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امللخّ �ص
حر�ص هذا البحث على النظر يف كتابات النقاد والبالغيني والفال�سفة العرب التي عنيت بنظرية الأدب
من جهة كونها كتابات نقدية مل تقف عند حدود الك�شف عن املك ّونات والعنا�صر البانية ل�شعر ّية الن�صو�ص
و�أدب ّيتها ،بل ت�ش ّكلت حمكومة من الداخل ب�ش ّد الن�ص الأدبي �إىل ما يجعل منه خادما �أمينا للمدينة الإ�سالمية
النا�شئة ونا�سها وقيمها ،مدينة العقل املح ّررة من �سلطان النزوات والأهواء .لقد جاءت ت�شرح الن�صو�ص وتت�أ ّول
دالالتها وكيف ّيات �إنتاجها للمعنى يف ما هي متار�س االنتقاء واملراقبة والتقنني ور�سم احلدود وال�ضفاف .جت ّلى
املتوح�ش فيها للح ّد
ال�سلطوي يف �شكل حر�ص على احتواء الن�صو�ص وحر�ص مماثل على جلم ّ
هذا الطابع ّ
اند�ست يف كيف ّيات
من اندفاعاتها .غري �أن عمل ّية االحتواء اتّبعت طريقا �أكرث مكرا و�أ�ش ّد مواربة لأنها �إمنا ّ
مقاربتهم للن�صو�ص ويف تنظرياتهم حول ال�شعر وال�شعر ّية و�أدبية الن�صو�ص.
نتج هذا التقنني الذي ير�سم لل�شعر �ضفافه وللأدب وظيفته عن الر�ؤية التي حت�صر وظيفة الكالم يف
النفع باملعنى االجتماعي .عبثا �سيحاول ّ
املنظرون �أن ينت�شلوا خطاباتهم من مكائد ال�سلطة باعتبارها مقولة
مهاجرة متب ّدلة حت ّقق ذاتها يف ما متار�سه من منع ،وت�ستم ّد نفوذها مما تك ّر�سه من جزر ،فالنقد يف ح ّد
ذاته نوع من التقييم والت�صنيف واحلكم .وهو من جهة طبيعته تلك ال ميكن �أن يكون �إال �شكال من �أ�شكال
اال�ستحواذ على ال�سلطة؛ �أعني ال�سلطة على اخلطاب وكيف ّيات �إنتاجه.
هذا ما �أق ّره الت�ص ّور البياين القدمي .ث ّمة حدود و�سنن و�ضفاف �أي�ض ًا ر�سمتها هذه النظرية .وث ّمة مراقبة
للخطاب داخل املدينة .ث ّمة تنظيم مل�سالكه وتقنني ل�ضفافه وحر�ص على احل ّد من خماطره وحجب ممكناته
وحمتمالته .وعلى منتج الن�ص �أن يعيد �إنتاج قيم املجموعة بتجويدها وجتميلها و�إخراجها يف �أح�سن �صورة
من اللفظ مدحا �أو هجاء .ومل يكن االحتواء الذي مار�سه النقد على ال�شعر والأدب جم ّرد حادث عار�ض
تاريخي يرجع بالأ�سا�س �إىل ر�ؤية العرب القدامى للكلمة والن�ص والعامل.
مر ّده ال ّرغبة �أو الهوى ،بل هو حدث
ّ
فاحتواء الن�صو�ص يت�ض ّمن يف ح ّد ذاته احتواء مماثال للرغبات وتروي�ضا للأهواء وتدجينا للج�سد.
الكلمات املفتاحية :نظرية الأدب؛ ت�سييج اخلطاب؛ ال�شعرية؛ فتنة الكالم؛ وظيفة الأدب؛ املعنى؛ املتخيل الإ�سالمي؛
املدينة الفا�ضلة؛ اجلميل والنافع؛ الغر�ضية؛ النظام املعريف البياين.
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Abstract
The aim of this research is the analysis of the writings of Arab critics, rhetoricians and
philosophers who approached the theory of literature, and them perceive them as pieces of
criticism which went beyond the function of detection of the literary or poetical components
and elements of texts, and endeavored to besiege literary texts by emphasizing the social
function of literature. I will argue that these writings viewed literary texts as servants to the
newly-born Islamic city, its people and its values at that time. This city is liberated from all
passions and impulses, and governed only by reason. In fact, these writings pretended to
provide critical explanation of literature with a clarification of its subtle meanings, and the
modes and meaning-making processes at work in literary texts. However, these writings were
driven by the desire to draw protective red lines in order to tame the wild side of literary
production, and impose order and control. This authoritarian character manifested in various
containment processes, and infiltrated these writings in a multitude subtle and equivocal ways.
This resulted in a vision which confined poetic creation and limited the function of literature
to the mere social function and usefulness. Many efforts were made in vain to refrain from the
machinations of power, but these theoreticians were trapped within what they perceived as
beneficial for society, and accordingly perpetuated assessment, classification and judgment.
That was the result of the intrigues that aimed at the control poetic discourse in order to tame
its wild nature.
The classical cognitive system and theory of literature drew the lines and borders which the
creative discourse was not allowed to cross. Discourse within the city is tamed and controlled in
order to reduce its risks and produce “safe” literature. Therefore, the approach to literature was
a strategy which concealed the aesthetic value and the wild potential of the meaning-making
process, rather than revealed it. The function of the poetry was limited to the reproduction of
social values, and poets were required to only embellish existing meaning rather than creating
meaning. This strategy emanates from a specific view of language, literature and the world:
confining discourse embodies a desire to tame artistic creation, refrain the power of passion
and impoverish human life.

Keywords: Theory of literature; confining discourse; poetics; the enticement of words; function of

literature; meaning; Islamic imaginary; the ideal city; aesthetic and functional; literary
genre; cognitive system.
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�إن الناظر يف نظرية ال�شعر والأدب عند العرب
بالن�ص
يخ�ص عالقتها
القدامى �سواء يف ما
ّ
ّ
الإبداعي �أو يف ما يتع ّلق ب�إ�سهامها يف بناء املدينة
الإ�سالم ّية املح ّررة من �سلطة الأهواء والنزوات ،
مهب التناق�ضات واملت�ضا ّدات
يدرك �أنها ت�ش ّكلت يف ّ
وال�صراعات .فهي توهم ب�أنها تهب ال�شاعر ح ّرية
مطلقة على م�ستوى اختيار املعاين التي عليها
جريان ال�شعر.
لكنّ هذه احل ّرية املعلنة ،كانت جم ّرد ف�ضاء يف
رحابه حت ّركت النظر ّية و�أمعنت يف ن�سج ّ
ال�شروط
التي الب ّد من تو ّفرها يف القول ال�شعري حتى
يفي بحاجات املجتمع وحاجات املدينة ونا�سها
و�شرائعها .فلقد حر�صت النظر ّية على �ضبط
حدود ال�شعر و�ضفافه التي �إن هو تع ّداها �أدلج يف
التّيه ،وفقد ما به يحافظ على هويته من جهة كونه
خطابا جمال ّيا فيما هو ي�ضطلع بدوره االجتماعي
يف االرتقاء بالإن�سان نحو الأكمل والأف�ضل والأبهى.
تلح على �أن
وهذا يعني �أن املقوالت والأفكار التي ّ
الإبداع واحل ّرية �صنوان قد تعاي�شت مع ح�شد من
املقوالت والأفكار الأخرى جاءت لرت�سم احلدود
وجتعل من تلك احل ّرية ح ّرية م�شروطة.
مل ي�أت هذا الت�ضا ّد من قبيل االتّفاق .وهو لي�س
وليد ال�صدفة والبخت .لقد نتج عن نوع من الوعي
مما متتلكه الكلمات من مقدرة
امل�أهول بال ّرعب ّ
على �إغواء قائلها ومتل ّقيها �أي�ضا .منذ بداياتها
http://journals.uob.edu.bh

الأوىل ت�ش ّكلت نظر ّية العرب القدامى يف ال�شعر ّية
و�أدبية الن�صو�ص م�أهولة بال ّرعب من �سلطة الكالم
وجموحه وفتنته .منذ بداياتها يف م�ؤ ّلفات اجلاحظ
وابن قتيبة وقدامة بن جعفر وابن طباطبا نه�ضت
النظر ّية م�سكونة باخلوف ،وال ّريبة مما يقبع يف
تالوين الن�صو�ص من خطر .لذلك ّمت الإحلاح على
�أن الكالم ميكن �أن ي�ضع منتجه على �شفا التّيه
ّ
وال�ضالل.
** -* -

مل يكن الوعي مبا متتلكه الكلمات من فتنة ومن
مقدرة على ا�ستدراج قائلها ومتل ّقيها �إىل التم ّرد
على املتعاليات واملح ّرمات واالمتثال �إىل نداء
الأهواء وال ّرغائب والنزوات دون نتائج .لقد ل ّون
طرائق العرب القدامى يف مقاربة الن�صو�ص .وهو
الذي حت ّكم بنظر ّيتهم يف ال�شعر ّية ونظرية الأدب،
وجعلها تت�ش ّكل حري�صة على احتواء الن�صو�ص
املتوح�ش فيها واحل ّد من اندفاعاتها ق�صد
وجلم ّ
تروي�ضها وحتويلها عن مقاديرها .فلم يكن النقاد
والبالغيون ين�شدون ت�أ�سي�س علم ال�شعر ق�صد
فهم �أ�سرار احلدث ال�شعري و�أدبية الن�صو�ص
فح�سب ،بل كانوا يحر�صون على جعل ال�شعر
يخدم املدينة الإ�سالمية ونا�سها وقيمها .كانوا
على وعي ب�أن للكالم فتنته التي و�صل اجلاحظ
�إىل ح ّد اال�ستعاذة باهلل منها يف �أول جملة افتتح
بها البيان والتبيني فكتب« :اللهم نعوذ بك من
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فتنة القول )1(».منذ بدايات ت�ش ّكل النظرية ومنذ
بدايات ال ّلهج بالآراء النقدية � ّألح الأ�صمعي على
�أن «ال�شعر نك ٌد بابه ال�ش ّر»( .)2لقد حمل الإحلاح
على �أن ال�شعر ي�صدر عن الأهواء القوية التي
مل تر ّو�ض وعيا مبخاطر ال�شعر على املدينة
ونا�سها وقيمها .فاالجتماع يقت�ضي جلم الأهواء
والرغبات والنزوات ،وال�شعر يتط ّلبها ويقت�ضيها.
لذلك كان ال ب ّد من ت�سييج اخلطاب �إذن .كان ال
تعم الفائدة .ولذلك �أي�ضا وقع
ب ّد من جلمه حتى ّ
االهتمام بوظيفة ال�شعر والأدب اهتمام ًا بالغ ًا.
وحم�صل �أمرها
�صارت القراءة توهم ب�أن مدارها
ّ
ا�ستك�شاف �أدبية الن�صو�ص و�شعريتها فيما هي
تت�شكل يف �شكل قراءة مقاومة للمخاطر واملزالق
وفتنة الكالم .كان اجلاحظ على وعي تا ّم مبخاطر
()3
الكالم حني كتب:
الفا�سد ،والد َّ
ين
اعلموا �أنّ املعنى احلق َري
َ
ال�ساقطِّ ،
يع�ش�ش يف القلب ثم َيبي�ض ثم يف ِّرخ،
بجرا ِن ِه َوم َّكن ل ُعروقه ،ا�ستفحل الف�ساد
ف�إذا َ�ض َرب ِ
َ
و َبزَ ل ،ومت ّكن اجلهل وق َر َح ،فعند ذلك يقوى دا�ؤه،
وميتنع دوا�ؤُه؛ لأنّ َ
الردي ،وامل�ست ْك َر َه
اللفظ الهج َني ّ
الغ ِب ّي� ،أع َلقُ بال ِّل�سان ،و�آلف لل�سمع ،و�أ�ش ُّد التحام ًا
بالقلب من اللفظ ال َّن ِبيه ّ
ال�شريف ،واملعنى ال َّرفيع
الكرمي ،ولو جا َل ْ�س َت ا ُ
َ
وال�س َخفا َء
جل ّهال وال َّن ْوكىُّ ،
واحلم َقى� ،شهر ًا فقط ،مل َت ْنقَ من �أو�ضار كالمهم،
َ
وخ َبال معانيهم ،مبجا َل�سة �أهل البيان والعقل
دهر ًا؛ لأنّ الف�سا َد �أ�سر ُع �إىل ال َّنا�س ،و� َّأ�ش ُّد التحاماً
بالطبائع.
غري �أن احلديث عن وظيفة ال�شعر والأدب
جاء مداخال الكالم عن منزلة الكلمة يف املجتمع
ويف الوجدان اجلماعي .ومنذ ما قبل الإ�سالم ُع ّد
واملبجل على ك ّل �أنواع الكالم .ثم كان
ال�شعر املق َّدم ّ
اندها�ش وافتتانٌ .وحني ُ
ٌ
بطل
�أن جاء القر�آن .فكان
العجب ،ودخل النا�س يف الدين اجلديد �أفواج ًا
 -1اجلاحظ ،البيان والتبيني ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة:
مكتبة اخلاجني� ،1961 ،ص.3/1
� -2أورده ابن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق و�شرح �أحمد حممد
�شاكر ،القاهرة :دار املعارف (د.ت)� ،ص.503
 -3اجلاحظ ،البيان والتبيني� ،ص.121/1
http://journals.uob.edu.bh
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و�أجنا�س ًا ،ا�شت ّد اجلدل حول ق�ضية �إعجازه .مل
يو�سع الدين اجلديد مكانته يف ال�صدور والأم�صار
ّ
بالهدي والوعظ والكلمة الطيبة التي ت�أخذ النا�س
باللني والرفق فح�سب ،فلقد ا�ضطر النبي �إىل
خو�ض حروب قا�سية مريرة �ض ّد اجلاحدين
الطاعنني من قري�ش ومن اليهود الذين �أمعنوا يف
الكيد وفتل الأحابيل ،حتى بعد �أن �آمنهم الر�سول
وو�سع لهم الدين اجلديد
�صلى اهلل عليه و�س ّلمّ ،
داخل املدينة الإ�سالمية ف�سحة و�أمن ًا و�أمان ًا.
لكن ال�صراع الذي دار بني النبي�صلى اهلل عليه
و�س ّلم وال�شعراء كان �أكرث ويال و�أ�ش ّد عنفا .والراجح
�أن ال�شعراء الذين �أمعنوا يف هجاء النبي والت�شنيع
وح َملته كانوا على وعي ب�أن
على الدين اجلديد َ
معجزة النبي هي الكلمة؛ وهم �أمراء كالم .وال
�سبيل �إىل املداورة والرياء واملواربة .ال خيار وال
تو�سط �أي�ضا .لقد �صار ال�شاعر مه ّددا يف �إمارته
ّ
نف�سها .مل تكن حرب ال�شعراء حرب م�صالح مثل
تلك التي خا�ضها �أثرياء قري�ش �ض ّد النبي و�صحبه
و�أن�صاره ،وخا�ضها اليهود امل�ضاربون املرابون،
بل كانت حرب وجود .كانت معركة ال �سبيل فيها
�إىل مهادنة وم�صاحلة� .إنها معركة ال�سيادة على
الكلمة .كان النبي على وعي بخطورة الكالم .لذلك
عفا عن �أ�ش ّد الذين نا�صبوه العداء من �أمثال �أبي
�سفيان وهند التي �أتت ال�شنائع ك ّلها حلظة ب َق َر ْت
بطن حمزة �ص ّياد الأ�سود الذي دافع عن النبي
والدين ب�سالحه وج�سده والكت كبده .لكنه مل
يعف عن ال�شعراء الذين تو ّرطوا تو ّرط ًا يف هجائه
واالعرتا�ض عليه.
فمما يروى مثال �أن النبي �أهدر دم العديد من
()5
ال�شعراء من �أمثال ابن الزبعرى()4وابن خطل

