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مستقبل اللغة العربية كما نراه
ونريده
بقلم :د .محمود الربيعي *

حقيق ��ة اليوم كانت حل ًما بالأم�س ،ون�أمل �أن يكون حلم اليوم حقيقة يف الغد.
واحلديث عن م�ستقبل اللغة من �ش�أنه �أن ين�شط فينا اخليال ،واخليال غري الوهم.
اخليال مي ّكننا من قيا�س امل�ستقبل على احلا�ضر ،كما �أن الواقع ميكننا من قيا�س
احلا�ض ��ر على املا�ضي ،و�شواهد احلا�ض ��ر وقرائنه هي و�سائلن ��ا لتن�شيط خيالنا
ال ��ذي ي�ؤل ��ف لنا �صورة (تقريبي ��ة) للم�ستقبل .تلك حالة ال عالق ��ة لها بالوهم �أو
التوه ��م ،اللذ ْين هما من عامل �أحالم اليقظة ،و�ضروب الأماين .والفر�ض العلمي
ه ��و ابن اخليال الر�صني ،وهو منه ��ج يف التفكري ال يخيب ،وعلين ��ا ا�ستخدامه يف
ت�ص ��ور ما ميك ��ن �أن يكون عليه احل ��ال يف كل �أمر م�ستقبل ��ي ،وبخا�صة ما يت�صل
بالعنا�ص ��ر اجلوهرية يف م�ش ��روع النه�ضة احل�ضارية .وغني ع ��ن البيان �أن اللغة
تق ��ع يف قل ��ب هذا امل�ش ��روع ،وبو�سعي  -دون مبالغة � -أن �أ�ضي ��ف�« :إن مل تكن هي
امل�ش ��روع ذات ��ه»! ترى ما الذي نت�صوره  -ومن ثم نري ��ده ون�سعى �إلى حتقيقه  -يف
�أمر لغتنا العربية؟
نق ��ول� :إن املعرفة هي التي تف�ضي �إل ��ى «الثقافة القومية» ،و«الوعي القومي»،
وه ��ي تقود �إل ��ى التقدم والتم ��دن يف �شتى نواح ��ي احلياة ،وهي �أ�سا� ��س ال�سالمة
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والع�صري ��ة يف االقت�ص ��اد ،واالجتم ��اع ،ويف ال�صحة ،واخلدم ��ات ،والإنتاج ،ويف
ال�سل ��وك العام واخلا�ص ،ويف القيم ،ويف كل �ش ��يء .و�أقول� :إنه ما من �أمة �أعطت
املعرفة قدرها وخاب �سعيها يف احلياة ،وما من �أمة �أهملت � اً
إهمال معرف ًيا وحققت
تقدما ح�ضار ًيا.
ً
والتعلي ��م باب املعرفة ،وله مناهج وو�سائ ��ل ت�أتي اللغة منها يف ال�صميم ،فما
اللغ ��ة التي نريده ��ا و�سيلة التعلي ��م يف امل�ستقبل؟ النا�س جمي ًع ��ا يف عاملنا يع ّلمون
بلغاتهم القومية ،فهل نريد دليلاً �أقوى من ذلك على �أننا ينبغي �أن نعلم بالعربية؟
ه ��ذا ه ��و املنطق الب�سيط ،لك ��ن ثمة محاذير ينبغ ��ي �أن ن�ضعها �أم ��ام �أعيننا قبل
االطمئنان الكامل ل�صحة هذا الكالم:
ترتف ��ع بع�ض الأ�ص ��وات قائلة� :إن حالنا لي�س كح ��ال كثري من الأمم الأخرى؛
لأن اله ��وة ب�ي�ن لغة الأ�س ��ر والبيوت لدينا وب�ي�ن اللغة العربية ه ��وة �سحيقة ،وهذا
يجعل الأ�سرة َت ْن ُق�ض بالليل ما تغزله املدر�سة بالنهار .وعندي �شعور دائم ب�أن هذه
«الهوة املخيفة» ت�ستخدم لتخويف النا�س من جدوى التعليم بالعربية ،و�أنها لي�ست
مما
�أعم ��ق كث ًريا مما ن�سمعه من العامية الإجنليزية مث�ًلفاً يف �شوارع �شرق لندن ّ
ي�سمى «الكوكني» ،وما ن�سمعه يف الإذاعة الربيطانية.
ونحن �إذا مل نعلم بالعربية ال�صحيحة ،فماذا ميكن �أن يكون البديل؟
ه ��ل نتح ��ول يف التعلي ��م من «اللغ ��ة» �إل ��ى «اللهج ��ة»؟ �أخ�ش ��ى �إن فعلنا ذلك
�أن نكت�ش ��ف خط� ��أ هذا البدي ��ل ،ولكن بعد �أن نك ��ون قد بذلنا جهدً ا وم � اً�ال ووقتًا،
ت�شرذم ��ا وخرا ًبا معرف ًيا ،يعيدنا �إلى و�ض ��ع �أ�سو�أ بكثري مما نعاين منه
واكت�شفن ��ا
ً
الآن� .إن التعلي ��م باللهجة مل يلق اً
قبول يف وقت من الأوقات ،وذاكرتنا يف م�صر ما
تزال حتتفظ مبا نادى ب ��ه الإجنليزيان :مفت�ش الري «ويلكوك�س» ،ومفت�ش التعليم
«دنل ��وب» ،وعبدالعزي ��ز فهمي ،وكي ��ف �أن «العقيدة الوطني ��ة» مل تقبل واحدة من
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دعاواه ��م .و�إين لأت�ساءل متعج ًبا عن نوع املادة التي يمُ كن �أن تد ّر�س بها العامية،
و�أي ��ن هو تراث الأم ��ة الذي ميثل حياته ��ا  -ما�ضيها وحا�ضره ��ا  -ذلك املكتوب
باللهج ��ة ،وال ��ذي يراد له �أن يد ّر� ��س لأبنائها؟ وغري خاف ـ م ��ن ناحية �أخرى ـ �أن
فت ��ح الطريق �إلى التدري�س باللهج ��ة يف بلد عربي قد ي�سهل فتحه يف بالد �أخرى؟
فه ��ل هذا ما نريده لأمة تدعي �أنها �صاحبة تراث واحد عريق من �أقدم ما عرفت
الب�شرية؟
وعلي ��ه ،فال �أرى �أمامي �س ��وى العربية م�ص ًريا وم�ستقب�ًللاً للغة التعليم ،ومن
ث ��م للغة االبتكارات العلمية ،والإبداع الأدبي ،ولغة الدواوين ،فت�صبح بذلك �شارة
الهوية ،ول�سان املجتمع.
ويتب ��ع ذلك عندي �س�ؤال هو :ما ن ��وع العربية املطلوبة للم�ستقبل ،والتي يمُ كن
حتقيقها فيه؟ و�أنا �أعلم �أن هذا ال�س�ؤال طرح من ُ
قبل كث ًريا ،و�أُجيب عليه �إجابات
مفتوحا .هذا مع �أنني
متفاوت ��ة ،لكنني �أعتقد �أن ب ��اب النظر فيه ينبغي �أن يظ ��ل
ً
�أ�س ّلم ب�أن الهوة الكائنة بني العربية ال�صحيحة والعامية تعوق ما نراه من الو�صول
�إل ��ى اللغة اجلدي ��رة ب�أن ت�س ��ود يف امل�ستقبل ،كم ��ا �أن ا�ستيطان الأمي ��ة  -كالداء
الوبيل -يف جمتمعنا معوق �آخر.
و�أن ��ادي مب�ؤ�س�سة تعليمية قومية واحدة ،مبنية على فل�سفة وا�ضحة ،تكون لها
القوام ��ة على كل �أنواع التعليم ومراحله يف �أوطاننا ،وحت�شد لها الطاقات الالزمة
والإمكانات الوافرة ب�صفتها من م�ؤ�س�سات «الأمن القومي» ،ومن الطبيعي �أن �أول
م ��ا تلزم به هذه امل�ؤ�س�سة يف كل عملها �أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم ،و�أن
ينظم اللجوء �إلى اللغات الأجنبية يف حدوده املالئمة.
وال�س� ��ؤال ال ��ذي ينبغي �أن يطرح هنا هو� :أي ن ��وع � -أو �أي م�ستوى  -من اللغة
العربي ��ة ،ذلك الذي ي ��راد له �أن ي�سود يف حالة التعلي ��م الع�صري؟ و�أرى �أن يكون
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«العربية ال�صحيحة املي�س ��رة»� ،أو  -ما ي�سميه عامل اللغة املرموق الراحل ال�سعيد
ب ��دوي يف كتابه الفريد م�ستوي ��ات العربية املعا�ص ��رة « -ف�صحى الع�صر» .وغني
ع ��ن القول �إن الو�ص ��ول بف�صحى الع�صر من �أن تكون «لغ ��ة التعليم» �إلى �أن تكون
«لغ ��ة املجتمع» �أمر يتطلب عملاً �شا ًّقا ،وزم ًنا طوي�ًل،اً  ،وينبغي �أن يكون  -لذلك -
محل اهتمام اجلميع.
ومنهجا وو�سيلة �أداء  -ينبغي
�أ�سا� ��س امل�س�ألة � -إذن � -أن التعليم كله  -مادة
ً
�أن يك ��ون بالعربية ال�صحيحة املي�سرة (ف�صح ��ى الع�صر) التي يجب �إثرا�ؤها عن
طري ��ق رفده ��ا مبادة متج ��ددة وا�سعة م�ستمدة م ��ن �أ�ساليب املبدع�ي�ن الكبار يف
�أرج ��اء الوطن العربي .و�أ�سا�س امل�س�ألة  -كذل ��ك  -مما يتبعه ،ويتوازى معه � -أن
تكتب ال�صحف جمي ًع ��ا بالعربية ال�صحيحة املي�سرة ،و�أن جتري على ذلك و�سائل
الإعالم املرئية وامل�سموعة ،و�أن تكون هذه اللغة لغة الوثائق الر�سمية يف الدواوين،
كم ��ا تكون لغة الوعظ يف بي ��وت العبادة .وباجلملة تتم عملية «�إغراق» للمجتمع يف
ه ��ذه العربية ال�صحيحة الب�سيطة ،حتا�صره من كل م ��كان ،وتوفر له املعرفة كما
توفر له الت�سلية والرتفيه ،وتعامالته اليومية واملو�سمية ،وت�شعره  -باخت�صار  -ب�أن
من م�صلحته اخلا�صة �أن يهتم بهذه اللغة ،ويكون قاد ًرا على فهمها وا�ستخدامها،
�سواء �أكان يف �أدنى درجات ال�سلم �أو �أعاله.
و�أود هنا �أن �أخ�ص اللغة الرتاثية  -ويف مقدمتها لغة ال�شعر  -بكلمة ،وذلك ملا
يخطر على بال كل م�شتغل باللغة من و�ضع الرتاث بالن�سبة �إلى احلا�ضر ،وبخا�صة
يف �ضوء ما ينادي به دعاة احلداثة � -أو بع�ضهم  -من «القطيعة املعرفية» .ونحن
ن�س ِّل ��م ب�ضرورة وفاء ل�سان كل قوم بحاجاته ��م ،كما ن�سلم  -يف الوقت ذاته  -ب�أن
احلاج ��ات تتغري بتغيري الأزمنة والأمكنة والأح ��وال .ومل يختلف دار�سو اللغة على
�أنه ��ا تتطور بتطور احلياة .وعلى ذلك ،فنحن ح�ي�ن ننظر يف لغة الرتاث العربي،
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�أنها تتطور بتطور احلي ��اة ،نتفهم دالالتها ومراميها ،كما نتفهم وفاءها بحاجات
املجتمع ��ات التي ط َّوعتها للوفاء بهذه احلاجات ،و�إذا كان ثمة حواجز حتول بيننا
وب�ي�ن «التماهي» مع املا�ضي ،فهي حواجز تعود يف �أغلبها �إلى عامل التطور اللغوي
مقبول يف ع�صر ما مل يكن اً
ال ��ذي ق ��د ُيرى اً
مقبول يف ع�صر �آخر ،وعليه فالبد من
الت�ص ��رف فيما ورثناه من لغة ال�ت�راث ت�صر ًفا قد يت�سع وقد ي�ضيق ،وهو ت�صرف
ي�صدق على املفردات ،كما ي�صدق على العبارات والأ�ساليب ،اً
و�صول �إلى تلك اللغة
الع�صرية التي تلبي مطالبنا الذهنية ،والعاطفية ،واحلياتية.
ول�ست بهذا �أقول جديدً ا ،فقد ا�شتكى �شاعر مرموق ،وهو �صفي الدين احل ِّلي،
عا� ��ش منذ حوايل �ستة ق ��رون من الزم ��ان (752-677هـ) ،من لغ ��ة القوامي�س،
ونادى بتبني لغة ع�صرية.
�إمن � ��ا احل �ي��زب��ون وال��دردب �ي ����س

والعلطبي�س
وال�ط�خ��ا وال�ن�ق��اخ
ُ

ل � �غ� ��ة ت� �ن� �ف ��ر امل � �� � �س� ��ام� ��ع م �ن �ه��ا

ح�ين ت ��روى وت���ش�م�ئ��ز ال�ن�ف��و�� ُ�س

وق � �ب � �ي� ��ح �أن ي � ��ذك � ��ر ال� �ن ��اف ��ر

(م)

أنو�س
الوح�شي منها وي�ترك امل� ُ

�أي � ��ن ق� ��ويل ه� ��ذا ك �ث �ي��ب ق��دمي

وم� � �ق � ��ايل ع �ق �ن �ق ��ل ق ��دم ��و� � ُ�س

�إمن � � � ��ا ه � � ��ذه ال � �ق � �ل� ��وب ح ��دي ��د

ول ��ذي ��ذ الأل � �ف� ��اظ م�غ�ن��اط�ي��� ُ�س

لق ��د ا�ستح�سن ال�شاع ��ر عبارة «كثيب ق ��دمي» ،ونفر من «عقنق ��ل قدمو�س»،
وهذا يدل على �أن التطور اللغوي حا�صل ،ويدل  -كذلك  -على �أنه ن�سبي  -زما ًنا
ومكا ًن ��ا -وال نن�سى �أن بيننا وبني �صف ��ي الدين احللي �ستة قرون من الزمان .ومع
ه ��ذا كل ��ه ،يحلو يل القول� :إنني من �أ�صحاب الدع ��وة �إلى «كثيب قدمي» ،وال �أطيق
التقع ��ر الذي قد ي�صل �إل ��ى «عقنقل قدمو�س» .هذا مع �أن غ�ي�ري  -من �أ�صحاب
ال�سهول ��ة البالغ ��ة  -قد يرى يف لغتي تقع ًرا ،و�أنا ال �أنكر عليه ذلك ،بل �أراه طبيع ًيا
�إل ��ى �أق�ص ��ى حد .ولي�س بعيدً ا وال غري ًبا �أن نق ��ع يف لغة املا�ضي على ما يتالءم مع
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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لغة الع�صر ،ويف تلك احلالة ينبغي �أال نرتدد يف ا�ستخدامه ،لكن املخيف �أن نغرق
لغ ��ة التعليم مب ��ادة � -أو لغة  -جتاوزها الع�صر ،فنجعل املتعلم ينف�صل عن حياته
لغو ًيا ،يف حني �أنه يحياها واقع ًيا ،فهذا االنف�صال هو ما نعانيه حال ًيا ،ون�شكو منه
م ّر ال�شكوى.
يوما ما ديوان
�أم ��ا ق�ضية ال�شع ��ر ،فهي �أكرب حتى من ذلك .لق ��د كان ال�شعر ً
ممتزج ��ا بالتثقيف اللغوي العربي �إل ��ى درجة كان يزيح
الع ��رب ،وذلك حني كان
ً
فيه ��ا النرث جان ًب ��ا .وهو ذاته متفاوت يف معجمه ،ون�سيج ��ه ،وطرائق �أدائه ،وعلى
ذل ��ك يجب �أن نتعامل معه بحذر �شديد .وعندي �أن ��ه البد من الت�سليم ب�أن ال�شعر
اجلي ��د �أ�صبح الآن ينتمي �إلى عامل «اخلا�صة» ،و�أن �إحياءه مرهون بالرغبة فيه ال
بالق�س ��ر علي ��ه .ولن�س�أل �أنف�سنا ب�صراحة :من الذي يمُ ك ��ن �أن ي�ستوعب الآن  -يف
ج ��و درا�س ��ي �أو ثقايف غاب عنه مبد�أ الرغبة اخلال�ص ��ة يف التمتع بالدر�س  -امر�أ
القي�س ،والنابغ ��ة ،وزه ًريا ،والأع�شى؟ هنا ينبغي �أن يعي ��د القارئ ق�صيدة �صفي
الدي ��ن احللي ال�سالفة الذكر ،ويت�أم ��ل مقا�صدها .وال يخرج ال�شعر احلديث  -يف
جملت ��ه  -عن ال�شعر القدمي يف ه ��ذا املجال؟ ف�أين هم ه� ��ؤالء الذين يقبلون على
البارودي و�شوقي وحافظ �إبراهيم؟
لق ��د الحظ ��ت  -عن قرب  -حالة ال�شع ��ر �سنة بعد �سنة ،و�أن ��ا �أحاول جاهدً ا
تقريبه للمتعلمني ،فخاب �أملي (فيهم ال يف ال�شعر) ووجدت �أن هذا الفن اجلميل
ينح�س ��ر ِّ
باطراد ع ��ن اهتمامات النا�س ،ويتغ�ي�ر �إح�سا�سهم به �إل ��ى درجة جتعله
مح�صو ًرا يف زاوية �ضعيفة جدً ا.
ويف يقين ��ي �أن ��ه �إذا بقي احلال على ما هو علي ��ه ،ف�سيفقد ال�شعر عند النا�س
�أه ��م عن�صر يك ��ون به �شع ًرا ،وه ��و عن�صر املو�سيق ��ى ،وال يبقى من ��ه �سوى النرث
ال�شع ��ري� ،أو النظ ��م ال�شع ��ري .ولن يكون ل ��ه  -لذلك  -دور كب�ي�ر يف ت�شكيل لغة
امل�ستقب ��ل� .أقول هذا والأمل ميلأ نف�سي ،بعد �أن تفانيت يف حب هذا الفن اجلميل
الأ�صيل ،وذلك بقراءته وتدري�سه �سنني طويلة من حياتي.
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الب ��د �أن ميتل ��ئ العق ��ل الع�ص ��ري ،والوج ��دان الع�ص ��ري ،باللغ ��ة العربي ��ة
ال�صحيحة املي�سرة (ف�صحى الع�صر) جيلاً بعد جيل كما �أ�سلفت ،تلك اللغة التي
�صباحا
ت�ستم ��د مناذجها من �إب ��داع �أبناء الأمة ،وينبغي �أن حتا�ص ��ر �آذان النا�س ً
وم�س ��اء ،وا�صلة �إليها من قاعات الدر�س ،وم ��ن و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية،
وامل�سموعة ،ومن مناب ��ر دور العبادة ،و�ساحات الن�شاطات الريا�ضية ،وذلك حتى
ت�ص ��ل �إلى الأ�س ��واق ،وجمال�س ال�سمر يف البيوت وغريه ��ا .وي�ساعد على الو�صول
�إلى هذا الهدف البعيد ،املمكن ،العزيز� ،أن نعمل بح�س �إ�صالحي ،ال بح�س تلقيني
�إمالئ ��ي ،و�أن نك ��ف عن التغني الفارغ باللغة دون �أن نعم ��ل على التمكني لها بقلب
فتوحد هذه اللغ ��ة ال�سائدة بني طبقات
ج ��ريء مي ِّكنها من �إزاح ��ة اللهجة جان ًباِّ ،
الأمة ،وت�ض ِّيق الفروق بني املتعلمني والأميني.
يوما قري ًبا ،و�أن
وبو�سعنا � -إن �أردنا � -أن جنعل يوم �سيادة «ف�صحى الع�صر» ً
جنع ��ل من �أهدافنا واق ًعا ماثلاً  ،وعقيدة اجتماعية ،وعقدً ا وطن ًيا ً
را�سخا ،و�إرادة
�سيا�سي ��ة حاكم ��ة من �ش�أنها �أن تلزم كل م�س�ؤول .ويج ��ب �أن نربط ً
ربطا متي ًنا بني
«ف�صحى الع�صر» و«تكنولوجيا الع�صر» ،وذلك عن طريق ا�ستحداث برامج فاعلة
به ��ذه اللغة على �شبك ��ة املعلومات ،والعمل على تو�سيع رقع ��ة البث بهذه اللغة على
ه ��ذه ال�شبكة .والو�ضع امل�أ�ساوي النا�شئ من فقرنا املدقع يف تلك الناحية حال ًيا ال
يقل عن الو�ضع النا�شئ من تف�شي الأمية الأبجدية .ويعلم م�ستخدمو تلك ال�شبكة
�أن لغته ��ا الغالب ��ة هي الإجنليزية ،و�أن العربية فيها تت ��وارى مهزومة ،و�إن ظهرت
ففي ثوب عامي� ،أو هزيل ركيك ،ال يختلف كث ًريا عن العامي.
ال بدي ��ل �إذن  -يف الناحي ��ة املوازي ��ة  -عن القي ��ام بنه�ض ��ة تعليمية يف عامل
الكمبيوت ��ر وبراجمه� ،أ�سا�سها ا�ستخدام «ف�صح ��ى الع�صر» ،وجعلها جتذب �إليها
مزي ��دً ا من امل�ستخدمني الذين يجدون فيها غاياتهم املعرفية ،وينتقلون -طائعني
مختاري ��ن -من ا�ستخ ��دام احلرف الأجنبي �إلى ا�ستخ ��دام احلرف العربي ،ومن
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ا�ستخ ��دام العربية الهزيل ��ة الركيكة �إلى ا�ستخدام «ال�صحيح ��ة املي�سرة» ،والكف
نهائ ًيا عن ا�ستخدام اللهجة التي هي �سائدة يف هذا املجال الآن.
و�صحي ��ح �أن الإجنليزية تتمدد يف فراغ الكمبيوت ��ر كالأخطبوط ،وهذا يجعل
م ��ن مناف�ستها �أم ًرا �صع ًبا ،لكنن ��ي �أقول� :إن باب املناف�سة مفت ��وح ،وبو�سع �أجيال
امل�ستقب ��ل �أن حتق ��ق فيه نتائج باهرة ،وذلك بالعمل الدائ ��ب على «�إغراق ال�سوق»
بربام ��ج عربي ��ة  -لغته ��ا الف�صحى ال�صحيح ��ة املي�سرة مبنى ومعن ��ى  -تكون يف
متن ��اول كل طالب معرفة ،وتعر� ��ض �أمامه مادة وا�سعة عميق ��ة يف �شتى املعارف،
محتاجا �إلى التحول عنها �إل ��ى غريها .ذلك هو
مت�ل��أ وجدانه وعقله ،وال جتعل ��ه
ً
طري ��ق بناء الهو ّية اللغوية ،خطوة خطوة ،و�سم ��ة �سمة ،وعن�ص ًرا عن�ص ًرا ،وذلك
حتى تكتمل؛ �أ�صيلة منفتح� � ًة على العامل ،واثق ًة بذاتها ،حتمل يف تكوينها عنا�صر
محلي ًة وقومي ًة وعاملي ًة ،تعرف قدر نف�سها وقدر الغري ،وال ترى غ�ضا�ضة �أبدً ا يف �أن
ت�ستفيد من كل مفي ��د ،متعالية على الإح�سا�س بالنق�ص ،والإح�سا�س باال�ستعالء.
وبذل ��ك تعود �سريتها الأولى؛ حني كانت اللغة رمز �سيادة �أهلها ،ب�صفتها ل�سانهم
املعرب ع ��ن حاجاته ��م املادية ،والروحي ��ة ،والعقلي ��ة ،واالجتماعي ��ة ،وحني كانت
م�ستجيب ��ة للتط ��ور والتالق ��ح مع غريها م ��ن لغات الع ��امل املحيط به ��ا ،ف�أخذت
و�أعط ��ت ،واخرتعت وقبل ��ت املخرتعات ،فجددت بذلك معجمه ��ا و�أ�ساليبها على
نحو طبيعي ،كما جتدد ال�شجرة حلاءها الياب�س بلحاء �شاب غ�ض جديد ،ي�أتي من
داخلها عن طريق التفاعل احليوي ،وال يجلب لها من اخلارج.
«ف�صح ��ى الع�صر» هي عن ��دي � -إذن  -لغة امل�ستقبل الت ��ي تليق ب�أمتنا ،لكن
هذا التحقيق م�شروط  -بالطبع  -بنوامي�سه الطبيعية ،من العمل اجلاد امل�ستمر،
ال ��ذي ال يتهاون مطل ًقا يف «الفرو� ��ض» ،وال ي�ضع مطل ًقا «النوافل» قبل «الفرو�ض».
وم ��ن �ش�أن هذه اللغة �إذا غلبت على اال�ستعمال ،و�سالت على �أل�سنة �أهلها ،و�أقالم
كتابه ��ا� ،أن ت�صبح �شارة الثقافة واحل�ضارة ،وتتح ��ول �إلى معني هائل ترتوي منه
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عندئذ� -إلى نوع نرثه ��ا الأدبي املالئم ،ونرثها
الأم ��ة دون �أن ينف ��د ،و�ستهتدي -
ٍ
العلم ��ي املالئ ��م ،كما تهت ��دي �إلى �شعرها املالئ ��م ،وطرائق حياته ��ا .وقد تهتدي
�إل ��ى روافد تختاره ��ا بحريتها من ما�ضيه ��ا البعيد �أو القري ��ب ،وتنظم «عالقتها
اخلارجي ��ة» بثقافات الع ��امل ،محققة املرونة الالزمة الكت�س ��اب طبيعة و�سط بني
اجلم ��ود والت�سيب ،واقفة على ق ��دم امل�ساواة مع لغات الع ��امل احلية التي تتباهى
ب�إجنازاتها على الرغم من جذورها القريبة ،وتراثها الروحي املحدود.
وم ��ن الأمور التي ال حتتاج �إلى �شرح �أن احلرية �ش ��يء واالنفالت �شيء �آخر،
و�أن كل نظام يف الدنيا يحتاج �إلى قوانني حاكمة .ومعنى هذا �أن الفو�ضى اللغوية
الت ��ي ت�سود التعليم ،والإعالم ،وامل�سرح ،وواجه ��ات املتاجر ،ومل�صقات ال�شوارع،
واخلطاب الديني وال�سيا�سي ،وغري ذلك من نواحي احلياة لدينا ،البد �أن ُت َّ
نظم،
وذل ��ك بقوة القان ��ون ال باملواعظ الفارغة ،والأماين املتخاذل ��ة .ولن يحدث ذلك
�إال �إذا تول ��ى الأم ��ر  -يف ه ��ذه الناحية  -الأكفياء من �أبن ��اء الأمة ،القادرون على
العم ��ل ،املنزَّهون عن الغر�ض ،و َت َن ّحى �أ�صحاب املواهب ال�ضعيفة عن عامل الفكر
�صحيحا.
والثقافة ،ونظمت احلياة الأكادميية ،والعلمية ،والأدبية تنظي ًما
ً
�إن «العقي ��دة اللغوي ��ة» محتاج ��ة �إلى «�إرادة لغوي ��ة» تف ّعلها ،كم ��ا �أن «الإرادة
اللغوية» محتاج ��ة �إلى قواعد �ضابطة حتكمها .و�أما الأ�ص ��وات التي ت�ص ّد ُعنا ليل
نهار باحلديث عن اللغة العربية ب�صفتها لغة الهوية والدين ووعاء الثقافة� ...إلخ،
ثم مت�ضي واق ًعا وعملاً يف البعد عنها ،فهي �أ�صوات التخريب بعينه.
�أخل�ص من كل ما قدمته �إلى القول ب�أن م�ستقبل اللغة العربية يف وطني العربي
 كما �أراه � -صائر �إلى «ف�صحى الع�صر» ،وهي العربية ال�صحيحة املي�سرة ،وهي�ض ��رورة ت�شري �إليها قرائن املا�ضي واحلا�ضر ،ولكنه ��ا �ضرورة احتمالية ،ولي�ست
حتمية تاريخي ��ة بحال من الأحوال ،وذلك لأنها مرهون ��ة ب�شروطها الطبيعية من
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�إرادة �أبنائه ��ا وعزميته ��م ال�سيا�سي ��ة ،واالجتماعي ��ة ،واملعرفي ��ة� ،إن عملوا عليها
حتقق ��ت ،و�إن مل يعملوا عليها بقي احل ��ال على ما هو عليه من ا�ضطراب يف اللغة
وفو�ض ��ى يف مالمحه ��ا ،ب ��ل �إنه قد ي�ت�ردى يف امل�ستقبل �إلى ما ه ��و �أ�سو�أ حتى من
ذلك ،فنواجه م�ص ًريا ال ميكن التنب�ؤ به مهما و�ضعنا له من الفرو�ض.
* نائب رئي�س جممع اللغة العربية بالقاهرة.
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ِشعـر املريـمـي  -دراسة أسلوبية
*

بقلم :د� .سعود بن �سليمان اليو�سف

تب ��دو �أهمية درا�سة ِ�شعر املرميي من كونه ح ْلقة يف �سل�سلة �شعراء مغمورين،
ب�شعره ��م ،ودرا�س ُة �أدب ه� ��ؤالء املغمورين كث ًريا ما
مل تك ��د م�ص ��ادر الأدب مت ّدنا ِ
قت يف اختياري �شعر املرميي للدرا�سة؛
تف�صح عن ثراء �أدبنا العربي( ، )1ولع ّلي ُو ِّف ُ
�إذ مل �أجد �أي درا�سة اختُ�صت به� ،سوا ٌء �أكانت �أ�سلوبية �أم غ َري �أ�سلوبية.
ولأن املرمي ��ي �شاعر وجد له مكا ًنا يف موازنة �شعر الفحول ب�شعر غريهم( )2؛
ف�ستحاول هذه الدرا�سة لأ�سلوبه �أن تك�شف ع ّما ارتقى ب�شعره �إلى تلك امل�ستويات،
و�أن ن�ستظهر خ�صائ�صه ال�شعرية ،و�أثر الذوق العام لع�صره يف �شعره.
�أ ّما امل�صادر التي اعتمدت عليها فهي ديوان ال�شاعر(� ، )3إ�ضافة �إلى ما وجدته
مم ��ا لي�س يف ديوانه ،وق ��د ّ
ف�ضلت ن�شرة ديوانه هذه على ما �أحلقه املحقق بديوان
اب ��ن وكيع الت ّني�س ��ي( )4؛ لأنّ املحقق �ضم �إلى هذه الن�شرة م ��ا يف كتاب امل�ستدرك
على �صناع الدواوين( ، )5كما جت ّنب بع�ض الأخطاء ،ك�س ْقط كلمة «ع ّنا» يف قوله:
ر ب ُيمنه
�أت��ان��ا �أب��و اجليـ�ش الأم �ـ�ي ُ

ُ
ف�ش ّرد عنا اجل��و ُر وافتقر الع�س ُر

()6

على �أنّ الديوان -مع ق ّلته ،ومع �أنه من �صنع �أحد َ�س َدنة الرتاث -مل ي�سلم من
بع� ��ض الهنات ،كع ��دم دقته يف كتابة الأبيات امل ��دورة( ، )7وو�ضعه جز ًءا من جملة
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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�شرطية بني �شرطتَي اعرتا�ض ،مع �أنها لي�ست جملة معرت�ضة ،وهي يف قوله:
ُتب را�شدًا وا�سقنا منها -و�إن عذلوا

()8

فيما فعلتَ  -فقل :ما تاب �إخواين

ومل يقط ��ع هم ��زة الو�صل ا�ضطرار ًا يف كلم ��ة «االختب ��ار»( ، )9وو�ضعه ال�شد َة
«عمى»( ، )10ي�ضاف �إلى هذا �أن ��ه -مع بالغ التقدير جلهده بجمعه
خط� ��أً يف لفظة َّ
متفرق �شعره -مل ي�شرح �أي كلمة ،ومل يع ِّرف ب� ٍّأي من الأعالم.
ملحة عن املرميي:
م ��ا �أم ّدتن ��ا به م�صادر الأدب عن املرميي ال ي ��كاد يعطينا �صورة مف�صلة عن
حيات ��ه ،وبخا�ص ��ة �أن كتب الرتاجم الأع�ل�ام قد �أهملت ِذك ��ره ،ومل يظفر محقق
ديوانه بغري النـزر من املعلومات عنه.
�أ ّما ا�سمه؛ فهو القا�سم بن يحيى املرميي ،من ولد �أبي مرمي ال�سلمي �صاحب
النب ��ي عليه ال�سالم( ، )11واختُلف يف كونه م�صر ًّيا �أو �شام ًّيا( ، )12وقد اقرتن ا�سمه
ُ
بخمارويه القائد( )13؛ �إذ ات�صل ال�شاعر به ومدحه ،وقد لقبه ح�سني ن�صار ب�شاعر
ُخمارويه( ، )14وتويف املرميي �سنة 316هـ(.)15
�أ ّما ِ�شعره ف�أجد يف ت�أمله �أنّ كث ًريا منه -لقرب املرميي من ُخمارويه القائد-
ي�سجل م�آثره وبطوالته ،ي�ضاف �إلى ذلك �أنه �شاعر
ي ��كاد يحوم حول هذا القائ ��دّ ،
و�صاف ،ففي ق�صائده -على قلة ما و�صلنا منها -و�صف لل�سفن واملراكب ،وو�صف
ّ
()16
جلواد ،وو�صف لق�صر .
وق ��د عا�ش املرمي ��ي يف القرن�ي�ن الثالث والراب ��ع الهجري�ي�ن ،وكان كثري من
�شع ��راء تلك احلقبة يحتفي بال�صنعة اللفظية( ، )17ولعل احتفاءه بال�صنعة �صاد ٌر
عن الذوق العام لل�شعر يف ع�صره.
امل�ستوى ال�صوتي
مو�سيقا الإطار:
تت�أل ��ف مو�سيق ��ا الإط ��ار م ��ن ال ��وزن والقافية اللذي ��ن ي�ش�ت�ركان يف �إك�ساب
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الق�صي ��دة العمودي ��ة مو�سيقاها اخلارجي ��ة ،و ُيعدان بنيت�ي�ن �أ�سا�سيتني يف البناء
ال�شعري(.)18
ومن النقاد القدامى َمن يرى �أنّ بع�ض الأوزان مت ِّكن ال�شاعر �أن ينظم عليها
من املعاين �أكرث من غريها من الأوزان( ،)19ويختلف معه بع�ض النقاد املعا�صرين،
كع ��ز الدي ��ن �إ�سماعي ��ل ,ال ��ذي ي ��رى �أنْ ال عالق ��ة ب�ي�ن الأوزان وب�ي�ن الأغرا�ض
ال�شعرية(.)20
ومهم ��ة البح ��ث الأ�سلوبي هنا هي �إح�ص ��اء ن�سبة ا�ستخ ��دام ال�شاعر للبحور
ال�شعرية ،وا�ستخدام تلك الأوزان للأغرا�ض ال�شعرية ،ون�سبة ا�ستخدامه حلروف
الروي.
وبن ��اء على قيا� ��س كثافة املتغ�ي�ر الأ�سلوب ��ي( ،)21الذي يك ��ون بق�سمة جمموع
الق�صائ ��د واملقطوع ��ات الت ��ي عل ��ى بح ��ر واحد عل ��ى املجم ��وع الكل ��ي للق�صائد
ثمان وع�شرون ق�صيدة ومقطوعة؛ جاء �شعر املرميي
واملقطوعات يف الديوان ،وهو ٍ
على هذا النحو:
قيا�سا �إلى املجموع الك ِّلي
البـحر
عدد الق�صائد واملقطوعات ن�سبتها ً
الطويل
% 25
7
الكامل
% 21.43
6
الب�سيط والوافر
% 14.29
4
اخلفيف
% 10.71
3
املتقارب وال�سريع
% 7.14
2
21.43
6
البحور الأخرى

وقد ج ��اء ا�ستخدامه للبحور ال�شعرية متواف ًقا مع ن�سبة �شيوع ا�ستخدامها يف
ال�شع ��ر العربي بعامة؛ فالبحر الطويل �أخذ ال�صدارة من حيث ا�ستخدام ال�شعراء
القدامى له ،وول َيه الكامل ،فالب�سيط ،فالوافر ،فاخلفيف واملتقارب(.)22
�أ ّم ��ا م ��ن حيث ا�ستخدام املرميي لتل ��ك البحور يف �أغرا� ��ض ال�شعر ،فبقيا�س
التوزيع االحتمايل للمتغريات( )23لعينة منها يظهر ا�ستخدامه بهذا النحو:
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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الغر�ض
البحر
الطويل
الكامل

املـدح

الو�صـف

الفـخر

التهـنئة

الهجـاء

%14.28=1 %14.28=1 %14.28=1 %28.57=2 %28.57=2
ــــ
ــــ
ــــ
%33.3=2 %66.6=4

ولع ��ل متاثل ن�سب ��ة ا�ستخ ��دام البحر الطوي ��ل والكامل يف بع� ��ض الأغرا�ض،
وتق ��ارب الن�سب ��ة يف ا�ستخدام هذين البحرين يف غر� ��ض الو�صف يع�ضد ر�أي عز
الدي ��ن �إ�سماعيل� :أن ��ه ما من عالقة ب�ي�ن الأوزان والأغرا�ض ال�شعري ��ة .و�إن كان
القيا�س �أن ق�صائده مل ت�صلنا كامل ًة.
ُي�ض ِعف هذا
َ
وق ��د ا�ستخدم املرميي هذه البحور تام ًة� ،س ��وى البحر الكامل ،الذي جاء يف
�إحدى �صور ا�ستعماالته جمزوء ًا مر ّف ًال(.)24
ا�ستخداما حرف الباء،
وق ��د تنوعت حروف الروي يف ق ��وايف �شعره ،و�أك ُرثها
ً
وال ��راء ،والقاف؛ �إذ ورد كل ح ��رف منها رو ًّيا �أربع م ��رات ،بن�سبة  ،%14.29ومل
ي�ستخ ��دم من حروف الق ��وايف التي ميك ��ن و�صفها بالغالظة والثق ��ل �سوى حرف
ال�ض ��اد يف مقطوعتني ،ولعل ثقل حرف ال�ض ��اد الذي جاء روي ًا لق�صيدة يف هجاء
�شخ�ص ثقيل كان مالئ ًما لثقل املهجو(.)25
قواف مطلقة ،ومل يق ّيد املرميي �أ ًّيا من
وقوايف املرميي التي و�صلت �إلينا كلها ٍ
قوافيه( ، )26على �أنّ احلائية التي مطلعها:
ف � �ت � ��و ُح الأم� � �ي � � ِ�ر جن� � � ��و ٌم ت� �ل ��و ُح

فلي�ست ُت�ق�ـ��ا�� ُ�س �إل�ي�ـ�ه��ا ال�ف�ت�ـ��و ُح

()27

ق ��د �شكلها املحقق بال�ضم ��ة ،و�أرى �أنها �صاحلة �أن تكون مق ّيدة ،فلم ت�أت بعد
حرف احلاء واو جماعة -مث ًال-؛ ف ُن�ضط َّر �إلى �ضم احلاء.
مو�سيقا احل�شو :التقفية(:)28
التقفي ��ة �إحدى الو�سائ ��ل املعينة على كثافة املو�سيق ��ا يف الق�صيدة ،وبخا�صة
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�أنه ��ا �أول ما ُي�سمع من البيت ال�شعري ،ومع �أن التقفية تقليد من تقاليد الق�صيدة
العربية قد ًميا ،و�أن املرميي �أح ��د ال�شعراء املحتفني باملح�سنات البديعية اللفظية
الت ��ي لها وقع مو�سيقي يف �أذن ال�سامع ،فالالف ��ت للنظر �أنه مل ُي ِّ
قف من ق�صائده
ومقطوعات ��ه التي و�صلت �إلينا -وعددها ثمان وع�شرون� -إال �أربع ًا ،وت�صل ن�سبتها
قيا�س� � ًا �إل ��ى املجموع الك ِّلي ،%14.29 :وهي ن�سبة �ضئيل ��ة ،وبخا�صة �أنّ املح�سنات
البديعي ��ة اللفظية الأخرى يف ِ�شعره جاءت وا�ضحة الداللة على اهتمامه باجلانب
ال�صوتي ،ولعل هذا احلكم تنق�صه الدقة؛ فالذي ورد �إلينا من ق�صائده ومقطوعاته
مل ي� ِأت كام ًال ،فرمبا كانت املقطوعة جز ًءا من ق�صيدة مق ّفاة �أو م�صرعة.
وقد وردت التقفي ��ة م�ست�أنف ًة( )29يف �إحدى ق�صائده ،مع �أنه مل ِّ
يقف مطلعها،
وه ��ي ق�صي ��دة قالها يف الطرد ،ولعل �سبب تقفيتها تقفي� � ًة م�ست�أنفة هو ما يتطلبه
الطرد من كثافة مو�سيقية حت ّفز على اجلري ،والبيت املقفى هو:
هاتيك يق�ضي عليها ال�سه ُم والو َت ُر

الناب ُ
والظ ُف ُر
وتلك َيح ُكم فيها ُ

()30

مو�سيقا احل�شو :اجلنا�س(:)31
احت ّل اجلنا�س -ب�صفته مح�س ًنا لفظ ًّيا م�سه ًما يف التكثيف ال�صوتي -م�ساح ًة
كب�ي�ر ًة يف ق�صائد املرمي ��ي بعامة ،وم ّثل يف �شعره ظاهرة �أ�سلوبية ،و َق ّل �أن �أجد له
ق�صيدة �أو مقطوعة خالية منه ،و�أول ما ا�ستوقفني من �أنواع اجلنا�س ما يف قوله:
ث�لاث�ـ��ة �أ��ش�ي��ا يف ح �ـ��دا ٍد فكيف ال
فمقـو َ
يل املا�ضي وثانـيه من�صـلي

�أرومالغِنىبال َع ْ�ضبوالع�ضبوالع�ضبِ
()32
وث��ال� ُ�ث �صـدقٍ من وف�ـ��ا ٍء وم��ن ل� ِّ�ب

معان كفيل ب�أن ي�ش ّد انتباه املتل ِّقي الذي ينجذب �إلى
فمجيء كلمة حتمل ثالثة ٍ
مثل هذه الألفاظ املتماثلة(.)33
�أ ّما جتان�س الكلمات الذي �أقر�ؤه يف قوله:
ال من ال ِبي�ض بل من ال�سود �ألوا

ن �ـ �ـ �اً ذوات الأل� �ـ� �ـ ��واح ال الأروا ِح

()34

فقد منح البيت زخ ًما مو�سيق ًّيا ،و�إن كان ال يظهر بع�ضه �إال بعد ت�أمل ،وهو بني
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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(�ألوا ًن ��ا و�ألواح)� ،أما الظاهر فهو ب�ي�ن (الألواح والأرواح) ،و�أحلظ �أن ت�شعيثه
للبيت �ش ّعث �شي ًئا من مو�سيقاه.
وقد ّ
و�صيد) يف قوله:
(ال�صيدِ ،
وظف املرميي اجلنا�س �شبه التام بني َّ

()35

ال�صي َد يف ِ�صيدٍ تخيرّ هم
قد باكر َّ

كالبـدر ح ّفـته منهم �أن�ـ�ج� ٌم ُزهُ � � ُر

()36

و�ص� � َور اجلنا�س الت ��ي اكتنـز بها �شعره كث�ي�رة ومتنوعة ،وم ��ن �صوره املثرية
ُ
للده�شة قوله:
�وث ل� �ي � ٌ
ب� � �ح � ��و ٌر ب� � � � ��دو ٌر غ� � �ي � � ٌ
�وث

� �س �ي �ـ� ٌ
�وف � �س �ه �ـ��ا ٌم � �ص �ق �ـ��و ٌر ُب� � �ـ � ��زا ُة

()37

و ُتلح ��ظ كثاف ��ة املو�سيقا يف ال�شط ��ر الأول �أكرث منها يف ال�شط ��ر الثاين ،وقد
�أ�سهم فيه ��ا ما �س ّماه مايكل ريفات�ي�ر ()M.riffatere
التنا�ص َر( ، )38ففي هذا
ُ
تجَان�س الكلمات وتكرار ال�صيغ ال�صرفية وتن ُ
ال�شطر َ
ـزيل ال�صيغ ال�صرفية
تعا�ضد
ُ
على التفاعيل.
مو�سيقا احل�شو :تنـزيل ال�صيغ ال�صرفية على التفاعيل:
وتنـزيل ال�صيغ ال�صرفي ��ة على التفاعيل منط �أ�سلوبي مك ّثف للمو�سيقا ،فكل
كلمة يف هذا البيت جاءت على وزن تفعيلة ،وهي على هذا النحو:
�وث ل� �ي � ٌ
ب � �ـ � �ح� ��و ٌر ب� � � � � ��دو ٌر غ � � �ي� � � ٌ
�وث

� � �س � �ي � �ـ� � ٌ
�وف � � �س � �ه � �ـ� ��ا ٌم � � �ص � �ق � �ـ� ��و ٌر ُب� � �ـ � ��زاة

ف�ع�ـ��ول��ن ف�ع��ول��ن ف�ع�ـ��ول��ن فعـولن

ف �ع �ـ��ول��ن ف �ع �ـ��ول��ن ف �ع �ـ��ول��ن ف �ع �ـ��ول��ن

ولكن النمط املو�سيقي يف هذا البيت -و�إن كان ه ّي�أ اجلنا�س ليكون �أكرث لفتًا
لالنتباهَ -ج َع َل الوزن الذي هو البحر املتقارب ذو املو�سيقا القافزة �أك َرث حدة
ب�صورة ال تنا�سب ال�سمت الذي يقت�ضيه مقام املدح.
ق�س ��م املرميي كل �شط ��ر من البيت الآت ��ي ق�سمني،
وقري ًب ��ا من ه ��ذا النمط ّ
وانتهى كل ق�سمني بكلمتني متجان�ستني ،يقول:
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منعطف
منحرف منهن
يف �إث��ر
ٍ
ٍ

()39

وف ��وق م�ن�ح�ـ��د ٍر م�ن�ـ�ه��نّ م�ن�ـ�ك�ـ��د ِر

ويف �ص ��ورة مو�سيقي ��ة ثالثة جعل املرميي تراكيبه متقابل� � ًة يف البيت ،و�أنزلها
على تفعيالت البحر الكامل ،فكانت بهذه ال�صورة:
�أم � �ص �ح �ن��ه و� � �س � �م� ��ا�ؤه �أم �� ُ�س �ف � ُل��ه

