بعرم  ,كرتبها اترٱبيان ٍ ,ب نسب لكل
من مؤلفيها ما قالو ُب قضية تعليم أيب العبلء ا٤بعرم إف كاف قد تناك٥با  ,كيشّب إٔب عدـ تناكؿ ا٤بؤلف ٥بذا
ا١بانب إف ٓب يكن  ,كقد أٜبر استقراء ٧بمود شاكر ُب ىذه القضية لثمانية كعشرين مؤلفان ٗبا يلي :
أكالن  :أف العلماء الذين عاصركا أاب العبلء ا٤بعرم كترٝبوا لو ٓب يذكركا قصة تعليمو مع أهنم أقرب العلماء عهدان
بو  ,كىم أبو منصور الثعاليب  ,كا٣بطيب البغدادم  ,كالباخرزم ُب دمية القصر .

(ِ)

اثنيان  :أف بعض العلماء أساء القالة ُب دين أيب العبلء ا٤بعرم  ,كمع ذلك ٓب يذكركا قصة تعليمو الٍب ذكرىا
(ُ) أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  ,ص . ِٕ :
(ِ) ٓب تذكر كتب ىؤالء العلماء جانبان من تعليم أيب العبلء ا٤بعرم  ,كقد توقف بعضها عن ا٢بديث ُب فساد دينو  ,بل نقل
أبو منصور الثعاليب حديثان أليب العبلء عن صربه كاحتسابو ٗبا أصابو هللا بو من العمى  ,يقوؿ الثعاليب  " :قد ٝبعت بىْب
ً
ً
ص ً
ً
ورة ٖبراساف ىكىكا ىف ىح ً
يصي
دثِب أىبيو ٍ
أىل معرة النػ ٍع ىماف ال ًٍب أخرجت ىى يؤىالء الٍ يف ى
ا٢بسن الدلفي ا٤ب ٌ
ض ىبلء ىكىي غّب ىم ٍش يه ى
ً
ً
ً
اؿ ًلقيت ٗبعرة النػ ٍع ىماف عجبا من الٍعجب ىرأىيٍت أعمى ىشاعًنرا
ْب سنة قى ى
الشاعر ىكيى ىو من لىقيتو قىدٲبا كحديثا ًُب يمدة ثىىبلث ى
ىٞبد هللا على الٍ ىعمى
ظريفا ي ٍل ىعب ابلشطرنج كالنرد ىكيدخل ًُب كل فن من ٍ
ا١بد كا٥بزؿ يكُب أ ىىاب الٍ ىع ىبلء ك٠بعتو يىػ يقوؿ أىان أ ٍ
بغضاء  " ...ينظر ليتيمة الدىر ُب
صر فقد صنع ٕب ىكأحسن ًيب إً ٍذ كفا٘ب يرٍؤيىة الثػ ىق ىبلء الٍ ى
ىك ىما ٰبمده ىغ ًٍّبم على الٍبى ى

٧باسن أىل العصر  ,لعبد ا٤بلك بن دمحم بن إ٠باعيل أبو منصور الثعاليب ٙ ,بقيق مفيد دمحم قمحية  ,طُ ,عاـ

ُّٖٗـ ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,كقد كرد ُب بعضها إثبات لفساد دينو  ,كفساد الدين ىذا الذم أشاركا إليو من
ا﵀تمل أف يكوف أبثر من تعليمو الذم تلقاه ُب ا٤برحلة األكٔب من عمره  ,كمن ذلك ماذكره الباخرزم " :أبو العبلء أٞبد
نوخي ضرير  ,ما لو ُب أنواع األدب ضريب  ,كمكفوؼ ُب قميص الفضل ملفوؼ,
ا٤بعر ٌ
بن عبد هللا بن سليماف ٌ
م التٌ ٌ
كلكن رٌٗبا رشح ابإل٢باد إانؤه كعندان خرب بصره,
ك٧بجوب خصمو األل ٌد ٧بجوج  ,قد طاؿ ُب ظبلؿ اإلسبلـ أانؤه ٌ ,
كهللا العآب ببصّبتو  ,كا٤بطلٌع على سريرتو  ,كإ٭با ٙبدثت األلسن إبساءتو لكتابو الذم زعموا عارض بو القرآف ,كعنونو ب
الصليٌانة
«الفصوؿ كالغاايت» ٧باذاة للسور كاآلايت ,كأظهر من نفسو تلك ا٣بيانة ,كج ٌذ تلك ا٥بوسات كما ٘ب ٌذ العّب ٌ
 "...ينظر لدمية القصر كعصرة أىل العصر  ,لعلي بن ا٢بسن بن علي بن أيب الطيب الباخرزم ,طُ ,عاـ ُُْْىػ ,
لدار ا١بيل ببّبكت  ,جُ ,ص ُٖٓ.
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القفطي كاعتمد عليها لويس عوض  ,كىؤالء العلماء ىم السمعا٘ب  ,كابن األنبارم  ,كابن ا١بوزم  ,فالسمعا٘ب
مثبل حْب ترجم أليب العبلء ا٤بعرم قاؿ :
" كالشاعر ا٤بعركؼ البحر الذم ال ساحل لو ُب اللغة كمعرفتها أبو العبلء أٞبد بن عبد هللا بن سليماف ا٤بعرم
البصّب أعجوبة الزماف  ,غّب أنو تكلم ُب عقيدتو أدركت ٕبمص من كاف يذكر كفاتو اب٤بعرة كىو أبو ا٤بعإب
عشائ ر بن ميموف بن مراد التنوخي ,كتوُب أبو العبلء ُب شهر ربيع االكؿ سنة تسع كأربعْب كأربع مئة
اب٤بعرة".....

(ُ)

كابن األنبارم ىو اآلخر ٓب يتحدث عن تعليم أيب العبلء ا٤بعرم  ,كلكنو ٓب ٰبكم بفساد دينو كإ٭با احتاط لنفسو
أف يبوء إبٍب الطعن ُب دين اإلنساف كمذىبو  ,كاكتفى ابن األنبارم بقولو:
" كٰبكى عنو كلمات كأشعار موٮبة ,توجب ُب حقو التهمة؛ كهللا أعلم"

(ِ)

أما ابن ا١بوزم فلم يتحدث عن تعليم أيب العبلء ا٤بعرم بشيء  ,كلكنو أساء القوؿ ُب فساد دينو كمعتقده كال
حوؿ كال قوة إال اب﵁  ,قاؿ ابن ا١بوزم :
" كأما أىبيو العبلء ا٤بعرم فأشعاره ظاىرة اإل٢باد ككاف يبالغ ًُب عداكة األنبياء  ,كٓب يزؿ متخبطان ًُب تعثّبه خائفان
من القتل إً ىٔب أف مات ٖبسرانو ,كما خبل زماف من خلف للفريقْب إال أف ٝبرة ا٤بنبسطْب قد خبت ٕبمد اَّلل
فليس إال ابطِب مستَب كمتفلسف متكاًب ىو أعثر الناس كأخسأىم قدران كأردأىم عيشا ىكقى ٍد شرحنا أحواؿ
(ّ)
ٝباعة من الفريقْب ًُب التاريخ فلم نر التطويل بذلك كهللا ا٤بوفق " .
(ُ)

األنساب أليب سعد السمعا٘ب  ,تقدٙب كتعليق  ,عمر الباركدم  ,طُ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار ا١بناف بدمشق  ,جٓ,
ص ِّْ.

(ِ)

نزىة األلباء ُب طبقات األدابء  ,ؿ كماؿ الدين األنبارم ٙ ,بقيق إبراىيم السامرائي ,طّ ُٖٗٓ ,ـ ٤ ,بكتبة الزرقاء

(ّ)

ابألردف  ,ص ِٗٓ.
تلبيس إبليس  ,لعبد الرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم  ,طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار الفكر للطباعة كالنشر ببّبكت ,
ص ََُ .
283

كشاكر يرل أف ىؤالء العلماء الذين سبقوا القفطي ٓب يقولوا مطلقان بقصة تعليمو كٓب يثبتوىا قبلو  ,كإ٭با تفرد هبا
القفطي عمن سبقو من العلماء  ,كىذا أكؿ كجو من كجوه بطبلف ىذه القصة عند األستاذ .
اثلثان  :تعرضت قصة القفطي ُب تعليم أيب العبلء ا٤بعرم الٍب اعتمد عليها لويس عوض لنقد فاحص من
األستاذ رٞبو ﵁ بغية إبطا٥با من داخلها على طريقة علماء مصطلح ا٢بديث  ,كالبد من إثبات نص ىذه
القصة على طولو كىي :
سن الطلب ,أخذ العربية عن قوـ من بلده ,كبُب كوثر ,أك من ٯبرل ٦براىم
"ك٤با كرب أبو العبلء ,ككصل إٔب ٌ

من أصحاب ابن خالويو كطبقتو ,كقيٌد اللٌغة عن أصحاب ابن خالويو أيضا  ,كطمحت نفسو إٔب االستكثار
من ذلك ,فرحل إٔب طرابلس الشاـ ,ككانت هبا خزائن كتب قد كقفها ذكك اليسار من أىلها ,فاجتاز

ابلبلذقيٌة ,كنزؿ دير الفاركس  ,ككاف بو راىب يشدك شيئا من علوـ األكائل ,فسمع منو أبو العبلء كبلمان من
ٌ
أكائل أقواؿ الفبلسفة ,حصل لو بو شكوؾ ٓب يكن عنده ما يدفعها بو  ,فعلق ٖباطره ما حصل بو بعض

ٙبملو من ذلك ,حٌب فاه بو َب أكؿ عمره ,كأكدعو أشعارا لوٍ ,ب ارعول
اال٫ببلؿ ,كضاؽ عطنو عن كتماف ما ٌ
ككجو األقواؿ كجوىا احتملها التأكيل".
كرجع ,كاستغفر كاعتذرٌ ,

(ُ)

كبعد أف مهد األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا لفساد ىذه القصة ككذهبا عن طريق تفرد القفطي بركايتها عمن
سبقو  ,ذكر عدة أكجو أبطل ُب كل كاحد منها ىذه القصة كىي :
ُ-

أف القفطي مصرم كبْب كفاة أيب العبلء ا٤بعرم كمولده مائة كعشركف سنة  ,كٓب يعتمد ُب ىذا ا٣برب
على أحد من معاصرم شيخ ا٤بعرة كال من سبقو من العلماء ا٤بتحاملْب على أيب العبلء ا٤بعرم ,
كالذين كصفوه ابإل٢باد  ,كلو أف ىذه القصة اثبتة ألثبتوىا ٙبامبلن على أيب العبلء قبل أف يثبتها
القفطي .

ِ-

أف ٩بن عاصر القفطي ايقوت ا٢بموم صاحب معجم البلداف كإرشاد األريب ككاف أشد ٙبراين كدقة

(ُ)

إنباه الركاة على أنباه النحاة  ,لعلي بن يوسف القفطي ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم طُ ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار

الفكر العريب ابلقاىرة  ,جُ ,ص ْٖ.
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من القفطي ,كىو شامي قريب من داير شيخ ا٤بعرة كخبّب أبخبار كشؤكف أىل الشاـ  ,كٓب يذكر شيئان عن ىذه
القصة مع أنو عقد ترٝبة مطولة أليب العبلء ا٤بعرم ُب كتابو إرشاد األريب بلغت نيفان كٟبسْب صفحة  )ُ(,كلو
ثبتت ىذه القصة لديو ٤با تردد ُب إثباهتا ُب ترٝبة أيب العبلء ا٤بعرم .
رابعان  :يرل األستاذ أف الزماف ٛبادل مع ًذ ٍكر أيب العبلء فّبميو بعض العلماء ا٤بشتغلْب ابلتاريخ ابلزندقة  ,كابن
األثّب (ِ) ,كسبط ابن ا١بوزم (ّ) ,كابن خلكاف (ْ) ,كأيب الفداء إ٠باعيل بن علي (ٓ)ٍ ,ب ال يذكركف مع اهتامو
شيئان من ىذه القصة  ,كمن الواضح أف ٧بمود شاكر حينما يربط أكلوية ذكر ىذه القصة بذكر زندقة أيب العبلء
(ُ) حينما ذكر ايقوت ا٢بموم معرة النعماف  ,نسب إليها أبو العبلء ا٤بعرم فقط ُب معجم البلداف  ,أما ُب كتابو إرشاد
األريب فقد ٙبدث عنو ابستفاضة كما ذكره األستاذ شاكر رٞبو هللا  ,ينظر ٤بعجم البلداف لياقوت بن عبد هللا
ا٢بموم  ,طِ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار صادر ببّبكت  ,جٓ ,ص ُٔٓ  ,كينظر ٤بعجم األدابء  ,إرشاد األريب إٔب
معرفة األديب  ,لياقوت بن عبد هللا ا٢بموم  ,جُ ,ص ِٓٗ.
(ِ) ذكر ابن األثّب ا١بزرم أاب العبلء ا٤بعرم ُب كتابيو الكامل كاللباب ُب هتذيب األنساب كٓب يشر فعبل إٔب قصة القفطي
ىذه  ,ينظر للكامل ُب التاريخ لعز الدين بن األثّب ٙ ,بقيق  :عمر عبد السبلـ تدمرم  ,جٖ ,ص َُٓ  ,طُ,
عاـ ُٕٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت  ,كينظر اللباب ُب هتذيب األنساب  ,لعز الدين بن األثّب  ,ط بدكف ,
عاـ بدكف  ,لدار صادر ببّبكت  ,جُ ,صِِٓ .
(ّ) ٓب يذكر سبط ابن ا١بوزم ىذه القصة أيضان مع أنو أطاؿ ا٢بديث عن أيب العبلء ا٤بعرم  ,ينظر ٤برآة الزماف ُب
تواريخ األعياف  ,يوسف بن قًٍزأيكغلي بن عبد هللاٙ ,بقيق دمحم بركات ,كامل دمحم ا٣براط ,عمار رٰباكم ,دمحم رضواف
عرقسوسي ,أنور طالب ,فادم ا٤بغريب ,رضواف مامو ,دمحم معتز كرٙب الدين ,زاىر إسحاؽ ,دمحم أنس ا٣بن ,إبراىيم
الزيبق  ,طُ ,عاـ َُِّـ  ,لدار الرسالة العلمية بدمشق  ,جُٗ ,ص ِّ .
(ْ) ٓب يذكر ابن خلكاف ىذه القصة كإ٭با ذكر ُب تعليم أيب العبلء مانصو  " :قرأ النحو كاللغة على أبيو اب٤بعرة ,كعلى دمحم
بن عبد هللا بن سعد النحوم ٕبلب ,كلو التصانيف الكثّبة ا٤بشهورة كالرسائل ا٤بأثورة  " ...كفيات األعياف  ,البن
خلكاف  ,جُ ,ص ُُّ .
(ٓ) نفى أبو الفداء أف يكوف أبو العبلء قد تلمذ ألحد كُب ذلك يقوؿ  :كدخل بغداد سنة تسع كتسعْب كثبلٜبائة كأقاـ
هبا سنة كسبعة أشهر ,كاستفاد من علمائها ,كٓب يتلمذ أبو العبلء ألحد أصبل  "..ينظر ا٤بختصر ُب أخبار البشر ,
إ٠باعيل بن علي بن ٧بمود بن دمحم ابن عمر بن شاىنشاه  , ,طُ ,عاـ بدكف  ,للمطبعة ا٢بسينية ٗبصر ,جِ ,ص
ُٕٔ.
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كإ٢باده  ,فكأف القوؿ عنده بنشأة أيب العبلء على الثقافة اليواننية يعادؿ من القبح كالرزيئة القوؿ بفساد دينو
كمعتقده  ,فإذا ذكر فساده ُب الدين كا٤بعتقد فبل بد أف يذكر معو ما يكافئو أك يقل عنو بقليل كىو فساد
النشأة العلمية على يد الثقافة اليواننية الٍب قد تكوف ىيأت ككطأت ٥بذه الزندقة الٍب يرمونو هبا  ,كىذا ما
يفسر االنفعاؿ الشديد لؤلستاذ رٞبو هللا على مقولة لويس عوض ىذه ٙبديدان .
خامسان  :يرل األستاذ شاكر أف ترٝبة اإلماـ الذىيب أليب العبلء ا٤بعرم ُب كتابو اتريخ اإلسبلـ  ,كالٍب ذكرت
ىذه القصة حيث كانت مستندان اثنيان أحاؿ إليو لويس عوض  ,يراىا ٦برد نقل حرُب نقلو الذىيب من القفطي ,
كقد استند على ذلك اب٤بقايسة كا٤بوازنة بْب لفظي ا٣بربين ا٤بنقوؿ منو كا٤بنقوؿ  ,كقد تعمد األستاذ رٞبو هللا
إثبات نص ىذه القصة كما قالو الذىيب بلفظو حٌب يتمكن من إثبات أنو خرب ال يعدك إال أف يكوف منقوالن من
خرب القفطي  ,كنص ا٣برب :
"أخذ األدب عن أىل بلده كبِب كوثر ,كأصحاب ابن خالويو ٍ ,ب رحل إٔب طرابلس ككانت هبا خزائن كتب
موقوفة  ,فاجتاز ابلبلذقية كنزؿ ديران هبا كاف بو راىب لو ًع ٍلم أبقاكيل الفبلسفة  ,فسمع أبو العبلء كبلمو
فحصل لو بو شكوؾ  ,كٓب يكن عنده ما يدفع بو ذلك  ,فحصل لو بعض ا٫ببلؿ  ,كأكدع ذلك بعض شعره
كمنهم من يقوؿ  :ارعول كاتب كاستغفر"(ُ) .
كبذلك يكوف لقصة الذىيب ما لقصة القفطي نفسها من النقد كالرد عند شاكر  ,بل كيزيد عليو أنو نقلها
كأساء النقل فيها .
كٓب يكتف األستاذ شاكر رٞبو هللا  -بعد أف كازف بْب ألفاظ ا٣بربين  -عند القوؿ أبف الذىيب نقل كبلـ
القفطي كاختصره كغّب بعض ألفاظو  ,بل اهتمو ابإلساءة ُب النقل الٍب كانت سببان ُب رفعة شأف الراىب الذم
(ُ) ينظر لتاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات ا٤بشاىّب ىكاألعبلـ  ,لشمس الدين الذىيب  ,جٗ ,ص ُِٕ ,كقد أكرد الذىيب ىذا
ا٣برب أيضان ُب كتابو سّب أعبلـ النببلء  ,بلفظ قريب من لفظ خرب اتريخ اإلسبلـ  ,كنصو  :كأخذ األدب عن ,بِب كوثر,
كأصحاب ابن خالويو ككاف يتوقد ذكاء ... ,ككاف إليو ا٤بنتهى ُب حفظ اللغات  ,ارٙبل ُب حدكد األربع مائة إٔب طرابلس كهبا
كتب كثّبة ,كاجتاز ابلبلذقية ,فنزؿ ديرا بو راىب متفلسف ,فدخل كبلمو ُب مسامع أيب العبلء ,كحصلت لو شكوؾ ٓب يكن
لو نور يدفعها ,فحصل لو نوع ا٫ببلؿ دؿ عليو ما ينظمو كيلهج بو  ,كيقاؿ :اتب من ذلك كارعول  , " ...سّب أعبلـ النببلء
لئلماـ الذىيب  ,جُٖ ,ص ِٔ.
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درس عليو أبو العبلء كما ُب القصة  ,فالقفطي حينما كصف الراىب ُب قصتو قاؿ عنو :
" ككاف بو راىب يشدك شيئان من علوـ األكائل  ,فسمع منو أبو العبلء كبلما من أكائل أقواؿ الفبلسفة
" فاستنبط شاكر من أسلوب القفطي أف ىذا الراىب " مبتدئ قليل البضاعة  ,قد ٚبطف كلمات من أكائل
(أم من مبادئ) أقواؿ الفبلسفة "(ُ) ٍ ,ب جاء الذىيب فقاؿ عن الراىب :
(كاف بو راىب لو ًع ٍلم أبقاكيل الفبلسفة )  " ,فرفع ابختصاره شأف ىذا الراىب ا٤ببتدئ الشادم ٗ ,با يوىم
مرضي كإساءة من الذىيب "(ِ) .
أبف لو علمان أبقاكيل الفبلسفة  ,كىذا عمل غّب ٌو

كقد يبدك أف الذىيب ٓب يزد على تلك الصفة الٍب كصف هبا القفطي الراىب  ,ف ػ ػػ(يشدك شيئان من علوـ األكائل)

بينة الداللة ُب أف الراىب عنده بعض علم من علوـ األكائل كأف ىذا الراىب ال يصح أف يوصف أبنو عآب
ٗبعناه الواسع  ,ككذلك فعل الذىيب حْب قاؿ (لو ًع ٍلم أبقاكيل الفبلسفة)  ,فاستخدـ علم بلفظ النكرة للداللة
على هتوين شأف علمو كالتقليل منو  ,كعليو فإف ا٣بربين قد يكوانف متفقْب على ا٢بط من شأف علم الراىب
كالتقليل منو .

سادسان  :قاؿ شاكر أيضان أبف الصفدم ُب كتابو (نىكت ا٥بً ٍمياف كنيكت العمياف) اختصر قوؿ الذىيب ُب ىذه

القصة بدكف أدٗب ريب منو ُب ذلك  ,كلفظ الصفدم الذم قصده ىو قولو :

" ككاف قد رحل أكالن إٔب طرابلس ,ككانت هبا خزائن كتب موقوفة فأخذ منها ما أخذ من العلم  ,كاجتاز
ابلبلذقية كنزؿ ديران كاف بو راىب لو علم أبقواؿ الفبلسفة ٠بع كبلمو ؛ فحصل لو بذلك شكوؾ" .

(ّ)

كبذلك يكوف ٣برب الصفدم أيضان ما ٣برب القفطي كالذىيب من الرد عند األستاذ ٧بمود رٞبو هللا .
سابعان  :أما إ٠باعيل بن كثّب فجاء بلفظ ٨بالف ٥بذه القصة (ْ) ,كٓب يكن فيو شبو أبلفاظ القصة الٍب توارد على
لفظها من ركاىا من العلماء قبلو  ,ذلك التشابو الذم رده ٧بمود شاكر إٔب ركاية القفطي الٍب قاـ بردىا  ,بيد
(ُ)

أابطيل كأ٠بار  ,﵀مود شاكر  ,ص .ِٗ :

(ِ)

السابق  :نفس الصفحة .

(ّ)

نىكت ا٥بً ٍمياف ُب ني ىكت العمياف  ,صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم  ,علق عليو ككضع حواشيو مصطفى
عبدالقادر عطا  ,طُ ,عاـ ََِٕـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,ص َٖ .

(ْ)
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أف ىذا االختبلؼ اللفظي ُب ركاية ابن كثّب ٓب يكن كفيبلن إبقناع شاكر أف تكوف ركايتو ٗبنأل عن ركاية القفطي
الٍب تفرد هبا عمن سبقو كحدث ماحدث من لغط ُب ترٝبة أيب العبلء  ,كقد عاب شاكر على ابن كثّب ُب
ابن كث وّب خربه بصيغة
ركاية ىذه القصة رغم اختبلفها أنو ركاىا بصيغة التمريض كاالرتياب  ,حيث افتتح ي
(يقاؿ) ,كنص خرب ابن كثّب ىو قولو :
" كيقاؿ :إف راىبا اجتمع بو ُب بعض الصوامع ُ ,ب ٦بيئو من بعض السواحل ؛ أكاه الليل عنده  ,فشككو ُب
دينو "(ُ).
فلفظ ابن كثّب ٓب تكن فيو أم إشارة لع لم الراىب أبقاكيل الفبلسفة  ,كاستقل عمن سبقو أبنو حدد لقاء أيب
العبلء ابلراىب ليلة كاحدة  ,كٓب يذكره بسند كٓب يعزه إٔب أحد  ,بل افتتحو بقولو (يقاؿ) الٍب فيها ما فيها من
ٛبريض شأف مقو٥با  ,كبذلك تكوف ركاية ابن كثّب ىي األخرل مردكدة على الرغم من استقبلليتو األسلوبية
فيها ,كقد أحسن األستاذ رٞبو هللا حْب رد ركاية ابن كثّب  ,ألهنا مستهلة بصيغة هتيء ا٤بتلقي ابتداء لعدـ قبو٥با
كاألخذ هبا  ,بل كيدؿ استهبلؿ ركاية ابن كثّب بقولو (يقاؿ) على عدـ اقتناعو الشخصي اب٤بقوؿ بعدىا  ,فلو
انتهى إٔب علمو حدكث ذلك على سبيل القطع كاليقْب الستبعد (يقاؿ) من خربه كٓب ٯبعلها فاٙبة لو .
سابعان  :جعل األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا نقل كبلـ العلماء الحقهم لسابقهم ٠بة ابرزة ُب قصة أيب العبلء
نقل إما أف يكوف مرده كبلـ القفطي أكؿ من جاء هبذه القصة  ,كإما أف يكوف مرده إٔب عآب
كالراىب  ,كىو ه
ب عد القفطي ترجم أليب العبلء ا٤بعرم كذكر ىذه القصة أبلفاظ غّب ألفاظ القفطي  ,كمن ذلك لفظ ابن كثّب
السابق الذم يرل األستاذ رٞبو هللا أف بدر الدين العيِب صاحب (عقد ا١بماف ُب اتريخ أىل الزماف) قد نقلو
بلفظو ٍ ,ب أيٌب السيوطي كعبد الرحيم العباسي كينقبلنو عن الصفدم كبذلك تكوف كافة األخبار الٍب أثبتت
قصة تعليم أيب العبلء على يد الراىب مردكدة ألهنا تعتمد على النقل من أصل غّب صحيح .
كقبل أف ٪بتاز ىذا البد من التنويو على أف ركاية بدر الدين العيِب ٥بذه القصة ٓب تكن تعتمد على ابن كثّب كما
قالو األستاذ رٞبو هللا  ,بل ٓب يتناكؿ العيِب أاب العبلء ا٤بعرم مستقبل ُب ترٝبة خاصة بو  ,بل ذكره ُب معرض
ترٝبتو عا٤بان ابللغات يسمى ا٢بسن بن دمحم بن أٞبد بن ٪با الصوُب  ,كحْب كصل ُب ترٝبتو إٔب أنو كاف اتركان
للصبلة ككاف ذكيان مفرطان كلو ًشعر رائق ككاف ضريران  ,استدعى بعد ذلك أاب العبلء ا٤بعرم ُب قولو :
(ُ)

البداية كالنهاية البن كثّب  ,ج  , ُٓ :ص .ْٕٕ :
288

ا٢بسن بن دمحم بن أٞبد بن ٪با الصوُب...اشتغل و
بعلوـ كثّبة من علوـ األكائل ,ككاف يشغل أىل الذمة كغّبىم,
كنسب إٔب اال٫ببلؿ كقلة الدين كترؾ الصلوات ,ككاف ذكيان مفرطان ,كلو شعر رائق ,ككاف ضريران ,كىذا الضرير
شبيو أبىب العبلء ا٤بعرل الضرير ُب أموره " .

(ُ)

ككتاب عقد ا١بماف ىو الوحيد من بْب ثبلثة كتب لبدر الدين العيِب الذم ترجم أليب العبلء ا٤بعرم  ,كٓب أجد
ترٝبة أليب العبلء ُب كتابيو اآلخرين (السيف ا٤بهند ُب سّبة ا٤بلك ا٤بؤيد) ك (الركض الزاىر ُب سّبة
ا٤بلك الظاىر)  ,أما الصفدم الذم نقل عنو جبلؿ الدين السيوطي فإف ركايتو نفس ركاية القفطي  ,كنصها :
" كاف قد رحل أكال إٔب طرابلس ككانت هبا خزائن كتب موقوفة فأخذ منها ما أخذ من العلم كاجتاز ابلبلذقية
كنزؿ ديرا كاف بو راىب لو علم أبقاكيل الفبلسفة ٠بع كبلمو فحصل لو بذلك شكوؾ كالناس ٨بتلفوف ُب أمره
كاألكثركف على إكفاره كإ٢باده"(ِ) .
ٍب جاء جبلؿ الدين السيوطي كنقل عبارة الصفدم ىذه كنسبها إٔب الصفدم نفسو (ّ) ,أما عبد الرحيم
العباسي فقد أثبت ا٣برب كالصفدم إال أنو ٓب يشر إٔب الصفدم كٓب يعز ا٣برب لو (ْ) ,كلتكوف خبلصة ىذا
(ُ)

عقد ا١بماف ُب اتريخ أىل الزماف  ,لبدر الدين العيِب  ,حققو ككضع حواشيو :دمحم دمحم أمْب  ,طُ ,عاـ ُٕٖٗـ

 ,للهيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ,جُ ,ص ّّٖ .
(ِ)

الواُب ابلوفيات  ,صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدم ٙ,بقيق أٞبد األرانؤكط كتركي مصطفى ,طُ,

عاـ َََِـ  ,لدار إحياء الَباث ببّبكت ,جٕ ,ص ٓٔ.
(ّ)

نص ركاية جبلؿ الدين السيوطي  " :كقاؿ الصفدم :كاف قد رحل إٔب طرابلس ,ككاف هبا خزانة كتب موقوفة,

فأخذ منها ما أخذ من العلم ,كاجتاز ابلبلذقية ,كنزؿ ديرا كاف بو راىب لو علم أبقاكيل الفبلسفة ,فسمع كبلمو ,فحصل لو
بذلك شكوؾ  ,كشعره ُب ىذا ا٤بعُب ا٤بتضمن لئل٢باد كثّب "  ,ينظر لبغية الوعاة ُب طبقات اللغويْب كالنحاة  ,عبد الرٞبن بن
أيب بكر ,جبلؿ الدين السيوطي ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ,طُُْٗٔ ,ـ ٤ ,بطبعة عيسى البايب ا٢بليب كشركاه ,
جُ ,ص ُّٔ.
(ْ)

نص ركاية العباسي  " :ككاف قد رحل أكال إٔب طرابلس ككاف هبا خزائن كتب موقوفة فأخذ منها ما أخذ من العلم

كاجتاز ابلبلذقية كنزؿ ديرا كاف بو راىب لو علم أبقاكيل الفبلسفة فسمع كبلمو فحصل لو شكوؾ ككاف إطبلعو على اللغة
كشواىدىا أمرا ابىرا  ,كالناس ٨بتلفوف ُب أمره كاألكثركف على إ٢باده  , "..ينظر ٤بعاىد التنصيص على شواىد التلخيص ,
عبد الرحيم بن عبد الرٞبن بن أٞبد ,أبو الفتح العباسي ٙ ,بقيق دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ,ط بدكف  ,عاـ ُْٕٗـ ـ ,
لعآب الكتب ببّبكت  ,جُ ,ص ُّٖ.
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االستقراء عند األستاذ كٗبزج فائق الدقة بْب منهجو التذكقي ا٣باص كا٤بنهج التارٱبي  ,من أدلتو االستنباطية
الٍب ٛبخض عن حكمو بنفي صحة القصة الٍب جاء هبا القفطي ُب تلمذة أيب العبلء على يد راىب لو علم
ابللغات  ,كا٢بق أف استقراء األستاذ رٞبو هللا كاف دقيقان كغاية ُب االستيعاب ا٤بتيسر  ,كقد انقش ركاية
القفطي كمن أتى بعده مناقشة نقدية كعلمية  ,مكنو منها اطبلعو الواسع كفحصو الدقيق لؤلخبار كالركاايت
أبثر من منهج أىل مصطلح ا٢بديث  ,فكما إف عند أىل ا٢بديث ركاة ال يثقوف ففيهم كيردكف عليهم ركاايهتم
كيضعفوف أحاديثهم  ,فإف ركاايت القفطي كثّبان ما تتعرض لشيء من ذلك عند ٧بمود شاكر  ,كيبدك أف
شاكر قد توجس خيفة كحذران من ركاايت القفطي بسبب من صنيعو السابق مع أيب العبلء ؛ بدليل أف شاكر
حينما رد كبلمان للقفطي ُب مواضع أخرل كُب كتاب آخر استدعى بعد ذلك صنيع القفطي ُب خرب تعليم أيب
العبلء  ,كبياف ذلك أف قصة القفطي ىذه ليست الوحيدة الٍب تعرضت لرد شاكر كعدـ قبولو هبا كتسليمو
٥با ,فقد رد شاكر أيضان ركاية للقفطي ُب ٫بل خلف األٞبر قصيدة البن أخت أتبط شران  ,ردان ٩بزكجان بتهكم
كازدراء كاهتاـ مباشر لو بنقل كبلـ غّبه من العلماء كتلفيقو  ,يقوؿ شاكر :
"أما القفطي كما أدراؾ ما القفطي  ,فإنو ترجم ٣بلف ...فقاؿ  :كاف يبلغ من حذقو..على الشعر أف يشبو
شعره بشعر القدماء  ,حٌب يشبو بذلك على جلة الركاة كال يفرقوف بينو كبْب الشعر القدٙب (ايسبلـ!!) من
ذلك قصيدتو الٍب ٫بلها ابن أخت أتبط شران  ,الٍب أك٥با  :إف ابلشعب  ...جازت على ٝبيع الركاة  ,فما فطن
٥با إال بعد دىر طويل بقولو  :خرب ما انبنا مصمئل  ....فقاؿ بعضهم  :جل حٌب دؽ فيو األجل  ,من كبلـ
ا٤بولدين فحينئذ أقر هبا خلف ( ,كاي سبلـ مرة أخرل)  ....كىذا القفطي على كثرة حشده ُب جرابو صاحب
ٙبف ؛ فهو الذم اٙبفِب اب٣برب الذم أضحكِب طويبل كأضحك الناس معي كىو ا٣برب الباطل عن راىب دير
الفاركس الذم زعم القفطي أف أاب العبلء نزؿ بديره . )ُ( " ....

كقد أطلق شاكر على القفطي ( صاحب التحف كالنوادر)(ِ) بسبب من نقلو ركاايت ال تتفق كبعض األحكاـ
كا٢بقائق العلمية الٍب استنبطها األستاذ رٞبو هللا .
كشبيو ابستقراء األستاذ رٞبو هللا لقصة أيب العبلء كتتبعو الدقيق ا﵀كم ٥با ُب بطوف أمهات الكتب  ,استقراؤه
(ُ) ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص .ُٔ -َٔ :
(ِ) السابق  ,ص .ُٖ :
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الدقيق كا﵀كم لنسبة قصيدة (إف ُب الشعب الذم دكف سلع )  ,كىو تتبع مبِب على كجو االستيعاب كمركوز
فيو التذكؽ الذم يفحص بو كل ركاية قيلت ُب ذلك فحصان دقيقان ال يطيقو إال كبار العلماء  ,فذكر ٟبسة
عشر رجبلن من بينهم شعراء أثبتوا ىذه القصيدة ُب مؤلفاهتم كرتبهم ٕبسب ا٤بنهج التارٱبي ترتيبان يسهل على
القارئ العودة إٔب نسبة ىؤالء الرجاؿ ٥بذه القصيدة كتعليقاهتم عليها إف كجدت ٍ ,ب قاـ بتقسيم ىؤالء العلماء
ٕبسب نسبتهم ٥بذه القصيدة إٔب ٟبسة أقساـ :
القسم األكؿ :
جرد نسبة القصيدة إٔب أتبط شران  :أبو ٛباـ كا١بوىرم .
ُ -من ٌ
ِ -من ٌردد ُب نسبتها لتأبط شران على كجو اإلهباـ  :ا١باحظ .

مصرحا اب٠بو  :ابن دريد  ,كالبكرم األندلسي .
ّ -من ٌردد ُب نسبتها لتأبط شران أك إٔب غّبه ٌ

القسم الثا٘ب :

ُ -من نسبها إٔب ابن أخت أتبط شران كزعم أنو ا٥بجاؿ بن امرئ القيس الباىلي  :ابن ىشاـ .
ِ -من نسبها إٔب ابن أخت أتبط شران كزعم أنو خفاؼ بن نضلة  :البكرم األندلسي .
ّ -من نسبها إٔب ابن أخت أتبط شران كزعم أنو الشنفرل  :ابن دريد  ,كابن ٌبرم  ,كالبغدادم .

القسم الثالث :

جرد نسبتها إٔب الشنفرل  :أبو الفرج األصفها٘ب .
ُ -من ٌ

ِ -من ٌردد ُب نسبتها إٔب الشنفرل أك إٔب غّبه  :ابن دريد  ,كالبكرم األندلسي.

القسم الرابع :

من نسبها إٔب العدكا٘ب  :ابن دريد .
القسم ا٣بامس :
ُ -من نسبها إٔب خلف األٞبر كزعم أنو ٫بلها ابن أخت أتبط شران  :ابن قتيبة  ,كابن عبد ربو ,
كالقفطي ,كا٤برزكقي  ,كالتربيزم .
ِ -من ردد ُب نسبتها إٔب خلف األٞبر  :ابن دريد  ,كابن عبد ربو  ,كالبكرم األندلسي .
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ٍب قاـ ٧بمود شاكر ٗبناقشة آراء ىؤالء ُب نسبة ىذه القصيدة  ,مناقشة تدؿ على أنو قد ٙبدد لو قائلها كقد
توصل ىو لنسبتها معتمدان ُب ذا كذاؾ على تذكقو ا٣باص  ,كعلى منهجو ُب فحص الركاايت ذاهتا كفحص
رجاالهتا كفحص مناىجهم كغاايهتم العلمية  ,كمن ذلك رده لنسبة ابن ىشاـ القصيدة إٔب ا٥بجاؿ بن امرئ
القيس الباىلي ابن أخت أتبط شران  ,كقد استند شاكر ُب ذلك على عدة أمور :
أك٥با  :أف كتاب التيجاف الٍب كردت فيو ىذه النسبة فيو خلط عظيم كآفات كبّبة ال يطمئن إليها أىل العلم ,
كما فيو من الشعر خليط فاسد جدان كإف كجد فيو بعض الصحة ُب نسبتو كركايتو  ,إال أف أكثره غّب صحيح
النسبة  ,كعليو فإف النفس ال تطمئن إٔب نسبتو ىذه .
اثنيان  :أف ابن ىشاـ غّب ٨بتص ابلشعر كقليل العلم فيو  ,حٌب كإف صحت نسبة ىذا الكتاب إليو  ,كعليو فإف
أحكامو النقدية كاألدبية ال يعتد كثّبان هبا .
اثلثان  :كاف أتبط شران من بِب فهم بن عمرك بن قيس عيبلف بن مضر  ,كابىلة الٍب نسب إليها ا٥بجاؿ ىم بنو
صر بن سع د بن قيس عيبلف بن مضر  ,كمع التقاء نسبتهم ُب قيس عيبلف إال أف شاكران يستبعد
مالك بن ٍأع ي

أف يكوف ا٥بجاؿ ابن أخت أتبط شران ؛ ألف داير ابىلة كانت ُب شرقي ٪بد  ,كداير بِب فهم كانت اب٢بجاز
كايبعد ما بينهما .

رابعان ٓ :ب ٯبد شاكر ُب مراجعو شيئان عن ا٥بجاؿ ىذا  ,كقد قاؿ عنو ابن ىشاـ إنو كاف فارسان كرئيسان كشاعران ,
كلو كاف كذلك ٤با ُب خفي أمره ُب كتب الَباجم  ,كلذكره األصمعي عبد ا٤بلك بن قريب الباىلي ؛ ألنو من
بِب قومو .
ككل ىذه األمور ٘بتمع مع بعضها كتتعاضد للقدح ُب نسبة ابن ىشاـ ىذه ٍ ,ب استقصى شاكر كبنفس
تدقيقو كٛبحيصو ىذا كل الركاايت الٍب حصرىا ُب أقسامو كردىا ٍ ,ب ارتضى من نً ىسب ىذه القصيدة أف تكوف
جملهوؿ كىو رأم ابن عبدربو كالبد أف يكوف ىذا اجملهوؿ ابن أخت أتبط شران سواء كاف معلوما أك غّب معلوـ ,
كقد كاف األستاذ ٲبيل إٔب أف الشاعر اجملهوؿ خفاؼ بن نضلة كىو شاعر ركاية البكرم األندلسي ,كاستدؿ
لذلك أبف أف كبل األمرين يطابق ما تضمنتو القصيدة ُب داللتها على أهنا لشاعر يرثي خاالن لو ؛ كاف شديد
()1

التيجاف ُب يملوؾ ًٞبٍيىػ ٍر  ,لعبد ا٤بلك بن ىشاـ ٙ ,بقيق  :مركز الدراسات كاألٕباث اليمنية ,طُ ,عاـ ُّْٕىػ ,
ى
مركز الدراسات كاألٕباث اليمنية ,بصنعاء  ,ص ِٔٓ.
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النكاية ُب ىذيل الٍب انلت منو كقتلتو بسبب من ذلك  ,كاستدؿ أيضان على صحة رأيهما بَبدد ذكر أتبط شران
ُب أايـ ا٥بذليْب كأشعارىم كأخبارىم  ,أما ميلو لنسبتها إٔب خفاؼ بن نضلة فيدؿ عليو ثقتو ُب البكرم
األندلسي الذم قاؿ بذلك على أتخر زمانو  ,كقد كصفو األستاذ ُب معرض نسبتو ىذه أبنو " كاف جيد
التحرم شديد االستقصاء"(ُ).
إف ىذين األ٭بوذجْب كأقصد هبما (قصة تعليم أيب العبلء على يد الراىب) (نسبة قصيدة إف ُب الشعب , )..
مشرقاف جدان ُب بياف استقصاء ٧بمود شاكر كتتبعو كاستقرائو على الوجو ا٤بتيسر لو كدقتو ُب النقل  ,كٮبا
مشرقاف أيضان ُب الكشف عن قدرتو الفريدة ُب فحص الركاايت عن طريق التذكؽ الذم قالو أبنو منهجو
ا٣باص ا٣بالص  ,كمشرقاف أيضان ُب الكشف عن أف منهج التذكؽ ىذا مزيج من ا٤بناىج كخليط من القدرات
العلمية الكبّبة الٍب تشكلت كتكونت على يد ثقافتو كدربتو الكبّبتْب .
كقد قلت على الوجو ا٤بتيسر ألنو ا٢بد العلمي الذم ارتضاه األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا ُب منهجو (ُ) ,كىو
احتياط من األستاذ فيو بعد نظر كمزيد ركية  ,فاالستقراء التاـ قد يكوف ٩بكنان الستنتاج الظواىر كاستخبلص
األحكاـ إذا كاف ٧بددان ُب نطاؽ من ا٤بمكن اإلحاطة بو  ,كاستخبلص األحكاـ اللغوية كالنحوية من معلقة
امرئ القيس بركاية األصمعي مثبلن  ,فهي مادة ٧بددة تستطيع القبض على ظواىرىا كاستنتاج أحكامها ا٤ببتغاة,
أما االستقراء التاـ لقصة تعليم أيب العبلء ا٤بعرم كقضية نسبة قصيدة ابن أخت أتبط شران فهو أمر من الصعوبة
اإلحاطة بكل من ٙبدث فيو من بْب بطوف العديد من كتب الَباث العريب .
كمن ا٤بمكن القوؿ أبف األستاذ شاكران قد اطلع على كل ما بْب يديو ككل ما ٲبكنو اإلطبلع عليو ُب ىاتْب
القضيتْب ٙبديدان  ,كلكن القوؿ أبنو رصد كل ما ُب كتب الَباث العريب عنهما قوؿ من الصعب إطبلقو على
عمومو  ,كلو أخذت آخر القضيتْب مثاالن يوضح ذلك لتبْب أف األستاذ رٞبو هللا قد غفل عن رصد بعض من
العلماء الذين نسبوا ىذه القصيدة ُب بداية كتابو كغّبىم من العلماء الذين رصدىم  ,كرٗبا يتمخض رصده
كنقده كفحصو لبعض من ىذه الكتب عن إطبلؽ حكم نقدم يقطع القوؿ بنسبة القصيدة  ,كمع إغفاؿ
األستاذ رٞبو هللا ٥بؤالء العلماء كعدـ حصرىم كغّبىم ُب مقدمة كتابو  ,فهم ٓب ٱبرجوا عن النًٌسب الٍب قاؿ هبا
(ُ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر  ,ص ٖٓ  ,كللعودة ٤بشكلة نسبة القصيدة ُب الكتاب ٲبكن قراءة ما بْب
الصفحتْب ْٔ – ُٖ.
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العلماء الذين حصرىم بتسلسلهم التارٱبي ُب بداية كتابو ٭بط صعب  ,كمن ىؤالء العلماء الذين أغفلهم :
(ُ)
(ِ)

عبد هللا بن جعفر بن دمحم بن يد ير ٍستىػ ىويٍو ابن ا٤برزابف  ,نسبها جملهوؿ .

إسحاؽ بن إبراىيم بن ا٢بسْب الفارايب  ,نسبها لتأبط شران .

(ّ)

أبو سليماف ٞبد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ا٤بعركؼ اب٣بطايب  ,نسبها للشنفرل .

(ْ)

دمحم بن ا٢بسن بن ا٤بظفر ا٢باٛبي  ,نسبها ٣بلف األٞبر .

(ٓ)

(ُ)

(ِ)

(ّ)

(ْ)

أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب  ,نسبها لتأبط شرا.

(ٓ)

(ٔ)

أبو القاسم جار هللا بن ٧بمود بن عمرك بن أٞبد الز٨بشرم  ,نسبها لتأبط شرا .

(ٕ)

دمحم بن ا٤ببارؾ بن دمحم بن ميموف البغدادم  ,نسبها لتأبط شرا .

(ٖ)

ايقوت بن عبد هللا الركمي ا٢بموم ُ ,ب كتابو معجم البلداف نفى أف يكوف قا٥با أتبط شران فقاؿ :

(ٔ)

(ٕ)

" فقد ذكر بعض العلماء أىهنم استدلوا على أف ىذا البيت :
شعب "
شران ,ألف ىس ٍلعان ليس دكنو ه
إف ابلشعب ,الذم دك ىف ىس ٍل وع ........ليس من شعر ىأتب ىط ٌ

(ٖ)

(ُ)

ُب كتابو تصحيح الفصيح ٙ ,بقيق  ,دمحم بدكم ا٤بختوف ,طُ ,عاـ ُٖٗٗـ  ,للمجلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية
ابلقاىرة  ,ص ٗٗ.

(ِ)

ُب كتابو معجم ديواف األدب ٙ ,بقيق أٞبد ٨بتار عمر  ,مراجعة إبراىيم أنيس ,طُ ,عاـ ََِّـ ٤ ,بؤسسة دار
الشعب للصحافة كالطباعة كالنشر ,القاىرة  ,جُ ,ص ُُٕ.

(ّ)

ُب كتابو غريب ا٢بديث  ,ا﵀قق :عبد الكرٙب إبراىيم الغرابكم خرج أحاديثو :عبد القيوـ عبد رب النيب  ,ج ّ  ,ص
ِِٓ ,ط بدكف  ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الفكر بدمشق  ,كُب كتابو أيضان  :إصبلح غلط ا﵀دثْب ٙ ,بقيق حاًب
الضامن ,طِ ,عاـ ُٖٓٗـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت  ,ص ٖٓ.

()4

ُب كتابو حلية ا﵀اضرة ُب صناعة الشعر  ,جِ ,ص ّٕ. ّٖ-

(ٓ)

ُب كتابو الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية  ,جّ ,ص .ُُِّ:

(ٔ)

ُب كتابو ا١بباؿ كاألمكنة كا٤بياه ٙ ,بقيق أٞبد عبد التواب عوض ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ  ,لدار الفضيلة للنشر كالتوزيع
ابلقاىرة  ,ص ُٖٕ.

(ٕ)

ُب كتابو منتهى الطلب من أشعار العرب ٙ ,بقيق  :دمحم نبيل طريفي ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ  ,لدار صادر ببّبكت ,
جِ ,ص ُٗٓ .َُٔ-

(ٖ)

معجم البلداف  ,لياقوت ا٢بموم  :جُ ,ص ٗ .
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أما ُب كتابو معجم األدابء  ,فقد نسبها ٣بلف األٞبر  ,كقاؿ أبنو ٫بلها لتأبط شران .

(ُ)

(ٗ)

الرزاؽ ا٢بسيِب ا٤بل ٌقب ٗبرتضى ,الزبيدم  ,نسبها ٣بلف األٞبر .
٧بمد بن عبد ٌ
٧بمد بن ٌ
ٌ

(ِ)

كمع ذلك فإف األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا ٲبتلك قدرة فريدة كفائقة الدقة ُب تتبع الظواىر األدبية كاستقرائها,
كاستخبلص أحكاـ نقدية ىي أشب و ما تكوف ابلقوانْب الرايضية الٍب يصعب إبطا٥با كإٯباد حلوؿ أخرل ٥با ,
كلعل كتابو ىذا (٭بط صعب ك٭بط ٨بيف) كإف كاف كصفان ٥بذه القصيدة الٍب دار عليها ىذا الكتاب  ,فإف
الكتاب بنفسو ٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ال يستطيعو إال علماء أجبلء مثل ٧بمود شاكر رٞبو هللا  ,فهذا النمط
من النقد ا﵀كم كالقراءة اآلنية الفاحصة ٓب أيت إال بعد انقطاعو للعلم كللمعرفة كالثقافة الواسعة  ,ابإلضافة إٔب
ما استودعو هللا فيو من الذكؽ الذم يتجسس مواطن الصبلت بْب األبيات كما ٯبس الطبيب علة ا٤بريض ,
كال ٱبفى أبف " دراسة عبلقات ا٤بعا٘ب بْب األبيات ,كصبلت ا٣بصائص الببلغية بعضها ببعض ُب الشعر ال
بد أف يكوف مسبوقا ٔبهد كاع ككبّب  ,كقد رأينا ٭بوذجا ٥بذا العمل ُب دراسة ٧...بمود شاكر لقصيدة ,إف
ابلشعب الذم دكف سلع ,كىو ُب تقديران ٭بوذج ٰبتذل ُب ىذا الباب" .