� -4أبو الفرج الأ�صبهاين ،الأغاين ،بريوت :م�ؤ�س�سة عز الدين
للطباعة والن�شر( ،د.ت)� ،ص.11/41
 -5ابن ر�شيق العمدة يف �صناعة ال�شعر ونقده ،حتقيق حممد
قزقزان ،دم�شق :مطبعة الكاتب العربي ،ط� ،2791 ،2ص.32/1
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وابن و�أبي عزّة)6(.ويورد ابن قتيبة يف ال�شعر
وال�شعراء حماورة دارت يف تلك الأزمان بني كعب
جت�سد ال�ش ّدة التي واجه بها
بن زهري و�أخيه بجري ّ
النبي من تو ّرط يف هجائه من ال�شعراء .يذكر
ابن قتيبة �أن كعب بن زهري نهى �أخاه بجريا عن
النبي قد
النبي بكالم �أغ�ضبه ،وكان ّ
الإ�سالم وذكر ّ
()7
�أوعد كعبا و�أهدر دمه .فقال بجري لأخيه:
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أوعدك
ويحك� ،إن ّ
ّ
ملا بلغه عنك ،وقد كان �أوعد رجاال مبكة ممن كان
يهجوه وي�ؤذيه فقتلهم يعني ابن خطل وابن حبابة.
و�إن من بقي من �شعراء قري�ش كابن الزبعرى
وهبرية بن �أبي وهب قد هربوا يف ك ّل وجه ،ف�إن
كانت لك يف نف�سك حاجة فطر �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إنه ال يقتل من جاء تائبا.
و�إال فاجن �إىل جنائك ،ف�إنه واهلل قاتلك.
كانت �صورة ال�شاعر يف الثقافة العربية قبل
جميء الإ�سالم حماطة بالنور والأجماد .ف�صارت
 -6يذكر ابن ر�شيق يف العمدة مقتل �أبي عزّة فيقول« :وكان �أبو عزة
كثري ًا ما ي�ستنفر امل�شركني ويح ّر�ض قري�شا على قتال النبي �صلى
النبي �صلى اهلل عليه
اهلل عليه و�سلم ،ف�أ�سر يوم بدر ،وجيء به �إىل ّ
و�سلم ،ف�شكا �إليه الفقر والعيالّ ،
فرق له ،وخ ّلى �سبيله بعد �أن عاهده
�أ ّال يعني عليه ب�شعره ،ف�أم�سك عنه مدّة ،ثم عاد �إىل حاله الأوىل،
ف�أ�سر يوم �أحد ،فخاطب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�س ّلم مبثل
خطابه الأ ّول ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال مت�سح عار�ضيك
مب ّكة تقول خدعت حممدا م ّرتني» ثم قتله َ�صبرْ ًا ،وقال« :ال يل�سع
امل�ؤمن من جحر م ّرتني»� ».ص.16/1
 -7ابن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء� ،ص .451/1ويورد ابن قتيبة يف
ال�شعر وال�شعراء احلكاية نف�سها فيقول« :وكان كعب فحال جميدا،
وكان يحالفه �أبدا �إقتار و�سوء حال .وكان �أخوه بجري �أ�سلم قبله،
و�شهد مع ر�سول اهلل  eفتح م ّكة ،وكان �أخوه كعب �أر�سل �إليه ينهاه
فتوعده ،فبعث
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
عن الإ�سالم ،فبلغ ذلك ّ
�إليه بجري فح ّذره ،فقدم على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
فبد�أ ب�أبي بكر ،فلما �سلم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من �صالة
ال�صبح جاء به وهو متل ّثم بعمامته ،فقال :يا ر�سول اهلل ،هذا رجل
جاء يبايعك على الإ�سالم ،فب�سط النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يده،
فح�سر كعب عن وجهه ،وقال :هذا مقام العائذ بك يا ر�سول اهلل� ،أنا
كعب بن زهري ،فت ََج َّه َم ْت ُه الأن�صار َ
وغ َّل َظ ْت له ،لذكره كان قبل ذلك
املهاج َر ُة �أن ُي�سلم وي�ؤمنه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أح ّبت ِ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�آمنه ،وا�ستن�شده ».وانظر �أي�ض ًا ،عبد
القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز ،وقف على ت�صحيح طبعه وع ّلق
على حوا�شيه ،حممد ر�شيد ر�ضا ،بريوت :دار املعرفة ،1891 ،يورد
احلكاية ذاتها �ص.91-81
http://journals.uob.edu.bh

بعد جميء الإ�سالم مك ّللة ب�سواد ال يطف�أ .ث ّمة
ري .ث ّمة طر ٌد لل�شعراء من مدائن
نب ٌذ وذ ٌّم وت�شه ٌ
بني الب�شر ،و�إحلا ٌح على �أنهم يرتادون ال�شعاب
والوديان حيث ترتع الأبال�سة وال�شياطني واجلان.
ث ّمة ت�أكي ٌد �أي�ضا على �أن �أغلب ال�شعراء لي�سوا
من ال�صاحلني .لذلك ّمت طردهم ورميهم يف
احل�ضي�ض مع الأ ّفاكني الذين ي�ستز ّلون النا�س
وي�ض ّلونهم .نقر�أ مثال﴿ :هَ ْل �أُ َن ِّب ُئ ُك ْم َع َلى َمنْ َت َنز َُّل
َّ
ال�س ْم َع
ال�ش َي ِاطي* َت َنز َُّل َع َلى ُك ِّل �أَ ّف ٍ
اك �أَ ِث ٍيم* ُي ْل ُقونَ َّ
ال�ش َع َرا ُء ي َّت ِب ُع ُه ْم ال َغا ُوونَ * �ألمَ َْ
َو�أَكْثرَ ُ هُ ْم َك ِاذ ُبونَ * َو ُّ
َت َر �أَ َّن ُه ْم فيِ ُك ِّل َو ٍاد َيهِ ي ُمونَ * َو�أَ َّن ُه ْم َي ُقو ُلونَ َما َال
َي ْف َع ُلونَ ﴾ (�سورة ال�شعراء ،مكية ،الآية )226-221
لقد �س ّد الدين اجلديد الدروب ك ّلها يف
وجه ال�شاعر الذي ين�شد البقاء داخل املدينة
الإ�سالمية� ،إال واحدة .وغ ّلق امل�سالك جميعها� ،إال
واحدة �أي�ضا .وال خيار ق ّدام ال�شاعر� .إما املروق
واخلروج وموا�صلة الإ�صغاء �إىل ال�شياطني يف
الفجاج والوديان والأحرا�ش املوح�شة� ،أو االمتثال
ملتط ّلبات املدينة واالجتماع ،ونبذ ال�شعر من جهة
كونه ان�شقاقا ومت ّردا وامتثاال ل�سلطان الرغبة
والهوى والعواطف القوية العا�صفة ،ال�سرتداده
باعتباره كالما يحثّ على ال�صاحلات ويحفظ على
امل�ؤمن الب�سيط الط ّيب �إميانه .لذلك ّمت ا�ستثناء
ال�شعراء الذين يعملون �صاحل ًا .نقر�أَ ﴿ :و ُّ
ال�ش َع َرا ُء
اد َيهِ ي ُمونَ *
ي َّت ِب ُع ُه ْم ال َغا ُوونَ * �أَلمَ ْ َت َر �أَ َّن ُه ْم فيِ ُك ِّل َو ٍ
َو�أَ َّن ُه ْم َي ُقو ُلونَ َما َال َي ْف َع ُلونَ * �إِ َّال ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َعمِ ُلوا
ات َو َذ َك ُروا اللهَّ َ َك ِثري ًا وا ْنت ََ�ص ُروا ِمنْ َب ْع ِد
ال�صالحِ َ ِ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َما ظ ِل ُموا َو َ�س َي ْعل ُم ال ِذينَ ظل ُموا �أ َّي ُم ْن َقل ٍب َي ْن َق ِل ُبونَ ﴾
(�سورة ال�شعراء ،مكية ،الآية)227-224 ،
لن تخرج �صورة ال�شاعر وال�شعر من دائرة
ال�سواد يف الأحاديث النبوية ال�شريفة .فلقد جاء
عن النبي �أنه قال« :لأَنْ يمَ ْ َت ِل َئ َج ْو ُف �أَ َح ِد ُك ْم
َق ْي ًح َاح َتّى َي ِر َي ُه َخيرْ ٌ َل ُه ِمنْ �أَنْ يمَ ْ َت ِل َئ ِ�ش ْع ًرا» .لهج
النبي �صلى اهلل عليه و�س ّلمبهذا الر�أي يف حلظة
حمددة كان فيها العديد من ال�شعراء قد ت�سابقوا
�إىل �أعرا�ض امل�سلمني بالهجاء والقدح والتّ�شنيع.
لكن هذا الر�أي �سي�صبح ثابتا من الثوابت التي
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ُيرجع �إليها ك ّلما كان حديث عن ال�شعراء وكالم
يف ال�شعر .فلقد �أثبته كل من اخلليل بن �أحمد
الفراهيدي يف كتاب العني )8(،و�أبي العبا�س
املربد يف الفا�ضل يف اللغة والأدب )9(،والراغب
()10
الأ�صفهاين (ت 502هـ) يف حما�ضرات الأدباء،
و�أبي حامد الغزايل (ت  505هـ) يف �إحياء علوم
الدين )11(،وابن ع�ساكر (ت 571هـ) يف خمت�صر
تاريخ دم�شق )12(،والقلق�شندي (ت 821هـ) يف
�صبح الأع�شى )13(،وابن حجر الع�سقالين (ت852
()14
هـ) يف ل�سان امليزان.
�إن هذا احلديث النبوي بينِّ ٌ ال لب�س فيه .لذلك
�سي�ؤ ّرق �أجيا ًال من العلماء .و�سيذهبون يف ت�أويله ك ّل
مذهب ويت�ص ّرفون فيه ك ّل مت�ص ّرف� .سيعمد ابن
ر�شيق �إىل ت�أ ّوله ت�أ ّو ًال يويف بحاجة ال�شعر وال�شاعر
�إىل البقاء داخل املدينة الإ�سالمية خلدمة نا�سها
وقيمها؛ ويذهب �إىل �أن املع ّرة نازلة على ال�شعراء
الذين ي�شغلهم ال�شعر عن �أمور الدين حتى ي�ض ّلوا.
()15
نقر�أ:
و�أما قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :لأن ميتلئ
جوف �أحدكم قيح ًا حتى يريه خري له من �أن ميتلئ
�شعر ًا» ف�إمنا هو من غلب ال�شعر على قلبه ،وملك
نف�سه حتى �شغله عن دينه و�إقامة فرو�ضه ،ومنعه
من ذكر اهلل تعاىل وتالوة القر�آن.
على الدرب نف�سه �سيم�ضي عبد القاهر
اجلرجاين ويدح�ض �آراء الذين ا�ستد ّلوا على
 -8اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،كتاب العني� ،ص ،186الو ّراق،

