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إيضاح

أُضيَف أن العرب» عند املنهجي «النَّقد كتاب من الجديدة الطبعة هذه إصدار عند رأيُت لقد
سنني منذ العربية اللغة إىل ترَجْمتُه قد كنُت الذي واألدب»، اللغة يف البحث «منهج كتاب إليه
ببريوت للماليني» العلم «دار مرة ألول ونَرشتْه وماييه، النسون العاَلميَّني األستاذَين عن

.١٩٤٦ سنة
املوضوعيُّ ومنها الشكيلُّ منها متعددة؛ واحد مجلٍد يف الكتابنَي هذين جمع وأسباُب

الجوهري.
اللغة يف البحث «منهج كتاب من بريوت طبعة أن إىل فرتجع الشكلية، األسباب أما
طويل، أمٍد منذ نَِفَدت أنها كما القاهرة، يف دائًما عليها العثوُر السهل من يكن لم واألدب»
أساتذة من والدارسني الباحثني يِد متناول يف مًعا الكتابان يكون أن عىل حريٌص وأنا
من يكن ولم واللغة، األدب بشئون املشتِغلني وجميع وطالبها، العليا، واملعاهد الجامعات

دائًما. مًعا الكتابنَي طبع إعادُة امليسور
استفادتنا برضورة الراسِخ اعتقادي إىل فرتجع الجوهرية، املوضوعية األسباب وأما
مجال يف األوروبيون الباحثون أحرزه الذي الكبري املنهجيِّ التقدم ومن الغري، تجاِرب من
بعد إال واعية وعميقة وسليمة صحيحًة تكون لن االستفادة هذه أن وعندي واللغة، األدب
استفادتنا تقوَم حتى املختلفة؛ البالغة وعلوِم والنقد، األدب يف القديم العربي تُراثنا دراسِة
كتاب بني والجمُع يَنُقصنا. ملا استكماًال االستفادة؛ تلك بنواحي املعرفة من أساٍس عىل
هدفُت ما يُحقق أن أرجو واألدب» اللغة يف البحث و«منهج العرب» عند املنهجي «النقد

السابقة. األسطر يف أوضحتُه وما إليه،



العرب عند املنهجي النقد

دون الزمُن كرَّسه الذي بوضِعه الكتابنَي من لكلٍّ أحتفظ أن عىل حَرصُت ولقد هذا،
وذلك واللغة؛ والفن لألدب الخاصِة نظرتي عىل الزمن مع طَرأ قد يكون أن يمكن تغيرٍي أي
َمن يُتابع أن املمكن ومن العلمية، حياتي يف محددة مرحلًة يُمثالن الكتابنَي هذين أن بحكم
بها ثَبٍت تحريِر عىل حَرصُت التي األخرى، مؤلفاتي يف تطوٍر من آرائي عىل طرأ ما يشاء
الكبرية آرائي من أليٍّ قطُّ أتنكَّر لم بأنني العلم مع الكتاب، هذا من األخرية الصفحات يف
ال وصحيحة قائمًة اعتقادي يف تزال ال فهي فيها؛ البحث ومنهج واللغة والنقد األدب يف

املرحلة. تلك عىل الالحقِة السننَي يف آراء من إليه انتهيُت ما وبني بينها تَناُقض

مندور محمد
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املنهجي للنقد تقديم

الرابع القرن يف العربي النقد «تيارات فيه التفكري بدءِ عند الكتاب هذا موضوُع كان لقد
قد بأنه أحَسْسنا حتى القرن ذلك يف ُكتب ما جمِع يف نأخذ نَكْد لم ولكننا الهجري»،
ذلك يف غرابَة وال فروع، له امتدَّت قد أنه كما سابقة، أصوٌل القرن لذلك هناك كانت
بأن القوُل ليمكن حتى األدب، يف وبخاصٍة لديهم، التقاليد امتداُد ثبَت كالعرب قوٍم عند
بالثقافات االتصاِل ثم أوًال، كاإلسالم والروحية؛ الفكريَة حياتهم زلزَلت التي األحداث كبار

التقاليد. تلك تقطع لم ثانيًا؛ اليونانية وبخاصٍة األجنبية
من ْعنا فوسَّ فروع، له كانت كما أصوٌل له كانت قد الرابع القرن نقد أن إذن الحَظنا
نقف لم بحيث األدب، ومؤرخي اد النقَّ من املتخصصني يف حرصه مع ولكن البحث، مجال
نجده مما ذلك، شاَكل وما األدب أسواق يف املحكمني أو الشعراء نقد عند خاصًة وقفاٍت
التي األساسية الفكرة حدود يف نظل لكي وذلك القديمة؛ والرواية األدب كتب تضاعيف يف

العرب. عند املنهجي النقد معالجة وهي الكتاب؛ هذا عليها يقوم
أسٌس تدعمه منهٍج عىل يقوم الذي النقد ذلك هو املنهجي النقد بعبارة نقصده والذي
ل يُفصِّ ُخصومات، أو شعراءَ أو أدبيًة مدارَس بالدَّرس ويتناول عامة، تطبيقيٌة أو نظريٌة

فيها. والُقبح الجمال بمواضع ويُبرصِّ عنارصها، ويَبسط فيها، القوَل
يحيى بن ِبِرش بن الحسَن القاسم أبا الكبريَين: الناقَدين البحث لهذا مركًزا اتخذنا ولقد
بن العزيز عبد بن عيلَّ الحسن أبا والقاَيض الطائيَّنِي»، بني «املواَزنة كتاب صاحَب ، اآلِمديَّ
وخصومه»، املتنبِّي بني «الَوساطة كتاب صاحَب ، الُجرجانيَّ إسماعيل بن عيل بن الحسن
األدب، وتاريخ النقد يف إلينا وَصل كتاٍب أول منذ بحثنا موضوَع تتبَّعنا ذلك مع ولكننا
كما الهجري، الثالث القرن يف الُجَمحيُّ َسالٍم ابُن كتَبه الذي الشعراء»، «طبقات كتاب وهو



العرب عند املنهجي النقد

الصناعتنَي» «ِرس مؤلِّف العسكري هالٍل أبي أيدي عىل بالغٍة إىل النقُد ل تحوَّ أن إىل تتبَّعناه
السائر». «املثَل يف األثري ابن الَقينا حتى آَخَرين قرننَي به وانحدرنا بل الخامس، القرن يف
يكن لم التي املسائل هات أمَّ من الكثريُ لنا َعَرض الطويلة الرحلة هذه خالل ويف
املختلفة العربية اللغة علوم تسلسَل ونُدِرك الطريق، معالم نتبنَي لكي إيضاحها؛ من بدٌّ
العامة النظريات من جملٌة عَرَضت كما والبيان، واملعاني والبديع كالبالغة نشأتها؛ وتاريَخ
ذلك كلَّ فتناولنا التطبيقي، النقد يف املوضعية املناقشات من كبري عدٍد عن فضًال األدب، يف

والتمحيص. بالغربَلة
وتناَوْلناها إليها ُعدنا إذ — نستطيع كنوًزا القديمة العربية الكتب يف إنَّ الحق، ويف
تزال ال التي الحقائق من الكثريَ منها نستخرَج أن — حديثة أوروبية ثقافًة املثقفة بعقولنا
القديم الرتاث تناول إىل دعوتنا من يُستفاد أال عىل حريصني كنَّا وإن اليوم، حتى قائمًة
نظرياٍت من القدماء املؤلِّفني أولئك بعقول يخطر لم ما بإقحاِم إرساف أي الحديثة بعقولنا
األدب بني املوجودَة األساسية الفروَق نتجاهل أو نجهَل أال عىل حريصون أننا كما آراء، أو
النقد مناهج يف كبري تفاُوٍت من ذلك يستتبعه بما األوروبية، اآلداب من وغريه العربي

ووسائله. وموضوعاِته
ُمحاولني بحِثنا، موضوَع تناولنا ظات؛ التحفُّ تلك حدود ويف الحقائق، هذه ضوء وعىل
من املجَمل الغامض وإيضاح املكنون، استخراج يف األوروبية الثقافة من نستفيَد أن
االطمئناُن يمكن نتائَج ببعض النهاية يف خَرجنا قد نكون أن وآِملني بحثنا، موضوعاِت

إليها.
الخصومات من الكثري يف ل نُفصِّ أن من َمفرٌّ يكن لم فإنه ونقده، األدب مجال يف كنَّا وملا
إىل — النظريِّ الفكر عن فضًال — يستنُد الذي الخاص، برأينا واملناقشات واملجاَدالت
الحقيقة لتلك إيضاًحا القارئُ يرى وَلسوف األدب، ق تذوُّ يف باحث لكلِّ الخاصة الطريقة
ونقِده، األدب يف النهائي الحكم َمراجع من يكون أن بدَّ ال الذَّوق أن وهي تُنكر؛ ال التي
املعرفة وسائل من مرشوعة وسيلًة — املمكن حدود يف — تجعله أسباٍب إىل يستند دام ما

الغري. لدى تصحُّ التي
من نفسنا يف استقرَّ ملا َوفًقا — فيه نا فِرسْ ِبكًرا، حقًال املوضوُع كان ولقد هذا،
قد نكون أن َلنرجو وإنَّنا بينها، التسلُسل وإقامة املختلفة املؤلفات مراجعة بعد — خطوط
ذلك يف متواضًعا حجًرا ووَضعنا العربي، الرتاث تاريخ يف ثغرًة الكتاب هذا بتأليِف سَدْدنا
األدباءُ يجَد أن نرجو كما التليدة، لحضارتها العربية الشعوُب تُقيمه أن يجب الذي ح الرصَّ
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املنهجي للنقد تقديم

بأن خليٌق أنه نعتقد الذي التوجيه، من نوًعا بحثنا تضاعيف يف ومحبُّوه األدب ودارسو
مختلطة، السبُل تظلَّ ال حتى وذلك وإنشائه؛ بل ونقده، األدب عن الحقائق ببعض يُبرصِّ

غامضة. ملتبسة والقيُم

مندور محمد
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األول الجزء

األثري ابن إىل م سالَّ ابن من النقد تاريخ





متهيد

التقريري البحث«املنهج منهج
التارخيي» واملنهج

ذاِته. العلم بناء من جانبًا يكون الِعلمية االصطالحات مدلول تحديد أن يف شكٍّ ِمن ليس
األوروبيني، عند أو عندنا سواءٌ األدبي؛ النقد من إليه يُقَصد الذي املعنى إىل والناظر

دقيق. وجٍه عىل حدوَده يتبنيَّ يكاد ال
سيطرة يف كان ولقد األشياء، به نُحدد الذي املنهج فساُد — يظهر فيما — ذلك وعلُة
التي التقريرية، النزعَة تلك النفوس يف ثبََّت ما طويلة قرونًا البرشي العقل عىل أرسطو

للمعرفة. أساًسا التقسيم من فتتَّخذ املنطق، أصول إىل تستنُد
النقد. حول مشاكل من يُثار ما مصدُر هو وهذا

وبالغٍة نحٍو ِمن املختلفة؛ اللغة علوم وبني النقد بني الفرق عن قوٌم تساءل فلقد
العربي، األدب يف الناظرين رأينا العلوُم تلك نشأْت عندما ألنه وذلك إلخ؛ … وَعروض

فيها. أحكامهم وتعليل النصوص، َفْهم يف يستخدمونها الشعر، يف وبخاصٍة
عربيُّ أهو الثالث: القرن من ابتداءً ن تَكوَّ عندما النقد َمنْحى عن آَخرون تساءل ولقد
وْضَع حاول الذي جعفر بن ُقدامة تيار مختلفني: تيَّاَرين فيه ورأَوا إغريقي؟1 أم النزعة

جعفر. بن لُقدامة النثر»، «نقد مقدمة حسني: طه 1



العرب عند املنهجي النقد

بمنطِقه أرسطو لها مكَّن التي الشكلية الُفروق عىل يقومان للنثر»، و«علم للشعر» «علم
األدب عن ْوه فنحَّ املذهب،2 لذلك صَمدوا الذين العرب أدباء وتيار املعرفة. ميادين كل يف
«ِبَخطابته» أرسطو وأثُر قدامة أثَُر وإنما لديهم، أثٍر َكبريُ له يكن لم بحيث األدب، ونقِد
النقد، أدوات من وهذه البالغة، وبخاصٍة اللغة، علوم نشأة يف بأكمله و«منطقه» و«شعره»

إيَّاه. ليست ولكنها
الذَّوق هو نقد كلِّ أساس ألن وذلك ِرصًفا؛ عربيٍّا وظل عربيٍّا، نشأ األدبي فالنقد
ِعلًما، ليس والنقُد األدبية. اآلثار ممارسِة بطول النفس يف تَحُصل مَلكٌة تَْدعمه الشخيص،
إمكاَن جَدًال فَرْضنا لو بل العلم. بُروح فيه نأخذ أن وَجب وإْن علًما، يكون أن يمكن وال
تنمو ال املختلفة العلوم أن املعروف ومن بذاته. العلُم ذلك يقوم أن لوجب له؛ علٍم وضِع

دراستها. موضوع من تُستَقى التي ومبادئها َمناهجها استقالل بفضِل إال وتُثمر
الجديدة بالعقلية «منهجه» يف تأثَّر قد النقد أن هو تاريخيٍّا العرب عند حَدث والذي
يف ملجادالتهم أساًسا الكالم وعلماءُ املعتزلة اتخذَها والتي اليونان، فلسفُة كوَّنَتها التي
ويقفز الجزئيات، عند يقُف ُمسبَّب، غرِي ذَوقي نقٍد من َه تغريُّ يُفرسِّ وهذا والفقه. التوحيد
ُمسبَّب، ذوقي نقٍد إىل قاله، لبيٍت الناس؛ أشعَر شاعٍر من تجعل خاطئة، تعميماٍت إىل
إىل لجأ تعميٍم إىل سعى فإْن فيها، ينظر التي الجزئية عىل أحكامه يَقُرص أن يُحاول

«موازنته». يف اآلمديِّ عند نرى ما نحِو عىل الحكم، يف واحتاط االستقصاء،
التاريخية، مراحله عن النظَر ونرصَف ُجملته، يف النقد إىل ننظر أن الخطأ فمن وإذن،
أن بعد األخرى، اللغة علوم وبني بينه نُميِّز أن نُحاول التكوين كامَل ِعلًما فيه ونرى
يُعتدُّ نتائَج إىل يؤدَِّي لن أنه كما باطلة، مشاكَل يخلق ما ذلك يف ألن العلوم؛ تلك َرت تحجَّ
نستطيع ال أننا الثابت ومن تقريريٍّا، فهًما وال بل تاريخيٍّا، فهًما األشياء حقائق َفهم يف بها

مراحله. آخِر عند فيه بالنظر صحيًحا فهًما يشءٍ فهم
للنقد نضَع أن نُحاول عندما حتى التاريخي باملنهج األخذ نُفضل أننا هو هذا ومعنى
إىل عرش التاسع القرن أوائل منذ َجْدواه عىل الباحثون استقرَّ الذي املنهج هو وهذا َحدَّه.

ِخصبًا. وزاَدته الروحي بُرتاثنا معرفتها من اإلنسانية جدََّدت وبفضله اليوم،

قتيبة. البن الكاتب»، «أدب مقدمة 2
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األول الفصل

األديب األديبوالتاريخ النقد

قتيبة وابن الجمحي (1)

عندما وذلك وتعليلها، أحكامه لتوضيح املختلفة اللغة علوَم يستخدم أخذ قد النقد كان إذا
أساَسه كان بل األدبي، التاريخ أُسس من أساًسا اتخذ قد بَدوره فهو العلوم؛ تلك تكوَّنَت
ٍم سالَّ البن الشعراء» «طبقات وهو العربي؛ األدب تاريخ يف أُلِّف كتاٍب أول يف الجوهري،
النقد أحكام اتخاذ ِمن لألدب تبويِبه منهِج يف واضٌح هو ملا وذلك ٢٣٢ه)؛ (م الجمحي

النهاية. يف فيصًال
اآلتية: للمبادئ تبًعا الشعراءَ ٍم سالَّ ابُن م قسَّ

منه يكن لم تقسيٌم وهذا وإسالميني. جاهليِّني مجموعتنَي: منهم فجعل الزمان: (١)
اإلسالُم جاء وقد َمضمونه، إىل يَْعدوه بل الزمان، َسري مجرد عند يقف ال األمر ألن َمفر؛
َمظاهر كل يف البعيدة آثاُرها لها كانت ومادية، روحية ثورًة العرب حياة يف فأحدَث
ألفاظ يف إن بل بُد، منه يكن لم أمٌر للتقسيم أساًسا الزمن فاتخاذُ وإذن نشاطهم.
طبائُع أْمَلته بل فيه، يُفكر ولم التقسيم هذا إىل يَقصد لم أنه عىل يدلُّ ما نفِسه م سالَّ ابن
لجودة تبًعا طبقاٍت يف العهَدين شعراء توزيع إىل منرصًفا تفكريه كان وإنما األشياء،
فنَزَّلناهم واملخرضمني، واإلسالم الجاهلية أهل من الشعراءَ لنا «ففصَّ وكثرته، ِشعرهم
وقد العلماء، فيه قال وما ُحجة من له وجدنا بما شاعر لكلِّ واحتَجْجنا َمنازَلهم،
بالعربية، والعلم العرب كالم يف والنََّفاذ الشعر أهل من قوٌم فنظر فيهم؛ الرواُة اختلف
ذلك يف الناَس يُقِنُع فال بأهوائها، العشائُر وقالت بآرائهم، وقالوا الرواُة اختلف إذا
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وتبويبه األدب تاريخ ملحاولة سابق نقٌد هناك كان فقد وإذن تقدم.» ن عمَّ الروايُة إال
بأهوائها.»1 العشائر «قالت عندما وبخاصٍة َفيصًال، النقُد هذا اتُِّخذ وقد وتفصيله،

هؤالء م وقسَّ واإلسالم، الجاهلية بني الشعراءَ ع وزَّ عندما م سالَّ ابن ألن وذلك املكان: (٢)
ظلوا بل كافة، للعرب شعراء يُصبحوا لم شعراءَ هناك أن فوجد نظَر طبَقات، إىل وأولئك
باب يف فجمعهم اإلقليميني»، «بالشعراء نُسميهم أن يُمكن ما وهم بقريته، كلٌّ متَّصلني
ُمخلَّفات من الظاهرة هذه والبحرين، واليمامة والطائف واملدينة مكة القرى: شعراء
فظلَّت يمُحَوها، أن اإلسالُم يستطع لم التي والقبيلة اإلقليم روح الجاهلية؛ الروح
تاريخهم يف والتلوين وللمفارقات السيايس، العرب تاريخ يف والقالقل للفتن مصدًرا
أشعَر ان حسَّ من فيجعل قرية، كلِّ شعراء بني يُفاضل م سالَّ فابُن هذا، ومع األدبي.

إلخ. … املكيِّني3 أبرَع الزِّبَْعَرى بن هللا عبد ومن املَدنيِّني،2
إىل يقصدوا لم وهم بذاته، بفنِّ انفرد َمن اإلقليميِّني الشعراء ضمن األدبي: الفن (٣)

املراثي: أصحاب هم وهؤالء حياتهم. من بدوافَع إليه ِسيقوا بل الفن، ذلك

الَغنَوي. سعٍد بن وكعُب باِهلة، وأَْعىش والَخنْساء، نَُويرة، بن م ُمتمَّ
ممن كغريهم ليسوا الشعراء هؤالء أن إىل السليم األدبي بذَوقه م سالَّ ابُن َفِطن ولقد
مراثيهم تأِت فلم تجد، مما نفوسهم لشفاءِ الشعر قالوا إنسانيُّون، هم بل فن، عن صَدروا
ليُلوِّنه نفسه املديح إن حتى ذَويهم، لفقِد هم أملهم عن عبارة بل فحسب، للميت مدًحا
يكتِف لم إنه ثم السبب. يذكر لم وإن خاص4 بباٍب — نظن فيما — أفرَدهم ولذلك األىس؛
بن متمُم عندنا ل «واملفضَّ فقال: الُقرى، شعراء بني فاضَل كما بينهم فاَضَل بل بهذا،

نَُويرة.»
واملكان الزمان اتخاذَ األشياء طبائُع عليه أْملت قد يكن وإن م سالَّ فابن وإذن،
إال عنده يكونا لم الفصَلني هذين فإن العربي، الشعر تاريخ وْضَع ملحاولته أساَسني

األدبي. النقد من أساٍس عىل للشعراء تقسيَمه فيهما أدخل كبريين إطاَرين

ص١٦. م، سالَّ البن الشعراء، طبقات 1

ص٤٨. م، سالَّ البن الشعراء، طبقات 2

ص٩٩. املصدر، نفس 3
بعدها. وما ص٧٨ املصدر، نفس 4
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إفراده يف تظهر كما األدبي، الفن عن فكرته الطبقات فكرة إىل أَضْفنا أننا ولو
سابٌق األدبي النقد أن للشكِّ مجاًال يرتك ال بما لدينا لوضَح خاص، بباٍب املرافق أصحاب

له. وأساٌس العرب عند األدبي للتاريخ
األدبي، والتاريخ األدبي النقد بني التمييز إىل التاريخية النظرُة بنا تنتهي وهكذا
ُمقتضيات من وهي التاريخ، يؤيدها كما الحديثة األدبية الدراسات تُؤيدها حقيقٌة وهذه

صحيح. منهج كلِّ

األدبي النقد غري الحديثة الدراسات يف األدبي التاريخ (2)

روح وهو املختلفة»، األساليب بني والتمييز النصوص دراسة «فنُّ هو معانيه أدقِّ يف النقد
لديهم «لتثريَ املثقفني؛ لكافة تُكتَب التي املؤلَّفات كل هو األدَب أن صحَّ إذا أدبية دراسة كلِّ
فنية.»5 إحساسات أو شعورية، انفعاالٍت أو خيالية، صوًرا صياغتها خصائِص بفضِل
تلك «فيجمع األدبي التاريُخ ويأتي ويُحلِّلها. الخصائَص تلك يُظهر الذي هو والنقد
الصياغات تلك تسلسل وبفضِل والصياغة. املوضوع يف وشائَج من بينها ملا تبًعا املؤلفاِت
العقلية التيارات تاريَخ يضع واإلحساسات األفكار وبتسلُسل األدبية، الفنون تاريَخ يضع
التي الكتب يف املتشابهة الفنِّية املناحي وبعض األلوان بعض يف وباملشاركة واألخالقية،

الذَّوق.»6 عصور تاريخ يضع مختلفة نفوٍس تأليف ومن واحد، أدبي نوٍع من
الروميِّ وابن لصخر، والخنساء كليب، ألخيه املهلهل رثاء النقد يدرس هذا وعىل
للَمراثي فيؤرخ األدب تاريخ يأتي ثم منفرًدا. منهم كلٌّ الدولة، سيف ألخِت واملتنبي البنه،
الَعْرجي غَزل أو ، وُكثريِّ َجميل غَزل ويدرس أدبي، لفنٍّ تأريًخا عمله فيكون العرب، عند
الِحسية، اللذة لغَزل أو الُعذري للنَّسيب فيؤرخ األدبيُّ التاريخ ويأتي ربيعة، أبي بن وُعمر
وشعَر الوليد، بن ُمسلم ِشعَر النقُد يدرس وأخريًا، أخالقي. فني لتياٍر تأريًخا عمله ويكون
ناعة الصِّ ق لتذوُّ فيؤرخ األدبي التاريخ يأتي ثم ُزهري، وشعر الُحَطيئة شعر أو ام، تمَّ أبي
املختلفة. الذَّوق عصور من لعٍرص تأريًخا عمله ويكون ، الحيسِّ الخيال تذوق أو الشعر يف

دار ترجمة واللغة، األدب يف البحث منهج كتاب: (يف ص٢١ اآلداب، تاريخ يف البحث منهج النسون: ج. 5

.(١٩٤٦ سنة ببريوت للماليني العلم
ص٣٩-٤٠). واللغة، األدب يف البحث منهج (كتاب: اآلداب تاريخ يف البحث منهج النسون: ج. 6
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األدبي؛ للتاريخ العرب عند سابٌق األدبي فالنقُد — الحقيقة نفس يؤيِّد والتاريخ
لم املنظمة التاريخية الدراسات أن من القديمة األمم كلِّ تاريخ يف واضٌح هو ملا وذلك
يحدث لم وهذا مراجعته، إىل بالحاجِة شَعَرت تراٌث أمة كلِّ لدى اجتمع أن بعد إال تنشأ
اتَّسع قد العقول تكون فعندئٍذ الحقيقي، اإلنتاج بعهد الزمُن تراخى أن بعد إال األدب يف
وهذه الكليات. إىل يصل أن يستطيع الذي النظري التفكري قوُة لديها ونَمت إدراُكها،
وهذا أصالته. يف وفقٍر األدب، يف انحالٍل عهوَد الغالب يف كانت أنها املالَحظ من العهود
اإلسكندرية، عرص يف إال األدبي التاريخ دراساُت تبدأ لم حيث اليونان؛ تاريخ يف واضٌح
انقضاء بعد اإلمرباطورية عرص من ابتداءً إال الدراساِت تلك نرى ال حيث الالتني؛ وعند
غَلبَت حيث العبايس؛ العرص يف إال تظهر لم فهي العرب؛ عند وكذلك أغسطس. حكم

القديمة. الشعوب عن صحيٌح وهذا األصالة، عىل والتقليُد الطبع، عىل نعة الصَّ
جنٍب إىل جنبًا فيها البرش مَلكات كلُّ لتمَيش آخر؛ أمٌر فأمرها الحديثة الشعوب أما

وتاريًخا. ونقًدا خلًقا
األدبي؟ النقد عن أيًضا يصح فهل األدبي، التاريخ عن ذلك صحَّ إذا ولكن

يُثري ما كلُّ بأنه: األدَب عرَّفنا قد دمنا فما تاريخ، يؤيده وال نظٌر يراه ال ما ذلك
هناك تكون أن الرضوريِّ فمن االنفعال؛ من خاصًة أنواًعا صياغته خصائص بفضل فينا
فاترة، تكن لم العرب استجابات أن فيه يزلَّ لم والذي النقد، عنها يَصُدر وأن استجابات،
الشخيص االنفعال من ُرضوبًا يُحرك ما شعرهم يف أن كما البداوة، ُعنف أخالقهم ويف

للشعر. ُمالزًما العرب عند األدبي النقد ُوجد فقد كان؛ ما وهذا والَقبَيل،
نجمع ألن داعيًا نرى ال هنا ونحن نشأته. يف ذوقيٍّا نقًدا نتوقع كما نقدهم وكان
أن كما «األغاني»، وبخاصة بها، ٌة غاصَّ األدب فكتب السبيل؛ هذا يف الخاطفَة ملحاتهم
من األوىل الفصول يف منها صالحة طائفًة ورتَّب جَمع قد إبراهيم طه األستاذ املرحوم
هذا َي نُسمِّ أن املمكن من هل نبحث: أن نريد وإنما العرب»، عند «النقد تاريخ عن كتابه

البحث؟ بأصول إخالٌل أو التاريخ لحقائق إفساٌد ذلك يف يكون أن دون نقًدا
بأنفسنا، نتذوَّْقه لم ما طعام أو رشاب طعم ندرك أن نستطيع ال أننا يف شكٍّ ِمن ليس
كذلك ُخرباء، تقريِر أو كيماوي تحليٍل أيُّ الشخيصِّ التذوق هذا عن يُغِنيَنا أن يمكن وال
عن يُغني أن يمكن ال الرخام من تمثاٍل أو زيتية ِلَلوحٍة وصف فأي الفنون؛ كافة يف األمر
يبدو بحيث له، فهم كلِّ أساس هو الخاصُّ فذَْوقنا األدب؛ يف األمر وكذلك املبارشة، الرؤية
املحَدثني. النقاد من العلماء عند حتى واقعة حقيقٌة بعُد وهو مرشوًعا، أمًرا الذَّوقي النقُد
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كانت «إذا يقول: َكالنسون عامًلا ناقًدا َلنرى حتى نقد، كلِّ أساس يف قائمٌة فالتأثُّرية
املعرفة وسائَل نُنظم لكي دراستنا؛ ملوضوع نفوسنا إخضاَع هي العلميِّ املنهج قواعد أُوىل
بإقرارنا الِعلمية الروح مع يًا تمشِّ أكثَر نكوُن فإننا معرفتَه؛ نريد الذي اليشء لطبيعة َوفًقا
إنكاُر كان ملا ألنه وذلك فيها، تلعبه الذي الدَّور وتنظيم دراستنا، يف التأثُّرية بوجود
سيتسلَّل تنحيتَه نُحاول الذي الشخيصَّ العنرص هذا فإن يمحوها؛ ال الواقعِة الحقيقة
الوحيد املنهَج هي التأثريُة دامت وما لقاعدة. خاضع غريَ ويعمل أعمالنا، إىل خبٍث يف
ولكن َرصاحة، ذلك يف فْلنستخِدمه وَجمالها؛ املؤلفات بقوة اإلحساس من يُمكِّننا الذي
ونراجُعه ونُقدِّره نُميزه كيف — به احتفاظنا مع — وْلنعرف عزم، يف ذلك عىل ِلنَقُرصه
املعرفة بني الخلط عدم هو الكل ومرجُع الستخدامه، األربعة الرشوط هي وهذه ونحدُّه؛

للمعرفة.»7 مرشوعة وسيلًة اإلحساس يُصبح حتى الحذَر واصطناع واإلحساس،
واقعة. وحقيقة مرشوع نقٌد الذَّوقي فالنقد وإذن،

ثم للنقد، صالحة أداًة ليُصبح الذوق يف الالزمة الرشوط ِر توفُّ عن نتساءل ولكننا
ال؟ أم عندئٍذ العرب لدى الرشوُط تلك َرت توفَّ هل نبحث:

فني إحساس عىل يقوم ذَوقي نقٌد واألُمويِّني الجاهليِّني عند ُوجد قد أنه والواقع
«أشعر كقولهم: األلسن؛ كافة عىل سارت ُجمٍل يف أحكامهم بعض تركََّزت ولقد صادق،
طرب.» إذا واألعىش َرِهب، إذا والنابغة َرِغب، إذا وُزهري ركب، إذا القيس امُرؤ الناس

جميًعا. نعرفه ا ممَّ ذلك وأمثال
أمران: يَعيبه الذوقي النَّقد هذا ولكن

عىل تُسيطر كانت التي البداوة حالة يف طبيعي أمٌر وهذا منهج: وجود عدم (١)
مشاعره من يَصوغه الشعر؛ أجمَل يخلق أن بإحساسه يستطيع الِفطري والرجُل العرب،
كلها، األشياء جوانَب يرى ناضج مكون عقل إىل حاجٍة يف ليس وهو ه، حواسِّ وُمعطيات
بالحياة كبرية معرفٍة إىل يحتاج ال الشعر أن الثابت ومن استقصاء. عن إال يحكم وال
سذاجة. أشدَّه أجوُده يكون ما وكثريًا له، مواتاًة أكثَر الجهُل كان ربما بل فيها، ونظٍر

العقل، لنظر ذوَقه يُخِضع أن فاستطاع تفكريُه نما لرجٍل إال يكون ال املنهجيُّ والنقد
جزئيٍّا نقُدهم جاء ثَمَّ ومن يكون؛ أن يمكن ال وما العرب قدماء عند يكن لم ما وهذا

ص١٩). واللغة، األدب يف البحث منهج (كتاب اآلداب تاريخ يف البحث منهج النسون: ج. 7
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غريه، يرى فال نفُسه به وتنفعل الشعر، من بيٍت بجمال أحدهم يُحسُّ التعميم، يف ُمرسًفا
هذا ويف أمامه. املاثِل الحارض يف نفسه تجتمع إذ حياته؛ أمور كل يف َكَدأِبه ِسواُه يذكر وال
العرب.» قالت ما أجوُد «هذا كقولهم: مرسفة أحكام من األدب كتب يف نجده ما يُفرسِّ ما

ذلك. إىل وما العرب.» أشعُر الرجُل و«هذا
لعرب ر يتوفَّ أن املمكن من يكن لم رشٌط أيًضا وهذا املفصل: التعليل عدم (٢)
إىل استناده من بدَّ ال تعليل وكل مكون، تفكريٌ إال يستطيعه ال عقيل أمٌر فالتعليل البداوة؛
املختلفة اللغوية العلوم مبادئ من شيئًا بعُد وَضعوا قد يكونوا لم والعرب عامة، مبادئَ
بذاته خليٌق التعليل إىل االتجاه أن الواضح ومن العبايس. العرص يف إال ن تُدوَّ لم التي
ليصبح والتحديد؛ واملراجعة والتقدير التمييز إىل — الذوقي النقد يف حتى — يَسوق أن

للمعرفة. مرشوعة أداًة إحساُسنا

معرفًة يُصبح أن يستطع ولم خالًصا، إحساًسا املرحلة هذه يف النقد ظل فقد إذن،
تعليل. من إليه تستند ما بفضِل الغري لدى تصح

فهي األدب؛ كتب يف املرويَّة التقليدية األحكام من الكثري يف واضحاِن العيبان وهذان
عن وأما ذاك. أو الشاعُر هذا قال فيما شامل نظٍر إىل أو للنصوص تحليٍل إىل تستنُد ال

تفصيل. إىل يحتاج فاألمر سالم؛ كابن متخصص ناقٍد

الُجَمحي ٍم سالَّ ابُن (3)

النقد. ويف الناقد يف تتوافر أن يجب التي الرشوط من كثرٍي إىل م سالَّ ابُن فطن لقد

واملماَرسة ْربة الدُّ (1-3)

أنت فيه قلَت ما أبايل فما واستحسنتُه بالشعر أنا سمعُت إذا لخَلٍف: قائٌل «قال فقال:
هل رديء؛ إنه اف: الرصَّ لك فقال فاستحسنتَه درهًما أخذَت إذا له: فقال وأصحابُك.
له بدَّ ال ؛ الذوقيُّ النقد يصحَّ لكي أنه يرى م سالَّ فابُن وإذن له؟»8 استحسانُك ينفعك
أصناف كسائر العلم أهُل يعرفها وثقافة صناعٌة «للشعر أيًضا: يقول هذا ويف ُدربة، من

ص١٧. سالم، ابن 8
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والياقوت اللؤلؤ ذلك ومن اللسان، فه يُثقِّ ما ومنها اليد، فه تُثقِّ ما منها والصناعات؛ العلم
والدرهم، بالدينار الجهبذة ذلك ومن يُبرصه، ن ممَّ امُلعايَنة دون وزن أو بصفٍة يُعَرف ال
املعاينة، عند الناقُد ويعرفه صفة، وال حسٍّ وال ِطراز وال مسٍّ وال بلوٍن جودتُهما تُعَرف ال
بأنواع والبُرص النخل، بغريب البرص ومنه وُمفرَغها، وَستُّوَقها وزائفها، بَْهرَجها فيعرف
منها ِصنف كلُّ يُضاف حتى وَزْرعه، ه وَمسِّ لونِه وتَشابُه بالده، واختالف وُرضوبه، املتاع
اللون، ناصعة فيُقال: الجارية فتوَصف الرقيق، بُرص وكذلك منه، خرج الذي البلد إىل
واردة اللسان، ظريفة النُّهود، جيدة واألنف، العني حَسنة الثَّْغر، نقيُة ْطب، الشَّ جيِّدة
وأكثَر دينار بألِف أخرى وتكون دينار، وبمائتَي ديناٍر بمائة الصفة بهذه فتكون عر، الشِّ
املداَرسة كثرة «إن الرائعة: الحقيقَة هذه ويُضيف الصفة.» هذه عىل مزيًدا واصُفها يجد ال

العلم.» عىل لتعدي
بالشعر البرص ذَوي نقد هو م سالَّ ابن عند به يُعتدُّ الذي الذوقيُّ فالنقد وإذن،
لإلسالم؛ األمر استقرَّ أن بعد إال العربي األدب تاريخ يف يظهروا لم وهؤالء إليه، املنرصفني
اإلسالم فجاء منه، أصحُّ علٌم لهم يكن لم قوم ِعلَم الشعر كان العالء: بُن عمِرو أبو «قال
وروايتِه، الشعر عن ولُِهيَت والروم، الُفرس وغزِو بالجهاد وتشاَغلوا العرب، عنه فتشاغَلت
فلم الشعر، رواية راَجعوا باألمصار، العرب واطمأنَّت الفتوح، وجاءت اإلسالم كثر فلما
والقتل؛ باملوت هلك َمن العرب من هلَك وقد ذلك فأْلَفوا مكتوب، وال ُمدوَّن ديواٍن إىل يَئُولوا
الشعر اد نقَّ ُوجد فقط الحنِي ذلك ومنذ أكثُره.»9 منه عنهم وذهب ذلك أقلَّ فَحِفظوا

الُجَمحي. ثم حبيب بن ويونُس وخَلٍف كالضبِّي الخبريون؛

النصوص تحقيق (2-3)

أهميِة إىل أيًضا َفِطن الناقد؛ عند واملمارسة ْربة الدُّ رضورة إىل الجمحيُّ َفِطن وكما
املتني، وأساُسه النقد عمليات أُوىل وهذه نسبتها. وصحِة النصوص صحة تحقيق
العشائر بعُض استقلَّ ومآثرها، أيامها وِذْكر الشعر رواية العرُب راجَعت «فلما قال:
الوقائُع له بَمن يلحقوا أن وأرادوا وأشعارهم، وقائعهم ذكِر من ذهب وما شعرائهم، شعر

ص٢٣. سالم، ابن 9
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يُْشِكل وليس األشعار. يف فزادوا الرواُة كانت ثم شعرائهم، ألُسن عىل فقالوا واألشعار،
من الرجُل يقول أن بهم ل َعضَّ وإنما املولَّدون، وَضع ما وال ذلك، زيادُة العلم أهل عىل
اإلشكال.»10 بعَض ذلك فيُشِكل وَلِدهم، ِمن ليس الرجُل أو الشعراء، وَلِد ِمن البادية أهل
أحٍد عىل يُحَمل ال ما عليه ُحمل «وقد ثابت: بِن ان حسَّ عن يقول آخَر موضٍع ويف
األمر يقف ولم به.»11 تليق ال كثريًة أشعاًرا عليه وَضعوا واستَبَّت، قريٌش تعاَضَهت ملا
بل املختلفة، القبائل بشعراءِ وإلصاقها األشعار انتحاِل عند — م سالَّ ابُن يُخربنا فيما —
الجاهلية شعر «أن العرب عند الشائع كان إذ أنفِسهم؛ الشعراء هؤالء نسبِة إىل اه تعدَّ
سالم ابُن د ويُعدِّ فيهم.»12 يَزْل فلم تَميٍم إىل ذلك آَل ثم قيس، يف تحوَّل ثم ربيعة، يف كان
من ُسْلمى أبي بَن ُزهريَ يَُعدُّون «وهم قيس: لشعراءِ تَْعداده عند فيقول ِشْعب، كل شعراءَ
من يَحوطه ما عىل يدلُّ النحو هذا عىل النَسب وإيراد كعبًا.» وابنَه َغَطفان، بِن هللا عبد

معروف. شكٍّ
كان فقد النحو؛ هذا عىل والشعراء الشعر نسبة أفَسَدت قد الَقبَلية الروح كانت وإذا
قالت قد العشائَر «إن م: سالَّ ابن يقول هذا ويف أيًضا. الشعر نقد تفسد أن الطبيعيِّ من

بأهوائها.»13
تفسريها إىل تمتدُّ بل الظواهر، تلك مالحظِة عند م سالَّ البن الِعلمية الرُّوح تقف وال

الشعر.14 انتحال عىل والنقلية العقلية األدلة ل يُفصِّ َلنراه حتى

األدبية الظواهر تفسري (3-3)

يف كقوله األدبية؛ الظواهر بعض تفسريَ محاولته يف الِعلمية الروح نفس وتتضح
وكثرته وعمان، ومكَة الطائف يف الشعر لقلة تعليًال القرى؛ ُشعراء عن الحديث صدِد
تكون التي بالحروب الشعُر يكثر كان وإنما بالكثري، وليس شعراءُ «وبالطائف باملدينة:

ص٢٣. سالم، ابن 10

ص٨٤. سالم، ابن 11

ص٢٢. سالم، ابن 12

ص١٦. سالم، ابن 13
ص٧٥. النقد، تاريخ عن كتابه يف إبراهيم طه املرحوم عَرضها وقد 14

24



األدبي والتاريخ األدبي النقد

شعر قلَّل والذي عليهم. ويُغار يُغريون قوم أو والخزرج، األوس حرب نحو األحياء؛ بني
لِلني تفسريًا قولِه أو عمان.» ِشعر قلَّل وذلك يُحاربوا، ولم ثائرٌة بينهم يكن لم أنه قريش
ِلسانه، فالَن الريف؛ ومراكز الِحرية يَسكن «كان عليه: الشعر ووْضِع زيٍد بن عديِّ شعر

شديد.» وتخليُصه كثري، يشءٌ عليه فُحمل منطقه، وَسُهل

املفاضلة أسس (4-3)

للُحكم سبيًال اتخذَها عامة، مبادئَ عن طبقاٍت إىل الشعراءَ تقسيمه يف صَدر قد أخريًا وهو
وإن جودتُه. (٣) أغراضه. تعدُّد (٢) الشاعر. شعر كثرة (١) هي: املبادئ وهذه عليهم،
رائعة، طويلة واحدٌة وله يَْعفر: بن «األسود يقول: إذ الجودة؛ عىل الكثرُة غَلَب قد كان
يُفضل أيًضا وهو َمرتبتِه.»15 أهل عىل قدَّمناه بِمثلها َعها شفَّ كان لو الشعر، بأول الحقٌة
صادًرا إنسانيٍّا صادًقا الباُب ذلك كان ولو حتى واحد، باٍب يف اإلجادة عىل األغراِض َد تعدُّ
الثانية، الطبقة يف ِلُكثريِّ وضعه من واضٌح وهذا فنِّية. مهارة مجرد ال نفسية، حقيقٍة عن
النَّسيب، يف عليه تقدَّم وَجميل وافر، نصيٌب التشبيب من ِلُكثريِّ «وكان السادسة؛ يف وَجميٍل
ولم يقول ُكثريِّ وكان بابة، الصَّ صادَق جميٌل وكان لجميل، ليس ما الشعر فنون يف وله

عاشًقا.»16 يكن
إصابًة أقلُّ فإنه الشعر، انتحال إىل نظرته يف ُمصيبًا م سالَّ ابن كان إذا أنه والواقع
الحرب يف كلُّه ليس الشعر ألن مردود؛ الُقرى بعض شعر ِلنُدرة فتفسريه ذلك؛ عدا فيما
كان الشعر أن بصحيٍح فليس املطلوب، عىل ُمصاَدرًة فيه إن بل عليها، قاٌرص هو وال
ال لسبٍب — حسابه من سالم ابُن أسقط وإنما اإلسالم، بعد خصوًصا مثًال مكة يف نادًرا
ولنُِي أصًال، يذكره لم الذي ربيعة أبي بن عمُر رأسهم وعىل الغَزليِّني، من الكثريَ — نعرفه
يف ِحْرنا وإالَّ الريف.» ومراكز الحرية سَكن «إنه قولُه: لتعليلِه يكفي ال زيد بن عديِّ ِشعر
الكثرَة تفضيله عن وأما بحر.» من َجرير و«اغرتاف صخر.» من الفَرْزدق «نحت تعليل:
ُمالبسات إليه تحزَّبْنا الذي الفن عىل ر التوفُّ عىل الشعرية األغراض وتعدُّد الجودة، عىل

ص٥٤. سالم، ابن 15

ص٢٨. سالم، ابن 16
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هذا وإىل الشعراء، لِقيَم صحيًحا مقياًسا ليس الكمَّ أن الواضح من أنه ظنِّنا ففي حياتنا؛
سنرى. كما قتيبة، ابُن فطن

ال ولكنه َمطالعه، يورد أو املختلفني للشعراء يختاره ما يُورد أنه نالحظ إننا ثم
أو القصائد بعض عىل حَكم وإن ُقبح. أو جماٍل من فيه ما يُظهر وال ينقده، وال يُحلله
عن تتداولُها األلُسن كانت التي التقليدية األحكام هي الغالب يف فأحكاُمه الشعراء بعض
النابغة يف يقول والفرزدُق ُهذَيل. حيٍّا الناِس أشعُر يقول: ثابت بن ان «حسَّ السابقني
َسَمل جانبه وإىل َخزٍّ وثوَب َعصب ثوَب عنده ترى الُخْلقان؛ صاحب مثُل َمثله الَجْعدي:
َقريحة يف أشعُر هو َربيعة: بن ُزهري بن ِخَداش يف يقول العالء بُن َعْمِرو وأبو ِكساء.
عن كقوله لنفسه؛ ُحكًما أورد إْن وهو َلبيد.» تَْقِدمَة إال الناُس وأبى َلِبيد، من الشعر
بن قيَس يُفضل َمن الناس «ومن أو: نُويرة.» بن م ُمتمَّ عندنا ُم «واملقدَّ املراثي: أصحاِب
ِلصفات ِذكٍر أو لنصٍّ بتحليٍل أحكاَمه يُسبب لم ذلك.» أقول وال ان، حسَّ عىل الحطيم
الُهذَيل: ذَُؤيٍب أبي عن كقوله دقيقة؛ غريَ غامضة عامًة جاءت خصائَص أورَد وإن مميزة.
الشعر، «ُحلو إنه الَحْسحاس بني ُعبيد وعن وهن.» وال فيه َغميزة ال فحل، شاعٌر «إنه
ال مما ذلك وأمثاِل اللفظ.» حرُّ الكالم، «فاخر إنه البعيث وعن الكالم.» َحوايش رقيُق

تفصيل. وال فيه تحديَد
صَدر قد كان وإن كبريًا، شيئًا األمام إىل الفنيِّ بالنقد ْم يتقدَّ لم م سالَّ فابُن وإذن،
العربيِّ األدب تاريخ يف يُدِخل أن وحاَول صحيح، مذهٍب عن للنصوص تحقيقه يف
نظلَّ أن نستطيع ولهذا فنية؛ أحكاٍم عىل تقوم للتبويب ومحاولًة التفسري، نحو اتجاًها
وتمييِز النصوص لدراسة كفنٍّ — النقد صدور عدم من السابقتنَي ُمالحظتَينا عند
القرن أواخِر حتى وذلك األحكام، تعليل يف ِعلمية وُروح مستقيم منهٍج عن — األساليب
العزيز وعبد اآلِمديِّ عند فقط، الرابع القرن يف منهجيٍّا نقًدا النقُد أصبح وإنما الثالث،

سنرى. كما الُجرجاني،

قتيبة ابن (4)

الحقيقة. هذه من شيئًا يُغريِّ ال القرن هذا يف (٢١٣–٢٧٦ه) ُقتيبة ابِن وظهوُر
أخربُت الشعراء، يف ألَّفتُه كتاٌب «وهذا والشعراء»: «الشعر كتابه مقدمِة يف يقول فهو
عن فيه وأخَربُت .. وقبائلهم ِشعرهم يف وأحوالهم، وأقدارهم وأزمانهم، الشعراء عن فيه

لها.» ويُستحَسن عليها الشعر يُختار التي الوجوه وعن وطبَقاته، الشعر أقسام
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ذلك؛ بخالِف الواقع ولكن والنقد، التاريخ بني جَمع قد املؤلف أن يفيد قد كالٌم وهذا
يف عَرَض بأْن اكتفى وإنما تطبيقي، فني بنقٍد الشعر وال النصوَص يتناول لم قتيبة فابُن
رسِد يف أخذ ثم مبادئ، لها يَضع أن يحاول العامة املسائل لبعض (٢–٣٦ (من مقدمته

التأليف. يف مبدأٍ وال واضح، منهٍج غرِي عىل أشعارهم وبعِض الشعراء ِسرَي
مبادئ، عن العربي لألدب تأريِخه يف صَدر قد م سالَّ ابن أن سبق فيما رأينا ولقد
التي البيئة أو هو، بها يؤمن كان فنيًة مقاييَس واملكان الزمان ِفكرتَي إىل أضاف قد وأنه
طبقة، كل شعراءِ بني واملفاَضلِة طبقات، يف الشعراء لتوزيع أساًسا واتخذها تحوطه،

ذلك؟ من يشء عن قتيبة ابُن صدر فهل
وال األدبية، العرب لتقاليد خاضٍع غريَ الرأي مستقلَّ رجًال كان قتيبة ابن أن الواقع
ولكنه عرصه، يف منترشًة كانت التي األدبية املعتَقدات إىل مطمنئٍّ وال بأحكامهم، مؤمٍن
غريَه. محلَّه يُِحلَّ أن دون املألوف عىل والخروج النزعة هذه تقريَر يَْعُد لم الحظ لسوء

األوىل الصفحات منذ واضٌح وهذا — م سالَّ ابن أخذ كما الطبقات بِفكرة يأخذ ال فهو
يقل ولم ُزهري، بن بكعِب ثلَّث قد فإنه القيس، بامِرئ بدأ قد كان إذا فهو — كتابه من
بعد يُوِرُدهما اللذَين واألعىش النابغة عىل أحٌد َمه قدَّ وال األوىل، الطبقة من كعبًا إن أحٌد

بكثري. ذلك
يؤمن لم ألنه م؛ سالَّ ابن بتقسيمات يأخذ لم قتيبة ابن أن هو لنا يبدو والذي
نَظر والنظر التمييز أهل من أحًدا أحسب «وال يقول: فهو مثًال؛ الكمِّ كمبدأ بمقاييسه؛
أحٍد، عىل املكِثرين املتقدمني من أحًدا يُقدم أن يستطيع التقليد، طريق وتَرك العدل، بعني
ونظٌر سليم تفكريٌ وهذا غريه.»17 شعر يف الجيد من أكثَر شعره يف الجيَد يرى بأن إال

صائب.
به، مستقالٍّ هو برأيه وأخذه القديم أنصار من املقلِّدين عىل قتيبة ابِن ثورة ولكن
طبيعِة من استقراُه حكٍم عن صدورها من أكثَر فلسفي نظٍر عن صادرة ثورًة كانت إنما
الشعر؛ يف أعىل َمثٍل من ُقرِبهما أو منهما، كلٍّ يف الجودة ونِسبة والحديث، القديم الشعر
أو قلَّد َمن سبيَل — له مختاًرا شاعٍر كلِّ شعِر من ذكرتُه فيما — أسلك «ولم يقول: فهو
ِر املتأخِّ وإىل لتقدُّمه، الجاللة بعني منهم املتقدم إىل نظرُت وال غريه، باستحساِن استحَسن

ص١٩-٢٠. والشعراء، الشعر 17
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ووفرُت حظَّه، كالٍّ وأعطيُت الفريَقني، عىل العدل بعني نظرُت بل ره، لتأخُّ االحتقار بعني
يف ويضعه قائله، ِم لتقدُّ السخيف الشعر يستجيد َمن علمائنا من رأيُت فإني ه، حقَّ عليه
قائَله، رأى أنه أو زمانه، يف قيل أنه إال عنده له عيَب وال الرصني الشعر ويُرذِّل ِه، ُمتخريَّ
بل قوم، دون قوًما به َخصَّ وال زمن، دون زمٍن عىل والبالغة والشعَر العلَم هللاُ يَقُرصِ ولم
وكلَّ عرصه، يف حديثًا قديٍم كلَّ وجعل دهر، كلِّ يف عباده بني مقسوًما مشرتًكا ذلك جعل
وكان ُمحَدثني. يَُعدُّون وأمثالهم واألخطُل والفرزدُق َجريٌر كان فقد أوله؛ يف خارجيٍّا رشٍف
ثم بروايته.» هَممُت لقد حتى وَحُسن امُلحَدُث هذا كثر «لقد يقول: العالء بُن عمِرو أبو
كالخريمي بعدنا؛ ِلَمن بعدهم َمن يكون وكذلك منهم، العهُد بَُعد عندما ُقدماءَ هؤالء صار
له، ذكرناه فعل أو قوٍل من بَحَسن أتى من فكلُّ وأشباِههم. هانئ بن والحسِن والعتَّابي
الرديء أن كما سنِّه، حداثُة وال فاعله، أو قائله تأخُر عندنا يَضْعه ولم عليه، به وأثنينا

ُمه.»18 تقدُّ وال صاحبه رشُف عندنا يرفعه لم الرشيف أو للمتقدِّم علينا أُورد إذا
نا يُبرصِّ كما الواقع أمام تصحُّ ال فهي العقل، أمام ت صحَّ إن املجرَّدة النظرة وهذه
من يُفلت أن استطاع العربي الشعر أن لو تصحُّ كانت وإنما العربي، األدب تاريُخ به
بالشعر فتنجَو تغلب أن استطاعت ومدرسته هانئ ابِن نزعة أنَّ ولو القديم، الشعر تأثري
جيُده، عليهما يقترص الفني، والتجويد الصنعة عن بعيًدا إنسانيٍّا حيٍّا َلظلَّ التقليد؛ عن
الواضح فمن القدماء، مذهُب انتَرص وقد ا فأمَّ الفاسد، املعيب التصنُّع يف الباقي ويسقط
خريٌ — واألموي الجاهيل الشعر أعني — العربي الشعر قديَم أن بالشعر بٍرص ذي لكل

هذا. يومنا إىل تاله وما العبايس الشعر من
الشعر عىل تقترص ال التي الحقيقَة هذه يُفرس ما ذاِته الشعر طبيعة يف يكون ولقد
أشعار خريَ أن النقاد معظم لدى الثابت فِمن ة؛ كافَّ األمم أشعار عىل تَصُدق بل العربي،
تستطيعه ال الجيد الشعر أن إلينا َليُخيَّل حتى األوىل، بَداوتها أياَم قالته ما هو الشعوب
الغالب يف فهو ين املتحرضِّ من أَحٌد استطاعه وإذا القوية، الُغْفل الوحشية النفوُس إال
البدائي الرجل ُعنف يف يكون ولقد دة. املعقَّ العقلية املَدنيَّة إىل منه الفطرة إىل أقرب رجٌل

الظاهرة. تلك يُفرس ما وصوره الحس ُمعَطيات عىل ُمدَركاته وِقَرص

ص٥-٦. والشعراء، الشعر 18
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حديثه، عىل الشعر قديم ِكفة ُرجحان من يَزيد ما قلنا كما العربي األدب تاريخ ويف
العجيب ومن وفن. تقليٍد عن الحديث أغلِب وصدوُر وحياة، طبٍع عن القديم صدور وهو
سابقيه أو ُمعارصيه ِشعر يف يُالحظها ولم الحقيقة هذه إىل يفطن لم ُقتيبة ابن أن
يحظر نراه عندما غايتَه العجُب ويبلغ نحَوهما. نحا وَمن ام تمَّ وأبي ُمسلٍم كِشعر بقليل؛
يخرج أن الشعراء ر ملتأخِّ «وليس يقول: إذ القدماء؛ مذاهب عىل يَخرجوا أن املْحَدثني عىل
املتقدمني ألن البُنيان؛ مشيد عند يبكي أو عامٍر منزٍل عىل فيقف املتقدِّمني؛ مذهب عن
ألن يصفهما؛ أو بغل أو ِحمار عىل يرحل أو العايف، والرَّْسم الداِثر املنزل عىل وَقفوا
وَرُدوا املتقدمني ألن الجوارَي الِعذاب املياَه يَِرد أو والبعري، الناقة عىل رَحلوا املتقدِّمني
املتقدمني ألن والورد؛ واآلِس النرجس َمنابَت املمدوح إىل يقطع أو الطَّوامي، األواجِن عىل
عىل البكاء بأن معه نُسلِّم كنا وإن فإننا والَعَرارة.» والَحنْوِة يح الشِّ َمنابت قطِع عىل جَرْوا
وبخاصٍة بطبيعتها، شعرية موضوعاٌت السفر ات مشقَّ وِذكر الصحب، واستيفاءَ األطالل،
تجديَد املْحَدثون يُحاول أن السخف من بأنه نسلِّم كما لها، القائلني بحياة اتصَلت إذا
الرَّسم عند والبكاء َمن، بالدِّ العامر املنزل باستبدال قصائدهم ومداخل شعِرهم ديباجة

إلخ. … البُنيان مشيد عىل بالبكاء الدارس
الشعراءُ يبدأ أن من يمنع ما نرى ال أننا إال ذلك، بكل له نُسلِّم أننا مع نقول:
يف مادًحا الرشيَد أتى عندما مثًال َلميُّ السُّ أشجُع فعل كما القصور، بوصف مدائَحهم

فقال: بالرَّقة، له قٍرص

األي��اُم َج��م��اَل��ه��ا ع��ل��ي��ه أْل��َق��ت وس��الُم ت��ح��ي��ٌة ع��ل��ي��ه ق��ص��ٌر
أع��الُم ال��ه��دى ِألع��الم ف��ي��ِه ُس��ق��وف��ِه دوَن ال��ُم��ْزن ُس��ق��وُف َق��ُص��َرت

ص٣١) ج١٧، (األغاني،

السليم العقل نظرَة يُجاِرَي أن هو قتيبة ابن من نفهمه أن نستطيع كنا الذي وإنما
«أن يرى دام ما حياتهم، وُمالبسات طبِعهم عن الصدور إىل الشعراء فيَْدعَو النهاية، إىل
قوم، دون قوًما به خصَّ وال زمن، دون زمٍن عىل والبالغة والشعَر العلم يَقُرص لم هللا
عرصه.» يف حديثًا قديم كلَّ وجعل دهر، كلِّ يف عباده بني مقسوًما ُمشرتًكا ذلك جعل بل
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نَُواس: أبو قال كما قال أنه ولو

ال��َك��ْرِم البْ��ن��ِة ص��ف��اِت��ك ف��اج��َع��ْل ال��َف��ْدِم بَ��الغ��ُة ال��طُّ��ل��وِل ِص��ف��ُة
��ْق��ِم ال��سُّ وِص��ح��َة ال��ص��ح��ي��ِح ُس��ق��َم ُج��ِع��َل��ت ال��ت��ي ع��ن تُ��خ��َدع��نَّ ال
ال��ُح��ْك��ِم ف��ي ك��أَنْ��َت ال��ِع��ي��ان أَف��ذُو ب��ه��ا ال��س��م��اِع ع��ل��ى ال��طُّ��ل��وَل ت��ص��ُف
َوْه��ِم19 وِم��ن غ��َل��ٍط ِم��ن تَ��ْخ��ُل ل��م ُم��تَّ��ب��ًع��ا ال��ش��يءَ وَص��ف��َت وإذا

أن يصحُّ شعٍر قوِل إىل بامُلحَدثني يؤدَِّي بأن وأخلَق نظرته مع يًا تَمشِّ أكثَر هذا كان
الشعر. ذلك يَصُدر كان كما الحياة، عن لصدوره القديم؛ بالشعر يُقاَرن

الشعر، حقيقِة قول إىل باملْحَدثني يؤدي بأن وأخلَق نظرته مع يًا تمشِّ أكثَر هذا لكان
إىل تستنُد ال ولكنها ِعلمية، عادلًة تبدو التي النظرة تلك إىل قاده الذي هو طبيعته وَفْهم
يُقرِّبه منًحى من الجديد العرص يف ينحو أن يجب وما الشعر، طبيعة يف متجانسة نظرٍة

الحياة. من
الدين يف فقيٌه هو وإنما األدبي، م سالَّ ابن اتجاه عن بعيٌد قتيبة ابن إن الحق، ويف
الشعراء من «للمشهورين يقول: كما قصده وكان الشعراء، عن كتابًا ألَّف باللغة، وعالم
ويف النحو ويف الغريب يف بأشعارهم االحتجاُج يقع والذين األدب، أهل ُجلُّ يعرفهم الذين

هللا.» كتاب
وعدم املقلِّدين، عىل «العقلية» لثورته الطبقات بفكرِة يأخذ لم كان إذ ولكنه

آخر؟ بمبدأٍ أخذ فهل سابقيه، أحكاِم إىل اطمئنانه
ابتدأ قد كان وإن ألنه الزمان؛ بفكرة وال بل املكان، بِفكرة يأخذ لم أنه الواضح من
عند معروًفا كان ملا َوفًقا عهٍد كل يف يُرتبهم لم فإنه باإلسالميني، لينتهَي بالجاهليِّني
فَعل أنه ولو لبعض. بعضهم أسبقيِة عن — الوقت ذلك يف باطًال وإْن ا حقٍّ إْن — العرب
الوقائع.»20 وذَكر القصائَد د قصَّ َمن أوُل «إنه م: سالَّ ابُن عنه يقول الذي بامُلَهلَهل َالبتدأ
قرَّرنا، أْن سبق كما التأليف يف منهٍج عن كتابه يف يَصُدر لم قتيبة ابن أن الواقع
أن نستطيع بحيث منهج، عن يَصُدروا لم القدماء من العربي األدب مؤرخي كل إن بل

ص٧٥. رشيق، البن العمدة، 19
ص٣٢. الطبقات، 20
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التأليف يف صحيحٍة بمذاهَب واألخِذ النضوج إىل األمُر به انتهى قد النقُد كان إذ أنه نُقرر
دوَّنه كما العامِّ التاريخ شأُن شأنُه متخلًفا، ظلَّ األدب تاريخ فإن والعرض؛ واملناقشة
باملعنى التاريخ إىل منه التاريخ ومصادر األولية املادة إىل أقرُب فهو العرب، مؤرخو

اليوم. نفهمه الذي
يف الشعراء جمع محاولة وأما وحكايات، وأخباٌر ونوادُر قصٌص ُقتيبة ابِن تاريُخ
محاولة وأما كوحدات، األدب فنون دراسة محاولة وأما الفنية، ملذاهبهم وفًقا مدارَس

بال. عىل له تخطر لم األشياء فهذه املختلفة؛ التيارات تتبُّع
تاريخ وضِع انتظاِر يف نزال ال اليوِم حتى فنحن ذلك؛ يف الوحيَد ليس قتيبة وابن
عابرة، إشاراٌت العرب من األدب مؤرِّخي كتب ويف الِعلمي. النحو هذا عىل العربيِّ لألدب
ومدرسة والُحطيئة، ُزهري مدرسُة فثَمة يستغلَّها، أن يريد ملن القيمة عظيمُة ولكنها
وثَمة ، وُكثريِّ َجميل ومدرسة والَعْرجي، ربيعة أبي بن ُعمر ومدرسة ام، تمَّ وأبي ُمسلم
هناك ثم إلخ، … الشعر َعمود يف بقي من وجماعة العبايس، العرص يف البديع مدرسة
عند الُخلقي العبَث تياراُت وهناك إليها، وما ومديح ورثاء غَزٍل من املختلفة الشعر فنون
وهناك نحَوه. نحا وَمن الَعتاهية أبي عند ف والتقشُّ الزهد وتياراُت نَُواس، وأبي اٍر بشَّ
كل ولكن العالء، أبي كِشعر الفكرة وشعر ومدرسِته، الرُّومي ابن كِشعر الفنيُّ الشعر
واحٍد كل عن الخاصة الدراساُت لدينا تتوافر أن بعد إال ح ويوضَّ يُنَظم أن يمكن ال هذا
العامُّ التاريخ ويُصبح املشرتكة، الحقائق تتَّضح فعندئٍذ بمفرده؛ الشعراء هؤالء من

ممكنًا. العربي لألدب
فثَمة آلدابهم؛ الغرب اد نُقَّ دراساِت تُشبه دراساٍت يف نطَمع أن يجوز فما هذا ومع
ابتداءً شعرنا؛ عىل التقليد غَلبُة هو الفوارق تلك كلِّ أصُل وآدابهم. أدِبنا بني كبرية فوارُق
ذهبَت قد املشئومة الظاهرة فهذه به، بًا تكسُّ عليه املديح وُطغيان العبايس العرص من
نجَد أن يصعب بحيث وحياته، ِشعره بني العالقَة وقطَعت الشاعر، بأصالة كثريًة أحيانًا
من بعًضا أو الفنية َخصائصهم من بعًضا وَجْدنا وإن َدواوينهم، يف الشعراء نفوس

بيئتهم. أعداء
لم ما العربي األدب تاريخ يف يفعل أن ُقتيبة ابِن إىل نطلب أن لنا فليس وإذن،
الحقائَق تُفسد أن يُخىش وُمجازفة عمله، يف صعوبًة نجُد نزال وما اليوم، حتى نفعله
إذا وخصوًصا ألدبنا، التاريخية بطبيعتها مغايرة آداٍب دراسُة ولََّدتها بمناهَج أخذنا إذا
األدب يف تظهر تَكْد لم سبيلها يف واالقتتال بعينها َمدارس إىل الدعوة فكرة أن ذَكْرنا
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الجاهيل األدُب ال أنه املعلوم وِمن االنحالل. يف وأخذَت دالت قد دولتُه كانت حتى العربي
بني الشعر وعمود البديع حول نشأَت التي كتلك فنِّية معارَك شهدا قد األمويُّ األدب وال
شاعٍر تفضيِل يف يقتتلون كانوا وإنما الرابع، القرن يف البُحرتي وأنصار ام تمَّ أبي أنصار
الفنية الخصومات من هذا وأين والفن. األدب عن غريبًة كانت ما كثريًا ألسباٍب آَخر عىل

مبادئها؟! من وأوضَحت لها َدت فمهَّ بأوروبا املختلفة األدب مذاهِب حول قامت التي
م سالَّ ابن دون نراه كنا وإن العذر، بعَض ُقتيبة البن نلتمَس أن نستطيع قد ولهذا

تأليفه. ومنهج ذَوقه يف
فهل األدبي، التاريخ يف خاصة أصالًة يُظِهر لم قتيبة ابُن كان إذا نتساءل: واآلن
عند إليه صار مما تُْدنيه خطوًة األمام إىل األدبي بالنقد ري السَّ يف الفضل من يشءٌ له كان

نضوج؟ من كاآلمدي رجٍل

األدبي والذَّوق العلمية الروح (1-4)

روٌح وهذه عنها، صَدر التي الِعلمية الرُّوح ناحية ناحيتان: عنده ُقتيبة ابن أن والواقع
يف األشياء وتقدير بالرأي، واالستقالل الشخيص، النظر تحكيم إىل دعوتها يف صائبة
أن ويرفض واملْحَدث، القديم الشعر عن يتحدَّث الناقَد هذا رأينا ما نحِو عىل ذاِتها،
الشعر، ونقد األدبي الذوق ناحية ثم ِلَحداثته، الحديث ويُرذِّل لِقَدمه، القديم يُفضل

نواحيه. أضعُف وهذه
يف منه النزعة يف توفيًقا أكثَر النقديِّ اتجاهه يف حتى قتيبة ابَن نرى أننا والغريب
هذا ولعل النصوص. يف يعمله الذي الذَّوق يف منه أكثَر الفني املذهب ويف ذاِته، النقد

ناقًدا. منه خريٌ ًها موجِّ فهو األدبي، ه حسِّ عىل تفكريه ِلغلبة
النقد، يف الفالسفة مذهِب من سخريته يف الصائبة نزعتُه تكون ما وأوضُح
يظلَّ أن عىل وحرصه فيها، والكتابة وتذوُِّقها اللغة َفهم يف الشكيل املنطِق زجَّ ومحاولِتهم
النصوص وملمارسة الصحيحة، العربية للتقاليد خاضًعا واألدب اللغة مسائل يف النظُر
الجمود من ونَفاذه األدبي، الذَّوق بسالمة ينجَو أن يريد ُمحافظ هذا يف وهو املوروثة،
البنيِّ ومن العربية. ليقة بالسَّ بإنزالهما املنطق ينتهَي أن يخىش كان اللذَين والسطحية
األحكام طرِح إىل نزوع من عنه قرَّرناه أن سبق ما وبني االتجاه هذا بني تَناقض ال أنه
فهو الخاص، النظر عن والصدور الفردي، بالرأي األخذ إىل ودعوته التقليدية، القيمية
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أو كانت دينيًة الجيدة، القديمة النصوص دراسة عىل قائمًة األدبية الرتبية تظلَّ أن يريد
وصَدْرنا نقرأ فيما حكَّْمناه املمارسة بطول الشخيصُّ الذوق ن تكوَّ إذا حتى دينية، غريَ

عنه.
الزَّاري بنفسه، املعَجب هذا أن «ولو الكاتب»: «أدب كتابه مقدمة يف قتيبة ابُن يقول
طال ولكنه اليقني، وثلِج الهدى بنور هللا َألحياه النظر؛ وجهة من نظر برأِيه، اإلسالم عىل
ولُغاتها العَرب علوم ويف وَصحابته، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أخبار ويف الكتاب، ِعلم يف ينظر أن عليه
وقلَّ املسلِّمون، وألمثاله له سلَّمه قد علٍم إىل عنه وانحَرف وعاداه، لذلك فنََصب وآدابها،
الُغْمُر َسمع فإذا جسم، بال يَهول واسٌم معنًى، بال تَروق ترجمٌة له، املناِظرون فيه
والكمية، والكيفيَّة املفَردة، واألسماء الِكيان وسمع والفساد، الكون قوَله: الِغرُّ والحَدُث
فائدٍة كلَّ األلقاِب هذه تحت أن وظنَّ سمع، ما راَعه املؤلَّفة، واألخبار والدليل، والزمان
ال والَعَرض بنفسه، يقوم الجوهر هو إنما بطائل، منها يَْحَل لم طالَعها فإذا لطيفة، وكلَّ
واستخباٌر وخرب أمٌر أربعة: والكالم تُقسم، ال والنقطة النقطة، الخطِّ ورأس بنفِسه، يقوم
يدخله وواحٌد والرغبة، واالستخبار األمر وهي: والكذب، الصدُق يدخلها ال ثالثٌة ورغبة؛
إىل ينقسم والخرب كثري. هذَيان مع الزماننَي، حدُّ واآلُن الخرب. وهو والكذب؛ الصدُق
الوجوِه تلك بعض يَستعمل أن املتكلُم أراد فإذا الوجوه، من مائة كذا وكذا آالٍف تسعِة
املتناظرين.» عند وغفلًة املحافل، يف وَعيٍّا لِلسانه، وقيًدا لفظه، عىل وباًال كانت كالمه يف
فإن ُقتيبة؛ ابن رأي ِصدَق العربية اللغة وعلوم العربي األدب تاريُخ أثبت وقد
يستطع لم وإن (٢٧٥–٣٣٧ه)، ُقدامة إىل انتهى كما الجافَّ الشكيلَّ الفلسفي النظر
شيئًا العرب ببُعد يُسيطر أخذ أن يلبث لم الرابع، القرن يف يعمَّ أن — الحظ لُحسن —
الخالص. العربي الذَّوق وتقهُقر الشكلية، نعة الصَّ وغَلبة القويَّة، أدبهم َمنابع من فشيئًا
فإذا الزمُن وسار ٣٩٥ه)، سنة (املتوىفَّ العسكري هالٍل أبي عند سيطرته بَوادر وكانت
والسكَّاكيِّ الخفاجيِّ عند والُعقم التحرُّر إىل بالبالغة وينتهي الذوق، منابع ف يُجفِّ به

إليهم. وَمن الَقْزوينيِّ والخطيب
عربيٍّا ظلَّ فقد الدقيق بمعناه النقد أما فقط؛ البالغة يف ر املدمِّ التأثري هذا وكان
ويف بل فَحْسب، الُجرجانيِّ العزيز عبد بن وعيل اآلِمدي عند الرابع القرن يف ال خالًصا،
من الكثريَ الُغفران» «رسالة َن ضمَّ الذي املَعري، الَعالء كأبي رجٍل عند الخامس القرن

امَلنْهِج. ليِم السَّ الذوِق، العربيِّ النقِد
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وحمايِة الجديد، التيَّار مقاومة يف فضٍل ذا كان ُقتيبة ابن أن يف شكٍّ ِمن وليس
بن وعيل اآلمديِّ نزعُة هي نَْزعته أن نرى وسوف طغيانه، من األدبية الدراسات
مجال عن للفلسفة وتنحيٌة الرأي، يف واستقالٌل عربي، ذَْوق الجرجاني: العزيز عبد
التأليف، يف منهج واتخاذ املناقشة، وتنظيم العرض، طُرق يف ذلك يكون أن إال األدب،
القديَم ذلك أَِلف ملا املحَدث وإخضاع بالقديم، التقيد إىل يَجنَُح كاآلمدي َرجٌل كان وإن
ليس هذا و«وإنَّ عليها.» يُقاس ال اللغة «إن مرة: غريَ يقول َلنراه حتى وَمناٍح، ِقيَم من
مقبول؛ غريُ زمان» الزماُن وال أنَت أنت «ال ام: تمَّ أبي قول وإن األوَّلني.» مذاهب ِمن
سنراه مما ذلك وأمثال املْحَدثني، توليُد هو وإنما أنت»، أنَت «ال يقولوا: لم السابقني ألن

بالتفصيل.
يتقاذَفان كانا اللذين التياَرين هذين من ُقتيبة ابن موقَف نُسجل أن اآلن نا يهمُّ وإنما
املنطق ُطغيان دون الوقوف بفضل له نُِقرَّ وأن الحني، ذلك يف واللُّغوية األدبية الدراسات

وغريهم. املعتزلة عند الكالم عىل ُطغيانَه األدب عىل
والُحكم األدبي الذَّوق ذلك يف ِلننظر الصائبة ُقتيبة ابن نزعَة نرتك نكاد ال ولكننا
را يتَوفَّ لم — الحظ لسوء — أنهما نُالحظ حتى عنهما يَصُدر أن أراد اللذَين املستقل،

لديه.
تحليليٍّا موضوعيٍّا نقًدا النصوَص يَنُقد لم ُقتيبة ابن أن هو النظَر إليه نَلِفُت ما وأول
«الشعر كتابه يف أوَرد وإنما تمام، وأبي البُحرتيِّ بني «ُمواَزنته» يف مثًال اآلمديُّ فَعل كما
مناقشٍة دون أشعارهم من بعًضا ثم املختلفني، الشعراء عن وقصًصا أخباًرا والشعراء»
لنقد عَرض وإنما فيه، له فضَل وال الغري عن يرويه تقليديٍّا ُحكًما يكون أن إال ُحكم، وال
الُحكم يف املقاييس وبعض العامة األدبية املسائل بعَض نجد حيث مقدمته؛ يف الشعر

الشعر. عىل
النزعة تقريريُّ فهو العقيل؛ منهجه إىل يرجع ُقتيبة ابن نَظرات يف الواضح والعيب
تاريخية، نظرًة الظواهر إىل ينظر ال وهو أدبيٍّا، إحساًسا منه تفكريًا أَحدُّ وهو يشء، كل يف

مراحلها. آخِر يف تُعَرض كما األشياءَ تتناول منطقيَّة نظرة بل
الديار بِذكر فيها ابتدأ إنما الَقصيد مقصد أن يذكرون األدب أهل «سمعُت يقول:
لِذكر سببًا ذلك ليجعل الرفيق؛ واستوقَف الرَّبْع وخاطب وَشكا فبكى واآلثار، َمن والدِّ
نازلُة عليه ما خالِف عىل والظَّعن الحلول يف العمد نازلَة كان إذ عنها؛ الظاعنني أهلها
كان، حيث الغيث مساقَط وتتبُّعهم الكَأل، وانتجاِعهم ماء، إىل ماءٍ عن النتقالهم املَدر؛
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ِليُميل والشوق؛ بابة الصَّ وَفْرَط الفراق وألَم الَوْجد ِشدة فشكا بالنَّسيب، ذلك وصل ثم
من قريٌب التشبيب ألن األسماع؛ إصغاءَ وليستدعَي الوجوه، إليه ويرصَف القلوب، نحَوه
النساء، وإْلِف الغَزل، َمحبة من العباد تركيب يف هللا جعل ِلما بالقلوب؛ الئٌط النفوس
أو حالٍل بسهٍم، فيه وضاربًا بسبب، منه متعلًقا يكون أن من يخلو أحٌد يَكاد فليس
يف فرَحل الحقوق، بإيجاب ب عقَّ له؛ واالستماع إليه اإلصغاء من استوثَق فإذا حرام،
فلما والبعري، الراحلِة وإنضاءَ الهجرية، وحرَّ الليل، ى وُرسَ والسهر النَصب وشكا شعره
املكاره من ناله ما عنده وقرَّر التأميل، وِذمامة الرجاء حقَّ صاحبه عىل أوجَب أنه علم
ر وصغَّ األشباه، عىل له وفضَّ للسماح، وهزَّه املكافأة، عىل فبَعثه املديح، يف بدأ املسري، يف

الجزيل.» قدره يف
العربية، القصيدة تأليف تفسري يف Statiqu النظامية التقريرية النظرية هي وهذه
والسفر والحبيبة الديار بِذكر يبدأ أن يف فكَّر الذي هو املادَح الشاعر أن صحيًحا فليس
مسيِطرة حيًة استمرَّت التي الجاهيل الشعر تقاليُد هي وإنما ملديحه، د ليُمهِّ ذلك؛ إىل وما
تماَم منفصَلني ُجزأَين من تتكون املدائُح فأصبَحت الشعر، يف ب التكسُّ دَخل أن بعد
عىل أَدلَّ وال املدح. ثم القدماء، الجاهليِّني عند نجدها كما القديمة القصيدة االنفصال:
عر الشِّ يوجد لم لو املدائُح تلك عليه تكون أن املمكن من كان فيما نُفكر أن من ذلك
كانوا أتُراهم الالحقني، الشعراء عىل ُسلطانه يَْطَغ لم ولو فيه، مديَح ال الذي الجاهيلُّ
ويَِرصفوا القلوب، نحَوهم «ِليُميلوا النساء؛ عن للحديث ليُمهدوا الديار بِذكر يبَدءون
األوَّلون إليها قَصد التي األغراض من إلخ» … األسماع إصغاءَ ويستدعوا الوجوه، إليهم

ريب؟ بال ِلذاتها
للشعر. تقاسيمه يف وضوًحا أشدُّ التقريريُّ قتيبة ابِن واتجاُه

لفُظه َحُسن رضٌب أُرضب: أربعة عىل الشعر «إن األول: تقسيمه يف يقول فهو
يف فائدًة هناك تجد لم فتَّشتَه أنت فإذا وَحال، لفظه َحُسن منه ورضب معناه، وجاد
لفُظه.»21 وتأخر معناه ر تأخَّ ورضٌب عنه، ألفاُظه ت وَقُرصَ معناه جاد ورضٌب املعنى،
«َحُسن» قوله: بدليِل ذَوقية، قيميٌة أحكامه أن عىل يدلُّ ما واأللفاظ التقاسيم تلك ويف
بني توافٍق عىل يُعلِّقها لم إذ مطلقة؛ أحكاٌم وهي ر»، و«تأخَّ و«َقُرص» و«حال» و«جاد»

بعدها. وما ص٧ والشعراء، الشعر 21
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هي هذه نظرته أن يلوح حتى وعِرصه الشاعر بني أو وَمقول، قائٍل بني أو ومعنًى، لفٍظ
مطلقة. قيميٍة أحكام عىل يعتمد ما هو النقَد ذلك أن صحَّ إذا الذَّوق، الذاتيِّ النقد نظرة
ُحكَمني إىل تستند هذه القيميَة أحكامه أن نرى حتى البَرص نُمِعن نكاد ما ذلك ومع

أْمَلياها: اللذان هما سابَقني تقريريَّني

عنه يُعربَّ أن يمكن الواحَد املعنى وأن املعنى، خدمة يف اللفظ أن أوَّلُهما: (١)
اآلخر. ويَقُرص بعُضها يحلو مختلفة بألفاٍظ

معنًى. من الشعر من بيٍت لكل بدَّ ال أنه وثانيهما: (٢)

القائِم ُقتيبة ابن ذَوق ضعف لنا يُفرس سوف ما القصور من املبدأَين هذين ويف
باملناقشة. جديران فهما ثَم ومن عليهما؛

وذلك ذوقه؛ أتلف قد جزئي فنظٌر عنه، للعبارة أو املعنى خدمة يف اللفظ أن فأما
األساليب: من نوعني بني التمييز لوجوب

إْن الفكرة؛ وأدِب والفلسفة والتاريخ العلم يف نستخدمه الذي العقيل: األسلوب (١)
اللفظ إذ قتيبة؛ ابن نظِر وجهة تَصُدق األسلوب هذا وعىل أدبًا. هذا يُسمى أن صحَّ
فنقول: ذلك من أبعَد إىل نذهب نحن بل املعنى، عن العبارة غري إىل منه يُقَصد ال عندئٍذ
أن يجُب وال — تَعرف ال فاللغات واحد؛ بلفٍظ إال عنه يُعربَّ أن يمكن ال الواحد املعنى إن
حتى يطمنئُّ ال الذي هو الحقُّ فالكاتب الُجَمل؛ كأمر األلفاظ وأمُر الرتاُدف، — تعرَف
عبارتُه تُصبح بحيث كامًال، أمينًا َحمًال نفسه يف ما تحمل التي الدقيقة الجملة عىل يقَع
بني العالقة عن عندئٍذ والتحدُّث يشء. عليه يُزاد أو منه يُنتَقص أن يمكن ال حيٍّ كجسٍم
عن كالتساؤل أحدهما جودِة عن والتساؤل ِمقص، شفرتَي عن كالتحدُّث واملعنى اللفظ
أو ُمصيب كرأٍي فتقبََله عنه، ِ امُلعربَّ املعنى عىل تحكم أن لك وإنما أقَطع، الشفرتنَي أيُّ

باطل. كرأي ترُفَضه
إذا ذاتُه األدب هو بل الضيِّق، بمعناه الجيِّد األدب أسلوُب وهذا الفني: األسلوب (٢)
ال عندئٍذ واللفظ موِحيَة.» عبارًة إنساني موقٍف عن الفنية «العبارة هو األدب بأن سلَّمنا
مثًال اليسري فمن فنِّي، َخْلٌق نفسه يف هو إذ ِلذاته؛ يُقَصد بل املعنى، عن للعبارة يُستخدم
ومع السامع، إىل ننقَله أن نريد الذي املعنى فنؤدَِّي حان.» قد الظهرية وقت «إن نقول: أن
لساعتنا فنُِحسَّ املعنى، نفس عن للعبارة ِظاللها.» امَلطيَّ انتََعل «إذا األعىش: يقول ذلك
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أن نستطيع وكذلك فكرة. أداء إىل ال رائعة صورة خلِق إىل منها قصد فنيٌة عبارته أن
يريد وكما قتيبة، ابُن يقول كما الحج، من عائدًة الصحراء» يف اإلبُل «وسارت نقول
عبارٌة الشاعر عبارة ولكنَّ األباطُح»، املطيِّ بأعناِق «وساَلت الشاعر: قول من يُفَهم أن
مكة، من قاِفلًة اإلبل منظر أبصارنا؛ أماَم الجميل املنظر ذلك نرش إىل منها ُقِصد فنية
يستطيع وكذلك ق، يتدفَّ سيل أمواُج أعناقها وكأنَّ الصحراء َمفاوز يف متتابعة ًة ُمَرتاصَّ
من حسوا وقد تَركوهم «إنهم فيقول: األعىش وأما الفرَس»، أنَهكوا العرب «إن يقول: أن
فيقول: الشاعر أما عاِبريها، تَملُّ جرداءُ بأنها الصحراء تصُف ولقد جزًعا». أنفاسهم
و«سال» «انتَعل» أفعال: أربعُة األربعة األمثلة هذه ويف َرْكبُها.» األحاديَث يَْقتات «وغرباءَ

العبارة. يف الفنِّ أمارُة هي و«اقتات» و«َحسا»

بما ومعانيه ألفاظه يف الشعَر ينقد فجاء قتيبة، ابُن يَفِطن لم ذلك من يشءٍ إىل
العبارة وإمكاِن للمعنى، اللفظ خدمة عن مقرَّر سابق رأٌي حقيقته يف وهو ذَوًقا، يبدو
َفهٍم دون يقول، كما البعض، ويَقُرص بعُضها يحلو مختلفة بألفاٍظ الواحد املعنى عن

أحكاَمه. أفسد مما العبارة؛ وطرق األساليب ألنواع تفصيٍل وال منه
إحدى إىل يستند كذلك فهو واملعنى، اللفظ بني العالقة يف رأٍي إىل ذَوقه يرجع وكما

املعاني. من ملعنًى البيت حمل رضورُة وهي األخرى، املسلَّمات
أمَرين: أحِد إىل باملعنى يقصد أنه يظهر أورَدها التي األمثلة وبمراجعة

فكرة. (١)
أخالقي. معنًى (٢)

مفيد: معنًى كلِّ من يقول، فيما لُخلوِّها، اآلتية األبياَت ينتقد أنه فبدليِل الفكرة فأما

م��اس��ُح ه��و َم��ن ب��األرك��ان ��َح وَم��سَّ ح��اج��ٍة ك��لَّ ِم��نً��ى ِم��ن ق��َض��ي��ن��ا ��ا وَل��مَّ
رائ��ُح ه��و ال��ذي ال��غ��ادي يَ��ن��ُظ��ر وال ِرح��الُ��ن��ا ال��َم��ط��اي��ا ح��ْدِب ع��ل��ى وُش��دَّت
األب��اط��ُح ال��َم��ط��يِّ ب��أع��ن��اِق وس��ال��ت ب��ي��نَ��ن��ا األح��ادي��ث ب��أط��راف أَخ��ذْن��ا

قَطْعنا «وملا بقوله: قتيبة ابُن نثَرها التي الجميلة األبياَت هذه أن الواِضح من إذ
الرائَح، الغادي ينظُر ال الناُس ومىض األنْضاء، إِبَلنا وعاَليْنا األركاَن، واستلمنا ِمنًى، أياَم
فني تصويٌر هي وإنما فكرة، أية تحمل ال األباطح.» يف املطيُّ وسارت الحديث، يف ابتَدأْنا
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من فيه ما عىل ويدلُّ بعُد، فيما جماله يُدرك أن الجرجاني22 القاهر عبُد استطاع رائع
األباطح.» املطيِّ بأعناق «وسالت األخري: الشطر يف وخصوًصا اذة، أخَّ صوٍر
ذَُؤيب: أبي قوِل بِمثل إعجابه من فواضٌح أخالقي، ِلمعنًى تطلُّبُه أما

تَ��ْق��نَ��ُع ق��ل��ي��ٍل إل��ى تُ��َردُّ وإذا ��ب��تَ��ه��ا رغَّ إذا راغ��ب��ٌة وال��ن��ف��ُس

مادَة أن الواضح من إذ ضيِّقة؛ نظرٌة بَدورها وهي قتيبة، ابِن الفقيه نظرة وهذه
أن يمكن ما أجَوِده ِمن وأنَّ األفكاَر، ليست أنها كما األخالقية، املعانَي ليست الشعر
باِلَغ رمًزا نفسية لحالٍة الرمز مجرَد يَْعدو ال ما منه أنَّ كما فني، تصوير مجرَد يكون
قوَل ذلك عىل األمثلة خري ِمن ولعل َسذاجته. عىل الصدق عميُق ألنه اإليحاء؛ قويَّ األثر
يجدها: فلم دها وتفقَّ الحبيبة بمنزل رحاَله حطَّ وقد ، الحسِّ الدقيِق الشاعِر ة، الرُّمَّ ذي

ُم��وَل��ُع ال��تُّ��ْرِب ف��ي وال��خ��طِّ ال��ح��ص��ى ب��َل��ْق��ِط أن��ن��ي غ��ي��َر ح��ي��ل��ٌة ل��ي م��ا َع��ش��يَّ��َة
��ُع ُوقَّ ال��دار ف��ي وال��ِغ��رب��اُن ��َي ب��ك��فِّ أُع��ي��ُدُه ث��م ال��خ��طَّ وأم��ح��و أُخ��طُّ

شاعر صورة الصادقة؛ الجميلة الصورة هذه ِمثل من قتيبة ابُن يريد معنًى فأي
د َرشَ بأصابَع الخطُّ ويمحو يخطُّ يائًسا منهًكا األرض إىل فجلس بالذهول الحزُن أصابه
ولوعة؟ أًىس الجوَّ يمأل ما بالدار الواقعة الِغربان ويف بالرمال، تعبث فأخذَت اللُّب، عنها
يف جماَله لعلَّ يُدرينا َمن ثم إيحاء؟ عىل منه أقوى وهل وصًفا؟ هذا من أصَدُق وهل

بساطته! تناهي يف ِصدقه ولعلَّ فكرة، كل من ُخلوِّه
بيٍت كل يف «معنًى» يتطلب عندما ضيٍق من قتيبة ابن نظرة يف ما لنا يظهر وهكذا

واملعنى. اللفظ بني العالقة يف رأيه فساُد لنا ظهر كما الشعر، من
كتاب يف النحو يف به االحتجاج يقُع ما يجمع أن يريد رجل من بغريٍب هذا وليس
الثانية. املنزلة منزلِتها أو الذاتية الشعر قيمة عن غافًال هللا، رسول وحديِث وجل، عزَّ هللا
كانت وإن األدب، حقيقة يف اليوَم نحن نراه ما إىل يفطَن بأن نُطالبه ال بعُد ونحن
أنه نرى ولكننا تحليله، يستطيع أن دون األديُب به يُحسُّ ما إيضاَح تعدو ال اآلراءُ هذه

ص١٥–١٧. البالغة، أرسار 22
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ال التقريريَّ نقَده وأن ق، يتذوَّ مما أكثَر يُفكر كان وأنه صادًقا، أدبيٍّا ا ِحسٍّ يملُك يكن لم
فيه. َغناء

اآلَخر تقسيمه يف ِلننظر عنده الجودة مقاييَس وتركنا التقسيَم هذا تَرْكنا أننا ولو
تخبُّطه وعن ذَوقه، ضعِف عن الرأي نفس إىل النتَهينا ومتكلِّفني؛ مطبوعني إىل للشعراء

يقول: فهو الخالصة؛ األدبية املسائل يف

بالثَِّقاف، ِشعَره قوَّم الذي هو فاملتكلُف واملطبوع؛ املتكلُِّف الشعراء ومن
وكان والُحَطيئة، كُزَهري النظر؛ بعد النظَر فيه وأعاد التفتيش، بطول حه ونقَّ
ولم حوه نقَّ ألنهم الشعراء؛ َعبيد وأشباُههما والُحطيئة ُزهريٌ يقول: األصمعيُّ
ح املنقَّ الحويلُّ الشعر خريُ يقول: الُحطيئة وكان املطبوعني. مذهَب فيه يذهبوا
ُكراع: بُن ُسَويد وقال «الحوليَّات»، قصائده ُكربى ي يُسمِّ ُزهري وكان املحكَّك.

نُ��زََّع��ا ال��َوْح��ش م��ن ِس��ربً��ا ب��ه��ا أُص��اِدي ب��ع��دم��ا أُع��رَِّس ح��ت��ى أُك��اِل��ئُ��ه��ا
ف��أْه��َج��َع��ا بُ��َع��ي��ًدا أو ُس��َح��ي��ًرا يَ��ك��ون ك��أنَّ��م��ا ال��ق��واف��ي ب��أب��واِب أب��ي��ُت
ت��ط��لَّ��َع��ا أن خ��ش��ي��ًة ال��تَّ��راق��ي وراء رَددتُ��ه��ا ع��ل��يَّ تُ��روى أن ِخ��ف��ُت إذا

الرِّقاع: بن َعديُّ وقال

وِس��ن��اَده��ا َم��ي��َل��ه��ا أُق��وِّم ح��ت��ى ب��ي��تَ��ه��ا أج��َم��ُع ِب��تُّ ق��د وق��ص��ي��دٍة
ُم��نْ��آَده��ا ِث��ق��اُف��ه يُ��ق��ي��َم ح��ت��ى َق��ن��اِت��ه ُك��ع��وب ف��ي ��ف ال��م��ث��قِّ ن��ظ��َر

ويُضيف:

الرشف، ومنها الطَّمع، منها املتكلِّف؛ وتبعث البطيء تحثُّ َدواٍع «وللشعر
أشَعر؟ الناس أيُّ للُحَطيئة: وقيل الغضب. ومنها الطَرب، ومنها الرشاب، ومنها
يوسف بن أحمُد وقال َطِمع. إذا هذا فقال: حية لساُن كأنه دقيًقا ِلسانًا فأخرج
يعني — زياٍد بن منصوِر بن ملحمد مدائحك الخزيمي: يعقوب ألبي الكاتُب
عىل نعمل يوَمئٍذ كنا فقال: وأجود! فيه مراثيك من أشَعُر — الربامكة كاتَب
قصُة عندي وهذه بعيد. بَْوٌن وبينَهما الوفاء، عىل نعمل اليوم ونحن الرخاء،
عن وينحرُف يتشيَّع كان فإنه طالب؛ أبي وآَل أمية بني مدِحه يف الُكَميت
أرى وال الطالبيِّني، يف منه أجوُد أمية بني يف وشعره والهوى، بالرأي أمية بني
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اآلخرة. آِجل عىل الدنيا لعاجِل النفس وإيثاَر الطمع، أسباب قوَة إال ذلك علَة
أطوف قال: الشعر؟ قوُل عليك َعُرس إذا تصنع كيف صخر، أبا يا : لُكثريِّ وقيل
أحسنُه. إيلَّ ويُِرسُع أرَصنُه، عيلَّ فيسهل امُلعِشبة؛ والرياِض امُلْخلية الرِّباع يف
العايل، ف َ والرشَّ الجاري، املاء مثُل الشعر شارَد يستدِع لم إنه أيًضا: ويقال

الَخِرض.» واملكان
األحوص: وقال

ُم��ق��َص��َدا ك��ان َم��ن األي��ف��اُع تَ��ْش��َع��ُف وق��د ي��اِف��ٍع األرض م��ن نَ��ْش��ٍز ف��ي وأش��َرف��ُت

ألرطأَة مروان بن امللك عبد وقال واستَدرَّته. َمرتْه األيفاُع شَعَفته وإذا
أطرُب وال أرشُب ما وأنا أقول كيف فقال: شعًرا؟ اآلن تقول هل سهيَّة: بِن
أُِرس: حني نَْفَرى للشَّ وقيل هذه. من بواحدٍة الشعر يكون وإنما أغضب؟! وال

قال: ثم ة، امَلرسَّ حني عىل اإلنشاُد فقال: أنِشد،

ع��ام��ِر أُمَّ خ��اِم��ري ول��ك��ْن ع��ل��ي��ك��م ُم��ح��رٌَّم َدْف��ن��ي إنَّ تَ��ْدف��ن��ون��ي ف��ال
س��ائ��ري ثَ��مَّ ال��م��ل��ت��َق��ى ع��ن��د وغ��وِدُر أك��ثَ��ري ال��رأِس وف��ي رأس��ي ح��َم��ل��وا إذا
ب��ال��ج��رائ��ِر ُم��ب��َس��ًال ال��ل��ي��ال��ي س��م��ي��َر تَ��ُس��رُّن��ي ح��ي��اًة أرج��و ال ه��ن��اِل��ك

يقول: ثم

سبب، لذلك يُعَرف وال ريُِّضه، ويُستصَعب قريبُه، فيها يبعد تاراٌت «وللشعر
َغمٍّ، خاطِر أو ِغذاء سوءِ من الغريزة عىل يعرتض عارض ِمن يكون أن إال
َرضٍس ونَْزُع ساعٌة عيلَّ أتت وربما تميم، أشعُر أنا يقول: الفرزدُق وكان
منها أبيُّه، ويَسمُح أتيُّه، فيها يُِرسع أوقاٌت وللشعر بيت. قوِل من عيلَّ أسهُل
العلِل ولهذه واملسري، املحبس يف الَخْلوة ومنها الَكَرى، تَغيشِّ قبل الليل ل أوَّ

الشاعر.» أشعاُر تختلف
إىل انتَهت التي التقاليد بني أدبي تمييز وعدُم األشياء بني خلٌط النص هذا ويف
االستخدام، يُحسن فلم للشعر، عام تقسيٍم وضع يف يستخدَمها أن أراد والتي ُقتيبة، ابن
ليُقيم األدبي؛ بالحسِّ يأخذ أن الواجُب كان حيث السميك؛ باملنطِق األخذ هو دائًما وعيبُه

األحكام. بني ويَفِصل املفارقات
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يرى: أنه يف النص مضموَن ص نُلخِّ أن ونستطيع

املطبوع. ومنه املتكلََّف الشعر ِمن أنَّ (١)
فيها يَبعد تاراٍت هناك أن كما املتكلِّف، وتدفع البطيء تحثُّ دواعَي هناك أنَّ (٢)

ريُِّضه. ويُستصعب قريبُه

ظاهَر يبدو فقوٌل مطبوًعا جاء ُمالبساته أو َدواعيه َرت توفَّ إذا الشعر أن ا فأمَّ
قد قتيبة ابن أن ُفِرض عىل وهذا األْمَرين. بني حتميٌّ تالُزٌم ثَمة يكن لم وإن الصحة،

يفعل. لم وهو الشعر، يف والطبع التكلُّف معنى فهم
ومراحِله األدبي الخلِق حقيقة يف ننظر أن يجب خلٍط؛ من النص يف ما وإليضاِح
ال واالنفعاالت املشاعر ة وكافَّ والطمع والغضب والطَرب الرشاب أن والثابت وُرضوبه.
ا عمَّ ويَشَغلُنا التفكري، ويشلُّ اللسان، يعقد القويُّ فاالنفعال احتدامها؛ ساعَة شعًرا تخلق
إذ الغضب؛ بعد َ ويهدأ الرشاب، من يصحَو أن بعد إال الشعر يقول ال فالشاعر عداه؛
محتفظًة عقلية رواسَب انفعاالتُه استقرَّت وقد الخلق، ويستطيع قريحتُه، عندئٍذ تصفو
يكون صياغٌة بعُد والشعر َرويَّة. عن إال يقول ال فهو وإذن — كامنة الشعور بحرارة
كانت ومهما — دائًما الشاعر لدى يكون قدَّمناه ما صحَّ وإذا واملطبوع. املتكلَُّف فيها
كان إذا يتكلَّف أن معه يستطيع ما — التفكري واطمئناِن النفس حرية من دوافُعه؛

املذهب. سيِّئ أو فاسًدا
يكفي ال إنه بل ُمَواٍت، َطبْع من بدَّ ال إذ لنَُقوَله؛ تكفي ال الشعر إىل والدوافُع هذا،
هو وليس بذاته، شعًرا ر يتفجَّ ال الشعري فالطبع إرادي؛ عمٌل َخْلٍق وكلُّ الطبع. ُر توفُّ
إىل بالشعر ونصل يَخلق! الذي والشاعِر يُغرد الذي الطائر بني ما بُعَد ويا الشعر،
ونحن تكفي، ال نفَسها اإلرادة إن فنقول: أهمية، سبق ا عمَّ يقلُّ ال الذي األخري ِطه َرشْ
فالشعر الجهد؛ من بدَّ ال بل سبُلُه، نفوسنا يف َرت توفَّ ولو نريد ما كلَّ نستطيع ال
ويف للَّفظ، الفكرِة أو اإلحساس إخضاع من أشقَّ وليس لفظية، صياغٌة — قلنا كما —
رجاٍل إىل أستمع مرٍة من «كم طويلة: تجِربٍة عن الكاتب، الشاعُر ديهامل، يقول هذا
نفيس فتُحدِّثني طعام، وجبِة أثناء أو قطاٍر عَربة يف الجموع وسَط يتحدَّثون نساء أو
ولكني خفيٍّا. دافًعا ملحُت أو عالقة، ِط تسقُّ أو نفسية، صفٍة عىل وقعُت قد ها مرة: كلَّ
أحسسُت ما ر أُصوِّ أن بعُد فيما أستطيع ربما ألفاًظا، اكتشفُت ما أصوغ أن عن عاجٌز

41



العرب عند املنهجي النقد

ِمن يُفيد غريي بعدي ِمن فسيأتي التوفيَق أُِصب لم إن أني أعلم وأنا فال. اآلن ا أمَّ به،
حتى صحيٌح بدَّ ال وهذا نحن.» مَلْحناه ا عمَّ العبارة يف فينجح عبقريتُه وتُساعده تَجاِربنا،
فهو مستقرَّة؛ تقليدية شعرية لغٍة عن صدوره من عنه نعرفه ما رغم العربي، الشعر يف
إال الصياغة هذه يف يكن لم ولو ألفاًظا، تُصاغ وخواطُر وصور إحساساٌت شعٍر كُكلِّ
يف بدَّ وال الصناعات، ككلِّ صناعٌة الشعر أن من نقول ما لتأييِد َلكفى االختيار صعوبُة

وجهد. ِمراٍن من صناعٍة كل
يَفطن لم التي املراحل هي وهذه وجهد، وصناعة وإرادة ودافع طبٌع فالشعر وإذن

قتيبة. ابُن لها
اللذَين القسَمني من قسم كلِّ يف خَلط قد أنه نالحظ ولكنا بذلك، نُطالبه ال ونحن

االختالف: كلَّ مختلَفني أمَرين بني إليهما الشعَر يَردُّ

بعد النظر وإعادِة التفتيش بطول وتثقيِفه الشعر تقويم وبني التكلُّف بني (١)
والُحَطيئة. ُزهريٌ يفعل كان كما النظر،

املرتَجل. الشعر هو املطبوع الشعر أن يظنُّ َلكأنه حتى واالرتجال، الطبع بني (٢)
ذلك. عىل يدلُّ ما يُوِرُدها التي األمثلة ويف

صاحب «إن إبراهيم: طه املرحوم الذوق، الدقيُق النظر، الصادُق األديب يقول
وِمن للبديع، تَسُكن حتى بها والتكلُِّف لتحويرها ومرًة للفكرة مرًة مرتني؛ يُفكر البديع
لم الحركة هذه َدت تعقَّ فإْن والشاعر، الكاتب عند ذهنية حركٌة الصياغة أن املعلوم
به وَقف باالطِّراد همَّ كلما فاتًرا، نفًسا وإال دة، معقَّ عباراٍت إال ننتظر أن لنا يكن
ولذلك نات؛ املحسِّ ُس تلمُّ واالسرتسال الجيَشان وبني بينه وحاَل الزُّخرف، عىل الحرص
مقياٍس خريُ الرائعة الُجَمل هذه ويف املحَدثني.»23 شعر يف ظاهرٍة أوُل التكلُّف فإنَّ
الشاعُر يُدرك إذ واحدة؛ ذهنية حركٌة فالصناعة وتكلُِّفه، الشعر صناعة بني للتمييز
مة مجسَّ الصورة ولدت وقد الفني، الخلُق فيكون ِللَّفظ اإلحساس يُخِضع أو الصورَة
ال فهذا كان؛ وإن يشء، الشاعر بنفس يكن فلم ذلك قبل أما مكونًا. اإلحساس وصدر
ال املعالم، ممحوََّة نفسية حاالٍت أو أشباًحا إال نظنُّه وما باألدب، له عالقة وال يُفيدنا
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الجهد من له بدَّ وال حدوًدا، يُميز أو حقيقًة لها يتبنيَّ أن بنفسه تضطرُب َمن يستطيع
يفعله أن يجُب أو يفعله وما والُحَطيئة، ُزهري يفعله كان ما وهذا خلقها. يستطيَع حتى
الطبَع أن بصحيٍح وليس والصناعة، والقيود الجهد بغري يَحيا ال فالفنُّ ُمجيد؛ شاعر كلُّ
أنُفَسهم الشعراء أخذ أنَّ الصحيُح وإنما ارتجال، الجيد الشعر أن وال ذلك، دون يكفي
حَسب تختلف مشقًة الجهد هذا يف يجدون وأنهم ولينًا، قسوًة يختلُف صناعتهم بتجويِد
مشقتُهم أكانت وسواءٌ النوا، أو أنفسهم عىل قَسْوا سواءٌ وهم ويًُرسا، ُعًرسا َطبائعهم
يستطيع أحًدا نظن وما التكلُّف، إىل الطبع عن بِشعرهم لذلك يخرجون ال يًرسا، أو عًرسا
نستطيع ال نحن بل قتيبة، ابن غري بالتكلُّف والحطيئة ُزهري شعر يصَف أن استطاع أو
يظهر لم أجمَع العالم آداب يف والتكلُّف الصفة. بهذه أموي أو جاهيل شعر أيَّ نصَف أن
بطبيعته التقليد ويعجز الطبع. عىل التقليُد يطغى عندما املتأخرة، عصورها يف إال عادًة
يُحاول التوليد، شعر هو وهذا والقشور. بالهياكل فيأخذ واللباب، الروح ُمحاكاة عن

زائفة. نات ُمحسِّ أو مقترسة بصوٍر َفْقَره يُغطوا أن أصحابه
والتلطُّف لتحويرها ومرًة للفكرة مرًة مرتنَي: صاحبُه يُفكر أن هو التكلُّف وَفيصل
متكلَّفًة نفِسه الشعر مادُة تكون أن يَغِلُب الحالة هذه ويف للبديع. تَسُكن حتى بها
وَقْرس الخاطر، أصالة وعدِم اإلحساس، بَزيف نُحس إذ فاسًدا؛ الشاعر وطبُع بل كاذبة،
اإلحساس نَفضه وقد األذن عند يقُف النغمات، متنافَر أجوَف الشعر فيأتي الصورة،
ُزهري وأما تمام، أبي عند نجدها ما كثريًا صفٌة وهذه املرذول. كالبَْهرج الذَّوق ه وردَّ

تكلًفا. قتيبة ابُن َحِسبَها ْقل، والصَّ والتثقيف التجويد هو وإنما فال، والُحطيئة
الشعر من «واملتكلَّف فيقول: الشعر من املتكلََّف يَعرف أن فيُحاول فقيُهنا ويعود
من بصاحِبه نَزل ما فيه ِلتَبيُّنهم العلم؛ ذَوي عىل َخفاءٌ به فليس ُمحَكًما جيًدا كان وإن
حاجٌة باملعاني ما وحذِف الرضورات، وكثرة الجبني، وَرْشح العناء، وشدة التفكري، طول

الخلفاء: لبعض ُهبرية بِن ُعَمر يف الفرزدق كقول عنه؛ ِغنًى باملعاني ما وزيادِة إليه،

ال��ق��م��ي��ِص؟ ي��ِد أَخ��ذَّ َف��زاريٍّ��ا وراِف��َدي��ِه ال��ِع��راَق أَولَّ��ي��َت

القميص، ِذكر إىل القافيُة فاضطرَّته الخيانة، يف يعني اليد، خفيَف أَولَّيتَها يريد
اآلخر: وكقول

ِل��َدات��ي َك��ِب��َرت ق��د أْن زَع��ْم��َن وال��الت��ي وال��ت��ي ال��لَّ��وات��ي ِم��ن
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الفرزدق: وكقول

ُم��ج��لَّ��ُف»24 أو ُم��س��َح��تً��ا إال ال��م��اِل م��ن يَ��دَْع ل��م َم��ْرواَن اب��َن ي��ا زم��اٍن وع��ضُّ

رأيناه كما الذَّوق، وال النظَر يُحسن ال ثم املبدأ، يضُع كعادته قتيبة ابَن نرى وهنا
أوَرد فقد الحس، يف يَصُدق وال التطبيَق يُجيد ال ثم واملعنى، اللفِظ حَسب الشعر يُقسم
بما نُِحسَّ «أالَّ وهو: املطبوع؛ الجيد الشعر يف ر يتوفَّ أن يجب ورشًطا صحيًحا، ُحكًما
ذَوي عند به امُلسلَّم من إذ الجبني»؛ وَرْشح العناء، وشدة التفكري، طول من بصاحبه نَزل
ما جاء الطبُع وواتاه جهده يف نَجح إذا الكاتب أو الشاعَر أن واألدب، بل بالشعر، البرص
َجودة يف َدفينًا بُعٍد عن ذلك نلمُح وإنما الجبني، وَرْشح الَعناء لِشدة فيه أثَر وال يكتب
الجيد الشعر يف الجهد واإلحساسات. الصَور وبني الُجمل بني املْحَكمة الت والصِّ بك، السَّ
الرضورات، «كثرة يف ظهر إذا والجهُد األبصاَر، يُعيش ال ولكنه يُنري، رقيق داخيل ضوءٌ
كان وإنما تكلًفا، يكن لم عنه» ِغنًى باملعاني ما وزيادة إليه، حاجٌة باملعاني ما وحذف
ضعًفا وال اللفظ، يف إرساًفا نرى ال بعُد ونحن املادة. عىل السيطرة عن عجًزا أو ُقصوًرا

الفرزدق: قول يف الصياغة يف

ال��ق��م��ي��ِص؟ ي��ِد أَخ��ذَّ َف��زاريٍّ��ا وراِف��َدي��ِه ال��ِع��راَق أوََّل��ي��َت

صديُده) سال خذيذًا: الُجرُح (َخذَّ

هو وإنما يشء، يف الحشِو من وليس ونبًال، وشعًرا َجماًال العراق يَزيدان فالراِفدان
من يرفع كيف عَرف قد الشعر، ولغة الشعر بطبيعة الخبريُ الدقيق، الشاعر الفرزدق
إدراِك عن قتيبة ابُن وعجز «الرافدين»، بهذَين الشعر جالَل عليه ويُضفي العراق، قدِر
إىل يقصد ال فالشعر وأخلُده؛ الشعر أجوُد يعرفها ظاهرٌة بعُد وهي حشًوا. فَحِسبَه ذلك
فوَجب العراق، هما أو العراق من جزءٌ الرافدين إن يُقال: حتى املعنى تحديد مجرَّد
خيال، وتحريُك روح، نُرش الشعر وإنما تحديًدا، املعنى إىل يُضيفان ال ألنهما حذُفهما؛
ككلِّ أو النَّوى»، «كُغربة هذا غرِي إىل تسعى ال جميلٍة صيغ من فيه وكم إحساس، وبعُث
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Epithetés الطبيعية الصفات باسم كهومريوس كبري شاعٍر عند املعروفة الصفات تلك
استعمال من عادًة يقصد كما وغريِه، املوصوف بني للتمييز ال يوِرُدها التي de Nature
شاعريٍة من فيه ما تُظِهر أن شأنها ومن املوصوف، لطبيعة مالزمٌة ألنها بل الصفات،
الباقي»؛ الخالد «هللا يوم: كل نحن قولنا بل املياه»، «سهل البحر: عن كقوله وجمال؛
صفاٌت هي وإنما باٍق، وال خالد غرِي وربٍّ باٍق، خالد ربٍّ بني تُميز ال صفاٌت فتلك
«أخذَّ وأما ورافديه»، «العراَق الفرزدق: قول يف األمر وكذلك بَجالله، تحوطه طبيعية
من الخيانة عىل أَدلُّ وهل قتيبة. ابُن روعِتها إىل يَفطن لم جميلة، فكنايٌة القميص» يَد
يقول ذلك ومع عبارًة؟ هذه من أقوى وهل صديًدا؟ يَقُطر قميص بيِد عنها نَْكنَي أن

حشو. إنها قتيبة ابن
البيتان: بقي

… والالتي والتي اللَّواتي ِمن

ُمتكلَِّفه. أو مطبوِعه بالشعر له عالقة ال ُسْخف وهذا
الفرزدق: وبيت

… زماٍن وعضُّ

غري الخطأ ولكن النصب، وَجب حيث «ُمجلَّف»؛ برفِعه فيه يزلَّ لم نحوي ٌ خطأ به
اإلقواء. برغِم مطبوع جميل قويٌّ البيت هذا أن ذلك عىل والدليل والطبع. التكلُّف

جاِره، بغري مقرونًا فيه البيَت نرى بأن أيًضا الشعر يف «التكلُّف ذلك: بعد ويقول
قال: منك، أشعُر أنا الشعراء: لبعِض َ لَجأ بُن عمُر قال ولذلك ِلْفِقه؛ غرِي إىل ومضموًما
بُن هللا عبد وقال ه. عمِّ وابَن البيَت تقول وألنك وأخاه، البيَت أقول ألني قال: ذلك؟ ولَِم
اليوم رأيُت قال: ذلك؟ وكيف ُرؤبة: فقال شئت، إذا الجحاف أبا يا ُمْت ِلُرؤبة: سالم
أن يريد «ِقران». ِلشعره ليس ولكن نعم، رؤبة: قال أعجبَني، له شعًرا يُنشد ُعقبة ابنَك
إال الصحيَح أرى وال بالضم، «ُقرآن» يقول: أصحابنا وبعُض بشبِهه. البيَت يُقارن ال

بيَّنت.» ما عىل الهمزة وتْرَك الكرس
رؤبة لفظة أخَرج قد قتيبة ابن أن — القول بداهة يف — األرجُح يكن وإن وإنه
«قرآن» قالوا: عندما الصواب شاكلَة أصابوا قد أصحابه بعض وأن فيه، متصنًعا مخرًجا
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قتيبة ابُن ُفها يتَعسَّ التي «ِقران» ال الناس، بني ري والسَّ والتناقل والذيوع يوع الشُّ بمعنى
سليم؛ مبدأٍ صياغِة إىل بعقله ق ُوفِّ قد أيًضا هنا بأنه نُسلِّم ذلك رغم فإننا لتعريفه، تأييًدا
لم الحظ لُحسن ولكنه املتكلَّفة، القصيدة يف املعدن وسالمة النسيج َوحدة انتفاءُ وهو
عىل — ح نُرجِّ فيما — َلتخبَّط فعل أنه ولو أمثلة، له أوَرد وال املبدأ هذا تطبيَق يُحاول

أِلْفناها. التي عادته
فيقول: املطبوع يُعرِّف أن يحاول كذلك وهو

صدِر يف وأراك القوايف، عىل واقتَدر بالشعر سَمَح َمن الشعراء من «واملطبوع
ووْيشَ الطبع، رونَق شعره عىل وتبيَّنَت قافيتَه، فاتحِته ويف َعُجَزه، بيته

ر. يتزحَّ ولم يتلعثم لم امتُِحن وإذا الغريزة،
أتيُت قال: املخزوميَّ أن ُعمر ابن عن العالية أبو ثني حدَّ الريايش: وقال
فقال جود، مطر وإذا ُمطري، ابُن وعنده ُقريش من املدينة عىل واليًا أبي مع

وقال: نزل ثم ونَظر، فأَرشف وأنُظر، أُِرشف دعني فقال: ِصْفه. الوايل: له

األْط��بَ��اءُ ف��اَض��ت ت��ح��لَّ��َب ف��إذا أْط��بَ��اؤُه َق��ط��ِره ل��ك��ث��رِة َك��ثُ��َرت
َج��وف��اءُ ِس��بَ��ْح��ل��ٌة ال��س��م��اء ج��وُف ج��وِف��ه ف��ي ال��ت��ي َض��رَّتِ��ه وك��َج��وِف
َوْط��ف��اءُ ِدي��م��ٌة ��ِق ال��ت��ب��عُّ ق��ب��ل ِل��َرف��ي��ِف��ه َه��يْ��دُب َرب��اٌب ول��ه
َوأْالءُ وَع��ْرَف��ٌج ع��ل��ي��ه ري��ٌح ي��ل��ت��ق��ي ح��ري��ٌق ب��اِرَق��ه وك��أنَّ
َك��ْدراءُ َع��َج��اج��ٌة ال��س��م��اء َوْدُق ي��ح��ت��ف��ل ��ا وَل��مَّ َريِّ��َق��ه وك��أنَّ
األْق��ذاءُ تُ��ْم��ِره��ا ل��م ب��َم��دام��ٍع ُم��س��ت��ع��ِب��ٌر ِب��َل��وام��ٍع ُم��س��ت��ض��ِح��ٌك
وبُ��ك��اءُ ب��ي��ن��ه ي��ؤلِّ��ُف ض��ح��ٌك ِب��َم��س��رٍَّة وال ح��زٍن ب��ال ف��ل��ه
وِوع��اءُ ل��ُه ك��نَ��ٌف وُج��ن��وب��ه تَ��ق��ودُه ِص��ب��اه ُم��تَّ��ب��ٌع ح��ي��راُن
ال��ن��ك��ب��اء ب��ه َل��ِع��بَ��ت م��ا ط��وِل ِم��ن إذا ح��ت��ى نَ��ْك��ب��اؤه ل��ه ودنَ��ْت
َس��م��اءُ ��ح��اب ال��سَّ م��ن ال��بُ��ح��ور وع��ل��ى ك��لُّ��ُه ب��ح��ٌر ف��ْه��و ال��س��ح��اُب ذاب
األح��ش��اءُ م��ائ��ه م��ن ��َج��ت وت��ب��عَّ أص��البُ��ه ف��ن��ه��َرت ُك��الُه ثَ��ُق��َل��ت
أَْس��الءُ ل��ه��ا وم��ا ��ي��ول ال��سُّ ت��ِل��ُد ف��رًق��ا ب��األب��اط��ح ي��ن��ت��ج غ��َدٌق
َع��ذْراءُ وك��لُّ��ه��ا ال��لِّ��ق��اح ح��م��َل ��نَ��ت ُض��مِّ دوال��ُح ��ل��ٌة م��ح��جَّ ُغ��رٌّ
َوَض��اءُ َض��ِح��ك��ن إذ وه��نَّ ُس��وٌد َف��واح��ٌم ك��َظ��ْم��ن إذا ف��ه��ن ُس��ح��ٌم
م��اءُ ال��س��واح��ِل لُ��ج��ج م��ن ي��ب��َق ل��م م��اؤُه ال��س��واح��ِل لُ��َج��ِج ف��ي ك��ان ل��و
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املعاني. لطيُف الَوْيش، كثريُ — ترى كما — فيه إرساعه مع الشعر وهذا
فقال: بالقوم يَْحدو فنزل له، أصحاٍب مع سفر يف اخ الشمَّ وكان

َه��ْف��ه��اْف وق��م��ي��ٌص وَريْ��ط��ت��اِن وأط��راْف ِم��ن��َط��ٌق إال ي��ب��َق ل��م
ل��إلي��ج��اْف ك��ارٌه غ��اٍز ُربَّ ي��ا إس��ك��اْف بَ��َراه��ا م��ي��ٍس وُش��ع��بَ��ت��ا
األط��راْف َخ��ض��ي��ُب ال��بُ��وِص ��ة ُم��رت��جَّ األص��ي��اْف ب��روُد ال��ح��يِّ ف��ي أغ��دُر

فقال: أثَِره عىل بغريه وسَمح فرتَكه عليه، وتعذَّر الرَّويَّ هذا قَطع ثم

ب��أص��ل��ت��يَّ��اْت ل��ي ت��بَ��دَّى ق��ام��ت ال��َم��ط��يَّ��اْت واِق��ف��ي رأت��ن��ا ل��م��ا
��ْم��ريَّ��اْت ال��ضَّ ال��ظ��ع��ائ��ِن م��ن ُخ��وٌد ال��ثَّ��ن��يَّ��اْت ُظ��ْل��َم��ه��ا أض��اء ُغ��رٍّ

فقيل َجْعدة، بني يُراجزون سعٍد بني من ثالثٌة اجتمع ُعبيدة: أبو قال
وقيل أفثج، وال الليل إىل يوًما بهم أرجُز قال: عندك؟ ما سعد: بني من لشيٍخ
ما للثالث: وقيل أنكش، وال الليل إىل يوًما بهم أرجز قال: عندك؟ ما آلَخر:
كالَمهم َجْعدة بنو سمَعت فلما أنكف، وال الليل إىل يوًما بهم أرجز قال: عندك؟

يُراجزوهم.» ولم انرصفوا

ويَعُرس املديُح عليه يسهل َمن منهم مختلفون؛ الطَّبْع يف أيًضا «والشعراء ويُضيف:
ال إنك اج: للَعجَّ وقيل الغَزل. عليه ويتعذَّر املراثي له تتَيرسَّ من ومنهم الهجاء، عليه
أن يُحِسن ال بانيًا رأيَت وهل نظلم، أن من تمنُعنا أحالًما لنا إنَّ فقال: الهجاء! تُحسن
ألن بشكل؛ واملديح للهجاء رضبه الذي املثَُل وال اج، العجَّ ذَكر كما هذا وليس يَهدم؟!
يف بعينِه هذا نجُد ونحن بغريه. بانيًا يرضب باٍن كلُّ وليس بناء، والهجاء بناءٌ املديح
لرمٍل وأوَصُفهم تشبيًها، وأجَوُدهم تشبيبًا، الناس أحسُن ة الرُّمَّ ذو فهذا كثريًا؛ أشعارهم
وذاك الطبع، خانه والهجاء املديح إىل صار فإذا وحيَّة، وُقراٍد وماء، وَفالٍة وهاجرة،
نساء زيَر الفرزدُق وكان َعروس. ونقُط ِغزالن أبعاُر شعره يف فقالوا: الُفحول، عن ره أخَّ
وهو النساء، عن ِعْزهاًة عفيًفا َجريٌر وكان التشبيب، يُجيد ال ذلك ومع غَزل، وصاحَب
َصالبة إىل ته ِعفَّ مع أحوَجه ما يقول: الفرزدُق وكان تشبيبًا. الناس أحسُن ذلك مع
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يجب مختلفة أشياءُ النصوص هذه ويف تَرون!» ِلما شعره ِرقة إىل أحوَجني وما شعري!
منها: بينها؛ نَفِصل أن عليها للحكم

املطبوع. الشعر صفة (١)
واالرتجال. الطبع بني خلٌط (٢)

لطبائعهم. َوفًقا الشعر من خاصة برضوٍب الشعراء بعض ذَهاب (٣)

ثم كعادته، التعريَف أصاب ُقتيبة ابن أن فالظاهر املطبوع»، الشعر «صفة عن أما
عىل واقتَدر بالشعر سَمح َمن الشعراء من «املطبوع قوله: ففي واالختيار؛ التطبيَق أخطأ
الطبع رونق شعره عىل وتبيَّنَْت قافيتَه، فاتحِته ويف عُجَزه، بيته َصدر يف وأراك القوايف،
يف النسج وحدِة عن كرَّره أْن سبَق بما تلحق صادقة لصفاٍت تحديٌد الغريزة»؛ ووْيشَ
ذلك وخريُ منه، تُصاغ الذي الفن َمعِدن يف لبعٍض بعِضها األبيات ومشابهة القصيدة،
يف حقيقية أمارٍة عىل دلَّ إذ قافيتَه.» فاتحِته ويف عُجَزه بيته صدِر يف «وأراك قولُه:
وكذلك بعض، بُحَجِز بعُضها يأخذ بل مقهورة، املعاني تأتي ال حيث املطبوع؛ الشعر
أتى قد البيت َعُجز أن معه نُحس ما الطبيعيِّ التداعي من بينها يقوم والصور األلفاظ

ُعه. نتوقَّ كنا أننا إلينا يُخيِّل نحٍو عىل صدره بعد
امتُِحن إذا الشعراء من «واملطبوع يُضيف: أن يلبث ال ولكنه الناقد، أصاب هنا إىل
وال تلعثٍم دون االرتجال عىل القادُر هو املطبوع الشاعر إن أي ر.» يتَزحَّ ولم يتلعثَم لم
ويحكم اخ، الشمَّ برَجِز ثم املطر، يف ُمطري ابن بِشعر األمثلَة لذلك قتيبة ابُن ويرضب بهر.
فيه إن أي املعاني.» لطيُف الويش كثريُ فيه قائِله إرساع «مع بأنه مطري ابن شعِر عىل

املطبوع. الشعر صفاِت
الثابِت ومن آخر. يشء والقصيد يشءٌ فالرجز الرَجز؛ األمر بادئ من نخرج ونحن
رؤبة، بن وُعقبَة ُرؤبة وابنِه اج العجَّ يِد عىل الثاني القرن يف إال يَزدهر لم فنٌّ الرَجز أن
جاء حتى فاَخر، أو شاتَم أو خاَصم إذا الثالثَة أو البيتني منه يقول الرجُل كان «وإنما

وأطاله.»25 بالقصيد فشبََّهه املخِرضُم الِعْجيلُّ األغلُب

ص٢٨٩. والشعراء، الشعر 25
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وتواَرثوه بل أَِلُفوه، حتى بعينه وزٍن عىل روا توفَّ قوٌم از والرُّجَّ االرتجال، مجاُل الرَجز
وال واملأَخذ، البناء سهُل قصريٌ بحٌر بعُد وهو ممكنًا. فيه االرتجاُل فأصبَح أٍب، عن ابنًا

األغراض. املتعدد البحور، د املتعدِّ القصيد كذلك
وأنَّ الطبع، دليُل فيه االرتجال أن قتيبة ابُن يَرى أن األمر غريب فِمن الشعر، وأما
التي تلك من دافٍع عن يَصُدر لم أنه مع مطبوع، شعٌر ُمطري البن أورَده كالذي شعًرا
إرادٍة أو نزوٍع عن يَصُدر َمن بالطبع يوَصف أن واألصحُّ سبق. فيما نفُسه الناقُد عدَّدها
وهنا التكلُّف، يكون فهنا الهاجس؛ عىل فيقول الشعر قوُل إليه يُطَلب َمن ال ذاتيَّني،
ما حقيقية صياغة كلِّ من يَْخلو بل الغريزة»، وَوْيش الطبع «رونق من يُقال ما يخلو

يشء. الشعر يف عنها يُغني
الحكم. هذا صحَة ِلنرى مطري ابن أبياِت يف ولننُظْر

قوله: إىل انظر

َج��وف��اءُ ِس��بَ��ح��ل��ٌة ال��س��م��اء ج��وُف ج��وف��ِه ف��ي ال��ت��ي ض��رَّتِ��ه وك��ِج��وِف

للداللة يكفي ما السمع عن ونُبوِّها األصوات ِثقل ِمن وفيه هذا! من أقبُح شعر فأيُّ
جيماٍت من فيها بما جوفاء» .. جوفه .. جوف .. رضته «جوف إىل: نلتفَت أن عليه
انظر ثم َسماجتها، من األوىل للجيم الضاد ُمجاورة زادت وقد متكرِّرة! غليظة مرذولة
كجوِف السماء «جوف إن يقول أن يريد فهو عنه؛ العبارة د وتَعقُّ املعنى سخافة إىل
الذي الواضح التعقيد هذا بغري يستطع فلم جوفه»، يف التي الجوفاء الواسعة املطر ِة رضَّ
املطر» جوف يف التي ة «فالرضَّ لها؛ معنى ال قبيحٌة بعُد والصورُة بعينه. التكلُف هو
املطر بغزارة توحَي أن عن بعيدٌة الناقة ورضة ناقة، ليست فالسماء ضعيفة، مرذولٌة

واسعة. ِسبَحلًة كان مهما

َوأْالءُ وَع��ْرف��ٌج ع��ل��ي��ه ري��ٌح ي��ل��ت��ق��ي ح��ري��ٌق ب��اِرَق��ه وك��أنَّ

جلف وخشب وبرتول ريٌح له اجتمع حريٌق فالربيُق وضعف، تكلُّف من فيه وما
صورة من شيئًا — له اجتمع ما كل رغم — الحريُق هذا يُعطي ال ذلك ومع إلخ، …
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ثم تبُدوان كيَدين يُومض ا، حقٍّ املطبوع الشاعر القيس، امُرؤ رآه الذي الخاطف الربق
املفتَّلة: ذُبالتَه صاحبُه يُميل راهٍب كمصابيِح أو السحاب، وسط تختفيان

ُم��ك��لَّ��ِل َح��ِب��يٍّ ف��ي ال��ي��َدي��ِن ك��َل��م��ع َوم��ي��َض��ه أُري��َك ب��رًق��ا ت��رى أص��اِح
ال��م��ف��تَّ��ِل ب��ال��ذُّب��اِل ��ل��ي��َط ال��سَّ أم��اَل راه��ٍب َم��ص��اب��ي��ُح أو َس��ن��اُه يُ��ض��يء

قوله: يف األَْقذاء تُْجِرها لم دموًعا واملطِر ضاحًكا الربق رؤية يف ابتذاٍل وأيُّ

األق��ذاءُ تُ��ج��ِره��ا ل��م ب��م��دام��ٍع ُم��س��ت��ع��ب��ٌر ب��َل��وام��ٍع ُم��س��ت��ض��ح��ٌك

التكلُّف هي واملدامع؛ واللوامع وُمستعِرب، ُمستضِحك بني السهلة املطابَقات فهذه
االرتجاَل نظن وما املطبوع، الشعر ال الضعيف الشعر أَمارات هي املنال، القريُب الهنيِّ

ثم: السخافات، هذه مثِل عىل إال األحيان معظم يف بقادٍر

س��م��اءُ ال��س��ح��اِب م��ن ال��ب��ح��ور وع��ل��ى ك��لُّ��ه ب��ح��ٌر ف��ه��و ال��س��ح��اُب ذاب
األح��ش��اءُ م��ائ��ه م��ن ��َج��ت وت��ب��عَّ أص��الب��ه ��رت ف��ن��هَّ ُك��الُه ثَ��ُق��َل��ت

الشعر، يف السخيف االستقصاءَ هذا قتيبة ابُن يستسيغ ذوق بأيِّ ندري ال ونحن
يف أنهاًرا فَجَرت ُكليَتاه ثقلت وقد السحاَب ر ولنتصوَّ املتالحقة! املرذولة الصوَر وهذه
سماء. السحاب بحور فوق ومن كله، بحًرا السحاُب فخرَّ أحشاؤه، وانبعَجت أصالبه،

قبح؟! وأي هذا، من أبلُغ سخٍف أيُّ
السحُب وحَمَلت َرِحم»، «بيُت وال «أَْسالء» للمطر ليس أنه مع سيوًال املطُر وَوَلد
ونزل اللقاح! تحمل عذراءُ عجبًا! فيا عذراء، وكلُّها اللقاَح املياِه الغزيرة الدوالح الغرُّ

املطر.

م��اءُ ال��س��واح��ِل لُ��ج��ج م��ن ي��ب��َق ل��م م��اؤه ال��س��واح��ِل لُ��َج��ج ِم��ن ك��ان ل��و

وال حسَّ وال لهم ذوق ال الذين املتكلِّفني الفقهاء بأشعار أشبَه الشعُر هذا أليس
وصور معاٍن توليِد يف والتكلُُّف فيه، شعر ال فيما الذهن كدُّ هو وإنما بالشعر، دراية
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يف ويرى املعاني.» لطيف الَوْيش «كثري كالم إنه قتيبة ابُن يقول ذلك ومع نابية؟! قبيحة
الشعر. يف الطبع دليَل ارتجاله

قتيبة. ابن عىل العام الحكُم لنا يتضح وهكذا
الرأي تحكيم إىل دعا عمله. من خريٌ ونزعتُه ذَوقه، من خريٌ تفكريه رجٌل فهو
من نسُجه خال «ما بأنه املواضع أحد يف املتكلَّف الشعر وعرَّف فأصاب، الشخيص
أن وحاول فأصاب، عُجِزه» عن صدُره يُنبئ «ما بأنه املطبوَع وعرَّف فأصاب، الوحدة»
مطبوٍع إىل مه وقسَّ والذوق، الحكم يف فتخبَّط ومعانيه ألفاظه لجودة تبًعا الشعر م يُقسِّ
غريِه عن يُوِرَد أن وحاول والتكلُّف، التثقيف وبني والطبع، االرتجال بني فخَلط ومتكلَّف

الحقيقي. وضعها ليضَعها عَقله وال ه حسَّ يُعِمل ولم يتَبرصَّ فلم املقاييس، بعض
العرب، أدب عىل اليونان منطق طغيان سبيِل يف وقوفه فضُل له يبقى ذلك ومع
لم أنه رغم وذلك لحداثته، الحديِث أو لِقَدمه للقديم التعصب من التخلُّص وفضُل

متماسكة. نظريًة أو صحيحة، أسًسا رَفضه ما محلَّ يُقيم أن يستطع
النصوص؛ يتناول الذي الرجُل هو الناقد وإنما ناقًدا، ليس هذا كل بعد قتيبة وابن
منهجيٍّا نقًدا بفضله النقُد أصبح الذي اآلمدي، فعل كما أساليبها، بني ويُميز يدرسها
م. تُعمَّ ثم جزئيٍة من تُستَقى أحكاًما وال قبُل، من كان كما خواطر مجرَد يَُعد ولم
أخطائهما كلَّ ويستقيص فيهما، القوَل فيُفصل تمام وأبا البحُرتيَّ يتناول نراه ولسوف
واألغراض طَرقاها، التي املعاني يف بينهما يُوازن ثم وعيوبهما، ومحاسنهما ورسقاتهما،
ذاك، ل يُفضِّ وطوًرا هذا ل يُفضِّ فَطوًرا أمامه؛ ما عىل أحكامه قاًرصا إليها، اتجها التي

حججه. موِرًدا آراءه، معلًال
دون خواطَر نَْقد جزئيٍّا؛ كان ولكنه ذوقيٍّا، نقًدا العرب عند النقد ظهر فقد وبعُد،
التعليل عىل والحرص العلم روُح ونَمت األذهان، فاتَّسَعت سريتَه الزمن سار ثم تعليل،
أن النقُد فاستطاع املختلفة، العلوم وُوِضَعت املتكلِّمني. وأقوال اليونان فلسفة بفضِل
وتحليٍل وإمعان، ودراسة باستقصاءٍ النصوَص يتناول منهجيٍّا، نقًدا قلنا كما يُصبح
سبَقهم َمن وأما الرابع. القرن اد لنقَّ ذلك يف الفضل وكان عربيٍّا، الذَّوق ظل وإْن وتعليل،
لبعض عَرضوا إْن وهم اًدا، نقَّ منهم أكثَر أدٍب مؤرِّخي كانوا فقد ُقتيبة، وابن م سالَّ كابِن
للنصوص. دراسٌة وال استقصاءٌ نظرتِهم يف يكن لم العامة، واملقاييس األدبية املسائل
النصوِص تحليُل هو وإنما تحتها، طائَل ال التي التعميماِت تلك ليس قلنا كما والنقد
والتمييز، والدراسة التحليل منهُج هو علًما يُصبح أن يمكن والذي األساليب. بني والتمييُز
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والتكلُّف والطبِع واملعنى، اللفظ عن عامًة نظرياٍت له نَضع أن نحاول ذاتُه. النقد ال
االتجاه. لهذا نَعِرض عندما سنرى كما ذلك، وأمثاِل

نريد النقد هذا دراسة ويف الرابع، القرن قبل املنهجي املوضعي النقُد إذن يظهر لم
نأخذ. أن اآلن
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الثاني الفصل

املنهجي النقد ونشأُة البديع مذهُب

وُقدامة املعتزِّ ابن (1)

القرآِن يف وَجْدنا ما بعَض هذا كتابنا أبواِب يف قدَّمنا قد هللا: رحمه املعتز بُن هللا عبد «قال
املتقدمني، وأشعاِر وغريِهم، واألعراب الصحابة وكالِم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وأحاديِث واللغة
تقيََّلهم وَمن نَُواس وأبا وُمسلًما اًرا بشَّ أن ليعلم البديع؛ املْحَدثون اه سمَّ الذي الكالم من
حتى زمانهم يف فُعِرف أشعارهم يف َكثُر ولكنه الفن، هذا إىل يَسبقوا لم سبيلهم وسَلك
ُشِغف بعدهم ِمن الطائيَّ أوٍس بَن حبيَب إن ثم عليه. ودلَّ عنه فأعَرب االسم، بهذا ُسمي
وتلك بعض، يف وأساء ذلك بعِض يف فأحَسن منه، وأكثَر فيه، ع وتفرَّ عليه، غَلب حتى به
يف والبيتني البيَت الفن هذا من الشاعُر يقول كان وإنما اإلرساف، وثمرُة اإلفراِط ُعقبى
وكان بديع. بيُت فيها يوجد أن غري من قصائُد أحدهم ِشعر من ُقرئَت وربما القصيدة،
بعُض كان وقد املرَسل، الكالم بني حظوًة ويزداد نادًرا، أتى إذا منهم ذلك يُستحَسن
صالًحا أن لو ويقول: األمثال، يف القدُّوس عبد بن بصالِح البديع يف الطائيَّ يُشبِّه العلماء
مدِّ عىل وغَلب زماِنه، أهَل َلسبق كالمه؛ من ُفصوًال بينها وجعل ِشعره، يف أمثاله نثَر

املعنى.» هذا يف سمعتُه كالم أعدُل وهذا َميداِنه.
إليه سبَقه بل تمام، أبو يخرتْعه لم البديع أن أولهما: حقيقتان؛ الهام النص هذا يف
غَلب حتى بالبديع ُشِغف قد تمام أبا أن وثانيهما: املتقدمني، وشعُر والحديُث القرآُن

فيه. ع وتفرَّ عليه
الشعر طبيعة وبُحكم بَقريحتهم، الشعراءُ إليه اهتدى قديم يشءٌ البديع أن فأما
هذه طريق ويف صياغة، كبرِي حدٍّ إىل الشعر ألن وذلك تفصيل؛ إىل يحتاج فأمٌر ذاِته،
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ازدادت وكلما األشياء، بني عالقاٍت يُقيم بفضلها إذ الشاعر؛ أصالُة عادًة ترتكَّز الصياغة
«كالجمل فالليل جودة؛ شعُره ازداد إيحائها وقوُة وِجدَّتها تها ودقَّ العالقات تلك كميُة
الناَس «تَُهرُّ والحرب السليط»، أمال راهب «كمصابيِح والربق إلخ»، … بُصلِبه تَمطَّى
ه»، همِّ عازَب الليُل «يُريح والصدُر ثَْغر»، لَهواُت به «تسدُّ الشجاع والرجل ُعْصُل» أنيابُها
إىل وما ُهمام»، كلَّ املوَت «يُطِعمون تَغِلَب وفوارس َمباءِتها، إىل اإلبَل الراعي يُريح كما

ِذكُره.1 السابِق املعتزِّ ابن كتاب من االستعارة باب يف القارئُ يجده ا ممَّ ذلك
وهي نَسِجه، خيوُط إنها نقول: نكاد بل الشعر، يف أصيل أمٌر فاالستعارة وإذن
ويفطنوا القواعَد متكلِّموها يعرف أن قبل اللغاُت اطَّرَدت وكما اللغة، من كالنحِو منه
وعٍي وال نظرية معرفٍة دون بِفطرتهم االستعارة عن الشعراء صَدر كذلك وجودها، إىل
مَلكة ألن صادقة؛ القديمة االستعارات معظُم جاءت ولهذا استعمالها؛ لطرق تحلييل
دون الشعراء عىل أْمَلتها األشياء ألن األصحِّ عىل أو األشياء، طبائع من انتزَعتها الشعر

شيئًا. هم «يصنعوا» أن
فاالستعارة الحكم؛ تغريَّ األخرى البديع مذهِب وسائل إىل االستعارَة تركنا إذا ولكننا
عىل الكالم «أعجاِز وَردُّ و«املطابقة» «التجنيس» كذلك وال الشعر، لُباب هي قلنا كما
التي الخمس الوسائُل — االستعارة مع — هي وتلك الكالمي»، و«املذهُب َمها» تقدَّ ما
الذي «الجديد» املذهب أي «البديع»؛ مذهب مميزاِت عليها ويَقُرص املعتز، ابن يُعدِّدها

وَصنعة. ووعٍي نظٍر عن له مدرسًة تماٍم أبو اتَخذه
الشكيل؛ التداعي غري إىل يستند وال االشتقاق عىل يعتمد لفظي عبٌث إما فالتجنيس
استخدام يف ومهارٌة باملعاني لعٌب وإما نُفوسهم»، الخليج عىل خَلْجت «يوٌم الشاعر: كقول
لوم «إن اآلَخر: كقول املعنى؛ يف واملختلفة اللفظ يف املتقاربة أو املتَّحدة، اللغة مفردات

ة.»2 أمَّ وجِه عن الظُّْلم ُظلماِت «َجال أو اللوم»، العاشق
ِبيًضا، ود السُّ الشعور «ترُد التي الزمن كأحداث املعاني بني مقابَالٍت مجرُد والطِّباق

ُسوًدا.»3 البيض والوجوه

ص٢–٥. ،١٩٣٥ سنة كرتفوفسكي، املعتز، بن هللا لعبد البديع، كتاب 1

ص٢٥–٣٦. البديع، 2
.٣٦–٤٧ املصدر، نفس 3
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كقول األداء؛ طرق يف ولبقٌة لفظية ِحْليٌة اآلَخر هو تَقدَّمها ما عىل الكالم أعجاز وردُّ
الشاعر:

ب��َس��ري��ِع ال��نَّ��دى داع��ي إل��ى ول��ي��س ِع��رَض��ُه ي��ش��ت��ُم ال��ع��مِّ اب��ِن إل��ى س��ري��ٌع

أو البيت مطلع ويف موضعها، اختالِف عىل األلفاظ فيه تتقابُل مما ذلك وأمثاِل
حْشِوه.4 أو َعروضه

يف والدقة املعاني، توليد عىل والقدرة العقيل، الجدل من نوٌع الكالميُّ واملذهب
يرى الذي الجديد، الشعر مميزات من كَميزٍة ِذكره من ا بُدٍّ املعتز ابُن يَر لم املفاَرقات،
بل الشعر، جوهِر من ليس نعتقد فيما وهو العقول»، َصْوب «الشعر أن تماٍم أبو إماُمه

املنتج. التفكري جوهر من وال
نقول ال ونحن الشعراء، عىل أحٌد يحظرها لم األربعة الوسائل تلك فإن هذا، ومع
للشاعر التي األداء طُرق من فهي غريبة؛ تكون أن يجب أو الشعراء، عن غريبٌة إنها
أو لفظية نات ُمحسِّ إال هي وما كاالستعارة، ليست أنها نرى ولكننا استخدامها، يف الحقُّ
وال الشعر جوهر من ليست أشياءُ إنها الُعقم. عليه يَغِلُب الذي التفكري طرق من طريقة
فالذي دالة، قة موفَّ جميلة ومطابقات مجانَساٌت هناك تكن وإن وإنه فيه، حتميٌَّة هي
بَحثوا وال إليها، يقصدوا لم العربي، الشعر أساتذة وهم القدماء، الشعراء أن فيه ريب ال

مذهبًا. منها اتَخذوا وال عنها،
مميزاِت يُحِيصَ أن أراد عندما «البديع»، كتابه يف املعتز ابن أن إىل هذا من ونخلص

بطبيعتها: مختلفة أشياء ثالثة بني جَمع قد «الجديد»، املذهب

الشعر. يف أصيل عنٌرص هي التي االستعارة (١)
التجنيس، وهي: كثري؛ يف الشعر جوهر تمسُّ وال بالشكل تتعلَّق أداء طرُق (٢)

الصدر. عىل الَعُجز وردُّ والطِّباق،
الكالمي. املذهب هو عقيل، مذهٌب (٣)

الجديد؟ للمذهب خصائَص الوسائُل هذه أصبَحت كيف لنتساءل: واآلن

.٤٢–٥٣ املصدر، نفس 4
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اآلداب كلُّ فيها اشرتَكت عامة حقيقٍة يف ننظر أن من بدَّ ال السؤال، هذا عىل للجواب
باب إىل تفاصيَلها ُمرِجئني مختًرصا، عالًجا نُعالجها التقليد. مشكلُة هي السواء، عىل

الرسقات.
العربي؛ الشعر تقاليد يف كبريًا ًا تغريُّ يُحِدث لم اإلسالم أن هو نُالحظه ما وأول
تحطيًما الُوسطى القرون خالل القديم األدب حطََّمت قد املسيحية أن نُالحظ مثًال فنحن
لم كما املسيحية، تقبله فلم الوثنية، للديانة مباًرشا ِنتاًجا كان ألنه وذلك تام؛ ِشبَه
عند الغرب، أو الرشق يف — تَعرف لم الوسطى القرون أن املعلوم ومن اإلسالم. يقبله
الدينية، املعتَقداِت عن املستقلَّ إال اليوناني التفكري من — املسلمني عند أو املسيحيني
— وَصَلنا كما — فهو كذلك؛ يكن لم الجاهيل األدب ولكن عنها، فصلُه أمَكن الذي أو
تزال وال يُحاربه، لم اإلسالم أن نرى ولهذا الوثنية؛ العرب لِديانة أثًرا فيه نجد نكاد ال
الشعر عىل الحكم يف األوائل املسلمني الختالف أصداءً تحمل أيدينا بني التي األدب كتب
اجتمَعت قد املسلمني كلمَة أن الثابت من كان وإذا فيه. التساُمح أو محاربته ووجوِب
فإن القديمة، الخصوماِت تبعث قبَلية روٍح عن صادًرا كان الذي الشعر محاربة عىل
خصوًصا الشعوب، تُحرك لم والسياسة دينية. منها أكثَر سياسية ألغراٍض كان قد هذا
لم نفَسها املحاربة تلك أن نرى ولهذا تأثري؛ من للدين ما قطُّ لها كان وال منها، القديمة
عند اطَّرَدت قد الشعرية التقاليد أن نُقرر أن نستطيع بحيث محدوًدا، نجاًحا إال تنجح

اإلسالم. ظهور برغم العرب
األخرى، بالشعوب احتكاِكهم بفضل العرب آفاق اتَّسَعت وقد العبايسُّ العُرص وجاء

التجديد. إىل ينزعون أناٌس فظَهر األجنبية، الثقافات ترجمة وبفضِل
املختلفة؛ اآلداب تاريُخ يُثبته ما وهذا القديم، أساس عىل ممكٌن التجديد أن والواقع
هياكَل منه يأخذون اليوناني الرتاث إىل عرش السابَع القرن يف يعودون مثًال فالَفرنسيُّون
زوِجها البن وُحبِّها «فدر» أسطورة من راسني فيتخذ األدب؛ لذلك مادًة وأحيانًا ألدبهم،
غريَّ فقد اإلنسانيات، عَرص العُرص هذا كان وملا مرسحيَّاته. إلحدى موضوًعا «هيبوليت»
فكرَة القضاء وبفكرة البرش، شهواِت اآللهة بإرادة مستبدًال شخصياته دوافَع الشاعُر

املعروف. الكالسيكي املذهب هو وهذا الوثنية. من تخلََّص وبذلك النفيس، الجرب
يتَِّجهوا لم ألنهم العرُب يعرفه لم الَخْلق، بل التجديد، من النوع هذا ولكن
املوقعة وال األسطورة وال الفكرُة ال البيت َوْحدتُها جزئياٍت أدُب وأدبهم الِوْجهة، هذه
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وُخرافاتهم، القدماء العرب كأيام الجميل؛ الكثريُ اليشءُ هذا من كان ولقد التاريخية.
اليوم. حتى نحن نستغلَّه ولم بل منه، شيئًا يَستغلُّوا لم ولكنهم

يُشبه الذي الغنائيِّ الشعر يف ونظرنا الكليات، أدب يف االتجاَه هذا تركنا أننا ولو
إىل دعا الذي شينييه، مذهَب فرنسا يف عرش الثامَن القرن يف َلوَجدنا العربي، الشعر
قديمة»، صياغٍة يف جديدًة أفكاًرا «ِلنَُقل املشهور: بيته فقال الفرنيس، الشعر تجديِد
إليه وصل وما بل وأفكاِرنا، نحن إحساسنا عن ِشعرنا يف نَصُدر أن بذلك يريد وهو
هي عنده وتلك القديمة. الصياغة ِغرار عىل الصياغُة تكون أن عىل ولكن الحديث، العلم
والخلوِّ التعبري، يف والسهولِة املعنى، إىل والَقْصِد بالبساطة، تمتاز التي اليونانية الصياغُة

الالتني. عند بعُد فيما شاعت التي اللفظية نات امُلحسِّ من
كان عندما نُواس فأبو العربي؛ الشعُر يعرفها لم أيًضا املحاولِة هذه أمثال ولكن
والتشبيب يَرونها، يعودوا لم التي الديار عىل بالبكاء للقدماء ُمعارصيه تقليد من يَسخر
إىل قصد بل شينييه، فَعل كما القديمة بالصياغة ك التمسُّ إىل يَدُْع لم َدْعد، أو بهند
إليه يردُّ املعتز ابَن نرى نحن وها السواء. عىل العبارة يف والتجديد املعنى يف التجديد

تمام. أبي إىل انتهى الذي البديع مذهِب نحو االتجاه تنميَة
فيها، ا جادٍّ وال بها، مؤمنًا يكن لم — يظهر فيما — وهو تنجح، لم محاولتَه إن ثم
يف فعل كما األحيان، بعض يف إال نفُسه هو عنها يَصُدر لم أنه بدليِل عليها، قادًرا وال
إىل الديار، بُكاء من التقليدية؛ املدائح نمِط عىل قالها فقد مدائحه وأما مثًال. الَخمريَّات

ثابتًا. مذهبًا ن تُكوِّ لم حال أيِّ عىل وهي الرحلة. وصف
التي الظاهرَة تكن لم البديع مذهب أصحاب عند سادت التي فالظاهرة وإذن
بوجٍه حاَولوا بل قديمة، صياغة يف جديدة أفكاًرا يقولوا لم فهم شينييه؛ عنها يتحدُث
يَكد لم الذي تمام أبي عند وبخاصٍة جديدة، صياغٍة يف القديمة األفكاَر يقولوا أن عامٍّ
عند والخامس الرابع القرن يف املعاني َدت تجدَّ وإنما الشعر، موضوعات يف شيئًا يُجدد

العالء. وأبي املتنبِّي
مشغوًال به، َمشغوًفا بالشعر، مشتهًرا تماٍم أبو «كان املوازنة: يف اآلِمديُّ يقول
االختياُر فمنها معروفة، مشهورٌة فيه اختياراٍت كتُب وله ودراسته، بتخمريه عمره مدَة
اختياٌر ومنها االختيار، هذا يَدي عىل مرَّ وقد قصيدة. كلِّ من فيه اختار األكرب»، «القبائيل
فيه يورد ولم القبائل، أشعار َمحاسن من ِقَطًعا فيه اختار «القبائيل»، ترجمته آَخر
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واإلسالم، الجاهلية ِشعر محاسَن فيه ط تَلقَّ الذي االختيار ومنها للمشهورين، يشءٍ كبريَ
مشهور اختياٌر وهو هرمة، بن إبراهيم إىل انتهى حتى شيئًا، قصيدة كل من أَخذ
امُلقلِّني الشعراء من أشياءَ فيه َط تلقَّ اختياٌر ومنها الفحول»، «ُشعراء باختيار معروٌف
وهو الشجاعة، يف قيل بما وصدَّره أبوابًا بَه وبوَّ املشهورين، غرِي املغمورين والشعراء
املقطَّعات، اختياُر ومنها «بالحماسة»، ب ويُلقَّ الناس، أيدي يف وأكثُرها اختياراته أشهُر
والقدماءِ وغريِهم، املشهورين أشعار فيه يذكر أنه إال الحماسة، ترتيب عىل مبوٌَّب وهو
كثرية، وأبياتًا نُتًَفا منه طُت وتلقَّ االختيار هذا قرأُت وقد الغَزل. بِذكر وصدَّره رين، واملتأخِّ
يف موجود وهو املحدثني، أشعار يف مجرَّد اختياٌر ومنها غريه. شهرَة بمشهوٍر وليس
ُوْكَده، وجَعله به اشتَغل فإنه بالشعر؛ ِعنايته عىل تدلُّ االختيارات وهذه الناس. أيدي
إسالميٍّ وال جاهيل ِشعر من كبري يشءٍ من ما فإنه عليه، والعلوم اآلداب كلِّ يف واقترص

عليه.»5 واطَّلع قَرأَه إال ُمحَدث وال
إليه. وسبيله التجديد يف تمام أبي طريقة نحَو هنا يوجِّ ما النصِّ هذا يف

يستطيع أن دون يُجدد أن وأراد السابقني، ِشعر يف النظر عىل الشاعُر هذا ر توفَّ فقد
يف اآلداب كافِة يف نراه بما شبيًها موقُفه فكان الثابتة، عرية الشِّ التقاليد من اإلفالَت
تجدَّ أن دون اطِّرادها عىل ما لشعٍب العقلية الحياة تستمرُّ عندما رة، املتأخِّ عصورها
تُغري أن تستطيع بحيث القوة من اجتماعية أو سياسية أو دينية أو ِفكرية أحداٌث
النقُد يكن لم حيث القديمة؛ اآلداب يف واضٌح وهذا تقلبَها. أو االتجاهات وتوقف املناهج
األدب مناهج أن املعلوم فمن الحديثة، اآلداب يف وأما بعُد. تَكوَّنا قد النظريُّ والتفكري
إليها تدعو ذاتية تجديد بحركاِت قويٍّا تغريًا مرة من أكثَر َت تغريَّ قد ومدارَسه وتياراته
ساِبقيهم، عند األدب تيارات يف عقيل نظٍر عن صاِدرين املتالحقة، واألدباء الشعراء أجياُل
تمشيًا أكثَر أو إحساسهم، إىل أقرَب أخرى نَواٍح إىل التيارات تلك تحويل يف ورغبتهم
وخلف الكالسيكي، املذهَب الرومانتيكية خلَفت النحو هذا وعىل حياتهم. ُمالبسات مع
ألن ذلك؛ من يشءٌ فيها يحدث لم القديمة اآلداب بينما وهكذا. الرومانتيكية الرمزيُّون
بها تراخى وكلما املحتوم، َسريها سارت ولهذا ا؛ هامٍّ دوًرا فيها يلعب لم قلنا كما النقد

ص٢٣. املوازنة، 5
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أن يمكن ال التقليد أن الثابت ومن التقليد. عىل اعتماُدها وازداد حيويتُها ضُعَفت الزمُن
وبهذا الخارجية، األشياءَ يتناول وإنما ما، شاعٍر أو ما بعٍرص األصلية العناَرص يتناول
«بديع». بيشء يأتون أنهم ظانِّني املجدِّدون فيها يُِرسف اللفظية؛ نعة الصَّ إىل ينتهي
عهد يف اليونانيُّ األدُب انتهى حيث والالتينية؛ اليونانية اآلداب تاريخ يف كان ما وهذا
اآللهة بأسماء وحشِوه األسلوب تجميل يف فأَرسفوا املتكلَّفة، نعة الصَّ إىل اإلسكندرية
حقيقية، قيمًة تُعطيها إنسانيًة معانَي إيداعها يَستطيعوا أن دون األقدمني وأساطري
شيئًا، رعى وال الريف يَر لم وهو الرُّعاة، وعن الريف عن يتحدث منهم الشاعُر فأصبح
يف شعرهم جاء ثَم ومن ب؛ الضَّ ذنَِب من أعقُد وهم ذَّج، السُّ غرام وصِف يف وتخبَّطوا
عرص يف الالتني وكذلك مثًال. كاليماكس عند نرى ما نحِو عىل متكلًَّفا بارًدا الغالب
املتقدمني عن يأخذوا فلم اليوناني، الشعر تقليَد أرادوا قد فهؤالء ر، املتأخِّ اإلمرباطورية
شعرهم فجاء اإلسكندرية، ُشعراء عن الغالب يف أخذوا بل وبُنْدار، هومريوس أمثاِل
ما نحِو عىل كبرية قيمٌة له تكن لم ثَم ومن صدق؛ وال فيه أصالَة ال متكلٍَّف لشعٍر تقليًدا

وغريِهم. وبروبرس وتيبيل أوفيد عند واضٌح هو
طال قد الزمُن كان إذ العبايس؛ الثالِث القرن يف حَدثَت التي الظاهرة هي وتلك
الطبع وأصالِة البداوة قوة إضعاف يف عملها دَعَمت قد الحضارة وكانت العربي، بالشعِر
هذا كلُّ فأضاف حيويَّتِهم، من أضَعف قد األخرى بالشعوب االختالُط وكان العرب، عند
إىل العربي باألدب يصَل أن عىل وساعد الحياة. يف ما لكلِّ الذاتي والتطور الزمن فعِل إىل
أن استطاعت وال النفوس، يف بعُد اختَمَرت قد األجنبية الثقافاُت تكن ولم الَهَرم. مرحلِة
حياة عىل الدَّخيلة العناُرص فيها تستطيع التي الحدود تلك يف ولو حياتها، فتُجدِّد تهزَّها
القرن يف الهزَّة وتلك االختمار هذا كان وإنما عقليَّتِها. من تُغري أن الروحيَّة الشعوب
االنتعاش لحركة الحقيقية الثمرة فهما العالء، وأبو املتنبِّي ظَهر حيث والخامس؛ الرابع
البنيِّ ومن العربي. بالرتاث امتزاُجها تم عندما األجنبية، الثقافات عىل قامت التي الروحيِّ
والتحليل الدَّْرس تيَّار يلبث فلم عارضة، تًة مؤقَّ كانت القرننَي هذين يف الخلق حركة أن
كلُّها الروحية الحياة وانتَهت أفسده بل خلق، كلِّ عىل طغى أْن والعلوم القواعد ووضع

فاملوت. ر والتحجُّ النُّضوب إىل
اد والنقَّ العربي، األدب تاريخ يف طبيعية ذاتية مرحلًة يعترب تمام أبي فمذهب وإذن
بشار إىل املذهب هذا أصول إرجاع عىل أجَمعوا عندما الحق فاصلَة ريٍب بال أصابوا قد
تماٍم أبي ثم ٢٠٨ه)، (م الوليد بن فُمسلِم ١٩٨ه)، (م نَُواٍس فأبي ١٦٧ه)، (م برد بِن
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الجديد: للمذهب سني املتحمِّ كبار من وهو ويل، الصُّ بكٍر أبو يقول هذا ويف ٢٣١ه). (م
َمعاٍن إىل لة كاملتنقِّ هذا وقِتنا إىل بشاٍر عهد منذ املْحَدثني ألفاظ أن هللا أعزَّك «اعلم
والطبِع واالبتداء، االخرتاع بحقِّ لألوائل السبُق كان وإن ، أرقَّ وكالٍم أقرب، وألفاٍظ أبدع،
الئذًا بعده ُمحِسن كلَّ وجد تمام أبي شعر ر تبَحَّ «وَمن آخر: موضٍع ويف واالكتفاء.»6
ويف إحسانه.»7 أكثِر يف إليه ومنتسٌب ببشاٍر الئذٌ بشار بعد ُمحسن كل أن كما به،
والعصبية األدب أهل من جماعُة فيه مجلٍس يف يوًما «وكنُت بكر: أبو قال ثالث موضٍع
عليه ذلك فَرَددُت بشار. من أشعُر نواس أبو بعُضهم: فقال يُفِرطوا، حتى نُواس ألبي

وأتباِعهم.»8 عنه امُلحَدثنَي جميِع وأْخِذ وتقدُّمه، بشار فضِل من َجِهله ما وعرَّفتُه
ذلك ومع البديع، أنصار رأي يف املذهب أصُل هو وبشاٌر متصلة، إذن السلسلة
مذهبًا االتجاه هذا من جعل بأْن وذلك كبريًا؛ تغيريًا أحدث قد تمام أبا أن إلينا فيُخيَّل

ا. عامٍّ
ما وهذا والفساد. والغلوِّ التكلُّف إىل دائًما ينتهي عام مذهب كل أن املعلوم ومن
رأيَهما أوَرْدنا اللذَين اآلِمدي، ثم املعتزِّ كابن العرص؛ أدباء كباُر صادٍق ذوٍق عن ه أحسَّ
وأن يفعل، بما ووعي صنعٍة عن صادٌر تمام أبي شعر أن الواضح ومن سبق. فيما
الجاهلية منذ عصوره كافة يف ودَرَسه عَر الشِّ خَربَ رجٌل وهو الحظ. ضعيُف فيه الطبع
دائًما نرى نظرية، مذاهُب الشعر يف تقوم وعندما الست. مختاراتُه تدلُّ كما عرصه، إىل
األصيل، الشاعر وأما األعمى». «عكَّاز فهي املوهوبني، غرِي الشعراء عىل إال تطغى ال أنها
الكالسيكية أو فالرومانتيكية عام؛ اتجاٍه مجرَد إال عنده يكون أن يمكن ال املذهب فإن
وأما واألدباء، الشعراء من الضعفاء عند إال امُلحَكمة بمباِدئهما موجودتنَي غريُ مثًال
التوجيه يف إال عليه تأثريٌ للمذهب يكن ولم هو، طبِعه عن منهم كلٌّ صَدر فقد ِكباُرهم
وكذلك راسني، عند نجدها مما أكثَر برادرون عند الشكلية الكالسيكيَة نجد لهذا العام؛
عند منها مثًال Brizeux بريزيه عند — كمذهٍب — أوضُح فهي الرومانتيكية؛ يف األمر

موسيه.

ص٢٦. تمام، أبي أخبار 6
ص٧٦. املصدر، نفس 7
ص١٤٢. املصدر، نفس 8
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يخُل لم وإن سقُطه كثر ولذلك كبري؛ حدٍّ إىل طبعه عىل املذهُب طغى قد تماٍم وأبو
من أقوى كان مذهبه أن لنا يبدو بحيث األحيان، بعض يف الرائع الجميل من شعُره

ذوقه. أفسَدت ما كثريًا صنعته وأن طبِعه،
الصياغة؛ يف إال يستطع فلم يُجدد أن وأراد والحديث، القديم الشعر يف تماٍم أبو نظر
العنارص ِلغَلبة تقليُده؛ يمكن ال أصيٌل خريُها والصياغُة بالتقاليد، مغلوًال كان ألنه وذلك
يف وَمنْحاه للعبارة، نسِجه كطريقة شاعر، أو كاتٍب كل لغِة يف الدفينة العميقة الشخصية
هذا ويف قصريه. أو النَفس طويل رقيق، أو قوي مجرد، أو ِحيسِّ أسلوبه؛ نوِع ثم األداء،
الُجرجاني العزيز عبد بن عيل ويقول نفُسه.» الرجل هو الرجل أسلوب «إن بوفون: يقول
فريقُّ أحوالهم، فيه وتتبايُن ذلك، يف يختلفون القوم كان «وقد الصواب: شاكلَة فيُصيب
ذلك وإنما غريه، منطُق ر ويتوعَّ أحدهم لفُظ ويسهل اآلَخر، شعر ويَصلُب أحِدهم ِشعر
ودماثة الطبع، سالمَة تتبع اللفظ سالمة فإن الَخلق، وتركيب الطبائع اختالِف بحَسب
واالقتداء اإلغراب أحُدهم رام «فإن املحَدثني: عن يقول كما الخلق.»9 دماثة بقدِر الكالم
ومع تصنُّع. وأتمِّ تكلف، بأشدِّ إال يرومه ما بعِض من يتمكَّن لم القدماء ِمن مىض بمن
الرَّونق، وذَهاب الحالوة، قلُة الطبع مفارقة ويف نُفرة. التصنُّع عن وللنفِس املقت، التكلِف
ِشعر يف كثريًا نجده كالذي املحاسن، لطمس سببًا ذلك كان وربما يباجة، الدِّ وإخالُق
منه فحصل ألفاظه، من كثرٍي يف باألوائل االقتداءَ املحَدثني بني ِمن حاَول فإنه تمام، أبي

فقال: شعره، من موضع غرِي يف ح وتبجَّ اللفظ، توعري عىل

ك��واك��ُب ال��ق��ل��وب ف��ي ه��ي وك��أن��م��ا َج��ن��ادٌل ال��س��م��اع ف��ي ه��ي ف��ك��أن��م��ا

أضاف حتى بذلك يرَض لم ثم َقَدر، كيف ب التعصُّ يف وتغلَغل أمكن، ما َف فتعسَّ
بهاتني يرَض ولم سبب، بكل إليه وتوصل وجه، كلِّ من له فتحمَّ البديع، طلَب إليه
غثٍّ كلَّ فيها فاحتمل الخفية، األغراَض وقَصَد الغامضة، املعانَي اجتلَب حتى الَخلَّتنَي
لم السمع قَرع إذا شعره من الجنُس هذا فصار سبيل، بكل األفكاَر لها وأرَصد ثقيل،
به َظِفر فإن القريحة، عىل والحمل الخاطر، وكدِّ الفكر، إتعاِب بعد إال القلب إىل يصل

ص٤٣. الوساطة، 9
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تَهشُّ ال حاٌل وتلك الَكالل. قوتَه وأوهن اإلعياءُ ه حَرسَ وحني واملشقة، العناء بعد فِمن
أقول ولسُت التكلُّف. جريرُة وهذه بُمستظَرف. االلتذاِذ أو ِلحَسٍن لالستماع النفُس فيها
أَدين وأنا فكيف لغريه، عليه عصبيًة وال لشعره، تهجينًا وال تمام، أبي من ا غضٍّ هذا
البديع؟! وُقدوَة املعاني أصحاب ِقبلَة وأراه وتعظيمه، مواالتَه وأنتحُل وتقديِمه، بفضِله
العدل، وتحرِّي الحق، اتباع إال يحظر أنه الرسالة هذه صدر يف أشرتُطه سمعتَني ما لكن
رشطه.» عن خرجُت وال تمام، أبي قضيَة الفصل هذا يف عَدوُت وما عيلَّ، أو يل به والحكم
بن وعيل واآلِمدي املعتزِّ ابن النُّقاد: هؤالء أقوال عىل نعتمد أن نستطيع ونحن
وهذا كلِّهم، البديع أصحاب ومذهب تمام أبي مذهب تحديِد يف الُجرجاني العزيز عبد
الرابع القرننَي يف قام قد العربيَّ النقد ألن وذلك بحثنا؛ يف مشكلٍة أهمُّ هو التحديد
وَوفًقا القديم، وأنصار الحديث أنصار بني الشديدة الخصومة تلك حول والخامس
كان تمام أبا أن لو إذ واضحة؛ حقيقة وتلك واتجاهاته. وسائلُه تحدََّدت لعنارصها
القديم الشعر تقاليد من يتَّخذون جميًعا اد النقَّ رأينا َلما كلَّه العربيَّ الشعر د جدَّ قد
الحديث؛ أنصار من أم القديم أنصار من أكانوا سواءٌ يتَّفقون، ذلك يف وهم َمقاييَسهم.
املعاني يف ليس فاختالفهم اآلمدي، يرجع كما بهم ليستشهَد القدماء إىل يَرجع فالصويل
تغيري يف أو القديم، املعنى تحوير يف هو وإنما — يَقبلونها جميًعا وهم — الجديدة
أو سبَق ا عمَّ الجودة يف وانحطاطه جوازه، عدم أو هذا وجواز عنه، العبارة طريقة

تفوُّقه.
الصياغة، تجديَد تمام أبي محاولِة عن بالحديث يكتَفون ال الثالثة ادنا فنُقَّ هذا، ومع
هذا فهل الخفيَّة»، املعاني إىل وقصده الغامضة، للمعاني «اجتالبه ذلك إىل يُضيفون بل

املعاني؟ يف تمام أبو د جدَّ وهل صحيح؟
إىل وُمسلٍم نُواس وأبي بشار باتجاِه سار قد — قلنا كما — تماٍم أبا أن الواقع
يقول كما — ولكنهم حَدث، قد جديًدا شيئًا بأنَّ والنقاد الشعراءُ فأحسَّ املذهب، درجِة
بأن وا أحسُّ وإن تحليلية، نظرية معرفًة املذهب هذا خصائَص يعرفوا لم — املعتز10 ابُن

الشعر. عىل طَرأ قد جديًدا شيئًا

ص٥٨. البديع، 10
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يف األهمية عظيَم حدثًا هذا عملُه فكان «البديع»، عن كتابه فكتب املعتز ابُن وجاء
ألمرين: وذلك العربي؛ النقد تاريخ

البديع. مذهب لخصائِص تحديُده (١)
له. الالحقني النقاِد يف تأثريه (٢)

مناقشته يف األدباءُ ويأخذ يستقرُّ ال أدبي أو شعري مذهٍب كل أن الواضح ومن
عنه يصدر أن يكفي ال ألنه وذلك نظرية؛ مبادئَ يف يُصاغ حتى ضده أو له ِس والتحمُّ
فهي األدبية؛ املذاهب كلِّ تاريخ يف بيِّنة حقيقٌة وهذه كمذهب. ليتميَز الكتَّاب أو الشعراءُ
وُحلِّلت أصولها وَضَحت عندما إال خصوم، ولها وتالميذ أنصاٌر لها مدارَس تُصبح لم
— الحديثة العصور يف — هم يتولَّون ما كثريًا أنُفَسهم األدباء أن نُالحظ ونحن وُعِرَضت.
يفعلون يكونوا فلم القدماء وأما ملؤلفاتهم. مقدِّمات أو مقاالت أو كتٍب يف مذاهبهم بْسَط
هي العربيِّ األدب تاريخ يف النوع هذا من محاولة أوُل وكانت النقاد، ه توالَّ وإنما ذلك،
يف يُحصيَها أن وحاول البديع، مذهب خصائِص عن يبحث أَخذ فقد املعتز؛ ابن محاولَة
التي األسباب أكِرب من — يبدو فيما — هذا وكان ،(١–٥٨ (من كتبه من األول الجزء
معروفًة املذهب مبادئُ أصبَحت إذ الحديث؛ وأنصار القديم أنصار بني للخصومة مكَّنَت
«وساطة» يف أو ويل، للصُّ ام» تمَّ أبي «أخبار يف أو اآلمدي، موازنة يف والناظر محدَّدة.
ولو جميًعا، هؤالء عىل أثَّر قد املعتزِّ ابن أن يجد األدب؛ كتِب من غريِها يف أو الجرجاني،
العربي النقد تاريخ يف ليتمتَّع ذلك َلكفاه االصطالحات، تحديد غريُ فضٍل من له يكن لم

هامة. بمكانة
أو ألفاٍظ مسألَة ليست وهذه اصطالحات. من لها بدَّ ال دراسٍة كل ألن وذلك
يف مرة من ولَكْم فن. أو علٍم كل مبادئُ ترتكز عادًة االصطالحات ففي ثانوية؛ مسألًة
ومناهجها! موضوعها عىل يدل لها اسم خلِق بفضل جديدة علوٌم نشأَت البرشي التاريخ
نشأته يف — االجتماع فعلم ذلك؛ عىل األمثلة من اإلكثار إىل حاجٍة يف لسنا ونحن
Semantique الداللة علم وكذلك االصطالحات، تحديد عىل بعيد حدٍّ إىل مبنيٌّ — الحديثة
وِمنهاجه يتحدد موضوُعه وأخذ البحث، من النوع هذا استقلَّ فقد اللُّغوية؛ الدراسات يف
عرش. التاسَع القرن أواخر يف اللفَظ هذا Breal بريال الفرنيس العاِلُم َخَلق أن منذ يتَّضح
مذهب لخصائِص بتحديده املنهجيِّ النقد خلق عىل ساعد قد املعتز فابُن وإذن

بعده. جاء َمْن أخذ وعنه الخصائص، لتلك اصطالحاٍت ووضِعه البديع،
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له حادٌث وهو الهجري، الثالث القرن يف جديد حادٌث االصطالحات هذه َخْلُق
االصطالحات؟ بتلك املعتز ابُن أتى أين فِمن رأينا، كما أهميته

هجرية، ٢٧٤ سنة كتابه ألَّف قد وإنه أحد، ذلك إىل يسبقه لم إنه املعتزِّ ابن يقول
مما ألرسطو؛ «الخطابة» كتاب ترجم قد ٢٩٦ه) (م إسحاق بن حنني أن نعلم ولكننا
بموضوعه أحاطوا قد يكونوا أن بغريٍب وليس العرب، عَرفه قد الكتاب هذا أن عىل يدلُّ

حنني.11 ترجمة قبل
من الثالث الجزء يف فنجَده نفِسه، أرسطو نصِّ إىل نَرجع أن نستطيع ذلك ومع
عىل األعجاِز وردَّ والِجناس، والطِّباق االستعارَة يذكر وفيه «العبارة»، عن يتحدَّث كتابه
وأما املْحَدثني، مذهَب املعتز ابُن بها ميَّز التي الخمسة من أربعٌة وهذه َمها. تقدَّ ما
وهو الجاحظ. عن أخذه قد أنه نفُسه املعتز ابن فذَكر الكالمي، املذهب وهو الخامس،

عقيل. منهج هو بل الجديدة، الصياغة خصائص ِمن ليس الواقع يف
من موضع من أكثَر يف أرسطو عنها تحدث فقد metaphora االستعارة فأما
باب٤): (ج٣، فيقول «الشعر» كتابه يف عنها قاله ما عىل يُحيل أنه كما «الَخطابة»،
«انطَلق رجل عن الشاعُر يقول فعندما عنها، االختالف قليُل أنه وذلك استعارة؛ «التشبيه
استعارة». هذا فيكون األسُد» هذا «انطلَق يقول: عندما وأما تشبيًها، هذا يكون كاألسد»
االصطالحات، هذه كلِّ قيمَة — قلنا كما — الشعر يف َرشحنا «لقد آَخر: موضٍع يف ويقول
وبالرجوع باب٢)، (ج٣، والنثر.» الشعر يف يشء أهمُّ إنها وقلنا االستعارة، أنواع ْلنا وفصَّ
الجنس من فتنقل غريه، إىل يشءٍ اسم نقُل هي «االستعارة يقول: نجده الشعر كتاب إىل
املشابهة. بُحكم تنقل أو النوع، إىل النوع من أو الجنس، إىل النوع من أو النوع، إىل
ألن وذلك واقفة؛ سفينٌة هي ها مثًال: تقول أن به أقصد النوع إىل الجنس من فالنقل
أوليس أتى لقد ا حقٍّ تقول: كأن الجنس إىل النوع ومن الوقوف. أنواع من نوٌع الرُّسوَّ
محلَّ الشاعُر استعملها وقد «كثري»، معناها «آالف» ألن وذلك الجميلة؛ األعمال من بآالٍف
استنفد ألن وذلك … السيف» بحد حياته استنفد «وقد مثل: النوع إىل النوع ومن «كثري».
مختلفة طريقٍة عىل يدلُّ الفعَلني وِكال «استنفد»، معناها و«قطع» «قطع»، معناها هنا

لإلزالة.

صورٍة عىل القاهرة جامعة مكتبة حَصَلت وقد بباريس، األهلية باملكتبة نسخٌة الرتجمة هذه من لدينا 11
واضحة. غريَ تكن وإن منها، فوتوغرافية
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بالنسبة الثاني اللفُظ فيها يكون التي الحاالت كلَّ املشابهة» «عالقة ب أقصد وأنا
والثانَي الثاني، بدل الرابَع يستخدم الشاعر ألن الثالث؛ إىل بالنسبِة كالرابع األول إىل
الرابطة نفس هي وديونيزوس الكأس بني التي فالرابطة أمثلة: وْلنِرضْب الرابع. بدل
الدرع وعن ديونيزوس. درع إنها الكأس عن الشاعر يقول ولهذا وأريس؛ الدرع بني

12.(٢١–١٤٥٧٨ (الشعر، أريس» كأس إنها
يُعَرف ليشءٍ الكلمة «استعارة إنها بقوله: (ص٢) االستعارة يُعرِّف املعتز وابن
ِذكُره: السابَق أرسطو تعريَف يكون يكاد التعريف وهذا بها.» ُعِرف قد يشء من بها

غريه.» إىل يشءٍ اسم نقُل هي «االستعارة
من أو التقسيم من تتكون إما الجملة «أجزاء الجمل: تحليل يف أرسطو ويقول
املجتمعات هذه قرَّروا الذي أولئك أدهشني «كم قولنا: مثِل يف تقسيٌم فهناك املطابقة،
نضع عندما مطابقة وهناك إلخ!» … الرياضية األلعاَب هذه أنَشئوا الذين وأولئك الرسمية،
هؤالء نفعوا «لقد مثل: واحدة جملٍة يف الضدَّين بني تجمع عندما أو ه، ضدِّ مقابلة يف الضدَّ
وتركوا لديهم، كان مما أكثَر املمتلكات من هؤالء وأعَطْوا تِبَعهم، وَمن بقي َمن وأولئك،
كافية» و«ممتلكات أكثر» «وممتلكات و«تبع» «بقي» ف يكفيهم»، ما بالدهم يف ألولئك
باب٤). (ج٣، الحمقى».» ويُصيب الحكماء يُخطئ ما «كثريًا تقول: عندما أو أضداد.

بني طابَْقت هللا: رحمه الخليل قال يقول: الطِّباق عن يتحدث عندما املعتز وابن
«أتيناك لصاحِبه: فالقائل سعيد؛ أبو قال وكذلك واحد، َحذٍْو عىل جعلتَهما إذا الشيئنَي
يف يق والضِّ عة السَّ بني طابََق قد الضمان» ِضيق يف فأدخلتَنا التوسع سبيَل بنا لتسلك
أرسطو، حلَّله الذي املبدأ لنفس عربي مثٌَل هذا أن الواضح ومن إلخ. … الخطاب هذا
الوجه لهذا أرسطو تحليَل يعرف كان — األرجح عىل — املعتزِّ ابن أن لنا يلوُح بحيث

اليونانية. ِللَّفظة ترجمٌة إال هي ما ِطباق لفظة وأنَّ البديع، من
اختلفوا ثم األوُجه، لتلك أرسطو تعاريَف فهموا قد العرب أن هو لنا يبدو والذي
تلك اضطراَب يُفرس ما وهذا فهموا. ما عىل للداللة وضِعها أو االصطالحات ترجمة يف
بتلك عهِدهم أوائل يف أي عنه؛ نتحدث الذي العرص يف عليها اتفاقهم وعدَم االصطالحات،
إذ (ص١١٧)؛ املواَزنة يف اآلمديُّ ذَكره ما منها نورد كثرية؛ ذلك عىل والشواهد العلوم،

الحرب. إله = وأريس الخمر، إله = ديونيزوس 12
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يف جعفٍر بن ُقدامة الفَرج أبو به لقَّ املطابق، أعني باب، «وهذا الطباق: عرَّف أْن بعد يقول
تأتَي أن وهو «املطابق»، املجانس من رضبًا ى وسمَّ «املتكافئ»، الشعر نقد يف املؤلَّف كتابه
األزدي: األفَوِه قول نحو مخالًفا؛ معناها ويكون حروفها، واتفاق تأليفها يف سواءً الكلمة

َع��نْ��ت��ري��س َع��ي��ران��ٍة ِب��َه��وج��ٍل ُم��س��ت��أن��ًس��ا ال��َه��ْوَج��َل وأق��ط��ع

«املوثَقة» الخلِق العظيمُة الناقة الثاني» و«الهوجل البعيدة، األرض األول» و«الهوجل
ملوافقِته يصحُّ اللقُب هذا كان وإن فإنه الفَرج؛ أبي غري هذا فَعل أحًدا أن علمُت وما …
َمن يخالف أن له أحبُّ أكن لم فإني محظورة، غريَ األلفاظ وكانت بات، امللقَّ معنى
فيها؛ وألَّف األنواع هذه يف تكلم ممن وغريه املعتزِّ بن هللا عبد العباس أبي مثل تقدَّمه،
النوع هذا يُسمون البغداديِّني من قوًما رأيُت وقد املئونة. وكَفْوه اللقب إىل سبَقوه قد إذ

َجرير: قوِل نحُو وتردَدت؛ تكرَرت إذا الكلمة به ويُلِحقون «املماثل»، املجانس من

زاَدا أب��ي��ك زاُد ال��زاُد ف��ِن��ع��م ف��ي��ن��ا أب��ي��ك زاِد م��ث��َل ت��َزوَّد

قليل).» (وبابه

عىل بعُد استقروا قد يكونوا لم اد والنقَّ العلماء أن عىل يدلُّ ما النصِّ هذا ِمثل ويف
ُقِبَلت التي هي املعتز ابُن ذَكرها التي االصطالحات تكن وإن األلفاظ، تلك معاني تحديد

تحديداتهم. عىل البالغة علماء استقرَّ عندما الغالب يف
والتام ،Paromoiwsis باملشابهة أرسطو يُسميه ما هو وناقًصا ا تامٍّ والجناس
كقولنا: الجملة؛ أول يف الكلمة تكون عندما وذلك ِكلتيهما، الكلمتني يف يكون ما عنده
اتفقا argon فاللفظان أرضاء)، أرًضا (أعطاه argon gar elaben argon rar’autou
وهو الجمل، أواخر بني يكون الناقص والجناس وجدباء». «أرض معنًى واختلفا لفًظا
نوٌع هو َمها تقدَّ ما عىل األعجاز ردَّ أن الواضح ومن «السجع». العرب يُسميه بما أشبُه

باب٩). ج٣، (راجع: الجناس من
مميزاٍت املعتز ابُن فيها رأى التي األربعة األوُجه هذه عن تحدث قد فأرسطو وإذن
أرسطو عن يأخذ لم ألنه وذلك فْضَله؛ املعتز ابَن يسلب ال هذا يكن وإن البديع. ملذهب
اللغة عىل طبََّقها التي الظواهر هذه تحليل طريقة إىل والفطنة العام، التوجيه مجرَد إال

واملتأخرين. املتقدمني وشعر والحديث القرآن يف األمثلة عن باحثًا العربية،
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من املعيب نقد إىل اها عدَّ بل والتقاسيم، التعريفات عىل يقترص لم املعتز ابن إن ثم
يف نجده الذي أرسطو يُشبه أيًضا هذا يف وهو ذَكرها. التي البديع أوجه من وجٍه كلِّ

عيوب. من األمثلة بعض يف ما ينتقد «َخطابته» من الثالث الفصل نفِس
فيقول خامسة، خاصيًة األربعة األوجه هذه إىل يُضيف املعتز ابن نرى وأخريًا
املذهَب الجاحُظ عمٍرو أبو اه سمَّ مذهٌب وهو البديع، من الخامس الباب (ص٥٣):
التكلُّف إىل يُنَسب وهو شيئًا، منه القرآن يف وجدُت أني أعلم ما باٌب وهذا الكالمي.

أمثلة: الشعر من لذلك ويرضب — كبريًا ُعلوٍّا ذلك عن هللا تعاىل —

ويُ��ط��ي��ُع��ه��ا ال��ف��ت��ى يُ��ع��اص��ي��ه��ا وأخ��رى ك��ري��م��ٌة ن��ف��ٌس ن��ف��س��ان ام��ِرٍئ ل��ك��لِّ
ش��ف��ي��ُع��ه��ا أح��راره��نَّ ِم��ن َق��لَّ إذا ل��ل��نَّ��دى ت��ش��ف��ُع ن��ف��َس��يْ��ك م��ن ون��ف��س��ك

تمام: أبي قول ثم

ب��ال��رِّض��ى إال م��ن��ك ��ُل ال��م��ؤمِّ يَ��رض��ى ب��أن تَ��رض��ى ب��أن يَ��رض��ى ال ال��م��ج��ُد

عند وأمثاَله هذا يُنشد الطائيَّ حبيبًا رأى إبراهيم بن إسحاق أن «وبَلَغنا ويقول:
نفسك.» عىل شدَّدَت هذا، يا فقال: وهٍب بن الحسن

إن سبق: فيما قلنا فلقد تمام؛ أبي مذهب عىل قويٍّا ضوءًا تُلقي الخاصية وهذه
املعتز؛ ابُن لها فطن حقيقٌة وهذه املعاني. يف يُجدد لم وإنه الصياغة، يف كان تجديده
ثالثِة إىل — سبق فيما أَرشنا كما — الخمس املميزات نقسم أن نستطيع ألننا وذلك

أنواع:

البالغيون جَعلها ولهذا أرسطو؛ يقول كما الشعر يف أصيلٌة وهذه االستعارة: (١)
البيان. من

وَضعها لفظية نات ُمحسِّ وهذه ِمها: تقدُّ عىل األعجاز والجناسوردُّ الطباق (٢)
بذاته. قائًما ِعلًما البديع أصبح عندما البديع باب يف بعُد فيما البالغيون

عن أي الجاحظ، عن املعتز ابن باعرتاف مأخوذٌ وهذا الكالمي: املذهب (٣)
الكالم. وعلماء املعتزلة

ذلك الشعر؟ معانَي يُجدد أن يستطيع أو استطاع قد هذا الكالمي» «املذهب فهل
أن إىل أدنى هو بل بحق، املعتز ابُن يقول كما التفكري يف تكلُّف هو وإنما نظنُّه، ال ما
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ما إىل املعروفة املعاني تخريج إىل التكلُُّف هذا ساق وإن ذاِتها، العبارة يف تكلًفا يكون
ة. الِجدَّ يُشبه

التفكري، يف وَمناهجهم املتكلِّمني َمباحث عن غريبًا يكن لم تمام أبا أن والواقع
تمام» أبو رواه «ما بعنوان هام فصٌل ويل للصُّ تمام» أبي «أخبار كتاب يف ولدينا
من طائفًة يجمع ألنه وذلك األهمية؛ عظيم فصل وهو ذلك. يُثبت (ص٢٤٩–٢٥٨)
اعتماده من أكثَر العبارة عىل يعتمد الذي الفلسفي التفكري إىل أقرُب هي التي األقوال
عىل ِحرصه عىل يدلُّ مما األقوال؛ هذه ينقل الذي هو تمام وأبو ذاتها. يف الفكرة عىل
أنه يزيُد فعلم فَكذَبَه، رجٌل حدَّثه إذ يزيَد بن الوليد عن يرويه ما مثًال ذلك من أمثالها.
حدثني وقوله: جليَسك.» تَكِذب أن قبل نفَسك تَكِذُب إنك هذا، «يا له: فقال كذَبَه، قد
يَفي، وال يَِعُد فصار الجود، يف ماَله فأتلف رشيف رجٌل فينا كان قال: الحي من شيٌخ
وصف وقوله: الكذب.» إىل بي أفَضت دق الصِّ «نُرصة فقال: كذابًا؟ أِرصَت له: فقيل
لسانه، إىل يصل أن قبل كالمه ينقطع َمن «منهم فقال: بالِعيِّ قوًما الحمرة لسان ابن
عبئًا األذهان إىل فيحملها اآلذاَن يقترس من ومنهم جليسه، أذَُن كالمه يبلغ ال َمن ومنهم
هذا، «يا فقال: يُصب، ولم فهذر صالح بن الهيثم مجلس يف رجٌل تكلم وكذلك: ثقيًال.»
َعُروا ثم النعمة لبسوا قوًما يصف أعرابيٍّا وسمعُت امَلحبَّة.» الصمُت ُرِزق أمثالك بكالم
لرْقبة يوًما رجل وقال انتباههم.» مع وىلَّ طيًفا إال فالن آل نعمة كانت «ما فقال: منها،
و«إن اليقني.» عن محاماتي «من فقال: شكُّك؟ كثر يشء أيِّ ومن العبدي: َمْصقلة بن
وال بالكالم، السكوَت تَمدح و«إنما املكروه.» عىل الصرب من أشدُّ املحبوب عن الصرب
والنطق العقل، َمناُم و«الصمت منه.» أكثُر فهو يشء عن أنبأ وما بالسكوت، الكالَم تمدح

بمنام.» إال يقظة وال بيقظة، إال منام وال يقظتُه،

داللِتها من أكثَر األفكار، عىل واللعب التعبري يف املهارة عىل تدلُّ أقواٌل كلها وهذه
قريبُة وهي عليه. الحرص أو الحق، إصابِة أو الخلق، عىل القدرة أو الفكر، أصالة عىل

الشكيل. املنطق وفالسفة املتكلمني بأقوال الشبَه
لبعض كاستخدامه اليونانية؛ للفلسفة بأثٍر يعثر قد تمام أبي شعر يف والناظر

قوله: يف االصطالحات

ع��َرِض��ْه ِم��ن األن��اَم وص��اغ ـ��ِد ال��م��ْج��ـ ج��وه��ر م��ن ال��ج��الِل ذو ص��اَغ��ه��م

أرسطو. من طبًعا أخذهما والعَرُض فالجوهر
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ُرضوبًا فيها النقاُد رأى التي الكالمية املعاني من كبريًا عدًدا نجد هذا، جانب وإىل
أن نستطيع بحيث سقيم، لفظي تفكرٍي عن إال تتم ال بعُد وهي ف، والتعسُّ اإلحالة من
عىل يخرُج يَكْد لم وأنه صياغة، مذهَب يشء كلِّ قبل كان تمام أبي مذهب أن نُقرر
عربيٍّا النقد بقاء يف كبري أثٌر الحقيقة لهذه وكان املتواَرثة. املعروفة واألغراض املعاني
املصطلحات. غريَ الجديدة البالغية العلوم عن يأخذ وال واللغة، الشعر تقاليد عىل يقوم
رجٍل عنَد بعُد فيما ت تمَّ التي النقلة تلك العربيَّ الشعر ينقل لم تمام فأبو وإذن
ُهِضَمت، قد بعُد تكن لم اإلغريقية فالفلسفة بسهولة؛ َفهُمه يمكن أمر وهذا الَعالء، كأبي
الدين حقائق مناقشة يف األمر أوَل استخدموها وقد بها، عهٍد حديثي العرُب وكان
عندما بعُد فيما إال الشعر إىل تمتدَّ ال أن الطبيعي من وكان فيها. ة واملحاجَّ وتدعيمها

العام. التفكري تيارات يف دخَلت
بنوٍع ومدرسته تمام أبو جاء فقد البالغية؛ العلوم نموَّ لنا تُفرس الحقائق وهذه
فوَجدوا الشعر، عن ثم الَخطابة عن أرسطو كتب تُرِجَمت وقد الفنية، الصياغة من جديد
هذا يف وكانت باملوضوع، منه بالشكل ألصُق هو الذي البديع، مذهب لدراسة منهًجا فيها
كما — ظلَّ الذي األدبي النقد إىل تمتدَّ لم الحظ لُحسن تكن وإن الدراسات، تلك محنُة
ومنهج. واستقصاءٍ دراسٍة عىل قائًما ُمسبَّبًا ذوًقا أصبح وإن الذوق، عىل يعتمد — قلنا

جعفر بن ُقدامة (2)

بذلك انتهى الذي الشكيل البالغيَّ االتجاه يجُد (٢٧٥–٣٣٧ه) ُقدامة كتاب يف والناظر
ر. التحجُّ إىل العلم

املجرَّد. بعقِله قدامُة ره تَصوَّ منطقي، هيكل بناءُ هو ذاته يف الكتاِب هذا وتأليُف
الشعر حقائق إىل ناظٍر غريَ شوطه، نهاية إىل الشكيل العقَل هذا ُقدامُة جارى ولقد
األول كبريين؛ قسَمني إىل ينقسم البديع فكتاب املعتز؛ ابُن كذلك وليس بها. متقيٍِّد وال
فيما ناَقشناها التي الخمَس الجديد املذهب خصائَص املؤلُف يُحيص وفيه :(١–٥٨ (من
وَمحاسنها والشعر، الكالم محاسن «بعض يذكر :(٥٨–٧٧ (من األخري الجزء ويف سبق،
ِعلمه عن بعِضها شذوِذ من يتربَّأ حتى بها اإلحاطة يدَّعَي أن للعاِلم ينبغي ال كثريٌة
بالبديع نا اقتَرصْ أنَّا الناظر ويعلم للمتأدِّبني. كتابنا فوائُد تكثَر أن لذلك وأحبَبنا وِذكره،
أي املعرفة.» يف ضيٍق وال الكالم، بمحاسِن جهل غرِي من اختياًرا الخمسة الفنون عىل
وال خاص، بنوٍع البديع أصحاُب إليها يلجأ لم التي األخرى الكالم محاسَن يورد إنه
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(٣) االعرتاض. (٢) االلتفات. (١) ذلك: من يذكر وهو ملذهبهم. مبادئَ منها اتَخذوا
تجاُهل (٦) الذمَّ. يُشبه بما املدح تأكيد (٥) معنًى. إىل معنًى من الخروج (٤) الرجوع.
(١٠) والكناية. التعريض (٩) التضمني. ُحسن (٨) ِجد. به يُراد َهْزل (٧) العارف.
(١٣) القوايف. يف نفَسه الشاعر إعنات (١٢) التشبيه. ُحسن (١١) الصفة. يف اإلفراط

االبتداءات. ُحسن
إىل رأينا كما الكتاَب م فقسَّ التأليف، يف بمنهج كتابه يف أخذ قد كان وإن وهو
ما نحِو عىل ثابتة ُخطًة ذَكرها التي األوُجه من وجٍه كل عىل الكالم يف وتتبَّع قسَمني،
ثم الخاصية، بِذكر يبدأ إذ الخمس؛ البديع مذهِب خصائص عىل الكالم عند يفعل نراه
من ثم املتقدِّمني، وأقوال الرشيف الحديث من بأمثلٍة يُتِبُعها القرآن، من لها أمثلًة يُورد
استعماالِت من ِعيَب ما بِذكر ذلك كلَّ ويُعقب املْحَدثني، بالشعراء وينتهي القديم، الشعر
املعتزِّ ابن فإن التفكري، يف املنطقية والُخطة عنده املنهج وضوِح برغم أقول وجه؛ كل

ُقدامة. غريُ
الذوق، سليُم صميٌم عربيٌّ وهو فيها، والنظر الوقائع من تفكريَه يبدأ املعتز ابن
وال تستعِبْده لم فإنها عليه، تأثريٌ للفلسفة كان وإذا ويتذوقه. العربي الشعَر يعرف
ومنهج التأليف، يف منهٌج فمنطقه الحقائق؛ عن به تَبعد لم كما الشعر إىل نظرتَه أفسَدت
ن يُكوِّ بل عر، الشِّ يف بالنظر يبدأ ال وهو ِرصفة، شكليٌة فعقليته ُقدامة وأما التفكري. يف
هندسيَة أثاٍث قطعَة يصنع إنه فقل: شئَت إن أو تقاسيمه، ويُحدد لدراسته هيكًال أوًال

أدراجها. َمْلء يف يأخذ ثم الرتكيب،
«قول» فقولنا: معنًى؛ عىل يدلُّ ى مقفٍّ موزون قوٌل «إنه فيقول: عر الشِّ بتعريف يبدأ
ليس ا ممَّ يفصله «موزون» وقولنا: للشعر، الجنس بمنزلة هو الذي الكالم أصل عىل دالٌّ
من له ما بني فصٌل ى» «ُمقفٍّ وقولنا: موزون، وغريُ موزوٌن القول من كان إذ بموزون؛
ما يفصل معنًى» عىل «يدلُّ وقولنا: َمقاطع، وال له قوايفَ ال ما وبني َقواٍف املوزون الكالم
داللة غرِي من ذلك عىل جرى مما معنًى، عىل داللٍة مع ووزن قافيٍة عىل القول من جرى

(ص٣). معنًى» عىل
بأنه له وتعريفه «الشعر» يف أرسطو بنظرية عالقٌة له تكن لم وإن القول وهذا
املقوالت. عىل تعتمد التي الشكلية لتعريفاته واضح تطبيٌق أنه إال الطبيعة»، «محاكاُة

يشء؛ يف الشعر عىل يدلُّ ال الذي النحو هذا عىل الشعر تعريف من ُقدامة فَرغ وإذ
بل أبًدا، رديئًا وال أبًدا، جيًدا سبيلُه هذا ما يكون أن االضطرار من ليس إنه يقول:
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الجيُد فيه معنًى عىل الدالَّ ى املقفَّ املوزون القول إن أي األمران؛ يتعاَقبه أن يحتمُل
أسباب يف النظر من بدَّ فال وإذن املؤلف، يقول كما املتوسط، وفيه بل الرديء، وفيه
املؤلُف يضع وهنا املؤلف. عنَْونه كما للشعر» «نقًدا الكتاب ليكوَن والرداءة؛ الَجودة

أربعة: الشعر عنارص أن فيذكر الكتاب، ُخطَة

اللفظ. (١)
الوزن. (٢)
القافية. (٣)
املعنى. (٤)

«الوزن»، هو واملوزون «اللفظ»، هو «فالقول» تعريفه؛ يف موجوٌد كله وهذا
التحليل يعرف ولكنه «املعنى»، هو معنًى» عىل و«الدال «القافية»، هو ى» و«املقفَّ
(العنارص) األسباب هذه بعض ائتالِف عن الكالم من أيًضا له بدَّ فال وإذن والرتكيب،

ائتالفات: أربعة تُعطيه املعادلة وهذه بعض. إىل

املعنى. مع اللفظ ائتالف (١)
الوزن. مع اللفِظ ائتالف (٢)
الوزن. مع املعنى ائتالف (٣)

التي األثاث قطعة هو الكتاب، كل هو وهذا (ص٧). القافية مع املعنى ائتالف (٤)
إليها. أَرشنا

املفردات: باألربعة فيبدأ األدراج َملء يف املؤلف ويأخذ

مع الفصاحة رونُق عليه مواضعها، من املخارج سهَل يكون بأن اللفظ نعت (١)
للشعر، النُّعوت سائر من خَلت وإْن ذلك فيها يوجد أشعار مثل البشاعة، من الخلوِّ

أمثلة. ويُورد
يكون أن يأبى اللفظ جمال عىل يدلَّ لكي فهو النظرة؛ هذه ُحمُق لنا يظهر وهنا
ورونق موضِعها من املخارج «سهولة غري الشعر نُعوت من يشءٌ يُوِرُدها التي األبيات يف
عن وانرصافه املصطنَعة، التقاسيم عىل وحرُصه الشكيل، املنطق هو وإنما الَفصاحة.»