(ِ)

(ُ) معجم األدابء إرشاد األريب إٔب معرفة األديب  ,جّ  ,ص . ُِٓٓ :
(ِ) ُب كتابو اتج العركس  ,ج ُِ ,ص ُُِ.
(ّ) خصائص الَباكيب  ,﵀مد أبو موسى  ,ص .ُِٔ :
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الفصل الرابع  :ادلوقف االستنباطي
لقد تشعبت ا٤بسالك النقدية ُب العصر العلمي الزاخر الذم عاش فيو ٧بمود شاكر رٞبو هللا  ,كذلك
نتاج طبيعي لتعدد ا٤بعطيات الٍب أديرت هبا ا٢بركة النقدية كاألدبية ُب ذلك العصر  ,ما بْب انفتاح على ا٤بوركث
الغريب كإعجاب بنظرايتو كآرائو كتطبيقاتو  ,كما بْب ٛبسك أصيل ٗبوركث األمة اإلسبلمية كالعربية بتعصب يقود
إٔب رفض كل ما ىو دخيل على الثقافة العربية  ,كاعتباره كفران أدبيان كثقافيان ٯبب على معتنقو اإلايب للَباث
العريب كاالندماج مع موركث علماء الَباث .
كما من شك أف حضور الَباث العريب ُب ثقافة الناقد مطلب ال مناص منو  ,فهو يساعد على تنشئة العقل
كتدريب ا٤بلكة كٙبصْب الفكر  ,كىو السبيل الوحيد ٤بعرفة الطريقة العلمية الٍب كاف يفكر هبا علماء األمة
األجبلء  ,كمن ٍب ٧باكلة إٯباد طريقة تفكّب للتجديد كاالبتكار يكوف منطلقها طريقة تفكّب العلماء  ,كمنتهاىا
اإلبداع كالتجديد  ,كغايتها خدمة العلم كا٤بعرفة .
كا٢بق أف ٧بمود شاكر رٞبو هللا قد عِب عناية فائقة ابلَباث العريب ُب كافة ٦باالتو  ,فثقافتو قامت على أساس
من كتب الَباث العريب ُب كافة اجملاالت كالتخصصات ٕبثان عن منهج علمي قوٙب ؛ أراد منو مقارعة تلك
ا٤بناىج الٍب ظهرت ُب عصره كتعددت ٠باهتا كمسمياهتا  ,ككاف لو ذلك بفضل هللا عليو كتوفيقو لو  ,كٓب تقتصر
عبلقة ٧بمود شاكر ابلَباث العريب ُب التثقف بو كالتدرب عليو كاالعتياد على طرائقو كمناىجو  ,بل ٘باكز ذلك
إٔب جهوده العلمية ا٢بثيثة كا٤بضنية ُب إخراج ا٤بخطوطات كٙبقيقها كالتعليق عليها بتعليقات كشركح كانت كال
زالت موطن اىتماـ الدراسْب كطلبة العلم ك٦باال علميان خصبان .
كمع عبلقة ٧بمود شاكر الوطيدة ابلَباث العريب كحبو لو كمعاملتو لو معاملة االبن البار لوالديو  ,فإنو ٓب ييسلم
نفسو كعقلو آلراء علماء الَباث كاستنباطاهتم كأحكامهم  ,فلم يكن حب ا٤بوركث العريب كخدمتو لو شافعان
كفحصها  ,فأقاـ بينو كبْب ىؤالء العلماء شيئان أشبو ما يكوف اب٢بوار
عنده من مناقشة آراء علماء الَباث ٍ
العلمي بْب ا٤بختصْب ُب القاعات العلمية كالثقافية  ,حوار ٓب يلتزـ فيو ٧بمود شاكر بلغة كاحدة كشخصية
كاحدة  ,فتجده أحياانن يعارض اآلراء كٰبجها كيستدرؾ على بعض العلماء  ,ك٘بده ُب نسق آخر ال يكتفي
اب٤بعارضة كرد الرأم ابلرأم  ,بل ٯبنح إٔب نقض حجة اآلخر كإبطاؿ أدلتو كإزىاؽ صحة رأيو  ,ك٘بده أحياانن
أخرل يشّب إشارة عابرة إٔب بعض مواطن زلل العلماء كعثراهتم ال ييفصل القوؿ فيها كال ينقضها  ,ك٘بده ُب
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أحايْب كثّبة ابنا ابران للَباث العريب كلعلمائو األجبلء  ,يوافق آراءىم كٰبتج ٥با كيضيف ٥با أدلة تقويها كتدعمها
مع ثناء عاطر كدعاء موصوؿ  ,أبسلوب كشخصية كأهنا الوجو اآلخر لشخصية األستاذ رٞبو هللا ا٢بادة ا١بادة
الٍب ٰبدثنا عنها طبلبو كمريدكه  ,كٓب يكن تباين شخصية األستاذ ىذه ًح ٍكران على علماء الَباث العريب  ,بل
تسرب أثرىا لعلماء عصره الذين حاكم آراء بعضهم كعارض آراء البعض اآلخر  ,كنقض أدلة كاستنباطات
بعضهم  ,كأيد بعضهم كاحتج ٥بهم كقول جانبهم .
كالبد من اإلٲباف أبف ا٤بوقف االستنباطي عند ٧بمود شاكر ينطلق من الشك كينتهي ابالستنباط كاالستنتاج ,
كأقصد ابلشك الشك ا٤بنهجي الذم ال يقوـ على أساس الكفر أبكلية ا٤بعرفة كالتنكر ٥با  ,كإ٭با يقوـ على
أساس التثبت من مصداقيتها كالتأكد من صحتها  ,كسيتؤب ىذا الفصل بعد توفيق هللا كمشيئتو ا٤بواقف
االستنباطية ا٤بتباينة ﵀مود شاكر ٘باه آراء العلماء ابختبلؼ زماهنم  ,كقد قمت بتقسيمها إٔب ثبلثة أقساـ
رئيسة  ,تشكل ا٣بطوط العريضة للمواقف االستنباطية ﵀مود شاكر كىي :
ُ -القبوؿ .
ِ -االعَباض.
ّ -النقض.
كسنورد لكل كاحد من ىذه ا٤بواقف ٝبلة من األمثلة  ,تتمثل ُب ا٤بمارسات التطبيقية ﵀مود شاكر ٘باه آراء
العلماء كاستنباطاهتم ابختبلؼ زماهنم  ,كينبغي قبل البدء ُب ذلك التنويو على عدة أمور :
أكال  :جاء ا٤بوقف االستنباطي ﵀مود شاكر متباينان مع علماء الَباث ألسباب كثّبة  ,أٮبها جانب الركاية
كالدقة كاالستقصاء ُب نقل األخبار  ,كالطرائق النقدية لقراءة النصوص الشعرية على مستول اللغة كعلى
مستول الداللة كا١بمالية .
اثنيان  :جاء ا٤بوقف االستنباطي ﵀مود شاكر متباينان مع علماء عصره نتيجة تقديسهم أك جفوهتم للثقافة العربية
كالَباث العريب كأخص منو النقدم كاألديب .
اثلثان  :جاء ا٤بوقف االستنباطي ﵀مود شاكر متباينان مع علماء اللغة نتيجة منهجو التذكقي ا٣بالص الذم رأل
فيو أف جهود علماء اللغة قد ال تكوف كافية لفهم النص الشعرم  ,بل كُب بعض ا٤بواضع تكوف ىذه ١بهود
أشبو ابلتوابيت الٍب يدفن فيها ٝباؿ الشعر .
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ادلبحث األول  :القبول
انقش ٧بمود شاكر رٞبو هللا العديد من القضااي األدبية كالنقدية  ,كاعَبضو خبلؿ نقاشو لتلك القضااي آراء
لبعض العلماء ا٤بتقدمْب منهم كا٤بتأخرين  ,ككاف يقف من بعض أراء أكلئك العلماء موقف القبوؿ  ,كنقصد
ابلقبوؿ ىنا قبولو آلراء العلماء كاألخذ هبا كاالعتماد عليها  ,كرٗبا يعمد إٔب الزايدة عليها كاالستدالؿ ٥با كتقوية
جانبها  ,إٲباانن منو بصحة ىذه اآلراء الٍب قبلها كآمن بصحتها  ,كمن ذلك موافقتاف لو ُب قضية كاحدة:
أكالٮبا موافق ة ٦بزكءة  ,كاألخرل موافقة اتمة ال اجتزاء فيها  ,أما موافقتو اجملزكءة فقد جاءت أليب بكر دمحم بن
الطيب الباقبل٘ب على خلفية رأم لو ُب كتاب مفقود أليب عثماف ا١باحظ  ,حيث رأل الباقبل٘ب أف كتاب
ا١باحظ (االحتجاج لنظم القرآف كغريب أتليفو كبديع تركيبو)(ُ) ٓ ,ب يكن فيو من اإلضافة العلمية إال ترديد
ألقاكيل ا٤بتكلمْب من قبلو  ,كأف ىذا الكتاب ٓب يستطع الكشف عن اللبس ا٢باصل ُب إعجاز القرآف الكرٙب ,
يقوؿ أبو بكر الباقبل٘ب :
"كقد صنف ا١باحظ ُب نظم القرآف كتاابن ٓب يزد فيو على ما قالو ا٤بتكلموف قبلو ,كٓب يكشف عما يلتبس ُب
أكثر ىذا ا٤بعُب "

(ِ)

كقد كافق ٧بمود شاكر الباقبل٘ب موافقة ٦بتزأة شطرىا األكؿ أف كتاب ا١باحظ ىذا قد سلك مسالك ا٤بتكلمْب,
كذلك بعد أف قاـ شاكر بنقل كبلـ للجاحظ نفسو ال غّبه يصف فيو كتابو ىذا ُب نظم القرآف  ,كيبْب فيو عن
منهجو كعن ا٤بوضوعات الٍب قاـ ٗبناقشتها فيو  ,كىو كبلـ يتوافق مع إدعاء الباقبل٘ب السابق  ,كذلك قوؿ
ا١باحظ عن كتابو ىذا ُب كتابو ا٢بيواف :
الزكائد كالفضوؿ ,
" كٕب كتاب ٝبعت فيو آايت من القرآف ؛ لتعرؼ هبا فصل ما بْب اإلٯباز كا٢بذؼ ,كبْب ٌ
كاالستعارات ,فإذا قرأهتا رأيت فضلها ُب اإلٯباز كا١بمع للمعا٘ب الكثّبة ابأللفاظ القليلة على الٌذم كتبتو لك

صد يعو ىف ىعٍنػ ىها ىكىال يين ًزفيو ىف ﴾
ُب ابب اإلٯباز كترؾ الفضوؿ  ,فمنها قولو حْب كصف ٟبر أىل ا١بنٌة ﴿ :ال يي ى

(ّ)

(ُ)

ىذه التسمية الٍب أطلقها ا١باحظ بنفسو على كتابو ا٤بفقود ىذا  ,ينظر لكتابو ا٢بيواف جُ ,ص ٗ  ,كقد اشتهر بْب

أىل العلم بنظم القرآف اختصاران .
(ِ)

إعجاز القرآف أليب بكر دمحم بن الطيب الباقبل٘ب ٙ ,بقيق السيد أٞبد صقر  ,طّ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر,

ص ٔ.
(ّ)

سورة الواقعة  ,اآلية الكرٲبة رقم . ُٗ :
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كىااتف الكلمتاف قد ٝبعتا ٝبيع عيوب ٟبر أىل ال ٌدنيا  ,كقولو عٌز كجل حْب ذكر فاكهة أىل ا١بنٌة فقاؿ :
(ُ)
﴿ال م ٍقطي و
وعةو ﴾
وعة ىكىال ٩بىٍني ى
ى ى
(ِ)
ٝبع هباتْب الكلمتْب ٝبيع تلك ا٤بعا٘ب  ,كىذا كثّب قد دللتك عليو ,فإف أردتو فموضعو مشهور"
قاؿ شاكر بعد اقتصاصو كبلـ ا١باحظ السابق معلقان على حكم الباقبل٘ب :
"كإذف  ,فغّب من كر أف يكوف ا١باحظ قد سلك ُب أبواب من ىذا الكتاب مسالك ا٤بتكلمْب كما قاؿ
القاضي الباقبل٘ب فإف ا١باحظ نفسو قد دلنا على ذلك فيما نقلتو آنفان من كبلمو " .

(ّ)

كلكن كبلـ ا١باحظ السابق ٓب يكن كافيان عند ٧بمود شاكر إلهناء القضية  ,كإعطاء موافقة كلية على حكم
الباقبل٘ب ُب منهج كتاب ا١باحظ ا٤بفقود  ,فما قالو الباقبل٘ب من كجهة نظر شاكر ال ينطبق على كل كتاب
ا١باحظ  ,بل ينطبق على أبواب فيو دكف أبواب  ,كأقساـ فيو دكف أقساـ  ,كمعُب ذلك أف حكم الباقبل٘ب
على الكتاب ليس على إطبلقو بل ىو جزئي ال يصل إٔب الشمولية كالعموـ  ,كقد قاؿ األستاذ ٧بمود شاكر
مكمبل حكمو السابق ا٤بوافق للباقبل٘ب :
"  ........كلكنو أيضان قد سلك غّب مسالك ا٤بتكلمْب ُب أبواب أخرل منو كالٍب أشار إليها ُب ىذا النص ,
القريب السالف  ,كتكلم ُب كجوه ليس للمتكلمْب فيها منفذ ؛ ألهنا من عمل الكتاب كالبلغاء  ,كالذين
يتذكقوف البياف تذكقان  ,أرىبتو ا٣بربة كاإللف كالشغف  ...ابلبياف "

(ْ)

إذف فمحمود شاكر ٓب يقبل رأم القاضي الباقبل٘ب على علتو  ,كٓب يسلم لو بصحتو لذاتو  ,بل استدؿ لو من
كبلـ ا١باحظ نفسو على كتابو  ,كرأل أف ما ذكره ا١باحظ عن كتابو ُب ىذا ا٤بوضع يؤيد حكم القاضي
الباقبل٘ب الذم أطلقو عن كتاب ا١باحظ (االحتجاج لنظم القرآف كغريب أتليفو كبديع تركيبو)  ,كمعُب أنو ٓب
يسلم للباقبل٘ب فإف شاكر كعلى عادتو العلمية ال بد كأف يتحرل كيستقصي قبل موقفو االستنباطي  ,كحينما
كجد دليبلن على صحة استنباط الباقبل٘ب كسبلمة حكمو كافقو على ذلك .
(ُ)

سورة الواقعة  ,اآلية الكرٲبة رقم (ّّ) .

(ِ)

ا٢بيواف للجاحظ  ,جّ  ,ص ٖٔ .

(ّ)

مداخل إعجاز القرآف ﵀مود شاكر  ,ص .ِٕ :

(ْ)

السابق  :ص ِٕ.
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على أف ا٤بقدمة الٍب قدـ هبا شاكر ل كبلـ الباقبل٘ب ىذا كقبل موافقتو لو توحي أبنو سيعَبض عليو كيرد رأيو,
فقد كجد ُب كبلـ الباقبل٘ب ىذا نوعْب من الغنب :
أك٥بما الغنب األصغر  :كىو مستفاد من سياؽ الكبلـ كلو كمتمثل ُب أف كتاب ا١باحظ ٓب يزد فيو عن كبلـ
ا٤بتكلمْب  ,كىو غنب إنكار ا١بهود النقدية كالببلغية الٍب تضمنها الكتاب.
اثنيهما الغنب األعظم  :كىو إيهاـ الباقبل٘ب أف ا٤بتكلمْب قد سبقوا إٔب مثل ما سبق إليو ا١باحظ ُب ىذا
الكتاب  ,كىو غنب جحداف أسبقية ا١باحظ كتقدمو على ٝباعة ا٤بتكلمْب.
كاهتم شاكر الباقبل٘ب أبنو متحامل على ا١باحظ ال غّب  ,كأف حكمو النقدم ىذا منطلقو ىذا التحامل ,
كقصده الغض كالتقليل من شأف أيب عثماف ا١باحظ ككتابو ىذا ُب نظم القرآف .
ككبل الغبنْب السابقْب كبعدٮبا التقليل كالغض من شأف ا١باحظ مردكد عند شاكر كمدفوع بكبلـ العلماء
كشهاداهتم للجاحظ نفسو غّب شهادة الباقبل٘ب ىذه  ,كُب ىذا يقوؿ األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا ُب ذلك
كىو ما ٲبثل أ٭بوذج ا٤بوافقة التامة كالقبوؿ ا٤بطلق برأم العلماء ُب ىذه القضية :
" كىذا الكتاب اليوـ مفقود مع شهرتو ا٤بستفيضة الٍب كانت عند أىل القرنْب الرابع كا٣بامس من ا٥بجرة ,
كليس ُب إيدينا منو نصوص تذكر  ,فحكمنا عليو غّب ٩بكن  ,كإ٭با نقتصر فيو على قوؿ أيب عثماف نفسو
كعلى بعض أقواؿ من رأل الكتاب  ,ككاف أقرهبم إٔب أيب عثماف زمنان ىو ابن ا٣بياط ا٤بعتزٕب أبو ا٢بسن عبد
الرحيم بن دمحم بن عثماف ا٤بتوَب أكائل القرف الرابع ا٥بجرم فهو يقوؿ ُب كتابو االنتصار كالرد على ابن الراكندم
ا٤بلحد (ُ) :
" اليعرؼ ا٤بتكلموف أحدان منهم نصر الرسالة كاحتج للنبوة بلغ ُب ذلك ما بلغو ا١باحظ  ,كال يعرؼ كتاب ُب
االحتجاج لنظم القرآف كعجيب أتليفو  ,كأنو حجة ﵀مد ملسو هيلع هللا ىلص على نبوتو غّب كتاب ا١باحظ " .

(ِ)

كىذه موافقة اتمة غّب ٦بزكءة لؤلستاذ ٧بمود شاكر على كبلـ ابن ا٣بياط ا٤بعتزٕب ُب كتاب ا١باحظ ا٤بفقود ُب
(ُ)

ىنا هناية كبلـ األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا ُب مداخل إعجاز القرآف  ,ص . َٕ :

(ِ)

كتاب االنتصار كالرد على ابن الراكندم ا٤بلحد  ,ماقصد بو من الكذب على ا٤بسلمْب كالطعن عليهم  ,أليب

ا٢بسْب عبد الرحيم بن عثماف ا٣بياط ا٤بعتزٕب  ,مقدمة كٙبقيق نيربج ,طِ ,عاـ ُٔٗٗ ـ ٤ ,بكتبة الدار العربية للكتاب
ابلقاىرة  ,ص ُْٓ.ُٓٓ-
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نظم القرآف  ,كىي موافقة مقابلة ٛبامان ٤بوافقتو اجملزكءة على كبلـ الباقبل٘ب ُب كتاب ا١باحظ ىذا  ,فقد أخذ
شاكر من كبلـ ابن ا٣بياط علو كعب ا١باحظ نفسو كٛبيز كتابو ا٤بفقود ُب نظم القرآف الكرٙب  ,كذلك بعد أف
أقر األستاذ رٞبو هللا ب صعوبة إطبلؽ أحكاـ نقدية على كتاب مفقود  ,كعلق إطبلؽ األحكاـ النقدية على
كتاب ا١باحظ ا٤بفقود بثبلث اعتبارات :
االعتبار األكؿ  :كبلـ ا١باحظ نفسو عن كتابو ىذا .
االعتبار الثا٘ب  :كبلـ العلماء الذين رأكا كتاب ا١باحظ ىذا .
االعتبار الثالث  :قرب زماف ذلك ً
العآب الذم رأل كتاب ا١باحظ ىذا من زماف أيب عثماف ا١باحظ نفسو.
ككل ىذه االعتبارات يرل شاكر أهنا تدعم رأيو ُب أف كتاب ا١باحظ ىذا كتاب نفيس مستفيض الشهرة بْب
علماء القرنْب الرابع كا٣بامس ا٥بجرم  ,كأف ا١باحظ ٓب يسلك ُب كامل ىذا الكتاب مسالك ا٤بتكلمْب  ,أما
االعتبا ر األكؿ فقد اقتص األستاذ رٞبو هللا من كبلـ ا١باحظ ما يؤيد رأيو  ,أما كبلـ العلماء الذين قرأكا كتاب
ا١باحظ ىذا فهو مقيد ابالعتبار الثالث كىو االعتبار الزما٘ب  ,فقرب ابن ا٣بياط ا٤بعتزٕب من زماف ا١باحظ
يعطي رأيو أكلوية ُب القبوؿ كاألخذ بو كاالعتماد عليو  ,كقيده ىذا ٓب أيت بو إال إلخراج كبلـ الباقبل٘ب منو ,
فالباقبل٘ب كإف كاف من علماء القرف ا٣بامس الذين رأكا كتاب ا١باحظ  ,إال أف بعد زمانو عن زماف ا١باحظ
يعط ابن ا٣بياط ا٤بعتزٕب األكلوية ُب قبوؿ رأيو لقرب زمانو عن زماف الباقبل٘ب .
كا٢بق أف ا٢بكم على كتاب مفقود كاالعتماد على آراء ا٤بطلعْب عليو ال يتمخض عنو أحكاـ دقيقة ,
فا١باحظ كغّبه من العلماء لو مريدكف كلو مبغضوف  ,فا٤بريدكف لو قد يطلقوف أحكامان انبعة من ا٤بوقف
الشخصي أك حٌب ا٤بذىيب ٘بعل من كتابو ا٤بفقود ىذا كتاابن ال يشق لو غبار ُب الكشف عن إعجاز القرآف
الكرٙب  ,بل كٯبعلوف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاىر ا١برجا٘ب مستنسخان من ىذا الكتاب أك أنو ىو نفسو ,
كغّب ا٤بريدين للجاحظ قد يطلقوف أحكامان عن كتابو ىذا تتضمن تكرارا ٤با سبقو من جهود العلماء قبلو  ,كأنو
ليس فيو من الفائدة ا٤برجوة ما ينصح ابالعتماد عليو كالركوف إليو  ,كاألحكاـ ا٢بقيقية على الكتب كا٤بؤلفات
ال ٲبكن أف تكوف إال بعد قراءهتا كاالطبلع عليها كمعرفة ما فيها .
301

أما قوؿ شاكر إف الباقبل٘ب متحامل على ا١باحظ كبسبب من ذلك ٯبب أف تؤخذ أقواؿ الباقبل٘ب عن ا١باحظ
بعد ٛبحيص كبّب  ,ٱبرج هبا من أثر ا٤بوقف الشخصي كالنفسي إٔب النقد ا٤بوضوعي العلمي ا٤بعلل  ,فإف كبلـ
شاكر ُب ىذا التحامل انتج عن اطبلع كدراية  ,فالباقبل٘ب كاف شديد التحامل على مؤلفات ا١باحظ كعلى
منهجو ُب أتليفها  ,كيرل أف ا١باحظ يعمد فيها إٔب تطريز عباراتو القليلة ابلبيوت السائرة  ,كاألمثاؿ النادرة ,
كا٢بكم ا٤بنق ولة  ,كالقصص العجيبة ا٤بأثورة  ,ليسيطر على لب القارئ  ,كٱبلط كبلمو هبا حٌب يكاد يكوف
منها كما ىو ٗبنها ُب شيء  ,بل ك٘باكز ذلك كلو إٔب الدعوة ٤بطالعة بعض كتب ا١باحظ ا٣بالية صفحاهتا
ٛبامان من نظمو البديع  ,ككبلمو ا٤بليح  ,كعندما يقوـ الباقبل٘ب ٗبقارنة ا١باحظ بغّبه من األدابء يرل أف ا١باحظ
أقل شأانن ُب األدب كفن الكتابة من بعض طبلبو كتبلمذتو  ,فابن العميد مقدـ على ا١باحظ ُب رأم الباقبل٘ب
ألنو يستوُب كبلمو كمعانيو على حدكد مذىبو كمنهجو  ,كيصل بتأليفو إٔب الكماؿ ُب حدكد صنعتو  ,كال
يقتصر على نقل كبلـ غّبه كخلطو بكبلمو كا١باحظ  ,ذلك ا١باحظ الذم ييتبع سطران كاحدان من أتليفو أكراقان
من كبلـ الناس  ,كيتبع صفحتو الٍب من أتليفو كتاابن من كبلـ الناس  ,كال بد من اقتصاص كبلـ الباقبل٘ب على

طولو ُب ذلك لييستباف ٙباملو الشديد على منهج ا١باحظ كمؤلفاتو على ٫بو يزعزع الثقة ُب عد كبلمو نقدان
موضوعيان معلبلن ٲبكن االعتماد عليو  ,يقوؿ الباقبل٘ب ُب ذلك :

" كذلك قد يزعم زاعموف أف كبلـ ا١باحظ من السمت الذم ال يؤخذ فيو ,كالباب الذم ال يذىب عنو,
كأنت ٘بد قومان يركف كبلمو قريبا  ,كمنهاجو معيبان  ,كنطاؽ قولو ضيقان  ,حٌب يستعْب بكبلـ غّبه  ,كيفزع إٔب
ما يوشح بو كبلمو  ,من بيت سائر  ,كمثل اندر ,كحكمة ٩بهدة منقولة  ,كقصة عجيبة مأثورة  ,كأما كبلمو
ُب أثناء ذلك فسطور قليلة  ,كألفاظ يسّبة  ,فإذا أحوج إٔب تطويل الكبلـ خاليان عن شيء يستعْب بو -
فيخلط بقولو من قوؿ غّبه  -كاف كبلمان ككبلـ غّبه  ,فإف أردت أف ٙبقق ىذا ,فانظر ُب كتبو ُب " نظم
القرآف " كَب " الرد على النصارل " كُب " خرب الواحد " كغّب ذلك ٩با ٯبرم ىذا اجملرل ,ىل ٘بد ُب ذلك
كلو كرقة كاحدة تشتمل على نظم بديع أك كبلـ مليح؟ على أف متأخرم الكتاب قد انزعوه ُب طريقتو,
كجاذبوه على منهجو ,فمنهم من ساكاه حْب ساماه  ,كمنهم من أبر عليو إذ ابراه  ,ىذا أبو الفضل ابن
العميد قد سلك مسلكو  ,كأخذ طريقو ,فلم يقصر عنو ,كلعلو قد ابف تقدمو عليو  ,ألنو أيخذ ُب الرسالة
الطويلة فيستوفيها على حدكد مذىبو ,كيكملها على شركط صنعتو ,كال يقتصر على أف أيٌب ابألسطر من ٫بو
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كبلمو ,كما ترل " ا١باحظ " يفعلو ُب كتبو ,مٌب ذكر من كبلمو سطران أتبعو من كبلـ الناس أكراقان ,كإذا ذكر
منو صفحة بُب عليو من قوؿ غّبه كتاابن "..

(ُ)

ىذه ا٤بقطوعة على طو٥با تثبت أف الباقبل٘ب شديد التحامل على منهج ا١باحظ كمؤلفاتو إف ٓب يكن التحامل
على ا١باحظ نفسو شخصيان  ,كليس الشأف ىنا أف يتم نقض كبلـ الباقبل٘ب إبثبات ا٤بنزلة البيانية الٍب كاف
ٰبتلها ا١باحظ  ,كليس الشأف ىنا أف يتم نقضها إبثبات ١بهود ا١باحظ العلمية كاألدبية كخدمتو ا١بليلة
لؤلدب العريب  ,فمنزلة ا١باحظ األدبية كالنقدية ُب الَباث العريب أشد كضوحان من أف توضح  ,كجهوده األدبية
كالنقدية كانت كٕبق اللبنات الرئيسية كالدعائم األكٔب الٍب أسست ٤بنهجة النقد كعلمية األدب العريب  ,كقد
يكوف من السهل إثبات تناقض كبلـ الباقبل٘ب ىذا من بنيتو الداخلية  ,فبعض كبلمو ُب ىذه ا٤بقطوعة يناقض
بعضو اآلخر  ,فالباقبل٘ب أراد االنتقاص من شأف أدب ا١باحظ كالغض من رصانة أسلوبو كالتقليل من قدرتو
على التأليف كالتحبّب  ,فقولو (على أف متأخرم الكتاب قد انزعوه ُب طريقتو) دليل نطقت بو حركؼ
الباقبل٘ب كبشكل صريح على تقدمة ا١باحظ كعلو منزلتو التأليفية كمقدرتو البيانية كرقيو األسلويب  ,إذ لو ٓب
يكن كذلك ٤با انزعو على طريقتو ىذه من جاء بعده من الكتاب كاألدابء  ,فيكفي ا١باحظ أف يكوف أ٭بوذجان
ٰباكؿ كتاب كبار كابن العميد تطبيقو كمثاالن أعلى يقتدل بو  " ,على أف تفضيل الباقبل٘ب البن العميد ُب
بعض ما ىو من شأنو على ا١باحظ  ,مفخرة للجاحظ نفسو  ,كاعَبافان بفضلو  ,كتقديرا لببلغتو ؛ ألف ابن
العميد يعد من تبلميذ ا١باحظ الذين ٚبرجوا بكتبو كتر٠بوا خطاه ُب بيانو كقوة عارضتو كبليغ أسلوبو " (ِ).
كمن ٭باذج قبوؿ ٧بمود شاكر الستنباطات العلماء كنقداهتم كزايدتو عليها  ,قبولو لرأم أستاذه الرافعي قاـ فيو
بنقد ع باس العقاد  ,كذلك ُب قوؿ العقاد يصف كيصور خليج ستانلي أك ٞباـ البحر ُب مدينة اإلسكندرية
ٗبصر :
ؼ
ْب األى ىانقػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة كالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍ
بىػ ٍ ى

ؼ
ك ًم ٍن ىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ٍ
ىاي ىكيٍ ىح قىػ ٍلبً ى
(ُ)

إعجاز القرآف للباقبل٘ب  ,ص .ِْٖ-ِْٕ :

(ِ)

أدب ا١باحظ ٢ ,بسن السندكيب ,طُ ,عاـ ُُّٗـ  ,للمطبعة الرٞبانية ابلقاىرة ,ص ٓٓ.ٓٔ-
303

ْب أىلٍ ىو ًاف الربًيػ ػػٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
بى ٍل بىػ ٍ ى

ف
اخت ػىػلى ٍ
اختىػلى ٍف ىن ىكىما ٍ
ػ ػ ػ ػ ًع قى ٍد ٍ

أىلٍ ىقى ى٥بن بًىقو ًس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ي ٍ

ؼ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍ
قيػىز هح ىكأى ٍدبػىػ ػىر ىكانٍ ى

فىػلىبًسػػٍػ ػ ػ ػ ػ ىن ًم ٍن أى ٍسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىبلبًًو

شٌب اٍلمطىػ ػ ػ ػا ًر ً
ؼ
ؼ ىكالط ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍ
ى ى

كخلىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػن ًمن أىل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوانًوً
ىى ٍ ى ٍ ٍ ى

ف
يٙبيىف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان تينػػىػ ػ ػ ػ ػم ىعلىى يٙبى ػ ػ ػ ػ ٍ

ًعٍي يد الشبػ ػ ً
اب فىىبل ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىبل
ى

ؼ
ىـ ىكىال ىم ػ ػ ػ ػ ػ ىبل ىـ ىكىال ىخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍ

(ُ)

(ِ)

كقد خصص أبو فهر ٤بوافقتو نقد أستاذه الرافعي للعقاد ُب ىذا ا٤بوضع جزءان كبّبان من مقالة كاملة جعلها قسمان
اثلثان من سلسة مقاالت أ٠باىا (بْب الرافعي كالعقاد) (ّ)  ,حدد فيها موطن نقد أستاذه الرافعي ككجهو  ,كنقد
سيد قطب لنقد أستاذه ككجهو  ,كموافقتو لبعض نقد أستاذه كزايدتو على تلك ا٤بوافقة  ,كإبطاؿ بعض من
رأم سيد قطب كرد بعض من حجتو عليو ُب ىذا ا٤بوضع  ,كبياف ذلك أ ٌف الرافعي خطٌأى العقاد لغواين حينما
فصل ( قوس عن قزح) ُب قولو:
أىٍل ىقى ى٥بن بًىقو ًس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ي ٍ

ؼ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍ
قيػىز هح ىكأى ٍدبػىػ ػىر ىكانٍ ى

كقد استدؿ الرافعي على ذلك بقوؿ ابن منظور ُب اللساف  " :كقوس قزح :طرائق متقوسة تبدك ُب السماء أايـ
الربيع ,زاد األزىرم :غب ا٤بطر ٕبمرة كصفرة كخضرة ,كىو غّب مصركؼ ,كال يفصل قزح من قوس ؛ ال يقاؿ:
أتمل قزح فما أبْب قوسو"(ْ)  ,كيرل الرافعي أنو إذا كاف ال ٯبوز أف يفصل القوس عن القزح ؛ فكيف للعقاد أف
ٲبنح لقزح ا٤بفصولة إدابران كانصرافان .
فسر العقاد ا٤بطارؼ ٝ :بع مطرؼ كىو الرداء  ,كالطرؼ  :ما يستملح كيستظرؼ  ,ديواف كحي األربعْب لعباس
(ُ)
ٌ
العقاد  ,ص . ْٔ :
(ِ)

السابق  ,ص . ْٔ :

(ّ)

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف . ِٕ -ُِ ,

(ْ)

لساف العرب البن منظور  ,جِ ,ص ّٔٓ.
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أما سيد قطب فلم يعجبو نقد الرافعي ىذا  ,ككصفو أبنو تبلعب أبلفاظ اللغة العربية  -كىو ما أاثر حفيظة
األستاذ شاكر  ,-يقوؿ سيد قطب معلقان على نقد الرافعي :
"فمن ذا الذم يغفل عن طرافة ىذا (ا٣بياؿ) الذم يتصور (قزحان) ملقيان بقوسو ٥بؤالء ا٢بساف ,كىن يتناىنب
ىذه األسبلب ,بينما ىو مدبر منصرؼ  ,مغلوب على أمره  ,ال يستطيع النصفة ٩بن غلب ٝبا٥بن ٝبالو! أال
تستحق مثل ىذه الطرافة ,كمثل تلك ا٢بيوية من الناقد إال أف يذىب إٔب القاموس أك اللساف  ,ينظر ىنالك
ىل يفصل قوس عن قزح أكال يفصل ؟ ٍب يكمل الكبلـ بتهكم ابرد ال يرد على الفطرة ا٤بستقيمة ُب معرض
ىذا ا١بماؿ! "

(ُ)

كنقد سيد قطب ىذا للرافعي ككصفو لو أبنو تبلعب أبلفاظ اللغة  ,ىو ُب حقيقة األمر ما دفع األستاذ ٧بمود
شاكر للدفاع عن نقد أستاذه  ,كموافقة رأيو كقبوؿ حجتو كاالستدالؿ ٥با كتقوية جانبها  ,كمن ٍب النهوض للرد
على سيد قطب كنقض رأيو كإبطاؿ حجتو كاستداللو  ,حيث رأل األستاذ شاكر أف من أعجب العجب أف
ييرل رأم الرافعي تبلعبان أبلفاظ اللغة  ,كمن العجب أيضان أال ييرل أف بيت العقاد ىذا ىو عْب التبلعب ابللغة
من غّب طائل إال لَبميم قافية البيت (ِ) ,كيرل األستاذ أف الرافعي قد ذىب ُب نقده إٔب " رأم أصحاب اللغة

ُب امتناع الفصل بينهما  ,كأف ا٢برفْب كالكلمة الواحدة على تتابعهما  ,كعلى ذلك ال يقاؿ " ألقى قزح قوسو,
كأكٔب إذف أال يقاؿ إف قزح أدبر كانصرؼ ؛ ألنو ليس بذاتو يدؿ على معُب  ,أك يقع ا٠بان لشيء بعينو  ,فهو
إذف ال ٯبوز عليو اإلسناد ؛ إسناد ا٣برب أك الفعل كاإللقاء كاإلدابر ك االنصراؼ  ,فأين التبلعب ُب ىذا الرأم
ابللفظ اللغوم ؟ كلو قد كاف كقع ُب بعض كبلـ الرافعي فصل أحدٮبا عن اآلخر ألمكن أف يقاؿ إنو يتبلعب
ابللفظ  ,كلكن ذلك ٓب يكن .)ّ( "...
إذف فهذا قبوؿ صريح من ٧بمود شاكر لرأم عآب كبّب كأستاذ جليل كىو مصطفى الرافعي  ,كىو قبوؿ مرتبط
(ُ) مقالة من برجنا العاجي  :لسيد قطب ٦ ,بلة الرسالة  ,العدد ِِٓ  ,بتاريخ ُّٖٗ/َٓ/َِ :ىػ .
(ِ) ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  ,ص .ِِ :
(ّ) السابق  ,ص .ِّ :
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برأم أصحاب اللغة  ,ا٤بانعْب فصل كلمٍب قوس قزح عن بعضهما البعض على اعتبار أهنا كلمة كاحدة  ,مربران
رأم أستاذه ابعتماده على رأم ابن منظور ا٤بذكور آنفان كا٤بتضمن عدـ جواز الفصل بْب قوس كقزح  ,كيرل
شاكر كأستاذه الرافعي أف االنصراؼ كاإلدابر من األكلوية ٗبكاف أال يسنداف إٔب قزح ماداـ الفصل بينو كبْب
قوس ٩بنوع ُب اللغة من أصلو ٍ ,ب ٌبرأ أستاذه الرافعي من هتمة التبلعب أبلفاظ اللغة الٍب اهتمو هبا سيد قطب ,
كأ قر بثبوت ىذه التهمة على أستاذه فيما لو قاـ الرافعي نفسو ابستخداـ قوس مفصولة عن قزح  ,كخالف

تنظّبه النقدم من الوجهة اللغوية استعمالو اللغوم ُب اإلبداع األديب  ,كُب ىذا تعريض ابلعقاد الذم خالف
تنظّبه تطبيقو ُب ىذه القضية ٙبديدان  ,فقد عاب العقاد ُب كتابو ركاية قمبيز ُب ا٤بيزاف  ,كىو كتاب قاـ فيو
العقاد بنقد مسرحية قمبيز الشعرية الٍب قاـ بتأليفها أمّب الشعراء أٞبد شوقي  ,حيث كاف من ضمن نقدات
العقاد ٥بذه ا٤بس رحية أبف فيها ٨بالفة لبعض استعماالت اللغة العربية  ,كمن ذلك نقده لقوؿ شوقي على لساف
اجملاف :
أحد ٌ
أىلى ىق ىد ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا أىلى ىق ىد ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

ا٣بى ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ير تىػٍن ًفي التػىر ىح ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ٍ

ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػران ىرأىل أ ٍىـ فىػلى ىك ػ ػ ػان
قى ٍ

ىك ىش ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىران أ ٍىـ قيػىز ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

(ُ)

حيث قاؿ العقاد ُب ذلك :
" كيقوؿ قزح  ,كال تذكر قزح إال مع قوس "

(ِ)

كقد اٚبذ شاكر من نقدة العقاد ىذه سبيبلن الهتامو بعدـ عربية عبارتو  ,فأىل اللغة كٲبثلهم ابن منظور ٓب ينصوا
ُب منعهم إال على الفصل دكف ً
الذ ٍكر ٗ ,بعُب أف ا٤بمنوع عند أىل اللغة أف يفصل قوس عن قزح مثل  :ألقى
قزح بقوسو  ,أما ذكر أحدٮبا دكف اآلخر فلم ينص عليو ا٤بنع كٓب يشر إليو  ,كىذا أكؿ مأخذ على العقاد ُب
نقدتو ىذه  ,أما ا٤بأخذ الثا٘ب فإف شاكرا يرل أبف العقاد نفسو قد خالف تنظّبه تطبيقو حينما استخدـ
الكلمتْب مفصولة عن بعضيهما قبل مضي ستة أشهر من نقدتو ىذه كذلك ُب قولو السابق :
(ُ) قمبيز ألٞبد شوقي ,ط بدكف  ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ٗبصر  ,ص َْ.
(ِ) ركاية قمبيز ُب ا٤بيزاف  ,لعباس العقاد ,ط ُ  ,عاـ َُٕٗـ  ,لدار الكتاب العريب ,ص .ُٓ :
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أىلٍ ىقى ى٥بن بًىقو ًس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوً
ي ٍ

ؼ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ٍ
قيػىز هح ىكأى ٍدبػىػ ػىر ىكانٍ ى

كبناء عليو كٕبسب مايريده األستاذ شاكر  :فإف العقاد ىو األكٔب كاألجدر بتهمة التبلعب ابللغة من الرافعي.
كا٢بق أف قبوؿ األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا لرأم أستاذه ىذا مبِب على أساس العبلقة الوطيدة الٍب كانت
تربطو أبستاذه الرافعي  ,كالٍب يرل أف لزامها عليو أف يذب عن أستاذه كيدافع عنو كيتأكؿ لو كيقوم جانبو ,
كدليل ذلك أف ٧بمود شاكر ٓب يعمد إ ٔب ٚبطئة العقاد بشكل مباشر كما فعل أستاذه  ,بل قاـ بتقصي
استخداـ العرب ٥باتْب الكلمتْب كانتهى إٔب أف لقزح ثبلثة أكجو من الرأم عند أىل العربية :
أك٥با  :أف قزح اسم شيطاف أك ملك موكل بو  ,كىذا ا٤بعُب مستخلص من حديث رفعو بعض العلماء إٔب النيب
ملسو هيلع هللا ىلص كبعضهم أكقفو على بعض أصحابو رضواف هللا عليهم  ,كىو قولو :
ً
ً
س هللاً ىعز ىك ىجل فىػ يه ىو أ ىىما هف ًأل ٍىى ًل ٍاأل ٍىر ً
ض"
س قيػىز ىح فىإف قيػىز ىح ىشٍيطىا هف ىكلىك ٍن قيوليوا :قىػ ٍو ي
" ىال تىػ يقوليوا :قىػ ٍو ي

(ُ)

(ُ)

ىذا ا٢بديث مرفوع إٔب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب حلية األكلياء كطبقات األصفياء  ,ألٞبد بن عبد هللا بن أٞبد بن إسحاؽ

األصبها٘ب  ,جِ ,ص َّٗ  ,طُ ,عاـ ُْٕٗ :ـ  ,لدار السعادة ٗبصر  ,ككرد موقوفا لعلي بن طالب هنع هللا يضر ُب ا١بامع ُب
ا٢بديث البن كىب  ,ؿ دمحم عبد هللا بن كىب بن مسلم ا٤بصرم القرشي ٙ ,بقيق  :مصطفى حسن حسْب دمحم أبو ا٣بّب ,
ص  ,َُٓ :طُ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار ابن ا١بوزم ابلرايض  ,كأكقفو ضياء الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد الواحد ا٤بقدسي
ً
ً
س ىكًى ىي أ ىىمانىةه ًم ىن الٍغىىرًؽ" ُب كتابو ,
س قيػىز ىح فىإف قيػىز ىح الشٍيطىا يف ىكلىكنوي الٍ ىق ٍو ي
على علي بن طالب هنع هللا يضر أيضان بركاية " ىال تىػ يق ٍل قىػ ٍو ي

ا٤بستخرج من األحاديث ا٤بختارة ٩با ٓب ٱبرجو البخارم كمسلم ُب صحيحيهما  ,دراسة كٙبقيق :عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن
دىيش  ,جِ ,ص ُِٓ ,طّ ,عاـ َََِ ـ  ,لدار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع ببّبكت  ,كرفعو عن ابن عباس دمحم بن
عبد هللا بن هبادر الزركشي  ,بركاية  " :ال تقولوا قوس قزح فإف قزح ىو الشيطاف كلكن قولوا قوس هللا عز كجل كىو أماف
ألىل األرض" ُ ,ب كتابو  :الآلٕب ا٤بنثورة ُب األحاديث ا٤بشهورة  ,ا٤بعركؼ ابلتذكرة ُب األحاديث ا٤بشتهرة  ,دراسة كٙبقيق :
مصطفى عبد القادر عطا  ,جُ ,ص ُُٓ ,طُ ,عاـ ُٖٔٗ ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,أما البخارم فقد أكقفو
ب ًمن أىبٍػو ً
على ابن عباس بدكف هني عن تسمية قوس قزح هبذا االسم  ,كبركاية " ىع ًن ابٍ ًن ىعب و
اب الس ىم ًاء,
اس قى ى
اؿ :الٍ ىم ىجرية :ىاب ه ٍ ى
كأىما قىػوس قػيزوح :فىأىما هف ًمن الٍغىرًؽ بػع ىد قىػوًـ ني و ً
بلـ " ُب كتابو األدب ا٤بفرد ٙ ,بقيق علي عبد الباسط مزيد  -كعلي
وح ىعلىٍيو الس ي
ى ٍ ي ى ى ى ى ىٍ ٍ
عبد ا٤بقصود رضواف  ,ص ِّٓ ,طُ ,عاـ ََِّ :ـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ٗبصر  ,كُب حدكد ٕبثي كاطبلعي كفيما بْب يدم
من كتب ا٢بديث ٓب أجد ا٢بديث منسوابن البن عباس كما قالو األستاذ شاكر هبذه الركاية أك ركاية أخرل تتضمن النهي  ,كمن
ا﵀تمل أف يكوف األستاذ اعتمد ُب ذلك على كتب اللغة الٍب أكقفت ا٢بديث على ابن عباس هنع هللا يضر كمنها  :هتذيب اللغة ,
البن منصور األزىرم جْ ,ص ُٗ =
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اثنيها  :أف القزح ىي الطرائق كاأللواف الٍب ُب القوس  ,كالواحدة منها تسمى قزحة  ,كىذا ا٤بعُب ٩با نصت
عليو معاجم اللغة (ُ)  ,كىو ا٤بعُب الدارج كا٤بتداكؿ ٥باتْب الكلمتْب ٦بتمعتْب بْب العامة كا٣باصة .
كاثلثها  :أف يكوف من قزح ٗبعُب عبل كارتفع كىو ٩با نصت عليو معاجم اللغة أيضان  , )ِ( ,كقد رأل شاكر بناء
على ىذ ه الوجوه الثبلثة أف الوجو األكؿ ال يضر فيو انفصاؿ قوس عن قزح ؛ ألهنما قد أضيفا لبعضهما
ابلنسبة كما أضيف كتاب ﵀مد ُب قولك ( :كتاب دمحم )  ,كبناء عليو فقد أجاز بعضهم أف يستبدؿ تسمية
العرب األكائل لو فقالوا قوس الغماـ كقوس السحاب  ,كيقصد األستاذ شاكر من ذلك ما كرد ُب شعر بعض
الشعراء من تسمية قوس قزح بقوس السماء ك قوس الغماـ ك قوس السحاب  ,مثل قوؿ ابن الركمي (ِ):
= ككذلك ُب كتاب ا﵀كم كا﵀يط األعظم  ,لعلي بن إ٠باعيل بن سيده  ,جِ ,ص ْٖٓ ,ككذلك أكقفو ابن سيده على
ابن عباس ُب كتابو ا٤بخصص  ,جِ ,ص ِْٓ , ,ك كذلك ُب لساف العرب البن منظور  :ج ِ ,ص  ,ّٓٔ :ككذلك
أكقفو على ابن عباس صاحب  :تصحيح التصحيف كٙبرير التحريف  ,صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم  ,حققو كعلق
عليو كصنع فهارسو :السيد الشرقاكم ,طُ ,عاـ ُٖٕٗ :ـ ٤ ,ب كتبة ا٣با٪بي ٗبصر  , ,ص  , ُْٕ :ككذلك ُب اتج
العركس ٤برتضى الزبيدم  ,جٕ ,ص ٕٓ .

س قيػىزح :طريقة يمتى ًٌ
تبدك ُب السماًء"  ,ينظر للعْب  ,جّ  ,ص ّٖ ,
قوسة ي
(ُ) قاؿ ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم  " :كقىػ ٍو ي
اؿ ى٥با :قىػوس قيػزوح ,الٍو ً
ً ً
اح ىد ية قيػ ٍز ىحةه "  ,ينظر لكتابو
كقاؿ أٞبد بن فارس بن زكرايء القزكيِب الرازم " :الٍ يقىز ىح :الطىرائ يقُ ,ب ال ًٍب يػي ىق ي ى ٍ ي ى ى
 :مقاييس اللغة ٙ ,بقيق  :عبد السبلـ ىاركف  ,جٓ ,ص  , ٖٓ :طُ ,عاـ ُٕٗٗ :ـ  ,لدار الفكر العريب  ,كقاؿ ابن
ً
ضىرةو , ".ينظر لكتابو ا﵀كم كا﵀يط األعظم ,
كخ ٍ
كص ٍفىرةو ي
الربيع ٕبي ٍمىروة ي
س قػيىز ىح :طرائق يمتىػ ىق ٌوسةه تبدك ُب الس ىماء أىايـ ٌ
سيده " :كقىػ ٍو ي
جِ ,ص  , ْٓٔ :ككذلك أكرده ُب كتابو ا٤بخصص  ,جِ ,ص  ,ِْٓ :كجاء ُب كتاب مشس العلوـ كدكاء كبلـ العرب من

الكلوـ :لنشواف بن سعيد ا٢بمّبل اليمِب" قوس قيػىزح :الٍب تبدك أايـ ا٤بطر ٕبمرة كخضرة كصفرةٙ , ",بقيق  :حسْب بن عبد
هللا العمرم  ,مطهر بن علي اإلراي٘ب  ,يوسف دمحم عبد هللا  , ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ  ,لدار الفكر ا٤بعاصر ببّبكت  ,جٖ ,ص
ْْٕٓ.
(ِ) قاؿ ابن منظور  " :قىػىز ىح الشيءي إًذا ٍارتىػ ىف ىع"  ,لساف العرب  ,جِ  ,ص  , ّٓٔ :كقاؿ الفّبكزآابدم " قىػىز ىح :ارتىػ ىف ىع ,
كمنوً :س ٍعر قازًح :و
غاؿ  " ..القاموس ا﵀يط  ,ص  , ِّٔ :كقاؿ مرتضى الزبيدم  " :قىػىز ىح الشيءي ,إًذا ارت ىف ىع  ,ىكًمٍنوً :س ٍعهر
ه ه
قازًح  ,أىم  :و
غاؿ  "..جٕ ,ص ٖٓ .
ه
(ّ) علي بن العباس بن جورجس الركمي  ,كلد ُب ُِِىػ  ,قاؿ عنو ا٤برزاب٘ب  " :أشعر أىل زمانو بعد البحَبم
كأكثرىم شعران كأحسنهم أكصافان كأبلغهم ىجاءن كأكسعهم افتناانن ُب سائر أجناس الشعر كضركبو كقوافيو  .....كىو ُب ا٥بجاء
مقدـ ال يلحقو فيو أحد من أىل عصره غزارة قوؿ كخبث منطق كال أعلم أنو مدح أحدان من رئيس كمرؤكس إال كعاد عليو
فهجاه ٩بن أحسن إليو أـ قصر ُب ثوابو فلذلك قلت فائدتو من قوؿ الشعر كٙباماه الرؤساء ككاف سببان لوفاتو "  ,توُب
ِّٖىػ ,ينظر معجم الشعراء للمرزاب٘ب  :ص.ِٖٗ :
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ت أىيٍ ًدم السح ً
اب ىمطىا ًرفىان
ىكقى ٍد نى ىشىر ٍ ٍ ى
ييطىػ ًريزىىا قىػوس الٍغىم ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ ًٕبي ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػػرةو
ى
ٌ ٍ ي
كقوؿ أيب الوأكاء الدمشقي (ِ):
ً و
س الغىم ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ بًًو
ىس ٍقيان ليػ ػ ػ ػػىٍوـ بى ىدا قىػ ٍو ي
س رواـ كالب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيير ي
كؽ لىػ ػ ػ ػ ػ ػوي
كأىنوي قىػ ػ ٍو ي

ضهر ىعلىى ٍاألىٍر ً
ض
ىعلىى ٍ
ا١بىًٌو يد ٍكنىان ىكٍى ىي يخ ٍ
ىص ىف ور ىك ٍس ىط يمٍبيػػىػ ػ ً
ض
ىخ ى
ىعلىى أ ٍ
ض ور ً ٍُب أ ٍ

(ُ)

ً
س
س يم ٍسفىرةه ىكالٍبىػ ػ ػ ٍر يؽ ىخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌبل ي
ىكالش ٍمػ ػ ػ ي
(ّ)
ً
ْب الش ٍم ػ ػ ػ ً
اس
الس ىه ًاـ ىك ىع ٍ ي
ىر ٍش يق ٌ
س بػيٍر ىج ي

كقوؿ دمحم بن عبد ا٤بنعم ا٣بيمي (ْ) :
إً ىذا ىم ػ ػ ػ ػا ىرىمى بً ًس ىه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ ال ىقطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍار
ت الٍ ىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىواقً ىعً ً ٍُب ىسطٍح ػ ػ ػ ػ ػ ػػًًو
ىرأىيٍػ ػ ػ ى

ً
ً
س الٍغى ىم ػ ًاـ
ىعػ ػ ػ ػ ػ ػلىى ىى ىدؼ الٍ ىم ػ ػ ػ ػ ػاء قىػ ٍو ي
ً (ٓ)
ًً
رؤك ً
الس ىهػ ػ ػ ػ ػاـ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ واؿ لتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلٍ ى
سن ى
ك ٌ
ييٍ ى

كمنو قوؿ الباركدم(ٔ) :
(ُ)

ديواف ابن الركمي ,جِ  ,ص .ِٕٗ :

(ِ) أبو الفرج دمحم بن أٞبد العنا٘ب الغسا٘ب الدمشقي ا٤بلقب ابلوأكاء ,لقب بػ ػ "الوأكاء ألنو كاف مناداين ُب دار البطيخ
بدمشق ينادم على الفواك و  ,كاف ٱبلو منذ صغره للمطالعة كاال ستماع  ,كأكب على قراءة دككاين الشعر  ,كحفظ ديواف أيب
نواس  ,كابن ا٤بعتز  ,كأبو ٛباـ  ,كا٤بتنيب  ,ككاف شديد اإلعجاب بشعر ا٤بتنيب  ,اختلف ُب اتريخ كفاتو  ,كرجح ٧بقق ديوانو أنو
توُب سنة َّٕ :ىػ  ,ينظر لَبٝبتو ُب مقدمة ديوانو ٙبقيق سامي الدىاف  ,طِ ,عاـ ُّٗٗ :ـ  ,لدار صادر ببّبكت .
(ّ)
(ْ)

ديواف الوأكاء الدمشقي ,ص . ُُّ :
"شه اب الدين ابن ا٣بيمي دمحم بن عبد ا٤بنعم بن دمحم شهاب الدين ابن ا٣بيمي األنصارم اليمِب األصل ا٤بصرم الدار

الشاعر ...علت سنو كحدث بكثّب من مركايتو  ... ,كاف ىو ا٤بقدـ على شعراء عصره مع ا٤بشاركة ُب كثّب من العلوـ ,
كابشر كقف مدرسة الشافعي كمشهد ا٢بسْب كفيو أمانة كمعرفة ككاف معركفا ابألجوبة ا٤بسكتة كٓب يعرؼ منو غضب  ,عاش
اثنتْب كٜبانْب سنة أك أكثر كتوُب ٖٓٔىػ الواُب ابلوفيات  :لصبلح الدين الصفدم  ,ج  , ْ :ص .ّٗ :
(ٓ)

ٓب أجد ﵀مد بن عبد ا٤بنعم ديواانن  ,كىذه األبيات منسوبة لو ُب سركر النفس ٗبدارؾ ا٢بواس ا٣بمس  ,أليب العباس

أٞبد بن يوسف التيفاشي  ,هتذيب ٝباؿ الدين ابن منظور ٙ ,بقيق إحساف عباس ,طُ ,عاـ َُٖٗ :ـ  ,ا٤بؤسسة العربية
للدراسات كالنشر  ,ببّبكت  ,ص .ِٖٕ :
(ٔ) ٧بمود سامي بن حسن حسْب بن عبد هللا الباركدم ا٤بصرم  ,شاعر مصرم كلد عاـ ُِٓٓىػ  ,نشأ طموحا يتبوأ
مناصب مهم ة بعد اف التحق ابلسلك العسكرم ,كقد ثقف نفسو ابالطبلع على الَباث العريب  ..فقرأ دكاكين الشعراء كحفظ
شعرىم ُب صغره  ,كىو رائد مدرسة البعث كاإلحياء ُب الشعر العربيا٢بديث ,كىو أحد زعماء  ,تؤب كزارة ا٢بربية ٍب رئسة
الوزراء ابختيار الثوار لو .لقب برب السيف كالقل م  ,ينظر لَبٝبتو ُب مقدمة ديوانو ٙ ,بقيق  :علي ا١بارـ  ,كدمحم شفيق  ,ط
بدكف ,عاـ ُٖٗٗـ  ,لدار العودة ببّبكت .
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س الٍغى ىم ًاـ الٍغيًٌر قىػٍنطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرةه
ىكأىف قىػ ٍو ى
ت
إًذىا الش ىعاعي تىػىراءىل ىخلٍ ىف ىها نى ىشىر ٍ

كمن أمثلة تسميتو بقوس السحاب قوؿ ابن معتوؽ ُب ا٤بدح (ُ):
ً
ص ػ ػ ور ًم ٍن أى ىان ًمػ ػ ػ ػ ػ ػلً ىها
يى هد إً ىٔب يك ًل م ٍ
ىكأىف ىخ ػ ػ ػ ػ ػاٛبىىوي يىػ ٍوىـ النػ ػ ػ ػ ػ ىو ًاؿ ًهبىػ ػ ػا
كقوؿ معركؼ الرصاُب (ْ):
ات ً ٍُب أىطٍىرافً ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
تىػتىػنىاثػى ير ال ىقطىىر ي
يىػٍن ىحل فًٍيػ ىها النػ ٍوير ىحٌب قىػ ػ ػ ٍد تىػىرل
(ُ)

ىم ٍع يقػ ػ ػ ػ ٍوىدةه فىػ ٍو ىؽ طىػ ػ ػ ػ ًامي الٍ ىمػ ػ ػ ػ ًاء ىسي ًاؿ
ً (ُ)
ً
ات أىلٍػ ػ ػ ػ ػ ىو واف ىكأى ٍش ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ
بى ىدائع ػ ػ ػ ػ ػ ػان ذى ى
ً ً
ً
ً
تى ٍسػ ػ ػرم ٍاألى ىايد ٍم ىكفٍيػ ىها يىػٍنزؿ ٍاألى ىمػ ػ ػ ػلي

ً ً
قىػوس السح ً
ْب يىػٍنػ ىه ًم يل
اب الٍغىواد ٍم ح ٍى
ٍ ي ى

(ّ)

فى ىكأ٭بػىػ ػ ػ ػ ػ ػا ًى ىي لي ٍؤليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هؤ ىمٍنػثيػ ػ ػ ػ ػ ٍوير
ً (ٓ)
قىػوس السحػ ػ ػ ػ ً ً
ص ػ ػ ػ ػويٍػ ير
اب ى٥بىا هبىا تى ٍ
ٍ ى ى

ديواف الباركدم  :ص َْٓ.ُْٓ-

(ِ) شهاب الدين بن معتوؽ ا٤بوسوم ا٢بويزم  " ,شاعر العراؽ ُب عصره ,كلد سنة َُِٓىػ  ,كنشأ ابلبصرة ,كهبا تعلم
األدب ,كقاؿ الشعر كأجاد ,كاتصل ابلسيد خاف أحد أمراء البصرة من قبل الدكلة اإلير انية ,ككاف كقتئذ ٲبلك العراؽ
كالبحرين ,كمدحو  ...كأكثر شعره مقصور عليو كعلى أىل بيتو  ,فغمره ابإلحساس ,كىو من كبار شعراء الشيعة ,فقد مدح
عليا هنع هللا يضر ,كأىل البيت ٗبا ٱبرج عن حد الشرع كالعقل ,كٲبتاز شعره ابلرقة ككثرة اجملازات حٌب تكاد ا٢بقيقة هتمل فيو اب١بملة
توُب سنةُُُُ ىػ " ينظر لَبٝبتو ُب نزىة األبصار بطرائف األخبار كاألشعار  ,لعبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد بن درىم ,
ينظر ُب ترٝبتو لنزىة األبصار ُب ٧باسن األشعار  ,عبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد بن درىم نسخة إلكَبكنية كٓب أجد الكتاب
األصل  ,ص .ُْٔ :
(ّ)

