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  شعبان أحمد بدیر. د
  )مصر( اإلسكندریةجامعة 

  
ولذلك  ،للذات اإللهية جعله دائم التطلع لرؤیة هذه الذات يإن عشق الصوف
ویتخذ الصوفية "آل جميل  يف وبالطبع إنها ال تتجلى إال ،عشقوا آل ما تتجلى فيه

عن طریق  )1("المطلق درجا یرقون به إلى معرفة الجمال يمن الجمال الحس
 .شفافية الرؤیة ورقة الذوق

إدراك الجمال إلى  يانتهت ف يمع رؤیة أفلوطين الت تلتقيوهذه النظریة 
إلى عالم الحقائق  يترتفع بالنفس من العالم الحس ينوع من الطهارة الروحية الت

ویلهم من یصل إلي تأمله بالشوق الدائم إليه ، یعلو على الحس يالروحية الذ
إن "یقول ، فيوحد بين الجمال والحقيقة القصوى، يوالعزوف عن العالم الحس

 ،ومن العقل تستمد النفس جمالها ،الجمال هو الخير ومن الخير یستمد العقل جماله
أما أنواع الجمال األخرى مثل األعمال والنوایا فجمالها أیضا مستمد من النفس؛ إذ 

حدود قدرته على  يتسيطر عليه جميال فآل ما تمسه و يإن النفس إلهية وهى تحو
 .)2("تصير النفس جميلة بقدر ما تشبه باهللا: ویقول .تقبل الجمال

سمو النفس وشوقها وتطلعها إلى جمال العالم  يونظریة أفلوطين ف
بل جعل من  ،يوتجربة التأمل الصوف يقربت بين تجربة التذوق الجمال يالروحان

 .بة الجماليةغایة التجر يتجربة التأمل الصوف
 يحقيق: هالل أن الجمال عند الصوفية قسمان يویرى محمد غنيم

ذاته مشاهدة  يوقد شاهده اهللا ف ،صفة أزلية هللا تعالى يفالجمال الحقيق ،يوصور
فخلق العالم آمرآة یشاهد فيها  ،صنعه مشاهدة عينية يفأراد أن یراه ف ،علمية
فالعالم آله تعبير عن  ،الصوفية عند يوهذا هو الجمال الصور ،عيانا )3(جماله

فلم یبق  ،يألنه مجلى الجمال اإلله ،العالم آالمليح منه يوالقبيح ف ،الحسن المطلق
جمال  يوالتأمل ف ،فالوجود آله صورة حسن اهللا ومظهر جماله .الحسن المطلق إال

 .)4(الكون سبيل إلى االهتداء إلى الجمال الحق عن طریق العاطفة والقلب
والغيبة عن  ،الجمال یوصل القوم إلى درجة الوجد يستغراق فوهذا اال
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حلقات  يویجعلهم یهيمون ویرقصون طربا مرددین اسم اهللا ف ،يالحس يالوع
ویتخذون منها غذاء ألرواحهم وفتحا  ،ویعكفون على مجالس السماع ،الذآر

تصرف وجهك من الحب : "يیقول الجام ،وتربية ألذواقهم ،لمغاليق وجدانهم
عن طریق اآتشاف النفس  )5("سيرفعك إلى الحق يما دام الحب التراب ،يترابال
وهذا االآتشاف هو تجل  ،واهللا فيهما ،نفسه يقيد للعالم فيكتشف العالم ف يه يالت

 ینتقل فيه الجمال من الصورة إلينا انتقال فيض ننصبغ به آما صبغ الشكل
 .الصورة

صوفية للجمال آانت أآثر حریة أبو ریان أن نظرة ال محمد عليوقد الحظ 
فبينما تدخل رجال الشرع بالمنع والتحریم  ،وانطالقا من علماء الشریعة اإلسالمية

لبعض الفنون وبذلك عطلوا توجيه اإلحساس بالجمال عند المسلمين إلى 
حين أن اإلباحة والتحریم ال ینصبان على المظاهر  يف ،موضوعات هذه الفنون

، إليه من مخالفة للشرع يلكن على الموضوع نفسه وما یؤدو ،ذاتها يالجمالية ف
 يفمثال إذا نظر اإلنسان إلى تناسق جسم المرأة واآتشف فيه ناحية من نواح

ألن اهللا جميل یحب آل  ،حكم الشرع ال یعد من باب الحرام يفإن ذلك ف ،الجمال
وتسبيح ذلك تمجيد  يوف، وأن جمال المخلوقات یرتبط بحسن صنعة الخالق ،جميل

 يأ يولكن ارتباط هذه النظرة إلى جمال المرأة بالميل الجنس .لعظمة اهللا وجالله
 .)6(یعد من باب الحرام يباالشتهاء هو الذ

فإنهم ربطوا سائر الجمال  - يلاوعلى رأسهم اإلمام الغز -أما الصوفية 
شارك وآأن الجماالت الجزئية سواء آانت عقلية أم حسية إنما ت ،يبالجمال اإلله

وهذا الموقف یعود بنا إلى  ،وترتبط به ألنها أثر من آثاره يالجمال اإلله يف
 .)7(أفالطون حينما یربط الجماالت الجزئية بمثال الجمال بالذات

واعلم أن آل : "قوله يبين طائفتين من الظواهر الجمالية ف يوقد ميز الغزال
ولكن  .یحب الجمالواهللا تعالى جميل  ،جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال

وإن آان الجمال  .الجمال إن آان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر
بالجالل والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات واألخالق وإرادة الخيرات لكافة 

أدرك بحاسة  ،الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة
إن فالنا حسن وجميل وال تراد : یستعار أیضا فيقالولفظ الجمال قد  .القلب

حتى  ،حسن السيرة ،محمود الصفات ،أنه جميع األخالق يوإنما یعن. صورته
 ،)8("...یحب الرجل بهذه الصفات الباطنة استحسانا لها آما نحب الصورة الظاهرة
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 وهو حسنة من حسنات العلم إال يأن ال خير وال جمال وال محبوب ف: "ثم یقول
سواء أدرك هذا الجمال بالعقول ، وغرفة من بحر جوده ،وأثر من آثار آرمه ،اهللا

 .)9("الوجود ياإلمكان وال ف يوجماله تعالى ال یتصور له ثان ال ف ،أو بالحواس
: یفرق بين نوعين من الظواهر الجمالية يالراق يووفقا لهذا التحليل الفلسف

ور الخارجية وانسجامها سواء آانت نوع یدرك بالحواس وهذا یتعلق بتناسق الص
 يظواهر الجمال المعنو يوأما الطائفة الثانية فه ،بصریة أم سمعية أم غير ذلك

الوجدان هو  يفالقلب إذن أ". وأداة إدراآها القلب .تتصل بالصفات الباطنة يالت
 .عند الصوفية )10("المعنویات يك الجمال فاقوة إدر

 يليس ف ،شتى صوره يف يالجمال الحسولقد هام صوفية القرن السابع ب
طبيعية آانت أم : ومظاهرها المختلفة ،مخلوقات الطبيعة يولكن ف ،المرأة فقط
بل تستمد "حد ذاتها  يهذه المظاهر غایة ف يولم تكن االستجابة للجمال ف ،صناعية

قيمتها من آونها دالة على الحقيقة العقلية الروحانية شأنها شأن االستجابة لجمال 
تلهم  يالمقدس والعلة األولى الت يالكون والطبيعة باعتبارهما من آثار المبدأ اإلله

 .)11("نفوس الصوفية بالشوق الدائم والتطلع إلى معاینة هذا المبدأ واالقتراب منه
 ،شتى صوره يعنه أنه آان عاشقا للجمال ف يیرو يفهذا ابن الفارض الذ

وهو  ،فهام به وصار یأتيه آل یوم ليراه ذات مرة جمال لسقاء يومثال ذلك أنه رأ
له رؤیة النيل  آما آانت تحلو .حانوت عطار يآما زعم بعضهم قد عشق برنية ف

آما یشير هو  ،إذ آان یتردد على مسجد المشتهى بالروضة ،موسم الفيضان يف
 :)12(بقوله

ابع     لقد بسطت في بحر جسمك بسطة اء أص ا بالوف ارت إليه  أش
تهاها أ  ا مش ها في اس قدس ت مقي انع   ن  وأنت بها في روضة الحسن ی

ه     ا، فإن س عين ا نف ه ی رى ب ع  فق ون هواج دثني والمؤنس  یح
یرى الكائنات  -مثل شعراء عصره من الصوفية  -وآان ابن الفارض 

آل مظاهر  تعبر عنه يالمطلق الذ يجميعها على أنها مجال للحسن والجمال اإلله
 :)14(التعبير عن الجمال المطلق قوله يعن ابن الفارض فوأجمل ما أثر  .)13(الحياة

ل    ال وال تق إطالق الجم رح ب ة    وص رف زین يال لزخ ده م  بتقيي
ا     ن جماله نه م يح حس ل مل ة     فك ل مليح ن آ ه أو حس ار ل  مع
ل آل عاشق ام ب ى ه يس لبن ا ق زة     به ر ع ى أو آثي ون ليل  آمجن
ى وصف لبسها      نهم إل  ح في حين صورهبصورة معنى ال  فكل صبا م
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اهر    دت بمظ ا ذاك إال أن ب ت      وم يهم تجل ي ف واها، وه وا س  فظن
اهر ت بمظ اب واختف دت باحتج رزة    ب ل ب ي آ وین ف ى صيغ التل  عل
راءت آلدم    ى ت أة األول ي النش ة     فف م األموم ل حك وا قب ر ح  بمظه
ا    ا أب ون به ا یك ا آيم ام به وة  فه ر البن الزوجين س ر ب  ویظه

یؤآد على أن الجمال  ،حقيقته يبل متأمال ف ،ا للجمال بطبعهفنراه عاشق
صورة الحسن المطلق المتنوع  يالكون ف يوقد ظهر هذا الجمال ف ،صفة هللا
ویضرب المثل  ،يیعد بمثابة عاریة مستعارة من الجمال اإلله يالذ -المظاهر

هاموا فهم إن آانوا قد  ،بمشاهير عشاق العرب آقيس لبنى والمجنون وآثير عزة
 ،باحتجابها ،تجلت فيهن ياألصل یهيمون بمحبوبته هو الت يفهم ف ،بمحبوباتهم

هو  فحسن آل شيء .فهام بها آدم" حواء" يفأظهرت جمالها فيهن مثلما ظهرت ف
 :)15(جمال محبوبته الحقيقية آما یقولمعنى من 

ى      قصدي وراآا: بي تملي فقلت  قال لي حسن آل شئ تجل
ب أراك في  ي حبي ىل ا   ه معن  غر غيري، وفيه معنى أراآ

فإذا آان الجمال "الكون  يالمتجلى ف يفالحسن هو صورة الجمال اإلله
 يالوجود من صور الحسن إنما ه يوآل ما ف ،المطلق هو أسماء اهللا وصفاته

فإن وجود صور الحسن المتنوعة هذه ليس وجودا قائما  ،تجليات لهذا الجمال
أعار الحسن إلى  يالذ ين حيث اإلضافة إلى الجمال اإللهوإنما هو وجود م ،بذاته

فكان وجودهما وجودا مجازیا معارا من اهللا خالل تجليات جماله  ،آل الموجودات
 .)16(..".سبحانه وتعالى

 :)17(یقول ابن الفارض موضحا سر الجمال وفق رؤیته العرفانية
 به ظهرت في العالمين وتمت  وسر جمال فيك آل مالمحه   

سواء آان جميال أصال أو  آل شيء يأن سر جمال الذات متى وجد ف يأ
 ،طبائع الناس يوالمهم ف ،جميال -نظر الصوفية  يف -فإنه یصبح  ،غير ذلك

 ،الصور الكونية یتعشقون الكون يإذ إن محب ،ومقدار ارتقاء أرواحهم لهذا المعنى
 يللوازم واألسباب فوالشروط وا .حين أن محبي الذات العلية یعشقون العين يف

 .)18(آل من الحبين واحدة
 يف يونقطف من بستان ابن الفارض زهرة أخرى على تجليات الجمال اإلله

 :)19(یقول ،مظاهر الكون المتعددة
ي، آل جارحة      في آل معنى لطيف، رائق، بهج   تراه إن غاب عن
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رخيم إذا  زج     في نغمة العود والناي ال ن اله ان م ين ألح ا ب  تألف
 برد االصائل واإلصباح في البلج  وفي مسارح غزالن الخمائل في 
ى   ام، عل داء الغم اقط أن ي مس ج    وف ار منتس ن األزه ور م اط ن  بس
يم، إذا    ال النس احب أذی ي مس ب األرج    وف حيرا أطي ى س دى إل  أه
فا    رج   وفي التثامي ثغر الكأس مرتش تنزة ف ي مس ة، ف ق المدام  ری

ها عن جميع القيود قغابت ذاته العلية إلطال يأ "يإن غاب عن"فقوله 
تعينات مختلفة  يوینكشف ف ،فيتجلى الوجود والحق عند ذلك، والحدود اإلمكانية

تظهر به ویظهر بها من حيث أسمائه الحسنى العليا لكمال تنزهها عن األلوان 
هذه التعينات مثل الصوت المطرب ، ومحوها وإفنائها لكل ما هو آائن أو آان

المجتمعة الملتفة  الغزالن بين األشجار يومراع ،لأللحان الجميلة وقت السماع
وألوان األزهار منتشرة آالبساط  ،تسقط عليها أنداء األمطار يوالمواضع الت

یمر بها النسيم ویتردد فتفوح منه الروائح  يوالمواضع الت، المنسوج بأنواع النقوش
 .)20(الطيبة

ویهون بجانبه آل ما  ،موجود آل شيء يمال ففالجمال المطلق هو عله الج
مصور نقاش أصنع  يإنن" :يیقول جالل الدین الروم .یبدعه اإلنسان من آثار فنية

ألخلق مائة  يحضرتك أصهر آل هذه التماثيل وإن يف يلحظة تمثاال ولكن يف
ویقدم  .)21("النار يفإذا ما رأیت تصویرك ألقيت بهما جميعا ف ،وأنت فيها الروح

 ،إحدى قصائده بعض اإلشارات على سيادة الجمال على قلبه يبن الفارض فا
 :)22(یقول

ذاآا    ل ل ت أه ه دالال فأن ا   ت د أعطاآ ن ق م فالحس  وتحك
ا     ولك األمر فاقض ما أنت قاض د والآ ال ق ى الجم  فعل

اقتضى أن تكون هذه المثابة  ياإلله يالجمال الحقيق يفالحسن قدر والآا أ" وقوله
 .)23("وجالل األحكام واألفعال ،وجمال األسماء والصفات ،الذات مالمن آ

الجمال والحسن  آثير من أبيات هذه القصيدة يوقد استخدم ابن الفارض ف
أن  يویرى الجيل"الذات اإللهية  يوعالقتهما بالكمال والجالل مما یؤآد أنه یتنزل ف

 ،عالم الخلق ي وحده أما فالجمال المطلق والجالل المطلق ال یكون شهودهما إال هللا
 يفال طاقة للمخلوقات بظهور الجمال المطلق الذ.. .فال یتجلى اهللا بتجل مطلق

تنمحق له  يوال مقدرة لهم لقبول تجلى الجالل المطلق الذ ،یدهش سناه العقول
ومن هنا آانت معظم تجليات الحق تعالى جامعة بين أسمائه وصفاته  .التراآيب
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لكل جمال : ومن هنا قال الصوفية ،مائه وصفاته تعالى الجالليةالجمالية وبين أس
 :)25(یقول ابن الفارض .)24("ولكل جالل جمال ،جالل

ق   ا لعت ا      عبد رق ما رق یوم ا خالآ ه م ت عن و تخلي  ل
الل  ه بج ال حجبت  هام واستعذب العذاب هناآا  بجم

 :)26(ویقول
ي   ك الت وار بطلعت ع أن دو    ومطل ل الب ا، آ رتلبهجته  ر استس
ك أحسن صورة ال في تمدت    ووصف آم ه اس ق، من ي الخل ا ف  وأقومه
ه    ذب دون ك، یع الل من ت ج ى    ونع ي قتلت ده، ل و عن ذابي، ویحل  ع
ة  ل مالح ك آ ال، عن ر جم ت    وس المين وتم ي الع رت، ف ه ظه  ب
ى ي عل ه تسبى النهى دلن وى  وحسن ب ه ، ه نت في ي ، حس زك ذلت  لع

ن  ى وراء الحس هدته ، ومعن ك ش يرة    في ن بص ن إدراك ع ه دق ع  ب
ي     ة بغيت ي، وغای ى قلب ت من  وأقصى مرادي واختياري وخيرتي  ألن

 يوهو ال یتعبد للجمال مباشرة ولكنه یتوصل عن طریق الجمال الحس
إلى ) يوالمجاز يمظهریه الحقيق يبالجمال ف يأ(بالوجدان والرمز والتجرید 

القرن  يوهذا ما لمسه الباحث عند شعراء الصوفية ف ،ق للذات اإللهيةالجمال المطل
 يیرى أن اإلیمان الحقيق يالذ ،يالسابع بجانب ابن الفارض آعفيف الدین التلمسان

 :)27(الكون بمظاهرها المختلفة يهذه الذات ف يعن طریق تجل إال يال یأت ،بالذات
ا     ق قبله ة العش ت أدري فتن ا آن ى أن رأت  وم د  إل ك یعب ي جمال  عين
جد      إذا ما ارتشفت الراح من ثغر آأسها ك تس و وجه ا نح ت تراه  ألس
ا    د    ولو لم یكن معناك في الكون مطلق ن مقي ك حس ه من دل علي  ی
رة  ك جه ي جمال هدت عين ا ش هد  ولم ف یش ه آي اهد عين م تش ن ل  وم

 :)28(دودليس له ح يالكون إنما هو معار من الجمال المطلق الذ يفكل حسن ف
ا   رو إنم نا وال غ بني حس با    واآس د تكس ا ق ه م يح من ل مل  لك
ذي   ق ال رم العاش ذاك المغ ي ل ا    وإن ن م ق الحس ر ذاك المطل ى غي إل

 :)29(قوله يهنا متأثر بابن الفارض ف يوآأن التلمسان
ا   معار له بل حسن آل مليحة  فكل مليح حسنه من جماله

قلت هو تعالى : "یقول نثرا ،ل والجمال والجاللبين الكما يویربط التلمسان
وفهمهم عنه إنما  ،عن نفسه المقدسة بتجليه على خواصه وخواص خواصه یخبر

قصيدة أغرقها  يویعبر عن هذا شعرا ف ،)30("هو شهود جماله وجالله وآماله
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أراد بها توجيه مریدیه إلى  ،مما یجعلها آمنظومة تعليمية ،باالصطالحات الصوفية
  :)31(یقول .تختص بها الذات اإللهية يض الحقائق التبع

ود ول وج ود  وجود وحسبي أن أق ه وج ه علي رم من ه آ  ل
ه    ال ألن ت الكم ن نع زه ع ؤود   تن  بمعنى اعتبار النقص منه ی
ده    ال وض ه الكم ه في ه صمود  ولكن وع من ه والمجم ه من  ل
ه     ا ب ائف م ه سع     وأشرف أشكال الكن  وداستدارت آراه فهي من
رها  ا بأس كال فيه ا األش ود    لحيطته دى وتع ا تبت ا إليه  وفيه
ه وع آل ي التن ا تعط د      وقوته ال یزی ي الكم ا ف يس عليه  فل
د     سوى قوة اإلطالق فهي محيطة رات تبي ل الك طوتها آ  بس

بمسالة اإلطالق من حيث الوجود  يهذه األبيات نالحظ إیمان التلمسان في
إال تجليات لهذه  ،والمظاهر الحسية ،ما التعينات الجزئيةو ،الواحد المطلق الثابت
فمن  ،باعتبارهما من متقابالت الوجود ،تجمع الكمال وضده يالحقيقة المطلقة الت

والجامع هو هویة  ،والداخل فيها قد أحاطت به ،خرج عن اإلحاطة ممنوع ومعدوم
 .)32(الوجود

بل آان یعبد  ،سبحانهجمال خالقه  يفكان یذوب بروحه ف يأما ابن الخيم
حتى یستطيع الوصول إلى حقيقته  ،مظاهره يهذا الحسن ویتطلع بوجهه ف

  :)33(یقول ،المطلقة
ود   نه المعب ن أدار بحس ا م  صهباء وصل في آؤوس صدود    ی
نا   ود محاس نك الوج ألت محاس د       م ر عمي ك غي ب في ق قل م یب  ل
نه     د حس ل أوج اني قب ن دع ا م و   ی وده بوج ال وج ى جم  ديفقض
ي    ت وإنن د حيي نك ق ي بحس دید  إن ك ش وق علي ن ش أموت م  س
د  دي     وإذا رضيت بأن أموت هوى فق دئي ومعي ا مب ي ی  أحييتن
ا وصبابتي    ك مفرط ون ورودي    أضحى جمال ى یك ا فمت  لوروده
ا ا لكنه ت مياهه د رأی دود   ولق ا مص ن ذوقه د ع ا ص  رؤی
ي   ه ومنعم ذبي بدالل ـه المش  أمع ه وبهائ  هودبجمال
اتبي ذاب مع وم الع ي ی ود    إن آنت ف ه الموع وز بيوم ى أف  فمت
د    لي من جمالك حسن وعد یرتجى  ن وعي ى حس دالل عل ن ال  وم
زل مشهودي      خطوات ذآرك ال تفارق خاطري م ی  وجمال حسنك ل

إذ یحاول الشاعر  ،هذا العصر يف يالفكر الجمال يفاألبيات تعكس تطورا ف
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ل المطلق وما یتخارج عنه من تعينات ظاهرة یمثلها الحسن الموازنة بين الجما
قبل أن یأخذ  ،أصالب الوجود يیمتد ف يبشتى مظاهره وأشكاله إذ إن الجمال اإلله

ثم أخذت تجليات  ،"ألست بربكم قالوا بلى"قوله  ياهللا العهد على البشر بالعبودیة ف
 .الكون فتخلب القلوب قبل األلباب يهذا الجمال تتبدى ف

ولكن نالحظ ارتباط الجمال عند الشاعر هنا بقضية االغتراب عن الذات 
عند  ولكنها ال تأنس إال ،ياإللهية حيث یشعر أن روحه مغتربة عن عالمها الحقيق

 يتطلع دائم للعودة إلى مصدرها حتى تطمئن ف ياستئناسها بالجمال وهذا یجعلها ف
سفة العصر الحدیث أمثال هيجل والشاعر هنا یلتقى مع فال .جوار الجمال المطلق

هو عالقة التناغم بين اإلنسان والعالم ولذلك "فلوآاتش یرى أن الجمال ، ولوآاتش
بين اإلنسان والعالم یهرع اإلنسان إلى الجمال  واالنشقاقأوقات األزمة  يفف

 ،تصویره للجمال يأما هيجل فإنه لجأ إلى الالنهائي ف ،"يليستعيد توازنه الروح
تكاملها عن طریق  يالتعبير عن الروح ف يلقدرة للمخيلة اإلنسانية فوأعطى ا

یتجاوز  يالجمال هذا المعنى الذ يأن هيجل یرى ف يوهذا یعن ،يالتعبير الحس
 .)34("ویرتبط لدیه بمفهوم الجمال المطلق ،الواقع

 يتتناثر مظاهره ف يآذلك معبرا عن الجمال المطلق الذ يویقول ابن الخيم
  :)35(ودربوع الوج

رات   قوم على الجمرات من وادي منى ى الجم ي عل ن قلب وا وم  نزل
اتهم     ا أبي اء النق ى م بوا عل ات     نص ي األبي ن ف اني الحس م مع  وه
الهم   ور جم ا بن وا عن كاة   وتحجب باح بالمش ب المص  آتحج
ا     ذلي مطمع زهم ل ق ع م یب اتي  ل رهم حاج يس لغي يهم ول  ف
ارغ   ب ف ل قل دعو آ ن ی ذراتفي  والحس ن ال ه م ا في ب م  جي

ویتشابه عشق الصوفية للجمال مع عشق الرومانتيكية له حيث إن 
 ،حب االستطالع وعشق الجمال: العنصرین األساسيين للروح الرومانتيكية هما

جوهره المشحون  يفف ،ومن دالئل هاتين الخاصيتين الرجوع إلى القرون الوسطى
یستطيع  يحافل بالجمال الغریب الذ يینابيع غير مستغلة ذات تأثير رومانتيك

ویحتل حب االستطالع  .الحصول عليه من أشياء معينة غير مألوفة يالخيال القو
آل  يالفن یماثل موضعهما ف يموضعا ف -عند الرومانتيكية  - الجمال  يوالرغبة ف
 .)36("نقد صحيح

لى وتلتقى نظرة آل من الصوفية والرومانتيكية للجمال أنهما معا یردان إ
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 ،إلى الذوق"إذ مر الجمال عند الرومانتيكيين  ،الجميل شعورها بالشيء يالذوق ف
ولكن وجه  ،)37(وخلق الفنان للجمال یستتبع القریحة أو العبقریة ،يوالذوق فرد

النظرة إلى الجمال أن الرومانتيكيين  ياالختالف بين الرومانتيكيين والصوفية ف
بل  ،قيمته المطلقة ي یقصدون إلى الجمال فوال ،ینظرون إلى الجمال نظرة نسبية

وال یروق إال ما هو  ،أنهم نظروا إلى الجمال بما یروقهم يقيمته النفعية أ يف
 .)38(نافع

وأحبوه على صورته  ،ولكن الصوفية آمنوا آما الحظنا بمطلق الجمال
 ،فهو أفضل أنواع المحبة ،المجردة ولذا تكرر حب الجمال المجرد عن األعراض

  :)39(قال الشاعر ،لجماله المجرد يلذاته أ هو حب الشيءو
فته  إني أحبك حبا ليس یبلغه فهمي ى ص ي إل ي وهم  وال ینته
 بالعجز مني عن إدارك معرفته  أقصى نهایة علمي فيه معرفتي

  :)40(حبه للجمال المجرد قائال يویصور إبراهيم الجعبر
وة    رام أب اس الك ل الن ن أح   وأفاض وة فم اوفت  ب وتاه
ا   عشقوا الجمال مجردا بمجرد الرو ن زآاه ق م ة عش  ح الزآي
ا  اع ولؤمه ن الطب ردین ع اه  متج ا وتق ين عفافه  متلبس

هذا القرن للجمال إلى الخضوع له  يووصل عشق الشعراء الصوفية ف
وعن طریق التأمل  ،الجالل يألنهم یعلمون أن هذا الجمال هو مرآة ذ وتلبية ندائه؛

في الذات اإللهية صاحبة  يتمأل الوجود یرقي السالك حتى یفن ياهره التفي مظ
 يیقول إبراهيم الدسوق .وما جمال الوجود إال فيض من فيوضاتها، الجمال المطلق

  :)41(الحب والجمال ومستجيبا لندائهماجامعا بين 
 باهللا رفقا بضعف حالي   سواآم كواهللا مالي منم

ائي   بكم وف ا  وافيت في ح الي م اة، م  لي وللحي
ال    حبي دعاني إلى التداني ي الجم ا داع ك ی  لبي

للجمال نبيا مما یؤآد أن هؤالء ما  يویجعل محمد بن عبد الوهاب األدفو
  :)42(یقول ،حقيقته المجردة يصورته المادیة بل ف يآانوا یقصدون الجمال ف