كَوْحدة. األشياء ُمعالجة
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من خَلت وإن فيها، يوجد أشعار من الَعروض سهَل يكون بأن الوزن ونعت (٢)
أمثلة. ذكر مع الشعر، نعوت أكثِر

مقطُع ليصري تقصد وأن املخَرج، َسِلسة الحرف َعذْبة تكون بأن القوايف ونعت (٣)
للترصيع. أمثلٍة مع قافيتها، مثل القصيدة من األول البيت من األول امِلْرصاع

للغرض ًها موجَّ يكون أن يف املعنى جودَة يرى وهنا املعاني. إىل ينتهي وأخريًا (٤)
إىل كلَّها يردُّها فإنه لها، عداد ال املعاني كانت وملا املطلوب. األمر عن عاٍد غريَ املقصود
األغراض هذه عن الحديث يف ويأخذ والتشبيه. والوصف واملراثي والنَّسيب والهجاء املديح
يَرجع وهو الشعر. َجمال من أنها مؤكًدا املبالغة، فيه ُمجيًزا املدح عن فيتحدَّث املختلفة،
هذه من ولكلٍّ ة. والعفَّ والعدل والشجاعة، العقل هي: أربع بصفاٍت اإلشادة إىل املدح
دْع والصَّ والكفاية والسياسة والبيان والحياء املعرفة ثقافة العقل: أقسام فمن أقسام؛
ة: العفَّ أقسام ومن َمجراه. يَجري مما ذلك وغري الجَهلة، َسفاهة عن والِحلم والعلم بالُحجة
الشجاعة: أقسام ومن مجراه. يجري مما ذلك وغري اِإلزار وطهارة الَرشِه وقلة القناعة
امَلهاِمِه يف ري والسَّ األقران، وقتل واملهابة، العدو، يف والنكاية بالثأر، واألخذ والدفاع الحماية
وهو التغابُن، السماحَة ويُرادف السماحة، العدل: أقسام ومن ذلك. أشبَه وما املوِحشة
ذلك. جانَس وما األضياف وِقرى السائل، وإجابة بالنائل، والتربُّع واالنظالم، أنواعها، من
فِمن أقسام: ستُة ذلك من فيحدث بعض، مع بعُضها طبًعا تأتلُف األربع الصفاُت وهذه
باإليعاد. والوفاءُ الخطوب، ونوازُل ات، امللمَّ عىل الصربُ يحدث الشجاعة مع العقل تركيب
الشجاعة تركيب وعن ذلك. أشبَه وما الوعد إنجاُز السخاء: مع العقل تركيب وعن
إنكاُر ة: العفَّ مع الشجاعة تركيب وعن ذلك. أشبَه وما واإلخالف اإلتالُف السخاء: مع
وما النفس عىل واإليثار اإلسعاُف العفة: مع السخاء وعن الُحَرم. عىل والَغرية الفواحش،
قدامة طريقة عىل يدلُّ ما اململِّ الطويل الكالم هذا ويف ذلك. لكل األمثلَة يورُد ثم شاكَله.
واألخالق املنطق من ومزيٌج أرستطاليسية فلسفة فهذه ادَّعاه؛ ا عمَّ وبُعده الشعر نقِد يف
ضدُّ فهو سهل؛ الهجاء وأمر — الهجاء إىل املدح من ينتقل ثم األول. املعلِّم عند املعروفة
التشبيه، عن يتحدَّث ثم بيكون. كان واستبداُل امليت مدُح فهو الرثاء؛ وكذلك املديح،
بينهما شيئني بني التشبيُه يقع «إنما قوَله: الثالث) (الجزء أرسطو َخطابة عن يأخذ وهنا
وإذا بِصفتها. منهما كلٌّ ينفرد أشياءَ يف وافرتاٌق بها، ويوَصفان هما تعمُّ معاٍن يف اشرتاٌك
من أكثُر الصفات يف اشرتاُكهما الشيئني بني وَقع ما هو التشبيه فأحسُن كذلك، األمر كان
قول مثل من مأخوذٌ وهذا (ص٢٧). االتحاد» حال إىل بهما يُدنَى حتى فيها انفرادهما
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قائمًة — الحكم هذا يف بينهما يُسوِّي ألنه — والتشبيه االستعارة تكون أن «يجب أرسطو:
باب٤). (ج٢، واحد» نوٍع من التي األشياء من مأخوذًة متباَدلًة تكون وأن التناسب، عىل
بما اليشء «ذكر بأنه: الوصف ينعت كذلك وهو اللفظ. مدلوَل يَْعدو ال مبتذَل كالٌم وهو
من املركَّبة األشياء عىل يقع إنما الشعراء وصف أكثر كان وملا والهيئات. األحوال من فيه
منها، مركٌَّب املوصوُف التي املعاني بأكثر شعُره أتى َمن أحسنهم كان املعاني؛ ُرضوب
«ذكر النسيب وكذلك بنعِته.» للِحسِّ ويُمثله بِشعره، يَحكيَه حتى وأوالها فيه بأظَهِرها ثم
والنسيب الغزل بني ويُفرِّق معهن.» به الهوى أحواِل ف وترصُّ وأخالقهن، النساء َخلق
أجله، من بهن نَسَب النساء إىل بْوة الصَّ يف اإلنساُن اعتقده إذا الذي املعنى هو «الغَزل بأن:
واالستهتار التصابي هو إنما والغزل نفُسه، املعنى والغزُل الغَزل، ِذكُر النسيب فكأنَّ
األربع. املفردات من ينتهي كما املعنى عىل الكالم من ُقدامة ينتهي وبذلك النساء.» ات بَمودَّ

املعاني جميَع يعمُّ «ما يوِرُد األربع املركَّبات عن الحديث إىل ينتقل أن قبل وهو
أوُجه: سبعة يف يُحصيها وهو ُمحسنات»، من الشعرية

التقسيم. (١)
املقابلة. صحة (٢)
التفسري. صحة (٣)

التتميم. (٤)

املبالغة. (٥)
التكافؤ. (٦)
االلتفات. (٧)

عند عنهما أرسطو فيه يتحدث الذي النصَّ أوَرْدنا أن سبق واملقابلة والتقسيُم
هو والتكافؤ اليونانية، hyperbole هي واملبالغة «العبارة». باب يف الجملة لبناء دراسته
فيما أوَرْدناه الذي النص يف ذلك إىل اآلمديُّ َفِطن وقد بالطباق، املعتزِّ ابن يُسميه ما

أيًضا. املعتز ابُن عنه تحدَّث وااللتفاُت سبَق،
ويُعدِّد املعنى، مع اللفظ ائتالف ِلينعَت املركَّبات عن الحديث إىل قدامُة وينتهي

فيذكر: أنواَعه،

املساواة. (١)
اإلشارة. (٢)
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اإلرداف. (٣)
التمثيل. (٤)

القافية. ائتالَف ينعت كما والوزِن املعنى ائتالَف وينعت
فيذكر ، كلٍّ َمعايب ذكِر يف يأخذ واملركبات املفردات محاسن ِذكر من فَرغ وإذ
واملركَّبات املفردات بني يفصل ثم بأنواعها، واملعاني والقافية والوزِن اللفِظ عيوَب
العامة. املعاني نات مُلحسِّ مقابًال الفصُل هذا يأتي وبذلك للمعاني، العامة العيوب بِذكر
والتناقض، واالستحالة التفسري وفساد املقابالت، وفساد األقسام، «فساد عن فيتحدث
له.» ليس ما اليشء إىل ينسب وأن والطبع، العادة يف ليس بما واإلتيان الُعرف، ومخالفة
«اإلخالل، ومنها: واملعنى؛ اللفظ ائتالف عيوَب فيذكر املركَّبات عيوب إىل ينتهي وأخريًا
والوزن: اللفظ ائتالف وعيوب اإلخالل»، عكس وهو املعنى، يُفسد مما اللفظ يف والزيادة
«ومنها والوزن: املعنى ائتالف وعيوب والتعطيل»، والتغري والتذنيب والتثليم «كالحشو
قد ُمستدعاًة القافية تكون أن «منها والقافية: املعنى ائتالف وعيوب واملبتور»، املقلوب
فائدًة لها ألن ال السجع، يف ألخواتها نظريًة لتكون بالقافية يُؤتى وأن طلبها، يف تُكلِّف

الكتاب. ينتهي وبذلك البيت.» معنى يف
لسوءِ له ِفْهِرْست ال الذي الكتاب يف واضح هو كما — مكوَّن الشعر فنقد وإذن

فصول: ثالثِة من — الحظ

ُخطَة ويرسم الشعر قدامُة يُعرِّف وفيه ص٢٨، إىل ص٣ من األول: الفصل (١)
الكتاب.

مفَرداِته يف الشعر ُمحسنات يذكر وفيه ،٦٤ إىل ص٢٨ من الثاني: الفصل (٢)
ومركَّباته.

الشعر عيوب وفيه ص٨٩، أي الكتاب، آخر إىل ص٦٤ من الثالث: الفصل (٣)
ومركَّباته. ُمفَرداِته

عندما الحقيقة نَْعُد لم حدٍّ أي إىل القارئُ لريى الكتاب تلخيص عىل حَرْصنا ولقد
فضٍل من له ما وكل النقد، يف كبريًا تأثريًا الحظ لُحسن يؤثِّر لم ُقدامة كتاب إن قلنا
بأقوال أَخذوا فالذين هذا، ومع الظواهر. بعض وتحديُد االصطالحات من عدٍد وضُع هو
البالغة علماء وإنما والجرجاني، كاآلمدي اَد النقَّ ليسوا الشكلية التعليمية وتقاسيِمه قدامة

التالية. القرون يف
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النقد تيار يف ما يوًما تدخل لم وهي عميقة، شكلية ظلت قدامة فُمحاولة وإذن
لم فإنهم كتبهم؛ يف مرٍة غريَ اسمه ورود بدليِل يَجهلوه لم النقاُد كان ولنئ العربي.
ذكرنا كما هو الكتاب فهذا املعتز؛ البن «البديع» بكتاب تأثروا وإنما به، يتأثَّرون يكادوا
النقد ه وجَّ الذي وهو كلِّه، الرابع القرن وخالل الثالث القرن أواخر يف النقد حركة ُ مبدأ

سنراها. التي الوجهَة
من عداها ا عمَّ وفَصَلها البديع مذهب خصائص حدَّد الذي هو املعتز ابن كتاب
وعَرفوا الشعر، يف الجديد االتجاه هذا إىل النقاُد فطن وبذلك قلنا، كما البالغية الطُرق
تناولهم وطريقِة مؤلفاتهم يف بعيد أثٌر لهذا وكان جديد. من فيه ما تحليلية بطريقٍة
أبواٍب يف يتكلم كاآلمديِّ رجًال نرى أن من ذلك عىل أدلَّ وال منهجي. نحٍو عىل للنقد
وكذلك وِطباق، وِجناس استعارات من والبُحُرتيِّ تماٍم أبي لدى ا عمَّ املوازنة من منفصلة

سنرى. كما الجرجاني، العزيز عبد بن عيل فَعل
يبدأ فهو العربي؛ الرتاث أصول إىل البديعية األوُجَه هذه ردَّ قد املعتز ابن إن ثم
والحديث القرآن يف وَرَدت التي والطباق والجناس االستعارات بذكر — رأينا كما —
الذين نَُواس وأبي ومسلٍم بشاٍر بسلسلة تمام أبا يربط ثم وشعرائهم، املتقدمني وأقواِل
توجيه يف األثر أعظُم لهذا وكان الوسائل. هذه استخدام من اإلكثار إىل يجنَحون أَخذوا
ِمن وكان لهم. مقاييَس الشعر يف التقاليد اتِّخاذ عىل النقاد وحمِل تاريخية، وجهًة النقد
مسألة وهي كتبهم، من األكرب الجانب تَشغل مسألٍة بدراسِة عنايتهم عُظَمت أْن ذلك أثر
كلُّها وهذه عنه. فيه انحطَّ أو ذاك عىل هذا زاد وما الالحق، عن السابق وأْخِذ (الرسقات)
الذي ومنهجه نفِسه العربي الشعر نوع بحكم طبيعية أنها نُنكر ال كنَّا وإن اتجاهات،
الحقيقَة نَعدو ال يزلَّ لم أننا إال وأصحابه، تمام أبي يَدي بني حتى التقليُد عليه طغى
أمام سبُله وإيضاح الوجهات، تلك النقد توجيه بفضل املعتز البن نُقر عندما التاريخية

النقاد.
هل النقد. نشأة يف ذلك وتأثري البديع أصحاب منهُج أمامنا اتضح وقد واآلن
خَطَوا قد لقدامة الشعر» «نقد وكتاب املعتز البن «البديع» كتاب إن نقول: أن نستطيع

العربي؟ النقد كتب من إنهما أو األمام، إىل خطوًة بالنقد
ومن األساليب»، دراسة «فنُّ هو عَرْفنا كما فالنقد به؛ القول يمكن ال ما ذلك
كتابان هما وإنما موضوعيٍّا، نقًدا الشعر نْقَد يتناوالن ال الكتابنَي هذين أن الواضح
يتناول الذي النقد من ِخْلٌو فهما تقسيمات؛ ووضِع مبادئَ إيضاح إىل قَصدا ِعلميان
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ما نحِو عىل وشاعريَّة، ووزنًا ومعنًى، لفًظا نواحيها جميع من فيها فينظُر ذاتَها، األبياَت
«املوازنة» كتابَي غريَ يُخلف لم العربي النقد إن الحقِّ ويف ُمواَزنته. يف يفعل اآلمديَّ نرى
أبي ِشعَر األول الكتاُب يتناول إذ الكلمة؛ َمعاني بأدقِّ النقَد نجد ففيهما و«الوساطة»؛
املتنبَِّي الثاني يتناول كما منهجيٍّا، نقًدا ًال؛ مفصَّ دقيًقا نقًدا ينقدهما البحرتيِّ وِشعر تمام
له. األعذار التماِس أو خصومه عىل والردِّ فضل، من له ما وتفصيِل شعره، يف بالنظر

يف فضٍل من املعتز البن قرَّرنا أْن سبق بما يذهب ال هذا قولنا فإن ذلك، ومع
واملحَدثني القدماء بني للخصومة حدَّد قد هذا بكتابه أنه ويكفيه وتوجيهه. النقد تحريك
الرابع القرن أدباءُ حوله اقتتل الذي الجديد املذهب ذلك خصائص وضح إذ أهداَفها؛

كلُّهم.
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واملحدثني بنيالقدماء اخلصومة

أنصاِر وبني نُواس أبي مذهِب بني تكن لم فهي النظر؛ إىل يدعو ما الخصومة تلك يف إن
أبي بني قامت وإنما أخذته، الذي غريَ اتجاًها ألَخذَت كانت أنها ولو الشعرية. التقاليد
قد وكأنه حقيقيٍّا، تجديًدا العربي الشعر د جدَّ قد الشاعر هذا كأنَّ ُخصومه، وبني تمام
يف شيئًا يُغري لم قلنا كما أنه مع شعر، من واألمويُّون الجاهليون َعِهده ما عىل خرج
الَعمود ومعنى يقولون. كما عموده عىل إال يخرج ولم العربي، للشعر الفنية األصول
وطريقُة القدماء، أغراض هي الشعرية فأغراضه الصياغة؛ هو — يبدو فيما — عندهم
يقولون كما إنه القدماء. معاني هي شعره ومعاني القدماء، طريقة هي للقصيدة بنائه

جديد». «كالسيكي األوروبي النقد يف
ظهور رغم مطَِّردًة العرب عند الشعر تقاليُد ظلَّت ملاذا َرشْحنا أن سبَق ولقد
ما األقل عىل — عنها صدوره وعدم الوثنية، من القديم بخلوِّ ذلك ين مفرسِّ اإلسالم،

يُحتذى. نموذًجا اتُِّخذ الذي وهو — منه وَصَلنا
ظهور بعد تغيري أيُّ العربي الشعر عىل يطرأ لم بأنه القول إىل بذلك نريد ال ولكننا
حياة عىل طرأْت التي والدينية واالجتماعية السياسية الحوادث أن املعلوم من إذ اإلسالم؛
املساهمة من والحرمان الرفاهيَة فنرى وآفاِقه، وأساليِبه الشعر روح من َت غريَّ قد العرب
املعاني مختِلف عفيٍف أو ماجٍن غَزٍل إىل الحجازيِّني يقودان العامة السياسية الحياة يف
السياسية األحزاُب وتتَّخذه العراق، يف يظهر السيايسَّ الشعر ونرى الجاهليُّون، عهده ا عمَّ
قد لطة السُّ وتركيز السيايسَّ الدولة تنظيم أن كما جهِدها، وسائِل من الدينية والِفرُق
من يحطُّ الشعراءُ أصبح وحتى الشعر، فنون من غريه عىل يُسيطر كاد حتى املدَح يا نَمَّ

الرُّمة. ذي عن يقولون نراهم كما والهجاء، املدح يُجيدوا أالَّ قدرهم



العرب عند املنهجي النقد

الُفرَس، العرُب فجاور بغداد، إىل دمشق من الخالفة وانتقَلت العبايس، العرص وجاء
إال الجاهليُّون يألفها لم فنوٌن الشعر يف فجدَّت املرهفة، الناعمة بحضارتهم وأخذوا

باملذكَّر. كالغَزل أصًال؛ يأَلفوها لم أو والخمر، املجون كأشعار بمقدار؛

نواس؟ أبي مذهب حول خصومٌة تنشأ لم ملاذا (1)

فهل دعوته؛ حول الخصومة تَحتِدم لم ذلك ومع الشعر، تجديد إىل فدعا نواس أبو ظهر
تجديده ألن كان أم ومؤلَّفات، أصوٌل فيه ُوِضَعت وال بعُد، نما قد يكن لم النقد ألن ذلك
كان أعجمي مولٌَّد أنه رغم نُواس أبا ألنَّ كان أم اإلهمال، نصيبُه فكان املدى بعيَد يكن لم
عن يشء يف يخرج لم أصيًال عربيٍّا شعره فجاء فيها، الكتابة ويَحذق العربية اللغة يُجيد
ما اجتماعها يف ولعل الصحة، من شيئًا األسئلة هذه من كلٍّ يف أن ريب ال الشعر؟ عمود

الظاهرة. تلك تفسري عىل يُساعد
والطرَق العرب، عند الشعرية للحركة العام ريَ السَّ إيجاٍز يف فلنستعرْض ذلك، ومع
من نُواس أبي مذهُب يُنتج لم ملاذا لنرى بواسطتها، ر تتطوَّ أن املمكن من كان التي

تمام. أبي مذهُب أنتج مثلما الخصومات
من وكان الروحي. تراثهم جمع يف يَِجدُّون العرب وأخذ العبايس العرص جاء لقد
أخذَت التي الُعْجمة من لُغتهم عىل املحافظة إىل جهدهم أوُل ينرصف أن الطبيعي
وهو دينهم، ملصادِر َفهمهم يتوقُف اللغة تلك سالمة وعىل الفتوحات، بعد إليها ب تترسَّ
تفسري يف ة ُحجَّ يتَّخذونه القديم الشعر تدوين عىل علماؤهم حَرص ولذا يملكون؛ ما أعزُّ
صالحيتُه شَغَلتهم ما قْدَر الشعر ذلك َجماُل ذاك إذ يَشَغلهم يكن ولم والحديث. القرآن
األمر يقف ولم للقديم. االنتصار يف األكرب السبُب هو بالدين الشعر فاتصال لالستشهاد؛
شعرهم عنهم يُروى لكي — بُدٍّا يَروا لم إذ أنفِسهم؛ الشعراء إىل امتدَّ بل الحد، هذا عند

الفني. بنائه ويف بل فحسب، أسلوبه يف ال القديم، الشعر يُحاكوا أن من — وينترش
الشعَر يقول كان والجاهيل َت، تغريَّ قد كانت الحياة أن نُالحظ قلنا كما ولكننا
بمحاكاة تقيُّده مع ذلك إىل يصل أن املحَدُث يستطيع فكيف هو، حياته عن تعبريًا

عندهم؟ القول مواضيع يف القدماء
القدماء كان فقد املشكلة؛ هذه من للخروج سبُل عدُة هناك كانت قد أنه الواقع
وهذا الحبيبة. ِذكرى وترديد اِرسة، الدَّ الديار ببكاء قصائدهم ملوضوع مثًال يُمهدون
وسَكنوا باملدن استقرُّوا قد املْحَدثني ولكنَّ الرحلة، الدائمي البدو حياَة صاَدَق شعوٌر
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أن يستطيعون هل فَعلوا، وَهبُْهم العالية؟ البيوت تلك بوصِف يبَدءون فهل القصور،
املنازل وهجُر للشعر، موضوًعا تكون بأن جديرٌة واألطالل يُذَكر، يشء إىل ذلك من يصلوا
ولقد الخوايل؟ باأليام ويُذكِّره قلبه ويُحرِّك الشاعَر يوقف بأن خليٌق حنٍي بعَد بها واملرور
أو الجَمل من بدًال الطائرة أو القطار وصف إىل الشعراء بعُض قَصد أْن عرصنا يف حَدث
كذلك وال فيها، ِشعر ال آالٌت والطائرة القاطرة ألن وذلك مضحًكا؛ ِشعرهم فجاء الناقة،

إلخ. … بآالمه وتُحسُّ فتأَلُفه يُصاحبك الذي الجمُل أو الناقُة
املعاني، هذه عن فيها يعرب الراعي» «بيت قصيدُة فني دي ألفريد الفرنيس وللشاعر
عندما القديمة، الوسائل محل حلَّت التي الحديثة املواصالت وسائِل الخرتاع فيها ويأَسُف
الذي اإللهاَم يحرك تأمًال واألشياء الناس يف للتأمل الوقت فيجد رويًدا، يسري املسافر كان
الظاهرة تُفرس قد التي اآللية، تلك من الحديثة حياتنا يف ما وسَط أثًرا له نجد نعد لم

انقراضه. وْشك يكن لم إن الشعر قلة ظاهرة كلِّها؛ أوروبا يف اليوم نُالحظها التي
لديباجٍة إحالًال يكون أن عدا ملا حدث أنه ولو ُمواتيًا، يكن لم االتجاه فهذا وإذن
الصحيح، بالتجديد هذا وليس شعرية، ديباجٍة محلَّ الرُّوح نثريِة ديباجٍة أخرى؛ محلَّ
الديار وصف محل يحالَّ بأن َخليَقني كانا باملذكَّر َل التغزُّ أو بالخمر التغنَِّي أن وَهْب
كافة تُحرِّك أن تستطيع كهذه شاذًة موضوعاٍت أن الثابت من فهل الحبيبة، وِذكرى
الوصف لجمال يُشجينا قد الخمر ووصف القدماء؟ موضوعاُت تفعل كانت كما النفوس
النفوس يف يبَعثا أن يستطيعان ال بعُد ولكنهما باملذكر، الغَزل وكذلك التصوير، وروعة
ِشعريًة إذن كانت القدماء موضوعات منها. بدَّ ال التي الواسعة اإلنسانية األصداءَ تلك
األطالل واختفاء حياتهم تغريُّ رغم — يستطيعون العبَّاسيون كان هل ولكن بطبيعتها،
ال فنية صنعٍة مجرَد شعرهم يكون وال الديار، تلك يَِصفوا أن — أبصارهم عن مثًال

نغماته؟ يف ِصدق
صادًقا يكون أن يمكن ال الشعر هل هي: الفن؛ يف عامة مسألًة يُحرك السؤال هذا
باإليجاب؛ السؤال هذا عىل الرسيع النظُر يُجيب املبارشة؟ الذاتية التجِربة عن صَدر إذا إال
ال وأنت رشبتَها، إذا إال الخمر وصف أو كابَدتَه، إذا إال الشوق وْصَف تُجيد ال فأنت
َقبوله يمكن ال قوٌل ولكنه نواس، أبو قال وبهذا بها. مررَت إذا إال األطالل عىل تقف
لها تتَّسع ال التجاِرب من ألوانًا الشاعر أو الروائيُّ يعيش أن َلوَجب وإال إطالقه، عىل
أو نحياه، أن نأُمل ما أو نحياه، ملا وصٌف كله األدب بأن نقول ال كنَّا وإن ونحن حياة.
يكون ما كثريًا أنه فنجد الفني، الخلق حقيقة يف ننظُر أننا إال نحياه، أن عن عجزنا ما

تصويره. عىل االقتصار من بدًال الواقع خلق عىل قدرًة
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«الرجل ُعنوانها لويس لبيري قصًة األدب» عن «دفاٌع كتابه يف ديهامل جورج يُلخص
يتألم، لرياه بالنار صدره ويَكوي بَعبٍد يأخذ إغريقي فناٌن وموضوعها األرجواني»،
للشخصية يرسمها كان زيتية لوحًة ويُوِدَعها املتقلِّصة مالمحه يلتقَط أن فيستطيع
بها وأتى السماء من النار َرسق ألنه اآللهة عذَّبته الذي برومتيوس شخصية الخرافية؛
بالليل، فينمو ليعوَد ويرتكه بالنهار كبَده ينهش ضاريًا ا نَْرسً عذابه وكان البرش، إىل
لهذا بتعذيبه علم الشعب ولكن اللوحة، الفنان ورَسم النهش. يستأنف الصباح وعند
عىل أطلَّ الفنان ولكن منه، لتنتقَم الفنان منزل إىل الجموُع وأتت فثار. املسكني العبد
يُعلق ذلك، ومع للفن. وهلَّل امُلعذَّب العبَد الشعُب فنَيس اللوحة، وأراه النافذة من الشعب
تُثري أن إىل بالحاجة تشعر التي تلك عبقريًة أفقَرها «ما بقوله: القصة تلك عىل ديهامل

ره!» تُصوِّ لكي بالفعل األلم
منه العربي الشعر وإفادِة التقليد مشكلة عىل الضوء من كثريًا يُلقي ما هذا ويف
أمر هو وإنما الشعر، فيه يُقال موضوع أمر أو تقليٍد أمَر ليس فاألمر إفادته؛ عدم أو
نفسه يف يخلق أن إىل خياله بقوة يصل أن استطاع موهوبًا كان إذا فهو نفسه؛ الشاعر
أيِّ إىل إحساساته ينقل أن استطاع الجوَّ هذا خَلق ومتى يريده، الذي الشعري الجوَّ
حزنه عن يُعرب أن استطاع حزينًا كان إذا فهو القيم؛ بنقل يُسمونه ما وهذا موضوع،
من العكس وعىل جميًال. مؤثًرا صادًقا الوصف هذا ويأتي يَرها، لم أطالٍل بوصف
غريُ ألنه يشء؛ إىل يصل فال وصفها يحاول األطالل من مئاٍت آخُر شاعٌر يرى قد ذلك،
شعرية. صيغة يف انفعاله عن التعبري عىل ثم االنفعال، عىل القدرة يملك ال وألنه موهوب،
وأنها وبخاصة حتمية، رضورًة الفنية الناحية من تكن لم نُواس أبي فدعوة وإذن،
كنا ألننا وذلك التقليد؛ من أخطُر واملحاذاة القديم. للشعر محاذاًة تكون أن تْعُد لم
للقصيدة القديمة الهياكل عىل يحافظ أن وأما الشعر، من جديد نوٍع إىل يدعَو أن نفهم
تُحرك أن تستطيع ال موضوعات يف الحديث إىل يدعَو وأن بأخرى، ديباجًة مستبدًال

جديد. لشعٍر خلًقا يُعترب أن يمكن ال ما فذلك الجميع؛ نفوَس
شأن من والغضِّ الشعوبية بروح َمشوبًة كانت دعوته أن ذلك إىل أضفنا أننا ولو
إليها، سبقوا قد العرب كان طَرَقها التي األغراض معظم وأن العرب، وتقاليد العرب
يُساير لم نفُسه هو أنه كما باملذكر، كالغزل تافًها؛ شيئًا كان إليه يسبقوا لم ما وأن
وضمانًا ملمدوحيه ترضيًة القدماء مذاهب إىل مدائحه يف يعود كان بل النهاية، إىل مذهبَه
الفني؛ الخلق حقائق عن بَسْطناه أْن سبق ما إىل هذا كلَّ أضفنا لو إننا نقول: لنوالهم.
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صغار بعَض عدا فيما له، الشعراء ُمسايرة وعدم املحاولة تلك إخفاق أسباَب َلفِهمنا
حول قامت ما نحِو عىل املذهب هذا حول قوية ُخصومة قيام عدم ثَم وِمن األعاجم؛

اآلن. فيه سننظر الذي تمام أبي مذهب

حوله والخصومُة تماٍم أبي مذهب (2)

يقولوا أن — الجاهيل الشعر لتقليد ُخضوعهم رغم — يستطيعون كانوا الشعراء إن قلنا:
خلق عىل القدرَة وتملَّكوا الشعر، وحُي واتاهم ما وذلك صادًقا، جميًال أصيًال شعًرا
ولقد الشعر. فيها يَُصبُّ قوالُب فتلك املوضوعات، وأما إحساسهم. عن والتعبري الصور
يفعلوا، لم الحظ لسوء ولكنهم يريدون، كما القوالَب تلك يُشكِّلوا أن باستطاعِتهم كان
ومحو والوحش، واألثايف َمن للدِّ وصف من واملعاني الصور تفاصيِل يف أنفسهم حبَسوا بل
عىل والبكاء حب، الصَّ واستيقاف الجواب، عن واسِتعجامها الدار، وسؤال لآلثار، الرياح
غري للتجديد مجاٌل أمامهم يَُعد لم حتى أنفِسهم عىل فضيَّقوا ذلك، إىل وما الظاعنني
الطبع أصالة عىل منه الصياغة يف املهارة عىل أدلَّ ِشعرهم جاء وحتى الفني»، «التجويد

فني. شعٌر أردَت إن هو اإلنسانية. يف والُعمق
يف األخذ من وال القديمة، للقصيدة الفنِّية باألصول التقيُّد من إذن املحنة تأِت لم
شَغَلت إنسانية موضوعاٌت وكلها واألُمويُّون، الجاهليُّون فيها أخذ التي املوضوعات نفس

بالتفاصيل. تقيُِّدهم من أتتهم وإنما األبد، إىل وستَشَغلُهم األزل منذ الشعراءَ
البديع من واتخاذه الصياغة، يف التجديد إىل تمام أبي نزعَة يُفرس ما هذا ويف
املعاني يف واإلغراب واإلرساف واإلحالة التكلُّف من كهذا مذهٌب إليه يجرُّ بما مذهبًا
البديع أصحاب أن ليُثبت كتابًا يؤلِّف املعتز ابَن رأينا أْن ذلك نتيجة من وكان املألوفة.
صنعٍة دون األصيل بطبِعهم القدماء عليه يقُع كان فيما أَرسفوا وإنما بجديد، يأتوا لم
ملا أمثاٍل عن القديم الشعر يف يبحثون فأخذوا النقاد، كافة قال الرأي وبهذا تكلُّف. وال
املوروث، الرتاث بإفساد وإما بالرسقة، إما إياه متهًما منه ِليَُغضَّ بعضهم تمام؛ أبو قال
تلك عن العبارة ويف معانيهم، يف القدماءَ بذَّ قد أنه مدَّعيًا به ليُشيد اآلخر والبعض

التقليدية. الدائرة عن يخرج لم بأنه الكلِّ تسليم مع املعاني،
مخالفة يف خاطَره يُِكدَّ أن دون السهل بالشعر يأتي البحرتيَّ فرأَوا النُّقاد ونظر
العنيفة الخصومة تلك يف قويٍّا عنًرصا هذا وكان القديم. أنصاُر له ب فتعصَّ الشعر، عمود

عديدة. أصداءُ عنها وَصلتْنا التي
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والحديث القديم (3)

ونحن تمام. أبي حول إال إذن تحتدم لم الحديث وأنصار القديم أنصار بني الخصومة
تعصب وأما الرابع. القرن يف النقد حركَة أثارت التي الفنية الخصومَة بذلك نقصد
النقد عىل تقوم تكن لم مسألٌة فهذه بغريه، أخِذهم وعدُم الجاهيل، للشعر اللُّغويِّني
الجاهيلَّ الشعَر يُفضل يكن لم العالء بن َعمِرو كأبي رجًال أن الواضح من إذ األدبي؛
ملجرِد وإنما اآلن، يَعنينا مما ذلك غرِي أو عبارة جودِة أو إحساس صدِق من فنية؛ ألسباب
وَحُسن امُلحَدث هذا َكثُر لقد يقول: العالء بُن عمِرو أبو «كان ُقتيبة: ابن يقول كما سبِقه
وأمثاِلهما، وجريٍر الفرزَدق شعُر هو هذا قوله يف وامُلحَدث بروايته.» هَممُت لقد حتى
ويقول أحًدا.» عليه قدَّمُت ما الجاهلية من واحًدا يوًما األخطُل أدَرك «لو يقول: كان كما
كلَّ أن أعني األعرابي، وابن كاألصمعيِّ وأصحابه عمٍرو أبي مذهُب «هذا رشيق:1 ابُن
إال بيشء ذلك وليس قبلهم. َمن ويُقدِّم املذهَب هذا عرصه أهل يف يذهب منهم واحد
لجاجة». صارت ثم املولَّدون، به يأتي بما ثقتهم وقلِة الشاهد، إىل الشعر يف لحاجِتهم
قالته فما شعًرا هذا كان «إن تمام: ألبي شعًرا أنشد وقد األعرابي ابن عن يْرُوون وهم
بن ُعمر أبو اسمه رجٍل عن املرجع نفس يف الصويل يروي ذلك، ومع باطل.»2 العرُب
وكنُت أشعاًرا، عليه ألقرأ األعرابي ابِن إىل أبي بي ه «وجَّ قال: أنه الطُّويس الحسن أبي
عىل تمام أبي أرجوزَة قرأُت ثم ُهذيل، أشعار من عليه فقرأُت تمام؛ أبي بِشعر معجبًا

هذيل: شعراءِ لبعض أنها

ج��ه��ِل��ه ِم��ن ج��اه��ٌل أن��ي ف��ظ��نَّ ع��ذِْل��ه ف��ي ع��ذَل��تُ��ه وع��اذٍل

ما قال: هي؟ أحَسنٌة قلت: ثم له، فكتبتُها هذه، يل اكتب فقال: أتممتُها، حتى
َقلييل كنا وإن ونحن َخرق.»3 َخْرق فقال: تمام، ألبي إنها قلت: منها، بأحسَن سمعُت
هذه أوَرد قد ألنه وبخاصٍة واإلرساف، الغروُر عليها يَغِلب التي الصويل بأقوال الثقة

ص٧٣. ج١، العمدة، 1
ص٢٤٤. الصويل، تمام، أبي أخبار 2

ص١٧٥–١٨٦. 3
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كل مع تتمىشَّ ألنها داللتها؛ نقبل ذلك رغم إننا يقول؛ كما العلماء ب لتعصُّ كَمثٍل القصَة
لحداثته. الحديث ورفضهم لِقَدمه، للقديم تَحزُّبهم من اللُّغويني عن وَرد ما

تمام أبي حول والخصومة الكفر تهمة (4)

نُهمل أن الواجب من كذلك الفنية، الخصومة لتلك كسبٍب للقديم ب التعصُّ نطرح وكما
ذلك وجَعلوا قوه، َحقَّ بل الُكفر، تمام أبي عىل َعوا ادَّ قد «قوًما أن من الصويلُّ يرويه ما
بقوله: نفُسه الصويل يردُّ التهمة هذه وعىل حَسِنه.»4 وتقبيح ِشعره عىل للطعن سببًا
بأيدينا التي النقد وكتُب فيه.» يَزيد إيمانًا أن وال شعر، من يَنقُص كفًرا أن ظننُت «وما
ينتَرص أن يريد الذي الصويل، عند إال نجدها لم التي التهمة لهذه صًدى أيَّ تحمل ال
يروي الصويل كان وإذا بل. السُّ بكافة ُخصومه يجرح وأن الوسائل، بكلِّ تمام ألبي
شعر يَديه وبني شعًرا، يعمل وهو تمام أبي عىل دخلُت له: قال طاهر بن أحمَد أن
منذ هللا دون من أعبدهما وأنا والُعزى، الالت قال: هذا؟ ما فقلت: وُمسلم، نُواس أبي
عن تماٍم أبي أخِذ من نعرفه عما القصة هذه معنى يخرج أال الراجح فمن سنة.5 ثالثني

بهما. وإعجاِبه الشعري املذهب يف ومسلٍم نُواس أبي
وإنما الفنية، الناحية من تمام أبي ِشعر عىل الحكم يف إذن تؤثر لم الكفر تهمة

حياته. يف — يبدو فيما — أثَّرْت
ونحن أوًسا.» فصار فغري النَّرصاني تدوس بن حبيب هو قوٌم «وقال الصويل: قال
نََسِبه، يف اتِّهامه حول دائًما يدور نجده تمام أبو به ُهجي الذي الشعر يف ننظر عندما

يقول: املوصيلُّ بكاٍر بن فُمخلَّد

َك��الُم ف��ي��ك م��ا أص��ِل ال��ـ ع��َرب��يُّ ِع��ن��دي أن��ت
تُ��راُم م��ا أج��ئ��يٌّ ع��رب��يٌّ ع��رب��يٌّ
األن��اُم ف��ي��ك َل��َف��ن��ي خ��ا إن ذن��ب��َي م��ا أن��ا

ص١٧٢. 4

ص١٧٣. 5
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ِل��ئ��اُم ن��بَ��ط��يَّ��اٌت َس��ج��اي��ا م��ن��ك وأتَ��ْت
خ��اُم األن��ب��اِط ب��ن��ي ِم��ن ج��اس��م��يٌّ ق��ال��وا ث��م
تُ��ض��اُم م��ا ع��رب��يٌّ إالَّ أن��ت م��ا ك��ذَب��وا
وال��س��الُم ع��رب��يٌّ ع��رب��يٌّ ع��ن��دي أن��ت

«إن فقال: املوصيلِّ عىل يردَّ أن يوًما ُسئل وقد له، هاجيًا يُجيب ال ام تمَّ أبو وكان
عن فضٍل يف وما َشْقشقتُه، سَكنَت عنه أمسكُت وإذا َسبَّه، به وأَستِدرُّ منه، يرفع جوابي
لعلَّ ضعٍف مواضُع فيه كانت قد تماٍم أبا بأن يُشعر قد ما هذا ويف أجتديه.»6 َمن مدِح

نَسبُه. منها
هجائه:7 يف آخر شاعٌر ويقول

َج��ِزع��وا ب��ه ��وا ُس��مُّ إذا ط��يٍّ��ا ف��إنَّ ودع��وتَ��ُه أوش��ون��ا اب��ن ح��ب��ي��َب واذُك��ْر
ن��َف��ع��وا وال َض��رُّوا َل��م��ا تَ��ق��بَّ��ل��وك أَُروم��ِت��ه��ْم ف��ي َم��ن��اٍف ع��بْ��َد أنَّ ل��و

ذلك يف كان وَلربما نَرصاني. ألٍب ُولِد وأنه ، نبَطيٌّ بأنه يُتَّهم كان تماٍم فأبو وإذن
ناَقشوا الذين النُّقاد كتب يف تَِرد لم قلنا كما التهمة هذه ولكن بالكفر، اتهاَمه يُفرس ما
هذا يف نا يُهمُّ الذي املنهجي الفني النقد يف أثر ذاَت ليست فهي وإذن ودَرسوه، ِشعره

البحث.

حوله والخصومة تمام أبي ِشعر صعوبة عن الصويل َمزاعم (5)

الليث أبي إىل رسالته يف يقول عندما الصويلُّ يدَّعيه ما الخصومة من نُسِقط وكذلك
الِتقائنا عهد آِخَر جاريتَني «فإنك تمام»: أبي «أخبار له وَضع الذي فاِتك، بِن ُمزاِحم
افرتاق من وَعِجبَت ، الطائيِّ أوٍس بن حبيِب تماٍم أبي أْمَر العلوم؛ من فيه أَفْضنا فيما
والكامَل منهم، الكالم وتمييِز الشعر علم يف واملتقدَِّم أكثَرهم ترى حتى فيه، الناس آِخر
يَكُرب ثم الرتبة، من موضَعه ويُعطيه املدح، يف ه حقَّ يه يُوفِّ فيهم والنثر النَّْظم أهِل من

ص٢٤١. 6

ص٢٤٢. الصويل، 7
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ويُفِرط يتقدَّمه، بمن بعُضهم يُلِحَقه حتى نفسه يف بإبداعه ويَْقوى عينه، يف بإحسانه
ويَطعنون يَعيبونه قوًما ذلك بعد وترى له. ُمساوَي ال وسابًقا َوْحِده نسيَج فيجعله بعٌض
لم إذ واالدِّعاء؛ بالتقليد ويقولونه العلماء، بعض إىل ذلك ويُسِندون ِشعره، من كثرٍي يف
يتضمن وما جميًعا، نفني الصِّ ذلك مع ورأيَت ة. ُحجَّ إليه أجابَتهم وال دليل فيه يصحَّ
إذ له؛ واحدة قصيدٍة إنشاِد عىل يَجُرس ال بل ملراده، والتبينَي بشعره القياَم منهم أحٌد
ِمثَله.» يَعِرف لم ومعنًى يسمعه، لم وَمثٍَل يَْرِوه، لم َخَرب عىل — به بدَّ ال — تهجم كانت
خرب، بكلِّ العليُم هو ألنه الصويل؛ غريُ قصائده إنشاِد عىل يَْقوى يكن فلم وإذن
وتلك عليه، أو تمام ألبي االحتجاُج ليُمكن عنه ِغنًى ألحٍد يكن لم كما معنًى، لكلِّ الفهيُم
يف االحتياط إىل يَْدعونا ما هذا ويف تمام». أبي «أخبار كتابه يف الثقيلة الصويل روُح هي
كبرية قيمًة نُعلِّق أال إىل أْميَل كنَّا ثم وِمن أمره، عليه أفَسد قد الغرور ألن أقواله؛ َقبول

خصومه. يف وقدِحه تمام، ألبي تحمسه عىل
العلماء بعض عن حكي ما «أما األوىل: عن يقول طائفتان؛ الخصوَم هؤالء أن وعنده
وإبقائي جميًعا، العلم ألهل لِصيانتي أحًدا؛ منهم أُسمي وال — وعيبه ِشعره اجتناب يف
ذُلَِّلت قد األوائل أشعار ألن منهم؛ ذلك يقع أن نُنكر فال — لهم وِحياطتي عليهم،
ويَقرءونها معانيَها، وَراُضوا لهم ماَشْوها قد أئمًة ووَجدوا روايتُهم، لها وَكثَُرت لهم،
وإن القدماء وألفاُظ رديئها. وعيِب جيِّدها، واستجادِة تفاسريها، يف غريهم سبيَل سالكني
ما عىل منها عَرفوه مما فيستدلُّون بعض، بِرقاب آخذٌ وبعضها تتشابه، فإنها تفاَضَلت
أئمًة بشاٍر عهد منذ املْحَدثني ِشعر يف يجدوا ولم ذلَّلوه. بما صعِبها عىل ويَْقَوون أنَكروه،
يَضبطه كان ما يعرفوا ولم رشائُطهم، فيهم تجتمع الذين كُرواتهم ُرواًة وال تهم، كأئمَّ
َمن به نرمَي أن السهل من الجهل وعذُر فعاَدوه.»8 فجهلوه فيه؛ وا وقرصَّ به، ويقوم
لم العلماءَ هؤالء أن فيه يزل لم والذي ة. امُلحاجَّ يف وإفالٍس غروٍر دليُل بعُد وهو نريد،
ليس َمن منهم كان األقل عىل أو تمام، أبي شعر لهم ليرشَح الصويلِّ إىل حاجٍة يف يكونوا
فقد تمام، أبي ديوان رشح َمن أوَل هو الصويلُّ كان ولنئ الرشح. هذا ِمثل إىل حاجٍة يف
املعري الَعالء وأبي كاملرزوقيِّ رشحه؛ من خريًا — يظهر فيما — رشحه َمن ذلك يف خَلَفه
اآلمدي لدينا وأخريًا مخطوطة. رشوُحهم تزال ال الذين التربيزي والخطيب املستويف وابن

ص١٤. تمام، أبي أخبار 8

85



العرب عند املنهجي النقد

حاجٍة دون والصواب، ة الدقَّ باِلَغ ونقًدا أصيًال، رشًحا تمام أبي شعر وينقد يرشح الذي
٣٣٦ه، سنة الصويل (تُويف عليه سابٌق الصويل أن مع نادًرا، إال إليه رجوٍع أو الصويل إىل

الخصومة. من يُحذف أن أيًضا يجب الجهل فعنرص وإذن ٣٧١ه). سنة واآلمدي
«الرشح عن للماجستري َمها قدَّ التي عزام عبده األستاذ رسالة يف وجدُت ولقد
مثََلني تمام9 أبي لديوان الصويل رشح عن حديثه عند تمام»، أبي شعر يف والرواية
ُسقم عىل يدلُّ ما وفيهما للصويل، واضحًة أخطاءً واملرزوقيُّ املستويف ابُن فيهما يُصحح

رشحه. وتفاهِة َفهِمه
للبيت: رشحه عند الصويل قال

س��م��اءِ ك��لِّ خ��ي��ُط ف��ي��ِه وانْ��ح��لَّ ��ب��ا ال��صَّ ك��اف��وَر ال��طَّ��ل ِم��س��َك ف��َس��ق��اه

لِطيبهما والكافوَر امِلسك فاستعار الطَّل، ويجلب الَغيم يجمع با الصَّ «ِطيب
وتشبيهه هذا، قوله من أحسَن املطر وصف يف أعرف وال الحرارة. شدة يف واختالفهما

األرض.» إىل السماء من متصلة بخيوٍط املطر
بخيوط املطر «وتشبيهه الصويل: لقول معنى «وال عليه: ا ردٍّ املستويف ابن فقال
مطر لكلِّ فجعل االستعارة، ُحسن تمام أبو أراد وإنما األرض.» إىل السماء من متصلة
السحاُب حلَّ يُقال: كما مطر، كلَّ سقاه يعني فيه، ُمنحالٍّ جَعله ثم معقوًدا، خيًطا
من م توهُّ وهذا … بخيط مشدودًة تكون وإنما فىل، السُّ املزادة فُم والعزالُه ِعَزاَليه.

الصويل.»
للبيت: رشِحه يف وقال

وال��ط��نُ��ِب األوت��اِد ع��ل��ى ْج تُ��ع��رِّ ول��م ُم��ن��ق��ِع��ًرا ال��ش��رِك َع��م��ود ت��َرك��َت ح��ت��ى

استعارة. وهذه األرض. وجه وهو بالعفر، فألصقتَه الرشك عمود حَططَت «ويقول:
املعنى إن وقيل: بالخيام، تَْكنن لم بارًزا سافرَت يقول: والطنُب، األوتاد عىل تُعرِّج ولم

الَغنائم.» إىل تلتفت لم

.٧٧ ص٧٥، 9
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يف التوفيُق َصِحبَه أظن ما لفُظه. «هذا الصويل: قاله ما وأوَرَد — املرزوقي فقال
مىض املعتصُم يكون أن والعادة الُعرف طريِق من استجاز كيف أدري وال التفسري، هذا
الرشك بيِت من أنك هذا: يف تمام أبي ومراُد بالخيام! يكنن ولم ورية َعمُّ غازيًا مقرِّه من
أخذه أخذ وما جوانِبه عىل تعطف ولم ونَزعتَه فَزْعزتَه ِقواَمه، كان وما َعموَده قصدَت
من كثريٌ ُقطع ولو يَثبُت، ولم ُهِدم املرضوِب البيت من نُزع إذا العمود أن وذلك دونه؛
قَصبة قصدَت أنك تمام أبو يريد وكذلك يسقط، ال لكان أوتاده من عدٌة ُقِلع أو أطنابه

ظاهر.»10 وهذا واألذناب. األتباع دون منه املعَظم يف وأثَّرت الرَّساتيق، دون الكفر

تمام أبي حول والخصومة الشهرة التماُس (6)

فَمن تمام، أبا يَعيب ممن الثاني نف الصِّ «فأما األخرى: الطائفة عن الصويلُّ ويقول
عليه الطعن يف فألََّف خامًال ساقًطا كان إذ ملعرفة؛ واستجالبًا لنَباهٍة سببًا ذلك يجعل
له يقع لم إذ النقِص؛ ِذْكر له وليجري الناس، بخالف ليُعَرف قوًما عليه واستعدى ُكتبًا،
تُذكر».» «خاِلف قيل: وقد الصواب، جهة من حَرمه إذ بالخطأ؛ ومكسٌب الزيادة، يف حظٌّ
أن الواجب ومن ِذكره، ونباهِة ِعلمه إلظهار تمهيًدا الصويل به يتربع عنٌرص أيًضا فهذا

كذلك. نُسِقَطه

الذي النرصانيِّ ألصِله تمام أبي ضد والتحزَُّب لِقَدمه، للقديم التعصب نُهمل إذ ونحن
ومحاوالت لصعوبته، ِشعره عن االنرصاف نُهمل كما بيشء، فيه نجزم أن نستطيع ال
الحقيقية. عنارصها يف الخصومة نرى أن نستطيع للشهرة؛ التماًسا قدره من الغضِّ

الحقيقية عنارصالخصومة (7)

ام تمَّ ألبي به تعصُّ ألن شيخهم؛ وهو املْحَدثني، أنصار عند الرأي ِجماُع الصويل كتاب يف
بريح يَْجرون إنما رين املتأخِّ «إن (ص١٧): يقول وهو له، حدَّ ال ملذهبه وانتصاَره
أحٌد أَخذ وقلَّما كالمهم، وينتجعون بلُبابهم، ويستمدُّون َقوالبهم، عىل ويصبُّون املتقدِّمني،

ص١١٣. ج١، املستويف، ابن رشح 10
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الُقدماء يتكلَّم لم معانَي هؤالء شعر مِن وَجْدنا وقد أجاده، إال متقدٍم من معنًى منهم
بالزمان، أشبُه ذلك مع وشعرهم فيها. وأحَسنوا هؤالء بها فأتى إليها أُوِمئ ومعانَي بها،
سبق ما يؤيد وهذا وَمطالبهم.» وتمثُّلهم وكتبهم مجالسهم يف استعماًال أكثُر له والناس
وإصابتهم القدماء، ملعاني املْحَدثني تجديد حول دائرًة كانت الخصومة أن من قرَّرناه أْن
فهو الحقيقة؛ لهذه إيضاح أكربُ الصويلُّ يوردها التي األمثلة ويف إخفاقهم. أو ذلك يف
بشيئني شيئنَي تشبيَه القيس المِرئ — هللا أعزك — الناُس استحسن «وقد مثًال: يقول
ُعَقاب: وصِف يف قوله وهو بمثله، يأتَي أن عىل بعده أحٌد يَقدر ال قالوا: واحد.» بيٍت يف

ال��ب��ال��ي وال��ح��َش��ُف ال��ُع��نَّ��اُب َوْك��ِره��ا ل��دى وي��اب��ًس��ا َرْط��بً��ا ال��طَّ��ي��ر ُق��ل��وَب ك��أنَّ

بشار: فقال وأجَمل، فيه أحسَن ولقد

َك��واِك��بُ��ْه تَ��ه��اَوى ل��ي��ٌل وأس��ي��اف��ن��ا رءوِس��ن��ا ف��وق ال��نَّ��ْق��ع ُم��ث��اَر ك��أنَّ

شيئنَي وشبَّه وأجمل، فأحسَن َحْدًسا فشبَّه قط، بعينه هذا يَر لم أكَمُه أعمى وهذا
بيت. يف بشيئنَي

النعمان: إىل يعتذُر النابغِة قول واستحَسنوا

واِس��ُع ع��ن��ك ال��م��نْ��ت��أَى أنَّ ِخ��ْل��ُت وإْن ُم��ْدِرك��ي ه��و ال��ذي ك��ال��لَّ��ي��ِل ف��إنَّ��ك
نَ��وازُع إل��ي��ك أي��ٍد ب��ه��ا تُ��َم��دُّ َم��ت��ي��ن��ٍة ِح��ب��اٍل ف��ي ُح��ْج��ٍن َخ��ط��اط��ي��ُف

أبيات: يف املهديِّ إىل يعتذر الخاُرس َسْلٌم فقال

وت��ج��ت��ن��ُب ت��أت��ي ب��م��ا ذاك وأن��ت ُك��لِّ��ه��ُم ال��ن��اِس ب��خ��ي��ر أع��وذُ إن��ي
ه��َرُب وال م��ن��ُه ٌ َم��ْل��ج��أ ال وال��ده��ُر َح��ب��ائ��لُ��ُه م��ب��ث��وثً��ا ك��ال��دَّه��ر وأن��ت
ال��ط��َل��ُب ف��اتَ��ك م��ا ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي أْص��رُف��ُه ال��رِّي��ح ِع��ن��اَن م��َل��ك��ُت ول��و

اج: للحجَّ الفرزدِق قول من البيت وهذا

ال��م��ق��ادُر أدَرك��تْ��ه ك��ش��يءٍ ل��ك��ن��ُت ط��َل��ب��تَ��ن��ي ث��م ال��رِّي��ُح ح��َم��َل��تْ��ن��ي ول��و
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ُحْجن»: «َخطاطيف ِحيال وجعل كالدَّهر»، «وأنَت كالليل»: «وإنَّك ِحيال فجَعل
— النابعة معنى بِمثل — مَدح قد جبلة ابَن أن عىل وأحَسن. الرِّيح» ِعنان مَلكُت «ولو

فقال: ُحَميًدا

ال��َم��ط��ال��ُع ال��س��م��اءِ ف��ي رَف��ع��تْ��ه ول��و َم��ه��رٌب ع��ن��ك ح��اَوْل��تَ��ه ِالم��ِرٍئ وم��ا
س��اط��ُع ��ب��ح ال��صُّ م��ن ض��وءٌ وال َظ��الٌم ل��م��ك��اِن��ه يَ��ْه��ت��دي ال ه��ارٌب ب��ل��ى

به جاء والنابغة بيتنَي، يف به جاء أنه وعليه وأشبََعه، املعنى يف زاد أنه جبلَة فالبن
بق. السَّ وله بيت، يف

بأيدينا؛ الخصومة موضَع ِلنلَمس نُحلِّلها وأن عندها، نقَف أن تستحقُّ األمثلة وهذه
الشعر َمعِدن يف واضح فرٌق فهناك ذلك ومع الحديث، وأجوِد القديم أجَوِد من كلُّها فهي
عىل الحديَث كالصويل الذَّوق سطحيُّ رجٌل ل يُفضِّ أن الطبيعيِّ من كان ولقد منها. بكلٍّ
قاله ما بيتني يف يقول أن الالحق الشاعر من تخلًفا — َسذاجة يف — رأى وإْن القديم،

واحد. بيت يف السابُق
يذَهب لم القيس امَرأ أنَّ كيف لنرى ار؛ بشَّ وتشبيِه القيس امِرئ تشبيه يف ِلننظْر
الصادق التشبيه بهذا تأتيَه أن الراهنة حياته وإىل املألوفة ه حواسِّ إىل طلب وإنما بعيًدا،
الُعناب البايل: والحَشِف بالُعنَّاِب الُعَقاُب افرتََستها التي الطري قلوب تشبيِه القريب؛
فنراه يقولون، كما التمثييل، بشاٍر تشبيه يف ننظْر ثم ة، للجافَّ والحَشف الرَّْطبة، للقلوب
اٌر وبشَّ كواكبُه، تتهاوى بالليل ترضب، والسيوُف الرءوس، فوق انعَقد وقد النَّْقع يُشبِّه
يف له ليست بعيٌد تشبيٌه فهو املبِرصون؛ حتى رآه وال كواكبُه تتهاوى الليَل يَر لم
ترتفع معركة ذلك فيُشبه نجوُمه تسقط ليًال ر نتصوَّ نكاد ال ونحن ما، صورٌة النفس
وهذا القيس. امِرئ تشبيُه كذلك وال امُلثار، النقع وسط ُمِربقًة تسقط ثم السيوُف فيها
أصدَق كانوا الجاهليِّني الشعراء أن بحقٍّ يَرون القديم فأنصاُر الخصومة؛ موضوع هو
الحواسِّ ُمعَطيات عن بنا ويَبْعدون يُْغِربون الذين املْحَدثني من املألوف إىل وأقرَب شعًرا،
وبعِث السامعني، نفوس يف الصور إثارة إىل وسبيلُه الشعر، مادة هي التي املبارشة

للواقع. امُلالزمة األصداء
بل النعمان، قدرة عىل ِليَدلَّ بعيًدا يذهب لم فالنابغة أوضح؛ الثاني املثل يف واألمر
قويٍّا، قريبًا صادًقا تشبيًها فجاء به، فشبَّهه كنَّا أينما جميًعا يُدركنا الذي الليل إىل نظر
عن تعبريه فوق خوٍف من نفسه يف عما يُعرب هوٍل من فيه وما الليل بظالم يُحس وهو
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نظر وقد أوعده، الذي امللك يِد يف املحتوم وقوَعه م فيُجسِّ يعود وهو النعمان، َسْطوة
إال املاتح عىل وما إفالتًا، منها تستطيع ال الُحْجن بالخطاطيِف معلقًة ْلو الدَّ فرأى حوله
الدلو. بهذه النعمان من موقفه تشبيِه إىل األصيلة قريحتُه ت فخفَّ لتأتيَه، إليه يَجذبها أن
مثريٌة الداللة قويِة األلفة بسبب وهي عربي، لكلِّ مألوفة واضحة ية حسِّ صورٌة وتلك
الجاهليِّني بني وسًطا مرحلًة يُمثل وهو الفرزدق، ويأتي واإلحساسات. املعاني من لكثرٍي
الريح.» حَمَلتْني «ولو التحقيق بعيد بفرٍض اج الحجَّ من خوفه عن فيُعرب واملْحَدثني،
أضعُف فرض وكلُّ ُمدِركي.» هو الذي كالليل «فإنَّك النابغة: قول من أضعُف طبًعا وهذا
يف له وليس الليل، يف ما الشاعرية ِمن فيه ليس املقادير إدراك أن كما التقرير، من
ظلمُة بنا تُحيط عندما اليومية بتَجاِربنا جميًعا نُدركه الذي امُلَحسُّ املعنى ذلك النفس
الفرزدق فبيت هذا ومع بعيد، مجرٌَّد فَمعنًى املقادير وأما مبارش، ِحيس يشء الليل الليل.
يشء والليل بالدهر، الليَل فاستبدل التجريد يف أمَعن فقد الخارس وأما قريبًا. يزال ال
وكذلك محدًدا، شيئًا نفوسنا يف يُثري ال غامض مجرٌد فيشء الدهر وأما جميًعا، نعرفه
ينهض أن يمكن ال فرٌض فهذا الريح.» ِعنان مَلكُت «ولو ب حجن» «خطاطيف استبداله

داللتها. ويُدرك صورتَها، ويرى السامع، يعرفها التي «للخطاطيف»
الشعر حقيقة يف العريق القدماء مذهب املذهبني: بني الفارَق نرى النحو هذا وعىل
ومذهب واإلغراب، التجريد عن بعيًدا املبارشة الحواسِّ ُمعَطيات من يُصاغ إنه حيث من
جبلة بن عيلِّ أبيات ويف املجرَّدات. عالم يف ويرضبون ويقترسون يُِرسفون الذين املْحَدثني

إحساسه. بِصدق ُمبالغتُه ذَهبَت لقد نقول. ملا تعزيٍز أكربُ
وشعره خطيبًا، كان إنما شاعًرا، تمام أبو يكن «لم تمام: أبي عن ِدْعبل قال ولقد
«كتاب كتابه يف يُدِخله ولم عليه، يُحيل كان ِدْعبًال ولكنَّ بالشعر.» منه أشبُه بالكالم
البحرتيِّ عىل حكٌم موازنته من املخطوط الجزء يف ولآلمدي ص٢٢٤). (الصويل، الشعراء»

وساكنيها: الديار وصف يف قااله ما ذَكر أْن بعد يوِرُده تمام، وأبي
عىل تمام أبو قاله ما كلَّ يُفضلون نْعة الصَّ أهل إن بينهما: املوازنة يف اآلن «وأقول
نُعوت يف الوصَف استقىص تمام أبا إن ويقولون: الباب، هذا يف البحرتيُّ قاله ما أكثِر
الرديئة واأللفاظ اإلساءات من فيه ما مع ذلك، كان َلَعْمري وقد وأجاد. وأحَسَن الوصف
استقصاء جهة من عندهم الفضُل يكون ال البالغة وأهُل واملطبوعون ذَكرتُها. التي
العفِو وأخذ باملعاني اإلملام يف عندهم الفضل يكون وإنما الوصف، يف واإلغراِق املعاني
قولُهم، هذه يف والقول املأتى. وُقرب بْك السَّ جودة مع تقول، األوائُل كانت كما منها،

تمام.» أبي إحسان لكثرِة ُمتكافئنَي؛ الباب هذا يف أجعلُهما أني إال أذهب، وإليه
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فهم الشعر؛ تفضيِل يف وَمنْحاهم القديم أنصار ذَوق عىل يدلُّ ما األقوال هذه ويف
املِرسفة نعة والصَّ اإلغراق من يَنفرون كما النثرية، والصياغة الِخطابية النَّْغمة يَكرهون
يف كالصويل، الحديث، أنصار من رجٌل يرى أن األمر غريب ومن بالبديع. ُعِرَفت التي
أحٌد «وليس (ص٥٣): تمام أبي عن فيقول للشاعر، فضًال والصياغِة املعاني ل تَعمُّ
أكثَر فيها نفسه عىل ويتَّكئ ويخرتعها املعانَي يُعمل — هللا أعزَّك — الشعراء من
أحقَّ فكان معناه؛ وأتمَّ ببديِعه، حه ووشَّ عليه، زاد معنًى أَخذ ومتى تمام، أبي من
بن الحَسن كاتُب قاله ما عىل يدل فهو يشء عىل دلَّ إن هذا أن مع (ص٥٣). به»
ِشعره» فوق وعقلُه ِعْلُمه رجًال فرأيُت رجاء، بن للحسِن مادًحا تمام أبو «قدم رجاء:

(ص١٦٧).
حوله ِمن وأثار عرصه، يف العقوَل هزَّ قد تمام أبا أنَّ فيه يزلَّ لم فالذي ذلك، ومع
ا عمَّ تُعرب التي املعاني التماس ويف الصياغة، يف العرب مألوف عىل خَرج إذ كبرية؛ ضجًة
وإحالِته، غَلِطه كثرَة عليه يَنُْعون «وَجدتُهم (ص٥٥): اآلمديُّ يقول هذا ويف قوَله، يريد
رواه ما هي فإذا ذلك، إىل تْه أدَّ التي األسباَب لُت وتأمَّ واأللفاظ، املعاني يف وأغاليطه
بن القاسم بن محمد عن «الورقة»، كتابه يف الجرَّاح بن داود بن محمُد هللا عبد أبو
نحُو وهذا املحال. إىل فيخرج البديَع يُريد تمام أبا أنَّ أحمد، بِن ُحذيفَة عن مهرويه،
ما وكذلك البديع. فيه ذَكر الذي كتابه يف باهلل املعتزِّ بن هللا عبُد العباس أبو قاله ما
أفَسد من أول أن أبيه، عن َمْهرويه، بن القاسم بن محمِد عن داود، بن محمُد رواه
كأنهم فيه. فتحريَّ مذهبَه البديع يف فسَلك تَِبعه تمام أبا وأن الوليد، بن مسلُم عر الشِّ
األبواب هذه التماس يف وإرساَفه واالستعارات، والتجنيس الطِّباق طلب يف إرسافه يريدون
فيها، غَرُضه يُعلم وال يُعَرف ال معاٍن من أتى مما كثريٌ صار حتى بها، ِشعره وتوشيِح
كان ولو والَحْدس. بالظنِّ إال معناه يُعَرف ال ما ومنه ل، التأمُّ وُطول والِفكر الَكدِّ مع إال
ها ويقتِرسْ ُمجاذَبة، واملعانَي األلفاظ يُجاذب ولم فيها، يوِغل ولم األشياء، هذه عْفَو أَخذَ
من وأوَرد مكدود، وال متعٍب غري بَجَماِمه وهو الخاطر، به يسمح ما وتناَول ُمكارهة،
حذَْو محذوٍّا كان ما عىل القول من واقتَرص يفحش، ولم ُحسٍن يف َقُرب ما االستعارات
ورونَقه، ماءه وتُذِهب الشعَر تهجن التي األشياء هذه من ِليَسَلم — املحِسنني الشعراء
العلم أهِل عند يتقدَّم كان َلظننتُه — منه أكثَر أو شعِره ثُلث يكون أن ذلك ولعلَّ
من فيه ملا غريِه؛ كثرِي مقام يقوُم حينئٍذ قليلُه وكان رين، املتأخِّ الشعراء أكثَر بالشعر
ولْجَلَجه خاطُره به جاش ما كلِّ إيراد إىل َه َرشِ ولكْن األلفاظ، وُمستغَرب املعاني لطيِف
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وأفرط بالخطأ. والصواَب الساقط، بالرَّذْل النادَر والعني بالرديء، الجيد فخَلط ِفكُره،
رديئه، يف وساَمحوه جيده، أجِل من فوقه هو َمن عىل وقدَّموه تفضيله، يف املتعصبون
إفراًطا عنه املنحرفون وقابَل فيه، البعيد التأويَل له وتأوَّلوا خطئه، عن له وتجاَوزوا
ذلك وتجاَوز دونه، هو َمن عليه وقدَّموا سيئاته، ونَعْوا إحسانَه، واطََّرحوا ه، حقَّ فبَخسوه
تقوم ال بما واحتجَّ عليه، يُطَعن ال فيما وطَعَن شعره، من الجيد يف القدح إىل بعُضهم
العباس أبو وهو كتابًا، ذلك يف ألَّف حتى قوًال وال مذاكرًة بذلك يَقنع ولم به، ٌة حجَّ
وَضع علمتُه ما ثم بالفريد، املعروُف الُقْطربُّيل عمار بن محمد بن هللا عبد بن أحمد
لرشح يهتِد ولم ة، الحجَّ ذلك عىل يُِقم ولم يسرية، أبياٍت عىل إال وُخطته غلِطه من يده
وهجنَي االستعارة بُعد ُن تتضمَّ التي األبياَت عليه بعَدها نعاه فيما يتجاَوْز ولم العلة،
أن القارئ أحبَّ إْن مفرد»، «جزء يف الصواب من أنكَر فيما خَطأَه بيَّنُت وقد اللفظ.
(ص٥٥ تعاىل» هللا شاء إن ذلك فَعل بأجزائه، ويَِصَله الكتاب، هذا جملة من يجعله

و٥٦).
والبحرتي، تمام أبي بني املوازنة من عندئٍذ اد النقَّ فيه أخذ ما ذلك إىل أَضْفنا أننا ولو

املعركة. عنارص لَكُمَلت منهما كلٍّ قات َرسِ يف التأليف ومن

الخصومة مظاهر (8)

املناقشة وَحِميَت آَخرون، وأيَّده قوٌم فعابه املحال، إىل فخَرج البديَع تمام أبو إذن أراد
اه تعدَّ بل املناقشات، حدِّ عند األمر يقف ولم اد، النقَّ وبني األدب مجالس يف مذهبه حول
كتاب يف املعتز ابُن تناوله كما تمام، أبي أخطاء يف كتابًا الُقطربُّيل فكتب التأليف، إىل
أخرى. مؤلَّفات من عنه نسمع لم ما إىل وهذا «الورقة». كتاب يف الجرَّاح وابُن «البديع»،
وفيه تمام»، أبي «أخبار الصويل بكٍر أبو وألَّف الجرَّاح، وكتاُب الُقطُربُّيلِّ كتاب ضاع وقد
الخصومة، هذه إىل ٤٢١ه سنة املرزوقي وعاد مذهبه. عن ويُناضل للشاعر يتعصُب
عن آَخر كتابًا كتب كما مفقود. الكتاب ولكن تمام»، أبي ظلمة من «االنتصار فكتب
لدينا الذي املفردة»، «األبيات كتاب وأخريًا أيًضا. مفقوٌد وهو تمام»، أبي ِشعر «معاني
فوتوغرافية صورٌة املرصية الجامعة مكتبة ويف اآلستانة. بمكتبة مخطوطة نسخٌة منه

.(٢٤٠٨) منه
بأبي فقاَرنوه الشعر، عمود عىل وجَريانه وسهولِته البُحرتي شعر إىل النقاد ونظر
األحكام عىل — يبدو فيما — فريق كلُّ اقترص وقد والُحجج. األقواُل ذلك يف وكثَرت تمام،
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الذي الطائيَّنِي، بني امُلواَزنة يف العظيم كتابَه النقاد، شيُخ اآلمدي، وضع أن إىل العامة.
بينهما واملقارنة الشاعَرين دراسة يف يأخذ بل فريق، كلِّ ُحجِج إيراد عىل فيه يقترص ال

العرب. عند النقد كتب يف له مثيل ال تفصييل منهٍج َوْفق
وأورد موازنِته، يف اآلمديُّ عليها اعتَمد كتٌب فيها أُلِّفْت فقد الرسقات؛ مسألة وكذلك
طاهر أبي بن (أحمد طاهٍر أبي ابن «وجدُت (ص٥٧): يقول فهو مؤلِّفيها، أسماءَ لنا
البعِض يف وأخطأ بعضها يف فأصاب ام تمَّ أبي قات َرسِ أخرج ٢٨٠ه) سنة املتوىفَّ َطيْفور
«وحكى آَخر: موضٍع ويف الناس.» بني باملشرتك املعاني من الخاصَّ خَلط ألنه اآلخر؛
رسقات أيًضا أخرج أنه أعلمه طاهٍر أبي ابن أنَّ كتابه يف الجراح بن داود هللا عبد
ص٩١، (ج٣، األدباء معجم يف ياقوت وذكر تمام.» أبي من رسقاتُه بينِها ومن البُحرتي،
أن يُفيد قد مما تمام»، أبي من البُحرتي «رسقات باسم طاهٍر أبي البن كتابًا رفاعي) ط
تكون أن يمكن كما خاصة، تمام أبي رسقات عن أحدهما كتابنَي؛ ألَّف طاهر أبي ابن
«رسقات عن طاهٍر أبي البن اآلَخر الكتاب يف كفصوٍل ورَدت قد الرسقات هذه بعُض

رفاعي). ط ص٦٠، ج٣، (ياقوت، ة» عامَّ الشعراء
يف تميم بن ِبرش الضياء ألبي كتاٍب عن املوازنة من موضَعني يف اآلمديُّ ثنا ويُحدِّ

كذلك. مفقود كتاٌب وهو تمام»، أبي من البُحرتي «رسقات
يذكر كما الوليد»، «عبَث ثم حبيب» «ِذكرى املعرِّي العالء ألبي نعرف نحن
صاحبَي الخالديَّني كتاب اسم محمد) مصطفى ط ص٢٤١، (الفهرست، النَّديم ابن

شعره». ومحاسن تمام أبي «أخبار عن بشار» شعر من «املختار
واملرزوقي للصويل رشوٍح من شعره عىل ُوضع ما الكتب هذه كلِّ إىل أضفنا أننا ولو
التي الدراسات مدى ألدركنا وغريِهم؛ التَّْربيزي والخطيب املستويف وابِن العالء وأبي

الشاعر. هذا أثاَرها
نقد، كتَب ليست فهي نقٍد من تْخُل لم وإن ألنها الرشوح؛ تلك تَعنينا ال اآلن ونحن

الفهم. تيل مرحلٌة والنقُد القراء. َفْهم إىل تمام أبي ِشعر تقريِب إىل ترمي هي وإنما
منها إلينا نقل قد اآلمديُّ كان وإن قلنا، كما معظُمها ضاع فقد األخرى، الكتب وأما

بعُد. فيما نراه سوف ما وذلك ومنهِجها. موضوعها عىل ودلَّنا ا، هامٍّ جانبًا
واآلمدي. الصويلِّ كتابا هو لدينا بقي ما وأهمُّ
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واآلمدي الصويل (9)

قد ألنه وذلك واملحَدثني؛ الُقدماء بني الخصومة تلك يف اآلمديَّ نُدِخل أن نريد ال ونحن
معناه ليس األدب يف والعدُل صحيح. ومنهٍج عادلة روٍح عن وصَدر كحكم، تناوَلها
معناه وإنما بجودته، والجيِد بَرداءته الرديء عىل الحكم وعدَم الشخيص، الذَّوق إهماَل
فاحصة نظرًة األشياء إىل ينظر وال فنِّية، ُحجٍة عىل يقوم ال الذي التعصب من الخلوُّ

مستقِصية.
ِمن وغريه، كياقوت رون؛ املتأخِّ عنه أذاعه ما رغم اآلمدي، عند نجده ال عيٌب وهذا
أكربُ — نرى فيما — هو ذلك بعد واآلمديُّ البُحرتي. إىل وانحياِزه تمام أبي عىل تحاُمِله
يف يُدَرج ال وأن خاص، فصٍل يف يدرس بأن َخليٌق لهذا وهو العربي، األدُب عَرفه ناقٍد

اآلن. نعالجها التي الخصومة
عىل يدلُّ ما كتابه يف يكن وإن وإنه املغِرض. املتعصُب الحقِّ يف فهو الصويل، أما
تمام ألبي منارصتَه أن هو يبدو الذي فإن خاص، فني ذَوٍق عن الحديث عر للشِّ انحيازه
عليه الحكَم ويَزيد الدقيق. املوضوعي النقِد إىل منها واإلرساف اللَّجاجة إىل أقرَب كانت
شكلية نظرٍة عن وصدوُره ذوقه فساُد ثم بعلمه، ح والتبجُّ الغرور يف إفراُطه قسوًة

للغريب. وتطرٍب البَهرُج، يغرُّها

تمام أبي أخبار (10)

األول فالفصل معظمه؛ يف إخباري كتاٌب أيدينا بني الذي تمام أبي أخبار الصويل وكتاب
أحكاٍم جملِة عن عبارٌة وهو تمام، أبي تفضيل يف جاء ا عمَّ ص٥٩–١٤١) (من منه
ألخبار رسٌد الكتاب وبقية له، حَكموا أو تمام ألبي تحزَّبوا الذين األدباء عن ينقلها
إلخ، … وهب بن والحسن رجاء، بن والحسن الشيباني، يزيَد بن خالِد مع تمام أبي
الفصَلني ِكال ويف تمام. أبي َمعايب من ُروي ا عمَّ ص٢٤٤–٢٤٩) (من صغري فصٍل مع
نقٍد كل من خاليًة عامة أحكاًما إال نجد ال معانيه، وِذكر الشاعر بتفضيل ني الخاصَّ
ريب؛ بال الصويل قَصد قد هذا وإىل خاص. بنوٍع مقتَضٌب املعايب وفصُل موضوعي،

قلنا. كما تمام، ألبي املفِرط به لتعصُّ
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فنجده الدفاع، ذلك يف وُحججه تمام، أبي عن ودفاُعه نفسه، الصويل رأُي وأما
منشورة والرسالة كتابَه. أجله من ألَّف الذي فاتٍك بن ُمزاِحم الليث أبي إىل رسالته يف

(ص١–٥٩). «لألخبار» كتصديٍر

تمام ألبي الصويل ب تعصُّ (11)

عجز جاهل رجل رجَلني: أحَد تمام أبي ُخصوم يف يرى الصويل أن ذَكرنا أْن سبق لقد
إىل سبيًال تمام ألبي تجريحه من يتَّخذ أن يريد ساقط ُمعاند ورجل فعابه، َفهِمه عن
فذلك الجيد؛ بالشعر صحيح بٍرص أو فني اعتقاٍد من تمام أبا أديٌب ينتقد أن وأما املجد.
َمن بعيِب ُمِنَي تمام أبا «وليَت يقول: فهو يُسيَغه، أن يستطيع وال الصويل، يقبله ال ما
يُنكر وال جيًدا يعرف ال بَمن ُمني ولكنه علمه، به يَحُسن أو قدُره الشعر علم يف يجلُّ

(ص٣٨). باالدِّعاء» إال رديئًا
«ولو جوابه: كان معنًى أو لفًظا تماٍم أبي عىل عاب قد النقاد أحد بأنَّ سمع وإذا
حتى لكثُر واملحَدثني القدماء من الحذَّاق الشعراء عىل الناُس أنكره ما هؤالء عَرف
عائب ومنزلُة بعينه. ونَظروا اإلنصاف اعتَقدوا إذا تمام أبي عىل عابوه ما عندهم يقلَّ
فيه يبلغ فلم بعده، ُمحسن كلُّ سَلكه ملذهٍب مبتدئٌ الشعر، يف رأٌس وهو — تمام أبي
حقرية منزلٌة — أثَره ويقتفي إليه يُنَسب بعده حاذٍق وكل الطائي، مذهب قيل حتى

الوهد.» عنها ويرتفع الذَّم، ذكرها عن يُصان
تمام، أبي عىل السابقني أو بالقدماء القياس سبيُل هو شاعره عن الدفاع إىل وسبيله
عىل ثم الدقيقة، األدبية للمفاَرقات فطنته وعدم الصويل، ذَوق فساد عىل يدلُّ قياًسا

بأخبارهم. ومعرفِته السابقني ألشعار بِحفظه ثقيلة مباهاٍة
أنفسهم: عند وأسقطوه قوله وعابوا (ص٣٢): يقول فهو كثرية؛ ذلك عىل واألمثلة

م��ح��م��وُم أن��ه َظ��ن��نَّ��ا ح��ت��ى دائ��بً��ا ب��ال��م��واه��ِب يَ��ْه��ذي زال م��ا

جعفر: بن هللا عبد بن العباس يف بقوله نُواٍس أبا يُسِقطوا لم فكيف

ص��ح��ي��ُح ه��ذا م��ا ق��ي��ل ح��ت��ى ب��األم��وال ُج��دَت
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واملجنون كان، كما صحيًحا فيعوُد يَْربأ هذا ألن املجنون؛ من حاًال أحسُن واملحموم
من أعذَُر املحموم بإكثار والبذِل اإلعطاء يف اإلفراط تشبيه يف تمام فأبو يتخلَّص. قلَّما

املجنون. بفعل شبَّهه إذ نُواٍس أبي
وِكال واملجنون. املحموم بني العقيمة املواَزنة وتلك السخيف، الِحَجاج هذا إىل فانظر
تمام، أبي َ خطأ يُصحح ال الذوق يف نُواس أبي وخطأ مقبول، غريُ مرذول ثقيٌل البيتنَي
أو الجاهلية بشعراء القديم الشعر أنصاُر يَعِدلُهم ال الذين املْحَدثني من يُعدُّ وكالهما
مدِح يف التي الصادقة القريبة اإلنسانية املعانَي يستطيعون قلَّما وهم أميَّة، بني شعراءِ

ُزهري: كقول الكرم؛

س��ائ��لُ��ْه أن��ت ال��ذي تُ��ع��ط��ي��ه ك��أن��ك ُم��ت��ه��ل��ًال ج��ئ��تَ��ه م��ا إذا تَ��راُه

يُِرسفون عندما املْحَدثني من وغريِهما تمام وأبي نواٍس أبي تكلِف من هذا وأين
من وحمًقا إحالًة أقلَّ نُواس أبو كان وإن املصنوع؟ خف السُّ بغري يأتون فال ويُغربون
«يهذي ممدوَحه يجعل أن إال تمام أبو يأبى بينما باألموال» «ُجدت يقول فهو تمام؛ أبي

وَسماجة. تكلًفا وأشدُّه الشعر أسخُف وهذا باملواهب».
طويًال: نقاًشا أثار آَخر مثٌل وثَمة

قوله: وعابوا بعدها): وما (ص٢٣ املؤلف يقول

ب��ك��ائ��ي م��اءَ اس��تَ��ْع��ذب��ُت ق��د ص��بٌّ ف��إنَّ��ن��ي ال��م��الم م��اء ت��س��ِق��ن��ي ال

األخطل! شعر ماءَ أكثَر وما املاء، كثري كالٌم يقولون: وهم املالم، ماء معنى ما فقالوا:
ة: الرُّمَّ ذو قال الدمع، يريد الهوى: وماء الصبابة، ماءُ ويقولون: حبيب: بن يونُس قال

م��س��ج��وُم؟ ع��ي��نَ��ي��ك م��ن ال��ص��ب��اب��ة م��اء م��ن��زل��ة خ��رق��اءَ م��ن ��ْم��ت ت��رسَّ أِئ��ْن

أيًضا: وقال

ي��تَ��رق��رُق أو يَ��ْرف��ضُّ ال��ه��وى ف��م��اء َع��ب��رًة ل��ل��ع��ي��ن ِه��ج��َت ب��ُح��زَوى أداًرا
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وغريهم: تمام أبي عىل يَطعن َمن عند ُمحسن وهو الصمد عبد وقال

ال��س��ؤاِل؟ وذل ال��ه��وى ذلِّ ب��ع��د يَ��بْ��ق��ى وج��ه��ك ل��م��اء م��اءٍ أيُّ

العتاهية: أبو قال الشباب، ماء وقالوا: ماءً. الوجه ملاء فصريَّ

وَج��ن��اِت��ه ف��ي ي��ج��ول ال��ش��ب��اب م��اءُ ُح��لَّ��ٌة ال��م��الَح��ة م��ن ع��ل��ي��ه ظ��بْ��ٌي

ربيعة: أبي ابِن قول من وهو

ال��ش��ب��اِب م��اءُ ال��َخ��دَّي��ن أدي��ِم ف��ي م��ن��ه��ا تَ��ح��يَّ��ر م��ك��ن��ون��ٌة َوْه��ي

إسماعيل: بن إبراهيم بن أحمد وقال

ق��ط��را! أدي��ُم��ه ل��وال خ��دَّي��ه ف��ي ي��رع��ُد ال��ش��ب��اب م��اءِ أْه��يَ��ف

كِّيت: السِّ ابُن أنشَدني قال: التميميُّ عبٍد بن محمُد وأنشد

ت��ب��غ��ُش ال��ش��ب��اِب أه��اض��ي��ُب وإذ ي��رع��ُش ِص��ب��اك م��اءُ إذ ق��ل��ُت ق��د

يف قال ملا بيته؛ صدِر يف به فجاء حرًفا كلِّه هذا من تمام أبو استعار إن يكون فما
قد امَلالم»، ماءَ تسِقني «ال أوله: يف قال بكائي»، ماءَ استَْعذبُت قد َصبٌّ «فإنني آخِره:
َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ وجل: عز هللا قال معناه؛ يستوي ال فيما اللفظ عىل اللفَظ العرُب تَِحمل
سيئة» «وجزاءُ قال: ملا ولكنه ُمجازاة، ألنها بسيئة؛ ليَست الثانية والسيئُة ِمثْلَُها﴾، َسيِّئٌَة
ُهْم ْ ﴿َفبَرشِّ وكذلك: هللاُ﴾، َوَمَكَر ﴿َوَمَكُروا وكذلك: اللفظ، عىل اللفَظ فَحمل «سيئة»، قال:
تكون إنما والِبشارة بالعذاب، هؤالء برشِّ قال: بالجنة، هؤالء بَرشِّ قال: ملا أَِليٍم﴾؛ ِبَعذَاٍب

اللفظ. عىل اللفَظ فحَمل الرش، يف ال الخري يف
البيت، هذا يف الصويلِّ برأي اآلمديُّ الذوِق الصادُق الناقُد يأخذ أن األمر غريِب ومن
(املوازنة، فيقول تمام»، ألبي «محتجٍّ إىل القول نَسب بل الصويل، اسم يوِرد لم وإن

ص١١٣):
قوله: «وأما

(البيت). … امَلالم ماءَ تَْسِقني ال
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بكائي ماءَ استعذبُت قد يقول أن أراد ملا بأنه — عندي بعيٍب وليس — ِعيَب فقد
عز هللا قال كما الحقيقة؛ عىل ماءٌ للَمالم يكن لم وإن أراد، ما ليُقاِبل ماءً للَمالم جَعل
جزاءٌ هي وإنما بسيئة، ليست الثانيَة أن ومعلوٌم ِمثْلَُها﴾، َسيِّئٌَة َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ وجل:
بسخرية. ليس الثاني والفعُل ِمنُْكْم﴾، نَْسَخُر َفِإنَّا ِمنَّا تَْسَخُروا ﴿إِْن وكذلك: السيئة، عىل
أغَلظُت قائل: يقوَل أن العادة َمْجرى كان فلما ُمستعَمل، والكالم الشعر يف هذا وِمثُل
ا ممَّ املالم وكان العلقم، من أمرَّ منه وسَقيتُه ُمرَّة، كأًسا منه وجرَّعتُه القوَل لفالٍن
موجود، كثريٌ هذا وِمثُل االستعارة. عىل ماءً له جَعل االستعارة؛ عىل التجرُّع فيه يُستعمل

ة: الرُّمَّ ذي بقول هذا يف تمام ألبي محتجٌّ احتجَّ وقد

ي��ت��َرْق��رُق أو يَ��ْرف��ضُّ ال��ه��وى ف��م��اء َع��ب��رًة ل��ل��ع��ي��ِن ِه��ْج��ت ِب��ُح��ْزَوى أداًرا

آَخر: وقوِل

ال��نُّ��ْج��ِل األع��يُ��ِن ف��ي ال��ع��ي��ن م��اءِ ��ة ك��ِرقَّ ب��اب��ٍل أرِض م��ن ال��تَّ��ْج��ر َس��ب��اه��ا وك��أٍس

ألنَّ باستعارة؛ ليس الهوى وماء استعارة، املالم ماء ألن امَلالم؛ ماءَ يُشبه ال وهذا
الدموع فتلك يُبكي. البنَْي وكذلك الحقيقة، عىل الهوى ماءُ هي الدموع فتلك يُبكي، الهوى
عىل يُبكي قد واملالم امَلالم، أبكاه تمام أبا فإنَّ قيل: فإن الحقيقة، عىل البني ماءُ هي
من بكى لو ألنه بكائي؛ ماءَ استعذبُت قد قال ملا ذلك تمام أبو أراد لو قيل: الحقيقة،

منه.» يستعفي يكن ولم أيًضا، بكاءٍ ماءَ هو املالم ماءُ لكان امَلالم
يبدو فيما أخذ كما تمام، أبي استعارَة َقِبل قد يكن وإن اآلمديَّ أن نالحظ ونحن
بني يُميز فهو نقًدا؛ وأدقُّ الصويل من نظًرا أصَدُق بعُد فإنه الصويل، ُحَجج بعِض
ندري ال ذلك مع ولكنَّنا املالم»، «ماء غريُ الهوى» «ماء أن ويُدرك والحقيقة، االستعارة
«اللغة بقوله: املوازنة من موضٍع من أكثَر يف عنه عربَّ الذي الثابَت َمبْدأه هنا نيس كيف

نفَسه: تمام أبي قوَل يَعيب رأيناه ولقد عليها.» يُقاس ال

األوط��اُر وتَ��ولَّ��ت ال��ه��وى َخ��فَّ دي��اُر ال��دي��اُر وال أن��ت أن��ت ال

لكن بجيِّد، وليس مستهَجن الحَرض أهل ألفاظ من لفٌظ أنت» أنت «ال قوله: ألنَّ
الدياُر ليست أي حَسن؛ ُمستعَمل العرب، كالم من معروف كالٌم ديار» الديار «ال قوله:

98



واملحدثني القدماء بني الخصومة

َعِهدت كما أي زمان»؛ والزماُن ناٌس الناُس «إذ اإليجاب: يف يُقال مثلما َعِهدت، كما دياًرا
عليه، ُغبار ال والبيت صادق، جميل سليٌم هنا القياس أن مع املخطوط)، من (ص٣٨
ال قياٌس وهذا الكالم». غليظ من ُمرَّة «كأًسا عىل قياًسا املالم» «ماء يُجيز نراه ذلك ومع

ينعقد.
لوجدناها: املاء استعماالِت وأحَصينا الصويل أوردها التي األمثلَة راَجْعنا أننا ولو
العظيم الشاعِر هذا بيتَْي يف ومعناها الرُّمة، ذي عند الَهوى» و«ماء بابة» الصَّ «ماء
واملاءُ يَبقى»، وجِهك ملاء ماءٍ «أيُّ ثم الحقيقة، سبيل عىل استعماٌل فهو «الدموع»، هو
وهاتان وجِهه». ماءَ «أراق تقول: كما الحياء، معناه الوجه وماء الرَّونَق، معناه األول
أَديم يف يتحريَّ الذي وجماله رونُقه ومعناه الشباب»، «ماء وأخريًا جميلتان. استعارتان
هذه كل ويف الصبا». «ماء وكذلك الرائع، بيته يف ربيعة أبي بن عمُر يقول كما الَخدَّين،

استُعمل: قد املاء أن نجد األمثلة

الدموع. عىل ليدلَّ املعنى؛ حقيقة عىل إما (١)
أي الكالم؛ وماء الشباب كماء جميل يشءٍ عىل ليدل االستعارة؛ سبيل عىل وإما (٢)
كريه يشءٍ عىل للداللة للماء استعارًة هذه من استعمال أيِّ يف نجد ال ونحن الرونق.
فهذا عليها.» يُقاس ال اللُّغة «إن اآلمدي: بقول نحتجَّ أن نريد ال بعُد ونحن كامَلالم،
واليشء املستعار اليشء بني تنافٌر هناك يكون أال األقل عىل نطلب ولكننا مرسف، قوٌل
«ماء تماٍم أبو استعذَب ولو حتى العذب باملاء املرِّ اليشء عن يُعرب فكيف له، امُلستعار
صنعٌة هي وإنما بيشء، يُحس وال شيئًا، ذلك كلِّ من ر يتصوَّ ال تمام وأبو بكائه»؟!

ماء؟! للَمالم يكون كيف بل املرَّة؟ بالكأس امَلالم ماءُ يُقاس كيف ثم باطلة،

تَْسَخُروا ﴿إِْن وباآلية: ِمثْلَُها﴾، َسيِّئٌَة َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ باآلية: واآلمدي الصويلُّ واحتجَّ
والسخرية َجزاء، بل بسيئٍة ليست الثانية السيئة إن وقولُهما: ِمنُْكْم﴾. نَْسَخُر َفِإنَّا ِمنَّا
يف ليس قدرته جلَّت وهللا عنه، ِغنًى يف القرآُن باطل، تخريٌج سخرية؛ ليست األخرى
والسخريُة السيئة، هي فالسيئُة السخيف؛ الدفاَع هذا الفقهاءُ عنه يدافع أن إىل حاجٍة
لنا شأن ال ما فذلك لها هللا اعتباُر وأما البرش، نحن نظرنا يف األقل عىل السخرية، هي
«ماء يُربر ال فهو صحيح، الفقهاء تفسري أنَّ وَهْب معرفته. إىل نطمَح أن علينا وليس به،

به. له عالقة وال املالم»
ذَكر وقد امُلحال»، إىل فخَرج البديَع أراد «قد تمام أبا أن هو الصحيح النقُد وإنما
عىل للصدور ا ردٍّ أو دور، الصُّ عىل لألعجاز ا وردٍّ للبديع، وفاءً له بد ال فكان البكاء» «ماء
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عند الذَّوق وَصفاقِة اإلرساف عىل يدلُّ ُسخٌف وهذا املالم». «ماء يَذكر أن ِمن األعجاز
ناِقديه. وعند تمام أبي

ذَوق، وفساُد عقلية، وَلجاجٌة تعصب، فهو النقد؛ يف الصويل منهُج لنا يتَّضح وهكذا
علَمه. فيها يُظهر للفرص والتماٌس الغرور، يف وإرساٌف

رأينا فقد هذه؛ من أطوَل وقفًة الصويل عند نقف أن إىل حاجٍة يف لسنا بعُد ونحن
عامة أحكاًما إال ليس تمام أبي ألخبار رسِده أثناء ذلك دون أورده ما وكلُّ منهجه،

بحثنا. من الثاني الجزء يف النقد موضوعاِت نُناقش عندما سنَلقاها
الُخصومة بتلك أمَلْمنا قد نكون للحديث، املتعصبني زعيِم الصويل، من وبانتهائنا
النقد يف الفريَد كتابَه اآلمديِّ تأليف يف سببًا كانت والتي النقد، حرََّكت التي القوية
اآلمدي، قبل النقد يف أُلِّف ما كلِّ ُخالصة نجد ففيه الطائيَّني»؛ بني «املواَزنة العربي
يف وقصًدا باملوضوع، وتقيًدا لألحكام، واستقصاءً عليه، ومقدرًة للنقد منهًجا نجد كما
العربي النقد زعيَم اآلمدي من تجعل صفاٌت هذه وكل ب. التعصُّ عن وبُعًدا التعميمات،

يُداَفع. ال الذي
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الرابع الفصل

ِني بنيالطائيَّ واملوازنة اآلمدي

األدبي وذَوقه النقد يف منهجه (1)

أذكر «أنا الشاعَرين: بني التفصيلية املواَزنة باب إىل كتابه يف يصل عندما اآلمديُّ يقول
معنًى بني فأُواِزن الطائيَّان، فيها يتفُق التي املعانَي — الجزء هذا يف اآلن هللا بإذن —
أن إىل هذا أتعدَّى أن تطلبني فال بَعينه، املعنى ذلك يف أشعُر أيُّهما وأقول ومعنًى،
ريٍب بال وهذه ذلك.»1 فاعٍل غريُ فإني اإلطالق؛ عىل عندي أشَعُر بأيِّهما لك أُفِصَح
بالشعر البرص ذَوو يقف أالَّ هو أَِلْفناه فالذي العربي؛ النقد تاريخ يف جديدة نَْغماٌت
من يجعلون رأيناهم ما نحِو عىل أخرى، طبقاٍت عىل الشعراء من طبقاٍت تفضيِل عند
والفرزَدِق َجريٍر ومن الجاهليِّني، من األوىل الطبقَة واألعىش وُزهري والنابغة القيس امِرئ
كلِّ أفراِد بني امُلفاضلة إىل ذلك يَْعُدون بل وهكذا، األُمويِّني من األوىل الطبقَة واألخَطِل
الُقريش، الخطَّاب أبي بن محمد زيٍد ألبي العرب»، أشعار «َجْمهرة مقدمة ويف طبقة.
استقصاءَ ال تعميماٍت عىل أقاموها التي املفاَضالت تلك من كثريٌ األدب، كتب من وغريِها
البُحُرتيِّ بني املوازنَة يبدأ فهو أخرى؛ وجهٌة فِوجهتُه اآلمدي وأما تحديد. وال فيها
دراسِة يف يأخذ ثم له، تفضيلِهم وأسباَب شاعر كلِّ أنصاِر ُحجج يُوِرَد بأن تماٍم وأبي
رسقاته، ُموِرًدا البُحُرتي مع ذلك ِمثَل ويفعل البالغية. وُعيوبه وأخطائه تمام أبي قات َرسِ
التفصيليِة املواَزنة إىل ينتهي وأخريًا وعيوبَه. أخطاءَه ثم تمام، أبي من رسقاته خصوًصا
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العرب عند املنهجي النقد

سمعتُه بما أبتدئُ «وأنا يقول: الشعر؛ معاني من معنًى كلِّ يف منهما كلٌّ قاله ما بني
تَخاُصِمهم عند األخرى، الفرقة عىل الشاعَرين هذين أصحاب من فرقة كلِّ احتجاج من
بصريًة وتزداَد ذلك َل لتتأمَّ بعض؛ عىل بعٌض يَنْعاه وما اآلخر، عىل أحدهما تفضيِل يف
به.» الَخصَمني احتجاَج تعتقُد لعلك فيما واعتقاِدك تحكم، أن شئَت إن ُحكمك، يف وقوة
الباب يف نرى وسوف عليه. اآلَخر الفريِق وردَّ فريق، كلِّ ُحجَج فعًال ويوِرُد (ص٣)،
وأنها إليه، انتهت كما الُحجج تلك أورد قد اآلمديَّ أن كيف املوازنة لتلك سنَعقُده الذي
وعندما والربط. والعرض الجمع فضُل هو فيها فضله كلَّ وأن هو، وضِعه ِمن تكن لم
َمساوئ بِذكر أبتدئُ وأنا هللا، بحمد الَخصَمني احتجاُج «تم قال: الفصل هذا من انتهى
وإحالِته تمام أبي رسقات من طَرًفا وأذكر َمحاسِنهما، بذكِر ألختَم الشاعَرين هذين
وغري تمام، أبي معاني من أَخذه ما أخِذ يف البحرتيِّ ومساوئ ِشعره، وساقِط وغَلِطه
الوزن يف اتَفَقتا إذا قصيدتني بني ِشعَريهما من أُوازن ثم معانيه، بعض يف غلٍط ِمن ذلك
ذلك تضاعيِف يف تظهر َمحاسنهما فإنَّ ومعنًى؛ معنًى بني ثم القافية، وإعراِب والقافية
يسلُْكه ولم سَلَكه معنًى ِمن فجوَّد منهما واحٍد كلُّ به انفرد ما أذكر ثم وتنكشف،
الرسالة، بهما أختُم لألمثال وبابًا التشبيه من ِشعَريهما يف وقع ملا بابًا وأُفرُد صاحبُه.
ِليَقرب املعجم حروف عىل مؤلًَّفا وأجعله ِشعَريهما، من املجرَّد باالختيار ذلك وأضُع

(ص٢٢). به.» اإلحاطُة وتقَع ِحفُظه، ويَسهَل ُمتناَولُه،
إال كامًال، تنفيذه عدم أو املنهج لهذا اآلمديِّ تنفيذ يف بالنظر نحتفظ كنَّا وإن ونحن
روٌح ناضجة، روٌح فهي الدراسة، يف روَحه هذه أقواله من نستخلَص أن نستطيع أننا
عنارصها يجمَع أن يريد عنها بعيد كرجٍل الخصومَة يتناول وهو يَِقظة. َحِذرة منهجية
البحرتيُّ يكون فقد فيها، ينظر التي الجزئيات عىل ُحكَمه قَرصَ فإْن ويدُرَسها، ويَعِرَضها
يف أشعَر تمام أبو يكون وقد معانيه، من معنًى أو الشعر أبواب من باٍب يف أشعَر
ما فهذا اآلَخر، عىل أحِدهما وتفضيُل الحكم إطالق وأما سنرى. كما أخرى، ناحيٍة
العلم، يف الناس ِلتَبايُن عندي؛ أشعُر بأيِّهما القول أُطِلَق أن أُحب «ولسُت اآلمدي؛ يرفُضه
الفريقني؛ أحد لذمِّ فيستهدَف ذلك يفعل أن ألحٍد أرى وال الشعر، يف مذاهبهم واختالِف
يف وال واألعىش، وُزهرٍي والنابغِة القيس امِرئ أشَعر: األربعة أيُّ عىل يتَّفقوا لم الناس ألن
وُمسِلم؛ الَعتاِهيَة وأبي نُواٍس أبي يف وال وَمْروان، اٍر بشَّ وال واألخطل، والفرزَدق جريٍر
— سالمتَك هللاُ أدام — كنَت فإن فيه. َمذاهبهم وتبايُِن الشعر، يف الناس آراء الختالِط
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اللفظ، وُحلو العبارة، وُحسن بْك، السَّ صحَة ويُؤثِر وقريبَه، الكالم سهَل يُفضل ن ممَّ
واملعاني نعة الصَّ إىل تميل كنَت وإن رضورًة، عندك أشعُر فالبحرتيُّ والرَّونق؛ املاء وكثرَة
أشعُر عندك تمام فأبو ذلك، غرِي عىل تَْلوي وال والفكرِة بالَغوص تُستخَرج التي الغامضة
قصيدتنَي بني أُقاِرن ولكني اآلَخر، عىل أحدهما بتفضيل أُفِصُح فلسُت أنا ا فأمَّ محالة. ال
فأقول ومعنًى، معنًى وبني القافية، وإعراِب والقافية الوزن يف اتَفَقتا إذا شعرهما من
منهما واحد لكلِّ ما جملِة عىل حينَئٍذ أنت احُكْم ثم تلك، ويف القصيدِة تلك يف أشَعُر أيُّهما
عىل أليِّهما يتحيَّز أن يريد ال فاآلمديُّ وإذن (ص٣). والرديء.» بالجيِّد علًما أَحطَت إذا
ذلك يفعل إنما ذاك أو الشاعر لهذا ينترص َمن أن يُالحظ وإنما هًوى، عن أو بيِّنٍة غرِي
اآلَخر عىل أحِدهما بتفضيِل يُفِصح أن يريد فال هو ا وأمَّ الشعر، يف خاصٍّ اتجاٍه إىل ِلَميله
وهذا للقارئ. الُكيلَّ الحكَم ويرتك َموضعيًة مقارناٍت بينهما يُقارن ولكنه مطلًقا، تفضيًال
ثم لها، ويُسجِّ ويَقبلها املختلفة املذاهب يرى رجٍل منهُج سليم؛ ِعلمي منهٌج ريٍب بال

تفاصيل. من له يَعِرض ما عىل أحكاَمه ويَقُرص ، ُمِخلٍّ تعميم كلَّ يرفض ناقٍد منهُج
اآلَخر، ضدَّ الشاعَرين ألحِد التحيُّز إىل يقصد لم اآلمديَّ أن نُقرر أن فنستطيع وإذن
تكوُن فقد األقوال؛ بتلك نكتفَي أن نستطيع ال ولكننا السابقة، بأقواله أخذنا إذا وذلك
مع يتعارض ما نقِده يف يكون وقد يُعلنها، التي للُخطَّة مخالفًة الفعلية الناقد روُح
ألن وذلك كهذا؛ فرًضا نفرتَض أن يجب خاص بنوع لآلمديِّ دراستنا ويف الُخطة. تلك
تمام، أبي عىل ب بالتعصُّ اآلمديَّ يتَّهموا أن من الالحقني اَد النقَّ تمنع لم األقواِل تلك كلَّ
الشاعر لذلك تعصبه يف للصويلِّ مقابًال امُلْحَدثون الباحثون فيه رأى أْن األمُر بلغ حتى
هذه أتَت أين فمن أمني)، بك أحمد األستاذ بقلم للصويل، تمام، أبي أخبار مقدمة (راجع

يُؤيدها؟ ما اآلمديِّ كتاب يف وهل التهمة؟

والتعصب الذَّوق (2)

االنحياُز هو النفيسُّ معناه التعصَب أن أوًال نُقرر أن يجب الهامة املشكلة هذه يف للفصِل
بالهوى، َمُسوقني حَسناٍت سيئاته ونقلُب الخري، إال فيه ترى فال له، نتعصُب ما إىل ُكليًة
وجوَد ال نفسية حالٌة وهذه الحَسن، قيمة يف واملبالغِة القبيح لتجميل األسباَب لني ُمتَمحِّ
منهًجا النقد يف يتبع رجٌل فهو حجاب؛ وراءِ من وال َرصاحًة ال اآلمدي، كتاب يف لها
التي التفاصيل عىل لها قاًرصا أحكاَمه، ُمعلًال ُحجَجه، ُموِرًدا أمامه ما فيدرس ُمحَكًما،
مع تمشيًا — ل يُفضِّ أن وأما التعصب. ضد هذا وكلُّ التفضيل. إطالَق رافًضا فيها، ينظر
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تعصبًا، ليس فهذا املقتَرس، املتكلَّف الشعر عىل السهَل الطبيعيَّ الشعَر — الخاص ذَوقه
تحكيم خطُر يأتي وإنما نقد. كل يف النهائي املرجُع هو والذَّوق ناقد. كل حقِّ من وهو
نظٍر عن أحكامها يف تَصُدر ال التي التحكُّمية األهواء لعمل ِستاًرا نتَّخذه عندما الذَّوق
ذوًقا يكون عندما أو ُقبح، أو جماٍل من فيها بما صادق وإحساٍس الفنِّية، العنارص يف
به يُعتَدُّ الذي فالذوق نفُسه. اآلمديُّ يقول كما الطبع»، إىل ْربة «الدُّ فيه تجتمع لم ُغْفًال
أحكامهم، من الكثريَ يُعلِّلوا أن عادًة يستطيعون وهؤالء بالشعر، البَرص ذَوي ذوُق هو
من «أنَّ نُنكر ال كنا وإن املعرفة، وسائل من مرشوعة وسيلًة الذوَق يجعل ما التعليل ويف
كما املوصيل، إسحاَق قول حدِّ عىل الصفة.» يها تؤدِّ وال املعرفُة بها تُحيط أشياءَ األشياء
يف املتعلِّم، واملسرتِشُد املتعنِّت السائُل أيها يَجعلك، أن أحٍد كلِّ ُوْسع يف ليس «بأنه نؤمن
أخصُّ هو وَمن وَلِده نفِس يف وال نفسك يف ذلك قذِف إىل يجُد وال كنفِسه، بصناعته العلم
فيه اعرتضَت ما كان وإن باهرة، ُحجٍة وال قاطعة بِعلٍة يأتيَك أن وال سبيًال، به الناس
الزمان طول عىل إال يُدَرك ال ما ألن مستقيًما؛ سؤاًال عنه سألَت وما صحيًحا، اعرتاًضا
بالنظر ينتفَع «لن بأنه نؤمن وأخريًا نهار.» ساعِة يف به يُحيط أن يجوز ال األيام ومرور

أنَصف.»2 علَم إذا ومن َعِلم، ل تأمَّ إذا ومن ل، يتأمَّ أن يُحِسن َمن إالَّ
يعود هذا يف وهو اإلعجاب، إىل يدعو نحٍو عىل اآلمديُّ َفِطن الحقائق تلك كل إىل
الذوِق عن تحدَّث الذي م َسالَّ ابِن تقاليِد النظر؛ الصادقِة الجميلة األدبية التقاليد إىل بنا

الحديث. أصدَق ف املثقَّ
لم كما للبُحرتي ب يتعصَّ لم املؤلَف أن نجد نفِسه، املوازنة كتاب إىل وبالرجوع
الذوُق فَسد عندما الالحقون النقاُد بها اتهَمه تُهمٌة هذه وإنما تمام، أبي ضدَّ يتعصب
بعض يف املتأخرون األدباءُ هؤالء ونظر العربي، األدب عىل والتكلُف الصنعُة وغَلبَت
ملرِض االنتقادات تلك عىل يُوافقوا ولم «وَوساوسه»، تمام أبي لسخافاِت اآلمدي انتقادات
والتهمة نُصِلَحه، أن يجب ظلٌم وهذا تمام. أبي ضد متعصٌب الرجل إن فقالوا: أذواقهم،
َلرأَوا وإال قاله، ما كل يف شامل نظٍر عن تَصُدر وال ألقواله، استقصاءٍ عىل بعُد تقوم ال
عن يُحِجم لم أنه كما مرة، من أكثَر عنه ودافَع موضع، غرِي يف تمام بأبي أُعجب قد أنه
وقائُع وهذه تمام. أبا عليه ل يُفضِّ وأن َمغَمًزا، فيه وَجد كلما ُمرٍّا نقًدا البحرتيَّ يَنُقَد أن

ص١٧٦–١٨٠. من املوازنة، يف وتفاصيلها الحقائق هذه كلَّ راِجع 2
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مثََلني أو َمثًال نورَد أن ب بالتعصُّ اآلمديَّ نتَّهم لكي يكفي ال ألنه نُظِهَرها؛ أن يجب
للبحرتي. َب تعصَّ أو تمام أبي ضدُّ أنه نستنتَج ثم فيهما، نُخالفه

أنصار بني الخصومة عنِف أياَم كتابه يكتب لم اآلمديَّ أن فيه يزل لم والذي
واملعركة ٢٨٤ه، سنة والبحرتيَّ ٢٣١ه، سنة تُويفِّ ام تمَّ أبا ألن وذلك والبحرتي؛ تمام أبي
القرن أواخِر يف أقصاها بَلَغت حتى مبارشة، موتِهما بعد — يَظهر فيما — احتَدَمت قد
الفرتة تلك يف أُلَِّفت التي الكتب من نملك ال كنَّا وإن ونحن الرابع. القرن وأوائِل الثالث
يكفي ما الكتاب هذا يف نجد أننا إال ٣٣٥ه)، سنة (تُويف للصويل تمام» أبي «أخبار غريَ
فالصويل الشاعَرين؛ حول املنازعاِت تلك َصِحبا اللذَين والعنف، اإلرساِف مبَلِغ عىل للدَّاللة
الكثريَ نرفض أن يجب الذي وهو تمام، ألبي ب بالتعصُّ يُتَّهم أن يجب الذي هو رأينا كما
اآلمديُّ وأما ادِّعائه. وكثرِة ذَوقه، وفساِد َهواه، لوضوح أخباره؛ ومن بل أحكامه، من
األدباء وكان الخصومة، ِحدة ِمن أ هدَّ قد الزمن كان أْن بعد جاء فقد ٣٧١ه) سنة (تُويف

املتنبِّي. هو آَخر، رجٍل حول االقتتال يف أَخذوا قد
أو الشاعر لهذا ب التعصُّ يف رسائل عدَة فوجد الزمن، تراخي بعد إذن اآلمديُّ جاء
كلِّ يف ونظر وحديثة، قديمًة النسُخ منهما وتعدََّدت ُجِمعا، قد ديوانَيْهما وجد كما ذاك،
أو التعليل يف وضعًفا تحقيقيَّة، دراسٍة وعدَم األحكام، يف إرساًفا فيها فوَجد الكتب تلك
أن نعتقد بحيث اليوم، بمناهجنا يكوُن ما أشبَه ِعلمي بمنهج الخصومَة فتناَول ُقصوًرا،
الصحيح. للمنهج يُحتذَى كَمثٍل الدارسني أيدي بني نَضَعه أن نستطيع ما خريُ الكتاَب هذا

النصوصونسبتها تحقيق (3)

كتابه يف مرٍة غريَ يُشري هذا وإىل األبيات. ويُحقق القديمة النُّسخ إىل يرجع فاملؤلُف
وأرضاِبه.» الصويل يد يف تَقع لم التي العتيقة النسخة إىل رَجعُت «حتى (ص٨٩): فيقول

ام: تمَّ أبي قول يف نظره عند وذلك

َم��ن��ائ��ِح��ه��ا ِم��ن وع��ي��ن��ي إال ال��رَّْك��ب ف��ي ب��ه��ا أل��مَّ أن ع��ن ال��ه��َوى أُِج��لُّ داٌر

يف وجدُت إال تمام أبو به عيَب ا ممَّ شيئًا رأيُت «وما يقول: ١٦٥ صفحة ويف
ذلك ومن قليل. البُحرتي ِشعر ويف كثري، تمام أبي شعر يف أنه إال مثَله، البحرتيِّ شعر
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من أقبُح عندي هو بيٌت البحرتي شعر يف جاء وقد تمام، أبي شعر يف األوزان اضطراُب
قوله: وهو الباب، هذا يف تمام أبو به ِعيَب ما كل

بَ��واء؟» م��ن��ه ال��ف��ردوَس ال��ل��ه ج��َع��ل ش��ي��ئً��ا ال��ن��ف��ُس ت��تَّ��ب��ُع ول��م��اذا

يف رأيُت وقد … الوزن عن خارٌج وهذا النسخ، أكثر يف وجدتُه «وكذلك يُضيف: ثم
العيب.» من تخلَّص فقد هذا يكن فإن بَواء.» منه الُخلَد هللاُ «جَعل النسخ بعض

سواءٌ وذلك عليه؛ الُحكم قبل النصِّ لتحقيق األخرى النسخ إىل يرجع نراه وهكذا
البيت يف رأينا كما البحرتيِّ من أم األول، البيت يف رأينا كما تماٍم أبي من الشعُر أكان

املستقيم. املنهجيِّ النقد مراحل أُوىل وهذه الثاني.
يف وهو الشعر، نسبة صحة يف ينظر الذي العلميِّ النقد روَح كذلك يملك واآلمديُّ
يف ولدينا انتحاًال. األعراب إىل يُنَسب ما يَقبل ال نراه ثمَّ وِمن م؛ سالَّ البن تلميذٌ ذلك
املؤلُف يتحدث هذا؛ يف دالٌّ مثَل (١٣١ (اللوحة املوازنة من مخطوًطا يزال ال الذي الجزء
التقسيماُت تُعجبه األدب شيوخ بعض كان فيقول: التقسيم عن يَدُرسها أبياٍت بمناسبِة

األحنف: بن عبَّاس قوُل يُعجبه مما وكان الشعر، يف

ح��رُب وِس��ل��ُم��ك��ُم ص��دٌّ وَع��ط��ُف��ك��ُم ِق��ًل��ى وُح��بُّ��ك��ُم َه��ْج��ٌر ِوص��الُ��ك��ُم

سيَد سمعُت ثعلب: العباس أبو وقال إقليدس. تقسيمات من أحسُن هذا ويقول:
هو وليس ألعرابي، املربِّد أنشده ما هذا ونحو األعرابي. ابَن يعني يستحسنُه؛ العلماء

أشبه: املولَّدين بكالم وهو األعراب، كالم من عندي

ذن��ب��ي م��ن ال��ت��ب��اُع��َد ف��ت��ع��ت��دُّ ِرض��اه��ا ط��ال��بً��ا وأب��َع��ُد ف��تُ��ق��ص��ي��ن��ي وأَْدن��و
ُق��رب��ي م��ن وتَ��نْ��ف��ُر بُ��ع��دي ِم��ن وت��ج��زُع يَ��س��وءُه��ا وص��ب��ري تُ��ؤذي��ه��ا وَش��ْك��واي

السابقني مراجعة (4)

يكتفي ال كما بينهما، واملوازنِة الشاعرين هذين دراسة يف الخاصِة بَمَلكاته يكتفي ال وهو
عن ينقلون أو الغري، أحكاَم يَْروون ن ممَّ غريُه فعل ما نحِو عىل السابقني آراء بنسِخ
نفعل كما فعل وإنما هذا، من شيئًا اآلمديُّ يفعل لم أسمائهم. ِذكر إغفال مع السابقني
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تلك يف ُوِضَعت التي الكتَب فنجمع املسائل؛ من مسألٍة َدْرَس نريد عندما اليوم نحن
ما نراجع ثم نهائيٍّا، َكسبًا نعتربه ما ونعتمد منها، نقبله ما فنُقرُّ فيها وننظر املسألة،

الظالل. من ترك ا عمَّ ونكشف خطأً، يراه
كممثِّل البُحرتي حول الخصومة كانت أن بعد — قلنا كما — اآلمديُّ جاء ولقد
الكتب وكانت كبريًا، مداًدا أسالت قد البديع، ملذهب كرأٍس تمام أبي وبني الشعر، لعمود
أن الصحيح املنهج مقتَضيات من فكان نواحيها، من ناحيٍة كل يف أُلَِّفت قد العديدة

فعله. ما وهذا بينهما. املوازنة يف هو يأخذ أن قبل ويدُرَسها الكتِب تلك كلَّ يجمع
شعر أن يزعمون املتأخرين األشعار رواة ِمن ورآه شاَهده َمن «أكثر فوجَد نظر
ومرذول؛ مطروٌح ورديئُه مثله، جيٌد بجيِده يتعلق ال الطائي أوٍس بن حبيِب تمام أبي
بْك، السَّ صحيُح البُحرتيِّ هللا ُعبَيد بن الوليد ِشعر وأن يتشابه، ال مختلًفا كان فلهذا
يُشبه مستويًا صار ولهذا مطروح؛ وال رديء وال َسفاسُف فيه ليس الديباجة، حَسُن
وبدائعهما، جيِّدهما وكثرة ِشعَريهما، لغزارِة بينهما «فاَضلوا ووجدهم بعًضا.» بعضه
شعراء من بينهم التفضيُل وقع ن ممَّ أحٍد عىل يتفقوا لم كما أشَعُر، أيُّهما عىل يتَّفقوا ولم
وُحسن النفس، حالوة إىل ونَسبَه البحرتيَّ ل فضَّ كَمن وذلك واملتأخرين، واإلسالم الجاهلية
املعنى، وانكشاِف املأتى، وُقرب العبارة، وصحة مواضعه، يف الكالم ووضع التخلص،
ونَسبه تمام أبا ل فضَّ َمن ومثل البالغة، وأهُل املطبوعون والشعراء واألعراب الُكتَّاب وهم
واستخراج، ورشح استنباٍط إىل يحتاج ا ممَّ يورد ما وكثرة تها، ودقَّ املعاني ُغموض إىل
الكالم، وفلسفيِّ التدقيق إىل يميل وَمن نعة الصَّ أصحاب والشعراءُ املعاني أهل وهؤالء
فإنهما بينهما، املساواة إىل قوٌم وذهب طبقة. جعلهما قد الناس من كثريٌ كان وإن
الشعر عموَد فارق وما األوائل، مذهب عىل مطبوٌع الشعر أعرابيُّ البحرتي ألن َلمختلفان؛
بأشجَع يُقاس بأن فهو الكالم، ووحيشَّ األلفاظ ومستكَره التعقيَد يتجنَّب وكان املعروف،
شديُد تمام أبا وألن أَوىل، املطبوعني من وأمثالهم املكفوف يعقوَب وأبي ومنصوٍر َلمي السُّ
وال األوائل، أشعاَر يُشبه ال وِشعره واملعاني، األلفاظ ُمستكِرُه َصنعة، صاحُب التكلف
يف يكون بأن فهو املولَّدة؛ واملعاني البعيدة االستعارات من فيه ملا طريقهم؛ حدِّ عىل هو
ألنه به؛ أقرنه َمن أجد ال أني وعىل وأشبَه. أحقُّ َحذْوه حذا وَمن الوليد بن مسلِم حيِّز
عن ويرتفع معانيه، وصحِة َسبكه وُحسن مسلٍم شعر لسالمة ُمسلم؛ درجة عن ينحطُّ
واخرتاعاته، وبدائعه َمحاسنه لكثرة األسلوب؛ هذا وسلك املذهَب، هذا ذهب َمن سائر

(ص٣). «… أشعر بأيِّهما الحكم أْطِلَق أن أحب ولسُت
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التسلسَل يُقيم أن ويُحاول الظواهر، ويُفرس الخصائص، يرى مؤرِّخ ناقٍد كالُم وهذا
والشعراء واألعراب «الكتَّاب البحرتيَّ لون يُفضِّ ن عمَّ يُخربنا فهو املختلفة؛ املذاهب بني
أصحاب والشعراء املعاني «أهل تمام أبا يُفضلون ن وعمَّ البالغة»، وأهل املطبوعون
منهما: كلٍّ مذهب عن يُحدثنا هو أو الكالم»، وفلسفيِّ التدقيق إىل يميل وَمن الصنعة
املعارصين؛ الشعراء بني يربط وهو تمام»، أبي عند والبديع البحرتي، عند الشعر «عمود
«بأن تمام وأبو املكفوف»، يعقوَب وأبي ومنصوٍر لمي السُّ أشجَع مذهب من «فالبحرتيُّ
وهو تعصبًا، «ليس وهذا وأشبه.» أحقُّ حذَْوه حذا وَمن الوليد بن مسلم حيِّز يف يكون
َمحاسنه أكثَر األخرِي هذا عىل يُنكر لم فإنه تمام، أبي شعر عىل مسلم شعر ل فضَّ وإن

أفضل». بأيهما الحكم يُطِلق «أن يرفض كما واخرتاعاته»، وبدائِعه

العامة؟ القضايا عالج كيف (5)

الفريقني بني ة املحاجَّ (1-5)

كرجل — اآلمديُّ وجاء ُحجَجه، فريق كلُّ أورد وقد أنصاُره، شاعر لكلِّ كان فقد وإذن
تلميذٌ البحرتيَّ بأن تمام أبي أصحاب قوِل فريق؛ كلِّ بأقوال «موازنته» يف — ق محقِّ
إن وقولهم: األستاذ. عن التخلَف تُفيد ال التلمذة بأن اآلخر الفريق وردِّ تمام، ألبي
هذا قيل: حتى به وُشهر متبوًعا، وإماًما أوًال فيه وصار اخرتعه بمذهٍب انفرد تمام أبا
أصحاب ورد أثَره. واقتَفْوا نهَجه الناُس وسلك تمام، أبي وطريقة تمام أبي مذهب
سلك بل إليه، سابٌق وال فيه أوٌل هو وال املذهب، هذا يخرتع لم تمام أبا بأن البحرتي
نَن والسَّ املعروف، املنهج عن وزال وأرسف وأفرط َحذْوه، واحتذى مسلم، سبيل ذلك يف
هذه رأى ولكنه فيه، أوٌل هو وال املذهب لهذا مبتدع غريُ نفسه ُمسلًما إن بل املألوف،
متفرقة منثورًة والتجنيس؛ والطِّباق االستعارة وهي: البديع، اسُم عليها وقع التي األنواَع
موجودة. وجل عز هللا كتاب يف وهي منها، شعره يف وأكثَر فقَصدها املتقدمني، أشعار يف
إىل القرآن من وينتقل البديع، كتابه يف املعتز ابُن أوردها التي األمثلَة اآلمديُّ يورد وهنا
الوليد بن مسلُم «فتبع يقول: ثم األموي، فالشعِر القديم الشعر وإىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أحاديِث
ذلك مع يَْسلم لم ثم موضعها، يف ووَضعها بها، شعره ح ووشَّ واعتدَّها، األنواَع هذه
مذهبه، واستحَسن تمام أبو اتبَعه ثم الشعر، أفسد َمن أوُل إنه قيل: حتى الطَّعن من
طريًقا فسَلك األصناف، هذه بعِض من خاٍل غريَ شعره من بيت كلَّ يجعل أن وأحبَّ
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حكى وقد ماؤه. ونشف َطالوته، وذهبَت شعُره، ففَسد واملعاني، األلفاَظ واستكرَه وَْعًرا،
الوليد بن وُمسلَم نُواس وأبا بشاًرا أن «البديع» لقبه الذي الكتاَب هذا املعتزِّ بن هللا عبد
إن ثم زمانهم، يف فُعرف أشعارهم يف َكثُر ولكنه الفن، هذا إىل يسبقوا لم تقبَّلهم وَمن
اإلفراِط ُعقبى وتلك بعض. يف وأساء ذلك بعِض يف وأحَسن منه، وأكثَر فيه ع تفرَّ الطائيَّ
القصيدة، يف والبيتني البيَت الفنِّ هذا يف يقول الشاعر كان وإنما قال: اإلرساف، وثمرُة
وكان بديع. واحد بيٌت فيها يوجد أن غرِي من قصائُد أحدهم شعر يف ُقرئ وربما
بعُضهم كان وقد املرَسل. الكالم من حظوًة ويزداد قدًرا، أتى إن منهم ذلك يُستحَسن
نثر صالٌح كان لو ويقول: األمثال، يف القدُّوس عبد بن بصالح البديع يف الطائيَّ يُشبِّه
مدِّ عىل وغَلب زماِنه، أهَل لسبق أبياته؛ يف فصوًال منها وجعل شعره تضاعيِف يف أمثاله

ص٦–٨). (املوازنة، سمعتُه.» كالم أعدُل وهذا املعتز: ابُن قال َميداِنه.
ويحسن قبَله أُلف ما عىل يعتمد فهو بوضوح؛ اآلمدي منهُج لنا يظهر وهنا
أنصاِر أسماء ِذكر عن سكوته وأما صاحبه. إىل املعتز ابِن كالَم ناسبًا استخدامه،
املتعصبني أسماء ِذكر عن أيًضا يسكت ألنه تعصب؛ عىل دليٌل ذلك يف فليس تمام، أبي
أن اليوم نعلم كنَّا وإن ونحن عنهم. يأخذ الذين املؤلفني أسماء يوِرُد وإنما للبحرتي،
تمام، أبي أخبار يف الصويل ألقوال تلخيٌص إال هي ما تمام أبي أنصار أقوال من كثريًا
وأوضُح ادِّعاء، رجُل الحق يف فالصويل اسمه؛ عن اآلمديِّ إفصاح عدم من نَعَجب ال فإننا
تمام أبا اختَصموا قد األدباء أن زعِمه من السابق، الفصل يف أوَرْدناه، فيما ذلك يكون ما
إىل يشري اآلمدي هو وها ليُعَرفوا. املخالفة يف لرغبتهم أو فهمه، عن وعجِزهم لجهِلهم
َمن تمام أبي شعِر عن أَعَرض إنما تمام: أبي صاحُب «وقال فيقول: االدعاءات هذه
وإذا الشعر، علم يف والنقاُد العلماءُ وَفِهمه عنه، َفهمه وُقصور معانيه لدقِة يفهمه؛ لم
عىل اآلمديُّ ويردُّ عليه.» بعدها طَعن َمن طْعُن ه يَِرضْ لم فضيلتَه الطبقُة هذه عَرَفت
الشيباني، يحيى بن وأحمد األعرابي ابَن إن البحرتي: صاحُب «قال بقوله: االدِّعاء هذا
يف مذاهبَهم علمتم وقد العرب، وكالِم بالشعر علماءَ كانوا قد الخزاعي، ِدْعبل وقبلهما
وثلثه ُمحال، شعره ثُلث إن وقولهم: عليه، دعبل وطعن بشعره، وازدراءهم تمام أبي
عن الشعراء كتاب يف الجرَّاح داود بن محمد هللا عبد أبو وروى صالح. وثلثه مرسوق،
من هللا جعله ما قال: أنه دعبل عن داود، بن الهيثم عن مهرويه، بن القاسم بن محمد
كتابه يف يُدِخْله ولم بالشعر. منه أشبُه املنثور والكالم بالُخطباء شعره بل الشعراء،
العرب فكالم شعًرا هذا كان إن تمام: أبي شعر يف األعرابي ابُن وقال الشعراء. يف املؤلَّف
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وحكى األعرابي. ابن عن البحرتي عن داود بن محمُد هللا عبد أبو ذلك روى باطل؛
وكان — محمد بن ُحذيفة عن مهرَويه، بن القاسم بن محمد عن أيًضا، داود بن محمد
قال: أنه عنه وُروي املحال. إىل فيخرج البديَع يريد تمام أبو قال: أنه — بالشعر عامًلا
إسحاق: فقال يُنشده، تمام وأبو وهٍب بن الحَسن عىل املوصيلُّ إبراهيم بن إسحاُق دخل
كتاب يف املعتزِّ بن هللا عبُد العباس أبو أيًضا وذكر نفسك. عىل شدَّدَت لقد هذا، يا
املربد يزيد بن محمُد العباس أبو وهذا … شعره أفسدوا ن ممَّ العلماء هؤالء غريَ البديع
ل يُفضِّ وكان ذلك، عىل تدلُّ وإنشاداته وأماليه كتبه وهذه يشءٍ، كبريَ له ن دوَّ علمناه ما
زمانه. يف باقيًا كان البحرتيَّ ألن يستمليه؛ وال إنشاَده ويُكثر شعَره، ويستجيد البحرتيَّ
ما يقول: املربِّد يزيد بن محمَد العباس أبا سمعُت قال: األخفُش الحسن أبو وأخربنا
كتبي ملألُت أنشدكم كما يُنشدني أنه لوال البحرتي، يعني الرجل، هذا من أشعَر رأيت

شعِره.» أمايل من
الكتب إىل ورجوعه قبله، قيل ملا اآلمدي معرفة َمبلغ عىل يدلُّ ما الردِّ هذا ويف
التيارات عىل بوقوفه يشهد كما واملربد، الجرَّاح وابن ودعبل املعتز ابن ككتِب املؤلَّفة؛

بينها. وعدِله لها، ِمه وتَفهُّ املختلفة،

الرسقات (2-5)

التامة؛ واملعرفَة الدقيق املنهَج هذا نجَد حتى الرسقات باِب إىل الباَب هذا نرتك ال ونحن
حفظه ما كثرة إىل يَرِجُعها التي الظاهرة بتفسرِي تمام أبي رسقاِت لدراسِة يُمهد فهو
يأخذ ثم العديدة، ُمختاراته يف منه دوَّنه ما وكثرِة واملْحَدثني، الُقدماء شعر من تمام أبو
يراه ما فيَقبل ويُناقشه، فيه ينظر ذلك؛ يف أُلِّف ما عىل معتمًدا املوضوع استعراض يف

ناقًصا. يجُده ما ويُكمل باطًال، يراه ما ويرفض صحيًحا،
يف إيلَّ وَقع ما أذكُر «وأنا تمام: أبي قات َرسِ عن حديثِه بدءِ عند (ص٣٢) يقول
منها ذلك بعد ظَهرُت فإن واستخرجتُه، منها أنا استنبطتُه وما رسقاته، من الناس كتب
التي أصولها إىل وَردِّها الرسقات تلك إيراد يف ويأخذ هللا.» شاء إن بها، ألحقتُه يشءٍ عىل
خرَّج طاهٍر أبي ابَن «وجدُت يقول: ٤٧ صفحة يف عاد ذلك من انتهى إذا حتى يراها،
املعاني من الخاصَّ خَلط ألنه البعض؛ يف وأخطأ بعضها يف فأصاب تمام، أبي رسقاِت
هذا ويف طاهر. أبي بن أحمُد أورده ما يُراجع وهنا مرسوًقا.» ِمثلُه يكون ال ا ممَّ باملشرتَك
يردُّ مرٍة من وَلَكم ب، التعصُّ من وبراءته التحقيق إىل ونزوعه اآلمديِّ منهج عىل يدلُّ ما
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املعنى غريُ تمام أبو إليه قصد الذي املعنى ألن تمام؛ أبي عن طاهر أبي ابن اتهاماِت
غرٍض إىل منه قصد قد ألنه أو الخواطر، تتوارُده شائٌع معنًى ألنه أو بالرسقة، املوصوِف
املدقق. العادل والنظر الصحيح، املنهُج هو وإنما ب، التعصُّ َمنْحى ليس وهذا ُمباين.

العالء بن محمَد عيلٍّ أبا سمعُت «وقد (ص٥٥): يقول أن من إنصافه عىل أَدلَّ وهل
وهي: معاٍن، ثالثُة إال فاخرتَعه به انفرد معنًى تمام ألبي ليس إنه يقول: ِجستانيَّ السِّ

يُ��م��ذَِق ُق��راًح��ا م��اءً يَ��ُك��ن إالَّ ن��ائ��ًال إال ال��تَّ��ص��ري��د ع��ل��ى ت��أب��ى
تُ��ْف��تَ��ِق ل��م ال��ت��ي ال��ِم��ْس��ك ف��أرِة ِم��ن نَ��ف��ح��ٍة ع��اِب��ر اس��تَ��ك��َره��َت ك��م��ا نَ��ْزٌر

وقولُه:

ال��َم��ع��ال��ِم ُم��س��ت��ش��ِرف��اُت ل��ك��م ق��ب��وٌر ال��ثَّ��رى خ��اِم��َل ن��بَّ��َه��ت ق��د م��ال��ٍك بَ��ن��ي
��الل��ِم ب��ال��سَّ تُ��رت��ق��ى ال ُع��ًل��ى وف��ي��ه��ا م��ت��ن��اِوٍل م��ن 3 ال��ك��فِّ ق��ي��ِس رواك��ُد

وقولُه:

َح��س��وِد ِل��س��اَن ل��ه��ا أت��اح ُط��ِويَ��ت ف��ض��ي��ل��ٍة ن��ْش��َر ال��ل��ُه أراد وإذا
ال��ُع��وِد َع��ْرِف ِط��ي��ُب يُ��ع��َرُف ك��ان م��ا ج��اَوَرت ف��ي��م��ا ال��ن��اِر اش��ت��ع��اُل ل��وال

من أَخذه ما كثرة عىل — له أن أرى بل عيل، أبو ذَكره ما عىل األمر أرى ولسُت
َمحاسنه، ِذكر عند أذكرها مشهورة، وبدائَع كثريًة، ُمخرتَعاٍت — ومعانيهم الناس أشعار

تعاىل.» هللا شاء إن
(ص١٢٤): فيقول البحرتي، لرسقات دراسته يف فَعل تمام، أبي رسقات يف فعل وكما
للبحرتيِّ أخَرج أنه أعَلَمه طاهٍر أبي ابن أن كتابه، يف الجرَّاح بُن هللا عبد أبو «وحكى
أالَّ ينبغي فكان بيت، مائة خاصًة تمام، أبي من أَخذه ما منها مرسوق، بيٍت ِستَّمائِة
َمن أن يف القوَل قدَّمُت ألنني الشاعَرين؛ هذَين َمساوئ من أُخِرُجه فيما الرسقات أذكر
الشعراء، َمساوئ كبرِي من املعاني رسقاِت يَرون يكونوا لم بالشعر العلم أهل من أدركتُه

رب.» الشِّ «قيد رواية: ويف 3
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أصحاب ولكن ر، متأخِّ وال متقدٌم منه تعرَّى ما بابًا هذا كان إذ املتأخرين؛ وخاصًة
من استعاره ما إخراُج فوَجب واالخرتاع، االبتداع أصُل وأنه سابق، أوُل أنه َعوا ادَّ تمام أبي
الشعراء. معاني من أيًضا البحرتيُّ أخذه ما إخراُج ذلك أجل من ووَجب الناس، معاني
ما َعوا ادَّ ما البحرتي أصحاب ألن تتبُّعه؛ إىل االهتماَم قَصدُت وال البحرتيَّ أستقِص ولم
أقبح من كان إذ خاصة؛ تمام أبي من أخذه ما استقصيُت بل تمام، أبي أصحاُب ادَّعاه
أخذه ما معانيه من فيأخذَ الشعراء، من واحد رجٍل ديواَن الشاعُر د يتَعمَّ أن املساوئ
مائة عىل يَزيد منه أخذه والذي فكيف أبيات. عَرشَة كان ولو تمام، أبي من البحرتيُّ
منزَلها الرسقات يُنزل فهو عادلة؛ وروٍح صحيح، منهٍج عن اآلمدي كالم ينمُّ وهنا بيت؟»
الذي العربي الشعر عصور من متأخر عٍرص يف وبخاصٍة الشاعر، من النَّيل يف الحقيقي
تعليًال املسألة بهذه النقاد اهتماَم يُعلل وهو السابق. عن الالحُق وأخذ التقليد، عليه غَلب
التعصب إىل الحديث أنصاَر دفَعت التي الخصومة تلك إىل ويرجُعه صحيًحا، تاريخيٍّا
مصادر عن البحث إىل التقليدي الشعر أنصار دفع ا ممَّ جديد؛ مذهٍب كرأِس تمام ألبي
الذين الُقدماء إىل ناته وُمحسِّ واستعاراته وُصَوره َمعانيه من الكثري وإرجاِع املجدِّد، هذا
إثباتها، وُمحاولِة بالرسقة، االتهام يف إرساٍف بْدءَ هذا وكان مختارات. لهم وجَمع دَرَسهم

سنرى. كما وامللتوية، الرصيحة أوُجِهها واستقصاء
لم وإن البُحرتي، قات َرسِ دراسِة من بدٌّ له يكن لم تمام أبي رسقاِت دَرس إذ وهو
أصحاب ألن تمام؛ أبي صدِد يف أهميٍة من لها ما البُحرتيِّ صدِد يف املسألة لهذه يكن
أن إال نستطيع ال حقٌّ وهذا مذهب. رأُس وال مبدٌع شاعَرهم أن يدَّعوا لم البُحرتي
من البحرتي به اتُِّهم ما عىل كبرية أهميًة يُعلق ذلك عكس عىل وهو عليه، اآلمديَّ نُِقرَّ
الفريَقني ُحجج باب يف البحرتي أنصاِر لسان عىل يقول وهو تمام، أبي معاني رسقِة
كثرَة منه أَخذ يكون أن ُمنَكر غري إنه ُقلنا: فقد منه األخذ كثرَة ادِّعاؤكم «وأما (ص٣٢):
غريَ أو األخذَ قاصًدا معناه فيَْعتلُق تمام، أبي شعر من البحرتي سمِع عىل يَِرد كان ما
قد وَجْدناه ألنَّا كتابه؛ يف تميم بن ِبُرش الضياءِ أبو وادَّعاه ادَّعيتم كما ليس لكن قاصد،
الرسق وإنما مرسوًقا، فجَعله عليه، الشعراء طبائُع وتجري فيه، الناُس يشرتك ما ذَكر
أَخذه الذي فهو الباب هذا من كان فما اشرتاك. فيه للناس ليس الذي البديع يف يكون
«وأنا : اآلمديُّ ويضيف كتابَه.» به وحَشا الضياء أبو ذَكره ما ال تمام، أبي من البحرتيُّ
تماٍم أبي من البحرتيُّ أخذه ما وأُبنيِّ الكتاب، من موضِعهما يف الشيئنَي هذين أذكر
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بلَدين أهل من متناسبنَي لشاعَرين ُمنَكٍر غريَ كان إذ فيه؛ اشرتَكا ما دون الصحة عىل
األشعار يف وتردَّد فيه الناُس تقدم ما سيما ال املعاني؛ من كثرٍي يف يتَّفقا أن متقاربني
فَعله ما وهذا استعمالُه.» الشاعر وغري الشاعر من واالعتياد الطِّباع يف وجرى ِذكُره،
رآه ما (ص١٢٠–١٣٩) صفحات عدة يف أوَرد فقد البحرتي؛ رسقات باب يف اآلمديُّ
بقولِه ابتَدأه ا خاصٍّ حديثًا تمام أبي من لرسقاِته أفَرد ثم السابقني، الشعراء من مرسوًقا
جميَع تستقِص ولم ت، ْ وقرصَّ الباب هذا يف تجاوزَت قد يقول: قائًال «ولعل (ص١٣٩):
استوفيُت قد بل كذلك، األمُر وليس املرسوقات. من تميم بن بُرش الضياء أبو خرَّجه ما
أو املعنَيان اتفق وإن مرسوًقا، يكون ال لعلَّه ما ذَكرت بأن وسامحُت فأوضحُت، جميَعه،
الذي باملرسوق يَْقنع لم ألنه ذلك؛ بعد الضياء أبو ذَكره ما سائَر اطَّرحُت أني غريَ تَقاربا،
ما الباب يف أدَخل أن وإىل الكثري، إىل ذلك تعدَّى حتى بصحِته، الصحيح ُل التأمُّ يَشهد
أال الكتاب هذا يف نَظر ملن ينبغي وقال: كالَمه، بها افتتح مقدمًة قدَّم أن بعد منه، ليس
الِفكر ويُعِمل اللفظ، دون املعنى ل يتأمَّ حتى هذا، من مأخوذٌ هذا ما يقول: بأن يَْعجل
ومن قال: آِخذُه. وأُبِعد لفظه دون معناه نُِقل ما الشعر يف الرسُق وإنما خفي. فيما
القافية، يف إال يختلفا لم حني وَطْرفة القيس امرئ بيِت ِمثل عن إال ذهنُه بَُعد َمن الناس
يحتاجون أخرى طبقٌة الناس ويف قال: «وتجلَّد». اآلَخر: وقال ل»، «وتجمَّ أحُدهما: فقال
قليل. وهم الظاهر، بمنزلة عندهم الغامُض يكون وطبقٌة املعنى، مع اللفظ يف دليٍل إىل
يُورده، ما كل منه يقبل وأن والحشد، اإلطالة من اعتمده ملا توطئًة املقدمَة هذه فجَعل
ق يُوفَّ أن لَرَجوُت فَعل ولو شيئًا. الفكر وإعمال التأمل من به وىصَّ مما يستعمل ولم
الشاعر، به يختصُّ الذي املخرتَع البديع يف هو إنما الرسق أن فيعلم الصواب، لطريق
أمثالهم يف ومستعَملٌة عاداتهم، يف جاريٌة هي التي الناس بني املشرتَكة املعاني يف ال
أن غري غريه، من أَخذه يُقال أن يورده الذي عن فيه الظِّنَّة ترتفع مما وُمحاَوراتهم؛
املعنينَي بني وال يشء، يف الرسق من ليس ما به وخَلط الباب، هذا يف استكثر الضياء أبا
وليس مختلفٌة، واملعاني الرسَق أيًضا فيه ادَّعى آَخر برضٍب وأتى تقاُرب، وال تناُسب
األلفاظ كانت إذ آخر؛ من يأخذه أن واحٌد يحتاج ما ِمثلُها ليس ألفاٍظ اتفاُق إال فيه
يف أذكر وأنا الكتاب. حجم وتعظيِم الورق، توفري يف غَرَضه فبلغ محظورة، غريَ مباحًة
يف فإن نذكره، لم ما عىل قياًسا وتجعلها ذكرناه، ما صحِة عىل تدلُّ أمثلًة األبواب هذه
كما ويُحللها، ويناقشها األمثلَة اآلمديُّ يورد وهنا الكل.» بِذكر اإلطالة عن ِغنًى البعض
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رسقاٍت تمام أبي عند فرأى أرسف الذي طيفور، طاهٍر أبي بِن ألحمَد مناقشته يف فَعل
إلخ. … الشائعة املعاني يف اشرتاًكا أو أفكار، تواُرِد مجرَد تكون أن يمكن

الشاعَرين. هذَين دراسة يف العادلة الدقيقة العلميُة اآلمديِّ روُح لنا تتَّضح وهكذا
الح فما نظر، عن إال الشعَر تقبل ال ناقدة مَلكًة يملك كما النسخ، إىل يرجع فهو
التي املؤلفاِت يجمع مسألًة يدرس أن قبل وهو البدو. إىل نسبته يرفض حَرضيٍّا له
له يشَهد أن إال يستطيع ال املنِصف والنظُر ويناقشها. ويدرسها املوضوع يف قبله ُكتبَت
ويدرس ل يتأمَّ وإنما أحد، ضد ألحٍد يتعصب ال فهو الرأي؛ واستقامِة ة والدقَّ باالعتدال
آراءهم؛ يُناقش الذين ساِبقوه الحقيقة يف فهم تعصب َمن هناك كان وإذا ويُناقش،
كانوا ممن وغريِهم، الخزاعيِّ وِدْعبل طاهر أبي وابن تميم وابن ِجستاني والسِّ كالصويل

بحرارتها. متأثِّرين الخصومة بتلك عهٍد َقريبي يزالون ال

املوضعي النقد دراسات (6)

ومن الشاعَرين، أنصاُر بها يحتجُّ كان التي الُحجج عرض من اآلمديُّ فَرغ أن بعد
عن: فتحدَّث املوضعي، النقد دراسات يف أخذ منهما؛ كلٍّ إىل نُِسبَت التي الرسقاِت

وعيوبه. البحرتيِّ وأخطاءِ وعيوبه، تماٍم أبي أخطاء (١)
البحرتي. وَمحاسن تمام أبي َمحاسن (٢)

معنًى. معنًى َمعانيهما بتتبُّع الشاعَرين بني التفصيلية املواَزنة (٣)

يَشَغل والعيوب األخطاء فباب الكمية؛ يف وال القيمة يف متساويًة ليست األبواب وهذه
البحرتيِّ وأخطاء ،١٢٤ إىل ص٥٤ من وعيوبه تمام أبي (أخطاء الكتاب من كبريًا جانبًا
(من صفحات عدَة يَْعدو فال َمحاسنهما باب وأما ،(١٦٦ إىل ص١٥٠ من وعيوبه
املعاني؛ واستقصاء التفصيلية املواَزنة باب ذلك من العكس وعىل .(١٧٤ إىل ص١٦٥
من ١٩٧ إىل ص١٧٤ (من بعضه منه نُِرش ولقد الكتاب، من األسايسُّ الجزء هو فهذا
فوتوغرافية صورًة استخَدْمنا وقد مخطوًطا. يزال فال الباقي وأما املطبوع)، الكتاب
مجلدات: أربعِة من للكتاب كاملة صورٍة ِضمن املرصية الكتب بدار موجودًة الجزءِ لهذا
يبدآن األخريان واملجلدان ،١٧٤ إىل ص١ من املنشور الجزء عىل يشتمالن األوَّالن املجدان

املديح. باب عند ينتهيا أن إىل يستمرَّان ثم املنشور الجزء من ص١٧٤ من
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غريَ فيه نجد ال إننا إذ ناقص؛ املخطوط الجزءِ هذا رغم الكتاب أن الواضح ومن
ناقص؛ األخري الباُب هذا وحتى املديح، باُب ثم تطرقها، التي املختلفة واملعاني االبتداءات
غريه، إىل ليَُمرَّ به يبتدئَ أن يقول فيما املؤلُف أراد الذي الخلفاء، مدح عند يقف إذ
القدر، وعلُو واملجد ْؤدد السُّ ذكُر مدائِحهما من به أبدأ ما «أول :٢٠٢ اللوحة يف فيقول
القوُل عليه ف يترصَّ وما الخالفة ِذْكر منه غريِهم. دون ذلك من الخلفاءَ يخصُّ ما ثم
ِسواهم. دون املدح من النبوَّة بيت أهُل يختصُّ ما ذكر والدولة، امللك ذكر َمعانيها، من
عليه للنبيِّ كانت التي اآللة ذكر هم، لحقِّ واملعرفة لهم، واملحبَِّة طاعتهم، ِذكر ذلك من
الدين تأييد ذكر الفضل، وِعَظم القدر علوِّ ذكر بالحرم، اآلثار ذكر إليهم، فصارت السالم
الرأي َسداد ذكر الحق، وإقامة العدل إضافة ذكر والرحمة، الرأفة ذكر أمِره، وتقوية
به يُمَدح أن ينبغي ما ذكر ولينها، األخالق كرم ذكر والِهبَة، والتدبري السياسة وُحسن
إليها، وما والجمال الجالل ِذكر والعقل، والِحلم باألمور واالضطالع الجود من الخلفاءُ

والبأس.» الشجاعة من به يُمَدح أن ينبغي ما ِذكر والكرم، والجهارة
املخطوُط ينتهَي أن إىل الخلفاء بشأن املعاني هذه كلَّ اآلمديُّ يستعرض وبالفعل
ما وذكر ولينها، األخالق كَرم ذكر والهيبة. والجهارة إليها، وما والجمال «الجالل عند
الشجاعة من به يُمدح أن ينبغي ما وذكر والكرم، الجود من الخلفاء به يُمَدح أن ينبغي
نجد ال كما العرب، شعراء كلُّ بل الشاعران، فيها أكثَر التي املعاني هي وهذه والبأس.»
نرى كما الشاعران، مَدح ن ممَّ وغريِهم ووزراء وأمراء ُوالٍة من الخلفاءِ دون هم َمن مْدَح

ديوانَيهما. يف
وأن خصوًصا الكتاب، بقية عىل نعثَر أن نستطيع أالَّ كبرية َلخسارة ا حقٍّ وإنها
للجزء واضحة وإشارٌة أدلٌة لدينا الذي الجزء ويف ا. جدٍّ كبريًا جزءًا يلوح منه الباقَي
َمْزيد بن يزيَد بن خالِد يف تماٍم أبو وقال :٢٤ اللوحة يف املؤلف قوُل منها املفقود؛

يباني): (الشَّ

ب��ال��ب��ه��اءِ ي��م��ل��ُؤه وال��بَ��ْه��و ـ��َر ال��س��ري��ـ يُ��ض��يء ��ا م��مَّ ك��ان وق��د
��ح��اءِ ال��ضَّ ش��م��ُس ال��ل��ي��ِل ق��َم��ُر ي��ٍد َم��ْز ب��ِن ي��زي��َد ب��ُن خ��ال��ُد م��ض��ى

واملوازنِة قاالها التي املراثي يف باٌب فهناك وإذن املراثي.» يف يمرُّ «وهذا ويُضيف:
ِلما بابًا «وأُفِرُد (ص٢٣): يقول فاملؤلف ذلك؛ من أكثُر هو ما وهنا يَِصلنا. لم بينها
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باالختيار ذلك وأضع الرسالة، بهما أختم لألمثال وبابًا التشبيه من ِشعَريهما يف وَقع
حفظه، ويسهل ُمتناَولُه، ليقرَب املعجم؛ حروف عىل مؤلًفا وأجعله ِشعَريهما، من املجرَّد
املخطوط يف وال املنشور الجزء يف ال لدينا وليس «… هللا شاء إن به اإلحاطُة وتقَع
مسائُل كلُّها وهذه املفقود. الجزءِ ضمن ريَب ال فهما واألمثال؛ التشبيِه عن البابان هذان
الحموي: ياقوت عنها قال التي وأجزائه الكتاب تأليف عن الحديث إىل نُرجئها شائكٌة
ناقص، — ومخطوطه مطبوَعه — الكتاب أن عىل لتدلَّ هنا إليها أَرشنا وإنما عَرشة. إنها
املوجودة. النصوص من أدلٍة إىل تحتاج لها، يؤَسُف التي الحقيقُة، هذه كانت إذا وذلك

األخطاء دراسة (7)

هو الناقد منهج أن يجد ام، تمَّ أبي عند وبخاصٍة والعيوب، لألخطاء دراسته يف والناظر
آلراء ومناقشٌة املوضوع، يف كتب بما وإحاطٌة التحقيق، عىل وحرٌص اإلنصاف، يف رغبٌة
وإحالته غَلِطه كثرة هو عليه ينَعْونه وَجدتُهم «الذي (ص٥٥): يقول فهو السابقني؛
رواه ما هي فإذا ذلك، إىل ته أدَّ التي األسباَب لُت وتأمَّ واأللفاظ. املعاني يف وأغاليطه
مْهَرَويه بن القاسم بن محمد عن «الورقة» كتابه يف الجرَّاح بن داود بُن هللا ُعبيد أبو
قاله ما نحُو وهذا املحال.» إىل فيخرج البديَع يريد ام تمَّ أبا «إن أحمد: بِن ُحذيفَة عن
رواه ما وكذلك البديع، فيه ذَكر الذي كتابه يف باهلل املعتزِّ بن هللا عبُد العباس أبو
وإن الوليد، بن مسلُم الشعر أفَسد َمن أول «إن أبيه: عن مهرويه بن القاسم بن محمُد
الطِّباق طلب يف إرسافه يريدون كأنهم فيه.» فتحريَّ مذهبَه البديع يف فَسَلك تبعه تمام أبا
صار حتى بها، شعره وتوشيِح األبواب هذه التماِس يف وإرساَفه واالستعارات، والتجنيس
وطول والفكر الكدِّ مع إال فيها غَرُضه يُعلم وال يُعرف ال املعاني من أتى ا ممَّ كثريٌ
ولم األشياء هذه عْفَو أَخذَ كان ولو والَحْدس. بالظنِّ إال معناه يُعَرف ال ما ومنه ل، التأمُّ
يسمح ما وتناوَل ُمكارهة، ها ويَقُرسْ مجاذَبًة، واملعانَي األلفاَظ يُجاذب ولم فيها، ل يتوغَّ
يف َقُرب ما االستعارات من وأوَرد مكدود، وال متعصٍب غريَ ِبَجهاِمه وهو خاطره به
ِليَسَلم املحِسنني؛ الشعراء حذَْو َمحذوٍّا كان ما عىل القول من واقتَرص يفحش، ولم ُحسن
ثُلَث يكون أن ذلك ولعل — ورونَقه ماءه وتُذهب الشعر تهجن التي األشياء هذه من
املتأخرين، الشعراءِ أكثَر بالشعر العلم أهل عند يتقدَّم كان َلظننتُه — منه أكربَ أو شعِره
األلفاظ، ومستغَرِب املعاني لطيِف من فيه ملا غريِه؛ كثرِي مقام يقوم حينئٍذ قليلُه وكان
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بالرديء، الجيَد فخَلط ِفكُره، ولجَلَجه خاطُره، به جاش ما كلِّ إيراد إىل َه َرشِ لكْن
وقدَّموه تفضيله، يف املتعصبون وأفرط بالخطأ، والصواَب الساقط، بالرَّذْل النادَر َ والعنيِّ
وتأوَّلوا خطئه، عن له وتجاَوزوا رديئه، يف وساَمحوه جيِّده، أجِل من فوقه هو َمن عىل
واطََّرحوا ه، حقَّ فبَخسوه بإفراط، إفراًطا عنه املنحرفون وقابَل فيه، البعيد التأويَل له

دونه. هو َمن عليه وقدَّموا سيئاته، ونَفْوا إحسانه،
عليه، يُطَعن ال فيما وطعن شعره، من الجيِد يف القدح إىل بعُضهم ذلك وتجاَوز
كتابًا، ذلك يف ألَّف حتى قوًال، وال ُمذاكرًة بذلك يَقنع ولم به، الُحجة تقوم ال بما واحتجَّ
ثم بالفريد. املعروُف الُقْطربُّيل عماٍر بن محمد بِن هللا ُعبيد بن أحمُد العباِس أبو وهو
الُحجَة، ذلك عىل يُِقم ولم يسرية، أبياٍت عىل إال وخطئه غلطه من يَده وَضَع علمتُه ما
بعَض ن تتضمَّ التي األبياَت عليه بعدها نعاه فيما يتجاوز ولم العلة، لرشِح يَهتِد ولم
إن — مفرد جزءٍ يف الصواب من أنَكر فيما خطأه بيَّنُت وقد اللفظ. وهجني االستعارة
هللا شاء إن ذلك، فَعل بأجزائه ويَِصله الكتاب هذا جملِة يف يجعله أن القارئ أحبَّ
بها هذا كتابي أختم أني ذكرُت التي تمام أبي محاسَن يدخل ن تضمَّ فالذي — تعاىل

البحرتي. وبمحاسِن
الرجال أفواه من أخذتُه ا ممَّ واأللفاظ املعاني من تمام أبو فيه غلط ما أذكر اآلن وأنا
واستنبطتُه ذلك من أنا استخرجتُه وما واملذاَكرة، املفاَوضة عند بالشعر العلم وأهِل
علَّة. أدنى له والحت املجاز، تحت ودَخل التأويل، احتَمل ما كلَّ منه أسقطُت أن بعد
عيِبها تبيني عىل الُحجة يُِقم ولم أنكَرها العباس أبا أن ذكرُت التي باألبيات أبتدئُ وأنا
زه يُجوِّ ال َمن بكثرِة لِعلمي ذلك؛ جميِع يف االحتجاَج أستقيص ثم فيها، الخطأ وإظهار

والتمويه.» بَه الشُّ ويُوِرد التأويل، له ويوقع الشاعر، عىل
دراسَة يتناول نزيه، ناقٌد أنه من — سبَق فيما — قرَّرناه ما تُؤيد أقواٌل وهذه
الُقطربُّيل، عمار بن محمد كتاب عن يُحدثنا فهو صادقة؛ ِعلمية بروٍح شعِره ونْقَد الشاعر
ال فيما وطَعن تمام، أبي ِشعر من الجيِّد يف القدِح إىل تجاوز قد املؤلَف هذا أن ويرى
غلطه من يده يَضع لم اآلمديِّ نظر يف وهو به. الُحجة تقوم ال بما واحتجَّ عليه، يُطَعن
بنيَّ وقد العلة. رشح إىل يهتِد ولم الُحجة، ذلك عىل يُقم ولم يسرية، أبياٍت عىل إال وخطئه
ُجملة يف نعتربه أن إىل يدعونا مفَرد، جزءٍ يف الصواب من أنَكر فيما خطأه نفُسه اآلمديُّ

تمام. أبي محاسن يف يدخل نه تضمَّ الذي ألن بأجزائه؛ نِصَله وأن املوازنة، كتاب
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املعاني من ام تمَّ أبو فيه غلط ما املوازنة يف يذكر أن من الناقَد يمنع ال هذا وكلُّ
يفعل وهو هو. استخرجه ما أو العلماء من غريُه استخَرجه ما ذلك يف سواءٌ واأللفاظ،
التأويَل، احتَمل ما كلَّ الشاعر عىل ِعيَب ا ممَّ أسقط قد أنه يُخربنا إذ منِصفة؛ بروٍح ذلك
ال َمن بكثرِة لِعلمه االحتجاَج؛ يستقيص وهو علَّة، أدنى له والحت املجاز، تحت ودخل
والتمويه. بََه الشُّ ويوِرُد البعيد، التأويَل له ويوِقُع الشاعر، عىل العيَب أو َ الخطأ ز يُجوِّ
أن عىل ويحرص دليل، بغري يعيُب بأنه اتهامه إىل سبيًال ألحٍد يرتك أن يريد ال إذن فهو
الباطلة. األشباه والتماِس والتمويه، البعيِد التأويل سبيَل تمام ألبي بني املتعصِّ عىل يقطع
للقبيح، األوُجه ل وتَمحُّ املعيب، تربير إىل التعصُب يدفعنا أن يجوز فما ُمِحق؛ ذلك يف وهو

النقد. فَسَد وإال
من يقبل وال ب، التعصُّ أماله ما يردُّ فهو املنهج؛ نفُس أيًضا هنا لنا يتَّضح وهكذا
النظر، ويُمِعن الُحجج، يورد بل بَقبوله، ُمكتٍف غريَ فيه ُمصيبًا يراه ما إال عمار ابن
يقع وهنا وآراء. مبادئَ عن طبًعا صَدر قد مناقشاته يف ولكنه املناقشة، ويستقيص

تمام. أبي عىل للبُحرتي ب بالتعصُّ اتَهموه الذين اآلَخرين اد النقَّ وبني بينه الخالُف
فُهما األدبي؛ ذَوقه ويف اآلمدي، ثقافة يف ننظر أن من بدَّ ال التهمة، تلك نْجلَُو ولكي

أمَرين: عىل يقوم نقٍد كل أن من واضٌح هو ملا وذلك أحكامه؛ مصدُر

معلومات. (١)
أدبي. ذَوق (٢)

دام وما ة، شاقَّ مسألٌة فهذه الذَّوق وأما نوَعها، نعرف أن فنستطيع املعلومات فأما
فعله ما وهذا واجبَه. أدَّى فقد مراجعته؛ من الغري ويُمكِّن ذوَقه، يعلِّل أن يُحاول الناقد

إعجاب. كلَّ يستحقُّ نحٍو عىل اآلمديُّ
يُحدثنا ياقوت فنرى اجم، الرتَّ كتب إىل نرجع أن نستطيع اآلمدي، ثقافة وملعرفة
جيَِّد الَفهم، حَسَن كان الطائيَّنِي بني املوازنة كتاب صاحُب القاسم «أبو فيقول: عنه
وحفظ ودرايٌة األدب، يف تام واتساٌع حَسن، ِشعٌر وله … اإلدراك رسيَع والرواية، الدراية
املنظوم»، «نَثْر كتاب الشعراء»، أسماء يف واملؤتلف «املختلف كتاُب منها .. مصنَّفة وكتب
خواطرهما»، تتفق ال الشاعَرين أن «يف كتاب والبحرتي»، ام تمَّ أبي بني «املواَزنة كتاب
عىل القيس امِرئ «تفضيل كتاب الخطأ»، من طباطبا البن الشعر عيار يف «ما كتاب
غَلط «تبيني كتاب نفَسه»، يعرف أن إىل اإلنسان حاجِة شدة «يف كتاب الجاهليِّني»،
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عىل «الرد كتاب البُحرتي»، ِشعر «معاني كتاب الشعر»، نقد كتاب يف جعفٍر بِن قدامَة
مثلُه، يُصنَّف لم غايٌة وهو وأفعلت»، «فعلت كتاب ام»، تمَّ أبا فيه خطَّأ فيما ار عمَّ ابن
كتاب ورقة، مائة نحِو يف بخطِّه رأيتُه وقد األضداد»، يف األصول من «الحروف كتاب

… ورقة مائة نحِو يف شعره ديوان
اج والزجَّ والحامض األخفش عن يَحمُل بغداد عىل َقِدم ولكنه بالبرصة، مولُده وكان
وكان … عمره آِخر يف األخباَر وروى والنحو، اللغَة وغريِهم؛ اج رسَّ وابن ُدَريد وابن
صاحب هالٍل بِن أحمد خليفِة الضبِّي؛ محمد بن هاروَن جعفٍر ألبي السالم بمدينة يكتب
الحسن ألبي بالبرصة وكتَب بعده، ِمن ولغريه ووزارته، باهلل املقتِدر بحرضة ان، عمَّ
بن جعفِر أبي البلد لقايض وبعدهما املثنَّى، بن الحسن بِن طلحَة أحمد وأبي أحمد
ثم حكمه، مجلس يف به ويحرض الُقضاة، تليها التي الوقوِف عىل الهاشمي الواحد عبد
مات. أن إىل بيتَه لزم ثم البرصة، قضاءَ َوِيل ملا الواحد عبد بن محمد الحسن أبي ألخيه
تمتاًما كان ولكنه فاضًال، عامًلا وكان … نعة الصَّ جيِّد الطبع، حَسَن الشعر، كثريَ وكان

.(٦١ إىل ص٥٤ (ج٣، ٣٧١ه» مات …
تكن وإن شاعًرا، كان اآلمديَّ أن نستخلَص أن نستطيع القليلة، املعلومات هذه ومن
وكان أشبَُه، بالنثر وهي اليسري، غريَ فيها جودَة ال ِشعره من ياقوت أورَدها التي األمثلُة
متنُي العبارة، قويُّ دقيق، ناثٌر الحق يف وهو — الُقضاة وُكتاب الدواوين ُكتاب من كاتبًا
أن يجُب ما وهذا ناقًدا. عامًلا ثم — العرُب عَرَفهم الذين الكتَّاب ِكبار من ناثٌر األسلوب،

ُقرب. عن فيه ننظَر
الطبقات؛ أصحاب من تاله َمن أو ياقوت أقواُل به تنطق مما أوسُع اآلمديِّ وِعْلم
اج والزجَّ والحامض األخفش عىل حَمل لُغويٍّا نَْحويٍّا يكن لم فهو «البُغية»، يف كالسيوطي
والذي تامة. تكون تكاد إحاطًة العربيِّ باألدب يُحيط أديبًا كان بل فحسب، إليهم وَمن
السليم. طبَعه وَصَقل ذوُقه، ن تَكوَّ حتى الشعراء شعر يف النظر أطال قد أنه فيه يزل لم
ثم «املوازنة»، من جزء غريَ اليوم منها نملك ال والتي معظُمها، ُفقد التي كتبه قائمِة ويف

فيه. ص تخصَّ َلكأنه حتى بالنقد نفسه شَغل أنه عىل يدلُّ ما واملختلف»، «املؤتلف
آراءه — دقيق نحٍو عىل — نستخلَص أن الستطعنا املوازنة كتاب يف قنا دقَّ أننا ولو
البحث، هذا من الثاني الجزء يف بالتفصيل، سنعود كنا وإن ونحن ومقاييسه. الشعر يف

العام. منهِجه عىل ندلَّ أن عىل الفصل هذا يف نحرص أننا إال عنده، النقِد مبادئ إىل
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نقده وسائل (8)

رجٌل فهو سبق؛ ا ممَّ لنا اتضَحت قد أظنُّها اآلمديِّ وروح ووسائل، روٌح منهٍج كلُّ
وسائله وأما دليل. بغري حكًما يُقدم وال بيِّنة، بغري شيئًا يقبل ال ق محقِّ دارٌس منصف

الذَّوق. ثم املعرفة فهي
التقليدية وآداِبها العربية اللغة علوم من ال شيئًا يجهل يكن لم يبدو فيما وهو
ضلََّلت وال تُبهره لم العلوُم تكن وإن املستحَدثة، الفلسفية العلوم من وال بل فَحْسب،
الذوق، هو صحيح نقٍد كلِّ أساس أن — رأينا كما — وعنده والشعر. األدب عن أحكاَمه
اغرترَت — هللا أكرمك — «لعلك آخر: يشء بأيِّ عنه يَستعيض أن يمكن ال ُحِرَمه فمن
الحالل، من أبوابًا علمَت أو والجدال، الكالم من املنطق تقسيمات من شيئًا شارفَت بأْن
بطَرِف أخذت ملا وأنك العربية، مقاييس بعض عىل اطلعَت أو اللغة، من صوًرا حفظَت أو
كل أن ظننت وميَّزت؛ فيه دَت فتوحَّ عنايٍة ومتصِل ومزاولة، بمعاناٍة األنواع هذه من نوٍع
وأمررَت له تعرَّضَت متى وأنك املجرى، ذلك يجري تُزاوله ولم العلوم من تُالبسه لم ما

معانيه. عن وكشفَت فيه نفذَت عليه َقريحتَك
طالبُه يُدركه ال — كان نوع أيَّ — العلم ألن عسريًا؛ وُرمَت باطًال ظننَت لقد هيهات!
وغوامضه، أرساره معرفة عىل والحرص فيه، والِجدِّ عليه، واإلكباب إليه، باالنقطاع إال
ألن ويتعذَّر؛ آَخُر جنٌس عليه ويمتنع ويسهل، لطالبه العلوم من جنٌس يتأتَّى قد ثم
أصلحك — فينبغي تعلُّمه؛ طاقته يف وما َقبوله، طبعه يف ما له يتيرسَّ إنما امِرئ كل
شأنك من ليس ما إىل تتعدَّى وال لك، ُقسم بما وتَْقنع بك، ُوِقف حيث تقف أن — هللا
الحقيقَة يُقرر أن يريد الفقرة هذه يف أنه الواضح ومن (ص١٧٠). ِصناعتك» من وال
أن يكفي ال وأنه الصناعة، تلك عىل تُدرََّب أن من بدَّ ال مستقلَّة مَلكٌة النقد أن من الثابتة
د يُردِّ أن أو ويل، الصُّ َوِهم كما ناقًدا، ليكوَن اللغة أصول يعي أو القصائد املرءُ يحَفظ
هو بل تُدرَّب، مَلكٌة النقد قدامة. فَعل كما الشعر»، «نقد يف كتابًا ليكتب أرسطو أقواَل
عىل أو املعرفة»، بها أحاطت وإن الصفُة تَْحويها «ال أشياءَ األدب يف ألن ذلك؛ من أشقُّ

اإلحساس. إليها نَفذَ وإن األوضح
وأنصار تمام أبي أنصاِر ة محاجَّ يف وَرَدت وقد العلم، غريُ اآلمديِّ عند والشعر
أقَررتم فقد تمام: أبي صاحُب «قال ييل: فيما نوِرُدها ذلك توضح فقرٌة البُحرتي

120



الطائيَّنِي بني واملوازنة اآلمدي

شعر يف منه أظهُر ِشعره يف العلم أن َمحالة وال والرواية، والشعر بالعلم تمام ألبي
كان فقد البحرتي: صاحُب قال العالم، غرِي الشاعر من أفضُل العالم والشاعر البحرتي،
وكان كذلك، الكسائيُّ وكان عامًلا، شاعًرا األصمعيُّ وكان شاعًرا، عامًلا أحمد بن الخليُل
من زمانهم يف كان َمن طبقَة العلُم بهم بلغ وما العلماء، أشعَر األحمُر حيان بن خَلُف
علتُه كانت ولو العلم. ِعلَّتُه ليست الشعر يف التجويُد كان فقد العلماء؛ غرِي الشعراء
تمام أبي فضُل سَقط فقد بعالم؛ ليس ن ممَّ أشعَر العلماء من يتعاطاه َمن لكان العلَم
شعر أن شائًعا معلوًما كان إذ بالسبق؛ وأوىل أفضَل وصار البحرتي، عىل الوجه هذا يف
علمه عىل شعره يف يدلَّ أن يعمل تمام أبا فإن ذلك ومع الشعراء، شعر دون العلماء
نحُو وذلك شعره، من كثريٍة مواضَع يف غريبة ألفاٍظ إلدخال فيعمد العرب، وكالِم باللغة
يف أْربَيَت اتَِّئْد «قْدَك وقوله: الُغَوير»، األبُْؤس لها و«أهدى بَُجري» يا البجاريُّ «هنَّ قوله:

موجود. كثريٌ شعره يف وهذا الَخَفض» أيها تُباري بدر «أقدر وقوله: الُغَلواء»
ألنه علم؛ أنه رأى وال فضيلة، عنده له كان وال اعتَمده، وال هذا يقصد لم والبحرتي
َمن َفهم من ليُقربه شعره؛ من والحويشِّ الغريب حذف د يتعمَّ وكان َمنِْبج، بباديِة نشأ
أن ويرى لها، طلٍب غري من موضِعها يف اللفظة بعد باللفظة طبُعه يأتيَه أن إال يمتدحه،
ُعبَادة». «أبا يُْكنى كان أنه ذلك عىل ويدلُّك والغَرض، املراَد وبلغ فنفَق له، أنَفُق ذلك
مذاهبه يف ويساوَي واألعرابية، الُعنْجهيَّة ليُزيل الحَسن»؛ «أبا تَكنَّى العراق دَخل وملا
أنه بعُضهم ذكر وقد الشيعة. من والكتَّاب النَّباهة أهل إىل الكنيَة ويُقرِّب الحارضة، أهَل
ُعبادة»، «أبي إىل عَدل مذاهبه وعَرف باملتوكِّل اتصل ملا وأنه الحسن»، «أبا يُْكنى كان
البحرتيِّ ُكنية ُعبادة» «أبا أن الجرَّاح بن داود بن هللا عبد أبو حكى وقد أثبت. واألوُل
أكثِر عند وال بالبادية يَنَْفق فلم البدو، بأهل تَشبَّه حرضيٍّ من بينهما ما فشتَّان القديمة،

و١٢). (ص١١ والحَرض» البدِو يف فنفق تحرضَّ وبدويٍّ الحارضة،
بغيًضا التكلُف يَُكن وإن فإنه املناقشة، يقبل أمٌر بَعُد وهو باللغة، العلم عن هذا
ته. دقَّ وإنما حَرضيته، أو األسلوب بدويَة يكون أن يصحُّ ال املقياس أن إال النفس، إىل
أمثال َقبَُحت وإن استعمالُها، الواجب فمن البدوية، األلفاظ استعمال من بُدٌّ يكن لم وإذا
أحيانًا؛ تمام أبو يفعل كان كما اإلغراب، يف ورغبة قصًدا إليها يعدل عندما األلفاظ تلك
أيًضا الصحيح من كان وإن للشاعر، وقوٍة يٍرس مصدُر — معرفة أكرب — باللغة فاملعرفة
بَكثرة ليست األحيان أغلِب يف العربة وأن شاعًرا، الشاعر غرِي من تجعل ال املعرفة تلك أن
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وإخضاعها الجمل، يف يٍرس يف إدخالها عىل والقدرِة فيها، ف الترصُّ بُحسن بل املفَردات،
فيه. نُفكر أو به نُِحس ا عمَّ الدقيقة التامة للعبارة

ألنه الغريب حذف عىل اآلمديَّ نُوافق ولم باللُّغة، العلم َ مبدأ ناَقْشنا قد كنا إذا ونحن
معَجبني نُوافقه أن إال نستطيع ال أننا إال — املألوف من أدلَّ كان إذا وبخاصٍة — غريب
ال تمام أبي أصحاب أكثَر «ووجدُت (ص١٧٣): بالفلسفة الشعر عالقة عن قاله بما
فإنه املاء؛ وكثرة يباجة، الدِّ وُحسن الوصف، وجودِة اللفظ، ُحلو عن البحرتيَّ يدفعون
أشعُر تمام أبا بأن — هذا مع — ويحكمون تمام، أبي من طريقًة وأسلُم مأخذًا أقرُب
ا ممَّ يُراعي َمن جلِّ مذهُب وهذا كثريًا. عدًدا ذلك عىل منهم وخاطبُت شاهدُت وقد منه.
عند الشعُر وليس كالمه، يف موجوٌد املعاني ودقيق املعاني، دقيق الشعر أمر من يُراعيه
مواضعها، يف األلفاظ ووضع الكالم، واختيار املأخذ، وُقرَب التأتِّي، ُحسَن إال به العلم أهل
والتمثيالت االستعارات تكون وأن مثله، يف املستعَمل فيه، املعتاِد باللفظ املعنى يوِرَد وأن
إذا إال والرونَق البهاءَ يكتيس ال الكالم فإن ملعناه؛ منافرٍة وغري له، استُعريَت بما الئقًة

البحرتي. طريقُة وتلك الوصف. بهذا كان
أجَوُده الشعر ألن النثر؛ صاحُب والخطيب الشاعُر إليه يحتاج أصٌل وهذا قالوا:
مستعَملة َعذْبة سهلة بألفاٍظ الغرض وإدراك املعنى، إصابُة هي إنما والبالغة أبلُغه.
دون يقُف نقًصا تنقص وال الحاجة، قدر عىل الزائَد الهذر تبلغ ال التكلُّف، من سليمٍة

البحرتي: قال كما وذلك الغاية.

ُخ��ط��بُ��ْه ُط��وَِّل��ت ب��ال��َه��ذْر ول��ي��س إش��ارتُ��ُه ت��ك��ف��ي ل��م��ٌح وال��ش��ع��ر

زائٌد فذلك حَسن؛ أدٍب أو غريبة، حكمٍة أو لطيف، معنًى — هذا مع — اتَفق فإن
وإذا قالوا: سواه. ا عمَّ واستغنى بنفسه الكالُم قام فقد يتَّفق لم وإن الكالم، بهاء يف
مدِرك غريَ ولسانُه عنها، ًة مقرصِّ عبارتُه وكانت الطريقة، هذه غريَ الشاعر طريقُة كانت
أكثُر ويكون الُفرس، أدب أو الهند وحكمة يونان، فلسفِة من املعاني دقيَق يعتمد ملا
من يشءٌ ذلك تضاعيِف يف اتفق وإن مضطرب، ونسٍج فة متعسَّ بألفاظ منها يورده ما
فإن حَسنة، لطيفة ومعاٍن وفلسفة بحكمٍة جئَت قد له: قلنا وسليمه؛ الوصف صحيح
بليًغا؛ ندعوك وال شاعًرا، نُسميك ال ولكن فيلسوًفا، يناك سمَّ أو حكيًما، دعوناك شئَت
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نُلِحْقك لم بذلك يناك سمَّ فإن مذاهبهم، عىل وال العرب طريقة عىل ليست طريقتك ألن
اللفظ ورديءَ التأليف سوء أن تعلم أن وينبغي الفصحاء، املحِسنني وال البَُلغاء، بدرجِة
وهذا ل، تأمُّ إىل مستِمُعه يحتاَج حتى ويُعميه، ويُفسده الدقيِق املعنى بَطالوة يَذهب
املكشوَف املعنى يَزيد اللفظ وبراعة التأليف وُحسن شعره. معظم يف تمام أبي مذهُب
وذلك تُعَهد. لم وزيادًة تكن، لم غرابًة فيه أحَدث قد كأنه حتى ورونًقا، وُحسنًا بهاءً
تمام. أبي ِشعر يف ذلك يقولوا ولم ديباجة، لشعره الناُس قال ولذلك البحرتي؛ مذهُب
الطِّراز ِمثَل كان حَسن، لفٍظ وال جيد، َسبٍْك وال غرابة، غري يف املعاني لطيَف جاء وإذا

القبيحة.» الجارية خدِّ عىل الَعبري ونفِث الَخَلق، الثوِب عىل الجيِّد
أن إىل فطن قد فاآلمديُّ األهمية؛ بالغِة حقائق عدة يجُد الصفحة هذه يف والناظر
فقائلها وإال الصياغة، جماُل الشعر مستوى إىل الفلسفَة يرفع وإنما الفلسفة، غريُ عر الشِّ
صياغته تحسن ال الذي اللطيف واملعنى فيلسوًفا، أو حكيًما شئَت إن بل شاعًرا، يعترب ال
القبيحة الجارية خدِّ عىل العبري نفِث أو الخَلق، الثوب عىل الجيد الطراز «مثل يكون
التأليف ُحسن «إن قال: حيث وذلك الحديث؛ النقد يف آَخر مبدأٍ إىل َفِطن كما الوجه»،
غرابًة فيه أحدث قد كأنه حتى ورونًقا، وُحسنًا بهاءً املكشوَف املعنى يَزيد اللفظ وبراعَة
أمر أن يَرون الذين اليوم، أوروبا نقاد معظم رأُي هو فهذا تُعَهد»؛ لم وزيادًة تكن، لم
ال أمثلٍة عدة لذلك نرضَب أن ونستطيع الصياغة. إىل بالنسبة ثانويٌّ الشعر يف املعاني

يقول: عندما فهو نفِسه؛ تمام أبي شعر من بل فحسب، البحرتيِّ شعر من

س��اك��بُ��ْه ي��ن��ه��لُّ ال��رَّوض وم��اءُ رع��اه��ا ح��ق��ب��ًة ك��ان ب��ع��َدم��ا ال��ف��ي��اف��ي رَع��تْ��ه

ِشعرية فنية قيمًة منه وخَلق الدارج، القريب املكشوف املعنى هذا من رَفع قد
الرَّوض وماءُ كَألَها، رعى أن بعد ُقواه، حطََّمت بمعنى «رَعتْه» للفعل باستعماله جميلة

الِخْصب. أياَم أي: ساكبُه؛ ينهلُّ
هو العرب بني النظري منقطَع ناقًدا اآلمديِّ من تجعل التي الحقائق هذه كلِّ ومَردُّ

األدب. يف الصياغة عىل نُعلقها التي الكربى األهمية إىل ِفطنته
جانب إىل هي بل فَحْسب، واإلحساس للِفكر خادمة وسيلًة ليست األدب يف فاللغة
هذه إىل َفِطن َمن هو املاهر الشاعر أو والكاتب ذاتها، يف غايٌة األساسية الوظيفة هذه
اللغة بني الدقيقة النَِّسب يُقيم بحيث الحس وسالمِة الذوق ُحسن من ويكون الحقيقة،
من نفَسه يَحرم ألنه وسيلة؛ اعتبارها يف يُِرسف فال األدب، يف كغايٍة واللغة كوسيلٍة
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ينظر أن من يَْحذر وكذلك املوسيقى، وعنارص التصوير عنارص التأثري؛ يف هامٍة عناَرص
إنسانية مادة كلِّ من وخال اللفظية، عليه غَلبَت وقد شعره أو أدبُه فيأتي كغاية؛ إليها
قدرة يف وليس حدود. عىل كهذه مسألٍة يف يدلَّ أن يستطيع ال والناقد إحساًسا. أو فكًرا
ومشكلٌة الغاية. عمُل يبدأ ومتى اللغة يف الوسيلة عمُل ينتهي متى اآلخَر يُعلِّم أن أحٍد
بكثرِة بحدودها صادًقا إحساًسا اإلنساُن يكتسب وإنما نظريٍّا، تَُحلَّ أن يمكن ال كهذه
السبيل. هذا يف نَجحوا الذين والشعراء الكتَّاب ِكبار مؤلَّفات يف والنظِر النقد، عىل امِلران
يكون أن الصفة» يه تؤدِّ وال املعرفة به «تُحيط فيما الذَّوق يلعبُه الذي الدَّور ولعل

تمام: أبي بقول مثًال لذلك ولنرضب كهذه. فنيَّة بمسألٍة اإلحساس يف مستقرٍّا

ف��يُ��ظ��ِل��ُم ال��ض��ي��اءِ ف��ي وت��ب��دو ن��وًرا ف��يَ��ْك��ت��س��ي ال��ظ��الم ف��ي تَ��س��ري ب��ي��ض��اء
ُم��ح��كَّ��ُم ال��َم��ن��ون م��ع َف��ْه��و ال��خ��ل��ق ف��ي َط��ْرف��ه��ا أط��ل��َق ب��ال��ورد م��ل��ط��وم��ة

خدِّها، ُحمرة يُريد بالورد؛ ملطومة «وقوله: بقوله: األخري البيت عىل يُعلق فاآلمديُّ
امتالءَ يريد بالشحم، ومخبوطة شعرها، سواَد يُريد بالقار، مصفوعة يَُقل َلْم فِلَم
وأسَخُفه اللفظ من يكون ما َألحمُق هذا إن بياَضها؟! يريد بالُقطن، ومرضوبة ِجسمها،
«مقذوفة النابغة: قال حَسن؛ وجٍه عىل ولكن العرب، كالم يف هذا مثُل جاء وقد وأوسخه!
ذهب وإنما رميًا، جسمها عىل ُرِمي كأنه أي بالشحم؛ ُقِذَفت أنها يريد اللحم» بدخيس
يف الحقيقة يف تلطم كانت وهذه بُعنَّاب»، الورد «وتلطم نُواس أبي قول إىل تمام أبو
بالظُّرف فأتى ورًدا، به تلطم ُعنابًا فجَعلها األطراف، مخضوبِة بأنامَل ميت عىل مأتٍم
والُحمق وجِهه، عىل بالجهل تمام أبو وجاء حقيقته، عىل والتشبيُه أجَمِعه، والُحسن كلِّه،
اللغة استعمال يف الذَّوق يَظهر وهنا .(٧٤ اللوحة (املخطوط، بعينِه» والخطأ بأرسه،
أن نستطيع وإنما يُعلَّل، أن يمكن ال يشءٌ وهذا معنًى، من عنه العبارَة نريد ما وصياغِة
سليم. ذوٍق كلُّ ه يَمجُّ قوٌل الخد، حمراء أي بالورد»، «ملطومة تمام أبي فقول به؛ نُِحسَّ
العلم، غريُ أنه فقرَّر الشعر، عن ة الهامَّ الحقائق ُمعظم إىل فطن قد فاآلمديُّ وإذن
يُقيم يكن لم أنه هذا معنى هل ولكن منهما، كلٍّ بني العالقة د حدَّ كما الفلسفة، غريُ وأنه
يف بها االستعانَة يرفض أو يجهلُها كان أو وغريهم، اليونان حكمة أو اللغة لُعلوم وزنًا

نقده؟
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إليها انتهى التي املختِلفة املعارَف استخدم قد أنه يجد كتابَه يُراجع الذي أن الواقع
تمام أبي ألخطاءِ دراستَه مثًال لذلك وْلنأخذ بابه. يف منها نوع كل استخدام؛ خريَ عُرصه

أقسام: ثالثة إىل يقسمها أنه فنرى وعيوبه،

واملعاني. األلفاظ يف أخطاؤه (١)
وُقبح. إرساٍف من بديعه يف ما (٢)

الوزن. واضطراِب الزحاف من شعره يف كثر ما (٣)

واملعاني األلفاظ يف األخطاء دراسة (9)

الرِّواية (1-9)

وِمن خطأً. يراه عنها خَرج فما واألدب، اللغة تقاليِد عىل يعتمد لألخطاء دراسته يف وهو
وصف يف خطئه وِمن مثًال: فيقول والرواية، املعرفة عىل يقوم كهذا نقًدا أنَّ الواضح

قولُه: وساكِنه الرَّبْع

وُرس��وِم ِدْم��ن��ٍة وأح��َس��ِن ث��اٍو س��اك��ٍن ب��أح��س��ِن م��ع��ه��وًدا ك��ن��ت ق��د

الرسم ألن ساِكنوه؛ فارَقه إذا إال رسًما يكون ال «والرَّبْع فيقول: َ الخطأ هذا ويرشح
اللفظ. استعمال يف ٌ خطأ إذن فهذا (ص٨٩). دارس» وغريَ دارًسا يكون

َم��ل��وَم��ا ِع��ن��دي ف��ي��ك ال��دَّه��ُر وغ��َدا ُرس��وَم��ا ِص��رَت األح��ب��اِب َم��غ��ان��ي ي��ا

الرسم ألن «ذلك فقال: ِل؟» ُمعوَّ ِمن دارس رسٍم عند «وهل القيس: امُرؤ وقال
ُحه يوضِّ «رسم» اللفظ استعمال يف ٌ خطأ إذن فهذا (ص٨٩). دارس» وغريَ دارًسا يكون

السابقني. أشعار من يَرويه بما ويستشهد الناقُد

النفسيَّة الفطنة (2-9)

يعود بل فَحْسب، يرويه ما عىل يعتمد ال وهنا املعاني، يف الشاعر َ خطأ الناقُد يرى ولقد
إصابته عدِم أو الشاعر إصابة عىل للُحكم سبيًال فيتَّخذها حقائقها، يستجيل نفسه إىل
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بالنفوس ومعرفًة صادقة، ِفطنًة اآلمديُّ يُظهر وهنا نفسية. حقائَق من يذكر فيما
الفراق: باب يف خطئه «وِمن قوَله: مثًال لذلك ُخذ اإلعجاب. تستحقُّ

وواِب��لُ��ْه» يَ��ج��ري ال��دم��ِع َط��لُّ ف��ل��بَّ��اه دع��وًة ال��ش��وق ن��اص��َر ي��ا ش��وُق��ه دع��ا

أنه بمعنى الدمع؛ فلبَّاه ينُرصه ناًرصا َدعا الشوق أن «أراد فيقول: َ الخطأ ويرشح
والدمع الشوق، عىل للمشتاق نُرصة هو إنما وهذا حرارتَه. ويُْطفي الشوق الِعَج يُخفف

البحرتي: قال كما حدِّه؛ من ويكرس ويتخوَّنه يَثْلمه ألنه للشوق؛ حرٌب هو إنما

ض��ئ��ي��َال ن��ْض��ًوا وال��ُح��بَّ ِذك��ًرا ـ��وَق ال��ش��ـ ي��ردُّ م��م��ا ال��دِّي��ار وب��ك��اءُ

يُزعج وال يُقلق ال ذكًرا يصريَ حتى ويَثلمه فه يُخفِّ أي ذكًرا»، الشوق «يردُّ قوله:
ناًرصا الدمُع كان فلو ويَمَحُقه؛ ره يُصغِّ أي نضًوا»، «والحب وقوله: الشوق، كإقالق
فالشوق إليك؟ الشوُق ذبَحني قد تقول: أنك ترى أال فيه. ويَزيد يُقويه َلكان للشوق
الخطأ بهذا وليس للشوق. حرٌب وهو عنه، لتخفيفه سلٌم والدمع وحربُه، املشتاق عدوُّ

عليها: وقف التي الدياَر يَنَْعى فقال ، البُحرتيُّ الخطأ هذا يف تَِبعه وقد َخفاء،

تَ��ص��رَّم��ا» وص��ٍل أع��ق��اِب ف��ي تَ��الَح��ْق��َن ب��أدُم��ٍع ال��لَّ��ج��وَج ال��ش��وَق ل��ه��ا ن��َص��رُت

(ص٩١)

وإدراٍك دقيق، وذوٍق إنسانية، َمعاٍن عىل يقوم اآلمديِّ نقد من الكثري إن الحق، ويف
يرويها التي الشواهُد تأتي ثم النقد، إىل األمر أوَل تقوُده التي هي وهذه النفوس، لنزعات

تمام: أبي لقوِل نقده إىل مثًال انظر إحساسه. فتُعزز

َوِج��َم��ا ك��اظ��ًم��ا إال ��ي��ر ال��سَّ أواِخ��ر وان��ص��رَم��ت ال��َم��ح��ُض ال��وداُع اس��تَ��ح��رَّ ��ا ل��مَّ
وال��ع��نَ��َم��ا ال��ت��ودي��َع ل��ي ُم��س��ت��ج��ِم��ع��ي��ن وأق��ب��َح��ه م��رئ��يٍّ أح��س��َن رأي��ت

يف ٌ خطأ وهذا بالوداع. إليه إشارتها واستقبَح إصبََعها استحَسن «كأنه يقول: إذ
َجرير: قوَل سمع ما أتُراه املعنى.