موقع املجمع الثقايف (�أبوظبي)http://www.alwaraq.com ،

� -9أبو العبا�س املربد ،الفا�ضل يف اللغة والأدب ،قر�ص مرن،
املو�سوعة ال�شعرية� ،أبو ظبي :املجمع الثقايف ،الإ�صدار الثالث ،باب
املراجع� ،ص.22
 -10الراغب الأ�صفهاين  ،حما�ضرات الأدباء وحماورات ال�شعراء
والبلغاء� ،ضمن املو�سوعة ال�شعرية ،باب املراجع�،ص.13
� -11أبو حامد الغزايل� ،إحياء علوم الدين� ،ص 428الو ّراق ،موقع
املجمع الثقايف (�أبوظبي)http://www.alwaraq.com ،
 -12ابن ع�ساكر ،خمت�صر تاريخ دم�شق� ،ص 0252و�ص.5392
الو ّراق.
 -13القلق�شندي� ،صبح الأع�شى� ،ص ،411الو ّراق.
-14ابن حجر الع�سقالين ،ل�سان امليزان� ،ص4401و�ص،4211
الو ّراق.
-15ابن ر�شيق ،العمدة� ،ص.39-29/1
http://journals.uob.edu.bh
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وخ�سة ُمنتجه بهذا احلديث.
بطالن ال�شعر وف�ساده ّ
لذلك يعمد �إىل الإحلاح على �أن النبي قد قال
حديثا �آخر ّ
يو�ضح مق�صده من احلديث الأول.
ّ
ي�ستدل اجلرجاين على �سداد ر�أيه مبا كان من �أمر
النبي مع ال�شعراء وح ّثهم على قول ال�شعر ذود ًا
عن الدين .يكتب اجلرجاين معرت�ضا على زعم
الذين ع ّدوا ال�شعر �صناعة ُذ َّم ْت يف القر�آن ويف
()16
احلديث:
رويت :لأن ميتلىء جوف �أحدكم
نعم وكيف َ
ً
قيح ًا فرييه خري له من �أن ميتلىء �شعرا .ولهجت
له ،وتركت قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن من
ال�شعر حلكم ًا و�إن من البيان ل�سحر ًا» .وكيف ن�سيت
�أمره �صلى اهلل عليه و�سلم بقول ال�شعر ووعده عليه
اجلنة ،وقوله حل�سان« :قل وروح القد�س معك»
و�سماعه له ،وا�ستن�شاده �إياه وعمله �صلى اهلل عليه
و�سلم به ،وا�ستح�سانه له ،وارتياحه عند �سماعه؟
عبث ًا حاولت الأجيال املتعاقبة �أن تت�أ ّول هذا
احلديث .فلقد كان مق�صد النبي وا�ضح ًا ج ّدا.
�إن ال�شعر خطاب ما وافق منه الدين وخدم قيم
املدينة وحفظ على نا�سها �أمور دينهم ودنياهم هو
الذي يدخل يف باب احلكمة والبيان؛ �أما ما خالف
منه تلك احلاجات �أو ع�صف بها فهو ال يعدو عن
كونه و�سو�س ًة وندا َء �شياطني و�أبال�سة .فلئن كانت
املالئكة تعني ال�شعراء اخليرّ ين الذين نا�صروا
الدين على قول ال�شعر نكاية يف الطاعنني عليه،
ّ
ال�صف الآخر لت�ش ّد من �أزر
ف�إن الأبال�سة تقف يف
الطاعنني املتق ّولني على الدين اجلديد وت�شحذ
الغي وا�ستنها�ض النا�س
هممهم على الإمعان يف ّ
للزّلل واخلط�أ وال�ضالل.
تو�سط يف املتخيل الإ�سالمي� .إن قدر احلق
ال ّ
ّ
والباطل والت�شخي�صات والرموز التي ت�شخ�صهما
�أن ال تت�ضا ّد فح�سب ،بل �أن تلتقي يف �صراع دائم
�أبدي ال ميكن �أن يهد�أ منذ ت�أ�سي�س العامل حتى
نهايات الزمان .مالئكة و�شياطني ،خري و�ش ّر،
تو�سط ،والخيار ،وال طريق ثالثة
تقوى ومروق .ال ّ
يف الت�ص ّور الإ�سالمي.
 -16عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز� ،ص.31
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لن تكون عملية التقنني هذه دون نتائج.
�ستتح ّول �إىل مرجع م�سكوت عنه يف جميع الكتابات
التي تناولت ال�شعر� .سي�صبح الكالم يف ال�شعر
ووظيفته كالما مي�ضي يف �أكرث من اجتاه وين�شد
حتقيق �أكرث من غاية� .إذ املطلوب من املتك ّلم يف
ال�شعر والباحث عن ت�أ�سي�س «علم ال�شعر» �أن يقنع
املعرت�ضني على ال�شعر ب�أنه خطاب ال يتعار�ض مع
املدينة الإ�سالمية ،بل يخدمها ويل ّبي حاجة نا�سها
�إىل اجلميل والنافع .مطلوب منه �أي�ضا �أن ي�ستدرج
ال�شعر وال�شاعر �إىل ما فيه خريهما وجناتهما،
وذلك ب�إي�ضاح امل�سالك والأ�ساليب التي حت ّد من
غلواء ال�شعر وخطره� ،سواء من جهة الأغرا�ض
التي فيها القول� ،أو من جهة الأ�ساليب التي ت�ضمن
الو�ضوح وحت ّقق النفع� ،أو من جهة الوظيفة التي
يفرت�ض �أن ينه�ض بها ال�شعر� .سيزيد القر�آن
الكرمي هذه الرغبات والطموحات ر�سوخ ًا يف
�أذهان ه�ؤالء املفكرين.
�إن القر�آن الكرمي كتاب ينادي بالف�ضيلة ويعمل
على تر�سيخها والتنفري من نقي�ضها .وهو كتاب
عربي مبنيٌ .لقد جاء متما�شيا متاما مع طريقة
ٌّ
العرب يف ت�صريف اللغة وطريقتهم يف احل�ضور
يف العامل .لكنه البيان ال�ساحر وقد جت ّلى� .أعطى
القر�آنالكرمي الكلمة تعريف ًا وا�ضح ًا .وجاء التعريف
�صارما ب ِّين ًا ِّ
مو�ضحا للدور الذي �إن نه�ضت به الكلمة
كانت َخيرْ ًا ،و�إن ُع ِد َمتْه كان وبا ٌل وخ�سرا ٌن وف�سادٌ.
لذلك �أحلقت الكلمة بال�صفة الواجب تو ّفرها فيها
مطلوب من الكلمة
حتى ت�ؤ ّدي هذا الدور العظيم.
ٌ
مطلوب منها �أن تنفع املدينة ونا�سها
�أن تكون ط ِّي َب ًة.
ٌ
مطلوب منها �أن تكون طريقا �إىل
والب�شر �أجمعني.
ٌ
اخلال�ص .الكلمة الطيبة التي حتقق النفع واخلري
�إمنا تكون مثل ال�شجرة الطيبة التي ال ت�صنع ثمار ًا
رد ّي ًة ،بل تد ّر ثمار ًا ج ّيد ًة فريتفع فرعها يف ال�سماء
به ّي ًا ي�س ّر الناظرين ،ويكون �أ�صلها ثابت ًا �ضارب ًا
بجذوره يف تربة خ�صبة جتود باخلري والنفع.
النا�س
هذه الكلمة التي َب ّ�شر بها القر�آنُ الكرمي َ
وا�ستح ّثهم على ال�سري يف الطرق التي ت�شري �إليها،
�إمنا هي كلمة جتمع �إىل جودة الإفهام جودة
http://journals.uob.edu.bh