()40

ون� �ـ� �ق� �ـ ��ا�ؤه �أم ُع � � ْل � �ـ � � ُوه وط� �ب� �ـ ��اق� �ـ ��ه

م �ت �ـ �ف��اع �ل��ن م �ت �ـ �ف��اع �ل��ن م�ت�ـ�ف��اع�ل��ن

م �ت �ـ �ف��اع �ل��ن م �ت �ـ �ف��اع �ـ �ل��ن م �ت �ـ �ف��اع �ـ �ل��ن

ف ��كل تركيب من تراكي ��ب البيت جاء على تفعيل ��ة ،وكل متعاطفني جاءا على
تفعيلت�ي�ن ،فقوله� :أم �صحن ��ه = متفاعلن ،وقوله� :أم �صحن ��ه و�سما�ؤه = متفاعلن
متفاعلن.
مو�سيقا احل�شو :رد العجز على ال�صدر(:)41
املح�س ��ن البديعي اللفظي مك ِّث ًفا مو�سيق ًّيا عل ��ى م�ستوى البيت� ،إذ
ميث ��ل هذا ِّ
�إنه يربط بني �آخر البيت مبا قبله �صوتي ًا ،وقد وردت يف �شعر املرميي -على قلة ما
املح�سن كلُّها ،ففي قوله:
و�صلنا منه� -صو ُر هذا ِّ
ف� � �ت � ��و ُح الأم � � �ي� � � ِ�ر جن � � � ��و ٌم ت � �ل ��و ُح

فلي�ست ُت �ق �ـ��ا�� ُ�س �إل�ي�ـ�ه��ا ال �ف �ت �ـ��و ُح

()42

ج ��اء �أول اللفظ�ي�ن املتجان�سني يف �ص ��در امل�صراع ،والآخ ��ر يف نهاية البيت،
ويلحظ �أنه اجتم ��ع يف هذا البيت ثالثة عنا�صر مو�سيقية ،وهي التقفية واجلنا�س
ورد العج ��ز على ال�صدر ،وه ��ذا االجتماع لهذه ال�سم ��ات الأ�سلوبية هو ما يو�صف
بالرتاكم(.)43
و�صورة جميء اللفظ الأول يف �آخر امل�صراع هي يف قوله:
تر�ض َن ْي ً
ال جاء ي�سبق موعداً
مل َ

حتى و�صلتَ ال َّنيـل َ
منك مبوعدِ

()44

ومن �صوره �أنْ جاء �أول اللفظني يف ح�شو امل�صراع ،كقوله:
ومل �أُه ��دِ ه ��ا �إال ون�ف���س��ي حت ّبها

ولكنّ نف�سي �آثر ْتـك على نف�سي

()45

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438

257

أﻏﺴﻄﺲ-ﺳﺒﺘﻤ /آب-أﻳﻠﻮل 2017م

6 5

53

�أ ّما يف قوله:
وم � � ��ن ي � � � ��راه ُ
اهلل م �� �س �ت �ث �ق�ل ً�ا

�رب م ��ن ب �ـ �ع �ـ ��ِ��ض��ه
ف�ب�ع�ـ��ُ��ض�ـ��ه ي �ه �ـ� ُ

()46

فقد ورد �أول اللفظني يف �صدر البيت الثاين.
مو�سيقا احل�شو :تكرار الأ�صوات:
تك ��رار حرف القافي ��ة ال يقل �أهمية ع ��ن الأ�ساليب املو�سيقي ��ة ال�سابقة ،لأنه
و�إن كان غ�ي�ر وا�ض ��ح الظهور ك�سائ ��ر املح�سنات البديعية اللفظي ��ة -يت�سلل �إلىكثري من �أجزاء البيت فيك�سبها تناغم ًا مو�سيقي ًا خف ّي ًا.
ومل يك ��ن تكرار احلروف �سم� � ًة �أ�سلوبية ظاهرة يف �شع ��ر املرميي كله ،ولكنه
�سم ٌة راوحت بني الظهور والغياب ،فحائيته التي ميدح بها ُخمارويه لثباته يف وقعة
ثنية العقاب كان حرف احلاء بارز الظهور يف بع�ض �أبياتها ،كهذين البيتني:
�إذا ح � � ��اد ع � ��ن �أم � � � � ��ره ح� ��ائ � � ٌد
ن �� �ص �ح �ن��ا ل� ��� �ش� � ِّر ب� �ن ��ي دي� � � ��وداد

�أت� � �ـ � ��اح ل� ��ه احل� �ت� �ـ � َ�ف م �ن �ـ��ه ُم �ـ �ت �ـ �ي � ُح
ب�ت�ـ�ح�ـ��ذي��ره ل��و �أُط �ـ �ي � َع ال�ن���ص�ـ�ي� ُح

()47

ونلحظ �أنه تكرر �أربع مرات يف البيت الأول منهما.
ويف رائيت ��ه التي قالها يف الطرد منوذج �آخر لتك ��رار حرف القافية ،ففي كل
بيت من الأبيات الثالثة الأُ َول منها كرر املرميي حرف الراء ثالث مرات:
ال�صي َد يف ِ�صيدٍ تـخيرّ هم
قد باك َر َّ
َ
الوح�ش من �صرعى ب�أ�سهمه
فغاد َر
ومن طوالع جرحى من جوارحه

ك��ال�ب�ـ��در ح� ّف�ـ�ت��ه منـهم �أجن �ـ � ٌم ُزهُ � � ُر
ك ��أ ّن �ه��ا ي� �ـ ��و َم ف �ت �ـ� ِ�ح ال��ر ّق �ـ��ة ا ُ
جل� �ـ� � ُز ُر
()48
ذا ي�ست ُّ
ـقل وذا بالتـرب منعـف ُر

كما تكرر حرف الراء يف رائيته التي مطلعها:
�أتـانا �أبـو اجليـ�ش الأمـري ب ُيمنِه

ُ
ف�ش ِّرد عنا اجلـو ُر وافتـقر الع�س ُر

()49

وم ��ع احتفاء املرميي باملو�سيق ��ا ،فقد خلت بع�ض ق�صائ ��ده من تكرار حرف
القافي ��ة ،فداليت ��ه الت ��ي ميدح بها بع�ض بن ��ي طولون وقد �أهدى �إلي ��ه يف يوم عيد
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هدي ��ة فيها دنانري( ، )50مل يرد حرف ال ��دال �إال يف بيتني منها مرة واحدة ،وغاب
عن �سائر �أبياتها اخلم�سة.
�أ ّما تك ��رار �سائر الأ�صوات ،فيمكن ر�صده من خ�ل�ال تكرار ال�شاعر حلروف
امل ��د يف ق�صيدت ��ه التي ميدح به ��ا ُخماروي ��ه ،وكان �صوت امل ��دود مالئ ًما المتداد
فتوحات القائد ،وبخا�صة �أنّ املرميي عبرّ باجلمع «فتوح»:
ر جن� � � ��و ٌم ت� �ل ��و ُح
ف� � �ت � ��و ُح الأم� � �ي� � � ِ
ت �� �س�ي�ر ل� �ه ��ا يف ج �م �ي��ع ال� �ب�ل�اد
�إذا ح� � � ��اد ع� � ��ن �أم� � � � � ��ره ح ��ائ ��د

ف �ل �ي �� �س��ت ُت �ق �ـ ��ا� � ُ�س �إل �ي �ـ �ه��ا ال �ف �ت �ـ��و ُح
رك� � �ـ � ��ائ � � ُ�ب ت � �غ � �ـ� ��دو ب� �ـ� �ه ��ا وت � � �ـ� � ��رو ُح
()51
�أت� �ـ ��اح ل ��ه احل �ت �ـ� َ�ف م �ن �ـ��ه ُم �ت �ي �ـ � ُح

ففي البيتني الأولني حوت كل كلم ٍة َ
مد �سوى كلمة «فلي�ست».
حرف ٍّ
�أ ّم ��ا الت�شدي ��د فتكرر يف �آخر بي ��ت مبقطوعة بعث بها املرمي ��ي �إلى ُخمارويه
ي�ستهدي ��ه خيم� � ًة ،وك�أنه يع�ب�ر بهذا الت�شديد ع ��ن �ش َّدة حاجته ،وج ��اء معبرّ ً ا عن
�سرعة �سقوط اخليمة:
�إذا ُح� � َّل ��ت م ��ن الأط � �ن� ��اب خ� � َّرت

ك�ـ�م��ا خ �ـ � َّر ال � َّن �ـ��زي� ُ�ف �أو ال �ق �ت �ـ �ي � ُل

()52

�أ ّما البيت الذي م ّر بنا ،وهو:
�وث ل� �ي � ٌ
ب� � �ح � ��و ٌر ب� � � � ��دو ٌر غ� � �ي � � ٌ
�وث

� �س �ي �ـ� ٌ
�وف � �س �ه �ـ��ا ٌم � �ص �ق �ـ��و ٌر ُب� � �ـ � ��زا ُة

()53

فنلح ��ظ فيه تك ��رار التنوين تك ��را ًرا الفتًا للنظر ،وم�سه ًم ��ا يف كثافة مو�سيقا
البيت التي ت�ضافر فيه ��ا اجلنا�س وت�شابه ال�صيغ ال�صرفية وتنـزيلها �-أي ال�صيغ
ال�صرفية -على التفاعيل.

امل�ستوى اللفظي
معجم ال�شاعر :االختيار:
ملعجم ال�شاعر �أهمية يف بناء ق�صيدته ،و�إظهار ما يتفرد به ال�شاعر ،والك�شف
عما يدور حوله من �ألفاظ.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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وبالنظر يف معجم املرميي �أجده مول ًعا بالطباق( ، )54الذي ي�أتي م�ؤكدً ا ق�صد
ال�شاع ��ر يف اختي ��اره( ، )55وذلك جل � ٌّ�ي يف مقطوعاتهَ ،ب ْله ق�صائ ��ده ،فهذا البيت
املفرد حوى طبا ًقا بني «القريب وبعيدً ا» ،وبني «بحر وثرى»:
ب � � �ح � � � ُره ي� �غ� �م ��ر ال� � �ق � ��ري � � َ�ب و�إن ك��ا

()56

�اب
ن ب�ـ�ع�ي�ـ�دًا ر ّوى ث �ـ��راه ال���س�ـ�ح� ُ

وطابق بني «�ضائ ًرا وناف ًعا» ،وبني «زاهدً ا وراغ ًبا» يف قوله:
ن �ف �� �س��ي ف � � ��دا�ؤك �� �ض ��ائ� � ًرا �أو ن��اف � ًع��ا

()57

�أو زاه � �ـ � �دًا يف ع �ب �ـ��ده �أو راغ� �ـ� �ب ��ا

ومم ��ا يدخل �ضمن االختيار الفني لل�شاع ��ر اختياره كلمتي «�أبل�س والعقد» يف
هذا البيت:
ف ��أب �ل ����س �إذ ق �ي��ل :الأم �ي��ر ب�ب��ال��� ٍ�س

و�أ�ضحى �ضعيف العقد �إذ عُقد اجل�س ُر

()58

لتُجا ِن َ�س «�أبل�س» كلم َة بال�س ،وجتان�س «العقد» لفظة ُعقد.
كم ��ا كان التجان� ��س ً �-
«طرف» م ��ن بني �سائر
أي�ض ��ا� -سب ًبا يف اختي ��اره كلمة ِ
جنا�سا مع َ
«طرف» يف هذا املطلع:
البدائل؛ لتُك ّون ً
طِ � � ٌ
�رف ك� َ�ط��رف ال �ع�ين ب��ل ه��ي دون��ه

ج �ـ� ُّ�م اجلِ � �ـ ��راء �إذا ج ��رى غ �ي �ـ��دا ُق��ه

()59

واجلنا� ��س �إذا ورد يف مطل ��ع الن�ص �أك�سبه كثافة مو�سيقي ��ة منذ بدايته(، )60
و�إذا عددن ��ا هذا البيت هو مطلع الن�ص -كم ��ا و�صلنا -فقد ترك املرميي التقفية
وهي باملطلع �أولى ،واحتفى باملح�سن البديعي.
معجم ال�شاعر :اال�ستدعاء:
مت ّثل تقنية اال�ستدعاء �شف ��ر ًة مكتنـزة بالدالالت اللغوية والفنية والتاريخية،
وح�ي�ن ي�ستدع ��ي �شاعر �شخ�صي ًة تراثي ��ة ف�إنه ي�ستجلب كث ًريا مم ��ا �أحاط بها من
مالب�سات ،لتم ّد ن�صه بطاق ٍة تعبريية(.)61
قيا�سا
وقد ا�ستدعى املرمي ��ي �شخ�صية امرئ القي�س ،وهو �شخ�صية تاريخية ً
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�إلى ع�صر املرميي ،وذلك يف قوله:
ر�أ� � ُ�س القريـ�ض وللنـعامـة ��س�ـ��ا ُق��ه

()62

ل �ل �ظ �ب��ي م �ن ��ه �أي � �ط�ل��اه ك �م ��ا ح�ك��ى

ونلح ��ظ �أن ه ��ذا اال�ستدعاء قد �أحالنا �إلى معلقة ام ��رئ القي�س ،الذي يعنيه
بر�أ� ��س القري�ض ،وكان يكفيه �أن ي�أخ ��ذ �أو�صاف ح�صان امرئ القي�س ليحيلنا �إلى
ذل ��ك احل�صان ،ولعله َ
إقحاما ب�صفة
خوف �أن ُيتهم بال�سرقة �أقح ��م امر�أ القي�س � ً
جاء معها البيت كاب ًيا متك ّل ًفا.
معجم ال�شاعر :الإلف والغرابة:
يكاد يخلو ديوان املرميي من الألفاظ الغريبة �أو املعجمية ،ومل �أجد يف ِ�شعره
م ��ا ميكن �أن يو�صف بالغرابة �إال ب�ضع كلمات ،مث ��ل�« :سنيح ،وبريح» ،ويعني بهما
ما ُيت�شا�ؤم به( ، )63و«غيداق» التي تعني �سرعة اجلري(� ، )64أ ّما �سائر �ألفاظه فمن
امل�ألوف؛ مثل :ا ُ
حل�سن ،وال�سحاب ،والبكور ،و َك�سرة ،والنح�س ،ومواهب ،وجذالن،
و�شانئ.
احلقول الداللية:
احلق ��ل الداليل ب ��اب من �أبواب الدخ ��ول �إلى ف�ضاء الن� ��ص ،و�ألفاظ احلقل
تتنا�س ��ب مع بع�ضها عن طريق املعن ��ى ،وقد يكون ذلك بالرتادف ،ورمبا ينتج عن
طريق الت�ضاد(.)65
ويف ق�صيدت ��ه الت ��ي ي�ستهدي بها ِت ّك ��ة(� )66شاع كثري من الألف ��اظ والرتاكيب
الدال ��ة عل ��ى الأل ��وان ،ثمانية منه ��ا دلت دالل ��ة مبا�ش ��رة ،كـ«حم ��راء ،و�صفراء،
وخ�ض ��راء» ،وثالثة �ألفاظ وتراكيب كانت داللتها �إيحائية �أو غري مبا�شرة ،كـ«مثل
دم الغزال ،ومثل ال�شم�س يف وقت الزوال ،وك�أنها رقراق �آل»(.)67
�أ ّما ق�صيدته التي ي�صف بها ق�صر ُخمارويه ،ف�أجد فيها البنا َء حق ًال دالل ًّيا،
و�أمثلة �ألفاظ ذلك وتراكيبه« :منـز ًال ،باب ،معمورة عر�صاته ،روعة البنيان� ،أجاد
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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بناءه� ،صحنه ،زخارفه ،ب ّنا�ؤه ،ي�سكن»(.)68
ال�سمات اللغوية( :ا�سم ،فعل ،حرف):
�شي ��وع الأ�سم ��اء يف الن�ص يك�سب ��ه داللة على الثبوت واال�ستم ��رار( ، )69ولهذا
كانت ق�صيدته التي ي�ص ��ف فيهاالق�صر حافلة بالأ�سماء يف بع�ض موا�ضعها ،فهو
يقول:
م � �ع � �م � ��ور ٌة َع� � � َر�� � �ص � ��ات � ��ه ،ورح� ��اب� ��ه

ب� ��اجل � �ـ� ��ود ق ��ائ� �ـ� �م� � ٌة ب� �ـ� �ه ��ا �أ�� �س� �ـ ��واق� �ـ ��ه

د ُّخ � � ��ا ُل � � ��ه رج� �ل ��ان م� �ط� �ب � ُ�ق ط��رف��ه

�أو � �ش��اخ �ـ ��� ٌ�ص ق ��د ع� �ـ� � ّزه �إط� �ب� �ـ ��اق ��ه

()70

وكثاف ��ة ح�ض ��ور الأ�سماء يف هذين البيتني داللة عل ��ى ا�ستمرار كون عر�صاته
معمورة ،وقيام رحابه باجلود ،و�أن من يدخله هم بني مطبق طرفه وبني �شاخ�ص
مت�أمل.
كما غلبت الأ�سماء � ً
أي�ضا يف بع�ض املوا�ضع و�صفه ق�ص ًرا ،كقوله:
هلل ق �� �ص��ر ب� �ن ��اه اب � ��ن ال� �ع�ل�اء ل�ق��د
م� � ��ذ ِّك � � � ٌر ج� �ن ��ة اهلل ال � �ت� ��ي ُذك � � ��رت

ِزي ��دت ب��ه ال�غ��وط��ة احل�سـناء حت�سينا
()71
يف وح �ي �ـ��ه و�أُعِ � � �ـ� � �دّت ل�ل�م�ط�ي�ـ�ع�ي�ن��ا

�أ ّم ��ا الفعل فعن�صر يدل على جتدد املعن ��ى املثبت به وعلى احلركة( ، )72ولعل
�إحلاح حاجة املرمي ��ي �إلى التِّكة التي كان ي�ستهديها ،وحرك َة الرغبة يف احل�صول
عليه ��ا هي ما جعله ي�ستخدم اجلمل الفعلية يف ق�صيدته ،فمع �أنه يخاطب من هو
التما�سا ،كان ي�ستخدم فعل الأمر:
�أعلى منه ،ويلتم�س منه الهدية
ً
ف� � � ��اب � � � �ع� � � ��ث ب � � � � � � ��إح � � � � � ��داه � � � � � ��نّ يل

ح� � �ـ� � �م� � �ـ � ��راء م � �ث � �ـ � �ـ� ��ل دم ال� � �غ� � �ـ� � �ـ � ��زالِ

�أو ُج� � �ـ � ��د ب � �ه� ��ا � � �ص � �ف � �ـ � �ـ� ��را َء م �ـ �ث �ـ

ـ � � � َل ال �� �ش �م ��� ِ�س يف وق � ��ت ال� � � � � � ��زوالِ

()73

�أ ّما احلروف ،ففي و�صفه للق�صر:
ل� ��ه م �ح��ا� �س��ن �أع �ل��اه � ��ا ك ��أ� �س �ف �ل �ه��ا
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كان توايل ح ��روف العطف موح ًيا بده�شة ال�شاعر من محا�سن هذا الق�صر،
ف�ص ��ار يذكرها جمرد ذك ��ر وال ي�صفها ،وك�أنّ كل ما يف ه ��ذا الق�صر ي�ستحق �أن
ُيذكر.
كما كان توايل اال�ستفهام دلي ًال ً �-
أي�ضا -على انبهاره بجمال الق�صر يف قوله:
�أح � �ل � ��اوة ال� �ت� �ق ��دي ��ر �أم �إح� �ك ��ام ��ه
�أم � �ص �ح �ن��ه و� � �س � �م� ��ا�ؤه� ،أو �� ُ�س �ف � ُل��ه

�أم روع � �ـ� ��ة ال �ب �ن �ـ �ي ��ان �أم �إي �ـ �� �ش �ـ��اق��ه
()75
ون � �ق � �ـ� ��ا�ؤه� ،أم ُع � �ـ � � ْل � � ُوه وط� �ـ� �ب ��اق� �ـ ��ه

محل �آخ ��ر ،ولكنه زاد احلرف «�أن»
ومل يب� � ُد يف ِ�شع ��ر املرميي �إحالل حلرف ّ
�ضرور ًة بعد «تكاد» يف قوله:
و َم� � � � ��ن �� � �س� � �م � ��ا ُء اهلل م� � ��ن ف ��وق ��ه

ت �ك �ـ ��اد �أن ت �ـ �ن �ق �ـ ��� ّ�ض م� ��ن َم� �ق� �ـ� �ت ��ه

()76

امل�ستوى الرتكيبي
اخلرب والإن�شاء(:)77
يف غر� ��ض الو�صف غال ًبا ما ي�شيع الأ�سلوب اخلربي( ، )78وبتنـزيل هذا الر�أي
على �شعر املرميي �أج ��ده ي�صدق عليه ،فحائيته التي ي�صف بها ال�سفن واملراكب،
و�سينيت ��ه التي ي�صف بها م ��ر�آ ًة �أهداها �إلى ُخمارويه(- )79مث�ل ً�ا -مل يرد �أ�سلوب
واحد من �أ�ساليب الإن�شاء ،وعلى هذا فن�سبة الأ�سلوب اخلربي فيهما كانت .%100
ولكن �أ�سل ��وب اال�ستفهام جاء يف معر�ض و�صفه لق�ص ��ر ُخمارويه تعب ًريا عن
ده�شت ��ه به وانبهاره م ��ن جماله ،فهو ا�ستفهام تعجب ��ي( ، )80على �أن مراوحته بني
نوعا م ��ن احليوية ،و�أقامت
الأ�سلوب�ي�ن اخل�ب�ري والإن�شائي �أ�سبغت على ق�صيدته ً
حوا ًرا داخل ًّيا بني املتلقي ونف�سه( ، )81فقوله على �سبيل املثال:
�أم � �ص �ح �ن��ه و� � �س � �م� ��ا�ؤه� ،أو �� ُ�س �ف � ُل��ه

ون � �ق � �ـ� ��ا�ؤه� ،أم ُع � �ـ � � ْل � � ُوه وط� �ـ� �ب ��اق� �ـ ��ه

()82

جع ��ل اال�ستفهام فاع ًال يف حيويت ��ه� ،إ�ضافة �أنّ الطباق ب�ي�ن مفرداته �شارك
يف ه ��ذه احليوية ،وجع ��ل املتلقي يتخيل نف�س ��ه وهو يف الق�صر ينظ ��ر �إلى �صحنه
و�سمائه ،و�إلى �سفله وعلوه.
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�أ ّم ��ا رائيته التي ي�سلي به ��ا �أبا الطيب �أخا محمد بن علي( )83عما اتُّهم به من
عجز يف مطالبة �أحد �أعدائه؛ فقد بد�أها بنداء:
ي ��ا �أب � ��ا ال �ط �ي��ب ال � ��ذي �أظ� �ه ��ر ال �ل �ـ

()84

ـ��ه ب��ه ال �ع��دل ل�ي����س ف �ي��ك ان �ت �� �ص��ار

ا�ستفهاما تعجب ًّيا:
ثم �أورد �ستة �أبيات فيها �أحد ع�شر
ً
()85

�أي � � � ��ن � � �ض� ��رب امل � � �ق� � ��ارع الأرزن� � � � ّي � � ��ا

ت؟ و�أي � ��ن ال�تره �ي �ـ��ب والإن� �ت� �ه ��ا ُر
()86
ـ � � � ُل �إذا ُع � � ِّل � �ق� ��ت ع �ل �ي ��ه ال� � �ث� � �غ � ��ا ُر

�أي ��ن �ِ��ض�ي��ق ال�ق�ي��ود والأل �� �س� ُ�ن ْ
الفظـ

ـ � � َ�ظ� � � ُة؟ �أي � � ��ن ال� �ق� �ـ� �ي ��ام والإح � �ـ � �� � �ض� ��ا ُر

�أي� � ��ن ع � ��رك الآذان وال� �ل� �ط ��م ل�ل�ه��ا

م وع �� �ص��ر اخل �� �ص��ى و�أي � � ��ن ال� ��زي� ��ا ُر؟

�أي � ��ن ن �ت��ف ال �ل �ح��ى و�� �ش� � ّد احل �ي��ازي �ـ

()87

ـ ��م و�أي � � ��ن احل �ب ��و� ��س وامل � �� � �ض � �م ��ا ُر؟

�أي� ��ن م�ن��ع ال � ��دواة وال � ُك � ْت��ب وال��ر�� ْ�س �ـ

ـ� � � ��ل �إذا م� � � ��ا جَت � � �ـ � � � َّم� � ��ع ال � � � � � � � � ��ز ّوا ُر

�أي � ��ن � �ص �ف��ع ال �ق �ف��ا و�أي� � ��ن ال �ت �ه��اوي �ـ

احلذف والزيادة:
ي�أخ ��ذ احل ��ذف دو ًرا مه ًّم ��ا يف جع ��ل املتلقي م�ش ��ار ًكا فاع ًال يف بن ��اء الن�ص
ال�شع ��ري ،وهو -و�إن كان �سم ًة قار ًة يف طبيعة اللغة(ُ - )88يظهر مقدرة ال�شاعر يف
ا�ستثماره ا�ستثما ًرا يك�سب ن�صه مزيدً ا من الفن ّية.
ومثال ذلك قوله:
ن�ف���س��ي ف � � ��دا�ؤك � �ض ��ائ � ًرا �أو ن��اف � ًع��ا

�أو زاه � � �ـ � � ��داً يف ع� �ب� �ـ ��ده �أو راغ� �ـ� � ًب ��ا

لأ� �ص �ب��تُ م��ا ك�ب��ت ال� �ع ��د َّو ،وك ��ان يل

()89

�رح��ا ،وك ��ان ع�ل��ى ال �ع��د ِّو م���ص��ائ�ب��ا
ف� ً

فق ��د حذف خ�ب�ر كان يف مو�ضع�ي�ن ،ومن خ�ل�ال ربط هذا احل ��ذف بالبيت
ال�سابق ميكن �أن �أُ�ؤ ّول املحذوف ب�أن كل ما يفعله املمدوح هو فرح له ،حتى لو كان
�ضر ًرا �أو زهدً ا فيه.
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�أ ّما حذفه اخلرب يف قوله:
�أح� � �ل � ��اوة ال� �ت� �ق ��دي ��ر �أم �إح� �ك ��ام ��ه
�أم � �ص �ح �ن��ه و� � �س � �م� ��ا�ؤه� ،أو �� ُ�س �ف � ُل��ه

(*)

�أم روع� �ـ ��ة ال �ب �ن �ـ �ي��ان �أم �إيـ�شـاقه
()90
ون � �ق � �ـ� ��ا�ؤه� ،أم ُع � �ـ � � ْل � � ُوه وط� �ـ� �ب ��اق� �ـ ��ه

و�إن كان جار ًي ��ا عل ��ى �سنة العرب( - )91فقد منح الن� ��ص ال�صورة �شي ًئا منالفني ��ة ،فاملتلقي قد ي�ؤ ِّول املحذوف على هذا النحو� :أح�ل�اوة التقدير ُتعجبه؟ �أم
�إحكامه يده�شه؟ �أم روعة البنيان تروعه؟ �أم �إي�شاقه ي�شوقه؟
وكان حذف املبتد�أ يف �شعره �أك َرث �صور احلذف.
�أ ّما الزيادة ،فمن �أغرا�ضها التي وردت يف ِ�شعره ما ي�س ّمى التو�شي َع( ،)92يقول
وا�صف ًا الق�صر:
د ُّخ � ��ا ُل � ��ه رج� �ل ��ان :م �ط �ب� ُ�ق ط��ر ِف��ه

�أو � �ش��اخ �ـ ��� ٌ�ص ق ��د ع� �ـ� � ّزه �إط � �ب ��اق ��ه

()93

وم ��ن �أغرا�ض الزيادة التي ا�ستثمرها املرميي ما ي�سمى بالتذييل( ، )94وذلك
يف قوله:
خ �ل�ا ب �ي �ت��ي م� ��ن اخل � �ي ��رات ج �م �ع �اً

()95

ف ��أ� �ص �ب��ح وه � ��و ق � �ـ� ��اعٌ� ،أي ق� � �ـ � ��اع؟

فزيادة «�أي قاع» �أفادت معنى التح�سر(.)96
التقدمي والت�أخري:
ُيع� � ّد التقدمي والت�أخري م�ضما ًرا يظهر ق ��درة ال�شاعر الفنية( ،)97وفيه يتحقق
االنزياح النوعي ب�صورة �أو�ضح(.)98
ولإقام ��ة ال ��وزن والقافية �أثر كبري يف ت�صرف ال�شع ��راء يف هذا االنزياح(،)99
ولك ��ن �سط ��وة ال ��وزن ال متنع م ��ن �أن ي�ضي ��ف ت�ص ��رف ال�شاع ��ر دالالت �إ�ضافي ًة
للمعنى( ، )100ومن ذلك:
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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اجلي�ش اب� ُ�ن كنداج مقب ً
َ
ال
ومل��ا ر�أى

()101

�أرت��ه املنايا احلم َر �أع�لا ُم��ه احل�م��ر

املتلقي مبجيء املفعول/اجلي�ش قبل الفاعل/ابن كنداج؛ ور�سم يف
فقد باغت
َ
فاج�أ ب�إقبال اجلي�ش ،وكما �أنّ املنايا احلمر/
خيال املتلقي �صورة البن كنداج وهو ُي َ
املفعول الثاين َ
قارئ الن�ص.
املفعول الثاين فاج�أت ابن كنداج؛ فاج�أ تَق ّد ُم
ِ
�أ ّما قوله وهو ي�صف الق�صر:
م � �ع � �م � ��ور ٌة َع� ��ر� � �ص� ��ات� ��ه ،ورح� ��اب� ��ه

()102

ب ��اجل �ـ ��ود ق��ائ �ـ �م��ة ِب� �ه ��ا �أ� � �س � �ـ ��واق ��ه

ف ُيظهر ت�صرف� � ًا مق�صود ًا ،فبالإم ��كان ت�أخري اخلرب/معم ��ورة دون الإخالل
بالوزن ،ولكن ه ��ذا التقدمي جاء �إ�شار ًة �إلى كونها عامرة ،وتفا�ؤ ًال بثبوتها عامرة،
وبخا�صة �أنه عبرّ باال�سم الذي يدل على الثبوت.
امل�ستوى الت�صويري
ال�ص ��ورة ه ��ي الغاي ��ة الفني ��ة م ��ن العمل الأدب ��ي كل ��ه ،فال�شع ��ر «جن�س من
الت�صوير»(.)103
الت�شبيه :املر�سل(:)104
�أدوات هذا النوع من الت�شبيه هي :الكاف ،وك�أن ،ومثل ،وما يف معنى مثل(.)105
واملرميي ا�ستعمل الت�شبي ��ه بالكاف وبك�أن ثماين مرات ،والت�شبيه مبثل ثالث
مرات ،ومر ًة بلفظ ِة ت�شبه.
مف�ص ًال(،)106
وت�شبيهات ��ه املر�سلة كله ��ا كان طرفاها ح�سيني ،وجاء بع�ضه ��ا ّ
مثل:
ي �ت �� �س �ب �ـ �� �س�بن ك ��الأ�� �س� �ـ ��اود يف اخل � ْف �ـ

ـ� � َف ��ة ال يف م� �ـ� �ق� �ـ ��ادِر الأ� � �ش � �ـ � �ب� ��اح

()107

�أ ّما الت�شبيه البليغ( )108فمن �شواهده التي �أحمدها للمرميي �-إن مل يكن ُ�سبق
�إليه -ت�شبيهه املر�آة التي �أهداها �إلى خمارويه ببحرية نور موجها متدافع:
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�وج � �ه� ��ا م� �ت ��داف� � ٌع
ب � �ح�ي��رة ن� � � ��و ٍر م� � ُ

وليـ�س لها غ�ير التـ�أ ّلق م��ن ح��� ِّ�س

()109

�أ ّما �سائر ت�شبيهاته فكانت عاد ّية من مثل ت�شبيهه مدحه بالو�شي:
ومل �أر�� َ�ض مدحي وح��ده ل��ك حتف ًة

باللب�س
و�إن ك��ان و�شياً ال يد َّن�س
ِ

()110

مع �أنّ و�صفه لهذا الو�شي ب�أنه ال يد َّن�س باللب�س يحمل داللة ذم ،فك�أنه يرى �أن
لب�س ،و�أنّ لب�س املمدوح له ال يد ِّن�سه!
مدحه ٌ
اال�ستعارة :الت�صريحية(:)111
راوح ��ت ا�ستعارات املرميي يف �شعره ب�ي�ن ت�صريحية ومكنية( ، )112ومن �أمثلة
ا�ستعاراته الت�صريحية ت�شبيهه عطاء ممدوحه بالبحر ،يف قوله:
ب � �ح� ��ره ي �غ �م ��ر ال � �ق ��ري ��ب و�إن ك��ا

�اب
ن ب �ع �ي��داً ر ّوى ث � ��راه ال �� �س �ـ �ح� ُ

()113

�أ ّما املكنية فمن �أمثلتها يف معر�ض و�صفه لل�سفن:
ال َي �خ �ف ��ن ال� �غ� �م ��ا َر ُي� �ق� � َذف ��ن ف�ي��ه

و َي �خ �ـ �ف��ن امل� �ـ ��رور ب��ال �� �ض �ح �ـ �� �ض��ا ِح

()114

فقد �شبهها ب�إن�سان ،و�أ�سبغ عليها �شعور ًا من م�شاعره ،وهو اخلوف.
ويف مدحه ُ
خلمارويه �ش ّبه ال ُع�سر ب�إن�سان �صار فقري ًا:
�أت��ان��ا �أب ��و اجل�ي����ش الأم �ي� ُ�ر ب ُيمنه

ف��� ُ�ش� ِّرد عنا اجل��ور واف�ت�ق��ر ال�ع���س� ُر

()115

وم�صدر ال�صورة يف كلتا ا�ستعارتيه هاتني هو الإن�سان.
وكانت اال�ستعارات املكنية يف �شعره �أكرث من الت�صريحية.
اخلامتة
ك�شفت هذه الدرا�سة عن �أن املرميي �شاع ُر بالط بني طولون ،و�أنه يف امل�ستوى
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ال�صوت ��ي ل�شع ��ره مل يخرج عن ذائق ��ة كثري من ال�شعراء يف ع�ص ��ره� ،إذ كان ك ِلف ًا
باملح�سنات البديعية.
�أ ّم ��ا على امل�ستوى اللفظي ،ف�أبدت الدرا�س ��ة �أنه �شاعر ينحو منحى الو�ضوح،
وا�ستعمال الألفاظ امل�ألوفة ،ومل �أكد �أجد له �ألفاظ ًا غريبة �أو معجمية.
و�أظه ��رت الدرا�س ��ة ً �-
أي�ضا� -أنّ املرمي ��ي ت�ص ّرف يف بع� ��ض موا�ضع اجلملة
ت�صر ًف ��ا جع ��ل املتلقي م�ش ��ار ًكا معه يف �صياغ ��ة ال�صورة وتخ ّيله ��ا ،ولكن املرميي
و�صاف( - )116ف�إنّ ِ�شعره يف الو�صف عادي ،و�إكثار الو�صف
و�إن ُن ِع ��ت ب�أنه �شاعر ّال يعن ��ي جودته ،وقد �أبان ت�صوي ��ره �أنّ �أكرث �صوره مل تخ ّيب �أف ��ق انتظار املتل ِّقي،
فبمج ��رد �أن نع ��رف �أنّ الق�صيدة مادحة يتبادر �إلى الذه ��ن �أن �سي�شبه ممدوحه
بالبحر والغيث.
وال ��ذي يظهر من خالل ن ��درة ما عرثت عليه من م�ص ��ادر ل�شعره �أنّ البحث
ع ��ن تفا�صيل حياته �سيظهر ما ي�ستحق اجلهد ،ورمب ��ا يك�شف البحث عن �شعراء
مغمورين �سواه.
الهوامش:
* الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،الريا�ض.

(ُ )1ينظ ��ر يف قيمة درا�سة ال�شع ��راء املغمورين :د .عبداهلل بن �سليم الر�شيد ،البحث عن الذات:
نظرات يف �شعر بع�ض املغمورين يف الع�صر العبا�سي ،جملة جامعة الإمام محمد بن �سعود
الإ�سالمية ،ع ،43رجب1424هـ� ،ص.391
(ُ )2ينظ ��ر على �سبيل املث ��ال� :أبو علي احلامتي ،الر�سال ��ة املو�ضحة يف ذِكر �سرق ��ات �أبي الطيب
املتنبي و�ساقط �شعره ،حتقيق :د .محمد يو�سف جنم ،دار �صادر للطباعة والن�شر ،بريوت،
د.ط� ،1965/1385 ،ص.136-135
( )3ديوانه ،جمع وتقدمي وحتقيق :هالل ناجي ،دار الهالل ،دم�شق ،د.ط ،د.ت.
( )4ديوان ��ه امللح ��ق بدي ��وان ابن وكي ��ع التني�سي ،حققه على �أ�صل مخط ��وط وو�ضع تتمته :هالل
ناجي ،دار اجليل ،بريوت ،د.ط ،د.ت� ،ص.169-157
(ُ )5ينظر :د .نوري القي�سي وهالل ناجي ،امل�ستدرك على �صناع الدواوين ،مطبعة املجمع العلمي
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العراقي ،بغداد،د.ط.318-317/1 ،1993/1413 ،
( )6املرميي ،ديوانه� ،ص.18
(ُ )7ينظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.26 ،19
( )8امل�صدر ال�سابق� ،ص.27
(ُ )9ينظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.19
(ُ )10ينظر :املرميي ،ديوانه ،نف�سه.
(ُ )11ينظ ��ر :يو�س ��ف القرطبي (463-368هـ) ،بهجة املَجال�س و�أن� ��س املُجال�س ،حتقيق :محمد
مر�س ��ي اخلويل و د .عب ��د القادر القط ،ال ��دار امل�صرية للت�أليف والرتجم ��ة ،م�صر ،د.ط،
د.ت. 754/1 ،
(ُ )12ينظر :د .ح�سني ن�صار� ،شاعر ُخمارويه ،جملة املجلة ،ع� ،142أكتوبر 1968م� ،ص.33-32
( )13ه ��و �أب ��و اجلي� ��ش خمارويه بن �أحم ��د بن طولون ،و َ
يل قي ��ادة اجلند وهو اب ��ن ع�شرين �سنة
يف �أي ��ام املعتمد على اهللُ .ينظ ��ر :ابن خلكان (681-608هـ) ،وفيات الأعي ��ان و�أنباء �أبناء
الزمان ،حققه� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،مج� ،2ص.251-249
(ُ )14ينظر :د .ح�سني ن�صار� ،شاعر ُخمارويه� ،ص.32
( )15املرجع ال�سابق� ،ص ،37وهو ينقل عن تعليق على مخطوط والة م�صر للم�سبحي.
(ُ )16ينظر :املرميي ،ديوانه� ،ص.23،24 ،15
(ُ )17ينظ ��ر :د .عم ��ر ف ّروخ ،تاري ��خ الأدب العرب ��ي ،دار العلم للماليني ،ب�ي�روت ،ط1975 ،2م،
.42/2
(ُ )18ينظ ��ر :قدامة بن جعفر (ت337هـ) ،نقد ال�شع ��ر ،حتقيق :محمد عبد املنعم خفاجي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط ،د.ت� ،ص.69
(ُ )19ينظ ��ر� :أب ��و هالل الع�سكري ،كت ��اب ال�صناعتني ،حتقيق :علي محم ��د البجاوي ومحمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،املكتبة الع�صرية ،بريوت ،د.ط1406 ،هـ1986/م� ،ص.139
(ُ )20ينظ ��ر :د .ع ��ز الدين �إ�سماعيل ،التف�س�ي�ر النف�سي ل�ل��أدب ،دار غريب للطباعة ،القاهرة،
ط ،4د.ت� ،ص.78
(ُ )21ينظر :د� .سعد م�صلوح ،يف الن�ص الأدبي درا�سة �أ�سلوبية �إح�صائية ،النادي الأدبي الثقايف
بجدة ،ط1411 ،1هـ� ،ص.59
(ُ )22ينظر :د� .إبراهيم �أني�س ،مو�سيقا ال�شعر ،دار القلم ،بريوت ،ط1972 ،4م� ،ص.210
(ُ )23ينظر :د� .سعد م�صلوح ،يف الن�ص الأدبي درا�سة �أ�سلوبية �إح�صائية� ،ص.60
( )24الرتفي ��ل :زيادة �سبب خفيف على متفاعلن لت�ص�ي�ر متفاعالتنُ .ينظر :اخلطيب التربيزي
احل�ساين ح�سن عبداهلل ،مطبعة
(ت502هـ) ،كتاب الكايف فـي العرو�ض والقوايف ،حتقيقّ :
املدين ،القاهرة ،د.ط ،د.ت� ،ص.145
(ُ )25ينظر :املرميي ،ديوانه� ،ص.21
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( )26القافي ��ة املطلق ��ة :هي التي يك ��ون رو ُّيها متح ��ر ًكا ،واملقيدة :ما يكون رو ّيه ��ا �ساك ًنا .ينظر:
اخلطيب التربيزي ،كتاب الكايف يف العرو�ض والقوايف� ،ص.146
( )27املرميي ،ديوانه� ،ص.14
ُ
العرو�ض ال�ضرب يف
( )28التقفي ��ة� :أن يت�س ��اوى �شطرا البيت من غري نق�ص وال زي ��ادة ،فال يتبع
�ش ��يء �إال يف ال�سجع خا�ص ًةُ .ينظ ��ر :ابن ر�شيق (ت463هـ) ،العمدة ،حتقيق :د .النبوي عبد
الواحد �شعالن ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط2000 ،1م ،278/1 ،ويف ال�صفحة نف�سها من
ُ
تعريف الت�صريع.
هذا املرجع
(ُ )29ينظ ��ر يف مفهوم التقفي ��ة امل�ست�أنفة وقيمتها :د .ال�سيد �إبراهيم محمد ،الت�صريع امل�ست�أنف
داخل الق�صيدة العربية ،مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة ،د.ط ،د.ت� ،ص.5
( )30املرميي ،ديوانه� ،ص.17
( )31اجلنا�س نوعان :تام ،وهو �أن يتفق اللفظان يف �أنواع احلروف و�أعدادها وهيئاتها وترتيبها،
ويختلف ��ا يف املعن ��ى .وغري تام ،وهو م ��ا اختل فيه �شرط من �شروط الت ��امُ .ينظر :اخلطيب
القزوين ��ي (739-666ه� �ـ) ،الإي�ض ��اح يف عل ��وم البالغ ��ة ،حقق ��ه وعلق علي ��ه وفهر�سه :د.
عب ��د احلميد هنداوي ،م�ؤ�س�س ��ة املختار للن�شر والتوزيع ،القاه ��رة ،ط1422 ،1هـ2002/م،
�ص.334-333
( )32املرمي ��ي ،ديوان ��ه�� � ،ص ،13ويقال :ل�سان ع�ض ��ب :ذليق ،و�سيف ع�ضب :قاط ��عُ .ينظر :ابن
منظ ��ور (ت711هـ) ،ل�سان الع ��رب ،دار �صادر ،ب�ي�روت ،ط ،1994/1414 ،3مادة( :ع �ض
ب).ومل �أجد للثالثة معنى �أحملها عليه.
(ُ )33ينظ ��ر يف قيم ��ة مو�سيق ��ا الألفاظ :حازم القرطاجن ��ي (ت684هـ) ،منهاج البلغ ��اء و�سراج
الأدب ��اء ،حتقي ��ق :محمد احلبيب ابن اخلوج ��ة ،دار الكتب ال�شرقي ��ة ،تون�س ،ط1966 ،1م،
�ص.44
( )34املرميي ،ديوانه� ،ص13
أ�سقطت
( )35الت�شعيث :يدخل على (فاعالتن) فيحولها �إلى (فاالتن) ،و�إمنا �سمي امل�ش َّعثَ لأنك �
َ
م ��ن وتده حركة يف غري مو�ضعها فت�شعث اجلزءُ .ينظر :اخلطيب التربيزي ،كتاب الكايف يف
العرو�ض والقوايف� ،ص.144
( )36املرميي ،ديوانه� ،ص.17
( )37امل�صدر ال�سابق� ،ص.13
(ُ )38ينظ ��ر يف قيم ��ة التنا�صر� :شكري عي ��اد ،اجتاهات البح ��ث الأ�سلوب ��ي ،دار العلوم للطباعة
والن�شر ،الريا�ض ،ط1405 ،1هـ1985/م� ،ص.151
( )39املرميي ،ديوانه� ،ص.17
( )40امل�صدر ال�سابق� ،ص.24
( )41ه ��و �أن ُيجعل �أحد اللفظني املكرري ��ن �أو املتجان�سني �أو امللحقني بهما يف � ِآخر البيت ،وال َآخر
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يف �ص ��در امل�ص ��راع الأول� ،أو ح�شوه� ،أو �آخ ��ره� ،أو �صدر الثاينُ .ينظ ��ر :اخلطيب القزويني،
الإي�ضاح� ،ص.338
( )42املرميي ،ديوانه� ،ص.14
( ُ )43ينظر يف مفهوم الرتاكم :د .محمد العمري ،حتليل اخلطاب ال�شعري :البنية ال�صوتية يف
ال�شعر-الكثاف ��ة .الف�ضاء .التفاعل ،ال ��دار العاملية للكتاب ،الدار البي�ضاء ،ط1990 ،1م،
�ص.63
( )44املرميي ،ديوانه� ،ص.16
( )45امل�صدر ال�سابق� ،ص ،20وينظر �شاهد ًا �آخر على ذلك البيتُ الثالث يف �ص.25
( )46امل�صدر ال�سابق� ،ص.21
( )47امل�صدر ال�سابق� ،ص.14
( )48امل�صدر ال�سابق� ،ص.17
( )49امل�صدر ال�سابق� ،ص.18
(ُ )50ينظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.17-16
( )51امل�صدر ال�سابق� ،ص.14
( )52امل�صدر ال�سابق� ،ص.25
( )53املرميي ،ديوانه� ،ص.13
( )54الطباق :هو اجلمع بني مت�ضادين يف اجلملةُ .ينظر :اخلطيب القزويني ،الإي�ضاح� ،ص.300
(ُ )55ينظ ��ر يف داللة الطباق عل ��ى اختيار ال�شعراء :د .ن�صرية غماري ،منهج حتليل الن�صو�ص،
(محا�ض ��رات) ،املدر�س ��ة العليا للأ�سات ��ذة يف الآداب والعل ��وم الإن�ساني ��ة ،بوزريعة ،ال�سنة
اجلامعية 2006-2005م� ،ص.350
( )56املرميي ،ديوانه� ،ص.12
( )57امل�صدر ال�سابق ،نف�سه.
( )58امل�ص ��در ال�ساب ��ق� ،ص ،18وبال�س :بل ��دة بال�شام بني حلب والرقةُ .ينظ ��ر :ياقوت احلموي،
معجم البلدان ،دار �صادر ،بريوت ،ط1995 ،2م.328/1 ،
واجلراء :م�صد ٌر جلرىُ .ينظ ��ر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة
( )59املرمي ��ي ،ديوان ��ه� ،صِ ،23
(ج ر ي).
(ُ )60ينظر :د .عبد الرحيم كنوان ،من جماليات �إيقاع ال�شعر العربي ،دار �أبي رقراق ،الرباط،
د.ط2002،م� ،ص.407
(ُ )61ينظ ��ر يف القيمة الفنية لال�ستدعاء :د .عل ��ي ع�شري زايد ،ا�ستدعاء ال�شخ�صيات الرتاثية
يف ال�شع ��ر العرب ��ي املعا�صر ،من�شورات ال�شركة العامة للن�ش ��ر والتوزيع والإعالن ،طرابل�س،
ط1978 ،1م� ،ص.18
( )62املرميي ،ديوانه � ،ص.23
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(ُ )63ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة (�س ن ح).
(ُ )64ينظر :املرجع ال�سابق ،مادة (غ د ق).
(ُ )65ينظ ��ر :اب ��ن �سنان اخلفاجي (ت466هـ)� ،سر الف�صاحة ،حتقي ��ق :عبد املتعال ال�صعيدي،
مطبعة محمد علي �صبي ��ح و�أوالده ،القاهـرة ،ط1372 ،1هـ1953/م� ،ص ،199ولال�ستزادة
ُينظ ��ر :عبدال�سـالم امل�سدِّ ي ،الأ�سلوبـي ��ة والأ�سلوب ،دار الكت ��اب اجلديد املتحدة ،بريوت،
ط2006 ،5م� ،ص.150
( )66ال ِّت ّكة :رباط ال�سراويلُ ،ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة (ت ك ك).
(ُ )67ينظر :املرميي ،ديوانه� ،ص.26-25
(ُ )68ينظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.24
ّ
(ُ )69ينظ ��ر :عب ��د القاهر اجلرج ��اين (ت471هـ) ،دالئ ��ل الإعج ��از ،قر�أه وعل ��ق عليه :محمود
�شاكر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1989 ،1م� ،ص.174
( )70املرميي ،ديوانه� ،ص.24
( )71امل�صدر ال�سابق� ،ص.26
(ُ )72ينظ ��ر :عبدالقاه ��ر اجلرجاين ،دالئ ��ل الإعجاز�� � ،ص ،174ومحمد اله ��ادي الطرابل�سي،
حتاليل �أ�سلوبية ،دار اجلنوب للن�شر ،تون�س ،د.ط1992 ،م� ،ص.29
( )73املرميي ،ديوانه� ،ص.25
( )74امل�صدر ال�سابق� ،ص.27
(*) (العرب) :وردت الكلمة يف كتاب الأنوار ومحا�سن الأ�شعار ،لل�شم�شاطي� ،ص�« 88إيثاقه».
( )75امل�صدر ال�سابق� ،ص.24
( )76املرميي ،ديوانه� ،ص13
( )77اخلرب ما احتمل ال�صدق �أو الكذب لذاته ،والإن�شاء ما ال يحتمل ت�صديق ًا وال تكذيب ًا لذاته.
ُينظ ��ر :د .بدوي طبان ��ة (ت1420هـ) ،معج ��م البالغ ��ة العربية ،دار املن ��ارة ،جدة ،ط،3
1408هـ1988/م� ،ص.665
(ُ )78ينظ ��ر :د .ابت�سام �أحمد حمدان ،الأ�س�س اجلمالية للإيقاع البالغي يف الع�صر العبا�سي،
دار القلم العربي ،حلب ،ط1418 ،1هـ1997/م� ،ص.217
(ُ )79ينظر :املرميي ،ديوانه� ،ص.20 ،16-15
(ُ )80ينظر يف مفهوم اال�ستفهام التعجبي :اخلطيب القزويني ،الإي�ضاح� ،ص.139
(ُ )81يراجع يف قيمة املراوحة بني �أ�سلو َبي اخلرب والإن�شاء :محمد الهادي الطرابل�سي ،خ�صائ�ص
الأ�سلوب يف ال�شوقيات ،من�شورات اجلامعة التون�سية ،تون�س ،ط1981 ،1م� ،ص.350
( )82املرميي ،ديوانه� ،ص.24
( )83مل �أجد له ترجمة فيما رجعت �إليه.
( )84املرميي ،ديوانه� ،ص.13
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( )85املرميي ،ديوانه� ،ص ،19والأرزن� :شجر ُ�ص ْلب تتخذ منه ِع ِ�ص ٌّي ُ�ص ْلبة .ينظر :ابن منظور،
ل�سان العرب ،مادة (ر ز ن) ،وقد قطعتُ همزة «االنتهار» لإقامة الوزن.
( )86ورد هذا البيت يف :ق�سم من �أخبار املقتدر باهلل العبا�سي �أو تاريخ الدولة العبا�سية من �سنة
� 295إل ��ى �سنة 315هـ م ��ن كتاب الأوراق ،لأبي بكر ال�ص ��ويل (ت 335هـ) ،درا�سة وحتقيق:
خل ��ف ر�شيد نعمان ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد ،ط1999 ،1م� ،ص( 199احلا�شية) ،ولي�س
يف الديوان.
( )87هذا البيت والذي قبله وردا يف املرجع ال�سابق ،نف�سه ،ولي�سا يف الديوان .والزيار :ما يربط
به حنك الدابةُ ،ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة (ز ي ر).
(ُ )88ينظ ��ر :د .محي ��ي الدين مح�سب ،الأ�سلوبي ��ة التعبريية عن ��د �شارل ب ��ايل ،نادي الق�صيم
الأدبي ،بريدة ،ط1418 ،1هـ� ،ص.30
( )89املرميي ،ديوانه� ،ص.12
( )90امل�صدر ال�سابق� ،ص.24
(ُ )91يراجع يف قيمة احلذف :عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز� ،ص.149
مف�س ��ر با�سمني �أحدهما معط ��وف على الآخر.
( )92التو�شي ��ع� :أن ي�ؤت ��ى يف عج ��ز الكالم مبثنى َّ
ُينظر :اخلطيب القزويني،الإي�ضاح� ،ص.190
( )93املرميي ،ديوانه� ،ص.24
( )94التذيي ��ل :تعقيب اجلملة بجملة ت�شتمل على معناه ��اُ .ينظر :اخلطيب القزويني ،الإي�ضاح،
�ص.193
( )95املرميي ،ديوانه� ،ص.22
(ُ )96يراج ��ع يف دالالت الزيادة :د .طالب الزوبعي ،علم املعاين ب�ي�ن بالغة القدامى و�أ�سلوبية
املحدثني ،من�شورات جامعة قاريون�س ،بنغازي ،ط1997 ،1م� ،ص.412
(ُ )97ينظ ��ر :د� .أحم ��د دروي�ش ،درا�س ��ة الأ�سلوب ب�ي�ن املعا�ص ��رة وال�ت�راث ،دار غريب للطباعة
والن�شر ،القاهرة ،د.ط1998 ،م� ،ص.171
(ُ )98ينظ ��ر :د .مختار عطية ،التقدمي والت�أخري ومباحث الرتاكيب ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والن�شر ،الإ�سكندرية ،ط2005 ،1م� ،ص.113
(ُ )99ينظر :ابن ر�شيق ،العمدة ،260/1 ،وعبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز� ،ص.364
(ُ )100ينظر :د .محمد عبد املطلب ،قراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر احلديث ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،م�صر ،ط1995 ،1م� ،ص.81
( )101املرميي ،ديوانه� ،ص.18
( )102امل�صدر ال�سابق� ،ص.24
( )103اجلاحظ (255-163هـ) ،احليوان ،حتقيق و�شرح :عبد ال�سالم هارون ،مطبعة م�صطفى
البابي احللبي ،م�صر ،ط1385 ،2هـ1965/م .132/3 ،
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( )104الت�شبيه املر�سل :هو ما ُذك َرت �أداتهُ .ينظر :اخلطيب القزويني ،الإي�ضاح� ،ص.240
(ُ )105ينظر :املرجع ال�سابق� ،ص.219
( )106الت�شبي ��ه املف�ص ��ل :م ��ا ذكر فيه وج ��ه ال�شب ��ه .وعك�سه املجم ��لُ .ينظر :املرج ��ع ال�سابق،
�ص.231-230
( )107املرميي ،ديوانه� ،ص.16
( )108الت�شبي ��ه البلي ��غ :ما ُحذفت منه �أداة الت�شبيه ووجه ال�شب ��هُ .ينظر :د .ف�ضل ح�سن عبا�س،
�أ�ساليب البيان ،دار النفائ�س ،الأردن ،ط1428 ،1هـ2007/م� ،ص.246
( )109املرميي ،ديوانه� ،ص.20
( )110امل�صدر ال�سابق ،نف�سه.
( )111اال�ستع ��ارة الت�صريحي ��ة :ما ُحذف منه ��ا امل�شبهُ .ينظر :د .ف�ضل ح�س ��ن عبا�س� ،أ�ساليب
البيان� ،ص.309
( )112اال�ستعارة املكنية :ما ُحذف منها امل�شبه بهُ .ينظر :املرجع ال�سابق� ،ص.311
( )113املرميي ،ديوانه� ،ص.12
( )114امل�صدر ال�سابق� ،ص.15
( )115امل�صدر ال�سابق� ،ص.18
(ُ )116ينظر :تعريف املحقق به يف ديوانه� ،ص.10
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إحتاف أهل العصر
يف اقتباس
لي�س يل ُم ْل ُك مِ ْ�ص َر{
}�أَ َ

