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"هكـذا ال تكون قيمة النتاج أو اإلبداع في ما يعكسه من أبعاد الثورة المتحققة ،بقدر
*
ما يكون في ما يختزنه أو يشير إليه من أبعاد الثورة اآلتية" أدونيــس
ملخص:
لقد أصبح ضروريا ً ـ اليوم ـ توظيف التراث العربي في معالجة قضـايا األمة ،وبما أن
الشعر العربي يتصدر المشهد التراثي ،وبالنظر إلى كون الشععر العربعي القعدي ـ ةاصعة ـ
يعد منبراً إعالميا ً يمكن اإلطاللة من ةالله على جمهور نخبوي ذي طبيعة ةاصة،
يمتلك أدوات التلقي التي تؤهله للتعامع معه هعذا النعوع معن الدرالعات النصعية ،فع ن
تقدي التراث الشعري القدي بشك عصري يواكب قضايا األمعة ،ويكشعف ةيايعا معا
تتعععرل لععه مععن مععؤامرات ودلععا س ،يظظعععد ـ فععي نظععر هععذا األورا ـ هععو اإل يععا
الحقيقي له ،ومن هنا وقه االةتيار على شعاعر ةعاه هعو أبعو الععال المععري المععرو
في األولاط اليكرية والثقافية بـ(شاعر الياللية وفيلسعو الشععرا ) ،والعذي ععا
في عصر متميز عن باقي عصور األمة هو العصر العبالي ،ليكون ذلك من أه ما وفعر
لهذا األورا المعادة البحثيعة الخعام الةنيعة ،التعي يمكعن ـ ب ععادة تصعنيعها فكريعا ً ـ الوقعـو
على ما تستبطنه من ثرا معرفي وفكري قعدي ومعاصعر فعي الوقعس نيسعه ،أضعف إلعى
ذلك االنتقا ية النصوصية معن شععر المععري ذي الطبيععة اليلسعيية الضعبابية ،فلعيس
ك شعر قدي كهذا النموذج المختار من شعر المععري ،بع لعيس كع شععر المععري
فععي مسععتون الععن (ميععدان الدرالععة) مععن يععر وفععرة مععا تعالجععه هععذا الصععيحات
ْ
اضطلعس به من بحر وعرل وتحلي ونتا ج.
ةاصة ،وهنا ربما تتمث أهمية
لقد تبنس هذا األورا منهجا ً تكامليا ً في قرا ة الن ةروجعا ً معن محدوديعة إمكانيعات
المنهج الوا د في إضا ة ك الجوانب المعتمة فيه ،لذا التدعس الدرالعة المعنهج التعاريخي
أ يانا ً ،واأللطوري أ يانا ً أةرن ،وانيتحس على المناهج الحداثية عندمعـا تطلببعس طبيععة
الن ذلك ،ورا س ـ بتوجيه من الن ـ تتجول بعين كتعب األدو والنقعد واللةعة والتعاري
والتيسير والسيالة ،بحثا ً عن أدوات تخلق نصا ً نقديا ً على ن شعري .وكان لزاما ً تقسعي
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الدرالة قسمين :قس نظري؛ يعرل وجهة النظر في وجعوو تخطعي جعدار العزمن العذي
يحول بين المتلقي العصري والن القدي  ،وكسر اجز الرهبة من الشعر العـربي القعدي
عامة ،وشعر المعري ةاصة ،لعذلك فقعد اجتهعدت الدرالعة فعي تنالعي فكعرة العزمن لحظعة
تحلي الن  ،ولوال أن فكرة البحر تقوم على (التشرا المستقب ) الذي قوامعه العتدعا
القدي ليعيش ياة الحدير ،ولوال الضرورة العلمية في نسبة النصعوه ألصعحابها ،ربمعا
أهملس نسبة الن (ميدان الدرالة) لصعا به .أمعا القسع التطبيقعي؛ فيحعاول التعدلي
على لالمة وصحة ما ذهب إليه الشق النظري ،ولذلك ف نه من النا ية العملية يأتي
لابقا ً على الجانب النظري ،وإن جا في البحر تاليعا ً لعه ،ألن هعذا التقعـدي النظعري
تهيأت كتابته بعد طول معاينة للن (ميدان الدرالة) ،وهو من إمال القناععة التعي
صنعها الن في تجاوزا للحدين الزماني والمكاني و(الزماني بشك أة ).
مقدمة:
لقععد بظععع هذلس جهعععود بحثيعععة محعععدودة لتخلعععي األدو العربعععي فعععي مر لعععة نشعععأته
المبكرة ،معن بععـم معا أطلهعـق عليعه معن مسعميات معن ةارجعه ،بعيعدة ععن طبيعتعه
الينية واليكرية والثقافية ،وتدفه به في اتجاا اليسل من غلو ،وربما يأتي في صدارة
هذا الجهود ما قام به محمد عثمان علي في مصنيه (درالات في أدو العـرو قبــ
اإللالم) ةروجا ً ـ شكليا ً ـ من وصعمة الجاهليعة ذات الداللعة السلبيـعـة ،1التعي ظععر
بها األدو العربي فعي الما عة والخمسعين ععـاما ً السعابقة لظهعور اإللعالم فعي جزيعرة
العرو ،وهي تسعمية ـ كمعا هعو مععرو ـ ال تتمعاهى معه كثيعر معن المضعامين ذات
األفكار اإليجـابية التي نادن بها الشعر العربي في تلك المر لة تحديداً ،والتي بلةس
داً من النضج اليكري دفه ببعم الكتباو وعلى رأله طه سين إلى التشكيك في
نسبة تلك النصوه إلى زمنها المنسوبة إليه ،2دون أن يكون في وعيه اليكرة التي
* مقدمة للشعر العربي ،أدونيس ،دار العودة ،بيروت ،ط(2891 ،)4م ،االلتهالل ه.21
 1ال يبدو الكتاو في رأيي لا راً وفق منهجية بحثية منضبطة ،فهو أقرو إلعى تلخيصعات ألفكعار متنعاثرة
هنعا وهنعا  ،إضعافة إلععى كثعرة السعهو فععي الطباععة علعى أ سععن الظنعون ،تأمع قولععه ..." :ومعن أجع هععذا
الحذر (يعني التحيظ في التخدام ليظ الجاهلية) الذي أنادي بعه ،وأدععو إليعه رأيعس أن أتخلبعى ععن
مصطلح الجاهلية في ثنايا هذا العم  ،بعد أن كنس قعد أبقيتعه فعي ثنايعا عملعي السعابق (فعي أدو معا
قب اإللالم) .درالات في أدو العرو قب اإللالم ،الجامعة الميتو ة ،ليبيا2880 ،م ،ه.19
 2كان ذلك كما هو معرو بظهور كتابه (في الشعر الجاهلي) العذي أثعار ولعه تسعاكالت كثيعرة
أزع أنها كانس هدفا ً من أهدا الكتاو ،ظهرت على أثرها ردود أبرزها كتاو (نقم كتعاو فعي
الشعر الجاهلي) لمحمد الخضر سين ،وقد نق مصطيى صعاد الرافععي رأي لجنعة العلمعا فيعه
منععه اآلتععي" :يقععه الكتععاو فععي (291صععيحة) وموضععوعه إنكععار الشعععر الجععاهلي وإنععه منتحع بعععد
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كععان يمكععن أن تهع بدل مععن الزوبعععة التععي أثارهععا هععذا الةلعو ،وهععي فكععرة (التشععرا
الشعر للمستقب ) والتي يمكن أن تقود إلى قرا ة شعرية التشرافية ،يط الشعر من
ةاللها من ورا جدار الزمن الشعري ،ليرل ةطوطا ً متخيلة للمتوقه والالمتوقعه،3
إذ الشاعر يتوقه أو اليتوقه ،ث يأتي المتلقي فيحاور متلقيا ً ضمنيا ً (الن ) ليستخرج معن
باطنه ،ومن بين لعطورا تأييعداً للموقعف الشععري أو نييعا ً لعه ،فعي ضعو مرجعيعات
تاريخية وثقافية و(جيوليالية) ،وربمعا غيرهعا (المعنهج التكعاملي) ،ممعا يحعدث فعي
واقه المتلقي و اضعرا ،ومعن هنعا فع ن الحركعة البحثيعة تتنقع بعين محعوري الثنا يعة
اإللالم أللباو زعمها وقال :إنه بنى بحثه على التج برد من كع شعي تعى دينعه وقوميتعه عمعالً
بمذهب "ديكارت" اليرنسي .والكتاو كله مملو بروح اإللحاد والزندقة ،وفيه مةامز عديعدة ضعد
الدين...ال "تحس راية القرآن" المعركعة بعين القعدي والجديعد مقعاالت األدو العربعي فعي الجامععة
المصرية والرد على كتاو "في الشعر الجاهلي" للدكتور طه سين وإلقاط البدعة الجديعدة التعي
يريععد دعاتهععا تجديععد الععدين = واللةععة والشععمس القمععر "...تحععس رايععة القععرآن ،مصععطيى صععاد
الرافعي ،ضعب وتحقيعق عبعدل المنشعاوي ،دار اإليمعان ،المنصعورة ،ط(2881 ،)2م ،ه.211
قد رد ناصر الدين األلد في أطرو ته هذا اليكرة إلى أصع منشعاها األول بقولعه ..." :وجعا طعه
سين فل يقنه كما قنه مرجليوت بأن يدلنا عليها في مقالة أو مقالتين ،وإنمعا ف ل
صلع لنعا القعول فيهعا
في كتاو كام قا بذاته ،ولاقها في ألعلوبه األ لةعاذ العذي يلعف القعاري بعه ليعاً تعى يكعاد يظظنسعيه
نيسه ويصرفه عن مناقشة رأيه" مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،ناصعر العدين األلعد،
دار المعععار  ،القععاهرة ،ط(2899 ،)7م ،ه ،190فععي ععين اته ع نجيععب محمععد البهبيتععي ناصععر
الدين األلد بسرقة أفكارا فعي مواضعه متععددة معن كتابعه تعاري الشععر العربعي تعى آةعر القعرن
الثالر الهجري بقوله" :كتاو "مصادر الشعر الجاهلي" انتحال لما جا في كتعاو "تعاري الشععر
العربععي" عععن الشعععر الجععاهلي متص عالً بكتابتععه ،وروايتععه ،وطععر انتقالععه ،وولععا التحقععق مععن
صحيحه على ضو ةصا صه" .مصادر الشعر الجاهلي" كتاو يمشي في أعقاو "تاري الشععر
العربي" يتلمس مواقه قدميه ،وليختطف بعم ما في يديه ،ث يحعاول أن يهعرو بالةنيمعة متوهمعاً
أنه لن يناله القصاه "...تاري الشعر العربعي ،تعى آةعر القعرن الثالعر الهجعري ،نجيعب محمعد
البهبيتي ،دار الثقافة ،الدار البيضا 2891 ،م ،ه .12وقد كتب أنور الجندي يقول" :ثانيتاً :رأيعه
في الشعر الجاهلي وقد كشف كتباو كثيرون ععن زيعف هعذا العرأي ،فأليعس كتعب (الرافععي وفريعد
وجدي ولطيي جمعة والةمراوي والخضر سين فعي العرد عليعه "...صعيحات مضعياة معن تعراث
اإللالم ،أنور الجندي ،دار أبو لالمة للطباعة والنشر والتوزيه ،تونس2891 ،م ،ه.198
ه
 3تبدو الفتة في هذا السيا الدرالة التي تقدمس بها الدكتورة نوال مصطيى إبراهي المولومة و(المتوقه
والالمتوقه في شعر المتنبي) مقاربة نصية في ضو نظرية التلقي والتأوي  ،وهي الدرالة المقدمة من المؤلية
لني درجة الدكتوراا للععام 1004م بجامععة اليرمعو بعاألردن ،ثع نشعرتها دار جريعر لعنة 1009م .وفيعه
تنق عن بحر بعنوان "النقد التشكيلي العربي" لمؤليه فاتح بعن ععامر ،نشعرته مجلعة ععال اليكعر(معج18
العععدد )1المجلععس الععوطني للثقافععة والينععون واآلداو ،الكويععس1000 ،م ،ه" :111فالنق عد هععو الكيي ع أن
يجع ع مععن القصععيدة كا ن عا ً ي عا ً يعععيش فععي الزمععان ،وذلععك ب عععادة صععياغتها إلععى ةطابععات عديععدة متخاليععة
ومتآلية"( .المتوقه والالمتوقه في شعر المتنبي) مقاربة نصية في ضو نظرية التلقي والتأوي ه.21
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(الركيععا والركيععة) ،إذ يحععاول المتلقععي تلمععـس التحععول الععذي يحععدث للركيععا الشعععرية
وهي في طريقها إليـه ،ويبـرهـن علـى قيقعة تحعول الالل سعي (الركيعا) إلعى سعي
(الركية) ،وهو ما يتطلب ـ بالضرورة ـ التدعا الحدث التاريخي مرجعية لتأييد ما
يذهب إليه المتلقي في مساندة في موقيه المؤيد للتوقه الشعري ،أو المضاد له.