ال��ب��ش��اُم؟ ُس��ِق��َي ب��ش��ام��ٍة ب��ف��رِع ُس��َل��ي��م��ى تُ��ودِّع��ن��ا إذ أت��ن��س��ى
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إصبَعها استحَسن تمام وأبو بتوديعها، فُرسَّ به، َعته ودَّ ألنها ْقيا؛ بالسُّ للبشام فدعا
لقال بَدوره اآلمديُّ أنَصف (لو قبيح منظٌر الفراق منظر إن وَلَعمري، إشارتَها. واستقبَح
معرفًة وأقلُّهم بالحب، الناس أجهُل إال يستقبُحها ال بالوداع املحبوبة إشارة ولكن ُمؤلم)،
نرى ال سليم إنساني نقٌد وهذا و٩٥). (ص٩٤ فهًما» وأبعُدهم طبًعا، وأغلُظهم بالغَزل،
أيًضا البحرتيَّ ينتقُد رأيناه ولقد يجُده. حيث العيب يَعيب رجٌل واآلمدي الصدق. إال فيه
ينتقد هنا وهو للشوق، كناٍرص الدمع إىل نظرته يف تماٍم أبا جاَرى إذ السابق؛ املثَل يف

كاذبة. وَصنعة سخافٍة من قوله يف ِلما تمام أبا

باألشياء الخربة (3-9)

وها ذاِتها. الحيوانات خصائص إىل تْعُدوها بل البرش، نفوس عند تقف ال اآلمديِّ وخربة
تمام: أبي قوَل فينقد بذلك، يشهد دقيق واضح مثٌل هو

وَح��م��ي��َم��ا َدًم��ا ال��َه��يْ��ج��ا ِل��ب��اس م��ن ال��م��ذاك��ي ال��ِج��ي��اِد ��ُر ُض��مَّ واْك��تَ��س��ت
��ك��ي��َم��ا ال��شَّ تَ��ل��وُك ُم��ْق��َورٌَّة َوْه��ي ف��ي��ِه ال��ح��رُب تَ��ل��وُك��ه��ا َم��َك��رٍّ ف��ي

«تلوك قولِه: أجل من الخيَل تلوك الحرَب جعل إذ ا؛ جدٍّ قبيٌح معنًى فهذا فيقول:
وَحومِة املكرِّ يف الشكيَم تَلوك ال الخيل ألن خطأ؛ هنا أيًضا الشكيما وتلوك الشكيما»،
كما تلوُكها الحرب أن أراد إنما قيل: فإن لها. مكرَّ ال واقفًة ذلك تفعل وإنما الحرب،
التشبيه وألفاظ دليٌل، عليه البيت لفِظ يف وليس تشبيٌه هذا قيل: الشكيَم، هي تلوك

النابغة: قول إىل ترى أال الخيل. بأمر خربٍة قلُة هذا يف تماٍم أبا طَرح وإنما معروفة.

ال��لُّ��ُج��َم��ا تَ��ع��لُ��ُك وخ��ي��ٌل ال��َع��َج��اِج ت��ح��َت ص��ائ��م��ٍة غ��ي��ُر وخ��ي��ٌل ِص��ي��اٌم خ��ي��ٌل

واقفة، فهي خيلهم، لكثرِة عنها ُمستغنًى واقفة خيٌل أي: النِّيام؛ هنا والصيام
للحرب. وأُِعدَّت وأُلِجَمت أُِرسَجت قد اللُُّجما تَعلُك وخيٌل الحرب، يف الَعَجاِج تحت وخيٌل

قال: بالخيل؛ وأعلَم تمام أبي من أحذَق كان الحصيني والشاعر

ال��زائ��ِر ان��ص��راِف إل��ى ��ك��ي��َم ال��شَّ ع��َل��َك ب��ع��ن��اي��ٍة َق��َرب��وَس��ه اح��ت��ب��ى وإذا
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الريَّان: بن أنَس قوُل فأما َشكيمة، يلوُك وهو يجري فرًسا رأى فمتى وإال

ال��دِّم��اء تَ��ُم��ج ل��ج��ٍم َع��وال��ك ع��ام��ٍر إل��ى ال��ج��ي��اَد أق��وُد

يستقيم ال واملكرُّ لُجَمها، الخيُل فيه تلوك ف وتوقُّ تلبٌُّث خالِله يف يكون قد الَقود فإن
فيه. ذلك

النحوية معرفته (4-9)

منطقي نَْحوي أيًضا هو بل وباألشياء، بالنفوس خبريًا راويًة لُغويٍّا فقط ليس واآلمديُّ
البيت: بمناسبة «هل» استعماالِت يُناقش إليه وْلنستمْع ة. وامُلحاجَّ التفكري دقيُق

األم��ُر؟ ل��ه َم��ن ِرَض��ا ف��ي��ِه م��ا األم��ر م��ن ُم��س��ِخ��ط��ي ك��ان إذا أرض��ى وه��ل رض��ي��ُت

رضبني: عىل والتقرير التقرير، البيِت هذا «فمعنى فيقول:

ليوجب الحال يف هو فعٍل عىل أو ووَقع، مىض قد فعٍل عىل للمخاَطب تقريٌر (١)
هل قوله: نحُو به؛ االعرتاَف الجواب يف املخاطب ِمن ويقتيض ويُحققه، بذلك املقرَر

حاجتك؟ وأقيض وأوثرك أَودُّك هل إليك؟ أحسنُت هل أكرمتُك؟
هل قوله: نحو وقع؛ قد يكون أن وينبغي املقرِّر، يدفعه فعٍل عىل وتقريٌر (٢)
أرىض» «وهل البيت: يف فقولُه الجميل؟ غري مني عَرفَت هل كرهتَه؟ يشءٌ إليك قطُّ كان
عىل املقاُم يُمكنني وهل القائل: يقول كما الرِّىض، وهو نفسه، عن يَنفيه لفعٍل تقريٌر
عمر؟ ويشبع زيٌد يروى وهل الذل؟ عىل الحرُّ يصرب وهل يُمكنني، ال أي الحال؟ هذه
املعنى: فصار للرِّضا، نفٌي هو إنما أرىض» «وهل فقوله: النفي، معناها أفعاٌل وهذه
وهذا تعاىل. ِهللا ِرضا أي: األمر، له َمن ِرَضا فيه ما يُسخطني الذي كان إذا أرىض ولسُت
هو فعٍل عىل تقريًرا أرىض» «وهل قولُه: يكون ال فِلَم قائل: قال فإْن فاحش، منه ٌ خطأ

الشاعر: قوِل ونحو أَودُّك؟ هل قوله: نحو نفسه؛ من ليؤكَِّده الحال يف

ُم��ن��َك��ري؟ دون ل��ه م��ع��روف��ي وأبْ��ذُُل ط��ارًق��ا ج��اء إْن ال��ض��ي��ِف َم��ثْ��وى اْك��ِرُم َه��ُل

هل عني َسْل وقوله: أوثُرك؟ هل أودُّك؟ هل يُخاطبه: ملن القائل قوُل ليس له: قيل
وهل «رضيُت تمام: أبي قوِل مثَل بامليسور؟ أقنُع هل أو الرس، أكتم هل أو للخري، أصلُُح
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عىل الواَو بإدخاله نفسه عن الرِّضا نفى قد أنه عىل دالٌة الكالم هذا صيغة فإنَّ أرىض»؛
عندك للخري أصلح هل أو كذا؟ أفعالُك كانت إذا أَودُّك وهل القائل: قوَل يُشبه وإنما هل،
العطَّاُر يُصِلح «وهل الشاعر: كقول العتاب؟ زيد يف ينفع وهل ذلك؟ غريَ تعتقد كنَت إذا

ة: الرُّمَّ ذي وقوِل الدهُر؟» أفَسد ما

ال��ب��الق��ُع؟ وال��رس��وُم األث��اف��ي ث��الُث ال��َع��م��ى يَ��ك��ش��ُف أو ال��ت��س��ل��ي��َم يَ��رج��ع وه��ل

إىل ويرجع سيَصلح فالنًا إن قائل: قوِل عىل جوابًا عطَفت كأنها هنا الواو ألن
الرُّمة: ذي وقول الدهر؟» أفَسد ما العطَّاُر يُصلح «وهل آَخُر: فقال الجميل،

َرواِج��ُع؟ م��َض��يْ��ن ال��الئ��ي األزُم��ُن ه��ل ع��ل��ي��ك��م��ا س��الٌم م��يٌّ أُم��نْ��ِزل��ت��ي

قال وكما التسليَم»، يَرجع «وهل فقال: نفسه عىل عاد نافع، غريُ التسليم أن علم ملا
ل»، معوَّ من دارس رسٍم عند «وهل قال: ثم ُمَهراقٌة»، َعْربٌة شفائي «وإن القيس: امُرؤ
ِرضا فيه ما ُمسخطي كان إذا أرىض «وهل قال: ثم «رضيت»، تمام: أبي قول وكذا
«هل» فإن ضدِّه؛ إىل جهته عن املعنى وأحال اللفظ، يف فأخطأ أراد وكذا تعاىل»، ِهللا
أَتَى ﴿َهْل تعاىل: هللا قال كما أرىض» وقد «رضيت الطائيُّ أراد وإنما «قد»، بمعنى هنا
التفسري أهل من قوٌم قاله إنما هذا قيل: أتى. قد أي: ْهِر﴾؛ الدَّ ِمَن ِحنٌي اْإلِنَْساِن َعَىل
العرب كالم يف يأِت لم إذ ذلك؛ خالِف عىل جميًعا اللغة وأهُل النَّْحويني، من قوٌم وتَِبَعهم
العرب كالم يف معدوًما ذلك كان وإذا زيد». قام «قد بمعنى زيد» قام «هل وأشعارهم
وجماعٌة اُج الزجَّ إسحاَق أبو قال وقد عليه؟! َل يعوَّ أو به يؤَخذ أن يجوز فكيف ولُغاتها،
«لم معناه: ْهِر﴾، الدَّ ِمَن ِحنٌي اْإلِنَْساِن َعَىل أَتَى ﴿َهْل وجل: عز قوله يف العربية أهل من
فإن — فيه ساقٌط والخالُف — ذَكروا كما هذا يف األمَر وَهِب التقرير. سبيل عىل يأت»
لفظ َولِيَت إذا بقد شبَُهها هل ألن اآلية؛ احتَمَلته ما التأويل من يَحتمل ال تمام أبي بيت
قد؛ تُضارَع أن عنها فسَقط املستقبل، الفعل عىل أوَقَعها إنما تمام وأبو ة، خاصَّ املايض

ذلك. فيها ليس وهل ربما، بمعنى تكون قد حينئٍذ قد ألن
أرىض»؟ وقد «رضيُت يَُقل: َلم فِلَم قد، معنى بهل أراد إنما الرجُل كان فإن وبعُد،
قَصد إيَّاه الذي الخربُ فيلتبس بهل يأتي وال الخرب، يريد إنما إذ نفِسها؛ قد بلفظِة فيأتي
استقصيُت وقد الطويل. االحتجاج عن ويُغنينا بها يستقيم كان البيت فإن باالستفهام؛
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صتُه ولخَّ وهل، قد معنى يف وغريُه وسيبويه النْحويُّون ذَكره وما البيت، هذا يف القوَل
يف الباطلَة الدعاوى وادَّعى فيه، عارَضني َمن لكثرة ذلك فعلُت وإنما مفَرد، جزءٍ يف

و٨٨). (ص٨٧ لصحته» االحتجاج
املعاني وأوُجه بل اللغة، يف األداء لوسائل دقيق عميق َفهٍم عىل يدل مثٌل وهذا
اللغات، كلِّ يف املشاكل أرهف ِمن مقصوده غري إىل وخروجه االستفهام وأمر املختلفة.
من فتُخرجه االستفهاَم تسبق التي «الواو» وظيفة يف ن يتَمعَّ أن القارئ وباستطاعة

الدقة. بالغُة مالحظٌة فهذه النفي؛ إىل التقرير
أَتَى ﴿َهْل اآلية: يف وداللتها تمام، أبي عند «هل» داللة بني تفريقه إىل انظر ثم
بمعنى اآلية يف «هل» تكون أن جاز لو إنه يقول: فهو ْهِر﴾، الدَّ ِمَن ِحنٌي اْإلِنَْساِن َعَىل
مع مستعَملٌة اآلية يف ألنها ام؛ تمَّ أبي بيِت يف املعنى ذلك تُفيد أن يمكن ال فإنها «قد»،
إذ التقرير؛ نحو االستفهاَم ه يوجِّ ذاِتها صيغته بداللِة املايض والفعل «أتى»، ماٍض فعل
أمٍر عن االستفهام ونقُل االستقبال، تُفيد البيت يف أرىض» و«هل مىض، حدٍث عىل ينصبُّ
ملخالفته ينعقد ال فالقياس ماٍض، أمٍر عن االستفهام كنقل ليس التقرير إىل مستقبل

اللغة. لخصائِص
األلفاظ يف ام تمَّ أبي أخطاء إظهار يف الناقُد عليها يعتمد التي الوسائل هي هذه
مبارشة إنسانية أنواعها: بكافة املعرفة واملعرفة؛ الذَّوق من ق موفَّ مزيٌج واملعاني:
وهذه ة. وُمحاجَّ بَداهٌة ومنطق، إحساٌس أدبية، ومعرفة لُغوية معرفة مقررة، وتقليدية
ليست دقيق، جامٌع نقده العرب؛ اد نقَّ أكربَ اآلمديِّ من تجعل التي الصفات هي
العلماء ذوق فساد وال الرواة، حشُو وال اللُّغويِّني، تََفيُهُق وال املناطقة، َسْفسطُة فيه

نقد. ِمن اليوم نعرف ما كخرِي نقٌد والفالسفة؛

يُقاسعليها ال اللغة (5-9)

الذي الباب يف نراه فإننا — َمغامز من يَخُل لم وهو — نقده يف َمْغمٌز ثمة يكن وإن
ينبغي وال عليه، يُقاس ال كيشء اللغة إىل نظرته يف — األخطاء نقد باب — اآلن نُعالجه
وضوًحا الضعُف ويزداد أرشنا. أن سبق كما ضعف، وجُه نرى فيما وهذا فيه. التجديُد
وال أنت أنَت «ال قوَله: الشاعر عىل يَعيب الذي املحافظ الناقد هذا أن نذكر عندما
عىل يَقيسه أن عليه وينكر َشعبيٍّا، تعبريًا أنت» أنت «ال قوله: يف ويرى زمان»، الزماُن
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حتى التيَّاُر فجَرَفه البديع، أصحاب بشقشقة التأثُّر من يخُل لم عقيق»؛ العقيق «وال
ذوق، وال عقٍل أمام تصحُّ ال أوجًها املالم» «ماء قوله: يف الشاعر الستعارة ُل يتمحَّ أخذ

قرَّرنا. أن سبق كما
عندما تعنٍُّت من فيه تورَّط ما عىل تدلُّ أخرى أمثلٌة تمام أبي ألخطاءِ نقِده ويف
لقول كنقِده األمثلة تلك أحد يف ولننظر عليها». يُقاس ال «اللغة الضيق بمذهِبه ك تمسَّ

الشاعر: هذا

ج��ام��ِد؟ دم��ٍع ك��لِّ إذاب��ُة ف��غ��ًدا م��اج��ِد ل��ك ص��اح��ٍب ِم��ن ُف��رق��ٌة ه��ل
ال��ج��اه��ِد ج��ه��ِد ب��ع��َض يُ��ذه��ب ف��ال��دم��ع وغ��رِب��ِه ال��ش��ئ��ون ذخ��ر إل��ى ف��اْف��َزع
ب��ف��اق��ِد ف��ل��س��َت ص��ب��ًرا وال دم��ًع��ا ل��ُه ت��ف��ق��د ف��ل��م أًخ��ا ف��ق��دَت وإذا

أي الجاهد، الحزن جهد بعَض أي الجاهد؛ جهد بعَض يذهب «قوله: يقول: إذ
أحسَن لكان املجهود جهد بعُض له استقام كان ولو بك، الجاهُد فهو َجِهَدك الذي الحزن
راضية عيشة قالوا: مفعول؛ بمعنى فاعل أيًضا جاء وقد وأظرف. أغرُب وهذا وأليق.
ولكن معروفة، كثريٌة ذلك وأشباُه فيه، ُمبَرصٌ هو وإنما بارص، وملح َمرضيَّة، بمعنى
إىل يُتَعدَّى وال انتَهوا، حيث إىل اللغة يف يُنتَهى أن ينبغي وإنما يُقال، حاٍل كل يف ليس
إىل بحاجٍة ليس فهو اآلمدي؛ من تعنٌُّت وهذا (ص٩٣). عليها» يُقاس ال اللغة فإن غريه؛
األلَم يُجاهد الذي فهو نفُسه؛ الشاعُر هو هنا الجاهد وإنما الجاهد»، «الحزن يفرتض أن
تُفيد الجاهد أن وأما ص٨٦). جمال، محمد طبعة (الديوان، السفر املزمع صديقه لفراق
بل مرضيَّة، راضية تفيد ما نحِو عىل فَحْسب، القياُس يُِسيغه ال أمر فهو أيًضا، املجهود
مجهوًدا يكون أن بدَّ ال الجاهد فالشخص قياس؛ كلِّ أصُل هو الذي أيًضا، العقل يُجيزه
عىل الناقُد يُنكر فلماذا طبيعي. أمٌر «مجهوًدا» يكون أن احتمال األقل عىل أو أيًضا،
لم أو الُقدماء عن ورد بما تقيُِّده يف الضيقة نظرته أن يزلَّ لم كهذا؟ استعماًال الشاعر

هنا. ُحكمه أفَسد الذي هو بالقياس األخذَ ورْفَضه يَِرد،
البيت: معنى َفهم يف تخبَّط قد الناقد أن يلوح أنه األمر غريب ومن

ب��ف��اق��ِد ف��ل��س��َت ص��ب��ًرا وال دم��ًع��ا ل��ُه ت��ف��ِق��ْد ف��ل��م أًخ��ا ف��ق��دَت وإذا
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فَفِهم التعلُّق، تُفيد أنها ظنَّ فقد «له»؛ يف الالم لداللة َفهُمه هو التخبُِّط هذا أساُس
أجلك، من يُريقه الذي دمَعه أي له؛ دمًعا تفقد فلم أًخا فقدَت وإذا معناه: أن عىل البيت
تفقده. لم الواقع يف فإنك ِفراقك، عند به نفَسه يأخذ الذي صربه أي له؛ صربًا تفقد ولم
دمًعا له تفقد «لم فيقول: النقَد ويُفصل الفروَض يفرتض راح الخاطئ الفهم فهم وإذ
فقد صابًرا، يكون ال والباكَي باكيًا، يكون ال الصابر ألن الخطأ؛ أفحش من صربًا» وال
ومعناه مجتِمَعني، يكونا أن يجوز وال ان، متضادَّ نعتان وهما لفظة، عىل بلفظٍة نَسَق
غريُ لك ٌل ُمحصَّ وهو أُخوَّته، وال ُودَّه بفاقٍد فلسَت عليك البكاءَ فأدام أًخا فقدَت إذا أنك
وذلك البكاء، مع الصربَ بِذكِره أفسده أنه إالَّ ذهب، هذا وإىل عنك. غائبًا كان وإن مفقود
قلًقا؛ وال شوًقا وال دمًعا أو جزًعا، وال دمًعا له تفقد فلم قال: كان ولو ظاهر. ٌ خطأ
النقل، عند البيت كتابة يف وَقع خلًطا وأنَّ هذا، غريَ قال وظننتُه مستقيًما. املعنى لكان
وال دمًعا أَر فلم القديمة، األصول من وغريِه الكرديِّ سعيٍد أبي أصل إىل رجعُت حتى
وهو َقَصد، إليه — أعلم وهللا — أظنُّه معنًى يل الح وقد عجيبة. منه غفلٌة وذلك صربًا،
بفاقِده، فلسَت عليك؛ البكاءَ يُواصل أي دمًعا، له تفقد فلم أًخا فقدَت إذا أراد يكون أن
عنه. وِغبَت عنك غاب وإن ذخائرك من ذُخًرا وصار لك حَصل فقد أي ذَكره، ما عىل
فليس وسَالك صرب إن ألنه بفاقده؛ فلسَت عنك صرب وإْن أي صربًا؛ له تفقد لم وإن
ولكن مفقوًدا. وال موجوًدا به تعتدُّ ال ألنك بفاقده؛ أيًضا فلسَت عليه، ل يُعوَّ بأٍخ ذلك
وهما جميًعا، بالوصَفني واحًدا رجًال وَصف ألنه جائز؛ غريُ هذا أن تمام أبي عىل ذهب

فقال: لرجلني وصَفني جَعلهما كان ولو متضادان.

ب��ف��اق��ِد ف��ل��س��َت ج��اًدا ص��اب��ًرا أو ب��اك��يً��ا ل��ف��ق��ِدك أًخ��ا ف��ق��دَت وإذا

لكان تَك؛ مودَّ ناٍس ألنه هذا بفاقد لسَت أو لك، ٌل ُمحصَّ ألنه ذاك بفاقٍد لسَت أي
فقال: الوصفني أحَد له وجعل واحًدا شخًصا جعله لو أو واضًحا. سائًغا املعنى

ب��ف��اق��ِد ف��ل��س��َت م��ص��ط��ِب��ًرا ظ��لَّ أو دْم��َع��ُه ف��أس��بَ��َل أًخ��ا ف��ق��دَت وإذا

أن بعينه اللفِظ ذلك يف له استوى كان أو املذهب، هذا عىل سائًغا أيًضا لكان
لكنه ذلك، لساغ أحَدهما إال له يجعَل ال حتى صربًا»؛ وال دمًعا له تفقد «فلم يقول:
قال الذي وأشباُهه فهذا املعنى. فَفَسد له؛ جميًعا فجَعلهما الدمع عىل بالصرب نسق
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إىل وخَرج أخطأ والذي (ص٩٤). املحال» إىل فيخرج البديَع يريد «إنه فيه: الشيوُخ
املعنى إىل يَفِطن لم ألنه الفروض؛ ويفرتض نفَسه يُجهد راح فقد اآلمدي؛ هو هنا املحال
فالالم له؛ داعَي ال الذي الطويل الكالم هذا كلِّ سبَب هو الالم ملعنى َفهُمه وكان القريب،
دمع هما سيُفَقد الذي والصرب سيُفَقد الذي الدمع وأن للسببية، أنها هنا الواضح من
اإلنسان يفقد لم «وإذا نرى: فيما هو فاملعنى وصربه؛ الشاعر دمع ال وصربُه، املخاَطب
صربك ينَفُد من هو الصديق ألن صديًقا؛ يفقد لم فكأنه له، صديٍق عىل وصربه دمعه
الدموع؛ وفقدان الصرب نَفاد بني تعارٌض هناك يكون ال النحو هذا وعىل فتبكي». لفراقه

انهمارها. أي
ولكن اللغة، إىل النظرة ضيِق أو الخطأ من اآلمديَّ نربِّئ أن نستطيع ال فنحن وإذن

والهوى. ب بالتعصُّ يُتَّهم أن هو نُنكره الذي

تمام أبي عند للبديع نقده (10)

أتى ملا نقِده مناقشة إىل فلننتقل تمام، أبي ألخطاء اآلمدي دراسة من فَرغنا وقد اآلن
نقِده يف الثانية املرحلة هي وهذه وُمعاَظلة. وِطباق وِجناس استعارٍة من الشاعُر به

سبق. فيما حنا وضَّ كما للشاعر،

أرسطو فلسفة عىل القائم للنقد معرفته (1-10)

أمثاُل أراد الذي النقد ِمن النوَع ذلك يجهُل يكن لم اآلمديَّ أن هو نُالحظه ما وأول
أرسطو. فلسفِة عىل يقوم أن حاول الذي العلميَّ النقد أعني الشعر، به يأخذوا أن ُقدامة
عنه. يصدر أن من الشعر لحقيقة وأفطَن ذوًقا أدقَّ كان ولكنه النقد، هذا يجهل لم
العالقة عن الكالم عند قوله من الفالسفة النقاد هؤالء لسفسطة معرفته عىل أدلَّ وهل
لك أجمع «وأنا (ص١٧٣): البُحرتي فضل عن الحديث صدد ويف والصياغة، املعاني بني
صناعة أن زَعموا بالشعر؛ العلم أهل شيوخ من سمعتُها كلماٍت يف الباب هذا معانَي
اآللة، َجودة أشياء: بأربعِة إال وتستحكم تجود ال الصناعات سائر من وغريَها الشعر
نقٍص غري من الصنعة نهاية إىل واالنتهاء التأليف، وصحة املقصود، الغَرض وإصابة
موجودٌة هي بل وحدها، الصناعات يف ليست األربع الِخالل وهذه عليها. زيادٍة وال فيها
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أشياء: أربعة إىل ُمحتاٌج مصنوع ُمحَدث كل أن األوائُل ذكَرت والنبات. الحيوان جميع يف
فإنهم الهيُوَىل وأما تمامية. وعلة فاعلة، وعلة صورية، وعلٌة األصل، وهي َهيُوالنية، علة
تصويَره يشاء ما ر ليُصوِّ ويخرتعها؛ وتعاىل تبارك الباري يبتدعها متى الطِّينة يَْعنون
أو ِسْدرة أو نخلة أو َكْرمة أو بُرَّة أو الحيوان، من غريِها أو َجَمل أو فَرس أو رجٍل من
الصورة. لتلك جالله جلَّ الباري تأليُف هي الفاعلة والعلة النبات. أنواع سائر من غريِها
منها. انتقاٍص غرِي من تصويرها من ويَفُرَغ ِذكُره، تعاىل ها يُتِمَّ أن هي التمامية والعلة
وتجود له تستقيم ال إياها، وجلَّ عزَّ هللا علَّمه التي مصنوعاته يف املخلوق الصانع وكذلك
وآُجرِّ الصائغ، ِة وِفضَّ ار، النجَّ خشب مثل ها ويتخريَّ يستجيدها آلٌة وهي األربعة؛ بهذه إال
وجعلوها ِذكرها قدَّموا التي الهيوالنية العلة هي وهذه الخطيب. الشاعر وألفاظ البنَّاء،
ذَكرتُها. التي الصوريَّة العلة وهي صنعتَه، الصانُع يقصد فيما الغرض إصابة ثم األصل.
ينتهَي أن ثم الفاعلة، العلة وهي اضطراب، وال خلٌل فيه يقَع ال حتى التأليف صحة ثم
فهذا التمامية. العلة وهي عليها، زيادٍة وال منها نقٍص غرِي من صنعته تمام إىل الصانع
األربع الدعائم هذه بعَد صانع لكلِّ اآلن اتَفق فإن واملخلوقات، الصناعات لكل جامع قوٌل
عن يخرج ال حيث من الشعر يف قلنا كما مستغَربًا، لطيًفا معنًى صنعته يف يُحِدَث أن
مستغنيٌة بنفسها قائمٌة نعة فالصَّ وإال وجودِتها، صنعِته ُحسن يف زائٌد فذلك الغرض،
أصيل عربي ناقٍد َفْهم طريقة عىل يدلُّنا ألنه األهمية؛ بالُغ نصٌّ وهذا ِسواها.» ا عمَّ
الشعر؛ نقد يف يستخدمها أن به حاَول الذي النحِو وعىل الخلق، يف أرسطو لفلسفة
ثم الفاعلة والعلة والصورة املادة الشهرية: أرسطو ِعلُل هي يذكرها التي األربع فالعلُل
ليستخدَمها عامًدا رها حوَّ أو وجهها، عىل اآلمديُّ يفَهْمها لم األخرية وهذه الغائية. العلة
تَُعد فلم ُمغاير، معنًى إىل معناها وحوَّل التمامية، بالعلة اها سمَّ ولذلك الشعر؛ َفهم يف
يف اإلجادة وتمام الصنعة كمال بل تحقيقها، أجل من اليشء يُصنع التي الغايَة تُفيد

صورة. املادِة صياغة

الُفرس لِحكمة معرفته (2-10)

اليونان، بِحكمة ِعلَمه الُفرس بِحكمة عالٌم أنه عىل يدلَّنا أن عىل أيًضا يحرص واآلمدي
فضائَل بُُزْرجمْهر ذَكر «وقد و١٧٤): (ص١٧٣ كتابه من املوضع نفس يف فيُضيف
نَقص إْن خمس، الكالم فضائل «إن فقال: الشعر، يف دليٌل ذلك وبعض ورذائَله، الكالم
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موقَع يوقع وأن صدًقا، الكالم يكون أن وهي: سائرها؛ فضُل سقط واحدة فضيلٌة منها
الحاجة. مقدار منه يستعمل وأن تأليفه، يَحُسن وأن حينه، يف به يتكلَّم وأن به، االنتفاع
الصدق فصُل بَطل به االنتفاع موقَع يُوَقع ولم صادًقا كان إن فإنه بالضد، ورذائله وقال:
لم تأليفه؛ يحسن ولم حينه يف به وتُكلِّم به االنتفاع موقَع وأوِقَع صادًقا كان وإن منه،
موقَع ووقع صادًقا كان وإن منه. الثالث الِخالل فضُل وبطل مستِمعه، قلِب يف يستقرَّ
إىل خَرج الحاجة فوق منه استعمل ثم تأليفه، وأحسن حينه، يف به وتكلم به، االنتفاع

كلها.» الخالل فضل منه وسقط مبتوًرا صار التمام؛ عن نَقص أو الهذر،
املتكلم ويقدِّمه امللوك، به يُخاَطب الذي املنثور الكالَم بزرجمهر به أراد إنما وهذا
االنتفاع موقَع يوِقَعه أن وال صادًقا، قولُه يكون بأن يُطاَلب ال والشاعر حاجته. أمام
وبقيَت وقت. دون وقتًا له يجعل أن وال الرضر، موقَع يوِقَعه أن إىل يقصد قد ألنه به؛
عىل شيئًا فيه يَزيد وال تأليفه، يُحسن أن شاعر؛ كل يف واجبتان وُهما األُخَريان، الَخلَّتان
املعنى، صحة بعد دعائِمه أقوى هي صناعة وكلِّ الشعر يف التأليف فقيمة حاجته؛ قدِر

تأليُفه.» اضطرب ا ممَّ الصناعة بتلك أْقوَم كان تأليًفا أصحَّ كان وكلما
املعنى صحة هما: اثنتنَي؛ إال الخمِس الفضائل هذه من يستبقي ال اآلمديَّ نرى وهنا
يكون بأن يُطاَلب ال «والشاعر بقوله: يقصد ماذا نعرف لم كنَّا وإن التأليف، وصحة
بالصدق يقصد أنه هو لنا يبدو والذي املعنى. بصحِة ذلك بعد كه تمسُّ ثم صدًقا»، قولُه
عن صادًرا يكون أن الرضوريِّ من ليس معلوٌم هو كما فالشعر فعًال؛ وقع ا عمَّ صدوَره
هو هذا ولعل نفيس. واقٍع عن صادًرا يكون أن يكفي وإنما بالكذب، يُتََّهم ال لكي الواقع
له االستجابُة أمَكنَها أو النفس، له استجابَت إذا يصحُّ فاملعنى املعنى؛ بصحِة املقصود

إمكان. أو احتمال مجرَد كان ولو حتى يصحُّ وهو لذلك، تتهيَّأ عندما

الُفرس أو اليونان بفلسفة تأثُّره عدُم (3-10)

حظِّ ُحسن من هذا كان وقد شيئًا. اآلمديِّ يف تُؤثر تَكد لم النظريات هذه فكلُّ هذا، ومع
ذهبَت كما كتابه قيمُة َلذهبَت الشكليَّة التقاسيم هذه عن صَدر أنه لو إذ العربي؛ األدب
الُفرس، فلسفِة من يكن لم الالحقة القرون دلَّت كما الخطر ومصدر قدامة. كتاب قيمُة
علم — علًما وجعَلته النقد ماء َفت جفَّ بأْن انتَهت التي فهي اليونان؛ فلسفة من بل

واألذواق. العقوَل وأفَسد ر تَحجَّ أن يلبث لم الذي — البالغة
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جعفر بن ُقدامة عىل ردوُده (4-10)

لم ولهذا والشعر؛ باألدب الخربة واسَع الذوق، صادَق النظرة، سليَم اآلمديُّ كان لقد
من ذلك عىل أَدلَّ وال الدقيقة، املوضعية باملعرفة املستنري الذَّوق عن إال نقِده يف يَصُدر
يف جعفر بن ُقدامة غَلط «تبيني اه سمَّ كتاٍب يف قدامة عىل الردِّ بعناء نفَسه أخذ قد أنه
أن نستطيع أننا إال الحظ، لسوء مفقوًدا الكتاُب هذا يكن وإن وإنه الشعر»، نقد كتاب

املواَزنة. كتاب يف إليه إشاراٍت من نجُده ما بفضِل ة العامَّ روَحه نُدرك
االصطالحات، وضع يف املعتزِّ كابن تقدَّمه َمن مخالفتُه قدامة عىل يأخذه ا فممَّ
يُقارب ما أو ه بضدِّ الحرف مقابلة «وهو و١١٨): (ص١١٦ املطابق عىل الكالم يف فيقول
املعنى. يف اختَلفا أو ا تضادَّ وإن صاحبَه القسَمني أحِد ملساواة ُمطابق قيل وإنما ، الضدَّ
معنى ِلُموافقته يصحُّ اللقُب هذا كان وإن فإنه الفَرج؛ أبي غريَ فعل أحًدا أن علمُت وما
مثَل تقدَّمه َمن يخالف أن له أحبُّ أكن لم فإني محظورة، غريَ األلفاُظ وكانت بات، امللقَّ
إىل سبَقوه إذ فيها؛ وألَّف األنواع هذه يف تكلَّم ن ممَّ وغريِه املعتزِّ بن هللا عبِد العباس أبي
جعفر بن قدامُة الفَرج أبو به لقَّ — املطابق غري أعني — باٌب وهذا املئونة. وكَفْوه اللَقب
أن وهو «املطابق»، املجانس من رضبًا ى وسمَّ «املتكافئ»، الشعر نقِد يف املؤلَّف كتابه يف
نحو ُمخالًفا؛ معناها ويكون حروفها، واتفاِق تأليفها يف سواءً الكلمة مثَل الكلمُة تأتَي

األْفَوه: قول

َع��نْ��ت��ري��س َع��يْ��ران��ٍة ب��َه��ْوج��ٍل م��س��ت��أن��ًس��ا ال��َه��ْوج��َل وأق��َط��ُع

املوثَقة.»4 الخلِق العظيمة الناقُة الثانية والهوجل البعيدة، األرُض األوىل والهوجل
كتبه وما قدامُة كتبه ما دَرس قد إنه حيث من داللتها لها هذه اآلمدي فإشارُة
عدَم وانتقد الرجَلني، اصطالحات بني املقابَالِت أقام حتى ذلك كلِّ يف وأمَعن املعتز، ابُن

تعاريف. ِمن إليه ُسِبق بما قدامة أخِذ
عَرض بل االصطالحات، مناقشة عند طبًعا يقف لم قدامة أخطاءَ تبيينِه يف واآلمديُّ
ما عىل يردُّ نراه (ص١٧)، املوازنة من املخطوط الجزء ويف املؤلف. أقوال من ذلك لغري

ص٦٠. قدامة، قارن 4
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والجمال بالُحسن املدح وأن النفسية، بالفضائل إال يكون ال املدح أن من قدامُة زَعمه
هذا يف ذلك من مىض ما وسائُر والهيبة والبهاء الجالل «فأما فيقول: الشعر، يف عيٌب
هم، تخصُّ التي األوصاف من ألنه والعظماء؛ وامللوك الخلفاء مدح يف واجٌب فإنه الباب،
فإن فيه؛ املدُح يجب ا ممَّ وُحسنه الوجِه جمال وكذلك عندهم، ِذكرها موقُع ويَحُسن
كما املحمودة، الِخصال عىل يدلُّ فإنه العرب؛ به ُن ويَتيمَّ الهيبة، يف يَزيد الجميل الوجه
تكرهه ما وذلك املذمومة. الخصال عىل ويدلُّ الهيبة، يُسِقط والدمامة الوجه ُقبح أن

وجُهه. ونُعاينه اإلنسان من نلقاه ما أول بل وتتشاءم، العرب
فاحًشا، غلًطا كتابًا الشعر نقد يف ألَّف ن ممَّ الباب هذا يف املتأخرين بعُض غلط وقد
وال الحقيقة، عىل بمدٍح ليس والدمامة بالُقبح والذمَّ والجمال، بالُحسن املدح أن فذَكر
مذاهب عن املعنى بهذا فَعَدل بذلك، يذمُّ أو بهذا يمدح َمن كلَّ وخطَّأ الصحة، عىل ذمٍّ
هذا يف غَلِطه ُقبح بيَّنُت وقد وهجائها. العرب مْدِح أكثَر وأسقط وعَجِمها، عَرِبها األمم

مفَرد.» كتاٍب يف ُمستقًىص شافيًا تبيينًا
قدَّمنا كنا «ملا املدح: عيب يف يقول الذي قدامة إىل هنا اإلشارة أن الواضح ومن
بفضائله لليشء املدُح فيه يُقَصد الذي أنه أنبأنا ما الصواب عىل الجاري املديح حال من
َمن أن وذَكرنا ذلك، يف مثاًال الرجال مديَح وجَعْلنا فيه، عَريضٌّ هو بما ال به، الخاصة
املدح من به يأتي ما يكون أن وَجب ُمصيبًا، كان النفسيَّة بالفضائل ملدحهم قصد
قاله ما املوضوع هذا يف األمثلة ومن َمعيبًا. النُّعوت يف ذَكْرناها التي الجهة ِخالف عىل
إنك له: فقال إيَّاه مدِحه يف عليه عتَب حيث الرُّقيَّات؛ َقيس بن لُعبيد مروان بن امللك عبد

الزبري: بن ُمصعِب يف قلَت

ال��ظَّ��ْل��م��اءُ وج��ِه��ه ع��ن ت��ج��لَّ��ْت ال��ل��ِه م��ن ِش��ه��اٌب ُم��ص��ع��ٌب إن��م��ا

يفَّ: وقلَت

ال��ذَه��ُب ك��أنَّ��ه َج��ب��ي��ٍن ع��ل��ى َم��ْف��رِق��ِه ف��وَق ال��ت��اُج ي��أت��ل��ُق

الفضائل بعض عن به عَدل املادح هذا أن أجل من هو إنما امللك عبد عتب فَوْجُه
البهاء يف الجسم بأوصاف يليُق ما إىل والشجاعة والعدل والعفة العقل هي التي النفسية،
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وفساِد ُقدامة، لغباءِ واضح مثٌل وهذا وعيب.»5 غلٌط ذلك أن قدَّمنا كنا وقد والزينة،
من شيئًا َفِهم وال مروان، بن امللك عبد نقِد من شيئًا يفهم لم فهو نقِده؛ وَفهاهة ذَوقه،
يفهم ال أنه مع للشعر، ناقًدا نفَسه يُقيم أن يف باطلة رغبٌة هي وإنما هللا، ُعبيد بيتَي
ونحن ناقًدا. منه لتجعَل كافيٌة أرسطو لتقاسيم ترديَده أن َوِهم وقد شيئًا، الشعر يف
من كانت وإن ألخطائه وتبيينِه كهذا، لناقٍد اآلمدي باحتقاِر نغتبط أن إال نستطيع ال
نغمات يف القويِّ بالفرق يُِحس ال ِمنَّا وَمن تبيني. إىل تحتاج ال بحيث والسخف الُحمق
وَمحبة، إيماٍن عن جواره إىل الشاعُر جاهد الذي الزبري، بَن مصعَب مَدح عندما هللا ُعبيد
تتجىلَّ الذي هللا من «الشهاب وأين األيام، ِمحُن جواره إىل ساقته الذي امللك لعبد ومدِحه
الحاسُة تلك أين فوقه»؟ يتألَّق والتاج الذهب كأنه الذي «الَجبني من الظَّْلماء» وجهه عن
أين الظلمات؟ عنه تتبدَّد املقدَّس الشهاب صورِة الرائعة؛ الصورة يف تجري التي الدينية
يظنُّ وهل وكذب؟ وَركاكة ابتذاٍل من التشبيه يف وما الذَهب»، كأنه الذي «الجبني من هذا
بالعقِل يمدحه ولم بالجمال مَدحه ألنه هللا؛ عبد عىل عتب قد امللك عبد أن قدامُة األحمق

املدح؟ عليها يَقُرص أن يريد التي املضِحكة تقاسيِمه من ذلك إىل وما ة والعفَّ والعدل

البالغية االصطالحات لبعِض تحديده (5-10)

يُحاول وأن نفِسه، البالغة علم يف ينظر أن من يمنَْعه لم ُقدامة ألقوال اآلمديِّ نقد ولكن
رجٍل ملذهِب دراسته يف استعمالها من بدٌّ له يكن لم التي اصطالحاته من بعٍض تحديد
وضعه الذي كتابه يف املبادئ هذه من الكثريَ د حدَّ ولعله للبديع. رأًسا يُعترب تمام كأبي
التي املصيبة اآلراء من كثرٍي إىل الهتَدينا عليه نعثر أن استطعنا أننا ولو قدامة. عىل ا ردٍّ
(ص١١٨): يقول فهو ذلك؛ إىل يُشري ما «املوازنة» ويف الكبري. الناقُد هذا عنها يَصُدر
ِشدَة قدامة؛ عىل فيه رَددُت الذي الكتاب يف معناها صُت لخَّ التي املعاظلة من إن
أو تُشبهها لفظٍة أجل من لفظًة يُداخل وأن ببعض، بعَضها البيت ألفاَظ الشاعر تعليِق

تمام: أبي كقوِل وذلك االختالل؛ بعَض املعنى اختلَّ وإن تُجانسها،

ال��ك��َم��ُد ِج��س��َم��ه ْن ي��تَ��خ��وَّ ف��ل��م ع��ن��ُه أًخ��ا ال��زم��ان خ��ان أٌخ ال��ص��ف��ا خ��ان

ص٧٢. الشعر، نقد 5
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بعِضها تشبَُّث أشدَّ ما … كلمات سبُع وهي البيت، هذا ألفاظ أكثِر إىل فانظر
خان، وهو يُشبهها! ما أجل من البيت يف ألفاٍظ إدخال من اعتمده ما أقبَح وما ببعض!
له تجد لم اللفظ من أفسده ما مع املعنى لَت تأمَّ فإذا وأًخا. أٌخ وقوله ن، ويتخوَّ خان،
إذ أجله؛ من أًخا الزمان خان أٌخ الصفا خان يُريد ألنه فائدة؛ كبريَ فيه وال حالوة،
عن تحدَّث قد أنه نجد ُقدامة، كتاب إىل وبالرجوع إلخ. … الكَمد جسَمه يتخون لم
يتحدث لم أرسطو ألن ذلك ولعلَّ مدلولها؛ حدَّد وال معناها يفهم لم ولكنه امُلعاَظلة،
زهريًا الخطاب بن عمُر وَصف التي وهي املعاظلة، اللفِظ عيوب «ومن فيقول:6 عنها،
عن يحيى بن أحمد وسألُت الكالم. بني يتَعاظُل ال وكان قال: حيث أيًضا؛ لها بُمجانبتِه
املرأة؛ الرجُل وعاَظل الجرادتان، تعاَظَلت يقال: اليشء، يف اليشءِ ُمداَخلة فقال: املعاظلة
الكالم بعض مداخلَة نُنكر أن املحال فمن كذلك؛ األمر كان وإذا اآلَخر. أحُدهما َرِكب إذ
يدخل أن يف هو وإنما «النكري»، وبقي جنسه. من كان ما أو وجه، من يُشبهه فيما
االستعارة؛ فاحَش إال ذلك أعرف وما به. الئق غريُ هو وما جنسه من ليس فيما بعضه

أوس: قوِل مثل

َج��ِدَع��ا تَ��ْول��بً��ا ب��ال��م��اءِ تُ��ْص��ِم��ُت نَ��واِش��ُره��ا ع��اٍر ه��دٍم وذاِت

اآلخر: قوِل مثل الِحمار، وَلُد وهو تَْولبًا؛ بي الصَّ ى فسمَّ

وح��اف��ِر ب��س��اٍق يُ��ْم��ري��ِه ال��بَ��ْك��ر ع��ل��ى رأي��تُ��ه ح��ت��ى ال��ِوْل��داُن رَق��د وم��ا

عذَر ال قبيٌح االستعارة من املجرى هذا جرى ما فإن حافًرا. اإلنسان ِرْجل ى فسمَّ
بنفِسه، يشء َفْهم عىل قدرتِه وعدِم ُقدامة َخْلط َمبلغ عىل تُظِهُرنا التعريفات وهذه فيه.»
«عيوب من أنهما سمع الذي والنَّكري» «املعاَظلة بني يخلط فهو لفظ؛ معنى تحديد أو

مجاز. من يُداخلها وما املعانَي تخصُّ التي القبيحة» «االستعارة وبني اللفظ»،
العالم الناقد بأقواِل أخذوا بل ُقدامة، بَخلِط يأخذوا لم الالِحقني أن الواضح ومن
اآلمديِّ أمثاِل العرب اد نقَّ ِمن خَلَفه َمن بأقواِل ثم املعتز، ابن السليم العربي الذَّوق ذي

بالغة. إىل النقد ل تحوُّ يف نظرنا عند بحثنا آِخر يف سنرى كما والُجرجاني،

كتابه. من ص٦٩ 6
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فعل كما كاتب، كل عند حقٍّ من يجدُّ بما يأخذ رجًال كان اآلمديَّ أن من وبالرغم
البُحرتي، رسقات أو قاته وَرسِ تمام أبي أخطاءِ يف ألَّفوا الذين سابقيه لكتِب مناقشته يف
امَلالم»؛ «ماء تمام أبي لقول مناقشته يف فَعل كما نفِسه، الصويلِّ ُحجج ببعض يأخذ بل

بقدامة. لتأثُِّره أثًرا كتابه يف نجُد ال ذلك من بالرغم إننا نقول:

املعتز بابن تأثره (6-10)

إال كتابه يف اسَمه يذكر ال وهو املعتز، ابن بأقوال تأثُره فهو فيه، يزلَّ لم الذي وأما
صاحب لسان عىل (ص١٤) قوله ذلك ومن بأقواله؛ ثقته عظيِم عىل تدلُّ بصفاٍت ويُرِدُفه

البُحرتي:

قوله: يف البحرتيَّ به ِعبْتم ما «فأما

إن��اءِ ب��غ��ي��ِر ق��ائ��م��ٌة ال��ك��فِّ ف��ي ف��ك��أن��ه��ا ل��ونُ��ه��ا ال��زج��اج��َة يُ��ْخ��ف��ي

البيَت هذا يستحسنون والعلم األدب أهل من والشيوخ الرواة زالت فما
ويستجيدونه.»

يف — بالشعر وِعلمه فضَله علمتم وقد — املعتز بن هللا عبُد «وذَكره يضيف: ثم
أخذ قد أنه الواضح ومن البديع.» إىل نَسبَه الذي كتابه من التشبيه من اختاره ما باِب
يتكلَّم فهو املعتز؛ ابِن بأقوال البديع عن فيه يتحدَّث الذي كتابه من الجزء هذا كل يف
املعتز ابُن بها ميَّز التي الخصائص أهمُّ هي وهذه واملطابق. والتجنيس االستعارة عن
االصطالحات مجرَد عنه يأخذ لم إنه بل السابقة، الفصول يف رأينا كما البديع، مذهَب
عىل واألدلة الباب. هذا يف ذاته نقده أساَس أيًضا أخذ وإنما فحسب، املميِّزات َحْرص أو
معانيه، من والساقَط ألفاظه، من الرَّذْل الجزء هذا يف أذكر «وأنا كقوله: كثرية؛ ذلك
أشعار يف رأيُت ما عىل ونظِمه، نَْسجه من د املتعقِّ واملستنَكر استعاراته، من والقبيَح
يف نظائَر ذلك لبعض وجدُت أني وعىل ويَعيبونه. عليه وينَعْونه يتذاكرونه املتأخرين
واإلبداع، لإلغراِق منه طلبًا اعتمد؛ العذر يف وعليه اغرتَّ، بذلك أنه فعلمُت املتقدِّمني، أشعار
لساِن عىل املستكَرهة األنواع هذه ِمن يبدو كان وإنما واأللفاظ، املعاني وحيشِّ إىل وَميًال
قريحِته، عىل إال يقول ال العربيَّ ألن ذلك؛ عن يتَجاوز ال والبيتان، البيُت املحِسن الشاعر
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إذا العيب أشدَّ يُعاب قد الشاعر فإن … قلِبه من إال يستقي وال بخاطره، إال يعتصُم وال
القدوس عبد بن صالُح ِعيَب كما .. فنونه جميَع وباإلبداع شعِره، سائَر نْعة بالصَّ قَصد
أوَردها قد اآلراء وهذه (ص١٠٥). شعره» سقط حتى الطريقة هذه سلك ن ممَّ وغريُه
تمام أبا أن إىل نبَّه إذ «البديع»؛ كتابه من األوىل الصفحة يف املعتزِّ ابُن ُمعظَمها أو كلَّها
غال مذهبًا وتجنيس ومطابق استعارٍة من السابقني أشعار بعض يف وَرد مما اتَخذ قد
مجاًال يرتك ال هذا وكل الُقدُّوس. عبد بن بصالِح يَقيسه هو بل تصنًُّعا، وتصنََّعه فيه
أوَضحنا أن سبق ولقد بالبديع. يختصُّ فيما اآلمديِّ يف املعتز ابن تأثري ِعَظم يف للشكِّ
يف هام كعنٍرص دخوله عىل نُدلِّل أن هنا أردنا وإنما النقد، تاريخ يف املعتز ابن أهميَة

اآلمدي. نقد
االعتدال؛ كلَّ معتدًال َلوجدناه ام، تمَّ أبي بديع عىل ناقُدنا عابه فيما نَظْرنا أننا ولو
كما ُحكًما، منه أقىس نكون قد بل عابه، ما معظِم عىل نُِقرَّه أن إال نستطيع ال بحيث
نفُسه هو أنه — سبق فيما أرشنا كما — لنا يلوح والذي املالم». «ماء ل تربيره يف رأينا

اليوم. نستسيُغه ال قد ما منه يَستسيغ فأخذ ما، حدٍّ إىل بالبديع تأثَّر قد
املؤلِّف نجُد البديع كتاب ففي نفِسه؛ املعتزِّ ابن من تسامًحا أكثُر اآلمديَّ إن بل

(ص٢٤): تمام أبي قوَل املعيبة االستعارة أمثلة بنِي من يذكر

رك��وبَ��ا ع��وًدا غ��اَدَرتْ��ه ض��رب��ًة أْخ��َدَع��ي��ِه ف��ي ال��ش��ت��اءَ ف��َض��ْرب��ُت

أخدَعيه، يف الشتاء فرضبت قولُه: «فأما (ص١١٠): املواَزنة يف فيقول اآلمديُّ ويأتي
املسنَّ العود أن وذلك غاَدَرته. رضبًة قال: ألنه أسوغ؛ ُقبِحهما عىل األخدعني ِذكر فإنَّ
قليًال.» الصواب من هنا االستعارُة فقرَّبَت فيَِذل، ُعنقه صفَحتَي عىل يَُرضب اإلبل من

ممكن. وجٍه كلَّ تمام ألبي اآلمديُّ يلتمس وهكذا
لم املعتز وابن دقيق، القبيحة واالستعارة الجميلة االستعارة بني الحدَّ أن والواقع
ُعِرف قد يشء من بها يُعَرف لم ليشءٍ الكلمة استعارة «هي بقوله: تعريَفها كتابه يف يُِعد
قبَحها يُظِهر أو يُحلِّلها، أن دون للقبيحة وأمثلًة الحَسنة لالستعارات أمثلًة أوَرد ثم بها.»
تصلح حدٌّ «لالستعارة أن: إىل (ص١١٢) فأشار بعِده من اآلمديُّ جاء ثم جمالها، أو
االستعارة حدود «فإنَّ يقول: بأسطٍر ذلك وبعد وَقبَُحت.» فَسَدت جاَوَزته فإذا فيه،
اإلشاراِت يعدو ال كتابه يف نجده ما كلُّ الحدود. بتلك َعِلم َمن ندري ال ولكنَّا معلومة.»
أو يُقاربه كان إذا له ليس ملا املعنى العرُب استعارت «وإنما (ص١١٧): كقوله العامَة؛
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الئقًة حينئٍذ املستعاَرة اللفظُة فتكون أسبابه، من سببًا كان أو أحواله، بعض يف يُشبهه
توَضع أن يمكن ال كهذه ُمشكلًة إن الحق، يف ملعناه.» ومالئمًة له استُعريت الذي باليشء
النهائيُّ املرجُع يزال ال البيان علماء محاوالت برغم أنه من ذلك عىل أدلَّ وال قواعد، لها
النقاد نقد ويف املجيدين، الشعراء أقوال يف بالنظر ِمرانُه طال الذي الذَّوَق هو اليوم حتى
من نراه ما نُعلل أن استطعنا إذا ونحن موضوعيٍّا. نقًدا الشعراء لهؤالء الذوِق الصادقي
العربة ألن عامة؛ قواعَد نضَع أن نستطيَع لن فإننا ذاك، أو البيت هذا يف وعيب جماٍل
أْجدى كاآلمدي رجٍل نقُد كان ولهذا الشاعر. وقصِد عنه املعربَّ املعنى من اللفظ بموضع
تدريٌب فهو البيانيِّني؛ مجلَّدات من كثرٍي من االستعارة يف والُقبح بالجمال تعريفنا يف

بمواضعه. وتبصريٌ للذوق،
تمام) أبي عند االستعارة من ِعيَب ما (باب الباب هذا يف اآلمدي أقوال عىل واملالَحظ
كتاب يف االستعاراُت جاءت هذا «وعىل يقول: فهو املعتز؛ بابن كبري حدٍّ إىل متأثٌر أنه
الرأس يف يأخذ كان ملا َشيْبًا﴾، الرَّأُْس ﴿َواْشتََعَل وجل: عز قولِه نحُو اسُمه؛ تعاىل هللا
الجسم يف تشتعل التي األوىل كالنار حالته، غرِي إىل يُحيَله حتى فشيئًا شيئًا فيه ويسعى
نَْسَلُخ اللَّيُْل َلُهُم ﴿َوآيٌَة تعاىل: قوله وكذلك واالحرتاق، النقصان إىل فتُحيله األجسام من
حاًال منه ويتذيَّل منه يتربَّأ أن وهو اليشء، من اليشء انسالُخ كان ملا النََّهار﴾، ِمنُْه
حتى فشيئًا شيئًا الليل عن النهار انفصال جعل شاَكَلهما، وما اللحم من كالِجلد فحاًال؛
ملا َعذَاٍب﴾، َسْوَط َربَُّك َعَليِْهْم ﴿َفَصبَّ وجل: عز قولُه وكذلك انسالًخا، الظالُم يتكامَل
كالم يف االستعارات َمْجرى فهذا َسْوط؛ للعذاب استُعري العذاب من وط بالسَّ العذاب كان
َشيْبًا﴾. الرَّأُْس ﴿َواْشتََعَل وقال اآلتية: األمثلَة (ص٣) البديع كتاب يف نجد فنحن العرب.»
وإذن النََّهار﴾. ِمنُْه نَْسَلُخ اللَّيُْل َلُهُم ﴿َوآيٌَة وقال: َعِقيٍم﴾، يَْوٍم َعذَاُب يَأِْتيَُهْم ﴿أَْو قال:
تكن وإن املعنى، نفس يف مثاًال بالثالث واستبدَل مثاَلني، املعتز ابِن من أخذ قد فاآلمديُّ
يَْوٍم َعذَاُب ﴿يَأِْتيَُهْم ب َعذَاٍب﴾ َسْوَط َربَُّك َعَليِْهْم ﴿َفَصبَّ استبدل أوضح؛ فيه االستعارُة
يف أمثلته من الكثريَ املؤلف نفس عن أخذ وكذلك وْجَهها. ًحا ُموضِّ َرشحها ثم َعِقيٍم﴾.
وص٨ املوازنة، من (ص١٠٨ وَرواحلُه» با الصِّ أفراُس «وُعرَِّي ُزهري: قوَل أخذ الشعر؛

ُطفيل: وقول البديع)، من

ال��رَّْح��ُل َس��ن��اِم��ه��ا َش��ْح��َم يَ��ْق��ت��اُت ن��اج��ي��ٍة ف��وَق ُك��وري وَج��َع��ل��ُت
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الجميَع وَرشح أخرى، أمثلًة إليهما وأضاف البديع)، من و١٠ املوازنة، من (ص١٠٨
دقيًقا. واضًحا رشًحا

(ص١١٠) يُشري وإليه الشعراء»، «رسقات عن املعتزِّ البن آَخر بكتاٍب تأثَّر وكذلك
ام: تمَّ أبي لقول نقِده صَدِد يف

َخ��ْرِق��ْك م��ن األن��اَم ه��ذا أض��َج��ْج��َت ف��ق��د أخ��َدَع��ي��ك َق��وِّْم ده��ُر ي��ا

أو اعِوجاجك ِمن يقول: أن يُمكنه وكان األخدَعني، إىل دَعته رضورٍة أيُّ فيتساءل:
يُحسن ال الذي هو األخَرق ألن الصنيع؛ بنا أحِسْن دهُر يا أي صنعِتك؛ ِج تعوُّ ِمن قوِّم

قوله: وكذلك نَع؟! الصَّ ه وضدُّ العمل،

أث��َق��ُل ِع��بْ��أَي��ه أيُّ ده��ًرا َل��ف��كَّ��ر َش��ْط��َره ال��ده��ُر ��ل ُح��مِّ ل��و م��ا ��ل��ُت ت��ح��مَّ

الصواب من أبعد معنًى وما أثَقل. الِعبأَيْن أيُّ يف ُمفكًرا وجعله عقًال للدهِر فجعل
الدهر ل ُحمِّ لو ما لُت «تحمَّ قال: ملا املعنى بهذا واألْليُق األشبُه وكان االستعارة، هذه من
ا ممَّ هذا ونحو ونوازَله، ُرصوَفه الناُس َألَِمن أو ، النَْهدَّ أو لتَضعَضع يقول: أن شطره»
االستعارات، بعيد من يسريًة أشياءَ تمام أبو رأى وإنما البالغة. يف املعاني أهُل يعتمده
وأحبَّ فاحتذاها املنزلة، هذه إىل البُعد يف تنتهي ال عرَّفتُك، كما القدماء، أشعار يف متفرِّقًة

الرُّمة: ذي قوُل ذلك فِمن منها؛ واستكثَر واحتَطب أمثالها، إيراِد يف واإلغراَق اإلبداَع

ال��ق��واط��ِع ال��س��ي��وِف َص��دْع ال��َف��ال وَج��ْوُز ف��َص��َدْع��نَ��ُه ال��دُّج��ى ي��اُف��وَخ ��م��َن ت��ي��مَّ

ا: رشٍّ تأبََّط وقوُل يافوًخا. للدُّجى فجعل

َرئ��ي��ُم ِم��ن��َخ��ُره ال��م��وِت وأن��ُف ن��َزْع��ن��ا ح��ت��ى رق��ابَ��ه��ْم ن��ح��زُّ

الرُّمة: ذي وقوُل أنًفا. للموِت فجعل

ال��ِك��بْ��ِر ع��ن ال��ِك��ب��ري��اء أن��َف وي��ق��ط��ع ن��ف��ِس��ه ع��زَة ال��ق��وم ِض��ع��اف ي��ع��زُّ
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غريُه: أو الُهذَيلُّ ُخَويلد بن َمعِقل وقال أنًفا. للكربياء فجعل

ال��ي��ُد ِل��ْح��ي��ِت��ك أن��ِف م��ن أخ��ذَْت وق��د ج��واب��ه��م ��ى تَ��َل��قَّ ال ق��وًم��ا تُ��خ��اِص��م

املهموم. أو النادُم يفعل كما لحيتك طَرِف عىل يَدك قبَضَت أي أنًفا؛ ِللِّحية فجعل
الحمار: يصُف قال كما منه، َم واملتقدِّ اليشء أوَل إال باألنف أراد الرُّمة ذا أظنُّ وما

ال��ك��رائ��ِم وام��ت��ح��اَن األواس��ي ِم��راَس ب��ط��نَ��ه أل��ح��َق ال��ص��ي��ف أن��َف ش��مَّ إذا

الطائيَّ غرَّ البيُت «هذا الشعراء: رسقات كتاب يف املعتز بن هللا عبد العباس أبو قال
أي النهار؛ أنف كقولهم: الصيف أنف بقوله الرُّمة ذو أراد وإنما به، أتى بما أتى حتى

منه.» ويُستكثَر عليه يُحتذى أصًال ويُجعل يعتمد مما ا جدٍّ قليٌل هذا ومثل … أوله

اآلمدي نقد يف والتعليل الذَّوق (7-10)

إىل نَنُفذَ أن نستطيع املثَل هذا يف النظر بإمعان ولكن املعتز، ابن آراء إىل يستنُد إذن فهو
تمام أبي عىل هو ٌب أُمتعصِّ لنرى عنده؛ ل نتمهَّ أن وجب ثَم وِمن اآلمدي؛ منهج حقيقِة
هناك أن أم تعصبه، ليُربر يتخبَّط أخذ قد وأنه أخَدَعيك» قوِّْم دهر «يا قوله: مِلثل نقِده يف

الحجج؟ والتماَس التخبُّط هذا تُفرس أخرى حقيقًة
بقوله: يبتدئُ لوجدناه (ص١١٠)، نُناقشها التي الصفحة أعىل إىل سَمْونا أننا ولو
حقيقًة به أتى أو املوضع، هذا غرِي يف التشبيه) أو القول بهذا (أي به أتى أنه ولو
ونحو أْخَدعي، املطامع ذُلِّ من وأعتَقُت البُحرتي: قول نحو َقبُح؛ ما موضِعه يف ووَضعه

باُع. الضِّ بأخَدِعك مالت وال قولِه:
الفرزدق: قوُل جيٍد كل عىل يَزيد ا وممَّ

األخ��ادُع ت��س��ت��ق��ي��َم ح��ت��ى ض��َربْ��ن��اه خ��دَُّه ��ر َص��عَّ ال��َج��بَّ��اُر إذا وُك��نَّ��ا

لو أنه يرى فهو هذه؛ تماٍم أبي الستعارة نقِده لتفسري محاولة أوُل هي وهذه
آَخُر وفرٌض إليراده. محلَّ ال فرٌض وهذا قولُه. الستُسيغ الحقيقة عىل األخدَعني استعمل
من أمثلًة يُورد بل هنا، َقبولها سبب يُبني ال ولكنه موضعها، يف باالستعارة يأتَي أن هو
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أن مع املختلفة، االستعارات هذه بني الفروق ح يوضِّ أن دون الفرزدق ومن البحرتيِّ
عىل قائمة واالستعارة الكربياء، معنى تفيد الشاعَرين هذين عند فاألخادع واضح؛ األمر
تستقيَم حتى خدَّه ر صعَّ إذا الجبَّار يرضبون قومه بأن «يفتخر فالفرزدق املعنى؛ هذا
هو عنده واألخدع املطامع»، ذلِّ من بِكربيائه نجا قد «بأنه يزهو والبحرتيُّ أخادعه»،
ال أي بأخادعه»، باع الضِّ تَميل ال «بأن للممدوح دعائه يف وكذلك الكربياء، هذه رمُز
املعنى؛ هذا من شيئًا تحمُل ال تمام أبي واستعارُة املجاز. أو الحقيقة عىل كربياؤه تَذلَّ
يُقل «ولم خرِقه، من وا ضجُّ قد األنام ألن أخدَعيه؛ من يقوم أن إىل الدهَر يدعو فهو
وخروج إحالٌة وهذه نع. الصُّ ج وتَعوُّ الترصف لسوء رمٌز هنا فاألخدعان كربيائه»؛ من
فاسدة. وصنعٌة تمام أبي من تكلٌف هذا به. َصت تخصَّ معنًى من توحي ا عمَّ باأللفاظ

ملا الصحيح التفسريَ إعطائنا عن عجز قد دام ما اآلمديَّ أن هذا معنى هل ولكن
العيوب؟ له ل يتَمحَّ وأنه تمام، أبي ضد متعصٌب أنه معناه هل عيب، من االستعارة يف
هو نقده أساس وأن الذوق، صادَق كان الرجل أن هو لنا يبدو والذي نراه. ال ما ذلك
أحيانًا وهو ذوقه. تربيَر ملحاولِته كان إنما التعليل يف تخبُّطه وأن الصادق، الذوق هذا

يريد. ما إىل يصل ال وأحيانًا تربيره، يف يُصيب
أن فيُحاول أخَدَعيك»، قوِّْم دهُر «يا من لنُفوره آَخر وجًها فيلتمس ناقُدنا ويعود

اآلَخر: ببيته ذلك ويَقيس للدهر، الشاعر تشخيص يف ذلك يجَد

أث��ق��ُل ِع��ب��أَيْ��ه أيُّ ده��ًرا َل��ف��كَّ��ر ش��ْط��َرُه ال��ده��ُر ��ل ُح��مِّ ل��و م��ا ��ل��ُت ت��ح��مَّ

ننكر ال كنَّا وإن ونحن أثقل. الِعبأَين أيُّ يف ُمفكًرا وجعله عقًال، للدهر جعل وقد
تشخيص يف العيب نرى ال أننا إال وإرساف، تكلٍُّف من االستعارات هذه أمثاِل يف ما
جميلة استعارٌة فصَدْعنه» الدُّجى يافوَخ ْمن «تيمَّ الرُّمة: ذي قول أن بدليل املعنويَّات؛
وال ة، الرمَّ ذي استعارة داللِة قوِة يف الفارَق نرى وإنما الشعر. صميم من استعارٌة دالَّة؛
باطلة، فلسفٌة الدهر وتفكري أخَدَعيه». بتقويمه خرقه «تقويمه أو الدهر، تفكريُ كذلك
ذلك ومع ُجزآها، ينسجُم وال املعنى، تؤدِّي ال استعارٌة أخدَعيه بتقويمه خْرَقه وتقويُمه

فسليم. ذَوقه وأما التعليل، يف إال هنا يُخطئ لم فاآلمديُّ
ٌ خطأ وهذا كاألنف. الجسم أعضاء من بغريها األخادَع قياسه هي الثالثة ومحاولته
معانَي له فإن الكربياء، عىل الداللة يف األخادع مع اتفق وإن وهو داللته، فلألنِف رصيح؛
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من أَخذَت «وقد الشاعر: قول يف وهو أنفه» «َحتْف قولنا: يف املوت عن يُعرب فهو أخرى؛
الصيف» «أنف الرُّمة: ذي قول ويف اللحية، طَرف عىل وضوٍح يف يدلُّ اليُد» لحيتِك أنِف
قد اآلمديَّ أن البنيِّ فِمن الِكْرب»، عن الكربياءِ أنَف «ويقطع الشطر: يف وأما ألوله، يرمُز
«قطِع ب يقصد والشاعر بمعناه، األنف وهنا ومقدمته»، اليشء «أول بأنه ه فرسَّ إذ أخطأ
إذن محلَّ فال العربية، اللغة يف شائع استعماٌل وهذا ،« املتكربِّ أنف «قطَع الكربياء»: أنف
تَه ومحاجَّ اآلمديِّ تعليَل نرى أيًضا وهنا الصيف»، «أنف أو اللِّحية» «كأنف بغريه لقياسه

دائًما. يبقى الذَّوقي ُحكمه ولكن الهدف، يُصيبان ال
َمعيب، وُمطابق قبيح، تجنيٍس من تمام أبي شعر يف ما دراسِة إىل اآلمديُّ وينتقل

ص١١٤–١٢٢). (من قليلة صفحاٍت يف يَدُرسها وُمعاظلة

واألوزان للزحاف دراسته (11)

فيُوِرد الوزن، واضطراِب الزحاف من شعره يف َكثُر ا عمَّ صفحات ثالث يف يتحدَّث ثم
وبالكالم بالُخَطب تمام أبي شعر «أن من املطبوعني من وغريِه دعبل قوَل تؤيد أمثلًة

كقوله: املنظوم»؛ بالكالم منه أشبُه املنثوِر

أب��ي بَ��ن��و ف��ي��ه��ا أب��ي��ك وبَ��ن��و ب��ه��ا وَق��راب��ت��ي غ��ايَ��ت��ي ب��ِم��ْص��ر وأن��ت

«وهذا (ص١٢٤٢): بقوله املوسيقية الناحية من البيت هذا نثريَّة اآلمديُّ ويُفرس
َمفاِعل، به وَرضْ وَعروُضه َمفاعيلُن، َفُعولُن ووزنه: الطويل، من الثاني النوع أبيات من
امِلْرصاع هي التي مفاعيلن من الياء وحذَف األَُول، الثالثة األجزاء من َفعولُن نون فحذََف

خاِمَسه.» حذَف ألنه مقبوًرا؛ يُسمى كلُّه وذلك الثاني.
أننا إال البيت، هذا يف املوسيقى َضْعف عىل اآلمدي مالحظَة نقبل كنَّا وإن ونحن

الصياغة. وسوءِ النَّسج َهْلهلة يف أوضُح العيب أن نظنُّ

تمام؟ أبي ضد للبحرتيِّ ب تعصَّ هل (12)

فيما فننظر نعود أن نستطيع تمام، ألبي نقِده أوُجَه التفصيل من يشءٍ يف رأينا وقد واآلن
معظم عند بُشيوعه ُقلنا أن لنا سبَق رأٌي وهذا تمام. أبي ضد للبحرتي ٍب تعصُّ من به اتُّهم
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ص٩٥): (ج٣، معجمه يف يقول ياقوت هو وها الالحقني. واملؤرِّخني والعلماء اد النقَّ
وأبي البحرتيِّ بني املوازنة كتاب منها فيها، مرغوب جيدة كثريٌة تصانيُف القاسم «وألبي
ونُِسب منه، مواضَع يف عليه ِعيَب قد كان وإن حسن، كتاٌب وهو أجزاء. عَرشة يف تمام
فيه بعُد والناُس ذَكره. فيما تمام أبي عىل والتعصِب أورَده، فيما البحرتي مع امليل إىل
وطائفٌة لشعره، حبِّهم وغَلبِة البحرتي يف رأيهم حَسب برأيه قالت فرقة فريَقني: عىل
مرذول وتزينِي تمام أبي َمحاسن طمِس يف واجتهد َجدَّ فإنه ِبه؛ لتعصُّ التقبيح يف أرسَفت
«أصمَّ تمام: أبي قول إىل كتابه يف بَلغ أنه وحسبُك كذلك، األمر إن وَلَعْمري البحرتي.
الثمني، الجوهر هذا تزييِف عىل الرباهني إقامة يف وَرشع أسَمعا» كان وإن الناعي بك
ذلك، من أكثَر إىل املنِصُف يحتاج وال َمْرذول. هو يقول: وتارًة مرسوق، هو يقول: فتارًة
َمحاسن يف لكان فضائله بقدِر واحد كلِّ يف وقال أنصَف ولو باته. تعصُّ من ذلك غري إىل
ب، بالتعصُّ يتَّهُمه فياقوت وإذن تمام.» أبي من بالوضع التعصب عن كفايٌة البحرتي
وإرذاِله. الناعي» بك «أصمَّ برسقة تماٍم ألبي اتهامه من يقول ما هو ذلك عىل ودليله

بيته: أخذ تمام أبا إن (ص٤٣): فعًال يقول نجُده اآلمدي، كتاب إىل وبالرجوع

بَ��ْل��َق��َع��ا ب��ع��َدك ال��ُج��وِد َم��ْغ��نَ��ى وأص��ب��ح أْس��َم��ع��ا ك��ان وإْن ال��ن��اع��ي ب��ك أص��مَّ

النَّرصي: يَغوث عبد بِن سفياَن قول ِمن

ي��ذَه��ِب ل��م دائ��ًم��ا ح��زنً��ا ووج��دُت ن��َع��ي��تُ��ه ح��ي��ن أُذن��اَي ل��ه ��ت ص��مَّ

فأصابه الناَس أو الشاعَر صعق قد املمدوح نعي (أن املعنينَي اتحاُد الواضح ومن
يحتاط الرسقات يف رأيناه وقد ذلك، عىل دلَّ أْن يف تعصب فأيُّ الصَمم)، أصابهم أو
املعنى هذا كان وإذا ُخصومهما؟ ادِّعاءاِت بسواء سواءً البحرتي وعن تمام أبي عن ويردُّ
اعتباِر طريقَة الطريقة، هذه فإن بِسواه، تأثُّره إىل حاجٍة بغري شاعٍر ألي يقُع قد بالذات
ِسواه، أو اآلمديِّ عند سواءٌ العربي، النقد يف شائعًة كانت التواُرد، ملجرد مرسوًقا املعنى
يف له وجوَد ال ما فذلك للبيت إرذالُه وأما غريه. من إرساًفا أقلَّ كان اآلمديَّ لعل بل
يف يكون قد ولكنه مخطوًطا، زال ال الذي الجزء يف وال املطبوع الجزء يف ال املوازنة؛
اليوم حتى إلينا يصل لم باملراثي الخاصَّ الجزء أن ذَكْرنا أن سبَق وقد املفقود. الجزء

بوجوده. أنبأَنا املؤلِّف أن رغم
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دعوى الباطلة؛ الدعوى هذه اآلمديِّ عىل غريه مع يدَّعي الذي هو ياقوتًا أن والواقع
واملبالغات نعة بالصَّ وإعجاِبهم الالحقني ذَوق بفساد ذلك نا فرسَّ أن سبَق ولقد ب. التعصُّ
الفَرج: أبو يل «قال ص٥٧): (ج٢، قولُه هو ذلك؛ يفيد آخر نصٌّ ياقوت ويف واإلحاالت.
استطراًدا ويُحيلها تمام أبي عىل املبالغات يدَّعي املوازنة كتاب صاحُب اآلمديُّ كان
«من أولها التي قصيدته من قوَله كتابه يف وأورد ه، ذمِّ يف املجاُل عليه ضاق إذ ِلَعيبه؛

تُجيبا»: أال الطُّلول سجايا

َخ��ض��ي��بَ��ا َش��َوات��ي رأْت أْن دًم��ا ـ��ِد ال��ِع��ْق��ـ لُ��ؤل��ِؤ إل��ى خ��دَّه��ا خ��َض��بَ��ت
وَم��ش��ي��بَ��ا ِم��ي��ت��ًة ال��ف��ظ��ي��َع��ي��ن الَّ إ ل��ه ال��دواءُ يُ��رج��ى داءٍ ك��لُّ

يبلغ التي املبالغُة وِهللا هذه الفَرج: أبو قال ثم املرسفة. املباَلغات من هذه قال: ثم
السماء.» بها

من تمام أبي أبيات يف اآلمديُّ رآه ما حيث من صحيٌح هذا الفرج أبو ذكره وما
جانب إىل فنجد و١٩٥٠)، ١٤٩ (لوَحتَي املخطوط إىل نرجع أن نستطيع ولكننا إرساف،
وقال السياق: وإليك أخرى. اتهاماٍت ضدَّ الشاعر عن دفاًعا اإلرساف عن الناقد مالحظِة

تمام: أبو

وَل��ع��وبَ��ا تُ��َم��اض��ًرا ف��أب��ك��ى ج��دَّ ب��ل ب��ال��م��ف��ارق ��ي��ب ال��شَّ ل��ع��ب
َخ��ض��ي��بَ��ا َش��وات��ي رأت أْن دًم��ا ـ��ِد ال��ِع��ق��ـ ل��ؤل��ؤ إل��ى خ��دَّه��ا خ��ض��بَ��ت
وَم��ش��ي��بَ��ا ِم��ي��ت��ًة ال��ف��ظ��ي��َع��ي��ن إالَّ ل��ه ال��دواءُ يُ��رج��ى داءٍ ك��ل
ذُن��وبَ��ا ال��َغ��وان��ي ع��ن��د ح��َس��ن��ات��ي أب��ق��ى ذن��بُ��ك ال��ثَّ��غ��ام ن��س��ي��َب ي��ا
َم��ع��ي��بَ��ا وِع��بْ��ن م��س��ت��ن��َك��ًرا ـ��ك��رَن أن��ـ ل��ق��د رأي��َن م��ا ِع��بْ��ن ول��ئ��ن
َح��س��ي��بَ��ا وب��ي��نَ��ه��ن ب��ي��ن��ي ـ��يْ��ِب ��ـ ب��ال��شَّ َل��ك��ف��ى ِق��ًل��ى ع��ن ت��ص��دَّع��َن أو
ِش��ي��بَ��ا ال��ُخ��ل��د ف��ي األب��راُر ج��اوَرتْ��ه خ��ي��ًرا ال��ش��ي��ب ف��ي أنَّ ال��ل��ه رأى ل��و

املشهور، الجيد شعره من األخري البيُت «وهذا بقوله: األبيات هذه عىل اآلمديُّ ويُعلِّق
وقوَله: وَلعوبَا»، تُماًرضا «فأبكى قوَله: األبياِت هذه يف ناَقَض إنه يقول: عليه ب تعصَّ وَمن
حسناتي أبقى ذنبُك الثَّغام نَسيب «يا قال: ثم دًما»، الِعْقد لؤلؤ إىل خدَّها «خضبَْت
َمشيِبه عىل دًما يَبْكني كيف وقالوا رأيَن»، ما ِعبْن «ولنئ وقوَله: ذنوبًا»، الِحسان عند

148



الطائيَّنِي بني واملوازنة اآلمدي

شبابه، عىل أسًفا وَلعوبًا تُماَرض يبكي إنما الشيب ألن تناقض؛ هنا وليس يَِعبْنه! ثم
املرأتنَي. هاتني غريُ ِعبْنه اللواتي والِحسان

األب��داِل َألرذُل ال��م��ش��ي��ب إنَّ ل��ه ب��َك��ت ال��ش��ب��اِب ب��َدَل رأْت ل��م��ا

أي له؛ بكت األخطل: وقول صحيح، مستقيٌم وهو عابه حاله هذه تكن لم وَمن
قال: حتى مشبًها، قريبًا أمًرا فيكون بكت، يقول: أن يرَض لم تمام أبا ولكن الشيب،

يشء.» كل يف الحدِّ عن الخروج يف مذهبه عىل الدم» «بكت
يراه ما يُقرر قد فالناقد بالتعصب؛ منه باملحاباة، بل بالصدق، أشبُه نقٌد وهذا
ِشيبَا» الُخلد يف األبراُر جاَوَرته خريًا يب الشَّ يف أنَّ هللا رأى «لو البيت: أن من الجميُع ويراه
بحيث املبارش، وإحساِسنا الراهنة حياتنا عن بعيًدا كان وإن جماله، له مبتَكر، معنًى فيه
ال املشهور»، الجيِّد «شعره من أنه إىل النظَر يَلفت بعُد واآلمدي يهزُّنا. ال ولكنه يُعجبنا،
من هذا شعره يف ما بني التوفيَق محاوًال الشاعر عن الدفاع يف يأخذ بل بذلك، يكتفي
َمن أن فيه يزل لم والذي نستسيَغها. أن اليوم يمكن ال وتخبُّط وانتقاالت وتنافر تناقض
أين والنسب؛ النَّغمات تفاُوت يف انظر ثم النساء، أشخاص من وَدْعك ا. ُمحقٍّ كان عابه
املوت بني الجمع ويف الدم، هذا يف سخيفة مبالغة أيُّ ثم الفاتر؟! العيب من الدم بكاء

واملشيب؟!
اآلمديَّ نتَّهم بعُد ونحن ب! بالتعصُّ فيتَّهمه ياقوت يأتي اآلمدي، دفاع من وبالرغم
يف ترى التي األذواق َفساد إن نَُقل: ألم ولكن واضح! هو ِلما األعذار والتماِس بالتهاُون
التهمة هذه سبَب هو السماء» إىل الشاعُر بها يرتفع التي «املبالغة املشيب عىل الدم بكاء

الباطلة؟!
وهذه الشعر، يف الخاصُّ ذَوقه له كان اآلمديَّ أن هو فيه يزل لم فالذي وبعُد،
عن فيتجرَّدوا علماء يكونوا أن إىل النُّقاد ندعَو أن العبث َلمن وإنه التعصب، غريُ مسألٌة
كما آليٍّا، نُطبقها أن نستطيع عامٌة قواعُد األدب يف ليس ألنه وذلك شخيص؛ ذَوٍق كل
وهناك أدبي، نقٍد كلِّ أساُس هو ذَوق هناك وإنما بحثنا، من األول الفصل يف حنا وضَّ
وَجْدنا كلما ونُعللها، أذواقنا بها نُعزِّز أن نُحاول وباللغة باألدب ومعرفٌة بالشعر ِخربة
مبارشة غري بطريقة سواءٌ موضع؛ كل يف ذَوقه عن اآلمديُّ ثَنا حدَّ ولقد سبيًال. ذلك إىل
(ص٢٢): كقوله العبارة؛ برصيح أو — النقد ذلك يف وَمنْحاُه ذاِته بنقده أعني —
شديدة. بينونًة شعره سائر من جيده يتبنيَّ ال قط السَّ قليُل املستوي هو الذي «املطبوع
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الصحيح؛ هو عندي وهذا محصوًرا. وعدُده معلوًما، تمام أبي جيُد صار ذلك، أجل ومن
ِشعَريهما حُت تصفَّ ثم َمحاِسنَهما، طُت وتَلقَّ والبحرتيِّ تماٍم أبي شعر يف نظرُت ألني
أكن لم ما البحرتي شعر اختيار يف أُلِحُق وأنا إالَّ مرٍة من فما األوقات، َمرِّ عىل ذلك بعد
كنُت ما عىل بيتًا ثالثني تمام أبي ِشعر اختيار يف زدُت أني أعلم وما قبل، من اخرتتُه

قديًما.» اخرتتُه
إليه ق ُوفِّ بما يُِقرَّ أن من يمنعه لم ذلك ولكنَّ املطبوع، الشعر ل يُفضِّ إذن فهو
إطالًقا. أفضل الشاعَرين بأي الجهر إىل يَْدُعه لم بل عبارة، أو معنًى إصابة من تمام أبو
تمام أبي رسقات دَرس قد كان إذا وهو كهذا. بيشءٍ يقول أن رصاحًة رَفض وقد
تمام أبي فأنصاُر الَقصيد؛ موضع إىل دراسة كلِّ يف عمد قد فإنه البحرتي، ورسقات
أنهم فوجدوا الدعوى، هذه يف النظر إىل النقاُد اتجه ولذلك مذهب؛ رأُس أنه َعوا ادَّ قد
حتى ذَكرنا، َمن وتتبَّعه االتجاه، هذا يف البادئَ هو املعتز ابُن وكان ذلك، إىل ُسِبقوا قد
ولم التهمة، يف املرسفني إرساف من فردَّ بالتمحيص، الدعاوى كلَّ تناول اآلمديُّ جاء إذا
الثاني الجزء يف سنراها منِصفة، عامة أحكاًما للرسقات وَضع وقد بينة. عن إال يَصُدر
قد أنه يعرفون كانوا الجميع ألن عندها؛ ل يتمهَّ فلم البحرتي رسقاُت وأما بحثنا. من
النظر أمَعن قد ذلك من العكس عىل وهو التجديد. يدَِّع لم وأنه الشعر، َعمود عىل سار
إذ وهو ذلك، كل يف منصٌف واآلمدي يَعيبه. هذا ألن تمام؛ أبي عن بأخذه اتُِّهم فيما
باب يف سنرى كما وعيوِبه، البحرتي بأخطاء شفَعها فقد وعيوبَه تمام أبي أخطاءَ تناول
البحرتي؛ شغله ا ممَّ أكثَر شَغله قد تمام أبو كان وإذا بحثنا، من الثاني الجزء يف املوازنة

النقاد. جميُع يُسلِّم كما تمام أبي سقِط لكثرة فذلك
يُلخص ثالثًا أو صفحتنَي شاعٍر كل عن فكتب منهما، كلٍّ محاسن إىل انتهى وأخريًا

شاعر. كلِّ أنصار ُحجَج فيها
بني التفصيليَّة املواَزنة جزءُ الهام؛ الجزء يبدأ ثم الكتاب، من جزءٌ ينتهي هنا وإىل

معنًى. معنًى الشاعَرين

الشاعَرين بني التفصيلية املوازنة (13)

— ُقلنا مهما — نستطيع ال ولكننا قلنا، كما اليوم، حتى يُنَرش لم الجانب هذا ومعظم
منهٍج َوْفق ُمرتَّب أنه كما العرب، كتب يف نجده نقٍد خريُ ففيه ه؛ حقَّ الجزء هذا نُوِيفَ أن

محَكم. دقيق
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املوازنة يف ُخطَّته (1-13)

املوازنة تلك عن ُخطته رسم صدد يف (ص٢٣) كتابه أوائل يف يُحدثنا الناقَد رأينا لقد
وإعراِب والقافية الوزن يف اتَفقتا إذا قصيدتنَي بني ِشعَريهما من أُواِزن «ثم فيقول:
وإذن وتنكشف.» ذلك تضاعيِف يف تَظهر َمحاسنهما فإن ومعنًى؛ معنًى بني ثم القافية،
اتَفقتا إذا القصيدتنَي من نوًعا (١) املوازنة: من نوَعني يعقد أن األوىل فكرتُه كانت فقد
القصيدتني موضوع عن النظر برصف طبًعا وذلك القافية، وإعراِب والقافية الوزن يف
الثانية املوازنة أن طبًعا ندرك ونحن معنًى.» معنًى املعاني بني املوازنة (٢) ومعانيهما.
بيشء نا تُبرصِّ أو بفائدة، تأتَي وأن تنعقَد أن يمكن فال األوىل املوازنة وأما املعقولة، هي
من الشعر يف ملا خارجيٍّا ثوبًا إال ليست القافية وإعراَب والقافية الوزن ألن الشاعَرين؛ عن
ينتهي يَكد فلم الحقيقة، هذه إىل نفُسه اآلمديُّ َفِطن ولقد تصوير. أو إحساس أو فكٍر
وكان املوازنة، إىل اآلن انتهيُت «وقد (ص١٤٧): فقال بخطئه أحسَّ حتى ُخطته تنفيذ إىل
القافية، وإعراِب والقافية الوزن يف اتَفقتا إذا القطعتني أو البيتني بني أُوازن أن األحسن
وباهلل والغَرض. املرمى وهي املقصد، إليها التي املعاني اتفاق مع يتَّفق ال هذا ولكن
حسبي اسُمه جلَّ فإنه التحاُمل، وترك الهوى، ومخالفة النفس، مجاهدة عىل أستعنُي
الديار عىل الوقوف ِذكر من القوَل به افتتَحا بما ذلك من هللا بإذن أبتدئ وأنا الوكيل. ونعم
واألمطار والرياح واألزمان الدهور وتَْعفيِة عليها، والسالم واألطالل َمن الدِّ ووصِف واآلثار،
يخلف وما سائلها، جواب عن استعجامها وِذكر فيها، والبكاء لها قيا بالسُّ والدُّعاء إياها،
بها، الوقوف عىل ولومهم حاب الصِّ تعنيف ويف الوحش، من بها َحلُّوا كانوا الذين َقِطينها
هذه يف قصائدهم ابتداءاِت ذلك يف وأُقدِّم ونُعوتها، أوصافها من به يتَّصل مما هذا ونحو
ما ثم أوًال، االبتداءات يف قيل ما املختلفة: املعاني استعراض يف املؤلُف ويأخذ املعاني.»
وأخريًا املدح. إىل القصيدة مقدمة من خروجهما طُرق إىل ينتقل ثم الكالم، وسط يف قيل

كامل. غريُ قلنا كما ألنه املخطوط؛ ينتهي وهنا منه. جزءًا أو املدَح يتناول

نزاهته (2-13)

غريُ الناقَد أن التفصيليِة املوازنة هذه من املطبوعِة األوىل الصفحات منذ الواضح ملن وإنه
من غريهما أبيات بل منهما، كلٍّ أبياَت يُورد فهو اآلخر؛ ضدَّ الشاعرين من ألحٍد متعصب
ذلك، َ خطأ أو وضعَف هذا إصابَة ُمظهًرا الكل بني ويُقارن املْحَدثني، أو القدماء الشعراء

151



العرب عند املنهجي النقد

ووسائُل اللغة، وأصول النفسيَّة، والحقائق العرب، وتقاليُد الذَّوق، هو عنده واملقياس
األداء.

أورد فرتاه الديار»، عىل الوقوف بِذكر «االبتداءات وهو األوَل املعنى مثًال لذلك خذ
بعدها): وما (ص١٧١ اآلتية األبياَت تمام ألبي

األْدراِس األربُ��ِع ح��ق��وَق نَ��ْق��ض��ي ب��اِس م��ن س��اع��ًة وق��وِف��ك ف��ي م��ا
ن��اش��ِد ِل��ِن��ْش��دان تَ��س��م��ع ل��م ه��ي وإن ب��ال��م��ع��اه��ِد َع��ه��ِدك��م ِم��ن ج��دِّدوا ِق��ف��وا
ِرثَ��اثَ��ا َق��ط��ي��ِن��ه��نَّ ِح��ب��اُل أض��ح��ت ُع��الثَ��ا اِرس��ات ال��دَّ ب��ال��طُّ��ل��ول ِق��ْف
ِل��م��ق��اِل َل��م��س��رًح��ا ف��ي��ه��ا إن ال��غ��زاِل ه��ذا ِك��ن��اَس نُ��ؤبِّ��ن ق��ْف
يَ��ب��لُ��ِل ب��ال��م��دام��ِع غ��ل��ي��ل��ك واب��لُ��ْل ف��ان��زِل ش��وَق��ك ي��ك��فُّ ال��وق��وف ل��ي��س

منها ينقد ال وهو ظريفة، أو صالحة أو جيدٌة إما املطالع هذه كل أن الناقد ويرى
شيئًا.

للبحرتي: ويُوِرد

ال��تَّ��ص��اب��ي وَرْس��م ��ب��ا ال��صِّ َم��غ��ان��ي ف��ي ال��رِّك��اِب ُوق��وِف م��ن ال��رَّْك��ب ع��ل��ى م��ا
ُم��ط��ي��َال أو َم��الم��ت��ي م��ن ُم��ْق��ِص��ًرا َق��ل��ي��َال ف��اح��ِب��ْس األراِك وادي ذاك

الجودة. غايِة يف االبتداءين هذين أن ويرى
قوله: أيًضا للبحرتيِّ يورد ثم

ُس��ؤالُ��ه��ا َش��ف��اك إْن ُس��ع��دى داَر وَس��ْل َك��اللُ��ه��ا ُخ��ط��اه��ا أدن��ى ق��د ال��ِع��ي��َس ِق��ِف

ضوءِ عىل الِحَجاج ذلك يف يستقَيص وأن ينتقَده، أن من للبحرتيِّ كونُه يمنعه وال
ومعنًى حسن، لفٌظ «وهذا فيقول: تقاليُدهم، عليه جَرت وما ذلك، يف الشعراءُ قاله ما
لم كأنه وهذا الَكالُل، َخطِوها ِمن قاَرب أي َكاللُها؛ ُخطاها أدنى قال: ألنه بالجيِّد؛ ليس

امَلِطي. إلعياء وَقف وإنما يشفيه؛ الوقوف ألن تَعِرض التي يار الدِّ لسؤال يقف
عنرتة: قوُل والجيُد

ال��م��ت��ل��وِِّم ح��اج��َة ِألق��ِض��َي َف��َدٌن وك��أنَّ��ه��ا ن��اق��ت��ي ف��ي��ه��ا ف��وَق��ف��ُت
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لم أنه ليُعِلم القرص؛ وهو بالفَدن، ناقته شبَّه بأْن احتال الوقوف ِذكَر أراد ملا فإنه
بل الحد، هذا عند الناقُد يقف وال وذوق. فطنٍة عىل يدلُّ دقيق نقٌد وهذا لرُييَحها.» يَِقْفها
أنه ليُعلم َكاللُها؛ ُخطاها أدنى قال: إنما قيل: «فإن فيقول: املمِكنة الردود كلَّ يستعرض
بها، تجتاز وإنما عليها، للوقوف الدياَر تقصد ال العرب قيل: بعيدة، ُشقٍة من الداَر قَصد
وِقَفا، ِقْف، أصحابه: أو لصاحبه الوقوف يف أرٌب له الذي قال الطريق َسنن عىل كانت فإن
القيس: امُرؤ قال كما وُعوجوا، وعرَِّجا؛ ُعوَجا، قال: الطريق َسنن عىل تكن لم وإن وِقُفوا،

ِح��زاِم اب��ُن ب��ك��ى ك��م��ا ال��دي��اَر ن��ب��ك��ي ل��ع��لَّ��ن��ا ال��م��ح��ي��ِل ال��ط��َل��ل ع��ل��ى ُع��وج��ا

حيث الوقوف يف لهما ألن والركاب؛ الرَّْكب عىل أشقَّ التعريج كان عرَّجوا وإذا
ال كنَّا وإن ونحن املسافة.» قلَّت وإن وَكاللها تعبها يف زيادة فيه والتعريج راحة، انتهت
يف القدماء بتقاليد والبحرتي، تمام كأبي املْحَدثني؛ الشعراءَ أخذه عىل دائًما اآلمديَّ نوافق
بالسري تَُقل لم فالعرب هنا؛ نقده عىل نُِقرَّه أن إال نستطيع ال أننا إال املعاني، تفاصيل
ري السَّ وأما الجميل، املعقول هو هذا ألن التعريج؛ أو بالوقوف قالت بل عمًدا، الديار إىل
أن إالَّ — الدقيق القوي الناقد — اآلمديُّ ويأبى ذوُقهم. عنها َسما كاذبة فُمبالغٌة إليها
القول بهذا البحرتيَّ أن زعم «فمن :(١٧٨) ذلك بعد فيقول وجه، كلَّ املعرتض عىل يَُسد
ذَوق ويأبى عليه.» يدلُّ البيت لفظ من دليٍل إىل احتاج مجتاز، وغريَ للدار قاصًدا كان
فيقول له، وجٍه التماس يُحاول أن إال جمال من البيت هذا يف ما بكل يُحس الذي الناقد
التمست فإن جيد، غريُ املعنى إن قلت: وإنما خطأ، إنه أقل: «ولم (ص١٧٩): النهاية يف
مذهٌب وهذا الدار، إىل الوصول عند العيس أمر حقيقَة وصف إنه قلنا: للبحرتي العذر
اعتماٍد غري من شوهد، ما وعىل هو، ما عىل اليشءَ يصفوا أن يف عامة العرب مذاهب من

ز.» التجوُّ لقلة الخلل هذا مثُل فيه وقع وإنما إبداع، وال إلغراٍب
قوَله: بينها من وينتقد للبُحرتي، أبياتًا ويورد

ُح��ل��وَل��ه��ا ك��ان��وا ال��الئ��ي��ن ال��ن��َف��ر ع��ن ُط��ل��وَل��ه��ا ن��س��أَْل ال��دار َم��غ��ان��ي ف��ي ِق��ف��ا

لفظٌة ألنها الالئني؛ قوله أجل من بالجيِّد ليس االبتداء «وهذا (ص١٧٩): قائًال
من ُمتكافئنَي فيه «واجعلهما بقوله: الفصل ويختتم مشهورة.» وليست بالُحلوة، ليست
يقول هو تمام.» أبي أبيات سائر من أجوُد وأنهما األوَّلني، البحرتي بيتَي براعة أجل
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موضع؛ غرِي يف فعل كما ذلك، لقال أشعُر تمام أبا أن يعتقد كان لو ألنه إيمان؛ عن ذلك
تمام: أبي بيَت أورد إذ الديار»؛ عىل «التسليم باب يف به حكم ما ذلك ومن

اآلالُم! ص��ب��ِره ُع��ق��دَة ح��لَّ ك��م َس��الُم ف��ق��ال ب��ه��ا أل��مَّ ِدَم��ٌن

تمام «وأبو بقوله: الباب يختتم ذلك ومع جيد، جميٌل أغلبُها للبحرتي أبياتًا وأوَرد
وهكذا أبياته.» سائر يف البحرتيِّ من أشعُر سالُم» فقال بها ألمَّ «ِدَمٌن قوله: يف عندي
ُمقرًرا أو آَخر، معنًى يف الثانَي ومفضًال معنًى، يف الشاعَر هذا ًال ُمفضِّ الناقد يستمرُّ
هو وإنما يشء، يف ب التعصُّ من ليس وهذا وعيوِبه. كلٍّ حَسنات إظهاِر بعد تكافؤهما

املرَهف. والذَّوق املستقيم، واملنهج الصحيح، النقد

مقارنة دراسة (3-13)

ذلك ألن اآلمدي؛ عند املوازنة منهج يف القول هنا نستقَيص أن نريد ال كنا وإن ونحن
نظرَة املوازنة إىل ينظر لم العظيم الناقد هذا أن إىل نُشري أن نودُّ إنما مكانه، يف سيأتي
للشاعَرين. مقارنًة دراسًة يشء كل قبل منها جعل بل فحسب، وذاك لهذا وُحكٍم ُمفاضلٍة
مناهَجه ح يوضِّ املعاني؛ من معنًى يف العرب قاله ما كلَّ فتشمل املناقشُة تتَّسع ما وكثريًا

لِغناه. حدَّ ال أدبي بمحصوٍل كتابه من نخرج بحيث وتفاصيله،

الحكم يف اقتصاده (4-13)

ُمطلقة. أفضليًة اآلخر عىل الشاعَرين أيِّ بأفضلية الحكم يرفض رأيناه أن سبق ولقد
هذا يُفضلون كانوا عندما علماء، أم كانوا شعراء األوائل، النُّقاد عند نراه مما هذا أين
التي األلفاظ نفَس يتجنب أن الرجل هذا دقِة من بلغ لقد بل قاله. لبيٍت ذلك أو الشاعَر
الشاعر لهذا بيت أحسَن ونه يُسمُّ كانوا ملا يعرض (٨٩ (لوحة مثًال فنراه اإلطالق؛ تُفيد

فيقول: بها، يعتزُّ كان قائلها أن عىل بل النحو، هذا عىل يُوِرُدها فال ذاك، أو
قويل: آٍت أنا يقول: تمام أبو كان

ِل األوَّ ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��بُّ م��ا ال��ه��وى م��ن ش��ئ��َت ح��ي��ث ف��ؤادك ��ْل ن��قِّ
م��ن��زِل ألوِل أب��ًدا وح��ن��ي��نُ��ه ال��ف��ت��ى ي��أل��ُف��ه األرض ف��ي َم��ن��زٍل ك��م
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آٍت: أنا يقول: نُواس أبو كان كما

ص��دي��ِق ث��ي��اِب ف��ي ع��دوٍّ ع��ن ل��ُه ��َف��ت ت��ك��شَّ ل��ب��ي��ٌب ال��دن��ي��ا ام��تَ��َح��ن إذا

آٍت: أنا يقول: الوليد بن ُمسلم وكان

ال��ُج��وِد غ��اي��ِة أق��ص��ى ب��ال��ن��ف��س وال��ُج��ود ب��ه��ا ال��َج��واُد ض��نَّ إذْ ب��ال��ن��ف��س ي��ج��ود

آٍت: أنا يقول: ِدعبل كان وكما

ف��ب��ك��ى ب��رأِس��ه ال��م��ش��ي��ُب َض��ِح��ك رج��ٍل م��ن َس��ْل��م ي��ا تَ��ع��َج��ب��ي ال

قبل. من النقُد يعرفها لم ِعلمية روح جديدة؛ روٍح عىل يدلُّ وهذا

الخصائص لتحديد سبيٌل املوازنة (5-13)

تحديد إىل سبيًال املوازنة تلك من يتخذ الناقد نرى أن الداللة يف ذلك من وأوضُح
من الصاحب موقَف يستقيص مثًال فنراه َمنْحاه، وتوضيح الشاعَرين، من كلٍّ خصائص
أن هو الغالب يف تماٍم أبي مذهَب أن مالحظة إىل وينتهي الديار، بكاء عند الشاعر
وذلك البكاء، يف رشيًكا أي: ُمسِعًدا؛ صاحبَه يجعل البحرتي بينما الئًما، الصاحَب يجعل
أوائل يف سواءٌ الطيف، ِذكر بكثرة البحرتي انفراد يُالحظ وكذلك قليلة. استثناءاٍت مع
ابتداءً الطيف بِذكر يبتدئها قصيدًة وعرشين أربًعا له ويُعدِّد الكالم، أثناء يف أو قصائده،
بعُد. فيما بالتفصيل سنراه ا ممَّ وهكذا القليل، إال ذلك يف له ليس تمام أبو بينما جميًال،
ذوقه عن إال يَصُدر ال ناقٌد اآلمدي أن هي هامة، نتيجٍة إىل بنا ينتهي هذا وكلُّ
إال يحكم ال أنه بمعنى علمية؛ روٌح روحه أقواله، يف له أثَر ال التعصب وأن ومعرفته،
التفاصيل عىل أحكامه يقرص وهو هًوى، أو َميٍل كل من نفُسه خَلت وقد أمامه، ما عىل
أو مقاييسه يف أن وأما بذوقه. أوًال يُدركه ما يُعلِّل أن دائًما ويحاول لها، يعرض التي

التعصب. غري وهو آخر، أمٌر فهذا يُناَقش، ما تعليالته
سواءٌ روحي، نشاط كل عن بعيدًة تظلَّ أن يجب التي النزعة عىل ندلَّ أن أردنا ولو

كالصويل. رجٍل عند لوجدناها أدب، يف أو علم يف
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بالصويل مقارنة (6-13)

عمران بن محمد هللا عبد ألبي الشعراء»، عىل العلماء مآخذ يف ح «املوشَّ كتاب يف
فصالن ١٣٤٣ه)، سنة العربية الكتب نرش جمعية (طبع ٣٨٤ه سنة املتوىفَّ املرزباني،
البحرتي عن واآلخُر (٣٠٣–٣٢٩ه)، تمام أبي عن أحُدهما ملوضوعنا: بالنسبة ان هامَّ
الروح ضعف عىل تدلُّ التي الصويل أقواُل هو منهما إليه نقصد والذي (٣٣٠–٣٤٣ه)،
عندئٍذ فنرى تمام، ألبي بَه تعصُّ رأينا كما البحرتي، ضدَّ التعصب وعىل بل العلمية،
أخذ الذي الصحيح النقد منهج وبني والتعصب، اإلطالق منهج بني الواضح الفارَق

نفَسه. به اآلمديُّ
يأتي: ما نجد املوشح من و٣٣٦ ص٣٣٥ ففي

قصيدة: من املستعنَي يهجو للبحرتي) (أي: وله الصويل: قال

ال��ِغ��زاِر؟ ل��ه��ا ال��دم��وع وإج��راءِ ظ��ل��ًم��ا أس��م��اءَ ع��ل��ى أع��اِذَل��ت��ي

معنًى، وأسَمِجه لفًظا، وأضعِفه الهجاء أقبح من األبيات «وهذه الصويل: تعليق ثم
الناس ِسْفلة بِهجاء وهي املألوفة، وامللوك الخلفاء هجاء طريقة عن خارجٌة أيًضا وهي
وكثري الصواب. من والبُعد النَّسج، وهلهلة اللفظ، سخافة من جمَعت بما أشبه، وَرعاِعهم
هجائه، بكثرة عليه ويطعن الرومي، عباس بن عيلِّ لسان خبَث ينكر َمن األدب أهل من
به، وإلحاِقه إليه البحرتي إضافة عن ويُِرضبون له، نظري ال أوحَد ذلك يف جعلوه حتى
ة دقَّ يف يبلغه لم وأنه فيه، َمداه عن البحرتي وقصوِر إساءته يف الرومي ابِن إحسان مع
هجا قد البحرتي ألن خاصة؛ الهجاء يف أعني اخرتاعاته، وبدائع ألفاظه، وجودِة معانيه،
وساق واملستعني، املنترص وهما خليفتان؛ منهم مدَحهم، ن ممَّ رئيًسا أربعني من نحًوا
ووجوِه ال والعمَّ الُكتاب ِجلَّة من َمجراهم جرى وَمن والقوَّاد والرؤساء الوزراءَ بعدهما
العهد، سوء عن تُنبئ ذلك يف وحاله جوائَزهم. وأخذ مَدحهم أن بعد والكرباء، القضاة
وجدتُه أني املمدوحة الشعراء طريق عن وعَدل أيًضا، فيه َقبح ا وممَّ الطريقة. وُخبث
مدِح إىل عليها منهم حظُّه ر توفَّ لجماعٍة مدائحه من قصيدًة عرشين من نحًوا نقل قد
ع التوسُّ عىل واقتداِره الشعر بقول ذَرِعه َسعة مع أوًال، مَدَحهم َمن أسماءَ وأماَت غريهم،
ولكنني وتقديمه، فضَله اعتقادي مع التحامل، طريق عن ذلك يف حاَله أذكر ولم فيه.

الوكيل.» ونعم هللا وحسبُنا عنه. استَرت لعلَّه ملن أمره أُبنيِّ أن أحببُت
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سوقيٌة وأنها إسفاًفا، وأشدِّه الهجاء أقبح من املنقودة القصيدة أن نُنكر ال ونحن
يَه ويُسمِّ «باملستعار»، «املستعني» فيها يدعَو تراه أن عليها للحكم ويكفي مرذولة،
كانت ومتى ذوق، كلُّ ه يَمجُّ مما ذلك شاكَل وما امُللك! ثياب يف يبول وأنه «بالحمار»،
للصويل نُسلم فنحن وإذن لتفاهتها. ضعيفة قبيحًة األلفاظ بَدت السماجة هذه يف املعاني
األخرى؛ أحكاَمه أْمَلْت التي تلك هي نلومها التي الروح ولكن القصيدة، لهذه بنقده
ال فهو جملته، يف صحَّ إْن فهذا البحرتي؛ عىل الهجاء يف إطالًقا الرومي ابن كتفضيله
الرومي البن أبياتًا تَفُضل أبياٌت ذلك يف للبحرتي كانت ولربما استقصاءً، يكون أن يمكن
بأخالقه البحرتيَّ يعيب إنه ثم اآلمدي. ع يتورَّ كهذا إطالٍق وعن الجزئيات، من جزئيٍة يف
أسماء تغيري بعد شخص إىل شخٍص من قصائده ونقل مَدَحهم، أْن سبَق ملن وهجائه
بدليل الفني؛ النقد يف تدخل ال — صحيح وبعضها — ت صحَّ إن التَُّهم وهذه املمدوحني.
(يعني الكفر عليه قوٌم ادَّعى «وقد (ص١٧٢): تمام» أبي «أخبار يف نفِسه الصويل قول
وما حَسِنه. وتقبيِح شعره، عىل للطعن سببًا ذلك وجَعلوا قوه حقَّ بل تمام)، أبي عىل
من الكفُر ينقص ال فكيف فيه.» يَزيد إيمانًا أن وال شعر، من ينقص كفًرا أنَّ ظننُت
أن بالصويل أجدَر كان أَما البحرتي؟! ِشعَر الُخلق انحطاُط ينقص بينما تمام أبي شعر
ويحكم قائَله الشعر إىل يُضيف أو ذاته، يف الشعر إىل فينظَر الحالتنَي، يف ُحكمه د يوحِّ
البغيض. ب التعصُّ هو فهذا أقواله، يف ويتناقَض الحالتنَي بني يُفرق أن ا وأمَّ مًعا؟! عليهما

املنِصف. الدقيق الحِذر العلمي اآلمدي منهج غريُ هذا أن البنيِّ ومن
ألقسامه؛ وتبويبه لكتابه، تأليفه طريقة يف العلميُة اآلمدي روح تكون ما وأوضُح
يدرس كيف يعرف رجٌل اآلمديُّ األدب. يف أُلَِّفت التي العربية الكتب بني فريدٌة فهي
يبني كيف يعرف ذلك فوق هو ثم املوضوع، يف ُكِتبَت التي املؤلفاِت ويجمع املسائَل
ولننظر َدرِسه. ملوضوعات َوْفًقا بل كُقدامة، رجٌل فعل كما ا مقتَرسً منطقيٍّا بناءً ال كتابه،
التفصييل. ومنهِجه العامة ُخطِته إدراك عىل سيُِعيننا أنه كما النظر، يستحقُّ فهو هذا؛ يف

وأجزاؤه الكتاب تأليف منهج (14)

وصاحب تمام أبي صاحب بني ُمناظرًة يُشبه فيما الَخصَمني باحتجاج املؤلِّف يبتدئ
يقول: ثم هللا.» بحمد الَخصمني احتجاج «تم بقوله: ويختتُمها ،(١–٢١) البحرتيِّ
رسقات من طَرًفا وأذكر َمحاسنهما، بِذكر ألختتَم الشاعَرين مساوئ بذكِر أبتدئ «وأنا
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معاني من أخذه فيما البحرتي ومساوِئ شعره، وساقِط وغلِطه، وإحاالته، ام، تمَّ أبي
ملا بابًا وأُفِرد … ِشعَريهما بني أُوازن ثم معانيه، بعض يف غلٍط من ذلك وغري تمام، أبي

لألمثال.» وبابًا التشبيه، من شعريهما يف وقع
وأن أنصاًرا، تمام ألبي أنَّ منها نعرف مقدمٍة بمثابِة الَخصَمني ة فُمحاجَّ وإذن
ُحجَجه ذلك يف ويوِرُد اآلَخر، عىل صاحبَه يُفضل الفريقني من كالٍّ وأن أنصاًرا، للبحرتيِّ
اللَّجاجة! تلك عند يقف له وما آَخر. منهٌج فمنهجه اآلمديُّ أما َخصِمه. ُحجج يورُد كما
وهو بينهما. للموازنة سبيًال الدرس هذا من يتَّخذ وأن الشاعَرين، يدرس أن يريد إنه
يف عليه استقرُّوا قد النقاد كان ملا َوْفًقا َمغامز؛ من شعره يف ما لريى منهما كالٍّ يتناول
الرسقات هي: أجلها من يُهاَجمون الشعراء كان التي املسائل أن البنيِّ ومن الحني. ذلك
وُمعقبًا تمام، بأبي مبتدئًا الشاعَرين مع اآلمديُّ فَعله ما وهذا والعيوب. واألخطاء
هذه من يَفُرغ وبذلك ُمجَملة؛ محاسنهما ذَكر َمساوئهما من انتهى إذا حتى بالبحرتي.
من خريٌ — ريب بال — املنهج وهذا واملحاسن. املساوئ عىل فيها اعتمد التي املوازنة
الشاعَرين؛ بني املقارنة يف يُْجدي ال ذلك مع ولكنه التعصب، عىل القائِم ة املحاجَّ منهج
الذي الهام الجزء ذلك املؤلف كتَب ثَم ومن فيه؛ يتفقاِن فيما تنعقد إنما املقارنة ألن
دون ينتهي الذي املخطوط يف يستمرُّ ثم املطبوع، الكتاب آخر إىل ص١٧٤ من يبتدئ
ال أيدينا بني التي واملقارنة — سابًقا قلنا كما — ناقٌص الكتاب ألن املقارنة؛ تنتهَي أن
موجودة، فغريُ الشعر أغراض بقية وأما املدح. من وجزءٍ والخروج املطالع عىل إال تشمل
قد املؤلف أن والظاهر املراثي. مثل — قلنا كما — بعِضها إىل أشار قد املؤلف أن مع
تدخل وال بينها، قارن التي املعاني من بمعنًى تختصُّ ال واألمثال التشبيهات أن رأى
سياق يف — الشعراء عادُة جَرت كما — تأتي بل الشعر، أغراض من بذاته غرٍض يف

مفقودان. أيًضا وهما ُمنفرَدين. ببابنَي هما خصَّ ولذلك األخرى؛ واألغراض املعاني
باملوازنة منها الخصائص وتوضيح باملقارنة أشبُه الجزء هذا يف املؤلف ودراسة

األمَرين. من إنها ُقل: أو األحكام، وإصداِر
يتناول إذ واضحة؛ سليمٌة نرى كما خطٌة وهي ة، العامَّ الكتاب ُخطة هي هذه
فُمقارنة. فُموازنة ة ُمحاجَّ منهُجها: مرحلة لكلِّ ثالث، مراحَل يف درِسه موضوَع املؤلُف
معجم يف نصَّ قد فياقوت مضطرب؛ أجزاء يف توزيعه ولكن واضحة، الكتاب خطة
التقسيم: أساس نتبنيَّ ال ولكننا أجزاء، عَرشة يف الكتاب أن عىل ص٥٩) ،٣ (جزء األدباء
قد نفُسه فاملؤلف الكتاب؛ يف واضحة ذلك وآثاُر املوضوع؟ وحدة أم األوراق عدد أهو
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أن فنرى األجزاء تلك يف وننظر لها. اختياره رسَّ ندري ال مواضع عند باألجزاء وقف
وهذا تمام. أبي رسقات ثم الخصَمني ة ُمحاجَّ من مكوَّنًا األول الجزءَ جعل قد املؤلف
يستأنُف الصفحة تلك يف املؤلف أن بدليل املطبوع؛ الكتاب من ص٥٤ عند ينتهي الجزء
وصحِبه وآله محمٍد سيدنا عىل هللا وصىل الرحيم، الرحمن هللا «بسم بقوله: الحديث
األول الجزء يف ذكرُت قد عنه: هللا عفا اآلمدي ِبٍرش بن الحسُن القاسم أبو قال وسلم.
بن الوليِد ُعبَادة وأبي الطائيِّ أوٍس بن حبيِب تمام أبي أصحاب من فرقة كلِّ احتجاَج
الباَب هذا أبتدئ إني وقلُت اآلَخر، عىل أحِدهما تفضيِل يف األخرى عىل البُحرتي هللا عبد
رسقات من خرَّجتُه بما ذلك فأتبعُت محاسنهما، بوصف الكتاب ألختم معايبهما بذكر
فعلَّمت الشعراء، دواوين يف منها وجدتُه ما به ألُلِحق الجزء آخَر وبيَّضت تمام، أبي
تمام أبي رسقات أضاف قد أنه منه يُستفاد نصٌّ وهذا ذلك.» بعد أجده وما عليه،
مع يتمىشَّ ال وهذا األول. الجزءَ منهما وجعل الخصَمني، احتجاج إىل (ص٢٣–٥٤)
وعيوبه، أخطائه إىل تُضاف أن املنتظر من كان تمام أبي رسقات إن إذ التأليف؛ منطق

الخصمني. احتجاج فصل إىل لتُضاف تُفَصل أن ال
بن الحسن القاسم أبو «قال بقوله: جديٍد من فيستأنُف املؤلف يعود ص١٠٥، ويف
الطائي حبيٍب شعِر بني املوازنة من الثاني الجزء يف ذكرُت قد اآلمدي: يحيى بن برش
وبيَّنُت واملعاني، األلفاظ يف تمام أبي َ خطأ البحرتي؛ هللا عبيد بن الوليد ُعبادة أبي وشعر
أذكر وأنا قصائده. يف بعُد من وأستدرَكه شعره، يف ذلك من يمرُّ ما به ألُلِحَق الجزء آِخَر
واملستكَرَه استعاراته، من والقبيَح معانيه، من والساقَط ألفاظه، من الرَّذَْل الجزء هذا يف

ونظمه.» نسِجه من املتعقد
الكتاب يف (٥٥–١٠٥) تمام أبي أخطاء عىل يشتمل ما هو الثاني فالجزء وإذن
املطبوع. من (ص١٠٥–١٢٢) تمام أبي عيوب عىل يشتمل ما هو الثالث والجزء املطبوع،
وصىل الرحيم، الرحمن هللا «بسم فيقول: ثالثة مرًة املؤلف يستأنف ص١٢٤، ويف
ملا اآلمدي: برش بن الحسُن القاسم أبو قال أجمعني. وصحِبه وآله محمٍد سيدنا عىل هللا
البحرتيِّ مساوئ من أبتدئ أن وَجب برسقاته، وابتدأُت تمام أبي مساوئَ خرجُت كنُت
يكون بيشءٍ له أظفر أن قُت دقَّ فقد الرسقات، غري من البحرتيِّ مساوئ ا فأمَّ برسقاته.
لشدة — شعره يف أجد فلم األنواع، سائر من تمام أبي مساوئ من أخَرجتُه ما إزاء
من الفراغ عند أذكُرها أنا يسريًة أبياتًا إال — ألفاَظه وتهذيِبه طبعه، وجودِة تحرُّزه،

تعاىل.» هللا شاء إن بها ألحقتُه منها يشءٌ بي مرَّ فإْن رسقاته،
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يذهب واحد، جزءٍ يف للبحرتي دراسته جَمع قد املؤلف أن النصِّ هذا من والظاهر
تمام، أبي من منها كان ما وبخاصٍة رسقاته، يدرس وفيه ص١٦٦، إىل ص١٢٤ من
األوزان. واضطراِب البديع أوُجه من عليه ِعيَب وما واملعاني، األلفاظ يف أخطاءه ثم
انتقاداته يوزع رأيناه بينما البُحرتي، عىل انتقاداته كلَّ نه يُضمِّ الرابع، الجزء هذا ويكون
عىل املآخذ من وجده ما أن سوى وجٌه لهذا وليس السابقة. األجزاء الثالثة يف تمام ألبي
نرى كنَّا وإن نفُسه، هو قال كما محصورٌة البحرتي عىل مآخذُه بينما كثري، تمام أبي
هذا طول رغم بمفرده، جزءٍ يف شاعر بكل يختصُّ ما يجمع أن األصحِّ من كان أنه

ذاك. وِقَرص
يحيى بن برش بن الحسن القاسم أبو «قال فيستأنف: املؤلف يعود ص١٦٦، ويف
معنًى بني فأُواِزُن الطائيَّان، فيها يتفق التي املعانَي الجزء هذا يف أذكُر «وأنا اآلمدي:
عن الحديث يف يأخذ بل ذلك، من شيئًا يفعل ال ولكنه أشعر».» أيُّهما وأقول ومعنًى،
وكل البحرتي، وفضل تمام أبي فضِل عن يتحدث ثم صفحات، بضع يف وأصوله النقد
«بسم جديد: من يستأنُف حيث ص١٦٦–١٧٤)؛ (من صفحات ثمانَي إال يَشَغل ال هذا
املوازنة، إىل اآلن انتهيُت وقد وسلَّم. وآِله محمٍد سيدنا عىل هللا وصىلَّ الرحيم، الرحمن هللا
آخر إىل تستمرُّ التي املوازنة يف فعًال يأخذ وهنا «… البيتني بني أوازَن أن األحسُن وكان

مًعا. واملخطوط املطبوع الجزء
وجٍه عىل لدينا معروفٌة األوىل األربعة األجزاء أن فنرى النصوص، هذه يف وننظر

وهي: عليها، نفُسه املؤلُف دلَّنَا إذ ثابتًا؛ نظنُّه

تمام. أبي ورسقات الُخصومَة ويشمل املطبوع، يف ص١–٥٤ (١)
تمام. أبي أخطاءُ وبه املطبوع، يف ص٥٤–١٠٥ (٢)
تمام. أبي عيوُب وبه املطبوع، يف ص١٠٥–١٢٤ (٣)

وعيوبه. وأخطائه رسقاته بالبحرتي: خاصٌّ وهو املطبوع، يف ص١٢٤–١٦٦ (٤)
ما إال ذلك بعد هنا يوجِّ نصٍّ أيُّ لدينا وليس مضطرب، فاألمُر األجزاء هذه بعَد وأما
املطبوع يف منها جزءٌ نُرش التي باملوازنة، يبتدئ الذي املخطوط الجزء غالف عىل نجده
تبتدئ املوازنة أن صحَّ فإذا املوازنة»، من الثامن «الكتاب نجد إذ ص١٧٤؛ من ابتداءً
والذي والسابع. والسادس الخامس األجزاء عن نتساءل أن علينا وجب الثامن، الجزء من
ص١٦٦ من يذهب الذي ذلك هو الخامس الجزء أن هو السؤال هذا عىل للجواب نراه
محاسَن املوضع هذا يف يذكر أن رأينا، كما األصلية، املؤلف ُخطة كانت وقد ص١٧٤. إىل
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يجد لم التنفيذ إىل وصل عندما ولكنه مساوئهما، ِذكر من فَرغ أن بعد الشاعَرين
فضل؛ من منهما لكلٍّ ما ِذكَر ة املحاجَّ يف الشاعَرين خصوُم استنَفد أن بعد يقوله ما
يراه وكما هو، يراه كما ة، عامَّ النقد عن بالحديث الجزء هذا َمْلء يف املؤلف أخذ ولهذا
وفضل تمام أبي فضل عن مختَرصة عامة عباراٍت ببعض ذلك ُمرِدًفا والهنود، اليونانيون
الخطة بني تفاُوٍت من عام بوجٍه اآلمدي منهج يف نراه ما الفرَض هذا ويُعزز البحرتي.

فعًال. ذها نفَّ التي والخطة األوىل
التفصيلية: للموازنة بَْدئه عند ص١٧٤ يقول عندما ذلك إىل يُنبِّهنا نفُسه وهو
وإعراب القافية أو الوزن يف اتَفقتا إذا القطعتني أو البيتني بني أوازَن أن األحسن «وكان
املرمى وهي امَلْقَصد، إليها التي املعاني اتفاق مع يتَّفق يكاد ال هذا ولكن القافية،
اتفقت إذا واملقطوعات القصائد بني املقارنَة كانت األوىل خطته أن ذكرنا وإذا والغَرض.»
فال وإذن منهَجه، التنفيذ عند غريَّ قد أنه لنا وَضح القافية؛ وإعراب والقافية الوزن يف
وأن لإلطالة، داعيًا يَر لم عندما الشاعَرين مساوئ عن الحديَث يخترص أن يف غرابَة
يدلُّ ما وص١٧٤ ص١٦٦ استئنافه ويف مفرًدا. جزءًا إيجازه رغم الباب ذلك من يجعل

الخامس. الجزءُ هو إذن وهذا ذلك. عىل

اآلمدي ردِّ عن عبارٌة أحَدهما أن هو نُرجحه فالذي والسابع، السادس الجزءان وأما
يدعونا الذي هو نفُسه واآلمديُّ وخطئه. تمام أبي أغالط عن كتابه يف القطربُّيل عىل
«وقد يقول: إذ تمام؛ أبي َمحاسن باب يف يدخل املوازنة من جزءًا الردِّ هذا اعتبار إىل
القارئ أحب إن — مفرد جزءٍ يف الصواب من أنكره فيما الُقْطربيل) (خطأ خطأه بيَّنُت
فالذي — تعاىل هللا شاء إن ذلك فَعل بأجزائه ويِصَله الكتاب هذا جملِة من يجعله أن
وبمحاسن بها هذا كتابي أختتم أني ذكرُت الذي تمام أبي محاسن يف يدخل نَه تضمَّ

(ص٥٦). البحرتي»
عىل يشتمل كان بأنه االعتقاد إىل نميل كنا وإن أشق، فيه فاألمر السابع الجزء وأما

تمام: أبي بيت بمناسبة و«قد» «هل» ملعاني املؤلف مناقشة

األم��ُر؟ ل��ه َم��ن ِرَض��ا ف��ي��ه م��ا األم��ر م��ن ُم��س��خ��ط��ي ك��ان إذا أرض��ى وه��ل رض��ي��ُت

يف القوَل استقصيُت «وقد مطبوع): (ص٧٨ بقوله نفُسه املؤلف يشري الجزء هذا وإىل
مفرد.» جزءٍ يف صتُه ولخَّ وهل، قد معنى يف وغريُه وسيبويه النَّْحويون ذَكره وما البيت هذا
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لم وهو منفصًال، كتابًا ال املوازنة من جزءًا يعتربه أنه عىل يدلُّ مفرد) (بجزء وتعبريه
أصحاب من أحًدا أنَّ كما املوازنة، أطراف أحد تمام؛ ألبي بيٍت عىل تعليًقا إال يكتبه
نعتربَه أن املعقول فمن وإذن للمؤلف. ككتاٍب (الجزء) هذا يذكر لم الفهارس أو الرتاجم

التسلسل. يف بمكانه نجزم أن نستطيع ال كنا وإن مثًال، السابع يُقابل جزءًا
غالف عىل املوجودَة الثامن» «الكتاب عبارة بأن نُسلِّم أن نستطيع النحو هذا عىل

صحيحة. التفصيلية باملوازنة يبتدئ الذي املخطوط
واألمثال التشبيه بابَي يشمالن كانا أنهما فنظن والعارش، التاسع الجزءان وأما
أجزاء عَرشة يف الكتاب أن إىل «ياقوت» إشارة تكون وبذلك املؤلف، عنهما تحدث اللذَين

صحيحة.
األخرية: الستة األجزاء ونُلخص

الشاعرين. محاسن باب وهو املطبوع، الكتاب من ١٧٤ إىل ص١٦٦ من (٥)
و«قد». «هل» ملعاني اآلمدي دراسة (٦)

الُقطربيل. عىل اآلمديِّ رد (٧)
املخطوط يف وتستمرُّ املطبوع، الكتاب من ص١٩٤ من تبدأ التفصيلية املوازنة (٨)

املطبوع. الكتاب حجم من صفحة ٢٠٠ من يقرب فيما تقع وهذه تنتهي. أن دون
مفقود. وهو التشبيه، باب (٩)

أيًضا. مفقود وهو األمثال، باب (١٠)

ال مستقيٌم — إلينا وصل كما — الكتاب أن هو النظَر إليه نَلِفت أن نريد والذي
ودراسته القطربيل عىل اآلمدي ردَّ ألن وذلك آخره؛ من الضائعة البقية غري فيه نقص

الكتاب. بُصلب لهما دخل ال و«هل» «قد» ملعاني
أساٍس إىل يستند ال ألنه واضح؛ وال محَكم غريَ أجزاء إىل التقسيم يكن وإن وإنه
(جزء يزيد أو صفحة مائتي من تتفاوُت أنها بدليل — الورقات عدد من وال حتى
أقول: — الشاعَرين) بتفضيل الخاص (الجزء صفحات ثماني إىل التفصيلية) املوازنة
األجزاء مسألة وأما محكًما. بناءً كتابه بناء يف املؤلف منهج لنا يتَّضح ذلك برغم إنه
لتوضيح إال عندها نقف لم ونحن يشء. يف الحديث سياق عىل تؤثر ال شكلية فمسألٌة

ياقوت. إشارة
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له، السابقني اد بالنقَّ وعالقته وثقافته، وروحه منهجه يف بَحثْنا الناقد، اآلمديُّ هو هذا
موضوعات وأما الهام. كتابه يف القول لنا وفصَّ التاريخية، الناحية من أهميتَه وحدَّدنا
مقارنته ومن الشاعرين لهذين دراسته من نستخِلَصها أن نستطيع التي والنظريات نقِده
من الثاني الجزء يف نراه سوف ما فذلك واملعارصين؛ القدماء الشعراء من بغريهما لهما
أصبح وقد النقاد. إليها انتهى التي واملقاييس واملوازنة للرسقات نَعِرض عندما بحثنا
الُجرجاني. العزيز عبد بن عيل عند سنرى وكما اآلمدي، عند رأينا كما — منهجيٍّا النقُد

لهما. نظري ال اللذان العرب ناقدا هما — النَسب يف تفاُوٍت عىل — الرجالن فهذان
حول نشأَت التي الخصومة استعراض من بدَّ ال الُجرجاني، عىل الكالم وقبل
نفهَم أن لنستطيع فنِّية؛ وعنارص شخصية عناَرص من فيها ما بني والتمييِز املتنبي،
وهَدأَت املوقف اتضح أن بعَد إال يُكتب لم الهامُّ وكتابه منها. الوساطة صاحب موقَف
الكتابني. هذين قيمة َعُظَمت ثَم ومن كاملوازنة؛ كلِّه هذا يف وهو املتنبي. بموت النقاد ِحدُة
الخصومة من قريب زمٍن يف ُكتب قد ٣٦٦ه) سنة (تُويفِّ الجرجاني كتاب كان ولنئ
وسالمة طبعه، هدوء يف وجد قد النبيَل القاَيض هذا أن إال ٣٥٥ه)، سنة املتنبي (تُويف
نظرًة فيه النقاد وآراء الشاعر شعر يف ينظر أن من أمكنه ما بالعدل، وخربته حكمه،

ُمغالطة. أو ب تعصُّ كلِّ من املتنبي عن بدفاعه نَجْت نزيهة،
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املتنبي حول اخلصومة

الشعراء حول الخصومة دواعي (1)

عناَرص من تخُل لم املتنبي قبل الشعراء حول نشأَت التي الخصومات أن يف شكٍّ من ليس
شعرهم؛ نقِد يف التأثري عن العناَرص تلك ينا نحَّ قد — سبق فيما — كنا وإن شخصية،
تمام أبي عىل تحاَملوا كما خلقه، وفساِد لشعوبيَّته كثري خلٌق عليه تحاَمل قد نَُواس فأبو
ذَكر (ص٢٣٤–٢٤٣) فصل للصويل تمام أبي أخبار ويف لِذكرهم. وإخماله له لحَسِدهم
بينها وِمن واضحة، الحسد آثاَر يرى هجائهم يف والناظر تمام. ألبي الشعراء هجاءَ فيه
املمدوحني. ِصالت عىل التناُفَس كان الخصومة أسباب بعض أن يف للشك مجاًال يدُع ال ما
فبلغ بهما، َمن ملدح واألهواز البرصة إىل االنحدار عىل تمام أبو «عَزم لذلك: مثاًال وإليك

إليه: فكتب امُلعذَّل، ابن الصمد عبد ذلك

ُم��ذاِل ب��وج��ٍه وِك��ل��ت��اه��م��ا ِس ال��ن��ا م��ع ت��غ��دو اث��ن��تَ��ي��ن ب��ي��ن أن��َت
ِل��ن��واِل ط��ال��بً��ا أو ح��ب��ي��ٍب م��ن ِل��وص��اٍل ط��ال��بً��ا ت��ن��ف��كُّ ل��س��َت
ال��س��ؤاِل وذلِّ ال��ه��وى ذلِّ ب��ع��َد ي��ب��ق��ى وج��ِه��ك ل��م��اءِ م��اءٍ أيُّ

عزمه» عن وأرضَب فيه، لنا أَرَب فال يليه، ما هذا شَغل «قد قال: الشعَر قرأ فلما
(ص٢٤١-٢٤٢).

إىل وصل قد كان األمر أن عىل يدلُّ ما يليه» ما هذا َشَغل «قد تمام أبي جملة ويف
الصمد عبد شعر أن يرى فهو الشعراء؛ يقتسُمها النفوذ» «مناطق يَه نُسمِّ أن يمكن ما
ُمنافسته وأن وسادة، أمراءٍ من يليه ما به يَشغل أن يستطيع بحيث والقوة الجودة من

ُممكنة. ليست ِصالتهم عىل
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يستطع لم نفَسه املوت إن بحيث العنف من كانت املنافسات أن فيه يزل لم والذي
بل حيٍّا، تماٍم أبي بهجِو يكتفي ال املوصيلُّ بكَّار بن َمْخلد وهذا نارها. يخمد أن دائًما

(ص٢٤٠). فاحش ُمقذع بهجاءٍ موته عند يَرثيه
يف ويختصمون عنه، ويَدفعون شعرهم، عىل يَغارون أنفُسهم الشعراء كان وقد

شعره: َرسق شاعًرا فيها يهجو تمام ألبي أبياٌت هي وها سبيله.

ال��ك��الِب غ��داة تَ��غ��ِل��ٍب ب��ن��و َم��ن ال��ُح��ب��اِب اب��ِن ِم��ن بَ��ْح��دٍل بَ��ن��و َم��ن
ش��ه��اِب ب��ُن ُع��تَ��ي��ب��ُة َم��ن أَْم ِرُث ال��ح��ا وَم��ن ع��ام��ٌر َم��ن ُط��ف��ي��ٌل َم��ن
وغ��اِب خ��ي��ٍس ك��لِّ َم��نَّ��اُع ـ��ب��اِل األَْش��ـ أب��و ال��َه��ص��ور ��ي��غ��ُم ال��ضَّ إنَّ��م��ا
ك��ت��اب��ي ف��ي رات��ٌع ل��ل��ِح��ي��ِن َوْه��و ِش��ْع��ري َس��ْرح ع��ل��ى خ��ي��لُ��ه َع��َدْت َم��ن
اآلداِب َم��ح��ارَم واس��تَ��ح��لَّ��ت ال��ق��واف��ي ُع��ي��وَن أس��َخ��نَ��ت غ��ارٌة
واك��ت��ئ��اِب َع��بْ��رٍة ذا أس��ي��ًرا ـ��ُت ألص��بَ��ْح��ـ أس��ي��ًرا م��ن��ط��ق��ي ت��رى ل��و
األع��راِب ف��ي تُ��بَ��ع��َن َس��ب��اي��ا ـ��دي ب��ع��ـ ِم��ن ِص��ْرت��نَّ ال��ك��الِم َع��ذارى ي��ا
األت��راِب ال��ك��واك��ب ك��وج��وِه وج��وًه��ا تُ��بْ��دي ب��ال��س��م��ع ع��ب��ق��اٍت
ال��ش��ب��اِب م��اءِ نَ��ظ��ي��ر م��اءٌ ـ��ِرنْ��ِد اإلف��ـ م��ن ُم��ت��ون��ه��نَّ ف��ي ج��رى ق��د
ص��واِب َل��غ��ي��ُر ق��ال��ه ال��ذي ف��ي ي��زي��ٍد ب��َن م��ح��م��َد ��ي ذمِّ إن
ب��اِب أي��س��ُر ف��ذاك َق��ص��ي��دي ف��ي ب��اخ��ت��ي��اري ال��َورى ع��ن��د ي��ح��ظ��ى َدْع��ه
ث��ي��اب��ي ف��اح��َف��ْظ إل��ي��ك وُرْه��ب��ي ـ��ِه أُالق��ي��ـ ��ا م��مَّ ربُّ ي��ا ُرْع��ب��ي ط��ال

الُجرأة يف إليهم وَمن وتَغِلَب بَْحدل بَني بزَّ قد املجهول الشاعر هذا أن يرى فهو
لهذه يفزع وهو لنفسه، واستحلَّها الكواعب»، كوجوِه «النَّرضة أشعاره عىل أغار عندما

نافذة. جميلة سخريٍة يف الهوَل منها ويستشعر الرسقة
َمناٍح ألصحابها كان إذا إال الزمن تراخي مع تدوم ال الخصومات تلك أن واملالَحظ
الشعراء من ثالثٍة حول قامت قد العربي الشعر تاريخ يف الخصوماِت وأبقى خاصٌة،
قد ألنهم أو الجديدة، تُشبه أو جديدة، بمذاهَب أتَوا قد ألنهم إما قوية؛ اتجاهاٍت يُمثلون
العربي الشعر يف منهما كلٌّ أحَدث قد ام تمَّ وأبو نُواس فأبو أصيل؛ طبٍع عن صَدروا
حاَول أو وخَرج أحيانًا، القصائد بناء وِمن الشعر روح من نواس أبو د جدَّ حدثًا:
من تمام أبو واتخذ نسبية، ًة ضجَّ فأثار والُخلقية، الفنِّية العرب تقاليد عىل الخروَج
ناقٌد يقول كما القديمة»، السالسل يف «يرقص ظلَّ وإن له، رأًسا أصبَح مذهبًا البديع
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حياته أول يف فسار املتنبي وجاء اآلمدي. قال كما َخِلقة»، ثياٍب عىل «يطرز أو غربي،
الوساطة يف نفُسه الجرجانيُّ الحظ كما له، وتتلَمذ بمذهبه، وأخذ ام، تمَّ أبي نهج عىل
جديدة، بنَغماٍت يأتي به فإذا عنها، صَدر الشعرية مَلَكتُه استوت إذا حتى (ص٥٥)،
حتى له وكان أصيًال، شاعًرا يجعله ما واإليحاء التصوير عىل والقدرة القوة من فيها

األثر. أبلُغ العربي األدب يف اليوم

مذهب حوَل ليست املتنبي حول الخصومة (2)

من قرَّرناه ما بُحكم تمام أبي حول الخصومة عن تختلف املتنبي حول والخصومة
فيه رأى مذهب صاحُب تمام فأبو العربي، الشعر تاريخ يف منهما كلٍّ مكانِة اختالِف
ولهذا الروح؛ تُميت التي نعة الصَّ إىل به وخروًجا للشعر، إفساًدا — بحقٍّ — الكثريون
القديم أنصار إىل — رأينا كما — اد النقَّ فانقسم املذهب، هذا طبيعة حول القتاُل كان
العَرب. بتقاليد عنده الرأي أصوَل فريٍق كلِّ ربِط إىل البحُث وانتهى الحديث، وأنصار
أرسف وإنما بجديد، يأِت لم تمام أبا أن هي فيها؛ يزل لم نتيجٍة عن املعركُة َضت وتمخَّ
أحال حتى فيه وأرسف هو إليه فَعمد عفًوا، أتاهم بديٍع من القدماء عن وَرد فيما

ف. وتعسَّ
خصومًة كانت وإنما شعري، مذهٍب حول خصومًة تكن لم املتنبي حول والخصومة
النقيلُّ ودليلنا تمام. أبي حول للخصومة استمراًرا يشء يف ليست وهي أصيل. شاعٍر حول
أهَل أرى زلُت «وما (ص١٣): يقول إذ الوساطة؛ صاحب أقوال يف نجده ما هو ذلك عىل
الطيب أبي يف وبينهم، بيني العنايُة ووَصَلت بُجملتهم، الرغبُة ألحَقتْني منذ — األدب
ُمنحطٍّ بُجملته، إليه منقطٍع تقريِظه يف ُمْطنٍب ِمن فئتنَي: — املتنبِّي الحسني بن أحمد
ُحِكيَت إذا محاسنَه ويُشِبع بالتعظيم، ذُِكَرت إذا َمناقبه ى ويتلقَّ وقلبه، بلسانه هواه يف
َمن ويتناول والتقصري، بالزراية عابه َمن عىل ويميل ويُكرر، ويُعيد ويعجب بالتفخيم،
ناقص لفٍظ عىل نبَّه أو النظام، مختلِّ بيٍت عىل عثر فإذا والتجهيل، باالستحقار ينقصه
ويتجاوز املعتذر، موقف عن يُزيله ما َزَلِلـه وتحسني خطئه نُرصة من التَزم التمام، عن

املنترص. مقاَم به
بوَّأه منزلٍة عن يحطَّه أن ويحاوُل فضَله، له يُسلِّْم فلم ُرتبته عن إزالتَه يروُم وعائٍب
غفالته. وإذاعِة سقطاته، وتتبُّع َمعايبه، وإظهار فضائله إخفاء يف يجتهد فهو أدبُه، إيَّاها

167



العرب عند املنهجي النقد

هؤالء موقف يف نتبنيَّ أن حاولنا إذا ونحن فيه.» لألدب أو له ظالٌم إما الفريَقني وِكال
وال بالقدماء يُلحقوه لم نفِسه للمتنبي املعارصين ألن وذلك نجده؛ لم ا عامٍّ ً مبدأ الخصوم
دارت التي املعركة إىل الخصومة بهذه نَرجع أن نستطيع ال إننا قلنا: ثَم ومن باملْحَدثني؛
الرجل هذا َخْصَم «إن (ص٤٩): الجرجاني قول من واضٌح وهذا البديع. مذهب حول
ُسلك وما الجاهيلَّ القديَم إال الشعَر يرى وال ُمحَدث، كلَّ بالنقص يعمُّ أحدهما فريقان:
وابن َهِرمة وابن ُرْؤبة الشعراء ساقة أن ويزعم الطريقة، تلك عىل وأُجري املنهج ذلك به
وطبَقِتهم، نُواس وأبي اٍر كبشَّ بعدهم َمن إىل انتهى ما فإذا الخرضي، والحَكم ميَّادة
مجَرى وأجراه البادرة، استحساَن البيَت منه واستحَسن وُطرًفا، ِملًحا شعرهم ى سمَّ
لم القوم أن واجتهد وأقسم يَده، نَفض وأرضابه تماٍم أبي إىل به نزْلَت فإذا الُفكاهة،
َدْعواه وهذه ومذهبه، رأيُه هذا وَمن بالبعد. إال الشعر من يقفوا ولم قط، بيتًا يَقِرضوا
وإن التمسَت بما لك وسمح ِسواه، ماِنَعك وإن وجٍه من أردَت ما أعطاك فقد ونحلتُه،
بهذه الطيب أبي إلحاُق به عنايتك وَشَغلَت له انتصبَت الذي ألن غريه؛ يف عليك التوى
تلك كانت فإن عليك. مطلبَه وقرََّب ذلك بذَل وقد الجملة، هذه إىل وإضافتُه الطبقة،
وإن أوَّلُهم، فصاحبُك للنفي؛ ًة مستحقَّ بالنقص، موسومًة الشعر، من منسلخًة الجماعُة
وموقع؛ حظٌّ ومنه قَدم، فيه لها وكان بطائل، منه وحظيَت بسبب، منه علقَت قد تكن
واملحَدث املحَدث بني ط التوسُّ من واملولَّدين القدماء بني الحكم وليس كأحدهم. فهو
املخاطبَة هذه لك يستعيب وإنما قديم. عىل قديٍم تفضيِل وبني بينه نَسب ال كما بسبيل،
هؤالء فتجعل بعده، ومن مسلم محل وسلم وحزبه، تمام أبي فضل عىل وافقك َمن
طريقَة الطيب ألبي تدَّعي ال فإنك وبينك، بينه َحكًما شعرهم وتُقيم وُحجَجك، شهوَدك
أو نفسك تخادع كنَت إنما ادَّعيتَه ولو والخزيمي، أشجَع منهاج وال نُواس، وأبي بشاٍر

عقلك. تُباهت
وتجعَله تمام بأبي فتُلِحَقه املحضة الصنعة له تدَّعَي أن إما رجلني: أحُد أنت وإنما
َميٍْل َفْضَل الصنعة نحو به ِمْلَت فإن حظٍّا، الطبع ويف ِرشًكا، فيه له تدَّعَي أو حزبه، من
وأنا البُحرتي. نحو قليًال به عَدلَت الطبع من قسطه وفرَت وإن مسلم، َجنْبة يف تَه صريَّ
الصدر يف فتجعَله شعره م تُقسِّ أن لإلنصاف، مؤثًرا للعدل، يًا متوخِّ كنَت إذا لك أرى
أنصار أن هو هذا ومعنى مسلم.» وبني بينه واسطًة بعده وفيما تمام، ألبي تابًعا األول
املْحَدثني وتردُّ لِقَدمهم القدماء تُفضل كانت طائفٌة وهذه نَِشطني، يزالون ال كانوا القديم
املولَّدين شعر يقبلون كانوا الذين هم فهؤالء الحديث أنصار وأما واحدة. جملة لحداثتهم
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تمام؛ ألبي تعصبَت كما للمتنبي ب تتعصَّ لم الطائفة هذه فإن ذلك، ومع واملحَدثني.
فيما — كذلك كان وإنما البديع، أصحاب مذهِب عن كلُّه يصدر لم املتنبي شعر ألن وذلك
ينسبوه أن يستطيعوا لم النقاد فإن ذلك بعَد وأما حياته. صدر يف — الُجرجاني يرى
طبع إىل آَخرون به وعَدَل تمام، وأبي ُمسلم َصنْعة إىل البعُض به فمال بعينه؛ مذهٍب إىل

املذهبنَي. بني وسٌط أنه الجرجانيُّ ورأى البحرتي،
وهو مصنوًعا، شعًرا ليس فشعُره هو؛ طبِعه عن إال يَصُدر لم املتنبَِّي أن والواقع
هي التي البحرتي سهولة ومن بل وُمسلم، تمام أبي تكلُِّف من القليل يف إال خال قد
نفسه ونغماِت لحياته أصداءً املتنبي شعَر سنرى كما بعينه. شعري فنٍّ وليدُة األخرى

جميًعا. دونها واستقلَّ املذاهَب حطَّم قد أصيل شعٌر …
يَغِمطون كانوا أنفَسهم الحديث أصحاب أن عىل تدلُّ الوساطة لصاحب أقواٌل وثَمة
وابتدأَت ملحاكمته، صَمدَت الذي املعاند «ومخاِلُفك (ص٥٢): يقول فهو ه؛ حقَّ املتنبَي
غريه، عىل الحيَف ألزَمك ثم شاعر، إنصاِف يف رأيك استحسن َمن ته، وُمحاجَّ بُمنازعته
والبحرتي، تمام أبي مدح إىل يُسابقك فهو مثِله، تأخريَ كلَّفك ثم رجل تقديم عىل وساعَدك
فضائله، ببعض الطيب أبا ذكرَت إذا حتى الرُّومي، وابن املعتزِّ ابِن تقريَظ لك ويُسوغ
املضيم، ِنفار ونفر املوتور، امتعاَض امتعض ُرتبه، عن يَقُرص َمن ِعداد يف وأسميتَه

باإلثم.» العزُة وأَخذَته ه، خدَّ ر وصعَّ ِعْطَفه، وثَنَى طْرَفه، فغضَّ
نفوِسهم؛ يف هًوى عن الناقدون هم الفقرة هذه يف الجرجانيُّ إليهم يشري َمن وأمثاُل
له، بون ويتعصَّ الحديث الشعَر يقبلون وهم القديم، للشعر املتعصبني من ليسوا فُهم

منه. وينفرون املتنبَي يَْجرحون ذلك ومع

ودواعيها املتنبي شخص حول الخصومة (3)

وذُيوع الدولة، بسيف اتصاله منذ الشاعر هذا حول نشأت قد الخصومة أن والواقع
قامت التي الحركَة بالشري األستاذ وصف ولقد اآلَخرين. الشعراءِ ِذكَر وإخماله صيته،
«وأخذت بعدها): وما ١٤١) املتنبي عن كتابه يف فقال الَحْمدانيِّني، بالد يف املتنبي حول
ِرًضا تكوينها يف الشاعُر ووجد به، املعَجبني من َحْلقٌة فشيئًا شيئًا املتنبي حول تتكوَّن
دينار بن عيلُّ فالشاعر ُخصومه؛ ضد ِدرًعا منها ليتَّخذ إليها اطمأنَّ ولربما لكربيائه،
كما إرشاِفه. تحت ِشعَره — املصادر تشهد كما — دَرسوا قد نُباتة ابن والفقيه والزاهُد
الشاعر قصائد يف ما يرجُع وإليه أيًضا، به تأثر قد الرسائل كاتَب الخوارزميَّ أن يلوح
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هم فقط األدباء يكن ولم األسلوب. يف خصائص وبعض تشاؤم من السعديِّ نُباتة ابِن
أخذ قد ٣٤١ه سنة يف حلب إىل جاء الذي النَّْحويَّ جني ابَن فإن به؛ أُعِجبوا الذين
اللغة فقه يف عديدًة مناقشاٍت الشاعر مناقشة يف — األمر أوَل ظ التحفُّ من يشءٍ يف —
إليهم انضمَّ بل املتنبِّي، حول التفَّ من كلَّ هو الناهض الجيُل يكن ولم النحو. ويف
الداللة يف ذلك من وأبلُغ الدولة. سيف ُمغني أعقاب يف مَشوا كالبَبْغاء، ناضجون، رجاٌل
النامي أشعار يف نجد أن السهل ملن وإنه به. يتأثَّرون أنفسهم املتنبي ُمنافيس نرى أن

َخْصِمهم.» املتنبي شعُر إليهم بها أوحى أبياتًا والرفاء
دراسة ُ مبدأ الواقع يف ألنه تفصيل؛ إىل يحتاج الِفقرة هذه يف بالشري أجمَله وما
ُقواهم جمِع إىل َسبقوا قد كانوا املتنبي خصوم أن هو يبدو والذي ونقده. املتنبي شعر
هذا وإىل أتباع، له يكون أن وقبل بل أتباُعه، حوله يلتفَّ أن قبل وذلك الشاعر، ضد
ورجال األدب وداريس والشعراء األدباء من «كثريٌ (ص١٤٢): فقال بالشري َفِطن قد أيًضا
عند َحْظوٍة من املتنبي به يتمتَّع كان ما إىل حقٍد غرِي يف ينظروا أن يستطيعوا لم البالط
ما خاصٍّ بنوع الطيب أبي أخالق يف وكان به، املعَجبني عند اعتزاٍز ومن الدولة، سيف
الدولة، سيف عند وصوله ومنذ نجاح. من القى ما ِكربًا زاده وقد َقبوَله. يستطيعوا لم
كانت ن ممَّ تكوَّنَت ُعصبة يف ُخصومه اجتمع أدبية، حلقًة أتباُعه يكون أن قبل وحتى
ِفراس أبو وكان امتيازات. من لهم ما عىل يخَشونه كانوا ن وممَّ تُثريهم، الشاعر ترصفاُت
كراهيٍة إىل يرجع للمتنبي الرجل هذا وُكرُه الُعصبة. تلك روَح الدولة سيف عمِّ ابُن
آلَخر اس حسَّ إنساٍن كراهيِة الدَّهماء، من لرجٍل الكبري األرستقراطي كراهيِة مفطورة؛
عدَم للمتنبي يغتفر لم الذي العشائر أبو اجتمع ِفراس أبي وحول بُرود. يف يتمنطُق
ُحصني، أبي القايض مثل البالط؛ رجاُل ومعهما فضله، إليه أسدى أن بعد به اهتمامه
للمتنبي ينَس لم الذي النَّْحوي خاَلَويه وابن ورقاء، بن أحمد وأبي محمٍد أبي واألمريَين
اتَّحَدت أن تلبث ولم اللُّغوية. املناقشات يف عليه وانتصاَره العرب، لغري احتقاَره قطُّ
عن أُوالها جاءت عالقات: عدُة ذلك عىل وساعد املتنبي، ضد الرجال هؤالء كلِّ كراهيُة
هؤالء كان فقد الغرور؛ ثم الدولة، سيف بأخِت العشائر أبو تزوج إذ النساء؛ طريق
فقد املنفعة؛ وكذلك منهم، كلٍّ كربياءَ يُريض ما فيها الشعر، من أبياتًا يتبادلون الرجال
التي األلفة وأخريًا يملك. ما بكل لهم َمدينًا وكان األمري، ألبناء ُمربِّيًا خالويه ابن كان

مًعا.» ويَمرحون ويولِمون يرشبون أناٍس بني تنشأ
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شعره تجريح إىل تنتهي شخصه حول الخصومة (4)

ما قْدَر الشاعر حياة يف أثٍر من الخصومات لهذه كان ما نستقَيص أن نا يُهمُّ ال ونحن
لم عندما املتنبي خصوم أن فيه يزل لم والذي شعره. يف أثرها إيضاِح عىل نحرص
تجريح من ا بُدٍّ يَروا لم بِوشاياتهم، ضدَّه الدولة سيف صدِر إيغار إىل سبيًال يجدوا
فيه رأى وقد صاحبه، يحمَي أن عىل الدولة سيَف حمل الذي الشعر ذلك ذاته، شعره

ملجده. ِسجلٍّ أخلَد
عن نقًال — ١٠٧٣ه سنة املتوىفَّ البديعي يوسف امُلنْبي» «الصبح صاحُب ثنا يُحدِّ
لهم كانت أحداثًا ويورد واألدباء، الشعراء هؤالء من كثرٍي عن — اليوم مفقودٍة مصادَر
اء الرفَّ الرسيِّ عن فيقول شعره، به أَخذ الذي النقد نشأة يف الداللة عظيمَة املتنبي مع

َسيفيَّاته: إحدى يف املتنبي قال «ملا (ص٤٠):

ِن��ط��اَق��ا ح��َدٍق ِم��ن ع��ل��ي��ه ك��أنَّ ف��ي��ِه األب��ص��اُر ت��ث��ب��ُت وخ��ص��ٍر

املتقدمون.» عليه قَدر ما معنًى وهللا هذا : يُّ الرسَّ قال
بعد ومات منزله إىل وتحامل َجسًدا، الحال يف ُحمَّ إنه يُقال: ا «وممَّ املؤلف: يُضيف
قد الرسيَّ ألن لهذا؛ صحَة وال قائًال: الدعوى هذه يرفض البديعيَّ ولكن أيام.» ثالثة

بقوله: املعنى هذا استعمل

ِن��ط��اُق ال��نِّ��ط��اِق دون ل��ه ف��ه��نَّ ِب��َخ��ص��رِه ال��ع��اش��ق��ي��َن ع��ي��وُن أح��اط��ت

إىل يميل الدولة سيف كان قال: املفاوضة صاحُب «وحكى :(٤٠) النامي عن ويقول
ذات كان فلما إليه، عليه فمال املتنبِّي جاءه أن إىل شديًدا، ميًال الشاعر النامي العباس
فأمسك ا؟ السقَّ عبدان ابن عيلَّ تُفضل ِلَم لألمري: وقال وعاتبه، الدولة بسيف خال يوم
تقول أن تُحسن ال ألنك فقال: بالجواب، وطالبه عليه فألحَّ جوابه، عن الدولة سيف

كقوله:

ُم��ح��ت��ِف��ِل غ��ي��َر إل��ي��ِه أغ��ذَّ وق��د م��ف��ت��خ��ٍر غ��ي��َر ف��ت��ٍح ك��لِّ م��ن ي��ع��وُد
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القائل: هو هذا العباس وأبو أبًدا. يَمدحه أال واعتقد ُمغَضبًا يَديه بني من فنهض
معنَينَي إىل سبَقتُه أكون أن أشتهي وكنُت املتنبي، دخَلها زاوية، عر الشِّ يف بقي قد «كان

فقوله: أحدهما أما إليهما؛ ُسبق ما قالهما

ن��ب��اِل م��ن غ��ش��اءٍ ف��ي ف��ؤادي ح��ت��ى ب��األرزاءِ ال��ده��ُر َرم��ان��ي
ال��ن��ص��اِل ع��ل��ى ال��نِّ��ص��اُل ��َرت ت��ك��سَّ ِس��ه��اٌم أص��ابَ��تْ��ن��ي إذا ف��ص��رُت

قولُه: واآلَخُر

ب��اآلذاِن» يُ��ب��ِص��رن ُف��ك��أنَّ��م��ا ُغ��ب��اُرُه ال��ُع��ي��وَن س��تَ��َر َج��ْح��ف��ٍل ف��ي

شعره، بنقِد أنُفَسهم يأخذون كانوا املتنبِّي خصوم بأن يشهد ما الخربَين هذين يف
ولقد معانيه. ورسقَة ُمحاكاتَه بَْلَه تأثريه، من يُفِلتوا لم أنهم كما رديئه، من جيِده وتمييز
وخصومه. أتباُعه منهم سواءٌ املتنبي، من الشعراء لرسقات فصًال اليتيمة صاحُب عقد

الطيب: أبو قال بذلك؛ تنطق أمثلًة وإليك

ال��م��َح��اق��ا ال��س��ق��م م��ن وأع��ط��ان��ي م��ن��ه��م ال��ب��ْدَر ال��تَّ��م��اُم أخ��ذ وق��د

وقال: فلطَّفه به، واملعَجبني املتنبي أصدقاء أحُد الببغاء؛ الفَرج أبو أخذه

ِف��راِق��ه؟ ب��ع��د وَح��ي��ي��ُت ف��اَرق��تُ��ه أنَّ��ن��ي ال��ع��ج��ائ��ب أح��ِد م��ن أَول��ي��س
م��ح��اق��ِه ع��ن��د يَ��ْح��ك��ي��ه ف��تً��ى ارح��م ت��م��اِم��ه ع��ن��د ال��ب��ْدَر يُ��ح��اك��ي َم��ن ي��ا

الطيب: أبو وقال

َس��ْف��ر م��َع��ن��ا أرض��ه أو ك��رٍة ع��ل��ى وك��أنَّ��ن��ا ج��وِزه ف��ي ب��ن��ا ي��خ��ْدَن

فقال: الرسيُّ أخذه

ال��رِّك��اِب م��ع ي��س��ي��ُر ح��س��ب��ن��اه ح��ت��ى ��ي��ُر ال��سَّ ف��ي��ه ط��ال وخ��رٍق

الطيِّب: أبو وقال

يَ��ُم ال��دِّ ع��ن��ده َم��ن إل��ى يُ��زي��ل��ه��نَّ ص��واع��ُق��ه ع��ن��دي ال��ذي ال��غ��م��اَم ل��ي��ت
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فقال: الرسيُّ أخذه

أن��واِئ��ه ِم��ن ِس��واي وع��ن��د ع��ن��دي بَ��رِق��ه َم��ِخ��ي��ل��ُة ل��م��ن ال��ِف��داءُ وأن��ا

الطيب: أبو وقال

ط��ن��بَ��ا ل��ه ت��م��دْد ل��م ال��ق��ل��ِب م��ن ب��ي��تً��ا س��َك��نَ��ت ب��أع��راب��يَّ��ٍة ال��ف��ؤاُد ه��ام

فقال: الرسي أخذه

أط��ن��اِب وال َع��َم��ٍد ب��ال ب��ي��تً��ا ال��ه��وى ع��اش��ِق��ه��ا ق��ل��ِب م��ن وأََح��لَّ��ه��ا

الجميع أن عىل يدلُّ ا ممَّ الُكتَّاب؛ إىل اه تَعدَّ بل الشعراء، عند املتنبي تأثريُ يقف ولم
يقول الخوارزميِّ بكٍر ألبي فصٌل ذلك ومن معانيَه. ويتدبَّرون ِشعره يتدارسون كانوا
وأبرصه والسماء، األرُض به وامتألْت الهواء، به ضنَّ بخلٍق األمري أمدح «وكيف فيه:

الطيب: أبي قول ِمن وهو آذان؟!» بال األصمُّ وَسِمعه عني، بال األعمى

أف��واُه ل��ه��نَّ م��ا ب��أل��ُس��ٍن َم��دائ��َح��ُه أث��وابُ��ن��ا تُ��ن��ِش��ُد
ع��ي��ن��اُه م��س��َم��َع��ي��ه ع��ن أغ��نَ��تْ��ه ب��ه��ا األص��مِّ ع��ل��ى م��َرْرن��ا إذا

األبكم، ُحِسد حتى األلسُن تساَوت «ولقد أخرى: رسالٍة من الخوارزميِّ بكٍر وألبي
الطيب: أبي قوِل من وهو َمم.» الصَّ أحمد حتى الشعُر وأُفِسد

��َم��ُم ال��صَّ أُح��ِم��َد ح��ت��ى ال��ق��ول أُف��ِس��د ق��د ش��اع��ِره ب��ع��د ب��ش��ع��ٍر تُ��ب��ال وال

صاحُب أورده ا ممَّ املتنبي عن شعره يف الخوارزميُّ أخذه ما ذلك إىل أَضْفنا وإذا
ُمعارصيه. يف املتنبي تأثري مبلَغ أدركنا سابًقا، إليه نا أَرشْ الذي الباب يف اليتيمة

األدبي والنقد الدولة مجالسسيف (5)

الشعراءَ ويتناولون األدباء، فيها يتناقش أدبيًة ندواٍت الدولة سيف مجالُس كانت ولقد
نٍرص بن أحمد أبي مجلَس املتنبي حرض بابك: ابن «قال أجلهم؛ من ويختصمون بالنقد،
أشجَع يف فتماَريا النَّْحوي، خالويه بن هللا عبد أبو وهناك الدولة، سيف وزير البازيار؛
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الرشيد هارون يف قال إذ أشعُر؛ أشَجُع خالويه: ابن فقال البرصي، نُواس وأبي السلميِّ
تعاىل: هللا رحمه

واإلظ��الُم ال��ص��ب��ِح ض��وءُ رص��داِن م��ح��م��ٍد ع��مِّ اب��َن ي��ا ع��دوِّك وع��ل��ى
األح��الُم ُس��ي��وَف��ك ع��ل��ي��ه َس��لَّ��ْت غ��ف��ا وإذا ُرْع��تَ��ُه ت��ن��بَّ��ه ف��إذا

وهو: بَْرمك؛ بني يف أحسُن هو ما نُواٍس ألبي املتنبي: فقال

ِدراَك��ا ُم��ص��ي��ب��اتُ��ه ف��ي��ه��م ت��واَل��ْت إذ ال��دَّه��ُر يَ��ظ��ل��م ل��م
ِل��ذاك��ا» ف��ع��اداه��ُم م��ن��ُه يُ��ع��ادي َم��ن يُ��ج��ي��رون ك��ان��وا

ص٤٤) (الصبح،

وأحيانًا بالنقد، نفسه املتنبي شعر فيها يُتناول أن من بدٌّ يكن لم كهذه مجالُس
املتشدَِّق هذا «إن الدولة: لسيف قال ِفراس أبا أن يُحدِّثوننا وهم ُخصومه. من بالتجريح،
أن ويمكن قصائد، ثالث عىل دينار آالف ثالثة سنة كلَّ تُعطيه وأنت عليك، اإلدالل كثريُ
الدولة سيف فتأثَّر شعره. من خريٌ هو بما يأتون شاعًرا ِعرشين عىل ديناٍر مائتي تُفرق
الدولة سيف عىل فدخل القصة، وبَلَغته غائبًا املتنبي وكان فيه. وعمل الكالم هذا من

قصيدتَه: وأنشده

َم��َض��اِربَ��ا؟ ��ي��وِف ال��سُّ أَْم��ض��ى ال��َورى َف��داُه ع��ات��بَ��ا ال��ي��وَم ال��دَّول��ة ِل��َس��ي��ف م��ا أَال

عنده من املتنبي فخرج إليه، ينظر ولم الدولة سيُف أطرَق انتهى إذا حتى
وانقطع املتنبي، بحقِّ الوقيعة يف فباَلغوا الشعراء من وجماعٌة ِفراٍس أبو وحَرض متغريًا،

أولها: التي القصيدَة فنظم ذلك بعد الطيِّب أبو

َس��َق��ُم! ِع��ن��َدُه وح��ال��ي ب��ِج��ْس��م��ي وَم��ن َش��بَ��ُم ق��ل��بُ��ه ��ن م��مَّ َق��ْل��ب��اُه َح��رَّ وا

قوله: إىل إنشاده يف وَصل فلما

وال��َح��َك��ُم! ال��َخ��ْص��ُم وأن��ت ال��ِخ��ص��اُم ف��ي��ك ُم��ع��اَم��ل��ت��ي ف��ي إال ال��ن��اِس أع��دَل ي��ا
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ِفراس: أبو قال
وهو: وادَّعيتَه، ِدْعبل قوَل مَسخَت

وال��ح��َك��ُم ال��َخ��ص��ُم وأن��ت ُدم��وًع��ا َع��ي��ن��ي ذَِرَف��ت م��ا م��ن��ك ان��ِت��ص��اًف��ا أرج��و ول��س��ُت

املتنبي: فقال

وَرُم َش��ح��ُم��ه ف��ي��َم��ن ��ح��َم ال��شَّ تَ��ح��َس��َب أْن ص��ادق��ًة م��ن��ك ن��َظ��راٍت أُع��ي��ذُه��ا

األمري أعراَض تأخذ حتى ِكنْدَة َدِعيَّ يا أنت ومن فقال: يَعنيه أنه ِفراس أبو فعلم
قال: أن إىل عليه، يردَّ ولم إنشاده يف املتنبِّي فاستمرَّ مجلسه؟ يف

ق��َدُم ب��ه ت��س��ع��ى َم��ن خ��ي��ُر ب��أنَّ��ن��ي َم��ج��ِل��ُس��ن��ا ض��مَّ ��ن م��مَّ ال��ق��وُم س��يَ��ع��ل��ُم
َص��م��ُم ب��ه َم��ن َك��ِل��م��ات��ي وأس��َم��َع��ت أَدب��ي إل��ى األع��م��ى ن��َظ��ر ال��ذي أن��ا

يف العبِد بن ُعروَة بن َعمِرو من هذا رسقَت قد وقال: غيًظا ِفراٍس أبا ذلك فزاد
قولِه:

وإب��داَع��ا إغ��رابً��ا وأظ��ه��رُت ده��ًرا اش��تَ��ك��َل��ت م��ا اآلداِب ُط��رِق ِم��ن أوض��ح��ُت
وأس��م��اَع��ا أب��ص��اًرا ��مِّ وال��صُّ ل��ل��ُع��ْم��ِي ب��ِه ُخ��ِص��ص��ُت ب��إع��ج��اٍز ف��تَ��ح��ُت ح��ت��ى

قوله: إىل وصل وملا

وال��ق��َل��ُم وال��ِق��ْرط��اُس وال��رُّم��ح ��ي��ُف وال��سَّ تَ��ع��ِرُف��ن��ي وال��بَ��يْ��داءُ وال��لَّ��ي��ُل ال��َخ��ي��ُل

والرياسة والفصاحة بالشجاعة نفسك وصفَت إذا لألمري أبقيَت وماذا ِفراس: أبو قال
هذا رسقَت أَما األمري؟! جوائَز وتأخذ غريك كالِم من َرسقتَه بما نفسك تمدح والسماحة؟

الُعثماني: ُعريان بابن املعروِف الكويف النَّجفي األسود بن الهيثم قول من

ه��ائ��ِب غ��ي��َر س��اك��نً��ا ُوح��وٍش أل��ي��َف ق��َط��ع��تُ��ُه ق��د َم��ْه��َم��ٍه َك��م أع��اِذَل��ت��ي
وال��َق��واض��ِب وال��َق��ن��ا ال��م��ذاك��ي وُج��ود ��َرى وال��سُّ ��رِب وال��ضَّ وال��طَّ��ع��ِن ال��ع��ال اب��ُن أن��ا
ال��ك��ت��ائ��ِب ب��ط��ُش ال��ن��اس ق��ل��وِب ف��ي ل��ه��ا ره��ي��ب��ٍة ب��الٍد ف��ي َوق��وٌر ح��ل��ي��ٌم
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املتنبي: فقال

وال��ظُّ��َل��ُم؟! األن��واُر ع��ن��ده اس��ت��َوْت إذا ِب��ن��اِظ��رِه ال��دُّن��ي��ا أخ��ي ان��ت��ف��اُع وم��ا

الِعجيل: َمعمٍل قوِل من قتُه َرسِ وهذا فراس: أبو قال

وب��اط��ُل زوٌر ف��ال��ع��ي��ن��اِن ب��ع��ي��ن��َي وُظ��ل��م��ٍة ن��وٍر ب��ي��ن أُم��يِّ��ز ل��م إذا

فيها، َدعاويه وكثرِة القصيدة هذه يف ُمناقشته كثرِة من الدولة سيُف وغضب
الحال: يف املتنبي فقال يَديه، بني التي بالدَّواة فَرضبه

أَل��ُم أرض��اك��ُم إذا ِل��ُج��رٍح ف��م��ا ح��اِس��ُدن��ا ق��ال م��ا َس��رَّك��ُم ك��ان إن

ار: بشَّ قوِل من هذا أخذَت فراس: أبو فقال

ض��َج��ُر وال َش��ْك��وى ف��ال ال��ُوش��اِة ق��وُل وَس��رَّك��ُم نُ��ْج��ف��ى ب��أن َرض��ي��تُ��م إذا

يف عنه ورَيض املتنبي، بيُت وأعجبه ِفراس، أبو قاله ما إىل الدولة سيُف يَلتفت فلم
أخرى.» بألٍف أردفه ثم دينار، بألِف وأجازه رأَسه، وقبَّل إليه، وأدناه الحال،

بها والتمهيِد األبيات ملناسبة ترتيٍب من فيها ِلما موضوعة؛ لنا تبدو القصة وهذه
بني كانت التي بالدواة املتنبَِّي الدولة سيِف كرمِي نُصدِّقها؛ نكاد ال التي األحداث لتلك
العزُة أخذَته قد املتنبَي أن من يَْروونه ما وبني بينها ق نُوفِّ كيف نعلم ال واقعٌة فهذه يَديه.
به ِليَلُكم حديًدا ِمفتاًحا ه كمِّ من فأخرج لُغوية، مناقشٍة يف خالويه ابِن عىل انتَرص عندما
وجَه فرضب والعربيَّة؟!» لك فما خوزي، وأصلُك أعجميٌّ إنك «ويحك! له: فقال املتنبِّي،
سيُف له ينترص لم إذ املتنبي فغضب وثيابه، وجهه عىل دَمه فأسال املفتاح بذلك املتنبي

ص٤٥). (الصبح، له.» ِفراقه أسباِب أحَد ذلك فكان فعًال، وال قوًال ال الدولة
به فكيف خالويه، ابن من له ينتصف لم األمري ألنَّ غضب قد املتنبَِّي أن صحَّ فإذا
أن يُعَقل وهل بالدَّواة؟ له نفِسه األمري رضِب من السابقة الحكاية يف وَرد ما صَدق لو
وذلك فيه؛ مشكوك أمٌر ِكنْدة َدعيُّ بأنه الشاعَر اتهامه إن ثم اإلنشاد؟ يف ذلك بعد يستمرَّ
نسبٌة هذه وإنما ِكنْدة، من بأنه معارصيه من أحٌد له ادَّعى وال قطُّ يدَِّع لم املتنبَي ألن
وبهذا الكوفة. أحياء أحِد ِكندة؛ ومحلَّة ِكندة قبيلِة بني خَلطوا إذ املتأخرون؛ بها قال
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مقدمِة يف األصفهانيُّ الرحمن عبد بن هللا عبُد القاسم أبو يقول كما املتنبي، ُولد الحيِّ
مولد «إن قال: األدب؛ ِخزانة صاحُب نَقلها التي املتنبِّي»، شعر من املشِكل «إيضاح كتابه
اج.» ونَسَّ روَّاءٍ بنِي من بيٍت آالِف ثالثُة بها بِكنْدة، تعَرف َمِحلٍَّة يف بالكوفة كان املتنبِّي
كلَّ تُعزز التي ة العامَّ بداللتها تحتفظ ذلك مع ولكنها موضوعة، إذن الحكاية هذه
بوجٍه املتنبي شعر ونقد الدولة، سيف ببالط النقد نشاط أماراِت من رأيناه أْن سبق ما

خاص.
لم أنه والظاهر وينقُده، يَقوله بالشعر؛ بصريًا مثقًفا رجًال نفُسه األمري كان ولقد
إىل نُِقَلت قد كانت التي األجنبية الثقافة إليها ضمَّ بل التقليدية، العربية بالثقافة يكتِف
يف وعاش إليه لجأ قد الفارابيَّ نٍرص أبا الفيلسوف بأن ثوننا يُحدِّ والرواة العربية. اللغة
عند (ص٥٥) الواحديُّ قال وقد له. ونقُده للشعر تذوُُّقه هو اآلن يُهمنا والذي كنَِفه.

