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جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية
شروط النشر
مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية مجلة علمية دولية محكمة تختص بنشر البحوث األدبية واملقاربات النقدية
والفكرية ،تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي ،بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف
من نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في كل عدد.تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية،
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• أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة ،أو مؤتمر في الوقت نفسه ،ويتحمل الباحث كامل املسؤولية في حال
اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
• أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:
 عنوان البحث باللغة العربية واالنجليزية.َّ
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها باللغة العربية واالنجليزية.
 اسم الباحث ودرجته البريد اإللكتروني للباحث.َّ
 ملخص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط  12باللغة العربية واالنجليزية. الكلمات املفتاحية بعد امللخص باللغة العربية واالنجليزية.• أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية.
• أن ال َ
يزيد عدد صفحات البحث على (  )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول واملالحق.
ُ
َ
البحث ً
َّ
• أن يكون
واإلمالئية.
األخطاء اللغوية والنحوية
خاليا ِم َن
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي:
• أن يلتزم الباحث بالخطوط
ِ
 اللغة العربية :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في املتن ،وفي الهامش نفس الخط مع حجم (.)12 اللغة األجنبية :نوع الخط ( )Times New Romanوحجم الخط ( )14في املتن ،وفي الهامش نفس الخط مع حجم (.)10 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم  18نقطة مع تضخيم الخط.• أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل صفحة.
• أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
• عند إرسال الباحث ملشاركته عبرالبريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعاربذلك.
• تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري
الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.
• ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غيرملزمة بتقديم مبررات.
ً
• ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا على عنوان املجلةliterary@journals.jilrc.com :
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االفتتاحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جمع هذا العدد بين التنوع املوضوعاتي والجغرافي متوخيا املتعة واإلفادة العلمية محاوال أن يكون في مستوى
تطلعات املتلقين وأن يشبع نهمهم املعرفي.
فلقد احتوى على بحث في الحديث النبوي الشريف توقف من خالله الباحث على جمالياته البالغية ،وكذا
دراسة تقصت أثر األمثال الشعبية في تشكيل هوية شخصيات رواية ريح الجنوب  ،وأخرى بحثت في جماليات
الغموض في مجموعة مفكرة ليلى.
كما احتوى العدد قراءة في قصيدة رحل النهار من خالل تقص ي جدلية املوت والحياة ،وبحثا فلسفيا فكك
خطاب ابن رشد باحثا في نظرية العقل الفعال.
هذا وكان لألدب القديم حضوره األبرز في هذا العدد ،إذ احتوى على ثالث دراسات حوله ،األولى بحثت في جهود
النقاد في املوازنة بين الشعراء أثناء العهد العثماني ،والثانية درست املقامة البربرية متقصية تجاذباتها بين املغرب
واألندلس  ،والثالثة بحثت في تمظهرات كربالء في خطاب أهل األندلس.
ال ننس ى في ختام حديثنا أن نوجه شكرنا إلى أسرة املجلة على تعبها تحكيما وتثبتا وتدقيقا ،هذا ونرجو أن يكون
العدد في مستوى تطلعات القراء .

رئيسة التحرير :د .غزالن هامشي
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ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
© مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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مجاليات التشكيل البالغي يف احلديث النبوي الشريف
The aesthetics of the rhetorical structure in the Prophet's " Hadith"

 الجزائر/ جامعة محمد بوضياف باملسيلة،األستاذ الدكتورمحمد بوسعيد
Dr.Mohamed Boussaid,Mohamed Boudiaf Universety of M'sila/Algeria

:ملخص
ّ تعد ظواهر التشكيل البالغي في الحديث النبوي من أغنى الفاعليات التعبيرية بخصائها
ّ  إنها ُبنى.املتميزة
حية
 وجمالية،غنية تعكس بالغة الحديث النبوي الذي توفرت فيه كل مقومات اإلبداع؛ من حيث تمثيل املعاني
 تلتقي، واستثمار وظائفهما اللغوية والداللية من أجل تأسيس نص متفرد، واعتماد نظام املجاز والبديع،األسلوب
. وكل وسائل تمكين املعنى في النفس، ومالمح اإليجاز واإلبانة والتوضيح،فيه مظاهر اإلفهام واإلقناع والتوجيه
. التأثير،  اإلقناع، البديع، البيان، الحديث النبوي، التشكيل البالغي:الكلمات املفتاحية

Summary
The aspects of the rhetorical structure in the prophet's hadith are among the richest expressions
with their distinctive characteristics. It is a rich living structure that reflects the eloquence of the
prophetic hadith, in which all elements of creativity were present, in terms of the representation of
meanings, the beauty of style, the use of metaphor and Al Badiie, and the investment of their
linguistic and semantic functions in order to establish the singularity of the text, in which the
conditions of comprehension, persuasion, brevity and clarity, and all means of explicitly meaning
are gathered
Keywords: rhetoricl structure, prophet's hadith, Al Bayan, al Badiie, persuasion.
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تقديم :ال شك أن البيان النبوي الشريف يمثل ّ
قمة اإلبداع البشري ،في بالغة القول وجمالية األداء ،ألنه
يجري بطبعه وفق قوانين العربية ،وأساليبها في التعبير ،ويسير على نسق واحد يمنحه التفرد واالطراد والديمومة
؛ فمنشؤه تربية ربانية ،وبيئة لغوية نقية تربى في أحضانها النبي صلى هللا عليه وسلم ،ورسالة خالدة أمر بتبليغها
ً
ً
بأرقى مستويات األداء اللغوي لفظا وصوتا وداللة.
والحديث عن جماليات النص النبوي الشريف يعني البحث في خصائصه البالغية وسماته األسلوبية ،ألن
ً
الجمال من أبر ّ
مميزات بالغة النص النبوي .هذا النص الذي ظل مفتوحا للبحث والتنقيب ،كثرت حوله املصنفات
ّ
والشروح ،وتوسع الدارسون في استدعاء شواهده وتحليلها ،وأكدوا أنه سيظل كذلك بفعل القراءة املتجددة ،حتى
ً
ً
ً
أصبح حضوره في الحقل البالغي والنقدي يمثل باإلضافة إلى مطلبه الشرعي ،مطلبا جماليا ومعرفيا ،وذلك أن
ً
ً
الكلمة النبوية بإيقاعها املوسيقي ،وداللتها السياقية ،لها قدرة على تصوير الحدث ومالبساته تصويرا دقيقا يعز
نظيره.
ً
وتأسيسا على ما سبق نحاول في هذه املقاربة تتبع جوانب من جماليات التشكيل البالغي في النص النبوي
الشريف ،على ضوء ما تقدمه البالغة الجديدة من آليات تحليل الخطاب ،في شتى تمظهراته الفنية والداللية من
خالل املحاور اآلتية.
أوال :البالغة العربية والبالغة الجديدة
ّ ً
متميزا في الحقل الديني واألدبي واملعرفي ،فقد ترعرعت في جو ديني ،غايته
تشغل البالغة العربية فضاء
األساسية فهم اإلعجاز القرآني ،على نحو ما ذهب إليه ابن خلدون"...اعلم ّ
أن ثمرة هذا الفن ،إنما هي فهم اإلعجاز
من القرآن"(.)1
ً
ً
ً
إن ارتباط البالغة العربية بالنص القرآني منحها امتدادا معرفيا واسعا ،شمل كافة مدونات علوم العربية،
بأبعادها الدينية واللغوية والفلسفية والجمالية كالنحو والصرف والداللة واملنطق ،ومباحث األصول والتفسير.
ً
ولعل هذا ما جعل حازم القرطاجني يعتبر البالغة العربية بحرا يصعب الوصول إلى نهايته "كيف يظن إنسان أن
صناعة البالغة يتأتى تحصيلها في الزمن القريب ،وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد األعمار"()2
ً
واكتسبت البالغة عمقا استراتيجيا في ظل عالقتها بإنتاج النصوص األدبية في شتى تمظهراتها الجمالية
والدالليـة ،كونها تشتغل على انجاز النص الذي هو جوهر العملية األدبية ،والذي يوظف بدوره الصورة .
مهمته على ا ّ
الفنية للتبليغ والتأثير ،إنها "نظام من القواعد ،تقوم ّ
لتوجه في إنتاج النص األدبي ،وهي نظام
يتحقق في النص ،تؤثر على القارئ بإقناعه ،أو تؤثر على املتلقي في عملية االتصال األدبي"(.)1

( )1ابن خلدون  :املقدمة ،ط ،3دار الكتاب اللبناني 1967ص.1068:
( )2حازم القرطاجني :منهاج البلغاء ،تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ،ط،3دار الغرب اإلسالمي،بيروت 1983م،ص.88:
( )1سعيد حسن بحيري :علم لغة النص ،املفاهيم واالتجاهات ،ط،1مكتبة لبنان ناشرون ،الشركة املصرية – لونجمان1997م،ص.20:
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َ
املحدثين العرب تسعى إلى تجديد الدرس البالغي بعلومه الثالثة "البيان
وهذه األهمية جعلت طائفة من
واملعـاني و البديع" أمثال :أمين الخولي ،ومحمد عبد املطلب ،ومحمد العمري وغيرهم .وتركزت جهودهم علـى تمثل
ً
منجزات علوم اللغة الحديثة واستثمار معطياتها لكشف مالمح النص ودراسة ظواهره البالغية ليكون أكثر تداوال،
وبفضل جهودهم تحرر الدرس البالغي من الصيغ املحفوظة والقوالب الجامدة ،وانفتح على معطيات الدرس
اللغوي الحديث ومرجعياته.
أما في الغرب فقد عادت البالغة في العصر الحديث إلى صدارة املشهد األدبي ،تحت "مسمى البالغة الجديدة"،
وكانت هذه العودة محاولة إلعادة قراءة البالغة القديمة ،واستثمار معطياتها لتحليل الخطاب ،وتصنيف الصور
ً
البالغية واملحسنات البديعية ،حتى أصبحت عدة حقول معرفية تتبنى الظاهرة البالغية بوصفها استعماال خاصا
ً
ً
ً
للغة ،وبذلك اكتسبت بعدا تداوليا ،نظرا للتداخل الشديد بين البحوث اللغوية والبالغية واألسلوبية.
وظهر مصطلح البالغة الجديدة في نهاية خمسينات القرن املاض ي على يد الباحث بيرملان  Perelmanواللسانية
البلجيكية تيتيكا  Tytecaفي كتابهما" الوجيز في الحجاج  :البالغة الجديدة "حيث نجد رالن بارت  R.Barthesيدعو
إلى إعادة التفكير في البالغة الكالسيكية بمفاهيم بنيوية "ينبغي إعادة التفكير في البالغة الكالسيكية بمفاهيم
بنيوية ،وسيكون – حينئذ -من املمكن وضع بالغة عامة ،أو لسانية لدوال التضمين ،صالحة للصــوت املنطوق،
والصورة واإليماء"(.)2
لقد أعادت التحوالت التي شهدتها الحقول املعرفية -على اختالفها وتنوعها  -إلى تموضع البالغة ومركزيتها
ً
ضمن آليات بناء الخطاب ،وتحليل أبعاده اللغوية والدينية والفلسفية ،حتى غدا النـص األدبي حقال يستوعـب
أقص ى حد ممكن من التقاطعات والتجاذبات املعرفية مؤسسة "نهضة البالغة حديثا منصبة على استرجاع البعد
املفقود في تجاذب بين املجال األدبي ( حيث يهيمن التخييل ) واملجال الفلسفي املنطقي ،واللساني (حيث يهيمن
التداول)" (.)3
إن الدراسات الحديثة تؤكد عودة البالغة تحت اسم"البالغة الجديدة "وتموضعها في بناء أنساق الخطاب
ً
ببعديه التخييلي والتداولي ،منطلقة من منهجية معرفية تجمع بين القديم والحديث ،إذ بات جليا أن ال تواصل
دون بالغة ،وال بالغة دون حجاج يجسد عالقة املتلقي باملبدع ضمن تقنيات معينة ،حيث يحاول كل منهما إقناع
اآلخر ،وهذا يشكل سياق حجاجي في منظور بيريلمان وتيتيكا "موضوع نظريــة الحجاج هو درس تقنيات الخطاب
التي من شأنها أن تؤدي إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات  ،أو تزيد في درجة التسليم"(.)1
ً
ً
لقد أصبحت البالغة في املنظور الحديث  -بوصفها استعماال خاصا للغة -مـن أهـم آلـيات تحلي ـ ـ ــل الخطاب،
وسعت إلى بناء كيان معرفي جديد يجمع بين معطيات البالغة القديمة والبالغة الجديدة ،معتمدة على املناهج
( )2روالن بارت :البالغة القديمة  ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي ،نشر الفنك للغة العربية ،ص.5:
( )3محمد العمري :البالغة الجديدة بين التخييل والتداول ،أفريقيا الشرق ،ط ،2الدار البيضاء  ،2012ص.12:
( )1عبد هللا صولة :في نظرية الحجاج ،مسكيلياني للنشر والتوزيع ،ط ،1تونس 2011م ،ص.13:
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والنظريات اللغوية الحديثة التي تشترك في االستعمال التواصلي للغة ،حـتى أدى التداخل ب ــين البحوث اللغوية
والبالغية واألسلوبية "إلى صعوبة تمييز ما هو نص ي ّ
مما هو غـير نص ي ،إذ ّأنها كلهـا تعـنى باملضمـون ،وإن كانت
تتواصل إليه بطرق مختلفة ،حتى أدوات هذه املناهج تتداخل بشكل يدعـو إلى الدهشة ،وصار الربط بين
مستويات اللغة من صوتية وصرفية ونحوية وداللية سمة مشتركة ،وإن أضي ـ ـ ــف إليها املستوى الداللي الذي هو
جزء أصيل منها"(.)2
وإذا كان للبالغة عالقة وطيدة بإنتاج النص ،وأن التيارات واملدارس األدبية والنقدية الحديثة فسحت لها
املجال في تحليل بنيات النص ،واستكشاف دالالته املضمرة ،وستظل تمارس عملية الحفر في معمارية النص،
وتتقاطع مع آليات كثير من الحقول ،فإن البيان النبوي الشريف أحق بالدراسة لعالقته الشديدة بالبالغة وتحليل
الخطاب ،إذ يعد من أبرز النصوص التي كان للتشكيل البالغي أهم دور في التعبير عن املقاصد والغايات النبوية،
كما أنه ّ
يعد من أهم مصادر العلماء في تأصيل معالم البالغة العربية ،وبناء قواعدها.
ً
ثانيا :بالغة الحديث النبوي
حاز البيان النبوي أسمى درجات الكمال البشري ،وكان مضرب املثل في الفصاحة والبالغة ،فمنتجه أفصح
ْ ُ َ َّ َ ْ ٌ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ ْ
العرب قاطبة ،يستمد خطابه ّ
مما يوحى إليه{ َو َما َي ْن ِط ُق َعن َ
ديد ال ُق َوى*"(.)3
اله َوى* ِإن هو ِإال وحي يوحى* علمه ش
ِ
وبالرغم من ّ
أن هللا سبحانه وتعالى َّ
خص النبي صلى هللا عليه وسلم بمزايا كثيرة ،فإنه لم يفخر بواحدة منها،
ّ
إال البيان .يقول يحي بن حمزة العلوي ":الرسول صلى هللا عليه وسلم مع ما أعطاه هللا من العلوم الدينية ،وخصه
بالحكم واآلداب الدنيوية فلم يفخر بش يء من ذلك ،فلم يقل أنا أفقه الناس وال أعلم الخلق بالحساب والطب،
بل افتخر بما أعطاه هللا من علم الفصاحة والبالغة ،فقال صلى هللا عليه وسلم :أنا أفصح من نطق الضاد"(.)4
ّ
إن النص النبوي الشريف خرق لغة العرب العادية ،وحقق أعلى مستويات التواصل اللغوي ،ألنه يضـع املتلقي
ض من أولوياته ،حيث يظهر جمال النص في األثر الذي يتركه في السامع ،وحيث تتأس ـ ــس الداللة على الوضوح
والبساطة والتفاعل ،وهذا ما تركز عليه البالغة الجديدة التي ترى أن نجاح التواصل يتوقف على مدى تقبل
املتلقي للمحتوى املعرفي لخطاب املؤلف واالقتناع به.
وإذا كان املشروع البالغي الجديد يسعى إلى الكيفية التي يتم بها التواصل مع املتلقي ،أو ضمان وجود جمهور
متقبل ،فإن البيان النبوي في منظور الجاحظ قد تضمن معايير جودة الخطاب ،من حيث صدق املضمون
والتواصل الناجح ،وحقق كل شروط التلقي الجيد ،في مراعاته ملستويات السامعين ،وتراوحه بين البسط والقصر،
ً ً
وبعده عن التكلف ،وخلوه من العيوب التي تؤثر علـى حسن األداءّ ،
مما يعني أن املتلقي يمثل معيارا هاما في تلقي
محتوى الرسالة .يقول الجاحظ في وصف البيان النبوي" :هــو الكالم الذي ّ
قل عدد حروفه ،وكثر عدد معانيه،
( )2عيد بلبع :قراءات تداولية :البالغة والتواصل ،منتدى مجمع اللغة العربية ،صwww.m-a-arabia.com ،3:
( )3سورة النجم ،اآليات .4-2
( )4يحي بن جمزة العلوي :الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم اإلعجاز ،مطبعة املقتطف بمصر 1332ه ،ج ،1ص33-32:
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وجل عن الصنعةّ ،
َّ
ونزه عن التكلف ،وكان كما قال هللا تبارك وتعالى :قل يا محمد "وما أنا من املتكلفين" ...استعمل
الغريب الوحش َّيَ ،ور ِغ َب عن الهجين ُّ
َ
َ
السوقي ،فلم
وهجر
املبسوط في موضع البسط ،واملقصور في موضع القصر،
ْ َّ
ْ َّ
َّ
إال بكالم قد ُحف بالعصمة...وهو الكالم الذي ألقى ُ
هللا عليه َّ
املحبة،
حكمة ،ولم يتكلم
اث
ٍ
ينطق إال عن مير ِ
ّ
ّ
وغش ُاه بالقبول ،وجمع له بين املهابة والحالوة ،وبين حسن اإلفهام ،وقلة عدد الكالم"(. )1
ً
ً
لقد كان التأثير في املتلقي نفسيا ،وإقناعه فكريا ،من أهم اآلليات التي استند إليها العلماء في دراس ــة الخطاب
النبوي ،فال بد من مراعاة سياقات وأحوال متلقي النص ،لكي يحدث التفاعل بين بنية النـ ـ ــص واملتلقي" ّ
إن الش يء
األساس ي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه ،لهذا السبب ّنبهت نظرية الفينومينولوجيا بإلحاح
إلى أن دراسة العمل األدبي يجب أن تهتم ليس فقط بالنص الفعلي بل كذلك وبنفس الدرجة باألفعال املرتبطة
بالتجاوب مع النص"(. )2
إن بالغة النص النبوي تنبع من عظمة الرسالة ،وهي ليست كبالغة النصوص األدبية ،ومن ّ
ثم ال يمك ــن
التعامل معه كأي نص ،ألنه بيان رباني ال يعبر عن ذات فردية تستغل الصورة إلثارة املتعة الفنية والعاطفيـة فقط،
بل تستعين بها إلبراز املضمون الديني واملعرفي "والنبي صلى هللا عليه وسلم يصور ال لكي يعبر ع ــن ذات فردية وهي
تعتمل الصور ،بل املقاييس النفسية التي أولع بها نقادنا املعاصرون مطلوبة ال عند املبدع ،بل في حال التلقي حيث
االتساع وعمق الداللة وتنشيط الوجدان الديني ،وأنه صلى هللا عليه وسلم خير من يتلقى معلومات املشاهدات
ُ
الحسية ،ألنه نبي تطوى له األرض وتأتيه املعلومات والخبرات من غير أن يطلبها ،وتلك عناية ربانية لسيرورة الدعوة
ّ
إلى هللا ،من خالل كلمات نبوية تتأسس بجمال البيان اإللهي حيث يسعى الكون كله في عالم الشهود إلى األفضل
األجمل ،وهذا ما يرتضيه الشرع من جلب القلوب إلى الجمال والحق والخير"(. )1
فالبالغة النبوية دينية املنبت ،عربية املصدر ،قليلة الحروف ،جليلة املعاني واملقاصد ،بعيدة عن التكلف
والتمحل ،نمت في أحضان كتاب هللاّ ،
وتشربت معانيه ،وهي ليست مجرد أخبار وأقوال ،بل أبنية لغوي ـ ـ ــة جميلة،
تهدف إلى إمتاع املتلقي وإقناعه ،وتغيير معتقداته ونظام حياته ،بأسلوب يجري على نسـق قوانـ ــين العرب في الفهم
والتبليغ ،وطرائقهم في التركيب من تقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة أو انزياح.
ً
ً
لقد تهيأ للنص النبوي كل شروط النص املتميز داللة وأسلوبا ،وكان مصدرا من مصادر التلقي البالغي
واألسلوبي ،ملا يختزنه من مجاز واستعارة وتمثيل وكناية وغيرها من فنون البالغة ،باعتبار اللغة املجازية أكث ـ ــر
حيوية من غيرها على نقل األحوال واملقامات ،واستبطان املعاني والدالالت "التعبيرات الرشيقة ،كما يقول أرسطو،

( )1الجاحظ :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،ط ،4دار الفكر بيروت ج  ،2ص. 17:
( )2فولفغانغ إيزر :فعل القراءة ،ترجمة حميد لحمداني ،وجياللي الكدية ،مكتبة املنهل فاس – املغرب (د.ت)ن ص.12:
( )1أحمد ياسوف :الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ،دار املكتبي ،ط ،2سوريا  ،2006ص.105:
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ً
تنشأ عن املجاز ،وعن نوع من التمويه يدركه السمع فيما بعد ،ويزداد إدراكا كلما ازداد علما  ،وكلما كان املوضوع
ً
مغايرا ملا كان يتوقعه ،وكأن النفس تقول ":هذا حق وأنا التي أخطأت" (.)2
ً ً
وضمن هذا السياق نحاول محاورة طائفة من التشكيالت البالغية واملجازية التي شكلت حضورا قويا في بناء
النص النبوي ،وتقديم وجه من وجوه بيانه صلى هللا عليه وسلم الثري بمدلوالتــه الخلقيـة واملعرفي ـ ـ ـ ــة والجمالية.
ً
ً
ً
فهو وإن خاطب العرب بلغتهم وعلى مذاهبهم ،فإنه أفصحهم بيانا ،وأكثرهم إقناعا ،وأشدهم تأثيرا ،وأبعدهم عن
التكلف "يختار ألمته أحسن األلفاظ وأجملها وألطفها ،وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش ،فلم
ً
ً
ً
ً
يكن فاحشا وال متفحشا ،وال صخابا ،وال فظا ،وكان يكـره أن يستعمـل اللف ـ ـ ــظ الشريف املصون في حق من ليس
كذلك ،وأن يستعمل اللفظ املهين املكروه في حق من ليس من أهله"(. )3
وإذا كان سدلن في عرضه آلراء سيسرو " "Ciceroذكر ثالثة أساليـب للخطيب :املتدني واملتوسط
والرفيع...األسلوب الواضح للدليل ،واألسلوب املتوسط للمتعة ،واألسلوب الرفيع لإلقناع ،وفي األسلوب األخير
ً
ً
تكمن القوة الكاملة للخطيب"( ،)4فإن األسلوب النبوي يعد أنموذجا فريدا ،لكونه يشتمل على كل خصائص القول
البليغ من إيجاز وإفهام وإبانة وإقناع ووضوحّ ،
وجل وسائل تمكين املعنى في النفس ،وهي خصائص تطرد في كل
حديث مؤسسة لتفرده و ّ
تميزه.
ّ
وبالغة النص النبوي ال تقتصر على التشكيل البالغي والفني ،وإنما تتعداه إلى فضاء املعنى وامتداداته ،فقد
َ
َ
الجوامع للمعاني"( ،)5وألفاظه املفردة "جامعة للمعاني املقصودة على إيجازها
"الكلم
أوتي صلى هللا عليه وسلم
واختصارها .وجل كالمه جار هذا املجرى"(. )6
وتدخل معاني الحديث النبوي ضمن ما يسميه عبد القاهر الجرجاني املعاني العقلية التي تقابلها املعاني
ً
التخييلية ،والتي يكون أكثرها ُمنتزعا "من أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم ،وكالم الصحابة رض ي هللا عنهم،
ً
ُ
الصدق ،وقص ُ
دهم الحق"(. )1
ومنقوال من آثار السلف الذين شأنهم
ومن الطبيعي أن يدخل الخطاب النبوي الشريف في قسم املعاني العقلية التي يشهد العقل بصحتها ،ألن
الغاية منه غاية تعليمية شرعية ،وتأتي الوسائل البالغية ممكنة لهذه الغاية .فالرسول صلى هللا عليـ ــه وسلم
يحرص دائما في خطابه على إفهام السامع وتمكين املعنى في نفسه ،وتلك من أهم مقاصد القــول البليغ الذي يجمع
ً
بين اإلقناع واإلمتاع ،محققا أعلى درجات التناسب بين املوضوع واألسلوب.

( )2أرسطو :الخطابة ،ترجمة وشرح :عبد الرحمن بدوي ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة 1980م ،ص.226.:
( )3زاد املعاد ج  ،1ص.325-320 :
( )4عيد بلبع :املرجع السابق ،ص.4:
( )5ابن األثير :املثل السائر ،تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة،ط ،2منشورات دار الرفاعي ،الرياض1403ه1983-م117/1،
( )6املصدر السابق ،ج  ، 1ص.119:
َ
( )1عبد القاهر الجرجاني :أسرار البالغة ،راجعه وعلق عليه :عرفان مطرجي،ط،1مؤسسة الكتاب الثقافية،بيروت2006م1427-ه ،ص. 207:
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ُ
والبحث في بالغة الحديث النبوي بحث في اآلليات البالغية التي أدي بها هذا البيان الرفيع ،واملرتكزات التي
تقوم عليها تراكيبه وصوره وهيئات بنائه ،من تشابيه واستعارات وكنايات وبديع ،ألن التعبير بالصورة أبلغ من
ً
ً
التعبير العاري منها ،فهي وجه من أوجه إثبات املعنى وإقامة الدليل عليه " لو ّ
أن رجـال أراد أن يضرب لك مثال في
تنافي الشيئين ،فقال :هذا وذاك هل يجتمعان؟ وأشار إلى ماء ونار حاضرين ،وجدت لتمثيله من التأثير ما ال تجده
إذا أخبرك بالقول فقال :هل يجتمع املاء والنار؟ وذلك الذي تفعله املشاهدة من التحريك بالنفس ،والذي يجب
لها تمكين املعنى في القلب إذا كانت مستفادة من العيان ،ومتصرف ـ ـ ــة حيث تنصرف العينان"(. )2
وما تجدر اإلشارة إليه أن الصورة في الخطاب النبوي ينبغي أن ينظر إليها على أنها صورة حقيقية يلجــأ إليها
لتمكين املعنى في النفس ،دون تكلف أو مبالغة أو زينة مقصودة لذاتها ،فهي وجـه مـن وجوه إثبات املعنى وإقامة
الدليل عليه ،والتعبير عنه بتقنيات بيانية متنوعة كالتشبيه واالستعارة والكناية واملجاز ،وه ـ ــذه هي أهم أنماط
الصورة التي يتوخى البحث الكشف عنها في الخطاب النبوي.
التشبيه:
يعد التشبيه من وسائل تبليغ املعنى وتمكينه في النفس ،فهو آلية تستعمل "في التعبير عن املعاني ،ونقل
األفكار وإمتاع النفوس بالصور واألخيلة ،وفخامة أمـره في فنون البالغـة ،وتقريـب الكالم إلى األذه ـ ـ ـ ــان والسمو به
من أرض الواقع إلى فضاء الخيال"(.)3
ً
ً
ً
يشغل التشبيه حيزا واسعا في البحث البالغي قديما وحديثا ،ملا لـه من قدرة علـى تكثي ـف املع ـ ـ ــاني ،وإجالء
الحقائق ،فهو يرتبط باملنحى الجمالي للخطاب ،ولذا افتتن العرب بالتمثيل ،واحتاجوا " لضـرب األمثال،
واستحضار العلماء املثل ،والنظائر ،شأن ليس بالخفي في إبراز ّ
خبيات املعاني ،ورفع األستار عن الحقائق ،حتى
يريك املتخيل في صورة املحقق ،واملتوهم في معرض املتيقن ،والغائب كأنه مشاهد ،وفيـ ـ ـ ـه تبكيت للخصم األلد،
وقمع لسورة الجامح األبي ،وألمر ما أكثر هللا في كتابه املبين ،وفي سائـر كتبـ ـ ــه أمثاله ،وفشت في كالم رسول هللا
عليه السالم .وكالم األنبياء والحكماء"(. )1
واملتصفح ملتون البالغة العربية تذهله كثرة اهتمام أهل البالغة بالتشبيه ،وبدوره في اإلبانة عن املعنى ،
فالجاحظ وهو من مؤسس ي النشاط البالغي تحدث عن التشبيه في مواضع متفرقـة مـن البيان والتبيـين  ،وعقد
موازنة بين تشبيه النبي صلى هللا عليه وسلم "الناس كلهم سواء كأسنان املشط" وقول الشاعر:
ُ
سواء كأسنان الحمار فال ترى لذي شيبة منهم على ناش ئ فضال

( )2املصدر السابق ،ص.107 :
( )3غازي يموت :علم أساليب البيان،:ط ،2دار األصالة ،بيروت 1983م ،ص.183:
( )1الزمخشري :الكشاف ،تحقيق عبد ّ
الرزاق املهدي ،ط ،1دار إحياء التراث العربي1417ه1997م،ج  ،1ص.54:
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ً
ً
وخلص من هذه املقارنة إلى أن هناك فرقا واضحا بين التشبيهين ،وأنه بفضل التشبيه يسمو كالم على آخر
"وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبي صلى هللا عليه وسلم ،وحقيقته عرفت فضل ما بين
الكالمين"(. )2
ً
ً
إن تشبيه صورة بأخرى تماثلها ،في أبعادها النفسية والفكرية يمثل مظهرا من مظاهر تجسيد الواقع فنيا،
ً
ورسم صورة بديلة عنه تقوم على املشابهة "واملثل يضرب غالبا عبر مظهرين اثنين ،القصص ي والتصويري  ،فإذا
ً
ً
كان األول يضفي على النص طابعا سرديا يدفع باملتلقي إلى معايشة أجواء الواقع بكل أبع ـ ـ ـ ـ ـ ــاده الزمانية واملكانية
وحيثيات الحدث ،فإن الثاني يفض ي إلى مشاهدة نماذج من الناس واألشياء من خ ــالل الطابع التصويري الذي
ً
يرسم مالمح صورة طافحة بغنى دالالتها ،يطلق عليه الصورة التمثيلية ،وهي تقوم أساسا على عنصر املثل في بنائها
الجمالي وتشكيلها الفني"(. )3
إن الحديث النبوي الشريف بلغ الغاية في توظيف التشبيه في مهمته التعليمية ،إذ كان التشبيه بك ـ ــل تجلياتـه
ّ
الحسية واملعنوية من أبرز وسائل التبليغ في الحديث "ملا فطر عليه صلى هللا عليه وسلم من معرف ــة عناصر التأثير
في البيان ،وأوجه الجمال في اللسان ،فجاء حديثه النبوي من البالغة العاملية في موض ـ ـ ــع تتطلع نحوه األبصار،
وتتقاصر دونه األعناق"(.)4
ً
ً
وقد جاء التشبيه في البيان النبوي متنـوعا في بنيتـه ،عفويا في صياغته ،يستجيب ملقامات السامعين ،وأحوال
َ
ً
املخاطبين ،محققا مقاصد الشرع بأوجز لفظ ،وأجمل بيان ،ومن أنواعه :التشبيه املفرد ،وهو ما كان طرفاه
ّ
فإنه ير َ
هللا َّ
مفردين ،كقوله صلى هللا عليه وسلم عن اإلحسان"...أن َ
تعبد َ
اك"(.)5
كأن َك تراه ،فإن لم تكن تراه
ّ
وهذا التشبيه من جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم .فإذا علم املسلم أن هللا يـراه ،فإنه يخلص في عبادته،
ً
ً
ً
ويجتهد في أدائها على أكمل وجه ظاهرا وباطنا ،إيمانا بدوام مراقبة هللا له" ألنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة
وهو يعاين ربــه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا ّ
مما يقدر عليه من الخضـوع والخشوع وحسن السمت ،فكأن املقصود
اعبد هللا في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان"(.)1
فالصورة التشبيهية هنا بينت حقيقة اإلحسان ،مستخدمة أداة التشبيه "كأن" التي تفيد داللة القرب من
هللا ،والفعل املضارع الذي يفيد حضور العبادة واستمرارها ،بدوام رؤية هللا للعبد ومراقبته له في كل حال .وفعل
ً
الرؤية هنا ليس املراد به الرؤية الحقيقية ،وإنما الرؤية القلبية ،ألن الطبيعة البشرية غير قادرة على رؤية هللا عيانا،

( )2الجاحظ :البيان والتبيين ج  ،2ص. 19:
( )3صالح مال عزيز :جماليات اإلشارة النفسية في الخطاب القرآني ،دار الزمان ،ط ،1دمشق  ،2010ص.55 :
( )4محمد رجب البيومي :البالغة النبوية ،ص.237:
( )5صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،رقم الحديث . 47
( )1املنهاج في شرح صحيح مسلم ،دار ابن حزم 1423ه ،ص.99:
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ولذلك استخدمت أداة التشبيه "كأنك" لتقريب املعنى للمتلقي ،ألن ّثمة معاني ال ينجلي مدلولها في النفس ،وال
ّ
يتمكن في الوجدان والحس إال عن طريق الصورة.
ومن أنواع التشبيه في البيان النبوي تشبيه الجمع "وهو تعدد املشبه به دون املشبه"( ،)2ويعد هذا النوع
"مظه ًرا من مظاهر االستيعاب والتقص ي لعناصر املشابهة ،فضال عن ّ
قوة املالحظة والبراعة في الجمع بـ ــين األشياء
املناسبة والقدرة على نظمها في سلك قصير"( )3ومثاله ما رواه عبد هللا ابن عمر" :أخذ رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بمنكبي فقالُ :ك ْن في ّ
الدنيا َك ّأن َك َغ ٌ
ريب أو ُ
سبيل"(.)4
عابر ٍ
وفي هذه الصورة وصف لحال املقيم في الدنيا ،املغتر بنعيمها ،وهي حـال تشبه حـال الغريـب أو عابـ ــر السبيل.
فالصورة تجسد دالالت نفسية تهز وجدان املتلقي ،وتقلل رغبته في الدنيا ،كما تقل رغبة الغريب أو عابر السبيل
ً
في املكان الذي ينزل فيه ،وتجسد أيضا مدى حنو النبي صلى هللا عليه وسلم عل ـ ـ ــى أصحابه ،وحرصه على إسداء
النصح والتوجيه لهم كما يتجلى في عبارة " أخذ بمنكبي" ،وكأنه صلى هللا عليه وسلم أحس أن الصورة تحتاج إلى
ً
بيان أوضح ،ألن الغريب قد يقيم في دار الغربة ويتخذها وطنا ،فلجأ إلى تأكيد الداللة وتقويتها بتشبيه ثان "عابر
سبيل" ،وهو َم ْن انقطع به الطريق ولم يجد ما يتبلغ به فهو في حاجة إلى الصدقة ،ومن كانت هذه حاله فهو أشد
غربة من الغريب.
ومن هنا تبدو أهمية التشبيه في توجيـه السلوك البشري ،وتعميـق الداللـة ،عـن طريـق التمثيـل الحسـ ـ ــي
ً
للمعاني الذهنية ،فالصورة " أداة فطرية إلظهار صورة ذهنية عند املتكلم ال يـرى التعبير عنها كافيا في تصويرها ـ
ً
ً
في صورة أشد وضوحا ،وأكمل أطرافا ،يريد قياسها ومطابقتها لها تقرير املعنى وتأكيد الداللة.
ّ
فمن األشياء ما ال تكمل داللته ،وال تتمكن في النفس صورته ،ويملك الحس والوجــدان مدلولــه ،إال بإخراجه
هذا املخرج التصويري الذي تتعاون قوى النفس من فكر وخيال في إحكامه وبث الحياة فيه"(. )5
ويعد التشبيه البليغ من أروع صور البيان النبوي الشريف ،وتكمــن جماليتــه في تكثيــف املعــنى ،ع ــن طريـق
حذف بعض عناصر الصورة ،وتقريب صورة املشبه من املشبه به ،ولذا عـ ّـد أعلى مراتب التشبيه .ومثالــه قوله
ُّ
هللا صلى هللا عليه وسلم" :الطهور شطر اإليمان ،والحمد هلل تمـأل امليزان ،وسبحـان هللا والحمد هلل تمآلن ما بين
السماء واألرض ،والصالة نور ،والصدقة برهان ،والصبر ضياء"(.)1
فـ"الصالة نور ،والصدقة برهان ،والصبر ضياء" سياقات تشبهية بليغــة حذف ـت منها األدوات وأوجـ ـ ــه الشبه،
فتساوت األطراف ،وسقطت بينها الحدود والفواصل ،وكأنها ش يء واحد .وهذا ما ينشط املتلقي ويفسح أمامه مجال
( )2أحمد مطلوب :معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،املجمع العلمي العراقي 1987م. 188/2 ،
( )3علي الجندي :فن التشبيه ،ط ،2مكتبة نهضة مصر 1952م. 147/2 ،
( )4أخرجه البخاري.
( )5كمال عز الدين :الحديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية ،ط ،1دار إقرأ 1984م ،ص.144 :
( )1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،رقم الحديث .333
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

17

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  66ديسمرب 2020

البحث عن الصفات املشركة التي جعلت األدنى يساوي أو يقترب مـن األعلـى رتب ـ ــة منه .فالنور يهدي اإلنسان إلى
الطريق الصحيح ،وي جنبه الوقوع في املهالك ،والصالة تهديه إلى س ـ ــواء السبيل ،وتجنه غواية الشيطان ،ولذلك
ّ
شبهت بالنور ،ألن النور يض يء الوجود ،والصالة تض يء الوجدان .وملا كان البرهان هو الحجة القاطعة التي يثبت
بها اإلنسان براءته في ساحة القضاء فينجو من العقوب ـ ــة  ،فكذلك الصدقة تحاج عن صاحبها يوم القيامة،
وتنجيه من النار ،وهي دليل على صحة إيمانه .وملا كان الصبر على النوائب واملصائب ّ
مما يشق على النفس شبهه
الرسول صلى هللا عليه وسلم بالضياء ،ألن بالصـبر تنجلي الكرب وتنكشف.
وتبدو جمالية الصورة في ارتكازها على عنصري النور والضياء ،كونهما يقعان في مجال اإلبصار دائماّ ،
مما
ّ
َ
يؤكد حضورهما في النفس في أغلب األوقات .يقول عبد القاهر الجرجانيّ :
"إن ّ
مما يقتض ي كون الش يء على الذكر
وثبوت صورته في النفس ،أن يكثر دورانه على العيون ،ودوام ُّ
تردده في مواقع األبصار ،وأن تدركه الحواس في كل
وقت أو في أغلب األوقات"(. )2
وكان التشبيه التمثلي من وسائل إيضاح الداللة وتكثيفها في بنية الخطاب النبوي الشريف ،وهو ما كان وجه
ً
ً
ً
ً
الشبه فيه مركبا أو منتزعا من أمور متعددة حسيا أو عقليا ،وهو من أهم آليات توضيـح الحقائــق للنفس " ألن
هذه الوسيلة أقرب إليها ،وهي بها أنس ولها أمل ،والسيما أن الرسالة التي جاء بها البيان النبوي تجديد للقيم،
ً
َّ
وتعديل للمفاهيم وتعريف بأنماط من املعاني ،ال يسيغها العقل الدارج على ضدها إال مأخوذا بقهر العاطفة وتأثر
الوجدان ،يثنيانه ليعيد النظر ويختبر الدليل ،وإنما يهزها فيهز العقل ليخلي مكانه إلى مكان جديد ذلك التصوير
املقنع ،الذي ينتجه املتكلم بكل قوى نفسه ،ليسكن أغوار نفس صاحبه "(.)3
َ ُ
َ ْ
ّ
عاطفهمَ ُ ،
تواده ْم َوتر ُ
اش َ
تكى
سد إذا
اح ِم ِهم وت
مثل الج ِ
روى النعمان بن بشير "مثل املؤمنين في ِ ِ
ُ
ُ ْ
َ
سد َّ
بالسهر والحمى"(. )1
منه عض ٌو ،تداعى له سا ِئ ُر الج ِ
إن في هذا الحديث تبيان ملا ينبغي أن تكون عليه حياة املؤمنين من تواد وتراحم وتعاطف ،ولتفعيل هذه القيم
وتجسيدها في حياة املؤمنين لجأ الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى هذا التمثيل الحس ي النادر ،وهو تفاعل أعضاء
ََ
َ
ً
ً
الجسد وانسجامها وتماسكها حسيا ووجدانيا ،فإذا أل َّم بأحدها أل ٌم أثر على بقي ـ ــة األعضاء ،فتداعت له بالسهر
ّ
والحمى .فالصورة مشكلة من عناصر التواد والتراحم والتعاطف ،التي ال تتم املحبة والتواصل إال بها جميعا ،فهي
اإلطار الذي تتحقق فيه األخوة اإليمانية في أسمى مراتبها.
وقد اختـار النبي صلى هللا عليه وسلم ألفاظ هذه الصورة بعناية تامة ،وذلك دليل على فصاحته وامتالكه
ً
لناصية القوال ،وطواعية اللغة له للتعبير عن املراد "فأما التراحم فاملراد به :أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة اإليمان

( )2عبد القاهر الجرجاني :أسرار البالغة ،ص.135:
( )3كمال عز الدين السيد :املرجع السابق ،ص.144:
( )1صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة ،رقم الحديث.4691:
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وأما التواد فاملراد به :التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهاديّ .
ال بسب ش يء آخرّ ،
وأمـا التعاطف فاملراد به:
إعانة بعضهم بعضا كما يعطف طرف الثوب عليه ليقويه"(. )2
ومن مزايا البالغة النبوية في هذه الصورة ،أن اإليمان يشبه الجسد ،والتفاف املؤمنين حوله وتمسكهم به
يشبه تماسك األعضاء ،ألن اإليمان أصل والتكاليف فروعه ،وأي خلل يصيب الفروع يؤثر على األصول .كما ّ
أن
السهر من لوازم الحمى التي تنهك البدن ،وتقلل من فاعليته ،وفي ذلك إشارة قوية إلى أهمية املالمح النفسية
والسلوكية في تشكيل الصورة "فاإلنسان هو الذي تستعار منه املالمح النفسية والسلوكية لألشياءّ ،
تعد أعضاؤه
منفردة من الجمادات ،فقد أسبغ البيان النبوي عليها صفات آدمية ،وقد أضيفت الشكوى إلى هذا العضو
ً
املصاب ،وهذا اإلسناد جعله واعيا يحمل األنات عن صاحب العضو ،ولكن التشخيص يتضح أكثر في الحركة
الجسمانية الحسية بعـد حركة الشكوى النفسية ،ذلك أن األعض ـ ـ ـ ـ ــاء الصحيحة تهرع إلى هذا املصاب وتشاركه
ً
ً
في آالمه ّ
مما يجسم التكافل االجتماعي في اإلسالم ،وننظر بعد هذا فنجد العضو الجامد شاكيا ومتلهفا وسهران"(.)3
لقد وظف الرسول صلى هللا عليه وسلم بنية التشبيه للتعبير عن مقاصد الشريعة ،بصور فنية جسدت
ً
مالمح التناسق الجمالي بين الداللة والعبارة ،محققا أعلى دراجات اإلقناع والتأثير التي جعلت التشابيه تنزاح عن
ً
التقريرية واملباشرة ،وتعبر عن فضاء رحب ينطوي على أبعاد فنية وجمالية ،ألن املضامين الرفيعة تحتاج دوما إلى
سياقات جمالية موحية.
االستعارة :االستعارة من أهم وسائل األداء الجمالي في الخطاب النبوي الشريف ،ملا لها من قدرة على تكثيف
املعنى ،وتعميق االستجابة بين املبدع واملتلقي ،وذلك بخرق قوانين اللغة واالنزياح بها عـن مألـوف الخطاب،
ً
تأسيسا لجمالية النص ،حيث تتعدد مستويات الصياغة وتتشابك ،ويكون لنص مزية على آخر ،وهو ما يثير
الدهشة في املتلقي ،ويفتح أمامه أفق االنتظار" متى أريد الداللة على معنى فترك أن يصرح به  ،ويذكر باللفظ الذي
ً
هو له في اللغة ،وعمد إلى معنى آخر فأشير به إليه ،وجعل دليال عليه ،كان للكالم بذلك حسن ومزية ال يكونان إذا
ً
لم يصنع ذلك ،وذكر بلفظه صريحا"(.)1
إن غياب أحد ركني الداللة في االستعارة يحرك الذهن اللتقاط الداللة الغائبة ،ولذا كانت االستعارة في العرف
البالغي معنية أكثر من غيرها بإنتاج الداللة ،ألن البحث عن الداللة الغائبة أو املفقودة يحق ـ ــق شعرية النص
ً
حسب منظور جان كوهن " لكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون داللتها مفقودة أوال ،ثم يتم العثور عليها،
وذلك كله في وعي القارئ"(. )2

( )2ابن حجر العسقالني :فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ط ،1دمشق 2013م،ج  ،18ص.361:
( )3أحمد ياسوف :املرجع السابق ،ص.493-492:
( )1عبد القاهر الجرجاني :دالئل اإلعجاز ،ط ،3دار املعرفة ،بيروت 1422ه2001 -م،ص. 284.:
( )2جون كوهن :بنية اللغة الشعرية ،ترجمة محمد املولى العمري ،الدار البيضاء –املغرب ،1986ص.173:
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وتتأسس االستعارة على مبدأ التماثل الذي يسمح بالتطابق بين اللغة العادية واللغة اإليحائية ،أي بناء داللة
جديدة من بنى تقليدية ،إنها انتقال "من املطابقة إلى اللغة اإليحائية ،انتقال يتحقق بفضل استدارة كالم معين
يفقد معناه على مستوى اللغة األولى ،ألجل العثور عليه في املستوى الثاني"(.)3
وليس غرضنا إعادة ما قاله البالغيون عن االستعارة ،وإنما تحليل نماذج استعارية في بنية النص النبوي،
بوصفها دالة إيحائية ممكنة للخطاب التعليمي التوجهي للرسول صلى هللا عليه وسلم .وتنهــض فاعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة االستعارة
ً
ً
ً
في الخطاب النبوي على التجسيم والتشخيص ،لغرض التأثير على السامعين ،وتوجيههم تربويا وأخالقيا وعقديا.
ُْ َ
ُ ُ ً
َ ْ ُُ
فعن عائشة رض ي هللا عنهاّ " :
أسرع ِب َك ل ُحوقا .فقال :أط َولك ّن
أن بعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم قل َن :أ ُّي َنا
َُ ْ ُ
ُ
ً َ
َ ً ََ َ ُ َ ْ ً ْ
ُ ّ
الصدقة .وكانت ْ
أس َرعنا
بعد أنما كان طو ُل يدها
ص َبة َيذ َر ُع َون َها ،وكانت َس ْو َدة أط َول ُه َّن َيدا ،ف َعلمنا
يدا ،فأخذوا ق
َّ َ
ُ ُ ً
ْ ُ
وقا به ُ
الصدقة"(.)4
وكانت تحب
زينب،
لح
وتكمن بالغة التعبير االستعاري أنه لم يسم امرأة بعينها ،وإنما عبر عن الداللة املضمرة بطول اليد ّ
مما جعل
ً
أذهان النساء تتجه إلى املعنى الظاهر ،ظنا منهن أنه يعني طول اليـد ،ولكنه أراد ما وراءها أو املضمر وهو الصدقة،
ألن اليد هي وسيلة العطاء.
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ومن روائع االستعارة قوله َ"من َ
خرج َمن الجماعة قيد شبر ،فقد خ َلع ْربقة اإلسالم من ُعنقه إال أن ُير َ
اجع"()5
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِِ ِ
َ
والرْب ُق -بالكسر -حبل فيه عدة ُعرى تشد به ُ
ّ
الب َه ُم ،والواحدة من تلك العرى ِرْبقة.
قال الطيبي  ":قال القاض يِ :
ّ
شبه ذمة اإلسالم وعهده بالربقة التي تجعل في أعناق البهائم ،من حيث إنه يقيده فيمنعه أن يتخطى حدود هللا
ويرتع مراتع حرمانه .واملعنى :أن َم ْن فارق الجماعة بترك السنة ،وارتكاب البدعة ،ولو بش يء يسير نقض عهد
اإلسالم ،ونزع اليد عن الطاعة"(. )1
والشك أن االستعارة هنا قد ّبينت أهمية ارتباط اإلنسان بالدين ،وممارسته في نطاق الجماعة ،فهو ذلك
ً
ً
ً
الرباط الشامل الذي يحيط بالعبد ويشده إلى ّربه ،فيظل ملتزما به ،دائرا في فلكه الينفك عنه أبدا .فهذه االستعارة
توحي بشدة انتماء املسلم إلى الجماعة لتحقق وجوده ومطالبه العقدية والحياتية ،وخروج ــه عـن الجماعة يعد
ً
خروجا عن الدين .وعلى هذا األساس تكون فاعلية االستعارة قد جسدت معنى التزام املسلم بالدين في إطار الوعي
الجماعي ،ألن التمويه الذي ينشأ عن اللغة املجازية يحفز املتلقي إلى البحث ع ــن األنساق املضمرة في بنية
الخطاب.