ى      ول أول ارت عق ا ح وى رش دی   یه ي ب دى ف ا تب فاتهلم  ع ص
دالئل    نه ب وة حس ت نب ماته  قام ر س ون س ى مكن ت عل  دل
وى     وحي اله ة ت واظر خفي ث الن ه      بع ي فترات ظ ف ام اللح ا أق  لم

وهكذا لم یكن حب الصوفية للجمال وعشقهم له عشقا للظواهر والمادیات 
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لذلك آانت تجربة التذوق  ،ولكنه آان عشقا مجردا لما وراء الظواهر ،الحسية
 يجربة تأملية هدفها الوصول إلى الجمال األسمى والمطلق الذعندهم ت يالجمال

وأدى بهم هذا  ،موجود آل شيء يهو علة الجمال ف يوالذ ،تهفو إليه األرواح
 .إلى درجة الفناء واالتحاد بالخالق سبحانه يوالترق يالحب إلى السمو الروحان

 :الهوامش
 .74 ، صيالشعر العرب يالتصوف ف: عبد الحكيم حسان -  1
 .106 ص ،2003 ،فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها: مطر أميرة حلمي -  2
 .10 ص ،الحياة العاطفية بين العذریة والصوفية: هالل محمد غنيمي -  3
 .10ص  ،المرجع نفسه -  4
 .107ص ،اإلسالم الصوفية في: نيكلسون -  5
 ،5. ط ،لجامعات المصریةدار ا، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة: أبو ریان محمد علي -  6
 .19 - 18، ص 1977 سكندریةاإل
 .20 المرجع نفسه، ص -  7
   .نفسه -  8
 .نفسه -  9

ذن إدراك حدسي إإدراك الجمال  .21 -  20 ص ،فلسفة الجمال: أبو ریان محمد علي - 10
، وهذا ما قرره آروتشي عندما رأى أن الجمال مرتبط بالطاقة النفسية داخل اإلنسان، وخيالي

علم الجمال والنقد : عبد العزیز حمودة. د .ن الطبيعة جميلة في نظر من یتأملها بعين الفنانأو
 .75، ص 1999، الهيئة المصریة العامة للكتاب، الحدیث

 .109 - 108، ص فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها: مطر أميرة حلمي .د - 11
 .210 ، صالدیوان: ابن الفارض - 12
مذهبه  يفهيجل مثال یسلك فلها مثيلتها عند فالسفة العصر الحدیث،  وهذه النظریة - 13

ن المطلق یتبدى ویكشف عن نفسه من خالل الطبيعة أمسلكا ميتافيزیقيا إذ یرى  الجمالي
 .176 -  148 ، صفلسفة الجمال: مطر أميرة حلمي. د ،راجع. والتاریخ

 .114 - 113 ، صالدیوان: ابن الفارض - 14
 .204 فسه، صالمصدر ن - 15
 .155ص  ،فيلسوف الصوفية عبد الكریم الجيلي: یوسف زیدان - 16
 .92 ، صالدیوان: ابن الفارض - 17
 .ترجمان األشواق: ابن عربي - 18
 .195، ص الدیوان: ابن الفارض - 19
 .74 -  72 ص ،2 ج ،شرح دیوان ابن الفارض: النابلسي - 20
 ،دار النهضة العربية ،حياته وشعره ،مين الروجالل الدی: يمحمد عبد السالم آفاف -  21
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 .75ص  ،1971
 .202 ، صالدیوان: ابن الفارض - 22
 .213، ص 1 ، جشرح الدیوان: النابلسي - 23
 .157 عبد الكریم الجيلي، ص: یوسف زیدان .د - 24
 .202 ، صالدیوان: ابن الفارض - 25
 .93 - 92ص  ،المصدر نفسه - 26
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  سالمي باقيرجي. د
 )ترآيا(أرضروم  ،جامعة آتاترك

 
یتناول هذا البحث القصيدة التي قالها شاعر ترآي تضمينا لشاعر عربي 

هذا الشاعر هو سنبلزاده وهبي أفندي، الذي عاش في العصر العثماني . جاهلي
بدع متفنن أیضا، له قصائد عربية وعني األدب العربي والفارسي، هو عالم م

. الترآية، منها قصيدة عربية نادرة في األدب العربي فيما نعلمباللغة ضمن دیوانه 
وتكتسب هذه القصيدة أهميتها من أن الشاعر ضمن فيها معلقة امرئ القيس، أي 

معلقته، إذ جعل فيها الشطر األول لنفسه والشطر الثاني من معلقة  نوالمبناها على 
هذه القصيدة عن  تعدد أبيات هذه القصيدة سبعة عشر بيتا، حقق. سامرئ القي

). 3342(نسخة دیوانه، التي تحتفظ بها المكتبة الجامعية بأرضروم، تحمل رقم 
بالفن  تلصاحبها، ثم ألمح ت، وترجمفيها قصته تله بدارسة موجزة حكيوقدمت 

  .البدیعي الذي تنتسب إليه القصيدة وهو فن التضمين
اإلسالمية أخذت اللغة البلدان التاریخ، أي مع اتصال األتراك بمنذ فجر 

  .العربية تکتسب أهمية ورفعة بين األتراك
اعتنقوا اإلسالم أخذوا یكتبون بالحروف  اومن المعلوم أن األتراك لم

، )1(العربية، وتعلموا اللغة العربية، آما تعلموا اللغة الفارسية في آسيا الوسطى
عصر ال ل منذ زمن السالجقة حتى قد بلغ فيية مع االتصاوازدادت هذه األهم

ن خالل الممالك العثمانية بأسرها، ان اللغتاالعثماني أوجها، ومن هنا انتشرت هات
درس تصلة وثيقة، حتى ) العربية والفارسية(فأصبحت صلة اللغة العثمانية بهما 

بية مكانة خاصة مع مرور الزمن أضحی للغة العر. بين العلوم الشرعية واألدبية
بين األتراك عامة، ومع ذلك نشأت طبقة من األدباء والشعراء الذین أتقنوا اللغة 

فانتشرت اللغة العربية آلغة الدین والثقافة، واللغة الفارسية . العربية والفارسية معا
هاتين اللغتين ضروریا  إتقانآلغة األدب خالل الممالك العثمانية، ولذلك أصبح 

  .باء والشعراء العثمانيينمن األدلكل 
إلى  -) زاده وهبي أفنديسنبل(قبل دخول قصيدة  -وال بأس من اإلشارة 
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آانت للعلماء واألدباء العثمانيين صلة وثيقة . خصوصيات الشاعر العثماني آنذاك
آانت هناك حلقات تدرس فيها . باللغة العربية وبآدابها القدیمة نثرا آان أو نظما

علوم األدبية آما تدرس العلوم الدینية، وتدرس اللغة العربية أیضا اللغة العربية وال
وازدادت هذه الصلة بازدیاد اهتمام العلماء واألدباء . في المدارس العثمانية آلغة

وآثير منهم عني باألدب العربي خاصة منذ أوائل العصور حتى . باللغة العربية
واطلعوا على آتبه العلمية واألدبية  فأقبلوا عليها ودرسوا وأتقنوا. السنوات األخيرة

صارت اللغة  حتىالقدیمة، واشتغلوا بالبحوث والدراسات والتأليف بالعربية، 
ویكاد ینعدم من الشعراء العثمانيين من  .لغة ثالثة لهم العربية لغة ثانية والفارسية

الكتب بهاتين  ال یدرس العربية والفارسية وال یملك القدرة علی االطالع علی
ال بد له من أن یدرس  -أي شاعر - والسبب في ذلك أن الشاعر العثماني .اللغتين

وأن یكون فيهما على درجة رفيعة، وأن یعرف بعلوم  اللغة العربية والفارسية
عصره من الشعر واألدب واللغة والعروض والقافية العربية حتى یجعله قادرا 

ت عربية أو فارسية، أو على نظم الشعر الترآي الذي یحتوي آلمات وترآيبا
أو  )صلى اهللا عليه وسلم(یضمن اقتباسات من القرآن الكریم أو من أقوال النبي 

ولهذا آانوا مضطرین لتدریس  .بيتا أو شطر بيت من الشعر العربي أو الفارسي
ولهذه األسباب أخذ األدباء العثمانيون یلتفتون إلى هاتين اللغتين . هاتين اللغتين
ما قدیما آان أو حدیثا، ویحرصون على اقتناء إصداراتهما، ویهتمون بأدبه

ولذلك منذ العصر الجاهلي،  ةسات المتميزارالتزموا بأدب الشعر العربي، والدو
آان الشاعر العثماني ذا ثقافة عالية في األدب والثقافات العربية والفارسية معا، 

وبذلك نرى أن ارتباط . وآان أیضا على اطالع منظم بالعلوم اإلسالمية والعربية
السالطين والمجتمع العثماني بالدین اإلسالمي أوال وباللغة العربية ثانيا من أهم 

وقد أتاح ذلك . األسباب التي دفعت الشعراء واألدباء إلى نظم الشعر باللغة العربية
الشعر العربي خالل أشعارهم الترآية إسهاما یزید حسنا في أعمالهم  والهم أن ینظم

  .ية التي نقرؤها فنعجب بهااألدب
ویذآر التاریخ العثماني أن السالطين العثمانيين آانوا یحرضون األدباء 

ربية والفارسية آما یتعلمون أنفسهم ویداومون ویطالعون عوالشعراء لتعلم اللغة ال
ال بد لي من ذآره ": قال عمر موسى باشا. العربية حين درسوا العلوم اإلسالمية

ض بعض مؤرخي األدب، فهم یزعمون أن هؤالء السالطين ال وهو دح. ها هنا
یعرفون العربية إطالقا، وليس لهم بها أي إلمام أو معرفة، وهذا االعتقاد یخالف 
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ألن . نعم، هذا االعتقاد یخالف الحقيقة والتاریخ بال شك .)2("الحقيقة والتاریخ
العثمانيين آانوا التاریخ یوضح هذه الحقيقة آل الوضوح، من حيث أن السالطين 

، فضال عن ذلك أن )3(یشجعون الشعراء نظم الشعر باللغة الترآية وباللغة العربية
بعضا منهم آانوا یعرفون عدة لغات، ویجيدون اللغة العربية مثل السلطان محمد 

ومنهم من نظموا الشعر باللغة . الثاني فاتح استانبول، والسلطان مراد الثاني
مراد الثالث ابن السلطان سليم  للغة الترآية، مثل السلطانالعربية آما نظموا با

والسلطان عبد الحميد  )4()م 1595/ هـ  1003 -م  1546/ هـ  953(الثاني 
 1789 /هـ  1203 -  م 1725/ هـ  1137(األول ابن السلطان أحمد الثالث 

، ولهم )6()م 1617/ هـ  1026 -م  1589/هـ  998(والسلطان أحمد  )5()م
  .عربية متقنة وجيدةقصائد 

وآذلك اهتم العلماء األدباء والشعراء العثمانيون باألدب العربي خاصة، وإذا 
آأنهم  أمعنا النظر أن آثيرا من الشعراء حفظوا آثيرا من القصائد العربية،

ودرسوا اللغة العربية . )7(ربية القدیمةعینافسون فيما بينهم في حفظ القصائد ال
موا من الكتب إلى اللغة الترآية، أو ألف آثير منهم بإحدى والفارسية آثيرا وترج

فأنتجوا أشعارا عربية  اللغتين المذآورتين، أو نظموا أشعارهم بهما أو بإحداهما
والقوافي، فيها عنایة باللغة واألدب  والعروض وفارسية جيدة ملتزمين بقواعد اللغة

كریم، وترتيب فواصله بأسلوب القرآن الومنهم من تأثر . والبالغة والفصاحة
وأطلق على هذا النوع من  وجالل معانيه، ولذلك رصع أشعاره باآلیات القرآنية،

ومنهم من تأثر بأشعار ). التلميع(، ویسمى هذا اللون من الفن )الملمعات(الشعر 
 -  بانت سعاد -الشعراء العرب آأشعار المعلقات وأشعار حسان بن ثابت وقصيدة 

. للبوصيري وغير ذلك -  أمن تذآر جيران بذي سلم -ة لكعب بن زهير، وقصيد
الذي یحتاج إلى ) التخميس(ویسمى هذا النوع من الشعر  ،وتخمسوا لألشعار هذه

حتى إنهم نظموا شعرهم شطر . المعاني متانة لغویة في الترآيب، وجزالة في
  .عربية أو الفارسيةالبيت من اللغة الترآية وشطره اآلخر من اللغة ال

في أن ما خلفه الشعراء العثمانيون من آثار في مجال األدب العربي  ال شك
وبعبارة أخرى آان . والفارسي آان نتيجة ممارستهم األدب العربي والفارسي

. األمر مرتبطا بثقافة الشاعر العثماني ونبوغه في اللغتين المذآورتين وأدبهما
إلسالمي من ناحية فموقف الشعر العربي في األدب العثماني مرتبط بالدین ا

الشعر العربي الذي قاله الشاعر العثماني آثيرا من  في ولذلك نجد. األوضاع
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المعاني الدینية اإلسالمية مثل المدائح النبویة أو األخالق الحميدة أو المعاني 
ومنهم من غلب عليه العلم آالتفسير والحدیث والقراءة وغير ذلك،  .الصوفية

ب الدیني والوعظ والنصيحة، ونظم الشعر العربي في التزم باألدب أیضا، األدو
، واألمثلة من هؤالء الشعراء آثيرة ومتعددة عند الموضوع الدیني والصوفي

أسعد ، ومثل أبي السعود أفندي، شيخ اإلسالم والمفسر المشهور العثمانيين، مثل
اعر عالم مشارك في شتى العلوم، وهو أدیب ش ،)8(محمد أفندي، وهو شيخ اإلسالم

فتتبعنا وأثبتنا من أوائل عصر . لهم أشعار عربية تستند إلى قوته العلميةو أیضا،
ولكن  .العثمانيين إلى انحطاطهم حوالي ثالثمائة شاعر ترآي نظم الشعر العربي

األهم منه الذي نظم الشعر فقط، فشاعرنا من هؤالء اللذین نظموا الشعر عاطفيا 
ولد . )يوهب(لقب بـ ، الم)دهسنبلزا(روف بـ حمد بن رشيد المعوهو م. ووجدانيا

ي في مدینة مرعش الترآية، وتلقى تعليمه على ید العلماء في شاعرنا سنبلزاده وهب
أبوه شاعرا أیضا،  وآان. مختلف العلوم والفنون بمدینته، ثم انتقل إلى استانبول

جميعا،  وجده مفتيا في مدینة مرعش، وصار عالما في العلوم العربية واإلسالمية
یعرف موظفين الكبار للدولة العثمانية، حتى صار قاضيا ولذلك آان الوآان من 

زاده وهبي، ثم صار رئيس الكتاب في الدیوان، وفي ضي محمد رشيد سنبلبالقا
واشتهر بين العلماء والشعراء . فترة قليلة صار سفيرا في إیران للدولة العثمانية

/ هـ  1224ي الحكمة، توفي في إستانبول سنة العثمانيين في زمانه، وله أشعار ف
لألدب الترآي من الشعر والنثر  زاده وهبي ميراثا خالداسنبلترك . م 1809

  :والفارسية في أثار قيمة مثل باللغات الترآية والعربية
  .المتعلقة باللغة الفارسية وهي منظومة في اللغة: تحفة وهبي
  .قة باللغة العربيةالمتعل وهي منظومة في اللغة: نخبة وهبي
  .وهي منظومة ترآية في األدب أیضا: شوق أنكيز

  .منظومة ترآية آذا وهي: لطفية
 1253دیوان شعر باللغات الترآية والعربية والفارسية، طبع في استانبول سنة و
  .)9(وله قصائد عربية مختلفة ضمن دیوانه .هـ

أدب (برز شعراء الشعر الكالسيكي الترآي أزاده وهبي یعتبر من سنبل
یعتبر من أهم الشعراء العثمانيين في عهد السلطان عبد الحميد األول ، بل )الدیوان

بالفارسية، أي أشعر ) وحه شعراءسر ل(يم الثالث ولذلك یقال له والسلطان سل
  .الشعراء العثمانيين في عصره
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یوان شعره أنه قد قرأ شعرا ویبدو من د. وآان عالما وشاعرا متقنا ومتفننا
آثيرا من شعراء العرب، وهذه القراءة قد أثرت في نضجه وغزارة علمه وثقافته 

ي معارضات شعریة بينه وبين صدیقه الشاعر السرور. واطالعه على العربية
القصة تشهد على معرفته بالشعر  هذه. جریر والفرزدق نقائضلى غرار ع

لذي توفي به، وعندئذ قال عند مرضه ا يصدیقه الشاعر السرور لقد زاره ،العربي
تاریخ وفاتي فأبكي قبل  إلى لي شعرا تشير لق: زاده وهبي لصدیقه سروريسنبل
حشر تیا وهبي سوف ": نعم وقال بيتا بمعناه العربي هذافأجاب السروري، . موتي

ال بأس، إنما امرؤ القيس آان رجال ": زاده وهبيفيقول سنبل. "مع امرئ القيس
زاده ري بين الصدیقين یظهر أن سنبلومن هذه المحاورة التي تج. )10("عظيما

ونرى ذلك . وهبي آان منشغال بأشعار امرئ القيس خاصة وبالشعر العربي عامة
ة التاریخية الواسعة، آما نلمس حسن فهمه يمعرفته الثقافومن أشعاره العربية 

آي والعربي لألدب العربي أیضا، ونالحظ أنه آان مطلعا على األدب التر
. افية عالية في هذه اللغات الثالثوالفارسي معا اطالعا واسعا وأن له قدرة ثق
ه بالعروض والوقوف على دقائق توباإلضافة إلى ذلك، یظهر من قصائده معرف

ومشاعره وجزالة وشعره یعكس رقة إحساسه . الفصاحة والبالغة معرفة تامة
  .الكلمة وبساطتها

الشعراء، فكانوا یعارضون قصائده ليكتسبوا  وحظي امرؤ القيس بعنایة
اتكأ بعضهم على قصائده، فشطروها صارفين والمران على نظم الشعر األصيل، 

صائد العربية التي قالها من الق. يبوه دهازسنبلومنهم الشاعر العثماني . )11(معناها
هذه القصيدة ضمن دیوانه . زاده وهبي، قصيدة ضمنها معلقة امرئ القيسسنبل

إن هذه القصيدة لسنبلزاده وهبي . هـ 1253في استانبول سنة  الترآي المطبوع
مرئ القيس، إذ تلك القصيدة تماثلها اصل إلى حالة من المعارضة لقصيدة تكاد ت

ولكن المعاني لم تتشابه بين القصيدتين آما تشابهت . في الوزن والقافية ویتلو تلوها
تي یطلقها امرؤ القيس على نفسه، ویصف المفردات، إذ الشاعر یغير المعاني ال

  .خالل شعره طبيعيا حالة نفسه
أن یضمن الشاعر آالمه شيئا من مشهور  -في الشعر - وهو : )12(التضمين

في  حدیث نبويأو  نص قرآنيي إذن فالمقصود بالتضمين هو ذآر. )13(شعر الغير
بيتا آامال أن یضمن عجز البيت الشعري عجز بيت آخر أو صدره أو  الشعر، أو

وهذا  وأحسن التضمين أن یزید الشاعر نكتة ال توجد في األصل،. من شعر آخر
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نوع من التضمين أو االقتباس الكامل واألفضل، ألن الشاعر یقوم بذآر البيت 
آامال دون محاولة منه لتغيير أو تبدیل مفردات النص اآلخر، فيذآره آما هو، 

لسان غير لسانه، ألن الشاعر قام في وهنا تظهر أفضلية الشاعر وقدرته على 
حيث وهبي في شعره،  زادهسنبلفهذا فعله  .قصيدته بتضمين أبيات الشاعر اآلخر

مرئ القيس داخل قصيدته، لدرجة أننا ال نستطيع أن نفرق اأجاد في توظيف معلقة 
لقد ذوب أبيات امرئ القيس فبدت وآأنها متجانسة . بين أبياته وأبيات امرئ القيس

 من تشابه فإن آال بين القصيدتين وعلى الرغم مما. قصيدته ال فرق بينهمامع 
منهما تستقل بمعانيها، وانعكس ذلك على جمالية القصيدة، في ألفاظها وصورها 

  .الفكر وأنواعها وتناسب األبيات بين شطریها وزخرفها وسياق
  :ننشرها ألول مرة )14(المذآورة وها هي القصيدة

وى لن اازم ازا ون فوأرد   هلبصبى تمط املج للكبء اأعج  ك
دو ملرط افل تغ م دارس  لهف   يافو تشلأج ه د رس ن عن ولم  مع

تبكي خلي ي وأس ن ذآرى ح اقف   ئالاي قلوأبك زلبنبكي م  يب ومن
ذ رقني لویع ح معش ك  ون اللوقی   وم وینص ل تهل ى وتجم  أس

ك مث اآت روض لب ي ش  ال ب    ميمهیحك يم الص ا ابءت اج انس  لفرنلقری
رلا ليلء واجف دو  هج ى س أنواعي لع   هلأرخ وملا ب ي هم  ليبتل
طر تزه ترااعب ي الس اه ف ال راارى دوذع   و آأنه ي م  یلذء مف
م وارفأحيى ف ان آالرس اؤادا آ ق ب   س دخول  الل  طس ين ال لفوى ب  حوم

زة   حسن له في اومضمون ا  ذإ   یحكي عني ولاا م ين درع ومج بكرت ب  س
ي ط رض  وف ت تع ه بي هنظ ي رض أث   م اء اتع الن لفملا حوش  ص

ا فل ر لا ترأقم ت ص أنني تبي بح   آ ال تص قس ن رحي للمغ فا م  غ
ال  ان آ طریه آأ آ ة  اسش رذغ   مدام اء غي ر الم  للمحلا اها نمي

الكم رتد جئلق تعانةب ن الج رب   اس دد يقد منج ل األواب  هيك
أ   ياصلفشدت م الدهر فكن صرولو انب ملإ مراس آت دل ى ص  جن
ي واهللا  أ ا جيرت لفم و اللی ارب   ياص ل مغ دت تلفا ك  بلذيبل ش

ه  لوإن  راي مهم د زادا ومس الخليع  ب   م أج وي آ ذئب یع ل ه ال  المعي
ا هن يشلم حكليئ ي و التع اق ل   أنن ي ن مرات الح  لنظح فدى س

آما شاهدنا، األبيات األولى من هذه القصيدة لشاعرنا وهبي، وأما الثواني 
وأهم خصوصية . ستشهاد فهي من معلقة امرئ القيس آما هو معلوموهي محل اال
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في هذه القصيدة ارتباط األبيات باألبيات التي أوردها من معلقة امرئ القيس، وبين 
آما یرى آثير من النقاد . شطري األبيات صلة حميمة من ناحية األفكار والمعاني

والذي  ،وة وجماالالتناص المشروع الذي یكسب النص الشعري قهذا نوع من 
یخرج بتلقائية مع النص وینبثق من الالوعي اإلبداعي وتتوحد مع النص الشعري، 

ویتضح التضمين المستحسن آما أشار إليه . وتصبح جزاء منه وليست مقحمة عليه
فقد أحسن شاعرنا النظم بدقة بالغة حيث تناسب . الناقدون القدماء والمحدثون
وزن في آل بيت من القصيدة، إنها سالمة من عيوب المعنى والمبنى والسياق وال

الوزن والقافية، ولم یغفل ربط معنى البيت بالذي یورده من المعلقة آما ربط من 
ذلك دليل إلى قدرة الشاعر . ناحية الوزن والقافية، وبذلك یزداد شعره حسنا

  .العثماني على إدراك الشعر العربي القدیم من آل الوجوه

  :الهوامش
 .40 - 39، ص 1989تاریخ األدب العربي، العصر العثماني، بيروت : مر موسى باشاع -  1
 .37المصدر نفسه، ص  -  2
 .3هـ، ص  1271تذآرة خاتمة األشعار، استانبول : فؤاد فاطن -  3
، جواهر الملوك: ، انظر، علي أميري"وابمن ذنوبي أتوب یا ت"وله شعر عربي أوله  -  4

خالصة األثر في أعيان : محمد المحبي ؛29هـ، ص  1319 استانبولعصر مطبعه سي، 
، أنقره تحفهء نائلي: ؛ محمد نائل241، ص 4بيروت، ج ، دار صادر، حادي العشرالقرن ال
أسماء  هدیة العارفين: إسماعيل باشا البغدادي؛ 3943، رقم الترجمة 948، ص 2، ج 2001

 .424، ص 2 ، ج1955 -  1951، استانبول المؤلفين وآثار المصنفين
ه القصيدة ، وهذهـ 1191لنبویة الشریفة قالها عام وله قصيدة عربية مكتوبة حول الهجرة ا - 5

، قسم الحاج )استانبول(مخطوطتها موجودة في مكتبة سليمانية ): جریةحالقصيدة ال(مشهورة بـ 
 -هـ  1304، استانبول )مرآت مدینة(مرآة الحرمين : ؛ أیوب صبري3989: محمود، رقم

 .38، ص تاریخ األدب العربي: ؛ عمر موسى باشا585، ص 1ج ، م 1887
أحمد بن السلطان محمد بن السلطان مراد، السلطان الرابع عشر من ملوك آل عثمان، باني  -  6

 :، المحبيانظر. ، له شعر عربي في الغزل)تيبخ(، الملقب بـ استانبولمد في جامع سلطان أح
، 91، ص 1نائلي، ج  ؛ تحفه30؛ جواهر الملوك، ص 292 - 284، ص 1خالصة األثر، ج 

 .344رقم الترجمة 
ب العربي، ا، دار الكتانية في علماء الدولة العثمانيةالشقائق النعم :طاشكوبري زاده انظر، -  7

 .202و 198و 121، ص م 1975 -هـ  1395بيروت 
/ هـ  1166 - م  1685 /هـ  1096(أسعد محمد أفندي بن أبي إسحاق إسماعيل هو  - 8

 .، وله تخميسات للقصائد العربية المختلفة لم تنشر بعد)م 1753
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؛ شمس الدین 618، ص 4هـ، ج  1308سجل عثماني، مطبعه عامره، : محمد ثریا -  9
؛ 4707، ص 6، ج هـ 1319 -هـ  1306 استانبول مطبعه سي،، قاموس األعالم: سامي

 عامره، ، مطبعهعثمانلي مؤلفلري: ي؛ محمد طاهر بروسه ل356، ص 2ن، ج هدیة العارفي
؛ 445 - 444؛ تذآرة خاتمة األشعار، ص 236، ص 2هـ، ج  1342 -هـ  1333 استانبول

، )ت. د(، استانبول، أسالف: ؛ فائق رشاد4668، رقم الترجمة 1181 ، ص2تحفهء نائلي، ج 
 .315ص 
 .317، ص لمصدر السابقا: فائق رشاد - 10
، 1996ائح النبویة حتى نهایة العصر المملوآي، بيروت المد: محمود سالم محمدانظر،  - 11
 .338ص 
. التضمين النحوي، وهو أن یتضمن الفعل معنى فعل آخر: التضمين له ثالثة أضراب - 12

وضرب آخر منه یقع . وضرب منه ما یتعلق بعلم العروض، وهو أن یكون البيت مفتقرا لما بعده
بردة البوصيري  :انظر، سعيد بن األخوش. ن البيانيأآثر ما یقع في الشعر وهو المسمى التضمي

