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عريقة فاحتة

للدعوة عرصسابق يف اليوم لها املميزة بخصائصها املعروف تاريخها العربية اللغة بدأت
فيما — ويرجع الهجرة، قبل الرابع القرن إىل اللغات بني املقارنة علماء يرده اإلسالمية،
يتم ال تطور عىل يدل السامية أخواتها وبني بينها املقابلة ألن ذلك؛ عرصقبل إىل — نعتقد
ومنها اللغات، أقدم يف التطور أصول يضارع قديم أصل من له بد وال أجيال، بضعة يف

الجرمانية. الهندية اللغات من وغريها السنكرسيتية
الدقيقة التفرقة هذه إىل اللغة تطور ينتهي أن قبل تميض طويلة أجيال من بد فال
الكثرة وجموع واملثنى الجمع أوزان بني أو املشتقات، صيغ بني أو اإلعراب، أحكام بني
والعطف الجر حروف تكوين بها يتم طويلة فرتة من بد وال السماعية، األوزان يف والقلة
من بلفظها وتنفصل املختلفة، بمعانيها الجملة تركيب يف تدخل التي الحروف وسائر
حتى عنها تنفصل لم اللغات بعض يف وهي منها، تولدت التي واألفعال األسماء ألفاظ

اليوم.
الدراسات تقدمت كلما متعددة مزايا لها تتجدد — قدمها عىل — اللغة هذه ولكن
جانب فيكشفون خصائصها، إىل الباحثون ويرجع والصوتية، اللسانية العلوم يف الحديثة
يدل شذوذًا يحسبها منهم فريق كان أن بعد غريها، عىل منها الرجحان وجانب فيها املزية
الحضارة لغات بني الشائعة اللغات سنة عىل التطور يف جمود عىل يدل أو النقص عىل

الكربى.
العصبيات أصحاب بها يتغنى التي املزايا بني الحديثة الدراسات هذه فرقت وقد
العلمية املزايا وبني األقوام، جميع عادة عىل وعقولهم وطبائعهم بألسنتهم فخًرا القومية،
فيها محاباة وال اللسانية، العلوم يف عليها املتفق والتعبري النطق خصائص إىل تستند التي

الدينية. أو الجنسية عالقاتها حسب عىل لتلك أو اللغة لهذه



الشاعرة اللغة

التعبري مزايا منها وقدمنا التالية، الفصول يف بدرسها عنينا التي املزايا هي وهذه
يف املناقشة إليها دعت بحوث األمر مبدأ يف ألنها العموم؛ عىل التعبري ومزايا الشعري
املزايا عن أخرى بحوث وناسبتها وأوزانه، قواعده تطور أو وتطوره، الشعر موضوع
لسان عىل للغة تثبت التي للمزايا مثاًال تكون أن ويصح بها، ترتبط لغتنا يف العلمية

وفضائلها. بمحاسنها الفخورين أبنائها لسان عىل لها تثبت كما عنها، الغرباء
إن واآلداب: الفنون لرعاية األعىل باملجلس الشعر لجنة تقارير من تقرير يف قلنا
يصفونها الذين إن قلنا: ثم شعرية، لغة بأنها — وحديثًا — قديًما وصفت العربية اللغة
يف مقبولة لغة وأنها والشعراء، الشعر فيها يكثر لغة أنها بها يقصدون الصفة بهذه
يقصدون كما املوزون، والكلم املرتل النظم إىل يسرتيح كما السامع، إليها يسرتيح السمع
سائر يف نظري له يعهد ال نحو عىل املجاز وتعبري الحقيقة، تعبري فيها يتالقى لغة أنها بها

اللغات.
كالم بأنه عليه فعقبنا بالعروض، العربية اللغة انفراد عن الجاحظ كالم إىل أرشنا ثم
الواقع تقدير عىل يزيد ما كثريًا الفخر ألن بالعصبية؛ الفخر مجرد إليه يبعث ال وحق، علم
لغة العربية اللغة إن القائلني: قول من أكرب فهي هنا الحقيقة أما … العاطفة مع ذهابًا
وال شاعرة لغة فإنها األسماع، يف وقعها جمال أو املحكم العروض بفن النفرادها شعرية
اللغة أن الوصفني بني الفرق وجملة شعرية، لغة أو شعر، لغة إنها عنها: يقال أن يكفي
والحركة، الوزن قوامها كان إذ وبنيانه؛ قوامه يف وتماثله الشعر مادة تصنع الشاعرة

غريها. قوام كله املوسيقي للفن وال العروض لفن وليس
يف اللغة مزايا من بعده ننتقل املعنى، لهذا واسع تفصيل التالية الصفحات ويف
يقول التي الحجة إىل ذلك يف ونستند إطالقه، عىل التعبري يف مزاياها إىل الشعري التعبري
بعد ويرسنا اللسانية، العلوم قواعد عىل بحثه يبني حني اللغة عن الغريب الباحث بها
أقىص إىل بالفخر يذهبون حني العربي اللسان أبناء به ينادي ما توافق إنها نقول: أن ذلك

مداه.
بني املقابلة وعن املعربة، اللغة وعن الشاعرة، اللغة عن فصول التالية الصفحات يف
تصورها كما الحياة فلسفة وعن األخرى، اللغات فنون من وأمثاله العربي العروض فن
مقاييس بني املوافقة وعن اإلسالم، بعد ما إىل الجاهلية عهد من الشعرية املأثورات لنا
مجراها، يف وتجري تناسبها فصول ومعها القديم، الشعر يف التاريخ ومقاييس النقد،
إىل الحاجة ألن إليها؛ الحاجة إبان يف الشاعرة اللغة لهذه العلمية املزايا إبراز بها نتحرى
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عريقة فاتحة

بني — وحدها — اللغة هذه فيه تعرضت زمن يف املساس غاية تمس املزايا هذه إبراز
الراصدين دسائس من بها ويحيط الهدم، معاول من عليها ينصب ما لكل العالم لغات

وكفى. كالم لغة ألنها ال تاريخية؛ وعالقة وثقافة فكرة قوام ألنها لها؛
بحماية يطالب ال أنه يذكر أن لغته عىل غريته جانب إىل العربي القارئ واجب ومن
بما تصيبه فادحة خسارة من العالم بحماية مطالب ولكنه ذلك، عىل مزيد وال لسانه
من الرفيع مبلغها بلغت أن بعد اإلنساني، املنطق أدوات من العاملية األداة هذه يصيب
الرمية هذه يف السهم ألن … كله القصيد من أعظم هنا القصيد بيت وإن والكمال، التطور

منثور. أو منظور كالم يف به ينطق وما واللسان، الفم عند يقف وال القلب، إىل يسدد
العقاد محمود عباس
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الحروف (1)

العربية. اللغة هي الشاعرة اللغة
توصف واحدة لغة أدبها، عن كافيًا شيئًا نعرف أو نعرفها، التي اللغات يف وليس

العربية. اللغة أو األعراب، لغة أو الضاد، لغة غري شاعرة لغة بأنها
الكلمة فإن الشعرية، باللغة أحيانًا يوصف ما الشاعرة باللغة نعني ال أننا وتقدم
جارية ذلك مع تكون ال ولكنها السمع، من موقعها يف للنظم صالحة شعرية تكون قد
لرتكيب يصلح الذي الطعام كأنها تكون بل واشتقاقها، ووزنها نشأتها يف الشعر مجرى
أجسام منه يرتكب الذي والدم باللحم وليس الحية، بالبنية ليس ذاته يف هو ولكنه البنية،

األحياء.
الشعراء كثرة فإن والشعراء، الشعر فيها يكثر لغة أنها الشاعرة باللغة نريد ال كذلك
لها ينتسب التي األمة تكون أن عجب فال باللغة، املتكلمني عدد كثرة عىل أحيانًا تتوقف
مزية لغتها يف تكن لم ولو ماليني، عرشة إليها ينتسب أمة من شعًرا أكثر مليونًا خمسون
صالحة لغة يف والشعراء الشعر يكثر أن العجب وليسمن اللغات، سائر بها تفوق شعرية

املنثور. أو املنظوم التعبري يتناولها التي املوضوعات، اختالف عىل للتعبري
واملوسيقية، الفنية أصوله يف الشعر نسق عىل بنيت لغة أنها الشاعرة باللغة نريد إنما
تألفت كالم يف الشعر عن تنفصل ال واألصوات، األوزان منسق منظوم فن جملتها يف فهي

الشعراء. كالم من يكن لم ولو منه،
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تركيب إىل حدة، عىل حروفها تركيب من ظاهرة العربية اللغة يف الخاصة وهذه
يف وتفعيالتها أعاريضها تركيب إىل وعباراتها، قواعدها تركيب إىل حدة، عىل مفرداتها

القصيد. بنية
باسم اشتهرت التي الحروف أو الهجاء، حروف وهي البداءة من نبدأ املقال هذا ويف

وعرشون. ثمانية األخري ترتيبها بعد منها واجتمع األبجدية، الحروف
أو الجرمانية، الهندية اللغات يف األبجديات من عدًدا أوفر العربية األبجدية ليست
حروفها عدة تبلغ — مثًال — الروسية اللغة فإن السامية، اللغات أو الطورانية اللغات

عنها. األجنبية األعالم من املستعارة الحروف ببعض تزيد وقد حرًفا، وثالثني خمسة
باملخارج الوفاء يف العربية اللغة مبلغ تبلغ ال حروفها يف الزيادة هذه عىل ولكنها
حركات هو إنما الزائدة الحروف هذه من كثريًا ألن املوسيقية؛ تقسيماتها عىل الصوتية
عليه الضغط قوة تتغري واحد، صوتي مخرج من واحد حرف هو أو واحد، لحرف مختلفة
الناطق الصوت تخريج يف افتنانًا ذلك يستدعي أن دون اآلالت، يف الضغط قوة تتغري كما

اإلنسان. يف الصوتية األجهزة من
ينطق وآخر «تيس»، ينطق وحرف «يو» ينطق وحرف «يا» ينطق حرف فهناك
فيها ليس والجيم، والفاء الباء لحروف تثقيل حقيقتها يف هي أخرى وحروف «تيش»،
مخارجها من الكالمية األصوات استخراج يف الحي الترصف عىل يدل نطقي تنويع
لألجهزة كسب بغري الواحد املخرج عىل الضغط لدرجة مادي آيل تنويع ولكنها املتعددة،

املتعددة. ترصيفاتها يف الناطقة
حروف تبلغ أن يمكن الحركة يف االختالف أو الضغط يف االختالف هذا وبمثل
حسب عىل اإلنساني النطق ملخارج مفيد تنويع عىل تدل وال وستني، خمسني األبجدية

استعداده. يف الكامنة املوسيقية امللكة
تتكرر وال تلتبس، ال التي املخارج أصوات يف عدًدا أوفر ذلك بعد العربية اللغة وتظل
وإنما العربية، الحروف ناقصيف واحد صوتي مخرج هناك فليس عليها، الضغط بمجرد
إىل تحتاج وال النطق، أجهزة من موقعها حسب عىل الحروف تقسيم عىل اللغة هذه تعتمد
الثقيلة والباء الخفيفة الباء يف يحدث كما الواحد، املخرج عىل الضغط باختالف تقسيمها
ذات الفاء يف يحدث كما أو الواحدة، النقطة من بدًال تحتها من نقط بثالث يميزونها التي
وغريها. املعطشة الجيم يف يحدث كما أو ،(V) الثالث النقط ذات والفاء الواحدة النقطة
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كالضاد األخرى اللغات يف توجد ال بحروف العربية اللغة تمتاز الصورة هذه وعىل
ال مرتددة ملتبسة ولكنها أحيانًا، غريها يف توجد أو والطاء، والحاء والقاف والعني والظاء

واحدة. بعالمة تضبط
بحرفني الواحد الحرف تمثيل عن العربية اللغة استغنت أيًضا الصورة هذه وعىل

اللغات. بعض يف وغريها والشني والذال الثاء يكتبون كما متالصقني، أو مشتبكني

جهاز تستخدم ناطقة إنسانية لغة فهي حروفها، تقسيم يف الشاعرة باللغة نعنيه ما ذلك
أداة هنا وليس املوسيقي، اإليقاع يف االفتنان إليه يهدي استخدام أحسن الحي النطق
حرف األخرى األبجديات حروف يف ليس إذ العربية؛ األبجدية بها تحس ناقصة صوتية
إىل يحوجه قد أنه هنالك ما وكل يستخدمه، لم جديد نطق افتتاح إىل العربي يحوج واحد
األصوات، تنويع عن العجز عىل يدل ضغط وهو املعهودة، بعضالحروف عىل اآليل الضغط

والتفصيل. التنويع إىل وأقربها الوجوه، أحسن عىل الناطقة الحياة أجهزة واستخدام
ترتيب من اختاروه فيما لعلمائها النافعة الهداية هي العربية اللغة سليقة كانت وقد
ال املتقاربة الحروف بني فنيٍّا موسيقيٍّا تناسبًا هناك فإن األخري، وضعها عىل األبجدية
عىل ترتيبها يمكن التي أو بالباء، السني فيها تلحق التي األعجمية، األبجديات يف له مثيل

األشكال. دالالت أو األلفاظ دالالت يف تغيري دون الوضع هذا غري
قريبة الباء فإن والثاء، والتاء الباء حروف — مثًال — منها فخذ العربية اللغة أما
الكلمات. من كثري يف اإلبدال بينهما ليقع حتى لتتقاربان والثاء التاء وأن التاء، مخرج من
أو والشني، السني حريف أو والذال، الدال حريف أو والخاء، الحاء حريف مثًال وخذ
أو والكاف، القاف أو والغني، العني حريف أو والظاء، الطاء حريف أو والضاد، الصاد حريف
كما اللفظ يف بينها التقارب يشبه النسق يف بينها التقارب فإن والنون، وامليم الالم حروف

األشكال. تكرار عند اللبس امتنع كلما الشكل يف بينها التقارب يشبه
من تتألف أن وقبل كلمات، منها تتألف أن قبل حروفها يف الشاعرة اللغة هي وهذه

وبحور. بيوت التفاعيل من تتألف أن وقبل تفاعيل، الكلمات
فهذا البناء، قائم قصيًدا يتجىل حتى الشاعر سليقة يف يكمن روًحا الشعر كان فإذا
أركان منها تنتظم أن قبل البناء، لبنات مع األصيل عمله يبدأ العربي الشعر يف الروح

القصيد.
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املفردات (2)

من أمة أوفاها عىل استخدامها تحسن لم وافية، موسيقية أداة اإلنساني النطق جهاز إن
املخارج بجميع انتفعت ألنها العربية؛ األمة استخدمتها كما الحديثة أو القديمة األمم
تارة بالتخفيف اآلخر بعضها وتكرر بعضها تهمل ولم حروفها؛ تقسيم يف الصوتية
الجرمانية الهندية ومنها املعروفة، اللغات بسائر املتكلمون فعل كما تارة، والتثقيل

والطورانية. والسامية
السليقة عىل الحروف لداللة خصصناه الذي السابق، املقال يف عنه تكلمنا الذي وهذا

العربية. اللغة يف الشاعرة
ا جدٍّ ظاهرة الداللة فهذه منها، تتألف التي الكلمات إىل الحروف من انتقلنا فإذا
يف واملوسيقية القواعد يف املوسيقية تضيف ألنها أظهر؛ أو املتفرقة الحروف يف كظهورها
التخاطب به يتم معنى بغري السماع أو النطق، مجرد يف امللحوظة املوسيقية إىل املعاني

املتكلمني. بني
بني التفرقة قوام هو الوزن أن الحروف من املفردات تركيب يف نالحظ أن وحسبنا
قواعد يف اللغة هذه تشارك التي السامية اللغات وأن العربية، اللغة يف الكالم أقسام
أجزائها، جميع عىل ترسي التي باملوازين املشتقات ضبط يف مبلغها تبلغ لم االشتقاق

ومعانيها. مبانيها بني املستطاع التوفيق أحسن وتوفق
ومنظر ومنظار ومناظرة ونظارة ونظائر ونظري ومنظور وناظر ينظر بني فالفرق
وهو وجموع، وأفراد وصفات وأسماء أفعال بني فرق هو عليها يتفرع وما ومنتظر،
اختالف عىل يتوقف مثله، وقياس صوتي قياس أو ووزن، وزن بني الفرق عىل قائم كله

األداء. يف املوسيقية النغمة اختالف عىل أي: والنربات، الحركات
أوزان عىل تجري فإنها الخصلة، هذه يف املشتقات كحكم الجامدة األسماء وحكم
املبنى زيادة بأن القائل: القول مع ذهابًا قوتها تفاوت عىل بأقسامها تشملها معلومة

املعنى. يف زيادة
النحت لغات وأولها األخرى، اللغات يف الكلمات أوزان تجري النسق هذا غري وعىل
يف اتفاق عىل داللة بغري واحد وزن عىل تجري قد فيها الكلمات فإن التخصيص، عىل
بعض بني العرضية املشابهة هذه ولوال والحروف، واألفعال األسماء تقسيم يف وال املعنى،

الكلمات. من فيها ما عداد األوزان من فيها لكان كلماتها
اللغة يف توجد ومان» وفان وران وذان وجان وثان وتان وبان «آن كلمات إن
ارتباط ومعانيها أوزانها بني فليس واألسماء، واألفعال الحروف ومنها اتفاًقا، اإلنجليزية
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قياس عىل اطردت كلها العربية اللغة أوزان يف يوجد الذي القيايس، كاالرتباط اإلطالق عىل
ما بعد حدة، عىل املفردات تركيب يف املوسيقية الحركة بداللة نعنيه الذي وهذا واحد،

الحروف. تكوين يف اللغة شاعرية عىل الصوتية املخارج داللة من رأيناه
قسم بني يحدث كما بينهما، الحركة باختالف التعبري قوة يف الفعالن يختلف وقد
األفعال وبني وعرَّف، عرف وبني وشاهد، شهد بني يحدث وكما السني، بتشديد م وقسَّ

التعميم. وجه عىل ملفعولني أو واحد ملفعول املتعدية واألفعال الالزمة
الصفات أوزان تختلف كما القلة أو الكثرة عىل فتدل الجموع، يف األوزان وتختلف
واملتكرب الكبري صفات أمثلتها ومن الصفات، تلك يف النقص أو التمكن عىل فتدل أحيانًا،
العربية. اللغة غري يف لها نظري ال التي الخفية الفوارق هذه أشباه إىل والكبارة، واملكابر
بداللتها تحتفظ الواحدة الكلمة أن تعبرياتها يف البليغة اللغة هذه خصائص ومن

التعبريين. بني لبس بغري واحد وقت يف الواقعية العلمية وداللتها املجازية، الشعرية
مادة ولكن اإلنسان، يف الرشيفة الصفة معنى عىل لبس بغري تدل الفضيلة فكلمة
يصح بل املحسوسة، املواد عىل الواقعية داللتها تفقد ال إطالقها عىل الزيادة بمعنى فضل
ألن حميد؛ غري وصف أنه عىل القول «فضول» يفهموا أن واملستمعني املتكلمني جميع عند
الكالم. صفات يف القول مقام املقام كان إذا املطلوبة الزيادة تخالف جدوى غري يف الزيادة
املكان، أو البلد إىل للوصول البلوغ مادة يستخدم أن البليغ للمتكلم يجوز بل
املنشود باألثر إليها واإلفضاء العقول، إقناع إىل للوصول واإلبالغ البالغة مادة ويستخدم

املقال. من
الكلمات من مئات يف الشعري املجازي والتعبري الواقع التعبري بني الجمع يصعب وال
ومعانيها الفكرية، النظرية معانيها السامعني إىل وتؤدي يوم، كل األلسنة عىل تجري

مقام. كل يف املقصود بني لبس بغري واحد وقت يف الحسية
باستخدام ذلك بعد شفعها ولو األفكار»، شوارد «يقيد إنه القائل: قول يف لبس فال

والسجني. األسري تقييد يف القيد كلمة
سمع إذا السامع، يفهمه الذي الرشف وبني املقام رفعة بمعنى الرشف بني لبس وال
األمكنة. من دونه ما عىل مرشف أنه أو األرض، من رشف عىل قائم أنه األبنية من بناء عن
قلب من القلب وبني والعاطفة، والشعور الحدس من يحتويه بما القلب بني لبس وال

موضوعه. أو وضعه تغيري به أريد إذا يقلبه اليشء
من املوضوع وبني وندرسها، نبحثها التي الفكرة بمعنى املوضوع بني لبس وال

محسوس. مكان يف الوضع
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عىل املقصود املعنى يفهم العربي السامع تجعل التي هي الشاعرة اللغة وسليقة
السامع ذهن ألن كثيب؛ فوق غصن عىل بدر بأنها حسناء يصف واصًفا سمع إذا األثر
قمًرا ذهنه يف يرسم ال فهو النفسية، داللتها إىل الحسية الصورة يف النفاذ تعود العربي
إرشاق البدر من يفهم ولكنه العبارة، تلك يستمع حني الرمل من وكومة شجرة وغصن
وداللتها الجسم، فراهة الكثيب ومن األعطاف، ولني الشباب نرضة الغصن ومن الوجه

األعضاء. وتناسب الصحة عىل
الشاعرة، السليقة لهي املحسوسة األلفاظ من الشعري استخالصاملجاز سهولة وإن
ويحارون نقادهم، عىل األمر فيختلط املزية، هذه من املحرومة اللغات أبناء لها يحار التي
وأخيلتهم أذهانهم يف وتبقى املسموعة، األلفاظ إليهم تنقلها التي الصور بني يوفقون كيف

املعجمات. قيود من فكاك بال امللموسة أو املنظورة بأجسامها الصقة
الحمام»، يف أسًدا «رأيت القائل: قول يف املشهور التمثيل يسمع العربي السامع إن
والشجاعة. بالبطولة املتصف اإلنسان يكون كما الشجاع البطل صورة غري له تتمثل فال
تنفصل أو املحسوسة بأشكالها اللغوية املفردات تتصل الشاعرة السليقة وبهذه
الخيال فيها يعمل شاعرة لغة يف مفردات ألنها املجازية؛ معانيها غري لها تبقى وال عنها،
التالية. الفصول يف بيانًا املعنى هذا وسنزيد واألسماع، األبصار فيها تعمل كما والذوق،

اإلعراب (3)

إىل أسبق أيهما والنثر الشعر عن سؤال واللغات؛ الفنون مؤرخي بني الشائعة األسئلة من
األدب؟ تاريخ يف أقدم وأيهما الظهور،

فال املنظوم، للكالم سابق املنثور الكالم أن يجهلون ال السؤال هذا يسألون والذين
يف الناس بني للتفاهم بالكالم النطق ظهور ترتيب عىل مداره كان إذا للخالف محل
وأصحاب الشعراء بنظمه ينفرد الذي املنظوم الكالم ظهور وترتيب املشرتكة، شئونهم

الغناء.
وداللة اإليقاع بأصوات التفاهم ترتيب عىل يدور الوجه ذلك عىل السؤال ولكن

األوىل. اإلنسان لغة احتوتها التي املتناثرة بالكلمات التفاهم ثم الحركات،
التفاهم بأن القائلني: بني خالف ألنه ظاهًرا؛ الخالف محل يكون الوجه هذا فعىل
من غايتها إىل تطورت اللغة بأن القائلني: وبني األوىل، اللغة لتطور سابق اإليقاع بأصوات
عىل أو العواطف، حسب عىل املوقعة باألصوات التفاهم عىل الناس يعتمد أن قبل التمام

واإلشارات. الحركات داللة حسب
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وإعالن لالستغاثة بعيد من ينبعث الذي الصوت معنى لفهم الكلمات إىل حاجة فال
عىل الصائحون يرسلها التي األصوات معاني لفهم الكلمات إىل حاجة وال والفزع، الخطر

واالبتهاج. الفرح وإعالن واالستبشار، للتهليل القرب عىل أو البعد
ال يكاد الذي الكئيب، املبتئس مالمح عىل األنني معنى لفهم الكلمات إىل حاجة وال
التنبيه، وحروف اآلهات يشبه بما والتوسل الرجاء معنى أو والخوف، الضعف من يبني

املفهوم. الكلم مبلغ بعد تبلغ لم التي واإلشارة
البدائي بالشعر املقصودة هي ونغمتها بإيقاعها، السامع تدل التي األصوات فهذه
املوقعة األصوات تلك فإن والرتاكيب، بالجمل التعبري وسائل واستيفاء اللغة، تطور قبل
من فنٍّا اللغة تطور قبل املختلط الناقص الكالم نحسب حني شعًرا تسمى بأن حقيقة

املنثور. القول فنون
استخدام آثار من أثر العربية اللغة يف اإلعراب أن اللغات مؤرخي من أناس ويرى
الخاصة بهذه العالم لغات بني تفردت العربية اللغة وأن املعنى، عن التعبري يف الحركة
وبعض كالالتينية الجرمانية، الهندية اللغات بعض يف اإلعراب من أنواع شيوع مع الفنية
عىل املرصية كاللغة املهجورة القديمة اللغات وبعض والحبشية، كالعربية السامية اللغات

الفراعنة. عهد
وحروًفا، وأسماء أفعاًال الكالم أقسام يعم القواعد مقرر واف «العربي» اإلعراب أن إال
إلحاق عىل األخرى اللغات يف اإلعراب يزيد وال والعبارات، الجمل من بمعانيها وقعت حيثما
وما والتأنيث، التذكري عالمات أو واإلفراد، الجمع بعالمات واألفعال األسماء من طائفة
كما عبارة كل وال كلمة كل يصاحب وال محدودة، مواضع عىل مقصور فهو ذلك عىل زاد

املفيدة. عباراتها من وقعت حيثما العربية، الكلمات يصاحب
الرتاكيب يف الفنية السليقة آية هو الشاعرة اللغة هذه يف املفصل اإلعراب وهذا
مخارج تجمع حروًفا لها توافرت أن بعد مفهومة جمًال لها توافرت املفيدة، العربية
املعاني فيها ترتبط مفردات لها توافرت أن وبعد وأوفاها، أفصحها عىل اإلنساني النطق

واألوزان. الحركات بضوابط
وتتقابل اإلعراب، حركات فيها تنتظم التي العبارات من املوزون للشعر أوفق فليس

اإلعراب. وعالمات األوزان وأبواب العروض مقاطع فيها
يف وتستقر املوسيقية، األصوات مجرى تجري والعالمات الحركات هذه فإن
ذلك بعد ولها واإليقاع، النغم مقاييس يف والسكون الحركة حسب عىل املقدورة مواضعها
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اإلعراب عالمات ألن البحور؛ أوزان من وزن كل يف والتأخري للتقديم قابلة تجعلها مزية
أن الشاعر عىل يصعب فال املنظومة، الجملة من موقعها كان كيفما معناها عىل تدل
املستقلة حركتها عىل موقوًفا املعنى هذا كان إذ معناها؛ يتغري أن دون بها يترصف

الجمادات. ترص كما الكلمات رص عىل باملوقوف هو وليس لها، املالزمة
اللغة هذه يف الشعر يفهموا أن ينبغي كيف أحيانًا النحاة لتعلم املوسيقية هذه وإن
بها يتقيد التي املصطلحات من أسبق إعرابها قواعد يف الشعرية املزية ألنه الشاعرة؛

والرصفيون. النحاة
النابغة: يقول

ن��اق��ع ال��س��م أن��ي��اب��ه��ا ف��ي ال��رُّق��ش م��ن ض��ئ��ي��ل��ة س��اورت��ن��ي ك��أن��ي ف��ب��ت

معناها الكلمة وتعطي الصفة، عىل تدل القافية يف الرفع عالمة أن النحاة فينىس
أنيابها يف ناقع «ضئيلة قال: حني النابغة أخطأ وما اإلعراب، ويالئم الوزن يالئم الذي
ال — مرفوعة وهي — ألنها القافية؛ مكان إىل الصفة تأخري يف بمخطئ هو وال «… السم

املنظوم. الكلم ترتيب بها انتقل أينما ملوصوفها موافقة صفة إال تكون
عياد: ابن دار وصف يف الرستمي سعيد أبو ويقول

م��ت��ض��ائ��ًال آف��اق��ه��ا ف��ي ال��ن��ج��م س��ن��ا دون��ه��ا ت��ل��ح��ظ األع��الم وس��ام��ي��ة