( )3املرجع السابق ،ص.206:
( )4صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،رقم الحديث.1420 :
( )5رواه أبو داود والحاكم.
( )1الطيبي :املصدر السابق.
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ْ َ
حاد يقال له  :أن َجشة ،وكان حسن الصوت.
وعن أنس رض ي هللا عنه .قال  :كان للنبي صلى هللا عليه وسلم ٍ
َ َ َ ُ
َْ
أنجشة ،ال تكسر الق َوارير"(.)2
فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم "رويدك يا
وهذه االستعارة فيها من الطرافة واملتعة ،ما يجعلها تنفذ إلى النفس في هدوء ولطف ،ألنها تشـف عـما اتسمت
به روح النبي صلى هللا عليه وسلم من حس جمالي ،يجسد رفقه بالنساء في الحضر والسفر ،ألن سرعة اإلبل
تزعجهن وتخيفهن ّ
وهن في الهوادج  .والقوارير آنية الزجاج ،والزجاج سهل الكسر ،ولـ ـ ــذلك تضمن الحديث هذه
االستعارة التي تحمل دالالت الرفق والضعف والرحمة ،وهي دالالت تستثير ح ـ ـ ـ ـ ــس املتلقي وشعوره وتبعثه على
ً
ً
البحث عن املعنى املضمر وراء أنظمة اللغة وشفافيتها ،كما تجعله أكثر تقبال وإقتناعا باملعنى ،وشغفا به ،عندما
يقف على ازياحها عن املألوف ،وعدولها عن املعروف.
إن هذه الصورة من أهم مالمح البالغة النبوية التي تجمع بين إيجاز اللفظ ،وغزارة املعنى "وهذه هي البالغة
النبوية التي تجمع بين اإليجاز العجيب واملعنى الغزير ،فكل كلمة ينطق بها النبي الحبيب يكون لها داللة خاصة،
وإيحاء عظيم وتصوير قوي لخلجات النفوس ،وخطرات الضمائر ،حيث تكون مصـورة ملعناها أكمل تصوير،
وهو هنا -عليه الصالة والسالم -يصور فكرة الرجال عن النساء وحبهم لهن الذي هو جبلة في النفس متمكنة ال
ً
ّ ً
حيزا واسعا في الخطاب األدبي ،باعتبارها من أهم أساليب
تتغير أو تتزحزح مع مرور الزمن"( )3الكناية تشغل الكناية
التأثير ،ملا تنطوي عليه من حسن التصوير ،وجمال التعبير وطرافته ،ألنها تنحرف بالكالم عن طريقته ،متجاوزة
ظاهر املعنى إلى ما خفي منه ،فيكون إلخفاء املعنى وراء ألفاظ اللغة ،مزية بالغية "الش يء إذا نيل بعد طلب له أو
االشتياق إليه ،ومعاناة الحنين نحوه ،كان نيله أحلى وبامليزة أولى ،فكان موقعه من النفس أجل وألطف"(.)1
وقد اشتمل البيان النبوي على صور مخترعة من الكنايةّ ،
جسدت ما تؤل إليه األلفاظ من معاني ،وما تؤديه
ّ
من أغراض ومقاصد ،فال يوجد فيه لفظ إال وله داللة على حكم شرعي ،أو خلق نبوي ،أو سلوك تربوي كقوله
األقالم ّ
ُ
وجفت الصحف"( ،)2قال ابن رجب" :هو كناية
صلى هللا عليه وسلم عن تقدم كتابة مقادير الخلق"...رفعت
ّ
عن تقدم كتابة املقادير كلها ،والفراغ منها من أمد بعيد ،فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ،ورفعت األقالم عنه،
وجفت األقالم التي كتب بها من مدادهاّ ،
وطال عهده ،فقد رفعت عنه األقالمّ ،
وجفت الصحيفة التي كتب فيها
واملداد املكتوب به فيها ،وهذا أحسن الكنايات وأبلغها"(. )3

( )2صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،رقم الحديث.4415
( )3أحمد أحمد شكم :مباحث البيان النبوي في غريب الحديث واألثر ،رسالة دكتوراه ،ص .266-265
( )1عبد القاهر الجرجاني :أسرار البالغة ،ص.117:
( )2صحيح سنن الترمذي ،كتاب صفة القيامة ،رقم الحديث.2440:
( )3ابن رجب :جامع العلوم والحكم ،إشراف ومراجعة مكتب التحقيق بدار اإلمام مالك،ط ،2الجزائر1432ه2011م،ص. 267:
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ّ
وفي الحديث داللة قوية على أن مقادير الخلق سطرت بقلم البارئ سبحانه وتعالى في صحف جف مدادها،
ً
ّ ُ
نفعا أو ض ًرا فال يزيدوا على الذي ّ
قدره
فال يصيب اإلنسان إال ما كتب له فيها ،ومهما حاول الناس أن يسوقوا له
هللا له أو عليه.
وتظهر جمالية الكناية في تشخيص املعنى وتكثيفه ،ألن إخفاء املعنى أفضل من اإلفصاح عنه ،وبه يسمو
التعبير إلى ّ
قمة اإلبداع ،وتكون له القدرة على تمثيل املعنى .فالخاصية الجمالية التي ميزت األسلوب الكنائي في هذا
الحديث وجعلته في أعلى مستويات اإليحاء تكمن في طريقة اختيار املفردات املناسبة لبناء الصورة ،حيث أسند
ّ ً
َ
مصرحا
الرفع إلى القلم ،والجفاف إلى الصحف ،للتعبير عن صفة غير مصرح بها "وكما أن الصفة إذا لم ت ُك
ً
ً
بذكرها ،مكشوفا عن وجهها ،ولكن مدلوال عليها بغيرها ،كان ذلك أفخم لشأنها ،وألطف ملكانها ،كذلك إثباتك
ً
الصفة للش يء تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحا وجئت إليه من جانب التعريض الكناية ،والرمز واإلشارة،
كان له من الفضل واملزية  ،ومن حسن الرونق ،ما ال يقل قليله ،وال يجهل موضع الفضيلة فيه"(. )4
َ
ُ َ
ومن أمثلة الكناية قوله صلى هللا عليه وسلم في إطالة الغرة في الوضوء "فمن استطاع منكم أن يطيل غ َّرت ُه
َْ
فل َي ْفعل"(.)5
ففي هذا الحديث عدول عن التصريح إلى التلميح ،الستثارة القارئ واختبار ذكائه في اكشاف الداللة
ً
الضمنية ،أو املسكوت عنها ،فهو يقوم بعملية بناء املعنى وتركيبه انطالقا من املعنى الصريح إلى الضمني ،وترك
املضمر للقارئ ليكتشفه ،وهو نور الوجه .ومعنى الحديث من استطاع منكم أن يغسل غرته " بأن يوصل املاء من
ً
ً
عرضا وفيه باب االختصار ،وإنما اقتصر على ذكر ّ
الغرة
فوق الغرة التي تحت الحنك طوال من األذن إلى األذن
وهي مؤنثة دون التحجيل ،وهو مذكر ،ألم محل الغرة ِأشرف أعضاء الوضوء ،وأول ما يقع عليه النظر من
اإلنسان"(. )1
ً
تأدبا ست ًرا للعورات ،وإخفاء ّ
للهنات ،وما
ومن وظائف الكناية في الخطاب النبوي عدم التصريح باملكني عنه
يخدش الحياء ،وهي من أهم وظائف الكناية ومقاصدها في القرآن الكريم والحديث النبوي .قال ابن حجر":
والكناية عن األشياء التي ُي ْس َت ْح َي منها كثيرة في القرآن وال ّ
سنة"(. )2
ّ
"طل َق ٌ
رجل
وكانت الوظيفة الخلقية من أهم ما ساق النبي صلى هللا عليه وسلم الكناية ألجلها .روت عائشة
َ ُ ّ ْ َ ْ ً َ ُ َ َّ
اله ْد َبة ،فلم َت ْ
طلقها وكانت معه ِم ْث ُل ُ
صل منه إلى ش ٍيء تريده ،فلم يلبث أن طلقها فأتت
امرأته فتزوجت زوجا غيره ف
ً
َّ
ّ
َ
فقالت  :يا رسول هللا ّ
ْ
ولم ْ
إن زوجي طلقني وإني َت ْ
فدخل بي ْ
َ
يكن َم َع ُه
زوج ُت َزوجا غ ْي َر ُه،
النبي صلى هللا عليه وسلم
ِ

( )4عبد القاهر الجرجاني :دالئل اإلعجاز ،ص.204 :
( )5صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،رقم الحديث.163:
( )1بدر الدين العيني :عمدة القارئ ج  ، 2ص.248:
()2

ابن حجر العسقالني :فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج  ، 10ص.368:
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َ
َّ َ ً َ ً
َّ
ّ
إال م ْث ُل ُ ْ َ َ َ ْ َ
أح ُل لزوجي األول؟ فقال رسول هللا صلى هللا
الهدبة ،فلم يق َربني إال هنة واحدة لم يصل مني إلى ش ِيء ف ِ
ِ
َ
َ
ََ ّ
َُ
َ َ
حل َن لزوجك األول ّ
حتى يذوق اآلخ ُر ُع َس ْيل َت ِك وتذقي ُع َس ْيل َت ُه"(. )3
ِ
عليه وسلم " :ال ت ِ
فالعدول عن التصريح إلى التلميح من أجمل صور الكناية في البيان النبوي الشريف ،ومقاصده الخلقية،
فقد ّ
كنت هذه املرأة عن عدم مجامعة زوجها لها "مثل الهدبة" .قال ابن حجر" :الهدبة بضم الهاء وسكون املهملة
ُ َ
موحدة مفتوحة هو طرف الثوب الذي لم ينسج ،أرادت َّ
بعدها ّ
أن َذ َ
الهدبة في االسترخاء وعدم
كر ُه ُيشبه
االنتشار"( )4فقد جسدت هذه الكناية حياء املرأة وخلقها ،وعبرت بأدب رفيع عن حاجتها الغريزية ،ألنها لم تنل
ً
شيئا ّ
مما تريده كل امرأة من زوجها ،بأسلوب ال يخدش حياء وال يفضح سترا .وكانت إجابة النبي صلى هللا عليه
ّ
وسلم في قمة الحياء"ال َّ
حتى يذوق ُع َس ْي َل َتك وتذوقي ُع َس ْي َل َته" .إنها البـالغة التي تليـق بأدب ّ
النبوة ،وسمو أخالق
أنبياء هللا.
وتبدو جمالية الكناية في ما تحمله عبارة ّ
"حتى يذوق ..وتذوقي " من دالالت ،وكذلك " عسيلتك .وعسيلته"،
فهي من أجمل ما عبر به النبي الكريم عن اللذة الحاصلة عن عملية االتصال الجنس ي بـ ـ ـ ــين الرجل واملرأة .قال
ً
ُ
القرطبي" :وذوق العسيلة كناية عن الجماع تشبيها للذة الجماع بلذة العسل في الحلـو واالستمتاع"(. )5
ً
والشك أن هذا األسلوب الكنائي يجعل املتلقي متشوقا ملعرفة ما وراء ملفوظات :الهدبة والت ـ ــذوق والعسل
ً
وما عالقتها باملوضوع ،ويظل متشوقا حتى يصل إلى املراد من الكناية .كما أن لهذه الكناية وظيفة أخالقية وهي
ّ
الستر ّ
عما يستحى ذكره والتصريح به ،وحكم شرعي وهو عدم رجوعها إلى زوجها األول إال بعد استمتاع الزوج الثاني
بها.
ً
ونخلص إلى أن الصورة البيانية بجميع أنماطها من تشبيه واستعارة وكناية تؤدي أبعادا داللية وجمالية في
ّ
بنية الخطاب النبوي ،وتسهم في توجيه املتلقي وإقناعه ،من خالل حثه على اكتشافه الداللة الضمنية ،وذلك أن
ً
البيان النبوي قد خرق اللغة العادية ،واستخدم آليات الصورة البيانية بجميع أنماطها استخداما غير متاح لعامة
الناس.
ً
البديع يمثل البديع وجها من وجوه بالغة الخطاب النبوي الشريف ،إذ يعد من أغنى الفاعليات التعبيرية التي
ً
ً
تمنح الكالم إيقاعا جميال يطرب األذن ،ويبهج النفس ،ألن اإلنسان بطبعه يجد في األشياء املتقابلة واملتضادة
ً
ً
إحساسا جماليا قد ال يجده في غيرها ،ملا ينشأ عن ذلك من غموض يحفز وعي املتلقي ،ويستشعره بلـذة النص
فيتفاعل معه.
ً ً
ْ
ّ
إن البديع يشكل عنصرا هاما في بنية النص ،وإن لم يكن غاية في حد ذاته ،ولذلك أساء البعض به الظن
ً
ً
واعتبره ترفا أو زينة شكلية ،في حين أنه مظهر من مظاهر التناسق الصوتي ،والتأنق في أداء املعنى  ،بوصفه "جزءا
( )3صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،رقم الحديث.2458:
( )4املصدر السابق ج  ،10ص.584:
( )5القرطبي :امللهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم تحقيق محي الدين ديب وآخرون ،ط ،2دار ابن كثير1999م.234/2 ،
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من اللغة ،هو ككل عناصر اللغة ،ال يتخذ في الغالب ،غاية في حد ذاته ،وإنما يتخذ وسيلة ألغراض املتكلم ،ومن
ّ
ّ
ثم ال تعرف قيمته في كونه وسيلة للتعبير إال بالقدر الذي تدرك معه أهمية التعبـير ذاته ،وغايته"( )1ويحوي البيان
النبوي شواهد رائعة من البديع ،لها أثرها في توجيه القارئ لإلمساك بداللة النص ،وبيان وظائفه الجمالية ،تنفذ
إلى العقل في رفق ولطف ،وتضفي على النص ظالال وارفة ،ترتقي به إلى أداء متميز يدركه العقل بسهولة ويسر.
ً
ريا يستدعيه السياق ،وهو ّ
منزه عــن التكلف والتمحل ،ومتنوع منه :السجع
ويأتي البديع في البيان النبوي فط
والجناس والطباق.
ً
أوال :السجع
ً
ً ً
يشكل السجع ملمحا أسلوبيا بارزا في كالم العرب ،ملا ينتج عنه من توافق صوتي في نهاية الجمل يشبه القوافي
في الشعر .وهو لون من ألوان املوسيقى الداخلية ينتج عن "تقسيم الحدث اللغوي إلى أزمنة منتظمة ذات عالمات
متكررة وذات وظيفة وملمح جمالي "(.)2
ً
وقد السجع استهوى الخطباء والبلغاء عبر عصور األدب ،ولم يجدوا حرجا في توظيفه في كالمهم ما دام القرآن
ّ
والحديث النبوي يشتمالن على نماذج رفيعة منه ،ولم ينكر النبي صلى هللا عليه وسلم ،إال سجع الكهان الذي يراد
به إبطال الحق.
وقد أشار والترج .أونج إلى ّ
أن السجع سمة من سمات الثقافة الشفاهية ،ألنه يحفز الذاكرة على حفظ
النصوص واستعادتها على نحو فعال " في الثقافة الشفاهية األولية ،عليك لكـي تحـل مشكلة االحتفاظ بالتفكير
املعبر عنه لفظي ًا ،واستعادته على نحو ّ
فعالّ ...إما في أنماط متوازنة اإليقاع ،أو في جمل متكررة ،أو في كلمات
متجانسة األولى أو مسجوعة...أو في األمثال التي يسمعها املرء باستمرار وتردد على الذهن بسهولة ،وقد صيغت هي
نفسها على نحو قابل للحفظ والتذكر السهل"(.)1
ً
وأشار ابن جني إلى وظيفة السجع في التلقي والحفظ " لو لم يكن املثل مسجوعا لم تأنس النفس به ،وال
أنقت ملستمعه ،وإذا كان كذلك لم تحفظه ،وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له  ،وجيء به من
أجله"(.)2
ً ً
وقد حوى البيان النبوي أجمل صور السجع ،ملا له من خاصية اإليقاع الصوتي التي تمنح الكالم بع ــدا فنيا
ال يتعارض مع القيم الدينية التي رسختها السنة النبوية .والسجع في الحديث نابع من إحساس النبي صلى هللا عليه
وسلم الفطري بأهمية البالغة الصوتية في صياغة الجملة "السجع من الجوانب التي بلغت في أسلوب الحديث
ً
ً
رفيعا من التميز ّ
وقوة األداء ،ملا تضمنته من خصائص بالغية تتصل بقوة تمكن األلفاظ في مواضعها
الشريف حدا
( )1الساحلي منى :التضاد في النقد األدبي ،منشورات قان يونس ،ط ،1بنغازي ،ص.217:
( )2برتيل مالبرج :علم األصوات ،تعريب ودراسة عبد الصبور شاهين ،مكتبة الشباب مصر 1985م ،ص.199:
( )1والترج أونج :الشفاهية والكتابية ،ت .حسن عز الدين ،بتصرف ،سلسلة عالم املعرفة ،عدد ،182فبراير.94 ،1994
( )2ابن جني :الخصائص،ط ،4الهيئة املصرية العامة للكتاب ج  ،1ص.227:
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ً
ً
ً
ً
من جهةّ ،
وقوة اتساقها مع غيرها صوتا وأثرا من جهة ثانية ،والقدرة عل ـ ــى حسن تقسيم الجمل تقسيما داخليا
تمثل الفاصلة املسجوعة مع غيرها في إطاره نهايات داخلية لكل جملة أو فاصلةّ ،
مما يتيح للذهن التوقف عندها،
واستيعابها"(.)3
ّ َ
ً ََ ً
اللهم أ ْع ِـط منفقا خلفا ،وأعط
ومن صور السجع املرصع املؤثر في الحديث قوله صلى هللا عليه وسلم" :
ًَ ً
ممسكا تلفا"(. )4
ً
ً
ً
ً
فأنت تالحظ أن األلفاظ املتقابلة "منفقا وممسكا وخلفا وتلفا "متفقة في الوزن وأواخر الكلمات ،وهذا
التوازي أو تقطيع الفواصل له إيقاع مؤثر ،ونغم شجي ،ترتاح له األذن ،وتنجـذب إليـه النفـس ،عل ـ ـ ــى مستوى
التركيب والصورة ،فيكون له أبلغ األثر في إيضاح الصورة وتجليتها من خالل التناغم الناش ئ م ــن التساوي التام بين
الفقرتين ،أو الفاصلتين.
ً
ً
وبنية السجع في الحديث قائمة -إلى جانب االتفاق -على التضاد "خلفا" و"تلفا" ،تدل األولى على املدح ،والثانية
ً
على القدحّ ،
مما يبشر املنفق بزيادة ماله ،واملمسك بتلف ماله ،فيهرع املنفق إلى النفقة إذا تيقن أن خلفا يعقبها،
ّ ً
أن تلفا يعقبه.
ويتجنب البخل إذا علم
والسجع في الحديث النبوي جار على مقتض ى الطبع ،يتطلبه السياق ،ألن النبي الكريم ال يستخدم من السجع
ً
ً
ّ
إال ما يقوي املعنى ،ويزيده وضوحا ،وتمكنا في النفس ،وهو عمل بالغي تستدعيه النفس والذهن "تقطيع املنثور
ً
ً
من الكالم جمال أو فقرا أو فواصل عمل بالغي تقتضيه حالة النفس وحركة الذهن ،وطبيعة التنفس ،وهذا
التقطيع وإن نشأ في اللغة على مقتض ى الطبع فله فلسفة وهندسة وموسيقىّ ،
هن عناوين علم البالغة وبراهين
فن البليغ .فالهندسة واملوسيقى ،مالكهما التالؤم بين أجزاء الفقر وفواصلها ،فإن كانت الفواصل متعادلة فهو
التوازن ،وإن كانت متماثلة فهو السجع...االزدواج على إطالقه  ،والسجع على تقييده يؤلفان املوسيقى في األسلوب
البليغ ،منذ كان للعرب ذوق ،وللعربية أدب ،فليس الحال فيهما هي الحال في سائر األنواع البديعية التي نشأت في
الحضارة ونمت بالترف ،وسمحت بالفضول ،وفسدت بالتكلف ،فالذين ينكرون على من يحسنون التأليف بين
األصوات واملزاوجة بين الكلمات واملجانسة بين الفواصل إنما ينكرون جمال البالغة في دهر العروبة كله"(. )1
ويعد السجع املتوازن من ألطف أنواع السجع وأحالها في األسماع ،وقد استعمل بكثرة في الحديث النبوي
َ
وحده ،ومنع ْف َده ،وجلد َ
"ش ُّر ّ
ُ
الن َ
اس:من َأ َ
عبده"(.)2
كل
الشريف كقوله صلى هللا عليه وسلم:
ِر
فقد جاءت الفواصل متتابعة متساوية الوزن" أكل وحده" و"منع رفده" و َ
"جلد عبده" ،فأذن السامع عندما
تلتقط الجملة األولى ،تتوقع الثانية املتشابهة النهاية ،األمر الذي يجعل السامع يجد لذة في تواص ــل الجمل على
( )3الخصائص البالغية واللغوية ألسلوب الحديث الشريف ،ص.145-144:
( )4أخرجه مسلم كتاب(:الزكاة) ،باب :في املنفق واملمسك ،رقم .1010
( )1أحمد حسن الزيات :دفاع عن البالغة ،مطبعة الرسالة ،القاهرة(د.ت)ن ص.114 :
( )2أخرجه البخاري ومسلم.
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ً
هذا اإليقاع املتناغم وما يترتب عنه من جمال آسر ،وأداء متميز ،تبدو فيه كل فاصلة ترديدا لصوت األخرى،
ً
ً
وتأكيدا معنويا لها في وقت واحد .فالتوازي تام في الفاصلتين من حيث الوزن ،وع ــدد الحروف ،وهذا ما يسمى في
عرف البالغيين " املوازنة الكلية ،سبيلها في مؤاخاة األقسام ومكافأتها ،أن توجد بينها أحد هذه العناصر :التوافق،
التضاد ،التكامل ،اإلجمال ،والتفصيل ،والتدرج"(.)3
ّ
ومن السجع ّ
"اللهم إني أعوذ بك من النفاق ،وسوء األخالق"(,)4
املطرف قوله صلى هللا عليه وسلم في دعائه
فلخطورة سوء األخالق تعوذ منه الرسول صلى هللا عليه وسلم وألحقه بالنفاق ،فتساوى معه في البشاعة .فال شك
أن تشابه لفظة النفاق ولفظة الشقاق في الحرف األخير قد نشأ عنه جرس صوتي مؤثر يستهوي املتلقي ،وهو ما
أضفى على النص جمالية لم تكن لتحدث بغيره ،فالتفاعل اللفظـ ــي في السجع يتوسل باإليقاع لتمكين املعنى.
ثانيا :الجناس
الجناس من قيم األداء الصوتي التي تجسد املعنى ،وتسمو بالنص إلى مستوى من التأثير ّ
الفعال ،عبر استغالل
طاقات اللغة الصوتية والداللية ،فتنشأ عن تكرار بعض األلفاظ وتناغمها أشكال هندسية متوازية ومتوازنة
ومتساوية تطرب األذن ،وتهز الوجدان ،وتستثير الحس.
وهكذا يصبح الجناس من وسائل الجذب والسحر اللغوي ،ومن أكثر ألوان البديع حضورا في الخطاب العربي،
ً ً
ً
ويقوم على تشابه الكلمتين لفظا ومعنى ،بتكرار لفظ ما تكرارا تاما ،أو تكرار بعض حروفه .فجمالية التجنيس
ً
ً
ً
ً
تتأسس على تكرار بعض الكلمات املتجانسة ،تكرارا عفـويا يستدعيه املعـنى " فإنك ال تجـد تجنيسا مقبوال ،وال
ً
ً
ً
سجعا حسنا ،حتى يكون املعنى هو الذي طلبه واستدعاه ،وساق نحوه ،وحتى تجده ال تبتغي به بدال ،وال تجد عنه
ً
حوال "(. )1
وبنية الجناس في الحديث النبوي الشريف تقوم على استغالل عدد محدد من األلفاظ للتعبير عن معاني
ّ
َ
معاني متعددة ،بغية إحداث التأثير الوجداني والنفس ي في املتلقي كقوله صلى هللا عليه وسلم " من تعلم صرف
ً
قلوب ّ
الناس لم يقبل ُ
ْ
يسب َي به َ
هللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال"(.)2
ِ
الكالم ِل ِ
وهو من الجناس التام .ويعني صرف الكالم فضوله وزيادته عن الحاجة ،وأراد النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم
ً
بـ " صرف "ما يخالط الكالم من رياء وتصنع وكذب وتزيد عن الحاجة .أما "صرفا" فأراد بها التوبة ،أي من كانت
هذه حاله في صياغة الكالم ال يقبل منه توبة.
وهذا التجانس الصوتي بين اللفظتين مع اختالفهما في املعنى ،ينشأ عنه التباس في ذهن املتلقي ،فيظن أن
اللفظة الثانية توكيد لألولى ،في حين أنها تختلف عنها ،وبعد تأمل يكتشف املفارقة بين الداللتين  ،ويدرك أهمية
( )3عبد هللا الطيب املجذوب :املرشد على فهم أشعار العرب .208/2
( )4أخرجه أبو داود كتاب الصالة  )1546(91/2والنسائي كتاب االستعاذة .)5471(264/8
( )1عبد القاهر الجرجاني :أسرار البالغة ،ص.21:
( )2أخرجه أبو داود ( ،)5006والبيهقي في شعب اإليمان (.)4974
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

26

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  66ديسمرب 2020

ّ
الجناس في تعميق املعنى ،وإبراز الفروق الداللية " ظاهرة إبراز للفرق عـبر درجة قصـوى مـ ـ ـ ــن التشابه ،أي أنه
تعميق للفرق عن طريق تعميق التشابه وعلى محورين مختلفين للفرق والتشابه ،الفرق الداللي والتشابه الصوتي،
ً
وألنه كذلك فإن الفجوة – مسافة التوتر أكثر ّ
حدة وبروزا ،وهو أكثر خلخلة لبنية التوقعات لدى املتلقي"(. )3
ّ ْ
ُ ْ ً
أذق َت أو َل ُق َر َ َ ً َ َ ْ
آخ َرهم نواال "(.)4
ومن الجناس قوله صلى هللا عليه وسلم "اللهم
يش نكاال ،فأ ِذق ِ
ٍ
ً
إن اللفظة هي الرقم الصعب في عملية التشكيل اللغوي ،وألفاظه صلى هللا عليه وسلم ينابيع تتـ ـ ــدفق إيقاعا
ً
وجماال ،وإن كانت غايتها ترسيخ املعنى ،فإنها لم تتخل عن تشكيلها اإليقاعي .وفي هذا الحديث جناس " نكاال ونواال
ً
" تماثلت فيه اللفظتان في الوزن واختلفتا في التركيـب ،فأفـادت الثانية معـنى مغاي ـ ـ ـرا لألولى ،فدلت األولى على ما
نال قريش من ّ
شدة العذاب في بداية الدعوة اإلسالمية نتيجة كفرها وعنادها وإعراضها عن اإلسالم ،ودلت
الثانية على العطاء واللين ،والسهولة ،ونالحظ كيف أدى توظيف الجناس إلى تغير الداللة بما يوحي بالعزة
والخالفة.
ثالثا الطباق:
الطباق هو الجمع بين الش يء وضده .والتضاد ال يعني التناقض والتنافر ،بل األداء املعنوي الجميل  ،ألن النفس
تجد متعة في تجاور املتضادات واملفارقات وتفاعلها ،في شبكة من العالقات ،ألداء كثير من الوظائف والغايات.
ً
ّ
ويعد الحديث النبوي من أبرز النصوص التي وظفت الطباق توظيفا ينسجم مع مراده صلى هللا عليه وسلم
ُ
أفضل َ
الف َ
تصل َم ْن َق َ
ضائل أن َ
ُ
طع َك ،وت ْع ِطي َم ْن َح َر َم َك،
في خدمة املعنى ،ومطابقة مقتض ى الحال كقوله" :
ََ
َوت ْ
ص َف ُح َع َّم ْن ظل َم َك"(.)1
إن النبي صلى هللا عليه وسلم له مقدرة على انتقاء األلفاظ التي تتسق مع الداللة ،وهو هنا يبين أفضل
الفضائل عبر هذه املتضادات املتشابكة التي تجسد الروابط اإلنسانية ،في نسيج لغوي عـ ـ ّـز نظيره ،وقد اختار
أفعال املضارعة التي تعني التجدد واالستمرار ،وهي"تصل وتعطي ،وتصفح" .وكل فعل منها جسد املعنى الحقيقي
بعمق ،فليس من فضائل األعمال أن ينغلق اإلنسان على ذاته فتكون املعاملة باملثل هي السلوك السائد ،بل
العكس .فلو اكتفى النبي صلى هللا عليه وسلم بألفاظ الصلة والعطاء والصفح ،فال يكون لها نفس املفعول الذي
أدته أضدادها ،ألن النفس ال ترتاح إلى الش يء العادي ،بل تهوى املفارقة واالنزياح الذي يفضل النسيج املفتوح،
الذي يخترق املألوف ويحتاج إلى تأويل.
ً
والطباق في الخطاب النبوي يأتي عفويا ال تكلف فيه ،يقوم على جمالية اللفظ ،ودقة املعنى ،كقوله صلى هللا
ٌ
ُ
املال َع ْي ٌن َس ِاه َرة ِل َع ْي ٍن نائمة"(. )2
عليه وسلم "خير ِ
( )3كمال أبو ديب :في الشعرية ،ص102
( )4أخرجه الترميدي في صحيحه ،كتاب  :املناقب ،باب فضل قريش واألنصار ،رقم .3917
( )1مكارم األخالق للخرائطي ،باب ما جاء في الصدقة ،رقم الحديث.279 :
( )2النهاية في غريب الحديث واألثر ،واملجازات النبوي للشريف الرض ي ،ص.39:
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فتأمل كيف طابق بين الساهرة والنائمة ،وتعني الساهرة عين املاء تسقي زرع صاحبها وهو نائم .وهذا من
الطباق النادر الذي تفرد به البيان النبوي الشريف على مستوى األداء واملضمون.
واملقابلة من أنواع الطباق وداخلة فيه ،وتكون من حيث عدد املتقابالت بين معنيين وأكثر مثل قوله صلى هللا
عليه وسلمّ :
"إنها ستكون بعدي أثرة ،وأمور تنكرونها" قالوا :فما تأمرنا؟ قال" :تؤدون الذي عليكم ،وتسألون الذي
لكم"(.)3
فاملقابلة بين تؤدون وعليكم من جهة ،وبين تسألون ولكم من جهة .ومن بالغة املقابلة في هذا الحديث أنها
جمعت بين حالين :حال أداء الحق املفروض على املسلم ،وسؤال الحق الذي له ،وما أجمل أن تقوم حياة الناس
على مراعاة التوازن بين أداء الوجبات ،وسؤال الحقوق!
وفي الختام نصل إلى أن هذا البحث يسعى إلى:
ـ الكشف عن أوجه التشكيل البالغي في بنية الخطاب النبوي ،وبيان ما يزخر به من مالمح داللية وأسلوبية
وجمالية ،ضمن رؤية واسعة تعكس أهمية املكون البالغي في البيان النبوي.
ـ إن التشكيل البالغي في البيان النبوي يعد من أغنى الفاعليات التعبيرية ،ألنه صلى هللا عليه وسلم يدرك
أهمية تأثير الصورة في املتلقي باعتباره املستهدف من كل بالغ ،وأنها ترمي إلى تحقيق الغرض الديني بآليات فنية
تستثير الفكر والشعور ،لتحقيق املقاصد الدعوية واإليمانية.
ـ الصياغة البالغية في الخطاب النبوي ليست مقصودة لذاتها ،وال ينبغي أن ينظر إليها كما ينظر إلى أي نص
املرسل في إمكانات إنتاج الخطاب ،كون النبي صلى هللا عليه وسلم يوحي إليه ،وال
أدبي يتجه البحث فيه إلى أحوال ِ
ينطق عن الهوى ،أي أن جمال النص النبوي مستلهم من جمال النص القرآني.
ً
ً
ـ إن البيان النبوي يعد أصال من أصول التأصيل البالغي واللغوي ،وقد نهلت املباحث البالغية واللغوية قديما
ً
وحديثا من كنوزه وأسراره الجمالية ،فمنشؤه أفصح من نطق الضاد.
ـ إثارة أسئلة حول بالغة الخطاب النبوي ،لعلها توجه املهتمين بدراسة السنة النبوية إلى دراسة هذا الجانب،
دراسة جمالية تكشف عن آلياته التصويرية والداللية ،ألنه بلغ أقص ى درجات التميز والكمال واالطراد الذي
ً
ً
ً ً
ً
يجعله نمطا فريدا بيانا وأسلوبا وإقناعا.
أهم املصادرواملراجع:
ـ املعاجم:
أحمد مطلوب :معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،املجمع العلمي العراقي1987م.
كتب التراث:
ـ ابن األثير :املثل السائر ،تحقيق أحمد الحوفي ،وبدوي طبانة ،ط ،2دار الرفاعي ،الرياض1403ه1983-م.
( )3متفق عليه.
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ـ ابن حجر العسقالني :فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،دمشق 2013م.
ـ ابن رجب :جامع العلوم والحكم ،مراجعة مكتب التحقيق بدرا اإلمام مالك ،الجزائر1432ه2011-م.
ـ الزمخشري :الكشاف ،تحقيق عبد الرزاق املهدي،ط،1دار إحياء التراث العربي1417ه1997-م.
ـ القرطبي :امللهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم ،تحقيق محي الدين ديب ،وآخرين ،ط ،2دار ابن كثير1999
ـ عبد القاهر الجرجاني :دالئل اإلعجاز ،تصحيح محمد عبدو ،والشيخ محمد محمود الشنقيطي ،ط ،2دار
املعرفة ،بيروت 1422ه2001-م.
أسرار البالغة ،راجعه وعلق عليه ،عرفان مطرجي ،ط ،1مؤسسة الكتاب الثقافية ،بيروت 2006م1427-ه
ـ يحي بن حمزة العلوي :الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم اإلعجاز ،مطبعة املقتطف ،مصر 1332ه
ـ املراجع املترجمة:
ـ أرسطو :الخطابة ،ترجمة وشرح عبد الرحمن بدوي ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة 1980م.
جان كوهن :بنية اللغة الشعرية ،ترجمة محمد املولى العمري ،الدار البيضاء ،املغرب1986م .
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" رواية ريح اجلنوب لعبد احلميد بن هدوقة "أمنوذجا:األمثال الشعبية و دورها يف تشكيل هوية شخوص احلكاية
Proverbs and their role in shaping the identity of the characters of the story:
The novel of "The Wind of the South by Abdul Hamid Bin Haddouka" as a model

) ( الجزائر- صالحي أحمد –النعامة: املركزالجامعي/ د بكري هشام:األستاذ
Dr.Bekri HICHAM , Professor/ University center Salhi Ahmad – Naama- (Algeria)

:ملخص
تروم هذه الدراسة البحث في خبايا األمثال الشعبية التي تتموضع في ثنايا الخطاب و املحكي في رواية ريح
 انطالقا من األهمية التي اكتستها هذه األمثال املوظفة توظيفا استيطيقيا و. لعبد الحميد بن هدوقة،الجنوب
 و،ثقافية- و سوسيو، أبان عن أبعاد سوسيولوجية، و تراكما معرفيا، منحت النص بعدا دالليا ثرا،فنيا
 انجر عنها دالالت، و بنيات اجتماعية و ثقافية، فجمعت بين بنيات لغوية، تجاوزت حدود امللفوظ،إيديولوجية
.عدة استوقفتنا في سياق القراءة
، الثقافة، الشخوص، الخطاب، الحكاية، السرد، اللغة العامية، األمثال الشعبية:كلمات مفتاحية
. داللة الفضاء، الداللة،اإليديولوجيا
Abstract:
This study aims to identify hidden proverbs from popular proverbs that exist in the folds of
discourse and narration in the novel of "The Winds of the South" by Abdel Hamid Bin Hadouka.
Based on the significance of these acquired proverbs, using aesthetic and artistic use, they gave the
text a rich semantic dimension and an accumulation of knowledge that showed social, cultural and
ideological dimensions. It transcended the boundaries of pronunciation, thus integrating linguistic
structures with social and cultural structures. Several implications of this, attract our attention
during reading.
Key words: proverbs, colloquial, narration, tale, discourse, persons, culture, ideology, space
significance.
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املثل الشعبي :تشييد الو اقع و إنتاج املعنى
تشتغل الدراسات النقدية الحديثة انشغاال معرفيا جادا بتوظيفات اللغة في متن الخطاب باعتباره املكون
الرئيس للحكاية ومادتها وقيمتها التي تحدد مقصديتها .وعليه فإن تمظهرات اللغة بمستوياتها املتعددة – وهنا
نقصد باملستويات :االستعماالت املختلفة للغة التي يتداخل فيها الفصيح بالعامي ،والعامي بالفصيح ،والتي تش ي
بمنظور وظيفي يحيل إلى دالالت مختلفة ،تتجاوز مستوى تركيب الجملة السردية من مستواها األفقي إلى مستوى
أشمل و أعم في أشكالها العمودية التي تسهم بشكل أو بآخر في توليد التخييل الحكائي ،وتفجر اإلطار العام للقصة
باألحداث التي تعبر عن وعي املؤلف و وعي املجتمع ،إذا ما اعتبرنا أن النص معطى اجتماعي بالدرجة األولى ،وذلك
وفق املنظور السوسيولوجي البحث .وعليه نستشف من هذا التماثل في املستويات( خاصة بين الفصحى و العامية)
سماته الثقافية واالجتماعية ،وق يم الحياة واملعيش ي ،املبتذل واملتميز ،الفردي والجماعي ،والتي بدورها تقودنا إلى
االستطيقا املنشودة :داخل نص -خارج نص.
إن مفهوم اللغة داخل النص ،بإطاراتها املحددة لسرديتها و إنتاجياتها للمعنى الواسع ،تجعل الحكاية متعلقة
بأشكالها األدبية التي تساعد الناقد على إدراك التجربة الواقعية أو املتخيلة ،أو على ضوء هذه التنويعات التي
تنتجها اللغة.
ومن هنا نحسب أن توظيف العامية كمستوى من هذه املستويات بما تحمله من موروث شعبي و ثقافي
وسوسيو ثقافي ،هو من قبيل التعبير عن االنتماء و االنتساب ،واحترا م خصوصية البيئة التي أطرت النص
وأحاطته بسياقاته املختلفة ،فاملؤلف قبل أن يكون مبدعا ،هو إنسان ابن بيئته ويتكلم بلغته بما تحمله من
خصائص ومضامين تتفرد بها عن غيرها .ف "العالقة بين الرواية ولغتها عالقة انتماء بديهية وإن تعددت روافدها
الثقافية والتعبيرية باالقتباس أو التحويل أو املزج ،فهوية الرواية هوية اللغة التي كتبت بها".1
فاللغة هي مادة الرواية ،وعندما نحقق هويتها ،نحقق كذلك هوية الرواية التي تعبر عن خصوصيات املجتمع
الذي نشأت فيه .فيغدو توظيف األشكال العامية بهذا املفهوم ضرورة و ليس عبثا أو توظيفا مجانيا ،ينتهي بانتهاء
املوقف أو السياق الذي وظفت من أجله ،و إنما يتعداه إلى طرح مشروع ثقافي و رصيد معرفي ،يحمل إرثا لسانيا
ونفسيا واجتماعيا و تاريخيا يبحث في حدود الذات وخبايا اإلنسان ،وخوالج النفس املتحدثة التي تكشف بشكل
أو بآخر عن محيطه و بيئته ،عاداته و تقاليده و ثقافته .و لذلك يلجأ الكاتب إلى هذه الصيغ العامية حتى تستوفي
الحكاية حقها من كل األشكال األدبية التي تكمل بعضها البعض .و من ثم فإن استنطاق املوروث الشعبي من الكالم
اليومي املتداول و األغاني الشعبية و األقوال املحكية و األمثال الدارجة على ألسنة العامة ،غالبا ما يكون لها
حضورا داال في سياق تداعيات الشخوص ،األفضية و األزمنة ،بما يضفي على السياق عمقه الداللي الذي يتناسب
مع اإليقاع العام لألحداث .و هكذا ما ينفك الكاتب ُي َف ِّعل أدواته عبر لجوئه املتواتر ملثل هذه االستعماالت التي
يتخذها أداة للكشف عن رؤية اإلنسان الشعبي لواقعه املعيش ،مما يضفي على ملفوظ الشخوص نوعا من األلفة
1

يمنى العيد ،فن الرواية العربية ،دار اآلداب ،بيروت ،ط ،1998 ،1ص.54
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والعفوية .و لكنها في الوقت ذاته ،هي ليست استئناس باملحكي ،أو مجموعة من املقوالت التي تفقد عمقها و داللتها
لحظة القول ،و إنما هي خطاب جاد يعبر عن رؤية أو (رؤية للعالم) ،و "الرؤيا هي القدرة على الكشف و الخلق
وإزالة ماحجبته عنا األلفة و العادة"1.
و عليه فإن توظيف اللسان العامي في الحكاية خاصة في شقه املتعلق باألمثال الشعبية ،يعد مزية تثري
املدونة و سرودها ،و تمنحها دالالت إضافية ،و طاقات أسلوبية و بالغية تستحضر جانبا من جوانب الثقافة
الشعبية و التي تكسب الحدث طابعه الخاص و املتفرد .فليست الرواية بما تتضمنه من خطاب "رسما للمشاهد
كما وقعت ،أو إعادة للحكاية مثلما حكيت ،بل تجاوزتها إلى ما يسمح بتشكيل عناصر الواقع في سياق نص ي مفارق
النبش في مخزون الخطاب السردي و ّ
يحقق لذة القارئ ،تزامنا مع نمو لذة املتخيل النص ي .و عبر ّ
التتبع ملحافله
ّ
الروائية ،كانت لنا وقفة مع ّ
الرؤيا التي تركت بصمتها ووشمها على جسد الخطاب
اإلبداعية ،القصصية منها و
ّ
تساؤل وتجاوز
وأضافت نكهة جديدة...و التي ساهمت في نسج عالقات داللية غير مألوفة ،ألن حركية املعرفة
ّ
املكثف للطاقة الداللية والجمالية" 2.
وكشف و تثوير ،كما ساهمت هذه الرؤيا في خلق صور سردية لها كيانها
وضمن هذا املعطى توسلنا في دراستنا هذه املوسومة ب :األمثال الشعبية و دورها في تشكيل هوية شخوص
الحكاية :برواية ريح الجنوب لصاحبها عبد الحميد بن هدوقة ،على اعتبار أنها َّثرة باملقبوسات و األمثال الشعبية،
خاصة و أن البيئة الحاضنة لهذه املأثورات كانت مناسبة للمادة الشعبية املذكورة فيها ،فأحداث القصة تدور في
فضاء ريفي أحاط بشخوصها ،ففــرض مشترطــاته و مقتضياته بمــا يحمل ــه مـن خصــائص علــى بنــاء الحـ ـ ــوار
الــداخـلي ( املونولوج ) ،أو الحوار البيني حسب السياق ،فاستوجب ذلك حضور أشكال تعبيرية تنم عن خصوصية
الفرد املتأثر بحيثيات املكان .فكان أحد هذه األشكال :األمثال الشعبية و التي كانت تصدر من أفواه قائليها بلسان
عامي في الغالب ،أو بلسان هجين بين الفصيح و العامي أو العامي املهذب .و ال مشاحة في أن بن هدوقة نفسه
تعمد توظيف هذه األمثال في نصه ،و هو ال ييتوانى عن اإلفصاح بذلك ،مبينا علة التوظيف ،إذ يقول" :أوردت
املثل ،وذكرت السياق الذي يقال فيه  ،والحظت مدلوله األخالقي واالجتماعي كلما بدا لي ذلك ضروريا  ،ثم أتيت بمثل أو أمثال
مشابهة له  ،أو أشعار  ،تؤيد رؤية صاحب املثل  ،وتبين اشتراكه مع غيره في تلك الرؤية  ،خاتما الشرح والتعليق بالجانب اللغوي ،
عندما أرى ذلك مناسبا  ،أو ضروريا  ،كما لم أغفل القصص املتعلقة باألمثال  ،سواء ألهميتها االجتماعية والحضارية  ،أم لطرافتها
وأسلوبها إذا كانت من القصص القديمة .والغرض من ذلك هو إعطاء الكتاب صبغة أدبية  ،تحبب القارئ في مطالعته  ،وتمكنه
من الدخول إلى عالم األدب الشعبي واألدب العربي القديم3".

 1األخضر بن السايح ،من املعنى إلى الرؤيا -في الخطاب السردي املعاصر ،-مجلة األثر ،عدد خاص " أشغال امللتقى الوطني األول حول اللسانيات و
الرواية ،جامعة األغواط 23/22 ،فيفري ،2012 ،ص .45
2

األخضر بن السايح ،من املعنى إلى الرؤيا -في الخطاب السردي املعاصر ،-مجلة األثر ،ص .45

 3عبد الحميد بن هدوقة ،أمثال جزائرية "أمثال متداولة في قرية الحمراء والية برج بوعريريج" ،الجزائر ،1992 ،ص .9
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املحكي الشعبي و تجلياته في الشخوص و املكان:
لقد ساهمت األمثال الشعبية في امتالء شخوص حكاية رواية الجنوب ،خاصة العجوز رحمة ،و التي كانت
تعبر عن كيان إنساني و شعوري و معجمي يتعدى حدود املكان الضيق إلى رحابة الثقافة الرسمية و غير الرسمية،
"فاملثل فوق كونه خالصة لتجارب إنسانية طويلة ،وفوق جماله اللفظي وبالغته ،فهو صورة مباشرة ألحوال
املجتمع املتداول فيه" .1فكانت تحتفي بشكل أو بآخر بالذاكرة و الوجدان الجمعي و األدب الشفهي ،فها هي ذي
تقول" :ناكلو فالقوت و نستناو فاملوت" .2فهذا املثل على بساطته لم يقم دعائم شخصية كانت من دعامات
الحكاية فحسب ،بل شكلت افتتاحيتها ،و طرحت نظرة استشرافية صادقت النهاية و وافقتها ،فكانت تأسيا و سندا
فنيا لها .فال عجب أن يطالها املوت بوقار في مشهد يحيلنا إلى قولها األول الذي كان يشبه الحكمة" :ناكلو فالقوت
و نستناو فاملوت" مثلما طال املوت شخوصا فاعلة أخرى .فلم يكن ليصدر هذا املثل الشعبي ،و َي َتخضب بالحكمة
إال لتتحقق نبوءته في النهاية ،خاصة و أن رحمة القائلة ،كانت معروفة بحسن البصيرة عند أهل القرية ،فهي " ال
تكذب و ال تنافق ،و إن تحدثت تحدثت صدقا".3
و من جانب آخر فإن إسقاط هذا املثل على الحيز الذي أطر الحكاية كان مناسبا لهذا املقام ،فكان انعكاسا
للحياة البسيطة التي كان يعيشها جل أهل القرية .فهو ال يعبر عن رأي فردي ،و إنما رأي جمعي سيطرت عليه فكرة
تحصيل القوت ليس إال ،و ذلك في انتظار قدر املوت .و لذلك جاء هذا املثل على لسان رحمة بصيغة الجمع ال
صيغة الفرد ،و كأنه صدر بألسنة أهل الجماعة في قرية "تدشن املقابر بدل املعامل".4
َّ
و هكذا يتمثل املتلقي هذا املثل الشعبي تمثال فنيا دراميا ،كونه غطى مساحة الحكاية كما سبق و أن أشرنا
إلى ذلك آنفا ،و من جانب آخر يتمثله تمثال فلسفيا عقديا ،فهذه الحكمة الشعبية تلخص موضوعا فكريا شغل
بال الفالسفة و املفكرين ،فكان هذا املثل في ثنايا هذه القصة من األهمية بما كان ،إذ لم ينحصر ذكره في باب
القول ا لذي يسد فراغا أو فجوة ينتهي بانتهاء الحديث .فالحياة التي يحياها أهل القرية تشبه املوت .إما موتا
إكلينيكيا جسديا ،بسب الظروف و املسوغات التي كانت تحيط باملكان ،مثلما طال عابد بن القاض ي و ابنته زوليخة
ورحمة صاحبة القول نفسها ،أو موتا معنويا ،كان يسلب بهجة الحياة و أنسها من دون أن يسلب الروح ،فأحاق
برابح و نفيسة التي عاشت عيشة ضنكة بسبب املعترضات التي واجهتهما أثناء سير األحداث تصاعديا ،و إن كاد
يفعل ذلك و يطالهما حقا .فاألول نجا بأعجوبة من طعنة عابد بن القاض ي ،والثانية نجت من املوت انتحارا .فال
غرو أن يصدر الخطاب إذن ممن توفيت ،و تتوجه به إلى من كاد أن يموت ،أو مات هما و غما بفعل الواقع املعيش
واألحداث التي فرضت نفسها من دون هوادة على العشير .ففعال كان الكل "يستنى فاملوت" ،بكل ما يحمله هذا
 1املرجع نفسه .13
 2عبد الحميد بن هدوقة ،ريح الجنوب ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،دط ،2012 ،ص .17
 3الرواية ،ص .77
 4الرواية ،ص .74
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املثل الشعبي من معنى القدر والغبن و الشقاء .و لذلك يخترق أسماع مالك شيخ القرية قول أحد األصدقاء" :دع
املوت يبكي ضحاياه ،إن حاجة األحياء إليك تفوق حاجة األموات" 1.في حوار تصدره مشهد القبر" .فالطريق
املوصلة إلى املقبرة هي الوحيدة التي ال تكثر فيها االنعراجات و الصعود و الهبوط في هذه القرية! و املكان الذي تقع
فيه املقبرة أحسن موقع ،اعتداال و انشراحا".2
و على أساس هذا املنظور ،نستنتج أن رحمة و نفيسة امتألتا بهذا املثل امتالء فنيا و حسيا ،فسارا على نهجه،
أو كمن فرض منطقه عليهما من البداية إلى النهاية :القائل و املستمع ،فلم تقله الحكيمة العجوز اعتباطا ،و إنما
قالته استشرافا لألحداث التي وقعت فيما بعد .إنه انعكاس لواقع الحياة ،و واقع الحكاية .و في هذا الخضم كان
يفكر شباب الريف في "حياة أخرى غير التي عرفتها القرية .حياة تقوم على العجلة و املحرك ال على األقدام
والفأس.3"...
و في ظل هذه األحداث املتنامية نحو التراجيديا ،يلجأ الكاتب إلى تقنية الهروب من راهن اللحظة املشحون
بالصراع ،و اإلفالت من بؤرة النزاع في رغبة منه إلى االنعتاق من الواقع املفعم بالسوداوية ،فيقحم شخصية ال
دور لها في الحكاية إقحاما ،و من دون مبررات سوى أنها تقول مثال شعبيا ليكسر به الصورة القاتمة التي فرضت
سلطانها على األحداث ،فيعبر في لحظة فارقة بقوله " :إذا شبعت الكرش تقول للراس غني".4
و كأنه يريد بهذا اإلقحام أن ينتشل املوقف كله من رتابة املشاهد املتوالية .و لذلك َه َّب الجميع هبة واحدة في
مقام هذا املقال إلى الرقص و الغناء بمجرد أن قال القائل هذا املثل الشعبي .و ذلك من منطلق أن الحكاية كانت
تحتاج إلى من يفك وفاقها مع الدراما املتصاعدة ،السترجاع قليال مما ضاع أو سيضيع .و لذلك َّ
دب هذا املثل
الشعبي بما يحمله من معاني تراثية و شعبية ،الفرح في النفوس و جعلها تجنح إلى اللهو و املرح على أنغام املزمار
وتصفيق الحضور .وعليه فإن هذا املثل لم يقف عند حدود الذكر العابر ،بل تعداه إلى التأثير النفس ي و الذهني
إن على مستوى الشخوص الورقية -بحسب تعبير روالن بارث -و إن على مستوى املتلقي و الذي يكون قد اكتفى
بقتامة الصورة املقدمة له.
وضمن هذا املعطى نحسب أن هذا املثل الشعبي بالذات جاء تعقيبا على املثل السالف الذكر ،فإذا كان األول
" ناكلو فالقوت و نستناو فاملوت" يعبر عن الحتمية و القدرية ،فإن الثاني " :إذا شبعت الكرش تقول للراس غني"
جاء ليشير إلى حظ الشخص من الدنيا في مقابل اإليمان بالقدر .خاصة و أن ّ
جل األمثلة التي توسطتهما تجنح إلى
معنى املثل األول و الذي يميل إلى الجدية والصرامة ،بل و إلى السوداوية على حساب معنى املثل الثاني ،و الذي كان
قصده من وراء الذكر :املرح و الفرح و الترويح عن النفس .فكان محطة لكسر رتابة األحداث و مأساتها ،حتى و إن
 1الرواية ،ص .66
2

الرواية ،ص .21

3

الرواية ،ص .51

4

الرواية ،ص .67
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كان ذكرا عارضا لم يقف عنده السارد كثيرا .و لكنه كان مهما في ثنايا املواقف التي كانت تتوالى في اتجاه تراجيدي
محض ،ليقول شيئا من فرح أو غبطة أملتها الضرورة الفنية التي كانت تنتصر ملفهوم انعكاس الواقع الذي يجمع
بين البهجة و الشقاء ،كما هي الحياة تماما .و إن كان سير األحداث يجنح دائما إلى التراجيديا .فكانت األمثال
الشعبية هي خير من يعبر عن هذا الواقع.
أما فاتحة األمثال التي جاءت على لسان رحمة في ثنايا هذه القصة فكان" :ما يدري باملزود غير اللي نضرب
بيه" ،1فلقد أبان هذا املثل عن حكمة الخالة رحمة ،و ذلك في معرض الحوار الذي دار بين هذه األخيرة و نفيسة.
فلقد تعمد الكاتب أن يقدم هذه "الرحمة" على أساس من الحكمة و الوقار ،فلم يجد -بدا في رأينا -أفضل من هذا
املثل الشعبي الذي يعكس حصافة قائله و حسن تدبيره .فإذا كان هذا القول التراثي يفصح عن األلم الذي ال يحس
به إال من ذاق مرارته ،فإنه في املقابل يفصح عن الد اية و املعرفة و الخبرة التي تتولد بفعل ُ
الد ْرَبة املريرة ،و التجربة
ر
املصحوبة باأللم.
لقد احتوى هذا املثل الشعبي شخصية الخالة رحمة بما َّ
مر و ما سيمر عليها .فهي تبدو من الوهلة األولى متزنة
في أفعالها ،حكيمة في أقوالها ..حكمة اكتسبتها بفعل املمارسة الطويلة في هذه الحياة " فحكاياتها و ما تحمله ،و ما
ترويه من أمثال و طرف ،و صفاء روحها و قناعتها ،كل ذلك يجعل نفيسة تحبها ،و يجعل جميع من يعرفعا يحبها و
يبجلها".2
لقد ّ
عبر هذا املثل الشعبي عن نباهة رحمة و فطنتها ،بل و كان مسوغا لتقديمها في ثوب العالم بخبايا الرسوم
" و كانت الرسوم سوداء من صبغة أعدتها ،هي ال تزول مهما قدمت اآلنية و استعملت .وكان رابح ينظر بإمعان
وإعجاب ما تكشف له العجوز من خبايا الرسوم و رموزها .و الحظ رسما يشبه إطار الغربال أو الطبل و في وسطه
شكل منجل فسألها عن مدلوله مشيرا بإصبعه له...فتنهدت العجوز بعد أن أمعنت مليا في الرسم :هذا يا بني العام
الذي باع فيه الحاج صالح رأسه على القرية".3
بخالف مستواها التعليمي الذي ال يسمح لها بذلك ،فهي ال تعرف القراءة و ال الكتابة .فهذا املثل أعطاها
ْ
شرعية ،و نوعا من املصداقية التي ستجعل املتلقي يتقبل فكرة التفاسير و الشروح التي تقدمها األمية رحمة ُبمك َنة
العارف ،املاهر بشؤون الرسوم و فك الرموز ،و لوال هذه النظرة االستباقية التي أحاطت برحمة األمية من خالل
َّ
قولها لذلك املثل الذي جعلها حكيمة ،متمرسة َعل َمها الزمن ،العتقد القارئ أن عبد الحميد بن هدوقة تلبس
شخصية رحمة و تحدث بلسان هو ليس لسانها .إذ ال يمكن ملن هو في مثل مستوى هذه الشخصية في الحكاية،
أن تقدم شروحا تكاد تكون أكاديمية ال يقدمها إال مثقف متخصص بمجال النقد و نقد الفن .فلقد شكل هذا
املثل "مفارقة زمنية سردية تتجه إلى األمام بعكس االسترجاع ،و هو تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصال
1
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فيما بعد ،إذ يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيس ي في السرد بأحداث أولية تمهد لآلتي و تومئ للقارئ بالتنبؤ و
استشراف ما يمكن حدوثه ،أو يشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع في السرد".1
و من هذا املنطلق تعد رحمة تاريخ القرية و أنسها ،و امتدادا لحاضرها ،فال غرو أن يقدم الكاتب هذه
الشخصية على أساس أنها حكيمة حتى و لو كانت أمية .و دعامة هذه الحكمة التي بررت علمها بشؤون الحياة و
اطالعها بثقافة الفنون ،هي املأثورات و األقوال الشعبية "..قامت العجوز من مكانها بعد أن أزاحت القدر عن النار
و اتجهت إلى زاوية مظلمة بالبيت فأخذت آنيتين ،إحداهما صحفة كبيرة تشبه القصعة القديمة ،و األخرى عبارة
عن صحن صغير جديد مازال علك الطاقة ( اللوبان ) الذي تطلي به األواني بعد إخراجها من الفرن المعا عليه ،و
قربت الصحفة ،وقالت :انظر هذا الرسم هو السنة القاحلة ،أرأيت .إنها سوق الزرع بال سنابل .و هذا الشكل هو
(ريح التركة) ،أرأيت هذه الشمس املظلمة التي لها مخالب .هي املرض يا بني و هي املوت الذي خرب بيوتنا"2
وفي هذا السياق جاءت األمثال الشعبية األخرى على لسان رحمة ،لتقلب املوازين من كونها امرأة بسيطة
ساذجة يؤطرها فضاء ريفي بسيط ( خاصة كما قدمها السارد في البداية) ،إلى امرأة ناضجة رصينة ال تقول إال رأيا
سديدا.
لقد جاءت األمثال الشعبية في رواية ريح الجنوب ضمن ثنايا الخطاب الذي يحتاج إلى التأويل .فتحديد املسافة
بين مستوى اللغة و مستوى الخطاب في الرواية يحيلنا إلى تحديد مسارات اللغة ،و هي تنحو نحو االستنجاد
بالقاموس العامي ،كآلية من آليات التجريب و التوثيق و التوظيف الجمالي ،و التي تسهم في خلق تعدد فضائي و
صوتي و مشهدي ضمن هذه املقامات التداولية التي تنتقل بين هذين القاموسين ،و التي تجعلنا في األخير نعيد
القراءة بين هذا و ذاك ،و فهمنا لطريقة كل واحد منها و صياغتها ،و هذا ما يتجسد فعال في رواية ريح الجنوب.
و من جانب آخر ،احترم الكاتب الخاصية اللغوية املحلية للفرد القروي من خالل توظيف األمثال الشعبية
التي عكست هوي ة املنطقة ،من قبيل املثل الشعبي الذي ورد في خضم السرد" :إضرب امرأتك دائما ،فإن لم تكن
تعرف ملاذا فهي تعرف" ،3فاملرأة تحتل مكانة ثانية في أعراف البدويين و القرويين " ،فهي في حياة العامة بين الرجال
مضرب األمثال الساخرة القاسية ،التي تجعل منها مخلوقا حقيرا ،يوصف بالجبن و الغدر و الخيانة .فالرجل إذا
تحدث عن زوجته لرجل آخر قال :زوجتي حاشاك .أو إذا غضب فشتم من أغضبه قائال :يا وجه املرأة  ،أو آخذك
كاملرأة ،أو إذا مازح شخصا آخر أوصاه ضاربا له املثل الشائع :اضرب امرأتك دائما ،فإن لم تكن أنت تعرف ملاذا،
فهي تعرف". 4