وليس بعيعداً ععن وصعمة (الجعاهلي) ،ظوصعف الشععر العربعي فعي أولعه مسعا ة
زمنية شةلها بوصمة (القديـ ) ،وقـد ارتب القدي بيترة ما قب االلتعمار األوروبعي
الحدير للوطن العربي ،ليومئ بأن الحداثة فـي الشعر كانس بسعبب اتصعاله بالشععر
األوروبي (الةربي عموما ً) ،ولكعن ومعن قبع اتصع الشععر العربعي واألدو بأكملعه
بآداو األم األةرن ،ومن بينها آداو أوروبية؛ يونانية ورومانية ول تنفََ عنه هذا
الصية ،ومن هنا تأتي صرةة عنترة العبسي في وجه من يراا قديما ً بقوله:
4
ـرا ظ هم ْن ظمتَ َر لد هم
هَ غـ َ َ
اد َر الش َع َ
ب
فهـذا القول لعنترة ـ وفق قرا ة ابن رشيق القيرواني (411هـ) ــ"يدلك على أنه كان يععـد
نيسه محدثا ً ،قد أدر الشعر بعد أن فرغ النلاس منه" ،5تأليسا ً على اليكرة القا لعة" :كع قعدي
من الشعرا فهو محدث في زمانه باإلضافة إلى من كان قبله" 6وهعو معا يشعف ععن رفعـم
من الشعرا والنقاد ليكرة كونه قـدامى كما نعده في زماننا ،ألنهعا صعية أطلقهعا الال قعون
على السابقين ،دون أن يكون في أدبه عامة أو شعره ةاصة مـا يشي بعذلك .إذاً فيكعرة الجعاهلي
وصيا ً ألدو فترة ما ،وكذلك فكرة القدي وصيا ً ليترة أوله ،هما فكرتان قابلتان ألن يعاد النظعر
فيهما ،إذا اعتمدنا تخطي الشعر لحدود الزمعان وفكعه لقيعود المكعان ،وتخللصعنا معن النظعرة
التقليدية للشاعر التي تراا "ليـس هو إالل مرآة الحقا ق العصرية ،ألن الشاعر ال قب لعه بعالخاله
من عصرا واليكا من زمنه وال قدرة له على النظر إلى أبعد مما ورا ذلك بكثير".7
المدخل النظري :أصبحس قرا ة المستقب عنوانا ً بارزاً في ثقافة (الما بعد الحداثة)
( ،)The Postmodernismوجا هذا التوجه ـ في نظري ـ بسبب التنامي السريه

8

 4أشعار الشعرا الستة الجاهليين ،األعل الشنتمري ،تحقيق لجنة إ يا التعراث العربعي ،دار اآلفعا
الجديدة ،بيروت ،ط(2891 ،)1م ،ه .222وعجز البيس (أَ ْم هَ ْ َع َر ْفسََ ال لدا َر بَ ْع َد تَ َوه ه ).
 5العمدة في محالن الشعر وآدابه ،تحقيق محمد قرقزان ،دار المعرفة ،بيروت ،ط(2899 ،)2م.289/2 ،
 6نيسه.287/2 ،
 7الشعر غاياته وولا طه ،عبعدالقادر المعازني ،تحقيعق فعايز تر ينعي ،دار اليكعر اللبنعاني ،بيعروت ،ط(،)1
2880م ،ه.17
 8يؤرخ محمد عابد الجابري لنشأة مر لة (ما بعد الحداثة) فيقول" :في أوربعا يتحعدثون اليعوم ععن (معا بععد
الحداثة) باعتبار أن الحداثة ظاهرة انتهس مه نهاية القرن التاله عشر بوصيها مر لعة تاريخيعة قامعس فعي
أعقاو "عصراألنوار" (القرن الثامن عشر) هذا العصر الذي جا هو نيسه في أعقعاو (عصعر النهضعة)
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منععذ النصععف اآلةععر مععن القععرن الماضععي فععي عمليععات التةيععر االجتمععاعي واليكععري
اللذيعـن أرشعيهما التعراث وعلعى رألعه الشععر ـ تحديعداً ـع بتصعدرا المشعهد التراثعي،
فععـ"التععراث بمعنععى المععوروث الثقععافي واليكععري والععديني واألدبععي والينععي" 9يشععك
الشععر األلععاس العذي تقععوم عليعه اليكععرة التراثيععة فعي منشععاها ،بوصعيه أقععدم الينععون
القولية ،وأرقاها ،وأولعها تمدداً على السا ة التراثية ،والتراث هو الميعراث ـ وفقعا ً
للمعج ع القرآنععي ـ ،10والمعج ع اللةععوي الععذي تو ععدت فيععه الداللععة المعجميععة بععين
ث والتب ظ
واإلرْْ ظ
الورْْ ظ
راث) ،11ومن شأن هذا الميعردة أن تسعتق
ث َ
والورث ه
التراكيب ( :ه
بذاتها ين تتمدد على مسعا ة (المعا قبع ) دون اجعة إلعى نهايعة السعابق لتبعدأ بدايعة
الال ـق" ،فالسـبق واللحا هما اآلن ثقافيان أكثر ممعا همعا زمنيعان" ،12وكع منعتج
أدبععي أو فكععري ألالععه الكلمععة ،أو تطبيقععي ألالععه الطبيعععة 13هععو إرث أي :تععراث
لآلةر ،لوا أكانا داة دود المعاصرة أم ةارجها ،ومن هنا تتسعه وتتمعدد دا عرة
الزمععان بالنسععبة لععلدو واليكععر ةاصععة تععى يصععبح الزمععان ،وفععي المقاب ع تضععيق
وتنحسعر دا ععرة المكععان بحيععر يصععبح المكععـان أيضعا ً ،وتحععس عنععوان (تحديععد معنععى
التراث) .يؤيد سن نيي مبدأ االتساع الزماني في إضا ة ميهوم التراث ،ويعتمعـد
التـراتيجية المجايلة فعي التعداول علعى التعراث ،فيقعول" :التعراث إذن هعو مجموععة
التيالير العـتي يعطيهعا كع جيع بنعا علعى متطلباتعه ،ةاصعة وأن األصعول األولعى
القرن  ،21أما في العال العربي فالوضه يختلف (الحدير عن الحداثعة) ...بع هعي عنعدنا متداةلعة متشعابكة
متزامنة ضمن المر لة المعاصرة التي تمتد بداياتها إلى ما يزيد على ما ة ععام" التعراث والحداثعة "درالعات..
ومناقشات" ،محمد عابد الجابري ،مركز درالات الو دة العربية ،بيروت ،ط(2882،)2م ،ه.21
 9السابق ،ه.11
 10أهملس المعاج مادته (ترث) ،فأ التنا كتب التيسير إلى معادة (ورث) يقعول األلولعي البةعدادي
(2170ا) في معنى قوله تعالى { َوتأْ ظكلظونََ الت َراتََ أَ ْكعالً لَ بمعا ً} "أي الميعراث وأصعله وارث فأ ظبع هدلَ ْ
س
العواو تعا ً " روح المععاني فععي تيسعير القعرآن العظعي والسععبه المثعاني ،دار إ يعا التعراث العربععي،
بيروت ،ال تاري له.211/10 ،
 11انظر ،لسان العرو ،مادة (ورث).
 12األدو وةطععاو النقععد ،عبععد السععالم المسععدي ،دار الكتععاو الجديععد المتحععدة ،بيععروت ،ط(،)2
1004م ،ه.20
 13يقول سن نيي في دير مطول عنوانه (تحلي الخطاو) من كتابه ( صار الزمن الحاضر
"إشععكاالت")" :يبععدو أن الحضععارات نوعععان :ضععارة الكلمععة مث ع معظ ع الحضععارات الشععرقية بالععتثنا
ضارة اليابان ،و ضارة الطبيعة وهي الحضارة الةربية الحديثة بالتثنا المر لعة األةيعرة بععد
ظهععور عل ع اللسععانيات الحععدير ،فععي ضععارة الكلمععة تكععون الكلمععة هععي العنصععر المتول ع بععين اإلنسععان
والطبيعععة ،فععال يظظيهع العععال إالل مععن ةععالل الكلمععة وال يضععه لععه قواعععد للسععلو إالل بالععتنباطها مععن الكلمععة".
صار الزمن الحاضر (إشكاالت) ،مركز الكتب للنشر ،القاهرة ،ط(1004 ،)2م ،ه.7
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التععي صععدر عنهععا التععراث تسععمح بهععذا التعععدد ألن الواقععه هععو ألالععها الععذي تكونععس
عليه" 14وعلى ذلك فالتراث عندا كما يقول" :ليس متحيا ً للفكار نيخر بهعا وننظعر
إليهععا ب عجععاو ،ونقععف أمامهععا فععي انبهععار ونععدعو العععال معنععا للمشععاهدة والسععيا ة
اليكرية" ،15ث يمضي فيقول" :فتحليع التعراث هعو فعي نيعس الوقعس تحليع لعقليتنعا
المعاصرة وبيان ألباو معوقاتهعا ،وتحليع عقليتنعا المعاصعرة هعو فعي نيعس الوقعس
تحلي للتراث لما كان التراث القدي مكونعا ً ر يسعيا ً فعي عقليتنعا المعاصعرة ،ومعن ثع
يسه علينا ركية الماضي في الحاضر ،وركية الحاضر في الماضي ...وذلك يعني
أن تراثنا القعدي ا تعون كع شعي ممعا مضعى أو ممعا هعو آت" ،16وإذا كانعس ركيعة
الماضي فعي الحاضعر معن المسعللمات التعي يتطلبهعا البنعا المؤلعس ألي منعتج ،فع ن
ركية الحاضر في الماضي هعي معا اصعطلحنا علعى تسعميته (التشعرا المسعتقب )،
وهععي مععا تطمععح هععذا الصععيحات البحثيععة للتععدلي النظععري والتطبيقععي علععى عمقععه،
ووفرتععه فععي تراثنععا األدبععي الشعععري والنقععدي للشعععر ةاصععة ،وبتوجيععه مععن بعععم
الدرالععات السععابقة التععي منهععا درالععة جععابر عصععيور المولععومة بععـ(ميهععوم الشعععر
"درالة في التعراث النقعدي") التعي يعلع فيهعا العتحالة التعامع معه تراثنعا الشععري
والنقدي بمعزل عن واقعنا الحالي بقوله" :ومعن المسعتحي ـ عمليعا ً  -أن نتعامع معه
التراث على هعذا النحعو ،لسعبب بسعي معؤادا أن التعراث موجعود بنعا وفينعا فعي نيعس
الوقس .فضالً عن أن وجودا الموضعوعي ال يعنعي انيصعاله المطلعق عنعا ،بع يعنعي
أنعه ـ رغع بظظععدا التعاريخي ـ معا زال يعؤثر فينعا بعنيس القعدر العذي نعؤثر فيعه ،وكأنعه
يشكلنا بقدر ما نشكله" ،17وهو ما يمكننا من اإلجابة على لؤال طر ه نيي ،وهو
في أي مر لة من التاري نحن نعيش؟.18
إن قيععام اليععن الشعععري علععى عنصععر التخيي ع الععذي يعنععي :ركيععة الة ْيععب سععب
تعريعف أدونعيس 19المختلعف ععن الخيعال يقعودا ـ بالضعرورة ـ إلعى االنطعال نحعو
ركيا المستقب المقابع االلعتبدالي للمةيعـ لب القعا علعى الركيعا ،بعدل الحاضعر القعا
 14التراث والتجديد "موقينا من التراث القدي  ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيروت ،ط(2892 ،)2م ،ه.21
 15السابق ،ه.22
 16السابق ،ه.11 ،27 ،21 ،
 17ميهوم الشعر "درالة في التراث النقدي" ،المركز العربي للثقافعة والينعون2891 ،م ،ه .20يضعيف:
"التراث في النهاية محصلة لصعراع إنسعاني عبعر مرا ع تاريخيعة ذات أبععاد اجتماعيعة وفكريعة متباينعة
ومتعارضة ،يمكن أن تتجاوو مه أبعاد الحاضر ومستوياته المتباينة والمتعارضة في آن" ،ه.22
 18انظر ،السابق ،ه.27
 19انظر ،مقدمة للشعر العربي ،أدونيس ،ه.211
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على الركيعة ،فالحاضعر كييمعا كعان يمثع الحقيقعة المدركعة بالركيعة البصعرية ،أمعا
المستقب فال يمكن أن ينشأ أول األمر إالل ورا جعاو معن التخيع والتصع بور القعا
بالضرورة على الركيا القلبية ،وهعي االلعتراتيجية اليكريعة المع بربيعة ،المعتمعدة عنعد
أبي العال بديالً عن فقدانه البصر ،وربما يكون عز الدين إلماعي على وععي بمعا
يمكن أن يخضه للركية البصرية ،وبمعا يمكعن أن يخضعه للركيعا القلبيعة ،عين ق لسلع
كتابه(في األدو العبالي) "الركية والين" إلعى شعقين؛ فنسعب للشعق األول معا أطلعق
عليه (األدو العبالي في ر لة العصر) للركية ،وجع الشق اآلةر للدرالعة الينيعة
ذات الطبيعة الينية التخييلية 20ةاصا ً بالركيا.