ديواف طراز البلغاء كخاٛبة الفصح اء لشهاب الدين ا٤بوسوم ا٤بعركؼ اببن معتوؽ  ,ضبط سعيد الشرتو٘ب  ,ط بدكف

 ,عاـ ُٖٖٓ :ـ  ,ا٤بطبعة األدبية ببّبكت  ,ص. ُِٕ :
(ْ) معركؼ بن عبد الغِب بن ٧بمود ا١ببارم  ,كلد عاـ ُِِٗىػ  ,كلد كنشأ ُب بغداد ,من أب كردم النسب
كأـ تركمانية ,كعْب الرصاُب معلمان ُب مدرسة الراشدية الٍب أنشأىا الشيخ عبد الوىاب النائب ,مشاؿ األعظميةٍ ,ب نقل مدرسان
لؤلدب العريب ُب األعدادية ببغداد ,أايـ الوإب انمق ابشا الصغّب ٍ ,ب سافر إٔب إسطنبوؿ فلم يلحظ برعايةٍ ,ب عْب مدرسان
٤بادة اللغة العربية ُب الكلية الشاىانية ك٧برران ١بريدة سبيل الرشاد  ,كأصدر جريدة األمل ,كأنتخب عضوان ُب ٦بمع اللغة
العربية ُب دمشق ,كبعد ذلك عْب مفتشان ُب مديرية ا٤بعارؼ ببغداد ٍ ,ب عْب أستاذان ُب اللغة العربية بدار ا٤بعلمْب العالية ,
توُب الرصاُب بدارهً ُب ٧بلة السفينة ُب األعظمية ليلة ا١بمعة ُب ربيع اآلخر من عاـ ُّْٔىػ  ,كشيع ٗبوكب مهيب سار ً
فيو
األدابء كاألعياف كرجاؿ الصحافة  ,ينظر لَبٝبتو ُب البغداديوف أخبارىم ك٦بالسهم  , ,ط ّ  :بدكف  ,عاـ ُِٕٗ :ـ ,
٤بطبعة الرابطة ببغداد  ,ص َُٓ-َُّ :
(ٓ) ديواف معركؼ الرصاُب  ,مراجعة مصطفى الغبلييِب ,ط :بدكف  ,عاـ  َُِِ :ـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم
كالثقافة ابلقاىرة  ,ص ّّٔ.
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كيرل شاكر أف الوجهْب الثا٘ب كالثالث ال ٯبوز فيهما فصل قوس عن قزح البتة  ,كذلك عند إرادة الطرائق
ا٤بتقوسة الٍب تبدك ُب السماء ؛ ألف الكلمتْب حينهما تنزالف منزلة الكلمة الواحدة .
كيبدك جليان أف شاكران ضنْب كل الضن اب٢بكم للعقاد على أستاذه الرافعي ؛ فبعد أف انتهى من ىذا االستقراء
كاإلٯباز ذكر ما نصو :
"ك٫بن نرل أف العقاد قد ذىب – كإف ٓب يرد ذلك – إٔب الوجو األكؿ  ,كأف شعره ٰبمل على رأم جائز ُب
العربية .)ُ("....
كمن ىنا يستطاع القوؿ أبف موافقة ٧بمود شاكر لرأم أستاذه الرافعي ُب ىذه ا٤بسألة موافقة غريبة جدان  ,فقد
تبْب لو بعد أف استقرأ معا٘ب قوس قزح كربطها أبحكامها اللغوية ُب الفصل كعدـ جواز الفصل  ,أف العقاد قد
ٞبل شعره على كجو جائز ُب العربية  ,كبناء عليو فإف الوجو الذم بُب عليو الرافعي نقده فاسد كمردكد
بتصويب شاكر للعقاد  ,كلكن كد الرافعي كحبو حاؿ دكف ذلك كدكف ٚبطئة شاكر لو كاالنتصار للعقاد عليو,
كُب قولو ُب العبارة السابقة (كإف ٓب يرد ذلك) ما فيو من عدـ رغبتو ُب تصويب العقاد كٚبطئة أستاذه  ,فالعقاد
حْب يصيب بشعره كجها من كجوه اللغة فإنو ٓب يرد ذلك بل جاء ٧بض الصدفة كالتوفيق  ,أما الرافعي فحْب
ٱبطئ العقاد ُب كجو ٘بيزه لو العربية فهو إ٭با كافق رأم أصحاب اللغة فحسب  ,كىو كإف خطٌأ كجهان جائزان ُب
لغة العرب فإنو ال تثريب عليو .
ىذا كالشواىد من فصيح الكبلـ صرٰبة ٔبواز الفصل بْب قوس كقزح  ,كمنو قوؿ انبغة بِب شيباف (ِ):
(ّ)
ً
أى ٍشح ىذ إً ٍذ ىب ً
اـ فىالٍغىٍي يم يمٍن ىسػ ػ ػ ػ ػ ًر يح
ت الش ىم ػ ػ ػ ػ ػ ي
سٍي ىق يرىك ػ ػ ه
ى
اؿ لىوي
ى
(ُ)

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر لعادؿ سليماف  ,ص .ِّ :

(ِ)

" ا٠بو عبد هللا بن ا٤بخارؽ كقيل ا٠بو ٝبيل بن سعد بن معقل كاألكؿ أثبت كىو إسبلمي كثّب الشعر  ,شاعر بدكم
من شعراء الطبقة األكٔب  ....ككاف  ..منقطعان إٔب عبد ا٤بلك بن مركاف  ,مداحان لو  ,ككاف ينشد الشعر فيكثر ,حٌب
إذا فرغ قبض على لسانو فقاؿ :ألسلطن عليك ما يسؤكؾ :سبحاف هللا كا٢بمد هللا كال إلو إال هللا كهللا أكرب " ٓب
أجد لو ُب كتب الَباجم الٍب بْب يدم اتريخ كفاة  ,ينظر لَبٝبتو ُب اتريخ دمشق البن عساكر  ,جّّ ,ص :

(ّ)

ِٔ ,كينظر كذلك الواُب ابلوفيات للصفدم  ,ج  , ُٕ :ص .ِِٔ :
أشحذ  :ساؽ كطرد  " ,ىش ىح ٍذتيو أىم يس ٍقتىوي ىس ٍوقان ىش ًد نيدا"  ,ين ظر للساف العرب ١بماؿ الدين ابن منظور  :جّ,
ص.ْْٗ :
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ًً
اىا ً ٍُب يم ٍزنًًو قيػ ػ ػ ػ ػ ػىز يح
ضى ىكطىػ ػ ػ ػ ػ ػران
تىػلي ٍو يح فٍيو لىم ػ ػ ػ ػ ػا قى ى
س ىحنى ى
قىػ ٍو ه
فقزح كما يبلحظ جاءت مفصولة عن قوس  ,كعلى ذلك استخدـ الشعراء ُب بعض أشعارىم ىاتْب الكلمتْب
(ُ)

مفصولتْب ألغراض بيانية تشبو إٔب حد كبّب ُب غرضها ا١بمإب استخداـ العقاد ٥با .
فالعقاد إ٭با فصل قوس عن قزح ليتصور أف حسناكات شاطئ إستانلي قد ألقى عليهن قزح أقواسو  ,كىن
يرتدين ىذه األقواس الٍب ألقاىا كالٍب ٙبولت إٔب غنائم كأسبلب أيخذىا ا٤بنتصر غنيمة كعنوة من ا٤بهزكـ  ,كما
جاءت الغنائم كاألسبلب إال بعد أف نشبت معركة بْب ٝباؿ ما ألقاه قزح من أقواس  ,كٝباؿ ا٢بسناكات الٍب
ألقيت عليهن تلك األقواس  ,كقد انتصر ٝباؿ الفتيات على األقواس فاستلنب تلك األقواس فارتدينها فزدف
هباء كٝباالن  ,أما قزح فقد أدبر كانصرؼ كقد أيسقط ُب يده بعد أف خسر تلك ا٤بعركة خسارة ال يستطيع
بعدىا االنتصاؼ ٩بن أ٢بق بو ىذه ا٥بزٲبة .
ىذا كقد جرت الشعراء أيضان على فصل قوس عن قوس اقتداء بفصيح الكبلـ  ,كمن ذلك قوؿ بديع الزماف
ا٥بمذا٘ب (ِ):
ً
ً
ىكيمٍنػغىلق ػىػ ػ ػ ػ ػ ػان أيىؤٌمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػليوي

بًيي ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػػىُب الشٍي ًخ يىػٍنػ ىفسػًػ ػ ػ يح

فىػيىػ ٍعلىػ ػ ػ ػ ػ ػ يم أىف ىك ًاديٍنػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

ى٥بىػ ػ ػ ػ ػ ػا أىٍك ىالهي يىػٍنػ ىف ًسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يح

ىكيبيػ ٍريز ًسرهي أىىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلً ٍي

ىكييطٍلػ ػً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يع قىػ ٍو ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي قيػىز يح

(ّ)

(ُ)

ديواف انبغة بِب شيباف ,طُ ,عاـ ُِّٗ :ـ  ,لدار الكتب ا٤بصرية ابلقاىرة  ,ص .َُّ :

()2

" أبو الفضل أٞبد بن ا٢بسْب بن ٰبٓب بن سعيد ا٥بمذا٘ب ,ا٢بافظ ا٤بعركؼ ببديع الزماف؛ كلد عاـ ّٖٓىػ كىو

صاحب الرسائل الرائقة  ,كا٤بقامات الفائقة  ....كىو أحد الفضبلء الفصحاء ,ركل عن أيب ا٢بسْب أٞبد بن فارس صاحب
" اجململ " ُب اللغة كعن غّبه ,كسكن ىراة من ببلد خراساف  ,كتوُب رٞبة هللا تعأب هبراة يوـ ا١بمعة ا٢بادم عشر من ٝبادل
اآلخرة سنة ٜباف كتسعْب كثبل ٜبائة؛ قاؿ ا٢باكم ا٤بذكور :ك٠بعت الثقات ٰبكوف أنو مات من السكنة كعجل دفنو ,فأفاؽ ُب
قربه ك٠بع صوتو ابلليل ,كأنو نبش عنو فوجدكه قد قبض على ٢بيتو كمات من ىوؿ القرب "  ,ينظر لوفيات األعياف البن
خلكاف  ,ج  ,ُ:ص .ُِٗ :
(ّ)

ديواف بديع الزماف ا٥بمذا٘ب ٙ ,بقيق  :يسرم عبد الغِب  ,ط ,ّ:عاـ ََِّـ  ,لدار الكتب العلمية بلبناف بّبكت ,

ص ٕٓ.
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كمنو أيضا قوؿ ابن ٞبديس (ُ):

ًً ً ً ً
ب
قيػىز هح بعطٍ ىفة قىػ ٍوسو يىػتىػنى ٌك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
(ِ)
ً ًً ً ً ً
ب
ىع ٍهد ٍم بو م ٍن نىػ ٍقطػه ٌن يػي ىقطٌ ي

ا١بىو أىٍقػبى ػل ًُب تىػرا يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ب يم ٍزنًًو
ىك ٍ
ى ٍ ى
ضح ىك ً
ت الن ًد ًٍٙب ًأب ٌك يؤ وس
صابى ٍ
ى
ت فىأى ٍ ى
كمنو أيضان قوؿ لساف الدين ا٣بطيب (ّ):
ًً
كح ىف ً
ضلي ٍو ىع ىه ػ ػا
ىى ٍ
ت بًو يع ٍو يج القس ًٌي ي
فى ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأ٭بىا قيػىز هح ىحنى ػ ٍ
اس ػ ػ ػ ػ ػوي
ت أىٍقػ ىو ى

تىػ ٍغت ػى ػ ػ ػػا يؿ فًٍي ًو ىج ىو ًا٫بىان ىكقيػليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍوىاب
(ْ)
أىيٍ ًد ٍم الغى ىم ًاـ ىكأىٍمطىىرت يش ٍؤبػي ٍوىاب

(ُ) أبو دمحم عبد ا١ببار بن أيب بكر ابن دمحم بن ٞبديس األزدم الصقلي ,كٞبديس بفتح ا٢باء ا٤بهملة كسكوف ا٤بيم ككسر الداؿ
ا٤بهملة كلد ُب سرقوسة بصقلية أثناء حكم ا٤بسلمْب ٥با عاـ ْْٕىػ  ,كتعلٌم فيها ,كشارؾ ُب بعض معارؾ ا٤بسلمْب ,
مدح ا٤بعتمد بن عباد ككاف من شعراء ببلطو  ,كتردد على ا٤بعتمد ُب ٧ببسو ُب أغمات كفاءن لو ,كمدح أيب طاىر ٰبٓب بن ٛبيم
الصنهاجيٍ ,ب ابنو عليًّا  ,فابنو ا٢بسن  ,قاؿ ابن بساـ ُب حقو " :ىو شاعر ماىر يقرطس أغراض ا٤بعا٘ب البديعة ,كبعرب عنها
ابأللفاظ ال نفيسة الرفيعة ,كيتصرؼ ُب التشبيو ا٤بصيب ,كيغوص ُب ٕبر الكلم على در ا٤بعُب الغريب "  ,كتوُب عاـ ِٕٓىػ
ٔبزيرة ميورقة كدفن إٔب جنب قرب ابن اللبانة الشاعر ا٤بشهور ,ينظر لَبٝبتو ُب الذخّبة ُب ٧باسن أىل ا١بزيرة  ,لعلي بن بساـ
الشنَبيِب ٙ ,بقيق إحساف عباس  ,القسم الرابع  :ا١بزء األكؿ  , :ص  , َِّ :ط بدكف ,عاـ ُٕٗٗـ ,لدار الثقافة ببّبكت
 ,كينظر أيضان ُب كفيات األعياف البن خلكاف  ,كينظر ٤بقدمة ديوانو  ,تقدٙب كتصحيح إحساف عباس  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف
 ,لدار صادر ببّبكت جّ ,ص ُِِ.
(ِ) ٓب أجد ىذين البيتْب ُب ديواف ابن ٞبديس الذم صححو كقدـ لو إحساف عباس  ,كقد نسبها ابن بساـ لو ُب كتابو الذخّبة ُب
٧باسن أىل ا١بزيرة  ,جٕ ,ص .ِّْ :
قرطيب األصل  ,كلد سنة ُّٕ ىػ  ,نشأ لساف
(ّ) دمحم بن عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا بن سعيد بن علي بن أٞبد ٌ
السلما٘بٌ ,
كأتدب على شيوخها ,كىم كثر ,فأخذ عنهم القرآف ,كالفقو ,كالتفسّب ,كاللغة ,كالركاية ,كالطب ,كصناعة
الدين بغرانطةٌ ,
التعديل  ,التزـ خدمة عدد من السبلطْب كأيب ا٢بجاج كالسركم دمحم ا٣بامس ا٤بعركؼ ابلغِب اب﵁ كتعرؼ على علماء ا٤بغرب
كأصحاب مناصبها كابن خلدكف كغّبه كبدأ فيها يكتب بعض آاثره ا٤بنظومة كا٤بنثورة  ,كلو أتليفات كثّبة تربو على الستٌْب
مؤلٌفان ,ما بْب كتاب كرسالة ,منها :آداب الوزارة ,اإلحاطة ُب أخبار غرانطة ,أكصاؼ الناس ُب التاريخ كالصبلة ,جيش
التوشيح ,رقم ا٢بلل ُب نظم الدكؿ ,ركضة التعريف اب٢بب الشريف ,رٰبانة الكتاب كغّبىا  ,توُب عاـ ٕٕٔىػ  ,ينظر لَبٝبتو
كافية ُب مقدمة ديوانو  ,صنعة كٙبقيق كتقدٙب  :دمحم مفتاح  ,طُ ,عاـ ُٖٗٗ :ـ  ,لدار الثقافة ابلدار البيضاء .
(ْ) البيتاف ُب ديوانو ,جُ ,ص ُِٖ .
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أما علماء النحو فقد تطرقوا كثّبان لقوس قزح عند حديثهم عن ابب ا٣برب  ,إذ إهنم يقولوف ابمتناع اإلخبار عن
االسم الذم ليس ٙبتو معُب  ,كقولك دمحم بن أيب دمحم  ,فقولك ابن أيب دمحم ٲبتنع أف يكوف خربان إذا كاف دمحم
نفسو غّب موجود كيقاس عليو كل أمر غّب موجود كال معركؼ ٫بو قو٥بم :ابن قَبة ,كٞبار قباف ,كساـ أبرص,
كأبو براقش ,كبنات أكبر ,كأبو ا٢بصْب ,كأـ حنْب ,كبنات نعش ,فكل كاحد من ىذه األ٠باء ا٤بضاؼ إليها ال
ييقصد بو شيء معركؼ  ,ك٩با يدخل ُب منع النحاة ىذا منعهم اإلخبار عن قوس بقزح  ,إذا كاف ا٤بقصود هبما

الطرائق الٍب ُب السماء ذات األلواف الٍب قصد إليها العقاد  ,فهي تعامل حينئذ معاملة دمحم ا٤بعدكـ ُب الَبكيب

السابق  ,ككأف القوس ال ٲبكن أف أيٌب إال متبوعان بقزح ألنو ىو الذم يولده كينتجو كما ينتج أبو دمحم دمحمان ,
كحينما يعَبض لبعضهم بيت من فصيح الكبلـ ً
ٱبرب فيو قوس عن قزح ؛ فإهنم ٯبعلوف قزح من أ٠باء الشياطْب

الٍب كضعها ا١باىليوف  ,كىذا ىو ما يقصده شاكر ُب الوجو األكؿ من الوجوه الثبلثة الٍب ذكرت آنفان ,كىو
الوجو الذم ال يضر فيو انفصاؿ قوس عن قزح ؛ ألهنما قد أضيفا لبعضهما ابلنسبة كما أضيف كتاب ﵀مد ُب
قولك ( :كتاب دمحم )  ,كبناء عليو فقد أجاز بعضهم أف يستبدؿ تسمية العرب األكائل لو فقالوا قوس الغماـ
كقوس السحاب  ,يقوؿ ابن عصفور ُب ذلك  " :كأىما امتناع ا ًإلخبار عن االسم الذم ليس ٙبتو معُب كبكر
بن أيب بكر ,فؤلف ذلك كذابن ,إذ ليس بكر موجودان فتخرب عنو  ,من النحويْب من أجاز ا ًإلخبار عن االسم
الذم ليس ٙبتو معُب ,كاستي ًدؿ على ذلك بقوؿ الشاعر:
(ُ)
ث ىعل ػ ػ ػ ػ ػ ىق قىػ ٍو ىسوي قيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىز يح
فى ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأى٭بىا نىظىػ ػ ػ ػ ػ يركا إٔب قى ىم ػ ػ ػ ػ ػر
ٍأك ىحيػ ػ ػٍ ػ ػ ي
فأىخرب عن قيزح من قولو :قوس قيػىز ىح ,كقد قيل إف قيػىزح اسم الشيطاف ,ككأ ٌف العرب قد كضعت قوسان للشيطاف,

كيكوف ىذا من أىكاذيبها  ,كقيػىزح طريق ُب السماء ذك أىلواف ,فعلى ىذا ليس ٤بن أجاز ا ًإلخبار عن االسم الذم

ث ىعل ػ ػ ػ ػ ػ ىق قىػ ٍو ىسوي قيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىز يح) ؛ ألف قيزح قد قيل إًنو اسم الشيطاف فلم يك
ليس ٙبتو معُب دليل ُب قولوٍ ( :أك ىحيػ ػ ػٍ ػ ػ ي

قط ُب ىذا البيت إخبار عما ليس ٙبتو معُب "(ِ) .
(ُ)

البيت منسوب البن عبدؿ األسدم ُب شرح ديواف ا٢بماسة للتربيزم  ,ص  ,ُُِٓ :كمنسوب لشقيق بن سليك

األسدم ُب ا٤بقاصد النحوية ُب شرح شواىد شركح األلفية  ,لبدر الدين العيِب ٙ ,بقيق :علي دمحم فاخر , ,أٞبد دمحم توفيق
السودا٘ب , ,عبد العزيز دمحم فاخر ,طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار السبلـ ٗبصر ,جْ  , :ص .ُُٖٗ :
(ِ) شرح ٝبل الزجاجي  ,أليب ا٢بسن علي بن عصفور اإلشبيلي  ,تقدٙب كفهرسة  :فواز الشعار  ,إشراؼ  :إميل بديع
يعقوب  , ,طُ ,عاـ ُٖٗٗ :ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت جّ ,ص ِٗ.ّٗ-
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كبناء على كل ما ذكر فإف بيٍب العقاد اللذين ذكر فيهما قوس قزح ٦باز ٕبسب آراء بعض العلماء فيو ,
كمتوافق مع فصيح الكبلـ من شعر العرب  ,كجار ٦برل شعر الشعراء الذين يقتدل ٖبيا٥بم كفكرىم كتصويرىم
 ,فقد قاـ العقاد بتوظيف قوس قزح بطريقتو ا٣باصة  ,كما قاـ بعض الشعراء ٩بن ًب االستشهاد آنفان بشعرىم
ُب فصل قزح عن قوسو  ,كالعقاد ٧بسن ُب تصرفو بقوس قزح كتوظيفو توظيفان ٝباليان كإحسانو  ,ال يزيد عن
إحساف شعراء العربية السابقْب عليو كالبلحقْب بو  ,كالذين ٰبسب ٥بم ال عليهم توظيف ما ٲبكن توظيفو ُب
ٝبالية الشعر .
كسيكوف نقد الرافعي أشد دقة كأكثر قبوالن لو أسند رأيو على رأم بعض أىل اللغة  ,فصرامة عبارة الرافعي
كهتكمو الشديد ببيٍب العقاد توحياف أبف العقاد قد ارتكب خطأن شنيعان ُب اللغة أٝبع أىل اللغة على عده خطأن
 ,ككل ما ُب األمر أف بعض أىل اللغة كليس كلهم رأل عدـ فصل قوس عن قزح  ,كيضاؼ من العلماء إٔب
ابن منظور ابن سيده كمرتضى الزبيدم الذين منعوا فصل قوس عن قزح  ,حيث استند الرافعي إٔب كبلـ ابن
منظور كبُب حكمو عليو كىو مسبوؽ بكبلـ ابن سيده ُب كتابيو (ا٤بخصص) ك(ا﵀يط ا٢بكم )  ,حيث منع ُب
كل منهما فصل قوس عن قزح دكف أف يعلل ذلك  ,قاؿ ابن سيده ُب كتابو ا٤بخصص :
"قاؿ صاحب العْب قوس قزح طرائق متقوسة تبدك ُب السماء أايـ الربيع بصفرة كٞبرة كخضرة كال يفصل قوس
من قزح "(ُ).
كقاؿ ُب ا﵀يط ا﵀كم :
" كقوس قزح :طرائق متقوسة تبدك ُب السماء أايـ الربيع ٕبمرة كصفرة كخضرة  ,كال يفصل قزح من قوس  ,ال
ْب قىػ ٍو ىسو "(ِ) .
يقاؿ  :ىأتم ٍل قيػ ٍز ىح فى ىما أىبٍػ ىى

ٍب تبعو ابن منظور ُب لسانو(ّ) ٍ ,ب جاء مرتضى الزبيدم ُب اتج العركس فاستنسخ كبلـ ابن سيده فقاؿ :
صل قيػىز يح من قى و
ىبْب قىػ ٍو ىسو"
وس ,ىال يػي ىقاؿ :ىأتىم ٍل قيػىز ىح فىما أ ى
" ىكىال يػي ٍف ى

(ْ)

(ُ)

ا٤بخصص لعلي بن سيده  ,جِ ,ص .ِْٓ :

(ِ)

ا﵀كم كا﵀يط األعظم لعلي بن سيده  ,جِ ,ص .ْٓٔ :

(ّ)

لساف العرب  :جِ ,ص .ّٓٔ :

(ْ)

اتج العركس ٤برتضى الزبيدم  ,جٕ ,ص .ٕٓ :
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كليس األمر ُب تربئة الرافعي من ا٣بطأ ُب إصدار ا٢بكم النقدم كما برره شاكر  ,فشاكر يرل أف الرافعي منع
فصل قوس عن قزح ُب بيٍب العقاد على رأم بعض أىل اللغة  ,كأنو ٓب يتبلعب بناء على ذلك أبلفاظ اللغة ,
كا٢بق أف الرافعي منع فصل قوس عن قزح ُب كل كبلـ كعده عيبان لغواين  ,كيبدك جليان من طريقة نقده كهتكمو
ابلعقاد أنو العقاد قد أخطأ ُب اللغة خطأ فاحشان ال يغفر لو  ,كالسؤاؿ الذم البد منو ىنا :
ىل ٯبوز لنا أف ٫باكم النص الشعرم على أساس حكم لغوم اختص بو عدد نزر من العلماء ؟
إف ٧باكمة النصوص الشعرية على أساس من ذلك سوؼ ٘بعل من النص اتبواتن يتم ُب داخلو كأد ٝباؿ اللغة
كتوسعها  ,كإف كاف ذلك كاقع ال ٧بالة فما أٝبل أف يقع بعد استقراء للظواىر اللغوية  ,كربط دالالت
الكلمات كمعانيها بقواعد اللغة العامة كضوابطها الرئيسة  ,كما أٝبل ذلك االستقراء النحوم اللغوم الذم
استقرأه األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا ُب ىذه القضية  ,حيث مزج فيو آراء كبار العلماء بفهمو ا٣باص كٗبدلوؿ
تركيب (قوس قزح) مستقرئن ُب ثنااي ذلك فصيح كبلـ العرب  ,فخرج بناء على ذلك بثبلثة كجوه ُب حسن
عرض كإٯباز ٌ ,برأ منها العقاد من ا٣بطأ اللغوم على مضض كابضطرار اضطرتو إليو األمانة العلمية .

بقي أف يضاؼ إٔب ماذكره األستاذ ُب أف الوجو األكؿ من كجوه معا٘ب قوس قزح أف قزح اسم شيطاف أك ملك

موكل بو  ,كأف ىذا ا٤بعُب مستخلص من ا٢بديث أك األثر " ال تقولوا قوس قزح  , " .....أف بعض أىل اللغة
يقولوف إف قزح جبل ٗبزدلفة  ,كأف القوس مضاؼ إٔب ىذا ا١ببل بعينو ُب قولنا قوس قزح ؛ ألف ىذا القوس إ٭با
شاىدتو العرب من فوؽ جبل قزح فأضيف إليو بناء على ذلك  ,كُب ذلك يقوؿ صاحب التكملة كالذيل على
درة الغواص :
"كقيل :قيػىزح اسم جبل اب٤بزدلفة يرؤم عليو فنسب إليو  ,قاؿ "السكرم  :كاف يظهر من كراء ا١ببل فّبل نصفو
(ُ)
كأنو قوس  ,فسموه قوس قزح "
(ُ)

التكملة كالذيل على درة الغواص ٤ ,بوىوب بن أٞبد بن دمحم بن ا٣بضر ا١بواليقي  ,ا﵀قق :عبد ا٢بفيظ فرغلي ,

طُ ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار ا١بيل ببّبكت  ,ص.َٗٓ :
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ادلبحث الثاين االعرتاض
ال ٱبفى على من يطالع نتاج األستاذ ٧بمود شاكر كثرة االعَباضات العلمية الٍب اعَبض هبا على عديد من
أحكاـ كآراء العلماء القدامى كا﵀دثْب  ,كتشكل ىذه االعَباضات ظاىرة علمية تستحق إفرادىا بدراسات
خاصة ُب شٌب ٚبصصات علوـ اللغة الع ربية ؛ ألهنا متنوعة ما بْب اللغة كاألدب كالنقد كالببلغة العربية ,
كا٤بقصود ابالعَباض ىنا عند األستاذ ذلك النوع من االستدراكات الذم يرتكز على قضااي عامة أقرب ما
تكوف إٔب الرأم االنطباعي كاالستنباط الشخصي كالٍب ال تعتمد كثّبان على أدلة مادية  ,كىذه االعَباضات
مبثوثة ُب كتب ٧بمود شاكر ا٤بؤلفة كا﵀ققة .
كقد يكوف من الطبيعي أف تكتنز الكتب ا٤بؤلفة لعآب كبّب مثل ٧بمود شاكر بنفائس علمية كثّبة ؛ ألف التأليف
آنية البوح العلمي كالسبيل إٔب تفصيل اآلراء كإحكاـ االستنباط كتنويع األدلة كتدكين النتائج  ,أما ٙبقيق
الَباث فقليلة ىي الكتب الٍب قاـ ٧بققوىا إبجهاد حواشيها بتعليقات كآراء كأحكاـ كاعَباضات كاستدراكات
كزايدات .
كمن ىذا القليل تلك الكتب الٍب قاـ بتحقيقها ٧بمود شاكر رٞبو هللا  ,مثل  :طبقات فحوؿ الشعراء ,
كتفسّب جامع البياف  ,كٝبهرة نسب قريش كالوحشيات  ,فقد تكوف الغاية العلمية لطالب العلم حْب يريد
قراءة ىذه الكتب الٍب حققها شاكر أف تتصل ثقافتو ٗبتوف كبار العلماء  ,كأف تتسلح معرفتو آبرائهم كأحكامهم
كمناىجهم البحثية كأساليبهم كتصنيفاهتم  ,كحٌب ٧باكلة الوصوؿ إٔب الطريقة الٍب كاف يفكر هبا ىؤالء العلماء ,
ىذه الغاايت الٍب قد ينشدىا طالب العلم قبل تناكلو كاحدان من الكتب الٍب قاـ شاكر بتحقيقها  ,كلكنو
سيفاجأ بتلك التعليقات النفيسة ُب ا٢بواشي لؤلستاذ ٧بمود شاكر ُب ىذه الكتب ا٤بثاؿ على كجو خاص ,
كالٍب أتت على شكل مبلحظات كاعَباضات كاستدراكات كزايدات كتصويبات  ,كالٍب ىي ُب حقيقة األمر
نفائس معرفية كعلمية قد تذىل طالب العلم عن ا٤بًب الذم ىو مبتغاه كغايتو  ,كقد ٘بذبو إليها جذابن ينازع
ا١بذب كالتأثّب الذم ٰبدثو مًب ىذه الكتب ُب ذىن كنفس طالب العلم ؛ ألف جلها ُب حقيقة األمر يبلغ من
األٮبية مبلغان ج ٌد خطّب  ,كيف ال كبعضها تكسر قوالب كقواعد كتواجو فكر قامات علمية كمعرفية كاف ٥با
الفضل بعد هللا ُب إثراء ا٤بعرفة العربية  ,كجل ىذه االعَباضات ٚبرج ٗبدار الدرس األديب التقليدم إٔب أفق
جديد  ,ال يعرؼ إال مواجهة النص ٔبسارة  ,كال ٰبتكم إال إٔب دالالتو  ,كال يعزلو عن سياقو الكلي كالتارٱبي
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ككجهتو النفسية  ,األمر الذم يسهل تسرب أثر ما أكدعو شاكر ُب تلك التعليقات على العلم كعلى طلبة
العلم ,كالبد من التأكيد ىنا على أف ا٤بتأمل ُب تلك االعَباضات كطريقتو ُب معا١بتها  ,يصل إٔب أف الشك
ا٤بنهجي ىو الذم أثر عليو كثّبان ُب قراءتو كتعليقو على كتب ٙبقيق الَباث بشكل خاص .
فليس من ا٥بْب أف ييسلم األستاذ شاكر عقلو كذىنو لكل ما يقولو مؤلفو تلك الكتب كال حٌب فيما نسبوه
كرككه  ,كحْب ٯبد ما يصطدـ مع أفقو الثقاُب كا٤بعرُب يعارض كٰباج  ,كيسوؽ األدلة أبسلوب علمي كأبداة
تذكقية ذات ٭بط فريد .
كعند إنعاـ النظر ُب تلك االعَباضات الٍب تضمنتها كتب ٙبقيق الَباث ىذه فإنو ال يتوىم أبف األستاذ حاج
كعارض من أجل االعَباض كخالف من أجل أف يعرؼ  ,بل حاج كحاكر ٛبكنان كدراية كخدمة للعلم  ,كمن
أجل أف يكوف الصواب كالفهم كترقي الناقد مع إحساس الشاعر ىي كلمة الفصل العليا  ,الٍب ٰبتكم إليها
أرابب األدب كطاليب البغية الشعرية كا٤بقصدية النصية.
كمن األحكاـ األدبية الٍب عارض فيها األستاذ ٧بمود شاكر ابن سبلـ ا١بمحي تعليقو على حكم أطلقو ابن
سبلـ على سبب تقدمة امرئ القيس على غّبه من شعراء عصره  ,حيث قاؿ ابن سبلـ :
" فاحتج المرئ القيس من يقدمو قاؿ  :ما قاؿ مآب يقولوا  ,كلكنو سبق العرب إٔب أشياء ابتدعها كاستحسنتها
التبكاء ُب الداير  ,كرقة النسيب  ,كقرب ا٤بأخذ  ,كشبو
العرب  ,كاتبعتو فيها الشعراء  :استيقاؼ صحبو  ,ك ٍ
النساء ابلظباء كالبىػٍيض  ,كشبو ا٣بيل ابلعً ٍقباف كالعصي  ,كقيد األكابد  ,كأجاد ُب التشبيو  ,كفصل بْب النسيب
(ُ)
كبْب ا٤بعُب"...
كاعَبض عليو األستاذ شاكر بقولو :
"يريد ما يتميز بو شعر ا٤بلك الضليل من إخبلصو القوؿ ُب النسيب  ,ال ٱبلطو بصفة انقتو أك فرسو أك صيده
أك مآثره  ,فإذا فرغ من النسيب ا٣بالص أخذ ُب أم معُب من ىذه ا٤بعا٘ب ,كىذا بْب جدا ُب شعره  ,ىذا على
أ٘ب أرل أكثر ىذه الفضائل  ,كإف كانت بينة ُب شعر امرئ القيس  ,ال يتاح إثبات سبقو إليها ٤ ,با ضاع من
قدٙب شعر العرب  ,كألهنا ليست من ا٣بفاء اب٤بوضع الذم يدؿ عليو ىذا الوصف ا٤بفرط اببتداعو ٥با  ,كاتباع
الشعراء لو فيها  ,كلشعر ا٤بلك الضليل براعة أخرل ىي أحق أبف تكوف السبب ُب تفضيلو  ,كتقدٲبو على كثّب
(ُ) طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي ج ُ ص ٓٓ.
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من شعراء الناس ال العرب كحدىم "(ُ).

إذف فحكم ابن سبلـ ىذا كإف كاف قد أكرده على لساف غّبه  ,فإنو ينص على أف الفضل ُب تقدمة امرئ
القيس ليس ألنو قاؿ مآب يقلو الشعراء  ,بل ألنو سبق شعراء العرب قاطبة على سنن ابتدعها ُب الشعر كاتبعها
من بعده  ,كذكر منها استيقاؼ الصحب  ....كاختتمها ابلفصل بْب النسيب كبْب األغراض األخرل  ,أك
الغرض الذم جاءت من أجلو القصيدة.
كينبغي قبل تناكؿ كبلـ األستاذ شاكر ىذا بياف أف اعَباضو ليس على تقدمة امرئ القيس على غّبه من
الشعراء  ,فابن سبلـ كإف تعصب المرئ القيس كقاؿ بتقدمتو على شعراء العربية ُب عصره  ,فإف شاكران يرل
أف امرأ القيس كلرباعة أخرل ٓب يذكرىا ابن سبلـ يستحق أف يكوف مقدمان على شعراء الناس كلهم العريب كغّب
العريب  ,كىذا من صريح كبلمو ُب اعَباضو السابق حيث قاؿ  " :كلشعر ا٤بلك الضليل براعة أخرل ىي
أحق أبف تكوف السبب ُب تفضيلو  ,كتقدٲبو على كثّب من شعراء الناس ال العرب كحدىم "  ,ككجو اعَباضو
الدقيق على تلك األمور الٍب جعلها ابن سبلـ سببان ُب تقدمة امرئ القيس  ,كعند تدقيق النظر ُب اعَباض
األستاذ ٧بمود شاكر على ابن سبلـ ُب ىذا  ,فقد يبلحظ أف االعَباض يرتكز على ضركرة االستدالؿ
لبلستنباط  ,فلكي يستطيع ابن سبلـ كغّبه إقناعنا فبل بد من إيراد أدلة تدمغ القوؿ ُب أف ىذه األمور ٦بتمعة
كانت السبب ُب تقدمة امرئ القيس عن غّبه من الشعراء  ,كلكن ذلك متعذر على كل من يريد إثباتو ,
كذلك الرتباطو بقضية قدـ كحداثة الشعر ا٤بتعلقة ٗبا ضاع من شعر العرب كما بقي منو  ,فبل يعلم بناء على
ذلك ىل امرؤ القيس سابق أـ مسبوؽ ؟ كال يعلم ىل ىو متبع أك مبتدع ؟ كال سبيل لتحديد ذلك إال ابلقبض
على ٝبيع موركث الشعر العريب منذ تكوينو األكؿ  ,كقد صدؽ األستاذ رٞبو هللا  ,فتحديد السابقْب على
امرئ القيس من الشعراء كٝبع نتاجهم أمر متعذر ال ٲبكن أف يثبت مع تعذره سبق امرئ القيس كغّبه على فن
من الفنوف كغرض من األغراض أك حٌب ٠بة فنية من السمات الفنية ُب الشعر  ,كقد يكوف من الصواب اإلٲباف
ٗبا قالو النقاد كيقولونو حٌب اليوـ ُب أف ٭بط القصيدة ا١باىلية ال ٲبكن أف يكوف كلد دفعة كاحدة من لساف
شاعر كاحد  ,فبل بد لو من مراحل سابقة ٓب تصل إلينا تدرج فيها الشعر حٌب كصل إٔب ما كصل إليو عند
امرئ القيس كغّبه من شعراء ا١باىلية .
(ُ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي حاشية رقم (ٓ)  ,ج ُ ص ٓٓ.
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كالبد من اإلشارة ىنا إٔب تسرب أثر حكم ابن سبلـ ىذا على النقاد من بعده  ,كىذا التسرب ال يعِب أنو
حكم صحيح يقوـ على أدلة مقنعة  ,كمن ىؤالء العلماء أبو بكر الباقبل٘ب الذم قاؿ :
" كأنت ال تشك ُب جودة شعر امرئ القيس كال تراتب ُب براعتو  ,كال تتوقف ُب فصاحتو  ,كتعلم أنو قد
أبدع ُب طرؽ الشعر أموران اتبع فيها  ,من ذكر الداير كالوقوؼ عليها  ,إٔب ما يصل بذلك من البديع الذم
أبدعو ,كالتشبيو الذم أحدثو  ,كا٤بليح الذل ٘بد ُب شعره  ,كالتصرؼ الكثّب الذم تصادفو ُب قولو  ,كالوجوه
الٍب ينقسم إليها كبلمو ؛ من صناعة  ,كطبع  ,كسبلسة  ,كعفو  ,كمتانة  ,كرقة ,كأسباب يٙبمد  ,كأمور تيؤثر
كيٛبدح"...

(ُ)

ككرر ابن قتيبة قوؿ ابن سبلـ ىذا كذكره بنصو ُب قولو :
" كقد سبق امرؤ القيس إٔب أشياء ابتدعها ,كاستحسنها العرب ,كاتٌبعتو عليها الشعراء ,من استيقافو صحبو َب
الداير ,كرقٌة النسيب ,كقرب ا٤بأخذ. )ِ(".
كمن ىذا األثر ما قالو قدامة بن جعفر ُب نقد الشعر ُب تعليق لو على بيت المرئ القيس :
(ّ)
ًٗبيٍن ىج ًرود قىػٍي ًد ٍاأل ىىكابً ًد ىىٍي ىك ًل
ىكقى ٍد أى ٍغتى ًدم ىكالطٍيػ ير ًُب يكٍكنى ًاهتىا
قاؿ قدامة :
" فإ٭با أراد أف يصف ىذا الفرس ابلسرعة كأنو جواد ,فلم يتكلم ابللفظ بعينو ,كلكن أبردافو كلواحقو التابعة لو,
كذلك أف سرعة إحضار الفرس يتبعها أف تكوف األكابد -كىي الوحوش -كا٤بقيدة لو إذا ٫با ُب طلبها  ,كالناس
يستجيدكف المرئ القيس ىذه اللفظة ,فيقولوف :ىو أ كؿ من قيد األكابد ,كإ٭با غزا هبا الداللة على جودة
الفرس كسرعة حضره ,فلو قاؿ ذلك بلفظو ٓب يكن الناس من االستجادة لقولو مثلهم عند إتيانو ابلردؼ لو "

(ْ)

كغّب ىؤالء العلماء كثّب  ,كلكنو حكم انطباعي ال يعتمد على دليل كال يقوم جانبو مادة شعرية سابقة .
(ُ) إعجاز القرآف للباقبل٘ب  ,ص . ُٖٓ :
(ِ) الشعر كالشعراء البن قتيبة  ,ص . َُُ :
(ّ) ديواف امرئ القيس  ,ص . ُُٖ ::
(ْ) نقد الشعر  ,لقدامة بن جعفر ٙ ,بقيق  :دمحم عبد ا٤بنعم خفاجي ,ط  :بدكف  ,عاـ بدكف لدار الكتب العلمية
ببّبكت  ,ص .ُٖٓ :
320

كمن االعَباضات الٍب يكثر كركدىا عند األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا اعَباضاتو على نسبة األبيات الشعرية
إٔب غّب من نسبت إليو  ,كيكثر كركد ىذه االعَباضات ُب كتب الَباث الٍب قاـ بتحقيقها كال سيما طبقات
فحوؿ الشعراء كٝبهرة نسب قريش كجامع البياف  ,كقد يكتفي ٧بمود شاكر عند قيامو بتصويب ىذه النسبة
دكف تعليقات أخرل غّب ثبت ا٤براجع كتوجيو رأيو  ,أما إذ تعلق األمر بصنع الشعر ا١باىلي ك٫بلو ككضعو فإنو
ال يكتفي بتصويب ىذه النسبة بل ٘بده يستطرد لشخصية ً
العآب الذم ٘برأ على القوؿ بوضع الشعر ا١باىلي
كصنعو ك٫بلو  ,على أف ٧بمود شاكر ال ينكر أف من الشعر ا١باىلي ما ىو مصنوع كمنحوؿ  ,كلكنو ال يصل
عنده إٔب حد الكثرة الٍب يفسد هبا الشعر ا١باىلي  ,ك٢بساسية ىذا األمر عنده قد ٘بده حٌب مع إقراره بوضع
الشاعر ا١باىلي ك٫بلو كصنعة بعضو ال يصف من قاـ بذلك ٗبا يتبلءـ مع أكصافهم اللفظية من النحل كالصنعة
كالوضع  ,فبل يسميهم م ثبل ابلوضاعْب نسبة إٔب الوضع الذم تعارؼ عليو علماء العربية  ,بل يرميهم ابلكذب
كيسميهم ابلكذابْب

(ُ)

؛ كلذلك تكوف ألفاظو النقدية جافة ككأقسى ما يكوف حْب يتعلق األمر بصنعة الشعر

ا١باىلي ككضعو  ,جفاء قد يصل بو ليطاؿ شخصية من قاؿ بذلك الوضع  ,كمن بْب أكلئك العلماء دمحم ابن
٧بمود الشنقيطي (ِ) رٞبهم هللا ٝبيعان  ,فقد علق الشنقيطي على بيت شعرم استشهد بو ابن سيده كٓب ينسبو
(ُ)

ينظر للحاشية رقم (ُ) من طبقات فحوؿ الشعراء  ,جُ  ,ص .ْ :

(ِ)

" دمحم ٧بمود بن أٞبد بن دمحم الَبكزم الشنقيطي  :عبلمة عصره ُب اللغة كاألدب ,شاعر ,أموم النسب اشتهر كالده

ابلتبلميد (تصحيف التبلميذ) فعرؼ اببن التبلميد  ,كلد ُب شنقيط (موريتانية) كانتقل أب ا٤بشرؽ  ,فأقاـ ٗبصر  ,كرحل إٔب
مكة فاتصل أبمّبىا الشريف عبد هللا فأكرمو كأحبو لعلمو  ,قاؿ صاحب الوسيط :كانتدبتو حكومة اآلستانة (أايـ السلطاف
عبد ا٢بميد الثا٘ب) للسفر إٔب إسبانية كاالطبلع على ما فيها من ا٤بخطوطات العربية ,كإعبلمها ٗبا ليس منو ُب مكتباهتا
ابآلستانة  ,فقاـ بذلك  ,كيقاؿ :إنو بعد عودتو طلب ا٤بكافأة على عملو  ,قبل تقدٙب األكراؽ  ,فأيٮبل أمره  ,كبقيت مذكراتو
عنده  ,كسافر إٔب ا٤بدينة  ,فلم يكن على كفاؽ مع علمائها  ,فطلبوا إخراجو  ,فرحل إٔب مصر  ,كنزؿ عند نقيب أشرافها
(دمحم توفيق البكرم) فبالغ ُب إكرامو  ,كاستعاف بو على أتليف كتابو (أراجيز العرب) ٍب طبع الكتاب منسواب إٔب البكرم كحده
 ,فغضب الشنقيطي  ,كفارقو  ,ككصل ا٣ببلؼ إٔب القضاء  ,كاتصل ابلشيخ دمحم عبده فسعى لو ٗبرتٌب من األكقاؼ  ,فاستقر
ابلقاىرة إٔب أف توُب  ,من كتبو (ا٢بماسة السنية ُب الرحلة العلمية) ضمنها شيئا من أخباره كقصائده  ,ك(عذب ا٤بنهل  -خ)
أرجوزة ,ك (إحقاؽ ا٢بق) حاشية على شرح المية العرب لعاكش اليمِب  ,بْب فيها أغبلطو  ,كصحح بعض األكىاـ الواقعة ُب
الطبعة البوالقية من األغا٘ب  ,توُب ابلقاىرة عاـ ُِِّ :ىػ "  ,ينظر لَبٝبتو ُب األعبلـ للزركلي  :جٕ ,ص ٖٗ .
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ألحد ُب كتابو ا٤بخصص على أنو مصنوع  ,قاـ بصنعو من يرغب ُب إٯباد دليل على دعواه اجملردة  ,كىذا
البيت ىو قوؿ الشاعر :
أىىال ضرب ً
ك اٍل ىفتىاةي ىى ًجينى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها
ت ت ٍل ى
ى ىى ٍ
يقوؿ الشنقيطي كالبد من نقل كبلمو على طولو حٌب يعلم األمر:

الر ٍٞبى ين ىرًٌيب ىٲبًينىػ ىهػ ػ ػ ػ ػ ػا
أىىال قى ى
ضى
ب ى

"قلت قوؿ علي بن سيده  ,كأنشدكا لبعض شعراء ا١باىلية  :أال ضربت  ....قوؿ من ٓب يىػ ٍعرؼ حقيقة بيتو

ا٤بستشهد بو  ,كحقيقتو أنو صنعو بعض الرجاؿ الذين ٰببوف إٯباد الشواىد ا٤بعدكمة لدعاكيهم اجملردة فلفقو من

بيت الشنفرل ا٤بشهور

(ُ)

 ,كالوضع كالصنعة ظاىراف فيو كظهور مشس الضحى  ,كركاكتو تنادم جهاران بصحة

كضعو كصنعتو  ,كالصواب كىو ا٢بق اجملمع عليو أف الشاعر ا١باىلي ا٤بشار إليو ابلبعض ىو الشنفرل ...
كىذا البيت ليس ُب شعره ا٤بركم عنو ا٤بلفق منو ىذا البيت ا٤بصنوع  ,كقصتو مع ا١بارية السبلمية عند أىل
العلم كشعره مركم بركايتْب فاصغ ٥بما تعلم ا٢بق :
أىالى لىي ً
ضل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه
ف ى
ت ش ٍع ًرم ,كالتىله ي
ٍى
..............................

ً
ت ىكف ال ىفتىاةً ىى ًجينىػ ىها
ضىربى ٍ
ٗبىا ى

كاثنية الركايتْب قولو :
ً
ً
اعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
ىأال ىى ٍل أىتىى فٍتػيىا ىف قىػ ٍوم ٍي ىٝبى ى
..............................

ت ىكف ال ىفتىاةً ىى ًجٍيػنىػ ىها
ًٗبىا لىطى ىم ٍ

(ِ)

........................
(ّ)

"........................

(ْ)

كقد استشهد هبذا البيت ابن جرير الطربم ُب جامع البياف  ,كحْب علق عليو ٧بمود شاكر استدعى تعليق
الشنقيطي الذم ٓب يرؽ لو مطلقان  ,فقاؿ:
" ٓب أجد قائل البيت  ,كاستشهد بو ابن سيده ُب ا٤بخصص  ....كعلق على البيت دمحم  ....الشنقيطي,
(ُ) سيأٌب ُب كبلـ الشنقيطي بيت الشنفرل ا٤بشهور ىذا .
(ِ) ىذه ركاية أيب الفرج األصفها٘ب ُب كتابو األغا٘ب ,طُ ,عاـ ُُْٓىػ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت  ,ج, ُِ :
ص .ٖٖ ,ٖٕ :
(ّ) ىذه ركاية ديواف الشنفرل  :ص ٕٕ .
(ْ) ىنا هناية تعليق الشنقيطي كنقلو  ,ينظر إٔب  :ا٤بخصص البن سيده ٙ ,بقيق كتعليق  :دمحم ٧بمود الشنقيطي  ,ط :
بدكف ,عاـ بدكف  ,لدار الطباعة األمّبية  ,ج  , ُٕ :ص .ُّٓ_ُِٓ :
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كادعى أف البيت مصنوع  , ........كالشنقيطي رٞبو هللا كاف كثّب االستطالة  ,سر نيعا إٔب ا٤بباىاة بعلمو
كركايتو ,كالذم قالو من ادعاء الصنعة ال يقوـ  ,ككفى ابلبيت الذم يليو دليبلن على فساد زعمو أف الدافع
لصنعتو :إٯباد الشواىد ا٤بعدكمة ,لدعاكل ٦بردة  ,كليس ُب البيت ركاكة كال صنعة "

(ُ)

ىذا اعَباض شاكر على الشنقيطي ُب ىذا البيت  ,كمن ٛباـ بياف األمر أف تتم اإلابنة عن كجو استشهاد
الطربم كابن سيده هبذا البيت  ,حيث تلقف ا٤بفسركف بعد ابن جرير ىذا البيت لبلستدالؿ بو على أف العرب
كانت تعرؼ (الرٞبن)  ,كقد هتجم ابن جرير على من كصفهم ابألغبياء الذين ينكركف معرفة العرب ابلرٞبن ,
كأف ىذه اللفظة ٓب تكن ضمن مفرداهتم اللغوية الٍب جاءت عليها لغتهم الفصيحة ؛ كمن أجل ذلك عند ىؤالء
األغبياء جاء قولو تعأب :
(ِ)
﴿ ىكىما الر ٍٞبى ين أىنى ٍس يج يد لً ىما ىأتٍ يم يرىان﴾
إنكارا منهم ٥بذا االسم  ,كأنو كاف ٧باال عنده أف ينكر أىل الشرؾ ما كانوا عا٤بْب بصحتو" (ّ) ,كمن ىنا
" ن
استشهد ابن جرير هبذا البيت على كركد الرٞبن ُب شعر العرب الفصيح الذم يثبت استخدامهم لكلمة الرٞبن,

ٍب تواردت بعض كتب ا٤بفسرين على ىذا البيت بعد ابن جرير تستدؿ بو على ذلك  ,كال تنسب فيو إال
جملهوؿ  ,كال تشفعو ببيت بعده آخر  ,كمن ىذه التفاسّب ( :التفسّب البسيط)(ْ)  ,ك (تفسّب القرآف العظيم)(ٓ).
أما ابن سيده فقد جاء البيت عنده ُب معرض نقلو تساؤؿ البعض عن سبب تقدمة الرٞبن على الرحيم مع أف
الرٞبن أبلغ " ,كإ٭با ييبدأ ُب ٫بو ىذا ابألقل ٍب ييتبع األكثر  ,كقو٥بم ( :فبلف جواد يعطي العشرات كا٤بئْب
(ُ) جامع البياف البن جرير الطربم  ,ا٢باشية رقم (ِ)  ,جُ ,ص .ُُّ :
(ِ) سورة الفرقاف  ,اآلية الكرٲبة رقم .َٔ :
(ّ) جامع البياف البن جرير الطربم  ,جُ ,ص .ُُّ :
(ْ) لعلي بن أٞبد بن دمحم بن علي الواحدم  ,أصل ٙبقيقو ُب (ُٓ) رسالة دكتوراة ٔبامعة اإلماـ دمحم بن سعودٍ ,ب
قامت ١بنة علمية من عمادة البحث العلمي بتنسيقو  ,طُ ,عاـ َُّْ :ىػ ٤ ,بطابع ا١بامعة  ,ج  , ُ :ص :
ْٔٓ.
(ٓ) إل٠باعيل بن كثّب الدمشقي  ,تقدٙب  :يوسف ا٤برعشلي ,طٔ ,عاـ ُّٗٗـ  ,لدار ا٤بعرفة ببّبكت  ,ج , ُ :
ص.ِّ :
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كاأللوؼ " (ُ)  ,كقد استدؿ ابلبيت على أف الرٞبن صفة ﵁ كانت العرب تعرفها ُب لغتهم قبل ٦بيء اإلسبلـ,
كقد انقش العلماء قبل ابن سيده ىذه القضية من كجهة نظر ٫بوية لغوية  ,مثل الزجاجي الذم قاؿ  " :ككاف
بعض النحويْب يذىب إٔب أف الرٞبن معرب كليس بعريب ٧بض ,كذكر أبو بكر بن األنبارم أف أاب العباس أٞبد
بن ٰبٓب ثعلبنا كاف يذىب إٔب ذلك ,كٓب ينعم الذاىب إٔب ىذا ا٤بذىب النظر  ,ألف الرٞبن معركؼ االشتقاؽ

كالتصريف ُب كبلـ العرب  ,كاألعجمي ال معُب لو ُب كبلـ العرب كال تصريف  ,كأنشد أىل اللغة ىذا البيت
كزعموا أنو جاىلي :أىىال ضرب ً
ك الٍ ىفتىاةي ىى ًجينى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها . )ِ("..........
ت ت ٍل ى
ى ىى ٍ
إذف فرأم الشنقيطي ينص على أف البيت مصنوع من الذين ٰببوف إٯباد الشواىد ا٤بعدكمة لدعاكيهم اجملردة

فلفق وه من بيت الشنفرل الذم ذكره بركايتيو  ,كأف الصنعة فيو ظاىرة ظهور الشمس ُب الضحى  ,أما شاكر
فبل يرل ُب ىذا البيت صنعة كقدـ لو دليبل ابلبيت الذم يليو  ,كقد أعيا٘ب البحث ُب حدكد ما بْب يدم من
ا٤براجع العلمية إلٯباد بيت يلي ىذا البيت  ,فلم أجد من ذكره إال كتران ال شافع لو ٍ ,ب كقعت على إيضاح من
٧بمود عبد الرٞبن الرضوا٘ب (ّ) ملخصو أف األستاذ قصد البيت التإب ٥بذا البيت من األبيات الٍب استدؿ هبا ابن
جرير الطربم على أف الرٞبن كاف ُب كبلـ العرب كلغتهم ,كىو قوؿ الشاعر :
ً ً (ْ)
الرٞبى ين يىػ ٍع ًق ٍد ىكييطٍل ػ ػ ػق
ىع ًج ٍلتي ٍم ىعلىٍيػنىا ىع ٍجلىتىػٍيػنىا ىعلىٍي يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم
ىكىم ػ ػا يى ىشإ ٍ
كىو إيضاح أقرب ما يكوف للصواب  ,حيث إنو الدليل األكؿ ﵀مود شاكر على أف الرٞبن جاءت ُب لغة
(ُ)

ا٤بخصص البن سيده  ,ج  , ُٕ :ص . ُِٓ :

(ِ)

اشتقاؽ أ٠باء هللا  ,لعبد الرٞبن بن إسحاؽ البغدادم النهاكندم الزجاجي ٙ ,بقيق  :عبد ا﵀سن ا٤ببارؾ  ,طِ ,عاـ

ُٖٗٔ :ـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت  ,ص . ِْ :
(ّ)

ينظر لشيخ العربية كحامل لوائها أبو فهر ٧بمود دمحم شاكر  ,﵀مود الرضوا٘ب  ,ص .ِْٕ :

(ْ)

نسب ابن جرير ىذا البيت لسبلمة بن جندؿ السعدم  ,كىو ُب ديوانو  ,صنعة  :دمحم األحوؿ ٙ ,بقيق فخرالدين

قباكة  , ,ص ُِٖ ,طُِٖٕٗ ,ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت  ,كسبلمة شاعر جاىلي ا٠بو  :سبلمة بن جندؿ بن
عبد الرٞبن بن عبد عمرك بن ا٢بارث  ,أبو مالك  ,من أشهر فرساف العرب  ,كأحد كصاؼ ا٣بيل ا٤بشهورين  ,كأخوه أٞبد
شاعر فارس مشهور  ,كقد عد ابن سبلـ ا١بمحي سبلمة من شعراء الطبقة السابعة  ,كاف ٱبشى ا٥برـ  ,كينعي الشباب
كيرثيو  ,كىو يشعر بدبيب ا٤بوت لكنو كاف يسلي نفسو ابلغزك كمصاحبة السبلح  " ...ينظر لَبٝبتو ُب موسوعة شعراء العصر
ا١باىلي  ,لعبد عوف الركضاف  ,ص .ُْٕ :
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العرب كأف فصيح العربية قد اشتمل عليها  ,كعليو فإف ( الرٞبن ) كإف كانت لفظة إسبلمية فإهنا كاردة ُب
شعر العرب ككركدىا بنفس داللتها اإلسبلمية يبطل ادعاء الشنقيطي أبف البيت مصنوع الشتما٥با عليو .
كابإلضافة إٔب حساسية صنعة ك٫بل ككضع الشعر ا١باىلي عند ٧بمود شاكر  ,فيبدك أف ما أاثره على
الشنقيطي كدفع بو إٔب االعَباض أف القوؿ بصنعة ىذا البيت ككضعو ؛ أنو يسقط كجو استدالؿ ابن جرير
الطربم بو على أف العرب كانت تعرؼ الرٞبن ككاف ُب لغتهم  ,ك٧بمود متعصب جدان لرأم اإلماـ الطربم ُب
يسوؽ لو ُب ا﵀اضرات كا٤بؤلفات ,
ذلك  ,بل كاعتربه ردان مفحما على من يقوؿ بذلك من كتاب عصره كمن ٌ

يقوؿ شاكر بعد أف قاؿ ابن جرير بغباء من ينكر معرفة العرب للرٞبن كٯبحد كركده ُب لغتهم :

"ال يزاؿ أىل الغباء ُب عصران يكتبونو  ,كيتبجحوف بذكره ُب ٧باضراهتم ككتبهم ,نقبلن عن الذين يتتبعوف ما
كرد الطربم مفحم ٤بن كاف
سقط من األقواؿ ,كىم األعاجم الذين يؤلفوف فيما ال ٰبسنوف ابسم االستشراؽ ٌ ,

لو عن ا١بهل كا٣بطأ رده تنهاه عن ا٤بكابرة"(ُ).

