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"وعبث أن حياول اإلنسـان تقـديـم مثـل هـذا األديـب ...أيقـول إنــه شـاعــر الطبيعــة يف األدب
العـربـي،أم شـاعـر اهلجـاء السـاخـر ،أم شـاعـر احليـاة اليـوميـة يف عصره؟"
حسني نصـار حمقق ديوان ابن الرومي5/1 ،
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ابن الرومي شاعر الحياة اليومية
مقدمة
ألنين أؤمن بأن مفتاح الدخول إىل كل كتاب مقدمته ،كان أول ما بدأت به قراءة ديوان الشاعر
العباسي ابن الرومي (382هـ) مقدمته اليت صنعها حمققه حسني نصار ،وقد لفت انتباهي فيها سؤال
مـن أسئلة ثالثة طرحها على القارئ بقوله" :وعبث أن حياول اإلنسان تقديم مثل هذا األديب ...أيقـول
إنـه شاعر الطبيعـة يف األدب العربي ،أم شاعر اهلجـاء الساخر ،أم شاعر احلياة اليومية يف عصره؟"،1
فـأن يكـون ابـن الـرومـي شـاعـر الطبيعـة أمـر مألـوف وضعـت فيه مصنفات كثرية ،واألكثر ألفـة
وشيوعا أن يكون شاعر اهلجاء الساخر ،أما أن يعد شاعر احلياة اليومية يف عصره ،فهذا ما مل
أعثر على من خاض فيه من الكتاب والبـاحثيـن ،ويف ضوء هذه الفـرضيـة توالـت قـراءتي للديـوان،
فكــان أن جتمعـت عنـدي مـادة شعـريـة كبرية أرجــأت – مؤقتـا – أكثـرهـا ألعمــال حبثيـة
قـادمـة،وتبقـى القليـل – فقـط – هـو مـا تسمـح اجملـالت العلميـة بنشـر الصفحـات اليت يتمـدد
عليهـا هـذا النص البحثـي بشقيـه؛ النظـري والتطبيقـي.
كان – يف البداية – البد مما ال يفـهم اجلانب التطبيقي إال بـه ،وهو املهاد النظري الـذي يلقـي
الضوء – بشكل مستعجل – على خط سري البحث ،فكانت أشارات حول املناهج النقديـة وروادها،
مذيلة يف احلاشية بذكر مقتضب لنوعيها الداخلية (احلداثية) واخلارجية (التقليدية) ،ثـم احلديث عن
الثقافة بوصفها أقرب مــا ميكـن ملنهــج النقـد الثقــافـي الـذي رمبـا هـو أغلـب أدوات قـراءة النمـاذج
الشعـرية (موضوع الدراسة) ،واحلديث عن النقد الثقايف حتديدا ألجل ذلك ،فالثقافة هي أم النقـد
الثقـافـي ،وهـي – بطبيعـة احلـال – الـرافـد األهـم لعمليـة اإلنتـاج الشعـري.
أما القسم التطبيقي فأدخلنا فيه – باقتضاب شديـد – الشق املتعلق بالشاعر لقناعتنا بأن املبدع وإن
كان يصنع النص ،لكن النص يعود ليصنع املبدع ،فنحن ال نعرف املبدعني إال يف ضوء كتابتهم اليت
يعرفون بها ويتميزون .فاملتنيب (253ه ـ) – مثال – كان ينام عن شواردها ويسهر اخللق جراها وخيتصمون.
لكن النص هو الذي قـدمه لنا ،وليس أخباره الكثرية ،النص ليس وثيقة نفسية – هذا صحيح – وفيه
ختيــيل وجمازات ،لكن قدر املبدعني أن يطلوا علينا من هذه اجملازات الدالـة ،ليغريوا الواقع أو ليضيئوا
أبعاده باستنطاق النصوص املوحية مبا سبق كله ،ولذلك فقد كان ابن الرومي يعيش احلياة قصيدة،
واستطاع أن يعرب بالقصيدة خطوط احلياة املعيشة ،وانتهى البحث عند نهاية حددتها املساحة املقدرة
من املؤسسة الثقـافية املخولـة باحتضانه بني دفيت منشوراتها ،وتقدميه للمتلقي بعنوانها ومبسماها.
 1ديوان ابن الرومـي ،حتقيق حسيـن نصــار وآخريـن ،مطبعـة دار الكتب املصريـة ،القـاهــرة3792 ،م.5/3 ،
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مهـاد نظري
ليـس مـن حق أحد أن يعرض على النص األدبي قراءة واحدة زاعما أنها سربت كل ما فيـه،
كما ال حيق ألحد أن يلوي عنق النص إلخضاعه ملنهج بعينه ،وكل ما ميكن أن يقال إن العصر
احلديث أصبح يضج باملناهج النقـديـة اليت تعرض أدواتها وإمكانياتها يف سبيل تكوين آلية قادرة
على تقديم تفسري مقنع للنص أمام املتلقي ،واألمر الذي الشك فيه هو أن املناهج التقليـدية القدميـة لـم
تعـد تكفـي لتلبيـة حـاجـات النص يف الكش عـن نفسـه "فلقـد أصبـح مـن السـداجــة مبكـان أن
نستمر يف العمل على هذا الشعر وكأن معـرفتنا النظــرية ما تزال هي املعــرفـة اليت امتلكها ابــن
قتيبــة يف القــرن الثــالــث اهلجــري أو طــه حسيــن وشــوقي ضيــ

يف القــرن الـرابـع عشــر

اهلجــري ،كم ـا أن مـن السـداجــة أن نستمــر يف العمــل وكــأن الثقــافــات األخــرى يف العــالــم ال
متتلــك تـراثــات تقــوم بدراستهــا مطــورة مــن أجــل ذلـك منــاهج للتحليــل داخــل اإلطــار الشعـــري
وخــارجــه ،هلــا قـدرة عـاليــة علـى املعــاينــة واالكتشــاف والبلــورة والتعميــم النظـــري" ،2واألمـر
نفسـه ميكـن أن يقـال يف حـال تطبيق منهـج واحـد واالكتفـاء بـه ،بل إن األمـر يف هذه احلالـة
أشـد خطـورة ،ألنـه سيؤدي إلـى عـزل نصـوص كثيـرة عـن ساحة البحث النقـدي ،بسبب أن املنهـج
ال جيد ذاته فيهـا حبكم االنتقائيـة اليت يضطر إىل اللجـوء إليهـا بسبب حمدودية أدواته.
يقـول جابر عصفـور عـن املنتـج النقـدي النخبــوي مـا قبـل احلداثـة " :وإذا استعـدنـا جممــوعــة
جـد قليلـة من القراءات املتميزة للرتاث النقدي ،وقلتها الكميـة ظاهرة الفتة تستحق االنتباه
لدالالتها الفكرية واالجتمــاعيــة والتعليميــة فـإن أغلــب الـدراســات املتــاحــة مــن التــراث النقــدي
تكــاد تتحــرك يف منطقــة واحــدة حمــدودة مــن منــاطـــق التــراث النقــدي ،وتنظــر إىل مــادتهــا
نظــرة جــزئيــة تفصــل الظــواهــر عــن سيــاقهــا وتعـــالــج املعطيــات معــاجلــة نقليــة اتبــاعيــة تقصــر
حتــى عــن الــوصـــول إلــى اآلفــاق الــرائــدة التـي وصــل إليهــا أميـن اخلــولــي أو طــه حسيــن أو طــه
إبــراهيم يف الثـالثينــات مــن هــذا القــرن ،والنتيجــة هــي مــا ميكــن أن نـالحظــه مـن تلفيقيــة
املنهــج وعشــوائيــة املنظــور ونقليــة الفهـم علـى حنــو ال ميكــن أن نـعــد معـه هــذه الـدراسـات
قــراءة باملعنــى الـدقيــق" ،3وهـذا املعنـى كــان قـد تنبـه إليـه حممـود شـاكــر حيـن دعـا إلـى إعــادة
 2الرؤى املقنعة "حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي ،كمال أبو ديب ،اهليئـة املصريـة العامـة للكتـاب ،القاهرة،
3781م ،صـ.5

 3قــراءة الرتاث النقـدي ،اهليئــة املصـريـة العـامــة للكتــاب ،القـاهــرة3001 ،م ،صـ.31
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قـراءة الشعـر العـربي متهمـا املناهـج السـائدة يف زمنـه بإفسـاد احليـاة األدبيـة ،4فإذا كانت
القراءات املتميزة للرتاث النقــدي ـ يف رأي جابر عصفـور ـ قليلـــة قلـة تلفــت النظــر مـن حيــث داللـة
ظاهــرة القلــة هــذه؛ الفكــريــة واالجتمــاعيــة والعلميــة ،فإنهـا عند حممـود شـاكـر مفسـدة
للحيـاة األدبيـة بشكل عام ،5فاألحبــاث اليت وجهــت الدراسات النقـديـة وجهـة اجتماعيـة ــ وهـي
املفتــرض أنهــا علـى رأس تلك الدراسـات ــ كانت على مـدى عقود عـديدة تنظــر إلــى الـمادة
الشعـريـة نظــرة جــزئيــة تفصــل الظــواهــر عــن سيــاقهــا وتعــالــج املعطيــات معاجلــة نقليــة
اتباعية ،ومن هنا يبيـح هـذا النص البحثـي لنفسه النظـر يف مناذج مـن الشعـر العــربي منسـوبة إلـى
شاعر بعينه ،والغاية هي حتـديد مـدى األثـر الــذي تتـركـه الثقـافـة االجتمــاعيـة يف النص بوصفهـا
رافدا من روافده فــ"اجملتمــع ينبغــي أن يفهــم كنــص مــن النصــوص" 6يتداخـل بشكل مـا مـع
النصوص اإلبداعية ،وبناء على ذلك فإن التعامل مع اجملتمـع بوصفـه نصـا من النصــوص يستــوجب
التعاطـي مـع املكــونــات االجتمــاعيــة بالطـريقـة نفسهــا اليت يتيحهـا النـص لنفسه يف العمـل
اإلبداعـي ،فـ" كل شعـر أو نثـر يعبـر عـن معنى مـن معـانـي احليــاة ،أو مـا وراء احليـاة كـالـرؤى
واألحـالم و التخيـالت و املغيبــات واألسـاطيـر ،وكل مـا ولـد الفكـر البشـري مـن علـوم وفنــون"
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وإذا تركنـا مـا يعبـر عنـه الشعـر يف اجلانب الثاني بوصفـه حيدث يف الالوعي فينتـج مـا يعجـز
الوعي عـن إدراكـه ،فـإن معنـى احليـاة ينعكـس يف النـص الشعـري ذي الطابـع االجتماعي ،يقــول
نزار قباني يف كتابه قصـيت مع الشعــر" :إن الشـاعــر يستبطـن النفـس البشـريـة ،ويتقمـص وجـدان
العامل ،ويقول ما يريد أن يقوله الناس قبل أن يقولوه".8
 4انظـر ،املتنيب"رسالـة يف الطـريق إىل ثقافتنا" ،مطبعة املدني ،القاهـرة ،دار املدني جدة3789 ،م ،صـ 32وما بعدهـا.