21
بعيععداً عععن هععذا الركيععة البحثيععة ،انقس ع البععا ثون والدارلععون المؤلسععاتيون
ةاصعة تجعاا تقسعي اإلرث الثقعافي واليكعري عامعة ،واألدو العربعي ةاصعة تقسععيما ً
زمكانيا ً قسمين؛ قس رضي بأن يظظنسب الشاعر وشعرا والكاتعب وإنشعاكا ،والناقعد و
قرا ته إلى الزمان والمكان ،والنظعر فعي المنعتََج والمنعتهج نظعرة عقليعة وفقعا ً لعذلك،
وتقديمه للناشاة بعيس زمنعه العذي ظهعر فيعه ،ومكانعه العذي أنعتج فيعه أيضعا ً ،وآةعر
رفم هذا التقسي  ،والةاية من قبعول هعذا التقسعي فعي الةالعب تعليميعة مسعتو اة معن
تعليمععات المؤلسععة الرلععمية ،ذات االتجععاا السيالععي والمرجعيععة العقليععة ،ذلععك أن
المؤلساتية فيم ا نرن تعتمد عقلنة الظعاهرة األدبيعة ،فعي عين يقعه األدو بحيثياتعه
كافة في المسا ة ما ورا العق  ،فينحعاز بطبععه إلعى المرجعيعة اليلسعيية الماورا يعة
الالمحدودة المتمردة على الرقابة العقلية أو المؤلساتية،ذلك أننا على تعبيعر صعالح
فض "ما زلنا نعاني قيقعة معن قحع فلسعيي جمعالي ،لع تعرو غللتعه قطعرات الةيعر
الندية التي انصب للس عليه في السنوات األةيرة" ،22وبذلك ف نه يتعين توجيه الطعالو
إلى ضرورة مواجهة اليكر المؤلسعاتي ذي الةايعة التعليميعة بيكعر آةعر يكعون أكثعر
تحرراً ،وتكون غايته إبداعية تسعى إلى ةلق مسارات بديلة عن المسارات التقليدية
التي ددت مسار ومجرن التيار اليكري لإلنسان المبدع معجزة ل األولى في الكون.
 20يقول معترضا ً على تقسي المق لس للدو في العصعر العبالعي":درج مؤرةعو أدو هعذا العصعر
على تقسيمه داةليا ً إلى عدد من العصور ،ودرالة ك عصر منها مستقلة ،على أن مبعررات هعذا
التقسعي الععذي يععرتب بأ عداث تاريخيعة أو تةيععرات فععي بعععم مظععاهر الحكع لع تعععد مقنعععة" فععي
األدو العبالععي الركيععة و اليععن ،عععز الععدين إلععماعي  ،دار النهضععة العربيععة للطباعععة والنشعععر،
بيروت2871 ،م ،ه.7
 21أعني الدارلين األكاديميين الذين تخضه بحوثه إلى عين أةرن تعيد النظر فيه ،أي ما يقدمعه
الطالو من أبحاث لةرل التأهي مؤلساتيا ً ،أو ما يقدمعه األلعاتذة معن أبحعاث لةعرل الترقيعات
العلمية المؤلساتية أيضا ً.
 22عل األللوو "مبادكا واجرا اته" ،مؤلسة المختار للنشر والتوزيه ،القاهرة2881 ،م ،ه.1
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أضف إلى ذلك أن التقسي (الزمكاني) للدو يظظوجب ضرورة إعادة النظعر فيعه،
في ضو الموجة النصوصية التي بدأت منذ زمن غير قلي تجتاح السعا ة البحثيعة،
فالزمان وفقا ً لهذا النظرة ،وبوصعيه أداة معن أدوات النقعد ،وبحكع رو عه التاريخيعة
يعد من األدوات الخارجية التي تنظر إلعى العن معن ةارجعه ،بعأن ينسعب الشععرا
إلععى عصععور متياوتععة فععي المسععا ة الزمنيععة مجتععزأة مععن العصععر الكلععي لععلدو،
واصطلح على تسميتها (عصور األدو) ،وإن كان أدو من مجمعوع األدو العربعي
مثالً قد ش لذ ععن هعذا التقسعي الزمعاني لعلدو العربعي ،وهعو األدو األندلسعي ،لكنعه
ةرج من دا رة الزمان ليعلق بدا رة أشد تعقيداً وتقييداً وهعي دا عرة المكعان  ،فبعرغ
توالي القرون وتعاقبها في عمر األدو األندلسي ،بوصيها الو دات الزمنية المقابلعة
لعصععور األدو فععي المشععر  ،لكنععه :أي األدو األندلسععي ظ ع محتيظ عا ً بخصوصععية
كونه أدو موضوعات ذات صبةة مكانية ،في مقاب أدو العصور أو الظعواهر فعي
المشر  ،وإذا تجاوزنا تقليدية ما تشي به جدلية(التشعكي المكعاني للشععر) ،ف ننعا قعد
ننحاز دون تردد إلى مسللمة (التشكي الشعري للمكان) ،23بمعنى أن الشعر بوصيه
يعيد تكوين األشيا  ،ف ن المكان يأتي في صدارة قا مة المتةيرات التي يضعطله بهعا
الشعر ،وتلتا في الذات الشاعرة ،أي أن المقاربة المكانية للشعر تيضي في الةالب
األع إلى الحك على الشاعر بالسجن داة اإليحا المتواضه للمكعان الوا عد العذي
كثيراً ما تنتهي به قا مة نسب الشاعر ،فتختيي بيعلها ك محطات ذلعك النسعب التعي
قب محطته األةيرة ،والتعي غالبعا ً معا تكعون أولعى محطاتعه ،أي :مكعان والدتعه ،فعي
ين أن مستون التشك الشعري للذات الشعاعرة يكعون عنعد الدرجعة الصعير آنعذا ،
فال وجود للشاعرية إالل في قمة هرم ياته ،إذا اعتمدنا مبدأ مرا النشعأة الشععرية
(مقلداً ث مبدعا ً ث عازفا ً ومضربا ً أو تا با ً) عن تعاطي الشعر فعي أةريعات مرا ع
ياته ،وهذا النظرة هي التعي تلعح علينعا فعي عال اعتمادنعا الشعاعر ميكعراً ،لنيعرغ
الدالالت المكانية من محتواها ،إذا دعتنعا معرغمين كتعب التعراج إلعى اعتمادهعا فعي
التعريف بالش اعر ،فلقب القرطبي أو البةدادي و الدمشقي هو محطعة ال تعنعي  -فعي
الةالب  -الشاعر بقدر ما تعني آةر لقات النسعب لعا لتعه بأكملهعا ،وهعي لقعة أشعد
التصاقا ً بآةر ما يعذكر العرواة معن أجعدادا العذين ينتسعب إلعيه الشعاعر ،بع إن كاتبعا ً
 23نرن في هذا السيا بطالن تسمية األدو الحدير معثالً تسعميات مكانيعة ععدة معن و عي النسعبة
إلى ما يظظعر و(البلدان العربية أو األقطار العربية) فهع لعيختلف األدو فعي السعودان معثالً بععد
انقسامها إلى دولتين عما كان عليه قبع التقسعي  ،وهع تمعة اةعتال أو تعى فعرو جوهريعة بعين
األدو فععي الععيمن (عنععدما كععان دولتععين) عععن األدو فيععه وهععو دولععة وا ععدة ،وبععذلك فع ن األوفععق أن
نسمي األدو العربي في السودان و اليمن وغيرها إذا كان ذلك ضروريا ً.
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شاعراً ن لسلابة أةباريا ً معرو هو أبو اليرج؛ علي بعن الحسعين صعا ب كتعاو (األغعاني)
الشهير أشت ههر فعي أولعاط البعا ثين واألدبعا والكتلعاو بعـ(األصعبهاني) نسعبة إلعى أصعبهان
البلد المعرو من قضا بالد فارس ،وهو أموي قرشي ينتهي نسبه إلى أبي العاصعي بعن
أمية بن عبد شمس بن عبعد منعا  ،24جعدا معروان بعن محمعد آةعر ةليعا بنعي أميعة ،وهعو
بةدادي المنشأ ،25وال يمس ألصيهان بصلة بالتثنا مولدا ،وإنمعا انتسعب ألصعيهان
زوراً هروبا ً من بطش العباليين ببقايا األمويين في العصر العبالعي ،فهعو علعى معا
لبق أموي عبالعي أصعبهاني ،فلعيس دقيقعا ً إذن نسعبة المبعدعين وأعمعاله اإلبداعيعة
نسبة زمكانية ،زد على ذلك أنه في ين يعتمد مؤرةو األدو العربي القدي التأري
الهجعري فعي تحديعد يععوات أعالمعه ،تخللعى األدو العربعي نيسععه فعي الشعق الحععدير
والمعاصر عن التأري بالهجرة  ،والتجأ إلى التاري الميالدي المعتمد عنعد أدبعا الةعرو:
قععدامى ومحععدثين ،األمععر الععذي أوقععه تععاري األدو العربععي ف عي أباطي ع (المركزيععة
األوروبية) على د ما يذهب محمود شعاكر فعي (أباطيع وألعمار) ،26وفعي مقدمتعه
المط لولة لكتابه الشهير (المتنبي) التي ولمها بـ(رلالة في الطريق إلى ثقافتنا).27
وإذا تجاوزنا قضية الخضرمة ذات الطبيعة الجدلية في االنتما إلى أي من العصعرين
المتداةلين في ياة المبدع ،ف ننا نال ظ اشتراكه في االنتساو زمنيا ً إلى العصرين كاشتراكه
مكانيعا ً فععي مكععانين ،فالشععاعر بطبيعععة تكوينععه ووظييتعه الشعععرية ،كمععا هععو مختععر لحععدود
المكان يرتح عبر األوطان ،هو في الوقس نيسه متمرد على دود الزمان ،زد على ذلعك
كله أن الشاعر قد يكون من الشعرا األعراو المةمورين الذين قد ينسعبه الدارلعون إلعى
عصر دون أن يكون في وعيه هذا االنتساو ،ودون أن يكون في شعره ما يبعر
على ذلك أو يؤيدا ،ودون أن تكون ياة الشاعر ممتدة عبر العصر كله.