ملح َّمد خليل بن علي امل ُ َرادِيّ (ت 1206هـ)
حتقيق و�شرح ودرا�سة
*
عبد الرازق حويزي
()1
امل ُ َرادِيّ ( 1206 – 1173هـ)

ري من �أعالم ال َّثقافة الإن�سان َّي ��ة يف القرنني ال َّثاين َع�شر
(املُ َرا ِد ّي) َع ��امل كب ٌ
تخ�ص�ص واحد ،بل حاول
والثالث ع�شر الهجر َّيني .مل يقتَ�صر يف طلبه العلم على ُّ
تخ�ص�ص ،وهذا ظاهر من نتاجه ال َّت�أليفي
�أن يجم ��ع يف حت�صيله
العلمي �أكرث من ُّ
ّ
ال�سعي وراء
فيم ��ا بعد ،فقد َن َ�ش َ�أ َعلى ح � ّ�ب املعرفة ،واجل ّد يف البحث ،واملثابرة يف َّ
امل ��ادة العلم َّية ،يلتم�سها من ك ّل �سبيل ،وظ� � ّل ن�شاطه هذا �إلى �أن وافته املن َّية ،بعد
�أن �أَحت ��ف املكتبة العرب َّية ببع�ض ال َّنفائ�س م ��ن عطائه ال ِع ْل ِم ّي املتن ّوع واملت َو ّزع َعلى
ال�سرية ،والتّاريخ ،والتَّ�صوف ،والأدب ،وال َّرحالت .
عدد من �صنوف العلم؛ منهاِّ :
ر�ص على
دح امل َع َّلى يف ُح ّب العلمِ ،
واحل ِ
وال ري ��ب يف �أن ن�ش�أتَه يف �أ�سرة لها ال ِق ُ
قوي فيما َو َ�صل �إلي ��ه من َم َكانة مرموق ٍة ب�ي�ن علماء ع�صره،
ن�ش ��ره ،كان لها �أث� � ٌر ٌّ
ال�سيد
�أف�ص � َ�ح عنه ��ا (عبد ال ��ر َّزاق البيطار ت 1335ه� �ـ) يف قو ِله عنه« :الإم � ُ
�ام َّ
ال�سند ،وال ُه َمام الف َّهامة املعت َمد ،فري ُد ع�صره ،ووحي ُد َ�ش ِام ِه ِوم�صره ،الوار ُد من
َّ
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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ال�صاعد لأعلى ذروة ال َع َوارفَ ،نبع ُة �صافيها ومبتد�أ َمعينها ،امل�ؤ َّيد
ُزالل املعارفَّ ،
وال�سيادة،
�كام �شريعة َجدِّ ه حتَّى َ�أ َبان َ
�صبح يقي ِنها ،م ��ن بيت العلم واجلالل ِة ِّ
ب�أح � ِ
ال�شامُ ،
ريب �أ َّنه َكان َ�شام َة َّ
وغ َّرة ال َّليايل والأيام»(.)2
وال�سعادة ،وال َ
وال ِع ِّز والرئا�سة َّ
ولع� � َّل �أو�ض ��ح الآثار يف تكوين �شخ�صيته العلمية يرج ��ع �إلى جده (مح َّمد بن
مح َّمد 1169–1094هـ) ،ال ��ذي ولد يف الق�سطنطينية ،ورحل �إلى ال ُّروم ،وهناك
بلغه خرب وفاة والدهَ ،فترَ ََك ال ُّدنيا َو ُم َت َع َها ،و�آث َر الز ُّْه َدَ ،و َح َّج �أك َرث ِمن َم َّر ٍةَ ،ت َو َّلى
من�صب ق�ضاء املدينة املنورة ،و�أ َّلف م�ؤلفات ،جتاوزت الأربعني(.)3
َ
ث ��م يرجع �إل ��ى �أبيه (علي بن مح َّمد  1184 -1132ه� �ـ) الذي حفظ القر�آن،
طلب العلم �إلى م َّك ��ة امل َك َّرمة ،واملدينة املن ��ورة ،والق�سطنطينية ،وتو َّلى
ورح ��ل يف ِ
ال�سليماني ��ة ،كان �شاع ًرا ،وله
ق�ض ��اء القد� ��س ،و�أُ�سند �إليه التدري� ��س يف املدر�سة ُّ
م�ؤلفات ع َّدة(.)4
تَرجم (املُ َرا ِد ّي) لنف�سه يف كتابه َعرف الب�شام فيمن ويل فتوى دم�شق ال�شام
يف ف�ص ��ل كامل ،هو الف�صل اخلام�س( ، )5و�أورد يف ثنايا ترجمته بع�ض مناذج من
�شعره ،ومن �شعر غريه من ُّ
ال�شعراء الذين بادروا �إلى ت�أريخ توليه من�صب الفتوى،
وتهنئت ��ه بهِ .ومنْ َه ِذ ِه الترَّ َْج َم ِة �أف ��ا َد (عبد الر َّزاق البيطار ت 1335هـ) يف كتابه
حِ لي ��ة الب�شر يف تاري ��خ القرن الثالث ع�شر ،و(اجلربتي ت 1237هـ) يف تاريخه،
وقد اعتمدتُ على هذه الرتجمات ،وعلى غريها ،و�أفدتُ منها يف التَّعريف املوجز
ال�سطور الآتية:
بامل�ؤلف يف ُّ
ال�سي ��د مح َّمد بن
علي بن ّ
فه ��و «مح َّمد خلي ��ل �أبو املو َّدة ب ��ن َّ
ال�سيد الع ��ارف ٍّ
ال�سيد مح َّمد مراد املعروف باملُ َرا ِد ّي ابن علي احل�سيني َ
احل َن ِف ّي»( ، )6ولد
القطب َّ
يف دم�ش ��ق ،وت َل َّقى علومه على يد كبار علماء ع�ص ��ره ،منهم� :شيخه الذي �ساعده
عل ��ى حفظ القر�آن الكرمي� :سليمان الديرك ��ي( ، )7ومنهم :مح َّمد عي�سى الكتا ّ
ين،
و�إبراهي ��م بن عبد اهلل املي ��دا ّ
الكاملي،
احلم�ص � ّ�ي ،وخليل
ين ،و�إبراهيم بن علي ِ
ّ
ديقي ،وم�صطفى العلواين (.)8
وكمال ال ّدين ّ
ال�ص ّ
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�سندت �إليه ُ
بع�ض الوظائف
ال�سامية يف الأو�ساط ال َّثقاف ّية �أُ ْ
ونظ ًرا �إلى منزلته َّ
ال�سابع من
امله ّمة ،منها :نظار ُة امل�سجد الأُ ّ
موي عام (1191هـ) ،و�إفتا ُء دم�شق يف َّ
�شعب ��ان (1992هـ) بعد عزْ ل ابن ع ّمه عبد اهلل ب ��ن ّ
الطاهر ،ونقاب ُة الأ�شراف يف
والده (1205هـ)(.)9
دم�شق بعد وفاة ِ
�أ َّم ��ا رحالته فق ��د �أَ ْف َ�ص � َ�ح هو عنها خ�ل�ال ترجمت ��ه لنف�سه ،فق ��د رحل �إلى
الق�سطنطينية ،واحلج ��از ،وغريهما ،و�أخ ًريا رحل �إلى حلب( )10عام (1205هـ)،
وهن ��اك التقى ع ��ددًا من ُّ
ال�شع ��راء وال ُكتَّاب والفقه ��اء ،و�أدركته املني ��ة فيها عام
(1206هـ)(.)11
ر�ؤية يف �أدبه:
أريب ،له ق ��دم را�سخة يف التَّدبيج الن�ث�ري ،وبا ٌع طويل يف
(املُ� � َرا ِد ّي) �أدي � ٌ�ب � ٌ
َ
ال َّنظ ��م ِّ
ور�سائل م ��ع �أدباء ع�صره
مكاتبات
ال�شع ��ري ،فعلى �صعيد ال َّنرث جند ل ��ه
ٍ
وعلمائ ��ه الذين بادلوه ال ُّردو َد بر�سائل �أدب ّية( )12مثلها ،كما فعل (ال ّدويكي) الذي
را�س َله بر�سالة ال تزال مخطوطة ،ور�سائ ُل (املُ َرا ِد ّي) �أدبيةَ ،حاول ال َّت َ�أ ُّنقَ فيها قدر
الإم ��كان ،و�أف ��رغ فيها ك َّل طاقات ��ه اللُّغوية والبالغ ّية حتى و�صل ب ��ه الأمر �إلى حد
املغ ��االة ب�إ�سرافه يف �إظهار َ�ضالعته ،وقدرته عل ��ى التَّعبري ،وبراعته يف التَّحبري،
فف�س ��د الأ�سلوب مبا تغلغل فيه من �إطناب ممِ ٍّل( ،)13وترادف مخ ّل ،يف ِّ
ظل ن�سيان
املو�ضوع الرئي�س ،واملعنى الأ�سا�س الذي ي�سعى �إليه ،واجلري وراء اقتنا�ص اجلمل
املرتادف ��ة ،وحتميلها ما ال حتتمل من �أوجه املح�سنات البديع ّية والبيان ّية ،يف حني
�أنَّ املعن ��ى امل ��راد ال يقت�ضيها ،وهي على ِّ
كل ح ��ال تع ُّد ر�سائ ��ل تعليمية �أكرث منها
أرباب البيان على الرباع ��ة التّعبريية،
مو�ضوع ّي ��ة هادفة ،فه ��ي ت�ساعد الأدب ��ا َء و� َ
وحت�س�ي�ن �أ�ساليبهم ،و�إمدادهم بح�صيلة لفظ ّي ��ة وافرة ،وهذا ظاهر من ترجمته
الذات َّي ��ة املثبت ��ة يف كتابه ع ��رف ال َب�شام فيمن ويل فت ��وى دم�شق َّ
َّ
ال�ش ��ام ،ووا�ضح
� ً
أي�ض ��ا م ��ن ر�سالت ��ه (للزَّبي � ِ�د ّي ت  1205ه� �ـ) ،م�ؤ ِّلف معجم ت ��اج العرو� ��س ،تلك
الر�سال ��ة املذكورة يف كتاب حلية الب�شر يف تاريخ الق ��رن ال َّثالث ع�شر( ، )14وهذا
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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�أمن ��وذج من تر�سله ،يو�ضح طبيعة الأ�سل ��وب ال�شائع يف تلك املدة ،قال (املُ َرا ِد ّي)
َ
َّبيدي) عام ( 1200هـ) يلتم�س منه بع�ض تراجم
(لل�س ِّيد
املرت�ضى الز ّ
يف ر�سالت ��ه َّ
درجها يف كتابه �سلك الدُّ رر « :ولقد كنت حر�ضت الأ�ستاذ ال
العلم ��اء امل�صريني ل ُي َ
لل�سائل نف ًعا ،وال َّدهر ملا يقول جمي ًب ��ا �سم ًعا ،جلمع تراجم امل�صريني
ب ��رح وجوده َّ
واحلجازي�ي�نَ ،ومن للأ�ستاذ الوقوف على ترجمته وحال ��ه من �أهل الأم�صار ،من
ال�شواغل َّ
�أبناء القرن ال َّثاين ع�شرَ ،و َو َع َد -حفظه اهلل -بالإجناز ول�سبب َّ
الطارئة
ال�سنني املوجب ��ة لتكدير الأف ��كار ،ورخ�ص �أ�سعار الأ�شع ��ار ،و�إخالق ُبرد
يف ه ��ذه ّ
الف�ضائ ��ل وذاك ّ
ال�شع ��ار� ،أوجب قط ��ع املرا�سل ��ة وت�أخري املطل ��وب وامل�أمول ،ومل
كنت يف ال ُّروم قب ��ل ذلك العام ،جرى
مبرام من ذلك وم�س� ��ؤول ،وملا ُ
ي ُف � ِ�ز املح � ُّ�ب ٍ
ال�ص َناديد ال ُقروم ،ف� َ
أطال باملدح
ذكر الأ�ستاذ لدى ح�ضر ِة �أح � ِ�د ر�ؤ�سائها الأَ ِج ّلة َّ
و�أطنب ،ثم جرى ذكر التَّاريخ وفقدانه يف هذا الوقت وعدم ال َّرغبة �إليه من �أبناء
ال ّدهر ،مع �أ َّنه هو املادة ال ُعظمى يف الف ُنون كلهاَ ،ف َت�أَ َّوه ت�أ ُّوه حزين ،وكان يف جمل�سه
باقتنا�ص الأخبار ،فق ��ال� :إنّ الأ�ستاذ �أبا الفي�ض ُم ْرت ََ�ضى
�أح ��د الأفا�ضل املولعني
ِ
وبال�سعود �أَ َّي َامه -قد با�شر ت�أليف تاريخ
 ب َّلغ ��ه اهلل َمرامه ،وقرن بال َّنجاح �آمال ��ه ُّ
عظيم ب�إ�شارة هذا ،و�أ�شار �إ َّ
فقلت :نعم ،قد كنت حر�ضت الأ�ستاذ بجمع ذلك
يلُ ،
أوقد ّ
للطرو�س( )15تلك امل�صابيح ُّ
وال�ش َعل� ،أم عاقه الزَّمن
وال �أدري كيف فعل ؟ هل � َ
ب�أحوا ِله ؟  ...ثم �إنه �أطال على الأ�ستاذ يف ال َّثناء ،و�أجال(َ )16
طرف املدح يف ح ْل َب ِة
ذلك املجل�س �إلى امل�ساء ،ف�س َّرين هذا اخل ُرب َّ
إخباري،
الطارئ ،من ذلك الرجل ال ّ
وقلت :قد َ�صافاين َزم ��اين ،وملا عدتُ لبلدتي
ال�سرور والأم ��اينُ ،
وط ��رت ب�أجنحة ُّ
وقعت ب�أ�ش ��راك َّ
ال�شواغل املتبادرة،
دم�ش ��ق َدامت معمور ًة ،وباخل�ي�رات مغمورةُ ،
وترك � ُ�ت م ��ن ال ُفنون َّ
بيد اليرَ َ اع،
كل ن ��ا ِد َرة  ...والآن بادرت لن�سخ هذه الأ�سج ��اعِ ،
وحررته َع ِج ًال ،ورقمتُه َخ ِج ًال ،فامل� ُ
أمول ُ
تبيي�ض م�س َّودات الترَّ اجم ،و�إر�سالها حتَّى
تَكمل بها ما َّد ُة التَّاري ��خ ،وبح�سن توجهاتكم القلبية ،مع هذه الأ�شغال ال ُّدنيو ّية...
وامل�أم � ُ
إغما�ض ع َّم ��ا �أظهره الفك ��ر القا�صرِّ ،
�ول �س�ت�رُ عواره املتب ��ادر ،وال ُ
والذهن
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وال�سالم
الفاتر ،و�ألقته �أفواه املحابر ،على �صفحات ال َّدفاتر ،ولك ال َّثنا ُء العاطرَّ ،
وال�ش ��وق املتكاثر ،من القلب واخلاطر ،ما َه َمى وا ِد ٌقَ ،
الوافرَّ ،
و�صدح
وذ َّر �شارقَ ،
وال�سالم»(.)17
ميا ٌم ،وناح حما ٌمّ ،
و�سح ركا ٌم ،وفاح ُخزَ ام َّ
و�أنا مع الأ�ستاذ (مح َّمد عبد اللطيف فرفور) فيما ذهب �إليه من �أن «�أ�سلوب
مي منا�س ��ب لزمانه ،طوي ٌل مم ٌّل ،فيه كثري م ��ن احل�شو والإطناب،
ه ��ذا الرجل قد ٌ
وهو – رحمه اهلل – معذو ٌر يف ذلك ،فلي�س يف و�سع الرجل �أن يتجاوز ع�صره ،و�أن
يك ِّل َمن ��ا بلغة �أه ��ل القرن الرابع ع�شر وبداية اخلام�س ع�ش ��ر ،وهو يف نهاية القرن
الهجري ،فهو �إمنا يكتب بلغة ذلك الع�صر»(. )18
ال َّثاين ع�شر ،وبداية ال َّثالث ع�شر
ّ
�أم ��ا �شع ��ره فقد تو َّزع بني ع� � ّدة �أغرا�ض ،منه ��ا :الفخر ،والتّ�ش ��وق واحلنني،
بويِّ ،
ال�صويف ،و�شعر املناج ��اة َّ
وال�ضراعة �إلى اهلل،
والغ ��زل ،واملديح ال َّن ّ
وال�شع ��ر ّ
َّ
قريب امل�أخ ��ذ ،ال يخلو من
وال�شك ��وى .و�شعره خ � ٍ
�ال من التَّعقيد� ،سه� � ُل الألفاظُ ،
�آيات البيان ،ولكن تطغى عليه املح�سنات ال َبديع ّية ،ويغلب عليه االهتمام بت�شطري
�سوائ ��ر �أبيات ُّ
ال�شع ��راء القدم ��اء� ،أو تخمي�س ق�صائدهم كم ��ا يف ت�شطريه بع�ض
�أبي ��ات لـ (عبد اهلل بن ال ُّد َم ْين ��ة) ،و�أخرى لـ(ابن عبد رب ��ه) ،وتخمي�سه ق�صيدة
إ�سرائيلي) ،وق ��د �أورد يف كتابه هذا بع�ض ��ه ،و�أورد يف كتابه عرف
(اب ��ن �س ��وار ال
ّ
ال َب َ�شام فيمن ويل فتوى دم�شق َّ
ال�شام بع�ض ق�صائده ،ومن �شعره(:)19
�أ ِد ْر ِذك � � � َره �إ َّن ال � �ف � ��ؤا َد ل � � ُذو � َ��ض� ًن��ى

و�إ َّن َل� � ��ه ِذك� � � � � َر ال� � � َّر�� � �س � ��ولِ �� ِ��ش � � َف� ��ا ُء

و َر ّوح ن �ف��و�� َ�س ال � َع��ا� �ش �ق�ي�ن ب � َن � ْع � ِت��ه

َف � �ف � �ي � � ِه ِل � � � � � � �دَا ِء ال � � َع� ��ا� � �ش � � ِق �ي�ن دَوا ُء

وقوله(:)20
َو ِف � � � � � � � �ي� � � � � � � � َ�ك ُك � � � � � � � � � ُّ�ل َي� � � � ِق� � � �ي� � � � ِن � � ��ي
ي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا َر ِّب � ّإن ُذ ُن � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ ��وب ��ي

ِب � � � � � � � � � � � � � ��أَ َّن َع � � � � � � � � ْف � � � � � � � � َو َك �أَ ْك � � � � � َث � � � � �ـ � � � � � ْر
ك� � � � � �ث� � �ي � ��ر ٌة َل � � � � � ْي � � � � ��� � � � َ��س تحُ ْ � � � � �� � � َ� ��ص� � � � � ْر

وقوله(:)21
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�إذا َم ��ا َد َه � � ْت� � َ�ك �� ُ��ص � � ُر ُ
وف ال� � َّز َم ��انِ

َو َوا َف� � � � � � � � َ
�اك مِ � � � ْن� � � ُه �� �َ�س � � َق� ��ا ٌم َو َخ � � ْ�ط � � ُ�ب

َف� � � �دَا ِو ْم َع �لَ��ى ال �� َّ��ص�ْب�رِْ َت�ل�ق��ى امل ��رام

َو ِف � � �ي� � ��ه َم � � ��ع ال � � � � َف� � � � ْو ِز ل� � � �ل� � � �دَّا ِء طِ � � ُّ�ب

وقوله ِّ
م�شط ًرا �أبيات (ابن عبد ربه)(:)22
واع � � � ِت � � �ن� � ��اقِ
و َّدع � � � َت � � �ن� � ��ي ب � � � � َزف� � � ��ر ٍة ْ

َو�أَ َث� � � � � � � � � � � ��ا َرتْ َل� � � � �وَاعِ � � � � � َج الأَ�� � � ْ� ��ش � � � � � َواقِ

وت� � �ه � ��ادتْ عِ � � ْن � � َد ال � � � ِف � � � َراقِ َع ��� ِ�ش � ًّي��ا

ُث � � � َّم َن� � � � ��ا َدتْ َم � � َت� ��ى َي� � � ُك � � ُ
�ون ال� � َّت�ل�ا ِق ��ي

َو َب� � � � َدتْ يل ف ��أ� �ش��ر َق ال ��ُّ��ص �ب � ُح مِ �ن�ه��ا
َو�أَ َر ْت� � � �ن � � ��ي ُط� � � ُل � ��و َع � � َ�ش� � ْم� �� � ٍ�س َو َب � � � � ْد ٍر

َي � � َت � ��� �َ�س� ��ا َم� ��ى ِب� � � � � َزا ِئ � � � ��دِ الإِ�� � � ْ� ��ش � � � � � َراقِ
َب � �ي� � َ
ن ِت� � � ْل � � َ�ك ال � � ُّن � �ه � ��و ِد َوالأَ ْط � � � � � � � � � َواقِ

َي��ا �� َ�س� ِق�ي� َم ا ُ
قم
جل � ُف��ونِ مِ ��نْ َغ�ي ِ�ر ُ�س ٍ
ِف � � ْت � � َن � � ُة ال � � َع ��ا� ِ��ش � � ِق �ي� َ
ن َ�أ ْن � � � � ��تَ ل �ه��ذا

�وب ب � � ��ال ْأح� � � �دَاقِ
َق� � � � ْد َف � � َت � � ْك� ��تَ ال � � ُق � � ُل � � َ

�إ َّن ي � � ��و َم ال � � � ِف� � ��راقِ �أَ��ْ ��ص � �ع� � ُ�ب ي� ��و ٍم
ُك � � ُّ�ل َم� ��ن يف َه� � � � َو َ
اك َع � ��انٍ ُي � � َن� ��ادِي:

ب� �ي � َ
ن َع � � ْي � � َن � �ي � َ�ك َم� � �� �ْ ��ص� � � َر ُع ال� � ُع� �� � َّ�ش ��اقِ
�أَ ْو َر َث ال � � َق � � ْل� � َ�ب َزا ِئ� � � � � � َد ال ْإح � � � � � � َراقِ
ل� �ي� � َت� �ن ��ي مِ � � � ��تُّ ق � �ب � � َل ي� � � ��و ِم ال � � � ِف � � � َراقِ

�دت بعلماء
لق ��د م َّث ��ل الرجل بعطائ ��ه
العلمي املتنوع قام� � ًة علمية �سامق ًة ،ح � ْ
ّ
ع�صره �إلى الإ�شادة به وبثقافته ،وبف�ضله يف النهو�ض باحلياة العلمية يف ع�صره،
يتج َّل ��ى ذلك م ��ن تنويه (عبد الرحم ��ن اجلربتي ت  1237ه� �ـ) مبكانته يف ن�صه
َ
املثبت يف �صدر هذه الرتجمة.
م�ؤلفاته:
ح�ص ��ر م�ؤلفاته كل م ��ن (د .عمر حمدان الكبي�س ��ي) ،ومحققي كتاب عرف
الب�ش ��ام فيم ��ن ويل فت ��وى دم�ش ��ق ال�ش ��ام يف �سبع ��ة كت ��ب ،وح�صره ��ا (د .مهند
املبي�ض�ي�ن) يف ت�سعة كتب ،منها كت ��ب مل ترد لدى من �سبقه ،و�أثبت هنا َث َبتًا بهذه
امل�ؤلفات ،م�ضي ًفا �إليها ما مل يرد عند ال�سابقني وذاك ًرا املطبوع منها واملخطوط:
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�1 .1إحت ��اف الأخ�ل�اف ب�أو�ص ��اف الأ�س�ل�اف ،وه ��و يف تراج ��م �أ�سالف ��ه م ��ن �آل
()23
املُ َرا ِد ّي
�2 .2إحت ��اف �أه ��ل الع�صر يف اقتبا�س (�أَلي� � َ�س يل ُم ْل ُك مِ ْ�ص َر) ،وهو ما بني �أيدينا،
و�سي�أتي احلديث عنه.
 3 .3حتفة الدهر ونفحة الزهر يف �أعيان �أهل املدينة من �أهل الع�صر ،يف مكتبة
جامعه كمربدج� ،إجنلرتا ،رقم (.)24()221/785
ً
مخطوطا ومن�سو ًبا لـ (عمر بن عبد ال�سالم
قلت :يوجد كتاب بهذا ال ُعنوان
املدين ,الداغ�ستاين ت بعد  1201هـ) يف:
مكتبة مكة املكرمة ،رقم ( 1873م).
ومكتبة جامعة الكويت ،رقم ( 1393م).
ومكتب ��ة مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض ،رقم
( )2607ف.
4 .4تراج ��م رج ��ال الق ��رن ال َّثال ��ث ع�شر ،يف مكتب ��ة برن�ستون ،الوالي ��ات املتحدة
الأمريكية ،رقم (.)650
5 .5تو�شيح الأ�سفار يف مديح الأ�سفار ،يف :
مكتبة �ش�سرتبيتي� ،إيرلندا ،دبلن ،رقم ( .)6( 4756/6
ومكتبة جامعة الكويت ،رقم ( احلفظ 3253 :م ك جمموع  6عن �ش�سرتبتي
.6/4756
واملكتبة املركز َّية بجامعة الإمام مح َّمد بن �سعود الإ�سالمية ،ال ّريا�ض ،رقم
( )4756عن �ش�سرتبيتي �أي� ًضا.
وحققه (عمر حمدان الكبي�سي) ،ون�شره يف جم ّلة كل ّية الدرا�سات الإ�سالم ّية
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والعرب ّية ،دُبي ،ع  2002 ،23م� ،ص .149 – 91
6 .6ديوان �شعر(.)25
 7 .7ذيل �سلك الدرر(.)26
 8 .8ر�سالة ترجم فيها لبع�ض علماء حلب(.)27
 9 .9ر�ساله يف َّ
الطريقة ال َّنق�شبندية  :منها ن�سخ ٌة مخطوطة يف املكتبة الظاهرية
بدم�شق ،رقم (.)28( )11009
 1010ال َّرو�ض البليل فيما َي َتعلق بق�صيدة ابن �إ�سرائيل ،يف:
�ش�سرتبيتي� ،إيرلندا ،دبلن ،رقم ( . )3( 4756/6
ومكتبة جامعة الكويت ،رقم (  ) 3253مج  3عن �ش�سرتبيتي .
واملكتبة املركزية بجامعة الإمام مح َّمد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض ،رقم
( )4756عن �ش�سرتبيتي.
وه ��ي ق�صي ��دة �شعري ��ة�َ ،ش َّطر فيها �شاك ��ر بن م�صطفى العم ��ري ق�صيدة
محمد بن �سوار الدم�شقي (ت  677هـ).
ال�سلك البديع الغايل يف ذكر �أ�سماء َّ
ال�شفيع العايل ،يف:
ِّ 1111
مكتبة �ش�سرتبيتي� ،إيرلندا ،دبلن ،رقم ( .)2( 4756/6
ومكتبة جامعة الكويت ،رقم (  )3253مج  2عن �ش�سرتبيتي.
وهي منظومة �شعرية� ،أعمل يف حتقيقها.
� 1212سِ لك الدُّ رر يف �أعيان القرن ال َّثاين ع�شر:
طب ��ع يف مطبعة ب ��والق يف �أربعة �أج ��زاء �سنة  1301ه� �ـُ ،يوجد منه مخت�صر
مخطوط يف املكتبة الظاهرية بدم�شق ،رقم ( .)29()4619وطبع مرا ًرا ،منها:
طبعة دار الب�شائر الإ�سالمية ،دار ابن حزم ،ط 1408 ،3هـ  1988 -م.
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وتوجد منه ن�سخ مخطوطة يف:
مكتبة عارف حكمت ،املدينة املنورة ،رقم ( )9تاريخ.
ومكتبة اجلامعة الأمريكية ،بريوت ،رقم ( ،)1104ون�سخة �أخرى برقم (.)184
ومكتبة اجلامع الكبري� ،صنعاء ،رقم ( .)2126
وم ��ن اجلزء الأول ن�سختان بعنوان� :أ�سالك ال ��دُّ رر يف �أعيان القرن ال َّثاين
ع�شر ،يف مكتبه م َّكة امل َك َّرمة ،رقم ( )120تاريخ.
ال�سرية الذاتية للمرادي(:)30
ِّ 1313
َ 1414ع ْرف ال َب َ�شام فيمن ويل فتوى دم�شق ال�شام(:)31
حققه مح َّمد مطيع احلافظ ،وريا�ض عبد احلميد مراد ،ون�شراه يف جممع
اللغة العرب ّية بدم�شق ،1979 ،و َن َ�شرت طبعتَه ال ّثانية دا ُر ابن كثري ،دم�شق،
 1988م.
ولع � َّ�ل حتقيق هذا الكتاب على ن�سختني فقط� ،إحداهما َن َ�س َخها العالمة خليل
م ��ردم بك عن ال َّثاني ��ة املعتمدة ،وه ��ي ن�سخة املكتب ��ة َّ
الظاهري ��ة ،بدم�شق ،رقم
اهتمام مرة ثانية� ،إذ توجد منه ن�سخ مخطوطة
( )9058يجعل هذا الكتاب مح ّل
ٍ
�أخرى يف بع�ض املكتبات ،منها:
ن�سخ ٌة بدار الكتب امل�صرية ،القاهرة ،رقم (.)422/5
ون�سخ ٌة مبكتبة �ش�سرتبيتي� ،إيرلندا ،دبلن ،رقم (.)3483/2
ون�سخ ٌة مبعهد املخطوطات العربية ،رقم (.)1162
 1515ق�صي ��دة :منه ��ا ن�سخة مخطوطة يف مكتبة اجلامع ��ة الأمريكية ،بريوت ،رقم
(.)25/720
 1616جماين ال ِّث َمار من تهاين العِذار ،يف:
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مكتبة �ش�سرتبيتي� ،إيرلندا ،دبلن ،رقم ( )4( 4756/6
واملكتبة املركزية بجامعة الإمام مح َّمد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض ،رقم
( ،)4756م�صورة عن �ش�سرتبيتي.
َ 1717مطمح الواجد يف ترجمه ال َوالد املاجد ،يف:
مكتبة املتحف الربيطاين ،لندن ،رقم ( )659ملحق(. )32
ومكتب ��ة مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض ،رقم
( ب  )21602-21597م�صورة عن املتحف الربيطاين.
 1818معجم َمن لقيه من العلماء(. )33
 1919النفح العاطر ال ّن�شق يف مدح م�شم�ش دم�شق ،يف:
مكتبة �ش�سرتبيتي� ،إيرلندا ،دبلن ،رقم (. )7( 4756/6
واملكتبة املركزية بجامعة الإم ��ام مح َّمد بن �سعود الإ�سالم ّية ،ال ّريا�ض ،رقم
( )4756م�صورة عن �ش�سرتبيتي(.)34
ال ُّن�سخة املعت َمدة يف التحقيق:
اعتمدتُ يف حتقيق هذا املخطوط على ن�سخة وحيدة ،هذه بياناتها:
لي�س يل ُم ْل ُك ِم ْ�ص َر).
عنـوان املخـطوط� :إحتاف �أهل الع�صر يف اقتبا�س (�أَ َ
عـــدد الأوراق 14( :ورقة) ،يف كل �صفحة (� )19سط ًرا.
ا�سم املكتبة� :ش�سرتبيتي� ،إيرلندا ،دبلن رقم (. )5( 4756/6
من مكتوبات القرن الثالث ع�شر الهجري تقدي ًرا ،يف �أولها لوحة ا�ستهاللية
مزخرفة.
ومنها �صور يف مكتبة جامعة الكويت رقم ( )3253عن ن�سخة �ش�سرتبتي.
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ويف مكتب ��ة مرك ��ز جمع ��ة املاج ��د ن�سخ� � ٌة ،ظنن � ُ�ت �أ َّنه ��ا مختلفة ع ��ن ن�سخة
�ش�سرتبتي� ،إذ يف بياناتها �أنها يف ( )20ورقة ،ففرحت ،وبادرت �إلى ا�ستح�ضارها،
وبعد و�صولها �إذا بها م�صورة من ن�سخة �ش�سرتبتي مع تكرار ( )6ورقات!
وقد ا�شتمل مخطوط (املُ َرا ِد ّي) على ( )47ق�صيدة ،لـ(� )38شاع ًرا.
وه ��داين البحثُ والتنقيب �إلى ر�سالة �أ َّلفه ��ا معا�صر للم�ؤلف ،وهو (عبد اهلل
ال�ص َّحاف ت  1233هـ) ،بعنوان :ال ِه َّمة القد�س َّية :تراجم �أدباء دم�شق
العطائ ��ي َّ
ا�شتملت عل ��ى ( )25ق�صيدة لـ ()19
يف �أوائ ��ل الق ��رن ال َّثال ��ث ع�ش ��ر الهج ��ريّ ،
ْ
ا�شتملت على
�شاع� � ًرا .وبعد عر�ض هذه الر�سالة عل ��ى ُم�ؤَ َّلف (املرادي) ُو ِج َد �أ َّنها
ْ
�ردت ر�سالة ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية بـ
مما �أورده املُ َرا ِد ّي يف م�ؤلفه ،وانف � ْ
( )20ق�صي ��دة َّ
( )5ق�صائد ،وثالثة �شعراء.
وهذا الأمر يطرح ال�س�ؤال الآتي :ما ُ
ائي) من ت�أليفه هذا ؟
هدف (ال َع َط ِّ
نف�سه يف قوله�« :أعني به
الإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤال �أف�صح عنها (العطائ ��ي) ُ
هل ِّ
حا�ضر وباديَ ،وم ْن َ
َ
َ
َ
وارد و�صادي
واجلهبذ ال َّنبيل ،منتدى ك ّل
اجلليل،
اخلليل
كل ٍ
ٍ
اقتبا�سا
 ...ق ��د َن َظم من �ألفاظه احل�سنة ،وبدائع َمعانيه املزين ��ة� ،أبيا ًتا ت�ض َّمنت
ً
ون�سج على منواله ُ
بع�ض �أخدا ِنه ،وجماعة
لطي ًفا ،وموق ًعا بح�س ��ن الك َناية ظري ًفاَ ،
م ��ن خ ّل�ص �إخوا ِنه .واتفق لبع� ِ��ض �إخوا ِننا ح�ضو ُر هذه املجال�سة ،ف�أثب َت َها عنده يف
ال�ساطعة ،ونزل ب�ساحتها الوا�سعة� ،أحتف
ديوان املرا�سلة ،ثم ملا َق ِدم �إلى �شهبائنا َّ
بتل ��ك امل�ساجل ��ة الفائقة ،واملعار�ضة الالئقة ،جناب الأوح ��د املحرتم � ...أعني به
َ
فعار�ض هاتيك
ال�سيد مح َّمد �أفندي قد�سي  -ن َّور اهلل ب�صريته بالفتح القد�سي -
امل�ساجلة بح�سنها الأغر ،واقت َفى �أثره �أعال ُمنا ويا نعم الأثر ،فا�ستح�سن  -حفظه
بذكر جماعتن ��ا يف ر�سال ٍة لطيف ِةُ ،ت ِعرب بعلو ال َّثناء عن
اهلل و�أدام ع�ل�اه  -التنوي َه ِ
َمراتبه ��م َّ
ال�سابق يف الكالم ذك ��ره ،البارق يف
ال�شريف ��ة ،كيما يتحف بها موالن ��ا َّ
فامتثلت �أم ��ره ... ،ذاك ًرا عند ختم الرتجم ��ة �أبيات �صاحبها
جل ��ق ال�ش ��ام بدره،
ُ
املنظمة»(.)35
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قد�سي) يف جماراة �أُدباء حلب
هكذا َيتَّ�ضح �أنَّ (العطائي) َل َّبى رغبة (مح َّمد
ّ
لأدباء دم�شق عندما ر�أى اقتبا�س (املُ َرا ِد ّي) ،وجماراة ُّ
�سبب ال
ال�شعراء له ،وهذا ٌ
احلر�ص على �إدراج ق�صيدة(( )36مح َّمد قد�سي) نف�سه
يب ��دو مقن ًعا بقدر ما يقنع
ُ
مع ترجمته و�إطراء عبارات ال َّثناء عليه يف �صدر كتاب (العطائي) الذي مل ينفرد
�إ َّال بخم�س ق�صائد جديدة ،وثالثة �شعراء.
ويبدو �أن (العطائي) ر�أى عمل (املُ َرا ِد ّي) ُغف ًال من الرتاجم ُّ
لل�شعراء �أ�صحاب
الق�صائ ��د ،فعم ��د �إلى الرتجمة له ��م ،ولكن جانبه التوفيق كث�ي ً�را يف تراجمه� ،إذ
�إِ َّنها طافح ٌة بعبارات ال َّثناء ،وتخليد ِّ
الذكر �أكرث من كونها �إلقا ًء لل�ضوء على حياة
ه�ؤالء ال�شعراء.
ال�سابع من
وق ��د عرثتُ على ر�سالة (العطائي) من�شورة ًكامل� � ًة �ضمن اجلزء َّ
كت ��اب �إعالم النبالء بتاريخ حلب َّ
ووقفت منها
ال�شهباء من �ص � - 202ص ،220
ُ
عل ��ى ن�سخ ��ة مخطوطة( ، )37وه ��ي مخطوطة برقم ( )72يف مكتب ��ة م َّكة املك َّرمة،
ال�سيد مح َّمد راغب �أغا كوجك)
ن�سخه ��ا وعلق عليها (مح َّمد بن عب ��د العزيز بن َّ
�سنة (1305هـ).
حتقيق ن�سبة املخطوط مل�ؤلفه:
لي�س هناك ٌّ
�شك يف ن�سبة هذا املخطوط ملح َّمد بن خليل املُ َرا ِد ّي
( )1وال َّدلي ��ل الأَ َّول على ن�سبته له قو ُله نا�س ًب ��ا �إ ّياه لنف�سه يف بدايته« :يقول العبد
املفتق ��ر �إلى عفو م ��واله ،ال َّراجي جدواه ور�ض ��اه� ،أبو الف�ضل �ص ��در ال ّدين مح َّمد
خليل بن علي بن مح َّمد ُمراد احل�سيني احل َن ِفي الدِّ ِم�شقي املُ َرا ِد ّي».
( )2ومن الأد َّلة � ً
أي�ضا :ن�سبتُه بع�ض الأ�شعار البني ع ّمه :جمد ال ّدين ،وفخر ال ّدين
ولدي ح�سني املُ َرا ِد ّي.
( )3ومن الأد ّلة � ً
أي�ضا� :إف�صاحه عن مدح محمود امل َع ّري �إ ّياه بالق�صيدة الأخرية،
وذكره لقب (املُ َرا ِد ّي) يف البيت الأول منها.
ال�ص َّحاف) (للمرادي) ،وذكره له يف
( )4وم ��ن الأدلة كذلك :امتداح (العطائي َّ
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كتابه اله َّمة القد�س ّية ،وذكره ا�سمه يف كتابه يف قوله(:)38
َع � ��ذِ ي � ��ري مِ � ��ن َخ �ل �ي �ل��ي م ��ن ُم � ��راد