تفرد بو مستندان على
أما الدليل الثا٘ب ﵀مود شاكر على أف الرٞبن كانت ٩با يستخدمو العرب ُب لغتهم ؛ فقد ٌ
ركاية البن سبلـ ا١بمحي ُب كتابو الطبقات  ,كالعجيب أف ىذه الركاية ال تنطق أبم شيء ٱبص ىذه ا٤بسألة

بعينها ال من قريب كال من بعيد  ,كمضموهنا أف ابن سبلـ ا١بمحي ُب طبقاتو حْب ترجم لسبلمة بن جندؿ
قائل البيت موطن االعَباض قاؿ ُب نسبو ( :سبلمة بن جندؿ بن عبد الرٞبن)

(ِ)

ٍب قاؿ األستاذ دمحم شاكر رٞبو هللا:
"  ......فإف صحت ركاية ابن سبلـ  ,فهي دليل آخر قوم على فساد دعول الشنقيطي" .

()3

ككجو استشهاد شاكر كركد الرٞبن ُب تسمية جد سبلمة بن جندؿ  ,كعلى ىذا فإف صحت ركاية ابن سبلـ
ُب نسب سبل مة ىذا فإف الرٞبن ليست فقط مستخدمة ُب كبلـ العرب  ,بل ككانت ٩با يسمى بو األعبلـ
كاألشخاص  ,كىذا ٩با يقوم القوؿ أبف الرٞبن دارجة ُب لغة العرب كمعركفة لديها  ,على أف شاكر احتاط ُب
استداللو ىذا لنفسو كربط صحة استداللو بصحة ركاية ابن سبلـ  ,كاعَبؼ أبف غّب ابن سبلـ ا١بمحي ينسبو
(ُ)

جامع البياف البن جرير الطربم  ,ج  , ُ :ص  , ُُّ :ا٢باشية رقم (ُ) .

(ِ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,ج  , ُ :ص .ُٓٓ :

(ّ)

السابق  ,نفس ا١بزء كالصفحة ا٢باشية رقم(ْ) .
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إٔب ابن عبد بدكف إضافة الرٞبن إليها  ,كلعلو كاف يقصد ُب ذلك بعضان من ا٤براجع الٍب جاء فيها نسب
الشاعر على أنو (سبلمة بن جندؿ بن عبد عمرك) كمنها :
 يٝبل من أنساب األشراؼ ألٞبد بن ٰبٓب بن جابر بن داكد البى ىبلذيرم .

(ُ)

 ا٤بؤتلف كا٤بختلف ُب أ٠باء الشعراء ككناىم كألقاهبم كأنساهبم كبعض شعرىم  ,للحسن بن بشر اآلمدم.

(ِ)

ٝ بهرة أنساب العرب  ,لعلي بن أٞبد بن سعيد بن الظاىرم .

(ّ)

 منتهى الطلب ُب أشعار العرب  ,﵀مد بن ا٤ببارؾ بن دمحم بن ميموف البغدادم .
 خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  ,لعبد القادر بن عمر البغدادم .

(ْ)

(ٓ)

كعليو فإف االستدالؿ بركاية ابن سبلـ ا١بمحي كحدىا بوركد عبد الرٞبن ُب نسب الشاعر قد ال يكوف قواين
كقوة االستدالؿ بوركد الرٞبن ُب فصيح الكبلـ ؛ ألنو معلق من شاكر نفسو بصحة ركاية ابن سبلـ ا١بمحي .
كقد يكوف من ا١بيد ُب ىذه ا٤بسألة استدعاء القصة ا٤بشهورة ُب صلح ا٢بديبية  ,حينما أمر النيب صلى هللا
عليو كسلم أصحابو مهنع هللا يضر بكتابة شركط الصلح بْب ا٤بسلمْب كا٤بشركْب  ,فقد ركل اإلماـ البخارم ُب صحيحو
أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد استبشر خّبان ٗبجيء سهيل بن عمرك(ٔ)  ,فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :
ً
ً
ب بىػٍيػنىػنىا ىكبىػٍيػنى يك ٍم كًتى نااب  ,فدعا النيب
" «لى ىق ٍد ىس يه ىل لى يك ٍم م ٍن أ ٍىم ًريك ٍم»  ...فجاء سهيل بن عمرك فقاؿ  :ىىات ا ٍكتي ٍ
(ُ)

ٙبقيق  ,سهيل زكار  ,رايض الزركلي ,طُ ,عاـ ُٗٗٔ :ـ  ,لدار الفكر ببّبكت  ,ج  , ُِ :ص .ّْٖ :

(ِ)

ص .ّْ :

(ّ)

ٙبقيق عبد السبلـ ىاركف  ,جُ ,ص  , ُِٕ :طٓ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ابلقاىرة .

(ْ)

جُ ,ص .ُِْ :

(ٓ)

جْ ,ص .ِٕ :

(ٔ)

" سهيل بن عمرك بن عبد مشس بن عبد كد  ,...كأمو حىب بنت قيس بن ضبيس من خزاعة كخرج سهيل ابن

عمرك من مكة إٔب حنْب مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىو على شركو فأسلم اب١بعرانة كأعطاه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ من غنائم حنْب مائة من
اإلبل كقد ركل سهيل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث ..... ,قاؿ أبو سعد بن أيب فضالة األنصارم :,اصطحبت أان كسهيل بن عمرك
إٔب الشاـ ليإب أغزاان أبو بكر الصديق فسمعت سهيبل يقوؿ٠ :بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ « :مقاـ أحدكم ُب سبيل هللا ساعة
خّب من عملو عمره ُب أىلو» قاؿ سهيل :فأان أرابط حٌب أموت كال أرجع إٔب مكة أبدا فمات ُب طاعوف عمواس ابلشاـ سنة
ٜبا٘ب عشرة كيكُب سهيل أاب يزيد "  ,ينظر للطبقات الكربل البن سعد  ,جٓ ,ص  ّْٓ :كمابعدىا .
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ملسو هيلع هللا ىلص الكاتب  ,فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :بً ٍس ًم اَّللً الر ٍٞبى ًن الرًحي ًم  ,قاؿ سهيل :أىما الر ٍٞبى ين ,فىػ ىواَّللً ىما أ ٍىد ًرم ىما يى ىو ىكلى ًك ًن
ً
ب  ,فقاؿ ا٤بسلموف :ىكاَّللً الى نى ٍكتيػبيػ ىها إًال بً ٍس ًم اَّللً الر ٍٞبى ًن الرًحي ًم ,فقاؿ النيب
ب ًاب ٍ٠ب ى
ك الل يهم ىك ىما يكٍن ى
ا ٍكتي ٍ
ت تىكٍتي ي
ً
وؿ اَّللً  ,فقاؿ سهيل :ىكاَّللً لى ٍو يكنا نىػ ٍعلى يم
اضى ىعلىٍي ًو ي٧بىم هد ىر يس ي
ب ًاب ٍ٠ب ى
ك الل يهم ٍ ,ب قاؿ :ىى ىذا ىما قى ى
ملسو هيلع هللا ىلص  :ا ٍكتي ٍ
اؾ ,كلى ًك ًن ا ٍكتب ي٧بم يد بن عب ًد اَّللً ,فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  :ك ً
أىنك رس ي ً
ً
اَّلل
ي ٍ ى ٍ ي ىٍ
وؿ اَّلل ىما ى
ى ىي
ى
ص ىد ٍد ىان ىؾ ىع ًن البىػٍيت  ,ىكالى قىاتىػ ٍلنى ى ى
إًًٌ٘ب لىرس ي ً ً
ب ي٧بىم يد بٍ ين ىعٍب ًد اَّللً . )ُ(" .....
وؿ اَّلل ,ىكإ ٍف ىكذبٍػتي يم ًو٘ب ,ا ٍكتي ٍ
ىي
كغاية األمر أف البيت الذم استدؿ بو ابن جرير كنسبو جملهوؿ (موطن اعَباض شاكر) كبيت سبلمة ابن

جندؿ ,ٮبا ُب حقيقة األمر دليبلف ينهضاف برأم ابن جرير كإقرار ٧بمود شاكر رٞبهم هللا ٝبيعان  ,كلو ٓب يكن
بْب يدينا إال ىذا ا٢بديث لكاف كافيان ُب االستدالؿ على عدـ معرفة العرب ابلرٞبن كعدـ استخدامهم لو ُب
لغتهم ُب حاؿ ًب التغاضي عن بعض ما فيو من اإلشارات كاإلٰباءات  ,كبياف ذلك أف سهيل بن عمرك جحد
أف يكوف لو معرفة ابلرٞبن  ,كظاىر األمر أف سهيل بن عمرك ٱبص لفظة الرٞبن فقط  ,إذ لو ٓب يقتض ظاىر
األمر ذلك لقاؿ  :أىما الر ٍٞبى ين كالرحيم  ,فىػ ىواَّللً ىما أ ٍىد ًرم ىما يٮبا  , .....كلكنو حْب طلب استبداؿ بسملة
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص استبد٥با بقولو  :اب٠بك اللهم  ,فلو كاف األمر ٨بتصان ابلرٞبن دكف غّبىا لقاؿ  :اب٠بك اللهم
الرحيم ٕبذؼ لفظة الرٞبن فقط لو كانت كحدىا موضع جهلو كإنكاره ؛ كعليو فإف استبدالو للبسملة اب٠بك
اللهم ليس مأمو لفظة الرٞبن  ,كليس سببو عدـ استخداـ العرب ٥با ُب كبلمهم  ,بل ىو ٧بموؿ على ماعرؼ
بو ا٤بشركوف من إنكارىم كعدـ رغبتهم ُب االعَباؼ كاإلقرار ٗبا جاء بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌب كلو كاف األمر متعلقان
بصياغة كتاب للصلح  ,فلم يكن من سهيل بن عمرك إال مراعاة أدؽ ما ٲبكن مراعاتو إلبراـ بنود الصلح بْب
قريش كبْب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ,كرفضو ألف يكتب (دمحم رسوؿ هللا ) دليل على تلك األٮبية الٍب كاف سهيل يوليها
للغة بنود الصلح كمراعاتو ألدؽ تفاصيلها  ,فقبوؿ سهيل بكتابة بسم هللا الرٞبن كالرحيم ككتابة دمحم رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ُب رقاع الصلح ٰبسم أمر إقرارىم ٗبا بعث بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,كلو كاف من قريش إقرار بذلك ٤با عقد صلح
ا٢بديبية من أصلو  ,كهبذا يكوف حكم ابن جرير كإقرار شاكر غّب مدفوعْب بنص ىذا ا٢بديث .
أما ادعاء الشنقيطي الصنعة ُب البيت فإف إدعاء تلفيقو من بيٍب الشنفرل لوركد كلمة الرٞبن فيو إدعاء ال يقوـ
عليو دليل  ,كلو كاف األمر كذلك لوجب التسليم الدعاءات مرجليوث كبعده طو حسْب كمشاركتهم الشك
(ُ) صحيح البخارم  ,جِ  ,ص .ْٕٗ :
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ُب الشعر ا١باىلي  ,كونو جاىلي االسم اسبلمي األلفاظ  ,كدفع ىذا األمر كبيانو قد أسهب فيو العلماء
كشغل فيو األساتذة  ,كال سيما األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا  ,كىذا األمر ٙبديدان ىو ٩با أاثر ٧بمود شاكر
على الشنقيطي  ,كما دفعو للتهجم عليو .
كمن النماذج الٍب كثرت فيها اعَباضات ٧بمود شاكر األدبية اعَباضاتو على نسبة بيت لقائل معْب  ,كقد كاف
أغلب كركد ىذا النوع من االعَباض عنده ُب كتبو الٍب قاـ بتحقيقها  ,فقد اعَبض األستاذ على ابن سبلـ
ا١بمحي ُب نسبتو لعدد من األبيات ُب طبقات فحوؿ الشعراء  ,كمنها ىذا البيت :
ىكأىطٍ ًوم ىعلىى الٍ ىم ًاء الٍ ىقىر ًاح الٍ يمبىػرًد
أي ىكثًٌير أ ٍىىلًي ًم ٍن ًعيى واؿ ًس ىو ياىػ ػ ػ ػ يم
فقد نسبو ابن سبلـ ا١بمحي (ُ) إٔب قيس بن ا٣بطيم (ِ)  ,كىذه النسبة ٓب يرضها ٧بمود شاكر فاعَبض عليها
بقولو :
"ىذا البيت ٓب يرك ُب ديوانو  ,كىو اثبت ُب شعر حساف  ...يتمدح بربه ابلفقّب كا١بار ُب زمن ا١بدب كالشتاء
فهو يشركهم مع عيالو ُب زادىم كٯبوع ىو  ,فبل يطوم بطنو إال على ا٤باء ا٣بالص مع شدة برده زمن
الشتاء"(ّ).
كعليو فإف الذم دفع شاكران لبلعَباض على نسبة ىذا البيت لقيس بن ا٣بطيم عدـ كركده ُب ديوانو من انحية ,
(ُ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ج ُ ص َِّ .

(ِ) قيس بن ا٣بطيم كا٠بو اثبت بن عيدم بن عمرك بن سواد بن ظفر كىو كعب بن ا٣بزرج بن عمرك  ...كقيس يكُب
ً
يب ُب األلقاب قاؿ :إ٭با يً٠بٌي ىعباد بن عبد العزل بن ٧بصن بن عقيدة بن ىكٍىب بن
أاب يزيد  ,كا٣بىطيم فيما ذكر ابن ال ىكلٍ ٌ
م بن غالب ا٣بى ًطيم :ألنو ضرب على أنفو يوـ ا١بمل  ,ككاف مقركف ا٢باجبْب  ,أدعج العينْب  ,أحم
ا٢بارث بن جشم بن ليىؤ ٌ
الشفتْب  ,براؽ الثنااي  ,حسن الصورة ,شاعر ٦بيد فحل كمن الناس من يفضلو على حساف شعران كقاؿ حساف :إان إذا انفرتنا
العرب فأردان أف ٬برج ا٢بربات من شعران أتينا بشعر قيس بن ا٣بطيم ,كقى ًدـ قيس على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٗبكة فعرض عليو اإلسبلـ
فقاؿ :إ٘ب ألعدـ أف الذ م أتمر٘ب بو خّب ٩با أتمر٘ب بو نفسي كفيها بقية من ذاؾ فأذىب فأستمتع من النساء كا٣بمر كتقدـ
بلدان فأتبعك  ,فقتل قبل أف يتبعو ملسو هيلع هللا ىلص  ,ينظر لَبٝبتو ُب معجم الشعراء للمرزاب٘ب  ,ص  ,ُِّ :كينظر للمبهج ُب تفسّب
أ٠باء شعراء ديواف ا٢بماسة  ,لعثماف بن جِب ا٤بوصلي  ,قراءة كتعليق  :مركاف العطية  ,شيخ الزايد ,طُ ,عاـ ُٖٖٗـ ,
لدار ا٥بجرة للطباعة كالنشر كالتوزيع بدمشق  ,ص .ّٗ :
(ّ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,جُ ,ص  , َِّ :ا٢باشية رقم . ِ :
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كثبتو ُب ديواف حساف بن اثبت هنع هللا يضر  ,كا٢بق أف بعضان من كتب الَباث قد تواترت على نسبة البيت ٢بساف
بن اثبت هنع هللا يضر  ,كمن بْب ىذه الكتب :
ٝ بهرة أشعار العرب  ,دمحم بن أيب ا٣بطاب القرشي .

(ُ)

 األنساب  ,لسلمة بن مسلم العوتيب الصحارم .

(ِ)

 الكامل ُب التاريخ  ,لعز الدين بن األثّب .

(ّ)

كٓب أجد غّب ابن سبلـ ا١بمحي نسبو لقيس بن ا٣بطيم ُب حدكد ٕبثي كاطبلعي كفيما كقع بْب يدم من
مراجع .
أما على مستول الدكاكين الشعرية فالبيت مثبت ُب ديواف كل من الشاعرين  ,فديواف قيس بن ا٣بطيم كرد فيو
ىذا البيت من قصيدة مطلعها :
ً (ْ)
تىػركح ًمن ٍ ً
كىكيف انٍ ًط ىبل يؽ ً
عاش وق ٓبٍ ييزكد
أنت يم ٍغتى ًدم
ىٍ ى
ا٢بى ٍسنىاء ٍأـ ى
ىٌ ٍ ى
أما ديواف حساف بن اثبت هنع هللا يضر فقد كرد فيو البيت ُب ثنااي خرب يزيد من حظوظ نسبة البيت ٢بساف بن اثبت
هنع هللا يضر  ,كملخص ا٣برب أف رجبلن من بِب ا٢برث بن ا٣بزرج لقي رجبل من األكس خارجان من عند ظئر لو  ,ككاف
مع ا٣بزرجي قوس رمى بو األكسي فقتلو .
فلما بلغ قوـ األكسي نبأ مقتل صاحبهم بيٌتوا من قتل صاحبهم فقتلوه بداره  ,ككاف من عادة العرب أال يقتل

الرجل ُب داره  ,فلما علمت ا٣بزرج مقتل صاحبهم ُب داره اهتموا األكس بقتلو فهبوا إليهم  ,فالتقى الفريقاف
فدارت بينهم معركة استمرت أربعة أايـ  ,حٌب انلت كل قبيلة من أختها  ,فقاؿ قيس بن ا٣بطيم ىذه القصيدة
الٍب أك٥با :
تىػركح ًمن ٍ ً
كىكيف انٍ ًط ىبل يؽ ً
عاش وق ٓبٍ ييزكًد
أنت يم ٍغتى ًدم
ىٍ ى
ا٢بى ٍسنىاء ٍأـ ى
ىٌ ٍ ى
كٓب يرد البيت ُب ىذه القصيدة  ,فرد عليو حساف بن اثبت هنع هللا يضر بقصيدة منها ىذا البيت كىي قولو :
(ُ)

ٙبقيق  :علي دمحم البجاكم ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار هنضة مصر للطباعة كالنشر  ,ص .ّْٗ :

(ِ)
(ّ)

ٙبقيق  ,إحساف النص  ,طْ  ,عاـ ََِٔ :ـ  ,لدار عيماف للطباعة كالنشر  ,جِ ,ص .ٓٔٔ :

جُ ,ص .ٖٓٗ :

(ْ)

ديواف قيس بن ا٣بطيم ٙ ,بقيق  :إبراىيم السامرائي  ,أٞبد مطلوب ,طُ ,عاـ ُِٗٔ :ـ ٤ ,بطبعة العا٘ب ببغداد ,
ص .ْٔ :
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ث ىما نػىبىا
يك ا٣بىًٍّب ىاي ىش ٍع ي
لى ىع ٍم ير أىبً ى

ىعلىي لًسػ ػ ػ ػ ػا٘ب ُب ا٣بيطي ً
وب ىكىال يىػ ػ ًد ٍم
ى

لًس ًا٘ب كسيفي صا ًرم ً
اف كً ىبل يٮبىػ ػا
ى ٍ ى ىٍ ٍ ى ى

فً ,م ػ ػ ٍذ ىكًدم
ىكيىػٍبػلي يغ ,ىما الى يىػٍبػلي يغ السٍي ي
ا١بي ٍه ًد يٰب ىم ًد
ص ٍر يع ٍوًد ٍم ىعلىى ٍ
ىكإً ٍف يػي ٍهتى ى

كإ ٍف أى يؾ ذىا م واؿ قىلًي ول أىج ػ ػ ػ ػ ٍد بًوً
ى ٍ ي
ى

ً
ات الد ٍىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر يػى ٍفليلٍ ىن ًمٍبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرًد ٍم
ىكاق ىع ي

فى ىبل الٍ ىم ي ً ً
يِب ىحيى ػ ػ ػ ػائً ٍي ىكىال
اؿ يػيٍنس ٍ

ىكأىطٍ ًوم ىعلىى الٍ ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاء الٍ ىقىر ًاح الٍ يمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىرًد

أي ىكثًٌير أ ٍىىلً ٍي ًم ٍن ًعيى واؿ ًس ىو ياىػ ػ ػ ػ ػ ػ يم

(ُ)

فالبيت ىنا كاقع بعد إخوانو كُب موضعو الذم يزيد من اإلٲباف برأم شاكر كقبلو علماء الَباث ُب نسبتو ٢بساف
بن اثبت هنع هللا يضر  ,كيضاؼ تناسقو إٔب نسبة أىل العلم البيت ٢بساف بن اثبت هنع هللا يضر  ,أما موضع البيت ُب قصيدة
قيس ابن ا٣بطيم  ,فهو مسبوؽ بقولو :
ت يمىزيٍػنىةي تى ٍشتى ًك ػ ػ ٍي
ت ىما ىكانى ٍ
ىٙبىم ٍل ي

ًمن الظلٍ ًم ًُب ٍاألىح ىبل ً
ؼ ًٞبٍ ىل التػغىم ًد
ٍ ٍ
ى
كسود عصر الس ً
وء ىغٍيػىر الٍ يم ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوًد
ى ي ى ى ٍي

ً
أىىرل ىكثٍرىة الٍ ىم ٍع يرٍكؼ يػي ٍوًر ي
ث أى ٍىلىػ ػ ػوي
إً ىذا الٍمرء ىٓب يػ ٍف ً
ض ٍل ىكىٓبٍ يىػلٍ ىق ىٍ٪ب ىد نة
ىٍ ي ٍ ي

ً
ً
ص ٍغ ور ىكيىػٍبػ يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ًد
ىم ىع الٍ ىق ٍوـ فىػ ٍليىػ ٍق يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍد ب ي

اس ىعن متى ىكلًٌػ ػ ػ و
ًً
ف
٘ب ىألى ٍغ ىُب الن ً ٍ ي
ىكإ ٌٍ

س ًٗبيٍهتى ػ ػ ًدم
اس ي
يىػىرل الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ضبلالن ىكلىٍي ى
ىكأىطٍ ًوم ىعلىى الٍ ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاء الٍ ىقىر ًاح الٍ يمبػ ػ ػ ػػىرًد

أي ىكثًٌير أ ٍىىلً ٍي ًم ٍن ًعيى واؿ ًس ىو ياى ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم

كقد ال يبلحظ تناسبو مع ما سبقو من األبيات كتناسبو مع ما سبقو من أبيات حساف بن اثبت هنع هللا يضر  ,على أف
القصيدتْب فيهما أبيات مشَبكة غّب ىذا البيت ما بْب القصيدتْب  ,األمر الذم يزيد من صعوبة القطع بنسبة
البيت على كجو ا١بزـ ألم من الشاعرين .
كمن اعَباضات ٧بمود شاكر رٞبو هللا ُب نسبة األبيات اعَباضو أيضان على ابن سبلـ ا١بمحي ُب طبقات
فحوؿ الشعراء  ,كذلك أف ابن سبلـ ا١بمحي نسب ىذا البيت للفرزدؽ :
فىًإ ٍف تىػٍن يج ًمٍنػ ىها تىػٍن يج ًم ٍن ًذ ٍم ىع ًظ ىيم وة
ك ىان ًجي ػ ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
ىخالي ى
ىكإًال فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًإًٌ٘ب ىال أ ى
(ُ)

ديواف حساف بن اثبت  ,ص .ّٖ _ ٕٖ :
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أما ٧بمود شاكر فيقوؿ بعد نسبة ابن سبلـ ىذه :
(ُ)
"ال أعرؼ ىذا البيت للفرزدؽ كليس ُب ديوانو  ,كإ٭با ىو لؤلسود بن سريع التميمي  ,صحايب ككاف شاعران

٧بسنان  ,كذكره ابن قتيبة ُب ا٤بعارؼ  .... ..كقاؿ سرقو الفرزدؽ . )ِ(" ............
كذكره ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم ُب كتابو العْب كٓب ينسبو ألحد

(ّ)

 ,كنسبو صاحب الطبقات الكربل

لعسعس بن سبلمة(ْ)  ,حيث كاف عسعس " جالسا عند قرب فقاؿ :إ٘ب قائل بيت شعر  ,فقيل لو  :اي أاب
صفرة أتقوؿ الشعر عند القرب؟ كقاؿ :إ٘ب لقائلو:
فىًإ ٍف تىػٍن يج ًمٍنػ ىها تىػٍن يج ًم ٍن ًذ ٍم ىع ًظ ىيم وة . )ٓ( .......
ىبيناء)  ,كنسبو لؤلسود بن سريع التميمي (ٔ),
صاص األ ٍ
كذكره ا١باحظ ُب كتابو البياف كالتبيْب ُب ابب (ال يق ٌ
(ُ)

ً
ً
يمي ,كيكُب أىبو ىعبد
األسود بن سريع بن ٞبّبم بن عبادة بن نزاؿ بن مرة  ,من بِب مرة بٍن عيبىيد ,السعد ٌ
م ,التم ٌ
اَّلل ,ىغزا مع الن ًيب صلى اَّلل علىيو كسلم أىربع غىزك و
ات  ,كىكا ىف شاعرا كقاصان  ,قت اايـ ا١بمل سنة ِْ ىػ  ,ينظر
ي ى
ى ىى ى
ىى ٌ ى
لَبٝبتو ُب التاريخ الكبّب  ,﵀مد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة البخارم  ,طبع ٙبت مراقبة  :دمحم عبد ا٤بعيد

خاف ,لدائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٕ ,بيدر آابد  ,جُ ,ص .ْْٓ :
()2

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,ج  ,ُ:ص  ,ُِٖ :ا٢باشية رقم (ّ) .

(ّ)

العْب للخليل بن أٞبد  ,ج  ,ِ:ص .ِٗ :

(ْ)

م التميمي  ,صحايب جليل  ,ىرىكل ىع ًن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ,كركل عنو ا٢بسن البصرم ,كاألزرؽ
" عسعس بٍن سبلمة الٍبى ٍ
ص ًر ٌ
ً
صلى اَّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم ,ككنيتو أىبيو صفرة كيقاؿ أىبيو صفّبة.
يب ى
بن قيس ا٢بارثي .يقولوف حديثو مرسل ,كإنو ٓب يسمع الن ٌ
س قى ى ً
صلى اَّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم ىما ىرىكاهي يش ٍعبىةي ىع ًن األ ٍىزىرًؽ بٍ ًن قىػٍي و
ً ً ًً ً
س بن سبلمة يقوؿ:
اؿ :ى٠ب ٍع ي
يب ى
ت ىع ٍس ىع ى
م ٍن ىحديثو ىعن النً ًٌ
إ ٌف رجبل من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أتى ا١ببل ليتعبد ففقد فطلب فجيء بو إٔب النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ :إ٘ب نذرت أف أعتزؿ
فأتعبد .فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ال تفعلو أك ال يفعلو أحد منكم -ثبلث مرات -فلصرب أحدكم ساعة من هنار ُب
بعض مواطن اإلسبلـ خّب من عبادتو خاليا أربعْب عاما"  ,ينظر لَبٝبتو ُب االستيعاب ُب معرفة األصحاب ,
ليوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب ٙ ,بقيق  :علي دمحم البجاكم  ,ج , ّ :ص :
ُِّٗ  ,طُ ,عاـ ُِٗٗـ  ,لدار ا١بيل ببّبكت  ,كينظر أيضان لكتاب الثقات  ,دمحم بن حباف ,طبع ٙبت مراقبة
 :دمحم عبد ا٤بعيد خاف ,طُ ,عاـ ُّٕٗـ  ,لدائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٕبيدر آابد  ,جٓ ,ص .ِٖٕ :

(ٓ)

الطبقات الكربل البن سعد  ,جٕ ,ص .ُّٓ :

(ٔ)

البياف كالتبيْب للجاحظ  ,جُ ,ص . ّٕٔ :
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كنسبو أيضان عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم لؤلسود بن سريع التميمي

(ُ)

كاهتم الفرزدؽ بسرقتو من

األسود  ,كذكره السرقسطي ُب الدالئل ُب غريب ا٢بديث ُب خرب فيو موعظة كإرشاد يقَبب من ركاية ابن
صاحب الطبقات  ,كنسبو لعسعس بن سبلمة  ,كملخص خرب السرقسطي أف عسعس بن سبلمة كاف عند
أصحابو فقاؿ ٥بم :
" سأحدثكم ببيت من الشعر ,فجعلوا ينظركف ,كيقولوف :ما نصنع ابلشعر؟ فقاؿ:
فىًإ ٍف تىػٍن يج ًمٍنػ ىها تىػٍن يج ًم ٍن ًذ ٍم ىع ًظ ىيم وة " .......
(ِ)
قاؿ (الراكم)  :قاؿ :فما رأيتهم بكوا من موعظة بكاءىم منو "
كقد نسبو لذم الرمة إبراىيم بن دمحم البيهقي صاحب كتاب ا﵀اسن كا٤بساكئ ( ,)3كذكره أٞبد بن فارس بدكف
نسبة (ْ)  ,كنسبو أبو ىبلؿ العسكرم لؤلسود بن سريع ُب كتابو األكائل (ٓ) ,كُب كتابو ٝبهرة األمثاؿ قاؿ أف
أصل ىذا البيت مثل المرأة ا٠بها ا٥بيجمانة بنت عبشمس كىو قو٥با  " :ثكلتك إًف ٓب أكن ىرأىيٍت مقركعان
(فىانٍ يج ىكىال إخالك انجيان) فأرسلتها مثبل "(ٔ)  ,كقد نسبو للفرزدؽ أبو منصور الثعاليب ُب كتابو التمثيل
كا﵀اضرة(ٕ) ,كذكره ابن سيده بدكف نسبة ُب كتابو ا﵀كم (ٖ) ,كٓب ينسبو الز٨بشرم ُب أساس الببلغة ألحد (ٗ),
() 1

ا٤بعارؼ  ,البن قتيبة الدينورم ٙ ,بقيق  :ثركث عكاشة ,طِ ,عاـ ُِٗٗ :ـ  ,ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب

ابلقاىرة  ,ص .ٕٓٓ :
(ِ)

الدالئل ُب غريب ا٢بديث  ,قاسم بن اثبت بن حزـ العوُب السرقسطي ٙ ,بقيق :دمحم بن عبد هللا القناص  ,طُ ,

عاـ ََُِ :ـ ٤ ,بكتبة العبيكاف ابلرايض  ,جِ ,ص .ْْْ :
(ّ)

ا﵀اسن كا٤بساكئ إلبراىيم بن دمحم البيهقي ,بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار صادر ببّبكت  ,ص ّْٓ .

(ْ)

مقاييس اللغة  ,ألٞبد بن فارس ج , ْ:ص .ّٓٓ :

(ٓ)

األكائل  ,أليب ىبلؿ العسكرم ,طُ ,عاـ َُْٖ :ىػ  ,لدار البشّب بطنطا  ,ص .َّٕ :

(ٔ)

ٝبهرة األمثاؿ أليب ىبلؿ العسكرم  ,جُ ,ص . ِٕٔ :

(ٕ)

التمثيل كا﵀اضرة  ,لعبد ا٤بلك بن دمحم بن إ٠باعيل أبو منصور الثعاليب ٙ ,بقيق :عبد الفتاح دمحم ا٢بلو ,طِ ,عاـ

ُُٖٗـ  ,للدر العربية للكتاب ,ص . ٔٗ :
(ٖ)

ا﵀كم كا﵀يط األعظم  ,البن سيده  ,جِ ,ص . َٕ :

(ٗ)

أساس الببلغة ١ ,بار هللا الز٨بشرم  ,جُ : ,ص . ٔٔٓ :
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أما ُب كتابو ا٤بستقصى ُب أمثاؿ العرب فقد نسبو لعسعس بن سبلمة

(ُ)

 ,كُب كتابو ربيع األبرار أكرد ىذا

البيت ُب ابب ا٤بوت كما يتصل بو  ,كجاء بو ُب خرب قاؿ فيو :
".......دفنا صا٢بان لنا فمددان على القرب ثواب ,فجاء صلة بن أشيم العدكم (ِ) فرفع الثوب كاندل :اي فبلف :
(ّ)
إً ٍف تىػٍن يج ًمٍنػ ىها تىػٍن يج ًم ٍن ًذ ٍم ىع ًظ ىيم وة " .......
فبل يعلم من صياغة ىذا ا٣برب أف صلة ىذا ىو الذم قاؿ البيت  ,أك أنو استشهد بو كاستحضره على ٫بو ما
يفعلو الوعاظ من سرد األبيات دكف نسبة  ,كٓب أجد لصلة بن أشيم ُب حدكد ٕبثي كاطبلعي كفيما كقع بْب
يدم من ا٤براجع شعرأ يركل عنو  ,فلعل البيت الذم أكرده الز٨بشرم ُب ىذا ا٣برب جاء على لساف صلة
كشاىد استدعاه .
كقد نسب أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي ا٢بموم ىذا البيت ُب معجم األدابء إٔب الفرزدؽ (ْ)  ,كتبع
(ُ)

ا٤بستقصى ُب أمثاؿ العرب ١ ,بار هللا الز٨بشرم  ,جُ ,ص .ّٖٓ :

(ِ) ص لة بن أشيم العدكم ٨ ,بتلف فيو ىل ىو صحايب أـ اتبعي  ,كلو حديث ركاه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعن صلة بٍن أشيم,
ً
صلى اَّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم قاؿ " :من صلى صبلة ال يذكر فيها شيئنا من أمر الدنيآ ,ب يسأؿ اَّلل شيئنا من أمر إال
أف ىر يسوؿ اَّلل ى
ً
ً
ً
يب ى
يب ى
صلى اَّللي
صلى اَّللي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم ذكر صلة فقاؿ ,فيما ركل يزيد بٍن جابر ,قاؿ :بلغنا أف الن ٌ
أعطاه " كبعضهم يقوؿ أبف الن ٌ
ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم قاؿ " :يكوف ُب أمٍب رجل ,يقاؿ لو :صلة ,يدخل ا١بنة بشفاعتو كذا ككذا  , ....كيكُب أبو الصهباء من عباد
أىل البصرة كزىادىم ركل عنو أىلها قتل سنة ٟبس كسبعْب بكابل ُب أكؿ كالية ا٢بجاج بن يوسف كقد قيل إف أاب الصهباء
قتل ُب كالية يزيد بن معاكية  ,قاؿ عنو ابن سعد ُب الطبقات  " :صلة بن أشيم العدكم من بِب عدم بن عبد مناة بن أد بن
طاٖبة بن إلياس بن مضر ,كيكُب أاب الصهباء ,ككاف ثقة ,لو فضل ككرع"  ,كقاؿ عنو الذىيب  " :ما علمتو ركل سول حديث
كاحد عن ابن عباس  ,ينظر ُب ترٝبتو للطبقات الكربل البن سعد  ,جٕ ,ص , ُّْ :كينظر ألسد الغابة ُب معرفة
الصحابة  ,لعز الدين بن األثّب ٙ ,بقيق  :علي دمحم معوض  ,عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  , ,طُ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتب
العلمية ببّبكت  ,جّ ,ص  , ّٓ :كينظر للمقتُب ُب سرد الكُب  ,لشمس الدين الذىيب ٙ ,بقيق  ,دمحم صاّب عبد العزيز
ا٤براد  ,طُ ,عاـ َُْٖ :ىػ  ,للمجلس العلمي اب١بامعة اإلسبلمية ,ا٤بدينة ا٤بنورة  ,جُ ,ص  ,ُِّ :كينظر لسّب أعبلـ
النببلء  ,للذىيب  ,جْ ,ص .ْٕٖ :
(ّ)

ربيع األبرار ١بارهللا الز٨بشرم  ,جٓ ,ص .ُّّ :

(ْ)

معجم األدابء لياقوت ا٢بموم  ,جٔ,ص . ِٕٖٕ :
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ايقوت ابن سبلـ ُب نسبتو البيت للفرزدؽ  ,بل كٓب يثبتو إال على لساف ابن سبلـ ا١بمحي .
كنقل سبط ا١بوزم خرب الز٨بشرم ُب ربيع األبرار كجاء ابلبيت ُب خرب صلة بن أشيم العدكم (ُ) ,كنسبو
ا٤بستعصمي للفرزدؽ

(ِ)

 ,كٓب ينسبو ابن منظور ألحد (ّ) ,كنسبو للفرزدؽ صاحب هناية األرب ُب فنوف

األدب(ْ)  ,كنسبو لعسعس بن سبلمة صاحب اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة (ٓ) ,كٓب ينسبو مرتضى الزبيدم ُب اتج
العركس ألحد متابعان ُب ذلك ابن منظور

(ٔ).

كبذلك يعلم أف من نسب ىذا البيت للفرزدؽ غّب ابن سبلـ ا١بمحي  ,ابن قتيبة (يقوؿ سرقو الفرزدؽ ) ,كأبو
منصور الثعاليب  ,كايقوت ا٢بموم  ,كا٤بستعصمي .
أما من قاؿ إ نو لؤلسود بن سريع التميمي قبل ٧بمود شاكر فأك٥بم ا١باحظ  ,كابن قتيبة  ,كأبو ىبلؿ
العسكرم.
أما من نسبو لعسعس بن سبلمة فأك٥بم ابن سعد  ,كبعده السرقسطي ٍ ,ب جار هللا الز٨بشرم  ,كابن حجر
العسقبل٘ب .
أما من جاء ٖبرب صلة بن أشيم فجارهللا الز٨بشرم ٍ ,ب سبط ا١بوزم .
كٓب ينسبو لذم الرمة إال إبراىيم بن دمحم البيهقي .
أما من نسبو جملهوؿ فأك٥بم ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم  ,كبعده ابن منظور ٍ ,ب مرتضى الزبيدم .
أما على مستول الدكاكين الشعرية فمن الطبيعي جدان كٕبسب ا٣ببلؼ ا٤بذكور بعضو آنفان ُب نسبة ىذا البيت
أف تتم نسبتو ُب ديواف من نسب إليو  ,فالبيت مثبت ُب ديواف ذم الرمة (ٕ) ,كلكِب ٓب أجده ُب ديواف
(ُ)
(ِ)

مرآة الزماف ُب ُب تواريخ األعياف  ,ليوسف بن قً ٍزأيكغلي ا٤بعركؼ بسبط ا١بوزم  ,جٗ  ,ص . ُٕٗ :
الدر الفريد كبيت القصيد  ,﵀مد بن أيدمر ا٤بستعصمي  ,جٕ ,ص.ّٖٕ :

(ّ)

لساف العرب البن منظور  ,جْ ,ص . ََّٓ :

()4

هناية األرب ُب فنوف األدب  ,ل شهاب الدين أٞبد بن عبد الوىاب النويرم ٙ ,بقيق :مفيد قمحية ,طُ ,عاـ
ََِْـ  ,لدار الكتب العليمة ببّبكت  ,جّ ,ص.َٕ :

(ٓ)

اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة البن حجر العسقبل٘ب  ,جٕ ,ص . ُٔٗ :

(ٔ)

اتج العركس  ,جُٕ  ,ص . ْٖٖ :

(ٕ)

ديواف ذم الرمة  ,ص .ِِٗ :
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الفرزدؽ كما قالو األستاذ ٧بمود شاكر  ,أما األسود بن سريع التميمي فلم أجد لو ديواانن كإ٭با كانت نسبتو إليو
عند شاكر ٕبسب من قاؿ بذلك من العلماء اآلنف ذ ٍكرىم .
كحٌب ديواف ذم الرمة الذم كجد فيو ىذا البيت فقد كجد فردان ال شافع لو  ,األمر الذم يصعب القطع بنسبة
البيت ألحد من نسبو العلماء إليو  ,كيبدك أف شاكران قد ذىب إٔب نسبة ا١باحظ كابن قتيبة ثقة منو ُب
تقصيهما كدقتهما  ,كليس لو دليل إال ىذه الثقة منو هبما  ,كلو كجد بْب يديو دليبل غّب ذلك ٓب يَبدد مطلقان
ُب اإلابنة عنو  ,شأنو ُب ذلك شأف اعَباضاتو كتعليقاتو الٍب غالبان ما تشكل ضعفي ا٤بًب ُب الصفحة الواحدة
من كتاب طبقات فحوؿ الشعراء .
كقد ال يكوف االعَباض عند ٧بمود شاكر مبنيان على كجو القطع كا١بزـ  ,فهناؾ اعَباضات عنده مبنية على
الظن ٓب يقطع برأيو الصريح فيها كغّبىا  ,كال يعِب بناء تلك االعَباضات على الشك كالظن أهنا عبثية ليس ٥با
أساس تنطلق منو  ,فشك شاكر مثبلن ُب نسبة ىذا البيت لغّب أيب سفياف بن ا٢بارث(ُ) :
أىبػو ىؾ أبػو سووء كخالي ً
ىكىى ٍل تي ٍشبً ىه ٍن إال أىىاب ىؾ ىك ىخالى ىك ػ ػ ػا
يٍ يٍ ى ٍ ى ى ى
ك مثٍػليػ ػ ػوي
كاف مبعثو كبلـ ابن سبلـ ُب نسبة ىذا البيت  ,مقركنة بَبٝبة لشاعر اطلع عليها ُب معجم الشعراء لياقوت
ا٢بموم  ,كبياف ذلك أف ابن سبلـ ا١بمحي ُب طبقات فحوؿ الشعراء قاؿ ُب البيت السابق كبعده قولو :
ً
ىحق الن ً
ىعلىى ال ٍلؤًـ ىم ٍن أىلٍ ىفى أ ىىابهي ىك ىذلً ىكا
اس أى ٍف ىال تىػلي ٍوىموي
ىكإف أ ى
ً
ىحق الن ً
اس  ......فأخربٗب أىل الٍعلم من أىل
"كيركل الناس ألىب يس ٍفيىاف بن ا ٍ٢بىا ًرث يىػ يقوؿ ٢بساف  :ىكإف أ ى
ً
قدامة بن ىمظٍ يعوف ا١بمحى قىا ى٥بىا ك٫بلها أ ىىاب يس ٍفيىاف  ,كقريش تركيو ُب
وسى بٍن عمر بن ى
قدامة بن يم ى
الٍ ىمدينىة أىف ى
حساف "(ِ).
أشعارىا تيًر ي
يد بذلك ٍاألىنٍ ى
صار ىكالرٌد على ٌ
أما ٧بمود شاكر رٞبو هللا فلم يطمئن لنسبة الناس الذين ذكرىم ابن سبلـ ا١بمحي البيت أليب سفياف ابن
(ُ)

ا٠بو " ا٤بغّبة بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم أبو سفياف ,كقيل :أبو عبد ا٤بلك ,أسلم عاـ الفتح  ,ثبت مع

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوـ حنْب  ,شهد ىو كابنو حنينا  ,توُب سنة عشرين  ,أمو :غزية بنت قيس بن طريف بن عبد العزل بن عامر
بن عمّبة بن كديعة بن ا٢بارث بن فهر ,لقي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب الطريق ُب ٨برجو إٔب الفتح ,فأسلم كمدحو "  ,ينظر معرفة
الصحابة  ,أل ٞبد بن عبد هللا بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبها٘ب ٙ ,بقيق :عادؿ بن يوسف العزازم, ,
طُ ,عاـ ُٖٗٗ :ـ  ,لدار الوطن للنشر ابلرايض جٓ ,ص .ِٖٓٓ :
(ِ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,جُ  ,ص .َِٓ-ِْٗ :
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ا٢بارث  ,كٓب يرؽ لو أيضان تصويب ايقوت ا٢بموم ٥بذه النسبة بناء على عدـ اطمئنانو ٥بذه النسبة  ,فقاؿ
معقبان على ذلك :
"ُب معجم الشعراء ُ ...ب ترٝبة فرات بن حياف (ُ) البيت األكؿ كمعو بيت منسوابف لفرات  ,كصحح نسبتهما
إٔب أيب سفياف بن ا٢بارث  ,كالبيت الثا٘ب ىو :
ف يى يك ٍو يف النػ ٍو يؾ إًال ىك ًذلً ىكا
ب ىكىما يى ٍد ًر ٍم ىكٱبيٍ ًط ٍي ىكىما ىد ىرل
ىكىكٍي ى
يي ٍ
صي ي
كأظن أف ىذا البيت لغّب أيب سفياف  ,كانظر زايدات ديواف حساف  ....نقبل عن ديواف ا٤بعا٘ب  ....منسوبْب
إٔب حساف " (ِ) .
كابلعودة إٔب رأم ابن سبلـ يبلحظ أبنو ال ٲبيل إٔب نسبة األبيات أليب سفياف بن ا٢بارث  ,كإف ٓب يصرح
بذلك صراحة  ,كىناؾ أدلة من كبلمو تدؿ على ىذا األمر :
أك٥با  :أنو نسب ىذ ه النسبة للناس  ,ككلمة الناس تدؿ على عموـ غّب موثوؽ بو ُب ا٤بفهوـ ا٤بعرُب  ,ففي
ىؤالء الناس الذين ذكرىم ابن سبلـ هبذه النسبة أانس غّب ٨بتصْب أبمور الشعر كغّب معنيْب بنقده كعناية
علماء الشعر بو  ,كىذا ا١بنس من الناس ال يهتم بنسبة البيت لصاحبو بقدر ما يهتم ابالستشهاد  ,كعليو فإف
دكراف نسبة ىذا البيت أليب سفياف على ألسنتهم ال يعتد بو كثّبان  ,كما يعتد برأم العلماء الذين ذكرىم ُب
استنباطو الثا٘ب كا٤بتضمن ٫بل ىذه األبيات على لساف أيب سفياف .
(ُ)

" فرات بن حياف العجلي كىو فرات بن حياف بن ثعلبة بن عبد العزل بن حبيب بن حية بن ربيعة بن سعد ابن
عجل ,حليف بِب سهم ,كاف دليبل ىاداي للطرؽ ,بعث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرية لزيد بن حارثة ُب مائة راكب ليعَبضوا
لعّب قريش ,ككاف دليلهم فرات بن حياف ,فأصابوا العّب ,كأسركا فراات ,فأٌب بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسّبا ,فقاؿ :أسلمت
لرب العا٤بْب ,فأطلقو كٓب يقتلو ,فلم يزؿ يغزك مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔب أف قبض فتحوؿ ,فنزؿ الكوفة كابتُب هبا دارا ُب
صلى اَّللي عليو كسلم
يب ى
بِب عجل ,كعقبو هبا  ,كقد كاف حليفا لبِب سهم ,ككاف عينا أليب سفياف بٍن حرب ,فأمر النً ٌ

صلى اَّللي عليو كسلم( :إف منكم رجاال نكلهم إٔب إٲباهنم منهم فرات
يب ى
بقتلوٍ ,ب أسلم كحسن إسبلمو ,ىكقىاؿ فيو النً ٌ
ابن حياف  ,ينظر لَبٝبتو ُب معرفة الصحابة أليب نعيم األصبها٘ب  ,جْ ,ص  ,ِِّٗ :ك ينظر لَبٝبتو أيضا ُب
هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ  ,يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف الكليب ٙ ,بقيق  :بشار عواد معركؼ ,طُ,
عاـ َُٖٗ :ـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت  ,جِّ ,ص .ْٕ :
(ِ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,جُ ,ص  , َِٓ :ا٢باشية رقم . )ُ( :
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اثنيان  :يزيد من حظوظ القوؿ ٗبيل ابن سبلـ لتربئة أيب سفياف من ىذه النسبة  ,كصفو ٤بن قاؿ أبهنا منحولة
عليو ب ػ (أىل العلم من أىل ا٤بدينة)  ,فهم علماء أىل اختصاص كدراية ليسوا كالناس الذم نسبوا البيت أليب
سفياف  ,فهم األحق أبخذ رأيهم ٕبكم اختصاصهم كمنزلتهم العلمية  ,كيزيد من حظوهتم لديو أهنم من أىل
ا٤بدينة ا٤بنورة كىو ا٤بوطن الذم قيلت فيو األبيات كموطن حساف بن اثبت هنع هللا يضر ا٤بهجو هبذه األبيات  ,كموطن
قدامة بن ىمظٍ يعوف
وسى بٍن عمر بن ى
قدامة بن يم ى
الشخص الذم قاـ بنحلها حساف كىو ٕبسب رأم ابن سبلـ ( ى

ا١بمحى) (ُ).

كيبدك أف ىذا األثر ا٣بفي من عدـ ميل ابن سبلـ ا١بمحي ٥بذه النسبة تسربت إٔب نفس ٧بمود شاكر ,
فاستدعى كبلمان لياقوت ا٢بموم ُب معجم الشعراء قاؿ فيو شاكر أبف ايقوت ا٢بموم صحح نسبة البيت
األكؿ كمعو بيت آخر أليب سفياف بن ا٢بارث كذلك ُب ترٝبة ايقوت ا٢بموم لقدامة بن موسى ا١بمحي ,
كاعَبض ٧بمود شاكر بطريق الظن الراجح لديو على تصحيح ايقوت النسبة أليب سفياف بن ا٢بارث  ,كٓب
ينسبها شاكر ألحد كٓب يقل بنحلها على أحد  ,كلكنو أحاؿ إٔب ديواف حساف بن اثبت نقبل عن ديواف
ا٤بعا٘ب(ِ) الذم نسب البيتْب ٢بساف بن اثبت هنع هللا يضر  ,كاكتفى هبذه اإلحالة دكف إابنة عن أتييد منو أك اعَباض
على نسبتها ٢بساف بن اثبت هنع هللا يضر  ,كلكن عدـ اعَباضو عليها دليل على األقل بقبولو األدٗب ٥با  ,كال بد من
التنويو على أف كبلـ شاكر كظنو منحصر ُب البيت األكؿ ا٤بشهور  :أىبػي ٍو ىؾ أبػي ٍو ىس ٍووء  , .....حيث قاـ بوضع
إشارة مرجعية ُب هناية ىذا البيت ٍ ,ب كاف ما كاف منو االعَباض ا٤ببِب على الظن .
أما كبلـ ايقوت ا٢بموم الذم دفعو الظن لبلعَباض عليو  ,فقد جاء ُب معجم الشعراء أثناء ترٝبة ايقوت
لفرات بن حياف العجلي  ,كنص كبلـ ايقوت ُب ذلك :
" فرات بن حياف .كاف دليل قريش ُب ا١باىلية كىو ٩بن ىجا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍب مدحو فقبل مدٰبو .كلو يقوؿ
حساف بن اثبت:
ا١بمحي  ,كأمو نفيعة بنت عبد هللا بن عقيل بن أيب طالب راكية
(ُ) قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعوف
ٌ
للحديث ,من الثقات ,من أىل مكة  ,كاف إماـ ا٤بسجد النبوم  ,ركل عن ابن عمر كركل عنو عبد العزيز بن دمحم
كككيع كعثماف بن عمر  ,ينظر لَبٝبتو ُب ا١برح كالتعديل  ,البن أيب حاًب الرازم ,طُ ,عاـ ُِٗٓ :ـ  ,لدار إحياء
الَباث العريب ببّبكت  ,ج ,ٕ:ص .ُِٖ :
(ِ) ديواف ا٤بعا٘ب  ,أليب ىبلؿ العسكرم  ,جُ ,ص .ُِٖ :
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فيػرات بن حيا ىف ي يكن كٍىن ىالً ً
ك
ى ى ٍى ى ى ٍ ى ى ى

فىإ ٍف نػى ٍل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػق ًُب تىطٍوافًنىا كالٍتًم ً
اسػ ػ ػ ػ ػنىا
ى ٍ ى ى ى
فأجابو فرات كيقاؿ ىي أليب سفياف بن ا٢بارث:
أىبػو ىؾ أبػو س ػ ػ ػ ػ ػ ػووء كخالي ً
يٍ يٍ ى ٍ ى ى ى
ك مثٍػليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي

ىكىى ٍل تي ٍشبً ىه ٍن إال أىىاب ىؾ ىك ىخالى ىك ػ ػ ػا

ب ىكىما يى ٍد ًر ٍم ىكٱبيٍ ًط ٍي ىكىما ىد ىرل
يي ٍ
صي ي

ف يى يك ٍو يف النػ ٍو يؾ إًال ىك ًذلً ىكػ ػا
ىكىكٍي ى

(ُ)

ككما ىو مبلحظ ف ليس ُب كبلـ ايقوت ا٢بموم تصحيح نسبة البيتْب أليب سفياف بن ا٢بارث كما فهمو
األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا  ,فياقوت ا٢بموم نسب البيتْب لفرات بن حياف بشكل صريح ٍ ,ب جاء بلغة
ٛبريض حْب قاؿ بنسبتها أليب سفياف بن ا٢بارث  ,فقاؿ ( :كيقاؿ ىي أليب سفياف بن ا٢بارث)  ,كىي ذاهتا
لغة التمريض كاالرتياب الٍب عاهبا شاكر على ابن كثّب ُب ركايتو ا٤بتضمنة أبف راىبان اجتمع أبيب العبلء ُب بعض
الصوامع كأكاه عنده ُب الليل كشككو ُب دينو  ,كالٍب ٛبت اإلشارة إليها سابقان ُب ىذا البحث ُب قصة تعليم
أيب العبلء ا٤بعرم .