 24انظر ،معج األدبا  ،ياقوت الحموي ،دار الكتب العلمية ،بيروت2882 ،م.10/4 ،
 25انظر ،وفيات األعيان وأنبا أبنا الزمان  ،ابن ةلكان ،دار صادر ،بيروت ،التاري له.107/1 ،
 26يقول مبيببنا ً غاية الكتاو ..." :فألتب ألهلي وعشيرتي وأبنا أبعي وأمعي ،أباطيع وألعمار فيهعا
بيان لما ةيي عليه من مكر عدو شديد المكر ،يكمن ويترب به العدوا ر "...ألعمار و أباطيع ،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط(1001،)1م ،ه.21
 27يقول ..." :ألن هذا اليساد ل يدة على ثقافتنا دةعوالً يوشعك أن يطمعس معالمهعا ،ويظظطيعئ أنوارهعا ،إالل
بعد التصادم الصامس المخيف الذي دث بيننا وبين الثقافعة األوربيعة الحاضعرة" المتنبعي "رلعالة
في الطريق إلى ثقافتنا" ،أبوفهر محمود محمد شاكر ،مطبعة المعدني ،القعاهرة ،دارالمعدني ،جعدة2897 ،م،
ه ،.14وللخروج من هذا الهيمنة يرن محمد عابد الجابري ضرورة"إنجاز قرا ة عربيعة لليكعر
األوربي تجع منه موضوعا ً لذات تريد أن تحتويه بدل أن يحتويها ...وتيضعح بالتعالي ميولعه إلعى
الهيمنة واةتزال التاري القدي والحدير في التجربة األوربية و دها" التراث والحداثة "درالات
ومناقشات" ،مركز درالات الو دة العربية ،بيروت ،ط(2882 ،)2م ،ه.22
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والخالصععة هععي إن األدو العربععي بشععك عععام ،ومععن ضععمنه األدو العربععي فععي
العصر العبالي (ميدان الدرالة) يظظدرس ويظظد لرلس بطر مختليعة ،وبمنعاهج متععددة،
لكن الطريقة التقليدية المعتمدة في أغلب الدرالعات السعابقة هعي تلعك التعي تلتعزم معا
أصبح يظظعر في أولاط آةر الناظرين في األدو بـ(التحقيعب) ،28أي :تقسعي األدو
العربي تقسيما ً تاريخيا ً إلى و دات زمنية؛ أي :قب أدبية (عصعور أدبيعة) ،ويعأتي
العصر العبالي في والطة عقدها ،إذ يأتي تاليا ً لثالثة عصور أدبية ،ولعابقا ً لثالثعة
أةر،وهععي المسععا ة الزمنيععة الواقعععة بععين لععنتي (211ه عـ) ولععنة (111ه عـ) ،وهععو
التقسععي الععذي ذكرنععا وقععو البععا ثين منععه مععوقيين متناقضععين،وبينهما موقععف غيععر
محسوم ،يتأرجح بين القبول و الرفم ،وهو ما يمكن أن يمثله ابتدا أ معد محمعد
الحوفي الذي يعتمد التقسي الزماني في عنوان كتابعه المولعوم بعـ"أدو السيالعة فعي
العصر األموي" لكنه يصدرا بقبول دعون الرافضين لتقسي األدو تقسيما ً لياليا ً،
وفقعا ً لمععا يطععرأ علعى المؤلسععة السيالععية معن تةييععر ،يقععول" :فلسعس أنكععر أن إلحععا
األدو بالعصور السيالية في بد ها ونهايتها اليخلو من تجع بوز ،واليسعل معن يعف،
ألن األدو ليس شارة يسه على الناس تةييرها بقيام دولة ولقوط دولة ،وإنمعا هعو
ثمار للنيوس ،ونتاج للعواطف والعقول ،فالبد من أن تمر عليهعا قبعة معن العزمن ؛
لتنسل من ماضيها ،أو لينسعل عنهعا ماضعيها ،وتعتقم ثعوو اضعرها ،وتتشعك
لمسععتقبلها .ولقععد يتععأتى الماضععي علععى أن ينسععل كلععه ،فتبقععى منععه أثععار وروالععب
ومظاهر ،تبدو في إنتعاج األدبعا  ،ععن قصعد وععن غيعر قصعد" ،29فعالحوفي الينكعر
بطععالن رأي الععذاهبين إلععى الزمانيععة األدو ،وهععو إلععى تحقيععب األدو ليالععيا ً أميع ،
والدلي اعتمادا إيعاا ولعما ً ومنهجعا ً ،وممعن نعاقش قضعية التحقيعب واعتعرل عليعه
أيضععا ً محمععد مصععطيى هعع بدارة بقولععه " :ل
إن تقسععي عصععور األدو بحسععب التععاري
السيالععي فيععه افتاععات علععى تطععور الشعععر ،وعلععى طبيعععة هععذا التطععور ،ألنععه يععرتب
باأل ععداث السيالععية ارتباطعا ً كععامالً ،ومععه ذلععك فع ن كثيععراً مععن البععا ثين لععاروا فععي
درالععته علععى نهععج التقسععي المتعععار عليععه ،30فكانععس نتععا جه أتععس فععي الةالععب
 28ال هح ْقبَةظ من الدهر :مدة ال وقس لها .لسان الععرو ،ابعن منظعور ،تحقيعق محمعد أ معد سعب ل،
عبدل علي الكبير ،هاش محمد الشاذلي ،دار المعار  ،القاهرة ،التاري له ،مادة ( قب).
 29أدو السيالة في العصر األموي ،أ مد محمد الحوفي ،دار القل  ،بيروت2811 ،م ،ه.1
 30يظظشار في ذلك إلى ما ظعظر بـ(مشروع الكتعاو الجعامعي) العذي تعوالا شعوقي ضعيف فعي للسعلة تعاري
األدو العربي ،ومنها؛ العصر الجاهلي ،العصر اإللعالمي ،العصعر العبالعي األول ،العصعر العبالعي
الثاني ،عصر الدول واإلمارات...ال  ،وهي مجموعة ظوضععس أول األمعر لطعالو اللةعة العربيعة
بالجامعات المصرية ،ث شاعس وعمس جامعات عربية أةرن.
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ةاضعة لحك هذا التضييق السيالي" ،31وكان أ مد أمين من قب قد أقع لرلا واعتمعدا
إلى د التع ب
صبب بقوله" :ومما الشك فيعه أن الحيعاة االجتماعيعة التعي كانعس تحياهعا
الدولة العبالعية ل لونعس العلعوم بلعون ةعاه ،وجعلعس لهعا صعيات ةاصعة ،معا كانعس
تكون لعو العتم بربت الدولعة األمويعة فعي كمهعا" ،32وقعد طعرح د .سعن الطالعب فعي
توطاة لترجمتعه لكتعاو (معا التعاري األدبعي؟) للمستشعر كليمعان معوران لعيالً معن
التساكالت ول معايير التأري للدو 33تضعه القعارل فعي دا عرة الشعك فعي جعدون
هععذا التقسععيمات .ومععه الععتالزم المعهععود بععين األدو والنقععد ،لكععن النقععد األدبععي القععدي
تحديداً اعتمد فعي درالعة األدو تقسعيما ً أكثعر تخصيصعا ً ،وهعو تقسعي العصعور إلعى
قعععرون ،متخلصعععا ً بعععذلك معععن فوضعععى التحديعععد المسعععا ي للعصعععور ،34وكمعععا يقعععول
 31اتجاهععات الشعععر العربععي فععي القععرن الثععاني الهجععري ،دار العلععوم العربيععة للطباعععة والنشععر،
بيروت2899 ،م ،ه .29وقد التعرل في تمهيدا لكتابه أنواععا ً معن األبحعاث والدرالعات تعى
زمن إعدادا الكتاو أتس نتا جها في الةالب ةاضعة لحك هعذا التضعييق السيالعي ،و عاول بيعان
طبيعتها ومناهجها ،ذاكراً بععم مواضعه الخلع و العنق  ،يقعول" :إذا تناولنعا كتعاو تعاري آداو
اللةة العربية لجرجي زيدان ،وجدناا يضه قضايا عامة شعاملة دون أن يعدل عليهعا ...وإذا نظرنعا
الشععر فعي
إلى كتاو تاري األدو العربي لكارل بروكلمان وجدناا يجم إجماالً شديداً ةصا
القرن الثاني من نا ية الشك والمحتون ،ث يقس الشعرا على بياات ...ويتحعدث ععنه بوصعيه
أفراداً دون أن يرب بيعنه وبعين تلعك البياعات ،أو بيعنه وبعين العصعر وعوامع التعأثير فيعه بصعية
عامة ،أما نجيب البهبيتي في كتابه "تاري الشعر العربي تى آةر القرن الثالر الهجري فقد ق لس
الشعرا عدة تقسيمات اول أن يملها بعد ذلك قسراً "...ه .21وما بعدها.
 32ضحى اإللالم ،دار الكتاو العربعي ،بيعروت ،ط( ،)20تعاري المقدمعة2811م ،ه .4ويظظخيببع
لي أنه ل يسل من شي من التناقم ألنه كان قد قال قب هذا القول" :ألتطيه أن أقول :إن الدولة
األموية لو قظدر لها أن تستمر في الحك التزمن الذي كمته الدولة العبالية ،لظهر على يعديها معن
الحركات العلمية ،واإلصال ات االجتماعية؛ قريب مما ظهعر علعى يعد العبالعيين" ه 1والسعبب
ربما هو أول ما ص بدر به مقدمة كتابه بقوله" :لعت أصعب معا يواجعه البا عر فعي تعاري أمعة هعو
تاري عقلها في نشو ه وارتقا ه...ال " ه(أ).
 33انظعر ،مععا التععاري األدبععي؟ ،كليمععان مععوران ،ترجمععة سععن الطالععب ،تقععدي لعععيد علععو  ،دار
الكتاو الجديد المتحدة ،بيروت1020 ،م ،ه.21 ،22
 34يأتي العصر الجاهلي في مقدمعة العصعور ويمتعد ما عة وةمسعين لعنة قبع اإللعالم ،وهعي أقعدم
مسا ة زمنية يمكن الوثو بما وصلنا منها معن إرث أدبعي ونقعدي ،وقعد تحيعظ بععم الكتعاو فعي
إطال هذا الصية على هذا العصر وذهب إلى تسميته و(عصر ما قب البعثة) علعى النحعو العذي
ذهب إليه محمد عثمان علعي فولع كتابعه و(أدو عصعر معا قبع البعثعة) دون أن يكعون فعي العذي
ضمنه كتابه ما يشي بذلك ،وفي رأينا أن التسعمية أ عدثتها النقلعة العقليعة التعي جعا بهعا اإللعالم ثع
يأتي العصر اإللالمي ،والجاهلية مكون ألالي في طبيعة ذلعك العصعر لعوا أألعمينه جاهليعاً أم
ل نسمه ،والجاهلية عند األوا نقيم للحل وليسس نقيضاً للعل .
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مصطيى ناصف" :ومهما يكعن فلظبعاو النقعد العربعي بعال جعدال هعو البحعر الحاضعر
الذي يتياع مه الماضي ،أو الجديد الذي يعانق القدي  ،أو الجدل الذي ال تستقي فيه
دعاون الخال دون دعاون القرو وشبه االتيا ".35
الجانب التطبيقي :يقول أبو العال المعري:
َ
ووَ ،ما تَوْْ َراتظ ظك ْ نَبَا ٌ
ْ
ْ
ي أكبَا هد
*
هم ْن َورْْ ي زََ ن ٍدَ ،ولَ هك ْن َورْْ َ
يَا آَ َل يَ ْعقظ َ
فَ هنلهظ له َي فهي أَ ْكنََانه هه بَا هدي
*
ار هل لر ظك ظ
إه ْن َكانََ لَ ْ يَ ْب ظد لهلَ ْع َم ه
ان َوآبَا هد
*
لَقَ ْد أَ َك ْلتظ ْ بهأ َ ْم ٍر ظكلهظ َك هذ ٌ
وٌ
َعلَى تَقَا ظد هم أَ ْز َم ٍ
36
ال به ظعبللا هد
*
َو َرابَنهي أَ لن أَ ْ بَاراً لَ ظك ْ َر َل ظخوا
فهي ْال هع ْل ه  ،لَ ْي ظسظوا َعلَى َ ٍ
ربما يكون طه سين بنظرة شمولية من أوا الذين تنبهوا إلى قضية اةترا المععري
بشعععرا دا ععرة الزمععان ،وهععو مععا يشععي بععه ليععظ (التجديععد) فععي ولع كتابععه (تجديععد ذكععرن أبععي
العال ) ،ويؤكد قصدية طه سين ،وتعمدا ول هذا األطرو ة 37بهذا الول تحديداً
قولظه فيها" :وقد نتجاوز القرن العاشر لميالد المسيح ،والقرن الحادي عشر ،وهما العصعران
اللذان عا فيهما أبو العال  ،قد نتجاوزهما إلى هذا العصر الجديد الذي نحن فيعه ،لنقعارن
بين آرا الرج وكثير من اآلرا المحدثة 38"...لكن محمود محمد شاكر "أبعوفهر"
ربما يظظعد من أوا كتلاو العصعر الحعدير 39العذين تنبهعوا علعى المسعتون التطبيقعي
بشك واضح إلعى فكعرة التشعرا الشععر للمسعتقب بقولعه ععن أبيعات ألبعي الععال
المعري" :ور ل شي المع لرلة كأنه يرن يومنا هذا ير يقول لبني إلرا ي :
ووَ ،ما تَوْْ َراتظ ظك ْ نَبَا ٌ
ي أَ ْكبَا هد
*
هم ْن َورْْ ي زََ ْن ٍدَ ،ولَ هك ْن َورْْ َ
يَا آَ َل يَ ْعقظ َ
فَ هنلهظ له َي فهي أَ ْكنََانه هه بَا هدي
*
ار هل لر ظك ظ
إه ْن َكانََ لَ ْ يَ ْب ظد لهلَ ْع َم ه
ان َوآبَا هد
*
لَقَ ْد أَ َك ْلتظ ْ بهأ َ ْم ٍر ظكلهظ َك هذوٌٌ
َعلَى تَقَا ظد هم أَ ْز َم ٍ
40
ال به ظعبللا هد
*
َو َرابَنهي أَ لن أَ ْ بَاراً لَ ظك ْ َر َل ظخوا
فهي ْال هع ْل ه  ،لَ ْي ظسوا َعلَى َ ٍ
 35قرا ة ثانية لشعرنا القدي  ،مصطيى ناصف ،الجامعة الليبية كلية اآلداو ،بنةازي ،التاري له ،ه.21
 36اللزوميات لشعاعر الياللعية وفيلسعو الشععرا أبعي الععال المععري ،تحقيعق أمعين عبعدالعزيز
الخانجي ،مكتبة الهالل ،بيروت ،مكتبة الخانجي ،القاهرة2141 ،ا.171/2 ،
 37ننق عن صيحة الةال "تجديد ذكرن أبي العال تأليف طه سين قظدم إلى الجامعة المصعرية
لنة 2824م ،ونوقش في  1مايو من هذا السنة ،ونال به مؤليه شهادة العالمية ولقب دكتور في اآلداو".