للبيتني: رشحه

ن��ائ��ُم وْه��و ال��رََّدى َج��ْف��ِن ف��ي ك��أن��ك ل��واق��ٍف ش��كٌّ ال��م��وِت ف��ي وم��ا وَق��ف��ُت
ب��اس��ُم وثَ��ْغ��ُرك ��اٌح َوضَّ ووج��ُه��ك ه��زي��م��ًة َك��ْل��َم��ى األب��ط��اُل ب��ك ت��م��رُّ

الحسِن أبا القاَيض سمعُت يقول: إسماعيل بن َل املفضَّ َمْعمر أبا الشيخ «وسمعُت
املوت» يف وما «وقفُت قوَله: الدولة سيَف املتنبي أنشد ملا يقول: العزيز عبد بن عيلَّ
وقال صدَريهما، عىل البيتنَي َعُجَزي تطبيَق الدولة سيُف عليه أنكر بعده، الذي والبيَت

تقول: أن ينبغي كان له:

ب��اس��ُم وثَ��غ��ُرك ��اٌح وضَّ ووج��ُه��ك ل��واق��ِف ش��كٌّ ال��م��وت ف��ي وم��ا وق��ف��ُت
ن��ائ��ُم وْه��َو ال��رَّدى َج��ْف��ن ف��ي ك��أنَّ��ك ه��زي��م��ًة َك��ْل��َم��ى األب��ط��اُل ب��ك ت��م��رُّ

قولِه: يف القيس امِرئ مثُل هذا يف وأنت قال:

َخ��ْل��خ��اِل ذاَت ك��اع��بً��ا أت��بَ��طَّ��ْن ول��م ِل��َل��ذٍَّة َج��واًدا أرَك��ْب ل��م ك��أنِّ��َي
إج��ف��اِل ب��ع��َد َك��رًَّة ُك��رِّي ل��خ��ي��ل��َي أُق��ْل ول��م ال��رَّويَّ ال��زِّقَّ أس��بَ��أِ ول��م

َعُجز يكون أن — بالشعر العلماءُ قاله ما عىل — البيتني يف الكالم ووجُه قال:
مع الخيل ركوُب فيكوَن الكالم، ليستقيَم األول؛ مع الثاني وعجُز الثاني، مع األول البيت

الكاعب. تبطُِّن مع الخمر ِسباءُ ويكوَن ، بالَكرِّ للخيل األمِر
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إج��ف��اِل ب��ع��َد ك��رًة ك��رِّي ل��خ��ي��ل��ي أُق��ْل ول��م ج��واًدا أرَك��ْب ل��م ك��أنِّ��َي
خ��ل��خ��اِل ذاَت ك��اع��بً��ا أت��ب��طَّ��ْن ول��م ل��ل��ذٍة ال��رويَّ ال��زقَّ أس��بَ��أِ ول��م

عىل استدَرك الذي أن صحَّ «إْن الدولة سيِف موالنا عزَّ هللاُ أدام الطيب: أبو فقال
يعرف وموالنا أنا، وأخطأُت القيس امُرؤ أخطأ فقد بالشعر؛ منه أعلُم هذا القيس امِرئ
ُجملتَه يعرف والحائك ُجملتَه، يعرُف البَزاز ألن الحائك؛ معرفَة البزَّاز يعرفه ال الثوب أن
بلذِة النساء لذَة القيس امُرؤ قَرن وإنما الثَّوبية. إىل الَغْزليَِّة من أخَرجه ألنه وتفصيَله؛
األعداء. ُمناَزلة يف بالشجاعِة لألضياف الخمر رشاء يف السماحَة وقَرن للصيد، الركوب
املنهِزم وجُه كان وملا ِلتُجاِنَسه. ى َ الرسُّ بِذْكري أتبَعتُه البيت أول يف املوَت ذَكرُت ملا وأنا
وثَغُرك اٌح وضَّ ووجُهك قلُت: باكية، تكون أن من وعينُه َعبوًسا، يكوَن أن من يخلو ال
ديناًرا بخمسني ووَصَله بقوله، الدولة سيُف فأُعِجب املعنى؛ يف األضداد بني ألجمَع باسم؛
«وال فيقول: هو، رأيَه الواحدي ويُضيف دينار».» َخمُسمائة وفيها الت، الصِّ دنانري من
وْهو الردى َجْفن يف «كأنك قوله: ألن املتنبي؛ بيت من أحسَن والعُجز الصدر بني تطبيَق
هذا عن العُجِز لهذا َمْعِدَل فال لواقف»، شكٌّ املوت يف وما «وقفُت قولِه: معنى نائم»
مكان، كل من أظلَّه قد املوت وكأنَّ تحتَه بما أحاط َجْفنَه أطبَق إذا النائم ألن الصدر؛
ألنه الهالك؛ من لسالمته نائًما وجعله ِجهاته، جميع مع نُه يتضمَّ بما الجفن يحدق كما

يَهِلك. ولم فَسِلم بالنوم عنه وغفل يُبرصه لم

ب��اس��ُم وث��غ��ُرك ��اٌح وضَّ ووج��ُه��ك ه��زي��م��ًة َك��ْل��م��ى األب��ط��اُل ب��ك ت��م��رُّ

وتَعبَس، فتَْكلُح األبطاُل فيه تُْكَلُم الذي املكاُن يقول: ألنه التشبيه؛ يف النهاية هو هذا
ُمسلم: قال كما وهذا … العظيم األمَر الحتقاِرك اح وضَّ وجُهك ثمَّ

ال��ب��ط��ِل» ال��ف��ارِس وج��ُه ت��غ��يَّ��ر إذا ُم��ب��ت��س��ًم��ا ال��ح��رب اف��ت��راِر ع��ن��َد يَ��ْف��ت��رُّ

املتنبي؛ شعُر فيه انتُِقد أدبي وسٍط أوَل كانت حَلَب بأنَّ سبق ما كلِّ من ونَخلُص
ويَنُقدون شخَصه فيَْجرحون املتنبَي يُنافسون والشعراء اد، نُقَّ واللُّغويون ناقد فاألمريُ
أنصاُره ذلك كلِّ بعد وللشاعر عنه. واألخِذ بل به، التأثُّر من يُفِلتوا لم وإن شعَره،

قصائَده. ويَرويهم شعره، لهم يرشح وتالميذُه،
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الُفْسطاط يف األدبية البيئة (6)

األستاذ أجمل ولقد بِمثلها. فة مثقَّ بيئًة فاستبدل الُفسطاط، إىل حلَب املتنبي وغادر
قليلة، فقراٍت يف الفسطاط يف واألدبية الِعلمية الحالة وْصَف املتنبي عن كتابه يف بالشري
«لقد قال: مرص؛ يف وِشعره بالشاعر أحاطت التي النقد حركة يف ننظر أن قبل نوِرُدها
برعاية الوَلُع وكان بغداد، أو لحلب رة مصغَّ صورًة كافور عِرص يف الفسطاط كانت
الُفسطاط ففي اإلخشيديِّني؛ وعاصمِة حلب بني اختالٌف ثمة كان وإن فيها، سائًدا اآلداب
كبرية حلقات عدُة ُوِجدت بل حولها، منثورٌة صغريٍة ندوات وعدُة واحدة حلقٌة توجد لم
َحْلقة كانت ها أهمَّ إن نَعم، الوقت. نفس يف والعلماء والشعراء األدباءُ إليها يختلف
أيَّة عىل كان ولقد مستنريًا. يكن لم إن أريحيٍّا جَواًدا يبدو كان الذي الَخِيص ذلك كافور؛
الدولة. رجال وكبار الضباط كبار ندواِت نجد ُكنَّا جواره إىل ولكن فخًما، رجًال حال
وبخاصٍة والعلماء، الشعراء بها تجد فكنَت كبريًا، ِحنَْزابة ابن ندوِة عىل اإلقباُل كان ولقد
فيه ألَّف الذي العلم هذا يف واسعة بثقافٍة يتمتَّع كان السيد هذا إن إذ الحديث؛ علماء
وضوًحا، أكثَر أدبيٍة َصبغٍة ذاَت الدولة، رجال أحِد رشيد، بن صالح ندوُة وكانت كتبًا.
ندوة كانت وكذلك وُشعرائها، الُفسطاط أدباء معظم مع عالقاته د يتعهَّ صاحبُها وكان

مَدَحه. أْن للمتنبِّي سبق الذي الرزباري صالح بن عيل القديم دمشق حاكم
قوة. يف املختلفة فروعها اإلسالمية الثقافُة أرَسَلت حلب يف كما البيئة هذه ويف

املحليَّة النزعة أن كما الطُّولونيِّني، عرص يف قبُل من ازدَهَرت قد التاريخ فدراسُة
أمثال العلماءَ يَْحمون اإلخشيديِّني أجواُد وكان مرص. لتاريخ كتٍب تخصيص إىل دَفَعت

ُمصنَّفات. عدَة التاريخ يف ألَّف الذي الِكنْدي
جعفر (أبو اس النحَّ ابُن حرََّكها أْن منذ فإنها والنَّحوية، اللُّغوية الدراسات وكذلك
رجال أحد عىل حمايته ببسِط كافور َعها شجَّ ولقد ُحْظوتَها. تفقد لم اس) النحَّ ابن
اللغة علماء بالفسطاط الزمن نفس يف ُوِجد ولقد … النجريمي إبراهيم البرصة مدرسة
ثم النجريمي، إبراهيَم تلميذُ املهلَّبي أحمد بن وعيلُّ الجوع، أبي بن هللا عبد النُّحاة؛
عرصه انحطاط ضدَّ ويُْربق يرعد فتئ ما املزاج، َكْلبي رجٌل وهو البرصي، الجبيِّ ابن

مرص. سيبويِه معه وه سمَّ ا حدٍّ الِعلميُة الرجل هذا شهرُة بَلَغت ولقد الكرباء. وبذَخ
اإلخشيدية. األوساط يف الَرشف ذروة يف الشعر، وبخاصٍة الخالص، األدُب وكان
أسماءهم أوَرْدنا أن سبَق الذين العلماء حتى شاعًرا، ما حدٍّ إىل إنسان كلُّ كان ولقد

179



العرب عند املنهجي النقد

يف يَنِْظمون كانوا اخه ونُسَّ أنُفَسهم الدواوين ُكتَّاب إن بل القاعدة، هذه من يُفلتوا لم
ولكن املثل، ذلك يف لهم يرضبون ِرْشدين بن وصالِح ِحنْزابة كابن ُحماتُهم وكان هَوٍس،
موزَّعة صغرية ِفقراٌت إال منه إلينا يصل ولم ا، تامٍّ نسيانًا نُيس قد املِرسف اإلنتاج هذا
منهم نذكر العامة، الرَّداءة هذه وسَط تَربُز أسماءٌ فثَمة ذلك ومع الشعر، مجموعات يف
العرص، طنطنَة وتلوينها ببساطتها تُغاير وامُلجون الوصف يف أشعاَره نرى الذي املوقفي
جانبًا نعرف الذي العقييل وأخريًا األنصاري. اح املدَّ الشاعر ومنهم نُواس، بأبي وتُذكرنا
ووصف، ومجوٍن غرام أغاني من — يبدو فيما — يتكوَّن وهو شعره، من دقيًقا كبريًا
مرص. تاريخ من العهد ذلك يف جذَّابة شخصيًة منه يجعل ما الشاعر هذا نغمات ويف

كانوا إذا — منهم املوهوبني حتى — الشعراء هؤالء بأن نعرتف أن فيجُب ذلك، ومع
فإنهم الرابع، أو الثالث القرن يف املجون وشعر الغرامي الشعر تقاليد استمراَر يُمثِّلون
ذلك بعَد وهم بجديد. يأتوا ألن محاولٍة أو ميل أيَّ يُظِهروا ولم جديد، مبدأٍ بأيِّ يأتوا لم
ومن ُمنطِلق؛ نَفٍس ذَِوي مادحني يكونوا لم — الزمن ذلك يف خطريًا عيبًا كان وهذا —
القَدر. من هبًة … فريد كرجٍل يَظهر أن الفسطاط إىل وصوله بمجرد املتنبي استطاع ثَم
ُخصوُمه َلِزم فقد ة، َمشقَّ غرِي يف نفَسه يُْميلَ أن املتنبي استطاع النحو هذا وعىل
باالعرتاف جَهروا أو ظ، التحفُّ جانَب ِحنزابة ابن والوزيِر األنصاري اح املدَّ الشاعر أمثاُل
رغم — فإنه النَّْحوي الجبي ابُن كذلك الَخفاء، يف له وا َدسُّ وإن الجماهري أمام بمواهِبه
املتنبي ِشعَر ناقش قد — نفُسه كافور وال حتى أحٌد منه يُفِلت لم الذي الجارح هجائه
تكوَّنَت أن بعد إال مرص يف يَظهر لم املتنبي ضدَّ الفعل ردَّ إن الحق، ويف عنف. غرِي يف

الفاطميِّني. رعاية تحت شعرية مدرسٌة
كرئيس دوَره يلعَب أن فاستطاع أنصاره، من واألدباء الُكتَّاب جمهوُر كان لقد
وعبِد املهلبي، بِن أحمَد عىل النَّْحويُّون فدَرس حلب، يف منه سيطرًة أكثَر نحٍو عىل ملدرسٍة
وهكذا إرشاده. تحَت ديوانه ِرْشدين بن صالح الجواد الرسِّ وكاتم الجوع، أبي بن هللا
العَظمة من الشاعر شهرُة وبَلَغت املتنبي، ِشعر لدراسة ثانية حلقٌة مرص يف تكوَّنَت
يرشُح إليه ويستمعوا ِلريَوه املدينة بتلك فيقفون بالفسطاط يمرُّون ُمسافرين رأينا أْن
األشاج ابن واملغربيُّ بمكَّة، الحج من عائٌد وهو عيال، بن الواحد عبُد فاألندليسُّ أشعاَره؛
كبرية جماعًة نرى وأخريًا إسبانيا. إىل ديوانَه معهما حَمال ولقد إليه. املستِمعني من كانا
بأن الخطر وقَت املساعدة يَد إليه ويَُمدُّون له، يُخلصون األصدقاء ومن به املعَجبني من

بعدها). وما (ص١٩٥ مرص» من الخروج عىل يُساعدوه
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يفمرص نقٍد من شعُره أثاره ما (7)

التي املكانة هي وهذه املتنبِّي، إليها سار عندما الفسطاط يف األدبية الحالة ُمجَمل هذا
أثار ما إىل نصل أن نُحاول ولِكنَّا الحني، ذلك يف وأدبائها مرص شعراء بني بها تمتَّع
من أثاره ا ممَّ نجد لم كما الكتب، بطون يف موزًَّعا القليَل إال نجد فال نقٍد من شعُره
بني وَقَعت نادرٍة عن يُنبئنا الصبح فصاحُب ُجزئية؛ مناقشات أو إشاراٍت إال بحلب نقٍد
مَررُت قال: الُخواَرزميُّ الحسن بن محمُد «حدَّث فيقول: الذِّكر السابِق وسيبويه املتنبي

قوله: عىل املتنبَي الناُس مَدح يقول: وهو بسيبويِه ِب امللقَّ موىس بن بحمِد

بُ��دُّ َص��داق��ِت��ه ِم��ن م��ا ل��ه َع��ُدوٍّا ي��رى أن ال��ُح��رِّ ع��ل��ى ال��دُّن��ي��ا ن��َك��ِد وِم��ن

به املتنبِّي «واجتاز قال: وأجَود».» أحَسَن لكان ؛ بُدٌّ ُمداَجاته أو «ُمداراِته قال: ولو
أنكرَت أنك بَلَغني له: فقال وحيَّاك، هللا رعاك له: فقال أراك، أن أحبُّ الشيخ، أيها وقال:
الصداقة إن له: فقال عندك؟ الصواُب كان فما ، بدُّ َصداقِته من ما له عدوٍّا قويل: عيلَّ
فالصداقة مودته؛ يف كاذٌب وهو صديًقا الصديق يُسمى وال املودَّة، يف دق الصِّ من ُمشتقٌة
هذا ألَصبْت. ُمداراته من ما قلَت ولو املوضع، هذا يف لها موقَع وال العداوة، ضدُّ إذن

قال: — نفَسه يريد — منا رجٌل

ب��ال��ح��ب��ي��ِب ��ُب يُ��ل��قَّ ل��ي ع��دوٌّ يَ��ْس��ع��ى ذ ال��الَّ ق��م��ي��ِص ف��ي أت��ان��ي

نعم: قال: غريُه؟ هذا مع أَما املتنبي: فقال

ال��لَّ��ه��ي��ِب َك��َس��ن��ا ُه خ��دَّ ف��َص��يَّ��ر ب��َوج��ن��تَ��ي��ِه ال��ش��راُب َع��ِب��ث وق��د
ع��ج��ي��ِب زيٍّ ف��ي أق��ب��ل��َت ل��ق��د ه��ذا؟ اس��ت��ع��َم��ل��َت م��ت��ى ل��ه: ف��ق��ل��ُت
ال��م��غ��ي��ِب نَ��ْس��ج م��ن ال��لَّ��وِن َم��ل��ي��َح ق��م��ي��ًص��ا ل��ي أْه��َدْت ال��ش��م��ُس ف��ق��ال:
ق��ري��ِب م��ن ق��ري��ٍب م��ن ق��ري��ٌب خ��دِّي وَل��وُن وال��ُم��داُم ف��ثَ��ْوب��ي

امُلنْبي، (الصبح هللا» وجالئِل الرجُل أُبِكَم عليه: يَصيُح وسيبويه املتنبي م فتبسَّ
ص٦٣).
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ذَكْرنا إذا العنف، من خاليًا — بالشري األستاذ يقول كما — لنا يَلوح قد وهذا
— اليتيمة صاحُب يقول فيما — كان وأنه املوسَوس، ى يُسمَّ كان هذا سيبويه أن
منكم؛ أحزُم البغداديُّون أصحابُنا مرص، أهَل «يا للِمرصيِّني: يوًما وقال ِبلُوثٍة، مصابًا
يقولون وال يعزبون، أبًدا فهم والعَدد، الِعْقد له يتَّخذوا حتى الوَلد باتخاذ يقولون ال
الِغنى بإظهار يقولون وال يَكِنزون، أبًدا فهم الجار، رشُّ يملَكهم أن خوًفا العقار باتخاذ
الِحَلُق أخذَت وقد بالجامع يوًما ووقف يُسافرون.» أبًدا فهم بالفقر، فيه ُعِرفوا موضٍع يف
من بها ويُستدَرى إليها يُستنَد منكم؛ أنفُع املقابر حيطاُن مرص، أهل «يا فقال: مأخذها
لحوُمها، وتؤَكل ظهوُرها، تُمتَطى منكم؛ خريٌ والبهائُم الشمس، من بها ويُستَظلُّ الريح،
وقد سيبويه له فقال ِتيًها، أنفه رَفع ربما الوزير ِحنزابة ابُن وكان جلوُدها.» وتُْحتذَى
النهوض، واستعجل فأْطرَق أنفه؟» فيُشمر كريهة رائحًة الوزيُر «أشمَّ ذلك: فَعل رآه
امُلِدلِّ بنفِسه، الزاهي هذا عند «من قال: أقبلَت؟» أين «من رجٌل: له فقال سيبويه، فخرج

جنسه.» أبناء عىل املستطيِل بعرِسه،
للمتنبِّي نقده يف الرِّفق يستعمُل نراه أن يَدَهُشنا النحو هذا عىل الطبع كلبيُّ ورجل

الِجد. معه يَصطِنْع لم الذي

ِحنزابة وابن املتنبي (8)

جعفر بن الفضل بن جعفُر ِحنزابة ابن كان كيًدا، وأشدُّ وأنفذُ الشاعر، نقد يف منه وأبلُغ
مرص إىل وصل عندما املتنبَي أن والظاهر كافور. وزير الُفرات؛ بن الحسن بن موىس بن
ولقد األمر. أول يف تردَّد ولهذا الَخيص؛ كافوٍر دون بمدائحه هو ه يختصَّ أن يعتزُم كان
إىل هًة موجَّ كانت مرص يف الشاعُر قالها قصيدة أوَل أن التربيزيِّ عن خلِّكان ابُن نَقل
العراق، إىل عاد حتى أوراقه يف بها احتفظ بل يُنِشدها، لم الشاعر ولكن ِحنزابة، ابن
هي وكانت القصيدة، من قليًال فغريَّ فارس بأرض الَعميد ابن إىل العراق من وسار
صاحُب ويقول له. إهماَله للشاعر حنزابة ابُن يغتفر ولم العميد. ابن يف قصائده أوىل
َشفا عىل أنه أمره من ووقفُت الطيِّب، أبو وبها بمرص كنُت التوحيدي: «قال الصبح:
عىل فخشيُت مرص، من الخروج عىل أحمله أن إىل األدب أهل لحبِّ نفيس ودَعتْني الهالك،
املنية ومخالب املوت أظافري فات وإنما للهَرب، ا ُمستعدٍّ وكان عني. ذلك يَشيع أن نفيس
واملقرَّب كافور وزير وهو حنزابة، ابِن مْدَح ترك ألنه نفسه؛ عىل ذلك جنى وهو قرب. من
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جليل، بموضٍع واألدب العلم ومن ورئاسة، وزارٍة أهل رشيف بيٍت من ذلك مع وهو منه،
منه: يُتطريَّ ما وأولُها التالية، القصيدَة وأنشده باب، غرِي من فأتى امللك، باُب وهو

أم��ان��يَ��ا يَ��ُك��نَّ أن ال��َم��ن��اي��ا وح��ْس��ُب ش��اف��يَ��ا ال��م��وَت ت��رى أْن داءً ب��ك ك��ف��ى
ُم��داج��يَ��ا ع��دوٍّا أو ف��أْع��ي��ا ص��دي��ًق��ا ت��رى أن ��ن��ي��ت ت��مَّ ل��م��ا ت��م��نَّ��ي��تُ��ه��ا

أولها: التي قصيدته من كقولِه عيوبه عىل نبَّه َمن ووراءه

ال��بُ��ع��داءِ م��ن يَ��دَّن��ي ولِ��َم��ن ل��ألْك��ف��اءِ ال��تَّ��ه��ِن��ئ��اُت إنَّ��م��ا

قال: أن إىل

ال��َع��ْل��ي��اءِ م��ن يَ��ْج��ت��ن��ي ب��م��ا ـ��ِك ال��م��س��ـ أب��و ال��ك��ري��ُم ي��ف��خ��ر إنَّ��م��ا
ال��ه��ي��ج��اءِ ِس��وى داُره وم��ا ـ��ُه َع��نْ��ـ ان��س��َل��َخ��ت ال��ت��ي وب��أيَّ��اِم��ه
األع��داءِ َج��م��اج��م ف��ي ل��ه ـ��ُض ال��ِب��ي��ـ ص��وارُم��ه أثَّ��َرت وب��م��ا
ال��ث��ن��اءِ أري��ُج ول��ك��نَّ��ه ـ��ك ب��ال��ِم��ْس��ـ ل��ي��س ب��ه يُ��ْك��ن��ى وب��م��س��ٍك

ومنها:

��ن��اءِ وال��سَّ ��ن��ا ال��سَّ م��ن م��ن��ه��ا ـ��َس��َن أح��ـ ف��ي ال��داَر ن��َزْل��ت��ه��ا إذ ن��زَل��ت
ْالءِ وال��ألَّ ال��َم��ْك��ُرم��اِت َم��ن��ب��ُت م��ن��ه��ا ال��رَّي��اح��ي��ِن َم��ن��ب��ِت ف��ي ح��لَّ
س��وداءِ ُم��ن��ي��رٍة ب��ش��م��ٍس ـ��ُس ��م��ـ ال��شَّ ذرَّت ك��لَّ��م��ا ال��ش��م��َس يَ��ْف��ض��ُح
ض��ي��اءِ ب��ك��لِّ يُ��ْزري َل��ض��ي��اءً ف��ي��ِه ال��م��ج��ُد ال��ذي ث��وِب��ك ف��ي إنَّ
ال��ِق��ب��اءِ ابْ��ِي��ض��اض ِم��ن خ��ي��ٌر ـ��ْف��ِس ال��نَّ��ـ وابْ��ِي��ض��اُض م��ل��ب��ٌس ال��ج��ل��ُد إنَّ��م��ا
وف��اءِ ف��ي وق��درٌة ب��ه��اءٍ، ف��ي وذك��اءٌ ش��ج��اع��ٍة، ف��ي ك��َرٌم
��ح��ن��اءِ وال��سَّ األس��ت��اِذ ب��ل��وِن َن ال��لَّ��و تُ��بْ��دَل أن ال��م��ل��وك ِل��ِب��ي��ض َم��ن
َرج��ائ��ي أراك أْن غ��ي��َر ي��ك��ن ل��م أرٍض ك��ل ف��ي ال��ع��ي��وِن رج��اءَ ي��ا

يف الناس عىل ل ويُسهِّ األبيات، هذه يف بكافور َهِزئَ إنه ِحنزابة: ابُن يقوُل فكان
َمْسَمع عىل السواد ِذْكر أن يعلم املتنبِّي كان التوحيدي: قال لهم. نه ويُحسِّ لونه أمر
للقتل وعرَّضها نفِسه، إىل أساء فقد ذلك بعد السواد لون ذكر فإذا املوت، من أمٌر كافور
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َمنْدوحة، عنه وله لونَه يَذكر أالَّ الطلب وإجماِل نعة الصَّ إحسان من وكان والِحرمان.
وعرََّضه الدولة سيف حرضة من أخرَجه رأيه وُسوءُ الرأي، سيِّئَ كان الرجل ولكن
كقولِه: إال يذكَره أالَّ الالئق وكان مواضع، عدِة يف كافور سواد ذَكر وقد الناس. لعداوة

وَم��آق��يَ��ا خ��ْل��َف��ه��ا ب��ي��اًض��ا وخ��لَّ��ْت زم��اِن��ه ع��ي��ِن إن��س��اَن ب��ن��ا ف��ج��اءت

الزمان» عنِي بإنساِن سواِده عن َكنَى لكونه اإلحسان؛ طبقاِت أسمى يف وهذا
.(٦٥ ص٦٢، (الصبح،

يشهد بل فَحْسب، للمتنبي الكيد يف ورغبٍة حنزابة ابن خبِث عن ينمُّ ال نقٌد وهذا
يف قا ُوفِّ قد والتوحيديَّ حنزابة ابن أن هو لنا يبدو والذي مرَهف، وحسٍّ صادٍق بذَوٍق
ذلك تعوَّْدنا قد كنَّا وإن ونحن اللياقة. عىل خروٍج من الطيب أبي شعر يف كان ما َفْهم
بعُد، ندري ال أننا إال َمْمدوحيه، مع له موقٍف من أكثَر ويف موضع، غرِي يف املتنبي من
عن يُحدِّثوننا وهم خبيثة، سخريٍة عن أم غفلٍة عن املدح من اللون هذا يف الشاعر أَصَدر

كافور: يف قوَله الطيب أبي عىل قرأُت «ملا قال: أنه جنِّي بن الفتح أبي

ف��أْط��َربَ��ا أراك أن أرج��و ك��ن��ُت ل��ق��د ب��دع��ًة رأي��تُ��َك ��ا َل��مَّ ط��َرب��ي وم��ا

فإنه الطيِّب؛ أبو فضحك القرد)، (ُكنْية زنة أبا جَعلتَه أن عىل تَِزد «لم له: قلُت
باملدح».» منه أشبُه بالذمِّ

املكتبة يف نسخٌة الرشح هذا من ولدينا — املتنبِّي لديوان جني ابن رشح يف والناظر
عنه وأخذ َمعانيه يف وناقشه الديواَن املتنبي عىل قرأ الذي الشارح، هذا أن يجُد — املَلكيَّة
املقلوب. املستِرت الهجاء مخرَج كافور يف املتنبي مدِح تخريج إىل دائًما جنَح قد رشوَحه،
يُِجِد لم املتنبَي أن والواقع جنِّي. ابن عن الحديث إىل فيها الفصَل نُرجئ مسألٌة وهذه
روحه به امتزَجت فؤاِده، ونَْجوى لنفسه صًدى املدُح جاء حيث الدولة، سيف يف إال املدح

جميًال. صادًقا شعًرا فجاء
وأعفيُت قويل، يف زُت تجوَّ «قد فقال: ذلك، يف السبب عن نفُسه املتنبي ُسئل ولقد
تفسرٍي أصدُق وهذا ص٥٢). (الصبح، َحْمدان» آل فارقُت منذ الراحة واغتنمُت طبعي،

الظاهرة. لتلك
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وكيع وابُن املتنبي (9)

أُوتوا أنهم لو — وفارس العراق ويف ِمرص يف املتنبي لخصوم املمكن من كان ثَم ومن
الشاعر لشعر نقًدا التَمْسنا إذا فإننا ذلك ومع قويٍّا، تجريًحا شعَره يَجرحوا أن — القدرة
أنواع أسهَل إال يتناوال لم كتابنَي عىل إال نعثُر نَكْد لم السابقة؛ اإلشارات غري مرص يف
وكيع ابن الشاعُر أوََّلهما كتََب الرسقات. مسألَة أعني امليسور؛ التجريح إىل وأقربَها النقد
الكتاب هذا وِمن املتنبي». من واملرسوق للسارق «املنِصف باسم: ٣٩٣ه) سنة (تُويف
عدة أوَرد قد الُعْكَربي أن كما بالشري، األستاذ يقول فيما بربلني، َخطِّية نسخٌة لدينا

رسقات. من ذكر ملا أمثلٍة
اليتيمة صاحُب يقول التنييس، وكيع بن الحسن بن محمِد أبو هو هذا وكيع وابُن
أحٌد ْمه يتقدَّ فلم زمانه، أهِل عىل إبَّاِنه يف بَرع قد جامع، وعالٌم بارع، «شاعٌر ترجمته: يف

األفهام.» وتستعيُد األوهام، تَسَحر بديعٍة كلُّ وله أوانه، يف
بكل تجريَحه ُمحاوًال عليه، ويحمل املتنبَي يحسد أن الطبيعيِّ من كان ثَم ومن
يف قدَّم فقد وكيع ابُن «وأما ص٢٢٥): الثاني، (الجزء رشيق ابُن يقول ذلك ويف سبيل.
سلَّم إْن األول، الصدر إال شعٌر معها ألحٍد يصحُّ ال مقدمًة الطيِّب أبي عن كتابه صدر
منه!» اإلنصاَف أبعَد وما سليًما، اللَّديُغ َي ُسمِّ ما مثل املنِصف؛ كتاب اه وسمَّ لهم! ذلك

القارح: بابن املعروُف الحلبيُّ منصور بن عيلُّ «قال :(١٥٨) الصبح صاحب وأورد
وحاف املتنبِّي رسقات يف كتابًا وعمل الشعر، ويقول ظريًفا متأدبًا وكيع بن محمُد كان
شعِره، غريَ يُغنَي أال وأَمره ُمغنِّيًا، واستصحَب معه أخرَج أن يوًما وسألني كثريًا. عليه

فقال:

ُح��س��نَ��ا ِم��ث��َل��ك يَ��ْزداُد ع��ل��ي��ٍل ك��لُّ ك��ان ل��و
ُم��ْض��نَ��ى ك��ان ل��و يَ��ودُّ ص��ح��ي��ٍح ك��لُّ ل��ك��ان
أْغ��نَ��ى ع��ن��ك ب��ه وج��ٌه ل��ي وم��ا ع��ن��ي َغ��ِن��ي��َت

قول من األوُل مرسوقة؛ أبياتَك إن فقلت: ال، قال: املؤاَخذة؟ عليك أتَثُقل له: فقلُت
بعِضهم:

ال��س��ق��اِم ع��ل��ى أن��ت ت��زداُد ك��م��ا ُح��س��نً��ا يَ��زي��د ال��م��ري��ُض ك��ان ف��ل��و
ال��ِج��س��اِم ال��نِّ��َع��م م��ن ِش��ك��اي��تُ��ه وُع��دَّت إذن ال��م��ري��ُض ِع��ي��َد َل��َم��ا
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ُرْؤبة: قوِل من والثاني

َس��ِل��ي��ُت م��ا ��ْل��واَن ال��سُّ أش��َرُب ل��و َح��ِي��ي��ُت م��ا أن��س��اَك م��ا ُم��س��ِل��ُم
َغ��ِن��ي��ُت ول��و ع��ن��ك ِغ��نً��ى ل��ي م��ا

مثله، عىل املتنبَِّي فاعذر هذا، عىل األمر كان إذا فقلت: بهذا، سمعُت ما وهللا فقال:
بعًضا.» بعُضها يستدعي واملعاني له، املؤاخذِة وال عليه الحطِّ إىل تُبادر وال

ال ولكنَّنا املتنبي، عىل تحاَمل قد وكيع ابن أنَّ عىل ُمجِمعون القدماء اُد فالنقَّ وإذن
أنه الراجح كان وإن وفاته، بعد كتَبَه أم حيٌّ واملتنبي كتابه الشاعُر هذا أكتََب بعُد نعلم
أنه نعرف أننا إال وكيع ابِن ميالد تاريَخ نعلم ال كنَّا وإن ألننا وذلك موته؛ بعد كتبه قد

عاًما. أربعني من يقرب بما املتنبِّي وفاة بعد أي: ٣٩٣ه؛ سنة تُويفِّ
ُقرب، عن فيه ننظَر أن الستطعنا أيدينا، بني كان وكيع ابن مخطوط أن ولو
عىل يقع أن استطاع قد — ريٍب بال — ألنه وذلك تَحاُمِله؛ أو إصابتِه مواضَع ل ونُفصِّ

مثًال: كقوله املتنبِّي؛ شعر يف الرسقَة يُشبه ما

ال��ُخ��م��وُل؟ دَف��ن َم��ن ك��لَّ وت��ن��ُش��ر ال��ل��ي��ال��ي رَم��ِت َم��ن ك��لَّ أت��خ��ف��ر

الرومي: ابن قول من منقوٌل أنه يرى فهو

وأَن��َك��ُر َع��ِل��م��َت ل��و أَْده��ى ه��و ل��م��ا ب��ق��درٍة ال��ُخ��م��وِل دف��ِن ِم��ن ن��َش��رتُ��ك

ص٢١) ج٢، (الُعكربي،

الروميِّ وابُن يمدح املتنبي — الشاعَرين غَرض اختالِف رغم أنه الواضح من إذن
قال ما فيه نقوَل أن نستطيع أننا أظن ما يشءٌ الخمول دفن ِمن النرش فإن — يهجو
عىل الحافُر وَقع وربما جادة، «الشعر ص٣٨٩): ص٣٨٥، ج١، األدب، (ِخزانة املتنبي
ال حيث الرسقَة فرأى أرسف قد وكيع ابن أنَّ هو حه نُرجِّ فالذي ذلك، ومع الحافر.»

قوَله: أخذ قد بأنه املتنبَِّي اتِّهامه نحُو وذلك رسقة؛

ال��ل��ي��ال��ي خ��بَ��ِب ِم��ن يُ��نْ��ج��ي��ن وم��ا َم��ق��ُرب��اٍت ال��س��واب��َق ون��رت��ب��ُط
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طاهر: بن هللا عبِد قول من

وم��ط��ع��وِن م��ج��روٍح ب��ي��ن م��ا ف��ن��ح��ُن ح��وادِث��ه ِم��ن ح��روٍب ف��ي ك��أنَّ��ن��ا

وال تُنجينا ال هذا ومع الِعتاق، الكريمَة الخيول نرتبُط أننا املتنبي بيِت فمعنى
أننا طاهر بن هللا عبد بيِت ومعنى آثارنا، يف لياليه وَخبِب الدهر طلِب من تعصمنا
اتفاٌق هناك كان فإذا ومطعون. َجريح بني يرتَكنا حتى ويُحاربنا الدهَر نُحارب نزال ما
ُمِخبًَّة الليايلَ يرى املتنبِّي األداء: طرق بني شاسٌع فالبَْون بنا، األيام تنكيل يف نهائي
بني معركًة يُصور طاهر وابُن منها، بنا تنجَو أن تستطيع ال واقفة الخيل وجياد نحَونا

ذاك! صورِة عن هذا صورَة أبعَد فما واأليام، البرش
لفًظا املتنبي قات َرسِ عن «اإلبانة ى املسمَّ العميدي كتاُب وكيع، ابن كتاِب غريَ ة وثَمَّ
قد يكون أن يف احتماٍل أدنى هناك فليس ،٤٣٣ سنة تُويفِّ قد املؤلِّف هذا ولكن ومعنًى»،
حيٍّا؛ املتنبي حوَل الخصومة عن الحديث صدد يف اآلن ونحن حي. واملتنبي كتابَه كتب

هنا. عنه الحديَث نرتك ولذلك

بِمرص تالميذه يف تأثريُه (10)

نستِطْع لم به، واملعَجبني تالميذه يف تأثريه يف ِلننظَر املتنبِّي خصوَم تَرْكنا أننا ولو
حلب، وأدباء شعراءِ يف تأثريه من عليه عثَرنا ما مثِل عىل نعثَر أن — الحظ لسوءِ —
يُناقشون كانوا ِمرص شعراء أن عىل تدلُّ ديوانه رشوِح يف نجدها إشاراٌت فثَمة هذا ومع
عند ص٣٧٧) (ج١، الُعْكَربي يف نجُده ما ذلك من معه. ويتَدارسونه وِشعَره، الشاعَر

للبيت: رشِحه

وُرنْ��ُدُه ال��غ��ان��ي��اِت ِم��س��ُك ت��ف��اَوَح ن��ب��اِت��ه ف��وق األح��داِج س��اَرت إذا

وقلت القصيدَة هذه قلُت ملا املتنبِّي: يل قال جني): (ابن الفتح أبو «قال يقول: إذ
التاريخيِّ الشاهد هذا أمثال ولكن بينهم.» وتداَولوها اللفظة هذه الشعراءُ أخذ تَفاوح،

قليلة.
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فنِّه يف وأثُرها األدبية البيئات (11)

بالشعر بصريًة ِعلمية أدبية بيئًة ِمرص يف وَجد قد املتنبَِّي أن إىل سبق ما كلِّ من ونَخلُص
أن صحَّ إذا أنه والواقُع الفنِّي. ِشعِره مستوى عىل يُحافظ أن إىل ذلك فساَقه ونقِده،
قال ما أروَع مَرص يف قال قد — ذلك رغم — فإنه سقيم، متكلٌَّف أغَلبُه لكافور مْدَحه
حياته، يف البَرص فعاَوَد ُجروح، األيام من نفِسه ويف البالد تلك إىل انتهى وقد ِشعر، من
يف قصائَده لتقرأ وإنك النفوس. يهزُّ إنسانيٍّا ِشعًرا فجاء نَغماِته، خالل الحزن وثقب
نفِسه، حول إما يدوُر بقي وما األبياَت، يَْعدو يكاد ال لألمري مْدَحه أن فتجُد كافور
ذلك كلَّ تخلََّلت وقد الكريمة. وأياِمه الدولة سيِف إىل وحنينِه بحلب ُمقامه حول وإما
موضِعها يف فأتت حياته، ُمالبساُت أْمَلتها وإنما إليها، يقصد لم متشائمة حزينة فلسفٌة
تُنكره ما منها تُنكر فال الحديث سياق يف َلتقَرُؤها وإنك بإحساسه، ُملوَّنًة قصائده من
مجرَّد. عقٍل فلسفُة ال حياة، فلسفُة فلسفتَه إن ُمالبَساتها. من ُمجرَّدًة إليك تُروى عندما
الوسط أن فيه يزلَّ لم ا فممَّ الفنية وَصنعتُه شعره صياغة وأما َمعانيه، عن ذلك
«سألُت : الُعْكَربيُّ يقول حَلب؛ وَسُط حمله كما تجويدها عىل حَمله قد بمرص األدبيَّ
باُل ما ٥٩٩ه: سنة الديواَن عليه قراءتي عند املاكَس ريَّان بَن مكِّيَّ الحرم أبا شيخي
فقال: العميد؟ بِن الفضل وأبي الدولة َعُضد يف شعره من أجوُد كافوٍر يف املتنبِّي شعر
الدولة وعضُد العميد بُن الفضل أبو وكان للممدوح، ال للناس الشعَر يعمل املتنبِّي كان
سيف عند كان وكذلك ألجلهم، الشعَر يعمل فكان والشعراء، الُفَضالء من خالية بالٍد يف
يُبايل وال ألجلهم الشعَر يعمل وكان واألدباء، الُفضالء من جماعٌة َحْمدان بِن الدولة
أنكَرها قالها ملا ألنه «تَفاَوح»؛ قوله يف عنه الفتح أبو قال ما هذا عىل والدليل باملمدوح.
من األول باملكان يكون ملن الجيد عَر الشِّ يعمل كان أنه فدلَّ قوها، حقَّ حتى قوٌم عليه

ص٢٧٧). ج١١، (العكربي، الُفضالء»
أحٍد مْدَح يُِجد لم املتنبَِّي أن ونعتقد األحكام، هذه بعموِم نُسلِّم ال كنَّا وإن ونحن
سيِف إىل حنينَه أو نفِسه، نجوى ِغناءَه كافوريَّاته يف أجاد وإنما الدولة، سيِف غرِي
ثم بوان، شعَب فيها يصُف التي قصيدته يف إال ق يُوفَّ لم َعُضديَّاته يف وأنه الدولة،
عدِم أو الفضالء لوجود يكن لم املوضوعات تلك يف نجاحه وأنَّ الطردية، أرجوزته يف
بأن نُسلِّم ذلك كلِّ رغم إننا أقول: طبِعه؛ عن وصدوِرها بنفِسه التِّصالها بل وجودهم،
لشعره، املتنبي صياغة عىل تأثرٍي من ريٍب بال تخُل لم حَلب ويف مرص يف األدبية البيئة
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له ووضَح فيه نُوقش إذا شعره من يُصِلح كان املتنبَِّي أن عىل أدلٌة الوساطة يف ولدينا
قال: عندما أنه ذلك ومن خطؤه.

ت��تَ��ق��طَّ��ُع تَ��ِن��ي م��ا م��اٍل وأرح��اُم َل��ُدنَّ��ُه ي��تَّ��ص��ل��َن ِش��ع��ٍر ف��أرح��اُم

لغة يف معروف فغريُ التشديد وأما َلُدْن، هو وإنما َلُدنَّه، من النون تشديَد أنَكروا
«لدنَّه» مكان فجعل ذلك يف ُخوطَب الطيب أبو كان وقد الُجرجاني: ويقول العرب،

قوله: يف وكذلك صبيح). ط ص٣٤١، (الوساطة، «ِبباِبه»

ِش��يَ��م��ي م��ن ال��ع��ي��ش ب��َض��نْ��ك ال��ُق��ن��وع وال أَرِب��ي م��ن ب��اآلم��اِل ال��ت��ع��لُّ��ُل ل��ي��س

وأما الَقناعة، هي وإنما خطأ، الُقنوع «قالوا :٣٥٢ صفحة يف أيًضا الجرجانيُّ يقول
(أي املحتجُّ قال قاِنع. فيهما والفاعل سأل، إذا وُقنوًعا يقنع قنع يقال: فاملسألة.» القنوع
املؤلف: ويُضيف ِشيَمي. ِمن باإلقالل القناعة وال هي: املسموعة الرواية املتنبي) نصريُ
ورَجع اإلنشاَد غريَّ ثم «القنوع» قديًما أنشَدهم أنه يذكرون الشاميِّني ُرواة سمعُت ولقد

القناعة. إىل
الِعلمية، البيئة تلك من الشاعُر أفاد ما عىل الداللة يف واضحان الشاهدان وهذان
أعظَم كانوا أنهم يزلَّ لم وعلماء، وأدباءُ شعراءُ بحَلب اجتَمع حيث الشام؛ يف وبخاصٍة

بمرص. ُوِجد ن ممَّ خطًرا
خاَلَويه، ابن أو ِفراس أبي بأمثاِل بالفسطاط يعثر لم الشاعر كان فإذا ذلك، ومع
مع سنوات، أربَع بِمرص اإلقامَة عليه ن هوَّ ما ذلك يف كان ربما بل كثريًا، يفقد لم فإنه
حتى ناظره، أمام يتهيَّأ يزل لم الخيبة شبح أن ومع مَضض، عىل إال إليها يأِت لم أنه

بالحياة. وضيقه تشاؤمه يف بالَغت ُمرَّة حقيقًة استوى

بغداد يف املتنبِّي حول الخصومة (12)

املتنبي شهرة (1-12)

يف يُدوِّي شعُره وصار اآلفاق، طبََّقت الشهرة من درجٍة إىل مرص يف وهو املتنبي وصل
«وحدَّثني قال: جنِّي ابن عن «التميمة» ويف فج. بكلِّ تنقله الريح وكأنَّ العالم، أنحاء
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إىل كتبُت بطريفة؛ ثُك أُحدِّ قال: بِمرص َحرَّان أهل من الهاشميُّ فالٌن حدثني قال: املتنبي
بيتك: فيه تمثَّلُت كتابًا بحرَّان وهي امرأتي

س��ك��ُن وال ك��أٌس وال ن��دي��ٌم وال وط��ُن وال أه��ٌل ال ال��ت��ع��لُّ��ل ف��ي��َم

قال كما أنت بل هذا، يف ذكرَت كما وِهللا أنت ما وقالت: الكتاب عن فأجابتني
القصيدة: هذه يف الشاعُر

ال��وَس��ُن» واْرَع��وى َم��ري��ري اس��ت��م��رَّ ث��م َل��ك��ُم وح��ش��ًة رح��ي��ل��ي ب��ع��د س��ه��رُت

وذَكرنا ٣٤٨ه، سنة قالها قد وأنه كافوريَّاته، إحدى من األبيات هذه أن ذَكرنا وإذا
املتنبي كان الذي املجد مبلَغ أدَرْكنا مرص؛ من الشاعر خروج قبل حران إىل وَصَلت أنها

الحني. ذلك يف إليه وصل قد
حقيقتُها تكن وإن السابقة، عن داللًة تقلُّ ال أخرى حكايٌة (ص٩٠) «الصبح» ويف
مدينة من رجًال أن األدب أئمة بعُض «نقل نظر: موضَع سابقتها كحقيقِة التاريخية
الطيب أبو بها يُذكر مدينًة يَسكن أالَّ نفسه عىل فآَىل املتنبِّي، الطيب أبا يكره كان السالم
يرحل ِذكَره بها سمع بلًدا وصل كلما وكان السالم، مدينة من فهاجر كالُمه، ويُنَشد
فلما فتوطَّنَها، يعرفوه فلم عنه أهَلها فسأل ك، الرتُّ بالد أقىص إىل وصل حتى عنها،
هللا أسماء ذكر بعد يُنشد الخطيب فسمع بالجامع صالتها إىل ذَهب الجمعة يوم كان

الحسنى:

ذَك��ْرن��اه��ا ل��ذًَّة وإن��م��ا م��ع��رف��ًة تَ��ِزْده ل��م أس��اِم��يً��ا

السالم.» دار إىل فعاد
ُخصوُمه يكثر أن من بُدٌّ يكن لم الشعر، وانتشاِر الصيت ذُيوع يف شأنُه هذا ورجٌل
لغريه واحتقاٍر بل ع، وترفُّ وَزْهو ِكرب من طبِعه يف كان ما ذكرنا إذا وبخاصة اده، وحسَّ
سنة العراق إىل ويعود مرص يرتك يَكد لم أنه نرى أن غريبًا يكن لم ثمَّ ومن الشعراء؛ من
الخصومة تأجيج عىل هو وساعَد ملالقاته، أهبٍة يف واملنافسني الخصوَم وجد حتى ٣٥٠ه
ضبَة بهجائه ثم عبَّاد، بن والصاحِب املهلبي كالوزير خطر؛ ذَوي رجاٍل مدِح عن عه برتفُّ

يقولون. فيما بسببه، اغِتيل فاحًشا مقذًعا هجاءً
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تمتَّعوا كما بالفضل، ُمعارصوهم لهم شهد رجال قلوَب له الحَسُد أكل لقد بل
يف وهذا ملجدهم. وأبواٍق لهم، كأتباٍع والشعراء؛ الكتَّاب عىل يبسطونه واسع بُسلطاٍن
ذلك يف وصل قد كان املتنبَي أن افرتضنا إذا إال َفهَمه نستطيع ال غريب شعوٌر الحقِّ
أصحاب بعُض يل قال : الرَّبعيُّ «قال أنفسهم، الوزراء نفوذَ يَبُزُّ النفوذ من نوٍع إىل الحني
ماتت قد وكانت — واجًما فوجدتُه املتنبي دخول قبل يوًما عليه دخلُت قال: العميد، ابن
قال: الخرب؟ فما الوزير، هللا يحزن ال فقلت: أجِلها، من واجًدا فظننتُه — قريب عىل أختُه
كتابًا وِستون نيٌِّف عيلَّ وَرد وقد ِذْكَره، أُخِمد أن يف واجتهادي املتنبي هذا ليَغيظني إنه

بقوله: استُصِدر وقد إال منها ما التعزية، يف

ال��ك��ذِب إل��ى ب��آم��ال��ي ف��ي��ه َف��ِزع��ُت خ��ب��ٌر ج��اءن��ي ح��ت��ى ال��َج��زي��رَة ط��وى
ب��ي يَ��ْش��رُق ك��اد ح��ت��ى ب��ال��دم��ع َش��ِرق��ُت أَم��ًال ِص��دُق��ه ل��ي ي��دَْع ل��م إذا ح��ت��ى

إشاعة من حظٍّ ذو والرجُل يُغاَلب، ال القَدُر فقلت: ذكره؟ إخماد إىل السبيُل فكيف
ص٨٢-٨٣). (الصبح، األمر» بهذا ِفكرك تَشغل ال أن فاألوىل االسم؛ واشتهار الذكر
ُقوى من كقوٍة إليه يُنَظر أصبح قد كان الشاعر أن عىل َلدلَّت الحكايُة هذه ت صحَّ ولنئ
فيُسلموا اليأَس ُخصومه قلوب يف تُلقي قد حالٌة وهذه القَدر. أْقِضية من وقضاءٍ الطبيعة،
الَخصم يف الح إذا للوثوب استعداٍد من يخلو ال يأٌس ولكنه ويسرتيحوا، فرُييحوا بتفوُّقه

ضعف. موضُع
أي يف منها أقوى كانت بغداد يف املتنبي حول الخصومة أن فيه ريب ال والذي
من يَحميه له الدولة سيف تأييُد كان حلب ففي فهمه؛ نستطيع أمٌر وهذا آخر. مكان
كانت فقد العراق يف وأما معه، األدب رجال أغلبية كانت مرص ويف ُمنافسيه، هجمات
اللدود َخصمهم مَدح ألنه املهلَّبي؛ ووزيره الدولة ومعزُّ الخليفة ه؛ ضدَّ موَغرًة النفوس
ألمرهم. والحتقاره له، لحسدهم واألدب؛ العلم ورجال دونهم، ِذكره وخلَّد الدولة سيَف

واملهلَّبي املتنبي (2-12)

فيما املهلبيَّ فزار سنًدا، الُحكم رجال من له يجد أن يظهر فيما الشاعُر حاول ولقد
الدولة، معزِّ إىل للوصول وسيلًة ليتَّخذه مَدحه لو أْن يودُّ وكان مرتني، املصادُر تقول
العميد ابَن بعُد ومن الدولة، سيف إىل سبيًال ليتخذَه العشائر أبا قبُل من مدح كما
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سخٍف من وحياته املهلبيِّ مجالس يف يفعل لم ولكنه الدولة، َعُضد إىل ُسلًَّما ليجعَله
كما امللوك، عىل مدحه يَقُرص أن أراد ألنه إما القاسم؛ أبي رواية وهذه وتبذُّل. واستهتاٍر
«اإليضاح». صاحُب األصفهاني الرحمن عبد بن هللا عبد رآه ملا أو اليتيمة، صاحُب يقول
الحقيقة تلك من يَعنينا فالذي للمهلَّبي، املتنبِّي مدح عدم أسباب من يكن ومهما
البغداديِّني نْقَد وحرََّكت الشاعر حول نَشأَت التي الخصومة يف أثُرها هو التاريخية

لشعره.
الوزير مدح عن ع وترفَّ السالم بدار استقرَّ «وملا اليتيمة: صاحب يقوُل ذلك ويف
العراق شعراءَ به فأغرى املهلبيِّ عىل ذلك شقَّ امللوك، غري مدِح عن بنفسه ذاهبًا املهلبيِّ
ذلك يف له فقيل فيهم، يُفكر ولم يُِجبهم فلم هجائه، يف وتباَرْوا ِعْرضه، من نالوا حتى

منهم: الشعر يف طبقًة أرفُع هو ملن بقويل إجابتهم من فَرغُت إني فقال:

ال��ُع��ض��اال؟! ال��داءَ يَ��ح��م��ُد ذا وم��ن ��ي ب��ذمِّ َغ��ُروا ال��م��ت��ش��اع��ِري��َن أرى
ال��زُّالَال ال��م��اءَ ب��ه ُم��رٍّا يَ��ِج��ْد م��ري��ٍض ُم��رٍّ ف��ٍم ذا ي��ُك وم��ن

وقويل:

يُ��ط��اوُل؟ ق��ص��ي��ٌر يُ��ق��اوي��ن��ي ض��ع��ي��ٌف ُش��وي��ِع��ٌر ِض��بْ��ن��ي ت��ح��ت ي��وم ك��لِّ أف��ي
ه��ازُل م��ن��ه ض��اح��ٌك ب��ص��م��ت��ي وق��ل��ب��ي ع��ادٌل ع��ن��ه ص��ام��ٌت ب��نُ��ط��ق��ي ل��س��ان��ي
تُ��ش��اِك��ُل ال َم��ن ع��اداك َم��ن وأغ��ي��ُظ تُ��ج��ي��ب��ُه ال َم��ن ن��اداك َم��ن وأت��َع��ُب
ال��م��ت��ع��اق��ُل ال��ج��اه��ُل إل��يَّ ب��غ��ي��ٌض أن��ن��ي غ��ي��َر ف��ي��ِه��ُم َط��بْ��ع��ي ال��تِّ��ي��ه وم��ا

وقويل:

ك��ام��ُل» ب��أن��ي ل��ي ال��ش��ه��ادُة ف��ه��ي ن��اق��ٍص م��ن ��ت��ي َم��ذمَّ أتَ��تْ��ك وإذا

ربَض نزل ببغداد املتنبي حَصل «وملا «إيضاحه»: يف األصفهاني القاسم أبو وقال
وأبو دونَه، خليفته وصاعد جنبه، إىل وجلس فدخل له فأذن املهلَّبي إىل فركب ُحميد،

البيت: هذا فأنشدوا األغاني، كتاب صاحُب األصفهاني، الفَرج

ف��ال��َغ��ْم��َرا وبَ��ذََّر وَم��ْل��ك��وًم��ا ُج��راًم��ا َم��ك��انَ��ه��ا ع��َرف��ُت أم��واًه��ا ال��ل��ُه س��ق��ى
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النَقلة، من وَقع الخطأ وإنما ِعلًما، قتَلتُها أمكنٌة وهذه ُجَرابًا. هو املتنبِّي: وقال
وانتظر الثاني اليوم يف عاوَده ثم الجملة، هذه عند املجلس وتفرَّق الفَرج أبو فأنكره
واستهتاره السخف، يف تماديه من سمعه ما صدَّه وإنما يفعل، فلم إنشاده املهلبيُّ
كيمة، الشَّ صعَب النْفس، ُمرَّ املتنبي كان عليه. والسخافة الخالعة أهل واستيالءِ بالَهْزل،
دابته لجاُم َعلق حتى اج الَحجَّ ابن به أغَرْوا الثالث اليوم كان فلما فخرج. ا، ُمِجدٍّ ا حادٍّ

يُنشد: وابتدأ الجوانب، من عليه الناُس تكابَس وقد الَكْرخ، صينية يف

ت��وق��ي��ُرُه ال��ع��ل��م أْه��َل يَ��ْل��زم وَم��ن ف��ي��ن��ا ال��ع��ل��م أه��ِل ش��ي��َخ ي��ا

وانرصف دابته، ِعنان حلَّ ثم أنجزها، أن إىل ساكتًا ساكنًا املتنبي عليه فصَرب
منزله.» إىل املتنبي

َلنَْكك وابن املتنبي (3-12)

فيه العراق شعراء وقيعِة من املتنبي عىل جرى ما بالبرصة َلنْكك بَن الحسَن بلغ وملا
فيه: كقولِهم به؛ واستخفافهم

وع��ش��يَّ��ا؟ بُ��ك��رًة ال��ن��اس م��ن ـ��َل ال��َف��ْض��ـ ي��ط��ل��ب ل��ش��اع��ٍر ف��ض��ٍل أيُّ
ال��م��ح��يَّ��ا م��اءَ ي��ب��ي��ع وح��ي��نً��ا ءَ ال��م��ا ب��ال��ك��وف��ِة ي��ب��ي��ُع ح��ي��نً��ا ع��اَش

املاءَ يَسقي كان أباه أن زاعًما إياه، هاجيًا عليه، طاعنًا له، حاسًدا َلنْكك ابُن وكان
وقال: به فَشِمَت بالكوفة،

وَع��ُم��وا ب��ِه��ْم ج��ه��ٍل م��ن ال��رُّش��د ع��ن َض��لُّ��وا ل��ه��ْم َخ��الق ال زم��اٍن أله��ِل ق��ول��وا
��ه��اِت��ُك��ُم أمَّ ب��رْغ��ٍم ف��زوِّج��وه ُم��نْ��يَ��ِت��ِه ف��وق ال��م��ت��ن��بِّ��ي أع��ط��ي��ت��ُم
تَ��زدح��ُم ��ق��اءِ ال��سَّ َق��ف��ا ف��ي ِن��ع��الُ��ه��م — س��اِك��نَ��ه��ا ال��غ��ي��ُث ج��اد — ب��غ��داَد ل��ك��نَّ

قوله: ومن

إل��ي��ِه ال��َك��ن��ي��ف ِم��ن ويُ��وَح��ى َن ُك��وف��ا ��اءِ س��قَّ اب��ُن ُم��ت��ن��بِّ��ي��ُك��ُم
ع��ل��ي��ِه ال��زَّم��ان ف��ق��ح��ُة س��َل��َح��ت ح��ت��ى ال��ش��ع��َر يَ��ْس��ل��ُح ِف��ي��ه ِم��ن ك��ان
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فيه: وقوله

وادَّع��اُه! ح��َك��ى ف��ي��م��ا ال��م��ت��ن��بِّ��ي أوق��َح م��ا
َق��ف��اُه أب��اح ��ا َل��مَّ ع��ظ��ي��ًم��ا م��اًال أُب��ي��َح
غ��ن��اُه ك��ان ذاك ِم��ن ِغ��ن��اُه ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا
إل��ُه ف��ال��ج��اث��ل��ي��ُق ن��ب��يٍّ��ا ذاك ك��اْن إن

من بالعراق كان وَمن املتنبي بني قامت التي الخصومة بُعنف يشهد هجاءٌ وهذا
يملك؛ ما أعزِّ يف الشاعر تجريح إىل تؤدَِّي أن من بدٌّ يكن لم خصومة وشعراء، حكَّاٍم
للمتنبي ِذكًرا األصبهانيِّ الفرج ألبي األغاني كتاب يف نجُد ال كنَّا وإن ونحن ِشعره. وهو
الفرج أبا بأن يُفرس قد ا ممَّ وخاصَمه؛ املتنبَِّي جالَس قد رأينا كما الفرج أبا أن مع —
هذا ِذكر عن الصمت إىل َعمد قد أنه أو كتابه، تأليف من الوقت ذلك يف انتهى قد كان
عن شيئًا الكتاب هذا يف نجد لم كنا إذا أقول: — ذكره نرش يف يُساهم ال حتى الشاعر
عنه يقلُّ ال رجٍل وبني الشاعر بني كانت مناظرٍة َ نبأ املصادُر لنا حفَظت فقد املتنبي؛
ص١٥٤، (ج١٨، ياقوت عنه يقول الذي الحاتمي، عيلٍّ أبو هو بالنفس؛ واعتزاًزا غروًرا

ُمرَّة.» بأهاٍج وغريُه الحجاج ابُن فهجاه العلم أهل إىل ًضا ُمبغَّ كان «إنه الرفاعي):

والحاتمي املتنبي (4-12)

ِذكر عند (ص١٥٦) يوِرُد ياقوت إنَّ إذ املناَظرة؛ هذه إلينا وصَلت كيف ندري ال ونحن
لدينا أنَّ كما املتنبي»، َمساوئ يف «املوضحة بُعنوان له كتاٍب اسَم الحاتميِّ مؤلَّفات
الرسالة باسم (ص١٤٤–١٥٩) البهيَّة التحفة يف منشورًة أخرى رسالًة هذا للحاتمي
فيورُد أرسطو، من معانيَها أخذ التي املتنبي أبياَت الحاتميُّ يُحيص وفيها الحاتمية،
O. Rescher Islamica األملاني املسترشُق أيًضا نَرشها ولقد أرسطو. قوُل ومعه البيَت
والواحدي العكربيِّ إشاراِت وأحىص لألملانية، وترجمتها بعدها، وما ص٤٣٩ ،١٩٢٦ سنة
يسرية اختالفات هناك ولكن «الحكيم»، بأقوال يُرِدفانها كانا عندما األبيات تلك لنفس
.١٩٣١ سنة املرشق مجلة يف البستانيُّ أوردها وكذلك إسالميكا، ونصِّ التُّحفة نص بني
«املوضحة الحاتمي لكتاب مقدمًة كانت املناظرة هذه هل نتساءل: أن يمكن واآلن
إىل (٥ هامش (ص٢٦٨، املتنبي عن كتابه يف يُشري بالشري واألستاذ املتنبي»؟ مساوئ يف
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شعره»، من والساِقط املتنبي قات َرسِ ذكر يف «املوضحة بُعنوان: األسكوريال مخطوط
موقفه الحاتميُّ يُحدد وفيها الكتاب، مقدِّمة غري يشءٌ يظهر ما عىل املخطوط يف وليس
املناظرة أن ح نُرجِّ أن يمكن بحيث َعَداء، موقُف وهو الرسالة، تلك كتَب عندما املتنبي من
املنبي الصبح ويف الرابع، الجزء من بعدها وما ص١٥٩ ياقوت (يف ها نصُّ لدينا التي

«املوضحة». تلك من جزءًا كانت بعدها) وما ص٧١
فيه. ما لنرى قليًال النصِّ هذا عند نقف واآلن

كيف الحاتميُّ عيلٍّ أبو يقصُّ األول القسم يف قسَمني: املناظرة هذه تقسيم يمكن
أن إليه يُخيَّل والعَظمة، الِكْرب بِرداء اْلتَحف كان السالم مدينَة املتنبي جاء «عندما أنه
لنفسه ويرى إال أحًدا يرى وال غريُه، َعذْبَه يَغِرتُف ال الشعر وأن عليه، مقصوٌر العلم
رأَسه، منهم كثريٌ وطأطأ السالم، بمدينة األدب أهل عىل وطأتُه ثُقَلت حتى عليه، َمزيًَّة
يتمكَّن ال أْن املهلبيُّ محمٍد أبو وتخيَّل جأُشه. التسليم عىل واطمأنَّ َجناَحه، وَخَفض
أن الدولة ُمعزَّ وساء َمطاعنه. من بيشءٍ والتعلُّق ملجادلته يقوم وال ُمساَجلِته، من أحٌد
هو فيما يُماثله أحٌد بمملكته يكن ولم عدوِّه، حرضة عن صَدر رجٌل حرضته عىل يِرَد
َمساويه.» جالبيَب ويمزِّق أستاَره، ويهتك َعواَره، لهم يُبدي منزلته، يف يُساويه وال فيه،
قدره، من يحطَّ وأن املتنبَي، يجرَح أن يستطيع الذي الرجل ذلك هو أنه عيلٍّ أبو ورأى
يف البرصي حمزة بن عيلِّ بمنزل وهو إليه، انتهى حتى الظافر سريَ الشاعر إىل فسار
واملعَجبون تالميذه كان وحيث نازًال، املتنبي كان حيث بغداد؛ أحياء أحِد ُحميد، ربَِض
انتهت كما املناظرة نصِّ من الثاني القسم يبدأ وهنا لهم. ه ويُفرسِّ ِشعَره، يُنشدونه به

وعابه. الطيب أبا الحاتميُّ ناظر كيف نرى وفيه إلينا،
قولك: عن ني خربِّ بقوله: الحاتميُّ بدأ

وُط��ب��وُل ل��ه��ا بُ��وق��اٌت ال��ن��اس ف��ف��ي ل��دول��ٍة س��ي��ًف��ا ال��ن��اس ب��ع��ُض ك��ان ف��إن

امللوك؟ تُمَدح أهكذا
قولك: وعن

ال��نِّ��ع��اِل ن��ْف��َض َوداُع��ه��ْم ي��ك��ون ت��ج��اٌر ج��ن��ازتِ��ه��ا ف��ي َم��ن وال
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وأخربني قبيًحا! لكان عبيِدها أدنى يف هذا كان لو وهللا امللوك؟ أَخواُت تؤبَُّن أهكذا
قولك: عن

ال��ع��وات��ُق ال��ُخ��دور ف��ي ح��اَض��ت لُ��ح��َت ف��إْن ب��بُ��رق��ٍع ال��ج��م��اَل ذا واس��تُ��ْر ال��ل��ه خ��ِف

باملحبوبني؟ تَنْسب أهكذا
كيغلغ: ابِن هجاء يف قولك وعن

تَ��ل��ِط��ُم ع��ج��وٌز أو يُ��ق��ه��ق��ه ق��رٌد ف��ك��أنَّ��ه ثً��ا ُم��ح��دِّ أش��ار وإذا

سمع. كلُّ ه ويَمجُّ طبع كلُّ عنه ينفر الذي الرَّذْل الكالم
قولك: وعن

رج��َال ظ��نَّ��ه ش��يءٍ غ��ي��َر رأى إذا ه��اربُ��ه��ْم ك��ان ح��ت��ى األرُض وض��اق��ت

قوِل إىل إال نظرَت أراك وما يشء؟ اسُم عليه يقع ال النظر يتناولُه مرئيٍّا أفتعلم
َجرير:

وِرج��اَال ع��ل��ي��ك��ُم ت��ك��رُّ خ��ي��ًال ب��ع��َده��ْم ش��يءٍ ك��لَّ ت��ح��س��ُب زل��َت م��ا

عبارته. بغري عنه َت وعربَّ جهته، عن املعنى فأحلَت
قولك: وعن

ت��ظ��ل��ُع؟ َم��ع��ال��ي��ك ف��ي ُظ��ن��ون��ي وأنَّ ُم��ع��ِج��ٌز وْص��َف��ك أنَّ ع��ج��ي��بً��ا أل��ي��س

َمن ألن ب؛ ُمتعجَّ غرِي يف وتعجبَت قبيحة، استعارٌة وهي لظنونِك الظَلَع فاستعرَت
عن وأفسدتَه نقلتَه وإنما معاليه، يف َها وتحريُّ الظنون قصوَر يستنكر لم وصُفه أعجز

تمام: أبي قول

ظ��ال��ُع وْه��ي النْ��ث��نَ��ت ف��تْ��ًرا ال��رِّي��ُح ب��ه ارت��َق��ْت ل��ِو ع��زٍّ َط��ْوَد ُم��ن��اُه ��ت ت��َرقَّ
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كافوًرا: تمدُح قولك وعن

ِوْرُدُه ال��ط��ي��َر يُ��ع��ِج��ز ب��م��اءٍ ش��رب��ت ف��ربَّ��م��ا م��ن��ك ��ل��ُت أمَّ م��ا ِن��ل��ُت ف��إْن

جهته، من خريه إىل يوصلك ال بخيًال جعلتَه إنك فقلت: مدح، قال: ذم؟ أم مدٌح
ِورُده الطريَ يعجز ماءٍ من بُرشبك منه إليه وصلَت ما إىل وصولك يف نفَسك وشبَّهت

موضِعه. وتَرامي لبُعده
وَظبْي: كلٍب صفِة يف قولك عن أيًضا وأخِربْني

األْج��َدِل ف��ْق��ُد م��ن��ه يَ��ِض��ْرن��ا ف��ل��م ال��ِم��ْرَج��ِل ف��ي ج��ل��ِده ف��ي م��ا ف��ص��ار

رَجَز قرأَت أَما معناه؟ لُطُف أم عبارته أعذوبُة الوصف؟ هذا من أعجبَك يشءٍ فأيُّ
وُغَرر الشاعران، هذان ابتَدعها التي املعاني من هناك كان أما املعتز؟ ابِن وطْرَد هانٍئ
يف ما عىل اقترصَت وإال هذه؟ صدرك بَنات عن به تتشاغُل ما اقتضباها؛ التي املعاني
املختلفة. واألوصاف القلقة األلفاظ هذه إىل تَسُفل ولم السليم، الكالم من هذه أرجوزتك
من كان ولقد ه، فريدُّ هذا الحاتمي نقد يُناقش املتنبَي نرى أن ع نتوقَّ كنا ولقد

املواضع. بعض يف ذلك يفعل أن السهل
منه يُفَهم أن عىل لتجريحه؛ محلَّ ال إلخ» … الناس بعُض كان «فإن األول: فالبيت
يَفخر ما فيه مدٌح وهذا وطبوًال، بوقاٍت إال ليسوا أمراء من الدولة سيف عدا َمن أنَّ
جهٍة من الخاوية والطبول النابحة والبوقات جهٍة من السيف بني املقابلُة إذ امللوك؛ به

دونه. َمن َفهاهَة ويُظِهر «بالسيف»، يَْسمو ما فيها أخرى
أخت أنَّ بمعنى إلخ» … جنازتها يف َمن «وال الدولة: سيف أخت رثاء يف قوله وأما
فينفضون الرتاب، تُواَرى أن إىل التجاُر جنازتها يف يسري التي وقة السُّ من ليست األمري
أنه كما تخصيص، وال بل فيه، نُبل ال ُمبتذَل فقوٌل أدراَجهم، ويعودون ِنعالهم غباَر
السوقة، من كانت الَحْمدانيِّني بنت إن يقل لم أحًدا فإن معروف؛ أمٍر تقريَر يعدو ال
يفعل كما يعودون ثم نعالهم ينفضون ال األرشاف بنات ُمشيِّعي أن شاعٌر يزعم لم كما

هنا. الصمت بلزوم صنًعا أحسن قد املتنبَي ولعل بسواء. سواءً السوقة
بلفظة الديوان يف مرويٌّ فإنه «… الجماَل ذا واسُرت هللا «َخِف الثالث: البيت أما
نُفرس فكيف الحاتمي، نقد موضُع يبدو فيما هو اللفظ وهذا «حاضت»، من بدًال «ذابت»
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كان أم بذابت، املتنبي ه غريَّ الحاتميُّ انتقَده فلما حاضت األصل يف أكان االستبدال؟ هذا
أو املناَظرة يف الشاعَر ِليَجَرح بحاضت استبدله الذي هو الحاتميَّ ولكن ذابت األصل يف
الشاعر؟ حرضة من االنرصاف بعد الحاتميُّ رتَّبها قد الحكايُة هذه كانت إن الَخْلق، أمام
«َلُدنَّه» فيَستبدل يُنتَقد املتنبَي رأينا أْن سبق ولقد برأي. فيه نجزَم أن نستطيع ال ما ذلك
وقد التحيُّف هذا به يُظنَّ أن يمكن رجٌل الحاتمي ولكن «بالقناعة»، «والقنوع» «ببابه»،
ها. نصِّ صحَة به نُناقش أن نستطيع ما لدينا وليس هو، بلسانه املناظرة إلينا وصَلت

كتََب ما أجمِل من «… حتى األرض «وضاقت ،«… ثم ثًا ُمحدِّ أشار «وإذا والبيتان:
دالَّة؛ صورٍة يف املهجوَّ ر ويصوِّ الضحك، يُثري ق موفَّ هجاءٌ فأولهما نرى؛ فيما املتنبي،
وَرد ما خرِي عن جودًة يقلُّ نظنه وما تلطم. التي والعجوِز يُقهقه الذي الِقرد صورة
الرعب تصوير يف بلغ وهل ، معربِّ صادق قوي بيٌت الثاني والبيت هجاء. من القدماء عن
— يظهر فيما — هي يشء وغري رجًال»، يشء «غري يرى أن من الهارب بقلب أخذ الذي
عىل حَمَلتْه معرفًة أرسطو يعرف رجل من غريٌب وهذا الحاتمي. َرت نفَّ التي اللفظُة
يف الرغبة ولكنها عنه. أخذه قد الشاعر أن ظن ما كل الحكيم أقوال من يستخرَج أن
صحَّ ولو يشء. بغري الشبح تسمية يستنكَر أن إىل دَفَعته التي هي والتجريح املغالطة
يشء. غريُ وهو يُرى يشءٌ فهو اللغة؛ من «شبح» اللفظ يحذف أن َلوجب الحاتمي نقد

ويف مقبول. صحيح فنقٌد «… ُمعجز وْصَفك أنَّ عجيبًا «أليس للبيت: نقُده وأما
أفضُل تمام أبي وبيت ب، متعجَّ غري من وتعجٌب قبيحة، استعارٌة الظنون ظلع إنَّ الحق
ُمستساغ. فهو رائًعا يكن لم وإن بالظلع الريح وصف إن إذ املتنبي؛ بيت من ريٍب بال
َكثُر سهل اتهاٌم تمام أبي من واآلَخر َجرير من بيتَيه أحد برسقِة اتهامه إن ثم

بعُد. ملا نرتكها مسألٌة وتلك الحني. ذلك يف األدبية الخصومات يف استخداُمه
يُثري له الحاتميِّ فنقد «… فربما منك لُت أمَّ ما نلُت «فإْن كافور: يف قوله عن وأما
سأله عندما للحاتمي، املتنبي جواب يف وإن املتنبي، كافوريات تفسري يف خطرية مشكلًة
الجواب هذا يف إن أقول: املدح؛ إىل قصد قد بأنه ذم، أم أَمدٌح البيت هذا من َمقصِده عن
إىل يوحي أخذ قد — يظهر فيما — كان الحني ذلك يف املتنبَي ألن الدهشة؛ إىل يَْدعونا ما
البرصي، بيت يف حوله يجتمعون كانوا الذين به، املعَجبني تالميذه من وغريِه جني ابن
بنوٍع البيت وهذا الخفيَّة. بالسخرية أو التعريض أو بالهجاء كافور يف مدِحه بتأويِل
يسخَر أن يف املتنبي برباعة يشهد حينئٍذ وهو كهذا، تخريًجا يقبل أن السهل من خاص
الخالصة. الفنية الناحية من ضعٍف ال قدرٍة دليُل وهذا يمدحه. أنه إيهامه مع كافور من
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الشعراء ومألوُف األمور ظواهُر به تقيض ما نفرتض أن املمكن فمن ذلك، ومع
قاله ما بمثِل الحاتمي عىل املتنبي يردَّ أن ع نتوقَّ كنا وعندئٍذ املدح، إىل به قَصد أنه من
أي إليه» الطريق لبُعد فيه؛ ألمله املثََل هذا رضب «وإنما البيت: لهذا رشحه يف الواحديُّ
لقاء من ل أمَّ ما إىل وصل حتى مرص إىل حلب من سريه يف املشاق تكلَف قد املتنبَي إن
الشاعر لعلَّ يُدرينا ومن الطري. عنه تعجز قد ما هذا ويف نَواله. من والقرب كافور،
من حلب أمري َخْصم إىل حلب من َسريه يف ما ًرا ُمقدِّ كان البيت بهذا نفُسه جاشت عندما
داهية كسِب يف يُالقيَها أن من بدٌّ يكن لم التي الصعوبة ِلمبَلغ مدرًكا كان كما مجازفة،
أنه يَْروون وهم مثله. طموح رجٍل جانُب يؤَمُن ال أنه ويعلم املتنبي، يَْحذر كان ككافور

قوله: سمع عندما

يَ��س��ل��ُب وش��ْغ��لُ��ك يَ��ْك��س��ون��ي ف��ُج��ودك والي��ًة أو َض��يْ��ع��ًة ب��ي تُ��ِن��ْط ل��م إذا

بما نفسك تُحدِّث عليه أنت ما عىل ألنك صيدا؛ توليتِك عىل أجرس «لسُت أجابه:
يُطيقك؟» فَمن صيدا ولَّيتُك فإن تحدث،

وإيضاح املدُح ا فإمَّ أراد؛ وجٍه بأيِّ الحاتمي عىل يردَّ أن يستطيع إذن املتنبي كان
هو املدهش ولكن الظاهر، املدح خلف املسترتُ الذمُّ وإما املدح، معنى من البيت يف ما
بها، يعتزُّ أخرى أبياٍت بإيراد إال الحاتمي عىل للردِّ سبيًال يجد لم الذي الشاعر، صمُت
تحريَف يُرجح ا ممَّ التسليم؛ معنى هذا ويف َخصُمه. انتَقد ملا شفاعًة يسوقها وكأنه

حدث. ما لحقيقة الحاتميِّ
قال. ما خرِي من نراها فال املتنبي ساقها التي األبيات يف ننظر أن ذلك من وأعجُب
بذَوق االختياَر هذا نُفرس أن إال اللهم الحاتمي، صدق يف الشكِّ إىل يسوقنا آخُر سبٌب وهذا
اإلحالة، من تقرب التي البعيدة املعاني التماس يف تمام بأبي تأثره وُعمق نفِسه، املتنبي
يُفلت أن يُمكن ال فيه املباَلُغ فاملدح منها؛ قصد ا عمَّ ينقلها يكاد ا حدٍّ اإلرساف يف وتبلغ
كافور. يف شعره من الكثري يف واضٌح هو ما نحِو عىل إليه االنقالب أو الذم مجاورة من

ُمرسفة. ولكنها قويٌة، الجيد ِلشعره كنماذَج املتنبي يختارها التي واألبيات
قويل: من أنت أين بقوله: الشاعر ردَّ

ُرق��اِد م��ن س��ي��وُف��ك ُط��ِب��َع��ت وق��د ع��ي��وٌن ال��َه��يْ��ج��ا ف��ي ال��ه��ام ك��أنَّ
ف��ؤاِد ف��ي إال يَ��ْخ��ط��رَن ف��م��ا ه��م��وٍم م��ن األس��نَّ��ُة َص��َغ��ِت وق��د
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جيش: صفة يف قويل من أنت وأين

دوائ��ُرُه داَرت ل��م��ا ال��زم��ان ص��رَف ب��ِه رم��ي��ت ل��و ح��دي��ٍد م��ن َف��يْ��ل��ٍق ف��ي

قويل: من أنت وأين

األغ��ُص��نَ��ا إل��ي��ك ُم��ح��يِّ��ي��ًة م��دَّْت ق��اب��ل��تَ��ه��ا ال��ت��ي ال��ش��ج��ُر ت��ع��ق��ُل ل��و

قويل: من أنت وأين

ي��ش��م��ُل ده��ُره َم��ن وت��ش��م��ُل ال��ُع��ذَُّل ال��َخ��ي��م��ة ف��ي أي��ق��دُح
ت��ف��ع��ُل ب��م��ا أش��ار ول��ك��ْن ت��ق��وي��َض��ه��ا ال��ل��ه اع��ت��َم��د وم��ا

كتيبة: أصُف وفيها

ُم��ْخ��َم��ُل ب��ال��َق��ن��ا ول��ك��نَّ��ُه ث��وبُ��ه��ا َزَرٌد وم��ل��م��وم��ٌة

قويل: من أنت وأين

م��ع��ن��اُه وأن��ت ل��ف��ٌظ وال��ده��ر أش��ب��اُه ي��َرْوك ل��م م��ا ال��ن��اس
يُ��م��ن��اُه وف��ي��ك ب��اٌع وال��ب��أُس ن��اِظ��ُره��ا وأن��ت ع��ي��ٌن وال��ج��وُد

تلك؟ يف إساءتي عن هذا يف إحساني يُْلهيك أما
السابقة، لألبيات انتقاده عىل املتنبي يردَّ لم كما األبياَت تلك الحاتميُّ ينتقد لم وهنا
الرسقة: تهمة املعروفة؛ بالتهمة ويتَّهمه املعاني، لهذه ابتكاَره الشاعر عىل يُنكر أخذ بل
وفيما ، مقرصِّ وآخذٌ متبع سارٌق أنت إنما ذكرتَه، ما جميع يف إحسانًا لك أعرف «ما
قولك: فأما بقولك. التشاُغل عن مندوحٌة أصحابُها ابتكَرها التي املعاني هذه من تقدم

النُّمريي: منصوٍر بيِت من منقوٌل فهو (البيت) «… عيون الهيجا يف الهام «كأنَّ

ال��ه��اج��ِع نُ��ع��اس أو ال��م��ن��يَّ��ة خ��َدر ب��ه��ام��ِه ال��ح��س��اُم وق��ع ف��ك��أنَّ��م��ا
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الناجم: قول من فيه تُحِسن لم نقًال فنقلتَه (البيت) «… «فيلق قولك: وأما

ط��ري��ُف ب��ه م��دح��ت ق��د وم��دٌح ب��ع��ي��ٌد أَم��ٌد ح��ام��ٍد ف��ي ول��ي
ُص��روُف ل��ه��ا ع��ل��يَّ دارت َل��م��ا ال��ل��ي��ال��ي ب��ه م��َدح��ُت ل��و م��دي��ٌح

ملا الدهَر به مَدحُت لو بكالٍم تكلَّمُت وقد أرسططاليس: قوِل من نَظمه إنما والناجم
معنًى فهذا (البيت)، «… قابلتَها التي الشجُر تعقل «لو قولك: وأما ُرصوفه. عيلَّ دارت

الفرزدق: قوُل ذلك فمن فيه، وأكثَرت الشعراء تساجَلتْه قد ُمتداَول

يَ��س��ت��ل��ُم ج��اء م��ا إذا ال��َح��ط��ي��م رك��ُن راح��ِت��ه ِع��ْرف��اَن يُ��م��ِس��ُك��ه ي��ك��اد

تمام: أبو قال أن إىل الشعراء، أفواه يف تكرَّر ثم

ال��َج��دي��ُب ال��م��ك��اُن ن��ح��َوه��ا َل��س��ع��ى أخ��رى إلع��ظ��اِم بُ��ق��ع��ٌة َس��َع��ت ل��و

فقال: البحرتيُّ وأخذه

ال��ِم��ن��ب��ُر إل��ي��ك َل��م��ش��ى ُوس��ِع��ه ف��ي م��ا غ��ي��َر ت��ك��لَّ��َف م��ش��ت��اًق��ا أنَّ ل��و

بعَض مَدح رجٍل قول إىل فيه نظرَت فقد تقويَضها»، هللاُ اعتمد «وما قولك: وأما
فقال: لواؤه فاندقَّ السري عىل عزم كان فقد باملوصل؛ األمراء

م��رتَّ��َال ي��ك��ون أم��ٍر وال تُ��خ��ش��ى ِل��ري��ب��ٍة ال��ل��واءِ ُم��ن��دقُّ ك��ان م��ا
ال��م��وص��َال ف��اس��ت��ق��لَّ ال��والي��ة ِص��غ��ُر م��تْ��نَ��ُه ��ر ص��غَّ ال��ع��وَد ألنَّ ل��ك��ْن

نُواس: أبي قول فِمن ثَوبُها» َزَرٌد «وملمومٌة قولك: وأما

وِج��ي��اِد ق��نً��ا م��ن َم��ح��وٌك ق��م��ي��ٌص ك��أنَّ��ُه أرج��واٍن خ��م��ي��ٍس أم��اَم

هللا عبد يف ام بسَّ بن نرص بن عيلِّ قول فِمن أشباُه»، يَرْوك لم ما «الناُس قولك: وأما
يَرثيه: سليمان بن

ال��رج��اْل؟ أي��ن ال��ده��ر: َص��ْرُف وص��اح ال��َك��م��اْل وم��ات ال��ن��اُس اس��ت��وى ق��د
ال��ج��ب��اْل ت��زوُل ك��ي��ف ان��ُظ��روا ق��وم��وا نَ��ْع��ش��ِه ف��ي ال��ق��اس��ِم أب��و ه��ذا
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أشباه». يَرْوك لم ما «الناس قولُك هو الكمال» ومات الناُس استوى «قد فقوله:
إن — األخطل قول من فمنقوٌل معناُه» وأنت لفٌظ «والدهر قولك: وأما له: قلُت ثم

َمْروان: بن امللك عبد يف — له البيُت كان

ال��ده��ُر ف��َع��ل ب��م��ا ع��ار ال َل��ك��ال��دَّْه��ر وِف��ع��ل��ُه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر وإنَّ

الفرزدق: له قال حني جريٌر قال وقد

تُ��ح��اِولُ��ْه أن��ت ك��ي��ف ف��ان��ُظ��ْر ب��ن��ف��س��ك ن��ازٌل ه��و ال��ذي ال��م��وُت أن��ا ف��إنِّ��ي

َجرير: وقال

تُ��ط��اِولُ��ه» ش��ي��ئً��ا ال��دَّه��ر ب��ِم��ثْ��ل ف��ِج��ئْ��ن��ي خ��ال��ٌد وال��ده��ُر ال��م��وَت يُ��ْف��ن��ي ال��ده��ُر أن��ا

جرير بيت مأخِذ عن الشاعَر فيسأل االمتحان، يُشبه يشء يف الحاتميُّ يأخذ ثم
فالٍن وبيت فالن، بيت من مأخوذٌ بأنه يُخربه بالحاتمي وإذا املتنبي، يدري فال السابِق
املتجاهل أو الجاهل صيحَة يَصيح املتنبي فإذا تمام أبي اسُم ويأتي ن. عالَّ بيت من هذا
غريَ أقسمُت قال: فأنشدتَه! شعره َرسقَت الذي الحاتمي: فيُجيبه تمام؟ أبو وَمن به:
سرتتَها لو َسوءة هذه فقلت: هذا، اِمكم تمَّ ألبي قطُّ شعًرا أقرأ لم إنني قَسمي يف ٍج ُمحرِّ
املتنبي يذكر وهنا … يقول الذي هو أليس ِمثِله، شعر قراءة وءُة السَّ قال: أوىل، كان
املتنبَي فيها يُذكِّر للحاتمي فرصًة وتكون سخيفة، ضعيفًة يراها تمام ألبي أبيات عدَة
يف فهل َمساويَه، تتبُُّعك الرجل هذا شعَر قرأَت أنك عىل الدليل أدلِّ ِمن هذا، يا فيقول:
بميسِم يَِسُمه أو تمام أبا يَِصُم وهل ذكرتَه؟ ا ممَّ أوضُح إنكاَره اختالقك عىل الداللة

النونيَّة: يف يقول الذي وهو أبياته، من وتخوَّنتَه َسقطاته، من عَددتَه ما النَّقيصة

وبَ��يْ��ن��ي أيَّ��ام��ي ب��ي��ن وأص��َل��َح ُف��ل��وًال ��ادي ُح��سَّ ردَّ ن��والُ��ك

قوله: وأما بمثله! يأتَي أن أحٌد يستطيع ال الذي البيت لهذا األول اغتفرَت فهالَّ

وال��ِع��نَ��ِب ال��تِّ��ي��ِن نُ��ض��ج ق��ب��ل أع��م��اُره��ْم نَ��ِض��َج��ت ��رى ال��شَّ ك��آس��اِد أل��ًف��ا ِت��ْس��ع��ون
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إلخ. … فيه بالطعن تناولتَه ا عمَّ ألقرصَت تَه صحَّ استقريَت لو خربٌ البيت فلهذا
يأخذُ ثم تمام أبا يتجاهل بحيث الحمق من يكن لم فاملتنبي االختالق؛ واضُح كالٌم وهذا
غريَه. أم الحاتميَّ أكان سواءٌ الكالم، هذا كتَب َمن هو األحمق وإنما أبياته، نقِد يف
يف وصلتنا قد تجاُهله، مع تمام أبي من بالرسقة املتنبي تُهمة التهمة؛ هذه أن والغريب
الطائيَّني ديواَن يحفظ املتنبي «وكان املؤلف: يقول املشِكل» «إيضاح ففي ؛ نصٍّ من أكثَر
البحرتي ديواُن فوقع دفاتُره توزََّعت ُقتل فلما ويجحُدهما، أسفاره يف ويستصحبهما
القاسم أبا ولكن فيه.» وتصحيَحه املتنبي خطَّ رأى أنه وذكر عيلَّ، درس َمن بعض إىل

الشاعر. عىل يتحامل ِكالهما كالحاتمي، األصفهانيَّ
األخرى وبائيتَه ورية، عمُّ فتح يف تمام أبي بائية من أبيات عدَة الحاتمي ويورد
الواقعة، والتشبيهات الرائعة، املعاني من فيها أن مؤكًدا الِعجيل، ُدَلف أبي مدح يف
امتحان يف الحاتميُّ يأخذ وأخريًا األخرى. األبياُت معه تُغتفر ما البارعة واالستعارات
فيُجيب والقادس، والقداس والقداس، التقديس بني الفرق عن فيسأله اللغة، يف املتنبي
معاني رشح يف الغزير علمه إظهار يف عيلٍّ أبو ويأخذ الحاتمي. يُريض ال جوابًا املتنبي
رجٍل من غريٌب وهذا اللغة. يف بالتفوق ِلَخصمه املتنبي يُسلِّم وهنا األربعة، األلفاظ هذه

اللغة. يف حجًة كان أنه عىل أخباره وتدلُّ شعُره يدل

الحاتمي مناظرة يف الرأي (5-12)

بعُض حكى ولقد النقد، جيد الرواية، كثريَ املتنبي الطيب أبو «كان الخالديَّان: قال
وربما املْفِلقني، البلغاء وبعض املحَدثني الشعراء من يضع كان أنه يحسده كان َمن
يف ليلًة فتذاَكْرنا الشعر، من منزلته أعرَف حتى شيئًا امكم تمَّ ألبي أنِشدوني قال:
قد له ِشعًرا هللا أيَّده ملوالنا أحُدنا فأنشد معنا، وهو بميافارقني الدولة سيف مجلس
فقال واستعاده، فاستجاده تأييَده، هللا أدام موالنا استحَسنه تماٍم ألبي بمعنًى فيه ألمَّ
رنا ُرسِ قد فقلنا: املعنى، عنه املأخوِذ بالبيت وأتى تمام. أبي قوَل يُشبه هذا الطيب: أبو
كلِّ أستاذُ وهو تمام أبا يعرف أال لألديب أَويجوز فقال: ِشعره، عَرفَت إذ تمام ألبي
ذلك بعد زال وما ذلك، فأنَكر وَكيت، َكيَْت تقول إنك قيل: قد فقلنا: الشعر؟ قال َمن
نقِل يف املكِثرين من وكان شعره، جميَع يروي وكان تمام، أبي بدائَع يُنِشدنا التقينا إذا
والنثر، النْظِم العَرب بكالم استشهد إال يشء عن يُسأل وال غريبها، يف واملطَِّلعني اللغة
ِفْعَىل؟ وزن عىل الُجموع يف لنا كم يوًما: له قال الفاريسَّ عيل أبا الشيخ إن قيل: حتى
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ثالَث اللغة كتب فطالعُت الفاريس: عيلٍّ أبو الشيخ قال وِظْربى، ِحْجىل الحال: يف فقال
(الصبح، ذلك» حقه يف عيلٍّ أبي مثُل يقوُل َمن وحسبُك أجد. فلم ثالثًا أجد أن عىل لياٍل
يجحُد يكن لم فاملتنبي وأكاذيبَه؛ الحاتميِّ َمزاعم يردُّ ما األقوال هذه ويف ص٨٠-٨١).
وعلُمه باللغة، جاهًال يكن لم وهو التهمة، بهذه رَمْوه الذين هم ُخصومه وإنما تمام، أبا

دونَه. يكن لم األقل عىل فإنه — الحاتمي علم فوق يكن لم إن — بها
هَدأَت فقد — الراوي يزعم فيما — اللغة يف بْق بالسَّ عيل ألبي املتنبي سلَّم وإذا
عىل الزيادة أن وعلمُت نفيس، شفاءَ بَلغُت قد «وكنُت قال: كربياؤه، واطمأنَّت نفُسه
يف التْقِدمة حقَّ له ورأيت مذهبي، يف أراه ال الغيِّ من رضٌب إليه انتهت الذي الحدِّ
ُمشيًِّعا يل فنهض ونهضت وصفه، من جميًال واستأنفُت كنَفي، له فطأطأُت صناعته،
بشغٍل يومي بقيََّة وتشاغلُت مكانه، إىل يعود أن عليه وأقسمُت ركبت، حتى الباب إىل
ليًال، رسلُه وأتتني الخرب، إليه وانتهى املهلبي. الوزير حرضة عن معه رُت تأخَّ يل عنَّ
عىل بعثه ما جرى بما وابتهاجه رسوره من فكان الحال، عىل بالقصة فأخربتُه فأتيته
منه شفا قد نعم، قال: واملتنبي؟ فالٍن من كان ما أَعِلمَت له: قائًال الدولة معزِّ ُمباَكرة

صدوَرنا.»
الطيب أبي عىل فيها الحاتمي تحامُل يتضح ومناقشتها، املناظرة هذه تحليل ومن
بمظهر موقٍف كل يف نفَسه أظهر قد كاتبَها أن الواضح ومن الدولة. ومعزِّ للُمهلبي تملًقا
فيها نجزم أن عىل عاجزين كنَّا وإن أقواله، كلَّ نقبل أن نستطيع ال ولكننا املنتِرص،

غريُه. يرِوه لم كما حدث ما اآلَخُر هو لنا يرِو لم املتنبَي ألن بيشء؛
جماَل يُناقشا لم الَخصَمني إن إذ فمحدودة؛ النقد يف املناظرة هذه قيمة عن وأما
ادعى، فيما الشاعُر يناقشه لم املتنبي، أبيات بعَض الحاتميُّ عاب فإذا ُقبَحها، أو األبيات
األبيات هذه برسقِة فاتهمه الحاتميُّ عاد وإذا عابه، ملا لتشفَع جيدًة أبياتًا أسَمَعه بل
عىل الحافُر يقع وقد ٌة جادَّ «الشعر القائل: أنه مع الرسقَة تلك نفسه عن ينِف لم الجيدة
ومعرفة الشعر، ورواية الرسقات، يف السخيفة االمتحانات بتلك املناظرُة وتنتهي الحافر»

اللغة. مفَردات

الحاتميَّة الرسالة (6-12)

أخذَت بينهما العالقة أن والظاهر قبل، ذي من خصومًة ُ أهدأ وهما املتنبَي الحاتميُّ ترك
حداني ما حذقه وجودة ذهنه وصفاء فضيلته من «وشاهدُت عيل: أبو يقول إذ ن؛ تتحسَّ
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بأن يشهد الحاتمية الرسالة مقدمة يف القول ظاهَر أن والواقع الحاتمية.» عمل عىل
الحسنِي بن أحمَد الطيِّب أبا «ووجدنا يقول: فهو املتنبي؛ عىل متحامٍل غريُ صاحبها
فحٍص عن منه ذلك كان فإْن منطقية، وَمعاٍن فلسفية بأغراٍض شعره يف أتى قد املتنبَِّي
زاد فقد االتفاق سبيل عىل منه ذلك يكن وإن العلوم، َدْرس يف أغَرق فقد وبحث ونظر
الفضل، من غايٍة عىل الحالتنَي عىل وهو العربية، واأللفاظ والبالغة باإليجاز الفالسفة عىل
وفضل نفسه، يف فضله عىل به يُستدلُّ ما ذلك من أوردُت قد النُّبل. من نهايٍة وسبيِل
يف أرسططاليس لقول موافًقا شعره يف أتى ا ممَّ الحكمة طلب يف وإغراقه وأدبه، علمه

ِحكمِته.»

أمني أحمد األستاذ رأي (7-12)

هو املحَدثني اد النقَّ عند الغالب والرأي ة، شاقَّ مشكلٌة أرسطو عن املتنبي أخذ ومشكلُة
الحياة. عليه أْمَلتها وإنما أحد، عن ِحكمتَه يأخذ لم وأنه فيلسوًفا، يكن لم الطيب أبا أن
مقاله: يف دقيًقا دفاًعا الرأي هذا عن يُدافع أن استطاع قد أمني أحمد األستاذ ولعل
سنة أغسطس (أول باملتنبي الخاصِّ الهالل بعدد املنشوِر فيلسوًفا؟» املتنبي كان «هل
فلسفًة الطيب ألبي أن يظنُّ من «يُخطئ يقول: وفيه بعدها)، وما ص١١٣٦ ،١٩٣٥
املنزلَة هذه قارَب وربما أشبَه، بالفيلسوف فتلك الكون؛ مشاكَل وتحلُّ العالم، تشمل
شاعٌر الطيب أبا فإن يتشاعر، فيلسوًفا العالء أبو كان فلنئ الطيِّب؛ أبو ال العالء أبو
إال جامعٌة تجمعها ال هناك، ومن هنا من الحياة يف خَطراٌت الطيب ألبي إنما يتفلَسف.

منه. ب ويترشَّ يسبح الذي واملحيط الطيب أبي نفس
أفالطون عن الِحَكم من أُثر ما إىل عمد الطيب أبا أن ظنَّ من يُخطئ وكذلك
ذلك يف له يكن ولم ونَظَمها، فأخذَها اليونان فالسفة من وأمثالهم وأبيقور وأرسطو
اتهامه، يف وأفَرطوا املتنبي رسقات تتبَّعوا َمن ذلك رأى كما ِشعًرا، النثَر ل حوَّ أن إال
فلسنا الفالسفة، هؤالء ِمن قائلها إىل ويردُّونها بها، نَطق حكمٍة كل عن يبحثون فأخذوا
ونَظَمها، اليونان ِحَكم من قليٌل الطيب أبي إىل وصل قد كان فإن الرأي؛ هذا نرى
ألن ذلك وِحَكُمها؛ اليونانية الفلسفُة ال وإلهامه، وتجاِربُه نفُسه منبَُعها ِحَكمه أكثر فإنَّ
قْدٌر هي إنما واملعارف، العلوم يف روا تبحَّ َمن عىل وال الفالسفة عىل وقًفا ليست الِحَكم
أن بيننا فيما نرى ونحن الخاصة. يستطيعها كما العامُة يستطيعها الناس، بني ُمشاع
والنطق األمثال رضب من يستطيعون قد العلم من بحظٍّ يأخذوا لم وَمن العامة بعض
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من أيدينا بني الذي وهذا ر. املتبحِّ والعاِلُم الفيلسوف يستطيعه ال ما الصائبة بالِحَكم
عجائز بعض رأى وكلنا الفالسفة، نتاُج هو ا ممَّ أكثَر الشعب عامة ِنتاُج هو إنما أمثاٍل
فيقف الحكمة، ِتْلو بالحكمة تنطق حرًفا بيمينِها تخطَّ أو كتاٍب يف تقرأ لم ن ممَّ النساء
إىل ذلك ومرجع تفسريها، يف ويَحاُر مثِلها، عن يعجز َدِهًشا، حائًرا الفيلسوُف أمامها
لم ولو الحكمُة منه َرت تفجَّ امِرٍئ يف اجتَمعا فإذا واإللهام. التجِربة هما: يَنبوَعني؛
حياته وُمِلئَت شعوًرا، قلبه ُمِلئ الطيب كأبي المِرئ اجتمعا إذا فكيف ويتفلَسف، يتعلَّْم
فلسنا ِحَكمه يف مثاًال له التمسنا إذا فنحن الفصاحة. وملَك البيان أمريَ وكان تجاِرَب،
يف نَطق وقد ُسلمى أبي بن ُزهري يف نجده وإنما وأبيقور، وأرسطو أفالطون يف نجُده
ِشعر يف نجده كما إلهاُمه، بها وأوحى تَجاِربُه، عليها دلَّته ا ممَّ الرائعة بالِحَكم الجاهلية
الطيب أبي بني ما وكلُّ الدهر. عىل خالدًة وأمثاًال ِحكًما عامَله مأل وقد الَعتاهية أبي
نفس وقدرِة شاعر، بكلِّ يُحيط الذي املحيط أشياء إىل يرجع فروٍق من الُحكماء وهؤالء
الحرب من زهريٌ ألمَّ لقد َمشاعره. أداء عىل البيانية والقدرة محيطه، ب ترشُّ عىل الشاعر
وفشل ومصائبها، رشورها يصُف الرائعة بالِحَكم ونَطق فيها فشَعر َويْالِتها، ورأى
الطيب ألبي وكان ديوانَه، به فمأل نْفَسه عليه الزهُد وملك فَزِهد، الحياة يف العتاهية أبو

منبِعهما. من نبََعت وإن عنهما ِحَكُمه فاختلَفت هذين غري موقٌف
ف تثقَّ إنما فلسفية، ثقافًة ف يُثقَّ لم — نعلم فيما — الطيب أبا أن ذلك عىل ودليلنا
واللغة األدب علماء من كثريًا ولقي الشعراء، دواوين بعَض قرأ خالصة. عربية ثقافًة
ومناحيها. بالفلسفة لهم شأن ال هؤالء وكلُّ ُدَريد. وابِن واألخفش اج الرسَّ وابِن اج كالزجَّ
عىل االنطباق تمام منطبقًة َلوجدناها ِحَكِمه إىل رَجْعنا لو فإننا ولهذا؛ لنا وما
يف يجول ما ينظم فهو تصنُّع؛ من َشبٌه وال تقليد من أثٌر فيها وليس ونفسه، ُمحيطه
ثم النادر.» القليل يف إال غريه ِحَكِم من إليه نُِقل ما ال تجاِربُه، عليه دلَّته وما نفسه،

ِشعر. من إليه أوَحْت ما ويورُد الشاعر، حياة ُمالبَسات استعراض يف الناقُد يأخذ
تُعترب التي ة، العامَّ األستاذ نظرية من التطبيقيَّ الجزء هذا أن هو لنا يبدو والذي
بني واضحة فالعالقة عليه؛ ُغبار ال بَصدِدها، نحن التي الحاتمي رسالة عىل قويٍّا ا ردٍّ
حتى العامة النظرية إىل لنعود التطبيَق هذا نرتُك نكاد ال ولكننا وحياته، املتنبي شعر
املناقشة، تقبل كثريًة أشياءَ فيها وأنَّ ورسيعة، ضيقًة كانت الناقد نظرة أن لنا يظهَر

تَُرد. أن الواجب من كان ولربما
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يقصد ما الحقيقة يف ليست الشاعر حياة يف موِحيَاِتها الناقُد ح وضَّ التي فاألبيات
ِشعر إىل أقرُب كلَّها أنها لريى مقاله يف يُراجعها أن القارئُ ويستطيع املتنبي، بفلسفة
عىل بُسخِطه أو بآالِمه، أو الشاعر بآماِل إما تنطق فهي الفكرة؛ ِشعر إىل منها اإلحساس
أفكاٌر أنها إىل القدماءُ َفِطن للمتنبي أخرى أشعاًرا ثَمة ولكنَّ باألحياء، وتربُّمه الحياة
السائرات»، «الرشد من وأصبَحت فعًال ُفِصَلت ولقد الرجل، حياة عن تُفَصل أن يمكن
عن األخرى هي أَصَدَرت للمتنبِّي؛ أتَت أين من نعلم أن نريد التي هي وهذه يقولون. كما
أن املمكن من وهل فلسفية؟ ثقافٌة له تكن لم املتنبَي أن الصحيح من وهل ُغْفل؟ طبٍع
ثم االتجاه؟ هذا يف سابقة ثقافٍة دون بنفسه والناس الحياة يف اآلراء هذه كل إىل يصَل
يَصوغها أن يستطيع كان فهل اآلراءَ، هذه الحياة من انتَزع َهبْه — مسألة أهمُّ وهذه —

فلسفية؟ ثقافٍة دون فيها صاغها التي الفلسفية الصياغَة تلك
أرسف كما فرَفضها، سهولٍة يف عالَجها قد الناقد أن نعتقد مسائُل كلُّها هذه
ها. بنصِّ أرسطو قالها ِحَكٍم إىل الشاعر أبيات من تقريبًا بيت مائة إرجاع يف الحاتميُّ

جانٌب فيه ِكَليهما الحاتمي عيلٍّ أبي ورأَْي أمني أحمد األستاذ رأي أن هو نراه والذي
ُمِرسف. ِكَليهما ولكنَّ الصحة، من كبري

فهناك الفلسفي؛ التفكري من نوَعني بني نُميز أن يَحُسن الهامة؛ املشكلة هذه ولحلِّ
التفكري املجرَّد؛ التفكري وهناك الِعلمي، التفكريَ ه فَسمِّ شئَت وإن األخالقي، التفكري

النظري.
يصدر أن املمكن من إذ أمني؛ أحمد األستاذ رآه ما عليه يَصُدق األخالقي التفكري
التي واألمثلة الناقد. قال كما الناس، عامُة ويصدر بل الحياة، تَجاِرب عن الشاعُر فيه
كوَّنَتها أخالقية أفكاٌر فهي التفكري؛ هذا من جزءًا ريب بال ن تُكوِّ املقال هذا يف ورَدت
ال كنا وإن العربي، الشعر يف نظائُرها لها واألحياء، الحياة يف آراء وهي الشاعر، عاطفُة
يُفرِّط لم التي الرسقات كتب راَجْعنا ألننا وذلك بُزهري؛ تأثَّر قد املتنبَي أن عىل نُوافق
بمعاني املتنبي تأثُّر أنَّ فوجدنا يشء، من اإلبانة وصاحب اليتيمة صاحب أمثاُل فيها
تأثره وأما منعدًما. يكن لم إن ا، جدٍّ نادٌر — بينهم من وزهريٌ — جملًة الجاهليِّني

إليها. أَرشنا التي الكتب يف ا جدٍّ كثريٌة ذلك عىل واألمثلة فواضح، العتاهية بأبي
أمثلٍة من ذكره فيما أمني أحمد األستاذ برأي الجانب هذا يف نُسلِّم فنحن وإذن
لم الَعملية ِحكمته يف كان إذا املتنبَي أن وهو قيمتُه؛ له ٍظ تحفُّ مع يذكره، لم وفيما
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تكن لم صياغته طرق أن يُفيد هذا فإن العتاهية، بأبي تأثُِّره قْدَر العرب من بأحٍد يتأثر
وللتدليل العتاهية. أبي لغة يف دخَلت كما الفلسفة لغُة فيها دَخَلت بل رصيحة، عربيًة
اليتيمة، صاحُب جَمعها وقد كأمثال، جَرْت التي األبيات أنصاَف نُوِرد أن نكتفي ذلك عىل
قصد وَمن فوائُد، قوم عند قوٍم «مصائُب فمنها: (ص٢٧٠)؛ الصبح صاحُب عنه ونقلها
كتاُب، الزمان يف جليٍس وخريُ بالِعَلل، األجسام ت صحَّ وربما السواقيَا، استقلَّ البحر
الناقِل، عىل الطِّباُع وتأبى اعتباُر، بقَي ملن املايض ويف ِذَمم، النهى أهل يف املعارَف إن
رسور، بال الحياة خريُ وما َمشاعُل، الظالم يف تُكتَُم هيهاَت الَعَطْب، قبَل الغوِث ومنفعُة
الضبُُع، امليَت إال تأكل وليس قائد، للنفس النفِس طبَْع ولكنَّ للعاقل، الحبِّ يف رأَي وال
يَقتل، ما النفس فَرِح وِمن بالِجيَف، األسوَد يُريض والجوع رشيف، الرشيُف يَمنح ما كلُّ
ركبُت وقد الرديف ومن كانا، حيثما غريٌب الذليل إن يُالئمه، ال َمن اإلنساُن ويستصحُب
ك الرشِّ وأدنى الَهِطل، العاطِل طريَق يسدُّ وَمن املساعد، قلَّ املطلوُب عظم إذا غضنفًرا،
إن هاالِتها، عن األقماُر تخرج ال الِعْقد، يُستحَسن الحسناء ُعنق ويف ِجواُر، نَسٍب يف
البََلِل، من خويف فما الغريُق أنا أحزُم، بالرش الرشِّ َحْسم ولكنَّ اآلجال، ِعداُدها النفوس
الحبيب من القليَل إن ِعتاُب، بالجاني الرِّفق فإن ْقما، السُّ أذهَب الذي ْقم السُّ من أشدُّ
للناِس كما وللسيوف السبُع، املخلب ذواِت كلُّ وليس املتعاِقل، الجاهُل إيلَّ بغيٌض كثري،
والدنيا أوسُع والربُّ املَهاُر، الخيِل ِح ُقرَّ ُل فأوَّ ُزَحِل، عن يُغنيك ما الشمس طلعِة يف آجال،
هي هذه أصواِتها.» يف الخيل ِعتُق ويَبني كالُكحل، العيننَي يف ل التكحُّ ليس َغَلبا، ِلَمن
أيًضا جَرت التي املتعددة املفردة األبياُت وثمة أمثاًال، أصبحت التي األبيات أنصاُف
ومنها بعدها)، وما ص٢٧١ (ِمن الصبح يف القارئُ يجدها كثريٌة وهي األمثال، َمجرى

كقوله: املشهور؛ الذائع

ُم ال��دَّ ج��وان��ِب��ه ع��ل��ى يُ��راَق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رَّف��ي��ع ال��ش��رُف يَ��س��ل��ُم ال

وقولِه:

ط��يِّ��ُب ال��ِع��زُّ يُ��ن��ِب��ُت م��ك��اٍن وك��لُّ ُم��ح��بَّ��ُب ال��ج��م��ي��َل يُ��ول��ي ام��ِرٍئ وك��لُّ

من أن يجُد ذَكرنا التي األبيات أنصاف يف والناظُر باملئات. يُعدُّ مما ذلك وأمثال
يف الخيل عتق «يُبني املهار» الخيِل ح ُقرَّ «فأول كقوله: خالص؛ عربيٌّ هو ما بينها
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بالرشِّ الرشِّ َحْسم «ولكنَّ كقوله: قديم؛ من العرب عند ُعِرَفت َمعاٍن ومنها أصواتها»،
وأنَّ للقتل»، أنفى «القتُل تقول: كانت الجاهلية يف العرب أن املعروف من إذ أحزُم»؛
أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم القوية: باآلية املعنى نفس عن فعربَّ جاء القرآن
كقوله: أمني؛ أحمد األستاذ الحظ كما عبية، الشَّ الِحَكم يُشبه ما منها وكذلك اْألَْلبَاِب﴾.
الحسناء ُعنق و«يف كانا»، حيثما غريٌب الذليل «إن وقولِه: الضبُُع»، امليَت إال تأكُل «وليس
دروٌس وكأنها املتنبِّي حياُة به توحي ما منها وكذلك ذلك. وأمثاِل الِعقُد» يُستحَسن
عظم و«إذا لكافور، كُمصاَحبته يُالئُمْه» ال َمن اإلنساُن «ويستصحب كقوله: تَعلَّمها؛
كلِّ جواِر إىل ولكْن وهكذا. يريدها، كان التي الوالية مأساُة وهذه املساعُد»، قلَّ املطلوب
عىل الطِّباع «وتأبى قوله: إىل مثًال انظر واضح. فيها الفلسفية العبارة أثُر أمثاٌل هذا
قائد»، للنفس النفِس طبع «ولكنَّ قوله: أو معروًفا؟ فلسفيٍّا تعبريًا هذا أليس الناقِل».
أفكاًرا هذه أليست ِعتاب». بالجاني الرِّفق «فإن أو: ِذَمم»، النُّهى أهل يف املعارف «إنَّ أو:

اللفظ؟ يف أو املعنى يف واضٌح فيها الفلسفة أثُر
عىل الفلسفة تأثريُ يبدَو حتى النظرية الفلسفة إىل العَملية الفلسفة نرتك ال ونحن
«الخروج عيوبه من فَعدُّوا الحقيقة، هذه إىل أنفُسهم القدماءُ فطن ولقد يُدَفع. ال نحٍو

كقوله: الفلسفة»؛ إىل الشعراء رسم عن

بُ��ك��اءُ ال��س��روِر وم��ن ل��ل��ُم��ن��ت��ه��ى ح��ائ��ًال تَ��ب��خ��ُل ِك��ْدَت ح��ت��ى وَل��ُج��ْدَت

إليه يصل أن يستطيع كان املتنبَي أن نظن وما الفالسفة، معاني من املعنى فهذا
اليشءُ زاد «إذا الفالسفة: قول عىل يعتمد فهو فلسفيٍّا؛ تثقيًفا ًفا مثقَّ يكن لم أنه لو
ينقلب كما بخًال ينقلَب أن كاد منتهاه إىل وَصل إذا فالُجود ه»، ضدِّ إىل انقَلب ه حدِّ عن
فإن تَجاِربُنا، تُمليه معنًى بكاءً ينقلب حتى الرسور هجوُم كان ولنئ بكاءً. الرسوُر
إىل رجوٌع يزلَّ لم وأمثاَلهما والبخل الكَرم تشمَل حتى وتعميَمها الحقيقة هذه استخدام

العام. الفلسفي املبدأ
وقوله:

ال��م��ذاِق ُم��رُّ ال��ِح��َم��اَم أنَّ ـ��ُف��ِس األنْ��ـ ف��ي أوق��َع ال��ه��واءِ ه��ذا إْل��ُف
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وقوله:

ال��ف��راِق ب��ع��د ي��ك��وُن ال واألس��ى ع��ج��ٌز ال��رُّوح ُف��ْرق��ة ق��ب��ل واألس��ى

وكقوله:

ال��ش��َج��ِب ف��ي وال��ُخ��ل��ُف ش��َج��ٍب ع��ل��ى إال ل��ه��ْم ات��ف��اَق ال ح��تَّ��ى ال��ن��اُس تَ��خ��ال��َف
ال��ع��َط��ِب ف��ي ال��م��رءِ ِج��س��َم تَ��ْش��َرُك وق��ي��ل س��ال��م��ًة ال��م��رءِ ن��ف��ُس ت��خ��ل��ُص ف��ق��ي��ل

وقوله:

ال��رَِّج��اِم ت��ح��ت َك��ًرى ت��أُم��ْل وال ُرق��اِد أو ُس��ه��اٍد م��ن ت��م��تَّ��ْع
وال��م��ن��اِم ان��ت��ب��اِه��ك َم��ع��ن��ى ِس��وى م��ع��نً��ى ال��ح��اَل��ي��ن ل��ث��ال��ِث ف��إنَّ

التي وأمثالها وهي العالء، أبي بفلسفِة تكون ما أشبُه األبيات هذه كلَّ أن البنيِّ وِمن
املعروف ومن الشعراء. من غريه عىل وتفضيله باملتنبِّي اإلعجاب عىل العالء أبا حَمَلت
«معجز يف ه فرسَّ كما العزيزي»، «الالمع يف الطيب أبي شعر فرسَّ قد املعرَّة شاعَر أن
املْحَدثني، أشعُر أنه ويزعم للمتنبي، ب يتعصَّ كان العالء أبا أن يُحدثنا وياقوت أحمد».
العالء أبا أن عىل يدلُّ وهذا تمام. وأبي نواس أبي مثل بعده؛ ومن بشار عىل ويُفضله

فيه. يزلَّ لم تتلُمذًا الفلسفية الناحية هذه يف للمتنبي تتلمذ قد

حسني طه الدكتور رأي (8-12)

املوجودة العالئية الفلسفة بُذور إىل املتنبي» «مع كتابه يف حسني طه الدكتور فطن ولقد
ولقد و٤٠٧)، و٣٩٧ و٣٩١ ص٢٧٨ (ج٢، كتابه من موضٍع غرِي يف املتنبي ِشعر يف

(ص٢٨٦): املتنبِّي بيتَي أورد

األَوال��ي ه��اِم ع��ل��ى أواِخ��ُرن��ا وي��م��ش��ي ب��ع��ًض��ا ب��ع��ُض��ن��ا ��ُن يُ��دفِّ
وال��رِّم��اِل ب��ال��َج��ن��ادِل َك��ح��ي��ٌل ال��نَّ��واح��ي ُم��ق��بَّ��ل��ِة ع��ي��ٍن وك��م
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التشاؤم يف أثَّرا قد البيتنَي هذين أن إىل أنبَِّهك أن إىل حاجٍة يف أُراني «وما قال: ثم
هذين فاقرأ األداء؟ يف فرٍق أيُّ ولكن عميًقا. بعيًدا تأثريًا فلسفٍة من عنه نشأ وما العالئيِّ
املعنى هذا يستغلَّ أن املَعرَّة شاعُر استطاع كيف وانظر العالء، أبي داليََّة اقرأ ثم البيتني

الشعر: أروع يف ره ويُصوِّ

ع��اِد ع��ه��ِد م��ن ال��ق��ب��وُر ف��أي��ن ـ��َب ال��رُّْح��ـ ت��م��ألُ ُق��ب��وُرن��ا ه��ذي ص��اِح
األج��س��اِد ه��ذه ِم��ن إال أرِض ال��ـ أدي��َم أظ��نُّ م��ا ال��َوْطءَ ��ِف َخ��فِّ
واألج��داِد» اآلب��اءِ ه��واُن ـ��ُد ال��َع��ْه��ـ َق��ُدَم وإن ب��ن��ا وق��ب��ي��ٌح

البيتان ا «وأمَّ الدولة: سيف البن املتنبِّي رثاء تحليِل صدِد يف الناقد نفُس ويقول
أتى الشعر يف بابًا العالء ألبي به فتح رائع، فلسفيٍّ معنًى إىل فيهما وثب فقد اآلَخران
الفلسفية؛ قراءاته بعِض يف املعنى بهذا ظفر قد املتنبَي أن الظنِّ وأكربُ باألعاجيب. فيه

يقول: حيث وذلك

ال��ق��ت��ِل م��ن ض��رٌب ال��م��وَت أن ��ن��َت ت��ي��قَّ وَص��ْرَف��ُه ال��زم��اَن ��ل��َت ت��أمَّ م��ا إذا
ال��نَّ��س��ِل» إل��ى ف��ي��ِه يُ��ش��ت��اَق وأن ح��ي��اٌة ع��ن��ده ��ل تُ��ؤمَّ أن أه��ٌل ال��ده��ُر وم��ا

ص٢٨٨) (ج٢،

ندَُع «ال يقول: الصغرية الدولة سيف ألخِت الشاعر لرثاء الناقد نفس تحليِل وعند
ودون الرثاء، يف الدولة لسيف املتنبي قال ما أجزل ِمن أنها نُالحظ أن دون القصيدة هذه
وِحرِصهم الناس بطبائع املتنبي ِعلَم تصوير أحسَن ر تُصوِّ التي األبياَت هذه نرى أن

قوله: وذلك والتفكري؛ الفلسفة أبواب من بابًا العالء ألبي وتفتح الحياة، عىل

وأح��ل��ى يُ��م��لَّ أن م��ن وأش��ه��ى ـ��ِس ال��ن��ْف��ـ ف��ي أن��َف��ُس ال��ح��ي��اة ول��ذي��ذُ
َم��الَّ ��ع��َف ال��ضَّ وإن��م��ا ح��ي��اًة ـ��لَّ َم��ـ ف��م��ا أفٍّ ق��ال ال��ش��ي��ُخ وإذا
ولَّ��ى ال��م��رءِ ع��ن ولَّ��يَ��ا ف��إذا وش��ب��اٌب ص��ح��ٌة ال��ع��ي��ش آل��ُة
بُ��خ��َال ك��ان ُج��وَده��ا ل��ي��َت ف��ي��ا ـ��ـ��يَ��ا ال��دُّن��ـ ت��َه��ُب م��ا تَ��س��ت��ردُّ أب��ًدا
ِخ��الَّ ال��َوْج��َد يُ��غ��ادر وِخ��لٍّ ـ��مَّ ال��َغ��ـ تُ��وِرُث ف��رح��ٍة ك��وَن ف��َك��َف��ت
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َوْص��َال ��ُم تُ��ت��مِّ وال ع��ه��ًدا ـ��ف��ُظ تَ��ح��ـ ال ال��َغ��ْدر ع��ل��ى م��ع��ش��وق��ٌة َوْه��ي
تَ��ح��لَّ��ى ع��ن��ه��ا ال��ي��َدي��ن وب��ف��كِّ ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ه��ا يَ��س��ي��ل دم��ٍع ك��لُّ
ال» أْم ال��ن��اُس اْس��َم��ه��ا أنَّ��ث ِل��ذَا ري أْد ف��م��ا ف��ي��ه��ا ال��غ��ان��ي��اِت ِش��يَ��ُم

ص٣٩١) (ج٢،

بهذه املتنبِّي ينتهي «ثم فيقول: ِلَخولة الشاعر رثاءَ الناقد نفُس يُحلل وأخريًا
النفس، خلود يف شكَّه تُصور إنها فيها: يُقال ما أقلُّ حزينٍة، ُمظلمة فلسفٍة إىل القصيدة
واالرتياب، الشك هذا يف التعَب وإحساسه املسلمني. طريق عن الشكِّ بهذا وانحرافه

العالء. أبي لِشعر آَخر فلسفيٍّا بابًا وتفتح
الكالم وأصحاب النُّظار لغَة األبيات هذه يف يصطنع املتنبَي أن نالحظ أن وأحبُّ

التفكري. من النحِو هذا يف العالء أبو وسيُقلده الشعراء، لغَة يصطنع مما أكثَر
رائعة صورة قصيدتَه به املتنبي يختم الذي البيت أن األمر آِخَر أُالحظ أن وأحبُّ
واإلعياء. العجز من يتبعها وما بالشيخوخة يُْؤِذن الذي املهلك، الفلسفيِّ لليأس مظلمة

يقول: حيث كلُّه وهذا

ال��ش��َج��ِب ف��ي وال��ُخ��ْل��ف ش��َج��ٍب ع��ل��ى إال ل��ُه��ْم ات��ف��اَق ال ح��تَّ��ى ال��ن��اُس تَ��خ��ال��ف
ال��ع��َط��ِب ف��ي ال��م��رءِ ج��ْس��َم تَ��ْش��رُك وق��ي��ل س��ال��م��ًة ال��م��رء ن��ف��ُس تَ��ْخ��لُ��ص ف��ق��ي��ل
وال��ت��ع��ِب» ال��َع��ْج��ز ب��ي��ن ال��ِف��ك��ُر أق��ام��ه وُم��ْه��ج��ت��ه ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ف��كَّ��ر وَم��ن

عن املتنبي صدور من الَحظوه فيما بالُقدماء حسني طه الدكتور يَْلحق وهنا
ِشعره يف أتت التي الفلسفية اإلملامات تلك تأثري مدى عىل وضوح يف يدلُّنا كما الفلسفة،

املتشائمة. العالء أبي فلسفة يف
هذه وأن فلسفية، ثقافٌة له كانت املتنبَي بأن — أظنُّ فيما — يقطع هذا وكلُّ

النظرية. ِحكمته يف ملموسٌة الثقافَة
الَعويصة؛ املسائل تلك أمثال يف الفيصُل أنه نعتقد عام منهٍج إىل هنا نُشري أن ونحبُّ
إىل بذلك وأقصد بَعينهم. ُكتَّاٍب أو بُشعراء، أو خاصة، بثقافاٍت الشعراء تأثُّر مسائل
يف أصيٍل شاعٍر لكل وأن ُمعجَمها، ثقافٍة لكلِّ أن فيه يزلَّ لم فالذي اللَُّغوي؛ املنهج
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التي هي — يستخدُمها التي األلفاظ أي — الشاعر معجم فدراسُة وإذن ُمعجَمه، الغالب
ثقافته. ألوان معرفِة عىل تُعيننا

ُكتب مما أكثَر عنه ُكتب كاملتنبِّي، رجًال نَدُرس عندما يكون ما ألَزُم املنهج وهذا
اقتتل بل كافيًا، حديثًا ثقافته عن أحٌد ثنا يُحدِّ لم ذلك، ومع آَخر. عربي شاعر أيِّ عن
ورسقاته. ابتكاراته يف وباحثني جماَله، ُمظِهرين أو ِشعَره ُمجرِّحني ضدَّه أو له النُّقاُد

والَفهم. التفسري روِح من فيها أوضُح والُحكِم التقديِر روُح دراساٌت كلُّها وهذه
يف تُعيننا للقدماء مالحظاٍت بعَض ذلك مع َلوَجدنا املنهَج هذا استخدمنا أننا ولو

ديوانه. يف بالنَظر نُكملها أن نستطيع ذلك بعد ونحن السبيل، هذا
«امتثال من الشاعر عيوب بني بح الصُّ صاحُب أورده ما القدماء ُمالحظات فِمن
لها «َسبُوح فَرس وصِف ِمثل يف وَمعانيهم دة املعقَّ كلماتهم واستعمال املتصوِّفة، ألفاظ

وقولِه: َشواهُد»، عليها منها

وب��ي��ن��ي ب��ي��ن��ي تَ��ُح��ْل ف��ل��م ص��َح��وُت ال��ي��َدي��ِن أرع��َش��َت ال��ك��أُس م��ا إذا

وقولِه:

ِذه��ن��ي ِم��ن ال��رَّاِح م��ش��روب��ُة َش��ِربَ��ت ب��م��ا ع��ن��ي يُ��خ��بِّ��ُرن��ي ح��يٌّ َف��تً��ى أف��ي��ُك��ْم

وقولِه:

ال��خ��م��وُر تَ��ص��ن��ُع م��ا ل��ل��ه م��نِّ��ي م��ن��ُه ن��ل��ُت ال��ذي ن��ال

وقولِه:

��َم��ا تَ��وهُّ ال��ِع��يَ��اِن ع��ل��ى ال��ي��ق��ي��ُن ص��ار إنَّ��ُه ح��تَّ��ى ع��ل��يَّ ال��ِع��ي��اُن َك��ِب��ر

وقولِه:

يَ��ْرت��ش��ي َع��ل��ي��ه��ا ال م��ن��ه��ا وع��ل��ي��ِه ب��ه��ا ال ال��بَ��ريَّ��ِة ع��ل��ى يَ��ِض��نُّ وب��ِه
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وقوله:

َخ��ي��اَال م��نِّ��ي أظ��نُّ��ن��ي ل��ك��ن��ُت ن��وٍم غ��ي��ِر ف��ي أن��ن��ي ول��وال

قولُه: وَقع ولو الصاحُب: وقال

األيَّ��اُم ُق��ربَ��ك وخ��ان��ت��ه ـ��ك ف��ي��ـ ل��ه ال��زم��اُن ض��اي��َق َم��ن ن��ح��ُن

بعيًدا. دهًرا املتصوِّفُة َلتناَزعه بيل؛ والشِّ الُجنَيد عبارات يف
املعنى: هذا يف قاله ما أشدَّ ومن

ذَه��اُب» إل��ي��ِك إالَّ ل��ي ع��ن��ِك ف��م��ا ح��ب��ي��ب��ٌة إل��يَّ ال��دُّن��ي��ا ول��ك��نَّ��ِك

الفالسفة أسماءَ ويوِرُد الفلسفة، لغَة يستعمل كان أنه نجد ديوانه، يف وبالنظر
كقوله: األجانب؛ والعلماءِ

ج��ال��ي��ن��وَس��ا ص��ف��اُت ع��ل��يَّ ه��ان��ت ع��ن��َده��ا دائ��ي دواءَ وَج��دُت ��ا َل��مَّ

عزَّام الدكتور رأُي (9-12)

بعدها) وما (ص٣١٢ الطيب أبي ِذْكرى كتابه يف عزَّام اب الوهَّ عبد الدكتور أحىص ولقد
رجاِل من بأمثاِله فَظنُّنا واألدب، اللغَة عدا بما معرفته «وأما بقوله: لها يُصدِّر أبيات ة عدَّ
الشائعة املعارف من كثريًا ل فحصَّ وقرأ سمع قد أنه عىل ن يدالَّ شعره يف ونظُرنا عرصه

الرابع. القرن يف
ينية: الدِّ القصص من متتالية أمثلًة فيذكر ، الطََّرسويسَّ ُزَريق بن محمَد يمدُح نجده

ُش��م��وَس��ا ِص��رَن ال��ظُّ��ل��م��اِت أت��ى ��ا َل��مَّ رأيَ��ُه أع��م��َل ال��َق��رنَ��ي��ن ذو ك��ان ل��و
ع��ي��س��ى َألْع��ي��ا م��ع��رك��ٍة ي��وِم ف��ي س��ي��ُف��ُه ع��اَزَر رأَس ص��اَدَف ك��ان أو
م��وس��ى ف��ي��ِه خ��اض ح��ت��ى ان��ش��قَّ م��ا ي��م��ي��ِن��ه ِم��ث��َل ال��ب��ح��ر ل��جُّ ك��ان أو
َم��ج��وَس��ا ال��ع��اَل��م��ون ف��ك��ان ُع��ِب��َدت ج��ب��ي��ِن��ه ض��وءُ ل��ل��نِّ��ي��راِن ك��ان أو
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ويقول:

تَ��ك��ذُب! ال��م��انَ��ويَّ��َة أنَّ تُ��خ��بِّ��ر ي��ٍد ِم��ن ع��ن��َدك ال��ل��ي��ل ِل��ظ��الم وك��م

كافور: هجاءِ يف ويقول

وال��تُّ��َه��ُم؟ ال��نَّ��اِس ُش��ك��وُك تَ��زوُل ك��ي��م��ا ه��اَم��تَ��ُه ال��ِه��ن��ديَّ ي��وِرُد َف��تً��ى أَال
وال��ِق��َدُم وال��تَّ��ع��ط��ي��ُل ال��دَّه��ُر دي��نُ��ه َم��ن ب��ه��ا ال��ق��ل��وَب يُ��ؤذي ُح��ج��ٌة ف��إنَّ��ه

العالم. بِقَدم والقائلني واملعطِّلة الدهريِّني آراء إىل يُشري
دلري: مدح يف ويقول

وال��ع��دِل ال��ل��ه ب��َوح��دان��ي��ِة ش��ه��ي��ٌد ق��دِره وت��ع��ظ��ي��ُم ِدلَّ��ي��ٍر ف��ت��م��ل��ي��ُك

ويُضيف واألصلح.» الصالح وفعل والعدل، التوحيد يف املعتِزلة قول إىل يُشري
ُمطاَلعة من أخرى ُفنونًا واستفاد اللغة يف دروَسه أكمَل أنه ريب وال عزَّام: الدكتور
عىل الكالم يف مرَّ وقد يَهَجع. أن قبل ليلٍة كلَّ الكتَب يُطالع كان أنه روى وقد الكتب،
النرص أبي رواية ويف دفاترهم. من يستفيد الورَّاقني بمالزمة ُموَلًعا كان أنه نشأته
وكان عليها، ويحرص أسفاره يف معه كتبَه يحمل كان إنه الطيب أبي عن قيل الجبيلِّ
قوله: يف بالكتب وأُنِْسه بالقراءة، شَغِفه عن هو أعَرب وقد وتصحيًحا. قراءًة أحكَمها قد

ك��ت��اُب ال��زَّم��ان ف��ي ج��ل��ي��ٍس وخ��ي��ُر س��اب��ٍح ظ��ه��ُر ال��دُّنَ��ى ف��ي م��ك��اٍن أع��زُّ

أمري كنَف إىل أوى قد الفارابيَّ أن الثابت من أنه عزام الدكتور أقوال إىل ونُضيف
سنة (تُويف الثاني املعلم نَرش بما تأثَّر قد املتنبَي أن يزلَّ ولم بالطه، يف وعاش حلب

الفلسفة. مبادئ من البيئة تلك يف (٢٣٩
وأنه الفلسفية، الثقافة عن غريبًا يكن لم املتنبَي أن عىل ُمتضافرٌة فاألدلَّة وإذن
بالفلسفة، املشتِغلني من الكثريين خالط قد يزلَّ لم فهو واللغة؛ األدب عىل يقترص لم
الَعتاِهيَة، بأبي تأثَّر قد أنه كما القراءة، من أكثَر قد وهو بينهم، من الفارابيُّ كان ولربما
الشعر يف الفلسفي التفكري سلسلِة يف يدخل أنه هذا ومعنى العالء. أبي يف يؤثِّر وسوف
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بينما يتفلسف» «شاعر — أمني أحمد األستاذ بحقِّ قال كما كان وإن — ثَم ومن العربي؛
يف وجدنا وقد الفلسفة. عن غريبًا يكن لم ذلك رغم أنه إال يتشاعر»؛ «فيلسوف املعريُّ
الفلسفية، للصياغة آثاًرا — التجاِرب ووليَد َعمليٍّا منه كان ما حتى — الفلسفي شعره
دراسة نُحاول عندما األمر كذلك فيه. يزلَّ لم فلسفيٍّا تفكريًا مَلْسنا النظرية فلسفته ويف

معجمه.

الحاتمية الرسالة يف الرأي (10-12)

نفى عندما الرجل ظَلم قد أمني أحمد األستاذ أن هي نتيجٍة إىل بنا ينتهي هذا وكلُّ
أن واجبنا من يكون النتيجة هذه ت صحَّ وإذا الفلسفية. والثقافَة الفلسفية بغة الصِّ عنه
األستاذ يَْدعونا كما ُكليًة نرفضها فال الحذر، من يشءٍ مع الحاتمية الرسالة يف ننظر
البنَيِّ ومن باطلها. من الحاتميِّ دعوى صحَة لنرى بيتًا بيتًا نفحصها بل أمني، أحمد
الشاعر إىل أتَت قد تكون أن يمكن التي الَعملية األفكار بني نُميز أن الواجب من أنه
الفلسفية الروُح فيها تظهر التي النظرية اآلراء وبني حياته، ِلتَجاِرِب نتيجًة أو مبارشة،
ذاِكرين الصياغة، طرق وبني ذاتها يف املعاني بني نُميز أن يجب كما واضح، نحٍو عىل
عن األخذ مسائل يف — تكون قد تعبريه وطُرَق الشاعر معجم أن من قرَّرناه أن سبق ما

الحقيقة. إىل سبيٍل أهدى — بهم التأثُّر أو الغري
أنه َلريُْوون حتى الحفظ، عىل الخارقة املتنبِّي مقدرة عن بعُد يُحدثوننا والرواة
كتب أن نعلم ونحن حه. تصفُّ بمجرِد الورقات عَرشات من كتابًا حياته صدر يف حفظ
من نستنتَج أن لنا فهل الناس، أيدي بني وانتَرشت تُرِجَمت قد ذاك إذ كانت أرسطو
بِذهن عِلَقت ُجَمٍل عن الحاتميُّ عدَّدها التي تقريبًا بيت املائة يف صَدر قد املتنبَي أن ذلك

بالذات؟ الجمل تلك عىل بعِضها يف صَدر األقلِّ عىل أو ُمطاَلعاته، أثناء الشاعر
أن يتَّضح إذ بعضها؛ ردَّ نرى املتنبي وأبيات أرسطو ُحكم بمراجعة إننا الحق، يف
فيًة، تعسُّ بينهما املقاربُة َلتلوح حتى ُمختلفان، البيتني أو البيت ومعنى الحكمة معنى
عربيٌة وصياغتها قريبة، معانيَها أن نرى التي األخرى األبيات بعض يف األمر وكذلك
املصاَدفة وليَد يكون قد ذلك أن إال املعنى، يف أرسطو جملة مع اتفَقت وإن فهي عادية،
— بعُد — واملعاني نفُسه، املتنبي يقول كما الحافر»، عىل الحافُر «يقع ولقد البحتة.
مختلفني شخصني إىل بعينها مالبساٌت تُوِحَي أن املمكن َلِمن وإنه البرش، بني شائٌع ِملٌك

اآلخر. بوجود أحُدهما يعلم أن دون املعنى بنفس
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بأرسطو، فيه تأثَّر قد املتنبي يكون أن أصًال نستبعد ال فإننا ذلك، دون ما وأما
وهنا فلسفية. نظرية فكرٍة عن تعبريًا البيت ويكون بذلك، الصياغُة تشهد عندما وبخاصٍة
،Reminiscence استيحاء أمُر بل ،Plagiat رسقة أْمَر يكن لم األمر بأن االعتقاد إىل نميل
من نفسه يف بِقيَت وإنما شعٍر، بيَت ِليَصوغها بذاتها ِحكمًة يأخذ لم املتنبَي أن بمعنى
كذكرياٍت الِحَكم إليه وعادت معني، زمن أو معنيَّ بمكان صها يُخصِّ أن يستطيع ال قراءٍة

األحيان. أغلَب وعٍي غرِي ويف أحيانًا، وعٍي يف شعًرا، فصاغها املعالم، ممحوَِّة
ولنرضب ممكن. غريَ كهذا أمر يف الجزم يكن وإن حه، نُرجِّ الذي الرأي هو هذا
اتَّضح إذا حتى ونُناقشها، البهيَّة التحفة يف ورودها برتتيِب نأخذها األمثلة بعَض لذلك

أراد. إن املناقشة يف االستمرار مهمَة للقارئ تركنا املنهج
الشهوة.» بلوِغ دون الجسم هالُك كان القدرة فوق الشهوُة كانت «إذا أرسطو: قال

املتنبِّي: وقال

األج��س��اُم ُم��راِده��ا ف��ي تَ��ِع��بَ��ت ِك��ب��اًرا ال��نُّ��ف��وُس ك��ان��ت وإذا

ليقوَل أرسطو جملة يعرف أن إىل حاجٍة يف يكن لم املتنبَِّي أن الواضح من وهنا
ا ممَّ فيألم املتنبي وأما ا، عامٍّ ُحكًما يُوِرد فأرسطو كبريًا؛ فرًقا املعنينَي بني أن كما بيتَه،

هو. طموحه جرَّاء من يُقايس
الزمان.» لحوادث أغراٌض الحيوان «نفوُس أرسطو: وقال

املتنبي: وقال

ُرك��وبَ��ا ال��رُّع��اُة تَ��داَولُ��ه ُع��وٌد ك��أنَّ��ُه ال��زَّم��ان ح��َدِث ِم��ن وال��م��رءُ
َم��ن��ص��وبَ��ا َس��واُده يُ��ص��اَب ح��ت��ى ب��ه��ا يُ��رم��ى َم��ن��يَّ��ٍة ل��ك��لِّ غ��َرٌض

صاغه وقد الزمن. لرضبات ُعرضٌة أننا وهو ُمتداَول، قريٌب هنا العامُّ واملعنى
اآلخر، بعد الواحُد الرعاُة يركبه الذي كالعود فنحن صور؛ يف شعرية فنِّية صياغًة املتنبي
س تَلمَّ قد املتنبَي أن نظنُّ وما يُصيبَنا، أن الزمُن يلبَث لم أقدامنا عىل انتَصبْنا إذا ونحن

املجرد. العامِّ أرسطو قول يف كهذا معنًى
لحلولها.» يألم لم الحوادُث عليه استمرَّت «َمن أرسطو: وقال
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املتنبي: فقال

ال��وح��وُل ب��ه ي��م��رُّ م��ا ف��أه��َوُن ال��م��ن��اي��ا خ��وَض ال��ف��ت��ى اع��ت��اد إذا

املرء إن يقول: فاملتنبي الصياغة؛ يف ُمشابهًة وال املعنينَي بني جامًعا نرى ال ونحن
حقيقًة يُقرر أرسطو بينما َمشقًة، منها أقلُّ هو ما يُِخْفه لم األمور من الشاقَّ تَعوَّد إذا
فكالُمه املتنبي وأما صحيًحا، يكون ال قد قوٌل وهو حملُه. هان األلَم اعتَْدنا إذا أننا هي

ذلك؟ من هذا وأين االقتحام، إىل ودعوة ُمكابَرٌة
االمتناع.» شديُد األطماع رديء من الطِّباع نقل «َروُم أرسطو: وقال

املتنبي: فقال

ال��ن��اق��ِل ع��ل��ى ال��طِّ��ب��اُع وت��أب��ى ِن��س��ي��انُ��ك��ْم ال��ق��ل��ِب م��ن يُ��راد

أرسطو، قوِل عن فعًال أَخذه أنه ح يُرجِّ ما الناقل» عىل الطِّباع «وتأبى قوله: ويف
العربية إىل أرسطو كتُِب تراجَم نملك كنا أننا ولو الطِّباع»، «بنَْقل التعبري هو هنا واملهمُّ
الرتاجم هذه — الحظِّ لسوء — ولكن ال، أم فيها اللفُظ هذا وَرد هل نُحقق أن َالستطعنا
مخطوطًة تزال ال أو الكبري)، األخالق وكتاب نيقوماخوس (إىل األخالق ككتب مفقودة ا إمَّ
فوتوغرافية صورٌة الجامعة بمكتبة منه لدينا الذي «كاألرجانون»، ينرشها َمن تنتظر
التعبريَ هذا أن لنا يلوح هذا، ومع بباريس. األهليَّة باملكتبة املوجود الوحيد املخطوط عن
هذه يف املعجم أهميَة لنا يُظهر وهذا أرسطو. عن فعًال أخذه قد املتنبَي وأن فلسفي،

املسائل.
وبهاءً.» رونًقا الصورَة كَست الشكوك من اللطائُف تجرََّدت «إذا أرسطو: وقال

املتنبي: فقال

ال��ُح��َل��ِل ِم��ن أب��ه��ى ف��ي م��ن��ه وَج��دتَ��ه��ا ُح��َل��ًال ل��ه ع��ْرٍض ع��ل��ى خ��َل��ْع��َت إذا

الصورة جمال عن يتحدَّث فالحكيم املعنينَي؛ بني أصًال عالقة ال أنه البنيِّ ومن
يُزين بأنه َممدوحه يمدح والشاعر النفس، وتنقى الشكوك من اللطائُف تخلو عندما

بهاءً. ويَزيده ِشعَره
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الحيوان.» ألحوال ُمفسدٌة الزمان أياِم «تعاقُب أرسطو: وقال
املتنبي: فقال

م��ح��م��وِد غ��ي��ُر ح��اَل��ي��ِه أح��م��ُد زَم��ٍن م��ن ال��ن��ف��وُس ��ي تُ��رجِّ ف��م��ا

هذا َعالئيٍّا؟ تشاؤًما الشاعِر تشاؤم من ر املدمِّ الزمن لتأثري الحكيم تقريُر وأين
أظلَمت. أم إليه نظرتُنا أرشَقت سواءٌ أثر، من له ما يُقرِّر وذاك بالزمان يتَربَّم

العامة املبادئ أن لريى املناقشة يف يستمرَّ أن القارئُ يستطيع النحو هذا وعىل
فصًال، ستُعَرض التي الحاالت معظم يف تُفَصل بأن كفيلٌة — سبَق فيما قرَّرناها التي —
يُمايش معقول فصٌل فهو املجال، هذا يف املثاِل العزيزَة التاريخية الحقيقَة هو يكن لم إن

التفكري. حقائَق
عىل يُدلِّل أن أراَد ا أحقٍّ الرسالة؛ هذه بوضع الحاتميُّ قَصد إالَم نعلم ال بعُد ونحن
آرائه من كثرٍي عىل الوقوع يف فْضَله يسلبَه أن به يريد خفيٌّ تجريٌح هو أم املتنبِّي، فضل
يف أُلَِّفت التي الكثرية الكتب نوع من الحاتمية الرسالة تكون وهنا أرسطو؟ ِحكمة يف
تعزيَز الرسالة بهذه أراد قد الحاتميُّ يكون أن ح يُرجِّ بالشري األستاذ إن ثم الرسقات،
له نرى ال ترجيٌح وهذا بها. يتَّهمونه املتنبي خصوُم كان التي الدين عن املُروق تهمة
اليوناني الفيلسوف كان ولقد فيه، ُكفر ال — صح لو — أرسطو عن املتنبي فأَْخذ وجًها؛
من بالكفر أحٌد يتَّهُمهم وال عنه يأخذون واملتكلِّمني، الدين علماء من الكثريين مرجَع

ذلك. أجل
بزمن، للشاعر ُمناظرته بعد هذه رسالته كتب قد الحاتمي أن هو لنا يبدو والذي
التي نيته ُحسن يف للشكِّ موجبًا نرى ال بعُد ونحن املتنبي. موت بعد كتبها يكون ولربما

أوَرْدناها. التي املقدِّمة يف عنها يُعلن
لَفتَت إذ املتنبي؛ مْجَد خَدَمت قد — مؤلفها قصُد يَُكن مهما — الرسالة هذه إن ثم
خاصة ميزًة املتعاقبة األجياُل رأته ما وهذا فلسفية. آراءٍ من شعره يف ما إىل النظر
ما هذا ويف املركَّزة. الِحَكم إىل تميل عام، بوجٍه السامية، العقلية أن املعلوم ومن للمتنبي.
ونحن اليوم. إىل حياته منذ العرب وأدباء العربي األدب يف املتنبي تأثري من جانبًا يُفرس
يُغِفلون ال املؤلِّفني أن فنجد الواحدي، ورشح الُعكَربي كرشح ديوانه؛ رشوح يف ننظر

الحكيم. أقواَل فيه شبَّه أو الحكيم عن الشاعُر أَخذ ما إىل اإلشارَة
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أوَل بينهما كان ما رغم مجِده، يف ساهم بل املتنبي، إىل يُِسئ لم الحاتميُّ وإذن
املناظرة. أخبار يف بها نُِحسُّ شديدة خصومٍة من األمر

شعره مصري يف وأثُرها البرصي ندوة (11-12)

الدولة كُمعزِّ الحكم رجال بَعداوِة ببغداد إقامته أثناء شقي قد كان إذا املتنبَي إن ثم
حوله ْت التَفَّ قد فإنه وعلماء؛ وأدباء شعراءَ من هذين حول كان وَمن املهلَّبي، والوزير
عنه ثنا تحدَّ الذي البرصي دار يف معه يجتمعون كانوا به املعَجبني من أخرى طائفٌة

سبق. فيما
يف مبعثًرا نجُده ملا جامًعا تلخيًصا االجتماعات تلك أنباءَ بالشري األستاذ ص لخَّ ولقد
استقباَل أساءت قد بغداد يف األوساط كانت «إذا بعدها): وما (ص٢٢٦ فقال مصادرنا،
فني املثقَّ الُوسطى الطبَقة رجال من بعًضا فإن بعيد، حدٍّ إىل هو ِلخَطئه وذلك املتنبي؛
أْن ُحميد ربَض يف البرصي عيلٍّ منزُل يلبث ولم املدينة، إىل ُقدومه منذ به احتَفلوا قد
يشء، كل قبل الشبَّان جذَبَت قد املتنبي شخصيُة كانت وملا ُمزدِهرة. أدبية ندوًة أصبح
املميزين. غري من كانوا إليه املستمعني أن ليُذيعوا فرصًة ذلك يف رأَوا قد خصومه فإن

إلعجابه حدٌّ يكن لم الذي البرصي عيل الدار ربَّ أوًال الندوة تلك يف ترى كنَت ولقد
والذي بحلب، القاه أن سبق قد كان الذي النَّْحوي ِجنِّي ابن ثم له، وحماسِته بالشاعر
نفٌر أيًضا هناك إىل يخفُّ وكان القديم، الَحْمدانيِّني ملادح تقديَره يُخفي ال اليوم أصبح
بن والحسن العزائمي، أحمد بن وكامل الِحْميص، حنك بن القاسم كأبي بان؛ الشُّ من
أرسٍة أبناء أحد املحاميل، ومحمد ريازي، الشِّ باكويه بن هللا وعبد الَعلوي، الكويف عيلٍّ
وأخريًا الكومي، وعيل املغربي، محمد والعلماء: ببغداد، الشهريَين والفقهاء املحدِّثني من
يحدث كان ما كثريًا ولكن املنتظمون، املستِمعون هم هؤالء عراني. الشَّ بكٍر أبو خادمه

املتنبي. شهرة تجذبُهم ممن عاِرضون أدباءُ إليهم ينضمَّ أن
مما أكثُر املتنبي شعر مصري يف الحاسمِة األهمية من االجتماعات لهذه كان ولقد
كانت التي االجتماعات هذه أحُد ينعقد كان وعندما والُفسطاط، َحَلب الجتماعاِت كان
يف ريب بال وذلك الديوان، من يشء قراءِة يف الحضور أحُد يأخذ كان االنعقاد، كثريَة
ارتكَب أو صعوبٌة عَرَضت فإذا املخطوط، ذلك عن مأخوذة نسخة أو الشاعر، مخطوط
التفاصيل بعَض أحيانًا مضيًفا الالزم، التفسريَ الشاعُر لهم قدَّم إرادي غريَ ً خطأ القارئُ
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كان فقد وبالجملة البيت. أحَدثه الذي األثر عن أو الشعر، فيها قيل التي املالبسات عن
املعرفة. فروع كل يف عندئٍذ يُستخَدم كان الذي التعليم ملنهج تطبيًقا ذلك

يف عمل الذي ذلك هو الجمعية، القراءة تلك يف املعتَمُد القصائد إحصاءُ كان ولقد
املجموعَة تلك أن يرى كان الشاعَر أن ويظهر ذلك. بعد الشاعُر قاله ما إليه مضاًفا حلب
ألسباٍب — رآها مقطوعات عدة حذف ولقد الخلف. إىل تمرَّ بأن الجديرُة وحدها هي
بعَض شفهيٍّا يُلقي كان أحيانًا ولكنه املجموعة، يف تبقى بأن جديرة غريَ — مختلفة
يسمعها إذ خطرية؛ مجازفًة كانت وتلك النهائية. املجموعة من حذَفها التي ِصباه أشعار
وَرع، يف فيلتقطونها أستاذهم، قال مما شيئًا يرتكوا أالَّ عىل العزِم عاقدو ُمعَجبون

اتفق. حسبَما الديوان يف ويُدخلونها
اإلسالمي العالم يف املتنبي حول الدراساُت انتَرشت خاص بنوٍع الندوة هذه من
تقديَر كسب لقد حتى فشيئًا، شيئًا تمتدُّ الشاعر شهرُة أخذَت الحني ذلك فمنذ كلِّه؛
بعَض يحرض وأخذ له، ُكرهه عن َعَدل قد مثًال فالحاتميُّ أنُفِسهم؛ خصومه من بعٍض
أخذ قد أنه يظهر املهلَّبي، مادُح ال البقَّ ابن وكذلك البرصي، عيلٍّ عند االجتماعات تلك
الشاعر عىل عَرض قد اإلنشاء كاتَب الصابَي أن يَْروون وهم صادًقا. تقديًرا املتنبَي يُقدِّر
ندوات يف املتنبي عن يتحدَّثون كانوا أنهم ونسمع قصيدتنَي، مقابل درهم آالف خمسَة
يحرض أن يسأله الريِّ من له كتب قد عبَّاد بن الصاحَب الدولة كاتب وأن بفارس، األدب
حداثة رغم والطموح الِكْرب يف ُمِرسًفا يكن وإن الثقافة عايلَ الرجل هذا كان ولقد إليه.
َلدوَد جديًدا َخصًما لنفسه خَلق وبذلك أصًال، يُِجبْه ولم ِخطابَه الطيب أبو وأهمل سنِّه.
ألَفي يُعطي العميد، بابن الشهريَ البويهي، الوزيَر نرى الوقت، ذلك وحول الُخصومة.

كافور.» إىل ُمهداًة مدٍح قصيدَة املتنبي ِقبَل من أنشده صعلوٍك إىل درهم

باملتنبي وتأثُّره الصابي (12-12)

أن فنجد خلََّفت فيما وننظر الحني، ذلك يف املتنبِّي حول قامت التي الحركة ص ملخَّ هذا
قد الشاعر ألن وذلك مدحه؛ من إليه طلب ما َقبوله لعدم املتنبي عىل يحقد لم الصابي
َمن بالعراق رأيُت ما وِهللا له: «وقل الصابي: لرسول قال إذ مقبول؛ رقيق بُعذٍر اعتذر
وإن وأنا أوَجبَْت، ما الحق من أحٌد البالد هذه يف عيلَّ أوجَب وال غريك، املدَح يستحقُّ
فأنا الحال، هذه تُبايل ال كنَت فإن أمَدْحه، لم ألني عليك؛ وتغريَّ الوزيُر لك تَنكَّر مَدحتُك
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بن الحسُن ويقول ِعَوًضا.» ِشعري عن وال ماًال، منك أريد وال التمسَت، ما إىل أُجيبك
ياقوت: يف الخربَ هذا أبيه عن لنا يروي الذي إسحاق، أبي بن الصابي هالٍل بن إبراهيم

أعاوده.» فلم نصح، قد أنه وعلمُت الخطأ، موضع عىل فتنبَّهُت والدي: «قال
ذلك فِمن رسائله، يف به تأثَّر لقد بل املتنبي، ُخصوم من يكن لم فالصابي وإذن
العمر اقتبال يف هللا آتاه «ولقد الفضيلة: ُمكتِمل الشبيبة، ُمقتبل شابٍّ تقريظ يف كتب ما
َخلًَّة الكهولُة تجد فال االستكمال، َمحامَد الشباب ُعنفوان يف وسوَّغه الفضل، جوامَع

الطيب: أبي قول من وهذا الُحنْكة.» بمزايا تسدُّها وثُْلمًة ة، املدَّ بتطاُول تتالفاها

تَ��الف��اه��ا َخ��لَّ��ًة ان��ت��ش��ى إذا َم��ك��ارِم��ه ف��ي ال��خ��م��ُر تَ��ِج��د ال

القضاة قايض «منزلُة الُقضاة: بقضاء يُهنِّئه معروف ابِن إىل كتبه ما ذلك ومن
من فيها ويدَّعونه والذِّكر، يت الصِّ من الُوالة يكتسبُه ما ألن بالوالية؛ التهنئة عن تجلُّ
إىل تجذبها يًدا إليها أحُدهم مدَّ وإذا له، قبلها وحاصٌل عنده، لها سابٌق والفخر، الجمال

بقوله: َحكاه أو َعناه الطيب أبا فكأنَّ العايل.» املحلِّ إىل يُده جذبَتها أسفل،

ن��َزل��وا غ��اي��ًة أرادوا ف��إذا ط��َل��ب��وا م��ا وف��وَق ال��س��م��اءِ ف��وَق

إىل والغيِث العاطل، إىل الُحيلِّ َعْوَد عزِّه مستَقرِّ إىل موالنا «وعاد كتب: ما ومنه
الطيِّب: أبي قول من هو وإنما املاِحل.» الرَّوِض

ال��ع��اط��ِل» إل��ى ال��ُح��ل��يِّ ك��َع��ْوِد ظ��اف��ًرا ح��َل��ٍب إل��ى وُع��دَت

ص٩٠) ج١، (اليتيمة،

عبَّاد بن الصاحب تأثُّر (13-12)

وإجرائه بأصَفهان، إيَّاه املتنبي زيارة يف طمع أنه يُحدِّثوننا فهم عبَّاد، بن الصاحب «وأما
ُدَجيلة، والبحُر ُحَويلة، والحال شابٌّ ذاك إذ وهو — الزمان رؤساء من مقصوديه َمجرى
فلم ماله، جميِع ُمشاطرَة له ويضمن استدعائه، يف يُالطفه فكتب — استُوِزر يكن ولم
ِمعطاءً ُغَليًما إن ألصحابه: قال املتنبَي إن وقيل ِكتابه. عن يُِجبه ولم وزنًا املتنبي له يُِقم
بسهام يرشقه غَرًضا الصاحُب ه فصريَّ ذلك. إىل سبيَل وال وأمدَحه أزوَره أن يريد بالريِّ
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أعرُف وهو سيئاته، عليه ويَنَْعى وهَفواته، ِشعره يف َسقطاِته عليه ويتتبَّع الَوقيعة،
وُمكاتَباته» ُمحارضاته يف بها وتمثًُّال لها استعماًال وأكثُرهم وأحفُظهم بحَسناته، الناس

ص٨٢). (الصبح،
استعماًال الناس أكثُر — عليه به وتعصُّ له بُغِضه مع — الصاحَب هذا أن والواقع
افتتَحها قلعٍة وصف يف رسالٍة من له فصٌل ذلك فِمن ومكاتباته؛ ُمحارضاته يف لكلماته
بأنٍف تُعطي البعيد، واألمد املديد الدهر بقيَة كانت فقد كذا قلعُة «وأما الدولة: َعُضُد
عىل صالَحتْها قد األيام أن وترى الخطيَّة، عىل جامح بعطٍف وتَنْبو املنَعة، من شامخ
بَْجدِتها، ابَن للدنيا هللا أتاح فلما الحوادث، من التسليم عىل وعاهَدتها القوارع، من اإلعفاء
عىل تأتيهم األقداَر وظنُّوا واألنهار، البحور بني ما بَْوَن َجِهلوا ونَْجدِتها، بأِسها وأبا
وفرصَة الحوادث، نُْهزَة القديم وَمثْواهم الحصني، َمعِقَلهم رأَْوا أْن َلِبثوا فما ِمقدار،
أحدهما: الطيِّب؛ ألبي بيتنَي بألفاِظ ألمَّ وإنما وابق.» السَّ وَمْجرى العوايل، وَمَجرَّ البوائق،

وال��ج��بَ��ُل ال��س��ه��ُل إل��ي��ه ف��َش��ك��ا بَ��ْج��دِت��ه��ا اب��ُن ال��دُّن��ي��ا أت��ى ح��ت��ى

اآلخر: قولُه والثاني

��واب��ِق ال��سَّ وَم��ْج��رى َع��وال��ي��ن��ا َم��َج��رَّ وب��اِرِق ال��ُع��ذَي��ِب ب��ي��ن م��ا ت��ذكَّ��رُت

سعادة فإن األثر، حميَد الخطر، جليَل الفتُح كان «لنئ أيًضا: له فصٌل ذلك ومن
أوائَلها ويَِصل يُبْديها، يَزال ال ُعاله يف أرساًرا هلل أنَّ معها يعلم له، بشوافَع َلتُبرش موالنا

بتواليها.»

ال��ه��ذَي��اِن م��ن ض��رٌب ال��ِع��دا ك��الُم وإن��م��ا ُع��الك ف��ي ِس��رٌّ ول��ل��ه

عنِي يف قذًى أو خطَّه، ُت غريَّ ملا كاتٍب قلِم يف شظيًة أُحسه ما كان «ولو وفصل:
الطيب: أبي قول من وهو َجفنُه.» انتبَه ملا نائم

ك��ات��ِب خ��طِّ م��ن غ��يَّ��رُت م��ا ��ْق��م ال��سُّ م��ن رأس��ِه ش��قِّ ف��ي أل��ق��ي��ُت ق��ل��ٌم ول��و
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يف واألُسوَة يقتضيه، وما الِعلم يف القدوَة الشيُخ كان «إذا التعزية: يف ذلك ومن
تاراِت يف ويأُخذَ بأَدِبه، والشكر الصرب حاالت يف يتأدَّب أن لزم فيه؛ يجُب وما الدين
أَخذْناه ما بعَض له َروينا إذا إال َرزيَّتِه، حادِث عند بتعزيته لنا فكيف بمذهبه، األىس

الطيب: أبي قول من حلَّ وإنما منه.» استفدناه مما طائفًة له وأَعْدنا عنه،

ع��ْق��َال يُ��ع��زِّي��ك ال��ذي ف��وَق ِب األَْح��ب��ا ع��ن يُ��ع��زَّى أن ف��وَق ي��ا أن��ت
ق��بْ��َال ُق��ل��َت ل��ه ال��ذي ق��ال ـ��زَّاك ع��ـ ف��إذا اه��ت��دى وب��أل��ف��اِظ��ك

قول من وهو املطر.» راحِة عىل الزَّهر لساِن ثناءَ عليه أثنى «وقد ذلك: ومن
الطيب: أبي

ف��يَ��ف��وُح ال��َح��ي��ا ع��ل��ى ال��ثَّ��ن��اءَ تَ��ب��غ��ي ك��الُم��ه��ا ال��رِّي��اض رائ��ح��ِة وزك��يُّ

عن العميد ابَن به أجاب كتاٍب يف قولُه هي: كما الطيب أبي أبيات من أوَرده ومما
سيدنا أن علمُت «وقد وعجائبه: َمراكبه وصِف يف بحٍر شاطِئ عن إليه الصادر كتابه
عن يَفُضل ال َوَشًال البحَر لرأى ذلك فَعل ولو صدِره، َسعة بِفْكره أخطر وما كتَب،

ف. الرتشُّ عىل يَكثر ال وثََمًدا التربُّض،

ال��ب��ح��ُر!» أنَّ��ك ش��اه��ٌد وب��ح��ٍر ـ��ج��ب��اُل ال��ـ أن��ك ت��ش��ه��د ُج��بْ��ت ج��ب��اٍل ِم��ن وك��م

وأمِّ اآلباء، وَكريمة األمراء، بَعقيلة «أهًال أولُها: ببنٍت التهنئة يف رسالٍة من وله
فيها: يقول ثم األطهار.» واألوالِد األصهار، وجالبِة األبناء،

ال��رج��اِل ع��ل��ى ال��ن��س��اءُ ��َل��ت َل��ُف��ضِّ ه��ذي َك��ِم��ث��ل ال��نِّ��س��اءُ ك��ان ول��و
ل��ل��ه��الِل ف��خ��ٌر ال��ت��ذك��ي��ُر وال ع��ي��ٌب ال��ش��م��س الس��ِم ال��ت��أن��ي��ُث وم��ا

كَمْن النساءُ كان ولو يقول: أنه إال الدولة، سيف والدِة َمرثيَّة يف قصيدٍة من وهما
إلخ. … فَقْدنا
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يزلَّ لم فهو ترك، من وتَرك أخذ َمن الزماُن أخذ قد «وقلنا: تعزية: كتاِب من وله
يجمع وال بالرصوف، وَف الرصُّ يصُل وال للطفل، الشمَس أسلَم وقد القمر عن يعفو
يعوَد أن إال األَخَوين، قاَسَمك إذ غبَنَك وقد امَلَلَوين، ُحكُم فأبى الُخسوف، إىل الكسوَف

باملايض. والغابَر بالفاني، الباقَي فيُلِحَق

ال��ط��ل��ِب ف��ي واألي��اُم ل��نَ��غ��ف��ُل إنَّ��ا ت��اِرك��ُه ال��م��ت��روِك ط��َل��ِب ف��ي وع��اد
وال��َغ��َرِب ال��ِوْرد ب��ي��ن ال��وق��ُت ك��أنَّ��ه ب��ي��نَ��ه��م��ا ك��ان وق��تً��ا أْق��ص��َر ك��ان م��ا

ْفُر السَّ يعجب فما وإال ، والبثِّ الحزن وَشْكوى النَّْفِث، يف املصدور كعادِة هذا أقول
حتى األرض، وجه عىل ساعيًا املوُت يرتك والرَّْحل، الراحلة بني وكلٌّ بعٍض، تقدُّم ِمن

ْب. الرتُّ بطِن إىل ينُقَله

ُش��رب��ِه م��ن بُ��دَّ ال م��ا نَ��ع��اُف ب��الُ��ن��ا ف��م��ا ال��م��وت��ى بَ��ن��و ن��ح��ن
َك��ْس��ب��ِه ِم��ن ُه��نَّ َزم��اٍن ع��ل��ى ب��أرواِح��ن��ا أي��دي��ن��ا تَ��ب��خ��ُل
تُ��رِب��ِه م��ن األج��س��اُم وه��ذه َج��وِِّه م��ن األرواُح ف��ه��ذه

شعره.»1 من به وتَمثَّل املتنبِّي، بحر من الصاحُب اغرتَفه مما فيض، من غيٌض وهذا

املتنبي نقد يف الصاحب رسالة (14-12)

عليه يتحاَمل أن من يمنَْعه لم املتنبي من الصاحُب استدانه الذي الدَّين فهذا ذلك، ومع
(طبع املتنبي ِشعر مساوئ عن الكشف يف صغرية رسالًة فيَكتَُب مْدَحه، رَفض عندما

صفحة). ٢٦ ١٣٤٦ه، سنة بالقاهرة، القدس مكتبة
فيما — كاتبُها أخذ كما الالحقني. اد النقَّ عىل واضح تأثريٌ الرسالة لهذه كان ولقد
تسخيِف عىل مثًال يُجِمعان فالناقدان ُمناظرته، يف الحاتميِّ انتقادات ببعِض — يظهر

املتنبِّي: قول

وُط��ب��وُل ل��ه��ا بُ��وق��اٌت ال��ن��اس ف��ف��ي ل��دول��ٍة س��ي��ًف��ا ال��ن��اس ب��ع��ُض ك��ان إذا

بعدها. وما ص٨٧ ج١، اليتيمة، 1
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الكشف. صاحب انتقاداِت مرٍة من أكثَر يورد الثعالبيَّ نرى اليتيمة، ويف
والبُعَد اإلنصاَف مدَّعيًا إليه، دفعه ما وإيضاِح نْقَده، بتربيِره نفُسه الصاحُب يبدأ
َمركٌب فالهوى رغبتَك؛ الُعلوم يف وأدام تَك، ُمدَّ هللا أطال بعد، «أما فيقول: الهوى عن
باملعصية، نفسه عىل يُْزرَي أن الحزم من وليس براكبه، يَعُرب وظهٌر بصاحبه، يَْهوي
األهواءَ أن عىل متَِّفقون أصنافهم وتبايُِن اختالفهم عىل فالناس بالَحميَّة؛ ِعلمه ِمن ويضَع

الصدق. ُسبل يُبهم الحق عن امليل وأن اآلراء، أعنُي طمُس
فسألني فيها، واملوجودين وقائليها واألشعار باألدب يُوَسم َمن بعَض ذاَكرُت وكنُت
يأتي ربما أنه إال نْظِمه، يف اإلصابة كثريُ ِشعره، يف املرمى بعيُد إنه فقلُت: املتنبِّي عن
وادعى ج، وتأجَّ وَحِمي وانزعج هاج قد فرأيتُه الَعوراء. بالكلمة مشفوعًة الغرَّاء بالِفقرة
األمر كان إن فقال: اني تحدَّ حتى يرَض ولم األقسام، متناسُب النظام، مستمرُّ شعره أنَّ
وتَسبَكه العيون، َحه ِلتتصفَّ تذكره؛ ما الخطبَة وقيِّْد تُنكره، ما ورقٍة يف فأثِبْت زعمَت كما
طريقتي. من ت الزالَّ تتبُُّع وال شيمتي، من العثَرات تَطلُُّب يكن لم وإن ففعلُت العقول،
لئالَّ فعلُت وإنما يَْكبو؟! ال َجَواد وأيُّ يَنْبو، ال صارم وأيُّ يهفو، ال عالٍم أيُّ قيل: وقد
واعِدْل فاسَمْع يُخَرب. أن قبل ويُخِربُ يُرَوى، أن قبل يروي ن ممَّ أني املعرتُض هذا يُقدِّر
بزمٍن بُلِينا وقد يسريًا. إال عيوبه ِعَظم ِمن ذكرُت وال قليًال، إال فيه أوردُت فما وأنِصْف؛
ملن يَْرضعون ال ال، الجهَّ بمادح اغَرتُّوا أغماٍر بأعياٍر وُمِنينا الغارب، يَْعلو فيه املنسُم
الثرى. دون الثُّريا فريُق فهو الشعر، عىل سيَّما ال أْشُطَره، والعلُم أفاويَقه، األدُب حلب

ُمخبَّلة.» وأنعاًما ُمرَسنة، بهائَم رأيَت حَكموا فإذا يعرفون، أنهم يوهمون وقد
لسانُه. يدَّعي مما أقلُّ اإلنصاف من طبِعه حظُّ الِكْرب، واضِح رجل كالُم وهذا

وهذا إنسان. كلِّ مقدور يف ليس الشعر نقد أن فيُقرِّر يبدأ املقدمة هذه بعد وهو
فإنه العميد؛ ابُن يستطيع كما الشعَر ينقَد أن أحٌد يستطيع ال أنه وعنده صحيح.
يُطاِلَب حتى املعنى بتهذيِب يرىض وال والكلمات، الحروف نقِد إىل األبيات نْقَد يتجاوز

العميد. البِن النقد يف تتلمذَ أنه الصاحب ويُخربنا والوزن. القافية بتخريُّ
للنقد أنَّ هي العرب، عند النقد تاريخ يف أهميَّتُها لها عامة فكرٍة إىل يَْسمو ثم
أو األنساب أو النحو أو اللغة علماء عن مختلفة خاصة طائفًة يكونون وهم رجاَله،
مرتبة إىل يصُل أخذ قد الحني ذلك يف كان العرب عند النقد أن عىل يدلُّ كالٌم هذا التاريخ.
ِعلم طلبُت الجاحظ: ُعثمان أبو «قال يقول: واألبحاث، العلوم من غريه عن االستقالل
يُتقن ال فألفيتُه األخفش إىل فرجعُت غريبَه، إال يعرف ال فوَجدتُه األصمعيِّ عند الشعر
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باأليام وتعلَّق باألخبار، اتَّصل ما إال ينقد ال فرأيته ُعبيدة أبي عىل فعطفُت إعرابَه، إال
امللك عبد بن وهب بن كالحَسِن الُكتَّاب؛ أدباء عند إال أردُت بما أظفر فلم واألنساب،

عر. الشَّ من أدقَّ واستخَرج عر، الشِّ رسِّ عىل غاص لقد عثمان! أبي َدرُّ الزيَّات.
عبِد مجلَس حرضُت قال: الحماري يوسف بن محمُد به حدَّثني ما النَمط هذا ويف
نَُواس؟ أبو أم أشعُر ُمسلٌم ُعبادة، أبا يا فقال: البحرتي، ه حَرضَ وقد طاهر بن هللا
وإن َجدَّ شاء إْن مذهب؛ كل يف ع ويتنوَّ طريق، كلِّ يف ُف يترصَّ ألنه نُواس؛ أبو فقال:
له فقال يتَخطَّاه، ال بمذهٍب ق ويتحقَّ اه، يتَعدَّ ال واحًدا طريًقا يلزم ومسلٌم هَزل، شاء
ِمن هذا ليس األمري، أيها فقال: هذا، عىل يُوافقك ال ثعلبًا يحيى بن أحمد إن هللا: عبد
إىل ُدفع َمن الشعَر يعرف وإنما يقوله، وال الشعَر يحفظ ن ممَّ وأرضابه ثعلٍب علم
وُمسلم نُواس أبي يك عمَّ يف ُحكمك إنَّ ُعبادة، أبا يا ِزنادي بك ورَّيُت فقال: َمضاِيقه،
فقيل َجريًرا، ل ففضَّ عنهما ُسئل فإنه والفرزَدق؛ َجريٍر يه عمَّ يف نُواس أبي ُحكم وافَق
يعرف إنما ُعبيدة؛ أبي ِعلم ِمن هذا ليس فقال: هذا، عىل يُوافقك ال ُعبيدة أبا إن له:

َمضايقه.» إىل ُدفع َمن الشعَر

النقد يف الصاحِب َمنْحى (15-12)

الغالب يف هو كهذا ونقٌد واألدباء، الشعراء نقُد هو الصاحُب به يَعتدُّ الذي فالنقد وإذن
عليها تغلب بروٍح املتنبي أبياِت بعَض ينقد الصاحَب نرى ولذلك بحت؛ ذَْوقي نقٌد
يف غرابَة وال جزئي، نقٌد بعُد وهو املناقشة. تنعدُم وتكاد التعليل، فيها ويقلُّ خرية، السُّ
وإنما بعينِه، فنيٍّا مذهبًا أو شعره خواصِّ من خاصيًة الشاعر عىل يَعيب ال فاملؤلُف ذلك؛
أو نَْسِجه استواءِ لعدم يَعيبُه العوراء، بالكلمة مشفوعًة الغرَّاء بالِفقرة يأتي ألنه يَعيبه
التي األبيات عن الشاعر ديوان يف يبحث أن من بُدٌّ له يكن لم ثَم وِمن ِشعره؛ تَساوي
أمثاِل من يَسخر وهو العبارة، َهْلهلة أو اللياقة، عدِم أو املعنى، لفهاهة ساقطًة يراها

نفِسه. الشاعر بتجريح سخفها يُظِهر أو األبيات تلك
كما قات ِ الرسَّ إىل يعمد ال فهو ثَم ومن أديبًا؛ نقِده يف يكون أن يريد والصاحُب
عيبًا؛ الرسقة يف يرى ال هو بل شاعر، تجريَح يُريدون عندما الشعر علماءُ يفعل كان
املْحَدثني الشعراء من يأخذ أن يُعاب وإنما عليها، واإلسالم الجاهلية ِشعر التفاق وذلك
أشعاَرهم يُنِشد ثم بهم، أسمع ولم أعرُفهم ال يقوَل: ثم املعاني، جلَّ وغريه كالبُحرتيِّ
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القاسم وأبا الحاتميَّ رأينا أن سبق تهمٌة وهذه التوليد. أثُر عليه شعٌر هذا فيقول:
أمثاَل نُهِمل أن الخري َلِمن وإنه عنه. اِنها يردَّ الخالديَّني رأينا كما بها، يتَِّهمانه األصفهانيَّ

أوردها. التي الشاعر أبيات عىل الصاحُب عابه فيما لننظر الباطلة؛ التهم تلك
واملرتاُض الرَّيِّض يستوي األبيات «بعض سيُخرج أنه (ص١١) فيُقرر يبدأ وهو
وننظر ِلُغموضها.» الناس من كثرٍي عىل تَخفى التي املواضع دون بُسقوطها، املعرفة يف
فهي حينًا أصابت إن ساخرة، ُمقتَضبًة مالحظاٍت إال نرى فال الصاحب، يُخرج فيما
جمع من الطبع تفاوت عىل أدلَّ ال أْن املتنبِّي حديث «وأوُل مثًال: يقول آَخر؛ حينًا تُخطئ
مستقيم كالٌم وهذا بها»، أِقْف لم إن األطالِل ِبَىل «بَلِيت كقوله: بيت؛ يف واإلساءة اإلحسان
استشفَّ إذا الكالم فإنَّ خاتَُمْه»؛ ب الرتُّ يف ضاع لئيٍم «وقوف بقوله: ويُعاقبه يُعِقبه لم لو
األدباء. وِوْلدان الشعراء لِصبيان يقُع ما أرذِل من الكالُم هذا كان ورديئه، ووسطه جيُده
الطِّباع، واعتَوَرته القرائح، وتناولتْه األلسنة، تداَولتْه قد باٍب عىل هجوُمه هذا من وأعجُب
الذي ما ِشعري فَليْت معنًى. وتهافت لفٍظ سقوُط بعدها؛ إساءَة ال بإساءٍة النَّسيب، وهو
بالنفس.» وإعجاٌب النقد يف اضطراٌب لوال بْك، السَّ هذا من وراَقه النظم، هذا من أعجبه
يظهر قد بك السَّ وضعف النقد اضطراب وإنَّ بنفِسه، معجبًا كان املتنبَي إن الحق، ويف
البيت، هذا يف أثًرا الضعف أو االضطراب أو للعَجب نرى ال ولكننا أحيانًا، شعره يف
بل خاتَُمه»، ب الرتُّ يف ضاع لئيٍم «وقوف يكن لم األخري الشطر أن ذَكْرنا إذا وبخاصٍة
فأيَّة الديوان، يف نجده ما هو األقل عىل وهذا خاتمه»، الرتب يف ضاع شحيٍح «وقوف
قال قال: الشعراء ذكر إذا املَعرِّي الَعالء أبو كان قيل: ضعف؟! وأيُّ هذا يف ِصبيانيٍَّة
الشاعُر قال قال: املتنبي أراد فإذا كذا، تماٍم أبو قال كذا، البُحرتيُّ وقال كذا، نُواس أبو

القائل: هو أليس قال: املتنبَِّي، وصِفك يف أرسفَت يوًما: له فقيل له، تعظيًما كذا؛

خ��اتَ��ُم��ْه» ال��تُّ��رب ف��ي ض��اع ش��ح��ي��ٍح وق��وَف ب��ه��ا2 أِق��ْف ل��م إن األط��الل ِب��َل��ى ب��ل��ي��ت

البيت بهذا إعجابه يف اإلصابة إىل أقرَب املعري يكون أَفما الحكاية، هذه ت صحَّ وإذا
له؟! تهجينه يف الصاحِب من

ص٢٥. الصبح، 2
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سبق كالذي ُمصيبًة؛ أخرى مالحظاٍت نجد الظالم، النقد هذا جانِب إىل ولكن
«ِرواق الدولة: سيف أمِّ رثاء يف قولِه أو املتصوِّفة، لغَة استعماله عن إليه نا أَرشْ أن
من النساء َمراثي يف االسبطرار لفظة استعمال أن يُالحظ فالناقد «. ُمسبِطرُّ فوَقك العزِّ
فساد عىل يدلُّ اللُّغة بهذه ملٍك ُمخاطبَة أن يرى كما املغري، الدقيق فيق الصَّ الِخذْالن
لنرى الناقد ألفاظ عنَف نُهمل أن نستطيع ونحن (ص١٣). النفس أدِب وسوءِ الحسِّ
يف استخدامها أكان سواءٌ السمع، عىل «ُمسبطر» ثقل هي واحدة حقيقًة هذا كالمه يف

النثر. يف أم الشعر يف ذلك أكان وسواءٌ املدح، أم الرِّثاء
املرثيَّة هذه يف أبدع «وملا كقوله: صحيًحا؛ نقًدا الذوقيُّ الصاحِب نقُد يأتي وأحيانًا

قال: واخرتَع

ب��ال��َج��م��اِل ��ِن ال��م��ك��فَّ ال��وج��ِه ع��ل��ى َح��ن��وٌط خ��ال��ِق��ن��ا ال��ل��ه ص��الة

ِحداد استعارُة ولكنها صدقت، فقلُت: استعارة، هذه فيه: يغلو َمن بعُض قال وقد
ُعرس.»3 يف

بأنه الوجه ووصف بالبخور، امليتة عىل هللا صالة تشبيه أن فيه يزلَّ لم والذي
الذوق. ه يَمجُّ مرذول ُمتكلَّف شعٌر بالجمال ٌن ُمكفَّ

املتنبي أبيات جوار إىل يَضُعها الَجمال، املِرشقة األبيات اختيار يف ماهٌر والصاحب
ِمن أنها عن واإلفصاَح اة املتوفَّ تقريظ أحب «وملا يقول: مثًال إليه انظر يَنُقدها. التي

فقال: شعره ُزبَد واستخَرج فكِره، دقائَق أعمَل الكريمات

ال��نِّ��ع��اِل» خ��ْف��َق َوداع��ه��م ي��ك��ون ِت��ج��اٌر ج��ن��ازتِ��ه��ا ف��ي َم��ن وال

املتنبي عن كتابه يف بالشري األستاذ فيه وقع ً خطأ ح أُصحِّ عرس»، يف «حداد استعارة الجملة بمناسبة 3

بقوله: كلَّها العبارَة فرتجم الحديد، صانع بمعنى اد» «حدَّ لفظة قرأ إذ (ص١٦٨)؛

Des metaphores qui sont d’un forgeron dans une noce.

األستاذ فضل من ا غضٍّ ال أصله؛ إىل النصَّ يردَّ أن العربي القارئُ يستطيع لكي الغلطة هذه ح نُصحِّ ونحن
هًوى. عن صادًرا ضعيًفا األدبي الَفهُم كان وإن العلمي، البحث يف استقصاءٍ عىل كتابه يدلُّ الذي بالشري

229



العرب عند املنهجي النقد

قوِل من أحسُن بإمامته يقولون ممن كثرٍي وعند عنده البيت هذا «ولعلَّ يقول: ثم
الشاعر:

ال��ق��ب��ِر» ع��ل��ى دلَّ ال��ق��ب��ر تُ��راب ف��ِط��ي��ُب ع��دوِِّه ع��ن ق��بْ��َره ِل��يُ��ْخ��ف��وا أرادوا

أن عىل ليدلَّ مرذوَلني بيتنَي بني املقارنَة يَستخدم قد ذلك من العكس عىل وهو
ُمسلم: قوَل يستبشعون الناس «وكان مثًال: فيقول غريه، من خف السُّ يف أمَعُن املتنبَي

بقوله: املبِدُع هذا جاء حتى سليلها.» سلَّ ثم وسلَّت «سلَّت

ال��م��ث��اِل م��ف��ق��وُد ال��ف��ق��ِد ُق��بَ��ي��ل وَج��ْدن��ا َم��ن ف��َق��ْدن��ا َم��ن وأف��َج��ُع

املرثي.» يف منها أعظُم الرَّاثي يف فاملصيبُة
لفٍظ يف إال يُعلِّله ال الذي ذَوقه عىل حينًا معتِمًدا النقِد هذا يف الناقد ويستمرُّ
التفاُصح من املتنبِّي «يتعاطاه ما فينقد أخرى، أحيانًا املقارنات عىل وُمعوًِّال ُمقتَضب،
الحَرض يَطأِ ولم لبن، غذيُّ أو ِخباء وليُد كأنه حتى الشاذَّة، والكلماِت النافرة باأللفاظ
فيما — كانت التي «الرتاب»، من بدًال «التوراب» للفظة كاستعماِله املَدر.» يَعرف ولم
«لذَّة عن كقوله استعماالته؛ بعض يف سخافته ثم البادية، لهجاِت إحدى — يظهر

(ص١٤). البنني» «حلواء البَنني»:
من مثًال يعجب فهو السابقني؛ اد النقَّ كتب عىل ُمطَِّلًعا كان يظهر فيما والصاحُب
ذلك من أُعِجبوا قد نُقاًدا أنَّ اآلن لنا املعلوم ومن امَلالم»، ماء تَسِقني «ال تمام: أبي قول

قال: عندما الجميَع جاوز قد املتنبَي بأن ذلك يُرِدف ثم قبله،

اإلس��الِم م��ن ح��ي��نَ��ئ��ٍذ ف��بَ��ِرئ��ُت ك��ائ��ٌن ه��و أو ك��ان ِم��ث��لُ��ك ك��ان إن

الرَّكاكة وأما نافرة. هنا يراها التي حينئٍذ لفظَة إال البيت هذا من ينتقد ال هذا ومع
وسماجة. ِثقٍل من فيها ما إىل يفطن فال كائن»، هو أو «كان يف نراها التي الفلسفية

من موضع غرِي يف الصاحُب والحَظه قبُل، من الحاتميُّ إليه التفت عيٌب ثَمة وأخريًا
فيقول: وغروره، ه وتكربُّ َممدوحيه، ُمخاَطبة يف املتنبِّي ذَوق سالمة عدم هو رسالته،

املصيبة: عن التسلية يف العجيبة ابتداءاته «ومن

ب��ن��ص��ي��ِب ح��االت��ه م��ن س��آُخ��ذُ ف��إن��ن��ي األم��ي��َر ال��ل��ُه يُ��ح��زن ال
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الطيب أبو أخذ إذا الدولة سيُف يحزن ال ِلَم أدري ال بقوله: البيت هذا عىل يُعلق هو
أوس؟ قول أم ته أمَّ عند أحسَن التسلية هذه أترى القلق، من بنصيٍب

وَق��َع��ا» ق��د تَ��ح��ذري��ن ال��ذي إن ج��َزَع��ا أْج��ِم��ل��ي ال��ن��ف��ُس أي��ت��ه��ا

جزئي نقٌد فهو الصاحب؛ نْقَد ليُناقش الرسالة هذه إىل يرجع أن القارئ ويستطيع
وزٍن يف خطأ التماِس إىل عبارٍة، تسفيِه إىل لفظ، ردِّ من عامة: فكرة أيُّ عليه تُسيطر ال
صحيح، ُمالَحظاته من فالكثري أقواله، يف واضًحا التحاُمل كان ولنئ الستعارة. نقٍد أو
أبياته من بيت أيَّ له أورد وال للمتنبي، حَسنة أي إىل يُِرش لم أنه املؤلف يف يقدح وإنما

العدد. الكثرية الجميلة
قد أنه مع امُلر، النقد هذا املتنبَي ينقد نراه أن هو الصاحب أمر من يدهشنا والذي
رسالًة املرصية الكتب ِبدار أن دهشًة ويَزيدنا أَرشنا، أن سبق كما عنه، وأخذ به تأثر
مقدمتها ويف املتنبي»، شعر من السائرة األمثال «كتاب بعنوان الصاحب إىل منسوبًة
بيتًا وسبعني ثَالثمائٍة ُزهاء وفيها بَُويه، بن الدولة لفخر وَضعها قد إنه املؤلف: يقول
أقواِله: نصَّ وإليك ص٤١٨). الطيب، أبي ذكرى عزام، (الدكتور األمثال َمجرى تجري
مذهٌب خصوًصا األمثال يف له صناعته، يف وتربيزه وبراعته، تميُّزه مع الشاعر «وهذا
هذه إىل إشارة أيِّ عىل أيدينا بني التي الكتب يف نعثر لم ولكننا أمثاَله.» به يسبق
رأينا ولقد ممكن. هذا للصاحب؟ ا حقٍّ بأنها نُسلِّم أن ذلك رغم نستطيع فهل الرسالة،
األقلِّ عىل — تدلُّ بمقدمٍة َرها ويُصدِّ «الحاتمية» يكتب بأن األمر آِخر يف ينتهي الحاتميَّ
ولقد اإلعجاب. عىل دلَّت وربما املتنبي، عىل يحقد يَُعد لم املؤلف أن عىل — الظاهر يف
ال ولكنه اإلنصاف، إىل تحاُمِله عن عاد قد ويكون كالحاتمي، ذلك يف الصاحُب يكون

الكتاب. ذلك ِنسبة يف الجزم إىل سبيل

والصاحب املتنبِّي بني العسكريُّ هالٍل أبو (16-12)

الصاحب حول ص٩٦) (ج٢، الفني» «النثر كتابه يف مبارك زكي الدكتور أثار ولقد
املثَل بها ضاربًا باملتنبي، الخاصِّ العدد يف «الهالل»، مجلة إىل فنَقلها عاد مشكلًة،
ُكلِّفوا الذين املْغِرضني اد النقَّ إىل انضمَّ قد هالٍل «أبا أن يدَّعي وفيها األدبية. للدسائس
الصاحب أن الثابت ولكن عبَّاد.» ابن الوزير مرضاة ابتغاءَ املتنبي عيوب عن بالبحث
ووصِفه كتابه تأليف من فَرغ قد «أنه بنفسه يُخربنا هالل وأبو ٣٨٥ه، سنة تُويفِّ قد
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أن ندَّعَي أن نستطيع فكيف ذلك، صحَّ وإذا ٣٩٤ه.» سنة رمضان شهر يف وتصنيفه
قد كان الصاحب أن مع للصاحب، إرضاءً املتنبي عىل «الصناعتني» يف حَمل قد هالل أبا
زكي والدكتور الصاحب؟! لروح إرضاءً ذلك فعل قد هالل أبو يكون أن إالَّ اللهم تُويف،
الوزير بذلك هالل أبي صلَة لنا يرشح ما الرتاجم كتب يف ليس «أنه يُخربنا نفُسه مبارك
وهو السابقة. َدْعواه يدَّعي ذلك ومع والشعراء.» الُكتَّاب من ُمعارصيه استبعد الذي
تحامله (٢) ثم الصاحب، بأدب العسكريِّ إشادة (١) مظهَرين: الدعوى لتلك أن يرى
باب يف رسائله ببعض استشهاده من الصاحب بأدب إشادتَه يستنتج وهو املتنبي. عىل
«يقطع وأنه الخاطر، بُرسعة له وشهادته والوصل»، «الفصل وباب واالزدواج» جع «السَّ
«النثر صاحُب فرياه املتنبي عىل تحاُمله وأما رشيف.» ولفٍظ بديع معنًى كل عىل كلماته
التمثيَل يريد حني إال شعره عن يتحدَّث وال املتنبي، اسَم يذكر ال هالل أبا أن يف الفني»

القبيح. للشعر
يُرصح لم هالٍل أبو كان إذا ألنه وذلك تفصيل؛ إىل تحتاج األخرية القضية ولكنَّ
ببعض استشَهد قد ذلك مع فإنه القبيح، للشعر التمثيَل أراد عندما إال املتنبي باسم
لبعض استُحسن «وقد قوله: ذلك فِمن بها؛ يعجب التي البديع أوُجِه لبعض كأمثلٍة أبياته

ابتداؤه: رين املتأخِّ

ج��ْم��ُر» َك��ِب��دي ف��ي وه��و بَ��روٌد ِب��ِف��يَّ خ��م��ُر أم ال��َغ��م��ام��ِة م��اءُ أم أري��ُق��ِك

صبيح) طبعة و٤٢٢، (ص٤٢١

اآلَخر: قوُل املضاعفة «ومن املضاعفة: باب يف وقوله

خ��ال��ُد» ب��أنَّ��ك ال��دُّن��ي��ا َل��ُه��نِّ��ئَ��ت َح��وي��تَ��ُه ل��و م��ا األع��م��اِر م��ن نَ��ه��بْ��َت

البيت. بهذا ُمعَجب هالٍل أبا أن القارئُ يُدرك الحديث سياق ومن
كلمة من يُكِثر هالٍل أبا «أن ص١٠٦) (ج٣، نفُسه مبارك زكي الدكتور الحظ وقد
غالٌب عيٌب هو وإنما به، ينفرد لم عيٌب وهذا تعيني. غرِي من اآلَخر وقال الشاعر قال
بعِضها العصور بتمييِز املطبَق الجهل إىل به وَصْلنا العربية، اللغة يف املؤلفني أكثِر عىل
واأللفاظ املعاني تطورات من كثريًا َلعَرفنا قائلها إىل كلمة كلُّ نُِسبَت ولو بعض، عن
املتنبي اسم إيراد عن هالل أبي سكوِت يف زكي الدكتور يرى ذلك ومع واألساليب.»
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يف إليه يستند دليًال رين» املتأخِّ بعُض «قال أو اآلخر» «وقال بقوله: عنه واالستعاضة
املتنبي. عىل هالٍل أبي تحاُمل دعوى

أن هي فيها؛ يزلَّ لم أنه أظنُّ حقيقٌة مبارك زكي الدكتور كالم من يبقى واآلن
َمحاسنه من يذكر يَكْد لم وأنه كتابه، من موضع غرِي يف املتنبَي انتقد قد هالل أبا
الناس استحساَن ذكر قد كان إذا وهو أوَرْدناها، كالتي إشاراٍت تكون أن إال اللهم شيئًا،
بأنها: ويصُفها بل االنتقاد، ُمرَّ ينتقُدها مطلًعا عَرش بستَة أتبَعها قد فإنه َمطالعه، ألحِد
وهو بعدها). وما (ص٤٢١ لها» َخالق «ال وأنها: الحبايب»، وفراق املصايب «ابتداءات

ذلك؟ نُفرس فكيف وبالصاحب، بل الصاحب، بنَثِر إعجابه يُبدي كذلك
عىل هالٍل أبي من تحامًال نرى ال فنحن للمتنبي؛ بالنسبة بسيٌط يبدو فيما األمر
القصائد؛ ابتداءات عىل الكالم عند يفعل نراه كما َمحاسنه، لِذكر إغفاله يف إال الشاعر هذا
وسوف رديئًا. مطلًعا ١٦ يورد بينما الناس، له يستحسنُه واحًدا َمطلًعا له يوِرُد ال إذ
حقيقية جودًة الجيدة املطالع عَرشات للمتنبِّي يورد الجرجاني العزيز عبد بن عيل نرى
هالل أبي نقُد يبدو الذي النزيه النقد هو وهذا ابتداءاته. من انتَقد ما جوار إىل يُقيمها
نستطيع وال بيتًا، بيتًا راَجْعناه فقد أبيات، من أورَده ملا نقده وأما عادل. غريَ جواره إىل
يجفخون ال وُهْم بهم «جَفْخت قوله: ينتقد فهو قال؛ ما معظم عىل نُِقرَّه أن إال ُمنِصفني

رين: املتأخِّ بعِض قوُل الكناية َشنيع «ومن يقول: الكناية فصل ويف بها»،

َس��راوي��الت��ه��ا ف��ي ��ا ع��مَّ َألَع��فُّ َخ��م��ِره��ا ف��ي ب��م��ا ش��َغ��ف��ي ع��ل��ى إنِّ��ي

اللفظ.» بهذا عنه يُعربَّ عفاٍف من أحسُن الفجور يقول: الشيوخ بعَض وسمعُت
رين: املتأخِّ بعض قوُل الباب هذا َمعيب «وِمن صيع: الرتَّ فصل ويف

إخ��ف��ائ��ِه ع��ن َض��ُع��ف��َت ن��راك م��ا دَْع وق��ولِ��ه��م ال��ل��ح��اة م��ن ال��ُوش��اُة َع��ِج��ب

معناه.» لتعميِة رديءٌ هذا
ها: نصَّ وإليك تُعاب. أن تستحقُّ كلَّها يَعيبها التي االبتداءات أنَّ كما

أنْ��َج��م��ا ف��ؤاٍد ع��ل��ى أق��ام ه��مٌّ أْل��َوم��ا ل��وَم��ِك َويْ��ك أران��ي ��ي ُك��فِّ
َم��ق��ام��ي ال��َه��يْ��ج��ا ف��ي ع��ن��ك خ��ف��يٌّ إنِّ��ي ُم��ع��اذُ اإلل��ِه ع��ب��ِد أب��ا
نَ��س��ي��َس��ا ش��َف��يْ��ت وم��ا ان��ص��َرْف��ت ث��م َرس��ي��َس��ا ف��ِه��ْج��ت ل��ن��ا ب��َرْزت ه��ذي
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��ي��ُح ال��شِّ األَغ��نِّ ال��رَش��أِ ذا أِغ��ذاءُ ال��تَّ��ب��ري��ُح ذا ف��ي��ك ب��ي ك��م��ا ج��َل��ًال
ب��ال��تَّ��ن��ادي ال��م��ن��وط��ُة لُ��يَ��يْ��َل��تُ��ن��ا أُح��اِد ف��ي ُس��داٌس أم أُح��اٌد
َش��نْ��ُف ِل��َوح��ش��ي��ٍة م��ا ال ِل��َوح��ش��يَّ��ٍة ��ْج��ُف ال��سَّ ُرِف��ع غ��ادٍة أم ِل��ج��نِّ��ي��ٍة
ال��ِج��م��اَال ال ��وا َزمُّ ��ب��ِر ال��صَّ وُح��ْس��َن ارت��ح��اَال ُه��م ل��ي��س ش��اءَ ب��ق��ائ��ي
ُم��ح��وَال ال��خ��دوُد ب��ه تَ��زي��د م��ط��ٌر َرح��ي��َال ال��خ��ل��ي��ُط ع��َزم إْن ال��خ��دِّ ف��ي
َل��ك��ا ل��ُه وأن��ت ُص��وٌر ال��ذي وَق��لَّ ِب��َك��ا نُ��ه��نِّ��ئ��ه��ا أم ب��ُص��وٍر تُ��ه��نَّ��ا
��دوِر ال��صُّ ب��َدَل َج��وان��ح��ي َس��َك��نَّ ُص��دوري ف��ي َع��ذاَرى ِم��ن َع��ذي��ري
م��وص��وف��اِت��ه��ا بَ��ع��ي��ُد ��ف��ات ال��صِّ دان��ى ذَواِت��ه��ا ُح��ِرم��ُت َم��ح��اِس��نُ��ه ِس��ْرٌب
ال��م��َع��ال��ِم ت��ل��ك ب��ي��ن ب��ي ب��م��ا َع��ِل��م��ُت ال��لَّ��وائ��ِم وق��َت ك��ن��ُت إن الِئ��م��ي أن��ا
َك��ث��ي��َرا وزاَد ب��أَْه��ِل��ي��ِه ل��ي َوف��ى واح��ٍد ع��ن��َد ل��ي ب��ال��دَّه��ِر وَف��ى وَوْق��ٍت
ال��نَّ��خ��ي��ِل َط��ْل��ُع أو ال��ِه��ن��ِد تُ��ُرنْ��ُج ��م��وِل ال��شُّ ُش��رب ِم��ن ال��بُ��ْع��د ش��دي��ُد
َغ��م��اُم ال��ُم��ل��وِك ُرْس��َل ل��ه وَس��حَّ ُه��م��اُم األن��اِم ُك��لَّ َك��ذا أراَع
ِذْك��راه��ا وال��بَ��دي��ُل ن��أَْت ِل��َم��ن َواًه��ا َق��ْول��ت��ي ِم��ن بَ��دي��ٌل أَْوِه

إن الحق ويف واضح. فيها واإلغراب والجهد التكلُِّف أثُر — نرى كما — كلُّها فهذه
ل يتوغَّ عندما إال الشعر له يُسلَسُل ال به وكأني َمطالعه، من كثرٍي يف ًقا ُموفَّ يكن لم املتنبَي
التي التقليدية املطالع وأما تُهمه. التي املوضوعات إىل ويصُل نفَسه، ويحمي القصيدة، يف
املطالع ومعظم أرضاَسه. يخلع وكأنه يقولها فهو الديار، بُكاء أو الغَزَل فيها يتَكلَّف
بها يهجم أو وآماله، وآالمه وهمومه نفسه عن فيها يتحدث التي تلك فيها يُحسُّ التي

مبارشة. موضوعه عىل
أقواله يف أحَسْسنا ملا عباراته عنُف ولوال االنتقادات، تلك يف ُمصيب هالٍل فأبو وإذن
،« الَغثَّ «الُغلوَّ عليه عاب قد كان وإذا املتنبي، عىل نْقَده يَقُرص لم فهو ذلك ومع تحامًال،

(ص٣٥٩): قوله يف املبالغة» «َرديء تمام أبي عىل أيًضا يَعيب فإنه

َم��ح��م��وُم أن��ه ظ��نَ��نَّ��ا ح��ت��ى وال��ُع��ل��ى ب��ال��م��ك��اِرم يَ��ْه��ذي زال م��ا

يهذي» زال «ما فقال: الُجود بِذْكر باللََّهج املمدوح ِذكر يف يُبالغ أن «أراد مضيًفا:
اآلَخر: قوُل معناه يف والجيِّد مذموم»، بلفٍظ «فجاء

م��ج��ن��وُن أو ال��خ��ي��ِم ك��ري��ُم إال ِم��ث��ل��ِه ف��ي ِم��ث��َل��ه��ا يُ��ع��ط��ي ك��ان م��ا
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املمدوح إىل املذموم من املمدوَح ليُخرج ومذموًما؛ ممدوًحا ِقسَمني: الكرَم قَسم
املحمود.»

عىل املوازنة صاحُب عابه مما الكثريَ اآلمديِّ عن ينقل االستعارات باب يف وهو
وأطلق االستعارات، هذه من باإلكثار نفسه عىل تمام أبو جنى «وقد يقول: ثم تمام أبي
تمام ألبي «إن يقول: ص٤٢١ ويف (ص٢٩٨). نفسه» عىل ة الُحجَّ له وأكَّد عاِيبه، لساَن

أمثلة. لذلك ويُوِرُد رديئة.» كثريًة ابتداءاٍت
املتنبي. نقِد يف منها عنًفا أقلُّ تمام أبي نقد يف عباراته بأن نُحسُّ فإننا ذلك، ومع
الشعر، عىل الحكم يف وَمنْحاه نفِسه العسكري هالٍل أبي ذَوق يف ذلك تفسريَ نرى ونحن

عام. بوجٍه األدب بل

والبالغة هالٍل أبو (17-12)

بدءُ هو كما النقد، يف الذَّوق َفساد يف البدء نقطُة نحسب فيما العسكريُّ هالل فأبو
قه وترفُّ وازدواِجه، الصاحب بَسْجع إلعجابه تفسرٍي أوضُح هذا ويف بالغة. إىل النقِد ِل تحوُّ
وكلُّ لفظية، صناعٍة صاحُب كالهما الشعر، يف تماٍم كأبي النثر يف فالصاحُب تمام؛ بأبي
خمسًة يُعدِّد َلنراه حتى األدب، من النوع هذا إىل منرصٌف كتابه يف هالل أبي إعجاِب
األنواع تلك من معروًفا كان ما إىل أضاف قد بأنه ويفتخر البديع، أنواع من نوًعا وثالثني

جديدة. ستًة
فيه جَمع البالغة، يف هو وإنما النقد، يف كتابًا ليس الصناعتني كتاب أن والواقُع
ويخرج ُل يتَمحَّ أخذ ثم ُقدامة، قاله ما إىل البديع كتاب يف املعتز ابُن قاله ما مؤلُفه
العربي النقد أما الالحقني. عىل َرشُره استَطار الذي الكتاَب هذا وَضع أْن إىل ل ويُفصِّ
ألنَّ ُوِضعا وقد و«الوساطة»، «املوازنة» هما: كتابنَي؛ غريُ فيه يوَضع فلم الصحيح
من لكلٍّ س وتحمَّ املتنبِّي، حول وأخرى والبُحرتي، تماٍم أبي حول نَشأَت ُخصومًة
األدباءُ س يتحمَّ ما نحِو عىل نفر، ضدَّه أو للمتنبي س تحمَّ كما األدباء، من نفٌر الطائيَّني

النقد. تُولِّد التي الظاهرُة هي وتلك ذاك. أو األدبيِّ املذهب لهذا أوروبا يف اليوم
غريَها. األدب يف يَدُرس وال نعة، الصَّ بغرِي يُْعنَى ال رجٍل كتاُب الصناعتني» «كتاب
هو اآلن يُِهمنا الذي وإنما بالغة، إىل النقِد ل تحوُّ عىل الكالم عند حه سنُوضِّ ما وهذا
والصاحِب تمام وأبي املتنبي من موقَفه بذلك لنُفرسِّ هالل؛ أبي ذَوق َفساد عىل التدليُل

وغريهم.
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وسببُه ذَوِقه َفساُد (18-12)

البيت: (ص١٣٣) مثًال يورد فهو وأوُجِهه؛ بالبديع إعجابه فْرِط إىل َمردُّه ذوقه وفساُد

َم��زاِر وبُ��ع��َد زائ��رٍة ُح��س��َن ي��ا ن��ازِح َم��زاٍر ِم��ن ع��زَُّة ط��َرَق��تْ��ك

أجَود.» لكان َمزار وبُعَد زائرٍة ُقرَب يا قال لو ُدَريد: بُن بكِر أبو «قال يقول: ثم
يف والَفهاهُة الطِّباق.» ِنه ِلتَضمُّ هو؛ «وكذلك بقوله: بكٍر أبي رأِي عىل هالل أبو ن ويؤمِّ

واضحان. خف والسُّ بل النقد هذا
الَوأْواء: قوَل (ص٢٢٩) يورُد التشبيه باب يف وهو

ب��ال��بَ��َرِد ال��ُع��نَّ��اِب ع��ل��ى ��ْت وع��ضَّ ورًدا وَس��َق��ْت نَ��ْرج��ٍس م��ن ل��ؤل��ًؤا وأس��بَ��َل��ْت

باللؤلؤ، الدمَع واحد: بيٍت يف أشياء بخمسِة أشياء خمسَة «فشبَّه بقوله: عليه ويُعلِّق
بالَربَد.» والثَّْغَر ِخَضاب، من فيهن ملا بالُعنَّاب؛ واألنامَل بالورد، والخدَّ بالنَّرجس، والعني
يُعلِّق (ص٣٣٨) آخر موضع ويف أشعارهم.» يف ثانيًا البيت لهذا أعرف «وال ويُضيف:

القيس: امرئ قول عىل

تَ��تْ��ُف��ِل وتَ��ْق��ري��ُب ِس��ْرح��اٍن وإرخ��اءُ نَ��ع��ام��ٍة وَس��اَق��ا ظ��بْ��ٍي أيْ��َط��َال ل��ه

نظنُّنا وما واحد.» بيت يف أشياءَ أربعَة شبَّه ألنه التشبيه؛ بديِع من «وهذا بقوله:
األبيات، هذه يُفضل نراه أن من بأكثَر البالغي هذا ذَوق َفساد عىل التدليل إىل بحاجٍة
سقيم. عدديٌّ شكيلٌّ تفكريٌ فهذا تشبيهات؛ من جمَعت ما ِلكثرة لها مثيَل ال أْن ويرى
ال الذي إلخ» … لؤلًؤا «وأسبََلت من أسخَف العربي الشعر يف نجد أن قلَّ أنه البنيِّ ومن

الجودة. يف مثيًال له العسكريُّ يعرف
إىل نزعِته بنفس نُفرسه الفاسد، الذوق نفس َلوَجْدنا ينتقده فيما نظرنا أننا ولو
باب يف قوَله مثًال لذلك ُخذْ الحمقاء. املنطقية الشكليَّة البديع وقواعِد بالبديع اإلعجاب

جميل: بيِت عن التقسيم

رس��ائ��ل��ي أتَ��ت��ِك أو وَص��ل��تُ��ِك ح��بٍّ ِق��الم��ٍة َك��َق��دِر ق��ل��ب��ي ف��ي ك��ان ل��و
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التقسيم ألن الحَسن؛ البيَت هذا يَعيب فهو وإذن الوصل.» يف داخٌل الرسائل «فإتيان
أو املراَسلة، غريَ شيئًا يفيد أن يُمكن ال الوصل َلكأنَّ حتى يرى، فيما ُمحَكم غريُ فيه

الشعر. يستسيُغه ال يشءٌ الوصل ِذكر بعد املراَسلة تخصيص كأنَّ
موضعه، يف سيأتي فهذا العسكري؛ منهج يف القوَل نستقَيص أن نريد ال ونحن
فإعجابه وإذن رجاله. من ام تمَّ وأبو والصاحُب البديع، رجُل أنه عىل ندلَّ أن أَرْدنا وإنما

به. يُعَجب الذي املذهب عن لصدوره يكون قد بالصاحب
مثاًال يوِرُد مثًال إليه انظر واضحًة. نات املحسِّ يرى ونثره هالل أبي ِشعر يف والناظر
«سمعُت (ص٣٨٧): رسائله إحدى يف هو قوله باليقني: الشكِّ ومزِج العارف ِلتجاُهل
أدري فما ُمشاهدته، أمام املرُح ِعْطفي وهز رؤيته، قبل الفرح فاستفزَّني كتابك بورود
روٌض أم مسطور أخطٌّ رأيُت ما أْدِر ولم َشباب، برجوِع ظفرُت أم كتاب، بُورود أسمعُت
عقوَد أم شعر أأبياَت أثنائه يف أبرصُت ما أْدِر ولم منشور، وٌيش أم منثور وكالٌم ممطور،
واضح قوٌل وهذا َلْهفان.» إىل ِسيق غوٌث أم ظمآن بواٍد حلَّ أغيٌث حملتُه ما أْدِر ولم ُدر،
وإنما أسلوب، أو إحساٍس أو معنًى من فيه فائدة وال طائل ال كالٌم خف، والسُّ التكلُّف

العقيمة. والصناعُة املرذول جع السَّ هو
تمام، ألبي نقِده يف َق يرتفَّ أو الصاحب، بنثِر كهذا رجٌل يُعجب أن يف غرابة فأيُّ
وصنعته تمام أبي من تحرَّر حتى نُضُجه يَكُمل يَكْد لم الذي املتنبِّي عىل يقسو بينما

قوي؟! عربي طبٍع عن شعره يف ِليَصُدر
ال «من (ص٢٣١): وِدْمنة َكليلة صاحب قوَل التشبيه باب يف يورُد والعسكريُّ
األصم.» سارَّ كَمن كان ُمعَجب عىل أشار ومن باخ، السِّ يف بَذْره نثَر كمن كان له يَشكر

فقال: املعنى هذا نَظم قد أنه يُخربنا ثم

ُح��رِّ م��اج��ٍد إل��ى َم��ْس��داه��ا ك��ان إذا ب��ِم��ث��ِل��ه��ا تُ��ج��اَزى ال��نُّ��ْع��م��ى إن��م��ا أَال
ُش��ك��ِر وال أج��ٍر غ��ي��ِر ف��ي ذَه��بَ��ت ف��ق��د م��اج��ٍد غ��ي��ِر إل��ى ك��ان��ت إذا ��ا ف��أمَّ
بَ��ذِْر وال ب��َزرٍع تَ��رِج��ع ف��ل��م أض��اع بُ��ذوَرُه ��ب��اخ ال��سِّ ف��ي أل��ق��ى ال��م��رءُ إذا

بِشعر منه الفقهاء بكالم أشبُه وهو ماء، وال له رونَق ال الصياغة نثريُّ شعٌر وهذا
هذا من خريٌ الدالِّ الجميل القويِّ أسلوبه يف ع املقفَّ ابِن عبارة أن البنيِّ ومن الشعراء.