�أي � � �ع� � ��ذ ُرين َخ� �ل� �ي� � ُل َب� �ن ��ي املُ� � � � � � � َرادِي ؟

هُ � � � � َم � � ��ا ٌم �إِ ْر ُب � � � � � � � ��ه عِ � � � ْل � � � ٌم َو َب � � � ْ�ح � � � ٌ�ث

َو َح� � � � � � � ُّ�ل امل � �� � �ش � �ك �ل��اتِ مِ � � � ��ن ان � �ت � �ق� ��ا ِد

ول ��و مل يقف (ال َع َطا ِئ ُّي) َع َلى كت ��اب (املُ َرا ِد ّي) ملا �أَثبتنا هذا دلي ًال ،واكتفينا
ال�سابقة التي ُتثبت ن�سبة املخطوط للم�ؤ ِّلف ،و�سبقه لر�سالة (العطائي).
بالأد َّلة َّ
منهج التحقيق:
منهجا ،حاولت بو�ساطته �إيرا َده كما �أراد له
اتبع ��ت يف حتقيق هذا املخطوط ً
م�ؤلفه ،ي َت َم َّثل هذا املنهج يف الآتي:
 1 .1مقابل ��ة ال ُّن�صو�ص الواردة يف املخطوط على مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية وذلك
لل َّت�أكد من �سالمة ال َّن�ص وا�ستقامة املعنى.
2 .2تخري ��ج املادة العلم ّي ��ة الواردة يف املخطوط عل ��ى مخطوط ال ِه َّم ��ة ال ُقدْ�سِ ّية
ومطبوعه.
 3 .3الرتجمة ملن مت َّكنت من العثور لهم على تراجم من �أعالم ُّ
ال�شعراء �أ�صحاب
الق�صائد املذكورة يف املخطوط.
� 4 .4ضبط ال َّن�ص َّ
بال�شكل ،وقد �أورده امل�ؤلف من دون �ضبط.
� 5 .5شرح الألفاظ التي حتتاج �إلى �شرح.
 6 .6تثبي ��ت ال ّروايات ،واختيار ال ّرواية امل�ستقيمة مع الإ�ش ��ارة �إلى بقية الروايات
يف الهوام�ش.
7 .7ا�ست ��دراك بع� ��ض الق�صائد م ��ن مخطوط ال ِه َّم ��ة القد�سية ،الت ��ي مل ترد يف
مخط ��وط (املُ َرا ِد ّي) ،وه ��ي يف املو�ضوع نف�سه .وق ��د ف�صلتُها عن املخطوط،
وجعلتها يف ق�سم م�ستقل.
(للبحث �صلة)
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الهوامش:
* كلية الآداب ،جامعة الطائف
( )1م�صادر ترجمته املعت َمدة:
• َع� � ْرف ال َب َ�ش ��ام فيم ��ن ويل فت ��وى دم�شق ال�ش ��ام (مقدمة الكت ��اب) ،وتنظر ترجم ��ة املُ َرا ِد ّي
لنف�سه يف هذا الكتاب �ص . 214 – 144
•تو�شي ��ح الأ�سف ��ار يف مدي ��ح الأ�سف ��ار لل ُم ��راديّ  ،حتقي ��ق :عمر حمدان الكبي�س ��ي ،جملة كلية
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية ،ع � ،23سنة � ،2002ص .100 – 97
•�سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين ع�شر .3/1
•تاريخ عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار للجربتي .142 – 140/2
•تاريخ �آداب اللغة العربية .319/3
•حِ لية ال َب َ�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .1405 – 1393
•هدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني .350 – 349/2
•�إي�ضاح املكنون يف الذيل على ك�شف الظنون 501 ،23/4
•معجم املطبوعات العربية واملعربة .1723/2
•�إعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء 234 ،132/7
•الأعالم للزركلي .118/6
•معجم امل�ؤلفني .290/9
•مح َّم ��د خلي ��ل امل ُ َرادِيّ ت 1207هـ  ،ودوره يف الكتابة التاريخية ،درا�سة يف املنهج ،مهند �أحمد
�سامل املبي�ضني( ،وفيه ترجمة مو�سعة).
( )2حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .1393
(َ )3ع ْرف ال َب َ�شام فيمن َو َ
يل فتوى دم�شق َّ
ال�شام �ص (ز) وينظر يف م�ؤلفاته الكتاب ذاته .114 – 112
(َ )4ع ْرف ال َب َ�شام فيمن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام �ص (ز) ،و�سلك الدرر .219/3
(� )5ص .214 – 144
( )6حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر  ،1393وللتو�سع يف الوقوف على حياته و�أ�سرته يرجع �إلى:
مح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج  58وما بعدها.
( )7حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .1393
(َ )8ع ْرف ال َب َ�شام فيمن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام �ص (ط) ،وللتو�سع يف الوقوف على �أ�سماء �شيوخه يرجع �إلى:
مح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج .77
(َ )9ع ْرف ال َب َ�شام فيمن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام �ص (ط) ،وحلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر ،1398
والأع�ل�ام  ،118/6وللتو�س ��ع يف وظائف ��ه يرجع �إل ��ى :مح َّمد ب ��ن خلي ��ل املُ� � َرادِيّ ودوره يف الكتابة
التاريخية :درا�سة يف املنهج .72
(َ )10ع� � ْرف ال َب َ�ش ��ام فيم ��ن َو َ
يل دم�ش ��ق َّ
ال�ش ��ام (ط) ،وتو�شي ��ح الأ�سف ��ار يف مديح الأ�سف ��ار  ،97وحلية
الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر  ،1405والأعالم .118/6
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( )11للتو�سع يف الوقوف على رحالته يرجع �إلى :مح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية:
درا�سة يف املنهج .81 – 79
( )12قال اجلربتي� :إنه كتب �إليه ر�سالة عام  1205هـ؛ �أي قبل وفاته بعام .ينظر :تاريخ عجائب الآثار
يف الرتاجم والأخبار .141/2
(َ )13ع ْرف ال َب َ�شام فيمن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام ،مقال من�شور مبجلة جممع اللغة العربية بدم�شق� ،ص ،577
ع  ،55ج 1980 ،3م.
(� )14ص .1403
( )15يف امل�صدر  :الطرو�س ،وهو حتريف.
( )16يف م�صدره� :أطال  ،وهو حتريف.
( )17حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .1403 – 1402
(َ )18ع ْرف ال َب َ�شام فيمن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام ،مقال من�شور مبجلة جممع اللغة العربية بدم�شق� ،ص ،577
ع  ،55ج 1980 ،3م.
( )19حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .1404
ال�سابق .1104
(َّ )20
ال�سابق  ،1101كذا ورد البيت الأخري بدون جزم الفعل (تلقى)؛ لكونه جوا ًبا للطلب.
(َّ )21
ال�سابق .1101
(َّ )22
(َ )23ع� � ْرف ال َب َ�ش ��ام فيم ��ن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام � ��ص (ي) ،والأعالم  ،118/6وهدي ��ة العارفني ،349/2
ومعجم امل�ؤلفني  ،290/9ومح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج.
(َ )24ع� � ْرف ال َب َ�ش ��ام فيم ��ن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام � ��ص (ي) ،والأعالم  ،118/6ومعج ��م امل�ؤلفني ،290/9
ومح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج .89
( )25حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر .1104
( )26مح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج .88
(َ )27ع� � ْرف ال َب َ�ش ��ام فيم ��ن َو َ
يل دم�ش ��ق َّ
ال�ش ��ام � ��ص (ي) ،ومح َّمد بن خلي ��ل املُ� � َرادِيّ ودوره يف الكتابة
التاريخية :درا�سة يف املنهج .91
( )28مح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج .91
(َ )29ع ْرف ال َب َ�شام فيمن ويل فتوى دم�شق ّ
ال�شام �ص (ي) ،ومح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة
التاريخية :درا�سة يف املنهج .87
( )30مح َّمد بن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج .92
عر�ض ��ا له ��ذا الكتاب ملح َّمد عبد اللطي ��ف فرفور بعنوانَ :ع� � ْرف ال َب َ�شام فيم ��ن َو َ
( )31انظ ��ر ً
يل دم�شق
َّ
ال�ش ��ام ،مق ��ال من�شور .مبجلة جمم ��ع اللغة العربية بدم�ش ��ق ،ع  ،55ج  ،1980 ،3وعلى هذا الكتاب
تقري ��ظ مخط ��وط ملح َّمد ب ��ن م�صطفى الدويك ��ي ،يف مكتبة جامع ��ة الكويت ،رق ��م ( ،)980ورقم
( )287مج  4عن الظاهرية رقم (.)5241
(� )32إي�ض ��اح املكن ��ون يف ال َّذيل عل ��ى ك�شف الظنون  ،501/4تاريخ �آدب اللغ ��ة العربية  ،319/3و َع ْرف
ال َب َ�ش ��ام فيم ��ن َو َ
يل دم�شق َّ
ال�شام � ��ص (ي) ،والأعالم  ،118/6ومعجم امل�ؤلفني  ،290/9ومح َّمد
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ابن خليل امل ُ َرادِيّ ودوره يف الكتابة التاريخية :درا�سة يف املنهج .90
(َ )33ع� � ْرف ال َب َ�ش ��ام فيم ��ن َو َ
يل دم�ش ��ق َّ
ال�شام � ��ص (ي)� ،ص  ،2لعله املذك ��ور يف ر�سالة تو�شيح الأ�سفار
مبدي ��ح الأ�سفار � ��ص  98با�سم( :املعجم املخت� ��ص  :تراجم �شيوخ ��ه ومن �أخذ عن ��ه �أو �ساجله� ،أو
جال�سه من رفيق �أو �صاحب).
( )34ث َّمة مخطوطات �ألفها غريه ،ولكنها تتعلق برتجمته؛ منها:
� -1إج ��ازات املُ� � َرادِيّ من م�شايخ ��ه ،يف املكتبة الظاهرية ،دم�شق ،رق ��م ( ،)11108ومكتبة جامعة
الكويت (.)7369
� -2إجازة من مفتي احلنف ّية بدم�شق مح َّمد خليل �أفندي امل ُ َرادِيّ  ،يف مركز امللك في�صل للبحوث
والدّرا�سات الإ�سالم ّية ،ال ّريا�ض رقم (-2141ف).
 -3ر�سال ��ه م ��ن مح َّمد ب ��ن م�صطفى الدّويكي �إل ��ى خليل امل ُ َراد ِّي ،يف املكتب ��ة الظاهرية بدم�شق،
رقم (.)240 ,5941
( )35ال ِه َّم ��ة ال ُقدْ�سِ ّي ��ة (م ��ط) يف �إع�ل�ام النب�ل�اء بتاري ��خ حل ��ب ال�شهب ��اء  ،204 – 203/7ومخطوطه
الورقة الأولى ،وثمة اختالف يف رواية بع�ض الألفاظ .واخلليل يف قوله هو املرادي.
( )36الق�صيدة وردت يف �إحتاف �أهل الع�صر يف اقتبا�س}�ألي�س يل ملك م�صر{.
َّ
(� )37أرج ��ح اعتم ��اد ال�شيخ (مح َّمد راغ ��ب الطباخ) على نقله ع ��ن هذه الن�سخة؛ لأن ��ه ذكر يف هام�ش
� 201/7أن �إحدى الن�سختني املعتمدتني لديه نقلها �سنة 1322هـ عن ن�سخة يف بيت راغب �أغا.
( )38مخطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة .15
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ِّ
التلقي األملانية
نظرية
*

بقلم� :أ .عبداهلل بن عيني
الن�ش�أة:

د�أب الع ��رب حدي ًثا على تل ّق ��ف النظريات النقدية الغربية ،ف ��كان �أن �أخذوا
تل ��ك النظريات ال�سياقية ،الت ��ي تويل العناية ملا خارج الن� ��ص ،وجتعل من املبدع
نقط ��ة انطالق لها ،تدر�س على �ضوئها الإنتاجات الأدبية ،مانحة �إياه بهذا �سلطة
أنواعا من املمار�سات النقدية مثل
مطلقة ال ينازعه فيها منازع ،وقد «عرف النقد � ً
النق ��د االجتماعي� ،أو التاريخ ��ي� ،أو النف�سي� ،أو ال�شكل ��ي� ،أو العلمي .وقد �أخذت
هذه املناهج النقدية احلديثة �صفة ال�سياقية �أو النقد ال�سياقي»(.)1
ث ��م كان الت�أثر بالنظري ��ة الن�سقية� ،أو م ��ا يعرف بالنقد احلداث ��ي (بنيوية،
�شكالني ��ة ،)...وال ��ذي يجعل م ��ن داخل الن� ��ص ف�ضا ًء رح ًب ��ا له «بو�صف ��ه كيا ًنا
مو�ضوع ًّي ��ا قائ ًما بذات ��ه ،ومكتف ًيا بوجوده ،و�أنه لذلك قابل لأن يدر�س على نحو ما
تدر� ��س احلقائق املو�ضوعية املمثل ��ة لذاتها ،دون � ّأي �إحالة �إل ��ى ت�صورات غيبية،
ودون اال�ستعان ��ة ب� �� ّأي عوامل خارجية �سواء ا�ش ُت َّقت ه ��ذه العنا�صر �أو العوامل من
البيئة والع�صر واجلن�س �أو من ال�سرية الذاتية للمبدع نف�سه»(.)2
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438

291

أﻏﺴﻄﺲ-ﺳﺒﺘﻤ /آب-أﻳﻠﻮل 2017م

6 5

53

�إنّ النق ��د احلداثي ّ
تخطى ه ��ذا املبدع الذي تر ّبع على عر�ش النقد ال�سياقي،
لي�سل ��ب من ��ه تلك ال�سلطة ،ومينحه ��ا �إلى الن�ص دون غريه م ��ن الأ�شياء« ،وبذلك
تت�ض ��اءل �-أو تنعدم -يف هذا النقد كل دعوة �إل ��ى االهتمام بوظيفة الأدب ،و ُ
حت ُّل
مح َّله ��ا ال ّدعوة �إل ��ى االهتمام بطبيعة الأدبُ .يهمل «ماذا ق ��ال الأديب؟» من �أجل
فانكب الن ّقاد على درا�سة الن�ص وبنيات ��ه ،ومحاولة ّ
فك �شفراته
كيف ق ��ال؟»(.)3
ّ
معزو ًال عن كل ما يحيط به.
توجه الغربيون �إلى ما يعرف مبا بعد البنيوية( ،ما بعد احلداثة)،
ُثم كان �أنْ ّ
و�إلغ ��اء �سلط ��ة الن�ص الن�سقي ��ة« ،و�إذا كانت االجتاهات احلداثي ��ة ال�شكالنية قد
رفع ��ت �شع ��ار �سلطة الن�ص ،ف� ��إنّ اجتاهات ما بع ��د البنيوية� ،أو م ��ا بعد احلداثة
عموما -على
رك ��زت -من منطل ��ق النظرة الأحادية التي ابت َُلي بها الفك ��ر الغربي ً
�سلط ��ة جديدة �أطلق عليها �سلط ��ان القراءة ،هذه املرحلة �أ�صب ��ح ينظر فيها �إلى
ً
مرتبطا بقراءته»(.)4
الن�ص نف�سه مبنظار جديد� ،صار وجوده
�إنّ �سلط ��ان الق ��راءة �أ ّدى �إلى ظهور مناهج عدة ،ف ��كان �أن ظهر �إلى الوجود
مول ��ود جديد ع ��رف بنظرية التل ِّقي �أو جمالية التل ِّق ��ي ،فتل ّقفه العرب مثلما فعلوا
من قبل ،وه ��ذه النظرية تلغي ال�سلطتني ال�سابقت�ي�ن ،وتعطي االعتبار للذي يوجه
�إلي ��ه الإب ��داع وهو املتل ّقي ،معتربة �أنّ الن�ص ال يكتمل �أبدً ا ما مل يكن هناك تفاعل
بني هذا الن�ص ومتل ّقيه الذي ُينتج املعنى و ُيكمل الإبداع الأدبي(.)5
ظه ��ر مفه ��وم التل ّق ��ي عن ��د الأمل ��ان يف �ستين ّيات الق ��رن املا�ض ��ي يف مدر�سة
كون�ستان�س ��ن التي حاولت �إب ��داع طروحات جديدة يف طريق ��ة التعامل مع الأدب،
وما قام ��ت به هذه املدر�سة «من خالل ممث َليه ��ا امل�شهورين هان�س روبرت ياو�س،
وفولفج ��اجن �إيزر ،هو �أنها قد �أعادت بناء ت�صور جدي ��د ملفهوم العملية الإبداعية
م ��ن حيث تك ّونها عرب الزم ��ن -التاريخ -وطرق ا�شتغال الق ��راءة ودور القارئ يف
�إنتاج هذه العملية �أو الن�ص� .إنّ هذه الفر�ضية مبا حتمله من جمالية التل ّقي تتكون
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وج َّدتها
ع�ب�ر �ص�ي�رورة القراءة ذاتها ،وهي الت ��ي �ستعطي لهذه النظري ��ة ميزتها ِ
و ُبعدها اخلا�ص»(.)6
ن ��ادت هذه املدر�سة � ًإذا ب�ض ��رورة الإعالء من �ش�أن املتل ّق ��ي الذي ُ�أ�سقط من
ح�ساب ��ات النقدي ��ن ال�سياقي والن�سقي ،كما دعت �-إلى جان ��ب هذا� -إلى �ضرورة
ربط الأدب بالتاريخ ،باعتبار �أنّ الأدب ي�ستمد وجوده من التجارب الإن�سانية� ،أي
�إنّ الأدب يخ�ض ��ع لتل ّقيات مختلفة عرب الع�صور ،وعلى �ضوئها يجب كتابة التاريخ
الأدبي(.)7
ي ��رى الكث�ي�ر من الدار�س�ي�ن �أنّ �أوليات التل ّقي ظهرت عن ��د �أر�سطو يف م�ؤلفه
ف ��ن ِّ
ال�شع ��ر؛ �إذ ركز يف �آرائ ��ه النقدية على عالقة الن� ��ص باجلمهور( ،)8وقد نزع
الكثري من الن ّقاد يف الع�صر احلديث �إلى �أحكامه ،وال �أحد ينكر �أنه اهتم بالتل ِّقي
يف فل�سفت ��ه النقدية ،ومفهوم ��ه لفل�سفة التل ّقي كان له وزن ��ه يف النظرية الأملانية،
وخا�صة فيما ذهب �إليه ياو�س عند حديثه عن املتل ّقي وعالقته بالن�ص(.)9
�إنّ نظري ��ة التل ّقي تتج ّلى عند �أر�سطو من خالل مفهوم «التطهري» الأر�سطي؛
�إذ جع ��ل ه ��ذا الفيل�سوف للأدب وظيفة تطهريية؛ لأنه ع ��ن طريق ت�أثري الأدب يف
ري يف ال�سل ��وك االجتماعي �إلى الأح�سن ،ولذل ��ك ف�إن الو�ضعيات
املتل ِّق ��ي ينتج تغي ٌ
يتم فيها التمويه تعد ذات �ش�أن يف حتقيق االندماج التام للمتل ّقي (امل�شاهد)
التي ّ
م ��ع العمل الدرامي ،ولذلك فقد ا�ستند �أر�سطو �إل ��ى طريقة حتقيق الإيهام ،وهي
املماثلة التي �أقامها بني املحاكاة (العامل الرمزي) والطبيعة (العامل الطبيعي)(.)10
ه ��ذا ع ��ن �أر�سط ��و� ،أ ّما عن الع ��رب ،فال �أحد ينك ��ر مكانة املتل ّق ��ي يف النقد
العرب ��ي الق ��دمي؛ �إذ اهتمت بها جل الدرا�سات النقدي ��ة ،و�أولتها العناية الكربى،
منبهة املبدع يف كثري من الأحيان �إلى �ضرورة االلتفات �إلى هذا املتل ِّقي يف العملية
الإبداعية ،وك�أنّ الن�ص �سي�صبح له مبجرد االنتهاء من بنائه ،ومن َثم فاملعنى لن
يك ��ون مثلم ��ا �أراد املبدع ،بل �سيكون حت ًما كما يتل ّقاه املتل ّقي ،لهذا جند الكثري من
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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حر�صا �شدي ��دً ا على التوا�صل مع ه ��ذا املتل ّقي بال�صورة التي
املبدع�ي�ن يحر�صون ً
يري ��د ،ونزو ًال عند الأح ��كام التي فر�ضتها الر�ؤى النقدي ��ة ،مبا يالئم �أعراف فن
القول عند العرب و�سننه.
وه ��ذه االلتفات ��ة العربي ��ة �إل ��ى التل ِّق ��ي تختل ��ف كث�ي ً�را يف ا�صطالحاتها عن
النظري ��ة املعا�ص ��رة يف التل ِّقي؛ �إذ مل تف ��رد العناية للمتل ِّقي وح ��ده ،بل اعتنت به
دون الغفل ��ة عن الن� ��ص ومبدعه ،ويف هذا يقول محمود عبا�س عبد الواحد« :و�إذا
كان طبيع ًّي ��ا �أن يخلو تراثنا النقدي من فل�سفة عام ��ة تنتظم جماليات التل ِّقي� ،أو
مفه ��وم اال�ستقبال ،فلي�س معناه �أنّ ر�صيدنا النقدي قد خال من عناية رواده بهذا
ً
مرتبطا يف
املو�ض ��وع .فعلى العك�س من ذلك؛ كان اهتمامه ��م مبو�ضوع اال�ستقبال
جمل ��ة �أحكامهم بق�ضايا الن�ص ،ولهذا ج ��اء مبثو ًثا يف ت�ضاعيف الأحكام ،متعدد
املفاهي ��م بتع ��دد املل ��كات� ،أو باختالف العوام ��ل امل�ؤثرة يف تاري ��خ الأدب وتقدير
الن ّق ��اد .وم ��ع تعدد املفاهيم واختالف الر�ؤى يف ا�ستقب ��ال الن�ص كان البحث عن
املتعة الفنية من �أبرز منافذ التوا�صل مع املتل ّقي»(.)11
ه ��ذا عن القدمي� .أ ّم ��ا يف ع�صرنا هذا فريى الدار�س ��ون �أنّ نظرية التل ّقي مل
تقم م ��ن فراغ ،ومل تنزل من ال�سماء ،بل كان لظهوره ��ا �أ�سباب وم�سوغات هي�أت
الأر�ضي ��ة لوجودها« ،وب�شكل عام فقد لعب ا�ستن ��زاف الأدوات القدمية وال�سخط
عليه ��ا دو ًرا يف القبول املتزايد على النظرية»( ،)12وهذا يقود �إلى القول ب�أنّ ظهور
النظري ��ة كان «كجواب على الأزمة املنهجي ��ة يف الدرا�سات الأدبية ،والتي ظهرت
يف ال�ستينات»(.)13
وه ��ذه الأزمة يف الدرا�سات الأدبية تولدت عن �أزمة كربى ،عمت ربوع �أملانيا
على جمي ��ع الأ�صعدة ،وال ميكن �أن ُي�ستثنى الأدب منها بو�صفه موج ًها للحياة وما
ي ��دور فيها ،فالإنتاج الفن ��ي «ي�ساهم يف �سريورة احلي ��اة الواقعية التي يتملك بها
الإن�سان الطبيعة ،والتي حتدد عمل الب�شرية وكذا تاريخ ثقافتها»(.)14
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وتتج ّل ��ى عالم ��ات هذه الأزم ��ة �أو ًال «على ال�صعي ��د االقت�صادي ،ف� ��إنّ نهاية
املعج ��زة االقت�صادية ،ووعدها بالنمو غ�ي�ر املحدود واالزدهار ،وكذلك العالمات
الأول ��ى للركود يف منت�صف العقد� ،أ�سهمت يف طرح الت�س� �ا�ؤالت يف �أملانيا الغربية
بخ�صو� ��ص املنهجية والهي ��اكل امل�ؤ�س�ساتي ��ة .وعلى ال�صعيد ال�سيا�س ��ي ف�إنّ نهاية
حك ��م �إدينارو ع ��ام 1963م ،واالندماج الكبري ع ��ام 1966م ،وتنامي قوة احلزب
الدميقراط ��ي اال�شرتاكي لي�س على �أ�س� ��س ا�شرتاكية ،كل تلك دالالت على التغيري
و�أ�سب ��اب للمزي ��د من االنعكا�س و(الإج ��راء) .ولي�س على �سبيل املث ��ال تزام ًنا �أن
املعار�ض ��ة الربملاني ��ة وجدت بداياته ��ا يف هذا اجلو م ��ن التح ��والت االقت�صادية
وال�سيا�سي ��ة .وقائم ��ة العنا�ص ��ر التي كان ��ت نتيج ��ة و� /أو تغي�ي�رات عنيفة ي�سهل
متديده ��ا .فمحاكمة �آيخمن عام 1960م ،واملحاوالت الأولى لدعم الرايخ الثالث
تاريخ ًّي ��ا ،و�إقام ��ة جدار برل�ي�ن ،والق�ضاء نهائ ًّي ��ا على وحدة �أملاني ��ا ،واالعرتاف
ب�أملاني ��ا الغربية باعتبارها جز ًءا من الكتلة (الإمربيالية) التي تع ّر�ضت فيما بعد
لهزمي ��ة يف فيتنام ،وظه ��ور حركة الطالب ،التي ن�ضج ��ت �أو ًال بعد احلرب ،وبعد
اجليل الذي تال النازية ،جميع هذه لعبت دو ًرا يف تطور الوعي اجلديد يف جمتمع
�أملانيا الغربي ��ة ،و�أ�سهمت يف العقلية املعدلة لأواخ ��ر ال�ستينات»( ،)15وهذه الفرتة
هي التي ظهرت فيها نظرية التل ِّقي.
ومنطل ��ق الأزم ��ة عند هان� ��س روبريت ياو� ��س كان من تاري ��خ الأدب الذي ما
ع ��اد يلقى االهتمام ال ��ذي كان عليه يف ال�سابق ،ودرا�سته ال تق ��دم �شي ًئا �أكرث من
اال�سته�ل�اك ،بل هو جمرد ذكرى جميلة وبعيدة تق ��دم نز ًرا من املتعة ،كما اعترب
�أنّ التاري ��خ الأدب ��ي الذي يتبع تراتبي ��ة مع ّينة ،ت�صف الأجنا� ��س وتتبع تطوراتها،
وتر�صد الكاتب و�سريته وما خ ّلفه من �آثار ،لي�س بتاريخ حقٍّ ؛ لأنه يحرم امل�ؤرخ من
حك ��م القيمة اجلمالية بدعوى املو�ضوعية و�ض ��رورة و�صفه لهذه الأمور كما كانت
يف الواقع(.)16

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438

295

أﻏﺴﻄﺲ-ﺳﺒﺘﻤ /آب-أﻳﻠﻮل 2017م

6 5

53

ويرجع ياو�س ال�سبب يف هذه النظرة �إلى املارك�سية وال�شكالنية ،لأنهما جعلتا
دور املتلقي محدودًا ،فالأولى «تعامله كما تعامل امل�ؤلف ،حيث ت�ستخرب عن و�ضعه
االجتماعي� ،أو ت�سعى �إلى حتديد موقعه يف النظام الرتاتبي للمجتمع الذي ت�ص ّوره
الأعم ��ال الأدبية� .أ ّما املدر�سة ال�شكالنية ،فال حتتاج �إلى القارئ �إال باعتباره ذا ًتا
يتع�ّي�نّ عليها ،تب ًعا لتحفيزات ن�صية� ،أن تتبينّ ال�شكل �أو تك�شف عن التقنية الفنية
امل�ستعملة»(.)17
�إنّ ياو� ��س يخالف هذا الطرح من املدر�ستني ،وي�ؤ ّك ��د �أنّ املتل ّقي «لي�س جمرد
عن�ص ��ر �سلبي يقت�ص ��ر دوره عل ��ى االنفعال بالأدب ،ب ��ل يتعداه �إل ��ى تنمية طاقة
ت�ساه ��م يف �صن ��ع التاري ��خ .لذلك ال يعقل �أن يحي ��ا العمل الأدب ��ي يف التاريخ دون
الإ�سهام الفعلي للذين يتوجه �إليهم .ذلك �أنّ ّ
تدخلهم هو الذي يدرج العمل �ضمن
اال�ستمرار املتحرك للتجربة الأدبية ،هناك حيث ال يكف الأفق عن التحول ،وحيث
يتم دائ ًما االنتقال من التل ِّقي ال�سلبي �إلى التلقي الإيجابي»(.)18
ّ
�إنّ العم ��ل الأدبي خ�ضع تاريخ ًّيا لتلقيات كث�ي�رة ومختلفة� ،أعطت حكم قيمة
جمال ًّي ��ا نزو ًال عند تلقيات �سابقةَ ،ك ّون ��ت طريقة تلقّ لأدب معينّ « ،وهذا الإدراك
الأويل املح� ��ض للعمل ميكنه بعد ذلك �أن يتط ��ور ويغتني من جيل �إلى جيل لي�ؤلف
ع�ب�ر التاري ��خ �سل�سلة تلقي ��ات متوالية �ستق ��رر الأهمية التاريخي ��ة للعمل ،وحتدد
مقام ��ه يف الرتاتبية اجلمالي ��ة� ،إنّ هذا التاريخ للتلقي ��ات املتوالية ،الذي ال ميكن
للم� ��ؤرخ الأدبي التمل� ��ص منه �إال بتجنب الت�س� �ا�ؤل عن االفرتا�ض ��ات التي ت�ؤ�س�س
فهمه للأعمال وحكمه عليها ،ي�سمح لنا يف �آن واحد ب�إعادة مت ّلك �أعمال املا�ضي،
وب�إعادة �إقام ��ة عالقة ات�صالية �سليمة بني فن املا�ضي وفن اليوم ،بني القيم التي
ك ّر�سه ��ا التقليد ومت ُّر ِ�سن ��ا الراهن بالأدب .ول ��ن ي�ستطيع الت�أري ��خ الأدبي القائم
عل ��ى جمالي ��ة التل ِّقي فر�ض نف�سه �إال مبقدار ا�ستطاعت ��ه الإ�سهام فعل ًّيا يف احتواء
التجربة اجلمالية الدائم للما�ضي»(.)19
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ميكنن ��ا من هذا �أن نق ��ول �إنّ هان�س ياو� ��س يقيم تاري ��خ الأدب على �سريورة
التل ِّق ��ي اجلمايل الإيجاب ��ي ،وما يتبع ذلك من �إنتاج من ل ��دن املتل ِّقي كيفما كان،
بحي ��ث ُيرثى الن�ص الأدبي ،وتظهر حموالت ��ه الداللية التي مل ي�ص ّرح بها مبدعه،
عل ��ى هذا الأ�سا�س يكون تاري ��خ الأدب ،وتظهر اخلا�صية احلدثي ��ة للعمل الأدبي،
ال كم ��ا كان ُي�ؤرخ ل�ل��أدب بالطريقة الرتاتبية ،التي تك�شف عن اخلا�صية احلدثية
لواقعة تاريخية مو�ضوعية(.)20
هذه الأ�سباب ال تكفي لإن�شاء نظرية بهذا احلجم ،وهذا امل�ستوى ،كما �أنّ �س ّنة
اهلل يف الأ�شي ��اء التكام ��ل ،فكل �شيء يكمل الآخر ،وكل جديد يبد�أ من حيث انتهى
الذي قبله ،وهذا احلكم ينطبق على نظرية التلقي ،فهي مل تقم دفعة واحدة ومن
العدم ،بل حاولت تكملة ما �سبقها ،وتغيريه بال�شكل الذي ينا�سب الدرا�سة الأدبية
املعا�صرة.
�إنّ نظرية التل ِّقي قد �أفادت من عدة روافد فل�سفية ونقدية �سابقة لها ،ه ّي�أت
له ��ا الطريق لت�صب ��ح نظرية قائم ��ة بذاته ��ا� ،إذ «اعتمدت عل ��ى الإرث التاريخي
والفل�سف ��ي والعلم ��ي الأمل ��اين من جهة ،وما �أُجن ��ز يف جمال الدرا�س ��ات الل�سانية
والنف�سية والإب�ستمولوجية والفنية يف الفكر الإن�ساين عامة .و�سنجد �أنّ كث ًريا من
املفاهيم التي �أعادت بناءها يف جمال الأدب وتاريخه وتل ِّقيه ،قد ا�ستعملت من قب ُل
�إ ّم ��ا يف املجال التاريخي �أو الفل�سف ��ي �أو النف�سي �أو يف الدرا�سات الأدبية ...ولهذه
املدر�س ��ة ف�ضل معرفة ت�شغيل كثري من تلك املفاهيم غري الأدبية يف املجال الأدبي
من جهة ،واق�ت�راح فر�ضيات نظرية لقراءة تاريخ الأدب �أو قراءة الن�ص»(� ،)21أي
�إنّ �أ�صح ��اب التلقي �أخذوا عن غريهم كث�ي ً�را من الر�ؤى ،ثم طوروها مبا يتما�شى
م ��ع ما �أرادوا يف درا�س ��ة الأدب وربطه بالتاريخ ،و�إقامة ه ��ذا التاريخ الأدبي على
التفاعل الذي يكون بني املتلقي والن�ص ،ولعل �أهم هذه الروافد هي:
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الفل�سفة الظواهرية:
�إنّ مفه ��وم التل ِّق ��ي � ًإذا مل يظه ��ر م ��ن ف ��راغ ،بل ل ��ه خلفيات �أدبي ��ة قام على
�أ�سا�سه ��ا ،ومرجعيات نقدي ��ة ا�ستمد روحه منه ��ا ،وي�شري النقاد �إل ��ى �أنّ مدر�سة
كون�ستان� ��س قد ت�أثرت بالفل�سف ��ة الظاهراتية ممثلة بزعيمها هو�سرل ،الذي ربط
مقرتحا مفهوم «التعايل» ،والذي يعني عنده �أنّ معنى
الظاه ��رة الأدبية مبتل ّقيها،
ً
ظاه ��رة ما ال يكتمل وال تعرف الن�ض ��وج الفعلي �إال بقدرات املتل ِّقي وفهمه اخلا�ص
لها ،فتزداد قيمتها وتكتمل(.)22
و نهل رواد التل ّقي من مدر�سة جنيف ال�سوي�سرية ،وتعرف هذه املدر�سة با�سم
«ن ّقاد الوع ��ي» ،وقد قامت على �أ�س�س ظواهرية متعلق ��ة بالق�صدية� ،أي �إنَّ الذات
املتل ّقي ��ة متي ��ل �إلى «مو�ضوع ما وتندرج فيه ،لكي تك ��ون تلك العملية ممار�سة دالة
تنتج معن ��ى م�ضا ًفا بعد �أن ُتع ّلق جميع االفرتا�ضات والأحكام امل�سبقة»(� ،)23أي �إنَّ
العملية الإبداعية يجب �أن ُيك ّمل فيها املتل ِّقي عمل امللقي.
والأث ��ر الأكرب للظاهراتية كان على يد �إجناردن ،حيث �إنه �أ ّثر «ب�شكل مبا�شر
يف مدر�س ��ة كون�ستان� ��س ،فالعمل الأدبي يف ه ��ذا املفهوم لي�س �شي ًئ ��ا م�ستق ًّال عن
جترب ��ة القارئ ،والنقد هو عملية و�صف حلركة القارئ داخل امل�ستويات الن�صية،
ومحاول ��ة التوقع و�سد الثغرات ومعرفة امل�سكوت عنه»( ،)24ف�أعطى بذلك مل�صطلح
خا�صا متعل ًق ��ا بالظاهرة الأدبي ��ة ،م�ش ًريا �إلى �أنه ��ا تخ�ضع �إلى
التع ��ايل
ً
مفهوم ��ا ًّ
بنيت�ي�ن :منطية(ثابتة) ومادية(متغ�ي�رة) ،الأولى هي �أ�سا�س الفه ��م� ،أ ّما الثانية
فت�ش ��كل الأ�سا� ��س الأ�سلوبي للعم ��ل الأدبي ،معت�ب ً�را بهذا �أنّ املعن ��ى الفعلي للعمل
الأدبي ينتج عن طريق التفاعل بني بنية العمل الأدبي وفعل الفهم(.)25
ومل يق ��ف �إجناردن عند حدود م�صطلح التعايل ،بل تعر�ض ملفهوم الق�صدية
(ال�شع ��ور الق�صدي) ،فقد ذهب �إلى اعتب ��ار «العمل الأدبي ق�صد ًّيا بحتًا �أو هد ًفا
تاب ًع ��ا؛ �أي مبعنى �أن ال يكون محددًا وال م�ستق�ل ًّ�ا بذاته ولكن معتمدً ا على �سلوكية
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واعية»( ،)26م�ؤكدة على �أنّ «املعنى يتك ّون من خالل الفهم الذاتي وال�شعور الق�صدي
الآين ب�إزائ ��ه»( ،)27وقد �أ�صبحت هذه الق�صدية «مرتكزً ا �أ�سا�س ًّيا ملا يعرف بعملية
التفاع ��ل الأدبي يف اجتاه جمالي ��ة التل ّقي .فقد اعترب هذا االجت ��اه الن�ص الأدبي
ظاه ��رة ال تتبينّ قيمتها احلقيقية �إال من خالل التوجه الق�صدي للمتل ِّقي»(� .)28أي
�إنّ الن� ��ص يكتب له التحق ��ق الفعلي يف اللحظة التي ّ
يتدخل فيها املتل ّقي ،فيك�شف
عن فهمه وذاتيته مبا يحمل تكملة للن�ص الأدبي.
ويرى �إجن ��اردن �أنّ هذه الق�صدية تتج�سد يف العمل الأدبي بت�أمل بنيته ،على
�أنّ ه ��ذه البنية ال تكتمل �إال بالإدراك ومد ِر ٍك للعمل الأدبي ،كما �أنّ الإدراك عنده
مت�سلحا مبقومات العمل
ال ي�ص ��ل �إلى درجة املو�ضوعية� ،إال �إذا كان هذا امل ��د ِرك
ً
يتم �إال
الأدب ��ي� ،أي �إنّ �إدراك ظاه ��رة �أدبي ��ة �إدرا ًكا
�صحيحا مكتم�ل ً�ا وفهمها ،ال ّ
ً
ب�شعور �آ ٍّ
ين مدعوم مبعرفة م�سبقة عن خ�صائ�ص الظاهرة(.)29
�إنّ تع ّر� ��ض �إجناردن ملفه ��وم الق�صدية ،وما ينجم عنها م ��ن �إدراك ،كان له
بال ��غ الأثر يف نقد منظري نظري ��ة التل ِّقي؛ �إذ «�إنّ املطبوعة الأملانية لإدراك العمل
الأدب ��ي الفني ل�سن ��ة 1968م �سمحت ملنظري اال�ستقب ��ال �أن يتط ّلعوا ب�صفاء �أكرث
�إلى اهتمامات �إجناردن وعالقتها بالن�ص والقارئ»(.)30
كم ��ا ذهب �إجن ��اردن �إل ��ى �أنّ العمل الأدبي الفن ��ي يتج ّلى فيه بع ��دان :الأول
يت�ش ��كل من �أربع طبقات :الطبق ��ة الأولى تتمثل يف املواد الأولية للأدب كالأ�صوات
ت�ضم وح ��دات املعنى� ،أ ّما الطبقت ��ان الثالثة
وال ��وزن والقافي ��ة ،والطبقة الثاني ��ة ّ
والرابعة فتت�شكالن من �أوجه مخططة تك�شف عن �أهداف م�شكلة( ،)31وت�ؤدي هذه
الطبقات جمي ًعا �إلى ما يعرف عند �إجناردن بالقيمة اجلمالية� .أ ّما البعد الثاين،
فيت�ش ��كل من اجلم ��ل والفقرات والف�صول .وه ��ذان البعدان ي�ؤلف ��ان من منظوره
البنية املخططة ،والتي ت�ستكمل من ِقبل املتل ِّقي(.)32
وه ��ذا اال�ستكم ��ال م ��ن املتل ّقي جعل �إجن ��اردن يق ��ول مب�صطل ��ح التج�سيم،
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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فالق�صدي ��ة ت ِقيم التفاعل بني الن�ص ومتلقيه ،الذي يعتمد يف ذلك على الإدراك،
محاو ًال ا�ستكمال الن�ص والو�صول �إلى فنيته بتحديد امل�سكوت عنه� ،إذ «�إنّ الق ّراء
تكون له ��م فر�صة ملمار�سة خيالهم ،فملء الأماكن الغام�ض ��ة يحتاج �إلى �إبداع...
وحيث �إنّ التج�سيم يعترب ً
ن�شاطا للقارئ الفرد ف�إنه يكون عندها ً
معر�ضا ملتغريات
كثرية منها اخلربة ال�شخ�صي ��ة واملزاج ...لذا ال يوجد جت�سيمان متطابقان بدقة
حتى لو كانا من �إنتاج نف�س القارئ»(.)33
وه ��ذا الطرح م ��ن �إجناردن هو ال ��ذي قاده �إل ��ى التفريق بني العم ��ل الأدبي
بو�صفه بنا ًء م�ستق ًّرا قائ ًما بذاته يف حالته اخلام ،وما ي�ضيفه املتلقي عند �إدراكه
مي�س اخل�ب�رة اجلمالية ،وبالتايل فهو يريد
له ��ذه املادة اخلام ،مما من �ش�أنه �أن ّ
من متلقيه �أن يكون مثال ًّيا له القدرة الفائقة على مواجهة العمل الأدبي(.)34
الهرمنيوطيقا (الت�أويل):
الهرمنيوطيق ��ا «م�صطلح قدمي بد�أ ا�ستخدامه يف دوائر الدرا�سة الالهوتية،
املف�سر لفه ��م الن�ص الديني
لي�ش�ي�ر �إلى القواع ��د واملعايري التي يج ��ب �أن يتبعها ّ
(الكت ��اب املقد�س) ،ويعود قدم ه ��ذا امل�صطلح للداللة على ه ��ذا املعنى �إلى عام
1654م ،وما زال م�ستم ًّرا حتى اليوم ،وال �سيما يف الأو�ساط الربوت�ستانتية»(.)35
وه ��ي اجتاه فل�سفي يقوم على التحليل الذي اقرتحه املفكر الأملاين فريدريك
�شيلر ماخر ،رام ًيا �إلى الو�صول �إلى حتليل ي�سهم يف الفهم ،معت ًربا �أنّ هذا التحليل
ل ��ه القدرة عل ��ى فهم امل�ؤلف �أكرث من ذاته� ،أي �إنّ املحل ��ل له الدور الأكرب يف فهم
الن�ص الأدبي(.)36
هذه الفكرة كانت لبنة �أ�سا�سية قامت عليها نظرية التل ِّقي الأملانية ،فتعاملت
م ��ع «الق ��ارئ على �أن ��ه عن�صر �إيجاب ��ي له دوره الفاع ��ل يف عملية الق ��راءة ،التي
�أ�صبح ��ت فع�ل ً�ا �إبداع ًّيا ،فهو مل يع ��د كما كان �ساب ًق ��ا متلق ًيا �سلب ًّي ��ا يقوم بعملية
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ا�ستقبال الن�صو�ص كما هي»( ،)37بل �أ�صبح عن�ص ًرا فاع ًال يتل ّقى الن�ص ب�إيجابية،
يعمد فيها �إلى الفهم والت�أويل والإنتاج.
�إنّ نظري ��ة التلق ��ي تق ��وم على الفه ��م امل�صح ��وب بالت�أويل ،وهذا ي� ��ؤدي �إلى
طروح ��ات جديدة ،ويعمل على �إعادة �إنتاج املعنى ،ف ��كان �أن �أفادت من جادامري
ور�ؤاه يف الت�أوي ��ل ،و�إع ��ادة االعتب ��ار للتاريخ ،وذلك ب�إخ�ضاع ��ه ملعيار الفهم حتى
تكتم ��ل احلقيق ��ة ،وتت�ض ��ح �صورة ما نتلق ��اه ،ويقول هول ��ب عن ��ه�« :إنّ �شعبيته يف
ال�سن ��وات الأخرية تعود �إلى �إ�سهاماته الكبرية يف مو�ضوع طبيعة الفهم التاريخي،
�إذ �إنّ �أعماله كان ��ت ذات ت�أثري يف تطور نظرية اال�ستقبال...ففي كتابه «احلقيقة
واملنه ��ج» 1960م ،نحا جادام�ي�ر منحى عدم االتفاق فيما ذه ��ب �إليه العديد من
منظري اال�ستقبال»(.)38
وي ��رى جادام�ي�ر �أنّ الفه ��م التاريخ ��ي يتج�س ��د عند رب ��ط حياتن ��ا الباطنية
اخلا�صة مبو�ضوع ما ،للو�صول �إلى حتديد مدى ت�أثري �أفكار الآخر فينا ،ومتا�شيها
مع ما منلك من ا�ستعدادات ور�ؤى ،معت ًربا �أنّ التاريخ جتربة نعانيها ،وتتداخل مع
حياتنا يف الكثري من اجلوانب ،فتتيح لنا فهمه.
وه ��ذا ق ��اده �إلى حتدي ��د م�صطلح مهم قام علي ��ه بنيان نظري ��ة التل ّقي ،وهو
مفهوم الأفق التاريخي ،حيث �إنّ املعنى اجلديد للأثر ُيبنى انطال ًقا من فهمنا له
�ضمن �أفق حا�ضر خا�ص بنا ،كما يبنى من الأثر و�أفقه التاريخي� ،أي �سل�سلة الفهم
عرب التاريخ وتف�سريات املتل ّقني للأثر يف كل حقبة ،فالتوقعات واال�ستعدادات التي
يواج ��ه به ��ا عمل ما تختلف من جيل �إلى جيل ،ب ��ل تختلف داخل اجليل نف�سه ،وال
�شك �أنّ ه ��ذا يعطي �أ�شك ً
اال مختلفة للفهم ،مما ي�ؤ ّدي بال�ضرورة �إلى الو�صول �إلى
معان مختلفة ،تتكاثف فيما بينها لتعطي �صورة �شبه مكتملة عن الأثر(.)39
ٍ
�إنّ الت�أويل عند جادامري يقوم بالأ�سا�س على ت�أويل م�سبق ننطلق منه ،فيم ّكننا
من الر�ؤية الوا�ضحة ،وال�شك �أنه ي�ؤثر فيما جد من �آراء بطريقة فعالة ،جتعل من
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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و�ضوحا( ،)40وهذه الت�أويلية التي قامت عليها فل�سفة هذا املنظر هي
احلقائق �أكرث
ً
التي «�أر�س ��ت �أر�ضية ملنظري اال�ستقبال ،وخا�ص ��ة بالن�سبة لهان�س روبريت ياو�س
وطالب ��ه بالرغم من ال�شعور ب�أنّ ت�أكيدات جادامري كانت نتيجة ل�سوء الفهم ،ومع
ذل ��ك ف�إنّ ا�صطالحات �أفق التوقع ��ات ،والتاريخ الفعال �أ�صبحت معايري لتفح�ص
الن�صو�ص الأدبية»(.)41
بنيوية مدر�سة براغ:
ي ��رى الدار�س ��ون �أنّ مدر�س ��ة براغ البنيوي ��ة كان لها ب�صم ��ة بدورها يف رواد
نظرية التل ِّقي وهم ينظرون لأهم املفاهيم التي بنيت عليها هذه النظرية ،وزعيم
هذه املدر�س ��ة وهو موكاروف�سكي ،قد �أ�صبحت �أعمال ��ه «محط اهتمام املناق�شات
النقدي ��ة من زوايا مختلفة وحيثما تذكر نظرية اال�ستقبال �أو البنيوية يف �أملانيا...
يتم ذكر موكاروف�سكي»(.)42
ّ
لقد اهت ��م موكاروف�سكي يف نقده بق�ضايا التل ّقي ،وخا�صة بعد �أن ت�سرب �إليه
ال�شك يف فعالي ��ة ال�شكالنية الرو�سية التي تدعو �إلى حتليل داخلي للن�ص ،معت ًربا
�أنّ ه ��ذا غ�ي�ر كاف «للتعامل مع تعقيدات العمل الأدبي وخا�صة العالقة بني الأدب
واملجتم ��ع»(� ،)43إذ الن�ص عنده «�إ�شارة معقدة حقيقة �سيمائية تتو�سط بني الفنان
واملتل ِّق ��ي ...ويفه ��م كر�سال ��ة ،وال يجب النظ ��ر �إليه كمحتوى مت�ضم ��ن يف �شكل ال
معنى له»(.)44
كم ��ا �أ�ش ��ار موكاروف�سكي �إل ��ى �أنّ املعاي�ي�ر اجلمالية تخ�ضع للتغي�ي�ر وف ًقا ملا
يوجد يف ال�ساحة االجتماعية ،فهي لي�ست ثابتة و�أزلية ،وهذا اخل�ضوع له دور مهم
يف اال�ستق�ص ��اء التف�صيلي عن ��د مواجهة العمل الفني ،حي ��ث �إنّ طبقات املجتمع
والعالق ��ات املوج ��ودة فيه ه ��ي حجر الأ�سا� ��س يف تعديل املعاي�ي�ر ال�سابقة ،بل يف
�أحيان كثرية تقيم معايري جديدة لتل ّقي عمل ما(.)45
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انطال ًقا من فك ��رة تغيري املعايري اجلمالية تب ًعا للظروف االجتماعية ،تو�صل
موكاروف�سك ��ي �إل ��ى فك ��رة مهمة كان لها باعه ��ا يف نظرية التل ّق ��ي الأملانية ،وهذه
الفك ��رة تتمحور ح ��ول املتل ّقي ودوره يف تكملة العمل الفن ��ي ،وامل�ساهمة يف �إنتاجه
وخلق ��ه خل ًق ��ا فعل ًّيا ،بحيث يفه ��م الق�صد من ��ه ،ف�ألغى بهذا �سيط ��رة املبدع على
عملي
الإنت ��اج الفن ��ي ،ومتلكه له ،وبتعبري �آخر ف�إنّ املبدع «ال بد �أن يكون له �سلوك ّ
جت ��اه العمل الفني �-سواء كان ذلك بالتغلب عل ��ى امل�شكالت التقنية يف اخللق� ،أو
بب�ساط ��ة كهدف لإكمال العمل -حيث �إنّ املولد لي� ��س يف موقع لإدراك الق�صدية.
وحي ��ث �إنّ املد ِرك يبقى غ�ي�ر مق ّيد بهدف الدرا�سة املوجه ��ة ،ف�إنه ي�ستطيع �إبداء
الر�أي يف العم ��ل الفني ك�إ�شارة م�ستقلة .لذا ف�إنّ املد ِرك وحده قادر على الت�شرب
بفكرة العمل الفني من خالل وحدة �إ�شارية تت�شخ�ص مع الق�صدية»(.)46
(للبحث �صلة)
الهوامش:
* تلم�سان  -اجلزائر.