الإلذاذ .فهي متتّع املتل ّقي بجمالها وتفيده مبعانيها
التي ت�شرح �صد َره وتخ ّفف من �أوزاره ونكده حتت
ال�شم�س .نقر�أ من �سورة �إبراهيم (مكية) الآية
�﴿ :25 -24أَلمَ ْ َت َر َك ْي َف َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة
ال�س َماء*
َك َ�ش َجر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُل َها َثا ِب ٌت َو َف ْر ُع َها فيِ َّ
ُت�ؤْ ِتي �أُ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍني ِب ِ�إ ْذ ِن َر ِّب َها َو َي ْ�ض ِر ُب اللهّ ُ الأَ ْم َث َال
ا�س َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ ﴾ .
ِلل َّن ِ
هذه هي الطرق التي �سي�سلكها الفكر يف الدفاع
عن ال�شعر وال�شاعر �سواء حلظة حتديد وظيفة
ال�شعر؛ �أو عند ا�ستدراج ال�شعر �إىل خدمة املدينة؛ �أو
حلظة �ضبطه للحدود وال�ضفاف التي ت�ضمن لل�شعر
�ستن�صب �أغلب اجلهود على
البقاء يف ب ّر الأمان.
ّ
ً
�إبراز القيمة النفعية للن�ص وللكالم مطلقا .لقد عدّت
الكلمة يف م�ستوى الفعل من حيث البعد الإجرائي.
يلح ابن طباطبا مثال على �أن الكالم املر�صوف
ّ
امل�س ّمى �شعرا له فاعلية �أكرث من الفعل ذاته فـ«به
ال�سخائم وتخلب به العقول
تدفع العظائم وت�س ّل به ّ
وت�سحر به الألباب» 17.منذ بدايات ت�ش ّكل الآراء
النظرية حول وظيفة ال�شعر كان اجلاحظ قد
�أ�شار �إىل �أن الكالم قد يجري �إىل غاية �أخرى هي
الإمتاع 18.لكنه �أ ّكد على �أن وظيفة الفهم والإفهام
والإف�صاح والإبانة تظل الغاية املركزية التي
تهفو الكلمة �إىل بلوغها .ف�إذا ح ّقق الكالم البيان
املق�صد وبلغ املبتغى.
والتبيني �أ�صاب
َ
والراجح �أن اجلاحظ كان على يقني من �أن
ك ّل كتبه تن�شد هذه الغاية وتك ّر�سها .لكنه اكتفى
بكتاب واحد �س ّماه البيان والتبيني .كان ب�إمكانه �أن
يطلق هذا العنوان على جميع كتبه .ففي احليوان
والبيان والتبيني ،ويف الر�سائل واملحا�سن والأ�ضداد
وغريها ،كانت كتب اجلاحظ قائمة على البيان
والتبيني .مل تكن عملية اختيار العنوان جم ّرد
اتفاق .فالعنوان يف ح ّد ذاته ي�شري �إىل �أن وا�ضعه
قد التقط قانون ًا من القوانني املركزية التي عليها
جريان الكالم يف الت�ص ّور البياين �إجما ًال.
 -17ابن طباطبا ،عيار ال�شعر ،حتقيق طه احلاجري وحممد زغلول
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ال ميكن للكالم يف نظر اجلاحظ �أن يل ّبي
حاجة النا�س �إىل اجلميل وحاجتهم �إىل النافع،
ويخدم املدينة ونا�سها وقيمها ،ويحظى بالتبجيل
على الأر�ض ونيل الر�ضوان يف ال�سماء �إ ّال متى
نه�ض جامعا �إىل اجلميل النافع ،و�إىل جودة
الإلذاذ جودة الإفهام ،و�إىل الإمتاع امل�ؤان�سة .يكتب
اجلاحظ ّ
مو�ضحا ال�سبل التي �إن �سلكها الكالم
()19
جمع �إىل اجلميل النافع:
ومتى كان اللفظ �أي�ض ًا كرمي ًا يف نف�سه ،متخيرَّ ًا
من جن�سه ،وكان �سليم ًا من ال ُف�ضول ،بريئ ًا من
التعقيدُ ،ح ِّبب �إىل ال ُّنفو�س ،واتَّ�صل بالأذهان،
والتح َم بالعقولَّ ،
وه�شت �إليه الأ�سماع ،وارتاحت
َ
له القلوبَّ ،
أل�سن ال ُّرواة و�شاع يف الآفاق
وخف على � ُ
ِذك ُرهُ ،
َ
وعظم يف النا�س َخطره ،و�صار ذلك ما َّد ًة
للعالمِ الرئي�س ،وريا�ضة للمتع ّلم الر ِّي�ض ،ف�إن �أراد
�صالح �ش�أن العا َّمة ،وم�صلح َة حال
�صاحب الكالم
ُ
َ
ممن ي ُع ُّم وال ُ
�ص ،وين�صح وال
اخلا�صة ،وكان َّ
يخ ّ
َّ
ً
ً
َ
ي ُغ ّ�ش ،وكان م�شغوفا ب�أهل اجلماعة� ،ش ِنفا لأهل
ُ
احلظوظ من
االختالف والفرقةُ ،جمعت له
وجمعت
و�سيقت �إليه
�أقطارهاِ ،
ُ
القلوب ب�أ ِز ّمتهاُ ،
وج ِبلت على
النفو�س املختلفة الأهواء على حم َّبتهُ ،
ُ
ت�صويب �إرادته.
ي�أخذ هذا الت�صور الذي �أورده اجلاحظ على
�سبيل اللمح �شكله البارز يف امل�ؤلفات الالحقة؛
ويتح ّول �إىل مقولة هامة يح�صر �أ�صحابها وظيفة
ال�شعر يف ما ميتلكه من قدرة �إجرائية مدارها
الإ�سهام يف تغيري الإن�سان وتغيري ر�ؤيته للعامل.
يذهب ابن طباطبا �إىل �أن لل�شعر فاعلية ق ّل �أن توجد
يف غريه من �أنواع اخلطاب� .إنه يغيرّ الإن�سان ويدفعه
دفعا باجتاه الأف�ضل والأرقى والأبهى .وهو ي�ستدعي
احلديث النبوي ال�شريف الذي قرن بني البيان
ويتو�سع فيه مدافعا عن ال�شعر ،مربزا
وال�سحر،
ّ
()20
فاعليته ومدى خدمته للمدينة ونا�سها .نقر�أ:
ف�إذا ورد عليك ال�شعر اللطيف املعنى ،احللو
اللفظ ،التام البيان ،املعتدل الوزن ،مازج الروح
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والءم الفهم ،وكان �أنفذ من نفث ال�سحر ،و�أخفى
دبيب ًا من الرقى ،و�أ�شد �إطراب ًا من الغناء ،ف�سل
ال�سخائم ،وحلل العقد ،و�سخى ال�شحيح ،و�شجع
اجلبان ،وكان كاخلمر يف لطف دبيبه و�إلهائه،
وهزه و�إثارته .وقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
�إن من البيان ل�سحر ًا.
يلح ابن طباطبا على �أن ال�شعر ال ميكن �أن
ّ
يك ّر�س حدث االرتقاء بالإن�سان نحو الأكمل والأبهى
�إ ّال �إذا التزم بغر�ضني كبريين هما املدح والهجاء.
املدح �إعالء للقيم املطلوب تر�سيخها وا�ستنها�ض
املتل ّقي لطلبها والتح ّلي بها ،والهجاء ذ ّم للقيم
املذمومة وحثّ على الهرب منها .ويف حني يكتفي
تخ�صان اخل ْلق يورد
ابن طباطبا بذكر خ�صلتني ّ
تخ�ص
قائمة مط ّولة ي�ستعر�ض فيها اخل�صال التي ّ
()21
ا ُ
خللق .يكتب:
منها يف اخللق اجلمال والب�سطة ،ومنها يف
اخللق ال�سخاء وال�شجاعة،واحللم واحلزم والعزم،
والوفاء ،والعفاف ،والرب ،والعقل ،والأمانة،
والقناعة ،والغرية (…) وال�صدق ،وال�صرب،
والورع ،وال�شكر ،واملداراة ،والعفو ،والعدل
والإح�سان ،و�صلة الرحم ،وكتم ال�سر ،واملواناة،
و�أ�صالة الر�أي ،والأنفة ،والدهاء وعلو الهمة،
والتوا�ضع ،والبيان ،والب�شر ،واجللد ،والتجارب،
والنق�ض والإبرام .وما يتفرع من هذه اخلالل
التي ذكرناها من قرى الأ�ضياف ،و�إعطاء العفاة،
وحمل املغارم ،وقمع الأعداء (…)
هكذا ينثال الكالم انثياال حتى لك�أن بع�ضه
يفتح بع�ضا ،والقيم واخل�صال ي�ستدعي بع�ضها
البع�ض الآخر دون �أناة �أو تو ّقف� .أو لك�أن ابن
طباطبا خرج من دائرة النقد �إىل الهدي؛ ف�آىل
على نف�سه �أن يعر�ض ق ّدام ال�شعراء واملبتدئني يف
ال�شعر املمكنات ك ّلها حتى ّ
يرغبهم يف ن�شر تلك
اخل�صال وي�ستح ّثهم على تناولها .لقد �أورد ابن
طباطبا  37خ�صلة ممدوحة ثم زاد عليها 37
خ�صلة �أخرى متف ّرعة عنها .ف�صار الكالم عبارة
عن �إعالء لتلك القيم التي تخدم املدينة ونا�سها.
 -21نف�سه� ،ص.81
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لك�أن التنظري لل�شعر وللمعاين الواجب تناولها
يف املدح قد انفتح على بعد جهادي ُمقا ِوم� .أو لك�أن
ابن طباطبا كان ينطلق من ت�سليم م�ضمر ب�أن ال�ش ّر
كان �س ّيدا منذ ت�أ�سي�س العامل .ف�آىل على نف�سه �أن
يو�سع الطريق �إىل اخلري؛ وجاء تعداده للخ�صال التي
ّ
تو�سل
طريقة
أبهى،
�
والعامل
أكمل،
�
إن�سان
ل
ا
جتعل
ّ
بها االنت�صار للقيم املمدوحة .لذلك حني تناول
الهجاء من جهة كونه ذ ّم ًا للخ�صال املذمومة التي
ت�شني الإن�سان وحت ّوله �إىل كائن �ش ّرير يزرع اخلراب
والويل ،اختزل القائمة و�أورد  35خ�صلة مذمومة
منها «البخل ،واجلنب ،والطي�ش ،واجلهل ،والغدر،
()22
واالغرتار ،والف�شل ،والفجور ،والعقوق ،واخليانة»
يلتقي هذا الت�صور مع ر�أي قدامة بن جعفر
التقاء ك ّلي ًا حتى �أن الفارق بني الر�أيني جمرد
فارق �شكلي �سببه نهو�ض كتابة قدامة على التبويب
والتفريع على طريقة املناطقة� .أما يف ماعدا
ذلك ف�إنه ي�س ّلم ب�أن وظيفة ال�شعر �إمنا تتمثل يف
تر�سيخ الف�ضائل .ي�ستدرج قدامة بن جعفر متل ّقيه
املفرت�ض �إىل الت�سليم بهذا الر�أي عن طريق �إجراء
ويلح على �أن الإن�سان
مقارنة بني الإن�سان واحليوان ّ
�صانع قيم �إن ُع ِد َمها فقد �شرف اال�سم وكانت
()23
مروعة  .نقر�أ:
�سقطته ّ
�إنه ملا كانت ف�ضائل النا�س من حيث هم نا�س ،ال
من طريق ما هم م�شرتكون فيه مع �سائر احليوان،
على ما عليه �أهل الألباب من االتفاق يف ذلك،
�إمنا هي العقل وال�شجاعة والعفة ،كان القا�صد
ملدح الرجال بهذه الأربع اخل�صال م�صيب ًا ،واملادح
بغريها خمطئ ًا؛ ثم قد يجوز مع ذلك �أن يق�صد
ال�شاعر للمدح منها بالبع�ض والإغراق فيه دون
البع�ض ،مثل �أن ي�صف ال�شاعر �إن�سان ًا باجلود الذي
هو �أحد �أق�سام العدل وحده ،فيغرق فيه ويفنت يف
معانيه� ،أو بالنجدة فقط ،فيعمل فيها مثل ذلك �أو
بهما ،ويقت�صر عليهما دون غريهما ،فال ي�سمى
خمطئ ًا لإ�صابته يف مدح الإن�سان ببع�ض ف�ضائله،
لكن ي�سمى مق�صر ًا عن ا�ستكمال جميع املدح.
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ت�شمل كل واحدة من هذه اخل�صال جمموعة من
اخل�صال الأخرى .فمن �أق�سام العقل مثال« :ثقابة
املعرفة ،واحلياء ،والبيان ،وال�سيا�سة ،والكفاية،
وال�صدع باحلجة ،والعلم ،واحللم عن �سفاهة
24
اجلهلة ،وغري ذلك مما يجري هذا املجرى».
لقد كان العرب القدامى على يقني من �أن
ال�شعر مه ّدد بالهوان والتال�شي وال�ضياع ،وال�شاعر
منذور ّ
لل�ضعة واخل�سران .ذلك �أن الغر�ضية التي
انبنى عليها ال�شعر العربي حتمل يف �صلبها جميع
�إمكانيات خروج ال�شاعر بال�شعر عن ح ّده وحتويله
�إىل �سلعة ذات قيمة تبادلية .كانوا على وعي �أي�ضا
ب�أن التنظيم االجتماعي اجلديد الذي نتج عن
بناء الدولة الإ�سالمية ،و�إر�ساء مفهوم الأمة ،مل
يرتك خيارات ق ّدام ال�شاعر .فلقد ع�صف الإ�سالم
بالتنظيم االجتماعي القدمي .ف�صارت قيمة الفتك
والبط�ش ،و�سلوك الغارة والنهب ،والقتال طلبا
للث�أر� ،أدخل يف املمنوعات التي ينهى عنها الدين
وتعاقب عليها الدولة�ُ .س ّدت ال�سبل يف وجه ال�شاعر.
كان ال�شاعر �س ِّيد ًا يف قبيلته يذود عنها بالكلمة
وال�سالح .ثم جاء الإ�سالم وابتد�أ اليتم تاريخه .مل
يجد ال�شاعر نف�سه م�سلوب املكانة فح�سب ،بل وجد
نف�سه م�سلوب املعا�ش �أي�ضا� .صار قوته بيد غريه
من �سالطني و�أمراء و�أويل نعمة وجا ٍه؛ وعليه �إن
متك�سب ًا �أو
هو �أراد البقاء �أن ينتجع ب�شعره مادح ًا ّ
يخلد لل�صمت.
كان ّ
املنظرون على وعي بهذه امل�آزق املر ّوعة
املهلكة� .إن ال�شعر العربي ،منذ امرئ القي�س
والنابغة وطرفة ،كان يجري على املدح والهجاء؛
مدح الذات يف الفخر ،ومدح امليت يف الرثاء،
ومدح املحبوب يف الغزل ،ومدح �أويل الف�ضل طلبا
لل�صالت يف الق�صائد املدحية� .أما الهجاء فقد
كان غر�ضا ر ّوع النا�س من �أل�سنة ال�شعراء� .إن
املدح غر�ض غري م�أمون العواقب ال�سيما �إذا ا�ستب ّد
التك�سب.
الطمع بال�شاعر �أو ا�ضط ّرته احلاجة �إىل ّ
فمن املحتمل �أن يتعامل ال�شاعر مع �شعره باعتباره
�سلعة ذات قيمة تبادل ّية فيخرج بال�شعر عن ح ّده
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ويعم الزور
وي�شرع يف مدح النا�س مبا لي�س فيهم ّ
ويكون البال ُء عظيم ًا.
من املحتمل �أي�ضا �أن يح ّول ال�شاعر غر�ض
الهجاء �إىل و�سيلة ير ّوع بها ك ّل من ال ي�صله .وهذه
حال العديد من ال�شعراء ومنهم احلطيئة مثال.
فلقد جاء �أن عمر بن اخلطاب حب�سه حني كرث
عدد املتظ ّلمني من هجائه املقذع .فما كان من
احلطيئة �إال �أن ا�ستعطفه ب�أبيات ذكر فيها ر ّقة
حاله و�سوء حال عياله .فبكى عمر و�أطلق �سراحه
و�س�أله �أن ّ
يكف ل�سانه عن امل�سلمني .يذكر الراغب
()25
الأ�صفهاين �أنه:
ملا حب�س عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
احلطيئة ب�سبب الزبرقان ثم عفا عنه قال� :إياك
وال�شعر! ف�أخرج ل�سانه وقال :ما لأوالدي كا�سب
غريه! قال عمر :فال تهجهم .فقال� :إن مل �أهجهم
مل يفرقوين فال يعطوين .قال :فاذهب فبئ�س
الك�سب ك�سبك!
ج�سده دعبل بن علي اخلزاعي
هذا �أي�ضا ما ّ
يف الع�صر العبا�سي .فلقد �أجمع م�ؤرخو الأدب
هجاء بذيء الل�سان ر ّوع نا�س زمانه
على �أنه �شاعر ّ
تجَ
مبا قاله يف �أكابرهم من مهاج مع �إىل الفح�ش
الإقذاع .فال �أحد �سلم من ل�سانه وال�سيما خلفاء
بني الع ّبا�س و�أوالدهم ووالتهم .وقد بلغ من �ش ّدة
ميله �إىل الهجاء �أن هجا قبيلته خزاعة ،وهجا
زوجته و�أخاه .وال�صورة التي ير�سمها له �صاحب
الأغاين ت�ؤ ّكد هذا الإجماع ّ
وتو�ضحه .يقول عنه �أبو
هجاء خبيث الل�سان،
الفرج «�شاعر متق ّدم مطبوع ّ
مل ي�سلم عليه �أحد من اخللفاء وال من وزرائهم وال
�أوالدهم وال ذو نباهة� ،أح�سن �إليه �أو مل يح�سن ،وال
�أفلت منه كبري �أحد» )26(.وقد نعت ابن ر�شيق دعبال
ب�شيطان ال�شعراء من �ش ّدة ا�ستفظاعه لنهجه يف
()27
الهجاء والإقذاع.
 -25الراغب الأ�صفهاين ،حما�ضرات الأدباء وحماورات ال�شعراء
والبلغاء� ،ص.422
� -26أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،ن�سخة م�صورة عن طبعة بوالق
الأ�صلية ،بريوت :ن�شر �صالح يو�سف اخلليل ودرا الفكر للجميع،
� ،0791ص
 -27ابن ر�شيق ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه� ،ص.632/1
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وتلح العديد من الروايات على �أن دعبال
كان يتبع ّ
خطة مد ّبرة �إذ ح ّول الهجاء �إىل و�سيلة
للتك�سب فارتاع منه النا�س و�أكرموه درءا لل�سانه.
ّ
ويورد �صاحب الأغاين ما ي�ؤ ّكد تهمة الن ّية
والتدبري ،فينقل �أن دعبال جاهر ب�أن «�أكرث النا�س
ال ينتفع بهم �إال على ال ّرهبة وال يباىل بال�شاعر و�إن
كان جميدا �إذا مل يخف �ش ّره» )28(.لقد خرج دعبل
بال�شعر عن ح ّده ،وح ّوله �إىل و�سيلة ارتزاق ،فعا�ش
حياته طريدا مطلوبا من اخللفاء والأمراء الذين
هجاهم .هرب من الكوفة �إىل بغداد ،ومن بغداد
�إىل خرا�سان ،ومن خرا�سان �إىل طخار�ستان ،ثم
ف ّر �إىل م�صر ،وو�صل �إىل �إفريقية باملغرب العربي
حتى قال عنه �صاحب الأغاين« :ومل يزل مرهوب
الل�سان وخائفا من هجائه للخلفاء فهو دهره ك ّله
()29
هارب».
لذلك كان ّ
املنظرون على وعي ب�أن الهجاء
تك�سب وقد
غر�ض خطري قد يح ّول ال�شعر �إىل و�سيلة ّ
يهتك �أعرا�ض امل�سلمني والنا�س �أجمعني .كانوا على
وعي حا ّد �أي�ضا ب�أن املدح �أكرث خطورة من الهجاء
لأنه يتهدد ال�شعر ذاته وقد يخرجه عن ح ّده .يكفي
هنا �أن نتل ّفت �إىل ما كتبه حازم القرطاجنيفي
منهاج البلغاء و�سراج الأدباء و�سنجده ي�شهد على
اخلراب الذي طال ال�شعر يف ال�صميم .لذلك
تعددت �صرخات الفزع والإ�شهاد على �أن ال�شعر قد
هان على النا�س كل الهون .وهوانه لي�س راجعا �إىل
طبيعته من جهة كونه خطابا �إبداعيا .بل هو متو ّلد
عن التواط�ؤ امل�سكوت عنه بني منتج الن�ص ومتقبله
على التعامل مع ال�شعر من زاوية قيمته التبادل ّية
النفع ّية ،ال بالنظر يف قيمته اجلمال ّية ،حتى غدا
ال�شعر جم ّرد �سلعة �أو ب�ضاعة.
التك�سب واالنتجاع
لقد �أرغم ال�شاعر �إرغاما على ّ
ب�شعره حتى ي�ضمن قوته وقوت عياله ف�إذا ا�ستثنينا
عمر ابن �أبي ربيعة وجميل بثينة ،واملع ّري ،وبع�ض
ال�شعراء املتطرحني الذين ّحدث عنهم ال�شاب�شتي
(ت390هـ) يف كتاب الديارات ،ال نكاد نعرث �إال
� -28أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين� ،ص.13/81
 -29نف�سه� ،ص.92/81
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على املداحيناملتك�سبني .والقرطاج ّني ي�صف �شعراء
باخل�سة والو�ضاعة معلنا �أنهم «�أخ�ساء العامل»
زمانه ّ
لأنهم« :قد حت ّرفوا باعتفاء النا�س وا�سرتفاد
�سوا�سية ال�سوق بكالم �ص ّوروه يف �صورة ال�شعر من
جهة الوزن والقافية خا�صة ،من غري �أن يكون فيه
�أمر �آخر من الأمور التي بها يتق ّوم ال�شعر»� )30(.إن
كتاب حازم القرطاج ّني كثري ًا ما ير�شح بالداللة
على ي�أ�س وا�ضعه من �إمكان ّية العودة بال�شعر �إىل
املكانة التي حظي بها يف �سالف الزمان.
يلح على �أن ال�شعر قد �صار ،نتيجة الغر�ضية
وهو ّ
التي التزم بها ال�شعراء ،جم ّرد نظم ال غاية لوا�ضعه
التك�سب واالرتزاق� .صار �صنعة ذات قيمة
منه �سوى ّ
تبادل ّية حتى «�صارت نفو�س العارفني بهذه ال�صنعة»
ت�ستقذره ،و�صار يعترب �صنو الكذب والزور يف ثقافة
كانت تعترب ال�شعر �أرقى �أنواع الكالم و�أف�ضلها.
لذلك كثري ًا ما يعبرّ عن �ضيقه بال�شعر و�سخطه
على ال�شاعر وعلى املتق ّبلني �أجمعني .فيعلن يف
نربة طافحة بال�سخط والتوتّر قائال �إن« :املع ّرة
ال ّ
�شك من�سحبة على الرفيع يف هذه ال�صنعة
ب�سبب الو�ضيع .فلذلك هجرها النا�س ،وح ّقها
�أن تهجر )31(».و�صار ال�شعر وال�شاعر يقابالن
()32
بالنكران وجحود الف�ضل� ،إذ:
�صارت نفو�س العارفني بهذه ال�صنعة بع�ض
املعرفة �أي�ض ًا ت�ستقذر التح ّلي بهذه ال�صناعة� ،إذ
ّ
أخ�ساء وا�شتبه على النا�س �أمرهم
جن�سها �أولئك ال ّ
و�أمر �أ�ضدادهم ،ف�أجروهم جمرى واحدا من
اال�ستهانة بهم .فاملع ّرة ال ّ
�شك من�سحبة على الرفيع
يف هذه ال�صنعة ب�سبب الو�ضيع.
قبل القرطاجني بكثري �أعلن ابن ر�شيق جازما
ب�أن «ال�شعر ي�ضع من قدر ّ
ال�شريف �إذا اتخذه
مك�سبا» )33(.و�إىل الر�أي نف�سه ذهب املعري فلم
للمتك�سبني الذين م�ضوا على درب
يخف �إدانته
ّ
 -30حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حتقيق
حممد احلبيب ابن اخلوجة ،تون�س :دار الكتب ال�شرقية، 6691،
�ص.521
 -31نف�سه� ،ص.521
 -32نف�سه.
 -33ابن ر�شيق ،العمدة� ،ص.04/1
http://journals.uob.edu.bh