اإلعراب: مواضع من أرادوا حيث هنا «متضائًال» النحاة يضع أن الشاعر يضري فال
حسب عىل موقعها يف مطمئنة قافية وهي ثانيًا، مفعوًال النحاة أرادها وإن حال هي
لشاعر النسق هذا يستقيم وال منثور، أو منظوم كالم كل يف املعنى حسب وعىل الوزن،
يطلقه حيث يتعداه، ال بموضوع يقيده اآليل، الرتتيب ألن العربية؛ اللغة بغري ينظم

القيود. من قيًدا الجهالء أعدائه عرف يف املعدود «العربي» اإلعراب
وضعها له صح حيث معارصيضعها شاعر نظم من موقعها إىل الضآلة هذه وتتبع

فقال: ومعناها، ووزنها بلفظها

ض��ئ��ي��ًال ال��ع��ن��ك��ب��وت ك��خ��ي��ط ك��ان��ت س��ي��ادة خ��ي��وط ب��أي��دي��ه��م ق��ط��ع��وا
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لتحمد عثمان بني سيادة «شوقي» به وصف الذي البيت هذا يف «ضئيًال» إن
إىل الخيوط تضطرها فال موضعها، يف بها تستقر التي الطمأنينة تلك العربي، لإلعراب
أن وال ضئيلة» «كانت يقول: أن عليه وليس التأنيث، إىل السيادة تضطرها وال الجمع،

املقال. لسان من أصدق هنا «الحال» لسان ألن ضآًال» خيوًطا «قطعوا يقول:

أنه لو ملعانيه، أوزانه تطويع يف اإلسعاد هذا الشاعر لتسعد اإلعراب قواعد تكن ولم
أوزان فيها تتساوى التي بالكلمات اللغة تلك يف يظفر ال ألنه أجنبية؛ بلغة قصائده نظم
هذا عىل جمعت ألنها الشاعرية؛ بسمة تنفرد العربية اللغة ولكن الشعر، وأوزان الرصف

اإلعراب. وحركات العروض وأوزان االشتقاق أبواب بني البديع املثال

العروض (4)

املتحرضة. واألمم البدائية القبائل لغات من لغة كل يف الشعر وجد
العربية. اللغة غري يف األخرى الفنون عن مستقالٍّ كامًال فنٍّا يوجد لم ولكنه

والقافية، الوزن رشوط له توافرت الذي الشعر هو الكامل بالفن واملقصود
يف قواعدها وتطرد وأسمائها، بأوزانها تعرف التي واألعاريض البحور وتقسيمات

قبيلها. من ينظم ما كل
األوزان وال القافية فيه تالحظ وال اإليقاع، فيه يالحظ قد اللغات من كثري يف فالشعر
عند املرسحي كالشعر الجماعات، تنشدها التي األشعار يف القافية تالحظ وقلما املقررة،

العربيني. عند والعبادة الصالة وتراتيل اليونان،
أو الفردية األغاني يف تالحظ كما مطرد، وزن غري عىل القافية فيه لوحظت وربما
معينة مواقف عند الراقصة الفرقة قائد كلمات الجماعة فيها تردد التي الرقص أغاني

فيها. الروي بحروف أو بقوافيها، مرسومة
وأبياته، بحوره جميع يف التفاعيل وأقسام والوزن القافية تالحظ الذي الشعر أما
اللغات ومنها أجمع، العالم لغات من غريها دون العربية اللغة خواص من خاصة فهو

الضاد. لغة إليها تنتمي التي السامية
به اشتهرت ملا السامي، املزاج آثار من أثر العربي الفن هذا أن لبعضهم خطر وقد

للمؤثرات. االستجابة ورسعة الحس نشاط من السامية السالالت
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عند الشعر أوضاع عن كشفت عرش التاسع القرن منذ املرشقية البحوث ولكن
هذه يف األعقاب من بقية لها بقيت التي السامية واألمم القديمة، السامية األمم أبناء
وأن العربية، املنظومات يف امللتزمة العروض فنون من خلو جميًعا أنها فثبت األزمنة،
بالقرص وتارة باملد تارة اإليقاع، ويصلحه الغناء يقيمه الذي النثر قبيل من شعرها أكثر
تتفق فال القصائد، عرشات ينظم قد عندهم الواحد الشاعر وأن مطردة، قاعدة غري عىل
وعالمات باسمها منها قصيدة يسمي أن له يتأتى وال واحدة، وترية عىل قصيدتان فيها

سطورها. من سطًرا يذكر أن إال وزنها،
سطور هو إنما العربية بعد السامية اللغات أشهر وهي العربية، اللغة يف فالشعر
يف تذكر مجملة عبارة بتفصيل أو منها، فقرة برتديد بينها الصلة تعرف متالحقة
الصلة وبني والجواب، الرشط بني باالستجابة أو التالية، السطور وترشحها األول، السطر

القافية. بانتظار السمع تعليق يشبه نحو عىل املنتظر املعنى لتعليق واملوصول
منسوبًة الجديد العهد كتاب يف وردت التي الوصايا أمثلة من واحد بمثل ونكتفي

منها: فقرات وهذه — عليه هللا صلوات — املسيح السيد إىل

تعطوا. اسألوا

تجدوا. اطلبوا
لكم. يُفتح اقرعوا

الباب. له يفتح يقرع ومن يجد، يطلب ومن يأخذ، يسأل من ألن
حجًرا. فيعطيه خبًزا ابنه يسأله منكم من
حية. فيعطيه سمكة يسأله منكم ومن

عقربًا. فيعطيه بيضة يسأله أو
السماء؟ يف الذي باملنعم فكيف العطاء، تحسنون أرشار وأنتم كنتم فإذا

عىل فهو واألناشيد، الرتاتيل من الجديد والعهد القديم العهد كتب يف ورد ما وكل
عىل فيه ويعتمدون قافية، وبغري وزن بغري اإليقاع فيه يرتدد األسلوب، كهذا أسلوب
التي وعالماته امللتزمة، وقوافيه املقسمة بأوزانه الشعر فيه يستقل وال الغناء، حركات
انتهاء. غري إىل األصول هذه عىل تفريًعا والتنويع التجديد وتقبل العروض، فن يجمعها
فيه سلكوا ألنهم يبدعوه ولم سامية؛ ساللة ألنهم الشعر؛ فن يبدعوا لم فالعرب
أمم بني له نظري ال الذي بفنهم تفردوا ولكنهم مقلدين، أو مبتكرين األخرى األمم مسلك
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هذا يف األسباب هذه عماد إليها ونضيف تقدم، فيما بعضها ذكرنا كثرية ألسباب العالم
املقال.

وذكرنا العربية، الحروف مخارج يف املوسيقي الفن خاصة السابقة املقاالت يف ذكرنا
وارتباط اإلعراب خاصة ذكرنا ثم املشتقات، معاني حسب عىل والحركات األوزان خاصة
والتأخري، بالتقديم تسمح داللة معانيه عىل الحركات هذه وداللة بالحركات، قواعده

بمعناه. يخل وال البيت مبنى يناسب الذي املوضع يف الكلمة ووضع
العربي الشعر اختصاص يف جميًعا األسباب هذه عماد نحسبه الذي السبب أما

الحداء. فهو والقافية الوزن بفنون
اإلرساع حالتي يف الجمل حركة وهي ثابتة، نغمة عىل موقع مفرد غناء الحداء إن

واإلبطاء.
والنهايات املقاطع إىل السامع تنبه التي هي ألنها القافية؛ من املفرد للغناء بد وال
الوقوف يكون أين سياقه من فيعرفون الكثريون فيه يشرتك الذي املجتمع، للغناء خالًفا

االسرتسال. يكون وأين
وبخاصة إيقاعها، يف ومجاراتها الحركة اطراد من واحدة لحركة املالزم للغناء بد وال
الرسعة يف اإلبل كحركة واالختالف، الخطأ فيه يقع ال نمًطا الطبيعية الحركة تكون حني
بالفطرة، إليها تنساق ولكنها اإلتقان، يف تتفاوت صناعة عىل تجري ال فإنها واإلبطاء،

أجزائها. بجميع فتعيدها إليها وتعود
بني الشعر نظم يف املصنوعة للفنون قدوة كان املطبوع الفن هذا أن املشاهد ومن
فإن السامية، اللغات أبناء بني املصنوعة الفنون لهذه قدوة كان كما اآلرية، اللغات أبناء
لهم اخرتعها التي األوزان عىل وفضلوها العربية، العروض أوزان اقتبسوا الفرس شعراء
اإلسالم قبل حضارتهم يف بها العهد وطول عندهم، املوسيقية اآلالت قدم مع املوسيقيون،

قرون. بعدة
بالعرب اتصالهم بعد العربية العروض أوزان العربية اللغة شعراء اقتبس وكذلك

ذاك. قبل موزون شعر للعربيني يكن ولم واملغرب،
أصلها إىل السامية اللغات يف ترجع الكثرية تحريفاتها مع «الشعر» كلمة أن عىل
تدل القديمة األكدية يف (شريو) فكلمة املحدثني، اللغويني من الثقات يرى كما العربي
(شري) كلمة فيها تأتي التي العربية إىل انتقلت ومنها الهياكل، يف األناشيد هتاف عىل
والرتتيل، الرتنم وكلمات «شور»، كلمة فيها ترتادف التي اآلرامية وإىل «أنشد»، بمعنى

املعنى. بهذا «شريهشرييم» بالعربية اإلنشاد نشيد كتاب ويسمى
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أن علمنا إذا «شري» لفظ إىل «شعر» لفظ من االنتقال يف بعيًدا التحريف وليس
أكثر من سقطت كما قديًما «األكدية» من سقطت الحلق حروف وبعض العني، حرف
أراد من إليه فلريجع «املعجميات»، كتاب يف مرمرجي األستاذ فصله بحث وهو اللغات،

التفصيل.
فيها محل ال التي فالحقيقة العربية، األعاريض نشأة يف رأي من يكن ومهما
رشائطه تتوافر لم الشعري النظم من بفن انفردت قد الشاعرة لغتنا أن اآلراء الختالف

اللغات. من لغة يف النظم لفن وأدواته

الشعر أوزان (5)

وتراكيبها، مفرداتها انتظمت التي الشاعرة اللغة هذه يناسب العربية اللغة يف الشعر فن
من لها فأصبح باأللفاظ، النطق وفصاحة والحركات األوزان عىل حروفها ومخارج
كثري يف الشعر إليها يستند التي الفنون، سائر عن بإيقاعه مستقل فن املوزون الشعر

اللغات. من
اللغات يف الشعر إنشاد يصاحب الذي الرقص إيقاع إىل العربي بالشعر حاجة فال
وحركات األقدام دقات من املنتظمة الحركة تستعري اللغات تلك أشعار ألن األخرى؛
واإلدبار اإلقبال خطوات حسب عىل املنسق اللعب أو الرقص، حلقات يف األجسام
ألن واللعب؛ الرقص من املستعار اإليقاع مالزمة إىل العربي بالشعر حاجة وال والدوران،
يف والحدود األقسام عن ويغنيها وحدودها، أقسامها يميز الذي بإيقاعها مستقلة أوزانه

األخرى. الفنون
املد مواقع وضبط أوقاته، لرتتيب الغناء مصاحبة إىل العربي بالشعر حاجة وال
الكلمة، أجزاء من جزء كل يف بل كلمة، كل يف مضبوط مرتب ألنه كلماته؛ يف والسكون
وحرف متحرك حرف من تخلو عربية كلمة من فما … والسكون الحركة بني يجمع
األوضاع من وضع عىل وزن من وما والسكون، الحركة بني الرتتيب اختالف عىل ساكن

الغناء. إىل حاجة بغري املسموع الشعر حركة تضبطه ال
دراسة من تظهر وقوافيه بحوره يف أوزانه استوىف الذي الكامل الفن هذا وأسباب
ولكن أخرى، مناسبة يف التفصيل ببعض لها ونعرض العربية، اللغة يف النظم تاريخ
أصول من أصل املوسيقي الرتكيب أن األسباب تلك بجميع يحيط الذي الشامل السبب
عن وال فيها، الكلمات أبواب تقسيم عن وال مخارجها، تقسيم عن ينفصل ال اللغة هذه

باالشتقاق. أو باإلعراب ومبانيها معانيها عىل الحركات داللة
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من الشعرية السليقة ألصحاب املطبوع النظم يرسَّ الذي هو الشامل السبب وهذا
املطبوع الشاعر فإن األيام، هذه إىل الجاهلية عصور أقدم منذ العربية، باللغة الناطقني
سليقته غري به ويستهدي يدرسه، علم إىل حاجة بغري املتعددة بحورها يف األشعار ينظم
أسماء تعرف إىل وال العروض، دراسة إىل حاجة الجاهيل بالشاعر تكن ولم الفنية،
وهو ذلك، إىل حاجة هذه أيامنا يف الزجل لناظم وليس التفاعيل، رضوب وتقسيم البحور
أسماءها ليجهل وإنه مجزوءاتها، من مجزوء وكل العروض بحور من بحر كل يف ينظم
نظم ما وكثريًا عليه، قرئت هي إذا معانيها يجعل كما الورق يف قراءاتها يجهل وقد
جهلها كما الحروف، كتابة جهلوا األميني من أناس املتعددة العروض بحور يف األزجال

املشهورون. الجاهلية شعراء السنني مئات قبل
ذلك تيرس ملا املوسيقية، السليقة عىل وتراكيبها ألفاظها يف اللغة جريان ولوال

األيام. هذه يف األمي للزجال وال باألمس، الجاهيل للشاعر
األخفش عليها وزاد بحًرا، عرش خمسة الشعر بحور من أحمد بن أحىصالخليل وقد
الشعراء واستحدث الخليل، وضعه الذي العروض عىل استدركه ألنه املتدارك؛ سماه بحًرا
أحوال من حالة كل يف النظم ألغراض تتسع األوزان من رضوبًا البحور هذه يف ذلك بعد
الحماسة أغراض األوزان هذه فوافقت البرشية، للنفس تعرض التي والعاطفة الشعور،
واملرسح، القصة وأغراض والرقص الغناء أغراض وافقت كما والرثاء، والغزل والفخر
الفردية باألناشيد وال والتسميط، بالتوشيح تضق ولم والثنائيات، األحاديث وأغراض
ذو ناظم التخصيص عىل القصة فنون يف بها التعبري عن يعجز ولم الجماعية، واألناشيد
العامية. اللغة مالحم يف املطبوعة السليقة أصحاب األميني من ناظم وال وثقافة، معرفة
هذه يف الفصحى العربية إىل نقلت — اإللياذة وهي — الكربى اليونانية فامللحمة

األوزان.
رسد عن العامي ناظمها يعجز فلم األوزان، هذه يف نظمت الهاليل زيد أبي ومالحم
أو النصيحة، أو الغزل أو املعاتبة أو املناجزة مواقف يف األحاديث وحكاية الحوادث،

ندر. ما إال بحور أربعة عىل األوزان من استخدمه ما يزد ولم الرواية، أو الوصف
األفراح موضوعات يف واألميات األميون نظمها مقطوعات الشائعة اللهجات ويف
أنها األمي الناظم يحس وال البحور، تلك أوزان عن تخرج ال واألمثال واملساجالت، واملآتم
التعبري. عىل املطبوعة والقدرة الفنية، السليقة غري أداة إىل يحتاج ال فهو عليه، عسرية

الفنية الخاصة هذه وعن العربية، اللغة معدن عن اإلبانة يف تقدم ما كل من وأبلغ
يف اتفقت كما مقصوًدا شعًرا يكن لم ولو فصيح، ترتيل كل يف تتفق أوزانها أن فيها
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الكريم القرآن بأن املسلم وغري املسلم يؤمن أن وينبغي الكريم، القرآن من الكثرية اآليات
أوحي الذي الرسول كالم يف جاء وكما فيه، جاء كما شاعر بقول هو وما شعًرا، يكن لم

إليه:
َفْليَْكُفْر﴾. َشاءَ َوَمن َفْليُْؤِمن َشاءَ ﴿َفَمن فيه: الطويل البحر وزن يوافق فمما

.﴾ ُموَىسٰ َقْوِم ِمن َكاَن َقاُروَن ﴿إِنَّ املديد: البحر وزن يوافق ومما
َمَساِكنُُهْم﴾. إِالَّ يَُرٰى َال ﴿َفأَْصبَُحوا البسيط: البحر وزن يوافق ومما

تَْسِليًما﴾. َوَسلُِّموا َعَليِْه ﴿َصلُّوا الكامل: البحر وزن يوافق ومما
الرَِّحيِم﴾. اْلَعِزيِز َعَىل ﴿َوتََوكَّْل الخفيف: البحر وزن يوافق ومما

َجَهنَُّم﴾. َوَمأَْواُهْم ِرْجٌس ﴿إِنَُّهْم الرمل: بحر يوافق ومما
كامل: بيت وزن فيه اتفق ومما

ت��ح��ب��ون م��م��ا ت��ن��ف��ق��وا ح��ت��ى ال��ب��ر ت��ن��ال��وا ل��ن

∗∗∗
ل��ن��ف��س��ه ي��ت��زك��ى ف��إن��م��ا ت��زكَّ��ى وم��ن

∗∗∗
راس��ي��ات وق��دور ك��ال��ج��واب وج��ف��ان
م��ؤم��ن��ي��ن��ا ق��وٍم ص��دور وي��ش��ِف ع��ل��ي��ه��م وي��ن��ص��رك��م وي��خ��زه��ُم

∗∗∗
ال��ن��اس ع��ل��ى ل��ت��ق��رأه ف��رق��ن��اه وق��رآن��ا

اللغات يف نظري له يعهد وال فصيح، مرتل عربي كالم كل يف يطرد وأمثاله وهذا
الشعري فنها يبلغ ولم والنثر الشعر فيها يتقارب التي اللغات من كانت ولو األخرى،

والتفصيل. التقسيم دقة من العربية العروض أوزان مبلغ
فن أن العربية واللغة العربي، الشعر يف الخصائص هذه جملة من لنا ويخلص
— ولكنه الفنون، سائر عن بأوزانه مستغن األداة كامل دقيق فن اللغة بهذه النظم
من نصيب له التعبري عىل قدرة ذي قائل عىل فيه كلفة ال مطبوع فن — هذا عىل
ذات األوزان إلغاء إىل الدعوة أن الظهور كل لنا يظهر هنا ومن الفنية، وامللكة الشاعرية
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سليمة، غاية إىل تؤدي وال سليم، جانب من تأتي ال العربية، اللغة يف والقوايف البحور
يف العامي الشاعر استطاعه الذي النظم عن عاجز اثنني: من واحد غري إليها يدعو فال
سالم الزير وسرية الهاللية، السرية أمثال من التاريخية واملالحم املطولة، القصص نظم
العامي الشاعر استطاعه الذي النظم عن عاجز أو املتداولة، املشهورة السري من وغريها
عىل والنصيحة الحكمة، وأمثال املآتم ونواح األعراس، أغاني نظم يف العامية والشاعرة
القدر هذا عن يعجز من يقوله كالم يف للفن خري وال الدارجة، باللهجات املتكلمني ألسنة
ويرتك منثور، كالم يف عنده بما يأتي أن به وأحرى الفنية، وامللكة الشاعرية السليقة من
نستشهد ونحن عليه، القادرين آثار من اللغة وحرمان كله الفن هدم من بدًال وشأنه النظم
القصص نظم استطاعتهم يف ألن الشائعة؛ واألغاني العامية املالحم وناظمي بالقصاصني
تلك العربية األوزان عن ينفي ثقافية معرفة وال تعلم بغري واألناشيد واألغاني واملالحم،
النظم فنون أصعب من العربي النظم تجعل أنها األدعياء يدعي التي املزعومة، الصعوبة
العربية إىل نقلها التي املرتجمة املالحم عن املقام هذا يف عمًدا ونسكت العاملية، اللغات يف
أن يزعمون قد األدعياء املتشاعرين فإن والعلوم، اآلداب عىل املطلعني املثقفني من أناس
املرتجمني. عامة عليه يقتدر وال واالطالع، الثقافة إىل يحتاج عمل الصعوبة هذه تذليل

إىل والدعوة العربي، الشعر أوزان عن العجز سبب الفنية امللكة نقص يكن لم فإن
طوية، وخبث نية سوء عن الرصاح الهدم أعمال من عمل إذن فهو األوزان، هذه إبطال
الفكرية العالقة وفصم األدب، آثار ومحو اللغة معالم لتقويض به املجاهرون يتعمده
الحارض العرص يف نعهدها شنشنة وتلك العصور، مختلف يف العربية الثقافة روائع بني
الهادم عملهم هؤالء يعمل وأين والتجديد، التقدم كلمات وراء املسترتين الهدم دعاة من

الستار؟! وراء من املقصود عملهم هذا يكن لم إن
عن إال يصدر ال العالم لغات بني العرب لغة به امتازت الذي الجميل الفن هدم إن
النكراء. والضغينة العقيم العجز يتوالها دعوة يف خري وال … الهدم عىل إرصار أو عجز،

والشعر املجاز (6)

املجاز. لغة العربية اللغة
وصور وأخيلة تشبيهات ألنه الشعري؛ التعبري أدوات من الكربى األداة هو واملجاز
العبارة هي وهذه املحسوسة، باألشكال املجردة الحقيقة إىل ترمز وإشارات مستعارة

األصيل. جوهرها يف الشعرية
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فيها؛ املجازية التعبريات لكثرة املجاز بلغة — نرى فيما — العربية اللغة تسمى وال
الحضارة. لغات من عديدة لغات يف تكثر قد التعبريات هذه ألن

حدود املجاز بتعبريات تجاوزت ألنها املجاز؛ بلغة العربية اللغة تسمى وإنما
يشغل فال التشبيه، إىل العربي فيستمع املجردة، املعاني حدود إىل املحسوسة الصور
بهاء، عنده فالقمر معناه، من املقصود إىل منها ينتقل ريثما إال املحسوسة بأشكاله ذهنه
الهريوغليفية والرسوم وسكينة، وقار والطود ورشاقة، اعتدال والغصن نضارة، والزهرة

كلمات. منها تتألف حروف إىل انتقلت قد املثابة بهذه عنده
الكتابة إىل الهريوغليفية الكتابة من العربية اللغة يف انتقل قد املجاز إن … نعم
نقول: حني نريده الذي املعنى لتقريب الصالح املثال هو وهذا األبجدية، بالحروف
األشباه تصوير وراء من — مبارشة — املجردة املعاني لنا يصور العربي املجاز إن

واألشكال.
كلمة يكتب أن يريد األبجدية اخرتاع قبل األوىل الكتابة عهود يف القديم الكاتب كان
أنه عليه ويبدو قدميه، عىل يميش إنسان صورة الورق أو الصخر عىل فريسم «يمىش»،
من يؤخذ صوتي مقطع إىل الصورة فانتقلت الكتابة تطورت ثم مشيته، يف يتحرك
الصوتي املقطع من انتقلت ثم تشبهه، التي األصوات عىل الداللة يف ويستخدم الصورة،

األخرية. مرحلتها يف الكتابة هي وهذه األبجدية، حروف منه تجتمع واحد حرف إىل
للداللة بيت شكل عىل ترسم كانت التي «بيت» كلمة من األول الحرف هي فالباء
حرف املقطع من تولد ثم الثالثة، بحروفه مقطع منها تولَّد ثم املساء، أو املبيت عىل
فال ونسمعه، «الباء» حرف اآلن نسميه الذي وهو كلها، الصورة من بقي الذي هو واحد
إىل املقطع وعهد الهريوغليفية، عهد بالكتابة تخطينا ألننا بال؛ عىل البيت رسم لنا يخطر

األبجدية. الحروف عهد
باللغة املتكلمني ألسنة عىل ترد التي املجازية الصور يف يتكرر التطور هذا مثل
املستعار، الشكل وساطة بغري املقصود معناه يؤدي أن املجازي التشبيه يلبث فال العربية،
يقارنها، الذي الوصف إىل األثر عىل منها النتقاله املحسوسة بالصورة الذهن يشتغل وال
التي الكلمات مئات يف نرى وكما والطود، والغصن والزهرة القمر معنى يف تقدم كما
جنبًا الحقيقية بمعانيها مقرتنة املجازية معانيها تزال وال العربية، اللغة عليها تشتمل
املباحث من مبحث يف إليه أملحنا الذي وهذا لسان، كل عىل يوم كل استعمال يف جنب، إىل
األسبقون أبناؤها كان وكما اليوم، نتكلمها كما العربية اللغة يف واملجاز الحقيقة عن

العهود. جميع يف بها يتكلمون
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شيوع مع الحقيقي معناها لها بقي كثرية كلمات توجد الشاعرة اللغة هذه ففي
يف الالحق وأيهما السابق أيهما يف اللبس ليقع حتى األلسنة؛ عىل املجازي معناها

االستعمال.
األصيلة، املعاني اقرتان عىل الشواهد أقرب وهما واملجاز، والحقيقة بكلمتي ونبدأ

الكلمات. تلك يف املنقولة واملعاني
مادة ولكن املحسوسات، من تجردها يف الغاية تبلغ قد مجردة، فكرة فالحقيقة
عقدة «انحقت» فيقال: النظر، تحت ويقع باليد يلمس ما عىل للداللة تستخدم الكلمة

الطريق. حافة بلغ وحق: انشدت، أي الجبل:
غري أي: عقًال جائز هذا ويقال: معرتض، غري به جاز أو املكان جاز من واملجاز
أنها أو املعنى، هذا يف تنطلق أن يمكن أي: مجازية كلمة وهذه عليه، اعرتاض وال ممتنع

األصيل. معناها مع تحتمله
واملعنى األصيل املعنى القرتان أخرى أمثلة واعرتضواحتمل وامتنع انطلق وكلمات:

املحسوسات. وغري للمحسوسات تستخدم فكلها املنقول،
املسائل من كثري يف املحسوسة واملعاني املجردة املعاني بني االقرتان هذا ويالحظ
والفضيلة والفريضة كالواجب واحدة: مادة يف تجتمع التي الخلقية والصفات الفكرية،
والنرش والجمال والرحمة والرشف والنبل والعزة واألنفة والعظمة والعقل والحكمة

أشباهها. من كثري إىل والذكاء والثقة، والشك والعلم
بمعنى والواجب ثابت، وقت يف األكلة بمعنى والوجبة ثبت، بمعنى وجب فيقال:

املنطق. أو العرف أو الالزم
ويقال: العالمات، فيها وبينت حزت أو فرضت التي الخشبة عن «الفريضة» ويقال:

الواضحة. املبينة الحدود عن «الفرائض»
زيادة أو فضل عىل يدل الذي الخلق هي والفضيلة زيادة، أو بقية كل والفضيلة

غريه. عىل بعطائه يتفضل أو زيادة، عنده الذي هو والفاضل صاحبه، عند
يف توضع التي الحديدة، عىل والداللة الرشد عىل الداللة بني تجمع مادة والِحْكَمة

«الَحَكَمة». وهي انطالقه، غاية ينطلق أن الفرس لتمنع اللجام؛
أي: األمر تعقل ويقال: الغرضني، هذين يشبه فيما والَحَكمة كالِحْكَمة والعقل
ووصل لحقه بمعنى وأدركه أعقابه، يف مىش بمعنى أيًضا «تدبره» وتأتي وأدركه: تدبره

إليه.
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واملزايا. األخالق الكبري أو العظام الكبري هو والعظيم العظيم، صفة فهي العظمة أما
اإلشاحة تشبه حركة وهي واالشمئزاز، الرتفع حالة يف األنف حركة هي واألنفة

تعاف. رائحة التقاء ضمه أو باألنف
السهل غري الحالتني يف فالعزيز املنيع، والرجل املنيع املكان بها يوصف والعزة

املباح.
أو الرفيع للخلق وصفان هما الرشف، وكذلك شأن، أو مكان من ارتفع ما والنبل

الرفيعة. املرتبة
فيقال: القياس، هذا يف مثلها العاطفة وتدخل األرحام، ذوي عاطفة هي والرحمة

املكان. عىل عطف يقال: كما اإلنسان عىل عطف
وكأنما الشحم، أكل بمعنى والتجمل التزين بمعنى التجمل بني تجمع مادة والجمال
معروق. وال بشاحب ليس ألنه ويلمع؛ يمتلئ الذي الوجه من الجميل الوجه وصف أخذوا
الوجه برشة تََهلُّل والبرش الشعر، عليها التي برشته قرش بًرشا يبرشه األديم وبرش