( )1املدار� ��س النقدية املعا�صرة :خل�ضر العراب ��ي ،دار الغرب للن�شر والتوزيع ،وهران ،اجلزائر،
� ،2007ص.6 ،5
( )2املرجع نف�سه� :ص.6
( )3مناهج النقد الأدبي احلديث :وليد ق�صاب ،دار الفكر ،دم�شق ،ط� ،2009 ،2ص.83
( )4املرجع ال�سابق� :ص.181
( )5ينظ ��ر :نظرية التلقي �إ�شكاالت وتطبيقات :نظرية التل ّقي والنقد الأدبي العربي احلديث،
مق ��ال لأحم ��د بوح�سن ،من�ش ��ورات كلية الآداب والعل ��وم الإن�سانية بالرب ��اط� ،سل�سلة ندوات
ومناظرات رق ��م  ،24مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء� ،1993 ،ص ،17-16ونظرية
التل ِّق ��ي �أ�ص ��ول وتطبيق ��ات :ب�ش ��رى مو�سى �صالح ،املرك ��ز الثقايف العربي ،ال ��دار البي�ضاء
املغرب ،ط� ،2001 ،1ص.32-31
( )6نظرية التل ّقي �إ�شكاالت وتطبيقات� :ص.26
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( )7ينظ ��ر ق ��راءة الن� ��ص وجمالي ��ات التل ِّقي بني املذاه ��ب الغربي ��ة احلديثة وتراثن ��ا النقدي:
محم ��ود عبا� ��س عب ��د الواح ��د ،دار الفك ��ر العرب ��ي ،م�ص ��ر ،ط�� � 1996 ،1ص27؛ ونظرية
اال�ستقبال مقدمة نقدية :روبرت �سي هولب  ،ت :رعد عبد اجلليل جواد ،دار احلوار للن�شر
والتوزيع ،الالذقية� ،سورية ،ط� ،1992 ،1ص.190-189
( )8ينظ ��ر النق ��د الأدبي احلديث :محمد غنيمي هالل ،دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر ،ط،6
� ،2005ص.59
( )9ينظر قراءة الن�ص وجمالية التل ّقي� :ص.45
( )10ينظ ��ر الأ�صول املعرفية لنظرية التل ِّق ��ي :ناظم عودة خ�ضر ،دار ال�شروق للن�شر والتوزيع،
الأردن ،ط� ،1997 ،1ص.12
( )11ق ��راءة الن� ��ص وجمالي ��ات التل ِّق ��ي� :ص ،78وينظر ق�ضي ��ة التل ِّقِي يف النق ��د الأدبي العربي
القدمي :فاطمة عبد الرحمن الربيكي ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الأردنية� ،2001 ،ص.43
( )12نظرية اال�ستقبال� :ص.19
( )13املرجع نف�سه :ال�صفحة نف�سها.
( )14جمالية التل ِّقي من �أجل ت�أويل جديد للن�ص الأدبي :هان�س روبريت ياو�س ،ت :ر�شيد ابن
حدو ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء ،ط� ،2003 ،1ص.37
( )15نظرية اال�ستقبال� :ص.20
( )16جمالية التل ِّقي� :ص 22وما بعدها.
( )17املرجع نف�سه� :ص.55 ،54
( )18املرجع نف�سه� :ص.56 ،55
( )19املرجع نف�سه.57 :
( )20ينظر املرجع نف�سه� :ص.61
( )21نظري ��ة التل ِّق ��ي �إ�شكاالت وتطبيقات :مقال لأحمد بوح�س ��ن بعنوان نظرية التل ِّقي والنقد
الأدبي العربي احلديث� ،ص.26
( )22ينظ ��ر الفينومينولوجي ��ا عن ��د هو�سرل� ،سماح رافع محمد ،دار ال�ش� ��ؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط� ،1991 ،1ص ،43ونظرية التل ِّقي �أ�صول وتطبيقات� :ص.34
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( )23الأ�صول املعرفية لنظرية التل ِّقي� :ص.104
( )24التل ِّق ��ي يف النق ��د العرب ��ي يف القرن الرابع الهجري :م ��راد ح�سن فطوم ،من�شورات الهيئة
العامة ال�سورية ،دم�شق ،ط�2013 ،1ص ،27وينظر نظرية التو�صيل وقراءة الن�ص الأدبي:
عب ��د النا�ص ��ر ح�سن محمد ،املرك ��ز امل�صري لتوزي ��ع املطبوعات ،القاه ��رة� 1999 ،ص،80
ونظرية اال�ستقبال� :ص. 37
( )25ينظ ��ر نظري ��ة التل ِّق ��ي �أ�ص ��ول وتطبيقات�� � :ص ،35والأ�صول املعرفي ��ة لنظري ��ة التل ِّقي:
�ص.75
( )26نظرية اال�ستقبال� :ص.38
( )27نظري ��ة التل ِّق ��ي �أ�ص ��ول وتطبيق ��ات� :ص ،35وينظ ��ر الأ�صول املعرفي ��ة لنظري ��ة التل ِّقي:
�ص.80-79
( )28الأ�صول املعرفية لنظرية التل ِّقي� :ص.81
( )29ينظر نظرية التل ِّقي �أ�صول وتطبيقات� :ص.37
( )30نظرية اال�ستقبال� :ص.38
( )31ال يعن ��ي �إجن ��اردن بالأه ��داف «�أهدا ًف ��ا اجتماعية �أو مذهبي ��ة �أو غريها مم ��ا قد تفر�ضه
واقعي ��ة الن�ص ،بل يعني �أنّ النتاج الأدبي ينطوي بال�ضرورة على ما ي�سميه «فراغات» ،وهذه
الفراغات مت ّثل يف جوهر الن�ص «بقع �إبهام» �أو «�أماكن غمو�ض» ،وتلك ي�ست�شعرها القارئ يف
تعامله مع الن� ��ص فت�صبح بالن�سبة له �أهدا ًفا يجب ا�ستكمالها مللء فراغات الغمو�ض .وهذا
امل�سل ��ك يع� � ّد -يف تقديره� -أهم عمل ميك ��ن �أن يقوم به القارئ يف عالقت ��ه بالن�ص» .قراءة
الن�ص وجماليات التل ِّقي� :ص38
( )32ينظ ��ر نظرية اال�ستقب ��ال� :ص ،39-38ونظرية التو�صيل وق ��راءة الن�ص الأدبي� :ص-81
.82
( )33نظرية اال�ستقبال� :ص.41
( )34ينظر نظرية اال�ستقبال� :ص ،43-42ونظرية التو�صيل وقراءة الن�ص الأدبي� :ص.83
(� )35إ�شكالي ��ات الق ��راءة و�آلي ��ات الت�أوي ��ل :ن�صر حامد �أب ��و زيد ،املركز الثق ��ايف العربي ،الدار
البي�ضاء ،املغرب ،ط� ،2005 ،7ص.13
( )36ينظر ق�ضية التل ِّقي يف النقد العربي القدمي� :ص.16
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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( )37املرجع نف�سه� :ص.19
( )38نظرية اال�ستقبال� :ص.52
( )39ينظر الأ�صول املعرفية لنظرية التل ِّقي� :ص.102-101
( )40ينظر نظرية اال�ستقبال� :ص.58
( )41املرجع نف�سه�:ص.60
( )42املرجع نف�سه� :ص.45
( )43املرجع نف�سه� :ص.45
( )44املرجع نف�سه� :ص.47
( )45ينظر املرجع ال�سابق �ص.49-48
( )46املرجع نف�سه� :ص.49
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ِّ
املتبقي من ِشعر صاعد البغدادي
جمع وتوثيق ودراسة
()3
*
بقلم :د .محمد رم�ضان �أحمد اجلوهري
املبحث الثاين
�شعر �صاعد البغدادي «درا�سة فنية»
�أو ًال -اللغة والأ�ساليب:

�ص ��رح �صاعد يف موا�ضع ب� ��أن ب�ضاعته اللغة ،فهي الت ��ي �أزلفته �إلى احلكام،
وقربت ��ه من جمال�سهم ،وف�صو�صه مليئة بالق�ضاي ��ا اللغوية ،وفك املعمى ،عاك�سة
معرفت ��ه بتعابري العرب ومراميهم من �أ�ساليبهم ،فهو اخلبري بلغتهم ،القادر على
ا�ستجالء معانيها ،و�إي�ضاح م�شكلها ،ومن ثم ظلت بع�ض الرتاكيب اللغوية املركوزة
يف ذاكرته زاده يف نظمه ي�ستدعيها متى �شاء ،ويوظفها كلما �أجل�أته احلاجة �إليها
دون تغي�ي�ر -يف الغالب -من طريقة ال�سبك ونهج الت�آل ��ف ،وهذه الظاهرة كثرية
يف �شع ��ره كرثة الفت ��ة ،وك�أن موروثه الثقايف ومخزونه اللغ ��وي ظل يطل من نوافذ
ذاته؛ لرييح ��ه من عنت ال�سبك ،وم�شقة التعبري ،يجنح �إلى م�ستقره ومن�صو�صه،
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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فيوظف ��ه للتعب�ي�ر عن مراده دون �إجه ��اد خاطر� ،أو كد عقل ،وم ��ن تلك الرتاكيب
القدمي ��ة اجلاهزة ،قول العرب« :فالن غمر البديهة» تلك التي ا�ستخدمها �صاعد
يف قوله (:)1
َو�أَ ْن � � ��تَ ُم � ْن � َف � ِر ُد المْ ِ �� ْ��ض � َم��ا ِر ُم� ْن�� َ��ص� ِل��تٌ

َغ � ْم � ُر ا ْل � َب��دِ ي � َه � ِة َر َّوا� � �ُ�ض المْ َ�� َ��ص��اعِ �ي��بِ

وقد �سبقه �إليها جرير يف قوله (:)2
َط ��ا َح ال � � َف � � َر ْزد َُق يف ال� � ّر َه ��انِ َ ،و َع � ّم � ُه

َغ� � ْم� � ُر ال � َب��دي � َه � ِة �� َ��ص� ��اد ُِق املِ �� ْ��ض � َم��ا ِر

وال�شماخ بن �ضرار يف قوله (:)3
�اج��روا ال� ِّره��ا َن ف ��إنيّ ما بقيتُ لك ْم
ف� ْ

َغ� � ْم� � ُر ال � َب��دي � َه��ة ِ َع � � �دَّا ُء ال� � َق� � َرا ِدي ��دِ

ومنها كذلك «�صم الأنابيب» التي اختتم بها بيته (:)4
�ر َط��ا ِئ ��� َ�ش � ٍة
َر َم� � ْي� � َن� � ِن ��ي ِب� �� �ِ�س� � َه ��ا ٍم َغ� �ْي� رْ ِ

ُح � ��و ٌر َز َر ْي � � � َ�ن َع �لَ��ى � ُ��ص � ِّم ا َلأ َن ��ا ِب� �ي ��بِ

فقد �سبقه �إليها النابغة يف قوله (:)5
َت� ْد ُع��و ُق َع ْينا وق� ْد ع ّ
َ�ض احلدي ُد بهَا

ع ��� َّ�ض ال � ِّث �ق� ِ
�اف ع�ل��ى � ُ��ص � ِّم الأن��ا ِب �ي��بِ

واملعري يف قوله (:)6
وال مِ �َت�رََ ْت �ه ��ا ،وخ �ي � ُل ال �ق��وم ج��ائ�ل� ٌة

�أي ��دي ال �ف��وار�� ِ�س م��ن �ُ��ص� ّم الأن��اب�ي��بِ

ومن �أمثلتها كذلك «رخو اليدين ( »)7و«حول قلب ( »)8و«عقاب الدجن(»)9
و«لبي ��ك �أل ًف ��ا ( »)10و«م�صوب وم�صع ��د ( »)11و«ق ��رع الظنابي ��ب ( »)12و«غزو
كولغ الذئ ��ب ( ،»)13وغريها من الرتاكيب املعدة امل�ستخدم ��ة يف �أ�شعار ال�سابقني،
والدائ ��رة على �أل�سنتهم ،والتي ا�ستخدمه ��ا يف �شعره بن�صها دون حذف �أو زيادة،
كم ��ا اقتفى �سننهم يف موا�ضع تلك الرتاكيب م ��ن �أبياتهم  ،فغمر البديهة تركيب
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متاما بتمام ،يف ح�ي�ن ختم ب�صم الأنابيب
وظف ��ه يف مفتت ��ح ال�شطر الثاين مثلهم ً
بيته كما فعلوا ،وابتد�أ بغزو كولغ الذئب يف م�ستهل بيته م�شاك ًال لهم يف مفتتحهم،
وهذا مرده �إلى تر�سخ هذه الأ�ساليب يف كوامن نف�سه ،ودقة معرفته بها ،واحتذائه
نهجهم ت�أث ًرا بهم ،و�إعجا ًبا بطرائقهم ،وم�سالك نظمهم.
وق�ضي ��ة املنا�سبة ب�ي�ن اللغة والغر� ��ض ال�شعري ي�ستمليها م ��ن يجيل الطرف
يف ق�صائ ��د �صاعد ومقطعاته ،فقد راعى يف اختيار املف ��ردات ،و�صوغ الأ�ساليب،
الغر�ض الذي �إليه يق�صد ،فتخري له ما ينا�سبه ويالئمه ،فجاء املدح مغاير ًا للغزل،
وو�صف احلرب والطع ��ان مباين ًا لو�صف الربيع والأنهار ،فلكل ما ي�شاكله من نهج
هو �أملك به ،و�سبك ال ي�شاركه الآخر فيه ،و�أ�سوق تدلي ًال قوله يف الغزل (:)14
ُق� � � ْل � ��تُ َل � � � � ُه َوال � � � َّر ِق � � �ي� � � ُ�ب ُي� � ْع ��جِ � � ُل� � ُه
َف � � � � َم � � � � َّد َك � � � � َّف � � � �اً ِ�إ َل � � � � � � ��ى َت� � � � َرا ِئ� � � � ِب� � � � ِه

ُم� � � � � َو ِّد َع� � � � �اً ِل� � � � ْل� � � � ِف� � � � َراقِ �أَ ْي � � � � � � َ�ن �أَ َن� � � ��ا
َو َق� � � � ��ا َل �� ِ��س � � ْر َوا ِد َع � � � � � �اً َف � � ��أَ ْن� � ��تَ هُ � َن��ا

وقوله يف و�صف ان�صبابة اخليل لغارة (:)15
َغ � � � � ْز ٌو َك� � � َو ْل� � � ِغ ال� � � ِّذ ْئ � ��بِ َع� � ��نْ َظ� � َم� � ٍ�أ

يف َب� � � � � � ��ا ِر ٍد َخ� � �� �ِ ��ص � ��رٍ م � ��ن ال � � ُّث � � َع� ��بِ

�زج ��ى الجْ ِ � � َي� ��ا ُد �إل� ��ى الجْ ِ � � َي� ��ا ِد َك � َم��ا
ُت � َ
َف � � � َك � � ��أَ َّن � � � َه � ��ا هِ � � � � َ�ي َغ � �ي� � َ�ر �أَ َّن َل� � َه ��ا

�زج��ى الخْ َ �وَامِ ��� ُ�س َل� ْي�لَ� َة ال � َق � َربِ
ُت� َ

()16

� � ُ�ش� � ْرب� �اً ُت� � َف � ِّ�ج� � ُر ُه ِب � ��ذِ ي �� ُ�ش� َ�ط��بِ

()17

فاخت�ل�اف الألفاظ رقة وقوة� ،سهول ��ة وجزالة� ،سنن �أماله الغر�ض ال�شعري،
واملعنى املحجوج ،وما كان ذلك ليغيب عن �صاعد الناقد الأديب.
و�شع ��ره و�إن ات�س ��م -يف جل ��ه -ب�سهولة الألفاظ ،وو�ض ��وح املفردات ،ف�إن
بع�ضه جنح �إلى الوعورة ،وا�ستخدام الكلمات الغريبة التي حتتاج ا�ستنطاق بطون
املعاج ��م ال�ستظهار معناها وج�ل�اء غمو�ضها؛ ت�أث ًرا باملوروث اللغ ��وي ،وا�ستثما ًرا
للمف ��ردات والرتاكيب الغريبة التي طاملا عالن ب�أن له فيها ق�صب ال�سبق ،والقدح
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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و�شرحا يف �أ�شعار غريه،
املعل ��ى ،واملعرفة املكينة التي تتيح له التعامل معه ��ا �إبانة
ً
وتوظي ًف ��ا و�سب� � ًكا يف نظمه ،ومن ذل ��ك ا�ستخدامه لكلمة ُ
«�ش َط ��ب» ،وال�شطب من
الإبل :امل ْهزولة ك�أَنها َ�س َع َف ُة نخل يف ِد َّق ِتها� ،أي �إنها قليلة اللحم �ضعيفة ،وقيل :هي
الطرائق ،وقيلُ :
نام ال َبع ِري ُت ْق َط ُع ُطو ًال ،وذلك يف قوله (:)18
ال�ش َط ُب :ال ِق ْط َع ُة ِمنْ َ�س ِ
َف� � � َك� � ��أَ َّن� � � َه � ��ا هِ � � � � َ�ي َغ � � ْي � �ـ � � َر �أَ َّن َل� � َه ��ا

�� ُ��ش � � ْر ًب� ��ا ُت� � � َف � � ِّ�ج� � � ُر ُه ِب � � � ��ذِ ي � � ُ�ش � َ�ط ��بِ

َح� َّت��ى �أَ ِق �ي� َ�ك �� َ�ش� َذا ْ أ
الَ َّي� ��ا ِم َع��نْ ع َُ�ضدٍ

ُم� � �لَ� � � َّد ٍد َو ُح � ��� �َ�س� ��ا ٍم َغ �ْي � رِْ�ر َم� ْ�خ ��� ُ�ش��وبِ

َف�ل�ا َت ��� ُ�س��و َم��نَّ �� َ�ش � ْي� ً�خ��ا َط� ��ا َر َط ��ا ِئ � ُر ُه

�� َ�س � ْو َم ال��� َّ�ش� ِب�ي� َب� ِة فيِ َل � ْه � ِو الخْ َ � َراعِ �ي��بِ

�وي َّ
وكلم ��ة َ
«�ش َذا» مبعنىَّ :
الط ِويل ،و� ْأ�ص ُل
ال�ش� � ّر والأَ َذى ،و« ُم َل َّدد» مبعنى :الق � ّ
الأَ َل� � ّدَّ :
َ
ال�س ْي َفَ :ط َب َعهُ� ،أَي َب َر َد ُه
و«م ْخ ُ�شوب»
الط ِو ُيل الأَ ْخ َد ِع من ا ِلإ ِبلَ ،
يقال:خ َ�ش َب َّ
َومل َي ْ�ص ُق ْلهُ .وكلها يف قوله (:)19
خل َر ِاعيب» .وا ُ
وكلمة «ا َ
يب ال َّن ِاع ُم ،وقيل :ال ِق ْطع ُة
خل ْر ُع ُ
وب :ال َغ ُّ�ض �أَو ال َق ِ�ض ُ
ِمنَ ال َق ْرع ِة ،وال ِق َّثاءَِّ ،
وال�ش ْح ِم ،يف قوله (:)20
وكلمة « َت ِلي ُلهُ» .والت ِل ْي ُل :ال ُع ُنقُ ؛ ال ْن ِد َم ِاجه ،والتِّل ُة�َ :ش ْي ٌء من َو ْ�ص ِف الإ ِب ِل ،وهي
و�صهُ» .وال ُق ّ�صة من الفر�س� :شعر النا�صية،
ال ِب َّل ُة بال َف ِم ،وال َّت َل ُل :ال َب َل ُل ،وكلمة « ُق ُ�ص ُ
ال�شي ِء
وقي ��ل ما �أَ ْق َب َل من النا�صية على الوج ��ه ،و كذلك كلمة « ُلزَّت» .وال َّلزُ :ل ُز ْو ُم ْ
َّ
بال�ش � ْ�يءِ ،والت�صاق ��ه به ،وكلم ��ة «د�أياتها» ،وه ��ي مبعنى :عظام الكت ��ف� ،أو خرز
العنق .وكلها وظفها �صاعد يف قوله (:)21
ر َّي � � � � ُ
�ان ح� �ي � ُ�ث َت� � ِل� �ي� � ُل� � ُه َظ� � � ْم� � �� ُآن ح�ي�ـ

ُث ُق �� ُ��ص��و� ُ��ص � ُه ُل � � �زَّتْ �إل� ��ى َد�أْ ِي ��ا ِت� � َه ��ا

َ
نب ببا ِدي ِة
«خ ْن ِب َ�شار» ،ومعناها فيما ادعاه
�صاعد:ح�شي�ش ٌة ُي ْع َق ُد بها الل ُ
وكلم ��ة ِ
اب :يقول (:)22
ال ْأع َر ِ
َل � � َق � � ْد ُع� � � ِق� � � َدتْ َم � َ�ح� � َّب� � ُت� � َه ��ا ِب � َق � ْل � ِب��ي
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وع ِت�ي�ر» ( )23وغريها كثري منب ��ث يف ت�ضاعيف
«ال�ص� � َراة» ،و«�أَ َ�سا ِب ّي َ
وكلم ��ة ّ
�شعره.
وم ��ن الظواهر اللغوية التي جتدر الإ�شارة �إليها ا�ستخدام الألفاظ املتالزمة،
�أو ب ��الأدق اللفظت�ي�ن املرتابطتني اللتني اعت ��اد النا�س اجلم ��ع بينهما يف كالمهم
العادي ،حتى �أ�صبحا تراكيب تقليدية قلما ينفكا يف معر�ض احلديث اليومي ،ومثل
ه ��ذه الرتاكيب و�إن كانت م�ألوفة م�ست�ساغ ��ة� ،إال �أن ال�شعراء مبواهبهم وملكاتهم
يجيدون توظيفها ،ويح�سنون �سبكها ،ويبتعدون بها درجات عن اللغة العادية حتى
ال ي�شع ��ر املتلقي بذلك الت�ل�ازم املعتاد على الأل�سن ��ة ،واال�ستدعاء غري املق�صود،
ومن هذا ال�ضرب «ال�سمر والق�ضبا» يف قوله (:)24
ِب � � َغ � � ْزو ٍة يف ُق� � ُل ��وبِ ال� �� � ِّ�ش� � ْركِ را ِئ� � َع� � ٍة

ال�س ْم َر وال ُق ُ�ض َبا
َب�ْي�نْ َ المْ َ� َن��ا َي��ا ُت َناغِ ي ُّ

وجمعه بني «الدر والياقوت» يف قوله (:)25
َق� � � � ْد �أَ ْق� � � � َب� � � � َل المْ َ� � � ْن� � � ُث � ��و ُر َي ��ا� � َ�س� � ِّي ��دِ ي

َك� � ��ال� � ��دُّ ِّر َوا ْل � � � َي � � ��ا ُق � � ��وتِ فيِ َن � ْ�ظ ��مِ � � ِه

و«العجم والعرب» يف قوله (:)26
�أَ ْج � َر ْي � َت � َه��ا َف� َ�ط� َم��ا ال � َّزاهِ ��ي ِب��جِ � ْر َي� ِت� َه��ا

َك َما َط� َم� ْو َت َف ُ�س َ
دت ال ُع ْج َم وال َع َر َبا

كم ��ا مي ��م �صاع ��د يف نظمه �ص ��وب ال�ت�رادف ال�سياق ��ي �أحيان ًا ،ف ��كان ي�أتي
باللفظت�ي�ن مبعن ��ى واحد متجاورت�ي�ن يف ختام البي ��ت ال�شعري؛ لإب ��راز امل�ضمون
االنفع ��ايل للكلمة الأولى بذكر مرادفها ال ��ذي ي�شرتك معها يف املعنى� ،أو الرتكيز
عل ��ى مراده ب�إعادته ثانية من خالل املرادف ال ��ذي يك�شف عن ح�سا�سية ال�شاعر
باملعن ��ى ،ورغبته يف ت�ض ��ويء جوانبه ،والرتكيز عليه؛ لق ��وة داللته على غر�ض يف
نف�س ��ه يج ِّليه التكرار ،وتظهره الإعادة ،وقد تدفعه �إل ��ى ذلك قافية البيت التي ال
يجي ��د ختمها �إال مبفردة تت�سق م ��ع �سابقتها وتتفق ،ومن ذل ��ك جمعه بني «الدرع
واليلب ��ا» يف ختام بيته ،والدرع معروف� ،أما ال َي َل ُب محرك ًة :الترّ ََ�س ُة� ،أو ال ُّدرو ُع من
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ا ُ
جللو ِد ،وذلك يف قوله (:)27
َت� � َ�خ� � ُ
�ال ِف� �ي� � ِه ُج � � ُن� ��و َد المْ َ� � � ��ا ِء را ِف � �لَ � � ًة

ُم��� ْ�س� َت� ْل� َئ� َم��اتٍ ُت � ِري� َ�ك ال� � � ِّد ْر َع َوا ْل � َي�لَ� َب��ا

و«ح َّول ُق َّلب» يف ختام بيته (:)28
ُ
َف � � � �لَ � � ��وال � � َ��ش � � َ�ج � ��ا َع � � � ُت � � � ُه َم � � � ��ا نجَ َ � � ��ا

َو َل� � � � � ِك � � � � َّن � � � � ُه ُح � � � � � � � � ُّو ٌل ُق � � � � َّل� � � � ُ�ب

()29

و«اللُّ ْع�س املخا�ضيب» يف قوله (:)30
�إِ َّي � � َ
�اك َوالمْ َ� � ْوعِ � � َد الخْ َ � � � َّوا َن (َ )31ت� ْق� َب� ُل� ُه

َف�ل�ا �أَ َم ��ا َن� � َة ِل� ُّل� ْع��� ِ�س ( )32المْ َ� َ�خ��ا�ِ��ض�ي��بِ

وقول ��ه« :ذو منح ��ة وتطول» ( ،)33وقول ��ه« :ت�سهيد وتعذي ��ب» ( ،)34وقوله« :رنة
وزف�ي�ر»( ،)35وكلها ج ��اءت يف خواتيم �أبياته� ،إعادة للمعنى ،و�إب ��را ًزا له ،وتتمي ًما
للقافية التي تفر�ض عليه كلمة مرادفة ل�سابقتها؛ لي�ستقيم الوزن ،ويت�سق الروي.
و�صاع ��د كغريه من ال�شع ��راء ،ي�سبيه اللف ��ظ احل�سن ،واملعن ��ى البديع ،ف�إذا
نظم �أو نرث ت�أنق يف اختيار مفرداته ،وجتمل يف �صوغها ،واختار لها من الأ�ساليب
والأ�صب ��اغ م ��ا يزيد اللفظ جم� � ً
اال ،والرتكي ��ب ح�س ًنا ،ومن هنا وظ ��ف املح�سنات
البديعي ��ة يف �شع ��ره ،وما كان ليغيب عنه �أن ال�شاع ��ر متى كان جمودًا ،جاء نتاجه
قري ��ب امل�أخ ��ذ� ،سهل الطريق ��ة ،رائق املنزع ،ي�س ��ري بوم�ضات جمال ��ه ،وقب�سات
ح�سن ��ه �إلى حيث �أراد له �صاحبه من نف�س ال�سامع وعقله� ،أما �إذا �أجهد الفكر يف
ت�صيد املح�سنات ،و�أعمل العقل يف التن�سيق بينها ،ولهث وراءها ،وبالغ ت�صن ًعا يف
�إيراد طباقه ��ا وجنا�سها ،جاء �أدبه ثقي ًال بارد ًا ،متج ��ه الأذواق ال�سليمة ،وتلفظه
الفطر ال�سوية.
والق ��ارئ ل�شعر �صاعد يق ��ف على �أن �أكرث ما ورد فيه م ��ن �صبغ بديعي ،جاء
مقبو ًال م�ست�ساغ ًا ،ال �أثر فيه ل�صنعة ثقيلة� ،أو تكلف م�ستربد� ،أو �إجهاد خاطر باد.
و الطب ��اق واح ��د من املح�سن ��ات املنتجعة يف �شعره ،وهو ل ��ون بديعي ،يك�سب
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املعن ��ى جم� � ً
اال ،وتتح ��دد قيمت ��ه يف الن� ��ص ال ��ذي يحتويه مبق ��دار م ��ا يبني عنه
م ��ن عواطف تتب ��دى ماثلة من خ�ل�ال �شوابك االت�ص ��ال اخلفية الت ��ي تربط بني
املتناق�ض�ي�ن� ،إ�ضاف ��ة �إلى �إبراز املعنى عن طريق املفارق ��ات املق�صودة التي يخلع
عليها ال�شاعر من �ألقه ما يجعلها م�ست�ساغة ،تو�ضح املعنى ،وتقربه.
وه ��و من بني �أل ��وان البديع ميثل ظاه ��رة قوية -لذا وجب التنوي ��ه عليه دون
غ�ي�ره -ويكتف ��ى منه بظاهرت�ي�ن الفتتني ،الأولى� :إي ��راد الطب ��اق يف نهاية البيت
ال�شع ��ري ،متخذ ًا من ذلك املختتم قرا ًرا ينيخ عن ��ده معناه ،ويلقي ع�صا ت�سياره،
ت ��ار ًكا للمح�سن م�ساحة من احلرية للتعبري عن امل ��راد من خالل الإيحاءات التي
تقذفه ��ا الكلمتان املت�ضادت ��ان يف النف�س دون �شرح �أو تف�صي ��ل ،ومن �أمثلة :ذلك
مطابقته بني «عال ،و�صبب» يف قوله(:)36
َخ� ��ا�� � َ�ض ا ْل � � ِب� � َ�ح� ��ا َر ِ�إ َل � � ْي � � ِه � � ُم َو َه � � � َوى

َك ��ال� �� � َّ�س� � ْي ��لِ مِ � � ��نْ َع � � ��الٍ �إل� � ��ى � َ��ص � َب��ب

وكذلك مطابقته بني «يرقع ،وخرقت» يف قوله (:)37
َي��ا َم ��نْ ُي� � َر ِّق� � ُع ِب ��الآ َم ��الِ َم��ا َخ � َر َق��تْ

َي� �دَا ال �ل � َي �اليِ َ ،ق� ِب�ي� ٌ�ح � َ��ص � ْب � َو َة ِّ
ال�شيبِ

ومن هذا ال�ضرب كذلك مطابقته بني «الروية والبديه» يف قوله (:)38
َم � � ��نْ َل � � ْي � �� � َ�س ُي � � � � � � ْد َر ُك ِب ��ال � َّر ِو َّي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ

ـ � � � � ِة َك� � � � ْي � � � َ�ف ُي � � � � � � � � � ْد َر ُك ِب � ��ال� � � َب � ��دِ ي� � � ِه

وهذا اللون كثري يف �شعره ال يحتاج �إلى زيادة تدليل وا�ست�شهاد.
والث ��اين :طباق ال�سلب ،فيجمع بني فعلي م�صدر واحد :مثبت ومنفي� ،أو �أمر
ونهي ،وما �شاكل ،وهذا النوع رغم ب�ساطته و�سطحيته �أحيا ًنا� ،إال �أنه يتيح لل�شاعر
التعب�ي�ر عن مق�ص ��وده دون جهد �أو تع ��ب ،فهو �أقل يف فنيته وح�سن ��ه من �سابقه،
وق ��د �أورده �صاعد يف عدد غري قليل من �أبياته؛ للإبانة عن معناه ب�أق�صر طريقة،
و�أي�سر �صياغة ،و�أقل جهد ،ومن ذلك قوله (:)39
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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َج � � � � َّد ْد ُت � � ُ�ش� � ْك� �رِي ِل� � ْل� � َه� � َوىامل� � َت � َ�ج� � ِّد ِد

َو َع� � ِه� �د ُْت عِ � ْن �د ََك مِ � ْن � ُه َم��ا لمَ ْ ُي� ْع� َه��دِ

وقوله (:)40
ِ�ض َ�س َج َد ال َّر ْو ُ
�ض الأن ُ
ِيق َل ُه
يف َم ْعر ٍ

َو َل � � ْو �أَ َت � ��ا ُه َف� ِت�ي��تُ المْ ِ ��� ْ�س� ِ�ك َم��ا �� َ�س� َ�ج�دَا

و�شعره كغريه فيه من الأ�ساليب والرتاكيب والأ�صباغ واملجازات والتكرار ما ال
و�ضوحا يغني عن التحليل وال�شرح ،و�إما
يحتاج �إلى ت�سطري �أو ذكر� ،إما لو�ضوحها
ً
لندرته ��ا ن ��درة ال ت�ستدعي الوق ��وف والتنويه ،بخالف ما �سب ��ق عر�ضه يف الباب،
فمرده �إلى كرثته يف �شعره ،وتكرره يف موا�ضع من نظمه كرثة وتكرا ًرا يدعوان �إلى
الب�س ��ط؛ لإظهار الق�سمات مب ��ا يتنا�سب والغر�ض املن�شود غاي ��ة وم�ساحة يف هذا
التناول والطرح.
ثان ًيا -مو�سيقى ال�شعر:
�إن الكلم ��ة ال�شاعرة التي ت�سري مب�ضائها �إل ��ى حيث م�سارب النف�س ،فت�سبي
العق ��ل ،وتخل ��ب الل ��ب ،وتت�سلل من�ساب ��ة لتالم�س �شغ ��اف القلب ،ومت ��ازج رهافة
الوج ��دان ،يزيد من قوة ت�أثريها ما يكتنفها من توقيعات �آ�سرة ،وترنيمات جاذبة
تتوال ��ى عل ��ى نحو منتظ ��م ي�سلك الق�صي ��دة من مبدئه ��ا �إلى منتهاه ��ا ،فيطرب
له ��ا �أ�صحاب الفط ��ر ال�صحيح ��ة ،والأذواق ال�سوية ،ويهتزون له ��ا ويت�أثرون بها،
ويرتمنون ب�أبياتها املمو�سقة التي تتناغم مع اجلمال املن�شود واحل�سن املنتجع.
و�أول م ��ا جتدر �إلي ��ه الإ�شارة يف هذا الباب التزام �صاع ��د بالبحور اخلليلية،
والأوزان التقليدي ��ة ،فق ��د نظ ��م يف قوالبه ��ا ،ومتك ��ن �أن يذلل �صعبه ��ا ،وميتطي
�صهوته ��ا ،متنق�ل ً�ا بني طويلها وق�صريه ��ا ،جادها وراق�صه ��ا� ،سريعها ووئيدها،
كامله ��ا وجمزوئها ،ت ��ار ًكا العنان لذوب م�شاعره ،وفي� ��ض وجيبه ،ودرجة انفعاله
لالجت ��اه �إلى ما ينا�سبها ،والق�صد �إلى ما ي�شاكله ��ا ،بحيث ت�أتي التجربة مفرغة
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يف وعائه ��ا ال ��ذي ارت�آه ،كافي ًا ل�صوغه ��ا ح�سب ما مييزه م ��ن توقيعات وتفعيالت
وزحافات وعلل.
وبعد ا�ستقراء املتبقي من �شعر �صاعد وح�صره ،ميكن االطمئنان �إلى النتائج
التالية فيما يت�صل باحلديث عن مو�سيقاه اخلارجية متمثلة يف الأوزان والقوايف:
�أو ًال -الأوزان:
 -1كان �صاع ��د احلاف ��ظ لأ�شعار الع ��رب ،مبا ميلك من ح� � ٍّ�س �أدبي ،ونزعة
تراثية ،مييل �إلى البحور الطوال الفخمة التي نظم عليها الأقدمون جل �أ�شعارهم؛
مث ��ل الطويل والب�سيط والكام ��ل ،ومن ثم جاء املتبقي من ِ�شعره من�ص ًّبا يف قوالب
تل ��ك البحور ،و�أكرثها ورودًا يف �شعره الكامل ،الذي نظم عليه ثالث ق�صائد تن ّوع
رو ُّيه ��ا بني الدال والفاء وال�ل�ام ،وت�سع مقطوعات ،يف حني ركب الطويل والب�سيط
بن�س ��ب مت�ساوية ،فق ��د نظم يف الطويل ق�صيدتني و�س ��ت مقطوعات� ،أما الب�سيط
فنظم عليه ق�صيدة واحدة و�ست مقطوعات.
 -2يل ��ي ه ��ذه البحور يف النظم الوافر ،فله فيه ق�صي ��دة وخم�س مقطوعات،
يليه ال�سريع واملتقارب ،فله يف ال�سريع ثالث مقطوعات� ،أما يف املتقارب فق�صيدة
ومقطوعت ��ان ،ثم ي�أتي بعدهما املن�سرح ،وله فيه مقطوعتان ،ثم اخلفيف واملجتث
والرمل ،وله يف ٍّ
كل مقطوعة واحدة.
 -3مل ييمم �صاعد �صوب البحور املجزوءة �إال يف مقطوعة واحدة عدد �أبياتها
اثنان نظمهما على جمزوء الكامل حني طلب منه املن�صور بن �أبي عامر معار�ضة
رائية �أبي نوا�س «�أجارة بيتينا �أبوك غيور» ف�أجابه �صاعد بقوله (:)41
�ِ -1إنيِّ
َ -2م� ��نْ

لمَ ُ� � � �� � �ْ ��س� � � � َت � � � ْ�ح � � � ٍ�ي ُع �ل��ا
َل � ْي ��� َ�س ُي � � � � ْد َر ُك ِب��ال � َّر ِو َّي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ

َك مِ � � ��ن ا ْر جِ َ
ت � � � � � � ��الِ ا ْل� � � � َق� � � � ْولِ ِف� �ي� � ِه
ـ � � � � ِة َك� � � � ْي � � � َ�ف ُي � � � � � � � � � ْد َر ُك ِب � ��ال� � � َب � ��دِ ي� � � ِه
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 -4النظ ��رة املت�أني ��ة لتلم� ��س العالقة ب�ي�ن الوزن والغر� ��ض ال�شعري ،تبني
�أن �صاع ��دً ا انتجع البح ��ور اخلليلية ،فبثها �أ�شجانه ،و�أودعه ��ا م�شاعره ،و�ضمنها
�أغرا�ض ��ه ،ومل يق�صر بح ��ر ًا بعينه على غر�ض محدد ،بل نظ ��م املعنى الواحد يف
�أوزان متع ��ددة ،تار ًكا اخليال لعنان ��ه يف �أن ميتطي �صهوة البحر الذي يركبه دون
حتديد �أو ق�صد ،ومن ثم جاء املديح مثلاً مبثو ًثا يف ثنايا الطويل والب�سيط والكامل
واملتقارب واملن�سرح والرمل رغم ما فيهم من اختالف يف الوزن والإيقاع والنغم.
ثان ًيا -القوايف:
�أ ّما فيما يت�صل بالقوايف ،فالثابت �أنّ �صاعدً ا مل يكن مييل �إلى القوايف املقيدة
ال�ساكن ��ة الروي ،و�إمنا كان �شديد امليل �إلى الق ��وايف املطلقة املك�سورة وامل�ضمومة
واملفتوح ��ة ،وقد جاءت تلك القوايف يف �شعره قل ��ة وكرثة مت�سقة مع قوة احلركات
الثالث ��ة ،فالروي املك�سور -وهو الأقوى -جاء يف �شعر �صاعد �أرب ًعا وع�شرين مرة،
يليه الروي امل�ضموم الذي انتجعه �أربع ع�شرة مرة ،يف حني وقع الروي املفتوح تال ًيا
لهم ��ا يف خم�س مقطوعات� ،أم ��ا القوايف املقيدة فلم ينظ ��م عليها غري بيت واحد
جاء رد ًا على تندر العلماء بتغريق ف�صو�صه يف النهر وهو قوله (:)42
َع � � � � � ��ا َد �إل � � � � ��ى ُع � � � ْن � � �� � ُ� ��ص � � � ِر ِه ِ�إنمَّ َ � � � � � ��ا

و�ص
َي� ْ�خ � ُر ُج مِ ��نْ َق� ْع� ِر ال� ِب� َ�ح��ا ِر ال ُف ُ�ص ْ

ومقطوع ��ة ثانية من خم�س ��ة �أبيات نظمها يف مدح املن�ص ��ور بن �أبي عامر،
ومنها قوله (:)43
َق� � ْد َو َج� � ْد َن ��ا ال� �د َّْم� � َع �أَ�� ْ�ش � َف��ى ِل� ْل� َك� َم� ْد
وا َّل � � � � ��ذِ ي �أَ ْع� � � َ�ط� � ��ى �أَ َب � � � ��ا َع � ��امِ � � � ٍر ال� �ـ

َو َر�أَ ْي� � � � � َن � � � ��ا ال� � � َغ � � َّ�ي �أَ ْد َن� � � � � ��ى ِل� �ل� � َّر� � َ�ش� � ْد
ـ � ُم � ْل� َ�ك َوال� � ِّدي � َ�ن َو َن �� ْ��ص � َر المْ ُ��ْ��ض� َ�ط � َه � ْد