 38تجديد ذكرن أبي العال  ،طه سين ،دار المعار  ،القاهرة2811 ،م ،ط( ،)1ه.29
 39يقول ":فمنذ كنس في السابعة عشرة من عمري لنة 2811م ،إلى أن بلةس السابعة والعشعرين
لنة 2811م ،كنس منةمسا ً في غمار ياة أدبية...ال " المتنبي رلالة في الطريق إلى ثقافتنعا ،أبعو
فهر محمود شاكر ،ه.1
 40اللزوميات لشعاعر الياللعية وفيلسعو الشععرا أبعي الععال المععري ،تحقيعق أمعين عبعدالعزيز
الخانجي ،مكتبة الهالل ،بيروت ،مكتبة الخانجي ،القاهرة2141 ،هـ.171/2 ،
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وصد الشعي ر معه ل معن كع وجعه" ،41يقيعز أبعوفهر بعالن المععري قيعزة
زمانية تنقله من زمعن منشعاه المحعدود والمحعدد باللحظعة الشععرية التعي أنتجعس هعذا
الموقف الشعري ،إلى يومنا هذا وعصرنا الحاضر ،وذلك بالتنق بين طرفي ثنا يعة
(الركية والركيعا) التعي لعبق ذكرهعا العترتيجيةً بحثيعة ،وهعو معا يعنعي التنبعؤ بواقعه
ليح باألمة وهو قيام دولة إلرا ي داة الجس العربي ،وإذا رجعنعا إلعى التعاري
المعجمي لميردة (إلرا ي ) وجدناها تطلق على نبيي من أنبيا ل تعالى ،42وأطلق
على أتباعه (بنوا) ،لكن الكلمات كما يقول علعي عرو" :ليسعس برياعة فعي تمثيلهعا
لععععال المعنعععى والمنطوقعععات ال تتواطعععأ معععه الميهومعععات ،واأللعععما التشعععف ععععن
المسميات" ،43فانحرفس هذا الميردة بخضوعها لسلطة ةارجية عن إرثها المعنوي
وتبنععس هععذا الميهععوم المععراوغ لععتعكس انحععرا أدعيا هععا ومععراوغته  ،ولععذلك فقععد
اضععرو عععن الععتخدامها الشععاعر ،فالععتبدل بكلمععة بنععي (آل) ،وبكلمععة (إلععرا ي )
عب)" ،وال َعقهعبظظ
يعقوو ،فالته األبيعات بنعدا (آل يعقعوو) ،ويعقعوو معن معادة ( َعقه َ
ْ
ضععه
وال َع ْقععبظظ  ،والعاقبععة :ولععد الرج ع  ،وولععد ولععدا البععاقون بعععدا" ،44ألنععه يعقععب بع ظ
بعضا ً ،و"أبرز المعاني لكلمة يعقعوو ،معن يعر انطباقهعا علعى بنعي إلعرا ي  ،هعو
عرو فععي جنععوو و غععرو البحععر الميععس" ،45ومععن هنععا ف ع ن الشععاعر
أنه ع ةليععوا العع َ
يستخدم تقنية الثنا ية الضدية (النيعي واإلثبعات) فعي الحعوار االفتراضعي بينعه وبعين
مععن أ ع محع قومععه فععي بالدهع  ،فععالنيي متعلععق و(النبععأ أنععه نبععأ ،وأنععه َورْْ ي زََ ْنع ٍد)
ويتعلق اإلثبات و(أنه ليس نبأ ً ،وأنعه َورْْ ي أَ ْكبَعا هد) ،وبعالنظر إلعى أن "الزنعد وورْْ يعه
يكععون فععي الكععرم وغيععرا مععن الخصععال المحمععودة" 46ف نععه ممععا اةععت بععه العععرو
والمسلمون منه ةاصة ،أما ( ْ
ورْ ي األكباد) فبعالنظر إلعى كونعه :القعيح العذي ييريهعا
 41أباطي وألمار ،محمود محمد شاكر أبو فهر ،ه.24 ،21
 42يقول تعالى{ :أظ َ
عوح
وال هع َ
ك الع هذينََ أَ ْن َعع َ لظ َعَلع ْي هه معنََ النببهياهعينََ هم ْعن ظذريللع هة اد َم َو هم بمعن َ َم ْلنََعا َمع َه نظ ٍ
َو هم ْن ظذريل هة إه ْب َرا ههي َ َوإه ْل َْرا ي َ  }...لورة مري اآلية(.)19
 43نقد الحقيقة (للسعلة العن والحقيقعة) ،علعي عرو ،المركعز الثقعافي العربعي ،بيعروت ،ط(،)2
2881م ،ه .2يضععيف" :وهععذا شععأن الكلمععات عمومعا ً؛ فهععي إذ ترمععز إلععى األشععيا وتخلععه عليهععا
ألما ها ،تخله عليها فعي الوقعس نيسعه صعيات األلوهيعة والتععالي ...ومهمعة النقعد أن يقعوم بتيكيعك
الخطابات وفك عرن النصوه للكشف عن الوجه اآلةر للمور .ه.2
44
ب).
لسان العرو ،مادة ( َعقه َ
 45بنو إلرا ي  ،ثروت أنيس األلعيوطي ،الهياعة القوميعة للبحعر العلمعي ،طعرابلس ،ليبيعا ،ط(،)2
2891م ،ه.218
 46لسان العرو مادة (زند).
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من الحقد والضةينة ،47فهو ما اتس به اليهود تجاا غيره من األم األةرن ،يقعول
أرنولععد تععوينبي تحععس عنععوان (اليهوديععة)..." :لكععن اليهععود بعععد أن تنبععأوا بالحقيقععة
المطلقة الخالدة ،تركعوا ألنيسعه العنعان لتسعتهويه قيقعة ناقصعة ،نسعبية وموقوتعة.
ومدار تلك الحقيقة اعتباره السمو الرو ي الذي بلةوا بالعمع والكعد امتيعازاً ةلععه
الرو عليه و ده بموجعب عهعد أبعدي يجعع معنه شععب ل المختعار" ،48وربمعا
يظظعد الكاتب اليرنسي المشهور روجيه غارودي من أكثر الكتلاو صرا ة وجرأة فعي
التعاطي النصي مه المشروع اإللرا يلي في العال وفي الوطن العربي تحديداً.49
وربما يكون من المنالب إلضا ة المشهد الشععري المععري الرجعوع إلعى مرجعيعات
المع بربي اليكرية والثقافية في تكوين موقيه الشعري تجاا اليهود (آل يعقوو) ،والتي
في ما أشاعه بعم الكتلاو عنه ارتيادا ةزا ن الكتب ،ونزوله دير الياروس ،يقعول
القيطي (114هـ) متحدثا ً عن المععري..." :فر ع إلعى طعرابلس الشعام ،وكانعس بهعا
ةزا ن كتب قد وقيها ذوو اليسار من أهلها فاجتعاز بالالذقيعة ،ونعزل ديعر اليعاروس،
وكان به راهب يشدو شياا ً من علوم األوا  ،فسمه منه أبو العال كالمعا ً معن أوا ع
50
أقوال الياللية ...وأودععه أشععاراً لعه ...وو بجبعه األقعوال وجوهعا ً ا تملهعا التأويع "
يبن القيطي روافعد الثقافعة الشععرية المع بربيعة ،وهعي (كتعاو وألعتاذ) ،فالكتعاو تمثلعه
ةزا ن الكتب األهلية بطرابلس الشعام ،بمعا تحويعه معن التنعوع اليكعري ،بعالنظر إلعى
 47انظر ،أباطي وألمار ،محمود محمد شاكر ،ه.21
 48مختصر درالة التاري  ،أرنولعد تعوينبي ،ترجمعة فعؤاد شعب  ،مراجععة شعييق غربعال ،اإلدارة الثقافيعة
بجامعة الدول العربية ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،ط(2812 ،)2م.18/1 ،
 49لروجيععه غععارودي كتععب كثيععرة ،لكععن الكتععاو األكثععر شععهرة هععو كتابععه (األلععاطير المؤلسععة
للسيالة اإللرا يلية) العذي قع بدم لعه األلعتاذ محمعد سعنين هيكع بقولعه" :لع يؤلعف غعارودي كتابعاً
بالمعنى التقليدي ،وإنما ره على أن يجع معن الوقعا ه نسعيجاً للحقعا ق ،وتكعون مهمعة التعأليف
في هذا الحالة هي وظيية (النول) يمد الخيوط طعوالً وعرضعا ً ،ويصعنه مسعا ة معن القمعا قابلعة
للنظر وقابلة لليح وقابلة الةتبار التمالك والمتانة" .األلاطير المؤلسة للسيالعة اإللعرا يلية،
روجيه غارودي ،تقدي محمد سنين هيك  ،ترجمة محمعد هشعام ،دار الشعرو  ،بيعروت ،ط(،)1
2888م ،ه .1وقععد تعع برل غععارودي للخطععر مععن الصععهيونية بسععبب هععذا الكتععاو ،يقععول هيكع :
"ولع أه ما يميز محاولة غارودي أنها جا ت من رج يعر ما ينتظرا ويتح بسبب لعه مبكعراً...
ظ
رأيس الذي تجاوز الخامسة
يعر الخطر الذي يواجهه ،ولقد رأيته مستعداً له ،ومن الةريب أنني
و الثمانين ليس فق مستعداً للخطر وإنما مستمتعاً به" ،ه.22
 50انباا الرواة على أنباا النحاة ،جمال الدين القيطي ،تحقيق محمد أبو اليض إبعراهي  ،دار اليكعر
العربي ،القاهرة ،مؤلسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط(2891 ،)2م .94/2 ،يضيف القيطي متحدثاً
عن المعري " :و ضر ةزانة الكتب التي بيعد عبدالسعالم البصعري ،وععرل عليعه ألعما ها ،فلع
يستةرو فيها شيااً ل يرا بدور العل بطرابلس.91/2 ،"...