1

حفيظة أحمد ،بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية ،منشورات مركز أوغاريت الثقافي ،رام هللا ،فلسطين ،ط 2007 ،1ص 240
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و بخالف األمثلة الشعبية األخرى التي وردت على ألسنة شخوص الحكاية ،فإن هذا القول (إضرب امرأتك
دائما ،فإن لم تكن تعرف ملاذا فهي تعرف) ورد على لسان السارد في معرض الحديث عن املرأة املغبونة في فضاء
ذكوري بامتياز ،ال يعترف بحقوق االنثى و ال كرامتها .إنه اعتراف صريح بهذا الغبن و اإلقصاء باستعمال تقنية
الرؤية من الخلف .فهو يش ي بعنوان تنضيدي آخر للعنوان الرئيس من خالل هذا املقوال الذي يغطي مساحة
الرواية من بدايتها إلى نهايتها ،فهو يلخص مسار شخصية نفيسة البطلة التي وأدتها الظروف ،و قتلت أحالمها
بسبب رياح الجنوب التي عصفت بآمالها و طموحاتها .فكان هذا املثل تفسيرا لكل ما تعرضت له نفيسة في مسارها
الذي اتسم بالقمع املعنوي قبل املادي.
و في ظل سيطرة الفضاء الريفي على املشهد الحكائي ،ببساطته و سذاجته ورد مثل يعكس أصالة هذا املحيط
و مورده األساس املتمثل في األرض على لسان قائله ،كما كان يردد أبو الطاهر عن الطاهر مصدر الفخر و االعتزاز
و الغبطة ،فكان أهال لتشبيهه باألرض رمز العطاء و السخاء ،فكان يقول بمناسبة و غير مناسبة "الولد الصالح
مثل األرض الصالحة إن لم تربحك الربح الكثير فلن تخسرك" .1و في نهاية املطاف ،تلقفت األرض الصالحة روح
رحمة املرأة الصالحة ،بعدما انتظرتها كما ورد على لسانها بالضبط ،حينما قالت املثل الشعبي الذي أفصحت فيه
على أن املوت في انتظار الجميع ،مثلما كان ينتظرها غير بعيد عن الزمن الذي بدر فيه خطابها امللء بالحكمة .فهذه
التربة الصالحة بقدر بساطتها و كرمها إال أنها ترصد األنفس ،كما ترصد األحداث و تترقبها تباعا لتجعل لها نهاية.
نهاية األرواح التي تمهد رويدا ،رويدا لنهاية الحكاية .و لكي يستوعب النص الحكائي حكايته ،كان البد من أن يضع
حدا لشخوص القصة حتى يدرك خاتمته ،و مآله الذي كان يجب أن يصل إليه من دون زخم في الشخوص .فكانت
القصة أرضا تستنى ( تنتظر ) موت هؤالء لتحقق قدرها في النهاية .مثلما يأتي القدر على الحياة.
لقد استعان هذا النص الحكائي باألمثلة الشعبية لتلعب دورا في إثراء املعنى و "امليل إلى الرمز و التلميح دون
التصريح و الكناية دون اإلفصاح "2التقريري الفج ،و االبتعاد أحيانا عن األكاديمية الفنية في فضاء كان يستوجب
أن يجنح بين الفينة و األخرى إلى املثل الشعبي ليعبر عن لسان أهل املنطقة .و لعل هذا ما جعل خيرة (أم البطلة)
ُ
في موقف نفس ي ظهر فيه التباين العلمي و الثقافي والفكري بينها و بين ابنتها نفيسة إلى أن تصرح بما يجول في
خاطرها ،و تعبر عن انزعاجها مما آلت إليه العالقة :أم -بنت ،أو بنت -أم ،بمثل شعبي بسيط لخص ضيق القائل
و معاناته .فأبانت خيرة بعقلية الفرد البسيط املرتبط بعاداته و تقاليده عن إطارين معرفيين متفاوتين ،فقالت
محكيا شعبيا بسيطا بدون مدركات معرفية مسبقة :جرح الكبد ال يضر إال صاحبهَّ .3
فعبر هذا املثل عن انتماء
األم لهذا الفضاء الذي يشتمل على مقوالت شعبية من هذا القبيل ،و في املقابل أبان عن أملها النفس ي و عدم رضاها

1
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نبيل حلمي شاكر ،أمثالنا الشعبية ،خطوات للنشر و التوزيع ،سوريا ،ط ،2004 ،1ص9 ،
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للفصلة التي ما فتئت تكبر بين البنت املتعلمة تعليما أكاديميا ،و بين الفضاء الريفي الذي طاملا احتواها و يحتويها
اآلن جسدا ال فكرا" .فمنذ أن عادت من الجزائر و هي ال هم لها إال الكتب و الغناء أو البكاء أحيانا كاملجنونة"1.
لقد قالت خيرة بلسان األم ما قالت لتبدي انزعاجا و أملا ال يشعر به إال من ذاق ويالته .فكان هذا املقوال خير
معبر للحظة النفسية العصيبة التي تمر بها العالقة األسرية في أسمى روابطها .أم -بنت.
إن املثل املنقول على لسان القائل لم يلخص الحالة الشعورية لألم فحسب ،و إنما أشار بالبنان أيضا إلى
الدوامة التي دخلت فيها نفيسة ( البنت ) بسبب مستجدات الحاضر ،و ضيق املكان الذي لم يعد يسع طموح
البنت املتمردة ،و أفق تفكيرها و تصوراتها التي تعدت عـادات الــقرية و تقــالــيدها املــفروضة في إطارها الضيق .فهو
يعبر –أيضا -عن وجدان نفيسة املقهور من غير أن يقوله لسانها .فكان محل تبئير ألفعالها و تداعيتها و محاوراتها
النفسية .بل إن دعائم القصة تقوم على :جرح الكبد ال يضر إال صاحبه ،أو باألحرى يضر نفيسة.
لقد كانت نفيسة باعثا في قول والدتها لهذا املثل من حيث كونها املخاطب إليه ،أو املعنية بالخطـاب ،فمـن
جهة ،هـي من كــانت علــة الجـرح و مسوغــا لأللـم الــذي شعـر به املخاطب ( األم) ،ومن جهة أخرى فإن معاني هذا
املثل تكاد تنطبق عليها ،فهي من تمثلت تداعيات هذا املثل و عاشت انعكاساته ،فكانت كمن قالت املثل أو اقتفت
أثاره أكثر من القائل نفسه ،فإذا اغتاظت األم من جرح كبدها ،فإن استياء البنت في حد ذاته كان أعمق و أغور.
إن بؤرة هذا املثل تكمن في أنه جمع قائل املثل مع املعني به ،أو املشار إليه بالقصد من وراء القول ،فشملهما
بالتعبير عن نفسيتهما ،فاألم مغتاضة من ابنتها نفيسة فعبرت عن امتعاضها :بجرح الكبد .و نفيسة البنت مغتاظة
من الظروف التي تحيط بها ،فعبر مثل (جرح الكبد) عن آالمها من غير أن يتفوه بها لسانها ،و لكنه يتحقق في ما
حدث و يحدث لها بكل معانيه .فاألم تعيش جرحا بسبب البنت ،و البنت تعيش جراحا بسبب ما تؤمن به األم و ما
يؤمن به أغلب شخوص هذا الفضاء الريفي.
و هكذا تأسست فاتحة الرواية على الجرح و األلم الذي بدأ من شكوى األم من ابنتها .فكانت حيلة من الكاتب
ليوجه عين القارئ إلى سبب يستحق التركيز .فلم يجد خيرا من ذلك املثل الشعبي ليعبر عن تأفف األم ،فيغدو أملا
عظيما في عين املتلقي ،و يشير بطريقة مباشرة إلى ضرورة تتبع مسار شخصية أنثى تتمرد على األم أوال ،و األعراف
ثانيا ،في فضاء يصعب فيه التمرد .فنستقبل هذه الشخصية على هذا األساس .فإذا ماتتبعنا دربها وجدنا أن املثل
ا لذي قيل من أجلها ،ينطبق عليها و كأنها هي القائلة ،بل و تشعر نفيسة بجرح الكبد أكثر من قائلة املثل نفسها
بسبب الحياة القروية التي تجعل من األرض و الجاه و املال و البنون في مرتبة أعلى و أجل من املرأة" .فهي لم تجد
أي نقطة للمقارنة بين هذه الحياة الساذجة البسيطة التي يحياها أهلها و كل سكان القرية ،وبين الحياة الحضرية
املعقدة التي عاشت منها قليال لدى خالتها بالجزائر و قرأت عنها كثيرا في الكتب والقصص السينمائية..أين هذه
الحياة ...إنها ال تفكر في أن تتزوج بالبادية و تحيا فيها حياتها".2
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و عليه جمع هذا املثل املتكلم و املقصود بالخطاب ،و ذلك لسبب فني محض يجعلنا نلتفت إلى من كان يجب
أن نقتفي أثره بعد أن نأخذ من الشخصية الثانوية (األم) ما كان يجب أخذه منها ،فال تظهر بعد ذلك إال في لحظات
فارقة ،و كأنها خلقت لتقول ما يحيلنا إلى الشخصية البطل ...فسارت نفيسة على خطى ذلك األلم و ما وش ى به
املقوال الشعبي من معاني كانت مناسبة للموقف الدرامي الذي وسم الحكاية.
َّ
لقد خدم هذا الصراع :الحبكة و غذ أحداثها ،و صعد بها إلى الذروة .و البداية في رأينا كانت من الحوار الذي
دار بين املرأة املسنة رحمة و األم خيرة ،و ذلك حينما تحدثتا عن جموح نفيسة ،و تغير طباعها بعد عودتها من
الجزائر العاصمة أين كانت تدرس بالجامعة .فكان هذا الحوار تصديرا ملا سيجري الحقا ،فكل ما سيدور من
أحداث كان دعامته ما قيل بين املتحدثتين عن تمرد البنت ،بداية من رفضها تقديم يد املساعدة من أجل خدمة
َّ
البيت ،و انتهاء بإمساكها عن تأدية واجب الصالة .إن ِج َّدة هذا املثل في الحوار تكمن في كونه َمثل العضد الذي
سيعطي للقارئ العنصر األساس الذي ستبنى عليه الحكاية .و حتى يجعل الكاتب من نشوز البنت أمرا جلال في
القصة ،استعان بلسان األم لتعبر عن امتعاضها من نفور البنت ،ذلك ألنه إذا صدر من أقرب األقرباء فهذا يعني
أن األمر جسيم .و أن هذا التمرد سيكون له تبعات مؤثرة في األحداث.
ثم كان ال بد من أن يبدي فردا من أفراد العائلة رفضا و شجبا مما تفعله نفيسة حتى يكون ما تقوم به البنت
منافيا لتقاليد القرية و أعرافها ،فيغدو ذلك في ذهن القارئ خرقا للعرف .فال غرو أن يأتي املثل بعدما قدمت
القصة بطلتها في ثوب الساخطة ،املاقتة مما يجري في محيطها" .حتى النوم ال استطيع أن أنام ليتني لو نمت حتى
تنقض ي هذه الشهور..كل ش يء هنا يحرم الخروج .حتى الشمس .لكن أي فائدة في الخروج إلى الخراب؟ أظن أن
القنابل الذرية التي يتحدثون عنها ال تستطيع أن تجعل مكانا أشد خرابا من هذه القرية..الصمت ،الصمت ،أكاد
أجن من هذا الصمت .قد تكون يقظة املوتى في أجداثهم تشبه يقظتي هذه .جدران أربعة و سقف من خشب
وصمت ،أكاد أختنق من هذا السكون"1.
و من هذا املنظور استوفى الغالف (غالف الرواية) أيضا ،معنى املثل السالف الذكر ،فكان بيئة حاضنة له و
بامتياز .فصورة املرأة التي تتصدر واجهة الحكاية نخالها نفيسة ،و هي تتخذ وضعية تلخص املثل املذكور .فنفيسة
منكفئة على نفسها أمام بيت مهترئ و هي مكسورة املالمح .ال يأبه بها أحد ،وسط فضاء ريفي بسيط لم يعد أنموذجا
رحبا و مناسبا يلبي حاجياتها الثقافية التي تجاوزتها بمعرفتها و اطالعها ،و رحلتها إلى الجزائر العاصمة.
فرضت أحداث القصة نفسها على الغالف ،فارتسمت معاني جرح الكبد كما قيل على مالمح املرأة ،فانطبع
األس ى على كل تفصيلة من تفاصيل جسدها املكروب ،و عليه تجسدت داللة هذا املثل على الواجهة إيذانا بتصاعد
دراما الحدث نحو آفاق ال حدود لها..
إن املكونات الثقافية التي اكتسبتها نفيسة جعلتها تعيش فصلة مع الحيز الذي لم يعد أنموذجا يستوعب
طموحها و جموحها ،و من أجل ذلك ،جعل الكاتب فضاءه فضاء سوداويا قاتما ،و مجحفا ،فضاق بشخوصه
1
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جميعا ،ليلقي بحمولته و قتامته على املشهد برمته ،و على هذا األساس تصدر املنزل واجهة الغالف ليشير إلى
األصل الذي نشأت فيه نفيسة" .فالبيت هو ركننا في العالم ،إنه كما قيل مرارا ،كوننا األول ،كون حقيقي بكل ما
تحمله الكلمة من معنى" .1و لذلك لم يتخط بن هدوقة االستهالل الذي كان يجب أن يشير إليه في الغالف ،فانصرف
إلى األصل الذي ترعرت فيه نفيسةَّ ،
فصور منزال مهترئا يدل على سذاجة الريف و بساطته .إن اإلشارة إلى املكان
كان مهما ،و ذلك حتى ترتبط الصورة جيدا في ذهن املتلقي ،فتغدو األحداث بعد ذلك في املتن مؤسسة على الفضاء،
مهد الحكاية و دعامة سرودها ،و لذلك جاء الغالف موافقا للمتون و ليس مخالفا لها ،فانتشرت معاني الصورة في
النص منذ الوهلة األولى ،و بادرت إلى توثيقها من دون أن تتوان عن التصريح بذلك ،فالحيز برمته كان عنصرا
فاعال في دفع أحداث الحكاية ،و تصدر امل شهد قبل الشخوص الفاعلين .فما فتئ يشكل الخلفية التي تستوعب
املشهد ،حتى يلقي بضالله مرة أخرى و يحشر نفسه كذات فاعلة في كل ما يحدث .فبقدر ما يحضر املكان ،بقدر
ما تتشابك األحداث وتتغذى بالدراما و السوداوية ،لتذهب في األخير إلى ما تريد أن تصل إليه.
و لذلك في الوقت الذي يشعر فيه القارئ باالنفصال الذي كان من املمكن أن يحدث بين البطلة و املكان،
بفعل محاولة هروبها منه .تتمسك القصة مرة أخرى بفضائها ،فكان يبسط هيمنته على كل التفاصيل ،فما انفك
ينسحب رويدا ،رويدا لصالح مكان آخر غير القرية ،حتى عاد مرة أخرى و احتوى نفيسة ،حينما جعل لها ركنا
قصيا ،توارت فيه عن األنظار ملدة من الزمن .فيعلن عن نفسه و يوثق حضوره على أساس مادي يفرض طوقه على
شخوص الحكاية خاصة البطلة ،و يأبى أن يتخلى عنها لصالح مكان آخر يختلف عنه في التفاصيل ،فتؤثر في
الحبكة بما ال يخدم توجه القصة.
و عليه تبدأ األحداث من الريف و تنتهي إليه .فكان خديما للنص و متورطا بشكل صريح وعلني في بناء الداللة،
َّ
فشكل محور التصور االيديولوجي الذي تأسست عليه الحكاية ،انطالقا من الهيمنة التي بسطها على جميع
املستويات :النفسية و االجتماعية و الثقافية .و كأنه ال يوجد حرية في نطاق املكان و سلطته التي تقلص االختيارات
إلى أدنى مستوياتها 2.حتى أن القارئ "ال يكاد يحس مرة واحدة ،أنه يقرأ شيئا على هامش الهدف الذي حدده املؤلف
لروايته ،و هو هدف تحديد حالة القرية و الريف اجتماعيا و نفسيا في صدق و واقعية" .3و لذلك قالت نفيسة
قوال يكاد يشبه املثل و هي تتحدث عن الريف لتعبر عن سوداويته و نزقه و دوره في تقييد أدوارها في الحياة " :كل
ّ
يحرم الخروج ،حتى الشمس"4.
ش يء ِ

1

غاستون باشالر ،جمالية املكان ،ت غالب هلسا ،املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،لبنان ،ط ،1984 ،2ص 36

2

ينظر بول كالفال ،املكان و السلطة ،ت عبد األمير شمس الدين ،املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت ،ط ،1ص 13

3

محمد مصايف ،الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و االلتزام ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،1983 ،ص 15

4
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لقد أخذ هذا القول صبغة املثل ،أو هو قول شعبي تخضب بلسان فصيح .فهو يحاكي القول العامي " :وين
(أين) ما تطلش الشمس" داللة على صعوبة املكان من الناحية املادية و املعنوية .فالحيز املشار إليه بالبنان يتبوأ
مكانة من يصادر الحرية ،و يستولي على األبدان فكرا و جسدا ،فال نساء تطاهلن شمس الحرية في هذه القرية.
لقد كان هذا القول بما يحمله من معنى ،عالمة فارقة من االنتقال بين مكانين يختلفان في كل ش يء .فضاء
الذاكرة الذي لم تعد تنتمي إليه إال في وجدانها ،و تتماهى فيه عبر سريرتها ،فتستذكر شيئا من دراستها ،حريتها و
انطالقها بالجزائر العاصمة ،و فضاء يكتنفها و يستهلك أيامها ،و ال يود أبدا أن يمنحها شيئا مما منحتها املدينة و
املدنية من استقاللية و حرية .فهذا القول يكشف عن سجالت الذات و نمط عيشها في هذا الحيز الذكوري ،الذي
يقص ي املرأة و يضعها على هامش الحياة ،بطريقة مباشرة ،تقريرية ،و تسجيلية ،حتى تصل الصورة واضحة بــدون
إبهــام أو عجمــة .فقوام الحكــاية يكمن في النزق الذي يمارسه الريف على الحلقة األضعف في معادلة :رجل_ امرأة.
وعلى هذا األساس جاء هذا التصريح ليرسم خريطة الحكاية من البداية بدون التباس .فال يكون ذلك من قبيل
التمويه الذي يجعل القارئ يترقب تغييرا في مسار القصة .و لكن البطلة جعلته قوال فصال ،و بثت فيه من البداية،
فال مجال النتظار ما يعكس أفق القارئ و توقعه ،في سبيل تعاطف قد يعقده من الوهلة األولى ،أو أمل يعززه من
أجل أن يفك املكان قليال أو كثيرا من قيوده على نفيسة.
و من هذا املنظور تولى هذا القول مسؤولية التبشير و اإلعالن عما سيكون عليه هذا املكان ،بكل ما يحمله من
حيثيات ،تجعله قاسيا و ظاملا بما فيه من الكفاية التي تصنع منه حدثا .و اختصر من البداية كل الصفات التي
جعلت الريف يصادر الشمس .فماذا بعد مصادرة الشمس؟ .
و هكذا تحدد طرفا الصراع مباشرة بعد قول نفيسة الجلل ،و تجلت قيمة الفضاء من الوهلة األولى ،ال من
الناحية الطوبوغرافية فقط ،و إنما من حيث القيمة التي تجشمها من الوهلة األولى ،بوصفه مكانا دخل في صراع
أو في فصلة ( فصلة معنوية ) مع الذات البطلة.
و ضمن هذا املعطى ،تجلت قيمة الفضاء القروي بحضوره املكثف ،و بوصفه داللة انبثقت منه دالالت أخرى.
و نحسب أن الذي جعل حضوره طاغيا هو اإلبانة التي صدرت من املبالغة التي جعلت القرية حصنا يعاند
طموحات الشابة ،و يقف عائقا أمام أحالمها.
إن أهمية هذا القول الشعبي تكمن في كونه أعطى تكثيفا دالليا و فائضا معنويا ،منح صورة مبالغا فيها ،كان
من الواجب أن يقدمها القاص بهذه الصفة حتى تتأصل من البداية فكرة أهمية املكان و تأثيره في اإلنجاز الدرامي
للحكاية .و لقد تكفل -في رأينا -هذا املقوال على صغر حجمه ،بتحقيق مقاصد الخطاب و تقديم ما سيكون عليه
املكان في سطوته على األحداث و الشخوص ،ووفق هذا التحديد "يغدو البحث في فضاء النص غير منفصل عن
البحث في الفضاء بصفته مقولة حكائية .إنه يتداخل مع مختلف عمليات إدراكه و تمثله ،و كل ذلك يساهم في
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تدقيق الرؤية الفضائية املقدمة من خالل العمل الحكائي..و يتحدد هذا الفضاء من خالل عملية تخطيب املادة
الحكائية ،و تقديمها من خالل خطاب معيين1".
إن البنى الشكلية لألمثال الشعبية على الرغم من أنها بدت بسيطة في ظاهرها ،إال أنها شكلت قواما سرديا ،و
عضدا حكائيا استشرت معانيه في كل األحداث السابقة و الالحقة .فأدت األمثال الشعبية وظيفة "هندسة األجزاء
و بنائها و ربطها ببعضها ،بهدف الوصول إلى تحقيق تأثيرات فنية و انفعالية معينة" .2و هكذا بدت هذه األمثال
مصدرا هاما في إثراء التجربة اإلنسانية و الرمزية ،خاصة و أنها جمعت بين اإليجاز و التكثيف ،فألفيناها ترتفع
إلى مرحلة الشمول ،و تقارب حركة الحياة و تجارب الناس ،3و هكذا أفاد النص من هذا التهجين الثقافي الذي
شكل بؤرا ثقافية ،ارتقت بالخطاب من مستوى لساني مباشر إلى مستوى إنساني و إيديولوجي ،يحاول إعادة
اإلنتاج األدبي و الروائي ،ضمن معطيات جمالية تغني البعد العالماتي" ،فاملادة التي سيكون علينا مواجهتها ،في
حيادها األول ،هي على العموم عبارة عن ركام من األحداث داخل فضاء الخطاب ،و من هنا يبرز مشروع وصف
األحداث الخطابية كأفق للبحث في الوحدات التي تتشكل فيه" 4.فاللغة ليست "إسقاط مباشر على مستوى اللغة
ملوقف معين ،أو مجموعة من التمثيالت ،أو مجرد إشراك لعدد من العناصر و القواعد اللسانية" ..5و إنما هي
آلية من آليات التجريب التي "تنقل الخطاب الروائي من معيارية النثر إلى انزياحية الشعر فيمنحها إمكانات قرائية
متعددة" .6هذا من جهة ،و من جهة أخرى فإنها تأخذ على عاتقها معاني جديدة ال تكف عن طرح مشروع لغوي
يتبنى سجال شعبيا هو من األهمية بما كان .و على هذا املنوال "تتكشف األحداث ،و تتضح البيئة ،ويتعرف القارئ
على طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب".7
فال غرابة ،أن يتوسل عبد الحميد بن هدوقة – إذن -بهذا الرصيد الثقافي ،و يتكأ على قاموس لغوي ينطلق
منه ،ليوافق الواقع ،و يبتكر عوالم جديدة ،و عناصر لغوية تستوعب الشخوص ،املكان و الزمان ،و ينفتح على
إمكانات اللغة التي تستوعب كل أشكال السرود ،فما يقوله األدب في إطاره الشعبي من معاني قد ال يقوله األدب
الرسمي .فالعامية أو اللهجة هي كيان ثقافي يتبنى أطرا زمانية و مكانية و إيديولوجية تش ي بما ال تش ي به نظيرتها
اللغة الرسمية دائما ،فتتبنى تقنيات تكشف عن أنظمة فنية قائمة بذاتها .و إذا كانت اللغة املكتوبة فاقدة للحياة
من منظور أفالطون مقارنة باملنطوقة ،فإن اللغة في رواية ريح الجنوب اكتست بالحياة ،ألنها احترمت املقام و
السياق و الشخص الذي قال أمثاله في الوقت الذي كان يجب أن يقول فيه ذلك ،فنتج عن القول منجزات أدبية
 1سعيد يقطين ،قال الراوي " البنيات الحكائية في السيرة الشعبية" ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،1997 ،1ص 297
2

أرسطو ،فن الشعر ،ت إبراهيم حمادة ،مكتبة انجلو املصرية ،القاهرة ،1983 ،ص 54

3

ينظر فائز الداية ،جماليات األسلوب "الصورة الفنية في االألدب العربي" ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،1966 ،2ص 190

4

ميشال فوكو ،حفريات املعرفة ،ت سالم يفوت ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط ،1987 ،2ص 26

5

املرجع نفسه ،ص 92

6

قطوس بسام ،مقاربة نصية في األدب الفلسطيني الحديث ،دار الشروق ،عمان ،2000 ،ص 160

7

عبد الفتاح عثمان ،بناء الرواية " دراسة في الرواية املصرية" ،مكتبة الشباب املنيرة ،القاهرة ،1982 ،ص 199
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و فنية ،شكلت موضوعا َّ
عرج إلى ما وراء اللغة البسيطة أو الساذجة التي تستوعب بذور الوعي األكاديمي،
الفلسفي ،بصبغة شعبية ،مثلما جاد به لسان الحكيمة رحمة في الرواية ،بقولها :ناكلو فالقوت ،و نستناو فاملوت.
"ذلك أن النص الروائي و األدبي عامة مزدوج الشفرة أو التسنين ،ألنه يحقق ائتالفا بين املادة النسقية التي تمثلها
اللغة الطبيعية ،و املادة الخارجة عن النسق ،والخارج-لغوية و التي تتمثل في السنن الثقافية و املعايير االتفاقية
و التقاليد األدبية املوروثة أو املكرسة".1
فال جرم أن تنفتح الرواية إذن على هذه األشكال العامية التي تحاول أن تتسلل بين ثنايا املحكي" ،فالرواية
صياغة بنائية مميزة ،و الخطاب الروائي ال يمكن أن يتحدد بالحكاية فحسب ،بل بما يتضمن من لغة تحوي أكثر
من الحكاية و أبعد من زمانها و مكانها و من أحداثها وشخصياتها .الرواية ليست لها لبنات أخرى تقيم منها عاملها
غير الكلمات"2.
الخاتمة:
لقد تجلت أهمية األمثال الشعبية في كونها خلقت اتجاها لغويا و معرفياَّ ،
عبر عن منظومة فكرية و اجتماعية،
تعدت حدود استحضار املوروث الشعبي ،من أجل اإلبالغ أو اإلخبار .فكانت عتبة من العتبات التي أعطت للرواية
توازنها اللغوي الذي كان ال بد من إدراجها في فضاء يستدعي هذه الكينونة اللغوية ،و التي منحت القارئ بنية نصية
دالة ،و وظائف جمالية .فكانت نصوصا حاضنة للنص املحكي في حد ذاته ،و اتخذت مكانة "القوى التي تصنع
املعنى" 3التي تتوجه إلى القارئ الضمني حسب تعبير فولفانغ آيزر 4،قبل القارئ العادي ،على اعتبار أنها تعالج
مواقف الحياة التي تمثل فلسفة الفرد و الجماعة.
قائمة املصادرو املراجع:
* عبد الحميد بن هدوقة ،ريح الجنوب ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،دط.2012 ،
املراجع:
املراجع املترجمة:
 _1أرسطو ،فن الشعر ،ت إبراهيم حمادة ،مكتبة انجلو املصرية ،القاهرة.1983 ،

 1صفية بن زينة ،توظيف العامية في النصوص الروائية رواية ذاكرة املاء ،لواسيني األعرج نموذجا ،مجلة الكلم ،مختبر اللهجات و معالجة الكالم،
جامعة وهران ،ع  ،07ديسمبر  ،2018ص 10-09
2

ثريا العسيلي ،أدب عبد الرحمن الشرقاوي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1995 ،ص 287

 3س رفندران ،البنيوية التكوينية "تطورات النقد األدبي" ،ت خالدة حامد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ط ،1بغداد ،2002 ،ص 70
 4آيزر فولفانغ ،آفاق نقد استجابة القارئ في كتاب نظرية األدب "القراءة ،الفهم ،التأويل ،نصوص مترجمة ،دار اآلمان ،املغرب ،ط ،2004 ،1ص.71
...و لذلك فإن دور القارئ الضمني يجب أن يكون نقطة االرتكاز لبنيات النص التي تستدعي استجابة.
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 _2آيزر فولفانغ ،آفاق نقد استجابة القارئ في كتاب نظرية األدب "القراءة ،الفهم ،التأويل ،نصوص مترجمة،
دار اآلمان ،املغرب ،ط.2004 ،1
 _3بول كالفال ،املكان و السلطة ،ت عبد األمير شمس الدين ،املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و
التوزيع ،بيروت ،ط.1
 _4س رفندران ،البنيوية التكوينية "تطورات النقد األدبي" ،ت خالدة حامد ،دار الشؤون الثقافية العامة،
ط ،1بغداد.2002 ،
 _5غاستون باشالر ،جمالية املكان ،ت غالب هلسا ،املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،لبنان،
ط.1984 ،2
 _6ميشال فوكو ،حفريات املعرفة ،ت سالم يغوت ،املركز الثقافي العربي ،بيروت.1987 ،
املراجع العربية:
 _1ثريا العسيلي ،أدب عبد الرحمن الشرقاوي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1995 ،
 _2حفيظة أحمد ،بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية ،منشورات مركز أوغاريت الثقافي ،رام هللا،
فلسطين ،ط.2007 ،1
 _3سعيد يقطين ،قال الراوي " البنيات الحكائية في السيرة الشعبية" ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ط.1997 ،1
 _4صفية بن زينة ،توظيف العامية في النصوص الروائية رواية ذاكرة املاء ،لواسيني األعرج نموذجا ،مجلة
الكلم ،مختبر اللهجات و معالجة الكالم ،جامعة وهران ،ع  ،07ديسمبر .2018
 _5عبد الفتاح عثمان ،بناء الرواية " دراسة في الرواية املصرية" ،مكتبة الشباب املنيرة ،القاهرة.1982 ،
 _6عبد الحميد بن هدوقة ،أمثال جزائرية "أمثال متداولة في قرية الحمراء والية برج بوعريريج" ،الجزائر،
.1992
 _7فائز الداية ،جماليات األسلوب "الصورة الفنية في األدب العربي" ،دار الفكر ،دمشق ،ط.1966 ،2
 _8قطوس بسام ،مقاربة نصية في األدب الفلسطيني الحديث ،دار الشروق ،عمان.2000 ،
 _9محمد مصايف ،الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و االلتزام ،الشركة الوطنية للنشر و
التوزيع ،الجزائر.1983 ،
 _10نبيل حلمي شاكر ،أمثالنا الشعبية ،خطوات للنشر و التوزيع ،سوريا ،ط.2004 ،1
 _11يمنى العيد ،فن الرواية العربية ،دار اآلداب ،بيروت ،ط.1998 ،1
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املجالت:
_ األخضر بن السايح ،من املعنى إلى الرؤيا -في الخطاب السردي املعاصر ،-مجلة األثر ،عدد خاص " أشغال
امللتقى الوطني األول حول اللسانيات و الرواية ،جامعة األغواط 23/22 ،فيفري.2012 ،
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The Efforts of Critics in Balancing the Poets in the Ottoman Era
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 جامعة البعث-) (نقد قديم- العربية وآدابها
 ماجستيرفي اللغة-السالم
Daad Yunis Al Salem, Al Baath University
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 اإلنتاج،  اإلبداع،  املوازنة:كلمات مفتاحية
Summary:
Critics of this Era have concerned on highlighting the strengths and creativity in the poetic
production. In return, they pointed to the weaknesses and badness therein. One of their means was
the balance between one poet and another, the consequence of that balance of elevating the rank
of the poet who was able to achieve the standards of mastery and reduce the creativity of the poet,
who violated some of the same. Therefore, our goal of research was to track the efforts of some of
this Era’s critics, in the issue of the balance between poets, finding some critical measures against
which they were weighed and pointing out their association with the old critical efforts in this filed.
Key words: balance, creativity, poetic production, mastery, critical measures.
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ت ـم ـه ـيــد:
ً
ً
ً
الن ُ
ُولد َّ
قد العر ُّبي مالزما لألدب ،وكان في بدايته بسيطا قائما على أحكام موجزة وسريعة ،تخلو في معظمها من
ً
التعليلَّ ،
لكنه َّ
تطور عبر العصور ليصبح أكثر نضجا ،وينهض على جهود نقدية يحكمها التفسير والتعليل ،إلى
ً
َّ
استمر ذلك عبر العصور وصوال إلى العصر العثماني ،الذي اتصف بكثرة اإلنتاج
جانب األحكام التأثرية .وقد
األدبي ،ومن ثم بغزارة الوقفات النقدية ،التي تراوحت بين األحكام املوجزة ،واألخرى القائمة على التعليل والشرح؛
َ
ً
َ
الجهود النقدية متناثرة في ثنايا مصادره املختلفة ،ومنها:
ونجد تلك
كتب التراجم؛ مثل( :ريحانة َّ
 -1املصادر التاريخية  :ويندرج تحتها ُ
األلبا وزهرة الحياة الدنيا) لشهاب الدين
الخفاجي(ت1069ه)و(سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر) للمرادي(ت1206ه).
ُ
شروح الدواوين؛ مثل( :شرح ديوان ابن الفارض) للبوريني
 -2املصادر األدبية :ويندرج تحتها
ً
(ت1024ه) ،مضموما إليه شرح الديوان نفسه للنابلس ي (ت1143ه) .وكتب الرحالت؛ مثل( :النفحة
ْ
القدسية) ُّ
َّ
املس َّ
للسويدي (ت1174ه) و (سلوة الغريب وأسوة األريب) البن معصوم املدني(ت
كية في الرحلة
1120ه) و(تحفة األدباء وسلوة الغرباء) للخياري (ت1083ه)
 -3مصادر النقد والبالغة  :مثل(:الصبح املنبي عن حيثية املتنبي)،و(هبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام) ،و(أوج
ُّ
ّ
التحري عن حيثية أبي العالء املعري) .وكلها للبديعي (1073ه) .و(معاهد التنصيص على شواهد
التلخيص) ،ملؤلفه عبد الرحيم العباس ي (ت963ه).
 -4املصادر اللغوية :وأهمها (خزانة األدب) للبغدادي (ت1093ه) ،و(شرح َّ
درة الغواص) للشهاب الخفاجي .إلى
غير ذلك من املصادر األخرى .وقد تضمنت تلك املصادر قضايا نقدية متنوعة ،ومتصلة بما هي عليه في
النقد القديم ،وكان من أهمها قضية املوازنة بين الشعراء .وهي أحد مقاييس النقد األساسية ،ترمي إلى
ً ًّ
َّ
ً ًّ
ُ
أدبية ونقدية واسعة،
نقديا ،يتطلب من صاحبه ثقافة
املفاضلة أو املقايسة بين شعر وآخر .وت َع ُّد جهدا
َّ ً
ً
قائمة على معرفة نظريات النقدَّ .
حسا
إن الجانب األكثر أهمية في أدوات املوازنة ،هو ضرورة امتالك الناقد
ً ً ّ ً
ّ ً َّ ً
ً
عينه على تمييز الجيد من الرديء ؛ إذ َّ
ساُ ،ي ْ
إن هناك أحواال في الشعر ،ال تنفع
متمر
فنيا مثقفا ،وذوقا أدبيا ِ
ً
ً
َّ
ّ
معها أحيانا أدوات عمود الشعر ،وعندئذ يكون دور
املتمرسة ،أساسيا في تقدير اإلنتاج
الحاسة الفنية
األدبي ،وفي تفضيل شاعر على آخر ؛ ((فالنقد الذوقي ،نقد مشروع وحقيقة واقعة)).1
إن قضية املوازنة بين الشعراء قضية قديمة ُ ،ولدت بوالدة النقد  ،وتطورت معه  ،إلى أن ُأ ِّل َف ْت ٌ
كتب نقدية
تحمل عنوان (املوازنة) ؛ والسيما كتاب املوازنة الشهير لآلمدي (ت 370ه)  .لقد احتلت املوازنة بين شاعرين أو
ً
ً
أكثر ،حيزا واسعا في النقد القديم ،وكان أكثرها يقوم على املعاني املجتزأة من أبيات القصيدة  ،2وهي في أساسها
 1ـ محمد مندور -النقد املنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغة -دار نهضة مصر للطبع والنشر -الفجالة -القاهرة -ص 16
 2ـ انظر :اآلمدي -املوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري – ط – 2تح :السيد أحمد صقر -دار املعارف بمصر1972 -م-ص  430-410وما بعدها -واملرزباني-
املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء -ط-1تح :محمد حسين شمس الدين -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان1995 -م -ص 301-145
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تقوم على وجود معنى مشترك ،تعددت صياغاته وقوالبه ؛ فمنه الجيد ومنه األقل جودة  ،وهنا يكمن العمل
األساس ي للناقد ،في تمييز مستوى اإلجادة  ،واملفاضلة بين الشاعر السابق والشاعر الالحق ،في إطار قضية االتباع
واالختراع 1.ويمكن التأكيد أن املوازنات بين الشعراء في النقد القديم ،نهضت على معايير ومقاييس لخصتها
صحيفة بشر بن املعتمر ،ووصية أبي تمام للبحتري ،وعناصر عمود الشعر التي أصل لها القاض ي الجرجاني2.
ً
ً
ولدى تتبع هذا الجانب في نقد العصر العثماني  ،نجد أن َّكثيرا منه كان قائما على املوازنات ،التي نراها متناثرة
في تعليقات الناقد على الشعر املذكور ،في مصادر النقد املختلفة ،واملشار إليها منذ قليل .وكان الناقد في هذا
العصر  ،ينطلق في موازناته من معايير ومقاييس نقدية ،مرتبطة بالنقد القديم ،تعينه على توضيح أحكامه
وتفسيرها  ،ومن تلك املقاييس :حسن االتباع واالختراع ،واملبالغة املقبولة ،وجودة األلفاظ واملعاني والتراكيب،
والجودة في النوع البديعي ،وقضية القديم واملحدث ،والدين واألخالق .
ً
أوال :املوازنة وفق مقياس حسن االتباع واالختراع
ً
َّ
ً
ناصحا يحاول ّ
شيمة َ
َ
غير شيمتي وبعد
مني
خالفي
يورد البوريني (ت1024ه) بيت ابن الفارض :إبائي أبى إال
ُ
إعرابه يقول ((:واعلم َّ
أن املصراع الثاني ،قد َّ
الشيخ من كالم البحتري ،من قصيدة مطلعها:
ضمنه
ومعذورة في هجره لم ُت َّ
ؤنب ))3

فوة لم َ
أنت من َم ْـج َّ
تعت ِب
بنا ِ
ً
ثم يذكر عددا من أبيات قصيدة البحتري ،ومن ضمنها البيت املقصود وهو:
ً
ً
وتطلب ّ
تحاو ُل ّ
مذهبا َ
ُ
شيمة َ
غير مذهبي
مني
غير شيمتي
مني
ٍ

ِ

ّ
يعلق على هذا التضمين ملصراع بيت البحتري قائال((:ولكن ال يخفى َّ
أن وقوع املصراع في شعر الشيخ
بعد ذلك
ً
ً
ُ
أحسن موقعا منه في بيت البحتري ،وأجود سبكا  ،مع ما فيه من زيادة التجنيس في مصراعه األول،
األستاذ،
ً
ّ
لكلمة فيه ،فصار كأنه جزء منه في األصل ،وهذا من محاسن التضمين)).4
وارتباطه باألول غريب؛ فإنه جعله صفة ٍ
لقد أقام البوريني موازنته السابقة بين البحتري وابن الفارض ،على نوع من أنواع االتباع وهو (التضمين)؛ فابن

 1ـ انظر :القاض ي الجرجاني -الوساطة بين املتنبي وخصومه -تح :محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي -دار القلم -بيروت -لبنان -دار القلم-
بيروت -لبنان1966 -م -ص  - 333-332وابن وكيع التنيس ي -املنصف للسارق واملسروق منه -ط-1تح :محمد يوسف نجم -دار صادر -بيروت1992 -م-
ص 423-266
 2ـ انظر كتاب الوساطة -ص  -34-33وابن رشيق القيرواني -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -ط -1تح :محمد محيي الدين عبد الحميد -دار
الطالئع -القاهرة2006 -م 177/1 -حتى 179
َ
ْ
ُ
 3ـ البوريني والنابلس ي -شرح ديوان ابن الفارض -ط -1جمعه :رشيد بن غالب اللبناني -ضبطه وصححه :محمد عبد الكريم النمري – دار الكتب العلمية
– بيروت -لبنان2003 -م 257/1-وانظر بيت البحتري في ديوانه -ط -3تح ::حسن كامل الصيرفي -الناشر دار املعارف بمصر -ص190
 4ـ املصدر السابق -والصفحة نفسها
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ً
وضمنه في بيت لهّ ،
لكنه فاق البحتر َّي في طريقة ْ
اعا من بين البحتري َّ
سبكه لهذا املصراع؛
الفارض استعار مصر
وأسباب تفوقه هي:
-1جمال تموضع مصراع البحتري في بيت ابن الفارض.
-2جودة سبكه مع الشطر اآلخر من بيت ابن الفارض.
-3زيادة التجنيس في املصراع األصلي لبيت ابن الفارض .
-4براعة ابن الفارض في خلق املواءمة واالرتباط القوي ،بين مصراع بيته األصلي واملصراع الذي استعاره من
البحتري.
ً
ويذكر صاحب (الصبح املنبي) (ت 1073ه)  ،أمثلة كثيرة على تفوق شاعر على آخر في صياغة املعنى الواحد،
َ
َ
الثامن من ضروب
الضرب
زيادة ما ،في شعر هذا الشاعر ،لم تكن في شعر اآلخر ،وذلك في أثناء توضيحه
لحصول ٍ
ً
َّ
السرق الشعري؛وقد حكم عليه أنه ال يكون إال حسنا؛ومن ذلك قول جرير:
َ
ً
ْ
ائب ّأال ًفا إذا َ
غر َ
أخذ َن طريقا للقصائد َم ْعل َما
حان ِو ُردها
ُ َ
َ ْ
فنائك أن َسها
ائب الق ْت في
أخذه أبو تمام فقال :غر
من ِ ْ َ َ ُ
ائب
املجد فهي اآلن غير غر ِ

ً
قائال(( :فهذا أحسن من قول جرير للزيادة التي فيه1.))....
ثم يعلق

وينقل صاحب (خالصة األثر) (ت1111ه) عن الشهاب الخفاجي صاحب (ريحانة األلبا) ،أنه أنشد ألبي ّ
الطيب
ً
ّ
الغزي ،شعرا يأخذ بمجامع القلوب وهو:
ً
ْ
والحس ُن ح ُ
ْ
كالري ِـم ال رع ــثا وال قل ــبا
ليته
صادف ُته
ِ
والــعيـ ُـد لأللحــاظ أبـ ـ ُ
و ُ
البدر ُ
أيسر منه لي قربا
ـرزه
ِ

َّ ً
ْ
وف َق الهوى وتناول القلبا
ومد يدا
أهوى لتهنئتي
ُّ
((ومد اليد املعتاد للمصافحة في األعياد مسنون
ثم ينقل تعليق الشهاب الخفاجي(ت1069ه) على هذا الشعر:
معنى بديع ،ومثله ما قلته في ّ
إلظهار القرب واالتحادْ ،
فجع ُلها ألخذ الفؤاد ً
مد اليد املأمور به في الدعاء ،وهو م ّـما لم
فإن أمر السائل ّ
ُأ ْسبق إليه؛ َّ
بمد اليد بمعنى:خذ ما طلبت وأزيد ،وهو:
 1ـ البديعي -الصبح املنبي عن حيثية املتنبي -مطبعة االعتدال -عنيت بنشره مكتبة عرفة بدمشق1350-ه -ص 114م وانظر :البغدادي -خزانة األدب
ّ
ولب لباب لسان العرب – ط -1تح :عبد السالم محمد هارون -الناشر :مكتبة الخانجي بالقاهرة1986-م - 54/2 -وانظر بيت جرير في ديوانه -الناشر:
دار بيروت للطباعة والنشر -سنة النشر1986 :م -ص 446وبيت أبي تمام في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي -ط -5تح :محمد عبده عزام -دار املعارف
بمصر1951-م -مج214/1
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َ
دعوناك من بعد قول ُ
ادعني
ِ ِ
وم َـ ْن ذا يـ ُّ
ـرد يـ َـد ْي سـ ـ ــائـ ٍـل

فك ـيــف نـ ُّ
ـرد وكـ ّـنا ُد ِع ْـيـنا
ليمألها أك ُ
ـرم األكرمينا)) 1.

أقام الشهاب الخفاجي موازنته السابقة على نوع آخر من أنواع االتباع وهو( :النقل من غرض آلخر) وكان
الطيب ّ
نفسه هو الطرف اآلخر في عملية املوازنة؛ إذ أتى بشعر له في معنى شعر َ
الشهاب ُ
املترجم (أبي ّ
ُ
الغزي) ،بعد
ً
أن نقل معنى ّ
مد اليد ،من املصافحة إلى أخذ النوال والعطايا من املمدوح  ،وجعل الشهاب معناه مخترعا لم يسبق
إليه ،وال تخفى النزعة الذاتية والذوق الشخص ي للناقد في هذه املوازنة.
ً
ثانيا :املوازنة وفق مقياس املبالغة املقبولة
ومن ذلك ما ذكره صاحب (ريحانة األلبا) ،في أثناء كالمه عن مذاهب علماء البديع في قضية ّ
الغلو واملبالغة؛ إذ
أورد َ
بيتي أبي نواس املشهورين وهما:
َّ
نفسك فو َق ُج ْهد ّ
ْ
وجهد َت َ
املتقي
لقد َّات ــقي َـت الـل َه حـ ـ َّـق تـقاتـ ِـه
ُ ْ َ
َ
ُ َ ُّ َ ُ ّ
ْ َ َ ّ
ّ ّ
الن ــطـف الـتي لـم تــخلـ ـ ِق
لتـ ـخـافـك
حتى إنـه
أهل الش ْر ِك
وأخفت
ً
ّ
ثم يعلق (صاحب الريحانة)،بأنه على فرض اعترض أحدهم قائال :كيف أنكروا على أبي نواس هذا ،بينما
استحسنوا قوله في عشق بعض أوالد الخليفة:
َ
ُ
إنّـ َـي َ
أخاف َمـ ْـن ال ي ـ ــخاف ِمـ ْـن أحـ ـ ِـد
صـ ّـب وال أقــول ب ـم ـ ْن
ّ
هل َ
ـفك َـ ْر ُت فــي هـ َ
أحس رأس َي ْ
ُّ
طار عن جسدي
ـواي ُله
إذا تـ
ّ
مع أنه مثله في املبالغة واإلغراق ،فكيف يخش ى ما خطر في باله ،وهو ما زال في البال؟ فال فرق بين هذا وذاك.
ً
ويجيب صاحب الريحانة على هذا السؤال املفترض قائال((:قلت :الفرق مثل الصبح ظاهر ،ملن ّنور هللا منه البصر
ْ
ً
ً
أصال  ،وهي قبل خلقها ْأب ُ
أظ ُ
هر من الشمس وأبعد من أمس
عد عقال ،فركاكته
والبصائر ؛ فإن النطفة ال إدراك لها
؛ َّأما ما في فكره من األمر املهول ،فقد تهتدي إليه العقول َّ
لشدة اضطرابه ،وقد يظهر على سحنته آثار ْأو َ
ص ِاب ِه،
وقد تدرك الفراسة ما ينطق به لسان الحال ،و ربما ن َّـم عليه  2لسان املقال )) .3لقد أقام صاحب الريحانة موازنة،
بين شعرين مختلفين في املعنى للشاعر نفسهْ ،
لكن كالهما قائم على املبالغة واإلغراق؛ فكان هذا الجانب هو
 1ـ املحبي -خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -دار صادر -بيروت -د.ت 136/1 -وانظر :النابلس ي -كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن
الفارض -تح :محمد أبو الفضل إبراهيم -الناشر :مؤسسة الحلبي -القاهرة -مصر1972 -م -ص63-62
 2ـ املحبي -خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -دار صادر -بيروت -د.ت 136/1 -وانظر :النابلس ي -كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن
الفارض -تح :محمد أبو الفضل إبراهيم -الناشر :مؤسسة الحلبي -القاهرة -مصر1972 -م -ص63-62
 3ـ الشهاب الخفاجي -ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا -ط -1تح :عبد الفتاح الحلو -طبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه496/2 -
وانظر بيتي أبي نواس في ديوانه -دار صادر -بيروت -ص 217-452
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ً
مقيما َ
كالمه على حجج عقلية؛ فالشعر األول:
املقياس الذي اعتمده الناقد ،لتفضيل أحد الشعرين على اآلخر،
ً
ً
(وأخفت أهل الشرك...البيت )...ركيك لعدم إدراك النطفة أصال  ،وهي قبل خلقها أبعد عقال ،بينما الشعر الثاني:
ً
(إذا تفكرت في هواي له...البيت )...أقرب للقبول وممكن الحصول ،ويمكن رؤية مظاهره على اإلنسان واضحة .ولم
يكتف صاحب الريحانة بهذه املفاضلة بين الشعرين ،حتى أتى بشعر له نفسه في معنى الشعر األول ألبي نواس ،
وحكم عليه بأنه أحسن منه وهو قوله:
ْ
َ
أعقاب
َع ْـق َمى بال ن ْـس ٍل وال
مهابة بط ِش ِه
صار األعادي من ِ
ِ
ّ َ ُّ َ ُ
مر ْت َثو ْ
من خوفها ب َـمفازة ْ
ف َّالتي َّ
الب
األص
ت
فكأنـما النط
ِ
ِ
ِ
َّ
ً
ً
ثم يعقب بالقول معلقا على الشعر الثاني ألبي نواس ،الذي كان قد استحسنه سابقا ((:وقد تلطف وأغرب في
ً
َّ
فتش عن رأسه ّ
قوله ُّ :
وجسها بيده ليعلم هل
أحس رأس ي هل طار عن جسدي ،لجعله ما يترقبه واقعا به ،حتى
ُ
ق ِطعت أو ال ،وهذا نوع من البديع بديع ،كقول املنازي في وصف نهر:
جانب العقد ّ
ُ
يروع حصاه حالي َة َ
َ
ُ
النظيم))1.
العذارى
فتلمس
ِ
ِ
ً
ً
ً
نلمس في املوازنة السابقة التي أنجزها صاحب الريحانة نقدا ناضجا قائما على أساس موضوعي ،برز ذلك من
ً
خالل تعليل أحكامه وتفسيرها ،ودعمها بأمثلة شعرية من املوروث ،مستخدما أسلوب املقايسة على ما قاله املنازي
في بيته السابق .ومن أمثلة املوازنة وفق مقياس املبالغة املقبولة ما أورده صاحب (نفحة الريحانة)(ت1111ه)؛ إذ
ذكر لصاحب الترجمة محمد بن محمد البخش ي قصيدة في مدح الشريف أحمد وأخيه سعد ابني زيد ،وهما بدار
الخالفة ،ومنها:
َ
ْ
ليلي إيه عن حديث صبا ْ
داء قديم ًا من ْ
وإن ح َّـر َك ْت ً
الوج ِد
نج ِد
ِ
خ َّ ٍ
ُ ْ
ُّ ً
ً
َّ
وآه عــلى آه ت ـ ـ ـ ّ
ٌ
ـرو ُح أو ت ـجـ ــدي
تأس ــفا
فآها على ذاك الــنس ـيـ ِـم
ٍ
َ
منه ُ
الص َبا ُ
َوت ْسري َّ
فت ْمس ي وبيننا
إلى أن يقول في أحد أبياتها:
َ
السماوة ّ
َْ
ند
والس ِ
من البو ِن ما بين َّ ِ ِ
ً
ُ
صاحب النفحة إلى أن ما ورد في البيت األخير هنا هو من املبالغة ،معقبا بذكر قول ابن عنين:
ثم يشير
َ
ً
سام ْـح ُت ْ
ْ ْ
َّ َّ
حامل
القطيعة عاملا
كت َب َك في
ِ
أن الصحيفة لم تجد ِمن ِ
َ
ْ ُت ط َ
ـيف َك في الوصول َّ
يـغـدو فـيـص ـب ُـح دون ــنا بـمـراح ـ ِـل
ألنه
وعذر
ِ
ً
شنع َّ
بسام  :لقد َّ
قائال (( :وال أقول ما قال ُ
ابن ّ
وبشع أبو زيد في الكذب حيث قال:
ويعلق
 1ـ ريحانة األلبا497/2 -
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ْ
ّ
َ
وشـمـ َـت سيوف َك في ِجـل ٍـق
ِ

ف ـش َـام ْـت خـر ُ
اسان مـنها الحـيـا

وبعد ّ
َّ
ُ
مهلهل حيث قال:
وبدع
ّ
ولوال ال ّـري ُـح ُأ ْسـم َع َم ْن بـ ْ
صلـي ُـل الـبـ ْـي ُ ْ َ
كور
ـحج ٍر
ِ
ض تــقـرع ُبالـذ ِ
ِ
ِ ِ
ً
ّ
ُ
ُ
ٌ
َّ َّ
واضح ،وللعذر فاضح ،والبيت الذي نحن فيه،
كذ ُبه
ابن عنين ِ
ألن الصبا قد تتخلف لهبوب غيرها أياما ،فبيت ِ
ْ
ٌ
ستريح من ْ
حمل األثقال))1.
ُمنشيه موصوف بصدق املقال ،ومنشده م
لقد فاضل صاحب النفحة بين قول ابن عنين (سامحت كتبك...البيتان ،)...وقول صاحب الترجمة (وتسري
ُ
قائم على املبالغةَّ ،
َّ
الصبا منه فتمس ي...البيت )...؛ فكالهما ٌ
لكن قو َل
مبالغة تقبلها
الترجمة قائم ٌعلى
صاحب
ٍ
ِ
ِ
ٌ
الصدق  ،بينما ُ
ّ
ُ
مبنية على ّ
يستهجنها ال ُ
بيت ابن ُع َنين مبني على الكذب الذي ال ّ
الن ُ
مبرر له،
عقل؛ فهي
فس  ،وال
ِ
يستحسنها ّ
ُ
املتلقي.
واملبالغة التي ال
ً
ثالثا :املوازنة وفق مقياس جودة األلفاظ واملعاني والتراكيب
َّ
َّ
إن جودة اإلنتاج األدبي وقبول النفس له ،يصدران من طبيعة اللفظ واملعنى اللذين هما ركنا العمل األدبي،
ٌ
ُ
مرتبطة بتحقيق التناسب بينهما ،والبعد بهما عن ّ
كل ما يشين ويضعف بناءهما ،ولذا كان األديب
فتلك الجودة
ً
ً
ً
مطالبا بالتأني في إبداعه ،والتنقيح والتهذيب إلنتاجه الفتي قبل ذيوعه؛ فتكون األلفاظ لطيفة سهلة وفيها جزالة
ّ
ّ
ورقة وسالسة ،وتكون املعاني واضحة قائمة على ُعرف الشعراء وعادتهم في االستعمال ،بعيدة عن التكلف
َ
ً
والتعقيد ،موصوفة باالنسجام وجودة ّ
السبك .وقد كان ناقد هذا العصر مدركا أهمية تلك السمات في األلفاظ
واملعاني ،ومن هنا سعى إلبرازها في الشعر الذي يتناوله  ،وباملقابل إبراز ما يناقضها ،وكانت إحدى وسائله في ذلك
املوازنة بين شاعر وآخر .
ً
مقطعات شعرية لصاحب الترجمة أحمد بن محمد الكواكبي ،ومن
يورد صاحب (ذيل النفحة)(ت1111ه)
ٍ
ذلك قوله في إحدى قصائده:
غاب ّ
غاب ّ
يا َ شــادي وأيـ َـن ّ
عنــي ُمـ ْـذ َ
َ
عنــي ف ــؤادي  -1إلى أن يقول:
منـي َرشــادي
ر
َْ ّ
َ
ل
فـدموعي ق ْـد آذن ْـت بن َـف ِـاد
بدمع
ـلو
الط
وابكيا لي بين
ٍ
ّ
ّ َ
ق ْـد خ ــف ْـي ّرق ـ ًـة عـن ُ
ّ
العـ َّـو ِاد
لصب
ِ
عل ذات ِ
الحمى ترق ٍ
ثم يعلق على معنى البيت األخير((:أبلغ ما قيل في معناه قول أبي بكر الخالدي :

 1ـ املحبي -نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة – تح :عبد الفتاح الحلو -دار إحياء الكتب العربية – مطبعة عيس ى البابي الحلبي 648-647/2-وانظر بيتي
ابن عنين في ديوانه -ط -2تح :خليل مردم بك -دار صادر -بيروت1959 -م -ص86
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َّ ٌ َ
ُ
أمل ْه
ُم َـهدد خانه التــفريــق فــي ِ
فر َّق ّ
ان ّ
حتى َلو َّ
هر َ
الد َ
قاد ُله

ً َ
ُ
أضناه ّ
سي ُد ُه ظلما بمرت َح ِل ْه
ص َرْته ُمقلتا َ
حي ًنا ملا ْأب َ
ْ
أج ِل ْه