وح ��رف الروي ال ��ذي تبنى عليه الق�صي ��دة جزء ال يتجز�أ م ��ن القافية ،وهو
احلرف الذي يالزم القوايف جميعها؛ لأن الق�صيدة تن�سب �إليه وت�سمى به ،وتكراره
يف نهاي ��ات الأبيات ب�صورة رتيبة يجعل ��ه كالتفعيلة ال�سارية يف �أو�صال الأبيات ،له
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�إيقاعه ومو�سيقاه.
ولي�س ��ت احلروف مت�ساوية يف وروده ��ا رو ًّيا لق�صائد �صاعد ومقطعاته ،فثمة
تف ��اوت يف �شيوعه ��ا �أملته طبيعتها ،مم ��ا حدا به �إلى ق�ص ��د بع�ضها وهجر الآخر
بدافع من خ�صائ�ص تلك احلروف يف مختتم الكلمات يف الن�سيج اللغوي.
وق ��د اعتم ��د يف اختي ��اره الروي عل ��ى الذوق الف ��ردي املتمر� ��س يف ا�ستقراء
الن�صو� ��ص ،واملعرفة مبواقع الكلمات ،وداللتها ،وت�أثرها ،ودرجة تقبلها ،وهذا ما
جعل ��ه ي�ستخدم القوايف الذلل ،وينفر من حو�شيه ��ا ،فلم يرد يف املتبقي من ِ�شعره
رو ًّي ��ا حو�ش ًّي ��ا؛ كالثاء واخلاء وال ��ذال وال�شني والظاء وما �شابه ،ب ��ل جاء رو ّيه كله
يف القوايف امل�ألوفة الكث�ي�رة اال�ستعمال يف نظم الأقدمني ،و�أكرث احلروف روي ًا يف
�شع ��ره «الباء»؛ فقد بن ��ى عليها ثالث ق�صائد و�ست مقطع ��ات ،يليها «الراء» التي
وظفها رو ًّيا يف �سبع ّ
مقطعات ،ثم «الدال» و «ال�سني» بن�سب مت�ساوية� ،إذ ا�ستخدم
ك ًال م ��ن احلرف�ي�ن روي ًا يف خم�س مرات ،ثم جاءت «امليم» تالية يف �أربع مقطعات،
و«الالم» يف ق�صيدة ومقطعتني ،يف حني جاءت «التاء والفاء والقاف والنون» رو ًّيا
مرتني� ،أما «احلاء وال�صاد والعني» فقد وردت رو ًّيا مرة واحدة يف �شعره.
ومل يق ��ع يف �أ�شع ��ار �صاع ��د -وه ��و العرو�ض ��ي الفط ��ن -من عي ��وب القافية
�روي يف اللفظ واملعنى،
املن�صو� ��ص عليه ��ا � اّإل الإيطاء ،ويق�صد به :احتاد كلمة ال � ّ
وتكراره ��ا دون �أن يف�ص ��ل بني املكرري ��ن �سبعة �أبي ��ات ،ويف الق�ضية تف�صيالت ال
داعي ل�سردها ،فالذي يهم �أنّ �صاعدً ا ورد الإيطاء يف ِ�شعره مرة واحدة يف فائيته
الت ��ي ارجتلها يف جمل�س املن�صور ،ففيها �أعاد كلم ��ة «العوا�صف» بلفظها ومعناها
مرتني ،ومل يف�صل بينهما �سوى ثالثة �أبيات ،وذلك يف قوله (:)44
�ِ -1إ َذا َرا َع � َه��ا َم� � ْو ٌج مِ � َ�ن امل َ ��ا ِء َت َّتقِي

ِب ��� ُ�س � َّك��ا ِن � َه��ا َم ��ا �أَ ْن� � � َذ َر ْت� � � ُه ال � َع � َوا�ِ��ص� ُ�ف

َ -2م َتى َكا َنتِ الحْ َ ْ�س َنا ُء ُر َّب��ا َن َم ْر َكبٍ

ُت ���َ�ص � َّر ُف يف يمُ ْ � َن��ى َي � َد ْي � َه��ا امل َ� َ�ج ��اذ ُِف
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َ -3ولمَ ْ َت� َر َع ْينِي فيِ ا ْل� ِب�لا ِد َحدِ ي َق ًة
َ -4و اَل َغ ْر َو �أَ ْن َ�شا َقتْ َم َعال َ
ِيك َر ْو َ�ض ٌة

اح � � َت �ْي�نْ ِ امل َ� َن��ا� ِ��ص� ُ�ف
ُت � َن � ِّق � ُل � َه��ا فيِ ال � � َّر َ
َز َه � ْت � َه��ا �أَ َزاهِ �ي � ُ�ر ال � ُّر َب��ى َوال� � َّز َخ ��ار ُِف

َ -5ف��أَ ْن��تَ ْام � ُر�ؤٌ َل� ْو ُر ْم��تَ َن ْق َل ُم َتال ٍِع

َو َر ْ�ض َوى َذ َر ْتهَا مِ نْ ُ�س َط َ
ا�ص ُف
اك ال َع َو ِ

�إال �أنّ ذل ��ك الإيطاء يزول عند اعتماد رواية بدائع البدائه للأبيات ،ففيها
«الرواجف» بد ًال من «العوا�صف» الأولى.
وال ميكن ملتحدث عن املو�سيقى �إغفال �ش�أن املو�سيقى الداخلية ،فمن البدهي
�أن مو�سيقى ال�شعر ال تقت�صر على الوزن والقافية فح�سب ،و�إمنا ثمة مظاهر داخلية
تلعب دو ًرا م�ؤث ًرا يف �إيقاع البيت وتنغيمه ،ومن خالل هذه املظاهر يكت�سب ال�شعر
حي ��اة جمالي ��ة م�ؤثرة ،وقي ًما فنية ممتع ��ة ،كلما �أح�سن ال�شاع ��ر توظيفها ،و�أجاد
تق�سيمها ،وتوزيعه ��ا بوعي ،مراع ًيا م�شاكلتها للمعن ��ى ،وموافقتها للق�صد ،كانت
�أوق ��ع يف نف�س ال�سام ��ع ،و�أجذب لقلبه ،فما �أروع �أن تالم� ��س �أذنه املعاين اللطيفة
التي ح ّلق بها �صاحبها يف �سماوات الفن ،مو�شاة باملو�سيقى املطربة ،والتق�سيمات
الآ�س ��رة ،والتوقيع ��ات املعجب ��ة ،وما �أجم ��ل �أن يهت ��ز املتلقي لإب ��داع احلاذق من
ال�شع ��راء ح�ي�ن يراه ي�ؤلف بني كلمات ��ه ،ويجزئ وحداته ،وين ��وع �إيقاعاته ،ومياثل
وي�ش ��اكل ويو�شح وي�صرع ويدور ويك ��رر ويجان�س ويقابل ،ويخلع من �إهاب فنه �ألق ًا
من في�ض موهبته ،وبهاء من وثبات فكره ،ورونق ًا من ح�سن خياله.
وثمة ظواهر فنية تدخل يف �إطار هذا اجلانب من الدرا�سة نعرج منها على ما
ميث ��ل �أهمية يف �شعره ،ومنها« :الت�صريع» ،وهو جعل �آخر امل�صراع يف البيت الأول
ي�شاب ��ه وي�شاكل قافيتها ،وقد يتغ�ي�ر عرو�ضه مخال ًفا الق�صيدة ليوافق ال�ضرب يف
ه ��ذا املو�ضع ،وهو م�ستح�س ��ن يف م�ستهل الق�صائد؛ فهو ي�شي ب� ��أن املتحدث �آخذ
يف كالم منظ ��وم ،فيت�أهب املتل ِّقي ل�سماع ��ه ،وي�ستعد لتلقيه ،ويطرب منذ مفتتحه
الئتنا� ��س الأذن بتك ��رر النغم مرتني يف نهاية �شطري البي ��ت الأول ،فلي�سا نقطتي
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ا�ستكانة وتوقف للتق�سيم ،والتقاط الأنفا�س ،بقدر ما يحمالن من �أن�ساق �إيقاعية
مت�ساوية تعجب منذ البدء وجتذب.
وق ��د ورد الت�صري ��ع يف بع�ض مفتتح ��ات �صاعد �سري ًا على �سن ��ن ال�شعراء يف
ذلك ،ومن ذلك قوله (:)45
ُم� � َ�ح � � َّم � �لَ � � ًة �أَ َم� � � � � � � �انيِ َ ك ��ا ْل� � ِه� �� َ��ض ��ابِ

�إل � �ي� � َ�ك َح � � � � � َد ْو ُت َن� ��اجِ � � َي � � َة ال � � ِّر َك � ��ابِ

وقوله (:)46
َي��ا َم ��نْ �أَ َع � ��ا َد َل � َن��ا مِ ��نْ َع� � ْد ِل� � ِه ُع� َم��را

َح� َّت��ى َح����سِ � ْب� َن��ا ُه مِ ��نْ َم � ْل� ُ�ح��و ِد ِه ُن����شِ � َرا

وقوله (:)47
�اب الجْ ُ � ��و ِد َو ْح � � �د ََك �أَ َّوال
َق� � � � َر�أْ َت ِك� � َت � َ

َو�أَ ْو� َ��ض� ْ�ح��تَ مِ � ْن� ُه ُك � َّل َم��ا َك��ا َن ُم ْ�ش َكال

ويلحق باملو�سيقى الداخلية ح�سن التق�سيم ،وبراعة التجزئة �أو التقطيع داخل
البي ��ت الواحد ،فذلك مما يزيد يف مو�سيقاه ،حيث �إنّ التق�سيم �إلى جمل ق�صرية
تت�شاب ��ه يف بنيته ��ا الرتكيبية ،وتتوافق يف ن�سقها الإيقاع ��ي ،وتت�شابه �أو تتباين مع
القافي ��ة ،مم ��ا تطرب له الأذن ،وت�سعد ب ��ه النف�س� ،إذ يتيح له ��ا فر�صة للتطريب
واالهت ��زاز من خالل الوقف ��ات املنغمة بني اجلمل املتموج ��ة القائمة على هند�سة
�صوتية متماثلة يف �شكلها ،ناهيك عن ال�سكتات الكائنة بني اجلزئيات املوقعة التي
تعد مبثابة فر�صة لال�ستمتاع بالتوقيع املنغم ،والتقاط الأنفا�س.
ومن هذا القبيل قول �صاعد يف مدحته ملن�صور (:)48
َي ��ا حِ � � � ْر َز ُك � � ِّل ُم� � َ�خ � � َّو ٍف َو َ�أ َم � � � ��ا َن ُك � ِّل

ُم � � ��� � َ��ش � � � َّر ٍد َو ُم � � � � ِع � � � � َّز ُك� � � � � ِّل ُم � � � َذ َّل � � ��لِ

�إن تو�ص ��ل ال�شاعر �إلى �ضم املعاين املتعددة يف املدح -و�إن كانت ملوكة -مما
يط ��رب ويعج ��ب ،فلقد متكن من خ�ل�ال جتزئة البيت �إلى و�ص ��ف �صاحبه بثالث
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خ�ل�ال كانت حتتاج خللعها عليه �إلى �أبيات ثالثة ،ف�س ��اوق ال�شاعر بني تق�سيماته
ومعاني ��ه ،فخ� ��ص كلاًّ منها بق�سي ��م ،مباي ًنا بني الق ��وايف الداخلي ��ة واخلارجية،
قا�ص ��دً ا من خالل ه ��ذا التنويع �إلى �إط ��راب �سامعه الذي ي�ؤه ��ل نف�سه وقد �سمع
قافي ��ة اجلملة الأول ��ى لال�ستمتاع مبا ي�شاكلها يف نهاية الوح ��دة الثانية ،ف�إذا هي
جت ��يء على خالف ذلك ،فريه ��ف �أذنه ل�سماع الثالثة وقد عل ��م �أن تركيبة البيت
ت�ستدعيها ،ف�إذا هي تباين �سابقتيها ،فيتمكن املعنى يف نف�سه ،وتطرب الأذن من
تلك الأن�ساق الإيقاعية املتناغمة تركي ًبا املتباينة تقفية.
ومن هذا ال�ضرب كذلك الذي ينتظم التق�سيم كل وحدات البيت ،قوله مردف ًا
بيته ال�سابق (:)49
َي ��ا �� ِ�س � ْل� َ�ك ُك � � ِّل َف ��ِ��ض �ي �لَ� ٍة ِو ِن � َ�ظ ��ا َم ُك � ِّل

َج � � � ِزي � � �لَ � � � ٍة َو َث� � � � � � � � � َرا َء ُك� � � � � ِّل ُم � � َع � � َّي� ��لِ

وله يف الق�صيدة نف�سها قوله (:)50
َم � � ْو اَليَ ُم � ْ�ؤ ِن ��� َ�س ُغ � ْر َب � ِت��ي ُم َت َخ ِّطفِي

م� � ِّن� � َع َم � ْع � ِق � ِل��ي
مِ � ��نْ ُظ� � ْف� � ِر �أَ َّي� ��امِ � ��ي مُ َ

ومن هذا القبيل قوله ( )51كذلك:
َف � � َت � َ�ح ��ا َل � � ُف ��وا لمِ ُ� � َ�ح � � َّن� ��ثٍ َو جَ َ
ت � � َّم � � ُع� ��وا

لمِ ُ� � � � � � َف� � � � � � َّرقٍ َو َت � � � � ��أَ َّل � � � � � ُف� � � � ��وا لمِ ُ� � � � � َب� � � � � َّد ِد

و�صاعد و�إن عمد �إلى تق�سيم البيت على وحدات تنتظمه كله ،ف�إنه يف �أحايني
�أخ ��ر اكتف ��ى بتجزئة �أحد �شط ��ري البيت ال �سيم ��ا ال�شطر الث ��اين ،مكتفي ًا بالأثر
املو�سيقي الذي حتدثه اجلملة مع القافية من �أثر ووقع ،ومن ذلك قوله (:)52
َف � َق � ْد نجَ َ � � � ْو َت َو َم� ��ا � َ��ص � َّد ْق��تَ َف� � ْو َر َت� � ُه

ُم� َه��� َّ�ش� َم ا ْل� � ِق� � ْد ِح َم� ْه��ُ��ض��و َم ْ أ
الَ َن��ا ِب �ي��بِ

وله يف الق�صيدة ذاتها قوله (:)53
َو�أَ ْن � � ��تَ ُم � ْن � َف � ِر ُد المْ ِ �� ْ��ض � َم��ا َر ُم� ْن�� َ��ص� ِل��تٌ
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ومن هذا القبيل قوله (:)54
ُي � � ْزرِي �إ َذا ْاح� َت��� َ�س��ت امل َ� َع��اطِ ��� ُ�س ِري� َ�ح� ُه

ر
ِب� � َن� �� �ِ�س� �ي � ِ�م َغ� ��ا ِل � � َي � � ٍة و َف� � � � � ْو ِح َع� � ِب�ي� ِ

وقد تكون التجزئة �أو الت�سميط يف ال�شطر الأول وحده ،وقد متتد فت�شمل بع�ض
الث ��اين ،فيحدث بذلك تنغي ًما معج ًبا من خ�ل�ال التقفية يف نهاية التق�سيمني قبل
القافية النهائية يف قراره ،وهذا يزيد الإيقاع تطري ًبا وتنغي ًما ،يقول �صاعد(:)55
َط� ��ا َل� ��تْ ِوال َي � � � ُت � � � ُه َ
�اب َن ��� ِ�س �ي � ُم � ُه
وط� � � � َ

َو َز َك� � � � ��ا ع �ل ��ى امل � � ْع� �� �ُ�س ��و ِر وامل� � ْي� �� � ُ�س ��و ِر

ويقول كذلك (:)56
ر َّي� � � � ُ
�ان ح� �ي � ُ�ث َت� � ِل� �ي� � ُل� � ُه َظ� � � ْم� � �� ُآن ح�ي�ـ

ُث ُق �� ُ��ص��و� ُ��ص � ُه ُل � � �زَّتْ �إل� ��ى َد�أْ ِي ��ا ِت� � َه ��ا

وم ��ن الظواهر التقليدية كذلك يف �شع ��ره« :التدوير» ،والبيت املدور هو الذي
حت ��وي مكونات ��ه الداخلية كلمة ت�صب ��ح �شريكة ب�ي�ن ق�سميه �أي �شطري ��ه ،فيكون
بع�ضه ��ا يف نهاي ��ة الن�صف الأول من البي ��ت ،ومتتد بقية الكلم ��ة لتدخل يف بداية
ال�شط ��ر الثاين ،وهذا �ضرب من االهتمام بالإيقاع الداخلي ،ومزيد من اجل�سارة
العرو�ضي ��ة على مد اجلملة ال�شعرية ،يحمل ال�شاع ��ر على ذلك الوزن من ناحية،
وت�أديت ��ه املعنى بالعب ��ارة الداعية �إلى جتزئ ��ة بع�ض كلماتها حتدي ��دً ا؛ لأنه يراها
الأن�س ��ب مل ��راده ،فال ب�أ�س واحلالة تل ��ك من امتداد الكلمة ع�ب�ر ال�شطرين ،وك�أنّ
ً
رابطا ي�شد �أوا�صر ال�شطرين ب�شوابك لغوية ت�ؤلف وتقارب.
ويف �شع ��ره كذلك ظواه ��ر �أخرى تت�ص ��ل بالتكرار واجلنا� ��س والرت�صيع ورد
الأعج ��از عل ��ى ال�صدور ،وما �إل ��ى ذلك� ،ش�أنه �ش� ��أن �شعراء ع�ص ��ره � ،اّإل �أن هذه
الظواهر تخلو من اجلديد الذي ي�شار �إليه ،والطريف الذي ين ّوه عليه ،لذا غ�ضت
الدرا�سة الطرف عنها ،فالإتيان عليها تكرار ال ي�ضيف �أو يفيد.
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ثال ًثا -البناء الفني:
ال يعط ��ي املتبق ��ي من ِ�شع ��ر �صاعد �ص ��ورة وا�ضح ��ة �صحيحة لأ�س� ��س بنائه
وتخل�ص ��ا وانتهاء ،فلي� ��س يف �شع ��ره �إال ع�شر
الق�صي ��دة ،والنه ��ج املتب ��ع ابت ��داء
ً
ق�صائ ��د ،ي�سمى بع�ضها بذلك جت ��او ًزا ،فهي ال تتجاوز ال�سبع ��ة �أبيات املن�صو�ص
عليه ��ا يف حد الق�صيدة ،و�أطول ق�صيدة احتفظت بها امل�صادر كانت خم�سة ع�شر
بي ًت ��ا ،ول ��ه �أخرى �أربعة ع�شر بي ًت ��ا ،وثالثة اثنا ع�شر بيتًا ،ورابع ��ة �أحد ع�شر بيتًا،
وبقي ��ة الق�صائ ��د واحدة ت�سعة �أبي ��ات ،و�أخرى ثمانية ،واثنتان �سبع ��ة �أبيات ،وما
�شيوعا يف نظمه،
دون ذلك فمقطعات منه ��ا البيت والبيتان والثالث ،وهي الأكرث ً
فق ��د احتفظت امل�ص ��ادر املتنوعة بخم�س ��ة وثالثني مقطع ��ة يف �أغرا�ض مختلفة،
وم�ضامني متنوعة.
وتل ��ك الكرثة من الق�ص ��ار تدفع �إلى القول ب�أن �صاع ��دً ا انتهجها بدوافع من
التجوي ��د القائ ��م عل ��ى االخت�ص ��ار ،فكلما �أوجز كلم ��ا حتكم يف فكرت ��ه ،و�أم�سك
بخيوطه ��ا ،ومتكن من انتقاء �ألفاظها ،وتخيرّ �صورها ،دون ت�شتيت للذهن� ،أو كد
للعق ��ل� ،إ�ضاف ��ة �إلى �أن ��ه كان ي�صوغ �شع ��ره ا�ستجابة لطلب طال ��ب� ،أو تعب ًريا عن
موق ��ف ط ��ارئ� ،أو �إثبا ًتا ل�شاعري ��ة يف موقف عار�ض� ،أو �إ�شباع� � ًا لرغبة يف القول
والنظم ،ولي�س يعنيه واحلالة تلك �أن يكرث من النظم ،ويطيل القول ،فلي�س ثمة ما
يغريه بذلك طاملا ارت�أى �أن ال�شكل املنتجع يفي بالغر�ض الذي عنَّ له فنظم فيه.
وللق�ضية �أبعاد �أخرى -فوق ذلك -يعود بع�ضها �إلى اقت�صار �أ�صحاب امل�ؤلفات
عل ��ى املختارات الرائقة ،واملنتقيات املنتخبة ا�ست�شهاد ًا على ما يعر�ضون ،وتدلي ًال
عل ��ى ما يجتزئون من �أجل ��ه؛ ا�ستنادًا �إلى الذوق الف ��ردي ،والإعجاب الذاتي ،مع
ت ��رك بقية الق�صي ��دة نه ًبا لل�ضياع والن�سيان ما مل يعرج عليه ��ا �آخر باالجتزاء �أو
الذك ��ر ،ومن ثم فال يعدم قارئ ه ��ذه املجاميع �أو املختارات من قول امل�ؤلف :وهي
طويل ��ة اخرتت منه ��ا� ،أو :وهي م�ستح�سنة مل يعلق بذهني منه ��ا �إال قوله ،وما �إلى
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ذل ��ك� .إ�ضافة �إلى �أن ت�صريع البيت الأول من هذه املختارت يرجح كونها ق�صائد
اقتطعت منها هذه النتف ،وترك ما �سواها.
وم ��ا �سبق طرحه يعرفه م ��ن له ب�صرية بهذا الفن ،وق ��د وردت �إ�شارات دالة
على اعتماد مبد�أ االختيار يف �شعر �صاعد ،واالقت�صار على ما يعجب املنتقي منه،
وم ��ن ذلك مث�ل ً�ا تعليق املراك�شي يف البيان املغرب وق ��د �أورد ل�صاعد بيتًا مفردًا،
يهنئ فيه عبد امللك بن املن�صور لقتله خ�صمه الوزير عي�سى بن �سعيد ،وهو قوله:
َي��ا َم ��نْ �أَ َع � ��ا َد َل � َن��ا مِ ��نْ َع� � ْد ِل� � ِه ُع� َم��را

َح� َّت��ى َح����سِ � ْب� َن��ا ُه مِ ��نْ َم � ْل� ُ�ح��و ِد ِه ُن����شِ � َرا

�إذ �أردف البي ��ت بقوله (« :)57وه ��ي طويلة» ،ومل يذكر غريه ،يف حني ذكر ابن
ب�س ��ام الق�صة ،وانفرد دون بقي ��ة امل�صادر ب�إيراد بيتني م ��ن ق�صيدة �صاعد م َّهد
لهم ��ا بقوله( :)58وكان �أبو العالء �صاعد بن احل�سن اللغوي منقط ًعا �إلى عي�سى بن
�سعيد ،فكان �أول من �أن�شد عبد امللك على �سبيله من �سرعة االنقالب �شع ًرا ،يقول
فيه:
َف� � ِت� � ْل � َ�ك َه ��ا َم� � ُت� � ُه يف ا َّ
جل � � � ِّو َن ��اطِ � � َق� � ٌة
َم � ْك � ُت��و َب � ُة ا ْل � َو ْج � ِه ِب��ا ْل � ِه � ْن��دِ يِّ َي � ْق � َر�ؤُ ُه

تحُ َ � � �د ُِّث ال � َّن��ا�� َ�س مِ � ��نْ �آ َي ��ا ِت� � َه ��ا عِ �َب�ررَ َ ا
َم��نْ َل� ْي��� َ�س َي � ْق � َر�أُ َم� ْك� ُت��و ًب��ا َو اَل َ�س َط َرا

ويف رائية �صاع ��د التي عار�ض بها �أبا نوا�س باقرتاح من املن�صور� ،أورد منها
اب ��ن ب�س ��ام �ستة �أبيات اكتفى بذكر مفتتحه ،ثم �أعقب ��ه بقوله« :ومنها» ،يقول ابن
أن�شد ُه ق�صيد َت ُه التي �أولها:
ب�سام ( :)59وجا َء ُه من الغد ،ف� َ
ر
خِ � � � �دَا َل ا ْل� �ُب ��رُ َ ى �إِنيِّ ِب� � ُك ��نَّ َب ��ِ��ص�ي ُ

َط � � َو ْت � � ُك� ��نَّ َع � � ِّن ��ي ُخ� � ْل� �� � َ�س� � ٌة َو َق � � ِت �ي�ر

ومنها:
َو َب� ��ا َت� ��تْ َك � َم ��ا َب ��ا َت ��تْ َم� � َه ��ا ُة َخ��مِ �ي �لَ � ٍة

ل �ـ َ�ه��ا ُج � �ـ � ��ؤْ َذر عِ � � ْن� � َد ال �� �ص � َرا ِة َع�ق�ير
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ومب ��د�أ ذلك االختي ��ار ال غ�ضا�ضة فيه عند �أ�صح ��اب امل�ؤلفات ( ،)60فدافعهم
اال�ست�شه ��اد على ما يعر�ض ��ون له� ،أو يعنّ لهم� ،أو الإعجاب باملقتطع دون غريه� ،أو
منا�سبته لبابهم امل�ؤ َّلف ،وما يدور يف فلك ذلك من تربيرات وعلل تدفع يف الغالب
�إلى تتبع النظم؛ بغية �إكمال ناق�صه دون جدوى تنقع الغلة وت�شبع النهم.
وارجت ��ال ال�شاعر الق ��ول دون روية وتفكري �أدخل يف هذا الب ��اب ،و�أدعى �إلى
عدم التطويل والب�سط ،فاللمحة اخلاطفة ،واملنظر املعجب الذي يروق ال�شاعر �أو
�صاحبه ،فيطلب منه و�صفه يعتمد على الإيجاز ،ويتخذ من وحدة املو�ضوع مرتكزًا
ينطلق منه دون �أن تكون لديه م�ساحة ينعطف منها �إلى الب�سط �أو التنقيح ،ولي�س
معن ��ى هذا �أن املعاين �ساعة ارجتالها تكون فجة غ�ي�ر م�ست�ساغة ،فكم من �شاعر
ماه ��ر �أتته وثبة خيال ،ونفثة �سحر ،وبديع ق ��ول وقت ارجتاله ،وكم من �آخر ارجت
علي ��ه فتلعثم و�سك ��ت ،وبينهما من يقول ارجت � اً�ال فتقعد به موهبت ��ه ،فال ي�أتي �إال
بالغث الركيك ،والثقيل امل�ستربد.
اً
يوما وردة يف غري
وقد �أج ��اد �صاعد القول
ارجتال حني �أدخل عل ��ى املن�صور ً
اً
ارجتال (:)61
�أيامها مل ت�ستتم فتح كمامها ،فقال فيها �صاعد
�أ َت � � � � � ْت� � � � � َ�ك �أَ َب� � � � � � � ��ا َع � � � ��امِ � � � � � ٍر َور َد ٌة
َك � � � � � َع � � � � � ْذ َرا َء �أ ْب� � �� �َ ��ص� � � َر َه � ��ا ُم� � ْب� �� ِ��ص� � ٌر

ُي� � � � � َذ ِّك� � � � � ُر َك المْ ِ� � ��� � ْ��س� � � ُ�ك �أ ْن � � َف� ��ا�� �َ�س � � َه� ��ا
َف� � � َغ � � َّ�ط � ��تْ ِب� � ��أَ ْك� � � َم � ��امِ � � � َه � ��ا َرا�� �َ�س � �ه� ��ا

و�إذا كان �صاع ��د �أجاد يف �صوغ مقطوعته ،و�أح�سن �سبكها ،وجتويد �صورتها،
ف�إن ��ه �سق ��ط يف �أخرى ،ف�أت ��ى مبعنى فج ال يط ��رب ،وكريه ال يفك ��ه ،وق�صة ذلك
يوما على املن�صور وعليه ثياب جدد ،وخ ��ف جديد ،فم�شى على جانب
�أن ��ه «دخ ��ل ً
الربك ��ة؛ الزدحام احلا�ضرين يف ال�صحن ،فزلقت رجله ف�سقط يف املاء ،ف�ضحك
املن�ص ��ور و�أخرج ،وق ��د كان الربد يق�ضي عليه ،فلما نظر �إليه �أمر له بثياب و�أدنى
جمل�سه ،وقال يا �أبا العالء :قل يف �سقطتك ،ف�أطرق ،ثم قال:
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�� َ�ش � ْي � َئ��انِ َك ��ا َن ��ا فيِ ال � � َّز َم� ��انِ َع��جِ �ي � َب � ًة

َ�ض ْر ُط ا ْب� ِ�ن وَهْ ��بٍ ُث� َّم َ�س ْق َط ُة َ�صاعِ دِ

فا�ستربد ما �أتى به» (.)62
ومن قبيل اقرتاح النظم على ال�شاعر يف موقف عار�ض ،ما روي من �أن �صاعدً ا
يوم ��ا �إلى ريا�ض الزاه ��رة ،فمد يده �إلى �ش ��يء من الرتجنان
خ ��رج م ��ع املن�صور ً
فعبثَ به ،ورماه �إليه ً
معر�ضا �أن ي�صفه ،فقال �صاعد (:)63
لمَ ْ �أَ ْد ِر َق� � ْب� � َل ُت � � ُرنجْ َ � ��انٍ َع � ِب � ْث��تَ ِب � ِه

أ�َ َّن ال � � � ُّز ُم � � � ُّر َد ُق� �� ْ��ض� � َب � ٌ
�ان َو�أَ ْو َر ُاق

ولي�س ملتحدث عن املقطعات يف �شعر �صاعد �أن يغفل ق�ضية انتقاله يف بع�ضها
م ��ن الو�صف �إلى امل ��دح -رغم قلة عدد الأبيات املنظوم ��ة -فكث ًريا ما كان ينظم
املقطوع ��ات يف و�صف زه ��رة �أو مدينة �أو فاكهة ،ثم ميه ��د لالنتقال منها يف �آخر
بيت �أو بيتني �إلى املدح وك�أنه �صاغ و�صفه من �أجل املدح .وقد �سبقت �إ�شارات مدللة
ومعلل ��ة مل�سلكه يف احلديث ع ��ن املديح ،فقد حاول كمعا�صري ��ه �أن ميدح املن�صور
ب�أ�سم ��اء بناته ،وقد �أ�سماهن ب�أ�سم ��اء الزهور «بنف�سج وبهار ونرج�س» ،ومن ذلك
و�صفه للمنثور ،والرنج�س ،والبهار ،والآ�س ( ،)64وغريهم.
ه ��ذا فيم ��ا يت�ص ��ل ّ
باملقطع ��ات� ،أ ّم ��ا املتبقي م ��ن ق�صائ ��ده ،فيمك ��ن القول
ا�ستن ��ادًا عل ��ى املن�صو�ص علي ��ه من �شعره � -أن ��ه يف مقدماته اتب ��ع النهج الذيارت�ض ��اه الأقدمون ،و�سار عليه يف مفتتحاته ،فهو ي�صرع على �شاكلتهم يف م�ستهل
ق�صائده( ،)65وقد �سبق عر�ض �شواهد من ذلك عند احلديث عن املو�سيقى.
بقيت �إ�شارتان ينبغي الإملاح �إليهما تت�صالن باملقدمة :الأولى� :أنه يف ق�صيدة
واح ��دة ،تلك التي عار� ��ض فيها �أبا نوا�س ،اتبع النهج القدمي املعتمد على االفتتاح
بالغ ��زل والت�شبيب ،و�أكرث فيها من ال�ص ��ور البدوية والأ�ساليب امل�شرقية ،فلم ي�أت
فيه ��ا مبا ي�ستحق الإ�ش ��ادة والتنويه .ولعل هذا ما دفع ابن ب�س ��ام �إلى قوله تعليق ًا
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عليه ��ا« :ولكن �أب ��ا عامر حمله عل ��ى الغرر وعر�ض ��ه ل�سوء اخل�ب�ر» ( ،)66يقول يف
مطلعها (:)67
ر
خِ � � �دَا َل ا ْل � ُب �ـ � َرى ِ�إنيِّ ِب � ُك��نَّ َب��ِ��ص�ي ُ

َط � � َو ْت � � ُك� ��نَّ َع � � ِّن ��ي ُخ� � ْل� �� � َ�س� � ٌة َو َق � � ِت �ي�ر

والثاني ��ة� :أن بقية مفتتحات ��ه كانت يف التهنئة والفت ��ح و الظفر واملدح ،وتلك
مو�ضوعات �أملت عليه الولوج دون توطئة �أو متهيد للغر�ض الذي يق�صده ،فاملمدوح
وق ��ت الفتح وحال الن�صر مزهو بنف�سه ،تياه للظفر على عدوه ،تواق لأكاليل الغار
املو�شاة مبدبج املديح و�آ�سر القول تنرث فوق مفرق يطاول ال�سماء مباهاة وافتخا ًرا،
وم ��ن ثم فالتغني ب�شجاعته ،والرتمن مب�آثره �أجذب لنف�سه من حديث عن ليلى� ،أو
ت�شبيب بهند ،وما حاجته �إلى ذلك ،وثمة ما ينتظره ،و يتطلع �إليه.
ومن �أمثلة ولوجه لغر�ضه دون توطئة �أو ت�شبيب :قوله يف مفتتح ق�صيدة يهنئ
فيها املن�صور بن �أبي عامر بن�صر وفتح (:)68
َج� � � � َّد ْد ُت �� ُ�ش � ْك �رِي ِل � ْل � َه � َوى امل �ـ ُ� َت� َ�ج � ِّد ِد

َو َع� � ِه� �د ُْت عِ � ْن �د ََك مِ � ْن � ُه َم��ا لمَ ْ ُي� ْع�ه��دِ

ول ��ه على هذا النهج من اال�ستهالل مفتتح ��ات كثرية تعك�س اقتناعه بامل�سلك
واقتفاءه (.)69
ولي�س يف ق�صائده ما ي�ستحق الذكر فيما يت�صل بح�سن التخل�ص ،فقد �أوقفها
عل ��ى غر�ض واحد ال يتع ��داه �إلى �سواه ،حتى يف الق�صي ��دة الوحيدة التي افتتحها
بالغ ��زل ،وه ��ي معار�ضته لأبي نوا�س ،مل يذكر امل�ص ��در الوحيد الذي ن�ص عليها،
وهو الذخرية � ،اّإل بع�ض �أبيات يف املقدمة دون بقية �أبيات املدح.
وج ��اءت خواتيمه تقليدية النزعة ،فلي�س فيها جديد ي�شار �إليه ،فهي ال تخرج
ع ��ن �أن تك ��ون تتميم ًا ملا يق�صد �إليه من م ��دح �أو تهنئة� ،أو دعاء يتجمل يف تو�شيته
مب ��ا يعجب املمدوح ويجذبه ،وم ��ن ذلك قوله يف ختام مدحته للمن�صور بعد هدية
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�أهداها �إليه (:)70
َف� �لَ� � ِئ ��نْ َق� � ِب� � ْل ��تَ َف� � � ��إِ َّن �أَ� �ْ�س� � َن ��ى ِن � ْع � َم � ٍة
� َ��ص�ب� َ�ح� ْت� َ�ك َغ ��ا ِد َي � ُة ال ��� ُّ�س � ُرو ِر َو ُج � ِّل �لَ��تْ

�أَ� � ْ��س� � �دَى ِب� � َه ��ا ُذو مِ � � ْن � َ�ح� � ٍة َو َت� � َ�ط � � ُّولِ
�أَ ْر َج� � ��ا ُء َر ْب � ِع � َ�ك ِب��ال��� َّ�س� َ�ح��ابِ المْ ُ� ْ�خ���ض��لِ

ويدعو ملمدوحه يف �أخرى على ال�شاكلة ال�سابقة ،فيقول يف مختتمه وقد ذكر
مدينة الزاهرة (:)71
َف� � � � � � � � ُد ْم َم� � � � � � �دَى ال � � � � �دَّهْ � � � � � ِر ِف � �ي � � َه ��ا

يف غِ � � � � � � ْب � � � � � � َ�ط � � � � � � ٍة َو�أَ َم� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��انِ

راب ًعا -ال�صورة ال�شعرية:
�إن ت�أط�ي�ر ال�ص ��ورة الأدبية ،وبل ��ورة ق�سماتها� ،أخذ �أبع ��ادًا �شتى بني القدمي
واحلدي ��ث ،ناهيك عن ال ��دالء الغربية على اختالف مذاهبه ��ا وتنوع اجتاهاتها،
مم ��ا يوقع الباح ��ث يف حرية �أمام هذا الكم املرتهل م ��ن الت�صورات والر�ؤى التي
تنتحي كل منها منحى يوافق عليه �أو يختلف حوله ،وتلك الت�صورات على تعددها،
ال يقن ��ع ب� ��أي منها الأريب على �أنها التعريف ال�شام ��ل؛ لأنه متى ا�سرتاح �إلى �أيها،
اعرت�ضت ��ه جت ��ارب ور�ؤى ق�صدت ب�صاحبه ��ا غري املنحى امل�ؤطر ل ��ه ،وما �أكرثها
تل ��ك املناحي التي تختلف باختالف مبدعيه ��ا ،فالت�صوير الإبداعي مرتبط بغري
منه ��ج محدد ،مرده �إلى الفردية والذاتية والثقاف ��ة واملوهبة والتجربة ،وهي على
ك�ث�رة مي ّمميها من املبدع�ي�ن ،وتباين جتاربهم ،ت�ستع�صي عل ��ى الت�أطري املنهجي
ا�ستن ��ادًا �إل ��ى تلك الكرثة وهذا التباين ،ف�إذا ان�ض ��اف �إلى ذلك تغايرها يف �إثارة
دافعي ��ة املتل ِّقي قار ًئا �أو ناق ��دً ا ،وحتريك م�شاعره ،ودرج ��ة ا�ستجابته ،وتناغمها
معه ��ا تبع ًا للم�ؤثرات الداخلية واخلارجية الت ��ي ت�شكل طبيعة كل �إن�سان ،وتتفاوت
نف�س ًّي ��ا واجتماع ًّيا وفكري ًا� ،أمكن القول ب�أن ثمة تعري ًفا جام ًعا لل�صورة يحتاج �إلى
مع ��اودة نظر ،والأقرب �أنها ت�ص ��ورات تكتنه بدرجة كبرية حقيقة ال�صورة ،بعيدً ا
عن اجلزم املطلق ،والتقنني اجلامع.
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وم ��ن اجلدير بالذكر التعريج عل ��ى �أمناط من ال�صور تبدت وا�ضحة يف �شعر
�صاع ��د ،و�إن مل تخ ��رج يف حقيقته ��ا ع ��ن الت�شبي ��ه واال�ستعارة� ،س�ي�ر ًا على �سنن
ال�شع ��راء ونهجهم ،وهي اعتماد ًا على املتبقي من �شعره ،ال تعطي حك ًما قاط ًعا يف
تبي ��ان ق�سماتها يف نظمه ،فم�صادر ال�صورة على تعددها باهتة املالمح ،ال يظهر
منها �إال الطبيعة ،والرتاث ،وبع�ض الإ�شارات التاريخية التي وردت عر� ًضا يف ثنايا
�شعره ،وما عداها فنادر ال ي�ستحق الإ�شارة� ،أو �ضاع مع ما �ضاع من �أدبه وفقد.
والطبيع ��ة ،و�إن �سبق الإدالف �إلى خ�صائ�صها يف احلديث عن الو�صف ذك ًرا
وا�ست � اً
�دالل ،ف�إنه يتبقى ملمح رائق يف هذا الباب ،يتعلق بجانب الطرافة والظرف
يف �شعره الذي كان يف �أوقات الن�شوة والأريحية واملنادمة ،تتفتق قريحته عن �صور
معجب ��ة تبه ��ج وت�سعد ،فبداخل ��ه �شاعر يجي ��د �إذا �أخل�ص لفن ��ه ،وتنا�سى القدمي
املحف ��وظ يف ذاكرته ،و�أطلق خطام خياله ،لي�ؤلف ب�ي�ن املتناق�ضات ،ويقارب بني
املتباع ��دات؛ ليح�س ��ن و�صفه ،وي ��دق ت�شبيهه ،وت ��روق ا�ستعارته ،وي�س ��وق معانيه
مغلفة ب�ألق من فنه ،فت�سري مبا يكتنفها من مخايل الإبداع �إلى حيث �أراد لها من
م�سابح ،بعيد ًا عن النقل احلياتي ،والت�صوير الباهت ،والواقع امل�ألوف.
يقول �صاعد (:)72
�أ َت � � � � � ْت� � � � � َ�ك �أَ َب� � � � � � � ��ا َع � � � ��امِ � � � � � ٍر َور َد ٌة
َك � � � � � َع � � � � � ْذ َرا َء �أ ْب� � �� �َ ��ص� � � َر َه � ��ا ُم� � ْب� �� ِ��ص� � ٌر

ُي� � � � � َذ ِّك� � � � � ُر َك المْ ِ� � ��� � ْ��س� � � ُ�ك �أ ْن � � َف� ��ا�� �َ�س � � َه� ��ا
َف� � � َغ � � َّ�ط � ��تْ ِب� � ��أَ ْك� � � َم � ��امِ � � � َه � ��ا َرا�� �َ�س � �ه� ��ا

�إن ت�شبيهه الوردة التي مل ت�ستتم فتح ورقها ،بالعذراء تغطي وجهها ب�أكمامها
ملّ ��ا �أب�صرها مب�صر حياء ،من م�ستطرفات �صوره وم�ستح�سنها ،ففوق ما فيها من
ت�شبيه متثيلي� ،أجاد ال�شاعر النفوذ -مبا يكتنه �صورته من حرك ٍة متبدية يف و�ضع
ولون متمث ًال يف حمرة خدها خجلاً � -إلى عقل �سامعه،
املر�أة وجهها بني ذراعيهاٍ ،
م ��ع دقة و�صف يوحي به ا�ستغراق الر�أ�س كله عند التغطية ،و�شدة �إعجاب ،ميليها
م�ستملح ال�صورتني مبا تقذفانه يف النف�س من �أريحية ون�شوة.
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ومن �صوره الطريفة كذلك قوله يف و�صف البنف�سج (:)73
مي� � ِه
ي�ص ال� َف� ْ�ج� ِر َل� � ْو ُن َ�أ ِد ِ
َي� ْ�ح� ِك��ي َقمِ َ

وال � � َق � � ْر�� � َ�ص يف َخ� � � ِّد المْ ِ� �ل� ��ا ِح ا ُ
حل � ��و ِر

فالبنف�س ��ج بلون ��ه الأحمر ،ي�شبه �شفق الفجر� ،أو خ ��د مليحة عبثت به �أ�صابع
قار� ��ص ،ف�أحالت بيا�ضه حمر ًة �أو قري ًبا منها ،و�صورة انبالج الفجر بحمرته التي
تب ��دد دياجري الظ�ل�ام ،معجب للنف�س التواق ��ة للنور ،املحبة للجم ��ال� ،أما خدود
امل�ل�اح فمما يروق للعني منظرها ،ف�إذا فرقتها �أنامل قار�ص ازداد �سحرها ،وبدا
جماله ��ا ،فمالمح ال�صورة بثالثية �أطرافها ،البنف�س ��ج بحمرته ،والفجر ب�شفقه،
واخلد بقر�صه ،من الظريف املطرب ،والطريف اجلاذب للعقل والقلب.
وي ��زداد البيت ح�س ًنا �إذا قلب الت�شبيه ،ف�شبه لون الفجر ،وقر�ص اخلد ،بلون
البنف�سج ،ويف ذلك طرافة ال تخفى ،وح�سن يروق ،وعليه تكون رواية البيت:
مي� � ِه
ي�ص ال� َف� ْ�ج� ِر َل� � ْو َن َ�أ ِد ِ
َي� ْ�ح� ِك��ي َقمِ ُ

وال � � َق � � ْر�� � ُ�ص يف َخ� � � ِّد المْ ِ� �ل� ��ا ِح ا ُ
حل � ��و ِر

وه ��ي و�إن كانت م�ستملح ��ة م�ستجادة � ،اّإل �أنها مخالف ��ة لرواية البيان املغرب
الت ��ي انف ��ردت بذكر البيت عل ��ى ال�شاكلة الأول ��ى ،والتي جاء الت�شبي ��ه فيها على
الأ�صل ال على القلب.
ويف �شعره �شواهد ت�شهد له بالرباعة والطرافة �أح�سن فيها و�أجاد (.)74
وم ��ن الالفت للنظر يف �صوره انتجاع ال�صور البدوية ،والعادات العربية ،فقد
ردحا من عم ��ره يف امل�شرق ،ارحتل ومعه �صور
ارحت ��ل �إل ��ى الأندل�س بعد �أن عا�ش ً
م�شرقية قدمية مطبوعة يف ذاكرته ،محفورة يف �أعماقه ،عاي�ش بع�ضها عن كثب،
وعرف بع�ضها عن طريق ال�سم ��اع واملطالعة والرتحال ،فلم ي�ستطع ن�سيانها رغم
املدني ��ة املرتفة التي انتقل �إلى ظاللها ،فظل م�ش ��دود الأوا�صر �إلى القدمي ،يخف
�إلي ��ه ،فيم ��ده مبخايل ما�ض تليد ،مل يبق منه � اّإل بقاي ��ا ذكريات ترتاءى ،و�أطياف
ي�ستدعيها خياله اجلانح �إلى القدمي املت�أ�صل يف �أعماقه ،فيكرر ويعيد.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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وم ��ن ثم ف�ل�ا غرابة حني يطالع املتلق ��ي يف �شعره كث ًريا م ��ن ال�صور البدوية
عاك�سا ت�أثره
امل�ألوفة يف حياة العرب الأقدمني ،والتي الكتها �أفواه ال�سابقني قبلهً ،
إبداعا ،ومن تلك ال�ص ��ور املبثوثة يف �شع ��ره �صورة الإبل
بامل�ش ��رق فك� � ًرا وحي ��اة و� ً
اخلوام� ��س الت ��ي تمُ نع من املاء خم�س ��ة �أيام ،فيبلغ بها العط� ��ش مبل ًغا ،ثم تدفعها
الع ��رب عن املاء؛ لأنها تتقحم عليه ل�شدة عط�شه ��ا ،ثم ت�سريها لي ًال لإروائها ليلة
ال َق� � َرب ،وتلك �ص ��ورة بدوية ا�ستدعاها �صاع ��د لي�شبه بها �ص ��ورة تدافع اجلياد،
و�شدة اختالطها �ساعة النزال والطعن ،يقول (:)75
�زج ��ى الجْ ِ � � َي� ��ا ُد �إل� ��ى الجْ ِ � � َي� ��ا ِد َك � َم��ا
ُت � َ

�زج ��ى الخْ َ � �وَامِ � ��� � ُ�س َل� � ْي� �لَ� � َة ال� � َق� � َربِ
ُت � َ

وم ��ن ذلك �ص ��ورة الناقة الت ��ي �أ�صابها اجلرب ،فطلي ��ت بالقطران ،فخالط
جلدها ،وهي �صورة م�ألوفة يف حياة البادية ،عرج عليها �صاعد؛ لي�شبه بها �صورة
مخالطة �سيف ممدوحه للموت ،والت�صاقه به يف قوله (:)76
ُي � � َ�ح � � � ِّك � � ُ�ك �أَ� � � ْ��س � � � َي � � ��ا َف � � � ُه ب � � ��ال � � � َّردَى

ك � � َم ��ا َح � � � َّ�ك ِب � ��ا ْل � � َه � ��ا ِن � ��ئِ الأَ ْج� � � � � � � َر ُب