 5يقـول" :إن هذا اإلحسـاس القـديـم املبهـم املتص ـاعـد بفسـاد احليـاة األدبيـة ،قـد أفضـى بـي إلـى إعــادة قـراءة الشعـر
العـربي كلـه" .السابق ،صـ.32

 6نقــد النص "النـص احلقيقـة" ،علي حـرب ،املركـز الثقافـي ،الدار البيضـاء ،طـ(3775 )3م ،صـ.33
 7فـن الشعـر اخلمـري عنـد العـرب ،إليـا حـاوي ،دار الثقـافـة ،بريوت3783 ،م ،صـ.35

 8قصـتـي مــع الشعــر ،نزار قبـانـي ،دار نـزار قبانـي ،بريوت ،طـ(3797 ،)5م ،صـ .373وبصرف النظر عن النقد الذي مت
توجيهه إىل جتربة نزار قباني الشعرية ،فإن أحدا ال ميكن أن ينكر بصمته الشعرية اخلاصة به ،وهو شاعر ناقد كغريه
من الشعراء النقاد ،فكل تعبري يستخدمه يف منتجه الشعري ،وكل عبارة نقدية يبين فكرتها هو يف احلقيقة يعقد
قرانه عليها ،وبقدر ما يغدو شعره عصيا على التقليد ألنه من السهل املمتنع ،يصبح نقده يف املكانة نفسها ،إذ هو من
أصحاب األساليب الشعرية املميزة واإلشارات النقدية الثاقبة من أقـوالـه النقديـة مثال:
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صحيح أن الشاعر ال يقول احلقيقة ،لكن النص الشعري ـ دون وعي من صانعه يفتح عالقـة مع احلقيقة،9
وبذلك فإن الشاعر ميكن له ــ يف جانب من جوانـب شعره ــ أن يعرب عن واقع حياة الناس اليوميـة،
ذلك حيـن تتماهى يف الذات الشاعرة الواحدة ثنائيتان هما (الشاعر الشاعر) و(الشاعر اإلنسان)
عندها يتـوىل اخليال بوصفه جوهر العملية الشعرية "تكوين صور ذهنية ألشياء غابـت عن متناول احلـس،
فيعيـد تشكيل املدركات ،ويبين منها عاملا متميزا يف جدته وتركيبه ،وجتمع بني األشياء املتنافرة
والعناصر املتباعدة يف عالقات فريدة تذيـب التنافر والتباعد ،وختلق االنسجام والوحدة" ،10ومبرورها
على احلس االجتماعي للفرد فإنـه يتوىل حمو ما بها من تشويش وإبهام نتيجة تكونها يف الالوعي ،ألن املرء
عندما حيلم تتشكل يف رؤيتـه مدركات خيالية غري مكتملة البناء أو هي خارقة ملا هو مألوف يف حميطه،
وتسليط ثقافة احمليط االجتماعي عليها ال يعطيها منطقية قد خترجها عن اجلموح الشعري بقدر ما يؤهلها
الستقبال مادة شعرية خام هي يف الغالب مكون أساسي من مكونات احلياة االجتماعية بوجه خاص
(الثقافة االجتماعية) ،وهو حمتاج بشكـل ما إىل إدخـال شي مما يقوله يف شعره إىل واقع عملي يف حياته
أو العكس ،يقول نزار قبـاني" :وإننـي لتستبد بي الدهشة ،كلما سألين سائل هل نستطيع القول إن كل
ما كتبته يف احلـب كان حصيلة جتارب حقيقية أم أنه تألي وأضغاث أحالم؟ الواقع أن احللم وحده
عاقر ،واحلاملون ال ميلكـون القدرة على إجناب األطفال" ،11وبذلك تتحقق لدينا قيمة احلياة اليومية يف
إنتاج الشعر ،فالقصيدة هي حالة خماض عسرية ،تشرتك يف إنتاجهـا عوامل داخليـة يف الذات
الشـاعرة وأخرى خارجيـة هي احمليط االجتمـاعي الذي تتشكـل منـه ومن غريه الذات الشعريـة.
*"إنين عندما أكتب الشعر أخضع لكـل قوانني الوراثـة والساللة" .السابق صـ.39
* "القصيـدة هي اليت تتقـدم إىل الشـاعـر ليكتبهـا ال العكـس ،وبتعبيـر آخـر ليس الشـاعـر هو الـذي يكتب القصيدة إمنا
هي اليت تكتبـه" .صـ.387 ،388
* " خيطئ الشاعر حني يظن أنه يكتب قصيـدتـه وحـده ،هذا وهـم كبري ،إنين أشعـر أحيـانـا أن البشـريـة كلهـا،
والتاريـخ بكـل امتداده جاهلي واإلسالمي واألمـوي والعبـاسي يشتـرك يف كتـابـة قصيدتي ...كل هذا يدل على أن
القصيدة ال تنتمـي مئة باملئة إىل زمان كتابتهـا فقط ،ولكنهـا تنتمـي إىل زمان مركـب ميد جذوره طوال وعـرضـا يف
أعمـاق األرض" صـ.370 ،387
* "القصيدة وهي يف طريقهـا لتصبح قصيدة ،ال تفكر بشيء ،وال ختطط ألي شيء ...إنهـا تتفجـر كاأللعـاب الناريـة
يف كل اجلهـات وتأخذ أشكاال غري متوقعـة"صـ.373

 9نقــد النص "النـص احلقيقـة" ،علي حـرب ،صـ.33

 10الصـورة الفنيـة يف التـراث النقـدي والبالغـي ،جابـر عصفــور ،دار الثقـافـة للطبـاعـة والنشـر ،القاهـرة3793 ،م ،صـ.39
11

قصيت مع الشعر ،صـ.371
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وإذا أردنـا مقـاربـة للثقـافـة فإنه قد سلطت عليهــا أضــوء كثيـرة بغرض تقديم مفهـوم هلـا ،ولعل
من بواكري من توىل ذلك من مفكري العرب حممـود شاكـر ،الذي يرى أن "رأس كل ثقـافـة هـو
الديـن مبعناه العام ،والذي هـو فطرة اإلنسـان" ،12ومالك بن نبـي املتوفـى (3791م) الذي ينقـل عن
ابن خلدون ورود كلمـة (الثقـافـة) بوصفـها مفـردة أدبيــة عنـده ثـالث مـرات ،من غري أن يق
عندها بوصفها مفهوما أو ظاهرة اجتمـاعيـة" ،فهنـاك ظاهرة تثقي تلقائـي هي مثـرة طبيعية ألي
جمتمع يف أي وضع كان" ،13ومما الشك فيه أن اخلطاب الديين قـد نفـخ يف املصطلـح من روحه،
بوص

الدين الوسيلة التثقيقيـة األولـى يف البيئة العربيـة بعـد اإلسـالم ،مع االعتـراف ـ يف إطـار

تارخيـي ـ بـ"أن الفعـل "ثقـ " أصــل لغـوي يتصــل تـارخيـه بلغـة مـا قبـل اإلســالم ،حتـى لنـراه قـد ورد
يف بعـض آيـات القــرآن الكـريم مـن مثل قـولـه تعـالـى" :واقتلـوهم حيـث ثقفتمـوهم" ،14والواقـع إنـه
يف إطـار تالقـح احلضارات وبإقـرار مـن فقيـه احلضـارة مالك بن نبـي فـ"إن فكـرة (ثقـافـة) جاءتنا من
أوروبا ،والكلمة اليت أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية األوروبية ...وهذا ما يفسر لنا أنها
حباجة دائما إىل كلمة أجنبية لتحديد ما يراد منها ...أو بعبارة أخرى إنها كلمة ال تزال يف اللغة
العربية حتتـاج إىل عكــاز أجنيب مثـل كلمة ( )Cultuerكي تسيـر ...،ومن هنا نفهم أيضا أن
كلمة ثقافة العربية مل تكسب إىل اآلن قوة التحديد اليت كان لنظريتها األوروبية وإننا مضطـرون من
أجل هذا إىل أن نقرنها بكلمة ( )Cultuerيف مؤلفاتنا حتى كأنها دعامة تشد من أزره يف عالـم
املفاهيم" ،15وقد تواصل البحث يف الثقافة وصوال إىل استحداث منهج من مناهج ما بعد احلداثة هو النقد
الثقايف الذي ميتد اجلهد النظري فيه من باختني ) )Mikhail Bakhtinإىل تودوروف ( )Todorovوإدوارد سعيد Edward
) 16)Saidوروالن بارت ) (Roland Barthesوجاك دريدا ) (jacques Derridaوميشيل فوكو ) )Foucaultوبول دي
مان ( )Paul de Maunوأمربتو إيكو ) (Umberto Ecoوصـوال بعد ذلك إلـى من قدموه إىل املتلقي العربي من
12

رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا ،صـ.23

 13مشكلـة الثقافة ،مالك بن نيب ،دار الفكر ،دمشق3797 ،م ،صـ.32
 14السابق ،صـ .35 ،33والنص القرآني من اآلية ( )373من سورة البقرة.
 15السابق ،صـ.31 ،35