ُ
وأغرب منه قول أبي الطيب املتنبي:
ّ
َ ّ ْ
َّ ُ
قلم ُأ ْلق ْي ُت في ّ
كاتب
شق ر ِأسه
ِمن السق ِم ما غي ْرت ِمن ِ
ولو ٌ ِ
خط ِ
ِ
وقوله:
ٌ َ َّ ُ
ُ ُ َّ َ
يبن
ـيال إذا
ِ
أطارت الريح عنه الثوب لم ِ
ـثل الخـ ِ
روح تــردد في م ِ
ً
لوال مــخاط ـبـتــي إيــاك لم ت ــرن ــي
كفى بجسمي نحوال أنني رجل
وألطف منه قول َّ
التمار الواسطي:
َ
ْ
َ
قد َ
ْ
كان لي فيما مـض ى ٌ
واآلن لو شئ ُت ت َـم ْنط ْق ُت ْبه
خاتم
ْ َْ
ُ ْ
َّ
ُ
وذ ْب ُت ّ
حتى ْ
لم ي ـن ـت ـب ـ ْه))1
ـم
ـ
ئ
ا
ـ
ن
ـ
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ل
ـ
في مـ ـق
صر ُت لو ُز َّج بي
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
إن املعنى املشترك بين شعر صاحب الترجمة وبين أشعار الشعراء الثالثة السابقين ،هو شدة النحول وضعف
ُ
الجسد ؛ حتى َّ
الناقد ثالثة أحكام نقدية مختلفة ،وازن وفاضل على أساسها بين
إن الشاعر ال يكاد ُيرى ،وقد أطلق
األشعار األربعة ،وهي :البالغة واللطافة والغرابة ؛ فأبلغ األقوال في هذا املعنى هو قول الخالدي ،وأغرب من قول
صاحب الترجمة هما قوال املتنبي ،وألطف من قول صاحب الترجمة هو قول ّ
التمار الواسطي ،دون أن يفصل
ً
الناقد القول في هذه األحكام التي أطلقها ،فكانت أحكاما موجزة ألصق ما تكون بالذوق الفني للناقد .وقد تكون
املوازنة قائمة على أساس جودة التركيب وصحة املعنى والبعد عن التكلف؛ فصاحب(خالصة األثر) يورد قول
الصالح الصفدي في تشبيه األغصان ببنت مليك خلف شباكها ناظرة:
َّ
َ
ُ
َ
أمام بدر التَّـ ّم في ْ
غي َه ِب ْه
األغصان ل َّـما انـثـن ْت
كأنـما
ِ ِ
ْ َ
ْ
َّ َ ْ ْ ُ
ف َّ
موكب ْه
شب ِاكها
بـن ُت َمـ ْـلي ٍك خـل
تـفرجت منه على ِ
ً
َّ
نفسه:
وقوله أيضا في التشبيه ِ
َّ
ُ
ُ
والبدر في أثـنــائِـها ُمـ ْـسـ ِـف ُـر
روضها
كأنـما األغصان في ِ
قـامـت إلى شباكها تـنـظر
بنت مليك سار في موكب

 1ـ املحبي -ذيل نفحة الريحانة -ط -1تح :عبد الفتاح الحلو1971 -م -ص-343-342وانظر ص 313منه ونفحة الريحانة  612/4-121-148/2وانظر بيت
املتنبي (ولو قلم ألقيت )...في ديوانه بشرح عبد الرحمن البرقوقي -دار الكتاب العربي-بيروت -لبنان1986 -م 276/1-وبيتيه (روح تردد في مثل )...في ديوانه
السابق319-318/4 -
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ثم يذكر قول النواجي في هذين املقطوعين(( :قال النواجي :ال يخفى ما في هذين املقطوعين من ضعف التركيب
وكثرة الحشو وقلب املعنى ؛ وذلك أنه جعل األغصان مبتدأ ،وأخبر عنه ببنت املليك  ،وهو فاسد  ،وإن كان قصده
ً
تشبيه املجموع باملجموع إال أن اإلعراب لم يساعده)) 1.ثم يورد قول النواجي أيضا بأن الصالح الصفدي لم يخترع
املعنى السابق،بل سبقه إليه القاض ي محيي الدين بن قرناص إذ قال:
ـظم َّ
ـقة غـ َّـن َاء ي ـنـتـ ُ
األسالك
ـفروعـها كال ـ ّـد ّ ِر في
النـدى
وحـديـ ٍ
ِ
ب ِ
َ
خلل الغصون َّ
وجـ ُـه الـمليحـة َّ ْ
ْ
ُ
اك
كأنه
طل من ش َّـب ِ
ِ
والبدر من ِ
ً
وينقل َ
نقد النواجي للبيتين السابقين  ،بطريقة املوازنة بينهما وبين مقطوعي الصفدي املذكورين سابقا ،إذ
ْ
يقول((:فانظر إلى حشمة هذا التركيب وانسجامه  ،وعدم التكلف والحشو  ،واستيفاء املعنى في البيت الثاني
َف َح ْ
سب ،والصفدي لم يستوف ّإال في بيتين  ،على مافيهما))2.
ِ
َّ
َّ
تطل من شباكهاَّ ،
يتخللها ،ببنت مليك ُّ
لكن
إن املعنى املشترك بين الشاعرين هو تشبيه األغصان وضياء البدر
صاحب الخالصة من خالل نقله لنقد النواجي وموازنته بين الشعرين ّ ،
الثاني على َّ
َ
َ
َ
األول ؛ لقيامه
الشعر
يفضل
ً
على صفات الجودة والحسن في املعنى والتراكيب ،وألنه أكثر اختصارا من األول؛ إذ حصر املعنى في بيت واحد ،بينما
ً
في الشعر األول احتاج إلى بيتينً ،
وبناء على ذلك كان الشعر الثاني قائما على:
 -1حشمة التركيب وانسجامه
 -2البعد عن التكلف والحشو  -3استيفاء املعنى في بيت واحد.
ً
بينما كان الشعر األول قائما على
 -1ضعف التركيب
ً
 -2كثرة الحشو ،ما ّأدى الحتياج الشاعر إلى بيتين معا الستيفاء املعنى نفسه
 -3فساد املعنى  .وقد تكون املوازنة على أساس رقة اللفظ وكمال املعنى ودقته ،ومن ذلك أن صاحب(نفحة
َّ
ً
َ
عات شعرية لصاحب الترجمة( :الحسين بن عبد القادر بن الناصر) ومن ذلك
الريحانة) يورد قصائد ومقط ٍ
قوله من قصيدة:
ّ
َ
ٌ َ ُ َ
من ّ
الظـلم َ
لذوي
الن ـيـران َب ْر ُح
أواه في قـلـبـي َوما
ظالـم م
ِ
ً
ُ
صاحب النفحة قائال(( :وقوله" :ظالم مأواه في قلبي"...البيت .هو كقول ابن نباتة:
ثم يعلق
ْ ُ
ُ ّ
َ
ـلم يُــوق ـ ُع في َّ
كذاك الظـ ُ
الســعيـ ِـر
مســكن ـه بـقـلبـي
ـديد الظــل ِم
شـ
ِ
 1ـ املحبي -خالصة األثر -164/3 -وانظر 248/4 :منه
 2ـ املصدر السابق– 165/3 -وانظر :ابن معصوم -سالفة العصر في محاسن الشعراء ّ
بكل مصر -د.ت -ص 61-60
األعيان من أبناء الزمان -تح :د.صالح الدين املنجد -املجمع العلمي العربي بدمشق1963 -م101-100/2-
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ً
ً ُّ
ُّ
وأصح ً
مبنى))1.
معنى وأرق لفظا
إال أن بيت صاحب الترجمة أكمل
كال الشاعرين أقام معناه على أن حبيبه ظالم ،ويسكن في قلبه ،وال َّبد أن تناله نير ُ
ان القلب الذي يسكن فيه،
ً
ولكن الناقد رأى أن بيت صاحب الترجمة(الحسين بن الناصر) ،كان موفقا أكثر من بيت ابن نباتة من حيث:
-1كمال املعنى –  -2رقة اللفظ  -3-صحة املبنى.
ً
مفضال َ
بيت ابن الفارض .وبيت ابن
ويوازن البوريني(ت1024ه) بين بيت البن الفارض وبيت في معناه للمتنبي،
الفارض هو:
ْ
ْ
ً ُ َّ
وأبـيـ ُت ســهرانا أم ـثـ ُـل طـيـ َف ُه

َّ
رف كـي ألـقى خَـ َ
ـيال خــيا ِله
للــط ِ

يقول البوريني(( :وللمتنبي في هذا املعنى قوله:
ُ
إن ال َ
َّ
ـمعيد لـنا الـ َ
ـادتـه خـ َ
ـيالـه
كانـ ْـت إع
ـمنام خــياله
ـيال خـ ِ
َّ
ولكن بيت الشيخ رض ي هللا عنه أبلغ ،ألنه لم ينظر في منام ،فكان تمثيله في حالة السهر ،وأما املتنبي فإنه نام
ً
أيضا ،وفي بيت املتنبي تعقيد في التركيب ،بخالف بيت الشيخ؛ َّ
فإن ألفاظه
فشبه في منامه ما كان قد رآه في املنام
ُّ
الدر املنظوم ،كما يظهر ألرباب الفهوم))2.
لقد رأى البوريني أن بيت ابن الفارض أبلغ من بيت املتنبي ،وكالهما في معنى واحد ،من حيث سالمة املعنى ،ومن
حيث وضوح األلفاظ والتراكيب؛ فالتركيب في بيت املتنبي قائم على التعقيد ،بينما اعتنى ابن الفارض بانتقاء
ألفاظه.
ْ
ً
َّ
رابعا :املوازنة وف َق الجودة والحسن في النوع البديعي
من ذلك املوازنة في التورية .يذكر صاحب(تحفة األدباء)(ت1083ه) أشعا ًا مختلفة في معنى واحد هو ّ
التغني
ر
بمصر وجمال طبيعتها وبنهر النيل ،ومن ذلك قول ابن جابر:
ً
ً
أس ُ
مازْل ُت ْ
باملقطوع
ليس
يحا
صح
ا
ر
خب
ها
أرض
محاسن
من
ند
ِ
ِ
ِ
مرسـل من نيلها ُوم َ
كم َ
َّ
ـمرفوع
ومدب ٍج من هضـ ِـبها ال
سلس ٍل
ِ
ٍ
ِ
ً
ً
ُ
((قلت :وعلى ذكر املرفوع فلم أسمع من مستعمل األلقاب النحوية موريا بها،
ثم يعلق صاحب التحفة قائال:
ً
ً
مستعمال كل لفظ ّورى به ،متصفا بذلك املوري به ،أحسن من قول العالمة التلعفري ،قوله من قصيدة:
ً
َّ ُ
َ
ْ
أرج ــا ِئ ــها َأرج ــا ك ـ ـ ـ َـنـ ــش ــر ع ـب ـيـ ِـر
وإذا الثـ ـن ـيـ ــة أش ــرقـ ْـت وش ـم ـ ْـم ُت م ــن
1ـ ـ نفحة الريحانة 313/3 -وانظر316/3:منه وخالصة األثر22-21/3-
 2ـ البوريني  -شرح ديوان ابن الفارض 8/2 -وانظر بيت املتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي180/3 -
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ُ
هضـ َـب َها ْ
س ْـل ْ
صوب َ
املن َ
أين حديـثـه ال ـ

ُ
ـمرفوع م ْن ذيـل ّ
الصـبا الـمجـرور))1.
ـ
ِ

ِ

ِ

كال الشاعرين أقام املعنى على التورية بمصطلحات نحوية( :املرفوع املجرور املنصوب) لكن الناقد رأى أن
التورية بهذه املصطلحات في شعر ّ
التلعفري ،هي أحسن مما هي عليه في شعر ابن جابر.
ومنه املوازنة في براعة املطلع .يورد النابلس ي(ت1143ه) في أثناء شرحه هذا َّ
َ
َّ
الكثير من شواهده
لبديعي،
الفن ا
؛ ومن ذلك قوله(( :وللشيخ جمال الدين بن نباتة وهو من أحلى ما سمعته في هذا الباب:
َ
في ال ّـري ْــق ُس ْك ٌر وفي ْ
األصداغ تج ْـعي ُـد هــذي الـ ُـم ُ
دام وهــات ـيـ َـك ال ـع ـنــاقـ ـيـ ُـد ودونه قو ُل القاض ي كمال الدين بن
ِ
ِ
النبيه:
َ َ
َْ
ْ
ْ
ْ
ـود
ـود
كأس ومن ع ـن ـق ـ ِ
بــين الـ َـب ــن ِان وصد ِغـ ِـه الـ َـمع ـق ِ
خ ـمـر ِان ِمن ٍ
ت َــرف وتـ َ
َ
ـلك ُت ـ ُ
ُ ُ
ـدار فــي ت ـ ــوريــد))2.
ناعم
ِ ٍ
هذي ت ـدار لـنا بأب ـ ـيـض ٍ
ً
َّ
إن املعنى املشترك بين الشاعرين هو وصف محاسن الغالم ساقي الخمرة ،الذي حمل َ
خمرين معا؛ أحدهما
صدغه املجعد الذي كأنه العنقودْ ،
لكن ُّ
شاعر سكب معناه في قالب مختلف عن اآلخر؛ فرأى النابلس ُّي أن
كل
ٍ
ً
ً
مطلع ابن نباتة هو األحلى بين جميع ما سمعه من مطالع ،مستدعيا مطلعا للشاعر ابن النبيه وقد حكم عليه
ً
علي ًا َ
مرتبة من مطلع األول .ومن ذلك املوازنة في (التشبيه).يترجم صاحب (نفحة الريحانة) َّ
بن خلف
بأنه أقل
ً
رية ،منها قوله في صفة جواد ّ
أغر:
مقطعات شع
بن عبد املطلب املوسوي الحويزي ،ويورد له
ٍ
َ ْ ُ
َ
َّ
فك َّ
ـأن بــد ًرا فــو َق ل ـيــل ْ
َّ
أس ـفـ ِـع
ـه
ـ
ت
ـ
ـ
ـب
ـ
ك
ر
ـن
ي
ـ
ـ
ح
ـل
ـ
ي
ـ
ـل
ـ
ل
كا
ـم
ـ
ـه
ـ
ـ
ـ
ـط
ٍ
ومـ ٍ
ِ
فــي كـ ّـفه ف َ
ـص ـبـ ُ
ومس ب ْ
جا َء الـ َّ
ـهفا َّ
ـإصـ ـ َـب ِـع
ـاح يــري ـ ُد مـ ْـسـ َـح َج ـب ـي ـ ِنـه
ِ
ً
ُ
ُ
أوضح في التشبيه من قول ابن نباتة :وكأنما َ
الصباح
لطم
ثم يعلق قائال(( :هذا عند التأمل
جبينه))3.

لقد حكم الناقد بأفضلية التشبيه في بيت صاحب الترجمة والواقع في قوله:
جاء الصباح يريد مسح جبينه...البيت ،..على التشبيه في قول ابن نباتة ،وهما تشبيهان مشتركان في معنى صفة
ً
البياض في مقدمة الفرس ،وكأن الصباح أشرق عليها ،فكان صاحب الترجمة هو األكثر توضيحا لهذا التشبيه كما
رأى صاحب النفحة .ومن أمثلة املوازنة القائمة على التشبيه ما ذكره صاحب (ريحانة األلبا) حول ما قيل في
 1ـ الخياري -تحفة األدباء وسلوة الغرباء -تح :د .رجاء السامرائي -د.ت -ص 82-81وانظر في نفحة الريحانة -314-313-311/3 -وابن معصوم في سلوة
الغريب وأسوة األريب -ط -1تح :شاكر هادي شكر -عالم الكتب -مكتبة النهضة العربية -بيروت1968 -م -ص117-116
وانظر :النابلس ي -نفحات األزهار على نسمات األسحار في مدح النبي املختار -الناشر :عالم الكتب-
 2ـ النابلس ي -نفحات األزهار -ص -6وانظر :ص37منه -وبيت ابن نباتة في ديوانه -ص152
ّ
فاقتص منه فخاض في أحشائه ولم أجده في ديوانه
 3ـ نفحة الريحانة 170-169/3 -وتتمة بيت ابن نباتة:
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املفاضلة بين شعرين قائمين على معنى واحد هو(وصف الفتك باألعداء واالفتخار بالشجاعة واإلقدام)؛ الشعر
األول البن نباتة إذ يقول:
ُ
ُ
ُ
َ
ترض ّ
َرضـ ْـيــنا ول ْـم َ
نـ ـجــاذبــها عــن هــام ـهــم وت ـجـ ُ
ـاذب
الس ـيــوف الــقــواضـ ُـب
ِ
ِ
ّ
والشعر الثاني ألبي إسحاق إبراهيم الغزي إذ يقول:
َ
َ
ْ
ْ
ً
بس ُـ ْمــر ال ـقــنا والــب ـي ـ َ
لهم في كـ ّـل عـ ْ
َخ ـ ْـلقـ َـنا ْ
ـاج ـ َـبا
ـب
ـ
ج
ا
ـ
ح
و
ـن
ـ
ـي
ٍ
ض عـ ـي ــنا وحـ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ّ
فهناك من ّ
فضل بيت الغزي وقال إنه األبدع ؛ الحتوائه على أنواع بديعية ،لكن صاحب الريحانة فضل شعر
ّ
الن ّ
باتي ،إذ يقول..(( :فإن الفضل للمتقدم ،وبيت النباتي أحلى ملا فيه من التشبيه البديع بجعل أثر الطعنة
ّ
ً
ً
الظهر محل العين والحاجب))1.
املستديرة من الرمح عينا ،وشطبة السيف فوقها حاجبا ،واإلغراب بجعل
ً
ً
ً
نرى في موقف صاحب الريحانة حكما نقديا متأثرا بفكرة السبق الزمني؛ فشعر النباتي كان هو األحلى لقيامه
َ ْ
على تشبيه بديع فيه إغراب ،ويعلل ذلك كما رأينا ،وهو ال يكتفي بذلك حتى يأتي بشعر لنفسه ،نحا فيه نحـ َـو ابن
نباتة بعينه وحاجبه وهو:
َ
ْ
ُ
ع ـل ْـيـ َـها ل ـم ـح ـنـ ّـي ّ
الصـ ّـب أع ـي ـ ٌ
وتَـن ْـظـ ُـر ُه فــي قلبـ َـي َّ
الضــلوع َحــواجـ ُ
ـب 2
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
خامسا :املوازنة وفق ّ
قضية القديم واملحدث:
لقد شغلت هذه القضية النقاد منذ القديم؛ فاختلفوا ما بين متعصب للقديم ومنصف للشعر املحدث
ومعترف له ببعض الفضل ،واستمرت هذه القضية في نقد العصر العثماني ،وإن كانت َّ
أقل ِح َّد ٍة مما كانت عليه
ً
في النقد القديم ،وغدت ُم ْتكأ يعتمده الناقد للموازنة بين شعرين قائمين على معنى واحد  .فمن ذلك ما قاله
ً
َ
فضل الشاعر املتأخر(( :واعلم أن املتأخرين وإن تأخر زمانهم عن املتقدمين ،فقد
صاحب(ريحانة األلبا) مؤكدا
َ
زاحموهم بالركب ،وكادوا أن يرقوا إلى أعلى الرتب ،السيما شعراء املغرب،
فقد أتوا بمعان بديعة ،وارتقوا إلى مرتبة رفيعة 3.))...وهو يدعم كالمه السابق بما قاله الشاعر يزيد ابن خالد
اإلشبيلي في وصف السفن ،فأتى بمعان لم ُيسبق إليها ،كما يرى صاحب الريحانة ،إذ يقول:
َّ
ًَ َ ً
ُ
ٌ
روضــا ون ـ ـ ـ ْـورا ُم ـك ـم ــما
ر ْأيـ َـت بــها
إذا نـ ِـش ـ ـ َـر ْت فـي الج ـ ـ ـ ّـو أج ـن ـحــة لـها
ْ
ً
ْ
ف ـمـ ّـد لـ ُـه كـ َّـفـ ًـا َخ ـض ـ ـ ْـيـ ـ ًـبا وم ـ ْـع ـ َ
ـصـ َـما
وإن لـم ت ـه ْـجـ ُـه الــري ـ ُح ج َـاء ُمـصافـحا
ِ
َّ
ُ
َ
َ َ
ات َم ـ َّـد ْت َ
املاء كي ت ْروي الظ ـ َـما
رؤوسها
على وج ٍل في ِ
م ــجادي ــف كالحـ َّـي ِ
كما ْ
ب ْ
ض العـ ـ ـيـ َـن َ
َ
قبض َوب ْس ٍط ي ــقب ُ
أسـ َـر َع ـ ْـت َع ـ ـ ـ َّـد ًا أنـ ُ
َ
هي
والفما
سب
حا
ـامل
ٍ
ِ
ِ ٍ
َ
ْ َ
صب َغ ْت م ْن َع ْندم أو َب َك ْت َ
ْ ُ
ُ
دما 4
ف
اله ْد ُب في
أجفان أكح َل أوط ٍ
ِ
ٍ
ِ
فهل ِ
 1ـ الشهاب الخفاجي -ريحانة األلبا 265/1 -وانظر253/2:منه
 2ـ املصدر السابق266/1 -
 3ـ املصدر السابق469/2 -
 - 4املصدر السابق469/2 -
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األثر)الشاعر أ َ
َ
حمد بن شاهين املعروف بالشاهيني ،ويستحضر له مختارات من
ويترجم صاحب(خالصة
ً
ْ
قرن َت َ
بدائع نظمه ونثره بكالم كل متقدم من شعراء الشام إلى عصره ،كانوا
إبداعاته الشعرية قائال عنه(( :وإذا
املذانب وهو البحر ،والكواكب وهو البدر1))...
ً
ُ
الناقد في َ
املترجم مبدعا ال يجارى في الشعر والنثر؛ فقد فاق الشعر َاء املتقدمين من أبناء الشام ،ويذكر
لقد رأى
ً
ُ
الناقد شعرا يدل على تميزه ،ومن ذلك قوله في أبيه:
له
َ
عي َن ُ
أقو ُل َلر ْكب ْ
من َم ْ
َج َ ْ
وه ْ
دائم الخ ـ َـفــق ِان
على
م
ٍ
ـناح رحــي ـ ٍـل ِ
ْ ِ
ْ
َ
ُ
َ َّ
ّ
َ
َ
يـ ِثـبـن إلى ردي بـجذ ِب ِعناني
ـورنا
أمــا أن ـ ـ ــه ل ـ ــوال ف ـ ـراق ب ـكـ ـ ـ ِ
َّ
َ َ
ولوال أبي شاهين َّ
ـناحي وافـ َـر الــطي ـ ـر ِان
قص قوادمي
لكان ج ِ
وقوله:
ْ ُ َّ ْ َ ُّ َ
العيش م ْن َثمر ّ
وعلمت أن العفو حظ الـجـاني
الص َبا
ل َّـما ر ْأي ُت
َ ِ
ِ ِ
ْ
َ َ
وفعـ ْـل ُت َما ال ظـ َّـن ـ ُـه ْ
شيـ ـطـان ــي 2
أدرك ُت َما ال َس ـ َّـولـ ْـتـ ُـه شـبـي ـ ــبتي
ً
صاحب الخالصة على شعر َ
ُ
املترجم ونثره ،كان قائما على اإليجاز واالنطباعية،
وال يخفى أن الحكم الذي أطلقه
ً
ُ
ّ
بعيدا عن املوضوعية ،فقد جعل َ
املترج َم يفوق َّ
كل شاعر متقدم من شعراء الشام دون استثناء ،ولم يذكر َّ
أي
ٍ
ً
شعر لشاعر متقدم ،مقابل شعر َ
املترجم ،لتكون املوازنة بينهما واضحة.
ٍ
ُ
ُّ
ّ
ُ
ويتصل بذلك  ،املوقف الذي اتخذه صاحب(سالفة العصر) من الشاعر املتأخر ،فال دور لتأخر زمنه في تقييم
ً
َ
عصرهم
شعره .ويقول صاحب السالفة إنه كان مولعا بجمع املنظوم واملنثور ،الس ّيما ما للمعاصرين َوم ْن تقدم
ً
ٌ
رجال ّ
هب عليها نسيم القبول؛ ((وإذا كان ّ
لكل زمان ٌ
قليال ،من أزاهير النظم والنثر التي َّ
مضمار ومجال،
حلبة
ولكل ٍ
أن ْ
فغير بدع ْ
األواخر بالبديع الفاخرَ ،
ُ
وأزج ْت فلكها املفاخر في بحر الفضل الزاخر:
برزت
ً
ُ َ
ديم َ
إن َ
َّ
َ
ذاك ا َلق َ
وس ْيبقى هذا الحديث قديما
كان َحديثا
التقدم في اإلحسان ،فقد َّ
أن ُّ
على ّ
َ
والنائل عن الوعد ،ومر ُ
ُ
ُ
اتب
الهاطل عن الرعد،
يتأخر
تأخ َر الزمان ال ينافي
ّ
ُ
وتزداد :
رقمتها
األعداد تترقى بتأخير ِ
َّ
كما َاد ّ
يرقم ُ
فاستز َاد م َن ُ
ص ًرا ْ
تأخر َع ْ
بالتأخير َما ُ
الهند
العال
َ ز
ِ
ِ
حجته وتمهيد ّ
وهذا أمر مفرغ من بيان ّ
محجته ))3.

 1ـ خالصة األثر-217/1 -وانظر :ابن معصوم -سلوة الغريب -ص55-54
 2ـ املصدر السابق 212/1
 - 3ابن معصوم -سالفة العصر -ص 4-3
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ً
ويخبر صاحب السالفة في موضع آخر أنه ترجم في كتابه للمغاربة ،وأفرد لهم بابا جعله في آخر قسم من
ُ
والعذر في تأخير ِق ْس ِم ِه ْم
الكتاب((:القسم الخامس في محاسن أهل املغرب ،وإثبات ش يء من بديع نظمهم املطرب،
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ ّ
فله ْم ّ
كتة في املغرب للختام ،وإال ُ
الس ْب ُق والبداية ،وال غرو إن انتهت إليهم الغاية)). 1
عن سائر األقسام ،رعاية الن ِ
ً
سادسا :املوازنة وفق مقياس الدين واألخالق:
ً
وأوضح مثال على ذلك ما أورده صاحب (ريحانة األلبا)عندما ذكر أبياتا للثعالبي منها:
ْ َ ٌ َ َّ ٌ
َ
بدر ُّ
ُ
الد َجى ْمنها خ ِج ْل
إن ـ ـس ــان ــة ف ـ ـتـ ـ ــان ـ ـ ــة
َ ْ َ
َ
ّ
ـوع تــغـ ـ ــت ِس ـ ـ ْـل
إذا زن ْت ع ْـيـنِـي بـها
فـبــالـ ـ ــدم ـ ـ ِ
ثم يستحضر في املعنى ذاته بيتين البن هندو:
َّ ْ ْ ُ ُ َ ُ ُْ
ُ ن َ ُ ْ َ ْ
مذ ْ
َ َ
اس َن هذا الظبـي أدمعها هطل
أت
يقولو لي مابال
عي ِنك ر
مـح ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ـقل ُت َزن ْت َعـ ْـينـي بط ـلعة ْ
فكان لها م ْن َ
ص ْو ِب ْأد ُم ِع َها غ ْس ُل
وج ِهه
ف
ِ
ِ
ِ
ً
ً
واصفا َّ
َّ
الحمى:
ثم ينقل عن أبي علي الفارس ي أنه ذكر بيتا للمتنبي في املعنى نفسه،
َّ
َ َ
كأن ـا َعـ ِـاك ـ َـف ـ ِـان َع ـلـى َح ـ َـر ِام
إذا مـا فارق ـ ْـتـنِـي غ َّـسـل ْت ـن ِـي
ً
موازنا بينه وبين َ
شعر ْي الثعالبي وابن هندو(( :وقد سلم من شناعة ذكر الزنا وما في قبح
ويعلق على هذا البيت،
ً
لفظه من الخنا؛ فمعناه ُّ
أصح ألنه ذكر في هذا الشعر من نفسه وزائرته ذكرا وأنثى ،جرى بينهما ما يقتض ي الغسل.
وإن قيل :إن قوله "عاكفان على حرام" من لغو الكالم ،وهما ذكرا زنى بين اثنين ،ولو قال:
ٌ
ْ ُ
سخفْ ،
ناء عن ْ
ولكن ُّ
أي الرجال
حسن األدب ،وهو
زنى ناظري أو لحظي كان أحسن ،قلت :هذا كله كالم ٍ
َّ
املهذب؟ ومع ذلك فقد وقع هذا في كالم َم ْن َّ
تقدمهم ،ومعناه ُّ
أصح ،وديباجته ألطف وأوضح))2.
لقد فاضل الن ُ
َ
وشعري الثعالبي وابن هندو من جهة
اقد بين األشعار الثالثة السابقة :بين شعر املتنبي من جهة،
ثانية ،وحكم بشرف املعنى وصحته في بيت املتنبي ،الذي سلم من ذكر الزنى وكل ما هو قبيح ،وإن كان نظر إلى
ً
ً
ً
جميعا بقولهّ :
(أي الرجال املهذب) ،ومع
الثالثة ،على أنهم استخدموا كالما بعيدا عن حسن األدب ،لكنه َّبرر لهم
ذلك فبيت املتنبي هو األفضل .
َّ
ومن ذلك ما علق به صاحب(الحقيقة واملجاز) على أبيات للشاب الظريف منها:
ُ ْ
غـ ـيْـ َـر ّالذي قـ َ
ُ
ـدام وال أرى
ـضـ ِـت الـخالعــة مذهـ َـبا
حانات ال ُـم
وأزور
ِ
ِ
ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ
ً
ً
الرح ُ
لـم يـخلق َّ
بأن ت ـ ـت ـج ـ َّـن ـبــا
فالـخــم ــر ما خـ ِـلــقــت
ـمن شيئا عابـثا
ِ

 1ـ املصدر السابق -ص 6وانظرّ :
املقري -نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -تح :د .إحسان عباس -دار صادر بيروت1968 -م 499/1 -والطالوي-
سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر -ط -1تح :د .محمد مرس ي الخولي -عالم الكتب -بيروت1983 -م82/1 -
 2ـ الشهاب الخفاجي -ريحانة األلبا – 26-25/1 -وانظر بيت املتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي276 /4 -
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َ ً
إذ يقولُ ،مقايسا هذين البيتين على معاني كالم أبيه (التلمساني) (( :وينبغي أن يحمل كالمه في الخمرة هنا ،عند
ً
موافقة ملعاني كالم أبيه ؛ ّ
ّ
فإن أباه عفيف الدين التلمساني
نبيه  ،على الكناية عن الخمرة اإللهية،
نبيل ٍ
كامل ٍ
كل ٍ
 ،صاحب الديوان املشهور في حقائق املعاني ،كان فارس ميدان املعارف اإللهية ،وترجمان حضرات الحقائق
الربانية)). 1
ينطلق الناقد في تعليقه السابق  ،من مبدأ راسخ لديه ،في أخذ تلك املعاني على مر ٍام صوفية ؛ والسيما أنها
صادرة عن شاعر معروف  ،بسيرته األخالقية القويمة.
وال يكتفي الناقد بذلك  ،حتى يقيس معاني الشاب الظريف ،على معاني والده التلمساني ،الذي ُعرف بهذا
املذهب في شعره  ،قبل ولده ،فيؤكد بذلك مذهب االبن في املعنى السابق .
َّ
أه ـ ُّـم الــن ـتــائ ــج:
َ
ً
مما سبق نخلص إلى القول :لقد كان الناقد في العصر العثماني مدركا أهمية قيام الشعر على سمات الحسن،
ً
انطالقا مما َّ
أصل له النقد القديم ،والسيما في عمود الشعر
والجودة واالنسجام في عناصره الفنية جميعها،
وصحيفة بشر بن املعتمر ،ومن هنا سعى إلبراز هذه السمات في نقده التطبيقي على الشعر الذي كان يستحضره
لشاعر ما ،في معرض التراجم وشروح الدواوين والرحالت ،وقد كان أسلوب املوازنة بين شاعرين أو أكثر في املعنى
الواحد ،أهم وسيلة من وسائل تمييز جيد الشعر من رديئه ،وهي وسيلة ينفذ الناقد من خاللها إلى إبراز مرتبة
الشاعر ،وقيمة إنتاجه الفني بين شعراء آخرين.
إن اعتماد أسلوب املوازنة واألساس الذي تقوم عليه ،وهو وجود معنى مشترك بين شاعرين أو أكثر ،يؤدي
بالناقد إلى تتبع طرق صياغة املعنى الواحد من قبل عدة شعراء ،ثم اإلشارة إلى الصياغة األجود في ألفاظها ومعانيها
وصورها الفنية ،وفي الوقت نفسه فإن أسلوب املوازنة ،يرينا تعلق الشعراء باملوروث الشعري ،من خالل تكرارهم
املعاني القديمة ذاتها بقوالب جديدة ،وهذا ما كان ّ
يتتبعه النقاد في القديم وفي هذا العصر ،لتمييز القوالب الجيدة
املستحسنة من القوالب الضعيفة .وما يجب تأكيده هنا ،هو أن نقاد هذا العصر ،كما رأينا ،لم يقيموا موازناتهم
بين الشعراء على االرتجال والعشوائية في الحكم النقدي؛ بل كانوا ينطلقون من معايير وأسس نقدية مرتبطة
بقواعد النقد القديم ،وكانت أحكامهم النقدية تتراوح بين الحكم النقدي املعلل القائم على التوضيح والتفسير،
والحكم النقدي التأثري القائم على اإليجاز ،والنوع الثاني هو الغالب كما األمر في النقد القديم ،وهو نقد ال يدل
على ضعف ،بل إنه نقد أساس ي ال َّبد من وجوده في كل عصر أدبي ،وإن كان ال ينهض على منهج وال يخضع لقاعدة
فهو نقد تأثري ُّ
يمد املتلقي ،ويروي إحساسه بروعة العمل الفني وجماله.

 .1النابلس ي -الحقيقة واملجاز في رحلة بالد الشام ومصر والحجاز -ط -1تح  :رياض مراد -دار املعرفة -دمشق1989 -م -ص.86-85
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قائمة املصادرواملراجع:
ً
أوال :الدواوين الشعرية
 البحتري ،أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي -ديوانه -ط -3تح :حسن كامل الصيرفي -دار املعارف -مصر -د.ت أبو تمام ،حبيب بن أوس الطائي -ديوانه بشرح الخطيب التبريزي -ط -5تح :محمد عبده عزام -دار املعارف-القاهرة1951 -م.
 جرير بن عطية الخطفي -ديوانه -الناشر :دار بيروت للطباعة والنشر1986 -م. ابن عنين األنصاري الدمشقي -ديوانه -ط -2تح :خليل مردم بك -دار صادر بيروت1959 -م.املتنبي ،أحمد بن الحسين -ديوانه بشرح عبد الرحمن البرقوقي -الناشر :دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان-
1986م .
 ابن نباتة املصري -ديوانه -الناشر :دار إحياء التراث العربي -د.ت. أبو نواس ،الحسن بن هانئ -ديوانه -دار صادر -بيروت -د.ت.ً
ثانيا :ك ـتــب ال ـتــراث
 اآلمدي -املوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري-ط-2تح:السيدأحمدصقر-دار املعارف بمصر1972 -م . البديعي ،يوسف-الصبح املنبي عن حيثية املتنبي مطبعة االعتدال-الناشر :مكتبة عرفة ،بدمشق 1350ه. البغدادي  ،عبد القادر -خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -ط -1تح :عبد السالم محمد هارون -الناشر:مكتبة الخانجي بالقاهرة1986 -م.
ُ َْ
 البوريني -شرح ديوان ابن الفارض -ط-1جمعه :رشيد بن غالب اللبناني -ضبطه وصححه محمد عبد الكريمالنمري -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان2003 -م.
 تراجم األعيان من أبناء الزمان-تح :د.صالح الدين املنجد -املجمع العلمي العربي دمشق1963 -م. الخياري ،إبراهيم بن عبد الرحمن -تحفة األدباء وسلوة الغرباء -تح :د .رجاء محمود السامرائي -د .ت.ابن رشيق القيرواني -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -ط -1تح :محمد محيي الدين عبد الحميد -دارالطالئع للنشر والتوزيع -القاهرة2006 -م.
 الشهاب الخفاجي -ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا -ط -1تح :عبد الفتاح محمد الحلو -مطبعة عيس ى البابيالحلبي1967 -م .
 الطالوي  ،درويش محمد بن أحمد -سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر -ط -1تح :د .محمد مرس يالخولي -عالم الكتب -بيروت1983 -م .
 القاض ي الجرجاني -الوساطة بين املتنبي وخصومه -تح :محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي -دارالقلم -بيروت -لبنان1966 -م.
 -املحبي  ،محمد أمين -خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -دار صادر -بيروت -د.ت

جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

62

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  66ديسمرب 2020

 نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة -تح :عبد الفتاح الحلو -دار إحياء الكتب العربية -عيس ى الحلبي.ذيل نفحة الريحانة -ط -1تح :عبد الفتاح الحلو1971 -م املرزباني -املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء -ط -1تح :محمد حسين شمس الدين -دار الكتب العلمية-بيروت -لبنان1995 -م
 ابن معصوم -سالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر -د.ت سلوة الغريب وأسوة األريب -ط -1تح :شاكر هادي شكر -عالم الكتب -مكتبة النهضة العربية -بيروت1988 -م. املقري -نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -تح :د .إحسان عباس -دار صادر -بيروت1968 -م.النابلس ي ،عبد الغني -الحقيقة واملجاز في رحلة بالد الشام ومصر والحجاز -ط -1تح :رياض مراد -دار املعرفة-
دمشق1989 -م.
كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض -تح :محمد أبو الفضل --إبراهيم -الناشر :مؤسسة الحلبي-القاهرة -مصر1972 -م .
ـ ـ ـ نفحات األزهار على نسمات األسحار في مدح النبي املختار -الناشر :عالم الكتب -بيروت -مكتبة املتنبي-
القاهرة1299 -ه .
 ابن وكيع التنيس ي ،الحسن بن علي -املنصف للسارق واملسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب املتنبي -ط-1تح :محمد يوسف نجم -دار صادر -بيروت1992 -م.
ً
ثالثا :ال ـمــراجــع
 مندور ،محمد -النقد املنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغة -دار نهضة مصر للطبع والنشر-الفجالة -القاهرة -د.ت.
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مجاليّات الغموض يف السَّرد املعاصر جمموعة "مفكّرة ليلى "1للقاصّ حسن املغربي 2أمنوذجًا
The Aesthetics Of ambiguity In The Contemporary Narrative
Hassan Al-Maghribi's Short Story Collection "Leila's Notebook" Is A model

أّ .
ميادة أنورالصعيديMayada Anwar Al-Saidi 3
ّ
غزة /دولة فلسطين Gaza / State of Palestine

ّ
ملخص:
ّ
ّ
ّ
ّ
الفنية التي تميزه عن مألوف الكالم،
األدبي؛ إذ ّيتصف بخصوصيته
الفني جوهر العمل
يشكل الغموض
ّ
حتى يصل ّ
والتفكر؛ ّ
ّ
املتجددة مع طول ّ
املتلقي إلي فهم ظالله وإيحاءاته ،فالتلميح أفضل
التدبر
ويستمد طاقته
ّ
ّ
ّ
ّ
الظالل
من التصريح ،واإلشارة أفضل من اإلبانة ،وتجاوز العرف العام في الصنعة يخلد بصمة ،وإن التنزه في مروج ِ
ّ
يقشع َّ
السردية ،فهو خصيصة من خصائص ّ
ّ
ُ
ً
عموما؛ ومن هنا
الفن
الضالل .والغموض ال يتوقف على البنية
ارتأت الباحثة د اسة "الغموض" كأسلوب ّ
ّ
ٌ
القاص "حسن
أسباب ودواع ،والكشف عن مالمحه في مجموعة
فني له
ر
ّ
ّ
جماليات هذه األسلوب.
املغربي" املوسومة ب ـ "مفكرة ليلى"؛ للوقوف عند
ّ
ّ
{جماليات ،السرد ،الغموض ،القصص}
مفتاحية:
كلمات
Abstract:
Artistic ambiguity is the essence of a literary work. It is characterized by its artistic peculiarity that
distinguishes it from the ordinary to speak, and it derives its renewed energy with a lot of reflection.
So that the recipient comes to understand his symbols. A hint is better than a statement. Ambiguity
does not depend on the narrative structure, it is related to art in general. Hence, the researcher
decided to study "ambiguity" as an art style with reasons and motives, and to reveal its features in
Hassan Al-Maghribi's Short Story Collection "Laila's Notebook"; To find out the aesthetics of this
style.
Keywords: Aesthetics, narration, mystery, stories.
ّ
 1املغربي ،حسن أبو بكر :مجموعة "مفكرة ليلى" ،دار تموز للطباعة والنشر_ سوريا2018 ،م.
القاص ّ
ّ
2
والناقد الليبي :حسن أبوبكر حامد املغربي ،حاصل على ليسانس آداب – جامعة قاريونس 2005م ،وهو مدير تحرير مجلة رؤى الصادرة عن
ّ
ّ
واإلعالمية.
الثقافية
هيئة دعم وتشجيع الصحافة 2013م حتى اآلن ،صدر له كتاب بعنوان ( :فتنة األدب وغواية النقد) ،وله العديد من املشاركات
ّ ّ
كتب قيد
 3الباحثة الفلسطينية ميادة أنور الصعيدي :حاصلة على درجة املاستر في األدب والنقد بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف األولى ،لها ثالثة ٍ
ّ
ّ
النقدية املوثقة ،ومنها قيد النشر .بريدmelesaide@gmail.com :
الطباعة ،كما ونشرت العديد من الدراسات
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تقديم:
ّ
األدبي؛ إذ ّيتصف بخصوصيته ّ
ّ
ّ
الفنية التي تميزه عن مألوف الكالم،
الفني جوهر العمل
يشكل الغموض
ّ
حتى يصل ّ
والتفكر؛ ّ
ّ
املتجددة مع طول ّ
املتلقي إلي فهم ظالله وإيحاءاته ،فالتلميح أفضل
التدبر
ويستمد طاقته
ّ
ّ
ّ ّ
الظالل
من التصريح ،واإلشارة أفضل من اإلبانة ،وتجاوز العرف العام في الصنعة يخلد بصمة ،وإن التنزه في مروج ِ
ّ
يقشع َّ
السردية ،فهو خصيصة من خصائص ّ
ّ
ُ
ً
عموما؛ إذ نجده في
الفن
الضالل .والغموض ال يتوقف على البنية
ّ
ّ
ّ
اإلنجليزية :أجاثا كريستي ،وفي شعر
شكيلية كما في لوحات البريطاني :دونكان غرانت ،وفي روايات
اللوحات الت
ً
السوري :كمال أبو ديب .كما ّ
ّ
أن الكثير من العنوانات تكون الفتة؛ ملا
السوري :أدونيس ،وفي كتب النقد كما عند
ّ
أخآذ؛ ّ
ّ
الفلسطيني :فوزي
يشد القارئ ويثيره؛ ملعرفة خبايا املتن وأسراره ،ومن ذلك عنوان رواية
تحمله من غموض
عبده املوسومة ب ـ "زوجتي من ّ
األردني :جالل برجس املوسومة ب ـ ّ
ّ
ّ
الحواس الخمس"،
"سيدات
الجن" ،وعنوان رواية
ّ
ً
يتزوج ّ
مباشرة :هل هناك ٌ
ّ
فالجن ّ
أحد ّ
يتزوجون ،لكن
جن ّية؟ والفارق هنا ياء املتكلم في "زوجتي"
فالقارئ يتساءل
يتزوج إنسان ّ
هل يعقل أن ّ
جن ّية؟! كيفِ ..ول َم ..وكيف سارت أحداث ذلك؟
للحواس الخمس ّ
ّ
املكرر أربع ّ
السرّية في صوت السين ّ
سيدات؟ وما هذا الصفير وهذه ّ
مرات في العنوان
وهل
ّ
ّ
إيجابيات الن ّ
ص ،وعلى
فقط؟ وهل لهذا عالقة بمتن الحكاية؟ .فالغموض فن عجيب ومدهش ،وهو صفة تبقى من
هذا األساس ارتأت الباحثة د اسة "الغموض" كأسلوب ّ
ٌ
أسباب ودواع ،والكشف عن مالمحه في مجموعة
فني له
ر
ّ
ّ
ّ
جماليات هذه األسلوب.
القاص "حسن املغربي" املوسومة ب ـ "مفكرة ليلى"؛ للوقوف عند
▪ فما تعريف الغموض؟ وما الفرق بين الغموض واإلبهام؟
ّ
ّ
اللغوية املختلفة ،فالغامض من الكالم :خالف
العربية إلى الغموض من خالل استخداماته
أشارت املعاجم
ُ
ّ
ّ
ّ
أي ّ
ّ
ّ
جيد،
ُالواضح ،ويقال للرجل الجيد الرأي :قد أغمض النظر .وأغمض النظر :إذا أحسن النظر ،أو جاء بر ٍ
ٌ ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ْ
نظر ودقة ،ومعنى غامض :لطيف.1فالغموض حقيقة واجبة
وأغمض في الرأي :أصاب ،ومسألة غامضة :فيها
النص التي تفتح ّ
النصّ ،إنه طاقة اإلبداع ّ
الوجود في ّ
ّ
النص على عوالم ال ّ
اإليحائية ،2ومن هنا
نهائية من الدالالت
ُ
العملية ّ
فقد أدرك أدباء العصر ّ
فاعلية ويزيد خصوبتهاَّ ،
ّ
ٌ
الت َّ
منجم
وأن اإلبداع الغامض
أن الغموض يبعث على ثر ِاء
ّ ّ
ً
ّ
عدة ،تبقى نفوس ّ
يول ُد تأويالت ّ
ّ
الشاعرة :فدوى
الشك واليقين  ،وهذا ما أوحت
املتلقين تهفو إليه ،تائهة بين
ثري،
ٍ
ُ
آسرا  ،يجذ ُب ّ
ُُْ ّ 3
الن َ
حيث ْ
لسحراً /
ً
تبقى
فوس إليه/
ض
ِ
طوقان إليه في قصيدة :إلى صورة ،حيث تقول " :إن ِللغمو ِ
ّ ْ
ْ
َ ْ َ ْ ََ
َ ْ
ُ ً
ُّ ُ
ذا َو َل َي َّ َ
شك ِه وال َي ِق ْي ِن".
كاك /...هك
مشد ْو َدة ْفي يد ْيه/
ظل ن ْه َب الظنو ِن /تا ِئ ًها بين ِ
الف ِ
ليس تقوى عل ْى ِ

 1ينظر :ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر_ بيروت1997 ،م ،ط ،6ج ،7ص.198
 2ينظر :رماني ،إبراهيم :الشعر _الغموض_ الحداثة_ دراسة في املفهوم ،مجلة فصول،ع1987 ،7م ،ص.86
ّ
تحليل ُّ
ٌ
ّ
وتذوق"  ،قصيدة " إلى صورة "  ،ص.156
العربي الحديث "
 3عوض  ،إبراهيم  :فن الشعر
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َ
ّ
ٌ
فاملواراة ُ
والغ ْور
وجوه أخرى للغموض ،ألنه يشمل عمق املعنى والصعوبة في إدراكه ،وبعد بذل الجهد
والع ْمق
ّ
ّ
قيم
تتفتح السبل للولوج إلى عامله ،وجالء جوانبه ،فقد "تستطيع أن تستعمل مصطلح الغموض على أنه حامل ل ٍ
غنية ،"1وعليه ّ
وفكرية ال يقوى عليها ّ
ّ
شعورية ومواقف ّ
ّ
فإن التعريف
التعبير املباشر ،أو البسيط في تجارب
فني ٍة
ٍّ
االصطالحي للغموض هو :عدم وضوح املعنى في بادئ األمر ،لكن إذا أمعن ّ
مرات ّ
النظر فيه ّ
عدة ،انكشفت ظلمة
ّ
ّ
ّ ّ
َْ ّ
واستفز مشاعرك ،وعقلك من
حوار معه،
النص وسطعت شمسه .ومن هنا فالغموض املع ِني "هو ما شدك إلى ٍ
اإلبداعيّ ،
مما يخلق ً
ّ
وتعدد دالالته وقراءاتهّ ،
ّ
ّ
نوعا من
النص
يتجسد الغموض في ثراء
خالل غموض عباراته ...إذ
ّ
وجمالياته ّ
ّ
ّ
ّ
الفنية"2؛ هذا بدوره
والذهنية تجاه خبايا النص ،و الال متوقع أو الال منتظر في صوره
الحسية
اللذة
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
التواصلية بين الن ّ
بحاجة إليه مهما كان غامضا؛ ليطفئ من خالله لهيب
ص واملتلقي؛ إذ يشعر أنه
العملية
يزيد
ٍ
الفن ّي هو الغموض الشفيف الذي "يكشف عن جمال املحتوى ّ
الذهني .فالغموض ّ
ّ
الفن ّي الذي
مشاعره وطموحه
ّ
ُ
حياء وخفر ،كان ذلك أمتع
َوض َح أثره بالرمز غير املوغل في الغوص والتخييل ،وكلما كان الرمز كاشف الداللة في ٍ
ّ
ّ
تقطعت األسبابَ ،وب ُع َد الرمز عن إدراك الذهن ،فقد ّ
يؤدي هذا إلى غموض
للنفس ،وأجمل في التصوير ،ولكن إذا
ّ
لتوقف ّ
الداللة عن أداء أثرها ّ
الجيد الذي جاءت من أجله واستخدمت له."3
غير مقبول؛
▪ ومن هنا يجب أن ّ
نميزبين الغموض واإلبهام؟
ٌ
نحوية مرتبطة ّ
اإلبهام :صفة ّ
ّ
خيالية .وهو من السمات
بالنحو وتركيب الجملةّ ،أما الغموض :فهو صفة
ّ
األساسية .واإلبهام الكامن في التعقيد اللغو ّي مكروه إذ يستغلق على األفهام ...وهذا ما ّأيده معظم النقاد
الجمال ّية
َ
أمر ٌ
املحدثون ،ومنهم :عز الدين اسماعيلّ .4
ويعرف اإلبهام على ّأنهٌ :
مبهم ال َمأتى له ،واستبهم األمر إذا استغلق،
ّ ُ
ّ
ألنها أ ْبهمت عن البيان فلم يجعل عليها دليل ،ومنه
فهو مستبهم ...ومسألة معضلة مشكلة شاقة ،سميت مبهمة؛
قيل ملا ال ينطق بهيمة .5ومن هنات ّ
فإن الغموض الذي يستدعيه الفن هو ذلك "الستر الشفاف الذي ينسجه ٌ
عمق
ٌ
الصور ،أو ٌ
ً
ابتكار في ّ
موز خالبة ،فهذه وغيرها تجعل ا ّلن ّ
ٌ
غامضا ،لكنها ال
ص
في الفكرة ،أو طرافة في املعنى ،أو
ر
ّ
طلسما يحتاج إلى طائفة من الخبراء حتى ّ
تحجبه حتى يصير ً
ً
لغزا غير قابل ّ
تفك رموزه وأسراره ،إنما هو
للحل ،أو
إيثار لإليحاء على التصريح ."6والحقيقة ّ
ً
أن املغربي لم ّيدخر ً
رموزا
بشكل عميق ،ويبتكر
جهدا في تقديم فكرته
ٍ
مختلفة متناغمة مع سياقات ّ
ّ
مفارقية باعثة إلعمال الذهن.
نصه ،وينش ئ بنية

جماليات األسلوب والصورة ّ
ّ
ّ
العربي ،دار الفكر املعاصر_ بيروت،ط1996 ،1م ،ص .233
الفنية في األدب
 1الداية ،فايز::
 2درابسة ،محمود :التلقي واإلبداع _قراءات في النقد العربي القديم_ ،دار جرير_ عمان2010،م ،ط ،1ص .125
3منصورّ ،
عز الدين :دراسات ّ
نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر املعاصرّ ،
مؤسسة املعارف للطباعة والنشر1985 ،م ،ص.106
 4إسماعيلّ ،
ّ
العربي املعاصر قضاياه وظواهره ّ
ّ
واملعنوية ،دار الفكر العربي_ بيروت1966 ،م ،ط ،3ص.189
الفنية
عز الدين :الشعر
 5ابن منظور لسان العرب ،ج ،12ص.56

فكرية ّ
 6قصاب ،وليد :الحداثة في الشعر العربي املعاصر حقيقتها وقضاياها ،رؤية ّ
وفن ّية ،دار القلم_ اإلمارات1996 ،م ،ط.63_ 61 ،1
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

67

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  66ديسمرب 2020

ّ
ّ
ّ
الجمالية التي أحدثها في مجموعة "مفكرة ليلى"؟
▪ لكن ما هي آليات الغموض الفن ّي؟ وما القيم
ً
ّ
توشحت بالغموض ّ
ّ
الفن ّي؛ ّ
ً
مما أثرى
إيحاء؛ إذ
التجول في بساتين قصص املجموعة التي تموج داللة وتشع
بعد
ً
ً
وجماالّ .اتضح ّ
ّ
ّ
ّ
العربية
الخاصة وبقضايا ّأمته
القاص املعاصر :حسن املغربي ووعيه بقضاياه
أن ثقافة
بنيتها داللة
ّ
ّ
العامة ،وتفاعله مع تداعياتها قد أثر إيج ًابا على تشكيل نصوصه ،فقد استطاع من خالل التكثيف والتركيز
ً
ّ
ً
والسطحية ،أن ينتج ًّ
نصا ًّ
عميقا؛ إذ جافه األسلوب القائم على الوضوح
موحيا
أدبيا
واالبتعاد عن املباشرة
ّ
ف دونما إغراق في الغيبيات وشطحات الخيال.
واملباشرة ،واعتمد أسلوب التلميح ،ونقل مشاعره
بشكل مكث ٍ
ٍ
ً
ّ
ّ
يعد ّ
ّ
ّ
القص حياة ّ
القصة التي
تتحرك وتتغير ،وطبيعة النفس البشرية ترغب بالتجديد ،وتكون أكثر نزعة إلى
فن
ّ
تخالف املعهود ،وتفاجئهم بما يجهلون ،وبما يعلمون كذلك ،ويتوقف ذلك على ذكاء املبدع ونجاحه في توظيف
ّ
ذلك ،هذا بدوره ّأدى إلى انتشار ظاهرة الغموض ّ
وتوسعها ،ومن هنا فقد حرص املغربي على تجاوز املألوف؛ فوظف
ً
ّ ً
فنية ّ
ّ
ّ
ّ
تعبيرية ووسائل ّ
العام من اللغة،
متميزة متكاملة في البناء
الجمالية ،جعلتها
أمدت تجربته بالقيمة
أدوات
ْ
والرمز ،واألسلوب ،ومن أهم األدوات ّ
ّ
جمالية الغموض في
الفن ّية الالفتة التي أثرت تجربة املغربي وزادت من
مجموعته هو األسلوب ّ
الرمز ّي.
ّ
▪ األسلوب ّ
الرمز ّي أداة من أدوات الغموض الفن ّي؟
الرمز هو أن "توحي بأفكار أو عواطف باستعمال كلمات خاصة ،أو أنغام الكلمة في نظام دقيق لنقل املعنى
خفي أو غامض ،"1و يرى الرمزيون ّ
ّ
بتأثير ّ
العبقرية الخالدة تكمن في الغموض ،وفي املعاني املستترة ،أما اإلبانة
أن
ألن األديب يفتح صوره للقارئ ،ويطلعه على جميع دخائل نفسهّ ،
فضاح في شرعتهم؛ ّ
في األدب فهي عجز ّ
وبالتالي
ً
انتقاال ّ
ًّ
الك َتاب إلى القارئ
تلقائيا وذلك من قبيل القصور املعيب2؛ ومن
هي ًنا
يصبح املعنى سهل املنال ،ينتقل من ِ
ّ ً
هنا يبقى التمايز في التعبير الرمزي دليال على التمايز بين املبدعين من حيث أصالة اإلبداع ،وقدرته على التأثير
ً
اإليجابي في نفوس السامعين ...من خالل تصوير انفعاالته بالرمز املوحي ال ليزيدها ً
ّ
غموضا
خفاء ...ولكن ليخلق منه
يحبب فيه ،مما يزيد اإلنسان به ً
شغفا و ً
هياما للتشوق إلى أسراره ،3يحتاج الرمز إلى إعمال الذهن للدخول إلى
أعماق النص لذلك اهتم املغربي باإليماء الرمز ّي ً
بدءا بعنوانات قصصه.
ّ
ّ
▪ أشكال الغموض ّ
القصصية:
الرمز ّي في مجموعة "مفكرة ليلى"
ّ
ًّ
"مفكرة ليلى" تحمل بين دفتيها ً
قصة" تحت عنوانات هي" :انطوائي ،صوفي يتكلم ،رقم
"أربعا وعشرين
مجموعة
( ،)6جنون ،تجربة الذنب ،ضجر ،مناجاة ،تمرد ،حينما أتذكر تلك الرائحة ،العاشق ،حكاية رحلة ،بتول ،مفكرة