وعشبها. األرض نبات من ظهر ما والبرشة حائل، عليه ليس كأنه
الشك وأن واحدة، مادة من الطريق بها يعرف التي واملعالم والَعَلم الِعلم أن ويبدو
عىل يسري ال ألنه الظَّلع من أو ويتأمل؛ يطرق ألنه يرتاب؛ الذي الرجل هيئة من مأخوذ

سواء.
النار. واتقاد الفهم َمَلَكة والذكاء بالوثاق، الشد من أو اليقني من يحصل ما والثقة
األوىل؛ حياتها يف العربية األمة أحوال عىل الداللة قوي هو ما املجازات هذه ومن
حياة من مستعارة كلمات نفسها والداللة والفصاحة والبالغة والرسم والشكل فالكتابة

مرتحلة. وقبائل رعاة أقوام
أو رسيمها، يف الرمل عىل اإلبل خطو أثر والرسم القيد بمعنى والشكل فالكتابة
الفصيح اللبن من والفصاحة املسري، غاية إىل الوصول من والبالغة العموم عىل سريها

للكالم. كالداللة للقافلة والداللة رغوه، زال الذي
من طائفة بالقوم يعني فإنما قبيل، أو قوم العرب إن القديم: العربي قال وإذا
يخطئ لم نساء» أم حصن آل «أقوم سأل الذي فالشاعر للقتال، مًعا تقوم الناس
عىل القوم كلمة أطلقت حني التفسري إىل الحاجة جاءت أو اللبس جاء وإنما الغرض،

والنساء. الرجال عىل هذا معناها يف تطلق أن فوجب كلها، األمة
يمضون أناس فالطائفة املجرى، هذا عىل جاريتان إنهما القبيل؟ وما الطائفة؟ وما
ثم واحد، مولد يف يقرتنون الذين عىل القرن كلمة إطالق هذا ومثل … واحدة قبلة إىل
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فعيل عىل القرن بمعنى الجيل يكون أن ويشبه فيه، يقرتنون الذي الزمن عىل أطلقت
جيل. إىل جويل من تحولت ثم جال، من

املعنى استعمال يف األخرى واللغات العربية، اللغة بني املقارنة إىل تقدم مما نستطرد
التي الكلمات أن املقارنة هذه من لنا فيبدو واحد، وقت يف املجازي واملعنى الحقيقي،
وقد األوروبية، اللغات يف الكثرة بهذه وليست العربية، اللغة يف كثرية للغرضني تستعمل
األمم بداوة بني العهد تطاول إىل راجع فلعله واحد، سبب غري إىل الفارق هذا يرجع
قديمة لغات من الحارضة حالتها إىل لغاتها انتقال إىل راجع ولعله وحضارتها، األوروبية
يف بدوية عربية خاصة إىل راجع ولعله أصولها، عن فروعها وانقطعت استعمالها، بطل

الشعرية. أو املجازية بالتشبيهات التعبري
نحتاج ال أننا املالحظة هذه من إليها نتأدى التي العملية فالخالصة السبب، كان وأيٍّا
يف رضوري التسلسل هذا ألن الحديثة؛ معجماتنا وضع يف التاريخي التسلسل إىل كثريًا
يبلغ ال ولكنه آخر، معنى يف وسريورتها معنى، يف الكلمة إهمال فيها يكثر التي اللغات
عىل أو السواء، عىل معانيها جميع يف مستعملة الكلمة توجد حني الرضورة من املبلغ هذا

متقاربة. درجات
القديم عىل واملحافظة التجديد، سياق يف نذكر أن املالحظة لتلك العملية النتائج ومن
الجديدة، املعاني عىل القديمة الكلمات إطالقهم يف الدوام عىل مجددين كانوا العرب أن
الجديد، كلمة يف واألصل القديم كلمة يف األصل إىل نلتفت حني هذا سياقنا نعدو ال ونحن

إليه. ذهبنا ما عىل شاهًدا منها فنتخذ
مىش أي ترجل يقال: كما بقدمه، مىش أي تقدم ويقال: بالقدم، السري هو فالتقدم
الزمن بمعنى والقديم السبق بمعنى التقدم هنا ومن أمامه، مىش أي وتقدمه برجله،

السابق.
أطوارها، أقدم من هذا معناها عىل الجديد كلمة أطلقت كيف اليقني عىل ندري وال
هذا فلعل حديثًا، قطع الذي هو الجديد الثوب وأن القطع، هو الجد أن ندري ولكننا

اإلطالق. عىل أقدمها يكن لم إن الجديد معاني أقدم من املعنى
وأننا مجازاتهم، من كثريًا جددوا العربية أهل أن املالحظات هذه جملة من وظاهر

حذوهم. نحذو أن نستطيع
ملعانيها الكلمات اتخاذ يف نبعد أننا نظن وال حذوهم»، نحذو «إننا نقول: ونحن
عىل داللته يف املجاز وبني الجد، حذو يف األصل بني املسافة من أبعد مسافة املستحدثة
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الذي املوضع عىل أطلقت حني «املسافة» كلمة يف األصل من أبعد وال واالهتداء، االقتداء
اليوم نعنيه ملا استعريت ثم السري، من موقعه ليعرف األرض؛ تراب الدليل فيه يسوف

موضعني. بني بعد كل وهي باملسافة،
املجاز، طريق من املعاني يف فنجدد أهلها، صنع كما نصنع أن علينا اللغة ورشط
جديد. مجاز أم قديم اللغة يف أصل أهي األوىل للوهلة بينهما يفرق السامع يكاد ال بحيث

باملعنى املجازي املعنى فيها يقرتن التي املتكررة، األمثلة عرضنا املتقدم املبحث هذا يف
األبجدية الحروف يشبه ما إىل استحالت قد املجازية الصورة ألن واحد؛ وقت يف الحقيقي
يبق ولم الجيم، إال الجمل من يبق ولم الباء، إال البيت من يبق فلم الكتابة، تطور يف
املرجان من وال الحركة، خفة إال الغزال من القياس هذا عىل يبق ولم الدال، إال اليد من
إىل حاجة بغري املبتسم، الثغر ثنايا عن يتفتح الشفة يف احمرار إال النضيد الدر عن املفرت

الشفاه. ذوات األفواه وتراكيب اللؤلؤ وعقود املرجان، آكام استحضار
غري من السامع يربك كثيب» عىل غصن عىل قمًرا «رأيت العربي: البديعي قول إن
هذه أطوار من املحسوسة الصورة استخراج يف السامع هذا ويجتهد العربية، اللغة أبناء
العربية البالغة من يديه ينفض ثم جميل، رسم منها يجتمع كيف يدري فال التشبيهات،

مزاج. كل يف يساغ ال ما يسيغ آخر مزاج بالغة إنها لنفسه: قائًال
ولكنها األجناس، بني املختلف املزاج مسائل من ليست حقيقتها يف املسألة أن إال
هذه يف األمزجة بني وليس والكلمات، الصور استخدام يف واالصطالح اللغة مسألة

املكشوف. «الجفر» هذا يف املشرتك املفتاح عىل اتفقت لو اختالف كبري املصطلحات
الرمل؛ كومة عىل الشجر غصن عىل السماء قمر يضع أن يزعجه أيًضا العربي إن

هواه. من السامع يعجب وال يهواه إنسان محاسن منها ليستخرج
الصور من املجاز ترجمة يف طريقته عىل الصورة يفهم حني ينزعج وال يبتهج ولكنه

األبجدية. الحروف إىل الهريوغليفية
بها يتمايل التي كالخفة وخفة القمر، إىل الناظر يحسه الذي كاإلرشاق إرشاق
فيه يتقابل وإنسان الغصن، ذلك يمسك الذي كالجسم بض وجسم النضري، الغصن
لنفض وال للحرية، ذلك بعد موجب وال واعتدال، رشاقة يف والبضاضة والخفة اإلرشاق

مزاج. بكل يأتلف أن يأبى الذي الغريب املزاج بالغة من اليدين
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الكتابة عهد أول يف كانت أنها يذكر حني «أبجد» كلمة يقرأ من اليوم يصنع وهكذا
املرتاكبة الصور هذه ينىس ثم املبسوطة، واليد والجمل والبيت الثور صورة من خليًطا

والدال. والجيم والباء األلف حروف منها ليجمع معنى؛ غري يف

املسلمني: ظل يف األندلس عن كتابه يف هول» «أدوين األستاذ املسترشق الكاتب يقول
بتلك الخرباء به يرصح رأي وهو الغربي»، العقل يطيقه ال مما املنظومات هذه أكثر «إن
بني يجمع الذي جوميز جارسيا من عليها بالحكم أحق أهو من نعرف وال املنظومات،
عىل للكالم عقده فصل يف يقول وهو القريض، لفهم املرهف والذوق العلم يف األستاذية

املتأخرين: الشعراء أحد قزمان ابن

نثر بني العربي، األدب يف الكربى العناية موضع هي اللفظية الصناعة إن
تعوزها واللوازم، والطالوات واألشباه، املجازات من ألوان وبني باألسجاع مقيد
حيث بالرباقع، املقنعة العروض من عرض كلها هي وكأنما والشعور، الحرارة
وإن سيوف، والجداول والرياحني بنفسجيات، أزهار والعيون آللئ، البسمات
فينوء ،Schack شاك أو Peres بري ترجمات بني اجتهاده ليجتهد القارئ
من تنبثق كاألغصان خصور املتواتر! املتفق النسق من عليه يطبق بما ذهنه
جناحيه املمدوح ندى أثقل الذي بالطري نفسه يشبه شاعر أو الرمال، آكام
الشاعر، قلب يف العشق رضام كأنه الغمام بني يومض برق أو يطري، أن فأعياه
منقولة قوالب — نصفها من أكثر أو — ونصفها دموعه، خلل من يتوهج

الذاكرة. وحي من النظامون يحيكها

املسترشقني، أقوال عىل غالب شائع العربي الشعر عىل الحكم يف الذريع الخطأ هذا
املسترشقني هؤالء عىل الغالب أن «أوًال» ذكرنا إذا فهمه يف صعوبة نرى وال نفهمه
األدب بلباب يشتغلون وال األدب، يف الحفظ بجانب يشتغلون الحفاظ، زمرة من أنهم
عىل الحكم يحسنون ال فهم املغاربة، أو املشارقة من غريهم لغات يف وال لغاتهم، يف
اللغات أبناء من الشعراء عىل الحكم يحسنوا أال بهم وأحرى جلدتهم، أبناء من شاعر
يف أممهم تخالف التي األمم أبناء ومن ومصطلحاتها، تراكيبها يف لغاتهم تخالف التي
مجازاتها، عند فيقفون الرائعة، القصيدة إىل منهم الكثريون ينظر وقد وعاداتها، أمزجتها
له فيحرض األسطوانة!» «هات مثًال: يقول من عندنا بها يشعر التي بالربكة ويشعرون
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لفظ من توقعه ما بني األمر عليه فيختلط املسجل، الغناء أقراص من قرًصا السامع
املسمى. حقيقة من ذلك بعد رآه وما الكلمة،

فيحسبها التشبيه، مجازات عند بذهنه يتوقف حني بالربكة املسترشق يشعر وكذلك
يطرب كيف يدري وال وبذورها، ثمراتها دون اللفظية بقشورها ويتقيد لذاتها مقصودة
كاملة أمة يتهم أن قبل نفسه إىل بالعجب يرجع أن يحاول وال الشعر، لهذا العربي
وتنكر بلسانها، تفخر التي األمم من — يعلم فيما — وهي التعبري، وسوء الحس بضالل

ومعانيها. ألفاظها يف العجمة
الشعر فهم يف املسترشقني بأخطاء نرجع أن إلينا التفسريات أقرب من كان ولقد
لغاتهم يف الشعراء وأذواق لغتنا، يف الشعراء أذواق بني املزعوم األبدي الفارق إىل العربي
شعرهم، يتذوقون قراءنا أن نعلم أننا لوال التفسري ذلك نستغرب وكنا تباينها، عىل
ملن اإلنسانية املعاني ظهور دون تحول ال الكالمية الفوارق وأن شعرنا، يتذوقون كما
بني فليس بواطنها، إىل ينفذ وأن بموازينها، يزنها أن ويتحرى مواطنها، يف يلتمسها
الحفظ بني الفاصل هو وإنما الخالدة، البالغة فنون تمييز يف فاصل من اإلنسانية األذواق
فيحول معناه، يف واملجاز الحسية صورته يف املجاز بني الفاصل إليه يضاف والذوق،
الفاصل هو وهذا املتعددة، اللغات عن فضًال الواحدة اللغة يف الصحيح الفهم دون
ألفاظه ويف وخفاياه، ظواهره يف العربي الشعر محاسن وبني الحفاظ، املسترشقني بني

ومعانيه.

العلمية الفصاحة (7)

يف البحث نطاق بها يضيق بلغاتها املفاخرة من ألوان واملزايا باملناقب تنافسها يف لألمم
تفخر التي ومنها جرسها، وعذوبة عباراتها بوضوح تفخر التي فمنها سطور، بضعة
تفخر التي ومنها واألفعال، واألوصاف األسماء ألفاظ من ثروتها واتساع كلماتها بوفرة
املبينون الناطقون هم أنهم أبناؤها يزعم التي ومنها الفنية، وذخريتها األدبي بثرائها

اآلخرين. من البيان فهم يحسنون وال أنفسهم عن يبينون ال مترببرون، عداهم ومن
وتتقابل، تتشابه التي أدلتها لها دعوى أو عليها، دليل ال دعوى املفاخر هذه ومعظم
فيها تنهض فال مثله، برجحان األخرى الكفة تقابلها حتى مرة الكفة فيها ترجح وال
الشائعة العادات إىل نظرتهم إليها ينظرون األمم شتى من الناس يزال وال بينة، حجة
«أنانية» تشبه قومية «أنانية» الكربى وحجتها ومفاخراتهم، مناظراتهم يف الناس بني
دليل. بأيرس القناعة مع أو دليل، إىل حاجة بغري لصفاته وإيثاره لنفسه، حبه يف الفرد
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ألن جملتها؛ يف املفاخر هذه تشبه ال مفخرة أهلها دعوى يف العربية الفصاحة ولكن
وال األلسنة، من بلسان ناطق عىل منه والتثبيت به، العلم يتعرس ال حارض العلمي دليلها

االستماع. وحسن النطق غري إىل الدليل هذا يف له حاجة
وهذا أدواته، يف اختالط وال فيه لبس ال الذي الرصيح اللفظ هو الفصيح اللفظ إن
عىل وال قومية، «أنانية» عىل دعواه تعتمد ال الذي العلمي بدليله العربي» «اللفظ هو

الحضارة. بلغات الناطقني من العرب غري عند مثلها نزعات تقابلها عاطفية، نزعة
حاجة وال منها، ملخرج إهمال وال العربية، اللغة يف الحروف مخارج بني لبس فال
التثقيل بغري تتميز ال التي الحروف منه تتوارد واحد، مخرج من النطق تكرار إىل فيه

التخفيف. أو
لم ولو بأصواتها، متميزة مستعملة العربي اللسان يف الصوتية املخارج وجميع

الصوتية. األجهزة حركة يف يسري فرق غري بينها يكن
تحققت التي النطقية الخاصة هي وهذه تقدم، كما اللبس امتناع هي والفصاحة

للحروف. تحققت كما األصوات ملخارج العربية اللغة يف
مخرج العربي النطق يف وليس مخرجني، بني يلتبس حرف العربية اللغة يف فليس

حرفان. فيه ينطبق
اليونانية، اللغة يف (بيس) كحرف مخرجني يستخدم حرف العربية اللغة يف ليس

والسني. الثقيلة الباء من مختلط وهو
خليط وهو ،(X) اللغة تلك يف (تيش) كحرف مخرجني يستخدم حرف فيها وليس

والشني. التاء من
عندنا يقابل بما يكتبان اللذين الثاء أو كالذال بحرفني عنه يعرب حرف فيها وليس

الكلمات. مختلف يف بهما النطق ويتغري ،(th) والهاء التاء
الفاء تزدحم كما واحد، مخرج عىل العربية اللغة يف الحروف أصوات تزدحم وال
وهي مهملة، الحلق مخارج ترك مع (P, b – F, v) الثقيلة والباء والباء الثقيلة والڨاء
والحاء والعني واأللف والهاء الهمزة هي حروف لسبعة أدناه إىل الحلق أقىص من تتسع

األداء. يف ازدواج وال التباس، بغري والسمع النطق يف مميزة وهي والخاء، والغني
الذي النطق، جهاز يف مستقل مخرج حرف لكل يكون أن العربية اللغة يف يلزم وال
جوهر يكون أن فيها يلزم ما كل بل والشفتان، واللثة واللسان والحنك الحلق فيه يشرتك
ذلك استخدام لحسن السمع، من موقعه ويف الصوتي، الجهاز من مجراه يف سليًما الحرف
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الحرفان يتقارب فقد املتقاربة، أو املتشابهة األصوات بني فيه التمييز وحسن الجهاز،
من ينشأ ال إبدال ولكنه اللهجات، اختالف مع األلسنة عىل اإلبدال بينهما يقع حتى
الحرفني، وضوح مع والصعوبة السهولة اختالف من يأتي بل والتباسه، الحرف غموض
حروف بني وال والثاء، التاء بني وال والهاء الحاء بني وال والدال، الذال بني التباس فال
اللهجة يف حرف من أسهل منها حرًفا أن بينها اإلبدال سبب ولكن العموم، عىل اإلبدال
املقارنة عند االستقالل واضح مستقل ذلك مع وجوهره الدارجة، اللهجة أو الرسيعة

السماع. يف بينها
يف اللبس يتجنب كما األصلية، الحركات يف اللبس يتجنب املبني العربي واللسان
بني اإلمالة وقعت وإذا والسكون، والكرس والضم الفتح بني لبس فال الساكنة، الحروف
النطق أنماط من نمط أنه قصاراه كان بل الحروف، تثبته قاطًعا وجوبًا تكن لم حركتني
وإشباعها الحركة أداء يف الجماعات بعض أو األفراد، بعض عند الخاصة العادات يشبه
يف املميز جوهره كان وكيفما املكتوب، الكالم يف الحرف رسم كان كيفما قرصها، أو

املسموع. الكالم

هي فليست العربية، اللغة بها تمتاز نادرة مزية النطق فصاحة إن قائل: قال فإذا
جهاز ألن األعضاء؛ وظائف علم يقررها حقيقة ولكنها واألنانية، الفخر دعاوى من دعوة
األداء، تستويف التي تقسيماته بني بالفرق خفاء وال معروفة، وظيفة اإلنسان يف النطق
اللبس فيها ويعرض األداء، بعض تعطل التي تقسيماته وبني واملخارج الحروف وتميز
أدوات من عازمة أو ناطقة، أداة كل عىل كالحكم ذلك يف الحكم فإن تؤديه، ملا والتلفيق

واألصوات. األنغام

مزايا من مزية هي هل النادرة؟ املزية بهذه العربية اللغة انفردت كيف نعرف أن وبقي
نتائج أو الطبيعي، التطور نتائج من نتيجة هي أو طبيعية؟ علة لها تعرف ال املصادفة
ألسنة عىل الفصاحة يف دونها التي اللهجات وبني اللهجات من األفصح بني االختيار

واحدة؟ بلغة املتكلمني
اللغة يف الظاهرة هذه لتفسري كاف الطبيعي بالتطور الفصاحة هذه تعليل إن
تنطق متعددة قبائل لهجات هي إنما العربية بالحروف النطق لهجات فإن العربية،
بني االتصال لتتابع اللسان هذا يف الطبيعي االنتخاب أسباب وتتهيأ واحد، بلسان
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وتفرتق لغاتها، تختلف التي األخرى لألمم خالًفا املتعددة، القبائل أبناء من به الناطقني
واحد. بلسان تتفاهم واحدة بيئة يف عندها اللغوي التطور آثار تظهر وال مساكنها

يتفق ما وكل املختلفة، األمم أبناء من الناس يف واحد النطق جهاز أن يخفى فال
حاالته، من حالة يف العربي لإلنسان يتفق أن يجوز املعيبة أو الحسنة العوارض من له
ولهجات العربية، القبائل بعض لهجات بني الصوتية املخارج يف التشابه هذا شوهد وقد
لسان يف اجتمعت قد العربي النطق لهجات أن الحالتني يف الفرق ولكن األخرى، األمم
األمم من أشتات بني يتفرق ولم أبنائه، بني متداوًال فيه ويبقى االختيار، إليه ينتهي واحد

سواه. نصيب غري بنصيب منه شتيت كل يأخذ
والياء بالجيم النطق التباس من عدة أمم يف وجد ما فيها وجد العربية فاللهجات
أحيانًا يكتبونها التي األصوات، مخارج من وغريها والتاء والظاء والخاء والشني والكاف

حرفني. من أكثر أو بحرفني وأحيانًا واحد، بحرف
قضاعة، لغة يف فقط العني بعد جيًما وتنطق ُفَقيْم، لغة يف جيًما تنطق فالياء
كاف وتبدل وقضاعة، ُفَقيم لغة عكس عىل القبائل بعض لغة يف ياء الجيم تنطق وقد
يف شينًا الكاف إبدال ويطرد ربيعة، لغة يف سينًا املذكر وكاف شينًا املؤنثة الخطاب

اليمانية. اللهجات إحدى
يف النطق اختالف فيها يقع التي الحروف معظم ناصف حفني األستاذ لخص وقد
الباء بني وحرًفا والثاء الطاء بني حرًفا منها فذكر العربية، اللغة حياة عن القيمة رسالته

والجيم. الشني بني وحرًفا والفاء،
بني النطق فيها ويتشابه والكاف، والجيم القاف بني ترتدد أخرى حروًفا ذكر كما

واحد. إقليم يجمعها ال متفرقة مواطن يف اآلرية واللغات السامية اللغة أبناء
بعض تهذيب إىل والحارضة البادية بني االتصال يؤدي أن باملستغرب وليس
وقد املدينة، مجالس ويف الواسعة الصحراء يف الحديث لهجة الختالف تبًعا األصوات،
من به يقرتن ما مع األثر هذا مثل الجنوب ورحالت الشمال، رحالت بني للتنقل يكون
اصطفاء إىل الزمن مع ذلك يؤدي ثم الواحدة، اللهجة أطوار يف الخشونة أو الرخاء آثار
ذلك بعد اللهجة هذه وتعم اللهجات، سائر عىل الغلبة لها تكون مفضلة واحدة لهجة
العربية اللغة يف ذلك حدث وقد وترديدها، حفظها يف جميًعا باللغة الناطقون اشرتك إذا
املبني العربي اللسان فأصبح والحديث، القديم الزمن يف لغريها يتفق ال نحو عىل خاصة

يتلوه. أو الكريم القرآن يحفظ من لكل واحًدا، لسانًا
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ولكنهم تقدم، كما الحروف بعض بنطق تباينوا ما أول تباينوا العرب أن ننىس وال
الحلق أصوات استخدام وهي النطق، جهاز خواص من واحدة خاصة يف جميًعا اتفقوا
حيث واملناخ، الجو بعلة ذلك بعضهم ويعلل اللغات، من كثري يف جميًعا أهملت التي
يحتاج وحيث الباردة، البالد ألبناء ذلك يتيرس وال للهواء، صدره يفتح أن للعربي يتيرس
من ومنهم املتجاورة، واألودية املدن سكان إليه يحتاج وال الصحراء، يف النداء إىل العربي
مسامع يف مألوفة والعني والخاء القاف تشبه التي األصوات مخارج بعض أن يحسب
الفلوات، يف السباع وأصوات والضأن، اإلبل أصوات إىل طويًال استمعوا الذين الرعاة،
بها ينطق لم التي الحروف ببعض العربية اللغة انفراد يفرس نظنه وال يقال تعليل وهو

السباع. أصوات إىل الفالة بجوار واملستمعون الرعاة

حقيقة إىل تنتهي ولكنها املردود، أو املقبول الظن من مذاهبها لتذهب التعليالت هذه وإن
العربية الفصاحة وأن الناطق، الحيوان فضيلة الفصيح النطق أن وهي الظن، عىل تعلو
بالكلمات نفسه ذات عن املعرب اإلنسان بلغه ما غاية اآلدمية النطق بأداة بلغت قد

والحروف.
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تعريفنا إىل يقصد لم وإن كالمه، من نعرفه الذي الشاعر هو إنه البليغ: الشاعر عن يقال
ومتى األشياء، وسائر األحياء من حوله بما شعوره لنا يصف ألنه حياته؛ وترجمة بسريته
أو وفكره طبعه يحرك وما ينكره، وما يرتضيه وما يكره وما يحب ما كالمه من عرفنا
— فيها الحال لسان وكان سافرة، جلية حقيقة لنا بدت فقد اكرتاث، غري يف بهما يمر

املقال. لسان من أصدق — بحق
اللغة ألن البليغ؛ الشاعر عن يقال الذي هذا فيها يقال أن أوىل عمومها عىل واللغة
أحوالهم حقائق منها نتعرف لم فإن بها، املتكلمني جميع بني الناطق التعبري قوام هي

التعريف. بوسائل وافية بأداة هي فما
فكأنما يديك، بني معجمها تضع إنك يقال: أن املعربة اللغة وصف يف الغلو من فليس
والجغرافية التاريخ ملراجع تدع ولم بيئتها، ومعالم تاريخها قواعد أمامك وضعت قد

واأليام. األسماء تفصيالت غري
الغربية، أو الرشقية العالم لغات بني املعربة اللغات طليعة يف العربية واللغة
كلماتهم من أوطانهم وصفات صفاتهم لنا ترتاءى قوم لغة اللغات علماء يعرف فال
أسلوب يف ومفرداته ألفاظه مادة من العربي املجتمع أطوار لنا ترتاءى كما وألفاظهم

املجاز. وأسلوب الواقع
مجتمع كان إنما األصيل قوامه يف العربي املجتمع أن فنعلم نفسه باملجتمع ونبدأ
من تخلو قلما العرب لسان يف الجماعة معنى عىل تدل التي الكلمات وأن ومرعى، رحلة
بقيادة تأتم أو واحًدا مكانًا تؤم التي الجماعة هي فاألمة والرعاية، الرحلة إىل اإلشارات

واحدة.



الشاعرة اللغة

هي والطائفة الطريق، من واحدة شعبة لها تتخذ التي الجماعة هو والشعب
والفصيلة مشرتكة، قبلة إىل تسري التي الجماعة هي والقبيلة مًعا، تطوف التي الجماعة
واحد، ظل إىل تفيء التي الجماعة هي والفئة واحد، مسلك يف تفارق التي الجماعة هي
إليه يبوء الذي املوطن هي والبيئة واحد، مجال يف يشرتكون الذين هم الناس من والجيل
يف والقوم لغريه، أو للقتال مًعا ينفرون من القوم من والنفر عنه، الرحلة بعد أصحابه
الرجال عىل أوًال أطلقت ولهذا خاصة؛ للقتال واحدة قومة «يقومون» الذين هم جملتهم
﴿َال قوله: بعد نَِّساءٍ﴾ ن مِّ ِنَساءٌ ﴿َوَال تعاىل: قوله هنا ومن والنساء، الرجال شملت ثم

زهري: قول ومنه … َقْوٍم﴾ ن مِّ َقْوٌم يَْسَخْر

ن��س��اء أم ح��ص��ن آل أق��وم أدري أخ��ال ول��س��ت أدري وم��ا

يف املثال هذا عىل مطردة داللة فهي األمكنة، أسماء داللة يف املعنى هنا الحظنا وإذا
وإليها. منها يرحل أو تسكن التي البقاع أكثر

واملرجع املوقع وكذلك بالليل، يبيت حيث والبيت اإلنسان، ينزل حيث فاملنزل
إىل لالهتداء ترابه يساف الذي املوضع هي إنما ومكان مكان بني املسافة وكذلك واملأوى،

الطريق.
اسم فيطلق األوىل، البادية يف «املشاع» عيشة عىل بمادته املكان اسم يدل وقد
يف تقام التي والخيام للبيوت خالًفا بانيه، عىل مقصوًرا يبنى الذي املكان عىل «القرص»

مكان. كل
بغري واملنتقل للنقلة خالًفا «التمكن» من معناه معناه؟ ما يشء كل قبل املكان واسم

استقرار.
بني االجتماعية الرابطة عىل أو العشري، عىل تدل التي الكلمات يف أيًضا هذا ويالحظ

اآلحاد.
وقبل الطريق مع يؤخذ الذي الرفيق وكذلك السفر، يف معك يميش من هو فالصاحب
وتناسب منزلك، من يقرتب الذي والقريب الزمالة، صحبة من الزميل وكذلك الطريق،

جوارك. عىل يعدو أو يعدوك الذي للخصم «العدو» كلمة
الفكرية للطريقة املذهب فنقول املجازية، املعاني يف نتقراه أو املعنى، هذا ونتتبع
عىل السرية ونطلق واملقامة، واملقام واملورد واملصدر والنحو واملرشب املنهج نقول كما
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ونطلق األثر، قص من وهي الحكاية عىل القصة ونطلق يسري، سار من وهي الرتجمة
واألقدام. املواطئ بقايا من وهي املخلفات عىل األثر

يف الداللة هذه فيه لوحظت مما وكلها املجاز وقلنا: ونتقرى، نتتبع، قلنا: وقد
أصولها.