 16من املعلـوم أن إدوارد سعيد ينحدر من أصول عربية فهو إدوارد وديع سعيـد (3002/3725م) فلسطيين حامل للجنسية
األمريكية .كان أستاذا جامعيا للغة اإلنكليزية واألدب املقارن يف جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وكتاباته
كانت باللغـة اإلجنليزيـة ،ووفقا لبعض نظريات األدب املقارن فإن لغـة الكتابة بوصفهـا لغة التفكري تعد معيارا لتصني الكاتب
ضمن أي أدب ،يضاف إىل انضمام هذا الكاتب بشكل خاص إىل منظومة األدباء واملفكرين على املستـوى اإلنساني.
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العدد الثامن

النقـاد العرب كعبداهلل حممـد الغـذامـي الذي أعلن يف نـدوة عقـدت يف تونـس يف 3779/97/22م النقـد
هـذا اخللل

الثقـافــي بديال عـن النقـد األدبي ،يقـول" :ومبا أن النقد األدبي غري مؤهل لكشـ

الثقـافـي فقـد كانـت دعـوتـي بإعـالن مـوت النقـد األدبـي ،وإحالل النقـد الثقايف مكـانــه"  ،ويف ضوء
17

جهد وروالن بارت ) )Parthesـ حتديدا ـ الذي كان موجها إىل توظي

السيميائية لنقد ثقافة اليوم

املعيــش ،فـإن النقد الثقايف يقدم تصورا عن الكيفية اليت تقدم بها النصوص ،وعن السمات
األيديولوجية للثقافة الشعبية ،وتتمثـل أهميتـه يف كونه يركز على الكيفية اليت نشأت من خالهلا
األشكال املختلفة من العالقات االجتماعية وكيفية عملها داخـل النص ،ذلك ويف األذهـان البـد
أن يكون واضحا أن الداللة املقصودة بالبحـث ختتل اختالفا بينا عن الداللة املألوفة اليت يفضي
بها النص مباشرة ،فاملقصود هو األنساق املضمرة اليت حيتال إىل إخفائها النص وراء وسائله اجلمالية
اليت تشكل شعريته ،ذلك " ألن النـص بطبيعته ال ينـص على املراد ،وألن الـدال ال يـدل مباشرة
على املدلول ،هذا هو سر النص أن له صمته وفراغاته وله زالته وأعراضه ،وله ظالله وأصداؤه،
فهو اليـأمتــر بـأمـر املـدلـول ،وال هـو جمــرد خـادم للمعنـى ،ومـن هنــا يتصـ

النـص باخلـداع

واملخـاتلــة ،وميـارس آليـاتـه يف احلجـب واحملـو أو يف الكبـت واالستعباد " 18والنـص ككـل شـيء
لـه ثـالث جهات أو أكثـر؛ جهــة تراهــا أنت وجهة أراها أنـا ،وثالثة ال نراها حنن االثنان.
ويف النمـاذج املعـروضة للدراسة تبدو اجلهة ذات العـالقـة بطبيعة احليـاة االجتماعية هـي
املنطقـة املـؤهلـة إلعمال الفكـر النقـدي ،وقـد كـان ابـن الـرومـي الذي عـاش يف نهـايـة القـرن
الثـالـث اهلجــري صـاحـب النمـاذج املختـارة "ميثـل الفــن الشعبـي بعــد عهـد أخـذ فيــه الشعـر جينح
جنـوحـا غـالبـا عـارمــا إلــى اإلستقـراطيـة" ،19وليس هنـاك مـا مينع مـن أن تكــون النماذج الشعرية
ا ملختارة غري خنبوية ،أو مما يعتقد أن الشعـر يرتفع عـن تنـاول مضـامينـهـا ويتحدث بلغتها ،فابن
الرومـي كمـا يرى جنيـب البهبييت "لـم يكـن شيئـا كبيـرا بالقيـاس إلـى اخلالقيــن مـن السـادة
 17النقد الثقايف "قراءة يف األنساق الثقافية العربية" ،املركـز الثقـافـي العـربي ،الدار البيضـاء3000 ،م ،صـ، 8وقـد
انطلق الغذامي يف إعادة قراءة املنتـج النقـدي مـن مقولة" :ال شيء خارج النص" قراءة جديدة ،واالنطالق إىل مقولة
جديدة مؤداها أن (ال شيء ظل خارج النص) ،فكل شيء يف داخله وكل ما يسهم يف تفسريه يف حالة اإلنتاج ويف حالة
التلقي هو من النص ،فاجملتمـع نص ،والنص علم اجتمـاع قائم بذاتـه ،والتاريخ نص ،والنص تاريخ ....اخل.
18

نقـد النص "النص واحلقيقة" ،علي حـرب ،صـ.31

 19تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث اهلجري ،جنيب حممد البهبييت ،دار الثقافة ،الدار البيضاء3783 ،م صـ.538
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الـذين تـركوا على الشعر العربي أثرا باقيا" 20والشعر ـ أيا كان صاحبه هـو أنشـودة احلياة ،همـه
أن يبقى اإلنسان حيا ميـارس احلياة بكل جوانبها ،بل هو القادر على اكتشاف القيم اجلمالية يف
احلياة ،يعثر عليها خمبأة فيظهـرها ،أو جيدهـا صغيـرة فيسلـط عليهـا عنصـر املبالغـة فيضخمهـا،
مبعنـى أنـه يكشـ

عنصـر اجلمـال يف احليـاة ،هنـا تدخـل املدركـات إىل عالـم غري متناهـي،

بتحـول احلسـي املدرك بالرؤيــة اليت أداتهـا البصـر إلـى الالحسـي املدرك بالرؤيـا اليت أداتهـا
البصيـرة والتخيـل واحللـم ،فالتمـاهـي حيدث بني الشـاعـر اإلنسـان املعتمـد يف فهمـه للحيـاة علـى
احلس والشـاعـر الشـاعـر املعتمد يف الفهـم نفسـه علـى اإلحسـاس ،فـ"كـل شعــر أو نثـر ــ كمـا
سبـق ــ يعبـر عـن معنـى مـن معــانـي احليــاة ،أو مــا وراء احليـاة كالــرؤى واألحـالم والتخيـالت
21
واملغيبــات واألسـاطيـر ،وكـل مـا ولـد الفكـر البشـري من علـوم وفنون"  ،والشعــر بوصفـه

أنشــودة احليــاة يقلبهـا مـن شتــى وجــوههــا مراعيـا حاجـة املتلقي إلـى النيـابـة عنـه يف التغين
باحليـاة ،فاحليـاة مـادة خـام لصنـاعـة الفـن الشعـري ترتكـز شـوائبهـا يف مـاال يتصـل مباشـرة
باللحظة الشعــريـة ،يصنـع الشـاعــر اإلنســان تلك املـادة اخلــام أثنـاء ممارسـة حيــاة ماديـة ،ثـم يتـولــى
الشـاعـر الشـاعــر نفسـه حتـويل املــادة نفســهـا إىل حيـاة شــاعــرة.
إن النصـوص اإلبداعيـة تعيش حاالت مـن اإلخفاق ،وحاالت أخـرى مـن النجـاح ،وذلك خاضع
ـ بطبيعة احلال ـ إىل مجلة من املسببات واملعطيـات ،منهـا مـا هـو مـن خارجهـا ال دخل لطبيعـة النص
أو قيمتـه الفنيـة يف استجـالب القراءات إليـه ،بل هو خاضع إىل توفـر عناصر داخلية يف املنهج
النقدي تؤهل ــ بانتقائيـة واضحـة ــ نصـوصـا دون غريهـا ،وهذا التحول يف التلقي يبني أن الفشل
مؤقت والنجاح كذلك ،فمثـال عندما نشر السياب " أنشودة املطر " يف جملة اآلداب البريوتية،مل
حتظ أول األمـر بتلق نقدي إجيابي كبري ،لكنهـا صارت بعد ذلك واحدة من القصائد املرموقة يف
اخلطاب الشعري العربي احلديث وانضافت إىل نصوص شعرية أخرى شكلت منعطفا يف احلركة
الشعرية احلديثة.
نعم هناك نصوص مجيلة ومؤثرة صنعت انعطافات كربى يف الشعر العربي ،وقد عرف
الشعر العربي نصوصا شعرية مفصلية يف تارخيه شكلت انعطافات وبنت حتوالت كربى ما تزال
 20السـابق ،صـ.539