 1الهاشمي ،محمد عادل :ظاهرة الغموض في األدب العربي الحديث ،مج جامعة عجمان للعلوم والتكنلوجيا2003،م ،ع ،8ص .305
2ينظر :الخليل ،سحر سليمان :قضايا النقد القديم والحديث ،دار البداية_ ّ
عمان2010،م ،ط ،1ص.150
 3ينظر :حجازي ،محمد عبد الواحد :ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ،مجلة البيان1982 ،م ،ع ،194ص 71
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ليلى ،تولين ،الناظر ،األستاذ ،الوسيم ،الفسواي ،عزلة ،عفريت أرض املساخيط ،مجرد حلم ،البحث عن أشياء
فارغة ،شكال عليك صبح ،قرية الشبح".
واضحا ّ
ً
أن املغربي قد آثر األسماء وصيغة اإلفراد ،على األفعال وصيغ الجمع في عنوانات القصص
ويبدو
ّ
ّ
َّ
يتوصل ألسباب
السابقة؛ إذ يرمز بذلك إلى صفة الثبوت والجمود في حياة بطل قصصه ،والقارئ ملتن القصص
ذلك منهاّ :
العربي باملبادئ واألفكار السالفة دون تفكير ،وتجميده ّ
ّ
طارئة تخالف تلك
فكرة
تمسك اإلنسان
ٍ
ألي ٍ
أي ّ
املبادئ .وتشير ّقلة تواتر األفعال بالنسبة لورود األسماء في عنوانات هذه املجموعة إلى عدم ّ
تقبل بطل ّ
قصة -
القاص صفات ّ
املشوشة ،ورغبته ّ
َّ
ّ
متعددة على
امللحة في العزلة .لقد أطلق
ضمن هذه املجموعة -ألفكار املاض ي
بطل قصصه منها" :انطوائي ،صوفي ،عاشق ،فسواي ،عفريت ،شبح ،مجنون ،فيلسوف"... ،؛ ولم ّ
يتطرق لتفصيل
ّ
ّ
شخصية البطل ومالمحه ،إنه يكتفي بوصف أفعاله الثابتة منذ سنوات ،إذ ال يمكن أن يحدث التغيير فجأة،
يقول" :كيف يمكن تجاوز األفكار املألوفة والتفكير املعتاد ،كيف نجعل من اليومي واملتوقع أشياء غير ذات أهمية
مثل الخردة واملواد التالفة ،يجب أن نعيد النظر في املفاهيم القديمة ،في املقاييس الثابتة ،في كل مصدر نرجع
إليه في اإلثباتات املحسوسة واملسموعة واملسكوت عنها . "1
ّ
ّ
ّ
إلمكانية حدوث التغيير ولو على املستوى
املحوري ،لكن رغم تمركز البطل حول محوريته
فالتفكير بادئة أولى
ّ
أن ّ
املتلقي يكشف -فيما بعدّ -
خالل أحداث القصص ،إال ّ
أن بطل القصص يحمل هاجس ّ
الكل ،بل يقود معركتهم،
ّ ّ
ّ
وقد يتبنى أحالمهم ،ومن هنا فقد دخلت ّ
التذكر
القصصية حيز الال فعل ،أي بين
غالبية األفعال في مجموعته
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
لبية والت ّردد ،وش يء من
الصد ،وقدر من الكبت والس
والرغبة في حصول الش يء" ،وداللة ذلك هو تواجد نوع من
ّ
(الشخصية) ّ
ّ
كل جهودها إلى ذلك
الرغبة املتأججة التي يقودها الحلم ،وهاجس إعادة البناء والتغيير حيث تستثمر
اليوم الذي تعلن فيه عن هذا الحلم ،وتكشف عن أبعاده"2...؛ يقول:
املجتمع...ألن الفرد ً
ّ
" ّ
إن ّ
وفقا لكثير من املجتمعات
التهور وما رافقه من طيش يعد في الحقيقة تمرد على سلطة
اإلنسانية ال قيمة له ،ومصلحته يجب أن تذوب إذا تعارضت مع النظام العام الذي تفرضه املجتمعات ّ
ّ
بقوة
القانون ومن هذا املنظور املشحون بالتسلط والتعالي على األفراد ،فإني سأعمل... ،على تحقيق عاملي الخاص خارج
كثير ّ
منظومة السلطة"3؛ لذلك ّ
فإن بطل قصص املغربي ُ
الت ّأمل في ذاته ،يغوص في وعيه؛ ليستجلي أناه الحاضرة،
ّ
ّ
نحو خاص ،ليس بالضرورة أن يشكوها ألحد أو أن
يقف عند عثراتها فيحللها ،يحاورها ،يحاول أن يشكلها على ٍ
يفهمها الكثيرون ،يقول" :عاد إلى مفكرة (ليلى( قرأ بصوت مسموع جملة منقولة من رواية أو نص أدبي يعود إلى

ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :جنون" ،ص11
 1مجموعة
ّ
ّ
القص ،منتديات مجلة االبتسامة1996 ،م ،ص.47
شعرية
 2فيدوح ،عبد القادر:
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :تمرد" ،ص19
 3مجموعة
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الفترة الكالسيكية " ما اإلنسان حتى يجرؤ على شكاية نفسه " توقف برهة ،أخذ يفكر في ليلى  ..ليلى التي قالت له
و هي ترتدي رداء شفافا :أنا تحت أمرك ! افعل ما شئت."1
ّ
وهنا رمز لروحه ب ـ "ليلى"؛ إذ أراد أال يعاتبها ،فهي بريئة مما نسب لها ،وما ورثته رغما عنها ،فالبراءة فيها لم تكن
ً
ّ ً
مناسبا؛ لذلك كان املغربي ًّ
َ
ذنبا ُت ُ
عاقب عليه خداع الذئاب ،أراد أن تكون
محقا في
طيعة له وأن ينقش عليها ما يراه
مجرد أفكار بمفكرة لروحهّ ،
لكنه من خاللها عالج موضوعات ّ
تسمية مجموعته ،إذ إنها ّ
عدة كـ" :صراع األفكار"،
ّ
و"العزلة" ،و"الثورة على العرف العام" ،و"محاولة التغيير ولو بالصراخ" ،والتوقف عن "كان أبي ،وفعل أبي" والبدء
ب ـ "ها أنا ذا" ،يقول" :أستطيع إزالة كل الترسبات العالقة في الذاكرة ،...،ليس من املمكن مسخ الذات وإرسالها إلى
املاض ي ،فاإلنسان بوصفه حيوانا مفكرا يستطيع فعل أي ش يء داخل عامله الخاص ،هذا أقل تعريف ّ
للحرية ،وما
هو جدير باالحترام ليست األقوال املأثورة والقيم ّ
املكررة ،بل األفعال ،فعل أي ش يء ،زرع وردة ،بناء حائط ،إصالح
مدفع قديم ...،القاعدة ،املبدأ ،والثيمة الرئيسة ،كلمات أمقتها بشدة ،وأرفض أن يكون محور كالمي حولها ،ال
لش يء سوى أنها تلغي العقل ،وتشل التفكير ،وتجعل املرء ينظر إلى األشياء بنفس النظرة التي ينظر بها من يلفق
األكاذيب ويؤمن بصحتها  "2فقد رمز بـ " زرع وردة ،بناء حائط ،إصالح مدفع قديم" إلى نشر السالم والحب ،ومعرفة
ً
وأخيرا الدفاع عنهم .وقد يرمز بقوله :املدفع القديم إلى القلب ،أو العقل ،أو الروح،
الحدود "الحقوق والواجبات"،
أو السلوك واملنطق .وهذه األمور األربعة لم يخرج عنها املغربي في الهدف من تأليف قصصه ،فالقارئ لها يعيش
ً
تأم ّلية بأسلوب رمز ّيّ ،
معه مغامرات ّ
إنسانا يجمع األمور األربعة ،عليك أن
وكأن املغربي يقول لقارئه :إن لم تكن
ٍ
ً
تختر أن تكون ً
ً
شيئا ً
ًّ
واحدا على األقل منهاّ ،
ًّ
ً
طاهرا كالبتول ،أو
فرويديا ،أو
صوفيا ،أو عاملا
عاشقا
فإما أن تكون:
ً
حتى ّ
أن هؤالء كانوا بعزلة عن الناسّ ،
أفالطونيا ...والغريب ّ
ًّ
أن اإلنسان يجد صعوبة في اإللحاق بركبهم
فيلسوفا
ٍ
ً
بسبب طبيعة الحياة ّ
ّ
ّ
تعجيزية للتغيير ،أو
االجتماعية ،وكأن املغربي يضع حلوال
املتغيرة واملرتبطة بطبيعة اإلنسان
ّ
ّأنه يريد ّ
املسؤولية.
ممن يقومون بالتغيير أن يكونوا على قدر
ٌ
ّ
بهالة من الغموض والرمز؟
▪
لكن هل استطاع املغربي أن يقنع قارئه ،رغم أن قصصه محاط ٍ
ّ
ّ
وظف املغربي الرموز في صور ّ
مستمدة من التاريخ العربي واإلنساني ،ومن األساطير القديمة ،ومن
فنية
لقد
ّ
التراث الشعبي قديمه وقريبه ً
ّ
الرمزية أو البعد عنها لدى القارئ على
زمنا ،لكن تتوقف عالقة القرب من الصورة

والجمالية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافي الذي
عامة والرصيد
االنفعالية
املعرفية للرمز واإليحاءات
درجة من درجات التوافق بين القيمة
ّ
يحمله هذا ا ّ
الثقافية العالية؛ ّ
ملتلقي ،3وعليه ّ
ألن ّ
ّ
نصه يتطلب من القارئ
فإن املغربي خاطب القارئ ذي املحموالت
أن يغوص في بنيته العميقة؛ الستجالء املقصود منها .ومثال ذلك قوله" :أول عمل قمت به كانت مسرحية (تاجر

ّ
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :مفكرة ليلى" ،ص.32
 1مجموعة
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :انطوائي" ،ص.5
 2مجموعة
جماليات األسلوب والصورة ّ
ّ
الفنية في األدب العربي" ،مرجع سابق" ،ص.235
 3ينظر :الداية ،فايز:
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البندقية( ،لقد اق لي كثيرا دور التاجر اليهودي (شايلوك) ،كم شعرت بالفرحة حينما ُ
كنت أطالب ذلك
ر
ُ
املسكين"أنطونيو" ،خاصة في ذلك املشهد الذي هددته بقطع رطل من لحمه مقابل األموال التي اقترضها مني ،ومع
أن عالمات الغضب كانت واضحة في وجوه املشاهدين ،إال أنني لم أكترث بمشاعرهمُ ،
كنت أتلذذ بكل شغف
بعبارات النص الجميل الذي كتبه املمثل املسرحي الكبير وليم شكسبير ّ .1إنها صورة ّ
رمزية مستوحاة من األدب
ّ
ّ
تتطلب من القارئ أن يمعن النظر بها ،أليس التاجر اليهودي (شايلوك) رمز لسياسة ّ
محتل؟
أي
اإلنجليزي،
ّ
عربي ٍة ضعيفة تغتصب؟ واملشاهدون هم ّ
ألي أرض ّ
وأنطونيو هو رمز ّ
العربية ،الذين ال يجيدون سوى
بقية الدول
ٍ
الشجب واالستنكار؟!
ّ
وقد يرمز لسوء الطالع لدى بطله كما في ّ
ّ
ّ
صينية (تس ي آى
شعبية
قصة "الناظر" عن طريق اإلشارة بحكاية
لون) ،أو حدث سياس ي كاغتيال (ش ي هوانج تي) ،أو رواية حمل بطلها ً
ًّ
اجتماعيا ً
كبيرا مثل" :صورة دوريان
نقدا
غراي".
ومن دواعي الغموض في املجموعة استدالله بأقوال علماء النفس كفرويد ّ
خاصة عند الحديث عن األحالم،
ً
ّ
فمثال ّ
الدينية في سياق ّ
ّ
قصة ّ
األسطورية ،والرموز
ودمجه بين الرموز
"مجرد حلم" ،ذكر فيها " أطلس"
قصة واحدة،
اإلغريقية ،يشتهر بحمله ّ
ّ
قبة السماء على كتفيه ،و " زرادتش " وهو رجل دين فارس ي،
وهو إله معبود في امليثولوجيا
ّ
ّ
يعد ّ
السماوية .ومن األساطير التي
مؤسس الديانة الزرادشتية ،و"املسيح" ،و"جبل عرفات" ،وكلها رموز للديانات
ّ
القصة اإللهة "هيكاتا" هي إلهة الشقاق والسحر واألشباح واستحضار الروح عند اإلغريق.
جاءت في نفس سياق
كل من ينظر إليها من عالم ّ
ّأما اإللهة "ميدوسا" وهي األنثى املتوحشةّ ،
التي ّ
تحول بعينيها القاتلتين ّ
النور والحياة إلى
ّ
ّ
القاص من خالل استحضار هذه األساطير ،بـ "الال تمايز ،والعماء ،واالختالط في عالم
عالم الظالم واملوت ،ويرمز
ّ
ّ
ّ
والظالم "2؛ ليشير ّ
بأن عامله ّ
يعمه العماء والظالم والغموض.
الليل
يبدو ّ
قصة واحدة ّ
ّ
واألسطورية في ّ
ّ
ّ
القاص في ذكر هذه الرموز
مرده حالة التظليل التي وصلت
الدينية
أن اندفاع
يوصل إليه رساالت ّ
إليها الشعوبّ ،إنه ال ّ
يتحدى قارئه ،بل يريد أن ّ
عدة مفادها :عدم الوثوق بالظاهر (املسموع،
واملوروث) ومحاولة البحث عن املجهول من خالل عقولنا ،وفي هذا الصدد قال" :ملاذا ال نتخيل أن هناك بالعصور
املاضية حضارة أكثر حداثة من حضارتنا اليوم ،حضارة على علم ومعرفة بأدق تفاصيل أسرار الكون ...ملاذا نثق
في الرؤية البصرية وحدها حينما نتحدث عن عالم الغيب ،ونظن دائما بأننا على صواب ،لذة التنقيب عن اآلثار
الزمة تكمن في داخلنا ،كلنا نسأل عن املاض ي ،ماض ي أسالفنا ،ماض ي ذواتنا ،ونخاف من املجهول الذي نطلق عليه
أحيانا املستقبل ،وأكثر ش يء يؤرقنا ليس املوت ،بل الحياة ومستقبل الروح بعد املوت ...يلجأ بعضنا إلى الكهان
والدجالين واملنجمين ،وبعضنا اآلخر يرتمي في أحضان الدين ،تلك الديانة التي آمن بها األسالف ،"3فلماذا نفعل
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :تجربة الذنب" ،ص.14
 1مجموعة
 2رجب  ،محمود  :فلسفة املرآة  ،مرآة ّ
السحر ،دار املعارف_ القاهرة1994 ،م ،ص.82-79
ّ
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :صوفي يتكلم" ،ص.7
 3مجموعة
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ذلك دون االحتكام إلى العقل؟ ّ
حتى عند تحكيم العقل علينا أن نكبح جماحه ،كي ال يحدث أمر ال تحمد عقباه،
يقولّ " :
إن عقل اإلنسان في عالقته بالحكمة ليس سوى جنون …ولكن في الجنون شيئا من الحكمة ...إن العقل
والجنون متجاوران ،فليس بين هذا وذاك سوى خطوة  .وهذا ما يتضح من سلوك الحمقى ،"1والحقيقة ّ
أن مثل
ّ
الفلسفية تضفي على ّ
ّ
النص ظالال من الغموض ،ولكن عند تحليلها يجد القارئ بأنه أمام املنطق
هذه األقوال
ّ
ّ
ّ
اليومية نشعر بالحمق ألننا لم نحكم العقل أو نوظفه بالشكل املناسب للموقف.
بعينه ،ففي سلوكاتنا
ً
ّ
ّ
ّ
_كقضية التشاؤم من األرقام مثال_ يشوب سرده الغموض ،فال
االجتماعية
حتى في معالجته بعض القضايا
ً
ً
متشائما؟ يقول" :وعلى الرغم مما يقال عن شؤم األرقام وعالقته بأقدار
تعرف ما إن كان متفائال بالرقم ( )6أم
الناس ،إال أنني أعترف بأن الرهان على رقم ) (6كان  -ومازال – اللعبة الوحيدة املسلية في حياتي ،وال أخفي ،فقد
كنت وأنا شاب أشعر بالخوف واملالحقة في كل حادث يظهر فيه هذا الرقم ،كنت أقول لنفس ي ملاذا يطاردني
باستمرار كما لو أنه شيطان  ..لكني اآلن أكثر فرحا به ،ألنه ببساطة علمني كيف أبتسم وأحيا بالطريقة التي تعاش
بها الحياة ..وعلمني أيضا أال أحزن على ش يء هو باألساس ليس مكتوبا في تاريخي العام ،ويكفي أني تعلمت الرقص
دت فيها وضح ُ
واللعب مع املجهول كلما يحالفني الحظ في األيام السداسية ،تلك األيام التي ول ُ
كت فيها أكثر من
املعتاد. " 2
هذا االلتباس تبادر إلى ذهن القارئ ّ
خاصة عندما قرأ عبارة "ويكفي أني تعلمت الرقص واللعب مع املجهول
"سداسية ّ
ّ
ّ
ّ
األيام
القصصية
تناص مع مجموعة إميل حبيبي
كلما يحالفني الحظ في األيام السداسية" ،فبذلك قد
ّ
الستة" التي عكست أجواء حرب حزيران عام 1967م ،و رواية "املتشائل" التي تحمل معنيي التفاؤل والتشاؤم،
ً
مصورا بذالك إيميل حالة عرب ال ـ 48فما إن يحصل مكروه ألحدهم فإنه يحمد هللا على عدم حصول مكروه أكبر
منه.
ّ
ّ
ّ
ّ
القصصية:
جماليات الغموض الفني في مجموعة "مفكرة ليلى"
▪
ّ
قصص املغربي تتبع األسلوب السهل املمتنع ،فما إن تمسك بداللة السياق حتى يتفلت منك في السياق التالي،
لكنك في النهاية تخلص بهدف واحد حين اإلمعان الشديد ،و الالفت لألمر ّ
ّ
أن املغربي عالج حقيقة األشياء بإيراد
ّ
أضداد فعلها ،ففي ّ
قصة "انطوائي" ال يعلي من قيمة العزلة ،فقال" :يجب اإلعالء من شأن األفعال ...فالبناء
ّ
تمثل ً
ّ
شيئا ذا بال حينما نغطي
بخاصية املباشرة والحضور ... ،حياتنا ال
والحركة والكالم جميعها أفعال تمتاز
عقولنا بالشمع .اعرف جيدا ماذا تعمل ،وستفعل كثيرا ... ،وسأضمن لك النجاح . "3فالبناء والحركة والكالم
ً
ّ
ّ
وحضوراّ .
ولكنه في ّ
ً
قصة "صوفي يتكلم" أراد من قارئه أن
جميعها تخالف مفهومنا عن االنطواء؛ إذ تتطلب تفاعال
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :جنون" ،ص.12
 1مجموعة
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :رقم  ،"6ص.10
 2مجموعة
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :انطوائي" ،ص.6-5
 3مجموعة
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يترك ّ
الت ّأمل غير املجدي ،وأن ينطلق بما لديه من يقين ،وأن يثور على نظريات العلم ،يقول" :وجود هللا واألمان
الروحي ال يحتاج منا إلى براهين عقلية ،النظرة الصوفية إلى الكون هي األقرب للحقيقة ،نحن املتصوفة نختلف
عن الفالسفة وعلماء الذرة ،الفلسفة والعلم يبحثان عن الحقيقة باستخدام التجربة والقياس ،أي من خالل
البرهنة على الصواب ،هم على نقيض والفكر الصوفي الذي يبحث عبر الذات."1
ّ
عب ّ
فالقاص قد ُ
خلق ً
ًّ
يشك ُل ً
ّ
محوريا ،يستو ُ
الدالالت املتقابلة أو املتناقضة ؛ لفهم مزدوجات
قطبا
رمزا
لذا
َ
الخفية ،ذلك ّ
ّ
ألن ا ّ
َّ
بلغة الغموض ّ
لقاص يسعى إلى
الالت
الرامز قد ُيثري البنية العميقة من الد ِ
الحياة ،فالكتابة ِ
ُ ّ
الضعف فيها من خيبة وفقدانّ ،
هشم في الحياةً ،
وإن إيراد األسطورة ُ
كاشفا عن نقاط ّ
بتعويض
أشبه
تعديل امل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ْ
ُ
ً
ّ
وقادر لخلق توازنا نفسياًّ
َّ
ٌ
ٌ
ّ
عاش؛ لذا فإن لغة املغربي وأسلوبه قابل للتماهي مع العوالم الخيالية،
عن
الواقع امل ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ات ،والرغبة الجامحة في انتقال هذا التوازن إلى اآلخر.
للذ ِ
ّ
كل هذا الغموض إال ّ
ّ
ّ
ومع ّ
القاص يثري حصيلة القارئ
املعرفية ،ومثال ذلك حديثه عن الرقم (،)13يقول:
أن
"فهذا الرقم الخرافي استطاع أن يرهب الناس ويسيطر على عقولهم لعدة قرون ،ففي الواليات املتحدة على
سبيل املثال هناك فنادق ال تستخدم الرقم  13في ترقيم طبقاتها إلى يومنا هذا ،وكذلك شركات الطيران ال تدخل
هذا الرقم على منظومة رحالتها في أغلب بلدان القارة األوروبية . "2وعليه فقد رمز للرقم ( )13بتيمة التشاؤم ،وهذ
ً
فنيا ّ
غموضا ًّ
محب ًبا للنفس ،وبين الرمز التائه املبهم كما وصفه محمد بركات أبو علي
هو الفرق بين الرمز الغامض
ّ
ّ
ًّ
وصنعة ،وهي رمزية غامضة ،كالحسناء تتدلل في
قافة
ٍ
فكر وث ٍ
حينما قال" :محببا إلى النفس الرمزية التي تنم عن ٍ
إبداء زينتها في خفر وحياء ،ولكنك ترض ى بعد تعب ،وتجل الجهد بعد االتصال بها ،واالئتناس بحديثها والتنعم
بجمالها؛ ملا عندها من ّ
فنية ،وما لديها من أسرار عزيزة على ّ
الغر من األدباء والباحثين ،ثمينة في نفوس العلماء
والنقاد الثقاة"3
ً
ّ
والشك ،واإلبداع ،والهدم والبناءّ ،
ّ
واتخذ من ّ
والنقد
تصوفه ملجأ للتفكير،
لقد آثر املغربي لبطله العزلة،
ّ
ّ
ّ
ّ
والشعبي ،إذ ال يستطيع
واألدبي،
واألسطوري،
ملجاالت الحياة كافة ،وساعده على ذلك توظيفه للغموض الرمز ّي،
األديب أن يبلغ غايته في التعبير عن مراده إال بالغموض أو الرمز ،فقد تفهم من ايماءاته أضعاف ما تفهم من
ّ
كلمته ،شرط أن يقف املرمى حيث تراه في النور ال في الظالم ،"4ومع هذه كله يجب الحذر من اإلغراق في الغموض
ّ
إلى ّ
حد يصعب معه على القارئ املثقف الوصول إلى مراد الكاتب فقد يتأتى موقف للكاتب يصطنع فيه من
ّ
اجتماعية حرجة أو الدعوة إلى اليقظة والحذر ...وقد يلجأ
الغموض الرمزي مطية أو ذريعة إما للتعبير عن مرحلة
ً
ً
رغبة في التهيج واإلثارة؛ لذا ّ
فإن الغموض الرمزي يمكن
إلى اإلغراب في اصطناع أسلوب الغموض الرمزي؛ خوفا أو
ّ
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة " :صوفي يتكلم" ،ص.7
 1مجموعة
ّ
"مفكرة ليلى"ّ ،
قصة" :رقم  ،"6ص.10
 2مجموعة
 3أبو علي ،محمد بركات :دراسات في األدب ،دار وائل للنشر والتوزيع_ ّ
عمان2000 ،م ،ص .290
 4الخليل ،سحر :قضايا النقد األدبي القديم والحديث" ،مرجع سابق" ،ص .152
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ّ
ً
أسلوبا من أساليب التقية السياسية التي تجيز للكاتب أن يستتر ويتوقى باإليماء والرمز ...لكن أن يستمرئ
أن يكون
هذه الرخصة إلى ّ
حد اإللغاز الدخاني _إن أجيز هذا التعبير_ بحيث يطمس البصر فيضله ويغشيه ...فهذا هو
الغموض املضل املبين.1
ً
ختامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا:
ّ
ّ
تجلى فيها الغموض ّ
تبين ّ
على ما سبق ّ
الفن ّي عن طريق توظيف الرمز املوحي ،الذي
أن مجموعة "مفكرة ليلى"
ّ
ّ
ّ
األجنبية وعلى األساطير
يحث الفكر ،ويوقظ الشعور .ويرجع الغموض في قصص املغربي إلى اطالعه على الثقافات
القديمةّ ،
مما جعله يخلط الفلسفة وعلم النفس بألوان الثقافة ،فامتطي أجنحة الخيال وتجول فيها بين ّ
كل
ّ
الصور
الرمزية املألوفة وغير املألوفة ،ورغم ذلك استطاع أن يقنع قارئه ،وأن يشير إلى هدفه من إبداع قصصه،
ً
ً
ّ
ً
كل ّ
ًّ
متبوعة باسم مبدعها بعد عنوان ّ
مفتاحا
عشوائيا ،بل كان
قصة ،ولم يكن األمر
ومن ذلك أنه نقش مقولة
ّ
تزينت فواتيح القصص في مجموعته بأسماء ّ
القصة املو ّشح بالغموض؛ لذا ّ
ّ
مميزة من كافة مجاالت
للولوج إلى عالم
اآلداب والعلوم :واسيني األعرج ،شكسبير ،زوال ،فوكنز ،وايلد ،غاربر ،نيتشه ،غوته ،الجاحظ ،دعبل الخزاعي،
ّ
فرويد .ويمكن القولّ :
إن املغربي اعتمد على ثقافته أكثر من اعتماده على تجاربه املباشرة ،فثقافة األديب تؤثر في
ً
حالة من الغموض كما يقول شكري عيادّ ،2
أدبه ّ
ًّ
وتؤدي ً
إن املغربي من خالل استعراض
أساسيا في تلبيس أدبه
دورا
ّ
القصصية ،التي تكمن في تفعيل العقل ،وإعمال الذهن .وقد يصبح الغموض
ثقافته أراد أن يثبت فكرة تجربته
املنفذ الوحيد لحفظ بقاء إبداعه ً
بشكل الفت ،والقليل
بعيدا عن سلطة تقهره؛ لذلك لجأ إلى توظيف األسطورة
ٍ
ّ
من ّ
الضبابية التي تكتنفه.
القراء الذين يعرفون دالالتها؛ إذ ال يستطيعون الدخول مباشرة إلى عمق النص ،وإزالة
ّ
ومن أهم دواعي الغموض في تجربة املغربي كذلك :طبيعة املوضوع ،فقد عالج موضوعات ّ
حساسة تطلبت منه
ً
ً
ّ
عاطفة ّ
قوية ّ
كقصة (العاشق ،والوسيم) ،إذ كان شديد الحرص على حراستها ،أو أنه طرح فكرة غامضة تستعص ي
ً
على الكشف ّ
كقصة (قرية الشبح)؛ ّ
مما ترك في نفس القارئ ًّ
وشغفا في الوصول إلى املعنى ،عن طريق تفكيك
حبا
ومسببا قراءات ّ
ً
مر ًة أخرى؛ فعمق الطاقة ّ
ً
النص ،وإنتاجه ّ
متعددة ،واحتماالت مختلفة
غامضا
الفنية تجعل النص
ّ
ّ
ّ
حظ ّ
املتلقي من الدرايةّ ،
املهذب من فطنة وقريحة وفكر ،ومن ّ
ثم
وقوة الطبع
التأويل والتفسير ،وهذا يتوقف على
اإلدراك الجمالي.3
ً
ً
ومجاال ً
ً
رحبا للدراسات واألبحاث؛ فهو لم ينل من
خصبا
ال يزال السرد املعاصر في جميع املراحل يشكل حقال
ّ
جمالية،
الدراسات ما يتوازى مع مكانته؛ لذلك توص ي الباحثة بضرورة االهتمام به وبظاهرة الغموض من وجهة
ّ
خاص يساعد في ّ
التعرف أكثر على أبعادها.
والتعامل معها بمنطق

 1حجازي :ظاهرة الغموض في الشعر الحديث" ،مرجع سابق" ،ص .79
ّ
املصرية للكتاب_ القاهرة1971 ،م ،د .ط ،ص.80
 2عياد :شكري :األدب في عالم متغير ،الهيئة
 3ينظر :العاكوب ،عيس ى علي :التفكير النقدي عند العرب مدخل إلى نظرية األدب العربي ،دار الفكر_ دمشق2000 ،م ،د .ط ،ص .286
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▪ قائمة املصادر:
ّ
 -1املغربي ،حسن أبو بكر :مجموعة "مفكرة ليلى" ،دار تموز للطباعة والنشر_ سوريا2018 ،م.
▪ قائمة املراجع:
 -2ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر_ بيروت1997 ،م ،ط ،6ج.7
 -3أبو علي ،محمد بركات :دراسات في األدب ،دار وائل للنشر والتوزيع_ ّ
عمان2000 ،م.
 -4إسماعيلّ ،
ّ
العربي املعاصر قضاياه وظواهره ال ّ
ّ
واملعنوية ،دار الفكر العربي_ بيروت،
فنية
عز الدين :الشعر
1966م ،ط.3
جماليات األسلوب والصورة ّ
ّ
ّ
العربي ،دار الفكر املعاصر_ بيروت،ط1996 ،1م.
الفنية في األدب
 -5الداية ،فايز::
 -6العاكوب ،عيس ى علي :التفكير النقدي عند العرب مدخل إلى نظرية األدب العربي ،دار الفكر_ دمشق2000 ،م،
د .ط.
 -7الخليل ،سحر سليمان :قضايا النقد القديم والحديث ،دار البداية_ ّ
عمان2010،م ،ط.1
 -8الهاشمي ،محمد عادل :ظاهرة الغموض في األدب العربي الحديث ،مج جامعة عجمان للعلوم
والتكنلوجيا2003،م ،ع.8
 -9حجازي ،محمد عبد الواحد :ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ،مجلة البيان1982 ،م ،ع.194
 -10درابسة ،محمود :التلقي واإلبداع _قراءات في النقد العربي القديم_ ،دار جرير_ عمان2010،م ،ط.1
 -11رجب ،محمود  :فلسفة املرآة  ،مرآة ّ
السحر ،دار املعارف_ القاهرة1994 ،م.
 -12رماني ،إبراهيم :الشعر _الغموض_ الحداثة_ دراسة في املفهوم ،مجلة فصول،ع1987 ،7م.
ّ
"تحليل ُّ
ٌ
ّ
وتذوق" ،املنار للطباعة_ القاهرة2006 ،م.
العربي الحديث
 -13عوض  ،إبراهيم  :فن الشعر
ّ
املصرية للكتاب_ القاهرة1971 ،م ،د .ط.
 -14عياد :شكري :األدب في عالم متغير ،الهيئة
ّ
ّ
القص ،منتديات مجلة االبتسامة1996 ،م.
شعرية
 -15فيدوح ،عبد القادر:
فكرية ّ
 -16قصاب ،وليد :الحداثة في الشعر العربي املعاصر حقيقتها وقضاياها ،رؤية ّ
وفن ّية ،دار القلم_ اإلمارات،
1996م ،ط.1
 -17منصورّ ،
نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر املعاصرّ ،
عز الدين :دراسات ّ
مؤسسة املعارف للطباعة
والنشر1985 ،م.
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جدلية احلياة واملوت يف قصيدة "رحل النهار" لبدر شاكر السياب
The Dialectic of Life and Death in the poem “The day is gone” by Badr Shaker Al-Sayyab

 املغرب-  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – ورزازات، عزيزبويغف.د

Aziz Bouyghf , Regional Academy for Training and Education of Ouarzazate - Morocco

:ملخص
َّ الرجات
َّ اتسم مسار الشاعر العراقي "بدر شاكر السياب" بكثير من
َ
شاعر
والهزات واالنكسارات التي جعلت منه
َ
 لقد اتخذ الشاعر من ثنائية الحياة واملوت.وصوت كل املكلومين واملغلوبين واملخذولين في األرض
،قضية بامتياز
 وحيث اإلنسان يعاني، حيث األلم واملرض والجراحات التي ال تلتئم،كوة ليعبر عبرها عن موقفه من مآس ي الحياة
َّ
، انفتح منجزه على قضايا أمته وعصره واستثمر. ويئن في همس دون أن يجد آذانا تصغي إليه،األمرين في صمت
 نهل من مساحات التراجيديا، نورانيا، عوالم األسطورة والرمز فكان شاعرا ملحميا،حتى يعبر عن هذه القضايا
 وهذا ما. فاستثمر هذا املعين حتى يبصم على منجز ثر غزير انفتح على آفاق االغتراب والضياع،مع ينا ال ينضب
."سنحاول إضاءته من خالل االشتغال على قصيدته "رحل النهار
. ضياع، اغتراب، أسطورة، رمز، تراجيديا، حياة، موت، جدلية:الكلمات املفتاحية
Summary
The path of the Iraqi poet Badr Shaker Al-Sayyab was characterized by many shakes, tremors and
refusals, which made him a poet of a cause par excellence and the voice of all the bereaved, the
defeated and the disappointed on earth.
Badr Shaker Al-Sayyab has taken from the duality of life and death a niche to express his position
on the tragedies of life, where pain, disease, and surgeries do not heal, and where the person suffers
both in silence and whispering without finding ears to listen. His achievement opened up to the
issues of his nation and his era and invested, in order to express these issues, the worlds of myth and
symbol. He he was an epic poet, a luminous one, who drew from the tragedy spaces of a certain
inexhaustible. He invested this aid so that he fingerprints on a great wealth achievement. This is
what we will try to illuminate by working on his poem “The day is gone”.
Opening Statements: dialectic – death – Life – tragedy – symbol– myth – exile – loss.
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 -1تقديم:
َ
النظر إلى قضية الحياة واملوت ع َ
ُ
ند الشعر ِاء املعاصرين بتجارب عاشها هؤالء ،فتركت أثرها الدفين في
ارتبط
ِ
ِ
ِ
دواخلهم ،واتخذوها جسرا َّ
عب ُروا َع ْب َر ُه َع ْن َه ِّم ِهم الفردي والجمعي في اآلن نفسه .لقد نحت هذه التجارب أحيانا
منحى الفلسفة العبثية في قراءتها للواقع ،إذ ر َامت تفكيكه ،وتحويله إلى ثنائيات تتصارع ليتنامى الفعل الشعري
ويبلغ عنفوانه ،وال تخرج هذه الثنائيات عموما عن تيمات الشقاء والسعادة واأللم واألمل وغيرها .إن قراءة
للموت ،ورؤيتها األنطولوجية له ،أسهمت في انتشاله من ِدالالت الفناء والنهاية إلى دالالت أخرى
الفلسفة العبثية
ِ
َ
ومآس ال تنتهي.
الخالص في ظل حياة كلها آالم
منفتحة على االنبعاث واالنعتاق .لقد رأت فيه
ٍ
ُ
ُ
ْ
َ
وشك ،قبل أن ت َع ِّمق نكسة
وقلق ٍ
عايش الشعراء املعاصرون نكبة فلسطين 1948م ،بكل ما حملته من ٍ
ألم ٍ
َ
يونيو 1967م الجر َ
ً
قضايا جديدة،
اليأس والحزن الدفينَ ،ما ف َت َح ُمنجزهم على
اح ،وتدفع الشعراء إلى حالة من
ِ
ً
ً
وجعل نظرتهم ملسألة الحياة واملوت نظرة مختلفة ،فالحياة عندهم لم تعد ميدان فرح ولهو ،واملوت الذي كان
يخشاه الناس أضحى منشودا في سبيل الدفاع عن العرض واألرض َّ
املهدور .من هنا ستتخذ جدلية الحياة
والش َر ِف
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
إشكاالت
كشف
تحوالت هي في مجملها نزوع إلى
واملوت في الشعر املعاصر ِدالالت أخرى ،وستشهد رؤية الشعراء
ٍ
ِ
ِ
املجتمع.
وم ْن هؤالء الشعراء ،الشاعر "بدر شاكر السياب" ( ،)1964/1926والذي عاش حياة اتسمت بكثير من َ
اله َّزات
ِ
َ
َّ
ً
شاعرا تر ً
اجيديا بامتياز ،لذلك نجده قد ك َّر َ
َ
ً
قضايا
س ُجزءا من حياته لخدمة
والر َّجات ،ما أث َر في نفسيته وجعله
َ
ً
سبيل
مناضال ،محترقا ،ومضحيا في
عادلة ،ارتبطت بواقعه بخاصة ،ثم بواقع ِ
األمة الحضاري بعامة .لقد ظ َّل ِ
ِ
والثورة ،مرامه بث قيم التجدد في نفوس الجماهير ،وحثها على الكفاح بغاية التحرر.
التغيير
ِ
ِ
َ
ً
السياب واحدا من شعراء الخمسينات ،الذين َ
أرسوا ُ
ُ
أس َ
مائزة إلى جانب شعر َاء
حداثة
س
لقد ظ َّل
ٍ
ٍ
شعرية ٍ
بكثير من
آخرين ،منهم "صالح عبد الصبور" ،و"عبد الوهاب البياتي" ،و"يوسف الخال" ،وحظيت تجربته
ِ
َ
كونه تبنى دائما موقفا ثوريا من قضايا عصره ،فكان تارة يرى َ
املوت أقرب إليه من الحياة ،فيتوسل
االهتمام،
ُ
بعوامله وإشكاالته ،جاعال منه كوة للتجدد واالنبعاث ،وتارة أخرى يتملكه اإلحباط فينفلت منه
االحتفاء
خالصه في
ِ
ِ
َ
ُ
املتخيل الشعري للشاعر "بدر
الحلم وتستحيل نظرته إلى املستقبل نظرة سوداوية .وال نخفي أن الوقوف عند
ِ
شاكر السياب" ٌ
أمر ُمعقد ،إذ يحتاج من املتلقي استحضار آليات يتم عبرها استقراء نصوصه بطريقة ُمثلى،
واستكناه مكنوناتها على ثرائها وفرادتها ،خاصة إذا كان املقصود رصد تشكالت جدلية الحياة واملوت في تجربته،
ُّ
وتبين أمر هذه الجدلية من خالل االشتغال على الرموز ،واستخالص ِدالالتها وعالقاتها املركبة ،التي تشتغل ضمن
َ
مساحات املتقابالت .إننا بصدد تقابالت تثير في النص دينامية وتحوال عبر ثنائيات تتفاعل لتميط اللثام عن معاني
النص الرمزية ،فيتحدد الدال باعتباره أساسا ثابتا ،بينما يفسح املجال للمدلول لينفلت ويتخذ إيحاءات متعددة.
وسنحاول في هذه الدراسة إبراز أهم تشكالت جدلية الحياة واملوت في تجربة الشاعر من خالل االشتغال على
قصيدته "رحل النهار".
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 - 2رحل النهار :عنوان مكثف بدالالت ثرة
َ
ُ
ُّ
َ
العتبة األولى لسبر أغوار النصُ ،
إنه الومضة التي َع ْب َر َها يمكن توقع العوالم التي يبتغي
العنوان هو
ال غرو أن
ِ
ِ
ْ
الشاعر َ
إضاءتها .واملتأمل في عنوان القصيدة "رحل النهار" سيلحظ عمقه إذ جاء مختزال ومكثفا لكن بآفاق مجازية
َ
الرحيل ٌ
باحتماالت عدة تكون فيها األوبة ممكنة ،وقد ال تكون ،بمعنى أن األمل
سفر
ثرة تأسست على االنزياح .إن
ٍ
يبزغ ويتوارى ليبث في تجربة الشاعر ُم َس ًحا مأساوية خاصة إذا وقفنا عند توظيفه الفعل "رحل" في زمن املاض ي.
َ
ُّ
َ
َّ
والتجد ِد ،إال أن اقترانه بفعل الرحيل جعله
األمل
على
اسخة
ر
ال
اللته
د
من
لرغم
ا
فعلى
"
"النهار
يخص
فيما
ا
م
أ
ِ
ِ
يحيل على الفناء واليأس والسوداوية ،لقد كشف العنوان عن فرضيات عدة اقترنت باملوت ودنو األفول ،أفول
الحياة واقتراب الشاعر من لحظة الرحيل األبدي .إنه على فراش املوت َّ
يتنسم آخر األنفاس قبل أن يبلغ إشراقته
األخيرة ِل ُي ْس ِل َم روحه بعد ذلك لليل طويل حالك ال أوبة منه.
إن العنوان بؤرة بدالالت عميقة ،إنه العالمة األكثر تكثيفا ،فهو مفتاح لولوج عوالم النص ومظهر وملحة أولى
بما يحمله من إيحاءات جمالية وإغرائية .إنه العتبة األولى التي تجذب املتلقي إلى النص ،عتبة بآفاق تأويل دالة
خاصة حين يحمل بين طياته إشكاالت ورؤية منفتحة ومتجددة .لقد شكل الرحيل في تجربة الشاعر سؤال مآالت
أكسب القصيدة أبعادا فلسفية ،فجعلها َس َف ًرا إلى العوالم البعيدة حيث يلوح الشك والقلق ،لذلك نرى أنها تتسم
بآفاق انتظار مائزة ،إذ تضعنا أمام جدلية تتراوح بين الخفاء والتجلي ،وبين األوبة والال أوبة ،والحياة واملوت.
ُّ َ
َّ
ُ ْ
القصيدة َ
وركبوا خط
عبر
الشاعر ُرؤ َي ُاه في
ُيرس ي
التوسل بأبطال أسطوريين( ،سندباد /أوليس) 1رحلوا وغامروا ِ
ِ
ْ
التيه ليعودوا بقصص وحكايات هي ُو ُجود َي ُت ُهم بعد أن أن َهكهم ُ
ْ
العباب واألخطار .يسير الشاعر على َرك ِبهم لكنه ال
ِ
ٍ
ُ
الظالم والسواد .إنه يضعنا أمام "شبكة من التفاعالت التي
باملكان
يعود ،فنهاره ينطفئ وشمسه تخبو ليستبد
ِ
َ
َ
ً
ُ َ
اكتماله .وفي هذا
معقدة تجسد البنية الداللية تجسيدا ُمطلقا في
بنية
تتكامل لتح ّ ِول اللغة  -بمعناها األوسع  -إلى ٍ
ٍ
ِ
التجسيد للرؤيا الشعرية ينبع وجود كل عنصر ومعناه وخصائصه من طبيعة العالقات التي َف َر َ
ض ْت اختياره ،والتي
تشده إلى العناصر األخرى ،ثم من فاعليته في هذه العناصر وتختفي تحت هذه التفاعلية جدلية عميقة هي التي
تؤسس املعنى ذلك أن العالقات بين الثنائيات قد تكون عالقات نفي سلبي وتضاد مطلق" ،2وبهذه الثنائيات
ُ
ُ
تكتسب القصيدة معناها وت ْس ِف ُر عن ك ْن ِه َها كونها رؤية للعالم ،وإشراقة واعدة تنبض بالدالالت وتبتغي خلق أفق
االنتظار لدى املتلقي ،حتى يعي مقصدية الشاعر ،وحتى يتماهى مع التجربة في أبعادها الجمالية واالقناعية .إن

 - 1أوليس بالالتينية أو أوديسيوس باإلغريقية ملك إيثاكا األسطوري ،كان من قادة حرب طروادة ،أبدع فكرة الحصان التي كان لها دور هام في هزيمة
الطرواديين .في رحلته للعودة هو وجنوده التقى بعمالق ذي عين واحدة ،فقأ أوليس عينه انتقاما لجنوده الذين التهمهم هذا العمالق والذي لم يكن إال
ابن إله البحر بوسيدون .غضب بوسيدون وعاقبه بأن تاه في البحر عشر سنين القى فيها األخطار واألهوال ،ورغم تأخره في العودة فقد ظلت زوجته
بينلوب تنتظره بشوق فأضحت عنوان وفاء وإصرار وصبر .راجع :عالم أوديسيوس ،م .آى .فينلى ،ترجمة وتقديم :محمد عبودي إبراهيم /السيد جاد،
املركز القومي للترجمة ،الطبعة األولى2014 ،م.
 -2جدلية الخفاء والتجلي ،دراسات بنيوية في الشعر ،كمال أبو ديب ،دار العلم للماليين ،بيروت لبنان ،الطبعة الثالثة 1984م ،ص.9 :
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َْ
السياب شاعر قضية ،لقد شكلت تجربته في تيماتها وإيقاعها ولغتها انعطافة مائزة أث َر ْت املنجز الشعري العربي
الحديث ووسمته بسمات جعلته واعدا متفردا.
 - 3رحل النهار :تراجيديا املوت و أفول الحياة
ً
ُ
ْ
منحنيات وخطوطا يؤطرها العنوان ويوجهنا
وتقودنا جمالية العنوان ِودالالته إلى متن القصيدة إذ نستكشف
ٍ
إليها .يقول الشاعر:
َر َح َل َّ
الن َه ْار
َ َ
ْ َ َ ُ َ َ ُُ َ
َها ِإ َّن ُه انط َفأ ْت ذ َبال ُت ُه َعلى أف ٍق ت َو َّه َج ُدون ن ْار
َو َج َل ْست َت ْن َتظر َ
ين َع ْو َد َة س ْند َب َاد م َن ّ
الس َف ْار
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ
الر ُع ْ
ََ
َ َْ ْ َ ْ ُ ْ ََ
ف َو ُّ
ود
اص ِ
والبح ُر يص ُرخ ِمن ورا ِئ ِك ِبالعو ِ
ُه َو َل ْن َي ُع ْ
ود1
ُ ُْ َ
معان منفتحة
باد في هذا املقطع على
ٍ
تتأسس ثنائية الحياة واملوت كما هو ٍ
جدليات تتجاذب ِلتك ِسب النص ٍ
على آفاق تأويل تتسم بالدينامية ،ما يحيل املتلقي على عوالم الدهشة والجلبةُّ ،
ويهز ِكيانه ووجدانه إذ يأس ى
ُ
الجرح بعد تأمله في َ
للرحيل (رحيل النهار) ،ثم َّ
الو َه ِج /األمل وهو يخبو وينطفئ أمام عينيه ،في مشهد درامي
يتعمق
ُّ
يحيل على املآس ي العظيمة التي تطال اإلنسان أينما وجد ،وتجعله َي ْج َه ُد في تمث ِل الحياة وفهمها فهما فلسفيا
ينتشلها من ربقة الفناء.
تتأمل وتت ُ
ُ
ألم وتنتظر عودة "السندباد" من السفر ،بل
في ظل هذا املشهد التراجيدي تجلس الحبيبة /الزوجة
َ
عودة النهار الذي قد أفل ،تنتظر َأ ْو َب َة العمر ُ
والف ُت َّو ِة والشباب ،لكن البحر من خلفها ال يستكين ،إنه بدوره يهتز
حزين هو صوت العواصف والرعود ُم ْع ِل ًنا استحالة العودة.
حازم
ويصدح
ٍ
بصوت ٍ
منكسر ٍ
ٍ
ُ
َ
إحساسات وخلجات،
اعتمل في دواخله من
لقد توسل الشاعر باألسطورة (أسطورة السندباد) حتى ي َع ِّب َر عما
ٍ
ُ
ُ ً
ليفتح منجزه على املدونة التراثية القديمة فيتخذها ك َوة يستكنه عبرها إشكاالت الحاضر ،ونعلم أن هذه األسطورة
َ
متخيلة ل َب َّحار وتاجر من بغداد ،يخترق ُ
َّ
العباب بسفينته ويركب األهوال ويغامر في ِر ْحال ٍت
تحيل على شخصية
ِ ٍ
طويلة بلغ عددها سبعا ،قاس ى فيها السندباد ويالت األخطار واألهوال واستطاع النجاة ليتحول إلى رمز للمغامرة
َ
والتحرر .إن تجربة الشاعر والسندباد تتوحدان لتعكسا معا سفرا ث َّر املالمح ،إال أن ما يميز السندباد عن الشاعر
أنه لم يخلف زوجة تنتظر عودته بشوق ،ما يجعل القصيدة منفتحة على أسطورة أخرى هي أسطورة (أوليس
وبنيلوب زوجته)" ،أوليس" أحد أبطال طروادة املتشبثين بالوطن وبالزوجة الصابرة ،التي انتظرت عودة زوجها
َ
ُ َّ
ِب َجل ٍد رافضة كل الخطاب الذين يسعون لالرتباط بها.