ويدخ ��ل يف �إط ��ار ذلك ت�صويره الناق ��ة امل�سبوعة لفقده ��ا �صغريها؛ لوقوعه
يف ي ��د �صائ ��د ال يرح ��م ( ،)77و�صورة بغ ��ام الناق ��ة ب�صوت متقط ��ع �ضعيف لذبح
وحيدها( ،)78وغري ها.
وه ��ذا االهتمام بال�صورة البدوية رغم بع ��ده عنها ،وانخراطه يف حياة مليئة
باملدني ��ة واجلمال وال�سحر ،يجرنا �إلى الت�سا�ؤل عن م ��دى التقليد يف �شعره ،وهل
ميثل ظاهرة ت�ستحق التنويه والدرا�سة؟.
 التقليد يف �شعر �صاعد: -1يقول �صاعد البغدادي (:)79
ف ��ال� �� � َّ�ش� � ُّر ب ��ال� �� � َّ�ش� � ِّر امل ُ � � َب � �ـ � � ِّر ِح ُي � َّت � َق ��ى
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ومعنى �صاع ��د �ساقه م�ساق احلكم دقة �إحكام ،وق ��وة �إيجاز ،وو�ضوح داللة،
وهو و�إن خالف املقا�صد الإ�سالمية الداعية �إلى مقابلة ال�سيئة باحل�سنة ،واجلهل
باحللم ،ف�إن ��ه من م�ستح�سن اجلاهلي�ي�ن ،وملوكات �أل�سنته ��م ،ومكرور كالمهم،
فال�شر يدفع مبثله ،و ُيتقى مبا يزيد عليه؛ لريتدع الظامل ،ويرجع عن غيه وجهله.
«فال�ش ُّر َّ
وقول ��ه َّ
بال�ش ِّر المْ ُبرَ ِّ ِح ُي َّت َقى» �سبقه �إليه ال�شعراء اجلاهليون ،ف�صرحوا
به ،و�ض َّمن ��وه �أ�شعارهم مع اختالف ال�سبك ،وتغاير الن�سق ،فزهري بن �أبي �سلمى
ي ��رى يف ا�ستكانة املرء �ضعف ًا يدفع النا�س �إلى ظلمه؛ لذا يعلن ب�أنّ الظامل ُي�صان،
وامل�سامل ُيهان ،ومن ال َيظلم ُيظلم ،يقول(:)80
وم��ن مل َي� � ُذ ْد ع��ن ح��و�ِ��ض� ِه ب�سالحِ ِه

ُي � َه � َّد ْم وم��ن ال َي� ْ�ظ� ِل� ِ�م ال� َّن��ا�� َ�س ُي� ْ�ظ�لَ� ِ�م

وي�شاكل ��ه املنزع عم ��رو بن كلثوم امل�ص ��رح يف نونيته الذائعة ب ��رد قومه ظلم
املعتدي ��ن وجهلهم ب�أقوى منه جه ًال واعت ��دا ًء ،فذلك �سبيل العزة ،ومتام ال�صون،
يقول(:)81
أ�َال اَل َي� � ْ�ج � � َه � �لَ� ��نْ � َأح� � � � � � ٌد َع� �لَ� � ْي� �ن ��ا

ف� � َن � ْ�ج� � َه� � َل ف � � � ْو َق َج � � ْه� ��لِ اجل��اهِ �ل �ي �ن��ا

واملعن ��ى من م�ست�ساغ اجلاهليني ا�ستح�سن ��وه فقلبوه على وجوهه ،واعت�صروا
من كرمته ما ع�ساه ينقع غلة �صدورهم املكلومة ،كل على ح�سب مم�ضات �صدره،
ومقت�ضيات نظم ��ه ،و�إيقاعات وزنه ،وحظه من املوهبة و الإبداع ،يقول ح�سان بن
حنظلة(:)82
�أَ ْح �ل��ام� � � َن � ��ا ت� � ��زن الجْ � � � َب� � ��ال رزان� � � � ًة

َوي � � � ِزي� � ��د ج ��اه �ل �ن ��ا ع� �ل ��ى الجْ ُ � � � َّه � ��ال

ويع ��زف ال ِف ْند ِّ
الز َّمانيِ على القيثارة ذاتها ،فاحللم عند الظلم ذلة و�إذعان،
وال�شر �سبيل النجاة ،وم�سلك اخلال�ص ،يقول(:)83
حل � � � ْل� � � ِ�م عِ � � � ْن � � � َد ا َ
َو َب� � � ْع� � �� � ُ��ض ا ِ
جل � �ه � �ـ ْ

ـ� � ��لِ ِل �ل��ذ َل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ِة �إ ْذ َع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� ُ
�ان
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َوفيِ ال � � ��� � َّ��ش � � � ِّر نجَ َ � � � � � � � ��ا ٌة حِ � �ي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ

ـ � � � � � َ�ن ال ُي � � � ْن � � ��جِ � � �ي � � � َ�ك � ْإح � � � ��� � �َ ��س� � � � ُ
�ان

وه� ��ؤالء و�أمثالهم و�إن كبت ر�ؤاهم ،فندت عن جادة احلق ،ومقطع ال�صواب،
ف ��ر�أوا يف رد ال�ش ��ر مبا يزي ��د عليه جهالة ً
وبط�ش ��ا �أدفع له ،ف� ��إنّ غريهم من بني
زماما ،فعالنوا
نف�سا ،و�أملك ً
جلدتهم ،و ِل َدات بيئتهم كانوا �أقل منهم حدة ،و�أهد�أ ً
بدف ��ع ال�شر مبثله ،وجمازاته بن ��ده ،ووقم اجل َّهال ب�أ�شباههم ،م ��ع �إعمال العقل،
وا�ستخ ��دام احليل؛ و�ص � اً
�ول �إلى ُم َت َغ َّياهم من الأمن وال�سالم ��ة ،يقول الأ�شهب بن
رميلة ال َّن ْه َ�ش ِلي من مخ�ضرمي اجلاهلية والإ�سالم(:)84
َو َم ��ا ن�ف��ى َع � ْن��ك ق��وم��ا �أَ ْن ��ت خائفهم

َك� �م� �ث ��ل وق � �م� ��ك ُج� � � � َّه � � ��ا ًال ب �ج �ه��ال

فاقع�س �إِذا حدبوا واحدب �إِذا قع�سوا

ووازن ال � ��� �َّ�ش � � ّر مِ � � ْث � � َق � ��ا ًال مب �ث �ق��ال

ال�ش ُّر بمِ ِ ْث ِل� � ِه� ،إذا � ْأع َي َ
ويف �أمث ��ال العرب ،وم�ص ��ون حكمهم(َ :)85ق � ْ�د ُي ْد َف ُع َّ
اك
َغ ُري ُه.
وثم ��ة ر�ؤى هادئ ��ة انتجعها املتعقلون تدف ��ع ال�شر بتجنبه ،و َت ��ر ُّد ُه برتكه متى
انبعث امل�ستحمقون ي�أججون �أ�سبابه ب�إ�ضرام ناره ،ويلهبون جذوته ً
نفخا يف رماده،
ومن ه�ؤالء عدي بن زيد يف مثل قوله(:)86
�إذا م ��ا ر�أي � � ��ت ال� ��� �ش� � ّر ي �ب �ع��ث �أه �ل��ه

وق� � ��ام ج� �ن ��اة ال� ��� �ش� � ّر ل �ل �� �ش � ّر ف��اق �ع��د

وتل ��ك وغريها اجتاهات مختلفة امل�شارب �أملتها وقائع حياة ،وطبائع ب�شر يف
زمن مل تكن ُت�ستغرب فيه �أبجديات الق�سر ،ومخايل القوة ،واملباد�أة بالظلم؛ ردع ًا
ملا قد يقدم عليه كل جاهل موتور.
وق ��د راق املعنى بع�ض ال�شعراء الإ�سالميني فيمم ��وا �صوبه ،وحجوه م�شاكلني
�سابقيه ��م ،فال�ش ��ر يدفع مبا يزيد عليه عند الفرزدق ال ��ذي �أخذ معنى ح�سان بن
حنظل ��ة وانتهبه ،وادعاه و�سلبه ،دون زيادة ت�ستحق التنويه والذكر ،فكرر ما قرره
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�سابقه و�أعاد ،يقول(:)87
�إ َّن � � � ��ا ل� � � � ُت � � ��و َز ُن ب ��اجل� �ب ��ال ُح �ل��وم �ن��ا

وي� ��زي� ��د َج ��اهِ � � ُل � �ن ��ا ع� �ل ��ى ا ُ
جل� � � َّه � ��الِ

و ُيدف ��ع ال�شر مبثله عند دعبل اخلزاعي مثلما ن�ص على ذلك �سابقه الأ�شهب
ابن رميلة الن�شهلي ،فيقول دعبل(:)88
الَم� � � � � � � � ��ر
�إِذا َم� � � � � ��ا �أع� � � ��� � � �ض � � ��ل ْ أ

دف � � � �ع � � � � َن � � ��ا ال � � � �� � � َّ� ��ش � � � � ّر ِب� � ��ال � � ��� � َّ��ش � � � ِّر

وي�ص ��دم مب ��ا مياثله عن ��د املتنب ��ي ،فذلك �أح ��زم للأمر ،و�أق ��رب لل�صواب،
فيقول(:)89
وم��ا ذاك ُبخ ً
فو�س على القنا
ال بال ُّن ِ

ول� �ك ��نَّ � �ص��دم ال �� �ش � ّر ب��ال �� �ش � ّر �أح � ��ز ُم

وم ��ا كان ليغيب عن �صاعد البغدادي املعني ب�أ�شعار العرب ،اجلامع ملعجبها،
املقي ��م من� ��آد فا�سدها ،الواق ��ف على �شواردها ه ��ذه املعاين و�أمثاله ��ا ،فقد طالع
ق�صائده ��م ،و�أج ��ال النظر يف �أعطافها ،فات ��ك�أ عليها ،وا�ستدع ��ى رائقها ،و�أخذ
منها ،وعول عليها ،فكان يف ِّ
جل نظمه الوا�صف الناقل ،واملقلد العائد ،يحذو حذو
نعالهم ،ويتفقد مواطئ �أقدامهم ،في�ضع قدمه حيث �ساروا ق�صدً ا ،مع زيادة لفظة
يخالها تعفيه من الإغارة والنهب ،ورمبا لفتة ظنها تقيه مغبة اجلرح والنقد.
مل ي�ضف �صاعد �إلى معاين متقدميه يف قوله ما يح�سب له ،ويذكر به ،فكلمة
«ال�شر بال�شر» يف مفتتحه جاءت م�سبوكة بن�صها يف �أقوال ال�سابقني و�صوغهم ،ومل
ت�ض ��ف كلمة « املربح» املردفة زيادة مزية �إل ��ى املعنى ،فهي «فوق جهل اجلاهلني»
عند ابن كلثوم« ،ومن ال يظلم النا�س يظلم» عند ابن �أبي �سلمى ،و«ويزيد جاهلنا
على اجلهال» يف قول ابن حنظلة ،والفرذدق ،حتى يف تكثيفه املعنى يف �شطر بيت،
فقد �سبقه �إليه الأوائل يف �سبكهم ونظمهم.
 -2قال �صاعد(:)90
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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َف ��ا ْر َح� � ْم �أَ ِن�ي� َ�ن �أَ ِب� ��ي َب � َن��اتٍ لمَ ْ ُي��ِ��ص� ْ�ب
�أَ� � َ�س � ُ�ف ا ْل � � ِف � � َرا ِخ َع �لَ��ى َك � ِف �ي��لٍ َك��ا�� ِ�س��بٍ

ِل� � ُد ُم ��وعِ � � ِه ��نَّ َع �لَ��ى الخْ ُ � � � �دُو ِد َم � ِث �ي � ُل
�أَ ْودَى َف �لَ � ْي ��� َ�س َل� � ُه ��نَّ َب� � ْع� � ُد َك � ِف �ي � ُل

البيتان �ضمن ق�صيدة ي�ستعطف بها �صاعد الوزي َر �أحمد بن �سعيد حني نكب
و�أغ ��رم يف �آخ ��ر حياته ،وهما ي�شي ��ان مبكنون �صدر ال�شاع ��ر ،ويك�شفان عن نف�س
ملتاع ��ة� ،أ�ضناه ��ا العوز ،و�آملتها احلاج ��ة ،ف�أ َّن ْت يف خ ��ور ،وا�ستعطفت يف مهانة،
وع َّر�ض ��ت بالبنات ا�ستكانة ،و�صرحت بدموعهن اجتذا ًبا للعطف ،وترقي ًقا للقلب،
نفو�سا حانية،
لكنها محاوالت ذهبت �أدراج الرياح ،فلم ت�صادف �أذ ًنا م�صغية� ،أو ً
فجنى االنك�سار يف �أخريات حياته ،وهو الذي نعم زم ًنا يف ظالل املن�صور العامري
و�أبنائه.
وت�أثري بيتي �صاعد يف النف�س لإن�سانيته ث�أثري �سرعان ما ينمحي �أثره ،ويفقد
حرارته بعد هد�أة وروية ،فلي�س وراءه ح�سن ت�صوير يعجب� ،أو وثبة خيال جتذب،
فه ��و مهموم ُّ
مي�ضه دموع بنات ��ه الباكيات �أ�س ًفا على فق ��ده ،فلي�س لهن من ي�صلح
ال�ش�أن ،وي�سد العوز.
و�أي ��ن قوله من �أبيات متيم بن جمي ��ل ال�سدو�سي �صدق عاطفة ،ودقة و�صف،
ورق ��ة ر�ص ��ف؟ ،تلك التي �أن�شدها بني يدي اخلليف ��ة املعت�صم العبا�سي حني خرج
علي ��ه ،ف�أم�سك ب ��ه على ما تذكره الرواي ��ات ،فقد روي �أنه ق ��ام ب�شاطئ الفرات،
واجتم ��ع �إليه الأعراب ،وغلظ �أمره ،فظفر به ،وحمل �إلى باب املعت�صم ،فلما مثل
ب�ي�ن يدي ��ه وكان و�سي ًما جمي�ًل�ااً  ،ف ُقدِّ م لت�ض ��رب عنقه ،و�أح�ضر النط ��ع وال�سيف،
ف�أحب املعت�صم �أن يعلم �أين املنظر من املخرب ،فقال له تكلم ،فكان مما قال(:)91
ف� �م ��ا ح � � ��زين �أين �أم� � � � ��وت و�إن � �ن� ��ي

لأع� � �ل � ��م �أن امل� � � ��وت �� � �ش � ��ي ٌء م ��وق ��تُ

ول �ك ��ن خ �ل �ف��ي � �ص �ب �ي � ًة ق ��د ت��رك�ت�ه��م

و�أك� � �ب � ��اده � ��م م� ��ن ح� ��� �س ��ر ٍة ت �ت �ف �ت��تُ

ك � � ��أين �أراه � � � ��م ح �ي�ن �أن � �ع� ��ى �إل �ي �ه��م

وق��د خم�شوا تلك ال��وج��وه و�صوتوا
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ف ��إن ع�شت ع��ا��ش��وا خاف�ضني بنعم ٍة

�أذود ال ��ردى عنهم و�إن م��ت م��وت��وا

وتل ��ك حادث ��ة طوف ��ت يف البالد ،و�س ��ارت بها الركب ��ان ،وتناقلته ��ا الأل�سن،
ف�أمثاله ��ا ت�س ��ري مب�ضائها �إلى حيث م�سارب النف�س وب� ��ؤر ال�شعور ،فت�ستويل على
الأفئ ��دة ،وت�أخذ مبجام ��ع اللب ،وتتيح للعق ��ل �أن يدق ،وللقلب �أن ي ��رق ،ف�صبيته
تتفت ��ت �أكباده ��م ح�سرة ،وتتفط ��ر كوامنهم لوع ��ة ،ويا لقوة الأث ��ر النف�سي الذي
تخلفه �صورة ال�صغار وهم يخم�شون الوجوه ،ويخد�شون اخلدود ،وجتاوب �أ�صوات
عويلهم ،وح�شرجات �صراخهم لواعج نفو�س �ضائعة فقدت احلاين واملعني!.
ويلم� ��س من له ب�صر بال�شع ��ر �أن ا�ستعطاف �صاعد م�ش ��دود الأوا�صر ب�أبيات
متي ��م ،فبينهما �شوابك �صالت جتم ��ع ،وعالئق رحم ت�ؤلف ،فما هذه �إال من تلك؟
وكان ينبغ ��ي واحلال ��ة تلك �أن يج ِّو َد املت�أخر ويزيد ،ال �أن يقف ب�صورته عند حدود
بن ��ات باكيات العيون �آ�سفات القلوب ،فاملعاين يف هذه املواقف ومثيالتها متوفرة،
وجمال القول ذو �سعة ،لكنه كان النائح الناظم ،ولي�س الثاكل املع َّنى ،وكان الأجدى
ب ��ه -وهو الب�صري ب ��دروب ال�شعر� -أن يكون اخلاتل الذي يخل ��ع على �أو�صافه من
�إهاب فنه �أبرادًا مو�شاة من رائق الفن ومعجبه.
و�شت ��ان ب�ي�ن موقف متيم و�صاعد ،ف ��الأول ُقدِّ م لتقطع ر�أ�س ��ه ،و�أمامه النطع
وال�سيف ،وما هي �إال حلظات ومتور نف�سه ،وتزهق روحه ،والثاين مطمئن يف �أهله،
جمتم ��ع النف�س ،ثابت اجل�أ�ش �أغرم م ً
اال فيحتاج �إل ��ى من ي�سد عوزه ،فكان الأول
جزعا يف موقف الأم ��ن ،ي�ستقبل متيم املوت
قو ًّي ��ا يف مو�ضع اخل ��ور ،وجاء الثاين ً
غ�ي�ر �آبه ،فهو ق ��در حامت ،وق�ضاء واقع ،ويئن �صاع ��د حلاجته غري متحمل تبعات
عرثة ُتقال ،وغرم يجرب.
وت�صوي ��ر الفجيعة عل ��ى �صبية متيم �أ�ش ��د وق ًعا و�أعمق �أث� � ًرا منها على بنات
�صاع ��د ،ف� ��أوالء تتفتت �أكباده ��م ح�سرة ،يف ح�ي�ن تبكي البنات بدم ��وع مذرفات
ق�ص ��ارى ما تو�ص ��ف به �أنه ��ا ال مثيل لها ،وهو و�ص ��ف فاتر باه ��ت ،و�صبية متيم
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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يخم�شون الوجوه ،وي�ضربون اخلدود لفقد الوالد ،يف الوقت الذي ت�أ�سف فيه بنات
�صاعد على العائل الكفيل ،و�أين عويل ال�صبية و�صواتهم من دموع مذرفة يف روية
أ�سى للفقد ،والبنات
و�أن ��اة؟ ناهيك عن الأثر املرتتب عند كل ،فال�صبي ��ة ميوتون � ً
لي�س لهن كفيل بعد يهدهد ويعول.
لق ��د دار �صاع ��د يف فلك متيم ،فافرت� ��ش مهادًا وط� ��أه دون �أن يبلغ مبلغه� ،أو
ي ��درك �ش�أوه ،فمعاني ��ه اقتطفها من �صاحبه فاقت�ضبه ��ا ،واختزنها يف ذاكرته ثم
اختزله ��ا يف نظم ��ه ،وا�ستدعاها يف �شدوه ،فكان مقلدً ا ح ��اول التفرد ،فقعدت به
موهبته ،وكبا خياله؛ فتقل�صت ظالل �صورته فلم حترك �سواكن املمدوح وكوامنه،
فجاءت رقى مل تنفع ،وو�سائل مل تنجع.
 -3دخل �صاعد اللغ ��وي على بع�ض �أ�صحابه يف جمل�س �شراب ،فملأ ال�ساقي
قدح ��ا م ��ن �إبريق ،فبقيت على فم الإبريق نقطة من ال ��راح قد تكونت ومل تقطر،
ً
فاقرتح عليه احلا�ضرون و�صف ذلك ،فقال بدي ًها( ( :)92ب�سيط)
َ -1و َق � ْه � َو ٍة مِ ��ن َف� ِ�م ا ِلإ ْب � ِري��قِ َ�صافِي ٍة

َك� �د َْم� � ِع َم � ْف� ُ�ج��و َع � ٍة ِب� ��الإِ ْل� ��فِ مِ � ْع � َب��ا ِر

َ -2ك� � ��أ َّن �إِ ْب � ِري � َق � َن��ا وال � � � َّرا ُح يف َف��مِ � ِه

َط � �ْي� ��رْ ٌ ت � �ن� ��اول َي� ��ا ُق� ��وت � �ـ�ً ��ا بمِ � �ن� � َق ��ا ِر

وق ��ال ابن ب�سام يف ذخريته تعلي ًقا على البيتني :فكانوا يولعون بهذا الت�شبيه،
كم ��ا قاله -زع ��م -على البديه ،و�إمن ��ا نقل لفظ �أبي الربكات العل ��وي مما �أن�شده
الثعالبي(:)93
ك� � � � � ��أمن � � � � ��ا �إب � � � ��ري � � � �ق � � � �ن � � � ��ا ط� � ��ائ� � ��ر

ي � � �ح � � �م� � ��ل ي� � � ��اق� � � ��وت � � � �ـ�ً � � ��ا مب � �ن � �ق � ��ار

�أو قول �أبي الفرج الببغاء من �أرجوزة خاطب بها ال�صابي(:)94
ك � � � ��أمن� � � ��ا احل� � � �ب � � ��ة يف م � �ن � �ق� ��اره� ��ا
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وق ��د مهد ابن ب�سام يف ذخريته لبيتي �صاعد بقول ��ه :وقد «افت�ضح يف �سرقة
�شع ��ر غري واحد من �أهل تلك الآفاق ،من �شع ��راء ال�شام والعراق� ،إذ كان ورد بها
وه ��و بغبار ال�سفر ،فا�شتهر بها يف غري ما �شعر وال خرب ،ومنها قوله ي�صف �إبري ًقا
قد ملئ منه ك�أ�س ،وبقيت يف فمه نقطة مل ت�سقط».
واته ��ام ابن ب�س ��ام ل�صاعد بال�سرقة م ��ن �أ�شعار غريه ل ��ه وجاهته ،فالدالئل
ت�ؤك ��د تلك النظرة القا�ضية بذلك ،وورودها على ل�سان عارف بال�شعر كابن ب�سام
تع�ض ��د الأمر وتقرره ،وقد �أعان �صاع ٌد النقا َد على نف�سه ب�إغاراته ال�صريحة على
ً
تعري�ضا ،وك�أن ما قالوه كلأ مباح ،له �أن
مع ��اين املتقدمني وتعابريهم ت�صريح ًا ال
يرتع من نا�ضجه ،ويجني من َد ِن ِّيه ما يقيم به �أود نظمه دون خفاء �أو مواربة.
و�ص ��ورة �صاع ��د على �سرقته ��ا دقيقة التفا�صي ��ل ،رائقة الق�سم ��ات ،وا�ضحة
التف�صي�ل�ات ،فق ��د �شاكل بني ط ��ريف الت�شبيه ح�ي�ن �صور هيئ ��ة الإبريق ويف فمه
نقط ��ة عالق ��ة مل ت�سقط بهيئة الطائر الذي يحم ��ل ياقو ًتا مبنقاره ،يف حني جاءت
�ص ��ورة �أبي الربكات العلوي خاطف ��ة �أ�شبه باللمحة ،ت ��ار ًكا م�ساحة للعقل ليتخيل
مت ��ام املعنى عند امل�شابهة؛ وذلك لأن ��ه �شبه الإبريق على الكلية دون هيئة محددة
بالطائر يحمل ياقو ًتا مبنقاره ،وال يكون الت�شبيه حينئذ متكام ًال ما مل يكن الإبريق
قي فمه قطرة عالقة مل ت�سقط؛ لتتم امل�شابهة ،وتتناغم ق�سمات ال�صورة وتت�شاكل
يف امل�شب ��ه وامل�شبه به ،وهذا ما �أتى عليه �صاعد وبينه ،يف حني �أغفله �أبو الربكات
بذكائه و�أغفله.
�أم ��ا �أبو الفرج الببغاء ،فقد �أتى ب ��الأركان مكتملة ،وال�صورة مت�سقة ،فاحلبة
يف منق ��ار طائ ��ره ت�شبه فقاعة املاء الطافية على �سط ��ح خمر معتقة يف َد ِّنها ،وهو
م ��ن رائق الت�شبيهات ومعجبه ك�سابقيه ،ومرجع اجلمال فيما �سبق لي�س مرده �إلى
دق ��ة الت�شبيه وطرافته فح�سب ،فقد زاد من وقعه �صورة اليواقيت املعجبة ببهائها
و�ألقه ��ا يف �صورت ��ي �أب ��ي ال�ب�ركات و�صاعد ،وهيئته ��ا يف فم طائ ��ر تتابعه الأعني
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438

337

أﻏﺴﻄﺲ-ﺳﺒﺘﻤ /آب-أﻳﻠﻮل 2017م

6 5

53

بنظراته ��ا مخاف ��ة مفارقته متى ط ��ار راح ًال ،وذل ��ك حال ال�سكارى م ��ع كا�سات
خمرهم حني ي�صب �ساقيه ��م ،فت�ساقط حباتها طافية م�ؤتلقة يف عيونهم املتعلقة
بها ع�ش ًقا و�إعجا ًبا.
و�إن كان �أب ��و ال�ب�ركات العل ��وي متكن مبوهبت ��ه �أن ينفذ �إلى م�س ��ارب النف�س
ب�صورته ،ومي ِّكن ملعناه يف �أعماق متلقيهً ،
متخذا من �إتاحة م�ساحة للعقل لي�شاكل
ليتم املعنى بني ط ��ريف الت�شبيه اعتمادًا على اكتمال الهيئة يف امل�شبه به؛
وي�شاب ��هّ ،
وبذلك يرت�سخ املعنى ويثبت لتح�صيل متامه بعد روية وفكر ،ف�إن �صاعدً ا �أجاد يف
�إعط ��اء املتلقي �صورة متكاملة مبهجة تط ��رب النف�س عند �سامعها ،و�إن كان �أغار
على ق�سماتها ،و�سرق تف�صيالتها من �سابقيه.
 -4قال �صاعد(:)97
َف � � � �لَ � � ��وال � � َ��ش � � َ�ج � ��ا َع � � � ُت � � � ُه َم � � � ��ا نجَ َ � � ��ا

َو َل� � � � � � � ِك� � � � � � � َّن� � � � � � � ُه ُح � � � � � � � � � � � � ُّو ٌل ُق� � � � � َّل � � � � ُ�ب

والبي ��ت �ضمن ق�صيدة ميدح بها املن�ص ��و َر بن �أبي عامر ،ذلك امل�ستويل على
الأندل� ��س حنكة وده ��اء ،فقد كان على ما تذكر الروايات خب�ي ً�را ب�شئون ال�سيا�سة
واحل ��رب ،يتخذ للأمر عدته؛ فينال ما ارجتاه من ن�صر وظفر ،وتلك ميزات ميم
�صوبه ��ا مادحوه ،وقلبوها على وجوهه ��ا؛ �إ�صابة ملحز يالم�س �شغاف القلب فتهتز
النف�س لعطاء �أمل ��وه ،ونوال طاملا ا�شر�أبت �أعناقهم �إليه كا�شفة عن رغبات ِد َراك
تنجل ��ي �أ�ستارها عن ت�صريح ��ات باال�ستجداء مهينة ،وتعري�ض ��ات يف مرات �أخر
حتفظ ماء وجه الزالت به بقية من حياء.
و�صاع ��د من �أولئك الطامح�ي�ن للمال ،الذين متكنوا م ��ن النفوذ �إلى كوامن
املم ��دوح بحيل ��ه وذكائ ��ه ،فاجتذب غ ��رب عطف ��ه ،وم�ست�صعب �إعجاب ��ه بروائق
ال�صفات التي انتجعها ،متك ًئا على ذاكرة حافظة ت�ستدعي متى �شاء �أطياف معان
را�سخ ��ة يف الذه ��ن ،فيعيد �سبكها ،فتخف �إليه راع�شة ت�ت�راءى مرة �أمام ناظريه
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دومن ��ا �ضبابية �أو غيوم ،و�أخ ��رى مكت�سية �أط ًرا حاجبة تك�ش ��ف �أكرث مما تخفي،
يحتقب جل ًّيا �أم ��ام ذوي الب�صر بال�شعر ،الذي ��ن ال يغيب عنهم �سطوه
وتظه ��ر ما
ُ
عل ��ى معاين �سابقي ��ه ،و�إغارته على �أن�ساق تعابريهم بعد �أن يخلع عليها من بروده
� اً
أ�سبال ال جدة يف جلها وال طرافة ،ومن ذلك قوله:
َف � � � �لَ � � ��وال � � َ��ش � � َ�ج � ��ا َع � � � ُت � � � ُه َم � � � ��ا نجَ َ � � ��ا

َو َل� � � � � � � ِك� � � � � � � َّن� � � � � � � ُه ُح � � � � � � � � � � � � ُّو ٌل ُق� � � � � َّل � � � � ُ�ب

فممدوح ��ه فطن �أريب ،يتقل ��ب يف وجوه احليل؛ اً
و�صول �إل ��ى مبتغاه بعد رو ّية
وفك ��ر ،واملعنى و�إن كان مما ميدح ب ��ه � اّإل �أنّ خل ّوه من دفقة �شعور تده�ش� ،أو وثبة
خيال ت�أ�سر ،جعلته باهتًا يفتقر �إلى روح ال�شعر الداعية �إلى الإعجاب واال�ستح�سان،
«ح َّو ٌل ُق َّل ُب» من مكرور ال�سابق ومعاده ،ومن ثم فن�سبته �إليه �أ�صيل ا�صطنعه،
فقوله ُ
يف الوق ��ت الذي ينظر �إليه يف قول الالحق على �أن ��ه م�سروق اقتطعه ،و�أمثال تلك
االتكاءات على �أقوال ال�سابقني ومعانيهم كثرية يف ال�شعر القدمي � ،اّإل �أنّ الفي�صل
واحلال ��ة تلك مرده �إلى موهبة ال�شاعر ومقدرته ،فاحلاذق من ال�شعراء من ي�أخذ
املعاين فيخلع عليه ��ا من �إهابه ما يروق ويطرب ،فتنت�شي �أعطاف فنه بالديباجة
املو�ش ��اة ،والروعة الآ�سرة ،وحينئذ ُي َت َنا�سى الق ��دمي الأ�صيل ،ويعلق بالنف�س ذلك
املكرور بعد �صهره يف بوتقة �إبداعه ،فيتبدى راف ًال يف �أبراد زينته ،م�ؤتل ًقا يف ثوبه
اجلديد.
ويف املقاب ��ل ي�أتي املعن ��ى ذاته عند �شاعر �آخر ،قعدت به موهبته �صورة كابية
ال حتمل يف طياتها �أكرث من الإعادة ثق ًال والتكرار رتابة دون ما يفكه ويده�ش.
ن�صا من غري تغيري وال تبديل،
و�صاع ��د يف بيته مقلد ناقل� ،أخ ��ذ من �سابقيه ًّ
«ح َّو ٌل ُق َّل � ُ�ب» من قول �أميمة بنت
ال ف ��رق يف ذلك بني معانيه ��م وتراكيبهم ،فقوله ُ
عب ��د �شم� ��س ترثي ابن �أخيه ��ا �أبا �سفيان ب ��ن �أمية ومن قتل م ��ن قومها يف حرب
الفجار(:)98

ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438

339

أﻏﺴﻄﺲ-ﺳﺒﺘﻤ /آب-أﻳﻠﻮل 2017م

6 5

53

وك � � � � � � � ��م م � � � � � ��ن م� � � � � � � � � � ��دره ف � �ي � �ه� ��م

�أري� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ب ح� � � � � � � � � � � � � ��ول ق� � � �ل � � ��ب

ومدره قومه :زعيمهم وخطيبهم واملتكلم عنهم والذي يرجعون �إلى ر�أيه،
والأريب احلاذق الفطن ،واحلول القلب هو الذي يت�صرف يف وجوه احليل ويتقلب
يف التدب�ي�ر والإح ��كام ،وه ��و املعنى الذي �أخ ��ذه �صاعد يف مدحت ��ه دون حذف �أو
�إ�ضافة.
والعرب تقول� :إنه ُ
حل َّول ُق َّل ُب :وهو املجرب الذي يقلب الأمور ،يقول ال�شاعر(:)99
وم� � ��ا غ ��ره ��م ال ب � � ��ارك اهلل ف�ي�ه��م

ب ��ه وه ��و ف�ي�ه��م ُق� � َّل � ُ�ب ال� � ��ر�أي ُح � � َّو ُل

وروي �أن معاوية ملا احت�ضر قال البنتيه( :)100قلباين ف�إنكما لتقلبان ُح َّو ًال ُق َّل ًبا
�إن وقي كبة النار ،وكان يتمثل بقول ال�شاعر:
احل � � � � � َّو ُل ال � � ُق � � َّل� � ُ�ب الأري � � �ـ� � � ُ�ب وه �ـ��ل

ي � �ـ� ��دف � � ُع �� � �ص � � َ
�رف امل � �ن � �ي � � ِة احل � � َي � � ُل

و�أخذ املعنى عمر بن �أبي ربيعة ،ف�أعاد �سبكه يف �إحدى غزلياته ،فقال(:)101
َو َج� � � � � � � � َرى َب � � ْي � � َن � �ن� ��ا َف � � � � َق � � � � َّر َب ك �ل� ًّ
ا

ُح� � � � � � َّو ٌل ُق � � � َّل � � ُ�ب ال� � ِّل� ��� �س� �ـ� �ـ ��انِ َر ِف� � �ي � � ُ�ق

«ح َّو ٌل ُق َّل ُب» وظفها ابن الرومي يف �شعره تدلي ًال على ذكاء ممدوحه وح�سن
و ُ
تخل�صه ،ف�صاحبه ل ��و دخل يف ثقب �إبرة لأح�سن التخل�ص واخلروج لفرط ذكائه
وقدرته على التقلب يف احليل و�صو ًال �إلى هدفه ،يقول(:)102
ُح � � � � َّو ٌل ُق� � َّل ��ب ل ��و ا ْن� � � � َغ� � � � َّل( )103ي��وم �اً

يف ُخ ��روتٍ ( )104لأ ْز َلقتـ ��ه ا ُ
خل ُ
روت

وم ��ن ذلك ق ��ول �أبي محم ��د القا�سم بن يو�سف مي ��دح �إ�سحاق ب ��ن �إبراهيم
امل�صعبي وايل بغداد من قبل امل�أمون(:)105
�اب ل� � � � ُّ�ب ل �ب �ي ��بٍ
�أم ي� � � � ��ر ُّد ال � �� � �ش � �ب� � َ

ُح � � � � � � � � َّول ُق � � � � َّل� � � ��ب �أري � � � � � � � ��ب �أدي � � � � ��ب

والواق ��ع ال�شعري يثب ��ت �أن �صاعد ًا مل ُي َعنِّ نف�سه بغري امل�ش ��اع ال�سائر اً
اتكال،
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وامللوك املعاد اتباع ًا ،فلم يكن يف ُج ِّل �شعره ممن ي�سربون �أغوار املعاين ،ويغو�صون
وراء رائقه ��ا بح ًثا ع ��ن لفتة دالة� ،أو ظف ��ر ًا بوثبة �آ�سرة ،فق�ص ��اراه تكرار معاين
�سابقي ��ه �-إال ما ن ��درً -
معارج يرقى بها �إلى حيث رجا من وراء نظمه
متخذا منها َ
و�أ َّمل.
و�سوق الأمثلة تدلي ًال على تقليد �صاعد واحتذائه �أقوال �سابقيه ،و�سطوه على
معانيه ��م كث�ي�رة يف �شعره ،حتى ليمكن للمت� ��أين �إرجاع ُجل �شع ��ره �إلى متقدميه،
وفيم ��ا �سبق عر�ض ��ه غنية عن التطويل وال�سرد ،فال�ش ��يء يدلك قليله على كثريه،
وي�شي مذكوره مبا دونه ،فلي�س الوكد -واحلالة تلك -االحتفال بالب�سط املرتهل،
واال�سرت�س ��ال يف العر� ��ض والطرح ،و�إمنا االكتفاء بالإ�ش ��ارات الدالة على ما غام
م ��ن جنبات الق�ضية مبا يتناغم وطبيعة البحث ،وهاك �أمثلة �أخرى تع�ضد الر�أي،
وتدفع ما ع�ساه يخالط النف�س من كرثة �أخذه و�سطوه:
 قال �صاعد البغدادي(:)106َغ � � � � ْز ٌو َك� � � َو ْل� � � ِغ ال� � � ِّذ ْئ � ��بِ َع� � ��نْ َظ � � َم � � ٍ�أ

يف َب � � � � � ��ا ِر ٍد َخ� � �� �ِ ��ص� � � ٍر م � ��ن ال � � ُّث � � َع� ��بِ

وو�صفه تتابع الغزو و�سرعته بولغ الذئب من �أمثال العرب املعروفة ،فالعرب
«غ ��زْ ٌو َك َو ْل ِغ ِّ
يقولون(َ :)107
الذ ْئ ِب» وهم يريدون غزو متدارك متتابع .والولغ� :شرب
ال�سباع ب�أل�سنتها.
وق ��د راق املعن ��ى حاج ��زً ا الأزدي الل�ص ،فوظف ��ه يف �شعره وا�ص ًف ��ا ان�صباب
اخليل يف الغارة و�سرعة انق�ضا�ضها ،فقال(:)108
ب � � َغ � � ْز ٍو مِ � � ْث� ��لِ َو ْل � � � � ِغ ال� � � ِّذ ْئ � ��بِ َح � َّت��ى

َي � �ب ��و َء ب �� �ص��احِ � ِب��ي َث � � � ��أْ ٌر ُم � � ِن � �ي � � ُم

()109

َ
وقال �أعرابي ي�صف تتابع غاراتهم على غريهم من القبائل(:)110
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ُن � �ق� � ُ
�اذف ب ��ال � �غ ��اراتِ ع �ب ��� ً�س��ا وط � ِّي � ًئ��ا
ب � � َغ � � ْز ٍو ك � � َو ْل � � ِغ ال � � ِّذ ْئ� ��بِ َغ � ��ا ٍد و َرائ � � ٍ�ح

وق � ��د ه ��رب ��ت م �ن ��ا مت� �ي� � ٌم وم � � ْذح � � ُج
�ر ك � َن �� ْ��ص��لِ ال ��� َّ�س � ْي� ِ�ف ال ي � َت � َع � َّو ُج
و� � َ�س�ْي رْ ٍ

قال �صاعد(:)111يف َغ�ْي�رِْ �أَ َّي��امِ � ِه ُي ْ�ش َنى ال��َّ��ص� ُب��و ُح ويف

�أَ َّي ��امِ � � ِه َف � ْل � َي � ُك��نْ َغ � ُّ�ي ا ْل� � َه� � َوى َر�� َ�ش �دَا

واملعنى �أخذه من قول �أبي َع ّلي الب�صري(:)112
غ � ُّ�ي ال � � َه � � َوى ل �ل �� �ص� ِّ�ب غ ��اي� � ُة ُر� �ش��ده

ف� ��ذري� ��ه م� ��ن َح � � � ِّل امل �ل ��ام و َع� � �ق � ��دِ ِه

 قال �صاعد(:)113َف � � � � ِ�إ َّن الجْ َ � � � ��ا َر عِ � � ْن � �د ََك َب� �ْي��نْ َ َج � ْن � ِب��ي

ُع � � َق� ��ابِ ال � �د َّْج� � ِ�ن َك ��ا� ِ��س � � َر ِة الجْ َ � � َن� ��ا ِح

مالك(:)114
ولع ْمرو بن ِ
و� � َ�س ��ا ِب � ٍ�ح ك� � ُع� � َق ��ابِ ال � �د َّْج� ��ن َ�أ ْج� � َع� � ُل ��ه

دُو َن ال � ِع � َي��الِ ل��ه الإِي� �ث ��ا ُر وال � َّل� َ�ط� ُ�ف

ندب(:)115
ويقول ُج ٍ
�أَ َت� � � �ت � � ��ك ك� � ��أَ ّن� � �ه � ��ا عِ � � � ْق� � �ب � � ُ
�ان د َْج� � � � ٍ�ن

جَ َ
ت� � � � � ��ا َو ُب يف َح � � َن� ��اجِ � � ِره� ��ا ال � �َي� ��رَ َ ا ُع

(للبحث �صلة)
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( )34ال�سابق ق 1مج.131/1
( )35ال�سابق ق 4مج.23/1
( )36كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س .208
( )37الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 1مج.130/1
( )38ال�سابق ق 4مج.22/1
(� )39أعمال الأعالم البن اخلطيب .73 ،72
( )40البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب  -جـ.20/3
( )41الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج.22/1
( )42الذخ�ي�رة يف محا�س ��ن �أه ��ل اجلزيرة ق4م ��ج ،16/1املعجب  ،33معج ��م الأدباء ،1441/4
نفح الطيب .78/3
( )43الف�صو�ص .269 ،268/4
( )44الذخ�ي�رة يف محا�س ��ن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،19 ،18/1بدائع البدائه  ،164معجم الأدباء
.1167-1165/3
( )45جذوة املقتب�س  ،241واملعجب يف تلخي�ص �أخبار املغرب .33
( )46البيان املغرب . 35/3
(� )47شرح مقامات احلريري لل�شري�شي جـ.94/1
( )48الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،35/1نفح الطيب .82/3
( )49انفردت رواية النفح بالبيت وحدها ،نفح الطيب .82/3
( )50الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق4مج.35/1
(� )51أعمال الأعالم البن اخلطيب .73
( )52الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 1مج.131/1
( )53الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق1مج. 131/1
( )54البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .20/3
( )55ال�سابق . 19/3
( )56كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س .188
( )57البيان املغرب .35/3
( )58الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق1مج.128/1
( )59ال�سابق ق 4مج. 23، 22/1
( )60انظ ��ر يف ذل ��ك اختي ��ار اب ��ن ب�سام واب ��ن الآبار لبع� ��ض �شعر �صاع ��د دون بقي ��ة الق�صيدة
م�صرحني بالقول« :ومنها يف املدح» الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،54/1احللة
ال�سرياء .283/1
( )61جذوة املقتب�س يف ذكر والة الأندل�س  ،194بدائع البدائه .3
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( )62الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق4مج ، 37 /1ونفح الطيب . 95 / 3
( )63بدائع البدائه  ، 164نفح الطيب . 95/3
( )64انظر البيان املغرب . 20 ، 19 ، 18 /3
( )65انظ ��ر :ج ��ذوة املقتب�س  ،241والذخرية يف محا�سن �أه ��ل اجلزيرة ق 4مج ،22/1واملعجب
 ،33و�أعمال الأعالم  ،72والبيان املغرب .35/3
( )66الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج.23/1
( )67ال�سابق ق 4مج.22/1
(� )68أعمال الأعالم البن اخلطيب .72
( )69انظ ��ر يف بع� ��ض ذل ��ك :الذخ�ي�رة يف محا�س ��ن �أهل اجلزي ��رة ق 4م ��ج ،22/1واملعجب ،33
و�أعمال الأعالم  ،72والبيان املغرب .35/3
( )70جذوة املقتب�س  ،244والذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق4مج.35/1
( )71نفح الطيب .584/1
( )72جذوة املقتب�س  ،194الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،17/1بدائع البدائه .63
( )73البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .20 ،19/3
( )74انظر الذخرية ق 4مج ،25/1بدائع البدائه  ،165نفح الطيب  ،69/3نزهة الأنام .122
( )75كتاب الت�شبيهات .208
( )76الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق -4مج .12/1
( )77ال�سابق ق 4مج.23/1
( )78ال�سابق ق 4مج.23/1
( )79كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س البن الكتاين .167
( )80دي ��وان زه�ي�ر ب ��ن �أب ��ي �سلم ��ى� ،شرحه وقدم له علي فاع ��ور  -دار الكت ��ب العملية بريوت -
ط1988/1م � -ص .111
( )81دي ��وان عم ��رو ب ��ن كلثوم  -حت� :إميل يعق ��وب  -دار الكتاب العربي  -بريوت  -ط1996 /2م
 �ص .78( )82امل�ؤتلف واملختلف يف �أ�سماء ال�شعراء وكناهم و�ألقابهم و�أن�سابهم وبع�ض �شعرهم للآمدي
حت :ف .كرنكو -دار اجليل ،بريوت -ط 1991/ 1م � -ص .158
( )83الأم ��ايل للق ��ايل -ترتي ��ب :محمد عب ��د اجل ��واد  -دار الكتب امل�صري ��ة -ط1926 /2م –
جـ.260/1
( )84احلما�سة الب�صرية لأبي احل�سن الب�صري -حت :مختار الدين �أحمد -عامل الكتب  -بريوت
 .94/1( )85جمم ��ع الأمث ��ال للميداين  -حت :محمد محيي الدين عبد احلميد -دار املعرفة  -بريوت –
.97/2
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( )86دي ��وان ع ��دي ب ��ن زي ��د  -حت :محم ��د جبار املعيب ��د  -دار اجلمهورية – بغ ��داد 1956-م –
�ص.107
( )87ديوان الفرزدق �شرح علي فاعور  -دار الكتب العلمية  -بريوت  -ط1987 /1م – �ص .498
( )88احلما�س ��ة املغربي ��ة للج� � ّراوي الت ��اديل  -حت :محمد ر�ضوان الداي ��ة -دار الفكر املعا�صر -
ب�ي�روت -ط1991 /1م -ج� �ـ .685/1وق ��د �أورد �صاح ��ب احلما�س ��ة البي ��ت �ضم ��ن ق�صيدة
عددها ثمانية �أبيات جاء هذا البيت �سابع ًا فيها .وقد وردت �أبيات احلما�سة يف ديوان دعبل
اخلزاع ��ي �ضم ��ن مقطوعة ع ��دد �أبياتها �أربعة �أبي ��ات ،مل يرد فيها ه ��ذا البيت وثالثة غريه
 انظر :ديوان دعبل �-صنعة عبد الكرمي الأ�شرت  -مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق-�ص .154
(� )89شرح ديوان املتنبي للربقوقي  -دار الكتاب العربي – بريوت .78 /4
( )90الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق4مج.11/1
( )91العقد الفريد البن عبد ربه  -دار الكتب العلمية  -بريوت-ط 1404 /1هـ  -جـ.33/2
( )92الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ,25/1نفح الطيب .96/3
( )93يتيم ��ة الده ��ر للثعالب ��ي -حت :د .مفيد قميحة -دار الكتب العلمي ��ة  -بريوت/لبنان-ط/1
1983م  -جـ .485/4
( )94ال�سابق .313/1
اب المْ َاءُِ :نف َ
َّاخاتُه و َف َقا ِقي ُعه التي ت َْط ُفو على �سطحه.
(َ )95ح َب ُ
َ
َ
َ
َ
َ
( )96ال ُع َق ��ا ُر َّ
بال�ض � ّ�م :اخل ْم ُر ُ�س ِّم َيت لـ ُم َعاق َر ِت َه ��ا� ،أي لـ ُمال َز َم ِتها الدَّنَّ ُ .ي َق ��ال ،عاق َره� :إِذا ال َز َم ُه
ودَا َو َم عليه.
( )97الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق -4مج .12/1
(� )98شاع ��رات الع ��رب يف اجلاهلي ��ة والإ�س�ل�ام ،جمع ��ه :ب�شري ميوت -املكتب ��ة الأهلية ،بريوت -
ط1934 /1م�-ص.112
( )99امل�ستق�ص ��ى يف �أمث ��ال الع ��رب للزمخ�شري  -دار الكتب العلمية  -بريوت -ط1987 /،2م –
جـ .422/1
( )100تاري ��خ دم�ش ��ق البن ع�ساك ��ر-حت :عمرو العمروي -دار الفك ��ر للطباعة -بريوت1995 -م
جـ .51/69( )101ديوان عمر بن �أبي ربيعة  -دار القلم -بريوت – �ص .13
( )102دي ��وان اب ��ن الروم ��ي  -حت � :أحمد ح�سن ب�سج  -دار الكت ��ب العلمية بريوت  -ط2002 2م
 �ص .257َ
( )103ا ْن َغ َّل يف ال�شيء :دخل فيه.
( )104اخلرت :الثقب يف الأذن والإبرة والف�أ�س وغريها.
( )105الأوراق ق�س ��م �أخب ��ار ال�شع ��راء لل�ص ��ويل� -شركة �أم ��ل للطباعة  -القاه ��رة 1425 -هـ -
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جـ.197/1
( )106كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س البن الكتاين .208
( )107جممع الأمثال .56/2
(� )108أدب اخلوا� ��ص يف املخت ��ار م ��ن بالغات قبائل الع ��رب و�أخبارها و�أن�سابه ��ا للوزير املغربي
احل�س�ي�ن ب ��ن علي ب ��ن احل�سني �-أع ��ده للن�ش ��ر :حم ��د اجلا�س ��ر -دار اليمام ��ة ،الريا�ض-
1400هـ1980/م �-ص.125
ً
( )109ومنيم� :أي مهلك ،جعل املوت نوما ،ويقال هذا كقولهم :ث�أر منيم.
(� )110أدب اخلوا�ص .125
( )111البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .20 /3
( )112الوايف بالوفيات لل�صفدي .225/22
( )113الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ,54/1احللة ال�سرياء .283/1
( )114احل ��ور الع�ي�ن لن�ش ��وان ب ��ن �سعي ��د احلم�ي�رى  -حت :كم ��ال م�صطفى -مكتب ��ة اخلاجني
القاهرة1948 -م �ص .221
( )115التعازي واملراثي واملواعظ والو�صايا للمربد  -حت� :إبراهيم محمد ح�سن اجلمل  -نه�ضة
م�صر للطباعة – �ص .276
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أعالم
طاهر زخمشري
الشاعر والصحفي واإلذاعي
1332هـ 1407-هـ
(1914م 1987 -م )

  

عبد الرحمن ال�شبيلي*

مل ُيع ��رف يف تاري ��خ الإذاعة ال�سعودي ��ة -التي ُبدئت يف ج ��دة يف نهاية عام
١٣٦٨ه� �ـ١٩٤٩ /م ،ث ��م ُنقلت �إلى مك ��ة املكرمة بعد عامني ،لتب ��ثَّ من على جبل
هن ��دي (قعيقعان) املقابل للم�سجد احل ��رام من جهة الغرب ،ثم لتُعاد بعد ثالثة
إذاعي ممار�س ،وف ّنان ينداح ال�شعر من قلمه ،وتنثال
�أعوام �إلى جدة  -مل ُيعرف � ٌّ
ُّ
الطرف ��ة م ��ن ل�سانه ،وتقطر ال ُّدعاب ��ة من خفة روحه  -كما ُع ��رف ال�شاعر امل ّكي
طاه ��ر عبدالرحمن زمخ�شري ،ظاهرة يف ِجيد الأدب ال�سعودي ،الذي تن ّدر على
ل ��ون ب�شرت ��ه ال�سوداء ،حني وقف �أم ��ام امللك فهد يف محفل تكرمي ��ه بنيل جائزة
الدول ��ة التقدير ّية يف الأدب (١٤٠٤هـ١٩٨٤ /م) ،وق ّدم نف�سه بالقول�« :أنا طاهر
عبدالرحم ��ن زمخ�شري ،املعروف مبا قيل ع ّني :كومة م ��ن الفحم �سوداء ،تلب�س
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وق�صائد �صفراء وخ�ضرا َء وحم ��را َء ،فمن ق�صائدي
ثياب� � ًا بي�ضا َء ،وتق ��ول �أبيات ًا
َ
البي�ضاء:
وعند املطاف وفيِ املروتني»..