واملجاز مقره، كان حيث عنه البحث من والتقري الراحل، وراء السري من فالتتبع
العبور. هو إنه أصوله؟ يف نفسه التعبري وما العبور، من

عن املعربة األلفاظ يف الداللة هذه إىل تنتهي بعيدة أو قريبة مناسبة من بد وال
واألمكنة. الجماعات

الواحد. املكان أو املتعددة األمكنة يف الحركة جيشان من «الجيش» نقول فنحن
التي الغليظة األرض وهي «الجند»، إىل يرجع فيه األصل أن والراجح الجند، ونقول
أو املسلحون املقاتلون يحميه الذي املكان ملناعة استعاروه كأنهم طروقها، يسهل ال

للقتال. املستعدون
دراساتها، من دراسة لكل متمم الناحية هذه من اللغة ألفاظ إىل النظر أن ونعتقد
وهي … «البالغة» قواعد لتقرير أو الكلمات أصالة لتحقيق أو للتاريخ يراد ما منها سواء

املكان. إىل البلوغ أو التبليغ من كذلك
ألفاظ من أهي األمر ظاهر يف نعلم فلم الكلمات، من كلمة أمر علينا التبس فإذا
الكلمة، داللة به نقيس الحارض املقياس هذا فلدينا عليها، الدخيل من أم األصيلة العرب
بنا يطول فال الحياة، تلك معالم عن تعبريها من املعهود وإىل العرب حياة إىل ونردها

إليه. نطمنئ معقول أصل إىل بها الرجوع يف العناء
االستناد يعزى وال … اليونانية «كلموس» من مأخوذة «القلم» كلمة إن مثًال: قيل
التشابه عىل القائم الظن مجرد غري املحقق التاريخ مراجع من مرجع إىل القول هذا يف

اللغتني. من الكلمة وضع إىل السابق عىل يدل ال وهو اللفظني، مخارج يف
العربية، اللغة يف القالمة من التقليم أو القلم إىل الكلمة نرد أن نستطيع ولكننا
بجملتها تنقل ال أنها فنعلم املادة، ونتقىص املعنى، بهذا اللغة هذه يف أصيلة أنها فنرى

لغة. إىل لغة من
قحم ومنها والقطع، الشق عىل الداللة يف مطردة يتوسطهما وما وامليم القاف فمادة

األبجدية. ترتيب يف آخرها وهي وقلم، وقطم وقضم وقصم وقرم
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العرب يقلمه مما والريشة والقصبة القناة أن فنعلم «يقلم» الذي اليشء إىل ونعود
يف أصيل لفظ أمام الكلمة هذه بصدد أننا نفهم أن لنا فيحق القالمات، منه ويتخذون

أجنبية. لغة يف آخر لفظ من ينقلونه ال العرب، لغة
عن يومئذ كتبت ما بعض عيلَّ فأخذ اإلسكندرية، يف لقيني فاضًال طبيبًا أن وأذكر
يف باالستعمال منها أحق «الرشيعة» وأن العربية، يف دخيلة «القانون» كلمة أن القانون:

لدينا. ميسورة نظائرها دامت ما كتابنا
اليونانية القانون وإن إلينا، ردت التي بضاعتنا من الكلمة إن الفاضل: للطبيب قلت
أنه القانون معنى عىل لغتهم يف الغالب ألن عندهم؛ التصغري بصيغة القناة إال هي ليست
اللغات يف يطلقون وهم املواقع، بها وتقاس الحدود بها توضع التي القصبة من مستعار
الذي الحاكم وعىل والحدود، الخطوط ترسم التي املسطرة عىل Ruler رولر كلمة الغربية
وتسمى املواقع، بني والفصل للقياس القصبة نستخدم الرشق يف ونحن األحكام، يقيم

اللهجات. بعض يف «قصبة» الحكم عاصمة
تستخدم التي هي الصغرية القناة ألن Canal؛ للقناة تصغري Canon فالقانون
القناة إىل رجعنا وإذا الرسوم، بني والفصل الحدود لوضع املسطرة استخدام عندهم
صيغة يف عندهم صيغت أن بعد إلينا رجعت قد «قناتنا» هو القانون إن نقول: أن أمكن
نجزم ولكننا خالف، بغري العربية من مأخوذة Canal كلمة بأن نجزم ولسنا التصغري،
عيدان ومن النخل من األقنية ألن اليونان؛ من العرب يأخذها لم كلمة «القناة» بأن
تستعار. ال العرب حياة يف عريقة أصول الرماح أسنة ومن املاء مسايل ومن الشجر،

باللفظ، الكلمات تتشابه حني عليها نعول أن املقارنة هذه به تنفعنا ما أنفع من وإن
إىل السابق أيها نعرف أن نستطع لم فإن عدة، لغات أو لغتني بني باملخارج تتقارب أو
باملقابلة لغتها يف مستعارة أو أصيلة أنها نعرف أن مستطيعون فلعلنا الكلمة، وضع

معيشتها. وأحوال تعبرياتها بني
يف املرج كلمة أن يرى املغربي، القادر عبد األستاذ املجتهد العالم زميلنا كان وقد
مادة أن الظن هذا يف يشككنا مما فكان الفارسية، «املرغ» كلمة من مأخوذ العربية
باملرع صلة عىل وأنها مدلولها، يف متقاربة العربية اللغة يف و«مرت» و«مرغ» «مرج»
باستعارة نجزم أن نستطع لم فإن العرب، بالد يف املرعى إىل الحاجة قدم عىل وباملرعى
كلماتهم يف أصالء العرب بأن نجزم أن وسعنا ففي العرب، من «املرغ» كلمتهم الفرس

مستعريين. غري
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الحكاية من نشأت قد ألنها اللغات؛ أبعد بني مخارجها يف تتشابه كلمات وهناك
هذه أمثال يف املادة تكرر من نفهم وقد اآلذان، يف تقع كما األصوات تنقل التي الصوتية

أخرى. لغة يف تداولها بعد إليها تنقل ولم اللغة، يف نشأت أنها األلفاظ
باللغة «كسيه» لفظ عليه يدل كما القطع عىل «كت» لفظ يدل اإلنجليزية ففي
ظاهرة العربية اللغة يف املعنى بهذا «القط» وبني اللفظني بني واملشابهة الفرنسية،
بأنواعه، القطع عىل الداللة يف شائعة لغتنا يف يثلثهما وما والطاء القاف ولكن للسماع،
والدال والقاف والتاء القاف أن املالحظة بهذه ويلحق وقطم، وقطف وقطر قطب ومنها
أمثال يف باالستعارة للقول: وجه فال املعنى، هذا من قريبًا معنى تؤدي والصاد والقاف

األلفاظ. هذه

تحريًا واللغات الكلمات بني املقارنة يف أخرى أغراض إىل القياس يمتد أن الجائز ومن
رضورة املثال هذا عىل البحث ولكن أبنائها، ومعيشة معانيها بني للعالقة أو ألصولها،
بني يجمع بحث فإنه … مقدمتها يف العربية واللغة التعبريية، اللغات يف عنها محيد ال
نحسب وال واالجتماعية، النفسية الدراسات وأغراض البيان، وأغراض التاريخ أغراض
إىل النحو، هذا عىل بها، االحتكام مع عليها الخالف يطول كلمة العربية اللغة يف أن
والنحو والبالغة الفصاحة كلمات وأولها بالضاد، الناطقني حياة من ودواعيها أصولها

واإلعراب. والرصف
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الزمن عىل الداللة مقياس — أهمها من بل — منها كثرية، بمقاييس اللغات ارتقاء يعرف
ألفاظها. سائر يف ثم أفعالها، يف

أي: الهريوغليفية، الطريقة عىل الكتابة نشأة من قريب نحو عىل تنشأ واللغات
املرسومة. باألشكال الداللة طريقة

بالقلم ورق أو حجر عىل أشكاًال ينقش إنسانًا فريسم الكتابة، عن مثًال الكاتب يعرب
سواء محدود، زمن غري يف الفعل حدوث مجرد عىل بذلك ويدل للكتابة، املعدة األداة أو
أراد فإذا حني، بعد يكتب أن يريد أو يكتب، يزال ال أو عمله من فرغ قد الكاتب كان
البعد أو واإلدبار البعد منها يفهم مضافة، بعالمة إليه أشار الفعل وقت عىل يدل أن

واالستغراق. االستمرار أو واإلقبال
توضيح مع الكالم، يف منه قريب نحو عىل حدث قد الكتابة يف حدث الذي وهذا
جسدية أو صوتية عالمات من بد فال املشاهدة، عىل السامع واعتماد باإلشارة املعنى
معلق هو وما يكون، سوف أو سيكون وما يزال، ال كائن هو وما كان ما بني للتفرقة

معلومة. حالة يف إال يكون أن ينتظر ال رشط عىل
الزمن عىل تدل التي فاللغة أفعالها، يف الزمن عالمات من اللغة ارتقاء يظهر ولهذا
وبمقدار العالمات، تلك من خلت التي اللغة من وأكمل أعرق الفعل يف مقررة بعالمات

واالرتقاء. العراقة تكون الداللة
اللغات أن الغرب يف األلسنة تواريخ بدراسة املختصني اللغويني بني شاع وقد
وبني بينها تفاوت عىل العربية، اللغة ومنها األزمنة، عىل األفعال داللة يف ناقصة السامية

الساميني. لسان أو السامي، اللسان باسم املشهورة األرومة من األخرى الفروع
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ألنهم ِقيه؛ ُمَصدِّ من املتعجلني عقول يف العربية اللغة عن القول هذا ساغ وربما
تخلو جرم فال أهلها؛ عند للوقت قيمة ال خاوية صحراء عىل نشأت اللغة هذه أن توهموا

واألحداث. األفعال تمييز يف الدقيق التوقيت من
لغة أن نحسب وال اللغة، يف وال التاريخ يف محققة نظرة عىل يثبت ال وهٌم لكنه
اشتملت كما األوقات بني للتمييز وسائل عىل اشتملت قد — عنها نفهم أو — نفهمها
أفعالها ترصيف إىل نظرنا أو سكانها، رضورات إىل نظرنا سواء العربية، اللغة عليها

وكلماتها.
بني البادية سكان حياة يف شأنها لها كان قد والليل النهار لحظات من لحظة فكل
للراحة صالح هو وما املسري، لبدء صالح هو ما فمنها والرتحال، والحل واإلقامة السفر

واالستقرار. السكينة لغري يصلح ليس وما الطويلة، للراحة صالح هو وما القصرية،
والعرصواألصيل والقائلة والظهرية الغدوة أو والضحى، البكرة كلمات وجدت ولهذا
والفجر، والسحر، واملوهن، األوسط، والهزيع الليل، من األول والهزيع والعشاء واملغرب
التفرقة صعوبة عىل بالساعات ينحرص أن النحو هذا عىل التقسيم ويكاد … والرشوق

الرتاكيب. أو الجمل بغري األخرى اللغات من كثري يف األوقات هذه بني
أو التجارة أو املاء وطلب واالنتجاع، املرعى يف شأنه له السنة مواسم من موسم وكل
مختلفة أسماء ثالثة معها ووجدت جميًعا، والفصول املواسم أسماء وجدت ولهذا األمان.
وهي العام، وهي … السنة فهي الفلكيني: مصطلح يف الشمس حول الدورة عىل الداللة

التعبري. يف موضعه منها ولكل الحول،
تفرقة دون وليل يوم إىل تنقسم ولم والليل، والنهار اليوم كلمة اللغة يف ووجدت

النهار. ومعنى اليوم معنى بني
فاملدة املدة، يف والقرص الطول حسب عىل مختلفة كلمات لألوقات وجدت لهذا بل
القصري، للوقت اللمحة أو اللحظة فيها وتنطوي الزمن، امتداد من املقادير لجميع شاملة
الحني فيها وجد بل وقتني، بني املعرتضة للمدة والفرتة الطويل، للوقت والردح والربهة
جنس عىل للداللة والزمن بمناسباته، املقرتن املعهود للزمن والعهد املعني، املقصود للزمن

واألحيان. والعهود األزمنة بجميع املحيطة للمدة والدهر كان، كيفما الوقت
أو نفهمها التي اللغات من لغة يف الكلمات تصوره ال بالزمن اإلحساس هذا مثل
وال أجزائها، بني الفوارق عىل أدل وال الصورة هذه من أدق صورة عىل عنها، نفهم
املايض الزمن فإن العجب، يبطل الذي السبب يلتمسوا أن الباحثون أراد لو ذلك يف غرابة
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واألنساب املفاخر مستودع ألنه عهوده؛ من عهد كل يف العربية البادية أبناء عند «مهمٌّ»
األيام، باسم هنا التاريخ يسمى أن املصادفة من وليس والذكريات، والسوابق والثارات

يكون. وما كان فيما أثره يوم لكل يعرف وأن
ذات منه لحظة كل ألن وتقسيماته؛ بأجزائه العناية يف غرابة الحارضفال الزمن أما

واألمان. الحرب ويف والتجارة، املرعى ويف واإلقامة، الحركة يف شأن
من كالمهم يخلو ثم املبلغ، هذا بالوقت قوم إحساس يبلغ أن الطبيعي من وليس

ومناسباته. مواضعه مختلف يف به اإلحساس عىل الداللة
اللغات؛ يف املعروفني بأسلوبيها الداللة هذه تستويف العربية اللغة أن والواقع
من أو واالشتقاق الترصيف من املستفادة الكلمات أسلوب األسلوبني بهذين ونعني
الجمل عداد يف تدخل التي التعبريات وأسلوب ملعانيها، تخصيصها عىل املصطلح األدوات

والرتاكيب.
املستقبل عىل للداللة الفعل ترصيف من تأتي التي الصيغ األول األسلوب ومن
يف لبس بغري املعنى لهذا بصيغتني مخصص العربية اللغة يف فإنه األمر، كفعل اإلنشائي
للمستقبل مطلوبة الكتابة أن ذلك من ويفهم اكتب، العربي: فيقول الفاعل، يف وال الزمن
فيها «اكتب» فرتجمة الفعل، هذا عن باإلنجليزية املتكلم عرب فإذا حتًما، حاصلة غري
األمر ملعنى تتخصص وال محدود، زمن بغري الكتابة مجرد عىل تدل وهي ،Write كلمة
عىل يشتمل ما الغربية اللغات يف ويندر ،You should write أو Do write قيل: إذا إال

التعميم. هذا من أدق تخصيص
عداد يف تدخل التي بالتعبريات الزمن عىل الداللة أسلوب وهو — اآلخر األسلوب أما
ممكن فهو اللغات، من لغة يف األسلوب بهذا عنه التعبري أمكن ما فكل والرتاكيب، الجمل

منها. أسهل أو كسهولتها سهولة يف العربية اللغة يف
زمن غري يف بها يأتي كان عادة كأنه الناس من أحد إىل مثًال القول ينسب فقد
… He was always saying أو He used to say باإلنجليزية: املتكلم فيقول محدود،
تختلف وال … قال طاملا إنه أو يقول، أن تعود إنه أو يقول، كان إنه العربي: ويقول
يف وال التحديد هذا من اإلطالق يف وال الزمني، التحديد يف وال الداللة صحة يف العبارتان

واإليجاز. اإلطالة
عىل أدل العربية اللغة يف أوضاعها أن فنرى األجرومية، وجهة من األفعال إىل وننظر
الذهنية. للمعاني وأداء دقة اللغات طليعة يف تحسب أخرى لغات من واالرتقاء التطور
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أن العربية اللغة يف التطور عالمات فمن كثرية، ذلك عن تكشف التي والقرائن
من أخرى لغات ويف … بالترصيف املضارع الفعل ويأتي األصل، هو فيها املايض الفعل
أو حرف بإضافة املايض منه ويأخذون «أوًال»، املضارع استعمال يشيع اللغات أرقى

الصيغة. تغيري أو مقطع
الحارض فريسم الهريوغليفية، الطريقة عىل يصور كأنه يتكلم البدائي فاإلنسان
الكتابة، عمل أثناء يف إنسانًا فريسم الكتابة عن يعرب أن ويريد العمل، أثناء يف املشاهد
الصورة إىل أضاف املايض عن يعرب أن أراد فإذا للرؤية، املضارع الحارض الزمن يف أي:
منه يفهم بما معناها تتمم صوًرا إليها أضاف أو مىض، فيما حدوثها عىل تدل عالمة
منها ويؤخذ املايض، صيغة فيها تغلب العربية اللغة ولكن مىض، وقت إىل إسنادها
االرتقاء يف يتدرج بتطور املاضوية الصيغة غلبة تتم وإنما عليها، يدخل بحرف املضارع

التقسيم. هذا عىل — املضارع وصيغة املايض صيغة — الصيغتان تستقر حتى
فلسفية فيها الزمنني بني التفرقة تكون أن العربية اللغة يف التطور عالمات ومن

النحوية. التفرقة عن فضًال منطقية،
وحارض ماٍض إىل الفعل ينقسم اللغات أرقى من املعدودة اللغات من كثري ففي

.Past, present and future ومستقبل
متصًال الدوام عىل تجده أو تجده فال عنه، تبحث يشء الحارض أن حني عىل
إال تقرص مهما لحظة من ما ألنه اللحظات؛ أقرص من لحظة عنه ينفصل ال باالستقبال

اآلن. حاًرضا هو وليس كان ما حكم يف تجعله أن كافية وهي
يدل ومضارع ماض ألنها العربية؛ األفعال تقسيم يف ملحوظ الدقيق الفارق وهذا
الزمن يكون أو واالستقبال، للحال إال الفعل يكون وال باالستقبال، متصًال الحال عىل

قرار. عىل يستقر ال الذي السائر للزمن مضارًعا فيه
ففي اللسانية، واملباحث األجروميات علماء أقدر من عالم الحقيقة لهذه فطن وقد
هذا يقول Jespersen «أوتوجسربسن» الدكتور ملؤلفه اإلنجليزية األجرومية أصول كتاب
ماض جزئني: إىل ينقسم الزمن أن نحسب أن — األصح عىل — لنا «إن املحقق: الباحث
لها طول ال التي الهندسية، النقطة كأنه حارض وقت االنفصال حد وبينهما ومستقبل،

املستقبل.» إىل منسوبة الدوام عىل ولكنها ارتفاع، وال عرض وال
الحارض بني األجرومية التفرقة يف ملحوظة املنطقية الفلسفية التفرقة وهذه
موجود فهو معانيه، بشتى املستقبل يذكر أن املتكلم أراد فإذا العرب، لغة يف واملستقبل
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عىل الفعل واستحداث اإلنشاء وبمعنى يأتي، ما عىل الداللة وبمعنى االستمرار بمعنى
بالسني مسبوقة املضارع وصيغة واالستقبال، الحال عىل تدل املضارع فصيغة الطلب،

البعيد. املستقبل عىل تدل «سوف» ب ومسبوقة القريب، املستقبل عىل تدل
أمرته حصوله: عند بالزمن يقرتن املستقبل يف مطلوب فعل عىل تدل األمر وصيغة
أفعال يف تتمثل العربية اللغة يف مألوفة وحدوثه الفعل طلب بني املجاوبة وهذه ففعل،
صيغ فله الزمن، يف الحدث وقع فإذا اللغات: من كثري يف لها نظري ال التي املطاوعة
فانقطع، وقطعته فارتسم، ورسمته فأتمر، أمرته يقال: كما التحقق هذا تؤكد متعددة

فانكرس. وكرسته
املفعول داللة — الزمن يف الحدوث طلب أو للحدوث التوكيدات هذه قبيل ومن
من ودواعيه مواضعه يف ذلك أشباه إىل صنًعا، وصنعته فعًال، فعلته نقول: حيث املطلق

والتوكيد. التعبري
يف غاية العربية اللغة هذه يف فإنها والرجاء، الدعاء أفعال التطوير عالمات ومن

الباب. هذا يف الفلسفي أو املنطقي التميز قبيل من تحسب الدقة
السالمة) (صحبتك القائل: يقول والرجاء: الدعاء أفعال يف اللفظ عىل غالب فاملعنى
النقل إىل هنا الفعل يحتاج أال اللغة يف القصد آية ومن … هللا) و(رعاك هللا) و(حفظك
عىل بقائه ويف باالستقبال، معلق بالبداهة املعنى ألن الحارض؛ إىل املايض صيغة من
وأصبح كان قد يكون أن يرجى ما كأن االستجابة، يف األمل بقوة يشعر ما املايض صيغة
وال اللغة يف عجز عن يأِت لم ألنه مقصود؛ املعنى هذا أن شك وال املستجاب، املحقق من

شاء. إذا املضارع صيغة إىل ينقله أن قائل عىل يمتنع

الزمن عىل بالكالم والنفي الرشط باب يلحقون أجرومياتهم يف الغربيني أن املعلوم ومن
زمن يف يحدث ال وما يحدث ما يفيدان والنفي الرشط ألن معقول؛ َلَحٌق وهو األفعال يف
أدوات من فكان استيفاء، أيما العربية اللغة يف والنفي الرشط استوىف وقد األزمان، من

القوي. االحتمال يفيد ما ومنها الضعيف، االحتمال يفيد ما الرشط
الفرض مع االحتمال يفيد ما ومنها هذا. حدث وإذا هذا، حدث إن يقال: كما
الرشط يفيد ما ومنها مواضعها، يف «لو» تستخدم حني االمتناع يفيد وقد والتقدير،
أو السببية يربط ما ومنها «متى»، ب كالرشط عليه متفق أو منتظر توقيت عىل املعلق
«لو» وک وأنى، وأيان «مهما» ک األزمان من يتقيد ال الذي اإلطالق عىل العقلية النتيجة

األحوال. بعض يف
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العربية. اللغة يف القصد قواعد جملة عىل يدل وقصد دقة ففيه النفي أما
ماٍض؛ لزمن إال يكون ال بالبداهة وهو الحدوث نفي عىل مقصور «لم» ب فالنفي
مىض… ما عىل الكالم كان إذا إال قطًعا، يحدث لم أو قطًعا حدث يشء عن نتكلم ال ألننا
ويقول لم. بعد املايض صيغة إىل املضارع صيغة من الفعل تحول فال اللغة تقصد ولهذا
نفي فتفيد املضارع عىل تدخل «ما» ألن هذا؛ حدث لم يقول: وال هذا حدث ما العربي:
ينبغي ال هذا أن يعني فإنه هذا» يحدث «ما قال: ومن … الحدوث نفي ال «االنبغاء»
«ما» تسبقه الذي املايض الفعل عىل هذا يالحظ وقد … يحدث أن يعقل وال يحدث أن
بهذا فالن فاه «ما مثًال: قال ومن االنبغاء، نفي من يخلو ال هنا الوقوع نفي فإن …
إىل تحتاج ال التي «لم» بني الفارق هو وهذا به»، يفوه أن «حاشاه يقول: فكأنه الكالم»،
تدل ألنها واملضارع؛ املايض عىل تدخل التي «ما» وبني قطًعا ماضية فإنها املايض الفعل
الحساب. يف يقع ال أو يعقل ال أو ينبغي ال ألنه اليشء؛ نفي عىل الوقوع معنى جانب عىل
ولهذا الزمة؛ هنا املستقبل فصيغة املستقبل يف انتظاره مع الحدوث نفى إذا أما

كثري. أو قليل بعد يحدث أن يرتقب وهو هذا» يحدث «ملَّا العربي: يقول
حيثما يتكرر ألنه نرى؛ فيما جزاًفا يأتي ال الفعل صيغة تحويل يف القصد وهذا
االستقبال ألن هذا؛ حدث ومتى هذا، حدث وإذا هذا، حدث إن مثًال: فنقول املعنى، اقتضاه
ألن الترصيف؛ يف لنقص أو لعجز هذا وليس اللفظ، يف إليه حاجة وال بالبداهة مفهوم

شاء. ملن األحوال بعض يف الرشط مع استعماله ويجوز موجود، املضارع الفعل
نافية ال للحدوث مانعة حقيقتها يف فهي املضارع، الفعل عىل نفي أداة دخلت وإذا
يقرر فهو املغرب»، من الشمس ترشق و«لن القارظان» يئوب «لن قال: ومن للحدوث،
املاضوية. الصيغ يف النفي قبيل من هذا وليس يمنعه، قاطع عنده لسبب ذلك امتناع

ومعناها، النافية األداة من بموقعه يتأثر الفعل أن املالحظات هذه جميع يف واملهم
يفعل» «فلم … ومعناه لفظه يف بها متأثر هو بل الزمنية العالقة عن منقطًعا هو فليس
بعالقة الزمنية العالقة ارتباط عىل يدل اختالف وهو يفعل»، «ما وغري يفعل» «لن غري

اللغات. جميع يف ذلك مثل يتعذر كما اإلعراب ناحية من تعليله تعذر وإن اإلعراب،

مصطلح صيغ أو ترصيفات، عىل تشتمل لم األمم أرقى يف بها تتكلم التي اللغات أن عىل
عىل الشبهة ترد وإنما نظائرها، من أو العربية اللغة منها خلت الزمن عىل للداللة عليها
يف نظائر لها توجد ال عندهم املعلقة لألزمنة عناوين وجود من الغربيني النقاد بعض
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يف ييل ما أو مىض، فيما حدوثها يفرض التي هي املعلقة األزمنة وهذه العربية، اللغة
وهذه حاسمة، نهاية إىل منتهية وال قاطعة ليست ولكنها متخيلة، أو مرشوطة حاالت
أو الفعل مع املساعدة باألفعال األوروبية اللغات بعض يف عنها يعربون املعلقة األزمنة
معروف أحد عن مثًال تقول أنه العربية اللغة يف ويحكيها املفعول، اسم أو الفاعل اسم
هذه مثل يف يكون «لعله أو عرصه»، قبل نشأ لو كبريًا مصوًرا يكون «لعله مفروض: أو
حرض قد يكون الغد من الساعة هذه مثل «يف أو حني» بعد نشأ لو نجح قد األحوال
العربية اللغة يف استخدامها يسهل التي التعبريات هذه أشباه إىل … حاًرضا يكون أو
الترصيف أوضاع من أصيل بوضع مخصصة األخرى اللغات يف هي وليست رأينا، كما

معانيها. من معنى كل يف عندنا محاكاتها تتيرس طارئة تعبريات ولكنها واالشتقاق،
اللغات أشيع يف املساعد الفعل استعمال مع القائل لقصد مخالًفا التعبري يأتي وقد
غًدا»، سأذهب إنني أمس: له «قلت العربية: الجملة هذه ترجمة من يظهر كما األوروبية
.I said to him yesterday I should go tomorrow باإلنجليزية: يرتجمونها فإنهم
يف حتًما، حاصل أنه أو واجب الذهاب أن التعبري هذا من يفهم أن للسامع ويجوز
أو بالوجوب ذلك يقيد وال يذهب أن ينوي أن يعني بل ذلك، يعني ال املتكلم أن حني
الزيادة أن مع اللبس، هذا إىل يدعو جديد يشء العربي التعبري يف وليس بالحدوث، الجزم
وقد واحد، حرف السني ألن اإلنجليزية؛ اللغة يف اللفظية الزيادة من أقل الفعل عىل فيه
ما السامع فيفهم غًدا» ذاهب أو غًدا، أذهب إنني أمس: له «قلت فيقال: عنه يستغنى