 21فن الشعر اخلمري ،إيليـا حـاوي ،صـ.35
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ماثلة للعيان .وهذا األمر يسري على خمتل املراحل واالجتاهات الفنية بشعرائهـا وأدبائها ،وميكن لنا
أن نذكر قائمة بالنصوص الدالة والشعراء املشهورين مما يشري إىل ذلك ويؤكده لوال أن األمر يطول،
لكـن هنـاك سـؤال ملـح يفـرض ذاتـه حـول األسبـاب املـوضـوعية وراء هذه الشهـرة وهـذا الذيـوع.
اجلـانـب التطبيقـي:
ابـن الـرومـي بيـن املـازنـي والعقـاد:
بني املازني (3979م ـــ 3797م) والعقـاد (3997م ــ 3799م) ومعهما عبد الرمحن شكري (3999م ــ 3799م)
كالم يليـق بهـذا املختصـر مـن القـول عـن ابـن الـرومـي ،22فال يبـدو املـازني بعيـدا يف مـا ذهـب إليه
مـن آرائه ،وأحكامه النقدية عن ابن الرومي عمـا ذهـب إليـه صـديقـه العقاد ،إذ يقول ــ يف البداية
ــ مفضا الشعراء غري العرب ـ ومنهم ابن الرومي ـ ،ومعلال تفوقهم ـ يف نظره ـ على من سواهم مـن
الشعـراء العـرب" :وأنـت إذا تأملـت شعراء العرب وكتـابهـم لتعـرف منازهلـم من العظمة ،ومواقفهم
مـن العبقـريـة ،وجـدت أوالهم بذلك قوما ينتهي نسبهم إىل غري العرب من مثل بشار بن برد وابن
الرومي ...فليـس مبستغرب أن يرث مثـل ابن الرومي وهو آري األصل ،فارسي يوناني كثريا مــن
مشائل قومه وصفاتهم ،وأن يكون يف شعره أشبه بهم من العرب" ،23إن قيمــة هـذا احلكـم الـذي
 22ابتعـدنـا عن النمط التقليدي يف استهالل الدراسات املتبـع يف املصنفـات التعليميـة ،وهو التعري بالشاعر أوال ،ألن ذلك يف
نظـرنـا ـ إضـافـة إىل كونـه حشـوا الضـرورة لـه ـ يسـوق إىل أمرين غاية يف إيذاء املبـدع (الشاعر) واملتلقي (القارئ) على حد سـواء ،أما
املبدع فإن ذلك يشي بأنـه نكـرة جمهولـة ،وكأنه من الشعراء املغمورين ،وابن الرومي ـ حتديداـ خبالف ذلك ،وأما
املتلقـي فإن االنطباع الذي يتكون عنه ،هو كأنه من ضآلة علمه وقلة معرفته ال يعرف شيئا حتى عن ابن الرومي.
 23ابن الـرومي حياته وشعره ،إبراهيـم عبد القادر املازني ،املكتبـة احلديثـة ،بريوت3789 ،م ،صـ .27وتكملـة النص "وحسـب
القارئ أن يقارن بني قصيـدة البـن الــرومــي وأخــرى لغيــره مـن صميــم شعــراء الع ــرب يف أي بــاب مـن أبــواب املعــانــي ليع ـلــم الفــرق
بني املنزعني وكي أن ابـن الرومي أقرب إىل شعراء الغرب وبهــم أشـكـل ،وإن بقي عربيا يف لغتـه وموضـوعاتـه" ،ويقـول
املـازني أيضـا معقبـا علـى مـا كتبـه العقـاد يف مقدمتـه لديوان ابن الـرومـي الذي نشـره كـامـل أفنـدي كيـالنـي" :وصـدرهـا
مبقـدمـة رائعـة وضعهـا صـديقنـا األستـاذ العقـاد يف عبقـريـة ابن الـرومي ،لـم يـدع فيهــا شـاردة والواردة ،وال تـرك شيئـا
لســواه أن يقــولـه ،حتى صار قصـارى غيـره إذا كتــب أن يتــرســمه ويفصـل مـا أمجل ...ولسنـا نطمــع أن نضيـ شيئـا إلـى مــا قـالـه
صـديقنـا األستــاذ العقــاد يف مقـدمتـه اجلـامعــة ،فـإنا مـن ذلك علــى يأس كبيــر" ص ـ .52،53ويبلـغ املـازنـي أمدا بعيـدا يف اإلعجـاب
بابن الرومي فيأخـذ علـى أصحـاب كتـب تراجم الرجـال كابن خلكــان (183ه ـ) وغريه قلـة احلفـاوة بـه وبغريه ،يف مقابل
احلفاوة اليت يلقـاهـا الشعـراء من أصحاب الرتاجم الغربيـني ،فيقـول" :تأمـل حيـوات الشعـراء جلـونسـون مثال أو تـاريخ جـونسـون
لبورفيل ،وقـس إليـه تراجـم ابن خلكـان وأشبـاهـه" صـ .31واملوق نفسـه كـان مـن العقـاد جتـاه ابن خلكـان عـن يعقـب علـى حديـثه
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قــرره املـازنـي تكمـن يف

كونه أتى مبكرا ،فوضع فرضية تلفـت انتبـاه املختصيـن يف حقـل

األدب املقارن حنـو دراســات نصيـة ،وأحبــاث تطبيقيـة ممكنـه ،لكنــه قـابـل للنقـاش يف غيـر
هــذا املقـام ،بسبب شبهة انطـالقـــه مـن النظــريـة العـرقيـة)24 (Critical Race Theoryالتـي نـادى بهـا
بعـض مفكـري الغــرب ،يف حيـن يبـدو عبد الرمحن شكـري أقـل حتمسـا يف االحنيــاز إلـى ابن
الـرومي ،ويظهـر ذلك يف احليـرة التـي متلكتـه حيـن وضع لكـل شـاعـر لقبـا مـن شعـره ولـم جيـد
يف شعـر ابن الـرومـي مـا يـؤهلـه إلـى ذلك فأطلـق عليـه لقـب خطيـب يف إشـارة إلفـادتـه ـ يف مـا يبـدوـ
مـن احلكـم الذي أطلـق علـى أبي متـام (323هـ) ،25يقــول " :أمـا ابن الـرومـي فقـد أدركتنـا يف
أول األمــر حيــرة يف اختيـار صفـة واحـدة لـه ،حتـى أنـه قــد يقــ مــوق اخلطيــب املـؤثـر" 26ألن
األسلـوب اخلطـابي ـ يف نظـره ـ ما هـو إال نـاحيـة مـن نـواحـي اإلجـادة الشعـريـة التـي تتعـدد وسـائلهـا
يف القصيـدة الواحـدة ،27ول عـل الدليـل علـى قلـة حتمسـه يف االحنيـاز لـه إشـارتـه إلـى اإلطـالـة يف
قصـائده الـيت تــؤدي إلـى أن ميـل سـامعـوه

28

وهـو مـا أدى ـ يف نظـرنـا ـ إلـى تسطيح املعنـى يف

مطـوالتـه ،باإلغـراق يف التفـاصيـل التـي ينـأى بنفسـه عنهـا الشعـر ،فاملـازنـي بـوصفـه "يتتبـع
عنـه فيقـول" :وهـذا وصـ صـادق كلـه ،ولكنـه ليـس بكل الـوص الذي ينبغـي أن يوصـ بـه ويتمم بـه تعـريفـه ،فهـو ناقص،
والناقص فيه هو املهم ،وهو األجدر بالتنويه؛ إذ هو املزية الكربى يف الشـاعر ،وهو الطبيعـة الفنيــة اليت جتعـل الفن جـزءا
الينفصـل من احليـاة" ابن الرومي ،حيـاتـه مـن شعـره ،املكتبة التجـاريـة الكربى ،القـاهـرة طـ3712 ،5م صـ .7ورمبـا كـان مستغربا من
العقاد أن يتوقع وجـود ولـو إشـارات فنيـة مـن رجـال الرتاجم ،أو أن تضمن ـ إن وجدت ـ كتـابا كهـذا.
 24تعد النظرية العرقية توجهـا أيديولوجيا ينصب على دراسة األعراق اإلنسانيـة ضمن منظورات إثنيـة وثقافية ونقدية خاصة.
 25يقـول يوس البديعي (3092هـ) يف ما يبدو نقـال ألقـوال مأثورة " :أبومتـام خطيـب منرب ،والبحرتي واص جـؤذر ،وأمـا أبو الطيـب
فقائد عسكـر" الصبح املنيب عن حيثيـة املتنيب مطبوع بهامش شرح العكربي لديوان املتنيب،املطبعة العامرة الشرقية ،دون مكان نشر،
3208هـ ،صـ .397مـع العـلـم بـأن هـذا القـول ومـا أشبـه هـو ـ يف نظرنـا ـ أقرب إلـى مـا يعـرف بالكليشيهـات أو التـراكيب اجلـاهـزة
أكثـر مـن كونهـا أحكـامـا نقـديـة يعتـد بهـا يف النقد األدبي ،فعـن أبي متـام ـ حتديدا ـ ورد يف املثـل السـائـر قـول منسـوب إلـى املتنيب ،هـو
"أنا وأبومتـام حكيمـان والشاعـر البحرتي" املثل السـائر ،ابن األثري ،تقديم ،أمحداحلويف ،بدوي طبـانـة ،دار النهضـة ،القاهرة ،ال
تاريخ لـه.338/2 ،

 26دراسات يف الشعر العربي "جممـوعة حبوث بالرسالـة والثقافـة واهلالل وغريها ،مجع حممد رجـب البيـومي ،الـدار املصريـة
اللبنانية ،القاهرة3773 ،م ،صـ.98

 27انظر السابق ،صـ.72
 28انظر السابق ،صـ.98
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العدد الثامن

مقـاالت العقـاد التـي نشـرهـا عـن ابـن الــرومـي وغيـره مــن الشعــراء " 29مؤيـدا لـه فـي آرائـه ،فإن
ذلك يغنــي عـن تتبـع أقـوالــه ،ألن أقـوال العقـاد مغنيـة عـن اإلسهـاب يف تتبـعهـا ،30ورمبـا يكـون يف
املالحظـات التـي أبداهـا عبد احلي ديـاب يف دراستـه عـن العقـاد املوسـومـة بـ (العقـاد ناقدا) ما
يكفي إللقـاء الضـوء علـى موقـ ناقـد يف مكـانـة العقـاد علـى شعـر شـاعـر يف وزن ابـن الرومي.
يقـول عبداحلي ديـاب ـ بدايـةـ ..." :وقـد أخـذ علـى العقــاد يف دراستـه البـن الرومـي أنهـا سطحيـة
للغـايـة ،وأنهـا مـن خـارج النـص ،المـن داخـل تركيبـه وعالقـاتـه الفنيـــة"

31

وهـو خلل منهجـي

متصـل باستخـدام العقـاد للمنهـج النفسـي ،بتوجيـه مـن الصـورة النمطيـة اليت استقرت عليهـا
شخصيـة ابن الـرومي عنـد أغلـب الدارسني ،املتمثلـة يف تشـاؤمـه وتطـريه ،وبذلك فإن العقـاد
ميكـن أن يكـون قـد لبى حـاجـة آنيـة يف زمنـه املبكـر ملعـرفـة ابـن الرومي وليـس ملعـرفـة شعـره،
فما كـان يعنـي العقـاد مـن شعـر ابن الرومـي هـو ـ فقط ـ ما يقـود إلـى معـرفـة طبيعـة حيـاتـه
اليـوميـة ،إضـافـة إلـى اعتمـاد دراسـة العقـاد علـى األخبـار واألحـاديـث ،32دون أن يقصـر ذلك علـى
الشعـر ،كما يشي بذلك عنـوانهـا ،ومن هنـا كـانـت عنـايتـه مبـا يلقي الضـوء علـى حيـاة ابن
الـرومي اليـوميـة مـن شعـره فقط ،وهذا مأخـذ يضـاف إىل كـون دراسـة العقـاد اعتمدت علـى
منهـج واحـد ،وحتى لـو كـان هـذا املنهـج داخليـا