 .475 -  474، ص 1998، المغرب بالمغرب واألندلس
 .416، ص 1984جواهر البالغة في المعاني والبيان والبدیع، استانبول : أحمد الهاشمي - 13
  .15هـ، ص  1253زاده وهبي أفندي، استانبول لدیوان سنب - 14
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  سعد بوفالقة. د
  جامعة عنابة

  
 :تعريف التصرف - 1

واإلعراض عن ، العكوف على العبادة واالنقطاع عن العمل" هو :التصوف
إنه . )1("والزهد فيما یقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، زخرف الدنيا وزینتها
لهي المطلق المجرد من المنافع والغایات إنه الحب اإل، شوق الروح إلى اهللا

ذلك ألنهما ، والحدیث عن التصوف یستدعي الحدیث عن الزهد، )2(المادیة
والفرق بينهما هو أن الزهد مرتبة أولى ، متالزمان ومتداخالن في غالب األحوال

فإذا آان الزهد دعوة إلى االنصراف عن ترف ، ومرحلة مبدئية تؤهل للتصوف
فإن التصوف شظف ، واالآتفاء بما یقيم األود ویستر الجسم، هاالحياة ومباهج

  ...وإعراض عن زخرف الدنيا وزینتها، وخشونة وجوع وحرمان
وعلى هذا فالتصوف أعم من ، والحب اإللهي، الزهد: وللتصوف رآنان هما

  .)3(وليس آل زهد تصوفا، فكل تصوف زهد، الزهد
  :رابعة العدوية رائدة شعر التصوف - 2

وهي أم الخير : الشواعر الالئي اشتهرن بالشعر الصوفي رابعة العدویةومن 
ولدت في أسرة . موالة آل عتيك، رابعة بنت إسماعيل العدویة البصریة القيسية

ویبدو أن مولدها آان منتصف ، فقيرة مغمورة بعد ثالث أخوات آانت هي الرابعة
بعد وفاته لحق البصرة و، مات والدها وهي ال تزال طفلة. القرن األول للهجرة

یبحثن عن ، وهن في عمر الزهور، فخرجت رابعة وأخواتها الثالث، قحط شدید
فتاهت رابعة في الطریق ولم تستطيع أن تهتدي ، ویهمن على وجوههن. الرزق

ثم باعها بثمن ، فوقعت في أسر رجل ظالم أذاقها أنواع الذل والهوان، إلى أخواتها
، يته أسوأ حاال مما آانت عليه في البيت األولبخس إلى رجل آخر آانت في ب

فعملت برهة في الغناء والعزف على ، )4(ولكنه أعتقها بعد مدة في حدیث طویل
معن وحملها ندمها على ماضيها أن ت ولكنها تابت بعد ذلك... ماهبالناي وما یتصل 

وأخبارها في "وتصبح صوفية آبيرة وعابدة مشهورة ، في الزهد والتصوف
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أصبح آبار المتصوفة في عصرها یستفتونها  حتى) 5("ح والعبادة مشهورةالصال
  ...وغيرهما )7(والحسن البصري )6(في دقائق التصوف آسفيان الثوري

: فقال ابن خلكان، وقد اختلف المؤرخون في تاریخ وفاة رابعة العدویة
، جوزيآما في شذور العقود البن ال، وآانت وفاتها في سنة خمس وثالثين ومائة"

وهو بظاهر القدس من ، وقبرها یزار... سنة خمس وثمانين ومائة: وقال غيره
والشيء نفسه نجده عند ابن العماد ، )8("شرقيه على رأس جبل یسمى الطور

وقيل توفيت : "ثم قال، فقد ذآرها مع وفيات سنة خمس وثالثين ومائة، الحنبلي
نة خمس وثالثين ومائة آل وجعل وفاتها أیضا س، )9("سنة خمس وثمانين ومائة
وفي ، )12(وعبد البدیع صقر، )11(وعمر رضا آحالة، )10(من سليمان سليم البواب

ویبدو أن التاریخ األقرب إلى ، )13(روایة أنها توفيت سنة ثمانين ومائة بعد الهجرة
ألن المصادر التي قالت بهذا ، الصواب هو سنة خمس وثالثين ومائة للهجرة

خبر صحيح بينما شككت في الروایتين األخریين باستعمالها الفعل التاریخ ذآرته آ
وآذلك ذآرت هذه المصادر أن الكثيرین . أو قال بعضهم" قيل"المبني للمجهول 

وهو توفي سنة عشر ، )14(من معاصریها تقدموا لخطبتها ومنهم الحسن البصري
آانت توفيت  فمن غير المعقول أن یكون خطبها أو اتصل بها إذا، ومائة للهجرة

عن عمر یناهز الثمانين سنة حسب ما ورد في بعض  هـ 185أو  هـ 180سنة 
وإذن فاألقرب إلى الصحة ، ألن عمرها عند وفاته زهاء عشر سنوات، المصادر

  .هـ 135أن تكون توفيت سنة 
وإليها ینسب مؤرخو ، وتعد رابعة العدویة من أوائل المتصوفة المسلمين

ولها أقوال مأثورة . )15(م عن الحب اإللهي والتوسع فيهالصوفية البدء بالكال
وقد آتب عنها الكثير في هذا ، ورابعة معروفة آمتصوفة، وأشعار منظومة

أما آشاعرة فلم یدرس شعرها دراسة وافية حتى اآلن باستثناء بعض ، المجال
ولذلك سأقتصر في ، تناولته عرضا عند حدیثها عنها آمنصوفة الدراسات التي

  .ثي على شعرهاحدی
ویبدو أنها اآتفت بهذا الباب إذ لم یصلنا ، آتبت رابعة العدویة شعرا صوفيا

  :)16(وأشهر ما أنشدته في هذا الباب قولها، شعر لها في بقية األبواب
ين ك حب وى: أحب ب اله ا ألن   ح ل وحب  اذاآلك أه

ذ  ا ال وى  فأم ب اله ـو ح غف  ي ه ن س  ش ذآرك عم  اواآلي ب
ذي ا ال ت وأم  افكشفك لي الحجب حتى أراآ  هل  لأه أن
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د في ذا وال ذاك ل د ف     يفال الحم ك الحم  ااآ ي ذا وذولكن ل
إنني أحبك یا إلهي حبين : فتقول، تصرح الشاعرة بحبها هللا جل شأنه

وثانيهما فهو حب ، أولهما حب العشق والهوى ألنني فتنت بحسنك: مجتمعين
وآيف ال؟ . ه سواكأجد من یستحقوال ، لحبالتعظيم واإلجالل ألنك جدیر بهذا ا

ولست أنا صاحبة الفضل ، وقد آشفت لي الحجب فرأیتك بعين الخيال على حقيقتك
فله الحمد أوال ، في هذا الحب فهو من المحبوب نفسه ألنه مستحق له لكماله

  .وأخيرا
فحبيبها وإن ، وقالت تتغزل في الذات اإللهية آما تتغزل عاشقة في بشر

 :)17(بصرها فهو شاخص قبالة فؤادها ال یغيب عنه غاب عن
يس یع حب ب ل ه حي ببدل ي ن     ي ي قلب واه ف ا لس يب وم  ص

ؤاد  يحبيب غاب عن بصري وشخص ن ف ن ع بولك ا یغي  ي م
وقالت تصف انصرافها عن الناس بروجها ونفسها وحسها إلى اهللا تعالى ولو آانت 

 :)18(بجسمها معهم
ي جعلت  دثي إن ؤاد مح ي الف  وسيد جلسمي من أراوأبحت ج  ك ف

يس  ي للجل م من ؤانس فالجس ؤاد أن   م ي الف ي ف ب قلب يوحبي  يس
وتتوسد قطعة من ، وآانت رابعة زاهدة في الدنيا تنام على حصيرة بالية

 :)19(وتقضي ليلها تصلي هللا وتناجيه قائلة. وتشرب من إناء مكسور، الحجر
ا أراه مبل   ل م ي وزادي قلي  تيأم لطول مساف أللزاد أبكي  غ

 يفيك أین مخافتي فأین رجائ  یا غایة المنى أتحرقني بالنار
ویبدو أنها لم تلبث أن تغيرت في حبها للذات اإللهية في غير رهبة أو 

وإنما تعبده استغراقا في ، فهي ال تعبده خوفا من النار أو طمعا في الجنة، رغبة
ك خوف النار إلهي إن آنت عبدت": ولذآر العطار أن رابعة آانت تق، الحب لذاته

من  وإن آنت ال أعبدك إال، ا عليأو طمعا في الجنة فحرمه، فاحرقني بالنار
  .)20("فال تحرمني من مشاهدة وجهك، أجلك

، ویذآر أنها عزفت عن الزواج ألنها ال ترید أن یشغلها شاغل عن حب اهللا
البصرة محمد بن سليمان وآان منهم أمير ، وقد رفضت من نقدم إليها من الخطاب

 :)21(ثم أنشدت تقول، والحسن البصري، والصوفي عبد الواحد بن زید، الهاشمي
ا  ي ی وتيإراحت ي خل وتي ف ي ح يوحب  خ ا ف ي دائم رتيب  ض
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م أج واه عل ن ه ي ع ي البوه  وضاد ل ا مواه ف يرای  حنت
ا آن   نة  حيثم اهد حس و مح  ت أش ي فه ي إلراب ه قبلت  ي

ا ث    دا وم ت وج  ونيقورى واش واعنائي في ال    ام رضإن أم
ا طب ب ی ل المن ي ا آ ب ی  ك یشفي مهجتي جد بوصل من  ىالقل

رور ا س اتي دائي ی ا حي ای أتي من   م وتي نش ا نش  ك وأیض
 يمنك وصال فهو أقصى منيت    قد هجرت الخلق جمعا أرتجي

وتربع في أحشائها وسكن ، وهكذا لقد استولى حب اإلله على نفس رابعة
وهي ، جتها فأصبحت تطلب وصاله ورضاه آما تتغزل عاشقة في بشر مثلهامه

، فمعانيها ال تخرج عن حبها هللا وفنائها فيه، تكرر نفسها دائما في معظم قصائدها
ومن  ...)22(فهو راحتها في خلوتها وهو قبلتها، وزهدها في الدنيا النشغالها بالخالق

 :)23(ذلك قولها
ادي  یا سرور ي وعم دتي وم  وأن  ي ومنيت ي وع  رادييس

 ك زاديوشوقأنت لي مؤنس   ؤاد أنت رجائي  أنت روح الف
اتي وأنسي     ا حي والك ی ت  أنت ل ا تش يحت م ي فس ب ف  الدال

ة    دت من م ب دي   آ ك عن م ل ن   وآ ة ونعاء عطم  ادوأیم
ي حب يونعك اآلن بغيت الء   يم ينوج ي الص  لع  اديقلب

ا حب ك ليس لي عن راح  ی ي مك   يب ب ت من ن أن ي الف م  ؤادف
إني إن تك ي ف يا عل دا إسعادي    القلبیا منى   ن راض د ب  ق

، ذلك إن غضب األنام طرا وال یهمها بعد، وآثيرا ما آانت تناجيه راجية مرضاه
 :)24(تقول

ك تحل اةو وليت رة والحي  ام غضابوليتك ترضى واألن  مری
ي   وليت الذي بيني وبينك عامر  اوبين ين الع رابلموب  ين خ

ين  إذا صح من  رابت راب التوآل الذي فوق   ك الود فالكل ه
 :)25(ومما نسب إليها أیضا قولها

ة  دیم ثالث ري والن ي وخم ه  وأنا المشوقة في المح    آأس ة رابع  ب
يم  رة والنع أس المس دیرها آ  دام على المدى متتابعهساقي الم  ی

ال أرى إال ل   رت ف إذا نظ ه الوإذا حضرت ف  هف  أرى إال مع
اذلي إ ا ع ب ی ي أح اهللا م    هجمالن ذلك س   ا أذب ي لع  امعهن
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رط تعل    أجري عيونا من عيوني الدامعه  قي آم بت من خرقي وف
ي القریحة هاج    هى وال وصلي ل  ق ال عبرتي تر ه یبقى وال عين  ع

ویبدو أن المقطوعتين األخيرتين من أجمل ما قالت رابعة العدویة من ناحية 
وصياغتها اللفظية واضحة مألوفة قریبة ، فأسلوبها سلس، لوب والصياغةاألس

وذآر صاحب مصارع العشاق أن رابعة العدویة  .ال تعقيد فيها وال تكلف، المتناول
فرأت في منامها حلما مفاده أنها ، آانت قد انقطعت عن التهجد وقيام الليل إثر علة
وآادت تفقد بهذا ما حصلته من قبل ، بانقطاعها عن قيام الليل قد أغضبت الرحمن

إبان هذه ، ولهذا أقبلت عليها الحوریة التي رافقتها في تجوالها في الجنة، بتهجدها
 :وقالت تؤنبها بهذین البيتين، وقد رأت انصراف الوصفاء عنها، الرؤیا

اد رق    ور والعب التك ن  ونومك ضد للصالة عنيد بصلبه  ودص
ت ومهل    نم إن عقل رك غ ير ویفی  ةوعم د س ا ویبي ى دائم  ن
، مذعورةواستيقظت رابعة حين تبدى الفجر ، ثم غابت الحوریة من بين عينيها

  .)26(وعادت إلى ما آانت عليه من قيام ليل وتهجد
عن ذي النون ، وروى السراج أیضا في مكان آخر من مصارع العشاق

بصرت بجاریة  إذ، بينما أنا أسير على ساحل البحر": أنه قال، الصوفي المشهور
فرأیتها ، فدنوت منها ألسمع ما تقول، وإذا هي ناحلة ذابلة، عليها أطمار شعر

ثم ، فصرخت... وعصفت الریاح واضطربت األمواج، متصلة األحزان باألشجان
سيدي إبك تقرب المتقربون في : ثم قالت، فلما أفاقت نحبت، سقطت إلى األرض

ولجالل قدسك تصافقت ، حار الزاخراتولعظمتك سبحت الحيتان في الب، الخلوات
والفلك ، وبياض النهار، أنت الذي سجد لك سواد الليل. األمواج المتالطمات

، وآل شيء عندك بمقدار، والقمر النوار والنجم الزهار، والبحر الزخار، الدوار
 :ي القهارألنك اهللا العل

ه الن      واتهمیا مؤنس األبرار في خل  زالیا خير من حطت ب
ن اذ م زال متيم ك ال ی رح الف   اق حب ودهق  البلب ؤاد یع
ال  حزن لل  في طول   اق حبك ال یرى متبسمامن ذ ا یغت  حش

: ثم رفعت طرفها نحو السماء فقالت، إليك عني: من تریدین؟ فقالت: فقلت لها
  .)27("...فإذا هي قد فارقت الحياة، ثم شهقت). األبيات السالفة الذآر(أحبك حبين 

  :ص شعرهاخصائ - 3
وفي ختام حدیثنا عن شعر رابعة العدویة یجدر بنا أن نسجل المالحظات 
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  :تالية من خالل ما وصلنا من شعرهاال
إن أول ما نسجله هو أن شعرها آان قليال بالقياس مع شهرتها التي شرقت  -

ولعل ... إذ لم یتجاوز عدد القصائد التي وصلتنا من شعرها العشر، وغربت
  .سبب آونها رائدة الحب اإللهي والعشق الرباني في اإلسالمشهرتها آانت ب

، اقتصر شعرها على غرض واحد من األغراض الشعریة وهو الشعر الصوفي -
فشعرها ال یخرج عن حبها هللا وفنائها فيه وزهدها في الدنيا النشغالها بحب الخالق 

 .وهي سباقة في هذا الغرض
مجمله قليل التكلف بعيدا عن الخيال وآان شعرها من حيث قيمته الفنية في  -

 .عميق الداللة، ضعيف المبنى، خاليا من العبارات المنمقة، والتفلسف
ولكن معانيها متكررة ، یتميز شعرها بالشعور الدیني الصادق والعاطفة الجياشة -

حبها هللا ، وال تخرج معانيها في الشعر عن معانيها في النثر، في أحایين آثيرة
 ...وفناؤها فيه

آانت هذه هي رابعة العدویة الشاعرة التائبة الزاهدة العابدة الناسكة 
، المتصوفة التي أقر لها آثيرون من الدارسين بمرآز الریادة في الحب اإللهي

والشریف  وباألستاذیة لكل الذین جاءوا من بعدها واستهدوا بهدیها آابن الفارض
  .الرضي وریحانة وميمونة وغيرهم

  :الهوامش
: خعمر فرو أیضا، نظروا، 497ص  دمشق، ،دار الفكر ،المقدمة: ابن خلدونانظر،  -  1

دار المعارف  ،األدب الصوفي: وصابر عبد الدایم. بعدهاوما  470ص ، تاریخ الفكر العربي
 .5ص  بمصر،

 .227، ص 1958القاهرة ، نهضة مصر، الرمزیة في األدب العربي: درویش الجندي -  2
 .225، ص بيروت، دار النهضة العربية، األدب العربي في األندلس: يقعبد العزیز عت -  3
شذرات : وابن العماد. وما بعدها 285ص ، 2مج ، وفيات األعيان: ابن خلكان ،انظر - 4

. القاهرة، مكتبة التراث اإلسالمي رابعة العدویة،: د المنعم قندیلوعب. 193 ص، 1 ج، الذهب
القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة، ة شهيدة العشق اإللهيرابعة العدوی: وعبد الرحمن بدوي

1962. 
 .285ص ، 2مج ، السابقالمصدر : ابن خلكان -  5
ولد ونشأ في الكوفة ثم انتقل إلى ، قوىان سيد زمانه في علوم الدین والتآ: سفيان الثوري - 6

 .104ص ، 3مج ، األعالم: انظر، الزرآلي .ه 161البصرة فمات فيها سنة 
. هـ 110سنة  وأقام في البصرة حيث توفي المنورة المدینةتابعي ولد في  ،الحسن البصري -  7
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 .226ص ، 2مج ، المصدر السابق: الزرآليانظر،  .آان عالما وفقيها وناسكا
 .287ص ، 2مج ، المصدر السابق: ابن خلكان -  8
 .193ص ، 1ج ، شذرات الذهب: ابن العماد -  9

 .362ص ، اءمائة أوائل من النس - 10
 .432ص ، 1 ج، أعالم النساء - 11
 .124ص ، شاعرات العرب - 12
، 1 ج، اقتبسه عمر رضا آحالة في آتابه أعالم النساء، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي - 13

مكتبة التراث  ،عذراء البصرة البتول، رابعة العدویة: وعبد المنعم قندیل). 1 هامش( 432ص 
 .239ص ، القاهرة، اإلسالمي

 .152ص ، شاعرات العرب: یموت بشير - 14
 .129ص ، 2 ج، تاریخ األدب العربي: عمر فروخ - 15
، 1983القاهرة  ،2، طنشر مكتبة رجب، رابعة العدویة: خدیجة القماح ومحمد علي أحمد - 16
 .275 – 274ص ، 1مج  ،مصارع العشاق: وانظر السراج. 84ص 
، شاعرات العرب: وعبد البدیع صقر. 152 ص لعرب،شاعرات ا: یموت بشيرانظر،  - 17
، )ت .د( ،مصر، الدار القومية للطباعة والنشر، شاعرات عربيات: وروحية القليني .125 ص

 .68ص 
 .152ص  السابق،المرجع : یموت بشير - 18
 .73 - 72ص  ،السابقالمرجع : خدیجة القماح ومحمد علي أحمد - 19
في العصر : اقتبسته الدآتورة واجدة مجيد في آتابها. 72 -  71 ص، 1 ج، تذآرة األولياء - 20

 .330، ص 1981 بغداد، دار الرشيد للنشر ،العباسي
نظر عن خطاب رابعة وأسباب رفضها او. 152ص ، شاعرات العرب: یموت بشير - 21

 .وما بعدها 49ص ، رابعة العدویة: عبد المنعم قندیل ،للزواج
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PAiBzáA iAÃYÀ ∂AjrNm‹A  
  

  ناجي شنوف
  المدیة جامعة

  
من القضایا المهمة التي القت اهتمام الباحثين في إطار إیجاد نسق تفاعلي 

 القدیمة المواضيع، إذ یعد من في مسألة حوار الحضارات، موضوع االستشراق
ر الجدیدة والمستجدة في إثارة عوامل التثاقف والتحاور في الحضارات، في إطا

تحاوري یمكن  السعي الحثيث في إیجاد تصور اآلخر، ورغمب ما یسمى عدم إلغاء
في تلك العملية، إال أن ثمة معطيات جدیدة یستند إليها في جعل عملية  الرآون إليه

حوار الحضارات من المسائل الصعبة التي تقتضي صياغات أخرى وعوامل 
إذا علمنا أن الطرف الثاني ، خصوصا جدیدة تساهم في تلطيف األجواء المستعرة

 –ا مسارات غامضة توحي في ظاهرها یمهد له المتحاور معه ینتهج طرقا ملتویة
، والتنازل االستراتيجي في المبادئ واألهداف، المباشر للحوار استعداده - شكلها

ما یوحي بخالف  شيئا في باطنهیضمر في سبيل دعم مسارات الحوار، غير أنه 
للصراع، واإلصرار على إزالة الطرف اآلخر من دائرة ظاهره من استمرار 

  .التعارف أو التثاقف أو التحالف الحضاري
ومن بين المسارات التي تتخذ لها أشكاال وقوالب باطنية موضوع 

 ،المتعمق فيه ،لعامة لهذا الموضوع تجعل من الدارس لهافالرؤیة  .االستشراق
ا تصادميا مع اآلخر من حيث ج خطان متوازیان له، خط یرسم له منهجتیستن

باب التشبع بنظریة عامة حول خصائص ال من  دراسة تفاعالته المتنوعة
 ،ومميزات ثقافة اآلخر بقدر ما هي أساليب مستعملة في البحث عن نقاط ضعفه

االنقضاض عليه آانقضاض  اط ارتكازه القویة، حتى یتسنى لهالمؤسسة في نق
أخرى غریبة عن نسقه العام حتى عناصر ، من خالل بث المفترس على فریسته

  .نهياربالترهل المفضي لال یصاب
دقائق  لىقفيا یحاول أن یتعرف عاتعارفيا تث وخط آخر یرسم له منهجا

جل من أ دقيقة ومتخصصة، ل قراءة سيرته قراءة متأنيةتفاصيل اآلخر من خال
ا من األمان جو ابناء تصور تفاعلي إیجابي یسمح له بناء نظرة عامة تضفي عليه
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  .واالطمئنان للجانب اآلخر
یعد االستشراق عند آثير من الباحثين الوجه األآادیمي أو المدون للسياسة 
االستعماریة في الشرق األوسط، ویؤخذ عادة بمعان متداخلة ومتكاملة، ولعل أهم 
معنى للكلمة هو المعنى األآادیمي، حيث تطلق آلمة مستشرق على آل من 

، وهو ما )1(فروع المعرفة المتصلة بالشرق من قریب أو بعيدیتخصص في أحد 
  .سنتطرق له بالبحث في مفهوم االستشراق

 :مفهوم االستشراق
حصل خالف بين الباحثين في تحدید مفهوم االستشراق، وهذا بسبب القوالب 
الفكریة التي یبني عليها هؤالء تصوراتهم تجاه المفاهيم والمصطلحات، فمن أهم 

  :له التعاریف
االستشراق هو علم العالم الشرقي، وهو ذو معنيين، عام ویطلق على آل غربي " -

یشتغل بدراسة الشرق آله، في لغاته وآدابه وحضارته وأدیانه، ومعنى خاص وهو 
  .)2(الدراسة الغربية المتعلقة بالشرق اإلسالمي في لغاته وتاریخه وعقائده

ل مع الشرق بإصدار تقریرات حوله، االستشراق هو المؤسسة المشترآة للتعام -
  .)3(وبوصفه وتدریسه واالستقرار فيه وحكمه

رتكز وثمة مفهوم آخر لالستشراق أآثر عمومية، هو اعتباره أسلوبا للتفكير ی -
بستمولوجي بين الشرق والغرب، إذ یهدف هذا على التمييز األنطولوجي واإل

ناقض بين الشرق ير عن التالمفهوم إخضاع الشرق للغرب، وأداة ووسيلة للتعب
  .)4(والغرب

  :من خالل هذه التعاریف نستنتج له أبعادا هي
من حيث اعتبار هذا المنهج من یتخصص فيه من المستشرقين : البعد األآادیمي

  .ینبني على أصول علمية، تكون الجامعات والمعاهد المخبر الحقيقي له
ر یرتكز على التمييز الثقافي إذ یعتبر االستشراق أسلوبا للتفكي: البعد العرقي

  .والعقلي والتاریخي والعرقي بين الشرق والغرب
من حيث اعتباره األسلوب الحقيقي لمعرفة الشرق بغية : البعد االستعماري

  .)5(السيطرة عليه ومحاولة إعادة تنظيمه وتوجيهه والتحكم فيه
سالة وهذا المفهوم هو الذي فضح االستشراق وهو یمثل البعد الثالث لر

االستشراق حيث أصبح أداة ووسيلة للتعبير عن التناقض والتباین بين الشرق 
  .)6(والغرب
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  :فاالستشراق بهذا المفهوم االستعماري یعمل في مجالين خطيرین
التمهيد لالحتالل العسكري والسياسي واالقتصادي بتهيئته المالئمة : األول"

  .لالستعمار
م، وإبراز مبررات احتالل البالد اإلسالمية تشویه صورة آل منتم لإلسال :الثاني

  .)7("بالشكل الذي یتناسب مع آل بلد من بالد المسلمين
  :ور االستشراقبدايات ظه

یعد االستشراق القاعدة الروحية للغرب في إمداده بمسوغات الهجوم على 
وهذه "الشرق، وبالتالي، فإن المستشرقين یعدون مشكلة ثقافية ودینية آبرى، 

قة البد من االعتراف بها اعترافا صریحا آامال، ثم مواجهة المشكلة الحقي
  .)8("ودراستها دراسة جدیدة، وتحدید موقفنا إزاءها تحدیدا دقيقا

بدایات النشاط االستشراقي في النصف األول من القرن التاسع عشر في 
اربها، أوروبا وأمریكا، إذ بنى له هيكال نظاميا حوى العلوم اإلسالمية بمختلف مش

فيما ابتدأ فيه، بإنشاء جمعيات لمتابعة الدراسات  ابتدأوقد "وشتى تخصصاتها، 
، ثم 1822عام  االستشراقية، فقد تأسست أوال الجمعية اآلسيویة في باریس

، والجمعية الشرقية 1823عام  وأیرلنداالجمعية الملكية اآلسيویة في بریطانيا 
  .)9("1845األلمانية عام  ، والجمعية الشرقية1842األمریكية عام 

مجلة صدرت في فيينا  أولساهمت هذه الجمعيات في إصدار المجالت، إذ 
متخصصة في الدراسات االستشراقية سميت بـ ینابيع الشرق، رئيس تحریرها 

آما ظهرت مجلة في  .)10(1818إلى  1809استمرت من " هامر بریجشتال"
 1906إلسالم، وقد خلفتها في عام مجلة ا"باریس اهتمت بالعالم اإلسالمي وهي 

مجلة العالم اإلسالمي التي صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية في المغرب وقد 
وفي ألمانيا ظهرت مجلة  .)11("تحولت بعد ذلك إلى مجلة الدراسات اإلسالمية

  .1911 ، وفي روسيا ظهرت مجلة عالم اإلسالم، عام1910اإلسالم عام 
أتاحت للمستشرقين "عددا منها وقد  أوربافلقد شهدت  أما المؤتمرات الدولية