القائل. أراده
يف بها تتقيد ال معينة بعبارة األوروبية اللغات يف الزمن دالالت يقيدون ما وكثريًا
املبني باب ندرس التلمذة أيام يف كنا أننا ذلك عىل أذكرها التي األمثلة ومن الواقع.
واكتب العبارة: هذه للمجهول نبني أن األستاذ فسألنا اإلنجليزية، اللغة يف للمجهول
… This must be written يكتب أن يجب هذا معناه بما فأجبته ،write this هذا
يقال: أن املشهور االصطالح وإنما املشهور، االصطالح غري ولكنه يجوز، األستاذ: قال
«وهذا يكتب» أن يجب «هذا بني كالفرق بينهما والفرق … This should be written
من وضع لتقرير واصطالًحا تحكًما إال الحقيقة يف بينهما فرق وال … يكتب» أن يلزم

الرتاكيب. جميع يف يرتدد األوضاع
املفردات يف نقص نقصان: األعم األغلب عىل يعيبها اللغات من اللغة فإن وبعد
والنقل باالقتباس تزاد ألنها مستدرك؛ املفردات يف والنقص التعبري، أصول يف ونقص
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قرون، بضعة قبل فيها يكن لم ما منها سقط لو فقرية وهي إال لغة من وما والتجديد.
قبيله ومن اللغة. تكوين يف األساسية والقواعد األصول نقص فهو ا حقٍّ املعيب النقص أما
خطري لنقص وإنه املختلفة، صوره يف الزمن عىل الداللة نقص من لغتنا إىل نسب ما
اللغة هذه إن نقول: أن لنا ويحق صحيح. غري هللا بحمد ولكنه إليها، نسبته صحت لو
ولغة عنه، التعبري تحسن ألنها الزمن لغة واحد: معنى من بأكثر الزمن لغة العربية

عصور. من ييل وفيما هذا عرصنا يف الزمن مسايرة عىل قادرة ألنها الزمن
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التي املناقب ويستقيص املفضلة، األخالقية القيم ليتعرف العربي يرجع الشاعر وإىل
االجتماعية. حياته أو الخاصة حياته يف اإلنسان من تستحب

يف الباحث إىل أو الزعيم إىل أو الفيلسوف إىل يرجع وال الشاعر، إىل العربي يرجع
حقيقة قرر إنما تمام أبا الحكيم الشاعر أن عربي قارئ كل ويعلم األخالق، مذاهب

قال: حني علمية

ال��م��ك��ارم ت��ؤت��ى أي��ن م��ن ال��ع��ال ب��ن��اة درى م��ا ال��ش��ع��ر س��ن��ه��ا خ��الل ول��وال

عيب بكل ازدراء والفتوة، املروءة صفات من صفة بكل تنويه العربي الشعر ففي
فعًال، الحياة تحكم التي لألخالق واف وبيان قومه، بني صاحبها تشني التي العيوب من

األخالق. سائر بني مرشقة مرجحة فيها وترتاءى تحكمها أن ينبغي أو
ذات الفلسفية املذاهب عن ليسأله الشاعر إىل يرجع ال العربي أن البديه ومن
وأقرب أصح شيئًا عنده ليجد إليه يرجع ولكنه والنتائج، العلل وذات والحوايش الرشوح
صور من صورة منها كل يف تتمثل حية» «شخصيات عنده يجد وعمله: وفهمه حسه إىل

يتمناها. وكما هي: كما الحياة
نفسه ذات من كثرية جوانب يف الشخصيات هذه وبني بينه باملجاوبة ليشعر وإنه

ضمريه. وذات
تلك من يشء عىل أنه ويعتقد األخالق، من بحظه يغتبط أن يريد حني بها يشعر

الشعراء. يحمدها التي الصفات
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يشكو وأن املجتمع، يف الفاضلة األخالق فقدان عن يتعزى أن يريد حني بها ويشعر
لغريه. به ويستشهد يردده محفوظ كالم يف الشكوى هذه ويبلور فقدانها

الوصول يستصعب غاية إىل بها وينهض طبيعته، يستحث أن يريد حني بها ويشعر
آخرون. قبله بلغها قد غاية بأنها ويؤمن إليها،

بل حالة، كل تناسب منوعة، كثرية شخصيات الشعر يف يجد أنه حظه ولحسن
مزاج. كل تناسب بل سن، كل تناسب

الشيخ وشخصية الناضج، الكهل وشخصية املغامر، الشاب شخصية الشعر يف يجد
وحاالت والسخط، الرضا حاالت يف أمامه معروضة الشخصيات هذه ويجد الحكيم،

واالرتجال. الروية وحاالت واالبتذال، التصون
عىل اإلنسانية الشخصية نماذج من صحيح نموذج النابهني شعرائه من شاعر كل

فيها. شك ال واقعية حياة من مستوفاة كاملة الصورة يعطيه وكلهم سليقتها،
وشخصية العبد، بن طرفة الشاب لشخصية نموذج — مثًال — الجاهلية شعر ويف
شعره يف موصوف منهم وكل سلمى، أبي بن زهري وشخصية هللا، عبد بن حاتم الكهل
املجتمع عليها تواضع كما األخالقية للقيم صادق واصف أنه ذلك عىل ويزيد حقيقته، عىل

كافة. الناس بني تسود أن يتمنى وكما عرصه، يف
يف أخته بقول أخذنا إذا والعرشين السادسة يجاوز ولم طويًال طرفة يعمر لم
طفل وهو أباه فقد يتيًما نشأ ولكنه العريق، النسب بيوت من بيت يف ونشأ رثائه،
وعشريته، األقربني أهله بني والرياء بالظلم وابتيل حقه كل أعمامه من ينل فلم صغري،
النعيم عيشة عاش إذ املوت؛ يبايل وال الحياة يف يغامر وذهب برأيه، واستقل رأسه فركب

الكريم. ميتة ومات

م��خ��ل��دي؟ أن��ت ه��ل ال��ل��ذات، أح��ض��ر وأن ال��وغ��ى أش��ه��د ال��الئ��م��ي أيُّ��ه��ذا أال
ي��دي م��ل��ك��ت ب��م��ا أب��ادره��ا ف��دع��ن��ي م��ن��ي��ت��ي دف��ع ت��س��ط��ي��ع ال ك��ن��ت ف��إن

طال العمر إن قال: أو «… غد من اليوم أقرب «ما قال: القصري بالعمر خوفوه وإذا
يجذبه متى يدري ال القدر يد يف اآلخر وطرفه البعري، به يربط الذي «كالحبل قرص أو

منه.»
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واملوت بالحياة ترتبط األخبار ألن — الصحراء يف باألخبار االهتمام كثرة وعىل
ملن يقول وكان عنه، مغيَّب خرب عن يسأل أن يبايل طرفة يكن لم — والفزع واألمن

واالستطالع: بالسؤال أنفسهم يشغلون

تُ��زود ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار وي��أت��ي��ك ج��اه��ًال ك��ن��ت م��ا األي��ام ل��ك س��ت��ب��دي

الذي الجبان، الرجل مكان لنفسه يرىض يكن لم الحياة متعة عىل إقباله مع أنه إال
إليه. دعي كلما واجبه من يهرب

أج��ه��د ب��ال��ج��ه��د األع��داء «ت��ق��ب��ل» وإن ح��م��ات��ه��ا م��ن أك��ن ل��ل��ج��ل��ى أدع وإن

تخلفت إذا عنها يرىض وال نفسه، يُريض الذي النبيل للشاب نموذج الجملة يف فهو
يف حقهم أعطاهم إذا قومه من يقبل وال والندى، الشجاعة مقام يف ونظرائه أنداده عن
من تخويفه أو اللوم، من بتخويفه املتعة» «ساعة وبني بينه يحولوا أن الشدة ساعة

اإلرشاف. عواقب

للسيد وقدوة الناضجة، الرجولة أمثلة من مثل — هللا عبد بن حاتم — اآلخر والنموذج
الذي الناس أحاديث يف الحاتمي بالكرم املثل يرضب اليوم هذا وإىل قومه، عن املسئول
الصفات عداد يف أصبح اسًما إال منه يعرفون ال الذين أو هذا، حاتم هو من يعرفون

والكرامة. للنبل املتجمعة
وإذا وهب، ُسئل وإذا غلب، قاتل وإذا فعله، قوله يصدق «رجل أنه عىل الرواة واتفق
أرسى مع بها وجيء اإلسالمية البعثة بنته شهدت وقد أطلق.» أرس وإذا سبق، سابق
رأيت فإن الوافد، وغاب الوالد هلك محمد! يا فقالت: — السالم عليه — النبي إىل قبيلتها
العاني يفك أبي كان قومي، سيد بنت فإني العرب، أحياء بي تشمت فال عني تخيل أن
يرد ولم السالم، ويفيش الطعام ويطعم الجائع ويشبع الضيف ويقري الذمار، ويحمي

طيء. حاتم بنت أنا قط، حاجة طالب
عليه — فقال قولها، حقيقة النبي عىل يخفى يكن ولم بصدقها السامعون وشهد

األخالق. مكارم يحب وهللا األخالق، مكارم يحب كان أباها إن عنها، خلوا السالم:
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النوادر وتكررت بتأييدها، األنباء تواترت قد إال الصفات هذه من صفة من وما
ويخجل قومه، بأعباء ينهض سيًدا كان أنه النموذج هذا عن يقال ما وجملة تثبتها، التي
يف الحلم مع نفسه ويكرم وباألرس، بالفقر يشقى من قومه يف كان إذا الرغد العيش من

يقول: بما وعامًال قائًال الغضب، ساعة

م��ك��رم��ا ال��ده��ر ل��ك ت��ل��ق��ى ف��ل��ن ع��ل��ي��ك ت��ه��ن إن ف��إن��ك أك��رم��ه��ا ف��ن��ف��س��ك
ت��ح��لَّ��م��ا ح��ت��ى ال��ح��ل��م ت��س��ت��ط��ي��ع ول��ن وده��م واس��ت��ب��ق األدن��ي��ن ع��ل��ى ت��ح��لَّ��م
ت��ك��رم��ا ال��ل��ئ��ي��م ش��ت��م ع��ن وأص��ف��ح ادخ��اره1 ال��ك��ري��م ع��وراء وأغ��ف��ر
وم��ط��ع��م��ا ل��ب��وًس��ا ي��ل��ق��ى أن ال��ع��ي��ش م��ن وه��م��ه م��ن��اه ص��ع��ل��وًك��ا ال��ل��ه ل��ح��ى

افتقر إذا مالهم يف يشاركهم وال اغتنى، إذا ماله يف الناس يشارك أنه رأيه وجماع
برشفه. ماله يحمي وال بماله، رشفه ويحمي

ش��ك��ل��ي ي��واف��ق��ه ال ش��ك��ل وت��ارك ال��غ��ن��ى م��ش��ت��رك ال��ف��ق��ر ل��ع��ف وإن��ي
ف��ض��ل��ي م��ن ك��ان ب��م��ا وأس��ت��غ��ن��ي ل��ن��ف��س��ي، ُج��ن��ة ع��رض��ي دون م��ال��ي وأج��ع��ل

وليس عبد املال أن قرنًا عرش أربعة قبل القائلني بها سبق التي أقواله أجمل ومن
بسيد.

م��ع��بَّ��د م��ال��ي ال��ل��ه ب��ح��م��د ف��إن��ي أله��ل��ه ربٍّ��ا ال��م��ال ب��ع��ض ك��ان إذا

يذكر ولم والشجاعة، الكرم إىل العفة يجمع كان أنه فيه الرجولة أدب تمام ومن
قوله: ينفي واحد خرب قط عنه

ال��م��غ��رد ال��ح��م��ام دام م��ا ال��ده��ر ي��د ج��ارت��ي س��ر ع��ل��ى أم��ش��ي ال ف��أق��س��م��ت
أن��ك��د ال��غ��در خ��ال��ط م��ال ك��ل أال ع��ل��م��ت��ه ب��غ��در م��اًال أش��ت��ري وال

وأستبقيه. ألدخره أي: 1
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شجاعة، مع وعفة قوة، مع حلم أنها الحي األخالقي النموذج هذا يف الرجولة ورشيعة
األعىل. املثل أماني من أمنية وليست عملية حقيقة وأنها وطيبة، وداعة مع وكرم

التجربة واسع شيخ يتمثلها كما الفضىل، الحياة قيم سلمى أبي بن زهري لنا ويعرض
شيخوخته: يف بحق يقول زمانه، وقبل زمانه يف األيام بحوادث خبري

ي��س��أم ل��ك أب��ا ال ح��وًال ث��م��ان��ي��ن ي��ع��ش وم��ن ال��ح��ي��اة ت��ك��ال��ي��ف س��ئ��م��ت
ع��م غ��د ف��ي م��ا ع��ل��م ع��ن ول��ك��ن��ن��ي ق��ب��ل��ه واألم��س ال��ي��وم ف��ي م��ا وأع��ل��م

ال ومن السلم، يف ويسعى الحرب يحسن من عنده بالحمد الجدير السيد ومثال
خربة: بعد فيعافه هو ما يدري ولكنه القتال يهاب

��م2 ال��م��رجَّ ب��ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا ه��و وم��ا وذق��ت��م ع��ل��م��ت��م م��ا إال ال��ح��رب وم��ا

والفضل السياسة بحسن فيها يشيد متوالية أبيات يف كلها املثىل الصفات جمع وقد
أسباب صاحبه يهاب ال الذي باإلقدام فيها يشيد كما العشرية، بمطالب والقيام والوفاء
غري يف املعونة عن ينهى ولكنه باملعونة ويأمر النفاق، عن تنبو التي وبالرصاحة املنايا

أهلها: ولغري موضعها

ب��م��ن��س��م وي��وط��أ ب��أن��ي��اب ي��ض��رَّس ك��ث��ي��رة أم��ور ف��ي ي��ص��ان��ع ال وم��ن
ي��ش��ت��م ال��ش��ت��م ي��ت��ق ال وم��ن ي��ف��ره ع��رض��ه دون م��ن ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
وي��ذم��م ع��ن��ه يُ��س��ت��غ��ن ق��وم��ه ع��ل��ى ب��ف��ض��ل��ه ف��ي��ب��خ��ل ف��ض��ل ذا ي��ك وم��ن
ي��ت��ج��م��ج��م ال ال��ب��ر م��ط��م��ئ��ن إل��ى ق��ل��ب��ه ي��ه��د وم��ن ي��ذم��م ال ي��وف وم��ن
ب��س��ل��م ال��س��م��اء أس��ب��اب ي��رق وإن ي��ن��ل��ن��ه ال��م��ن��اي��ا أس��ب��اب ه��اب وم��ن
وي��ن��دم ع��ل��ي��ه ��ا ذمٍّ ح��م��ده ي��ك��ن أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
ي��ظ��ل��م ال��ن��اس ي��ظ��ل��م ال وم��ن ي��ه��دم ب��س��الح��ه ح��وض��ه ع��ن ي��ذد ل��م وم��ن

الغيب. عن الظن حديث أي: 2
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ي��ك��رَّم ال ن��ف��س��ه ي��ك��رِّم ال وم��ن ص��دي��ق��ه ع��دوٍّا ي��ح��س��ب ي��غ��ت��رب وم��ن
ت��ع��ل��م ال��ن��اس ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ة م��ن ام��رئ ع��ن��د ي��ك��ن وم��ه��م��ا
ي��ح��ل��م ال��س��ف��اه��ة ب��ع��د ال��ف��ت��ى وإن ب��ع��ده ح��ل��م ال ال��ش��ي��خ س��ف��اه وإن

الفضىل، واألخالق الحياة قيم وصف يف الجاهيل الشعر قصائد أوىف القصيدة وهذه
والشدة والسلم الحرب بني العيش عراك يف وقىضالعمر الثمانني جاوز شاعر يتمثلها كما
خالصة يمحضها أن أراد ولكنه الحياة، تكاليف سئم حتى الحياة بتكاليف وقام والرخاء،

يعانيها. يزال وال يسأمها ملن
صدر يف معروضة األخالقية» «املذاهب بهذه الجاهيل الشعر من أغنى وليس
السن اختالف حسب عىل شخصية كل لتطور املجال فيها يتسع الحية، الشخصيات

… األيام وتجارب واملزاج
نطاقه، يف العربي املجتمع وحي من القيم تستمد — االختالف هذا عىل — ولكنها
تخرج أن تريد ال هي ألنها ذلك؛ أجل من بالحجر أو بالحرج تشعر وال منه تخرج وال

عليها. يفرض كما تفرضه بأنها وتحس النطاق، ذلك من
القيم هذه خلق يف وأقدر أظهر أيهما املجتمع وأثر الشخصية أثر عن سألنا وإذا
ولكن والدجاجة، البيضة عن كالسؤال سؤال إىل النظري البحث بنا يفيض فقد الحية،
النظرية. للبحوث بعده محل ال مفهوًما محسوًسا الجواب تعطينا هنا الواقعية األمثلة

عىل متمرد املجتمع، عىل ثائر رجل يف القصوى غايته بلغ قد الشخصية استقالل إن
الصعاليك؛ بعروة امللقب الورد بن عروة وهو التمرد، وهذا الثورة بهذه مفاخر قومه،

املعيشة. ولوازم املرية لهم ليجلب القوم صعاليك يقود كان ألنه
الناس عليها تعارف التي االجتماعية القيم ليحقق إال ويتمرد يثور يكن لم ولكنه
جاء كما والضعيف»، والكبري «املريض ويطعم ليغنم مجازًفا مغريًا فيخرج عشريته، من
جسوم يف جسمه يفرق إنه قائًال: والفراهة بالصحة يفاخره من عىل ويرد سريته، يف
للكثريين آنية الواحد إناءه وإن األجسام، يقوت ما طعامه من يعطي إنه أي: كثرية؛

واحد. إناء كأنها كثرية آنية لهم مفاخريه ولكن
واح��د إن��ائ��ك ع��اف��ي ام��رؤ وأن��ت ش��رك��ة إن��ائ��ي ع��اف��ي ام��رؤ وإن��ي
ج��اه��د وال��ح��ق ال��ح��ق ش��ح��وب ب��ج��س��م��ي ت��رى وأن س��م��ن��ت أن م��ن��ي أت��ه��زأ
ب��ارد وال��م��اء ال��م��اء ق��راح وأح��س��و ك��ث��ي��رة ج��س��وم ف��ي ج��س��م��ي أف��رِّق
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يف املجتمع دعائم يقررون ملن هاديًا ودليًال قيم» «واضع موته بعد أصبح وقد
ألحببت ولد الورد بن لعروة كان لو يقول: معاوية األموي الخليفة فكان العربية، الدولة
أن يرسني «ما يقول: مروان بن امللك عبد اآلخر األموي الخليفة وكان إليهم، أتزوج أن

الورد.» بن عروة يكون أن إال أبي غري العرب من ولدني أحًدا
نطيع حازم ألف كنا فقال: حربكم؟ يف كنتم كيف الحطيئة: الخطاب بن عمر وسأل

الورد. بن عروة بشعر ونأتم عنرتة، إقدام ونقدم نعصيه، وال زهري بن قيس
املستقلة الشخصية بني األخالقية القيم مصدر عن للسؤال املثل هذا بعد حاجة وال
إىل مًعا واملسالم بالثائر ينتهي التطور فإن املجتمع، عليه يتواضع الذي العرف وبني
عىل ال املجتمع أعضاء عىل الثورة وإنما عليها، يخرج بمن والزراية الفضىل القيم توكيد

عليها. تعاونوا التي القيم
وخمسمائة ألف نحو الشخصيات هذه يف املتمثلة «املذاهب» هذه عىل مىض وقد

األخالق. من املنكر وإنكار الحسن استحسان يف مسموع صوت لها يزل ولم سنة،

وإن واألخالق، القيم تسجيل يف إليها يرجع التي الشاعر وظيفة اإلسالم بعد تتغري ولم
الشعراء بعض عىل اليسري من وأصبح وقراؤه، سامعوه تغري كما الشاعر تغري قد كان

التفكري. مذاهب من مذهب كأنها الحية»، «الشخصية صفات للناس يعرضوا أن
أنواعها بعض منها نجتزئ ولكننا الجاهلية، أيام يف كالنماذج كثرية هنا والنماذج
الكبري. املجتمع نطاق يف للتطور املستقلة» «الشخصية أمام املجال اتساع عىل تدل التي

حياتهم من املستمدة املذاهب أصحاب أو الشخصيات أصحاب الشعراء هؤالء من
املتنبي، الطيب وأبو هانئ، بن الحسن هم قرنائهم: بني ممتازون ثالثة — وتفكريهم

قرنني. بنحو اإلسالم ظهور بعد نشأ وأولهم املعري، العالء وأبو
يف تمحيص بغري أبيقور عن شاع الذي باملعنى كامل أبيقوريٌّ هانئ بن فالحسن
وال كانت، حيث اللذة من عليها بالحرص أحق غاية عنده للحياة فليس األخرية، العصور
اعرتاًفا بل للدين، تحديًا املذهب بهذا يدين ال ولكنه بالرشيعة، أو باللوم سبيلها يف مباالة
الظرفاء من حسبوه ولهذا الغفران؛ يف بالرجاء منه وإيمانًا فروضه عن بالضعف منه

واملروق. الثورة محاسبة يحاسبوه ولم الجد، مأخذ يؤخذون ال الذين
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يف نيتشه مذهب منه تستخرج أن وسعك ويف وفيلسوف، شاعر املتنبي الطيب وأبو
بغري الدائمة املحاولة موضع موضوًعا أو العملية الحياة يف مطبًقا بتفصيالته، القوة دين

وفاء.
شعر من أبيات عدة يف متميًزا بارًزا يواجهنا ال واحد أصل نيتشه مذهب يف ليس

املتنبي.
العبيد. وأخالق السادة أخالق نوعني: إىل األخالق قسمة هناك

ع��ار ال��ع��ب��دان ذل��ة ف��ي وم��ا ع��ي��ب األرب��اب س��ط��وة ف��ي وم��ا

∗∗∗
اإلم��الق ف��ي ال��ك��ري��م ق��ب��ح ق��در ق��ب��ي��ح ال��ل��ئ��ي��م ي��د ف��ي وال��غ��ن��ى

واختصاص: امتياز فيه وليس مساواة، فيه يشء كل عن الرتفع وهناك

وال��رخ��م ف��ي��ه س��واء ال��ب��زاة ش��ه��ب ق��ن��ص راح��ت��ي ق��ن��ص��ت��ه م��ا وش��ر

الضعيف، عند واالتقاء للحذر سبب فهو النوعني، بني واختالفه الحياة حب وهناك
القوي: عند والعدوان لإلقدام وسبب

ص��ب��ا ب��ه��ا م��س��ت��ه��اًم��ا ع��ل��ي��ه��ا ح��ري��ًص��ا ل��ن��ف��س��ه ال��ح��ي��اة ي��ب��غ��ي ك��ل��ن��ا أرى
ال��ح��رب��ا أورده ال��ن��ف��س ال��ش��ج��اع وح��ب ال��ت��ق��ى أورث��ه ال��ن��ف��س ال��ج��ب��ان ف��ح��ب

للضعفاء: حلم وال عفة فال العليا، األخالق مصدر هي والقوة

ي��ظ��ل��م ال ف��ل��ع��ل��ه ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م

∗∗∗
ال��ل��ئ��ام إل��ي��ه��ا الج��ئٌ ح��ج��ة اق��ت��دار ب��غ��ي��ر أت��ى ح��ل��م ك��ل
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املغرية: الخيل جحافل كقوى قوى الكريمة والصفات

ق��ن��اب��ل ال��م��ك��رم��ات ك��أن ح��ت��ى ك��ل��ه��ا ال��م��ك��ارم م��ك��ارم��ه ه��زم��ت

يحذر فال املجد، بسمعة يذهب الذي العار وهو واحًدا، شيئًا الكريم يخاف وإنما
العار. يحذر من املوت

ق��ي��ال م��م��ا خ��اف م��ن ح��ت��ف��ه م��ن ب��خ��ائ��ف ول��ي��س م��ض��اض ف��ال��ع��ار

مذهبان فيه املعري فشعر املتنبي، شعر يف جدٍّا ناطًقا نيتشه مذهب كان وإذا
ومذهب داروين مذهب وهما والفلسفة، العلم مذاهب من — تفصيًال — ناطقان

شوبنهور.
األحياء: بني البقاء وتنازع البقاء حب

ب��رق وي��ط��م��ع��ه رع��د وي��ف��زع��ه ح��ت��ف��ه ي��ره��ب األرض ح��ي��وان أرى

∗∗∗
وح��س��اد أع��داء ال��ب��س��ي��ط��ة ف��وق ل��ه ي��ك��ون ال ح��ي��وان ي��رى وال

النزاع: هذا يف يالئمه بما حي كل تسلح والطبيعة

ال��ظ��ف��ر اب��ت��غ��اء إال أظ��اف��ي��ر ال��ع��ري��ن ألس��ود ج��ع��ل��ت وم��ا

األبدية: الحرب هذه يف والضعفاء األقوياء بني فرق وال

وال��ب��از ال��ص��ق��ر ك��ظ��ل��م ال��ص��ال��ح��ات ف��ي ح��س��ب��ت وإن ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��م��ام��ة ظ��ل��م

وضعفاءها أقوياءها ألنها: جميًعا؛ األحياء رحمة إىل كله ذلك من يخلص ولكنه
الدفاع. أو العدوان إىل مدفوعة الغالب القدر ضحايا

ل��ل��ذي��ب ب��ال��ش��اة ل��س��ام��ح��ت��م إذن س��غ��ب م��ن ال��ذئ��ب ب��داء ع��ل��م��ت��م ول��و
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الرصاع: مؤنة حمل من أوىل الضعيف ومقاسمته

ال��ض��ع��ي��ف وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ق��س��م َرة ال��بُ��ْر ب��اط��ن ف��ي ي��ل��وح ��ا ش��قٍّ إن

برغوث عىل كلها بالحياة تنعم أن فقري، إنسان عىل بدرهم اإلنعام من أحق ولكن
مقبوض:

م��ح��ت��اج��ا ت��ول��ي��ه دره��م م��ن أح��ق ب��ه ظ��ف��رت ب��رغ��وثً��ا ك��ف��ك ت��س��ري��ح
م��ه��ت��اج��ا ال��ع��ي��ش وي��روم ح��ب��ي��ب��ة ل��ه وال��ح��ي��اة ي��ت��وق��ى ك��اله��م��ا

وال لنفسها تجمعه ألنها ألنفسنا؛ نغصبه أن لنا يجوز ال النحل عسل حتى بل
للمشتار. تجمعه

ال��ن��ح��ل ألن��ف��س��ه��ا إال ج��م��ع��ت ف��م��ا ش��رت��ه ال��ن��ح��ل ج��ن��ى ف��ي ح��ت��ى ال��ل��ه تَ��ِق

هذا يذهب ولم جناه، من أو الحيوان من طعام كل وحرم النبات عىل عاش ولهذا
وشعائر كثرية عقائد من يعجب كان ألنه بعضهم؛ وهم كما الهند ألهل محاكاة املذهب

إليها. وما الجثث وتحريق البقر وتقديس األرواح كتناسخ الهنود، بها يدين مختلفة
الحياة عن اإلعراض وهو شوبنهور، مذهب إىل داروين مذهب به انتهى وقد
أبناءه يجنب الذي هو الحنان الصادق األب ألن النسل؛ عن والكف ومظاملها بمعاركها

العيش: شقوة

األظ��ه��ر ف��ي ت��رك��ه��م أج��م��ع ف��ال��ح��زم ك��رام��ة ل��ل��ب��ن��ي��ن أردت��م وإذا

بنيه: عىل يجني فال عنه يكفر فهو أبوه، عليه جناها جناية فهي النسل والدة أما

أح��د ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ع��ل��يَّ أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

بها ويصور الحياة، بأنماط حافًال متحًفا للعربي الشعر يفتح النحو هذا وعىل
السلوك، هذا عن تعبريها ويف سلوكها، يف وتتجاوب تتناسق شخصية يف األخالقية القيم
تحار كما خواطره تبلبل وال فكره تحري ال فهي األنماط، هذه العربي أمام تعددت وإذا
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ال … كال … واملناقشة الجدل بني الفالسفة مذاهب من «األيديولوجية» تتلقى التي األمم
ووعيها، بحسها األنماط هذه تواجه العربية السليقة ألن خاطر؛ بلبلة وال هنا فكٍر حرية