 - 1األعمال الشعرية الكاملة ،بدر شاكر السياب ،دار الحرية ،بغداد ،ط2000 ،3م ،ص.141 :
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تتعمق مأساة الشاعر في القصيدة ،وينكتم همس األمل ليضطرم االنتظار بخطوطه وتشعباته ،والشك
ِبدالالته وتجلياته ،وفق منطق الذي يأتي وال يأتي .فإذا كان السندباد يعود من أسفاره فإن الشاعر ال يعود ،إنه
ُ
َ
البحر مؤنسا .لقد تاهت سفينته في عالم الظالم والضياع .يقول:
زوجته إال
موقن ِب ُدن ّ ِو املوت ولن ُي ِبقي لحبيب ِته/
ِ
َ
ُ ْ
َ َ ْ
أ َو َما َع ِل ْم ِت ِبأ َّن ُه أ َس َرت ُه ِآل َهة ال ِب َح ْار
ْ
في َق ْل َعة َس ْو َد َاء في ُج ُزر م َن َّ
الد ِم َوامل َح ْار
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
ُه َو َل ْن َي ُعودْ
َر َح َل َّ
الن َه ْار
َف ْل َت ْر َحلي ُه َو َل ْن َي ُع ْ
ود1
ِ
َ
إن "آلهة البحار" و"القلعة السوداء و"الدم واملحار" كلها أمارات على ما بلغه الشاعر من انكسار ومن ت ْي ٍه بلغ
به أقص ى َم ًدى ،ولعله في هذا الصدد يئن ويتألم ،ويعلم أنه سالك خط الالعودة ،لذلك وإشفاقا منه على زوجته
ََ
يخبرها بأنه لن يعود ،وأن نهاره تاه في ُد ًجى ال َم َر َّد منه ،لذلك عليها أن ترحل ال أن تت َس َّم َر في مكانها ُمنتظرة الوهم.
َ
لقد خ ِب َر الشاعر دروب األلم ،لذلك نجده في لغته ممعنا في تصوير أتون الضياع والظالم ،ما يجعل املتلقي
ُ َ
يتماهى مع رؤيته للوجود والعالم ،ويعيش أحاسيسه نفسها ،املتمثلة في الرهبة والخوف ،فالقالع كما في امل َتخ َّي ِل
األسطوري والقصص والحكايات العجيبة هي فضاء عالي األسوار ،موحش ،مرعب ،يثير الهلع والقلق .إن العودة
من هذا السفر مستحيلة ،عودة السندباد ومعه الشاعر ،مادام أن آلهة البحار /آلهة املوت قد قررت أسر كل من
يبتغي االنعتاق.
ُ
واألفق
خاو تسكنه األشباح،
اتخذت القصيدة أبعادا أخرى لكنها ظلت على خط املأساة ،فالبحر على رحابته ٍ
فيه ُ
ضباب يأخذ املتلقي إلى ومضات تنبض باألتراح ،وكأننا بصدد مسحة جنائزية تتجاذبها إرادتان ،إرادة
أفق
ِ
ٍ
تحيل على حتمية املوت ،وأخرى مازالت تؤمن بإمكانية التجدد .يقول الشاعر:
َّ
ُْ ُ َ َ ٌ
الر ُع ْ
ات م َن ُّ
الث ِق َيل ِة َو ُّ
ود
الس ُح ِب
األفق غاب ِ
املَ ْو ُت م ْن َأ ْث َماره َّن َو َب ْعض َأ ْرم َدة َّ
الن َه ْار
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
ض أ ْر ِمد ِة الن َه ْار
امل ْو ُت ِمن أ ْمط ِا ِرهن وبع
ِ
َ
الخ ْو ُف م َن َأ ْل َوانه َّن َو َب ْعض َأ ْرم َدة َّ
الن َه ْار
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َر َح َل ال َّن َه ْ
ار2
إن املتأمل في املقطع ،يجد الشاعر قد توسل بعوالم االنزياح حتى ُي ّ
لصورة شعرية بديعة ،فقد َّ
ؤس َ
شب َه
س
ٍ
ِ
األفق بالغابات ليفتح مخيلة القارئ على احتماالت عدة جعلت املعنى يتشظى ،ويأخذ معنى األمل والحياة في قراءة
ً
َ
يستدرك الشاعر ويجعل الغابات سحبا مثقلة باألهوا ِل والرعود ما يحيل على االنكسار والضياع .إن
أولى ،قبل أن
 - 1املصدر نفسه ،ص.141 :
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يسبر فيه خطوط التقاطع بين األفق باعتباره انفتاحا
التلقي هنا يمر بمستويين ،مستوى أول يدفع املتلقي إلى ٍ
تأويل ِ
على الالنهائي ،والغابات بعواملها النابضة بالحياة ،حيث الخضرة والطبيعة .لكن هذا املستوى سرعان ما يخبو
َ
ويتوارى ليبزغ مستوى ثان ،حين تستحيل الغابات سحبا مثقلة ومنهكة باآلالم ْ
والتيه واالغتراب ،إذ ال ُ
األسماع
يصل
ٍ
سوى ُ
والبروق وآهات املوت والخوف والرماد .يتعمق هذا املستوى الثاني عبر سحر اإليقاع والذي
الرعود
هدير
ِ
ِ
استند فيه الشاعر إلى التوزاي التركيبي التام ،وإلى التكرار بتكراره للفظة "املوت" وعبارة "أرمدة النهار".
كما تتعمق الجدلية في املقطع السابق من خالل املعجم املتوسل به لتشكيل الصورة الشعرية دائما ،وإرساء
أبعادها الجماليةُ .
فمقابل املوت نجد األثمار واألمطار ،ومقابل الخوف نجد األلوان ،ومقابل األرمدة نجد النهار،
َّ
ما َبث في القصيدة كثيرا من الدينامية والحركية .لقد حاول "بدر شاكر السياب" في قصيدته هاته التعبير عما
ً
ً
يعتريه من إحساسات في خضم واقع غير محدد املالمح ،مبهم األفق ،متشعب املناحي ،ما يجعل الشك ِس َمة غالبة،
واالنتظار نافذة عبرها ستتنامى القصيدة ،وستأخذ ً
ص َ
أبعادا َخ ّ
يص ُت َها التماهي مع آالم اآلخرين في رؤية متجددة
ِ
لإلنسان والعالم.
َّ
ولعل فهم "السياب" الواعي ألسطورة السندباد ومساحاتها التعبيريةَ ،مك َن ُه ِمن إعادة بنائها وصياغتها وفق
ُّ
تصو ٍر شعري
ونابض بالحياة .إن "لغتها حين تدخل في النص تؤدي دورا جوهريا هو فتح النص تماما ،فتحه
متجدد
ٍ
ٍ
تزامنيا ،أي على صعيد العالقات املتشكلة ضمن بنية النص بين املكون األسطوري واملكون التجريبي ،ثم توالديا
أي على صعيد العالقات بين النص بوصفه بنية كلية وتاريخ الثقافة بأكملها من حيث تنبع األسطورة .إن األسطورة
بهذا التصور فعل توتير حاد في النص وفتح لبؤرة إشعاعات داخلية وخارجية فيه".1
َّ
ُ
َ
َ
الشاعر من جهة ،من تجسيد تجربة اإلنسانية املعاصرة ،ومن جهة أخرى
تصوير آالمه
لقد مكنت األسطورة
ومعاناته مع املرض واأللم والوجع واالغتراب والسفر من بلد إلى بلد بحثا عن الشفاءَ .أ َخ َذ املوت في ُ
نجز السياب
م
ِ
َح ِّي ًزا ذا بال ،لقد ارتبط عنده بتجربة خاصة منذ وفاة والدته ،ثم والده سنة 1963م ،والذي لم يتمكن من حضور
ََ
جنازته بسبب فقدانه القدرة على املش ي نتيجة املرض العضال الذي أل َّم به ،كل هذا َس ُي َع ِّم ُق نظرة الشاعر للموت
ُ
ُ ّ
صوره َو ْح ًشا كاسرا َو ِل ً
صداه
صا يختطف األماني الجميلة ،وكلما انحدرت صحته وأحس بدنو األجل كلما َم َّد
إذ سي ِ
املوت وفتح منجزه على مشكلة املصير.
سؤال ِ
في ِ
لقد كان املوت بالنسبة للسياب أمارة تجدد وانعتاق ومالذا إلى حياة صافية حاملة ،لكنه أضحى اآلن تجربة
ُ َ
نجد صوت ُه في القصيدة
شخصية بكل ما تحمله هذه األخيرة من يقين ومن جراحات سكنت أعماق الشاعر ،لهذا
َ
يتعالى ليطوي َ
النهارَ /
َ
فيسافر مثقال باألحزان ،متوسال املرأة أن تنساه
نشيد الفاجعة
األمل في العيون،
وليفصح عن ِ
ِ
َّ
وترحل إلى عواملها الخاصة ،لكنها تأبى إال أن تكون وفية .إنها تنتظر فارسها التائه في العوالم البعيدة عله يعود،
ل َت َت َج َّد َد ُ
روح َها ،وتسمو أحالمها بعد طول انتظار .إنها تنتظر الذي قد يأتي وال يأتي في زمن حالك مبهم ،زمن أفقدها
ِ
شبابها.
 - 1الحداثة /السلطة /النص ،كمال أبو ديب ،مجلة فصول ،عدد  ،1984 ،3ص56 :
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َ
إن القصيدة تضعنا أمام أوان االغتراب واالنتظار املر ،إننا بصدد زمن مأساوي تظهر مالمحه على شعر األنثى
ُ
حين يغزوه الشيب وهي في ِع ّ ِز العنفوان والشباب ،كل ذلك حزنا على السندباد الغائب املحتجز .لقد كانت اإلشراقة
الشعرية للسياب تجريبا عميقا للرمز في مستوياته األكثر إبعادا وإغرابا ،وذلك حتى يجد ُمتنفسا ألزماته وحرقاته
َ َ
النفسية بسبب ما عاشه من َّ
رجات ،أ ْمك َن عدها تعبيرا عن قلقه الوجودي ،وعن تأثره بما طال الوضع السياس ي
واالجتماعي في العراق لحظتئذ ،لذلك نرى أن منجز الشاعر دائم التجدد مادام أنه أضحى مرآة لرؤية قلقة حزينة
بل وملحمية أحيانا.
ال غرو أن اإلحساس الجمالي واإلد اك الفني الذي َ
ميز السياب على َم ّ ِر تجاربه الشعرية جعله ينحو في توظيفه
ر
َ ُ
للرموز ً
منحى إنسانيا ،إنه ُيك ِّيف مخزونها وفقا ملوقفه ونظرته إلشكاالت واقعه ،لذلك نجده ينفض الغبار عن كثير
من األبطال األسطوريين ليدفعهم للتعبير عن مآسيه ،ثم مآس ي اإلنسان املعاصر بشكل عام .لقد اتخذ من كثير
َ
من األساطير قناعا ليعبر عن قضايا وجودية وفق رؤية خاصة تتناسب ون َف َس ُه الشعري ،فإذا كان السندباد في
قصص ألف ليلة وليلة قد حقق كل آمانيه ،وعاد من َسفراته عودة الظافر ليعانق أسرته وزوجته وليحقق لها كل
َ
تمنته من بذخ وأمان َ
ما َّ
وخدم وحشم ،فإن "سندباد السياب" لم يستطع إلى ذلك سبيال ،فهو لم يأت بالحب
َ
املنتظر ،ولم َي ْر ِو شعلة الحنين املتقدة عند املرأة التي تنتظره على أ َح ّ ِر من الجمر ،تنتظر السكينة والرجل الغائب.
إن لكل هذا ُم ّ ِبر ُره مادام أن زمن السياب هو زمن الفجائع ،حيث تفقد األماني بريقها ،والوعود إشراقتها ،وتضيع
ُ
رسائل الحب في ُعباب البحر ،ويطوي
الدهر كل األحالم .وحين تعي املرأة أن الحكاية تدنو من األفول ،فإنها تتشبث
ً
بآخر قشة أمل لتعيش على االنتظار الذي يروي نار الشوق في أعماقها املكلومةُ ،م َم ِّن َية النفس بإمكانية بزوغ فجر
َ ًَ ً
السندباد ،لكنه ٌ
فجر ال يبزغ .إننا بصدد صورة تقطر دما ونارا ،بصدد ألم تعيشه الزوجة ثا ِن َية ثا ِن َية ،وهي تعلم أنها
تنتظر الالجدوى ،فالسندباد /الشاعر لن يعود ألنه يعاني مأساة لن تبرحه طيلة حياته ،وهذا يدفع الزوجة إلى
جدل وصراع نفس ي ،ذلك أن شبابها قد َو َّلى وهي َما تز ُ
ُ
تنتظر تحقق الحلم .يقول السياب:
ال
َر َح َل َّ
الن َه ْار
ْ
َو َك َأ َّن م ْع َ
ص َم ِك ال َي َس ْار
ِ
ْ
َ
َو َك َأ َّن َساع َدك ال َي َس ْار َو َر َاء َس َ
اع ِت ِه ف َن ْار
ِ ِ
َ َ ْ َْ
ُ
َ
ْ
اطئ ِل ْل َم ْو ِت َيحل ُم ب َّ
الس ِف ِين على ان ِتظار
ِفي ش ِ ٍ
ِ
َر َح َل َّ
الن َه ْار
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ّ َ ُ َ ُ ُّ َ َّ ُّ
الل ُح ْ
ود
هيهات أن ي ِقف الزمان تمر حتى ِب
ُ َ َّ َ َ
الح َج ْار
خطى الزم ِان و ِب ِ
الن َه ُار َو َل ْن َي ُع ْ
َر َح َل َّ
ود1

 - 1األعمال الشعرية الكاملة ،مصدر سابق ،ص.142 :
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إن صورة اليأس واملوت واأللم تتكرر في قصيدة السياب ،لقد ابتغى إماطة اللثام عن أزمة اإلنسان بعامة ،ومن
خالل ذلك أزمة الوطن العربي مع الاليقين .إنه "ومن خالل حوار زوجته الداخلي الخاص يعكس كل انكسارات
العالم وتوجعه ،إنه بتعبير آخر عكس العالم في خصوصية زوجته ،فكان التوجع مشتركا ،ولعل السياب كان
مشدودا إلى هذا التكنيك بحكم عوامل املرض والغربة والحزن والفاقة".1
لقد استهوى الشاعر العربي التوسل بالرمز في منجزه فوظفه توظيفا ثرا ،إذ رأى فيه املسلك إلى تجاوز الواقع
العربي املهزوم إلى واقع أكثر رحابة تتمكن فيه الذات من بلوغ آمالها لتحقق وجوديتها الذاتية ولتعكس بعد ذلك
الهم الجمعي ،لذلك تتخذ قصائد السياب ُمسحة ذاتية حين تستحيل "دعوة لتواصل نص ي ينشأ بين القارئ
والذات املتكلمة في لحظة شعورية كثيفة تتقطر فيها كينونة الشاعر وتنسل إلى وجدان قارئه لحظة القراءة أي
عاد ألنه صورة للتفكير الجمعي
عاد في اآلن نفسهٍ ،
عاد وغير ٍ
لحظة أن يعيد إنتاج داللة القصيدة" .2إننا بصدد طرح ٍ
عاد حين يغدو تجربة فردية ترى في الرمز متنفسها
املنحاز إلى املغامرة وإلى طرق العوالم األكثر غموضا .وغير ٍ
وصوتها وملجأها حين تسحقها الحياة وحين تعيش إشكالية املصير.
لقد جعل الشاعر من السندباد في قصيدته رمزا للموت ،فهو مسجون كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في تحليلنا،
مسجون في قلعة سوداء تجتاحها العواصف والرعود والبروق ،بل وتغرق سفنها إلى القرار ،لتستحيل القلعة عاملا
للدم والخراب .إنها عالم الشاعر املليء باألحزان ،عامله حين يفشل في الحب وفي رحلة الشفاء من املرض الخبيث.
يقول السياب:
َر َح َل َّ
الن َه ْار
ص ْن َها س ْند َب ُاد م َن َّ
ص َال ُت َش ْعرك َل ْم َي ُ
خ ْ
الد َم ْار
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ
ش ِربت أجاج امل ِاء حتى شاب أشقرها وغار
ْ
ْ َ
َو َر َسا ِئ ُل ال ُح ِ ّب ال ِكث ْار
ُ ْ َ َّ ٌ ْ َ ُ ْ َ
الو ُع ْ
س ب َها َأ َل ُق ُ
ود
مبتلة ِبامل ِاء منط ِم ٌ ِ
َ ََ ْ ََْ َ َ َ ْ َ َ
اط ِر ِفي ُد َو ْار
وجلس ِت تنت ِظ ِرين ها ِئ َمة الخو ِ
َ َ ُ ُ َ َ َق َّ ُ َ ْ ُ
َ َْ
يط ِإلى الق َر ْار
سيعود .ال .غ ِر
الس ِفين ِمن امل ِح ِ
َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َ
ف ِفي ِإ َس ْار
اص ِ
سيعود .ال .حجزته ص ِارخة العو ِ
َيا س ْند َب ُاد َأ َما َت ُع ْ
ود؟
ِ ِ
َ
َ
ْ
الزَناب ُق في ْال ُخ ُدودْ
ُ َّ
َ َ َّ َ ُ َ ُ ُ
كاد الشباب يزول تنط ِفئ ِ ِ
َف َم َتى َت ُع ْ
ود3
 - 1األسطورة في شعر السياب ،علي عبد هللا رضا ،دار الرائد العربي1984 ،م ،ص.101 :
 - 2إضاءة النص ،اعتدال عثمان ،دار الحداثة ،بيروت ،الطبعة األولى 1988 ،ص.149 :
 - 3األعمال الشعرية الكاملة ،مصدر سابق ،ص.142 :
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ً
يعكس املقطع تجربة وسمت منجز الشاعر بسمات عكست رهافة الحس ونبل املشاعر ،فبعض القراءات
تشير إلى أن هذا األخير يعكس عالقة جمعت السياب بممرضة لبنانية شقراء ،كانت ترعاه لحظة مرضه ،فأشفقت
عليه وبادلته الحب ،وتركت له رسائل وأهدته خصالت من شعرها ،لكن َ
القدر ربما سيجعل هذه القصة تنتهي
َ َّ
نهاية مأساوية ما أث َر في الشاعر وترك في دواخله أثرا ال يمحي.
إن املقطع يحتمل تأويالت وقراءات عدة ،بحسب تجربة الشاعر وبحسب ما يبتغي اإلفصاح عنه ،وعموما نرى
ُ
َ
الحكاية وك ْن َه َها ،كما أن جدلية الحياة واملوت ظلت تسكن النص
أنه استطاع أن يجعل من أسطورة السندباد بؤرة
ِ
َ
وت ُم ُّد ُه بالدينامية ،حتى يستحيل الفعل الشعري عميقا بال شط.
َّ
َ َ
يمثل َها لينقذ الخصالت من الغرق ومن الدمار ،لقد
لقد ض َّيع السندباد لحظة املغامرة التي كان من املمكن أن ِ
َ
َ َّ
َ
لرسائل التي خل َد ِت الحب الصادق ،تاهت في أعماق
تركها تشرب األجاج وتذبل لتفقد جمالها وبهاءها ،ك َما أن ا
املحيط ليذوب ِح ْب ُر َها ويستحيل رمزا للموت بعد أن كان ينبض بالحياة واألمل .وأمام هكذا مشهد لم يعد أمام املرأة
إال أن تندب حظها ،وتعيش على القلق واالنتظار ،ويظل السندباد أسيرا مسجونا في القلعة السوداء .إن األهوال
ُ ُ
العودة مادام أن السفينة غرقت حتى القرار ،ومادام أن العواصف
تستحيل رحلة
تحاصره من كل الجوانب ،لذلك
ِ
َ َ
مازالت ت ْست ِب ُّد بالبحر َوت ُه ُّد أوصاله .وحتى يبث الشاعر في قصيدته مزيدا من األبعاد الجمالية والتأثيرية توسل
َ
بالنداء (يا سندباد) ،وأسعفه باستفهام بالغي (أ َما تعود) ليعكس التحسر وأيضا الدهشة وليؤكد استحالة
العودة ،عودة العمر واألمل.
ً
َ َ َّ
اتخذ السياب من "السندباد" إذن ،قناعا ليفصح عن تجربته في الحياة ،فشك ُله تشكيال خاصا ليميط عبره
اللثام عن رحلته املليئة باآلالم واملآس ي .إننا بصدد سفر ال أوبة منه ،سفر إلى املجهول ،واستشعار بحتمية الرحيل.
إن الشاعر مريض ،وبعيد عن وطنه ،وعن مسقط أسه حيث زوجته وأهله ينتظرون عودتهُ ،
إنه بصدد سفر طال
ر
ُ
أمده ،وال ترجى منه عودة ،لذلك نرى أن تجربته تتداخل وتجربة "السندباد" و"أوليس" في األسطورة .لقد استطاع
ُّ َ
وات ِخذ كقناع لتصوير حالة إنسانية .إن فكرة
الشاعر املزج بينهما وبالتالي صياغة نموذج أسطوري نهل من التراث
"التوحيد بين الرموز فكرة سيابية" 1بامتياز.
ومن الجدير بالذكر أن الشاعر في املقطع نفسه لجأ إلى الحوار الداخلي حين توارى ليمنح الزوجة إمكانية
التعبير والبوح ،وفي هذا صدق فني وشاعري ال غرو (سيعود .ال .غرق .) ..إن صوتها هو صوت الحياة في القصيدة،
إنها تعيش حيرة االنتظار وتخش ى فقدان شبابها ونضارتها في ظل هذا املشهد الكئيب ،إال أنها ورغم املعاناة ورغم
استشعارها ُبدنو النهاية ظلت متمسكة أكثر ببصيص األمل ،إنها ترغب في عناق الرجل الغائب ،لذلك نجدها تعيش
على الحلم عله يداوي جوارحها املكلومة .إنها ُ
عودته دون أن تكترث للعواصف التي تحتجزه،
تهدئ ْروعها بإمكانية
ِ
وال لألهوال التي قد تنهي حياته لألبد.
 - 1دراسات في الشعر العربي املعاصر ،القناع ،التوليف ،األصول ،عبد الرضا علي ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األولى1995 ،م ،ص:
.157
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ُ
إن عودته املنشودة البد أن تكون إشراقة وكوة على التجدد وانبعاث الحياة ،وهذا من شأنه أن يعيد للمرأة
جمالها ،خاصة حين تمسك قبضتيه ليولد الخير والخصب واألمل .يقول السياب:
ُ َ َ ْ َ َ َ َْ
ضت ْي َك ك َم ِاء ثل ٍج ِفي ْان ِه َم ْار
َد ْع ِني ِآلخذ قب
َ
َْ
ُ
ِم ْن َح ْيث َما َو َّج ْه ُت ط ْر ِفي َ ..م ُاء ثل ٍج ِفي ْان ِه َم ْار
َْ َ ُ َ َْ
َ َ
احتي َي ِس ُ
ص ُّب ِإلى الق َر ْار
يلِ ،في قل ِبي ي
ِفي ر ِ
َ َ ََ
ُ َ َ َ َ
يا طاملا ِب ِه َما َحل ْم ُت ك َز ْه َرت ْي ِن َعلى غ ِد ْير
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
اهة ُع ْزَلتي 1.
تتفتح ِان على مت ِ ِ
لقد بث السياب في آفاق القصيدة َن َف ًسا دراميا حين توسل باملونولوج الداخلي ،إنه ّ
يعبر من خالل نموذج أراد
ِ
له أن يكون انعكاسا لحياته النفسية والفكرية ،إنه يفتح منجزه على التراث ابتغاء أصالة مفقودة ،ومعاصرة
منشودة ،إنه صوتنا وصوت العالم وصوت كل ذات مبدعة اكتوت بنار الخذالن وعاشت االغتراب في أعمق تجلياته.
َ
ألغى السياب عودة البطل األسطوري الذي َح َّول ُه في قصيدته إلى بطل إشكالي ،انسجاما مع حالته النفسية
والوجدانية ،بالتالي أمكن لنا فهم غياب السندباد وتمزق شراع سفينته ،كما أمكن لنا فهم نبض القصيدة امللحمي
واملأساوي والكئيب والذي يتكرر على طول األسطر ،متوسال الشاعر للتعبير عن كل ذلك بعمق اإليقاع وثراء املجاز
واالنزياح.
إن استحالة عودة السندباد أمر محسوم ،لقد َه َّد ُه املرض وانهكته الجراح ولم يعد أمام املرأة إال الرحيل ،لم
يعد لها إال أن تحسم مع هذه املتاهة التي ولجت عواملها بعد طول االنتظار ،وانكسار الفؤاد الذي ظل يخفق لألمل
بال جدوى .يقول السياب:
َر َح َل َّ
الن َه ْار
َ َ
ْ
ْ
َّ
َوال َب ْح ُر ُمت ِس ٌع َوخ ٍاو ال ِغ َن َاء ِس َوى ال َه ِد ْير
َو َما َيب ُين س َوى ش َراع َ َّن َح ْت ُه ْال َعاص َف ُ
ات َو َما َي ِط ْير
ِ ر
ِ ِ
ِ
َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ ٍ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ
ِإال فؤادك فوق سط ِح املا ِء يخ ِفق ِفي ان ِتظار
َر َح َل َّ
الن َه ْار
َف ْل َت ْر َحلي َر َح َل َّ
الن َه ْ
ار2.
ِ
لقد كشفت عوالم القصيدة عن انفتاح الشاعر على األسطورة اليونانية "أوليس" وزوجته "بنلوب" حيث
استثمر دالالتها ورمزيتها ليعبر لنا عن تجربته ،ويكشف لنا عن صراعه مع املوت ،وتشبثه بالحياة حتى آخر رمق.
ظل السياب في منجزه شاعرا رصينا ،عميقا ،مؤمنا برسالة الشعر ،إنه شاعر االغتراب والوجع .ظلت حياته متقلبة
متأرجحة بين طفولة مأساوية فقد فيها أمه ثم زواج أبيه ،إضافة إلى دمامة الخلق ومعاناته مع الفقر وفشله في
 - 1األعمال الشعرية الكاملة ،مصدر سابق ،ص.142 :
 - 2املصدر نفسه ،ص.142 :
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عالقاته العاطفية انتهاء بع يشه الضياع في أفظع صوره ومعاناته مع املرض العضال الذي أذاقه ويالت املشافي.1
لقد شكل املرض وإحساس الشاعر بدنو املوت عالمة في منجزهْ ،
وعبره أمكن لنا فهم الطابع االنهزامي الذي وسم
َّ
تجربته وشكل معاملها ،بل وجعل الشاعر يعيد بناء كثير من األساطير وفق تصوره ورؤيته للحياة ،هكذا نجده
يسافر بالسندباد ويحرمه من العودة ويدفعه إلى أهوال وصعاب وصراع مع آلهة البحار ،كما يمنع عن تموز إمكانية
االنبعاث ،وينتصر أحيانا للموت ويخنق أنفاس الحياة ،متوعدا إياها بالفناء .إن تماهي السياب مع كثير من
األساطير كان نوعا من البحث عن الذات ،والبحث عن السكينة والطمأنينة بعدما أضحت املآس ي العنوان األبرز
في حياته.
 - 4خاتمة:
إن للموت في قصيدة "رحل النهار" رمزية خاصة ،وداللة تمتح ال شك من مساحات األسطورة .لقد جعل الشاعر
األمل يأفل ليفسح املجال للمآس ي واألحزان لتهيمن ،وقد تأسست هذه الداللة على صراع عميق ضد املوت في خضم
البحث الحثيث عن الحلم املفقود ،واألمل املنشود .تجلى هذا الصراع في مواجهة السندباد /أوديس /الشاعر
لألمواج وآلهة البحر والقالع السوداء ،واستثمر الشاعر إلبراز هذا الصراع عناصر الصورة الشعرية ،كما توسل
بثراء السرد القصص ي الذي تتيحه األسطورة حين جعل تجربته تبلغ مرتبة التماهي تارة مع أوليس وتارة أخرى مع
اإل ْب َع ِاد فيها ،وال نغفل توظيفه للرموز بشتى أشكالها،
السندباد ،كل ذلك حتى يؤثث فضاء القصيدة ،ويرس ي عوالم ِ
ّ
فجاء "الليل" ليعبر عن الكآبة واليأس ،و"البحر" بأهواله وأمواجه ليختزل مآس ي الذات في َمد َها ْ
وجزرها ،و"املركب"
ِ
كرمز للمصير والحياة في صراعها مع املوت.
اتسمت ثنائية املوت والحياة في منجز السياب بخصائص عدة ،إنها أشبه ما تكون بقوس قزح في تقاطعاتها
وثرائها ،إال أنها على الرغم من ذلك تبقى ملتحمة متماسكة األرجاء ،فهي رؤية منفتحة على عوالم القلق الوجودي،
ٌ
تجاوز للكائن وانفتاح على املمكن ،فعلى الرغم من سوداوية
وآهات اإلنسان املعاصر .هي أيضا ،إذا صح التعبير،
الشاعر ونزعته التشاؤمية في الحياة ،إال أنه ظل على امتداد تجربته الشعرية صوتا لروح ترجو خالصها وخالص
أمتها ،روح ترفض رتابة االنتظار القاتل العقيم ،وتنحو منحى الحلم بالتغيير والتثوير ،وهو ما كرس الشاعر حياته
في سبيله ،فنفض الغبار عن ذاك الصراع األزلي بين الحياة واملوت تعبيرا عن املعاناة وتعبيرا عن واقع مهترئ ظل
محتاجا إلى آليات غير تقليدية للتعبير عنه.
لقد تحقق الرمز في شعر بدر شاكر السياب بشكل مائز ،إذ تمكن الشاعر من االرتقاء بمفرداته والسمو بها في
َّ
مراقي التأويلُ .مك ِث ًفا املعاني ومتوسال باللمحات الدالة في أسلوب فني أكسب قصائده قيمة رمزية جمالية .ما خلق
عنده موقفا فنيا رمزيا استثار جملة من املعاني الدفينة.
إن بدر شاكر السياب إذن ،من الشعراء املحدثين الذين رفضوا الظلم املمارس على املغلوبين واملخذولين ،فكان
َ
َ
َ
َ
َ
ومكسور
الخاطر ،لذا
امة،
وصوت
صوتهم
ادة ،ومنتهك الكر ِ
ِ
الحقيقة في واقع أضحى فيه اإلنسان مسلوب اإلر ِ
ِ
 - 1بدر شاكر السياب ،شاعر الوجع ،أنطونيوس بطرس ،املؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،د/ت ،صص .12/8
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أضحى شاعر قضية ،مدافعا مستميتا عن الوطن واستقالله ،مؤمنا بأن تحقق الغايات النبيلة ال يكون إال بالبذل
والتضحية والتالحم .لقد فلسف املوت ورأى فيها معبرا إلى التجدد واالنعتاق وإلى الصحوة وسلوك مسلك التحرر.
املصادرواملراجع:
املصادر:
 األعمال الشعرية الكاملة ،بدر شاكر السياب ،دار الحرية ،بغداد ،ط2000 ،3م.املراجع:
 األسطورة في شعر السياب ،علي عبد هللا رضا ،دار الرائد العربي1984 ،م. إضاءة النص ،اعتدال عثمان ،دار الحداثة – بيروت ط.1988 – 1 بدر شاكر السياب ،شاعر الوجع ،أنطونيوس بطرس ،املؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،د/ت. جدلية الخفاء والتجلي ،دراسات بنيوية في الشعر ،كمال أبو ديب ،دار العلم للماليين ،بيروت لبنان ،الطبعةالثالثة 1984م.
 الحداثة /السلطة /النص ،كمال أبو ديب ،مجلة فصول ،عدد .1984 ،3 دراسات في الشعر العربي املعاصر ،القناع ،التوليف ،األصول ،عبد الرضا علي ،املؤسسة العربية للدراساتوالنشر ،الطبعة األولى1995 ،م.
 عالم أوديسيوس ،م .آى .فينلى ،ترجمة وتقديم :محمد عبودي إبراهيم /السيد جاد ،املركز القومي للترجمة،الطبعة األولى2014 ،م.
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نظرية العقل الفعال عند ابن رشد
The theory of the Active mind At Ibn Rochd
القنيطرة ـ املغرب،*فاطمة الزهراء وقدي ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن طفيل
Fatima Zahrae Oukaddi  ـCollege of literature and Humain Sciences Ibn Tofail Kenitra  ـMorocco

Abstract :
This research around about The theory of the active
mind at Ibn rochd, This latter defended reason ,
considering it immortal and eternal. Reason was
one of the most important theories that sparked a
wide debate that was addresed by the Greeks,
philosophers and christians. Wich reflects the

:ملخص
يدور هذا البحث حول نظرية العقل الفعال عند ابن
 فقد دافع هذا األخير عن العقل معتبرا إياه خالد، رشد
 لذلك شكل العقل أحد أهم النظريات التي أثارت،وأزلي
، نقاشا واسعا تناوله اليونان والفالسفة واملسيحيين
األمر الذي يعكس األهمية البالغة التي احتلها موضوع
. العقل في األوساط الفكرية

importance that occupied the subject of the mind in
intellectual circles.
Keywords The theory of connect, Active mind, Siger ،  العقل الفعال،  نظرية االتصال:الكلمات املفتاحية
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مقدمة:
ساهم التنوع الفكري الذي طبع وعي ابن رشد واختالف مجاالت اهتماماته في جعله يحتل مكانة مهمة في
األوساط الفكرية العربية عامة  ،والغربية خاصة  ،فقد اهتم ابن رشد اهتماما بالغا بالعقل  ،حيث ميز بين العقل
الفعال والعقل املنفعل مبينا طبيعتهما وجوهرهما  ،فكان موضوع العقل من بين أهم املواضيع التي عالجها ابن
رشد .
تكمن أهمية هذا البحث في كونه يحاول تسليط الضوء على نظرية االتصال بالعقل الفعال  ،والتي تعتبر
الجديد الذي أتى به ابن رشد محاوال من خاللها تقديم إجابات عن األسئلة التي تركها أرسطو معلقة  ،أي " كيف
يمكن أن يصبح العقل املادي أو الهيوالني عقال بالفعل؟ " ،1وبالتالي الرد على الشراح السابقين الذين أساؤوا فهم
نظرية العقل األرسطية  .فقد أراد ابن رشد الشارح األكبر ألرسطو  ،إظهار صورة أرسطو على حقيقتها من خالل
إزالة الشوائب التي تراكمت عليها  .إذن ،كيف عالج ابن رشد نظرية االتصال بين العقل الفعال واإلنسان؟ وكيف
أثر منهجه العقلي في البيئة اإلسالمية ،ليمتد إلى الفكر الغربي ،ويؤدي بالتالي إلى ظهور ما يسمى بالرشدية
الالتينية؟
 .1نظرية العقل الفعال:
 :1.1االتصال بين العقل الفعال واإلنسان :
لقد حاول ابن رشد تقديم إجابات دقيقة حول هذا اإلشكال املرتبط باتصال العقل الفعال باإلنسان  ،مبرهنا
بذلك على أن العقل الهيوالني عقل خالد أزلي  ،ألنه مظهر من مظاهر النفس التي هي ذات مفارقة  ،وأن العقل
الفعال هو كذلك يعتبر من مظاهر هذه الذات  ،فهو مشترك بين النوع اإلنساني بأكمله.
إن " مشكلة االتصال عند ابن رشد ،ليست أكثر من الصعود من الجزئي إلى الكلي ،ومن املحسوس إلى املعقول،
حتى يتسنى للفرد بعد ذلك أن يصل إلى هللا ،وهذا ما جعل ابن رشد بعيدا عن االتصال الذي يتحدث عنه
الصوفية".2
وهنا يتضح لنا وبشكل واضح ،أن ابن رشد قد تناول هذه املشكلة ،أي مشكلة االتصال بالتحليل العقلي
الدقيق ،سائرا على الطريق الصاعد الذي ينقلنا في نظره من الحس ي إلى املجردـ ،الش يء الذي جعله ينتقد وبشدة
نظرية االتصال الصوفية.
إن االتصال عند ابن رشد ال يتم إال بالعلم ،وانطالقا من تبريراته العقالنية " حاول حل مشكلة تركها أستاذه
معلقة ،وذلك في كتابه في النفس .فاإلنسان عنده يمكن أن يصل بملكاته الطبيعية والتجريبية إلى معرفة

 - 1محمود قاسم  ،نظرية املعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس األكويني  ،مكتبة األنجلو مصرية ،دط  ،القاهرة ،ص.11 :
 - 2عاطف العراقي  ،النزعة العقلیة في فلسفة ابن رشد ،دار املعارف  ،1984 ،ط ،4مصر ،ص.120 :
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املوجودات الخفية " ،1فتحقق االتصال عند ابن رشد يؤدي باإلنسان في نظره إلى تحقيق السعادة القصوى
والكاملة.
لكن املشكل الذي سيطرح الحقا ،هو وقوع السكوالئيين الالتينيين في نوع من الخلط  ،بحيث سينسبون البن
رشد آراء لم يقل بها مطلقا  ،بل أكثر من ذلك نجد بعض مؤرخي الفلسفة أرادوا " أن يخرجوا نصوص ابن رشد عن
داللتها  ،غير أن سبب هذا الخطأ في الفهم يرجع إلى أحد أمرين  :إما إلى التحيز  ،وإما إلى الخلط بين آراء ابن رشد
وابن طفيل  ،وإما إلى األمرين جميعا  .وهنا نلمس نقطة غاية في الحساسية  ،ونعني بها كيف استطاع توما األكويني
الذي يرتض ي النظرية الحقيقية البن رشد فيما يتصل باملعرفة اإلنسانية أن يشترك مع املدرسيين الالتينيين
اآلخرين في نقض نظرية املعرفة املزعومة التي يقال أن فيلسوف قرطبة هو الذي قررها ".2
ومن هنا يبدو لنا أن ابن رشد من خالل نزعته العقلية قد صعب األمر على جملة من املفكرين في الفترة
السكوالئية  ،فأصبحوا ينسبون إليه أفكارا لم يكن له عالقة بها  ،وهذا راجع ربما لعدم فهمهم الدقيق لنظرية
العقل الفعال كما وردت في السياق األرسطي  ،وكما فسرها ابن رشد .
وقد تمثلت النزعة العقلية البن رشد في كونه قد فرق بين ثالثة أنواع من األقاويل :األقاويل الجدلية  ،األقاويل
الخطابية و البرهانية  ،معتبرا أن البرهان العقلي هو طريق اليقين التام  ،لذلك اعتبرت نظريته في البرهان أسمى ما
قدمه لتاريخ الفلسفة .
كما اعتمد على العقل ووظفه في التصدي النتقادات الغزالي الذي جرم الفلسفة والفالسفة  ،متمكنا بذلك من
تحقيق التوافق بين الفلسفة والدين  ،مؤكدا على أن القرآن الكريم قد أكد على حجية العقل وجاعال من التأويل
األداة األنجع لحل الخالف والتعارض إن وجد بينهما .
وانطالقا من تبنيه ودفاعه عن هذه النظرية  ،أي نظرية العقل  ،وجعله من البرهان أسمى الخطابات وتوفيقه
بين الفلسفة والدين  ،استطاع ابن رشد التغلغل إلى األوساط األوروبية باعتباره الشارح األكبر ألرسطو  ،حيث
أسهمت شروحاته في ظهور حركة فلسفية جديدة أطلق عليها اسم الرشدية  ،أثارت اهتمام جملة من املفكرين من
بينهم توما األكويني الذي سيتخذ من الفلسفة األرسطية مرجعية رئيسية في بناء مشروعه الفكري .
ففي القرن الثالث عشر  ،سيشكل موضوع وحدة العقل والقول بالحقيقة املزدوجة أحد أهم املسائل الفلسفية
التي شكلت سجاال واسعا بين الرشديين والقديس توما األكويني  ،فقد رأى الرشديون أن العقل واحد ومشترك بين
جميع الناس  ،لكن األكويني انتقد هذه الفكرة وبشدة ،معتبرا إياها فكرة خاطئة ألنها تؤدي إلى إقصاء الفرد
وتهميشه .
ومن هنا يبدو لنا أن ابن رشد وبعد وصوله إلى الغرب  ،سيستقبل بالترحيب من جهة من قبل مناصريه (
ألبرتاألكبر ،سيجر دي برابان ) وباملعارضة من جهة ثانية  ،أي باملعارضة من قبل الكنيسة ورجالها  ،وأيضا من
 - 1املرجع نفسه ،ص.128:
 - 2محمود قاسم  ،نظرية املعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس األكويني  ،مكتبة األنجلو مصرية ،دط  ،القاهرة ،ص.13 :
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قبل القديس توما األكويني الذي كان من بين أهم املعارضين لبعض القضايا الرشدية كقضية وحدة العقل ،
إلى جانب ريمون لول  ،وغيرهم من املعارضين .
غير أن هذا ال يعني باإلطالق أن القديس توما األكويني قد رفض كل األفكار والقضايا الرشدية  ،وأنه لم يتأثر
باألفكار الرشدية  ،بل نجده قد وافق ابن رشد في بعض املسائل منها قضية التوفيق بين الفلسفة والعلم والقول
بقدم العالم ،...األمر الذي يظهر التأثير الذي مارسه ابن رشد على األكويني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
لقد تميز ابن رشد " ببراعة في تفسير حقيقة العقل عند أرسطو وتحديد طبيعته بدقة  ،على أنه ملك من
ملكات النفس  -على خالف ما اعتقده توما األكويني – وأنه داخل الجسم ال خارجه " .1معنى ذلك أن القديس
توما األكويني قد عارض هذه الفكرة وبشدة  ،لكن ربما ذلك راجع باألساس إلى كونه قد أساء فهم نظرية العقل
عند أرسطو  ،عكس ابن رشد الذي استطاع تحليل هذه النظرية بدقة مظهرا بذلك طبيعة وجوهر العقل
الفعال .
فحسب ابن رشد ،هذا العقل الفعال له " فعالن :أحدهما من حيث هو مفارق  ،وهو أن يعقل ذاته ،على
ما شأن العقول املفارقة ،أن تكون عليه من عقلها ذواتها  ،وكون العاقل واملعقول منهما شيئا واحدا من كل
جهة .والثاني أن يعقل املعقوالت التي في العقل الهيوالني ،أعني يصيرها من القوة إلى الفعل .وهذا العقل متصل
باإلنسان ،وهو كالصورة له ولذلك يفعل به اإلنسان متى شاء  ،أعني يعقل ". 2
ومن هنا  ،يبدو لنا وبشكل واضح أن ابن رشد اعتبر العقل الفعال " مبادئ العقل التي توحد بين كل البشر ،
وعلى ذلك يمكن إدراك إدراك وحدة في تفكير الناس ،دون أن تفقدهم هذه الوحدة فرديتهم في التفكير أو
استقاللهم التفكيري" ، 3وهي النظرية التي آمن بها بعض مناصري ابن رشد من أمثال سيجر دي برابان.
فمن بين املدافعين عن هذه النظرية كما قلنا  ،نجد سيجر دي برابان الذي سار على نفس خطى الفيلسوف
ابن رشد  ،حيث آمن بدوره بوحدة العقل اإلنساني وباشتراكه بين جميع الناس  ،وهذا ما جر عليه الويالت من قبل
الكنيسة ورجالها الذين اتهموه بالزيغ والضالل .
فقد كان لسيجر " رأي في العقل الفعال  ،وفي االتصال  ،يذهب فيه إلى أن العقل الفعال واحد  ،وهو عام للنوع
اإلنساني  ،ويفض ي هذا املذهب إلى القول بفناء نفوس األفراد مما يعارض الدين  ،فحوكم من أجل ذلك عام 1288
 ،ولكنه لم يعدل قط عن اتباع مذهب ابن رشد ". 4

 - 1فتيحة فاطمي ،وحدة العقل عند ابن رشد  ،مجلة العلوم اإلنسانية  ،عدد  ،32املجلد أ ،ديسمبر  ، 2009ص.3 :
 - 2ابن رشد  ،تلخيص كتاب النفس ،تحقيق وتقديم د فؤاد األهواني ،مكتبة النهضة املصرية ،1950 ،ط ،1القاهرة ،ص.121 :
 - 3فتيحة فاطمي ،وحدة العقل عند ابن رشد  ،مجلة العلوم اإلنسانية  ،عدد  ،32املجلد أ ،ديسمبر  ، 2009ص.9 :
 - 4ابن رشد  ،تلخيص كتاب النفس ،تحقيق وتقديم د فؤاد األهواني ،مكتبة النهضة املصرية ،1950 ،ط ،1القاهرة ،ص.62-61 :
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تعتبر نظرية اتصال العقل الفعال باإلنسان إذن أحد أهم اإلشكاالت املستعصية التي عالجها ابن رشد ،والتي
خلقت جداال واسعا في األوساط الفكرية األوروبية  ،فهذه اإلشكالية تعتب كما أكد على ذلك املفكر محمد
املصباحي من اإلشكاالت األكثر تعقيدا ولبسا.
وقد أقر بصحة هذا القول في كتابه " إشكالية العقل عند ابن رشد" ،حين قال " :يعد مشكل االتصال من
املشاكل العويصة في الفلسفة الرشدية ،ال لصعوبة اإلشكاالت التي تثيرها فحسب ،بل وألنها أيضا تعتبر مؤشرا
ملدى صمود ابن رشد في خطه الواقعي الذي يطبع فلسفته بصفة عامة".1
.2املنهج العقلي الرشدي في البيئة اإلسالمية:
:1.2الرشدية اإلسالمية :
حقيقة يصعب الحديث عن مدرسة إسالمية رشدية ،ألن ابن رشد لم يلقى ترحيبا واسعا في بيئته األصلية،
خصوصا من قبل الفقهاء الذين عارضوا وبشدة أفكار ابن رشد التي تسلك في نظرهم باإلنسان نحو الزيغ
والضالل ،لذلك كان عدد املتأثرين بابن رشد قليال في البيئة العربية اإلسالمية .
لذلك  ،يتضح لنا وبشكل واضح أنه " ال وجود ملدرسة عقالنية في املجتمع اإلسالمي  ،لذلك يعتبر العقل الرشدي
عقل مهاجر من فكره ،وبيئته ،إلى فكر آخر هو الفكر الالتيني ،وإلى بيئة خاصة هي البيئة الغربية األوروبية"،2
وفيها وجد ابن رشد ضالته ،حيث أثر وأثرى الثقافة الغربية بمؤلفات ثمينة شكلت طريقا مبسطا  ،تم التعرف من
خالله على فلسفة املعلم األول أرسطو.
لكن ،ما تجدر اإلشارة إليه ،أنه ورغم املعارضة التي القاها ابن رشد واستحالة الحديث عن مدرسة رشدية
عقالنية في األوساط اإلسالمية ،إال أن هناك وجود ألتباع الفلسفة الرشدية ولو كانوا قلة قليلة.
األمر الذي يعكس أثر ما كتبه ابن رشد على املفكرين املسلمين ،ألنه الفيلسوف والقاض ي والفقيه الذي جمع
بين مجاالت متعددة ومختلفة في كتاباته الدقيقة .
معنى ذلك أن ابن رشد قد أحدث " بمدرسته الفقهية العقالنية املغمورة ،تجديدا لم يألفه الفقه اإلسالمي ،وال
سيما املالكي منه ،املتهم عادة بالتشدد والجمود ،ويتمثل هذا التجديد ،في املرونة التي انتهجها ابن رشد إزاء املسائل
الفقهية ،وذلك نظرا لتكوينه الفلسفي الذي أملى عليه ذلك".3
بتعبير آخر نقول أن ابن رشد أثر في الفكر اإلسالمي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر  ،حيث تناول
مجموعة من القضايا التي شكلت مادة دسمة للنقاش في البيئة اإلسالمية ،نذكر منها قضية واجب الوجود الذي
 - 1محمد املصباحي ،إشكالية العقل عند ابن رشد ،املركز الثقافي العربي ،1988 ،ط ،1بيروت لبنان  /الدار البيضاء -املغرب ،ص.189 :
 - 2مقداد عرفة منسية ،ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب في الذكرى املئوية الثامنة لوفاته ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،منشورات
املجمع الثقافي  ،1999،ط ،1املجلد الثاني ،تونس ،ص.229 :
 - 3مقداد عرفة منسية ،ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب في الذكرى املئوية الثامنة لوفاته ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،منشورات
املجمع الثقافي  ،1999،ط ،1املجلد الثاني ،تونس ،ص.232-231 :
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اعتبره ابن رشد " عقل محض ألنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه" ،1وهكذا تأثر بابن رشد جملة من تالمذته منهم:
تلميذه أبو بكر داود بن يحيى القرطبي ،الذي طبق املنهج العقلي الرشدي بحذافيره وسار على خطاه بكل ثقة .وهو
ما يعكس الدور األساس ي الذي لعبه ابن رشد في الثقافة اإلسالمية ،وإسهامه في إخراج املفكرين من ظلمة الجهل
والتعصب إلى نير العلم والتفكير العقالني الحر.
 :2.2الرشدية العقالنية في الفكرالغربي(الرشدية الالتينية)
انطالقا من تبنيه للمنهج العقلي واستخدامه للبرهان العقلي ،تمكن ابن رشد من التأثير في الفكر الغربي،
لتظهر حركة فلسفية جديدة أطلق عليها اسم الرشدية الالتينية ،تأثرت بأفكار ابن رشد فسعت إلى تدريسها بأرقى
الجامعات األوروبية ،فابن رشد كان من الداعين إلى اعتماد املنطق والسير على خطى املنهج العلمي الدقيق ،ألن "
املنطق عنده ،هو العلم الذي يعصم العقل من الخطأ".2
لذلك" ومما الشك فيه ،أن قائمة املتأثرين بابن رشد لدى الفالسفة الغربيين تطول .فالجميع يسلم البن
رشد على اختالف قناعاتهم اإليديولوجية والدينية ،بأنه كان يعرف أرسطو ويعرفه جيدا ،من حيث أنه كان فقيها،
وسياسيا فقد كان يعرف جيدا قضايا عصره السياسية واالجتماعية والثقافية.3"...
األمر الذي جعله محط اهتمام الجميع ،ألنه حامل لقب الشارح بدون منازع ،ورافع شعار التوافق بين الفلسفة
والدين ،واملؤمن بدور البرهان العقلي في الوصول باإلنسانية إلى بر اليقين والحقيقة  .فكان الكل ينهل من منبع هذا
الفيلسوف واملفكر املسلم.
بل إن أفكاره قد وجدت لها صدى داخل جامعات أوروبية مختلفة ،كجامعة باريس في القرن الثالث عشر،
رغم معارضة الكنيسة التي كانت شديدة القلق من أن تؤثر فلسفة ابن رشد على أبناء الديانة املسيحية ،فواجهته
بالعنف واإلقصاء والتهميش ،غير أن هذا لم يؤثر في الفكر الفلسفي الرشدي بل زاده قوة وإصرارا على التسرب إلى
مختلف األوساط الفكرية األوروبية .
 .تحليل النتائج:
انطالقا مما سبق ،توصلنا إلى النتائج التالية:
✓ نظرية االتصال عند ابن رشد تتعارض جملة وتفصيال مع نظرية االتصال الصوفية.
✓ العقل الفعال عند ابن رشد عقل خالد أزلي ،مشترك بين جميع النوع اإلنساني .
✓ رغم صعوبة الحديث عن مدرسة رشدية عقلية في الفكر اإلسالمي ،إال أن ابن رشد استطاع التأثير في جملة
من املفكرين املسلمين.
 - 1ابن رشد ،تهافت التهافت ،تحقيق سليمان دنيا  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط،1964 ،1ص.46:
 -2ابن رشد  ،الضروري في السياسة :مختصركتاب السياسة ألفالطون ،ترجمة أحمد شحالن ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،1سبتمبر
 ،1998ص.60:
 - 3مقداد عرفة منسية ،ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب في الذكرى املئوية الثامنة لوفاته ،مرجع سبق ذكره ،ص.237 :
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✓ ظهور الرشدية في الفكر الغربي وتدريسها في الجامعات األوروبية ،دليل على تسرب الفكر الرشدي إلى
األوساط املسيحية.
خاتمة:
ومن هنا  ،يتضح جليا  ،أن نظرية العقل الفعال ومسألة اتصال هذا العقل باإلنسان كانت أحد أهم القضايا
التي عالجها ابن رشد ،معتبرا أن هذا االتصال يحقق السعادة الكاملة ،ومعترضا على االتصال الصوفي ،فكان لهذه
النظرية صدى واسعا في األوساط األوروبية املسيحية ،إذ أنه وبالرغم من االنتقادات الشديدة واملعارضة الكنسية
التي تعرضت لها الفلسفة الرشدية  ،فإن ذلك لم يحد من انتشار أفكارها بين أوساط املثقفين في الفترة السكوالئية
 ،لتتسرب بعد ذلك إلى داخل املعاهد والجامعات (جامعة باريس ،جامعة بادوفا اإليطالية).
فالرشدية العقالنية بهذا املعنى  ،استطاعت فتح صفحة جديدة في تاريخ الفكر األوروبي ،والتمهيد لبزوغ عصر
النهضة في القرن الخامس عشر الذي يمثل بداية العصور الحديثة من الناحیة الفكرية بالنسبة إلى أوروبا .
ال مندوحة من القول إذن أن ابن رشد شكل محطة مهمة في تاريخ تطور الفكر األوروبي  ،بل وشكل مادة
دسمة للبحث في املجال الفكري والفلسفي والالهوتي  ،حيث تأثر به جملة من املفكرين أمثال القديس توما
األكويني  ،سيجر دي برابان .
فالعقل النقدي الرشدي أسهم بشكل كبير في تطور الفكر األوروبي  ،حيث اشتمل املتن الرشدي على قضايا
وإشكاالت فلسفية متعددة ومتنوعة شكلت سالحا معرفيا في مواجهة الكنيسة  ،وخلقت جداال واسعا في الفترة
السكوالئية بين مؤيد ومعارض لها  ،لكنها استطاعت فتح باب النقد والسؤال بعد أن كان مغلقا بفعل تسلط
الكنيسة  ،األمر الذي جعل ابن رشد يشكل مثاال للعقالنية الحرة واملبدعة التي استطاعت أن تجعل اإلنسان
ينفتح على اآلخر ويتمكن من إدراك العالم الذي يحيا فيه والتفكير انطالقا منه .
األمر الذي يبرز لنا أن حضور ابن رشد في األوساط السكوالئية كان له أكبر األثر في دخول الفكر األرسطي
خالصا من شوائب األفالطونية املحدثة بفضل حركة الترجمة  ،وبالتالي انتشاره وتطوره في الغرب األوروبي  ،وهو
ما يعكس املكانة النظرية التي احتلها الخطاب الرشدي القائم على منطق البرهان ال الجدل ،وعلى آليات التأويل
والتفسير  ،ال على آليات املجاز .
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املقامة الرببرية أمنوذجا:عداوة العدوتني األندلسية واملغربية
THE ENMITY OF THE ANDALUSIAN AND MORROCON NEIGHBORS :
THE BERBER MAQAMAH AS A MODEL

. املغرب. الرباط. دكتوراه من جامعة محمد الخامس.سعيد الشرعي.د
University of Med 5th.Rabat.Faculty of Letters and Human Sciences.Rabat.Morocco.

 وهو صراع طبـع تاريخ البلدين بطوابع،" كان بين األندلس واملغرب ما يكون أحيانا بين بلدين متجاورين من صراع متعدد األشكال متنوع املظاهر
 وقد كان هذا الصراع،يلمسها دارس هذا التاريخ في مختلــف امليادين السياسية والثقافية واالجتماعية
. "سجاال بين العدوتين أشبه ما يكون بناموس املـد والجــزر على الشطآن
.7  ص.1ع.الرباط.مجلة كلية اآلداب.(  نص جديد. (من منافرات العدوتين-محمد بن شريفة

Abstract :
The berber “maqamah” of aboutaher Mohammed bin youssef Al-Tamimi Asergsti (d.538AH) can
be determined as oriental origin, and Andalusian auther, and Moroccan objet. Wich means
interactivity, vulnerability and impact. So that the relationship between the form and auther it a
relation of following example, and between form and object it’s an invent relation.
The privacy in this new “maqamah” interms of being an unprecedented in the sens of reality; it
expresses the nature of the relationship wich extolled Morocco and Andalus during the period
between the 5th and 8th century AH. The Andalusians usually prefered their country to Morocco
including "Ibn al khatib" in his “Maqamah” where he prefered “Malaga” to “Salé”, the place of care
and generosity during his exile.
The berber “maqamah” is an essential entrance to address the issue of the berber revolution; as
it’s was a reduced picture of the racial intolerance and hatred of Andalusians against Moroccans
(barbarians).
KEYWORDS: INTOLERANCE – HATRED – ENMITY - CROSS-TALK.
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ملخــص:
تتحدد املقامة البربرية بكونها مشرقية األصل ،أندلسية املؤلف ،مغربية املوضوع ،وهو ما يعني التفاعل ،أي
التأثر والتأثير ،ذلك أن العالقة بين املؤلف والشكل عالقة اتباع ،والعالقة بين الشكل واملوضوع عالقة ابتداع.
إن الخصوصية في املوضوع تكمن في جدته من حيث كونه غير مسبوق(التراشق القلمي باملقامات) ،وفي واقعيته
(محليته) إذ يعبر عن طبيعة العالقة التي أطرت املغرب واألندلس خالل الفترة ما بين ق 5هـ  11 /م و  8هـ 14 /م،
ذلك أن األندلسيين عادة ما انتصروا لبالدهم على حساب املغرب ،ومن ذلك انتصار ابن الخطيب في مقامته
البلدانية إلى مالقة على حساب سال التي طالته عناية وكرم أهلها فترة منفاه لكنه تطاول عليها .إن التعصب ضد
البربر (املغاربة) صفة لم يسلم منها حتى كبار األدباء األندلسيين ،فإليهم يردون أسباب الخروج من الفردوس
املفقود ،فاملقامة البربرية تعد مدخال أساسيا ملعالجة مسألة الفتنة البربرية ،وذلك بوصفها خلفية تحكمت في
إنشاء السرقسطي لها ،فما تعصبه العنصري ضد البربر سوى صورة مصغرة لتعصب األندلسيين خاصتهم
وعامتهم ضد املغاربة.
الكلمات املفاتيح :التعصب– التحامل– العداوة – التراشق القلمي .

مقـدمــة:
يحفظ لنا التاريخ في باب املراشقات القلمية بين األندلس واملغرب ثالثة نصوص مقامية ،يرجع أولها وهو
أندلس ي إلى القرن  5هـ ،ويعود ثانيها وهو مغربي إلى القرن  7هـ ،وأما ثالثها فأندلس ي يرجع إلى القرن 8هـ.
أما األول فعنوانه "املقامة البربرية" للسرقسطي صاحب املقامات اللزومية ،وهو يمثل العصر املرابطي بكل ما
يجسده من توحيد سياس ي بين العدوتين ،وبكل ما يشهد عليه من نفرة وكراهية بين اإلنسان األندلس ي واإلنسان
األمازيغي املغربي ،وبكل ما يعنيه من تحميل ملسؤولية الفتنة القرطبية للجنس األمازيغي ،وما حملته – تلك الفتنة
 من بوادر مبكرة لسقوط األندلس سنة  897هـ .أما الثاني فعنوانه "طرفة الظريف في جزيرة طريف" لعبد العزيزامللزوزي ،وأما الثالث فعنوانه "مفاخرة بين مالقة وسال" للسان الدين بن الخطيب ،وهما نصان يمثالن العصر
املريني .لقد ذم شاعر املرينيين–امللزوري– األندلس إنسانا ومكانا ،وذم بعده  -بقرن من الزمان – ابن الخطيب
سال التي آوته أوقات محنته وكانت بلده الثاني في منفاه ملدة سنة كاملة بالعدوة املغربية .مما ال شك فيه أن
املفاضلة بين املدينتين ما هي إال مفاضلة بين بلدين أي بين سياستين متحكمتين في األدب .فالقصد أن نقرر أن
األندلسيين دأبوا على التقليل من شأن املغرب وكانوا السباقين إلى زرع بذور العداوة والكراهية خارجين بذلك عن
أصول املنافسة الشريفة – التي ال تخلو منها عالقة جوار بين بلدين -إلى تعصب أرستقراطي أندلس ي حاد ومتطاول.
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إن املراشقات القلمية بين العدوتين قد نشأت فعليا في العصر املوحدي ،لكنها اتخذت من أدب الرسالة لسانها
(من ذلك :املفاضالت بين أبي الوليد الشقندي وأبي يحيى بن املعلم الطنجي ،في اعتزاز األول بأندلسيته ،واعتزاز
الثاني بمغربيته) ،ولم تتخذ من فن املقامة لسانها .من هنا هذا اإللحاح في تلمس معالم العداوة بين العدوتين من
خالل أدب املقامة ،وتحديدا املقامة البربرية للسرقسطي  -أول ما قيل في باب التراشق بينهما -وذلك قصد التأسيس
لفهم عميق لخلفياتها ومرجعياتها اإليديولوجية والسوسيوثقافية ،ولوضعها في سياقات إنتاجها إحقاقا للحق
وإزهاقا للباطل ،فمن الحق إنصاف العدوة املغربية في سماحتها وكرمها وبطولتها في الدفاع عن جارتها األندلسية،
ومن الباطل إنصاف العدوة األندلسية فيما أتته من أرستقراطية جوفاء ،ومن تحامل مجاني على املغرب ال يعقلهما
عقل قويم وال يستسيغهما ذوق سليم.
 -1صورة املغرب في املقامة األندلسية:اإلنسان/املكان
استهل السرقسطي 1مقامته 2بقوله" :قال السائب بن تمام ،ما زلت أجول في املشارق واملغارب ،وأغرى
باملساري واملسارب ،حتى اشتكتني الذرى والغوارب ،وملتني الطوالع والغوارب ،وحتى قذفتني األيام إلى بالد طنجة
 " ....واختتمها بقصيدة شعرية ،قال " :فلوى يده على ما هناك من مال ،وخرج بي إلى تلك الرمال  ...فمض ى وقد
زودني املخافة ،وأودعني من قوله حكمة أو سخافة ،وهو يقول (من السريع) ما مطلعه:
َ َ
ْ
ُ
َْ َ
يك ف َيها َّ
الد ْه ُر َع َما ت ِر ْيد
ك ْم ل َك َيا َسا ِئ ُب ِم ْن َوق َف ٍة
يث ِن ِ
وما آخـره:

َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ ْ ُ َّ َ
ش َفى3
لم يبق منه الدهر إال
ِ ِ

ِ

َ

ْ ْ َ َ َ َّ
ف4إ َه ُ
الجر ْ
ان َ
يد5
أو مثلما ق
ِ

ِ

ِ

يحيل عنوان املقامة على جنسين أحدهما جنس أدبي مشرقي األصل ،واآلخر جنس بشري موطنه شمال إفريقيا
تعزى إلى عالقة األندلسيين به بعض أسباب الخروج من الجنة (سقوط األندلس) ،ولذلك كان من الضروري أن
نتوسل طبيعة هذه العالقة من خالل املؤلف نفسه ما دام أندلسيا .فمؤلف املقامة يمثل األندلس ،وشكل املقامة
يمثل املشرق ،وأما موضوعها فيمثل املغرب ،إذ العالقة بين املؤلف والشكل عالقة اتباع ،والعالقة بين الشكل
" -1هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد هللا بن إبراهيم التميمي املازني القرطبي السرقسطي املعروف باالشتركوني أو االشتركوبي ،ولد في سرقسطة ثم
كان مسكنه في قرطبة وسبتة سنة 509هـ .لحقته زمانة سنة 536هـ توفي منها"( .تاريخ األدب العربي .عمر فروخ .ج  .5ص  .)237وانظر في ترجمته (الصلة.
ابن بشكوال.ج  .3ص .)853
 -2ترتيبها في مقاماته اللزومية باألرقام هو  .41املقامات اللزومية .تحقيق :حسن الوراكلي .ص .389 – 385
3الشفى :بقية الهالل ،وبقية البصر ،وبقية النهار وما شابه ذلك.
 4قف :يبس.
 5الجريد :جمع جريدة ،وهي السعفة الطويلة الرطبة .وهو يعني السائب.
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واملوضوع عالقة ابتداع .وبتعبير آخر ،تدل العالقة األولى على املعارضة كما على التحدي ،وتدل الثانية على الجدة.
لقد سعى السرقسطي من وراء تأليفه لالحتفاء بهذا الجنس األدبي الجديد الذي وفد على األندلس ،معارضا إياه
مبرزا قدرة أدباء األندلس على النسج على غرار أدباء املشرق والتفوق عليهم من جهة ،وكذا قدرته على التجديد
وطرق موضوع جديد لم يسبق إليه البديع أو الحريري.
أ -املستوى الداللي:
إن أول ما يلفت انتباهنا ونحن نمعن النظر في مضمون املقامة البربرية أنها تتسم بالواقعية ،وذلك من
حيث ارتباطها بما هو محلي ،وليس من حيث تسمية املغاربة بالبربر من باب االستخفاف واالستهزاء .وبمعنى آخر،
ارتباطها الوثيق بالواقع االجتماعي ،فهي صورة لتلك الكراهية األندلسية للمغرب ،فالقضية املحورية التي تعالجها
هي التهكم والسخرية من املغاربة ،إذ قد قال املؤلف في مطلع مقامته التي استغنى فيها عن الراوي" :فأقمت بين
أقـوام كاألنعام أو كالنعام ،وأناس كالسب ــاع أو الضباع ،ال أفقه مقولهم ،وال يوافق معقولي معقولهم...كأني أصاحب
البهائم ،أو أسيم السوائم ،1غير أنها ال تنقاد وال تسالم ،وال تعاقل وال تحالـم" .2" ...فهذه الصورة للبربر ترسبت في
خلد األندلسيين منذ خراب قرطبة إلى عصر السرقسطي وبعده ،ونجد أصداءها في مواقف عدد من أدباء األندلس
كابن حزم وابن حيان وابن بسام والشقندي وغيرهم" ،3فالسرقسطي حينما صدر عن هذه النزعة العنصرية ،إنما
صدر عن تصور عام أطر عالقة األندلسيين باملغاربة ،وهي عالقة قوامها التعالي واإلقصاء والتهميش والنفور كما
تدلنا على ذلك األدبيات التي تعنى بتاريخ األندلس.4لقد كان السرقسطي موفقا في مقامته هاته في تكريس تلك
النزعة الدونية ،وهو يصور بعض مظاهر الحياة االجتماعية للمغاربة من  :تقاليد ،وعادات ،وأساليب العيش
اليومية من مأكل ومشرب .قال  " :قدموا إلينا من الشيزى 5جفانا كالجوابي ،6عليها ثرائد 7كالهضاب أو الروابي...