التعاون، والتعرف بصورة  أواصرفي آل مكان الفرصة لزیادة التنسيق وتوثيق 
مباشرة على أعمال بعضها بعضا، وتجنب ازدواج العمل حرصا على تجميع 

  .)12("الجهود وعدم تبدیدها في أعمال مكررة
 1849بباریس، وفي عام  1873عقد للمستشرقين آان عام  وأول مؤتمر

عقد مؤتمر بألمانيا، ولقد ضم مؤتمر أآسفورد مئات العلماء قدروا بتسعمائة عالم 
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من خمس وعشرین دولة، وخمس وثمانين جامعة وتسع وسبعين جمعية علمية، 
ا تبحث في مجال معين من منه وأربع عشرة مجموعة اختصاص، آل مجموعة

منهجا یلتجأ إليه آدليل للباحث في دراسته وجعلها  الدراسات االستشراقية،
  .)13(االستشراقية
االهتمام الذي اتجه إليه المستشرقون،  لكم النوعي والكيفي یدل علىوهذا ا

ليوظفوا ملكاتهم وقدراتهم تجاه الحضارة اإلسالمية لدراسة آلياتها وجزئياتها 
لية المواقع التي دقائقها بغية الوقوف أمام حقائق تساعد المنصفين منهم في تجو

وتمد المناوئين منهم بنقاط ضعف  تجعل منها في أتم استعداد للحوار مع اآلخر،
تلك الحضارة لتشویه محاسنها، وتزویر شكلها وجوهرها، وجعله مناوئا للحضارة 

للصراع  آخرالغربية، مما یؤثر على الرأي العام الغربي وتجنيده ليكون وجها 
  .ميةالحضاري مع الحضارة اإلسال

ویتطلب منا هذا األمر البحث في فئات المستشرقين الذین تعاقبوا عبر 
الزمان والمكان مشخصين البناء العام للحضارة اإلسالمية، ویرجع بعض الباحثين 

إن تاریخ حرآة االستشراق في  :التنوع في المستشرقين إلى اعتبارات أهمها
وجه العصور، قصد به العنصر السياسي فيها في مختلف  الغرب، وإن تأثير

اإلسالم في أوروبا في فترة الحروب اإلسالمية وما بعدها آان یخدم األهداف 
 لكن المصالح السياسية واالقتصادیة قد أدت في القرون التالية ،السياسية المحضة

إلى ازدیاد الحاجة إلى معلومات موضوعية حول هذه اإلمبراطوریة العثمانية 
نت تقيم بجوار أوربا، وآانت تهددها، ولقد بدأ االنفتاح ، التي آاالقویة الكبيرة

الثقافي نحو الشرق اإلسالمي في أوربا فقط في الفترة التي شهدت التهدید العثماني 
یبتعد عن الغرب، في هذه الفترة بالذات أصبحت الرحالت إلى الشرق في 

  .)14(ازدیاد
ي آان لها الدور ولقد وقف الباحثون على أهم الفئات من المستشرقين الت

  :لك التجليةالبارز في ت
فریق من طالب األساطير والغرائب الذین آان همهم إبراز خصائص الحضارة  -أ

اإلسالمية في ثوب من الدجل والشعوذة، والغوص في األساطير التي تتنافى 
والمنهج العلمي، وما إصرارهم على إبراز النتاج الثقافي الذي أفرزته عقلية متأثرة 

 األدبية والتاریخية وغيره من الكتب وليلة ، آكتاب ألف ليلةتقاليد الباليةبال
راقية منهج علمي دقيق والفلسفية، أملى على المتخصصين خلو هذه الفئة االستش
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بموضوعية غير متأثرة  یسقطونه على هذه الحضارة في إبراز محاسنها ومساوئها
الحضارة اإلسالمية، ومساراتها بالذاتية، وهو هدف أرید من خالله تشویه ثوابت 

  .)15("هذا الفریق في بدایة نشأة االستشراق واختفى بالتدرج وقد ظهر"المعتدلة 
آما ظهر فریق من المستشرقين وظفوا أساليبهم ومناهجهم في تدعيم المصالح  -ب

، غير أن ذرائعية أهدافالغربية االقتصادیة والسياسية االستعماریة، القائمة على 
نا من أهمية لقل"مبرر حيث یكون من الخطأ إذا یعتقد أن هذا اإلسناد غير البعض 

في آتابات الغربيين من  -قة وتقنيات السنة االستشراقية مخزون المعرفة الموث
ن االستشراق آان إضفاء لعقلنة إفأن نقول ببساطة  -"بلفور"و "آرومر"أمثال 

مدى البعيد الذي آان عليه منظرة مسوغة على الحكم االستعماري هو أن نهمل ال
الحكم االستعماري قد سوغ من قبل االستشراق بصورة مسبقة، ال بعد أن 

  .)16("حدث
ن أفكاره ومناهجه وأقالمه روح العلمية، والنزاهة عوفریق آخر غابت  -ج

" بدویل"الفكریة، فتمادى في بث الشكوك في تراث الحضارة اإلسالمية، من أمثال 
" سيل"القرن الثامن عشر، ولقد آان لكتابات بعضهم مثل  من" سيل"و" بریدو"و

  .)17("أثر آبير في الغرب لمدة طویلة
، وفریق آخر واآب المنهج العلمي، غير أنه نهج طریق الغایة تبرر الوسيلة

لما في هذا المنهج من أثر سلبي على المادة أو العينة أو التراث المراد دراسته، 
إبراز عوامل الضعف في الحضارة اإلسالمية،  فانصبت جهود المستشرقين في

والتشكيك في ثوابتها، والحط من إنجازاتها باسم منهج البحث العلمي، وهو ما أآده 
فنحن معشر المستشرقين عندما نقوم اليوم بدراسات في " :في قوله "رودي بارت"

لعالم العلوم العربية والعلوم اإلسالمية، ال نقوم بها قط لكي نبرهن على ضعة ا
العربي اإلسالمي، بل على العكس، نحن نبرهن على تقدیرنا الخاص للعالم الذي 

ظاهره المختلفة، والذي عبر عنه األدب العربي آتابة، ونحن یمثله اإلسالم، وم
دون أن نعمل فيه شيء ترویه المصادر على عواهنه،  آلبطبيعة الحال ال نأخذ 

آأنه یثبت م النقد التاریخي أو یبدو وقيم وزنا فحسب لما یثبت أماالنظر، بل ن
بق على اإلسالم وتاریخه وعلى المؤلفات العربية التي أمامه، ونحن في هذا نط

نشتغل بها المعيار النقدي نفسه الذي نطبقه على تاریخ الفكر عندنا وعلى المصادر 
  .)18("المدونة لعالمنا نحن

الي بحضارتهم إلى أن ولقد بالغ مستشرقو الغرب في تمييز ثقافتهم، والتع
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أنقصوا من قدر الحضارات األخرى، خصوصا الحضارة اإلسالمية التي یعد 
لفظة تطلق  لذي هواإلنسان المعادلة األساس في ارتقائها أو آمونها، والشرقي ا

على المسلم دون القصد التعبير الجغرافي لها، ال یملك أدوات التقدم التي یملكها 
وصا أن طبيعة تعامله مع األدوات العلمية یتميز ، خص- الغربي –األوروبي 

بالسطحية وأحيانا غياب الذآاء الذي یفرض عليه التقدم، إذ نجد آرومر یشرح لنا 
هذه الطبيعة في صورة تؤآد طبيعة الصراع الحضاري الكامن في نفسية وعقلية 

صبح انعداما االفتقار إلى الدقة الذي یتحلل بسهولة لي" :إذ یقول" الغربي"اإلنسان 
للحقيقة، هو في الواقع الخصيصة الرئيسية للعقل الشرقي، األوروبي ذو محاآمة 

وهو منطقي مطبوع، رغم أنه  تقریره للحقائق خال من أي التباس،عقلية دقيقة، و
ویتطلب البرهان قبل أن یستطيع قبول  یكون درس المنطق، وهو بطبعه شاكقد ال 

المدرب مثل آلة ميكانيكية، أما عقل الشرقي فهو  الحقيقة أي مقولة، ویعمل ذآاؤه
على النقيض، مثل شوارع مدنه الجميلة صوریا، یفتقر بشكل بارز إلى التناظر، 
ومحاآمته العقلية من طبيعة مهلهلة إلى أقصى درجة، ورغم أن العرب القدماء قد 

نون بشكل ال ، فإن أحفادهم یعا"الدیالكتيك"لى نسبيا علم الجدلية اآتسبوا بدرجة أع
مثيل له من ضعف ملكة المنطق، وغالبا ما یعجزون عن استخراج أآثر 
االستنتاجات وضوحا من أبسط المقدمات التي قد یعترفون بصحتها بدءا، خذ على 
عاتقك أن تحصل على تقریر صریح للحقائق من مصري عادي، وسيكون 

یناقض نفسه بضع ومن المحتمل أن  إیضاحه بشكل عام مسهبا ومفتقرا للسالسة،
، )19("مرات قبل أن ینهي قصته، وهو غالبا ما ینهار أمام أآثر عمليات التحقيق لينا

یتصرف ویتحدث ویفكر بطریقة هي النقيض المطلق "وبوجه عام فإن الشرقي 
  .)20("لطریقة األوروبي
التي تجعل من الباحث یشخص األدوات المستعملة في المعادلة  وأمام هذه
بالقوة للحضارة اإلسالمية یؤآد على ضرورة التأني في ائم تحليل وضع ق

اإلطالقات الجزافية لألحكام، والدقة في البحث في مقاصد الدراسات االستشراقية 
تجاه الحضارة اإلسالمية في إطار التأسيس الفعلي واإلیجابي لحوار الحضارات، 

قيقي على المستشرقين فالرد الح من خالل اجتناب الذاتية السلبية لتلك اإلطالقات،
إنتاج دراسات وفق مناهج دقيقة وصارمة تبتغي الحقيقة وال "ینبني حقيقة على  مانإ

تخفي منها شيئا، مع تقدیم فكرنا العربي اإلسالمي لآلخرین على أنه فكر إنساني 
عالمي، وذلك بترجمة ودعم هذه األعمال إلى لغات أمم المستشرقين،على أیدي 
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بأس من فتح حوارات مع المستشرقين، ولكن بشرط أال نقع  علماء مسلمين، وال
حوار دیني دیني، بل یبقى حوارا  إلىفي مغالطة آبرى، وال یتحول الحوار 

  .)21("إنسانيا
غير أن االستشراق یبقى یتراوح مكانه في تبریر سياسة الغرب في الهيمنة 

ة التي شهدها على الشرق أو ما یسمى بالصراع الحضاري، فرغم النقالت الهام
على مدى القرنين المنصرمين، ظل في الجوهر عاجزا عن التطور "االستشراق 

بسبب تمسكه بخرافة آبرى حول الشرق، أن الثقافة الشرقية هي في حد ذاتها ثقافة 
، فإذا اتسم الفكر االستشراقي بهذا الوضع، )22("التطور الموقوف بصفة دائمة

ن الحضارتين، ولن یتم هذا إال إذا أزاح تصعب إمكانية بناء صرح تعارفي بي
االستشراق هذه المعادلة االحتمالية عن نسقه الفكري في إرادته الحوار مع اآلخر، 
وبمعنى آخر البد من إزاحة مزاعم القوة والمعرفة التي یعتقدها الغرب في بسط 

ل صاهيمنته على اآلخر، وذلك بوجود إرادة عازمة على مثل هذا التعارف أو التو
  .بين الحضارات دون إقصاء أي طرف آلخر

أما الوسائل التي انتهجها المستشرقون في تدعيم حرآتهم االستشراقية، فقد 
  :قاموا بمجموعة من اإلجراءات آان من أهمها

إنشاء آراسي اللغات الشرقية في الجامعات األوربية في جميع أنحاء أوربا،آما  -أ
ته، إذ قامت فرنسا مثال بإنشاء المعهد الفرنسي سأنشأ له معاهد في البلدان محل درا

إلى جانب آراسي اللغات "لآلثار الشرقية بالقاهرة ودمشق وطهران وتونس، 
  .)23("...الشرقية في جامعات إنجلترا مثل جامعة أآسفورد وآامبریدج الخ

والمخطوطات والنفائس  إنشاء المكتبات الشرقية التي تحتوي مالیين من الكتب -ب
  .)24(مية واألدبية والتاریخيةالعل
  .)25(إنشاء المطابع الشرقية، وعقد المؤتمرات الدولية -ج

  :االستشراق وحوار الحضارات
ال مختلفة ایعد االستشراق الخلفية التبریریة للحضارة الغربية، یمدها أشك

وشكل الفئة التي ینتمي لها  التصورات القائمة على نوع التأثرومتباینة من 
ون، والتي ذآرناها سلفا، مما أفرز قوالب فكریة جاهزة یعتمد عليها المستشرق

الغرب في تبریر سياسته تجاه الشرق، غير أن المالحظ في هذه السياسة اقتصار 
اإلسالمية - ن الحضارتينالغرب على القوالب التي تزید من حدة الصراع بي

ما، بينه وجهات النظرضي على آل ما من شأنه أن یقرب قوت ،-  والغربية
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بناء النسق الفكري االستشراقي القائم على زعزعة خصوصا إذا ترآز األمر حول 
أو توظيفه لغير  وإقصاء المنهج العلمي ة،االستقرار الفكري للمجتمعات اإلسالمي

بغية إیجاد قواسم تسمح بهذا اللقاء  في هذه الدراسات األغراض التي وضعت له
ائجه حوار الحضارات المبني على اإلیجابية المفضي إلى التعارف، والذي من نت

  .وروح المسؤولية، وعدم إقصاء طرف آلخر
خصوصا ممن ینتمون لفئات المشككين والمستعملين  رقونولقد لعب المستش

ثارة نقاط التعارض بين دمة ألغراض سياسية واقتصادیة في إللمناهج العلمية خ
لنصوص الغربية العلمية بنشر لنوع معين من الوعي في ا"الحضارتين وذلك 

واالجتماعية والتاریخية والفلسفية والجمالية، وأن هذا الوعي آان یؤآد دوما 
، أي یميل اتجاه )26("انشطار العالم إلى شطرین متساویين هما الشرق والغرب

، إلى "الوعي"من إدراك الغرب للشرق نصوصيا  شراقالتحول في تاریخ االست
ممارسة الغرب عمليا وتطبيقيا لطموحاته وأطماعه  ، أي"الفعل"إدراآه ممارسة 

  .)27("ومشاریعه القدیمة على الشرق عبر مؤسسة االستشراق
إذ یتمثل  ،لتنبه له، وإدخاله في عملية التحاور أو التفاوضفهذا األمر یجدر ا

طریقة ثابتة من أجل استراتيجيته على التفوق "االستشراق في اعتماده على 
لذي یضع الغرب في سلسلة آاملة من العالقات المحتملة مع االموقعي المرن، 

آونه نسبيا صاحب اليد العليا، ولماذا آان ینبغي  الشرق دون أن یفقده للحظة واحدة
خالل مرحلة الهيمنة األوروبية  یكون األمر على غير هذه الشاآلة،خصوصا أن

عالم أو الباحث الخارقة منذ أواخر عصر النهضة حتى الوقت الحاضر، لقد آان ال
أو اإلرسالي أو التاجر أو الجندي في الشرق، أو فكر بالشرق، ألنه آان قادرا على 

دون مقاومة تذآر من جانب الشرق، وتحت  أن یكون هناك أو على أن یفكر به،
، وأهم )28("العنوان العام للمعرفة بالشرق، وتحت مظلة التسلط الغربي على الشرق

  :ا العرضما یمكن استنتاجه من هذ
آي نفهم مصدر اإلخضاع الالحق للشرق فهما سليما ونفسره تفسيرا " :أوال

صحيحا فإن الكاتب إدوارد سعيد یحيلنا باستمرار إلى أزمنة ماضية بعيدة لم یكن 
الشرق فيها حاضرا بالنسبة إلى الغرب، إال على مستوى الوعي والكلمات 

  .حات الكتبوالنصوص والصور الذهنية وتعاليم الحكماء وصف
االستشراق الثقافي األآادیمي هو المسئول األساسي عن ظاهرة بروز  :ثانيا

شخصيات شهيرة في الغرب من أمثال نابليون بونابرت، واللورد آرومر، وأرثر 
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بلفور، ولورنس العرب أشرفت على عمليات غزو الشرق وحكمه ومراقبته 
  .)29("ودراسته واستغالله

يارات الفكریة في العهود األولى أن مثل هذه التوما یجدر التأآيد عليه 
البيئة  تيجي لألفكار التي تبدو غریبة عنلإلسالم بما تحتویه من مخزون استرا

للوقوف أمامها بقوة وصالبة، وقد آانت "اإلسالمية، إال أنها مثلت حافزا للمسلمين 
ك التيارات المواجهة على مستوى التحدي، بل تفوقه، فقد هضم الفكر اإلسالمي تل

هضما دقيقا، واستوعبها استيعابا تاما، ثم آانت له معها وقفته الصلبة باألسلحة 
  .)30("فالمواجهة إذن آانت مواجهة فكریة الفكریة نفسها،

 غرب مواجهة حقيقية، فالوفي وقتنا المعاصر إذا أراد المسلمون مواجهة ال
متخصصة  راءة متأنيةصنوا بما تحصن به األولون أو أشد تحصنا بقبد أن یتح

نواجه أنفسنا "لنتاج المستشرقين، ونقدهم نقدا منهجيا، وقبل ذلك آله فالبد أن 
مواجهة حقيقية بعيوبنا وقصورنا وتقصيرنا وأن نكون على وعي حقيقي 

  .)31("بالمشكالت التي تواجهنا في هذا العالم المعاصر
دون اللجوء لوسائل  وإذا آان االستشراق یأخذ له منهج الصراع سبيال ثابتا
تهدئة، فإن ذلك الهجوم التحاور أو التعارف أو التواصل، أو ما یسمى بأساليب ال

ل بالنسبة للمسلمين طریقا إیجابيا یستكشفون فيه عيوبهم، ومواطن ضعفهم، یمث
والمنهاج العام الذي یساعدهم مستقبال في االرتقاء بالفكر نحو غایة تثبت حقيقة 

ي تلصقها به مية من أشكال العنف واإلرهاب التة اإلسالخلو منظومة الحضار
  .الحضارة الغربية

وقوة االستشراق آامنة في مقدار الضعف الذي انتهى إليه اإلنتاج الفكري 
، وبالتالي فإن سبب القوة مشروطة بضعف اآلخر، فإن عدم الضعف لدى المسلمين

اته ونهض من عجزه ذ"بطل السبب الموجب للقوة، فإذا وعى العالم اإلسالمي 
ا سيجد االستشراق الحضاري، یوموألقى من على آاهله أسباب تخلفه الفكري و

  .)32("نفسه في أزمة، وخاصة االستشراق المشتغل باإلسالم
والحقيقة التي یراها البعض في التعامل االجتماعي أو السياسي وغيره 

، وان یدافع عن "الوجه اإلیجابي"یقدم صورته األفضل "تفترض من آل واحد أن 
في " الوجه السلبي"اآلخرین " هجوم"ما یسمونه بـ  أوشخصيته من تدخل اآلخرین 

الحوار، هذا الهجوم یمكن أن یظهر في أسلوب األمر والنهي مثال، أو في مقاطعة 
آالم اآلخر، أما الموقف المختلف فيظهر في التواضع من أجل إعالء اآلخر وفي 
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“ÕiBÒrªA ÀC “Œ∏miB∏ŒJªA “ÕAÀjªA  
  

 جميل حمداوي .د
  )المغرب( لناظورجامعة ا

  
  :الدالالت اللغوية واالصطالحية - 1

باعتبارها لفظة إسبانية إال في نهایة ) Picaresca( لم تظهر لفظة بيكاریسكا
الربع األول من القرن السادس عشر، قبيل ظهور الروایة الشطاریة األولى في 

 La vida de Lazarillo de( :باني للروائي المجهول أال وهياألدب اإلس
Tormes y sus fortunas y adversidad( ) حياة الثاریو دي طورميس

  .)1()وحظوظه ومحنه
ثم، . وتدل هذه اللفظة على جنس أدبي جدید تشكل في إسبانيا ألول مرة

ه الروایة ذلك المتن وتعني هذ. انتقل بعد ذلك إلى فرنسا وألمانيا وانجلترا وأمریكا
السردي الذي یرصد حياة البيكارو أو الشطاري المهمش؛ لذلك تنسب هذه الروایة 

الذي یقول عنه قاموس األآادیمية ) المغامر( أو) الشاطر( إلى بطلها بيكارو
نموذج شخصية خالعة و حذرة وشيطانية وهزلية، تحيا حياة غير هنيئة " :اإلسبانية

بطل مغامر شطاري " :، أو أنه"ؤلفات األدبية اإلسبانيةآما تبدو في عيون الم
 وتعتقد األآادیمية اإلسبانية أن لفظة. )2("مهمش صعلوك محتال ومتسول

)Picaro (مشتقة من فعل )Picar (زي، وهو االرتحال في معناه الشعبي المجا
  .والصيد واللسع
قراء في اللغة الفرنسية األعمال التي تصف الف) picaresque( وتعني

والمعوزین والمعدمين والصعالكة والمتسولين واألنذال أو قيم المتشردین 
  .والمحتالين واللصوص في القرون الوسطى

والبيكارو باعتباره بطل الروایة البيكارسكية ليس بمقترف جرائم في معنى 
یبالي آثيرا بالقيم ومسائل  الجرائم الحقيقي، ولكنه ینتمي إلى طائفة المتسولين، ال

دام الواقع الذي یعيش فيه منحطا وزائفا في قيمه، یسوده النفاق والظلم  األخالق ما
واالستبداد واالحتيال حتى من قبل الشرفاء والقساوسة والنبالء ومدعي اإلیمان 

وما هّم البيكارو سوى البحث عن لقمة الخبز ورزق العيش، لذلك . والكرم والثراء
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في أقواله ونصائحه ومعتقداته، وذآي یتكلم  فهو في حياته مزدوج الشخصية، جاد
بالنصائح، ویتفوه بإیمان العقيدة، ولكنه في نفس الوقت، یسخر من قيم المجتمع 

ویأنف البيكارو من اتخاذ عمل . وعاداته وأعرافه المبنية على النفاق والهراء
، منتظم لرزقه، بل یتسكع في الشوارع ویتصعلك بطریقة بوهيمية وجودیية وعبثية

یقتنص فرص االحتيال والحب والغرام، منتقال من شغل إلى آخر آصعلوك مدقع 
وعلى . یرفضه القانون وسنة الحياة والعمل، یفضل االرتحال والكسل والبطالة

باغتصابه، بل بالحيل والذآاء واستعمال  الرغم من آل هذا، یحصل على المال ال
ویجعل . ان وبالغة البيان واألدبالمقدرة اللغویة والحيل والمراوغة وفصاحة اللس

الناس یقبلون عليه بسلوآياته ومواقفه ویرغبون في مصاحبته ومعاشرته إشفاقا 
 .)3(عليه وعطفا واستطرافا

وتعتبر نصوص البيكارسك بمثابة قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا 
البا ما لذا غ. في المجتمع، أي إنها قصص مغامرات الشطار ومحنهم ومخاطراتهم

روائية واقعية، سواء ) Autobiographie( تكتب بصياغة سيریة أوطوبيوغرافية
بضمير المتكلم أم بضمير الغائب؛ لذا تسمى أیضا بالروایة األوطوبيوغرافية 
البيكارسكية التي تؤآد مدى اعتماد الروایة على تصویر البعد الذاتي وتجسيد 

روایة صيغة هجائية وانتقادیة ألعراف وتتخذ هذه ال. تقاطعه مع البعد الموضوعي
المجتمع وقيمه الزائفة المنحطة فاضحة إیاها بطریقة تهكمية ساخرة، منددة 

  .باالستبداد والظلم والفقر
وتتغنى الروایة البيكارسكية باعتبارها روایة شعبية بالفقراء والكادحين 

عيشون على والمهمشين الذین صودرت حقوقهم وممتلكاتهم وحریاتهم وأصبحوا ی
  .هامش التاریخ

ولقد أطلقت على الروایة البيكارسكية في الحقل العربي الحدیث عدة مفاهيم 
 فهناك من یفضل االحتفاظ بنفس المصطلح الغربي. ومصطلحات وتسميات

لنجاعته ودقته داللته الوضعية واالصطالحية، وهناك من یختار ) بيكاریسك(
ومحمد  ،)4(شكري الروائي المغربي هو الشأن لدى محمد مصطلح الشطار آما

وهناك من یستعمل مصطلح الروایة . )6(وإسماعيل عثماني )5(غنيمي هالل
، وهناك من یطلق عليها األدب التشردي أو أدب )7(االحتيالية آعلي الراعي

عند األدیب ) Les marginaux( الصعلكة أو أدب الكدیة أو أدب المهمشين
  .)8(والباحث التونسي محمد طرشونة
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 لدى علي الراعي ال) المحتال / االحتيالية(أن مصطلح  وفي اعتقادي،
ألن هناك من یتمسك في هذه  ینطبق دائما وبشكل دقيق على شخصية هذه الروایة؛

الروایات الشطاریة بالقيم األصيلة ویتشبع بالمثل العليا والفضائل السامية، وال 
ویمكن أن ینطبق االحتيال باعتباره . عالقة له بعالم االحتيال ومواضعاته الدنيئة

یمكن  خاصية أدبية أخالقية على بعض الشخصيات في العصور الوسطى؛ ولكن ال
  .تعميمه على جميع العصور واألجناس والقصص والروایات األدبية

البيكاریسك بصيغته ) Picaresque( وأفضل شخصيا استعمال مصطلح
المغامرات والمحن الجریئة والمخاطر األجنبية أو ترجمته بأدب الشطار أو أدب 

البطولية أو بأدب الصعلكة والتمرد على الواقع الرسمي السائد الذي تتفاوت فيه 
  .شرعية الطبقات االجتماعية بطریقة غير عادلة وال

  :مميزات الرواية البيكارسكية - 2
  :ومن خصائص ومرتكزات الشكل الروائي البيكارسكي وتيماته األساسية

  .ة بمغامراتها ومفاجآتها العدیدةالرحل - 1
 .صعلكة البطل وعطالته وتمرده على الواقع الرسمي والمؤسساتي - 2
 .مواجهة البطل لمجموعة من المحن والمكائد - 3
 ).طبيوغرافيةوالسيرة الذاتية أو األ( الطابع االوطبيوغرافي - 4
 .التمرد والتشرد واالحتيال الشطاري - 5
 .االغتراب والفقر والظلم واالنطواء على النفسالمعاناة من التهميش و - 6
 .التهجين األسلوبي وشعبية الملفوظ والتقاط اليومي المبتذل - 7
 .األسلبة والبارودیا والسخریة والضحك الماجن والمفارقة - 8
الواقعية االنتقادیة في هجاء الواقع والناس واعتماد الثوریة في تحدي أعراف  - 9

 .مبتذلةالواقع ومواجهة قيمه ال
  .اإلباحية واالحتيال وجدلية الذاتي والموضوعي - 10
 .الصراع بين القيم األصيلة والقيم المنحطة - 11
  .االنطالق من فلسفة العبث والسأم والقلق الوجودي والضياع التشردي - 12

  ):الشطاري في الغرب(التخييل البيكارسكي  - 3
ا الغربية في القرنين ازدهرت الروایة الشطاریة أو البيكارسكية في أورب