وأطوارها. بظروفها واستوضحته منها اقرتب ما كل منها وتختار
كما واحد، اتجاه إىل بها ويتحول األنماط، هذه يوحد الذي املهم الضابط وهناك

الكبري. النهر مجرى إىل الجداول تتحول
اإلسالم. ظهور بعد الدين ضابط هو ذلك

تعددها مع — فتتفق الشخصية باألنماط يحيط املجتمع نطاق كان الجاهلية ففي
النهاية. يف املجتمع بآداب اإليمان عىل —

التماسك بمادة وجاءت املجتمع، بآداب الدين آداب أحاطت اإلسالم ظهور وبعد
واحدة. بنية إىل وتردها الكثرية، األنماط تشمل التي

يتفقان؟ كيف والدين والشعر
أبيقور وإباحية شوبنهور، ورهبانية نيتشه، قسوة الشعر ويف يتفقان كيف نعم

التقاليد؟ يف املرفوضة
بأنهم الشعراء يصف القرآن ألن ابتسامة؛ الثغر وعىل سعة الصدر ويف يتفقان نعم

يَْفَعلُوَن﴾. َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر ﴿أََلْم
ينظر ال ألنه شاء؛ إذا سماعه إىل يسرتيح أن وللقارئ يشاء، ما يقول أن فللشاعر
من حسن منظر عىل يتفرج كأنه إليه ينظر وإنما للدين، املصادم املعارض نظرة إليه

الفنون. مناظر
الفصام داء يشبه بما اإلنسانية النفس تصيب ما كثريًا الدينية «األيديولوجية» إن
الطبيعة، وراء ما وعالم الطبيعة، عالم بني مكانها لها تقرر ال ألنها Schizophernia؛

الجماعة. وحق الفرد حق بني مكانها لها تقرر وال
— الدنيا هذه إن هدى، غري عىل التيه هذا يف اإلنسان نفس يرتك ال اإلسالم أن إال
﴿َوَال قائًال: القرآن ويأمره منها نصيبه يأخذ أن اإلنسان عىل يجب طيبة — الطبيعة عالم
تعيش كأنك لدنياك «اعمل قائًال: Tradition األثر ويأمره نْيَا﴾، الدُّ ِمَن نَِصيبََك تَنَس

غًدا.» تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا
كل من اإلنسان روح يطلق — املسئولية عىل القائم الحرية حق — الفرد وحق

مرة: غري الكريم القرآن يف ذلك تكرر كما عمله يف ليست خطيئة
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َرِهينٌَة﴾. َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ﴿ُكلُّ
َرِهنٌي﴾. َكَسَب ِبَما اْمِرٍئ ﴿ُكلُّ
أُْخَرٰى﴾. ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر ﴿َوَال

َسَعٰى﴾. َما إِالَّ ِلْإلِنَساِن لَّيَْس ﴿َوأَن

طاقته قدر عىل واجب ولكنه يؤديه، واجب الحرة املسئولية حق جانب إىل إنسان كل وعىل
.[٢٨٦ [البقرة: ُوْسَعَها﴾ إِالَّ نَْفًسا هللاُ يَُكلُِّف ﴿َال

املساواة عىل تقوم التي الجماعة فهي اإلسالم، يختارها التي Society الجماعة أما
بالكفايات. التفاضل فيها يمتنع وال الشورى، حكم وعىل الحقوق، يف

إِنَّ ۚ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا
.[١٣  [الحجرات : أَتَْقاُكْم﴾ ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم

.[٣٨  [الشورى : بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم
َدَرَجاٍت﴾ بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُهْم َوَرَفْعنَا نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف ِعيَشتَُهْم مَّ بَيْنَُهم َقَسْمنَا ﴿نَْحُن

.[٣٢  [الزخرف :
.[٩  [الزمر : يَْعَلُموَن﴾ َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل

اْألَْغِنيَاء﴾ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي واحدة طبقة أيدي يف الثروة حرص يمنع اإلسالم ولكن
.[٧  [الحرش :

حرية بني العالقة مشكلة هي إنما الحديث العرص يف الكربى املشكلة أن يخفى وال
ولكنه املشكلة، هذه لحل معني بنظام املسلمني يقيد ال واإلسالم الجماعة، ومصلحة الفرد
وال املجتمع، بخريات معينة طبقة استئثار ويحرم التحريم، كل املطلق السلطان يحرم
طاقته، فوق واجبًا عليه يفرض وال فيه، مختار عنه مسئول هو بما إال الفرد يحاسب
من فهو بقي وما الحكم، نظام تقرير يف الدينية «األيديولوجية» من يطلب ما كل وهذا

يقتضيه. بما زمن كل يف الناس يتوالها التي األعمال
تخاطب أنها فلسفية، أو دينية كانت سواء «أيديولوجية» كل يف الصعوبات وأصعب
محل ال األيديولوجية واحد، طابع يف مطبوعة كأنها واحد، بلسان املنوعة الشخصيات
التعبري من الثقافة هذه يف مداها تبلغ اإلنسانية» «الشخصية ألن العربية؛ الثقافة يف لها
يعوق حجر كل لتفريج تكفي العصور أقدم من العربي الشعر وذخرية نفسها، عن
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من األخرى األمم قصص يف مما أكثر الشخصية ألوان من ففيه تطورها، عن الشخصية
وبني بلسانه، وجدانه عن املعرب الحي املثل بني الفارق مع ،Figures املتخيلني الشخوص

يقال. ما كل ألسنتها عىل يلقى الخيال صنع من املخلوقة الدمى
عضوي تعبري وأنه أدب، من أكثر أنه «األيديولوجية» يف العربي الشعر ومكان
والعامة الخاصة قضاياه يف الوجدان عن حر تنفيس فهو الباطنة، الحياة عن Organic
تعرض التي النقائض من كثرية حاالت يناسب األنماط، كثري منوع ألنه فيه؛ صدام وال

لإلنسان.
املعبد ولكن أوقاته، جميع يف الفاني املخلوق عليه يقوى ال ثقيل عبء القداسة إن
ويعينها حقها، اإلنسانية يعطي البليغ واملنرب الريايض، باملضمار جانبه إىل يأذن الذي

عليه. تعان أن أرادت إذا واجبها عىل
تقيم أن الفني وجانبها الديني جانبها من العربية األيديولوجية تستطيع وهكذا
املساواة يوجب ومجتمع مسئولة، حرة شخصية فيه! ظالم ال طريق رأس عىل اإلنسان
االمتياز، فرصة املمتاز يحرم وال محدودة لفئة الثروة باحتكار يسمح وال الحقوق، يف

األحوال. جميع يف الطاقة قدر عىل وواجب
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القديم الشعر نقد يف املسترشقني أخطاء

دورهم للمسترشقني وبقي العربية، اللغة خدمة يف االسترشاق دور هذا عرصنا يف انتهى
يحتاجون بما للعلم لغاتهم يف إخوانهم عىل يعتمدون الذين الغرب أبناء به ينتفع الذي

العربية. اللغة عن علمه إىل
الرشقية. الدراسات وسائر العربية، الدراسات يف املسترشقني مكان اليوم ووضح

أو دينية ألغراض اللغة دراسة يف منهم الكثريين عمل عن النظر رصفنا فإذا
أنهم فيهم يعهد لم وتسجيل، إحصاء أصحاب أو مؤرخون يشء كل قبل فهم سياسية،
يف وبخاصة العربية، آدابنا يف حجة عندنا يكونوا أال أحرى فهم بالدهم، آداب يف حجة

الشعراء. عىل والحكم الشعر واختيار الفني، الذوق مسائل
الشائع من وليس الكلمات، معاني ويجهلون اللغة روح يجهلون ذلك بعد وهم
فيكثر اللغة، دراسة جانب إىل الرشقية للبالد العام التاريخ دراسة يف يتوسعوا أن بينهم
وبما التاريخ، بأطوار منهم جهًال اللغة أطوار فهم يخطئوا أن ذلك أجل من عندهم

القومية. التعبريات من وغريها والخطابة الشعر موضوعات من يستلزمه
الهند وأديان الجاهلني، العرب أديان بني الفارق عن لغفلتهم — أنهم ذلك ومثال
عىل يكون أن بد ال ديني شعر لهم كان قد العرب أن حسبوا — والفرس واليونان
الشعر إنكار ذلك عىل ورتبوا الشعرية، اليونانية واألساطري والفرس الهند قصائد مثال
إليها، وما والشعائر العبادات عن التعبري من خلو ألنه الجاهليني؛ إىل املنسوب العربي
مناسك عن معلوم هو ملا كله الظن هذا ينقض الجاهيل بالتاريخ العلم من قليًال ولكن
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عىل الدينية واألناشيد الصلوات فيه ترتل هيكل لها يوجد لم وإنها الجاهليني، العرب
يف األكرب هيكلهم كان وإنما اليونانية، املحافل أو الفارسية أو الهندية الهياكل مثال
ونعني املشهورة، الدينية األشعار يف كعمله فيها عمل للشعر ليس فريضة مثابة الكعبة
الجاهيل الشعر ننفي أن جاز ولو حني، إىل حني من الكعبة زيارة أو الحج، فريضة به
الدينيات، هذه من يخل لم آخر شعًرا محله يف نحل أن لوجب الدينيات من خال الذي
أو قريش بلغة الشعر ذلك نظم سواء وكلماته، بأوزانه نصوصه تبق ولم ذكره بقي ولو
فأين … العربية الجزيرة أنحاء تشمل لم قريش لغة أن املسترشقني العتقاد غريها، بلغة

املوهوم؟ الشعر ذلك هو
أن اللغة أطوار وفهم الشعر، نقد يف الخطأ إىل يؤدي الذي التاريخ فهم نقص ومن
لغتهم اختالف يف شك ال الذين اليهود بني قريش لغة عموم إىل يتلفتوا لم املسترشقني

الجزيرة. أبناء وسائر قريش، لغات عن األوىل
خطأ يصحح أنه — مثًال — يثرب يهود تاريخ إىل االلتفات من يستفاد ما وبعض
والقصائد املعلقات، عرص يف اإلسالم قبل العربية اللغة وحدة ينكرون إذ املسترشقني؛
العرب خاطبت التي اإلسالمية الدعوة مقدمات من اللغة وحدة كانت ولقد الجاهلية،
من بوهم املسترشقني بعض فجاء … اإلسالم عرص قبل من يعرفونه بلسان جميًعا
بلسان التخاطب عىل الجزيرة اتفاق وينكرون اللغة، هذه وحدة يف يشككون أوهامهم
العدنانيني لسان الختالف ممتنعة اللغة هذه وحدة أن ويزعمون واملكيني، القرشيني

والقحطانيني.
نقول: حيث النور مطلع كتابنا يف أرشنا الخطأ هذا وإىل

الجزيرة عن غرباء ألنهم األوهام؛ هذه عىل جواب أصدق يثرب يف فاليهود
وال ذلك، يف الشك يجوز وال للميالد، الثاني أو األول القرن يف دخلوها العربية
روية وال علم غري عىل املؤرخني بعض قال كما تهودوا عرب بأنهم القول:
األميني العرب أن نفرض أن منا يستلزم بذلك القول فإن يقال! أن يصح فيما
التوراة؛ كتب يف وتفقهوا العربية، تعلموا ثم اليهودية، إىل للتحول تطوعوا
ألحد يسلمون ال بالدهم يف مخذولني قوم إىل وينضووا أسالفهم عن لينقطعوا
أغرب من فهذا املختار، هللا شعب عداد يف معهم للدخول أهل أنه األمم من
وتخمينًا ظنٍّا — الثبوت عن فضًال قاطع دليل بغري تثبت ال التي الفروض
أو غرابة، العرب بالد إىل فلسطني من اليهود هجرة يف وليس دليل، بغري —
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وقد للميالد، الثاني أو األول القرن يف تشتيتهم بعد التاريخ لوقائع مناقضة
بغري واالشتغال والزراعة، للتجارة واملدينة تيماء بني الطريق عىل مقامهم كان
دون خاصة الطريق ذلك عىل يكون أن يشء أشبه العربية القبائل صناعات
أن املهاجرون اليهود يستطيع وال وقريش، النبط يحميها التي األخرى الطريق
وبني بينهم العداء مع مستضعفون، مرشدون وهم أصحابها عىل يقتحموها
والوالء. السياسة يف وميًال ولغة دينًا إرسائيل عىل النبطيني وتعصب النبطيني،
ال التي الحقيقة، هناك تبقى الشك تقبل ال التي الفروض هذه جميع وعىل
القرى ووادي وتيماء وفدك وخيرب يثرب أصول يف القول اختالف مع تختلف

اإلجمال. عىل
يكتبون؟ عرب هؤالء فهل

مما عربيٍّا، كالًما صحفهم يف يحفظوا أن خلقاء كانوا لقد كذلك كانوا لو
أن صح إن اإلسالم، عرص يف املوحدة العربية يخالف قرون بثالثة اإلسالم قبل
لم الشعراء هؤالء وبعض … املعلقات شعراء أيام يف موحدة تكن لم العربية

عام. مائة من بأكثر اإلسالم عرص يسبقوا
التي املوحدة اللهجة غري لهجة العربية بالكتابة يحفظوا أن خلقاء وكانوا
خلقاء كانوا أو الشعراء، أولئك عرص إىل لإلسالم سبقها يف املسترشقون يشك

التأييد. من نوًعا الشك ذلك يؤيد شيئًا كتابتهم من يعلمونا أن
الجزيرة دخلوا يهوًدا — القاطع بل — الراجح القول عىل كانوا إذا أما
اللغة تعلموا ثم العربية، أو األدومية أو اآلرامية وتكلموا لسانها، غري بلسان
اآلرامية وبني الحجازية اللغة بني تم الذي التوحيد فهذا الحجازية، العربية
الجنوب، يف العرب لهجة بني يتم أن باملستغرب ليس العربية أو األدومية أو
يف اليمن عرب أقام فقد الجزيرة، أطراف وسائر الحجاز يف العرب ولهجة
منذ املهاجرين اليهود مقام من ا جدٍّ أطول زمنًا بالحجاز واتصلوا الجزيرة،

للميالد. الثاني أو األول القرن
أو الجزيرة، بجنوب أقاموا الذين اليهود لغة من يشء إلينا يصل ولم
إىل وفدوا الذين اليهود ولكن نجران، يف نواس ذو معهم تحالف الذين اليهود
تواريخ عىل مطلعون ومؤرخون ُكتاب منهم كان النبوية البعثة بعد الحجاز
بكعب املسمى مانع بن كعب منهم وكان العربانيني، أسالفهم وتواريخ حمري،
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رأى إنه خلكان: ابن قال الذي الصنعاني منبه بن وهب منهم وكان األحبار،
هذا ووصف واحد، مجلد يف وأشعارهم وأخبارهم حمري ملوك عن له كتابًا
فلم النوادر، طلب يف املغربني من ووهب كعب كان وقد مفيد، بأنه الكتاب
قريش لغة فيه كانت وأجدادهما، آباؤهما، شهده أو شهداه، زمنًا لنا يذكروا
الوفود قدوم البعثة عرص إىل ذلك من وأدنى جاورها. وما اليمن يف مجهولة
عليه — النبي بإذن اليمن إىل الحجاز من الوالة وذهاب الحجاز، إىل اليمن من
عمل يف يصحبهما كان ومن طالب، أبي بن وعيل جبل بن معاذ ومنهم السالم،
سمعوه ما جهلوا — النبي عىل — اليمن وفود أن نسمع فلم والتعليم، الوالية
آبائهم، من لغاتهم لقنوا لقد وهؤالء الحجاز، أهل يفهمه ال بكالم نطقوا أو

اختالف. ثمة كان إذا كالمهم من اختلف ما يفوتهم فال
أخبار يف وليس الشتاء، ورحلة الصيف رحلة املحمدية البعثة من وأقدم
يف القرشية اللغة غري بلغة اليمن، أهل من قريش تفاهم إىل إملاع الرحالت هذه
ذاكرة عن يغيب أن ا جدٍّ البعيد ومن تقدمه، الذي والجيل للبعثة السابق الجيل
وأنسابهم ورواياتهم أخبارهم كانت وقد جيله، قبل جيلني حديث العربي
جيل، إىل جيل من واإلسناد الرواية وتسلسل الحفظ، عىل قائمة كلها وأمثالهم
املحمدية، البعثة عرص يف الذاكرة مدى عىل عامة شائعة الحجاز لغة كانت فإذا
هذه بنا وترجع التعميم، وهذا الشيوع لهذا تقدر أجيال ثالثة من أقل فال
نظمها نستغرب فال املعلقات، نظم إليها أسند التي األوقات أقدم إىل األجيال

الشمال. إىل الجنوب من العرب يفهمها التي باللغة
نظمها وقد زهري، بن كعب قصيدة — السالم عليه — النبي سمع ولقد
مسبوًقا شاعرة أرسة من زهري وكان سلمى، أبي بن زهري أبيه بلغة شك وال
عليهم طرأ قد النظم لغة يف التغري يكون أن يعقل وال اللغة، بتلك النظم إىل
— سنان بن هرم عرص باملعلقات بلغنا فإذا معدودات. سنوات مدى يف فجأة
من أقدم هو من املعلقات شعراء من فليس بقليل تقدمه وما زهري، ممدوح

الواحدة. واللغة الواحد النظم عىل التوافق فيه يمتنع طويل بزمن ذلك
وزن وأن وليلة، يوم بني تخلق ال العروض أوزان أن هنا نذكر أن بد وال
فيهما ونظمت الشاعرين، عرص قبل وجدا قد أبيه قصيدة ووزن كعب قصيدة
وسعت األوزان هذه أن ولو التاريخ، ذلك قبل األقل عىل جيلني أو جيل قصائد

ومعناه. لفظه غاب إن خربه غاب ملا الحجازية اللغة شعر غري شعًرا
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وراء ما إىل اليمانية هجرة بامتناع نجزم أن ريب وال القول عسف ومن
واحدة، قبيلة منهم تهاجر أن جاز فإذا العربية، الجزيرة يف اليمن حدود
أن شاء وملن العرشين، أو العرش القبائل كحكم اللغة مسألة يف القبيلة فحكم
أو الدليل، إىل مستنًدا اليمن إىل الغساسنة أو التغلبيني أو البكريني نسبة ينكر
اليمن إىل نسبتهم ينكر أن يستطيع ال ولكنه اإلطالق، عىل دليل إىل مستند غري
إىل نسبتهم ينكر بذلك فإنه واحد، وقت يف إليهم العدنانية اللغة نسبة وينكر
األصول. تلك من بأصل لهم يأتي وال العربية، الجزيرة يف معروف أصل كل
قابل غري أمًرا لينكر وراءها؛ ما إىل اليمن من قوم انتقال ينكر من وإن
الرحالت، تواريخ من أثبت تاريخ فيها يثبت لم التي العربية الجزيرة يف لإلنكار
والغلبة والجدب الخصب وطوارئ الجوية العوارض وتبدل األزمنة تباعد عىل
بحرص يجزم ثم اإلنكار، بذلك البت يعتسف روية ذي باحث من وما والهزيمة.
إن يقال: أن العسف فمن الحدود. تلك بهم أحاطت منذ حدودهم يف اليمانية
وليس املحمدية، البعثة سبقت التي العصور يف قط اليمن تربح لم اليمانية
الجو وعوامل الطوارئ حسب عىل برحتها إنها يقال: أن يشء يف العسف من
الحجاز وأبناء اليمانية، بني التوافق الستغراب ذلك بعد داعي وال والتاريخ،
البداهة بحكم نقدر دمنا فما اللهجات، من لهجة يف الجزيرة وسائر وتهامة،
يتكلم كما وتكلموا حدودهم، وراء العربية الجزيرة يف وجدوا اليمانية أن
مشكلة الحقيقة يف هنالك تكن ولم … املشكلة زالت فقد جوارهم يف املقيمون

تُزال.
قبل الجزيرة لغة يف الوحدة منكرو إليه يلجأ الذي العسف من أكثر وليس
يف ألهون هنا التاريخ اعتساف وإن أجيال، ثالثة أو بجيلني املحمدية البعثة
لألدب قارئ من فما التصديق، تقبل ال التي األدبية الفروض اعتساف من رأينا
وصلت كما الجاهلية، أشعار يلفقون الرواة من طائفة بوجود القول: يسيغ
بلغوا قد الرواة هؤالء أن «أوًال» ذلك معنى إذ التلفيق؛ ذلك يف ويفلحون إلينا
وزهري وعنرتة وطرفة والنابغة القيس امرؤ بلغها التي ذروتها الشاعرية من
عىل مقتدرون أنهم «ثانيًا» ذلك ومعنى الجاهلية. يف الشعر فحول من وغريهم
بمزاج فينظمون األدبية؛ وامللكات واألعمار األمزجة حسب عىل األساليب توزيع
ومزاج القيس، امرئ الَغِزل العربيد ومزاج زهري، الشيخ ومزاج طرفة الشاب
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النفسية «مناسباته» واحد لكل ويتحرون شداد، بن عنرتة املقدام الفارس
إليه، ينسب الذي الديوان يف واحد نمط عىل القصائد له ويجمعون والتاريخية،
من أحد عند توجد وال الرواة، عند توجد القدرة هذه أن «ثالثًا» ذلك ومعنى
األصيل، الشعر بقيمة العلم هذا عىل وهم َسْمَعِتها، يف الرواة يفرط ثم الشعراء
ولغري برهان بغري إساغته عن فضًال بربهان الفرض هذا يسيغ ناقد من وما
الجاهلية النقائض تصديق وإن بالتخمني! التوهم ويعزز يتوهم أن إال سبب،
بها ويضيق الحس، بها يضيق التي النقيضة هذه تصديق من ألهون جميًعا

الخيال.
إذا عنها ويبحث العقل يستدعيها التي النقائض — هذا مع — وشتان
الواقع، من لها موجب وال العقل يرفضها التي والنقائض يجدها، فلم تفقدها

السليم. الفكر من وال
اإلسالم قبل العربية اللغة وحدة يف تشككنا أن تحاول التي النقائض فهذه

باإلقناع. جدير بحث يوجبه وال شطًطا يكلفه قبولها ألن العقل؛ يرفضها
عرب بانقطاع — تقدم كما — يجزم أن تقبلها إذا العقل يتكلفه فمما
تناظر قحطانية لغة ببقاء يجزم وأن االنقطاع، كل الجزيرة داخل عن اليمن
يف أثر عىل معتمد غري املحمدية، للبعثة السابقني الجيلني يف القرشية اللغة
أنسابهم عن العرب توارثه ما كل يلغي وأن محفوظ، ورق يف وال األحياء ذاكرة
األسالف، وبقايا األنساب عىل وعالقاتهم مفاخرها تقوم أمة وهم وأسالفهم،
أبلغ تنظم التي امللكة بتلك االنتحال عىل املتآمرين الرواة وجود يفرتض وأن
أن يفهم وأن واألعمار، النفسية والدواعي األمزجة حسب عىل وتنوعه الشعر،
من غريها دون ملراجعها، مبطل العربية، األسانيد عىل مقصور املنتحل القول
الرصيح. والكذب االنتحال يخالطه مما الكثري عندها صح التي األمم مراجع
لثبوت حجة منها ويتخذ ويستلزمها، العقل يستدعيها التي النقائض ومن
بني اإلجماع فيها يتعذر وأن الرواية، يف االختالف يحدث أن جملته يف الواقع
عليها العهد ويطول رواتها، يتفرق التي األقاويل يصدق ال العقل فإن الرواة،
والتفصيل، الجملة يف متفقة تأتي ثم واإلسناد، الذاكرة عىل أصحابها ويعول
قصد عن واإلضافة والحذف لالضطراب األهواء وعوامل الزمن مع تتعرض وال
التصديق، أسباب من سبب إذن الرواة فاختالف واإلهمال، النسيان بفعل أو

التكذيب. أو الشك إىل يدعو واتفاقهم
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الخرب لباب نرفض وال فنرفضهما الحالة؛ هذه يف النقيضني نسمع وقد
يف قصيدته ألقى حلزة بن الحارث أو كلثوم بن عمرو أن سمعنا فقد ومغزاه.
الحول، يف قصيدته ينظم كان سلمى أبي بن زهري أن وسمعنا واحدة، وقفة
نسقط كما املبالغة هذه نسقط وقد بالحوليات، ذلك أجل من قصائده وتسمى
أقىص بني نظمه، وقت يف يوغل الذي الشعر نسقط أن ذلك من يلزم وال تلك،

الطرفني.
العرصية، الحقائق إىل النظر عند اآلن نصدقهما روايتني عىل وقفنا وربما
يروى فمما امللفقون. أراده ولو عسري املايضجد الزمن يف تلفيقهما أن ونعلم
ومكانته، وسامته مع عنه النساء إعراض من تعجب أنه القيس امرئ عن
ثم كلب، عرق كأنه عرًقا لك ولكن نعم، له: فقالت ذلك يف النساء إحدى وسأل
جلده، منها تساقط بقروح موته قبل أصيب أنه منها فنعلم وفاته أخبار نقرأ
الروايتني ومؤدى القروح، بذات ذلك أجل من يلبسها كان التي الحلة وسمى
الذي العرق رائحة لفساد الجلدي للمرض استعداد عىل كان الشاعر أن مًعا
فيه فظهرت القصية رحلته يف الفساد به استرشى حتى يزل لم وأنه يفرزه،
الشاعر وغلبة عنه، املعرضات النساء مع بنوادره ذلك ويقرتن القروح، تلك
أن األخبار هذه جميع يف الناظر عىل يسهل فال امرأته، عيني يف عليه علقمة
ثم متفرقة يتلقاها أن عليه يسهل وال واحد، راوية إىل عمًدا تلفيقها ينسب

املتفرقني. الرواة من علم غري عىل بينها تربط التي الداللة من يجردها
يف تنم حيث قصيدته، تكذب ولم طرفة أخبار من الكثري كذب وربما
الرواة محاسبة عن وتغنينا األخبار، تلك عن تنوب التي خالئقه عىل جملتها

التكذيب. أو التصديق عىل
لها يفطنون وال املسترشقون عنها يغفل التي هي األدبية القرائن وهذه
الكالم روح يف وال األدب، يف ينظرون وال واإلسناد النصوص يف ينظرون ألنهم
عليه، الحكم يحسن وال بالده، أدب يعرف ال من ومنهم التعبري، ومضامني
كافلة العربية باللغة معرفته فليست أمه، حجر يف تلقنها التي اللغة أدب وهو
األمزجة تعدد مع فيها، الكالم ومضامني وأساليبها، آدابها عىل يحكم أن له
العربية، اللغة يف الكربى املعجمات لوضع تصدى مة عالَّ ومنهم … واألذواق
َوَال ِسنٌَة تَأُْخذُُه ﴿َال تعاىل: لقوله نام بمعنى تأتي إنها «أخذ» مادة يف فكتب
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الزوجة والد كان ألنه العذراء؛ بأبي بكر» «أبا يرتجم من ومنهم … نَْوٌم﴾
الصعيد يرتجم من ومنهم عذراء، وهي — السالم عليه — النبي بها بنى التي
تسمى التي اليمن عىل قياًسا Egypt Felix السعيدة مرص أو امليمونة بمرص
عبادة عىل تدل التضحية إن يقول: من ومنهم ،Arabia Felix السعيدة العربية
الغداة من كالتغدية إال وضعها يف هي وما … الضحى من ألنها الشمس؛
الوجبات توقيت من ذلك غري إىل السحر من والسحور العشاء، من والتعشية
القصد، من القصيدة أن يحسب من ومنهم والنهار، الليل يف بميقاتها والذبائح

معناه! يراد الذي بالكالم فيرتجمها
القرآن نزول قبل اللغة عن فيه نحن الذي البحث لهذا منهم تصدت وقد
فالدكتور األميني، عامة من بآالتها أجهل وهي املباحث، هذه تقتحم طائفة
شبهات يروي اإلسالم مصادر كتاب صاحب Thusdale ثسديل سنكلر