33

كمـا يقـرر عبداحلي ديـاب ،فـدفائن النـص

 29العقـاد نـاقـدا ،عبداحلي ديـاب ،دار الشعـب ،القاهـرة ،التاريخ لـه ،صـ.303 ،303

 30نالحـظ التـوافق بيـنهمـا واضحـا يف التطـابق الـذي يكـاد أن يكـون كليـا يف الذي كتبـاه عـن ابن الرومـي ،فكتـاب
العقـاد عنوانـه (ابن الرومـي حيـاتـه مـن شعـره) وكتـاب املـازنـي حيمـل عنـوان (ابن الرومي حيـاتــه وشعــره).
 31السابق ،صـ.179

 32انظر السابق ،صـ.379

 33من املعلـوم أن املنـاهـج النقـديـة تنقسـم نوعيـن؛ خـارجيـة ،أو مـا يطلـق عليـه مناهج تقليديـة يف مقابل املنـاهج احلداثيـة،
وهي اليت تنظـر إىل النص من خـارجـه ،ومنهـا املنهج النفسي املعتمـد عليه يف دراسـة العقـاد حـول ابن الـرومـي املوسومة
بـ(ابن الرومي حياته من شعره) ،وحول أبي نواس املوسـومـة بـ(أبونواس احلسن بن هانئ) ،وهو املنهـج املقدم عـند
العقـاد على غريه حتى التقليدي منهـا ،ويظهـر ذلك واضحـا يف مـا يعـرف بعبقريات العقـاد ومنهـا (عبقريـة عمر) على
وجه اخلصـوص ،واملنهـج االنطبـاعي ) )Impressionisticوهو األقرب إىل املنهج النفسي ،مع الفارق يف تركيزاألول على
نفسية املتلقي ،وتركيز اآلخر على نفسيـة املبدع ،واملنهـج األسطوري الذي يعرف يف الغرب تبادال بالنقد امليثولوجي ) )Myth Criticismأو
نقد األمناط األوىل ( ،)Archetypal Criticismواملنهج التارخيي  ...اخل ،وأخـرى داخليـة وهي ما أصبح معروفـا باملنـاهج
احلداثيـة وهي املنهج البنيـوي ( ،)Structuralismواملنهج السيميائي أو السيمولوجي (... )semiologyاخل ،ثم ظهـرت بعدهـا
نظـريـة التلقي ( )Reccption Theoryلتمثـل منهج مـا بعد احلداثة ( ،)Postmoderintyوجتـري علـى الساحـة البحثيـة حتـوالت
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تبقـى عصيـة على صـاحب املنهج الواحد ،ولـذلـك فــالبد من اللجـوء إلـى كـل مـا مـن شأنـه إضـاءة
النص من املناهج واعتمـاد ما يسمى (املنهج التكاملي) .ويبلـغ رفض العقـاد ملـا أورده ابن خلكـان
املؤرخ مداه حيـن يرفض مـا قالـه عـن سنـة وفـاة ابن الرومـي ،معتمـدا علـى شعـر الشـاعـر نفسـه يف
حتديد سنـة وفـاتـه ،فيـرى أن العجيب يف قصـور وسـائـل التحقيق لدى املؤرخيـن أنهـم لـو رجعـوا
إلـى شعـر الشـاعـر لعلمـوا أنـه عـاش إلـى مـا بعــد سنــة مثـانني ألنـه بلــغ الستيـن كمـا قال:
*

طـــربــت ولــم أطــرب علــى حيــن مطـــرب

وكيـــ التصـــابـي بابــن ستــني أشيـــب

34

ولعـل جممـل القـول الذي يدفـع عنـا اإلطالـة يف حديـث العقاد عـن ابن الرومي ومنهجـه يف
دراسته ،مـا ذكـره حممـد منـدور بقـولـه "العقـاد صـاحـب الفلسفــة الفـرديـة ،يعتمــد علــى شخصيــة
األديـب يف التفسري والتعليل ...من أعالم الفكر املعاصرين الذين يستثريون ـ دائما ـ القرئ ويدفعونه إلــى
مناقشته الرأي إذا استطاع ...فالعقاد حقق بدراسته البن الرومي بهذا املنهج الشرط األساسي الـذي
اختذته مجاعة الديوان أسـاسا للحكم بعظمة الشاعر ،وهـذا بالبـداهــة مقيــاس ضيــق".35
يقـول ابن الـرومي :
لنعــم اليــوم يــوم السبـت حقــا

*

لصـيــــد ــ إن أردت ـــ بـال امتــراء

وفـي األحــد البنــاء فــإن فيــــه

*

بــدا الـــرحمــن فـي خلــق السمـاء

وفـي اإلثنيــن إن ســافـرت فيه

*

تنبــــأ بـالنجـــاح و بالنجــــــــــــــــــاء

وإن رمـت الحجــامــة فالثألثـا

*

فــذاك اليــــــوم مهـــــراق الـدمــاء

وإن رام امـــــــــرؤ يــومـــــا دواء

*

فنعـــم اليــوم يــــــوم األربعـــــــــاء

وفــي يــوم الخميـــس قضــاء خيـر

*

ففيـــــه اللــــه يــــــــأذن بالقضـــــاء

ويـــوم الجمعـــة التنعيــــــم فــيــه

*

وتـزويــج الــرجـــال مـــع النســـــاء

36

يتحـول الشـاعـر يف هـذه األبيـات إلـى بيـان طبيعـة احليـاة االجتمـاعيـة اليت حييـاهـا كل
النـاس ،واليت مـن طبيعتهـا اجلـد والبنـاء ،واللهـو والرتفيـه ،واحلـل واإلقـامـة ،والسفـر والرتحال،
يف التفكري الفلسفي تعرف بـ(مناهج ما بعد بعد احلداثة) ينتظـر انتقاهلـا إىل الفكر النقدي ،فتكون آخر حلقات تطور
مناهج النقد األدبي حتى اآلن.
 34انظر ،ابن الرومي حياته من شعره ،صـ .231والبيت يف ديـوان ابن الرومـي ،حتقيق ،حسني نصار وآخرين ،وزارة
الثقافة املصرية ،اهليئة العامة للكتاب ،مركز حتقيق الرتاث ،القاهرة3792 ،م.393/3 ،

 35النقد والنقاد املعاصرون ،دار القلم ،بريوت ،ال تاريخ له ،صــ.335 ،333 ،339 ،331
 36ديوان ابن الرومي321/3 ،
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والسقـم واملرض ،والصحـة والعافيـة ،وهـو خبري بهـذه األحـوال كلهـا ،يعلـم أفضـل األوقـات اليت
تقضـى فيهـا ،حريـص علـى الوقت جعـل لكل شـأن من شؤون احليـاة وقتـا تقضـى فيـه ،فيـوم
السبـت يأتي بعـد عنـاء أسبـوع من الكد والسعـي مـن أجـل احليـاة ،وهو يـوم يأتـي بعـده يـوم األحـد
الذي ينصـح فيـه بالعمـل والبنـاء ،ولذلك فقـد خصصـه للتـرفيه ،واختـار مـن أنواع التـرفيـه الصيـد
العـادة املعـروفـة عنـد العـرب ،واحملببـة لديهـم للرتفيـه ،ملـن أراد ممارسـة هذه اهلـوايـة ،فأحـب
األيـام لدى الشـاعـرــ وفقـا للفطـرة اإلنسـانيـة امليـالـة للهـو واللعـب ــ هـو يـوم السبـت ،فـهــو نعـم
اليـوم عنـده حقـا ،يقـول عنـه:
وحبـب يـوم السبــت ــ عنـدي ــ أننـي

ينــادمنــي فيــه الــذي أنــا أحببــت

*

فهـو يـوم ميضي أوله يف متعة الصيـد والرتفيه ،ويقضي آخره يف املنـادمـة مـع رفـاقـه الذيـن حيبهـم،
وحتى ال حيتـل اخلطـاب الدينـي الصدارة يف توجيـه قـراءة هـذا البيـت كـان البد أن يلحقـه بقـولـه:
ومــن عجــب األشيــاء أنـي مسلــم

حنيــ ولكــن خيــر أيـامـي السبت

*

والبـد أن الشـاعـر قـد جـرب مهنـة الصيـد فـي غيـر يـوم السبت ،والبـد أيضـا أنـه جـرب هـذا
اليـوم يف غري هذه املهنـة ،حتـى مدحـه للصيـد خـاصـة بفعـل املدح (نعـم) ،وأكـد هذا املدح بالم
التوكيد قبلهـا ،ثم ختـم مجلتـه املدحيـة بقـولـه (حقـا) ليدلل علـى تأكـده تأكـد جمـرب بنفسـه
مـن اختيـار هـذا الزمن هلذه املهنـة حتديدا ،وهذه املهنـة هلذا الـزمن كذلك ،دون أي امتـراء،37
ورمبـا تكـون لـه طرديـات شعـريـة تكشـ عنهـا دراسـات جـادة تتصدى هلـا ،لكـن األمـر الذي
الشـك فيـه أن الشـاعـر صـائد خبري مبهنـة الصيـد ،وعالـم بطبائع النفـس ومـا ينتابهـا ــ أحيانا ــ مـن
حاالت امللل ،ولذلك ال يريدهـا أن تقبل علـى العمل (البنـاء) يف اليـوم التالي إال وقـد أتـاح هلـا الفـرصـة يف
أن تؤديـه علـى الوجـه املطلـوب.
ويبـدو أن الشـاعـر مؤمـن برسـالـة اإلنسـان يف هذا الكـون وهي البنـاء واإلعمـار ،فالبنـاء هنـا
مبعنـى العمـل ،وألن اللـه تعاىل ــ كمـا يقـول الشـاعـر ــ 38بدأ خلق السمـاء يـوم األحـد فإنـه أفضـل
األيـام لطلـب الرزق والسعـي يف هذه الدنيـا ،والعـالقـة يف املعنـى بني (األحـد ،الرمحـن) بوصفهمـا
امسـني مـن أمسـاء اهلل احلسنـى ،ومـن إعادة تركيب للمعنـى نصـل إىل أن اهلل تعاىل (الرمحـن)
األحـد يوفق ـ برمحتـه ـ أي أحـد يريد العمـل والبنـاء باالعتمـاد علـى النفـس ،فكـأن اهلل تعـاىل يـوم
 37االمتـراء :هـو الشك انظر ،لسـان العـرب ،دار صادر ،بيـروت ،طـ(3008 ،)1م ،مج.12/33
 38لـم أعثـر على أثـر يؤكـد ما ذهب إليـه الشـاعـر.