الشعر.
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الصاحب فُجمل واضحة؛ الصاحب ومنهج األدب يف العسكري منهج بني والقرابة
ٌع متوقِّ «وأنا عبَّاد: ابِن قول إىل مثًال انظر نثره. نوع من العسكريُّ بها يُعجب التي
يف نجُده مما ذلك وأمثال شوَّال.» لهالل والصوَّام الزُّالل، للماء الظَّْمآن َع توقُّ لكتابك
املنثور والكالم املمطور، والرَّوض املسطور «بالخط الشبَِه واضَح أليس «الصناعتني»؛

هالل؟! ألبي أوَرْدناه كالذي ُمبتذَل كالٍم من إليه وما املنشور»، والوْيشِ
وأدِب بالصاحب أُعجب قد هالٍل أبا أن هو الصحيح النظر مع يتمىشَّ فالذي وإذن
املتنبي، عىل تحاُمله وأما عبَّاد. ابِن مع ذلك يف واتحاِده هو، ذَوقه لفساد الصاحب؛
سبق نقٌد هو وإنما مبارك، زكي الدكتور زَعمه الذي الحدِّ إىل يكن لم أنه رأينا فقد
عباراته، عنف يف إال ه نُحسُّ فال التحامل وأما صحيح. نقٌد وهو الصناعتني، صاحُب إليه
األذواق. باختالف تفسريه يمكن وهذا العظيم، الشاعر ذلك َمحاسن لذكر إهماله ويف
عىل ونحن املذهب. هذا عن بعيٌد ِشعره خري يف واملتنبي وَصنْعة، بديٍع رجُل والعسكري
إلرضاء املتنبي عىل العسكريِّ تحامل ِمن مبارك زكي الدكتور ادَّعاه ما نقبل ال حال أيِّ
أيِّ يف ندري ال نحن بل حي، والشاعُر املتنبي ُخصوم بني من كان الصاحب ألن الصاحب؛
ال. أم نَِضَجت قد َمَلكاتُه كانت وهل ٣٥٥ه، سنة املتنبي مات عندما هالل أبو كان سنٍّ
عباد، بن للصاحب املتنبي» شعر من السائرة «األمثال كتاب نسبُة ت صحَّ لو إنه ثم
الصاحب أن عىل قويٌّ دليٌل بالشاعر إعجاٍب من فيها وما الكتاِب ذلك مقدمة يف لكان
موت بعد ذلك كان وَلُربما الحاتمي، رَجع كما الشاعر عىل تحاُمِله عن رَجع قد كان
الحاتمية». «الرسالة ُكِتبَت كما الشاعر وفاة بعد ُكِتب قد األمثال كتاب فيكون املتنبِّي،
الرِّضا إىل أو املتنبِّي، تجريح عىل هالٍل أبي حمل إىل الصاحَب يدعو ما نرى ال وعندئٍذ

التجريح. ذلك عن

وأنصاره املتنبِّي (13)

جنِّي وابُن املتنبي (1-13)

كانوا الذين به واملعجبون أنصاُره َعِمله فيما ِلنَنظر املتنبي خصوَم تَرْكنا أننا ولو
األثر أعظُم له كان رجٌل الجميع بني من َلربَز البرصي؛ عيلٍّ أبي بمنزِل حوله يجتمعون
باملوصل (ُولد األصِل اليونانيُّ املوصيلُّ جني بن ُعثمان الفتح أبو هو ذلك الالحقني؛ عند

ببغداد). ٢٩٢ه سنة يف وتويف ٢٣٠ه، سنة قبل
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أن يلبث لم ثم ٍظ بتحفُّ لقيه بحلب. يظهر فيما مرة ألول املتنبَي جني ابن لقي
لم الحنِي ذلك فمنذ ِمرص، من الشاعر عودة بعد العراق يف ِذكَره فنرى ونعود به. أُعجب
الزَمه وأخريًا معه. عاد الكوفة إىل املتنبي عاد وعندما بغداد، يف ثم الكوفة يف لزمه يُفارقه.
جني ابُن صحب قتِله. ليلَة معه كان أنه والظاهر الدولة. وَعُضد العميد ابن إىل سفره يف
يُؤلِّف أن استطاع وبذلك عنه، ويكتُب األبيات رشح عن ويسأله ِشعَره، عليه يقرأ املتنبَي
املتنبِّي»، أبيات معاني «كتاب واآلخر «الَفْرس»، اه سمَّ أحدهما الشاعر: لديواِن رشَحني
املرجَع جني ابن رشوُح اعتُِربَت الحنِي ذلك ومنذ عنه. ُمدافٌع للشاعر متعصٌب فيهما وهو
عن ُسئل إذا كان املتنبَي أن يُحدثوننا وهم الشاعر. حياة منذ وذلك رشح، لكل األسايس

جنِّي. ابَن يعني الشارح.» «اسألوا قال: بيٍت معنى

نقد من جني ابن رشوُح أثارته ما (2-13)

وإذن الشاعر، عن دفاٌع قلنا كما فيه بل رشح، مجرَد يكن لم جني ابن رشح أنَّ والواقع
الشاعر َفْهم يف جني ابن مذهب نستوضَح أن هام ألمٌر وإنه نقد، من يَخلو ال فهو
فأُلَِّفت كثرية، ُمعارضاٍت أثاَرت قد آراءه أن كما الالحقني، جميع مرجَع كان ألنه ونقِده؛
املتنبي» شعر يف املشِكل «إيضاح كتاب — يظهر فيما — أولُها عليه؛ الردِّ يف كتب عدة
سنة حيٍّا يزال ال (وكان للشاعر املعاِرص األصفهاني الرحمن عبد بن القاسم ألبي
مقدمة األدب» «ِخزانة ويف جني. ابِن أخطاءَ يُبني كما املتنبي، عىل يتحامل وفيه ٣٧٩ه)،
(ُولد الَعرويض محمد بن أحمد إن ثم ُقلنا، أن سبق كما املتنبِّي، حياة عن الكتاب هذا
املتنبي، خادم عراني؛ الشَّ عىل الديوان دَرس الذي ٤١٦ه) سنة بعد ومات ٣٣٤ه، سنة
أن يظهر أمايلَ ذلك يف ويُْميل الشاعر لتالميذ يرشح أخذ الُخواَرزمي، بكٍر أبي عىل ثم
يف كان ولقد ككتاب. يذكرها (ص٢٦١) بح الصُّ صاحب ألن بها؛ احتَفظوا قد تالميذه
جني ابن ُرشوح لبعض الذع نقٌد تفسريه يف الواحديُّ بعَضها يُورد التي األمايل هذه

وتخريجاته.
تاريخ وأما أصفهان، من بالقرب ٣٣٠ه سنة (ُولد ُفورََّجْه بن أحمد فَعل وكذلك
عىل «التجنِّي أحدهما جني؛ ابن عىل الرد يف كتابنَي كتب إذ ق)؛ محقَّ فغريُ وفاته
التوحيديُّ حيَّاَن أبو الفيلسوف ألَّف كما الفتح». أبي عىل «الفتح واآلخر ِجني»، ابن
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«تتبُّع كتَب بعُد فيما املرتَىض الرشيف وكذلك املتنبِّي»، شعر يف جنِّي ابن عىل «الرد
املتنبي. عىل يتحامُل وفيه جني»، ابُن عليها تكلَّم التي للمتنبي املعاني أبيات

كالواحديِّ اآلن املتداَولَة الرشوح أن الثابت ِمن إذ الحد؛ هذا عند يقُف ال واألمر
يُعترب بحيث جني، ابن عىل ردَّ ن وعمَّ جني، ابن عىل أُِخذَت قد األخرى هي والُعكَربي
رشح. بدون َفهُمه السهل من يكن لم الذي الشاعر هذا لشعِر َفهِمنا مصدَر النَّْحوي هذا
نسخٌة منه لدينا الذي «الَفْرس»، جني ابن رشُح هو الكتب تلك كلِّ من لنا بقي والذي
بإسبانيا. األسكوريال بمكتبة مخطوًطا املوجود جنِّي» ابن عىل «التَّجنِّي ثم الكتب، بدار
وإن فمفقودة، واملرتَىض؛ التوحيديِّ ا وردَّ ُفورََّجه البن و«الفتح» الَعروض» «أمايل وأما
رشح يف وبخاصٍة أيدينا، بني التي األدب كتب يف منها ُمقتبَسات عىل العثوَر نَعِدُم ال كنا

الواحدي.
التي بالشواهد ُمثَقٌل أنه هو جني؛ ابن رشح عىل والناقد اح الرشَّ الحظه والذي
إذا حتى يُثريها، التي والنَّْحوية اللُّغوية املسائل عىل للتدليل القديم؛ الشعر من يأخذها
«وأما (ص٤): الواحدي يقول ذلك ويف ق. يُوفَّ لم نفِسه املتنبِّي معاني َفهم إىل وصل
منها واحٍد كلِّ يف واملحسنني والترصيف، اإلعراب َصنعة يف الكبار ِمن فإنه جني ابن
يف استهدف ولقد ِعثاُره. به ولجَّ ِحماُره، تَبلَّد املعاني يف تكلم إذا أنه غريَ بالتصنيف،
التي الكثرية بالشواهد حَشاه إذ والطاعن؛ للغامز ونُهزًة للَمطاعن، غرًضا «الَفْرس» كتاب
وِمن اإلعراب. َصنعة يف عنها املستغنَى الدقيقة واملسائِل الكتاب، يف إليها له حاجَة ال
أسبابه، من به يتعلَّق وما بكتابه، املقصود عىل مقصوًرا كالُمه يكون أن املصنِّف حقِّ
عاد املعاني، بيان إىل الكالُم انتهى إذا ثم عليه، يُعرَّج وال إليه يُحتاج ال ما إىل عادٍل غريَ

وتقصريًا.» ُهزًؤا باملحال وأتى قصريًا، كالمه طويُل
يف الواحديِّ عن قسوًة يقلُّون ال السائر» «املثَل يف األثري كابن البالغيني من اد والنقَّ

(ص٢٢٩): املتنبي قوَل املثل صاحُب أوَرد فقد جني؛ ابن عىل الحكم

َع��ي��ن��اه��ا دَه��تْ��ه َج��ري��ًح��ا إال َس��الم��تُ��ُه تُ��رج��ى َج��ري��ٍح ك��لُّ
ثَ��ن��اي��اه��ا بَ��ْرُق��ه َم��ط��ٍر ِم��ن إِب��ت��َس��َم��ت ك��لَّ��م��ا َخ��دِّي ت��ب��لُّ

االستعارَة أحسَن وقد تتواصف، التي الِحسان األبيات من الثاني «والبيت قال: ثم
ذلك َرشح أنه هللا رحمه جني ابن عن وبَلَغني الربق. مع املطر ذكُر جاء إذ فيه؛ التي
تُربق كانت إنها فقال: الطيب، أبي ِشعر رشح يف ألَّفه الذي بالَفْرس، املوسوم كتابه يف
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عىل ويقُع فمها من الرِّيق فيخرج تبسم، كانت أنها أراد الطيِّب أبا أن فظن وجهه، يف
حيث وخاطره وهُمه يذهب الناس من أحًدا أن أظن كنُت وما باملطر، فشبَّهه وجهه،
إليه تُشري العربية أئمة من إمام قوَل هذا كان وإذا وخاِطُره. الرجِل هذا َوْهُم ذَهب

واإلعراب.» النحو فنِّ غريُ والبالغة الفصاحة فنَّ لكنَّ غريه؟ يف يُقال فما الرجال،
نجد نفِسه، جني ابِن رشح إىل بالرجوع ولكننا األثري، وابُن الواحديُّ يقوله ما ذلك
ال الذين العرب، املؤلفني عادة عىل جني، ابِن ص تَنقُّ يف أَرسفا قد الرُجَلني هذين أنَّ
بالخطأ السابقني اتهام غريَ إليها، ُسِبقوا أشياءَ يف تأليفهم تربير إىل سبيًال عادًة يجدون
عىل وا ينصُّ أن دون ويأخذون بل دائًما، عنهم يأخذون أنهم مع العجز، أو التقصري أو
تجريحهم. أو أقوالهم لردِّ ذلك كان ذَكروهم فإْن األحيان، أغلب يف عنهم أخذوا َمن أسماءِ
إىل الحديث املؤلُف يفطن أن وأما العربية. املؤلفات أكثِر يف نُالحظها عامة ظاهرٌة وتلك
الثابت، منه ِليُؤخذ مراجعٍة إىل يحتاج قالوه ما وأن يشء، كلَّ يقولوا لم له السابقني أن
لسوء نجدها ال ِعلمية روٌح فتلك ذلك؛ كل عىل النص مع الناقُص ويُكَمل ، املعوجُّ ويُقوَّم

البيت: مثًال ُخذ العرب. مؤلِّفي عند الحظ

ثَ��ن��اي��اه��ا ب��رُق��ه م��ط��ٍر م��ن إب��ت��َس��َم��ت ك��لَّ��م��ا خ��دِّي تَ��بُ��لُّ

املرحوم أورَدهما كما الرشح، هذا عىل ُفورَّجه ابن ورد له جني ابن رشح إىل وارجع
ص٥١٤)، (ج٤، املتنبي» «رشح كتابه يف وذلك الواحدي، عن نقًال الربقوقيُّ الرحمن عبد
منه. القرب غايِة وعىل عليه ُمِكبًَّة كانت أنها عىل البيت بهذا دلَّ جني: ابن قال تجد:
أن البيت ومعنى عليه؟ دمُعها سال حتى تبكي عليه وَقَعت أيظنُّها ُفورَّجه: ابن قال
ثَناياها؛ بريُق برُقه دمعي فكأنَّ بكيُت، ابتسَمت كلما أي خدِّي، تبلُّ كاملطر دموعي
تفسريُ يكن إن وإنه وتبتسم». أبكي «ظللُت كقوله: ابتسامها حال يف بكائي كان إذ
من ليس اآلَخر هو جني ابن تفسري أن إال باملعول، وأشكَل يبدو فيما أصحَّ ُفورََّجه ابن
وجِه يف «تربق كانت إنها يقل لم جني وابن بنفسه، املِدلُّ األثري ابن ظنَّ بحيث الُحمق
سمعه أين من ندري ال سخٌف فهذا فمها، من الريُق فيخرج تبتسم كانت وإنها الشاعر،
يف نرى بعُد ونحن جنِّي. كابن ثَبٍت عاِلٍم إىل ينسبَه أن استطاع كيف ونعجب األثري، ابُن
وتتظاهر حبيبها، عىل ُمكبة وهي تبكي التي فاملرأة جميلة؛ أصالًة للبيت جني ابن َفْهم
إال له ميزة ال فورَّجه ابن وتفسري مؤثرة. صورٌة بل جميل، معنًى باالبتسام؛ ذلك رغم
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من بدًال البعيدة، للمعاني ُسه تَلمُّ الغالب يف فهو عيٌب جني ابن رشوح يف يكن وإن ُقربه،
فتَجنٍّ الِعثار؛ يف واللَّجاج الحمار، وتبلُّد السخف، أو بالخطأ اتهاُمه وأما املبارشة. املعاني
اليونانيَّ جني، ابن أن إلينا يُخيَّل بالذات، السابق البيت ويف قالوا. كما جنِّي، ابن عىل
عن قال عندما اإللياذة، يف الشهريِة هومريوس كلمِة من استوحاه قد يكون ربما األصل،
ال ولكننا ممكن، هذا الدموع.» تُبللها «بابتسامٍة ولَدها زوجها من ْت تَلقَّ إنها أندروماك:

بيشء. نجزم

املتنبي ملعاني جنِّي ابِن َفهم طريقة (3-13)

التماَسه أعني النحو؛ هذا من الغالب يف فنراه أخطاء، من جنِّي ابن عىل أُخذ فيما وننظر
إىل رشوحه بعَض يُخرج ما هذا ويف املبارشة. القريبة املعاني دون البعيدة للمعاني
غامًضا. القريُب املعنى يكون عندما إال ذلك يفعل ال وهو الشعر، تُفسد التي املبالغة

فيه. يزل لم إرساٌف بالخطأ اتِّهامه أن يبدو بحيث وجه، لها تفاسريه من والكثريُ
البيت: رشِح ففي

أْم��واَه��ا ف��ذُبْ��َن ُدرٌّ وُه��نَّ س��ائ��رٌة وال��ُح��م��وُل َل��ِق��ي��نَ��ن��ا

بَكنْي وبعبارة: علينا، أسًفا ُدموَعهنَّ أْجَرين أْمواَها» «فذُبْن معنى جني: ابُن قال
املعنى إن غريُهما: وقال دموًعا. وسالت ذابت قد أبدانَهن كأنَّ حتى كثري بدمٍع لِفراقنا
ومن ص٥١٥). ج٤، (الربقوقي، أمواًها. فذُبن منَّا فاستَْحينَي سائراٍت الوادي يف نَزْلن
َفهِمه يف بالخطأ جني ابُن يُتََّهم أن يمكن ال بحيث ُممكنٌة املعاني هذه كلَّ أن الواضح
بَجمال تذهب التي املبالغة إىل املعنى إخراجه فهو عيب؛ الَفهم ذلك يف كان وإن للبيت،
وأجملُه، َفهٍم أرقُّ فيه «باالستحياء» «الذَوبان» تفسري أن فيه يزل لم والذي البيت.

البيت: تفسري يف وكذلك

وُق��ْص��راه��ا ال��َق��ن��ا ُط��وَل��ى تَ��ج��رُّ وط��اردٌة م��ط��رودٌة وال��خ��ي��ُل
َق��تْ��اله��ا ب��ع��َد ال��ده��ُر يُ��ن��ِظ��ُره��ا وال ال��ُك��م��اَة ُق��تْ��لُ��ه��ا يُ��ع��ِج��بُ��ه��ا
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الفارَس قتَل إذا أنه فاملعنى َقتْالها» بعد الدهُر يُنِظُرها «وال قوله: أما جني: ابُن قال
بقتالها يريد ألنه بيشء؛ هذا «ليس قال: جني ابن عىل ُفورَّجه وردَّ فَرسه، بعده عقرت
أصحابها أن واملعنى املقتولني. خيَل ال القاتلني َخيل يريد فهو أصحابُها، وقتَله قتََلته َمن
(الربقوقي، بعدهم» لها بقاءَ فال قتَلوهم، الذين بعد الرَّكض وكثرة بالتعب، يُهِلكونها
صدد يف فنحن النص؛ مع يًا تمشِّ أكثُر فورَّجه ابِن تفسري أن يظهر وهنا ص٥١). ج٤،
أن كما بهم، يُشيدون الذين األبطال قتل إىل الشاعر يُشري أن بمعقوٍل وليس املديح
بعيد تخريٌج هو وإنما مقبول، غريُ الخيل تلك أصحاب إىل «َقتْالها» يف الضمري إرجاع

جني. ابِن للنَّْحوي غريب
لألبيات: رشحه يف األمُر وكذلك

إح��داه��ا ال��زم��اِن ف��ؤاِد ِم��لءُ ِه��م��ٌم ف��ؤاِده ف��ي ��َع��ت تَ��ج��مَّ
أبْ��داه��ا ال��زَّم��اِن ذا ِم��ن أوس��َع ب��أزم��ن��ٍة ح��ظُّ��ه��ا أت��ى ف��إْن
ِب��َم��وت��اه��ا أح��ي��اُؤه��ا تَ��ع��ثُ��ُر واح��دًة ال��َف��يْ��ل��ق��اِن وص��اَرِت

إظهار عند األرض جميع عىل الغارَة شنَّ أي األخري: البيت رشح يف جني ابن وقال
باملوتى، منهم األحياء وتعثر الواحد، كالجيش الختالطهما الجيشان فصار الِهَمم، تلك
يشء، يف وشنَّها الغارة ذَكر َمن الطيب أبو ليس جني: ابن عىل يردُّ فورجه ابُن قال
ال فهو الزمان، فؤاد من أعظُم إحداها همٌم فؤاده يف البيت: هذا قبل يقول هو وإنما
من أوسَع بأزمنٍة وبختها حظُّها وجاء لها قىض فإن يَسُعها، زمانًا يجد ال ألنه يُبْديها؛
شيئًا ويَصريان األزمنة تلك وأهُل الزمان أهُل ويجتمع الهمم، تلك يُظِهر فحينئٍذ هذا،
يف هذا ومثُل الناس. وكثرِة للزحمِة بميتهم حيُّهم يعثر حتى بهم األرُض وتضيق واحًدا،

أيًضا: قولُه الزحمة

وذُه��وِب َج��ي��ئ��ٍة م��ن ب��ه��ا ُم��ِن��ع��ن��ا أه��لُ��ه��ا ع��اش ف��ل��و ال��دن��ي��ا إل��ى ُس��ِب��ق��ن��ا

سياق فإن ُفورَّجه، وابن جنِّي ابن جهِد رغم غاِمَضني املعنَيان يكن وإن فإنه
من املوضع هذا يف أصًال يُشري ال الشاعر ألن وذلك فورَّجه؛ ابن فهم يرجح الحديث

هو: املقطوعة تلك بعد يأتي الذي البيت أن بدليل الجند؛ َمعارك إىل قصيدته

ِألَب��ه��اه��ا أق��م��اُره��ا ت��س��ج��ُد ف��َل��ٍك ف��ي ال��نَّ��يِّ��راُت وداَرت
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يشء كلِّ رغم تفسريه ألن جني؛ ابن بخطأ نجزم أن نستطيع ال فنحن ذلك ومع
ممكن.

البيت: رشح ويف

َج��ب��اِن ق��ل��ٍب ع��ن م��ن��ه وت��رج��ُع ُش��ج��اٍع ق��ل��ٍب ع��ل��ى ب��ه ت��ح��لُّ

اغتمَّ عنه ارتَحلوا فإذا بالرسور، نفُسه فتَْقوى بأضيافه يرسُّ املعنى جني: ابن قال
الدولة، عُضد َقْلبا أنهما يظنُّ — جني ابُن أي — كأنه فورَّجه: ابن وقال نفُسه. فَضُعَفت
مغموم، قلٍب عن عنه وترحل مرسور، قلٍب عىل به تحل لقال: قال ما املتنبي أراد ولو
ضيًفا كنَت به حللَت إذا يريد وإنما إليه، ذهب ما غريُ معنًى فلهما والُجبن الشجاعة فأما
تخىش جباٌن فأنت لك، ِذماَم وال وتُفارقه بأحد، تُبايل ال القلب شجاُع فأنت ِذمامه، ويف له
هو فورجه ابن أن يلوح أيًضا وهنا َمنيعٌة»، متْك أمَّ نُفوًسا «وإنَّ له: وِمثلُه َلِقيَك. َمن
يف األمَن بتحقيقه الدولة عضد مرة غريَ امتدح قد املتنبَي أن ذكرنا إذا وبخاصٍة املصيب،
جبنًا»؛ وانرصاِفهم شجاعًة، باألضياف الرسوِر «جعل يف التكلُّف إن ثم نفوذه، منطقة

فيه. التعلُّق وضوح لعدم غامٌض البيت ولكن سخيف. أمٌر
للبيت: تفسريه يف وننظر

َع��واُن أو ِب��ك��ٌر ال��ح��رِب ل��ي��وِم م��ن��ُه األع��ض��اءِ ِب��َم��ف��زِع َدْع��ت��ه

والرِّماُح بَمقابِضها السيوُف دَعتْه أي وقال: األعضاء، بموِضع جني ابُن رواه
أنه ويحتمل قال: والضارب، الطاعُن يُمسك وحيث منها، األعضاء مواضُع ألنها بأعقابها؛
قال واستمالته. اجتذبَته أي والرماح، السيوف من األعضاء بمواضع الدولة، دَعتْه يريد
إال الشاعر قال وما له. رشح ال للشعر مسٌح جني، ابُن إليه ذهب ما «هذا فورجه: ابُن
وكأنه األعضاء، — ملجأ — مفزع والَعُضد عضًدا، الدولة دَعتْه يعني األعضاء، بمفزع
فورجه ابُن قال ما عىل وهو الواحدي: قال وعزَّت. امتنَعت الدولة بَعُضد قوله: َرشح
عند األعضاء ألن األعضاء؛ مفزُع — العضد — وهي بعضِدها، ته سمَّ الدولة أن يريد
وحاصُل األعضاء، لسائر الحامية عنها الدافعة هي والعضُد العضد، إىل تَفزع الحرب
(الربقوقي، الحروب» أليام تدَّخره الذي ملجؤها وهو بعضدها، دَعتْه الدولة أن املعنى:

الَوجاهة. واضُح فورجه ابِن ورأُي ص٤٩٤). ج٤،
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البيت: عند وأخريًا

ق��ب��ُل أع��ي��اِن��ه��ا ف��ي وال��خ��ي��ُل خ��َزٌر أع��ي��اِن��ه��م ف��ي وال��ق��وُم

قال عليها. أتَْوك أي األنفس، عزيزُة وخيلهم تُْرك، القوم يقول: جني: ابن «قال
سيَّما العسَكر، أجناس سائر دون بالذكر ك الرتُّ جني ابن خصَّ كيف فورَّجه: ابن
ِذكر ِمن سمع وقد يتَخازر، الَغْضبان أن عليه وذهب ، َديْلميٌّ واملمدوُح َديْلٌم وأكثرهم

أعداِئهم.» إىل عيونُهُم خَزٌر فكقوله: يُحىص، ال ما الَغْضبان خَزِر
رشحه، يف نظائُرها ولها بالخطأ، فيه اتُِّهم أو جني ابُن فيه أخطأ ِلما أمثلٌة هذه
أهمَّ النْحويُّ هذا يظلَّ أن من يمنع ال ذلك ولكن ُفورَّجه، ابن ردوِد مع الواحديُّ يُوِرُدها

املتنبي. شعر لفهم مصدٍر

املتنبي عن جني ابن دفاع (4-13)

يَْعدوه بل الرشح، مجرِد عند — قلنا كما — يقف ال املتنبي ِشعر من جني ابن وموقُف
تهمة ردُّ أولهما أمَرين: يف الدفاع هذا يكون ما وأوضُح الشاعر. عن والدفاع النقد إىل
عن الشاعر موقِف تصحيَح محاولتُه وثانيهما سبيًال، استطاع كلَّما املتنبي عن الرسقة

األمرين. هذين يف ولننظر األخالق. مبادئ
الشاعر عىل فيه يردُّ كتابًا كتَب قد جني ابن أن املعلوم فمن الرسقات عن فأما
الردُّ وهذا املتنبي». شعر من واملرسوق السارق يف «املصنَّف صاحب وكيع ابن املرصي
بعض من وروحه منهجه نستنتَج أن نستطيع أننا إال مفقوًدا، الحظِّ لسوء يكن وإن
قال: اليتيمة عن نقًال الصبح صاحُب أورده ما ذلك ومن إلينا. وصَلت التي اإلشارات

شعره: أمري ولعلَّه قيل: قالئده، ِمن وهو قوله، «وأَخذ

ب��ي يُ��ْغ��ري ��ب��ح ال��صُّ وب��ي��اُض وأَنْ��ثَ��ن��ي ل��ي يَ��ش��ف��ُع ال��ل��ي��ل وَس��واُد أُزوُره��ْم

قال: عليه القراءة وقَت املتنبي حدثني قال: جني ابن ذَكر املعتز. البن ِمْرصاع من
األدب أهل من وجماعٌة كلَّها كتبي أحرضُت أني أَعلمَت كافور: وزيُر حنزابة ابُن يل قال

245



العرب عند املنهجي النقد

قال كتبًا. رأيُت ما أكثر وكان بذلك. يظفروا فلم املعنى، هذا أخذُت أين من يل يطلبون
بلفٍظ ِمرصاًعا املعتزِّ البن وجدُت إذ منه؛ أَخذه الذي باملوضوع عثرت إني ثم جني: ابن
قوله: وهو تقسيمه، وُحسن لفظه جاللِة عىل كلُّه، املتنبي بيِت معنى فيه ا جدٍّ صغري لنيِّ
ألمَّ قد يكون أن إما ثالث: إحدى من املتنبي يَخلَُو ولن قوَّاُد»، والليل امٌة نمَّ «فالشمس
عثر الذي باملوضوع عثَر قد يكون أن وإما به، أْوىل وصار وزيَّنَه نَه فحسَّ امِلرصاع بهذا
به، وتفرَّد وابتَدعه املعنى اخرتَع قد أنه وإما األخذ، جودة يف عليه فأربى املعتز ابُن به
يف ُمطابقات أربع جمع ما أحسَن وما نَسِجه. وبراعِة لفِظه، بَرشِف وناهيك َدرُّه! وهلل

ص١٧٣). (الصبح، ِمثلها» إىل ُسِبق أراه وما واحد، بيٍت
املتنبي، أصالَة يُظهر أن عىل الحرص كلَّ يحرص أنه جني ابِن كالم من وواضٌح
لتجريح استخدامها يف النقاُد بالغ التي الرسقَة منها ُمخِرًجا املمِكنات، كلَّ ويستعرَض
«إملاًما» كان وإن أجود، املتنبِّي فبيُت تواُفق مجرََّد كان إن األمَر يرى فهو الشعراء؛
شاعُره. به تفرَّد فقد اخرتاًعا كان وإن أوىل، به صار حتى امِلرصاع ن حسَّ قد فاملتنبي
ر تتوفَّ لم التي اإلنصاف روُح األقل عىل فهي املحاباة، روح تكن لم إن روٌح وهذه

املتنبي. نقاد من لكثريين
لذلك خذ األخالقية. الناحية من عنه دفاعه يف واضٌح الطيِّب أبي إىل جني ابن وَميُل

املتنبي: بيت عىل تعليًقا قوَله مثًال

ال��رِّج��اِم ت��ح��ت َك��ًرى ت��أُم��ْل وال ُرق��اِد أو س��ه��اٍد م��ن ت��م��تَّ��ْع
وال��َم��ن��اِم ان��ت��ب��اِه��ك م��ع��ن��ى ِس��وى َم��ع��نً��ى ال��ح��اَل��ي��ن ِل��ث��ال��ث ف��إنَّ

فهذا ص٢٣٤). (الصبح، لها» انتباَه ال القرب نومة أنَّ بذلك أراد يكون ال أن «أرجو
عقيدته. سالمة وعىل بل الدينية، الشاعر ُسمعة عىل حريٌص الشارح أن عىل يدلُّ

املتنبِّي كافوريات من جنِّي ابن موقف (5-13)

يف تدخل مسألٌة وهذه الطيِّب»، أبي «كافوريَّات من جني ابن موقُف كلِّه ذلك من وأهمُّ
مقدرة عىل والُحكم الخفيَّة، َمراميها إىل لألبيات الظاهر الَفهم تَْعدو ألنها النقد؛ صميم

املدح. بظاهر الهجاء يف الشاعر
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يُفرسونها وهم فيها، جنِّي ابن محاوالت رفض إىل املْحَدثون النقاُد يميل مسألٌة هذه
مخرَج لكافور مدحه من إخراَجه يستطيع ما كلَّ يُخرج بأن لشارحه املتنبِّي بإيعاز
خيصٍّ عبٍد بمدح أَسفَّ قد أنه رأى عندما الخزي من الشاعُر ه أحسَّ ِلما وذلك الهجاء؛

ينالها. أن يستطع لم واليٍة يف الطمع بسبب
يحتمل ما العربي الشعر أبيات وِمن املسألة. تلك ناَقْشنا أن لنا سبق قد ونحن

الشاعر: كقول معنينَي؛

ق��ب��وُره��ا م��ن��ه��ا األح��ي��اءَ أْخ��َزت ف��ق��د ال��ِح��َم��ى َه��ْض��ب��ة ع��ل��ى م��رَّت ج��ع��ف��ٌر إذا

طبًعا وهذا مدًحا. يكون قد كما لألموات ا ذمٍّ يكون قد البيَت هذا أن الواضح من إذ
نفِسه: املتنبِّي قول يف األمُر وكذلك وُمالبَساته، سياقه من البيُت ُجرِّد إذا

ي��ت��ق��لَّ��ُب نَ��ْع��م��ائ��ه ف��ي ب��ات ل��م��ن ح��اس��ًدا ب��ات َم��ن ال��ظ��ل��م أه��ِل وأظ��َل��ُم

املمدوح. يكون وقد املادَح يكون قد هنا الظالم الحاسَد فإن
قيل مهما البيت ألن فاسد؛ منهٌج األبيات َفهم يف املنهَج هذا أن فنُقرِّر نُبادر ولكننا
ضوءِ عىل سياقه، يف إال يُفَهم أن يجب وال يُمكن ال العربية، القصيدة يف استقالِله عن

مالبساته.
فهم يف التدقيق ألنَّ وذلك النظر؛ إىل يدعو كله كافور من املتنبي موقف ولكن
من األقل عىل أو ملمدوحه، الشاعر احتقاِر من بيشءٍ اإلحساس إىل يدعونا كافوريَّاته
بعمله إليه الوصول فضَل وَسْلبه بل امللك، إىل وصوله من والعَجب منه السخرية

واستحقاقه. وشجاعته
قوله: إىل مثًال انظر

ال��ث��َق��الِن دونَ��ك يَ��رم��ي ال��س��ع��ِد ع��ن وإن��م��ا ال��ِق��ِس��يَّ ت��خ��ت��اُر ل��ك ف��م��ا
ِس��ن��اِن ب��غ��ي��ِر ��اٌن ط��عَّ وَج��دُّك وال��َق��نَ��ا ب��األَِس��نَّ��ة تُ��ْع��ن��ى ل��ك وم��ا
ب��ال��ح��َدث��اِن ع��ن��ه غ��ن��يٌّ وأن��ت ِن��ج��اُدُه ال��ط��وي��َل ال��س��ي��َف تَ��ح��م��ل ول��م

بالطَّعنة دائًما يفخر الذي املتنبي مدِح — املدح هذا يف نرى أن ف التعسُّ ِمن هل
يف فضل كلَّ املمدوح سْلَب األقل عىل أو مسترتًا، هجاءً — األبطال أعناق وترضيِب البكر

247



العرب عند املنهجي النقد

الذي القضاء هو وإنما ُرمًحا، أَرشع وال سيًفا أجله من يُجرِّد لم وهو امُللك، إىل الوصول
سبيله؟ يف يُجاهد لم مما مكَّنه

من املتنبي ألفاِظ خلف بما إحساسه يف اح الرشُّ بني من الوحيَد يكن لم جني وابن
ذاِتها: القصيدة هذه أبيات أحِد عىل تعليًقا يقول الواحدي هو فها بعيدة، َمراٍم

ال��ه��ذَي��اِن م��ن ض��رٌب ال��ِع��دا ك��الُم وإن��م��ا ُع��الك ف��ي ِس��رٌّ ول��ل��ِه

غرِي من به جرى قَدٍر إىل الناس عىل علوَّه نَسب ألنه أقرب؛ الهجاء إىل «وهذا
ساقًطا كان وإن األقران، عىل ويرتفع فيعلو الناس بعَض يوافق قد والقَدُر استحقاق.

ص٤٧٢). ج٣، (الربقوقي، القضاء» من باتفاٍق
دائًما يَْهرف لم كافور يف املتنبي أبيات بعض يف تخريجاته يف جني فابن وإذن
من يكن وإن معقولة، غريَ فًة متعسَّ تخريجاته بعُض تكن وإن إنه دائًما. ل تَمحَّ وال
رغم أننا إال وشارُحه، املتنبي يفرتُضها التي الدرجة إىل الغفلَة بكافور نظنَّ أن التجنِّي
آراء عن ينمُّ ما الطيب أبي أبيات بني من أنه نُقرر عندما الحقَّ نَْعدو أننا نرى ال ذلك
أن نريد ال بعُد ونحن ألفاظه. ظاهُر عليه يدلُّ ما تُخالف للشاعر، عميقة وإحساسات
بما املدح يف للِّياقة فطنٍة وعدَم الذَّوق يف تَهاُفتًا أو الشاعر، من غفلٍة مجرَد ذلك يف نرى
يكن وإن األخرى، املتنبي مدائح يف يُعززه ما له يكن وإن الفهُم فهذا املقام؛ يُناسب
رغم إننا أقول: القبيل، هذا من ِشعره يف ما أظَهروا قد مثًال كالصاحب الشاعر نقاُد
بل منه، ساخًرا لكافور، محتقًرا نفسه قرارة يف يكن لم املتنبَي أن ر نتصوَّ نكاُد ال ذلك
املشاعر هذه ظهَرت ولقد له. أهًال الشاعُر يراه ال ُملك من َحباه ِلما القضاء عىل ساخًطا

يُِرْده. لم أم ذلك أراد قد أكان سواءٌ الشاعر، ِشعر يف
الشاعر: قوُل ذلك فمن أجَمْلنا؛ ما تفصيَل لنرى التخريجات تلك يف ولننظر

ف��أط��َرُب أراك أن أرج��و ك��ن��ُت ل��ق��د ب��دع��ًة رأي��تُ��ك ��ا َل��مَّ ط��َرب��ي وم��ا

جعلَت أن عىل زدَت ما له: قلُت الطيب أبي عىل البيَت هذا قرأُت «ملا جني: ابن قال
ألنه االستهزاء؛ يُشبه البيت «هذا الواحدي: وقال فضحك.» القرد)، (ُكنية زنة أبا الرجَل
ويُضَحك يُستمَلح ما وكلِّ الُقرود، رؤية عىل اإلنسان يطرُب كما رؤيتك عىل طربُت يقول:

منه.»
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الدهشة مصدُر وما كافور؟ برؤية املتنبي استشعره الذي الطرُب هذا ما ، الحقِّ ويف
بقوله: بعُد فيما له هجائه يف ذلك تفسريَ نجد ألسنا له؟ رؤيته يف الكامنة

ال��م��اله��يَ��ا م��ش��َف��َري��ك ِب��َل��ْح��ظ��ي أَف��دُت ف��إن��ن��ي أَف��دُت خ��ي��ًرا ال ك��ن��ُت ف��إن
ال��بَ��واك��يَ��ا ال��ج��م��اِل ربَّ��اِت ِل��يُ��ض��ح��ك ب��ع��ي��دٍة ب��الٍد م��ن يُ��ؤت��ى وم��ث��لُ��ك

صَدق قد والواحدي جني وابُن خفيفة، سخريًة ريٍب بال يحمل البيُت فهذا وإذَن
السخرية. تلك إىل أشارا عندما هما حسُّ

من الكثري إىل النفسية الحالة هذه تخطِّي وغريِه جني ابن تخريجاِت يَعيب وإنما
رشِحه عند مثًال الواحديُّ فَعل كما الهجاء، إىل إخراجها يف فون يتعسَّ األخرى األبيات

البيت:

ُم��ذِن��ُب م��دِح��ك ق��ب��ل ب��م��دٍح ك��أنِّ��ي ��ت��ي وِه��مَّ ال��ق��واف��ي ف��ي��ك وتَ��ع��ِذلُ��ن��ي

التايل.» لوال رصيح هجاءٌ األول «امِلرصاُع قال: إذ
البيت يف «ليس قال: إذ الواحدي؛ عىل الردِّ مئونَة التربيزيُّ الخطيُب كفانا ولقد
وشهد غريه، مدح يف َرصفها ِلَم والقوايف بغريه، َقنع كيف عذَلتْه ته همَّ أن ومعناه هجاء،

ص٢١٤). ج٤، (الربقوقي، البيت» بقيُة بذلك
البيت: عن جني ابن قول وكذلك

يُ��ع��اُب ع��ل��ي��ه يُ��ث��نَ��ى م��ا ب��أح��س��ِن ك��أنَّ��ُه ح��ت��ى ال��م��دِح ق��ْدَر تَ��ج��اَوَز

نُواس: أبي قوِل ضد وهذا َهْجًوا، إلفراِطه ينقلَب أن كاد الذي املدح من هذا

ع��اب��وا ب��الَّ��ذي ع��ن��دي ع��ل��ي��ك يَ��ع��ل��م��وا ول��م أث��نَ��ْوا وك��لُّ��ه��ْم

ص٣٣٣) ج١، (الربقوقي،

بيته: يف املعنى نفَس البحرتيُّ قال لقد بل العرب، أِلَفه الذي النحو عىل مدٌح فالبيُت

ه��ج��اءَ ف��ي��ه ال��م��دي��ُح ي��ك��وُن د ك��ا ف��ق��د ال��م��دي��ح م��ذه��ِب ع��ن َج��لَّ
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مدح: من فيه بما يذهب تفسريًا اآلتي للبيت جني ابن تفسريُ البنيِّ ف التعسُّ ومن

ِض��راُب واألم��ام وط��ع��ٌن ُرم��اٌة وخ��ْل��َف��ُه ص��دًرا ت��ل��ق��اه م��ا وأوَس��ُع

بالسيف يرضُب الكتيبة أول يف َم تقدَّ إذا صدًرا يكون ما أوسُع أنه «املعنى قال: إذ
هذا يف وليس املمدوح، أصحاب من الرُّماَة فجعل وراٍم، طاعن بني ورائه من وأصحابُه
وقلبُه واسع فصدُره أصحابه ِمن ويطعن يرمي َمن خلفه كان إذا أحد كلَّ ألن مدح؛
ُمتضايق مأزٍق يف كان إذا يعني أعدائه. من طعٌن وأماَمه رماٌة خلفه أراد: وإنما مطمنئ،
يكون ما أوسَع تراه وإنما صدُره، يَِضق لم جانب كل من العدوُّ به أحاط وقد الحرب، يف

ص٢٢٥). ج١، (الربقوقي، صدًرا»
البيت: عن قوله يف متعسٌف كذلك وهو

واِل��يَ��ا ل��ل��ِع��راَق��ي��ِن َم��ْل��ًك��ا ف��يَ��رِج��َع راج��ٌل ي��زوَرك أن ك��ث��ي��ٍر وغ��ي��ُر

بك ما عىل رآك من أنَّ وباطنُه املعايلَ، كْسبَه منك استفاد رآك من أنَّ ظاهُره «هذا
ذلك يتجاوز وال بَلغتَه، ا عمَّ يَقُرص أن ذَرُعه ضاق العلوِّ هذا إىل ِرصَت وقد النقص من
ألنه العراق؛ عىل واليًا يرجع أن لنفسه يستكثر ال راجٌل رآك إذا وكذلك املكارم، َكْسب إىل
ل تَمحُّ هذا أن البنيِّ ومن ص٥١). ج٤، (الربقوقي، هذا» بلغَت وقد دونك أحٌد يوجد ال

الشارح. فيه تورَّط سخيٌف
للبيت: رشُحه أيًضا ِفه تعسُّ أمثلة ومن

ُم��ْرُدُه غ��ي��ِرك ع��ن��د وش��ابَ��ت ل��دي��ك ُك��ه��ولُ��ُه ال��زم��ان ه��ذا ف��ي ش��بَّ ل��ق��د

يجوز ِشيبًا. سريته وسوءِ بُظلمه غريك عند صاروا أي الدولة؛ بسيف تعريٌض «هذا
والظلم الذلِّ من ينالهم ِلما عندك الُكهول أن يريد َهْجًوا؛ املقلوب من هذا يكون أن
وَرْفِع لهم باالحرتاِم غريك عند — بَّان الشُّ وهم — امُلْرد وأن بيان، الصِّ كحال واالحتقار
أنه هو هنا الواضح املقبول فاملعنى الشيوخ. توقريَ رين موقَّ أي ِشيبًا، صاروا أقدارهم

عدوان.» من قاىس ما لكثرِة ببالطه الشاعُر شاَب الذي الدولة بسيف يُعرِّض
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البيت: عن قوله يف جني ابن ُسْخف يظهر أخريًا

ال��ق��َم��راِن أع��دائ��ك ِم��ن ك��ان ول��و ل��س��اِن ب��ك��لِّ م��ذم��وٌم ع��دوُّك

ِمثلُه، إال يُضاهيه ال والساقط ساقط، َرذٌْل أنت يقول: هجاءً؛ ينعكس املدُح «هذا
فهذا القَمران.» عاداَك ولو كذلك أنك كما لسان بكل مذموٌم فهو ِمثَلك؛ ُمعاديك كان وإذا
كان وإن ساقط»، َرذْل «إنه لكافور يقوَل أن بباله يخطر لم واملتنبي سخيف، ٌل تمحُّ
كافور أعداء من «القمران» جعِل يف الخفيَّة السخرية فهو البيت هذا عىل يُالَحظ ما هناك

الوجه». «األسوِد
يبقى ولكن السخيف، ومنها َف املتعسَّ منها بأنَّ جني ابن تخريجات من ونَخلُص
ذلك واستخراُج كافور، نحو الحقيقيِّ وشعوره املتنبي نفسيِة عن ينمُّ ما محاوالته من
مع عليه نُِقرَّه أن الواجب ومن أحيانًا، جنِّي ابُن إليه ق ُوفِّ ما وهو النقد، عمل من
ِلَلون ِذكره ككثرة للِّياقة، دائًما ِفطنته وعدم نفِسه املتنبي استغراق عن الالزم االحتياط
للشاعر. حنزابة ابن اختصام عن حديثنا عند القوَل فيه لنا فصَّ مما ذلك شابَه وما كافوٍر
ديوانَه َرشح املتنبي؛ حول الخصومة يف جني ابن لعبه الذي الهام الدور هو هذا
اتهاِمه يف وكيع ابن عىل وردَّ املعاني، أصوِب إىل دائًما ق يُوفَّ لم وإن الناس من فقرَّبَه
مدحه من الكثري يُخِرج أن وحاَول الكفر، تُهمة ضدَّ املتنبي عن ودافع قة، بالرسَّ للشاعر
جني ابن ألقوال وكان أجله، من هوجم مما بالشاعر ينجَو حتى الهجاء مخرَج لكافور

هذا. يومنا إىل الالحقني عىل األثِر أكربُ

فارس يف املتنبي حول الخصومة (14)

آِخر يف النظُر إال نقٍد من أثاَرت وما الُخصومة تلك أنباء استعراض يف علينا يبَق لم واآلن
الدولة. وَعُضد العميد ابن عند الشاعر حياة مراحل

العميد وابُن املتنبي (1-14)

وكانت َفذٍّ، ذكاءٍ ذا كان فقد ممتاًزا، قائًدا يكن لم «وإن العميد ابن أنَّ نعلم ونحن
واألدب، والفلسفة العلوَم تتناوُل — بكثري الدولة سيف ثقافَة تفوق التي — ثقافته
فارس يف يُشيدون كانوا كما عرصه، يف الرسائل ُكتَّاب خريَ يعتربونه ُمعارصوه وكان
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(بالشري، املوهوب» الشاعر أمارَة السهولة تلك يف ويَرون الشعر، َقْرض يف بسهولته
ص٢٢٣). املتنبي،

َمَلكة عن املتنبي» مساوئ عن «الكشف رسالة أول يف عباد بن الصاحُب ثنا حدَّ وقد
وحفظُت علقُت ما تتبَّعت «ولو قال: ثم أمثلة عدَة لذلك وأورد الشعر، نقد يف العميد ابن
الخَطرات يف وبالنظر مفَرد.» كتاٍب َعْقِد إىل الحتَْجُت الباب؛ هذا يف الرئيس األستاذ عن
َفِطن قد وأنه الشعر، نقد يف الِحسِّ نافذَ كان العميد ابن أن نجد الصاحب، أوَرَدها التي
وانسجاِم ووْقِعها، الحروف كَجْرس جيد؛ شعر كلِّ يف أساسيًة اليوم نعتربها أموٍر إىل

واملقاطع. املطالع وُحسن الشاعر، ملعاني والقوايف األوزان وُمالءمة نَْغماتها،
التي تلك ازدهاِر يف تكن فلم العميد، بابن تُحيط كانت التي األدبية البيئة وأما
عضد عند الشاعُر سيَِجُدها التي تلك ازدهاِر يف وال بل بكافور، أو الدولة بسيف أحاطت
تلك يف وعلمه بمواهبه يَظهر أن يف َمشقًة يجد لم املتنبَي أن فيه يزلَّ لم والذي الدولة.
محمٍد وأبي البديهي الحَسن كأبي ِصغاًرا؛ شعراءَ أخَجل ما ورسعان الضيِّقة، الحلقة
تلك يف معدومًة تكن لم النقد حركة فإن ذلك ومع نفسه. د خالَّ ابن والقايض بل هندو،
يَدي بني األوىل قصيدتَه ويُلقي أرَّجان إىل يصُل يكد لم املتنبَي أن يُحدثوننا وهم البيئة،
َليزعمون حتى الضعف، واضحُة الحقِّ يف والقصيدة النقد. عليها انهاَل حتى العميد ابِن
قصيدًة كانت وإنما خاصة، العميد البن يَضْعها لم الشاعر أن — سابًقا نا أَرشْ كما —
لم ولكنه حنزابة، ابن يف ذاك إذ الشاعُر قالها بِمرص، إقامته زمِن إىل ترجع قديمة
وخصَّ قليًال فيها ر فَحوَّ العميد، ابن عىل قدوُمه كان أن إىل بها محتفًظا وظلَّ يُنِشدها

الرئيس. األستاذ بها
بقوله: قصيدتَه الشاعر يبتدئُ

ج��َرى أو دم��ُع��ك يَ��ج��ِر ل��م إْن وبُ��َك��اك تَ��ص��ِب��را ل��م أم ص��ب��رَت ه��واك ب��اٍد

«تَْصربا»، قوَله: انتقدوا فلقد أصداؤها؛ وصَلتْنا انتقادات عدُة َهت ُوجِّ املطلع هذا وإىل
(الصبح، جني ابَن يعني الشارح. َسلوا فقال: تَصربا، نَْصب عن الطيب أبو ُسئل قيل:
أمثلًة لذلك ويوِرُد التوكيد، نون عن تخفيٌف بأنه النصب هذا العكربيُّ ويُفرس ص٨٣).

ص٣١٧). ج٢، (الربقوقي، الشعر ومن النثر ومن القرآن من
امِلرصاَعني، َسبْك بني البيت هذا يف خالفَت للمتنبي: قيل قد أنه يَْروون وكذلك
لْنئ فقال: إيجاب؟ بعده نفيًا الثاني ويف نفي، بعده إيجابًا األول املرصاع يف فوضعَت
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َمن أنَّ وذلك املعنى؛ حيث من بينهما قُت وفَّ فقد اللفظ، حيث من بينهما خالفُت كنُت
دمُعك يَجِر فلم صربَت أراد أنه يعني دمعه. جرى يصرب لم ومن دمُعه، يْجِر لم صَرب

ص٣١٧). ج٢، (الربقوقي، فيَْجري تصرب لم أو
الثاني: بيته قال وعندما

يُ��رى ال م��ا ال��َح��ش��ا وف��ي رآك ��ا ل��مَّ ص��اح��بً��ا واب��ت��س��اُم��ك ص��بْ��ُرك غ��رَّ ك��م

الطيِّب أبي عىل االنتقاد كثريَ — يُحدِّثوننا فيما — كان الذي العميد ابن إن قالوا:
ما نَقضَت ما أرسَع ما صربُك! غرَّ بعده: تقول ثم هواك، باٍد تقول الطيب، أبا «يا قال:

حال.» وهذه حاٌل تلك قال: به، ابتدأَت
وليس الصياغة. يف واإلمعاِن املعاني، وُمناقشة الَفهم، يف الدقة عىل تدلُّ أمثلة هذه
بَمبَلغ يشهُد خربًا أوَرْدنا أن سبق وقد حوله. وَمن العميد كابن رجل عىل بغريٍب ذلك
إخماد عىل مقدرتِه لعدم وُحزنه َمْجد، من املتنبَي أصاب بما الرئيس األستاذ اهتماِم
العميد ابن مناقشة عن تُحدثنا أيدينا بني التي الكتب يف أخرى إشاراٌت وثمة ذكره،
يف تناَزعوا نُدماءه إنَّ يقولون: فُهم غامِضها؛ إظهاَر ومحاولتهم الشاعر، ملعاني ونُدمائه

البيت:

ك��نَ��ْه��وَرا وال��س��ح��اُب تُ��ش��ِرق ال��ش��م��س ف��ض��ي��ل��ًة ت��ردُّ ال ال��ف��ض��ي��ل��َة وت��رى

َمليٍّا فأْطَرق يَديه، بني وُوِضع البيت فأُثِْبت َله، أتأمَّ حتى أثِبتوه العميد: ابن فقال
(الصبح). يقول ما يدري الرجُل كان وما املهم، عن يُعطلنا هذا قال: ثم

عيد يف قصيدته يف وذلك ِشعَره، انتَقد قد العميد ابن أن إىل نفُسه املتنبي أشار وقد
يقول: حيث النريوز

ِم��داُدْه ع��ي��ن��ي َس��واُد َق��ب��وٌل ـ��ِل ال��ف��ض��ـ أب��ي ال��ُه��َم��اِم ع��ن��د ِل��ُع��ذرى ه��ل
ان��ت��ق��اُدْه ثَ��نَ��اه ح��ت��ى ُع��اله ع��ن ف��ي��ِه ق��ل��ُت م��ا ت��ق��ص��ي��ُر َك��ف��ان��ي م��ا
أص��ط��اُدْه ال ال��ن��ج��وِم أَج��لَّ ـ��نَّ وَل��ِك��ـ ال��بُ��زاِة أْص��يَ��ُد إنَّ��ن��ي
اع��ت��ق��اُدْه ال��ف��ؤاُد يُ��ض��ِم��ُر وال��ذي ع��ن��ُه ال��ل��ف��ُظ يُ��ع��بِّ��ر ال م��ا ُربَّ
اع��ت��ي��اُدْه أت��اه ال��ذي وه��ذا ـ��ِل ال��َف��ض��ـ ك��أب��ي أرى أْن ت��ع��وَّدُت م��ا
تَ��ْع��داُدْه يَ��ف��وتَ��ه أن واض��ًح��ا َل��ُع��ذًرا ل��ل��غ��ري��ق ال��م��وِج ف��ي إنَّ
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األوىل قصيدته عىل العميد ابُن أَخذ ا عمَّ الشاعر من اعتذاٌر — يبدو فيما — وهذا
كلُّ مثلها يف يطمع كان التي السيفيَّات، مستوى إىل تصَل أن عن بها يقعُد ضعٍف من

الشاعر. َممدوحي

الدولة وعضد املتنبي (2-14)

عايل كأمرٍي بل فحسب، الدولة رجاِل كبار من كرجٍل يتميَّز لم فإنه الدولة عضُد «وأما
والطبِّ الفقِه إىل امتدَّت كما وأدبَها، ونْحَوها اللغة ِفقَه ثقافتُه تناَوَلت ولقد الثقافة.
بقيَت التي واألشعار نفُسه، بذلك هَجَست إذا الشعَر يقول كان إنه ثم املختلفة، والعلوم
الشعراء عىل سخائه يف وهو املحرتفني. من الكثريين ِشعر عن جودًة تقلُّ ال شعره من لنا
ما أشبَه بالطه كان لقد حتى ساواه، قد األقل عىل فإنه الدولة سيَف بذَّ قد يكن لم إن
لم إن أدبية، ِعلمية بيئًة عهده يف شرياز أصبَحت وبذلك والفسطاط، حَلب ببالط يكون

الفسطاط. سبَقت قد ريٍب بال فإنها حلب، مرتبة إىل األهمية يف تصل
الصويف مثل العلماءُ بينهم من املمتازة، الشخصيات من كبري عدٌد اجتمع شرياز ففي
املجويسِّ وابِن الوسطى، القرون خالل كبري تأثريٌ الفلك علم يف ملؤلفاته كان الذي م، املنجِّ
ثم «قانونه»، رشد ابُن كتب أْن إىل األسايسَّ املرِجَع الطبِّ يف كتابُه ظلَّ الذي الطبيب،
جني ابن تلميذاه ثم حلب، يف القاه أْن للمتنبي سبق الذي الفاريس، عيلٍّ أبو النَّْحوي
األدبية، الثقافة واسعو رجاٌل البويهيِّني، ديوان موظَّفي ِكبار بينهم ومن والرباعي.
ولعله ماهرون. نُظَّام وأحيانًا الوقت، ذلك يف السائد للذَّوق وفًقا ممتازون رسائل وكتَّاُب
ل املبجَّ الرسائل وكاتَب األدباء، حامَي يوسف؛ بن العزيز عبَد بالذكر نخصَّ أن الخري من

البويهيني. لسلطان ق املوفَّ واملادَح أقرانه، من
أنواع كافَة يجمع ف العالَّ كابِن رجًال حلب يف ترى مثلما شرياز يف ترى كنَت وكذلك
شاعٌر وهو نَْحوي، وهو القوانني، عالُم فهو منها؛ بأيٍّ ه نخصَّ أن يصعب بحيث املعرفة،
الذين املعتادين الضيوَف أولئك الدولة عضد ظل يف تلقى كنَت وأخريًا السهولة. ُمِرسُف
فيأتونه األمري بذَُخ يجذبهم الذين الفقراء الشعراءَ بهم وأعني األمراء، قصوَر يَْغَشون
السلمي ثم الرشق، يف املتجوِّل الشاعر مثال بابَك ابَن نذكر هؤالء بني ومن مادحني.
يف كبرية بحظوة وتمتع رائًعا، نضوًجا مبكر سنٍّ يف نضج شاعٌر وهو خاص، بنوٍع

بعدها). وما ص٢٤٠ املتنبي، (بالشري، املدينة» تلك شاعر اعترب حتى شرياز
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ِوفادته، أحَسنوا وقد خطري، كحدٍث إليها قدوُمه فاعتُرب شرياز إىل املتنبي وصل
عيلٍّ كأبي القدماء خصومه وحتى الشعر، مملكة يف يُناَزع ال كأستاٍذ راضنَي وتقبَّلوه
الصبح صاحُب يقول به. املعَجبني من وأصبحوا فيه، رأيهم وا غريَّ أن يلبثوا لم الفاريسِّ
الدولة عضد دار إىل املتنبي ممرُّ وكان بشرياز، ذاك إذ الفاريسُّ عيلٍّ أبو وكان (ص٩١):
به يأخذ وما زيِّه ُقبح عىل يستثقلُه الطيب أبو به مرَّ إذا وكان الفاريس، عيلٍّ أبي دار عىل
يُبايل ال بشعره، اإلعجاب كثريَ الطيب، أبي يف هًوى جنِّي البن وكان الكربياء. من نفَسه
عيلٍّ أبو قال أْن واتفق ه. ذمِّ يف عيل أبي إطناُب يسوءُه وكان منه، يحطُّ أو ه يذمُّ بأحٍد

وأنشد: جني ابُن فبدأ فيه، نبحث الشعر من بيتًا لنا اذُكروا يوًما:

ال��ع��ن��اِق دون ال��نُّ��ح��وُل ل��ح��ال ت ُزْر ل��و ف��ال��ي��وم ال��م��زاِر دون ُح��ْل��ت

ابُن فقال املعنى؟ غريُب فإنه البيت هذا ِلَمن وقال: واستعاده، عيلٍّ أبو فاستحسنه
يقول: للذي جني:

ب��ي يُ��ْغ��ري ��ب��ِح ال��صُّ وب��ي��اُض وأن��ث��ن��ي ل��ي ي��ش��ف��ُع ال��ل��ي��ِل وَس��واُد أزوُره��ْم

يقول: للذي قال: هما؟! فِلَمن ا، جدٍّ بديع حسٌن هذا وهللا فقال:

ُه��ن��ا ل��ه ف��ثُ��مَّ األق��ص��ى واس��ت��ق��َرب َق��ٌد ل��ه ف��س��وَف إرادتَ��ه أم��ض��ى

يقول: للذي جني: ابُن قال هذا؟ ِلَمن وقال: معناه، واستغرب عيلٍّ أبي إعجاُب فكثر

ال��نَّ��دى م��وض��ع ف��ي ال��س��ي��ِف ك��وض��ِع ُم��ِض��رٌّ ب��ال��ُع��ال ال��س��ي��ِف م��وض��ع ف��ي ال��ن��دى ووض��ُع

هو فقال: القائل؟ َمن فأخِربْنا الفتح، أبا يا أطلَت لقد وهللا أحسن، وهذا فقال:
استقام إذا القشور من علينا وما وِفعَله، زيَّه ويستقبُح يستثقلُه الشيخ يزاُل ال الذي
ونهض إيلَّ. حبَّبتَه لقد وِهللا قال: نعم، قلُت: املتنبي، تقصد أظنُّك عيل: أبو قال اللُّب!
واستنشَده استنزله به جاز وملا الطيِّب. أبي عىل الثناء يف فأطال الدولة عضد عىل ودَخل

الشعر. من أبياتًا عنه وكتب
الطريق. يف فُقتل العراق إىل عائًدا شرياز املتنبي وغادر
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الخصومُة تلك حرََّكت ولَِما سار، حيثما املتنبي أثارها التي للخصومة ُملخٌص هذا
ومع بغداد، يف أو حلب يف سواءٌ كبريًا، دوًرا فيها لعبَت قد األهواء أن رأينا نقد، من
شعراءِ من آخر شاعٍر حول ِمثَلها قام قد أنه أظنُّ ال التي القوية الحركة هذه فإن ذلك
مناهجه من الكثريَ وأوضَحت مواضعه، من وبَسَطت النقد، آفاق من مدَّت قد العرب،
نقدنا عن ًة ودقَّ إنصاًفا يقلُّ ال الذي املنهجي، النقد إىل السبيَل َدت مهَّ بحيث ومقاييسه،
صاحب ٣٩٢ه) سنة (تُويف الُجرجاني عند فيه لننظَر الحنُي حان قد ما وهذا اليوم. نحن

٤٢٩ه). سنة (تويف الدهر يتيمة مؤلف الثعالبي عند ثم الوساطة،
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املتنبي املنهجيحول النقد

واليتيمة الَوساطة

للُجرجاني وخصومه املتنبِّي بني الوساطة كتاب (1)

إظهار يف املعروفَة رسالتَه الصاحُب عمل «وملا ص٢٣٩): (ج٣، اليتيمة يف الثعالبيُّ يقول
شعره، يف وخصومه املتنبي بني الوساطة كتاَب الحسن أبو القايض عمل املتنبي، َمساوئ
الِخطاب، فصل يف األَمِد عىل واستوىل الصواب، شاكلَة وأصاب وأطال، وأبدع فأحسَن
فسار النقد، وقوة الحفظ جودة من وتمكُّنه العرب، وعلم األدب يف ره تبحُّ عن وأعرب

َجناح.» بغرِي البالد يف وطار الرياح، َسري الكتاُب

وكتبُه حياته (1-1)

بن عيل بن الحسن بن العزيز عبد بن عيلُّ هو الهام الكتاب هذا مؤلُف الحسن وأبو
قطع يف الخرض خلف ِصباه يف «وكان ٢٩٠ه، سنة ُجْرجان يف ُولد الُجرجاني. إسماعيل
ما واآلداب العلوم أنواع من واقتبَس وغريها، والشام العراق بالد وتدويخ األرض، عرض
عصا بها وألقى الصاحب، حرضة عىل عرَّج ثم عامًلا، الكالم ويف َعلًما، العلوم يف به صار
وسريَّ أرسته. يف قريبًا ِرفعته، يف بعيًدا محالٍّ منه وحلَّ به، اختصاُصه فاشتدَّ املسافر،
وذَْوب العقل َصْوب إال منها وما َفْرد، من أتت وفرائَد قصد، عىل أخلَصت قصائَد فيه
وبعد الصاحب حياة يف أحواٌل به َفت ترصَّ ثم يده. من ُجرجان قضاء وتقلَّد الفضل،
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موتُه إال عنه يعزله فلم الُقضاة، قضاء إىل َمحله وأفىض والعطلة، الوالية بني وفاته،
مهيب. حفٍل يف بها فُدفن ُجرجان إىل تابوته وُحمل ٣٩٢ه، سنة بالريِّ مات هللا.» رحمه
«تهذيب وكتاب املجيد، القرآن تفسري منها «الوساطة»، غري تصانيف عدُة وللقايض
آالف أربعُة فيه «الوكالة» يف كتابًا صنَّف أنه الشافعية طبقات يف جاء كما التاريخ»،
صاحب أورَده ما هو عنها نعلمه ما وكل مفقودة، الحظِّ لسوء الكتب هذه ولكن مسألة،
األلفاظ، بالغة يف تاريٌخ «إنه التاريخ»: «تهذيب عن ص٣٤٣) (ج٣، قال إذ اليتيمة؛
الكتاب هذا من فصَلني الثعالبيُّ ويورد االنتقادات.» يف ف الترصُّ وُحسن الروايات، ة وصحَّ
الفصالن جاء إذ االختيار؛ يف ق يُوفَّ لم ولكنه التاريخ، يف الُجرجاني لتأليف كأنموذٍج
كتابه من قصد قد املؤلَِّف أن نعلُم الفصَلني ومن واضح. هو كما الكتاب ُخطَّة من
والثانية: مجد، من النبي تاريُخ به ينطق ما يُبني أن وهي دينية، أوالهما: غايتني؛ إىل

بحرضته.» ِذكره تجديد يف يَخلُفه «َمن الصاحب بِفناء يرتك أن وهي دنيوية،

الجرجاني كتاب يف القضاء روح (2-1)

من يُمكِّننا ذلك مع ولكنه قليل، يشءٌ وهو ومؤلَّفاته، الُجرجاني عن نعرفه ما ُمجمُل هذا
األدبي. النقد يف املؤرِّخ الفقيِه القايض هذا منهج َفْهم

أديب. مؤرٌخ هو كما فقيٌه قاٍض نقده يف الجرجاني العزيز عبد بن عيل
األسلوب. يف وواضحٌة املنهج، يف واضحٌة الوساطة، كتاب يف واضحٌة القضاء وروُح
الِعلمية، الرُّوح إىل النسب قريبُة روٌح والتثبُّت، والتواضع العدُل هي القضاء روح
واحدة. مظاهرهما أنَّ كما واحد، َمعِدٍن ِمن فهما فرًقا؛ الروَحني بني نرى ال نحن بل

بني التنافُس يؤدَِّي أن يرفض نجَده حتى العادل القايض هذا كتاَب نفتح وما
والعلم؛ األدب عىل البالء ذلك يف يرى وهو األحكام، يُفسد الذي التحاُسد إىل الناس
أرحاًما ألبنائها واآلداب بها، تتَناُرص أنسابًا ألهلها — هللا أيَّدك — تَزْل لم العلوم «ألن
واملحاماُة له، االمتعاُض الجار حقوق وأوُل ِجوار، نَسٍب يف ك الرشِّ وأدنى عليها. تتواصُل
أَوىل حرمة وال يُهتَك، أن حريَمه رعى ن ممَّ بأوىل يُسَفك أن دَمه حفظ َمن وما دونه،
ماَله إعزازها يف ويَمتهن ِعرَضه، دونها الكريُم يبذل أن وأجدَر بالحماية، وأحقَّ بالعناية
ِذكره، وَمطيُة اسمه، وَمناُر قْدِره، ووقايُة وجِهه، َرونُق هو الذي العلم ُحرمة ِمن ونفَسه،
حياطُة تجُب حياطته تجُب وكما فيه، التشاُرك يعظُم مرتبتِه وُعلو مزيَّتِه ِعَظم وبحَسِب
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وال ِذكًرا، بأشنَع املشِفق األخ وقطيعُة الَرب، الوالِد عقوُق وما وبسبِبه، ومنه به املتصِل
يف وقاسَمك أنسابك، أفخِر يف وشاَرَكك آبائك، أكرِم إىل ناسبَك َمن عقوِق من رسًما، أقبَح
ِمن ليس وكما الفخر. إىل وذريعتُك الرشف، من حظُّك هو بما إليك وَمتَّ أوصافك، أزيِن
ليس فكذلك القصد، عن نرصها يف تميَل أو الحق، عىل لها تَحيف أن رحمك صلِة رشط
اإلرساف، إىل بابه يف تخرج أو اإلنصاف، عن ألجله تعدل أن اآلداب مراعاة ُحكم ِمن
تارًة فتُنِصف وَقَفك، كيف َرسِمه عىل وتقُف َفك، رصَّ كيف العدل ُحكم عىل ف تترصَّ بل
االستسالم وتُقيم أنكرت، إذا لك شاهًدا عليك بالحق اإلقرار وتجعل أخرى، وتعتذر
املنحرفة، للقلوب استعطاًفا أشد حال ال فإنه خالفت، إذا عنك ا محتجٍّ قامت إذا للحجة
للُحجة واسرتسالك عَرَضت، إذا الشبهة عند فك توقُّ من املشمئزَّة للنفوس استمالًة وأكثر
َمكامن عىل َخصِمك وتنبيه عليها، الدعوى َقت تحقَّ إذا نفسك عىل والحكم قَهَرت، إذا

عنها. ذَهب إذا ِحيَلك
ما َخصُمك واتَّهم قاطًعا، دليًال ورأيك ُمسلًَّما، برهانًا قولك صار بذلك ُعِرفَت ومتى
عن وَجبُن املحنة، َلتهم عدَّ وإن بشهوده وارتاب وأتقنَه، حفظه فيما وشكَّ نَه، وتيقَّ َعِلمه
الثقة، بعد إال عليك تُقدم فلم الخواطر وتحامتك عثرة، فيها تكن لم وإن ُحجِجه إظهار
طبعة ،١٣ ص١٢، (الوساطة، والنُّْدرة» الفَرِط يف إال لك تَعِرض فلم األلُسن وهابتك
به البُعد إىل ويدعو اإلنسان، نُبَل فيه ويرى العلم، يُقدِّس رجٌل ترى كما فهذا صبيح).

تقيمها. للُحجة تُذعن التي النزيهة ة باملحاجَّ يقول وهو ب، والتعصُّ الهوى عن

نقِده يف العلماء حذَُر (3-1)

اليقني، عىل وحرِصهم العلماء حذَِر عن بحثه يف يَصُدر أن بغريٍب ليس روحه تلك ورجٌل
كتابه ويف يقينية. معرفًة يعرفونه ما عىل أحكامهم وَقْرص تعميم، كلِّ من ونُفورهم
عىل يردُّ وهو مثًال انظر منها. خريًا يكتبوا أن املعارصون العلماءُ يستطيع ال صفحاٌت
لتلك يورد إذ للرديئة؛ تشفع جيدًة أخرى مطالَع للشاعر بأنَّ املتنبي مطالَع انتقد َمن
«وأمثال صبيح): طبعة ص١٤٣، (الوساطة، يقول ثم أمثلة، عدَة الجميلة االبتداءات
أبيات، أفراُد وهذه نفسه. عىل دلَّك التمستَه وإذا موضعه، إىل هداك طلبتَه إْن ذلك
يصلح ما جنبها وجاراِت أَخواتها يف نجد لم ُمستوفاة. معاٍن ومنها سائرة، أمثاٌل منها
َمها تقدَّ ما دَرِج يف ذُكر مما وكثريًا منها. أثبت ما ُمعظَم أو أكثَرها ولعلَّ ملصاحبتها.
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ذلك تمييَز تُلِزَمني أن لك وليس املذاهب.1 مفرتعُة املعاني، مختارُة املختارة؛ اللَُّمع من
من يحرتز ولم لأللُسن استهَدف ممن كثريٌ فعل كما بأعبائه، عليه والتنبيَه وإفراَده،
فالٌن انفرد أو كذا إىل فالٌن يسبق ولم بديع، وبيٌت فريٌد معنًى فقال: م، التهجُّ ِجناية
وقراءة، سماًعا نصفته أني أزعم لم بل واألواخر، األوائل بشعر اإلحاطَة أدَِّع لم ألني بذا؛
هذه إىل أُضيفه الذي والبيَت مة السِّ بهذه أَِسُمه الذي املعنى ولعل والرِّواية. الحفَظ فدَع
َعساني أو منه، السطِر بذلك أعثر ولم حتُه تصفَّ أو ْحه أتصفَّ لم ديوان صدر يف الجملة،
االحتذاء وطريقَة منه األخِذ وْجَه أغفلُت لكني حفظتُه أو نسيته، ثم رويتُه أكون أن
واستنامًة للظن، انقياًدا الحكم هذا عىل فأُقِدم الوقت، بعد الوقِت يف أجرس وإنما به،
ولو ِعيَه، أدَّ أن هللا فَمعاذَ واإلحاطة، والعلُم والثقة اليقني فأما النفس، عىل يَغِلب ما إىل
ما أكثِر وخموِل الحظوظ، واختالِف الشعراء، بكثرة ِعلمك مع تقبَله أالَّ لوجب ادَّعيتُه
َخمسمائة أسقَط البُحرتيَّ أن إليك وانتهى سمعَت قد وأظنُّك نُِقل. ما جلِّ وضياع قيل،
فيها، ما يُدريني وما غريي، إىل أشعارهم بعِض وقوع من نُني يؤمِّ فما عرصه، يف شاعٍر
قد املْحَدثون وهؤالء ال، أم منها ومقتبٌَس عنها َمقوٌل املستحَسن املستغَرب هذا وهل
زمانه، وتقدَّم عهُده، بَُعد بمن فكيف العرص، يف وجاَورونا والبلد، الدار يف شاَركونا
أين العرب. ُقدماء من املؤلفني عند املثال نادرُة لغٌة هذه وبينه؟!» بيننا األمم وتناسَخت
من غريهم أو األثري، ابِن أو هالل، أبي أو ُقدامة، أو كالصويل، رجٍل لغِة من مثًال هي
دقيق، َحِذر متواضع ثبت عاِلٍم لغُة هذه بأنفسهم؟ الثقة يف املِرسفني املعَجبني امُلِدلِّني

حدوَدها. فأدرك معرفته اتَّسَعت رجل لغُة النقاد، بني جديدة لغٌة
عند (ص٣٦٤) فيقول منه ويسخر وغروِره، الصويل ح تبجُّ من ينفر لذلك وهو

البحرتي: قوَل أن الصويلُّ «زعم الرسقات: عن كالمه

ال��ب��ق��ُر تَ��ف��ه��م ل��م إذا ع��ل��يَّ وم��ا َم��ق��اط��ِع��ه��ا م��ن ال��ق��واف��ي نَ��ْح��ت ع��ل��يَّ

تمام: أبي قول من مأخوذٌ

ب��َق��ُر ك��لُّ��ه��ْم ب��ل ُج��لَّ��ه��ُم ف��إنَّ نَ��َف��ُر َدْه��م��ائ��ِه��ْم م��ن يَ��ْدَه��م��نَّ��ك ال

السابقني. الشعراء معاني بني من اختارها قد وأنه إليها، ُسبق قد املتنبَي إن أي 1
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لم أحًدا أن وادِّعائه الشعر، بنقِد نفسه عند ِقه وتَحقُّ الدعاوى يف اتِّساعه مع هذا
افتتَحه، حتى ُمستغلًقا يَزل لم وباٌب قبله، تُسَلك لم طريٌق وأنه العلم، هذا إىل يسبقه
استبَعدوا وإذا بقرة، أو حماًرا الغبيَّ البليد ون يُسمُّ كانوا منذ العقالء أن يعلم لم كأْن
أفواه عىل ذلك شاع حتى وتيس، ثوٌر هذا قالوا: مناِزع ِفطنَة وا واستخفُّ مخاَطٍب ِذهن
الناس بعَض جعل وَمن ق؟ َ الرسَّ هذا يف يدَّعي وكيف بيان، والصِّ النساء وألُسن العامة
االعتماِد إىل يفتقَر حتى ذلك عنه يغيب ذهن وأيُّ واحد؟ رشٌع فيه وُهم بعض من به أوىل
أُضيفت إذا األخذُ هذا ِمثل يف يصحُّ وإنما قبله؟ تقدَّم ن ممَّ واالستمداِد غريه، عىل فيه
القوُم يقول: أن يرَض لم فإنه البُحرتي، كبيِت معنًى؛ بزيادِة ُوِصل أو لفظ، َصنعُة إليه
أُجيد أن عيلَّ أي َمقاطعها»؛ من القوايف نحُت «عيلَّ قال: حتى تمام، أبو قال كما بهائم،

البقر.» إفهاُم عيلَّ وما شعري، يف وأتأنَّق وأُبدِع
يرى رجٍل أسلوب يف تظهَر أن من بُدٌّ يكن لم النفس إىل الحبيبة الجميلة الروح هذه
فيه وتتباين األسلوب، يف يختلفون القوم «إن فيقول: نفُسه، الرجل هو الرجل أسلوب أن
منطق ر ويتوعَّ أحدهم، لفُظ ويسهل اآلَخر، ِشعر ويَصلُب أحِدهم شعر فريقُّ أحوالُهم،
سالمَة تتبع اللفظ سالمة فإن الخلق، وتركيِب الطبائع، اختالف بحَسب ذلك وإنما غريه،
وأبناء عرصك أهل يف ظاهًرا ذلك تجد وأنت الِخْلقة، دماثة بقدِر الكالم ودماثُة الطبع،
إنك حتى الخطاب، َوْعر الكالم، د ُمعقَّ األلفاظ، كزَّ منهم الجلَف الجايفَ وترى زمانك،

ولهجته.» َجْرسه ويف ونَْغمته، صوته يف ألفاظه وجدَت ربما

نقده يف الفقه لغة (4-1)

اشتغل قد بعُد وهو كتَب، ما كلِّ يف املثبتة املتواضعة العادلة روُحه تُطالعنا رجٌل وهو
ونزعته. روحه عن فضًال الترشيعيِّ الفقه لغَة نفُسه فأُِرشبَت حياته، طوَل بالقضاء
بينها ومن (ص١٣٧–١٤٣) صفحات عدة يف مجموعًة املتنبي أمثاَل يُورد نراه ولقد
أمَكنه ما االستقصاء عىل ِحرًصا يسوقه ما منها أنَّ كما ظ، تحفُّ غرِي يف به يعجب ما
يوجبه ا ممَّ إليك وبَِرئنا وِزْدنا، الضمان رشُط اقتضاه بما لك وَفيْنا «وقد يقول: ثم ذلك،
هالَّ فيُقاَل: االنتقاد، واستقصاءَ االختيار استيفاءَ بُْغيتُنا تكن ولم وأفَضْلنا، الكفالة عقُد
وإنما ، أثبَتَّ ما عىل ُمقدٌَّم وهو ذلك أغلفَت وكيف ذكرت، مما خريٌ فهو هذا ذَكرَت
العدل طريقَة فَلِزمنا واملحاكمة، َة املحاجَّ ِخطابك ابتداءِ يف وُسْمناك ة، املقاصَّ إىل دَعْوناك

261



العرب عند املنهجي النقد

عن أكثَِرها يف — هللا شاء إن — نذهب لم أبياتًا الديوان ُعروض من والتَقْطنا فيها،
ال واملعنى به، معقوٌد الكالم فألنَّ والبيتان، البيُت خاللها يف وقع فإْن اإلصابة، ِجهة
ويضيُق بِذْكره، الفائدُة تعظم ال لغرٍض أو إليه، ُمفتقٌر يليه وما ُمه، يتقدَّ ما بدون يتمُّ
البََست وغفلٍة التمييز، عاَرَض لسهٍو أو رشحه، استقصاءِ عن الخطاب من الَقْدر هذا
فإنَّ أردَت، ما تُسِقط أن لك وأبَْحنا أحببَت، ما منه تحذَف أن لك جَعلنا وقد االختيار،
وقَعت ما وبقي غايتك، ويبلغ وعَدك يُنجز عليه، رأيُك ويُوافقنا منه، نقُدك يفضل الذي
لم أنَّا فتعلم ديوانه، فضالَة ح وتَصفَّ شعره، بقيَة طاِلع ثم وبينك، بيننا عليه املوافقُة
وما له، نَعِرض لم منه غاَدْرنا فيما وأن ولُبابه، صفوته وأخذ عيوبه، استيعاَب نقصد
السعي، يف الجدَّ هذا رأيت إذا ولعلك تك. ُمحاجَّ معه تضعف وال ُمحاكمتك، فيه يُمكن
مجاِدًال، َخصًما ِرصَت وقد املسدَّد الحاكم موقَف وَقفَت إنما تقول: القول يف والعنف
ثَتك وحدَّ ببالك، ذلك خَطر فإْن ُمنازًعا. ِحزبًا أراك ثم ط، املتوسِّ القايض ُرشوع وَرشعَت
ُمبلِّغ، رسوٌل أني واعلم وعديل، إنصايف عندها وقرِّر بصدقي، الثقَة فأشِعْرنا نفُسك، به
رأيتَني فإن لك، أخاصُم أُخاصمك وكما عنك، أناظُر أناظرك كما وإني ، ُمؤدٍّ وسامٌع
وال الغفلة، من نفيس أبرِّئ فما عليها، ونبِّهني إليها، فُردَّني ُحجة موضَع لك جاوزُت
وعناية ط، التوسُّ من َدْعواه ق يُحقِّ بما اهتماًما أشدُّ واملدَّعي الخطأ، من السالمَة أدَّعي

الحاكم.» عناية من أتمُّ بُشهوده الخصم
لغِة يف نأَلْفه لم تواُضع من نَْغماتها يف بما يُِحس يزلَّ لم األقوال تلك يف والناظُر
يُنفقون الذين الرُّهبان من إال اليوم نسمُعها نَُعد لم التي باللغة أشبُه وهي األدباء،
واضٌح وهذا القضاة. خري الُقضاة، لغة إنها قل: بل العلم، خدمة يف باألْدِيرة حياتهم
رشُط اقتضاه بما «وَىف قد فهو العبارة، وطُرق األسلوب ويف بل فَحْسب، الروح يف ال
تلك املحاَكمة»؛ يف العدل «طريقَة يلزم وهو الكفالة» عقُد يوجبه ا ممَّ وبَِرئَ الضمان،
ينتهج وهو الخصومة، يف بالفصل ُموكًَّال نفسه يعترب وهو قانونية، اصطالحاٌت كلُّها
وهذا له»، ما مقابَل الَخْصم عىل ما «فيُسِقطون ة بامُلقاصَّ يأخذون عندما القضاة منهَج
ة املقاصَّ ليعمل بَمحاسنه يُشفعها ثم املتنبي عيوَب يُوِرُد فهو كتاب؛ كلِّ يف منهجه هو
يعرتَف أن يخىش ال فهو الثقة؛ ثابَت النفس، قويَّ رجًال يُعد والُجرجاني الجانبنَي. يف
العصمة، يدَّعي ال بعُد وهو ، الحقَّ يعتقُده ما يقول دام ما صواب إىل يَُردَّ أن أو بخطأ،
لنا يرتك ثم والضعف، الجودة مواِضع من يَرى بما يُبرصِّ وإنما رأيًا، يرى أن يريد وال
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فيما نَُقل ألم ولكن أيًضا، العلم ُروح هي وهذه نرُفَضه. أو برأيه نأخذ أن يف الخياَر
واحد؟ َمعِدنَها وإن القضاء، روُح هي العلم روح إن سبق

فهو التفصييل؛ النقد إىل امتدَّ بل املنهج، توجيِه عند الروح بتلك تأثُّره يقف ولم
جبَلة: ابِن قوَل يُوِرُد

ِع��ج��ُل غ��ي��ِره��ا ع��ل��ى س��اَدت ب��ه ول��ك��ْن َع��زِم��ه��ْم َم��آث��ُر ِع��ج��ًال س��وََّدت وم��ا

حَسِبه، من ويغضُّ باملمدوح، يَقُرص َسوءٍ معنى وهذا فيقول: املعنى هذا ينتقُد ثم
تزداُد واآلباء بآبائه، يَُرشف املمدوَح يجعل أن املدح طريقُة وإنما سلفه، شأن من ويحقُر
كان الحقائق حَصَلت فإذا نصيبًا. املدح ويف حظٍّا، الفخر يف منهم لكلٍّ فيجعل به، رشًفا
مرياثه، من جزءٌ الوالد رشف ألن منهم؛ فريق لكلِّ كان بل عليهم، مقسوَمني النَّصيبان
هَلك وأُضيع أُهمل وإْن وازداد، ثبَت وُحِرس روعي فإن ماله، كانتقاِل ولده إىل وُمنتقٌل
قوله: عىل اقترص ولو األوفر. القسُم منه وللولد القبيلة، يعمُّ الولد رشف وكذلك وباد،
تَُسود عجًال إنَّ يُقال: أن وأمَكن مسلًكا، إليه الُعذُر لوجد ِعجل؛ غريِها عىل سادت به
الرشف من وجوٌه لإلنسان يجتمع وقد بِخصال. القبيلُة تسود فقد أيًضا، وبأفعالها به
هذه ر وعَّ لكنه بها، تَُسود التي عجل َمفاخُر فكأنه وتُسوُِّده، مجَده وتُشيد تُقدِّمه كلُّها
يف له حظَّ ال بائنًا خارجيٍّا الرجَل فجعل عزمهم، مآثُر ِعجًال سوََّدت وما بقوله: الطريقَة

زهري: قال ما الجيُد وإنما وَرشِفهم، آبائه حَسب

ق��بْ��ُل آب��اِئ��ه��ْم آب��اءُ ت��واَرث��ه ف��إنَّ��م��ا أتَ��ْوه خ��ي��ٍر م��ن ي��ُك وم��ا

فقال: جبلَة ابن ِمنهاج عىل الطيب أبو وجرى

ب��ُج��دودي ال ف��َخ��رُت وب��نَ��ْف��س��ي ب��ي َش��ُرف��وا ب��ل َش��ُرف��ُت ب��ق��وم��ي م��ا

له يعتذر َمن رأيُت وقد رصيح، هجٌو وهذا بآبائه. له رشَف ال بأنه القوَل فختَم
سوى مناقُب ويل األبُوَّة، غري َمفاخُر يل أي بآبائي؛ فقط فُت َرشُ ما أراد: أنه فيزعُم
موقُع ويُتَّبع بالظاهر، يُستشَهد وإنما ُمغيَّبة، واملقاصُد واسع، التأويل وباُب الحَسب.
له يكون أن ينِف لم ألنه صالح؛ فهو بجدودي»، ال فَخرُت «وبنفيس قوله: فأما اللفظ.
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وال فأَفضلُكم بنفيس عليكم افتخاري يف أكتفي قال: لكنه الفخر، يف ُرتبٌة وبهم فيهم
مفاخر. إىل أفتقُر

ِح��يَ��َل��ْه وأن��َف��ذوا نَ��ف��روه َم��ن ل��ه��م ال��ج��دود يَ��ذك��ُر وإن��م��ا

اآلباء َمفاخر عىل الحرص يف عامًة العرب نزعِة عن يَصُدر لم هنا فالُجرجاني
املعنويَّة القيم إىل ونظِره هو نفسيَّته عن أيًضا كشف بل فحسب، بها واالعتزاز واألجداد،
رجُل هو كما تقاليد رجُل أنه أسلوبه يف البنيِّ ومن بينها. ويُفارق عليها يحرُص التي
ينمو املرياث من ُجزءًا الوالد َرشف يف فرأى الُقضاة، بلُغِة أراد ا عمَّ عربَّ لقد بل قضاء،

والصيانة. د بالتعهُّ
منهجه يف قاٍض أنه ذلك من وأهمُّ وأسلوبه، روحه يف عالٌم قاٍض إذن الجرجانيُّ
املجيدين اد النقَّ من غريه عن تُميزه ألنها تفصيلها؛ من بدَّ ال مسألٌة وتلك النقدي.

مثًال. كاآلمديِّ

النقد يف منهُجه (2)

والنظائر األشباه قياُس (1-2)

«يقيس رجٌل أنه هي واحدة؛ جملٍة يف صه نُلخِّ أن يمكن النقد يف الجرجاني منهج أساُس
فهو وخصومه؛ املتنبي بني «وساطته» معظَم بنى األساس هذا وعىل والنظائر»، األشباَه
عن عليه أو للمتنبِّي الناس ب تعصُّ من بنفسه ملسها التي الحقيقة بتعزيز كتابه يبدأ
الشاعر يُنصف أن فيُحاول بالخطأ؛ مثًال عابوه قد الشاعر ُخصوم أن ويُالحظ هًوى،
وعنده املتقدمني. الشعراء عند ونظائره بأشباِهه يقيسه بل فيه، خطَّئُوه ما يُناقش فال
واإلسالمية، الجاهليَّة الدواويَن هذه «ودونَك فيقول: الخطأ، من أيًضا هم يَْسَلموا لم أنهم
لفظه يف إما فيه؛ القدُح لعائٍب يُمكن ال أكثر أو بيٍت من تَْسلم قصيدًة فيها تجُد هل فانظر
بالتقدم، َجدُّوا الجاهلية أهل أن ولوال إعرابه؟ أو معناه أو وتقسيمه، ترتيبه أو ونظمه،
ُمسرتذَلة، َمعيبًة أشعارهم من كثريًا لوجدَت والحجة، واألعالم القدوة أنهم فيهم واعتُقد
الظِّنَّة ونفى عليهم، سَرت الحَسن واالعتقاد الجميل الظن هذا ولكن َمنفيَّة، ومردودًة
ثم مقام.» كلَّ لهم باالحتجاج وقامت مذهب، كلَّ عنهم الذبِّ يف الخواطُر فذهبَت عنهم،
التحريك؛ يجُب حيث التسكني يف ينحرص أغلبُه القدماء، عند ً خطأ يعتقُده ملا أمثلة يورد
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التاريخ األول، الفصل األول، الجزء (راجع: لها وُقنِّن استقرَّت أن بعد النحو لقواعد َوْفًقا
إصابة يف ً خطأ يراه ما بينها من أنَّ كما األدبي)، النقد غري الحديثة الدراسات يف األدبي
إذا لهم االحتجاج من تكلَّفوا قد النَّْحويني «أن يرى: وهو معنًى، وفساِد األشياء صفات
شاَكل وما واملجاورة، باإلتْباع ومرًة الحركات، توايل عند التخفيف بطلب تارًة أمَكن؛
ذلك يف راموه ما وتثبيت الُحجة، ضاقت إذا الرواية وتغيري لة، املتمحَّ املعاذير من ذلك
املحرِّك أن القلُب يشهد التي الصعبة، املراكب من أجله من وارتَكبوا البعيدة. املرامي من
وأِلَفته االعتقاُد إليه سبَق ما بنُرصة والُكْلف املتقدِّم، إعظام شدُة عليها والباعَث لها
النَّْحوي وبخاصٍة أخطاء، الُجرجاني اعتربه فيما نقَيض أن هنا يَعنينا ال ونحن النفس.»
لم أنها الظن وأكربُ قواعدها، ووضِع اللغة تاريخ يف األهمية بالغُة ظواهُر فتلك منها؛
وصواب، خطأٍ أمَر ليس فاألمر لُغِتنا؛ دراسة يف التاريخي باملنهج نأخذ عندما إال تُفَهم
التي العامة القواعد من بعًضا يُزعزع أن مراحَله تتبَّْعنا لو خليٌق تطوٍر، أمُر هو وإنما
سبيل ال املسألة هذه إن أقول: القواعد. تعميم إىل املنطُق دَفعهم عندما النُّحاة، وضعها
النقد، يف الجرجانيِّ منهج من بَصدِده نحن ما إىل النظَر ِلنَلِفَت َفْلنرتُْكها اآلن، عالجها إىل
ُموكِّله، عن يَذود ُمدافٌع الجرجانيُّ لها. يَعتذر وإنما األخطاء، يُناقش ال قلنا كما فهو
إىل يحتاج ال هنا والفرق فنِّية. عيوب أو أخطاءٍ من الشاعر عىل أُِخذ ما يُناقش ناقٌد ال
املعانَي، فيقلب املوضعي، النقد عىل القول يصبُّ كاآلمدي: أديب ناقٍد وبني بينه تدليٍل
كتاب يف والناظر له. يَعِرض معنًى أو بيت كل يف األوُجَه ل ويُفصِّ الصياغة، يف وينظر
٣١٥ (من األخرية الصفحات غريَ ل املفصَّ املوضعي النقد من فيه يجَد لن الجرجاني
يُشِبه فقط الصفحات تلك يف فهو املتنبي)، شعر عىل العلماءُ عابه ما باب ،٣٦٥ إىل
األشباه «قياس من ذَكرُت ما هو فمنهُجه الكتاب بقية يف وأما «موازنته»، يف اآلمديَّ

والنظائر».
التي الهامة املسألة مناقشة يف وأخذ األخطاء، مسألة من فَرغ إذا نراه ولذلك
شعر عن اختالفه ثم وَرداءة، جودًة الشاعر تفاُوَت بها وأعني الخصومة، مفصل تعترب
القياس إىل فأضاف منه ع وسَّ قد يكن وإن منهجه، عن الناقُد يتخلَّ لم السابقني،
يكن لم بأنه عنه للحديث دنا مهَّ الذي الجرجانيِّ شخصية تكمل وهنا التاريخية. النظرَة
ونظرتِه بصريته، بنَفاِذ الرجُل هذا استطاع ولقد أيًضا. مؤرًخا بل فحسب، عامًلا قاضيًا
فيه. املوجودَة املفاَرقاِت يُفرس وأن العربي، الشعر ر تطوُّ يُخطِّط أن الشاملة التاريخية
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الفني الخلق يف رأيه (2-2)

أن قبل هنا نُثِبتَها أن واجبنا من نرى بحيث عظيمة، صفحاٌت ذلك يف وللُجرجاني
أقول «أنا بعدها): وما (ص٢١ قال مبادئ، من بها ما واستخالِص مناَقشِتها يف نأخذ
ثم والذكاء، والرِّواية الطبُع فيه يشرتك العرب، علوم من علٌم الشعر إن هللا: أيََّدك —
فهو الِخصاُل هذه له اجتمَعت فَمن أسبابه، من واحٍد لكل وقوًة له، مادًة الدُّربة تكون
هذه يف أَفِصُل ولسُت اإلحسان، من مرتبتُه تكون منها نصيبه وبقدِر املربَّز، املحسن
حاجَة أرى أنني إال واملولَّد، واألعرابيِّ واملخرضم، والجاهيلِّ واملحَدث، القديم بني القضية
الحالة هذه عن استكشفُت فإذا أفقَر، الحفظ كثرة إىل وأجُده ، أَمسَّ الرواية إىل املْحَدث
ِرواية، إال العرب ألفاظ تناوُل يمكنه ال الذكيَّ املطبوع أن فيها والعلَة سببَها وجدُت
وتحفظ، تَروي العرب كانت وقد الحفظ، الرواية وِمَالُك السمع. إال للرواية طريَق وال
الُحطيئة وإن أوس، راويَة كان زهريًا إن قيل: كما بعض، شعر بروايِة بعُضها ويُعَرف
تراهم. حيث الشعر يف هؤالء فبلغ ُجَويرية؛ بِن ساعدَة راويُة ذؤيب أبا وإن زهري، راويُة
جرير، راويِة ِلُحسني يُسمع لم كما ة، تامَّ كلمٌة له تُسَمع ولم األعىش، راويَة ُعبيد وكان
ثقة، أشدَّ بالطبع كانت أنها غري ؛ ُكثرَيِّ راويِة والسائب الُكَميت، راويِة سهل بن ومحمد
يف سواءٌ وأنها واللسان، اللغة يف مشرتكٌة العرب أن تعلم وأنت استئناًسا. أكثَر وإليه
منها الرجَل نجد قد ثم الفصاحة، من بيشء أختَها القبيلُة تَفُضل وإنما والعبارة، املنطق
الشاعَر فيها ونجد ُمفحًما، بكيٍّا ِطنِْبه ولصيَق جناِبه وجاَر ه عمِّ وابَن ُمفِلًقا، شاعًرا
والذكاء، الطبع جهة من إال ذلك فهل الخطيب، من أبلَغ والخطيَب الشاعر، من أشعَر
باألعصار، لها تخصيَص ال البرش جنس يف عامة أموٌر وهذه والفطنة؟! القريحة ة وِحدَّ

دهر.» دون دهر بها يتصف وال
ْربة والدُّ والذكاء الطبع إىل فريجعه الفني، للَخْلق يَعِرض الفقرة هذه يف وهو
تتلمذ َمن الشعراء فِمن التَّْلمذة؛ بمثابة العرب عند الرواية أن إىل َفِطن وقد والرواية.
أحيانًا َلتتكون حتى أستاذه؛ نهج عىل سائًرا الشعر يف فَربَّز له، راويًة صار بأن لغريه
هؤالء أخذ وقد والُحَطيئة. وُزهري حجر بن أَْوس عىل قامت التي كتلك بعينها مدارُس
كالدكتور حديث ناقٌد فاستطاع القدماء، ذلك عن ثنا وحدَّ بعض، عن بعُضهم الثالثة
تثقيِف إىل يردَّها وأن املدرسة، تلك تُميز التي الفنية الخصائَص يستنبط أن حسني طه
الشعر عن كتابه يف القوَل ذلك يف ل وفصَّ ، الحيسِّ الخيال عىل االعتماد إىل ثم الشعر،

الجاهيل.
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عىل القدرة يف الناس تفاُوت هي بها ُمسلًَّما مالحظًة ذلك بعد يُالحظ الجرجاني
وبيوتهم. بل قبائلهم اتَّحَدت ولو حتى والفصاحة، الشعر

ولغته الشعر ر تطوُّ (3-2)

إىل الناقُد ينتقل وُمالبساته، الفنِّي الَخْلق طبيعة عن العامة الحقائُق هذه تقرََّرت وإذ
تبعها وَمن العرب «كانت (ص٢٣): فيُقرر ولغته، العربي الشعر لتطوِر عام استعراٍض
آنَسها وال غريَه، تَأَلْف لم املنطق وجمال اللفظ تفخيم يف عادٍة عىل تجري السلف من
ويُفَرد تهذيب، بفضِل يختصَّ أن ه حقِّ ومن منطقها، أقسام أحَد الشعر وكان ِسواه.
والصنعة، ُل التعمُّ إليهما وانضاف والطبيعة، العادة تلك اجتمَعت فإذا عناية، بزيادِة
وألجله التوعر؛ بعَض تُحِدث أن البداوة شأن وِمن متينًا. قويٍّا َجْزًال ا فجٍّ تراه كما خَرج
الفرزدق، شعِر من أسلَس جاهيل، وهو عدي، ِشعُر وكان جفا.» بدا «َمن ملسو هيلع هللا ىلص: النبيُّ قال
َجالفة عن وبُعِده الريف، وإيطاِنه الحارضَة، عديٍّ ملالزمة آِهالن؛ وهما رؤبة، ورَجِز
والغَزل املتيَّم، العاشق ِقبَل من تأتيك ما أكثَر الشعر ة رقَّ وترى األعراب. وَجفاءِ البدو
لك ُجِمَعت فقد الغَزل، إىل الطبع وانرصاُف بابة والصَّ الدماثة لك اتفَقت فإن املتهالك،

أطرافها. من الرقُة
ونزَعت الحوارض، وكثَرت العرب، ممالك واتسَعت بِجَراِنه، اإلسالم َرضب فلما
وعَمدوا وأسهله، ألينَه الكالم من الناس اختار والتظرُّف؛ التأدُّب وفشا القرية، إىل البوادي
وإىل موقًعا، القلب من وألطَفها سمًعا، أحسنَها فاختاروا كثرية، أسماءٍ ذي يشء كل إىل
«الطويل»، يخترصون رأيتهم كما وأرشِفها. أسَلِسها عىل فاقترصوا لُغاٌت، فيه للعرب ما
والفيطنط، كالفشط شنع؛ نشٌع أكثُرها لفظًة ستِّني من نحًوا فيه للعرب وَجدوا فإنهم
والقوق، والقاق والطوط، والطاط والشؤذب، والسهلب، والشوقب والجرشب، والعشنو
عنه. السمع نُبوِّ وقلِة اللسان، عىل ته ِلخفَّ «بالطويل» واكتَفْوا وتَركوه، ذلك جميَع فنبَذوا
خالَطتهم وحتى اللحن، ببعض حوا تَسمَّ حتى التسهيل طلب يف الحدَّ وتجاوزوا
فانتقَلت األخالق، ِطباع وسهولُة الحضارة، لنُي ذلك عىل وأعانهم والُعجمة، الركاكة
ما قوا وترقَّ املثاَل هذا بشعرهم واحتذَْوا نة، السُّ هذه وانتَسَخت الرسم، وتغريَّ العادة،
األول الكالم بذلك قيست إذا وصارت األلفاظ، من سنح ما ألطَف معانيَهم وكَسْوا أمَكن،
تخيَّلتَه ما وصار ورونًقا، صفاءً اللِّني ذلك عاد أُفرد فإذا ضعًفا، فيُظن اللِّني فيها تبنيَّ
لم القدماء، من مىض بمن واالقتداء اإلغراَب أحُدهم رام فإذا ولطًفا. رشاقًة ضعًفا:
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عن وللنفس املقت، التكلُّف ومع تصنُّع؛ وأتمِّ تكلُّف بأشدِّ إال يرويه ما بعض ِمن يتمكَّن
وربما الديباجة. وإخالق الرونق، وذَهاب الحالوة، قلُة الطبع ُمفارقة ويف نُفرة، التصنُّع
ِمن حاول فإنه تمام، أبي ِشعر يف كثريًا تجده كالذي املحاسن، لطمس سببًا ذلك كان
يف ح وتبجَّ اللفظ، توعريُ منه فحصل ألفاظه، من كثرٍي يف باألوائل االقتداءَ املحَدثني بني

فقال: شعره، من موضع غرِي

ك��واك��ُب ال��ق��ل��وِب ف��ي ه��ي وك��أن��م��ا َج��ن��ادٌل ��م��اع ال��سَّ ف��ي ه��ي ف��ك��أن��م��ا

أضاف حتى بذلك يرَض لم ثم قَدر، كيف التصعب يف وتغلَغل أمَكن، ما ف فتعسَّ
بهاتني يرَض ولم سبب، بكلِّ إليه ل وتوصَّ وجه، كلِّ من له فتحمَّ البديع، طلَب إليه
غثٍّ كلَّ فيها فاحتمل الخفية، األغراَض وقَصد الغامضة، املعانَي اجتلب حتى الَخلَّتنَي
لم السمع قَرع إذا شعره من الجنُس هذا فصار سبيل، بكل األفكاَر لها وأرصد ثقيل،
فِمن ظفر فإن القريحة، عىل والحمل الخاطر، وكدِّ الفكر، إتعاب بعَد إال القلب إىل يصل
فيها تهشُّ ال حاٌل وتلك الَكالل. قوتَه وأوهن اإلعياء، حَرسه وحني ة، واملشقَّ العناء بعد
هذا أقول ولسُت التكلُّف. جريرة وهذه بُمستظَرف. االلتذاذ أو بحَسن، لالستماع النفُس
بتفضيله أومُن وأنا فكيف لغريه، عليه عصبيًة وال لشعره، تهجينًا وال تمام، أبي من ا غضٍّ
لكن البديع! أهل وقدوَة املعاني أصحاب ِقبلَة وأراه وتعظيمه، مواالتَه وأنتحُل وتقديمه،
العدل، وتحرِّي الحق، اتِّباع إال يحظر أنه الرسالة هذه صدر يف أشرتُطه سمعتَني ما
رشطه.» عن خَرجُت وال تمام أبي قضيَة الفصل هذا يف عَدوُت وما عيلَّ. أو يل به والحكم
اللتماس تمهيًدا ذلك يفعل وهو تمام، أبي شعِر من ِعيَب ما بعض إيراِد يف يأخذ ثم
نفُسه والجرجانيُّ وإرساف، تكلٍُّف من شعره بعُض فيه سَقط فيما الطيِّب ألبي العذر

حياته. صدر يف تماٍم ألبي تتلمذ قد املتنبَي أن إىل فطن قد
مَلكة تطوِر استعراض عىل يقترص لم الناقَد أن نُالحظ السابق، النصِّ يف وبالنظر
كان حتى السهولة إىل الوعورة ومن ، التحرضُّ إىل البداوة من وَسريها ولُغِته، الشعر
القديمة املعاني صياغة يف يُغِرب وأخذ خَلق»، ثوٍب عىل «يطرز أن فحاول البديع، مذهُب
رغًما يظهر الخاص األدبي ذوُقه أخذ بل فحسب، هذا يفعل لم الناقد إن أقول: املعروفة؛
وإنما العدل، عن فيه ينحرف وال هًوى، عن الذَّوق هذا يف يَصدر ال أنه يُخربنا وهو منه،
يُفضل فكالهما باآلمدي؛ ناقٍد كأديٍب الجرجانيُّ يُلَحق وهنا … يراها كما الحقيقُة هي
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القديم، إعزاِز إىل الجرجاني من أميَل اآلمديُّ يكن وإن الصناعة، عىل املطبوع الشعَر
ذلك. ل وْلنفصِّ الحديث. الشعر يف وتحكيمه

األدبي ذَوقه (3)

وأبعثه االختيار، هذا للُمحَدث أختار سمعتَني «ومتى الشعر: لغة عن الجرجانيُّ يقول
وال الرَّكيك، الضعيَف السهِل مِح بالسَّ أريد أني تظنَّ فال التسهيل؛ له ن وأُحسِّ التطبُّع، عىل
وقي، السُّ الساقط عن ارتفع ما األوسط؛ اللفَظ أريد بل املؤنَّث، الُخنََث الرشيِق باللطيِف
ِهْميان تعجُرَف يبلغ ولم ونُظرائه، نٍرص َسْفسفَة جاوز وما الوحيش، البدويِّ عن وانحطَّ
تذهب أن وال واحًدا، مجًرى كلِّه الشعر أنواع بإجراء آمُرك وال نعم، وأرضاِبه. ُقحافة بن
غزلُك يكون فال املعاني، ُرتَب عىل األلفاظ تقسم أن لك أرى بل بعِضه، مذهَب بجميِعه
وال ِجدِّك، بمنزِل هزلُك وال كاستبكائك، هجاؤك وال كوعيدك، مديُحك وال كافتخارك،
تغزَّلت، إذا فتُلطف ه، حقَّ يه وتُوفِّ مرتبتَه، كالَمك تُرتب بل ترصيحك، مثَل تعريُضك
يتميَّز والبأِس بالشجاعة املدَح فإن مواقعه؛ َف ترصُّ للمديح وترصف افتَخرت، إذا م وتُفخِّ
فلكلِّ وامُلدام؛ املجلس كوصِف ليس والسالح الحرب ووصف والظُّرف، باللباقة املدِح عن

فيه. اآلخُر يشاركه ال وطريٌق به، أمَلُك هو نهٌج األمرين من واحد
بمختصٍّ وال الكتابة، دون الشعر عىل بمقصوٍر الباب هذا يف لك رسمتُه ما وليس
ق التشوُّ يف كتابك خالَف الوعيِد أو الفتح يف كتابُك يكون أن يجب بل النثر، دون بالنظم
فأما ومنَّيت. وعدَت إذا منه أفخَم وزجرَت حذَّرَت إذا وخطابُك املواصلة، واقتضاء والتهنئة
والتعريض، الترصيح بني اعرتض وما والتهاُفت، الَهْزل مجرى جرى ما فأبلغه الهجُو
القذف فأما بالنفس، ولُصوقه بالقلب، ُعلوقه وأَرسع حفظه، وَسُهل معانيه، َقُربَت وما

القافية. وتصحيُح الوزن إقامُة إال فيه للشاعر وليس محض، فِسباٌب واإلفحاش
تحسني يف َغنائه وِعظَم القلب، من الرشيق اللفظ موقَع تعرف أن أردَت وإذا
نسيَب وتتبَّْع املتأخرين، يف والبُحرتيِّ القدماء، يف الرُّمة وذي جريٍر شعر ْح فتصفَّ الشعر؛
وِقْسهم وأرضاِبهم، ونَصيٍب وجميٍل ٍ وُكثريِّ كُعمَر الحجاز، أهل وُمتغزيل العرب متيَّمي
من وَدْعني وأنِصف، واحُكم انظر ثم وَسبًْكا، لفًظا وأفصُح شعًرا، منهم أجوُد هو بمن
الحكم، إىل بك تسبُق اللفظ روعة فإن فالن؛ قاله ما إال قال وهل كذا، عىل زاد هل قولك:
ترُك خاصًة الباب هذا يف األمر وِمالُك والكشف. التفتيِش عند املعنى إىل تُْفيض وإنما
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ولسُت به. والعنِف عليه، الحمل وتجنُب للطبع، واالسرتساُل ل، التعمُّ ورفُض التكلُّف،
الفطنة، وحلَّتْه الرواية، وشحذته األدب، صَقله قد الذي املهذََّب بل طبع، كلَّ بهذا أعني

والقبيح. الحَسن أمثلة وتصور والجيد، الرديء بني الفصَل وأُلهم
املصنوع بني ما فْرَق فتعرَف ُمواجهة، وتستثِبتَه عيانًا، ذلك تعرف أن أردَت ومتى
البحرتي، شعر إىل فاعِمْد املستكَره؛ والَغْصب املنقاد ْمح السَّ بني ما وفْصَل واملطبوع،
وعليك االحتفال، أثُر فيه ويتبني الجودة، مراتب أوِل يف ويُعد االختيار، به يصدُر ما ودَْع

و٣٢). (ص٣١ فكرته» وأوِل خاطره، عفِو عن قاله بما
فهي الشعر؛ يف الجرجانيُّ يُفضلها التي اللغَة نستنتَج أن نستطيع النصِّ هذا ومن
ثَمة تكن وإن العامُّ املستوى هو وهذا الوحيش. إىل تصل وال السوقيِّ عن تسمو التي تلك
الكاتب. أو الشاعُر يُعالجه الذي املوضوع لنوع تبًعا العامة؛ اللغة تلك يف تظهر مفارقاٌت
عىل يدلُّ ما الحجاز؛ أهل وُمتغزِّيل الرُّمة وذي وجريٍر للبحرتي الجرجانيِّ اختيار ويف
ويمقُت الطبع، بِصدق يعجب كما اللفظ بروعة يعجب فهو ودقته، الناقِد هذا ذَوق سالمِة
االحتفال». «أثُر فيه ما كلَّ نفِسه البحرتي ِشعر من َليُخِرج حتى الثقيلة والصنعَة التكلُّف

واآلمدي الجرجانيِّ بني (1-3)

رأينا ولقد اآلمدي، من الرَّصينة السهولة محبة إىل أقرُب الجرجانيَّ أن نُحسُّ بعُد ونحن
«أنت أن ة بُحجَّ زمان»؛ الزماُن وال أنت أنت «ال تمام: أبي قوَل يرفض املوازنة صاحَب
وأنه عليها»، يُقاس ال اللغة «أن قاعدِة إىل باستناِده ذلك ويُردف العوام، كالم من أنت»
أن للُمحَدث «فليس ذلك، وأمثاَل عقيق» العقيُق «وال قال: قد األموي الشاعر كان إذا
أكثُر الجرجاني عليه. يُِقرُّه كالجرجانيِّ رجًال نظنُّ ما نقٌد وهذا أنت». أنَت ال يقول:
من بينهما ِلما ولعلَّ اآلمدي، من املْحَدثني نزعة إىل أقرُب إنه قل: بل اآلمدي، من تسامًحا

التفاوت. هذا يف تأثريُه قرن ربِع من يقرب زمٍن
ولقد ذاِته، الشعر جوهر عىل حكِمهما يف متفقان واآلمدي فالجرجانيُّ ذلك ومع
يفعل وكذلك عنف، يف ويُسخفه بل البديع، أصحاُب تكلَّفه مما ينفر اآلمديَّ رأينا أن سبق
الذَّوق، أديُب فاآلمدي الطبع؛ يف اختالٍف من الرجلني بني ما مالحظِة مع الجرجانيُّ
له يبدو ما ضدَّ ويثور جميًال، يراه ملا أديب ككلِّ يتعصب االنفعال، رسيع النفس، حارُّ
أقوى يف بذلك ويجزم بل والسخف، بالحمق تمام أبا يتَّهم رأيناه مرٍة من وَلَكم قبيًحا،
أجَمِعه بالحمق أتى قد أنه البديع مذهب زعيم عن قوَله ننىس أن نستطيع ال ونحن لفظ!
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الهادئُ املتَّزن، القايض الجرجاني يعرفها ال لغٌة وتلك بالورد». «ملطومة قال: عندما
الصدر. الرَّحب الطبع، السمُح النفس،

يورُد إليه انظر له. ب يتعصَّ ال ولكنه املطبوع، الشعَر يُفضل كاآلمدي، الجرجانيُّ
مطلعها: التي البحرتي قصيدَة مثًال الشعر من النوع لهذا

أُالم��ا أن ِم��ث��َل��ِك أح��ب��ب��ُت إذا ع��دًال ول��ي��س ه��واِك ع��ل��ى أُالم

ولفًظا مبتذًال، معنًى تجد هل انظر «ثم (ص٣٢): قال إيرادها من انتهى إذا حتى
تجد كيف ل تأمَّ ثم إغرابًا؟ أو تدقيًقا أو وإبداًعا صنعًة ترى وهل مستعمًال؟ مشتهًرا
سمعتَه، إذا الطَرب من ك ويستخفُّ االرتياح، من يتداخلُك ما ْد وتفقَّ إنشاده، عند نفَسك

ناظِرك.» تلقاء ومصورة لضمريك، ممثلًة تراها لك كانت إن َصبْوة وتذكر

إنساني ناقٌد الجرجاني (2-3)

عن البُعد قْدَر االبتذال من الخلوُّ وهي الجرجاني، عند الجودة مقاييس جماَع نجد وهنا
الشعر يف بما إال يكون ال وهذا وهزُّها. السامع نفس يف التأثري ثم واإلغراب، الصنعة
فنجد أنفسنا إىل ونعود إحساسه، يف قائله نُشارك تجعلنا صادقة إنسانيٍة عناَرص من
اآلخرين. اد النقَّ عند مثيًال له تجَد أن قلَّ النقد يف نفيس اتجاٌه وهذا فيها. صًدى لِشعره
واضحٌة اإلنسانية صفة إن الحق ويف إنساني، ناقٌد بل فنيٍّا، ناقًدا ليس هنا الجرجاني
من الكثريَ نردَّ أن نستطيع اإلنسانيِة تلك وإىل اتجاهاته، من الكثري يف الناقد هذا عند
نقد الخالص، الفني النقُد عليه يغلب الذي اآلمديِّ عن يختلف ذلك يف وهو النقد، يف آرائه
فهو ُعذَره؛ ذلك يف لآلمدي ولعلَّ أدائها. بطرِق عالقاتها ويف ذاتها، يف واملعاني الصياغة
الصياغة طرق يف اختالفهما بسبب حولهما الخصومُة ثارت شاعَرين بالدَّرس تناول قد
كهذا؛ بقيٍد يتقيَّد لم الجرجاني بينما الحديثة، الكالسيكيَة يُمثالن مًعا وهما فحسب،
وطبِعه الرجل يف اختصموا وإنما فني، مذهٍب أجل من الناُس فيه يختصم لم فاملتنبي

خاصة. وسائَل اصطنع وال بعينه، مذهٍب عىل يَْجِر لم الذي األصيل وفنه
بأنه الجرجانيَّ نصَف أن استطعنا فنانًا، ناقًدا اآلمديَّ َي نُسمِّ أن إذن لنا جاز وإذا
فهو ُمناظَره؛ يكسب أن عىل حرصه يف تكون ما أوضُح الصفة تلك ولعل إنساني. ناقٌد
َمن إيماِن إىل يسلك بل اآلمدي، يفعل كما يُعلِّله بأن يكتفي وال بل فحسب، رأيه يُبدي ال
كمثٍَل للبحرتي أورَدها التي السابقة بالقصيدة يكتفي ال تراه ولهذا السبل؛ كلَّ ه يُحاجُّ

271



العرب عند املنهجي النقد

نسيب، هذا قلت: «فإن القارئَ: مخاطبًا يستدرُك بل رصانة، يف الجميل السهل للشعر
املديح: يف له فأنَشد إليه، يُرسع والهوى به، يعلق والقلب له، تهشُّ والنفس
َض��ري��بَ��ا» ِل��ف��ت��ٍح وج��دن��ا إن ف��م��ا ن��رى ق��د َم��ن ض��راي��َب ب��َل��ْون��ا

(ص٢٢)

خاقان، بن الفتح مدح يف البحرتيُّ قالها التي الجميلة القصيدَة تلك الناقُد ويورد
يُمعن القارئ إىل عاد بل أيًضا، الحدِّ ذلك عند ته ُمحاجَّ يف يقف لم منها انتهى حتى
به ونحن عهًدا، بنا أقرُب ألنه البحرتي؛ عىل أحلتُك «وإنما فيقول: كْسبَه محاولِته يف
وتقبُل جانَسها، ما النفُس تألف وإنما بعاداتنا، وأشبُه بطباعنا، أليُق وكالمه أنًسا، أشدُّ
وأن شعره، يف عَرفتَه كما غريه شعر يف ذلك تعرف أن شئَت فإن إليها، فاألقرب األقرَب

جرير: قوَل فأنشد املولَّد، كاعتبار القديَم تعترب

واديَ��ا» ُح��يِّ��ي��َت َظ��ْم��ي��اء ن��وى إل��ي��ن��ا س��ي��لُ��ه ض��مَّ ال��ذي ال��وادي أي��ه��ا أال

ونحن نهايتها. حتى العربي الشعر عيون من بحقٍّ تُعترب التي القصيدة تلك ويُنشد
ربِط عىل مؤلف كلُّ بها يستعني ِحيٍَل من التأليف طبيعة يف ا عمَّ غافلني غريَ كنا وإن
مجرَد آلرائه الجرجاني عرِض طريقة يف نرى ال أننا إال ببعض، بعِضها كالمه أجزاء

نفسه. واتجاِه ومنهجه طبعه عىل دالئل بل التأليف، يف حيٍل

والبديع الجرجاني (3-3)

ب، التعصُّ يعرف ال رجٌل وهو آراءَه، قارئه عىل يُْميل أن يريد ال ذلك كل بعد وناقُدنا
املجاَل يُفسح وإنما — مثًال اآلمدي ب تعصُّ — جميًال يَرونه ملا األدباء تعصب وال حتى
وذلك جودة؛ من املصنوع الشعر بعض يف ما ح يوضِّ أن مخلًصا ويحاول ذوق، لكل
ذوقه لنا يظهر وهنا شعر. من يُفضله ا وعمَّ الخالص ذوقه عن يتخىلَّ أن دون طبًعا
لنا تكشف كتابه من صفحٌة وثَمة العقيل. ذوقه جواِر إىل بقلبه اللصيق ذوقه الدفني،

فقال: تمام أبو تغزَّل «وقد (ص٣٧): فقال ذلك؛ كل عن

ح��اس��ي ��ي��تُ��ه ُح��سِّ ل��ل��ذي ف��إنَّ��ن��ي ال��ك��اِس ش��ارَب ي��ا ال��ه��وى وُش��رَب دع��ن��ي
ال��ن��اِس أح��س��ِن م��ن م��ن��زل��ه ف��إنَّ س��َق��م��ي م��ن اس��تَ��ْس��م��ج��َت م��ا ي��وِح��ش��نَّ��ك ال
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أن��ف��اس��ي ت��ق��ط��ي��ُع أل��ح��اظ��ه ووص��ِل م��ه��ل��ك��ت��ي ت��وص��ي��ُل أوص��ال��ه ق��ط��ِع ِم��ن
ب��اس��ي ي��َدْي ف��ي رج��ائ��ي ق��ط��ُع ك��ان م��ا إذا ال��رَّج��اء ب��ت��أم��ي��ِل أع��ي��ش م��ت��ى

فأحسن، واستعاَر وجانَس، طابَق لطيفة: وصفٍة بديع معنًى من منها بيٌت يخُل فلم
يف فنونًا ها ِقَرصِ عىل جَمَعت فقد — لها وحقَّ — غَزله من املختار من معدودٌة وهي
أظنك ما ولكن تراه، ما والقوة واملتانة اإلحكام من فيها ثم البديع، من وأصناًفا الُحسن،

األعراب: بعِض لقول تجُده ما النفس وارتياِح الطرب صورة من له تجد

��َم��اِر ف��ال��ضِّ ال��ُم��ن��ي��ف��ِة ب��ي��ن ب��ن��ا تَ��ْه��ِوي وال��ِع��ي��ُس ل��ص��اح��ب��ي أق��وُل
َع��راِر ِم��ن ال��ع��ش��يَّ��ِة ب��ع��د ف��م��ا ن��ْج��ٍد َع��راِر َش��م��ي��ِم م��ن ت��م��تَّ��ْع
ال��ِق��ط��اِر ِغ��بَّ روِض��ه وريَّ��ا ن��ج��ٍد ن��َف��ح��اُت ح��بَّ��ذا ي��ا أَال
زاِر غ��ي��ُر زم��اِن��ك ع��ل��ى وأن��ت ن��ج��ًدا ال��ق��وُم يَ��ُح��لُّ إذ وع��ي��ِش��ك
ِس��راِر وال ل��ه��نَّ ب��أن��ص��اٍف ش��َع��ْرن��ا وم��ا ي��ن��ق��ض��ي��َن ش��ه��وٌر
ال��ن��ه��اِر م��ن ي��ك��ون م��ا وأق��ص��ُر ل��ي��ٍل ف��خ��ي��ُر ل��ي��لُ��ه��نَّ ��ا ف��أمَّ

وكانت التناول. قريب املأخذ، سهُل األلفاظ، فارُغ الصنعة، عن بعيٌد تراه كما فهو
وَجزالة ته، وصحَّ املعنى بَرشِف والُحسن الجودة يف الشعراء بني تُفاضل إنما العرب
فأغَزر، وبَدَه فقارب، وشبَّه فأصاب، وَصف ملن فيه السبق وتُسلم واستقامِته، اللفظ
تحفل وال واملطابقة، بالتجنيس ُ تعبأ تكن ولم أبياته. وشوارُد أمثاله، سوائُر كثَرت وملن
ذلك يقع كان وقد القريض. ونظاُم الشعر عموُد لها حَصل إذا واالستعارة؛ باإلبداع
أفىض فلما وقصد. ٍد تعمُّ غرِي عىل البيت بعد البيت يف لها ويتَّفق قصائدها، خالِل يف
أَخواتها عن وتميَُّزها والحسن، الغرابة من األبيات تلك مواقَع ورأَوا املْحَدثني إىل الشعُر
ومحموٍد وميسء، محسٍن فِمن البديع؛ وه فسمَّ عليها، االحتذاءَ تكلَّفوا واللطف؛ الرشاقة يف
الحسنة لالستعارة أمثلٍة إيراد يف الجرجانيُّ يأخذ وهنا وُمْفِرط.» ومقتِصٍد ومذموم،
املضاف، والتجنيس الناقص وللتجنيس املستوىف، والتجنيس املطَلق وللتجنيس والقبيحة،
عن الحديث يف املؤلف فيأخذ (ص٤٩)، املقدمة تنتهي وبذلك والتقسيم. للتصحيف ثم

املتنبي.
إذا الحقَّ نَْعدو نظننا ال أننا إال البديع، يمقُت كان بأنه نقول ال كنا وإن ونحن
عندما طبًعا وذلك عقليٍّا، إعجابًا إال البديع بأوجه يعجب يكن لم الجرجاني بأن جَزْمنا
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إعجابه الحقيقي، إعجابه وأما ما. نحٍو عىل به اإلعجاُب يمكن ما األوُجه تلك يف يكون
البحرتيِّ شعر عىل الكالم عند أبداه الذي ذلك فهو العميق، ذَوقه عن يَصُدر الذي القلبي

الحس. الصادِق النفحات، الحارِّ األعرابي ذلك مقطوعِة عن ثم وجرير،

النقاد بني الجرجانيُّ (4-3)

آراؤه وأما أديب. مؤرٌخ عالٌم قاٍض فهو منهُجه؛ وذلك للجرجاني، العامة الروُح هي هذه
وباملوضوع، وبالطبع بالبيئة الخلق ذلك وتأثُّر الفني، الخلق طبيعة يف أوردناها التي
عند لنا عَرَضت أن سبق أشياءُ فتلك وتطوره؛ العربي األدب لتاريخ استعراضه وأما

اآلخرين. النقاد عىل الكالم
قتيبة، ابُن به القول إىل سبَق لحداثته؛ وللحديث لِقَدمه للقديم التعصب فعدم
األمثلة بني من وكان بالبيئة، الشعر تأثُّر الحظ أن سبق قد الُجَمحي م َسالَّ أن كما
الخلق طبيعة وعن أيًضا. الجرجانيُّ يورده الذي زيد، بن َعديِّ مثَُل لذلك رضبها التي
عن فضًال تفاصيله، من كثرٍي يف الوساطة صاحِب رأي يُشبه ما اآلمديُّ أوَرد األدبي
البديع، مذهب أصول عن البحث إىل السبق فضُل املعتز البن كان وأخريًا العامة. فكرته
فضل من يناَل أن يمكن ال هذا ولكن التاريخية. نشأته وإيضاح األوَّلني، بشعر ومقارنته
يف ذَوقه ثم ومنهجه، روُحه هو وإنما آراءه، ليس الناقد يف املهمُّ فاليشء الجرجاني؛

التاريخ. يف النقاد تسلُسل يف مكانته تأتي كما تأثريُه يأتي هنا ومن النقد.

العقيل الِعلمي اتجاهه (5-3)

وَسداد ذَوقه صدق مع — الوساطة صاحب أن هو إيضاحه عىل نَحرص والذي
النقد عىل يعتمد لم ألنه وذلك بالغة؛ إىل النقد ِل تحوُّ إىل السبيَل د مهَّ قد — أحكامه
إن يَها يُنمِّ أن أو يستخلَصها، أن حاَول التي العامة املبادئ عىل اعتماِده قْدَر املوضعيِّ

كتابه. يف تظهر أخذَت قد التعليمية الروح إن ثم إليها، ُسبق قد كان
فصل يف بالغٍة إىل النقد ل تحوُّ مسألَة الهامة؛ املسألَة تلك سنُعالج كنا وإن ونحن
طبيعيٍّا. التحوُل هذا كان كيف نرى حتى اآلن منذ ظهورها بَْدء إىل نُشري أننا إال خاص،
أمامه ما نقد املوضعي، النقَد يعدو نَره فلم مثًال، اآلمديِّ عن تحدثنا أن سبق ولقد
النزعة تلك من يخلو فال الجرجانيُّ وأما الكتابة. يف نصائح إعطاءِ إىل النصوص من
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أن «يجب (ص٢٩): يقول وهو مثًال إليه انظر «الصناعتني». يف ستزدهر التي التعليمية
املواصلة، واقتضاءِ والتهنئة التشويق يف كتابك خالَف الوعيد أو الفتح يف كتابك يكون

إلخ.» … ومنَّيَت وعدَت إذا منه أفخَم وزَجرَت حذَّرَت إذا وخطابُك
الَعروض قواعد وكذلك استقرَّت، قد اللغة أصوُل كانت الجرجانيِّ ظهور عند إنه ثم
يف الناُس اختلف ما إليها لريدَّ والقواعد األصول تلك إىل يرجع نراه ولهذا والنحو؛
دائًما يتقيَّد يكن لم الطيب أبا أن املعروف ومن وغريه. املتنبي ِشعر من عليه الحكم
إعرابها، من وغريَّ الكلمات بناء من قَلَب كذلك شاذة، ألفاًظا استعَمل كما وأنه بالقواعد،
حالٍّ لذلك يجد ال ثم الجرجاني، يَعِرض هذا وإىل غريُه. يستَِبْحه لم ما لنفسه واستباح
تُقيده فإنها للناثر، تُبيحه ال ما للشاعر أباحت إن التي العامة القاعدة إىل بالرجوع إال
القاعدة هي فتلك لها.» األعمُّ القياُس أوجب ما وإىل أصلها، إىل الكلمِة «ردَّ يَْعدو ال بأْن
الشعرية اإلباحة قضية — القضية «وهذه (ص٣٤٣): ه بنصِّ املؤلف رأَي وإليك العامة.
وأن شاء، ما يقول أن للشاعر وجاز اإلعراب، نظاُم زال قياسها اطِّراد عىل سيَقت إن —
ويُغري ويَزيد، ويحذف ل، مثقَّ كل ف ويُخفِّ ف، مخفَّ كلَّ ل فيُثقِّ ُقرب، عن أراد ما يتناول
ترتيب إىل ويتجاوزه اإلعراب، حركات إىل ذلك ويتعدى الترصيف، يف ويتحكَّم الجموع،
عنده يقف حدٍّ من بدَّ فال محجوًرا، ومتعذًِّرا محظوًرا، ممتنًعا هذا كان فإذا الحروف.
واألصُل ده، مهَّ الذي األساس هذا فيزول والنثر، النظم بني الفرُق إليه وينتهي الشاعر،
به وفضل ل، التسهُّ من للمضطر أُجيز وما فيه، العلماءُ قالت ما إىل ويرجع قرَّره، الذي
فيها يوجد ما ومعظم أكثُرها. محصوٌر ووجوٌه معروفة، أبواٌب وهو التسامح، من النظم
ألن ينرصف؛ ال ما رصِف مثل لها، األعمُّ القياُس أوجب ما وإىل أصلها، إىل الكلمة ردُّ
املدة ألن يُمد؛ ما َقْرص ومثل األسماء، بأصل االسُم وأُلِحق فأزيلت، لعلٍة، الرصف ترك
َضِننُوا»؛ وإن ألقواٍم أجوُد «إني كقوله: التضعيف إظهار ومثل فُحِذفت، عارضة زيادٌة

وشبهه. هذا ونحِو األصل، ألنه
ساغ لو ذلك ألن قياس؛ لها يلزم وال أصوًال، تُجعل ال شواذُّ العرب عن يجيء وقد
أوَلع.» وبالتخفيف أميل، فيه الحذِف إىل وهم الحقائق، وانتقَضت اللغة النقلبَت واستمرَّ
دراسة يف التاريخي املنهُج أثبَت قد نظامية نظرٌة فهذه والشذوذ؛ األصل نُناقش ال ونحن
من كاملنع — القياس عن شاذٍّا يُعترب ما أن اآلن املعروف ومن صحتها. عدَم اللغات
ردُّ يمكن ال بحيث والَقْرص، كالرصف اللغة؛ يف أصوٌل — ذلك وأشباِه واملدِّ الرصف
من نستخلص وإنما الهامة، اللُّغوية املسألة تلك نناقش ال إننا أقول: اآلَخر. إىل أحِدهما
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ما هذا ويف العامة، قواعدها إىل األشياء ردُّ هو الجرجاني؛ منهج من جانبًا األقوال هذه
تكوَّن وكما النحُو ن تكوَّ كما قواعد، عدِة يف تكوَّنَت أن تلبث لم التي للبالغة السبيَل يُمهد
للنحو أن من معروف هو ملا العربي؛ األدب عىل كارثٌة ذلك يف وكان قبلها، من العروُض
وتستقيَم اللغة، لتستقيَم الزمة؛ قواعَد يف صياغتَها يُربر ما — للَعروض يكون وقد —
أدقُّ والجماُل الجمال، خلِق إىل الصحَة تعدو مسائَل تتناول فهذه البالغة وأما األوزان.

جامدة. قواعَد إىل يخضع أن من
ح ولنوضِّ لها، عَرض التي املسائل بعض يف الجرجاني عند االتجاه هذا خطُر ويظهر
(ص٣٤٠ املتنبي قول إىل ه ُوجِّ الذي النقد بمناسبة الضمائر استعمال عن قاله بما ذلك

و٣٤١):

وال��َع��ْظ��َم��ا ال��ل��ح��َم ت��س��ُك��َن أن أنَ��ٌف ب��ه��ا ن��ف��وَس��ن��ا ك��أنَّ ق��وٍم َل��ِم��ن وإن��ي

وإتمام الكالم استيفاءِ قبل األوَل الكالم قَطع «فقالوا: بقوله: البيَت هذا يُناقش فهو
الكالم. به فيتمَّ القوم إىل الضمريُ ِلرَيجع نفوسهم؛ كأنَّ يقول: أن يجب كان وإنما الخرب،
بمشيئة فيها، ما عىل سنذكرها بأموٍر له اعتذر وقد شعره. يف ُوجد ما شنيِع من وهذا
الضمريَ فترصف املعنى، عىل الكالَم تحمل العرب أن عنه ني املحتجِّ بعُض زعم تعاىل. هللا
الحقيقة يف األوُل هو الثاني بالضمري املراَد ألن إليه؛ الحاجة مع ردَّه وترتك وجهه، عن
تتمُّ التي الناقصة األسماء يف العرب عن ذلك جاء وقد قالوا: العالمتان. اختلَفت وإن
بالحروف إال يتمُّ ال املفَرد، كالحرف ألنها إليها؛ الراجع الضمري إىل أحوُج وهي بِصالِتها،
حاجًة أمسُّ فهو االسم، حروف كبقية الضمري من فيه بما فِصلتُه إليه. تُضاف التي
امُلهلَهل: قوُل ذلك يف جاء ا فممَّ به؛ النقص ذلك وتكميِل إليه، الضمري ردِّ إىل افتقاًرا وأشدُّ

َس��ن��اِم ذاِت غ��ي��َر تَ��غ��ِل��َب وت��َرك��ُت ب��ال��َق��ن��ا بَ��ْك��ًرا ق��تَّ��ل��ُت ال��ذي وأن��ا

هو؛ قتََل الذي وأنا تقديره: ضمريٌ َقتََل يف ويكون قتَل. الذي وأنا الكالم: وجُه وإنما
اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ العزيز: القرآن يف جاء وقد قالوا: املعنى، عىل فحمل
الضمري ردَّ ولو األول، إىل يرجع ما الخرب يف وليس َعَمًال﴾. أَْحَسَن َمْن أَْجَر نُِضيُع َال إِنَّا
الذين املضَمرون هم عمًال أحسَن َمن كان ملا ولكنه أجَرهم، نُضيع ال إنا لقيل: األول إىل
هذا وِمثُل آمن، َمن هو عمًال أحسن َمن ألن اآلخر؛ عن أحُدهما ينوب أن جاز أجرهم، يف
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ملا اْلُمْصِلِحنَي﴾. أَْجَر نُِضيُع َال إِنَّا َالَة الصَّ َوأََقاُموا ِباْلِكتَاِب ُكوَن يَُمسِّ ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: قوله
الذِّْكر فيعود مقامه، يُقام أن جاز بالكتاب كون يُمسِّ الذين معنى املصِلحني معنى كان
إِذَا ﴿َحتَّى تعاىل: هللا قوُل بهذا وشبيٌه أجرهم. نُضيع ال إنا قال: فكأنه املعنى، يف إليه
عىل اعتماًدا الغائب؛ املخاَطب ضمرِي عن عَدَل َطيِّبٍَة﴾، ِبِريٍح ِبِهْم َوَجَريَْن اْلُفْلِك ِيف ُكنْتُْم

الرُّقيَّات: قيِس بن هللا لعبِد وأنشدوا املعنى. ظهور

��ْم��َس��ا ال��شَّ تُ��ش��ب��ه ِم��ن��ه��م��ا وأخ��رى ه��الًال ف��ش��ب��ي��ه��ٌة م��ن��ه��م��ا ��ا أمَّ َف��ت��ات��اِن
نَ��ح��َس��ا وال َه��وانً��ا ي��وًم��ا تَ��ْل��ق��ي��ا ول��م ُولِ��دتُ��م��ا ال��س��ع��ي��د ب��ال��ن��ج��ِم ف��ت��ات��ان

بتغيري يحفل ولم ُمخاطبًا، إليهما عَدل لكنه الكالم، حقُّ وهو ُولَِدتا، فتاتان يقل فلم
بفائدة، استقالِله قبل الكالم من كاملنقطع فتاتان؛ قولُه: فصار والضمائر، الكنايات
الطيب. أبي بيَت عليه حملنا ما عىل يُحمل أن إال تمامه، قبل كاملبتور الثاني والكالُم

الطيب: أبي قوُل الرُّقيات قيس ابن بيِت ونحُو

ك��راِم ص��بْ��َر ال��ح��رِب ف��ي ل��ك��م ف��رأَْت ف��ي��ك��ُم ال��م��ن��اي��ا ت��ف��رََّس��ت ق��وٌم

وقوله: حالكم، هذه قوٌم أنتم قال: كأنَّه

ب��اذُل» ف��إن��ك ح��رٌب َل��ِق��َح��ت وق��د راك��ٌب أن��ت م��ا اس��ت��وه��ب��َت م��ت��ى ك��ري��ٌم

Rupture de البناء «بكرس األساليب علم يف اليوم يُسمونه ملا أمثلٌة كلها فهذه
وإنما وروعِته، األداء لجماِل التماًسا اللغة قواعد عىل الخروج عن عبارٌة وهو ،«syntaxe
عن أو بالقواعد جهٍل عن يأتونه ال وهم أجله، من يُحَمدون بل الكتَّاب، لكبار هذا يُباح
يف ها نُحسَّ أن استطعنا وإن لها، حرص ال ألغراٍض إليه يقصدون وإنما العبارة، يف غفلٍة
الجرجاني، أورده ما بينِها ومن األمثلة، أجمَل لذلك القرآُن رضب وقد … بذاتها حالٍة كل
من يقبل أن بالجرجانيِّ جديًرا وكان املعجز. ِكتابنا أسلوِب يف لها حَرص ال بعُد وهي
ا وعمَّ جمال، من الكرس يف ا عمَّ يبحَث وأن بل نفوَسنا»، كأنَّ قوٍم َلِمن «وإني قوَله: املتنبي
من شيئًا ناقُدنا يفعل ال ذلك ومع القاعدة. عن بخروجه َمراٍم من الشاعُر إليه قَصد
عىل أخذناه ما يظهر وهنا القواعد. ناحية من الظاهرة تلك عىل بالحكم ويكتفي بل هذا،
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أم الَعروض، يف ذلك أكان سواءٌ إليها، واالحتكاِم العامة املبادئ إىل الُجنوح من منهِجه
املشكلة هذه يف ُحكَمه وإليك يشء. كل يف أصول رجُل الجرجاني النقد. يف أم النحو، يف

البناء: كرس يف واستخدامها الضمائر حول أثارها التي

املذكور القدِر عىل واقتُِرص ظاهرها، عىل استمرَّت إذا القضية هذه إن «وأقول:
حارض، عن غائٌب ينفصل ولم الضمائر، وتداخَلت الكناياُت اختلَطت منها؛
وبينهما عنه، تبعد وأخرى بالجواز، تختص مواضُع وله مخاطب. يتميَّز ولم
عندي الطيب أبي وأبياُت بها، أمَلُك هو موضٌع ولِذْكرها وتغمض، تدقُّ فصوٌل
الطيب أبا أن غري مبلًغا، منه املحتجُّ هذا بلغ وقد الجواز. قسم يف منَكرة غريُ
الواهي الضعيف املشِكل إىل الصحيح القوي األمَر برتِكه معذور غريُ عندي
ولو واحد، الوزن من اللفظني موقُع إذ ماسة؛ حاجٍة وال داعية، رضورٍة لغري
التعب.» وعناء غب الشَّ عنه وأسقط القالة، ودَفع بهة، الشُّ ألزال نفوسهم قال

«… نفوَسهم كأنَّ قوم ملن «وإني قال: الشاعر أنَّ لو يستقيم كان البيت إن نعم،
رأيه يرى وَمن الجرجانيَّ يُريض ما هذا ويف الضمائر. عىل خروٍج من به ما يزول كما
طبُعه له كبري شاعٌر املتنبي الجرجاني؛ غريُ املتنبَي ولكن القواعد. باطِّراِد ك التمسُّ من
أفطُن بعُد وهو القواعد، يحرتم أن من نفسه يف ما يؤدَِّي أن عىل أحرُص وهو وروحه،
الشاعر: آثَر ولذلك منطقي؛ قاٍض وناقُده شاعٌر، املتنبي ناقِده. من الجمال ملصادر
اليوم، اَد نُقَّ نحن لنا النفسية داللتُه اإليثاِر لهذا وكان نفوسنا»، كأنَّ قوٍم َلمن «وإني
يستحرض الذي املتكلم ضمرِي «نا» للضمري وإيثاره بنفِسه، الشاعر بامتالء يُشِعُرنا فهو
أْزَره، ويشدُّون و«نا» و«نحن» «أنا» الضمري من هذا يف أبَلُغ وهل يَْفخر، الشاعر قائَله.
أن من خريًا اإلحساس هذا عن للتعبري يجد فلم إليهم، االنتماء برشف إحساُسه فزاد

«نا». الضمري يف نفسه وبني بينهم يجمع

الذوق إىل احتكاُمه (6-3)

لم ذلك أن فنُقرر نُسارع ولكنا مبادئ، رجُل الجرجانيَّ أن إىل ذلك كلِّ من ونخلص
اآلمديَّ يُشبه ذلك يف وهو نقد، لكل النهائي املرجَع واتخاِذه الذَّوق إىل االحتكام من يمنَْعه
النقد؛ أتلف قد العظيم الناقَد هذا أن القارئُ يظنَّ أن الظلم من يكون بحيث َشبٍه، أقوى
التي والتعليم القواعد روح البالغية؛ للروح تمهيًدا نعتربه ما أقواله بعض يف وَجْدنا ألننا
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اللغة وعلِم العربية الروح إىل النقاد أقرُب الجرجانيَّ إن بل «الصناعتنَي». يف ستظهر
اآلمدي، كان كما اليونانية بالفلسفة قوية صلٍة ذا كان أنه نظن ال بعُد ونحن العربية.

البالغة. يف والهند اليونان نظريات يُلخص «ُمواَزنته» صفحات بعِض يف رأيناه الذي
يف الفلسفة أثَر تُحسُّ تكاد فال كتابه َلتقرأ وإنك خاِلُصه، الذوق عربيُّ الجرجاني
كتابه يف وثَمة الشعر، بأرسار بصريٌ النظر، سديُد الفطرة، سليم رجٌل وهو قال، ما كل
األخري للفصل تمهيًدا كتبها اآلمدي، عىل للكالم بها ْرنا صدَّ التي تلك تَعِدل تكاد صفحاٌت
وألفاظه»، َمعانيه من الطيب أبي عىل ِعيَب «ما ملناقشة وسيلًة وجَعلها «وساطته»، من

الكتاب. يف ما خرِي ِمن الفصل ذلك ولعل
وألفاِظه، معانيه من تُنكر رأيتُك ما ِذكر إىل أعدُل «وأنا بعدها): وما (ص٣١٠ قال
فيما وتعتمد شبهة، أو ُحجٍة عىل اإلنكاِر ذلك يف وتُحيل وأغراضه، مذاهبه من وتَعيب
وأثبتُّه َمطاعنك، من عددتَه وما عنك، حكايتَه قدَّمُت ما كان إذ تهمة؛ أو بيِّنٍة عىل تَعيبه
ال بالطبع يُمتَحن ما باِب من ألجلها، الرجل هذا عىل وِملَت استسقطتَها التي األبيات من
ما أقىص وإنما املحاكمة، إىل له طريَق وال ة، ملحاجَّ فيه حظَّ ال الذي الِقسم ومن بالفكر،
َرت نفَّ وكزازٌة الَقبول، سلبَته َجهامٌة فيه يقول: أن ُمعاِرَضه يمكن ما وأكثُر عائبه، عند
النثر، وَدماثة امَلْسمع، وُعذوبة املنظر، وحالوة الرونق، بهاء من خاٍل وهو النفوس، عنه
وخالف طالوته، يف ل التعمُّ واحتكم ديباجته، عىل ف التعسُّ حمل قد العرض، وَرشاقة
وقيَّد معناه، التعقيد واستهلك أعطافه، يف التصنُّع فجاجُة وظهَرت أطرافه، بني التكلُّف
فة. املثقَّ األذهاُن عليه وتستشهد املهذَّبة، النفوُس تستخربه أمٌر وهذا ُمراده. التعويص
الصورَة ترى قد وأنت األبصار، من النواظر محلُّ األسماع من محلُّها أصواٌت الكالم وإنما
ثم طريق، بكلِّ التمام من وتقف الكمال، أوصاَف وتستويف الحسن، رشائَط تستكمل
األقسام، وتقابُل األجزاء، وتناُسب الخلقة، والتئاِم املحاسن، انتظام يف دونها أخرى تجُد
ال ثم للقلب، ممازجًة وأرسُع بالنفس، وأعلُق الَقبول، إىل وأدنى بالحالوة، أحظى وهي
به خصصَت ولِما سببًا، املزيَِّة لهذه — وفكَّرت ونظرَت واعتربت، قايسَت إن — تعلم
اإلحكام يف األوىل عن مقرصٌة وهي الصورُة هذه صارت كيف لك: قيل ولو ُمقتِضيًا،
االختيار؛ أسباَب وينتظم الكمال، أوصاَف يَجمع فيما بغة، والصِّ الرتتيب ويف والصنعة،
املستبِهم ردَّ ورَددتَه املتجانف، املتعنِّت مقام السائَل ألقمَت وأوَقع، وأحظى وأرشَق أحىل
ألطف، القلب يف موقُعه تقول: أن عندك ما وغاية ُوسعك، يف ما أقىص ولكن الجاهل،
هذه من عبَت فما لك: يقول ُمعارًضا الحال هذه مع تعدم ولم أليق. بالطبع وهو
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وذيه؟ ذيه فيها وتكاَمل وكيت، كيَت لها يجتمع ألم عنها؟ بك عَدَل وجه وأيُّ األخرى؟
وأنت النواظر ه تُحسُّ بظاهٍر ك يُحاجُّ َمغمز؟ لغامٍز فيها وهل طريق؟ إليها للطاعن وهل
له؛ ومفصَّ وُمجمله ومنظومه، منثوُره الكالم كذلك الضمائر. تُحصله باطٍن عىل تُحيله
ُهذِّب قد فبأْن إليهما خَلص فإن فجوة، ضمريِك وبني بينه وترى نَبْوة، عنه لفؤادك تجد
احتمى حتى الخاطر، ألجله وأُتِعب الفكر، فيه وجهد التثقيف، غايَة ف وثُقِّ التهذيب، كلَّ
بينه وترى نبوة، عنه لفؤادك تجد ثم املطاعن، عن بصحته واحتَجز املعايب، عن برباءته
عندهما ويمهد إذنه، الوسائل ببعض يسهل فبأْن إليهما خلص فإن فجوة، ضمريك وبني
وُهذِّب وُخلِّص، ي ُصفِّ فيما قويل هذا فال. وموقِعه وبمكانه وجوهره بنفسه ا فأمَّ حاله،

دَخل. لفِظه يف وال خلل، معناه يف يوجد فلم ح، ونُقِّ
معرفته، يف يشرتك ظاهٌر، أحدهما: وجهان؛ فله املضطرب، الفاسد أو املختلُّ فأما
ناحية من والخطأ اللحن باب يف وفساده اختاللُه كان ما وهو علمه، يف التفاضل ويقلُّ
العاميَّ فإن والذَّوق؛ الوزِن ِقبَل من ذلك له عَرض ما هذا من وأظهر واللغة. اإلعراب
له ويظهر واألبُحر، األجناس بني بطبعه ويُفضل واألُرضب، األعاويَص بذوِقه يُميز قد
عىل ويوَقف بالرِّواية، بعضه إىل يوَصل غامٌض واآلخُر السائغ. والزحاُف البنيِّ االنكساُر
الفكر، ولطِف القريحة، وصفاء الفطنة، دقِة إىل منه كثرٍي يف ويحتاج بالدُّربة، بعضه
وإدماُن الطبع صحُة عليه: والزمام له، الجامع وتماُمه كلِّه، ذلك وِمالُك الَغوص. وبُعد
غايته، عن صاحبهما إيصاِل يف فَقُرص شخٍص يف اجتمعا ما أمران فإنهما الرياضة؛

نهايته. بدون له ورضيا
استجادِته ويف ونفيه، اختياره يف اقترص َمن الصناعة هذه يف حظٍّا الناس وأقلُّ
يجد أن وبُغيته ه همُّ كان ثم اللغة، وأداءِ اإلعراب، وإقامة الوزن، سالمة عىل واستسقاِطه،
معنًى أو وبديًعا، مطابقًة وُشحن وترصيًعا، تجنيًسا ُحيش قد مزوًقا، وكالًما ُمروًَّقا، لفًظا
الرتتيب، باختالف يعبأ ال ثم مستنبُطه، إليه وتغلَغل ُمستخِرُجه، فيه ق تعمَّ قد غامًضا
وال ومعانيها، األلفاظ بني يُقابل وال النسج، وهلهلِة التأليف، وسوءِ النظم، واضطراب
ما إال اللفظ يرى وال سبب، من فيه يجتمعان ما يمتحن وال نَسب، من بينها ما يسرب
الرونق وال البديع، أفاده ما إال الحَسن وال الغرض، له ر صوَّ ما إال الكالَم وال املعنى، أدَّى
فيه، القول تكرير عىل املعنى هذا عن اإلفصاح حبُّ حَملني وقد التصنيع. كساه ما إال
لالستيفاء حجُمها واتَسع استقصاءه، الرسالة هذه مقداُر احتمل ولو له، الذكر وإعادِة

معظمه.» عىل بك وألرشفت فيه، السرتسلُت له؛
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الوقوف من بد فال وأُسَسه؛ النقد حقيقَة توضح مفارقاٌت العميق النص هذا ويف
ُقرب. عن فيه والنظِر وتحليله، عنده

وجهان: له وهذا واملضطرب. والفاسد املختلُّ فهناك أشياء: بني الناقد يُفرق

الناس. جميع يعرفه ظاهٌر (١)
والدُّربة. بالطبع إال يُدَرك ال خفيٌّ (٢)

ذلك: مقابلة يف وهناك

والوزن. واإلعراِب اللغِة السليُم الشعر (١)
وهو غامضة. ومعانَي وبديًعا، مطابقة وُشحن وترصيًعا، تجنيًسا ُحيش ما (٢)

املصنوع. الشعر
بهاءِ يف معانيَه ألفاُظه وقابلت نسجه، وَقِوي نظُمه، وراق تأليفه، َحُسن ما (٣)
املطبوع. الشعر وهو َمعِرض. ورشاقة نثر، ودماثِة َمسمع، وعذوبِة منظر، وحالوِة رونق،

من والخطأ اللحن باب من اختالله كان وما ، هنيِّ فأمره الفساِد الظاهر فأما
ويدلَّ فيه، الفساد موضع يُدرك أن يستطيع العاميَّ فإن والوزن، واللغة اإلعراب ناحية
والَعروض باللغة املعرفة مجاُل ألنه فيه؛ للنقد مجال ال وهذا االختالل. مصدر عىل
واستخراُجه والدُّربة، بالرواية إال إليه يوَصل ال الغامض الخفيَّ أن حنِي يف وقوانينِهما.
كلِّه ذلك وِمَالُك الَغوص. وبُعد الفكر، ولطِف القريحة، وصفاءِ الفطنة، دقة إىل يحتاج
صناعًة للشعر أن يُقرر الجمحيَّ رأينا أن سبق ولقد الرياضة. وإدماُن الطبع صحة
«ليس وأنه رجالَه، للنقد أن قرَّر عندما اآلمدي فعل وكذلك والصناعات، العلوم كسائر
بصناعته العلم يف املتعلم واملسرتشُد املتعنِّت، السائل أيها يجعلك أن واحد كلِّ ُوسع يف
يستطيع ال أنه فروى الصاحب وجاء سبيًال.» نفسه يف ذلك قذف إىل يجد وال كنفسه،
واللُّغويون العلماء وأما واألدباء، الشعراء هم وهؤالء َمضايِقه، يف ُدفع َمن إال الشعر نقد
والجمال، القبح بمواضع البُرص وأما واملعتل، والصحيَح والصواب َ الخطأ يدركون فإنهم
فكرٌة إذن فهذه عملهم. ِمن ليس فذلك جودته؛ نقِد إىل الكالم استقامة تخطِّي وأما

كلِّه. العربي النقد يف أساسية
أو الشعر من ليس أنه ا ُمحقٍّ يرى فالجرجانيُّ فيه، خطأ ال الذي الشعر عن وأما
الغرض. وتصوير املعنى أداء عىل اللفُظ فيه يقترص الذي الكالم أو النظُم ذلك األدب
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تُعترب ال التي اللغة هي األوَّلية مادته جميل، فنٌّ فاألدب اليوم؛ منه مفروغ رأٌي وهذا
أو العلمية آرائنا عن التعبري يف أو العادية، حياتنا يف الحال هو كما وسيلة، إليه بالنسبة
أن يشءٌ يستطع لم األدب، يف األسلوب جمال ُفقد إذا أنه فيه يزل لم والذي الفلسفية.
فنية. صياغًة تُصاغ حتى أدبًا تخلق أن تستطيع ال والخيال والفكر فاإلحساس يُعوضه؛
إىل كلِّه ذلك وَمردُّ املمقوت. التكلُِّف غريُ أنها كما األدب، يف اللفظية غريُ الفنية والصياغة
اآلمديُّ رواها كما املوصيل، كلمُة تصدق وهنا لذلك. قواعَد ال إذ الفني؛ الشاعر إحساس
بدٌّ يكن لم وإذا الصفة.» يها تؤدِّ وال املعرفُة بها تُحيط أشياءَ األشياء من «إنَّ املوازنة: يف
لها تستجيب التي تلك إنها قلنا: اللفظية، تُغاير التي الفنية للصياغة عامٍّ تحديٍد من

عاطفية. أو فنيًة انفعاالٍت فيها تُحرك ألنها النفوس؛
ظاهٌر أحدهما واألدب؛ الشعر يف الجمال من نوَعني بني يُفرق ذلك بعد والجرجانيُّ
ومطابقة. وترصيع تجنيٍس من فيه بما البديع عن يَصُدر وهو سقيم، تخطيطيٌّ شكيل
به أُعجب أن منذ املتأخر، العربي الشعر عىل غَلب ما — الحظ لسوء — هو وهذا
البالغُة دراسته عىل َرت توفَّ ما وهو مىض، فيما رأيناها التي الخصومة يف امُلحَدثون
ويا سقيمة. بديعية أوجٍه إىل الجمال وردَّت الذَّوق، فأفسَدت أجزائها، معظم يف العربية
َمعاٍن من تحمل ما أو ِعَلل، من األوُجه تلك بعض يف ما يُدركوا أن استطاعوا ليتَهم
اإلنسان بني تربُط إنها حيث من الفني الخلق يف تلعبه الذي الدور عىل ليدلُّوا نفسية؛
يف — الحظ لسوء — كان هم همِّ وكلُّ حياته. من وتُعمق آفاقه، من ع فتوسِّ واألشياء،
الوجه اسم عىل يقَع بأن يَْقنع البالغة طالُب أصبح حتى والتخريج، والتبويب التقسيم
الشعر من النوع هذا يف والناظر يقولون. كما «يُْجريه»، أو ويُحلله له يَعِرض الذي
عليه غلبَت وقد منه، النفور عىل قبله، من واآلمديَّ ، الجرجانيَّ يُِقرَّ أن إال يستطيع ال

الفنية. اإلنسانية قيمته ضعَفت حتى الصنعة
جماَله ل «تُحصِّ الذي الشعُر بالقلوب؛ وألصق وأصدُق الشاعرية، يف ذلك من وأعمُق
وإدراك الصفة.» تؤديه وال املعرفُة به تُحيط «الذي ذلك النواظر»، ه تُحسُّ وال الصدوُر
اللذَين والجرجاني، اآلمديِّ أمثال من املمتاز الناقد مجاُل هو الشعر هذا مثِل روعِة
وإن الصادق، وذوقهم السليم، طبعهم عىل معارصيهم من الكثري ذوِق فساُد يْطَغ لم
املنظر، وحالوة الرونق، «كبهاء العامة؛ األلفاظ بغري إعجابَهم يُعلِّلوا أن يستطيعوا لم
الجرجانيُّ هو وها ذلك. شاكَل وما القلب» إىل «الوصول أو املاء»، وكثرة املسَمع، وعذوبة
الِخلقة، والتئام املحاسن، «انتظاُم له يجتمع ما منها أنَّ ويرى بالصور، الشعر يُشبه
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صورٌة ذلك تستطيع بينما النفس، تُحرك وال النظَر تروق ال ذلك ومع األقسام»، وتقابل
الفنية. األصول ومسايرة الصناعة إتقاِن من لها ر توفَّ ما قلِة عىل أخرى،

اهتدينا وإن كاملة، استجالئها إىل يوًما سنهتدي أننا أظن ما أرساٌر، لنا تلوح وهنا
قصيدٍة أو بعينه شعر لبيِت نَعِرض عندما جوانبها بعض عن الكشف إىل كثريًة أحيانًا
نفوس اختالِف مع التعميم نريد عندما تأتي إنما االستحالة بل والصعوبة بذاتها.
املناهج وأسلُم فينا. الفنية ة الحاسَّ وإيقاظ هزِّنا، يف احتيالهم وطرق وَمناحيهم الشعراء
ثم وضعها عىل والدُّربة باستمرار، املشاكل وضع من قرَّرناه أْن سبَق ما هو ذلك يف
النفس وعلم الجمال علم مبادئ وأما التعميمات وأما هذا، إال ليس الصحيح والنقُد حلِّها.
بجماٍل نا تُبرصِّ أن تستطيَع لن ولكنها للتفكري، آفاًقا تفتح قد أشياءُ فهذه وغريها،

ذلك. أو البيت هذا يف إدراكه إىل نطمح موضعي
فإنه واملبادئ، التفكري عىل اعتمد وإن الجرجانيَّ أن كيف نفهم أن نستطيع واآلن
القبح مواضع إدراِك إىل يطمح نقٍد كل يف النهائي املرجَع اتخذه بل الذوق، يُغِفل لم
يف اجتمَعت التي األدبية الناحية عىل يُظِهرنا بذلك وهو البعيدة. الخفيَّة الجمال أو
املتنبِّي بني «َوساطته» يف سنجدهما الناحيتان وهاتان فة. الرصِّ العقلية الناحية مع نفسه
بوجٍه وأسلوبه ومنهجه روحه تحليل من فَرْغنا وقد — اآلن نستطيع التي وخصوِمه،

فيها. نأخذ أن — عام

الوساطة كتاب (4)

أقسامه (1-4)

أقسام: ثالثة إىل الجرجاني كتاب نقسم أن نستطيع ونحن

فيها يوضح مقدمٍة بمثابِة وهو صبيح)، طبعة يف ٤٩ إىل ١ (من األول القسم (١)
الجاهليِّني ألخطاء فيعرض املتنبي، عن للدفاع تمهيًدا النقد؛ يف العام منهجه املؤلُف
تبًعا الشعراء شعِر تفاوت مشكلة يتناول ثم فيه، أخطأ فيما العذر لشاعره يلتمَس حتى
رداءًة واختالفه الواحد الشاعر شعر وتفاُوِت بل شعرهم، وموضوِع وبيئتهم ألزمنتهم
إىل وانتهاءه العربي الشعر تاريَخ يستعرض وهنا تمام. أبي عند نرى كما وجودة،
البحرتي شعر املطبوع: للشعر تفضيله أظَهر أن بعد يُفضلها التي البديع وأوُجه البديع،

الحجاز. وغزليي الرمة وذي وجرير
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املتنبي بني وساطًة نرى ال وهنا صبيح). ،٣١٠ إىل ٤٩ (من الثاني القسم (٢)
هذا أول يف لناه فصَّ ما هو هنا املدافع الناقد ومنهُج الشاعر. عن دفاًعا بل وخصومه،
َرسق، أو أحال أو أخطأ قد املتنبي كان فإن والنظائر، األشباَه يقيس َمن منهج الفصل،

األصيل. املطبوع الجيد الشعَر ذلك جانب إىل له أنَّ كما غريُه، ذلك فعل فقد
تصدُق الذي القسم هو وهذا صبيح)، ،٣٦٥ إىل ٣١٠ (من الثالث القسم (٣)
وما شعره، يف الطيب أبي عىل ِعيَب ما فيه يتناول الناقد ألن وذلك بالوساطة؛ تسميته
الذي الجزء هو وهذا فيه. القوَل ويُفصل ويُحلله يُناقشه َمآخذ، من العلماءُ عليه أخذه

الكتاب. يف ما خريَ كان وربما الدقيق، املوضعي النقَد فيه نجد

تعليِل يف عليها اعتماِدنا جلُّ كان إذ فيها؛ ما استعرضنا أن سبَق فقد املقدمة فأما
ني الخاصَّ اآلخرين القسَمني اآلن نتناول وإنما إليها، نعود ال ولذلك الجرجاني؛ منهج

باملتنبي.

املتنبي عن الجرجاني دفاع (5)

الدفاع يف منهجه (1-5)

فضًال يَرون ال الذين أولئك قسمني: ويقسمهم الخصوم يُحدد بأن دفاَعه املؤلُف يبدأ
الطبيعيِّ من كان الحديث، الشعَر يرفضون إذ وهؤالء وأُمويِّني. جاهليِّني للمتقدمني؛ إال
يُسلمون الذين أولئك ثم باملحَدثني. الحٌق ألنه شعره؛ ويُهجنوا املتنبَي، يَجرحوا أن
الهوى أفسد مغِرضون قوٌم وهؤالء املتنبي، يُهاجمون ذلك ومع وحزبه، تمام أبي بفضِل

نظراتهم. الحسُد وأتلف أحكاَمهم،
عندما ويظلمونهم املحَدثني، ذمِّ يف يُرسفون للقديم بني املتعصِّ أن يرى واملؤلف
«ولو عليهم، الحكم يف ق يرتفَّ بأن أجدُر املحَدثني هؤالء أن مع بجملته، شعرهم يرفضون
ألن باإلكبار؛ أوىل وصغريَهم باالستكثار، أحقَّ يسريهم َلوجدوا هؤالء أصحابنا أنَصف
معظمه، وحظر عدده، وقلَّ أكثره، وُحِذف مجاله، ُضيِّق لفٍظ بني محصوًرا يقف أحَدهم
تستفتح وخواطره وجه، كل يف تنبثُّ فأفكاره جيِّدها، إىل وُسبق عفُوها، أُخذ قد ومعاٍن
وأغاَر فالن بيَت رسق قيل: َطْرف، بأبعِد منه احتاز أو قيل ما بعَض وافق فإن باب. كلَّ
عندهم التواُرد كأنَّ بخَلِده؛ مرَّ وال سمَعه قط يَْقرع لم البيَت ذلك ولعل فالن. قوِل عىل
لم ُمبهًما، طريًقا افتتح أو بكًرا، معنًى افرتَع وإن ممكن، غريُ الهواجس واتفاَق ممتنع،
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اإلغراب حبُّ دعاه فإْن السمع. يف وألذِّه القلب، من وأقرِبه لفظ، بأعذِب إال منه يرَض
ببعض ه وحالَّ البديع، من بيشءٍ حه فوشَّ كالمه، وتحسني شعره، تزينِي إىل ق التنوُّ وشهوُة
قال وإن الرَّونق، قليُل املاء، ناشُف التعسف، بنيِّ التكلُّف، ظاهر هذا قيل: االستعارة؛
ل، تُتَمحَّ وُعيوبه ل، يُتأوَّ فإحسانه غسيل. وكالٌم فارغ، لفٌظ قيل: الهاجس، به سَمح ما
دام ما نفَسه بها يَشغل أن الناقُد يريد ال الطائفة وهذه يُكذَّب.» وعذُره تتضاعف، وَزلتُه

القدماء. وبني بينه يوازن وال عرصه، وأهل املتنبي بني ينظر
بمنازعته وابتدأَت ملحاكمته، صَمدَت الذي املعاند وُمخالفك األلدُّ َخصُمك «وإنما
عىل وساَعد غريه، عىل الحيَف ألزمك ثم شاعر إنصاِف يف رأيك استحسن وَمن ته، وُمحاجَّ
لك غ ويُسوِّ والبحرتي، تمام أبي مدِح إىل يُسابقك فهو مثله؛ تأخريَ كلَّفك ثم رجٍل تقديِم
يف وأسَميتَه فضائله، ببعِض الطيب أبا ذكرَت إذا حتى الرومي، وابن املعتز ابِن تقريَظ
طْرَفه، فغضَّ املضيم، ِنفاَر ونَِفر املوتور، امتعاَض امتَعض رتبته، عن يَقُرص من ِعداد
املحاجم» عليك عينَيه بني زوَّى وكأنما باإلثم، العزة وأخذَتْه خدَّه، ر وصعَّ ِعطَفه، وثَنى

و٥٣). (ص٥٢
ملن وجًها يرى ال إذ خاص؛ بنوٍع الجرجانيُّ ها يُحاجُّ التي الطائفة هي وهذه
إال املتنبي عىل نحكم أن نستطيع ال أننا ومع املتنبي، عىل يحمل ثم باملحَدثني يعجب
حزبه، من ونجعَله تمام بأبي فنُلِحَقه املحضة الصنعة له ندَّعَي أن «فإما أمرين: بأحِد
ناه صريَّ َميٍل فْضَل الصنعة نحَو به ِمْلنا فإْن حظٍّا، الطبع ويف رشًكا، فيه له ندَّعَي أو
عند والرأي البحرتي.» نحو قليًال به عَدْلنا الطبع من ِقسَطه وَفْرنا وإن مسلم، جهِة يف
الصدر يف فجعلناه شعره قَسْمنا اإلنصاف؛ وآثرنا العدل، توخينا إذا «أننا الجرجاني
أنصاُر إذن يتحامُل ففيَم مسلم.» وبني بينه واسطًة بعده وفيما تمام، ألبي تابًعا األول

أجوده؟ من بل يروقهم، الذي الشعر نوع من شعره أن مع املتنبي، عىل الحديث
فأقول املتعنِّت الراوي أيها عليك «وأُقبل فيقول: الخصوَم هؤالء الجرجانيُّ يحاجُّ
هل املْحَدثني، طبقات به تفتتح وَمن الشعراء، أوائل من تُعظمه ن عمَّ ني خربِّ لك:
الِعيَان وجدَت ذلك ادَّعيَت فإن وَمعابة؟ كدٍر من وصفا شائبة، من أحدهم شعُر خَلَص
ُمخاطبتَك، به صدَّرنا ما أضعاِف إىل بك وُعدنا َخصِمك، يف واملشاهدَة َحجيجك، يف
بك كان إن ويحجزك َدْعواك، وبني بينك يَحول ما فيها فأريناك الدواويَن واستعرضنا
بعد اللفَظ وأجُد أُنكره، البيت بعد بالبيت أعثُر قد قلت: فإن قولك، عن ُمسكٍة أدنى
صحيحة مقاصدهم جميُع وال مرضيَّة، عندي معانيهم كلُّ وليس أستحسنُه، ال اللفظ
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ورجل بينها، من بالظلم ُخصَّ فكيف الجملة، من واحٌد الطيب فأبو لك: قلنا مستقيمة،
واتَّسَعت إحسانه، وقلَّ َزَللُـُه، كثر قلَت: فإن دونها؟ بالحيف أُفرد فِلَم الجماعة، من
هل ممكنًا، موجوًدا وشعُره حاًرضا، ديوانُه هذا لك: قلنا َمحاسنه، وضاقت معايبه،
فإذا فضائل؟ عُرش نقيصة وبكل حسنات، عُرش سيئٍة بكل لك ثم حه، ونتصفَّ نستربئه
التسليم بني ووقفت البَْهت، أو الَقبول إىل االضطراُر وقادك واستوفيتَه، ذلك لك أكَمْلنا
فحاكمناك ة املقاصَّ بعد فَضل ما وإىل به، فحاَجْجناك شعره بقيِة إىل بك ُعدنا والعناد؛

إليه.
ونحن تقديمه. يف ويغلو الرومي، ابن تفضيَل ينتحُل أصحابك من كثريًا نجد وقد
فيها نعثر فال تُضِعف؛ أو تُْربي أو املائة تُناهز وهي شعره، من القصيدَة نستقرئ
ظلها، تحت واقفٌة وهي منه قصائُد تنسلخ قد ثم البيتنَي، أو يروق الذي بالبيت إال
ال وأنت الفراغ. وانتظار القوايف عدِد عىل إال السامُع منها يحصل ال َرْسِلها، عىل جاريٌة
وتَعذُب، تروق وألفاٍظ تُستفاد، ومعاٍن تُختار، أبياٍت من تخلو قصيدًة الطيب ألبي تجد

واقتدار. غزارٍة عن إال يصدر ال ٍف وترصُّ والذكاء، الفطنة عىل يدلُّ وإبداٍع
وعددَت وارتفاعه، انحطاطه بني وازنَت ثم التأمل حقَّ نُواس أبي شعر لَت تأمَّ ولو
استحَقرت، ما شأنه من وألْكَربَت رَت، صغَّ ما صاحبنا قدِر من لعظمَت ومختاَره؛ َمنفيَّه
اضطرابًا، وأبنَي تفاوتًا، وأقبَح اختالًال، أعمَّ شعًرا ملحَدٍث وال لقديٍم ترى ال أنك ولعلمَت
الذي ل املفضَّ واإلمام املقدَّم الشيخ هو وهذا شعره. من سقوًطا وأشدَّ سفسفًة، وأكثَر
معايبُه طَمَست فهل كِّيت، السِّ ابُن ديوانَه وفرسَّ واألصمعي، ُعبيدَة وأبو خلٌف له شهد
«قياس منهُج النقد، ال الدفاع منهج وهذا جيِّده؟» قدِر من َرديُّه نَقص وهل محاسنَه؟
يُسلِّم وإنما هجمات، يردُّ وال خصائَص للمتنبي يُميز ال فالجرجانيُّ والنظائر»؛ األشباه
إىل ثم ورديئه، جيِده بني ة املقاصَّ إىل يدُعَونا بأن العذَر لذلك يلتمس ثم عليه، ِعيب بما
كابن جيَده؛ رديئُه يغلب َمن منهم بل والرديء، الجيُد ولُِكلِّهم الشعراء، من بغريه قياِسه

نُواس. وأبي الرُّومي
جمال، من الشاعَرين هذين شعر يف ما يُدرك يكن لم الجرجانيَّ أن نُحس وهنا
العربي الذَّوق إىل أقرُب وذوُقه مبادئ، رجُل أخالق، رجُل فالجرجانيُّ ذلك؛ يف غرابَة وال
ينفردان اللذين الشاعرين، بهذين يُعَجب أن يستطيع الذي الذَّوق إىل منه الكالسيكي

الخالصة. الفنيَّة بنزعتهما العرب الشعراء بني
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املنهج تطبيق (2-5)

األكرب الجزء يَشغل الذي القسم هذا وبقية الطيب، أبي عن الدفاع يف الناقد منهج هو هذا
ما يوِرُد نُواس، بأبي فيبدأ التاريخ؛ َسرْي ذلك يف يتبع وهو له، تنميًة إال ليس كتابه من
ناحية أو اللغة ناحية من سواءٌ والخطأ، منه بالسخيف يُعقبه ثم شعره، يف جميًال يراه
الداللة واضحِة بأبياٍت لذلك فيستشهَد الرشع، يف عقيدته فساد إىل يصَل حتى األوزان،

الجن): ديك إىل البعُض (ينسبها كقوله الكفر؛ عىل

وخ��م��ِر؟ ل��بَ��ٍن م��ن وَع��دوه ِل��م��ا ن��ق��ًدا ال��ص��ه��ب��اءِ ل��ذََّة أأت��رُك
ع��م��ِرو أمَّ ي��ا ُخ��راف��ٍة ح��دي��ُث ب��ع��ٌث ث��م م��وت ث��م ح��ي��اٌة

وقوله:

ِج��داري وراءَ م��وع��ظ��ت��ي ون��بَ��ذُت ِغ��واي��ت��ي أط��ع��ُت ف��ق��د ال��َم��الم ف��دَِع
ال��داِر ه��ذي ِط��ي��ب م��ن وت��م��ت��ًع��ا وال��ه��وى ال��لَّ��ذاذة إي��ث��اَر ورأي��ُت
األخ��ب��اِر م��ن رْج��ٌم ب��ه ظ��نِّ��ي آِج��ٍل تَ��ن��ظُّ��ِر ِم��ن وأح��زَم أح��رى
اآلث��اِر م��ن إرج��اٌف وس��واه ُم��وكَّ��ٌل ت��َري��ن م��ا ب��ع��اج��ِل إن��ي
ن��اِر ف��ي أو م��ات ُم��ذْ ج��ن��ٍة ف��ي أن��ُه يُ��خ��بِّ��ر أح��ٌد ج��اءن��ا م��ا

بالدهرية: وقوله

َج��بْ��ُر وال ص��حَّ ق��َدٌر ال ُه��ْج��ُر ذا ال��دَّه��ر ف��ي ع��اذل��ي ي��ا
وال��ق��ب��ُر ال��م��وُت إال يُ��ذَك��ر ال��ذي ج��م��ي��ع ِم��ن ع��ن��دي ص��حَّ م��ا
ال��ده��ُر يُ��ه��ِل��ُك��ن��ا ف��إن��م��ا وأي��ام��ِه ال��ده��ِر ع��ل��ى ف��اش��َرْب

من ويغضُّ الطيب، أبا ينتقص ن ممَّ معها يعجب أن للجرجاني يحقُّ أشعاٌر وهذه
كقوله: الديانة؛ يف املذهب وفساِد العقيدة ضعِف عىل تدلُّ وجدناها ألبياٍت شعره؛

ال��ت��وح��ي��ِد م��ن أح��ل��ى ف��ي��ِه ه��نَّ رَش��ف��اٍت ف��م��ي ِم��ن ��ْف��ن ي��تَ��رشَّ

وقولِه:

َم��ن��اق��ِب ِم��ن ل��ك��م م��ا وإح��دى أب��وك أن��ُه ال��ت��ه��ام��يِّ آي��اِت وأب��ه��ُر
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الشعر، عىل عاًرا الديانُة كانت «لو أنه قبُل من الصويل رأى كما يرى والجرجانيُّ
الدواوين، من نواس أبي اسُم يُمحى أن لوَجب الشاعر؛ ر لتأخُّ سببًا االعتقاد سوءُ وكان
عليه األمُة تشهُد ومن الجاهلية أهَل بذلك أَْوالهم ولكان الطبقات، ُعدَّت إذا ِذكره ويُحذَف
رسوَل تناول ممن وأرضابُهما الزِّبَْعرى وابُن زهري بن كعُب يكون أن وَلوجب بالكفر،
والدِّين متباينان، األمَرين ولكنَّ مفَحمني، وِبكاءً خرًسا، بُكًما أصحابه من وعاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
الراسِخ الشافعيِّ القضاة قايض من يدهشنا قوٌل وهذا (ص٦٢). الشعر» عن بمعزٍل

كهذا. برأٍي يجهر أن أحُدنا يستطيع ال قد اليوم نحن وها اإلسالم، يف القَدِم
عند نظائُره له عقيدته فساِد ومن شعره تفاوِت من املتنبي عىل عيب فما وإذن
عن ليتحدَث نواس أبا فيرتك والنظائر، األشباه قياس يف الناقد ويستمرُّ نُواس. أبي
وما نُواس أبي شعر (مثاَل املثال هذا لزمت «ولو بقوله: حديثه مفتِتًحا تمام، أبي
رأيي نفسك يف فَقِوَي الشواهد، عندك وكثَرت الُحَجج، عليك َلتظاهَرت تفاُوت) من فيه
ثم تماٍم أبي شعر من الجيِد إيراد يف ويأخذ وإصابتي.» ِصدقي ر وتصوُّ واعتقادي،
غثَّة، وأخرى ضعيفة أبياٍت من شعره من قصيدٌة تسلُم تكاد ال إنه قائًال: السخيِف
قد أنه نجد يوردها التي األمثلة يف وبالنظر العويص. وتتبََّع البديَع طلب إذا سيما وال
يف املوازنة صاحب عىل يردُّ نراه قد بل ذلك، يذكر لم وإن منها الكثريَ اآلمديِّ عن أخذ

تمام: أبي بيت يف ورَدت التي «األيِّم» ملعنى تفسرٍي

األيِّ��ِم زف��اَف ال��م��ع��ط��ي م��ن ُزفَّ��ت وق��د ُم��ع��ًط��ى م��ن ال��ب��ك��ِر م��ح��لَّ ح��لَّ��ت

واأليِّم الِبكر بني للمقابلة نقِده يف تمام وأبي الشافعيِّ بني جمع قد اآلمديَّ ألن وذلك
اسَم يوِرَد أن دون يردُّ وهو بعدها)، وما ص٧٤ والوساطة ص٦٨، املوازنة بني (قارن
قد الجرجانيَّ بأن يقطع وهذا تمام»، أبي عىل اعرتض َمن «ببعِض يصُفه وإنما اآلمدي،

تمام. ألبي نقِده يف املوازنة عىل اعتمد
هو؛ ملنهجه َوفًقا تمام أبي أبيات بعَض ينقد أن للجرجانيِّ يتَّفق فقد ذلك ومع
قوَل مثًال يورُد عندما وذلك الخالص، الفني اآلمدي منهَج يخالف الذي العقيل املنهج

الطائي:

ب��َل��ُد أه��ل��ِه ع��ن يَ��ِض��ْق ل��م ك��ُوْس��ِع��ه واس��ع��ٌة األرض انَّ ل��َو ص��دٍر وُرْح��َب
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بأهلها تضيق إنما البالَد جعل ألنه فاسد؛ املعنى «وهذا بقوله: البيَت هذا ينقد إذ
لم البالد أن نعلم ونحن البالد. تَِضق لم صدره اتساَع اتسَعت لو وأنها األرض، لضيق
والتِّساع كثرية، لبالد تتَّسُع األرض وأن وضيقها، األرض َسعة قدِر عىل األصل يف تُخطَّط
إليها، الحاجة قدِر عىل وتمتدُّ س تؤسَّ وإنما حالها، عىل وهي أيًضا املدن من فيها ما
فإْن ضاقت، إليها الناَس يستدعي ما فيها وظهر العمارة، وكثرت الزمان استمر فإذا
حتى األرض اتسَعت فلو الضيق، بعض بها احتمل وإال َوِسَعت، وِعراٌص ُفَسح جاَورتها
كما وهذا مقاديرها.» عىل فيها تنشأ التي البالُد تزد لم ذلك؛ وأمكَن نهاية غرِي إىل امتدَّت

الشعر. بحقائِق له عالقة ال منطقي نقٌد ترى
مأخوذًا أم أصيًال نقًدا تمام ألبي الجرجاني نقُد أكان وسواءٌ األمر، يُكن ما وأيٍّا
القوَل بَسط قد الوساطة صاحب فإن يكن؛ لم أم دائًما موفًقا أكان وسواءٌ الغري، عن
املتنبي، عن للدفاع تمهيًدا بل لنفسه، ينقده لم أنه عىل العبارة برصيح ينصُّ وهو فيه،
أهل إماُم واآلَخر املطبوعني، سيُد أحدهما بأن تمام وأبي نواس ألبي اختياَره يُعلل كما
جاء ملا املتنبي يُالم فكيف كثري، وسقٍط سقط، من يخلو ال شعرهما كان وإذا الصنعة.