األبيات: هذه ومنها الكريم، للقرآن الناقدين

ون��ف��ر ق��ل��ب��ي ص��اد غ��زال ع��ن ال��ق��م��ر وان��ش��ق ال��س��اع��ة دن��ت
ح��ور ب��ع��ي��ن��ي��ه ال��ط��رف ن��اع��س أوص��اف��ه ف��ي ح��رت ق��د أح��وٌر
ف��ع��ق��ر ف��ت��ع��اط��ى ف��رم��ان��ي زي��ن��ت��ه ف��ي ال��ع��ي��د ي��وم م��ر
ال��م��ح��ت��ظ��ر ك��ه��ش��ي��م ت��رك��ت��ن��ي ف��ات��ك ل��ح��اظ م��ن ب��س��ه��ام

الجاهليني. أشعار من اآليات بعض القرآن اقتباس عىل قرينة منها ويتخذ
القائل: كقول أخرى أبياتًا األبيات هذه إىل العالمة الدكتور ويضيف

ي��ن��س��ل��ون ح��دب م��ن ك��أن��ه��م خ��ل��ف��ه م��ن وال��ع��ش��اق أق��ب��ل
ال��ع��ام��ل��ون ف��ل��ي��ع��م��ل ذا ل��م��ث��ل زي��ن��ة ف��ي ال��ع��ي��د ي��وم وج��اء

كانت ملا أنه الحارض عرصنا يف املتداولة الحكايات «ومن الدكتور: قال
اْلَقَمُر﴾ َوانَشقَّ اَعُة السَّ ﴿اْقَرتَبَِت وهي اآلية هذه تتلو محمد بنت فاطمة
أخذها أبي قصائد من القطعة هذه إن لها: وقالت القيس، امرئ بنت سمعتها
كاذبة؛ الرواية هذه تكون أن يمكن أنه ومع عليه، أنزلها هللا أن وادعى والدك،
سنة أي: الفيل سنة يف إال محمد يولد ولم ٥٤٠م، سنة تويف القيس امرأ ألن
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سورة ويف القمر سورة يف واردة املذكورة األبيات هذه أن ينكر فال ٥٧٠م،
اختالف يوجد أنه األمر وغاية الصافات، سورة ويف األنبياء سورة ويف الضحى،
دنت القصيدة ويف اقرتبت القرآن يف فورد املعنى، يف وليس اللفظ يف طفيف
تلك وبني األبيات، هذه بني ومشابهة مناسبة يوجد أنه الواضح البني ومن …
حقيقة، القيس المرئ هي األبيات هذه أن ثبت فإذا القرآن، يف الواردة اآليات
عىل يتعذر ألنه القرآن؛ يف ورودها كيفية توضيح املسلم عىل يصعب فحينئذ
قبل املحفوظ اللوح يف مسطورة كانت وثني شاعر أبيات أن يعتقد أن اإلنسان

العالم.» إنشاء
بأن واملشتبهني، املعرتضني مع املسلمني، العلماء يطالب الدكتور قال ثم
من ليست وأنها القرآن، من ومقتبسة مأخوذة اآليات هذه أن عىل الدليل يقيموا
علينا يصعب «ولكن سنة بثالثني محمد مولد قبل تويف الذي القيس امرئ نظم
واالستخفاف، التهتك من الحد هذا إىل بلغ القصائد هذه ناظم بأن نصدق أن
متسعة كانت التي اإلسالم مملكة تأسيس بعد األزمان من زمن أي يف والجرأة
هذا مثل يف ويستعملها القرآن، من آيات يقتبس حتى واألكناف، األطراف

املوضوع.»
لئال والحيطة؛ الحذر مصطنًعا الشبهات هذه يف كالمه الدكتور يختم ثم
هذه «إن فيقول: كلها، الشبهة فتسقط اإلسالم، بعد األبيات هذه نظم يثبت
كاف األسانيد من تقدم ما ألن املعرتضون؛ به يعرتض ما كل ليست األبيات

القضية.» هذه لتأييد عندهم
اإلسالم، قبل العربية اللغة أمر يف الخابطني هؤالء جهل من يبدو ما وأيرس
يف يلقون املسلمني علماء أن يحسبون أنهم — الكريم القرآن بلغة وعالقتها
يلهمهم وال … الجاهلية إىل نسبتها لينكروا واصبًا وصبا األبيات، تلك بحث
القيس، امرئ إىل نسبتها بإدحاض لليقني كافية واحدة نظرة أن األدبي الذوق

الجاهلية. شعراء من غريه أو
أصل وهي املسترشقني، الناقدين تعيي التي هي الكافية النظرة وهذه
فيه يقدح وال التعويل، كل األدب يف الناظر عليه يعول النقد أصول من وثيق

الكثري. دون القليل يف الخطأ عليه يجوز وأن للجدل، يتسع أن
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وكذلك الخطوط، بكتابة الخبري خربة إنكار يف الجدل سبيل يتسع كذلك
السطور يف يجوز وال كلمات، بضع أو كلمة محاكاة يف الخطأ يجوز

والصفحات.
يف نظرة تغنيه فقد الصفحات، من صفحة يف الخطوط خبري نظر فإذا
إذا والكلمات، الكلمة أمر عليه جاز وربما التزييف، أو بالصحة عليها الحكم
إذا ولكنه واملضاهاة، للمقابلة الكلمات هذه أو الكلمة هذه غري أمامه يكن لم
اليسري من يكن لم مرة عرشين أو مرات عرش مكتوبة الكلمة تلك عىل حصل
املنوال هذا وعىل تكرار، بغري املفردة الكلمة يف ينخدع كما فيها، ينخدع أن
التزوير يجوز وقد املدخول، والشعر األصيل الشعر يف والزيف الصحيح يبدو
من أمثاله وبني بينه املقارنة امتنعت إذا الواحد البيت أو الواحدة الشطرة يف
للناظر ومثلت األبيات، املزور كرر إذا يجوز ال ولكنه التزوير، صاحب تلفيق

املتفرقات. األبيات هذه تزوير يف طريقته الناقد
إىل ينسب كامل أدب تزوير فهو املستحيل، شبيه أو املستحيل، أما
القائلني تباين عىل تشمله التي بالصبغة جملته يف ويصطبغ الجاهلية،
واحد، ديوان يف كله الجاهلية إىل املنسوب الشعر جمعنا فإذا والشعراء،
كالم من يخالفه وال يماثله، ديوانًا نجمع أن املستحيل شبيه أو املستحيل فمن
املخرضم الشعر بني الفارق قل وإذا املتأخرين، األمويني كالم أو العباسيني
التي العالمات صحة عىل آية فتلك الجاهيل، والشعر األول األموي والشعر
عنه يفرتق لم الذي الشعر وبني بينه القرابة صحة وعىل الجاهيل، الشعر تميز
فال التعبري، ومناسبات املعيشة يف وبيئاتهم قائليه، وثقافة بزمانه بعيًدا افرتاًقا
مشرتك، ميزان بينهما يكن لم إن املخرضم، والشعر الجاهيل الشعر يتشابه

واملخرضمني. الجاهليني الشعراء عرشات إىل انتمائه مع
لها يكن لم وجرير واألخطل الفرزدق بني تميز التي الشخصية املالمح إن
بن وعمرو القيس امرئ بني تميز التي الفوارق، ثبوت من وأقوى أوضح ثبوت
وسع يف وجرير واألخطل الفرزدق دواوين خلق أن يرى فمن وزهري، كلثوم
أو راوية إىل جميًعا الجاهليني شعر ينسب أن عليه سهل فقد واحد، راوية
آداب يف مثله من سابقة وال له، سند ال مذهبًا الحالني يف يذهب ولكنه رواة،

واالستغراب. النبو غري األدبي الذوق من له نصيب وال األمم،

74



العربي الشعر نقد

باللغة املسترشقني لجهل به مثلنا الذي ثسديل» «سنكلر كان وربما
التعبري يف يقال كما صارًخا مثًال واالقتباس التضمني وشواهد األدبي، والذوق
اللبس عىل مستعصية الحقيقة يربز الذي هو الصارخ املثل ولكن الحديث،
أتينا وقد واليقني، الشك بني ترتدد التي األمثلة من دونه بما ويحيط واملكابرة،

بعيد. بشوط الصارخ املثل عن تتخلف ال منها طائفة عىل

هينة عىل تسلم ال املسترشقني من النفر هذا به اشتغل الذي األدبي النقد موازين أن عىل
كانوا التي األخطاء أكثر يف فاتبعوهم تالميذهم من أناًسا ضللوا ألنهم أخطائهم؛ جراء من
العربية. البالغة وأرسار التاريخ، حقائق إىل النفاذ عن عجزهم جراء من فيها يقعون

تلك تصحيح عىل العلمي البحث بموازين فيها يستعان طويلة مراجعة من بد وال
املشهورة القديم األدب مسائل من مسألة يف النقد أمثلة من بمثل ييل فيما ونأتي األخطاء،
بالفروض الخصوص عىل األمر اتصل كما والتصحيح، املراجعة يف املفيد املنهج التباع

املجهول. التاريخ عن ترتدد التي
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بني املرتدد الظن أو املطلق، القبول أو املطلق الرفض حيلة غري ناجعة حيلة من بد ال
التي التاريخية أو األدبية األخبار مشكالت من مشكلة للناقد عرضت كلما — الطرفني
مرجع منها يخلو وال بالخيال، والحقيقة بالواقع والخرافة بالكذب، الصدق فيها يختلط

األجيال. من كثري يف العرصية املراجع من أو القديم، التاريخ مراجع من
مأخذ أخذناه إذا إال شيئًا يغني ال فيها الظن إن الناجعة؟ الحيلة هذه هي فما

املقبول. الرأي أو امللزم القول مرتبة إىل يرتقى أنه نزعم ولم الظنون،
أوثق من وسيلة عىل يعتمد أن وشيك الحديث العرص يف العلمي النقد أن ونعتقد
ديدن عىل الذوق أو الظن برتجيحات تكتفي وال املقنعة، الحجة إىل تستند التي الوسائل
سرية يف العلمي النقد هذا طريقة نجرب أن املقال هذا يف ونود األخري، العرص قبل النقاد
… واضح وجه عىل الطريقة هذه لتطبيق قبوًال وأكثرها التمحيص، إىل السري أحوج من
بامللك يلقبوه أن قبل الكثريين تاريخه أضل الذي القيس» «امرئ سرية هي تلك

الضليل.
ليس ما يقينًا منها فنعلم العلمي، التفسري عىل أخباره نعرض أن عندنا اليسري فمن
األزمنة إىل اإلسالم صدر وبعد اإلسالم، صدر يف مؤرخيه عىل اختالقه الستحالة باملختلق
فيما أخبارهم من تؤخذ التي العلمية التفسريات يجهلون املؤرخني أولئك ألن املتأخرة؛

والتلفيق. التزيد فيه يتعمدون أو روايته، يصححون



الشاعرة اللغة

سرية تفسري بها فيتم بعض، إىل بعضها نضم التي األخبار من متفرقة أمثلة وهذه
مؤرخيه: أزمنة أو زمانه يف تلفيقه يستطاع ال نحو عىل الشاعر

جماله ومع وسيًما، جميًال القيس امرؤ «كان والشعراء: الشعر كتاب يقول (١)
مني؟ النساء يكره ما تزوجها: المرأة وقال جربنه، إذا النساء تريده ال مفرًكا وحسنه
فقالت: أخرى وسأل اإلراقة، رسيع العجز، خفيف الصدر ثقيل أنك منك يكرهن قالت:
أرضعوني أهيل وإن صدقتني إنك فقال: كلب، برائحة فحت عرقت إذا أنك منك يكرهن

كلبة.» بلبن
من فأبغضته طيئ من امرأة تزوج «أنه تاريخه مصادر من مصدر غري وروى (٢)
رأسه فريفع أصبحت، الفتيان خري يا له: تقول فجعلت معه مكانها وكرهت ليلتها،
صنعت ما علمت قد لها: قال أصبح فلما !… ليل أصبح فتقول: هو كما الليل فإذا فينظر

تقدم.» ما مثل قالت حتى بها يزل ولم مني؟ كرهت الذي فما الليلة،
واحد كل فقال التميمي، الفحل علقمة به نزل طيئ يف جاور ملا أنه امليداني روى (٣)
ألنك منك؛ أشعر علقمة له: فقالت امرأته إىل فتحاكما منك، أشعر أنا لصاحبه: منهما
فرسه، عنان من ثانيًا الصيد أدرك وأنه بسوطك، ورضبته بساقك وحركته فرسك زجرت
وبهذا علقمة فتزوجها فطلقها هويته، ولكنك قلت، كما ليس وقال: القيس امرؤ فغضب

الفحل. علقمة لقب
إصابته يف اختلفوا ولكنهم القروح، بذي يلقب كان أنه عىل املؤرخون وأجمع (٤)
مسمومة حلة من إنها آخرون: وقال كالجدري، مرض إنها بعضهم: فقال بالقروح
كان أسد بني من رجًال ألن منه؛ انتقاًما القسطنطينية من سفره بعد قيرص عليه خلعها
إىل وألقى به، فوىش قيرص بنت يغازل القيس امرأ أن فسمع قيرص، بحاشية صلة عىل

بشعره. ابنته وسيفضح داعر» «غويٌّ القيس امرأ أن امللك
وفاته، بعد ما إىل الشاعر عن راضيًا قيرص كان بل يقولون: الرواة هؤالء وغري (٥)
ليغزو الروم بالد دخل ملا املأمون الخليفة شاهده قربه عند له تمثال بإقامة وأمر

الصابئة.

يحدث جلدي بالتهاب مصابًا كان القيس امرأ أن منها يؤخذ متفرقة أخبار جملة هذه
الحالة هذه يف العرق ويفوح الطفيليات، من لطائفة والسكرية الدهنية، املواد اجتذاب من
اإلنسان جلد عرق عرقه فيشبه جلده، يف املسام قليل الكلب ألن الكلب؛ كرائحة برائحة

املصاب.
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الجنسية الوظائف وأمراض الجلدية األمراض بني العالقة أن ذلك إىل ويضاف
هو كما الجنسية األمراض بعالج األمراض هذه أطباء يتخصص العالقة ولهذه معروفة،

معلوم.
صحيحة القيس امرئ بنية يف الجنيس الخلل عن الرواة أخبار أن إذن الواضح فمن
الواضح ومن الصورة، هذه عىل داللتها بني ويجمعوا يلفقوها، أن الرواة يستطيع ال
حدث لو الرضاع هذا ألن باطل؛ وهمٌّ الكلبة لبن برضاع العرق رائحة تعليل أن كذلك
املسمومة الحلة قصة أن بالبداهة القرائن هذه من ونفهم … الرائحة تلك منه تحدث لم
العهد طول بعد الجنيس املرض ذلك من تنشأ أن بد ال القروح ألن الوهم؛ كهذا وهٌم
أن للمرأة غوايته من يبلغ ال الجنسية لعيوبه زوجته تبغضه الذي الرجل وألن باإلصابة؛

واالنتقام. للوشاية ذلك جريرة يف يتعرض وأن قيرص، ابنة يستهوي

لنا يفرس ما جملتها من فنعلم أخالقه، روايات إىل ومرضه زواجه روايات من وننتقل
النساء: أمور يف السرية وافتضاح اإلباحة من به اشتهر وما سمعته،

املشاركة إىل يدعو مذهب وهو قباذ، الفاريس امللك عهد عىل مزدك مذهب ظهر (١)
ماء بن املنذر فأنكره العرب، بني ينرشه أن الفاريس امللك وأراد والزوجات، األموال يف

كنده. ملك عمرو بن الحارث وارتضاه الحرية ملك السماء
ولقب النساء، بمصاحبة مستهرتًا ماجنًا القيس امرئ خال الشاعر املهلهل وكان (٢)

النساء. مزاورة من يكثر الذي الرجل وهو بالزير ذلك أجل من
والخيانة بالفسوق التحدث من يباح ال ما شعره يف يبيح القيس امرؤ وكان (٣)
عىل الصفة بهذه وصفه ويرتدد داعر غويٌّ إنه عنه: يقال جرم فال الخدور، وغشيان

رواته. ألسنة

تلك بها تنبعث التي النفسية البواعث لنا وتبني الشاعر، سمعة لنا تفرس عدة أخبار فهذه
التي القبيلة خالئق من «أوًال» العاطفية ولوازمها االجتماعي جوها لها وتهيئ الخليقة،
الفاريس امللك ومطاوعة مزدك، مذهب بقبول االجتماعية أحوالها لها وسمحت فيها، ولد

الحرية. ملك خالفه حيث
يشبه أن الناشئ القيس امرئ من يستغرب فال القبيلة، جو بعد األرسة جو ويأتي
شاعًرا خاله كان إذ الفنية؛ الصناعة جانب ومن الطبيعة جانب من النساء زير خاله
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أنه والخالعة املجون يف تماديًا القيس امرأ يزيد وقد بوراثته، عليه طبع ما بفنه يقول
الحقيقة. يف له ليس ما قوًال، بهما ويعوض النقص شبهة بهما يدفع

عند حتى الوضع حدود أو الكذب، حدود نعلم الروايات بني املقابلة من النحو هذا وعىل
الواحد. الخرب يف الروايات بني التناقض ثبوت أو الوضع، ثبوت

مجاوزتها، عىل يقدرون ال التي االستطاعة حدود عند ينتهي اع الوضَّ كذب فإن
أخبارهم لتفسري غريها دون تصلح التي الطبية العوارض يختلقوا أن مقدورهم يف فليس

… طواياها بني املسترتة أو الظاهرة الحقائق واستخراج ونقائضهم،
النفساني الجو بيئة وال األرسة، بيئة وال القبيلة بيئة يصنعوا أن مقدورهم يف وليس
لتكوين التمهيد عىل جميًعا البيئات هذه اتفقت حتى فيه وعاش الشاعر، فيه نشأ الذي
وجه عىل ونتائجها وجوده، مقدمات تالزمت إذا موجوًدا يكون أن بد وال موجود، إنسان

وتحراه. أراده ولو به يأتي من يستطيعه ال كذب ألنه الكذب؛ فيه يمتنع

وتتالقى مالمحها وتتجمع عنارصها، تتوافق التي هي الصادقة التاريخية فالشخصية
مكانه يف منها كل فريكب األرض، حفائر بني املتفرق الهيكل أجزاء تتالقى كما أجزاؤها

الحية. والصورة الطبيعي الكائن يف تستوي كما وهناك، هنا من األعضاء وتستوي
أحق األمناء للرواة وال الكذبة، للرواة فيه حيلة ال الذي االستواء هذا كان وربما
مصادرها عن بعيدة أخرى مصادر من التاريخ كتب يف السرية ورود من عليه باالعتماد
الروم، مؤرخي من بروكوب وكتب نونوز كتب يف القيس امرئ سرية وردت فقد العربية،
ولكن العربية، املصادر بها تنفرد لم تاريخية شخصية عىل وثيق دليل هنالك وورودها
من الداللة يف أصح ووضاعها رواتها من قصد غري عىل األخبار به تأتي الذي الصدق

التدبري. ظن عليه يستحيل ال الذي املقصود، املكتوب
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الحديث العرص يف عرفت التي الفنون بني بذاته مستقل فن العربية اللغة يف الشعر نظم
ملا خالًفا والغربية، الرشقية األمم أشعار بني ا جدٍّ نادرة مزية وتلك الجميلة، الفنون باسم
بمصاحبة الفنية صفتها تكسب األمم أشعار من كثريًا فإن وهلة، ألول الخاطر إىل يبدر
معروف فن العربي النظم ولكن اإليقاع، بهدف الحركة أو الرقص أو كالغناء آخر، فن
تمييزه، يصعب فال املوقعة، والرقصوالحركة الغناء عن استقالله بعد واألقسام املقاييس

واألساليب. األوتاد إىل واألعاريض البحور من الفني بمقياسه شطرة شطرة
أخذنا إذا فإننا العربية، أخوات السامية اللغات خواص من خاصة هذه وليست
متفق مقياس أو محدود وزن إىل ننسبه أن نستطع لم عربية قصيدة من حدة عىل سطًرا
وال شاعر كل قول يف تطرد وال اإليقاع، بها يتم أخرى بسطور اقرتانه من بد وال عليه،
عىل باإليقاع أو بالغناء، أداؤها يمكن التي النثرية والفاصلة فهو قصيدة، كل سطور يف

متساويان. الرقص حركة
بغري ولكنه والنربات، املقاطع من بعدد منه سطر كل يعرف ما الغربي الشعر ومن

السطور. هذه إليها تنتهي قافية
تنشد أو تغنَّى كانت نشأتها يف فكلها القافية، فيها تلتزم التي النظم رضوب أما
وهي العربية، لألوزان مشابه نحو عىل املحدودة بأوزانها استقلت ثم الرقص، إيقاع إىل
االسمني كال ويدل «سونيت»، اسم أو «استانزا» باسم عندهم اشتهرت التي املوشحات
تقابلها الوقوف بمعنى إيطالية كلمة إستانزا فإن … والغناء الرقص من أصلها أن عىل

الغناء. بمعنى Song سونج كلمة من Sonnet وسونيت باإلنجليزية، Stand ستاند
اآلرية، واللغات السامية اللغات يف موجود القافية أو بالوزن يضبط ال الذي فالشعر
وبعضه عليه، متفق ضابط بغري السطور بني املوازاة عىل فيه اإليقاع يزيد ال وبعضه
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أو القصيدة يف ملتزمة قافية إىل ينتهي وال والنربات، املقاطع بعدد اإليقاع فيه يضبط
الصغرية. املقطوعة

املثال نادرة عربية خاصة والبحور والتفاعيل، واألوتاد باألسباب املقسم الوزن إنما
األوزان. هذه تصاحب التي القافية وكذلك العالم، لغات يف

سببان: أهمها األوىل، العربية البيئة غري يف تتكرر لم خاصة أسباب إىل ذلك ومرجع
األوزان. عىل نفسها اللغة وبناء املنفرد، الغناء هما

السامعني ألن شعرها؛ يف القافية تظهر باإلنشاد الشاعر فيها ينفرد التي فاألمم
الغناء يف اشرتكت إذا الجماعة ولكن والرتديد، الوقوف بمواضع الشعور إىل يحتاجون
ولوازمه بفواصله، الغناء يحفظون جميًعا املغنني ألن التنبيه؛ هذا إىل حاجة بها تكن لم
القوايف إىل حاجة بغري اإليقاع مع فينساقون وفقراته، كلماته يف والرتديد النرب ومواضع
تفاوت عند القافية، تشبه وقفة أو القافية، إىل الحاجة تنشأ وإنما السطور، نهاية عند

ومستمعني. منشدين إىل القوم وانقسام السطور
«إن واألعاريض: األوزان يف البحث ثقات من وهو — موري جلربت العالمة يقول
الالتينية اللغتني ففي الحديثة؛ اللغات يف القافية عىل االعتماد زيادة االختالف هذا نتائج
القافية إىل الحاجة تدعو وإنما واضحة، فيهما األوزان ألن قافية؛ بغري ينظمون واليونانية
األوزان، تثقل العالمة هذه وبغري للوقوف، ثابتة بعالمة األذن وتزويد السطر نهاية لتقرير
مستمع هو هل له يستبني ال بل واالنفصام، االنتقال مواضع للسامع تستبني وتغمضوال
يف االختالف هذا الكتب طبع عند الطابعون اختلف وقد منثور، كالم أو منظوم لكالم
اآلخرون وحسبها املنثور من بعضهم فحسبها شكسبري، كالم من املرسلة املناظر بعض
النسبة إىل االنتباه فقدوا حني القافية عىل اعتمدوا الالتني أن يالحظ ومما املنظوم، من
انتشار وأن األوزان، يلتزمون ألنهم القافية؛ عىل يحرصون الصينيني وأن … العددية

األعاريض.» أوزان يف بالرتخص يقرتن اإلنجليزية الريف أغاني يف القافية
رجع حني الفرنسية اللغة «إن فيقول: الفرنيس الشعر إىل موري األستاذ ويستطرد
نشأت … وصامتة مطولة بني املقاطع وأصبحت للمقاطع، إحصاء مجرد إىل الوزن فيها
عنها، محيص ال رضورة شعرها يف فصارت القافية، إىل ماسة حاجة ذلك أجل من فيها

معناه.» ليفهم صغرية أجزاء البيت تقطيع إىل األمر ودعا
األستاذ يذكره لم سبب الغربيني أشعار يف القافية دون بالوزن االكتفاء أسباب ومن

تقدم. كما املحفوظ للشعر الجماعة غناء وهو موري،
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حركات عىل االعتماد وكثر القافية، عىل االعتماد قل الجماعة أناشيد شاعت فحيث
ممكن املنثور بالكالم الغناء ألن محدود؛ نمط عىل الوزن متناسقة تكن لم ولو اإليقاع،

السطور. وموازاة الفواصل توازن مع
يف تابوتها تحمل متنقلة قبيلة ألنهم العربيني؛ بني شاعت قد الجماعة وأناشيد
وقع عىل ترانيم الدعوات هذه ويف الجامعة، صلواتها يف مًعا الدعوات وتنشد رحلتها،
الدف النبية مريم «أخذت الخروج سفر من عرش الخامس باإلصحاح جاء كما الدفوف،
فإنه للرب رنموا مريم: وأجابتهم ورقص، بدفوف وراءها النساء جميع وخرجت بيدها،

«… تعظم قد
الدينية، الشعائر إىل نشأتها يف ترجع التي املرسح أغاني اليونان بني شاعت وكذلك

األوروبية. األمم إىل منها انتقلت ثم
الذين الغربية، األمم شعراء أن القافية والتزام الفرد غناء بني الصلة يؤيد ومما
ما أحيانًا مراعاتها يف والتزموا القافية، إىل لجأوا قد للمستمعني قصائدهم ينشدون

املوشحات. شعراء عندنا يلتزمه
بمواعيدها منتظمة جامعة صلوات اإلسالم قبل فيها تكن فلم العربية البيئة أما
كأنها بساطة عىل الشعر إنشاد يصاحب الذي الغناء هو الحداء كان وإنما ومحفوظاتها،
إذ الليل، هدأة يف أحيانًا القافلة إليه وتصغى انفراد عىل الحادي ينشده الرتتيل، بساطة
النغمة فتقفو والرتديد، الوقوف مواضع إىل النغم متابعة يف السمع عىل كله الحس يعتمد

معانيه. بجملة القافية اسم عليها ويصدق وتريتها، عىل
ومع الغناء مع لتمييزه الزمة الصنعة هذه ألن الصنعة؛ يف بحقه النظم استقل لهذا
أفانني بساطة مع لكفايته، منه بد ال انتظاًما ترتيله وانتظم قوافيه فانتظمت الغناء، غري

الغناء.
يف نتابعه واحد إيقاع فهناك الحداء، مع املوقعة الحركة لفن مدخًال التمسنا وإذا
يرجع اإليقاع هذا وإىل القدم، عىل تصاحبها التي الهرولة خطوات ويف اإلبل خطوات
وعىل العادة، تمكن عىل أدل قصد غري عىل ومجيئه قصد، غري وعىل قصد عىل الرجز وزن

البدوية. الحياة يف أصالتها

ال��م��ط��ل��ب ع��ب��د اب��ن أن��ا ك��ذب ال ال��ن��ب��ي أن��ا

∗∗∗
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ل��ق��ي��ت م��ا ال��ل��ه س��ب��ي��ل وف��ي دم��ي��ِت أص��ب��ع إال أن��ِت ه��ل

كيفما مروي دعاء كل يف ملحوظة بالكعبة الطواف يف الهرولة حركة تكون وقد
نذرت حني العايص بن أخزم امرأة عن قيل كما الرواية، صحة يف املختلفون اختلف

فقالت: للكعبة، ولدها

ال��ع��ل��ي��ة ب��م��ك��ة رب��ي��ط��ة ب��ن��ي��ه م��ن رب ج��ع��ل��ت إن��ي
ال��ب��ري��ة ص��ال��ح م��ن ل��ي واج��ع��ل��ه إل��ي��ه رب��ه��ا ل��ي ف��ب��ارك��ن

أو النظم صاحب كان أيٍّا الهرولة، مع الدعاء حركة تكون كيف الناظم يفهم فهكذا
إليه. ينسب من

قافيته ووضوح فنه باستقالل العربي النظم ميزت التي هي الفردية املرددات هذه
املحفوظة الدعوات فيها تنشد جامعة صلوات العربية الجاهلية يف وجدت ولو وترتيله،
أناشيد من إما االجتماعية، وحياتهم الدينية حياتهم لنا تمثل التي القصائد فيها لوجدت
نعرف ولكننا اليونان، عرفها كما املرسح أناشيد من أو العربانيون، عرفها كما الصالة
يفوتنا فال القصائد، تلك أمثال من األخرى األمم نعرف كما الفردية قصائدهم من العرب