 1أسيم السوائم :أخرج املاشية من املرعى.
 2املقامات اللزومية .مصدر سابق .ص .385
 3ظاهرة التماثل والتميز في األدب األندلس ي ،من ق  4إلى  6هـ .ج  .2سليم زيدان .ص .791
 " 4لعل الوقوف عند أغلب ما ورد عند األندلسيين عن البربر يكاد يعطي االنطباع بالتحامل والهجوم والكراهية الشديدة .وقد شمل هذا املوقف أغلب
أنواع املصادر املكتوبة خالل ق  5هـ 11/م و ما بعده ،وبعد اضطرابات هذا القرن  -والتي كان البربر أبطالها  -خلفوا لدى األندلسيين جروحا ال تكاد
تندمل ،ثم أعقب هذه الفترة دخول األندلس تحت حكم البربر املرابطين واملوحدين ،وهي مهانة بالنسبة لهم ،ما داموا ينظرون إلى أنفسهم نظرة تفوق
عليهم ،وكان عزاؤهم الوحيد هو التعبير عن حقدهم وكراهيتهم واحتقارهم لهم من خالل ما يؤلفونه"( .البربر في األندلس .محمد حقي .ص .)146
فاملالحظ أن مؤلفات  :ابن حيان ،وابن بسام ،وابن عذاري ،وابن حزم ،وابن خلكان ،وغيرهم ،كلها تحمل تحامال صريحا على البربر يتعارض مع منهجهم
العلمي واشتهارهم بالضبط والتحري في نقل األخبار.
5الشيزى :شجر تعمل منه القصاع والجفان ،وقيل :هو شجر الجوز.
 6الجوابي :جمع جوب وهو الكانون.
 7ثرائد :هو جمع ثريد ،وهو طعام من خبز يفت ويبل باملرق.
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وجعلنا نأكلها خضما 1وقضما...والودك من على معاصمهم يسيل ،ثم أتوا بماء قليب ،2وحازر 3من اللبن و حليب
...ال أدري ما الـمراد...إلى أن قال لي أبو حبيب :هذه تحفة القوم ،و قرى الضيف في األمس واليوم ،فأبد إليهم
قبوال...التخالفني طرفة عين،حتى...نترك األثر للعين...لوال أني أصون دمك وأخش ى عدمك ،لتركتك وسفاك
الدماء ،و هتاك النماء"،4فإكرام املغاربة لهما ،وإعالؤهم من شأنهما ،لم يحوال دون جحودهما للعرفان بالجميل،
بل إن البطل – وهو املكدي الذي يتوسل رزقه بالحيلة عادة – استباح لنفسه سرقة مالهم وهم نيام .قال " :فلوى
يده على ما هناك من مال  ...وقال  :ال عيبا وال أفنا ،هنيئا لك البقاء ،"...وقد ختم السرقسطي مقامته بشعر على
لسان بطله ،كما توسطها به ،و هو شعر غير راق مما جاء منه :
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ِإذا َر ُمــو ِني ِب ِـج َف ِان الث ِر ِيد
َو َما أ َب ِالي ِم ْن ِر َع ِاع ال ـ ـ ـ ـ ـ َـو َرى
إن النظرة املتعالية التي طبعت عالقة األندلس باملغرب شكلت محور املقامة نثرها وشعرها ،لم تحد منها
طيبوبة االحتفاء بالضيف األندلس ي وتكريمه والثقة فيه ،وإنما قوبلت الثقة بالخيانة والسرقة ،فإذا كان املكدي
من طبعه التسول واستدرار العطف والشفقة للحصول على املعونة املادية ،فإنه في مقام كمقام األمازيغ يبيح
لنفسه استباحة مالهم ،ليس ألنهم كانوا سيمتنعون عن منحه إياه ،ألن مظاهر كرمهم تبرز أنهم كانوا حتما
فاعلين ،لكنه ترفع وتكبر أن يطلبه ممن يعدهم دونه شأنا ومنزلـة وجنسا ،فهو صاحب املقام الراقي ،وهم أصحاب
املقام السافل امل نحط ،وهو ما يدل عليه البيتان الشعريان السابقان ،إذ هم مجرد محطة أو مرحلة ال تستحق
عنده سوى الطي والنسيان" ،ألن موقفه الفردي هذا نابع من موقف جمعي سابق قوامه االزدراء لجنس البربر،
والحقد عليهم ،وعدم الوثوق بجانبهم" ،7وكأن الداخل إلى ديارهم مفقود والخارج منها مولود.
 1الخضم :األكل عامة ،وقيل :ملء الفم باملأكول.
 2القليب :البئر ما كانت.
 3الحزر من اللبن :فوق الحامض.
 " 4من الصفات الحسنة التي وصف بها البربر  :الكرم ورفض البخل بحيث مدحوا باستضافة كل من يمر بهم ،وتفاخرهم بتقديم الطعام ،والفروسية،
والصبر ،والسماحة ،وعزة الجوار ،وحماية النزيل ،والوفاء بالعهد .ومدحوا بجمال األبدان وحسن الصورة"( .البربر في األندلس .مرجع سابق .ص .)144
 5البريد :املرحلة واملسافة.
 6البريد :الرسول.
 7يذكر محمد حقي أن "الصورة التي رسمتها مصادر العصر الوسيط للبربري صورة سلبية ولم تكن إيجابية إال في حاالت نادرة جدا.فقد هوجم في تدينه
وعاداته وإمكانياته العقلية ،وجرد من كل قدرة على اإلبداع و الخلق" .ص  .139فقد عرف األندلسيون عن أخذ أي ش يء عنهم أو تقليدهم ،وهو ما قلص
من دور البربر في صنع الحضارة األندلسية ،وعمق كذلك شعورهم بالدونية و سعيهم لألخذ عن األنموذج العربي ،إذ يذكر أحد الباحثين أنهم كانوا
يحمرون عند ذكر نسبهم خجال ،و يحاولون إخفاءه وااللتحاق بأنساب عربية .ويذكر لنا التاريخ أن ابن رشد ملا نعت يعقوب املنصور املهدي ب "ملك
البربر" عاقبه الخليفة بأن شتت رجاله و نفاه إلى مراكش " .ولو قال ابن رشد " ملك املغرب" مكان" ملك البربر" لكان في ذلك ضرب من اإلطراء ،ولكن
ابن رشد جرى على سجيته  ..وال يخفى أن عالقة األندلسيين باملغاربة لم تكن حسنة دائما إال في أوائل الفترة التي عبر فيها القوم إلى الجزيرة الخضراء
لنجدة أهل األندلس  ...وكان االنغماس في حمأة الترف والحياة الناعمة املاجنة قد أضعف األندلسيين فتهاونوا في الجهاد وشاع فيهم الشقاق  ...أما
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ب-املستوى الفني :
• األحدث والوقائع :تقوم هذه املقامة على حدث واحد هو قيام السرقسطي برحلة إلى بالد طنجة أي املغرب،
ومصادفته هناك "ألبي حبيب" بطل مقاماته الذي خلصه من قبضة البربر ،إذ عد إكرامهم للضيف ورطة ،وهرب
بعد أن سرق مالهم.
وهذا الحدث يتكون من بداية نستشعرها منذ اللحظات األولى التي عقد فيها السرقسطي مقارنة بين بالد طنجة
(املغرب) وبالد األندلس ،بين الجحيم والجنة ،قبل أن يكتشف وجود بطله أبي حبيب بين البربر "يراطن 1القوم
رطانة ويوسعهم فهما وفطانة  ،"...والذي أعلمه أنه في ورطة ،فإما أن يقبال استضافة البربر لهما أو أنهما سيقتالن
ال محالة  " :2وما هو إال اإليجاب أو السيف" ،واصفا إياهم ب "سفاك الدماء وهتاك النماء" ،وهو ما بعث الخوف
في قلب املؤلف الذي وجدناه مشاركا في بناء األحداث ،متجاوبا مع بطله في مداهنة البربر وتصيد الفرصة للهرب
والنجاة بحياتيهما،وهو ما تحيل عليه نهاية املقامة،وهما الشخصيتان املحوريتان في املقامة ،والصراع أو الصدام
املتوقع بين أبي حبيب والبربر هو الذي أنتج وولد السرد ،فبعد لقاء السرقسطي ببطل مقامته وإصرار البربر على
دعوتهما لتناول الطعام ترحيبا بهما وتكريما لهما -وهي دعوة تصوراها ورطة - 3كان ال بد من قبول الدعوة
ومشاركتهم الطعام ،ما عدا الخمر (شراب يدعوه األمازيغ األنزيز) ليتمكنا من الهرب واألمازيغ نيام ،ويظفر البطل
باملال بطريقة غير شرعية وال شريفة.
هكذا سارت األحداث أو الوقائع نحو الذروة بشكل منطقي ،وبتسلسل زمني يتسق وطبيعة الحبكة القصصية
املقنعة واملثيرة واملشوقة ،وذلك على نحو ما عهدناه في السرديات القديمة .وجاءت النهاية منطقية ودون افتعال،
نابعة من صميم أحداث املقامة ووقائعها دون أن تفرض عليها ،ما يعني أنها واقعية وطبيعية من وجهة نظر بطل
املقامة وأصحاب الكدية ،فالهدف عنده هو الحصول على املال والطعام بصرف النظر عن طبيعة الوسيلة ،وهي
ها هنا وسيلة غير شرعية قامت على السرقة .أما أن النهاية طبيعية فألنه كما أسلفنا ،درج األندلسيون على النظر

املرابطون ومن بعدهم املوحدون من املغاربة ،فهم جنود أشداء ألفوا شظف العيش وخشونة الحياة .هذا ،وللملك املرابطي يوسف بن تاشفين كلمة
جميلة قوية صور فيها قومه أو جنوده لألندلسيين فقال " :ال عهد لهم بالدعة ،وال علم عندهم برخاء العيش ،وإنما هم أحدهم فرسا يروضه و يستفرهه،
أو سالحا يستجيده ،أو صريخ يلبي دعوته" (أدب املغاربة واألندلسيين في أصوله املصرية ونصوصه العربية  .محمد رضا الشبيببي .ص.)73
 1راطن القوم :كلمهم بالرطانة وهي الكالم باألعجمية.
 2أورد محمد حقي في كتابه السابق حديثا نبويا – مشكوكا في صحته – عن ابن الفقيه في كتابه (مختصر كتاب البلدان) .قال  " :قال رسول هللا صلى هللا
َّ ُ
الحدة عشرة أجزاء و تسعة منها في البربر و جزء في الناس" .أهم
عليه و سلم  :نساء البربر خير من رجالهم بعث إليهم نبي فقتلوه ،فتولت النساء دفنه ،و
ما نستشفه من صفات البربر  :كفرهم برسالة نبيهم وقتله – أكلهم لحوم اآلدميين – سيطرة الطيش عليهم وعلى عقولهم دون سائر الناس -التهور
الشديد.
يذكر ياقوت الحموي أن  " :البربر أجفى خلق هللا و أكثرهم طيشا ،و أسرعهم إلى الفتنة ،وأطوعهم لداعية الضاللة ،وأصغاهم لنمق الجهالة ،ولم تخل
جبالهم من الفتن و سفك الدماء قط"( .ياقوت الحموي .معجم البلدان .ج.1ص .)379
 3قال" :هل من هذه النشبة خالص؟  ...دعني أطرب القوم بشكرهم ،وأستعيذ من مكرهم" .املقامات اللزومية .ص .386
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إلى األمازيغ بمنظور دوني يجردهم من العقل ،ويسبغ عليهم صفات العنف والتوحش ،1وهذا التحامل على العنصر
البربري ليس مجانيا ،وإنما يجد جذوره ضاربة في التاريخ ،سقتها وغذتها أحداث تمثلت في خلع ملوك الطوائف على
يد يوسف بن تاشفين ،واالستيالء على األندلس وإخضاع أهلها لصرامته ،كما أن املؤرخين يحملون العنصر البربري
مسؤولية خراب قرطبة ومن تجليات ذلك في املقامة قول الراوي مخاطبا املكدي "أحتى في البرابر الدهم وبين البهائم
البهم"؟ ،2ففي املقامة محاكمة لآلخر املغربي وإقصاء له وتحقير ،علما أن الفتح اإلسالمي وصل إلى املغاربة قبل أن
يصل إلى األندلسيين ،بل إن تاريخنا املغربي يشهد على أن العديد من فقهائنا وأدبائنا ساهموا في بناء حضارة وثقافة
األندلس ،فاملقامة تعبير صارخ وصريح عن الضمير الجمعي األندلس ي الذي ترسخ فيه الجنس األمازيغي بوصفه
مغتصبا (خلع ملوك الطوائف) ،ولذلك تنتهي املقامة باغتصاب مالهم ،فاملقامة شهادة تاريخية على ذلك التعصب
تجاه املغرب وأهله.
• القوى الفاعلة :شخصيات محدودة ال تزيد على ثالث ،وهو الشأن في فن املقامة عادة ،إذ وجدنا أنفسنا
في هذه املقامة السائب بن تمام بطال وراوية معا ،وشخصية املكدي وهو أبو حبيب ،ثم الجمهور من البربر سكان
املكان ،وقد نجح السرقسطي في رسم شخصية بطله ،فهو املتوجس الخائف طوال الوقت ،الضائع املتورط في بالد
املغرب ،التائق إلى بالد األندلس ،ونجح في رسم شخصية أبي حبيب املكدي املحتال املداهن املقتنص لفرصة
الحصول على املال ،وفي رسم الجمهور البربري في صورة همجية مترسخة في الضمير األندلس ي ،يغدو فيها األكل
افتراسا ،والرقص ركال ،واإلنسان حيوانا.3
 الراوي  :هو رحالة كالراوي املشرقي يرحل في طلب العلم عادة ،كما هو حال عيس ى بن هشام عند البديع أوأبي زيد السروجي عند الحريري ،لكنه تائه شريد ال يلوي على مكان محدد ،حامل ملشاعر القلق والتيه والغربة تجاه
ما كان يتهدده من حروب االسترداد النصراني .لعل هذا الطرح يجد حجيته ومشروعيته إذا علمنا أن مدينة املؤلف-
وهي سرقسطة -كانت قد سقطت في أيدي النصارى سنة  512هـ .لقد تغاض ى السرقسطي عند ذكر الراوي في هذه
املقامة في خروج غير مألوف منه على تقاليد املقامة املشرقية ،و قد أبدع في تصوير شعوره بالغربة في غير ما مقام
من املقامة ال يسعنا املجال الستحضار تلويناته جملة وتفصيال.
 البطل  :مزدوج اللغة "يبربر ويعجم ويعرب عنهم ويترجم" ،فهو يوظف البربرية توظيف املكدي املشرقي للعربيةللتأثير في جمهوره ،مستغال االزدواج اللغوي إلجراء حيلته على الجمهور ،وهو في هذه املقامة وفي جل مقامات
السرقسطي يتصف بالغـدر واالغتصاب ،ففي حين نجد املكدي املشرقي مرتبطا بجمهوره متوددا إليه للظفر بماله

 1املصادر الوسيطية واألندلسية ترسم صورة قاتمة للبربري ،أبرز مالمحها  :ضعف التدين – الطيش والعجلة وسرعة القتل – الحقدوالحسد – الجهل
وضعف العقل – أكل لحوم البشر– تعاطي اللواط واستضافة الناس باألبناء الذكور( ".محمد حقي.مرجع سابق .ص .)142
 2التعصب وكان يعرف قديما بالشعوبية وهو على عدة مظاهر:التعصب العنصري -التعصب الديني -التعصب املركب (ألنه قد يشمل العرق واللغة
والدين)  -التعصب اللغوي.
" 3قال :فخرجنا إلى رملة وعثاء ،وسهلة شعتاء ،فركلوا هناك ركال طويال واستعاذوا حنينا أو عويال ،ال يطربنا ما يطربهم ."...املقامات اللزومية .ص .387
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عن طيب خاطر بعد جهد قد يقل أو يكثر الستدرار عطفه عليه ،نجد العالقة التي تربط املكدي األندلس ي بجمهوره
قائمة على التوتر والغدر.
 الجمهور :وهو إن كان يبدو في املقامات املشرقية ساذجا ظريفا جوادا بماله سخيا عاشقا لسحر الكالم ،فإنهفي هذه املقامة يبدو بربريا متوحشا غير مجبول وال مفطور على عشق بيان الكالم ،وهو ما يجعل الغدر وسيلة
سهلة الغتصاب ماله.
• الفضاء املكاني والزماني  :املكان مغربي من سكانه األمازيغ  ،لكن الراوي في هذه املقامة ينفتح على مكان
آخر هو األندلس ،فاملكان العام أو املوقع الجغرافي هو الغرب اإلسالمي ،متوزعا ما بين املكان الخاص حيث تجري
أحداث املقامة (بالد طنجة) ،واملكان املتخيل الذي يرحل إليه السائب بن تمام ذهنيا و هو يعيش حالة الحنين
إليه في اغترابه في بالد املغرب .إن رحلته أوجدته باملغرب في بداية املقامة ،و هي تتجه به في نهايتها إال بالد األندلس
بعدما أيقن النجاة ،فاملكان يشير إلى جوار جغرافي بين األندلس واملغرب ،وهو جوار من البديهي أن يولد تقاربا
َّ
وتآلفا ،لكنه َول َد هاهنا نفورا وتباعدا ،فسكان طنجة أعاجم لغة وجنسا ،وسكان األندلس عرب متحضرون ،إذ
مقياس التحضر عنده عربي ،فقد جرد املغرب من العروبة واإلسالم .أما الزمان فقد شكله – كما هو حال املقامات
املشرقية  -مفهوم الدهر .قــال :
َ
الدهر يا ُ
باملرء أ ْو ُ
ُ
َ
أما ترى
يدور
فتاه
يلعب ِ
تحققت وحدة الزمان القصص ي ،وهو على ما يبدو ال يتعدى يوما واحدا ،يبتدئ نهارا ملا وجد السائب نفسه في
طنجة بين األمازيغ ،وينتهي ليال ملا سرق مالهم وغادرهم وهم نيام.
• اللغة واألسلوب :تبدو لغة املقامة – شأنها في ذلك شأن كل املقامات – لغة موسيقية قائمة على السجع
واالزدواج ،وغيرها من ضروب البديع اللفظي واملعنوي من طباق ومقابلة وجناس وما إلى ذلك ،كما ينطوي أسلوب
املقامة على روح فكاهية ساخرة تظهر جلية أكثر في اللحظات التي وصف فيها السرقسطي املأدبة.1
 -2األبعاد التاريخية والسيكوسوسيولوجية املتحكمة في إنشاء املقامة البربرية:
يبدو التجديد في املقامة البربرية تجديدا في املضمون الذي لم يسبق طرقه في املقامات األم (الهمذانية) أو
املقامات األنموذج (الحريرية) ،فهو تجديد يكتنف إبداع السرقسطي من حيث التصاقه بمحيطه السوسيوثقافي
وتعبيره عنه ،فقد صدر السرقسطي عن حمية إقليمية وعصبية عرقية تطرح إشكال املاهية والخلفية
اإليديولوجية ،وهو ما يفترض استقراء التاريخ األندلس ي لفك عقده  ،أي ضرورة تتبع مسيرة تواجد املغاربة (البربر)
 1من ذلك" :جعلنا نأكلها خضما وقضما ،ونوسع األجواف ردما ورضما ،والودك من على معاصمهم يسيل ،وقد فاض الوادي هناك واملسيل ."...املقامات
اللزومية .ص .386
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باألندلس منذ بوادر الفتح اإلسالمي ( 92هـ) حيث القوا الترحاب ،وإلى سقوط قرطبة حيث الفتنة البربرية ،حيث
تحولت العالقة بين األندلسيين واملغاربة من عالقة ائتالف ومحاباة إلى عالقة اختالف وتوتر وحقد .الضرورة هنا
تقض ي بدراسة تاريخ األندلس جنبا إلى جنب مع دراسة تاريخ املغرب ،فغني عن البيان ما كان بين العدوتين من
اتصال وارتباط وتفاعل أدبي وثقافي وسياس ي ،وهو تفاعل متشعب الخلفيات واألبعاد من تجلياته:
✓ هناك حقيقة تاريخية ثابتة ،وهي أن العرب الذين دخلوا األندلس على طوالع ثالثة كانوا قليلي العدد
مقارنة بجموع البربر( 1املغاربة) الهائلة ،التي استقرت في األندلس منذ أن افتتحه طارق بن زيادن وسبب هذا
التفوق العددي يرجع إلى ثالثة عوامل رئيسة :2
 األول  :سهولة املجاز من املغرب إلى األندلس. والثاني  :توافر الثروات االقتصادية في األندلس وتضاؤلها في املغرب ،لكثرة سكانه وقلة خيراته. الثالث  :استخدام البربر في الجيش األندلس ي في خدمة أمراء بني أمية وخلفائهم منذ أن دخل عبد الرحمنبن معاوية األندلس.
إن إحاطة هذا البعد بما يستحقه من الدرس والعناية لقمين بالوقوف على األخطاء التاريخية التي تراكمت
منتهية إلى الخروج من األندلس بعد بقاء للعرب وللعربية دام ثمانية قرون ،ذلك أنه أس يء فهم البربر فأس يء
التعامل معهم ،وهو ما أفض ى إلى كارثة تاريخية عرفت بالفتنة البربرية أو كما يصطلح عليها قاسم الحسيني بالفتنة
القرطبية،3فلقد أغفل األندلسيون عدة وقائع تاريخية :فالبرابرة من أصل عربي ،وهم من قتل عقبة بن نافع سنة
64هـ ملا عاملهم بقسوة ،وهم من ارتدوا مرارا مفشلين حملتين لفتح املغرب ،وهم من ينتفض تجاه أدنى سوء
معاملة ،فاستفزاز واستصغار األندلسيين لهم شكل خطأ تاريخيا حاسما في تكدير صفو العالقة بين العدوتين.

1يشير عبد الحميد العبادي إلى أن املغرب كان مسكونا "بقبائل عرفوا بالبربر  ،وهذه القبائل كانت تتميز بصفات هي أقرب الصفات ملا كان يتميز به
العرب البدو ،فالبربري شجاع مكافح قوي الشكيمة محب للحرية  ،خشن مطبوع على الجندية والقتال ،وليس من السهل إخضاعه والتغلب عليه...
وكان البربر ينقسمون الى قسمين كبيرين  :قسم تميز بسكنى املدن ويسمون "البرانس" ( نسبة للبرنس ذو الغطاء فوق الرأس  ،كان سكان املغرب يلبسونه
كزي قومي ) ،وقسم سكن البادية ويسمون" البتر "(يلبسون زيهم القومي أبتر من غطاء الرأس).ومن " البرانس" :قبيلة أزواجة  ،وقبيلة مصمودة  ،وقبيلة
أوربة  ،وقبيلة كتامة  ،ثم قبيلة صنهاجة  ،وقبيلة أوريغة  ،وقبائل أخرى كثيرة .ومن قبائل البتر  :قبيلة إداسة ،ومنها تتفرع قبيلة هوارة  ،ثم قبيلة برسة
 ،و قبيلة لواتة ،وقبيلة زناتة  ،وقبائل أخرى كثيرة  ...كان البربر يدينون باديان مختلفة  :فاملسيحية في املدن الساحلية حيث كانت السيادة الرومية،
واليهودية داخل البالد حيث ينتشر اليهود كتجار ومرا بين  ،ثم الديانة الوثنية أو عبادة الكائنات والظواهر الطبيعية بين بقية البربر البدو  ،فإذا ما جاء
اإلسالم تغلب على هذه الديانات ،فاعتنقه غالبية الشعب البربري( ".املجمل في تاريخ األندلس.ص.)38-33-32
"2قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس.دراسة تاريخية  ،عمرانية  ،أثرية في العصر اإلسالمي" .السيد عبد العزيز سالم.ص.79
3يذكر قاسم الحسيني أنه " اتسعت رقعة الشر لتشمل البربر الذين أحسوا بأنهم ليسوا طرفا متساويا في املعادلة األندلسية الصعبة  ،فقاموا قومة
يريدون الحكم  ،ألن الفتوحات تمت على أيديهم  ...وفي اعتقادي أن البربر أس يء استعمالهم في األندلس مرات حتى بلغ السيل الزبى ،فتحولوا إلى قوة
ضاربة شديدة الوقع والتأثير  ...واعتقد ان ما انتهوا اليه كان نتيجة طبيعية باعتبار حجم قوتهم وكثرة عددهم  .إذ ال يعقل ان تجني القبائل العربية
املتصارعة ثمار صراعها ويبقى البربر دون ذلك ( ".األندلس  :اإلنسان واملكان".ص)28-27-22
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ضمن هذا اإلطار ،يذهب عباس الجراري إلى أن األمازيغ سكنوا املغرب في العصر الحجري (يسميهم الرومان
بالبربر ،واليونان باللوبيين) ،لهجاتهم مختلفة مشتقة من مصر القديمة ،تستعمل التيفيناغ أو حروف الهجاء
الليبية ،وأصلهم الوفود من الجزيرة العربية ومصر في العهد الحجري ،مميزا بين :الزناتية (تاريفيت) –املصمودية
(تاشلحيت) – الصنهاجية (تامازيغيت)،مشيرا إلى أن البربر هم – في األصل -عرب حميريون ،مؤكدا على أن فتح
املغرب قد تم على مرحلتين:
 على يد عقبة بن نافع سنة  62هـ،وقد قتله األمازيغ سنة 64ه ـ بعد فتحه طنجة ووليلي ،ملا عامل زعيمهمكسيلة بقسوة.
على يد موس ى بن نصير سنة  79هـ ،وما ساعد البربر على تقبل الدين الجديد ،هو مشاركتهم للعرب في فتحاألندلس ،وما يعني ذلك طبعا من غنائم وتغذية مليلهم الطبيعي للمحاربة ،فقد ارتدوا اثنتي عشر مرة وأفشلوا
حملتين لفتح املغرب ما بين  122هـ و 123هـ بطنجة وعند وادي سبو ،وملا استقر اإلسالم باألندلس استقر
باملغرب.1
✓ من مظاهر استصغار األمازيغ كذلك ،نذكر أنه ملا تم فتح األندلس آثر العرب أنفسهم بالنصيب األوفر
من األرض الخصبة ،فنزلوا الجهات الشرقية والجنوبية ،حيث الخصب والدفء والخيرات الكثيرة ،وباملقابل أنزلوا
األمازيغ الجهات الوسطى والشمالية القاحلة الباردة التي تواجه األعداء النصارى .2كان لهذا الظلم أثره فيما بعد
في حدوث الخالف بين العرب واألمازيغ ،وشكل بداية حقيقية إلذكاء فتيل الفتنة البربرية ،مما كان سببا مباشرا من
أسباب سقوط األندلس .لقد كان فتح األندلس فتحا إسالميا لكن لم تطبق مبادؤه السمحة من مساواة وعدل
وتسامح ،وطبقت مبادئ العصبية والعنصرية بين أمازيغ وعرب يوحدهم اإلسالم.
✓ في مقابل هاذين البعدين املجحفين في حق األمازيغ ،يحضرنا بعد ثالث بالغ في االنتصار لهم ،فقد عرف
أمراء بني أمية باعتمادهم على العنصر األمازيغي وتهميش العنصر العربي العتبارات تتشابك فيها املصالح
السياسية باملصالح الذاتية ،إذ يذكر عبد العزيز سالم - 3في معرض حديثه عن سوء الخالفة األموية وأثره في
اضمحالل قرطبة  -أن عبد الرحمن الداخل ومن خلفه من األمراء ،وبخاصة الحاجب محمد بن أبي عامر استكثروا
البربر في جيوشهم  ،فأسفر تفضيلهم لألمازيغ على العرب عن نتيجتين :
 oاألولى :أنه أوجد اختالال خطيرا في امليزان العنصري  ،فقد رجحت كفة األمازيغ على العرب ،وبذلك أفسح
املجال إليغار صدور العرب على البربر ،وغرس األحقاد عليهم في نفوسهم.
 oوالثانية  :أن العصبية العربية القديمة القائمة على العنصرية الجنسية تحولت إلى نوع من التضامن ،أي
تحولت إلى عصبية أندلسية هدفها األول مواجهة العناصر الجديدة الطارئة على األندلس ،وتتمثل في الصقالبة
1األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه  .عباس الجراري.ص -45-17بتصرف-
2بحوث ندوة "األندلس -الدرس والتاريخ" .فتحي محمد أبو عيانه.ص .310
 3قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس .مرجع سابق .ص .84-83
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والبربر فاملصالح السياسية تعود إلى رغبة أمراء بني أمية في إضعاف العصبية العربية ( الشاميون -الحجازيون-
املولدون -اليمنية – القيسية ) من جهة  ،ثم مواجهة الخطر الفاطمي من جهة ثانية (إذ كان الفاطميون قد استولوا
على املغربين األدنى واألوسط ،فصاروا يشكلون تهديدا صريحا لألمويين في املغرب األقص ى واألندلس).
أما املصالح الذاتية فترجع أصولها إلى أول أمير أموي استخدم البربر في الجيش األندلس ي وهو عبد الرحمن بن
معاوية ،فمعلوم أنه ابن المرأة بربرية من "نفزة" ،ولعل ذلك ما يفسر حماية البربر له منذ سنواته األولى باملغرب
من بطش عبد الرحمن بن حبيب الفهري ،وما يوضح محاوالته إلنشاء مراكز أمازيغية ملواجهة جماعات العرب
الثائرة على حكمه ،وتوزيع أرفع مناصب الدولة عليهم إرضاء لهم.
✓ في إطار االنتصار للعنصر األمازيغي ،يوضح عبد العزيز سالم أن انتصار األمازيغ -وهم القوة التي اعتمد
عليها سليمان بن حكم امللقب باملستعين باهلل في التغلب على غريمه محمد بن هشام امللقب باملهدي وأنصاره من
أهل قرطبة سنة 403هـ  -شكل بداية للفتنة ،ونتج عنه تعرض قرطبة حاضرة الخالفة األموية في األندلس لنقمة
املستعين وأنصاره األمازيغ الذين استباحوا دماء أهلها ،وعاثوا فسادا في جنباتها ،ونثروا الخراب في عمرانها" ،1فقد
كان للفتنة تأثيرها الس يء على مرافق الحياة املختلفة في قرطبة ،وذلك ألنها كانت مجاال للصراع السياس ي ،وكان
نتيجة لذلك الفشل االقتصادي الذي عم قرطبة في فترة الفتنة  422 – 399هـ  1031-1009/م" ،2فمن اآلثار
املباشرة للفتنة:3
 الهلع الذي أصيبت به النفوس من تقلب البربر لدرجة استفتاء شيوخ املالكية في تعجيل صالة العتمة قبلوقتها خوفا من القتل ،إذ كان البرابرة املتلصصون يقفون لهم في الظالم في طرق املساجد.
 قضت الفتنة على كثير من العلماء واألدباء باملوت أو التشريد أو الهجرة داخل األندلس أو حتى خارجها. هزت الفتنة قواعد النهضة العلمية األدبية  ،ومن الضار النافع أن تكون سببا في بيع الكتب التي كانتبقرطبة ،إذ كان بيعها سببا في تسهيل انتشار العلوم.
أشار قاسم الحسيني في كتابه "األندلس :اإلنسان واملكان" إلى أثر مباشر آخر لهذه الفتنة قائال " :إن مشهد
الفتنة القرطبية بمختلف صوره يبدو مكتمال عند ابن حيان واملقري  ...وباألخص في مسألة البربر ،فقد أظهر ابن
حيان عداء صريحا لهم بنفي الخير من أفعالهم ،وأنهم كانوا سببا في تمزيق البالد وانقسام وأهلها .واكتفى املقري
بسرد الحدث كما ترويه املصادر  ...فابن حيان أندلس ي يصدر عن حمية إقليمية وعصبية عرقية واضحة ،بينما
املقري بحكم طبيعة االنتماء إلى بر العدوة املغرب املوطن األصلي للبربر ،كان أكثر حرصا من غيره على أال يس يء
الوصف".4
1قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس  .مرجع سابق .ص .87-85
 2تاريخ القضاء في األندلس ،من الفتح إلى ق 5هـ .محمد عبد الوهاب خالف .ص 118
 3تاريخ األدب األندلس ي في عصر سيادة قرطبة .إحسان عباس .ص .141 -137
4األندلس  :اإلنسان واملكان .مرجع سابق .ص .31
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من هنا طبيعة العالقة بين األندلسيين واملغاربة ،فاألندلسيون هم البادئون بالعداوة وهم املتسببون فيها،
واملغاربة هم البربر الذين طاملا سامحوا غير ما مرة وهبوا لنجدة األندلس تلبية الستغاثات األندلسيين املتكررة
لدرجة استحداثهم لغرض شعري جديد وغير مسبوق في الشعر العربي وهو "شعر االستغاثة واالستنجاد".
من هنا كذلك  ،هذا الحرص على الرغبة في اإلنصاف وتوزيع املسؤولية على عدة عناصر من املجتمع األندلس ي
بدل توجيه االتهام لعنصر واحد هو البربر ،وإلصاق الفتنة به وجعلها فتنة بربرية ،وليست قرطبية أو عامية أو
أندلسية ،ولذلك فإن دراسة جزء كبير من تاريخ األندلس ال يمكن أن يتم إال ضمن دراسة تاريخ املغرب ،وذلك
لتكوين تصور شمولي عن تراثنا الذي يتطلب منا املزيد من تضافر الجهود لنبش قبور مخطوطاته علها تكشف
عن تاريخ التاريخ.
 _3املقامة ما بين الشعوبية والتعصب:
إن املقامة البربرية أنموذج للتعصب األندلس ي ضد املغاربة  ،فهي حبلى بمظاهر للتعصب العنصري
األندلس ي يمكننا مقاربتها منطلقين من أسئلة مركزية تحركها أربع أدوات استفهام محددة و مقصودة ،وهي :متى و
أين؟ ملاذا و كيف؟ كما يمكن مقاربتها تبعا ملنهجيين أحدهما خارجي تاريخي ،واآلخر داخلي تحليلي بنيوي ،ومقاربتها
في استحضار تام ملفهوم التعصب من حيث مظهره وتفسيره التاريخي ونتائجه االجتماعية على العالقات بين
العدوتين  ،ومن حيث ماهيته التي أشرت إليها في أحد هوامش صفحات هذه املقالة مرتدا به إلى مفهوم الشعوبية
 ،التي ما هي سوى التسمية القديمة ملفهوم التعصب ،وما التعصب األندلس ي إال صدى للشعوبية باملشرق العربي
.إن التمايز الجغرافي ال يمكن أن يخفي كثيرا من التماثل في ماهية وطبيعة التعصب في القطرين املشرقي العربي
واألندلس ي ،ذلك أن التعصب في الشعوبية هو تعصب مركب يجمع بين التعصب الديني والتعصب العنصري
العرقـ ــي  ،كما أن التعصب األندلس ـ ـ ــي كذلك تعصب مرك ـ ــب من التعصب العنصري العرقـ ـ ــي و التعصب اللغوي
،فقد كانت الشعوبية كما في العصر العباس ي تمجيدا للفرس وتحقيرا للعرب ،كذلك كان التعصب األندلس ي
تمجيدا لألندلسيين العرب وتحقيرا للمغاربة األمازيغ .إذا كنا قد عرضنا ألسباب التعصب األندلس ي بلماذا وكيف،
فإنه من الضروري توظيف األداتين االستفهامتين ملقاربة الشعوبية بوصفها مفهوما نظريا داال على تعصب ضارب
في القدم يغري كذلك باملقاربة بمتى وأين ،وذلك بوصفها خلفية تاريخية للتعصب األندلس ي.
إن الشعوبية  -في تقديري املتواضع -كانت حركة حضارية منظمة استهدفت الجنس العربي عبر طمس هويته
دينا ولغة على أرض العراق في العصر العباس ي ،وهو ما خلف جرحا للجنس والعرق العربي وجد على أرض األندلس
ما يدميه  -وهو جنس من عدة أجناس بشرية استوطنت معه األندلس -عندما وجد األندلسيون أنفسهم تحت
حكم املرابطين واملوحدين ،وما خلفت الوحدة السياسية بين األندلس واملغرب من غربة اجتماعية كان من بين
نتائجها األكثر قساوة الفتنة البربرية بقرطبة ،وكان من مظاهرها األكثر بشاعة مقتل األديب األندلس ي الفتح بن
خاقان بفندق بمراكش .لقد كان للعامل السياس ي دوره في إيغار نفوس األندلسيين على املغاربة ،كما كان للعامل
األدبي دوره الحاسم في بروز التعصب األندلس ي خاصة أن العصر املريني عرف انطالقة حقيقية لألدب املغربي
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أثمرت أكلها في العصر السعدي عصر النهضة األدبية وتجاوز مرحلة الندية إلى األستاذية ،وهو ما يعني أن املنافسة
األدبية بين العدوتين أزهرت غيرة وحسدا أندلسيين ،وأثمرت تعصبا حادا ترجع حدته لكون جنس العرب ملدوغ
تاريخيا من جنس الفرس الذي هدده في لغته العربية وفي دينه اإلسالمي الحنيف وفي أدبه وسائر تراثه ،فكان من
الطبيعي أن يكره األندلسيون املغاربة ملا شعروا بالتهديد في عزة النفس وفي الجنس .من هنا ،حجية ومشروعية
العامل السيكولوجي.
تحكمت في التعصب األندلس ي عوامل سيكولوجية وعرقية وسياسية واجتماعية ،وتحكمت في الشعوبية كذلك
عواملها السيكوسوسيولوجية والسياسية واالقتصادية والعرقية التي فاقمت خطرها منذ " بدأت في النصف
الثاني من القرن األول الهجري ،وبقيت مستترة طوال العصر األموي ،حتى إذا نجح العباسيون في إنشاء دولتهم
واستخدموا املوالي  ،واستعملوهم في املراكز الهامة ،واسندوا إلى بعضهم مسؤولية الحكم ،وأطلقوا لهم الحرية،
أحسوا بذواتهم ،وتسلطت عليهم النزعة القومية ،فقويت حركة الشعوبية بينهم...ولم تشع الشعوبية بين املوالي
الفرس فقط ،فقد امتدت إلى سائر األمم التي أذعنت للعرب ،كالنبط والقبط واألندلسيين...والزنج من أهل
افريقية...وجمع بين هؤالء الشعوبية على اختالف أصولهم وأجناسهم منافرتهم للعرب  ،واستطالتهم عليهم،
وحطهم من شأنهم ،وعداؤهم لهم " ،1فقد كان رؤساء الحركة الشعوبية من املوالي الفرس ،وسعوا إلى إطفاء
الشريعة اإلسالمية وإزالة الدولة العربية وإحياء الديانات الثنوية وإقامة الدولة الفارسية تقودهم أسباب كبرى،
منها االجتماعي الذي تدور كل شواهده على استعالء العرب على املوالي الفرس بشرف الحسب ونصر التغلب على
الفرس والروم  ،ومنها االقتصادي املتمثل في األخبار املتصلة باستمرار األمويين في مطالبة مسلمي املوالي الفرس
بالجزية
والتعسف في استيفائها منهم ،ومنها السياس ي املتمحورة كل أدلته التاريخية حول تعصب األمويين للعرب
ونبذهم للموالي  ،ومنها العرقي املتمثل في تأصل العصبية الجنسية وتضخم النزعة القومية في املوالي ،ذلك أن
الشعوبية " كانت في حقيقتها تعبيرا عن الوعي القومي الفارس ي ،وفي مظهرها تذمرا من السلطان العربي ولو
صح...أنهم كانوا يبتغون املساواة والعدل لوجب أن يتالش ى ضيقهم وتذمرهم بعد قيام الدولة العباسية ،فقد
أنصفتهم وسوت بينهم وبين العرب...ولكن العكس هو الذي حدث إذ...زادت معاداتهم للعرب حتى أخذوا يجهرون
بها جهرا بعد أن كانوا يكتمون ــها فــي العصر األموي " ، 2فقد قاد أدباؤهم حملة أدبية شرسة على العرب اتخذت
من مثالب العرب وعيوب اإلسالم ،والقول إن العجم أصل والعرب فرع  ،ومن مناقب الفرس وتاريخهم  ،ومن

 1الزندقة والشعوبية في العصر العباس ي األول .حسين عطوان .ص.149
 2نفس املرجع.ص.158
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املفاضلة بين الفرس والعرب ،1عناوين بارزة و رائجة لها ،ذلك أنه كان للكتاب أثر كبير في نشر الثقافة والحضارة
الفارسية للتقليص من مد تيار الثقافة والحضارة العربية اإلسالمية.
لم تحد من حدة التعصب األندلس ي استجابات املغاربة الستغاثات النجدة وعبورهم إلى األندلس للدفاع عنها
عسكريا ضد هجمات االسترداد النصراني للمدن األندلسية ،ولم تحد كذلك من حدة الشعوبية الناشئة بالعراق
ومن ثوراتها – لحد إنشاء إمارات فارسية مستقلة -تسوية العباسيين بينهم وبين العرب وتمكينهم من حقوقهم
السياسية التي حرمهم منها األمويون وقابلوا حركتهم الشعوبية بالعنف  .فقد أفرزت الحركة الثقافية والحضارية
للشعوبية حركة دينية سياسية مواكبة عرفت ب " الزندقة " ،سعى أصحابها من موالي بغداد 2إلى بعث الديانات
الثنوية الفارسية( املانوية أساسا) وطمس العقيدة اإلسالمية .لقد كان للحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والفكرية في القطرين دور مهم في التأثير في الحياة األدبية ،وهو ما تعكسه املؤلفات الشعوبية الفارسية في املشرق
العربي (العراق تحديدا) ضد العرب ،وما تعكسه املراشقات القلمية بين العدوتين من تعصب أندلس ي تعد املقامة
البربرية أصدق نماذجه ،فقد امتط ــى األدب ــاء الس ــرد للتعبي ــر عن الواق ــع الثقـ ــافي والسياس ــي والسوسيوقتصادي
،ولم يكن التصنع اللفظي  -وإبراز الكفاءة والتمكن اللغوي والتقيد باألساليب األدبية واألسلوبية الشائعة آنذاك
 السبب الداعي إلى اإلنشاء في املناقب واملثالب واملفاخرات في شكل كتب ورسائل ومقامات .• خــاتمــة:
كتب املقامي املغربي عبد العزيز امللزوزي (ق 7هـ) نصا مقاميا في باب املراشقات املقامية بين العدوتين وهو
ثاني نتاج مقامي باملغرب ،بعد املقامة املرابطية املغربية اليتيمة لعامر بن األرقم ،ذلك أن فترة املرابطين واملوحدين
(ق5هـ و  )6كانت فترة جهاد ديني لم تسمح بازدهار األدب املغربي عامة وبنشأة املقامة بشكل فعلي إال متأخرة في
العصر املريني على يد عبد العزيز امللزوزي (ت 667هـ) ،ومالك بن املرحل (ت  699هـ) ،وعبد املهين الخضرمي
(ت 749هـ) ،ومن بعدهم أحمد بن عيس ى التملي (ت 990هـ) ،ومحمد بن أحمد املكالتي (ت 1049هـ) وهما من
العصر السعدي.
كتب امللزوري – بعد قرنين من الزمان من إنشاء السرقسطي ملقامته البربرية  -مقامة بعنوان (طرفة الظريف
في أهل الجزيرة وطريف) وهي في ذم األندلسيين ،تنعى عليهم تشبههم بالنصارى في سائر عاداتهم ،وتنعتهم بالجبن
والبخل ،وتعيب عليهم أكلهم فرادى وعدم اجتماعهم على األكل ،كما أن املقامة في وصف جزيرة طريف والجزيرة
الخضراء وكله دعاء عليها وهجاء لها .وأما غير هذه املقامة في املراشقات بين العدوتين – وباستثناء مفاخرة بين
مالقة وسال البن الخطيب -فال تذكر املصادر نتاجا مقاميا آخر ،ولكنها تضعنا أما ثالثة كتب ،األول هو "مفاخر
 1جاوزوا تأليف الكتب في مناقب الفرس وتاريخهم إلى املقارنة بينهم وبين العرب وتفضيلهم لهم عليهم ،فقد وضع الهيثم بن عدي ربيب الحسن بن سهل
كتاب " تاريخ العجم" ،وكتاب " أخبار الفرس" ،وكتاب " من تزوج من املوالي في العرب".
 2سبقت الكوفة البصرة في الزندقة وكان أبو العتاهية اخطر الزنادقة من املوالي بالكوفة ،وكان بشار بن برد أخطرهم بالبصرة.
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البربر" ملؤلف مجهول يعود إلى ق 8هـ ،وهو في الدفاع عن العدوة املغربية ،ويعد وثيقة نادرة للتاريخ املشترك بين
املغرب واألندلس ،وتاريخ أنساب البربر وعلمائهم ،ورجال التصوف والفقه والتفسير واألصول واألدب والعلوم
(ما يفوق  72ترجمة لعلماء مغاربة وأتقياء وزهاد ورجال حرب، )...وأما النص الثاني فهو كتاب "األنساب" البن
عبد الحليم (ق 8هـ 14 /م) وفيه ذكر أنساب أهل املغرب ،وأن اإلسالم دخل إلى املغرب عند وصول البربر إليه
من فلسطين ،وذكر أقوام من أهل املغرب وصلوا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فآمنوا به ،وذكر من وصل إلى
عمر بن الخطاب ،وباب في ذكر فتح املغرب األقص ى.
أما النص الثالث فهو كتاب "شواهد الجلة "ألبي بكر بن العربي (ت 543هـ  1149 /م) ،وهو في مجمله عبارة
عن رسائل تأييد وتوصية ليوسف بن تاشفين في حربه ضد ملوك الطوائف باألندلس ،صادرة عن املشرق وواردة
إليه.
مما ال شك فيه أن املغاربة (األمازيغ) أمة لها أمجاد وحضارة وبطولة يشهد بها التاريخ القديم والحديث ،وأن
الحيف واالستصغار واإلهانة التي حاول الحكام واألدباء األندلسيون إلحاقها باملغربي األمازيغي املسلم ال تخرج
عن نطاق كتابات ذاتية مدسوسة تعطي مفهوما مغلوطا عن اإلقليمية والعصبية القومية وحب الوطن.