29

ابن الرومي شاعر الحياة اليومية
خلـق السمـاء أشـار بذلك إلـى إذنـه لإلنسـان بإعمـار األرض ،واملـرء خمـاطب لوحده بالسعـي
والعمـل ،فكلمـة (األحد) حتمـل طـاقـات ميكـن تفجيـرهـا بالبحـث يف تقـاليبهـا ،إذ هي معـرفة
باأللـ

والالم تعنـي امسـا من أمسـاء اهلل احلسنى ،وتعنـي ظرف زمـان حمدد ،وهي جمـردة مـن

األلـ

والالم (أحد) تعنـى اإلنسـان الفـرد ،ومـن جممـوع هذه التشكيـالت جلذر واحــد ميكـن

استنطـاق املعنـى املستبطـن بـأن علـى الفـرد تسخيــر القـوة املـاديـة الكـامنـة يف ذاتـه ،مـع توظي
القيمـة الروحيـة الكامنـة يف املدد اإلهلـي يف هـذا الزمـن حتديدا ،ولذلك فـإنـه يقــول:
فــال تتكــل إال علــى مــا فعلتـــه

*

وال تحسبـــن المجــد يــورث بالنســب

فليــس يســود المــرء إال بنفســـه

*

وإن عــد آبـــاء كــرامـــا ذوي حسـب

39

كأن الشاعر يعلم أن ما مل يدركه املرء من رزق يف احلل ،فالبد عليه أن يسعى إليه بالسفـر،
ولذلك يطـرح فكـرة السفـر بأسلـوب شـرط (إن سـافـرت) ،أي أن السفـر خيـار مطـروح قـد يلجأ
املـرء إليـه ،فبعـد مـا يكـون قد أمضى يومـا كامال يف العمـل وهـو يـوم األحـد تكـون األمـور قد
تب ينت لـه يف ما يتعلق بكسبـه ،فيصبح السفـر بالنسبـة لـه خيـارا للتنـور بوسائل أخـرى لطلـب
الرزق ،ويف ختصيص يـوم اإلثنني للسفـر إحيـاء بضـرورة اختيـار الرفيق يف السفـر ،وهـو أفضـل
عدد يف السفـر ،فال يسـافـر املـرء وحـده خشية الوحشـة واهلـالك ،وال يزيد عـن رفيق واحـد كي
اليتنـاجى اثنان دون الثالـث كما ورد يف احلديث النبـوي الشري  ،40وهـو مـا كـان عليـه سفـر
النيب صلى اهلل عليـه وسلـم يف هجرتـه من مكـة إىل املدينـة ،إذ اختـار من صحابتـه رفيقـا واحدا
هـو أبوبكر الصديق رضي اهلل عنـه ،41فإذا اجتمع يف السفـر هـذان الشـرطـان ،كانت النتيجـة
جنـاحـا وجنـاة ،جنـاحـا يف الغـايـة ،وجنـاة يف الوسيلـة.
أمـا يــوم الثـالثـاء فيـوم التـداوي باحلجـامـة التـي هـي من الطــب النبــوي

42

وألنـــه (اليــــــوم

مهراق الدماء) ففيه ميكــن التخلـص من أكرب قدر من الدم الفاسد الذي يبدو أن الشاعر يقدمه
علـى نـوع التـداوي اآلخـر ،فهـو يـوم ينتصـ

أيــام األسبـوع تقريبا يأتي بعـد ثالثة أيام من اللهو

 39ديـوان ابن الرومي.353/3 ،

 40يقول صلى اهلل عليه وسلم عن الرفاق "إذا كانوا ثالثـة فال يتناجى اثنان دون الثالث" فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن
حجر العسقالني ،رقم كتبـه وأبوابه ،حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الريان للرتاث ،بريوت ،3781 ،احلديث رقم (.)5720
 41قـال تعـاىل " إذأخـرجـه الـذين كفـروا ثانـي اثنيـن إذ همـا فـي الغـار" سورة التوبـة  ،من اآليـة(. )30
42

يقـول صـلى اهلل عليـه وسلـم" :احتجمـوا يوم اإلثنني والثالثـاء "...فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،احلـديث رقم

( .)5217وروي عنـه أنـه قال" :يـوم الثـالثـاء يـوم الدم ،وفيه ساعة ال يرقأ فيها" السـابق احلديث (.)5217
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واملتعـة والتنعـم بأكـل حلــم الصيـد ،والعمـل والسفــر ،فإذا كـانت هنـاك حاجــة للحجـامـة فـإن
خيـر األيـام هـو يـوم الثالثــ اء ،وال ينسـى الشـاعـر النـوع اآلخـر مـن العالج ،وهو العالج بالتداوي
وجيعـل لـه اليـوم الذي يلـي احلجـامـة وهــو يــوم األربعــاء:
فـــ"إن رام امـــــرؤ يــومــا دواء

فنعـــم اليوم يــوم األربعــــاء

*

أما يوم اخلميـس فهو يوم يتقاضى فيه الناس ،وينظر فيه يف مظالـمهـم ،ويفصل بينهم وفقا
لشــرع اللـه ،فينــالـون حقــوقهــم بـإذن اللــه تعـــالــى ،إذ بعـد أيــام األسبــوع البــد أن حيـدث بيــن
النـاس حبكــم مـا حيـدث بينهـم مــن تفـاعــل ،فيـؤخـد احلـق مـن مغتصبـيـه ويـرد ألهلــه ،فتنتهـي
اخلصـومـة بينهـم علــى خلفيـة الفصـل باحلــق بينهـم ،ففي احلديــث النبــوي الشـري أن األعمـال
تعرض على يوم اخلميـس فيغفر اهلل لكل الناس إال رجلني بينهما خصومة يقال انظرا هذين حتى
يصطلحا ،أما يوم اجلمعة فبحكم كونه نهـايـة األسبوع فإنـه للتنعيـم ،أي النظـافـة البدنيـة بعـد
النظـافـة املعنـويـة يـوم اخلميـس ،إذ بعـد هـذا الربنــامــج العملــي الذي يقـدمـه الشـاعـر خالل ستـة
أيــام مـــن األسبـوع يـأتـي اليـوم السـابع ليـكــون يـوم عيـد ،يذهـب النـاس فيــه للمسـاجـد ،وقبـل
ذلك يستـوجب األمـر االعتنــاء باجلسـم تنعيمـا ،ألن اللـه تعــالـى يقــول" ،يابنــي آدم خــذوا زنتكــم
عنــد كــل مسجـد" 43وبذلك يتــوجــب علــى كـل النـاس النظـافـة والتعطـر ،حتـى اليؤذي بعضهـم
بعضـا ،واليفـ وت مـن أراد الزواج أو التزويــج أن يغتنـم بـركـة هـذا اليـوم فيعقـد قـرانـه فيــه.
إن هذا اجلـدول الزمين الذي يضعه ابن الرومي يـدل داللة واضحة على مبلغ قيمة الوقت عند
أمـة بلغـت أعلـى درجـات احلضـارة والـرقـي يف عصـر ابـن الرومي (العصر العباسي) ،فهـي أمــة
أخـذت بأسبـاب التقـدم و الـرقي باآلتـي:
ـ هي أمة أحسنـت إدارة وقتها ،بأن جعلـت لكل شأن من شؤونها وقته ،فال تتداخل األوقات فيكون
اللهو ــ مثال ــ على حساب العمل عندها ،والتغفـل النـزهـة والرتويح ،ألنهما يدفعان إىل العمل والبناء.
ــ وهـي أمـة مسـافـرة جـابـت األرض تطلـب العلـم وتنشـر الفضيلـة واإلميـان ،لـم تنكفئ علـى ذاتهــا ،بـل
انفتحت علـى اآلخـر وسـافـرت إليـه ،وخصصت للسفر يوما من أيامها.
ــ وهي أمة مؤمنة إميانا وسطيا معتدال ،تتوكل على اللـه يف كل خطوة ختطوها وال تتواكل،
تأخذ بأسبـاب التقـدم والـرقـي ،دون أن تنسـى املدد اإلهلـي الــذي تستمد منه العون والنجاح والتوفيـق.
 43سورة األعراف اآلية (.)23
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ــ وهـي أمـة عـاملـة ،هلـا درايـة بعـلــم الطــب؛ تأخـذ بأسبـاب الشفـاء مـن األمـراض ،والطـب عنـدهـا
نوعان طب نبوي شـرعي ،وآخـر طـب علمـي يقـوم علـى تشخيـص العــلل ،وإجيـاد الـدواء لكــل داء.
ـــ وهـي أمـة عـدل وقضــاء ،فيهــا مؤسـسة قضـائيـة ،تفصـل بني املتنـازعيـن ،حتكـم الشـريعـة يف
قوانينها وتشريعـاتهــا ،فال تظلـم فيهـا الرعيـة مـن الراعي ،وال جيور فيها أحـد على آخر إال أن يرد
إليه حقه ،أو يدفـع عنـه الظلـم الذي يقـع عليه.
ـ وهي أمة مسلمـة ،تعمل بأوامر اللـه وتسنت بسنن رسوله عليه الصالة والسالم ،بالنظافة والطهـارة؛
الظـاهـرة والبـاطنـة ،تـدعـو إلـى الطهـر والعفـة ،فتقطـع دابـر الفسـاد بالتزويـج علـى هدي القـرآن
الكــريـم وسنـة النيب صلـى اهلل عليـه وسلـم.
إذا فالشـاعـر يف هذه املقطـوعـة الشعـريـة يتحـدث بلسـان األمـة .وهـو ـ فعال ــ شـاعـر احليــاة
اليـوميـة ،تنـاول احليــاة يف كـل يـوم مـن أيـام األسبـوع مبفــرده ،تشكلـت منظـومـة احليــاة يف
أبيـاتهـا ،حبيـث أصبحـت حيـاة مؤسـسـات طبيـة وشـرعيـة وقضـائيـة ورمبـا غيـرهـا ،فيهـا مـن املهـن
والكفاءات الصيـادون ،والرحالـون ،واإلطبـاء والبنـاؤون والقضـاة ،وفيهــا وظيفــة (الـرقـي) الـذي
هـو تبـدو قـادرة علـى تأويـل الغـامـض ممـا يعجـز الطـب عـن تفسيـره ممـا يصيب النـاس ،وفيـه يقـول:
طلـــع الـرقــي فـــي شـاشـــــــــــيـة