عليه. تدل ما غاية منها
العربية، القصيدة يف لنا ظهرت التي النادرة الظاهرة تلك أسباب من سبب هذا

السواء. عىل اآلرية واألمم السامية األمم بني نادرة وكانت
واملشتقات أوزان، فيها فاملصادر اللغة، تركيب يف الوزن أصالة فهو اآلخر السبب أما
تتبدل الكلمة حرف عىل حركٌة املعنى بني االختالف وقوام أوزان، الفعل وأبواب أوزان،
الحدث عىل بداللته يحتفظ أو األسماء، من فيحسب الفعل بها يتبدل بل الفعل، داللة بها

إليه. ينتقل الذي الوزن حسب
يكون أن معها يستغرب ال والرتاكيب املفردات من الوزن موضع يف أصالة هذه
املعهود خالف عىل أشعارها نظم يف شأنها يكون وأن اللغة، هذه شعر يف شأنه للوزن
القافية، تثبيت يف الفردي اإلنشاد أثر عن النظر رصفنا ولو األخرى، األمم منظومات يف

العربية. القصائد يف الغناء، فن عن العروض فن واستقالل
األفعال، من األسماء وتوليد االشتقاق، قواعد عىل تجري السامية اللغات إن نعم
عىل تدل جذورها من الكلمات وتفريع مشتقاتها أقسام يف اللغات هذه بني املقابلة ولكن
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أخواتها يف التباسها أو القواعد هذه نقص وعىل العربية، األوزان قواعد يف التطور تمام
اإلهمال أو اإلجمال يقابله العربية يف تفصيل عىل خاصة اإلعراب باب يف تدل بل السامية،

اإلعراب. من يشء دخلها التي اآلرية اللغات من غريها ويف أخواتها، يف

قوالب أو عروضية، أوزان هو حيث من النظم عىل القول قرصنا أننا تقدم مما وواضٌح
فيها. املنظوم الكلم تحتوي

بمقاييسه مستقًال فنٍّا فأصبحت العربية، اللغة يف تطورت التي هي القوالب فهذه
ممتد عمل فهو القوالب، تلك يف املنظوم الكالم أما املوقعة، الحركة فن أو الغناء فن عن
نعود وإنما املحاكاة، أو الزيادة أو اإلبداع من أهله هو بما عرص كل فيه يأتي الزمن مع
ومجاراة الشعرية املقاصد ألداء صالحة هي هل لنسأل: عرص كل يف واألوزان القوالب إىل
عىل والقدرة والفهم الشعور من حاالتها حسب عىل الزمن مع يمتد الذي تطورها يف األمم
التعبري؟ مطالب من جديد بمطلب للوفاء التعديل وجب إذا للتعديل تتسع وهل األداء؟
أغراض ملجاراة العروضية القوالب صالح عن تنجيل املاضية العصور تجارب إن
عليه للبناء قابل العربي العروض أساس أن منها ويبدو كثرية، أحوال يف الشعر
ألغراض كافية الشعر أوزان من بحور بضعة كانت فقد وإلغائه، نقضه إىل حاجة بغري
مجزوءات أوزانها من نشأت ثم والخفيف، والكامل الطويل أشهرها الجاهلية؛ يف الشعراء
عرفت التي العربية الحوارض يف إليه الحاجة استحدثت حني للغناء صالحة ومخترصات
تتعدد وأهازيج وموشحات، أسماط البحور هذه من اتخذت ثم اآلالت، إيقاع عىل الغناء
الرتديد قواعد التزام مع تقرص أو األشطر فيها وتطول مواقعها، اختالف مع قوافيها
التي املقطوعات نظم وبعضهم املزدوجات أو املثاني نظم الشعراء بعض واختار فيها،
املوضوع، توحيد مع بأوزانها وتتعدد تتفرق أو القوايف، متعدد واحد قصيد يف تجتمع
سياق من يظهر ولم أوزانه، بها تضق لم العربي النظم إىل اليونانية اإللياذة نقلت وملا
يشاء ملن النمط هذا غري نمط عىل فيها التنويع عىل قارصة األوزان هذه أن الرتجمة
يشبهها وملا املرتجمة، للملحمة استجابت كما املرسح ملطالب األوزان واستجابت التنويع،

املطولة. التاريخية القصائد من
فلسفة كتابه يف وافيًا فصًال الالوردي خليل األستاذ العرصي املوسيقار أفرد وقد
الضوابط عىل العربية العروض وتطبيق واإليقاع التوزين لبحث الرشقية؛ املوسيقى
املوسيقي واستطاعة العروضية، األوزان يف التوزيع إمكان إىل بحثه من فانتهى املوسيقية،
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الجهاز عىل تجاربه يف واعتمد املوازين، أشكال من محدودة غري أشكاًال يفتتح أن والشاعر
إحدى من يفتح الشكل هرمي الخشب من صغري «صندوق وهو باملرتونوم، املسمى الفني
يحدث متنقل ثقل وعليه بخطوط، مقسم معدني قضيب عن فينكشف األربع، جهاته
ومائتني أربعني بني نقرات إىل الزمن من الواحدة الدقيقة فيقسم … متساوية حركة
املتناهية النقرات األعىل الحد ويمثل البطء، يف املتناهية النقرات األدنى الحد فيمثل وثمان،
واألوتاد، الفواصل وحدات غري للنغمات وحدات إىل املوسيقار يلجأ ولم «… الرسعة يف
املعروفة، أقسامهم غري أقساًما لها يجعل ولم العروضيون، يستخدمها التي واألسباب
الصغرى والفاصلة املفروق، والوتد املقرون والوتد الثقيل، والسبب الخفيف كالسبب
بمصطلحاتهم املوضوع لبحث املوسيقية الضوابط استخدم وإنما الكربى، والفاصلة

األلحان. فنون يف التوسع أو التخصص، إىل تحتاج ال التي
كما — خالصتها محققة نتيجة إىل مًعا والعروضية املوسيقية بحوثه من فخلص
أشبه — نرى ما عىل — حدودها أن أو محدودة غري الشعرية املوازين أشكال أن — قال
قلما األبجدية الحروف أن حني عىل األبجدية الحروف من تتألف التي الكلمات، بحدود

الثالثني. عىل تزيد
التنويع مع منها يتم أن يتأتى وما العروض، أشكال من تم ما إىل نظرنا فإذا
واألشكال األنماط وتجديد عليه، للبناء صالح أساس عىل قائمة أنها لنا ثبت والتوزين،

األساس. ذلك نقض إىل يلجئنا وال الشعر، ألغراض يتسع نحو عىل فيه،
السهولة يف املنظوم والكالم املنثور، الكالم بني بالتفرقة بداهٌة التسليم مع كله وهذا
عند ينتهي أن ينبغي كان ما كائنًا الفنون من لفن املطلوب التسهيل فإن الصعوبة، أو
الغناء، من أسهل الكالم أن قط الناس جهل وما واملقاييس، القواعد مقرر فنٍّا الفن بقاء
يكن ولم الرياضية، الحركة من أسهل املرسلة الحركة وأن الرقص، من أسهل امليش وأن
بتحريك أو الرقص، فن عن بامليش أو الغناء فن عن بالكالم لالستغناء مسوًغا قط ذلك
فمهما … الفروسية ألعاب يف الحركة أو الرياضة، الحركة أصول عن هدى بغري األعضاء
وبني بينها التفرقة من النهاية يف مناص فال والتوفيق، بالتنويع األوزان تيسري من يكن
مجرد املطلوب وليس سهًال، فنٍّا تكون أن املطلوب وإنما األداء، سهولة يف املرسل الكالم

الفنون. عداد من تخرجها التي السهولة
فن كل يف والقيود القواعد بني التفرقة هي أخرى تفرقة من السياق هذا يف بد وال
من رضر وال فنية، صفة له عمل يف القواعد عن االستغناء إىل سبيل فال الفنون، من
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عداد يف يسلكه الذي قوامه عليها يتوقف وال الفن، حرية تعوق التي القيود عن االستغناء
الفنون.

مؤاتية عندنا النظم قواعد أن لنا يتبني العربي، الشعر تاريخ يف تجاربنا ومن
واألزمنة، البيئات مختلف يف والتعبريات املعاني تطور إليه يلجئه ترصف كل يف للشاعر
العربية، التجارب من تجربة يف الشعر وأغراض النظم، قواعد بني للفصل موجب فال
القرن هذا منتصف يف بلغته ما بلغت أن إىل األوزان أوائل نشأت منذ وعيناها التي

العرشين.
بنا تتصل التي الحضارة أمم يف التجارب بال فما العربية، التجارب شأن ذلك
الحضارة أمم وبني بيننا اآلن يحدث كما واآلداب الفنون مطالب وتبادلنا بها، ونتصل
اتصال عىل والشعر النظم ميدان يف املتبادلة الثقافة هذه علينا تفرض ماذا الغربية؟

انفراد؟ عىل أو بينهما
التي الغربية، األمم وآداب آدابنا إىل نظرة أيرس من باألمر خفاء فال النظم يف أما

الحديث. العرص يف بها نتصل
ولم منها، نستفيده بدًعا النظم موازين يف تبدع لم األمم هذه أن فيه تردد ال فمما
مبالغني، أو معتدلني األعاريض التزموا فإذا عصورنا، من عرص يف إليه سبقناها قد نكن
إىل والتشجري التنويع تقبل التي أوزانها يف املوشحة من وأجمل أدق هو ما عندهم فليس
الحرية إطالق فإن واحد. وقت يف وزينة ندحة فيها القافية تعدد يعترب والتي نهاية، غري
اإليقاع من يزيد كما قيودها، من يعفيه أن يوشك شاء حيث القوايف، توزيع يف للشاعر

جمال. عىل جماًال
أتم األناشيد من فنٍّا — امللحنة املرسحيات شعر يف حتى — األوروبيون يبدع ولم

اإليقاع. وحركة للتلحني منها وأصلح املوشحة، من
يسمونه الذي الوزن واختار القافية فأسقط القواعد، يف الغربي الشاعر ترخص فإذا
أو املتوازنة، األسطر إىل عادوا أنهم إليه بلغوا ما فجهد — األبيض النظم أو الحر بالنظم
أولئك وكل والفواصل، واألوتاد األسباب مبلغ دقتها يف تبلغ ال التي باملقاطع االكتفاء إىل
أمة إليه سبقتهم أو املاضية، األزمنة يف العربي الشعر تخطاها التي األطوار من طور

الدينية. بالتقاليد الرتباطه عنده، التطور بها وتوقف الرشقية، األمم من
والتنويع. التوزين أبواب يف منه نأخذ جديد النظم فنون من الغرب عند فليس

العريقة، أسسه عندنا تكن لم الغربية األعاريض من نأخذه جديد النظم فن يف ليس
«املوشحني». تعبري حد عىل وأغصانه جذوره أو وفروعه أصوله عندنا تكن ولم
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ومدارسه األدب عىل الكالم أو «الشعر»، عىل الكالم يف كثريًا يختلف األمر لكن
دعوة منها تتميز وال حقبة، كل يف الغربية الحياة بها تجيش التي ودعواته ومذاهبه،
الفنون من غريه يتناول أن قبل يتناوله بالشعر خاص حكم لها يتميز أن دون واحدة

التعبري. فنون سيما وال الجميلة،
كما وأفعالهم أقوالهم إىل بآثارها وتمتد تعنيهم، كما تعنينا الشعرية املذاهب هذه
يف وال الفن، دوائر يف تنحرص ال التي الحياة أطوار من ألنها وأفعالنا؛ أقوالنا إىل تمتد
النقاد به يشتغل الذي الجانب هو الثقايف مظهرها يكن وإن إطالقها، عىل الثقافة أدوار

الفنون. ميادين يف واملؤرخون
الحرص من تقرتب ولكنها مقال، يف بها يحاط أن من نطاًقا أوسع الدعوات هذه
دورية أمواجها تكون أن توشك التي العامة، اإلنسانية أدوارها يف جمعناها إذا املستطاع
واحدة اإلنسان وطبيعة جملتها، يف اإلنسان بطبيعة عالقة هي إذ الزاخر؛ املحيط هذا يف

ومكان. زمان كل يف — قيل كما —
الدموي املزاج وهي أمزجة، أربعة يف الجسدية الطبائع حرص أبقراط أن نعلم ونحن
يَُعد بافلوف العالمة جاء ثم السوداوي، واملزاج البلغمي واملزاج الصفراوي، واملزاج
والوعي الباطن الوعي وودائع الدم، وعائالت الهرمونات بني األجسام خصائص تقسيم
العامة، للفوارق تيسريًا األبقراطية األمزجة إىل فعاد تحىص— وال تنفد ال أقساًما الظاهر
العلماء. تجارب إحدى من الساعة هذه إىل تعد التي النفسية لتجاربه أساًسا وجعلها

حني الخالدة أقسامه إىل اإلنسان يف الفني الذوق نقسم الوترية هذه عىل فنحن
وطالبًا القديم عىل ومحافظني وخياليني، واقعيني فطروا منذ كانوا الناس إن نقول:
وسط يف يميش صنًفا — اثنني قسمني إىل بقسمتهم اكتفينا إذا — كانوا أنهم أو للجديد،
واليسار اليمني من الجناحني كال وعىل ووراء، أمام األطراف، إىل ينزع وصنًفا القطيع
وعىل الضأن، فريق اسم األول الصنف عىل فأطلق الجادين، العلماء بعض تفكه وقد …

… املعيز فريق اسم الثاني الصنف
بني دورتها دارت أنها التفكري حرية ملكت منذ الغربية األمم تاريخ من ونرى
نزعة كل املتعاقبة دعواتها يف نزعت وأنها األخرية، الثالثة القرون خالل األدب مذاهب

والتقليد. الجمود عرص بعد الحياة أطوار تستلزمها طبيعية
«الشخصية استقالل إىل اإلنسان ينزع أن الطبيعي من كان األوىل اليقظة فرتة ففي
شعور بغري بل فهم، بغري تطاع التي واألحكام العتيقة، التقاليد وجه يف اإلنسانية»
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الشخصية» و«الحرية اإلبداع بنزعة سميت التي النزعة هي وهذه … األحوال أكثر يف
.Romanticism

إىل — عليه متفق هدى غري عىل جانب كل من اإلبداع هذا ينتهي أن الطبيعي ومن
إىل العود دعوة ظهرت وهنا حني، إىل التوقف معه يستحب والرشود الفوىض من يشء
أو االتباع دعوة ثم من فنشأت الزمن، مطالب يناسب جديد نحو عىل واالطراد االتباع

.New Classicism الجديد االطراد
مجال فهنا الخيال، وأنصار الواقع أنصار بني حكمه الطبائع اختالف حكم وإذا

.Idealists واملثاليني والخياليني Realists الواقعيني بني االختالف
والفنيني Naturalists الطبيعيني بني أخرى صورة يف االختالف هذا يظهر وقد

.Art for arts sake للفن الفن أنصار
الواقع، أنصار من جميًعا ألنهم متقاربون؛ والطبيعيني الواقعيني إن ونقول:
النزعات بمحاربة الطبيعيون وينفرد الخيالية، النزعات بمحاربة الواقعيون ينفرد وإنما
عرص يف جميًعا املذاهب هذه اقرتنت وإذا والتنسيق، والتزويق اإلغراق نزعات الصناعية:
عليه تغلب قسم قسمني: إىل الحالة هذه يف يئول بينها فاالنقسام النهضة، عصور من
من لكثري منهما قسم كل ويتسع الفنية، الصبغة عليه تغلب وقسم العلمية، الصبغة

األساليب. من وأشتات اآلراء
،(Ism) املذهبية النسبة بصيغة الغرب يف تنتهي التي العناوين متابعة من جدوى وال
ولكننا واألسباب، اآلراء من بعالم منها كل ويحيط الدعوات، هذه يف جميًعا تنطوي فإنها
والريالزم، كالسيزم والنيو الرومانتيزم منها حجبنا إذا الواسعة حدودها يف نجمعها
البناء أعمال من عمل به يناط جاد مذهب املذاهب هذه من يخرج فال واإليديالزم
بني واملناقشة البحث بأغراض وافية اليوم حتى تزال وال الفنون، عالم يف واإلصالح

الخالف. يستحق فيما الفنون عىل املختلفني
املذاهب بني اإلطالق عىل لبًسا هنالك نرى ال الغرب يف والعناوين املذاهب تعدد وعىل
العاملية الحرب منذ عجل عىل الدعاة ينتحلها التي املذاهب عرشات وبني إليها، أرشنا التي
يتناولها التي الصفات من بصفة سواها عن تستقل أو إحداها تعيش أن ويندر األوىل،

والتميز. التطبيق
فمذاهب الغربية، اآلداب يف الهزل ومذاهب الجد مذاهب بني اإلطالق عىل لبس فال
تتحدث ال الهزل ومذاهب تبنيه، ما ويعيش فعًال بالبناء وتقوم البناء إىل كلها تدعو الجد
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لفظ وال التصوير، يف قاعدة وال رسم وال شبه وال لون فال واإللغاء: الهدم غري بيشء
تقرص أن الحسن الحظ ملن وإنه والنثر، الشعر يف مدلول وال منطق وال معنى وال
تناولتها لو فإنها واالجتماع، املعيشة رضورات بها ترتبط التي الفنون عن الدعوى هذه
وسمعنا فيه، طالء وال حجارة وال جدران وال حجرات ال الذي املعمار بفن لسمعنا
واآلالت. للمعازف فيها محل وال واأللحان، الضوضاء بني تميز ال التي املوسيقى بمجامع
الواقعية فوق أو ،Futurism املستقبلية اسم عليه يطلق ما املذاهب هذه من
ويقول Dadaism التأتأه بمدرسة يسمى ما منها بل Fauvism الذئبية أو Surrealism
عىل أحيانًا وتطلق ،Da Da الطفل تأتآت أول من االسم هذا له اختاروا إنهم أصحابه:
أن الدعاة هؤالء مذهب ومؤدى األطفال، ألسنة عىل به النطق ليسهل الخشب حصان
األحالم، ورموز الطفولة صورة إىل به يرجع إنما اإلنسانية النفس عن الصحيح التعبري
تأمل بغري عفًوا الناطق يرسلها كما أو املنام، يف للحالم تبدو كما الباطن الوعي وخفايا

انتباه! وبغري
من فيسخر معناها عن ويسأل اللفظة، يختار من للمذاهب امللفقني هؤالء ومن
للعني منظرها من أو األذن يف اللفظة بوقع يكتفي وال املعنى عن يبحث ألنه السائل؛
تمب تمب زانج Zang Tumb Tumb «املستقبلية» إمام مارينتي عناوين فمن القارئة،
هو وإنما يرتجم، وال يفهم ال ما BIF§Z + 18 سوفييس أردينجو زميله عناوين ومن …
ثم + عالمة ثم زاي ثم موسيقية عالمة ثم الفاء، ثم الياء ثم الباء، لحرف عندنا مقابل

.(١٨ رقم
يجاوز لم «إنه فقال: املدرسة هذه إمام عىل اإليطايل األدب تاريخ صاحب عقب وقد
معنى السخف ألن مجاملة؛ من املؤرخ كالم يخل ولم «… شعره يف السخف حدود

رديء. غري أو لرديء وصف وال هنا معنى وال بالرداءة، يوصف
Ernest ولكنز هاتش أرنست تأليف اإليطايل األدب تاريخ كتاب من ٤٨٥ (صفحة

.(Hatch Wilkins

التي األوروبية اإلنسانية اآلداب تاريخ من موضعها يف الدعوات هذه وضع من والبد
الصحيح؟ موضعها فما … بينها تظهر

فيها يباح بيئة يف يتمثل أن بد ال الذي السخافة جانب تمثل أنها الصحيح موضعها
لجاجته، من اللجاجة صاحب وال عجزه من العاجز فيها يخجل وال قائل، لكل القول
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البيئات هذه تخلو فهل واآلفات، والقالقل والفتن الحروب محن من غمرة يف جميًعا وهم
مظهره هذا يكن لم إن الجانب هذا هو وأين والدعوات؟ األذواق يف سخافة جانب من

القنوت؟ صوت يف يتمثل الذي
تدرس أن خليقة فإنها إليه، يلتفت وال يهمل جانب السخافة هذه إن نقول: ولسنا
دراستها بني ا جدٍّ بعيد البون ولكن والنكبات، والعلل األمراض عوارض تدرس كما
الذوق ونماذج واألدب، الفن مدارس من واعتبارها بها لالقتداء ودراستها الغرض، لهذا

والجمال.
بموضوع الصلة وثيقة مالحظة الفني الشطط عىل الكالم معرض يف تفوتنا وال
والرسيرة الباطن، الوعي عن غريه دون الصادق التعبري هو إنه عنه: يقال الذي الخلط

املأثور. تعبريهم حد عىل «الالمنطقية» أعماقها يف اإلنسانية
ولكنهم العرشين، القرن يف «الالمنطقية» دعاة يخلقه لم مذهب الهاذر فالخلط
واستعارتها عليه العلمية العناوين إطالق وهو إليه؛ أحد يسبقهم لم فيه واحًدا شيئًا خلقوا
الشعراء يف وجد وقديًما الطبيعية، العلوم دراسات من أو النفساني، التحليل دراسات من
اللفظ يف واالبتذال الحشمة واطراح الكلفة، رفع إىل أحيانًا هواه به يجنح من والفنانني
الفضىل» «نفسه من إجازة يف كأنه واللغط الهذر يف فيسرتسل كليهما، يف أو املعنى أو
والجموح، اإلباحة وشعر والهزل، املجانة شعر النزوات هذه إىل وينسب … يقولون كما
واألمثال بالحكم محدثهم أنه الناس إىل يخيل الذي الشعر من رضب كذلك إليه وينسب
اليشبغاوي سودون ابن صنع كما واملثل، الحكمة برضوب ساخر الهازل أسلوبه يف وهو

فيها: يقول التي البائية قصيدته يف (٨١٠–٨٦٨ه)

ذن��ب ول��ه��ا ت��م��ش��ي ب��ق��ر ع��ج��ب ع��ج��ب ع��ج��ب ع��ج��ٌب
ح��ل��ب��وا إذا ل��ل��ن��اس ي��ب��دو ل��ب��ن ب��زب��زه��ا ف��ي ول��ه��ا
غ��ض��ب��وا ُش��ت��م��وا إذا وال��ن��اس ُش��ت��م��ت إن ي��وًم��ا ت��غ��ض��ب ال
ال��ع��ن��ب ف��ي��ه يُ��رى ال��ك��رم يُ��رى م��ص��ر ف��ي م��ا أع��ج��ب ِم��ن
رط��ب ف��ي��ه ويُ��رى أي��ًض��ا، ب��ل��ح ف��ي��ه يُ��رى وال��ن��خ��ل
ك��ذب وال ل��ون��ان ه��م��ا ال��ب��ل��س��ان م��ع ال��ك��ت��ان زه��ر
ط��رب ح��رك��ه��م ب��ن��ص��ارى خ��ل��ط��وا دي��ر، ف��ي ك��ي��ه��ود
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الدارجة اللغة يف الزجل مذاهب من مذهب «الالمنطقية» باب يف هذا من وأدخل
املجنون بالدور ويتبعونه العاقل، بالدور فيبدءون املقصودة، األدوار وبني بينه يعاقبون
من القريبة، األجيال إىل مجموعات يف كثري األزجال هذه من ويُحفظ الزجل، نهاية إىل

فيه: يقول زجل اآلالتي لحسن النفوس ترويح كتاب يف أمثلتها

ك��ب��ار م��داي��ن أرب��ع وس��ط��ه��ا ف��ي ال��ع��ج��ب رأي��ت ب��ط��ي��خ��ة ك��س��رت
خ��ض��ار ق��واع��ي أرب��ع واح��دة ك��ل ف��ي ال��ب��ق��ر م��ث��ل خ��ل��ق ال��م��داي��ن وف��ي
ال��ب��ح��ار ش��ب��ي��ه ي��ج��ري ودم��ع��ه��م ال��دق��ون ط��وال أق��وام ال��ق��الع وف��ي
ال��م��ث��ال ع��دي��م ال��م��ش��م��ش خ��ل��ق��ة ف��ي ال��س��م��ا ن��ج��وم ت��زرع دم��ع��ه��م م��ن

املفارقات فيها يصوغون أو سكران، ودوٍر صاح دور إىل األدوار يقسمون وأحيانًا
العامة: ألسنة عىل يجري كما الصبيان ألسنة عىل

م��رك��ب ش��اي��ل��ة وال��ض��ف��دع��ة أك��دب م��ع��رف��ش ع��ي��ن ي��ا ل��ي��ل ي��ا
ح��ارس��ه��ا األع��ور وال��ق��ط ريِّ��س��ه��ا ف��ص��ادة وأب��و

مواضعها، يف أصحابها يضعها التي املتواضعة «الالمنطقيات» هذه أشباه إىل
ويعرضون حني، إىل يستبيحونه «منفًسا» تكون أن عندهم تعدو وال بأسمائها، ويسمونها
الصور قبيل من أنها إليها الناظرون ويعلم يعلمون فنية، صورة يف «الالمنطقية» به
تنبذ وأن فنونها، محل يف تحلها أن اإلنسانية من يطلبون وال «الكاريكاتور»، أو الهزلية

سبيلها. يف املنطق
ولها يغنيها ما منها فعندها العربية، اآلداب يف الالمنطقية هذه من بد ال كان فإذا

الجنون. دائرة من بالجنون وال العقل، دائرة من بالعقل يخرج ال مجال فيها
تأثري لها يكن لم املذاهب هذه أن الحديث العربي الشعر أطوار من نحمده ومما
تميض … ثم واألفانني األزياء تعرض كما الزمن عوارض مع له تعرض وأنها فيه، ثابت

السنني. بحساب تحسب حتى تطول وال شهور، بعد العاجل مصريها إىل لطيتها
عرضنا إذا فإننا والبناء، الجد مذاهب فهي املحمود أثرها لها كان التي املذاهب أما
أن نخطئ لم العرشين القرن أواسط إىل عرش التاسع القرن أواخر من العربي الشعر
االطرادية أو الطبيعية، أو املثالية أو الواقعية، املذاهب من مذهب لكل جديًدا أثًرا فيه نرى
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يف ترتاءى كما الشعر أغراض يف املذاهب هذه ترتاءى وقد املتحررة، االبتداعية أو الحديثة
واألغاني واملرسحيات واملالحم واالجتماعية التاريخية األغراض ومنها الشعراء، أساليب
الغرب، شعراء فيها ينظم التي املقاصد من مقصد ولكل القومية، واألناشيد العاطفية،
لوفرة الحساب فيه يحسب كما الزمان، يف التقديم حساب فيه يحسب الذي الفارق مع

النطاق. وسعة املحصول
يعاني أنه إال الجمود، أو النكسة تعرتيه وال عندنا الشعر يتقدم الجملة وعىل
يف القوية املشاركة هو وذلك العالم، أنحاء يف شعر كل يعانيه ما العرص أطوار من
الصور فيه تشاركه بل والخيال، العاطفة بميدان وحده يستأثر ال اآلن فهو األول؛ ميدانه
وأخبار اإلذاعة ومسموعات التمثيل ومناظر املوجزة، والنوادر املطولة والقصص املتحركة
ومجامع واملنازل، األندية يف العرض أسباب لها تيرست التي الفنون ومبدعات الصحافة،
ينرش كان كما املشاركة، هذه مع الفن ينرش أن املنظور من وليس مكان، كل يف الناس

قرون. بضعة قبل بامليدان منفرًدا وحيًدا
هذا يقرصيف أو األمد ويطول عمله، التخصص فيها يعمل عارضة مشاركة أنها عىل
يعود فقد الفنون، بني بمجاله االستقالل إىل الشعر عاد فإذا قرار، بغري املتصل العمل
ال الذين األنصار ويكسب فيها، مشاركة ال التي املزية يكسب ألنه كان؛ مما أقوى إليه
لألواخر األوائل تركه الشعر أدوار من دور ولعله منه، املدد ويتلقى سواه، به يستبدلون

قيل. ما خالف عىل
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