الهوان خمتارين �أو مدفوعني �إليه لر ّقة احلال
و�شح ال ّرزق .كتب املع ّري يف ر�سالة الغفران« :ومن
ّ
يتك�سب بهذا الفنّ  ،فقد �أودع �شرابه يف
أن
�
بغى
ّ
�شنّ  ،غري ثقة على الوديعة ،بل هي منه يف �صاحب
خديعة»( )34وهو ي�صل �إىل ح ّد �إدانة الفنّ نف�سه.
فيع ّرفه بكونه جم ّرد و�سيلة تق ّرب وتز ّلف� ،إذ يجعل
ابن القارح ميدح ر�ضوان حار�س اجلنان ويتم ّلقه
طمعا يف عبور �أ�سوارها املقفلة .و�إذا �سئل عن
ال�شعر ما هو ،قال« :كان �أهل العاجلة يتق ّربون به
()35
وال�سادات».
�إىل امللوك ّ
منذ املنظرين والنقاد الأوائل مت التفطن �إذن
�إىل خماطر الغر�ضية� .إن اخلروج عن الغر�ضية
ف�ضيحة لل�شاعر ومهلكة لل�شعر ،لأنه حدث
�سيجعل ال�شاعر يكف عن خدمة املدينة ونا�سها،
و�سيع�صف باجلانب النفعي الذي البد من توفره
يف ال�شعر .و�سيكف ال�شعر وقتها عن كونه مدحا
يعلي القيم املمدوحة وي�ستنه�ض النا�س للتحلي
بها ،وهجاء مداره ذ ّم القيم املذمومة والتنفري
منها .قدر هي الغر�ضية �إذن .وطريق هي خلدمة
املدينة ونا�سها وقيمها .لكنها طريق حمفوفة
باملزالق ومهاوي ال�سقوط� ،سقوط ال�شاعر
بالوقوع يف اال�ستجداء والتك�سب والزور ،و�سقوط
ال�شعر باخلروج عن حده من جهة كونه فعل
وجود ،وحت ّوله �إىل �سلعة ذات قيمة تبادلية.
هذا الإح�سا�س امل�ضني مبخاطر الغر�ضية
الواجب اتباعها خدمة للم�ؤمن الب�سيط الطيب،
وللمدينة وقيمها ،ما فتئ يعاود الظهور ويل ّون وعي
املف ّكرين ّ
واملنظرين العرب منذ القرن الثالث .عنه
�صدر ابن طباطبا مثال ،فتح ّدث عن حمنة �شعراء
زمانه )36(.ومنه انطلق الط ّيب بن علي بن عبد
فجزم ب�أن هوان ال�شعر راجع �إىل م�ضي ال�شعراء
على دروب امل�س�ألة واال�ستجداء واالنتجاع بال�شعر.
و�أرجع كل ذلك �إىل ج�شع ال�شعراء وحر�صهم.
وع ّد هذه الظاهرة جزءا من اخلراب العام الذي
 -34نف�سه� ،ص.302
� -35أبو العالء املعري ،ر�سالة الغفران ،حتقيق حممد عزّت ن�صر
اهلل ،بريوت :ن�شر املكتبة الثقافية( ،د.ت)� ،ص.29
 -36ابن طباطبا ،عيار ال�شعر� ،ص.51
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طال النا�س والقيم واحلياة نف�سها .كتب يف خامتة
()37
ر�سالته:
وما زال �أكرث العرب يف جاهل ّيتها ،ثم هذه
الأمة يف �أوليتها على هذه الأو�صاف احلميدة،
والأخالق الر�شيدة يف التكفف واالقت�صاد ،والتك ّرم
واال�ستحماد ،والإيثار بالبلغة من الزاد على الأنف�س
والأوالد ،حتى ف�شا فيها ما كان يف الأمم ال�سالفة
قبلها من حم ّبة الدنيا ،واملباهاة بها ...فانتقلت
من القناعة �إىل القنوع ،ومن العزّة �إىل اخل�ضوع،
وم ّدت �أعناقها للم�س�ألة واجتدى �شاعرها وانتجع
وافدها ،وا�سرتفد زاهدها �إ ّال من عزفت نف�سه،
وخفي �شخ�صه ،وق ّل ج�شعه وحر�صه ،وهم الأق ّلون
عددا والأعدمون وجودا.
لقد كان الوعي وعيا �شقيا .وال خيار .ال خروج
عن الغر�ضية وال عدول عنها ،لأن يف �إقرار الغر�ضية
وا�ستدراج ال�شعراء �إىل �إجراء الكالم داخل �أطر
غر�ضي املدح والهجاء �أمر يجعل ال�شعر يخدم
املدينة ونا�سها فيعلي القيم املمدوحة املطلوب
تر�سيخها ،وين ّفر من اخل�صال املذمومة الواجب
تركها والهرب منها� .إن الغر�ضية ،على ما فيها من
وتك�سب
خماطر تته ّدد ال�شعر بالتح ّول �إىل انتجاع ّ
وزور ،تظ ّل مبثابة الطريق امل�ؤ ّدية �إىل جعل ال�شعر
يرتقي بالإن�سان نحو الأف�ضل والأكمل .ال �سيما
�أن ال�شعر نكد بابه ال�ش ّر .ف�إذا ُترك دون تقنني
وت�سييج كان البالء عظيم ًا .لذلك ّمت تف�صيل القول
يف القيم الواجب �إعال�ؤها والتنفري من نقي�ضها.
لقد ذكر قدامة بن جعفر قيم ًا مجُ ّ دت
عند العرب منها الأخذ بالث�أر وقرى الأ�ضياف
وال�شجاعة .وهي قيم ُع ّدت من خ�صال الفتى
منذ امرئ القي�س وعمرو بن كلثوم وحامت الطائي؛
وحبتها الذاكرة العربية بالتمجيد والتبجيل؛ وتفننّ
الرواة و�صانعو احلكايات والأخبار يف ابتداع
الق�ص�ص التي تزيدها ر�سوخا و�شيوع ًا ،وت�ستحثّ
على التح ّلي بها� .إن منابت هذا الت�صور �ضاربة
بجذورها يف �صميم الثقافة العربية ،منحدرة من