عيوب؟! من شعره بعِض يف
ورديئه: جيِده تماٍم أبي لشعر نقده من فَرغ أن بعد (ص٧٦) الجرجانيُّ يقول
أغفلتُه ما كان وإن تمام، أبي هفواِت من قدَّمتُه بما وأكتفي الكتاب نَسق إىل أعود «ثم
وإنما تمام، أبي عىل النعُي ال الطيب، ألبي االعتذاُر فيه البُْغية إذ أثبتُّه؛ ما أضعاَف
وأُِريَك الصنعة، أهِل وإمام املطبوعني سيِد بني لك ألجمَع تمام وأبا نُواس أبا خَصصُت
فلك أنصفَت فإن كدر، ِمن يْصُف لم وإحسانهما َزلل، ِمن يَْحِمهما لم فضلهما أن
رأيتُك وقد يؤمنون. ال قوٍم عن والنذُر اآلياُت تُغني فما لَجْجَت وإن وَمْقنَع، عربٌة فيها
حرًفا الديواَن هذا حت وتصفَّ واحتشدت، أعوانك وجمعَت وتعلمت، احتفلَت ملا هللا وفقك
وألفاٍظ فتَها تلقَّ أحرٍف عىل تَِزد لم وبطنًا؛ ظهًرا وقلَّبتَه بيتًا، بيتًا واستعرضته حرًفا،
بعضها ووصفَت واإلحالة، االختالَل أخرى ويف واللحن، الغَلط بعضها يف ادَّعيَت لتَها، تَمحَّ
ثم االستعارة. يف بالتعدي وبعَضها والركاكة، بالضعف وبعَضها والغثاثة، ف بالتعسُّ
الديوان ونفيَت البيت، أجل من القصيدَة فأسقطَت شعره، جملِة إىل السمعة بهذه يَت تعدَّ
امتحان قبل القضاء وأبرمَت ة، الحجَّ استيفاء قبل بالحكم وعجلَت القصيدة، ألجل
ما يُبني أن دون الطيب أبي عىل ِعيبَت التي األبيات إيراد يف الناقد يأخذ وهنا الشهادة.»
بقوله نقٍد من إليه ه ُوجِّ ما أجمَل رسدها من انتهى إذا حتى عليها، أُخذ أو فيها عيب
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الربد بني َحذَْوها به احتذى مما غريها ويف األبيات هذه يف جَمع قد «وقلت: (ص٨٢):
وبالَغ الرتتيب، وأساءَ الكالم، َد وعقَّ اللفظ، وعوََّص االستعارة، فأبعَد والوخامة، والغثاثِة
بعض.» يف اإلحالة وإىل بعض، يف خف السُّ إىل خَرج حتى ق، التعمُّ عىل وزاد التكلف، يف
وإنما هو، اختياَره ليست لذلك يختارها التي األبيات وكل شعره، من السخيف يورد ثم

وغريِهما. والحاتميِّ الصاحِب أمثال الشاعر؛ خصوُم إليها سبقه
من بالروائع ذلك يُرِدف ولكنه عيوب، من املتنبِّي شعر يف بما إذن الجرجاني يُسلِّم
فإن ،(٨٨ إىل (من٧٦ صفحة عرشة اثنتَي كتابه من تَشغل األوىل كانت وإذا ديوانه،
«فإن بقوله: جيِده إليراد يُمهد وهو .(١٤٣ إىل ٨٨ (من وخمسني خمًسا تَشغل الثانية
من طائفًة تناولَت حتى امليل بعَض الحيف مع وِملَت ع، توسُّ فْضَل الدعاوى يف عَت توسَّ
نُنازعك فلسنا الرديء؛ من فجعلتَه الجيد من صدًرا وأخذَت املنفي، يف فجعلتَه املختار
وإنما إليه، الربهان وصوُل ويصعب فيه، ة الحجَّ مجاُل يَضيق باٌب هو الباب، هذا يف
للشعر ُممارستها طالت التي السليمة والطبائع الصافية، القرائح استشهاد عىل َمداره
دعواك نُقابل وإنما خالصه، وعَرَفت تمييزه، عىل وقويَت عياَره، وأثبتَت نقده، فحذََقت
الغَلط باب من جعلتَه ما إىل ِرصنا إذا ُمخالفك، بإلزام ُحجتك ونُعارض َخصِمك، بإنكار

واملناقضة. اإلجابة إىل ونسبتَه واللحن،
نبوِّ عن تُخرب فإنما ف، متعسَّ متكلٌَّف وهذا مستربد، غثٌّ هذا تقول وأنت ا فأمَّ
ة، واملحاجَّ بالنظر النفوس إىل يُحبَّب ال والشعر إليه. القلب ارتياح وقلِة عنه، النفس
ويُقربه والطالوة، القوُل عليه يعطفها وإنما واملقايَسة، بالجَدل الصدور يف يحىل وال
ويكون مقبوًال، حلًوا يكون وال ُمحكًما متقنًا اليشء يكون وقد والحالوة. الرونُق منها
مقليًَّة التامة والِخلقة الحسنة الصورَة يجد وقد لطيًفا. رشيًقا يكن لم وإن وثيًقا جيًدا
خصائصها، يف إليهم يُرجع أهٌل صناعة ولكل مرموقة. ُمستحالة دونها وأخرى ممقوتة،

أحوالها. اشتباِه عند بمعرفتهم ويُستظَهر
غري االختيار، عن ساقطة األبيات هذه من عددتُه مما كثريًا يكون أن أُنِكر وما
ومنها ف، التعسُّ فيه أثَّر ما ومنها الضعف، عليه غلب ما منها وأنَّ باإلحسان، الحقة
إىل به فخرج ق التعمُّ عليه حمل ما ومنها نظُمه، واختلَّ ترتيبه، فساء بك السَّ خانه ما
منها واحد لكلِّ نجد وكنا ورشفه. املعنى ِقبَل من يأِت لم أكثرها كان وإن والربد، الغثاثة
تستعجل ال أن إياه وألزمك به أطالبُك الذي ولكن ويسدده، يُعضده وشبيًها ه، يُحسُّ مثًال
اإلنصاَف تُهمل فال فعلت، وإن الرحمة، عىل السخط تُقدم وال الحسنة، قبل بالسيئة
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عىل بالَعثرة يعقَد أن يستحسن ال الفاضل األديب فإن صفًرا؛ العدل عن وتخرج جملة،
الكثري. اإلحسان منه يحمد َمن اليسري الذنِب

وقصيدًة ندَرت، وكلمًة شذَّ بيتًا الطيب أبي عىل تنعى أن النََّصفة رشائط من وليس
األسماع، مألَت وقد محاسنَه وتنىس عنايتُه، عنها ت قُرصَ ولفظًة طبُعه، فيها يُسِعده لم
للفضائل تُقدمه وال املفَردة، للهفوة ره تُؤخِّ أن العدل من وال بهَرت، وقد وروائعه
طبقات من أسقطتَه وكيف الباهرة، املناقُب تنفعه وال العابرة، الزلَّة تحطَّه وأن املجتِمعة،
قَصَب له تُسلم ولم أنكرتَها، التي األبيات لهذه املحِسنني ديوان من وأخرجتَه الفحول،

«… لقوله االختيار صحيفَة باسمه وتُعنِوُن الفضل، وِخصال السبق،

املقارنة (3-5)

قد كان وإن رشح، وال تعليٍق بدون الشاعر جيِد من اختار ما إيراِد يف الناقُد يأخذ وهنا
مثًال يوِرُد فهو دائًما؛ فيها يحكم ولم يفصلها لم وإن املقارنة، إىل األحيان بعَض لجأ

عندئٍذ: تعتاُده كانت التي ى الُحمَّ فيها ووَصف ِمرص يف قالها التي املتنبي قصيدَة

ال��ظ��الِم ف��ي إال ت��زوُر ف��ل��ي��س ح��ي��اءً ب��ه��ا ك��أنَّ وزائ��رت��ي

إلخ. …
التي واألبيات مثلُها، معناها يف ألحٍد يُعَلم ال مختارة كلُّها القصيدة «وهذه يقول: ثم
مصنوعة. مطبوعًة فجاءت ألفاظها، يف ل وسهَّ معانيها، أكثَر اخرتَع قد الحمى بها وَصف
قصيدته يف املعدَّل بن الصمد عبد أحسن وقد املوئِس، املطَمُع هو الشعر من القسم وهذا
وكأنَّ وصِفها، يف له مقاطَع ويف الضادية يف وقرص ى، الحمَّ فيها وَصف التي الرائية

الصمد: عبد قال منها، بيشء يُلمَّ فلم معانيَه تنكَّب قد الطيب أبا

ُس��ْح��رْة وت��ط��رُق��ن��ي ُه��دوٍّا ت��ن��ت��ابُ��ن��ي ال��َم��ن��يَّ��ة وِب��نْ��ت

ِقَرصها، عىل بها، الطيب أبي أبياَت ِقسَت إذا وأنت واتَسع. وملَّح وأجاد فأحسَن
النقد؛ يف حظٌّ لك وكان البرص، أهل من وكنَت باملعنى، واملعنى باللفظ اللفظ وقابلَت
بني أدخل أو قضاء، أفصَل أو حكًما، أبُتَّ أن فأكره أنا فأما املفضول. من الفاضل تبيَّنَت
ار، عمَّ بن بدِر يف قصيدتَه للمتنبي يورد وكذلك مصيب.» محسٌن وكالهما الفاضَلني هذين
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كَفِل إىل األسُد فوثب افرتسها، بقرة عن فهاجه عمار ابُن لقيه أسًدا الشاعُر يصُف وفيها
(ص١١٤). الجيش به ودار وط بالسَّ فرضبه سيفه، استالل عن فأعجله فرسه

الطيب، أبي أفراد من هذه لعَددُت املعنى هذا يف البحرتي أبياُت «ولوال يقول: ثم
له: عَرض أسًدا خاقان بن الفتِح قتل يصف قال البحرتيَّ لكنَّ

وِم��خ��ل��بَ��ا» ب��ال��ل��ق��اء ن��ابً��ا يُ��ح��دِّد م��ْخ��َدٌر وال��ل��ي��ُث ال��ل��ي��َث ل��ق��ي��َت غ��داَة

ص١١٥) (األبيات

نعة الصَّ وأجاَد املعنى استوىف قد «إنه بقوله: البحرتيِّ أبيات عىل الناقد ويُعلق
وإقدامه، وُجرأتَه وزئريَه األسد خلق وَصف فإنما الطيب أبو وأما املراد، إىل ووَصل
ومذهٌب يَُرمه، لم غرٌض هذا لكن حال، كل عىل له والفضل مخدَّر، أو مرعوٌب هو وكأنما
وصف أجاد قد إنه إذ البحرتي؛ وصف يُفضل الجرجانيَّ أن هذا ومعنى يَْسلكه.» لم
فقد الطيب أبو وأما أمره. عىل األسد غَلب الذي الشجاع بمظهر ممدوَحه وأظهر املعركة،
شجاعَة يُظهر أن أو املعركة، يصف أن دون وإقدامه وُجرأته وزئريَه األسد َخْلق وصف
لم أنه والواقع املعركة. وصِف إىل يقصد لم بأنه املتنبي عن يعتذر بعُد وهو ممدوحه،
ثم الحصان، كَفِل عن فارتدَّ بَسوطه األسَد عمار ابُن َرضب وإنما معركة، هناك تكن
الواقعة تلك من يتخذَ أن املتنبي استطاع فقد ذلك ومع الُجند، وقتَله باألسد الجيش دار

قال: حيث الرائع للمدح سبيًال

ال��م��ص��ق��وَال؟ ال��ص��ارَم ادَّخ��رَت ل��م��ن ب��َس��وط��ِه ال��ِه��َزبْ��ر ال��ل��ي��ِث ��ر أُم��ع��فِّ

الشاعر: قوَل أظن وما

م��غ��ل��وَال ص��اَدْف��ت��ه ف��ك��أنَّ��م��ا وُع��نْ��َق��ُه ي��َدي��ه م��ن��يَّ��تُ��ه ق��ب��َض��ت

قيََّدته وقد الشاعر حيلُة ما ثم مدح، من األول البيت يف بما يذهب أن يستطيع
مغلوًال»؟ صادفته «فكأنما يتجنَّب حتى تكن لم معركًة أيخرتع الوقائع؛
الرائع: قوله وفيها حامية، ملعركٍة فوصٌف البحرتي، وصف وأما

َم��ه��ربَ��ا ع��ن��ه ي��ج��د ل��م ل��م��ا وأق��َدم َم��ط��م��ًع��ا ف��ي��ه ي��ج��د ل��م ��ا َل��مَّ ف��أح��ج��َم
ن��بَ��ا ح��دُّه وال ارت��دَّت ي��ُدك وال ان��ثَ��ن��ى ع��زُم��ك ال ال��س��ي��َف ع��ل��ي��ه ح��م��ل��َت
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لم وإن للبحرتي، الجرجاني تفضيل مصدُر — نُرجح فيما — هما البيتان وهذان
القول. أجمل بل ذلك، عن هو يُفصح

فهو الضيق؛ ُمرسَف — لنا يبدو فيما — الجرجاني عند املقارنة أساُس جاء ولقد
عدِم أو يريد ما إىل ذلك يف الشاعر وبلوِغ املمدوح، ناحية من إال القصيدتني إىل ينظر ال
الناقُد يعقد أن األصحُّ وكان ذاته، يف األسد تصُف أبياتًا القصيدتني يف أنَّ مع بلوغه،
الوصَف أجاد الذي املتنبي أبياَت يُفضل لظننَّاه فعل أنه ولو األوصاف. تلك بني موازنًة

قال: إذ

ع��ل��ي��َال يَ��ُج��سُّ آٍس ف��ك��أنَّ��ه ِت��ي��ه��ِه م��ن ُم��ت��رف��ًق��ا ال��ثَّ��رى ُ ي��َط��أ

قة املرتفِّ املدلَّة وِمشيته األسد، ِتيه يصَف أن ناثر أو شاعٍر باستطاعِة أنه نظنُّ وما
موضًحا عليًال؛ يجسُّ الذي باآليس تشبيهه جاء وقد الوصف. هذا من بأحسَن املستوثقة

إيحاء. أروَع به موحيًا له، معزًزا عنه، العبارَة أراد ملا
ثم:

َم��ش��ك��وَال ج��َواَده ال��ك��م��يُّ رك��ب ف��ك��أنَّ��م��ا ال��ُخ��ط��ى َم��خ��اف��تَ��ه َق��ُص��َرت

الُخطى، دونه تَقُرص أن من أبلَغ بالخوف وإيحائه األسد ذلك لهيبة وصًفا ترى فهل
األرُجل. مقيَّد وكأنه الجواُد فيُقِدُم َجواِده، ِعناَن ثانيًا الكميُّ إليه ويسري

الرائع، الوصَف هذا يُشبه شيئًا فيها تجد لن فإنك قصيدتَه؛ فدونك البحرتيُّ وأما
الوصف. عىل املدح ذلك وتغليَب الجيد، املدَح تجد وإنما

القصيدتان، فيه قيلت الذي بالغرض لتقيِده الجرجاني؛ يفطن لم هذا من يشءٍ إىل
الوصف جماِل من فيه وما لذاته الشعر نقد الفني، النقد وأما ِقه. تحقُّ عدم أو وتحقِقه

مناقشته. يف ل تمهَّ وال إليه يلتفت لم ما فذلك وقوته، ِته ودقَّ
حتى قلنا، كما رشح، أو تعليق أيِّ دون للمتنبي يختاره ما رسِد يف ناقدنا ويستمرُّ
تكن لم وإن أنها يرى أمثلة عدَة لذلك فيورد عنده، والخروج» التخلُّص «حسن إىل ينتهَي
مطالعه بإيراد ذلك ويُردف (ص٣٢)، الساقط املستهَجن من فليست مختارة، حَسنًة
به اتُّهم ما عىل لريدَّ قليًال ل يتمهَّ وهنا لتلك. هذه لتشفَع الجيدة؛ َمطالعه ثم ِعيبت، التي
يفصل أن من الجرجاني ج ويتحرَّ السابقني، الشعراء عن الجيدة مطالعه أخِذ من املتنبي
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قبل العرب قالت ما بكل يُِحط لم أنه — له يُحَمد — تواضٍع يف معرتًفا الدعوى، تلك يف
اإلحاطة من تستلزمه ملا الغري؛ عن كاألخذ مسألٍة يف يجزم أن يستطيع ال وأنه املتنبي،
مع يمكن «وهل كلِّه، استيعابه إىل سبيل ال بقي وما أكثُره، ضاع قد والشعر والحذر،
تراه ما عىل يل أفتستجيز املتطرِّف، املقلِّ عن فضًال ع، املتوسِّ املقرر إحصاءُ األحوال هذه
وأعزل واملقاوم، املراتب بني لك ل أفضِّ بل كال، أتثبَّت؟ وال وأعجَل أتحرَّز، وال ع أترسَّ أن
فإن باألخذ، عليه أشهد ا عمَّ اإلبداع من عندي يقرب ما وأميِّز ر، املؤخَّ عن املقدَّم لك
فأسَلم مستحَسنة، فيه لزيادٍة أو املتقدمة، األغراض فلبعِض املسرتَق، املأخوذَ به ألحقُت
يف جاءت التي األمثال إيراد يف يأخذ وهنا املتكلِّف.» موقَف أقف وال املسرتسل، تورُّط من
شعٍر من بينها يكون أن يمكن ا عمَّ اعتذر انتهى إذا حتى صمٍت يف يوردها املتنبي، شعر
الحريَة للقارئ يرتك وهو االختيار، البَست غفلٌة أو التمييز، عاَرَض سهٌو إليه ساق رديء
الجودة. يف بالتربيز للشاعر لنحكَم كاٍف يبقى ما ألن يريد؛ ما بينِها من يحذف أن يف

شعر جيد من يورد ما آِخر إىل باألمثال الجرجاني احتفاظ أن فيه يزلَّ لم والذي
من ناحيٌة وهذه الشاعر. أصالة موضَع األمثال تلك يف يرى كان أنه عىل دليٌل املتنبي؛
يزال ما اليوم وإىل رأينا. كما رسالته الحاتميُّ عنها ووضع القدماء، إليها التَفت شاعريَّته
الشاعُر قال ما يَْلقه لم ما والشهرة االنتشار من الَقت التي األبياَت تلك يردِّدون الناُس

األخرى. األغراض يف نفسه
لتجريح كوسيلٍة الرسقات استخدام يف العهِد ذلك نقاُد أَرسف كيف ذكرنا إذا ونحن
هامة مسألًة يغفل أن يستطيع يكن لم الشاعر عن الجرجاني دفاع أن أدَرْكنا الشعراء؛
يخلص لم بأنه الشهرية ُمناظرته يف الطيب أبا يتَّهم الحاتميَّ رأينا أن سبق ولقد كهذه.
غري كثريون الباب ذلك وولج غريه، عن رسقه فقد الجيد وأما الرديء، الغثُّ إال له
يف إرساًفا الناس أشدِّ من — يظهر فيما — املرصي الشاعُر وكيع ابُن وكان الحاتمي،

ذلك.
يف شَغل حتى فأطال تكلم ولقد الرسقات، يف الكالم من بدٌّ للجرجانيِّ إذن يكن لم

.(٣٠٩ إىل ص١٤٤ (من كتابه من صفحًة وستِّني وخمًسا مائًة ذلك
َخصِمه: عن فيقول إليها، أرشنا التي الحاتميِّ دعوى يُشبه بما ال كالمه يبدأ وهو
يَسَلم ما قائلُكم: فقال الرسق، ادِّعاء عىل َخصِمكم ُمنازعة يف أنحيتم وأصحابَك «ورأيتُك
وقلت: مختلس، وسارٌق ُمغري، ليٌث إال هو ما أو معنًى، َمعانيه من يَخلُص وال بيت، له
بأعيانها، تلك فهي املعاني فأما نَْظمه، وأبَدل ألفاظه فغريَّ تمام أبي شعِر إىل عمد إنما
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بمثل جاء وخاطره؛ فكره عىل وحَصل قريحته، عىل اعتمد فإن غريها، من رسقه ما أو
قوله:

إص��بَ��َع��ا ط��رٍّا ال��ن��اَس ف��َس��مِّ َرُج��ًال ك��ذا إال ال��َف��ت��ى يُ��ْدع��ى ال ك��ان إن

(ص١٤٥). إلخ» …
اضُطرَّ قليًال وتجاوَزه عليه زاد فإن ابتداعه، طريقُة وهذه اخرتاعه، مقداُر «فهذا
وُجرمه ه، برشِّ يفي ال خريُه فصار النَّسج، واضطراب الرتتيب، وفساد اللفظ، تعقيد إىل
واملبالغة واإلغراق، اإلفراط هو وإنما رشيف، بمعنًى فيه يظفر لم ثم ُعذره، عىل يزيد
َرْسم عن فخرج دفق، إذا إليه الشعراءُ يسبقه لم الذي املعنى له تجد وإنما … واإلحالة

فقال: الفلسفة، طريق إىل الشعر

بُ��ك��اءُ ال��س��رور وم��ن ل��ل��م��ن��ت��ه��ى ح��ائ��ًال ت��ب��خ��ل ك��دَت ح��ت��ى وَل��ُج��دت

(ص١٤٧). إلخ» …

والرسقات الجرجاني (4-5)

بعدها): وما (ص١٤٧ الرسقات عىل للكالم وُممهًدا الدعاوى، هذه عىل ُمعلًقا يقول ثم
اليسري نردُّ وال قلتَه، مما كثريًا نُنكر ولسنا عنك، والتبليِغ لك، االستيفاء يف أنَصْفناك «وقد
وزعم مقالك، عن يقرص ال ومقاًال ُحجَجك، تقابل ُحجًجا لخصمك أنَّ غري ادعيته، ا ممَّ
حَصل تجاوَزه فإْن اسمه، إال الذَّوق عن يعرف ال منكم وكثريًا وأصحابَك أنك َخصُمك
معرفٍة من عاريًا ُوجد عنه؛ وكشف فيه استثبَت فإن أوائله، عند ووقف ظاهره، عىل
ال باٌب وهذا مشِكله. إىل الوصول قبل جليِّه من وبعيًدا غامضه، عن فضًال واضحة،
من كلُّ وال أدرَكه، له تعرَّض من كلُّ وليس املربَّز. والعالم البصري الناقُد إال به ينهض

واستكمله. استوفاه أدركه
وأقسامه، أصنافه بني تُميز حتى الشعر ونقاد الكالم جهابذة من تعدُّ ولسَت
واالختالس، اإلعارة وبني والغصب، الرسق بني فتفصل ومنازله، بُرتَبه علًما وتُحيط
واملبتذَل فيه، الرسق ادعاءُ يجوز ال الذي املشرتك بني وتُفرق املالحقة، من اإلملاَم وتَعرف
السابُق وأحياه فمَلَكه، املبتدئُ حازه الذي ص املتخصِّ وبني به، أوىل أحٌد ليس الذي
الذي اللفظ وتعرف تابًعا. محتذيًا له واملشارُك سارًقا، مختلًسا املعتدي فصار فاقتطعه،
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فالن، دون لفالٍن هي فيها: يُقال أن يصحُّ التي والكلمة ونقل، أَخذ فيه: يُقال أن يجوز
والبليِد والبحر، بالغيث والجَواد والبَْدر، بالشمس الُحسن تشبيه أن فرأيت نظرَت فمتى
يف باملخبول املستهام والصبِّ والنار، بالسيف املايض والشجاِع والحمار، بالحَجر البطيء
رٌة متصوَّ النفوس، يف متقرِّرة أموٌر وتألُّمه؛ أنينه يف والسقيم سهره، يف والسليم حريته،
بأن حكمَت واملفَحم؛ والشاعُر واألعجم، والفصيُح واألبكم، الناطُق فيها يشرتك للعقول،
ويُباينُه، هذا يُشبه ما بني وفَصلَت ممتنع. مستحيٌل باالتباع واألخذ منفيَّة، عنها الرسقة
منه فوجدَت واالبتداع، االخرتاُع فيه يصحُّ ما اعتربَت ثم عنه، يتميز وما به يلحق وما
األصل كان وإن مأخوذًا، يُحَسب وال مرسوًقا، عرصنا يف يُعد ال متناقًال متداَوًال مستفيًضا
وبامُلْرد الدارس، بالخطِّ امُلِحيل الطَلل كتشبيه إليه، سبَق للذي وأوَّله به، انفرد ملن فيه
والفحل البُْرس، بأعذاق وعالئقها بالنَّخل، لة املتحمِّ والظُُّعن امِلعَصم، يف والَوْشم النَّهج،
بها، اآلل ومَوَران الَحمول وكوصف أُتنَه، يسوق بأحقَب املهيج والظَّليم امَلِشيد، بالَفَدن
استبدل ملن ع والتفجُّ أهله، عن املنزل وسؤال والبارح، والسانح د، َ والرصُّ الغراب وذم
وتحسينِه الصرب، واستبطاءِ العقل، واستعطاِف الدار، بكاء عىل النفس ولوم ساكنه، بعد
لو بالدَّ والُعقاِب ُقذُف، بشهاب والظبي باللَّْقوة، الفَرس وتشبيه أخرى، وتقبيحه تارًة
الَوْحش، وتفريق الدَّوح، واقتالع والتطبيق، بالعموم الغيث وكوصف الرِّشاء، خانها التي
اللمح، ورسعة األبصار بخطف الربق ووصِف الَعَزايل، وحلِّ املزاد بَعطِّ َدْفعه وتشبيه

الراهب. وكمصباح م، املترضِّ وكالحريق النار، من كالقبَس وأنه
اعتربتَها فإذا أمثالها، عىل دليًال إال أوِرْدها ولم غريها، دون بأعيانها هذه أُِرد ولم
عليه، يُساهم ال بسهم منهم أحٌد ينفرد ال الرشكة، عامُّ مشرتك إما ِصنَفني: لك تصنََّفت
وبَالدة السيف، وَمضاء والقمر، الشمس حسن فإنَّ فيه، يُنازع ال بقسم يختصُّ وال
النفس يف مركٌب وهو البداية، يف مقرٌَّر ذلك؛ ونحو املخبول وحرية الَغيث، وجود الحمار،
واستُعمل، فكثر بعده تُُدوِول ثم به، ففاز إليه املتقدُم سبق وِصنٌف الِخلقة. تركيَب
عن نفَسه فحمى الشعراء، ألُسن عىل واالستفاضِة واالستشهاد، الِجالء يف كاألول فصار
والُربْد، بالكتاب الطََّلل تمثُّل يف ذلك يُشاَهد كما األخذ. ة مذمَّ صاحبه عن وأزال ق، َ الرسَّ
قائًال سمعَت ولو … وَصفائها ُحسنها يف واملَهاة وعينَيها، ِجيدها يف بالغزال والفتاة
لو وكيف الشباب! وحبَّذا يب، بالشَّ مرحبًا ال قوله: فالٍن عن أخذ الشاعَر فالنًا إن يقول:
لذكرهم؛ صبابًة عيني وفاضت بعدهم، العيش َلذاذات وما األحبة! لفراق أسَفى ويا عاد،

غفلته.» يف تشكَّ ولم بجهله لَحكمَت
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يُسميه مما معنًى برسقِة شاعًرا تتَّهم أن السخف من أنه يرى فالجرجاني وإذن
الناقد ة وُمحاجَّ املشرتك. العامِّ بذلك لحق حتى شاع الذي األصيل أو املشرتك»، «العام
هو بل قال، ما بكل له نُسلم ال الحق يف ولكننا الصحة، واضحَة تبدو النحو هذا عىل
معناه ليس الشعر يف املهم ألن وذلك كتابه؛ من التالية الصفحات يف به يُسلم ال نفُسه
وقد ُمبتذًَال. أو مشرتًكا املعنى كان مهما عادًة الرسقُة تكون الصياغة ويف صياغته. وإنما
وأوضُح واملعنى. اللفظ يف ُقتيبة ابن آراءِ عىل الكالم عند املشكلَة هذه عالجنا أن سبق
الظهرية: وقت عن األعىش قول هو لقائله ِملًكا الصياغُة تجعله الذي املبتذَل للمعنى مثٍل
شحَم «يقتاُت ري: السَّ كثرة من الناقة ُهزال عن آَخر وقوُل ظالَلها»، امَلطيُّ انتَعَلت «وقد

الجيد. الشعُر به يتميَّز مما ذلك وأمثاُل الرَّْحُل»، َسنامها
ومن الصادق؛ األدبي ه بحسِّ فطن قد الجرجاني أن إلينا يُخيَّل االعرتاف هذا مثِل إىل
قوٌم إليه ويسبق أخرى، عنه وتضيق أمٌة له تتَّسع ما الباب هذا يف يكون «وقد قال: ثم
يكِة بَرتِ الحسناء الفتاَة العرب كتشبيه ِمراس؛ أو مشاهدٍة أو عهد، أو لعادٍة قوم؛ دون
األعراب من وكثريٌ والتفاح، بالورِد الخدود وُحمرَة يَرها، لم َمن األمم من ولعلَّ النعامة،
َمن منهم وكثريٌ اإلبل وَسريَ يُْصِحر، لم من الناس ويف الفالة وكأوصاِف يعرفها، لم َمن
بصنعِة — العلم من مراتبهم بحَسب — املعاني هذه ُمتنازعو يتفاضل وقد يركب. لم
ترتيٍب أو تُستعذَب، بلفظٍة أحُدهم وينفرد املتداَول، اليشء يف الجماعة فتشرتُك الشعر،
املشرتَك فرُييك غريه، دون لها اهتدى زيادٍة أو موِضَعه، يوَضع تأكيٍد أو يُستحَسن،

(ص١٥٠). املبتدَع» صورة يف املبتذَل
َلبيد: قال «كما

أق��الُم��ه��ا ُم��ت��ونَ��ه��ا تُ��ِج��دُّ ُزبُ��ٌر ك��أنَّ��ه��ا ال��طُّ��ل��وِل ع��ن ��ي��وُل ال��سُّ وَج��ال

القيس: امُرؤ وقال الشعراء، تَداولته الذي املعنى إليك فأدَّى

يَ��م��ان��ي َع��س��ي��ِب ف��ي َزبُ��وٍر ك��َخ��طِّ ف��َش��َج��ان��ي أب��َص��رتُ��ه َط��ل��ٌل ِل��َم��ن

حاتٌم: وقال

ُم��نَ��م��نَ��َم��ا؟ ِك��ت��ابً��ا َرقٍّ ف��ي ك��َخ��طِّ��ك م��ه��دََّم��ا ون��ؤيً��ا أط��الًال أت��ع��رُف
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الهذيلُّ: وقال

ال��ِح��ْم��يَ��ري ال��ك��ات��ُب يَ��ْزبُ��ره ِب ال��ك��ت��ا ك��َرْس��م ال��دِّي��ار ع��َرف��ُت

تراه ما وبينها َلبيٍد بيِت وبني شهرة. يَخفى وال كثرًة يُحىص ال ا ممَّ ذلك وأمثال
عند له نعرض قد ا ممَّ إلخ.» … ف والشِّ الزيادة من تُشاهده ما عليها وله الفضل، من

الرسقات. عىل الكالم
عدم إىل يَْدعونا كذلك الرسقة؛ ادِّعاء يف اإلفراط عدم إىل الجرجانيُّ يدعو وكما
احرتسَت كما التفريط من تحرتَس أن إال عليك يبَق «ولم (ص١٥٥): فيقول التفريط
البيت ونقِل واملعنى، اللفظ باجتماع إال يتمُّ ال الَرسق يرى كَمن تكن فال اإلفراط. من
ودعا ظهر ما عىل الرسقَة تَقُرص أال الباب هذا يف يلزُمك ما «وأوُل ا.» تامٍّ واملرصاِع جملًة
املتشابهِة األبيات تتبُّع يف ك همُّ يكون وأال صاحبه، عن ونَضح كَمَن ما دون نفسه إىل
حتى ذلك تكمل وأن واملقاصد، األغراض دون والظواهِر األلفاظ طلَب املتناسخة واملعاني

لبيد: قول تناُسب يف تعرَف

ال��ودائ��ُع تُ��ردَّ أن ي��وًم��ا ب��دَّ وال ودائ��ٌع إال واألَْه��ل��وَن ال��م��اُل وم��ا

األزدي: وقوِل

ُم��س��ت��ع��ار ث��وٌب ال��م��رءِ وح��ي��اُة م��ت��ع��ٌة ق��وٍم ن��ع��م��ُة إنَّ��م��ا

واآلَخر وديعة ُجعل أحدهما وكان والولد، املال وذلك الحياة، ذكر هذا كان وإن
التفريط. من خوًفا اإلفراط يف معه وقع قد الجرجانيَّ أن نرى ا ممَّ ذلك وأمثال عاريَّة.»
غريُه فيه تورَّط مما يُفِلت أن يستطع لم املوضع هذا يف الجرجاني إن الحق، ويف
عىل إال يدلُّ ال كشًفا عنها والكشِف موهومة، رسقاٍت تتبُّع يف الكاذبة املهارة إظهاِر من
(ص١٦٣ قوَله مثًال لذلك ونرضب املختلفة. الفنون يف الشعر من الكثريَ يحفظون أنهم
مديًحا، واآلخُر نَسيبًا أحُدهما يكون أن املتشابَهني البيتني من يغرَّك «وال بعدها): وما
عَدل املختَلس املعنى َعلق إذ الحاذق الشاعر فإن افتخاًرا؛ وذلك هجاءً هذا يكون وأن
الُغْفل بالغبي مرَّ فإذا وقافيته. َرويِّه وعن ونَْظمه، وزنِه وعن وصفته، نوعه من به
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والصلَة بينهما، ما قرابَة عَرف الذكي الفطُن َلهما تأمَّ وإذا متباعَدين، أجنبيَّني وجَدهما
: ُكثريِّ قال تجمعهما؛ التي

س��ب��ي��ِل ب��ك��لِّ ل��ي��ل��ى ل��ي تُ��م��ثَّ��ل ف��ك��أنَّ��م��ا ِذك��َره��ا ِألن��س��ى أري��ُد

نُواس: أبو وقال

م��ك��اُن م��ن��ه ي��خ��ُل ل��م ف��ك��أنَّ��ه م��ث��الُ��ه ال��ق��ل��وب ف��ي ر ت��ص��وَّ م��ل��ٌك

مديًحا.» والثاني نَسيبًا األوُل كان وإن اآلَخر، من أحَدهما أن يف عالٌم يشكَّ فلم
عقيلٌّ معنًى الثاني بينما حارَّة، نفسية حقيقٌة فاألول البيتني؛ بني واضٌح الفرق ولكن
دائًما، أمامه هي كأنما ينساها أن يستطيع ال بصاحبته الدائم النشغاله ٌ فُكثريِّ متكلَّف.
ملمدوحه الناس حبِّ عن يُعرب فهو نتيجة؛ عليها يبني ثم قضيًة يفرتض نُواس أبو بينما
مكان، كل يف منترشون الناس ألن مكان؛ كل يف كأنه فلذلك القلوب، يف ر ُمصوَّ مثاله بأنَّ

البيتني. بني الرسقة تقريُر إذن اإلرساف فمن
الباب، هذا يف الحذر وجوب عن يغفل لم نفسه الجرجانيَّ أن األمر غريب ومن
والسليم غريه، فيه تورَّط فيما ويتورَّط الحذَر ينىس حتى التطبيق إىل يصُل يكاد ال ولكنه
باٌب «وهذا (ص١٦): قولُه املبادئ تلك ومن منهجه. مبادئُ دائًما هو الجرجاني عند
، التَّبنَيُّ قبل اإلقدام من والتحرُّز النظر، وُحسن البحث، وشدِة الفكر، إنعام إىل يحتاج
لم َمن عىل الجيلُّ الواضح منه يذهُب وقد يَخفى، حتى يَغمض وقد الثقة. بعد إال والحكم
الِعيان دفع عىل العالَم فيه العصبيُة تحمُل وقد بالنقد. متدربًا بالصناعة، ُمرتاًضا يكن
ومتى والتحاُمل. بالجسور واالشتهار للفضيحة، التعرُّض عىل يَزيد فال املشاَهدة، وَجْحِد
تتبَّعه وما ام، تمَّ أبي رسقاِت من عمار بن وأحمد طاهر أبي بن أحمُد أخرجه ما طالعَت
الهوى، آثاِر ُقبح عَرفَت نُواس؛ أبي عىل يموَت بن وُمهلهُل البُحرتي، عىل يحيى بن ِبُرش
مرسوًقا يموَت بن املهلهُل ه عدَّ ملا أمثلًة يورد وهو ُحسنًا.» عينك يف اإلنصاُف وازداد
مشابًها. استعماًال قبُل من غريُه استعملها ألفاٍظ استعمال بسبب نُواس، أبي شعر يف
وإنما متداَولة، منقولٌة «األلفاظ ألن: رسقة؛ ذلك أمثال يُسمَي أن يرفض والجرجاني

نواس: أبي كقول املوضوع؛ أو املستعار اللفظ يف ذلك يُدَّعى

��نَ��ا ال��م��ل��سَّ ال��ح��ض��رم��يَّ ام��ت��َط��ي��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا م��ش��ى َم��ن ب��ي��ِن م��ن ال��ع��بَّ��اس أب��ا إل��ي��ك
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: ُكثريِّ قول من مأخوذٌ أنه املهلهُل زعم إذ

��ِن ال��م��ل��سَّ ال��ح��ض��رم��يِّ ف��ي ب��أق��دام��ه��م يَ��َط��ْون��ه��ا ال��ح��واش��ي ُح��ْم��ر أُزٌر ل��ه��م

هو وإنما غريِه، أو ُكثرٍي قوِل إىل يفتقَر أن من العرب عند أشهُر ن امللسَّ والحرضميُّ
املعروفة الرسقة من له نُواس أبي ِذكُر فما عندهم، ُمستحَسنًا كان نعالهم من صنٌف
يف وجدناه ثم املطبق، والكنانيَّ املخرصَّ اليمانَي شعرائنا بعُض ذَكر لو ثم يشء. يف
وال اتصاٌل البيتني بني وليس رسقة؟ نعدُّه كنا أو منه؟ مأخوذ إنه نقول: أكنَّا غريِه شعر
وذكر والُخيَالء، والنَّْعمة باملرح فوصَفهم قوًما مدح ًا ُكثريِّ ألن اللفظة؛ هذه يف إال تناسٌب
نُواس أبو وقَصد بها، َهوانًا نة امللسَّ الحرضمية بنعالهم يَطئونها وأنهم أُُزرهم، ُسبوغ
أرى فما امللسنة، الحرضمية نعَله وامتطى ماشيًا ممدوحه قَصد أنه فذكر آَخر، معنًى

ذكرت.» ما غري بينها
العامة، املشرتكة واالصطالحات األلفاظ يف رسقًة يرى أن يرفض فالجرجاني وإذن
يُدَّعى وإنما متداَولة، منقولٌة األلفاظ ألن العامة؛ املشرتكة املعاني يف يراها أن رفض كما

نواس: أبي كقول املوضوع؛ أو املستعار اللفظ يف ذلك

ن��اش��ُر ال��م��ن��ي��ُة تَ��ط��وي ل��م��ا ول��ي��س م��ح��م��ٍد وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ال��م��وُت ط��وى

البَجيلِّ: البَطنِي وقول

وأم��ن��ُع أش��اءُ م��ا أُع��ط��ي ك��ن��ُت ب��ِه��ْم أح��بَّ��ٍة وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ال��م��وُت َط��وى

الَكرى.» أكُؤَس الليل كفُّ «سَقتْه وكقوله:
اآلَخر: وقول

س��اج��ُد ال��ل��ي��ِل آِخ��ر ف��ي ال��َك��رى ِل��ِدي��ن ف��رأُس��ه ال��نُّ��ع��اِس ك��أَس ال��َك��رى س��ق��اه

بعدها). وما (ص١٦١ إلخ» …
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ثم وألفاًظا، معانَي الرسقات دراسة يف العامِّ منهجه تقرير من الجرجانيُّ يفرغ بذا
واستعراِض قبل، من قاله ما بتلخيِص لذلك فيُمهد خاص، بنوٍع املتنبِّي رسقات إىل ينتقل
قديم، داءٌ — هللا أيدك — «والَرسق (ص١٧٠): فيقول أسطر جملِة يف الرسقات تاريخ
عىل ويعتمد قريحته، من ويستمدُّ اآلَخر، بخاطِر يستعني الشاعر زال وما عتيق، وعيٌب
ذلك تجاَوز وإن الكالم، بِذكره صدَّرنا الذي كالتواُرد ظاهًرا أكثُره وكان ولفِظه، معناه
بالنقل إخفائه إىل املحَدثون تسبَّب ثم األلفاظ، اختالُف فيه يكن لم الغموض يف قليًال
إذا أحدهم فصار والتعليل، واالحتجاج أخرى، يف والترصيح حاٍل يف والتعريض والتأكيد،
وقد ِمثله، وإبداِع اخرتاعه عن معه يَقُرص ال ما األمور هذه من إليه أضاف معنًى أخذ

فقال: الفرزدق، عىل جريٌر ادَّعى

اج��ت��البَ��ا ق��ص��ائ��ُده ُع��ِرَف��ت وَم��ن ف��ي��ن��ا أب��وه ي��ك��وُن َم��ن س��ي��ع��ل��م

فقال: جرير عىل الفرزدق وادَّعى

��ُل ت��نَ��قُّ أب��ي��ك س��وى ادِّع��اك ِم��ث��ُل ق��ص��ائ��دي ج��ري��ُر ي��ا اس��ت��راَق��ك إنَّ

املعذرة، إىل فيه أقرُب بعدنا الذي العِرص ثم عرصنا أهل أن علمَت أنصفَت ومتى
معظِمها، عىل وأتى إليها، وسبَق املعانَي استغرق قد َمنا تقدَّ َمن ألن املذمة؛ من وأبعُد
مطلبها، لبُعد أو بها، واستهانًة عنها رغبًة تُِرَكت تكون أن إما بقايا؛ عىل يحصل وإنما
وأتَعب ِفكره، وأعَمل نفسه، أحُدنا أجَهد ومتى إليها. الوصول وتعذُِّر َمرامها، واعتياص
مخرتًعا، فرًدا يحسبه بيٍت ونْظِم مبتَدًعا، غريبًا يظنُّه معنًى تحصيِل يف وذهنه خاطَره
ولهذا جنسه؛ من مثاًال له يجَد أو بعينِه يجَده أن يُخِطئه لم الدواوين؛ عنه ح تصفَّ ثم
أحسن وقد بالرسقة. شاعٍر عىل الحكِم بتَّ لغريي، أرى وال نفيس، عىل أحُظر السبب

قوَله: الَرسق عليه ادَّعى ملا البحرتي ة ُمحاجَّ يف طاهر أبي بن أحمُد

ُم��ن��ش��ع��ِب غ��ي��ُر أو ُم��ن��ش��ِع��ٌب ف��ِم��ن��ه راك��بُ��ُه أن��ت ط��ري��ٍق ظ��ه��ُر ��ع��ُر وال��شِّ
ال��ط��نُ��ِب ع��ل��ى ال��ع��ال��ي ال��طُّ��نُ��َب وأل��َص��ق م��ن��ه��ُج��ه ال��رَّْك��ب ب��ي��ن ض��مَّ ورب��م��ا
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ال مأخوذًا فيها بأن وحكمُت لغريه، أجدها كثريًة معانَي شعره يف وجدُت أني إال
إليه سبَقه وقد كذا، فالن قال أقول: وإنما غريه. من يتميَّز ال ومرسوًقا بعينه، أُثبته
ادُّعي ما وهذا ر. التهوُّ اقتحام من وأسلُم الصدق، فضيلَة به فأغتنم كذا، فقال فالٌن
أبياَت الجرجانيُّ ويرسد به.» عثرت ا ممَّ إليه أُضيف وما بالرسقة، فيه الطيِّب أبي عىل
صفحة وثالثني مائٍة عىل يَنيف فيما وذلك السابقني؛ ِشعر من شابهها وما الطيب أبي
يَُعد ولم مبادئه كلَّ نيس قد وكأنه إرساف، أيَّما ذلك يف أرسف وقد .(٣٠٩ إىل ١٧١ (من
بعِض برد يكتفي ال وهو لبعض. بعضه ردِّ عىل والقدرِة بالشعر، املعرفة إظهاُر إال له
ملا نثرية؛ جمٍل إىل آخر بعًضا يردُّ بل الشعراء، من سبقه َمن أبياِت إىل الشاعر أبيات
ُسئل أنه الحكماء بعض عن «ُحكي (ص٣٧٦): قوله ذلك من املعنى؛ يف َشبٍه من بينها
وضاقت معرفته، واتسَعت همتُه، وبعَدت شهوتُه، قِويَت َمن فقال: حاًال الناس أسوأ عن

الطيب: أبو قال مقدرتُه،

وْج��ُده» ال��ن��ف��ُس ت��ش��ت��ه��ي ��ا ع��مَّ ��ر وق��صَّ ��ه ه��مُّ زاد َم��ن ال��ل��ه خ��ل��ِق وأت��َع��ُب

الحاتمية. الرسالة يف وَرد بما يكون ما أشبُه وهذا
يُعدد ثم بالرعب.» نُِرصُت «لقد (ص٣٧٦): ملسو هيلع هللا ىلص النبي قوَل يورد آَخر موضٍع ويف

الطيب: أبي كقول هذا؛ يُقارب معنًى عن تُعرب التي املتنبي وغرِي املتنبي أبياَت

ال��ت��الق��ي ق��ب��ل ال��ق��ت��ال ف��ك��أنَّ األع��ادي ق��ل��وب ف��ي ال��رع��ب ب��َع��ث��وا

وقولِه:

األوج��اِل م��ن ص��دوِره��ُم ف��ي م��ا ل��ُه ل��زاح��َف��ه��م يُ��زاِح��ْف��ه��م ل��م ل��و

ذلك. وأمثاِل
هذا يف حَرضنا ما عىل أتينا «وقد بقوله: القوائَم هذه الجرجاني يختتم وأخريًا
فيه، العلماء ولقاء الدواوين، ح وتصفُّ لفظه، واستحضاِر جمعه، يف عنك ونُبنا الكتاب،
ما به. األوقات مرور عىل نظفر عسانا وما غريبه، من عنا شذَّ لعله ِلما أوراًقا وبيَّضنا
نفطن لم لطائُف أو بها، نعثر لم زياداٌت فيه أصحابك أحِد عند أو عندك يكون أن نأبى
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ووجوه الَرسق طرق من وعَرفت عندك، بما وبصريٍة علمك من ثقٍة عىل كنَت وإن إليها.
وأن أصبتَه، ما به تُلِحق أن بأس فال شهادتك، فيه ويعدل ُحكمك، فيه يسوغ ما النقل
من وراءك أن وتعلم الَجور، وتتنكَّب الحيف تتجنَب أن بعد وجدته، ما إليه تُضيف

استسالمك.» للعصبية يستسلم ال وَمن نقدك، عليك يعترب َمن النقاد
بالنقد، منه القضائي بالدفاع أشبُه نرى كما وهو املتنبي. عن الدفاع ينتهي بذا
يكن فإن املقاصة. عىل اعتماٌد أو والنظائر، األشباه قياُس — الحظنا كما — وقوامه
يكن وإن الصنعة، أهل وسيُد املطبوعني سيُد ِمثَله قال فقد رديئًا شعًرا قال قد املتنبي
بل الزِّبَْعرى، وابُن زهري بن وكعُب الجاهليُّون ذلك يف بلغ فقد العقيدة، بفساد اتُّهم قد
للمتنبي تكن وإن الدين. غريُ بعُد والشعر الطيب، أبو مثِله إىل يبلغ لم ما نُواس، وأبو
النوعني. بني املقاصة نُعمل أن الواجب ومن الجيدة، فله رديئة، ابتداءاٌت أو مخارُج
بل بها، يأخذ لم السليمة املبادئ من كثريًا فيها بَسط أن بعد فالجرجانيُّ الرسقات وأما
يف سواءٌ الشاعر، ملعاني مشابًها قيل ما كلَّ يجمع راح ثم اللفظ، استبعد بأن اكتفى
هذا جاء حتى السبيل، هذا يف دعوى يرفض أو أخٍذ عىل يدلَّ أن دون والنثر، الشعر ذلك
يكن وإن للمبادئ، تطبيق أو تحقيق أو درس كل من خاليًا بالرسقات الخاص الجزء

أقل. وال أكثر ال الجمع فضل فهو فضل، فيه لصاحبه
من فيه ملا وذلك كتب؛ ما خريُ — قلنا كما — فهو كتابه، من الثالث القسم وأما
املتنبي بني الوساطة يُسمى بأن جديٌر وهو دقيق، موضعي ونقٍد تفصيلية مناقشاٍت

وتحليله. دراسته يف اآلن ولنأخذ وخصومه.

املتنبي عىل النُّقاُد عابه ملا الجرجاني مناقشة (6)

حلِّها. ومنهج الخصومة موضَع — اعتاد كما — يُحدِّد مناقشتَه املؤلُف يبدأ أن قبل
فرأينا حلَّلناه والذي القسم، هذا به يُصدر الذي الهام النصَّ ذلك أوردنا أن سبق ولقد
إال يُدرك ال خفي وعيٍب الجميع، يعرفه ظاهٍر خطأٍ بني الشعر عيوب يف يُفرق املؤلَف
وشعٍر بجودته، ليحكم صحتُه تكفي ال مستقيم شعٍر بني فرَّق كما والدُّربة، بالطبع
املاء. الكثري املطبوع الشعر ثم السميكة، األذواُق به تعجب البديعية نات املحسِّ واضِح

املحاكمة. أو ة املحاجَّ إىل معه سبيل وال بالفكر، ال بالطبع يُمتحن وهذا
ما تفقدُت «وقد (ص٣١٣): فيقول الطيب أبي شعر من النقاُد عابه ما إىل ويصل
وتعذُّر فيها، ة املحاجَّ امتناع من حالها التي األبيات بعد الديوان هذا من أصحابُك أنَكره
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اإلعراب، يف اللحن إىل نُسبت ألفاظ منها أصناًفا؛ فوجدتُه وَصْفت، ما عليها املخاصمة
والتناقض واالختالل واإلحالة بالفساد ُوصفت ومعاٍن اللغة، عن الخروج فيها وادُِّعي
وعيب القصد، دون والوقوع الغرض، عن التقصري منها أنكر وأخرى املعنى، واستهالك
جهة ومن املراد، وغموض املعنى، واستهالك والتعويص، التعقيد باب من عيبه ما فيها

الصنعة.» يف واإلفراط االستعارة بُعد
بعض عىل أُخذت التي العيوب من مناقشته يمكن ما إال يُناقش لن الجرجاني وإذن
إىل سبيل فال الفكر دون بالطبع ويُمتحن فيه املخاصمُة تتعذَّر ما وأما الشاعر، أبيات
الهوى؛ وليدَة إال ليست املمتاز الشعر من النوع لذلك الخصوم وانتقاداُت دونه. املفاضلة
بالشك، العلم ولبََّست الذهن، حدَّ وفلَّت الطبع، صفو كدََّرت ربما «العصبية ألن وذلك
صورته، بغري اليشءَ لك َرت صوَّ ورسَخت استحكَمت ومتى امليل. للُمنصف َلت وحصَّ
ملَكت وما الغامض، العيب إىل الظاهر اإلحساَن بك وتخطَّت له، تأمُّ وبني بينك وحالت

نصيبًا.» لإلنصاف منه أبقت أو موضًعا، للتثبُّت فيه فرتَكت قلبًا العصبيُة
الباب؛ هذا يف حتى إليه اضُطرَّ ولعله العام، منهجه ينَس لم بعُد والجرجاني
يُسلم ما وهذا عيبه. لوضوح عنه الدفاُع يمكن ال ما املتنبي أشعار بني من ألنه وذلك
هذه يف القول «وجملة يقول: فهو بالباطل؛ ة للمحاجَّ املبِغض املنصف، الجرجاني به
رشطه، التثقيَف يبخس ولم ه، حقَّ التهذيَب فيها وىفَّ لو (املتنبي) أنه وأشباهها: األبيات
أخواتها، جملة يف ولدخلت الطعن، مارق دونها وأفسدت العيب، ألسُن عنها النقطَعت
عن خصمك واستغنى والتنقيب، البحث تكلِف عن والستغنت أغيارها، َمجرى ولجَرت
عن الشاعَر يُنزل أن يجوز ال األبيات تلك بعيِب التسليم ولكن واملعاذير.» الحجج ل تمحُّ
والتنقيُح واإلصابة اإلحساُن شمل شاعًرا نجد لم ألننا أقرانه؛ دون يحطَّه أن أو مرتبته،
بدَّ وال املفردة، والخطبة الواحدة القصيدة يف ذلك تجد قلَّما «بل أجمع، ِشعَره واإلجادة
عىل األحوال يف يدوم وال حال، عىل األوقات به تستمرُّ ال والخاطر فرتة، من صانع لكل
دنا مهَّ ما وغريهما تمام وأبي نُواس أبي شعر من الرسالة هذه صدر يف لك وقدَّمنا نهج.
ليس أنه وأعلمناك الحكم، هذا يف إليه يُرَجع َعَلًما وأقمنا القول، هذا إىل الطريق به
غايتنا وأن َزلَّة، مقارفِة من نُربئه أن ُمرادنا وال بالعصمة، الطيب ألبي الشهادة بُغيتنا
من رجًال نجعله وأن ُرتبته، عن به نُقرصِّ وال طبقته، بأهِل نُلحقه أن قصدناه فيما
تقدمه عىل التحاُمَل لك غ نُسوِّ وال بسيئاته، حسناته إحباط عن ونمنعك الشعراء، فحول

تعذيره.» بخاصِّ تربيزه عامِّ من والغضَّ األقل، يف بتقصريه األكثر يف
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والغموض التعقيد (1-6)

املتنبي، يبلغه لم ما بلغ قد تمام أبا أن فريى والغموض، التعقيد بمناقشة يبدأ وهو
املعنى وغموض التعقيد كان «ولو (ص٣١٥): فيقول شعره، ذلك يُسقط لم هذا ومع
تسلم قصيدًة له نعلم ال فإنا واحد؛ بيٌت تمام ألبي يُرى ال أن َلوجب شاعًرا يُسقطان
االختالف كثر ولذلك لفُظهما؛ به وأُفِسد حظُّهما، التعقيد من وَفَر قد بيتني أو بيٍت من
وصارت األدب، أهل من طائفٌة إليه ينتسب مفرًدا بابًا استخراجها وصار معانيه، يف
من بيٌت األرض يف وليس املعنى، وألغاز املعاني أبيات مطارحَة املجالس يف تتطارُح
كغريها إال تكن لم ذلك ولوال مسترت، غامٌض ومعناه إال ُمحَدث أو قديٌم املعاني أبيات
وأنت الفارغة. األفكار باستخراجها وتُشَغل املصنَّفة، الكتب فيها تُفَرد ولم الشعر، من
َد تعقُّ ألفاظه د تتعقَّ أو الغموض، هذا عىل معناه يَزيد بيتًا الطيب أبي شعر يف تجد ال
والغموض، التعقيد القسمني: بهذين مشحوٌن فهو تمام أبي ديوان فأما الفرزدق، أبيات

(ص٣١٧). املنازعة» عن البينة حضوُر حجزه أنصف وَمن

اإلفراط (2-6)

عام «مذهٌب أنه (ص٣١٧) فريى اإلفراط، عن ليتحدَّث والغموض التعقيد الناقُد ويرتك
ومستقِبح قابٌل فُمستحسن مختلفون؛ فيه والناس األوائل، يف كثري وموجوٌد املحَدثني، يف
القصد بني جمع حدَّها، الوصُف يتجاوز ولم عندها الشاعر وقف متى رسوٌم وله ، رادٌّ
إىل الحاُل ته وأدَّ الغاية، له اتسَعت تجاوزها فإذا واالعتداء، النقص من وَسِلم واالستيفاء،
دَرٌج له ولكن واحد، والباب اإلغراق، من وُشعبٌة اإلفراط، نتيجُة اإلحالة وإنما اإلحالة.

األول: قول املحَدُث سمع فإذا ومراتب.

ي��ذه��ِب ال��ري��ُح ب��ه ت��ذَه��ْب أي��ن��م��ا ص��ًدى م��ال��ٍك أمَّ ي��ا غ��اَدرِت إنَّ��م��ا أال

املتقدمني: من آَخر وقوَل

ُع��وُده��ا ت��أوَّد م��ا ث��م��ام ب��ع��وِد ُم��ع��لَّ��ٌق م��ن��ي أب��ق��ي��ِت م��ا أنَّ ول��و

يقول: أن عىل جَرس

إل��ي��ِه ب��ي تَ��ْس��ف��ي ال��رِّي��ح ل��ع��لَّ ِج��س��م��ي وذاب نَ��ِح��ل��ُت إذا أَُس��رُّ
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فقال: الطريق الطيِّب ألبي وَسهل

ك��ات��ِب خ��طِّ ِم��ن غ��يَّ��رُت م��ا ��ْق��م ال��سُّ م��ن رأس��ِه ش��قِّ ف��ي أُل��ِق��ي��ُت َق��ل��ٌم ول��و

وقال:

يَ��ِب��ِن ل��م ال��ث��وَب ع��ن��ه ال��رِّي��ُح أط��ارت إذا ال��ِخ��الل ِم��ث��ل ف��ي ُد تَ��ردَّ ُروٌح
ت��َرن��ي ل��م إي��اك ُم��خ��اط��ب��ت��ي ل��وال رج��ٌل أن��ن��ي ن��ح��وًال ب��ِج��ْس��م��ي ك��ف��ى

سبيًال بعدهم َمن ووجد منه، االستكثاُر يُعِوز لم جمعه قصدنا لو مما ذلك وأمثاَل
الزيادة، املتأخُر وطلب وأرسفوا، واقتَصدوا وجاروا، فقَصدوا موطَّأً، وطريًقا مسلوًكا،
إىل اإلفراُط فاجتذبه املتقدم، حدِّ عند يقف ولم األول، غايَة فتجاوز الفضل إىل واشتاق
يف الَحطيم بن قيِس قوَل الطيب أبو سمع وملا الذم. نحو اإلرساُف به وعَدل النقص،

الطَّعنة:

وراءَه��ا م��ا دون��ه��ا ِم��ن ق��ائ��ٌم ي��رى َف��تْ��َق��ه��ا ف��أن��َه��ْرُت ��ي ك��فِّ ب��ه��ا م��َل��ك��ُت

فقال: نافَسه

ب��ال��َك��ْل��ِم م��ن��ه م��رًة ل��ي ذََه��بً��ا ف��ِك��ْل أج��زتَ��ن��ي ث��م ال��ِق��ْرَن ض��َرب��َت م��ا إذا

وتوسيع الطعنِة إنهاء يف الغرُض له حصل ملَّا النَّسج وهلهلة النظم بسوءِ يحفل فلم
الُجرح.»

بل فحسب، النسج مهلهل النظم سيئَ ليس املتنبي بيت ألن ضعيف؛ اعتذاٌر وهذا
الطيب أبي وبيِت الحطيم ابِن بيت بني للمقارنة وجٌه هناك وليس ا، ُمسفٍّ املعنى وساقط
له يَكيل أن الشاعر يريد الجرح من وراءه ما َلنرى حتى النافذ الجرُح وأين السخيف.

الذهب؟! فيه املمدوُح
واعتذر فيه، تدخل ال أشياءَ املعيب اإلفراط يف أدخل قد الجرجاني فإن هذا، ومع

نفسه: املتنبي قول ذلك من االعتذار. يوجب ال ا عمَّ

رُج��َال ظ��نَّ��ه ش��يءٍ غ��ي��َر رأى إذا ه��ارب��ه��م ك��اد ح��ت��ى األرض وض��اق��ت
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جَعل أْن يستقبح ولم باإلحالة، البيت هذا يف يكرتث لم الشاعر «أن يرى وناقدنا
عىل عه وشجَّ لشاعر، مرًمى وراءها يبَق ولم الغايَة نفسه عند استوىف ملا مرئيٍّا يشء غريَ

تمام: أبي قوُل ذلك

ال��ع��دِد ف��ي ش��يء ال ِم��ن أن��زُر وأن��ت وال��ف��نَ��ِد ال��زُّور ق��وَل تَ��ن��ِظ��م أف��يَّ

معدوًدا.» يكون أن وهذا أحًدا. يشء ال يكون أن هذا أجاز وقد فقال:
«أفتعلم قائًال: املتنبي بيَت انتقد قد مناظرته يف الحاتميَّ أن يذكر يزلَّ لم والقارئ

جرير: قوِل إىل إال نظرَت أراك وما يشء، اسم عليه يقع ال النظُر يتناوله مرئيٍّا

وِرج��اَال ع��ل��ي��ك��ُم ت��ك��رُّ خ��ي��ًال ب��ع��ده��ْم ش��يء ك��لَّ ت��ح��س��ب زل��َت م��ا

عبارته.» بغري عنه َت وعربَّ جهته، عن املعنى فأَحْلَت
الجرجانيُّ وأما أحكاَمه، الهوى أفَسد كالحاتمي رجٍل من يُفهم قد القول وهذا
يف الصادق املعنى فهم عن انحراٍف عىل يدلُّ للبيت العذر والتماُسه النقد بهذا فتسليمه
وِمثل تمام. أبي بيت يف الكامنة املرَّة السخرية يدرك لم أنه عىل يدلُّ كما البيت، هذا

الشعر. عيون من وهما فيهما، إفراط ال البيتني هذين
القارئُ ويستطيع لإلفراط. كأمثلٍة الناقُد ساقها التي األبيات معظم يف األمر وكذلك
وأن الشعر، أجوِد من يُعترب ما بينها من أن لريى (٣٢٣ إىل ٣١٨) إليها يرجع أن
كاآلمدي؛ آَخر ناقٍد يَدي بني كان أمرها أن ولو بعيبها. تسليمه يف مخطئٌ الجرجاني

ونظائر. لها أشباٍه التماس من بدًال عنها يذود كيف َلعَرف

االستعارة (3-6)

الكالم، أعمدة أحد فهي االستعارة «أما (ص٣٢٣): فيقول االستعارة إىل الناقد وينتقل
النَّظم وتحسني اللفظ، تزيني إىل يتوصل وبها والترصف، ع التوسُّ يف املعوَّل وعليها
فيه اسرتسل حتى االقتصاد، من قريٍب منها نهٍج عىل تجري الشعراء كانت وقد والنثر.
فوَقفوا بعده، املْحَدثني أكثُر وتبعه التعدي، إىل فأخرجه الرخصِة إىل ومال تمام أبو
النفس بَقبول يُميز مما وهذا واإلصابة. والتقصري واإلساءة، اإلحسان من مراتبهم عند
واهتَدت بعضه، إظهار من الحجج تمكَّنَت وربما ونبوِّه، القلب بسكون وينتقد ونُفورها،
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أو االستعارة لجودة مقياًسا يعرف ال فالجرجاني وإذن وغلطه.» صوابه عن الكشف إىل
مستطاع غريُ األمر هذا يف والتعليل نفورها، أو النفس َقبول هو عنده والحكم رداءتها،

املتنبي: بيَت يُناقش وهو دائًما،

وال��يَ��َل��ِب ال��ِب��ي��ض ق��ل��وب ف��ي وح��س��رٌة َم��ْف��ِرُق��ه��ا ال��طِّ��ي��ب ق��ل��وب ف��ي َم��س��رٌَّة

وقوله:

إح��داه��ا ال��زم��اِن ف��ؤاِد ِم��ْلء ه��م��ٌم ف��ؤاده ف��ي ��َع��ت ت��ج��مَّ

شبٍه عىل تجِر «لم فيهما االستعارة أن ورأوا النقاد، انتقدهما قد البيتان وهذان
الشبَه من وطرٍف املناسبة، من وجٍه عىل وتَحُسن االستعارة تصح وإنما بعيد، وال قريب
يف ا عمَّ يعتذَر أن الجرجاني يحاول ذلك ومع يُدَفع، ال صحيح نقٌد وهذا واملقاربة.»
أحمد: ابِن كقول النظائر، لهما يلتمس بأن وإغراب؛ وإحالٍة سخٍف من البيتني هذين

َزبْ��ُر ل��لُ��بِّ��ه��ا ل��ي��س ه��وج��اءَ ع��اص��ف��ٍة ك��لُّ ع��ل��ي��ِه ولَّ��ت

رميلة: أبي وقول

ب��س��اع��ِد ت��ن��وءُ ال ك��فٍّ خ��ي��ُر وم��ا ب��ِه يُ��تَّ��ق��ى ال��ذي ال��ده��ر س��اع��ُد ه��ُم

الكميت: وقول

ب��ال��رم��ِل ��ِك ال��م��م��عَّ ِف��ع��َل ب��ط��ِن��ه ع��ل��ى ظ��ه��َرُه ي��ق��ل��ب ال��ده��ر رأي��ُت ول��م��ا

قال: عندما الطيب أبي سخف بني يُساوي أن فرييد القياس، يف كعادته ويأخذ
كما به، خ تتضمَّ الذي الطِّيب قلوب يف َمرسًة كان الدولة سيف أخت رأِس مفرق إن
من الخوذات لبس ألن الفتاة؛ تلبسها أن من ُحِرَمت التي الخوذات قلوب يف حرسًة كان
الُكَميت: قول وبني الكالم هذا بني يساوي أن أراد أقول: النساء؛ ال الرجال خصائص
وقول الدهر.» ساعُد «هُم رميلة: أبي قوِل أو ك.» كاملمعَّ بطنه عىل ظهره قلَب الدهر «إن
ذلك يف وُحجته عليه.» ولهت قد لبُّها يزجرها أن دون تهبُّ التي الريح «إن أحمد: أبي
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عىل أنكرَت فكيف الجوارح، تامَّ األعضاء متكامل شخًصا الدهر جَعلوا قد هؤالء «أن
بني فارًقا يرى ال وهو (البيت) فؤاده يف عت تجمَّ قوله: يف فؤاًدا له جعل أْن الطيب أبي

قلبًا.» والبيض للطبيب جعل ومن لبٍّا، للريح جعل َمن
املنطق عىل يعتمد الذي منهجه هو ة املحاجَّ هذه يف الجرجاني عند الضعف وموضع
قال: عندما الصحيح املقياس عىل عثر قد أنه من بالرغم ذلك يفعل وهو والقياس،
قياس، وراءَ جريًا تنفر وال تقبل ال والنفس ونفورها.» النفس َقبول هو هنا املميز «إن
«بأنه للزمن الكميت فوصف بعض، عىل بعُضها يُقاس أن يمكن ال أوردها التي واألمثلة
الجماُل يأتيه وإنما ذاتية، قيمٌة فيه لالستعارة ليس ك» كاملمعَّ بطنه عىل ظهره يقلب
األداء طرق من كغريها واالستعارة عنها. يُعرب التي املتحركة الصور من واإليحاء والقوة
ساعد إنهم رميلة: أبي قول أما التصوير، عىل بقدرتها ورداءتها جودتها عىل يُحكم
فبالرغم بها؛ يستقلُّ الذي الساعد بغري شيئًا تستطيع ال كف وأيُّ كف، والدهر الدهر،
املمدوحني. بقوة إشعارنا من أداءه الشاعُر يريد ما يؤدي أنه إال وغرابة، بُعٍد من فيه مما
تهبُّ تركها بل يزجرها، ال لبَّها بأن الريح وصف يف السخُف ليس أحمد، أبي بيت ويف
املبالغة من يأتيه السخف وإنما — دالَّة واستعارة قوي وصٌف فهذا — معصفة هوجاء
وننتهي املرثي. عىل ولَهت قد املعصفة الريح أن الشاعر ادعاء يف ها نُِحسُّ التي الكاذبة
املطابقة. عىل الحرُص إليها جرَّ التي والكذب واإلحالة التكلُّف فنرى املتنبي بيتَي إىل
ثم الطِّيب»، قلب «مرسة تقبل نفًسا أظن فما واليَلب، البيض حرسة تُقبل أن جاز ولنئ
ملء ممدوحه ِهمم إحدى «إن قوله: يف السليم الذَّوق عنهما ينبو وإرساف مبالغة أيُّ

الزمن.» فؤاد

اللغة يف الزَلل (4-6)

اللغة، يف الزلل ناحية يف واللُّْكنة اإلعراب جهة من عليه الطعُن وقع «ما إىل يصل وأخريًا
من بدَّ فال الفاحش، والتقصري املبينة، واإلحالة الظاهر، النقص من بذلك ألحق وما
أو َقبوله يف القول ب وتشعُّ ُحججه، مأخِذ الختالف بعينه؛ واحد كلِّ عىل والحكم تعديده
من االعرتاُض عليه يقع «ما إال ذلك من يُناقش لن أنه يخربنا والناقد (ص٧٣٢). ردِّه»
عىل منه «يُشِكل ما وأما والَفهم»، التحصيل أهل بني فيه التنازُع يجري وما العلم، أهل

الصفحات. لرشحه تتَّسع ال فأمر واملتوسط» الشادي
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إما: رجلني: أحُد الشاعر عىل املعرتضني أن يرى وهو

املعاني انتقاد ِمن يتعرَّض فهو الشعر، بصناعة له برص ال لُغوي أو نَْحوي (١)
قوله: أنكر أنه بعضهم عن بلَغني كما جهله، استحكام عن ويكشف نقصه، عىل يدلُّ ملا

ق��َل��ُم ف��وق��ه��ا ِس��ن��اٍن ك��لَّ ك��أنَّ تَ��ن��ف��ذُه��ا ل��ي��س ال��ع��وال��ي ف��ي��ه��ا ت��خ��طُّ

كان ومن بالَكالل، أصحابه وأسنَّة بالحصانة، عدوِّه درع وصِف يف أخطأ أنه فزعم
ال عناءٌ األغراض وإقامة املعاني تصحيح يف فمناظرته علمه، ونهاية معرفته قدر هذا
ركض وصف من أشعارها العرُب به شَحنَت ما يسمع لم كأنه ينفع، ال وتعٌب يُجدي،
فرسه، كرُم فالنًا ى نجَّ الذي إن وقولهم: الطالب، وتقصري الهارب، وإرساع املنهزم،
املمدوَح عندهم، املحمودة العرب مذاهب أن يعلم ولم طْرِفه، رسعُة عنه ثبَّطني والذي
االستظهار يرون وأنهم الحرب، يف ن التحصُّ وترك اللقاء، عند ل التفضُّ شجاعتهم: بها
قوَل يسمع ولم الوهن، عىل دليًال والتأهب االحتفال وكثرة الُجبن، من رضبًا بالجنَن

األعىش:

ِن��زاَل��ه��ا ال��دَّاع��رون يَ��خ��ش��ى خ��رس��اءُ م��ل��م��وم��ٌة ك��ت��ي��ب��ٌة ت��ك��وُن وإذا
أب��ط��اَل��ه��ا م��ع��ل��ًم��ا ت��ض��رُب ب��ال��س��ي��ف ُج��نَّ��ٍة الب��ِس غ��ي��َر ال��م��ق��دََّم ك��ن��َت

اليشء يُنكر فهو اللغة، يف له اتباَع وال باإلعراب له علم ال ق مدقِّ معنويٌّ أو (٢)
الظَُّلم، من عيني يف أسوُد ألنت قوله: يف بعُضهم فعل كما ، البنيِّ األمر وينقم الظاهر
وأن عليها، يصح وجوًها الكالُم هذا ل يتحمَّ قد أنه يعلم ولم الظلم، من أسوَد أنَكر فإنه
أن فزعم سعى. َمن أبخُل فالغيث قوَله: آخَر وكإنكاِر للمبالغة. التي أفَعل يُِرد لم الرجل
العرب؛ بكالم العلم يف شديد تقصرٍي عىل يدلُّ االعرتاف وهذا يعقل. ملا إال تكون ال «َمن»
مجراه؛ العبارة يف وأْجَرته ألفاظه، له استعارت غريه بصفِة اليشء وصَفت إذا العرب ألن
أَتَيْنَا ﴿َقاَلتَا وقوله: َساِجِديَن﴾، ِيل َرأَيْتُُهْم َواْلَقَمَر ْمَس ﴿َوالشَّ تعاىل: هللا قول ذلك فِمن
يف كثريٌ وهو يَْسبَُحوَن﴾. َفَلٍك ِيف ﴿َوُكلٌّ وقوله: واألرض. السموات عن حاكيًا َطاِئِعنَي﴾.
يرشحها والتي َفهمها، املعنويُّون هؤالء يستطع لم التي الظاهرة وتلك الشعر. ويف القرآن

.Personnification بالتشخيص األسلوب علم يف املعروفة هي الجرجاني؛ هنا
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وإما باملعاني، له خربة ال نَْحوي لغويٌّ إما بالخطأ، املتنبَي يتَّهمون فالذين وإذن،
ُمحاجة إىل الجرجانيِّ وسبيُل وقواعِدها، اللغة معرفة يُجيد ال ولكنه باملعاني خبري رجٌل
لفظ تفسرِي من فيه أخطأَت ما أو معنًى، من عنها غاب بما يُبرصها أن هو طائفة كلِّ
الكتاب، يف القارئُ إليها يرجع أن يستطيع جزئية مناقشاٌت وهذه قاعدة، تطبيِق أو
رأينا ما وهو بالضمائر، واالنتقاُل أبواق، من بدًال بوقات عىل بوق جمع أمثلتها: ومن
علم َسعة عىل تدلُّ مناقشات وهي «لدن». يف النون وتشديد البناء، كرس عىل كالمنا عند
وقواعدها. اللغة من تمكُّنه قْدَر الشعراءُ أوردها التي املعاني معرفة يف ره وتبحُّ الجرجاني
عىل حرصه من قرَّرناه أن سبق ما هو املناقشات هذه يف الجرجاني عىل وانتقادنا
تحديده يف فَعل وكما البناء»، «كرس مسألة يف فَعل كما إليها، يشء كل وردِّ القواعد
كبار من بها مسلَّم غري أصوٌل كلها فهذه األصل، إىل رد يكود بما الشعر» يف «لإلباحات
ناقُدنا، ه رسَّ يُدرك أن يستطيع ال ما الفنيُّ هم حسُّ عليهم يُميل الذين املوهوبني الشعراء

مرة. غريَ — الحظ لسوء — املنطق إىل جنَح الذي
يمكن ال األدب يف العلم فإن ذلك ومع أصول، صاحُب عالم ناقٌد فالجرجانيُّ وإذن
الثقافُة فيه تختلط باٌب األدبي والنقد الحس، عن يكفي أن وال الذوق، عن يستغنَي أن
تصغري بمناسبة التصغري ملعاني املؤلف مناقشة من ذلك عىل أدلَّ وليس الحدس. بِصدق

النقاد: جميَع أثار الذي بيته يف «لُيَيْلة» الطيب أبي

ب��ال��ت��ن��اِد؟ ال��م��ن��وط��َة لُ��يَ��ي��ل��تَ��ن��ا أح��اِد ف��ي ُس��داٌس أم أَُح��اٌد

ليلًة تكن لم أنها للشاعر ُخيِّل حتى طويلًة كانت الليلة أن األول الشطر معنى إذ
لُيَيلتنا؟ فيقول يُصغرها فكيف طولها هذا كان وإذا كامًال، أسبوًعا أي: سبًعا؛ بل واحدة،
كثريًا، تفعله والعرُب التعظيم.» تصغري «هذا (ص٣٤٩): فقال ذلك يف املتنبي ُسئل ولقد

َلبيد: قال

األن��ام��ُل م��ن��ه��ا ت��ص��ف��رُّ ُدَوي��ِه��يَ��ٌة ب��ي��ن��ه��م ت��دخ��ل س��وف أن��اٍس وك��لُّ

امُلحكَّك. وُجذَيلها ب، املرجَّ ُعذَيُقها أنا األنصاري: وقال رها. فصغَّ مدخلها لُطَف أراد
آَخر: وقال التعظيم. يريد وهو ر فصغَّ

ال��ُف��ض��اِف��ُض ال��غ��ادي��ُة يَ��ُم وال��دِّ ال��وام��ُض ال��بُ��َري��ُق أْس��ق��اك َس��ْل��م ي��ا
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يَْعدو ال حديثًا التصغري عن يتحدث فريوح املتنبي، بردِّ يُسلم أن الجرجاني ويأبى
فيقول: التعبري، لطائَف ب يترشَّ أن يستطع لم أنه عىل يدلُّ حديثًا أو املعروفة، األشياءَ

يف لكْن العرب، كالم يف كثريٌ وهو ُمنَكر، فغريُ املعنى تكثري عىل اللفظ تصغري «أما
واللفظ، املعنى يف تصغريٌ املوضع هذا يف ُدَويهيَة أن ِقبَل من خلل، الطيِّب أبي احتجاج
من جذٌم هو وإنما الِجْرم، لطيَف إال يكون ال الُجذيل هذا ألن املحكَّك؛ ُجذَيلها وكذلك
وجه وإنما وضئولة، وِصغًرا لطًفا زاد به اإلبل تحكُّك زاد وكلما اإلبل، به تحتكُّ النخلة
يُراد ما ومنه والتحقري، االستهانة طريق عىل جاريًا يكون ما التصغري ِمن أن هذا يف القول
خلقه، وتفاُوت جسمه، بِصغر تُباِل لم ُرجيٌل جاءني قلت: إذا فأنت واللطافة، الصغر به
وَدمامة ضئولته عن اإلخبار أردَت ومتى به، واإلهواَن شأنه تحقري أردَت إذا قامته، وِقَرص
وتقول الوجه، هذا عىل مللٍك ذلك تقول وقد محلِّه. يف تفكر ولم حاله عىل تُعرج لم خلقه
الخلق قويَّ كان وإن ه ذمَّ تريد وأنت ذلك تفعل وقد األول، الوجه عىل العادي للرجل
فقول النكاية، دون اللطافة باب من التصغري لفظ عىل الدويهية َلبيد وذكر الشأن. عظيم
بقوله املراد عن وأفصح االلتباَس أزال قد ثم والهجو، الذمِّ مخرج خارٌج لُيَيلتنا الطيب أبي
وأخطاء. بل خلط، الكالم هذا ويف مدتها.» ِقَرص يُرد لم أنه بنيَّ قد إذ بالتناد؛ املنوطَة

الُجذيل وهل للتعظيم، تصغريٌ بأنها دويهية تفسريه يف أخطأ قد حقيقًة املتنبي فهل
واملعنى؟ اللفظ يف التصغري بهما مقصوٌد األنصاري قول يف والُعذيق

الُجذَيل معنى رشحه يف تخبَّط قد الجرجاني أن هو العقول لبداهة يبدو ما وأول
بالُجذيل املقصود أن ظن فقد «املحكَّك»؛ لفظ هو التخبُّط هذا يف أوقعه والذي املحكَّك،
وصغًرا لطًفا زاد اإلبل تحكُّك زاد «وكلما به لتحكك الَجْربَى لإلبل يُنَصب الذي العود هنا
لشكَّ ذوقه إىل احتكم الجرجانيَّ أن ولو بمعناه. مقصوٌد فالتصغري وإذن وضئولة»،
كالُجذيل بأنه يفتخر أن يمكن ال اإلنسان أن البنيِّ ومن الرشح. هذا ِمثل استقامة يف
أصول من َعُظم ما هو ه ُمكربَّ ومعنى هنا الُجذيل معنى وإنما اإلبل، به تتحكَّك الذي
معناه ليس هنا والتحكُّك األول. املعنى جانب إىل املعاجُم تورده معنًى وهو الشجر،
أصول عنها فتُزال وتشتدُّ تَْقوى عندما النخل أصول تحكك بل الجربَى، اإلبِل تحكَُّك
أي ب؛ املرجَّ الُعذيق بأنه يفخر فالرجل والصالبة، القوة دليل وهذا تحكَّك. أي األعناق؛
وجه فال وإذن القوي، الجذع أي املحكَّك؛ الجذيل وأنه باألشواك، وحمى الخوص إىل ضم
ه بحسِّ املتنبي أدركه الذي التعظيم تصغري هو وإنما ئولة)، والضُّ غر والصِّ (للَّطافة هنا

املستنرية. ومعرفِته الصادق،
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الجرجاني، يقول كما واللفظ املعنى يف ليس هنا فالتصغري ُدويهية؛ يف األمر وكذلك
ما ولتقريب «الداهية»، يف ليس ما والقوة التعظيم من فيه عاطفي تصغريٌ هو وإنما
العاميَّة؛ لغتنا يف التصغري ُجمل عىل نَقيس أن من بدٌّ لنا ليس اللفظة هذه يف ه نُحسُّ
العاطفي، التصغري هذا أمثاِل عن تُعربِّ نتفة» «فحتة راجل»؛ نتفة «حتَّة قولنا: أمثال
ورهبة، وإعجاٍب إكباٍر من عنه يتحدث الذي للرجل قائلُها يحمل بما توحي يزل لم وهي
«لُيَيلتنا»، يف األمر وكذلك حُرصها، يمكن وال املوقف يُحددها التي املشاعر من غريها أو
تعظيًما. املتنبي اه سمَّ الذي التهويُل عىل يدلُّ الذي العاطفي التلوين نفس تحمل فهي
الفراق ليلة عن الحديث صدد يف والشاعر معنًى، هنا لهما نرى فال والهجو الذمُّ وأما

كله. الدهر بل أسبوًعا، حسبها حتى طالت والتي النوايص، لهولِها تَشيب التي
نقصد وأننا ُرَجيل»، «جاءني قولنا: يف التصغري معنى عن الجرجانيُّ يقوله ما بقي

فيه. أصالة ال مبتذَل كالم وهذا خلِقه. انحطاَط وأحيانًا جسمه، تصغريَ أحيانًا به
غريها يف يفيد ال كما لغتنا يف يُفيد ال التصغري أن إىل املناقشة هذه من ونخلص
من لها حرص ال ُرضوبًا يفيد قد وإنما فحسب، التلميَح وال دائًما، التحقريَ اللغات من
اإلكبار بأنها وأخرى الهول، بأنها وأحيانًا الفخر، بأنها أحيانًا نُحسُّ التي العواطف

ذلك. إىل وما والتعظيم،
ومن املخطئ. وهو املتنبَي يُخطِّئ راح الذي الجرجاني يفطن لم هذا من يشء] إىل
استعمل قد املتنبَي أن يفرتض العقاد عباس كاألستاذ حديثًا ناقًدا نرى أن الغريب
املتنبي، أخالق عن معروفة لحقيقٍة نفسيٍّا مظهًرا فيه يرى ثم للتحقري، دائًما التصغري
لو أنك مع الدقيقة، املغالطُة فتأخذك «املطالعات» يف كالمه وتقرأ والتعايل، الِكرب وهي
يكن وإن ألنه وذلك تستقيم؛ ال الحديث الناقد هذا ُمحاجة أن لوجدَت النظر أمعنَت
له عالقة ال للتصغري استعماله أن إال مغروًرا، َصلًفا رجًال كان املتنبَي أن الثابت من
و«الُخويدم» «ُكَويفري» كقوله: الهجاء؛ يف إال التحقري يستعمل ال والشاعر الُخلق، بهذا
ونحن الفنية، الهجاء أدوات من يعدُّ والتصغري عرصه». و«أَُهيل ويعر» و«الشُّ و«األُحيمق»
عىل أدلَّ نفُسه الهجاء لكان وإال الكرب، عىل دليٍل أيَّ الغرض هذا يف استخدامه يف نرى ال

الصفة. تلك
يقول: نفُسه وهو للتحقري، دائًما التصغريَ يستخدم لم — رأينا كما — املتنبَي إن ثم
املنهج مقتضيات من كان ولقد ناقشناه. الذي بيته يف التعظيم إىل منه قَصد قد إنه
يُميز وأن التصغري، من الشاعُر إليه قصد ما كلَّ أوًال العقاد األستاذ يُحيص أن الصحيح
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أن يمكن ما وبني فنية، أداة مجرَد نعتربه أن يجب ما بني يفصل وأن منه، مراميه بني
حقيقًة يأخذ عندما منه الصواب إىل أقرَب لكان ذلك فعل أنه ولو نفسية، داللٌة له تكون
خطرة بمغالطٍة فيأتَي التصغري، بها يُفرس أن يحاول ثم املتنبي، عن معروفة نفسية
يف كامنًة تعدُّ واملغالطة الشاعر، عند ثابتة خلقية صفات إىل الستنادها إدراُكها؛ يصعب
عىل املصاَدرَة ذلك إىل يضيف بل باملغالطة، يكتفي ال وهو األمرين. بني عالقة إيجاد

التحقري. بها مقصوٌد املتنبي تصغريات كلَّ أن فيزعم املطلوب،
الجرجاني قاله أن سبق وما قلناه، أن سبق ما تأييِد إىل املالحظات تلك وتُسلمنا
حتى الزٌم وأنه الذَّوق، هو النقد يف النهائيَّ املرجع أن من اآلمدي، قبله ِمن وقاله نفُسه
ويملك الحقيقة، تلك يعرف الجرجاني هو وها املقرَّرة. واملعرفة العلم ُخطى لتسديد
بعض يف قدمه فتزلُّ التطبيق إىل يأتي ثم ضخًما، قدًرا والنحوية اللُّغوية املعلومات من
من أظهر أو املفِحمة، بالردود فأتى كثرية أخرى أحيان يف ق ُوفِّ قد يكن وإن األحيان،

غريه. عىل خفي ما األدب أرسار
منهجه؛ عىل الدالة األمثلة بعَض إال يورد لم الذي القسم هذا من الجرجاني وبانتهاء

الكتاب. ينتهي
كتابه، معظم يف قضائي بمنهٍج أخذ قد أنه هو العظيم الناقد هذا يف الرأي ومجمل
رغم وناقدنا األخري، الجزء هو ، موضعيٍّ أي حقيقي؛ نقٍد عىل يحتوي الذي القسم وأن
وعن األدب، عن الهامة الحقائق من الكثريَ كتابه من األوََّلني الجزأَين يف أورد قد ذلك

نتدبَّرها. أن بنا يجدر صفحات عدة كتب كما العربي، األدب تاريخ
عن العامة آرائه معظم ألن وذلك اآلمدي؛ بعد الثانية املرتبة يف نضعه بعُد ونحن
تأثريًا الجرجاني يف أثَّر قد نظنُّه الذي املوازنة، صاحُب إليها سبقه قد األدبية الحقائق
صاحُب بينما ل، املفصَّ الدقيق املوضعي النقد يف كلَّه كتابه كتب قد اآلمديَّ إن ثم قويٍّا،
الرديئة، مقابل يف الجيدة األشعاَر له ويورد شاعره، عن املنطقي بالدفاع يكتفي الوساطة
الشاعر ُخصوم مناقشة إىل انتهى إذا حتى الرداءة، أو الجودة بمواضع نا يُبرصِّ ال ولكنه
كان الجرجانيَّ ألن اآلمدي؛ نُفضل وأخريًا نظراته، يف دائًما ق يوفَّ لم تفصيلية مناقشًة
ربما املوازنة وصاحب الفني، والحسِّ الذوق تحكيم إىل منه والقياس املنطق إىل أْميَل
لكتاب الجرجاني تمهيِد إىل أرشنا أن سبق ولقد االتجاه. هذا عن الناس أبعد ِمن كان
العربي. والنقد العربي األدب تاريخ يف مدمرة تحوٍل نقطَة نعتربه الذي «الصناعتني»،
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بالتواضع تتميَّز التي العلماء صفات فهي الجرجاني، يف نُْكِربها التي الصفات وأما
صحيح. نقد كلِّ قيمُة بها تعظم صفاٌت وتلك والعدل. التحيُّز، وعدم والنزاهة والحذر،

اليتيمة (7)

اليتيمة صاحب (1-7)

، النَّيسابوريِّ الثعالبيِّ إسماعيل بن محمد بن امللك عبد منصوٍر أبي عن خلِّكان ابن يقول
تََلعات راعَي وقته «كان حقه: يف الذخرية، صاحُب ام، بسَّ ابُن قال الدهر: يتيمة وصاحِب
أقرانه. بحكم املصنِّفني وإماَم زمانه، يف املؤلِّفني رأَس والنَّظم، النثر أشتات وجامَع العلم،
طلوَع واملغارب املشارق يف دواوينه وطلَعت اإلبل، آباُط له بت وُرضِ املثَل، َسريَ ِذكره سار
أن من وجامًعا لها راويًا وأكثُر َمطالع، وأبهُر مواضَع، أشهُر تواليُفه الغياهب. يف النجم
النثر، من طرًفا له وذَكر َرْصف.» أو نَْظم حقوَقها يويف أو وصٌف، أو حدٌّ يستوفيَها

نظمه. من شيئًا وأوَرد
وأحسنُها كتبه أكربُ وهو العرص»، أهل َمحاسن يف الدَّهر «يتيمة التواليف: من وله
املطرب، عنه غاب وَمن الرباعة، ورسُّ البالغة، وسحر اللغة، فقه كتاب أيًضا وله وأجمعها،
وأحوالهم، وأخبارهم ورسائلهم الناس أشعاَر فيها جمع كثري ويشءٌ الوحيد، ومؤنس
والثعالبيُّ ٤٣٩ه، سنة وتُويف ٣٥٠ه، سنة والدته وكانت اطِّالعه. كثرة عىل داللٌة وفيها

َفرَّاءً. كان ألنه ذلك له قيل وعملها؛ الثعالب جلوِد خياطِة إىل نسبٌة
فهو بعض، إىل بعَضها غريه آراءَ يَخيط «َفرَّاء» كتبه يف حتى الثعالبي إن الحق، ويف
فصٍل يف جَمع قد صاحبها ألن اليتيمة؛ عند نقف وإنما مؤلًفا. أو ناقًدا منه أكثَر جامٌع
مآخذَ من شعره عىل أُِخذ وما املتنبي، أخبار من طائفًة (١٦٤ إىل ٨٧ من (ج١، طويل
يف الوسط الرأَي يُمثل ألنه اآلن؛ يُهمنا الذي هو الفصل وهذا محاسن. من فيه ُرئِي أو
ضعيف رجٌل والثعالبي انتقادات. من حوله ثار ملا مختًرصا إلينا وينقل املتنبي، شعر
الصاحب انتقاداُت هي وإنما يشء، يف له رأي ال بأنه نجزُم َلنكاد حتى الشخصية
ومن ونَظَمها. بينِها من تخريَّ وغريِهم، الجرجانيِّ العزيز عبد بن عيل وآراءُ والحاتمي،
نرشه الذي عليه»، وما له ما الطيب «أبو املعنَون الصغري الكتاب أن إىل نُشري أن الواجب

بمفرِده. ُطبع هذا، اليتيمة فصَل إال ليس ،١٩١٥ سنة بمرص عطية عيل محمد
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بها املنشأ، شاميُّ أنه إال املولد كويفَّ كان وإن املتنبي «هذا بقوله: فصله املؤلف يبدأ
شاعُر هو ثم الشعر، صناعة يف الدهر ِعقد وواسطُة الفلك، نادرُة خَرج، ومنها تخرَّج
ق ونفَّ قدره، من ورفع بَضبِْعه، جذب الذي هو إذ به؛ املشهوُر إليه، املنسوُب الدولة سيف
وسافر والقمر، الشمس َسري ذكُره سار حتى سعادته شعاَع عليه وألقى شعره، ِسعر
مجالُس اليوَم فليست … تحفظه واألياُم تُنشده الليايل وكادت والحَرض، البدو يف كالمه
به أجرى الرسائل كتاب أقالُم وال األنس، مجالس من الطيب أبي بِشعر بأعمَر الدَّرس
املؤلفني كتب من به أشغَل والقوَّالني املغنِّني لحون وال املحافل، يف الخطباء ألُسن من
عىل الدفاتر وكثَرت وعويصه، ُمشِكله وحلِّ تفسريه، يف الكتُب أُلِّفت وقد واملصنفني.
أبكاِر عن واإلفصاح ُخصومه، وبني بينه الوساطة يف األفاضُل وتكلم ورديئه، جيده ِذكر
وعليه، له ب والتعصُّ عنه، والنضِح فيه، والقدح مدحه، يف ِفَرًقا وتفرقوا وعيونِه، كالمه
رقاب بمْلِك زمانه أهل عن وتفرُّده َقدِمه، وتقدُّم فضله، وفور عىل دلَّ دليٍل أوُل وذلك
زالت وما هَفواته، ُحِسبَت من والسعيد سَقطاته، ُعدَّت َمن فالكامل املعاني، ورقِّ القوايف،
عنهم تحدث َمن بكلِّ إعجابَه أبدى قد الثعالبي يكن وإن وإنه وتُمَدح.» تُهَجى األمالك
من إليه وصل ا عمَّ يُحدثنا عندما املتنبي عن بكالمه نثَق أن نستطيع أننا إال اليتيمة، يف

الحقيقة. هذه عىل متوافقة كثريٌة األدلة ألن وذلك مجد؛

منهجه

ِذكَر الباب هذا يف مورٌد «وأنا (ص٧٩): فيقول ُخطته بِذكر املقدمة هذه املؤلُف ويتبع
وتفصيل وطرائقه، الشعر يف مذاهبه من يُستهجن وما يُرتىض وما وَمقابحه، محاسنه
وترتيب وُعَرره، ُغَرره إىل واإلشارة وعيوبه، عيونه عىل والتنبيه شعره، نقِد يف الكالم
وما أحواله، فات ومترصِّ أخباره طُرق من بطَرٍف األخذ بعد وبدائعه، قالئده من املختار
عن لتميُّزه الكتاب؛ أبواب سائر عن به الباب هذا ويتميَّز ثمرتُه. وتحلو فوائده تكثر

والعام.» الخاصِّ أكثر عند التام والَقبول الزمان، شعراء يف الشأن بعلوِّ أصحابها
عىل يشتمل والباب مستقيًما. واضًحا ترتيبًا نجُده موضوعاته ترتيب يف وبالنظر

مسائل: سبع

أمر يقصُّ وفيها ،(٨٧ إىل ٧٨ (من أخباره عن ونُبَذ ومولده أمِره ابتداء ِذكر (١)
وهذا الدولة. بسيف واتصاله السماوي يف وخروجه الشام شمال يف وتجوُّله الشاعر مولد
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أمري عند للشاعر وقَعت جزئية حكايات عدُة قوامه وإنما دقة، وال فيه منهج ال القسم
يف الشاعر إلقامة ذكًرا القسم هذا يف نجد ال أننا والغريُب وفارس. العراق يف أو حلب،
مدح عن ع وترفَّ بغداد إىل مرص من الطيب أبو قدم «وملا هي: واحدة إشارٍة غريَ مرص

(ص٨٥). «… املهلبي
ليأتوا يحلُّونها املتنبي معاني من وغريِه كالصاحب الُكتَّاب أَخذ ملا أمثلة عدة (٢)
الببغاء، الفَرج كأبي املعارصون؛ الشعراءُ عنه أخذه ما ثم شعرهم، أو نثرهم يف بها

.(٩٥ إىل (ص٨٧ من وغريهم الزعفراني، القاسم وأبي والرسي،
بن عيلُّ الحسن أبو القايض أورده ما «سوى وذلك غريه، من املتنبِّي رسقات (٣)
من أماكنها يف ويمرُّ مرَّ ما وِسوى فأوىف، وبالغ وكفى، فَشفى الوساطة، كتاب يف العزيز

.(١٠٠ إىل ص٩٥ (من الكتاب» هذا فصول
النُّقاد، عند مثيًال له نجد لم باٌب وهذا معانيه. من شعره يف تكرر ما بعض (٤)
وانشغاِله بها امتالئه عىل يدل قد املعاني لبعض الشاعر تَكرار ألن األهمية عظيم وهو

.(١٥٠ إىل ص١٠٠ (من األساسية أفكاَره فيها نرى أن لنستطيع حتى بأمرها،
،(١٢٦ إىل ١٠٥ (من ومقابحه شعره معايِب من الطيب أبي عىل يُنعى ما (٥)
اللفظ واستكراه العوراء، بالكلمة الغرَّاء الفقرِة وإتباع املطالع، ُقبح عن يتحدث وفيها
الوحيش، الغريب واستعمال الوزن، عىل والخروج واإلغراب، اللغة وعسف املعنى، وتعقيد
حدِّها، عن بها والخروِج االستعارة وإبعاِد ومعانيهم، العامة بألفاظ فسفة والسَّ والركاكة
يف اللفظ وتكرير اإلحالة، إىل والخروج املبالغة، يف واإلفراط ذا، قول من واالستكثاِر
بوضِع والغلط الدينية، العقيدة َضعف عن واإليضاح باألدب، األدب وإساءة الواحد، البيت
طريق إىل الشعر طريق عن والخروج املتصوِّفة، ألفاظ وامتثال موضعه، غري يف الكالم
عن الثعالبي طها تَلقَّ انتقاداٌت كلها وهذه املطالع. وُقبح التخلُّص، واستكراه الفلسفة،

فحسب. الجامع فضُل فيها ففضلُه سبق، فيما عنهم تحدثنا الذين النقاد
الخروج وحسن املطلع، ُحسن ومنها والقالئد، والبدائع والروائع، املحاسن (٦)
بغري التشبيه وحسن الغزل، سائر يف الترصف وُحسن باألعرابيات، والتشبيُب والتخلُّص،
مدح يف الترصف وحسُن ه، امُلوجَّ واملدح صناعته، جنُس هو بما والتمثيل واإلبداع أداته،
مخاطبة بِمثل امللوك من املمدوح ومخاطبة مدائحه، سائر يف واإلبداع الدولة، سيف
وُحسن والِجد، الحرب أوصاف يف والنسيب الغزل ألفاظ واستعماُل والصديق، املحبوب
يف املثَلني وإرسال األبيات، أنصاف يف املثَل وإرسال األعداد، سياقة وحسن التقسيم،
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يجري وما الدهر وشكوى واملوعظة واالستمالء املثل، وإرسال الواحد البيت ِمرصاَعي
اللطيفة املعاني وإبراز الهجاء، يف واإليجاُع املراثي، يف املعاني أبكاَر وافتضاُضه مجراها،
هذا ولعل .(١٦٣ إىل (ص١٣٦ املقطع وُحسن وامُلَلح، بالطَُّرف والرمز رشيقة، ألفاٍظ يف
ذكره ا ممَّ كثريًا ألن أوضح؛ فيه املؤلف فضل لعل أو كلِّه، الباب يف ما خريُ هو القسم
ربما ألنه الثعالبي؛ إىل ننسبه لكي يكفي ال هذا كان وإن السابقني، النقاد عند تَْلقه لم

كتبهم. ضاعت نُقاٍد عن أخذه قد يكون
يُحدثنا و١٦٤). (ص١٦٣ صفحتني يف وأمره شعره آِخر بِذكر يأتي وأخريًا (٧)
بي جَمح وقد «هذا، بقوله: يختتم ثم وقتِله، الشاعر حياة من األخرية املرحلة عن فيهما
واالختيار الطيِّب، أبي أخبار يف برأسه كتابًا وتصيريه وتذييله، الباب هذا إشباع يف القلُم
ذلك، عمل سألني األصدقاء بعض كان وقد ومساويه. َمحاسنه عىل والتنبيه شعره، من
يبدأ التأليف، يف واضح منهٌج — نرى كما — وهذا ُغنْية.» وبه كفاية، فيه اآلن وله
يف تكرَّر ما ثم غريه، من ورسقاِته منه الغري رسقاِت يورد ثم الشاعر، أخبار ببعض
ويختتم محاسن، من فيه ُرئِي وما شعره، عىل ِعيب ما إىل وينتقل معاٍن، من شعره

وقتله. الشاعر أخبار بآخر

مسألَة نرتك وكذلك نقًدا، ليس ألنه الشاعر؛ أخبار من نَقله ما جانبًا نرتك ونحن
لنا يتبقى ال وبذلك بعُد، فيما عنها وسنتكلم سبق، فيما عنها تكلمنا قد ألننا الرسقات؛

وهي: رسيعة؛ مناقشة نُناقشها مسائل ثالث غريُ

املختلفة. أبياته يف املعاني لبعض الشاعر تكرير (١)
شعره. َمساوئ (٢)

َمحاسنه. (٣)

املتنبي شعر يف املتكررة املعاني (2-7)

حتى بأمرها، وانشغاله بها امتالئه عىل يدلُّ قد املعاني لبعض الشاعر تَكرار إن قلنا:
نرى ذلك ومع داللتُه. التَّكرار فلهذا وإذن األساسية، أفكاَره فيها ترى أن لتستطيع
وإنما منها، يشء إىل يشري ال األقل عىل أو الداللة، تلك من يشءٍ إىل يفطن ال الثعالبيَّ
بل بذلك، يقصد ماذا ندري ال بحيث صمت، يف املتقاربة أو املعنى املتحدة األبياَت يورد
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ملا تعزيٌز هذا ويف له؟ حَسنة أم الشاعر يف عيٌب أهو التَّكرار: هذا عىل بُحكمه نُحس ال
التفكري. وفقر الشخصية ضعف من املؤلف هذا عن قلنا

ونحن بنفسه، لُصوقها أو بها الشاعر اهتمام عىل يدلُّ قد املعاني بعض تَكرار
بينها من فنرى الثعالبي أورده فيما ننظر ألننا و«بعض»؛ «بقد» التعبري يف نحتاط
العرب. عند الشعر تقاليد من أصبَحت حتى الشعراء فيها ترصَفت عامة مشرتكًة معانَي
مًعا، والشجاعة بالكرم املمدوَح كوصفهم املدح؛ معاني من الكثريُ النوع هذا ومن

الصفتني. بني واملقابلة

بَ��َخ��ِل م��ن ال��ُج��بْ��ن ي��ع��دُّ ال��ج��َواد َوْه��و ُج��بُ��ٍن م��ن ال��ب��خ��ل ي��ع��دُّ ال��ش��ج��اُع ه��و

أحدهم: فقال املتنبي، لفظ من خرٍي لفٍظ يف الشعراءُ إليه سبَق شائٌع معنًى فهذا

ال��ج��وِد غ��اي��ِة أق��ص��ى ب��ال��ن��ف��س وال��ج��وُد ب��ه��ا ال��ج��واُد ض��نَّ إْن ب��ال��ن��ف��س ي��ج��ود

تمام: أبو وقال

ُج��وَدا ال��ش��ج��اع��ِة م��ن وأنَّ تُ��ْدم��ي ش��ج��اع��ًة ال��س��م��اح م��ن أنَّ أي��ق��ن��ُت

أخرى: قصيدة يف فيقول املعنى هذا املتنبي يُكرر أن يف غرابة فال وإذن،

ال��ف��َرِق ص��ورَة ال��ش��حِّ ف��ي تُ��ري��ه ش��ج��اع��تُ��ه ال��ف��ت��ى إنَّ ف��ق��ل��ُت

بََرأت سقمه من بَرأ عندما أنه أو وصف، كل عن يجلُّ املمدوح بأن القول وكذلك
هو واحد رجٍل يف ُجمعوا قد الناس أن أو ه، حقَّ يوفيه ال له مدٍح كل أن أو كلها، األرض
الحال هو كما العامة، املشرتكة حكم يف أو عامة مشرتكٌة إما املعاني هذه فكلُّ املمدوح؛

نَُواس: أبي لبيت بالنسبة

واح��ِد ف��ي ال��ع��ال��َم ي��ج��َم��ع أن ب��ُم��س��ت��ن��َك��ٍر ال��ل��ه ع��ل��ى ل��ي��س

يكن لم ولهذا سواء؛ العامِّ كاملشرتك أصبح حتى الشعراء بني املعنى هذا شاع فقد
داللة. أيُّ املعاني تلك لكلِّ املتنبي تكرير يف
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تكون عندما بنفسه واتصالها الشاعر يف املعاني ل تأصُّ عىل التَّكرار يدل وإنما
كقوله: النفسية؛ حاالته عن العبارة أو هو، معانيه

ال��ح��روُب وتَ��ْش��ف��ي��ه ��ِت��ه ِل��ه��مَّ ال��ح��ش��اي��ا تُ��م��ِرض��ه ال��م��رءُ وأن��ت

فيقول: نفِسه معنى عن بذلك يعرب ألنه املعنى؛ هذا يُكرر فهو

ال��َج��م��اِم ط��وُل ب��ِج��س��م��ه أض��رَّ ج��َواٌد أنِّ��ي ِط��بِّ��ه ف��ي وم��ا

ثَم ومن تَُمت»؛ ح تسَرتِ إن البحر «كأمواج كانت التي الشاعر هذا طبيعَة يعلم وكلنا
ولكم والحرب. املغامرة إىل نفُسه وتصبَو َعة، والدَّ الخمول يشكَو أن الطبيعي من كان
نفِسه، معنى املعنى هذا فكان بمرص! إقامته أيام وبخاصة بامللل، الشاعر أحسَّ مرٍة من

فقدانه. يُضنيه أعىل مثًَال الشاعر نفس يف يُمثل إنه فقل: شئَت إن أو
قوله: وكذلك

ول��ل��س��ه��اِم ل��ل��س��ي��وِف م��ك��اٌن م��ن��ُه ي��ب��َق ل��م م��ج��رًَّح��ا ج��َرَح��ت

فيقول: الشاعر يُكرره أن الطبيعي من كان معنًى أيًضا فهذا

ِن��ب��اِل م��ن غ��ش��اءٍ ف��ي ف��ؤادي ح��ت��ى ب��األرزاء ال��ده��ُر رم��ان��ي
ال��ن��ص��اِل ع��ل��ى ال��نِّ��ص��اُل ��َرت ت��ك��سَّ س��ه��اٌم أص��اب��ت��ن��ي إذا ف��ِص��رُت

إليه يطمح ما تحقيِق عن عجٍز من فيها كان وما الشاعر حياُة أْمَلتها تشاؤم نظرة
يف وبخاصٍة شعره، يف التشاؤم وذلك الحزن بهذا تُحس مرٍة من ولَكم ووالية. ملٍك من
كان أن بعد واقًفا، كافوًرا العبد يمدح نفَسه فرأى نظر عندما مرص يف قاله الذي شعره

ق. يتحقَّ لم أمٍل أجل من ذلك وكل جالًسا! إال نفَسه الدولة سيَف يمدح ال
قوله: أيًضا النفسية املعاني هذه ومن

ال��ِح��م��اُم م��ن��ه أخ��فُّ ع��ي��ٍش ُربَّ ب��ع��ي��ٍش ال��ذل��ي��َل ي��غ��ب��ُط َم��ن ذلَّ
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فيقول: يُكرره إذ

ال��بُ��ن��وِد وَخ��ْف��ِق ال��َق��ن��ا َط��ْع��ن ب��ي��ن ك��ري��ٌم وأن��ت ُم��ْت أو ع��زي��ًزا ِع��ْش

دليٌل له تَكراره ويف النفس، العزيز الشجاع البدوي للمتنبي أعىل مثٌل أيًضا فهذا
ما بني قة الشُّ لبُعد الطموح ذَوو يجده الذي األلم من َشْكواه ذلك ومثل به، انشغاله عىل
نفسه، الزم حتى مرة غريَ الطيب أبو استشعره قد ألٌم وهذا إليه. يصلون وما يرجون

قال: موضع؛ من أكثَر يف لسانه عىل يِرَد أن الطبيعي من وكان

وْج��ُده ال��ن��ف��ُس ت��ش��ت��ه��ي ��ا ع��مَّ ��ر وق��صَّ ��ه ه��مُّ زاد َم��ن ال��ل��ه خ��ل��ِق وأت��ع��ُب

آخر: موضع يف قال ثم

م��ع��ذَُّب ف��ي��ه��ا ال��ه��مِّ ب��ع��ي��د ف��ك��لُّ ل��راك��ٍب َم��ن��اًخ��ا ال��دن��ي��ا ذي ال��ل��ُه ل��ح��ى

بالخلق لالعتزاز ترديَده النفسية الداللة ذي التَّكرار بهذا نُلحق أن استطعنا ولربما
كقوله: عليه؛ الجمال وَقْرص

وال��خ��الئ��ِق ف��ع��ل��ه ف��ي ول��ك��نَّ��ه ل��ه ش��رًف��ا ال��ف��ت��ى وج��ه ف��ي ال��ُح��س��ُن وم��ا

قوله: منه وقريٌب

ال��وس��اِم ع��ل��ى ال��ج��اه��ل��ي��ن وح��بُّ ال��ت��ص��اف��ي ع��ل��ى ال��ع��اق��ل��ون ي��ح��بُّ

الخيل: وصف يف قوله ثم

َم��غ��ي��ُب ع��ن��ك ف��ال��ُح��س��ن وأع��ض��ائ��ه��ا ِش��يَ��اِت��ه��ا ُح��س��ن غ��ي��َر تُ��ش��اه��د ل��م إذا

بغري يعتزُّ يكن لم الذي املتنبي بنفِس الصلة وثيَق كان ربما معنًى أيًضا فهذا
ومواهبه. وِشعره ُخلُقه
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عليها يقع التي الصورُة الشاعَر تروق فعندما فنية؛ داللٌة للتَّكرار يكون قد وأخريًا،
كقوله: وذلك آخر؛ موضٍع يف تُعاوده

ال��دَّراه��ِم م��ث��ل ال��ب��ي��ض ف��وق ر تَ��دوَّ ُف��رج��ًة ال��ط��ي��ر ِم��ن الق��ى ض��وءُه��ا إذا

بيته: يف الصورة نفس إىل عاد إذ

ال��بَ��ن��اِن م��ن ت��ف��رُّ َدن��ان��ي��ًرا ث��ي��اب��ي ف��ي م��ن��ه��ا ��رق ال��شَّ وأل��ق��ى

املمدوَحني أحُد بها تميز بصفٍة يُبرصنا إذ تاريخية؛ داللٌة للتَّكرار يكون قد وأخريًا
أنه أو ِعصامي، بأنه لكافور املتنبي كوصِف وذلك املختلفة، مدائحه يف الشاعر فكرَّرها

البصرية. نافذ ذكيٌّ
يكون قد عامة مشرتكة معانَي يتناول عندما يشء عىل يدل ال الذي فالتَّكرار وإذن
ببعض إعجابه عىل يدلُّ قد كما العليا، ُمثِله أو الشاعر بنفسية تبصرينا يف األهمية عظيَم

الحقيقية. املمدوحني صفات بعض ملعرفة وسيلًة يكون قد وأخريًا الفنية، الصور
فقد الثعالبي وأما معانيه. لبعض املتنبي تَكرار من استنباطه يمكن ما بعض هذا

حكمة. لجمعها ح يوضِّ أن أو يدرسها أن دون املعانَي تلك جَمع

ومحاسنه املتنبي مساوئ (3-7)

رسالة من طها تلقَّ وإنما بنفسه، يَجدها لم الثعالبي عدَّدها التي املساوئ إن قلنا:
النقد كتب من أو الجرجاني، وساطة من أو املتنبي، مساوئ عن الكشف يف الصاحب
ووروُدها «الخصومة»، فصل يف لها عَرْضنا أن بعد إليها نعود أن نريد ال ونحن األخرى.
وسلَّم ُقِبَلت قد الحني ذلك يف كانت أنها نستنتَج أن إال اللهم جديًدا، يُفيدنا ال اليتيمة يف
لقوله يكون وهنا يشء. كل يف املتوسط الرأي يُمثل قلنا كما الثعالبيَّ ألن الجميع؛ بها
تاريخية داللة — املساوئ كإحدى — الفلسفة» طريق إىل الشعر طريق عن «الخروج
القرن وأوائل الثالث القرن (أواِخر العرص ذلك يف الغالب الرأي بأن يشهد إذ قيمتها؛ لها
الشعر «طريق عن الخروج يف ويرى الفلسفة، عن الشعَر يَفصل يزال ال كان الرابع)
هو الثعالبي يعيبه ما أن القارئ يظن وال الشعر. قيمة من يحطُّ عيبًا الفلسفة» إىل
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الفلسفية األفكار أيًضا يعيب فإنه فحسب؛ الشعر يف الفلسفية املصطلحات استعمال
املتنبي: كقول األلفاظ؛ عادية الصياغة، مستقيمَة كانت ولو حتى

ال��ف��راِق ب��ع��د ي��ك��ون ال واألس��ى ع��ج��ٌز ال��روح ُف��ْرق��ة ق��ب��ل واألس��ى

وقوله:

ال��م��ذاِق ُم��رُّ ال��ِح��م��اَم أن ـ��ُف��ِس األن��ـ ف��ي أوَق��َع ال��ه��واءِ ه��ذا إْل��ُف

بني الثعالبيُّ فيها جمع فقد املحاسن وأما النغمة. العالئية املعاني من ذلك وأمثال
يتحدث نراه ولهذا عنها؛ العبارة وتجويد املعاني بني خلط كما والخصائص، املحاسن
اإلبداع أن مع املحبوب»، مخاطبة بمثل املمدوح «مخاطبة جوار إىل املدح يف اإلبداع عن
العظيمة خصائصه من املدح يف الحب لُغة استعمال فإن الشاعر، محاسن من كان إن
محاسنه، من باألعرابيات» «التشبيب يعدُّ نراه وكذلك نفسيته، عىل داللتها يف األهمية
الجمال ل فضَّ الذي الشاعر، ذوق يف خاص اتجاٍه عىل تدلُّ التي معانيه من هذا أن مع
التشبيِب ذلك وتجويد يشءٌ، بعُد باألعرابيات والتشبيب املصنوع، الجمال عىل املطبوع

آخر. يشءٌ
يضعها التي بالنقط أشبُه فهذا الثعالبي؛ ده عدَّ ما كلَّ نستعرض أن نريد ال ونحن
إىل يعود أن القارئ عىل السهل ومن املعلل. ل املفصَّ بالنقد منه املدارس لطلبة املدرسون
املتنبَي «إن قوله: وهي تها، وِجدَّ ألهميتها واحدة مالحظٍة عند نقف وإنما اليتيمة، يف ذلك
والنسيب الغَزل ألفاظ استعمال ثم املحبوب، مخاطبة بمثِل امللوك من املمدوح يخاطب

والجد.» الحرب أوصاف يف
به تفرَّد مذهٌب هذا إن املحبوب: مخاطبة بِمثل املمدوح مخاطبة عن الثعالبي يقول
عن لنفسه ورفًعا واملعاني، األلفاظ يف وتبحًرا منه اقتداًرا سلوكه؛ من واستكثر املتنبي،

لكافور: قوله مثل يف امللوك، ُمماثلة إىل لها وتدريًجا الشعراء، درجة

ث��واُب ع��ل��ي��ه ي��ب��غ��ي ه��ًوى ض��ع��ي��ف ِرش��وًة ال��ح��بِّ ع��ل��ى ب��ال��ب��اغ��ي أن��ا وم��ا
ص��واُب ه��واَك ف��ي رأي��ي أن ع��ل��ى ع��واذل��ي أدلَّ أن إال ش��ئ��ُت وم��ا
وخ��اب��وا ظ��ف��رُت ق��د أنِّ��ي وغ��رَّب��ُت ف��َش��رَّق��وا خ��اَل��ف��ون��ي ق��وًم��ا وأُع��ِل��َم
ت��راُب ال��ت��راب ف��وق ال��ذي وك��لُّ ه��يِّ��ٌن ف��ال��م��اُل ال��ُودَّ م��ن��ك ن��ل��ُت إذا
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له: وقوله

ال��م��ت��يَّ��ِم ال��م��س��ت��ه��ام ال��َم��ش��وِق ب��ق��ل��ِب ن��ح��َوه��ا ِس��رُت م��ا م��ص��َر ف��ي ت��ك��ن ل��م ول��و

العميد: البن وقوله

ال��ح��م��ِد ع��ل��ى تُ��ِدم��ن��ا ل��م َح��ِم��دن��ا ��ا ف��ل��مَّ ب��ي��ن��ن��ا ب��ال��ج��م��ِع األي��اُم ��َل��ت ت��ف��ضَّ
ع��ن��دي ف��ض��لُ��ه َم��ن ع��ن��د ق��ل��ب��ي ُم��خ��ل��ُف ف��إن��ن��ي رح��ل��َت إن ب��ق��ل��ٍب ل��ي ف��ُج��ْد

الدولة: ِلَعُضد وقوله

ِس��واك��ا ب��ه ي��ح��لَّ أن ب��ح��بِّ��ك ف��ؤادي ع��ل��ى خ��ت��م��ُت وق��د أروُح
أراك��ا ح��ت��ى ب��ه أُب��ِص��ْر ف��ل��م َط��ْرف��ي ح��ف��ظ��ُت اس��ت��ط��ع��ُت أن��ي ف��ل��و

الدولة: لسيف وكقوله

األم��ُم ال��دول��ة س��ي��ِف ُح��بَّ وت��دَّع��ي ج��َس��دي بَ��رى ق��د ح��بٍّ��ا أُك��تِّ��م ل��ي م��ا
ن��ق��ت��س��ُم ال��ُح��ب ب��َق��ْدر أنَّ��ا ف��ل��ي��َت ل��ُغ��رَّتِ��ه ح��بٌّ ي��ج��م��ُع��ن��ا ك��ان إن
وال��ح��َك��ُم ال��َخ��ص��ُم وأن��ت ال��ِخ��ص��اُم ف��ي��ك ُم��ع��ام��ل��ت��ي ف��ي إال ال��ن��اس أع��دَل ي��ا
ع��َدُم ب��ع��َدك��م ش��يء ك��لَّ ِوْج��دانُ��ن��ا نُ��ف��ارق��ه��م أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��زُّ َم��ن ي��ا

بعدها). وما ٣٩) إلخ …
(ص١٤١ والِجد الحرب أوصاف يف والنسيب الغزل ألفاظ «استعمال» عن ويقول
بُحسن الَحذْق فيه وأظهر به، وتفرَّد إليه، يُسبَق لم مذهٌب أيًضا هذا إن بعدها): وما

كقوله: بالكالم؛ ب والتلعُّ ف الترصُّ جودة عن وأعَرب النقل،

ك��ال��ُق��بَ��ِل ُم��ح��بِّ��ي��ه��نَّ ع��ن��د وال��ط��ع��ُن األَس��ِل ع��ل��ى يُ��ب��ن��ى م��ا ال��م��م��ال��ِك أع��ل��ى

فرائده: ِمن وهو وقوله،

وال��رَّْج��ِل ب��ال��خ��ي��ِل ف��دَّتْ��ه زاره��ا إذا ل��ُه ع��اش��ق��ٌة ال��ح��رب ك��أنَّ ش��ج��اٌع

يريد. ما عىل الداللة قريبِة غريَ أخرى أمثلًة املؤلف ويورد
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ثم الظاهرة مالحظة فْضَل له أن فيه يزلَّ لم والذي اليتيمة، صاحُب يقوله ما هذا
فواضُح التعليل وأما يقول. ما بصحِة يقطع ما يوردها التي األمثلة ويف تعليمها. فضَل
رفع يف الشاعر من ورغبًة فنية، مهارًة ذلك يف نرى أن يكفي ال ألنه وذلك النقص؛
ا ممَّ النفسية وطبيعته الشاعر تاريخ يف أعمق ظاهرٌة فتلك ممدوحه؛ مرتبة إىل نفسه

الثعالبي. ظنَّ
لغة استخدام أن من نفُسه اليتيمة صاحُب الحظه ما هو إليه النظَر نَلفت ما وأول
شعراء من ذلك نعهد لم ألننا حق؛ وهذا املتنبي. به انفرد مذهٌب والحرب املدح يف الحبِّ
الشاعر حياة يف إال نجَده أن يمكن ال فتفسريه وإذن إسالميني، أو كانوا جاهليِّني العرب،

قلنا. كما النفسية، وطبيعته
نغمات وأنَّ ة، املودَّ الدولة لسيف أخلص قد أنه وشعره املتنبي حياة يف نراه والذي
جعَلت بأن انتهت قد سنوات تسَع دامت التي املودة تلك وأن صادقة، له مدحه يف الحب
قويَّ رجًال كان الطيب أبا إن ثم الشاعر. خصائص إحدى املدح يف الحبِّ لغة استخدام
الناحية من الحب ولغة ففاضت. نفُسه زَخَرت اإلحساس. عنيَف التأثر، رسيَع االنفعال،

حار. شعور كلِّ منفذُ هي النفسية
فالطعن عشًقا؛ الحرب عن حديثه جاء كما بالغَزل، أشبَه مدحه جاء ثَم ومن
والطَّموح َطموًحا، رجًال شاعُرنا كان وأخريًا للشجاع». عاشقة «كأنها والحرب كالُقبَل،
كما الطموح إىل السذاجُة اجتمَعت وإذا والوسائل، الغايات بني يخلط أن طبيعته من
وأن غايته، إىل وسائَل فيهم رأى الذين الرجال يحبَّ أن غريبًا يكن لم املتنبي، عند حدث
أو َقت تحقَّ قد املحبوبة الغايات تلك أن سذاجتُه إليه تُخيِّل عندما الحب هذا يف يُرسف

املتحققة. حكم يف أصبَحت
الحب، بلغة لهم بمخاطبته ممدوحيه مرتبِة إىل نفسه يرفع أن يف رغبته عن وأما
لسيف مدُحه وأما الدولة. وعضد العميد وابن لكافور مدحه يف صحيًحا يكون قد فأمٌر
الشاعر قلب عن ا حقٍّ صادٌر وهو التواء، وال فيه تَكلُّف ال صادًقا مدًحا كان فقد الدولة
زمٍن يف شجاًعا عربيٍّا كونُه له حبٍّا زاده وقد كريًما. شهًما رجًال حلب أمري يف رأى الذي
يُرابض كان حيث حلب يف إال مكان، كل يف العرب عىل وسيَطروا األعاجم، فيه غلب
بالعفو النُّرصة ويُتبع الثائرة، القبائل يُخضع ثم الروم، ضدَّ الثغور يحمي الدولة سيف
ترك ولقد جميًعا. العرب أعداء بيزنطة أمراء ضد املجيد دفاعه يف جانبه إىل هم ليضمَّ
وعاد سنوات، أربَع حمدان بني أعداء عند مرص يف ومَكث ُمغضبًا، حلب أمريَ املتنبي
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التعاتُب حدَّ له ذكره يف عدا وال صديَقه قط يهُج لم ذلك ومع العراق، إىل الشاعر
رثاءً خولَة يرثي رأيناه لقد بل النفسية، الشاعر حاالت بتفاُوت وعنًفا لينًا تفاَوت الذي
يعود أن إىل الدولة سيُف ودعاه أمله، يف ألخيها ومشاطرٍة حقيقي حزٍن عىل يدلُّ مؤثًرا
من أتته التي الكريمة الدعوة تلك بخطاِب فرَحه يكتم لم ذلك ومع فاعتذر، جواره إىل
جميل صادق شعٍر يف مرة غريَ الصديق ذلك لفراق حزنه عن عربَّ ولقد القديم. صديقه

كقوله: بمرص؛ إقامته أثناء وبخاصة مؤثر،

أم��ان��يَ��ا ي��ُك��نَّ أن ال��َم��ن��اي��ا وح��ْس��ُب ش��اف��يَ��ا ال��م��وَت ت��رى أن داءً ب��ك ك��ف��ى
واف��يَ��ا أن��ت ف��ُك��ن اًرا غ��دَّ ك��ان وق��د ن��أى َم��ن ح��بِّ��ك ق��ب��َل ق��ل��ب��ي ح��بَ��ب��تُ��ك
ب��اك��يَ��ا ال��ق��ل��ب ُم��وَج��ع َش��ي��ب��ي ل��ف��ارق��ُت ��ب��ا ال��صِّ إل��ى رج��ع��ُت ل��و أَل��وًف��ا ُخ��ِل��ق��ُت

أخرى: قصيدة يف وقولِه

أع��َج��ُب وال��َوص��ُل ال��َه��ْج��ِر ذا م��ن وأع��ج��ُب أغ��َل��ُب وال��ش��وُق ال��ش��وَق ف��ي��ك أغ��ال��ُب
تُ��ق��رُِّب ح��ب��ي��بً��ا أو تُ��ن��ائ��ي بَ��غ��ي��ًض��ا أرى ب��أن ف��يَّ األي��اُم ت��غ��ل��ُط أم��ا

قوله: وأخريًا

ُج��ن��ُده وه��ي ب��ي��ن��ن��ا إل��ي��ه��ا وأش��ك��و ت��ودُّه ال م��ا األي��ام م��ن أودُّ
ه ت��ردُّ ح��ب��ي��بً��ا م��ن��ه��ا ط��ل��ب��ي ف��م��ا تُ��دي��م��ُه ح��ب��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا ُخ��ل��ق أب��ى

تكلُّف وإنما نفُسه، به فاضت مخلًصا حبٍّا الدولة لسيف حبُّه كان فقد وإذن،
أيًضا تصحُّ وهنا ذكرنا. كما العظيم، األمري هذا لغرِي مدحه عند الخفية الدوافع وساَقتْه
النقل، وإجادة املعاني، ترصيف يف الفنية الشاعر مقدرة عن األخرى الثعالبي مالحظُة

بالكالم. والتالُعب
الشاعر؛ حول اليوم نُثريها التي املشاكل من الكثريَ — بعُد — تحلُّ املالحظات وهذه
أعداد من خاص كعدٍد املتنبي عن نَرشه الذي كتابه، يف شاكر محمود األستاذ رأينا فلقد
بشعر ذلك عىل يستدل وهو المرأة، رجٍل حبَّ خولة يُحب كان املتنبَي أن يزعم املقتطف،
الثعالبي نرى نحن وها العادي، الرثاء يف بنوٍع رثائها يف قالها التي وبالقصيدة الشاعر،
الدولة سيف مدح ويف بل فحسب، خولَة رثاء يف ال الحب للغة املتنبي استخدام إىل يُنبهنا
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حبِّه شبه حبٍّا أيًضا هؤالء كل يحبُّ املتنبي كان فهل الدولة، وَعُضد الَعميد وابن وكافوٍر
للحرب الشاعر وصف إىل ذلك فوق يُنبهنا بل الحد، هذا عند يقف ال والثعالبي لخولة؟
الذي الحب ذلك نوِع من حبٍّا الحرب يحبُّ طبًعا يكن لم والشاعر العشق، بلغة والطعن

األمري. وأخت املتنبي بني وجد قد أنه شاكر األستاذ يزعم
لم الرجل أن عىل يدلُّ به وانفراَده املدح يف املذهب هذا عن املتنبي صدور إن ثم
شخصية أن يرى مدائحه يف والناظر البعض. يزعم كما خسيًسا، مرتزًقا شاعًرا يكن
أشبه مدٌح وهو الدولة، سيف يف قاله ما هو الجيد مدحه وأن قط، منها تخُل لم الشاعر
مْدَح ليس فيها ما فخريُ كافورياته، وبخاصٍة األخرى، مدائحه وأما بالتملُّق، منه بالحب

الدولة. سيف إىل إشاراته أو الشخيص، املتنبي شعر هو وإنما كافور،
القيِّمة، الثعالبي مالحظات من نستخلصها أن نستطيع التي النتائج بعض هذه
مأل الذي العظيم الشاعر هذا لنفسية فهِمنا ِمفتاَح فيها أن نظن كنَّا وإن بها نكتفي

الرجال. وشَغل األرض
الذي املنهجي، النقد عن الحديث من ننتهي «اليتيمة» عن الحديث من وبانتهائنا
يف ويُبوِّب ويجمع يخترص عندما له، نموذًجا املتنبي عن هذا فصله يف الثعالبيُّ لنا قدَّم

عابرة. وإشارات موجزة نقٍط
عند ذلك بعد العلم روُح طَغت كيف لنرى نرتكه املنهجي، النقد خاتمة هذه
يف وكان العقيم، ُقدامة منهج إىل بنا وعاد بالغة، إىل النقد فحولت العسكري، هالٍل أبي
األدب وأماتت األدبي، الذَّوق أتلَفت والتي حد، عند أرضاُرها تقف لم التي الكارثُة ذلك

هذه. أيامنا إىل
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السابع الفصل

بالغة إىل النقد حتول

العسكري هالٍل ألبي الصناعتني رسُّ (1)

ظهر إذا حتى له، أساًسا واتُّخذ األدبي التاريَخ النقُد سبق كيف السابقة الفصول يف رأينا
العلماء انقسم وقد حوله. املعركُة قامت خصائصه؛ املعتز البن ووضح البديع مذهُب
املنهجي للنقد السبيل د مهَّ ا ممَّ ضده؛ يتعصب وفريٍق له، يتعصب فريٍق فريقني: واألدباء
انتهت أخرى عاصفٌة فقامت الناس، وشَغل املتنبي ظهر ثم املوازنة، يف به عثرنا الذي
ن تكوَّ وبفضلهما العربي، األدبي تاريخ يف الوحيدتان هما الحركتان وهاتان «بالوساطة»،
نجد الجرجاني العزيز عبد بن لعيل اآلمديِّ من باملرور أننا كذلك الحظنا ولقد النقد.
ببعض الذوُق احتفظ وإن املسيطرة، هي العقلية النزعة أصبحت إذ ؛ تغريَّ قد املنهج أن

دوره.
فيه يصدر للشعر» «علٍم وضع جعفر بن قدامة محاولَة رأينا التيار، هذا جانب وإىل
خالًصا، عربيٍّا ظل الذي النقد يف تؤثر لم املحاولة هذه إن وقلنا مجرد، شكيلٍّ منطٍق عن
الحظنا املسألة هذه يف وحتى الجديدة، باالصطالحات إمداده يف ذلك يكون أن إال اللهم
التي باالصطالحات أخذوا قد وغريِهما الجرجاني العزيز عبد بن وعيل كاآلمديِّ النقاَد أن

معه. قدامُة تعاَرض كلما املعتز ابن وَضعها
كاآلمدي نقاٌد له تصدَّى لقد بل كبريًا، نجاًحا الشعر» «نقد كتاب إذن يلَق لم
الفلسفة نحو األدب توجيه من إليه قصد ما ومحاربِة خطأ، من فيه ما إيضاِح يف فألفوا
يف فشيئًا شيئًا تغلغل اليونان فلسفة وأخذَت سريته، سار الزمن ولكن املنطقية. النظرية
لدراسة واسع مجاٌل فُوجد البديعية، الصنعة نحو يتطور األدب أخذ كما األدبية، البيئات
وفقره، الذوق فساَد الدراسُة تلك عزََّزت وقد املبتَكرة. واملحسنات الجديدة األوجه تلك
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ُخصومهم، وبني بينهم والوساطة الشعراء بني املوازنة يف النظر عن ينرصف بالنقد وإذا
آِخَر الجرجاني العزيز عبد بن عيل وكان البالغية. الطرق ورشِح البديع أوجه تقسيِم إىل

البالغيني. كتب إىل يُسلمنا الذي والباب اد، النقَّ
يف الصناعتني» «رس كتابه تأليف من فَرغ الذي العسكري هالل أبو ظهر وأخريًا،
تحوِل نقطَة نرى فيما الكتاب هذا وكان وثالثمائة. وتسعني أربٍع سنة رمضان شهر

بالغة. إىل النقد

السابقون النقاُد قاله بما العسكري إملام (1-1)

يف واضٌح وهذا قبله، النقاُد قاله ما بمعظِم ا ُملمٍّ كان هالل أبا أن فيه يزلَّ لم والذي
واملعنى اللفظ بنظرية يأخذ إذ الكالم»؛ «تمييز يف ُقتيبة بابن متأثٌر مثًال فهو كتابه؛
تمام أبو فيه أخطأ ملا كثرية أمثلًة اآلمدي عن يأخذ وهو سبق، فيما لها عَرْضنا التي
الرأَي يأخذ الجرجاني العزيز عبد بن عيل وعن صبيح)، طبعة بعدها، وما (ص١١٤
سوقيٍّا» مبتذًَال وال بدويٍّا، «وحشيٍّا فيها اللفظ يكون أال يجب الشعر لغة بأن القائل
(ص١١٩ املتنبي شعر من ينتقده ملا أمثلًة منه يستعري كما صبيح)، طبعة (ص١٤٣،

مثًال).
نفوَره كتابه من موضع غرِي يف أعلن قد هالل أبا أن هو أيًضا فيه يزل لم والذي
املتكلمني، مذهَب الكتاب هذا من الغرُض «وليس (ص١١): فقال الكالميِّني، مذهب من
باب يف (ص١٣٩) وقال والكتاب.» الشعراء من الكالم ُصنَّاع مقصَد به قصدُت وإنما
من املتكلمني ألفاظ «تخط لتأليفه»: ينبغي وما الشعر وفضيلة الكالم نظم «كيفية

هجنة.» ذلك فإن والجوهر؛ والتأليف والكون والعَرض، الجسم
اعتَمدوا الذين العرب النقاد من غريه مع قدامُة يتعارض عندما أنه ذلك إىل ونضيف
قدامة، رأي ويردُّ النقاد، برأي العسكريُّ يأخذ البديع، يف وآراءه املعتز ابن مصطلحات
قول مثل االستعارة، فاحَش إال املعاظلة أعرف ال قدامة: «وقال (ص١٥٦): مثًال فيقول

أوٍس:

ج��دَع��ا تَ��ْول��بً��ا ب��ال��م��اء ت��ص��م��ُت ن��واش��ُره��ا ع��اٍر ه��دٍم وذاِت
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اآلخر: وقوِل الحمار. وَلُد والتَّوَلب تولبًا. الصبيَّ ى فسمَّ

وح��اف��ِر ب��س��اٍق يَ��ْم��ري��ِه ال��ِب��ْك��ر ع��ل��ى رأي��تُ��ه ح��ت��ى ال��ِوْل��داُن رَق��َد وم��ا

هي إنما الكالم أصل يف املعاظلة ألن كبري؛ غلٌط وهذا … حافًرا اإلنسان قدَم فسمى
بعُض وأُركب مستويًا، نَضًدا يُنضد لم إذا به الكالم وُسمي بعًضا، بعِضه اليشء ركوُب
ذكرناه. ما عىل والجراد الكالم بتعاظل تشبيًها أجزاؤه، وتداَخَلت بعض، رقاَب ألفاظه
فهو وإذن إلخ. «… االستعارة يف بُعٌد هي وإنما بمداخلة، ليست بحافٍر القدم وتسمية
هو وهذا االشتقاقي. معناه اللفظ يُعطي وهو االستعارة، فاحش غريُ املعاظلة أن يرى

ص١١٨). (املوازنة، اآلمدي رأي
اليشء بني الجمع هي الكالم يف املطابقة أن الناُس أجمع «قد يقول: (ص٢٩٧) ويف
الجمع مثل القصيدة، بيوت من البيت أو الخطبة، أو الرسالة، أجزاء من جزءٍ يف وضدِّه
الكاتب جعفر بن ُقدامة وخالفهم والربد، والحرِّ والنهار، والليل والسواد، البياض بني
كقول املعنى؛ يف مختلفتنَي والصيغة، البناء يف متشابهتني لفظتنَي إيراُد املطابقة فقال:

األعجم: زياٍد

وَس��ن��اُم ك��اه��ٌل ف��ي��ه��م ولِ��لَّ��وم ب��ك��اه��ٍل ي��س��ت��ن��ص��روَن ونُ��بِّ��ي��تُ��ه��م

املطابقَة اه سمَّ الذي النوع يُسمون الصناعة وأهل التكافؤ، األول الجنس ى وسمَّ
هو بسيط؛ فارٍق مع ص١١٧) (املوازنة، اآلمدي رأي هو أيًضا وهذا إلخ. «… التعطُّف
واآلمديُّ الجناس، من رضبًا فيه رأى وإنما «التعطُّف»، إىل يُِرش لم املوازنة صاحب أن

املعتز. ابن برأي اآلَخر هو يأخذ ذلك يف
املعتز ابن ل وفضَّ الكالميِّني، مذهب من ونفٍر األدباء النقاد عن إذن هالٍل أبو أخذ
ناقًدا ظلَّ قد الرجَل أن يوهم ما هذا ويف تعارضوا، عندما قدامة عىل آراءه اعتمد وَمن
العزيز عبد بن وعيل اآلمديِّ أمثال الكبار األدباء أولئك نهِج عىل سار قد وأنه أدبيٍّا،
رفض قد العسكريُّ كان وإذا صحيًحا. ليس — الحظ لسوء — هذا ولكن الجرجاني،
أنه إلينا ليُخيل حتى ذلك، عدا ما كلَّ عنه أخذ قد فإنه قدامة، تعاريِف ببعِض يأخذ أن
تحديده يف الشعر» «نقد صاحب خطأ عىل أجَمعوا الذين للسابقني ُمحاكاًة إال يرفض لم

ذلك. شاكَل وما والطباق للمعاظلة
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التقريري منهجه (2-1)

منهجه يف واضح كلِّه؛ كتابه يف واضح وذلك له، بعٌث بل لقدامة، استمراٌر هالٍل أبو
نهائيٍّا. موتًا الشعر» «نقد مدرسة ملاتت الرجل هذا ولوال التعليمية. غايته ويف التقريري،
العربي باألدب درايٍة من له بما الصناعتني صاحُب استطاع أن الطاَلع سوء من كان وقد
صاحب تقاسيم إىل يُضيف وأن بل باألمثلة، ويُعززها قدامة آراء يُفصل أن ونثره، شعره
«وقد البديع: عن (ص٢٥٨) فيقول بذلك يفخر وأن جديدة، تقاسيَم وأمثاله «النقد»
أنواع: ستَة املتقدمون أورده ما عىل وزدُت طرقه، وأوضحُت فنونَه، الباب هذا يف رشحُت
فضَل ذلك عىل وشذَّبُت والتلطُّف. واالستشهاد واملضاعف، والتطريز واملحاورة، التشطري
وثالثني خمسٍة إىل البديع أوجه املؤلُف أوصل وبذلك تهذيب.» زيادَة وهذَّبتُه تشذيب،

وجًها.
َفت جفَّ أن تلبث لم أنها املالحظ ولكن ذاتها. يف ضارًة تكون ال قد التقاسيم وهذه
تلك يستخدمون والشعراء األدباءُ أخذ إذ العقيمة؛ الصنعة إىل به وخرَجت األدب، ينابيَع
أو فكٍر أو إحساس كلُّ األدب ِمن ضاع أن النتيجة وكانت أسلوبهم، بها ليُحلُّوا األوُجه
إىل مستمرًة الكارثة تلك وظلت األدب، أماتت حتى والتكلُف اللفظية وغلبَت صحيح، فنٍّ
وقرها، من نرفع أن الغربي باألدب تأثرنا بفضل فاستطعنا الحديثة، نهضتُنا ظهَرت أن
العالم بالد يف الوحيد عَب الشَّ ذلك يف كنَّا وَلربما البالغة، ندرس اليوم إىل نزال ال كنَّا وإن

كلِّه. املتحرض

تقريري منهٌج العسكري منهج (3-1)

وهو مثًال إليه انظر والتقاسيم. التعاريف عىل االعتماُد املنهج هذا وسائل أخصِّ ومن
من الصناعة صاحُب يبتدعه رضٌب رضبنَي: عىل «واملعاني (ص٦٩): املعاني عن يقول
وهذا عليها، يعمل مماثلة أمثلٍة يف قائمة رسوٌم أو فيه، به يقتدي إماٌم له يكون أن غري
ما واآلَخر الطارئة. األمور عند له ويُتنبَّه الحادثة، الخطوب عند عليه يقع ربما رضٌب
غري إليه دافَع وال فيه، ِجدَّة ال مبتذٌَل كالٌم وهذا فَرط.» ورسٍم تقدَّم، مثاٍل عىل يحتذيه
يف العرُب عليه دَرَجت بما العسكري يكتفَي أال ذلك من وأعجُب التقاسيم. عىل الحرص
إىل املنطقية تقاسيَمه ليُجارَي مفتعلة سخيفة أمثلًة يخرتع بل ويُبوبه، يُحصيه أساليبها
قد قولك: نحو حسن، مستقيٌم هو ما منها «واملعاني املوضع: نفس يف فيقول النهاية،
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مستقيم هو ما ومنها رأيت، زيًدا قد قولك: نحو قبيح، مستقيٌم هو ما ومنها زيًدا، رأيُت
ُمحال؛ هو ما ومنها البحر، ماءَ ورشبُت الجبل، حملُت قولك: مثل كذب؛ وهو النظم،
قولك: ترى أال محاًال، فاسد كلُّ وليس فاسد، محاٍل وكلُّ غًدا. وأتيتُك أمس، آتيك كقولك:
بيضة، يف الدنيا كقولك: البتة كونُه يجوز ال واملحال بُمحال، وليس فاسد زيد، قام
قدرتك يف هللا يَزيد أن جاز إن بُمحاٍل وليس فكذب، وأشباهه الجبل حملُت قولك: وأما
قاعًدا، قائًما رأيُت قولك: وهو محاًال، كذبًا الواحد الكالم يكون أن ويجوز فتحمَله،
بالجمع املحاَل هو الكذُب هو الذي فصار بمحال، كذبًا فتصل نائم. بيقظاَن ومررُت
حتى ببعض بعَضها عَقد ملا وذاك حياله، عىل معنًى منهما واحد لكلِّ كان وإن بينهما،
زيًدا، رضبُت تريد: وأنت زيد، رضبني تقول: أن وهو الغلط، ومنها واحًدا. كالًما صار
خالل طغى الذي الرقيع الكالم من ذلك وأمثال كذبًا.» كان ذلك دَت تعمَّ فإن فغلطت،
تناَوال اللذَين الجرجاني العزيز عبد بن عيل أو اآلمديِّ نقِد من هذا وأين الوسطى. القرون
املنطقي التسكُّع هذا يتسكَّعا أن دون واملوازنة، والنقِد بالدَّْرس فعًال الشعراءُ قاله ما

السقيم.
معاني إىل يَْعُده ولم الخيالية الرتاكيب افرتاض حدِّ عند وقف قد األمر ليت ويا
أغراض من غرٍض كل يف قواعَد عنه ليأخذ ُقدامة إىل عاد قد هالل أبا فإن ذاتها! الشعر
(ص٩٥): املدح يف فيقول قولهم، مياديَن ويحرص الشعراء، بها يغلَّ أن يحاول الشعر،
والعفة، العقل من بالنفس تختصُّ التي الفضائل عن املادح عدوُل املديح عيوب «ومن
قال كما والزينة، والبهاء الُحسن من الجسم بأوصاف يليق ما إىل والشجاعة، والعدل

مروان: بن امللك عبد يف الرقيَّات قيس

ال��ذه��ُب ك��أن��ه َج��ب��ي��ٍن ع��ل��ى َم��ف��ِرق��ِه ف��وق ال��ت��اج ي��أت��ل��ُق

مصعب: يف قلَت قد وقال: امللك عبد فغضب

ال��ظَّ��ل��م��اءُ وج��ِه��ه ع��ن ت��ج��لَّ��ت ال��ل��ه م��ن ش��ه��اٌب م��ص��ع��ٌب إن��م��ا

وهو فيه، فخر ال ما املدح من وأعطيتَني الظَُّلم، وجالء الُغمم بكشِف املدح فأعطيتَه
ه بنصِّ قدامة رأُي هو وهذا النضارة.» يف كالذهب هو الذي جبيني فوق التاج اعتدال
سخَف العسكريُّ يُؤثِر ذلك ومع الرأي، هذا ه يُسفِّ اآلمديَّ رأينا أن سبق وقد ومثاِله.
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الهجاء عن فيقول الجميلة، الشعرية ونظراته الصادق، اآلمدي ذَوق عىل األعجمي هذا
اللؤم إىل املهجوُّ يُنَسب أن واالختيار مختاًرا، يكن لم إذا أيًضا «والهجاء (ص١٠١):
الوجه، قبِح إىل ينسبه أن الهجاء يف باملختار وليس … ذلك شابه وما ه َ والرشَّ والبخل
أن عىل يدلُّ ما وفيه قدامة، عن أيًضا نقله كالٌم وهذا الجسم.» وضآلة الحجم، وِصَغر
عىل يعتمد ما كثريًا الذي العربي، الهجاء روح عن شيئًا يفهما لم وأستاذه العسكريَّ
مهارُة عادًة تظهر هذا ويف املهجو. من السخرية أو الضحك إلثارة الجسمية الصور

الفنية. الشاعر
وأن (ص١١١)، مذموم» العاشق من التجلُّد «أن النسيب قواعد من يرى وهو
ينبغي كما (ص١٢٥)، به» التربُّم يُظهر وأالَّ الحب، يف الرغبة يُظهر «أن ينبغي الناسب
يجده ما الناسب يقول أن وأما (ص١٣٥)، والتحيُّز» التدلُّه دليُل النسيب يف يكون «أن
فذلك كبٍت، أو اسرتساٍل ومن الستشعاره، ألم أو الحب يف رغبٍة ومن ثورة، أو تدلٍُّه من
تعرف أن «ينبغي إذ الوصف؛ يف األمر وكذلك قدامة. يُجيزه وال العسكري يُجيزه ال ما
لك املوصوف يُصور كأنه حتى املوصوف، معاني أكثَر يستوعب ما الوصف أجوَد أن
خطأ عىل التنبيه «يف عنوانه الذي الفصَل ذلك العسكريُّ ويختتم عينَيك.» نُصب فرتاه
عىل ويقف مها، فيرتسَّ الصواب مواقَع بَرْسمنا العمل يريد َمن ليتبع وصوابها؛ املعاني
الشعر أغراض كانت «وملا و١٢٦): (ص١٢٥ بقوله يختتمه فيتجنَّبها»، الخطأ مواقع
أكثُر هو ما نذكر أن الوجه من كان اإلحصاء، يبلغها ال جملة بة متشعِّ ومعانيه كثرية،
هذا قبل ذكرُت وقد والفخر. واملراثي والنسيب، والوصف والهجاء، املدح وهو استعمالها،
وتركُت والنسيب، الوصف اآلن ذكرُت ثم فيهما، استعمالُه ينبغي وما والهجاء، املديَح
بالطهارة نفسك مدُحك هو الفخر أن وذلك املديح؛ يف داخالن ألنهما والفخر املراثَي
والفرق امليت، مديُح واملرثيَّة ذلك، َمجرى يجري وما والحَسب، والعلم والحلم والعفاف،
كذا، وأنت وكذا، كذا هو املديح: يف وتقول وكذا، كذا كان تقول: أن املديح وبني بينها
بالجود امليَت تذكر أن أردَت إذا أنك إال املديح، يف ى تتوخَّ مما املرثيَّة يف ى تتوخَّ أن فينبغي
فإن شجاًعا، َجواًدا فالن كان تقول: وال الشجاعة، وهلَكت الُجود مات تقول: والشجاعة
غريها.» عن بها استغنى الكالم صانُع تدبََّرها إذا جملٌة فهذه مستحَسن. غري بارٌد ذلك
حنا وضَّ أن سبق وقد سخف. من اآلراء هذه يف ما فنُظهر نعود أن إىل حاجٍة يف نظنُّنا وما
الشعر». «نقد صاحب أقوال ترديَد هنا يُِعْد لم هالل وأبو قدامة، عىل الكالم عند ذلك
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فصٍل عنواِن ويف العسكري، عند التعليمية الروح إظهار إىل حاجٍة يف نحن هل ثم
والكتاب الشعراء دعوة إىل كتابه من قصد أنه بيان إىل معه حاجة ال ما إليه أرشنا كالذي

الخطأ؟ مواقع ويتجنَّبوا الصواب، مواقَع يتَّبعوا أن
تمام أبي عند والصواب الخطأ عن تحدَّثوا قد األدباء النقاد أن نُنكر ال بعُد ونحن
أمام اآلن فنحن ذلك ومع وغريِهم. واألمويني الجاهليِّني وعند بل واملتنبي، والبحرتيِّ
عنهم تحدثنا ن ممَّ وغريِهما والجرجاني اآلمدي عند رأيناه ملا املخالفة كلَّ مخالفٍة ظاهرٍة
ألنه البالغة؛ ومنهج النقد منهج املنهجني: بني العظيم الفارق هذا وْلنُفصل سبق. فيما

عليه. للتدليل الفصل هذا عَقْدنا الذي التحول ذلك عىل دليل أوضُح
الشعر. يف والصواب للخطأ مقياًسا العرب تقاليد من يتخذان والجرجاني اآلمديُّ
بمعاني بالتقليد وتُلزمهم القول، مجاَل الشعراء عىل تُضيق تقليدية نظرٌة ريب بال وهذه
تجديد إىل كلِّه بالشعر وتخرج صدق، كلَّ تمنع قد بل تجديد، كلَّ تمنع وبذلك السابقني،
عندما بعِده من هالل وأبو قدامُة فَعله ما يفعال لم فهما ذلك، ومع فحسب. الصياغة
التي املعانَي لهم يُحددا وأن موضوعاتهم، معالجة طريقَة الشعراء عىل يُمِليَا أن أرادا
يكون أن يجوز ال مثًال املدح أن يُقرران رأيناهما ثَم ومن شعره، الشاعُر فيها يُنِشد
والشجاعة، والعدل والعفة، العقل يف الصفات تلك ويحرصان بل النفسية، الصفات بغري
الصفات عىل أيًضا الهجاءَ يقرصان وهما الجسم. أو الوجه بجمال املدَح يحرمان ثم
بسبب. والوساطة املوازنة صاحبَي منهج إىل تمتُّ ال سخافاٍت من ذلك أشبَه وما املعنوية،

أمثلة: لذلك وْلنأخذ

ال��َخ��الخ��ُل ع��ل��ي��ه��ا ج��ال��ْت ُوُش��ًح��ا ل��ه��ا َرت ُص��وِّ ال��َخ��الخ��ي��َل أنَّ ل��و ال��ِه��ي��ِف م��ن

ُوِصَفت ما أقبُح وهو العرب، به نطَقت ما ضد تمام أبو وصَفه الذي «وهذا فيقول:
والسواعد، األعضاد يف تعضُّ بأنها توصف أن والربين الخالخيل شأن ِمن ألن النساء؛ به
ال ألنه الوصف؛ أخطأ فقد عليها تجول وُشًحا خالخيلها جعل فإذا وق، السُّ يف وتضيق
ومن … جسدها عىل وشاًحا بالساق يعضَّ أن شأنه من الذي الخلخاُل يكون أن يجوز
من معه ذكَرت إذا إال الَخْرص، ة ودقَّ الَكْشح عىل الهيف تذكر تكاد ال أنها العرب عادة

الرُّمة: ذو قال كما والِغَلظ؛ والرِّيُّ االمتالء فيه يستحبُّ ما األعضاء

وال��ق��َص��ُب ال��ج��س��ُم وت��مَّ ال��ِوش��اُح م��ن��ه��ا َق��ِل��ٌق ُخ��ْم��ص��ان��ٌة م��م��ك��ورٌة َع��ْج��زاءُ
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أيًضا: قال وكما

ف��يَ��ْق��َل��ُق ال��ِوش��اَح وتَ��ج��ت��اُب ُرَك��اٍم ب��ِدْع��ص��ٍة م��ن��ه��ا ال��ِم��ْرَط تَ��لُ��وُث أنَ��اٌة

قال: وكما

ي��ت��َم��ْرم��ُر أو ي��رت��جُّ نَ��ًق��ا ون��ص��ًف��ا ق��وي��م��ًة ق��ن��اًة ن��ص��ًف��ا َخ��ْل��َق��ه��ا ت��رى

نْفَرى: الشَّ قال وكما

ج��نَّ��ِت ال��ُح��س��ن م��ن إن��س��اٌن ُج��نَّ ف��ل��و وأك��م��َل��ت واس��ب��ك��رَّت وج��لَّ��ت ��ت ف��دقَّ

تماُم هو فهذا ، يجلَّ أن ينبغي ما منها وجلَّ يَِدق، أن ينبغي ما منها دقَّ أي:
الوصف.»

بل فحسب، التقليدية األداء بطرِق يتقيَّد أن الشاعر إىل يطلب ال فاآلمديُّ وإذن
الشعراء َرها تصوَّ كما املرأة مثال عن ولكن بعينها، امرأٍة عن ال وصفه يف يَصُدر وأن
ال الوصف أن يُضيف بل كوشاح، الخالخيل استعمال بنقِد يكتفي ال ولهذا السابقون؛
الرِّي فيها يستجبُّ التي األعضاء امتالءَ الخرص نُحول إىل الشاعر جَمع إذا إال يكمل
روا صوَّ بل الواقع، روا يُصوِّ لم الشعراء أن النقد هذا أمثاِل نتيجة من وكان والِغَلظ.
ذلك كل من وبالرغم االبتكار. شلَّ حًرصا ت ُحِرصَ بصفاٍت روها وصوَّ عربية، ُعليا ُمثًُال
ا عمَّ مقاييَسه يأخذ املوازنة صاحب ألن وذلك هالل؛ وأبو قدامُة فعله ما اآلمديُّ يفعل لم
و«الصناعتني» الشعر» «نقد صاحبا بينما شيئًا، منه ي يُنحِّ ال وهو فعًال، العرُب قاله
الهجاء يف أو الوجه، جماِل بوصف املدح يف مثًال الشعراءُ قاله ما يَقبال أن يُريدان ال

تحكًما. وقواعَده ِضيًقا الشعر مجاَل يَزيدا أن إال ويأبَيان بُقبحه،
طرق يُحيص اآلَخر فهو اآلمدي، عند مثلُه الجرجاني العزيز عبد بن عيل عند واألمر
تقاليد إىل مستنًدا خصومه، ضد املتنبي عن ويعتذر والخيل، للسالح العرب وصِف

(ص٢٣٨): البيت فيورُد السابقني، الشعراء

َق��ل��ُم ف��وق��ه��ا ِس��ن��اٍن ك��لَّ ك��أنَّ تَ��ن��ف��ذُه��ا ل��ي��س ال��ع��وال��ي ف��ي��ه��ا ت��خ��طُّ
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أن كيف ويوضح بالحصانة، عدوه ِدرع وصف قد بأنه املتنبَي انتقد َمن ويُخطِّئ
البِس «غريَ َخصَمه يَلقى من هو الشجاع الرجل ألن هجاء؛ بالحصانة العدو درِع وصف
يمتدح التي الخيل بوصف الدرع وصف الجرجانيُّ ويَقيس األعىش. قال كما ُجنة»،
األدبار، ولَّوا الذين األعداء خيَل الخيُل كانت إن هجًوا ذلك «فيكون رسعتها، الشعراءُ
لقد بل أعدائهم، عىل يُِغريون عندما وقبيلِته الشاعر خيل الخيُل كانت إن فخًرا ويكون

التَّغِلبي:1 طارٌق قال كما الفَرس، بظلع الَخصم إدراك عن الشاعُر يعتذر

إص��بَ��َع��ا َح��ِزي��م��َة م��ن ت��َرَك��ت��ن��ي وق��د َظ��ْل��ُع��ه��ا ال��َع��رادِة إب��ق��اءَ ف��أدَرك
أج��م��َع��ا ال��َم��زادِة م��اءَ َش��ِربَ��ت وق��د أت��ي��ت��ُم ق��د أْن ال��ق��وِم ُم��ن��ادي ون��ادى

فرسه، برسعِة هاربًا نجا قد الطفيل بن عامَر أن فيُذكر الخرشب، بن سلمُة وأما
قوله: يف وذلك

م��ائ��ِر ال��ح��م��ال��ة َظ��ْه��ر ع��ل��ى وس��رٍج ف��وَق��ُه ِغ��م��َد ال ال��س��ي��ف ب��ن��ص��ِل ن��َج��وُت
ل��ك��اف��ِر ف��الَح ال تَ��ْك��ُف��رنْ��ه��ا وال أه��لُ��ه ه��ي ب��ال��ذي ع��ل��ي��ه��ا ف��أثْ��ِن
ط��ائ��ِر ب��ت��م��ث��اِل ت��ه��ف��و ول��ك��ن��ه��ا أدرَك��ت األرض ع��ل��ى ت��ج��ري أنَّ��ه��ا ف��ل��و

إلخ.» …
مذهبان، والخيل السالح وصف يف «للعرب قوله: يف التقاليَد تلك الناقُد ويجمع
عتاٍد من هو ادَّخره وما عشريته، وسالَح رهطه، وأداَة قومه، خيَل شاعُرهم وَصف فإذا
العزُّ وفينا واملنَعة، النَّجدة ولنا وَمغارات، حروب أهُل أننا يريد فإنما ِرباط، من واقتناه
منه الغضَّ يطلب فإنما وُمحاربه، عدوَّه بذلك وصف وإذا والفضل، الغَلبة ولنا والقهر،
يف حاجزه أو ملتًقى، يف عنه العدوُّ ذلك حاد وقد إال ذلك يفعل وليس عليه. والنعي
فإنما سالحه وصف إذا فهو له، يثبت فلم أجابه أو يُِجبه، فلم الِرباز إىل دعاه أو معرتك،
فهو نان، السِّ مايض السيف، حديد اآللة، تامُّ السالح، شاكي وأنت هربَت إنك له: يقول
بقائه من يعتذر فإنما فرَسه وصف وإذا ك، ذمِّ يف وأبلُغ عجزك، عىل وأدلُّ لعرضك، أثلُم
عليه منَّت وأنها وأطلَقته، ته نجَّ الفرس أن ويريد تورُِّطه، بعد َخالصه ومن لقائه، بعد

الُعَرني. للَكْلَحبِة منسوبًا للضبي املفضليات يف ورد 1
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فهذا لكافر. فالَح فال تَكفَرنْها ال قال: كما ورقيقها، َمنِّها وأسريُ طليُقها فهو وأنقذَته،
وهو كالمهم، يف العرُب عليه جرى ملا استقراءٍ عن صادٌر ولكنه للشعراء، ترشيٌع أيًضا
ما إال مثًال املرثية يف يتوخى أالَّ يريدان اللذَين هالل وأبي قدامة منهج غريُ ريب بال

املدح. يف يتوخى
واتخاِذه الشعراء، عليه دَرج ما مالحظِة عىل يقوم إذن والُجرجاني اآلمدي منهج
آراءَ عن يصدر عقيل منهٌج فمنهُجهما هالل وأبو قدامُة وأما والحكم، للدَّْرس مقياًسا
تُميز التي الجوهرية الفوارق أحُد هو وهذا ووسائله. ومعانيه الشعر أغراض يف سابقٍة
تُخضع أن تُحاول قواعَد تضع البالغة بينما فعًال، قيل ما يدرس النقد البالغة؛ عن النقَد

فيهم. تُحكمها وأن الشعراء، لها
يختلف والعسكريِّ ُقدامة مذهب أن نرى إذ ذلك؛ من أبعَد إىل نذهب بعُد ونحن
حاَول عندما املعتز فابن نفسه؛ أرسطو مذهِب وعن بل البديع، يف املعتز ابن مذهب عن
لم عيوب، من أوُجهه يف ما بعَض ينتقد وأن البديع، مذهب مميزات يستخلص أن
منهج غريُ وهذا املْحَدثون. عنهم أخذه وما القدماء، الشعراءُ إليه سبق ما استقراءَ يُِعد
لكل يضع بأن فيتربع وفاسد، وُمحال كذٍب إىل الكالَم يقسم أن يريد الذي العسكريِّ
الالحقة، وال بل عليه، السابقة األزمنة يف وال زمانه، يف أحٍد من مثلُها يُسَمع لم أمثلًة نوع
وْضَع حاول عندما كذلك وأرسطو عقيمة، منطقية فروٌض — قلنا كما — هي وإنما
صاغه ثم عليه، دَرجوا ما يستقرئ والشعراء الخطباء إىل رجع والَخطابة، للشعر أصوٍل
قال: َمن الشعراء من لرأَيا املسلك نفس سَلكا والعسكريَّ قدامة أن ولو نظرية، مبادئَ يف

وَق��َع��ا ق��د ت��ح��ذَري��ن ال��ذي إن ج��َزَع��ا أْج��ِم��ل��ي ال��ن��ف��ُس أيَّ��ت��ه��ا

أو:

ش��م��ِس غ��روِب ل��ك��لِّ وأذك��ُره ص��خ��ًرا ال��ش��م��ِس ط��ل��وُع يُ��ذكِّ��ُرن��ي

العسكري: فيه عاش الذي القرن نفس يف املتنبي قال لقد بل

ال��ك��ذِب إل��ى ب��آم��ال��ي م��ن��ه َف��ِزع��ُت خ��ب��ٌر ج��اءن��ي ح��ت��ى ال��ج��زي��رَة ط��َوى
ح��َل��ِب؟ ف��ي ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ح��اُل ف��ك��ي��ف نُ��ِع��يَ��ت م��ذ ال��ل��ي��ل ط��وي��َل ال��ع��راَق أرى
ُم��ن��س��ك��ِب غ��ي��ُر ُج��ف��ون��ي دم��ع وأنَّ م��ل��ت��ه��ٍب غ��ي��ُر ف��ؤادي أن ي��ظ��نُّ
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«كان». ب املدح من بمعناه وألصُق الرثاء يف أمعُن هو ا ممَّ ذلك غري إىل
إنه بل فحسب، فيه واالبتكار وأغراِضه الشعر معاني عىل خطًرا ليس التقنني
أبواب خري من بباٍب مثًال لذلك ولنِرضْب ذاتَها. البيان طرَق يتناول عندما أيًضا َلكذلك

بعدها). وما (ص٢٢٦ التشبيه وهو الصناعتنَي،
أوجه: أربعة عىل يقُع ما التشبيه أجَود «أن املؤلُف يرى

َكَفُروا ﴿َوالَِّذيَن : وجلَّ عزَّ هللا قول وهو ة، الحاسَّ عليه تقع ال ما إخراُج أحدها: (١)
واملعنى يُحس، ما إىل يُحسُّ ال ما فأخَرج َماءً﴾. الظَّْمآُن يَْحَسبُُه ِبِقيَعٍة اٍب َكَرسَ أَْعَمالُُهْم

إلخ. … الفاقة وِعَظم الحاجة شدِة مع م املتوهَّ بطالُن يجمعهما الذي
هذا ومن العادة، به جَرت ما إىل العادة به تجِر لم ما إخراُج اآلخر: والوجه (٢)
تَْغَن َلْم ﴿َكأَْن قوله: إىل َماءِ﴾، السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمثَُل ﴿إِنََّما تعاىل: قولُه

إلخ. … به تجِر لم ما إىل العادة به جرت ما بياُن هو ِباْألَْمِس﴾؛
قوله هذا من بها؛ يُعرف ما إىل بالبديهة يُعرف ال ما إخراُج الثالث: والوجه (٣)
يُعلم ما إىل بالبديهة يُعلم ال ما أخرج قد َواْألَْرُض﴾؛ َمَواُت السَّ َعْرُضَها ﴿َوَجنٍَّة : وجلَّ عزَّ
إلخ. … الصفة بُحسن الجنة إىل التشويُق فيه والفائدة الِعَظم، األمرين بني والجامع بها،
: وجلَّ عزَّ كقوله فيها؛ قوٌة له ما عىل الصفة يف له قوَة ال ما الرابع: والوجه (٤)
البياُن والفائدة الِعظم، األمرين بني والجامع َكاْألَْعَالِم﴾، اْلبَْحِر ِيف اْلُمنَْشآُت اْلَجَواِر ﴿َوَلُه
أكثُر الوجه هذا وعىل ماء، من يكون ما أعظِم يف الِعظام األجسام تسخري يف القدرة عن

الحسن.» يف والنهايُة الجودة، يف الغاية وهي القرآن، تشبيهات

أشعار يف جاء «قد أنه املؤلُف يرى أن التحكُّميِّ الحِرص هذا نتيجة من ويكون
الناس بعض كان وإن رديء، وهو بالفكر يُنال بما العيان يرى ما تشبيُه املحَدثني
يختارها التي األمثلة بني من العسكريُّ ويورد والدِّقة.» اللطافة من فيه ملا يستحسنه
هذين — باملعنوي الحيسَّ تُشبه بل قواعده، َوْفق تجري ال التي — التشبيهات لتلك

البيتنَي:

��ج��وِف ال��سُّ م��رت��ف��ُع ال��ل��ي��ل وأُْف��ق ِص��رًف��ا ال��راَح س��ق��ي��ُت ونَ��ْدم��انً��ا
ل��ط��ي��ِف ذه��ٍن ف��ي دقَّ ك��م��ع��نً��ى ع��ل��ي��ه��ا زج��اج��تُ��ه��ا وص��َف��ْت ص��َف��ْت
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أن وعنده بالحسن، يصُفهما َمن يستصوُب وال رديئان أنهما يرى هالٍل وأبو
هما واملْحَدثني الُقدماء عند التمثيل يف القاصد والنَّهج التشبيه، يف املسلوكة الطريقة
املايض والسهم والقمر، بالشمس والحسن باألسد، والشجاع واملطر، بالبحر الجواد تشبيُه
التشبيهات هذه من إلخ، … بالجبل الرَّزين والحليم بالنجم، الرتبة وعايل بالسيف،

ُعضال. كداءٍ العربي األدب يف فَشت التي املبتذَلة
أو النحو يف ت صحَّ إن روٌح وتلك وخلِقه، الجمال مسائل يف التقنني خطر هو هذا
ال فإنها الصحة؛ ناحية من الشعر أو اللغَة تحكم التي العلوم من غريِهما أو الَعروض
الذَّوق سقيم رجٍل عن صدوُرها خطًرا ويَزيدها تقتله، أن دون الفن إىل تمتدَّ أن يمكن

كالعسكري.

الرسقات ومشكلة العسكري (4-1)

األدبية املشاكل يف ليتحدَّث البالغية املسائَل يرتك عندما هالٍل أبا أن األمر غريب ومن
من بأحٍد فيها يتأثَّر لم ألنه ذلك ولعل أحكامه. تستقيم الرسقات؛ كمشكلة الخالصة
إليها سبَقه من وكلُّ املشاكل. هذه عن يتحدَّثوا لم الذين قدامة، أمثاِل البيان َمناطقة
األخذ، ُسبل أوَضحوا منصفني نقاًدا أو أحكاَمهم، الهوى أفسد أدباءَ إما عادًة كانوا

صائبة. عادلة قواعَد فيها للحكم يَضعوا أن وحاولوا
فيقول حل، أصدَق املشكلة لهذه يضع العسكريَّ نرى أن هو يدهشنا والذي
والنبطي للسوقيِّ الجيُد املعنى وقع فربما العقالء، بني مشرتكٌة املعانَي «إن (ص١٨٩):
متأخٌر يقع وقد ونظِمها، وتأليفها ورصِفها األلفاظ يف الناُس تتفاضل وإنما والزنجي،
لآلِخر.» وَقع لألول وقع كما ولكن به، يُلِمَّ أن غري من املتقدُم إليه سبَقه معنًى عىل
يف ذلك يحرص أن وإىل املعاني، يف بالرسقة القول رفِض إىل يميل أنه هذا ومعنى
موضٍع يف يعود وهو بعينه. بشاعٍر العامَّ املعنى تُخصص التي األداء وُطرق الصياغة
بعُض أخربنا بكسوته، يحسن إنما «واملعنى (ص٢١٨): بقوله الرأَي هذا فيؤكد آخر
من نسمعه ما بخالِف نسمعه منك الحديَث سمعنا إذا إنَّا للشعبي: قيل قال: أصحابنا
أزيد أن غرِي من أي حرًفا؛ فيه أزيَد أن غرِي من فأكسوه عاريًا أجده إني فقال: غريك؟
واحد لفٍظ يف يتَّفقان الشاعَرين عن العالء بُن عمِرو أبو ُسئل كما … شيئًا معناه يف
الرأي هذا عىل العسكريُّ ويبني ألسنتها.» عىل تواَفت رجاٍل عقول فقال: واحد، ومعنًى
تأخذ أن هو الحسن واألخذ قبيح؛ وأخٍذ حسن أخٍذ إىل األخذَ فيقسم مستقيمة، نتائَج
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املعنى إىل «تعمد أن القبيح واألخذ لك، ِملًكا فيُصبح عندك من بألفاٍظ فتكُسَوه املعنى
الرسقة فمقياس وإذن مستهَجن.» َمعِرٍض يف تُخِرجه أو أكثره، أو كلِّه بلفظه فتتناوله

نظرة. أصدُق نرى فيما وهذه الصياغة. هو عنده
آرائهم، بعض اد النقَّ عن أخذ قد يكن وإن هالل، أبا بأن سبق ما كلِّ من ونخلص
كتابه يف جعفر بن قدامة وبخاصٍة ومنهجهم، البالغيِّني روُح هما ومنهجه روحه فإن
أدبية مسألٍة يف أنه بدليل أحكامه؛ من الكثري فساد سبُب هذا يف كان ولقد الشعر». «نقد

َفيصل. خرِي إىل ق ُوفِّ قد الرسقات كمسألة ِرصفة
هذا تأليف طريقة ويف بالغة، إىل النقد ل تحوُّ نقطُة هو «الصناعتني» فكتاب وإذن

ذلك. عىل دليٍل أوضُح — ومنهجه روحه عن فضًال — وموضوعاته الكتاب
الثاني الباب ويف ا، وَحدٍّ لغًة البالغة موضوع عن باإلبانة األول الباب يف املؤلف يبدأ
الرابع ويف بينها، التأليف وقواعد األلفاظ عن الثالث ويف لها، ويرشع املعاني عن يتكلَّم
ويف واإلطناب، اإليجاز عن يتحدث الخامس ويف الرَّصف، وجودة النظم لُحسن يُقنن
الثامن ويف التشبيه، عن السابع ويف (الرسقات)، املنظوم وحلِّ األخذ ُحسن عن السادس
عن العارش ويف والثالثني، الخمسة البديع أوُجه عن التاسع ويف واالزدواج، جع السَّ عن

والخروج. وَمقاطعه الكالم مبادئ
أبي ذوق فساُد يكون ما وأوضُح والنثر. الشعر يف التقليديُة البالغة أبواب وهذه
فيها؛ أحكامه ثم البديع»، و«أوُجه واالزدواج»، «السجع ببابَي املفِرطة عنايته يف هالل
يف العربي األدَب أفسد الذي الصنعة بمذهب املعَجبني من كان الرجل أن عىل يدلُّ مما

أوضحنا. أن سبق كما املتأخرة، عصوره

الجرجاني القاهر عبُد هالل أبي بعد (2)

البالغة إىل املنهجي النقد من ننتقل كما الرابع، القرُن ينتهي هالٍل أبي من بانتهائنا
مذهُب إليه وصل الذي األوَج يُمثل الصناعتني كتاب أن هو لنا يبدو والذي التعليمية.
له تشيَّع ممن إرساًفا أكثَر يكن لم إن املذهب، هذا أنصار من مؤلفه ألن وذلك البديع؛
عبَّاٍد بن الصاحب نثِر من األمثلة يورد كما األوُجه، ويُفصل يُعدد رأيناه وقد سبق. فيما
َليُمكن حتى الصاحب، نثر عن سقًما يقلُّ ال الذي نفسه هو نثره ومن السقيم، املسجوِع
السكَّاكيِّ إىل يُرِجع َخلدون ابن كان وإن عامة، البالغة بل البديع، يف رأًسا اعتباره

العلوم. هذه تأسيَس
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وذلك يُذكر؛ نجاًحا الخامس القرن يف ينجح لم هالل أبي تيار فإن ذلك، ومع
وكان ا. تامٍّ طغيانًا البديعية واملحسنات اللفظية الصياغة عليه تْطَغ لم نفَسه األدب ألن
املَعريُّ العالء أبو هو قوي؛ لُغوي فيلسوف شاعٍر لظهور الكارثة إرجاء يف الفضل
بالرغم طبعه، الصنعُة تُفِسد فلم موهوبًا، رجًال العالء أبو كان لقد ٤٤٩ه). إىل ٣٦٣)

والغايات. بالفصول وأخِذه يلزم، ال ما لزومه من

اللغوية وفلسفته القاهر عبد (1-2)

بن القاهر عبُد بكٍر أبو هو الخطر؛ عظيُم مفكر نْحويٌّ الخامس القرن يف وظهر
تياَر فقاوم الذوق، سليَم الرجل هذا وكان ٤٧١ه)، سنة (املتوىفَّ الجرجانيُّ الرحمن عبد
ورأى ص٥)، البالغة، (أرسار املعاني» خَدُم «األلفاظ بأن وقال مقاومة، أشدَّ اللفظية
يف اسٌم له ما إىل ترجع بأموٍر شغفه فْرُط صاحبَه حَمل كالًما املتأخرين كالم يف «أن
أقسام بني جمع إذا أنه إليه ويُخيَّل ليُبني، ويقول ِليُفهم، يتكلَّم أنه ينىس أن البديع،
خبَْط طلبه من السامَع يوِقَع وأن عمياء، يف عناه ما يقع أن ضري فال بيت، يف البديع
بأصناف الَعروس يُثِقل كمن وأفسده، املعنى عىل يتكلفه ما بكثرِة طَمس وربما عشواء،

ص٦). البالغة، (أرسار نفسها» يف مكروٌه ذلك من ينالها حتى الُحيلِّ
الجاحَظ عمٍرو أبا بل السجع، أصحاَب ليس يُحتذى أن يجب الذي املثل أن وعنده
يكون حتى حسنًا، سجًعا وال مقبوًال، تجنيًسا تجد ال «أنك يُالحظ وهو كتبه، مقدِّمات يف
تجد وال بديًال، به تبتغي ال تجده وحتى نحَوه، وساق واستدعاه طلبه الذي هو املعنى
وقع ما وأواله؛ بالحسن ه وأحقَّ وأعاله، تسمعه تجنيٍس أحىل كان هنا ومن ِحَوًال. عنه
وإن — مالءمته لُحسن هو ما أو لطلبه، ٍب وتأهُّ اجتالبه، إىل املتكلم من قصٍد غرِي من
ليذهب إنه بل ص٧)، البالغة، (أرسار الصورة» هذه ويف املنزلة بهذه — مطلوبًا كان
قيمتها تفوق قيمًة األلفاظ فصاحة عىل علق قد الجاحظ أن فريى ذلك، من أبعَد إىل
إىل تصل أن هو الشاقُّ وإنما الثقيلة، األلفاظ تتجنَّب أن السهل من ألنه وذلك الحقيقية؛
واإلبداع، والنظام الرتتيب وُحسن األقسام، وتصحيح اإلشارة، وصواب الداللة، «وضوح
موِضَعهما، والوصل الفصل ووضع التفصيل، ثم واإلجمال والتمثيل، التشبيه طريقة يف

رشوَطهما.» والتأخري والتقديم والتأكيد الحذف وتوفية
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أن يمكن ال مذهب إىل كلِّها اللُّغوية العلوم يف اهتدى قد القاهر عبد إن الحق، ويف
هذا أساس وعىل النظري، منقطعة لُغوية بعبقريٍة لصاحبه يشهد مذهٍب أهميته، يف نُبالغ

اإلعجاز». «دالئل إدراك يف مبادئه ن كوَّ املذهب
هذه؛ أليامنا أوروبا يف اللغة علم إليه وصل ما وأحدُث أصحُّ هو القاهر عبد مذهب
،Ferdinand de Saussure سوسري دي فردناند الثبت السويرسي العاِلم مذهب هو
استخدامه طريقُة إال الخطري املذهب هذا من اآلن يُهمنا ال ونحن ١٩١٣م. سنة تُويف الذي

النصوص.2 نقد يف «فيولوجي» لُغوي ملنهٍج كأسٍّ
من مجموعة بل األلفاظ، من مجموعًة ليست اللغة أن إىل القاهر عبد فطن لقد
يف فيه الناَس ترى أنت أصًال هنا أنَّ «اعلم فقال: Systeme de rapports العالقات
أوضاع من التي املفَردة األلفاظ أن وهو آَخر، من ويُنكر جانب، من يعرف َمن صورِة
فيُعرف بعض إىل بعُضها يُضمَّ ألن ولكن أنفسها، يف معانيها لتُعرف توضع لم اللغة
أن زعمنا إْن أنَّا ذلك عىل والدليل عظيم، وأصل رشيف، علٌم وهذا فوائد. بينها فيما
ذلك ألدَّى أنفسها؛ يف معانيها بها ليُعرف ُوضعت إنما اللغة أوضاُع هي التي األلفاظ
التي األسماءَ لألجناس وَضعوا قد يكونوا أن وهو استحالته، يف عاقٌل يشك ال ما إىل
نعرف كنا ملا ويفعل، فعل قالوا: يكونوا لم لو كأنهم حتى بها، لتعرفها لها وضعوها
أصله، من األمَر نعرف كنا ملا أفعل، قالوا: قد يكونوا لم ولو أصله، ومن نفسه يف الخربَ
فال معانيَها، نجهل لكنا الحروف وَصفوا قد يكونوا لم لو وحتى نفوسنا، يف نجده وال
إال ر تُتصوَّ وال تكون ال واملواَضعُة كيف استثناءً. وال استفهاًما وال نهيًا وال نفيًا نعقل
كاإلشارة، املواضعة وألن معلوم، لغرِي اسم غريُ أو اسم يوضع أن فُمحاٌل معلوم؟ عىل
نفسه، يف إليه املشاَر السامَع لتُعرِّف اإلشارة هذه تكن لم ذاك ُخذ قلَت إذا أنك فكما
اللفظ حكم كذلك وتُبرصها. تراها التي األشياء سائر بني من املقصود أنه ليعلم ولكن
إال والقتل والرضب والفَرس الرجَل نعرف لم أنَّا يشكُّ الذي هذا وَمن له، ُوضع ما مع
ى املسمَّ تعرف أن زيد، قيل: إذا ينبغي لكان العقل يف ُمساًغا ذلك كان لو أساميها؟ من
هذه عَرفَت قد وإذ … بصفة ذلك ذُكر أو شاهدتَه قد تكون أن غرِي من االسم بهذا

مذهب عن مقاالت عدة تجد حيث مندور؛ محمد للدكتور امليزان» «يف كتاب إىل تعود أن استطاعتك يف 2

الجرجاني. القاهر عبد
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واألول واألصل شيئني. بني فيما إال ر تُتصوَّ ال معاٍن كلها الكالم معانَي أن فاعلم الجملة،
العقول، يف الثابت ومن الجميع. يف عَرفتَه فيه املعنى بهذا العلم أحكمَت وإذا الخرب، هو
امتنع ذلك ومن عنه؛ ومخَربٌ به ُمخَربٌ يكوَن حتى خربٌ يكون ال أنه النفوس يف والقائم
«ارضب» قلَت إذا وكنَت يشء، إىل إسناَده تريد أن غري من فعٍل إىل قصٌد لك يكون أن
أو ُمظَهر يشءٍ عن به الخربَ تريد أن غري من نفسك يف معنًى منه تريد أن تستطع لم
اإلعجاز، (دالئل سواءً» تَصوتُه وصوٌت — ذلك تُرد لم أنت إذا — به لفُظك وكان مقدَّر،
العميقة، اللغويَة القاهر عبد فلسفَة نجد األهمية، البالغ النصِّ هذا يف و٢٨٨). ص٢٨٧
توضع لم األلفاظ أن يرى فهو النصوص؛ نقد يف آرائه كلُّ صَدَرت الفلسفة هذه وعن
بصفٍة األشياء تلك عن اإلخبار يف لتُستعَمل ُوِضعت وإنما بذواِتها. املتعيِّنة األشياء لتعينِي

بيشء. عنه نُخرب أن أردنا إذا إال «زيد» نقول ال فنحن عالقة؛ أو حَدٍث أو
األشياء بني نُقيمها التي الروابط مجموعُة بل األلفاظ، ليس اللغة يف فاملهم وإذن
ثَم ومن عنها؛ نُعرب التي املختلفة املعاني هي الروابط وتلك اللُّغوية، األدوات بفضل
ال أن َعِلمنا ذلك يف نظرنا «إذا ونحن األلفاظ. عىل صدارٍة من لها وما أهميتها كانت
اسمني إىل تعمُد أو مفعوًال، أو لفعٍل فاعًال فتجعله اسٍم إىل تعمد أن غري لها محصوَل
لألول، صفًة الثاني يكون أن عىل اسًما االسم تُتبع أو اآلَخر، عن خربًا أحَدهما فتجعل
صفة، الثاني يكون أن عىل كالمك تمام بعد باسٍم تجيء أو منه، بدًال أو له، تأكيًدا أو
أو استفهاًما أو نفيًا يصري أن معنًى إلثبات هو كالٍم يف ى تتوخَّ أو تمييًزا، أو حاًال، أو
رشًطا أحَدهما تجعل أن فعَلني يف تريد أو لذلك، املوضوعة الحروف عليه فتدخل تمنيًا،
التي األسماء من اسٍم بعد أو املعنى، لهذا املوضوع الحرف بعد بهما فتجيء اآلَخر، يف

ص٢٦). (دالئل، القياس» هذا وعىل الحرف ذلك معنى نَت ُضمِّ

اللُّغوي النقد منهج (2-2)

القاهر عبد عند النقد مقياس أن كيف نفهم أن نستطيع اآلراءَ هذه نتدبَّر عندما ونحن
لم التي الروابط تلك األشياء، بني الروابط يُقيم الذي هو النظم هذا ألن الكالم؛ نظُم هو
الذي الوْضَع كالمك تضَع أن إال النظم ليس أنه «واعلم عنها. للعبارة إال اللغاُت توضع
(دالئل، نهجت» التي مناهجه وتعرف وأصوله، قوانينه عىل وتعمل النحو، علُم يقتضيه
إن وخطؤه صوابًا، كان إن صوابُه يرجع شيئًا بواجٍد فلسَت السبيل، هو «هذا ص٤٨).
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أُصيب قد النحو معاني من معنًى وهو إال االسم؛ هذا تحت ويدخل النظم، إىل ً خطأ كان
واستُعمل موضعه عن فأزيَل املعاملة، هذه بخالِف عومل أو ه، حقِّ يف وُوِضع موضُعه، به
بمزيٍَّة ُوصف أو فساده، أو نظم بصحِة ُوصف قد كالًما ترى فال له. ينبغي ما غرِي يف
الفضل؛ وذلك املزيَِّة وتلك الفساد، وذلك الصحة تلك مرجَع تجد وأنت إال فيه، وفضل
أبوابه» من بباٍب ويتصل أصوله، من أصٍل يف يدخل ووجدتَه وأحكامه، النحو معاني إىل

ص٤٩). (دالئل،
عىل النحو؛ منهج اللغوي، النقد منهج هو الدقيق العميق املفكر هذا فمنهج وإذن

األشياء. بني اللغُة تُقيمها التي العالقات يف يبحث الذي العلُم أنه النحو من نفهَم أن
(ص٥١ يقول نفِسه، القاهر عبد عن مثًال نأخذ دعنا الفكرة؛ هذه نوضح ولكي

العباس: بن إبراهيم قول إىل «انظر اإلعجاز): دالئل من

نَ��ص��ي��ُر وغ��اب أع��داءٌ وُس��لِّ��ط ص��اح��ٌب وأن��َك��ر ده��ٌر ن��ب��ا إذْ ف��ل��و
وأم��وُر ج��َرْت م��ق��ادي��ٌر ول��ك��ْن ب��نَ��ْج��وٍة داري األه��واِز ع��ل��ى ت��ك��ون
ووزي��ُر أٌخ يُ��رج��ى م��ا ِألف��ض��ِل م��ح��م��ًدا ه��ذا ب��ع��َد ألرج��و وإنِّ��ي

يف السبب د تتفقَّ ثم والحالوة، الُحسن ومن والطالوة، الرَّونق من ترى ما ترى فإنك
هو الذي عامله عىل نبا» «إذ هو الذي الظرَف تقديِمه أجل من كان إنما فتجُده ذلك،
هذا ساق أْن ثم الدهر»، نبا إذ «فلو يقل ولم الدهر نكَّر أْن ثم «كان»، يَُقل ولم «تكون»،
«وأنكرُت يقل ولم صاحب»، «وأنَكر قال أْن ثم بعِده، من به أتى ما جميِع يف التنكري
وكلُّه النظم، يف حَسنًا يجعله لك عددتُه الذي غري شيئًا األوَّلني البيتني يف ترى ال صاحبًا»
إىل نُسبا قد رأيتَهما ومزيٍَّة ُحسن كل يف أبًدا السبيل وهكذا ترى. كما النحو معاني من

عليه.» فيهما أُحيل ورشف وفضٍل النظم،
عند بالنحو يقف ال أنه ترى ومنه للنحو، َفهمه وطريقُة القاهر عبد منهج هو هذا
ذلك يف ليُدخل حتى وعَدِمها، الَجودة تعليل إىل يَْعدوه بل والخطأ، الصحة يف الُحكم
قوله: يف والتأخري التقديم كمسألة «املعاني»؛ من يجعلوها أن بعُد فيما استقر أشياءَ

إلخ.» … بنَْجوة داري األهواز عىل تكون … دهٌر نبا إذ «فلو
مردَّ أن يرى وهو واملعاني، النحو من مزيٌج املوهوب الرجِل هذا منهج أن والواقع
أمِر مدار أن عَرفَت قد «وإذ ص٦١): (دالئل، فيقول الكالم، نظم طريقة هو نقد كلِّ
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أن فاعلم فيه؛ تكون أن شأنها من التي والفروق الوجوه وعىل النحو، معاني عىل النظم
بعدها، ازدياًدا لها تجد ال وشأنها عندها، تقف غايٌة لها ليس كثريٌة والوجوه الفروق
ولكن اإلطالق، عىل هي حيث ومن أنفسها، يف لها بواجبٍة املزيَّة ليست أن اعلم ثم
من بعِضها موقع بحَسب ثم الكالم، لها يوضع التي واألغراض املعاني بسبب تُعَرض
تعمل التي األصباغ سبيُل املعاني هذه سبيل وإنما بعض، مع بعِضها واستعمال بعض،
منها عمل التي األصباغ يف اهتدى قد الرجل ترى أنك فكما والنقوش، الصوُر منها
األصباغ، أنُفس يف والتدبُّر التخريُّ من رضٍب إىل نَسج، الذي ثوبه يف والنقش الصور،
صاحبُه، إليه يهتِد لم ما إىل إياها، وترتيبه لها مْزِجه وكيفيِة ومقاديرها، مواضعها ويف
يهما توخِّ يف والشاعر الكاتب حال كذلك أغرب؛ وصورتُه أعجَب ذلك أجل من نقُشه فجاء

ص٦٢). (دالئل، النظم» محصوُل أنها علمَت التي ووجوَهه النحو معانَي

القاهر عبد عند الذَّوق (3-2)

جملة لكلِّ وأن للمشاكل، مستمر وضٌع النقد أن من اليوم نراه ما إىل بنا ينتهي وهذا
النقد هو وهذا فيها. ونحكم ونضعها نراها كيف نعرف أن يجب التي مشكلتَه بيت أو
الفيصل هو الذوق أن البنيِّ ومن نقد. خريُ وهو سبق، فيما عنه ثنا تحدَّ الذي املنهجي
األدبي ه بحسِّ القاهر عبُد فطن الحقائق هذه كل وإىل الدقيقة. املسائل هذه يف األخري
الناُس عليه الذي من أعجَب عجبًا ترى لن أنك «اعلم ص٢٩٠): (دالئل، فقال الرائع
نظًما هنا ها أن يعلم وهو إال معرفٍة أدنى له أحٍد من ما ألنه وذلك النظم؛ أمر يف
عنهم وتضلُّ أعينُهم، تَسدر ذلك، تُبرصهم أن أردَت أنت إذا تراهم ثم نظم، ِمن أحسَن
غريَ شيئًا حسبوه حيث من نفسه به العلم عدموا يشء أول أنهم ذلك وسبب أفهاُمهم.
حتى الجهَد تلقى فأنت املعاني، دون األلفاظ يف يكون وجعلوه النحو، معاني ي توخِّ
إىل بالخزائم ُقدتَهم أنت إذا ثم متمكنًا، وداءً ُمزمنًا مرًضا تُعالج ألنك رأيهم؛ عن تُميلهم
يدهشهم، خاطٌر بعُد من لهم عَرض النحو، معاني توخي غريَ له معنى ال بأْن االعرتاف
لنظِم والحسن املزية ندَّعي يَروننا أنهم وذلك أمرهم؛ رأِس إىل يعودون يكادوا حتى
العلم يف الناُس يتفاضل أن ر يُتصوَّ يشءٌ النحو معاني من فيه يكون أن غري من كالم
من أنَّ نزعم يشء، عىل ووجوهه النحو معاني من اليَد نضع أن نستطيع ال ويَروننا به،
له ندَّعيها ما لكلِّ املزيَة ندَّعي يروننا بل فيه، يكون كالم لكلِّ املزيَة يوجب أن هذا شأن

… كالم دون كالٍم ويف موضع، دون موضٍع يف وفروقه ووجوهه النحو معاني من
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فيه اإلمكان وجدَت منه العالج ُرمَت إذا بحيث هو وال ، بالهنيِّ ليس هذا يف والداء
وتُصور مكانها، تُعلمهم أن تحتاج التي املزايا ألن ُمنِجًحا؛ والسعَي ُمسعًفا، أحٍد كل مع
وتُحِدث لها، السامَع تُنبه أن تستطيع ال أنت روحانية ومعاٍن خفية، أموٌر شأنها لهم
ذوٌق له ويكون لها، قابلة طبيعٌة فيه وتكون إلدراكها، مهيَّئًا يكون حتى بها علًما له
فيها تعرض أن والفروق الوجوه هذه شأن من بأنَّ إحساًسا نفسه يف لهما يجد وقريحة
ويشء، منها يشء موقع بني فرَّق الشعر وتدبَّر الكالم ح تصفَّ إذا ومن الجملة. عىل املزية

نواس: أبي قوَل أنشدتَه إذا ومن

وال��س��اق��ي ال��َم��ْس��ق��يُّ ف��ان��ت��ش��ى ال��َك��رى ك��أَس ب��ي��نَ��ه��ُم األك��واِر ع��ل��ى ت��س��اَق��ْوا َرْك��ب
ب��أع��ن��اِق تَ��ْع��م��د ل��م ال��م��ن��اك��ِب ع��ل��ى واض��ُع��ه��ا وال��ن��وُم أع��ن��اَق��ه��ْم ك��أنَّ

القرائح استشهاد عىل تك محاجَّ يف تقوُل وأنت … عندها األريحية وأخذته لها أمن
م سالَّ ابِن أمثال: الكبار اد النقَّ إىل القاهر عبد يعود وبهذا وَفْلِيها.» النفوس وَسْرب
وَسْرب القرائح «واستشهاد الذوق يف يَرون الذين الجرجاني، العزيز عبد بن وعيل واآلمديِّ

صحيح. أدبي نقٍد كل يف النهائي املرجَع النفوس»
ونقٌد العالقات، من مجموعًة اللغة يف ترى لُغوية فلسفٌة القاهر؛ عبد منهج هو هذا
التأليف، من ا خاصٍّ رضبًا تؤلَّف حتى تفيد ال األلفاظ «أن فريى الفلسفة تلك عىل يقوم
ثم ومن ص٢)؛ البالغة، (أرسار والرتتيب» الرتكيب من وجه دون وجٍه إىل بها ويُعَمد
إىل اللُّغوية الصحة يْعُدَو وأن املعاني، علم النحُو يشمل أن عىل النحو، هو فاألساس
من الصفة» يه تؤدِّ وال املعرفة به «تحيط فيما للذوق تحكيٌم النهاية ويف الفنية. الجودة
بيت أو جملة، يف أداة أو رابطة، قوة إىل فطنٍة أو خاص، موضع يف لفظ بجماِل إحساٍس
ما إال منه يقبل وال يرفضه، القاهر فعبد بديٍع من ذلك دون ما وأما غريهما. دون شعر

إيضاح. أو للمعنى تقويٌة فيه يكون
اإلنسانية جدَدت ولقد الغربي. العالم يف اليوم املعتَرب املنهج هو القاهر عبد ومنهج
اللغوي واملنهج عرش، التاسع القرن أوائل يف به أخذَت أن منذ الروحيِّ بُرتاثها معرفتها
التاريخية. العلوم كافة ويف بل فَحْسب، األدب يف ال ِخصبًا املناهج أكثُر هو (الفيلولوجي)
كما استُغلَّ وال وجهه، عىل القاهر عبد منهج يُفَهم لم — الحظ لسوء — ولكن
من مجموعٌة «اللغة أن فكرة عىل وأصول نظرياٌت أوروبا يف اليوم قامت ولقد ينبغي،

اآلداب. نقد ويف اللغات فلسفة يف األصوُل تلك واستُخِدمت العالقات»،
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يف وكانت تاله، وَمن السكاكيِّ عند املعاني تياَر البديع تياُر غَلب فقد عندنا، وأما
العربي. األدب محنُة ذلك

الذي Syntaxe الرتاكيب علَم — نفهمه كما — النحو إىل يضمُّ الذي اللُّغوي املنهج
خليٌق الجرجاني؛ القاهر عبد وضعه الذي املنهج هذا املعاني؛ علم اليوم نسميه ما يشبه
البالغة، نُسميه يشءٍ تدريِس من بدٌّ يكن لم وإذا كلِّه. األدبي لرتاثنا فهمنا يُجدد بأن

اإلعجاز». «دالئل بالغة فلتكن
ويف والوساطة، كاملوازنة كتابنَي املنهجي األدبي النقد يف نمتلك أن عظيم لرتاٌث إنه

وأعمَقه. تطبيقيٍّ موضوعي نقٍد أدقَّ فيه نجد كالدالئل، كتابًا اللُّغوي املنهج
رشيٍق بن الحَسن عيلٍّ كأبي مؤلفون؛ وعارصه بل مؤلفون، القاهر عبَد وتال
كتابه يف جَمع الذي «الُعمدة»، صاحب ٤٥٦ه) سنة أو ٤٦٣ه، سنة (املتوىفَّ الَقريوانيِّ
منهٌج للمؤلف يتَّضح أن دون العربية، اللغة وعلوم والنقد العربي األدب أخبار من الكثريَ
(املتوىفَّ املوصيلِّ الكريم بن محمد الفتح أبي الدين ضياءِ ثم متميزة، وشخصيٌة خاص
األثري، بابِن املعروف وهو والشاعر»، الكاتب أدب يف السائر «املثَل صاحِب ٦٣٧ه) سنة
التعليِم روَح النظريُة البالغية الروُح تغلب كتابه ويف املشهور، خ املؤرِّ الدين عزِّ شقيق
خارجون ألنهم الكتَّاب؛ هؤالء عند نقف أن البحث هذا يف يَعنينا ال ونحن والتقنني.
هذا من الثاني الجزء يف األثري وابُن رشيق ابُن ذكره ما سنَعِرض كنا وإن مجالنا، عن

َدْرسها. يف نأخذ ألن الحنُي حان التي النقد موضوعات عن الكالم عند الكتاب،

348



الثاني الجزء

ومقاييسه النقد موضوعات





متهيد

ووصلنا العرب، عند املنهجي النقد نشأة تاريَخ الكتاب هذا من األول الجزء يف استعرضنا
منه نقصد تاريخيٍّا بحثًا بحثنا يكن وإن وأنه لُغوي، فقٍه أو بالغة إىل ل تحوَّ أن إىل به
من نرى أننا إال أخرى، بعد مرحلًة تكوُّنه وكيفيِة األدبي، النشاط ذلك أصول تعرُِّف إىل
ويف النقد، ذلك تناولها التي املوضوعات يف تقريرية نظرًة ننظر أن االستقصاء موجبات
النتائج تلك نُناقش ثم إليها، وصلوا التي النهائية النتائَج لنرى بها؛ أخذ التي املقاييس
يومنا حتى قيمٍة من لها بقي وما العربي، األدب مصائر عىل أثٍر من لها كان ما فنُقدر

هذا.
دراسًة العربي النقد ندُرَس أن نُحاول عندما أننا هو إيضاحه عىل نحرص والذي
الذين اد النقَّ بآراء مقيَّدين سنظلُّ بل التاريخي، املجال عن لذلك نخرج لن تقريرية
من شيئًا الجزء هذا يف نُغري فلن وإذن ونُناقشها. نَبُسطها سبق؛ فيما لهم عَرضنا
يف استعرضنا أن بعد النقد، مسائل تاريَخ نستعرض أن هنا نحاول وإنما منهجنا،

ومناهَجهم. النقاد تاريَخ السابق الجزء
أو الشعراء، بني املوازنة عن نتحدث عندما أننا هي هامة؛ نتيجٌة ذلك عن وتنتج
وإال ذاتها، يف الخطرية املسائَل تلك نتناوَل لن النقد، مقاييس أو الرسقات مشكلة عن

بينهما. رابطة هناك تَُعد ولم البحث، هذا ُجزءَا انفصل
موضوَع اليوم إىل تزال ال العرب النقاد عناية شَغَلت التي املوضوعات أن والواقع
يف فهو تغيريٌ هناك يكن وإن البالد، كافة يف الحارض عاملنا يف والنقاد األدباء بحث

األهداف. ال املناهج
فكرًة أو روائية، شخصية أو أسطورًة املقارن بالدرس نتناول مثًال اليوم فنحن
املوازنة. يُشبه ما هذا عملنا يف ويكون الصياغة، يف مذهبًا أو برشيٍّا، وإحساًسا أدبية
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جيد؛ وأندريه وجيته وشيل وأسكيلوس هزيودس عند برومثيوس أسطورَة مثًال ندرس
املعاني أداء عىل حَملها حتى فيها ر وحوَّ األسطورة نفس منهم كلٌّ استخدم كيف لنرى
عند «أوليس» كشخصية روائية شخصيًة نتتبع ونحن أداءها، يريد التي واإلحساسات
الشخصية تلك تطوَرت كيف لنرى وتنيسون؛ بليل ودي ودانتي وسوفوكليس هومريوس
ندرس ولقد فيها. نَفثها التي النفسية والحقائِق رها، صوَّ الذي الشاعر لطبيعة تبًعا
الثامَن القرن أواخر يف ظهوره منذ أوروبا يف فنتناوله شعٍر من األطالل يف بما التغنَي
علماء كَشف أن بعد الشعراءُ إليه ه توجَّ كيف لنتبني عرش؛ التاسع القرن وخالل عرش
التغنِّي بهذا الرومانتيكيون أولع وكيف بإيطاليا، بومبي مدينة وعىل هركيوالنم عن اآلثار
الطبيعة! جمال عن ُكتب كتاٍب من ولَكم املضناة. لنفوسهم صوًرا األطالل يف رأَوا عندما
به، يعجب َمن بينهم من فيجد الجمال، ذلك من الشعراء مواقف بني مؤلفه فيه يُقارن
البرش يؤلم ما إال كلِّها الطبيعة يف آَخرون يرى ال بينما محنة، كل عن عزاءً فيه ويرى
نحن وأما السنني. أبَد ستظل واألودية واألنهار والغابات فالجبال بَفنائهم؛ ويُذكرهم
وأخريًا وبؤِسنا. بحقارتنا إحساًسا إال الطبيعة مشاهُد تَزيدنا ال عابرة فانية فكائناٌت
املذهب نفس نتتبَّع أو كالواقعية، آخر بمذهٍب كالرمزية فنيٍّا مذهبًا نقارن أن نستطيع
املقارن. باألدب اليوم نُسميه فيما داخًال سبق ما كل يف عملنا ويكون نموه، مراحِل يف
يف — قلنا كما — يخالفها أنه إال ما، حدٍّ إىل العرب عند املوازنة شابَه وإن هذا ولكن

واألهداف. املنهج
وهي نعرف، ما أشقِّ من أدبية دراساٌت اليوم فهناك الرسقات؛ يف األمر وكذلك
املختلفة املدارس دراسة وهناك الكاتب، ذاك أو الشاعر هذا تأثر بمن التأثُّرات: دراسة
مسائل وأما القصة. أو الشعر يف ما مدرسٍة مبادِئ تحت تلك أو الجماعة هذه وانطواء
يَرون يكادون ال املْحَدثني النقاد ألن تُذكر؛ ال اليوم بها فالعناية والرسقة، الغري عن األخذ
استيحاءٍ أمَر يكون قد األمر وإنما عنايتهم، موضُع هم وهؤالء األدباء، كبار عند أثًرا لها
أو موضوعات عىل قائٌم كلَّه الكالسيكي األدب أن يعلم وكلُّنا فكرة، أو هيكل استعارِة أو
نقول: أن مثًال الحمق َلمن وإنه الالتني. أو اليونان عن أُِخذَت تاريخية وقائَع أو أساطري

إلخ. … بلوتارخ من رسق قد شكسبري إن أو أربيدس، من َرسق قد راسني إن
املذاهب من رأينا ولقد فيها. ُكتب ملا حرص ال مسائُل فتلك النقد، مقاييس وأما
والنقد املوضوعي، والنقد الذَّوقي، النقد فهناك وحدة؛ أيِّ إىل يردَّ أن يمكن ال ما املختلفة
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وهذه مقاييُسهم. لهم كانت قد ريٍب بال والعرب ذلك. إىل وما اإلنشائي والنقد الوصفي،
معرفتُها. تُهمنا التي هي

بالنحو مقيَّدون بل مطلق، نحٍو عىل الرسقات أو املوازنة عن نتكلم لن فنحن وإذن
الذي االتجاه أن هو األنظار إليه نَلفت أن يُهمنا والذي العرب. عند به عولَجت الذي
أيامنا وإىل بل العباسيِّني، ومعظم واألمويني الجاهليِّني العرب عند الدراسات تلك أخذَته
شاعٍر بني مفاضلًة كانت نشأِتها عند واملوازنة القيمي. االتجاه هو كثرية؛ أحيانًا هذه
مظاهر كلَّ — السابق الجزء يف أرشنا كما — كانت وهذه وآَخر. شعٍر بني أو وشاعر،
أهداًفا لها وحدَّد مناهَج، للموازنة فوضع اآلمديُّ وظهر سريتَه، سار الزمن ولكن النقد،
نرى فسوف الرسقات؛ يف األمر وكذلك األدبية. املقارنات من اليوم نفهمه مما بها تدنو
بني التفرقة وجوب إىل َفِطنوا أن يلبثوا لم النقاد أن إال الشعراء لتجريح نشأت وإن أنها

والتأثُّر. واالستيحاء الرسقة
النقد منهج أن كيف سبق فيما رأينا ولقد هي. كما تظلَّ لم األخرى هي واملقاييس
البالغة مقاييُس وحلَّت بل الجرجاني، العزيز عبد بن عيل إىل اآلمديِّ من بانتقالنا تغريَّ
إىل أحكاَمه فأرجع الجرجاني، القاهر عبد ظهر أن إىل النقد، مقاييس محلَّ التعليمية

النقد. يف منهجه وضع الفلسفة تلك أساس وعىل الخطر، عظيمة لُغوية فلسفٍة
اآلن نريد أجملناه ما تفصيِل وعىل ومقاييسه، النقد موضوعات لتطور مجمٌل هذا

القول. ر نوفِّ أن
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األول الفصل

بنيالشعراء املوازنة

العام املنهج (1)

ظهَرت كما املوازنة يف األوىل املراحل عن الحديث يف ل نتمهَّ أن يف فائدة كبريَ نظنُّ ال
أمرها أول يف كانت أنها إىل مشريين فيها، القول نُجمل وإنما العربي، النقد تاريخ يف
القول ومناَسبات الساعة وخواطَر األهواء وأن تعليل، كل من خاليًة جزئية أحكاًما
يوًما يكن لم استقرارها إن بل الزمن، برتاخي إال تستقرَّ لم وأنها مصادرها، من كانت
والنُّقاد األدباء بني اختالف موضَع فظلَّت التفاصيل وأما الكلية، املسائل يف إال نهائيٍّا
فأنَفقوا للطبقات، فكرة إىل انتَهوا أن إىل ذاك، عىل الشاعَر هذا يفضلون كانوا والعلماء؛
بني األوىل الطبقة يف والنابغة واألعىش وُزهريًا القيس َ امَرأ ووضعوا بعضها، عىل تقريبًا
يف اختلفوا ثم اإلسالميني، من األوىل الطبقة يف واألخطل وجريًرا والفرزدَق الجاهليِّني،
اختلفوا لقد بل األدب، كتب من وغريها م سالَّ ابن طبقات يف نشاهد كما التالية، الطبقات
مقاييُس وكانت التالية، الطبقات وشعراء أنفِسهم األوىل الطبقة شعراء بني املفاضلة يف
أن فحاول قتيبة ابُن وجاء األغراض. َد وتعدُّ والكثرة الجودَة — رأينا كما — سالم ابن
مما ذلك إىل وما والصناعة، الطبع حَسب أو ومعناه، لفظه حَسب الشعر بني يُفرق

األول. الجزء يف بإسهاٍب عنه ثنا تحدَّ
لألهواء وفًقا أو فنية، مقاييَس عىل تقوم طبقات ثم كُمفاضلة، إذن املوازنة ظهرت
غريُ مقتَضبة فيه األحكام ألن تحته؛ طائَل ال النقد من النوع وهذا العشائر. وعَصبيات
روح هي ساذجة بدائية روٍح عىل يدلُّ وهو مستقيمة، مناهَج عن صادرٍة وال لة مفصَّ

البعد. كلَّ العلمية الروح عن طبًعا البعيدة البداوة،
إال نجدها ال وتلك املنهجية، املوازنة فهي هنا؛ ندرسها أن نريد التي املوازنة وأما
تراث. من العرب خلَّف ما أهم من — قلنا كما — نعتربه كتابًا فيها كتب الذي اآلمديِّ عند
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موازنته بموضوع مقيًدا كان العظيم الناقد هذا أن هو النظَر إليه نَلفت ما وأول
والبحرتي. تمام أبي شعر وبطبيعة نفسها،

الجديدة بالكالسيكية يَه نُسمِّ أن يمكن ما العربي الشعر يف يُمثالن الشاعران وهذان
الشعرية املعاني تناول يَْعُدَوا لم أنهما يجد شعرهما يف والناظر ،Neo classique

جديدة. صياغة صياغتَهما يحاوالن القديمة؛
التي كتلك ِشعَريهما، وبني الرجلني هذين حياة بني واضحة عالقٌة ثمة إذن ليس
وشعرهما، العالء وأبي املتنبي حياة بني أو وشعره، نُواس أبي حياة بني مثًال نجدها
منهما كلٍّ لطبيعة تبًعا الشاعرين هذين شعر بني اختالًفا نرى أننا هو هناك ما وكلُّ

فواحدة. شعرهما موضوعات وأما الشعر. يف ومذهبه الفنيِة
تفسري محاولة وأما الفنية. الناحية يف إال ممكنًة بينهما املوازنة تكن لم ولذلك
َوفًقا شعرهما ملادة تحويلهما أو فيهما، أثََّرت التي واملؤثرات منهما كلٍّ بحياِة معانيهما

محل. لدراستها يكن لم أشياءُ فتلك لطبائعهما،
يحتمل يكن لم حديثه موضوع ألن عذره؛ وللناقد فنية. موازنٌة إذن اآلمدي موازنة
قيمًة ملوازنته يجعل أن الناقُد استطاع فقد ذلك ومع النفيس. املنهج أو التاريخي املنهَج

بأمرين: وذلك حقيقية؛

عند له عَرَض معنًى بكل أحاط بل والبحرتي، تماٍم أبي عىل يَقُرصها لم أنه (١)
الشاعران قاله ما يورد لم مثًال الديار عىل التسليم عن تكلم فإذا املختلفني، الشعراء
موسوعًة موازنته لتعترب حتى الجميع، بني ويُقارن غريهما، قاله ما يورد وإنما فحسب،

العصور. كافة يف العرب شعراء تناولها التي الشعرية املعاني يف
إيضاِح إىل اها يتعدَّ بل الشاعَرين، بني املفاضلة مجرَّد عند فيها يقف ال أنه (٢)

الشعراء. من غريه دون أو صاحبه دون به انفرد وما منهما كلٍّ خصائِص

من غريَه فيه خالف ا عمَّ ويُبني شاعر، كل خصائِص عن إذن اآلمديُّ لنا يكشف
الشعرية الناحية من يناقشه بأن يكتفي وإنما يُالحظه، ما سبب يُفرس ال ولكنه الشعراء،
لم الشاعران هذان عالجها التي املعانَي أن ذكرنا إذا فهُمه يمكننا ما وذلك اإلنسانية. أو
حياة نوع إىل نردَّها أن املمكن من يكن لم ثَم ومن بحياتهما؛ مبارشة عالقٌة لها تكن
فإنما داللة، الخصائص لتلك أو معنًى التفاوت لهذا كان وإن الفروق، لنُعلل شاعر كل
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عنها. وتعبريه صاحبه بنفسيِة األسلوب اتصال طريق مبارش؛ غري طريٍق عن تأتيها
الهامة. الحقائق هذه توضح أمثلًة لذلك ولنرضب

عليها، والبكاء الجواب، عن واستعجامها الديار، سؤال يف القاه ا «عمَّ الناقد يتحدث
تمام: ألبي فيورد

تَ��ُص��وبَ��ا أن ُم��ق��ل��ٍة م��ن ف��ص��واٌب تُ��ج��ي��بَ��ا أالَّ ال��طُّ��ل��وِل س��ج��اي��ا م��ن
وُم��ج��ي��بَ��ا» س��ائ��ًال ال��ش��وق ت��ج��ِد ج��وابً��ا بُ��ك��اك واج��ع��ل ف��اس��أَل��نْ��ه��ا

أال سجاياها «ِمن قال: قد ألنه جوابًا»؛ بُكاك واجعل «فاسألنْها وقوله يقول: ثم
تُِجب لم ملا ألنها أو يُبكيك، بما أجابت أجابت لو ألنها الجواب؛ بكاك فليكن تُجيبا»،
سائًال الشوق «تجد وقوله: بُكاك. ذلك فأوجب عنها رحل قد يُجيب كان َمن أن علمت
شوًقا بكيَت ثم بها، كان َمن إىل شوقك لشدة وسألتَها الدار عىل وقفَت إنك أي ومجيبًا»؛
من ومذهٌب حَسنة، فلسفٌة وهذه للبكاء، وسببًا للسؤال سببًا الشوق فكان إليهم، أيًضا

طريقتهم.» وال الشعراء مذاهب عىل ليس تمام، أبي مذاهب
يُفرس ال طبًعا ولكنه تمام، أبي ابتكارات من املعنى هذا بأن نا يُبرصِّ فالناقد وإذن،
حاولَت أنك ولو به. انفَرد فني ومذهب شعري توليٌد هو وإنما له، اختياره وال به عثوَره
تقليدية، صناعة أمُر كلَّه األمر ألن مرضب؛ غرِي يف لرضبَت نفسية حقيقٍة إىل ذلك تردَّ أن
حدث قد ذلك من شيئًا ألن عليها ويبِك بها يقف ولم الديار عىل يُسلم لم تمام وأبو
أنه ننكر ال بعُد ونحن سبيَلهم. فسلك هو وجاء القدماءُ ذلك فعل وإنما حياته؛ يف فعًال
عىل حزنه املرء يحمل مرٍة من ولَكم الحزن. صادَق يكون قد املقلدين من غريه أو هو
للنفس، َمنافذ والتماس للقيم، نقٌل هو وإنما الحزن، ذلك بمصدِر له عالقة ال موضوٍع

به. الجزم إىل سبيل ال وافرتاض تأويٌل ذلك ولكن
يسلك ولم قائًال: بالبحرتيِّ ذلك يف تمام أبا فيُقارن حديثه يف الناقد ويستمرُّ

فقال: الناس مذاهب عىل الباب هذا يف جرى بل الطريق، هذه البحرتيُّ

ن��س��أُل ك��ي��ف ال��ب��ك��ا ف��رِط م��ن ن��ح��ن وال يُ��ج��ي��ب��ن��ا ك��ي��ف ال��دار رس��ُم يَ��ْدِر ف��ل��م

عندي فهذا وصنعة، دقٌة فيه كان وإن تمام أبي «وقول فيقول: بينهما يحكم ثم
الشعراء.» بمذاهب وأشبُه بالقلب، وأنَوُط النفس، يف وأحىل بالجودة، أوىل
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الشعراء عادُة عليه جرت ما عىل أي الشعر؛ عمود عىل يدلُّنا ناقدنا؛ منهج هو وهذا
فإن املعنى، ذلك داخل يف شاعر كلُّ به أخذ بما يُبرصنا ثم مقررة، عادًة كانت كلما
املجدِّد، تجديد عىل يحكم ثم بذلك، نا َ برصَّ عنها خرج وإن ذلك، عىل دلَّ التقاليد وافق
قول جمال يف بما يحسُّ هنا وهو املبارش. اإلنساني واإلحساس الذَّوق هو حكمه وأساس
كيف الطلُل يْدِر لم كما الطَلل، يسأل أن يستطع فلم بالبكاء، اختنق قد أنه من البحرتي
سائًال الشوق من يجعل الذي تمام أبي إغراب عىل النفيس النحو هذا ويفضل يجيب،
معالجة يف الرجلني أسلوب بمقارنة ونحن بكاء. يف بكاءً كلها والجواب والسؤال ومجيبًا،
ونزعته الشعرية، وطبيعته ورقته، البحرتي طبع سهولَة نلمح أن نستطيع الواحد، املعنى
عن يَشغلنا إبعاًدا املعنى يف وإبعاده العقيل، تمام أبي بتوليد فنُقارنها املبارشة، اإلنسانية

القريب. املؤثِّر اإلحساس
الكتاب من ٨١ لوحة (مخطوط، املفارقات النساء وصف عن الناقد ويتحدث

اآلخرين. الشعراء بمذهب ويُقارنه الشاعَرين، من كلِّ مذهَب فيستنبط الثامن)،
قوله: للبحرتي يورُد

ال��تَّ��ق��ب��ي��ِل ب��م��واض��ع ع��ذَب��اتُ��ه ف��أثَّ��َرت ال��ِخ��م��ار ف��ض��ِل إل��ى َع��ِج��َل��ت
م��ص��ق��وِل ع��ارٍض ع��ن إش��راق��ًة ف��أش��رَق��ت ال��وداع ع��ن��د ��َم��ت وت��ب��سَّ
رس��ول��ي وال��ش��ب��اُب دون��ِك وأُردُّ ش��اف��ٌع ل��ي ��ب��ا وال��صِّ ع��ن��دِك أأخ��ي��ُب

وقوله:

ال��َه��ْج��ُر ب��ه��ا ف��ل��جَّ ال��واش��ي إل��ى أص��اَخ��ت ال��ه��وى ب��َي ف��َل��جَّ ال��ن��اه��ي ن��ه��ى م��ا إذا
��ح��ُر ال��سِّ ب��َل��ْح��ِظ��ه��م��ا م��وص��وٍل ب��ع��ي��ن��ي��ِن وس��لَّ��َم��ت ل��ل��وداع ت��ث��نَّ��ت وي��وَم
ال��َخ��م��ُر ب��أع��ط��اِف��ه��ا م��ال��ت أو ال��ن��وِم ك��رى ال��َك��رى ب��أج��ف��ان��ه��ا أْل��وى ��م��تُ��ه��ا ت��وهَّ

النساء وصف يف بالصواب أَوىل البحرتيُّ سلكه الذي املذهب «فهذا يقول: ثم
والوَله، الجَزع بشدة إياهنَّ وصفه يف تمام أبي مذهب من بأحوالهن وأشبُه املفارقات،
بهن، االحتفال وقلة التجلُّد وإظهاره الهَلكة، عىل واإلشفاء الوجه، ولطِم الدم، وبكاء

قوله: وذلك

ال��ب��دُر ط��َل��ع ف��ال ت��غ��رب ل��م ال��ش��م��ُس إذ ت��ج��لُّ��ًدا ق��ل��ُت ال��ب��ْدَر أت��ن��س��ى وق��ال��ت
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وقوله:

ن��ه��ُر» ل��ه��ا ع��ي��ٍن ك��ل م��ن خ��دَّه��ا س��ق��ى انَّ��ه��ا ول��َو َع��ْزم��ت��ي ث��اٍن ال��دم��ع وم��ا

لكان وابنته زوجته بهذا وَصف كان «ولو بقوله: املعانَي هذه اآلمديُّ وينتقد
يوَصفن ال والزوجات والحسن، بالجمال ذكرهنَّ ألنه حبائبَه؛ وصف إنما ولكنه معذوًرا،
ربيعة أبي بن عمُر انتهى «وما فيقول: ربيعة أبي بن ُعمر وبني بينه ويقارن بذلك.»
إىل به َصبْوتِهن ذكر من — ومجالسته رؤيته يف النذوَر النساء أرشاُف يَنذر معشًقا —
صَدق قد أنه عىل منه، واستُقِبح بذلك عمُر ِعيب وقد منها. قريٍب وال األوصاف هذه مثِل
بالزيادة إال تمام أبو يَْقنع فلم وجوِهها، عىل باألخبار وأتى يكذب، ولم قال ما أكثِر يف

العادة.» عن يخرج فيما والتناهي عليه،
الغَزل يف التولُّه إظهار أن من اآلمديُّ يراه ما نَقبل أن نستطيع ال كنا وإن ونحن
نُخضع أن نتصور نكاد ال ألننا مطلق؛ نحٍو عىل وذلك التجلُّد، إظهار من بالشعراء أْجدى
كنا إذا إننا أقول: النفس؛ تستشعره ا عمَّ العبارة يف الصدق قاعدة غري لقاعدٍة الشعَر
أرشنا كما بعد، فيما العسكريُّ بها أخذ التي السقيمة القاعدَة تلك نقبل أن نستطيع ال
وإن عذًرا، ربيعة أبي بن عمر صدق يف يرى عندما املوافقة كلَّ نُوافقه أننا إال سابًقا،
مذهب يف عيٍب من غريُه رآه ما عىل التأمنِي من يمنعه لم — الحظ لسوء — ذلك كان

الكبري. الغَزيل الشاعر ذلك
عن وصدوُره حياته، عن تمام أبي شعر بُعُد عنه يغب لم اآلمديَّ إن الحق، ويف
(املخطوط، قوله يورد حيث وذلك قوية؛ مالحظٌة ذلك يف ولناقدنا فحسب، فنية صنعٍة

الثامن): الكتاب من ٨٢ لوحة

وِج��َم��ا ك��اظ��ًم��ا إال ال��ص��ب��ر أواِخ��ُر وان��ص��رَم��ت ال��م��ح��ض ال��وداُع اس��ت��ح��رَّ ل��م��ا
وال��ع��ن��َم��ا ال��ت��ودي��َع ل��ي م��س��ت��ج��ِم��َع��ي��ن وأق��ب��َح��ُه م��رئ��يٍّ أح��س��َن رأي��ُت

يستقبح أن منه ٌ خطأ وهذا مودِّعة. إشارتها واستقبح إصبَعها استحسن يقول: ثم
جرير: قول يسمع لم أتراه بالوداع. إليه إشارتَها

ال��بَ��ش��اُم ُس��ِق��ي بَ��ش��ام��ٍة ب��ف��رِع ُس��ل��ي��م��ى تُ��ودُِّع��ن��ا إذا أت��ن��س��ى
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استحسن إنما تمام وأبو بتوديعها، فُرسَّ به َعته ودَّ ألنها قيا؛ بالسُّ للبَشام فدعا
توديعه؟! عند إليه معشوقه إشارَة استقبح بمن ظنك فما إشارتها، واستقبَح إصبَعها
وال هذا من شيئًا عَرف ما أنه عىل يدل «وهذا بقوله: الشاعر ذَوق فساَد الناقد ويُفرس
بني حقيقية عالقٍة وجود عدم من قلناه أن سبق ما يُعزز وهذا به.» بُِيل وال شاَهده

شعر. من قال وما الحياة يف الشاعر تجاِرب
الشعر ملذاهب توضيٌح الشاعَرين؛ بني التفصيلية املوازنة يف اآلمديِّ منهج هو هذا
بما قااله ما مقارنُة ثم عنه، ا عربَّ معنًى كل يف منهما كلٍّ ألصالة واستنباٌط العربي،
والحقائق الذَّوق عىل يقوم حكًما األصالة تلك عىل الحكم مع الشعراء، من غريُهما قاله
النزعة عند التفاُوت تفسري يف الوقوُف ثم تحكُّم، من األمر يخُل لم وإن العامة، اإلنسانية
الناقد لفطنة وذلك شاعر؛ لكل النفسية الطبيعة إىل ذلك لريدَّ محاولة أيِّ دون الفنية،

حياتهما. وتجاِرب الشاعرين هذين شعر بني عالقة ال أنه إىل
نستطيع املنهج، ذلك عليه أْمَلت التي والرضوراِت الناقد منهَج أوضحنا وقد واآلن
إىل دراسته وقسم موضوَعه أدرك كيف لنرى شاملة؛ نظرة العامة ُخطته يف ننظر أن

مراحل.
أقسام: أربعة إىل تنقسم — الناقد هذا عىل الكالم عند ذكرنا كما — اآلمديِّ موازنة

البحرتي. وخصوم تمام أبي خصوم بني ة ُمحاجَّ (١)
منهما. شاعر كلِّ لرسقات الناقد دراسة (٢)
ملحاسنه. ثم كلٍّ ومعايب ألخطاءِ نقده (٣)

عنها. تكلَّما التي املختلفة املعاني بني تفصيلية موازنٌة (٤)

فصًال للرسقات سنُفرد ألننا واملحاسن؛ املساوئ ونقد الرسقات بابَي نرتك ونحن
النقد. مقاييس فصِل يف واملحاسن املساوئ عن سنتكلم كما ا، خاصٍّ

نقف أن نريد اللذان وهما املوازنة، موضوع الواقع يف فهما اآلَخران البابان أما
كالبحرتيِّ شاعَرين بني تكون أن يمكن كما املوازنة، ملنهج قوي مثاٌل ألنهما اآلن؛ عندهما

تمام. وأبي
الناقد فيها يجمع نظرية محاجة األول: موضوعني؛ إىل إذن املوازنة تلك تنقسم
لم وإن محصور، فيها الناقد فضُل وهذه، املناظرة. يُشبه فيما شاعر كلِّ أنصار حجَج
بعُد املناظرة وهذه الشاعَرين. عن آلرائه َوفًقا ة املحاجَّ لطرق توجيهه من الحال يخُل
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ألحد االنتصار عىل والحرص اللَّجاجة روُح عليها تغلب إذ اللفظ؛ بمعنى نقًدا ليسْت
بيشء، الشعر حقائق إىل يمتُّ ال ما — سنرى كما — منها كثرية؛ بحجٍج الشاعَرين
املوضوع وأما امليزان. تميل ال ولكنها كوثائق، قيمتها لها تاريخية مسائُل هي وإنما
وذوًقا وعلًما مقدرًة الناقُد فيه أظهر الذي امَليداُن فإنه التفصيلية، املوازنة وهو الثاني،
بمفرده. موضوع كل عن اآلن ولنتحدث العربي. النقد كتب يف لها نظري ال واستقصاءً،

املحاجة (1-1)

إىل حنٍي من يُطالعنا الخاص ذوقه كان وإن املحايد، موقَف املحاجة تلك من الناقد يقف
األدبية، املسائل يف َميلنا من نتجرَّد أن نستطيع ال ألننا قلنا؛ كما طبيعي أمر وهذا حني.