القرن ( ویعرف القرن السادس عشر. السادس والسابع عشر خاصة في إسبانيا
ألنه "؛ )Siglo de Oro( في إسبانيا بالعصر الذهبي) الذي ظهر فيه البيكارو
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أما على الصعيدین السياسي واالجتماعي، . عرف نشاطا واسعا في الحق الثقافي
آانتا تتمتعان بعيش رغيد على حساب الطبقة الدنيا فإن الطبقتين الحاآمة والوسطى 

وأدبيا، آان یطغى على الكتابات . التي آانت تعاني من قساوة الحياة وقمع السلطة
الشعریة والنثریة والمسرحية طابع الرسمية حيث قامت الكنيسة بدور الرقيب 
واتخذت إجراءات صارمة ضد آل من انحرف عن القانون المتبع في التأليف 

دي تورميس آان ذوق القراء في  وعندما ظهرت حياة الثاریو). Canon( والكتابة
الموریسكية  - إسبانيا مطبوعا على آتابات الروایة الرعویة والروایة التاریخية

دي تورميس تروي قصة  ولما آانت حياة الثاریو. وروایات الفروسية والمالحم
روایات اآلنفة الذآر استرعى ذلك فریدة وواقعية لبطل یختلف جذریا عن أبطال ال

  .)9("انتباه القراء اإلسبان على اختالف انتماءاتهم الطبقية والسياسية
هذا، ویسافر البيكارو الشطاري في هذا النوع من الروایة على غير منهج 

وحياته فقيرة یائسة یحياها على هامش المجتمع، ویظل ینتقل بين "في سفره، 
یحكم على المجتمع من وجهة نظره هو حكما تظهر فيه طبقاته ليكسب قوته، وهو 

األثرة واالنطواء على النفس، وقصر النظر في اعتبار األشياء من الناحية 
  .)10("فكل من یعارضه فهو خبيث، ومن یمنحه اإلحسان خّير. الغریزیة النفعية

 ةولم تعد الروایة البيكارسكية روایة مثالية مجردة آروایات الرعاة والفروسي
، بل أصبحت روایات واقعية قوامها االنتقاد )دون آيشوت لسيریفانتيس مثال(

هو رسمي والتندید بقيم المجتمع ومبادئه المتهرئة  والسخریة والتمرد على ما
  .المزیفة

ویعني هذا أن األدب البيكارسكي في أوربا ظهر آرد فعل على طغيان 
دیس دي جوال اإلسبانية، قصص الفروسية والرعاة آما هو مبثوث في قصة أما

 San( للكاتب اإلسباني سان بيدرو) La carcel de amor(وقصة سجن الحب 
Pedro( وقصة دیكاميرون للكاتب اإلیطالي بوآاشيو، ومن قصص الرعاة أیضا ،

  .)Sannazar( أوآادیا للكاتب اإلیطالي ّسنزار
زي وقد انتقل هذا الجنس من القصص إلى األدب اإلسباني واإلنجلي 

في ) Honoré d’Urfé(واأللماني، ثم إلى األدب الفرنسي على ید أونوریه دورفيه 
  .)Goethe()11( وموت الحب لجوتيه) Astré(قصته المسماة أستریه 

 ولقد تأثر بالقصة الشطاریة اإلسبانية الروائي الفرنسي شارل سورل
)Charles Sorel (صاحب قصة فرانسيون )Francion ( باریس التي نشرها في
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للعادات والتقاليد والطبقات االجتماعية " و قصة فرانسيون هجاء. م 1622عام 
وینص هذا القاص على أن القصة الفكاهية أو الهجائية . في عهد لویس الثالث عشر

وعليها بذلك أن تقترب من الحقيقة بوقوفها عند . أولى أن تعد أفكارا تاریخية
آما آانت  -  من ثنایا هذه الحقيقة في أنظاره أحداث الحياة المألوفة، وبدت الحياة

أقرب إلى الشطط والجنون منها إلى الحكمة واالتزان، ولهذا  -في مالهي موليير
أداة  - وهي قصص الهجاء ووصف العادات االجتماعية - آانت قصص الشطار

  .)12("لتقریب القصة من واقع المجتمع
فرنسيين واضحا عند تيوفيل البيكاریسك عند بعض األدباء ال وقد ظهر تأثير

، وأدى )Tristan l’Hermite(وتریستان ليرميت ) Théophile de Viau( فيوي د
ذلك إلى ظهور الروایة الشخصية أو روایة الفرد التي تعتبر إرهاصا حقيقيا 

للمجتمع من الرؤیة "للروایة الرومانسية ذات الرؤیة األآثر واقعية 
  .)13("األسطوریة

 Vraie histoire( "اریخ فرانسيون الحقيقي الهازلت"وآان لروایة 
comique de Francion ( الحكيم"تأثير آبير على روایة" )Le Sage( ) جين

م، وقصة جوتييه  1947التي ظهرت طبعتها الكاملة في فرنسا عام ) بال
)Gauthier ("موت الحب" )Mort d’amour ( التي ظهرت في باریس عام

  .م 1616
أهمية الروایة الشطاریة الفرنسية، فتبقى الروایة اإلسبانية  وعلى الرغم من

، )فانتيسدون آيشوت لسيری( بكل جدارة مهدا للروایة اإلشكالية المثالية المجردة
حياة الثاریو دي تورميس التي ألفها آاتب مجهول عام (والروایة البيكارسكية 

ى المستویات ، نظرا للظروف المتردیة التي عاشتها إسبانيا عل)م 1554
، واالقتصادیة والسياسية والثقافية ...)التفاوت الطبقي - البؤس -الفقر( االجتماعية

ونظرا ألثرها ... التي آانت إفرازا حقيقيا ألدب المهمشين والشطار والمنبوذین
  .بيكارسكية وتشكيلها صياغة وداللةالكبير في انبثاق الروایة الغربية ال

  :كية باألدب العربي القديمتأثر الرواية البيكارس - 4
ولم یظهر األدب البيكارسكي في إسبانيا إال تأثرا بالفن الشعبي العربي 

سيما ظهور طبقة اجتماعية من الشطار العرب المسلمين المهمشين  باألندلس، وال
المشردین الذین آثروا حياة الصعلكة والبطالة والتمرد عن قوانين المجتمع 

على حافة المجتمع سواء باألندلس أم في ربوع أخرى  والسلطة، وآانوا یعيشون
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 ویقضي هؤالء الشطار. من العالم العربي اإلسالمي التي انفتحت عليها إسبانيا
)Picaros ( حياتهم في التسول واالرتحال والغناء وممارسة الكدیة واالحتيال قصد

وآان . اإلیقاع باآلخرین من أجل الحصول على المال أو الحب أو لقمة العيش
 هؤالء الصعاليك المحتالون المرحون یسمون في الثقافة اإلسبانية بالمورو

)Moro( . وتحضر صور هؤالء آثيرا في الروایة الشطاریة اإلسبانية، إذ یقول
لم تكن الروایة الشطاریة اإلسبانية تتبلور، من حيث هي نوع " :محمد أنقار

لغنائية والمسرح الشعري والقصة سردي، بعيدا عن التيارات واألنواع األدبية آا
الموریسكية، والقصة العاطفية أو الرعویة التي حفلت آلها بصور غزیرة للمسلمين 

إال أن مما یلفت  .والعرب والمغاربة خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر
النظر في الروایة الشطاریة هو ضآلة صور المورو على الرغم من أن الظاهرة 

ویتعلق األمر على . تكن قد تالشت نهائيا خالل تلك الفترة الموریسكية لم
  .)14("تاریخ حياة البوسكون" و" الثاریو" الخصوص بالروایتين النموذجتين

نموذجا شطاریا في إدانة المسلم " وتعتبر روایة الثاریو دي تورميس
 الوتصویر وضعيته الردیئة حتى لدى األوساط الدنيا، لكي یعلم الناس أن المورو 

  .)15("یؤدب إال بعقابه وتوبيخه وصده عن غيه
هل تأثرت : ولكن السؤال الذي ینبغي طرحه آما یطرحه األدب المقارن هو

  الروایة البيكارسكية اإلسبانية بأدب المقامات؟
فریق ینكر هذا التأثير : لإلجابة عن هذا السؤال انقسم الباحثون إلى قسمين

محمد غنيمي هالل، : المثبتين لهذا التأثير نذآر ومن بين .وفریق آخر یؤآده ویثبته
وسهير القلماوي، وأحمد طه بدر، وعبد المنعم محمد جاسم، وعلي الراعي الذي 

أن أثر المقامات، الذي یعترف به دارسون عرب وغربيون یأتي ذآرهم في " :یرى
غضون الكتاب شخصية المحتال، ربما آان أقوى أثر مفرد ترآه العرب في األدب 
الغربي، فعن طریق محتال المقامة قام األدب االحتيالي في إسبانيا وامتد من ثم إلى 
فرنسا وألمانيا وانجلترا، ليكون األساس لصرح الروایة الواقعية التي أسهمت في 

دیفو وفيلدینج ودیكنز في انجلترا وليساج : خلقها أقالم آتاب مرموقين من أمثال
تزال هذه الروایة الواقعية االحتيالية موجودة بيننا  بل ال. وبلزاك وفلوبير في فرنسا

: فيليكس ترول، لتوماس مان األلماني، والثانية: في عملين محددین أولهما
  .)16("صول بيليو: مغامرات أوجي مارش للكاتب األمریكي

 ولقد انتقل نموذج بطل المقامات العربية القدیمة في العصور الوسطى
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فأثر فيها بخلق  -  یقول غنيمي هالل –داب األوربية اآل"إلى ) العصر العباسي(
نموذج أدبي آخر، تطورت به القصة األوربية، بعد أن عرفت تلك اآلداب المقامات 

وقد أثر نموذج بطل الحریري في  .العربية عن طریق األدب العربي في إسبانيا
أثير آله في األدب العربي األندلسي، ثم األدب اإلسباني بعامة، ثم تعاون هذا الت

  .)17("خلق قصص الشطار الذي تعد قصة حياة الثاریو دي تورميس نموذجا له
هم أیضا ذهبوا إلى تأثر الروایة  أسبانویؤید رأي الدارسين العرب باحثون 

البيكارسكية بأدب المقامة العربية، ومن هؤالء مؤلفا دائرة المعارف الوجيزة في 
قد تسرب ) یعنيان المقامة( إن هذا النوع األدبي" :الحضارة العربية حيث یقوالن

 -  إلى حد ما - إلى األدب الفارسي وغيره من آداب شرقية، ویبدو أنه قد أثر أیضا
  .)18("على آتاب الروایة األوائل في آل من إسبانيا وإیطاليا

وینفي الناقد اإلسباني أنخل فلوریس التأثير المباشر للمقامات في البيكاریسك 
 ام الطابع االوطبيوغرافي في مقامات الحریري باستثناء مقامة واحدة وهيالنعد

 :اليونانية والرومانية: ، وألن الترحال آان موجودا في اآلداب القدیمة)الحرامية(
فإذا سلمنا جدال بأن بطل المقامات یقوم في آل مقامة منفردة برحلة تورطه في "

والطبقات االجتماعية، فال یجب أن شتى المالبسات مع أناس من مختلف األوساط 
ننسى أن هذا التراث القصصي الذي یمثل البطل المتجول والذي یبدو واضحا في 
روایة البيكارسك اإلسبانية هو في الواقع سابق لظهور هذه الروایة وسابق النتقال 

  .)19("أدب المقامات من الشرق العربي إلى المغرب وإلى األندلس اإلسالمية
د المنعم محمد جاسم مذهب المستعرب اإلسباني أنجل فلوریس ویجاري عب

والذي أرید أن أقوله في نهایة هذا المطاف حول إمكانية التأثير العربي " :حينما قال
في الروایة اإلسبانية هو أن هذا التيار العميق الغور والبعيد المدى من القصص 

في التمهيد لظهور روایة  والنوادر والطرائف الشعبية العربية آان ذا أثر أبعد
وقف عندها الباحثون مرارا وتكرارا  البيكارسك اإلسبانية من المقامات التي

  .وحاولوا إعطاءها دورا لم تكن بطبيعتها مؤهلة له
فالمقامات آانت تكتب للتداول في صفوف الضالعين والمتبحرین في علوم 

رة المجاهل فإنها لم تترجم وبما أنها آانت عسيرة اللغة وعسيرة الفهم وآثي. اللغة
  .إلى اللغة الالتينية أو اللغة اإلسبانية

أحاول في هذا البحث االستدالل على أیة فصول من  وعلى آل حال فأنا ال
األدب اإلسباني جاءت منقولة أو واضحة التأثر بأصول عربية، لكن القارئ قد یجد 
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ل فلوریس القائلة بأن فيما عرضت إثباتا جدیدا لوجهة نظر الكاتب والناقد أنخ
الروایة بمظاهرها المختلفة قد ظهرت في إسبانيا قبل أي بلد آخر بسبب أثر 

  .)20("الحساسية العربية في اآلداب اإلسبانية
ضرورة التریث في الحكم على مدى تأثير المقامة  ویذهب محمد أنقار إلى

جج القاطعة، ولكن في البيكارسك الروائي حتى تتوفر األدلة العلمية الدقيقة والح
هذا ال یلغي إمكانية مقاربة البيكارسك على ضوء السرد العربي القدیم ومن خالل 

الثاریو دي ( تلك صور نادرة للمورو في هذه الروایة" :قواعد فن المقامة
یعدم بعض النقاد الصلة بينها وبين الحكي العربي القدیم على  التي ال) تورميس

وإذا آانت مثل هذه : ، أو ببعض النوادر وللحكایاتمستوى العالقة بفن المقامة
یلغي بتاتا  تزال في حاجة إلى تمحيص علمي مقنع، فإن ذلك ال االحتماالت ال

إمكانية قراءة هذه الروایة الشطاریة بموازاة مع أعراف السرد العربي القدیم 
  .)21("وأساليبه، مثلما هو الشأن في دراسة محمود طرشونة

إیراد هذه األقوال المتضاربة هو إثبات أثر العرب على وليس الهدف من 
الروایة البيكارسكية أو نفي ذلك التأثير؛ ألن آل هذا من  إسبانيا في إبداع

اختصاص باحثي األدب المقارن؛ ولكن المهم في رأیي أننا في حاجة إلى االستفادة 
عربي األآثر من هذه الروایة الشطاریة اإلسبانية مع استثمار الشكل القصصي ال

واتخاذهما وسيلة لتمتين األساس الواقعي للروایة العربية، وذلك  -  المقامة - فعالية
بتوسيع نطاقها ومدى رؤیتها، وموقفها من الناس، بحيث تحكي عن المنبوذین 
والمقهورین والخارجين عن المواضعات إلى جوار المطحونين والكادحين، وما 

  !واإلسالمي أآثرهم اليوم في عالمنا العربي
  :التخييل البيكارسكي في األدب العربي الحديث - 5

في أدبنا العربي الحدیث آثير من النصوص الروائية الشطاریة، وإن آان 
أغلبها في المغرب األقصى؛ وربما یعود ذلك لتأثر آتابها المباشر باألدب 

ربي وقد آتبت هذه النصوص من قبل محمد شكري ومحمد الهرادي والع. اإلسباني
  ...باطما وبنسالم حميش ومحمد زفزاف

معاناة شاب ریفي  )22()الخبز الحافي(هذا، ویصور محمد شكري في روایته 
من شدة البؤس والظلم والفقر إبان احتالل المغرب من قبل االستعمارین اإلسباني 

لذا اختار التجوال والصعلكة والمغامرات االحتيالية واللصوصية . والفرنسي
وقد أبدع . الخمریة والجنسية بحثا عن لقمة خبز بدون مرق أو إداموالعربدة 
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وهذه . )23("الشطار" شكري نصا بيكارسكيا آخر یكمل سيرته األولى أال وهو
الروایة سيرة أوطوبيوغرافية بيكارسكية واقعية تنقل واقع المنبوذین والمهمشين 

لقائية والعفویة الصعالكة بطریقة مباشرة وصریحة قوامها الصدق الفني والت
  .المطبوعة، وتستند في إیقاعها إلى تشویه الواقع وتعریته بكل وقاحة وفضاضة

رائد األدب الشطاري أو  - حسب علي الراعي - ویعتبر محمد شكري
" الخبز الحافي" الروایة الواقعية االحتيالية في أدبنا العربي الحدیث، وذلك بروایته

بي الحدیث ظهرت في السنوات األخيرة سيرة وفي أدبنا العر" :التي یقول عنها
وهي تحكي . ذاتية روائية بعنوان الخبز الحافي للكاتب المغربي محمد شكري

المغامرات االحتيالية واللصوصية والجنسية لشاب أمي في أدنى مراتب الفقر، 
والسيرة تعود بالكتابة . ینتقل بين طنجة ومدن المغرب، بحثا عن لقمة الخبز الحاف

وائية عندنا إلى النقطة التي آان ینبغي أن تبدأ منها الروایة العربية، مستندة إلى الر
ولعلها على المدى أن تقود . المقامات مطورة إیاها إلى فن روائي عربي األساس

إلى فن روائي عربي یكون أآثر صدقا وأحر طعما من آثير مما یكتب في حقل 
ما یصطدم الشعور بال مبرر فني،  الروایة العربية، شریطة أن تتلخص من بعض

ویجعل السيرة في بعض أجزائها صراخ احتجاج طفولي ورغبة في تحطيم 
  .المواضعات لمجرد التحطيم

ومن الطریف الالفت للنظر أن تظهر هذه السيرة الروائية في المغرب، البلد 
وأن تتحرك في . المجاور إلسبانيا، التي أخرجت روایة الزاریو دي تورميس

ائها شخصيات من إسبانيا، مابين شرطة ومحققين ومدنيين أوجدهم الحكم أرج
  .)24("اإلسباني وأوسع لهم

ویصرح محمد شكري في إحدى شهاداته الروائية أنه یكتب روایة 
بهذا الشكل هو أنني حاولت ) الخبز الحافي( حافزي على آتابتها" :بيكارسكية ذاتية

لصعاليك في رحلة زمنية عن جيل اضمن تجربتي حتى سن العشرین أن أسجل م
تقل عن  والدول التي آانت لها هيمنة ال. اإلسباني والفرنسي عهد االحتالل

 -  روائية - إنها سيرة ذاتية. االحتاللين المباشرین، خاصة في مدینة طنجة الدولية
إن الحياة التي عشتها، حتى تلك السن في عشيرة البؤساء والشطار، عن . شطاریة
ومازال هذا . أخالقي هو ال شخصية، آنت أستمدها عن قهر من آل ما ال قصدیة

 .)25("النموذج الهجين من الطفولة المغربية یفرزه مجتمعنا المغربي حتى اليوم
إن الطفل المغربي من هذه الطبقة المهمشة یصبح " :ویضيف محمد شكري قائال
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قد حاآمت نفسي ل .رجال في سلوآه ومالمحه في السادسة أو السابعة من عمره
وأسرتي والمجتمع في هذه السن، بقانون الشيطان الذي أوعاني باآرا معنى 

  .االستغالل والقمع اللذین أیقظا في التمرد والحریة
الذین یكتبون سيرا ذاتية في  / إن األدب الشطاري ضد هذه الشيعية المضللة

هي وليدة طبقة خاصة السيرة الذاتية الشطاریة التي / شكل إنشاءات دیماغوجية
شبه منفصلة الجذور عن أسرتها وأقاربها مما یجعلها أقدر من السيرة الذاتية 

  .)26("التقليدیة على آشف المباذل إذا أتيحت لكتابها اإلمكانيات الضروریة
حياة الثاریو دي (بروایة ) أحالم بقرة(وقد تأثر محمد الهرادي في 

صلب الروایة وآعنوان للفصل  یرد ذآر هذه القصة مرارا في" ، إذ)تورميس
، وفي الهوامش، مؤآدا على العالقة الخاصة التي تجمع )الزاریو في الجنة(الثالث 
  .بينهما

وإذا آانت الرحلة بمغامراتها ومفاجآتها في الروایة الشطاریة أهم تيمة 
تتسلل إلى روایة الهرادي، فإن شخصية األعمى المتسول تنم عن عالقة أمتن بين 

ومن المعلوم أن هذا األعمى یقدم آشخصية خبيثة، عنيفة ومراوغة، في . ينالروایت
آالم الليل یمحوه ( وفي فصل ) حياة الزاریو(في روایة ) ثورساالمانك(مشهد 
  .)27()"أحالم بقرة( في) النهار

یتم تشييده عبر حشد أشكال  فال) "ألحالم بقرة( أما عن البناء الروائي
الشكل  الشكل الشطاري بجوار الخيال العلمي مثال، أوسردیة مختلفة یجيء فيها 

العبثين بجانب الشكل الشطاري، بل إن المعمار العام لهذا النص یتجاوز عالقة 
عالقة تفاعل تجعل هذه المردودیة  التجاور مؤسسا بين األشكال السردیة الصغرى،
  .)28("متميزة على مستوى الشكل والبناء في آن واحد

فيلسوف فرقة ناس الغيوان الغنائية وشاعرها  - ي باطما أما سيرة العرب
فهي روایة آيفما آانت التبریرات والمقایيس التي یقدمها المنكرون لذلك،  - الزجلي

فالسيرة هنا روایة بكل مقایيس هذا . ومهما تسلحوا بالقواعد األجناسية والتخييلية
ندرج ضمن األدب ت - في رأیي - وهذه السيرة. الفن ومواصفات هذا اإلبداع

). الشطار -الخبز الحافي( البيكارسكي على غرار سيرة محمد شكري بجزأیها
وثمة تشابه آبير بين شكري والعربي باطما على مستوى اإلبداع الشطاري؛ إال أن 
شكري آان وقحا في جرأته وصراحته الواقعية، بينما آان العربي باطما متأدبا في 

  .عتراف الشعوري والالشعوريواقعيته مقتصدا في البوح واال
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األول بعنوان  :وتتكون سيرة العربي باطما الشطاریة من جزأین
حياة ) الرحيل واأللم( وتصور الروایتان معا .)30("األلم"الثاني و .)29("الرحيل"

وهذه السيرة . الفنان العربي باطما في صراعه مع ذاته وواقعه وألم السرطان
مخلفاته السلبية وتفاوتاته الطبقية المدقعة، وإدانة  تقریر عن الواقع المغربي في

وهذه السيرة آذلك تسجيل أمين لحياة . للمجتمع الكائن ودعوة إلى الواقع الممكن
بعض مبدعينا وفنانينا الذین عاشوا على هامش المجتمع بين أنياب الفقر والطرد 

قع بكل قوة على والصعلكة والحياة البوهيمية الشطاریة ليفرضوا أنفسهم في الوا
  .الرغم من أنفة السادة وآبریائهم المتغطرس

لمحمد زفزاف روایة شطاریة تصور طالبا  )31()المرأة والوردة(وتعد روایة 
شابا بوهيميا ناقما على أساتذته، یقضي حياته في العبث والمجون والحشيش 

 وایتهأما بنسالم حميش في ر. والجنس مستمتعا بلذات الغرب وأهوائه الشبقية
حن التي عاشها طالب ، فيصور مجموعة من الفتن والم)32()محن الفتى زین شامة(

شاب متناقض في سلوآياته في ظل أنظمة االستبداد، وستدفعه فتوته وحبه لعشيقته 
إلى الثورة واالنتقام من أعدائه الظالمين، ولو آان ذلك على مستوى الخيال 

  .والالوعي والحلم السریالي
اد محمد شكري ومحمد هرادي والعربي باطما وبنسالم حميش وهكذا استف

ومحمد زفزاف من البيكارسك اإلسباني، وبهذا عادوا بالروایة من حيث یشعرون 
یشعرون إلى جذورها التراثية تجریبا وتأصيال ورغبة في آتابة روایة واقعية  أو ال
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“∞ÕlùA ’Aih®ªAÀ LÃ¥®Õ LAÃU  
DrƒùA ü ∆BNÕj§√  

  
 حزیمة أصيل الصيف

  إربد، األردن
 
  :نظرية جواب يعقوب - أ

: یتردد في األدب ثالثة مصطلحات تكاد تستخدم استخدام المتردافات هي
شبب بالمرأة، قال فيها " )1(:جاء في لسان العرب .يب، والنسيببالغزل، والتش

شبب بهن في الشعر ... نسب بالنساء" :)2(يه أیضا، وجاء ف"الغزل والنسيب
حدیث الفتيان واللهو : الغزل" :)3(، وأما الغزل فعرفه لسان العرب بقوله"وتغزل

  ".مع النساء
هل هذه المصطلحات من المترادفات حقا؟ وإذا آانت من المترادفات  ،ولكن

ثالثة التي آان فلم لجأ الشاعر أو الناقد العربي إلى ابتكار هذه المصطلحات ال
  .؟یستطيع أن یكتفي بواحد منها

ن العربي بل إن هذه المصطلحات ليست من المترادفات عند الشاعر الحق إ
مصطلح ن آان الجامع بينها هو ذآر النساء، فإآال منها یدل على معنى مختلف، و

اللغوي مشتق من الغزال الذي یقرن قوائمه عند العدو، وأما في  أصلهالغزل في 
 أقدامذآر النساء بحدیث یتغزلن منه أي یتفتلن منه تفتل " :يقته االصطالحية فهوحق

شيط نفس المتغزل بها حتى یتمكن الشاعر من قضاء حاجته منها نت أجلالغزال من 
القيس  ئرك معلقة ام، وحسب"من امرئ القيس هو أغزل" :ولذلك قيل في المثل

دیث الذي یجعل المرأة تتغزل أي ذلك الضرب من الح إتقاندليال على تمكنه من 
  .)4("الغزال أقدامتتفتل تفتل 
وهو إیقادها، وفي  )يب الناربتش(من  فمستعاريب بالتشمصطلح أما 
أي إشعاال (يبا لصدور المحارم بهو ذآر النساء بحدیث الشوق تش" :االصطالح

بب ه بالغيظ، والمشجلتنشيط نفس المشبب أل أجلآما تشب النار، وذلك من ) لها
  .)5("ه هم المحارم، أما المرأة فهي المشبب بهاجلأل
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إغاظة محارم المرأة التي تذآر في أول الشعر، ... من التشبيب"فالغایة  ،إذا
  .)6("آما آان یفعل وضاح اليمن مع أم البنين إغاظة للوليد بن عبد الملك

 :النسيب، فمشتق من النسب، وهو القرابة، وفي االصطالحمصطلح أما و
من غير مطمع في ) أقاربهأي (نسباء الشاعر من النساء أذآر بعض أخبار  هو"

هو " :التنفيس عن تحزن النفس، والتحزن أجلمن وذلك قضاء حاجته منهن 
ضد " نسيب، إذا فال)7("انقباض النفس آما تنقبض األرض الحزن أي الغليظة

  .، ومثال ذلك مقدمة النسيب في معلقة زهير بن أبي سلمى)8("لزالغ
الثالثة  األصنافحد ن ثم أردنا أن ندرجه في أير العذریفإذا جئنا إلى شع

) یشعل(یشبب السابقة استحال علينا ذلك، فمجنون ليلى لم یكن یذآر ليلى حتى 
م یكن هم أن یذآر قيس ليلى، لكن قيسا لن آان قد غاظصدور محارم ليلى، وإ

م البنين إغاظة لزوجها یقصد إلى ذلك آما آان یقصد وضاح اليمن عند ذآره أل
  .الوليد بن عبد الملك