النظام املعريف البياين الذي يدير تلك الثقافة
ويل ّونها .وهذه اجلذور عديدة خمتلفة .منها �آراء
الأ�سالف من ذوي الف�ضل يف علم وال�سيا�سة و�إدارة
()38
�أمور امل�سلمني  .كتب ابن �سالم مثال:
وكان ال�شعر يف اجلاهلية عند العرب ديوان
علمهم ومنتهى حكمهم ،به ي�أخذون ،و�إليه
ي�صريون .قال ابن �سالم :قال ابن عون ،عن ابن
�سريين ،قال :قال عمر بن اخلطاب« :كان ال�شعر
علم قوم مل يكن لهم علم �أ�صح منه.
وذكر ابن ر�شيق يف العمدة« ،باب يف الر ّد على
()39
من يكره ال�شعر»:
وكتب عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �إىل �أبي
مو�سى الأ�شعري :مر من قبلك بتعلم ال�شعر؛ ف�إنه
يدل على معايل الأخالق ،و�صواب الر�أي ،ومعرفة
الأن�ساب .وقال معاوية رحمه اهلل :يجب على
الرجل ت�أديب ولده ،وال�شعر �أعلى مراتب الأدب.
وقال :اجعلوا ال�شعر �أكرب همكم ،و�أكرث د�أبكم،
فلقد ر�أيتني ليلة الهرير ب�صفني وقد �أتيت بفر�س
�أغر حمجل بعيد البطن من الأر�ض ،و�أنا �أريد
الهرب ل�شدة البلوى فما حملني على الإقامة �إال
�أبيات عمرو بن الإطنابة:
�أبت يل همتي و�أبى بالئي
و�أخذي احلمد بالثمن الربيح
و�إقحامي على املكروه نف�سي
و�ضربي هامة البطل امل�شيح
وقويل كلما ج�ش�أت وجا�شت
مكانك حتمدي �أو ت�سرتيحي
لأدفع عن م�آثر �صاحلات
و�أحمي بعد عن عر�ض �صحيح
ت�شرتك هذه الآراء يف الوعي مبا لل�شعر من
�أبعاد معرفية تغر�س متل ّقيه يف �صميم الثقافة

 -37الطيب بن علي بن عبد ،ر�سالة الطيب بن علي بن عبد يف الدفاع
عن ال�شعر ،حققها زياد الزّعبي ون�شرها يف جم ّلة جامعة الريموك،
�أبحاث الريموك ،املج ّلد العا�شر ،العدد الأول� ،2991 ،ص.18-08

 -38ابن �سالم ،طبقات فحول ال�شعراء ،بريوت :دار النه�ضة
العربية� ،8691 ،ص.61
 -39ابن ر�شيق ،العمدة� ،ص.82/1
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العربية .لذلك ي�ص ّدر قدامة نف�سه كالمه يف نعت
املديح مبا قاله عمر بن اخلطاب يف �ش�أن مدح
زهري الرجل مبا فيه ويرى يف قول عمر «�إذا فهم
()40
وعمل به منفعة عامة».
م ّثل ديوان ال�شعر العربي املرجع الذي ا�ست ّلوا
من �صميمه القوانني والقواعد التي بنوها على
النظر يف بدائعه و�أغرا�ضه .وهو ديوان ينه�ض على
ت�صوير «ما يف طبائع العرب و�أنف�سها من حممود
()41
الأخالق ومذمومها» كما يق ّر ابن طباطبا،
وهو مي ّثل �أي�ضا مو�ضعا من املوا�ضع التي يتجلىّ
فيها النظام املعريف البياين ويعلن عن نف�سه
متل ّب�سا بطرائق جريان الكالم ،مداخال للر�ؤية
التي �أن�ش�أته .لذلك � ّألح قدامة بن جعفر على
�أن الف�ضائل التي ذكرها واعترب ال�شعر اجليد
يعمل على تر�سيخها �أمور ذكرها ال�شعراء يف
�أ�شعارهم )42(،فغدت مبثابة القوانني.
هكذا تعلن الر�ؤية البيانية عن نف�سها متل ّب�سة
التو�صل �إليها� .إن
بالأطروحات واملق ّررات التي ّمت ّ
ال�شعر خطاب ملتزم بق�ضايا املجتمع وم�شكالت
الإن�سان .وهو خطاب ذو منحى توجيهي ين�شد
تغيري الإن�سان ودفعه يف اجتاه ما يحفظ على
املنزلة الب�شرية نف�سها �شرف اال�سم .ال خيار ق ّدام
الإن�سان من حيث هو �إن�سان ،ال من طريق ما هو
م�شرتك فيه مع �سائر احليوان �إ ّال االرتقاء نحو
الأعلى ،وحثّ اخلطى باجتاه الأف�ضل ،والتع ّلق
بالأكمل والأبهى.
وال خيار ق ّدام ال�شاعر �إن هو �أراد �أن ينه�ض
مبه ّمته كاملة داخل املدينة �إال �أن ي�شيح بوجهه
عن نداء الرغبات ،وو�سو�سة الأهواء ،و�صهيل
ال�شهوات .لأن ك ّل تلك االنفعاالت واحلاالت من
�صفات �أهل املدن اجلاهلية الذين ا�ستب ّدت بهم
غرائزهم ،واقتادتهم على درب تلبية ال�شهوات،
ف�صاروا ي�شرتكون مع �سائر احليوان يف الطباع
واال�ست�سالم للرغائب والنزوات ونداءات اجل�سد

وركوب الل ّذات .هذا هو الت�ص ّور الذي ا�ضطلع بدور
اخللفية التي حت ّرك الفكر يف رحابها.
املدح والهجاء طريقان ال ثالث لهما .املدح
والهجاء يو ّقيان القول ومنتجه من كل خ�سران
ممكن �أو حمتمل .املدح ،من جهة كونه �إعال ًء لقيم
اجلماعة وا�ستنها�ضا لطلبها� ،إمنا مي ّثل طريقا
�سالكة �إىل جعل ال�شعر يتح ّرك يف دائرة النفع.
والهجاء ،باعتباره متجيد ًا لقيم اجلماعة بذ ّم
املذموم منها وتقبيحه وا�ستنها�ض النا�س للنفور
منه� ،إمنا مي ّثل طريقا �أخرى م�ؤ ّدية �إىل الغاية
ذاتها� .أما اجلمال وما يح ّققه من ل ّذة و�إمتاع ف�إنه
موكول �إىل مدى اقتدار ال�شاعر على التفننّ يف
الت�شبيهات املبتكرة والإيقاعات املخرتعة املبتدعة
التي جتعل الق�صيدة ب�أ�سرها ك�أنها حرف واحد.
هكذا يتالزم اجلميل والنافع فيكون �إمتا ٌع
و�إلذا ٌذ .ويكون �إفها ٌم و�إبان ٌة .لكن النفع املق�صود
لي�س دينيا ،بل اجتماعيا باملعنى ال�شامل .فمن
حقّ ال�شاعر� ،سواء طرق غر�ض املدح �أو تناول
غر�ض الهجاء� ،أن يختار من املعاين ما طاب له لأن
«املعاين ك ّلها معر�ضة لل�شاعر ،وله �أن يتكلم يف ما
ملحا،
أحب و�آثر» )43(.هكذا يجزم قدامة بن جعفر ّ
� ّ
يف الآن نف�سه ،على �أن الغر�ض يف ال�شعر �إمنا هو
()45
«التجويد» 44.يكتب:
وعلى ال�شاعر �إذا �شرع يف �أي معنى كان،
من الرفعة وال�ضعة ،والرفث والنزاهة ،والبذخ
والقناعة ،واملدح واله�ضيعة ،وغري ذلك من املعاين
احلميدة والذميمة� :أن يتوخى البلوغ من التجويد
يف ذلك �إىل الغاية املطلوبة.
هكذا �أق�صي ال�شاعر من نتاجه .وهكذا اختزل
دوره يف جتويد املعاين املتعارفة ال يف ابتكار املعنى
حم�صل ٌة معلوم ٌة.
وت�أ�سي�سه .املعاين يف املدح معروف ٌة ّ
وكذا املعاين التي عليها جريان الهجاء .والعامل
لي�س �سوى كتاب مفتوح طافح باملعاين .لأن املعاين
حم�صل ٌة معلوم ٌة منذ ت�أ�سي�س العامل .وال
خملوق ٌة َّ

 -40قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر� ،ص.59
 -41ابن طباطبا ،عيار ال�شعر� ،ص.71
 -42قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر� ،ص.99