بيبليوغر افيا:
أوال :املصادر• ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي املصري)" ،لسان العرب" ،بيروت :دار صادر،
الطبعة السادسة( 1997 ،ثمان مجلدات).
• الحموي (أبو عبد هللا ياقوت شهاب الدين)" ،معجم البلدان" ،تحقيق :فريد عبد العزيز الجندي ،بيروت :دار
صادر ،الطبعة األولى ( 1990 ،ثمانية أجزاء).
• السرقسطي(أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي)" ،املقامات اللزومية" ،تحقيق :حسن الوراكلي ،األردن  :عالم
الكتب الحديث للنشر والتوزيع وجدارا ،الطبعة الثانية.2006 ،
• الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب)" ،القاموس املحيط" ،بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة،
.2009
ثانيا :املراجع• أبو عيانة (فتحي محمد)" ،بحوث ندوة األندلس – الدرس والتاريخ" ،منشورات كلية اآلداب ،جامعة االسكندرية
ورابطة الجامعات اإلسالمية ،طبعة  1961م.
• الجراري (عباس)" ،األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه" ،البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة
األولى 1979 ،م.
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• الحسيني (قاسم)" ،األندلس :اإلنسان واملكان" ،سال :مطبعة بني يزناسن ،الطبعة األولى.2007 ،
• حقي (محمد)"،البربر في األندلس ،دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من الفتح إلى سقوط الخ ــالف ــة ( 92هـ  422 /هـ)"،
البيضاء :شركة النشر والتوزيع ،املدارس ،الطبعة األولى2001 ،
• خالف (محمد عبد الوهاب) تاريخ القضاء في األندلس من الفتح إلى ق 5هـ .املؤسسة العربية الحديثة .مصر
الجديدة .ط.1992 :1
• زيدان (سليم) ظاهرة التماثل والتميز في األدب األندلس ي .من ق 4إلى  6هـ .منشورات كلية اآلداب بمنوبة .تونس.
سلسلة اآلداب .املجلد  .46ط .2001
• سالم (السيد عبد العزيز)" ،قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس ،دراسة تاريخية ،عمرانية ،أثرية في العصر
اإلسالمي" ،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية للنشر ،طبعة  ،1997الجزء األول.
• الشبيبي (محمد رضا)" ،أدب املغاربة واألندلسيين في أصوله املصرية ونصوصه العربية" ،منشورات جامعة
الدول العربية ومعهد الدراسات العربية العالية ،طبعة  1961م.
• العبادي (عبد الحميد)" ،املجمل في تاريخ األندلس" ،القاهرة :مكتبة النهضة املغربية وملتزمة للطبع والنشر،
الطبعة األولى 1985 ،م.
• عباس (إحسان)" ،تاريخ األدب األندلس ي عصر سيادة قرطبة" ،بيروت :دار الثقافة ،الطبعة الخامسة1987 ،م.
• عطوان(حسين).الزندقة والشعوبية في العصر العباس ي األول.بيروت.دار الجيل.طبعة 1984:م.
 ثالثا :املجالت• بن شريفة (محمد)( .من منافرات العدوتين :نص جديد)( .مجلة كلية اآلداب بالرباط) .العدد .)49-7( .1977 .1
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 دراسة أدبية، أصداء كربالء وبصماتها يف أهل األندلس
Echoes and Impact of Karbala in the People of Andalusia, a literary study

 حيدرزوين ـ جامعة الكوفة – كلية اآلداب – قسم اللغة العربية ـ العراق-د.م.أ
Prof. Dr. Haider Zwain ـUniversity of Kufa - Faculty of Arts - Department of Arabic Language
ـ

Abstract
1- Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the best of His creation,
all of whom are Muhammad, and his family and companions, the Al-Ghar Al-Yamamin, and after
whom the Andalusian geographers took care of the Arab cities. They described it better than the
Andalusian geography: Al-Sherif Idrissi (560: 5) And described it by saying: ((Karbala position in
the west of the Euphrates in line with Qasr ibn Hubira and the tomb of Hussein bin Ali (AS), and
has a great scene in times of the year.
2- The scholars of Andalusia were keen to communicate with Karbala in their travels and cultural visits
to Iraq, including bringing letters and works from Karbala and introducing them to Andalusia as
letters (brothers of the Safa and Khulan Al Wafa), which were transmitted by: Abu Hakam Amr Ibn
Abdul Rahman Al-Kurmani Al-Qurtubi (458 AH) (426 AH), who is considered one of the
descendants of the imams of purity and the book of the orphan of the age in the miracles of the
era of Abu Mansur al-Nisaburi al-Tha'ali (429 AH) and other Shiites. The poets of Andalusia
contributed to the revival of the incident in Karbala and the tragedy of Imam Hussein For
3- the mention of the household and their praise.
4- Structure of the research: The nature of the material studied in the division required three topics
preceded by an introduction and concluded with a conclusion, as well as the sheets of margins and
basic positions used by the researchers in order to accomplish this work and carrying the first topic
title: Karbala in the memory of Andalusian scholars and scientists, Karbala in the memory of
literature Andalusia-Method of the study: The study was based on descriptive method descriptive
through the collection of material and extrapolation, and then study descriptive sstudy.
5- Sources and references: The researchers used a variety of sources: (literary, linguistic, historical,
geographical and Quranic) in order to accomplish this modest research, and thank God of the
worlds, peace and blessings on the good creation of all Mohammed and recognized a lot.
Key words: (Karbala, Taf, Waqi`, History, Imam, Hussain
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ملخص:
ّ
لقد حرص أهل األندلس في التواصل مع األحداث التاريخية باملشرق والعراق؛ نظرا ألن أغلبية
الجند املحررين لألندلس هم من أهل العراق الذين عبروا إلى األندلس مع الوالي موس ى بن نصير البكري
وهو من مواليد منطقة عين التمر في كربالء املقدسة .
وقد ّ
تصدى علماء األندلس ملواجهة الباطل واملطالبة بالحق بعد استشهاد أبي األحرار اإلمام
الحسين (ع) في إحياء ذكرى العاشر من املحرم وتذكير أمراء بني أمية بها،
وقد أسهمت جهود بني حمود في إنشاء إمارة شيعية في قرطبة ،وكان األمير علي بن حمود
يجيد اللغة البربرية إذ تشيع في عدد من قبائل البربر .
لقد اهتم الجغرافيون األندلسيون باملدن العربية فوصفوها ،وأحسنوا ذلك الوصف ،ومنهم
 :الشريف اإلدريس ي ،وقد حرص علماء األندلس على التواصل مع كربالء في رحالتهم وزياراتهم الثقافية
إلى العراق .
وقد أسهم شعراء األندلس في إحياء واقعة الطف في كربالء ،والتأس ي بمأساة اإلمام الحسين
(ع) فضال عن ذكر مناقب آل البيت ،ومآثرهم .
وقد كان من ثمرة هذا النتاج األدبي الوفير مئات من القصائد التي مجدت اإلمام الحسين
(ع) ،وخلدته وأشادت بمواقفه البطولية .
وقد تعاطف األديب ابن شهيد األندلس ي مع حكم بني حمود الشيعة ودولتهم في قرطبة ،كما
أن الشاعر الكفيف أبو محمد بن سليمان القرطبي املكنى بـ(ابن ّ
الحناط) ،قد أبدى إعجابه بحكم بني
ً
حمود على قرطبة ،وأنشد قصيدة في مديحهم .
ّ
املفتاحية ( :كربالء  ،الطف  ،واقعة  ،تاريخ  ،اإلمام  ،الحسين).
الكلمات

مقدمة
 -1تقديم نظري
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحبه الغر
امليامين وبعد لقد اهتم الجغرافيون األندلسيون باملدن العربية فوصفوها ،وأحسنوا ذلك الوصف ،
ومنهم الجغرافي األندلس ي :اإلدريس ي (ت560 :هـ) في كتابه نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق ،وقد حرص
علماء األندلس للتواصل مع كربالء في رحالتهم وزياراتهم الثقافية إلى العراق ،ومنهم من جلب الرسائل،
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واملؤلفات من كربالء وأدخلها إلى األندلس كرسائل (إخوان الصفا ،وخالن الوفا) التي نقلها :أبو الحكم
عمرو بن عبد الرحمن الكرماني القرطبي (ت  458هـ) ،وديوان الشريف الرض ي ت (406هـ) الذي يعد
أحد أحفاد األئمة األطهار وكتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ألبي منصور النيسابوري الثعالبي
(ت 429 :هـ) ،وغيرها من مؤلفات الشيعة وقد أسهم شعراء األندلس في إحياء واقعة الطف في كربالء،
والتأس ي بمأساة اإلمام الحسين (ع)؛ فضال عن ذكر مناقب آل البيت ومدائحهم .
 -2هيكلية البحث  :وقد اقتضت طبيعة املادة املدروسة في تقسيمها على ثالثة مباحث سبقت
بمقدمة ،وختمت بخاتمة فضال عن صحيفتي الهوامش واملظان األساسية التي استعان بها الباحث من
أجل إنجاز هذا العمل ،وحمل املبحث األول عنوان :كربالء في ذاكرة فقهاء األندلس ،وعلمائها ( دراسة
أدبية ) ،وجاء املبحث الثاني بعنوان :كربالء في ذاكرة أدباء األندلس ( دراسة أدبية ).
 -3منهج الدراسة :وقد قامت الدراسة على املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي من خالل جمع
املادة واستقرائها ،ومن ثم دراستها دراسة وصفية أدبية في تاريخ األدب األندلس ي .
 -4املصادر واملراجع :وقد استعان الباحث بمجموعة من املصادر( :األدبية ،واللغوية والتاريخية
والجغرافية والقرآنية ) من أجل إنجاز هذا البحث املتواضع ،والحمد هلل رب العاملين ،والصالة ،
والسالم على خير خلقه أجمعين محمد ،وسلم تسليما كثيرا .
املبحث األول :كربالء في ذاكرة فقهاء األندلس ،وعلمائها ( دراسة أدبية)
لقد حرص علماء األندلس للتواصل مع كربالء في رحالتهم ،وزياراتهم الثقافية ،والعلمية إلى
العراق ومنهم من جلب الرسائل واملؤلفات من كربالء  ،وأدخلها إلى األندلس كرسائل (إخوان الصفا،
وخالن الوفا) التي نقلها :أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن الكرماني القرطبي( ،)1وديوان الشريف
الرض ي الذي يعد أحد أحفاد األئمة األطهار ،وكتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ألبي منصور
النيسابوري الثعالبي ،وغيرها من مؤلفاتهم .
ّ
لقد تعلقت أذهان أهل األندلس بكربالء في القرن الثاني الهجري إذ يشير صاحب كتاب البيان
املغرب إلى ذلك بعد سلسلة من األحداث التي جرت في املشرق سنة (169هـ ) ،ووصلت أخبارها إلى
األندلس ،وأهلها والسيما حادثة استشهاد الحسين بن علي صاحب فخ (. ) 2
( )1أبو الحكم الكرماني :هو جراح ،عالم بالطب والهندسة  ،إذ ولد سنة 368هجرية في قرطبة ،هو أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد الكرماني.
نشأ فيها ثم رحل إلى املشرق ودرس العلوم في حران والجزيرة  ،ثم عاد إلى سرقسطة واستقر بها كانت وفاته في قرطبة سنة  458هجرية  ،ينظر  :أحمد
تيمور باشا  ،أعالم املهندسين في اإلسالم . 27 ،
( )2معركة فخ  :وقعت بتاريخ الثامن من ذي الحجة سنة  ١٦٩هـ )  -بالقرب من مكة بمكان يسمى فخ  .بين الجيش العباس ي في مواجهة ثوار
من العلويين بزعامة الحسين بن علي (العابد) بن الحسن املثلث بن الحسن املثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب(ع) ،وكان مع الحسين هذا من
بني عمومته إدريس وسليمان ويحيى أبناء عبد هللا الكامل ساندا وشاركا في الثورة والحرب ونجوا من املعركة إال سليمان بن عبد هللا الكامل فقد استشهد
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ّ
إذ ّ
عدوا هذه الواقعة كواقعة كربالء ،وتأثروا بها وكان من أبرز نتائجها ثورة شرق األندلس التي
نجم عنها والدة دولتين شيعيتين :
األولى :ثورة يحيى بن عبد هللا بن الحسن املجتبى(ع) ( )1الذي استولى فيها على إقليم الديلم في شمال
إيران .
الثانية :ثورة أخيه إدريس بن عبد هللا بن الحسن ( )2الذي أقام دولة األدارسة في املغرب العربي
سنة 170هـ .
لقد ذكر مجموعة من فقهاء األندلس ،وعلمائها (كربالء)  ،ووصفوها في مظانهم األدبية ومنهم:
 -1عبد امللك بن حبيب األلبيري ( :)3لقد ّ
تصدى علماء األندلس ملواجهة الباطل واملطالبة بالحق
بعد استشهاد أبي األحرار اإلمام الحسين (ع) في إحياء ذكرى العاشر من املحرم ،وتذكير أمراء بني أمية
بها ،وقد خاطب األمير عبد الرحمن بن الحكم األوسط األموي( )4في قوله :
واذكره ال َ
لت في التاريخ مذكورا
ال تنس – ال ينسك الرحمن  -عاشورا
ز
قوال وجدنا عليه الحق و النورا
قال النبي – صالة هللا  -تشمله
أال يزال بذلك العام ميسورا () 5
فيمن يوسع في إنفاق موسره

 ،وشارك معهم إبراهيم بن إسماعيل طباطبا واستشهد.وفخ بفتح أوله وتشديد ثانية واد بمكة ،قيل هو واد الزاهر قتل به الحسين بن علي صاحب فخ
 ،ينظر  :األصفهاني  ،أبو الفرج  ،مقاتل الطالبيين ( 174و.)364
( )1يحيى بن عبد هللا املحض بن الحسن املثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرش ي ،يكنى أبا الحسن وقيل أبو محمد ،ولد سنة
ً
ّ ً
مقدما في أهل بيته ،تعلم من جعفر الصادق  ،ومالك بن أنس ،خرج متنكرا في أيام الرشيد حتى ورد بالد الديلم ،فعرف بيحيى صاحب
110هـ  ،كان
الديلم ،وكانت وفاته في حبس الرشيد سنة 175هـ  ،ينظر  :املصدر نفسه .288 ،
،
( )2هو إدريس بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أول من دخل املغرب من الطالبيين أسس فيها عام ( ١٧٢هجرية) الدولة
اإلدريسية التي تعد ثاني دولة إسالمية مستقلة .توجه إدريس األول إثر إيقاع الثورات الداخلية على بني العباس إلى مصر  ،ومن ثم زحف إلى املغرب وأقام
تلك الدولة كانت وفاته في سنة 177هـ  ،ينظر :املصدر نفسه . 409 ،
( )3عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون األسلمي األلبيري القرطبي من علماء األندلس و فقهائها  ،ولد سنة 174هـ في مدينة البيرة  ،وأصله من
طليطلة من بني سليم  ،ونزل قرطبة وتوفي بها سنة 238هـ من مؤلفاته التي تنتمي إلى املالكية  :حروب اإلسالم  ،وطبقات الفقهاء والتابعين  ،وطبقات
املحدثين ،وتفسير موطأ مالك  ،ومصابيح الهدى  ،وغيرها  .ينظر :البلنس ي ،ابن األبار  :التكملة لكتاب الصلة  ،23/2 ،وابن الفرض ي  :تاريخ علماء
األندلس.70/1 ،
( )4عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك ولد سنة 176هجرية  ،هو رابع أمراء الدولة األموية في األندلس .
ً
محبا لحياة ّ
كان ً
وعاشقا للفنون واآلداب ،كما اهتم بنواحي العمران والزراعة ،وكان له دور بارز في إنشاء أول أسطول حربي كبير في األندلس،
األبهة والثراء،
كانت وفاته سنة 238هجرية  ،ينظر :التلمساني  ،املقري  :نفح الطيب .74/3 ،
( )5ينظر :املراكش ي ،ابن عذارى ،البيان املغرب ، . 134/2 ،وابن الخطيب  ،لسان الدين  :اإلحاطة. ١١/٣ ،
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 -2الشريف اإلدريس ي ( :) 1وقد ذكر كربالء في كتابه نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق ،ووصفها
بقوله (( :كربالء موضعها في غربي الفرات فيما يحاذي قصر ابن هبيرة،
وبها قبر الحسين بن علي (ع)  ،وله مشهد عظيم في أوقات من السنة )) ()2
 -3أبو عبد هللا بن ّ
األبار البلنس ي :لقد التصق اسم كربالء ،ووقائعها ،وما حصل فيها من أحداث،
ّ
ً
ومآس في ذاكرة الفقهاء ،وقد ألف بعضهم كتبا ارتبطت عناوينها بالواقعة تارة أو باسم اإلمام الحسين
ٍ
(ع) شهيد كربالء ،ومن هؤالء ابن ّ
األبار القضاعي األندلس ي ( )3الذي ألف أكثر من مائة ،وخمسين
ّ
مؤلفا قيل أن معظمها حرق مع جسده الشريف منها :
 -1درر السمط في خبر السبط الذي سلط الضوء فيه على واقعة الطف  ،وما نتج عنها من رزايا
وخطوب ،ومن ذلك قوله في اإلمامين الحسن والحسين (ع):
((اقتسم السبطان على رغم أنف الشيطان خلق جدهما النبي ،وخلق أبيهما الوص ي ُ
فردي أكبرهما
بما أذي به األكبر ولقي أصغرهما املوت األحمر:
ً
وإنا ٌ
إذا ما رأته ٌ
عامر وسلو ُل
لقوم ما نرى القتل ُسبة
تبع ّ
األول في ذلك اآلخر وخاضا بحر الهول وهو زاخر:
كانت مآتم بالعراق ّ
أعيادها
تعدها
أموية بالشام من ِ
فكيف توس ى الكالم ،أو يتأس ى اإلسالم ؟
شاهدان
وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ،ونجله
ِ
شفقان
فهما في أواخر الليل فجران ،وفي أوليائه
ِ
ً
الرحمن
ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى
ِ

( )1هو محمد بن محمد بن عبد هللا ( عبد الرحمن) بن إدريس بن يحيى بن علي بن حمود (صاحب غرناطة في وقته) بن ميمون بن أحمد بن علي بن
عبيد هللا بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد هللا بن الحسن املثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم القرش ي .ولقب بالصقلي
ً
ً
،ألنه اتخذ جزيرة صقلية مكانا له بعد سقوط الدولة اإلسالمية  .ولقب بسطرابون العرب نسبة إلى الجغرافي اإلغريقي الكبير سطرابون  .وقد كان من
أبرز الدارسين في علم الرياضيات.ولد في مدينة سبتة عام  493هـ  ،ومات عام 559هـ  ،من مؤلفاته :نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق  .ينظر ّ :
عياض ،
القاض ي  :ترتيب املدارك . 140/4 ،
( )2اإلدريس ي  :نزهة املشتاق  ، ٦٦٨/٢ ،و ينظر :سوسه  ،أحمد  :الشريف اإلدريس ي في الجغرافيا العربية .273 ،
( )3هو محمد بن عبد هللا القضاعي البلنس ي ،الكاتب األديب املعروف بابن ّ
األبار ،ولد سنة خمس وتسعين وخمسمائة للهجرة َ ،ع ِني بالحديث والرجال
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
في االندلس ،وكتب العالي والنازل ،وكان بصيرا بالرجال ،عاملا بالتاريخ ،إماما في العربية ،فقيها متفننا ،إخباريا فصيحا ،له يد في البالغة واالنشاء ،كامل
الرياسة ،ذا رياسة وافيةّ ،
وأبهة وتجمل وافر.وله من املصنفات( :تكملة الصلة البن بشكوال  ،ومعجم رجال أبي علي الصدفي ،وكتاب تحفة القادم وكتاب
ً
ُ
لوما بتونس على يد صاحبها ألنه ّ
تخيل منه الخروج وشق العصا ،وكان ذلك في سنة ثمان وخمسين وستمائة ،ينظر  :الحنبلي ،
ايماض البرق) .قتل مظ
ابن العماد  :شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ، 275/5 ،والذهبي  :سير أعالم النبالء . 336/23 ،
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ّ
وا أسفا ألب على الرسول أبو سفيان  ،والكت كبد الحمزة هند ونازع حق علي معاوية واحتز هامة
الحسين يزيد:
وشاهد)) () 1
يمين
لقد علقوها بالنبي خصومة
ِ
إلى هللا تغني عن ٍ
والسمة الفنية الواضحة في هذا الكتاب أن املصنف قد زاوج فيه بين الشعر والنثر أو هو ما
ً
أطلق عليه الدارسون اليوم بـ(شعرية النثر) أي إنه يتنقل بين الفنين بانسيابية عالية جدا قل نظيرها ،
ومن ذلك وصفه الستشهاد اإلمام الحسين في تلك املصيبة العظمى إذ يصفها بقوله:
ُ
وداهية دهياء ؟ ال تقوم بها النوادب  ،وال تبلغ معشارها النوائب
فتنة عمياء ،
ٍ
((املصيبة العظمى ّ :أية ٍ
! طاشت لها النهى وطارت  ،وأفلت شهب الدجى وغارت .لوالها ما دخل ذل على العرب ،وال ألف صيد
الصقر بالخرب ،وقصف النبع بالغرب  .فانظر إلى ذوي االستبصارُ ،خ َّ
ضع الرقاب نواكس األبصار:
َ ّ
ّ
َّ
أذل َ
وإن َ
َّ
املسلمين فذل ِت)) (.)2
رقاب
هاشم
الطف من ِآل
قتيل
ِ
ٍ
ومن الخصائص األدبية  ،والبالغية لهذا النص  :أن املؤلف قد استعمل خاصية التضمين
ّ
خاصيتي التقابل الداللي بين األضداد  ،والجناس الناقص ويبدو ذلك في قوله ِ (( :
الشعري فضال عن
ّ
ّ
الحسين رمز الصالح ،ويزيد رمز الفساد ،ما ُ
العلوية وإفنائها ؟ أهم
األموية ،وأبنائها في قتل
عذر
ّ
يقسمون رحمة ربك ؟ كم دليل في غاية الوضوح على انهم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ،ومن تخلف
عنها غرق ،ثم يحبسهم آل الطليق ويطاردهم آل الطريد .وما نقموا منهم اال أن يؤمنوا باهلل العزيز
الحميد .نساؤهم أيامى أمية ،وسماؤهم أرض بني سمية .من عصبة أضاعت دماء محمد  ،وبنيه بين
ً
ً
يزيدها وزيادها .كان الحسين يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ،ويزيد يتلف العمر تبريحا وعدوانا )) (. )3
ّ
مؤلفات الفقيه ابن ّ
األبار األخرى التي تتعلق بكربالء  :معدن اللجين في مراثي
ومن
الحسين(ع) هذا هو عنوان الكتاب الثاني في سيد الشهداء (عليه السالم)  ،واللجين يعني الفضة في
معاجم اللغة  ،وهو مأخوذ من قول اإلمام الحسين (ع) عندما برز إلى ّ
املنية في آخر لحظات القتال ،
وهو يرتجز واصفا نفسه  ،مفتخرا بنسبه الشريف :
ولجين في لجين في لجين()4
ذهب من ذهب من ذهب
ويعد من الكتب املفقودة ،ويذكر بعض الباحثين ّ
أن النسخة الوحيدة للكتاب موجودة في
الرضوية في مشهد .ويظهر من خالل وصف هذا الكتاب بأنه من أهم كتب ابن ّ
ّ
األبار فقد وصفه
املكتبة
الغبريني في (الدراية) بما نصه(( :لو لم يكن له من التأليف إال الكتاب املسمى بكتاب معدن اللجين في
( )1القضاعي  ،البلنس ي  :درر السمط في خبر السبط .)14-12( ،
( )2املصدر نفسه . 13 :
( )3املصدر نفسه  ،والصفحة نفسها .
( )4القندوزي  ،ينابيع املودة لذوي القربى ٨٠/٣ ،
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مراثي الحسين لكفاه في ارتفاع درجته ،وعلو منصبه ،وسمو رتبته ،فكيف ال ،وله تصانيف وجملة
تآليف ()1
ويظهر جنس الكتاب من خالل قوله( :إنه من تأليفي) إنه نثر يجري فيه مجرى درر السمط،
ً
ولو كان شعرا لقال من نظمي كما هو معروف  ،وهو نمط أدبي مبتكر في الرثاء الحسيني األندلس ي تعود
ً
ريادته البن ّ
األبار؛ وقد أواله الغبريني ّ
أهمية كبرى واعتنى به عناية خاصة ،وأشاد به كثيرا ()2
وألبي البقاء الرندي(ّ ) 3
مرثية في حق االمام الحسين (ع) إذ يقول فيها :
ُ َ
َ
يساعدني عز ٌاء
أبيت فال

ُ
ُ
الحسين َ
وكرب ُ
الء
إذا ذ ِك َر

َ
يفعل ما ُ
الوجد ُ
ّ
يشاء
فخل
ِ

َ
ُ
البكاء () 4
اليوم ُي ّدخ ُر
ِ
ملثل ِ

املبحث الثاني :كربالء في ذاكرة أدباء األندلس ،دراسة أدبية
لقد أسهم أدباء األندلس في إحياء واقعة الطف في كربالء ،والتأس ي بمأساة اإلمام الحسين
ً
(ع) فضال عن ذكر مناقب آل البيت ومدائحهم ،وقد ذكر األديب ابن عبد ربه األندلس ي ( ) 5مجموعة
من املحاور في كتابه ( العقد الفريد ) ،وقد أطلق عليها بـ(كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم
وأيامهم) ،و التي تتعلق بكربالء لكونها واقعة؛ فسلط الضوء على استشهاد اإلمام الحسين( ع) ،وتطرق

( )1الغبريني  ،أبو العباس  ،أحمد بن أحمد عبد هللا (ت 714:هـ)  :عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في املائة السابعة ببجاية .68 ،
( )2املصدر نفسه ٧٠ ،

( )3أبو البقاء الرندي هو صالح بن يزيد بن صالح بن موس ى بن أبي القاسم بن على بن شريف ال ِّنفري ُّ
الرندي ،وقد ُولد في عام  651للهجرة ،في مدينة
ً
ً
ً
ُ ْن َدة الواقعة في جنوب األندلس وقد ُنسب إليها ،كان ُي ّ
ّ
الرندي من أهل العلم ،كما كان شاعرا ،وفقيها ،وحافظا ،كما ّأنه تولى
كنى بأبي الطيب  ،وقد كان
ر
ّ
أمور القضاء في بلده ،واشتهر ببراعته اللغوية ؛ إذ كان ينظم في النثر والشعر ،فبرع في الوصف ،إال أن أكثر ما اشتهر به أبو البقاء هو املراثي الحزينة ذات
ً
الطابع امللحمي ،وألبي البقاء الرندي عدد من املؤلفات منها ( :جزءا على حديث جبريل  ،وكان له كتاب في الشعر سماه "الوافي في علم القوافي" ،وله كتاب
تصنيف في العروض ،وآخر في الفرائض ،كانت وفاته سنة  684هـ  ،ينظر  :القلقشندي  ،صبح
كبير سماه "روضة األندلس  ،ونزهة النفس" ،فضال عن
ٍ
األعش ى في كتابة اإلنشا  ، 220 /5 ،والتلمساني  ،واملقري  :نفح الطيب . 488/4 ،
( )4املصدر األخير نفسه . 489/4 ،
( )5ولد أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم في قرطبة في  10رمضان  246هـ .نشأ في قرطبة ،وأمتاز بسعة االطالع في العلم
أشعارا في املواعظ  ،والزهد أطلق عليها باملمحصات وكان يتكسب من الشعر بمدحه لألمراءُ ،
ً
فع ّد
والرواية والشعر في الصب والغزل ،ثم تاب ونظم
بذلك أحد الذين أثروا بأدبهم بعد الفقر كما كان من الرواد في فن املوشحات التي أخذها عن مخترعها مقدم بن معافى القبري .إال أن أعظم أعماله فهو
كتابه العقد الفريد الذي كان بمثابة موسوعة ثقافية تبين أحوال الحضارة اإلسالمية في عصره،
ُ
كما كان ابن عبد ربه راوية سمع من بقي بن مخلد وابن وضاح وغيرهما توفي ابن عبد ربه في  18جمادى األولى  328هـ  ،ودفن في قرطبة ،وقد أصيب
بالفالج قبل وفاته بأعوام  ،ينظر  :أبو الوليد  ( ،ابن الفرض ي ) ،عبد هللا بن محمد  :تاريخ علماء األندلس  ، 38 ،واملقري  :نفح الطيب . 6 ،
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إلى من قتل مع الحسين (ع) من أهل بيته ،وختم هذا الفصل بحديث الزهري في استشهاد الحسين
(ع) (. )1
ً
ّ
الشعرية في كتابه املوسوم (الذخيرة) ،وغرضها
والبن بسام الشنتريني( ) 2مجموعة كبيرة من األبيات
مديح أئمة آل البيت ورثائهم (.)3
وقد كان من ثمرة هذا النتاج األدبي الوفير مئات من القصائد التي ّ
مجدت اإلمام الحسين (ع)،
وخلدته وأشادت بمواقفه البطولية ،فضال عن ذكر مضامين الشهادة ومحاربة الظلم  ،ومن هؤالء
الشعراء الذين سطروا مالمح هذه املعاني  :أبو بكر ّ
عبادة بن ماء السماء ()4
الذي مدح األمير الحمودي الشيعي علي بن حمود في قوله :
وحزب هللا حزبك يا علي
أطاعتك القلوب ومن عص ي
كذوب مثل ما كذب الدعي
فكل من ادعى معك املعالي
هشامي وجد هاشمي
أبى لك أن تهاض عالك عهد
ليحيا بالسمي له السمي
وما سميت باسم أبيك إال
فحسبك أن تقول أبي النبي()5
فإن قال الفخور أبي فالن
ً
وللشاعر :ابن ّ
دراج القسطلي ( ،) 6قصيدة بارك فيها والية بني حمود على قرطبة ،وامتدحهم ،وقد
أشار في أشعاره إلى أحقيتهم في ميراث الرسول األعظم ( ص) ،وآل بيته الكرام ،ومن ذلك قوله:
الى الهاش ّ
ّ
الفاطمي العطوف الوصول
مي الى الطالبي
الى
الى ابن الوص ّي الى ابن ّ
النبي
إلى ابن الذبيح الى ابن الخليل
وسادات من َّ
شباب ِه ُم والكهول
عدن
حل ِ
جميع ِ
جنات ٍ
( )1األندلس ي  ،ابن عبد ربه األندلس ي  ،كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء  ،وتواريخهم وأيامهم.)135-125 /5( ،
ً
( )2هو أبو الحسن علي بن بسام الشنترين  ،ولد في شنترين سنة 450هجرية بالبرتغال حاليا ،انتقل إلى قرطبة بعد سقوط مدينته األصلية في أيدي
مسيحيي الشمال بقيادة ألفونسو األول وقد وصف الكاتب هذا الحادث في أشهر أعماله وكيف خرج من بلده مقهورا ،وتأثره بهذا املصاب .صنف ابن
بسام كتابه" الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة "والذي يعد من أهم املراجع األدبية والحضارية في بالد األندلس ،وكان ذلك في سنة  ٥٠٢هجرية  ،وكانت
وفاته سنة  542هجرية في إشبيلية  ،ينظر :املغربي  ،ابن سعيد  ( ،علي بن موس ى )  :املغرب في حلى املغرب . 123/2 ،
( )3الشنتريني  ،ابن بسام  ( ،علي بن محمد ابن أحمد )  ،الذخيرة  ،القسم ّ
األول .182/1 ،
( )4هو عبادة ،بن عبد هللا ،بن محمد ،بن عبادة ،بن أفلح ،بن الحسين ،بن يحيى ،بن سعيد ،بن قيس ،بن سعد ،بن عبادة ،الخزرجي ،األنصاري يكنىّ
الشاعر بأبي بكرّ ،
ويلقب بابن ماء السماء نسبة إلى ّ
جده األعلى ،ينظر  :الحميدي  ،جذوة املقتبس في ذكر والة األندلس . 275 -274 :
ِ
( )5ابن بسام  ،الذخيرة  ،القسم الثاني . ٨٥/٢ ،
( )6كاتب  ،وشاعر الحاجب املنصور .ولد أبو عمر أحمد بن محمد بن العاص ي بن أحمد بن سليمان بن عيس ى بن ّ
دراج القسطلي في املحرم 347
هـ في قرطبة ألسرة أصولها من بربر صنهاجة كانت تسكن قرية (قسطلة دراج) غرب األندلس قال عنه الثعالبي في يتيمة الدهر((:هو بالصقع األندلس ي،
ً
نماذجا من رسائله وشعره ،والبن دراج ديوان شعر مطبوع .
كاملتنبي في صقع الشام)) أورد ابن بسام الشنتريني في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»
توفي في  16جمادى اآلخرة  421هـ  ،ينظر :الحميدي ،جذوة املقتبس ،الترجمة رقم .186
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بحكم الكتاب وحكم العقول
وأنتم خالئف دنيا ودين()1
وقد تعاطف أبو عامر بن شهيد القرطبي األندلس ي ( )2الذي عاش في عصر الطوائف مع حكم
ّ
ّ
األندلسية إلى أنه هرب من بطش األمويين ،ولحق بيحيى
بني حمود ،ودولتهم في قرطبة  ،وتذكر املصادر
ً
قصيدته قائال:
بن علي بن حمود امللقب باملعتل ،وقد ذكر ذلك في
ِ
لئن أخ َر ْ
ٌ
َ
علي ُ
ُ
إخوان ّ
عنكم َّ
عصبة
أكارم
األرض
ففي
شر
جتني
ِ
ِ
ُ
ّ
وإن هشمت حقي ّ
ُ
هاشم ()3
فهاتا على ظهر املحج ِة
أمية عنده
وقد ذكرت املصادر التي نقلت إلينا األدب األندلس ي ّ
أن ابن شهيد قد شهد بفضل أئمة أهل البيت
في بعض رسائله ِ(.)4
املكنى بـ(ابن ّ
كما أن الشاعر الكفيف أبا محمد بن سليمان القرطبي ّ
الحناط)( ، )5قد أبدى إعجابه
ً
بحكم بني حمود على قرطبة  ،وأنشد قصيدة في مديح القاسم بن حمود يسجل فيها انتصاراته  ،وهزيمة
عبد الرحمن املرتض ى بين يديه على أسوار غرناطة ،وكان القاسم قد احتفل في ذلك اليوم في قرطبة ،
وقال ّ
الحناط في ذلك :
هللا خير ُ
َ
لك ُ
َ
ُ
وأصبح ُ
وله
سبيله
ان مض ى ِل
هللا في ابن رس ِ
أمر ِ
ِ
َ
ّ
هللا واجتمع الورى
وفرق جمع ِ

على ابن حبيب هللا َ
خليله ()6
بعد
ِ

( )1األمين  ،حسن  :دائرة املعارف االسالمية الشيعية . ٢٤/٤ ،
( )2العالمة البليغ  ،جاحظ وقته  ،أبو عامر  ،أحمد بن أبي مروان  ،عبد امللك بن مروان بن ذي الوزارتين أحمد بن عبد امللك بن عمر بن شهيد،
األشجعي القرطبي ،الشاع  .كان حامل لواء النظم والنثر باألندلس  ،وله ترسل فائق  .وله مؤلفات أنيقة الجد ،مطبوعة الهزل  ،منها  :كتاب  :جونة عطار
 ،ورسالة التوابع والزوابع  ،ورسالة في وصف الحلواء  ،ت  :سنة (  )٤٢٦هجرية  ،الذهبي ( ابن قايماز)  :سير أعالم النبالء  ،الطبقة الثالثة  ،والعشرون
. ٥٠١/١٧ ،
( )3ابن بسام  :الذخيرة . 276/1 ،
( )4املصدر نفسه . 182/1 :

ً
( )5هو محمد بن سليمان الرعيني البصير يكنى بابن ّ
الحناط ؛ ألن والده كان يتاجر بالحنطة وقد كان متقدما في األدب والبالغة والشعر ،وشعره كثير
مجموع مدح امللوك وكان يناوئ أبا عامر أحمد بن عبد امللك بن شهيد  ،ويعارضه وله معه أخبار مذكورة ومناقضات مشهورة  ،والبن الحناط قصيدة
ً
يمدح بها أبا عامر بن شهيد مات أبو عبد هللا الحناط قريبا من الثالثين وأربعمائة  ،ينظر :ابن بشكوال  :الصلة  ،ج  1رقم .12
( )6ابن بسام  ،الذخيرة . 396/1 :
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2020

121

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية -العام السابع  -العدد  66ديسمرب 2020

ومن الشعراء الذين سلكوا هذا الطريق أبو زيد إدريس بن مقانا األشبوني( ،) 1صاحب
ّ
النونية في مديح يحيى بن إدريس العالي الذي حكم من (  438 – 434هـ) ،وقد عاش في بالطهم،
القصيدة
ومن تلك القصيدة قوله :
ألبيكم كان وفد املسلمين
يا بني أحمد يا خير الورى
ّإنه من نور ّ
ُ
رب العاملين ()2
نقتبس من نوركم
انظرونا
ُّ
ويعد األديب صفوان بن إدريس التجيبي ( )3من شعراء مرسية أحد أبرز األعالم  ،وأشهر الشعراء،
وغرة محيا األدب ّ
ويبدو ذلك في كتابه (زاد املسافر ّ
السافر) ،وله مراث تبكي القلوب عن فاجعة كربالء،
اثيه تستحق اإلعجاب  ،ومن ذلك قوله
ورثاء سبط الرسول األعظم اإلمام الحسين الشهيد (ع)  ،و مر ِ
في واقعة كربالء :
الربى َ
ٌ
سالم كأزهار ّ
يتنس ُم
ِ

على منزل ُ
ُ
يتعلم
منه الهدى
ٍ

على مصرع للفاطميين ّ
غيبت
ٍ

فيه ٌ
ُ
بدور
وأنجم
ألرجهم ِ

على مشهد لو َ
حاضر ُ
َ
أهله
كنت
ٍ

لعاينت أعضاء النبي ّ
تقس ُم

َ
ُ
على كربال ال أخلف الغيث كربال

َ
ُ
ُ
أسحم
أسود
ألست تر ُاه وهو

ُ
مصارع ّ
ضجت ٌ
يثرب ملصابه

َ
ُ
ُ
وزمزم
الحطيم
عليه َّن
وناح ِ

ُ
ُ
والركن َّ
ُ
والصفا
واألستار
ومكة

ُ ُ ُ َّ
ُ
قام املعظ ُم
جمع وامل
وموقف
ٍ

َ
ُ َ
سرة
وبالح َج ِر
امللثوم عنوان ح ٍ
ِ

َ
ُ
أسود ْ
أس َح ُم
ألست تر ُاه َو ْه َو

ُْ
َّ
َ
ْ
الذخ َيرة َسافر إ َلى َح ْ
لي بن حمود الفاطمي بالقصيدة ْاملَ ْش ُه َ
ض َرة مالقة  ،ومدح َبها ْال َخ ِل َيفة إ ْدريس بن يحيى َع ّ
ورة  ،ينظر :
اعر َمش ُهور َمذكور ِفي ِ
( )1ش ِ
ِ
ِ ِ
املغربي  ،ابن سعيد  ،املغرب في حلى املغرب . )414 -413/1 ( ،
( )2التلمساني  ،املقري  :نفح الطيب . 410 /1 ،

النظم و َّ
وناثر ،جمع بين َّ
( )3صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيس ى بن إدريس ُّ
التجيبي املرس ي أبو بحرٌ .
شاعر ٌ
ٌ
النثر وأحسن
أديب
ُ
محيا األدب َّ
وغ ّرة َّ
السافر) وهو َّ
تتمة لقالئد العقيان البن خاقان ،وله (عجالة
فيهما ،ولد في ُم ْرسية سنة  516هجرية  ،له مؤلفات أدبية منها( :زاد املسافر
املتحفز  ،و بداهة املستفوز) ُويعرف اختصا ًرا بالعجالة ،ومات في مرسية سنة  ٥٩٨م . ،ينظر :ابن ّ
األبار  ،التكملة . 91/3،
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ُ
وروضة موالنا ّ
محمد
النبي
ٍ

ّ
تبدى عليها الثكل ٌ
يوم ُت ّ
خر ُم ()1

وله قصيدة أخرى ينعى فيها آل البيت  ،وما جرى لهم من مآس في كربالء :
ُ َ َ
َ
َ
ُ
الجمادات َق َ
طير ُيل ْم ِل ُم
ْمل ُد َّك حر ٌاء واست
در ُه
ولو ق َّد َر ْت تلك
ُ َ
ُ ُ
ّ
وما ُ
والرزء أعظ ُم
آلل رسو ِل ّللا
البالد وأهلها
تبكي
قدر ما ِ
ِ
لو َّ
أن رسو َل ّّللا ُي َ
حي ُب َع ْي َد ُه ْم

ُ
َ ُ َ
َ
زياد ا ُّم ُه كيف تعق ُم
لرأى ابن ٍ

ً
ً
ً ً
سنا ولم َّ
ّ
يتند ُموا()2
ولم يقرعوا
بالسم كأسا روية
سقوا حسنا
ويضيف التجيبي الى تلك األحداث الدامية التي انطلقت من كربالء  ،وامتدت إلى الكوفة ،
ومن ثم إلى الشام  ،وما تعرض له الحسين  ،و آل الحسين من جراء تلك الرحلة املضنية  ،وهو يتحسر
ً
باكيا ويقول :
ُ
،وي َ
وأسر بنيه َ
كأن ُه ُم من نسل كسرى ُ
َّ
غن ُموا
بعد ُه واحتمالهم
ُ ِ
ِ
ُ َ
َ
ُ
ونقر يزيد في الثنايا ّالتي َ
النور تل ِثم
ثناياك فيها ُّأيها
اغتد ْت
ٍ
قفوا ساعدونا بالدموع َّ
فأنه
ِ

ُ
َ ُ
تصغ ُر في ّ
الحسين َويعظ ُم
حق
ل
ِ
ِ

ومهما سمعتم في الحسين مراثيا
ُ
ونقر يزيد في الثنايا ّالتي َ
اغتد ْت
ٍ

َُ
ُت ّ
رجم
عب ُر عن
محض األس ى وتت ِ
ِ
ِ
النور َ
َ
ُ
ُّ
تل ِثم
ثناياك فيها أيها

َ َ
ُ
القوم ّأما سعيهم ف ُمخ َّي ٌب
ُه ُم

َ ٌ ّ ُ َ
دارهم ف َج َّهن ُم
مضاع وأما

قفوا ساعدونا بالدموع َّ
فأنها
ِ

ُ
َ ُ
تصغ ُر في ّ
الحسين َويعظ ُم
حق
ل
ِ
ِ

ً
ومهما سمعتم في الحسين مراثيا

َُ
ُت ّ ُ
رج ُم
ض األس ى وتت ِ
ِ
عبر عن مح ِ

( )1بن شريفة  ،محمد  :أديب األندلس  ،أبو بحر التجيبي ( ،عمر قصير  ،وعطاء غزير) . 123 ،
( )2شبر  ،جواد  :أدب الطف أو شعراء الحسين .)12-11/(4 ،
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فم ّدوا ّ
سع َ
أكف ًا ُم َ
ُ
بدعوة
دين
ٍ
وفي قصيدة أخرى يقول :
والكرب لي ممتلكُ
ُ
فيا (كربال)

َّ
وص ُّلوا على َج ّ
َ
وس ِل ُم()1
الحسين
سد
ِ
ِ
ليكفيك مني أن ذكرك ُ
مهلك ()2
ِ
ِ

ويتساءل الشاعر في قصيدته كيف تغيب األيام سبط الرسول ؟  ،وفي الوقت نفسه يعقد
مقارنة بين نساء الرسالة  ،ونساء بني أمية قائال :
ُ
ُ ُ
َ
ّ
ُ
ُ
تتود ُد
عاداه ُم
وأفالذ من
أحمد
األيام فلذة
أتنتهب
ٌ ُ
أحمد وبناته
أيضحى ُويظمى

ُ
الي َ
زياد وردها ُ
ص َّر ُد .
وبنت ٍ

دين ّ
الدين إال ُ
ُ
جد ُ
هم الذي
وما
ِ

َ
العاملين وأوردوا()3
ِبه أصدروا في

وينقل الشاعر في موضع ثان أخبار الواقعة  ،وأحداثها  ،فقتلة الحسين ( ع) كما يصفهم الشاعر
رعاة  ،جفاة ؛ فهم ال يمتلكون من عنوان الحضارة ش يء :
ً
ّ
ـينا فتـاها ،وهـو ٌ
َ
شلو مقد ُد
حس
كربالء ألبص َـرت
ولو ح ّـدثت عـن
وثـاني سبـطي أحـمد جعج ْ
ـعت به

ٌ
ٌ
جفاة وهو في األرض ُ
أجرد()4
رعاة
ِ

وفي قصيدته الثانية يدعو الشاعر محبي آل البيت (ع) إلى الوقوف على أرض كربالء ؛ لذرف
الدموع  ،وإظهار الجزع  ،والحزن لتلك الفاجعة  ،وفي ذلك يقول :
ً
ً
ّ
ّ
وأذر الدموع بها سحا وهتانا
الطف إن فاتتك مكرمة
عرج على
ِ
َ
ُ
منيته
الحسين ومن وافى
وابك
ِ

َ
كربالء مضوا مثنى ووحدانا
في

وفي قصيدته الثالثة يتساءل الشاعر عن طعم الحياة بعد استشهاد الحسين (ع ) إذ يقول :
( )1املصدر نفسه . )13 -12 (/4 ،
( )2املصدر نفسه . ١٣ /٤ ،
( )3شبر ،جواد  :أدب الطف أو شعراء الحسين (ع) . 307/10 ،
( )4املصدر نفسه . 306/10 :
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ُ َ
ُّ
ـيل
ـش يطـيب بعـد قت ٍ
أي عي ٍ

م َ
باملرهفات ُّ
ممات
ـات
أي ِ
ِ

ات ولـوال
حرمـوه م َـاء الفـر ِ

ُّ
ات
ـماء الفر ِ
جده ما ُسقـوا ب ِ

ّ
ـصوره واطـمأنوا
وثووا في ق
ِ

ُ
الفلوات
وبنات الرسـو ِل في
ِ

ً
ً
ّ
إن في كـربالء كـربا سقـيما

ُفت ًن املؤمن َ
ـؤمنات()1
ـين وامل
ِ
ِ

والبن هانئ األندلس ي قصائد يذكر فيها كربالء منها قوله (: )2
ً
ً
َ ً
في ((كربالء)) وال دما مطلوال
يبق وترا ضائعا
وكأن به لم
وقوله في أخرى :
ذكر القتيل بـ ((كربالء)) ّ
فدمعا
بصفحتيه كأنما
وجرى الفرند
ِ
ٌ ٌّ
رثائية يذكر فيها كربالء بدموع سجام :
وألبي الحسن الرعيني( ) 3قصيدة
َ
وهان ما لم ْ
يكن ّ
ٌ
هي ِن
((كربالء)
((كربالء)) بـ
ٍ
ِ
أرضوا ُ
عداه وأسخطوه

ّ
بالخطتين
اض
ِ
قبح ر ٍ
ِ

تمد يوم َ
ألم َّ
ّ
ْ
وطب َق ُ
الرزء بالخافقين()4
ذاك أرض
ولحازم القرطاجني (ّ )5
مرثية في اإلمام الحسين(ع) يقول فيها:
ً
وما بكته ّ
عين
منا
بالطف ي
ِ
ومن حيا املز ِن كل ِ
( )1الكرباس ي  ،محمد جعفر  ،ديوان القرن الرابع الهجري . ٥٥/٢ ،
( )2شبر  ،جواد  :أدب الطف او شعراء الحسين . 306/ ١٠ ،
( )3هو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني اإلشبيلي أديب  ،وكاتب  ،وشاعر أندلس ي من تالمذة أبي العباس العزفي السبتي العالم  ،واملحدث املعروف
بـ (ابن أبي عرفة) كانت وفاته سنة (633هجرية )  ،ينظر :التلمساني  ،املقري  ،شهاب الدين  ( ،أحمد بن محمد)  :أزهار الرياض في أخبار عياض ()374/2
.
4
( ) شبر  ،جواد  :أدب الطف . 318/10 ،
( )5أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني عالم  ،وأديب  ،وشاعر ولد في قرطاجنة شرق األندلس ودرس بها كما درس على يد علماء (مرسية ،
وغرناطة  ،وإشبيلية ) ثم هاجر إلى مراكش بعد سقوط قرطاجنة ومنها إلى تونس وبها توفي سنة (684هجرية ) له كتاب (سراج البلغاء) وطبع باسم (منهاج
البلغاء  ،وسراج األدباء)  ،وله مقصورة شرحها الشريف الغرناطي في كتاب أسماه (رفع الحجب املنشورة على محاسن املقصورة)  ،وله ديوان شعر،
ينظر :ضيف  ،د .شوقي  :تاريخ األدب العربي  ( ،عصر الدول واالمارات) . 125 ،
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ٌ
حسين به فمال
أودى

يدين
عليه
ِ
بالصبر من ِ

ً
فإن رزءا بـ ((كربالء))

ّ
فرق بين الكرى وبيني

لو أنني يوم ((كربالء))

ُ
حسين
شهدت ما كان من
ِ

جنى عليه العدى ضرابا

ً
بالسيف طورا وبالرديني()1

وملحمد بن أبي بكر التلمساني ( )2قصيدة يذكر فيها كربالء قائال:
َ
الدموع لنا نجيعا
أسلت من
حسين
أيا رزء الرضا الزاكي
ٍ
ِ
ً
ً
ببقعة ((كربالء)) ُأ َ
لخير املرسلين ً
لقى صريعا
سبطا
رديت
ِ
ِ
ً
رزينا َ
جليل قد أرى خطبا شنيعا()3
ابن البتو ِل وأي رز ٍء
ٍ
وليوسف الثالث (ملك غرناطة) ( )4ديوان يعد آية من آيات الشعر العربي ضم بين دفتيه قصيدة في رثاء
الحسين تبلغ عشرين بيتا منها قوله :
(كربال) ّ
وحسين أصل حيني
هيج كربي
ّ
شين
بأبي منهم وجوه
قدست من كل ِ
لوعتي أدمع عيني
صيف الطف تطفي
بعد
ِ
ً
وثووا كالفرقدين()5
أشعروا املوت جهارا

( )1ابن الخطيب  ،لسان الدين  :أعمال األعالم فيمن بويع بالخالفة قبل االحتالم . 146 ،
( )2محمد بن أبي بكر بن عبد هللا بن موس ى األنصاري التلمساني املعروف بـ (البري) من أدباء األندلس ولد في جزيرة (ميورقة) األندلسية له كتاب
(الجوهرة)  ،وله قصيدة في رثاء الحسين ،ينظرُ :
الب ّ ِري  ،التلمساني  ،األنصاري ( محمد بن أبي بكر بن عبد هللا بن موس ى )  :الجوهرة في نسب النبي ،
وأصحابه العشرة .3،
( )3شبر  ،جواد  :أدب الطف أو شعراء الحسين .٢٨٧/ ٨ ،
( )4الغني باهلل يوسف بن يوسف بن محمد ملك غرناطة  ،وشاعرها من ملوك بني نصر مؤسس ي غرناطة الذين يرجع نسبهم إلى سعد بن عبادة ولد سنة
778هجرية  ،و تولى الحكم بعد أخيه محمد بن يوسف  ،وقد درس على يد كبار علماء غرناطة أمثال أبي عبد هللا الشريش ي وابن الزيات  ،والقاض ي
محمد بن علي بن عالق  ،وغيرهم كانت وفاته سنة  820هجرية  ،ينظر  :الزركلي  ،خير الدين  :األعالم . 259/8 ،
( )5املبارك  ،الشيخ ابراهيم ناصر  ،ديوان املراثي الحسينية /٣٣ ،ب .
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وكما أن الشعر قال قولته في كربالء  ،فقد كان للنثر نصيبه من ذلك  ،وخير دليل على ذلك قول لسان
الدين بن الخطيب  (( :ولم يزل الحزن متصال على الحسين  ،واملآتم في البالد قائمة يجتمع لها الناس  ،ويحتفلون
؛ لذلك ليلة يوم قتل فيه ، .....ويجلب القراء املحسنون  ،ويوقد البخور ويتغنى باملراثي الحسينية)) ()1
الخاتمة  :في نهاية هذه الرحلة الجميلة بين األندلس وأهلها فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج جاءت
على النحو اآلتي :
-1لقد انقسم أهل األندلس الذين ذكروا كربالء  ،بعدها أرضا  ،وموقعا  ،وحدثا تاريخيا على ثالثة أقسام :
أ) طبقة الجغرافيين.
ب)العلماء  ،و الفقهاء
ت)األدباء .
ً
ً
ّ
الشعرية ورحالتهم الجغر ّ
 -2ظهرت آثار ذلك واضحة ّ
افية.
جلية في مؤلفاتهم ودواوينهم
ّ
-3اتسم وصف كربالء من خالل البيئة لدى الجغرافيين  ،ومنهم  :الشريف اإلدريس ي ووصف الرزايا والخطوب التي
وقعت على هذه األرض املباركة كما ظهر ذلك لدينا في كتاب درر السمط في خبر السبط للفقيه ابن األبار
البلنس ي ،والتذكير بهذه الواقعة وما جرى فيها ؛ ألجل العظة والعبرة ،وهذا ما ملسناه لدى الفقيه والطبيب
ً
األلبيري فضال عن ذكر مناقب اإلمام الحسين ومآثره وخصاله ،والقيم التي انماز بها من دون غيره  ،وهذا ما
ّ
توضح لدينا من خالل نظم الشعراء للقصائد التي عبرت عن حبهم لكربالء واعتزازهم بها ومن هؤالء الشعراء :
(ابن صفوان التجيبي ،الحسن بن هانئ األندلس ي ،ابن دراج القسطلي  ،وحازم القرطاجني ،وغيرهم).
-4نتاجات أهل األندلس من األدباء لم تقتصر على الشعر من دون صنوه اآلخر أال وهو النثر فكان لكربالء نصيب
من ذلك األدب  ،وقد تمخض لدى أديبين من أدباء األندلس وهما ( :ابن ّ
األبار البلنس ي ،ولسان الدين بن
الخطيب ) كما بين ذلك الباحث في متن البحث.
-5في كتاب العقد الفريد البن عبد ّربه األندلس ي نجده ذكر واقعة كربالء ،وذكر استشهاد اإلمام الحسين  ،وأهل
بيته الكرام وأصحابه ّ ،
وتطرق إلى سبي النساء في معركة الطف .
ً
ً
تقليديا؛ ّ
ّ
ولكنه ارتفع تدريجيا حتى وصل األمر به الى النضوج الفني،
األندلسية بدا
-6املستوى الفني ألدب الحقبة
وتجلى ذلك النضوج في نثر ابن ّ
األبار البلنس ي في درر السمط في خبر السبط إذ زاوج البلنس ي بين الشعر والنثر،
ً
ّ
البديعية املتمثلة في (الجناس
واستعمل األساليب البيانية من استعارة وكناية ومجاز فضال عن املحسنات
والطباق واالقتباس ،والتضمين) ،وغيرها .

( )1ابن الخطيب  ،لسان الدين  :إعمال األعالم . ) 75-74 /1 ( ،
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 7ـ تجلى حضور رمزية آل البيت في األدب االندلس ي؛ لكي يشير إلى حالة الظلم ،والقهر االجتماعي الذي تعرض
له الفرد املسلم ،فآل البيت قناع استطاع األديب األندلس ي من خالله أن يضفي عن طريقه أبعادا ( :وجودية ،
واجتماعية  ،وسياسية) تنتقد كل سلطة غاشمة في األندلس.
ثبت املظان :
 -1كتاب هللا العزيز القرآن الكريم .
 -2أدب الطف أو شعراء الحسين  ،املؤلف  :جواد شبر .الناشر  :دار املرتض ى-بيروت .ط ،1تأريخ االصدار :
1409هـ1988-م.
 -3أديب األندلس أبو بحر التجيبي( ،عمر قصير ،وعطاء غزير)  :الدكتور محمد بن شريفة  ،منشورات  :مطبعة
النجاحّ ،
الدار البيضاء ،ط1999 ، 1م .
 -4أزهار الرياض في أخبار القاض ي عياض ،املؤلف :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى ،أبو العباس
املقري التلمساني (املتوفى1041 :هـ) ،املحقق :مصطفى السقا ،وإبراهيم اإلبياري وابراهيم شلبي ،منشورات:
مطبعة لجنة الـتأليف والترجمة والنشر  ،ط ،1القاهرة1939-م.
 -5األعالم  ،خير الدين الزركلي ،منشورات :دار الرسالة –بيروت  ،ط1990 ، 1م .
 -6أعالم املهندسين في اإلسالم ،أحمد تيمور باشا ،منشورات :كلمات عربية للترجمة والنشر ،جمهورية مصر
العربية -القاهرة2011 ،م.
 -7أعمال األعالم فيمن بويع بالخالفة قبل االحتالم :لسان الدين بن الخطيب ،تحقيق :ليفي بروفسنال  ،منشورات
 :دار املكشوف  ،ط ،2بيروت1956 -م .
 -8األغاني  :اسم املؤلف :ابو الفرج االصفهاني ،تصحيح :احمد الشنقيطي :منشورات :مطبعه التقدم  ،ط ، 1مصر
 1916م. -9البيان املغرب في اختصار أخبار ملوك األندلس  ،واملغرب; املؤلف :أحمد بن محمد بن عذاري املراكش ي أبو
العباس ،املحقق :بشار عواد معروف ،ط ،1بيروت2013-م.
 -10تاريخ األدب العربي (عصر الدول واالمارات) األندلس :د -شوقي ضيف ،منشورات :دار املعارف– القاهرة –
1994م.
 -11تاريخ علماء األندلس :ابن الفرض ي ،عنى بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه :السيد عزت العطار الحسيني،
الناشر :مكتبة الخانجي – القاهرة ،الطبعة :الثانية1408( ،هـ 1988-م).
 -12ترتيب املدارك  ،وتقريب املسالك :املؤلف أبو الفضل القاض ي عياض بن موس ى اليحصبي (املتوفى544 :هـ)
املحقق :عبد القادر الصحراوي (ج ،2ج، 3ج ، )4منشورات  :مطبعة فضالة -املحمدية  ،ط ،1الدار البيضاء –
( 1970-1966م).
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 -13التكملة لكتاب الصلة  :ابن ّ
األبار  ،تحقيق :عبد السالم الهراس ،الناشر :دار الفكر للطباعة – لبنان1415 ،هـ
1995 /م .
 -14جذوة املقتبس في تاريخ علماء األندلس تأليف محمد بن فتوح بن عبد هللا الحميدي أبو عبد هللا  ،تحقيق :
بشار عواد  ،محمد بشار عواد ،منشورات  :دار الغرب اإلسالمي ،ط ، 1تونس –(د.ت) .
 -15الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة  ،املؤلف :محمد بن أبي بكر بن عبد هللا بن موس ى األنصاري
ال ّتلمساني املعروف ُ
بالب ّ ِري (املتوفى :بعد 645هـ) نقحه وعلق عليه :محمد التونجي ،منشورات  :مطبعة الرفاعي ،
ِ
ط ،1الرياض1403-هـ.
 -16دائرة املعارف االسالمية الشيعية  :حسن األمين ،منشورات :دار إحياء التراث  ،ط ، 1بيروت 1982-م.
 -17درر السمط في خبر السبط  ،تأليف :ابن ّ
األبار البلنس ي األندلس ي  :ألبي عبدهللا محمد بن عبدهللا بن ابي بكر
القضاعي ،تحقيق :الدكتور عبد السالم ّ
الهراس ،األستاذ  :سعيد أحمد اعراب  ،والدكتور :عز الدين عمرو
موس ى  ،منشورات :مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع ،ط1421 – 1هجرية .
 -18ديوان القرن الرابع الهجري  :محمد محمد جعفر الكرباس ي  ،منشورات  :دائرة املعارف االسالمية  ،العتبة
الحسينية املقدسة  ،ط -١كربالء ٢٠٠٦ ،م .
 -19ديوان املراثي الحسينية  :ابراهيم ناصر املبارك  ،منشورات  :دار إحياء التراث  ،لبنان  ،ط ، ١بيروت ١٩٩٩ -م.
 -20الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة املؤلف :أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (املتوفى542 :هـ) املحقق :إحسان
عباس الناشر :الدار العربية للكتاب ،ط ، 1ليبيا – تونس 1981-م .
َ
 -21سير أعالم النبالء ،املؤلف :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز الذهبي (املتوفى:
748هـ) املحقق :حسان عبد املنان  ،منشورات :مطبعة دار األفكار  ،القاهرة .
 -22شذرات الذهب في أخبار من ذهب املؤلف :عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
العكبري الحنبلي ،أبو
الفالح (املتوفى1089 :هـ) حققه :محمود األرناؤوط خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،منشورات :دار ابن
كثير،ط ، 1دمشق 1986 -م.
 -23الشريف اإلدريس ي في الجغرافيا العربية :أحمد سوسه ،نقابة املهندسين العراقيين ،بغداد 1974 ،م.
 -24صبح األعش ى في صناعة اإلنشا  :الشيخ أبو ّ
العباس القلقشندي ،منشورات  :دار الكتب املصرية  ،ط،1
القاهرة 1922-م .
 -25الصلة ،ابن بشكوال ،تـحقيق إبراهيم األبياري ،منشورات  :دار الكتاب املصري ،ودار الكتاب اللبناني ،ط، 1
بيروت 1989 -م.
 -26العقد الفريد املؤلف :أبو عمر ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم
املعروف بابن عبد ربه األندلس ي (املتوفى328 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية  ،ط ،1بيروت1404( -هجرية -
1984م).
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 -27عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في املائة السابعة ببجاية ،تأليف :أبو العباس الغبريني أحمد بن أحمد
عبد هللا (ت 714:هـ)  ،حققه وعلق عليه :عادل نويهض ،منشورات دار اآلفاق الجديدة ،بيروت( ،د.ت) .
 -28املغرب في حلى املغرب  :ابن سعيد علي بن موس ى املغربي ،تحقيق :شوقي ضيف ،ط ،1القاهرة 1954م .
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