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تعععدد مصععادر إنشععا ها وتزويععدها بالكتععب وتنوعهععا ،بوصععيها (أهليععة) فععي نشععأتها،
وباعتبارها (وقيا ً) ضمانا ً لبقا ها ،ويمث األلتاذية عندا (راهب ديعر اليعاروس) بمعا
يعنيه من مرجعية تلمودية ،فالمعري وععا معرفعي ععام لثقافعة عامعة لكع معا يمثع
ثقافة أه طرابلس الشام ،وثقافة ةاصة ،متمثلة في (علوم األوا  ،وفلسعية "أوا ع
أقوال الياللية") ،51أةذ المعري هذا العلوم والثقافات واألفكار ،فصهرها في بوتقة
أشعارا ،فانعكس في نحو قوله مثالً:
52
َو ْإني َوإه ْن ظك ْن ظ
*
ير زََ َمانََه
ت به َما لَ ْ تَ ْستَ هَط ْعهظ األَ َوا ظ
آلَ ٍ
س األَ هة َ
فععالمع بربي يعععيش بيكععرا وبتصععوراته للمسععتقب إلععى آةععر الزمععان ،ليط ع علععى
المسععتقب فيععأتي بمععا عجععز عععن إدراكععه و اإلتيععان بععه كع لععابقيه ،مععن فكععر وفلسععية
وثقافة ،ولع قول القيطي عنه "وو بجبه األقوال وجوها ً ا تملها التأوي " ييتح العن
المعري على قرا ات متعددة وتأويالت متنوعة ،ربما يكون العذهاو إلعى التشعرافه
المسععتقب مععن شعععرا وجهعا ً مععن تلععك الوجععوا المحتملععة فععي الععن المعععري ،ويمكععن
م عرفة طر معن طبيععة معا يتلقعاا المععري معن ألعتاذا الراهعب معن مضعمون قولعه
عارن ْاليَهظظعو ظد علَعى
عارن َعلَعى َش ْ
ص َ
س النل َ
ص َ
س النل َ
عي ٍ َوقَالَع ه
س ْاليهظظعو ظد لَ ْي َسع ه
تعالىَ { :وقَالَع ه
َش ْي ٍ } ،53فالنيي المطلق للنصارن الذين يتحدث الراهب بلسانه أن يكون اليهعود
على شي  ،هو المعنى الشعري لقول المعري مخاطبا ً (آل يعقوو):
َ
ووَ ،ما تَوْْ َراتظ ظك ْ نَبَا ٌ
ي أ ْكبَا هد
*
هم ْن َورْْ ي زََ ْن ٍدَ ،ولَ هك ْن َورْْ َ
يَا آَ َل يَ ْعقظ َ
ً
فهععو ال يعتععد بععالتوراة المزعومععة عنععده  ،إذ هععي ليسععس نبععأ بمععا لكلمععة نبععأ مععن
موثوقية ،أي :ليسس و يا ً (التوراة التي أنزلس على مولى عليه السالم) ،وإنما هي
توراته  ،بعدما طالتها يد التحريعف والتةييعر ،فأصعبحس وريعا ً 54أي قيحعا ً وصعديداً،
 51يقول شوقي ضيف ":وقد يكون القيطي ألقى بخبر لقا أبعي الععال لراهعب ديعر اليعاروس دون
تثبببس تعليالً ألبيات على لسانه ،وليسس في اللزوميات وال لق الزند تجري على هذا الصورة:
َما بَ ْي َن أَ ْ َم َد ْ
فهي الالل هذقهي ل هة فهتنَةٌ
وال َم هس ْ
يح
*
صيح
وس يَ ظد َو َذا به هم ْا هذنَ ٍة يَ ه
هَ َذا بهنَاقظ ٍ
* يَالَ ْي َ
الص هح ْ
س هش ْع هري َما ل
يح
ظك يظ َعز ظز هديَنهظ
ويظهر من اللزوميات أن أبا العال كما درس العلوم اللةوية والشرعية درس المسعيحية فعي أثنعا
تطوافععه بالشععام وأديععارا" اليععن ومذاهبععه فععي الشعععر العربععي ،دار المعععار  ،القععاهرة ،ط(،)20
2879م ،ه.177
 52لق الزند ،أبو العال المعري ،دار بيروت ،بيروت ،دار صادر ،بيروت2817 ،م ،ه.281
 53لورة البقرة ،من اآلية(.)221
 54انظععر ،لسععان العععرو ،مععادة (وري) .يععورد روجيععه غععارودي فععي اشععية كتابععه "األلععاطير
المؤلسة للسيالة اإللرا يلية" ةالصعة مترجمعة معن مجمعوع شعروح العهعد القعدي فيقعول" :يتيعق
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وكأنهأ كانس (قب التحريف) دما ً يبعر الحياة في عرو األمعة اليهوديعة ،لكنعه فسعد
وضاع بعدما رفوا وغيروا ،55فأصعبح بمنزلعة الصعديد (العوري) ،ميصعلة لتحقعق
أطماعه في لاللتيال على ك األراضي المنصوه عليها فيه.56
فَ هنلهظ له َي فهي أَ ْكنََانه هه بَا هدي
*
ار هل لر ظك ظ
إه ْن َكانََ لَ ْ يَ ْب ظد لهلَ ْع َم ه
تمث ع كلمععة ( هل ع لر ظك ظ ) ميص ع الععن  ،ذلععك أن ليالععة (آل يعقععوو) قا مععة علععى
السرية التامة فعي رلع الخطع للوصعول إلعى تحقيعق أهعدافه  ،ولعذلك فقعد ظع هعذا
السر أعمعاراً طويلعة وكثيعرة مخييعا ً إلعى أن كشعيه المععري ،وهعي المسعا ة الزمنيعة
التي يتمدد عبرها أفعق التوقعه الشععري للمععري ،وهنعا يتحقعق هدفعه فعي التشعرا
المستقب  ،فكشف السع لر هعو األداة األهع التعي تقنعه المتلقعي بعالنظرة المسعتقبلية التعي
تنبأت بتحققها أبيات المعري ،ومن الطريف االقتراو الكبير في الداللعة بعين كلمتعي
(عمععري) و(عبععري) علععى رأي ابععن جنععي (181ه عـ) ،فععي (بععاو تصععاقب األليععاظ
لتصاقب المعاني) من كتابه الشهير الخصعا  ،57وهعو مايشعير إلعى تعاقعب أجيعال
عبرية كثيرة على األرل اليلسطينية ،فاليهود كما يقول المعؤرخ اليهعودي لعايمون
دوبنو ( )Simon Dubnovفعي عبعارة مختصعرة ميعمعة بالمععاني عول اليهعود
أمة وشعبا ً" :هنا أمثلة عديدة في التاري عن أم اةتيس من الوجود بععد أن فقعدت
أرضها ،وتي بربقس بين شتبى األم  ،ولكن ليس لعدينا لعون العة و يعدة لشععب أمكنعه
معظ ش براح العهد القدي على أن الن الحعالي المتعداول اليعاً يرجعه إلعى أربععة مصعادر :أولهعا
مصععدر يحم ع ال ع (يَ ْه ع َوا) ويعععود إلععى القععرن التالععه قب ع المععيالد ،وثانيهمععا مصععدر يحم ع ال ع
(إهلظو ههي ) يعود إلى القرن الثامن قب الميالد ،ثالثهما تشعريعي بحعر ربمعا يععود إلعى القعرن السعابه
قب الميالد ،أما المصدر الرابه فهو واشي الكهنة ويعود إلى القرن الخامس قب الميالد" .ه.47
 55يقول الشهرلتاني" :واعل أن التوراة قد اشعتملس بألعرها علعى دالالت وآيعات تعدل علعى كعون
شريعة نبينا المصطيى عليه الصالة والسالم قا ً ،وكون صا ب الشريعة صعادقاً ،بع معا رفعوا
وغيروا وبدلوا ،إما تحرييا ً من ير الكتابة والصورة ،وإما تحريياً من ير التيسير و التأوي ".
المل والنح  ،تحقيق محمد ليد كيالني ،دار صعب ،بيروت2891 ،م.121/2 ،
 56يقول الجنرال موشي ديان" :إذا كنا نمللك التوراة ،ونعتبر أنيسنا شععب التعوراة ،فمعن الواجعب
علينععا أن نمتلععك جميععه األراضععي المنصععوه عليهععا فععي التععوراة" األلععاطير المؤلسععة للسيالععة
اإللرا يلية ،روجيه غارودي ،ه ،42نقالً عن صحيية جيرووزالي  ،عدد 20أغسطس2817 ،م.
 57يقول" :هذا غور من العربية ال ي ظظنتصف منه وال يكاد ي ظظحاط به ،وأكثر كعالم الععرو عليعه ،وإن
كان ظغيعالً مسعه لواً عنعه" الخصعا  ،ابعن جنعي ،تحقيعق محمعد علعي النجعار ،دار الهعدن للطباععة
والنشععر ،بيععروت ،ط( ،)1التععاري لععه .241/1 ،والتصععاقب هععو :التقععارو ،لسععان العععرو ،مععادة
(صقب) ،يضرو ابن جني أمثلة علعى ذلعك منهعا قولعه..." :والعتعملوا تركيعب (ج و ل) و(ج و
ن)( ،ج و ر) لتقاربهمععا فععي موضععه وا ععد ،وهععو االلتاععام و التمالععك .منععه الجبَ ع لشععدته وقوتععه،
ْ
العظ ونحوا أي :ق لوليته" .السابق.248/1 ،
وجبظظن إذا التمسك وتوقلف وتج لمه ،ومنه جبرت
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أن يستمر على قيعد الحيعاة آلال السعنين رغع تشعتته وضعياع وطنعه ،وهعذا الشععب
اليريد هو شععب إلعرا ي " ،58وال يخيعى علعى المتلقعي المعنعى التعآمري المسعتو ى
من السيا القرآني الذي وردت فيعه قصعة (يولعف معه إةوتعه) ،فالخلييعة التاريخيعة
التي انيردت بها ذرية يعقوو تمث البداية التاريخية المدونة قرآنياً ،لطبيععة العالقعة
التآمرية ،وإذا تأملنا قول الشاعر ( :هلع لر ظك ظ فهعي أَ ْكنََانهع هه) تبينعس لنعا اإلشعارة الواضعحة
من المعري إلى الدور االلتخباراتي (بلةة السيالة اليوم) الذي تلعبه دوا ر صناعة
القرار في الدولة العبرية ،وهعو األمعر العذي أظهرتعه هعذا األبيعات وكشعيه المععري،
فالسععر فععي األكنععان ،واألكنععان صععيةة جمععه بمعنععى البيععوت ،ميردهععا ( هكععن ) ،وفععي
الععتخدام هععذا الميععردة إشععارة إلععى مععا يمكععن أن يظظطلععق عليهععا (المؤلسععة المعريععة
لاللتخبارات) في مقابع المؤلسعة العبريعة (بيعس ألعراره ) المععدة للةعرل ذاتعه،
والذي يتأم رو كلمتي (المعريعة) و(العبريعة) يجعد توافقعا ً تامعا ً بينهمعا فعي ععدد
الحرو  ،وشبه التام في نوعها وترتيبها فعي الكلمعة ،فعالمي أةعو البعا  ،قيالعا ً علعى
اتحاد المعنى مثالً بين كلمتين مختليتين بين المي و البا وهما (مكعة وبكعة) ،وهعو
ما يشي بالتقارو الشديد بينهمعا (وفعق رأي ابعن جنعي) فعي نعوع الوظييعة وكيا تهعا،
الذي تؤديه الداللة اللةوية لك منهما ،وهو ما يجع الشاعر علعى درجعة أقعرو معن
(المؤلسة العبرية) ،إذا اعتمدنا أبا الععال (مؤلسعة معريعة) ،وفعي اةتيعارا لميعردة
األكنان تحديداً إشعارة واضعحة إلعى مبلعر معرفعة المععري بتلعك األلعرار إلعى درجعة
معرفة ما يكنونه في صعدوره معن نوايعا لعياة ،أي يبيتعون فعلعه ،ألن المكنعون هعو
القلب مستودع األلرار ،وبشك أع معرفته بتكوين (البيعس العبعري اليهعودي) معن
الععداة  ،وألععرارا ،بنععا علععى أ ععد معععاني (األ هكنًععة) وهععو األغطيععة ،59فكع مسععتور
أصبح باديا ً ظاهراً للمعري ،وفي الميردة داللة علعى اكتشعا المخعزون الها ع معن
السالح ،فمن التقاليب اللةوية ل(األَ هكنلة) ال هكنانة التعي هعي :الجعبعة التعي توضعه فيهعا
أدوات الحرو من؛ أله ونبال وغيرها ،إذن فقعد انيضعح أمعر اليهعود شععراً بلسعان
المعري ،في التشترافه للمستقب الذي يعم آل يعقوو منعذ زمنعه وربمعا قبلعه علعى
تحقيقه واقعا ً عمليا ً.
َعلَى تَقَ ظ
اد
*
و
لَقَ ْد أَ َك ْلتظ ْ بهأ َ ْم ٍر ظكلهظ َك هذ ٌ
ان َوآبَ ه
اد هم أَ ْز َم ٍ
بالعودة إلى معاينعة الطاقعة الترميزيعة للميعردة األولعى فعي هعذا العن (يَ ْعقظعوو)
انطالقععا ً مععن المعنععى المعجمععي الععذي يععن علععى أن اليعقععوو هععو ذكععر ال ظعقَععاو،
" 58الحركععة الص عهيونية الخلييععة التاريخيععة" ،عبععد الوهععاو محمععد المسععيري ،مجلععة عععال اليكععر،
وزارة اإلعالم ،الكويس( ،إبري  -مايو  -يونيو)2891 ،م ،ه.17
 59انظر ،لسان العرو ،مادة (كنن).