 -43قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر� ،ص.56
 -44نف�سه� ،ص.66
 -45نف�سه� ،ص.66-56
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ميكن للمخلوق �أن يزيد على ما ق ّرره اخلالق ح ّبة
�أو فتيال .هذه م�س ّلمة �أخرى من امل�سلمات التي
حت ّكمت بحركة الفكر .لقد كان ّ
املنظرون العرب
يتح ّركون يف رحاب ر�ؤية دين ّية مقا ِومة.
كان النقد ي�صدر يف ما خفي من �أطروحاته
عن ت�ص ّورات جهادية بالتّمام والك ّلية .ههنا يتنزّل
التحذير من اللب�س .وههنا �أي�ضا يتنزّل اخلوف من
التبا�س املعنى �أو �ضياعه وتال�شيه� .إن املعاين ك ّلها
�صادرة عن املعنى الأ ّول الذي ال نظري له يف ِق َدمه
وتعاليه .و�ضياع املعنى يف الأر�ض يعني َفقْد ال�صلة
بال�سماء وباملعنى الأ ّول الذي منه الكون كان حني
�أراد منه �أن يكون.
جهادي مقا ِو ٌم .والناقد حار�س �أمني
النقد فعل
ٌّ
ينه�ض بدور خطري َ
وخ ِطر �أي�ض ًا ،حتى ال فرق بني
املرابط يف املدن الثغور دفاع ًا عن بي�ضة الإ�سالم
وديار امل�سلمني وحرماتهم ،والناقد املقيم يف
املدينة حار�سا للخطاب كي يو ّقي نا�سها من فتنة
الكالم .ف�إذا كان �أعداء امل ّلة يرت ّب�صون بها على
التخوم ويف املدن الثغور ،ف�إن امل ّكار الأمهر �إبلي�س
الفتّان يقيم مع النا�س يف الداخل ،ويجري من
بني �آدم جمرى الدم يف العروق ،ويتل ّب�س بالكالم
متح ّينا الفر�ص ،لأن د�أبه املكر والتلبي�س ،وفتل
الأحابيل والتبلي�س .ال�سيما �أن القلب مهما كابر
ٌ
قويَ ،ومدخل
و�صابر
«�ضعيف ،و�سلطان الهوى ٌّ
خفي».
ُخ َدع ال�شيطان ّ
مطلوب من ال�شعر �إذن �أن يخدم املدينة دون
كر َب ٌة ج ّدا ال يقدر
�أن يلني وي�ضعف .وهذه طريق ِ
عليها �إال ال�شاعر املبدع  .يحقق ال�شعر �ش ّد املتلقيّ
�إىل اخلطاب عن طريق �إثارة اللذة يف نف�س ذلك
املتلقي بوا�سطة الت�شبيهات املبتدعة والإيقاعات
املخرتعة والتفننّ يف جتويد املعاين .وت�أتي املعاين
املراد �إي�صالها �إىل ذلك املتلقي و�إفادته بها لتنه�ض
بدور النفع وتعمري ال�صدور .وبذلك ال يخذل نف�سه
يلح ابن طباطبا ،م�ستندا �إىل
وال ميكر بنا�سهّ .
كالم اجلاحظ حول فتنة القول ،على �أن ال�شعر
«�أنفذ من نفث ال�سحر ،وله فاعلية كفاعلية اخلمر
يف لطف دبيبه والهائه وهزّه و�إثارته» ،ويذهب �إىل
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ح ّد الت�سليم ب�أن «للنف�س كلمات روحانية من جن�س
ذاتها» )46(.يت�ضمن هذا الإحلاح على فاعلية ال�شعر
ومقارنتها بفعل ال�سحر واخلمر وعي ًا وا�ضح ًا ب�أن
عملية الإثارة تتّم دون رو ّية وفكر واختيار كما
�سيقول ابن �سينا يف ما بعد.
اخلمرة تد ّوخ احلوا�س حتى ليكادحمت�سيها
يتخ ّفف من اجل�سد ومن �شرطي الزمان واملكان.
وهي ال تتح ّدر �إىل اجلوف جرعات جرعات ،بل
يب نمَ ْ ٍل يف اجل�سد ك ّله ،وت�ضع الإن�سان
ت�سري َد ِب َ
ً
يف حالة �شعورية مرهفة جتعله مع ّر�ضا لالنفعال
والإثارة دون وعي واختيار .ال ميكن لفعل اخلمر
�أن يو�صف على التّمام .لأن مفعول ت�شرابها يدخل
يف باب ما يدرك باحلال وال يو�صف باملقال .وهذا
هو �صنيع ال�سحر �أي�ض ًا� .إن ال�سحر حال تعا�ش وال
تو�صف .ال�سحر يفقد الإن�سان �إرادته ،في�صبح
خا�ضعا لإرادة غريه ،ويعي�ش حاال من االجنذاب
حتى يكاد ي�صبح خمطوفا ،م�أخوذا ،م�شغوال عن
ذاته ،غري �آبه بها �أ�صال.
تزداد هذه الفكرة و�ضوحا وعمقا عندما
ي�ؤ ّكد ه�ؤالء املنظرون على �أن الإثارة التي يحدثها
القول ال�شعري يف نف�س املتل ّقي متولدة عن الوظيفة
ال�شعريه .لأن اخلطاب ال�شعري ال يحدثها مبا يحتوي
عليه من �أفكار ،بل مبا يبتدعه من جتويد للمعاين
و�إخراج لها يف �صورة من اللفظ مل ي�سبق �إليها.
�أ�سهم ربطهم ال�شعر بهذه الغاية التي يهفو
�إىل بلوغها يف جعلهم يجمعون على �أن للجانب
البنائي الت�شكيلي �أدوارا يف خلق الإثارة .ف�إذا �أُفقر
اخلطاب العاد َة ُ
بطلت فاعلية
هذا اجلانب و�ساير
ُ
ال�شعر وعطلت مه ّمته .تومئ هذه الطريقة يف
مقاربة احلدث ال�شعري ،يف ح ّد ذاتها� ،إىل الر�ؤية
البيانية وهي تل ّون بطريقة ممعنة يف اخلفاء �شكل
املقاربة وتتح ّكم بكيفيات �إجراء القراءة� .إن ال�شعر
يع ّرف منظورا �إليه من زاوية فعله ووظيفته.
كان من الطبيعي �إذن �أن تقود القراءة التي
جتري هذا املجرى �إىل النظر يف ما يحدث يف ذهن
املتلقي ،بدل النظر يف ما يجري يف ذهن ال�شاعر
 -46ابن طباطا ،عيار ال�شعر� ،ص.22
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�إ ّبان عملية الكتابة .غري �أن هذا املتل ّقي الذي
ان�شغل املف ّكرون مبا يحدثه فيه ال�شعر من ت�أثري مل
يكن كائن ًا له حريته .ومل يكن ذات ًا لها اختياراتها
وقدرتها على مبادلة اخلطاب مكرا مبكر .كان هذا
املتل ّقي جم ّرد مت�ص ّور ذهني .وكانت الغاية من
االن�شغال به والنظر �إىل ال�شعر من زاوية التل ّقي ال
من زاوية الإنتاج ،الإمعان يف ت�سييج ال�شعر ،واحل ّد
من خماطر الكالم ،ومطاردة الفتنة التي ميكن �أن
ّ
وت�ستزل امل�ؤمن الب�سيط الط ّيب.
تند�س فيه،
ّ
هذه الر�ؤية البيانية التي تنظر يف ال�شعر من
زاوية فعله وتقر�أ ما يحدث يف ذهن املتلقني
�ستند�س يف كل الكتابات ،كتابات البالغيني والنقاد
ّ
والفال�سفة وتديرها وفق الطريقة نف�سها .وبذلك
يتحول التنظري لفعل ال�شعر جزء ًا �صميمي ًا من
التنظري لل�شعر ،وي�صبح قانون ًا من القوانني التي
ينه�ض عليها تنظري العرب لل�شعرية ونظرية الأدب.
فلم تكن م�س�ألة الإثارة التي يحدثها القول ال�شعري
يف نف�س املتل ّقي جم ّرد ر�أي لهج به ّ
منظر ما يف
حلظة ما من تاريخ النظرية وهي تنه�ض وتت�ش ّكل،
بل كانت ثابتا من الثوابت التي �شغلت الفكر .ولعل
ف�صل القول فيها و�أبانها �إي�ضاحا و�شرحا
�أبرز من ّ
املع ّلم الثاين �أبو ن�صر الفارابي (ت 339هـ).
فلقد ا�ستند الفارابي �إىل ما كان �أ�سالفه قد
لهجوا به حول م�س�ألة احلفزوالإثارة التي ينه�ض
()47
بها القول ال�شعري وكتب جازما:
ويعر�ض لنا عند ا�ستماعنا الأقاويل ال�شعرية
عن التخييل الذي يقع عنها يف �أنف�سنا �شبيه مبا
يعر�ض عند نظرنا اىل ال�شيء الذي ي�شبه ما نعاف:
ف�إننا من �ساعتنا يخ ّيل لنا يف ذلك ال�شيء �أنه مما
يعاف منه فنتج ّنبه وان تيق ّنا �أنه لي�س يف احلقيقة
كما خ ّيل لنا فنفعل فيما تخ ّيله لنا الأقاويل ال�شعرية
و�إن علمنا �أن الأمر لي�س كذلك كفعلنا فيها لو تيق ّنا
�أن الأمر كما خ ّيله لنا ذلك القول .ف�إن الإن�سان
كثريا ما تتبع �أفكاره تخيالته.
 -47الفارابي� ،إح�صاء العلوم ،حتقيق عثمان �أمني ،القاهرة ،مكتبة
االعتماد� ،8691 ،ص.58 -18
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هكذا ي�صرح الفارابي ب�أن التخييل هو فعل
ال�شعر .وهو ،بذلك ين�شغل باملتلقي .ذلك �أن الفعل
املت�أتي من التخييل يتلخ�ص يف و�ضع املتلقي يف حالة
�شعورية مرهفة وحتريكه نحو النفور �أو القبول.
يكون القبول �إذا «كان القول يخ ّيل يف الأمر الذي
فيه املخاطبة حاال �أو �شيئا �أف�ضل .وذلك �إما جماال
�أو جالال»؛()48ويكون النفور �إذا كان «القول يخ ّيل
()49
أخ�س وذلك �إما قبحا �أو هوانا»
حاال �أو �شيئا � ّ
ي�ؤ ّكد الفارابي يف ر�سالته التي ن�شرت يف
ويلح ،يف
جملة �شعر البريوتية()50هذا الت�صور ّ
العديد من املوا�ضع ،على �أن فاعلية ال�شعر تتمثل
يف جعل املتلقي يرى ما مل يكن يرى .وذلك ب�أن
يوقع اخلطاب ال�شعري يف ذهنه �صورة ما هي التي
ت�ضطلع واخلطاب من ورائها ،مبه ّمة الإبانة «ف�إذا
كنا نعاف �شينا وال نراه ثم حكي لنا �أمره بالتخييل
ف�إننا من �ساعتنا يخ ّيل �إلينا �أنه مما يعاف منه
فتنفر �أنف�سنا منه فنتج ّنبه وان تي ّقنا �أنه لي�س يف
()51
احلقيقة كما خ ّيل لنا».
�إن غاية التخييل يف نظر الفارابي هي �إثارة
املتلقي «�سواء �صدق ما يخ ّيل اليه من ذلك �أم ال.
()52
كان الأمر يف احلقيقة على ما خ ّيل �أو مل يكن».
ويف �ضوء هذه النتائج يجزم الفارابي ب�أن الأقاويل
ال�شعرية لها غاية تهفو اىل بلوغها ،وتتمثل يف كونها
ت�ستعمل «يف خماطبة ان�سان ي�ستنه�ض لفعل �شيء
با�ستفزازه �إليه وا�ستدراجه نحوه» )53(.تتوجه هذه
االثارة توجها ثنائيا يخ�ص كل منهما متق ّبال مع ّينا.
�أولهما �أن يكون املتلقي «املُ�ستد َرج ال روية له تر�شده
فينه�ض نحو الفعل الذي يلتم�س منه فيقوم له
التخييل مقام الروية»؛( )54وثانيهما �أن يكون املتلقي
ان�سانا «له روية يف الذي يلتم�س منه وال ي�ؤمن اذا
روى فيه �أن ميتنع ،فيعالج بالأقاويل ال�شعرية لت�سبق
 -48نف�سه.
 -49نف�سه.
 -50جملة �شعر البريوتية ،العدد � 21سنة.9591
 -51نف�سه� ،ص.49
 -52نف�سه� ،ص.49
-53الفارابي� ،إح�صاء العلوم� ،ص.96 ،86
 -54نف�سه� ،ص.86
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بالتخييل رويته حتّى يبادر اىل ذلك الفعل»
موجها �إىل
هكذا يعترب الفارابي القول ال�شعري ّ
خماطبة الغري ق�صد ح ّثه على طلب �شيء �أو ردعه
عنه ،وذلك ب�إيقاع املعنى يف نف�سه بوا�سطة عملية
التخييل .وهذا ما �س ّماه القا�ضي الأجل �أبو الوليد
بن ر�شد «الت�صديق ال�شعري» .وكتب جازما�« :إن
الت�صديق ال�شعري يح ّرك النف�س �إىل الطلب �أو
()56
الهرب».
لقد كان اجلاحظ �أول من �أ�شار �إىل م�س�ألة
احلفز والإثارة ب�شكل �صارم بينِّ  ،و�أرجعها �إىل
ما يحدثه القول من مفاج�آت يف الذهن ،نتيجة
ك�سره للعادة يف �إجراء الكالم ،وعدوله عن ال�سنن
املتعارفة يف �إنتاجه وتعليق بع�ضه ببع�ض .فلقد
جزم اجلاحظ ب�أن ّ
«ال�شي َء من غري معدنه �أغرب،
الوهم ،وك ّلما كان
وك ّلما كان �أغ َر َب كان �أ ْب َ
عد يف ْ
الوهم كان � ْأط َرف ،وك ّلما كان � ْأط َ
رف كان
�أب َع َد يف ْ
()57
أعجب كان �أبدع».
�أعجب ،وكلما كان � َ
�سي�ش ّكل هذا الر�أي ،على �إيجازه� ،أر�ضية
ينطلق املنظرون منها يف ما بعد .ذلك �أنه يوهم،
يف الظاهر ،ب�أنه جمرد ر�أي ،ولك ّنه �إمنا يعت�صر
يف تالوينه �أ�صوال كثرية ملقوالت عديدة �سيو�ضحها
املنظرون يف ما بعد� .إن اجلاحظ ي�شري �إىل ظاهرة
العدول وما تخلعه على اخلطاب من غرابةّ .ثم
يلح معتمد ًا التكثيف والإيجاز على �أن تلك الغرابة
ّ
املفاج�أة التي
أو
�
ال�صادمة
الطاقة
مبثابة
تكون
َ
حتدث �أثرها يف وهم املتل ّقي وذهنه .ويجعل من
هذين الأمرين ال�سابقني �شرطني هما قوام اجل ّدة
والطرافة .ثم ي�شري �إىل �أن اجل ّدة هي التي جتعل
القول �أعجب .وتلك كلها �شروط مرتابطة ع�ضوي ًا
ت�ضع الكالم على الطريق امل�ؤ ّدية �إىل الإبداع.
ي�أتي اجلاحظ على كل هذه الت�صورات يف �شيء
من التكثيف والإيجاز واالختزال .لكن ذلك مل مينع