(ِ)

كعليو فإف اعَباض شاكر ا٤ببِب على الظن قائم على كىم منو ُب تصحيح ايقوت ا٢بموم نسبة ىذه األبيات
أليب سفياف بن ا٢بارث  ,كمنطلقو الرئيس تربئة أيب سفياف بن ا٢بارث من نسبة ىذه األبيات لو .
أما ظن شاك ر الذم دفع بو إٔب ىذا االعَباض فقد يبدك أنو من قبيل الظن الراجح الذم ىو دكف مرتبة
اليقْب ,كالذم يعده علماء ا٤بنطق إحدل الطرؽ الٍب تقود إٔب ا٤بعرفة كتساعد اإلنساف للوصوؿ إليها (ّ) ,كىو
ظن يقارب اليقْب حٌب ال يكاد ٚبطر على الباؿ نسبة ىذا البيت أليب سفياف بن ا٢بارث .
أما العلماء بعد ابن سبلـ رٞبو هللا فلم يتفقوا على نسبة ىذين البيتْب ألحد  ,فالببلذرم ُب يٝبلو ينسبها أليب
سفياف بن ا٢بارث (ْ) ,كايقوت ا٢بموم كما سبق ذكره آنفان ينسبها لفرات بن حياف  ,كا٢باٛبي يكتفي بنقل
كبلـ ابن سبلـ كيكتفي بنسبتو ٥با (ٓ) ,كأبو ىبلؿ العسكرم ينسبها ٢بساف بن اثبت هنع هللا يضر ُب كتابيو ٝبهرة
(ُ) معجم الشعراء  ,لياقوت ا٢بموم  ,ص . ُّٕ :
(ِ) ينظر لصفحة  ُِٖ :من ىذا البحث كما بعدىا .
(ّ) ضوابط ا٤بعرفة لعبد الرٞبن بن حبنكة ا٤بيدا٘ب  ,ص . ُِٓ :
(ْ) ٝبل من أنساب األشراؼ  ,ألٞبد الببلذرم  , ,ج ,ْ:ص . ِٗٔ :
(ٓ) حلية ا﵀اضرة للحاٛبي  ,جِ ,ص. ّٖ :
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األمثاؿ (ُ) كديواف ا٤بعا٘ب (ِ)  ,كينسبها ٢بساف بن اثبت هنع هللا يضر أيضان شهاب الدين النويرم(ّ) .
كالبد من اإلشارة إٔب أف ىذا البيت موطن اعَباض ٧بمود شاكر رٞبو هللا مثبت ُب ديواف الشاعر عامر ابن
الطفيل (ْ) ,الذم ركاه أبو بكر دمحم بن القاسم األنبارم (ٓ) ,عن أيب العباس أٞبد بن ٰبي ثعلب (ٔ) ,كقد كرد
البيت اثلثان لبيتْب قاؿ أبو بكر األنبارم أنو قا٥با ُب ىجاء رجل ٓب يذكره الطفيل  ,كاألبيات ٕبسب ركاية ابن
األنبارم ساكنة القافية  ,كىي قولو :
اص ًم جع ىدةو
كأنٍت لًسػ ػ ػ ػ ػ ػود ًاء الٍمع ً
ىٍ
ى ى ٍى ىى

كأىٍقػعس ًمن نىس ًل ًٍ ً
العػ ػ ػ ػوا ًرٍؾ
اإل ىماء ى
ى ى ى ٍ ٍ

(ُ)

ٝبهرة األمثاؿ أليب ىبلؿ العسكرم  ,جِ ,ص . ِْْ :

(ِ)

ديواف ا٤بعا٘ب  ,أليب ىبلؿ العسكرم  ,جُ ,ص . ُِٖ :

(ّ)

هناية األرب ُب فنوف األدب  ,لشهاب الدين النويرم  ,جّ ,ص .ِٕٖ :

(ْ)

ىو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن قيس عيبلف بن مضر بن نزار بن معد بن عدانف  ,شاعر جاىلي كفارس

قومو ُب عدد
فتاؾ كسيد من سادات بِب جعفر بن كبلب من بِب عامر بن صعصعة من قبيلة ىوازف  ,قاد عامر بن الطفيل ى

من ا٤بعارؾ  ,منها يوـ فيف الريح  ,كالرقٍم  ,كذك ٪بب  ,اشتيهر بفركسيتو  ,أدرؾ اإلسبلـ شيخان فوفد على رسوؿ هللا كىو ُب

ا٤بدينة بعد فتح مك ة ,يريد الغدر بو ,فلم ٯبرؤ عليو ,فدعاه إٔب اإلسبلـ فاشَبط أف ٯبعل لو نصف ٜبار ا٤بدينة كأف ٯبعلو كٕب

األمر من بعده ,فرده ,فعاد حانقان  ,ينظر ُب ترٝبتو ُب موسوعة شعراء العصر ا١باىلي  ,ص  ُّٖ :كمابعدىا .
(ٓ)

أبو بكر دمحم بن القاسم بن بشار بن األنبارم ,ا٤بقرئ النحوم  ,كلد سنة ِِٕىػ  ,كاف صادقان حافظان ذا دين  ,قاؿ

أبو علي القإب :كاف شيخنا أبو بكر ٰبفظ فيما قيل :ثبلث مائة ألف بيت شاىد ُب القرآف  ,كقاؿ عنو أبو علي التنوخي:
كاف ابن األنبارم ٲبلي من حفظو ,ما أملى من دفَب قط  ,كاف من أعلم الناس كأفضلهم ُب ٫بو الكوفيْب ,كأكثرىم حفظا
للغة  ,لو كتب ( :الوقف كاالبتداء)  ,ككتاب (ا٤بشكل)  ,ك (غريب الغريب النبوم)  ,ك (شرح ا٤بفضليات)  ,ك (شرح
كغّبىا  ,مات ِّٖ ىػ ببغداد عن سبع كٟبسْب سنة  ,ينظر لَبٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء  ,جُٓ ,ص .ِْٕ :
شيباف ,ا٤بعركؼ بثعلب .فاؽ ىمن تقدـ من الكوفيْب كأىل عصره منهم,
(ٔ) أٞبد بن ٰبٓب النحوم بن يزيد ,مؤب بِب ٍ
أصحاب الفراء كساكاىم  ,كلد عاـ ُِٗىػ  ,نظر أبو العباس أٞبد بن ٰبٓب ثعلب ُب النحو كلو ٜباف عشرة
ككاف قد انظر
ى
كتب الفراء ككتب
سنة ,كصنف الكتب كلو ه
يدرس ى
ثبلث كعشركف سنة ,ككاف ثقةن صدكقنا حافظنا للغة عا٤بنا اب٤بعا٘ب  ,ككاف ي
مستخرجا للقياس كال مطالبنا لو .ككاف يقوؿ :قاؿ الفراء ,كقاؿ الكسائي,
درسا ,كٓب يكن يعلم مذىب البصريْب ,كال
ن
الكسائي ن
فإذا سئل عن ا٢بجة كا٢بقيقة ُب ذلك ٓب يغرؽ ُب النظر  ,توُب عاـ ُِٗىػ  ,ينظر لَبٝبتو ُب طبقات النحويْب كاللغويْب  ,دمحم
بن ا٢بسن اإلشبيلي ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ,طِ  ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر  ,ص .ُُْ :
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ً ً
تىبي وع لًىقووـ ٓب ي يكن ًمن ً
ك
هم
آخىر ىىالًػ ػ ػ ػ ٍ
كلىكنٌوي م ٍن نى ٍس ًل ى
ٍ ٍى ٍ ٍ ى
صميم ٍ
(ُ)
وؾ أبػو سووء كخالي ً
ك
ىكىى ٍل تيشبً ىه ٍن إال أىىاب ىؾ ىك ىخالى ٍ
أبي ى ي ٍ ى ٍ ى ى ى
ك مثٍػليػ ػ ػ ػ ػ ػوي
كا٢بق أف ركاية ابن األنبارم ىذه كقبلها رأم ابن سبلـ ا١بمحي اآلنف ً
الذ ٍكر ُب ٫بل األبيات  ,يصل بظن
٧بمود شاكر إٔب ما يشبو اليقْب ُب عدـ نسبة ىذه األبيات أليب سفياف بن ا٢بارث  ,فابن سبلـ ا١بمحي
كا بن األنبارم ٮبا من ٮبا ُب التقصي كالتدقيق كالعلم ابللغة كالشعر  ,كنسبة ابن األنبارم ىذه آكد ُب ترجيح
ظن األستاذ شاكر رٞبو هللا ؛ ألنو عِب بشرح ديواف عامر بن الطفيل  ,كلو انتهى إليو نسبة ىذه األبيات لغّب
عامر ابن الطفيل ٓب يَبدد مطلقان ُب اإلابنة عن ذلك  ,فهو ثقة كصاحب حفظ كدراية ابللغة كالشعر .
(ُ)

ديواف عامر بن الطفيل ,ط بدكف  ,عاـ ُٕٗٗـ  ,دار صادر ببّبكت  ,ص  ٖٕ :كما بعدىا.
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ادلبحث الثالث  :النقض :
النقض ىو كاحد من أىم ا٤بواقف االستنباطية عند األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا  ,كىو ٱبتلف عن االعَباض
من حيث التناكؿ كا٤بعا١بة  ,فاالعَباض عند األستاذ كما سبق يرتكز على قضااي عامة أقرب ما تكوف إٔب
الرأم االنطباعي كاالستنباط الشخصي ال تعتمد على أدلة  ,كلذلك ال يكوف ُب االعَباض عند شاكر نقض
لؤلدلة لعدـ كجودىا  ,كإ٭با يكوف منو اعَباض يقابل بو الرأم اآلخر مبِب على أساس تذكقي  ,كقوامو ثقافة
كاسعة كدربة مثقفة .
أما النقض عند شاكر فهو ذلك ا٤بوقف االستنباطي الذم يعمد إٔب حجة الرأم اآلخر كأدلتها  ,فيقوـ بنقضها
كإفساد أدلتها كطمس مبلمح كجوه االستشهاد هبا  ,كإثبات تناقضها من ابطنها  ,ك رٗبا ىدمها عن طريق
إثبات تعارض كصداـ بينها كبْب آراء أخرل لنفس الشخص  ,معتمدان ُب ذلك كلو على قدرة فائقة كاطبلع
كاسع كتقص دقيق ﵀يط القضية الٍب يريد نقض رأم عآب فيها  ,كال يشَبؾ النقض مع االعَباض إال ُب عدـ
التسليم للرأم اآلخر  ,كاالعتماد على الذكؽ كالدربة كالثقافة الواسعة .
كمن النماذج الٍب نقض فيها األستاذ شاكر آراء العلماء نقضو للعديد من آراء القاضي التنوخي (ُ) ُب نسب
ا٤بتنيب  ,حيث قاـ األستاذ بتفعيل منهجو التذكقي كابستدعاء أفقو الثقاُب ُب النظر ُب تلك الركاايت كمعا١بتها
ٕبسب االفَباضات العلمية الٍب افَبضها ُب قراءتو للمتنيب  ,كقد نقل ابن العدٙب ُب كتابو (بغية الطلب ُب اتريخ
حلب ) ىذه الركاايت الٍب نقض فيها األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا آراء القاضي التنوخي ُب نسب ا٤بتنيب ,
كرأل األستاذ شاكر أف التنوخي جاىل ُب آرائو ىذه " أبساليب الوضع ا٤بتقنة الٍب جرل عليها شيوخ
الوضاعْب كأحكموا أمرىا حٌب خفيت على ا٢بفي البصّب من العلماء كاألدابء "(ِ) .
ٌ

كال بد من نقل ركاايت القاضي التنوخي ُب ىذا ا٤بوضع  ,قبل تناكؿ ٧بمود شاكر ٥با كقيامو بنقضها  ,كىي
(ُ)

القاضي  :أبو علي ا﵀سن بن علي بن دمحم بن داكد بن الفهم التنوخي  ,كلد عاـِّٕق أك ِّٗىػ  ,على خبلؼ

ُب ذلك  ,كأبوه ىو القاضي علي بن دمحم التنوخي ,من أبرز أدابء ككجهاء عصره  ,نزؿ ببغداد كأقاـ هبا  ,كح ٌدث إٔب حْب
كفاتو ككاف ٠باعو صحيحا ,ككاف أديبا شاعرا أخباراين  ,كٕب لقضاء بعدة نو واح ,كحكى عن نفسو أنو ُب سنة ثبلث كستْب
كثبلٜبائة كاف متوٕب القضاء بواسط  ,قاؿ عنو الثعاليب  " :ىبلؿ ذلك القمر ,كغصن ىاتيك الشجر ,كالشاىد العدؿ ٗبجد
أبيو كفضلو ,كالفرع ا٤بسند ألصلو ,كالنائب عنو ُب حياتو ,كالقائم مقامو  ,بعد كفاتو "  ,توُب عاـ ّْٖ :ىػ .
(ِ)

ا٤بتنيب ﵀مود شاكر  ,ص . ُْٕ :
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ٕبسب ترتيبها ُب كتاب ابن العدٙب :
الركاية األكٔب  :عن القاضي التنوخي  ,عن أيب ا٢بسن دمحم بن ٰبي الزيدم العلوم(ُ)  ,قاؿ  " :كاف ا٤بتنيب كىو
صيب ينزؿ ُب جوارم ابلكوفة ,ككاف يعرؼ أبوه بعيداف السقاء ,يستقي لنا كألىل ا﵀لة "

(ِ)

الركاية الثانية  :قاؿ التنوخي عن أيب ا٢بسن العلوم :كاف عيداف كالد ا٤بتنيب يذكر أنو جعفي  ,ككانت جدة
ا٤بتنيب ٮبدانية صحيحة النسب ال أشك فيها  ,ككانت جارتنا  ,ككانت من صلحاء النساء الكوفيات "(ّ).
الركاية الثالثة  " :قاؿ التنوخي :قاؿ أيب :فاتفق ٦بىء ا٤بتنيب بعد سنْب إٔب األىواز منصرفان من
فارس......كسألت ا٤بتنيب عن نسبو  ,فما اعَبؼ ٕب بو  ,كقاؿ :أان رجل أخبط القبائل كأطوم البوادم
كحدم  ,كمٌب انتسبت ٓب آمن أف أيخذ٘ب بعض العرب بطائلة بينها كبْب القبيلة الٍب أنتسب اليها  ,كما دمت
غّب منتسب إٔب أحد فأان أسلم على ٝبيعهم كٱبافوف لسا٘ب "

(ْ)

الركاية الرابعة  " :قاؿ التنوخي عن أبيو  :كاجتمعت بعد موت ا٤بتنيب بسنْب مع القاضي أيب ا٢بسن بن أـ
شيباف ا٥بامشي الكوُب (ٓ) كجرل ذكر ا٤بتنيب فقاؿ :كنت أعرؼ أابه ابلكوفة شيخا يسمى عيداف ,يسقي على
بعّب لو ,ككاف جعفيا صحيح النسب ".

(ٔ)

(ُ)

ٓب أجد لو ترٝبة غّب ماذكره عنو األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا من ا٠بو كخرب لو ُب كتابو ا٤بتنيب  :ص , ُّٖ :
ا٢باشية رقم (ّ) .

(ِ)

بغية الطلب ُب اتريخ حلب  ,لكماؿ الدين بن العدٙب ٙ ,بقيق  :سهيل زكار  ,جّ ,ص  , ِْٔ :ط بدكف  ,عاـ
بدكف  ,لدار الفكر .

(ّ)

السابق  ,ص.ّْٔ :

(ْ)

السابق  ,نفسو .

(ٓ)

" دمحم بن صاّب بن علي بن ٰبٓب بن عبد هللا بن دمحم بن عبيد هللا بن عيسى بن موسى بن دمحم بن علي بن عبد هللا بن
العباس بن عبد ا٤بطلب أبو ا٢بارث ا٥بامشي يعرؼ اببن أـ شيباف كىو أخو القاضي أيب ا٢بسن دمحم بن صاّب ,ككاف
األصغر  ....درس فقو مالك ....خرج عن بغداد إٔب خراساف ,فحدث هبا  ....كرد  ....نيسابور ,كأقاـ هبا مدة
يتكلم على مذىب مالك ٍ ,ب دخل ٖبارل فقلد قضاء نسا سنة ّٓٓىػ  ,كتوُب ببخارل سنة َّٔىػ  ,ينظر
لَبٝبتو ُب اتريخ بغداد  ,جّ ,ص .ّّٕ :

(ٔ)

بغية الطلب ُب اتريخ حلب  ,البن العدٙب  :جُّ ,ص .ّْٔ :
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افتتح شاكر هبذه الركاايت ٦بتمعة القسم الذم عقده ُب كتابو ا٤بتنيب ٙبت عنواف (ا٤بتنيب أخبار نسبو
كنقدىا)(ُ) ,كانطلق ُب نق د ىذه الركاايت من افَباض أف ا٤بتنيب قد ابتلي ُب حياتو كبعد موتو بكم ىائل من
عداكة الشعراء كالنقاد كبغضائهم ٓب يكن ٥با مثيل لغّبه من الشعراء  ,األمر الذم جعل األلسن تزؿ كاألقبلـ
ٚبطئ ُب رصد اتريخ الشاعر ا٤بتنيب ؛ إذ إف ىذه البلية أسهمت كبشكل فاعل ُب تدكين ادعاءات كتزييف
حقائق كال سيما ُب نسب ا٤بتنيب  ,كانت هتدؼ إٔب الغض من منزلتو كالتقليل من شأنو كا٢بط من مكانتو .
جعل شاكر ىذا األمر بْب عينيو قبل أف يباشر نقض ركاايت التنوخي الٍب تتصادـ مع افَباضو  ,األمر الذم
ألزمو بنقض كل ركاية منها على حدة  ,متخذان من الشك ا٤بنهجي مربران علميان كمنهجيان إلعادة النظر ُب ىذه
الركاايت  ,فانطلق من افَباضو كشكو ا٤بنهجي إٔب ىذه الركاايت فنقضها كاحدان تلو اآلخر  ,كلعل أكثر ما
ٯبعل بْب ىذه الركاايت ترابطان أهنا مركية عن شخص كاحد  ,كىو القاضي ا﵀سن بن علي التنوخي ؛ كلذلك
رأل شاكر قبل نقض ىذه الركاايت من داخلها أف يبدا هبذا الرابط ا٤بنتظم ٥بذه الركاايت بناء على افَباضو العاـ
األكٕب كا٤بتضمن كثرة العداكات الٍب كاجهت ا٤بتنيب  ,فبدأ بَبٝبة للقاضي التنوخي ذكر فيها أبنو تقلد القضاء
عاـ تسعة كأربعْب كثبلث مائة كألف للهجرة النبوية ا٤بشرفة  ,ككاف من أصحاب الوزير أيب دمحم ا٤بهليب (ِ) ,ككاف
ا٤بتنيب حْب دخل بغداد ُب طريقو إٔب عضد الدكلة بشّباز قد أنل بنفسو عن مدح الوزير ا٤بهليب  ,فأغرل بو
(ُ)

ينظر لقضية نسب ا٤بتنيب عند ٧بمود شاكر ُب كتابو ا٤بتنيب  ,ص .ُٔٓ -ُّْ :

(ِ)

كىو أبو دمحم ا٢بسن بن دمحم بن عبد هللا كزير معز الدكلة ابن بويو  ,تؤب كزارتو لثبلث بقْب من ٝبادل األكٔب سنة

تسع كثبلثْب كثبلٜبائة ,ككاف غاية ُب األدب كا﵀بة ألىلو  ,كاف لو مع ارتفاع القدر  ,كاتساع الصدر كعلو ا٥بمة كقبض
الكف ما ىو مشهور عنو ,ككاف قبل اتصالو ٗبعز الدكلة ُب شدة عظيمة من الفاقة حٌب أنو سافر مرة ٦بردا مع رفيق لو كاشتهى
اللحم فلم يقدر عليو فقاؿ لو يذكر فيها سوء حالو كفاقتو ,فلما ٠بع رفيقو األبيات راح فباع أحد قميصيو كاشَبل بدرىم ٢بما
كطبخو كأحضره إليو فأكل كشكره ٍ ,ب تنقلت اب٤بهليب األحواؿ كاألايـ حٌب كٕب الوزارة ٤بعز الدكلة ببغداد كضاؽ ا٢باؿ برفيقو
الذم اشَبل لو اللحم ك٠بع بو فقصده كدخل عليو كىو جالس ُب دست الوزارة فأنشد عليو إليو أبيااتن يذكره فيها بفاقتو
ً
ين يي ًنف يقو ىف أ ٍىم ىوا ى٥بيٍم ًُب ىسبً ًيل اَّللً ىك ىمثى ًل
كابألبيات الٍب قا٥با فيها  ,فأمر لو ُب ا٢باؿ بسبعمائة درىم ككقع ُب رقعتو ﴿ :مثى يل الذ ى
حب وة أىنبػتىت سبع سنىابًل ًُب يك ًل سنبػلى وة ًمائىةي حب وة ۗ كاَّلل ي ى ً
ف لً ىمن يى ىشاءي ۗ ىكاَّللي ىك ًاس هع ىعلً هيم﴾  ,توُب سنة َّٓىػ تقريبان  ,ينظر
ضاع ي
ٌ يي ٌ ى ى يي
ى ى ٍ ىٍ ى ى ى
لَبٝبتو ُب كفيات األعياف البن خلكاف ,كينظر إنباء األمراء أبنباء الوزراء  ,﵀ مد بن علي بن ٟباركيو ٙ ,بقيق  :مهنا ٞبد
ا٤بهنا  ,ص  , ٓٓ :طُ ,عاـ ُٖٗٗـ ,لدار البشائر اإلسبلمية ببّبكت  ,جِ ,ص .ُِْ :
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الشعراء كغّب الشعراء  ,كرأل شاكر أف ىذه الصحبة الٍب كانت بْب الوزير ا٤بهليب ا٤بتنفذ ُب أمور الدكلة كبْب
القاضي التنوخي كفيلة ألف تتسبب ُب أف يناصب القاضي ا٤بتنيب العداء  ,كىذا االستنباط يصلح ألف يكوف
حكمان عامان على بطبلف ىذه الركاايت ؛ كوهنا إدعاءات مبنية على ٧باابة القاضي لوزير الدكلة  ,كأهنا ركاايت
مفربكة كاذبة تقصد النيل من ا٤بتنيب  ,الذم ٓب يكن منو إال الَبفٌع عن مدح الوزير ا٤بهليب  ,كالذم كاف
القاضي التنوخي أحد أصدقائو ا٤بقربْب كندمائو ا٤بخصوصْب  ,كلذلك ٓب يَبدد األستاذ مطلقان ُب كصف
ركاايت التنوخي ابلكذب كالتلفيق .
ٍب عمد شاكر بعد ىذا ا٢بكم العاـ إٔب الركاايت نفسها ٧باكالن نقضها من بنائها الداخلي إلثبات كذهبا
كتلفيقها على نسب ا٤بتنيب ٧ ,باكال استدعاء كل ما ٲبكنو استدعاءه لنقض الركاية من داخلها  ,فابتدأ أبدبيات
النسيج االجتماعي الذم تتصف بو الشخصية العربية كاإلسبلمية  ,فهي شخصية مبنية على توقّب كاحَباـ
الصغّب للكبّب كالتلطف عند ا٢بديث إليو  ,كمن بْب ذلك عدـ ا١برأة على طرح أسئلة ال يراعى فيها فارؽ
السن ٩با يوجبو احَباـ الكبّب كتوقّبه  ,فذكر شاكر أف التنوخي -حْب سأؿ ا٤بتنيب عن نسبو فما اعَبؼ لو بو
شاابن ُب السابعة كالعشرين من عمره  ,ككاف ا٤بتنيب قد نيٌف على ا٣بمسْب سنة ؛ ألنو لقيو ابألىواز
كاف ٌمنصرفان من فارس من عند عضد الدكلة قبيل كفاتو عاـ أربعة كٟبسْب كثبلث مائة للهجرة  ,فكيف ييظن أف
التنوخي يسأؿ ا٤بتنيب عن قضية نسبو كبينهما من السن أكثر من ٟبسة كعشرين عامان ؟ ٍب كيف لو أف يسألو
عن ذلك كا٤بتنيب معركؼ بتعاليو كترفعو حٌب عن الوزراء كا٣بلفاء ؟
ٍب انتقل شاكر إٔب إجابة ا٤بتنيب عن سؤاؿ التنوخي عن نسبو لنقضو أيضان من خبلؿ مقارنة ىذه اإلجابة ٗبا
عرؼ عن شخصية ا٤بتنيب  ,كأك٥با أف ا٤بتنيب ٓب يكن يطوم الببلد كحده أم منفردان  ,كلعل نقض األستاذ ىنا
٥بذه ا٤بقولة ٙبديدان غّب كاؼ ُب إمكانية نقضها  ,فمسّب ركب مع ا٤بتنيب حْب يطوم الببلد ال يغِب عنو شيء
ُب مواجهة قبيلة تريد النيل منو  ,فبماذا يواجو الركب القبيلة ؟ فلرٗبا كاف ما جاء ُب ىذا ا٣برب على لساف
ا٤بتنيب أنو يطوم الببلد كحده  ,مبنيان على أساس هتوين كٙبقّب العدد الذم كاف يرافقو ُب سفره إبزاء القبيلة الٍب
تريد النيل منو حٌب كأنو كحيدان ليس معو أحد  ,كالدليل على عدـ معُب الفردية ا٤بطلقة من قولو كحيدان موجود
ُب بغية الطلب ُب اتريخ حلب نفسو  ,الذم نقل سؤاؿ التنوخي للمتنيب كنقل تعليل ا٤بتنيب لعدـ إظهار نسبو
كونو يقطع الببلد كحيدان  ,فقد ذكر ابن العدٙب أف ا٤بتنيب حْب ٌفر من مصر كصار إٔب الكوفة  ,قصد ابن
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العميد

(ُ)

فمدحو كانؿ كصلو  ,كطلب منو ابن العميد أف ٲبضي إٔب عضد الدكلة (ِ)فمضى إليو فمدحو

ككصلو ,كفارقو على أف أيٌب بعيالو كٯبيء هبم إليو  ,كسار ا٤بتنيب حٌب كصل إٔب النعمانية فوجد أثران ٣بيل
يَبصد لو فرساهنا  ,فصادفتو فطعنوه طعنة ٍب احتزكا رأسو  ,كأخذكا ماكاف معو من ا٤باؿ ٍ ,ب يقوؿ ابن العدٙب:
"كاف مذىبو أف ٰبمل مالو معو أين توجو ,كقتل ابنو معو كغبلـ من ٝبلة ٟبسة غلمة كانوا معو"(ّ).
فهذا الركاية صرٰبة ُب عدـ قطع ا٤بتنيب للببلد كحيدان بدكف رفقة أحد  ,كلو ًب ٘باىل ذلك كالتغاضي عنو ,
فكيف أيمن ا٤بتنيب على نفسو أف يكوف كحيدان كمعو أموالو الٍب ٰبملها دائمان معو ؟
(ُ)

أبو الفضل دمحم بن العميد أيب عبد هللا ا٢بسْب بن دمحم الكاتب ,ا٤بعركؼ اببن العميد  ,كالعميد لقب كالده  ,لقبوه
ترسل  ,كتؤب كزارتو عقيب
بذلك على عادة أىل خراساف ُب إجرائو ٦برل التعظيم  ,ككاف فيو فضل كأدب كلو ٌ
موت كزيره أيب علي ابن القمي ,كذلك ُب سنة ٜباف كعشرين كثبلٜبائة  ,ككاف متوسعان ُب علوـ الفلسفة كالنجوـ,
كأما األدب كالَبسل فلم يقاربو فيو أحد ُب زمانو ,ككاف يسمى ا١باحظ الثا٘ب ,ككاف كامل الرايسة جليل ا٤بقدار ,من
بعض أتباعو الصاحب ابن عباد  -ا٤بقدـ ذكره  -كألجل صحبتو قيل لو الصاحب ,ككاف لو ُب الرسائل اليد
البيضاء  ,قاؿ الثعاليب ُب كتاب " اليتيمة " :كاف يقاؿ :بدئت الكتابة بعبد ا٢بميد ,كختمت اببن العميد  ,توُب
عاـ ّٗٓ ىػ  ,كُب كفاتو خبلؼ بْب أصحاب الَباجم  ,ينظر لَبٝبتو ُب كفيات األعياف البن خلكاف  ,جٓ ,ص :
َُّ ,كينظر أيضان لتاريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ لشمس الدين الذىيب  ,جٖ ,ص .ُّٗ :

(ِ)

عضد الدكلة لقبو السلطا٘ب  ,كا٠بو " فنا خسرك بن ركن الدكلة ا٢بسن بن بويو "  ,كاف ملكا على ببلد شّباز كما
حو٥با من األطراؼ كلد أبصفهاف  ,فتح قرماف كعما ف  ,ىزـ الَبؾ ُب كاسط  ,كظفر ابلعراؽ بعد استيبلئو على
بغداد  ,غزا جرجاف كطربستاف  ,عرؼ برعايتو للعلماء ك احسانو على الفقراء  ,كفد عليو كثّب من الشعراء منهم ابن
اببك ك أبو الطيب ا٤بتنيب  .كاف عضد الدكلة ملكا فطنا ك ذا تدبّب .من تدابّبه ُب ٝبع ا٣ببلفة ك ا٤بلك أنو أمر
أبف يقع بينو كبْب أبو بكر عبد الكرٙب الطائع اب﵁ ا٣بليفة العباسية كصلة اببنتو الكربل ,فعقد العقد ٕبضرة الطائع
فيؤب
﵁ كٗبشهد من أعياف الدكلة كالقضاة على صداؽ مائة ألف دينار كبُب األمر فيو على أف يرزؽ كلدا ذكرا منها ٌ
العهد كتصّب ا٣ببلفة ُب بيت بُب بويو كيصّب ا٤بلك كا٣ببلفة مشتملْب على الدكلة الديلمية  ,قاؿ عنو سبط ابن
العجمي " :أكؿ من خوطب ابلشاىنشاه ُب اإلسبلـ"  ,توُب سنة ِّٕىػ  ,ينظر لَبٝبتو ُب كفيات األعياف البن
خلكاف  ,ج ْ  ,ص  , َٓ :كينظر أيضان لكنوز الذىب ُب اتريخ حلب  ,أل ٞبد بن إبراىيم بن دمحم بن خليل,
موفق الدين ,أبو ذر سبط ابن العجمي ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار القلم ٕبلب  , .جِ ,صُٕ.

(ّ)

بغية الطلب ُب اتريخ حلب البن العدٙب  ,جِ ,ص .ُٖٔ :
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كلكن شاكران أجهز على ىذه الركاية بنقضو الثا٘ب فيها  ,كذلك بعد أف استدعى ما يع ًرؼ عن شخصية ا٤بتنيب

كسّبتو  ,فقد ذكر أف ا٤بتنيب ٓب يَبدد ُب خركجو كحيدان غّب ٧بركس يوـ قتل مع أنو موعود ابلقتل  ,كقد أرصد
لو قاتلوه بل كٙبقق ىو بنفسو من ذلك  ,فكيف يصح أف ينسب إٔب ا٤بتنيب مع شجاعتو ىذه مقولة " أان
رجل أخبط القبائل كأطوم البوادم كحدم ,كمٌب انتسبت ٓب آمن أف أيخذ٘ب بعض العرب بطائلة بينها كبْب
القبيلة الٍب أنتسب اليها  ,كما دمت غّب منتسب إٔب أحد فأان أسلم على ٝبيعهم كٱبافوف لسا٘ب " .
كمع إصرار شاكر على نقض كبلـ ركاايت التنوخي ابتداء ابلشك فيو أكالن كشخص كونو ندٙب الوزير ا٤بهليب
عدك ا٤بتنيب  ,كنقضو الركاية من بنائها الداخلي اثنيان  ,فقد ١بأ إٔب مقابلة كل ركاية من ركاايت التنوخي ببعضها
البعض ليثبت تعارضان بْب ما أدلت بو كل ركاية من شهادة  ,ككأف كل ركاية من ركاايت التنوخي كفيلة أبف
تنقض بنفسها أختها دكف حاجة لنقضها من داخلها  ,كالشك أبف إثبات التعارض بْب ركايتْب لشخص
كاحد ٤بوضوع كاحد كفيل بنقض الركايتْب معان ٍ ,ب إف ٛبكْب ذلك كتقريره ُب ذىن ا٤بتلقي يلقي بظبللو على
ابقي الركاايت األخرل  ,فبل ٯبد عندىا ا٤بتلقي بدان من الشك ُب كافة الركاايت ا٤بتصلة بذات ا٤بوضوع  ,بل
كرٗبا يتسرب الشك إٔب مواطن أخرل منفصلة عنو  ,كلذلك عمد شاكر إٔب مقابلة الركايتْب الثالثة كالرابعة
ببعضهما البعض  ,فوجد أف ا٣برب الرابع من أخبار التنوخي مشتمل على قولو عن ا٤بتنيب (كنت أعرؼ أابه
ابلكوفة شيخا يسمى عيداف يسقي على بعّب لو)  ,كقابل ىذا بقولو ُب الركاية الثالثة (مٌب انتسبت ٓب آمن أف
أيخذ٘ب بعض العرب بطائلة بينها كبْب القبيلة الٍب أنتسب اليها  ,كما دمت غّب منتسب إٔب أحد فأان أسلم
على ٝبيعهم كٱبافوف لسا٘ب)  ,كاستنبط من ىذه ا٤بقابلة ما يثبت تعارضان فادحان بْب الركايتْب  ,أدت إٔب نقض
كل كاحدة منهما األخرل  ,كذلك أف ا٤بتنيب كلد عيداف الس ٌقاء الذم سقطت عليو ساقطة ا٤بهن (السقاية) ,
من ذا الذم يريد عنده أثران كينشد منو طائلة ؟ كقد صدؽ األستاذ شاكر رٞبو هللا  ,فالسقاء كما شاكلو من
أرابب ا٤بهن ليس مطمعان ُب اثرات العرب كأايمهم  ,كليس ببعيد أف العرب ُب اثراهتم كانت تفاخر بقتل السادة
كمن ُب حكمهم من كبار القوـ  ,كال يفاخركف غالبان أبخذ طائلتهم ٩بن يقوـ على خدمة أكابرىم كسادهتم
كالسقاء  ,كمن ذلك قوؿ ابن الزبعرل يفاخر ُب قتل قريش سادة ا٤بسلمْب ككربائهم ُب يوـ أحد :
(ُ)
اعتى ىد ٍؿ
ف ًم ٍن ىس ىاداهتًً ٍم
ىك ىع ىدلٍنىا ىمٍي ىل بى ٍد ور فى ٍ
صى
فىػ ىقتىػ ٍلنىا النٌ ٍ
(ُ) ديواف شعر عبد هللا بن الزبعرل  ,ص ِْ .
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ٍب يدلف شاكر بعد ذلك إٔب شخصية ا٤بتنيب نفسها  ,تلك الشخصية ا٤بتعالية ا٤بَبفعة عن الوزارء كاألمراء ,
كالٍب ىي مثبتة ُب شعره كُب األخبار الٍب ركيت عنو  ,فيتساءؿ ٧بمود شاكر :
" كىبلٌ أدرؾ ىذا ا٤بَبفع ا٤بتعإب على ا٤بلوؾ كاألمراء  -عنيت ا٤بتنيب – بنسبو رجبل آخر غّب ىذا السقاء -
الذم ىو  -أبوه فوقف علي بنسبتو  ,ما كاف يضّب ىذا الرجل لو أنو كاف قد سئل عن نسبو كما يوىم
التنوخي أف يرتفع بنسبو شيئان إٔب رجل من الناس غّب منكور كال ٧بقر ؟ "

(ُ)

كحاج بو حجاجان منطقيان  ,كمن ذلك ىذه
كا٢بق أف ٧بمود شاكر أعمل ُب نقض ركاايت التنوخي عقلو ٌ
ا٤بقطوعة اآلنفة الذكر كالٍب يريد منها اإلجهاز التاـ على االدعاء القائل أف أاب ا٤بتنيب كاف سقاءن  ,كإثبات أف
ىذا االدعاء داخل ٙبت نطاؽ هبتاف العداكات كأراجيف ا٢بساد كا٤ببغضْب  ,كعند تدقيق النظر فيما قالو
شاكر ىنا يبلحظ أبف ا٤بتنيب ُب ركاايت التنوخي ىذه – كٕبسب فهم األستاذ  -قد رضي لنفسو أف ينتسب
إٔب من كصفو اب﵀ ٌقر كال شك أنو يقصد من ذلك السقاء ؛ ألف ىذه ا٤بهنة اختّبت بعناية للغض من شأنو
كٙبقّبه كا٢بط من منزلتو ا٤بتعالية  ,األمر الذم دفع شاكر ليتساءؿ ٤ :باذا ٓب يرتفع ا٤بتنيب بنسبو إٔب رجل غّب
منكور كغّب ٧ب ٌقر ٗبا يتناسب مع شخصيتو ا٤بتعالية ا٤بَبفعة حٌب عن الوزراء كاألمراء ؟
كالذم أثبتو شاكر من ركاايت التنوخي األربع اآلنفة الذكر ليس فيها إال أف ا٤بتنيب ٓب يعَبؼ للتنوخي بنسبو ,
فلم يقر ا٤بتنيب بنسبو ٤با ىو أدٗب من السقاء ك٤با ىو أعلى منو  ,بل ٓب يعَبؼ لو بنسبو لتحقيق غايتو كىدفو
من عدـ االنتساب ألحد حٌب ال يؤخذ بطائلة غّبه  ,كعليو فليس من ا٤بتنيب إقرار أصبل بنسبو ُب ىذه
الركاايت اللسقاء كال لغّبه حٌب يستساغ أف يتساءؿ األستاذ ٧بمود شاكر ( :ما كاف يضّب ىذا الرجل لو أنو
كاف قد سئل عن نسبو كما يوىم التنوخي أف يرتفع بنسبو شيئان إٔب رجل من الناس غّب منكور كال ٧بقر ؟ ).
ٍب يطالب شاكر التنوخي رٞبهما هللا تعأب أف يقيم الدليل القاطع أبف ا٤بتنيب جعفي النسب  ,كالدليل الذم
طلبو شاكر إلثبات أف ا٤بتِب جعفي النسب  ,ذلك النسب ا٤بتصل ا٤بعركؼ غّب ا٤بنكر  ,كاعترب األستاذ أف
إثبات ذلك أمر البد من حٌب يتم التسليم أبف ا٤بتنيب جعفيان  ,كاعترب شاكر أف إقامة دليل على ذلك
ابستحداث نسبة للمتنيب ٩با يتعذر ؛ ألف الركاة قد اختلفوا ُب جد ا٤بتنيب األدٗب كالذم بعده  ,فكيف – مع
كجود ىذا االختبلؼ – يتم االتفاؽ على نسب متصل للمتنيب معركؼ غّب منكر ؟ .
(ُ)

ا٤بتنيب ﵀مود شاكر  ,ص . ُْٖ :
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على الرغم من أف قدران الأبس بو من كتب الَباجم كالطبقات  ,تقوؿ ُب نسب ا٤بتنيب بعيداف السقاء كٔبعفية
النسب أتثران بركاايت التنوخي ُب ذلك على أغلب الظن  ,كمنها ماىو سابق عن ابن العدٙب كمنها ماىو متأخر
عنو  ,األم ر الذم يزيد من عبء نقض ما اشتملت عليو ىذه الكتب ٩با ال يراه شاكر ُب السقاية كجعفية
النسب  ,ال سيما كأف الغالب منها ٓب تعتمد ُب نسبة ا٤بتنيب على ركاية التنوخي ٙبديدان  ,إذ لو اعتمدت عليو
ألحالت إليو  ,كمنها على سبيل التمثيل ال ا٢بصر :
ُ-

اتريخ بغداد  ,للخطيب البغدادم  ,نسب ا٤بتنيب عنده  " :أٞبد بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عبد

الصمد أبو الطيب ا١بعفي "(ُ).
ِ-

اإلكماؿ ُب رفع االرتياب عن ا٤بؤتلف كا٤بختلف ُب األ٠باء كالكُب كاألنساب  ,علي بن ىبة هللا بن

جعفر بن ماكوال  ,نسب ا٤بتنيب عنده  " :أبو الطيب أٞبد بن ا٢بسْب ا٤بتنيب الشاعر ,كاف أبوه يعرؼ بعيداف
السقاء" (ِ) .
ّ-

األنساب  ,لعبد الكرٙب بن دمحم بن منصور التميمي السمعا٘ب ا٤بركزم  ,نسب ا٤بتنيب عنده " أبو

الطيب أٞبد بن ا٢بسْب ابن ا٢بسن بن عبد الصمد ا١بعفي الشاعر ,ا٤بعركؼ اب٤بتنيب " (ّ).
ْ-

اتريخ دمشق  ,البن عساكر  ,كنسب ا٤بتنيب عنده  " :أٞبد بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عبد الصمد

أبو الطٌيٌب ا١بعفي الشاعر ا٤بعركؼ اب٤بتنيب "

(ْ)

ٓ-

نزىة األلباء ُب طبقات األدابء  ,لكماؿ الدين األنبارم  ,نسب ا٤بتنيب عنده  " :أبو الطيب أٞبد بن

ا٢بسْب ا١بعفي"(ٓ).
كما جاء ُب ىذه الكتب سابق البن العدٙب الذم أثبت ركاايت التنوخي كالذم حدده شاكر قبل ٘برٰبو ُب
ركاايت التنوخي  ,أما ما جاء بعده من كتب فهي أيضان على سبيل التمثيل ال ا٢بصر :
(ُ)

ٙبقيق  :بشار عواد معركؼ ,طُ ,عاـ ََِِـ  ,لدار الغرب اإلسبلمي ببّبكت  ,جٓ ,ص .ُْٔ :

(ِ)

جٔ ,ص  , ٗٗ :طُ ,عاـ َُٗٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .

(ّ)

ٙبقيق عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي  ,الناشر  :دائرة ا٤بعارؼ العثمانية  -حيدر آابد  ,الفارؽ ا٢بديثة للطباعة

كالنشر  ,جُِ ,ص .ٕٕ :
(ْ)

جُٕ ,ص .ٕٔ :

(ٓ)

ص .ُِٗ :
348

(ُ) كفيات األعياف البن خلكاف  ,نسب ا٤بتنيب عنده " :أبو الطيب أٞبد بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عبد
الصمد ا١بعفي الكندم الكوُب ا٤بعركؼ اب٤بتنيب الشاعر ا٤بشهور ,كقيل :ىو أٞبد بن ا٢بسْب بن مرة بن عبد
ا١ببار "(ُ).
(ِ) ٨بتصر اتريخ دمشق البن عساكر ١ ,بماؿ الدين بن منظور  ,نسب ا٤بتنيب عنده  " :أٞبد بن
(ِ)
ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عبد الصمد أبو الطيب ا١بعفي "
ا٤بتنيب أبو الطيب
(ّ) ٦بمع اآلداب ُب معجم األلقاب  ,البن الفوطي الشيبا٘ب  ,كنسب ا٤بتنيب عنده ٌ " :
(ّ)
الكوُب"
الكندم
أٞبد بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عبد الصمد بن عبداف
ٌ
ٌ
(ْ) اتريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ  ,لشمس الدين الذىيب  ,نسب ا٤بتنيب عنده" :أبو الطيٌب
(ْ)
أٞبد بن ا٢بسْب ا١بعفي ا٤بتنٌيب"
(ٓ) سّب أعبلـ النببلء  ,لشمس الدين الذىيب  ,نسب ا٤بتنيب عنده ُب ىذا الكتاب " :أٞبد بن حسْب بن
(ٓ)
حسن ا١بعفي الكوُب"
(ٔ) الواُب ابلوفيات  ,لصبلح الدين الصفدم  ,نسب التنيب عنده " :أٞبد بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عبد
(ٔ)
الصمد أبو الطيب ا١بعفي الكوُب "
(ٕ) لساف ا٤بيزاف  ,أٞبد بن حجر العسقبل٘ب  ,نسب ا٤بتنيب عنده  :أٞبد" بن ا٢بسْب بن ا٢بسن ا١بعفي
الكندم "(ٕ)
(ٖ) نزىة األلباب ُب األلقاب  ,البن حجر العسقبل٘ب  ,كنسب ا٤بتنيب عنده ُب ىذا الكتاب  " :أٞبد بن
(ٖ)
ا٢بسْب ا١بعفي"
(ُ)

جُ ,ص . َُِ :

(ِ)

ٙبقيق  :ركحية النحاس ,رايض عبد ا٢بميد مراد ,دمحم مطيع ,طُ ,عاـ ُْٖٗـ  ,لدار الفكر للطباعة كالنشر

(ّ)

ٙبقيق  :دمحم الكاظم ,طُ ,عاـ ُُْٔىػ  ,مؤسسة الطباعة بوزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي إبيراف  ,جْ ,ص :
ّْٓ.
جٖ ,ص . ُْ :

(ٓ)

جُِ ,ص .ِٓٓ :

(ٔ)
(ٕ)

جٔ ,ص . َِٖ :
ٙبقيق  :دائرة ا٤بعارؼ النظامية اب٥بند ,طِ ,عاـ ُُٕٗـ ٤ ,بؤسسة األعلمي للطباعة كالنشر ببّبكت  ,جُ ,ص :
ُٗٓ.

(ٖ)

ٙبقيق  :عبد العزيز السديرم ,طُ ,عاـ ُٖٗٗـ ٤ ,بكتبة الرشد ابلرايض ,جِ ,ص .ُِٓ :

(ْ)

كالتوزيع بدمشق  ,جّ ,ص .ْٖ :
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كغّبىا العديد من الكتب الٍب يبدك فيها جليان تسرب أثر ركاايت التنوخي  ,فنقض األستاذ شاكر رٞبو هللا
لركاايت التنوخي ُب حقيقة األمر الٱبتص هبذه الركاية فقط كبكتاب ابن العدٙب  ,بل البد كأف يتسرب أثره
٥بذه الكتب كغّبىا الٍب قضت ُب نسب ا٤بتنيب ٗبا قضى بو القاضي التنوخي .
كقبل أف ٱبتم شاكر حجاجو العقلي ُب نسب ا٤بتنيب بعدة تساؤالت ٙ ,بمل كراء عبلمات استفهامها كمان
ىائبلن من إنكار ركاايت التنوخي ُب نسب ا٤بتنيب فيتساءؿ األستاذ رٞبو هللا :
أٓب يكن بْب العرب ٝبيعان من يعرؼ أف الرجل جعفي القبيلة غّب التنوخي كمن نقل عنو التنوخي ؟
أكاف من التنوخي حرص على أال يذيع نسب ا٤بتنيب ؟ كإذا كاف فلماذا ؟
كاختتم شاكر نقضو لركاايت التنوخي ابستدالؿ من شعر ا٤بتنيب نفسو  ,على ما جرت بو عادتو ُب ىذا الكتاب
النفيس الذم أعاد فيو قراءة ا٤بتنيب من شعره  ,فقد تقرر لشاكر رٞبو هللا الطعن ُب ركاية التنوخي لنسق اترٱبي
ٛبخض عنو شعر للمتنيب ُب التنوخيْب أنفسهم  ,كذلك أف ا٤بتنيب ُب أكؿ أمره أبنطاكية كالبلذقية  ,كقد كاف
التنوخيوف ينزلوف هبما  ,ككاف بينهم كبْب ا٤بتنيب مودة كاف ٥با عظيم األثر ُب مدح ا٤بتنيب ٥بم كراثء أمراهتم
كالدفاع عنهم  ,كبعد أف أقاـ طويبلن بينهم نشبت بْب أبناء العمومة من التنوخيْب أنفسهم عداكة  ,بعد أف
جرل ا٣برب أبهنم يشمتوف ٗبوت بعضهم البعض  ,فلجأ الشامتوف إٔب ا٤بتنيب يريدكف منو شعران ينفي عنهم
الشماتة ا٤بنسوبة إليهم ففعل ا٤بتنيب  ,كقاؿ :
أىبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء ىع ًم يكل ىذ و
نب ًًالم ػ ػ ًر وئ
ي ٌ
طار الوشاةي على ص ً
فاء ًك ً
داد ًىم
ى ي ى ى

ً ً
الس ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػايىةى بىينىػ يهم ىم ٍغ يف ػ ػ ػ ػ ػ ٍوير
إٌال ٌ
(ُ)
ً
ىكىكذا ال يذ ي
ابب ىعلى الطىعاـ يىطّبي

يقوؿ شاكر بعد سرده ٥بذه الواقعة :

"كىذه العداكة الٍب كانت بْب التنوخيْب ٩با ٰبجزان عن الثقة أبقواؿ أحد من تنوخ  :كأيب علي التنوخي ٩بن
يذكر من أمر أيب الطيب شيئان  ,كعيلنا أف ال نطمئن إٔب قولو حٌب تقطعنا ا٢بجة أبنو كانوا ال ٲبيلوف إٔب ىول,
كاليصغوف أفئدهتم إٔب بغضة  ,فما ظنك أبيب علي التنوخي كىو قد اجتمعت الدالئل كما رأيت على كىن
ركايتو كاختبلط حديثو كبياف ىواه ؟"

(ِ)

(ُ) ديواف ا٤بتنيب  ,ص .ْٕ :
(ِ) ا٤بتنيب ﵀مود شاكر  ,ص . َُٓ-ُْٗ :
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أما الركاية الٍب تقوؿ أبف كالد ا٤بتنيب (عيداف السقاء) فقد ان٥با من شك شاكر كرده ٥با ما انؿ غّبىا  ,كلكنو
تنبو إٔب أف أمر عيداف السقاء ٓب يكن حكران على أيب علي التنوخي  ,فقد كاف أىم ٧بور من ٧باكر ىجاء شعراء
العراؽ للمتنيب ٧بور (السقاء) الذم ٓب ينل كالده فحسب بل انلو ىو شخصيان  ,كرد ذلك كلو أبنو كاقع ُب
نطاؽ ا٢بسد كاالهتامات الباطلة الٍب كاف يتهم هبا ا٤بتنيب  ,فقد كاف شعراء العراؽ ٱبافوف أف يناؿ أبو الطيب
من ا٢بظوة ما انلو ُب ابقي األمصار الٍب رحل إليها  ,فيستوٕب كحده دكهنم على ما يكوف للشعراء من ا٤بدح ,
فيذىب أبرزاقهم كيكسد ٗبدائحو بضائعهم  ,كيسحب بساط ٦بالس ا٤بلوؾ ك األمراء كالوزراء من ٙبت
أرجلهم  ,فأعجلوه ىجاء  ,كاهتموه ككالده ابلسقاية نكاية  ,للحط من منزلتو كالغض من شأنو  ,كقوؿ ابن
لنكك البصرم(ُ) :
قيػوليوا ًأل ٍى ًل ىزم و
ضلوا ىع ًن الر ٍش ًد ًم ٍن ىج ٍه ول هبًً ٍم ىك يع يموا
اف ىال ىخ ػ ػ ػ ػ ىبل ىؽ ى٥بيٍم
ى
ى
ٍ
فى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىزٌك يج ٍوهي بًىر ٍغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وم أيم ىهاتً يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم
أى ٍعطىٍي ػ ػتي يم ا٤بتيػنىػًٌ ٍيب فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو ىؽ يمٍنػيىتً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وو
ٍ
(ِ)
ً
ً
ً
ً
ن ىعا ي٥ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍم ً ٍُب قىػ ىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا السقاء تىػ ٍزىدح ػ ػ ػ ػ يم
ث ىساكنىػ ىها
لى ًكن بىػ ٍغ ىد ىاد ىج ىاد اٍلغىٍي ي
كتوصل شاكر بعد ذلك إٔب أف "ذكر ا٤بتنيب ابلسوء كزعمهم أف أابه كاف سقاء من مصنوعات العراؽ ك٘بارتو
الٍب كاف ا٤بهليب كزيران ٥با . )ّ(" .....
كتساءؿ لينقض رأم كل من قاؿ أنو أك أابه سقائىْب :
(ُ)

دمحم بن دمحم بن جعفر ,أبو ا٢بسْب بن لنكك البصرم النحوم الشاعر  ,من أىل البصرة كاف من النحاة الفضبلء

كاألدابء النببلء  ,كصفو الثعاليب بفرد البصرة كصدر أدابئها  ,كقاؿ :أكثر شعره ملح كطرؼ  ,جلها ُب شكول الزماف كأىلو
كىجاء شعراء عصره  ,ككاف معاصرا للمتنيب كىجاه  ,توُب ٫بو َّٔ ىػ ينظر لَبٝبتو ُب اتريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب
األعبلـ لشمس الدين الذىيب  ,جٕ  ,ص  ,ُٗٓ :كبغية الوعاة ُب طبقات اللغويْب كالنحاة ١ ,ببلؿ الدين السيوطي  ,جُ,
ص  , ُِٗ :كاألعبلـ للزركلي  ,جٕ  ,ص . َِ :
(ِ)

ٓب أجد ديواف ابن لنكك  ,ككجدت ىذه األبيات منسوبة لو ُب كتاب ( أبو الطيب ا٤بتنيب كما لو كما عليو ) أليب

منصور الثعاليب ٙ ,بقيق  :دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد  ,ص ُْ  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,مكتبة ا٢بسْب التجارية  ,ككذلك
كتابو يتيمة الدىر ( , ,الصبح ا٤بنيب عن حيثية ا٤بتنيب) ليوسف البديعي ,طُ ,عاـ َُّٖىػ  ,للمطبعة العامرة الشرفية ,
جُ ,ص .ُٕٖ :
(ّ)

ا٤بتنيب  ,﵀مود شاكر ص .ُٓٗ :
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كيف يصح أف يتهم ككالده ابلسقاية مع تعاليو كخيبلئو ؟ كشواىد شعره تنطق أبنو كاف اليرل نفسو إال متعاليان
عن غّبه ؟
كا٢بق أف نسب ا٤بتنيب قضية ٙبدث عنها الكثّب من أىل العلم ُب قدٙب الزماف كحديثو  ,ك الزالت حٌب اآلف
ٛبثل مادة للبحث العلمي الذم يطالعنا كل مرة ٔبديد  ,فقد مضى آنفان رصد لبعض آراء العلماء القدامى ُب
نسب أيب الطيب  ,كغالب الظن أف ما قالو العلماء القدامى ٓب يكن ٗبعزؿ عن ركاايت أيب علي التنوخي ؛ ألهنا
ٓب ٚبرج ُب غالب األمر على مضموف تلك الركاايت ٦بتمعة أك فرادل .
كقضية نسب ا٤بتنيب يكتنفها غموض ليس ٤بثلها ُب قضااي ا٤بتنيب غموض مثلو  ,غموض ُب مادة ا٤بتنيب الشعرية
الٍب ٓب تقطع القوؿ بذلك كتكف عنو كل قلم تناكؿ نسبو من عصره حٌب عصران  ,كغموض حٌب ُب ركاايت
العلماء أنفسهم حٌب ال تكاد مع آرائهم تصل إٔب حكم تطمئن إليو النفس  ,كإذا كاف بيعد الزماف بْب ا٤بتنيب
كبْب من جاء بعده من النقاد كا٤بؤرخْب كالنسابْب ذريعة ألف يقاؿ  :أبهنم متبعوف ُب نسبو ألثر العلماء

ا٤بعاصرين كاألقرب زماانن لو  ,فبل ييطمأف إٔب ما قالوه ُب نسب ا٤بتنيب ابعتباره نقبل ال أكثر  ,فإف قرب الزماف
للعلماء بل كمعاصرة بعضهم للمتنيب ٓب تكن ىي األخرل كفيلة ابلقطع ُب ىذا األمر كحسمو  ,على أف ىذا

األمر ٙبديدان كاف ٧بل نظر من ٧بمود شاكر ُب مطارحاتو النقدية  ,فاألستاذ رٞبو هللا كاف تطمئن نفسو إٔب
ترٝبة األقرب زماانن كا٤بعاصر للمَبجم لو  ,ككانت نفسو أشد اطمئناانن ُب ذلك من ترٝبات كل من ابتعد زمانو
عن زماف ا٤بَبجم لو  ,كلذلك عاب على لويس عوض ىذا األمر ٙبديدا فبعد أف قاـ بسرد مؤلفي الكتب الٍب
ترٝبت أليب العبلء ا٤بعرم مرتبْب ٕبسب زماهنم  ,كمقسمْب ٕبسب معاصرهتم أليب العبلء ا٤بعرم كأتخرىم عنو,
قاؿ األستاذ بعد أف اهتم لويس أبنو ٓب يطلع إال على كتاب طو حسْب ُب أيب العبلء :
" فأم أستاذ جامعي ...يستطيع أف يغفل االطبلع على ىذا كلو  ,كيقتصر على و
نقل من كتاب ٧بدث أيلٌف
منذ أكثر من ٟبسْب سنة  ,كيتجاىل كل ما كتبو ا﵀دثوف بعد ىذا الكتاب  ,إال أف يكوف ُب دراستو ملفقان
متعجبل طياشان "

(ُ) .