) أي أقاربه(نسبائه أولم یكن المجنون أیضا یقصد ذآر ليلى لكونها إحدى 
  .أن ینفس عن تحزن نفسه آما فعل زهير عند ذآر زوجه أم أوفى أجلمن 

أي تتفتل تفتل أقدام الغزال (ولم یكن المجنون آذلك یذآر ليلى حتى تتغزل 
شط نفسها فيتمكن من قضاء حاجته منها، ولذا نجد عند التحقيق أن فتن) عند عدوه

ل العذري تسمية فيها تجاوز، وأدق من ذلك أن یسمى لغزتسمية شعر العذریين با
الشعر العذري، وآذلك نجد أن تقسيم الغزل إلى قسمين حسي وعذري قسمة غير ب

المتغزل بها إلى دقيقة، فالغزل مصطلح دال بنفسه على الوصف الحسي الذي یدفع 
  .أن تتفتل في جلستها وحرآاتها

إما للغزل وإما للتشبيب  :فهو فالغرض من ذآر المرأة في الشعر متعدد ،إذا
وإما للنسيب، وإما لغرض آخر، وهو ما قصد إليه الشعراء العذریون، فما الغرض 

  الشعراء؟هؤالء الذي قصد إليه 
وهي شكاة لم ینج بسبها نهم آانوا یشكون بثهم وحزنهم بصوت مسموع، إ

من عذل الناس، وما أشبه حالهم في شكواهم المسموعة مع العاذلين بحال یعقوب 
إنما أشكو " :عليه السالم الذي المه أهله لكثرة ذآره یوسف عليه السالم فأجابهم

  .)9("بثي وحزني إلى اهللا
وحزنهم،  موآذلك آانت غایة الشعر العذري لقد آان أصحابه یشكون بثه

ا رب صه علينما أجمل ذلك النظم إذا ما رتل بصوت ندي، ذلك النظم الذي قو
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العالمين لذلك المشهد المؤثر بين یعقوب عليه السالم مع أهله في شأن بكائه على 
على یوسف وابيضت  عنهم وقال یا أسفى وتولى" :تعالى یوسف عليه السالم، قال

یوسف حتى تكون حرضا أو تكون  رقالوا تاهللا تفتأ تذآ عيناه من الحزن فهو آظيم
  .)10("من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى اهللا وأعلم من اهللا ما تعلمون

سعى إليها الشعراء المحبوبة هو الغایة الكبرى التي لقد آان الوصول إلى 
العذریون تلك الغایة التي إذا ما أدرآوها فقد تحققت أمنياتهم، وهذا أمر جلي في 

نه منع الزواج من ليلى، بن الملوح إال أ ء العشاق، فما آانت معاناة قيسسير هؤال
وما آان جميل وآثير ليمتنعا أیضا عن  .ولو تزوجها لكانت تلك هي غایته الكبرى

نه طلق أالزواج بمن أحبا لو تمكنا من ذلك، وما آانت معاناة قيس بن ذریح إال 
  .إلحاح من أمه عليهلبنى على 
 لبثبل آان وسيلة  األولالعذریين لم یكن هو المقصد  الشعر عندف ذاإ

لم ومشاعر الشوق والولع بتلك المحبوبة التي آانت هي نفسها الهدف المقصود، 
أن یمتعوا اآلخرین بالشعر بل آانوا رجاال مثل  أجلمن  احتراقهم بنار الشوقیكن 

أن یصل إلى  اشققوم عشاقا صادقين، وغایة العلقد آان ال الرجال غير أنهم أحبوا،
  .معشوقه

  :نظرية العذراء المزيفة - ب
عشر الميالدیين  في جنوب فرنسا في القرنين الثاني عشر والثالث ظهر

ثا ، وقد آان ظهوره في ذلك الحين حده یمجد المرأة تمجيدا عفيفابأنشعر وصف 
ن الرقة التي ظهرت في ذلك الشعر تخالف واقع الحال الذي آانت إذ إ غریبا
 Les( "التروبادور"وقد عرف هذا الشعر بشعر  .ة والقسوة هما شعارهالغلظ

Troubadours(عليه بالفرنسية  ، وأطلق)Amour courtois(  وترجم إلى
  .)Courtly love( اإلنجليزیة بـ
" تروبادور"ا الشعر هو في فهم المصطلحين، فكلمة ذن فهم حقيقة همكوم

ف وأضيف إليها المقطع لتحریمع بعض ا" طرب"مشتقة من الكلمة العربية 
معناه " شعر التروبادور"إذا فمصطلح  ،)11("الدال على اسم الفاعل" دور"الالتيني 

آانوا یغنون هذا  ن منشدیه، وإنما سمي بذلك أل"ينربشعر المط"في العربية هو 
الشعر مصاحبا للموسيقى والحرآات الراقصة، ومثل هذه االستعارة اللغویة ما 

الذي صار " العود"روبيون من أسماء عدد من اآلالت الموسيقية مثل استعاره األو
  .)12("جيتار"التي صارت تلفظ " القيثارة"، و"لوت"یلفظ 
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ي لآورت"وباإلنجليزیة " أمور آورتوا"مصطلح اآلخر، وهو بالفرنسية أما ال
" أدب الفرسان"عند یوسف خليف "فقد تعددت ترجماته إلى العربية فهو " لف

نيمي هالل وعند محمد غ" الحب الفروسي"د مكي ر القلماوي ومحمووعند سهي
، "حب القصور"أو " الحب البالطي"وعند عبد الواحد لؤلؤة " فن الحب العف"

، وأما عمر شخاشيرو مترجم آتاب )13("أدب المجاملة"وعند مریم البغدادي 
الحب " ، فآثر استخدام اللفظ الفرنسي الدال على الصفة فسماه"الحب والغرب"

  .)14("الكورتوازي
والمقصود بالط القصر، ) البالطي(هي ) يلآورت(إن الترجمة اللفظية لكلمة 

وهو استخدام مجازي عالقته المحلية حيث ذآر المحل وأراد الحال وهو الحاآم 
فتصير ) حب(فهي ) لف(الذي یكون في القصر، أما الترجمة اللفظية لكلمة 

وهذا المصطلح بهذه الصياغة ) طيالحب البال(الترجمة اللفظية للمصطلح هي 
نه غير صحيح في الترجمة السياقية، لفظية إال أن آان صحيحا في الترجمة الوإ

وهذا هو السبب في آون المصطلح غير مفهوم فهما دقيقا عند القارئ العربي، لكن 
وضوحا عند القارئ العربي عندما یترجم المصطلح ترجمة  سيزدادهذا الفهم 

السياق اللغوي الحضاري العربي، ذلك أن اللغة العربية استخدمت آلمة  تراعي
جل وامرأة، أو بين رجلين من للداللة على تلك المودة التي تكون بين ر) الحب(

غير ریبة أو امرأتين آذلك، لكن العرب عندما أرادوا أن یعبروا عن التبعية 
لقد ) الحب(آلمة السياسية من رجل آلخر استخدموا آلمة أخرى بعيدة عن 

، أي تابع له سياسيا أو قبليا أو "فالن مولى فالن"فقالوا ) المواالة(استخدموا آلمة 
ي لآورت(ما نترجم مصطلح ، ومن ثم نجد أننا عند)أن یكون خادما له أي( خدميا 
ترجمة تراعي السياق اللغوي الحضاري العربي فإننا سنترجمه بمصطلح ) لف

  ).مواالة البالط(
من ) مواالة البالط(م یأتي السؤال المهم، وهو ماذا یقابل شعر ومن ث

ي؟ یقينا ال، فالغزل العذري ال أغراض الشعر العربي؟ هل یقابل الغزل العذر
 الشعري الذي ضمل أي داللة من دالالت المواالة السياسية، إذا، فما هو الغریح

تجلى بصورة واضحة في نه شعر المدیح، وهو ما ییحمل داللة المواالة السياسية؟ إ
العصر األموي حيث ظهرت األحزاب السياسية، وظهر معها شعر المواالة 

  .السياسية لهذه األحزاب
الشعراء العرب إلى الثناء إلى السؤال األهم، وهو لماذا لجأ  نأتيوبعد، فإننا 
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ن ، بينما لجأ الشعراء المطربو على شخص األمير نفسه في شعر المدیح
في جنوب فرنسا إلى الثناء على زوجات األمراء بدال من الثناء على ) التروبادور(

؟ هل آان هذا تغنيا بالعفة، أم هل آان األمير الزوج دیوثا ال یغار أنفسهماألمراء 
  على زوجته؟

من الزوج، وإنما آان  بالعفة؟ وال قلة غيرة الحق إن األمر لم یكن تغنيا
، )العفيفة(ي ذلك زوجته ف ناس مستغالمكيدة صاغها األمير الزوج ليخدع بها ال

تى بما ا تجاوز الشاعر حده، وأن، فإذفي سبيل ذلك شعراء متكسبي ومستأجرا
تؤآد بعض الدالئل أن مبالغة الشاعر في تصویر "یستجلب الریبة عوقب إذ 

إلى الریبة، ومن ثم إلى االنتقام ) الزوج(عواطفه تجاه السيدة قد تدفع بالفارس 
إلى نورماندیا من  برنارد الذي أحب زوجة آونت فانتادورن نفي فالتروبادوري

حد الشعراء قتصر على الشعر فحسب، وقطع لسان أالحب ی جراء الریبة بأن
  .)15("التروبادور من جراء الریبة في عفة العالقة بين الزوجة والشاعر أیضا

ى عل) التروبادور(ونرجع إلى سؤالنا، لم آان ثناء الشعراء المطربين 
زوجات األمراء، ال على األمراء أنفسهم؟ الجواب على ذلك یكمن في الوعي 

حد أدوات هو أالفكري للشعوب، إذ آلما زاد الوعي الفكري للشعوب توجه الشعر و
القدیمة توجه إلى الترآيز على شخص األمير  اإلعالمأدوات  أقوىبل هو  اإلعالم

هو األمير المثالي الذي یستحق  نهصورته عند الناس حتى یرونه أ إعالءمن أجل 
 إلرضاءأن یوالى سياسيا، فهذا هو هدف المدیح السياسي الحقيقي، ولم یكن قط 

  .نرجسية الحاآم، بل آان األمر دعایة سياسية له
لجأ إلى التزویر على أما إذا قل الوعي الفكري عند الشعوب فعندئذ ی

لثناء على األمير نفسه، وهذا ما یثنى على متعلق بهذا األمير بدال من ا الشعوب بأن
 خذ التزویر على الشعوب منحنى غریبا، فقد أ)جنوب فرنسا(دث في بروفنس ح

 أجلن إلى الثناء على زوجات األمراء من من نوعه، إذ لجأ الشعراء المطربو
نه هو األمير المثالي الذي یستحق أن یوالى الء صورة األمير حتى یراه الناس أإع

  .ماذا الثناء على الزوجات؟ هذا هو السؤال المهمسياسيا، ولكن ل
تحظى بها مریم العذراء عليها  تلقد استغل األمراء سلطة اإلعجاب التي آان

السالم عند الناس، ذلك اإلعجاب الذي وصل حد العبادة، فعمد األمراء إلى خدعة 
العصر، ماآرة، إذ قاموا فقربوا إليهم الشعراء وهو أدوات اإلعالم القوي في ذلك 

 األسواقأن یثنوا في أشعارهم على زوجات األمراء، ثم یخرجون إلى  أجلمن 
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إلى هذه السيدة المثنى عليها بصفات  إعجابهمفيغنون ذلك الشعر للعامة ليجلب 
  .تشبه صفات مریم العذراء عليها السالم

إن الشعراء في الحقيقة آانوا ینسجون عذراء مزیفة للعامة لجلب انتباههم 
ن امرأة تحظى بصفات العذراء المثالية ال م لها، ومن ثم الوالء لزوجها، ألوحبه

یوالى  بأنمن غيره  أحقشك أن زوجها یحظى بصفات مثالية أیضا، فهو لذلك 
آانت الكنسية تحرم الطالق فقد آانت الزوجة بذلك في قبضة زوجها سياسيا، ولما 

  .المحكمة
تضفي عليها ) آانت(وجها الفارس، تبعية السيدة لز"یذآر إبراهيم ملحم أن 

ل، فقد آان رعایا الزوج یدینون للسيدة بالخضوع، ویسعون إلى جالقدرا من اإل
السيدة من اإلفادة في تحسين أوضاعها في / نيل رضاها، مما مكن المرأة 

  .)16("المجتمع
لقد فتح االلتزام الذي یتعهد به الفارس أمام الكنسية بابا " :ویقول أیضا

 - لتي تضمن حمایة المرأة واحترامها، هكذا ساهمت الكنسية اق الفروسية ألخال
أة، هذا الجانب المشوق استغلته في فرض احترام المر -دون أن تروم ذلك 

الذین آانوا  ...لى البالط الشعراء التروبادورزوجات الفرسان والنبالء، فقربن إ
و عرض األلعاب الموسيقى والغناء، أ أجلمن ... یطوفون من مكان آلخر

  .)17("جذاب شعبي آبيرنباالمضحكة ویحظون 
إننا عند تحليل النصين السابقين نجد أن هنالك عددا من األطراف فهنالك 

، والشعراء، والعامة، ونجد أن العالقة بين هذه األطراف والزوجة الفارس الزوج
  :األربعة تسير على النحو اآلتي

 ؛م فالعامة تجل الزوجة احتراما لزوجهاومن ث؛ العامة توالي الفارس الزوج(
  ).إليهال فقربت الشعراء جالاإل اثم استغلت الزوجة هذ

تحسين صورة المرأة في المجتمع آما  أجلأي شيء؟ هل من  أجلولكن من 
ن هذه النظرة المثالية لعصر الظالم ذلك في زماننا؟ إتعمد إلى ذلك جمعيات النساء 

  .مثالية من المدینة الفاضلة أآثر
لم  "مواالة البالط"أن ما عرف بشعر  - التحقيق  دعن -إن الحقيقة الواضحة 

تكن المرأة وهي زوج األمير هي المستغلة  یكن لتحسين صورة المرأة، ولم
، وآان زوجها )بصيغة اسم المفعول(بل آانت هي المستغلة ) بصيغة اسم الفاعل(

طيع أن نعيد ترتيب العالقة بين األطراف السابقة على هو المستغل، ومن ثم نست
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 أجلالزوج الفارس یقرب الشعراء من مریم العذراء؛ العامة تحترم ( :النحو اآلتي
یتوقع أن  ؛لتمثيل هذا الدور نموذجلازوجة الفارس هي المرأة ج عذراء مزیف؛ نس

في قبضة زوجها ) ةأي الزوج(لعذراء المزیفة ا ذه العذراء المزیفة؛توالي العامة ه
  ).إذا والء العامة سيؤول إلى الزوجالفارس؛ 

مع  - لمزیفة ازوجته لتكون هي العذراء ) الفارس( والحق إن اختيار الزوج
تستطيع أن تفلت من قبضة  آان اختيارا ذآيا، فالزوجة ال -رفضنا األدبي لهذا 

لهرب من سيطرة ن الزواج في النصرانية قائم على التأبيد، فال مجال لزوجها أل
الزوج، بينما لو اختار الزوج الفارس امرأة أخرى لتقوم بهذا الدور، لم یضمن 

ى الناس بعد أن ؤه المزیفة علري تلك السلطة التي اآتسبتها عذراالفارس أن تغ
بينهم تربيطا عاطفيا دینيا، لم یضمن أن وبينها  عمد الشعراء إلى تربيط العالقة

جان (المزیفة فتدفعها إلى التمرد آما حدث مع  تغري تلك السلطة العذراء
  .مثال )18()دارك

اسم (ليانز روهي التي لقبت بعذراء أو" جان دارك"الدراسة المتأنية لسيرة ف
، والتي لم یزد عمرها عن ثالثة عشر عاما عندما بدأت تنشر )المدینة التي حررتها

لعذراء عندما مریم ا أوهامها الدینية على الناس، وهو العمر الذي یوافق عمر
نها لم تكن إال إحدى العذراوات المزیفة، بل تؤآد أ عليه السالم حملت بالمسيح

ليكية، هذه الخدعة على الكنسية الكاثو آانت أشهرهن على اإلطالق حتى لقد انطلت
شارل  بأن، ثم إن الزعم "قدیسة"عاما لقب  450فمنحت جان دارك بعد أآثر من 

جندي بقيادة هذه الفتاة الصغيرة أشبه ألف سل اثنا عشر قد صدقها وأر السابع
نسج عذراء  ما، بل آان ذآيا عندأحمقبالحمق ولكن الحق أن شارل السابع لم یكن 

لما  -أي جان دارك  - نها ى الناس وليوجههم آما یرید، غير أمزیفة ليسيطر بها عل
  .لتقتل بيد أعدائهأغراها االنتصار األول حاولت التمرد على سيدها فتخلى عنها 

ليست بعيدة عن التصدیق، فنحن نعرف خدعا " العذراء المزیفة"إن خدعة 
، التي شكلت "صكوك الغفران"أخرى ارتكبها األمراء والبابا فمن ذلك خدعة 

آبر المنكرات التي الكنسية البابویة، حتى آانت من أ فضيحة آبرى في تاریخ
، "صورة القبر المقدس"رف آذلك خدعة أنكرها البروتستانت على الكاثوليك، ونع

وقد دنسه المسلمون ) قبر المسيح(إذ قامت الكنسية برسم صورة للقبر المقدس 
م على القتال، والطریف في األمر أنه بحسب العقيدة وذلك لتحریض العوا

ودخل  بعد ثالثة أیام مغارته التي دفن فيهان المصلوب قد قام من النصرانية فإ
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یمين أبيه في السماء منتظرا الناس  ىقعد إل الناس ثم ن خطایاالجحيم ليعذب ع
نه أي إ، وبقيت المغارة التي دفن فيها المصلوب فارغة ،حتى یحاسبهم یوم الدینونة

رض فلسطين بل آوآب أ أعنىال وجود لما سمي بالقبر المقدس في األرض، وال 
قلة الوعي الفكري م، وذلك لااألرض، ومع ذلك فقد انطلت هذه الخدعة على العو

  .القادر على مناقشة هذه المسألة
ية ظآما في ترجمته اللف) الحب البالطي(ن تسمية هذا الشعر بشعر وبعد، فإ

لدليل واضح على النزعة السياسية فيه فهو شعر صدر بقرار من بالط األمير 
  .یحث العامة على المواالة

قة الزوج مع زوجته وعليه فإننا إذا أردنا تسمية هذا الشعر من جهة عال
لسميناه شعر استغالل الزوجة، وإذا أردنا تسميته من جهة عالقة الشاعر مع 
األمير لسميناه شعر التكسب فالوالء السياسي الذي آان یسعى إليه األمراء آان 

، ولو أردنا همجلألیقابله رفاه معيشي یحظى به الشعراء في قصور من یعملون 
لسميناه شعر الموالين للبالط، أما  باألميرقة العامة تسمية هذا الشعر من جهة عال

  .إذا أردنا تسميته من جهة عالقة الزوجة بالعامة لسميناه شعر العذراء المزیفة
إن الخاسر الكبير في هذه الخدعة هم الناس ذلك أن األمير ربح والء الناس 

هي  ن آانتمال والحظوة في القصر، والسيدة وإالسياسي، والشاعر آسب ال
  .الطرف الضعيف إال إنها آسبت الشهرة، أما الناس فقد خدعوا فهم الخاسر الكبير

  ":فن الحب"آتاب  - ج
) صفحاته(یحتوي بين ... إلى القرن الرابع عشر" فن الحب"آتاب یرجع 

صادرة من سيدات عظيمات في نهایة القرن الثاني " محاآمات حب"بعض 
 ه، بهذ)20("لوحيد ألخبار العصر المتعلقةالمصدر ا"ویعد هذا المصدر  ،)19("عشر

  .أو مجالس الحب أعني مسألة محاآمات الحب المسألة
ة ت نسائية حيث آانت السيدة الرئيسفهي محاآما" محاآمات الحب"أما 

تدعو عددا آبيرا من النساء، قد یصل إلى ستين سيدة لالجتماع للنظر في مسائل 
  .)21("عشر الميالدیين الثاني عشر والثالثن المحبين، وذلك في القرنين الخالف بي

غير أن هذه المحاآمات آانت موضع رفض عند آثير من النقاد، فقد أآد 
م  1825فردریك دیيز وهو أدیب ألماني ومؤسس علم اللغات الروماني منذ عام 

نه آانت هناك محاآم ال شيء یثبت أ" ، أنه "محاولة عن مجالس الحب"آتابه  في
ب، للمحفوظات في األو دي فيریفل الذي آان قيما اليه، وذهب ف)22("نسائية حقيقية
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ليس هنالك نص "نه في باریس إلى أ 1853دي شارت سنة ثم أستاذا في مدرسة 
أما لویس  )23("تاریخي یدعم النتائج التي تقدمت على هذه المحاآمات المزعومة

األنظمة  نفى"فقد  1858باسي وهو سياسي آان قد درس هذه المسألة سنة 
  .)24("األساطيرللمحاآمات العاطفية في العصور الوسطى، شأنها شأن المزعومة 
ن منشأها آان الحق إ ؟وما حقيقتها ؟هذه" الحب مجالس"فما منشأ  ،وبعد

 - في الحقيقة  -نفسه ال یوجد ) مجلس الحب(تعبير " سياسيا ال غراميا، إذ نجد أن 
هوم العدالة أو القضاء الذي آانت بمف …في أي نص من نصوص العصر الوسيط،

النساء تجعله أحكاما حقيقية على الخصومات التي تحدث بين المحبين، وعندما 
في ( الملك آرثر علىفي معرض الكالم " مجلس الحب"یصادف المرء اصطالح 
نه یشير فقط إلى مجالس السيدات على سبيل المثال یجد أ) القرن السادس الميالدي

، وفي آل مرآز "ملك الحب"ان الذین آانوا یعيشون في قصر الالمعات والفرس
في بالط الملك لویس الرابع عشر في قصر  )آتلك المجالس التي آانت( مشابه
  .)25("فرساي

" ملك القلوب"عن قولنا عند التحقيق ال یختلف " ملك الحب" مصطلحإن 
وآذلك ال  لمكانة،التي یطلقها المتزلفون للملوك طمعا في المال وا األلقابوهو من 

، وهو مجلس ال یحظى "مجلس الوالء"عن قولنا " مجلس الحب"یختلف مصطلح 
وهو مجلس ) ملك القلوب(الدخول إليه إال من ثبت والؤه لملك الحب ) بشرف(

وأقدم مجلس حب أي والء وصلنا یرجع إلى  .آانت تجتمع فيه السيدات والفرسان
ي بالط الملك آرثر، ثم بقيت هذه المجالس القرن السادس الميالدي حيث آان یعقد ف

تعقد في أوروبا إلى زمن متأخر یصل إلى القرن الثامن عشر، وفي مجالس الحب 
هذه التي تعني مجالس الوالء للملك آانت تعقد محاآمات حب للفرسان أي 
محاآمات إثبات الوالء للملك أو نفي ذلك الوالء، فهي محاآمات ذات صبغة 

  .سياسية صرفة
مصطلح فاستعار  في القرن الرابع عشر )الكاهن(جاء أندریه لوشابيالن  ثم

مستفيدا من الداللة إلى مصطلح وعظي  سياسيمن مصطلح ) مجالس الحب(
الصریحة لكلمة الحب التي هي جزء من المصطلح والتي آانت تستخدم استخداما 

لى القرن الثاني مجازیا للداللة على الوالء السياسي فنسج على ألسنة نساء ترجع إ
عشر أحكاما خلقية فيما ینبغي أن یتصف به المحبون من أخالق وهي أحكام آن 
یصدرنها في صورة محاآمات تجمع بين السيدة القاضية والمدعي والمدعى عليه 
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وآانت الغایة من جعل هذه المحاآمات على ألسنة  .سواء أآانوا رجاال أو نساء
  .األحكام لجذب الناس النساء هي إضفاء الظرافة على هذه

، إال أن الجزء )26("ال نعرف عنه الشيء الكثير"وأندریه لوشابيالن مؤلف 
ما إ، و"آاهن"اسم یحمل إحدى داللتين فهو إما " لوشابيالن"الثاني من االسم وهو 

داللة دینية  الذي یحمل" الشيخ" به في العربية لقب، وهذا اللقب یش)27("أمير"
، "أو رئيس قبيلةرئيس دولة، "یحمل داللة سياسية بمعنى و" عالم الدین"بمعنى 

وأعتقد أن اللقب  "الرجل آبير السن"عناه على معنى صل موهو لقب یدل في أ
ال یختلف في داللته اللغویة والمجازیة عن الكلمة العربية التي هي " لوشابيالن"
  ".الشيخ"

شخصية غير وهي " جوتييه"وقد أهدى المؤلف الكتاب إلى شخصية تدعى 
أال "ویمكن  .)28(" نبيال شابا" إليهالمرسل ، إذ یمكن أن یكون هذا أیضا معروفة

ن الكتاب في حقيقته آتاب ، وهذا هو الراجح أل)29("یكون سوى مرسل إليه وهمي
یشعر أن أندریه لوشابيالن " قانون الحب"تعليمي وعظي، ذلك أن من یطالع فصل 

آتابا تعليميا للناس یعظهم فيه، یقول لوشابيالن لم یكن سوى آاهن أراد أن یصنع 
عليه أال یكفر في آالمه باهللا أو القدیسين، آما عليه أن یبدو " ):الكاهن(أي 

متواضعا مع الجميع، ومستعدا لخدمة آل الناس، وعليه أال یحتقر إنسانا في 
الآليرك وعليه أال یتفوه ضد رجال ا... الخبثاء األشراروعليه أال یطري ... آالمه
  .)30( ..."اهللا أو ضد أي شخص ذي بيت دیني نباأو ره

أما أحكام الحب وقواعده فهي ال تخرج في حقيقتها عن قواعد تعليمية 
فيها ) الكاهن(لوشابيالن وعظية تشتهر على ألسنة آثير من الوعاظ، لم یزد عمل 

ى الكذب تجنب البخل ومارس الكرم، تحاش" :فهو یقول في هذه القواعدعن جمعها 
مرأة األصدقاء، ال تبحث عن الحب عند ادائما، ال تكن نماما، ال تفش أسرار 

  .)31("الخ... ستشعر بالعار إن تزوجتها
نه ال عالقة بين شعر المطربين وبعد فإننا نستطيع أن نرى بوضوح أ

في القرنين الثاني عشر  الذي قام على أساس نظریة العذراء المزیفة) التروبادور(
في القرن ) الكاهن(شابيالن لو، وبين مجالس الحب التي نسجها عشر لثوالثا

ن داللته السياسية لغرض وعظي بعد أن آان قد استعار المصطلح مالرابع عشر 
  .مجلس المحبين للملك، أي الموالين له التي آانت تعني
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–fŒYÃNªA ∆BŒY œIC fƒß “ŒƒÕfªA “IjVNªA  
  

  محمد خطاب
  جامعة مستغانم

  
التجربة الدینية تجربة فردیة ومعاناة روحية خصبة یحياها الكائن ضمن 

إنها من التجارب التي ال تقع تحت جملة من التفسيرات القارة . فضاء معين
نها انفعال یخضع اليقينية، مثلها مثل التجربة الفنية التي أقصى ما یقال عنها إ

إن الفن . آلليات باطنية ال یمكن الوقوف على معرفة جميع األسباب الداعية إليها
ولو آان هناك یقين . والدین یلتقيان في قضية أساسية وجوهریة وهي شبهة اليقين