**

وعليـــــه سيفـــــه والمنطقـــه

فبــدا للنـــــاس منــه منظــــــــــــــر

**

عجـب  ،سبحــان رب خلقه

إن كنت أبصرت شخصا مثله

**

فثيابـي فـي الجوال صدقه

متثـل شخصيـة الـرقي الظـرف الـذي يـوجـد يف كـل اجملتمعــات البشـريـة ،فاجملتمـعـات حمتـاجـة إلـى
هـذا النـوع مـن النـاس ،فمثلمـا اجملتمـع حمتـاج إلـى شخصيـات جـادة مثـل تلك التـي استعـرض الشـاعـر
طرفـا يف النـص السـابـق ،فإن اجملتمـع نفسـه حمتـاج إـلى شخصيـة تكـون علـى هـذا النحـو مـن الطـرافـة
والفكـاهـة ،ولذلك فقــد اجتهـد الشـاعــر يف رسـم صـورة كاركترييـة مضحكـة هلـذه الشخصية ،فهـي
شخصيـة منقطعـة النظيـر لـم ير الشـاعـر مثيـال هلـا يف حيـاتـه كلهـا ،فقـد طلـع علـى النـاس مرتديــا
عمـامـة ورداء وقـد امتشـق سيفـا ،هـذا وإن هـذا النـوع مـن الشخصيـات البسيطـة تشبـه إلـى حـد
كبري شخصية املكدي 44يف فن املقامات يف العصر العباسي ،وشبيهة بصورة شخصية الرقي،
شخصية أخرى يرمسها الشاعـر وهي شخصية قالي الزالبية ،اليت تتضح يف قوله:
 44يبدو واضحا هذا الشبه بني شخصية (الرقي) وشخصيـة (قالي الزالبية) وبني شخصية املكـدي عند االطالع على طبيعة

تكوين املالمح املظهريـة واملمارسات السـلـوكية لشخصية (أبوالفتح اإلسكندري) يف مقامات بديع الـزمان اهلمداني(275هـ)،
وشخصيـة (أبوزيـد السروجي) يف مقامات احلريري (531هـ) ،ويف شخصيات املكدين فيما تالهما من مقامات.
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ومستقـــــر علــى كـرسيـــــه تعـــــب

*

روحـــي الفـــــداء لـــــــــه مــــن منصــب نصــب

رأيتــــــــه سحـــــرا يقلـــــي زالبيـــــــــة

*

فـي رقــة القشـــر ،والتجــويــ كالقصــب

كـأنمــا زيتـــه المغـلــي حــني بــدا

*

كالكيمياء الـتـــي قــالـــــوا ولــــم تصـــــــب

يلقـي العجيـن لجيـنــا مــن أنــاملـه

*

فيستحيــل شبـابيطــــــا مـــــــن الــــذهـــــــــــب

45

فهــذه الصنعـة (صنعـة الزالبيـة) تعكـس صـورة مـن صـور احليـاة االجتمـاعيـة املـرفهـة بعـض
الشـيء ،وشيـئـا مـن العـادات والتقـاليـد ليت كـانـت سـائدة يف اجملتمـع زمـن حيـاة الشـاعـر ،وهـذا
الصـانـع املتقـن لصنعتـه الـذي ال يـأتيـه السحـر مـن الصبـاح إال ويكـون قـد أعيـاه التعـب والنصـب،
فيستقـر علـى الكـرسـي ليخـلـد للراحـة ،ثـم يعـاود العمـل مـرة أخـرى ،هـو منـوذج مـن منـاذج
الشخصيـات الشعبيـة التـي تـؤدي دورهـا يف احليـاة اليـوميـة بتـوفيـر حـاجـة مـن احلاجـات اليت
تتطلبهـا املعيشـة ،استـوق

الشـاعـر بتعبــه ،فعبـر عـن بالـغ تأثــره وإشفـاقـه عليـه بقـولــه (روحي

الفـداء لـه ) ،وبدقـة صنعتـه التـي عبـر عنـهــا بكثـرة التشبيهــات ،فالزالبيـة كالقشـر يف رقتهـا،
وكالقصـب يف جتوفهــا ،والزيت املغلي كالكيمياء يف تفاعله مع العجني حني إلقائه فيه ،وهذا
العجيـن كالفضـة يف بيـاضـه حلظـة عجنـه ،وكالـذهـب يف اصفـراره حلظـة استـواء نضجه.
ورمبا تكون شخصية (الرقي) هي نفسها شخصية (بائع الزالبية) ظهرت بألوان متنوعة
وأشكال متعــددة ،ويكـون بذلك بديـع الزمـان اهلمـــداني املنشيء (179هـ) األول لفـن املقـامـات
قـد استعــان يف تكويـن بعـض شخصيـات مقـامـاتـه ومنهـا شخصيـة املكـدي مـن هـذا املـوروث
األدبي يف الشعـر ونسج علـى منـوالـه قصـة نثريـة هي املقـامـة.
ويقول متحـدثا عـن خبـاز يصنع اخلبز بسرعة ومهارة:
مـا أنـس ال أنـس خبــازا مــررت بــه

*

يــدحــو الـر قـاقــة وشـك اللمــح بالبصــر

مــا بيــن رؤيتهــا فـي كفــه كــــرة

*

وبيــــــــن رؤيتهـــــــــا قـــــــــوراء كـالقمــــــر

إال بمقــــدار مـــا تنـــــداح دائــــــــــرة

*

فـي صفحــة المــاء يـرمــى فيــه بالحجــر

46

فهـذه الصــورة الفنيــة التـي رمسهــا الشــاعــر للخبــاز الـذي مـر بـه وهــو يبســط رقـائـق اخلبــز
كـأسـرع مـن رجـوع الطـرف ،فمـا بيـن أن يـرى العجيــن يف يـده كالكــرة حتـى ينـدحـي فيصيــر
كالقمــر إال مبقـدار حلظـة واحــدة ،هـي صـورة جمتمعيـة لشـرحيـة مـن شـرائـح اجملتمـع وهـي
 45ديوان ابن الرومي.252/3 ،
 46السابق.3330/2 ،
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شـرحيـة اخلبـازيـن ،وهـذا اخلبـاز خـاصـة يبـدو مبهـارتـه الفائقـة يف صنــاعــة اخلبــز ،وسرعتـه
فيهـا قـد خطـ

األنظـار ،حتـى أنــه حــول الصـورة الفنيــة التـي رمسهــا الشـاعـر هي نقـل خالـص

لصـورة ذهنيـة حفـرت فـي ذهنــه الينسـاهـا مـا نسـي.
ويبـدو أن ابـن الرومــي نفسـه كـان مزارعـا يعتمـد يف حيـاتـه املعيشيـة علـى مـا تقـدمـه إليـه
األرض مـن غالل وحمـاصيـل ،ولذلك فـإنـه حـزن علـى زرعـه حيـن أصيـب بـآفــة اجلــراد ــ حـزنـا
شـديـدا أوصـلـه إلـى حالــة مـن املـرض أصبـح النـاس يعــودونــه ألجــل ذلك ،يقــول:
لــــي زرع أتــى عليـــه الجـــــراد

*

عـــــادنــــي مـــــذ زرتــــــه العـــــــواد

كنــت أرجــو حصــاده فـأتـاه

*

ـــ قبـل أن يبلغ الحصاد ــ حصاد

47

وسـواء أكـان الشـاعـر مـزارعـا أم لـم يكــن كذلك ،فـإن هـذا النص املتمثـل يف هـذين البيتيــن
ينطـوي علـى طـاقـة ترميـزيـة عاليـة هلـا إمكـانيـة استقبــال قـراءات متعددة ،منها أن اجلـراد هـو
املـرض الـذي داهـم أبنـاءه ،والـزرع هـو أبنــاؤه أنفسهــم ،ومنهـم ابنــه األوسـط (حممـد) الذي رثـاه
مبرثيته املشهورة ،48وكي ما كان احلال فإن هذين البيتني يعدان صرخـة استغاثـة من فئة من
فئات اجملتمع تسلط الضوء على ما كان يعرتي اجملتمع من آفات وكوارث ،ومنها انتشار اجلراد.
إذا" فـابن الــرومــي يتنــاول فـي ديــوانــه احليــاة بكــل مـا فيهــا مــن مـلـذات وآالم ...،ويالمـس حيــاة
النــاس وطــرق املعــاش والعـادات"