كبناء على ذلك قاـ األستاذ بسرد العلماء الذين ترٝبوا أليب العبلء ٕبسب زماهنم عنو  ,كتوصل إٔب أف العلماء
الذين عاصركا أاب العبلء ا٤بعرم كترٝبوا لو ٓب يذكركا قصة تعليمو مع أهنم أقرب العلماء عهدان بو  ,كىم أبو
(ُ) أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  :ص ِٕ.
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منصور الثعاليب  ,كا٣بطيب البغدادم  ,كالباخرزم ُب دمية القصر

(ُ)

 ,كلكنو تذكؽ ٧بمود شاكر كشخصيتو

النقدية الٍب ال تعرؼ االستقرار على قاعدة تفرز نتائج ال تطمئن إليها نفسو  ,فلو ألزـ األستاذ نفسو ٗبا ألزـ
بو لويس عوض ُب ترٝبة أيب العبلء ا٤بعرم  ,كاعتمد على ركاية ا٤بعاصرين للمتنيب كاعتماده على معاصرم أيب
العبلء  ,للزمو أف يقوؿ بكل ما قالو أبو علي التنوخي عن نسب ا٤بتنيب  ,كلكنو ٓب يفعل إجراء ٤بنهجو التذكقي
الذم ٯبريو على كبلـ .
لقد كانت قضية نسب ا٤بتنيب شاغلة الدرس األديب كالنقدم كال زالت  ,كلقد أاتح غموضها ٤بن يتناك٥با تناك ي٥با
من كجهة نقدية برؤية خاصة  ,قد يعتمد فيها على مفهوـ نصوص ا٤بتنيب كيكوف أتكيلها دليبلن على نتاج ذلك
التناكؿ  ,كقد يعتمد فيها على كبلـ العلماء ُب نسبو كتكوف ا٤بوزانة بينها دليبل على نتاج ذلك التناكؿ  ,كقد
ٲبزج بْب األمرين ليكوف ا٤بزج دليبل على ذلك التناكؿ  ,كىذا ٙبديدان ما فعلو ٧بمود شاكر عند تناكلو نسب
ا٤بتنيب  ,كمثاؿ ذلك ٩ -با ٫بن بصدد ا٢بديث عنو ىنا كأقصد ركاايت التنوخي – ماقاـ بو األستاذ رٞبو هللا
بعد نقض ركاية عيداف السقاء  ,ابستدعاء نص للمتنيب أفرزت قراءتو ا٣باصة لو كمزجو بركاايت التنوخي دليبلن
آخر مادم على نقض ركاية عيداف السقاء  ,كذلك بعد أف استدعى قوؿ ا٤بتنيب :
ً
ًً
ض ٌم ى٦بلً يسنىػ ػا
ىس ٍيعلى يم ا١بى ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ يع ٩ب ٍن ى
ًأبىن ًٌ ٍِب ىخٍيػ ير ىم ٍن تى ٍس ىعى بو قى ػ ػ ػ ىدـي
(ِ)
أ٠بع ً ً
ً
ص ىمػ ػ يم
أى ىان ال ًذ ٍم نىظىىر ٍاألى ٍعػ ػ ػ ػ ػ ىمى إً ىٔب أىىدًيب
ىك ٍى ى ٍ
ٌب ىم ٍن بو ى
ت ىكل ىما ٍ

كاستنبط من ىذه األبيات تلك األنفة كالتعإب اللتْب كانتا تسيطراف على نفسو كشخصيتو  ,فكيف مع ىذه

األنفة ك مع ىذا الشعور العظيم ابلتعإب أف يكوف ا٤بتنيب سقاءن أك ابنا لسقاء ؟

كتساءؿ شاكر حينها ٤باذا ٓب ينبز أبو فراس ا٢بمدا٘ب (عدك ا٤بتنيب)  -ككاف حاضران حينما أنشد ا٤بتنيب قصيدتو

ىذه -ا٤بتنيب أبنو س ٌقاء أك أف أابه س ٌقاء حٌب ٱبرج بو من طور التعاظم كالتعإب ؟ ك٤باذا اكتفى أبو فراس من
شدة غيظو من ىذه القصيدة بقولو للمتنيب ( :كمن أنت ايدعي كندة ؟) ؟

(ّ)

(ُ) ينظر لصفحة ِٕٔ كما بعدىا من ىذا البحث.
(ِ) ديواف ا٤بتنيب  ,ص .ِّّ :
(ّ) ىذا جزء من اعَباضات – إف صحت  -اعَبض هبا أبو فراس ا٢بمدا٘ب الشاعر على ا٤بتنيب أثناء إنشاده ٥بذه
القصيدة ُب حضرة سيف الدكلة  ,تسببت ُب أف شج سيف الدكلة رأس ا٤بتنيب  ,ينظر للصبح ا٤بنيب ُب حيثية ا٤بتنيب,
ليوسف البديعي  ,جُ  ,ص .ُٕ-ٕٔ :
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ىذا كالقطع ُب قضية نسب ا٤بتنيب ٩با يصعب القوؿ بو للغموض الذم اكتنفها  ,كلكثرة ا٢باسدين كالناقمْب
أليب الطيب سواء كانوا نقادان أك شعراء أك ركاة أك مؤرخْب  ,كلعدـ كجود دليل قاطع من شعر ا٤بتنيب نفسو
يستطيع بو الباحث ُب نسب ا٤بتنيب أف ٰبسم األمر  ,كلطو حسْب ُب ذلك كبلـ ٝبيل ُب كتابو (مع ا٤بتنيب)
ٰبسن نقلو ُب ىذا ا٤بوضع  ,يقوؿ فيو :
"..تعود الناس أف يؤمنوا أبف ا٤بتنيب رجل عريب خالص النسب  ,ينتهي من قبل أبيو إٔب جعفي كمن قبل أمو إٔب
ٮبداف  ,كٮبا حياف من أحياء اليمن  ....كجائز جدان أف يكوف ا٤بتنيب عربيٌان  ,كجائز أف يكوف من عرب
ا١بنوب  ....كلكن الشيء الذم ليس فيو شك ىو أف ديوانو ال يثبت ىذا كال يؤكده  ,بل ال يسجلو كال

يذكره ....أكاف ا٤بتنيب يعرؼ أابه ؟ قاؿ ا٤بؤرخوف نعم  ,كٓب يقل ا٤بتنيب شيئان  ,فأنت تقرأ ديوانو  ....فبل ٘بد
فيو ذكرا ٥بذا الرجل ٓ ....ب ٲبدحو ا٤بتنيب  ,كٓب يفخر بو  ,كٓب يرثو ا٤بتنيب  ,كٓب يظهر ا٢بزف عليو حْب مات "(ُ).
كليس شاكر كحده من اشتغل حْب قرأ ا٤بتنيب بقضية نسبو  ,فهو مسبوؽ بكتاب أستاذه طو حسْب (مع
ا٤بتنيب )  ,كىذا الكتاب ىو الذم قضى على ما تبقى من كد بْب شاكر كأستاذه طو حسْب ,حيث يدعي
شاكر أف كتاب أستاذه ليس إال سطوان ملفعان على كتابو الذم صدر بعد كتاب شاكر بسنة تقريبان أك أقل (ِ),
كرأل طو حسْب ُب نسب ا٤بتنيب أف مولد ا٤بتنيب " كاف شاذان كأبف ا٤بتنيب أدرؾ ىذا الشذكذ  ,كأتثر بو ُب سّبتو
كلها ,كٓب يستطع أف يبلئم بْب نفسو الشاذة كبْب البيئة الكوفية الٍب كاف يراد لو أف يعيش فيها " (ّ).
كمع أف آراء شاكر ُب كتابو ا٤بتنيب الذم جاء بعد كتاب أستاذه قد انؿ رضا كاستحساف كثّب من أىل العلم
كاألدابء كالنقاد ُب زمانو كحٌب زماننا ىذا  ,كحاز بو على جائزة ا٤بلك فيصل العا٤بية  ,فإف قراءتو للمتنيب ٓب
تكف أقبلـ الباحثْب عن ا٣بوض ُب نسب ا٤بتنيب حٌب زماننا ىذا .
ىذا كا٢بق أف يشتغل الدارسوف ٗبا خلفو ا٤بتنيب من عظيم أرثو األديب الذم ال يزاؿ سامقان عن غّبه  ,كال أجد
فائدة كبّبة تلقي بظبل٥با على الدرس األديب من تناكؿ نسبو كا٣بوض فيو  ,فرٗبا يقود ىذا األمر إٔب فحش من
القوؿ كال حوؿ كال قوة إال اب﵁ .
(ُ) مع ا٤بتنيب  ,لطو حسْب ,ط بدكف ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ٗبصر  ,ص .ُِ :
(ِ) ينظر لكتاب ا٤بتنيب  ,﵀مود شاكر  ,ص  ٗٗ :كما بعدىا .
(ّ) مع ا٤بتنيب لطو حسْب  ,ص .ِِ :
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كمن ٭باذج نقض اآلراء عند ٧بمود شاكر رٞبو هللا نقضو لرأم زكي مبارؾ ُب كتابو النثر الفِب  ,حيث طرح زكي
مبارؾ رأاين نقداين عجيبان استدؿ عليو إبٝباع أىل العلم الذين ٌأرخوا لئلسبلـ ك ٌأرخوا للغة العربية  ,كيتلخص ىذا
الرأم ُب أف العرب ٓب يكن ٥بم كجود أديب كسياسي قبل عصر النبوة ا٤بطهرة  ,مستدالن على ذلك إبٝباع مؤرخي
اإلسبلـ كمؤرخي اللغة  ,كأف الدين اإلسبلمي ىو من بعثهم من مرقدىم الثقاُب كالسياسي  ,يقوؿ زكي مبارؾ
ُب ذلك :
" ىل كاف للعرب نثر فِب ُب عصر ا١باىلية؟ كىل كانوا يفصحوف عن أغراضهم بغّب الشعر كا٣بطب كاألمثاؿ؟
لقد اتفق مؤرخو اللغة العربية كآداهبا كما اتفق مؤرخو اإلسبلـ على أف العرب ٓب يكن ٥بم كجود أديبٌّ كال
سياسي قبل عصر النبوة  ,كأف اإلسبلـ ىو الذم أحياىم بعد موت  ,كنبههم بعد ٟبوؿ  ,كىذا االتفاؽ يرجع
إٔب أصلْب :فهو عند مؤرخي اإلسبلـ من ا٤بسلمْب أتييد لنزعة دينية يراد هبا إثبات أف اإلسبلـ ىو الذم خلق
العرب خلقان ...؛ فنقلهم من الظلمات إٔب النور  ,كمن العدـ إٔب الوجود ,كىو عند مؤرخي اللغة العربية كآداهبا
يرجع إٔب الشك ُب كثّب من النصوص األدبية الٍب أيثًرت عن العرب قبل اإلسبلـ من خطب كأسجاع
كأمثاؿ"(ُ).
كا٢بق أف نقل إٝباع العلماء ُب قضية ما ييع ٌد من أقول األدلة على صحة االستنباط  ,ك٧باكلة نقض اجملمع عليو

قد تكوف ٧باكلة ايئسة ال يكتب ٥با ٪باح كال فبلح  ,فهو يضيف إٔب ا٢بكم الػ يػمستنبىط قوة كمنعة  ,كٯبعلو ُب
عداد ا٤بسلمات الٍب ال تقبل الشك كال ٰبتملها ا٣بطأ كالريب  ,كيضيف إٔب الػ ػػيمستنبًط مرجعية علمية يتكئ
عليها طلبة العلم حْب ينقلوف اإلٝباع عنو  ,كاإلٝباع عند العلماء ىو اتفاقهم على رأم ٕبسب اختصاصهم ,

فقد يكوف اإلٝباع من علماء الشريعة  ,كقد يكوف من علماء العقيدة  ,كقد يكوف من علماء التاريخ  ,كقد
يكوف من علماء التفسّب  ,كقد يكوف من علماء اللغة  ,كغّب ذلك من العلوـ الٍب ٥با ضوابط علمية كمادة
يصح معها أف يكوف اإلٝباع  .كمعُب اإلٝباع كما ىو معلوـ أف ٝبيع العلماء قدٲبهم كحديثهم قد اجتعموا ُب
حكم كاحد على قضية كاحدة  ,فإف خالفهم عآب كاحد فبل يسمى إٝباعا كما ىو معلوـ عند كبار علماء
أصوؿ الفقو  ,كال بد أف يكوف ا٤بخالف عا٤بان من العلماء ا٤بعتربين حٌب يكوف رأيو مبددان لئلٝباع  ,يقوؿ
(ُ)

النثر الفِب ُب القرف الرابع  ,لزكي مبارؾ ط بدكف  ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ٗبصر  ,ص :

ّٓ.
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صاحب أصوؿ الشاشي :
" كا٤بعترب ُب ىذا الباب إٝباع أىل الرأم كاالجتهاد فبل يعترب بقوؿ العواـ كا٤بتكلم كا﵀دث الذم ال بصّبة
لو"(ُ).
كعليو فإف زكي مبارؾ ُب حكمو ىذا قد نقل إٝباع مؤرخي اإلسبلـ كمؤرخي اللغة العربية منذ أف خط أكؿ قلم
ُب أتريخ اإلسبلـ كاللغة حٌب زمانو  ,كىو أمر جد خطّب ال بد أف ٰبيط فيو انقل اإلٝباع بكتب كثّبة كأقواؿ
قد يقو٥با العلماء ُب كتبهم  ,كقد ينقلها عنهم آخركف ُب تضاعيف كتب أخرل  ,كلذلك رأل أٞبد ابن
حنبل(ِ)هنع هللا يضر على جبللة قدره ُب العلم أف ٰبتاط الرجل لنفسو عند نقل اإلٝباع  ,فيبتعد عن قو٥بم (أٝبع أىل
العلم) إٔب ما يقارهبا من عبارات ال ٙبمل معناىا كليان  ,كقو٥بم (ٓب ينتو إٕب)  ,ك (ال أعلم أحدان قاؿ بغّب ذلك)
قاؿ اإلماـ ابن حنبل رٞبو هللا :
"  ....من ادعى اإلٝباع فهو كذب  ,لعل الناس قد اختلفوا  ....كلكن يقوؿ :ال يعلم الناس ٱبتلفوف  ,أك
ٓب يبلغو ذلك  ,كٓب ينتو إليو .)ّ( "...
ىذا أكؿ ما تقع عليو عْب من يقرأ كبلـ زكي مبارؾ الذم نقل فيو ىذا اإلٝباع ا٣بطّب  ,أما عْب ٧بمود شاكر
فقد كقعت على ىذا الكبلـ كلو  ,كنقلو كما ىو ُب مقالتو الٍب أ٠باىا ابسم كتاب زكي مبارؾ كما ىو  ,كقد
(ُ)

أصوؿ الشاشي  ,نظاـ الدين أبو علي أٞبد بن دمحم بن إسحاؽ الشاشي ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار الكتاب
العريب ببّبكت  ,ص ُِٗ.

(ِ)

اإلماـ أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيبا٘ب ,ا٤بركزم األصل  ,كلد عاـ ُْٔىػ  ,كاف إماـ
ا﵀دثْب ,صنف كتابو ا٤بسند ,كٝبع فيو من ا٢بديث ما ٓب يتفق لغّبه ,كقيل :إنو كاف ٰبفظ ألف ألف حديث ,ككاف
من أصحاب اإلماـ الشافعي  -رضي هللا تعأب عنهما  -كخواصو ,كٓب يزؿ مصاحبو (ُ) إٔب أف ارٙبل الشافعي إٔب
مصر ,كقاؿ ُب حقو :خرجت من بغداد كما خلفت هبا أتقى كال أفقو من ابن حنبل ,كدعي إٔب القوؿ ٖبلق القرآف
فضرب كحبس على امتناعو  ,أخذ عنو ا٢بديث ٝباعة من األماثل ,منهم دمحم بن ا٠باعيل البخارم ,كمسلم بن
ا٢بجاج النيسابورم ,كٓب يكن ُب آخر عصره مثلو ُب العلم كالورع  ,توُب عاـ ُِْىػ  , .ينظر ُب ترٝبتو كفيات
األعياف البن خلكاف  ,جُ ,ص  , ْٔ :كينظر لسّب أعبلـ النببلء  ,جٗ ,ص .ُِْ :

(ّ)

ا١بامع لعلوـ اإلماـ أٞبد ٣ ,بالد الرابط  ,سيد عزت ,طُ ,عاـ ََِٗ :ـ  ,دار الفبلح للبحث العلمي كٙبقيق
الَباث ,الفيوـ ٝ -بهورية مصر العربية  ,جٓ ,ص .ََُ :
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استهل نقد ىذا الكتاب معتذران للقارئ على عدـ اتساع عمود مقاؿ لنقد كتاب كامل  ,كلكنو ذكر أنو
سيختار من كتاب زكي مبارؾ مواضع يضمنها نقده ُب ىذه ا٤بقالة  ,ككاف أكؿ ىذه ا٤بواضع الٍب كعد بنقدىا
أكؿ ٟبسة أسطر من الفصل األكؿ من الكتاب  ,كيبدك أف شاكران تعمد أف ٱبتار من صدر كتاب زكي مبارؾ
كبلمو اآلنف الذكر فينقضو  ,كلعل ما دفعو لذلك أف نقض أكؿ قضية ُب الكتاب تغرم ابىتزاز ثقة القارئ
ٗبا فيو ؛ ألنو األساس القوٙب الذم تبُب عليو ابقي اآلراء  ,كألف أثر ذلك االىتزاز سيكوف صادمان لنفس كعقل
ا٤بتلقي ؛ ألنو أكؿ ما يطالعو ُب ىذا الكتاب .
كأكؿ ما بدأ بو شاكر ُب نق ده مطالبة زكي مبارؾ أبف ٰبدد مفهوـ النثر الفِب الذم ٠بى بو كتابو ىذا  ,فليس
ُب كتاب زكي مبارؾ ما ٰب ٌد ىذا ا٤بفهوـ كما يستوُب الداللة عليو  ,كقد ذكر شاكر أبنو أعيا نفسو كىو ٰباكؿ
االعتذار لزكي مبارؾ ُب إٯباد مفهوـ للنثر الفِب إال أف ذلك ٓب يكتب لو النجاح  ,كادعاء شاكر ٥بذا اإلعياء
إيغاؿ منو ُب تعمية داللة النثر الفِب الذم ٠بى بو زكي مبارؾ كتابو  ,كمبالغة منو مأمها كبغيتها إنكار كجود
ىذا الَبكيب (النثر الفِب )  ,كيبدك جليان أف شاكران يقصد من ذلك استهجاف كصف النثر ابلفِب  ,ككأنو يقوؿ
أبف كلمة النثر كحدىا كافية ُب الداللة على النثر قسيم األدب ُب الشعر العريب  ,فبل حاجة عنده لوصفو
ابلفِب .
كغّب بعيد أف يكوف زكي مبارؾ أراد ابلنثر الفِب ما يريده األدابء كالنقاد ُب العصر ا٢بديث  ,فقد تواضع بعض
نقاد العصر ا٢بديث كأدابئو على كصف النثر ابلفِب ب ػ ػ " النثر الذم نتجاكز بو لغة التخاطب العادية إٔب حيث
أداب  ,كال
يتوفر فيو شرطاف أساسياف ٮبا :التفكّب من جهة ,كا١بماؿ من جهة اثنية كىذا النوع األخّب يعترب ن

يشك أح هد ُب أنو جزء منو " .

(ُ)

كبذلك يكوف النثر الفِب مقاببلن للنثر غّب الفِب  ,فالنثر الفِب قوامو التعبّب األديب ا١بمإب الذم ال يكوف شعران
إال ألنو غّب موزكف كال مقفى  ,أما النثر غّب الفِب فبل تصح مقابلتو ابلنثر الفِب إال إذا قصد منو ذلك النوع من
النثر الذم يستخدمو فئاـ الناس ُب ٚباطبهم اليومي  ,بلغة ٚبلو من األدبية كا١بماؿ  ,كلكنو فحسب نثر
تواصلي كانفعاؿ تعبّبم  ,كحينما يصف النقاد النثر ابلفِب فهم يريدكف إقصاء لغة التخاطب العادية من ىذا
(ُ)

ا٤بدخل ُب فن التحرير الصحفي  ,لعبد اللطيف ٧بمود ٞبزة طٓ  ,عاـ بدكف  ,للهيئة العامة ا٤بصرية للكتاب  ,ص:

ّٓ.
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النثر  ,فهي خارجة عن حدكد الدراسة األدبية الٍب تدرس النثر على أنو قسيم للشعر  ,كا٢بق أف كصف النثر
ابلفِب ٓب يكن إال نتيجة استقراء للنثر العريب على مر العصور  ,ذلك النثر الذم استطاع أف يظل خالدان مع
كجود الشعر الشاغل األكؿ لكل من يوٕب كجهو شطر األدب العريب  ,فلم يصمد من النثر إال ما ٙبقق فيو
ا١بماؿ كاألدبية كا٣بطب كالرسائل كاألمثاؿ ك٫بوىا  ,أما النثر غّب الفِب ا٣بإب من األدبية كا١بمالية فلم يكتب
لو بقاء كال خلود  ,كلشوقي ضيف كبلـ ُب ىذا ٰبسن نقلو ُب ىذا ا٤بوضع كىو قولو :
" النثر ىو الكبلـ الذم ٓب ينظم ُب أكزاف كقواؼ  ,كىو على ضربْب :أما الضرب األكؿ فهو النثر العادم يقاؿ
ُب لغة التخاطب  ,كليس ٥بذا الضرب قيمة أدبية  ........كأما الضرب الثا٘ب ,فهو النثر الذم يرتفع فيو
أصحابو إٔب لغة فيها فن كمهارة كببلغة  ,كىذا الضرب ىو الذم يعُب النقاد ُب اللغات ا٤بختلفة ببحثو كدرسو,
كبياف ما مر بو من أحداث كأطوار  ,كما ٲبتاز بو ُب كل طور من صفات كخصائص  ,كىو يتفرع إٔب جدكلْب
كبّبين  ,ٮبا ا٣بطابة كالكتابة الفنية -كيسميها بعض الباحثْب ابسم النثر الفِب -كىي تشمل القصص
ا٤بكتوب ,كما تشمل الرسائل األدبية ا﵀ربة  ,كقد تتسع فتشمل الكتابة التارٱبية ا٤بنمقة"(ُ).
كعليو فإف كصف زكي مبارؾ للنثر ابلفِب كصف مربر  ,لو اعتبار كلو دكافع كلو داللة يقوـ هبا كينهض عليها ,
كا٢بق أننا ُب حاجة ملحة اليوـ ألف نصف النثر ابلفِب ؛ ألف كثّبان من النثر الذم ٪بده اليوـ كخصوصان ٩با ىو
ُب كسائل إعبلمنا ا٤بقركءة كا٤بسموعة ال يرقى ألف يكوف أدبيان  ,بل ىو إٔب لغة التخاطب العادية أقرب كألصق.
ٍب ينتقل شاكر من مفهوـ النثر الفِب إٔب أكؿ سؤاؿ طرحو زكي مبارؾ ُب مقطوعتو السابقة (موطن نقض
شاكر)  ,كىو قولو (ىل كاف للعرب نثر فِب ؟).
كقبل أف ييناقش نقض شاكر إلجابة ىذا التساؤؿ  ,البد من معرفة إجابة زكي مبارؾ نفسها موطن نقض شاكر

كٙبفظو  ,فزكي مبارؾ يرل أف للعرب نثرا فنيا قبل اإلسبلـ يتناسب مع صفاء أذىاهنم كسبلمة طبائعهم  ,كلكن
ال كجود ٥بذا النوع من النثر بْب يدينا ألنو ضاع  ,ألمية العرب  ,كلقلة تدكينها  ,كابتعاد ذلك النثر عن ا٢بياة

كدكهنا القرآف الكرٙب .
ا١بديدة الٍب جاء هبا اإلسبلـ ٌ
(ُ)

الفن كمذاىبو ُب النثر العريب  ,لشوقي ضيف ,طُّ ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر  ,ص .ُٓ :
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كيرل زكي مبارؾ أف ما نقلو الركاة من النصوص النثرية ليس بكاؼ لتحديد أساليب النثر ا١باىلي  ,كابلتإب
فهو غّب قادر على ٙبديد مدرسة نثرية كغّب قادر أيضان على ٙبديد مذىب اجتماعي  ,كٗبقدكره أف يكوف
معينان على ٙبديد بعض أذكاقهم الوضعية  ,كمذاىبهم السياسية  ,كا٘باىاهتم الدينية  ,ىذه ابختصار إجابة زكي
مبارؾ لسؤالو (ىل كاف للعرب نثر فِب ؟)  ,ذلك التساؤؿ الذم طرحو ُب صدر كتابو (النثر الفِب) الذم كاف
رسالتو للحصوؿ على درجة الدكتوراة ُب األدب من جامعة السربوف .
بيد أف إجاابت زكي مبارؾ ٓب تكن مقنعة غاية اإلقناع ٧بمود شاكر  ,فخالفو ُب رأم ككافقو ُب آخر  ,كبدأ ٗبا
خالفو فيو  ,حيث يرل شاكر أف العرب ٌأميوف ال يقرأكف كال يكتبوف إال قليبلن من أىل ا٤بدف كمكة  ,كا٤بدينة
ا٤بنورة  ,كأطراؼ اليمن  ,كمشارؼ الشاـ  ,كنواحي ا٢بّبة  ,كيرل شاكر أف من كاف يعرؼ الكتابة من العرب

ا١باىليْب فإف أتثّبه العلمي سيظل ٧بدكدان ؛ ألف العرب قبل اإلسبلـ ٓب يكن ٥بم عهد ابلقراءة كال ابلكتابة ,
افَبض أف الكتاب القلة كاف ٥بم جهد كبّب ُب التأليف كالكتابة  ,فإف ذلك ا١بهد أيضان لن يكوف مؤثران
كلو ي

أتثّبا كبّبان ؛ ألهنم " يؤلفوف ٤بن ال يقرأ كال يكتب " (ُ)  ,كلكن ال يعِب القوؿ بذلك إنكار أف يكوف للعرب

نثر ٯبرم على ألسنتهم كبلمان كالكبلـ ا٤برسل الذم ٯبرم على ألسنة غّبىم  ,ك٥بم قليل من ا٤بكاتبات ا٤بهمة
كالٍب كاف ٥با من الشهرة كالذيوع ما جعل الشعراء أنفسهم يرككهنا ُب أشعارىم  ,كالعهود  ,كالرسائل العظيمة
ا٣بطر ,كقد استدؿ شاكر على ذلك ٗبا كتبو لقيط بن يعمر اإلايدم (ِ) ,الذم كتب إٔب قومو رسالة اب٢بّبة
ٰبذرىم كسرل  ,الذم أٝبع على غزك قبيلتو إايد  ,فأرسل إليهم لقيط بن يعمر – ككاف كاتبان بديواف كسرل
قصيدتو ا٤بشهورة  :ىاي ىد ىار ىع ٍمرةى ًم ٍن ي٧بتلًٌها ا١بىىرعا  , ..........كالٍب منها قوؿ لقيط :
(ُ)

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر  ,لعادؿ سليماف  ,جِ  ,ص ّٖٔ.

(ِ)

لقيط بن يعمر بن خارجة االايدم  ,شاعر جاىلي فحل  ,من أىل ا٢بّبة .كاف ٰبسن الفارسية .كاتصل بكسرل "

سابور " ذم األكتاؼ  ,فكاف من كتٌابو كا٤بطلعْب على أسرار دكلتو  ,كمن مقدمي مَبٝبيو  ,كىو صاحب القصيدة
الٍب مطلعها :
اج ى ً
ٕب ا ٍ٥بىٌم ىك ٍاألى ٍحىزا ىف ىكالٍ ىو ىج ىعا
ىاي ىد ىار ىع ٍمرةى ًم ٍن ي٧بتٌلًها ا١بىىرعا
ىى ى
ت ى
كجو جيشا لغزكىم  ,كسقطت القصيدة ُب يد
كىي من غرر الشعر ,بعث هبا إٔب قومو " بِب إايد " ينذرىم أبف كسرل ٌ
أكصلتها إٔب كسرل ,فسخط عليو ,كقطع لسانوٍ ,ب قتلو  ,ينظر لَبٝبتو األعبلـ للزركلي  ,جٓ ,ص  ,ِْْ :كينظر ٤بوسوعة
شعراء العصر ا١باىلي  ,لعبد عوف الركضاف  ,ص .ُِٖ :
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لً ىم ٍن ىرأىل ىرأٍيىوي ًمٍن يك ٍم ىكىم ٍن ىً٠ب ىعا

ً
ايب إًلىٍي يك ٍم ىكالنٌ ًذيٍػ ير لى يك ٍم
ىى ىذا كتى ً ٍ
كقد قصد شاكر إٔب ىذا البيت ٙبديدان لوركد كلمة (كتايب) فيو لتكوف دليبل كاضح ا٢بجة على أف للعرب

(ُ)

ا١باىليْب كتاابن كمكاتبات تشتمل على رسائل عظيمة ا٣بطر كرسالة لقيط بن يعمر ىذه .
كاستدؿ شاكر أيضان على أف تلك الرسائل ٓب تكن فعبل ٲبارس فحسب  ,بل كصلت من األٮبية كالذيوع ما
جعل الشعراء يذكركهنا ُب أشعارىم  ,كقوؿ ا٢بارث بن حلزة اليشكرم (ِ):
ً ً
ً
ف ًذ ٍم الٍ ىم ىجا ًز ىكىما قي ٌد
ىكاذٍ يك يرٍكا ح ٍل ى
ىـ فٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو الٍعي يهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍويد ىكالٍ يك ىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىبلءي
(ّ)
ًً
ا١بىٍوًر كالتٌػ ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًٌد ٍم ىكىى ٍل يىػٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ىح ىذ ىر ٍ
ػ ػ ػ ػ ػ يق ي
ض ىماً ٍُب الٍ ىم ىهػ ػ ػ ػ ػارؽ ٍاألى ٍىػ ػ ىواءي
كعليو فإف شاكران يرل أنو ليس إبمكاننا مطلقان أف ننكر أف العرب كانت تَباسل كتتكاتب ُب بعض أحايينهم ,
ككل ما يستطاع نك رانو أهنم كانوا يصنفوف الكتب كيؤلفوف الرسائل ُب األغراض الكبّبة  ,ىذه األدلة النقلية
الٍب نقض هبا شاكر إجابة زكي مبارؾ .
كقبل أف ٱبتم شاكر نقضو كاستنباطو كاستداللو ُب ىذه القضية برأم يرل فيو  :أف ليس من ا٤بعقوؿ أف يى ٍسأؿ
زكي مبارؾ سؤالو (ىل كاف للعرب نثر فِب ؟)  ,ألنو ال يعقل أيضان أف يكوف ُب ا١بزيرة العربية كتاب تفرغوا

للكتابة حٌب يي ٍسأؿ ىذا السؤاؿ  ,كسبب ذلك عند شاكر أف كبلـ العرب ُب ٧باكراهتم ك٦بالسهم كخطبهم كاف

ىو الكبلـ ا٤بتخذ ُب الرسائل كالعهود كغّب ذلك  ,إذ إف ىذه اللغة العربية  ,الٍب بْب أيدينا كالٍب نزؿ هبا القرآف
كالٍب كاف يتكلم هبا الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كصحابتو مهنع هللا يضر  ,كانت إٔب القرف الثا٘ب كالثالث من ا٥بجرة تؤخذ من العرب

البداة" (ْ).
كنوه األستاذ ٧بمود شاكر رٞبو هللا إٔب أمر رآه مهمان ُب ىذا الصدد  ,حيث أشار إٔب أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص نفسو كاف
(ُ)

القصيدة ُب ديواف لقيط بن يعمر ٙ ,بقيق عبد ا٤بعيد خاف ,ط بدكف  ,عاـ ُُٕٗـ  ,دار األمانة ببّبكت  ,ص

ّٔ.
(ِ)

ا٢بارث بن حلزة بن مكركه بن يزيد اليشكرم الوائلي :شاعر جاىلي ,من أىل ابدية العراؽ  ,كىو أحد أصحاب

ا٤بعلقات .كاف أبرص فخورا ,ار٘بل معلقتو بْب يدم عمرك بن ىند ا٤بلك ,اب٢بّبة ,كمطلعها( :آذنتنا ببينها أ٠باء) ٝبع هبا كثّبا
من أخبار العرب ككقائعهم .كُب األمثاؿ (أفخر من ا٢بارث بن حلزة) إشارة إٔب إكثاره من الفخر ُب معلقتو ىذه  ,ينظر ُب
ترٝبتو لؤلعبلـ للزركلي  ,جِ ,ص  ,ُْٓ :كينظر ٤بوسوعة شعراء العصر ا١باىلي  ,لعبد عوف الركضاف  ,ص .ٕٗ :
(ّ) ديواف ا٢بارث بن حلزةٙ ,بقيق اميل يعقوب  ,طُ ,عاـ ُُٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت ,ص .ّٔ :
(ْ)

ٝبهرة مقاالت ٧بمود شاكر  ,لعادؿ سليماف  ,جِ ,ص .ْٖٔ :
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أميان ال يقرأ كال يكتب كمع أميتو فكاف ملسو هيلع هللا ىلص أفصح العرب  ,ككاف من بْب أصحابو من ٯبيد الكتابة كعمر
كعثماف كعلي مهنع هللا يضر أٝبعْب ,كيرل األستاذ أف من يتدبر ذلك ٯبد أف النثر ٓب يكن ٩با تعتِب لو العرب ابلكتابة
كالتدكين  ,كلو كانت كذلك لدكف الصحابة الكتٌاب مهنع هللا يضر بعضان من نثر النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,كلكنهم عاملوه ٗبا يعامل

بو الكبلـ ا٤برسل الذم ٯبرم على السجية كالطبع ٖ ,ببلؼ الشعر الذم ميزه كٲبيزه عن النثر قافيتو ككزنو .

أما اإلٝباع الذم نقلو زكي مبارؾ كالذم نقل فيو اتفاؽ مؤرخي اإلسبلـ كاللغة على أف العرب ٓب يكن ٥بم
كجود سياسي كأديب  ,فقد نقضو شاكر نقضان مباشراى كرده ردان كليان كأتى عليو من فهم زكي مبارؾ لو  ,كرأل
شاكر أف أحدان من العلماء ٓب يقل بذلك مطلقان  ,كإ٭با كانوا يعنوف اب١بهل ما يتصل أبمر التوحيد كالعقيدة ,
حيث نقلهم التوحيد كاستخرجتهم رسالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كبعثتو من الظلمات إٔب النور  ,أما على مستول العلم
كا٤بعرفة كخصوصان ما يتعلق ابللساف كاللغة  ,فإف العرب ا١باىليْب أنفسهم قد استيشهد بشعرىم كنثرىم ُب
تفسّب القرآف الكرٙب  ,أما الوجود السياسي فإف العلماء كانوا يقصدكف عند حديثهم عن العرب ا١باىليْب أهنم
ٓب يكونوا أمة متآزرة ٙبت حكم كاحد كراية كاحدة كسيادة متصلة  ,حٌب جاء اإلسبلـ فجمعهم ٙبت لوائو .
كا٢بق أف ىذه القضية ٓب تكن حديثة النشأة عند زكي مبارؾ  ,كليس نقض شاكر ٥با ٕبديث النشأة أيضان,
فهذه القضية قدٲبة قدـ ا١باحظ أيب عثماف  ,الذم دائمان ما كاف يرل أف العرب أمة أمية قليلة التدكين تعتمد
على البديهة كاالر٘باؿ  ,يقوؿ ا١باحظ :
" كىم يزعموف أف جالينوس كاف أنطق الناس ,كٓب يذكركه اب٣بطابة  ,كال هبذا ا١بنس من الببلغة ,كُب الفرس
خطباء  ,إال أف كل كبلـ للفرس  ,ككل معُب للعجم ,فإ٭با ىو عن طوؿ فكرة كعن اجتهاد رأم ,كطوؿ خلوة,
كعن مشاكرة كمعاكنة ,كعن طوؿ التفكر كدراسة الكتب ,كحكاية الثا٘ب علم األكؿ ,كزايدة الثالث ُب علم
كل شيء للعرب فإ٭با ىو بديهة كار٘باؿ ,ككأنو إ٥باـ,
الثا٘ب ,حٌب اجتمعت ٜبار تلك الفكر عند آخرىم .ك ٌ
كليست ىناؾ معاانة كال مكابدة ,كال إجالة فكر كال استعانة ,كإ٭با ىو أف يصرؼ كٮبو إٔب الكبلـ .)ُ("......
كىذه القضية تزداد تعقيدان كلما ًب ربطها ٕبالة العرب القدامى العلمية كا٤بعرفية  ,فمما يدكر على ألسنة بعض
العلماء أف العرب القدامى ٓب يكونوا أىل معارؼ كعلوـ كال حٌب تفكّب  ,كإ٭با كاف ما ٲبيل حٌب من حياهتم إٔب
العلمية فإنو ذك طابع فطرم ال يساعد كثّبان إٔب إنشاء نثر فِب ٗبعناه ا٤بخصوص  ,كذات ىذا األمر ىو ما
(ُ)

البياف كالتبيْب للجاحظ  ,جّ ,ص.ِٖ :
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قصده زكي مبارؾ حينما ذكر ُب كبلمو السابق اآلنف الذكر أف للعرب نثران فنيان قبل اإلسبلـ يتناسب مع
صفاء أذىاهنم كسبلمة طبائعهم .
كينصرؼ الذىن عند قراءة كبلـ زكي مبارؾ إٔب ٧باكلة ٘بهيل العرب كتعريتهم حٌب من أقل طرؽ التفكّب
كا٤بعرفة  ,ذلك التجهيل الذم تنبو لو كابقتدار انصر الدين األسد ُب كتابو النفيس مصادر الشعر ا١باىلي ,
كىو ٘بهيل ٓب يكتف بعرب ما قبل ظهور اإلسبلـ  ,بل تسرب أثره ليمتد إٔب الصحابة أنفسهم رضواف هللا
عليهم  ,فابن قتيبة الدينورم يرل إمعاانن منو ُب ذلك تعميم األمية ا٤بعرفية عن الصحابة رضواف هللا عليهم ,
كيرل أنو ٓب يكن يكتب منهم إال الواحد كاالثناف  ,كذلك بعد أف ذكر ابن قتيبة حديثْب عن الرسوؿ صلى هللا
عليو كسلم ُب الكتابة  ,أك٥بما ينهى عن كتابة سنتو كأف من كتبها فبل بد أف ٲبحوىا  ,كاثنيها حث النيب صلى
هللا عليو كسلم على قيد العلم ابلكتابة  ,فعقب ابن قتيبة على ٠باح النيب ملسو هيلع هللا ىلص الكتابة بقولو :
" أف يكوف خص هبذا عبد هللا بن عمرك ,ألنو كاف قارئن للكتب ا٤بتقدمة ,كيكتب ابلسراينية كالعربية ككاف
غّبه من الصحابة أميْب ,ال يكتب منهم إال الواحد كاالثناف ,كإذا كتب ٓب يتقن ,كٓب يصب التهجي ,فلما
خشي عليهم الغلط فيما يكتبوف هناىم  ,ك٤با أمن على عبد هللا بن عمرك ذلك  ,أذف لو "

(ُ)

كقد تناكؿ انصر الدين األسد كل ما يتعلق ٗبحاكلة ٘بهيل العرب القدامى ُب جوانبهم العلمية كا٤بعرفية
كالتفكّبية ٗ ,با ال يدع حاجة لتكراره ُب ىذا البحث (ِ) ,كيكفي أف يقاؿ ُب ذلك أف العرب ما قبل البعثة
النبوية ا٤بطهرة ٓب تكن خالية من الكتاب كبعض من عندىم علم كمعرفة فحسب  ,بل كاف العرب يق ٌدركف أىل
العلم ابلكتابة كينزلوهنم حق منزلتهم  ,كتقدير أىل الكتابة كخاصتو ىو ا٤برحلة الثانية الٍب ال تكوف إال بعد
كجود الكتابة نفسها  ,كبياف ذلك أف العرب القدامى كانت تطلق اسم (الكامل) على الشاعر الذم ٯبيد
الكتابة إٔب جانب إجادتو الشعر  ,كأظنهم ٓب يصفوه ابلكماؿ إال لتكامل مهارتو العقلية كاالر٘بالية الشعرية ,
ٗبهارة التدكين كالكتابة العملية  ,فينتج عنهما معان ما يصفونو ابلكماؿ  ,يقوؿ صاحب أخبار ا٤بدينة :
" كاف يقاؿ لرافع بن مالك (الكامل) ألف أىل ا١باىلية كانوا يقولوف ٤بن كاف كاتبان كشاعران (الكامل) "(ّ).
(ُ) أتكيل ٨بتلف ا٢بديث  ,البن قتيبة الدينورم ,طِ ,عاـ ُٗٗٗـ ٤ ,بؤسسة اإلشراؽ ,ص . ُِْ :
(ِ) مصادر الشعر ا١باىلي  ,لناصر الدين األسد ,طٕ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر ,ص ِّ كمابعدىا.
(ّ) أخبار ا٤بدينة  ,﵀مد بن ا٢بسن بن زابلة ٙ ,بقيق  ,صبلح سبلمة ,طُ ,عاـ ََِّـ ٤ ,بركز ٕبوث كدراسات ا٤بدينة
ا٤بنورة ,ص .ُٕٗ:
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كعند مناقشة آراء زكي مبارؾ إبزاء نقض ٧بمود شاكر يتبْب أف اإلٝباع الذم ذكره زكي مبارؾ إٝباع غّب دقيق,
فليس ُب كتب التاريخ الٍب نقل زكي إٝباعها ما يطمس ا٥بوية العربية األدبية كالسياسية  ,فالكتابة مثبل كواحد
من مبلمح الوجود األديب الذم نسفو زكي مبارؾ كليان إبٝباع غّب دقيق  ,ذكر بعض ا٤بؤرخْب أهنا كانت منتشرة
بْب العرب  ,كأف بعضان من العرب كانوا كتاابن  ,يقوؿ صاحب فتوح البلداف :
" كاف الكتاب ابلعربية ُب األكس كا٣بزرج قليبل  ,ككاف بعض اليهود قى ٍد علم كتاب العربية  ,ككاف تعلمو
الصبياف اب٤بدينة ُب الزمن األكؿ فجاء اإلسبلـ كُب األكس كا٣بزرج عدة يكتبوف كىم ىس ٍعد بٍن عبادة بٍن دليم
كا٤بنذر بٍن ىع ٍمرك كأيب بٍن كعب كزيد بٍن اثبت ,فكاف يكتب العربية كالعربانية كرافع بٍن ىمالًك كأسيد بٍن حضّب

كمعن بٍن عدم البلول حليف األنصار كبشّب بٍن ىس ٍعد كسعد بٍن الربيع كأكس بٍن خؤب كعبد اَّلل بن أىب
(ُ)
ا٤بنافق"
كإف ذكرت بعضها شيئان قد يتوٮبو أحد أف فيو إنكار للوجود األديب عند العرب  ,فإف كاقع ا٢بياة االجتماعية
للعرب القدامى خّب من يقدح ُب ذلك أسوة بباقي العوآب االجتماعية البدائية  ,فمن الصواب كاالحتياط ُب
ذلك التوزاف بْب الغلو كاإلنكار  ,فبل ينكر أف للعرب معرفة ابلكتابة  ,كال يقاؿ أبهنا منتشرة بينهم كانتشارىا
بْب األمم الٍب عاصرهتم  ,كمن ا١بيد ُب ىذا الباب استدعاء قوؿ ابن فارس :
ً
ا١بر كالكاؼ كالداؿ ,فإان ىٓبٍ نزعم أف العرب كلها
" فأما من يحكي عنو من األعراب ,الذين ىٓبٍ يعرفوا ا٥بمز ك ٌ
اليوـ :فما كلٌّ يعرؼ
العرب ًُب قدٙب الزماف إًال كنحن ى
مدران ككبران قى ٍد عرفوا الكتابة كلها كا٢بركؼ أٝبعها ,ىكىما ي

الكتابة كا٣ب ٌط كالقراءة ,كأبو حيٌة ىكا ىف أمس؛ ىكقى ٍد ىكا ىف قبلو ابلزمن األطوؿ من يعرؼ الكتابة كٱب ٌط كيقرأ ,ىكىكا ىف
علي صلوات هللا تعأب ىعلىٍي ًو كعثماف
ًُب أصحاب رسوؿ هللا -صلى هللا عليو سلم -كاتبوف منهم أمّب ا٤بؤمنْب ٌّ
كزيد كغّبىم".

(ِ)

أما الوجود السياسي فقد أحسن األستاذ شاكر رٞبو هللا حينما أتى على زكي مبارؾ من فهمو  ,فبل يعِب أف
تنافر كتناحر العرب فيما بينهم قبل اإلسبلـ أف تطمس ىويتهم السياسية  ,فالعرب كاف فيهم ملوؾ ك٩بالك ,
(ُ)

فتوح البلداف  ,أٞبد بن ٰبٓب البى ىبلذيرم ,ط بدكف  ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار كمكتبة ا٥ببلؿ ببّبكت ,ص .ْٓٓ :

(ِ)

الصاحيب ُب فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ُب كبلمها  ,ألٞبد بن فارس ,طُ ,عاـ ُٕٗٗـ ٤ ,بؤسسة

دمحم علي بيضوف للطباعة كالنشر ,ص ُٔ.
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" كلقد كاف ٥بؤالء العرب ملوؾ فخاـ كدكؿ عظاـ ,اشتهر من دك٥بم ثبلث :دكلة التبابعة كدكلة ا٤بناذرة كدكلة
الغساسنة  ,كالدكلة األكٔب أسست ُب األلف الثا٘ب قبل ا٤بيبلد  ,فإف ا٤بؤرخْب يذكركف منها ملوكا كثّبين قبل
بلقيس الٍب كانت ُب زمن سليماف عليو السبلـ بن داككد عليو السبلـ  ,كىي مؤسسة على أنقاض دكلو
قحطاف الٍب كانت قبل ا٤بيبلد بنحو ألفي سنة  ,فهي أقدمهن عهدان كأكثرىن حضارة كأبقاىن أثران كأكسعهن
ملكان "

(ُ)

فالغساسنة ملوؾ الشاـ " ,كىم بنو عمرك بن مازف بن األزد "(ِ) ,كا٤بناذرة ملوؾ ا٢بّبة كىم بنو عدم بن نصر
بن ربيعة من كلد ٣بم بن عدم بن عمرك بن سبأ (ّ) ,ك اليعِب القوؿ بذلك إثبات أف العرب كانت تعيش رقيان
سياسيان ككحدة اجتماعية كقبلية  ,فالعرب قبل اإلسبلـ كانت تئن من التنافر كاالنقساـ ال شك ُب ذلك كال
ريب  ,ككاف ا٢بكم القبلي يسيطر على العديد من أجزائها  ,كلكن كجود ذلك ال ينفي مطلقان أف للعرب ُب
ابقي األ٫باء كجود سياسي ك٩بالك كملوؾ .
أما قوؿ زكي مبارؾ بوجود نثر فِب للعرب قبل اإلسبلـ يتناسب مع صفاء أذىاهنم كسبلمة طبائعهم  ,كلكن ال
كجود ٥بذا النوع من النثر بْب يدينا ؛ ألنو ضاع ألمية العرب كلقلة تدكينها  ,كابتعاد ذلك النثر عن ا٢بياة
ا١بديدة الٍب جاء هبا اإلسبلـ كدكهنا القرآف الكرٙب  ,فقد أحسن األستاذ شاكر أيضان رٞبو هللا حْب أثبت أف
للعرب كتاابن يهتموف ابلتدكين كالكتابة ُب ٦باالت ال تصل إٔب حد التأليف كالتصنيف  ,كأف النثر الذم كصفو
زكي مبارؾ ابلفِب ٓب يكن ٧ببل الىتمامهم كعنايتهم تدكينان كحفظان  ,ألنو ٯبرم ُب يومهم كليلتهم ٦برل ا٢بديث
ا٤برسل كالكبلـ التواصلي الذم يدكر على ألسنة الناس بداىة  ,كمع ذلك فقد كصل إلينا العديد من النماذج
ا٤بشرقة للنثر ُب العصر ا١باىلي  ,كا٣بطب كاألمثاؿ كالقصص كاألسجاع كغّبىا  ,كاشتهر من األدابء النثريْب
ُب العصر ا١باىلي رجاؿ عرفوا ابلنثر  ,كقس بن ساعدة اإلايدم  ,كأكثم بن صيفي  ,كعامر بن الظرب
(ُ)

اتريخ ا١بزائر ُب القدٙب كا٢بديث ٤ ,ببارؾ بن دمحم ا٤بيلي ا١بزائرم  ,تقدٙب :دمحم ا٤بيلي ,ط بدكف  ,عاـ ُٖٔٗـ ,

للمؤسسة الوطنية للكتاب اب١بزائر  ,جِ ,ص ُّ.
(ِ)

ا٤بختصر ُب أخبار البشر  ,عماد الدين إ٠باعيل بن علي بن ٧بمود بن دمحم ابن عمر بن شاىنشاه ,طُ ,عاـ بدكف,

للمطبعة ا٢بسينية ا٤بصرية  ,جُ ,ص َُُ.
(ّ)

السابق  ,جُ ,ص .َٕ :
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كغّبىم  ,بل إف بعض من نسميهم اب١باىليْب قد ٘باكز ُب ٧بيط التدكين النثر الفِب إٔب الثقافة ا٤بعرفية كا٢بكم
كاألمثاؿ القدٲبة  ,كمن ذلك ما ركاه أبو بكر البيهقي ُب كتابو دالئل النبوة أف سويد بن الصامت (ُ) قدـ على
اجا أ ٍىك يم ٍعتى ًمنرا ,ىكىكا ىف يس ىويٍ هد يي ىس ًٌم ًيو قىػ ٍويموي فًي ًه يم اٍل ىك ًام ىل؛ لً ًسنًٌ ًو ىك ىجلى ًدهً ىك ًش ٍع ًرهً قى ى
النيب ملسو هيلع هللا ىلص " ىح ًّ
صدل لىوي
اؿ :فىػتى ى
ً
رس ي ً
صلى هللاي ىعلىٍي ًو ك ىسلم كىد ىعاهي إً ىٔب هللاً ىعز ك ىجل كإً ىٔب ًٍ
ك ًمثٍ يل
اإل ٍس ىبلًـ ,فىػ ىق ى
اؿ يس ىويٍ هد :فىػلى ىعل الذم ىم ىع ى
وؿ هللا ى
ىي
ى ى
ى ىى
ً
اؿ لىو رس ي ً
ً
ً
ً ً
ك؟» فىػ ىق ى
ٍمةى
صلى هللاي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم « :ىكىما الذم ىم ىع ى
وؿ هللا ى
الذم ىمع ىي ,فىػ ىق ى ي ى ي
اؿ ى٦بىلةي لي ٍق ىما ىف ,يىػ ٍع ًِب حك ى
اؿ رس ي ً
اؿ " :إًف ىى ىذا الٍ ىك ىبل ىـ
ض ىها ىعلىٍي ًو ,فىػ ىق ى
صلى هللاي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم« :أ ٍىع ًر ٍ
ض ىها ىعلىي»  ,فىػ ىعىر ى
وؿ هللا ى
لي ٍق ىما ىف ,فىػ ىق ى ى ي
حسن ,كال ًذم معًي أىفٍضل ًمٍنو :قيػرآ هف أىنٍػزلىو هللا عز كجل علىي ىو ى ندل كنيور " ,فىػت ىبل علىي ًو رس ي ً
وؿ هللا ى
ى ى ى ي ي ٍ ى ي ي ى ى ى ى يى ي ى ه ى ى ٍ ى ي
صلى هللاي
ى ىه ى
(ِ)
ىعلىٍي ًو ك ىسلم الٍ يق ٍرآ ىف ,كىد ىعاهي إً ىٔب ًٍ
اؿ :إًف ىى ىذا لى ىق ٍوهؿ ىح ىس هن "....
اإل ٍس ىبلًـ ,فىػلى ٍم يىػٍبػعي ٍد ًمٍنوي ,ىكقى ى
ى
ى ى
فقد يصح االس تدالؿ هبذا ا٣برب على أف العرب كانت تستخدـ الكتابة ٤با ىو أبعد من عهودىم السياسية
كالقبلية كمراسبلهتم  ,فوجود مثل ىذه اجمللة بْب يدم سويد بن الصامت دليل على أف العرب كانت تتجاكز
٧بيط التدكين إٔب الثقافة الدينية كا٢بكم كاألمثاؿ القدٲبة ا٤بتوارثة  ,بل كيتجاكز ذلك كلو تلك ا٤بدارس الٍب كاف
كضركاب من العلم ,منها  :أخبار األكلْب كقصص
ييعلًٌم فيها ما قبل اإلسبلـ " معلًٌموف يعلموف القراءة كالكتابة
ن
التاريخ ؛ كقامت ُب البيئات ا١باىلية ا٤بتحضرة مثل :مكة كا٤بدينة كالطائف كا٢بّبة كاألنبار كغّبىا مدارس يتعلم
فيها الصبياف الكتابة العربية "(ّ)  ,كمن ذلك ماركاه اإلماـ الطربم عن ابن عباس هنع هللا يضر ُب تفسّب قولو تعأب :
(ْ)
ً
ً
اؿ أ ً
ً
ْب﴾
ىساطّبي ٍاألىكل ى
آايتيػنىا قى ى ى
﴿ إ ىذا تيػٍتػلى ٰى ىعلىٍيو ى

(ُ)

سويد بن الصامت األكسي ,لقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص بسوؽ ذم اجملاز من مكة ُب حجة حجها سويد على ما كانوا ٰبجوف
عليو ُب ا١باىلية ,كذلك ُب أكؿ مبعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص كدعائو إٔب هللا عز كجل ,فدعاه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٔب اإلسبلـ ,فلم
يرد عليو سويد شيئا ,كيزعم قومو أنو مات مسلما كىو شيخ كبّب ,قتلتو ا٣بزرج ُب كقعة كانت بْب األكس كا٣بزرج,
ك ُب إسبلمو
ككاف شاعرا ٧بسنا كثّب ا٢بكم ُب شعره ,ككاف قومو يدعونو الكامل ٢بكمة شعره كشرفو فيهم ,كقد يش ٌ
 ,ينظر ُب ترٝبتو لبلستيعاب ُب معرفة األصحاب  ,ليوسف بن عاصم النمرم  ,جِ ,ص ٕٕٔ,

(ِ)

دالئل النبوة  ,أليب بكر البيهقي ٙ ,بقيق عبد ا٤بعطي قلعجي ,طُ ,عاـ ُٖٖٗ ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت,
جِ ,ص . ُْٗ :

(ّ)

مصادر الشعر ا١باىلي  ,لناصر الدين األسد  ,ص ِٓ.