محتوم في مثل هذه التجارب التي یقف فيها اإلنسان على سر النفس والوجود 
ارغة من السر أي من المعنى الحقيقي الذي یستدعي للحقها الموت وثمة تصبح ف

أین تكمن الحياة في مثل هذه التجارب؟ هل في طبيعتها وخصوصياتها أم . وجودها
في رمزیتها اللغویة التي تحيا مع آل قراءة غنية وخصبة؟ إن حياة مثل هذه 

  .التجارب تكمن في الطبيعة واللغة معا
بة الدینية؟ إن اإلجابة التي ال ما مصدر هذا الخصب والغنى في التجر

تنكرها األدیان جميعا هي أن المصدر الوحيد الذي یخصب التجربة الدینية هو 
ومن هنا تتوخى الدراسة الولوج إلى العوالم الجميلة التي یتيحها الدین من . اإلنسان

طریق اإلنسان وحده وقد استدل أبو حيان التوحيدي حكایة عن بعض العلماء على 
شخص بالطينة  :قال فما اإلنسان؟ :قيل( :لخاصية في المقابسات حيث یقولهذه ا

ذات بالروح جوهر بالنفس إله بالعقل آل بالوحدة واحد بالكثرة فان بالحس ميت 
باالنتقال حي باالستكمال ناقص بالحاجة تام بالطلب حقير في المنظر خطير في 

صحيح النسب إلى من نقله  شيء وله بكل شيء تعلق آلالمخبر لب العالم فيه من 
من عرفه فقد عرف ساللة العالم ... العدم قوي السبب بمن سيعيده عن أمم من

ومصاصته قد حوى جوهره شبها من آل ما یعرف ویرى فهو مثال لكل غائب 
وفي هذا . )1()وبيان لكل شاهد عجيب الشأن شریف البرهان غریب الخبر والعيان

عى إليه اإلنسان المتعالي عن حكم الضرورات دليل على أن الغنى آله فيما یس
إن الشاعر الهندي طاغور یقول في آلمة  .الفانية والساعي إلى العناق بالخالد



70 
 

إن اهللا لّما : آل مولود یحمل هذه الرسالة( :موجزة یختصر فيها عظمة اإلنسان
اإلنسان الذي یتخطى النظریات والمفاهيم والمزاعم  .)2()یيأس من اإلنسان

نجد في الثقافة العرفانية اإلسالمية تصورا خاصا وفریدا . جتماعية والنفسيةاال
حول مكانة هذا اإلنسان في هذا الكون، ميزة ميثولوجية ولكنها دالة على ما نود 
التدليل عليه، هناك حدیث قدسي یورده ابن عربي رحمه اهللا في الفتوحات المكية 

فخلقت الخلق وتعرفت إليهم  آنت آنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف،: (نصه
في النص دالالت آثيرة تخدم موضوعنا حول طبيعة التجربة . )3()فعرفوني

الدینية، منها مثال أن العالقة التي تربط مخلوقا بالخالق هي عالقة عشق خالصة، 
آذلك عالقة العشق ال . مما یغني الذات اإلنسانية بطعم المعنى الحقيقي للوجود

النبات، : اإلنسان بل تتعداها إلى سائر المخلوقات -اهللا : ائيةتنحصر في هذه الثن
وضمن هذه العالقة اشتغل جميع المتصوفة في ترسيخ . المعدن، الحيوان والجماد

المعرفة من خالل التأمل الباطني في جميع أشكال الوجود بما فيه الوجود 
  .اإلنساني

ادة استلزمت سلسلة إن صورة العشق التي تطبع الكون بطابع التميز والفر
بها آتب العرفان الصوفي، أول هذه االنفعاالت  تمتلئمن االنفعاالت الباطنية التي 

إن . ، الصفة الجوهریة في الخالق والتي صارت منطبعة في اإلنسان"الجمال" هو
السر الوحيد الذي یطبع ظاهرة الجمال هو االنجذاب إلى الحقيقة المتخفية، 

  .ن ذات عاشقة وجواهر معشوقةواالنجذاب خيط رابط بي
، أي "الدین"إن اإلنسان في افتتانه بالجمال آحقيقة مطلقة وغائية ینتهي إلى 
والدراسة . إلى حقيقة األلوهية، وهنا تصير التجربة الدینية قائمة على الجمال

تتوخى هذا المطلب الغائب في الذهنية العلمية التي تعمل وفق الحدود والفوارق 
إلقامة الحواجز بين المتناقضات دون أن تسمح بهامش التواصل والتي تسعى 

یصير الجمال بهذا المستوى صفة مشترآة بين الفن والدین ضمن أفق . والمؤانسة
ما الدافع : لم نسأل سؤال المعرفة األصيل. أعلى من التصورات الدوغمائية البليدة

لملل إلى الخلق الذي یدفع بعض المدعين الكبار في جميع العصور ولدى آل ا
واإلبداع؟ فالجواب هنا ال یختزل في نظریات اإلبداع المعروفة، بل یتعداها إلى 
البحث في العمق، عمق الذات التي تنطوي على عالم أآبر منها بتعبير ابن عربي 

وأما : "یقول ابن الدباغ في حدیثه عن أصناف المتعلقين بالجمال. رحمه اهللا تعالى
الصنف األول هم الذین بلغ بهم : هم ینقسمون إلى ثالثة أصنافالمتعلقون بالجمال ف
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السلوك إلى محبة الجمال المجرد وآملوا بعشقه ذواتهم، فلما آملت توجهوا بها 
إن الحس الصوفي یتملى الجمال ، )4("لوجه الحق تعالى وهؤالء هم الخصوص

ا العالم، عالم بشعریة عالية وآله توفز للتعبير عن أقصى ما تستطيعه الذات في هذ
إن هذا الحس یملك طبيعة التغير واالختالف واالحتمال، ال اليقين . الكون والفساد

  .ال نهائية تأبى على التشكل والحتم والثبات ألن حقيقة الجمال
  :رمزية اإلشارات اإللهية

التصوف من حيث هو تجربة باطنية . اإلشارات اإللهية نص في التصوف
وقد أداها صاحبها بأسمى صور الفن العالية، وفرادتها ومعاناة روحية فردیة، 

تكمن في درجة اإلحساس بصور الجمال الكامنة وراء الحقيقة التي تتلف الحس 
والقلب جميعا، وهذا اإلحساس بقدر ما یؤدي إلى التحقق والكينونة بقدر ما یرمي 

سألة في الفيلسوف األلماني نيتشه یختصر الم. بصاحبه إلى فضاء التلف والمحق
وهذا هو . )5("إننا نتملك الفن خشية أن نهلك من رؤیة الحقيقة: "آلمة دالة بقوله

هناك نص مفتاح لتجربة . حكم البشریة الناقصة مقابل ما في األلوهية من آمال
حدثوني عن معنى یزعجني ومع إزعاجه یعجبني " :اإلشارات یقول فيه التوحيدي

أمر خارج عن العادة وغریب في التعارف . وأعشقه ویعشقني ومع عشقه یتعبني
  .)6("ومنكر عند الجمهور

إن تجربة التوحيدي مع المعنى ونقصد الحقيقة المتعالية التي تسكن الغيب 
تجربة متوترة قلقة، وهذا حال آل تجربة دینية، ألن الذي یسكن هذه التجربة هو 

وجود اإلنسان في  دوام الشوق إلى الحقيقة المطلقة التي ال تعبر فقط عن ظاهرة
إن  الكون بقدر ما تعبر عن الهاجس الحقيقي الذي یحكم عالقة أحدهما باآلخر؛

التوحيدي یعبر عن تجربته من طریق مختلفة، فهو ال یجد السبيل إلى المعنى متاحا 
بل یلزم التوتر والقلق، فهناك سمات لكل أنواع القلق التي تقود صاحب الخبرة 

ففي نص التوحيدي حول المعنى أعاله نجد بعض مفردات الدینية إلى المعرفة، 
  .التعب - العشق  -اإلعجاب  -االنزعاج : التجربة

ما طبيعة هذا المعنى الذي یسكن آل تجربة دینية عظيمة؟ وآيف هو نظر 
إن الذي ! یا هذا: "اإلنسان وموقفه من هذا المعنى؟ یقول التوحيدي في نص جدید

ك نحوه وإعجابك منه، حاضره غائب وغائبه صمدك إليه وولهك فيه وإیماؤ
حاضر وحاصله مفقود ومفقوده حاصل واالسم فيه مسمى والمسمى فيه اسم 

فلهذا ... والتصریح به تعریض واإلشارة نحوه حجاب والحجاب نحوه إشارة
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اهللا معنى . )7(وشبهه فقدت األشباه واألضداد في تلك الساحة لعلوه منها وغناه عنها
للذات في بحثها عن شيء یسكنها أساسا، ولكنه ال یشتبه أساسا  ویقين یحصالن

باليقينيات التي تحصل للذات من وراء العد والحساب والتحليل، إنه یقين یحصل 
أال ترى أن التوحيدي یشير رمزا إلى مثل هذا المعنى ویقول . بالشبهة واالحتمال

وهنا یلزم الوقوف على . إن فضاء األلوهية خال من الشبيه والضد في الوقت نفسه
ألهل . طبيعة التصوف ذاته في عالقته بالكون والطبيعة وفي تصوره لأللوهية

العرفان في أدبيات التصوف اإلسالمي رؤیا خالصة حول طبيعة األشياء في هذا 
نص عليها التوحيدي  "الوحدة بين األضداد"العالم، إنها رؤیا تقوم أساسا على مبدأ 

ي أآثر من موقف، یقول النفري في آتابه المواقف سلفا ویؤآدها غيره ف
. )8("إن لم ترني من وراء الضدین رؤیة واحدة لم تعرفني: وقال لي: "والمخاطبات

إن مصير  .)9("ورؤیة األضداد تمنع الذوق: "ونص أبو نصر السراج الذي یقول
مصير  -حتى لو آان یحيا في الهامش  -الفكر الذي یقتات من هذه الوحدة 

  .الصيرورة والخلودنكشاف والتعدد واال
إن مبدأ الوحدة هذا الذي یسري في باطن العرفان الصوفي هو نفسه الذي 
یعطي للشعر خصوصية الخلق، والشعر فن یقتات من الباطن الذي انفلت من رقابة 

الشعر آما هو معلوم في المنظومة . العقل الرتيب ومن یبوسة الحدود المنطقية
أي على جنس التصویر، االستعارة مثال فضاء تجتمع  على التخييل،البالغية ینبني 

ألبي حيان . فيه األضداد وتتآلف تلك األلفة التي ال یرضاها العقل على اإلطالق
ال سر إال وهو متهم وال : "التوحيدي عبارة موجزة تختصر لنا المسافات، یقول

  .)10("قائل إال وهو متوهم
م ألن فيه تتجسد مثل هذه الوحدة التي تلغي نتحدث عن الشعر في هذا المقا

العالقات المنطقية بين األشياء، وتؤالف بين الشيء وضده ألن مدار الشعر على 
إن االستعارة مثال آانت . التخييل الصرف والكذب الذي عبر عنه النقاد في القدیم

ن ذلك وال تزال الميدان الخصب المتحان الشعر، ففيها تتجلى العبقریة آما عبر ع
أرسطو، والذي یعنينا في هذا المقام هو مظهر العالم المتنوع من األفكار والمشاعر 
داخل النص الشعري مما یدعم نظرتنا إلى التصوف أو العرفان الصوفي بأن 
نصيب الفن فيه یتعدى ویتجاوز آالسيكيات التفكير النقدي الذي ساد الذهنية 

فما هي تجليات الفن في التصوف آتجربة . وال یزال -وليس اإلسالمية  -العربية 
روحية ووجودیة تجسدت في لون من الكتابة اختلف تماما عما هو سائد؟ قد نعود 
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إلى أبي حيان التوحيدي في نصه السابق لنوحد بين المسائل التي تبدو متنافرة، 
" آمال"قائل هو مظهر من مظاهر بشریته التي ال تستطيع بلوغ فالتوهم عند ال

، والذي یجسد هذا الوهم هو اللغة ذاتها والتي وصفها "األلوهية"التعبير عن معنى 
وله استبصارات في هذا المظهر اإلنساني حينما یتأمل فضاء . التوحيدي بالعجماء

ضاق اللفظ واتسع المعنى ! هيهات: "األلوهية الذي یغير من طبيعة األشياء، یقول
وانخرق المراد وتاه الوهم وحار العقل وغاب الشاهد في الغائب وحضر الغائب 

ولكن للغة مظهرا جدیدا یتجلى في آونها األداة الوحيدة التي یتبين . )11("في الشاهد
فيها ظل من المراد أو المطلوب لذلك نجد بعض الصوفية یلهج بالثناء على النعمة 

ا اهللا اإلنسان وهي اللغة، هناك نص البن عطاء اهللا السكندري في التي أعطاه
إن من أجل مواهب اهللا ألوليائه وجود : "یقول فيه" لطائف المنن"آتابه 
وعن طریق هذا المظهر اللغوي المنتهي تأخذ المعاني العصية بعد  .)12("العبارة

توحيدي الذي أما حال ال. التجسد وتخرج من فضاء النكرة إلى فضاء المعرفة
اختبر ذاته في المعنى البعيد فيختلف قليال، ألنه یقيس الالمتناهي بالمتناهي 
الالمحدود بالمحدود والقياس األآبر هو درجة اإلحساس بالتجربة، فهي عنده حال 
ولكنها حال ال تقاس بغيرها ولها حكمها الخاص وعبقریة التوحيدي تتجلى في 

وتناغيني حال أآثفها یلطف عن : "في نص جدیدطریقة التعبير عن المراد یقول 
الفهم وأخفاها یعلو عن الوهم، حال آلما سلطت عليها العبارة وأرسلت إليها 

  .)13("اإلشارة حّلت عن هذه
إن المعنى یبقى دائما غير متناه في طبيعته والمعنى المتصل باأللوهية أبلغ 

تجربة هو الشعور بالغربة عن في الالتناهي لذلك یكون حكم الذات في مقابل هذه ال
مقاصدها والبعد عن مراميها، وهذا األمر یدفع الكائن إلى امتحان الذات، امتحان 
تصير فيه یقينيات العقل شكا وظنا وتهمة، وهذه صفة أخرى تطبع التجربة الدینية 
ألنها تبقى دائما في حدود المعاناة الفردیة، فضال عن ذلك فالتجربة تقتضي من 

عدم الرآون إلى لوازم العقل النظري والتوحيدي یعطي لنا وصفا للكائن  اإلنسان
السعيد من استطب لسقمه ! یا هذا: "المتعالي آيف هو داخل التجربة الدینية یقول

وسعى في طلب عاقبته وقام بالحق للحق على خطرات باله وهواجس نفسه وتلذذ 
وصح بالمرض وحي بالموت  بالفقر وتنعم باالستكانة ووجد بالعدم وأدرك بالفوت

وروي بالعطش وانتبه في الدهش وجاد بالموجود واستقل بالمفقود وأنس بالوحشة 
واستوحش من األنس وقال وهو ساآت وسكت وهو قائل وإنما آان السعيد من هذا 
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  .)14("بعض حدیثه ألنه لبس األعيان بحقائقها وعري من األآوان وعالئقها
منا إلى الحقيقة أو الظاهرة األخيرة التي نحب الجملة األخيرة في النص تسل

اإلشارة إليها تخص اإلنسان من حيث هو ذات تستوعب الكون وتتقصد األقاصي 
الممكنة، والتوحيدي ال یختلف عن سائر أهل الباطن إال في طریقة التعبير الجمالية 

ة إن الظاهرة التي تغري بالبحث هي السؤال عن الحدود الممكنة للمعرف. فقط
اإلنسانية، هل لها من نهایة؟ هل تحد؟ هل اإلنسان یملك القدرة على المعرفة التي 

من خالل نصوص . ال تنتهي أبدا؟ فاألمر یشبه الدورة حيث تشتبه البدایة بالنهایة
التوحيدي نحدس بطریقة هي أقرب إلى االستبصار بصورة اإلنسان صاحب 

حيدي یستدل بنص عظيم نقال عن أحد التو. الخبرة الدینية التي تتعدد في الواحد
العروس واحدة والنقاب : (الحكماء ممن آان یستمع إليهم في حواضر بغداد هو

والنقاب هنا رمز لكل أشكال التجارب والخبرات اإلنسانية في عالقتها  .)15()آثير
أما العروس واحدة فيعني بها الحقيقة الواحدة التي تتلبس أشكاال متعددة من . باهللا
  .ل التأمل اإلنسانيخال

إن الصفة التي سأنهي بها حدیثي حول طبيعة التجربة الدینية فتتمثل في 
فاألمر أشبه . تحلل اإلنسان من بشریته وتعاليه عن حكم الطين ليصير عدما محضا

، وال غرابة في أن تستلزم "تعطل الحواس"بما سماه رامبو الشاعر الفرنسي 
لبشریة فحكمها مع النور اإللهي حكم الخفاش مع التجربة مع اهللا غياب الطينة ا

قد یساعدنا النص األول المستدل به في . نور الشمس آما یقول الصوفية الكرام
بدایة الحدیث حول المعنى، الذي من صفته اإلزعاج، وهذا المعنى مصدره الغيب 
غير المحصور واإلنسان محصور، فآفته بشریته ولكي یصل إلى منتهى اإلدراك 

بمعني الشيء الكثير، " الفناء"حقائق وهذا شبيه بالمستحيل فطریقه في ذلك هو لل
 ،)16()سقوط األوصاف المذمومة: (یقول الشریف الجرجاني في آتابه التعریفات

الفناء في : (ویقول عنه الشيخ عبد اهللا األنصاري الهروي في آتابه منازل السائرین
ثم یعدد درجاته عند  .)17()جحدا ثم حقا هذا الباب اضمحالل ما دون الحق علما ثم

والدرجة الثالثة الفناء عن شهود : (لى الفناء األآبر حيث یضيف قائالالناس ليصل إ
 .)18()الفناء وهم الفناء حقا، شائما برق العين راآبا بحر الجمع سالكا سبيل البقاء

لمقصود من فا .)19()ومعنى الفناء فناء صفة النفس(ویقول فيه أبو نصر السراج 
وراء هذا الكالم هو التحلي بالصفات اإللهية والتخلي عن الصفات المذمومة 

أتدري ما السر؟ السر : (المانعة من الوصول إلى منتهى الحقيقة، یقول التوحيدي
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أن یحتاج آلك في آلك بتمزیق بعضك على بعضك، ليكون فناؤك في فنائك طریقا 
  .)20()إلى بقائك في بقائك
حيدي إلى فكرة القصد إلى االآتمال في الذات حتى تكون أهال ویرمز التو

المغامرة مع الحقيقة تتطلب نوعا من التلف المحض واالستعداد للفقد، الفقد . للحقيقة
من أجل الوجود، وهذه المغامرة تأخذ عند التوحيدي صفة الكينونة الخالصة، 

وما ینبغي . آما هي فحقيقة اإلنسان تكمن فيما ینبغي أن یكونه، ال في صورته
لإلنسان لكي یكون یتعدى شخصه أو ذاته التي تأخذ حيزا صغيرا ليتصل األمر 

یقول التوحيدي في نص ! فيما بعد بالزمان والمكان وليس هينا أمر الزمان والمكان
وال یبسط لك  - أي باب الغيب  -ولن یفتح لك هذا الباب : (مثخن بالرمز واإلشارة
آونك بفراق آونك وتبيد في عينك عن عينك وتنآى عن  هذا البساط حتى تصحب

شاهد زینك وشينك وتمحو أثر المكان في أینك وحتى یبقى أنت منسلخا عنك 
ونعتك منفسخا عليك، وحتى ترى أن مطاربك بالتمني معاطبك بالتمادي ومآلفك 

  .)21()فإذا بلغت هذا الحد لم یبق بينك وبينك ضد وال ند. بالعيان متالفك بالخبر
وهذا النص یعبر عن حقيقة التصوف الباطني الذي ساد أوساط الشعراء 
والكتاب أي الفنانين الذین امتزجت عندهم الرؤى الشعریة باالستبصارات 
العرفانية ونذآر منهم النفري وابن عربي وابن الفارض وجالل الدین الرومي 

هناك ما یسمى بعلم  وفرید الدین العطار وغيرهم آثير، وقلنا التصوف الباطني ألن
السلوك وهو أمر یتصل باألخالق التي ینبغي أن یكون عليها المؤمن أو المتصوف 
في عالقته باهللا، والعرفان الذي نقصده في هذا المقام هو باطن التجربة الدینية التي 
تتعدى حكم الظاهر، وضمن هذه التجربة هناك حالة ترق من منزلة إلى منزلة 

أعلى المنازل قدرا وفيها تظهر لنا الحقيقة التي یستطيعها  حتى یصل األمر إلى
اإلنسان ومدى ما تكتنزه ذاته من أسرار وألطاف، وخالل الوصف الذي قدمه 
التوحيدي في نصه األخير نجد بأن الخبرة الدینية تعاش على مستوى الفرد ولن 

  .تكون جماعية على اإلطالق
ربة الدینية من خالل نص ال یسعنا في مقام الحدیث عن طبيعة التج

إال اإلشارة إلى خصوصية الموضوع الذي " اإلشارات اإللهية"التوحيدي في 
یخضع لكل ضروب التأویالت ألن المسألة متعلقة بنص فني فيه تتجلى اللغة 

والدین آتجربة روحية یأخذ بعده . الشعریة خارج إطار األجناس األدبية المتعارفة
ة اإلنسان ذاته هللا وللكون ولألشياء جميعا، واإلنسان آله الميتافيزیقي من خالل رؤی
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  أمل طاهر نصير. د
  )دبي(آلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  
دة من االهتمام، فظهرت دراسات عدی                    نال شعر عمر بن أبي ربيعة آثيرا             

أعتقد أن موقفه من المرأة ما زال بحاجة إلى مزید                         قامت بتفسيره وتحليله، ولكني            
من الموروث الشعري الخاص               ما وصل إلينا       معظم  من الدرس، فقد خالف عمر             

عن سبب مخالفة     وحا  مطر  ما زال السؤال           ، ومن ثم     بها  غزل توال     ، الحبيبة  بالمرأة      
بعده في حدیثه عن         وا  ممن جاء    ا وآثير   ، من معاصریه     وآثير   ، من آان قبله    ل عمر  
  !المرأة؟

 ؛هإن هذه الدراسة لدیها فرضية تحاول أن تثبتها من خالل شعر عمر نفس
من شعر آثيرا  أن ة بالدرجة األولى، وملخص هذه الفرضيةأي أنها دراسة نصي

عمر في المرأة الذي خالف فيه الموروث الشعري، وجعل من نفسه المعشوق، 
والنساء عاشقات له متهالكات عليه، وصور فيه مغامراته بزیارته النساء في 

يقي للمرأة، أو اإلعجاب بيوتهن ليال خفية عن أهلهن لم یكن من باب الحب الحق
  .الحق فيها، وإنما آان من باب الغزل السياسي، أو الغزل الهجائي

  :المشهد السياسي في الحجاز -أوال
بعد اعتالء معاویة بن أبي سفيان عرش الخالفة بدأت معالم األحزاب 
السياسية المعارضة للحكم األموي تظهر بوضوح، فكان الحزب الزبيري، 

والحزب الخارجي، ولعل الحزب الزبيري هو أآثر األحزاب والحزب الشيعي، 
السياسية تعصبا للحجاز وللحجازیين، فقد أغضبهم نقل السلطة المرآزیة من 
الحجاز إلى الشام، واالعتماد على القبائل الشامية اليمانية في الحكم بدال من 

  :)1(قال عمر .االعتماد على القبائل المضریة عامة، وأهل الحجاز خاصة
ت دمش  اوم قساق إلى دمش نالحي ا بل قآان  داألهلن

لهم في عقر  ومما زاد في غضب الحجازیين وحنقهم على األمویين غزوهم
دارهم بقرار أموي، وأید شامية خاصة في وقعة الحرة التي حدثت في زمن یزید 

  .)2(بن معاویة، والتي أدت إلى حرق الكعبة، وقتل عدد آبير من الحجازیين
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األحوال السياسية السابقة أدت إلى أن تطفو الكراهية التي وصلت إلى إن 
درجة الحقد في بعض األحيان على األمویين على السطح، وقد عبر الشعراء 
الحجازیون عن هذه األحوال من خالل شعرهم السياسي بشكل خاص، وتمثل 
ن بعضه في ما سمي بالغزل السياسي، ویقصد به هجاء الخصوم السياسيين م

خالل التغزل بنسائهم ال لمحبة لهن، ولكن إحراجا لخصومهم، وانتقاما منهم 
لمواقفهم السياسية، وبسبب ما عملوه فيهم من حرمان سياسي، وغزو لدیارهم، 

  .وقتل ألهلهم
لم یكن الغزل السياسي طارئا على هذا العصر، بل آان موجودا منذ العصر 

ل عليه السالم حيث شبب آعب واستمر وجوده في عصر الرسو ،)3(الجاهلي
األشراف بنساء المسلمين في قصيدته التي رثى بها قتلى بدر، وقد أدى هذا به إلى 
القتل بأمر من الرسول عليه السالم، وزاد في العصر األموي حيث تغزل عبد 

  :)4(الرحمن بن حسان بن ثابت بنساء األمویين منهن رملة بنت معاویة، فقال
وم  لرم ذآرین ی التمن   زالغهل ت يرنا ب ا مس  يإذ قطعن

ي   إذ تقولين عمرك اهللا هل شي    ء وإن جل سوف یسليك عن
ل أ ابن أم ه نكم ی ت م د أراك أ  طمع ا ق ي آم ت من  طمع

تطورا آبيرا س الرقيات اشتهر هذا النوع من الغزل، وتطور على ید ابن قي
سيلة مهمة من وسائل بحيث لم یعد هجاء للخصوم السياسيين حسب، وإنما أصبح و

مثلما التعبير عن المواقف السياسية المختلفة آما أنه استخدمه في المدح السياسي 
بل أصبح یدعو شعراء الغزل في العراق  ،)5(استخدمه في الهجاء السياسي

قال متغزال بعاتكة بنت یزید بن . لمساندته في هذا المجال، وآأنه یستغيث بهم
  :)6(ن مروانمعاویة وزوجة عبد الملك ب

ة   ي آی ي خليل غ عن ن مبل العراق   فم  اومالك  عيينة أعني ب
ا   یداو  همن طبيب بالعراق لعل لفه ا متهالك ا هالك  ي آریم

عيينة ومالك هما ابنان ألسماء بن خارجة، وآانا شاعرین غزليين، ولعل 
ضة الذي دفع ابن قيس الرقيات إلى االستنجاد بهما أنهما من العراق مرآز المعار

ضد الدولة األمویة، وأنهما من شعراء الغزل، فلعله أراد من العراق أن تساند 
الحجاز في حربها ضد األمویين في مجال الغزل السياسي آما ساندته في الحروب 

  .لعسكریة األخرى، آل حسب اختصاصهالسياسية وا
ومن شعراء الحجاز الذین قالوا في الغزل السياسي العرجي الذي شبب بأم 
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من ذلك . حمد بن هشام جيداء، وزوجته جبرة ليفضحه بهما ال لمحبة آانت بينهمام
  :)7(قوله في جيداء

ة  ودج  عوجي علينا رب ي تحرجإنك إن ال ت   اله  يفعل
ال محب ل   ا ن ر م ه   دىأیس ب قول ين حبي  جرع :ب