49

والتقـاليـد ،ونستطيـع بشعــره أن نطــل علـى جـزء مهـم مـن

احليـاة بعيـدا بالطـات اخللفـاء التـي عـادة مـا تنــتج الشعـر الـرمسـي الـذي ينقـل احليــاة الـرمسيـة
التـي المتثــل إال اجلــزء القليـل جـدا مــن مسـاحــة احليــاة ،إنـي أعتقـد أن اإلنسـان حمتـاج إلـى أن
يقـدم إليـه كـل مـا يف احليـاة بشكـل مجيـل ،والفـن قـادر علـى ذلك ،فمثل مـا هـو حمتـاج إىل
الغنـاء والـرقـص والـرسم ،حمتـاج كـذلك إلـى الشعـر ،ومثلمـا تتنـاول الفنـون األخـرى مـن غيـر
الشعـر جـوانـب احليـاة كلهـا ،ال يتعف

الشعـر عـن بعضهـا ،وال يقصـر عـن بلـوغ الذروة فيهــا،

فمثـال جنـد يف الرقص بالسيـوف مـا يالمـس حيـاة النـاس يف جـانب الفـروسيـة والقتـال ،وجنـد يف
 47السـابق.119/3 ،

 48مطلع القصيدة :بكاؤكما يشفي وإنك كان اليجدي

*

فجــدا فقــد أودى نظــريكمــا عنــدي

وفيهــا يقــول :علــى حيــن شمــت الخــيـر مـــــــــــن لمحــاتــه

*

وآنســت مــن أفعــالــه آيــة الـرشــــــــــــد

طـــــواه الــــردى عنـي فـأضحـى مــــــــــــــــــزاره

*

بعيــدا على قــرب بعــيدا على قــــــرب

ديـوان ابن الــرومــي.133/3 ،

 49ديــوان ابـن الــرومــي ،شـرح أمحـد حسـن بسيح ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،طـ(3003 ،)2م ،صـ.30
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الرقـص باجلـرار ما يالمـس حياة الرعاة والفالحني وأهل البوادي واألرياف ،ويف الرقص باجملادي
ما يالمس حياة البحارة والصيادين ،وهكذا هو الشعر نقل لنا بهذه النماذج املختارة حياة اخلبازين،
واحلصـادين ،وصنـاع احللويـات ،ودور كـل شرحية مـن هـذه الشرائح يف منظـومـة احليـاة واملعيشـة
اليـوميـة ،فـالتقـل أيـة شـرحيـة مـن هـذه الشرائح وغيــرهـا ــ مكانة يف الشعـر ــ عـن اخلليفـة،
واألمري ،وقـائد اجلند ،وصاحب الشرطة ،فالشعر ــ كما سبق ــ هو أنشودة احلياة ،والذي ينتجه
هو انفعال من الشاعر جتاه موق

ما بغض النظر عن زمانه أو مكـانه أو صـاحبه ،ألن االنفعال

املنتج للحظـة الشعـريـة يقـع خـارج املسـاحـة الـمتحكـم فيهـا مـن الشـاعـر .ويبقـى ابـن الـرومـي ــ يف
قسـم مهــم مـن شعــره ــ هـو شـاعـر احليـاة اليـوميـة "،والـذين أهملـوه ــ كصـاحب األغــاني ــ إمنـا
تعمـدوا ذلك حنقـا عليـه ال إصغـارا لشـأنــه".50
نتـــائـــج البحـــث:
نتـائج هـذا البحـث حقـائـق جـزئيـة متنـاثـرة يف طياته ،وتكريرها ــ وإن كان حشوا ـ لكنه
طقوس معتمـدة يف األحباث الرمسيـة املؤسـساتية ،ولذلك فإن املتلقـي قـد تكـون لـه نتـائج غريها
عند تلقيه هذا النص البحثي على النص اإلبداعي ،الـذي من نتائجه:
)3

حتقـق الفــرضيــة اليت انطلـق منهــا البحـث ،وهي كـون ابـن الــرومـي شـاعـر احليـاة

اليـوميـة ،إضـافـة إلـى كـونـه شـاعـر الطبيعـة ،وشـاعــر اهلجــاء السـاخــر.
)3

لـم يكـن البحـث معنيـا باالحنياز ألي مـن طـريف النـزاع حـول جدليـة هـل الشعـر العـربي

ثبـت أميـن للحيـاة العـربيـة أم ال؟ لكنـه سعـى لتسجيـل نـوادر احليـاة اليـوميـة اليت تستـوق املبدع
فيعتمدها موضوعا لشعره ،دون أن خيل ذلك مبا يتطلبه الشعر من الرتكيز واإلجياز ،واالكتفاء
باللمح واإلشـارة (تكثيـ اللغـة).
)2

إن مـن املستطـاع أن تؤسـس دراسـات كهـذه الدراسـة ،تكـون مادتهـا التأويليـة ملـادتهـا

الشعـريـة احليـاة اليـوميـة ،عنـد شـاعـر بعينـه أو شعـراء متعدديـن.
)3

أوضحـت الدراسـة مبلـغ علـم العـرب يف العصـر العبـاسي(عصر الشـاعـر) يف علـم الطـب

بفـرعيهـا ،وأن بلـوغ الغـايـة يف أي جمـال مـن جماالت احليـاة ،يكــون يف املقـام األول حبسـن إدارة
الـوقـت ،وما اقرتحه الشاعر منوذج عملي ملا ميكن السري عليه.
 50السابق ،صـ.7
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)5

إن أقـرب مـا ميكـن اعتبـاره آليـة مـن آليـات استنطـاق العمل اإلبداعي هـو الثقـافـة ،

وهنـا يتهيء للنقـد الثقـايف أن يلـج السـاحـة النقـديـة كغيـره مـن املنـاهـج األخـرى  ،وهـذه النصـوص
منـوذج المتداد النقـد الثقـايف .
)1

تبـرز هـذه الدراسـة معالـم االهتمــام باإلنسـان (رجل الشـارع) الـذي وإن كـان ميثـل

الشيء الصغري بالنسبة للعـامل اإلنسـاني ،لكنه ـ يف احلقيقة ـ يعين الطاقة الكـامنة يف اجملتمع،
فكـل شرحيـة هلـا دورهـا ،وللشعـر الغـوص يف تلك األعمـاق وتقدميهــا للمتلقــي.
)9

إن جهـود الكتـاب والباحثيـن مهمـا كـانت األقـوال اليت قيلـت فيهـا سلبـا أو اجيـابـا،

هـي ــ يف احلقيقـة ــ ع لـى بسـاط البحـث ،فـال كبيـر أمـام األحبـاث العلميـة ،ولـذلك اختيـر العقـاد
واملـازنـي وشكـري ،فقيـل فيهـم وقيـل هلــم.
مصـادر البحث ومراجعه:
 .3ابن الرومي ،حياته من شعـره ،عباس حممود العقاد ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة طـ3712 ،5م.
 .3ابن الـرومي حياته وشعره ،إبراهيم عبد القادر املازني ،املكتبـة احلديثـة ،بيـروت3789 ،م.
 .2تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث اهلجـري ،جنيب حممد البهبييت ،دار الثقافة ،الدار
البيضاء3783 ،م.
 .3دراسات يف الشعر العربي "جمموعة حبوث بالرسالة والثقافة واهلـالل وغريها ،مجع حممد رجـب
البيومي ،الـدار املصـريـة اللبنـانيـة ،القاهـرة3773 ،م.
 .5ديـوان ابن الرومي ،شرح أمحد حسـن بسيح ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،طـ(3003 ،)2م.
 .1ديـوان ابن الرومـي ،حتقيق ،حسيـن نصــار وآخرين ،وزارة الثقـافـة املصـريـة ،اهليئـة العـامـة
للكتـاب ،مركز حتقيق التـراث ،القاهـرة3792 ،م.
 .9الـرؤى املقنعـة " حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي ،كمال أبو ديب ،اهليئـة املصـريـة
العامـة للكتــاب ،القاهـرة3781 ،م.
 .8الصبح املنيب عن حيثيـة املتنيب مطبوع بهامش شرح العكربي لديوان املتنيب ،يوس البديعـي،
املطبعة العامرة الشرقية ،دون مكان نشر3208 ،هـ.
 .7الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي ،جابر عصفور ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة،
3793م.
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 .30العقـاد نـاقـدا ،عبداحلي ديـاب ،دار الشعـب ،القاهـرة ،ال تاريخ لـه.
 .33فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالني ،رقم كتبه وأبوابه ،حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار الريان للرتاث ،بريوت3781 ،م.
 .33فـن الشعـر اخلمـري عنــد العــرب ،إليـا حـاوي ،دار الثقــافــة ،بيــروت3783 ،م.
 .32قصـتـي مــع الشعــر ،نزار قبـانـي ،دار نـزار قبانـي ،بريوت ،طـ(3797 ،)5م.
 .33قراءة الرتاث النقدي ،جابر عصفور ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة3001 ،م.
 .35لسـان العـرب ،ابـن منظــور ،دار صادر ،بيـروت ،طـ(3008 ،)1م.
املتنيب"رسالـة يف الطـريق إىل ثقافتنا" ،حممـودحممـد شـاكـر ،مطبعة املدني ،القاهـرة ،دار
املدني جدة3789 ،م.
 .31املثل السائر ،ابن األثري ،تقديم ،أمحداحلويف ،بدوي طبانة ،دار النهضة ،القاهرة ،ال تاريخ له.
 .39مشكلـة الثقـافة ،مالك بن نيب ،دار الفكـر ،دمشق3797 ،م.
 .38معجـم املصطلحـات اللسـانيـة (اجنليزي ـ فرنسي ـ عربي )،)ALEXICON OF LINGUISTIC TERMS
عبد القادر الفـاسي الفهـري ،نـاديـة العمـري ،دار الكتـاب اجلديد املتحـدة ،بريوت3007 ،م.
(متـت االستعانة به يف نقل املصطلحات إىل اللغة اإلجنليزية).
 .37النقد الثقايف "قراءة يف األنساق الثقافية العربية" ،عبداهلل حممد الغذامي ،املركز الثقايف العـربي،
الدار البيضـاء3000 ،م.
 .30نقد النص "النـص احلقيقة" ،علي حـرب ،املركز الثقايف ،الدار البيضـاء ،طـ(3775 )3م.
 .33النقـد والنقـاد املعـاصــرون ،حممـد منـدور ،دار القلـم ،بريوت ،ال تاريخ له.
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