(ْ)

سورة القلم  ,اآلية الكرٲبة رقم (ُٓ).
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" كاف النضر بن ا٢بارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناؼ بن عبد الدار بن قصي من شياطْب قريش  ,ككاف
يؤذم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ,كينصب لو العداكة ,ككاف قد قدـ ا٢بّبة ,تعلم هبا أحاديث ملوؾ فارس  ,كأحاديث
رستم كأسفنداير ,فكاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس ٦بلسا فذكر اب﵁  ,كحدث قومو ما أصاب من قبلهم من
فهلموا ,
األمم من نقمة هللا  ,خلفو ُب ٦بلسو إذا قاـ ٍ ,ب يقوؿ :أان كهللا اي معشر قريش أحسن حديثان منو ٌ ,

فأان أحدثكم أحسن من حديثو ٍب ٰبدثهم عن ملوؾ فارس كرستم كأسفندايرٍ ,ب يقوؿ :ما دمحم أحسن حديثا
ً
اؿ أ ً
ً
آايتيػنىا قى ى ى
مِب قاؿ :فأنزؿ هللا تبارؾ كتعأب ُب النضر ٜبا٘ب آايت من القرآف قولو﴿ :إ ىذا تيػٍتػلىى ىعلىٍيو ى
ىساطّبي
(ُ)
ً
ْب﴾"
ٍاألىكل ى
كليس االستشهاد ٗبثل ىذه األخبار إلثبات أف العرب ما قبل اإلسبلـ كانت تدكف نثرىا الفِب تدكينان كبّبان ,

فلو كاف األمر كذلك النتهت القضية بوجود نثر فِب جاىلي يستطاع العودة إليو كمادة علمية صا٢بة الستنباط
خصائص النثر ا١باىلي كأ٭باطو  ,كلكن االستشهاد ٗبثل ىذه األخبار لبياف أف العرب كانت تعرؼ الكتابة
كالتدكين ُب خارج ٧بيط ا٤بكاتبات كا٤براسبلت السياسية كمكاتبات العهود كا٤بواثيق  ,أما النثر الفِب فبل
يستطاع االحتكاـ إال ٤با كصل بْب يدينا منو من ا٣بطب كاألسجاع كا٢بكم كاألمثاؿ كاألقواؿ النثرية ا٤بأثورة عن
عرب ما قبل اإلسبلـ ٩با ىو مبثوث بْب تضاعيف كتب أىل العلم .
(ُ) جامع البياف  ,لئلماـ الطربم  ,جُٗ  ,ص .ِّٖ :

366

اخلامتة
كبعد أف حاكؿ ىذا البحث مقاربة مفاىيم االستنباط بْب األصوليْب كالببلغيْب  ,كسرب إجراءات ا٤بنهج
االستنباطي ا٢بديث كضوابطو  ,كرصد مصادر ا٤بعرفة عند ٧بمود شاكر  ,كتعداد أىم طرائقو كأ٭باطو كمواقفو
االستنباطية  ,كمناقشة ذلك كلو كفق ٭باذج منتقاة خضعت ٤بيزاف النقد كالتحليل  ,تشكلت إثر ذلك كلو
بعض من النتائج الٍب أكجزىا فيما يلي :
ُ-

اشَباؾ األصوليْب كالببلغيْب حْب يطبقوف ا٤بنهج االستنباطي الَباثي ُب االعتماد على مدكنة ٕبث

كاحدة كىي القرآف الكرٙب  ,ابعتباره مصدرا تشريعيا عند األصوليْب  ,كمدكنة للكشف عن أسرار اإلعجاز
كالنمط العإب من البياف عند الببلغيْب  ,األمر الذم كحد ا٥بدؼ ا٤بعرُب عند الفريقْب ُب البحث القرآ٘ب ,
كا٤بتمثل ُب استخبلص األحكاـ  ,كقد تسبب عمق البحث األصوٕب ُب نيل ثقة اللغويْب عند تناك٥بم القرآف
الكرٙب ٕ ,بيث شكل الرأم األصوٕب مرجعان ألىل اللغة .
ِ-

ٓب تكن علوـ العربية سبيل الببلغيْب كحدىم كأداهتم الرئيسة ُب االستنباط  ,فقد كانت علوـ اللغة

العربية ٔبميع فركعها ىي القنطرة الٍب سار عليها األصوليوف ُب أتصيل القواعد الفقهية كاستنباط األحكاـ
الشرعية  ,كقد جاءت تبعان لذلك بعض مسميات مباحث علم األصوؿ مطابقة لبعض ا٤بصطلحات كمباحث
علوـ اللغة العربية الصرفة بفركعها  ,كٓب يقف األصوليوف على مسافة كاحدة عند بعض ا٤بسائل اللغوية ا٥بامة ,
بل اختل فوا فيما بينهم إذ ٓب يرتضوا أف يسلموا أنفسهم لتقليد علمائهم ا٤بؤسسْب لعلم األصوؿ  ,أك حٌب تقليد
أىل االختصاص ابللغة  ,فقد كانت لبعضهم آراء لغوية خاصة تعتمد على الفهم كالقراءة كالدربة اللغوية
كاالستنباطية.
ّ-

٩با يقارب مفاىيم االستنباط بْب األصوليْب كالببلغيْب اعتماد الفريقْب على ا٤بنهج االستنباطي ٗبفهومو

القدٙب ا٤برتبط ابالستخ راج كالفهم ك اإلدراؾ كاالستنتاج  ,كاعتمادىم على االستقراء التاـ كالناقص كخطوة
أكٔب من خطوات البحث األصوٕب كالبحث الببلغي  ,ك اعتماد الفريقْب على ا١بانب االستدالٕب  ,كأتثّب ىذا
ا١بانب يبدك جليان ككاضحان ُب األسلوب ا٢بجاجي عند بعض العلماء .
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ْ-

ارتباط ا٤بنهج االستنباطي ا٢بديث ابلفيلسوؼ الفرنسي ديكارت  ,مع كجود أصوؿ ٥بذا ا٤بنهج ُب

الَباث العريب ابتداء من ا١باحظ كانتهاء ٕبامد الغزإب .
ٓ-

حصر ا٤بنهج االستنباطي ُب الشك إجراء ٨بالف لعتبات ا٤بنهج االستنباطي  ,فالشك ىو القاعدة

األكٔب من عتبات ا٤بنهج االستنباطي  ,كىو األمر الذم سوغ للبعض تسمية منهج ديكارت ٗبنهج الشك كىو
كسم خاطئ  ,ال يتفق مع إجراءات ا٤بنهج كضوابطو .
ٔ-

تشابو منهج ديكارت االستنباطي كمنهج ٧بمود شاكر التذكقي ُب اإلجراءات كالضوابط كا٤بعا١بة

للق ضااي العلمية  ,كاستدعاء ا٤بنهجْب ٤بناىج علمية مستقلة كأدكات يعاِب هبا االستنباط كالتذكؽ  ,كا٤بنهج
التارٱبي كالنفسي يزيد من التقارب كالتشابو بْب ا٤بنهجْب .
ٕ-

تطبيق ٧بمود شاكر ٤بفاصل ا٤بنهج االستنباطي ٙبت مسمى ا٤بنهج التذكقي ُب كتابيو (ا٤بتنيب)ك(٭بط

صعب ك٭بط ٨بيف).
ٖ-

صقل الدربة عند ٧بمود شاكر مرحلة اثنية بعد فطرة الذكؽ  ,كقد استطاع تنمية الدربة لديو كصقلها

بوضعها ٙبت ضوابط أخبلقية كدينية كمنهجية كعرقية .
ٗ-

من أىم ا٤بؤثرات على ثقافة ٧بمود شاكر كقدرتو االستنباطية إجادتو منذ طفولتو كنشأتو األكٔب لبعض

من اللغات األجنبية كاللغة اإل٪بليزية كاأل٤بانية  ,ككلعو الشديد منذ طفولتو بعلم الرايضيات ؛ ٩با أسهم ُب
تكوين منهجو التذكقي  ,كالذم غالبان ما يصل بو إٔب نتائج اثبتة كصحيحة كنتائج مسائل الرايضيات.
َُ -طو حسْب ىو الدافع الرئيس لثقافة ٧بمود شاكر كدربتو  ,كىو السبب األبرز ُب تكوين منهجو
النقدم .
ُُ -االنطباع الشخصي عن الناقد الواحد ٱبتلف عند ٧بمود شاكر نتيجة لتغّب ا٤بواقف النقدية  ,كال
يستجيب غالبان إال لعنصرم ا٤بوافقة كا٤بخالفة .
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ُِ -األسلوب االستنباطي عند ٧بمود شاكر يتسم ابلرصانة كالنمط العإب من اإلابنة كاإلقناع  ,كأيخذ
طابع ا٢بدة كالتوتر كا٥بجوـ العنيف عندما يتعلق األمر ابلسطو على ا١بهود العلمية  ,أك ٧باكلة تغريب الثقافة
كاإلبداع العربيْب .
ُّ -النزعة العرقية كاالعتزاز ا٤بتصاعد اب٥بوية العربية يقف كراء كثّب من األحكاـ الٍب أطلقها شاكر على
كثّب من ا٤بستشرقْب كمن اتبعهم من علماء العرب ا٤بعاصرين .
ُْ -استطاع ٧بمود شاكر أف يستفيد من علم مصطلح ا٢بديث ُب ٦باالت الدرس األديب كالنقدم  ,كأف
ٯبعلو كاحدان من أداكتو الرئيسة ُب معا١بة ركاية األدب كركاتو على حد سواء .
ُٓ -تطبيق ٧بمود شاكر للمنهج التذكقي أفضى بو إٔب ٨بالفة بعض قواعد كأصوؿ منهج ٙبقيق
ا٤بخطوطات العلمية  ,كمنها جرأتو على النص  ,كقد تسبب ذلك ُب استبدالو مصطلح التحقيق ابلقراءة
كالتعليق مص ٌدرا هبا بعض ٙبقيقاتو للمخطوطات .
ُٔ -التنشئة االجتماعية كاالستعداد الذاٌب أسهمتا ُب ٛبكن ٧بمود شاكر من ا١بانب اللغوم  ,كترقي
إحساسو ابلنغم كا١برس .
ُٕ -عدـ ثقة ٧بمود شاكر ُب شرح اللغويْب لبعض من دكاكين الشعر أفضى بو إٔب بعض من األحكاـ
النقدية غّب الدقيقة  ,كالٍب كاف منطلقها فهمو ا٣باص للغة كالستخداماهتا ُب سياقها الشعرم .
ُٖ -استخدـ ٧بمود شاكر القياس كاالجتهاد ُب تفسّب بعض معا٘ب ا٤بفردات  ,مستقبلن بذلك عما نصت
عليو معاجم اللغة  ,كمقَبحان إضافة نتائج قياسو كاجتهاده لتلك ا٤بعاجم .
ُٗ -عدـ ثقة ٧بمود شاكر ا٤بطلقة ُب معاجم اللغة تسبب ُب عدـ تقصيو ٥با  ,ككاف كراء كثّب من
األحكاـ اللغوية غّب الدقيقة الٍب أطلقها كعارض هبا علماء كمعاجم اللغة .
َِ -التأكيل ا٤ببلئم لدالالت السياؽ اإلعرابية أضاؼ مزيد فضل كبراعة ُب مواجهة ٧بمود شاكر للنصوص.

369

ُِ -كاف لوعي ٧بمود شاكر اب٤بهارات النصية كا٤بقارابت التطبيقية للجانب اإليقاعي ُب النص  ,الفضل
بعد هللا ُب حسن أتكيلو كصحة استنباطاتو كنبوغ استدالالتو .
ِِٛ -بايز الطرائق االستنباطية عند ٧بمود شاكر ما بْب ا٤بنطوؽ كأدلتو الظاىرة  ,كا٤بفهوـ كأتكيلو  ,كأيٌب
ىذا التمايز استجابة طبيعية الختبلؼ ا٤بواضيع كالقضااي الٍب عا١بها .
ِّ -جاء االستنباط اب٤بنطوؽ عند ٧بمود شاكر معتمدان على التذكؽ  ,كا٤بصطلحات النقدية كالببلغية ,
كا١بانب اللغوم .
ِْ -طريق االستنباط بتأكيل ا٤بفاىيم االصطبلحية ىيأ ﵀مود شاكر استحداث مصطلحات نقدية كببلغية
كٕبثية  ,سواء كانت جديدة مبتكرة  ,أك مستجلبة من علوـ أخرل للنقد كاألدب .
ِٓ -طريق االستنباط ابلتأكيل يرتبط كثّبان عند ٧بمود شاكر ابلسياؽ ا٣بارجي للنص  ,كيرتبط كذلك بتعدد
الركاايت كاختبلؼ الركاة .
ِٔ -أخضع ٧بمود شاكر بعض النصوص الشعرية ٤بؤثرات اترٱبية كاجتماعية ٩ ,با تسبب ُب تعديلو لبعض
ا٤بركايت الشعرية كفق إمبلءات ىذه ا٤بؤثرات .
ِٕ -تنوعت ا٤بواقف االستنباطية عند ٧بمود شاكر بْب القبوؿ كالنقض كاالعَباض ؛ نتيجة لتطبيقو ا٤بنهج
التذكقي  ,كاستجابة طبيعية ٤بوقفو كشخصيتو النقدية ك٘بربتو العميقة .
ِٖ -جاء قبوؿ ٧بمود شاكر لبعض آراء كأحكاـ علماء الَباث متباينان بْب القبوؿ اجملرد  ,أك الزايدة  ,أك
تقوية الرأم كا٢بكم النقدم ابالستدالؿ ا٤بباشر أك غّب ا٤بباشر  ,أك استخداـ تقنية ا٢بجاج ا٤بنطقي  ,موائما ُب
ذلك بْب قوة الرأم كضعفو  ,كبْب شخصيتو النقدية  ,كمنهجو التذكقي  ,كطبيعة القضااي كاألحكاـ كاآلراء
النقدية كاألدبية .
ِٗ -جاء قبوؿ ٧بمود شاكر لبعض استنباطات العلماء مبنيان على انطباع كعبلقات شخصية ٩ ,با أسهم ُب
تردد شاكر عن اإلفصاح فيها بصراحة عن ا٣بطأ كالصواب ُب تلك االستنباطات .
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َّ -استدراكات ٧بمود شاكر على علماء الَباث مبنية على أساس علمي  ,كٓب تكن مبنية على أساس
االستدراؾ اجملرد غّب ا٤بعلل  ,سواء حالفو التوفيق ُب ىذه االستدراكات أـ ٓب ٰبالفو .
ُّ -خلو بعض اعَباضات ٧بمود شاكر على علماء الَباث من األدلة ؛ سببو عدـ كجود أدلة أصبل على
تلك اآلراء الٍب اعَبض عليها .
ِّٛ -بيز موقف النقض من بْب ا٤بواقف االستنباطية عند ٧بمود شاكر ابلشمولية كاالستقصاء كمراعاة
التسلسل الزمِب كا٤بؤثرات التارٱبية كاالجتماعية .
ىذا كإنِب أٞبد هللا على ٛباـ ىذه الدراسة  ,فقد تكشف ٕب كأان ُب معرضها أبف تناكؿ قامة علمية كشخصية
فذة كمحمود شاكر رٞبو هللا ٰ ,بتاج إٔب فريق عمل كسنوات عمل غّب قليلة الستيعاب كل جهوده النقدية
كاألدبية كالببلغية كاللغوية كالنحوية ؛ لكونو عا٤بان جليبلن أطراؼ علمو مَبامية  ,كأفقو الفكرم كالثقاُب غاية ُب
االمتداد كالعمق  ,حٌب كجدتِب جراء ذلك أقَبح على طلبة العلم تناكؿ ىذه الشخصية الفذة ُب مسارات
٧بددة ٘ ,بتمع كلها مع ما سبقها لتشكل مادة علمية قد تسهم ُب رصد جهوده من انحية  ,كٙباكؿ من
انحية أخرل معرفة الطريقة الٍب كاف يفكر هبا  ,كحسب طلبة العلم فضبل معرفة ىذه الطريقة ؛ ألهنا السبيل
األمثل لئلبداع كالنبوغ  ,كمن أىم الدراسات الٍب أقَبحها  :دراسة لغوية يقوـ هبا زمبلؤان ا٤بختصوف من أىل
اللغة  ,قوامها حصر استدراكات ٧بمود شاكر على معاجم اللغة كاقَباحاتو ٥با  ,ككضعها ُب موضع النقد
كا٤بساءلة  ,كغايتها معرفة قيمة ىذه االستدراكات ُب ضوء البحث اللغوم كا٤بعجمي  ,كمن ٍب تقدٙب نتائج
ىذه الدراسة لتك وف نواة لدراسة الحقة ٥با يقوـ هبا زمبلؤان ا٤بختصوف ُب اجملاؿ النقدم كاألديب  ,قوامها رصد
مبلمح أتثّب ىذه اآلراء على توجيو قراءة النص عند ٧بمود شاكر  ,كغايتها الكشف عن القيمة العلمية ٥بذه
االستدراكات ُب ضوء البحث النقدم كاألديب  ,مبتهبل إٔب هللا جل ُب عبله أف ٯبعل التوفيق حليفنا ,
كالسداد كالرشاد طريقنا  ,كهللا كحده حسيب كنعم الوكيل  ,كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم.
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ادلصادر وادلراجع :
(ُ) أابطيل كأ٠بار ﵀مود شاكر  ,طُ ,عاـ ُُّٗ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة.
(ِ) ابن خالويو كجهوده ُب اللغة مع ٙبقيق كتابو شرح مقصورة ابن دريد  ,دراسة كٙبقيق ٧ :بمود جاسم
دمحم  ,طُ ,عاـ َُْٕىػ ٤بؤسسة الرسالة ببّبكت.
(ّ) اإلتقاف ُب علوـ القرآف ١ببلؿ الدين السيوطي ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم,طِ ,عاـ ُّْٗىػ ,
للهيئة ا٤بصرية العامة للكتاب.
(ْ) األحكاـ السلطانية لعلي بن دمحم بن حبيب ا٤باكردم ٙ ,بقيق  :أٞبد مبارؾ البغدادم  ,طُ ,عاـ
َُْٗىػ ٤ ,بكتبة دار ابن قتيبة ابلكويت .
(ٓ) أخبار ا٤بدينة  ,﵀مد بن ا٢بسن بن زابلة ٙ ,بقيق  ,صبلح سبلمة  ,طُ ,عاـ ََِّـ ٤ ,بركز ٕبوث
كدراسات ا٤بدينة ا٤بنورة.
(ٔ) أدب ا١باحظ ٢ ,بسن السندكيب  ,طُ ,عاـ ُُّٗـ  ,للمطبعة الرٞبانية ابلقاىرة .
(ٕ) األدب ا١باىلي ُب آاثر الدارسْب قدٲبا كحديثا  ,لعفيف عبد الرٞبن  ,طُ  ,عاـ ُٖٓٗـ  ,لدار
الفكر ابألردف
(ٖ) األدب العريب ا٤بعاصر ُب مصر شوقي ضيف طُّ  ,عاـ  :بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية .
(ٗ) األدب ا٤بفرد للبخارمٙ ,بقيق علي عبد الباسط مزيد  -كعلي عبد ا٤بقصود رضواف  ,طُ ,عاـ :
ََِّـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ٗبصر .
(َُ)

آراء ٧بمود شاكر كجهوده اللغوية ﵀اسن بنت أٞبد قرابف  ,رسالة علمية ٛبت مناقشتها ُب

جامعة أـ القرل ٗبكة ا٤بكرمة الفصل الدراسي الثا٘ب من العاـ الدراسي َُُِّْْٗ-ىػ ٙبت
إشراؼ الدكتور علياف بن دمحم ا٢بازمي.
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(ُُ)

أساس الببلغة ١ ,بار هللا الز٨بشرم ٙ ,بقيق دمحم ابسل عيوف السود  ,طُ ,عاـ ُُْٗىػ ,

لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ُِ)

االستدالؿ الببلغي لشكرم مبخوت طُ ,عاـ ََِٔـ  ,لدار الكتاب ا١بديدة ا٤بتحدة

ببنغازم.
(ُّ)

االستدالؿ عند األصوليْب للدكتور  :أسعد الكفراكم  ,طُ ,عاـ ُِّْىػ  ,لدار السبلـ

ابلقاىرة.
(ُْ)

االستدالؿ ُب منهاج البلغاء كسراج األدابء  ,للباحثة  :خدٯبة كبلٛبة  ,جامعة دمحم خيضر

اب١بزائر.
(ُٓ)

االستشراؽ ُب األدبيات العربية لعلي النملة  ,طُ  ,عاـ ُُْْىػ٤ ,بركز ا٤بلك فيصل

للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ابلرايض.
(ُٔ)

االستقراء كأثره ُب القواعد األصولية كالفقهية دراسة نظرية تطبيقية للطيب السنوسي أٞبد  ,ط

ّ ,عاـ َُّْىػ  ,لدار التدمرية ابلرايض.
(ُٕ)

االستيعاب ُب معرفة األصحاب  ,ليوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم

القرطيب ٙ ,بقيق  :علي دمحم البجاكم  ,طُ ,عاـ ُِٗٗـ  ,لدار ا١بيل ببّبكت .
(ُٖ)

أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ,لعز الدين بن األثّب ٙ ,بقيق  :علي دمحم معوض  ,عادؿ أٞبد

عبد ا٤بوجود  ,طُ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ُٗ)

أسرار الببلغة لعبد القاىر ا١برجا٘ب  ,قراءة كتعليق ٧بمود شاكر ط ّ ,عاـ ُُّْىػ  ,لدار

ا٤بد٘ب.
(َِ)

اإلسبلـ كاالستشراؽ ﵀مود ٞبدم زقزكؽ  ,طُ  ,عاـ َُْْىػ مكتبة كىبة ابلقاىرة.
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(ُِ)

أ٠باء خيل العرب كأنساهبا كذكر فرساهنا  ,للحسن بن أٞبد بن دمحم األعرايب ا٤بلقب ابألسود

الغيندجا٘ب ٙ ,بقيق دمحم علي سلطا٘ب ,طُ  ,عاـ ُُٖٗـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت .
(ِِ)

أ٠باء خيل العرب كفرساهنا  ,أليب عبد هللا دمحم بن زايد األعرايب ٙ ,بقيق حاًب صاّب الضامن ,

طُ  ,عاـ ََِٗـ  ,لدار البشائر بدمشق .
(ِّ)

األشباه كالنظائر من أشعار ا٤بتقدمْب كا١باىليْب كا٤بخضرمْب  ,للخالديْب  :أبو بكر دمحم بن

ىاشم ا٣بالدم , ,كأبو عثماف سعيد بن ىاشم ا٣بالدم ٙ ,بقيق دمحم علي دقة  ,طُ  ,عاـ
ُٓٗٗـ ,لوزارة الثقافة السورية .
(ِْ)

اشتقاؽ أ٠باء هللا  ,لعبد الرٞبن بن إسحاؽ البغدادم النهاكندم الزجاجي ٙ ,بقيق  :عبد

ا﵀سن ا٤ببارؾ  ,طِ ,عاـ ُٖٗٔ :ـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت .
(ِٓ)

اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة  ,ألٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد بن حجر العسقبل٘ب ٙ ,بقيق :

عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلى دمحم معوض  ,طُ ,عاـ ُُْٓىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ِٔ)

إصبلح غلط ا﵀دثْب ٢ ,بمد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ٙبقيق حاًب الضامن

طِ ,عاـ ُٖٓٗـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت .
(ِٕ)

أصوؿ السرخسي  ,﵀مد بن أٞبد السرخسي  ,حقق أصولو  :أبو الوفا األفغا٘ب  ,طُ ,عاـ

ُُْْىػ  ,للجنة إحياء ا٤بعارؼ النعمانية .
(ِٖ)

أصوؿ الشاشي  ,نظاـ الدين أبو علي أٞبد بن دمحم بن إسحاؽ الشاشي  ,ط بدكف  ,عاـ

بدكف  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت .
(ِٗ)

أصوؿ الفقو اإلسبلمي للدكتور كىبة الزحيلي  ,ط ُ ,عاـ َُْٔىػ  ,لدار الفكر بدمشق .

(َّ)

أضواء البياف ُب إيضاح القرآف ابلقرآف  ,﵀مد ا٤بختار الشنقيطي ,طُ ,عاـ ُٓٗٗـ ,لدار

الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ببّبكت .
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(ُّ)

إعجاز القرآف أليب بكر دمحم بن الطيب الباقبل٘ب ٙ ,بقيق السيد أٞبد صقر  ,طّ ,عاـ

بدكف ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر.
(ِّ)

إعراب القرآف كبيانو  ,﵀يي الدين بن أٞبد  ,طْ ,عاـ ُُْٓىػ  ,لدار اليمامة بدمشق .

(ّّ)

األعبلـ ٣بّب الدين الزركلي طُٓ,عاـ ََِِـ,لدار العلم للمبليْب.

(ّْ)

إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب  ,البن قيم ا١بوزية ٙبقيق :دمحم عبد السبلـ إبراىيم  ,ط,ُ :

عاـ ُُُْىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ّٓ)

األغا٘ب أليب فرج األصفها٘ب طُ ,عاـ ُّٓٗـ لدار الكتب ا٤بصرية ابلقاىرة .

(ّٔ)

الفصوؿ ُب األصوؿ  ,ألٞبد بن علي ا١بصاص ٙ ,بقيق الدكتور  :عجيل النشمي  ,طِ,

عاـ ُُْْىػ  ,لوزارة األكقاؼ الكويتية.
(ّٕ)

اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٤بخالفة أصحاب ا١بحيم لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٙ ,بقيق الدكتور

انصر العقل ط ٕ  ,عاـ ُُْٗىػ  ,لدار عآب الكتب ببّبكت.
(ّٖ)

االكتفاء ٗبا تضمنو من مغازم رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كالثبلثة ا٣بلفاء  ,لسليماف الكبلعي ,

ٙبقيق كماؿ الدين عز الدين علي ,طْ  ,عاـ ََُِـ  ,لعآب الكتب ببّبكت .
(ّٗ)

أمإب ا٤برتضى  ,للشريف ا٤برتضى علي بن ا٢بسْب ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ,طُ,

عاـ ُْٓٗـ ,لدار ا٢بليب
(َْ)

إمتاع األ٠باع ٗبا للرسوؿ من األنباء كاألمواؿ كا٢بفدة كا٤بتاع  ,لتقي الدين أٞبد بن علي

ا٤بقريزم  ,حققو كشرحو كصححو ٧بمود شاكر  ,طِ ,عاـ بدكف  ,للشؤكف الدينية بقطر.
(ُْ)

األمثاؿ ا٤بولدة أليب بكر ا٣بوارزمي ٙ ,بقيق كتقدٙب دمحم األعرجي  ,طِ ,عاـ ََُِـ,

للمجمع الثقاُب أببوظيب ابإلمارات العربية ا٤بتحدة.
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(ِْ)

اإلنصاؼ ُب التنبيو على األسباب الٍب أكجبت االختبلؼ ,لعبد هللا بن السيد البطليوسي ,

ٙبقيق  :دمحم رضواف الداية  ,ط ِ ,عاـ َُّْىػ  ,لدار الفكر ببّبكت.
(ّْ)

أنوار الربيع ُب أنواع البديع  ,أتليف ابن معصوـ ا٤بد٘ب ٙ ,بقيق  ,شاكر ىادم شكر  ,طُ,

ُٗٔٗـ ٤ ,بطبعة النعماف ابلعراؽ .
(ْْ)

األنساب أليب سعد السمعا٘ب  ,تقدٙب كتعليق  ,عمر الباركدم  ,طُ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار

ا١بناف بدمشق .
(ْٓ)

إنباه الركاة على أنباه النحاة  ,لعلي بن يوسف القفطي ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ,طُ,

عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الفكر العريب ابلقاىرة .
(ْٔ)

إنباء األمراء أبنباء ال وزراء  ,﵀مد بن علي بن ٟباركيو ٙ ,بقيق  :مهنا ٞبد ا٤بهنا  ,طُ ,عاـ

ُٖٗٗـ ,لدار البشائر اإلسبلمية ببّبكت.
(ْٕ)

األنساب  ,لسلمة بن مسلم العوتيب الصحارم ٙ ,بقيق  ,إحساف النص  ,طْ  ,عاـ:

ََِٔـ  ,لدار يعماف للطباعة كالنشر .

(ْٖ)

األنساب  ,لعبد الكرٙب بن دمحم بن منصور التميمي السمعا٘ب ا٤بركزم ٙبقيق عبد الرٞبن بن

ٰبٓب ا٤بعلمي  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,الفارؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر .
(ْٗ)

األكائل  ,أليب ىبلؿ العسكرم ,طُ ,عاـ َُْٖ :ىػ  ,لدار البشّب بطنطا .

(َٓ)

البارع ُب علم العركض  ,أليب القاسم القطاع ٙ ,بقيق دمحم عبد الداٙب  ,طِ ,عاـ َُْٓىػ ,

٤بكتبة الفيصلية ٗبكة ا٤بكرمة .
(ُٓ)

البحث األديب  ,طبيعتو  ,مناىجو ,أصولو  ,مصادره  ,لشوقي ضيف طٕ  ,عاـ ُِٕٗـ ,

لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية.
(ِٓ)

البحث العلمي  ,إلبراىيم دمحم تركي  ,طُ ,عاـ ََُِ :ـ ٤ ,بطابع شتات ٗبصر .
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(ّٓ)

البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو  ,لبدر الدين الزركشي ٙ ,برير  :د .عبد الستار أبو غدة  ,ط

ِ ,عاـ ُُّْىػ  ,لدار الصفوة للطباعة كالنشر ابلغردقة ٗبصر.
(ْٓ)

البحر ا﵀يط ُب التفسّب  ,أليب حياف دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثّب الدين

األندلسي ٙ ,بقيق عادؿ أٞبد  ,علي معوض  ,شارؾ ُب التحقيق  ,زكراي النوٌب  ,أٞبد ا١بمل ,
طُ ,عاـُّٗٗ :ـ ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ٓٓ)

البحر ا﵀يط ُب التفسّب  ,أليب حياف األندلسي ٙ ,بقيق صدقي ٝبيل  ,ط

بدكف,عاـَُِْىػ ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ٔٓ)

ٕبر العلوـ أليب الليث السمرقندم ٙ ,بقيق ٧بمود مطرجي  ,طِ  ,عاـ ُِْٓ ق  ,لدار

الفكر ببّبكت .
(ٕٓ)

البداية كالنهاية البن كثّب ٙ ,بقيق عبد هللا الَبكي  ,ط بدكف  ,عاـ ُِْْىػ لدار ىجر

للطباعة.
(ٖٓ)

البديع ُب نقد الشعر ٙ ,بقيق أٞبد أٞبد بدكم ,ك حامد عبد اجمليد  ,مراجعة إبراىيم

مصطفى  ,طُ ,اتريخ بدكف  ,ا١بمهورية العربية ا٤بتحدة  -كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي  -اإلقليم
ا١بنويب  -اإلدارة العامة للثقافة .
(ٗٓ)

البغداديوف أخبارىم ك٦بالسهم  ,إلبراىيم عبد الغِب الدركيب البغدادم  ,ط ّ  :بدكف  ,عاـ :

ُِٕٗـ ٤ ,بطبعة الرابطة ببغداد .
(َٔ)

الربصاف كالعرجاف كالعمياف كا٢بوالف  ,أليب عثماف ا١باحظ ٙ ,بقيق الشيخ عبدالسبلـ

ىاركف طُ  ,عاـ َُُْىػ  ,لدار ا١ببل ببّبكت.
(ُٔ)

بغية الطلب ُب اتريخ حلب  ,لكماؿ الدين بن العدٙب ٙ ,بقيق  :سهيل زكار ,ط بدكف ,عاـ

بدكف  ,لدار الفكر .
(ِٔ)

بغية الوعاة ُب طبقات اللغويْب كالنحاة  ,عبد الرٞبن بن أيب بكر ,جبلؿ الدين السيوطي ,

ٙبقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ,طُُْٗٔ ,ـ ٤ ,بطبعة عيسى البايب ا٢بليب كشركاه.
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(ّٔ)

ببلغات النساء أليب الفضل أٞبد بن أيب طاىر ا٤بعركؼ اببن طيفور  ,صححو كشرحو :أٞبد

األلفي  ,طُ ,عاـ َُٖٗـ  ,مطبعة مدرسة كالدة عباس األكؿ ابلقاىرة .
(ْٔ)

هبجة ا﵀افل كبغية األماثل ُب تلخيص ا٤بعجزات كالسّب كالشمائل ليحٓب بن أىب بكر

ا٢برضي ,عِب بو  :أنور بن أيب بكر الشيخي  ,طُ ,عاـ ََِٗ ـ  ,لدار ا٤بنهاج للنشر كالتوزيع
ٔبدة .
(ٓٔ)

التأمبلت ُب الفلسفة األكٔب لديكارت  ,ترٝبة عثماف أمْب  ,طُ  ,عاـ َُٖٗـ  ,لدار

األ٪بلو ا٤بصرية.
(ٔٔ)

أتكيل ٨بتلف ا٢بديث  ,البن قتيبة الدينورم  ,طِ ,عاـ ُٗٗٗـ ٤ ,بؤسسة اإلشراؽ.

(ٕٔ)

أتكيل مشكل القرآف البن قتيبة الدينورم  ,شرح كنشر السيد أٞبد صقر  ,طِ ,عاـ

ُّّٗىػ  ,لدار الَباث العريب.
﵀مد ا٢بسيِب ,أبو الفيض ,ا٤بل ٌقب ٗبرتضى ,الزبيدم ,
(ٖٔ)
اتج العركس من جواىر القاموس ٌ ,
جملموعة من ا﵀ققْب  ,طُ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار ا٥بداية .
(ٗٔ)

اتريخ األدب العريب  ,العصر ا١باىلي  ,لشوقي ضيف  ,ط ُُ  ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ

ا٤بصرية.
(َٕ)

عواد معركؼ,
اتريخ اإلسبلـ ىكىكفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ  ,لشمس الدين الذىيب ٙ ,بقيق بشار ٌ

(ُٕ)

اتريخ بغداد  ,للخطيب البغدادم ٙ ,بقيق  :بشار عواد معركؼ  ,طُ ,عاـ ََِِـ  ,لدار

طُ ,عاـ ََِّـ  ,لدار الغرب اإلسبلمي ُب تونس .
الغرب اإلسبلمي ببّبكت .
(ِٕ)

اتريخ ا١بزائر ُب القدٙب كا٢بديث ٤ ,ببارؾ بن دمحم ا٤بيلي ا١بزائرم  ,تقدٙب :دمحم ا٤بيلي  ,ط

بدكف ,عاـ ُٖٔٗـ  ,للمؤسسة الوطنية للكتاب اب١بزائر .
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اتريخ ا٣بميس ُب أحواؿ أنفس النفيس  ,ا٤بؤلف :حسْب بن دمحم بن ا٢بسن ال ًٌداير بىكٍرم ,
(ّٕ)
ط بدكف  ,اتريخ بدكف ٤ ,بؤسسة شعباف للنشر كالتوزيع ببّبكت .
(ْٕ)

اتريخ دمشق أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة هللا ا٤بعركؼ اببن عساكر ٙ ,بقيق  ,عمرك

ابن غرامة العمركم  ,طْ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار الفكر للبطاعة كالنشر كالتوزيع ب ىع ٌماف .
(ٕٓ)

اتريخ الفلسفة ا٢بديث  ,ليوسف بطرس كرـ  ,طُ ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم

كالثقافة ابلقاىرة.
(ٕٔ)

التاريخ الكبّب  ,﵀مد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة البخارم  ,طبع ٙبت مراقبة  :دمحم عبد

ا٤بعيد خاف  ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف  ,لدائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٕ ,بيدر آابد .
(ٕٕ)

اتريخ النقد األديب عند العرب للدكتور إحساف عباس,طْ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الثقافة

ببّبكت.
(ٖٕ)

٘بديد ذكرل أيب العبلء  ,لطو حسْب  ,طٔ ,عاـ ُّٔٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر.

(ٕٗ)

ٙبت راية القرآف ٤ ,بصطفى صادؽ الرافعي  ,ط ُُِّْ ,ىػ  ,للمكتبة العصرية ببّبكت.

(َٖ)

ٙبقيق النصوص كنشرىا لعبد السبلـ ىاركف  ,طٕ ,عاـ ُٖٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة.

(ُٖ)

التذكرة ا٢بمدكنية أليب ا٤بعإب البغدادم  ,طُ ,عاـ ُُْٕىػ  ,لدار صادر ببّبكت .

(ِٖ)

تصحيح التصحيف كٙبرير التحريف  ,لصبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم  ,حققو كعلق

عليو كصنع فهارسو :السيد الشرقاكم  ,طُ ,عاـ ُٖٕٗ :ـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ٗبصر .
تصحيح الفصيح  ,البن يد ير ٍستىػ ىويٍو ابن ا٤برزابف ٙ ,بقيق  ,دمحم بدكم ا٤بختوف  ,طُ ,عاـ
(ّٖ)
ُٖٗٗـ  ,للمجلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ابلقاىرة .
(ْٖ)

التصوير البيا٘ب دراسة ٙبليلية ٤بسائل البياف  ,طٕ ,عاـ ََِٗـ ٤ ,بكتبة كىبة ابلقاىرة.
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(ٖٓ)

تطور األساليب النثرية ُب األدب العريب  ,ألنيس ا٤بقدسي  ,طِ ,عاـ َُٔٗـ  ,لدار العلم

للمبليْب ببّبكت .
(ٖٔ)

التفسّب البسيط لعلي بن أٞبد بن دمحم بن علي الواحدم  ,أصل ٙبقيقو ُب (ُٓ) رسالة

دكتوراة ٔبامعة اإلماـ دمحم بن سعودٍ ,ب قامت ١بنة علمية من عمادة البحث العلمي بتنسيقو  ,طُ,
عاـ َُّْ :ىػ ٤بطابع ا١بامعة .
(ٕٖ)

تفسّب القرآف العظيم  ,إل٠باعيل بن كثّب الدمشقي  ,تقدٙب  :يوسف ا٤برعشلي  ,طٔ ,عاـ

ُّٗٗـ  ,لدار ا٤بعرفة ببّبكت .
(ٖٖ)

تفسّب مقاتل بن سليماف ٤ ,بقاتل بن سليماف بن بشّب األزدم البلخي ٙ ,بقيق عبد هللا

٧بمود شحاتو  ,طُ  ,عاـ ُِّْىػ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت.
(ٖٗ)

التفكّب الببلغي عند العرب أسسو كتطوره إٔب القرف السادس ا٥بجرم ٢ ,بمادم صمود ,

طُ ,عاـ ُُٖٗـ  ,للمطبعة الر٠بية للجمهورية التونسية .
(َٗ)

تعقيبات على االستشراؽ إدكارد سعيد  :,ترٝبة كٙبرير صبحي حديدم طُ ,عاـ ُٔٗٗـ,

للمؤسسة العربية للدراسات كالنشر ببّبكت .
(ُٗ)

التكملة كالذيل على درة الغواص ٤ ,بوىوب بن أٞبد بن دمحم بن ا٣بضر ا١بواليقي ٙ ,بقيق:

عبد ا٢بفيظ فرغلي  ,طُ ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار ا١بيل ببّبكت .
(ِٗ)

التكملة كالذيل كالصلة لكتاب اتج اللغة كصحاح العربية ٢ ,بسن الصغا٘ب  ,طِ ,عاـ

ُُٕٗـ ٤ ,بطبعة دار الكتب ابلقاىرة .
(ّٗ)

تلبيس إبليس  ,لعبد الرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم  ,طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار الفكر

للطباعة كالنشر ببّبكت .
(ْٗ)

التمثيل كا﵀اضرة  ,لعبد ا٤بلك بن دمحم بن إ٠باعيل أبو منصور الثعاليب ٙ ,بقيق :عبد الفتاح

دمحم ا٢بلو ,طِ ,عاـ ُُٖٗـ  ,للدر العربية للكتاب.
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(ٓٗ)

ٛبهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ,دمحم بن يوسف بن أٞبد٧ ,بب الدين ا٢بليب ا٤بصرم,

ا٤بعركؼ بناظر ا١بيشٙ ,بقيق  :علي دمحم فاخر  ,جابر دمحم الرباجة  ,إبراىيم ٝبعة العجمي  ,جابر
السيد مبارؾ  ,علي السنوسي دمحم  ,دمحم راغب نزاؿ  ,طُ ,عاـ ُِْٖىػ  ,لدار السبلـ للطباعة
كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة ابلقاىرة .
(ٔٗ)

هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ  ,يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف الكليب ٙ ,بقيق  :بشار

عواد معركؼ  ,طُ ,عاـ َُٖٗ :ـ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت .
(ٕٗ)

هتذيب اللغة أليب منصور دمحم بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم ٙ ,بقيق  :دمحم عوض مرعب,

طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت.
(ٖٗ)

التيجاف ُب يملوؾ ًٞبٍيىػ ٍر  ,لعبد ا٤بلك بن ىشاـ ٙ ,بقيق  :مركز الدراسات كاألٕباث اليمنية ,
ى

(ٗٗ)

الثقات  ,﵀مد بن حباف ,طبع ٙبت مراقبة  :دمحم عبد ا٤بعيد خاف طُ ,عاـ ُّٕٗـ ,لدائرة

طُ ,عاـ ُّْٕىػ  ,مركز الدراسات كاألٕباث اليمنية ,بصنعاء .
ا٤بعارؼ العثمانية ٕبيدر آابد .
(ََُ)

ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف  ,للرما٘ب كا٣بطايب كعبد القاىر ا١برجا٘ب ٙ ,بقيق كتعليق دمحم

خلف هللا أٞبد كدمحم زغلوؿ سبلـ طّ ,عاـ ُٕٔٗـ لدار ا٤بعارؼ ٗبصر .
(َُُ)

جامع البياف ُب أتكي ل القرآف للطربم ٙ ,بقيق أٞبد شاكر ك٧بمود شاكر  ,طُ ,عاـ

ُِِْىػ ٤بؤسسة الرسالة.
(َُِ)

ا١بامع الصحيح ا٤بختصر (صحيح البخارم )  ,أليب عبدهللا دمحم بن إ٠باعيل البخارم ,

ٙبقيق  :مصطفى ديب البغا  ,طّ ,عاـ ُٕٖٗـ  ,لدار ابن كثّب  ,اليمامة ببّبكت .
(َُّ)

ا١بامع ُب ا٢بديث البن كىب  ,ؿ دمحم عبد هللا بن كىب بن مسلم ا٤بصرم القرشي ٙ ,بقيق :

مصطفى حسن حسْب دمحم أبو ا٣بّب  ,طُ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار ابن ا١بوزم ابلرايض.
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(َُْ)

ا١بامع ألحكاـ القرآف كا٤ببْب ٤با تضمنو من السنة كآم الفرقاف  ,﵀مد بن أٞبد القرطيب ,

ٙبقيق عبد هللا بن عبد ا﵀سن الَبكي  ,كشارؾ ُب ٙبقيق ا١بزء األكؿ دمحم رضواف عرقسوسي  ,طُ,
عاـ ََِٔـ ٤ ,بؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر ببّبكت .
(َُٓ)

ا١بامع لعلوـ اإلماـ أٞبد ٣ ,بالد الرابط  ,سيد عزت  ,طُ ,عاـ ََِٗ :ـ  ,دار الفبلح

للبحث العلمي كٙبقيق الَباث ,الفيوـ ٝ -بهورية مصر العربية .
(َُٔ)

ا١بباؿ كاألم كنة كا٤بياه ١ ,بار هللا بن ٧بمود بن عمرك بن أٞبد الز٨بشرم ٙبقيق أٞبد عبد

التواب عوض ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ  ,لدار الفضيلة للنشر كالتوزيع ابلقاىرة .
(َُٕ)

ا١برح كالتعديل  ,البن أيب حاًب الرازم  ,طُ ,عاـ ُِٗٓ :ـ  ,لدار إحياء الَباث العريب

ببّبكت.
(َُٖ)

جريدة الببلغ عدد نوفمرب للعاـ ُِّٗـ .

(َُٗ)

ٝبهرة أشعار العرب  ,﵀مد بن أيب ا٣بطاب القرشي ٙ ,بقيق  :علي دمحم البجاكم  ,ط بدكف,

عاـ بدكف  ,لدار هنضة مصر للطباعة كالنشر .
(َُُ)

ٝبهرة األمثاؿ أليب ىبلؿ العسكرم ٙ ,بقيق  :دمحم أبو الفضل إبرىيم  ,عبد اجمليد قطامش ,

طِ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار ا١بيل ببّبكت .
(ُُُ)

ٝبهرة أنساب العرب  ,لعلي بن أٞبد بن سعيد بن الظاىرم ٙ ,بقيق عبد السبلـ ىاركف ,

طٓ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ابلقاىرة .
(ُُِ)

ٝبهرة اللغة ﵀مد بن ا٢بسن بن دريد األزدم ٙ ,بقيق  :رمزم منّب بعلبكي  ,طُ ,عاـ

ُٕٖٗـ  ,لدار العلم للمبليْب ببّبكت .
(ُُّ)

ٝبهرة مقاالت األس تاذ ٧بمود شاكر  ,لعادؿ سليماف ٝباؿ ط بدكف  ,عاـ  :بدكف ٤ ,بكتبة

ا٣با٪بي ابلقاىرة.
(ُُْ)

يٝبل من أنساب األشراؼ ألٞبد بن ٰبٓب بن جابر بن داكد البى ىبلذيرم ٙ ,بقيق  ,سهيل زكار ,

رايض الزركلي  ,طُ ,عاـ ُٗٗٔ :ـ  ,لدار الفكر ببّبكت .
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(ُُٓ)

ٝبهرة نسب قريش كأخبارىا للزبّب بن بكار ,حققو كشرحو ٧بمود شاكر  ,طُ ,عاـ

ُُّٖق  ,لدار ا٤بد٘ب .
(ُُٔ)

جوامع السّبة النبوية البن حزـ األندلسي  ,ضبط كتصحيح عبد الكرٙب ا١بندم  ,طُ ,عاـ

ََِِـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ُُٕ)

ا٢بجاج ُب كتاب ا٤بثل السائر البن األثّب  ,للباحثة نعيمة يعمراف ,جامعة مولود معمرم

ا١بزائرية.
(ُُٖ)

حكم ا١باىلية ألٞبد دمحم شاكر طُ,عاـ ُِِٗـ٤,بكتبة السنة ابلقاىرة .

(ُُٗ)

حكمة الصْب :دراسة ٙبليلية لعآب الفكر الصيِب منذ أقدـ العصور  ,لفؤاد دمحم شبل  ,طُ ,

عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية .
(َُِ)

حلية ا﵀اضرة ُب صناعة الشعر  ,﵀مد ا٢باٛبي ٙ ,بقيق جعفر الكتايب  ,ط بدكف ,عاـ

ُٕٗٗـ ,دار الرشيد ابلعراؽ .
(ُُِ)

ا٢بماسة البصرية لصدر الدين أيب ا٢بسن علي بن أيب الفرج بن ا٢بسن البصرم ٙبقيق عادؿ

سليماف ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة .
(ُِِ)

ا٢بماسة البصرية  ,لصدر الدين أيب ا٢بسن علي بن أيب الفرج بن ا٢بسن البصرم ٙ ,بقيق

٨بتار الدين أٞبد  ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف  ,لعآب الكتب العربية ببّبكت .
(ُِّ)

حياة الرافعي ﵀مد العرايف  ,طّ,لعاـ ُٓٓٗـ  ,للمكتبة التجارية الكربل ابلقاىرة .

(ُِْ)

خاص ا٣باص أليب منصور الثعاليب ,شرح كتعليق مأموف بن ٧بيي الدين ا١بناف  ,طُ ,عاـ

ُْٗٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ُِٓ)

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  ,لعبد القادر بن عمر البغدادم ٙ ,بقيق عبد السبلـ

ىاركف ,طْ  ,عاـ ُٕٗٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة .
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(ُِٔ)

ا٣بصائص أليب الفتح عثماف بن جِب  ,ط ْ  ,عاـ ُٖٗٗـ  ,للهيئة ا٤بصرية العامة

للكتاب.
(ُِٕ)

خطوات كضوابط البحث العلمي للدكتور أمْب منتصر ,طُ ,عاـ ُُّْىػ ,لدار الفكر

العريب ٗبصر.
(ُِٖ)

دراسات ا٤بستشرقْب حوؿ صحة الشعر ا١باىلي لعبد الرٞبن بدكم ابب ,طِ ,عاـ

ُٖٔٗـ ,لدار العلم للمبليْب.
ىدرج الدرر ُب تىًف ً
سّب اآل ًم كالس ىور  ,لعبد القاىر بن عبد الرٞبن ا١برجا٘ب  ,دراسة كٙبقيق:
(ُِٗ)
ٍي
ً
صالًح ا٢بي ىس ٍْب( ,كشاركو ُب بقية األجزاء) :إايد عبد اللطيف
(الفاٙبة كالبقرة) ىكليد بن أٞبد بن ى
القيسي ,طُ ,عاـ ََِٖـ  ,جمللة ا٢بكمة الربيطانية .
(َُّ)

دركس ُب األلسنية العامة لفريدانند دم سوسّب  ,تعريب صاّب القرمادم  ,كدمحم الشاكش

طّ ,عاـ ُٖٓٗـ للدار العربية للكتاب.
(ُُّ)

الدر الفريد كبيت القصيد  ,﵀مد بن أيدمر ا٤بستعصمي ٙ ,بقيق كامل سلماف ا١ببورم ,

طُ ,عاـ َُِٓـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت
(ُِّ)

دقة ا﵀دثْب ُب نقل السنة كتدكينها كنشأة علمي مصطلح ا٢بديث كا١برح كالتعديل لعمر دمحم

عبد الرٞبن ,طُ ,عاـ ُُْٗىػ  ,لدار ا٤بعرفة.
(ُّّ)

دالئل اإلعجاز لعبد القاىر ا١برجا٘ب  ,قراءة كتعليق ٧بمود شاكر  ,ط ّ ,عاـ ُُّْىػ ,

لدار ا٤بد٘ب.
(ُّْ)

الدالئل ُب غريب ا٢بديث  ,قاسم بن اثبت بن حزـ العوُب السرقسطي ٙ ,بقيق :دمحم بن عبد

هللا القناص  ,طُ  ,عاـ ََُِ :ـ ٤ ,بكتبة العبيكاف ابلرايض .
(ُّٓ)

دالئل النبوة  ,أليب بكر البيهقي ٙ ,بقيق عبد ا٤بعطي قلعجي  ,طُ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار

الكتب العلمية ببّبكت .
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(ُّٔ)

دمية القصر كعصرة أىل العصر  ,لعلي بن ا٢بسن بن علي بن أيب الطيب الباخرزم ,طُ,

عاـ ُُْْىػ  ,لدار ا١بيل ببّبكت .
(ُّٕ)

ديكارت مبادئ الفلسفة ترٝبة  :عثماف أمْب طُ  ,عاـ ُٕٓٗـ  ,لدار الثقافة للطباعة

كالنشر ابلقاىرة .
(ُّٖ)

ديواف ابن ٞبديس  ,تقدٙب كتصحيح إحساف عباس  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار صادر

ببّبكت.
(ُّٗ)

ديواف ابن رشيق القّبكا٘ب ٝ ,بعو كرتبو عبد الرٞبن ابغي  ,ط بدكف  ,عاـ ُٖٗٗـ  ,لدار

الثقافة ببّبكت .
(َُْ)

ديواف أيب ذؤيب ا٥بذٕب  ,شرحو كقد لو ككضع فهارسو سوىاـ ا٤بصرم طُ  ,عاـ ُُْٗىػ ,

كعماف .
للمكتب اإلسبلمي ببّبكت كدمشق ٌ
(ُُْ)

ديواف أيب طالب عم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ,شرح كٝبع دمحم التو٪بي  ,طُ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتاب

العريب ببّبكت .
(ُِْ)

ديواف أيب فراس ا٢بمدا٘ب  ,شرح خليل الدكيهي  ,طِ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب

ببّبكت.
(ُّْ)

ديواف األقيشر األسدم  ,صنعة  :دمحم علي دقة  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗـ  ,لدار صادر للطباعة

كالنشر ببّبكت .
(ُْْ)

ديواف امرئ القيس ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ,طٓ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر .

(ُْٓ)

ديواف امرئ القيس ضبط مصطفى عبد الشاُب  ,طٓ  ,عاـ ُِْٓىػ ,لدار الكتب العلمية

ببّبكت.
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(ُْٔ)

ديواف أكس بن حجر ٙ ,بقيق كشرح دمحم يوسف ٪بم  ,طُ ,عاـ َُٖٗـ  ,لدار بّبكت

للطباعة كالنشر.
(ُْٕ)

ديواف الباركدم ٙ ,بقيق  :علي ا١بارـ  ,كدمحم شفيق  ,ط بدكف ,عاـ ُٖٗٗـ  ,لدار العودة

ببّبكت .
(ُْٖ)

ديواف البحَبم  ,شرح كٙبقيق  :حسن بن كامل الصّبُب  ,طّ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ

ا٤بصرية.
(ُْٗ)

ديواف بشر بن أيب خازـ األسدم  ,قدـ لو كشرحو ٦بيد طراد  ,طُ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار

الكتاب العريب ببّبكت .
(َُٓ)

طماس  ,طِ ,عاـ ُِْٔىػ  ,لدار ا٤بعرفة ببّبكت.
ديواف جرير  ,شرح ٞبدك ٌ

(ُُٓ)

ديواف ا٢بارث بن حلزة ٙ ,بقيق اميل يعقوب  ,طُ ,عاـ ُُٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب

ببّبكت.
(ُِٓ)

ديواف حساف بن اثبت  ,شرح كتقدٙب عبدأ علي مهنا  ,طِ ,عاـ ُْٗٗـ  ,دار الكتب

العليمة ببّبكت .
(ُّٓ)

ديواف ا٣بنساء  ,شرح معانيو كمفرداتو ٞبدك طماس  ,طِ ,عاـ ََِْـ  ,لدار ا٤بعرفة

للطباعة كالنشر ببّبكت .
(ُْٓ)

ديواف ذم الرمة  ,تقدٙب كشرح أٞبد حسن بسج  ,طُ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار الكتب العلمية

ببّبكت .
(ُٓٓ)

ديواف رؤبة بن العجاج  ,اعتُب بتصحيحو كترتيبو كليم بن الورد ,ط بدكف  ,عاـ بدكف ,دار

ابن قتيبة للطباعة كالنشر كالتوزيع ابلكويت .
(ُٔٓ)

ديواف سبلمة بن جندؿ السعدم ,صنعة  :دمحم األحوؿ ٙ ,بقيق فخرالدين قباكة  ,طِ,

ُٕٖٗـ لدار الكتب العلمية ببّبكت .
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(ُٕٓ)

ديواف الشماخ بن ضرار الذبيا٘ب ٙ ,بقيق كشرح صبلح الدين ا٥بادم  ,ط ُ  ,اتريخ

ُٖٔٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر.
(ُٖٓ)

ديواف الشماخ بن ضرار الصحايب الغطفا٘ب ٙ ,بقيق دمحم األمْب الشنقيطي ,ط بدكف  ,اتريخ

بدكف ,مطبعة السعادة ٗبصر.
(ُٗٓ)

ديواف الشنفرل ٝ ,بع كٙبقيق إميل يعقوب  ,طِ ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب

ببّبكت .
(َُٔ)

ديواف طراز البلغاء كخاٛبة الفصحاء لشهاب الدين ا٤بوسوم ا٤بعركؼ اببن معتوؽ  ,ضبط

سعيد الشرتو٘ب  ,ط بدكف  ,عاـ ُٖٖٓ :ـ  ,ا٤بطبعة األدبية ببّبكت .
(ُُٔ)

ديواف طرفة بن العبد شرح األعلم الشنتمرم  ,كتليو طائفة من الشعر ا٤بنسوب إٔب طرفة ,

ٙبقيق درية ا٣بطيب كلطفي الصقاؿ  ,طِ ,للمؤسسة العربية للنشر كالتوزيع ببّبكت  ,كدائرة الثقافة
كالفنوف ابلبحرين.
(ُِٔ)

ديواف عامر بن الطفيل  ,كما بعدىا  ,ط بدكف  ,عاـ ُٕٗٗـ  ,دار صادر ببّبكت.

(ُّٔ)

ديواف عبد هللا ابن ا٤بعتز  ,طُ ,عاـ بدكف  ,لدار صادر ببّبكت .

(ُْٔ)

ديواف الفرزدؽ شرح كضبط كتقدٙب علي فاعور ,ط ُ  ,عاـ ُٕٖٗ  ,لدار الكتب العلمية

ببّبكت.
(ُٓٔ)

ديواف قيس بن ا٣بطيم ٙ ,بقيق  :إبراىيم السامرائي  ,أٞبد مطلوب  ,طُ ,عاـ ُِٗٔ :ـ ,

٤بطبعة العا٘ب ببغداد .
(ُٔٔ) ديواف يك ٌثّب ٝ ,بعو كشرحو إحساف عباس  ,ط بدكف  ,عاـ ُُّٗـ  ,لدار الثقافة للنشر
كالتوزيع بلبناف .
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(ُٕٔ)

ديواف كعب بن زىّب ٙ ,بقيق كشرح علي فاعور  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗـ لدار الكتب العلمية

بّبكت.
(ُٖٔ)

ديواف كعب بن زىّب صنعة أيب سعيد السكرم شرح د مفيد قميحة ط  ,عاـ ُٖٗٗـ لدار

الشواؼ ابلرايض.
(ُٗٔ)

ديواف كعب بن مالك األنصارم ٙ ,بقيق  :سامي مكي  ,طُ  ,عاـ ُٔٔٗـ  ,طبع ُب

مطبعة ا٤بعارؼ ببغداد .
(َُٕ)

ديواف لساف الدين ا٣بطيب  ,صنعة كٙبقيق كتقدٙب  :دمحم مفتاح  ,طُ ,عاـ ُٖٗٗ :ـ ,

لدار الثقافة ابلدار البيضاء.
(ُُٕ)

ديواف لقيط بن يعمر ٙ ,بقيق عبد ا٤بعيد خاف  ,ط بدكف  ,عاـ ُُٕٗـ  ,دار األمانة

ببّبكت.
(ُِٕ)

ديواف ا٤بتنيب  ,ط بدكف  ,عاـ ُّٖٗـ  ,لدار بّبكت للطباعة كالنشر .

(ُّٕ)

ديواف ا٤بعا٘ب أليب ىبلؿ العسكرم  ,نشرتو مكتبة القدسي عن نسخة الشيخْب  :دمحم عبده ,

كدمحم ٧بمود الشنقيطي ,طُ ,عاـ ُِّٓىػ ٤ ,بكتبة القدسي ابلقاىرة.
(ُْٕ)

ديواف معاكية بْب أيب سفياف ٝبعو كحققو كشرحو  :فاركؽ أسليم بن أٞبد  ,طُ  ,عاـ

ُٔٗٗـ  ,لدار صادر ببّبكت .
(ُٕٓ)

ديواف معركؼ الرصاُب  ,مراجعة مصطفى الغبلييِب  ,ط :بدكف  ,عاـ  َُِِ :ـ ٤ ,بؤسسة

ىنداكم للتعليم كالثقافة ابلقاىرة .
(ُٕٔ)
ببّبكت.

طماس ,صٕٔ  ,طِ,عاـ ُِْٔىػ ,لدار ا٤بعرفة
ديواف النابغة الذبيا٘ب  ,شرح ٞبدك ٌ

388

(ُٕٕ)

ديواف النابغة الذبيا٘ب شرح كتقدٙب عباس عبد الساتر  ,طّ ,عاـ ُٔٗٗـ لدار الكتب

العلمية ببّبكت.
(ُٖٕ)

ديواف الوأكاء الدمشقي ٙبقيق سامي الدىاف  ,طِ ,عاـ ُّٗٗ :ـ  ,لدار صادر ببّبكت .

(ُٕٗ)

ديواف كحي األربعْب لعباس بن ٧بمود العقاد ,طُ ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم

كالثقافة ٗبصر .
(َُٖ)

ديواف كضاح اليمن  ,كبذيلو كتاب مأساة الشاعر كضاح ,أتليف دمحم األثرم  ,كأٞبد الزايت,

ٝبعو كقدـ لو كشرحو  :دمحم خّب البقاعي ,طُ ,عاـ ُٔٗٗـ  ,لدار صادر للطباعة كالنشر ببّبكت.
(ُُٖ)

الذخّبة ُب ٧باسن أىل ا١بزيرة  ,لعلي بن بساـ الشنَبيِب ٙ ,بقيق إحساف عباس  ,ط بدكف,

عاـ ُٕٗٗـ ,لدار الثقافة ببّبكت .
(ُِٖ)

ربيع األبرار كنصوص األخبار  ,﵀مود الز٨بشرم ٙ ,بقيق عبد األمّب مهنا  ,طُ ,عاـ

ُِٗٗـ ٤ ,بؤسسة األعلمي للمطبوعات ببّبكت .
(ُّٖ)

الرحيق ا٤بختوـ ٕبث ُب السّبة النبوية لصفي الرٞبن ا٤بباركفورم  ,طُ ,عاـ ََِٕـ ,لوزارة

األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر .
(ُْٖ)

رسائل ا١باحظ  ,الرسائل األدبية  ,أليب عثماف ا١باحظ  ,تقدٙب كتبويب كشرح  :علي أبو

ملحم  ,ط بدكف  ,عاـ ََِِ :ـ  ,لدار كمكتبة ا٥ببلؿ ببّبكت.
(ُٖٓ)

رسائل الرافعي ﵀مود أبو رية  ,طُ ,لعاـ َُٓٗـ  ,لدار إحياء الكتب العربية ابلقاىرة.

(ُٖٔ)

الرسالة لئلماـ ا٤بطليب دمحم الشافعي ٙبقيق أٞبد شاكر  ,ط ُ  ,عاـ ُّٗٗىػ  ,مطبعة

مصطفى ا٢بليب ٗبصر.
(ُٕٖ)

رسالة الغفراف أليب العبلء ا٤بعرم  ,كمعها نص ٧بقق من رسالة ابن القارح ٙ ,بقيق كشرح .

عائشة عبد الرٞبن  ,طٗ  ,لعاـ ُٕٕٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية .
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(ُٖٖ)

رسالة ُب الطريق إٔب ثقافتنا ﵀مود شاكر  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗـ  ,للهيئة ا٤بصرية العامة

للكتاب .
(ُٖٗ)

ركاية قمبيز ُب ا٤بيزاف  ,لعباس العقاد ,ط ُ  ,عاـ َُٕٗـ  ,لدار الكتاب العريب .

(َُٗ)

الركض األنف ُب شرح السّبة النبوية البن ىشاـ  ,لعبد الرٞبن السهيلي ٙ ,بقيق عمر

السبلمي  ,طُ ,عاـ َََِـ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت .
(ُُٗ)

زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب  ,عبد الرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم  ,طّ ,عاـ َُْْىػ,

للمكتب اإلسبلمي ببّبكت .
(ُِٗ)

زىر اآلداب كٜبر األلباب  ,إلبراىيم بن علي ا٢بصرم القّبكا٘ب  ,تفصيل كضبط كشرح زكي

مبارؾ ,كحققو كزاد ُب تفصيلو كضبطو كشرحو  ,دمحم ٧بي الدين عبد ا٢بميد  ,ط ْ  ,عاـ بدكف ,
لدار ا١بيل ببّبكت .
(ُّٗ)

السبع ا٤بعلقات مقاربة سيمائية /أنَبكبولوجية  ,لعبد ا٤بك مراتض  ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف ,

لدار رسبلف للطباعة كالنشر بسوراي .
(ُْٗ)

سبل استنباط ا٤بعا٘ب من القرآف كالسنة  ,طُ ,عاـ ُِّْ٤ ,بكتبة كىبة ابلقاىرة .

(ُٓٗ)

سبل ا٥بدل كالرشادُ ,ب سّبة خّب العباد ,كذكر فضائلو كأعبلـ نبوتو كأفعالو كأحوالو ُب ا٤ببدأ

كا٤بعاد  ,﵀مد بن يوسف الصا٢بي الشامي ٙ ,بقيق كتعليق :عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ,ك علي دمحم
معوض  ,طُ ,عاـ ُّٗٗـ  ,لدار الكتب العليمة ببّبكت .
(ُٔٗ)

سر الفصاحة البن سناف ا٣بفاجي  ,طُ  ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت.

(ُٕٗ)

سركر النفس ٗبدارؾ ا٢بواس ا٣بمس  ,أليب العباس أٞبد بن يوسف التيفاشي  ,ىذبوي :دمحم

بن جبلؿ الدين ا٤بكرـ (ابن منظور) ٙ ,بقيق إحساف عباس  ,طَُُٖٗ ,ـ  ,للمؤسسة العربية
للدراسات كالنشر ببّبكت .
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(ُٖٗ)

٠بط الآللئ  ,الآللئ ُب شرح أمإب القإب  ,أليب عبيد البكرم ٗ ,بشاطرة عبد العزيز ا٤بيمِب

لو ُب إٔباثو  ,طُ ,عاـ ُّٓٗـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت.
(ُٗٗ)

سّب أعبلـ النببلء  :لشمس الدين الذىيب ٙ ,بقيق ٦ :بموعة من ا﵀ققْب إبشراؼ الشيخ

شعيب األرانؤكط ,ط  , ّ :عاـ  َُْٓ :ىػ ٤ ,بؤسسة الرسالة ببّبكت.
(ََِ)

السّبة النبوية البن ىشاـ ١بماؿ الدين عبد ا٤بلك بن ىشاـ ٙ ,بقيق مصطفى السقا كإبراىيم

األبيارم كعبد ا٢بفيظ الشليب  ,طِ ,عاـ ُٓٓٗـ  ,لشركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب
كأكالده ٗبصر .
(َُِ)

السّبة النبوية (من البداية كالنهاية البن كثّب)  ,إل٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي ,

ٙبقيق مصطفى عبد الواحد  ,طُ,عاـ ُٕٔٗـ  ,لدار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع بّبكت .
(َِِ)

السّبة النبوية كالدعوة ُب العهد ا٤بد٘ب  ,ألٞبد أٞبد غلوش  ,طُ ,عاـ ََِْـ ٤ ,بؤسسة

الرسالة للطباعة كالنشر ببّبكت.
(َِّ)

شاعرات العرب ُب ا١باىلية كاإلسبلـ ٝ ,بعو كرتبو ككقف على طبعو :بشّب ٲبوت طُ ,عاـ

ُّْٗـ  ,للمكتبة األىلية ببّبكت .
(َِْ)

شرح أبيات سيبويو  ,أليب سعيد السّباُب ٙ ,بقيق دمحم علي الريح ىاشم  ,راجعو طو عبد

الرؤكؼ سعد  ,طُ  ,عاـ ُْٕٗ ـ  ,لدار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ابلقاىرة .
(َِٓ)

شرح أسرار الببلغة للدكتور دمحم إبراىيم شادم  ,طُ,عاـ َُِِـ  ,لدار اليقْب ٗبصر.

(َِٔ)

شرح ٝبل الزجاجي  ,أليب ا٢بسن علي بن عصفور اإلشبيلي  ,تقدٙب كفهرسة  :فواز الشعار

 ,إشراؼ  :إميل بديع يعقوب  ,طُ ,عاـ ُٖٗٗ :ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(َِٕ)

شرح ديواف أيب ٛباـ للخطيب التربيزم  ,تقدٙب كفهرسة :راجي األ٠بر  ,طِ ,عاـ ُْٗٗـ ,

لدار الكتاب العريب ببّبكت.
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(َِٖ)

شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ للمرزكقي ٙبقيق غريد الشيخ  ,طُ,عاـ ُِْْىػ لدار الكتب

العلمية ببّبكت.
(َِٗ)

شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ ليحٓب بن علي بن دمحم التربيزم  ,كتب حواشيو غريد الشيخ ,

ككضع فهارسو أٞبد مشس الدين  ,طُ,عاـ ُُِْىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت.
(َُِ)

شرح ديواف علقمة الفحل  ,بقلم السيد أٞبد صقر  ,تقدٙب زكي مبارؾ ,طُ ,عاـ ُّٓٗـ,

للمطبعة ا﵀مودية ابلقاىرة .
(ُُِ)

شرح ديواف عنَبة  ,للخطيب التربيزم  ,قدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو ٦ ,بيد طراد  ,طُ,

عاـ ُِٗٗـ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت .
(ُِِ)

شرح ديواف كعب بن زىّب صنعة أليب سعيد بن ا٢بسن بن ا٢بسْب بن عبيد هللا السكرم

ٙبقيق  :عباس عبد القادر طّ ,عاـ _ ََِِ ـ لدار الكتب كالواثئق القومية _ مركز ٙبقيق
الَباث ابلقاىرة.
(ُِّ)

شرح كافية ابن ا٢باجب ,﵀مد بن ا٢بسن اإلسَباابذم ٙ ,بقيق إميل يعقوب  ,طُ  ,عاـ

ََِٔـ٤ ,بؤسسة التاريخ العريب ببّبكت .
(ُِْ)

شرح كتاب سيبويو أليب سعيد السّباُب ٙ ,بقيق  :أٞبد حسن مهدٕب  ,كعلي سيد علي ,

طُ ,عاـ ُِْٗىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت.
(ُِٓ)

شرح الك وكب ا٤بنّب  ,البن النجار ٙ ,بقيق د  .دمحم الزحيلي  ,د .كنزيو ٞباد  ,ط ُ ,عاـ

ُُّْىػ  ,لوزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد اب٤بملكة العربية السعودية.
(ُِٔ)

شرح ا٤بعلقات التسع أليب عمرك الشيبا٘ب كيليو معلقة ا٢بارث اليشكرم  ,منسوب أليب عمرك

الشيبا٘ب ٙ ,بقيق  :عبد اجمليد ٮبو  ,طُ ,عاـ ََُِـ ٤ ,بؤسسة األعلمي للمطبوعات ببّبكت .
(ُِٕ)

شرح ا٤بعلقات السبع ٢بسْب بن أٞبد الزكز٘ب ٙ ,بقيق ١بنة التحقيق ُب الدار العلمية  ,ط

بدكف  ,عاـ ُّٗٗـ  ,للدار العلمية ببّبكت .
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(ُِٖ)

شرح هنج الببلغة لعبد ا٢بميد بن ىبة هللا بن دمحم بن ا٢بسْب بن أيب ا٢بديد ٙ,بقيق دمحم أبو

الفضل ابراىيم طُ ,عاـ ََِٕـ  ,لدار الكتاب العريب كدار األمّبة للطباعة كالنشر كالتوزيع .
(ُِٗ)

الشعر كالشعراء  ,البن قتيبة الدينورم ٙ ,بقيق أٞبد دمحم شاكر  ,طِ ,عاـ ُٔٔٗـ ,دار

ا٤بعارؼ ٗبصر .
(َِِ)

مشس العلوـ كدكاء كبلـ العرب من الكلوـ  ,لنشواف بن سعيد ا٢بمّبل اليمِب ٙ ,بقيق:

حسْب بن عبد هللا العمرم  ,مطهر بن علي اإلراي٘ب  ,يوسف دمحم عبد هللا  ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ ,
لدار الفكر ا٤بعاصر ببّبكت .
(ُِِ)

الصاحيب ُب فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ُب كبلمها  ,ألٞبد بن فارس ٙ ,بقيق :

أٞبد حسن بسج  ,ط ُ  ,عاـ ُُْٖىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت.
(ِِِ)

الصبح ا٤بنيب عن حيثية ا٤بتنيب ليوسف البديعي  ,طُ ,عاـ َُّٖىػ  ,للمطبعة العامرة

الشرفية .
(ِِّ)

الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية إل٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم ٙ ,بقيق أٞبد عبد الغفور

عطار  ,طْ ,عاـ َُْٕق,لدار العلم للمبليْب ببّبكت .
(ِِْ)

الصناعتْب الكتابة كالشعر  ,أليب ىبلؿ العسكرم ٙ ,بقيق علي البجاكم كدمحم أبو الفضل ,

ط (بدكف) عاـ ُّْْق  ,ا٤بكتبة العصرية ببّبكت.
(ِِٓ)

طبقات فحوؿ الشعراء البن سبلـ ا١بمحي  ,قراءة كتعليق ٧بمود شاكر  ,ط ُ ,عاـ بدكف,

لدار ا٤بد٘ب ٔبدة.
(ِِٔ)

ضرائر الشعر البن عصفور ٙ ,بقيق السيد إبراىيم دمحم ,طُ ,عاـ َُٖٗـ  ,لدار األندلس

للطباعة كالنشر.
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(ِِٕ)

ضوابط ا٤بعرفة كأصوؿ االستدالؿ كا٤بناظرة صياغة للمنطق كأصوؿ البحث متمشية مع الفكر

اإلسبلمي ,لعبد لرٞبن حسن حبنكة ا٤بيدا٘ب  ,طُُْْْ ,ىػ  ,لدار القلم بدمشق .
(ِِٖ)

ظل الندٙب  ,لوجداف العلي  ,طُ ,عاـ ُّْٔىػ ٤ ,بركز تفكر للبحوث كالدراسات.

(ِِٗ)

الطبقات الكربل البن سعد ٙ ,بقيق  :إحساف عباس  ,طُ  ,عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار صادر

ببّبكت
(َِّ)

الطبقات الكربل البن سعدٙ ,بقيق علي دمحم عمر  ,طُ  ,طُ ,عاـ ََُِـ ٤ ,بكتبة

ا٣با٪بي ابلقاىرة .
(ُِّ)

طبقات النحويْب كاللغويْب  ,دمحم بن ا٢بسن اإلشبيلي ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ,طِ,

عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر.
(ِِّ)

الطراز األكؿ كالكناز ٤با عليو من لغة العرب ا٤بعوؿ  ,البن معصوـ ا٤بد٘ب ٙ ,بقيق :مؤسسة آؿ

البيت إلحياء الَباث  ,طُ ,عاـ ُِْٖىػ ٤ ,بؤسسة آؿ البيت ٗبشهد إيراف .
(ِّّ)

الطراز ألسرار الببلغة كعلوـ حقائق اإلعجاز  ,ليحٓب بن ٞبزة بن علي العلوم اليمِب ,

ٙبقيق :عبد ا٢بميد ا٥بنداكم  ,طُ ,عاـ ََِِـ  ,للمكتبة العصرية ببّبكت .
(ِّْ)

طرؽ االستدالؿ كمقدماهتا عند ا٤بناطقة كاألصوليْب للدكتور  :يعقوب بن عبد الوىاب

الباحسْب  , :طِ ,عاـ ََُِـ ٤ ,بكتبة الرشد ابلرايض.
(ِّٓ)

عقد ا١بماف ُب اتريخ أىل الزماف  ,لبدر الدين العيِب  ,حققو ككضع حواشيو :دمحم دمحم أمْب,

طُ ,عاـ ُٕٖٗـ  ,للهيئة ا٤بصرية العامة للكتاب .
(ِّٔ)

علم ا١برح كالتعديل لعبد ا٤بنعم السيد ٪بم  ,طُ ,عاـ ََُْىػ  ,للجامعة اإلسبلمية

اب٤بدينة.
(ِّٕ)

العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده  ,البن رشيق القّبكا٘ب ٙ ,بقيق  :دمحم ٧بي الدين عبد

ا٢بميد ,طٓ ,عاـ ُُٖٗـ  ,لدار ا١بيل ا٤بصرية للطباعة كالنشر.
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(ِّٖ)

عيار الشعر البن طباطبا العلوم  ,شرح كٙبقيق عباس عبد الساتر  ,مراجعة نعيم زرزكر ,

طِ ََِٓ ,ـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ِّٗ)

العْب للخليل بن أٞبد الفراىيدم ٙبقيق  :عبد ا٢بميد ىنداكم ط ُ  ,عاـ ُِّْىػ  ,لدار

الكتب العلمية ببّبكت.
(َِْ)

عيوف األثر ُب فنوف ا٤بغازم كالشمائل كالسّب  ,لفتح الدين دمحم اليعمرم الربعي  ,تعليق إبراىيم

رمضاف  ,ط ُ ,عاـ ُّٗٗـ  ,لدار القلم ببّبكت .
(ُِْ)

عيوف األنباء ُب طبقات األطباء  ,أليب العباس ابن أيب أصيبعة ٙ ,بقيق نزار رضا  ,ط بدكف ,

عاـ بدكف ٤ ,بكتبة ا٢بياة ببّبكت .
(ِِْ)

غريب ا٢بديث ٢ ,بمد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ٙ ,بقيق عبد الكرٙب إبراىيم

الغرابكم خرج أحاديثو :عبد القيوـ عبد رب النيب ,ط بدكف  ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الفكر بدمشق .
(ِّْ)
ببّبكت.
(ِْْ)

فتوح البلداف  ,أٞبد بن ٰبٓب البى ىبلذيرم  ,ط بدكف  ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار كمكتبة ا٥ببلؿ
فضائل القرآف أليب عبيد القاسم بن سبلـ ٙ ,بقيق مركاف العطية ك٧بسن خرابة ككفاء تقي

الدين  , ,ط ُ  ,عاـ ُُْٓىػ  ,لدار ابن كثّب بدمشق.
(ِْٓ)

فن التحرير العريب ضوابطو كأ٭باطو  ,﵀مد صاّب الشنطي طٓ ,عاـ ُِِْىػ  ,لدار

األندلس للنشر كالتوزيع ٕبائل .
(ِْٔ)

فهرس الفهارس كاألثبات  ,كمعجم ا٤بعاجم كاألشياخ كا٤بسلسبلت  ,﵀مد عبدا٢بي الكتا٘ب ,

اعتُب بو إحساف عباس طِ ,عاـ ُِٖٗـ  ,لدار الغرب اإلسبلمي ببّبكت.
(ِْٕ)

الفن كمذاىبو ُب النثر العريب  ,لشوقي ضيف  ,طُّ ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر.

(ِْٖ)

ُب األدب ا١باىلي  :طو حسْب  ,طّ  ,عاـ ُِّٓىػ ٤بطبعة فاركؽ ابلقاىرة .
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(ِْٗ)

ُب اتريخ األدب ا١باىلي لعلي ا١بندم  ,طُ ,عاـ ُُٗٗـ ٤ ,بكتبة دار الَباث ٗبصر.

(َِٓ)

ُب الشعر ا١باىلي لطو حسْب  ,عاـ ُِٕٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ للطباعة كالنشر ُب سوسة

بتونس.
(ُِٓ)

القاموس ا﵀يط للفّبكز آابدم ٙ ,بقيق مكتب ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة إبشراؼ دمحم

العرقسوسي  ,طٖ ,عاـ ُِْٔىػ ٤ ,بؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ,ببّبكت.
نعيم
ي
(ِِٓ)

قمبيز ألٞبد شوقي ,ط بدكف  ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ٗبصر.

(ِّٓ)

قواعد لتوجيو الفكر لرينيو ديكارت  ,ترٝبة كتقدٙب سفياف سعد هللا  ,طُ ,عاـ ََُِـ,

الناشر٦ :بموعة سراس بتونس.
(ِْٓ)

الكاشف عن ا﵀صوؿ ُب علم األصوؿ  ,﵀مد بن ٧بمود العجلي ٙ ,بقيق عادؿ عبد ا١بواد

كعلي ا٤بعوض  ,طُ  ,عاـ ُُْٗىػ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت.
(ِٓٓ)

الكامل ُب التاريخ لعز الدين بن األثّب ٙ ,بقيق  :عمر عبد السبلـ تدمرم طُ ,عاـ

ُٕٗٗـ ,لدار الكتاب العريب ببّبكت .
(ِٔٓ)

الكامل ُب اللغة كاألدب للمربد ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ,طّ ,عاـ ُٕٗٗـ  ,لدار

الفكر العريب ببّبكت .
(ِٕٓ)

الكتاب  :لسيبويو ٙ ,بقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف  ,طّ ,عاـ َُْٖىػ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي

ابلقاىرة.
(ِٖٓ)

كتاب االنتصار كالرد على ابن الراكندم ا٤بلحد  ,ماقصد بو من الكذب على ا٤بسلمْب

كالطعن عليهم  ,أليب ا٢بسْب عبد الرحيم بن عثماف ا٣بياط ا٤بعتزٕب  ,مقدمة كٙبقيق نيربج  ,طِ ,عاـ
ُٔٗٗـ ٤ ,بكتبة الدار العربية للكتاب ابلقاىرة .
(ِٗٓ)

كتاب ا٥ببلؿ  :على ىامش الغفراف  ,للويس عوض  ,العدد ُُٖ  ,إبريل ُٗٔٔ ,ـ.
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(َِٔ)

الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل  ,أليب القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد ,الز٨بشرم ,

طّ ,عاـ َُْٕىػ  ,لدار الكتاب العريب ببّبكت .
(ُِٔ)

كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم عبد العزيز بن أٞبد البخارم ا٢بنفي الكتاب غّب ٧بقق

كليس فيو ٙبديد لعاـ النشر الناشر  :مطبعة الشركة الصحافية العثمانية  ,كأعادت نشره  :دار
الكتاب العريب ببّبكت .
(ِِٔ)

الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف  ,أٞبد بن دمحم بن إبراىيم الثعليب ٙ ,بقيق  ,دمحم بن

عاشور ,مراجعة كتدقيق :نظّب الساعدم  ,طُ  ,عاـ ََِِـ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت .
(ِّٔ)

كنوز الذىب ُب اتريخ حلب  ,ألٞبد بن إبراىيم بن دمحم بن خليل ,موفق الدين ,أبو ذر

سبط ابن العجمي  ,لدار القلم ٕبلب .
(ِْٔ)

الكوميداي اإل٥بية ا١بحيم لدانٍب  ,ترٝبة حسن عثماف ,طّ ,عاـ بدكف  ,لدار ا٤بعارؼ

ا٤بصرية .
(ِٓٔ)

ال لباب ُب هتذيب األنساب  ,لعز الدين بن األثّب  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار صادر

ببّبكت .
(ِٔٔ)

اللزكميات أليب العبلء ا٤بعرم ٙ ,بقيق أمْب ا٣با٪بي  ,طُ ,عاـ ُِْٗـ ٤ ,بكتبة ا٣با٪بي

ابلقاىرة.
(ِٕٔ)

لساف العرب البن منظور ,طٖ ,عاـ َُِْـ  ,لدار صادر ببّبكت.

(ِٖٔ)

لساف ا٤بيزاف  ,ألٞبد بن حجر العسقبل٘ب ٙ ,بقيق  :دائرة ا٤بعارؼ النظامية اب٥بند  ,طِ,

عاـ ُُٕٗـ ٤ ,بؤسسة األعلمي للطباعة كالنشر ببّبكت .
(ِٗٔ)

اللغة كالنقد األديب  :لتماـ حساف  ,ط بدكف  ,عاـ ُّٖٗ :ـ  ,للهيئة ا٤بصرية العامة

للكتاب .
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(َِٕ)

الآلٕب ا٤بنثورة ُب األحاديث ا٤بشهورة  ,﵀مد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ا٤بعركؼ ابلتذكرة

ُب األحاديث ا٤بشتهرة  ,دراسة كٙبقيق  :مصطفى عبد القادر عطا طُ ,عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار الكتب
العلمية ببّبكت .
(ُِٕ)

اللمع ُب العربية  ,أليب الفتح عثماف بن جِب ٙ ,بقيق ٠ :بيح أبو مغلي  ,ط بدكف  ,عاـ

ُٖٖٗـ  ,لدار ٦بدالكم ىبعماف .
(ِِٕ)

ا٤ببهج ُب تفسّب أ٠باء شعراء ديواف ا٢بماسة  ,لعثماف بن جِب ا٤بوصلي  ,قراءة كتعليق :مركاف

العطية  ,شيخ الزايد  ,طُ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار ا٥بجرة للطباعة كالنشر كالتوزيع بدمشق.
(ِّٕ)

ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر  ,لضياء الدين ابن األثّب ٙ ,بقيق أٞبد ا٢بوُب كبدكم

طبانة ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار هنضة مصر.
(ِْٕ)

٦باز القرآف صنعة أيب عبيدة معمر بن ا٤بثُب ٙ ,بقيق دمحم فؤاد سركْب  ,ط ُ  ,عاـ ُٖٖٗـ,

مكتبة ا٣با٪بي ٗبصر.
(ِٕٓ)

٦بلة العرب  ,السنة العاشرة  ,ج  ,ٔ-ٓ :عاـ ُٕٓٗـ .

(ِٕٔ)

٦بلة ا٤بقتطف  :اجمللد ْٖ ,عدد إبريل عاـ ُّْٗـ.

(ِٕٕ)

٦بلة من ا٤ب سرح العا٤بي الصادرة عن اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب بدكلة الكويت ,

العدد ّٖٓ  ,مارس  ,عاـ َُِِـ .
(ِٖٕ)

٦بمع اآلداب ُب معجم األلقاب  ,البن الفوطي الشيبا٘ب ٙبقيق  :دمحم الكاظم  ,طُ ,عاـ

ُُْٔىػ ,مؤسسة الطباعة بوزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي إبيراف .
(ِٕٗ)

ا﵀ اسن كا٤بساكئ إلبراىيم بن دمحم البيهقي  ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار صادر ببّبكت .

(َِٖ)

٧باضرات األدابء ك٧باكرات الشعراء كالبلغاء أليب الراغب األصفها٘ب  ,تقدٙب عمر الطباع ,

طُ ,عاـ َُِْىػ  ,لشركة دار األرقم بن أيب األرقم .
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(ُِٖ)

ا﵀كم كا﵀يط األعظم  ,لعلي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي ٙ ,بقيق عبد ا٢بميد ىنداكم ,

طُ ,عاـَََِـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ِِٖ)

٧بمود دمحم شاكر دراسة ُب حياتو كشعره  ,ألما٘ب حاًب بسيسو  ,ط ُ,عاـ ُّْْىػ ,لوزارة

الشؤكف اإلسبلمية بدكلة الكويت .
(ِّٖ)

٧بمود دمحم شاكر  ,الرجل كا٤بنهج  ,لعمر حسن القياـ  ,طُ  ,عاـ ُُْٕىػ ٤ ,بؤسسة

الرسالة ببّبكت .
(ِْٖ)

٧بمود دمحم شاكر سّبتو األدبية كمنهجو النقدم  ,إلبراىيم الكوفحي  ,طُ ,عاـ ُٖٗٗـ ,

٤بكتبة ا٣با٪بي ابلقاىرة .
(ِٖٓ)

٧بمود دمحم شاكر قصة قلم لعايدة الشريف  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗـ ,لدار ا٥ببلؿ ا٤بصرية.

(ِٖٔ)

٨بتصر اتريخ دمشق البن عساكر ٙ ,بقيق  :ركحية النحاس ,رايض عبد ا٢بميد مراد ,دمحم

مطيع  , ,طُ ,عاـ ُْٖٗـ  ,لدار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بدمشق .
(ِٕٖ)

ا٤بختصر ُب أخبار البشر  ,عماد الدين إ٠باعيل بن علي بن ٧بمود بن دمحم بن عمر بن

شاىنشاه طُ ,عاـ بدكف  ,للمطبعة ا٢بسينية ا٤بصرية .
(ِٖٖ)

ا٤بخصص ,البن سيده ٙ ,بقيق  :خليل إبراىيم جفاؿ  ,طُ ,عاـ ُُْٕىػ  ,لدار إحياء

الَباث العريب ببّبكت .
(ِٖٗ)

ا٤بخصص البن سيده ٙ ,بقيق :دمحم ٧بمود الشنقيطي  ,ط  :بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار

الطباعة األمّبية .
(َِٗ)

مداخل إعجاز القرآف ﵀مود شاكر  ,طُ,عاـ ََِِـ  ,لدار ا٤بد٘ب .

(ُِٗ)

ا٤بدخل ُب فن التحرير الصحفي  ,لعبد اللطيف ٧بمود ٞبزة  ,طٓ ,عاـ بدكف  ,للهيئة العامة

ا٤بصرية للكتاب .
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(ِِٗ)

مراتب النحويْب لعبد الواحد بن علي أيب الطيب اللغوم ٙ ,بقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم  ,ط

بدكف  ,عاـ ََِٗـ  ,لشركة أبناء شريف األنصارم للطباعة كالنشر .
(ِّٗ) مرآة الزماف ُب تواريخ األعياف  ,يوسف بن قًٍزأيكغلي بن عبد هللاٙ ,بقيق دمحم بركات ,كامل دمحم
ا٣براط ,عمار رٰباكم ,دمحم رضواف عرقسوسي ,أنور طالب ,فادم ا٤بغريب ,رضواف مامو ,دمحم معتز كرٙب
الدين ,زاىر إسحاؽ ,دمحم أنس ا٣بن ,إبراىيم الزيبق  ,طُ ,عاـ َُِّـ  ,لدار الرسالة العلمية
بدمشق .
(ِْٗ)

ا٤بستخرج من األحاديث ا٤بختارة ٩با ٓب ٱبرجو البخارم كمسلم ُب صحيحيهما  ,لضياء الدين

أبو عبد هللا دمحم بن عبد الواحد ا٤بقدسي دراسة كٙبقيق :عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن دىيش  ,طّ ,عاـ
َََِـ  ,لدار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع ببّبكت .
(ِٓٗ)

ا٤بستقصى ُب أمثاؿ العرب  ,أليب القاسم جار هللا الز٨بشرم  ,طِ  ,عاـ ُٕٖٗـ  ,لدار

الكتب العلمية ببّبكت.
(ِٔٗ)

مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل ٙ,بقيق  :أٞبد شاكر  ,طُ,عاـُٓٗٗـ,لدار ا٢بديث ابلقاىرة.

(ِٕٗ)

مصادر الدراسة األدبية ليوسف أسعد داغر  ,ط بدكف ٤ ,بنشورات ٝبعية أىل القلم ُب لبناف.

(ِٖٗ)

مصادر الشعر ا١باىلي  ,لناصر الدين األسد  ,طٕ ,عاـ ُٖٖٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ ٗبصر.

(ِٗٗ)

ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب  ,ألٞبد ا٢بموم ٙ ,بقيق ,يوسف الشيخ دمحم  , ,طُ,

عاـ ُٕٖٗ٤ ,بكتبة العصرية ببّبكت.
(ََّ)

مصطفى صادؽ الرافعي الناقد كا٤بؤلف  ,إلبراىيم الكوفحي  ,طُ ,عاـ ُُْٖىػ ٤ ,بؤسسة

الرسالة ببّبكت.
(َُّ)

مصطلح ا٢بديث للشيخ دمحم بن صاّب العثيمْب  ,طُ ,عاـ ُُْٓ٤ ,بكتبة العلم ابلقاىرة.

(َِّ)

ا٤بعارؼ  ,البن قتيبة الدينورم ٙ ,بقيق  :ثركث عكاشة  ,طِ ,عاـ ُِٗٗ :ـ  ,ا٥بيئة

ا٤بصرية العامة للكتاب ابلقاىرة .
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(َّّ)

معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف  ,للحسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي ,

ٙبقيق :عبد الرزاؽ ا٤بهدم  ,طُ ,عاـ َُِْىػ  ,لدار إحياء الَباث العريب ببّبكت .
(َّْ)

ا٤بعا٘ب الكبّب ُب أبيات ا٤بعا٘ب  ,لعبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم ٙ ,بقيق سآب

الكرنكوم ,ك عبد الرٞبن بن ٰبٓب بن علي اليما٘ب  ,طُُْٗٗ ,ـ  ,لدائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٍ ,ب
أعادت تصويرىا كنشرىا دار الكتب العلمية ببّبكت طُ ,عاـ ُْٖٗـ .
(َّٓ)

معاىد التنصيص على شواىد التلخيص  ,عبد الرحيم بن عبد الرٞبن بن أٞبد ,أبو الفتح

العباسي ٙ ,بقيق دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد  ,ط بدكف  ,عاـ ُْٕٗـ ـ  ,لعآب الكتب ببّبكت .
(َّٔ)

معجم أعبلـ شعراء ا٤بدح النبوم دمحم أٞبد درنيقة تقدٙب :ايسْب األيويب  ,طُ  ,عاـ

ََِّـ  ,دار كمكتبة ا٥ببلؿ للطباعة كالنشر ببّبكت .
(َّٕ)

معجم البلداف لياقوت بن عبد هللا ا٢بموم  ,طِ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار صادر ببّبكت.

(َّٖ)

معجم ديواف األدب  ,إلسحاؽ بن إبراىيم بن ا٢بسْب الفارايب ٙبقيق أٞبد ٨بتار عمر ,

مراجعة إبراىيم أنيس  ,طُ ,عاـ ََِّـ ٤ ,بؤسسة دار الشعب للصحافة كالطباعة كالنشر ,القاىرة .
(َّٗ)

معجم الشعراء  ,تصحيح كتعليق (كرنكو) ,طِ ,عاـ  َُِْ ,ىػ  ُِٖٗ -ـ لدار الكتب

العلمية ببّبكت .
(َُّ)

معجم لغة الفقهاء للدكتور :دمحم ركاس  ,ط ُ ,عاـ ُُْٔق  ,لدار النفائس ببّبكت.

(ُُّ)

معجم ما استعجم من أ٠باء الببلد كا٤بواضع  ,أليب عبيد البكرم ٙ ,بقيق مصطفى السقا ,

طُ ,عاـ ُْٓٗ ـ  ,لعآب الكتب ببّبكت.
(ُِّ)

مع ا٤بتنيب  ,لطو حسْب  ,ط بدكف ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ٗبصر.

(ُّّ)

معجم ٧بمود دمحم شاكر إعداد منذكر دمحم أبو شعر  ,طِ ,عاـ ُِْٖىػ  ,للمكتب

اإلسبلمي بعماف .
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(ُّْ)

ا٤بعجم الوسيط للمؤلفْب (إبراىيم مصطفى  /أٞبد الزايت  /حامد عبد القادر  /دمحم

النجار) ,طُ ,عاـ (بدكف) لدار الدعوة.
(ُّٓ)

معرفة الصحابة  ,ألٞبد بن عبد هللا بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبها٘ب ,

ٙبقيق :عادؿ بن يوسف العزازم ,طُ ,عاـ ُٖٗٗ :ـ  ,لدار الوطن للنشر ابلرايض .
(ُّٔ)

ا٤بغازم ﵀مد بن عمر الواقدم ٙ ,بقيق  ,مارسدف جونس ,طّ  ,عاـ ُٖٗٗـ  ,لدار

األعلمي ببّبكت .
(ُّٕ)

مفاتيح الغيب  ,التفسّب الكبّب  ,لفخر الدين الرازم  ,طّ  ,عاـ َُِْىػ  ,لدار إحياء

الَباث العريب .
(ُّٖ)

مفتاح العلوـ أليب يعقوب السكاكي  ,ضبط كتعليق نعيم زرزكر  ,ط ُ  ,عاـ َُّْىػ ,

لدار الكتب العلمية ببّبكت.
(ُّٗ)

ا٤بقاصد النحوية ُب شرح شواىد شركح األلفية  ,لبدر الدين العيِب ٙ ,بقيق :علي دمحم فاخر,,

أٞبد دمحم توفيق السودا٘ب , ,عبد العزيز دمحم فاخر  ,طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار السبلـ ٗبصر .
(َِّ)

مقالة  :ا٢بجاج عند ا١باحظٕ :بث ُب ا٤برجعيات النصيات كاآلليات ٥بيثم سرحاف  ,مقالة

علمية نشرت ُب اجمللة العربية للعلوـ اإلنسانية ٔبامعة الكويت  ,صٓٓ,العدد ُُٓ ,العاـ َُُِـ.
(ُِّ)

مقالة  :معآب ىادئة على طريق سّبة عطرة للطاىر أٞبد مكي ٦ ,بلة ا٥ببلؿ العدد َٕ ,عدد

فرباير ُٕٗٗـ.
(ِِّ)

مقالة من برجنا العاجي  :لسيد قطب ٦ ,بلة الرسالة  ,العدد ِِٓ  ,بتاريخ :

َُِّٖٗ/َٓ/ىػ.
(ِّّ)

مقاؿ عن ا٤بنهج  ,أتليف رينيو ديكارت  ,كترٝبة ٧بمود ا٣بضّبم ,طِ ,عاـ ُٖٔٗـ ,لدار

الكاتب العريب للطباعة كالنشر ابلقاىرة.
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(ِّْ)

مقاييس اللغة ألٞبد بن فارس ٙ ,بقيق  :عبد السبلـ ىاركف  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗ :ـ  ,لدار

الفكر العريب .
(ِّٓ)

ا٤بقتُب ُب سرد الكُب  ,لشمس الدين الذىيب ٙ ,بقيق  ,دمحم صاّب عبد العزيز ا٤براد  ,طُ,

عاـ َُْٖ :ىػ  ,للمجلس العلمي اب١بامعة اإلسبلمية ,ا٤بدينة ا٤بنورة .
(ِّٔ)

ا٤ب ؤتلف كا٤بختلف ُب أ٠باء الشعراء ككناىم كألقاهبم كأنساهبم كبعض شعرىم  ,للحسن بن

بشر اآلمدم ٙ ,بقيق  :كرنكو  ,طُُُُْ ,ىػ  ,لدار ا١بيل ببّبكت .
(ِّٕ)

مناىج البحث األديب للدكتور يوسف خليف  ,طُ,عاـ ُٕٗٗـ ,لدار الثقافة للنشر

كالتوزيع ابلقاىرة.
(ِّٖ)

مناىج البحث العلمي لعبد الرٞبن بدكم طّ ,عاـ ُٕٕٗـ ,لوكالة ا٤بطبوعات الكويتية.

(ِّٗ)

مناىج البحث عند مفكرم اإلسبلـ كاكتشاؼ ا٤بنهج العلمي ُب العآب اإلسبلمي  ,للدكتور

علي النشار  ,عاـ َُْْىػ  ,لدار النهضة العربية ببّبكت.
(َّّ)

مناىج البحث ا٤بعاصرة رؤية إسبلمية  ,﵀مد حسن ٖبيت  ,طُ ,عاـ َُِْـ,لعآب الكتب

ا٢بديث للنشر كالتوزيع ابألردف.
(ُّّ)

منتهى الطلب من أشعار العرب  ,﵀مد بن ا٤ببارؾ بن دمحم بن ميموف البغدادم ٙبقيق  :دمحم

نبيل طريفي ,طُ ,عاـ ُٗٗٗـ  ,لدار صادر ببّبكت .
(ِّّ)

ا٤بنطق الصورم لعلي النشار  ,طُ  ,عاـ َََِـ  ,لدار ا٤بعرفة ا١بامعية ٗبصر .

(ّّّ)

ا٤بوازنة بْب شعر أيب ٛباـ كالبحَبم أليب القاسم ا٢بسن اآلمدم ٙ ,بقيق السيد أٞبد صقر ,

طْ ,عاـ ُْٗٗـ  ,لدار ا٤بعارؼ كمكتبة ا٣با٪بي.
(ّّْ)

ا٤بوافقات إلبراىيم الشاطيب ٙ ,بقيق مشهور حسْب آؿ سلماف  ,ط ُ ,عاـ ُُْٕىػ ,دار

ابن عفاف ابلقاىرة.
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(ّّٓ)

موسوعة شعراء العصر ا١باىلي  ,إعداد عبد عوف الركضاف  ,طُ ,عاـ ََُِـ  ,لدار

أسامة للنشر كالتوزيع ابألردف.
(ّّٔ)

ا٤بوسوعة العربية العا٤بية طِ ,عاـ ُُْٗىػ  ,الناشر :مؤسسة أعماؿ ا٤بوسوعة للنشر كالتوزيع

ابلرايض .
(ّّٕ)

موسيقى الشعر إلبراىيم أنيس  ,طِ ,عاـ ُِٓٗـ  ,لدار األ٪بلو ا٤بصرية.

(ّّٖ)

ا٤بوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء ٙبقيق دمحم مشس الدين  ,طُ ,عاـ ُٓٗٗـ  ,لدار

الكتب العلمية ببّبكت .
(ّّٗ)

موقف أيب فهر ٧بمود شاكر من قضية عمر الشعر ا١باىلي  ,مقالة علمية ُب ٦بلة األدب

اإلسبلمي  ,﵀مود توفيق سعد  ,اجملموعة الرابعة  ,العدد  , ُٔ :شهر ٓ , ٔ-للعاـ ُُْٖىػ .
(َّْ)

ا٤بهذب في ما كقع من القرآف من ا٤بعرب ١ببلؿ الدين السيوطي ٙ ,بقيق الدكتور التهامي

الراجي ا٥بامشي ,ط ُ ُِْٓ ,ىػ  ,مطبعة فضالة ابإلمارات العربية ا٤بتحدة.
(ُّْ)

ميزاف العمل  ,أليب حامد الغزإب ٙ ,بقيق  :سليماف دنيا  ,طُ ,عاـ ُْٔٗـ  ,لدار

ا٤بعارؼ ٗبصر.
(ِّْ)

النثر الفِب ُب القرف الرابع  ,لزكي مبارؾ  ,ط بدكف  ,عاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم للتعليم

كالثقافة ٗبصر.
(ّّْ)

٫بو فلسفة علمية  :زكي ٪بيب ٧بمود  ,طِ ,عاـ َُٖٗـ ,لدار األ٪بلو ا٤بصرية.

(ّْْ)

نزىة األبصار بطرائف األخبار كاألشعار  ,لعبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد بن درىم  ,نسخة

إلكَبكنية كٓب أجد الكتاب األصل .
(ّْٓ)

نزىة األلباء ُب طبقات األدابء  ,لكماؿ الدين األنبارم ٙ ,بقيق إبراىيم السامرائي طّ ,

ُٖٓٗـ ٤ ,بكتبة الزرقاء ابألردف .
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(ّْٔ)

نزىة األلباب ُب األلقاب ,ألٞبد بن حجر العسقبل٘ب ٙ ,بقيق  :عبد العزيز السديرم ,

طُ ,عاـ ُٖٗٗـ ٤ ,بكتبة الرشد ابلرايض .
(ّْٕ)

نشأة الفلسفة العلمية ,رشنباخ ىانز ,ترٝبة فؤاد زكراي  ,طُ  ,عاـ ُٖٔٗـ  ,لدار الكتاب

العريب ابلقاىرة.
(ّْٖ)

النقد األديب ا٢بديث :أصولو كا٘باىاتو  ,ألٞبد زكي  ,طُ ,عاـ ُٕٗٗـ  ,للشركة ا٤بصرية

العا٤بية للنشر  ,كمكتبة لبناف .
(ّْٗ)

نقد الشعر  ,لقدامة بن جعفر ٙ ,بقيق  :دمحم عبد ا٤بنعم خفاجي  ,ط  :بدكف  ,عاـ بدكف

لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(َّٓ)

النقد ا٤بنهجي عند العرب منهج البحث ُب األدب كاللغة  ,﵀مد مندكر  ,ط بدكف  ,عاـ

ُٔٗٗـ  ,لدار النهضة ٗبصر .
(ُّٓ) نىكت ا٥بً ٍمياف ُب ني ىكت العمياف  ,صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم  ,علق عليو ككضع
حواشيو مصطفى عبد القادر عطا  ,طُ ,عاـ ََِٕـ  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت.
(ِّٓ)

النكت كالعيوف  ,تفسّب ا٤باكردم  ,علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادمٙ ,بقيق

السيد بن عبد ا٤بقصود بن عبد الرحيم ,ط بدكف  ,عاـ بدكف  ,لدار الكتب العلمية ببّبكت .
(ّّٓ)

٭بط صعب ك٭بط ٨بيف ﵀مود شاكر طُ ,عاـ ُُْٔىػ ٤ ,بطبعة ا٤بد٘ب ٔبدة.

(ّْٓ)

هناية األرب ُب فنوف األدب  ,لشهاب الدين أٞبد بن عبد الوىاب النويرم ٙ ,بقيق :مفيد

قمحية  ,طُ ,عاـ ََِْـ  ,لدار الكتب العليمة ببّبكت .
(ّٓٓ)

ىومّبكس اإللياذة  ,ترٝبة كتقدٙب سليماف البستا٘ب  ,طُ  ,لعاـ َُِِـ ٤ ,بؤسسة ىنداكم

للتعليم كالثقافة ٗبصر .
(ّٔٓ)

الواُب ابلوفيات  ,صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدم ٙ,بقيق أٞبد األرانؤكط

كتركي مصطفى  ,طُ ,عاـ َََِـ  ,لدار إحياء الَباث ببّبكت .
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(ّٕٓ)

الوحشيات كىو ا٢بماسة الصغرل أليب ٛباـ ٙ ,بقيق عبد العزيز الراجكوٌب كزارد ُب حواشيو

٧بمود شاكر  ,طّ ,عاـ ُّٖٖىػ  ,لدار ا٤بعارؼ ا٤بصرية .
(ّٖٓ)

كحي القلم ٤بصطفى الرافعي ,راجعو كاعتُب هبدركيش ا١بويدم  ,ط بدكف  ,اتريخ بدكف ,

ا٤بكتبة العصرية ببّبكت.
(ّٗٓ)

الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو ٙ ,بقيق  :دمحم أبو الفضل إبراىيم  -علي دمحم البجاكم طُ,

عاـ ُٔٔٗـ ,لدار ا٢بليب .
(َّٔ)

الوسيط ُب تفسّب القرآف اجمليد  ,علي بن أٞبد بن دمحم بن علي الواحدم ,النيسابورم,

الشافعي ٙ ,بقيق كتعليق :عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ,علي دمحم معوض ,أٞبد دمحم صّبة ,أٞبد عبد الغِب
ا١بمل ,عبد الرٞبن عويس  ,قدمو كقرظو :عبد ا٢بي الفرماكم  ,طُ  ,عاـ ُْٗٗ ـ  ,لدار الكتب
العلمية ببّبكت .
(ُّٔ)

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ,ألٞبد بن خلكاف ٙ ,بقيق إحساف عباس  ,طُ ,عاـ

ُٖٕٗـ  ,لدار صادر ببّبكت .
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