�أهيم بروحي على الرابيه
رائعت ��ه التي غ ّناها املو�سيق ��ار طارق عبداحلكيم ،ولعل ��ه يف احلقيقة ،كقول
عبدالوهاب:
علي محمود طه يف ق�صيدته «كليوباترا» التي غ ّناها املو�سيقار محمد
ّ
هل ر�أي ّ
فتى َّ
غ�ض الإهابِ �أ�سم َر اجلبهة كاخلمرة يف النور املُذاب
نت على النهر ً
�أق ��ام �سن ��وات يف القاهرة ،ثم هاجر �إلى تون�س �أي ��ام احلبيب بورقيبة ،الذي
منح ��ه و�سام� � ًا رفيع ًا ،و�أُعج ��ب زمخ�شري ب�أر�ضه ��ا و�شعبهاَ ،وم ��ن ال ُيحب تون�س
اخل�ضراء ،بلد ال َق�ي�روان وجامع عقبة بن نافع والزيتونة ،وقرطاج ،و�أبي القا�سم
ال�شاب ��ي؟! ف�صار -مجَاز ًا -تون�س ّي� � ًا �أكرث من التون�س ّيني ،و�سف�ي�ر ًا معتمد ًا �شعب ّي ًا
لل�سعود ّي�ي�ن فيها ،وبالعك� ��س ،و�صار يق�ض ��ي �أ ّيامه منا�صف ًة ب�ي�ن مع�شوقتيه؛ مكة
املكرم ��ة وتون� ��س ،التي بادلت ��ه امل�شاعر نف�سه ��ا و�س ّمت �شارع ًا با�سم ��ه ،وح َّقق يف
و�سطه ��ا الثقايف واالجتماعي �سمعة وا�سعة ال تقل ع ��ن مكانته يف وطنه الأم وحب
�أهل ��ه له ،وخ� َّ��ص تون�س بعدد م ��ن دواوين �شع ��ره� ،ساعدت يف التعري ��ف بال�شعر
ال�سع ��ودي يف اخلارج ،وقد عاد �إلى م�سقط ر�أ�س ��ه ،مكة املك ّرمة ،وتويف بها يف ٢٠
يوليو ١٩٨٧م ،عن واحد وثمانني عام ًا.
وهذه الزاوية حتاول ،بحكم تركيزها على «�أعالم العرب» ا�ستك�شاف جوانب
�شخ�ص ّيت ��ه الت ��ي ي ��كاد وهجها يتال�ش ��ى يف العقود الت ��ي تلت وفاته ،بع ��د �أن كان
م ��لء ال�سم ��ع والب�صر يف حياته؛ زمخ�ش ��ري الف ّنان الذي ينب� ��ض �شعره بالعاطفة
والوطن ّية ،وزمخ�شري الإذاعي املُغ ّرد ،وزمخ�شري ال�صحفي الرائد  .
كان من �أركان الإذاعة ال�سعود ّية بجدة ومن جيل م� ّؤ�س�سيها؛ ها�شم الزّواوي،
و�إبراهيم ال�شورى ،و�إبراهيم فودة ،وعبداهلل املنيعي ،وح�سن قر�شي ،و«�أب ًا روح ّي ًا
كم ��ا ُيقال» للجيل املخ�ضرم؛ ع ّبا�س غزاوي ،وعبداهلل راجح ،وبكر يون�س ،ومحمد
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438

349

أﻏﺴﻄﺲ-ﺳﺒﺘﻤ /آب-أﻳﻠﻮل 2017م

6 5

53

�صبيح ��ي ،وغريه ��م ،يتن ّقـل بحيو ّية ب�ي�ن �أروقتها ،ي ��و ّزع ب�سماته ،وال ��كل ي�ستمتع
بر�شاقة حديثه ،و ُيف�سح له بكل االحرتام مكان ال�صدارة وينجذب �إليه  .
عم ��ل مذيع ًا ومع ّد ًا ومق ّدم ًا ،وا�شته ��ر بربنامج للطفل ،قبل دخول املر�أة عامل
التق ��دمي الإذاعي (يف عام ١٣٨٢ه� �ـ ١٩٦٢ /م) �أك�سبه لقبه الأبوي «بابا طاهر»،
الذي الزمه و�صار �شهرته حتى وفاته ،و�إلى اليوم.
�أم ��ا ال�سمة الثالثة؛ فه ��ي ريادته ل�صحافة الطفل ،حينم ��ا �أقدم على �إ�صدار
متخ�ص�صة يف مخاطب ��ة ال�صغار «الرو�ض ��ة» ،فالقى يف �سبيل
�أول جم ّل ��ة مل ّون ��ة
ّ
ا�ستمراره ��ا �صن ��وف ال�صعوب ��ات ،مما ا�ضط ��ره �إل ��ى �إيقافها بعد �ص ��دور ت�سعة
�سجلت الأ�سبق ّي ��ة يف كونها �أول
وع�شري ��ن ع ��دد ًا �أ�سبوع ّي ًا يف ت�سعة �أ�شه ��ر ،لكنها ّ
املوج ��ه للأطفال ،ا�ستم� � ّد فكرتها من جناحه يف
جترب ��ة يف ه ��ذا النوع ال�صحفي ّ
تقدمي برناجمه الإذاعي ،وكانت ت�صدر يف مكة املك ّرمة ،وتطبع يف دار الأ�صفهاين
بجدة.
عرفه كاتب هذا البحث املوج ��ز ،يف �أوائل الثمانين ّيات الهجر ّية (ال�ستين ّيات
امليالد ّي ��ة) يف مكاتب الإذاعة و�ستوديوهاتها ،وبع ��د اثني ع�شر عام ًا من املعرفة،
�سجل له �سنة ١٣٩٧هـ١٩٧٧ /م حدي ًثا تلفزيون ّي ًا توثيق ّي ًا ،مل ُيع َر�ض حتى تاريخه،
ّ
ك�ش ��ف فيه �أمور ًا ق ��د ال تكون معروفة عنه حت ��ى الآن ،وفيِ عام ١٤١٩هـ١٩٩٩ /م
كتب عنه مق ً
اال يف �صحيفة اجلزيرة (العدد.)٩٦٦٩
ُتب�ِّي�ِّنّ مقابلت ��ه التلفزيون ّي ��ة املحفوظة� ،أن ��ه ولد عام ١٣٣٢ه� �ـ ١٩١٤ /م؛ �أي
قب ��ل دخول مملكة احلجاز يف احلك ��م ال�سعودي بع�شرة �أع ��وام ،ودر�س يف « ُكتّاب
الن ��وري» ،ثم يف «مدر�سة الفالح» ال�شهرية ،التي در�س فيها معظم �أدباء احلجاز،
وعم ��ل بعد ذلك يف دار للأيت ��ام يف املدينة املن ّورة ،ثم يف «مطبعة �أم القرى» مبكة
ان�ضم �إلى الإذاعة يف �سنواتها الأولى.
املك ّرمة ،ف�إدارة اجلمارك ،و�أخري ًا ّ
ترجم له الكثريون؛ منهم عبدالق ّدو� ��س الأن�صاري ،وعمر ال�سا�سي ،ود.علي
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ج ��واد الطاه ��ر ،وكان �أول �إ�صدارات ��ه ال�شعر ّي ��ة ديوان �أح�ل�ام الربي ��ع ١٣٦٥هـ/
١٩٤٥م ،ال ��ذي ع ّده �أحمد عبدالغفور ّ
عطار �أول دي ��وان �شعر حجازي مطبوع ،ثم
�أتبعه بنحو ع�شرين ديوان ًا يف الوطن ّيات والوجدان ّيات واالجتماع َّيات  .
ب ��د�أت موهبت ��ه ال�شعر ّي ��ة تتفتّح يف �أثن ��اء درا�سته يف «مدر�س ��ة الفالح» ،وفيِ
جم�ساته ��ا .وكان لوفاة زوجه �سنة ١٣٥٧هـ١٩٣٧ /م �أثر
حف�ل�ات الزواج ،وت�أليف ّ
كبري يف حياته ،وفيِ تفتّق قريحته ال�شعر ّية ،وكانت �أجنبت لهما ابن ًا واحد ًا وثالث
بنات ،وممن كان يعطف عليه ويرعاه يف �صغره محمد �سعيد عبداملق�صود خوجة،
وعبداهلل �أحمدوه ،وع ّبا�س ّ
قطان (�أمني العا�صمة املق ّد�سة)  .
ق ��دم �إلى الريا�ض مع محمود �صالح ّ
قطان (�سكرتري ًا له) يف اجلهود املب ّكرة
لإن�شاء بلد ّية فيها ،وذكر �أنه �ألقى ق�صيد ًة �أمام امللك عبدالعزيز ،من نظمه لأول
مرة يف حياته  .
جدي� � ٌر بالهيئة العامة للثقافة ،وجامعة �أم الق ��رى والناديني الأدبيني يف مكة
املكرمة وجدة� ،إقامة ندوة علم ّية عن حياته و�شعره ،فهو -دون �شك -رائد عمالق
يف الإذاعة وال�صحافة والأدب.
 *   باحث �سعودي
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بـــــريد
ورد �إلى «العرب» من الدكتور عبداهلل بن �سليم الر�شيد� ،أ�ستاذ الأدب والنقد
يف كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض ،ما
يلي:
أمنوذجا
البنية اللغوية يف مقاالت محمود محمد �شاكر :مقالة (ملن �أكتب؟) �
ً
محم ��ود �شاكر (ت 1418ه� �ـ1997/م)(� )1أحد الك ّت ��اب املج ِّودين يف الع�صر
احلدي ��ث ،ففي لغته جزال ��ة القدمي و�سال�س ��ة احلديث ،وفيها �إف ��ادة من ذخائر
التو�ص ��ل لأدق الألفاظ يف �صياغة املع ��اين� .سواء �أكان
اللغ ��ة ،وق ��درة ماهرة على ّ
يكتب بحث ًا علم ّي ًا� ،أم كان ّ
ي�سطر مقالة �أم ين�شئ خاطرة.
ب ��ل ميكن ع ّد نتاجه املقايل متف� � ّرد ًا و�إن �شاركه فيه غريه ممن تق ّروا مذهبه
وت�أثروا به ،واللغة يف �أ�سلوبه هي مفتاح التم ّيز ومظهر التف ّرد ،حتى قال عنه بع�ض
عارفي ��ه�« :أنت حينما تقر�ؤه ال جت ��د � ً
حت�س بدم يتدفق
ألفاظا على قرطا�س ،و�إمنا ّ
ويجري ويرتقرق �أحمر قان ًيا ،ينبثق حا ًّرا فائ ًرا»(.)2
واملقال ��ة املخ�صو�صة بالنظر والتحلي ��ل هي بعنوان (ملن �أكتب؟)( ، )3و�أول ما
ي�ستوقف قارئه فيها  -ويف �سائر ما كتب  -ظهور �شخ�صيته و�شدة �أ�سرها للقارئ،
فهو ي�ستعمل �ضمري املتكلم كثري ًا يف العنوان ويف بدايات الفقر« :ملن �أكتب؟ ،بيني
وبينها ،مل يخامر قلبي ،فلما �أفقت� ،أنا �أعلم (كررها يف بداية �أربع فقر متوالية)،
ف�أن ��ا �أكت ��ب ،ف�أنا �إن كتبت) ،ويف م�سارب اجلمل يظه ��ر �ضمري املتكلم الدال على
املفرد والدال على اجلماعة.
وه ��و حري�ص على �أن يتخذ اللغة و�سيلة ُيظهر بها �شخ�صيته اللغوية والفنية،
فهو يح�سن انتقاء اللفظ وتذليله ملا يريد يف �سياق الكالم ،وي�أتي باللفظ املعروف
يف تركي ��ب جديد ،فيوهمك �أنه قال ما مل يقله غريه ،وقد يربط عدة �ألفاظ ربط ًا
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لغو ًّي ��ا مح َكم ًا .ومن �أجل تبينّ ما ميتاز به �أ�سلوب �شاكر �أقف عند املظاهر الغالبة
عليه يف ت�شكيل الألفاظ واجلمل.
فم ��ن ذلك :حر�صه على و�ضع اللفظة مو�ضع ًا منا�سب ًا ،ومنه ما تراه يف قوله:
«ب ��د� ْأت حت� � ّ�س �أن عليها �أن تتج ّدد �أو �أن تزول ،وطبيع ��ة احلياة ت�أبى لها �أن تزول،
فه ��ي ال ب ��د �أن تتج ��دد»� ..إن ال ��ذي يلفت النظ ��ر يف هذه اجلمل �أن ��ه حني تعر�ض
للتج� � ّدد والزوال جعل البداي ��ة بالتج ّدد والنهاية به ،ومل ي�ش�أ �أن يقول« :فهي ال ب ّد
�أن تتج ��دد؛ لأن طبيع ��ة احلي ��اة ت�أبى لها �أن تزول»؛ لأن ال ��زوال حينئذ �سيكون هو
النهاية التي ال يريدها لأمته .فالزوال يف هذه الرتاكيب محا�صر بالتج ّدد.
واللف ��ظ الدقيق الدالل ��ة هو الذي �إن حذفته �أو �أبدلت ب ��ه غريه ق ّلل املعنى �أو
�أخ� � ّل ب ��ه� ،أو �أحاله عن وجهه ،وه ��و ْمي ُثل يف مقالة �شاك ��ر يف موا�ضع؛ منها قوله:
«ين�س ��رب يف خا�ص كالمهم» .فلفظ (خا�ص) ُو�ضع مو�ض ًع ��ا منا�س ًبا للمعنى ،ولو
حذفته الختل املعنى؛ لأن ال�سا�سة املعنيني ال يقولون ذلك القول يف كل كالمهم.
وق ��د كان عند �شاكر حر�ص �شديد عل ��ى ا�ستقرار اللفظ يف مو�ضعه ،مع ِغناه
بالإيحاء الذي يجعل الألفاظ توقظ «يف الذهن�...صو ًرا �أو معاين جانبية لها ت�أثري
يف نف� ��س املتلقي»( ، )4ففي قول ��ه ال�سابق ا�ستعمل الفعل (ين�س ��رب) ا�ستعم ً
اال بينّ
اخل�صو�صي ��ة موح ًي ��ا ،ف�أما اخل�صو�صية فلأنه ال ي�ستعمل ��ه ك ّل �أحد ،و�أما الإيحاء
فلأن االن�سراب مت�صل باحلركة اخلف ّية اللطيفة؛ ولهذا جاءت �أكرث معاين اجلذر
(�س ��رب) مت�صل ��ة باملاء( .)5وم ��ن ذلك قوله« :رج ��ال ال�سيا�سة عندن ��ا ال يزالون
�أوزاع� � ًا» ،ت�أتي كلمة (�أوزاع ًا) بدي�ل ً�ا عن كلمات كثرية ميكن �أن حت ّل مح ّلها؛ مثل
(متفرق�ي�ن)� ،أو (متع ّددي ��ن) ،ولكنه �آثر تلك الكلمة ملا فيها م ��ن طاقة �إيحائية،
ف ��الأوزاع يف اللغة ه ��م الفرق واجلماع ��ات وال�ضروب املتفرق ��ون ،واملهم يف هذا
اجلمع �أنه ال واحد له( ، )6وهذه الدقيقة اللغوية مل تغب عن �شاكر وهو ي�ستعملها-
ظ ًّن ��ا �أ�شبه باليقني -فك�أنه �أراد الإيحاء ب�أنهم ال وجود لهم متفرقني ،لأن الواحد
منهم غري موجود ،و�أن قيمتهم يف االجتماع.
ومحمود �شاكر ممن يرون �أن اللغة حتيا باال�ستعمال ،فهو � ْإذ ِّ
يو�شي مقالته بـ
(�أوزاع) و(�أ َنى) و(�أر�سال) و( ِفرت) و(جماثم) يبتغي لهذه الألفاظ �أن حتيا ،و�أن
وج ّدة وبعدً ا عن االبتذال والتكرار والعادية.
ت�ضفي على بنية مقاالته �أل ًقا ِ
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وق ��د لفت نظري �سيطرة بنية اجلمع على مقالته ،ت�أمل هذه الطائفة�( :أيام،
دن ��ان ،الرياح ،الأعا�صري ،الأماين ،اجلب ��ال الرا�سيات ،لطائف احليل ،الأحالم،
رج ��ال ال�سيا�سة ،ال�شع ��وب ،رجال العلم� ،أه ��ل ال�سلطان ،جماه�ي�ر)ّ ،
ويدل على
�إيث ��اره اجلم َع �إتيا ُن ��ه به معطوف ًا على مف ��رد ،مع وفاء املفرد -ل ��و �أراده -بغايته؛
مث ��ل« :فتنتها النعمة والرتف والل ��ذاذات» ،فهو هنا يعطف جم ًع ��ا على مفردين،
ويغني ��ه �أن ي�أتي باللفظة مفردة (اللذة) غري �أنه �آثر اجلمع ،ومثله قوله�« :ضرو ًبا
م ��ن املظ ��امل» ،وكان يكفي ��ه �أن يقول :من الظل ��م لداللة (�ض ��روب) على اجلمع،
ولك ��ن هاج�س التلقي اجلمعي ي�سيط ��ر عليه ،ومثلهما قوله« :ف�أن ��ا �أكتب لرجل �أو
رجال» .ويت�صل بهذا �أنه  -وهو يعر�ض لرجل الإنقاذ كما يراه -ان�صرف �إلى �أثره
يف (اجلماع ��ة) «�أجيال النا�س ،وجوهه ��م� ،أبدانهم� ،أو�صاله ��م ،نفو�سهم� ،آذان
املاليني� ،أبناء ال�شرق ،ال�سا�سة ،العلماء� ،أر� ً
ساال ،الديانون ،ال�سادة».
وبه ��ذه الظاهرة (�أعني ك�ث�رة اجلموع) وبظاهرة �شيوع �ضم�ي�ر املتكلم التي
�أ�ش ��رت �إليها يف �صدر املقالة تب ��دو املفارقة اللفظية ب ّينة وا�ضحة ،ف�ضمري املتكلم
ينط ��وي على ذاتي ��ة ،واملجيء باجلموع على �ض ��ده ،غري �أنها مفارق ��ة تخدم بنية
الن�ص؛ من حيث �إن الت�ضاد مينح الن�ص متا�س ًكا ،من جهة �أن املت�شاكالت تتنافر،
واملتباينات تتما�سك (لرنبط هذا بظاهرة اجلذب املغناطي�سي مث ًال).
ويف بنية مقالته يظهر ولعه بح�شد النعوت ،يقول« :ترمي بي �إلى عامل �ساكن
نا�ض ��ر ناع ��م الن�سمات» ،ث ��م يقول بعدها « :ف�أف ��ارق بها عالـ ًم ��ا �صاخ ًبا محرت ًقا
الف ��ح الرياح» ،وهو مولع � ً
أي�ضا ب�إيراد املتعاطف ��ات ،يقول« :فتنتها النعمة والرتف
والل ��ذاذات» ،و« :مل يلحق ��ه كلل وال �س�آم ��ة وال �إعياء» ،و« :تعي� ��ش يف بلبلة جيا�شة
ب�أخ�ل�اط من الغ ��رور واخلداع والعب ��ث ،ويف �أكفان من الفق ��ر واجلهل واملخافة،
ويف كه ��وف م ��ن الظل ��م واال�ستبداد وقل ��ة الرحم ��ة» ،و« :من املظ ��امل والأكاذيب
واال�ستب ��داد» ،وقد يعطف �شبه جمل �أو جم ًال« :فيومئذ لن يقف يف طريقها �أولئك
ال�سا�سة املنافقون ،وال �أولئك العلماء املتبجحون ،وال �أولئك الديانون املخادعون».
وامليل �إلى تكثري املتعاطفات يف اجلملة� ،أو االتكاء على العطف يف اجلمل املتوالية
ينبئ عن �شخ�صية حري�صة على الإبانة ،وكذلك كان �شاكر يف جميع ما كتب ،فهو
در�سا وحتلي ًال.
ّ
يلح على الق�ضية من جميع جوانبها وي�شبعها ً
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وه ��و يف ذلك كله َم ْع ِن ٌّي مبوازنة اجلم ��ل ،فاجلمل الواردة يف الفقرة الفارطة
مث ًال تت�ض ّمن جا ّر ًا وجمرور ًا (ب�أخالط ،يف �أكفان ،يف كهوف) ثم حرف جر (من)
ثم ثالثة متعاطفات ،ولع ّل �إدراجه يف اجلدول التايل يجلو هذا:
بـ
يف

�أخالط
�أكفان
كهوف

الغرور
من الفقر
الظلم

اخلداع
اجلهل
و اال�ستبداد

العبث
املخافة
و قلة الرحمة

وم ��ن الت ��وازن ال ��ذي يعجبه كث�ي�ر ًا ويحر�ص علي ��ه :ما جت ��ده يف قوله« :هي
مق�سم ًا على الأ�سطر
حوافز البعث...وهي نار التمحي�ص» ،ومنه قوله  -وها هو ذا َّ
�إي�ضاح ًا:-
«ي�شعر مبا كانت ت�شعر به،
وي�أمل ملا كانت ت�أمل له،
وينب�ض قلبه بالأماين التي كانت تنب�ض يف قلبها»
وقوله:
يعرف كيف
و

يرفع
يطرح

عن

عيونـ
كواهلـ

ها حجاب
قوا�صم

اجلهل
الفقر

والت ��وازن يف تركيب اجلمل مظهر من مظاهر امليل �إلى حتقيق متعة �إيقاعية
للمتلق ��ي ،و�إغ ��راء له باالنطالق يف القراءة ،وفيه �أي� ًضا م ��ا ّ
يدل على �شغف �شاكر
وه ��و ال�شاع ��ر -بالإيقاع ال ��ذي تو ّفره تل ��ك اجلمل املتوازن ��ة ،بل �إنّ في ��ه �إملاح ًامق�صود ًا �إلى مرونة العربية ومنحها للمتكلم من الطاقات ما يح ّقق له �أن ُي�ش ِّكلها
�أ�شك ً
اال متعددة.
وفيه ��ا يبدو ا�ستعمال اللف ��ظ ا�ستعم ً
اال جماز ّي ًا جديدً ا ،مث ��ل« :وتن ّهدت بيننا
الأحادي ��ث» .فتن ّهد الأحاديث تعب�ي�ر جديد يحتجن كثري ًا من الدالالت ويوحي بها
�إيح ��اء؛ فمن �إمياء �إلى احل�سرة وال�شج ��ن ،و�إملاح �إلى �صفاء الو ّد بني املتخاط َبينْ ،
وهلم ج ًّرا .ومثل ��ه�« :ساعة ف ّرت �إلينا» ،وامليل �إلى
و�إ�ش ��ارة �إلى طول �أمد النجوىّ ،
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ابتكار �صور فنية جديدة يكفل ملعانيه الو�صول �إلى متلقيها ،مثل قوله�« :صار ك�أهل
�سفين ��ة ُجنّ �أك�ث�ر من فيها ،وكلهم يري ��د �أن يقود ال�سفينة كم ��ا خ ّيلت له طوائف
و�ساو�سه و�أوهامه».
وهو حني يورد ال�صورة الفنية التي ابتذلها الكتاب  -وهي ال تخرج عن كونها
بني ��ة لغوية -ي�ضيف �إليها ما يح�سب �أنه ينف�ض عنها التقليد ،فهو مث ًال حني �ش ّبه
�إ�ش ��راق رجل احلرية املنتظر ب�إ�شراق ال�شم�س �أ�ض ��اف قوله« :ترمي ب�أ�شعتها هنا
وهن ��ا ،وال ميل ��ك النا�س �إال �أن ين�صبوا لها وجوهه ��م و�أبدانهم ليذهب عنهم هذا
ال�ب�رد ال�شديد الذي �ش ّلهم و�أم�سك �أو�صاله ��م عن احلركة» ،فقد عمد �إلى متديد
اجلم ��ل و�إ�ضافة تفا�صيل حتقق لل�صورة جم ً
اال جدي ��دً ا ،وهذا «من �أبواب الإبداع
ال ��ذي ُتذكر به املوهب ��ة...لأن مظهر القدرة البيانية لي�س فقط يف ت�شكيل �صور...
و�إمن ��ا يكون � ً
أي�ض ��ا يف جتديد ال�صور الأليفة الرتيب ��ة»( .)7ويو�شك هذا �أن ي�سيطر
عل ��ى منازعه يف تركيب ال�ص ��ور ،انظر مث ًال �إلى قوله« :ه ��ذا الدافع وحده �سوف
مي ِّهد للرجل املنتظر �أن يز�أر زئريه ،فت�صغي له �آذان املاليني من �أبناء ال�شرق ،ثم
تنطلق من جماثمها �إليه جميبة لندائه ،ف�إذا انطلقت �إليه �أر� ً
ساال ،»...ومثل ذلك:
كاف للداللة على املراد ،غري
«تنفجر م ��ن قلوبهم كال�سيل اجلارف» .فهذا ت�شبيه ٍ
�أنه م�شغوف -وقد �أوم�أت �إلى هذا -بالبيان وبتجديد الت�شبيه من خالل ما �أ�ضافه
�إليه؛ �إذ قال« :تط ّوح مبا ال خري فيه ،وتروي �أر� ًضا �صاحلة تنبت نبات ًا طيب ًا».
ويك�ث�ر يف �أ�سلوب ��ه التك ��را ُر الواعي ،وهو تك ��رار ت�ستدعيه املع ��اين التي يريد
الإحل ��اح عليه ��ا ،ولي� ��س بالتكرار املال ��ئ للفراغ ،فه ��و مث ًال يك� � ّرر لفظ (اخلري)
خم� ��س م ��رات يف فقرة واحدة ،ويكرر املتعاطفات «احل ��ق واحلرية والعدل» ثالث
م ��رات متقاربة ج ��د ًا؛ لأنه يفرت� ��ض يف متلقيه التن ّبه �إلى ما حتمل ��ه تلك الألفاظ
يف �سياقاته ��ا م ��ن الدالالت القريب ��ة والبعيدة .ويك ��رر جملة (ل ��ن �أي�أ�س) مرتني
متواليتني يف جملتني �أراد ثانيتهما بد ًال من الأولى؛ ولذا مل ي�صلهما بعاطف؛ رغب ًة
يف �إظهار �أنه يق�صد �إعادة اجلملة الأولى لي�ؤ ّكد داللتها.
وقد يجد املتلقي يف تكراره لكمات مثل (غمار اخللق ،غمار النا�س) ما ي�ؤ ّكد
املعنى الذي �أريد ،وهو �إ�صراره على �ألفاظ ب�أعيانها ترتجم ما يف قلبه،و(ال ِغمار)
جمع غ ْمرة ،وهي الزحمة من النا�س( ، )8فهل وقر يف ُل ّبه � -إذ ا�ستعملها -الإ�شار ُة
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�إل ��ى داللتها على زحام النا�س وتكاثفهم وقلة غنائه ��م؟ ال �أ�ستبعد هذا؛ ملا ُيعرف
عنه من �إملام وا�سع باللغة و�إدراك لأ�سرارها ودقائقها(.)9
وينبغي الوقوف عند ظاهرة �أ�سلوبية �أخرى �أ�سهمت يف ت�شكيل البنية اللغوية،
وهي ا�ستعم ��ال املفعول املطلق ،الحظ هذه ال�شواهد« :ي ��ر ّدين �س�ؤالها ر ًّدا عني ًفا،
أخذا �شديدً ا ،يب�سطون ً
�ساكنة �سكون اجلبال� ،أخذتني � ً
ب�سطا ،يحتقرون احتقا ًرا،
تط ��وي امل�سافات ط ًّيا» ،فما قيمته يف البنية اللغوي ��ة؟ �إنه  -يف القاعدة النحوية-
و�سبب ا�ستعمال امل�ؤ َّقت وا�ضح مثل (�سكون
يجيء مب َه ًما وم�ؤ ّقتًا؛ �أي محدودًا(ُ ، )10
اجلب ��ال) ،ولكن املبه ��م مثل (تطوي...ط ًّي ��ا) ُيح ِوج �إلى ت�أ ّم ��ل للبحث يف �أ�سباب
املي ��ل �إل ��ى ا�ستعمال ��ه ،وبخا�صة �أنه مما ق ّل عن ��د الكتّاب حت ��ى كاد ُين�سى� .أقول:
�ألي� ��س ا�ستعمال ��ه متّ�ص ًال ب�شخ�صية �شاكر امل ّيالة �إلى التف� � ّرد؟ هذا ما �أظنه؛ لأنه
يتق ّرى �سب ًال ال ي�سلكها ال�سالكون ،ويتط ّلب مناذج يدعها ال ُكتّاب� ،أو يغ ُفلون عنها.
فا�صطف� �ا�ؤه له ��ذا الأ�سلوب ناجت عن الرغب ��ة العارمة يف �أن يقول م ��ا ال ُيقال .ثم
املرت�سل
�إنّ ه ��ذا النمط اللغوي بعامة يعك�س نف�سية املن�ش ��ئ ،وبخا�صة يف الإن�شاء ّ
وزن �أو قافي ��ة ،فالفكرة حتت ��دم يف نف�سه ،فال يجد
ال ��ذي ال تحُ � � ِوج �إليه �ض ��رورة ٍ
و�سيل ��ة ليبقيها على ل�سانه �أطول م ّدة �إال �سلكه ��ا ،واملفعول املطلق املب َهم يح ّقق له
ه ��ذا .ولع� � ّل من �أ�سباب تكثرّ ه من هذا الأ�سلوب ول َعه باللغ ��ة وح َّبه �إياها ح ّب ًا ملك
جوانحه ،فهو يلت ّذ برنني الألفاظ و�أ�صواتها.
()11
واللغ ��ة عند �شاكر تعك�س ح ّدت ��ه التي ُعرف بها ،ف�أ�سلوب ��ه «�صدى نف�سه»
فه ��و يختار من الألفاظ ما يهيمن �أثره ال�شديد على النف�س ،ويدعها يقظة لت�صور
املعنى ،مثل قوله« :قوا�ص ��م الفقر» بد ًال من (�شدائد) وما �أ�شبهها ،وقوله« :مهما
بلغ ��ت قوت ��ه وجربوته» ،وكان يكف ��ي �أن يقف على (قوته) ،ولكنّ م ��ا يف نف�سه من
احت ��دام ال�شعور وغليان الغيظ على ما ي ��راه ال حتققه �سوى كلمة (جربوت) ذات
احلركات املتوالية والإ�شعاع ال ��داليل .ومن ذلك قوله�« :إن�شاء ح�ضارة جديدة...
تطم� ��س هذه احل�ضارة» ،فه ��و مل يخرت (تطم�س) التي تعني الإنه ��اء الكامل( )12؛
�إال ا�ستجاب ��ة مل ��ا ُفطر عليه من احل� � ّدة وقوة ال�شخ�صي ��ة ،وال يكفيه يف هذا املقام
�أن يق ��ول مث ًال ( ُتنهي) وال (تق�ضي على)؛ البتذالهم ��ا ،وال (تغيرّ ) �أو (تناف�س)؛
ل�ضعفهم ��ا عن حت ّمل ما يعتلج يف نف�سه من البغ�ضاء لهذه احل�ضارة الغربية ،وهو
يريد منها وجهها البغي�ض ،الوج َه اال�ستعماري اال�ستعالئي.
ذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ 1438
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وم ��ن الألفاظ الوا�شية بح ّدت ��ه لفظ (البتة) الذي تك ّرر يف فقرة واحدة ،وهو
لفظ ُيراد به الف�صل والقطع .وتظهر ح ّدته البالغة يف ختام مقالته �إذ قال« :على
هذه الأر�ض الكرمية التي ورثناها بحق ،لي�س لنا يف ِفرت منها �شريك» ،وهي نهاي ُة
من ال يريد مناق�شة وال جد ًال يف هذا الأمر.
�إن محم ��ود �شاك ��ر يف ّ
نت يف ا�ستعم ��ال اللغةْ � ،إذ يراها منجم� � ًا يبحث فيه عن
الذهب اخلال�ص الذي عجز غ�ي�ره عن الو�صول �إليه ،ف�ألفاظه وتراكيبه -يف ر�أي
بع�ضهم« -كلها جديد مل ُيب ِلها اال�ستعمال الطويل ،ومل ينهكها التقليد...واملحاكاة
الت ��ي تب ّلد لها �إح�سا�س القارئ»( ، )13وه ��ذا الر�أي -على ما فيه من حقٍّ كثري -قد
يك ��ون ناجت ًا ع ��ن �إعجاب غري متناه ب�شاك ��ر ،والذي �أراه �أن �ألفاظ ��ه وتراكيبه قد
تكون من امل�ستعمل امل�ألوف ،غري �أن اختيار ال�سياق املالئم لها هو الذي يجعل لها
من الربيق والعنفوان ما يعيدها جديدة يف نظر املتلقي.
ذلك ،ومع ِّ
كل ما �أ�سلفت �أجد �أن محمود �شاكر ُيطلق لقلمه العنان ،في�سرت�سل
يف القول دون �أن يتن ّبه �إلى وقوعه يف �ش َرك تكرار الف َكر وتطويلها تطوي ًال ال غناء
في ��ه ،وهو بال �شك منطلق مع �سجيته التي ت�ؤث ��ر الإي�ضاح وترغب يف �إثبات الر�أي
احلجاجية وطريقته اجلدلية
روحه ِ
وتتخذ يف �سبيل ذل ��ك ك ّل و�سيلة ،وقد �صبغت ُ
الرتهل.
�أ�سلو َبه بهذا الإ�سهاب الذي ي�صل �أحيا ًنا �إلى ح ّد ّ
وم ��ن �أجل ذلك مل ت�سلم البنية اللغوية عن ��ده من َهنات ك ّدرت �صفو بالغته،
قلت لها» مل يخ ��رج عن ح ّد التعب�ي�ر املبتذل ال ��ذي مل يخ ُل من
فقول ��ه« :و�أخ�ي�ر ًا ُ
�إ�ش ��كال نحوي؛ ل�ضعف كلمة (�أخ�ي ً�را) عن حت ّمل داللة الظرف ،بل �إن ُم ِعربها قد
يعي ��ا دون �أن ي�صل �إلى �إعراب َم ْر ِ�ض ّي له ��ا .ويف قوله« :له ٌ
هدف معينّ » ح�شو؛ لأن
ال�صف ��ة (مع�ّي�ننّ ) مل ُت ِفد �شيئ ًا ،وال ي�ؤتى بال�صف ��ة �إال لغاية ،ومن احل�شو قوله« :ال
رحم ��ة بالنا�س ،بل مخافة من النا�س» ،والإيجاز البليغ يقت�ضي �أن ي�أتي بال�ضمري:
(بل مخافة منهم).
الهوامش:
( )1للتع ��رف �إلى �شخ�صية �شاكر وتراثه الأدبي والعلمي ينظر :نزار �أباظة ،ومحمد ريا�ض املالح� ،إمتام
الأع�ل�ام ،282 ،دار �ص ��ادر ،بريوت ،ط الأول ��ى1999 ،م .و ُيراجع :محم ��ود الطناحي ،مدخل �إلى
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تاري ��خ ن�شر الرتاث العربي ،121-103،مكتب ��ة اخلاجني ،القاهرة ،ط الأولى1405 ،هـ1984/م.
و� :إبراهيم الكوفحي ،محمود محمد �شاكر �سريته الأدبية ومنهجه النقدي ،دار الب�شري ،عمان،
وم�ؤ�س�س ��ة الر�سال ��ة ،بريوت ،ط الأولى1421 ،ه� �ـ.و� :إبراهيم �أبامني ،مق ��االت حار�س الرتاث �أبي
فهر محمود محمد �شاكر .الريا�ض ،د.ن ،ط الأولى1427 ،هـ2006/م.
( )2فتحي ر�ضوان ،الرجل والأ�سلوب�( 413 ،ضمن :درا�سات عربية و�إ�سالمية مهداة �إلى �أديب العربية
الكب�ي�ر محمود محمد �شاكر مبنا�سب ��ة بلوغه ال�سبعني) ،القاه ��رة ،د.ن ،د.ط1403 ،هـ1982/م.
وعلى �أين ال �أميل �إلى التعبري يف هذه الكتابة العلمية ب�أ�سلوب جمازي كهذا� ،أجد �أنه عبرّ عما �أريد
قوله من �سمات �أ�سلوب �شاكر رحمه اهلل.
( )3ع ��ادل �سليمان جمال ،جمهرة مق ��االت الأ�ستاذ محمود محمد �شاك ��ر ،555 /1 ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط الأولى2003 ،م.
( )4عمران الكبي�سي ،لغة ال�شعر العراقي املعا�صر ،21 ،وكالة املطبوعات ،الكويت ،ط الأولى1982 ،م.
( )5ينظر :ابن منظور ،الل�سان (�سرب).
( )6ينظر :ال�سابق (وزع).
( )7محم ��د �أبو مو�سى ،الت�صوير البياين ،درا�سة حتليلي ��ة مل�سائل البيان ،174 ،مكتبة وهبة ،القاهرة،
ط الرابعة1418 ،هـ1997/م.
( )8ابن منظور ،الل�سان (غمر).
( )9يراجع� :إبراهيم �أبا مني ،مقاالت حار�س الرتاث.56-54 ،
( )10ينظ ��ر :تاج الدي ��ن اجلندي ،الإقليد �ش ��رح املف�صل ،357/1 ،حتقيق :محم ��ود الدراوي�ش ،جامعة
الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض ،ط الأولى1423 ،هـ2002/م.
( )11فتحي ر�ضوان ،الرجل والأ�سلوب.414 ،
(ُ )12يق ��ال :طم�س ��ه �أي ا�ست�أ�ص ��ل �أث ��ره .ينظر :اب ��ن منظور ،الل�س ��ان (طم�س) .الح ��ظ �أن املعنى لي�س
ا�ستئ�صال ال�شيء فح�سب بل ا�ستئ�صال �أثره �أي� ًضا.
( )13فتحي ر�ضوان ،الرجل والأ�سلوب.415 ،
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مكتبة
معج ��م �أ�سم ��اء النا� ��س يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،ت�ألي ��ف �أ.د� .أبو �أو�س
�إبراهي ��م ال�شم�س ��ان ،مك ��ة املكرمة :جممع اللغ ��ة العربية على ال�شبك ��ة العاملية،
1437هـ�950 ،ص.
يكت�سب هذا الكتاب قيمته من �أنه �أول معجم علمي لغوي يتناول �أ�سماء النا�س
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية .وقد ب ��ذل امل�ؤلف فيه جهدً ا متمي ��زً ا يف جمع املادة
وتن�سيقه ��ا وعر�ضها على م�أثور اللغة؛ من خالل م�صادرها الكربى� ،أو ا�ستقرائها
يف اللهجات املحلية ،ف�أ�صبح بذلك مرج ًعا مه ًما يف البحث عن الأ�سماء التي تدور
بني النا�س يف اململكة.
لق ��د جم ��ع الباح ��ث ه ��ذه الأ�سماء م ��ن مظ ��ان كث�ي�رة تتعل ��ق بال�سكان
ال�سعودي�ي�ن ،فا�ستع ��ان ب�أدلة الهات ��ف ال�سعودي ،و�أ�سماء الط�ل�اب والطالبات يف
وزارة التعلي ��م ،وبع�ض �أ�سماء املقرت�ضني من البنك العقاري ،ومن بع�ض �سجالت
املوالي ��د ،و�أ�سماء ط�ل�اب جامعة امللك �سعود وطالباتها ،وم ��ن عينة ع�شوائية من
�سج�ل�ات وزارة الداخلي ��ة ،وجعل مقيا�سه للحك ��م على �سعودي ��ة اال�سم االهتداء
با�سم الأ�سرة.
منهجا دقي ًقا يف ترتيب الأ�سماء و َو ْ�سمها بالتذكري والت�أنيث،
اتخذ امل�ؤلف ً
وبي ��ان ا�شتقاقه ��ا �إن كانت من �أ�ص ��ل عربي� ،أو كونها �أعجمي ��ة دخيلة ،ومن حيث
كونها مرجتلة �أو منقولة ،وما طر�أ على بع�ضها من تغريات �صوتية �أو �صرفية .ومع
�أن ��ه مل يغفل عن ر�صد ال�ص ��ور ال�صوتية لبع�ض احلروف ح�سب وجودها يف بيئات
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اجلزي ��رة املختلفة� ،إال �أنه ف�ضل يف ر�سمها �أن يكون محايدً ا �صا ً
حلا لكل البيئات،
كم ��ا قام بتعلي ��ل بع�ض الأ�سماء ا�ستنادًا �إلى م�صادر اللغ ��ة �أحيا ًنا ،وما يعرفه من
لهج ��ات معا�ص ��رة �أحيا ًنا �أخرى .وهو يقدم الداللة ال�شعبي ��ة على الداللة اللغوية؛
ففي كلمة (مايق) مث ًال مذك ��ر اال�سم امل�ؤنث (مايقة) يف�سره امل�ؤلف ب�أنه «املزهو
بنف�سه بلهجة جند» ،بينما املائق يف م�صادر اللغة هو الأحمق.
جهد م�شكور ي�ضاف �إلى املكتبة العربية.
�أ.م�.ض
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إهداءات إلى مكتبة
�أو ًال -الكتب:
 الدرعية ن�ش�أة وتطو ًرا يف عهد الدولة ال�سعودية الأولى ،د .عبداهلل ال�صالح العثيمني،�إ�صدار دارة امللك عبدالعزيز 1434 ،22هـ.
 ذاكرة من الزمن ،عبداهلل بن عبد املح�سن بن محمد املا�ضي،ط ،2الريا�ض1436،هـ. املجمع ��ة حا�ض ��رة �إقلي ��م �سدي ��ر (ملح ��ات تاريخي ��ة وثقافي ��ة) ،عب ��داهلل بن حمداحلقيل،ط ،1الريا�ض1436 ،هـ.
 ن�ش� ��أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية ،عبداهلل بن عب ��د املح�سن بن محمد املا�ضي ،ط،3الريا�ض1437 ،هـ.
أجزاء(مراث حتوي �شوارد و�شواهد مختارة) ،عبد العزيز بن عبد
 فق� � ٌد ورثا ٌء (� )4ٍ
الرحمن اخلريف ،مطابع احلمي�ضي ،الريا�ض ،ط1437 ،1هـ.
 ر�ؤى ت�أ�صيلية يف طريق احلرية (من كالم ال�شيخ �صالح بن عبد الرحمن احل�صني)،�إعداد وترتيب م�ؤ�س�سة الوقف ،مكتبة العبيكان الريا�ض1437 ،هـ.
ثان ًيا -املجالت:
 املجل ��ة العربية ،الع ��دد  ،446ربي ��ع الأول 1435هـ/يناي ��ر 2014م ،رئي�س التحرير:د.عثمان بن محمود ال�صيني.
 اخلفج ��ي ،ال�سن ��ة  ،43الع ��ددان  12-11نوفمرب-دي�سم�ب�ر 2013م ،مح ��رم/�صفر1435هـ ،رئي�س التحرير :م� .سليمان نا�صر الر�شيدي.
 اخلفج ��ي ،ال�سنة  ،44العددان  2-1يناير-فرباي ��ر 2014م ،ربيع الأول-ربيع الثاين1435هـ ،رئي�س التحرير :م� .سليمان نا�صر الر�شيدي.
 -احلر�س الوطني ،العدد  ،361ال�سنة اخلام�سة والثالثون ،الريا�ض ،رم�ضان 1437هـ.
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