()55

 -55نف�سه� ،ص.76
 -56ابن ر�شد« ،تلخي�ص كتاب �أر�سطوطالي�س يف ال�شعر»� ،ضمن
عبد الرحمن بدوي� ،أر�سطوطالي�س فن ال�شعر مع الرتجمة العربية
القدمية و�شروح الفارابي وابن �سينا وابن ر�شد ،بريوت :دار الثقافة،
� ،3791ص412
 -57اجلاحظ ،البيان والتبيني� ،ص.491/1
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املفكرين من االعتماد على تلك الأ�صول وتطويرها.
فابن طباطبا مث ًال ينفذ �إىل خبايا ما �أ�شار �إليه
()58
اجلاحظ ويجزم ب�أن:
ال�سمع �إذا ورد عليه ما قد مله من املعاين
املكررة وال�صفات امل�شهورة التي قد كرث وردوها
عليه جمه وثقل عليه رعيه ،ف�إذا لطف ال�شاعر
ل�شوب ذلك مبا يلب�سه عليه ،فقرب منه بعيد ًا �أو
بعد منه قريب ًا� ،أو جلل لطفي ًا� ،أو لطف جلي ًال
�أ�صغى �إليه ودعاه وا�ستح�سنه ال�سامع واجتباه.
يلح على �أن طاقة املفاج�أة التي حتدث
ثم ّ
الإثارة تتولد عن ت�شكيل املعاين بطريقة مت ّكن
ال�شاعر من �أن «ي�ؤن�س النافر الوح�شي حتى يعود
م�ألوف ًا حمبوب ًا ،ويبعد امل�ألوف امل�أنو�س به حتى
ي�صري وح�شي ًا غريب ًا» )59(.هذا ما �أرجعه قدامة
بن جعفر �إىل فاعلية ال�شعر وذهب �إىل �أن مر ّده
مت ّكن ال�شاعر من جعل الكالم «يخرج عن املوجود
ويدخل يف باب املعدوم» )60(.فاملفاج�أة التي يحدثها
القول مبا هو عليه من �إخراج مبتدع �إمنا ت�ؤ ّدي
�إىل �إمتاع املتل ّقي و�إلذاذه عن طريق �إثارة اللذة يف
نف�سه.
تتو ّلد هذه املقدرة على الإلذاذ عن الوظيفة
الإفهامية �إذ يلعب البعد الداليل يف اخلطاب
يلح ابن طباطبا على �أن ال�شعر ،يف
�أبرز �أدوارهّ .
هذه احلال� ،إمنا ي�سهم يف ك�شف ما كان خافيا
يف نف�س املتل ّقي ،ويتم ّكن من التعبري عنه ،فينقله
من م�ستوى ما يدرك باحلال �إىل م�ستوى ما يدرك
باملقال� .إنه يبني عنه ،ويجعله يف متناول الأذهان
()61
بعد �أن كان يف عداد الأحوال .يكتب:
ْت�ص فيها
ولي�ست تخلو الأ�شعار من �أن ُيق َّ
�أ�شيا ٌء هي قائم ٌة يف النفو�س والعقول ،فيح�سن
العبارة عنها و�إظهار ما يكمنُ يف ال�ضمائر منها
فيبتهج ال�سام ُع ملا يرد عليه مما قد عرفه طبعه
وقبله فهمه ،ف ُيثار بذلك ما كان دفين ًا ويربز به ما
 -58ابن طباطبا ،عيار ال�شعر� ،ص.521
 -59نف�سه.
 -60قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر� ،ص.49
 -61ابن طباطبا ،عيار ال�شعر� ،ص.521
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ُ
فينك�شف للفهم غطا�ؤه ،فيتم َّكنُ من
كان مكنون ًا،
وجدانه بعد العناء يف ن�شدانه.
لذلك ذهب قدامة بن جعفر �إىل �أن ال�شاعر
العظيم هو الذي يتمكن من التعبري عن التجربة
الإن�سانية يف �أ�شد حلظات �شمولها فينفذ �إىل ما يف
الذاتي الفردي من ب�شري �شامل .فت�صبح جتربة
هذا ال�شاعر �إطاللة على التجربة امل�شرتكة بني
بني الب�شر .يح ّدث قدامة بن جعفر عن ال�شاعر
يو�سع من دائرة ف�ضل ال�شعر و�أجماد ال�شاعر
الذي ّ
وينعته بكونه من املح�سنني لل�شعر الذائدين عن
�شرف اال�سم ،ويع ّرفه هكذا« :هو الذي ي�صف من
�أحوال ما يجده ما يعلم به كل ذي وجد حا�ضر �أو
دائر �أنه يجد �أو قد وجد مثله ،حتى يكون لل�شاعر
ف�ضيلة ال�شعر»� )62(.إن ال�شاعر املح�سن هو ذاك
يو�سع �إدراك الإن�سان بالعامل وبنف�سه.
الذي ّ
ث ّمة عواطف وانفعاالت ت�ستب ّد باملرء وال يقدر �أن
ي�صفها �أو يعبرّ عنها �أو يتخ ّفف من عنتها و�ضناها.
ثم يكون �أن ال�شاعر يقول بل�سان املقال ما ال يدرك
�إال باحلال� .إنه ي�ستدرج الغام�ض القائم يف الظ ّل
ال تدركه العبارة� ،إىل منطقة البينّ الوا�ضح الذي
تقدر اللغة على ت�سميته وا�ستدراجه �إىل النور .فهو
يهب ما ال ي�س ّمى اال�سم .وتلك ف�ضيلة ال�شعر.
ترجع الل ّذة التي تنتج عن تل ّقي ال�شعر �إىل
الوظيفة ال�شعرية �أي�ضا وما ينبني عليه القول من
جمال .ذلك �أن تناغم اخلطاب تناغم ًا كلي ًا يجعله
مبثابة الكلمة الواحدة .وهذا يتجلى يف �إحلاحهم
على �أن الن�ص وحدة كربى متما�سكة واعتبار البنية
الإيقاعية �ضابطا يو ّقع جميع مفا�صل اخلطاب،
وقولهم �إن الإيقاع والتناغم وق ّوة الن�سج وال�سبك
هي الطريق امل�ؤ ّدية �إىل ال�شعر.
يكتب ابن طباطبا مثال« :ولل�شعر املوزون
�إيقاع يطرب الفهم ل�صوابه وما يرد عليه من
ح�سن تركيبه واعتدال �أجزائه»� )63(.أما بقية وجوه
املح�سنات فت�ضطلع بدور العامل
املجاز وخمتلف
ّ
امل�ساعد الذي يع ّمق ذلك التناغم ويرفده .وبذلك
 -62قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر� ،ص.631
 -63ابن طباطبا ،عيار ال�شعر� ،ص.12
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ي�صبح ال�شعر «اللطيف املعنى ،احللو اللفظ ،التام
البيان ،املعتدل الوزن»( )64نوع ًا من الكالم «ميازج
الروح ويالئم الفهم ويكون �أنفذ من نفث ال�سحر».
( )65هكذا ت�صبح اللذة مقرتنة جوهري ًا بالإدراك
اجلمايل الذي يرافق عملية «انك�شاف غطاء
الفهم» ،وهكذا يل ّبي ال�شعر احلاجة �إىل اجلميل.
يذهب ابن طباطبا �إىل �أن امل�ستوى الداليل والأبعاد
اجلمالية يتعا�ضدان .وب�إمكان �أحدهما �أن ينه�ض
بامله ّمة وينوب عن غريه� .أما �إذا ُع ِّر َي الكالم
منهما مع ًا ،خرج من دائرة ال�شعر و�سقط وكان
�سقوطه عظيم ًا .يكتب« :وال�شعر هو ما �إن ُع ِّر َي من
معنى بديع مل يع َّر من ح�سن الديباجة .وما خالف
()66
هذا فلي�س ب�شعر».
تو�سط .ال مواربة وال رياء �أي�ضا.
ال خيار وال ّ
�إن لل�شعر طريقا �إن �سلكها عدمي الطبع افتُ�ضح.
لقد كان هذا اجليل من املفكرين على ب ّينة من
�أن الإمتاع �إمنا يتو ّلد مما ينبني عليه الكالم من
اعتدال .كتب �أبو العبا�س ثعلب حمتفيا باالعتدال
والتو�سط ،وبال�شعر املع ّدل الأبيات فذهب �إىل
ّ
()67
�أنه:
ما اعتدل �شطراه ،وتكاف�أت حا�شيتاه ،ومت
ب�أيهما وقف عليه معناه .و�إمنا بذها �سابق ًا ،والح
دونها َنيرِّ ًا ،الخت�صا�صه بف�ضلها ،و�سلبه حما�سنها،
و�أنها م�ستعرية بع�ض زيه ،ومتجمل ٌة مبا نا�سبها
منه ،لتو�سطته ذروتها ،ون�أيه عن التعدي والتق�صري
دونها.
يزيد ابن طباطبا هذا القانون و�ضوحا وم�ضاء،
فيلح على �أن الإلذاذ �إمنا يت�أتّى من تناغم ال�شعر
ّ
ّ
واعتداله .ذلك �أن النف�س ت�سكن �إىل كل معتدل
متناغم وتلت ّذ به .لذلك ي�ؤ ّكد على �أن «ع ّلة ك ّل
ح�سن مقبول االعتدال ،كما �أن ع ّلة ك ّل قبيح
منفي اال�ضطراب» )68(.وملا كانت النف�س «ت�سكن
ّ
 -64نف�سه� ،ص.22
 -65نف�سه.
 -66نف�سه� ،ص.32
 -67ثعلب ،قواعد ال�شعر ،حتقيق رم�ضان عبد التواب ،القاهرة:
مكتبةاخلاجني� ،6691 ،ص.14
 -68نف�سه� ،ص.12
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�إىل ما وافق هواها وتقلق مما يخالفه ولها �أحوال
تت�ص ّرف بها ف�إذا ورد عليها يف حالة من حاالتها ما
يوافقها اهتزّت له وحدثت لها �أريحية وطرب ،و�إذا
ورد عليها ما يخالفها قلقت وا�ستوح�شت» )69(،ف�إنه
من الطبيعي �أن يوافق اخلطاب ال�شعري ،باعتباره
مدرك ًا قائم ًا على االعتدال والتناغم ،هوى النف�س
ويجلعها تلت ّذ فيتحقق الإمتاع �أي الغر�ض املطلوب
من ال�شعر.
 ههنا �أي�ض ًا ينك�شف لنا الت�صور البياين ويعلن عننف�سه� .إن الإمتاع يرد ّ
موظف ًا يف خدمة امل�ؤان�سة
يتم بوا�سطتها حتقيق
حتى لك�أنه الو�سيلة التي ّ
الإفادة �أي الغاية الق�صوى التي تهفو جميع �أنواع
اخلطاب �إىل بلوغها وحتقيقها .وهذا الت�صور
يتما�شى مع اعتقادهم ب�أن الوظيفة ال�شعرية
تن�ضاف �إىل الوظيفة الإفهامية وترفدها فتكون
مبثابة املحمل الذي ي�ضمن عملية الت�أثري وي�سهم
يف �إجناح الغاية التوجيهية النفعية التي نه�ض
القول لتحقيقها.
- * -*-

وا�ضح من خالل ما تقدم �أن نظر ّية القدامى
لي�ست �أ�شتاتا من الآراء و�أخالطا من املواقف
والر�ؤى� .إنها نظام من القوانني والأفكار والثوابت.
فمن ا�ستجابتها لل�شروط التاريخ ّية التي م ّرت بها
الثقافة العرب ّية ا�ستم ّدت نظر ّية العرب القدامى
يف ال�شعر ّية ونظرية الأدب �أه ّميتها وم�ضاءها.
تخ�ص الإبداع
�إنها لي�ست جم ّرد ت�ص ّورات نظر ّية ّ
التاريخي .لقد
وم�سالكه ،بل هي خطاب له قاعه
ّ
تو ّلدت عن قراءة الن�صو�ص وفق ما يفي بحاجات
املدينة ويخدم نا�سها .ومن هنا ا�ستم ّدت �سطوتها
و�سلطانها على تقنني الفعل الإبداعي ،و�ضبط
�سننه وم�سالكه� ،إنتاجا وتق ّبال.
لذلك حر�ص هذا البحث على النظر يف كتابات
النقاد والبالغيني والفال�سفة العرب التي عنيت
بنظرية الأدب من جهة كونها كتابات ال تقف غايتها
عند حدود الك�شف عن املك ّونات والعنا�صر البانية
ل�شعر ّية الن�صو�ص و�أدب ّيتها ،ذلك �أنها ت�ش ّكلت
 -69نف�سه.
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حمكومة من الداخل ب�ش ّد الن�ص �إىل ما يجعل
منه خادما �أمينا للمدينة ونا�سها وقيمها ،مدينة
العقل املح ّررة من �سلطان النزوات والأهواء .لقد
جاءت ت�شرح الن�صو�ص وتت�أ ّول دالالتها وكيف ّيات
�إنتاجها للمعنى يف ما هي متار�س االنتقاء واملراقبة
والتقنني ور�سم احلدود وال�ضفاف .جت ّلى هذا
ال�سلطوي ،كما بينت ،يف �شكل حر�ص
الطابع ّ
على احتواء الن�صو�ص وحر�ص مماثل على جلم
املتوح�ش فيها للح ّد من اندفاعاتها .غري �أن عمل ّية
ّ
اند�ست يف
إمنا
�
أنها
ل
مواربة
طريقا
ّبعت
ت
ا
االحتواء
ّ
كيف ّيات مقاربتهم للن�صو�ص ويف تنظرياتهم حول
ال�شعر وال�شعر ّية و�أدبية الن�صو�ص.
نتج هذا التقنني الذي ير�سم لل�شعر �ضفافه
وللأدب وظيفته ،كما �أو�ضحت ،عن الر�ؤية التي
حت�صر وظيفة الكالم يف النفع باملعنى االجتماعي.
عبثا حاول ّ
املنظرون �أن ينت�شلوا خطاباتهم من
مكائد ال�سلطة باعتبارها مقولة مهاجرة متب ّدلة
حت ّقق ذاتها يف ما متار�سه من منع وت�ستم ّد نفوذها
مما تك ّر�سه من جزر .فالنقد يف ح ّد ذاته نوع من
التقييم والت�صنيف واحلكم .وهو من جهة طبيعته
تلك ال ميكن �إال �أن يكون �إال �شكال من �أ�شكال
اال�ستحواذ على ال�سلطة؛ ال�سلطة على اخلطاب
وكيف ّيات �إنتاجه.
هذا ما �أق ّره الت�ص ّور البياين القدمي .ث ّمة حدود
و�سنن و�ضفاف �أي�ض ًا .فث ّمة مراقبة للخطاب داخل
املدينة .ث ّمة تنظيم مل�سالكه وتقنني ل�ضفافه .ث ّمة
حر�ص على احل ّد من خماطره وحجب ممكناته
وحمتمالته .وعلى ال�شاعر والأديب �أن يعيدا �إنتاج
قيم املجموعة بتجويدها وجتميلها و�إخراجها يف
�أح�سن �صورة من اللفظ مدحا �أو هجاء.
ومل يكن االحتواء الذي مار�سه النقد على
ال�شعر والأدب جم ّرد حادث عار�ض مر ّده ال ّرغبة
تاريخي يرجع بالأ�سا�س
�أو الهوى ،بل هو حدث
ّ
�إىل ر�ؤية العرب القدامى للكلمة والن�ص والعامل.
فاحتواء الن�صو�ص يت�ض ّمن يف ح ّد ذاته احتواء
مماثال للرغبات وتروي�ضا للأهواء وتدجينا
للج�سد.
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