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وال ظعقَععاو :هععي لععباع الطيععر التععي تعععيش علععى أكع لحععوم الطيععور األةععرن ،60وفععي
التاري القريب لليهود وبالتحديعد فعي الرابعه معن شعهر نعوفمبر(تشعرين الثعاني) لعنة
2881م ،قام "إيجال عامير" باغتيال ر عيس وزرا دولعة إلعرا ي "إلعحا رابعين
"بأمر من الرو" ومن جماعته المس لماة "محاربو إلرا ي " التعي تنعادي ب ععدام كع
من يتنازل للععرو ععن جعز معن األرل الموععودة فعي "يهعودا ولعامرا" (الضعية
الةربية لنهر األردن الحالية)" ،61ومه أن العاطية قعد تنسعا متعاطيعة ورا مقتع
الحا رابين ألنه قظت بسبب تيريطه في ألطورة وةرافعة األرل الموععودة التعي
تمثع إ ععدن الععذرا ه القديمععة للقتع عنععد اليهععود (لَقَع ْد أَ َك ْلعتظ ْ بهععأ َ ْم ٍر ظكلعهظ َكع هذوٌٌ ) ،فاألكع
باألمر الذي كله كذو يتمث في االلتعمار الدموي اليهودي أللعباو كاذبعة ،يجملهعا
روجيععه غععارودي فععي أربعععة ألععاطير ةرافيععة تقععود فععي مجملهععا إلععى إ ععالل دولععة
إلرا ي محع "إلعه" إلعرا ي وهعذا األلعاطير والخرافعات هعي :األرل الموععودة
لليهود في فلسطين .اليهود شعب ل المختار ،والتي تيضي إلعى تقسعي الععال لعكان
العال كما يرن الحاةعام كعوهين إلعى قسعمين :إلعرا ي معن جهعة ،واألمع األةعرن
مجتمعة من جهة أةرن ،ف لرا ي هعي شععب ل المختعار :وهعذا عقيعدة ألالعية.62
أرل بال شعب لشعب بال أرل.
المحرقة النازية (.)Holocaust
وهععذا مععا كثلععف الشععاعر داللتععه والععتثمرها لبيععان ظلعع اليهععود فععي؛ السععابق،
ان َوآبَا هد) فه طيور جار ة تأك لحوم الطيور
والحاضر ،والال ق ( َعلَى تَقَا ظد هم أَ ْز َم ٍ
مثلها ،ب يأك بعضها لحوم بعم ،عندما تدعو ضرورة ةرافية إلعى ذلعك ،وربمعا
تراقصععس طيععور أةععرن فر عا ً بهععذا الص عيد فالتقععس جميعهععا علععى الضععحية فر عا ً
ولعادة ،تماما ً كما فع اليهود اآلةرون بعد لماعه بمقت رابين" ،فيي اليوم الذي
شهد اغتيال إلحا رابين ،راح المستوطنون من مستوطنة "كريات أربه" والخلي
يرقصون فر عا ً يرقصعون وهع يعرددون مزاميعر داوود عول نصعب أقعاموا تخليعداً
 60انظر ،نيسه ،مادة (عقب).
 61األلاطير المؤلسة للسيالة اإللرا يلية ،روجيه غعارودي ،ه .41يقعول غعارودي" :لع يكعن
"إيجال عامير" قات إلحا رابين ،شخصا ً جانحا ً أو مخبوالً ،ولكنه نتاج ةال للتربية اليهودية
الصهيونية ،فهو ابن اةام ،وكان طالبا ً متيوقا ً في الجامععة الالهوتيعة فعي بعار إيعالن بعالقرو معن
ت أبيب ،وتتربى على تعالي المدارس التلمودية ،كما كان من الجنود البارزين في الجوالن ،ومن
الكتب التي في مكتبته ليرة باروخ قولدشتاين الذي أقدم هعو اآلةعر فعي /17فبرايعر2884/م علعى
قت لبعة وعشرين فلسطينيا ً وه يصلون اليجر في الحرم اإلبراهيمي" ه.12
 62هذا الكعالم نقلعه غعارودي ععن الحاةعام كعوهين فعي كتابعه المعنعون بعـ(التلمعود) ،مؤلسعة بعايو،
باريس ،2891 ،ه.204
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لبععاروخ جولععد شععتاين" ،63ولععان كععان هععذا الصععنيه قععد ععدث فععي زماننععا دون زمععان
معان َوآبعا هد) ،يعدل بوضعوح أنعه علعى عد تعبيعر
المعري ،لكن قولهَ ( :علَعى تَقَعا ظد هم أَ ْز ٍ
محمود شاكر (أبي فهر) الذي لبق ذكرا (ور ع ل شعي المعع لرلة كأنعه يعرن يومنعا
هذا) ،فالمعري على د تعبير المتنبي شأنه شأن الناس:
64
ْ
اس قَ ْبلَنا َذا ل
َو َعنَاهظ ْ هم ْن َشأنهه ما عنانا
الزمانا *
ب النل ظ
ص هح َ
َ
فهذا الن يبين أن من شأن الزمان أن يتيح للمر بعد طول رفقة ومصا بة فرصعة
أن يطله على ما يخييه من صعنيعه المسعتقبلي ،وهعو معا دفعه أديعب نصعور إلعى أن يسعته
كتابعه (ميعزان العدول  ،)The Balance Of Powerالعذي ةصصعه لدرالعة العالقعات
الدولية على ضو توازن القون ،مبينا ً ةالله مكانة الدولة اليهودية بين دول العال
وفقا ً لمعيار (ميزان القون) ،بهذا البيس ،وهو ما يشير إلى تنبه المؤلف لما في بيعس
الشعري من إشارة إلى المتوقه الشعري ،بنا على تشابه الظرو التي تمر بالناس
عاس}،65
َاولظها بَعينََ النل ه
عبر األزمان ،وفي القرآن الكري قوله تعالىَ { :وتهلكََ األَيللا ظم نظع َد ه
وفي أمثال العرو( :ما أ ْشبَهَ اللل ْيْلةَ ْ
ار ة) ،66ويقول المعري نيسه:
بالبَ ه
67
يَ ظس ظ
ت ظد ْ
وله
*
رو
َك َذا َ تَقَل ظ
ود النل ظ
ب الد َو ْيالَ ه
اس َز ْي ٌد بَ ْع َد َع ْم ٍ
فزيععد يظععزاد علععى الععدنيا ،بعععد أن يكععون عمععرو قععد ظعمععر العمععر المقع لدر لععه ،فلععوال
نقصان عمرو على الدنيا ما كانس زيادة زيد ،أي أن زيعداً وعمعرواً اليجتمععان فعي
دويلة وا دة ،بحك العداوة سب السيا النحوي بينهما ،فكثيعراً معا كعان يقعه زيعد
بالضرو على عمرو ،وبذلك فقد اكتسبس ثنا ية (زيد ،عمرو) هذا الطاقة الترميزية
التي ربما يكون وجودها فعي العدرس النحعوي شعكالً معن أشعكال الواقعه االجتمعاعي،
وفي هذا السيا تظرون قصة طريية ميادها ضرو عمعرو لعببه لعرقة عمعرو لعواو
 63األلاطير المؤلسة للسيالة اإللرا يلية ،ه  ،11نقالً عن صحيية إلبايس األلبانية ،عدد ()7
نوفمبر (تشرين الثاني)2881 ،م ،ه.4
 64ديوان المتنبي ،شرح الوا دي ،تحقيق فريدري ديستريصي ،دار الكتعاو اإللعالمي ،القعاهرة،
التاري له ،ه.172
 65لورة آل عمران ،من اآلية (.)240
 66مجمه األمثال ،أبو اليض النيسابوري الميداني ،دار مكتبة الحيعاة للطباععة والنشعر والتوزيعه،
بيروت2881 ،م  .189/1والمث كما يذكر الميداني هو عجز بيس من قول القا :
كلهظ أَ ْر َو ظ
َما أَ ْشبَهَ ْ
ار َ ة
*
غ هم ْن ثَ ْعلَبَة
الليلةَ به ْالبَ ه
أي :ما أشبه بعم القوم ببعم ي ظظضرو في تساوي الناس في الشر والخديععة ...وإنمعا ةع البار عة
لقربها منها ،فكأنه قال :ما أشبه الليلة بالليلة ،يعني أنه في اللؤم من نصاو وا د .انظر .189/1
 67ديوان اللزوميات ،المعري.109/1 ،
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داوود ،68والمتأم ع لهععذين االلععمين اليقععف علععى كثععرة تععداولهما ،وشععيوعهما بقععدر
غيرهمععا مععن ألععما األعععالم األةععرن األكثععر شععيوعاً ،وبععذلك فععيمكن توظيععف تعمععد
النحاة قطبين في الجملة النحوية ،بالقدر نيسه في الجملعة األدبيعة ،كعالتي وردت فعي
ن المعري ،فالناس زيد وعمرو ،أي :ظال ومظلوم عاقب ومعقوو ،وهو المعنى
نيسه العذي تي بجبعرت بعه الميعردة الشععرية (يعقعوو) فعي العن السعابق ،هعو الميهعوم
الذي نخل إليه معن محاورتنعا للمععري صعا ب اليلسعية فعي التععاطي معه المععاني
البعيدة ،الةا رة في أعما النصوه.
الخاتمة
إن النظرة االلتشرافية للن الشعري ال تعني القيز الكلي على اجز الزمعان،
قيزاً يظظخرج الن عن لعياقه العذي قيع فيعه ،والعذي ربمعا يضعي المععاني القريبعة،
والدالالت التقليدية ،لكن تخلي الن من هذا القيد هو ما يتيح له فرصعة التمعاهي
مه المكون األلالي القا عليه الشعر فعي تكوينعه ،وهعو عنصعر الخيعال ،فع ذا كعان
الشاعر البدوي لكن الصحرا فسرح ببصرا عبر برا هعا الالنهعا ي ،فع ن الشعاعر
الحضري كالمعري لعاكن الشعام ،فاقعد البصعر ،ذي الثقافعة الوالععة ،البعد أن يكعون
لخياله براح فكري يسمح له بتوقه القادم والمقب وفقعا ً لقرا تعه الحاضعر والماضعي.
ولععيس غريب عا ً فععي نظععري أن يضععطله الخيععال الشعععري .الالمحععدود .بالتشععرا
المسععتقب  ،إذا كنععا نععؤمن بععأن الخيععال المقابع لععه ،وهععو الخيععال العلمععي المبنععي علععى
الجمود قام بالدور نيسه ،في كثيعر معن االكتشعافات العلميعة التعي كانعس ةيعاالً علميعا ً
محضا ً ،ث أصبحس قا ق علمية واقعية ،ومن هنا ف ن هذا الدرالعة عبعر ر لتهعا
علععى المسععتويين :النظععري والتطبيقععي تطمععح إلععى أن تكععون قععد تمكنععس مععن إقنععاع
المتلقععي بععأن الععن اإلبععداعي ال يينععى ،وال يتقععادم ،وال تنتهععي عجا بععه ،وأن هععذا
الر لة يمكن أن تدون النتا ج البحثية اآلتية:
 68يععورد مصععطيى لطيععي المنيلععوطي القصععة مي ب
صععلة تحععس عنععوان (زيععد وعمععرو) مععن كتابععه
(النظرات) مختصرها اآلتي "طلعب داوود باشعا أ عد وزرا تركيعا فعي العهعد القعدي إ ضعار أ عد
علما النحو للمسامرة ،فسأله عن كثرة ما يرددا من ضرو زيد لعمرو ،أيحعدث ذلعك فعي مملكتعه
دون أن ي ظظعر جرم عمرو الذي التحق عليه هعذا الضعرو المتكعرر ،فاجابعه بأنعه ال ضعارو وال
مضروو ،وإنما هي أمثلة يأتي بها النحاة ،فأمر بوضعه في السجن ،وكان كلما أتي بنحوي فسأله
السؤال نيسه أجابه اإلجابة نيسعها وضععه فعي السعجن تعى امعتلت لعجون العبالد ،تعى أ ضعتر
ر يس العلما فأجابعه" :إن عمعرواً اغتصعب واو داوود ،فسعلل النحويعون عليعه زيعداً يضعربه كع
يععوم ،فرضععي الععوزير ووصععله وقربععه" .انظععر ،مؤليععات مصععطيى لطيععي المنيلععوطي الكاملععة ،دار
الجي  ،بيروت ،2894 ،ه.111-112
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تتحقق في التراث الشعري قيمة الحركة التي تخرجه عن الجمعود ،وتعطيعه دوراً
بارزاً في إضا ة المشهد الحالي ،الذي تمر به األمة ،ومن و ي المعاينعة النصعية
للعععن (ميعععدان الدرالعععة) اتضعععح ،مبلعععر المعانعععاة التعععي يعانيهعععا القعععدامى معععن
التشعاره للمستقب الذي على النحو الذي جا به الن المعري.