األدب. بحقيقة جاهلني أو ُمغالطني كنا ذلك َعينا ادَّ وإن
املتمسكون املطبوع الشعر إىل امليَّالون هم البحرتي أصحاب أن فيُقرر يبدأ وهو
نفسه عن وأما املعاني. وتوليد الصنعة أهل هم تمام أبي أصحاب بينما الشعر، بعمود
طَرَيف وصف من وبفراغه مطلًقا. تفضيًال اآلخر عىل أحَدهما يُفضل أن يرفض فهو
مناقشتها، يف نأخذ أن قبل نُلخصها نقطة؛ عرشة إحدى يف مناظرتَهم يورد الخصومة،
عليها. يرد البحرتي وصاحب الحجة، يورُد تمام أبي صاحب هو املناظرَة يبدأ والذي

الطائيُّ قيل حتى استقى، معانيه ومن له، وتتلمذَ تماٍم أبي عن أخذ البحرتيُّ (١)
عىل جيده، من خريٌ تمام أبي جيِّد بأنَّ نفسه البحرتيُّ واعرتف األكرب. والطائيُّ األصغر

تمام. أبي جيد كثرة
يقول ذاك إذ كان البحرتيَّ أن «ويظهر تعارفهما: بَْدءِ بإيراد البحرتي صاحب يردُّ
كان وإذا الشعر. صناعَة تمام أبو يُعلمه حتى ينتظر لم فهو وإذن الجيد، الشعر
ما وكثرِة بلَديهما، لقرب منكر؛ غريُ فهذا تمام، أبي معاني بعَض استعار قد البحرتي
ومع جميل، عن أخذ فُكثريِّ نظائُره؛ ولهذا تمام. أبي شعر من البحرتي سْمَع يطرق كان
الذي تمام أبا بها يفضل مزيٌَّة البحرتي شعِر استواء إن ثم ًا. ُكثريِّ الناس يُفضل ذلك
جيده عىل تمام أبي لجيد البحرتي وتفضيُل طبعه. صحِة يف يقدح تفاوتًا شعُره تفاَوت

ضده.» تُساق حجة ال عليه، يُحمد تواضًعا إال ليس هو
البحرتي. مثلها عن َعِري فضيلٌة وهذه به. ُعِرف مذهب رأُس تمام أبا إن (٢)
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ورأس البديع. أوُجه من إليه سبق فيما أرسف وإنما شيئًا، تمام أبو يخرتع لم
الشعر، أفسد َمن أوُل إنه عنه: قيل الذي الوليد، بن ُمسلم بل تمام، أبا ليس املذهب

املحال. إىل فيخرج البديع يطلب تمام؛ أبو ذلك يف وتبعه
به، أُعجب فقد فهمه من وأما يفهمه، لم َمن إال تمام أبي عن يُعرض لم (٣)

الخواص. برأي والعربة
بن وأحمد األعرابي، كابن تمام؛ أبي شعر يُرذلون الذين هم الخواصَّ هؤالء إن
أهمله كما املعتز، بن هللا وعبد الجراح، بن محمد هللا عبد وأبي ودعبل، يباني، الشَّ يحيى
يتحدث أن هو املربد ومذهُب مات، قد كان أنه مع أماليه، يف عنه يتحدث فلم املربُد
البحرتيَّ ألن تمام؛ أبي عن كسكوته البحرتيِّ عن سكوته يُعترب ال ولذا األموات؛ عن
عدم عن اعتذر وإن البحرتي، بشعر إعجابه عن نفُسه هو أعلن ولقد له. معاًرصا كان

له. ملعارصتِه أماليه يف عنه الحديث
لغرابة عليه؛ التعصب شديَد كان األعرابي وابُن تمام، ألبي حاسًدا كان دعبل (٤)

يفهمه. لم وألنه مذهبه،
ويتكلَّف. يُغِرب الذي تمام أبي ذنب هو وإنما األعرابي، ابن ذنَب الذنُب ليس

يظهر مما أكثَر شعره يف يظهر الذي العلم يف تربيٌز هو وإنما إغرابًا، هذا ليس (٥)
البحرتي. شعر يف

األحمِر حيان بن وخَلِف والكسائي كاألصمعيِّ العلماء إن يقل ولم العلم، غريُ الشعر
فيه. علم ال تكلٌف الشعر يف الغريبة لأللفاظ تمام أبي وإدخاُل الشعر، أجادوا قد

األعراُب يفهمها لم غريبة وألفاظ فلسفية بمعاٍن شعره يف أتى قد تمام أبا إن (٦)
استحسنوها. لهم ت َ ُفرسِّ إذا حتى فعابوه،

دون وإحسانه أحيانًا، وأحسن أحيانًا، شاعُركم أساء وإنما تدَّعونها، دعوى هذه
اإلساءة.

وأخطاءه. إساءاِته أيًضا للبحرتيِّ إن (٧)
ولكننا أخَطئوا، قد أنُفَسهم القدماء أن نُنكر ال ونحن أكثر، تمام أبي أخطاء ولكن
استعارته، يف وإحالته الشعري، مذهبه وبفساد بل فحسب، بأخطائه شاعَركم نعيب ال

لفظه. وسخافة طبعه، ورداءة َسبِكه، وسوء
مساوئَهم الشعراء لكل أن املعلوم ومن ملساوئه، تشفع تمام أبي حسنات إن (٨)

بالطعن؟ تمام أبا ون تختصُّ فلم حسناتهم، جانب إىل
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َزَلِلـه. مواضَع ندري ال وصاحبكم نادر، وغلَطهم القدماء سهو ألن
خريَ ودعبٌل هو فيه ورأى به، إعجابه وأظهر تمام، أبا رثى قد البحرتيَّ إن (٩)

عرصه. شعراء
العادة إن ثم متصافينَي، وكانا واحدة قبيلٍة من كانا الرجَلني ألن دليًال؛ ليس هذا

يستحقونه. مما بأكثَر األموات بتقريظ جَرت
به. يلحق ال تمام أبي جيِّد إن (١٠)

وشعر النواحي، جميع من الرديءَ ملجاورتها إال تظهر لم الجيد هذا جودة إن
له. حرص ال فجيده ذلك ومع جيده، يَربُز لم ولهذا مستٍو؛ البحرتي

غري يف االستعارة يف اآلخر هو فأغرَب تمام أبي بمذهب أخذ قد البحرتي إن (١١)
موضع.

ال مشرتكة معاٍن برسقته البحرتيَّ اتهمتم مما والكثري مردود، والرسقة األخذ ادِّعاء
هو. طبعه عن صدر ما هو البحرتي قال ما وخري برسقتها، يُقال حتى فيها أصالَة

البحرتي كرثاء به؛ للمحاجة موضَع ال ما بينها من أنَّ نجد الحجج، هذه يف وبالنظر
ذاتها، يف اآلراء تلك لقيمة ال وزن، من اآلراء لبعض ما عىل يقوم ما ومنها تمام، ألبي
ليست العربة أن البنيِّ ومن وغريهما. األعرابي وابن دعبل كآراء بها؛ القائلني لقيمة بل

الرأي. ذلك تدعم التي بالُحجج بل بقائله، أو بالرأي
تمام ألبي البحرتي تتلُمذ هي هامة، حقيقًة منها نستخلص أن فنستطيع ذلك، ومع

الفريقان. بها يُسلِّم مسألة وهذه املذهب. يف معه واتفاقه عنه، وأخذُه
مصنوع، شعر منهما كلٍّ شعر أن كما جديد»، «كالسيكي الشاعرين ِكال أن والواقع
وأصبح اختفت، حتى وأحكَمها الصنعة أتقن قد أحدهما أن غري بينهما فرٌق ثمة وليس
حتى وأرسف ر توعَّ قد اآلخر بينما إليه، قصٍد دون النفس عن الصادِر كاملطبوع كالُمه
لم الفني، الطبع ال النفيس الطبَْع بالطبع قصدنا إذا ونحن تكلُُّفه. وبدا صناعته ظهَرت

به. البحرتي شعر نصف أن نستطع
وتكلف قبٍح من يخُل لم — الفنية الناحية من حتى — شعره أن ذلك من وأبلُغ

قوله: يورد مثًال فاآلمديُّ النقاد، فطن هذا وإىل ورداءة،

ال��ِف��راِق ي��وم ب��ِذك��ر ت��ت��ن��اج��ى اإلش��ت��ي��اِق ذل��ك ف��ي دم��وع��ي دَْع
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أقبَح ما وقال: املعتز ابُن عابه قد رديء بيٌت «وهذا (املخطوط): بقوله عليه ويُعلق
مثَله.» له أعرف وال قبيح، َلعمري وهو االشتياق»! «ذلك قوَله

منها اآلمدي وقبل تمام، أبي عن البحرتيُّ أخذها التي املعانَي أحَصوا قد إنهم ثم
الفصول ويف باآلخر. أحدهما تأثِر دليُل فيه كان ذلك صحَّ وإن بيت. املائة عىل يزيد ما
ما وجناسه؛ وِطباقه استعاراته وُقبح البحرتي، أخطاء عن املوازنة صاحُب كتبها التي

بينها. مشرتكة العيوب أن نُالحظ إذ التأثر؛ ذلك مبلغ عىل يُظهرنا
ناحية من الشعر ذلك طبيعة ويف شعرهما، موضوعات يف متَّحدان فالشاعران وإذن

الصناعة. نوع يعدو ال خالٍف من بينهما ما وكلُّ بنفَسيهما، عالقته عدم
التفصيلية املوازنة وأما «املحاجة»، من نستخلصها التي الوحيدة الحقيقة هي هذه

قيمة. كلَّ الكتاَب يُعطي ما واإلنسانية األدبية الحقائق من نجد ففيها

املوازنة (2)

الجزء يف وتستمرُّ ،١٧٤ صفحة من املطبوع الجزء يف تبدأ التي املوازنة هذه يف الناظر
العربية القصيدة يف املعاني ترتيَب فيها تتبَّع قد املؤلف أن يجد نهايته، إىل املخطوط

أقسام: ثالثة فقسمها التقليدية،

القصائد. َمطالَع أعني الديباجة: (١)
وموضوعه مقدمته بني الشاعُر بها يربط التي األبيات عن عبارٌة وهو الخروج: (٢)

املدح. يف غالبًا تكون التي
املخطوط. يقف املعاني تلك من األول الجزء وعند املدح: معاني (٣)

بينها يُفارق بل القصائد، يف ترُد التي املختلفة املعانَي يُجِمل بأن يكتفي ال والناقد
الدليل: وإليك استقصاءً. وأْمعنَها مفارقة أدقَّ

املقارنة بمذهب َدرِسه يف آخذًا الديار» عىل «الوقوف ذكر يف القاه ما بإيراد يبدأ
واألزمان الدهور تعفية فِذْكر الديار، عىل «التسليم إىل ينتقل ثم سبق، فيما حناه وضَّ الذي
واستعجامها»، الديار «فسؤال الديار»، عىل «فالبكاء للديار»، الرياِح «فتعفية للديار»،
الديار تُهيجه و«ما معناه»، يُقارب وما الوحش من الدار يف الظاعنني يخلف «ما ثم
الوقوف يف األصحاب و«لوم قيا»، بالسُّ للدار و«الدعاء بها»، الواقفني َجوى من وتبعثه
املطالع؛ بعد أتت أم مطالَع األبيات أكانت سواءٌ ذلك كلَّ يورد وهو الديار». عىل
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التفصيل نفس يُتابع نجده ولكننا املطبوع، الجزء وينتهي الديباجة. حشو يف أعني
و«ذكر عنه»، والنهي الديار عىل البكاء ترك يف جاء «ما عن فيتحدث املخطوط، يف
النوى استيالء يف ِذْكراه و«ما الظاعنني»، عىل والبكاء الديار عن ل والرتحُّ والوداع الفراق
الصرب و«زوال الفراق»، عند والزفرات والحرق األنفاس و«ذكر املفارقني»، األحباب عىل
الغَزل يف قااله و«ما دمه»، وسفِك للُمفارق الفراق قتل يف قااله و«ما التجلُّد»، وقلة
الحمام» نَوح و«باب والغرام»، والَوجد والتذكر الشوق وشدة ونُعوتهن النساء وأوصاف
النساء و«كره والشباب»، يب الشِّ يف قااله و«ما الخيال»، طروق يف عنهما جاء و«ما
يب»، الشَّ عن و«االعتذار الشباب»، عىل و«البكاء حينه» قبل يب الشَّ «ونزول للَمشيب»،
ظلمه و«ذكر الحال»، وتغريُّ الدهر وشكوى الكرب و«ذكر عنه»، والتعزِّي يب الشَّ و«مدح
ويف والعجز»، الجهل لذوي ه وتيرسُّ والفهم، الحزم ذَوي عىل الرزق وتعذُّر واعوجاجه
الرزق» لطلب النهوض «يف قااله وما ذلك»، ضد يف قااله وما والقناعة والصرب «التعزي
الجهل لذوي الدهر مساعدة وذكر البخل، عىل الغنى ذَوي و«ذم والقناعة»، الصرب و«يف
والتغريُّ الشحوب «وباب الليل»، رسى فيه ذَكرا و«ما والعقل»، الفضل أهل عىل وتحاُمِله
وغريهما الشاعران يتواردها التي املعاني تفصيل من الناقد ينتهي وهنا األسفار». من

املخارج. دراسة يف يأخذ ثم قصائدهم، مطالع يف الشعراء من
وهو الدقائق. بني وتمييزه املؤلف دقة مبلَغ نالحظ عددناها، التي العناوين ومن
معانيَه فيُفصل النَّسيب إىل ينتقل ثم شتى، معانَي الديار ببكاءِ جملًة يُسميه فيما يرى
فِذْكِر الزمن شكوى إىل ذلك من ويتدرَّج املعاني، بتلك يتصل ما كلَّ ويورد كذلك،
يُنبهنا ما وهذا التخلص. يُحِسَن كي ويحتال املديح إىل عادًة الشاعر يصل وهنا األسفار.

:(١٨٦ (لوحة فيقول اآلمديُّ إليه

فيها خَرجا التي األبواَب فيه أرسم باٌب وهذا كلها. التشبيب أنواُع «ومضت
املدح.» إىل النسيب من

طرأ وما السبيل، هذا يف الشعراء بتقاليد بتبصرينا للخروج دراسته املؤلف ويبدأ
يف ال تَعمَّ تمام) وأبا (البحرتيَّ جميًعا أنهما اعلم فيقول: ات، تغريُّ من التقاليد تلك عىل
هذا عن أشعارهما من كثرٍي يف وأعَرضا باملدح، النسيَب ووَصال النسيب، قصائدهما بعض
واإلسالم، الجاهلية شعراءُ فعله قد الوجهني وكال قبله. ا عمَّ منقطًعا باملدح وابتَدآ املعنى،
ذا»، «دَع األغراض: من غريه أو املدح وأرادوا النسيب من فَرغوا إذا يقولون ما كثريًا وكانوا
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ويأخذ أحسن، عندهم وهي ذا»، عن «فعد قولهم وكذلك واستقبَحوها، املتأخرون فتجنَّبها
تمام: أبي كقول منقطًعا؛ جاء ملا األمثلة إيراد يف

ِح��م��اُم ف��إن��ه��نَّ ح��ائ��ه��نَّ م��ن ِع��ي��اف��ًة ك��َس��رَت ف��إْن ال��َح��َم��اُم ه��نَّ

بقوله: مبارشًة ذلك بعد خرج إذ

األوه��اُم ُك��ن��ِه��ه ف��ي ف��ت��ب��ع��ث��َرت ج��َرْت َم��ن أك��ب��ر ج��اء أك��ب��ُر ال��ل��ًه

األعمُّ هو املدح إىل الخروج من الجنس «فهذا مثًال؛ عَرش أربعَة النوع لنفس ليورد
الخروج: من نوعني بني كله العربي الشعر يف يُميز الناقد أن نرى هذا ومن شعرهما.» يف

املدح، إىل ليدلف ديباجٍة يف األخري املعنى الشاعُر يرتك أن وهو منقطع، خروٌج (١)
فإنهم املحَدثون وأما ذا»، عن «فَعدِّ أو ذا» «فدَْع بقولهم ذلك يفعلون كانوا والقدماءُ

كهذا. واٍه رباٍط بغري االنتقاَل ويُفضلون األلفاظ، هذه يستقبحون
يصُل سببًا فيها يجعلون التي تلك «هي الناقد يُالحظ فيما األخرى والطريقة (٢)
واملهاِمِه اإلبل وصف بذكر الخروج منها شتى؛ معاٍن عىل السبب وهذا باملدح. النسيَب

تمام: أبو يقول ذلك فِمن الناس؛ أشعار يف كثريٌ عامٌّ املعنى وهذا املمدوح. إىل

َخ��الِخ��لُ��ْه ع��ل��ي��ه ض��اق��ت أْن ويَ��ج��زُع ب��ح��بِّ��ِه ذَرًع��ا ِض��ق��ُت أْن يُ��ع��نِّ��ُف��ن��ي

فيقول: املعتِصم مدح إىل يخرج ثم

وَج��راِولُ��ْه أْدم��اثُ��ه ال��م��دى ع��ل��ي��ه��ا أت��ى وق��د ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر أتَ��تْ��ك
خ��اِذلُ��ْه وال��ن��وُم ال��م��وص��وِل ��ُه��د وب��ال��سُّ َص��ْح��ص��ٍح ك��ل ف��ي ب��ال��َوْخ��ِد ��َرى ال��سُّ ن��َص��ْرَن
َرواِح��لُ��ْه أن��ه��نَّ َح��ِس��ب��ن��ا أن إل��ى أم��َره��ا ال��ه��مُّ ب��زَّن��ا ق��د رواِح��لُ��ن��ا
تُ��ق��اِت��لُ��ْه وج��ٍه ك��لِّ م��ن ب��إْرق��اِل��ه��ا َح��ِس��بْ��نَ��ه��ا ال��ن��ه��اَر ال��ل��ي��ُل خ��َل��ع إذا
َف��ض��ائ��لُ��ْه» َك��َف��تْ��ه��م ال��دُّن��ي��ا بَ��ن��ي م��َدح��ُت ب��ف��ض��ِل��ه ل��و ال��ذي ال��دُّن��ي��ا ق��ُط��ِب إل��ى

الخيل بوصِف املدح إىل تمام أبو خَرج «وقد يقول: ثم أمثلة، عدَة لذلك ويُورد
السفينة جعله «من البحرتيِّ شعر يف وَجده ما يورد ثم لذلك، األمثلَة ويرضب أيًضا»،
املدح إىل الخروج يف «وللبحرتيِّ بقوله: الخروج من النوع هذا ويختم الناقة»، بمكان
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وما الباب. لطال فيه تمام ألبي ما بجميِع وأتيُت استقصيتُه لو يشء، غريُ اإلبل بذكر
أوردتُه ما سائر يف البحرتيِّ بفضل خفاءَ وال رديء، وال بجيٍد ليس وسًطا إال لهما تركُت

تمام». أبي عىل
خروجهما عن «فيُحدث األخرى، املتصل الخروج وسائل إحصاءِ يف الناقد ويأخذ
«… املمدوح بفضل ولينه الدهر قسوة ويذكر ،(١٩٧ (لوحة النساء بمخاطبة املدح إىل
يكتفي ال — رأينا كما — وهو واملتَّصل. منه املنقطع الخروج؛ باب ينتهي وبذلك إلخ،

عامة. الشعر بتقاليد يُبرصنا بل نوع، كل يف الشاعَرين عن وَرد ما بني باملوازنة
مدائحهما من به أبدأ ما «أوُل بقوله: الُخطَة فيضع املديح باب إىل يصل وأخريًا
ذكر منه غريهم؛ دون ِذكر من الخلفاء يخصُّ ما ثم القدر، وعلوِّ واملجد ؤدد السُّ ِذكر
بيت أهَل يخصُّ ما ذكر والدولة، امللك ذكر معانيها، من القوُل عليه ينرصف وما الخالفة
اآللة ذكر هم، لحقِّ واملعرفة لهم، واملحبة طاعتهم، ِذكر من سواهم دون املدح من النبوة
وِعظم الَقْدر علوِّ ذكر بالحَرم، اآلثار ذكر إليهم، فصارت السالُم عليه للنبيِّ كانت التي
وإقامة العدل إفاضة ذكر والرحمة، الرأفة ذكر أمره، وتقويِة الدين تأييد ذكر الفضل،
والعقل، والِحلم باألمور واالضطالع والتدبري السياسة وُحسن الرأي سداد ذكر الحق،
ما ذكر ولينها، األخالق كَرم ذكر والهيبة، والجهارة إليها وما والجمال الجالل ذكر
ثم والبأس.» الشجاعة من ينبغي ما ذكر والكرم، الجود من الخلفاء به يُمدح أن ينبغي
أنه أثبتنا أن سبق الذي املخطوط ينتهي منها وبانتهائه املعاني، هذه يف القوَل يُفصل

ناقص.
النقد يف مثلها يُكتَب لم التي التفصيلية املوازنة لتلك العامُّ التخطيط هو هذا
فخروًجا ديباجًة القصيدة سريَ يُتِبع إذ املستقيم؛ املؤلف منهج نرى ومنه العربي،
ال بحيث بينها، ويميز املعانَي يُفصل الثالثة األجزاء هذه من جزءٍ كل يف وهو فمديًحا،
معاني يف موسوعًة اعتباُرها يمكن املوازنة هذه إن قلنا: عندما يشءٍ يف ُمبالغني كنا نظننا

النظري. منقطعَة العربي الشعر
مًعا؛ ووصفية تفضيليٌة إنها إذ مزدوجة؛ الواقع يف فهي املوازنة، تلك طبيعة أما
مفاضلًة الشاعرين بني يُفاضل أن كتابه أول يف رفض قد كان وإن الناقد ألن تفضيلية
أبا ويفضل أحيانًا البحرتيَّ فيُفضل له، عَرَضا معنًى كل يف بينهما يحكم أنه إال مطلقة،
يقف ال املؤلف ألن وصفيٌة وهي كثرية. مراٍت متكافئان أنهما ويرى أخرى، أحيانًا تمام
عند أمثلٌة لذلك مرَّت ولقد ويُظهرها. منهما واحد كلِّ خصائَص يصُف بل املفاضلة، عند

الفصل. هذا أوائل يف ثم اآلمدي، عن كالمنا
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بني بها يُفاضل التي األسس يف ننظر أن إال باملوضوع لإلحاطة لدينا يبَق لم واآلن
كله؟ النقد يف تُستخدم التي املقاييَس بعينها هي األسُس هذه أليست ولكن الشاعَرين،

إليها. نصل أن إىل نرتكها فإننا املقاييس، لتلك فصًال سنُفِرد إننا وحيث
ناحيتَيها يف منهجية موازنٌة — يرى كما — وهي إليها، وُسبله اآلمدي موازنة هذه
العربي النقد تاريخ يف وامُلشاَهد الخصائص. استنباط وناحية املفاَضلة ناحية املختلفتني:

اكتَفوا: قد الالحقني املؤلفني إن إذ نوعها؛ من الوحيدَة ظلَّت أنها

يف نجده ما وهذا الشعراء. بني املفاضلة يف السابقني آراء إلينا ينقلوا أن إما (١)
َرشيق. البن الُعمدة

يُوازن عندما األثري ابن يورُدها التي كتلك عامة، وْصفيَّة بموازنٍة يأتوا أن وإما (٢)
منهم. كلٍّ خصائَص فيها ويحدد واملتنبي، والبُحرتي تماٍم أبي بني

عبد يفعل كما ورداءته الشعر جودة عىل للحكم مقاييَس يَضعوا أن وإما (٣)
الجرجاني. القاهر

وغريه املتنبي بني يُقارن نفَسه الجرجاني العزيز عبد بن عيل رأينا أن سبق ولقد
مقتَضبًة جاءت مقارنته ولكن لألسد، ووصفه ى للحمَّ وصفه يف فعل كما الشعراء؛ من

فيها. َغناء ال
إىل الفصل هذا من نقصد لم ونحن العربي، النقد يف فريدٌة إذن اآلمدي موازنة
أن للقارئ تاركني ومناهجها، موضوعاتها حنا وضَّ وإنما غنًى، من فيها ما كل إظهاِر

لقيمتها. حدَّ ال ثروًة عندئٍذ واجٌد ريب ال وهو تفاصيل، من فيها ما عند ل يتمهَّ
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الرسقات

أخرى مسألة أيُة شغَلتهم مما أكثَر العرب من النقاَد شَغَلت ألنها ال خطرية، مسألٌة هذه
أهمَّ تتناول أيًضا ألنها بل حوله؛ الخصومة وقياِم تمام أبي ظهور منذ وخاصة فحسب،
دينه ومبَلُغ كاتب، أو شاعر كلِّ أصالُة وهو أال األدبية، الدراساُت معرفته إىل تسعى ما

والكتَّاب. الشعراء من عاَرصه أو سبقه من نحَو
أمثال األدب، كتب يف نجدها التي الجزئية املالحظات عند نقف أن نريد ال ونحن
اٍر بشَّ أو والفرزدق، كجريٍر الشعراءُ به اتُّهم ما عند أو و«األغاني»، والشعراء» «الشعر
تاريخية أخباٌر فتلك رسقة؛ من لبعض بعضهم ومعارصيه تمام أبي أو الخارس، وَسْلٍم
منهجية. دراسًة الرسقات دراسة يف النظر إىل نغادرها ولذلك ضعيف؛ فيها النقد حظُّ
قد بعُضها كان وإن كتب، عدة بل واحًدا، كتابًا املوازنة مسألة يف وجدنا كما نجد لن وهنا
تلك لدراسة أساًسا اتُّخذت التي العامة املبادئ بعِض الستنباط يكفي ما لدينا فإن ضاع
والوساطة كاملوازنة اآلن أيدينا بني التي الكتب أن ذَكرنا إذا وبخاصٍة الشائكة، املعضلة

مبادئ. من فيها وَرد ما فناقَشت املفقودة، الكتب إىل أشارت قد وغريهما
ظهر عندما إال تظهر لم منهجية دراسًة الرسقات دراسة أن هو نظنُّه والذي

ألمَرين: وذلك تمام؛ أبو

قد الرسقات مسألة أن الثابت ومن الشاعر. هذا حول عنيفة خصومٍة قيام (١)
رسقات إلخراج كتب عدة ُكتبَت قد أنه اآلن نعلم ونحن للتجريح. قويٍّا سالًحا اتخذَت
أو البديع، ومذهب تمام ألبي بني متعصِّ املؤلِّفون وكان البحرتي، ورسقات تمام أبي

القديم. وأنصار الحديث أنصار إىل منقسمني أي الشعر؛ وعمود للبحرتيِّ
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جديًدا مذهبًا اخرتع قد شاعرهم إن تمام: أبي أصحاُب قال عندما ألنه ثم (٢)
أن من خريًا االدِّعاء ذلك ردِّ إىل سبيًال املذهب هذا خصوُم يجد لم فيه، إماًما وأصبح
ثم السابقني عن أخذ وإنما شيئًا، يُجدد لم أنه عىل ليدلُّوا رسقاته؛ عن للشاعر يبحثوا
بنفس البحرتي رسقات يتتبع لم إنه قال عندما نفُسه اآلمدي ثنا حدَّ قد وبهذا وأفَرط. بالَغ
جديد. مذهٍب رأُس البحرتيَّ أن يدَِّع لم أحًدا ألن تمام؛ أبي رسقات به تتبَّع الذي االهتمام

الخصومة؛ تلك عن نشأَت قد منهجية دراسًة الرسقات دراسة أن عىل دليل وأكربُ
أخرى؛ ألفاًظا الهوى عن املجرَّدون اد النقَّ استعمل إذ «رسقات»؛ اللفظ ذلك استعمال هو
و«السلخ»2 والشعراء، الشعر من موضع غرِي يف ُقتيبة ابن عند نجُدها التي «كاألخذ»1
الخصومة وسط ذاعت فقد «رسقات» لفظة وأما األغاني. يف الفَرج أبو استعملها التي
العنوان بهذا أُلِّف كتاب أول وكان الحديث. وأنصار القديم أنصار بني تمام أبي حول
أحمد فألَّف كتُب، ذلك تَلت ثم الشعراء»، «رسقات املعتز بن هللا عبد كتاب نعلم فيما
تميم بن بُرش الضياء أبو وكتب تمام، أبي رسقات يف عمار بن وأحمد طاهر أبي بن
السجستانيَّ العالء بن محمَد عيل أبا رأينا كما تمام، أبي من البحرتي رسقات يف كتابًا
يموت بن مهلهُل كتَب وكذلك ثالثة، إال كلِّها معانيه من تمام ألبي يخلص لم أنه يزعم
كتابَيه ويف «املوازنة»، يف املشكلة تلك نفُسه اآلمديُّ تناول ولقد نُواس. أبي رسقات يف

خواطرهما». تتفق ال الشاعَرين أن و«يف واملشرتك» «الخاص املفقوَدين
بإظهار تجريَحه أعداؤه فحاول جديدة، خصومٌة حوله وقامت املتنبي وظهر
ذلك، يف كتابًا وكيع ابِن املرصي الشاعر تأليف إىل أرشنا أن سبَق وقد أيًضا، رسقاته
عن «اإلبانة كتابَه ٤٣٣ه) سنة (املتوىفَّ العميدي أحمد بن محمُد سعيد أبو كتَب وكذلك
الحاتميِّ ومناظرة الصاحب رسالة يف نجده ما إىل هذا ومعنًى»، لفًظا املتنبي رسقات
لريدَّ كتابًا كتب قد جنِّي ابن إن كذلك قلنا ولقد النوع. هذا من اتهاماٍت من وغريهما
املتنبي عىل ب تعصَّ قد أنه عىل رشيق ابن فيهم بما النقاُد أجمع الذي وكيع، ابن عىل
منصفة كتٌب تناولت األهواء، فيها لعبَت التي الدراسات هذه جانب وإىل َمعيبًا. تعصبًا

املشكلة. نفس و«اليتيمة» «كالوساطة»

إبراهيم. طه للمرحوم العرب» عند النقد «تاريخ كتاب يف لذلك أمثلًة راِجع 1

إبراهيم. طه للمرحوم العرب» عند النقد «تاريخ كتاب يف لذلك أمثلًة راجع 2
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فرأيناها توجيهها، يف سيئ أثٌر الخصومات وسَط الدراسات تلك لنشأة كان ولقد
فيصًال اتخذَت التي املبادئ تستقم لم ولهذا الشعراء؛ تجريح إىل يشء كل قبل تسعى

وغريها. الرسقة بني يُفرقوا لم أنهم كما فيها،
فهناك: أشياء؛ بني نُميز أن الواجب من أنه والواقع

مطالعاتُه تستدعيها جديدة بمعاٍن الكاتب أو الشاعر يأتَي أن وهو االستيحاء: (١)
الغري. كتَب فيما

عن قصته أو قصيدته موضوع الكاتُب أو الشاعُر يأخذ كأن الهياكل: استعارة (٢)
من يخلقه ليكاد حتى الهيكل هذا يف الحياَة وينُفَث تاريخي، خٍرب أو شعبية أسطورٍة

العدم.
ولقد األسلوب. أو الفن يف غريه بمذهب كاتب أو شاعٌر يأخذ أن وهو التأثُّر: (٣)
عنه. يكشف الذي هو النقد وإنما وعي، غرِي من يكون قد كما تتلمذًا، التأثر هذا يكون
أصلية أفكار أو ُجمل أخِذ عىل إال اليوم تُطلق ال وهذه الرسقات. هناك وأخريًا (٤)
الحديث، العرص يف الحدوث قليل وهذا مأخذها. إىل اإلشارة دون ها بنصِّ وانتحالها

املستنرية. البالد يف وبخاصٍة

راحوا وإنما األشياء، هذه كل بني للرسقات دراستهم يف العرب النقاد يُفرق لم
يف بعيًدا أو قريبًا شبًها تُشبهها أبياٍت إىل تجريحه يريدون الذي الشاعر أبياَت يُرددون
جمٍل إىل الشعر من الكثريَ فردُّوا ذلك يف افتنُّوا لقد بل مًعا، فيهما أو اللفظ، يف أو املعنى،
واستقَصوا وحكماء، ُخطباء من والالحقني السابقني وأقوال والحديث القرآن من نثرية
أنفسهم يُجهدون ثم يدَّعونها، مسترتٍة رسقات إظهار يف لوا تمحَّ حتى استقصاءٍ أبعَد ذلك
الشعرية للتقاليد العربي الشعر خضوُع ذلك عىل وساعدهم عليها، للتدليل التفنُّن يف

أدائه. وطرق بل ومعانيه، أغراضه وانحصاُر املتوارثة،
كل عند ما إظهاَر هو أدبية دراسة لكل الفقري العموُد يكن وإن إنه الحق، ويف
وإىل العرب. نقاد افرتض بحيث اليُرس من ليس ذلك أن إال أصالة، من كاتٍب أو شاعر
بعُد ونحن إليه، يُسبَق لم جديد من أديب كلُّ به أتى ما تحديِد يف َحيارى نزال ال اليوم
تفاعل عمليُة هناك تكن وإن وإنه اإلنسانية. توارثَتها التي املختلفة الثقافات خالصة
نجزم أن يمكننا ال أننا إال ِخصبًا؛ فيها تحدث التي النفُس ازدادت كلما عمًقا تزداد
منهج عن مقاله يف النسون جوستاف العظيم وللناقد التفاعل. ذلك عن ينتج ما بأصالِة
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أصالة تحديد إىل نسعى «نحن قال: نتدبرها؛ أن يجب املعنى هذا يف فقراٌت األدب دراسة
من لألفراد يُكن مهما ولكْن تحديد. وال لها شبيَه ال التي الفردية الظواهر أي األفراد؛
نعرفهم لن ألننا أوًال وذلك عليهم؛ تقترص أن يمكن ال دراستنا فإن والجمال، العَظمة
من راسٌب بعيٍد حدٍّ إىل هو إنما أصالًة الُكتاب فأمعُن غريهم، نعرف أن نُِرد لم إذا
فلكي ذاته، غري من مكوَّن أرباعه وثالثة املعارصة، للتيارات وبؤرٌة السابقة، األجيال
الغريبة؛ العنارص من كبرية كميًة عنه نفصل أن بدَّ ال — نفسه يف هو، نجده — نجده
نستطيع فعندئٍذ إليه، ب ترسَّ الذي الحاَرض وذلك فيه، املمتدَّ املاَيض ذلك نعرف أن يجب
تلك عند نعرفه فلن ذلك ومع ونُحددها. نقدرها وأن الحقيقية، أصالته نستخلص أن

احتمالية. معرفًة إال املرحلة
العبقرية تلك يف ما أجمَل ليست الفردية العبقرية تُميز التي الخصائص إن ثم
لها؛ وترمز هيئة، أو لعٍرص الجماعية الحياَة حناياها يف تحمل ألنها بل لذاتها؛ وأعظَمها
عن أفصَحت التي اإلنسانية تلك كل معرفة نحاول أن علينا وجب ثَم ومن تُمثلها. أي
القومية أو اإلنسانية العاطفية أو الفكرية التضاريس تلك كل الكتاب؛ ِكبار خالل نفسها

وقيمها. اتجاهاتها إىل يُرشدوننا التي
يف حها ونوضِّ األصالة نستخلص متضادَّين؛ اتجاَهني يف نسري أن إىل نُضطرُّ وهكذا
الرجل أن ونظهر سلسلٍة يف األدبي املؤلف ندخل ثم د، املوحَّ املستقل الفريد مظهرها

لجماعة.» وممثل لبيئة ناتٌج العبقري
ولكننا األوروبية، اآلداب يف الدراسة منهُج األصح عىل أو اليوم، منهجنا هو هذا
اليشء لطبيعة تكوينه يف خاضٌع بدَّ ال منهج كل أن هي هامة؛ حقيقة تقرير إىل نُسارع
— قلنا كما — العربي األدب األوروبية؛ اآلداب غريُ العربي واألدب لدراسته. ُوضع الذي
إنما ذلك ألن مثًال؛ الهياكل» «استعارة عن نتحدث أن يمكن ال ثَم ومن جزئيات، أدُب
تاريخية، حادثة عن أو أسطول عن تُقال كقصيدٍة الَوحدة ذاِت األدبية األعمال يف يكون
أيامهم يف وقع ما بعِض يف الشعراء قال ولنئ كهذا. شيئًا العربي الشعر يف نجد ال ونحن
وإنما بذاتها، تكتفي إنسانية أو فنِّية قيٍم لخلِق يكن لم ذلك فإن أحداث، أو معارَك من
آَخر شيئًا األول هدُفهم كان ولهذا أغراض؛ من ذلك شاَكل ما أو هجاء أو ملدٍح كان
تقرأ لقد بل فني، ثوٍب يف إنسانية عنارص من فيه ما إظهار أو وتصويره، الواقع غريَ
تهزُّ تَُعد لم حتى االستعماُل أبْالها تقليدية عامة صفاٍت غريَ فيها تجد فال القصيدة
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األمر كذلك املايض. من عادًة تستمدُّ التي الهياكل» «استعارة غري طبًعا هذا وكل أحًدا،
العربي كاألدب أدٍب يف نُدركه أن السهل من ليس أمٌر فاالستحياء والتأثُّر، االستحياء يف

تعبري. أو فيه ترُد فكرٍة مصدر عن رجاله من أحٌد يُحدثنا قلَّما
أنفِسهم، والكتاب الشعراء اعرتافات عىل كهذه ملسألٍة دراستنا يف اليوم نعتمد نحن
نقاُد يكن وإن فإنه التأثُّر وأما اإلدراك. قريَب واضًحا االستيحاء يكون أن إال اللهم
من تكون عندما وبخاصٍة الرواية، عن حدَّثونا عندما هذا من يشء إىل فطنوا قد العرب
مثًال كاملتنبي شاعًرا أن أدرك قد الجرجاني العزيز كعبد ناقٌد يكن وإن — لشاعر شاعٍر
فإن ذلك، كل من بالرغم إنه أقول: — تمام أبي مذهب عن شعره أوائل يف صَدر قد
تتميَّز لم الذي العربي الشعر يف نفهمه يشءٌ أيًضا وهذا موجزة. ظلَّت املالحظات هذه

البديع. مذهب نشأة عند حدث كما متأخر، عٍرص ويف نادًرا، إال مدارُس فيه
عىل النقاُد يتوفر أن التقليُد عليه غَلب جزئي شعٍر يف الطبيعي من كان فقد وإذن
قاله ما تطبيق يف الصعوبُة تظهر وهنا مآِخذها. إىل يردُّونها التفصيلية املعاني دراسة
الذي «الحارض ذلك مثًال األموي أو الجاهيل الشعر يف نجد قد ألننا األصالة؛ عن «النسون»
كما وحياته، الشاعر شعر بني عالقًة نجد قد كما فيه»، املمتد «املايض أو إليه»، ب ترسَّ
الشعراء أولئك الصعاليك؛ شعر أو العالء، وأبي واملتنبي نَُواس أبي شعر يف الحال هو
من كثري يشءٍ مع العالقة نجد وقد الَورد. بن وُعروة ا رشٍّ وتأبَّط الشنَفرى أمثال الكبار
بالكالسيكي نُسميه الذي والبحرتي تمام أبي كشعر شعٌر وأما الغَزليِّني. شعر يف الحذر
صياغًة يصوغونها تقليديٌة معاٍن هي وإنما واهية، فيه العالقة أن البنيِّ فمن الجديد،
عن البحُث جاء ولهذا حولهما؛ إال تنشط لم الرسقات مسألة أن هو حدث والذي جديدة،

إدراُكه. السهل من يكن لم ر تُُصوِّ وإن ر، يُتصوَّ يكاد ال بحثًا أصالتهما
تجد ال وأن اتخذَتها، التي الوجهَة الرسقات مسألُة تتخذ أن إذن الطبيعي من كان
نَبُسط أن نريد ال األسباب لهذه ونحن . محالٍّ لها ومفارقاتنا ومناهجنا الحديثة آراؤنا
املجال يف القوَل نحرص بل ا، عامٍّ تقريريٍّا عالًجا واألخذ األصالة مشكلة عالج يف القوَل

ذاتها. العربي األدب طبيعُة قيََّدته الذي التاريخي
عند ل التمهُّ يف نفًعا نرى ال العرب اد نقَّ عند الرسقات دراسَة نحاول عندما ونحن
فأغرَقها، عليها نفُسه الزمن حكم ولقد هًوى. عن صادرًة ذلك يف ُوِضعت التي الكتب
العزيز عبد بن وعيل اآلمديِّ أمثال املنصفون اد النقَّ أورَده ما إال اليوم عنها نعلم ال بحيث
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معرفة هو إليه نصل أن نريد والذي تحاُمل. من فيها وَرد ملا مناقشتهم عند الجرجاني
الهامة. املسألة هذه يف للفصل ُوِضَعت التي املنهجية املبادئ

البُحرتي لرسقات إخراجه يف تميم بن ِبُرش الضياء أبو فَعله ما إىل مثًال ولننظر
استقىص «قد إنه فيقول: ص١٢٩) (املوازنة، عنه يُحدثنا فاآلمدي تمام؛ أبي معاني من
باملرسوق يقنع لم «وإنه بمرسوق.» ليس ما إىل تجاَوز حتى فيه باَلغ استقصاءً ذلك
باٍب يف أدخل أن وإىل الكثري، إىل ذلك تعدى حتى بصحته، الصحيح ل التأمُّ يشهد الذي
الكتاب هذا يف نظر ملن ينبغي وقال: كالمه بها افتتح مقدمة قدَّم أن بعد منه، ليس ما
ويُعِمل اللفظ، دون املعنى ل يتأمَّ حتى هذا من مأخوذٌ هذا ما يقول بأن يعجل ال أن
أخذه» يف آخذُه وبعد لفظه، دون معناه نُِقل ما الشعر يف الَرسُق وإنما خفي، فيما الفكر

(ص١٣٩).
يبحث أن يريد الضياء وأبو أخرجه، ما كل عىل الضياء أبا يُقر ال فاآلمديُّ وإذن
تُخصص التي هي ليست الصياغة أن — يظهر فيما — وعنده املعاني، يف الرسقات عن
يكفي بل بالرسقة، لنقول الصياغة أْخذَ الرضوريِّ من يَر لم ولهذا بعينه؛ بشاعر املعانَي
غريُ بل ظالم، ٌ مبدأ وهذا بعيًدا. أو قريبًا تشابًها تشابهه كفى ولربما املعنى، اتحاُد

قريب. ا عمَّ سنرى وكما سبق، فيما رأينا كما صحيح،
الخفية. الرسقات إىل يفطن أن يستطيع أنه ويدَّعي مذهبه، يف يُرسف الضياء وأبو
لم حني وَطرفة القيس امِرئ بيت مثِل عن إال ذهنه يبعد َمن الناس «فمن الغري وأما
طبقٌة الناس ويف «وتجلَِّد»3 اآلخُر: وقال ِل»، «وتجمَّ أحدهما: فقال القافية، يف إال يختلفا
بمنزلة عندهم الغامض يكون وطبقٌة املعنى، مع اللفظ من دليٍل إىل يحتاجون أخرى
توطئًة املقدمَة هذه جعل قد الضياء أبا أن اآلمديِّ وعند (ص١٣٩). قليل» وهم الظاهر
به وىصَّ ا ممَّ يستعمل ولم يورده، ما كلَّ منه يقبل وأن والحشد، اإلطالة من اعتَمده ملا

شيئًا. الفكر وإعمال ل التأمُّ من

القيس: امِرئ بيت البيتني: إىل إشارًة 3

��ِل وتَ��ج��مَّ أًس��ى تَ��ه��ِل��ْك ال ي��ق��ول��ون َم��ِط��يَّ��ه��م ع��ل��يَّ َص��ْح��ب��ي ب��ه��ا وق��وًف��ا

طرفة: وبيِت
وت��ج��لَّ��ِد أًس��ى تَ��ه��ِل��ْك ال ي��ق��ول��ون َم��ط��ي��ه��م ع��ل��يَّ ص��ح��ب��ي ب��ه��ا وق��وًف��ا
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هو الَرسق أنَّما فيعلم الصواب، لطريق ق يُوفَّ أن لرَجوُت ذلك فعل «ولو يقول: ثم
هي والتي الناس، بني املشرتكة املعاني يف ال شاعر، به يختصُّ الذي املخرتَع البديع يف
الذي عن فيه الظِّنة ترتفع مما وُمحاوراتهم، أمثالهم يف ومستعَملٌة عاداتهم، يف جاريٌة

غريه.» عن أخذه يُقال: أن يُورده
دون معناه أُخذ ما الشعر يف الرسق «أن يرى الذي الضياء أبا أن الغريب ومن
واملعاني الَرسق أيًضا فيه ادَّعى آَخر برضٍب — اآلمديُّ يقول فيما — أتى قد لفظه،
إذ آَخر؛ من يأخذه أن واحٌد يحتاج ا ممَّ مثلُها ليس ألفاٍظ اتفاُق إال فيه وليس مختلفة،

(ص١٤٠). محظورة» غريَ مباحًة األلفاظ كانت
حتى اللفظ، يف اتحاٍد أو املعنى يف اتفاٍق ملجرِد بالَرسق يقول الضياء فأبو وإذن
أو ل التمحُّ أو الهوى دليُل وهذا سائًرا. مباًحا اللفظ وكان مشرتًكا، ا عامٍّ املعنى كان ولو

باطل. علٍم إظهار يف الرغبِة
إال يكون ال ذلك «أن وعنده املشرتكة، املعاني يف َرسًقا يرى أن يريد فال اآلمدي وأما

يف: رسًقا يرى ال فهو ثَم ومن الشاعر»؛ به يختصُّ الذي املخرتَع البديع يف

قوَل (ص١٤٠) منها نذكر أمثلة عدَة لذلك يورد وهو ،Coincidence االتفاق (١)
البحرتي:

ب��ح��ال��ِم ِط��ع��اٍن أو َس��م��اٍح ب��غ��ي��ر ي��ك��ن ف��ل��م م��ن��ُه ال��ن��وم َم��ج��رى ال��ج��وُد َج��رى

تمام: أبي قول من أخذه قد أنه ياء الضِّ أبو يرى الذي

َم��ن��ام��ِه ج��لَّ ال��م��ج��ُد ي��ك��ون ح��ت��ى وال��ُع��ل��ى ب��ال��م��ك��اِرم ي��ح��ل��ُم ويَ��ب��ي��ت

معاني يف ومعروٌف الناس، عادات يف موجوٌد الكالم هذا «أن فريى اآلمديُّ وأما
ال فالن منه: استكثر أو شيئًا أحبَّ ملن يقولوا بأن ألسنتهم عىل كاملثل وجاٍر كالمهم،
ُحلمه ما الزنجيُّ وهذا بها، َوْجده شدة من بفالنة إال يحلم ال وفالن بالطعام، إال يحلم
واحٌد كان فإن اتفاق، له: يُقال وإنما َرسق، سبيله: هذه كانت ملن يقال وال بالنمر. إال
ال واستعمله، ُعِرف قد معنًى ذَكر فإنما فاحتذاه، اآلَخر من ِمثَله أو املعنى هذا سمع قد

رسقة.» أْخذَ أخذه ألنه
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البحرتي: قوُل ذلك أمثلِة ومن :Tradition poetiques الشعرية التقاليد (٢)

ت��ف��ت��خ��ُر األش��ع��اُر ف��ِب��َك أض��ع��اف��ه ف��ي ي��ذك��ُر ��ع��ر ب��ال��شِّ ف��اخ��ًرا ي��ُك��ن وم��ن

تمام: أبي بيت من رسقه قد أنه يرى الضياء فأبو

َم��دائ��ِح��ه��ا م��ن َل��َع��م��ري ف��أن��ت ي��وًم��ا م��دائ��ِح��ه��ْم م��ن ك��ان��ت ال��ق��ص��ائ��ُد إذا

فالن يقولون يزالون ال الناس ألن البحرتي؛ عىل غلٌط هذا «إن فيقول: اآلمدي وأما
يَزيد وال الحيلِّ ُحسن يف تَزيد وفالنة تجمله، وال الواليَة ويجمل تَزينُه، وال الثياَب يَزين
يجوز ال التي املعاني من ليس وهذا بها. يفتخر وال األنساُب به تفتخر وفالن ُحسنها، يف
مثُل يكون أن يجوز وال إليها. ُسبق أو واخرتعها ابتدعها أنه الناس من أحٌد يدَّعَي أن

اآلخر.» عن أَخذه أحدهما إن يُقال: أن شاعران فيه اتفق إذا هذا
أن يمكن فيما تدخل اآلمديُّ أوردها التي املشابهة واألمثلَة املثل هذا أن البنيِّ ومن

العربي. الشعر يف املتداَولة املعاني أو الشعرية، بالتقاليد نُسميَه
البحرتي: قول نحو أمثلة؛ عدَة لذلك يورد وهو السائرة: األقوال (٣)

أرواِح ب��ال وأج��س��اٌم تُ��رج��ى خ��الئ��ٍق ب��غ��ي��ِر ُم��م��ث��لَّ��ٌة ُخ��ل��ٌق

تمام: أبي من مرسوٌق أنه الضياء أبو يرى الذي

ق��ل��وُب ل��ه��م ول��ي��س وأج��س��اٌم َس��م��اٌح ل��ه��م ول��ي��س ن��َش��ٌب ل��ه��م

وهم اآلخر، من يأخذه أن شاعٌر يحتاج أن من أشهُر املعنى هذا «أن اآلمدي وعند
فارغ، جسٌد أو حائط، من صورٌة إال هو وما األشباح، من شبٌح إال فالٌن ما يقولون دائًما

(ص١٤٢). املشتهر» الشائع القول هذا ونحو
البحرتي: فيقول واحًدا، املعنينَي جنس كان وإن الرسقة، ينفي الغَرض اختالف (٤)

بَ��ي��ِن ب��ع��د ُم��واش��ٍك ك��تَ��الٍق ش��يءٍ ب��ع��د بَ��ش��اش��ٌة ل��ش��يءٍ م��ا

تمام: أبي قول من مأخوذٌ أنه الضياء أبو يرى

ال��وداِع ت��َرِح ع��ل��ى ل��م��وق��وٍف إالَّ األَْوب��ات ف��رح��ُة ول��ي��س��ت
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مختلف، الشاعَرين غرض أن يضيف ثم مشرتًكا، معنًى إال هنا يرى فال اآلمدي وأما
صاحبه؛ لغرض مخالٌف البيتني هذين يف الشاعرين هذين من واحد كلِّ «وغرض فيقول:
أنه البحرتيُّ وأراد التوديع، وأحزنه َشجاه َمن إال بالُقدوم يفرح ال أنه ذكر تمام أبا ألن
وإن — فليس التفرُّق، بعد كالتالقي ما يشء أثِر يف جاء إذا والَجذَل ة املرسَّ من يشءٌ ليس

(ص١٤٣). اآلخر» من أُخذ أحدهما إن يُقال: أن يصحُّ — واحًدا املعنينَي جنس كان
يف وأخطأ بعضها يف فأصاب تمام أبي رسقات خرَّج طاهٍر أبي ابن «ووجدُت
مرسوًقا.» مثلُه يكون ال ا ممَّ الناس بني باملشرتك املعاني من الخاصَّ خَلط ألنه البعض؛
الَرسق إىل طاهر أبي ابُن فيه نَسبه «ومما (ص٥٠): فيقول مبدأه اآلمديُّ ويطبق
ما ومنه ألسنتهم، عىل والجرِي املعاني من الناُس فيه يشرتك مما ألنه بمرسوق؛ وليس

تمام: أبي قوُل مختلفان؛ واملعنيان الرسق إىل نَسبه

ك��َرُم��ْه ي��م��ت ل��م َم��ن ي��ُم��ت ل��م ل��ي: ف��ق��ال زَم��ٍن م��ذْ ال��ج��ود ش��ق��ي��َق ي��ا تَ��ُم��ت أل��م

العتَّابي: من أخذه وقال:

م��ن��ش��وُر ن��ش��ِره��ا م��ن ف��ك��أنَّ��ه ح��ي��اتَ��ُه إل��ي��ه ص��ن��ائ��ُع��ه ردَّت

من الرجُل مات إذا الناس عادات يف جرى قد ألنه مرسوق؛ له يُقال ال هذا ومثل
الثناء، هذا مثَل خلف َمن مات ما يقولوا: أن بالجميل، عليه وأُثني والفضل الخري أهل

لسان.» كل ويف أمة كل يف شائٌع وذلك الذكر. بهذا ذُكر من وال
محظورة»، غريُ «األلفاظ ألن فيها؛ رسقة ال فهذه الشائعة، العبارات يف األمر وكذلك

تمام: أبي قول اآلمديُّ يوردها التي األمثلة ومن

األدِب4 ِح��رف��ُة أدرَك��تْ��ن��ي أدرك��تُ��ه؛ ق��د أنِّ��َي ِخ��ْل��ت ب��ش��يءٍ ُع��ِن��ي��ت إذا

الُخَريمي: من أَخذه وقال:

اآلداِب ِح��رف��ة ب��س��ِج��ْس��ت��ان دائ��ي أول ب��ذاك أدرَك��تْ��ن��ي

رواية يف األدب» «حرفة من بدًال العرب» «حرفة ب البيت هذا رواية ح صحَّ قد اآلمديَّ أن يُالحظ 4

فيه. املدَّعاة الرسقة يُناقش ذلك مع ولكنه طاهر، أبي ابن
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أنَّ سقط قد حتى األفواه عىل وكثَرت فيها، الناُس اشرتك قد لفظٌة األدب وحرفة
(ص١٥). آَخر من يستمليها واحًدا

املخرتع البديع «يف إال يكون ال الَرسق أن هي الرسقات يف اآلمدي فنظرية وإذن
يف: رسقة ال وأنه الشاعر»، به يختصُّ الذي

املعاني. من املشرتك العام (١)
الشائعة. املباحة األلفاظ (٢)

دقيقة، مقاييَس يضع أن حاوَل وال يُحدد لم الواقع يف ولكنه العام، اتجاهه هو هذا
حكمها، حالة لكل إذ موضعيٍّا؛ منهًجا أعني غريها، يف منهجه هو املسألة هذه يف ومنهجه
باستمرار يضع اآلمديُّ العام، التوجيه حدوَد النظرية الناحية من يَْعدو ال عنده واألمر

تعرض. التي املشكلة لطبيعة وفًقا ويحلها املشاكل
نستطع لم املشرتك» «العام ب املوازنة صاحُب يُسميه ما طبيعِة يف نظرنا إذا ونحن
فطن قد شيئني نجد املشرتك العام جانب إىل ألنه املجمل؛ املقياس هذا إىل نطمنئَّ أن

وهما: أنفُسهم؛ الالحقون العرب نقاُد لهما

لذلك رضبنا أن سبق وقد فيتملَّكه، أصيًال تعبريًا الشاعر عنه يُعرب مشرتك عامٌّ (١)
بل املشرتك، العامِّ املعنى عن تعبريًا ظاللها»؛ املطيُّ انتَعَلت «وقد األعىش: بقول مثًال
نقوَل أن يمكن بحيث صه خصَّ قد له األعىش تصوير إن إذ الظهرية»؛ وقت «جاء املبتذَل:
فقال: الحقيقة هذه إىل العسكري هالٍل أبو فطن ولقد آَخر. شاعٌر عنه أخذه إذا بالرسق
الصياغة من اتخذ ثم ومن معناه؛ الكاتُب أو الشاعُر به يكسو الذي بالِكساء العربة إن
ومع باأللفاظ. تهتمُّ التي العامة العسكري نظرية مع يتمىشَّ مقياٌس وهذا الرسق. دليَل
هذا ح فوضَّ القاهر عبد وجاء حنا. وضَّ أن سبق كما صائبة نظرٌة هنا فنظرته ذلك،
(ص٢٧٧): البالغة أرسار يف قال حيث إيضاح؛ أتمَّ اآلمدي عىل نأخذه الذي َظ التحفُّ
والتفاوت يدخله ال التفاضل إن قلت: والذي الجيل، والظاهر العامَّ املشرتك أن «واعلم
لم وساذًَجا صنعة، تلَحْقه لم ظاهًرا رصيًحا كان ما كذلك يكون إنما فيه، يصحُّ ال
الكناية باب من إليه ودخل لطيفة، به ووصل معنًى، عليه ركب فإذا نقش، فيه يعمل
صورته، من واستُؤنف طريقته، من ُغريِّ بما صار فقد والتلويح، والرمز والتعريض،
يُمَلك الذي الخاص قبيل يف داخًال التعرُّض؛ ذلك من وُكِيس املعرض، من له واستُِجد
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التشبيه: يريدون وهم كقولهم وذلك ل، والتأمُّ بالتدبُّر إليه ل ويُتوصَّ ل، والتعمُّ بالفكرة
تعبريًا إال ليس العيون» الظباءُ «سَلبن أن البنيِّ ومن إلخ.» … العيون الظِّباءُ «سَلبْن
العامَّ املعنى هذا الصياغة تلك صت خصَّ وقد الظباء. بعيون عيونَهن تشبيه عن أصيًال

بقائله.» املشرتك
يف أصبح حتى شاع الذي «الخاص نجد املشرتك»، «العام جانب إىل إنه ثم (٢)
فطن هذا وإىل رسق. فيه يكون ال السابق النوع عكس عىل وهذا املشرتك»، العام حكم
والبدر، بالشمس الُحسن تشبيَههم وأنزل رأينا، كما الجرجاني العزيز عبد بن عيل
وبالربَد الدارس، بالخطِّ امُلِحيل الطَلل تشبيههم منزلَة إلخ؛ … والبحر بالَغيث والُجوَد

كليهما. يف يُتصوَّر يعد لم الرسق إن حيث من إلخ، … املعصم يف والوشم النُهج

التي أصولها ونُحكم فشيئًا، شيئًا تَكُمل أخذَت قد النظرية نرى النحو، هذا وعىل
اآلتية: املبادئ يف اآلن نُجِملها أن نستطيع

لكثرة املشرتك كالعام أصبح الذي الخاص يف وال العام املعنى يف رسقة ال (١)
شيوعه.

املستعمل اللفظ يف الرسق يكون وإنما املتداَولة، املباحة األلفاظ يف َرسق ال (٢)
بن عيل عند ذكُرهما وَرد اللذَين البيتني يف «طي» لفظة كاستعمال أصيًال؛ استعماًال

(ص٢٨٧). عنه الكالم عند وذكرناهما الجرجاني، العزيز عبد

العامَّ أن عىل دلُّوا بل املفارقات، هذه عند يقفوا لم قني املدقِّ اد النقَّ هؤالء إن ثم
«قد الجرجاني: العزيز عبد بن عيل فقال شاعر، دون شاعٍر من يُستجاد قد املشرتك
يُستحسن، ترتيٍب أو تُستعذب، بلفظٍة أحدهم وينفرد املتداَول، اليشء يف الجماعُة تشرتك
صورة يف املبتذَل املشرتَك فرُييك غريه، دون لها اهتدى زيادٍة أو موضعه، يوضع تأكيٍد أو
عنه يُعربَّ قد املبتذَل الساذَج املعنى أن أدرك قد الناقد أن نُحسُّ وهنا املخرتع.» املبتدَع
وسحر الشعرية، لعنارصه يروقنا ذلك ومع مباًرشا، ساذًَجا تعبريًا فيه، إبداع ال تعبريًا

أدائه. ووسائل نظمه طريقِة أو موسيقاه، أو ألفاظه،
املشرتك» «العام معنى فلسفيٍّا تحديًدا يُحدد أن الجرجاني القاهر عبد حاول وأخريًا،
ي يسمِّ وهو و٢٧٤)، (ص٢١٣ البالغة» «أرسار يف فصَلني لذلك فعَقد «الخاص»، ومعنى
وهو اليومية، التجاِرب وليَد كان ما هو فالعقيلُّ «تخييليٍّا»؛ والثاني «عقليٍّا»، األوَل النوع
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التي املعاني تلك هو والثاني ،Common places العَملية بالِحكمة يَه نُسمِّ أن يمكن ما
(ص٣١٥): كقوله األول فالنوع واقًعا؛ ر تُصوِّ أو حقيقًة تُالقَي أن دون الشعراء يُولدها

ال��دُم ج��وان��ِب��ه ع��ل��ى يُ��راَق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ُع ال��ش��رُف يَ��ْس��ل��م ال

بالسياسة العارفون ويرى بصحته، يقضون العقالءُ يَزل لم معقوٌل «معنًى فهو
النبوية، والسنن الرشعية األحكام جَرت وعليه سبحانه، هللا أوامُر جاءت وبه بُسنته، األخذَ
والنوع إلخ.» … هم ويرضُّ يفتنهم َمن أذى عنهم وانتفى دينُهم، الدين ألهل استقام وبه

(ص٣١٦): تمام أبي كقول الثاني

ال��ع��ال��ي ل��ل��م��ك��ان ح��رٌب ف��ال��س��ي��ل ال��ِغ��ن��ى م��ن ال��ك��ري��ِم ع��َط��َل تُ��ن��ك��ري ال

قدره، يف والرِّفعة بالعلوِّ موصوًفا كان إذا الكريم أن السامع إىل خيَّل قد «فهذا
عن يَنزل أن بالقياس وَجب نفعه، وِعَظم إليه الخلق حاجِة يف كالغيث الِغنى وكان
تحصيٍل ال وإيهام تخييٍل قياُس أنه ومعلوٌم العظيم. الطَّود عن يل السَّ ذلك نزوَل الكريم
إذا إال يَثبت ال سيَّال املاء أن العالية األمكنة عىل يستقرُّ ال يل السَّ أن يف فالعلة وإحكام؛
الكريم يف وليس االنسياب. عن وتمنعه االنصباب، عن تدفعه جوانُب له موضٍع يف حَصل

الِخالل.» هذه من يشءٌ واملاء
وهذه التخيييل. املعنى يف ذلك يكون وإنما رسق، فيه يكون ال إذن العقيلُّ املعنى

َدتها. حدَّ فلسفية صياغًة ِصيَغت والخاص، املشرتك العامِّ بني التفِرقُة تقريبًا هي
أخذوا فقد يُمكن، ال وما َرسٌق فيه يمكن ما فحدِّد العامة النظرية تمت وإذ
واإلغارة والغصب الرسق بني يُميزوا أن ويحاولون أنواع، إىل الرسقات يقسمون
واالستمداد والرسقة ص١٥٨)، (الوساطة، املالحظة من اإلملام وتعرف واالختالس،
فيه َغناء ال تحكُّميٍّا تحديًدا وُحددت األنواع وتعدََّدت ص٢٧٤)، (أرسار، واالستعارة
نقًال األنواَع تلك بعدها) وما ص٢٦٥ ج٢، (العمدة، رشيق ابُن أحىص وقد نفع. وال
بألقاٍب املحارضة حلية يف الحاتميُّ أتى «وقد فقال: املحارضة»، «ِحْلية يف الحاتمي عن
واالهتدام واالنتحال واالجتالب كاالصطراف حققت؛ إذا محصوٌل لها ليس تدبَّرتها ُمحَدثة

بعض.» مكاِن يف بعضها استُعمل قد قريٌب وكلُّها واالستلحاق، واملرافدة واإلغارة
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يعجب أن «االصطراُف فيقول: االصطالحات تلك كلِّ تعاريَف رشيٍق ابُن ويورد
اختالٌب فهو املثل جهة عىل إليه َرصفه فإْن نفسه، إىل فيرصفه الشعر من ببيٍت الشاعُر
لغريه شعًرا ادَّعى ملن إال «منتحل» يُقال وال انتحال، فهو جملًة ادَّعاه وإن واستلحاق،
كان وإن منتحل، غري مدٍَّع فهو الشعر يقول ال كان إن وأما الشعر، يقول وهو
ويقال املراَفدة، فتلك هبًة أُخذ فإن والغصب، اإلغارة فتلك غَلبة، منه أُخذ لشاعٍر الشعر
النَّسخ، أيًضا ويُسمى االهتدام، هو فذلك البيت دون فيما الرسقة كانت فإن االسرتفاد،
ا تضادَّ إن وكذلك واملالحظة، النظر فذلك األخذ، وخفي اللفظ دون املعنَيان تساوى فإْن
إىل نسيٍب من املعنى ل حوَّ فإن اإلملام، هو هذا جعل من ومنهم اآلخر، عىل أحدهما ودلَّ
املوازنة، فتلك فقط الكالم ِبنْية أخذ فإن املعنى، نقل أيًضا ويُسمى االختالس، فذلك مدح
بقول يسمع لم الشاعر أن صح فإن العكس، هو فذلك ضدَّها لفظة كلِّ مكان جعل فإن
من بعضها ُركِّب قد أبيات من البيُت أُلِّف وإن املواَردة، فتلك واحد عٍرص يف وكانا اآلَخر
الباب هذا ومن والرتكيب. االجتذاب يُسميه وبعضهم والتعليق، االلتقاط هو فذلك بعض،
ويورد منه.» املأخوذ عن األخذ وتقصري االتباع، وسوء الشعر، من واملحدود املعنى كشف
أية نرى فال نحن وأما كتابه. يف يجدها أن القارئُ يستطيع ذلك لكل أمثلًة رشيق ابُن
التي للمبادئ ل تتمحَّ تقسيماٌت هي وإنما بجديد، تُبرصِّ لم ألنها عندها؛ ل التمهُّ يف فائدٍة
أوردها التي والثالثني الخمسة البديع بأوُجه تكون ما أشبُه وهي أوضحناها، أن سبق

الروح. نفس عن صادرٌة أنها كما العسكري،
كما البالغة إىل انتهى الذي النقد يف الشكلية النَّزعة خالصة هي التقسيمات هذه
أسباب «وأحد (ص١٩١): مثًال يقول فهو بذوَرها؛ هالل أبي عند نجد ونحن رأينا،
أو نظم، يف فيورده نثٍر من أو نثر، يف فيورده نظٍم من معنًى يأخذ أن الَرسق إخفاء
إال وصف، إىل فينقله مديح أو مديح، يف فيجعله خمر صفة يف املستعمل املعنى ينقل
املنظوم» «حلِّ عن يتكلم كعادته هالل وأبو املقدَّم.» والكامل املربَّز إال لهذا يكمل ال أنه
منه فرضٌب أُرضب: أربعة عىل الشعر من «واملحلول أقسام: إىل فيقسمه (ص٢٠٧)
فيحسن أخرى وتقديم منه لفظٍة بتأخري ينحلُّ ورضٌب ألفاظ، بني لفظٍة بإدخال يكون
ورضٌب يستقيم، وال يحسن وال الوجه هذا عىل ينحلُّ منه ورضٌب ويستقيم، محلوله

درجاته.» أرفع وهذا عندك، من ألفاٌظ املعاني من تحمله ما تكسو
رسقات يف أو بعض، من بعِضهم الشعراء رسقات يف سواءٌ — األبواب هذه كل
العامة بالنظرية شيئًا تتقدم لم — الشعراء أبياَت نثرهم يف يحلُّون الذين الكتَّاب
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الجرجاني العزيز عبد بن وعيل اآلمديِّ أمثال الكبار النقاد أقوال من استخلصنا التي
الجرجاني. القاهر وعبد

آخر إىل (ص٤٦٦ الرسقات عن طويًال فصًال السائر املثل يف األثري ابن وكتَب
التقاسيم عىل اعتمد بل ُمجدية، مناقشًة املبادئَ يُناقش لم اآلخر هو ولكنه الكتاب)،
املثل يف عاد ثم بالرسقات5 ا خاصٍّ كتابًا كتب ولقد شاء. كيفما ويقارن ق ويدقِّ فيها يُبدع
قد البيان علماء «إن فقال: (ص٢٦٨)، الَغناء القليلَة الشكلية تقاسيَمه فأكمل السائر
نسًخا أقسام ثالثة وقسمتُه كتابًا، فيها ألَّفت وكنُت فأكثروا، الشعرية الرسقات يف تكلَّموا
مأخوذًا عليه، زيادة غرِي من ته بُرمَّ واملعنى اللفظ أخذُ فهو النَّسخ أما ومسًخا. وسلًخا
الجلد َسْلخ من ذلك مأخوذًا املعنى، بعض أخذُ فهو لخ السَّ وأما الكتاب، نَْسخ من ذلك
ذلك مأخوذًا دونه، ما إىل املعنى إحالة فهو املسخ وأما املسلوخ، الجسم بعُض هو الذي
ألَّفته؛ الذي الكتاب يف بِذكرهما أخللُت آخران قسمان وهنا ِقَردة. اآلَدميِّني َمْسخ من
ليسا القسمان وهذان ضدِّه. إىل املعنى عكُس واآلَخُر عليه، الزيادة مع املعنى أخذُ أحدهما
القسمة منه وتخرج ويتفرع ع يتنوَّ األقسام هذه من قسم وكلُّ مسخ. وال سلخ وال بنسٍخ
للصواب.» ق املوفِّ وهللا الكتاب، هذا يف ذلك من فاتني ما استأنفُت وقد دقيقة، مسالَك إىل
الحافر وقوع أولهما ي يُسمِّ قسمني: فيقسم نوع، كل انقسام ذكر يف املؤلف ويأخذ
يختلفان ال اللذين املشهوَرين وَطرفة القيس امِرئ ببيتَي مثًال لذلك ويرضب الحافر، عىل
يف هذا من أكثرا قد وجريًرا الفرزدق أن يرى وهو و«تجلَّد»، ل» «تجمَّ القافية يف إال

الفرزدق: فقال شعرهما،

راج��ُع ال��ل��ه إل��ى إنِّ��ي ب��أح��س��اب��ن��ا ُح��م��اتُ��ه��ا ِل��ئ��اًم��ا أح��س��ابً��ا أتَ��ع��ِدُل

جرير: وقول

ُح��م��اتُ��ه��ا ك��راًم��ا أح��س��ابً��ا أت��ع��دل راج��ٌع ال��ل��ه إل��ى إن��ي ب��أح��س��اب��ك��م

لكتاٍب هنا اإلشارة ولكن ١٢٨٩ه، سنة بريوت طبع املنظوم»، حلِّ يف املرقوم «الَوْيش كتاب األثري البن 5

َسلخ. أو َمسخ أو نسٍخ عن يتحدث لم املرقوم الَوْيش ألن الشعرية؛ الرسقات عن مفقود
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يزل لم وطرفة القيس امِرئ فبيتا بالرسقات؛ له عالقة ال النوع هذا أن البنيِّ ومن
ونسبة الرِّواية، هو الصحيح التفسري أن الواضح ومن بالرسقة، ا يُفرسَّ أن يمكن ال أنهما
تغيري من ذلك استتبع بما منهما كلٍّ قصيدة يف وإدخاله الشاعَرين من كلٍّ إىل البيت

القافية.
أدقُّ فيه فاألمر اآلخر، لشعر أحدهما رسقة من والفرزدق جريٍر إىل نَسبه ما وأما
فنٌّ هذا تقاسيمه؛ أحد تحت ينطوَي أن من أشقُّ وهو األثري، ابُن يُدركه أن من وأجمُل
الشاعُر يأخذ إذ Parodie؛ بالقلب األوروبية اآلداب يف يُسمونه بما أشبُه الهجاء يف رائع
كالسهم أو الالعبان، يتقاذفها كالكرة طفيًفا؛ تغيريًا منه يُغري أو فيُحاكيه اآلخر قوَل

ُمطِلقه. نَْحِر إىل فريتدُّ اتجاهه يُغري
يمدح املتقدمني بعض كقول اللفظ؛ وأكثُر املعنى فيه يؤَخذ الذي هو الثاني والنوع

الغناء: صاحب َمعبًدا

ِل��َم��ع��ب��ِد إال ��بْ��ِق ال��سَّ ق��َص��ب��اُت وم��ا ب��ع��َدُه وال��طُّ��وي��س��يُّ ُس��ري��ٌج أج��اد

تمام: أبو وقال

ل��م��ع��ب��ِد إال ��بْ��ق ال��سَّ ق��َص��ب��اُت وم��ا َج��م��ٌة ال��م��غ��نِّ��ي��ن أص��ن��اِف َم��ح��اس��ُن

منه ويُستخَرج املعنى يؤخذ أن األول: رضبًا؛ عَرش اثنَي إىل ينقسم فإنه السلخ أما
أخذُ هو والثالث: اللفظ، عن مجرًدا املعنى يؤخذ أن والثاني: إيَّاه، هو يكون وال يُشبهه ما
بعُض يؤخذ أن والخامس: ويُعَكس، املعنى يؤخذ أن والرابع: اللفظ، من ويسرٍي املعنى
املعنى يؤخذ أن والسابع: آَخُر، معنًى عليه فيُزاد املعنى يؤخذ أن والسادس: املعنى،
موجًزا، َسبًْكا ويُسبَك املعنى يؤخذ أن والثامن: األوىل، العبارة من أحسَن عبارًة فيُْكىس
هو والعارش: ا، عامٍّ فيُجَعل ا خاصٍّ أو ا، خاصٍّ فيُجَعَل ا عامٍّ املعنى يكون أن والتاسع:
املقصد، واختالُف الطريق اتحاد هو عرش: والحادي املعنى، يف املساواة مع البيان زيادة

األسد. وصف يف الطيِّب وأبي البحرتيِّ ُعبادة كأبي الشعراءُ عليه يتوارُد ما وأخريًا:
نظر يف — تقتيض والقسمة قبيحة، صورٍة إىل الحسنة الصورة قلُب هو واملسخ
يورد وهو حسنة. صورٍة إىل القبيحة الصورة قلُب وهو ضدُّه، إليه يُقَرن أن — األثري ابِن
الستَة األثري ابن تقسيماُت تنتهي وبذلك السابقة، األنواع لكل أورد كما أمثلًة للنوَعني
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ضدِّه إىل املعنى وعْكَس عليه، الزيادة مع املعنى أْخذَ اهما سمَّ اللذين النوَعني إن إذ عرش؛
إال — فصلهما يف رغبته عن وأعلن فصله أول يف بالذكر هما خصَّ قد أنه من بالرغم —

السابقة. األقسام تضاعيف يف عنهما تكلم بل بالقول، يُفِردهما لم أنه
يشءٍ يف يُْعَن لم أنه يحسُّ يوردها التي واألمثلة األثري ابن تقاسيم يف والناظُر
يف الرباعة ويُظهر يُفارق أن األول ه همُّ كان وإنما وجوده، عدِم أو الَرسِق وجود بتحقيق
املشرتك، حكم يف أو مشرتك معنًى عن يُعرب أنه مع َرسًقا فيه يرى بيٍت وكم التبويب.
أورد قد يكن وإن وهو محظورة، غريَ مباحة ألفاًظا ينظم أو مألوًفا تصويًرا يصور أو
نسيها ما رسعان أنه إال فصله، أول يف السابقني النُّقاد آراء من إليه أرشنا ما بعَض

تقاسيمه. يف وأخذ
املعهودة، التعليمية النزعة إىل اه تعدَّ بل منهجه، يف الحدِّ هذا عند األثري ابُن يقف ولم
قبيًحا؛ يعترب وما حسنًا منها يُعترب ما إىل يُشري بل الرسقات، بأنواع يكتفي ال ثَم ومن
أنك منه الفائدة «بأن فصله يبدأ وهو الطرق. تلك وخرِي الَرسق طريق إىل الشعراءَ لريشد
لكن األول، من االستعارة عن اآلَخُر يستغني ال إذ املعاني؛ أخذ يف يدك تضُع أين تعلم
بالرسقة؛ نفسك عىل فتُنادي املرسوق، املعنى عىل اللفظ َسبْك يف تعجل أن لك ينبغي ال
عليه املعتَمد واألصُل فَعَقر. البديهة فيه وتعاطى فعثَر، ذلك يف َعِجل َمن رأينا ما فكثريًا
َعنْقاء من وأظرَف الُغراب، ِسَفاد من أخفى يكون بحيث واالختفاء، التوريُة الباب هذا يف

و٤٦٧). ٤٦٦) اإلغراب» يف ُمغرٍب
وذلك إخفائها؛ وطرَق الرسقَة الشعراء يُعلم أن يريد السائر» «املثل فصاحب وإذن
لفائدته. بل لذاته، فيها يُقَصد العلم يَُعد لم حالٍة إىل السابع القرن يف ِرصنا قد ألننا
العلمية النظرة وأما الرسقة. تعلَُّم الفائدُة تلك كانت ولو فائدة، من لها بدَّ ال دراسة وكل
األرسار، عن والكشف الفهم غرِي لغايٍة ال والكتَّاب الشعراء قاله ما تدرس التي النقدية

ماتت. قد كانت روٌح فتلك
سهولته مبلغ عىل ويدلُّ الرسقات، أنواع من نوٍع عىل يحكم مؤلفنا نرى هنا ومن
الرسقات أدقِّ من «وهذا لخ: السَّ من األول النوع عن فيقول يرتكبَه، أن يريد ملن وصعوبته
«وذلك الثاني: النوع عن ويقول (ص٤٧٤)، قليًال» إال يأتي وال صورًة، وأحسِنها مذهبًا،
وأظهِرها الرسقات أقبح من «وذلك الثالث: وعن قليًال»، إال يأتي يكاد وال ا جدٍّ يصعب مما
الرسقة»، حد عن ُحسنه يُخرجه يكاد حَسٌن «وذلك الرابع: وعن السارق»، عىل شناعًة
وعن الرسقة»، باب عن ُحسنُه به يخرج الذي املحمود هو «وهذا السابع: عن ويقول
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عرش والثاني عرش األحَد النوعان وأما صاحبها»، يُساَمح التي الرسقات من «إنه الثامن:
واملقارنة املوازنة باب يف وهما بالرسقات، الواقع يف لهما عالقة فال السلخ، باب من
املقصد) واختالف الطريق (اتحاِد عرش الحادي للنوع أورد قد نفُسه واملؤلف أدَخُل،

صغريين: لولَدين تمام أبي رثاءَ

راح��َال أص��ب��ح ال��ده��ُر أق��ام ق��ل��ن��ا إذا ح��ت��ى ط��ارًق��ا ت��أوَّب م��ج��ٌد

إلخ. …
صغري: لطفٍل الطيب أبي ومرثيََّة

ب��ال��طِّ��ف��ِل ل��ي��س ف��األس��ى ط��ف��ًال ت��ُك وإن ال��َح��ش��ا ف��ي ف��إنَّ��ك ق��ب��ٍر ف��ي ت��ُك ف��إن

إلخ. …
كلٌّ هام وكيف الواحد، املقصد هذا يف الشاعران هذان صنع «ما دراسِة يف يأخذ ثم
فيه اتفقا ما «سيُبنيِّ بأنه يُخربنا ثم معانيه»، بعض يف اتفاِقهما مع منه، واٍد يف منهما
عالقة ال أْن نرى ومنه فعل. ما وهذا املفضول.» من الفاضَل سيذكر وأنه اختلفا، وما
يف فيه اتفقا «قد الشاعرين ألن الباب هذا يف األثري ابُن أدَخله وإنما بالرسقات، النوع لهذا
بالتأثر وال بل بالرسقة، نظرنا يف له عالقة ال كلُّه وهذا املعاني.» بعَض تواَردا أو املقصد
املفاضلة ِذكر إىل منه استطرد قد نفَسه املؤلف أن هو ذلك عىل دليل وأكربُ االستيحاء. أو
بها تجود أو والشعر، األدب علماء عن ينقلها أقوال عدَة ذلك يف وأوَرد الشعراء، بني
يف أيًضا يدخل أنه البنيِّ فِمن بالتوارد يُسميه الذي عرش الثاني النوع وأما هو. قريحتُه
أن سبق وقد لألسد. واملتنبي البحرتيِّ وصُف هو أورَده الذي واملثل واملفاضلة. املوازنة
املقارنة. نفس أورد الذي الجرجاني العزيز عبد بن عيل عىل الكالم عند ذلك يف تحدثنا
التقاسيم، عىل يقوم منهٌج الرسقات؛ دراسة يف األثري ابن منهُج لنا يتَّضح وهكذا
األبواب كثرة عىل حرًصا واملوازنات؛ الرسقات بني يخلط منهج تعليمي، منهج

واستقصائها.
العزيز عبد بن وعيل اآلمديُّ وضع أن بعد شيئًا تتقدَّم لم الرسقات فنظرية وإذن
التقاسيم يف األثري وابن رشيق البن يكن ولم أصولها. القاهر وعبد والعسكري الجرجاني
النظرية. عليها تقوم التي النقدية املبادئ من شيئًا توضح لم ألنها فضل؛ أيُّ أوَرداها التي
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مقاييسالنقد

تاريخ وبني بينه فميَّْزنا منه، ليس ما النقد عن نَفصل أن كلِّه بحثنا يف حاولنا لقد
وقد للنقد، كأدوات تُستخدم كانت نشأتها عند املختلفة اللُّغوية العلوم إن قلنا: ثم األدب،
مما الجاحظ، إىل عنها الكالَم ينسب القاهر عبد رأينا فالفصاحة علم؛ كل نشأة إىل أرشنا
والبديع والتبيني». «البيان يف أسِسها واضُع هو عمٍرو أبا أن معه نستنتج أن نستطيع
حتى تمام، أبي مذهَب بذلك وا سمَّ وأنهم «الجديد»، األصل يف كان معناه أن كيف رشحنا
الخصائص تلبث لم املذهب، ذلك خصائص ووضح «البديع» كتابه املعتز ابن كتب إذا
بعينه، علًما فأفاد اللفظ معنى تغري وقد «البديع»، اسمه علٍم يف فصوًال أصبَحت أن
اللُّغوي واملجاز والتمثيل واالستعارة التشبيه بني البالغة أرسار يف فميَّز القاهر عبد وجاء
وسائَل األوىل يف رأى وقد أخرى. جهة من البديعية املحسنات وبني جهة، من والعقيل
بذاته. بعلم «البيان» لفظة لتخصص السبيل يُمهد به وإذا عنه، العبارَة نريد ما «لبيان»
بها نُعرب التي النظم طرق يف اإلعجاز ورأى األلفاظ عىل حمل اإلعجاز» «دالئل ويف
جعله الذي املعاني» «علم األخرى هي تكون الطرق بتلك وإذا املختلفة، «املعاني» عن
يف واالنتقادات اآلراء وتعدَّدت بعد. فيما فصل حتى النحو من جزءًا «الدالئل» صاحُب
«البالغة» لفظة يُخصصون بهم وإذا الشعر، وغري الشعر يف الحال ملقتىض الكالم مطابقة

املعنى. بهذا
نشري املختلفة، العلوم تلك بها نشأت التي الطريقة فهم عىل تعيننا إشاراٌت هذه
إال يتمَّ لم دقيق نحٍو عىل وتحديدها بينها والفصل النهائي تكوينها ألن عَرًضا؛ إليها
تلك طبيعُة حيث من وال التاريُخ حيث من ال مجاَلنا ليس وهذا املتأخرة. العصور يف

النقد. هو إنما يَعنينا والذي العلوم،
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فهناك أشياء: عدة بني نميز أن من بدَّ ال النقد؛ مقاييس عىل الكالم نريد إذ ونحن
الوصفي؛ النقد عليه نُطلق أن يمكن ما وهناك القيمي، بالنقد يَه نُسمِّ أن نستطيع ما
نقًدا نقدنا فيكون رداءتها، أو جودتها عىل لنحكم قصة أو قصيدًة ننقد قد ألننا وذلك
وصفيٍّا، نقًدا ذلك فيكون عليها، نحكَم أن دون خصائصها عىل لندلَّ ننقدها وقد قيميٍّا،
التي الجمل يف بذلك لنحسَّ حتى متالزَمني، دائًما ظهرا قد النوعان هذان يكن وإن وإنه
إذا والنابغة ركب، إذا القيس امُرؤ الناس أشعر كقولهم: العربي؛ األدب تاريخ يف سارت
إحدى أن فيه يزل لم مما أنه إال ذلك، وأمثال َرِغب، إذا وزهري َطِرب، إذا واألعىش َرهب،
وبني بل الشعراء، بني املفاضلة فكرة أن البنيِّ ومن دائًما. األخرى تغلب كانت النزعتني

األزمنة. أقدم منذ العرب عند سادت التي هي األبيات
مقاييس، يستخدم ال الوصفيَّ النقد أن هي هامة؛ نتيجٌة تنتج التفِرقة هذه عن
يف الطيف ِذكر أن تعرف فأنت املقارنة؛ هو املناهج تلك وَمردُّ مناهج. يستخدم وإنما
تراه وعندما غريه، بمطالع َمطالعه بمقارنة البحرتي خصائص من مثًال القصائد َمطالع
يصطنع الذي فهو القيمي النقد وأما بها. يتميز خاصيٌة هذه بأن تحكم بذلك انفرد قد
يف العربي النقد إن قلنا أن لنا سبق ولقد معلًَّال. نقًدا يكون عندما وذلك املقاييس،
أو استقصاء، أو احتياٍط دون الهوى، أو الذَّوق عىل يقوم خواطر، نْقَد كان نشأته أول
بن عيل أجمله ما إىل نطمنئَّ أن الفنية الناحية من نستطيع ذلك ومع التعليل. يف تفصيٍل
العرب «وكانت «الوساطة»: يف قال عندما األوىل، مقاييسهم عن الجرجاني العزيز عبد
اللفظ وجزالِة وصحِته، املعنى برشف والحسن الجودة يف الشعراء بني تُفاضل إنما
كثرت وملن فأغَزر، وبَدَه فقاَرب، وشبَّه فأصاب، وصف ملن بق السَّ وتُسلم واستقامته،
واالستعارة باإلبداع تحفل وال واملطابقة، بالتجنيس تعبأ تكن ولم أبياته، وشوارُد أمثاله
عىل نحكم أن نستطيع النصِّ هذا ومن القريض.» ونظام الشعر عموُد لها حصل إذا

أفسَدتها. قد البديع أوجُه كانت وال شكلية، تكن لم القدماء مقاييس بأن األقلِّ
أن نذكر أن عىل نحرص كذلك الوصفي، والنقد القيمي النقد بني نُميز كما ونحن
م سالَّ ابن نظريات درسنا أن سبق ولقد املوضوعي. النقد غري النقد يف العامَة النظرياِت
يف ُقتيبة ابن نظريات درسنا كما طبقات، إىل الشعراء تقسيم يف فيصًال اتخذها التي
إىل داعيًا نرى ال بحيث حقه، ذلك يف الكالَم ووفينا والصنعة، والطبع واملعنى اللفظ
عند املشاكل يرى الذي ذلك — قلنا كما — فهو املوضعي النقد وأما فيه، القول إعادة
دائًما، اآلمدي فعله ما هو وهذا لطبيعتها. َوفًقا املشاكل تلك يُحلل ثم يعرض، بيت كل

كتابه. من األخري الجزء يف الجرجاني العزيز عبد بن عيل ثم
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النقد يف استُخدمت التي تلك هي هنا نوضحها أن نريد التي النقد مقاييس
يصطنعونها؛ وإنما يوضحونها، وال نظريٍّا حديثًا النقاد عنها يتحدث ال وهذه املوضعي.
تأتي إنما املقاييس تلك كل إن الحق، ويف تُمليها. التي هي تَعِرض التي املشكلة ألن
لكل النهائي املصدُر — نُرد لم أم أَرْدنا — الذوق ذلك خدمة ويف الناقد، ذَوق لتعليِل
— الصحيح بمعناه — النقد يف نُدِخل أن من تمنعنا الحقيقة وهذه األدبية. أحكامنا
سنة (املتوىفَّ ثعلب يحيى، بن أحمد العباس أبي بن لعيل الشعر» «قواعد كِكتاب كتبًا
موىس بن محمد هللا عبد أبو رواه الذي صفحة) ٢٨) الصغري الكتاب ذلك وهو ٢٩١ه)،
١٨٨٨م سنة استوكهلم يف انعقد الذي املسترشقني» مؤتمر «أعمال يف ونُرش املرزباني،
الكتاب هذا يف الناظر ألن وذلك بالفاتيكان؛ ُوجدت التي الوحيدة الخطية النسخة عن
الذي الذوق وأما ثعلب. أمثاُل النْحويُّون عهدها التي كتلك وتعاريَف تقاسيَم إال يجد ال
الكتاب يبدأ الدليل: وإليك الكتاب. يف له وجود ال ما فذلك ينقده، ملا التعليل ويلتمس ينقد
فأما واستخبار؛ وخرب ونهي أمر أربع: الشعر قواعد … الرحيم الرحمن هللا «بسم بقوله:

الُحَطيئة: فكقول األول

َس��دُّوا ال��ذي ال��م��ك��اَن ُس��دُّوا أو ال��ل��وم م��ن ألب��ي��ك��ُم أبً��ا ال ع��ل��ي��ه��م أِق��لُّ��وا
ش��دُّوا ع��َق��دوا وإن أوَف��ْوا ع��اَه��دوا وإن ال��ِب��نَ��ا أح��س��ن��وا ب��نَ��ْوا إن ق��وٌم أول��ئ��ك

األخيلية: ليىل كقوِل والنهي

م��ظ��ل��وَم��ا وال أب��ًدا ظ��ال��ًم��ا ال ُم��ط��رٍِّف آل ال��ده��َر ت��ق��َرب��نَّ ال
نُ��ج��وَم��ا ي��ح��ل��َن ُزْرق وأِس��نَّ��ٌة ب��ي��وتِ��ه��ْم وْس��َط ال��خ��ي��ل ِرب��اُط ق��وٌم

القطامي: كقول والخرب

ب��ادي َم��ك��ن��ونُ��ه وال ي��تَّ��ق��ي��ن َم��ن ي��ع��ل��ُم��ه ل��ي��س ب��ح��دي��ٍث ��ل��ت��ن��ا ث��قَّ
ال��ص��ادي ال��ُغ��لَّ��ِة ذي م��ن ال��م��اء م��واض��َع ب��ِه ي��ص��ب��َن ق��وٍل م��ن يَ��ن��ِب��ذْن ف��ه��نَّ

الحطيم: بن قيس كقوِل واستخبار

ق��ري��ِب غ��ي��َر األح��الُم وتُ��ق��رُِّب َس��روِب غ��ي��َر وك��ن��ِت س��َرب��ِت أنَّ��ى
م��ح��س��وِب» ُم��ص��رٍَّد غ��ي��َر ال��ن��وِم ف��ي تُ��ؤتِ��ي��نَ��ُه ف��ق��د يَ��ْق��َظ��ى تَ��ْم��ن��ع��ي م��ا
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وتشبيه، وتشبيٍب واعتذار، وَمراٍث وهجاء، مدٍح إىل األصوُل هذه «وتتفرَّع يقول: ثم
استطراٍد مع األغراض، هذه من غرض لكل أمثلٍة إيراد يف ويأخذ أخبار.» واقتصاِص
«األمر من النَّْحويُّ هذا اتخذ كيف ندري ال ونحن و«املطابق». األضداد» «محاورة لذكر
األغراض إىل األصول» «هذه تتفرَّع كيف وال للشعر، قواعَد واالستخبار» والخرب والنهي
املخطوط؛ من منقطع مضطرب قسٍم يف القافية عيوب عن يتكلم أن وبعد أوَردها. التي

أقسام: خمسة إىل الشعر يقسم

بأيِّهما وتمَّ حاشيتاه، وتكافأَت َشْطراه اعتَدل ما وهو الشعر: أبيات من املعدل (١)
وأشبُهها الرواية، أهل عند وأحمُدها البالغة، من األشعار أقرُب وهو … معناه عليه وقف

ُزَهري: كقول السائرة؛ باألمثال

يُ��ك��رَِّم ال ن��ف��َس��ه يُ��ك��رِّْم ال وم��ن ص��دي��َق��ُه ع��دوٍّا ي��ح��َس��ْب ي��غ��ت��رْب وَم��ن

إلخ. …

دون معناه بتماِم البيت صدر من نَجم ما وهو ، أَغرُّ واحدها الُغر، األبيات (٢)
مصلية، األبياَت هذه أَِلْفنا وإنما داللته، بوضوح أولُه ألغنى آِخُره ُطِرح لو وكان َعُجزه.
عن افرتَقت وإن أوائلها يف لها وُممازجتها إياها ملالءمتها الحقة؛ بالسوابق وجعلناها

الخنساء: كقول … أواخرها

ن��اُر رأس��ه ف��ي ع��َل��ٌم ك��أنَّ��ُه ب��ِه ال��ه��داُة ل��ت��أت��مُّ ص��خ��ًرا وإنَّ

إلخ. …

بُغيَة عُجُزه وأبان َعروضه، عن البيت قافية نتَج ما وهي املحجلة: األبيات (٣)
الثالثة، الطبقة يف هذه رتَّبنا وإنما الليل. يعقب والنوِر الخيل، كتحجيل وكان قائله،
القيس: امِرئ كقول … وانتظامها لها ومقاربتها بها، لشبِهها تالية؛ للمصلية وجعلناها

يُ��ن��اُل ال رم��ُت م��ا وخ��ي��ُر ل��ي��ل��ى وأي��ن ل��ي��ل��ى ِذْك��ر ِم��ن

إلخ. …
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وكثَرت ُفصولها، وتعاضَدت أجزاؤها، استقلَّت ما وهي املوضحة: األبيات (٤)
املحربة، والربود املجزعة، والفصوص املوضحة، كالخيل فهي فصولها، واعتدَلت فقُرها،

القيس: امرئ كقول «… فيها ما سوى فيها كان «لو إىل واضُعها يحتاج ليس

َع��ِل م��ن ال��س��ي��ُل ح��طَّ��ه ص��خ��ٍر ك��ُج��ل��م��وِد م��ًع��ا ُم��دب��ر ُم��ق��ب��ٍل ِم��ف��رٍّ ِم��َك��رٍّ

الخنساء: وقول

ه��اب��ا ِق��ْرنُ��ه إْن َح��وزتُ��ه وال��ص��دُق ِع��لَّ��ت��ُه وال��ج��وُد ُح��لَّ��تُ��ه ال��م��ج��ُد

إلخ. …

منه الكالم ينفصل وال بتمامه، منها بيت كلِّ معنى يَكُمل التي املرجلة: األبيات (٥)
أهل عند ها وأذمُّ البالغة، عمود من أبعُدها فهو قافيته، غري عليه الوقوف يَحُسن ببعٍض
قافية ُطِرحت فلو بَعُجزه، َمنوًطا وصدُره بآِخره، مقرونًا االبتداء َفهُم كان إذ الرواية؛

َجرير: كقوِل … قائلُه التخليط إىل ونُسب استحالته وجبَت البيت

أف��َع��ِل ل��م م��ا ف��َع��ل��ُت ال��رح��ي��ل ي��وُم ع��ه��ِدك��ْم آِخ��َر أنَّ أع��ل��م ك��ن��ُت ل��و

صخًرا: تَرثي الخنساء وقول

ل��ه��ا أب��ق��ى ال��ك��ري��ه��ة ي��وَم ِس ال��ن��ف��و وَه��ْون ال��ن��ف��وَس يُ��ه��ي��ن

املعنى، تماُم أساسه نَْحوي تقسيٌم بل ناقٍد، تقسيَم ليس ترى كما التقسيم وهذا
النوُع ذلك ويليه ا، تامٍّ معنًى منه شطر كلُّ أفاد ما هو أقسامه وخريُ عنده الشعر فأجَوُد
النوع وهذا عُجزه، عن صدُره يُنبئ ما والثالث األول، الشطر بتمام معناه يتمُّ الذي
معاٍن عدَة حمل ما والرابع الجودة، عىل دليًال ويتخذه عليه يدلُّ ُقتيبة ابَن رأينا أن سبق

البيت. بتمام إال معناه يتمُّ ال ما والخامس مة، ُمقسَّ
هي التي واالستخبار، والخِرب والنهي باألمر لها عالقة ال الشعر قواعد أن وكما
رضورة. يستتبُعها ال فيما الجودَة يرى الذي التقسيم هذا يف األمر كذلك لغوية؛ ظواهُر
يف الفنيَة الشعر عنارص تمسُّ ال أنها كما مانعة، وال جامعة غري تقاسيُم بعُد وكلُّها
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محاوالت عىل تدلُّنا تاريخية كوثيقٍة تأتيه فإنها قيمة، الكتاب لهذا كان إن ولهذا يشء؛
يُنكرون والشعراء النقاد رأينا أن سبق ولقد له. قواعَد ووضِع الشعر دراسة يف النْحويني
«َمن الشعر نقَد يستطيع وإنما رجاله، من ليسوا ألنهم النقد؛ عىل مقدرتهم هؤالء عىل

مضايقه». إىل ُدفع
واملحجل واألعز كاملعدل هنا تحديدها ثعلب يحاول التي االصطالحات إن ثم
واملعنى االشتقاقيِّ معناها بني عالقًة نرى ال لة، ُمتمحَّ اصطالحاٌت واملرجل؛ واملوضح
لم أنها يف السبب هو هذا ولعل إلصاًقا، بها يُلصقه أن املؤلُف يريد الذي االصطالحي

نجاًحا. تلَق
عىل الكالَم ونَقُرص املعلَّل، الذوق عىل القائم النقد من الكتاب هذا أمثاَل إذن نُخِرج

النقاد. أقوال تضاعيف من استخراجها نحاول املوضعي، النقد مقاييس
بالنقد نقصد أننا وذلك حًرصا؛ موضوَعنا يَزيد آخر احتياط تقريِر إىل نُبادر ولكنَّا
الغاية. لهذه كتبهم ألَّفوا مختصون نقاٌد كتبه وما ِلذاته، الشعر نقد يف ُكتب ما املوضعي
العكيس؛ الدليل طريق عن مثًال القرآن إعجاز عىل ذلك من لالستدالل الشعر نقُد وأما

ملقاييسه. استقامَة وال فيه َغناء ال نقٌد فذلك
كتابه يف ٤٠٣ه) سنة (املتوىفَّ ني الباقالَّ بكٍر أبي القايض نقد يُخرج ظ التحفُّ هذا
أبلُغ القرآن أن بذلك فيظهر ليجرحه، بالنقد الشعر املؤلُف يتناول حيث القرآن»؛ «إعجاز
يف القرآن إعجاز عىل يُدلل ال الذي للباقالني العامة الُخطة هي وتلك منه. وأبدع وأفصح

قول. من عداه ما بتسخيِف ذلك عىل تدليله قْدَر ذاته
امُرؤ وهو الجاهليِّني؛ لكبري األوىل اختار لقصيدتني نقٌد ني الباقالَّ كتاب يف ولدينا
هي القيس امرئ فقصيدُة البُحرتي. وهو نظره؛ يف املْحَدثني لخرِي الثانية واختار القيس،

معلقته:

ف��َح��وَم��ِل ال��دَُّخ��وِل ب��ي��ن ال��لِّ��وى ب��ِس��ْق��ِط وم��ن��زِل ح��ب��ي��ٍب ِذْك��رى م��ن ن��ب��ِك ِق��ف��ا

هي: البحرتيِّ وقصيدُة

يَ��ف��ع��ِل ل��م أو تَ��ْه��واه ال��ذي ف��َع��ل ال��ُم��ق��ب��ِل ال��خ��ي��اِل ب��ذل��ك��م أه��ًال
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إدراك عن عجٍز مع العيب، وتكلَُّف والَفهاهة ل التمحُّ يرى النقد هذا يف والناظر
منه. الشعر ُخلوِّ وانتقاِد بالبديع اإلعجاب إىل ونزوٍع الشعر، جمال

باملطلع: يبتدئ فنراه ،(٨٦ إىل ص٧٢ (من القيس امرئ ملعلقة نقده يف ولننظر

ف��َح��وم��ِل ال��دَّخ��ول ب��ي��ن ال��لِّ��وى ب��ِس��ق��ط وم��ن��زِل ح��ب��ي��ٍب ِذك��رى م��ن ن��ب��ِك ق��ف��ا
وش��ْم��أَِل َج��ن��وٍب م��ن ن��َس��َج��ت��ه��ا ل��م��ا رس��ُم��ه��ا ي��ع��ُف ل��م ف��ال��ِم��ْق��راة ف��تُ��وِض��َح

ألنه البديع؛ من هذا يقولون: محاسَن له يدَّعون أو له بون يتعصَّ «الذين عنه: يقول
كلُّه واستوجع، ع وتوجَّ والحبيب، واملنزَل العهود وذَكر واستبكى، وبكى واستوَقف، وَقف
إن املحاسن مواضع عن ذَهابنا لك يقع لئال هذا بينَّا وإنما ذلك، ونحو واحد، بيت يف
هللا. هداك وانظر، هللا، أرشدك ل، تأمَّ ُوِجدت. إن الصناعة مواضع من غفلتُنا وال كانت،
لفظه ويف صانًعا، به تقدَّم وال شاعًرا، َميدانه سبق قد يشءٌ البيتني يف ليس أنه تعلم أنت
بكاءَ تقتيض ال وِذْكراه الحبيب، لِذكر يبكي َمن استوقف أنه ذلك فأوُل خَلل؛ ومعناه
شدِة يف لصديقه ويرقَّ لبكائه، يبكَي أن عىل هذا مثِل يف اإلسعاد طلب يصحُّ وإنما الخيل،
املطلوب كان فإن محال، فأمٌر رفيقه وعشيِق صديقه حبيِب عىل يبكَي أن فأما بَُرحائه،
أال السخف من ألنه آخر؛ وجٍه من املعنى وفسد الكالم صحَّ عاشًقا أيًضا وبكاءه وقوَفه
يفيد ال ما البيتني يف ثم فيه. معه والتواُجد التغاُزل إىل غريه يدعَو وأن حبيبه، عىل يَغار
وِسْقط وامِلْقراة وتُوِضَح وَحْوَمل الدَّخول من األماكن هذه وتسميِة املواضع هذه ِذكر من
كان يُِفد لم إن التطويل وهذا هذا. بعَض التعريف يف يذكر أن يكفيه كان وقد اللِّوى،

العي. من رضبًا
نحزن فنحن باٍق، أنه محاسنه من األصمعيُّ ذكر رسمها، يعُف لم قوله: إن ثم
صادَق كان إن ألنه أَوىل؛ مساويه من يكون بأن وهذا السرتَْحنا، عَفا فلو مشاهدته، عىل
ألنه خلل؛ الكلمة هذه يف ثم َوْجد، وشدَة عهد، َة ِجدَّ إال الرُّسوم َعفاءُ يَزيده فال الودِّ
… واحد ودَرس عفا معنى ألن ل؛ ُمعوَّ من دارٍس رسٍم عند فهل قال: بأن البيَت ب عقَّ
تأويل يف ما فجعل ف تعسَّ ولكنه نَسجها، ِلما يقول: أن ينبغي كان نسَجتها، ِلَما وقوله:
عىل دلَّته قد الشعر ورضورة التأنيث، دون التذكريُ واألَوىل الريح، معنى يف ألنها التأنُّث؛
ذكر ألنه رسُمه؛ يعُف لم يقول أن األَوىل كان رسمها، يعُف لم وقوله: ف. التعسُّ هذا
ألنه خلل؛ فذلك بينها واقٌع املنزل التي واألماكن البقاع هذه إىل ذلك ردَّ كان فإن املنزل،
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وإن جاوره، ما دون يعُف لم بأنه أو بَعفائه، حبيبُه نزله الذي املنزل صفة يريد إنما
خلل.» أيًضا فذلك أنَّث، حتى الداَر باملنزل أراد

أشياء: أربعة يف البيتني هذين عىل الباقالنيُّ عابه ما نُجِمل أن نستطيع ونحن

أقرُب وهو له، حقيقة ال تافه نقٌد وهو النفسية، الناحية من لإلسعاد انتقاده (١)
يُْعدي، الُحزن أن فيه يزل لم والذي شعري، خياٍل أمُر األمر ألن النقد؛ إىل منه العبَث إىل

وقفا. مكاٍن أيِّ يف لياله كلٌّ الصديقان يبكي ولقد
من يشعُّ الذي اإليحاء مبلَغ يُدرك أن يستطيع ال والباقالني األمكنة. ِذكر (٢)
موزَّعون ل رحَّ قوٌم والعرب املحبة، عىل فتحملها بالنفوس تَْعلق أرواٌح ولألمكنة األمكنة،

نحوها. أو األمكنة بتلك كانت الشاعر ذكريات كل لعلَّ يُدرينا ومن األمكنة، بني
وأمعُن ِللَّوعة أْدعى ذلك أن مالحظة يف األصمعيُّ أصاب ولقد الرسم. َعفاء عدم (٣)
بتناقض وقوله الرسم، لقيام حاجته وعدم الَوجد شدة يف الباقالني ل تَمحُّ وأما تشخيًصا.

إليه. ومرحلٌة العفاء غريُ بعُد والدروس له، قيمة ال فكالٌم الشاعر؛
وجماله. بل النحو، الستقامة البطالن؛ واضح نقٌد وهذا النحوي. الخلل وأخريًا، (٤)

يف تختلف ال البحرتي نقد يف وطريقته القيس، المِرئ الباقالني لنقد مثاٌل هذا
يُعاب؛ ما فيها البحرتي قصيدة ألن توفيًقا؛ أكثَر يكن وإن الطريقة، هذه عن يشءٍ
بعض» إىل بعضه ونظاِم الكالم لوصل يهتدي ال «وأنه املدح، وابتذاِل الخروج، كضعف
القصيدة ملطلع نقده مثاًال لذلك ولنأخذ واضح. الناقد ل فتمحُّ ذلك، ومع (ص١٠٨)،

بعدها): وما (ص١٠٣

ي��ف��ع��ِل ل��م أو تَ��ْه��واه ال��ذي ف��َع��ل ال��م��ق��ب��ِل ال��خ��ي��اِل ب��ذِل��ك��م أه��ًال
��لَّ��ِل ال��ضُّ ال��رِّك��اب أع��ن��اُق ب��َس��ن��اه ف��اه��ت��َدت َوْج��رة ب��ط��ن ف��ي َس��رى ب��رٌق

له، أصلُح وغريه وحشو، وتطويٌل روٍح ثقُل الخيال، ذلكم قوله: يف األول «البيت
نَوبري: الصَّ قوُل منه وأخفُّ

ال��دوِر ف��َل��ك ف��ي ب��َدت ش��م��ٌس زوِر م��ن ال��زوِر ب��ذاك أه��ًال

وتعود الكزازة، إىل فيصري حرف نقصاِن أو حرٍف بزيادة تَذهب الشعر وعذوبة
يًا تلوِّ وَمالسته تعسًفا، وسالسته تكلًفا، وبراعته عيٍّا، وفصاحتُه ملوحة، بذلك َمالحته
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به خوطب مهما يستقيم إنما الخطاب هذا أن وهو آخر، يشءٌ وفيه فصل. فهذا وتقعًرا،
ُعهدة، ففيه العيادة هذه عىل وسَلَفت كانت التي الحال يحكَي أن فأما إقباله، حاَل الخيال
هذا نحو يعلق نعة الصَّ هذه يف وَحذْقه لرباعته وهو ُعقدة. املعنى هذا عىل الكالم تركيب ويف
األمور. هذه نحَو فيه الناظرين عيون عىل تُغطي قوله مالحة ألن عواقبه؛ يف ينظر وال الكالم
كانت وإن ظريفة، لفظٍة وال رشيقة، بكلمٍة ليست يفعل؛ لم أو تهواه الذي فَعل قوله: ثم
الرُّواء، حَسُن املأخذ، وبديُع البهجة، يف املوقع عظيم فهو الثاني بيته فأما الكالم. كسائر
العروق. يف بشاشتُه وتُرى الخاطر، ويُفرح والفهم، القلَب ويمأل واملسمع، املنظر أنيُق

براعته عىل يدلُّ ما نحوه ويف الذهب. عروَق األبياِت هذه نحو يُسمي البحرتي وكان
يباجة الدِّ مع الخلل، من نرشحه ما فيه كله هذا ومع البالغة. يف وحذقه الصناعة، يف
إنه يقول: كما ُرساه، يف إلرشاقه كالربق الخياَل جعل أنه وذلك املليح؛ والرونق الحسنة،
يف غلوٌّ وهذا به. مرَّ ما وينور حوله ما يُيضء كذلك به، مرَّ ما فيطيب با الصَّ كنسيم يرسي
بطون يف يؤثر ال القليل النور ألن خلل؛ ِذكره ويف حشو، وجرة بطن ذكر أن إال الصنعة،
ببطن ذلك يربَط أن سبيله من يكن فلم غريه، يف يؤثر ما بخالف منها، اطمأنَّ وما األرض
اللِّوى ِسقط ذكر من القيس امِرئ تحديد من أحمُد الحشو عىل املكاَن وتحديده وجرة،
كأنه حدود، بأربعِة حدَّه حتى بذكره يَْقنع لم فاملقراة؛ فتُوِضح فَحومل الدَّخول بني
باب. فهذا باطًال. رشُطه أو فاسًدا، بيعه يكون أن بحدٍّ أخلَّ إن فيخىش املنزل بيع يريد
يُضادُّ ذكر الذي وهذا املسلك. ولطف املطلب، ودقة األثر، بخفاء الخيال يذكر إنه ثم
البحرتي أن ٌر مقدِّ يُقدر أن يجوز وال الباب، أصل عليه يوضع ما ويخالف الوجه، هذا
هذا ألن وجرة؛ بطن جهِة من حبيبه ناحية من ملع برٍق بذكر وابتدأ األول الكالم قطع
تكون ال كان ثم ُمبدًعا، يكن ولم املحمود، النَّظم عن به خارًجا كان فَعله كان إن القطع
نظمه بما يكون ال وكان الظالم، يف به االهتداء وقُع وتكرَّر شعل برق كل ألن فائدة؛ فيه
مستَحقٍّ ومعنًى محمود، لفظ ذو فهو مقصده، من كان ما عىل وهو متقدًما، وال مفيًدا
جنس من وهذا باإلشارات. القول وتعليَق العبارات طلب أنه بمثله ويُعلم مقصود، غري

القائل: كقول فوائده؛ وتقلُّ لفُظه يحلو الذي الشعر

م��اس��ُح ه��و َم��ن ب��األرك��ان ��ح وم��سَّ ح��اج��ٍة ك��لَّ ِم��نً��ى م��ن ق��َض��يْ��ن��ا ول��م��ا
رائ��ُح ه��و ال��ذي ال��غ��ادي ي��ن��ظ��ر وال ِرح��الُ��ن��ا ال��م��َه��اِري ُح��ْدِب ع��ل��ى وُش��دَّت
األب��اط��ُح ال��َم��ِط��يِّ ب��أع��ن��اِق وس��ال��ت ب��ي��نَ��ن��ا األح��ادي��ِث ب��أط��راِف أَخ��ذْن��ا
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وهنا والفوائد.» املعاني قليلُة واملواقع، املجاني وُحلوة املطالع، بعيدة ألفاٌظ هذه
يف: انتقاداته نُجِمل أن نستطيع أيًضا

ه أحسَّ بما هنا نحسُّ ال ونحن إلخ. … الخيال ذلكم قوله: يف الروح ِثَقل (١)
السامعني أرشك قد الخطاب توجيه ألن جميلة؛ إنها بل فيها، ثقل ال فاللفظُة الباقالني؛

الشاعر. إحساس يف
أن مع األمكنة، أسماء يريد ال فهو وجرة؛ ببطِن الربق َرسيان لتحديد انتقاده (٢)
خَرج قد به وكأني الواقع، يُشبه ما الشعَر وأعطى القول ركَّز قد هنا املكان تحديد

الحبيبة. خياَل إال ليس الربَق هذا أن فنسينا الحقيقة، إىل باملبالغة
نحسُّ ال ونحن كالربق، فأضاء رسى قد الخيال أن ذكر ألنه الصنعة؛ يف الغلوُّ (٣)
الواقع عن يصدر لم إن الذي الجميل، الشعر معِدِن من نراه بل الُغلو، هذا يف بُقبٍح

فيه. يزل لم نفيس واقٍع عن صدر فقد الخارجي
يَره لم الربق ألن تافه؛ انتقاٌد وهذا كالربق. أتى بل الرس، يف يأِت لم الخيال أن (٤)

الشاعر. غريُ
أن سبق نقٌد وهذا وفوائده. معانيه وقلَّت لفُظه حال مما البحرتي بيتَي أن (٥)

مكانه. يف وناقشناه قتيبة ابن من سمعناه

املستقيم الذَّوقي النقد أن عىل بها نُدلِّل أن أردنا الباقالني نقد من األمثلة وهذه
العزيز عبد بن وعيل اآلمدي أمثاِل املنهجيِّني الشعر لنقاد ذلك توفر وإنما له، ر يتوفَّ لم

املقاييس. نوضح أن اآلن نريد هذين وعند الجرجاني.
األول، املقياس وهو املدرَّب، الذَّوق هو — حنا وضَّ كما — عندهما النقد أساس
الغري لدى تصحُّ ملعرفٍة مرشوعة وسيلًة يُصبح أن يمكن ال — قلنا كما — الذوق ولكن
كل يف ممكنًا ليس بعُد والتعليل املوضوعي. العلم منزلة ينزل عندئٍذ وهو ُعلِّل، إذا إال
تُحسه «ظاهر وهناك الصفة»، يها تؤدِّ وال املعرفة بها تُحيط أشياء األشياء «من ألن حالة؛
فتلك الجمال، مواضع يف الدقائُق تلك تكون ما وأكثر الصدور»، له تُحصِّ وباطن النواظر،
تُميز ال التي العامة األلفاظ بغري نستطيعه ال قد ما فذلك نُعللها أن وأما نُحسها، قد
أو ُقبح من نراه فيما يكون فإنما نستطيعه، الذي الدقيق التعليق وأما جمال. عن جماًال

الخطأ. بَْله ضعف،
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عن العبارة يف تستعمل التي األلفاظ تحديد عدم يف الرسَّ لنا تُفرس الحقيقة هذه
للديار: الرياح محو يف البحرتيِّ قول يورد مثًال اآلمدي هو وها اد، النقَّ إعجاب

��رم��ِد ال��سَّ ب��ال��ه��ب��وِب اخ��ت��الَف��ك ت��ش��ك��و م��ن��ش��ٌد بَ��ْرق��ة إنَّ األص��ائ��ِل أَص��ب��ا
��ِد ال��ه��مَّ ال��رُّس��وم ت��ل��ك ع��ل��ى ُم��ل��ًق��ى ال��ه��وى إنَّ ع��َرص��اِت��ه��ا تَ��تْ��ب��ع��ي ال
ن��ه��ت��دي ��ب��اب��ة ال��صَّ ف��ي نَ��ج��ٍم ف��ب��أيِّ ع��َف��ْت ف��إن ك��ال��ن��ج��وم َم��واث��ُل دم��ٌن

كثريًا شعًرا قرأُت «وقد قوله: غريَ الجميلة األبيات بهذه إعجابه تعليل يف يجد ال ثم
هذا من بأحسَن سمعُت فما واإلسالم، الجاهلية لشعراء للدار وتعفيتها الرياح وصف يف

أبدع.» وال أعرف وال
تمام: أبي قول عىل ويُعلق

م��ق��روُن ح��اج��ٌب ال��ح��وادِث ت��ح��ت ف��ك��أنَّ��ُه َش��ْط��ُره أُه��ِم��َد وال��نُّ��ْؤُي

شيئًا.» مثله يف للبحرتيِّ أعرف ولسُت حسن، «وهذا بقوله:
البحرتي: قصيدَة مثًال يورد عندما الجرجاني العزيز عبد بن عيل يفعل وكذلك

أُالم��ا أن ِم��ث��َل��ك أح��ب��ب��ُت إذا َع��ْدًال ول��ي��س ه��واك ع��ل��ى أُالم

مستعمًال؟ ُمشتِهًرا ولفًظا مبتذًَال معنًى تجد هل انظر «ثم بقوله: عليها يُعلق ثم
إنشاده، عند نفَسك تجد كيف ل تأمَّ ثم إغرابًا؟ أو تدقيًقا أو وإبداًعا، صنعًة ترى وهل
كانت إن َصبْوًة وتذكَّر سمعتَه، إذا الطَرب من ك ويستخفُّ االرتياح، من يتداخلُك ما ْد وتفقَّ
يرتكز كان وإن عام نقٌد أيًضا فهذا ناظرك.» ِتلقاء رًة ومصوَّ لضمريك ممثلًة تراها لك

أساسني: عىل الواقع يف
املتكلَّفة. الصنعة من القصيدة خلوُّ هو فني: أساس (١)

وذكرياتنا. مشاعرنا تحريك هو نفيس: أساس (٢)

بطبيعة أو الفني النَّْسج بنوع فيهما تخصيص ال ان عامَّ فاألساسان ذلك، ومع
ولونِه. املثار اإلحساس

«حالوة كقولهم: إدراِكه؛ إىل سبيل ال ما ومنها التحديد، قليلُة إذن الجمال مقاييس
منه، ليس ما إىل الجمال نرتك عندما ولكننا ذلك، إىل وما والرَّونق» املاء و«كثرة اللفظ»

دقة. من تخلو ال التي املقاييَس نجد
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التي املقاييس من كثرٍي عىل متَّفقان الناقَدين أن نجد والوساطة، املوازنة يف وبالنظر
يأتي: فيما نُجِمَلها أن نستطيع

وميَّزنا املقاييس، تلك نشأة حنا وضَّ أن سبق ولقد تقليدية: شعرية مقاييُس (١)
ألنه تمام؛ أبا ينقد فاآلمديُّ هالل؛ أبي عىل كالمنا عند البالغية املقاييس وبني بينها
وِريِّ الَخرص ضمور من القدماء؛ الشعراءُ عليها دَرج التي بالصفات املرأَة يصف لم
السالح وصِف طرَق يُحيص عندما الجرجاني العزيز عبد بن عيل يفعل وكذلك األطراف.
(راجع: كثرية ذلك وأمثلة الوصف، هذا من إليها يرمون التي والغايات الشعراء، عند
يُمليا أن يريدان اللذَين هالل وأبي قدامة مقاييس غري بعُد وهي الثاني]). الجزء [تمهيد
يروقهم بما بل كلِّها، الشعرية بالتقاليد اإلمالء هذا يف مقيََّدين غريَ معانيَهم، الشعراء عىل

إلخ. … الجسمية الصفات دون النفسية بالصفات كاملدح منها؛
لها شأَن ال فهذه النحو، قواعَد املقاييس بتلك نقصد ال ونحن لُغوية: مقاييُس (٢)
الجودة إىل ذلك يَْعدو وإنما النحو، يفعل كما والخطأ الصحة يف ينظر ال النقد ألن بالنقد؛
الواسَع املعنى ذلك ال اليوم، لنا املعروَف معناه النحو نعطَي أن عىل طبًعا وذلك وعدِمها؛
ونستطيع منه. جزءًا املعاني علَم جعل عندما الجرجاني القاهر عبُد إياه أعطاه الذي
اللغة «إن بقوله: مرة غريَ اآلمديُّ عنها عربَّ التي القاعدَة املقاييس لتلك مثاًال نرضب أن
إىل بالناقد ينتهي ألنه ظالم؛ ضيٌق املقياس هذا أن رأينا أن سبق وقد عليها.» يُقاس ال
من هذا أن بحجِة ديار»؛ الدياُر وال أنت أنت «ال تمام أبي كقول جميلة أبياتًا يعيب أن
ومنها إلخ.» … عقيق العقيُق «وال البُحرتي: بقول نَقيسه أن يجوز ال وأنه العوام، أقوال
تمام: أبي لقول اآلمديِّ كنقد اللغة؛ ألفاظ استعمال يف الدقة بعدم الشاعر عىل الحكم

وُرس��وِم ِدْم��ن��ٍة وأح��َس��ِن ث��اٍو س��اك��ٍن ب��أح��س��ِن م��ع��م��وًرا ك��ن��َت ق��د

فيها. ثاويًا يزال ال وساكنها ُرسوًما تُصبح ال الدار أن يرى إذ
لقوله: وانتقاده

ال��ذَك��ُر ت��رش��ي��ُح��ه أًس��ى وف��ي��ه إال ط��ل��ًال ل��ي ي��ب��َق ل��م ط��َل��ٍل ِم��ن ُح��يِّ��ي��َت
األث��ُر ش��وِق��ه أدن��ى ال��ع��ي��ُن ف��ات��ه َم��ن ل��ه��م ف��ق��ل��ُت رس��ٍم ع��ل��ى أت��ب��ك��ي ق��ال��وا
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يقال: وقامته، اإلنسان شخُص والطلُل الديار، آثاِر من َشَخص ما «الطَلُل يقول: إذ
مثَل يكون ذلك ألن وقامته؛ شخِصه جملَة بالطلل يريد أن يجوز وال طلَله! أحسَن ما
إال له ليس إذ خطأ؛ وهذا ة. شجَّ وفيه إال رأٌس له وما أثر، وفيه إال جسٌد لزيد ما قولك:

واحد.» وجسد واحد رأٌس
والتشبيهات االستعاراِت تتناول ألنها الشعر؛ بلُباب تتعلق وهذه بيانيَّة: مقاييُس (٣)
الحدود شَغَلت ولقد ناطق. تصويٌر بعيد حدٍّ إىل والشعر الصور، ر تُصوَّ بفضلها التي
عند والناظر اآلداب. كل يف النقاد كافة الجيدة والتشبيهات االستعارات بها تُعرف التي
هو عنده االستعارة جودة مقياس أن يحسُّ املطبوع؛ بالشعر يعجب كان الذي اآلمدي

تمام: أبي قول ينقد مثًال فهو الداللة، وصدق اإلغراب، وعدم الُقرب،

ُف��ؤادي ب��ال��ف��راق ت��ص��دَّع ح��ت��ى م��ص��دوع��ٌة ال��نَّ��وى أْق��ي��دَة وك��أنَّ

االستعارة يف الحيلة وضيق واللُّكنة والعيِّ الجهل يف انتهى أحًدا أظنُّ «وما بقوله:
تمام.» أبي غريَ مصدوعة وأقيدًة قيًدا النَّوى لُرصوف جَعل أن إىل

ال أمثلٌة تمام أبي استعارات من ِعيَب ما لبيان الناقُد عقده الذي الباب ويف
ولوصفه الدهر» «أخادع ل نقده أوردنا أن لنا سبق وقد النقد. من النوع لهذا تُحىص
أن يحاول فهو الجرجاني العزيز عبد بن عيل وأما بالورد». «ملطومٌة بأنها: ملعشوقته
ثَم ومن العسكري؛ لظهور د مهَّ إنه قلنا: أن سبق ولقد نظريٍّا. وضًعا مقاييسه يضَع
وعليها الكالم، أعمدة أحُد فهي االستعارات «أما بقوله: االستعارات جودة يَقيس نراه
ومنها والنثر، النظم وتحسني اللفظ تزيني إىل ل يُتوصَّ وبها ف، والترصُّ التوسع يف املأموُل
ونفورها النفس بَقبول يميز إنما وهذا … واملفِرط واملقتِصد واملستقبَح، املستحَسن
ولكن للنقد، نهائي كمرجٍع فيُطالعنا الذَّوق يعود وهنا (ص٣٢٣). ونُبوِّه» القلب بسكون
فيقول: اآلمدي حدَّ يُشبه ا حدٍّ لالستعارة فيضع آَخر موضٍع يف يعود الوساطة صاحب
واملقاربة» الشبه من وطرٍف املناسبة، من وجٍه عىل وتحسن االستعارة تصح «إنما

(ص٣٢٤).
فيه القول يُفصل الجرجاني العزيز عبد بن عيل نرى إذ التشبيه؛ يف األمر وكذلك

املتنبي: بيت بمناسبة

خ��اتَ��ُم��ْه ال��تُّ��رِب ف��ي ض��اع ش��ح��ي��ٍح وق��وَف ب��ه��ا أِق��ْف ل��م إن األط��الِل ِب��ل��ى بَ��ل��ي��ُت
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بوقوف األطالل عىل وقوَفه املتنبي تشبيه عىل النقاُد عابه ما يورد ألنه وذلك
التشبيه «إن فيقول: الشاعر عن يُدافع أن يحاول ثم خاتُمه، الرتِب يف ضاع الشحيح
الشاعر كان فإذا والطريقة، بالحال وأخرى والصفة، بالصورة تارًة يقع قد والتمثيل
يُرد لم فإنه خاتمه، ضاع شحيح وقوَف أقُف إني قال: قد وقوفه إطالَة يريد وهو
عىل زائًدا وقوًفا ألقفنَّ يريد: وإنما والصورة، والزمان القدر يف الوقوَفني بني التسويَة
يف يُعرف ما عىل يَزيد الشحيح وقوف أن كما االعتدال، حدِّ عن خارًجا املعتاد القدر
ألهداف الفلسفي التقرير من الناقُد يتَّخذ وهكذا أرضابه.» يف العادُة به جَرت وما أمثاله

املتنبي. عىل ِعيَب ما لتصحيح ِمقياًسا التشبيه
فيقبلون النفوس، حقائق من اد النقَّ ينتزعها التي هي وتلك إنسانية: مقاييُس (٤)
عابه ما ذلك أمثلة ومن عليها. يَصُدق ال ما ويردُّون يُماشيها، ما الشعراء أقوال من

تمام: أبي قول يف والبحرتيِّ تمام أبي عىل اآلمديُّ

وواِب��لُ��ه يَ��ج��ري ال��دم��ِع َط��لُّ ف��َل��بَّ��اه دع��وًة ال��ش��وق ن��اص��َر ي��ا ش��وُق��ه دع��ا

البحرتي: وقوِل

ت��ص��رَّم��ا وْص��ٍل أع��ق��اِب ف��ي تَ��الَح��ْق��ن ب��أدُم��ٍع ال��لَّ��ج��وَج ال��ش��وَق ل��ه��ا ن��َص��رُت

يف نجده مما ذلك وأمثال منه، تَشفي بل الشوق، تُقوِّي ال الدموع أن يرى فهو
والوساطة. املوازنة

أي الحياة؛ يف ومالحظاتنا اليومية تَجاِربنا إىل َمردُّها وهذه عقلية: مقاييس (٥)
ردَّ منها نذكر كثرية، ذلك عىل واألمثلة ،Common Sense باإلنجليزية يُسمونه ما إىل

قال: عندما تمام أبي عىل النقاُد أخذه ما عىل اآلمديِّ

��واِع ب��ال��صُّ يُ��دَرك ال��م��ج��د ك��أنَّ ن��ح��ي��ًف��ا ج��س��م��ي رأت أْن ��ُب تَ��ع��جَّ

والَجسامة النَّحالة من ليس الصواع إن قالوا: … وغريه عمار ابُن «وعابه يقول: إذ
من وكلُّ أصبت. قد كنت الجسامة معنى يف بحرٍف يُدَرك املجد كأنَّ قلت ولو يشء، يف
تجد وهل يشء؟ يف النحافة من عنده ليس واع الصُّ كان ولَِم غالط، عندي البيَت هذا عاب
هو وهذا والنحافة؟ ة الدقَّ يف إال أبًدا الضعف وهل األلواح؟ وِغَلظ الَعبالة يف إال أبًدا القوَة
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يحمل ال ما يحمل والجمُل الجمل، يحمل ال ما يحمل الفيُل صار ِلَم وإال األكثر، األعمُّ
الذي بالصواع يُدَرك ال املجد أن تمام أبو فأراد الحمار؟ يحمل ال ما يحمل والبغل البغل،
ولسُت الباب. هذا يف األكثر األعم هو فهذا بالغلبة؛ أوىل كان وأعبل أغلَظ فيه كان َمن
تنا دقَّ عىل «إنا بعضهم: قال كما والنحافة، الدقة مع توجد قد القوة تكون أن أنكر
األشياء. بعض يف والَعبالة الِغَلظ مع يوجدان قد والرَّخاوة الخدر يكون وأن صالُب»،
إنما وهذا العبل، ويف الضعيف، الجسم النحيف يف توجدان فقد والُجرأة الشجاعة فأما
وقد األكثر، األعمِّ الوجه عىل معناه تمام أبو جعل وقد الجسم. إىل ال القلب إىل يرجع

يُسئ.» ولم عندي أحَسن
العادية. الحياة تجاِرب من إال املالحظات تلك كلَّ يستِق لم اآلمديَّ أن البنيِّ ومن

قد أننا ندَّعي ال ونحن العظيمني. الناقدين هذين عند النقد مقاييِس ُمجمل هذا
املشاكَل يضع موضعيٍّا، نقًدا كان — قلنا كما — نقدهما ألن الحرص؛ سبيل عىل بها أتينا
املقاييس. تلك نوع عىل ندلَّ أن أردنا وإنما لطبيعتها، وفًقا املشاكل تلك ويحل باستمراٍر
املقاييس وهي الشعر بمادة يختصُّ ما منها أنَّ نجد املختلفة األنواع هذه وبمراجعة
منها وأخريًا البيان، وطرَق الصوَر يتناول ما ومنها اللغة، إىل يرجع ما ومنها التقليدية،
الكبريان الناقدان يكون وبذلك واملعاني، اإلحساسات تُناقش وهذه عقيل. أو نفيسٌّ هو ما

الشعر. يف الداخلة العنارص بكافة أملَّا قد

أن يلبث لم النقد ذلك أن رأينا ولكننا املوضعي، املنهجي النقد مقاييس بعُض تلك
كما الشكيل، بنقده البديع علم ظهر ولََّدته: التي الخصومات بانقضاء غريُه محلَّه حلَّ

اللغوية. الجرجاني العزيز عبد فلسفُة ظهرت
يشء؛ يف الشعر جوهر تمسُّ تكاد ال — رأينا كما — فتلك البديع مقاييس عن فأما

واأللفاظ. التقاسيم عىل تعتمد ألنها
الوحيد األساس هو للنقد؛ ا عامٍّ أساًسا وَضَعت قد فتلك القاهر عبد فلسفة وأما
وتلك فقهي، لُغوي أساٌس ألنه الحايل؛ عرصنا يف تعميمه إىل نطمنئَّ أن نستطيع الذي
يف ا عامٍّ مقياًسا فلسفته عن القاهر عبد فرَّع ولقد النصوص. نقد يف نظرٍة أصحُّ هي
وأجمله. وجٍه خرِي عىل معاٍن من نريد ما يؤدي نظًرا الكالم نظم يف النظر هو النقد؛

تطبيقه يف يأخذ بل عنده، يقف ال ولكنه القاهر، عبد عند العام املقياس هو هذا
نقده، يف وحدٌة هناك تكن وإن يحلُّها، ثم املشاكَل اآلَخُر هو فيضع موضعيٍّا، تطبيًقا

العامة. اللغوية فلسفته إىل ركونه يف فهي
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وزارة كانت العامة؛ باملسائل لالشتغال املرصية الجامعة أترك أن وقبل سنتني منذ
العلوم يف البحث مناهج يُعالج نفيس كتاٍب ترجمة يف فكََّرت قد عندئٍذ املرصية املعارف
منهما كلٌّ يقع جزأَين، من املؤلَُّف De la methode des scinces كتاب هو املختلفة؛
الشهري النرش بيُت باريس يف نَرشهما املتوسط، الحجم من صفحٍة َخمِسمائة نحِو يف

ألكان». «فليكس
بني من السطور هذه كاتُب كان — الجامعة أساتذة من لجنٌة بالفعل وأُلِّفت
إىل أدِر لم ولكنني اختصاصه، حَسب كلٌّ الكتاب، أبواَب اللجنة وتوزََّعت — أعضائها

ال. أم العمل ابتَدءوا هل أعلم ال بل زمالئي، أنجز ماذا اليوم
التأليف يسبق لم العلوم يف البحث مناهج ألن ال بابه، يف فريًدا يُعترب الكتاب وهذا

الهام. املوضوع هذا يف عادًة يُكتب ما عىل جسيمة ميزًة له ألنَّ ولكن فيها،
أو بابًا مؤلفاتهم يف لها يُفِردون إذ الفالسفة؛ عادًة يتناولها إنما البحث ومناهج
بعد علم كل يف منهج لكل الفلسفية األسَس يتناولون وفيه ،Methodologie باسم جزءًا
أنها إال قيمتُها األبحاث لتلك تكن وإن وإنه العامة. التفكري لعمليات تحليلهم من الفراغ
املختلفة العلوم تلك يف صوا يتخصَّ لم فالسفٌة كاتبيها ألن وذلك نظرية؛ قيمٌة الغالب يف
لتسديد عنه غنًى ال شيئًا الشخصية املمارسة كانت وملا مناهجها. عن يتحدثون التي
ثقافٌة بأنها عنها القوُل يمكن كتابتهم فإن الواقع، عىل مأخذه وإحكام النظري الفكر

البحث. لُخطى وتوجيًها َعملية قيادًة منها أكثَر للفكر ورياضٌة عقلية،
العلماء أكرب إىل ناُرشه طلب فقد عنه، نتحدث الذي الكتاب ذلك من العكس وعىل
وأفنى فيه، ص تخصَّ الذي العلم يف البحث منهج عن فصًال منهم كلٌّ يكتب أن فرنسا يف
خاصة. ذكرياٍت يروي وكأنه علمه يف يتحدث أصبح حتى حقائقه، عن الكشف يف حياته
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يف كايم» «دور كأسماء خالدة؛ أسماء إىل العلماء هؤالء بني من نُشري أن ويكفينا
علم يف ريناخ» و«ساملون النفس، علم يف و«ريبو» التاريخ، علم يف و«مونو» االجتماع، علم
العاملان هما األخريان وهذان اللغة. علم يف و«ماييه» األدب، يف «النسون» وأخريًا اآلثار،

الكتاب. هذا يف العرب القراء إىل وتقديمهما بَحثيهما ترجمة رشُف لنا كان اللذان
والباحثني األدباء من أجياٌل يديه عىل تخرََّجت الفرنيس، لألدب فأستاذٌ «النسون» أما
الفلسفي االتجاه بني تجمع ألنها الخطر؛ عظيمة مدرسًة فرنسا يف اليوم يُكوِّنون الذين
قويٍّا مزيًجا املدرسة هذه أفراُد يكتبه ما ليأتي حتى البحث، يف العلمية والدقة النقد يف
،١٨٥٧ سنة أولينا مدينة يف الكبري األستاذ هذا ُولد الصحيحة. واملعرفة التفكري من
اآلداب تاريخ عن الضخم بكتابه يشء كل قبل معروًفا يكن وإن وإنه ،١٩٣٤ سنة ومات
ولم الكتاب، هذا تأليف عىل يُقدم لم أنه إال العرشين، القرن إىل نشأتها منذ الفرنسية
املؤلفني من كثريًا املنفرد بالبحث تناول أن بعد إال مجلد، يف الفرنيس األدب تَي دفَّ يجمع
وفنونه، األدب تيارات من طائفًة تناول كما وفولتري، وكورناي وبوالو بوسويه أمثال
النهضة عرص منذ األدب يف الفرنيس األعىل املثل عن القديم مجلََّده كتب ما آخُر وكان
عنارص تحليل يف جديًدا فتًحا يُعترب النثر فن عن كتابه أن كما الفرنسية، الثورة إىل
أن بعد الوزن من يخلو أنه الناس عامة يظنُّ الذي النثر، يف اإليقاع وموسيقى الصياغة،

الشعر. به انفَرد
العالم، آفاَق طبََّقت بل فرنسا، عىل شهرتُه تقترص لم عالٌم فهو ماييه، أنطوان وأما
وكتب درس فقد للمألوف؛ خارقة برشية ظاهرٌة بأنه الرجَل هذا وَصفنا إذا نبالغ وال
إىل الفارسية إىل األرمنية من أوروبية» «هندو لغًة أربعني عىل يَنيف ما اللغة فقه يف
فلسفة يف كتبه عما فضًال وذلك والرومانية، بل الصقلبية، واللغات الجرمانية اللغات
اجتماعية ظاهرًة اللغَة يَعترب كان إذ االجتماعية؛ الناحية من وبخاصة العَملية، اللغات
مثل من بعضها؛ بِذكر هنا وسنجتزئ للدارسني، مرجًعا مؤلفاته تزال وال يشء، كل قبل
الحديثة»، أوروبا يف و«اللغات كوهني، األستاذ مع تأليفه عىل أرشف الذي العالم» «لغات
اللغات لدراسة «مقدمة ى املسمَّ كالطَّود الراسخ مؤلفه ثم أوروبية»، الهندو و«اللهجات
وفاته، بعد تالميذه، نرشها التي أبحاثه مجموعة وأخريًا مقارنة»، دراسة أوروبية الهندو
التاريخي». اللسان وعلم العام اللسان «علم باسم واإليحاء الفائدة بالَغي مجلََّدين يف
اللغة تاريخ يف «بحث مثل العالم؛ لغات من لغة كلِّ عن الخاصَة مؤلفاته ذلك إىل أضف

إلخ. … الفارسية» اللغة و«نحو الالتينية»، اللغة تاريخ يف و«بحث اإلغريقية»،
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.١٩٣٦ عام وتُويف ،١٨٦٦ سنة يف الكبري العالم هذا ُولد وقد
نحن فإننا عام، بوجٍه الغربيني اهتمام موضَع الَعملية البحث مناهج كانت وإذا
ومنها القومي، ِمزاجنا إىل يرجع ما منها: أسباب؛ لعدة إليها حاجًة منهم أشدُّ الرشقيِّني
الجذب مشاعُر تنرش ما كثريًا عاطفيون، فالرشقيون بالدنا؛ يف التعليم نُظم إىل يرجع ما
كافة يف يكن لم إن — كثرٍي ويف الحق. معالم يعمي قد ضبابًا تفكريهم عىل والنفور
يف يحتاط مكون عقٍل عن تُسفر بحيث التعليم، نُظم بعُد تستقم لم — العربية البالد
الفهم. عىل فيها طاغيًا يزال ال التحصيل أن كما الواقع، مالبسة عىل ويحرص التأكيد
منها نخرج لعلنا املناهج؛ دراسة إىل حاجتنا يظهر ما القاسيتني الحقيقتني هاتني ويف

رضورية. فكرية بقيادٍة
قيادٌة يشء كل وقبل أيًضا هي بل فحسب، للفكر قيادًة ليست البحث ومناهج
العملية الحياة يُزاول الذي الفرد عىل يخىش وكما أخالقية، روٌح العلم روح ألن أخالقية؛
أعمال يُزاولون من عىل نفِسه الخطر من يخىش كذلك الرشف، مبادئ عن االنحراف من

الجزاء. منها ينبعث قد الحياة وقائع ألن هنا؛ أعظَم الخطر كان ربما بل الفكر،
أن إال انتشاًرا، أوسَع وخطُره أقلَّ، فيه االنحراف رضُر يكن وإن فإنه الفكر أما
ثقَة املؤلِّف َفْقد يكون أن يعدو ال ألنه أكيًدا؛ وال اًال فعَّ وال رسيًعا يكون ال قد فيه الجزاء

هروب. مسألة وتلك الُقرَّاء.
للُخلق وتسديدهما للفكر، قيادتهما عن فضًال اليوم، ننرشهما اللذان واملنهجان
بعُد نطرقها لم للبحث أبوابًا بل للتفكري، أبوابًا واألدب اللغة مادتَي يف يفتحان العلمي،

جديد. تراٍث لخلق محاولتنا يف وال العربي، لرتاثنا دراستنا يف ال
والنثر الشعر غري فيه ندخل ال العربي لألدب دراستنا يف نزال ال اليوم إىل فنحن
الرتاث يف ما خريَ ليس هذا أن مع والرسائل، واملقامات واألمثال الِحَكم أي الفني؛
من العكس وعىل فيه، ناضبٌة واإلحساس الفكر ومادة عليه، طاغيٌة اللفظية إذ العربي؛
الذين واملتكلمني واملتصوِّفني واالجتماع األخالق وعلماء والفالسفة املؤرِّخني كتابات ذلك
الوقوف من الغربية اآلداب تاريخ يف مؤلٌف يخلو ال حنِي يف األدب، تاريخ يف نُدخلهم ال
وعاطفي عقيل بمحصوٍل أوروبا يف األدب دارُس يخرج وبهذا بحثًا. وقتلهم أمثالهم عند

نظرية. أو كانت عملية للحياة، يُسلِّحه
املعلومات من طائفًة ننسخ أن إما أمرين: بني األدبية للمؤلفات نقدنا يف ونحن
نُعيد القديمة، الكتب تي َدفَّ بني واملتحدِّثون الرواة جَمعها التي قة، املحقَّ غري املتناقضة
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لذة، وال َغناءً فيها يجدون فال والدارسني للطالب نُقدمها ثم هي، كما ننقلها أو كتابتها
التأكيدات من طائفًة ويسوق القدح. أو املدح يف بعضها فيُرسف التجديد نُحاول أن وإما
والنظريات العلوم األدب عىل نُقِحم أن وإما معرفة. إىل تستند وال فكٍر يف تستقيم ال التي
عنه، ضاقت أو حوٍر من تمزََّقت ولو حتى إياها نُلبسه أن محاولني الحديثة، األوروبية
يُطيق ما يُحمله حتى التطور وعلم االجتماع وعلم النفس علم بنظرياته يأتيه من فمنا

يطيق. ال وما
إال فضل من له يكن لم ولو جميًعا، األخطاَر هذه يَقينا النسون األستاذ ومنهج
الذي الضوء ومدى املناهج، من غريه من وتميزه األدبي املنهج أصالة عىل دلَّل قد أنه
أن إىل يدعونا كيف اليوم انظر فائدة. لَكفاه األخرى العلوم من يستمدَّه أن يستطيع
روٌح يقال كما هي التي روحها بل ومعادالتها، ُخططها الرياضية العلوم من نأخذ ال
طبَّق عندما برونتيري الجبار األستاذ محاولة بحقٍّ ينتقد كيف إليه انظر بحتة. أخالقية
أن بعد واالجتماع، األخالق عىل سبنرس قبله من طبقها التي األدب، عىل التطور نظرية
ظالٌل األدب إن يقول: كيف إليه انظر الطبيعيات. عالم يف العامة أسَسها داروين وضع
قضية كلَّ تأمل البعيد. واإليحاء الخفيفة اإليماءة بغري األلفاُظ تحتويها ال قد ومفارقات
بل األدب، حقائَق لك ينري الذي الضياء من فيًضا تجد املرشق العقل هذا قضايا من

البرشي. والتفكري اإلنسانية الحياة حقائق
يف ما استخراِج عن بعيدين نحن نزال ال األمم تراث مستودَُع هي التي واللغة
كما العربية، والعقلية العربي للشعب خاصة وحقائق عامة، إنسانية حقائَق من َحناياها
ما عىل نعيش نزال ال بأننا القول ليصحَّ حتى باألحداث، املليئة القرون خالل بها رسبت
يعدو ال التجديد بعضنا يدَّعي وعندما األقدمون، والبالغة والرصف النحو علماءُ خلفه
وكم السالسل. يف يرقص بمن أشبَه أصبحنا حتى خَلٍق، ثوٍب عىل التطريَز الحقيقة يف

بها! ليُقرقع مليمات إىل قرًشا يرصف بفقرٍي اللغة يف الباحثون سادتنا يذكرني
التي الحديثة باللهجات االهتمام وازداد الغرب، يف اللغوية الدراسات َمت تقدَّ لقد
األبحاث وأخذت نحو، إىل تستنُد وال قاعدة عىل تطَِّرد ال أنها ونظن ِعلمية، نُسميها
عند جامدين نزال فال نحن أما أخرى. جهة من واملقارنة جهة من التاريخ عىل تنهض
تزال وال املرسفة، التأكيدات أو املجرَّد املنطق عىل تقوم أبحاثنا تزال وال الفصيحة، اللغة

اللغوية. مجاَدالتنا محوَر والخطأ الصحة مسألة
األوهام، هذه كلَّ العقول من يُبدد بأن خليٌق ماييه األستاذ لنا يُقدمه الذي واملنهج
ِمراس طول بعد فيه خطَّط وقد ببال، لنا تخطر تكن لم مجاالٍت للدراسات يفتح وأن
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ُجمًال املركبة حقائقها إىل األوىل الصوتية عنارصها منذ اللغة لتناُول كامًال طريًقا
وفقرات.

العربي، العالم يف املنهجني هذين نرش من نرجوه الذي النفع عن عابرة فكرٌة هذه
العرب، القرَّاء لدى منهما االستفادة ووجه كتبا، ما وقيمَة كاتبيهما، قدر أوضحنا وقد

نرجوه. الذي النفع ذلك هللا يُحقق أن إال يبَق فلم

مندور محمد
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األول الفصل

اآلداب تاريخ البحثيف منهج

النسون بقلم
الرسبون يف األستاذ

لتفكريي نتيجًة إال هو وما ابتكاري، من عنه فكرًة أعطَي أن أحاول الذي املنهج ليس1
الناشئني. من والالحقني بل ، وُمعارصيَّ سابقيَّ من عدٌد عليها جرى التي الُخطة يف

روحه يف — املنهج بهذا أخذ فقد الحديث؛ الفرنيس باألدب ا خاصٍّ ليس بعُد وهو
وَضعا عندما Alfred et Maurice Croset كروازيه وموريس ألفريد — العامة ومبادئه
دراسته يف Gaston Boissier بواسييه جاستون به أخذ كما اإلغريقية، اآلداب تاريَخ
أوضحا عندما Bedier بدييه وجوزيف Gaston Paris باري وجاستون الالتيني، لألدب
من الكثري فرنسا يف وضع وبفضله الوسطى،2 القرون خالل الفرنيسِّ األدب معالم من

العالم. وآداب بل كلِّها، أوروبا آداب عن الجيدة الكتب

بكثري. ذلك من فأحدُث الهوامش أما .١٩١٠ سنة ويونيه مايو يف وُروجع ،١٩٠٩ سنة املقال هذا ُكتب 1

واعتقاده الخطابي، املنطقي اتجاهه أن لوال Brunetière برونتيري فردنان أُضيف أن وباستطاعتي 2

مرة من أكثَر قادت قد والديني، واالجتماعي والسيايس األدبي النقد يف ومذهبه واالرتقاء، النشوء بمبدأ
ففي ذلك، ومع املرشوع. االستقراء عن فحاد النقدي، التاريخي املنهج عن بعيًدا القوية النفس هذه
الِعلمي البحث أساس عىل الفكرة نبني كيف منها نتعلم أن نستطيع تُحتذَى أمثلٌة مقاالته من الكثري
املواهب علم لقد للكثريين. نافًعا البعض عىل خطًرا كبريًا أستاذًا كان الرجل هذا إن الحق، ويف الدقيق.

الدقيقة. املعرفة قط يحتقر ولم العمل، عىل الصرب
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النهضة؛ عهد منذ الفرنيس األدب عىل خاص بنوٍع تنصبُّ مالحظاتي كانت وإذا
املناهج فائدة أحٌد يُنكر ال بينما ألنه ثم مستمر، فيه وتفكريي أتم، به معرفتي ألن فذلك
وميدانًا األهواء، لكل مرسًحا الحديث الفرنيس األدب نرى األخرى؛ املجاالت كل يف الدقيقة
نفسه يف يعتقد إنسان فكل للُكساىل؛ ٌ ملجأ بأنه نهمس أن نستطيع بل الشهوات، ملعارك
اإلعجاب عىل بقدرته أحسَّ وما الذكاء، ذوي من أنه توهم ما عنه، للحديث الكفاية
الدفاع من بدَّ ال أن وعنده مخيًفا، شبًحا «املنهج» يف يرى أديب من ولَكم والكراهية.
وهٌم املخاوف تلك إن الحق، ويف املميتة. سطوته ضد الشخيص وميله الخاصة لذته عن

وباطل.
تتغذى رفيعة تسلية غري األدب من يطلب ال الذي القارئ لذة من ننال ال نحن
نعود وأن القارئَ، ذلك األمر بادئ يف نحن نكون أن الواجب من إذ وترهف؛ نفُسه بها

محله. يحلُّ ال ولكنه النشاط، هذا يُكمل املنظم البحث ألن حني؛ كل يف فنكونَه
األدبي. النقد أنواع من نوع أيَّ نمحَو أن نريد ال ونحن هذا

يف ظلَّ ما عليه، غبار ال مرشوع نقٌد Critique impressioniste التأثُّري فالنقد
الذي فالرجل الحدود؛ تلك عند قطُّ يقف ال أنه هو الخطر موضع ولكن مدلوله، حدوِد
يف القراءُة تلك تُخلفه الذي األثر بتقريِر مكتفيًا كتابًا يقرأ عندما به يشعر ما يصف
مهما أمثالها إىل ماسة حاجٍة يف نحن قيِّمة وثيقًة األدبي للتاريخ ريب بال يُقدم نفسه،
ألثر وصفه خالل تاريخية بأحكام يزجَّ أن عن يُمسك قلَّما الناقد هذا مثل ولكن كثرت،

يقرؤه. الذي الكتاب لحقيقة وصًفا األثر ذلك من يتخذَ أن أو نفسه، يف الكتاب
يتنكَّر فهو ُكلية؛ يُمحى أن يندر كذلك خالًصا، التأثريُّ النقد يجيء أن يندر وكما
الدقيقة، املعرفة تتخطى عامٍة بمذاهَب يوحي وهو املنطقية، والقضايا التاريخ ثياب يف

وتُتلفها. بل
بما جاهًال يظل الذي التأثري النقَد هذا يُطارد أن املنهج وظائف أهم من كان ولذا
يخلفه الذي لألثر كمقياٍس الرصيح التأثري النقد وأما أبحاثنا. منه نُطهر وأن يفعل،

منه. ونستفيد نقبله فنحن ما، نفٍس يف ما كتاٌب
عندنا وهو ُسوءًا، Critique dogmatique التقريري للنقد نُضمر ال نحن وكذلك
ليست والدينية واالجتماعية والسياسية واألخالقية الفنية املعتقدات ألن وذلك وثيقة؛
نا يُبرصِّ أدبي كتاٍب عىل تقريري حكم وكل اجتماعي، وعٍي أو شخيص إلحساٍس َمظهًرا
الحذر مع — ونحن ما. جماعٍة يف أو ما شخٍص يف الكتاُب ذلك خلَّفه الذي األثر بنوع
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نطلبه ما وكل الكتاب، ذلك تاريخ مصادر من مصدًرا األثر هذا من نتَّخذ — الواجب
يف هو بينما كتاريخ، الجمهور يقبله وأال التاريخ، صفة لنفسه النقُد هذا ينتحَل أال هو
األفكار، حقائَق يفسد مقياًسا به يؤمن الذي املذهب من يتَّخذ وتحيُّز أهواء نقُد الغالب
فولتري أو Bossuet بوسويه عىل يحكم أن يريد ناقد كلِّ من نريد الوقائع. وحقائق بل
أكِرب إىل إال ناظٍر غريَ بمعرفتهما، نفسه يأخذ أن ما دين أو ما مذهٍب باسم Voltaire
أن هو األعىل ومثلنا عالقات. من يُحقق وأن معلومات، من عنهما يجمع أن يستطيع ما
لرجال َخصٌم وال كاثوليكي يُنكرها ال شخصية فولتري أو بوسيه من نعرض أن إىل نصل
يخلع أن ذلك بعد ولكلٍّ حقيقية، بأنها الجميُع يُسلم صورٍة يف نُصورهما وأن الكنيسة،

لهواه. تبًعا يريد ما الصفات من عليهما

األدب وتاريخ العام التاريخ (1)

نجد القومية، لحياتنا مظهٌر الفرنيس فاألدب الحضارة؛ تاريخ من جزءٌ األدب تاريخ
السياسية األحداث إىل امتدت التي واملشاعر األفكار تيارات كلَّ الفني الطويل سجلِّه يف
لم التي الدفينة النفسية الحياة هذه كلَّ ونجد بل النَّظم، يف تركَّزت أو واالجتماعية،

عمًال. ق تتحقَّ أن — وأحالم آالٍم من فيها بما — تستطع
ملونتني صفحة يف العثور إىل يقرءون الذين أولئك نهدَي أن هو األسمى نا وهمُّ
من مرحلٍة إىل لفولتري، Sonnet سونتا أو Corneille لكورني مرسحية أو ،Montaigne

الفرنسية. أو األوروبية اإلنسانية الثقافة
ثم الدالَّة، الوقائع يُميز وأن العامة، الوقائع إىل يصل أن يُحاول األدبي والتاريخ

الدالة. والوقائع العامة الوقائع بني العالقَة يوضح
أن هو اآلداب لطالب إعداٍد وخريُ التاريخي، املنهُج صميمه يف هو فمنهُجنا وإذن
و«سينيوبوس» «النجلوا» وضعها التي التاريخية» للدراسات «مقدمة ال يف التفكري يُطيل
املجلد يف G. Monod مونو جربييل كتبه الذي الفصل يف أو ،Langlois et Seignobos

اآلن. لها أكتب التي املجموعة من اآلخر
وعن ومادتنا، الدقيق بمعناه للتاريخ العادية املادة بني هامة فروٌق فثَمة هذا، ومع

املنهج. يف فروٌق تنشأ الفروق تلك
بواسطتها أنقاض، أو أماراٌت إال منه تبَق لم ماٍض املايض، هو التاريخ موضوع
املايض من فاألدب باٍق؛ ماٍض ولكنه املايض، هو أيًضا نحن وموضوعنا بعثُه، يُعاد
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املرور رضيبة و Richeelieu ريشيليو وسياسة اإلقطاعي فالنظام مًعا، والحارض
و«كانديد» Le Cid «السيد» وأما بناءه. نُعيد ماٍض أولئك كل أوسرتلتز، وموقعة gabelle
ال موجودان وهما و١٧٥٩، ١٦٣٦ سنتَي يف كانا كما موجوَدين يزاالن فال Candide
تمتُّ ال باردة ميتة ر تحجُّ حالِة يف مباٍن حسابات أو ملكية أوامر أو محفوظات كوثائق
Rubens و«روبانس» Rembrandt «رامربانت» كلوحات بل بسبب، أيامنا يف الحياة إىل
يف تَنُفذ ال ُممكنات ة املتحرضِّ لإلنسانية تحمل إيجابية، بخصائص متمتعة دائًما حية

الخلقي. أو الفني بالجمال اإلحساس إثارة
كما فينا تؤثر والتي أمامنا، التي املؤلفاُت هي مادتنا الفن، مؤرِّخي موقِف يف نحن
خاصة حالة بعُد وهي علينا، وخطر لنا ميزٌة هذه ويف عَرفها. جمهوٍر أوِل يف تؤثر كانت

منهجنا. يف خاصة وسائُل تُالقيَها أن يجب
ليست ومطبوعة محفوظة الوثائق من كبرية كميًة كاملؤرخني نتناول ريب بال نحن
موضوِع األدبية باملؤلفات لإلحاطة نستخدمها — كوثائق — ولكنها كوثائق، إال قيمٌة لها

عليها. الضوء وإللقاء املبارش، دراستنا
ذلك نُحاول أن الواجب فمن ذلك ومع األدبي»، «العمل نعرف أن دقيق َألمٌر إنه
واحد كل ولكن منفرًدا، أيُّهما يكفي ال تعريفني عند نقف أن املمكن ومن التعريف،

دراستنا. مادة كل يشمل تعريٌف اجتماعهما عن ينشأ بحيث اآلَخر يُكمل منهما
يُقَصد ال الذي ذلك هو األدبي فالكتاب الجمهور؛ إىل بالنسبة األدب تعريف يمكن
قصد ما يَْعدو الذي ذلك هو أو خاصة، منفعة أو تعليٍم إىل وال متخصص، قارٍئ إىل منه
الناس من جماهريُ فيقرؤه بعده ويخلد ذكرت، مما يشءٌ منه ُقصد قد كان إن أوًال منه

العقلية. الثقافة أو التسلية غريَ فيه تلتمس ال
مقصورة قصائُد هناك الذاتية. بطبيعته الخصوص عىل يُعَرف األدبي الكتاب إن ثم
نُخرجها فهل الناس، من كبري عدٌد قط يتذوقها ولن ا، جدٍّ محدود جمهوٍر عىل فنها بحكم
الصياغة جمال هو الفني، التأثري أو منه القصد هي األدبي العمل وأمارُة األدب؟ من
فعلها، قوة من توسع التي صياغتها بفضل أدبيًة تُصبح الخاصة واملؤلفات وسحرها،
إال كامَلني وتأثريُها معناها يُدَرك ال التي املؤلفات كل من يتكون واألدب منها. وتمدُّ

لصياغتها. الفني بالتحليل
بكل املطبوعة النصوص من الكبرية الكميات بني من نذهب أننا ينتج ثَم ومن
شعوريًة انفعاالٍت أو خيالية صوًرا صياغتها، خصائص بفضِل القارئ، لدى يثري ما
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أن ويتضح األخرى، التاريخية الدراسات عن دراستنا تتميز وبهذا فنية. إحساساٍت أو
للتاريخ. املساعدة العلوم من صغريًا علًما ليس األدبي التاريخ

ويف األدبية، مظاهرها يف القومية والحضارة اإلنسانية النفس تاريخ ندرس نحن
والحياة األفكار حركة إىل نصل أن دائًما نحاول إنما ونحن يشء، كل قبل املظاهر تلك

األسلوب. خالَل
كالٍّ إن أخرى: بعبارٍة أو دراستنا، محوُر هي (روائُعها) املؤلفات فعيوُن وإذن،
معناها املؤلفات» «عيون كلمة نُعطي أن ينبغي ال ولكن دراستنا، مراكز من مركٌز منها
ومعارصونا نحن اليوم نعتربه ما عىل دراستنا نَقُرصَ أن يجوز ال إذ الشخيص؛ أو الحاَرض
فيها رأى التي املؤلَّفات تلك كل أي ما؛ يوٍم يف كذلك يعترب كان ما كل بل «عيونًا»،
تلك بعُض فقَدت ولَِم الحيوية. يف أو والخري الجمال يف األعىل مثَله فرنيس جمهوٌر
تستجيب تَُعد لم التي هي أعيُنَنا أن أم خبَْت؟ نجوم أهي الفعالة؟ خصائَصها املؤلفات
ذلك أجل ومن ذاتَها، امليتَة املؤلفاِت تلك نفهم أن عَملنا ِمن إن اإلشعاع؟ أنواع لبعض
أنفسنا نجعل أن يجب املحفوظات، لوثائِق تناُوَلنا يُغاير نحٍو عىل نتناولها أن يجب
يُقربها فهًما َفهِمها يف جهٍد من نبذل بما وذلك صياغتها، بمزايا اإلحساس عىل قادرين

نفوسنا. إىل

املنهج بعضصعوبات (2)

الخاصة»، «وقائعنا هي األدبية املؤلفات تُميز التي والفنية ية الحسِّ الخصائص هذه
علينا َليستحيل وإنه وذَوقنا. وخيالنا قلبنا نُحرِّك أن دون دراستَها نستطيع ال ونحن
أُوىل وهذه بها، نحتفظ أن الخطر من أنه كما الشخصية، استجابتنا طريقَة َي نُنحِّ أن

املنهج. صعوبات
ليُنحيها، فيها الشخصية العنارص يقدر أن يُحاول وثيقًة يتناول عندما املؤرِّخ
األدبي، املؤلَّف يف والفنية العاطفية القوة تحمل التي هي الشخصية العنارص هذه ولكن
سيمون» «سان ل شهادًة املؤرُخ يستخدَم لكي بها؛ نحتفظ أن الواجب فِمن وإذن
وأما منها. سيمون سان بحذِف أي الشهادة؛ تلك بتصحيح نفسه يأخذ Saint-Simon
العامة الوقائع عن املؤرخ يبحث وبينما سيمون. بسان ليس ما كلَّ منها فنحذف نحن
يُغريون أو جماعات، األفراُد هؤالء فيها يُمثل التي الحدود يف إال باألفراد يُعنى وال
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أشياءُ والجمال والذوق واالنفعال اإلحساس ألن أوًال؛ األفراد عند نحن نقف اتجاهات؛
عىل ويحتوي Quinault «كينو» يتمثَّل ألنه فقط؛ يهمنا ال Racine و«راسني» فردية،
«راسني»؛ يشء كل قبل ألنه بل ،Campistron «كامبسرتون» ويولد ،Pradon «برادون»

جمال. عن أفصَحت التي املشاعر من فريد مزيٌج
أمعَن نحن نكون النحو هذا وعىل الفروق، حسُّ هو التاريخي الحسَّ إن يقولون:
نُمعن العامة الوقائع بني املؤرُخ يتسلَُّمها التي فالفروق املؤرخني؛ كل من التاريخ يف
الفردية الظواهر أي األفراد؛ أصالة تحديِد إىل نسعى نحن األفراد. بني فنلتمسها نحن

املنهج. يف الثانية الصعوبُة هي وهذه تحديد. وال لها شبيَه ال التي
تقتَرص أن يمكن ال دراستنا فإن والجمال، العَظمة من األفراد يُكن مهما ولكن
هو أصالًة الكتاب فأكثُر غريهم، نعرف أن نُِرد لم إذا نعرفهم لن ألننا أوًال وذلك عليهم؛
ن ُمكوَّ أرباعه وثالثُة املعارصة، للتيارات وبؤرٌة السابقة، األجيال من راسٌب بعيد حدٍّ إىل
كميًة عنه نفصل أن من بدَّ ال — نفسه هو نجَده أي — نُميزه فلكي ذاته، غرِي من
الذي الحاَرض وذلك فيه، املمتدَّ املاَيض ذلك نعرف أن يجب الغريبة. العنارص من كبرية
ومع ونُحددها، نقدرها وأن الحقيقية، أصالته نستخلَص أن نستطيع فعندئٍذ إليه، ب ترسَّ
وُعمقه كيَفه نُدرك لكي بدَّ ال إذ احتمالية؛ معرفًة إال املرحلة تلك عند نعرفه فلن ذلك
يف الكاتب تأثري نتتبَّع أن من بدَّ ال أي نشاطه؛ ويُنمي يعمل نراه أن من الحقيقيَّني
وتيارات األدب وفنون العامة الوقائع دراسة تأتي ثَم ومن واالجتماعية؛ األدبية الحياة
الكتب بكبار أحاطت وقد علينا نفَسها تُميل التي واإلحساس الذَّوق وحاالت األفكار

املؤلفات. وعيوِن
العبقرية تلك يف ما أجمَل ليست الفردية العبقريَة تُميز التي الخصائص إن ثم
لها؛ وترمز هيئة، أو لعٍرص الجماعية الحياَة َحناياها يف تشمل ألنها بل لذاتها، وأعظَمها
عن أفصَحت التي اإلنسانية تلك كلِّ معرفَة نحاول أن علينا وجب ثَم ومن تُمثلها. أي
القومية أو اإلنسانية العاطفية أو الفكرية التضاريس تلك كل الكتاب. كبار خالل نفسها

وقمِمها. اتجاهاتها إىل يُرشدوننا التي
ونوضحها األصالَة نستخلص متضادَّين. اتجاَهني يف نسري أن إىل نُضَطرُّ وهكذا
أن كيف ونُظهر سلسلٍة يف األدبي املؤلف نُدخل ثم د، املوحَّ املستقلِّ الفريد مظهرها يف

املنهج. يف الثالثة الصعوبُة هي وهذه لجماعة. وممثٌل لبيئٍة ِنتاٌج العبقري الرجل
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َسداد إىل الحقيقة عن بحثها يف تطمنئُّ ال فهي مستنرية، ِعلمية النقد روح إن
املالحظات ويف تتجنَّبها. أن عليها التي لألخطاء تبًعا ُخطاها تُنظم بل الطبيعية، َملكاِتنا
التي األساسية النقط ح توضِّ إذ األدبي؛ التاريخ مناهج تكويِن عىل يُساعدنا ما السابقة

دراستنا. ومالبسات موضوعنا لطبيعة َوفًقا للخطأ، فيها نتعرض
وإحساسه ذوقه يف استجاباٍت القارئ لدى يُثري أن هي األدبي املؤلَّف وخاصية
نَفصل ألن استعداًدا أقلَّ كنَّا وأوفر، أعمَق االستجاباُت تلك كانت كلَّما ولكنه وخياله،
يرجع ماذا Iphigenie (إفيجينيا) فينا تُحدثه الذي األدبي فاألثر املؤلف؛ ذلك عن أنفَسنا
اه نتلقَّ الذي الشخيص األثر من نستخلُص وكيف إلينا؟ يرجع وماذا «راسني»؟ إىل منه

التأثُّرية؟ يف يحرصنا ما نفِسه األدب تعريف يف أليس الغري؟ عند تصحُّ معرفًة
من نثَق أن نستطيع فكيف األصلية، العبقريات وصف نُحاول أن علينا كان وإذا
نستطيع هل «الفردي»؟ نُدرك أن قطُّ يمكن وهل مرتني»؟ يُرى لن «ما إىل بها الوصول
خارًجا أو أنفسنا يف شبيًها له نجد ما إال نعرف وأن املقارنة؟ بغرِي املعرفة إىل نصل أن
يكون لن ولكنه وجوده، إىل نُشري وأن نلمحه أن املمكن فمن ذلك، دون ما ا وأمَّ عنَّا.
بها نُحس التي آثاره بعض نصُف عندما نعرفه إننا نقول: ما»، «شيئًا إال إلينا بالنسبة
من وتمامها؟ املعرفة تلك صحَة لنا يضمن َمن ولكن الغري، بها يُحس أو أنفِسنا يف
تأثري عن نتحدَّث عندما راسني من بدًال وأنفسنا Taine تني نصُف ال أننا لنا يضمن

وفينا؟ تني يف راسني
العنرص إىل الفردي العنرص نسب ونُحدد العام، إىل الخاصَّ نردَّ لكي وأخريًا،
فيها ونرى منها، نحطَّ أن دون مصادرها إىل العبقرية ونُرِجَع أدبي، مؤلٍَّف يف الجماعي
إليه؛ نردَّها أن دون املتَِّضع الجمهور عن تُعرب ونجعلها الجمع، عند به نقف ال مركبًا
من بدَّ ال دقيقة دراساٍت من كم ثم شكوك! من فيه وكم صعوبات! من هذا كل يف كم

الخاصة. أهواؤنا تنساَب أن يمكن تضاعيفها ويف بها! القيام
وأن نالحظ، أن من بدًال نتخيل أن هو إلينا بالنسبة الخطر فموضع حال، أيِّ وعىل
وثائقهم ولكن الخطر، هذا من أماٍن يف ليسوا واملؤرخون نُحس. عندما نعلُم أننا نعتقَد
أن هو األدبية للمؤلفات العادي الطبيعيَّ األثر ألن وذلك النسبة؛ بنفس له تُعرضهم ال
املعرفة من ح يُصحَّ بحيث منهجنا يُعدَّ أن الواجب فمن وإذن تغيريات، القارئ يف تُحِدث

الشخصية. العنارص من ويُنقيها
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الشخيص التذوق رضورة (3)

يجب. ا ممَّ أبعَد إىل التنقية بتلك نبلغ أن يجوز ال ولكنه
استجابات من لدينا يُثري بما التاريخية الوثيقة عن يختلف األدبي النصُّ كان وإذا
تعريف يف الفارق هذا عىل ندلَّ أن والتناقض الغرابة من يكون فإنه وعاطفية، فنية
أو كيماويٍّا، تحليًال بتحليله نبيذًا قط نعرَف لن املنهج. يف حسابًا له نحسب ال ثم األدب،
يشءٌ يحلَّ أن يمكن فال األدب، يف األمر وكذلك بأنفسنا، نذوَقه أن دون الخرباء بتقرير
«يوم مثل زيتية لوحاٍت أمام يقف أن الفن خ ملؤرِّ النافع من كان وإذا ق»، «التذوُّ محل
ثَمة يكن لم وإذا ،Ronde de unit الليل» «حلقة أو ،Jugement dernier الحساب»
فكذلك العني، إحساس محلَّ يحل أن يستطيع فني تحليٌل أو متحٍف قائمِة يف وصٌف
لم ما قوته؛ أو أدبي مؤلف لصفاِت تقديٍر أو تعريٍف إىل نتطلَّع أن نستطيع ال نحن

ساذًَجا. تعريًضا مباًرشا، تعريًضا لتأثريه أوًال أنفسنا نُعرِّض
ممكن، هو وال فيه مرغوب غري أمٌر ا تامٍّ محًوا الذاتي العنرص فمحو وإذن
نفعل ال فإننا الخاصة، باستجاباتنا نعتدَّ أن نرفض كنا وإذا عملنا. أساس و«التأثرية»
إلينا، بالنسبة موضوعيًة تكن وإن األخرية وهذه الغري. استجابات نُسجل لكي إال ذلك

معرفته. نريد الذي للمؤلف بالنسبة شخصيٌة فهي
موضوعيٍّا، علميٍّا عمًال نعمل أننا — عادة نفعل كما — نتصوَّر أن من جيًدا ِلنحذر
مهما موجوٌد فتأثري نحن؛ تأثراتنا من بدًال كبري زميٍل بتأثُّرات بساطٍة يف نأخذ عندما
أحسب كما حسابًا لها أحسب أن يجب واقعة حقيقٌة تأثري نظري، يف قيمتي كانت
بل ،Taine «تني» أو Brunetére «برونتيري» القارئ ذلك كان ولو آخر، قارئ أي لتأثري
قد أكن لم ما تأثُّرهم عن التعبري يف يستخدمونها التي األلفاظ فهم أستطيع لن إنني

يل. بالنسبة معنًى لغتَهم يُعطي الذي هو أنا فإحسايس الخاص؛ تأثري أدركُت
مجال يف يدخل فتأثري أكرب؛ ال كوجوده ووجودي آخر، قارئ ككلِّ موجود أنا
ليس ولكنه واقعة، حقيقٌة هو خاص بامتياٍز يتمتَّع أن يجوز ال ولكنه األدبي، التاريخ
املؤلف بني العالقة عن يُعرب فهو تاريخية؛ نظرًة إليها ننظر نسبية قيمٍة ذاَت حقيقًة إال
يساعد أن يمكن ثَم ومن خاص؛ عٍرص يف خاصة وثقافٍة خاص إحساس ذي رجٍل وبني

النفوس. يف بآثاره املؤلف هذا تحديِد عىل
مردُّه ونفور ميٍل وكلُّ والسياسية، الدينية الشهوات كلِّ استخدام املمكن من بل
أن يمكن قيِّم كتاٌب نفيس يف يُثريها التي ب، والتعصُّ بل والحماسة، فالبُغض الطبع؛ إىل
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قيمته عىل للحكم مقياًسا منها أجعل ال أن برشِط وذلك تحليله؛ يف تهديني أمارات تتَّخذ
تفرقعت. التي املادة عىل أحيانًا يدلُّ االنفجار ونوع وجماله،

الخاصة؛ ملشاعري أجعل ال وأن محوًرا، نفيس من أتخذ ال أن هو األسايس واليشء
املؤلف أغراض بدراسة منها وأحدُّ تأثراتي أراجع مطلقة. قيمة معتَقداتي، أو ذَوقي
عند الكتاب أحدثَها التي التأثرات يف وبالنظر موضوعيٍّا. داخليٍّا تحليًال كتاِبه وتحليل
لها تأثراٌت فتلك املايض؛ أو الحارض يف إليه أصل أن أستطيع القراء، من عدٍد أكرب
نفيس اهتزازات إن مكانه. يف الكتاب أضُع وبفضلها لتأثراتي، ما واالعتبار الداللة من
«إميل» أو لباسكال، Pensées «األفكار» كتابا ولَّدها التي االهتزازات خرِي مع ستنصهر
الُكيل انسجامهما ومن نرشهما، منذ املتحرضة اإلنسانية عند روسو جاك لجان Emile

الكتاب». «تأثري نُسميه ما ن سيتكوَّ بالنشاز امليلء
ولكن تستطيع، ا عمَّ إال تُجيب أن حساسيتنا إىل نطلَب ال أن عىل سنحرص إننا ثم
ما كل معرفة إىل الوصوَل نحاول أن يجب واضًحا. املبدأ كان وإن دقيق أمٌر العمل
من نستطيع ما كلَّ نجمع أن يجب النقدية، املوضوعية البحث بمناهج معرفته تُمكن
إىل أو intuition الَحْدس إىل نطلب وال صحتها، من التأكُّد يمكن شيئيٍة دقيقة معلومات
إرساف؟ هذا يف أليس ذلك، ومع أخرى. طريقة بأية إليه الوصوُل يمكن ال ما إال العاطفة
فال وإذن نجهل. الواقع يف ونحن نعلُم أننا نعتقد أن ِمن نجهل أن األفضل من إنه
إدراكه ويكون ُمتناَولِهما، يف بطبيعته يقُع ما إال والعاطفة الحدس إىل نطلب أن ينبغي
الفعالة الخصائَص أنفسنا يف نخترب أن هو هذا ومعنى كماًال. أقلَّ أخرى طريقة بأي
التي بالنتائج التجِربة هذه نتيجَة ونقارن صياغته، وجماَل إثارته، وقوَة األدبي، للمؤلف

الغري. تجاِرُب عنها ض تتمخَّ
ننظم لكي دراستنا؛ ملوضوع نفوسنا إخضاُع هي العلمي املنهج قواعد أوىل كانت وإذا
الروح مع تمشيًا أكثَر نكون فإننا معرفته، نريد الذي اليشء لطبيعة وفًقا املعرفة وسائَل
ملا ألنه وذلك فيها؛ تلعبه الذي الدور وتنظيم دراستنا، يف التأثرية بوجود بإقرارنا العلمية
تنحيته نحاول الذي الشخيص العنَرص هذا فإن يُمحوها، ال الواقعة الحقيقة إنكار كان
املنهَج هي التأثرية دامت وما لقاعدة. خاضٍع غريَ ويعمل أعمالنا، إىل خبٍث يف سيتسلَّل
رصاحة، ذلك يف فلنستخدمه وجمالها، املؤلفات بقوة اإلحساس من يُمكِّننا الذي الوحيد
ونقدِّره نميِّزه كيف — به احتفاظنا مع — ولنعرف عزم، يف ذلك عىل ه لنقُرصْ ولكن
بني الخلط عدم هو الكل ومرجع الستخدامه. األربعة الرشوط هي وهذه ونحدُّه؛ ونُراجعه
للمعرفة. مرشوعة وسيلًة اإلحساس يصبح حتى الحذر واصطناُع واإلحساس، املعرفة
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ذوقان لنا يكون أن يجب (4)

أهوائه، من الناقَد وتُجرد موضعه، يف الشخيص العنَرص تضع التاريخية النظرة
عندما تلبث ال لنفيس بها محتفًظا دمُت ما إيلَّ بالنسبة يشء كل هي التي فاستجابتي
لها. امتياز ال واقعة الوقائع؛ من واقعًة تُصبح أن التاريخ مجال يف وتستقرُّ عني، تصدُر

منها. تَحدُّ بالتايل فهذه األخرى؛ الوقائع تلك تُنري كانت إذا وهي
التأثرية أالعيب كلَّ يُغطي فهو خدعة؛ إال الغالب يف ليس التاريخي املجال ولكن

تمويه. أو حيلٌة هو التقريرية، النزعة ومحاوالت
قرن كلَّ ندرس وأن أنفسنا، إىل يشء كلَّ نرجع ال أن من يُمكننا التاريخ كان وملا
وممكنات جديًدا، اتجاًها الفنية حساسيتنا أمام يفتح بذلك فإنه ذاته؛ يف كاتٍب وكل
العادة يف الفنية استجاباتنا تكون ال نقرأ عندما فنحن فيها؛ حظَر وال لها، حدَّ ال للنشاط
التي واألهواء والعادات املشاعر من مزيًجا إال ليس ذوًقا نسميه ما إن إذ النقاء؛ تامة
يشء األدبية تأثراتنا يف يدخل ثمَّ ومن بيشء، املعنوية شخصيتنا عنارص كل فيها تساهم

وشهواتنا. ومعتقداتنا أخالقنا من
يُخضعها األقل عىل أو الفنية، حساسيتنا عنَّا يفصل أن يستطيع التاريخ ولكن
إدراك عن عبارًة الفني نشاطها يكون ثَم ومن املايض؛ عن نُكوِّنها التي الصور لحكم
ثم معلوم، الصياغة يف بمنًحى أو خاص، أعىل بمثٍل األدبي العمَل تربط التي العالقات
نحسَّ بأن أنفسنا نأخذ إننا أي الجماعة؛ حياة أو الكاتب بروح األخريَين هذين ربط
أمكَن ما ودقة لقوة وفًقا بل — الخاصة مليولنا تبًعا ال — القيم ُسلَّم فنُقيم تاريخيٍّا،
الذين الرجال يُحسه أن يستطيع كان ما «بوسويه» عند نُحس أن فنحاول عنه، التعبريُ
،Martin مرتان أو لهم، يعمل كان الذين الرجال «فولتري» وعند «اللوفر»، أعمدَة بنَوا
إليها ونُصغي نقرأ عندما الخاصة استجاباتنا سنُسجل بل أنفسنا، عن نتخىل لن إننا ثم
من ولكنه ،١٩١٠ سنة يف يعيشون كاثوليك، أو أحرار كمفكرين إنسانيني، أو كرمزيِّني
وبقية الفنية حساسيتنا بني العالقَة أخرى أوقات يف نقطُع كيف نعرف أن الواجب
يتخريَّ شخيص ذوٌق ذوقان: الفن ويف األدب يف لنا يكون أن يجب الحارضة. شخصيتنا
دراستنا، يف نستخدمه تاريخي وذوق أنُفَسنا، بها نُحيط التي واللوحات والكتب املتع
بنسبة أسلوبه يف مؤلف كل ق وتذوُّ األساليب» تمييز «فنُّ بأنه نعرفه أن يمكن ما وهو

كمال. من األسلوب ذلك يف ما
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الكيميائية والرتاكيب الِعلمية املعادالت حذار (5)

استخدام محاولة يف سببًا عرش التاسَع القرن خالل الطبيعة علوم تقدُّم كان لقد
وتجنيِبه الِعلمية، املعرفة ثباَت إكسابه يف أمًال وذلك مرة؛ غريَ األدبي التاريخ يف مناهجها
ولكن مؤيدة، غري ُمسلَّمات من االعتقادية األحكام يف وما تحكُّم، ِمن الذوق تأثرات يف ما

املحاوالت. تلك بإخفاق حَكمت قد التجِربة
وأنا هذا أقول الكبرية، العلم باكتشافات الثمل إىل انزلَقت التي هي العقول وأقوى
من أصبح فلقد مذهبهما؛ نقد يف أخرى مرة آُخذَ لن اللذين وبرونتيري3 تني يف أفكِّر
واستخدام والعضوية الطبيعية العلوم عمليات ُمحاكاة إىل قصدهما أن اليوم الواضح
علم أيُّ يُبنى أن يمكن ال وتشويهه،4 األدبي التاريخ مسِخ إىل بهما انتهى قد معادالتها،
اآلَخر عن منها واحد كلِّ استقالل بفضِل املختلفة العلوم تتقدم وإنما غريه، أنموذِج عىل
العلم، من يشءٌ األدبي التاريخ يف يكون ولكي ملوضوعه. الخضوع من يُمكِّنه استقالًال

نوعها. كان مهما األخرى العلوم محاكاَة نفسه عىل فيحظر يبدأ أن عليه يجب
هو العلمية. قيمتها من يَزيد أن عن بعيٌد أعمالنا يف العلمية املعادالت واستخداُم
عندما باطًال رسابًا إال الحقيقة يف ليست املعادالت تلك إن إذ منها؛ يَنقص العكس عىل

تُفسدها. ثمَّ وِمن بطبيعتها، دقيقة غري معارَف عن حاسمة دقة يف تُعرب
له من وكلُّ يسرته، بل تأثُّرنا، يف والعائم الَفْضفاض يمحو ال الرقم األرقام؛ لنحذر
املفارقات بها يوضح التي الوسائَل العادية اللغة يف يجد أن يستطيع الكتابة بفن درايٍة أقلُّ
لألرقام. تخضع ال املفارقات وتلك صواب. إىل دراستنا يف نصل ال بدونها التي الدقيقة

األدبية؛ اآلراء نموِّ إىل للرمز نستخدمها التي البيانية الخطوط ِخداع إىل لنفطن
ثَمة ولكن اآلراء. تلك دراسة يف وتدخلهما االستمرار. (٢) الوحدة. (١) تفرتض: فهي
أو مرتني توَلد األدب من وأنواع واحد، وقٍت يف أماكن عدِة يف كاألوبئة تنفجر حركات
غريَ تصويًرا الحقائَق البيانية الخطوط تلك تُصور ما كثريًا ولذا تعيش؛ أن قبل ثالثًا
كلَّ قطُّ نعرف ال فنحن التكوين؛ معادالت استخدام يف التافه لغرورنا لنصمد صحيح.