تحقق هذا الدرالة التواص مه التراث األدبي القدي  ،بشك فريد ومتميز ،وذلعك
بتحقق الحاضر والمستقب فيه غا راً في متنونعه ،ومتخييعا ً ورا جعب التقنيعات
الشعرية فيه ،فالمعري ابن القرن الخامس الهجعري يتحعدث بلسعان شعاعر عربعي
معاصر كمحمود درويش وأدونيس ولععيد عقع ويولعف الخعال وغيعره  ،ومعن
شععأن هععذا المعاصععرة أن تخععرج بععه مععن دا ععرة القععدم ،ليصععبح علععى ععد تعبيععر
عبدالعزيز مودة (ةمراً قديما ً في قوارير جديدة) ،69فعاألدو العربعي قعادر علعى
مواكبة التطور الزمني ،و النظر في قضاياا بمرآة معاصرة.
ليس المعاصرون ه فق المشدودين للماضي ،ب إن القعدامى أيضعا ً مشعةولون
بقضايا المعاصرين ،وهو ما يعني التواص بين التراث والمعاصرة األمعر العذي
أنتج هذا النوع من (المثاقية) بداللتها على التالقح اليكري ،و التمازج الثقافي بين
قب األدو الوا د.
يقدم التراث على المستون اليكري العتراتيجيات للنظعر فعي قضعايا األمعة ،فهعو
يسج موقيا ً ،يمكن مناقشته في ضو ظرو األمة،بمعنى أنه يؤدي رلالته فعي
كشف جذور تلك القضايا المعاصرة الممتدة عبر األزمان الماضية ..وربما يكون
من الطريف أن تكون في ليميا داللة لقب (المع بربي) ما يشي بذلك.
إن الشعرا ه أصحاو فكر ،وبناة ضارة ،شأنه شأن غيعره معن ملعة لعوا
العلعع فععي فععروع العلعع  ،و قععول المعرفععة ،فععالمعري (نموذجععا ً) ال يختلععف عععن
الجا ظ وابن قتيبة وعبدالقاهر الجرجاني وغيره من أقطاو الحضعارة العربيعة
اإللالمية في عصرها الذهبي ،بع ال يختلعف ععن أفالطعون وأرلعطو وغيرهمعا
من رواد الحضارة اإلنسانية ،وبالتالي فتنتيي فكرة الشاعر الخ بمعار المعاجن العذي
ال يععععي معععا يقعععول ،لتحععع محلهعععا الشعععاعر الييلسعععو الميكعععر صعععا ب القضعععية،
والسيالي صا ب الركية المسعتقبلية ،واإلعالمعي صعا ب الصعوت ،العذي يتخعذ
الشعر منبراً إليصال فكرا والتعبير عن رأيه.

 69المرايععا المحدبععة "مععن البنيويععة إلععى التيكيععك ،للسععلة عععال المعرفععة ،المجلععس الععوطني للثقافععة
والينون واآلداو ،الكويس ،إبري 2889م ،ه.28

42

الشعر واستشراف املستقبل

 إن الععزمن الشعععري المعتععر بععه ،هععو الععزمن داةع الجملععة الشعععرية ،بمعنععى أن
الزمن هو لحظة في روح القصيدة الشعرية ،فال اعتبار للزمان وال للمكان إذا لع
يكونا تقنية من تقنيات البنا الشعري ،أمعا العزمن العذي ينسعب الشععر أو الشعاعر
إلى ما تسميه المؤلسة الرلمية عصراً ،ف نه اليصمد أمام تيار الحداثعة ،وموجعة
الدرالات النصية ،هذا إذا ل يتعد الزمان وكذلك المكان دود كونهما محطة من
محطات نسب الشاعر الرلمي.
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المصادر والمراجع:

















أباطي وألمار ،محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط(1001 ،)1م.
اتجاهات الشعر العربي فعي القعرن الثعاني الهجعري ،محمعد مصعطيى هع َدَارة ،دار
العلوم العربية للطباعة والنشر ،بيروت2899 ،م.
األدو وةطاو النقد ،عبد السالم المسعدي ،دار الكتعاو الجديعد المتحعدة ،بيعروت،
ط(1004 ،)2م.
أدو السيالة في العصر األموي ،أ مد محمد الحوفي ،دار القل  ،بيروت2811 ،م.
األلاطير المؤلسة للسيالة اإللعرا يلية ،روجيعه غعارودي ،تقعدي محمعد سعنين
هيك  ،ترجمة محمد هشام ،دار الشرو  ،بيروت ،ط(2888 ،)1م.
أشعار الشععرا السعتة الجعاهليين ،األعلع الشعنتمري ،تحقيعق لجنعة إ يعا التعراث
العربي في دار اآلفا الجديدة ،دار اآلفا الجديدة ،بيروت ،ط(2891 ،)1م.
انبععاا الععرواة علععى أنبععاا النحععاة ،جمععال الععدين القيطععي ،تحقيععق محمععد أبععو اليض ع
إبراهي  ،دار اليكر العربي ،القاهرة ،مؤلسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط(2891 ،)2م.
بنو إلرا ي  ،ثروت أنيس األلعيوطي ،الهياعة القوميعة للبحعر العلمعي ،طعرابلس،
ليبيا ،ط(2891 ،)2م.
تاري الشعر العربي ،تى آةعر القعرن الثالعر الهجعري ،نجيعب محمعد البهبيتعي،
دار الثقافة ،الدار البيضا 2891 ،م.
تجديد ذكرن أبي العال  ،طه سين ،دار المعار  ،القاهرة ،ط(2811 ،)1م.
تحس راية القرآن ،مصطيى صاد الرافععي ،ضعب وتحقيعق عبعدل المنشعاوي،
دار اإليمان ،المنصورة ،مصر ،ط(2881 ،)2م.
التراث والتجديد "موقيان من التراث القدي " ،سن نيعي ،دار التنعوير للطباععة
والنشر ،بيروت ،ط(2892 ،)2م.
التععراث والحداثععة درالععات ..ومناقشععات ،محمععد عابععد الجععابري ،مركععز درالععات
الو دة العربية ،بيروت ،ط(2882،)2م.
الحركة الصهيونية الخليية التاريخية" ،عبعدالوهاو محمعد المسعيري ،مجلعة ععال
اليكر ،وزارة اإلعالم ،الكويس( ،إبري مايو يونيو)2891 ،م.
صار الزمن "الحاضر إشكاالت" ،سن نيي ،مركز الكتاو للنشعر ،القعاهرة،
ط(1004 ،)2م.
الخصا  ،ابن جني ،تحقيعق محمعد علعي النجعار ،دار الهعدن للطباععة والنشعر،
بيروت ،ط( ،)1بدون تاري .
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درالات فعي أدو الععرو قبع اإللعالم ،محمعد علعي عثمعان ،الجامععة الميتو عة،
طرابلس ليبيا2880 ،م.
روح المعععاني فععي تيسععير القععرآن العظععي والسععبه المثععاني ،األلولععي ،دار إ يععا
التراث العربي ،بيروت ،بدون تاري .
ديعععوان المتنبعععي ،شعععرح الوا عععدي ،تحقيعععق فريعععدري ديستريصعععي ،دار الكتعععاو
اإللالمي ،القاهرة ،بدون تاري .
لق الزند ،أبو العال المعري ،دار بيروت ،بيروت ،دار صادر ،بيروت2817 ،م.
الشعععر غاياتععه وولععا طه ،عبععدالقادر المععازني ،تحقيععق فععايز تر ينععي ،دار اليكععر
اللبناني ،بيروت ،ط(2880 ،)1م.
اإللععالم ،أنععور الجنععدي ،دار أبععو لععالمة للطباعععة
صععيحات مضععياة مععن تععراث ه
والنشر والتوزيه ،تونس2891 ،م.
ضعععحى اإللعععالم ،أ معععد أمعععين ،دار الكتعععاو العربعععي ،بيعععروت ،ط( ،)20تعععاري
المقدمة2811م.
علععع األلعععلوو "مبعععادكا واجرا اتعععه" ،صعععالح فضععع  ،مؤلسعععة المختعععار للنشعععر
والتوزيه ،القاهرة2881 ،م.
العمدة في محالن الشعر وآدابعه ،ابعن رشعيق القيروانعي ،تحقيعق محمعد قرقعزان،
دار المعرفة ،بيروت ،ط(2899 ،)2م.
الين ومذاهبه في الشعر العربي ،شوقي ضيف ،دار المعار  ،القاهرة ،ط(2879 ،)20م.
فععي األدو العبالععي الركيععة واليععن ،عععز الععدين إلععماعي  ،دار النهضععة العربيععة
للطبعة والنشر ،بيروت2871 ،م.
قعععرا ة ثانيعععة لشععععرنا القعععدي  ،مصعععطيى ناصعععف ،الجامععععة الليبيعععة كليعععة اآلداو،
بنةازي ،بدون تاري .
اللزوميات لشاعر الياللية وفيلسو الشعرا أبي الععال المععري ،تحقيعق أمعين
عبدالعزيز الخانجي ،مكتبة الهالل ،بيروت ،مكتبة الخانجي ،القاهرة2141 ،ا.
لسان العرو ،ابعن منظعور ،تحقيعق محمعد أ معد سعب ل ،عبعدل علعي الكبيعر،
هاش محمد الشاذلي ،دار المعار  ،القاهرة ،بدون تاري .
ما التاري األدبي؟ ،كليمان موران ،ترجمعة سعن الطالعب ،تقعدي لععيد علعو ،
دار الكتاو الجديد المتحدة ،بيروت1020 ،م.
المتنبي "رلالة في الطريق إلى ثقافتنا"( ،أبو فهر) محمود محمد شعاكر ،مطبععة
المدني ،القاهرة ،دار المدني ،جدة2897 ،م.
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مجمععه األمثععال ،أبععو اليضعع النيسععابوري الميععداني ،دار مكتبععة الحيععاة للطباعععة
والنشر والتوزيه ،بيروت2881 ،م.
مختصر درالة التاري  ،أرنولد توينبي ،ترجمة فؤاد محمد شب  ،مراجعة محمعد
شععييق غربععال ،اإلدارة الثقافيعععة بجامعععة العععدول العربيععة ،مطبععععة لجنععة التعععأليف
والترجمة والنشر ،القاهرة ،ط(2812،)2م.
المرايععا المحدبععة "مععن البنيويععة إلععى التيكيععك" ،عبععدالعزيز مععودة ،للسععلة عععال
المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والينون واآلداو ،الكويس ،إبري 2889م.
مصادر الشععر الجعاهلي وقيمتهعا التاريخيعة ،ناصعر العدين األلعد ،دار المععار ،
القاهرة ،ط(2899 ،)7م.
معج األدبا  ،ياقوت الحموي ،دار الكتب العلمية ،بيروت2882 ،م.
ميهوم الشعر درالة في التراث النقدي ،جعابر عصعيور ،المركعز العربعي للثقافعة
والينون2891 ،م.
مقدمة للشعر العربي ،أدونيس ،دار العودة ،بيروت ،ط(2891 ،)4م.
المل والنح ،الشهرلتاني ،تحقيق محمد ليد كيالني ،دار صعب ،بيروت2891 ،م.
مؤليات مصطيى لطيي المنيلوطي الكاملة ،دار الجي  ،بيروت2894 ،م.
نقععد الحقيقععة (للسععلة الععن و الحقيقععة) ،علععي ععرو ،المركععز الثقععافتي العربععي،
بيروت ،ط(2881 ،)2م.
وفيات األعيان وأنبا أبنا الزمان ،ابن ةلكان ،دار صادر ،بيروت ،بدون تاري .


41

الشعر واستشراف املستقبل

41