املؤلف. بيشء. تُبرصِّ ال الضعاف وأخطاءُ موهبة، من مَلَكا ما يملك لم أحًدا ألن الناقَدين هذين أذكر 3
جامعة «مجلة يف وطبعت ،١٩٠٩ نوفمرب ٢١ يف بربوكسل ألقيتُها التي للمحارضة باإلحالة يل وليُسمح 4

املؤلف. .١٩١٠ ديسمرب-يناير بروكسل»
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نستطيع ال كما املركب، يف عنرص كل نسبَة وال العبقرية، تكوين يف تدخل التي العنارص
La الفونتني يكونون الذين فأولئك الرتكيب، ذلك عن سيصدر الذي بالناتج نتنبَّأ أن
البالط آداب من إفيجينيا أو الشعر، ومَلكة الغالية، والروح «شمبانيا»، من Fontaine
إليها نصل التي واملقاربات ُسذًَّجا، أو دجالني إال ليسوا والحساسية؛ الكالسيكية والرتبية
وبيِدنا الكالسيكية، الرتاجيديا بناء نعرف نحن العبقرية. من تدنو تكاد ال تحديداتنا يف
ها «توما»؟ أم «بري» كورني؛ أيُّ ولكن «كورني»، نكون أن نستطيع وبذلك معادالتها،
تنبؤاتنا إن .Quinault كينو: أو راسني سنكونه؛ من ولكن البالط، تراجيديا مكنونات هي
من املكونات، عىل للداللة نستخدمها التي الكلمات كل الجرب. سبيل عىل الفرد تخلق ال
نُحلل بأن نَقنع أن وجب ثم ومن مخيًفا؛ مجهوًال تحمل … إىل حساسية إىل شعرية ملكة
تأليف فنحاول العلم ندَّعي أن عن ولنمسك الوقائع، نقص وأن تواضع، يف أمامنا الذي

كيماوي. برتكيٍب L’Esaprit des Lois القوانني» و«روح phédre (فدر): رواية
أن يحدث قد بل كاذب، ضوء غريَ يُلقي ال عندنا ننقله عندما العلمي االصطالح
هذه غنائي.» شعٍر إىل عرش التاسع القرن يف الدينية الخطابة تطورت «لقد ظلمة، يُلقي
فإن يجهلونها الذين أولئك عند وأما الوقائع، يعرفون من عند إال لها معنى ال العبارة
آخر. نوع إىل أدبي نوٍع تطور عىل يدلُّ ما ذاِتها الوقائع يف ليس ألنه وذلك خطأ؛ معناها
العلمي، االصطالح هذا نُسقط أن الخري من يكون بحيث ذلك يرى الذي املذهب هو وإنما
مادًة اتخذ قد عرش التاسع القرن يف الغنائي الشعر «إن الناس: جميع لغة يف ونقول
والثامن عرش السابع القرنني خالل فرنسا يف عنها يُعرب يكن لم التي املشاعَر تلك له
ولكنها السابقة، من إرشاًقا أقلُّ يزل لم عبارٌة وهذه الدينية.» الَخطابة بواسطة إال عرش

وأصدق. أوضح

العلم روح إىل بحاجٍة نحن (6)

أنموذج عىل يشء أي بناءَ يدَّعون ال الذين األدباء أولئك موقُف العلمية الروح يف وأمَعُن
عىل والعثور بحثهم، مجال يف الداخلة الوثائق رؤية عىل هم همَّ يقرصون بل غريِه،
كان ولذلك يمكن؛ ما أقلَّ إال إليها تُضيف وال عنها، خارًجا شيئًا تُخلف ال التي العبارات

باري. وجاستون بيف سان هم الحقيقيون أساتذتنا
:Frédèric Rauh رو فردريك قال كما ليس العلم عن نأخذه أن يجب الذي اليشء
منهج أو عام علٌم هناك ليس أْن لنا يلوح ألنه ذلك … روحه بل … تلك أو الوسيلة «هذه
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العلمية الروح بني طويل لزمٍن الناس خلط لقد عام. ِعلمي منًحى هناك وإنما عام،
وبذلك إليها، انتهى التي الدقيقة النتائج بسبب ذاك؛ أو العلم هذا منهج وبني ذاتها يف
الطبيعية العلوم وحدة ولكن للعلم، الوحيد األنموذَج الخارجي العالم علوم أصبَحت
نُواجه نفيسٌّ منًحى فهناك ذلك ومع ،Postulat أوليٍّا فرًضا إال ليست األخالقية والعلوم

العلماء.» بني مشرتٌك منًحى وهو الطبيعة، به
العلماء، عن نأخذه أن نستطيع ما هو هذا الطبيعة»؛ به نواجه نفيس «منًحى
الدَّءوب، والصرب القاسية، العقلية واألمانة املعرفة، استطالع إىل النُّزوَع إلينا فننقل
ثم للغري، وتصديقنا ألنفسنا تصديقنا التصديق، عىل واالستعصاء للواقع، والخضوع
عندئٍذ سنعمله ما علٌم أهو أدري ال وأنا والتحقيق، واملراجعة النقد إىل املستمرَّة الحاجة

أدبي. تاريخ خريَ سنعمل أننا من ثقٍة عىل ولكني ال، أم
يف عموًما، أكثرها يف تفكرينا يكون أن فيجب الطبيعة، علوم مناهج يف فكَّرنا إذا
أكثَر ضمائرنا إلثارة ذلك وليكن وقائع، تتناول التي األبحاث كل بني املشرتكة الوسائل
«البقايا مناهج وإىل والتباديل» «التوافيق مناهج إىل لننظر معارفنا. لبناء يكون أن من
والجبهات لإلطارات ال نه، تتضمَّ الذي للمغزى ذلك يكون أن عىل ولكن والتغيريات»؛
العلماء، حذَر يشء كل قبل العلوم مناهج يف التفكري من ولنستخلص تُخططها. التي
إرساًعا وأقلَّ أهوائنا، مع ميًال أقلَّ نصبح حتى املعرفة؛ معنى ثم عندهم، الدليل ومعنى

التأكيد. إىل

العَميل املنهج (7)

ببعض؛ بعِضها ومقارنتها األدبية النصوص معرفة يف ص تتلخَّ األساسية عملياتنا إن
وحركات، ومدارَس أنواٍع يف وجمعها التقليدي، من واألصيَل الجماعي، من الفرديَّ لنميز
يف واالجتماعية واألخالقية العقلية الحياة وبني املجموعات، هذه بني العالقة تحديد ثم

األوروبية. والحضارة اآلداب لنموِّ بالنسبة بالدنا، وخارج بالدنا
املرتوِّي والتحليل التلقائي فالتأثُّر ومناهج؛ وسائل عدُة لدينا العمل بهذا وللنهوض
عندما نفوسنا عمل ونراجع ننظَم فلكي كافية، غريُ ولكنها والزمة، مرشوعة وسائُل
مساعدات من لنا بدَّ ال تحكُّم؛ من أحكامنا يف مما نُقلل ولكي أدبي، لنصٍّ تستجيب
كمعرفة املساعدة؛ العلوم استخدام يف املساعدات تلك خريَ واجدون ونحن أخرى.
العلوم استخداِم يف ثم النصوص، ونقد الكتاب وحياة والتواريخ واملراجع املخطوطات
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األخالق. وتاريخ العلوم وتاريخ الفلسفة وتاريخ والنحو اللغة تاريَخ وبخاصة األخرى،
والوسائل جهة، من والتحليل التأثر بني خاصة دراسة كل يف نجمع أن هو واملنهج
عند فنستعني املوضوع، يقتضيه ملا وفًقا وذلك أخرى؛ جهة من واملراجع للبحث الدقيقة

الدقيقة. املعرفة تهيئة يف له أُعدَّت ما حَسب نستخدُمها مساعدة علوم بعدة الحاجة
لًة وُمكمَّ حًة مصحَّ التقليدية املعلومات ويف بوجوده، العلُم أوًال هي ما نصٍّ معرفة إن

ندرسها. أن نريد التي املؤلفات عىل يدلُّنا ما بالفهارس
وآرائنا تأثراتنا نُخضع وأن أسئلة، عدَة النصِّ لذلك بالنسبة نتساءل أن هي ثم

وتُحددها: منها تُغري التي املختلفة العمليات من لسلسلٍة

إىل ُ خطأ منسوٌب النصُّ فهل صحيحًة تكن لم وإذا صحيحة؟ النصِّ نسبة هل (١)
بأكمله؟ منتَحل نصٌّ أنه أم صاحبه، غري

النقص؟ أو التشويه أو التغيري من خاٍل كامل نقيٌّ النص هل (٢)

واملذكرات للخطابات بالنسبة قرٍب عن فيهما النظُر الواجب من املسألتان وهاتان
واملسألة املؤلفني. موِت بعد صدَرت التي الطبعات لكلِّ بالنسبة الجملة ويف والُخطب.
التي الطبعة غري حديثة طبعًة أيدينا بني التي النسخة كانت كلَّما دائًما تُعرض الثانية

املؤلف. عليها أرشف

ال أجزائه تاريخ فحسب، نرشه تاريخ ال تأليفه تاريخ النص؟ تاريخ هو ما (٣)
فحسب.5 جملًة تاريُخه

املؤلف؟ طبعها التي األخرية الطبعة إىل األوىل الطبعة منذ النص تغريَّ كيف (٤)
وأفكاره؟6 ذَوقه تطويُر حيث من املؤلُف أحدثها التي التعديالت تدلُّ وعالَم

ودقة. حذر يف استخدمها التي املاهرة الطرق وإىل مونتني، لكتاب نرشه عند Villey عمل إىل انظر 5
املؤلف.

بما أنفسهم يُقدرون الذين األدباء أولئك بعض بمقدرِة اإلعجاب يف نُرسف أن املمكن من ليس 6

صحفيون، دقَّ ولقد معناها. يعرفوا أن دون األلفاظ من يَنفرون فنراهم اشمئزاز، من يستشعرون
ألنهم variantes؛ «التعديالت» باسم الفضيحة ناقوَس اآلداب، عن للدفاع ينهضون ممن وأساتذٌة بل
بنصٍّ تتعلق التي «التعديالت» أن يف يفكروا لم ولكنهم تتناولها، التي املقِفرة الجافة الدراسة يمقتون

424



اآلداب تاريخ يف البحث منهج

التسويدات تدلُّ وعالَم األوىل؟ الطبعة إىل تسويدٍة أول من النص ن تكوَّ كيف (٥)
النفيس؟ ونشاطه الفنية ومبادئُه الكاتب ذوُق حيث من ُوِجدت؛ إن

بتاريخ مستعينني والرتاكيب، األلفاظ معنى للنص، الحريفَّ املعنى نُقيم ثم (٦)
الغامضة، العالقات بإيضاح الجمل معنى ثم التاريخي،7 الرتكيب وبعلم وبالنحو اللغة

نفِسه. الكاتب بحياة تتعلق التي اإلشارات أو التاريخية، واإلشارات
وعاطفية عقلية قيٍم من فيه ما نُحدد أي للنص؛ األدبيَّ املعنى نُقيم ذلك وبعد (٧)
معارصيه، بني السائد االستعمال من للُّغة الشخيصَّ الكاتب استعمال ونُميز وفنية،
نستخلص كما والتفكري، لإلحساس العامة الصيغ من بها ينفرد التي النفسية والحاالت
وفلسفية واجتماعية أخالقية وآراء وصور أفكاٍر من املنطقي العامِّ التعبري تحت يرقد ما
لحياته الدفني األساَس كانت وإن عنها، العبارة إىل بالحاجة املؤلُف يشعر لم ودينية،
إىل حاجٍة دون عنه، يفهمونها الغري كان كما نفسه يف يفهمها كان ألنه وذلك العقلية؛

بها. الترصيح

ما كثريًا التي الخفية العميقة األغراض تركيب أو ومضة أو نربة يف ندرك سوف
للنص. الظاهر املعنى تُعارض قد بل وتُغني، تُصحح

هذا يف ولكن الشخصيَّني، والذَّوق اإلحساس نستخدم أن يجب خاص بنوع هذا ويف
«ملونتني» وصفنا ستار تحت أنفسنا نعرض ال حتى ونُراجعهما نحذرهما أن يجب أيًضا
مؤلفه، إىل بالنسبة فيه ُولد الذي الزمن يف أوًال األدبي املؤلف يدرك أن يجب «فني». أو
معروفة، حقيقة وهذه تاريخي. نحٍو عىل األدبي التاريخ يُعالج أن يجب الزمن ذلك وإىل

مبتذَلة. حقيقة بعُد تصبح لم ولكنها

من نوع أليِّ استجاب األمزجة من نوع أيُّ األدبي؟ املؤلف ن تكوَّ كيف (٨)
هذا تكون؟ املواد أيِّ من ثم ذلك، عن تُنبئنا التي هي املؤلف حياة فخَلقه؟ املالبسات
فال الواسع، معناه إىل اللفظ هذا من نقصد أن عىل املصادر؛ عن البحث به يُخربنا ما

بل الناسخني، من مادية أخطاء ليست وأنها يوناني، أو التيني بنصٍّ تتعلق التي كتلك ليست فرنيس
تلك يجعل مما ذوقه؛ وتطور النفيس نشاطه شواهد ثم وِمن الكاتب؛ تعبري يف متتابعة حاالت دالئُل

املؤلف. األدب. يف الدراسات أثمَن الدراسة
املؤلف. عمليٍّا. االنتشار قليلة ولكنها نظريٍّا، مبتذَلة نصيحة هذه 7
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آثار كل إىل نَْعدوها بل املفضوح، املسخ أو الواضحة، املحاكاة عن البحث عىل نقتَرص
أقىص إىل االتجاه هذا يف نصل أن الواجب ومن والكتابية. الشفوية ومخلفاتها التقاليد

نُدركها. أن يمكن التي واملسايرة اإليحاء غايات
النجاح، مع دائًما يتفق ال والتأثري له؟ كان تأثري وأيُّ املؤلف؟ القى نجاٍح أيَّ (٩)
واحد، فيهما البحث فمنهج للمصادر؛ عكسية دراسًة إال ليس األدبي التأثري وتحديد
الطبعات عدد وفهارس مالحظته، يف مشقًة وأكثر أهميًة أكثُر االجتماعي التأثري وتحديد
وفهارس النارش. يد من خروجه منذ الكتاب انتشار نسبة يُبني التالية والطبعات األوىل
فنعرف إليه، صار ما عىل تدلُّنا املطالعة وقاعات الكتب تَِركات وقوائم الخاصة املكتبات
يف نجد وأخريًا الكتاب. فيها انترش التي واملقاطعات االجتماعية والطبقات األشخاص
التي التعليقات يف وأحيانًا الشخصية، املذكرات ويف الخاصة، والخطابات الصحف تعليقات
القضايا؛ ويف الصحف، وخصومات الترشيعية املناقشات ويف الهوامش، عىل القرَّاء يكتبها

بالنفوس. خلَّفها التي الرواسب وعن الكتاب، بها ُقرئ التي الطريقة عن معلوماٍت

بالكتاب، الكاملة الدقيقة املعرفة إىل بنا تؤدي التي األساسية العمليات هي هذه
تستطيع ما وكل الكمال، درجَة تبلغ أن يمكن ال الواقع يف املعرفة تلك كانت وإن
عىل العمليات تلك نطبق ثم يمكن، ما أقلَّ فيها النقُص يكون أن هو إليه تصل أن
من بينها ملا تبًعا الكتب ونجمع اآلَخرين، املؤلفني كتب وعىل للمؤلف، األخرى الكتب
األدبية، الفنون تاريخ نضع الصياغات تسلسِل وبفضل الصياغة. ويف املوضوع يف وشائَج
يف وباملشاركة واألخالقية، العقلية التيارات تاريَخ نضع واإلحساسات األفكار وبتسلسِل
ومن واحد، أدبي نوٍع من التي الكتب بني املشرتكة الفنية املناحي وبعض األلوان بعض

الذوق. عصور تاريخ نضع مختلفة؛ نفوس
واسًعا وأفسحناه املجال أفسحنا إذا إال نسري أن نستطيع ال الثالثي التاريخ هذا ويف
وتخطط السبيل، لها وتُمهد املؤلفات، بعيون تحيط فهي واملنسية؛8 الضعيفة للمؤلفات
ومدى مصادرها توضح كما بينها، االنتقال مراحل وتكوِّن متونها، عىل وتعلق اتجاهاتها،

(الكراسات Péguy بيجي من صفحات ِبضع عىل اإلحالة يف رسوٍر من أجد ا عمَّ أَصِدَف أن أستطيع ال 8

عن اإلبانة فيها نجد ،(٨–١٠ شبابنا، عرش، الثاني الكراس عرشة، الحادية السلسلة عرشية، الخمس
العاديني األفراد تمثل بل املمتاز»، الطراز الكربى، اللعبة الرئيسية، «األدوار تُمثل ال التي الوثائق فائدة
أن يمكن الذين أولئك ضد تُدافع الصفحات تلك الشعوب. منهم تنسج الذين املغمورين املتوسطني
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يف عرصهم َحبيسو الكتَّاب وصغار تَْعدوه، دائًما ولكنها زمانها، بنت والعبقريُة تأثريها،
تتضح ثم ومن الجمهور؛ مستوى يف ومستواهم حرارته، درجة يف فحرارتهم يشء، كل
ترجع ال التي األصالة تلك وتحديدها؛ الكبري الكاتب أصالة لتمييز امليتة املؤلفات رضورة
عليها املتواَضِع الفنية املبادئ إليضاح الزمٌة وهي الغري، إىل تنتقل أن يمكن وال مصدر إىل
يف املألوفة والعادات املطَِّردة واألغراض ما، نوٍع يف املألوفة الصياغة وطرق ما، مدرسٍة يف
األدب بني تقوم التي العالقات بإيضاح األدبي التاريخ ينتهي وأخريًا األدب. من ما جانٍب
فيها، يزل لم حقيقة تلك الجماعة. مرآُة فاألدب باالجتماع؛ األدب يتصل وهنا والحياة.
كل عن يعرب إذ االجتماعية؛ الهيئة صورة يكمل األدب األخطاء. من كثريٌ عنها صدر وإن
الهيئة عن تعبريًا يزال ال بهذا وهو للرجال، وآمال وقلق حرسٍة من تحقيقه يمكن لم ما
االجتماعية، واألخالق النُّظم يقترصعىل ال معنًى اللفظ هذا نُعطَي أن عىل ولكن االجتماعية،
التاريخ. وثائُق وال الوقائع عنها تُفصح ال التي الخفايا إىل بالفعل، يوجد لم ما إىل يمتدُّ بل
ال فنحن االجتماعية؛ والهيئة األدب بني العامة العالقة نتبنيَّ أن يكفي ال إنه ثم
بينهما: املتباَدَلني واالستجابة األثر نعرف أن نريد بل مرآة، أو صورة نرى بأن نَقنع
الحق ويف اآلخر؟ ويقلده النموذج أحدهما يُقدم حني أي ويف يتبع؟ وأيهما يسبق؟ أيُّهما

املبادالت. تلك عن البحث من أدقَّ يشء ال إنه
مشكالت إىل العامة املشكلة تلك نقسم أن الواجب من أنه إدراُك الشاقِّ من وليس
حل عىل العثور قبل الخاصة الحلول من له حرص ال عدٍد إىل نصل أن بدَّ ال وأنه جزئية،

ما. حركة أو ما عرص عىل مقارب بنحٍو يصدق عام لحل تخطيًطا بل ا، عامٍّ أقول ال
مجموعة عىل املؤلفات من مجموعة لتأثري واحدة َدفعًة نعرض أن بعيٌد لوهٌم وإنه
صرب يف رصدنا قد نكون عندما إال يُدَرك أن يمكن ال الثورة يف األدب فتأثري الوقائع؛ من
منذ بل ،١٧١٥ سنة منذ والحياة األدب بني انقطاع بال حدثَت التي العديدة املبادالت
ككتلة منه يكن لم ذلك فإن فيها، تأثريٌ لألدب كان وإذا ،١٧٨٩ سنة إىل ١٦٨٠ سنة
يف الجزئية التأثريات من له حرص ال بعدد كان وإنما الوقائع، من كتلة عىل وال واحدة،

ص٢٢٥) هيجر، كنت ماري فيكتور األوىل، الكراسة عرشة، الثانية (السلسلة نفسه بيجي مع يحملوا
جماًال، األقلِّ النصوص من مختلفة أنواًعا حولها تجمع بل األدب، عيون عىل تقترص ال إذ لومنا؛ عىل
األدب عيوُن فيها تُرسل التي الرتبُة منها تتكون التي األفكار ما؛ لعٍرص العادية األفكار عن فيها نبحث

أعراَقها.

427



العرب عند املنهجي النقد

سنة يف األمر انتهى حتى قرن، من أكثَر خالل الفردية النفوس من له حرص ال عدد
نسٍب عىل مختلفة طبقات يف ورسب ب ترسَّ قد األدب من كامًال قرنًا أن رأينا بأن ١٧٨٩

للوقائع. استجابتها طريقة يف وظهر الفرنسية، لألمة الجماعي الوعي يف متباينة

واألخطاء املنهج (8)

باستمرار الخطأ وخشيُة دائًما. الخطأ إىل وصفتُها التي العمليات كل يف عرضٌة ونحن
املنهج يف االتجاه وهذا علمي. بعمٍل القيام يف طريقتنا هي بل الحقيقية، طريقتُنا هي
دائًما ونحن أدبية. عادات من العبقريون»9 «النقاُد أِلف ما يُضايق الذي هو عَرضتُه الذي
ويريدونها بها يعتزُّون هم بينما آراءنا، باستمرار نحذر ونحن نُخطئ، أن من خوٍف يف
نحتاط نحن مهارة. يف ويزينونها يسريونها وهم صادقة نريدها نافعة. شيِّقة جديدًة
به، يلعبون الذي الثقَل إال ليسا وروسو مونتني إن الثابتة. الحقائَق آراؤنا تعدَو ال كي
ننىس أن نريد نحن ومهارتهم. بقوتهم اإلعجاب عىل الناَس يحملوا أن إال يَعنيهم وال
كلُّ يراهما أن يستطيع وكما كانا، كما يراهما وروسو، مونتني غري أحٌد يرى ال حتى
إال الهواة هؤالء كلَّ يجد ال الذاتيُّ والنقد وصرب. بأمانٍة النصوص يف فهَمه يُعمل إنسان
الكتاب تقدير من بدًال هم، تقديرهم عىل الناس حمل فيه يستطيعون مجال أسهُل ألنه

بدراسته. يتظاهرون الذي
واملعرفة الشخيص التأثُّر بني الفصل عىل يقوم — قلت كما — كلُّه منهجنا

لصالحها. وتُفرسه وتُراجعه التأثُّر ذلك من تحدُّ التي املوضوعية
املعرفة لتلك إعدادنا أثناء ناحية كل ويف حني كل يف بنا ترتبَّص األخطاء ولكن

اآلتية: األساسية األنواَع أميز األخطاء تلك بنِي ومن املوضوعية.

يقظة يف نُحصل لم فنحن كاذبة؛ أو ناقصٌة فيها نعمل التي بالوقائع معرفتنا (١)
إليها. وصلوا التي والنتائَج سابقينا عمَل نجهل ونحن دراستها، نريد التي النصوص كلَّ

ولكني العبقرية، احتَكروا قد النقاد هؤالء أن إىل أقصد ال العبارَة هذه باستخدامي أنني الواضح من 9

Année Littérairé األدبية» «للسنة ِفهرًسا نعمل أن األفضل مِلن وإنه عنها، لهم غنى ال إنه أقول: أن أريد
أن الواجب ومن «ليمرت». أو «فاجيه» نحن نكون ال عندما و«ليمرت» «فاجيه» يكتب كما نكتب أن ال
وهذه تملَُّكهما. بادِّعائنا الذكاء عن وال بل نعتاض، أن يمكن العبقرية عن ال أنه اإلدراك تمام نُدرك

املؤلف. فهمها. يَحُسن عندما صحيحة ولكنها قاسية، حقيقٌة
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ولكنه ذاته، يف غايًة منه اتخذنا إذا له طعم ال جافٌّ علٌم وهذا العالج، هو املراجع وعلُم
صادقة.10 أفكاًرا سنصوغها التي املادة إلعداد قوية رضورية أداٌة

كنتائج سابقونا إليه انتهى ما سهولٍة يف نُسجل فنحن كسلنا؛ يف العيب يكون وقد
نظرتنا تكون ما وكثريًا مشاعَرنا. أو معتقداتنا تصدم ال النتائُج تلك كانت إذا نهائية
حذٍر يف نفحص وال الكتاب، أعماَق نخترب فال نقدية، نظرة ال فحسب منطقية نظرٌة فيها
بوضوح نرى وأن الكتاب، بها أُلِّف التي الطريقة أوًال نُقدر أن يجب أدلته. قيمَة كاٍف
عليها، تقوم التي الوسائَل تعدو ال تأكيداته أن من نستوثَق ثم أهمل، وماذا استُخدم ماذا

له. بها نَدين صحيحة جديدة معرفة من الكتاُب أتى ما دقٍة يف نزَن أن يجب وأخريًا

وإما السابق، بالخطأ يلحق وهذا لجهلنا، إما صحيحة؛ غريَ عالقات نُقيم نحن (٢)
الذي البطيء بالعمل أنفَسنا نأخذ وأن عقيل، لنظاٍم نخضع أن هذا وعالج صربنا. لعدم
يف خدَّاع والتفكري هوجاء، ثقًة بالتفكري نثُق ألننا يكون قد وأخريًا الفكرة. معه تنضج
التفكري، يحكم ما والدقة البساطة من فيها وقائَع نملك نكاد ال حيث التاريخية؛ العلوم
يلوح عندما مبارشة نتيجٍة كاستخالص القصرية العمليات عىل نَقُرصه أن من أقلَّ فال
إذ عنها؛ التخيلِّ الواجب فمن التفكري سالسُل وأما املمكنة. الوحيدة النتيجة أنها بدقٍة
اتصالنا يف خطوة أول عند ينتج الذي فاليقني َضعًفا؛ ازدادت طوًال ازدادت كلما إنها
ِحرصنا كان ومهما الوقائع، تلك عن تُبعدنا خطوة كلِّ عند التهاُفت يف يأخذ بالوقائع

وكأنه باشمئزاز، إال املرشقة النفوس بعُض بها تنطق ال التي الكلمات تلك من أيًضا «املراجع» كلمة 10

باملراجع؛ معرفٍة إىل يحتاجوا حتى وراسني موليري حياة عن يتحدثون يكادون ال أنهم بباٍل لهم يخطر ال
املراجع كل عن االستغناء يف ينجحون وال املؤلِّفني، حياة اخرتاع إىل يطمحون ال ريٍب بال ألنهم وذلك
عىل وقدرتهم العقلية، بلباقتهم الثانوية املدارس يف لوها حصَّ التي معلوماتهم، بتزيني يكتفون عندما إال
نخرج أن بمجرد إننا فيمسخونه. الباحثني ألحد كتاٍب عىل سعيدة بمصادفٍة يقعون عندما أو «اإلنشاء»،
ثم لدراستنا، الالزمة املواد فيها أُعدَّت التي املظانَّ نعرف أن املراجع علم بدون نستطيع ال التأثُّرية من
املوضوع نمتلك أن يجب إذ فيه؛ للذَّوق أو للذكاءِ دخل ال آليٍّا عمًال ليس للمراجع فهارَس تحرير إن
أدغال خالل ويوجهه املفيدة، الكتب إىل الطالَب يقود للمراجع ثبتًا نضع أن لنستطيع أفكار إىل ونردَّه
أيَّ بالبحث ون يهتمُّ ال الذين األدباء أولئك كتب بني أن كما والرديء، الجيَد املراجِع بني ألنَّ وذلك الكتب؛

منه. خاليًة وأخرى ذكاء، عىل تدل كتبًا اهتمام؛
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اختيار كلُّ وأصبح املمكنات، عدُد زاد االستنباُط بنا تقدَّم كلما فإنه التفكري، يف الدقة عىل
الوقائع إىل نعود أن الشكيل املنطق عمليات من عملية كل عقب وَجب ثَم ومن تحكًُّما؛
نتيجٍة من نتيجًة نستخلص أال يجب التالية. العملية إلجراء يكفي ما منها فنستقَي

ج. والتحرُّ الحذر بمنتهى إال أخرى

آَخر نصٍّ محلَّ ا نصٍّ قط نُِحل فال مباًرشا، تفسريًا النصوص نُفرس أن يجب ثم ومن
لغِتنا إىل ندرسها التي الوثائَق ننقل إذ األحيان؛ من الكثري يف وعي غرِي عىل نفعل كما
أ، كتب «م عقلنا. من كلَّها يطردها بل يُحورها، أو األصول يفقر النقل وهذا العقلية.
النصُّ هو الذي أ نذكر نعود ال ثم «… فإذن ب ألَّف قد م كان وإذا ب، نفس هو أ ولكن
ُحكمنا يف سهلة ُمرسفة بثقٍة كوَّنَّاه الذي املزيف النص ب يف عمَلنا ونقرص الحقيقي،

الذاتية. عىل

الحظناها. التي الوقائع مدى تقديِر يف مرشوع غري نحٍو عىل نُرسف نحن (٣)
مصدًرا نالحظ د». يُقلد أو ينسخ «م تصبح د» يشبه «م مصدًرا: فنجعله شبًها نُالحظ
من أو هناك كان قد أنه ننىس ولكننا د»، يستوحي «م واسطة: بدون مباٌرش أنه فنقرر
إىل أوحى الذي وهو «د»، استوحى الذي هو األخريَ هذا وأن «ه»، هناك يكون أن املمكن
الجملة هذه عامة. َرْحبة نتيجًة منها فنستخلص جزئية محدَّدة دقيقة عالقًة نالحظ «م».
التاريخ. ذلك يف كتب قد الكتاب فكلُّ وإذن التاريخية، اإلشارات بفضل تأريُخها يمكن

كبرية. قطعة تُؤرخ أن به املسلَّم من وليس نفسها، إال خ تُؤرِّ ال فقرة كل أن واملبدأ

األخرى. الوقائع مؤقتًا تحجب الوقائع، من مجموعة كلُّ أو ندرسها، واقعة كل
يف الفرنسية التقاليد فتدخل الرومانتزم، ملذهب األملانية أو اإلنكليزية األصول ندرس
كلَّ عقولنا من فنحذف المارتني أو هيجو يف Lamennais المنيه تأثريَ ندرس الظالم.
مًعا، إليها خاللها بَت ترسَّ قد العقلية الحاالت ونفس األفكار نفس تكون قد التي القنوات
لتيارات كاملة بخريطٍة بصريتنا أمام دائًما نحتفظ أن الهنيِّ من وليس الوقت. نفس ويف
التي املبادالت وإدراك منها، األساسيِّني الُكتاب مواقف تحديد مع العديدة والفن الفكر
تغيَب أال الواجب فمن ذلك، ومع ُملتويًا. غامًضا يكون ما كثريًا نحٍو عىل بينهم تجمع
الباحثون وإخواننا ندرس. الذي املمرُّ كان ومهما الركن، كان مهما الخريطُة تلك قطُّ عنا
روما إىل ثَمة ليس بأنه مرسفة سهولٍة يف مقتنعون املصادر عن بون املنقِّ التأثريات، عن

واحدة. طريق غريُ
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أن ذلك من العكس عىل والواجب والنصوص، الوقائع معنى من دائًما نمدُّ نحن
أن يستطيع ال الناقد إن نعم باإلصابة. ني ُمضحِّ نُبالغ أن يجوز ال أمانة. يف منه نضيق
ولكن تحمله، أنها يبدو ا ممَّ أكثَر تُعطَي أن عىل األدلة يحمل أن عىل بمقدرته إال يدهش
الشك؛ تقبل ال التي املحسوسة الحقيقة باستقصاء ولنكتِف ندهش، أن عىل العدل لنقبل

الهندسية. الحقيقة عن بسكال يقول كما «الجلف» الحقيقة
املعنى من بيشء تذهب التي تلك عن دائًما فلنبحث بعًضا؛ بعُضها يحدُّ الوقائع
ولنعدَّ حسابنا، يف السلبية» «الوقائع نُدخل أن قطُّ ننىس وال غرينا، يف أدهشنا الذي
أفكاِر كل وال ما واقعٍة مالبساِت كلَّ قط نعلم ال فنحن النقط؛ من كثرٍي لَخسارِة أنفسنا
املالحظات من إذن فْلنُكثر الخطأ؛ من األمر يخلو قلَّما تفسرياتنا أوضح ويف ما. كاتٍب
طريقنا يف ولننثُر بعًضا، بعُضها ويمحو التفاصيل، يف األخطاء معه تتعادُل نحٍو عىل
بني عبورها من إلدراكنا بدَّ ال التي املسافات من ولنضيق األمارات، من ممكن عدد أكربَ

وأخرى. ثابتة واقعٍة

يستطيع ال نتيجًة أحدها إىل فنطلب الخاصة، املناهج استخدام يف نخطئ نحن (٤)
شخيص. تأثٍر أو أوَّيل استنباٍط عىل معتمدين وقائَع نؤكد نحن سواه. إال يُعطيها أن
أو العقلية القيمة لنُحدد مثًال الكاتب حياَة نستخدم ولكننا مفضوحة، حاالٌت وهذه
وقَت أهدافه تكن وإن الكاتب عىل نحكم أن نريد كنا إذا حسٌن وهذا ما. ملؤلٍف األخالقية
املوَدعون الخمسة فاألطفال ماضية. ألحداٍث جربي نحٍو عىل خاضعة غريَ ما كتاٍب تأليف
جاك لجان األخالقي االتجاه عىل تدلُّنا ال Marion «ماريون» ورشيط اللقطاء ملجأ يف
نُسميَه أن يمكن ما عىل األخالقية، الفضيلة عىل داللًة أقلُّ وهي ،١٧٦٠ سنة يف روسو
تلك ففي الجمهور؛ استجابُة بل الكاتب، حياة تحلُّها ال املشكلة هذه «إميل». يف الذكاء
يف القراء رهما تصوَّ كما بل الواقع، يف كانا كما وُخلقه روسو حياُة تظهر ال االستجابة
يف بعيد أو قريب حدٍّ إىل تدخل أن يمكن التي هي الصور وهذه كاذبة. أو صادقة صوٍر

الكتاب. أحدثه الذي األثر

اللذَين واملحاباة التحيُّز عن فضًال إننا إذ الدالة؛ الوقائع اختيار يف عادًة ونُخطئ
الوقائع ولكن دالَّة، وقائَع املتطرفة الوقائع من فنرى الوهم يأخذنا ما كثريًا يُضلِّالن،
وهي الدقة، يف ُقصوى نهايٍة إىل دالًة ليست فهي ثَم ومن ذاته؛ تطرُّفها بحكم شاذٌة
ثابتة. غري غامضًة داللتها قيمَة يجعل الفردية من كبريًا جانبًا دراستنا يف دائًما تحمل
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ربما لكن الفرنسية، الرتاجيديا عىل لدالة «فدر» وإن متطرفة، وقائُع املؤلفات عيون إن
الفرنسية. الرتاجيديا من فيها ا ممَّ أكثُر راسني من فيها كان

منها كبريًا عدًدا نجمع املتوسطة. الوقائع هي وضوح يف دالًة تعترب التي والوقائع
أعني داللة، أكثَرها نختار أن السهل من يُصبح وبذلك املشرتك؛ محمولها لنا فيخلص
املؤلفات عيون يُنري ما هذا ويكون العام، للنموذج وأقربَها الصور أنقى تُمثل التي تلك
ما كلُّ يظهر واملتوسط، املمتاز النوعني؛ بني وباملقابلة متطرفة. وقائَع تعتربها التي
النوع هذا يعترب حدٍّ أيِّ وإىل كيف بوضوٍح نرى وبذلك ، دالٍّ معنًى من املمتاز يحمل

له. شبَه ال فريًدا ظل وإن ، داالٍّ املمتاز
متجانسة مجموعة تحت تنطوَي أن — األعم يف — يُمكن ال املتوسطة الوقائع ولكن
الجميلة دراسته يف Mornet مورنيه املسيو نظم لقد شتَّى. اتجاهاٍت يف تذهب وهي
Le sentiment de la nature au 18ème عرش» الثامن القرن يف بالطبيعة «اإلحساس
املتعارضة التيارات وسط الفكرية الحركات اتجاه بفضله يتبنيَّ أصيًال منهًجا ،siècle
كلَّ مرتِّبًا متوازيٍة سالسَل يف املتعارضة الوقائع ينظم فهو Tourbillon؛ والدوَّامات
والسلسلة الجديد، االتجاه تُمثل التزايُد يف تأخذ التي فالسلسلة تاريخيٍّا؛ ترتيبًا سلسلة
واحد بقطاٍع واالكتفاء للمايض، امتداًدا تعترب التي املخلفات تُمثل التناقص يف تأخذ التي
الوقائع من مجموعاٍت إزاءَ حريٍة يف يرتكنا األدبي التاريخ من واحدة برهٍة يف نقطعه

البعض. بعُضها يُوازن يكاد املتعارضة
الرواية عن بحثه يف Casamian كازميان وعند أيًضا Mornet مورنيه عند ونجد
كتاب، أو كاتب بتأثرِي تتعلق التي الدقيقة املشاكل لحلِّ مناهَج إنكلرتا يف االجتماعية
نوفر العبقرية، لتقدير نفوسنا يف سابق ميٍل عن صادرين املشاكَل تلك نحلُّ غالبًا ونحن
التي الخمسة أو األربعة األخرى الفروض يف ننظَر أن دون والتأثري االبتداع فضَل عليها
إىل يشء كلَّ يردُّ الذي املألوف الفرض عن بعيًدا اآلَخر، بعد الواحَد نضعها أن يمكن

العبقرية:

آخرون. أحرَزه الذي النرص ناقوس دقَّ قد املمتاز الكتاب يكون أن املمكن من (أ)
لالستيالء األخري بالهجوم وقام ضعف، أن بعد الحصن عىل استوىل يكون وقد (ب)

عليه.
الهجوم. إىل دعا الذي البوق يف نَفخ أو (ج)

هدًفا. الشائع للرأي د وحدَّ الحياة مهامِّ يف املشتَّتني الرجال جَمع يكون وقد (د)
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أن الواجب من أخرى كتٍب بعد يأتي املمتاز الكتاب أن إىل الفروض هذه كل ومردُّ
حسابنا. يف نُدِخَلها

نصل ما قيمِة يف نبالغ فإننا سًدى، ُجهدنا يذهب أن نحب ال كنا ملا وأخريًا، (٥)
واليقني ا. جدٍّ قليلٌة حقيقي يقنٍي إىل تُوصل التي واملناهج الوثائق أن مع يقني، من إليه
ولكن نذكره، أن يجب ما وهذا املعرفة، عمومية مع عكسيٍّا اطِّراًدا يطَِّرد عام بوجٍه
خطوات بضَع يُْدنينا جهٌد سًدى يَضيع ولن تُحتَقر، ال بأن جديرٌة واملقاربات االحتماالت
حتى قْدَره؛ نتائج من إليه نصل ِلما نعرف أن الواجب ومن الوضوح، التامة املعرفة من
هنا والنسبية أحمق. بِرًىض نثمَل حتى التقدير ذلك يف نُرسف وأالَّ اليأس، يأخذنا ال

الخلق. صحة ِقواُم هي كما املنهج مبدأ هي — مجال كلِّ يف كدأبها —

درجاٍت ناقصٍة حقائَق من دراستنا إليه تنتهي ما رفُع هو املألوَف عيبنا إن
املمكناُت تصبح وهكذا املطَلق. اليقني مستوى إىل أحيانًا رفُعها بل اليقني، مراتب يف
ثابتة، حقائَق والفروض واضحة، وقائَع والرتجيحات ترجيحات، واالحتماالُت احتماالت،
املالحظات قوة يف بهما فإذا عنها، صَدر التي بالوقائع واالستقراء االستنباط ويمتزج

املبارشة.
يستخدمون الذين والنقاُد املؤرخون أصبح سنة، ثالثني أو عرشين فمنذ ذلك ومع
النفسيُة بيف سان وحالة أنفسهم، عىل وقسوًة حذًرا أكثَر والنقدية التاريخية املناهَج
التقدُّم ومصدر شاذة. تَُعد لم فهي عامة؛ صارت قد تكن لم إن واليقظة الحذِر الدائمُة
يملكون وكأنهم يَبزُّونهم تالميذَ زمانًا الدراسة ممارسة بعد يجدون األساتذة أن هو

َمشقة. وبعد متأخرين إال هم إليه يَِصلوا لم الذي العلمي الضمريَ ذلك بطبيعتهم

وأخطاره العمل تقسيم (9)

إنسانية حياة أيُّ املرء: يتساءل ولقد الرهبة. يبعث ما وصفتُه الذي املنهج يف يكون قد
التعدُّد من النحو هذا عىل املنهج مقتضياُت كانت إذا الفرنيس األدب لدراسة تتَّسع
الكاملة، للمعرفة واحدة حياٌة تكفَي أن يمكن ال أنه هو فيه ريب ال والذي والقسوة؟
مرشوٌع الفرنيس األدب تاريخ إن تعمله. أن أعماٌر تستطيع عمٌر عنه يعجز ما ولكن
يقرأ أن من إنسان أيَّ يمنع لن وهذا تسويتَه. أحسَن وقد َحجَره كلٌّ فليحمل جماعي؛

الخاصة. للذَِّته يريد ما
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كامًال عالًجا يُعالج أن الصغرية البحث مسائَل عدا فيما يستطيع ال املرء إن بل
من كان ولهذا العالج؛ ذلك يتطلبها التي األعمال بكل انفراده مع ا، خاصٍّ موضوًعا
إليها؛ انتَهوا التي النتائج من نبدأ وأن عمله، إىل الغريُ سبَقنا ما كلَّ نعرف أن الواجب

باملراجع. جيدة معرفة بدون يشء إىل نصل أن املستحيل من أنه يتضح ثَم ومن
كلُّ د فيتعهَّ املنِتج، العقيل التنظيُم وحده هو األدبية الدراسات يف العمل تقسيم إن
تهيئة إىل ينرصفون باحثون هناك فيكون وذَوِقه، ُقواه مع يتناسب الذي بالعمل فرد
آَخرون ص ويُخصِّ العمل. وسائل وإعداد ونقدها الوثائق عن والكشِف األولية، املواد
املسائل يف التأليَف البعُض يحاول كما منفردة، أبحاثًا املختلفة األدب وألنواع للمؤلفني
وإذاعتها. األصيلة األبحاُث إليها تصل التي النتائج تبسيط أمَر نفٌر يتوىل وأخريًا الكلية.
بني ا تامٍّ فصًال نَفصل أن الخري من أنه من «النجلوا» يراه ما أرى ال بعُد وأنا
ألن ذلك التعميم؛ يتولَّون والذين التفاصيل عن الباحثني بني طني، واملبسِّ املبتِكرين
التبسيط يُيسء واملرء بالجزئيات. إال الكلَّ يعرف وال بالكل، إال الجزئياِت يفهم ال اإلنسان
العمل فلتقسيم وإذن املكتَسبة. النتائج قيمة وما املعرفُة تصنع كيف يعرف لم إذا
واستعداد خاص بميٍل يعمله ما إال يُحسن ال واإلنسان قصرية، الحياة إن ثم أخطاُره،
وبالنسبة إقامته، نريد الذي البناء إىل بالنسبة رضورًة العمل تقسيم كان ولذا طبيعي؛

فيه. يعملون الذين ال للعمَّ
زمُن هو فيه، مرغوبًا وال رضوريٍّا التقسيم هذا فيه يكون ال زمٌن فهناك ذلك، ومع
يُبنى التي العمليات كل عىل الجامعة يف األدب طلبة يُمرَّن أن الخري ملن وإنه التمرين.
يُِعدُّون كيف فيتعلَّمون اآلَخر، تلو الواحَد املناهج كلَّ يأَلفوا وأن األدبي، التاريخ بها
التسويدات ويستغلُّون متعددة، طبعات ويُعارضون تاريخ، عن ويبحثون باملراجع، ثبتًا
حركة أصوَل ويوضحون تأثريًا، ويُتابعون مصدر، عن ويبحثون ممتاز، لكتاٍب املختلفة
الجزئية، التأليفات وْليُحاولوا مختلط. مركٍب يف تدخل التي العنارص ويُميزون أدبية،
وثبات، دقٍة من املعرفة يف بما التبسيُط فيه يذهب ال عرًضا املسائل بعَض وْليَعرضوا
قد عندئٍذ سيكونون فإنهم يستطيعون؛ وما يريدون ما الحياة يف فْليعَملوا ذلك وبعد
تُستخدم. وكيف األدبية املعرفة تُصنع كيف َعِلموا قد وسيكونون «األقسام»، بكل مرُّوا
سيتعلَّمونها؟ ومتى فأين الجامعة؛ يف أوَّلهما، وخصوًصا هذين، يعلمون ال كانوا وإذا

بما والتعميم التبسيط يتولَّون َمن بعد فيما يحتفظ أن الخري من كان لربما بل
نقًدا املشاكُل تلك كانت ولو الدقيقة، البحث مشاكل بعَض آَخر إىل حنٍي من فيحلُّوا أِلفوا،

434



اآلداب تاريخ يف البحث منهج

العام التأليف محاولة من الباحُث يستفيد العكس وعىل للنرش. كتاٍب إعداَد أو للوثائق
تحتفظ النحو هذا عىل االختصاص وُمباَدلة األحيان، بعض يف الجمهور إىل والحديث
تحول كما التقلُّص، من واآلَخرين الُهزال من البعَض وتقي وقوتها، بمرونتها للنفوس
ال داءٌ والجفاف العقيل. النشاط يف حتى العمل تقسيم يولِّده الذي الجفاِف ذلك دون

واالستهتار. الخفة يف تخصُصه كان ولو متخصٌص منه يُفلت

… عمل بال العبقريات نرتك لن (10)

لهم كأنَّ دفاعهم يف سون يتحمَّ ثم العبقرية، أنفاس املنهج يكتم أن النقاد بعُض يخىش
وعقم (البطاقات) «الفيشات» عمل يف الجهد آلية يُهاجمون خاصة. مصلحًة ذلك يف

أفكاًرا. يريدون إنهم البحث.
املعرفة، من للمد أدواٌت و«الفيشات» وسيلة، بل غايًة ليس فالبحث فليطمئنُّوا؛ أال
الجهد، آلية يُربر منهٌج هناك ليس منهما. أبعُد غايتهما إن الذاكرة. أخطاء من ووقاية
نريدها ولكننا أفكاًرا، نريد أيًضا نحن يستخدمونها، َمن وذكاءَ تتناسب املناهج وقيمة

صادقة.
مع باٍق تفكري، إىل تحليٍل إىل إحساٍس من األصيل، الروحي النشاط فكل وإذن
قوة من نحدُّ ال فنحن حرية؛ يف تعمل أن األفكار اخرتاع عىل وللقدرة الدقيق، املنهج
نحن وتحقيقات. أدلًة نريد ولذلك صادقة؛ أفكاًرا نريد ولكننا ُخصوبته، من وال الذكاء
تفسريَه، يريد ما بفهم نفسه املرء يأخذ وأن حقيقية، قيمة ذاَت الوثائُق تكون أن نطلب
رغم فإننا دقيقة، معرفًة وال األولية للموادِّ نقًدا وال تحقيقات، وال أدلًة نجد ال وعندما
والتمييز ُمراجعتها يف نعمل كفروض، نقبلها بل العبقرية، ومضات نطرح ال ذلك كل
استخالص يف أعماَرهم الباحثني بعُض يُنفق وهكذا جيد. ومعِدن زيٍف من فيها ما بني

املهمة.11 العبقرية أالعيب من الحقيقة

املوهوبني أحيانًا نرى أن املحزن ملن وإنه اإلهمال. يف العبقريُة تُرسف أال الواجب فمن ذلك، ومع 11

طالُب يستطيع ال بحيث بالغية، نات محسِّ بعَض إال فيها يضعون ال كتبًا أدبائنا كباِر عن يكتبون
والعبقرية التكليف، أساُس القدرة إن كان. نحو أيِّ عىل يشء أيَّ منها يعلم أن الثقافِة املتوسُط الليسانس

إعفاءات. ليست ولكنها وسائل، واملواهب
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محدود؛ غريَ جديًدا حقًال إليه نُقدم إذ نُضاعفه؛ بل االبتكار، مجال من نحدُّ ال نحن
مناهُج هناك ليست مناهج. نُحقق أن الواجب من بل يشء، كلَّ ليس األفكار فخلُق
إال تُحل ال خاصة مشكلة فكلُّ ذلك عدا وفيما عامة، مبادئُ هناك وإنما يشء، لكل تصلح
املشاكل إن بل تُثريها، التي والصعوبات وقائعها لطبيعة تبًعا لها، يوَضع خاص بمنهٍج
يكون بحيث الجواب، يتطلب ما قْدَر العبقرية من تتطلَّب السؤال وفكرة نفسها. تضع ال
ويفتح نفوذه، من يمدُّ ما واملناهج املشاكل اخرتاع يف العمل إىل الخالق الخياَل دعوتنا يف
فلن العبقرية، ذَوو رجالُنا إذن فليطمنئَّ لها؛ حدَّ ال املمِكنات من أبوابًا نشاطه أمام

عمل. بغري نرتكها

ق ويُحقَّ يُثبت أن املنهَج يكفي (11)

من سبيلها يف يُبذَل ما األدبية دراساتنا من إليها نصل التي الحقيقة تستحقُّ هل ولكن
ُخلقنا قد نكن لم وإذا يكفيني. ما مونتني جواب ويف الكثريون، يعرفه شكٌّ هذا جهد؟
التحدُّث مهنة ولكن عنها، نبحث أن من أقلَّ فال الحقيقة، معرفة من يُمكِّننا نحٍو عىل
الحقيقة من قليٍل عن جهُدنا يُسِفر لم إذا نُبل أيُّ لها يكون لن الغري مؤلفات عن
بنوٍع األدب ألستاذ بالنسبة والتعليم شخصية. لذٍة من نجده ما جانِب إىل للغري نُقدمه
ومعتقداِته. أهواءه إال يدُرَس ال منا كلٌّ كان إذا نفاًقا، أو دَجًال إال يكون لن خاص
لتالميذنا: نقول أن إال نستطيع ال فنحن يُدَرس؛ أن يمكن ال األدب من كبري جانٌب هناك
طرِقكم، محلَّ انفعالنا طرق نحلَّ أن نريد ال نحن للمؤلف. استجيبوا وا، وأِحسُّ «اقَرءوا
املجموعة هذه كلَّ إليكم نقدِّم نحن للتدريس. مادٌة أي: للعلم؛ مادٌة هو ما نُعلمكم لكننا
وفقه التاريخ، دقيقة: قة ُمحقَّ فهي — ناقصًة نسبيًة تكن وإن — التي الحقائق من
باملعرفة املرتبطِة األفكار تلك كل الَعروض؛ وقواعد األساليب، وفن الجمال، وعلم اللغة،
إرهاَف ستستطيعون وبفضلها النفوس، كل يف واحدًة تكون أن يمكن والتي الدقيقة،
وستكون رأيتم، مما أكثَر الكتب عيون يف سرتَون بل وإثراءَها، وتصحيَحها تأثُّراِتكم،
للعمل نُِعدُّكم كما املعرفة هذه عىل الحصول بكيفية كم سنُبرصِّ ونحن أعمق. نظرتُكم
قيمتها، ستعرفون أنكم من أقلَّ فال يكن، لم فإن ذلك، إىل امليُل دفَعكم إذا تنميتها عىل

القدر.» ذلك يف إرساٍف وال قدرها، من حطٍّ دون وستستخدمونها
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األفكار يُعطوا أن قرٍن منذ حاَولوا الذين أولئك كل أن اليوم الواضح َلمن إنه ثم
فيه تورَّط مما بالرغم ُسًدى، عملُهم يذهب لم الِعلمية املعرفة ثبات من شيئًا األدبية
واضعي من غريهم وكثريون وبرونتري تني بيف فسان وأوهام، ضالٍل من الكثريون
يُضيعوا لم والعلمية النقدية ت املجالَّ ومقاالت الدكتوراه12 ورسائل الخاصة األبحاث
ومن نقبت، قد كاتب حياِة من كم تثبت. أخذَت قد األدبية املعرفة فأُسس عبثًا؛ وقتَهم
ُحلَّت قد إلخ … والعروض والتأثري املصادر عن مشاكل من وكم حقق، قد تاريٍخ
واإلحساس األدب يف الكبرية التيارات أصوَل أن كما وَضَحت، قد — األقل عىل — أو
ونحن أدق. نحٍو عىل وضَحت قد واتجاهاتها التيارات تلك وتكوين واألنواع، واألساليب
موادَّ الباحثون يُحقق عام كل ويف مستمرٍّا، يزال ال فالعمل يشء؛ أي من بعُد ننتِه لم
لن بحيث األفكار، مخرتعي ِف ترصُّ تحت يضعونها جيدة قوائَم ويُحررون جديدة، أولية

املواهب.13 عىل كقرينٍة به يلوحون الذي الكسول الجهل لذلك عذٌر يبقى
اليقني وأن املسائل، أضيق يف إال النتائج أثبِت إىل نصل ال أننا يف شكٍّ ِمن ليس
عىل تَصُدق حقيقٌة وهذه التزايد. يف التعميم أَخذ كلما التناقص يف يأخذ — قلنا كما —

تكون أنها نرى فسوف عاًما، ثالثني منذ الفرنيس األدب يف ُقدِّمت التي الرسائل سلسلة إىل لننظر 12

لكلية يحقُّ مجموعة — والفلسفة اللغة وفقه واألجنبية القديمة واآلداب والجغرافيا التاريخ كرسائل —
تُشبهها مجموعٌة العالم بالد من أيٍّ يف توجد ال أنه اعتقادي ويف بها. تفخر أن باريس بجامعة اآلداب
األدبية الكتابة فن عىل الحرص مع األفكار، خلق يف البحث لذلك استخدام ومن متني، بحٍث من فيها بما
رسائل إحدى احتفَظت أن قلَّ أنه مشقة غري يف عندئٍذ وسنرى النتائج. عن العبارة ويف التأليف، يف
الذين أولئك من بعًضا وأنَّ وضعته، الذي للمنهج تطبيًقا تكن لم إذا قيمتها، من بيشء ما لزمٍن األدب
ممن إرشاًقا النفوس أكثر وأن َغناء، من كتبهم يف ما إىل يصلوا أن بفضله استطاعوا قد اليوم يهاجمونه
بعض عن — وِجدَّتها األفكار ِغنى حيث من — متخلفني ظلُّوا قد إليه حاجة يف ليسوا أنهم اعتقدوا

تعمل. كيف تعرف التي املتوسطة النفوس
نكون وأن وذوًقا، أفكاًرا نملك أن وال النصوص، قراءة عن نصدف ال فنحن ذلك؛ تأكيد عىل أرص أنا 13
َوفرًة ازدادت كلما فهي ذكرتها؛ التي املَلكات من يمكن ما كلَّ فنطلب هذا، إىل ندعو إننا بل أذكياء،
املواهب ازدادت وكلما العمل، نطلب نحن الكسل. مصدرها إلينا ه توجَّ مقاومة وكل إنتاًجا، املنهُج ازداد
عن نبحث أن أعني نافًعا، عمًال نعمل أن نريد الغرور. مصدرها مقاوماٌت وهناك العمل. يزداد أن وَجب
نستخدمه أن ال موضوعنا، تَْجلية عىل أنفَسنا نقف أن نريد الناس، إدهاش نحاول أن من بدًال الحقيقة

الحنق. يأتي هنا ومن الشهرة؛ التماس يف
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تنمو الدقيقة املعرفة وأخذَت أساسه، من البيت َ نبدأ أن من بدٌّ يكن لم إنه ثم العلوم، كل
املشاكل. أوسع إىل وصَلت حتى فشيئًا، شيئًا وترتفع

الكتب عيون تكويَن تتناول التي اآلراء هي وها الكتاب، خصائص تحديداُت هي ها
يف وبسكال، مونتني يف أشياءَ نجهل دائًما سنظل وتثبت. تتعنيَّ أخذَت قد وتأثريها
متناقضات هناك ستظلُّ كما غريهم، كثرٍي ويف وشاتوبريان فولتري يف وروسو، بوسويه
األخرية السنوات يف األدبية الدراسات لحركة متتبٍع فكلُّ ذلك ومع املجهول. ذلك بنسبة
واملعرفة العلم مجال وأن يضيق، أخذ قد االختالفات ميدان أن يُالحظ أن إال يستطيع ال
الذين أولئك نستثنَي أن إال اللهم كبري، مكاٌن للحرية يعد لم حتى يتَّسع أخذ قد اليقينية
ولهذا ملعتقداتهم؛ ب بالتعصُّ يحتموا أو املتعطِّلني، الهواء لعبَة يلعبوا بأن جهَلهم يُخفون
املؤلفات عيون تعاريِف عىل الناس فيه يتَّفق يوم بمجيء تنبَّأنا إذا واهمني نكون ال
العاطفية، أوصافها يف أي ورشها؛ خريِها يف إال يختلفون وال ومعانيها، وموضوعاتها

األوصاف. هذه حول دائًما سيختلفون أظنُّ فيما ولكنهم

سالم أداُة التاريخية الروح (12)

ال آَخرين ولكنَّ كان، كما املاَيض يَروا أن إال هم يُهمُّ ال اليوم العاملني من عدًدا إن
األوَّلني من أحمى ألنهم إما وذلك تامة، تنحيًة الشخصية ميولهم وا يُنحُّ أن يستطيعون
وهناك جيدة، أعماًال ونقاٍد كمؤرخني يُنجزون ذلك ومع حارَّة، موضوعاتهم ألن أو طبًعا،
بعد يوًما عددهم يزداد الديانات كل من وأناس وكاثوليك وبروتستانت أحرار مفكِّرون
أنفسهم يأخذون وهم دقيقة. ومناهج نظاٍم من األدب يف للعمل بدَّ ال أْن يُدركون يوم،
فإننا الخاصة، مشاعرهم من بآثاٍر ذلك رغم تحتفظ كتاباتهم كانت وإذا باستخدامها،
طريقِة ويف قة، محقَّ موضوعيًة معلوماٍت اآلثار هذه جواِر إىل نجد — األقل عىل —
يعتقدونه ما بني — األحيان أغلب يف — نُميز أن معه يصعب ال ما األمانة من عرضهم

عليه. يُدللون وما
أخرى نقطٌة وهذه سالم. أدواُت النقدي واملنهج التاريخية الروح إن نقول: وأخريًا
الوحدة مبدأ — نعلم كما — ن يتضمَّ الذي النشاط ذلك العلمي؛ النشاط مزايا بها تُساهم
الوحدة يُحقق العلم أن وكما إنساني. علٌم هناك وإنما قومي، علٌم هناك فليس العقلية؛
علٌم هناك يكن لم إذا ألنه وذلك املختلفة؛ األمم يف يُحققها كذلك فهو اإلنسانية، يف العقلية
فكذلك األمم، كافة بني املشرتك د املوحَّ العلم إطالًقا، العلم هناك بل فرنيس، وعلم أملاني
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الرجال وكل اشرتاكي. أو كاثوليكي جمهوري، أو مَلكي علم حزبي، علٌم هناك ليس
العقلية الوحدة هذه بعَملهم يؤيِّدون الواحدة األمة يف العلمية الروح يف يشرتكون الذين
اختلَفت مهما الرجال بني يربط ما واحد عقيل لنظاٍم الخضوع يف ألنه وذلك لوطنهم؛
بأن خليٌق النظاُم ذلك إليها يؤدي التي بالنتائج التسليم أن كما دياناتهم، أو أحزابهم
اآلفاق. كل من يأتون الذين الرجاُل فيه يتالقى متينًا مجاًال املكتَسبة الحقائق من يُهيئ
مرارتها، من يُجردها أن شأنه من الخصومات يف مطلق كحكٍم املنهج قواعد وَقبول هذا،
دون وذلك نتعاون، وأن نتفَق وأن نتفاهم أن بفضله نستطيع وهكذا ا. حدٍّ لها يَضع وأن
النقد إن املتباَدَلني. واملحبة التقدير إىل يؤدي ما هذا ويف الشخصية. ُمثِلنا عن نتخىلَّ أن
الذي العلُم يفعل كما فيُجمع، األدبي التاريخ أما يُفرِّق، والشهوات؛ األهواء نقد التقريري
ما كلُّ بينهم يُباعد الذين املواطنني بني للتقريب وسيلًة يصبح وبذلك روحه، يستوحي
فإننا فحسب؛ ولإلنسانية للحقيقة نعمل ال كنا إذا إننا أقول: أن أستطيع ولهذا عداه؛

للوطن. نعمل
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الثاني الفصل

اللسان علم

ماييه أنطوان بقلم
فرانس دي الكوليج يف األستاذ

من تتكوَّن اللغة ألن الطبيعة؛ بعلم علوم: بعدة دراستُه تتصل مركَّب يشء اللغة
إىل يرجع داللتها األصوات وإعطاء الحركات تلك ألن األعضاء؛ وظائف وبعلم أصوات،
وعلم األصوات علُم إليها يصُل التي النتائج من يستفيد اللسان علم إن نفسية. حقائَق
العلوم، تلك تُقدمها التي للنتائج جمٍع مجرَد ليس ولكنه النفس، وعلم األعضاء وظائف
ية حسِّ أو عَضلية ظاهرة أو صوتية، كظاهرٍة ال اللغة دراسة هو األصيل وموضوعه
لالتصال كوسيلٍة ولكن الصادرة، األصوات لفهم أو الحيس، لإلدراك أو للحركات، تخضع
Lingu stique اللسان علم إن اجتماعية. كظاهرٍة أعني جماعات؛ يف تجتمع كائناٍت بني
ككلِّ تستند — هنا نظِرنا موضُع وحدها وهي — البرشية واللغة االجتماع. علم من جزءٌ
اللسان علم كان ثم ومن املايض؛ وقائع من لها نهاية ال سلسلٍة إىل اجتماعية ظاهرة
يقفه الذي املوقف وهذا ما. نحٍو عىل تاريخيٍّا علًما األخرى االجتماعية العلوم من كغريه

خاصة. مناهَج عليه يُميل مختلفة علوم ملتقى يف اللسان علُم

اللغة يف األصوات (1)

ناحيتني؛ من األمر نُواجه أن أمكنَنا تحليله؛ يف وأَخذنا يتكلم شخص حديَث الحظنا إذا
فتكون الحديث، يحمله الذي املعنى عن النظر برصف الصوتي النطق ندرس أن فإما
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كوظيفٍة النطق ذلك ندرس أن وإما ،Phonologie العام األصوات بعلم متعلقًة دراستنا
Grammaire ou املعاجم أو النحو باَب دراستنا تدخل وهنا عنه. امُلعربَّ للمعنى
معنًى، عىل داللتُها حيث من إال اللسان علم يف الباحَث تهمُّ ال األصوات إن .Lexicologe
داللتها؛ قيمة عن النظر وبرصف كأصوات، اللغة أصوات يف للنظر مجاٌل فثمة ذلك ومع
مستمر بيشء إحساًسا — وهلة ألول — تُولِّد نفهمها ال لغٍة من نسمعها التي فالجملة
نفهم أن دون حتى — نُدرك الفحص عند ولكنَّنا فصله، يمكن عنرص أيَّ منه نُميز ال
بينها تفصل املسافات من سلسلًة لغوي نطق كل يف أن — عنه املعربَّ املعنى من شيئًا
باملقاطع. يُسمى ما هي النحو هذا عىل تتكون التي املركبة والوحدات االنتقال. عناُرص
مقطعية. كانت الصوتية الهجاء حروف وأقدُم فصِلها. يف نجحنا صوتية وحدة أول وتلك
املقاطع يف بذاتها نلقاها عناَرص من تتكون املقاطع أن نجد الفحص، يف نُمعن وعندما
تتكوَّن الجملة تلك أن نجد َعشاءهم، األطفال حمل لقد قوَلنا: مثًال لذلك خذ املختلفة.
طريقة عىل املحافظة مع (وذلك هْم أ، َشا، َع، ُل، فا، أط، َلْل، م، ح، قْد، َل، املقاطع من
قد، يف متساويًة تكون تكاد الزمنية املسافات أن ونجد املمكن)، حدود يف املألوفة الكتابة
أط، واملقطعني بالالم، يبتدئان ل، ل، املقطَعني أن تجد كما م، ح، ل، يف وكذلك هم، َلل،
.(phonèmes اللغة: أصواَت نُسميه ما هي البسيطة العنارص (وهذه بالهمزة يبتدئان أ،
وأحَكموا بالفينيقية املعروفة الكتابَة اإلغريُق تناول ولقد بعيد. زمٍن منذ ميَزت قد وهذه
التي Consonnes الصامتة: الحروف إىل وأضافوها Voyelles «الصائتة» الحروف رسم
الرسم اليوناُن ن كوَّ وبذلك الصائتة. ُمهِملني رسِمها إىل سبقوا قد الفينيقيون كان
الكتابة يف — األصوات تحديد وكان املتحرضة. الشعوب معظُم أخذَته وعنهم الهجائي،
يف األسايسَّ االكتشاَف — عنهما أخذَت التي العديدة الكتابات ويف واإلغريقية الفينيقية
علم يف األخرية الوحدة هو — يبدو فيما — اللُّغوي الصوت ألن وذلك األصوات؛ علم

األصوات.
فمثًال النطق، أو السمع ناحية من د موحَّ يشءٌ اللغوي الصوت أن هذا معنى وليس
ثالَث نطقها يف تتطلب لوَجْدناها لل، املقطع يف األوىل الالم أخذنا لو السابقة الجملة يف
يف الصائت الحرف نطق بعد الصوتية األحبال اهتزاز ف توقُّ أُوالها متواليات: مراحل
وارتخاء األوىل. املرحلة هي وهذه بالنِّْطع، اللسان أَسلِة التصاُق ثم م، السابق املقطع
هذين من يمرُّ الذي الهواء من جانٍب واندفاع أسفل، إىل تقوُِّسه مع اللسان مقدَّم جانبَي
وفتُح النطع عن األَسلة انفصال وأخريًا الثانية. املرحلة هي وهذه املرتخينَي، الجانبني
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إدراكها؛ السهل ومن بعض، عن بعُضها متميزٌة الثالثة األزمنة وهذه النطق. مجرى
وذلك ميكانيكية؛ بطريقٍة وإما مبارشة، مالحظًة العضلية النطق حركات بمالحظة إما

الحركات. تلك عن تنتج التي الهواء موجات بتسجيل
انفصام ال اتحاًدا الثالثة األزمنة تتَّحد مالحظتنا موضِع الشخص حديث يف ولكن
من ومجموعة البسيط الصوت بني نميز أن فيها يُمكننا ال حاالٍت هناك إن بل له،
ونحن هي، هي طبيعته تستمرُّ ال له نطُقنا يطول الذي مثًال الصائت فالحرف األصوات؛
عناَرص إال ليست التي Hauteur الدرجة أو Intensité الشدة مسألَة هنا نُواجه ال
هذا كان فإذا ،ensité نفِسه الصوت نوع عىل يطرأ الذي التغريُّ إىل نقصد وإنما ثانوية.
فاصل حدٌّ هناك فليس ذلك ومع ،Diphlongue مزدوج صوت بوجود قلنا ا ممتدٍّ التغري
تليه عندما «أ» البسيط الصوت وبني (عامية)، «يوم» كلمة يف “ao” املزدوج الصوت بني

نطقها. نحو فتوجهه «و»
يُسمى ما وهو األصوات، تلك ومجموعات اللغة أصوات يدرس الذي العلم ولتكون
العادية املالحظة أُوالها وسيلتان: لدينا ،Phonologie أو Phonétique األصوات بعلم

امليكانيكية. بالوسائل التسجيل والثانية األُذن، بواسطة
التي الهجائية الكتابة تكوين إىل تنتهَي أن وحدها باألذن املالحظة استطاعت ولقد
ما كلَّ أدرَكت قد املالحظات تلك تكون أن بدَّ وال كاملة. صوتية نظريًة نفسها يف تحمل
ريب ال واألذن جيل. إىل جيٍل من بالسماع تنتقل اللغاُت دامت ما اللغة يف أسايس هو
تُعترب التي الكتابة عن النظر برصف وذلك عنارص، من باللُّغة ما كلِّ إدراك عىل قادرة
ناقصة أداٌة بعُد وهي كافة، الشعوب لدى االستعمال عامَّ يكون أن عن بعيًدا حديثًا شيئًا

الدقيقة. الفروق من له حرص ال عدًدا تُهمل
التي الهواء تموُّجات إما نُسجل أن املمكن فمن نوعان؛ فله امليكانيكي التسجيل وأما
ينجحا لم ذلك ومع الطريقتان، استُخدمت ولقد ذاتها. النطق حركات وإما النطق، تولِّد
يُسمى ما ن يُكوِّ الوسائل تلك ومجموع ُمرٍض. نحو عىل األصوات كل دراسِة يف بعُد
األصوات علم األصح عىل أو ،Phonétiquss expenmental التجريبي األصوات بعلم
يكتفي العلم هذا أن من واضٌح هو ملا وذلك Phonétique؛ instrumental امليكانيكي
يمكن تغرياٍت إىل يُخضعها أن دون عنها، الصادرة واألصوات النطق حركات يُسجل بأن
املالحظة فيها تقع التي األخطاء نتجنب أن من يُمكننا فهو عظيمة؛ تجاِرَب ى تُسمَّ أن
وإما أِلْفناها، التي لُغتَنا ندرس كنا إذا العادة بسبب االنتباه لرتاخي نتيجًة إما املبارشة،
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تستطيع ال الدقة من درجٍة إىل يصل وهو أجنبية. لغًة ندرس كنا إذا اِإلْلف عدم بسبب
Quantité  شدتها األصوات» «كمِّ تقدير نريد عندما وبخاصٍة إليها، تصل أن وحدها األذُن
يُمكِّننا ا ردٍّ عنارصها إىل وردِّها األصوات لتحليل الوحيدة الطريقة أنه كما … Hauteur

واملوضوعية. الدقة بني يجمع نحٍو عىل تعريفها من
القريبة والحديثة، القديمة املختلفة اللغات نُطق عن لدينا التي النتائج وبجمع
أصواَت فإن كبريًا، اختالًفا األوىل النظرة عند يختلف النطق كان إذا أنه نالحظ والبعيدة؛
قليلِة الطرق من بعدٍد تتولَّد وهي األنواع، من محدود عدٍد يف تنتظم كلها املعروفة اللغات
ويف صامتة، وأخرى صائتة حروٌف هناك اللغات كل ففي لغة؛ إىل لغٍة من االختالف
ما أكرب فتحتُه حرٍف من طرَفيها أحد يمتدُّ سلسلًة الصائتة الحروف تكون اللغات كل
والطَرف العربية)، اللغة يف (الفتحة الفرنسية اللغة يف a الحرَف ما حدٍّ إىل يُشبه تكون،
يف ou أو u أو i الحرف ما حدٍّ إىل يشبه يكون ما أكرب إغالُقه حرٍف إىل ينتهي اآلخر

بوق). يف والواو سني، يف الياء العربية (يف الفرنسية
ا تامٍّ وقًفا تتطلب Occlusives منفجرة إىل الصامتُة الحروف تنقسم اللغات كل ويف
محصوٍر مجًرى يف الهواء بحفيٍف تصطحُب Continues ومتمادَّة امللفوظ، الهواء ملرور
السنِّية مثًال نُميز املنفجرة، بني ومن املخارج. أحد عند النطق أعضاء تصفيق عن ينتج
الخلفية حاَفِته بواسطة والَحْلقية األمامية، اللسان حاَفة بواسطِة يحدث األغالق بأن
هو انتشاًرا األكثر (النوع الجانبية كالالم الخاصة الطبيعة ذات األصواُت وأما وهكذا.
أحِد بإرخاء أو اللسان وبجانبي النِّطع، إىل اللسان طَرف بإسناِد ينطبق الذي ذلك

األزمنة. كافة ويف مكان كل يف موجودٌة فإنها الجانبني)،
ال العلم ذلك يف املستخَدمة والوسائل التقسيم، منهجه عامٌّ أصواٍت علُم فهناك وإذن
األصوات علم إن الحق ويف والعضوية. الطبيعية العلوم يف تُستعَمل التي تلك عن تختلف
تُستخَدم التي األعضاء وظائف علم ومن الطبيعية األصوات علم من جزءًا ليس اللُّغوية
التي األصوات عىل اقتصاره هو واحد؛ فارٍق مع الِعلَمني هذين من مزيٌج إنه النطق. يف

داللة. لها

الصيغة وعامل اللفظة (2)

ال وعندئٍذ يتغري، املوقف فإن عنه؛ يُعرب ملعنًى كوظيفٍة اللغويَّ النطق دَرْسنا إذا وأما
األشياء، عن تُعرب التي العناُرص ناحيٍة من فهناك متميزين؛ قسَمني بل واحًدا، قسًما نلقى
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العالقات وتلك للجملة؛ املكوِّنة العنارص بني تقوم التي العالقات أخرى ناحيٍة من وهناك
وإذن معانيه. أوسَع األخري االصطالح هذا إعطاء مع النْحوية الصيغ بواسطة عنها يُعربَّ
كل ولتعينِي النحو. أي الصيغ؛ دراسة تُقابلها املعاجم، أعني املفردات؛ دراسة فهناك
الحقيقيَّ املعنى تُميز التي العنارص عن النظر برصف وذلك — نحوية صيغة يُعترب ما
استعمال يف فائدٌة وثَمة .Morphème الصيغة» «عامل كلمة استعمال — االصطالح لهذا
«الصيغة باالصطالح علق الذي الضيِّق م املجسَّ باملعنى توحي ال أنها هي الكلمة؛ هذه

النحوية».
التي اللغات بعض ففي الكالم؛ يف منفصالن دائًما الصيغة وعامل املفَردة واللفظة
متَّحَدين الصيغة وعامَل اللفظة نجد ،Langues flexionnelles إعراب لغات تُسمى
mors بالالتينية: قولنا يف فمثًال بالتحليل، إال يتجزَّأ ال كالٍّ يكونان بحيث وثيًقا، اتحاًدا
patris يف نجد األب)، (موت mors patris قولنا: أو الحداد) موت (بالعربية fabri
عناُرص ومعها الحداد، ومعنى األِب معنى عىل تدلُّ عناَرص (الحداد) feber ويف (األب)
عامل وهيئة «املوت». وبني و«الحداد» «األب» بني القائمة التبَعية عالقة عىل تدل أخرى
هذا أن نجد السابق الالتيني املثل ففي ما؛ حدٍّ إىل املفردة اللفظة عىل ف تتوقَّ الصيغة
أحيانًا يكون الجرَّ أن نجد العربية اللغة (ويف Fabri patris يف: واحًدا ليس العامل
اللفظة بني الوثيق التداخل هذا رغم فإنه ذلك ومع غريها)، أو بالفتحة وأحيانًا بالكرسة
بني الدراسة يف نفصل أن يجب اآلخر؛ عىل أحدهما ف توقُّ ورغم الصيغة، وعامل املفردة

املوضوعات. من النوعني هذين
منهما كلٍّ لوحدة ليس أنه هي الصيغة، وعامل اللفظة بني مشرتكة خاصية وثمة
السامع عند ترتك عوامل، وعدة ألفاظ عدة عىل تحتوي التي فالجملة صوتي؛ حدٌّ حتًما
الذين اللسان علماء من النفَر أولئك نرى ثَم ومن املستمر؛ النطق أثَر يفهمها ال الذي
إىل وهم املفردة، اللفظة حقيقَة غالبًا ينكرون أنهم نرى أصوات، علماءُ يشء كل قبل هم
علم يف يشء كلَّ ليس األصوات علم ولكن الصوتية، النظر وجهة من مصيبون ما حدٍّ
باألصوات ان يُعربِّ إنهما حيث من حقائُق ِكالهما الصيغة وعامل املفردة واللفظة اللسان،
بلَغت حقيقًة اللفظة نَْحوية. وظيفٍة عن والثاني معنًى، عن األول مستقل؛ نحٍو عىل
مفردة بألفاٍظ يبتدئ أنه يُلوح أو يبتدئ الكالم يتعلم الذي الطفل نرى أن الثبات من
يف نعزل أن إىل نصَل أن يجب أجنبية؛ لغًة نتمثَّل لكي أنه يعرفون الناس وكل منفصلة،

يشء. كلِّ اسَم نُسميها التي الجمل
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اعتبارنا مع وذلك الظواهر، من ومجموعٍة معنًى بني بالعالقة الكلمة وتُعرف
املختلفة. النْحوية الصيغ عن تنتج أن يمكن التي ات للتغريُّ

فكلمة دقته؛ من شيئًا يَسلبَه أن دون التعريف د يُعقِّ النحوية الصيغة واختالف
أحِصنة. الصيغَة تأخذ األحوال بعض يف أنها نعلم لم ما تُعرف أن يمكن ال ِحصان
وكلمة وجميالت. وجميلون وجميالن جميلة الصيغ نعرف لم ما كذلك، جميل وكلمُة
األمر وكذلك إلخ. … ورح يروح قولنا: يف عليها تطرأ التي التغيريات نُالحظ لم ما راح،
من هناك وإنما ،Faber (حداد) وكلمة pater (أب) كلمة هناك فليست الالتينية؛ اللغة يف
األخرى الناحية ومن إلخ)، … األِب (األُب إلخ … pater patris patre املجموعة ناحية

إلخ). … حداٍد (حداٌد إلخ … fabro faber fabri
مونتو مجموعة بل (الرجل)، muntu كلمة هناك ليست Bantu البانتو لغة ويف
أن الصعب َلمن وإنه الحاالت. من كبري عدٍد يف وهكذا (رجال)، buntu وبنتو (رجل)،
بذلك قيامهم عدم يف خطأٍ عىل املعاجم مؤلِّفو يكن وإن حالة، كل يف الوجوَه هذه نُحدد

كامل. نحٍو عىل دائًما

الكمال عن بعيدٌة معاجمنا (3)

ولقد شاق. جزءٌ باملعنى يتعلق الذي ذلك أعني اللفظة؛ تعريف من اآلَخر والجزء
ولكن رديئة، تعريفاٌت غالبًا وهي األكاديمية، معجم تعريفات من كثريًا الناس سخر
اللغة يف العامة باأللفاظ يتعلق فيما وبخاصٍة جيدة، تعريفاٍت نضع أن املستحيل من
أي عىل وهو غامض، العادة يف الكلمات تلك من بكلٍّ اللصيق العاميُّ فاملعنى الدارجة؛
التي هي الفنية االصطالحات وإنما التعريف، ذلك يأبى بل دقيًقا، تعريًفا يحمل ال حال
كل من تخلو عادًة وهي املهنة، أرباب عند إال لها قيمة ال ولكن الدقيقة، التعاريَف تقبل
معنًى جاء عندهم معنًى لها كان فإن ونها، يُسمُّ الذين العاديِّني لألفراد بالنسبة معنًى
واحدة تكون تكاد قيمٌة لها التي الدارجة األلفاظ هو اللغة يف األسايس واليشء غامًضا.
تعريفاٍت يُِحلَّ الذي املعجم فمؤلف ثَم ومن ما؛ لغًة يتكلمون الذين األفراد مجموعة عند
يرتكب املستعَملة، الفنية غرِي للكلمات عادًة تُعطى التي الغامضة التعريفات محلَّ ِعلمية
يهمُّ والذي األخصائيني. بعض عند إال تَصُدق ال قيمًة الكلماِت تلك يعطي إذ األخطاء؛ رشَّ
الدارجة الفكرة بل باالسم، تلحق التي املوضوعية الحقيقَة ليس اللسان علم يف الباحَث
نسمع أو ننطق عندما عادًة يحدث ما أن نُضيف أن الواجب ومن الحقيقة. تلك عن
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الغامضة بالذكرى نكتفي وأننا بها، اللصيق املعنى يُدرك ال الخيال أن هو ما، كلمًة
أيًضا تحمل بل فحسب، عقليٍّا معنًى تحمل ال بعُد واللفظُة الكلمة. تلك تُثريها التي
صغرية، حديقًة فقط ليست «ُجنَينة» 1jardinet فكلمة اإلحساس؛ من لونًا الغالب يف
منزًال فقط ليست (قرص) cnâteau وكلمة ، ُحنوٌّ النفس يف لها صغرية حديقٌة ولكنها
كذلك ولِلَّفظة األمراء. مقرِّ نحو به نشعر إعجاٍب إحساُس ذلك إىل يُضاف بل واسًعا،
Gueule لفظة تستعمل ال الفرنسية تتكلم التي الطبقات بعض فعند اجتماعية؛ قيمٌة
تستعملها بينما الحيوانات،2 كل عن تقال وال الحيوانات، عىل الكالم عند إال (بوز)

اإلنسان. عن الكالم يف باستمرار أخرى طبقاٌت
التي الجمل ملجموعِة بالنسبة إال تُعرف ال الدارجة اللغة من اللفظة إن وأخريًا،
ينزع أن يمكن ال فاملعجم ثم ومن فيها؛ تُستخدم أن املمكن من والتي فيها، تُسمع
ازداد وتنوًعا عدًدا األمثلة تلك ازدادت وكلما كثرية، أمثلٍة عىل يحتِو لم ما الدقة إىل
القارئ، يعرفه يشء عىل واإلحالة املوسيقية، والكتابة والرسم، الحقيقة. من قربًا املعجم
يختص فيما وأما الطويلة. اللفظية التفسرياُت تُعرِّفها مما خريًا غالبًا األلفاَظ يُعرِّف
أو تحمل أعماٍل أو بأشياءَ عادًة املسألة تتعلق إذ بسيطة؛ فاملشكلة الفنية باالصطالحات
الناحية هذه يف واملعاجم دقيقة. تعريفاٍت تقبل األقل عىل أو تخطيطيٍّا، تصويًرا تتطلَّب
Lexiques الخاصة القواميس إىل بالرجوع تكميلها املمكن من ولكن مبينًا، نقًصا ناقصٌة

الفنية. املوسوعات أو
ولكن لأللفاظ، جيدة دراسٍة يف يتوفر أن يجب ما إىل سنني بضع منذ َفِطنَّا ولقد
يكون. أن يجب مما يسريًا جزءًا إال تُحقق ال — وخريها أحَدثها حتى — املوجودة املعاجم
األلفاظ، بواسطة كلَّه الواقع تُالبس اللغة ألن وذلك شاسعة؛ الصعوبة إن الحق ويف
يف كلِّه الواقع انعكاس دراسة بمثابة تكون كاملة دراسًة املفردات دراسة إن بحيث
عمٌل وهذا لغتَهم. منها ويُكوِّنون املفردات تلك يستعملون الذين املختلفني األفراد نفوس

حدوًدا. يعرف ال

العربية. اللغة يف التمليح بتصغري ذلك قاِرن 1

الكالب. عن خاص بنوٍع تُقال 2
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املحسوس الواقع بمظاهر اتصالها بحكم وذلك بعض؛ عن بعُضها منفصلة األلفاظ
بل املفردات، من قليل يف محصورة لأللفاظ االشتقاقية3 واملجموعات لها، حَرص ال التي
Chanter فكلمة استقالَله، تقريبًا منها لفٍظ لكل أن مجموعة كل داخل يف لنجُد إننا
كلمة ولكن (يُغني)، Chanter الفعل وجود بفضِل إال توجد لم للغناء) (يصلح
يف (مغنٍّ Chantre وكلمتا .Chanter الفعل عن استقاللها تم قد ( (ُمغنٍّ Chanteur
نعد لم (أغنية) Chansonو يُغرد) طري أو يُغني شاعر املجاز سبيل وعىل الكنيسة،

4.Chantable مجموعة من جزءًا يكونان بأنهما تقريبًا نحسُّ
أن املهم من فإنه البعض، بعُضها يجاوز معاٍن عن تُعرب التي األلفاظ عن وأما
جمع ولكن لغة، كل يف لألفكار معاجَم ما نحٍو عىل نضع أن أي منها؛ كلٍّ قيمة نحدد
اللغة، دراسة عن خارٌج — األحيان أغلب يف — هو بعض جانب إىل بعضها األلفاظ تلك
تحديدات غريَ يَحتمل ال إنه ثم تَحكُّمي، فهو ثَم ومن فيها؛ األداء طرق عن مستقلٌّ
عدًدا تشمل املعجم ودراسة ِرصف. عقيل تقسيم أيَّ تقبل ال فاأللفاظ ثم ومن تقريبية،
تبًعا نوزِّعها أن يُمكن الذي الوحيد والنظام األلفاظ، لعدد مساويًا املستقلة األدوات من
يُعرب ما وهذا املكاتب. فيشات (نظام األشياء عىل العثور من يُمكِّننا الذي ذلك هو له

هجائيٍّا). ترتيبًا املعاجم ترتيب عنه
تلك تنتظم إذ املفَردة؛ األلفاظ استعمال عند تقف ال العادية البرشية اللغة ولكن
بالجمل. نُسميه ما وهي عنه، العبارَة نريد الذي للمعنى تبًعا تختلف مجموعاٍت األلفاظ
تفهمها األصوات من بعدٍد تفوه أن عىل قادرٌة والطيور الثديية الحيوانات من والكثري
تفهم ذاتُها الحيوانات وتلك محدَّدة. حركاٍت عندها وتُثري جنسها، من التي الحيوانات
نقود أن املمكن ملن وإنه وتُطيع. أصواٍت من إليها اإلنسان هه يوجِّ ما كثرية أحيانًا أيًضا
وذلك — كلمة كل ولكن الصوت، سوى آخر يشء أيَّ تقريبًا نستخدم أن دون ِحصانًا
يف نطقناها ولو حتى منفردًة الحيوان يفهمها كلمة كل — حقيقية كلمات إزاء ألننا
تلك تؤلَّف أن الواجب ومن اإلنسان، خاصة فتلك ُجَمل يف الكلمات جمع وأما جملة.
بعوامل سابًقا يناه سمَّ ما هي الطرق وتلك لغة، كل طبيعُة تُحددها لطرٍق تبًعا الجمل

الصيغة.

.Familles de mots 3

تَُحس. تعد لم الكتاب» يف «وقضينا والقَدر»، و«القضاء «قايض» بني العالقة إن 4
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النظم وعلم الصيغ علم (4)

وهاتان للكلمات، محدًدا نظًما وإما ا، خاصٍّ صوتًا ا إمَّ تكون أن يمكن الصيغة وعوامل
الشكل. ناحية من مختلفتان الوسيلتان

بعلم الثاني والنوع ،Morphologie الصيغ بعلم األول النوع دراسة نُسمي ونحن
كان ثَم ومن الخدمات؛ نفس يان يؤدِّ النهاية يف ولكنهما ،Syntaxe «الرتاكيب» النظم
،Grammaire النحو باب هو اللسان، علم من واحد باب يف لجمعهما مجاٌل هناك

الفرنسية: الُجمل مثًال لذلك ُخذ الصيغ. علم أدق: وبتعبرٍي
،Paul frappe Pierre بيري) يرضب (بول ،Pierre frappe paul بول) يرضب (بيري
أردَت إذا أو Petrus Paulum Caedit يرضب) بولس (بطرس املقاِبلة: الالتينية والُجمل
Paulum بطرس يرضبه بولس أو ،Paulum Petrus Caedit يرضبه بطرس بولس
بطرس وبولس ،Petrus Caedit Paulum بولس يرضب بطرس أو ،Caedit Petrus
الذي النحو نفِس عىل األلفاظ ترتيب يف الحرية (مع Paulus Petrum Caedit يرضب
الفرنسية يف عليه ندلُّ الذي واملفعول الفاعل بني فالفرق السابقة)؛ الحالة يف رأيناه
باالختالف الالتينية يف عنه يُعربَّ الجملة يف الثالثة األلفاظ من بكلٍّ الخاص بالرتتيب
Petrus ثم ،Paulumو Paulus الكلمتني يف m إىل s من الكلمات أواخر تغيري يف
أن املمكن ملن وإنه نصب). إىل رفٍع من اإلعراب بتغيرِي العربية اللغة (يف petrumو
Lowe Sicht den الربي) األرنب يرى (األسد يقول: عادًة فاألملانيُّ الوسيلتان؛ تجتمع
األلفاظ ترتيب مع Lowen der Hasse sicht den األسد) يرى الربي Hassen  (األرنب
وسائُل ثَمة وليس املفعول. من الفاعَل تُميز صوتية عالمٍة إىل مضاًفا تقريبًا، ثابتًا، ترتيبًا

ذكرناهما. اللتني الوسيلتني غري الصيغ علُم يملكها
من يتكون فأحيانًا ع؛ التفرُّ كثرية ِصيًغا يتَّخذ أن يمكن خاص بصوٍت والتعبري
متميزة كلمًة نعتربه أن يمكن بحيث االستقالل، وبعض الطول بعُض له صوتي عنٍرص
le livre de بيري» «كتاب بالفَرنسية: قولنا يف de مثل وذلك متميز؛ معنًى له كان إذا
العامل ذلك مع الصيغة عامل مدلوَل يُعزز املحدد األلفاظ ترتيب نرى وهنا Pierre
وأحيانًا ،Preposition الجر بحرف قة موفَّ غري تسميًة الفرنسية النحو كتب تُسميه الذي
«كتاب بالالتينية: قولنا يف الحال هو كما الكلمة، يف داخيل تغيرٍي عن عبارًة يكون أخرى
لم وإن آِخَرها، أو الكلمة أوَل خاص بوجٍه يتناول التغيري وذلك .liber Pétri بطرس»
فكلمة الكلمة؛ حشو يف يدخل كثرية أحيانًا نراه إذ املوضَعني؛ هذين عىل مقصوًرا يكن
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Vater واألُخرى املفرد، عن للعبارة Vater أُوالهما صيغتان: األملانية اللغة يف لها «أب»
الحرف نوع يف تغيرٍي من يتكوَّن الصيغة عامَل أن هو هذا ومعنى الجمع. عن للعبارة
وعامل الجمع. يف (ä تُكتَب (التي e و املفرد، يف a هو الذي األول املقطع يف الصائت
يدخل التي الكلمة مع واحًدا ُكالٍّ يكون أن يمكن صوتي عنٍرص من يتكوَّن الذي الصيغة
دون باللفظة إلحاق مجرَد يُلَحق أن يمكن كما ،Flexion إعرابًا هذا فيكون عليها،
النوعني بني والفارق ،agglutination إلصاًقا هذا ويكون وثيًقا، اتحاًدا معها يتَّحد أن

نسب. أمر بعُد وهو هروب،
صيَغ أحدهما موضوَع جاِعلني النظم وعلم الصيغ علم بني نُميز فعندما وإذن
يف نتابعه أن يمكن ال مصطنًَعا تمييزنا يكون الُجمل؛ بناءَ اآلخر وموضوَع األلفاظ،
العلَم باعتباره morphologie الصيغ علم بني فيها يميزون مرٍة من ولَكم التفاصيل.
يتناول الذي ذلك باعتباره syntaxe النظم وعلم النحوية، الصيغ بناءَ يدرس الذي
الصيغ علم يف داخًال ما لغٍة يف يُعترب ما إن ثم أحمق، تمييٌز وهذا الصيغ. تلك وظيفَة
اإلعراب وظيفة أن ذلك ومن النظم. علم موضوعات من أخرى لغٍة يف يكون ما كثريًا
يؤدِّيها التي الوظيفة نفس هي Paulus caedit Petrum قولنا: عند الالتينية اللغة يف

.Paul frappe pierre قولنا: عند الفرنسية اللغة يف الكلمات ترتيُب
نتوقع كما تُستخدم ال املختلفة، الكلمات ملوضع قواعَد تكون عندما الصيغة، وعوامل
قيمًة الصوتيُّ استقاللُها فيُعطيها بأصوات، تتميَّز التي العوامل ولكن الجملة. بناء يف إال
محسوس، معنًى — الجملة بناء يف وظيفتها عىل عالوًة — لها يكون أن يمكن ذاتية،
فاألعداد متعددة؛ أشياءَ أو مفرد يشء من عليه تدلُّ حسبما مختلفة صيٌغ غالبًا ولأللفاظ
لأللفاظ يكون ما وكثريًا اللغات. من جمٍّ عدٍد يف آثاَرها نجد نحوية مقولًة ن تُكوِّ مثًال
ا، تامٍّ ماضيًا يكون أو حاًرضا، الحدث يكون حَسبما مختلفة صيٌغ الحدث عن تُعرب التي
وليس الزمن، عىل تدلُّ التي الكلمة أي Zeitwort؛ الفعل األملاُن ليُسمي حتى تام، غريَ أو
فإحدى تماًما، عامليٌّ هو ما catégories concrétes املحسوسة املقوالت تلك بني من
أو أخرى، لغٍة يف وجوًدا لها نجد ال نكاد ما، لغٍة يف أساسيٍّا مكانًا تحتلُّ التي املقوالِت
القيمة ذاِت املقوالت كل أن نجد الصينية، كاللغة لغٍة ويف محدوًدا. وجوًدا إال لها نجد ال
لحضارة كأداة تُستخدم ألن اللغة تلك صلَحت ذلك ومع تقريبًا، مجهولٌة املحسوسة
كل يف العثور محاولَة هي الكبريِة النَّْحويني غلطات إحدى كانت طويل ولزمن كبرية.
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التفاُوت أن عىل الصدد هذا يف التجِربة دلَّت ولقد يُقابلها. ما أو املقوالت نفس عىل اللغات
كبري.

املمكن من أنه نجد شديًدا، اختالًفا النحوية املقوالت اختالف رغم فإنه ذلك، ومع
تقسيم يُصبح وبذلك املختلفة، األصواُت فيها تجتمع التي تلك تُشبه أقساٍم يف نجمعها أن
ما لغٍة يف نجُد عندما أننا كيف نَلمح ابتدأنا لقد بل ممكنًا، اآلَخر هو أنواٍع إىل الجمل
تستخدم عندما فمثًال نوعها؛ من غريُها حتًما يتْبَعها أن ع نتوقَّ األداء، طرق من ما طريقًة
ذاِتها اللغة تلك يف نجد أولها، يف أو الكلمة آِخر يف توضع مستقلة، صيغة عوامَل ما لغٌة
بعدها. أو قبلها أي النحو؛ نفس عىل الصيغ بتلك تتعلَّق التي األلفاظ وضع نحو اتجاًها
الجملة؛ لبناء رضوريٌّ هو عما للعبارة يكفي بحيث بالحاالت غنيٍّ إعراٍب ووجود
قواعُد هناك تكون أن يجب ذلك، من العكس وعىل الرتتيب. قواعد عىل االعتماد من يُْعفي
يف الحال هو كما اإلعراب، عنارص من عنرص أيُّ يوجد ال عندما الكلمات لرتتيب دقيقة
وإن فإنه الفرنسية، يف الحال هو كما محدود، عدٌد إال يوجد ال عندما أو الصينية، اللغة
التجاهاٍت تخضع أنها نالحظ أننا إال اللغات، كل يف واحدًة ليست الرتتيب قواعُد تكن
العام الصيغ لعلم مبادئُ توجد فإنه وباالختصار، املختلفة. اللغات يف تتشابُه مسيِطرٍة
أن املمكن من كان وإن العامة خطوطه مَلْحنا أن يعُد لم والذي بعُد، يوَضع لم الذي

ن. يتكوَّ
نصل أن واحدة لغٍة من اللُّغوية األلفاظ من مجموعٍة يف نستطيع كيف نُحدد أن بقي
وذلك األخرى، الجهة من الصيغة عوامل وبني جهة، من املفَردة األلفاظ بني الفصل إىل
العناَرص نالحظ ذلك؛ إىل وللوصول لنا. مفهومة منا، معروفٌة اللغة تلك أن بفرِض طبًعا
جمًال لذلك خذ البناء. املتشابهة الجمل يف بعٍض محلَّ بعُضها يحلَّ أن يمكن التي
J’ai ِحماًرا) بعت (لقد ،J’ai vendu un cheval ِحصانًا) بعت (لقد مثل: املعنى معروفَة
الحصان) رشب (لقد إلخ، … J’ai vendu un boeuf ثَوًرا) بعت vendu  (لقد un âne
Le boeuf a bu الثور) رشب (لقد ،L’âne a bu الحمار) رشب (لقد ،Les ânes ont bu
J’ai vendu َحمريًا) بعت J’ai  (لقد vendu des chevaux أحصنة) بعُت (لقد إلخ، …
األحصنة) ِرشبَت (لقد إلخ، … J’ai vendu desboeufs ثريانًا) بعت (لقد ،des ânes
Les الثريان) رشبت Les  (لقد ânes aot bu الحمري) رشبَت Les  (لقد chevaux ont bu
عىل الجمل هذه يف املقصودة الكائنات عن نا عربَّ قد أننا نجد إلخ. … boeufs ont bu
يف زادت وإن واحد (نطقها âns, ânes وأحصنة حصان ،cheval chevaux التناوب
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املفرد. يف ناطقٌة F (ال وثريان ثور ،boeuf boeufs وَحمري ِحمار نطًقا) ال كتابًة الجمع
لدينا إن هي. كما ظلَّت فقد الجملة من األخرى األجزاء وأما صامتة)، fs ف املجمع يف أما
تبًعا خاصة صيغًة أَخذا قد أسمائها من اسمني أن نُالحظ ونحن الحيوانات، أسماءَ هنا
نَْحوية، صيًغا حدَّدنا كما ألفاظ ثالثَة ْدنا حدَّ النحو هذا وعىل جمع. أو مفرٍد عن لتعبريها
عليه يقع الذي اليشء اسم أن نالحظ أن يسهل الجمل، من السلسلتنَي هاتني وبمقارنة
اسم أن نجد وبالعكس الحدث. ذلك عىل تدلُّ التي الكلمة بعد الفرنسية يف يوضع الحَدُث
الرتتيب قواعِد إحدى وتلك الحدث، ذلك عىل تدلُّ التي الكلمة قبل يوضع الحدث فاعل
نُغري أن يكفي الحدث عىل تدل التي الكلمات نُحدد ولكي الفرنسية. اللغة يف األساسية
(كانوا ،Tu vendras un cheval حصانًا) (ستبيع مثًال: نقول األخرى؛ هي صيغها من
إلخ. … vends un chaval حصانًا) (بْع ،lls vendaient un cheval حصانًا) يبيعون
بعت) je  (لقد vendia أبيع) je  (كنت vends (أبيع) الصيغ متعددة كلمًة نحدد وبذلك
الكلمات، من نغري الصيغة عوامل نُحدد ولكي إلخ. … vendre يبيع) (أن ،j’ai vendu
Le يرشب) الِحصان ll  (كان vendait un cheval حصانًا) يبيع (كان عىل: فنحصل
ait الصيغة عامل عىل نحصل وبذلك ll؛ aimait cela هذا) يحب cheval  (كان buvait
يكون وعندما محله. تحلُّ التي األخرى العوامل بمالحظة ووظيفته قيمته تتحدد الذي
الطريقة هذه تبدو مفرداتها؛ أُحصيَت وال بعُد نحُوها يوضع لم بلغٍة متعلًقا األمر
من ألن وذلك غريها؛ نملك ال الحق يف ولكننا ُمْضنية، بطيئًة — طناها بسَّ مهما —
والنحُو اللغة. يتكلم الذي الشخَص مبارشًة نسأل بأن يشء عىل نحصل لن أننا الواضح
املحسوسة الحقيقة هي وحدها والجملة املركَّبة، الجمل من إال يُستخَرجان ال واملفردات
بحكم إنها إذ عابرة؛ حقيقٌة ولكنها اللسان، علم يف الباحث جهُد إليها ينرصف التي
تكون التي هي الصيغة وعامل والكلمة والصوت النَسق. نفس عىل تتكرَّر ال طبيعتها

له. حدَّ ال الجمل من عدٍد يف ثابتة شبِه صورٍة يف ترتدَّد ألنها وذلك محددة؛ أنواًعا
من أنواع ثالثة بني التمييز إىل بنا ينتهي اللُّغوي التحليل أن يف مىض ما ونُلخص
وعوامل املعاجم. عناُرص وتلك واملفردات، األصوات. علم عناُرص وتلك األصوات، العنارص؛

الدقيق. بمعناه النحو عنارص وتلك الصيغة،
موضوَعه. منها لكلٍّ أنَّ كما وسائلُه، اللغات علم يف الثالثة األنواع هذه من ولكلٍّ
مختلفة. ثالثة عناَرص يف باستمراٍر يعمل نراه إذ اللسان؛ علم به يتميز شاذ َلوضٌع وإنه
واحد ليشء دراسًة اعتبارها َليُمكن حتى ببعض بعضها االتصال شديدُة فهي ذلك، ومع
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فإن ذلك ومع الحديث. يف مستعمًال الصوتي اللفظ هو اليشء وذلك ثالث، جهات من
الوحدات هي التي الثالثة األنواع هذه عىل تعرُّفنا عند تنتهي ال اللُّغوي املنهج صعوبات

الصيغة. وعامل املفَردة واللفظة الصوَت بها نَعني اللغة؛ يف األساسية
تكون التي العنارص عىل عالوًة — يواجه أن اللسان علم يف الباحث واجب ومن
بالنسبة تعترب التي املختلفَة اللغاِت به ونَعني الوحدات، من آَخر نوًعا — البرشية اللغة

اللغة. لحقائق االجتماعية الطبيعة تظهر وهنا للدرس. متميزًة موضوعاٍت إليه
بل الوحدة، من شيئًا ِللُّغة أن عادًة نجد السكان، متجانِس اجتماعي وسٍط يف
الوسائل نفس استخدام عىل يتكلَّمونها من يَحِرص أن اللغة لوجوِد أسايس َلرشٌط إنه
من يُثري اللغة ة جادَّ عن فالخروج محددة؛ جماعة كل أفراُد يدركه ما وهذا للتعبري.
جماعة لكل بالنسبة فهناك وإذن األقل. عىل السخرية إىل الخارج ويُعرِّض يسمعونها،
نُسميه أن يمكن ما هي الجادة هذه فعله، بردِّ املجموع يحميها محددة لُغوية ٌة جادَّ
يقرتب حد أيِّ إىل لريى الجادُة تلك منه ن تتكوَّ ما يُحدد أن من له بدَّ ال اللغة وعالم لغة.

لغة. كل سلطان يمتدُّ مًدى أيِّ وإىل يتكلمها، َمن منها

املحلية اللغوة (5)

لها يكون ألن تسعى متجانسة دة موحَّ جماعة وكل الجماعة، وحدُة تحكمها اللغة َوحدة
خاصة لغٌة له تكون أن إىل ينزع الجماعة تلك يف قسم وكل متجانسة. دة موحَّ لغٌة أيًضا
ال ولكنه املمِكنات، إال يُسجل ال ذلك مع املبدأ وهذا استقالل. من به يتمتَّع ما حدود يف

خاصة. حالة كل يف يحدث ما ع بتوقُّ يسمح
تكون أن إىل أفرادها اتَّجه محلية، مجموعات وجَدت كلما أنه التجِربة أظهَرت لقد
عىل يتكلمون الذين أولئك الطبيعة بحكم هم املتجاورون والرجال متميزة. «لغوات» لهم
من اللسان علم يف للباحث بدَّ ال أولية وحدًة تكون اإلقليمية» «فاللغوة وإذن واحد. نحٍو

فيها. النظر
إىل يؤدي قد السكَّان عنارص يف فاالختالف مطلقة؛ ليست الظاهرة هذه ولكن
تلك يف خاص بوجٍه يحدث ما وهذا واحًدا. مكانًا يسكنون كانوا ولو لغتهم يف اختالٍف
يف والبولونيِّني كاليهود يمتزجا؛ أن دون مختلفان جنسان فيها يتجاَوُر التي األمِكنة
مكاٍن يف نجد أن املمكن ملن وإنه والقوقاز. املرشق بالد يف املختلفة وكاألجناس بولونيا،
وإغريًقا الرتكية، اللغَة يتكلمون مسلمني القديمة العثمانية اإلمرباطورية بالد من واحد
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وكل إسبانية، يهودية لغًة يتكلمون ويهوًدا األرمنية، يتكلمون وأرمنًا اإلغريقية، يتكلمون
أو الجزائر ويف القومية. لغاتها تستخدم التي األجنبية الجاليات عن نتكلم أن دون ذلك
املسلمون، يتكلمها التي تلك بعينها ليست اليهوُد يتكلمها التي العربية أن نجد ِتِلْمسان
رغم ذَكرنا ملا مشابهة آثاًرا الطبقات بني االجتماعي التفاوُت يولِّد أن املمكن ملن وإنه

ما. حدٍّ إىل الوسط تجانس
من يستعملها َمن يكون حسبما اللغة تختلف مثًال، الفَرنسية الجهات إحدى ففي
الفرنسية اللغة مكان كل يف وتتكلم عالية، ثقافًة تملك التي الغنية البورجوازية طبقة
اللغة، ومفردات النطق يف وبخاصة إقليمية، خصائُص عادًة هناك تكن وإن العامة،
لغوتهم بعيد حدٍّ إىل يتكلمون الذين — وعماًال حني فالَّ — الريفيني من يكون أو
املهن لغات نعلم ونحن اللغوية. خصائصها ِحرفة أو مهنة ولكلِّ ،Patois Local املحلية
لغة عن عادًة تختلف ال الجزئية اللغات وتلك إلخ؛ … واللصوص املختلفة واملدارس
ذاتية. بخصائَص تتميز فال النحوية والصيغ النطق وأما مفرداتها، يف إال العامة اإلقليم
والذي الدينية، الطقوس يؤدي الذي فالرجل الوظائف؛ ببعض خاصة لغاٌت هناك وأخريًا
اللغات ُوجدت ثَم ومن العادية؛ باللغة يتحدث أن يمكن ال الدين رجال طائفة إىل انضمَّ
متميز محلٌّ وال خاصة، وظيفٌة للدين يَُعد لم حيث املْحَدثني املتدينني وعند الدينية.
البدائية الشعوب عند وأما ثانوية. أهميٌة إال الدينية للُّغات تعد لم الجارية، الحياة يف

كبريًا. مكانًا اللغة لتلك فإن حني، كل يف حياتهم يف الدين يتدخل حيث الحضارة
ففي تتكلمها؛ التي الجماعة بذكر تُحدَّد أن إىل حاجٍة يف إذن محلية لغوة وعبارة
الحظ ضعيفة ما، حدٍّ إىل فقرية السكان من طبقاٍت عىل اللفظ هذا يُطلق الغربية أوروبا
هْجر يف غالبًا يأخذون ف التثقُّ ويف اإلثراء يف السكان يبتدئ أن وبمجرد الثقافة. من
اللغات هي وتلك واسعة، أقاليَم يف واالنتشار ن التكوُّ يف عامة لغاٌت وتبدأ املحلية، لغوتهم

مثًال. والفرنسية واألملانية اإلنجليزية
وعن األجناس اختالف عن وبُعًدا توحيًدا واألكثِر شيوًعا األكثِر اللغة يف وحتى
اختالف عن ينشأ الذي ذلك وهو إهماله، يمكن ال التفاُوت من نوًعا نجد الخاصة، اللغات
بها تتميز التي الخصائص بذلك نَعني ولسنا اللغة. تلك يتكلمون الذين األفراد بني السنِّ
بحكم تتغريَّ الذين الشيوخ لغة أو انتهى، قد للكالم تعلُّمهم يكون ال عندما األطفال لغُة
يأتي جيل كل أن إىل نشري وإنما هذا، من شيئًا نَعني لسنا عندهم؛ النطق أعضاءُ السنِّ
يف ملحوظ تفاوٌت ذلك يَتْبع أسنانُهم تتفاوت عندما العاديِّني األشخاص وأن بتجديدات،

لغتهم.
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العامة واللغة اللهجة (6)

واللغة اللهجة هما: انتشاًرا؛ األكثِر الوحدات من نوعني نجد املحلية، اللغوة مقابلة ويف
ال ونحن فيه. مختَلف دقيٌق اللهجة ومعنى ،dialecte et langue commune العامة
فسكَّان العام؛ املبدأ بتقرير نكتفي ولكننا املناقشة، تفاصيل يف هنا ندخل أن نريد
أن يمكن بينهم؛ فيما يتفاهمون ذلك ومع لغوات عدَة يتكلمون الذين الواحد اإلقليم
الرجل إن فنقول: الفكرة هذه يف ع نتوسَّ أن املمكن ومن واحدة. لغًة يتكلمون إنهم يُقال:
ولكننا اآلَخر، لغوَة منهما كلٌّ يفهم ال كونتيه» «الفرنش من والرجل «نورمانديا» من
من مستمرَّة سلسلًة نجد كونتيه، والفرنش نورمانديا بني تقع التي األماكَن نجوب عندما
نتخذَها أن يمكن نقطٌة ثَمة وليس املبارشين، جريانَهم منها كلٍّ أصحاُب يفهم اللغوات
نمرُّ ولكننا يتفاهمان، ال سيليزيا من والرجل Berne برن ِمن الرجل وكذلك فاصًال، ا حدٍّ
غريَ تكون قد االنتقاالت وهذه االنتقاالت. من بسلسلٍة سيليزيا لغوات إىل برن لغوات من
وكلما ما. حدٍّ إىل فجائيًة تكون قد ذلك من العكس وعىل الواسعة، األقاليم يف محسوسة
حدود من حدٍّ إزاءَ كنا محدودة؛ بقعٍة يف وكانت عديدًة، اللغوات تلك بني الفروق كانت
بعض عن بعُضها اللغواُت بها تتميز التي املختلفة الخصائص حدود ولكن اللهجات.
رشيٌط بل خط، يُقيمه ال لهجتني بني فالحدُّ ولهذا عادة؛ اللغوات تلك حدود مع تقع ال
املختلفة اللغوات تلك كلُّ تعترب الحاالت هذه مثِل ويف وَسعة. ِضيًقا يتفاوت األرض من
كلُّ يفهم أن الرضوري من يكن لم وإن واألملانية، كالفرنسية واحدة لغٍة من أجزاءً
لها وحداٍت تضمُّ الواسع املعنى بهذا فاللغة بعًضا؛ بعضهم يتكلمونها الذين األشخاص
أن وبديهيٌّ باللهجات. يُسمى ما هي الوحدات وهذه يتكلمونها، َمن يُميزها خصائُص
اللغوات يستخدمون الذين الرجال بني مطَِّردة عالقات بوجود يُفرسَّ الوحدات هذه وجود
فكرة بينما نرى، كما غامضة فكرٌة اللهجة ففكرة الوحدات؛ تلك من كلٍّ يف تجتمع التي
وإقصاء تستخدمها، التي االجتماعية املجموعة بتحديد وذلك ما، حدٍّ إىل محدودٌة اللغوة

املجموعة. تلك عىل دخيٌل هو ما كلِّ
فيما سكانُه د يتعهَّ كبري إقليم فكل ذلك؛ من تحديًدا أقلَّ ليست العامة اللغة وفكرة
ينزع كهذا إقليم متحدة؛ مجموعًة يُكوِّنون أنهم ويعتربون مطَِّردة، عديدًة عالقاٍت بينهم
تتكون النحو هذا وعىل كبريًا. تفاوتًا لغواته تفاوتَت ولو حتى موحدة لغٌة له تكون أن إىل
الحياة مظاهر يف تُستخدم التي وهي للمجموعة، الرسمية اللغُة الغالب يف هي عامة لغٌة
للُّغة ما الوحدة من كهذه عامة ِللُغٍة وليس املختلفة. البلدان بني العالقات ويف الجماعية،
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اللغات يف َمت تضخَّ وقد نراها اللغوات يف التفاوَت تُولِّد التي األسباب ألن وذلك املحلية؛
مجموعات نجد عامة، لغًة تتكلم مجموعة كلِّ داخل يف أنه ذَكرنا إذا وبخاصة العامة،

اللغوية. خصائُصها منها لكلٍّ صغرية
للمراكز تبًعا قوية؛ فروًقا وأحيانًا محسوسة، فروًقا نجد األوروبية، املدن ففي
األفراد وموقف إلخ)، … معسكرات (مدارس، العارضة وللمجموعات وللِمَهن االجتماعية
باختالِف يختلف نحٍو عىل يتكلم أن إىل يُضَطر قد الواحد فالشخص د؛ يتعقَّ أن يمكن
إقليٍم إىل تمتدُّ — ذاِته تعريفها بحكم — العامة اللغة إن ثم الحديث. إليه ه يوجِّ من
تلك عنارص من وبعٌض متميزة. لغواٌت املايض، يف ُوِجدت قد أو عادًة، فيه توجد واسع
فاللغة ا؛ خاصٍّ لونًا مكان كل يف اللغُة تلك تأخذ بحيث العامة اللغة يف يؤثر اللغوات
ليست اإلنكليزية واللغة املختلفة، الفرنسية املقاطعات يف واحدًة ليست العامة الفرنسية
النطق بطرق يحتفظ أن يحدث ولقد وملبورن. نيويورك يف وإيدنربه، لندن يف هي هي
وقواعَد واحدة مفرداٍت استعماِل مع تام ِشبَه احتفاًظا اإلقليمية، األقل عىل أو املحلية،
لألقاليم تبًعا متباينًا نطًقا تُنطق اليوم حتى العامة األملانية اللغة تزال وال واحدة. نحويٍة
التي النقط نُحدد أن يجب دقيق؛ نحٍو عىل عامة لغًة نكتب ولكي فيها. تُستخدم التي
من جزءًا يكون أن يجب أو يكون، املقبولة اإلباحات وتحديد مرشوع. تفاوٌت فيها يوجد

ِللُّغة. وصفنا

املنطوقة واللغة املكتوبة اللغة بني (7)

صيغة لها لغاٌت يُالحظها أن اللسان علم يف الباحُث يستطيع التي العامة اللغات وكل
والطبقات املختلفة الجهات بها تتميَّز التي النطق يف االختالفات ومعظم مكتوبة،
مختلفة بطرٍق ينطق الفرنسية اللغة يف فالحرف الكتابة؛ يف تظهر ال املتباينة االجتماعية
عن يُعرب ال ولكنه نوعية، قيمٌة الرسم فلهذا وإذن ينطقونه. الذين لألشخاص تبًعا

املفارقات.
تحمل التي هي اللغة تلك أن مع االختفاء إىل االختالفاُت تميل املكتوبة اللغة ويف
اللغة تثبيِت إىل تؤدي بطبيعتها الثابتة املكتوبة اللغة إن وجه. أتمِّ عىل العامة الصيغَة

محافظة. كعنِرص فيها وتعمل العامة،
برصف طبًعا وذلك الخصائص، من بعدٍد املنطوقة اللغة عن تتميَّز املكتوبة واللغة
إىل قصًدا أو دقتها لعدم إما الكتابة، تهملها التي واإلقليمية املحلية الخصائص عن النظر
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االستعماالت عىل املحافظة هي إليها نشري التي املكتوبة اللغة وخصائص اإلهمال، ذلك
فإنه األخرى الجهة ومن جهة. من هذا املنطوقة؛ اللغة مجاراة عن والتخلُّف القديمة،
الصوت يف ونغمة وحركات مناسبٍة من املتكلمون يملكه ما تملك ال الكتابة كانت ملا
ومفردات النحو قواعد دقِة يف تُستخدم أن من لها بدَّ ال فإنه امللفوظ؛ الكالَم توضح
توضح املكتوبة فاللغة ثَم ومن مفهومة؛ غري غامضًة جاءت وإال محكًما، استخداًما اللغة
بالنسبة القيمة عظيمُة الناحية هذه من وهي املفردات، قيَم توضح كما النحوية الصيَغ
مع ولكننا لها، كتابَة ال لغٍة وصف تحاول عندما قيمتها وتظهر اللسان. علم يف للباحث
فقط. املكتوبة بصيغتها عليها نحكم عندما ملفوظة لغٍة عن خاطئة فكرة ن نُكوِّ ذلك
يف بها تفوَّه التي األقوال عىل يطَّلع عندما الدهشة تأخذه الكتابَة اعتاد الذي والشخص

باالختزال. األقوال تلك ُدوِّنَت إذا مرتَجلة خطبٍة يف أو عادية، محادثٍة
عالقة ال خاصة، لغًة تكون ما كثريًا املكتوبة اللغة أن نُالحظ ذلك عن وفضًال
اللغة تلك ألن ثم سابًقا، عنها ثنا تحدَّ التي املالبسات بسبب وذلك املنطوقة؛ باللغة لها

أجنبية. شبه أو أجنبية، لغة أو دينية، لغًة تكون فقد املكتوبة
بني شاسع بَون وهناك والتنوع، د التعقُّ شديدة دراسٌة اللُّغوية فالدراسة ثم ومن
— العامة اللغات تصف التي القواعد تلك أعني — نسبية بساطًة النحوية القواعد بساطة
ما كثريًا أنفسهم اللسان وعلماء سبق، فيما إليه أرشنا الذي اللغوية الحقائق ع تنوُّ وبني

ذلك. ينَسون
أن نريد عندما نلقاها التي الصعوبات فحص يف هنا ندخل أن املستحيل ملن إنه
األشخاص أن نجد محلية بلغة يتعلق األمر كان فإذا دقيق، وجٍه عىل الظواهر نُحدد
األجانب وأما لوصفها، الزمة لُغوية ثقافة كل من عادًة محرومون يستخدمونها الذين
مشقًة يجدون فإنهم ذلك، يف تفاوتهم مع كامل غريَ فهًما يفهمونها أنهم عن ففضًال
هؤالء عىل يعثرون عندما إنهم بل عادي، نحٍو عىل يتكلمونها الذين األشخاص تمييز يف
هؤالء ألن وذلك الالزمة؛ املعلومات عنهم يأخذوا أن بسهولة يستطيعون ال األشخاص
مجرَد إن بل بها. يتكلمون التي الطريقَة دقيق وجٍه عىل يَُعون ال أنفسهم األشخاص
َليكفي عادة؛ اللغوة هذه نفس يتكلم ال آخر لشخٍص ما لغوًة يتكلم شخص محادثِة
ذاته يف النتائج وعرُض الدقة. عن بها والَحيدة اللغوة تلك استعمال يف االضطراب إللقاء
للغواِت الكامل فالوصف الطول؛ ُمِرسَف جاء نفسها اللغة عن قدَّمناه إذا ألننا صعب؛
اتخذنا وإذا يستخدمه، أن أحٌد يستطيع ال بحيث الضخامة من سيكون ما مقاطعٍة
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ونحن مبدئه. يف فاسًدا جاء ما؛ عامٍة بلغٍة أو أخرى بلهجٍة املقارنَة العرِض لذلك أساًسا
أن يفرتض ذاتَه وجودها ألن وذلك العامة؛ للُّغات بالنسبة الصعوبة تلك نفس نجد ال
مصطنَعة ُمواَضعات أمام عندئٍذ أنفسنا نجد كنَّا وإن ما، حدٍّ إىل وضَعت قد قواعدها
وعٍي دون يتم تطوًرا اللغة تطور طريقة عن دقيقة فكرة تعطي ال بحيث اليشء، بعض
حدٍّ أي إىل رأينا قد ولكننا دراسًة، اللغات أسهُل هي املكتوبة واللغات يتكلمونها، ممن

فعًال. املنطوقة اللغة تطابق املكتوبة اللغة أن نعتقد أن لنا يجوز ال

النصوص لغة (8)

أنه قطُّ ننىس أال وجب ثَم ومن مكتوبة؛ نصوًصا إال نملك ال القديمة باللغة يختصُّ وفيما
أن نجد الحقيقة هذه رغم أننا إال املنطوقة، اللغُة لدينا كانت لو كما ندرسها أن يجوز ال
يُدوِّنون الذين الشهود ألن وذلك العاديني؛ املؤرخني موقف من خرٍي موقٍف يف اللغة خ مؤرِّ
وهم يُدونون، ما إىل األغراض تتطرَّق ثم ومن مصلحٌة؛ عادًة فيها لهم تكون الحوادث
لذاتها تُعرض ال التي الوقائع إن ثم الحوادث، فيُشوهون ما أثٍر إحداِث إىل يقصدون قد
علماء يستخدمها التي النصوص ذلك من العكس وعىل تلميًحا. أو مجزَّأًة إال تُذكر ال
كان التي اللغة من نماذَج — الشاذ يف إال — تُمثِّل وهي لتُفَهم، ُكتبت قد فإنها اللسان،
وقائَع عن القارئ ليخدَع كتبها قد ُمحررها كان وإذا النصوص، تلك أصحاُب يكتبها
اللغة. بتلك يختص فيما خاص غرٍض دون اللغة استخدم قد ذلك مع فإنه بعينها،
املستعَملة. اللغة ِبنْية عن تامة فكرًة يعطي — كافيًا طوًال طويًال دام ما — والنص
فيها ما عىل يحسدوه أن العاديني للمؤرخني يمكن بشواهَد يعمل اللغة فتاريخ وإذن
يف تُحفظ لم املستعَملة النصوص كانت إذا ذلك؛ من العكس وعىل وإخالص. أمانٍة من
يحذر أن اللسان علم يف الباحث واجب فإن لتحريرها، معارصة آثار عىل أو محفوظات
تبًعا والنارشون اخ النسَّ يُغريها ما كثريًا النصوص لغة ألن وذلك املؤرخني؛ حذَر فوق
ثَم ومن مبارشة؛ تحريَرها تيل التي األزمنة يف وبخاصة واملكتوبة، امللفوظة اللغة لتغريُّ
كل عىل التاريخي النقد قواعَد دقٍة يف يُطبق أن اللسان علم يف الباحث واجب من كان

األول. لتحريره الحقٍة بوسائَط مرَّ قد نصٍّ
للُّغة بالنسبة إال األحيان أغلب يف لها قيمة ال الشواهد فإن األمر، يُكن ما وأيٍّا
قديمة لغٍة نطِق عن نُكوِّن أن مواتاًة الحاالت أكثِر يف حتى نستطيع ال فنحن املكتوبة؛
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التاريخي؛ اللسان علم عىل كالمنا عند بعُد فيما نرى وسوف جزئية. ناقصة فكرًة إال
الصعوبة. تلك عىل يتغلَّب أن املقارن النحو علُم استطاع مدهشة حيلة بأيِّ

اجتماعية كحقيقة اللغة (9)

هي التي الخارجية مظاهرها مجرد بل نفَسها، اللغة يالحظ ال اللسان علم يف الباحث
أكان سواءٌ صحيٌح وهذا عليها. واملحافظِة انتقالها وسبيُل اللغة، تلك وجود مظهُر
إدراًكا إدراكه إىل سبيل ال مثايل كائٌن اللغة مكتوبة، أو عامة لغًة أو لغوًة درسه موضوع
وعالقاٌت النطق، يف متشابهة عاداٌت األفراد من لعدٍد يتكون عندما توجد وهي مباًرشا،
كلَّ ما نحٍو عىل يملك ما، لغًة يتكلم فرد وكل معينة. معاٍن وبني معينة أصوات بني تقوم
إال اللغة عن نتحدث أن نستطيع ال ولكننا ِرصفة، نفسية حقيقٌة هي التي الحقيقة هذه
األقل عىل أو آخرين، أفراد عند أخرى حقائَق الفرد عند املوجودة الحقيقُة تلك واَزت إذا
باعتبارها إال لغًة ليست واللغة وازت. تكون أن املمكن من كان أو وازت قد كانت إذا

محددة. استجاباٍت اآلخرين األفراد عند تثري لكي تستخدم لالتصال أداًة
غريَ يالحظ أن يستطيع ال نفسه يف يُفكر عندما حتى اللسان علم يف والباحث
يستطيع التي املَلكة تلك يُالحظ ال عادًة ولكنه ومفردات، جمًال خاصة، لغويٍة حقائق
فيها ويُفكر الصيغ، تلك بها ينطق التي اآللية تلك وال صيًغا، يُكوِّن أن بواسطتها
من غريه من تُفلت كما اللسان علم يف الباحث من تُفلت ِللُّغة الداخلية الحقيقة ويفهمها،
أو مفردة، كلمًة أو صوتًا، املعروفة الوسائل بكل نالحظ أن املمكن َلمن وإنه املتكلمني.
أنها كما مرتني، بذاتها ق تتحقَّ ال وهي عابرة، حقائَق إال ليست هذه ولكن صيغة، عامل
لجنٍس عابًرا ممثًال إال ليس الطبيعي التاريخ يف الحي الكائن ثابتة. قيمة كل عن عاريٌة
حدٍّ إىل له كانت ثَم ومن مستقل؛ بوجود ما لوقٍت يتمتَّع ولكنه الثابتة، الحقيقة هو
مبارشة تختفي أنها نجد ذلك، من العكس فعىل اللغوية الظاهرة وأما ذاتية. حقيقٌة ما
يحتفظ أو الكتابُة تحتفظ أن إال لها بقاء فال فهمها، أو نطِقها، أو لها، إدراكنا بمجرد
تكون ال — ثباتها رغم — ما ظاهرٍة فِذكرى ذلك ومع بِذكراها، امليكانيكي التسجيل

مستقلة. حقيقًة
عينيه، أمام ماثًال امللفوظ بالكالم يحتفظ لكي يُسجلها اللسان علم يف والباحث
حقيقة تُلمس؛ ال حقيقٌة هو وإنما امليت، املثبت اليشءَ ذلك ليس دراسته موضع ولكن
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العالقات مجموعة هي الداخلية اللغة حقيقة مبارشة. إليها للوصول وسيلٌة ثمة ليس
ذلك الوقت نفس يف وهي ما. مجموعٍة أفراد من يتكلمها َمن كل نفِس يف توجد التي
كحقيقة العالقات تلك بني الدقيقة املوازنة عىل يحافظ أن إىل الفرَد يَضطر الذي االلتزام

األفراد. عن خارج immanente معلق ويشء ِرصفة اجتماعية
غريه، نفس يف أو هو، نفسه يف مالحظتُه اللسان علم يف للباحث يُتاح ملفوظ كل
مرة كل ويف لها. تامة صورًة قط يُمثِّل ال ولكنه الحقيقة، لتلك خارجيٍّا مظهًرا إال ليس
كان وإن قط، ق تتحقَّ لم ممكناٍت تحلُّ اللغة إن ثم ذاتية، هيئًة الخاصة املالبسات تُعطيه
مع قبل من يُستعمل لم voler (يطري) فالفعل املالبسات؛ واتتها إذا تحقُقها املمكن من
j’ai يقول: أن يف أحٌد يرتدَّد فلم استعماله، إىل الحاجة دعت يوٌم جاء حتى املتكلم، ضمرِي
الفعل خلق وعندما أطري. ولكنت وسأطري وطرت أطري ،vole; je volerai; je volerais
يجد لم بالتلفون» «يتحدث أو برقية» «يرسل téléphoner الفعل أو télégraphier
(لقد j’ai téléphone أو برقية» «سأرسل je télégraphierai يقول: أن يف مشقة أحٌد
وإذن كامنة. قدرة العمل؛ عىل قدرٌة وهي ر، التحجُّ تعرف ال اللغة بالتلفون). تحدثت
املمكنات من مجموعٌة بل الفعلية، الحقائق من مجموعًة ليس وصفه الباحث عىل فما
موضوَع هنا ليست الفعلية الحقائق إن بل الحاجة. تدعو عندما تتحقق أن يمكن التي
املوضوع عن فكرًة مبارش بطريق ن نُكوِّ أن بفضلها نستطيع وسائُل إال هي وما البحث،

الحقيقي.
مكتوبة بلُغاٍت رأينا كما يتعلق عندما نسبيٍّا، هني أمٌر املثايل املوضوع هذا وتحديُد
هذه يف املثايل األنموذج ألن وذلك بعيد؛ حدٍّ إىل واحد يشءٌ النوعان وهذان عامة. لغاٍت أو
أخرى. أحيانًا الدقة يف وُممعنًا أحيانًا، دقيًقا تحديًدا ذاته تعريفه بحكم محدٌد الحاالت
متفاوَت وعيًا يفعلون ملا واعني نمطه، احتذاءِ إىل يسَعون املختلفني األفراد من كبري وعدٌد

الدرجات.
األنموذج نستقرئ أن يجب إذ كبرية؛ العكس عىل فالصعوبة اللغوات دراسة يف أما
اللغوية املنطوقات من الكثرة متفاوت عدٍد بتقييد ذلك إىل نصل ونحن باملالحظة. العاديَّ
اجتماعية مجموعة كل أفراُد كان وملا األفراد. من كثري أو قليل عدٍد عن تصدر التي
فرد بمالحظة نكتفَي أن مبدئيٍّا نستطيع فإننا بعيد، حدٍّ إىل متحدة لغوات يتكلمون
أعطينا أن سبق التي املفارقات عن النظر رصف مع طبًعا وذلك املجموعة، من واحد
مالحظِة إىل تستند للغواٍت أوصاف عدَة نجد أن نَعِدم ال إننا الحق ويف عنها. فكرًة
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فيه يكون أن املمكن من — اختياره يف قنا دقَّ مهما — الواحد الفرد ولكن واحد، فرٍد
عىل عاديٍّا ما فرٌد يكون أن النادر َلمن إنه بل النواحي، بعض يف الدقيق الشذوذ بعُض
اللغة. مفردات يف وبخاصٍة نقص، مواضُع فيه تكون أن كذلك املمكن ومن مطلق. نحٍو
أنها إال العادي لألنموذج موافقًة تكن وإن وهذه الخاصة، استعماالتُه فرٍد لكل وأخريًا،
وواجُب أفراد، عدَة نالحظ أن الواجب من كان ثم ومن فيه؛ أساسيًة ليست ذلك مع
تكييًفا يالحظهم الذين األفراد لغوة تُكيف التي املالبسات كلَّ َي يُنحِّ أن هو املالِحظ
املقياَس ذلك نعرف إذ ونحن مقياًسا، تعترب التي اللغوة عىل يحصل لكي وذلك ا؛ خاصٍّ
إننا ثم اللغة، عنارص من عنرص كلُّ فيها يعمل التي الحدود نُخطط أن إال نستطيع لن
األشخاَص فيها نرى التي الحاالت عدا فيما وذلك املتوسطات، غري نالحظ أن نستطيع ال
مقياًسا تعترب التي واللغة ذاك. أو الكالم من النحُو هذا يصدمهم لغتَهم ندرس الذين
حد. إىل بها وعٌي يتكلمها من لدى يكون عندما إال بدقٍة وتُالحظ تُرصد أن يمكن ال
اللغَة هي اللغوة تكون أن النادر ومن املشقة، بالغُة نفسها املحلية الحقائق ومالحظة
وهو اآلَخرين. يسأل أن إىل مضطرٍّا نفسه يرى ثم ومن يدرسها؛ الذي للشخص األصلية
األشخاص بها يتكلم التي الطريقة يُفسد ألن مستهدٌف بدَّ ال أسئلته يف احتاط مهما
يجب كيف التقريب وجه عىل نعرف ونحن العادية. الحياة أحوال يف يُالحظهم الذين
أن األحيان أغلب يف املستحيل من ولكنه حقيقية، قيمٌة لها لتكون املالحظات تعمل أن
قد ُجمَعت التي املحلية الحقائق ومعظم والضبط، الدقة من يجب ما مالحظاتنا يف نبلغ
استخدامها دون حال وال قيمتَها، يسلبها ال ذلك ولكن االنتقادات، يُثري نحٍو عىل عملت

املقارن. املنهج مزايا بفضِل التاريخية الناحية من صحيًحا استخداًما
أحيانًا واملسيطرة بل األهمية، البالغة املكتوبة، واللغات العامة اللغات كانت ثَم ومن
التي النتائُج تكن وإن للدراسة، األصلَح اللغاِت هي اللسان علم دراسات نموِّ يف كثرية
يف يلوح ما ألن وذلك اللغوات؛ بدراسة تُصحح أن الواجب من دراستها من تستخلص
التي هي واللغوات املثايل. املقياس صفُة إال األخرى يف له ليس ثابتة كحقائق بعضها
تُسمى التي اللغوية التغريات معظم نُفرس أن نستطيع وبفضلها القديمة، الحالة تُمثل

ذاتية.
كانت ثَم ومن متباينة؛ عديدة مؤثراٌت فيه تدخل تاريخي لتطوٍر وليدٌة لغة كل
نعم، التاريخ. بفضل إال للتفسري قابلٍة غريَ أخرى اجتماعية ظاهرة أي من أكثَر اللغة
اعتبار أي إدخاِل دون ذاتها يف لغة كلُّ توصف أن الواجب ومن بل املمكن، من إنه
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أن دون اللغة لبناء العامة القواعَد نُحدد أن الواجب ومن املمكن من أنه كما تاريخي،
يف تُطبق وامليتة منها الحية املعروفة اللغات كلُّ كانت وملا املبادئ. تلك نشأة عن نتساءل
التي املشكلة تلك اللغة، أصل مشكلِة إىل سننساُق ريٍب بال فإننا مشرتكة، مبادئَ الواقع
ال لغة بكل الخاصَة األداء طرق ولكن ملعلوماتنا، الراهنة الحالة يف ِعلميٍّا حالٍّ تقبل ال

جزئيٍّا. تفسريًا دائًما يكن وإن تاريخيٍّا، تفسريًا إال تقبل

التاريخي اللسان علم (10)

اليوم تتكلَّم التي اللغات ومعظم فحسب. النصوص بفضل يوضع ال اللغات تاريخ إن
الحارض، عرصنا يف إال يُكتب لم منها والكثري حديث، زمٍن من إال كتابتها يف يُبدأ لم
لآلثار بكثري الحقٌة — نسبيٍّا قدًما قديمة شواهُد منها لدينا التي العدد القليلُة واللغات
البابلية فاللغات االستعمال؛ من جزئيٍّا خرَجت قد — إلينا وصَلت التي القديمة اإلنسانية
لدينا تكون التي الحاالت ويف حية. لغة أيُّ اليوم تُمثلها ال والرصية susien والسوسية
اللغات مثًال ُخذ متصلة. غريُ السلسلة أن نجد تُتَكلَّم، تزال ال للغات قديمة نصوٌص فيها
األكمينية النقوش لغَة أوًال لدينا أن تجد محفوظة، الناحية هذه من وهي اإليرانية،
منها جزء يف كانت ربما وهي ،Avesta األفستا لغة ثم ق.م.) السادس القرن (أواخر
طويل، بزمٍن ذلك وبعد مفكَّكة. معرفًة إال نعرفهما ال اللغتان وهاتان األوىل. من أقدَم
النصوص لغة ثم امليالد)، بعد الثالث (القرن الساساني للعهد الرسمية اللغة نجد
وأخريًا األدبية، الفارسية اللغة نجد العارش القرن يف ثم تورفان، يف ُوِجدت التي املانوية
تورفان وبهلوي دارا، لغة القديمة الفارسية فاللغة لغات؛ عدة نجد الحارض العرص يف
لغة عصور؛ أربعة تكون الحارض الرسمي والفاريس الفردويس، وفاريس والساسانيني،
بحيث العصور، تلك بني بها نصل نصوٌص لدينا فليست ذلك ومع واحدة، تقريبًا تلوح
الساسانيني لغة وبني دارا، لغة القديمة الفارسية اللغة وبني بالالحق، السابق يتصل
اللغات عن وأما عليه. رصيح شاهد أيَّ نملك ال أسايس تطوٌر حَدث قد خاص بنوٍع
القديمة صيغتها نجد التي «بامري»، لغات ومجموعة الفارسية اللغة غري الحديثة اإليرانية
عىل ونحن تاريخ. منها أليٍّ فليس حديثًا، اكتشفت التي Sogdien السوجدية اللغة يف
لنا احتفَظت التي لتلك استمراًرا تُعترب ربما التي الحديثة اللغة نجهل ذلك من العكس
ومع الالتينية، ِللُّغة مختلفة تطوراٌت هي الرومانية واللغات بِذكراها، األفستا نصوُص
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أن الواجب من ألنه وذلك الحديثة؛ الالتينية اللغات تُفرس ال األدبية الالتينية فاللغة ذلك
قد النصوص بعض كانت وإذا املكتوبة. اللغة ال الالتينية الكالم لغَة البدء نقطَة نعترب
اآلثار هذه قيمة نُقدر أن نستطيع ال فإننا الالتينية، الكالم لغة من يشءٍ عن كشَفت
لغة لكل األوىل النصوص وبني ببعض. بعِضها الرومانية اللغات بمقارنة إال املنفردة
حيث مواتاًة األكثِر الحاالت يف وحتى واسعة، ُهوٌة املكتوبة الالتينية اللغة وبني رومانية
خالل تقريبًا ثابتة األدبية والالتينية كالسنسكرتية تبَق ولم ر، تتحجَّ لم اللغة أن نجد
يف حتى إنه نقول: النصوص؛ خالل الكالم لغَة نلمح أن معه نستطيع مما القرون،
قط، دقيقة فكرًة اللغة عن — رأينا أن سبق كما — النصوص تُعطينا ال الحاالت هذه
ما للغٍة تاريخيٍّا نحًوا نضع عندما اللغة، تغريات تتبُّع يف املكتوبة بالنصوص واالكتفاء
خاصة وسائل استخدام إىل مضطرٍّا اللسان علم يف الباحث كان ثم ومن أطفال؛ عبُث

املقارن. النحو وسائل أعني به،

املقارن النحو مبادئ (11)

وذلك رصيحة؛ صياغًة تُصاغ أن يجب أساسية مبادئ بعِض إىل يستند املقارن النحو
النحو وسائل استخدام عن تصدر إنما اللسان علم يف تُرتكب التي األخطاء معظم ألن

مبادئه. فيها تُطبق أن يمكن ال حاالٍت يف املقارن

املوجودة، عنارصها يف تغيرياٍت عن تصدر اللغات أن هو املبادئ تلك وأوُل (أ)
الكلمة عنارص عادًة يستعري جديد ليشء اسًما يضع أن يريد فمن جديد، َخلٍق عن ال
«بعيًدا» Fern من Fernsprecher األملانية: كاللفظة وذلك أجنبية؛ لغٍة من أو لغته من
téle اليونانية من téléphone الفرنسية اللفظة مقابل يف ،Sprecher و«متحدث»
ولكن ،Gaz كالكلمة لفٌظ يخلق أن يحدث فقد ذلك ومع ،fêne و«صوت» «بعيًدا»
.Eeist «نفس» بلفظة تُذكرنا «جاز» وكلمة فيها. مستقرَّة سمَعت التي األلفاظ ذكريات
عىل لتدلَّ ُخلقت التي الفَرنسية فاأللفاظ ذلك ومع قط، يقف لم املوحية األلفاظ وخلق
تدخل croquer و«قرض» cracer و«قعقعة» crisser األنياب» «رصير نحو الضوضاء
بعُد الحالة وهذه خالص. خلٍق أمَر ليس فاألمر وإذن املوجودة. الصيغ من سالسَل يف
األطفال أو العاديني غري األفراُد يخلق أن يحدث ما كثريًا يكن وإن وإنه للغاية، محدودٌة
نعثر أننا عن فضًال أنه إال — جديدة مفرداٍت عادية غري ظروٍف يف يوضعون الذين
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هذه فإن — سماعها فرصُة للمخرتعني أُتيح لُغوية عناَرص عىل دائًما املفردات تلك يف
عن النظر وبرصف كوَّنوها، الذين األشخاص باختفاء تقدير أكثِر عىل تختفي املفردات
للكلمات استعمالها حدود يف إال تحيا أن تستطع لم والتي صنعت، التي العاملية اللغات
الصيغ من مجموعات خلق ملحاولِة مثًال نجد ال مرسًفا؛ تحويًرا تحويرها دون املوجودة
تعترب أن يمكن ال الكلمات بعض أن قط الثابت من يكن لم إذا فإنه ثم ومن النحوية؛
به املسلَّم من أنه إال اشتقاقيٍّا، أصًال لها نجد ال بحيث ما، نحٍو عىل العدم من مخلوقًة
أو لطريقٍة استمراًرا يكون أن بدَّ ال عام نحويٍّ نظام وكل للنطق، خاصة طريقٍة كل أن

سابَقني. نظام
له ُوضع الذي واليشء اللغويِّ االصطالح بني ثمة ليس أنه هو الثاني واملبدأ (ب)
je أتكلم» «أنا قولنا: ففي تقاليد؛ عالقة هي وإنما طبيعية، عالقة أيُّ االصطالح ذلك
il dit يتكلم» و«هو املخاطب، عن للعبارة tu dis تتكلم» و«أنت املتكلم عن للعبارة dis
بذاته يدل يشءٌ je’ tu’ il و«هو» و«أنت» «أنا» الضمائر يف ليس الغائب؛ عن للعبارة
بأن التقاليد جرت ما برشية جماعة يف ألنه تُستعمل وإنما الثالثة، األشخاص أحد عىل
الناس من كغريه عاجًزا حنكًة اللسان علماء أكثَر نرى ثَم ومن الصيغ؛ تلك تستعمل
عىل تحتوي اللغات كل إن نعم ا. تامٍّ جهًال مجهولة لغٍة يف مكتوب نص أو خطبٍة أمام
بني يقوم موحية ألفاٍظ عدة وعىل ،cnomatopées األصوات وأسماء أفعال من عدٍد
يُعرب معاٍن عدَة — ريب بال — هناك أن كما ما. عالقٌة عنه تُعرب ما وبني حروفها َجْرس
ثم ومن املغلقة؛ الصائتة بالحروف البعيدة واألشياء املفتوحة، الصائتة بالحروف عنها
و«هناك» heir «هنا» وباألملانية للبعيد، là و«هناك» للقريب ici «هنا» بني فاملعارضة
مثًال االسمية الجملة ففي غريها؛ من الطبيعة إىل أقرُب األلفاظ لرتتيب طرٌق ،bort
— دائًما يكن لم وإن — عادًة إليه املسنَد يوضع l’homme est bon « خريِّ «اإلنسان
العدد املحدودِة الخصائص هذه فكل ذلك ومع إليه. املسنَد نُسِند أننا باعتبار املسند؛ قبل
لغتني بني التفاصيل يف اتفاق فكلُّ وإذن نجهلها. لغًة لنفهم وال ما، لغًة لنُحدد تكفي ال

بينهما. تاريخية تقليدية رابطٍة عن إال يصدر ال

نحَوين: عىل يوجد أن يمكن tradition والتقليد
محيطهم؛ لغَة يتمثَّلون إذ الحديث؛ يف لها األطفال باستعمال عادًة اللغة تنتقل
الوسط يتكلم أن يحدث ولقد بمولِدهم. إليها ينتمون التي االجتماعية الهيئة لغة أي:
انتهاء عند ويتكلمهما مًعا، الطفل فيتعلَّمهما واحد وقٍت يف لغتني للطفل االجتماعي
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تتغلَّب إذ طويًال؛ زمنًا تلبَث ال تحدث عندما العادة ويف نادرة. حالٌة هذه ولكن تعليمه،
االجتماعي. الوسط يف األخرى عىل اللغتني إحدى

لغته عىل عالوًة أخرى لغًة الفرُد يتعلم عندما يكون اللغات النتقال اآلَخر والنحُو
الثانية، اللغة عنارص بعض األصلية لغته يف يدخل ألن ُعرضًة يكون فإنه األصلية؛
يف العناَرص تلك يستخدموا أن إىل الثانية اللغَة يجهلون الذين بُمواطنيه األمر وينتهي
نموِّ يف ا هامٍّ دوًرا تلعب االستعارة أن اليوم به املعرتَف ملن وإنه العادي. استعمالهم
من اللغات انتقال مثل مثلها الحدوث، كثرية عادية بل شاذة ظاهرًة ليست وهي اللغات،
مطلًقا، تميًزا متميزتنَي والثانية األوىل اللغة تكون حينما حالتان وهناك األبناء. إىل اآلباء
بطريقة األخرى إىل إحداهما تردَّ أن يمكن واحدة للغٍة كصيغتني للمتكلمني تلوحان أو
يأخذ عندما والرتكي إنكليزية، كلمًة حديثه يف يُدخل عندما فالفرنيسُّ املطَِّرد؛ اإلحالل
قرية سكان أحُد يستعمل عندما ولكن واضحة، االستعارُة تكون عربية أو فارسية كلمًة
يلجأ فإنه لهجته، كلمات إحدى من فرنسية كلمة يصنع أو فرنسية، كلمًة فرنسا بشمال
«وي» مثًال املحلية اللهجة يف يصبح wa «و» الفرنيس ينطقه فما املطَّرد، اإلحالل إىل
ينتقل عندما وهكذا املقابالت، بتلك وعٌي املتكلم لدى ويكون ُممالة»، مفتوحة «واو yé
تتنكَّر بحيث املالئمة، باإلحالالت يقوم العكس؛ أو الفرنسية اللغة إىل املحلية لهجته من
محلية كلمٌة هي هل الكلمة انطلَقت إذا نُقرر أن املستحيل من ويصبح غالبًا، االستعارات
بإحالل تنكََّرت وقد ،«loi = «قانون lwa العام الفرنيس اللفظ من مستعارة كلمة أو
تتحدَّد الحالة هذه مثِل ويف .lwa البارييس) (أي العام الفرنيس النطق محلَّ اللهجة نطق
لغة يف اللغتني بني محسوس غري مستمر تياٍر بوجوِد القول يمكن بحيث االستعارات
هي اللهجة إن مستقلة. الجنوب لهجات إن إذ فرنسا؛ شمال ح فالَّ أعني الفرنيس، الفالح
من االستعارات وهذه ُمفْرنَسة. اللهجة هي الفرنسية واللغة ملهوجة، الفرنسية اللغة
أن املمكن ومن األجيال، تتناقلها التي األصلية اللغة عن تمييُزها ما حدٍّ إىل املستحيل
لغتني بني االستعارة كانت إذا وأما ومفردات. ونحًوا نطًقا اللغوية الظواهر كل إىل تمتدَّ
أو املفردات، عىل تقترص العكس عىل فإنها يتكلمونها، َمن عند التميُّز تماَم متميزتني
نستعري أن يمكن ال ألنه وذلك الكلمات؛ بها ن تتكوَّ التي الطرق بعض عىل األكثر عىل
وعندئٍذ كله، النَّْحوي النظاَم عادًة نستعري وإنما مفَردة، نَْحوية صيغًة أجنبية لغٍة من
ا. تامٍّ استبداًال بغريها اللغة استبدال نُسميه ما هو وهذا األصلية. لغتنا نظاِم عن نتخىل
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بني النحوية الصيغ يف املطَِّردة concordances املوافقات من مجموعة فكلُّ وإذن
إليهما؛ فانتهت تطوَرت واحدة للغٍة حالتنَي تُمثالن اللغتني هاتني أن عىل تدلُّ لغتني
الصيغ، تلك عنها تُعرب التي واألشياء الصيغ بني جربية عالقة ثَمة تكن لم ألنه وذلك
فلو معقول، غريَ شيئًا يعترب مختلفتني لغتني يف املتوافقة الصيغ من مجموعٍة وجود فإن
هي واحدة لغًة التاريخية الناحية من مثًال والفرنسية واإلسبانية اإليطالية اللغة تكن لم
يكن لم لو الثالث؛ اللغات تلك إىل انتهت حتى مختلفًة تطوراٍت تطوَرت التي الالتينية،
yo, tu, il ل واإلسبانية io, tu, egli ل اإليطالية اللغة استعمال نُفرس أن استطعنا ملا ذلك
(املتكلم الثالثة األشخاص عىل للداللة je (yo القديمة الفرنسية (يف tu, il ل والفرنسية
ال التي املطَّردة املوافقات من ذلك غري يف الحال وكذلك املفرد، يف والغائب) واملخاطب

الثالث. اللغات يف لها عدد
تُخلق، ال اللغاُت دامت ما أنه هي اللغة خ ملؤرِّ تَعِرض التي املشكلة كانت هنا ومن
املوافقات يف — نُميز أن الواجب من فإنه تقليدية، اللُّغوية العبارة دامت وما تغري، بل
قيام يفرتض ما وبني ذاتيٍّا نموٍّا منها يعترب ما بني — أكثر أو لغتني بني توجد التي
نتيجًة منعزلة مفَرداٍت بني التوافق يكون أن املمكن فمن اللغات؛ تلك بني مشرتك تقليد
معنى عىل واإلنجليزية الفارسية اللغتني يف bad كلمة تدلُّ ما نحِو عىل البحتة للمصادفة
ولكنَّ واحدة. لغٍة من اللغتني الستعارة نتيجًة يكون أن املمكن من أنه كما «رديء»،
فحسب؛ األلفاظ ترتيب قواعد يف ال الصيغة عوامل يف النحوية املوافقات من مجموعًة

ثابتة. داللًة األصل َوحدة عىل تدلُّ
فليس الحل، سهلَة املشكلة كانت وحدات؛ يف منتِظمة تامة عديدًة املوافقات كانت إذا
لدينا التي اإلندوأوروبية، اللغات أن لنُدرك اللسان علماء من نكون أن الرضوري من
واألسكو والالتينية واليونانية اإلندوإيرانية (هي املسيح ميالد عىل سابقة شواهُد منها
إال تُعَرف لم التي اللغات وأما واحدة. أصلية للغٍة مختلفًة صيًغا إال ليست أومربيانية)،
أقلُّ األمر فإن واألرمنية؛ والصقلبية، والجرمانية، كالكلتية، قرون؛ عَرشة بنحِو ذلك بعد
أعني — الحاليَّة املحلية اللغات غري أوروبية اإلندو من لدينا يكن لم أنه ولو وضوًحا،
— والهندية واإليرانية واألرمنية والصقلبية واألملانية واإلنجليزية واأليرلندية الفرنسية
لها نضع أن املستحيل من وألصبح واحدة، لغٍة إىل رجوعها إثباِت يف صعوبًة لَوجدنا إذن
عام وَخمسمائة ألفني خالل وبطئًا رسعًة اختلف الذي التطور استطاع لقد مقارنًا. نحًوا
من يكن لم إن — الصعب من فأصبح القديمة، الوحدة آثار من األكرب الجانب يمحَو أن
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واإلندوأوروبية، السامية اللغاِت عدا وفيما الِقَدم. يف املوِغلة الوحدات تعينُي — املستحيل
بعد الخامس القرن إىل وال بل املسيح، قبل الخامس القرن إىل ترجع وثائَق نجد ال
أنها لنا ظهر بها، مقطوع واضحة لُغوية بقراباٍت عثرنا إذا ونحن النادر. يف إال املسيح
le malgache مدغشقر فلغة نسبيٍّا؛ منها قريب زمٍن يف تحطَمت أصلية لوحدٍة نتيجٌة
الرشقية الهند جزر لغاِت من األدقِّ عىل أو املاليا، لغة من أنها نُدرك أن السهل من التي
املقارن النحو إن املسيحية. ظهور بعد إال املاليا لغة عن تنفصل لم l’indonesien
لنا يسمح ال ولكنه الوثائق، يف التاريخي اللسان علم يجده الذي النقص سدِّ من يُمكِّننا

لدينا. التي الوثائق أقدِم خلف ما إىل معارفنا حدود نردَّ بأن
اللتني الطريقتني عن أوًال تنتج والتغريات التغري، دائمُة الواقع يف اللغات ألن ذلك
التي اللغة تختلف الكالم األطفاُل فيها يتعلم مرة كل ففي بواسطتهما؛ اللغاُت تنتقل
بتعاُقب ع تتجمَّ مرة كل يف ِصَغرها عىل االختالفات وهذه محيطهم. لغِة عن عليها يثبتون
اللُّغوي فالعنرص اللغة؛ استخداَم غريها من اللغات تستعري أخرى، جهٍة ومن األجيال.
داللة؛ أقلَّ ثَم ومن إلًفا، وأكثَر املتكلم، عىل سهولًة أكثَر استعماله يصبح يستعمل الذي
ونرى االتحاد، إىل تجنح مستقلًة األصل يف كانت التي األلفاظ من مجموعات نرى ولهذا
يحدث ما كثريًا وأخريًا، عكسية. فعل ردوَد تُسبب الظواهر وهذه النطق. يف اختصارات
اللغة يف تحويًرا ُمحِدٌث بدَّ ال التغري وهذا لغاتها، الجماعات تغري أن أو األفراد يُغري أن
قرون بضعة بمرور تغريَت، قد لغة فكل وإذن األصلية. لغتهم عن بدًال يتخذونها التي

يكون. ما َ أبطأ التغري ذلك يكون عندما حتى به يُعتد تغريًا استخدامها، عىل

عىل يحدث ال التغري أن مضمونه املقارن، النحو يف أسايس ثالث ٌ مبدأ وهناك (أ)
تناولنا إذا دقٍة يف نَصوغها أن يمكن ثابتة لقواعَد وفًقا يحدث بل مطَِّرد، غري مشتت نحٍو
التي التغريات تكون أالَّ رشط عىل وذلك تطوِرها، تاريخ من متتابعني عرصين يف لغًة
اللغة باستمراِر لنقول يجب مما جوهريًة أو عدًدا أكثَر املواجهني العرصين بني حدثَت

الواحدة.

الثالثة: اللغة عنارص من عنرص كل يف متميز مستقل نحٍو عىل يحدث التغري إن
والكلمة. الصيغة، وعامل الصوت،

بذلك التطوُر أرضَّ ولو بل عنه، تُعرب الذي املعنى عن مستقلًة تتطور واألصوات
من عضويٍّا جزءًا تكون التي الصوتية العنارص تختفَي أن يحدث ما وكثريًا املعنى.
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ذلك عن وينجم مفهومة، غريَ الصيغَة تلك يجعل تغريًا تتغري أو النْحوية، الصيغة
واجهنا أننا ولو للمعنى. مراعاٍة دون يحدث الصوتي التطور ولكن نحوية، تجديداٌت
باستمراٍر يُقابله األوىل الفرتة يف «أ» الصوت أن لالَحظنا تاريخها، من فرتتني يف ما لغًة
الفرنسية واللغة جهة، من الالتينية اللغَة مثًال لذلك خذ «ب». الصوت الثانية الفرتة يف
تجد واحدة؛ لغٍة تاريخ يف متتابعتني فرتتني تمثالن فهما أخرى؛ جهة من الحديثة
فالكلمات ،cha «ش» باستمراٍر الفرنسية يف يُقابله «آ» قبل «ك» الالتيني الصوت أن
يقابلها إلخ … caballum و(حصان) cantor و(معنى) canem (كلب) الالتينية:
يشء، املقابالت هذه عن خرج فإذا إلخ، … cheval, chantre, chien الفرنسية: يف
قد caveam الالتينية الكلمة أن مثًال وجدَت فإذا خاصة، ألسباٍب ذلك يكون فإنما
وإذا األوىل، عارَضت قد أخرى صوتية عوامل ألن ذلك فإنما ،cage (قفص) أصبحت
اللغة استعارتها قد األخرية الكلمة ألن فذلك (صندوق)؛ casse يقابلها capsam كانت:
بمعنًى ولكن األخرى، هي موجودة الفرنسية والكلمة الربوفانس، لغة من الفرنسية
آثار به توضع خاص (صندوق cnasse كلمة وهي عة، املتوقَّ ch (ش) وبال خاص،
كنتيجة qu’il vainque يقابله إنما ينترص) (أن vincat التبعي: والفعل القدِّيسني).
ترصيف من األخرى الصيغ بعض ويف vaincu املفعول اسم يف املوجودة k ال لتعميم
عوامل تُعارضها لم ما وذلك مطَِّردة، العادة يف الصوتية فاملقابالت وإذن .vaincre الفعل
املقابالت تلك أمثال نُسمي ونحن نحوية. اعتبارات أو استعارات، أو أخرى، صوتية

صوتيٍّا. قانونًا املطَّردة
وسٍط يف واحدة للغٍة متتابعتني حالتني بني عالقة عن يُعرب إذن الصوتي القانون
وهو الكيمياء، علم أو الطبيعة علم يف بقانون شبيًها ا عامٍّ قانونًا ليس فهو ما؛ اجتماعي
عىل ذلك عن يعرب ولكنه ما، مكاٍن يف متميزتني فرتتني يف ما بلفظٍة خاصة وقائَع عن يُعرب
علماء اضُطرَّ التي الصيغ صحة تُثبت الالحقَة االكتشافاِت رأينا أن الدقة من بلغ نحٍو
أن عىل استقروا قد كانوا بعيد زمن منذ العلماء مثًال ذلك فمن افرتاضها. إىل اللسان
ioukmentom الصيغة عن صادرًة تكون أن يجب inmeutum (دبة) الالتينية الصيغة
قبل ما لغِة يف km تُقابل ال الكالسيكي الالتيني يف m ال ألن وذلك iouksmentom؛ ال
نقش وهو لدينا، ما كل من أقدُم التيني حجري نقش اكتُشف عندما وبالفعل التاريخ.
التي والحاالت العلماء. افرتضها التي الصيغة فيه ُوِجَدت األسود، Forum الفورم حجر

العدد. كثرية النوع هذا من
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كان هل التغيري: ذلك بسبب يُبرصنا ال ولكنه تغيريًا، يفرتض الصوتي القانون إن
كما ما؟ الستعارٍة كان أم تلقائيٍّا، نموٍّا اللغة لنموِّ كان أو لغتهم، وا غريَّ قد السكَّان
كانت التغريات وهل متعدًدا؟ أم بسيًطا أكان التغيري: ذلك حدوث بطريقة تُبرصنا ال
اللغة يف «ت» الصوت يُقابل األملانية الكلمات أول يف «د» فالصوت متعارصة؟ أم متتابعة
tonnant (يرعد) مقابل يف donner (رعد) األملانية يف نجد ولهذا األوىل؛ اإلندوأوروبية
مرورها بعد بل واحدة، دفعة األملانية يف d تُصبح لم اإلندوأوروبية t ال ولكن الالتينية،
t تقابل األملانية d ال أن نقول أن الصواب من كان فإذا ،d إىل انتهت تغريات بعدِة
واحدة؛ دفعة d إىل t ال انقلبَت قد ما وقٍت يف أنه معناه ليس فهذا اإلندوأوروبية،
للتعبري معادلة إال هو وما عنها، يُفصح ال ولكنه تغيريات، إذن يفرتض الصوتي فالقانون

لغويتني. حالتني بني املقابالت عن
نجد تاريخها، من متتابعتني فرتتني يف ما للغٍة النحوية الصيَغ عارضنا إذا وباملثل
مختلفة صيٌغ له كانت الالتينية اللغة يف مثًال فاالستقبال مطَّردة؛ مقابالٍت هناك أن
فأحلت الفرنسية اللغة وجاءت ،macid amabo وسأقول) (سأحب الصيغتان أهمها
je dirai, وسأقول) (سأحب هي اللغة؛ تلك أفعال كل يف واحدة ِبنية من صيغًة محلَّها
املعادالت تنطبق — األصوات علم يف الحال هو كما — الصيغ علم ففي وإذن .j’aimera
مطلقة؛ قيمٌة للمعادالت ليس أيًضا وهنا ا. خاصٍّ تفسريًا يتطلب انحراف وكل باطِّراد،

ما. زمٍن ويف ما مكاٍن يف ما لغٍة إىل بالنسبة إال تصح ال ألنها
ما كلمًة تصيب التي فالتغيريات املستقلة؛ حياتها كلمة فلكلِّ املفردات، عن وأما
املعنى يف لها املجاورة الكلمات بعض ذلك يَْعُد لم غريها أصابت فإن الكلمة، بتلك خاصٌة

الصيغة. يف أو
تاريِخ من فرتتني بني النحوية الصيغ ويف الصوتية املقابالت يف عامة معادالت هناك
أحيانًا املمكن من إنه نعم املعادالت. تلك أمثاُل فيها فليست املفردات وأما واحدة، لغٍة
ولكن مركَّبة، أو ة مشتقَّ جديدة كلمات تكوين نحو أو االستعارة نحو اتجاهاٍت نميز أن
األصوات يف األمر هو كما ما، حالٍة يف عه نتوقَّ أن يجب بما نتنبَّأ بأن قط لنا يسمح ال ذلك
استخداَم االجتماعية العاداُت تحظر أن يحدث ما كثريًا إنه ثم النحوية، الصيغ ويف
بعيَد فعل ردَّ تستتبع فجائية تغرياٌت ذلك عن فينتج املالبسات، بعض يف األلفاظ بعض
ى املسمَّ الصوتية املقابالت اطِّراد نُقدر كيف عَرفنا عندما كبريًا تقدًما تقدمنا ولقد األثر.
املعجم، تكوين يف االستعارة تلعبه الذي الدور نقدر وكيف الصوتية، القوانني اطِّراد
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التمييز؛ تمام بعض عن بعضها متميزة مالبسات عدة تتالقى أن الواجب من ولكنه
قبل، من وجودها ثبَت أخرى لكلمٍة استمراًرا تعترب ما كلمة أن نؤكد أن نستطيع حتى
مثِل يف الواجب ومن يشء. عىل نُدلل أن استحال العديدة املالبسات تلك تتالَق لم فإن
لتغري وحسابًا الكلمات، عنها تُعرب التي األشياء لتاريخ حسابًا نحسب أن األبحاث هذه
لها نحسب فقط بدأنا قد كنَّا وإن أهميتها، أحٌد يُنكر ال مسائُل فتلك االجتماعية، العادات
اللسان علم أبحاث كافة بني من étymologie الكلمات أصول وعلُم الواجب، الحساَب

الهواة. عبث فيه كثر ثم وِمن يقينًا، وأقلها ها أدقُّ
تتطلب لغات عدة بني املطردة املقابالت من مجموعة كل أن نرى املبادئ هذه ومن
تلك إلحدى مختلفة تطوراٍت عن أتت هل لنرى مصدرها فنُحدد املقابالت، لتلك تنظيًما
أكانت سواءٌ واحد واملنهج مجهولة. أو معروفة أخرى للغٍة تطوراٍت عن أم اللغات
— الحاالت أندُر وهذه — معلومة ندرسها التي اللغات عنها تطوَرت التي األصلية اللغة
املقارن النحو إن للمقابالت. قواعد وضُع هو حالة كل يف وعملنا معلومة. غري أو
واإلغريقية السنسكريتية اللغات بني نالحظها التي للمقابالت نظاٌم اإلندوأوروبية للغات
نظاٌم الرومانية للُّغات املقارن والنحو إلخ، … والصقلية والالتينية واألرمنية واإليرانية
هو الحالتني بني والفرق إلخ. … واإلسبانية والفرنسية اإليطالية اللغات بني للمقابالت
… والفرنسية اإليطالية اللغات بني املقابالت نظام إىل نضيف الثانية املجموعة يف أننا
كلها. لها أصٌل هي التي الالتينية اللغة وبني اللغات تلك بني للمقابالت آَخر نظاًما إلخ؛
هذه فإن قديمة، وثيقة بأية معروفًة األصلية اللغة تكن لم ملا فإنه األوىل، الحالة يف وأما

حسابنا. يف تدخل ال املقابالت من األخرية السلسلة

الجزم احذر (12)

تغطيها التي الحقيقية الوقائع نُحدد أن علينا يبقى املقابالت معرفة من فراغنا وعند
ال أو الوثائق بها تشهد التي املشرتكة الصيغة فبني ة، املشقَّ تعظم وهنا املقابالت، تلك
تُفرس التي والوقائع العمق. متفاوتَة فروًقا نجد بها، نُقارنها التي اللغة وبني تشهد،
الثابتة الصيغ بني ها وزجِّ رها لتصوُّ نُضطر التي والصيغ األنواع، متباينُة االختالفات هذه
الطريق عىل املنثورة الوقائع وكانت أصغر، الفروُق كانت كلما ُرجحانًا تزداد بالوثائق
أكان املقابالت؛ سبب نُحدد أن هي دائًما والصعوبة عدًدا. أكثَر التغرياُت تلك سَلَكته الذي
سواءٌ وذلك كانت، نوع أي من أصلية وحدٍة وجوِد عىل يدلُّ أنه أم الصدفة، بمحض ذلك
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منهما، أقدَم واحدة للغٍة استمراًرا تُعتربان اللغات من لغتني أن هل نعرف أن نريد أكنَّا
أو املشرتكة، األصل وحدة إىل ترجع إنما القرابة ثابتتَي لغتني يف املتقابلة الوقائع أن أم
مًعا استعارتهما أو األخرى، من إحداهما استعارة إىل أو ، مستقالٍّ نموٍّا منهما كلٍّ نموِّ إىل
التاريخية العلوم يف هي كما — اللسان علم يف الصعوبة هذه إن الحق ويف ثالثة. لغة من
كيف يعرف الذي ذلك هو الرشيف والعالم الحل. مستحيلَة تكون ما كثريًا — األخرى

الجزم. يحذر
ثمل ولقد متناولنا. يف التي الثابتة الوقائع كل استخداُم الواجب من يكون ثَم ومن
إهمال إىل فجنَحوا املقارن، النحو وسائُل إياها تمنحهم التي بالقوة اللسان علماء بعُض
ولكن استطاعوا، ما باملقارنة مكتفني القديمة، الوثائق تحلُّها التي الشواهد من جزءٍ
التي الطموحة نظرياتهم األحيان من كثرٍي يف تُكذب أن عندئٍذ تلبث ال الدقيقة الوقائع
اللغة فقهاء أكثِر وإحاطة دقِة يف يكون أن اللغات خ مؤرِّ عىل فيجب بناءها، لوا تعجَّ
kو chèvre كلمة يف الفرنسية ch بني املقابلة ندرس أن مثًال أردنا فإذا وصربًا. رصامًة
مرحلًة نجد أن استطعنا إلخ؛ … cabra الربوفانس ولغة واإلسبانية kapra الطليانية يف
نقطة هي التي k ال أن نستنتج ذلك ومن ،tchièvre الُوسطى القرون نطق يف دقيقة
فرنسا ولغة ،tch ب بمرورها ch الفرنسية يف أصبَحت قد الرومانية اللغات كل يف البدء
فيها، موجودة k ال تزال ال بلُغاٍت محاطة tchè إىل ka فيها تطوَرت التي الوسطى
يف وبكارديا نورمانديا ولغات الجنوب، يف الرومانية الغالية اللغات يف الحال هو كما
تفرس نظريًة فيقرتَح يُجازف أن الحقائق هذه كلَّ يجهل من باستطاعِة وليس الشمال.
تلك أمثاِل يف األعىل واملثل فرنسية. أصبَحت التي الالتينية الكلمات أول يف k ال تطور
ندرسها. التي اللغات تتكلم التي االجتماعية املجموعات كل لغاِت نعرف أن هو الدراسة
القائمة للمسافات تبًعا اإلحكام مختلفة حلقاتها شبكاُت تُخطَّط التي اللُّغوية والخرائط
األماكن حدوَد الدقة متفاوِت وجٍه عىل نُحدد أن من تُمكِّننا املدروسة؛ املواضع بني
الخصائص انتشار مناطَق نحدد أن من تُمكننا آَخر وبمعنًى ،isoglosses اللغة دة املوحَّ
بني الجمَع املقارن بالنحِو املشتغل يستطيع وهكذا ما. لساٍن لغاِت تُميز التي املتعددة
النصوص، من املستَمدَّة التاريخية الوقائع وبني اللُّغوية الجغرافيا تُعطيها التي النتائج
من يتمكَّن لكي افرتاضها من له بدَّ ال التي الصيغ عدد إنقاص إىل يصل أن يستطيع
علم تُجدد أن بالفعل اللغوية الخرائط استطاعت ولقد اللغوية. التطورات تاريخ تصوير

نقط. عدة يف التاريخي اللسان
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عامة نظريٌة لنا تكون أن يجب (13)

الوقائَع صحيح نحٍو عىل نستخدم وأن أكيدة، صيًغا نفرتض أن نستطيع لكي ولكن
بني واملقارنات التاريخية الشواهد نستخدم كما القديمة، الوثائق يف نجدها التي الخاصة
أن يجب عامة. نظرية لنا تكون أن من بد ال ذلك كلَّ نستطيع لكي املختلفة؛ اللغات
التحديد وهذا اللغوية. الوقائُع لها تبًعا تتطور أن يمكن التي الطريقَة دنا حدَّ قد نكون
يستطيع ال اللسان عاِلَم ألن وذلك العديدة؛ للمقابالت قواعُد لدينا تكن لم ما ممكن غريُ
يالحظ أن هو تستطيعه ما وكل تتغري، اللغات يجعل أن يملك ال فهو بتجاِرب؛ يقوم أن
يف املستقلة املتميزة املالحظات من مجموعًة نملك وعندما فعًال. حدثَت التي التغريات
العامة املالبسات يف بالنظر نكتفَي أن نستطيع متباينة، تواريَخ ويف مختلفة، مياديَن
عامَة قواعَد ذلك من لنستخلص ما؛ صيغٍة عامَل أو ما، صوتًا اللغاُت فيها تستخدم التي
ما تغيري حدث إذا أنه هو مدلولها إن إذ ممكنات؛ عن إال تُعرب ال القواعد وهذه الصحة.
ألن أي تبلل؛ ألن ُعرضة مثًال k فال غريه، إىل يَْعدوه ال نحٍو عىل التغيري ذلك يتم أن بدَّ ال
،(Cinquième الفرنسية: الكلمة يف نجدها التي (تلك k ال يشبه صفري صوُت يصحبَها
عىل ولكنه ،Sو Ch إىل Ts وال Tch وال ،Ts إىل أو Tch إىل تتطوَر ألن ُعرضٌة k ال وهذه
هذا يحدث أن يمكن ال األقل عىل أو ،k إىل s أو ch تتطور أن يمكن ال ذلك من العكس
عبارًة يكون عام تاريخيٌّ لساٍن علُم يوضع أن يمكن النحو، هذا وعىل عادية. ظروٍف يف

للممكنات. نظريٍة عن

املالبسات من عدٍد نتيجة اللغوية الوقائع (14)

نتيجة هي بل بسيطة، أشياءَ ليست املحسوسة اللغوية الوقائع أن نالحظ هنا ومن
اللغوية الوقائع إىل إال فيه ننظر لن مختًرصا مثًال وإليك املالبسات. من كبري عدد لتضاُفر

البحتة.
نقول: أن فنستطيع ،ti هي لالستفهام أداًة الشعبية الفرنسية اللغة خلَقت لقد
ُجمٍل يف الختاميِّ للمقطع تعميٌم ألنه وذلك معروف؛ األداة هذه وأصل ،tu viens-ti?
يف الختامية ti ال تصبح أن أوًال الواجب من كان ti عزُل يمكن ولكي .vient-it مثل
وكان صوتي، تغيريٌ وهذا الختامية. ti يف i ال مثل الصامتة األفعال لكل الغائب صيغ
كضمري، مفهومة غريَ تصبح vient-il يف الختاميَة i ال أن أخرى جهٍة من الواجب من
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الفعل قبل دائًما يوضع الفاعل أن عىل أمارٍة مجرَد أصبح قد القديم الضمري أن بحكم
وهذا الفعل. صيغة من جزءًا إال تَُعد ولم لها، استقالل كلَّ فقَدت قد vient يف “i” ف
قيمة أيُّ vient-i“i” يف األصح عىل أو vient“i” يف ti ال يعد لم ثم ومن نحوي؛ تغيريٌ
كانت وإذا لالستفهام. عالمٍة مجرَد إال فيها يرى ال يسمعها الذي الطفل وأصبح ذاتية،
االستفهام لصيغة هي tu vien “s” ti فإن الغائب، عن االستفهام صيغَة هي vient-i“i”

اإلحالل. ملبدأ تبًعا املخاطب عن
(من االستعارة إىل ترجع ال التي اللُّغوية التغيريات أسباب تحديد نريد عندما
نُدخل عنها؛ ثنا تحدَّ التي العامة املمكنات كلَّ اعتبارنا يف نُدخل أن يجب أخرى)؛ لغٍة
التي الظروف تلك وهي إياه، تَسلبها أو ثباتًا اللغَة تُكِسب التي االجتماعية الظروَف
وكثرة قلًة يتفاوت األفراد من عدٍد تغيريَ نُدخل كما التاريخية. الحوادث عن جزئيٍّا تنتج
بالحدوث العامة املمِكنات إلحدى تسمح التي اللغة ِبنْية خصائَص نُدخل وأخريًا للُغتهم.
املختلفة املالبسات تلك بغرِي نستطيع لن ونحن ما. ظروٌف تتضافر أن يتفق عندما
اليوم وإىل نُالحظها. التي التغريات أسباب عن راجحة فروٍض وضِع إىل نصل أن األنواع
يف التغري أسباُب ظلَّت ثَم ومن الفروض؛ تلك تحقيِق من تُمكننا طريقٍة عىل نعثر لم
واختالف األسباب تلك يف ع التنوُّ فرُط ذلك وسبب تحديًدا. األبحاث أقلِّ من اللغات تاريخ
هذه الكثريون حاول ولقد نقدرها. وأن بل نُحددها، أن معه يستحيل مما طبائعها؛
بتدرُِّجه العام اللسان علُم استطاع ولربما منهج. إىل فيها قطُّ يصلوا لم ولكنهم األبحاَث

النقَص. ذلك ما نحٍو عىل يسدَّ أن الكمال نحو
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معظم كانت وملا لبحثنا. األولية املادَة منها أخذنا التي املراجَع الثبت هذا يف أوَردنا لقد
موجًزا. اسمها بإيراِد اكتفينا فقد متداَولة؛ الكتب هذه

الكتب من الكثريَ الكتاب هذا يف استخدمنا قد بأننا القول إىل حاجٍة يف ولسنا
لآلداب دراستنا أثناء بالنفس علَقت التي الذكريات عن فضًال األخرى، والعربية األوروبية

املرصية. بالجامعة لها وتدريسنا املختلفة الغربية
أثبتناها: التي املراجع هي وها

الجمحي. م سالَّ البن الشعراء، طبقات (١)
ُقتيبة. البن والشعراء، الشعر (٢)

قتيبة. البن الكاتب، أدب (٣)
الصويل. بكر ألبي تمام، أبي أخبار (٤)

املعتز. بن هللا لعبد البديع، (٥)
جعفر. بن لُقدامة الشعر، نقد (٦)

منشور (نصفها اآلمدي يحيى بن ِبرش بن للحسن الطائيَّني، بني املوازنة (٧)
املرصية). الكتب بدار وموجود املخطوط عن مصور اآلخر والنصف

للمرزباني. ح، املوشَّ (٨)
البديعي. يوسف للشيخ املتنبي، حيثية عن املنبي الصبح (٩)

املتنبي). عن «اليتيمة» يف الثعالبي لفصل خاصة (طبعة عليه وما له ما املتنبي (١٠)
للثعالبي. الدهر، يتيمة (١١)

للعميدي. ومعنًى، لفًظا املتنبي رسقات عن اإلبانة (١٢)
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أجزاء. أربعة للربقوقي، املتنبي، ديوان رشح (١٣)
واحد. جزء للواحدي، املتنبي، ديوان رشح (١٤)

جزءان. للعكربي، املتنبي، ديوان رشح (١٥)
الجرجاني. العزيز عبد بن لعيل وخصومه، املتنبي بني الوساطة (١٦)

العسكري. هالل ألبي الصناعتني، رس (١٧)
الجرجاني. القاهر لعبد البالغة، أرسار (١٨)
الجرجاني. القاهر لعبد اإلعجاز، دالئل (١٩)

القريواني. رشيق البن الُعمدة، (٢٠)
األثري. البن السائر، املثَل (٢١)

نُواس. أبي ديوان (٢٢)
البُحرتي. ديوان (٢٣)
تمام. أبي ديوان (٢٤)

الحاتمية). (الرسالة ١٩٢٦ سنة إسالميكا مجلة (٢٥)
قواعد (كتاب ١٨٨٩ سنة استكهولم يف املنعقد املسترشقني مؤتمر أعمال (٢٦)

(ص١٧٣–٢١١). لثعلب)، الشعر
الحاتمية). (الرسالة البهية التحفة (٢٧)

(بالفرنسية). بالشري للمسترشق املتنبي، (٢٨)
جزءان. حسني، لطه املتنبي، مع (٢٩)

عزَّام. الوهاب عبد للدكتور الطيب، أبي ذكرى (٣٠)
شاكر. محمود لألستاذ باملتنبي، الخاص املقتطف عدد (٣١)

باملتنبي. الخاص الهالل عدد (٣٢)
لياقوت. األدباء، معجم (٣٣)

خلِّكان. البن األعيان، وَفيات (٣٤)
النديم. البن الِفهرست، (٣٥)

بغداد. تاريخ (٣٦)

األدب. ِخزانة (٣٧)
الدكتور تعريب وماييه، النسون لألستاذَين واللغة، األدب يف البحث منهج (٣٨)
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مندور. محمد الدكتور ترجمة ديهامل، لجورج األدب، عن دفاع (٤٠)
األصبهاني. الفرج ألبي األغاني، (٤١)
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