ة   ه حاج ض إلي  مخرجهل لي مما بي من   لیقأو  تق
ائم المنضج   وجد   رمینص من حيكم بنتم ولم  ؤاد اله  ف

مما سبق نخلص إلى أن الغزل استخدم في التعبير عن المواقف السياسية في 
الحجاز خاصة، وبالتالي فال غرابة أن یقوم عمر بن أبي ربيعة باستخدامه أیضا 
مع ما هو معروف من مكانة أسرته، وأطماعها في مجال السياسة، فقد آان 

الجاهلية، إذ آانت بنو مخزوم إضافة إلى هاشم ألسرته مكانة اجتماعية بارزة في 
یعتقد أن الوليد أخا جده آان یتوقع أصحاب النفوذ فيها، ووأمية أعظم بطون مكة، و
: قد ورد عنه قولهعليه، ویكون هو النبي المنتظر، ف أن تنزل رسالة اإلسالم

لى ولكن نزول الوحي ع ؟)8("ترك، وأنا آبير قریش وسيدهاأوأینزل على محمد "
محمد عليه السالم حجمه، وقضى على أحالمه، وأحالم أسرته في هذا المجال، 
وآان والد عمر یدعى بالعدل؛ أي الذي یعدل قریشا؛ ألنه آان یكسو الكعبة سنة، 

ومع تجدد االختالف على السلطة عادت مطامع  ،)9(وقریش تكسوها سنة أخرى
وآان معاویة یعي هذه  بعض األسر الحجازیة العریقة إلى الظهور من جدید،

  .)10(المطامع، فقام بخنقها بوسائل آثيرة معروفة
آانوا ینافسون بني أمية التي احتلت مكانهم  بني مخزوم لقد ذآر فلهاوزن أن

وربما آان هذا السبب في تأیيد بني مخزوم للزبيریين الذین  .)11(منذ موقعة بدر
م بالحكم، سوى الحارث بن خالد، قادوا اتجاها قرشيا ینعى على األمویين استئثاره

فقد آان عبد الرحمن بن أبي ربيعة شقيق عمر أحد الرؤوس  .)12(فإنه آان مروانيا
في یوم الحرة مع حامية المدینة یدافع عنها بني أمية، ویردهم مع المحاصرین، 

وآان أخوه  .)13(فاقتحم عليه أهل الشام، واقتتلوا حتى عاین الموت، لكنه نجا
اهللا بن الزبير عامال على  یضا إلى جانب ابن الزبير، وقد عينه عبدالحارث أ

البصرة، فكان له مرآز عظيم هناك، وآان داعما البن الزبير في حربه مع عبد 
الملك بن مروان، آما آانت ابنة عمر أمة الواحد زوجة لمحمد بن مصعب بن 

  .)14(الزبير
لعسكریة في إظهار وإذا آان بعض الحجازیين اختار طریق المواجهة ا
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معارضته للسياسة األمویة آما هو الحال عند الشيعة والزبيریين، فقد اختار غيرهم 
من المعارضين أو غير الراضين عن سياسة األمویين وسائل أخرى، منها وسيلة 
الشعر التي آانت وسيلة رائجة في ذلك الزمان رواجا آبيرا من ذلك التغزل 

عا، ودليل ذلك غضب یزید على عبد الرحمن بن بنسائهم، وقد آان سالحا موج
حسان، وهدر عبد الملك بن مروان دم ابن الرقيات، وربما سجن، ومن ثم قتل 

وبعد هذا آله یمكن القول إن  .)15(العرجي في سجنه حسب ما تذآر بعض األخبار
هذا النوع من الغزل آان منتشرا في الحجاز بشكل خاص، ومن ثم فال غرابة إن 

ر بن أبي ربيعة بانتهاجه، واتخاذه وسيلة لالنتقام من األمویين، ولكن قام عم
األول أنه لم تكن هناك مواجهة مباشرة بين عمر بن : بطریقة خفية لسببين اثنين

أبي ربيعة وبين األمویين تتطلب مواجهة مقابلة في مجال الشعر آما هو الحال مع 
هذا الغزل علنا، وبشكل صریح بعد ابن قيس الرقيات الذي دفع لمجابهة األمویين ب

وقعة الحرة، ومقتل عدد من أفراد أسرته مما قلب حياته رأسا على عقب، وبدأ 
یهتم بالسياسة ویتصل بزعمائها، وغير نهجه الشعري بحيث انتقل فيه من الغزل 

طبيعة : والثاني. الخالص إلى غزل یوظف في سبيل اإلعالن عن مواقفه السياسية
لمنعمة ربما جعلته یؤثر السالمة، ویكتفي بالرمز إلى آراهيته عمر المرفهة ا

لألمویين وسياستهم من خالل هذا اللون من الغزل خاصة أنه رأى بأم عينه مصير 
قال . من یجهر برأیه في آربالء والحرة وغيرهما من وسائل العذاب والتنكيل

  :)16(عمر
وم لقينن  رین ی ة البك ول ابن دنا  اتق ذا بع اب ه د ش  راوتنك لق

ذي لفمث يب لمت  تعاني ال ذي أخفي من الحزن أنك      لومث  يش  راال
د      يد ق ن س يهم م م ف در أروع أزه   هرزئتفك يبة آالب  راوذي ش

ومي   م ق ك ه دأولئ ى األرض  ك ال أرىوج ن عل ي م بها ف م ش  له
موقف الرجل الذي یرى انتصار خصمه، ثم ال "إن موقف عمر في هذا آله 

بيل إلى أن یغالبه هذا النصر، فيستكين یملؤه الغيظ، فيحاول أن یصرف یجد الس
حياة فيها مهادنة السلطة مهادنة السليب  ...هذا الغيظ في حياة بعيدة عن الجد

العاجز من نحو، وفيها هذه الخصومة الذاتية، وهذا القلق الداخلي الذي یصطرع 
ر، وهي خصومة ال یفيد في نفسه من شرف المكانة، وقصور الواقع من نحو آخ

لكن هذا لم یمنعه من الوسائل غير  .)17("معها غير محاولة سلوها، والبعد عنها
المباشرة حيث یحقق فيها رضى النفس باالنتقام من األمویين، والسالمة من 
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  .انتقامهم معا
  :ذاتية عمر -ثانيا

اآلخر  إن من عادة الذین یشعرون بالقهر، أو عدم المقدرة على االنسجام مع
الدفاع عن ذاتهم بوسائل متنوعة منها محاولة إثبات الذات واالنتصار لها، وتأآيد 

ولعل القهر والحرمان السياسي وجودها في آل مناسبة، وبكل الوسائل الممكنة، 
أهل الحجاز، ومنهم عمر بن أبي ربيعة قد عبر عنه هو اآلخر  ماعانى منه الذین

ا، ولعل أفضل وسيلة ممكنة في هذا المجال هي بالدفاع عن الذات، واالنتصار له
الفخر بالنفس واألهل واألجداد، وما آان لهم من مكانة، وقد آان عمر یملك آثيرا 
من مقومات الفخر بحيث برز شخصا مهما وصالحا للمكانة السياسية التي آان 
 یطمح لها لنفسه أو ألسرته، أو على األقل تذآير األمویين بوجوده، ووجود أهل

ظة لقد آان عمر یشعر بذاته بصورة ملحو. الحجاز عامة، وبني مخزوم خاصة
  :وآبيرة جدا، وذلك في اتجاهين

الفخر بنفسه وبقومه فخرا آبيرا، فهو رجل ماجد الحسب یهتز للمجد آما : أولهما 
  :)18(في قوله

د ماج   في رجل ةوشایا هند عاصي ال ز للمج  بد الحسیهت
  :)19(قال. وهو من أصل آریم

اره   ریم نج وم آ ن ق إني م  ألقدامهم صيغت روؤس المنابر  مف
لعل الشطر الثاني من البيت یكشف بصورة آبيرة عن خبایا نفس عمر 

  .الطامعة بروؤس المنابر له وألسرته
قال في وصف نفسه في رائيته . وهو مغامر، وقوي، وصاحب همة عالية

  :)20(المشهورة
حى وأ  ا الشمس عارضترأت رجال أما إذ ي فيخص مفيض  را بالعش

واب أرض   فر ج ا س ه ف  تتقاذف أخ عث أ لب و أش روات فه  غب
ر المطي  ى ظه ل عل رداء المحب     هظلة قلي ه ال ى عن ا نف وى م  رس

لقد آان عمر ینتقل أحيانا من الغزل إلى الفخر، ولعل هذا یحتاج إلى تعليل 
ئه وأجداده بهذه الصورة في إذ لماذا آان عمر یجمع بين الغزل والفخر بنفسه وآبا

ولعل فرضية هذا البحث تجيب على هذا السؤال؛ أي ربما یكون من باب ! شعره؟
اإلشارة إلى تحدي األمویين، والتذآير لهم بنفسه وأسرته، وبالحجاز وأهلها 
وأسرها العریقة حيث آان یتوقع من األمویين تذآر ذلك؛ ولما لم یفعلوا فهو 
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وبجذور األمویين وماضيهم الذي تخلوا عنه آما تخلوا عن یذآرهم بنفسه وبقومه، 
  .نهم ومسقط رأسهم، ورؤوس أجدادهموط

ولعلنا نلمس : "لقد فسر عبد القادر القط جمع عمر بين الغزل والفخر بقوله
في هذا الفخر بالشجاعة والبالء في الحرب واإلشارة إلى البطحاء وبطن مكة ما 

التي نزحت عن البطحاء، " السلطة"لتلك  یمكن أن یكون مواجهة غير صریحة
إذا لماذا ال یكون غزله أیضا من  .)21(وبطن مكة، وسامت أهلها المهانة والخسف

إنني أعتقد ذلك، فحتى ال یفسر غزله أنه من باب العبث، واللهو ! هذا الباب؟
والمجون آما آان یوصف في آثير من األحيان، فإنه یذآر سامعيه خاصة بني 

قال في . انته االجتماعية، فهو یذآر بهذه المكانة لمن نسيها، أو تناساهاأمية بمك
الرائية ذاتها بعد االنتهاء من ذآر مغامرته مع المرأة التي زارها في بيتها خفية في 

  :)22(الليل
ون نيه  توقم نس تخ ى ع رى الل  اإل ا متحس يس ى لحمه  رل حت
ى آأبوح ات حت ى الحاج اسي عل وح   نه ة ل  رار مؤسجأو ش بقي

ل أنيس    اة قلي اء بموم  رمحضه الصيف بم یحدث بسابس ل  هوم
وت آ ه مبب ى للعنكب ام منش ى طعل  هنأتن اء خ  ررف األرج

و   تورد د م ا بع ا أدري أم د مضى من       يدروم ا ق ل أم م  رأآث  همن اللي
لعل الفخر بالنفس بعد مغامراته النسائية ذو مغزى مهم، إذ لماذا آان عمر 

هل ألنه حقق ! مباشرة؟ في هذا الموقف بالذات، وبعد انتهائه من المغامرةیفتخر 
االنتقام من خصومه السياسيين بأن اخترق بيوتهم، ووصل إلى نسائهم في مراده ب

عقر دارهم، وهم غافلون، وبيان ما آانت عليه هذه النسوة من رغبة فيه، ورضاها 
أم محاولة من عمر ! إحراجه؟عن آل ما یأتيه من أجل مزید من تبكيت الخصم و

ا یمكن تأآيد الجانب اآلخر من شخصيته، بأنه رجل یملك وجها آخر جادا غير م
حياة اللهو، ومتابعة النساء، والتغزل بهن، فهم عليه شخصيته من اقتصار على تأن 

أم ! ، وهذا اللهو؟فجاء هذا الفخر، ليؤآد حقيقة شخصيته، وهدفه من هذا الغزل
  للسببين معا؟

ولعلنا نالحظ أن : "لقد الحظ الدآتور عبد القادر القط شيئا من ذلك في قوله
الشاعر یربط بين الغزل والفخر بما یمكن أن یؤول تأویال یتضمن تلك المواجهة 

اإلعراض والعدوان من  زیين واألمویين في الشام، فيواجهالعامة بين الحجا
  .)23("بالفخر بقومه وبالئهم في الحروب" صاحبته"
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لقد آان عمر آثير الفخر بقومه، وال یرى أحدا أفضل منهم سوى الرسول 
  :)24(قال. عليه السالم وأهله

د   ائم ق ا دع اهولن ا   ى أولتن ا المول   في المكرم  دت جرى عليه
ه  ي وأهل ى النب ا حاش ن ذاقه  دغطغطه الخليج المزب في األرض  م
ود بض   اء خ ا نطق   ةدع ذا ورح بفن ى معب مم ه وغن  دت ب

؛ ربما )دع ذا: (من الفخر بقوله یتخلص آثيرا ما آان عمر بن أبي ربيعة
ألنه فخر بال جدوى بسبب واقع یثير المرارة، ویتجه إلى عالمه الخاص المرأة 

  .والغناء؛ ليفخر فخرا واقعيا، وليؤمر هناك، ربما ألنه وجد ضالته فيه
، فقد آان رة ملحوظةأما االتجاه الثاني الذي بدا فيه شعور عمر بذاته بصو

إعجاب النساء به إعجابا آبيرا وملفتا لم نعهده عند شاعر آخر سوى الترآيز على 
ما عرف به امرئ القيس في بعض أشعاره، فالمرأة تحصي الليالي إذا غاب عنها، 
وهو المعشوق وهي العاشقة، وهو أمر جدید لم نعهده عند الشعراء من قبل، آل 

إلى حد آبير من الحوار والقصص، وال أدري هذا  ذلك في ظل أساليب جدیدة
الجدید في شعر عمر إلى أي مدى ساهم السلطان في نشوئه، أو بتعبير آخر ما هو 

ر عن وضع حاضرتي تأثير تشكل الدولة األمویة في نشوء ظاهرة عمر آمعب
  :)26(قال ،)25(الحجاز في عصره

وح ب  ات وجوذ ا تب ا م  ددانا لنا عتحصي الليالي إذا غب  هد علين
ي عل اتبك ا أ ين اهإذا م  دانا سهبالعين من وجد  لحوتك  واغفل له
دة   فتك  نحریصة أ دمع جاه دا    فما رق   ال ا جم ا وم  ا دمع عينيه

. وهو مصدر سعادتها وسرورها، والمقدم عندها الذي ال یصل إلى منزلته أحد
  :)27(قال

ا واف نف قم ن شيء ال ب ال ر ستس م ه عم ين إال عوأعج  رفوق
ذاك أ دي بمنزلف ا عن ا بش      ةنزله ن قبله ا م ان یحتله ا آ  رم

وهو یبدي تعاليه عليها وتمنعه، فهي تطلب زیارته، وتستحلفه في ذلك بينما هو 
  :)28(قال. یتثاقل في تلبية هذه الزیارة

ل  د أرس م إلنت لق ا أن ائع اين  بها من مرسل متغض فأحبب ب  تن
ان الح   سلترأن ال أستطيع فأ ترسلفأ د أیم  بمؤنال بيبتؤآ

ولكن أین عمر من زمالئه الشعراء العرب الذین جعلوا المرأة الحبيبة 
نع إلى غير ذلك من الصفات، حيث آانت غایة في العفة والوقار والرزانة والتم
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ة الفتاة وصفاتها المعنویة الغایة األولى عند الشاعر یدافع عنها دفاعا مستميتا، عف
  .رمان غایة حياته في سبيل إثبات ذلكویجعل الح

ویتساءل أحد الباحثين في شعر الغزل في العصر األموي آيف یزعمون أن 
من یتغزل بمن في هذه النماذج؟ فهي تنطق بوضوح بأن ! عمر یتغزل بنفسه؟

صواحب عمر هن اللواتي یتغزلن به، وهن اللواتي یتحدثن إلى أترابهن عن حبهن 
  .)29(صرحن له بهذا الحب، وهذا التعلقله، وتعلقهن به، أو ی

هذا صحيح، لكن نحن لم نسمع من صاحبات عمر، وسمعنا فقط من عمر، 
وليس بالضرورة أن یكون عمر صادقا في هذه األقوال، فهو من أراد أن تكون 
المرأة عاشقة له تتغزل به، وسواء آان هذا تعویضا عما خسره في حلبة السياسة، 

ألمویين، وإحراجا لهم بإنطاق نسائهم بالغزل العلني فيه، أم تبكيتا ألعدائه ا
ومالحقته مع تمنعه عليهن أحيانا، وتجاهله لهن أحيانا أخرى، فإن هذا الشعر قد 

فكيف بخلفاء بني أمية خاصة مع انتشار هذا الغزل ! یزعج اإلنسان العادي؟
  !بوساطة المغنين في آل أرجاء الدولة؟
نه یصور لنا حياة المرأة العربية المترفة في قال طه حسين في شعر عمر أ

القرن األول الهجري، ففي غزله نجد المرأة العربية المترفة واضحة جلية الصورة 
تنفق حياتها في هذه الدعة، والنعمة اللتين على عفتهما وطهارتهما ال تخلوان من 

ين والمؤرخ الذي یرید أن یدرس الصلة ب. لهو ودعابة، وال من عبث وفكاهة
الرجال والنساء في العصر األموي یجب أن یلتمس ذلك عند عمر بن أبي ربيعة، 

  .)30(فسيجد منه في شعر هذا الشاعر آل ما أراد
فلها هؤالء الشبان األشراف األغنياء اليائسون : وقال في موضع آخر

  .)31(وأسرفوا في اللهو، وتعزوا به عن هذه الخيبة التي أصابتهم في الحياة العامة
عن  إن غزل عمر یعبر: "وتابعه شوقي ضيف في آثير من أفكاره، فقال

تطور جدید في الحياة العربية نستطيع أن ننفذ منه إلى معرفة آثير من المحرآات 
النفسية للمجتمع العربي في مكة والمدینة، وما أصابه من تبدل تحت تأثير 

ح بين السيدات عن جماله الحضارة الجدیدة، إذ أتاح لنا بواسطة هذا الحوار المفتو
وفتنته أن نتعرف إلى آثير من جوانب الحياة المعاصرة خاصة حياة النساء، وما 

  .)32(..."نلن من حظوظ في الحریة
صحيح أن ! وال أدري آيف یمكن لعمر أن یكون ممثال لمجتمع الحجاز؟

ر المجتمع الحجازي نال قسطا من التحضر، واالنفتاح االجتماعي، وقدرا من تحر
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المرأة بحكم ما توافر لبعض أهله من غنى مادي آبير، وآثرة الجواري والرقيق، 
وشيوع فن الغناء وانتشاره، لكن آل هذا یبقى محدودا جدا، وهو ملحوظ فقط 
مقارنة مع البيئات األخرى مثل نجد والعراق، فاألمر ليس آما قد یتوهم من حریة 

ك شعر عمر نفسه، أليس هو القائل في االختالط وسهولة العالقات، والدليل على ذل
  :)33(الرائية نفسها
ز ا لعمن تإذا زر ة ذو ق لم ی ا یتنم  هل  راب ا القيته  را آلم

ه أ ز علي م بن أعزی  رالشحناء والبغض یظه یسر لي  اهبيتل
! فكيف سيكون موقف أخيها، أو زوجها؟! فإذا آان هذا موقف قریب الفتاة؟

ة آما خيل لبعض الدارسين لما اضطر عمر إلى آل ولو آانت هذه الحریة متوافر
هذا الحذر الذي جعله یمشي مثل مشية األفعى خوفا وحذرا، ولما اضطر إلى آل 

  .هذا التخطيط المسبق والمتقن حتى ال یقع في خطأ یؤدي إلى القبض عليه
واهللا لقد قلت، فأحسنت في آثير من "قال آثير عزة لعمر منتقدا شعره 

الطریق، تشبب بها، ثم تدعها، وتشبب بنفسك أردت أن  تخطئولكنك ! شعرك
تنسب بها، فنسبت بنفسك، واهللا لو وصفت بهذا هرة أهلك لكنت أسأت صفتها، 

  .)34("إنما توصف بالخفر، وأنها مطلوبة ممنعة! أهكذا یقال للمرأة؟
إن نقد آثير هذا یؤآد آثيرا مما ذهبت إليه من أن غزل عمر آان مستهجنا 

ره، ألنه خالف فيه الموروث الشعري واألخالقي، وقدسية العالقة بين في عص
الرجل والمرأة آما أرادها الرجل حتى یومنا هذا رغم ما وصلت له المجتمعات 
الحدیثة من تطور في العالقات، وانفتاح آبير في عالقة الرجل والمرأة، فال أدري 

ة واالنفتاح في العالقات في بعد هذا آيف یمكن أن یقال أن قدرا محدودا من الحری
القرن األول الهجري قد سمح بكل هذا االنقالب في الموروث األخالقي 

خاصة مع آون الحجاز مصدر اإلسالم الذي ثمن العفة، ! واالجتماعي واألدبي؟
في لباسها وعالقتها بالرجل، ولما  وفرض الحجاب بأشكاله المختلفة على المرأة

مر سوى سنوات قليلة آان ما زال یعيش فيها عدد یفصل بين مجيء اإلسالم، وع
  .آبير من الصحابة والتابعين

أما عبد القادر القط فقد فسر غزل عمر بن أبي ربيعة ومغامراته الليلية مع 
صاحباته بأنها ذو غایة فنية یقصد بها أن یفلح في روایة تلك الحرآة المادیة 

ين الحب والوجل، وذلك الحوار والنفسية للزائر العاشق، والمزورة المشدودة ب
الدرامي القریب أحيانا من لغة الحياة، أو لغة النساء المفصح أحيانا عن آثير من 
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الخلجات النفسية الدقيقة، ولم یكن هم الشاعر أن یصف متعة، أو یتحدث عن 
  .)35(شهواته، أو یصف محاسن صاحبته وصفا حسيا

الحدیث عن مغامراته  هذاوقال في مكان آخر مفسرا لهو عمر وغزله بأن 
لم یكن حدیث شاب مفتون بنفسه نقض تقاليد الغزل في الشعر العربي آما یرى 
أغلب الدارسين، وإنما آان مثاال لشباب آثيرین یحبون أحيانا حبا صادقا، ویلهون 

  .)36(أحيانا ممثلين بذلك طبيعة الحياة في مجتمع حضري
قة في تفسير غزل عمر حيث ولكن شكري فيصل ربما آان أقرب إلى الحقي

إنه نوع من التعویض، وأنه آان صورة للسياسة التي أهملته، وأنه حين فاته : "قال
أن یكون عبد الملك في الشام، وأن تكون له سيطرته، فلم یفته أن تكون له على 

  .)37("مثل تلك السيطرة، التي یحلم بها هؤالء النسوة
أن شعر عمر بن أبي ربيعة یعطينا "من رأى  ومن الدارسين المحدثين أیضا

ها تخدم المعنى السياسي في فرصة آبيرة لنقرأه في المرأة بدالالت متعددة آل
  .)38("شعره

إن هذا االختالف في تفسير شعر عمر مرده إلى التغيير الذي أحدثه عمر 
لى في طریقة الغزل بالمرأة، ومخالفته لما ألفناه من شعر، وهي ظاهرة بحاجة إ

تفسير، ولعل بعض المحاوالت السابقة ألمحت بوجود العامل السياسي، لكنها لم 
توله اهتماما آبيرا بحيث بقي هذا التفسير یطل على استحياء دون التوقف عنده 

  .توقفا آافيا
  :عمر واآلخر - ثالثا 

: المرأة، وثانيا: أوال: عمر ثالثة عناصر رئيسية هيل اآلخر في شعر لقد مث
األعداء، فأما المرأة فقد رأیناها في : ولها من األهل أو الصدیقات، وثالثامن هم ح

... األمثلة السابقة المحبة العاشقة لعمر تالحقه، وتلهث خلفه، وقد تشق ثوبها ألجله
  :)39(قال

ا ز لق قش ي من  رااألرواح والمط فحال  رادث لب
ذ  مأال ت فا   تعبلا ذي إرش ج لیاذأعاص ا الش  راه

ي لل  راي ما دهى عمبلقویح   ات لجارتهلاقت
ى  يم أمس  راه بستقطا ناذإو  امنلیك الف

لقد تعودنا أن نرى الشاعر العربي هو المحب والعاشق والمسهد، أما 
  .صاحبته، فهي العفيفة الرزینة الثقال التي ال تنيل صاحبها شيئا مهما قل
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  :)40(قال. وهو یقصد إظهار عدم االآتراث بها
اب نوضربت د ي خ ي الحج ا عييفاء فف  تم

دیق ق رت للص ا الت   د تنك رة لن وم هج ي
  :)41(قال. وهي تعرف ذلك

ة رت لجالاق ا لی ي م  هلولي قه ب  ةلاقمن  بم یعتلعات
وأ  هوب ذن تئن عدد ل  تد علملقو زعم  فن س ه أی  بذنم یلن
رمخلأ ي أحب مصاق: يب  قبم یصلحا زونا لمحلداني ا  باأن
ع   مل  لاق د ق أفا آملي آبو آان ل دا وتج بیجم ادي عام  ينبع

وال أدري من أین جاء عمر آل هذه الثقة بالنفس التي تصل إلى درجة 
صحيح أن ! الغرور بحيث صور لنا هذا التهالك الكبير للمرأة عليه، واللهاث خلفه؟

ثير إعجاب بعض النساء به، فقد عمر آان یملك آثيرا من الصفات التي یمكن أن ت
آان حسن الهيئة، من بيت آریم األصل، وآان غنيا، لكن النساء اللواتي آان 
یتغزل بهن لم یكن في أغلبهن أقل منه حسبا وماال وجماال، بل تفوق بعضهن 
عليه، ومن ثم ما الذي یدعو هذه النسوة إلى مثل هذا التصرفات خاصة مع ما 

  .ته، واستعالئهیعرفن عن عبثه، ولعوبي
إن عمر ليستعلي في هذا الحب؛ ألنه فقد االستعالء في الحياة، وإنه ليتظاهر 
بالسيطرة والقوة، ویدعيهما، ویهز السيف ليثأر على حين ینتهي به األمر في 
الواقع، أو في الواقع المتخيل إلى أن تكون عباءته مطرف امرأة، وقميصه درعها، 

  .)42(صر آما حاله في قصيدته الرائيةومجنه ثالث شخوص آاعبان ومع
إن مالحقة النساء لعمر ادعاها في شعره ربما لم تكن من باب التعویض عن 
الخالفة التي تراه األحق بها، فهي تریده، وتالحقه، وهو ال یكترث بها حسب، 
ولكن ربما آانت مزیدا من التبكيت والهجاء لألمویين بأن نساءهم هن اللواتي 

ربن له المواعيد، وهو یتنمنع عليهن، وقد یتجاهلهن، وآأن عمر یالحقنه، ویض
یعوض بتملكه المرأة، واستعالئه عليها عن ما یالقيه من استالب في الحياة العامة، 

واإلزواء، ومن  شراع عمر الذي أبحر بوساطته في محيط القمع فقد آانت المرأة"
  .)43("أن یكون أميرا مؤمرا هنا فهم عمر أهمية أن یكون معشوقا ال عاشقا، وأهمية

ومما یلفت النظر، وقد یؤآد ما ذهبت إليه من أن هذه المرأة ربما آانت من 
  .)44(نساء الطبقة الحاآمة أنها تخرج غالبا في موآب ملكي، أو أقرب ما یكون إليه

إن هذه الفتاة آمعظم نساء عمر متميزة في جمالها، وفي مكانتها االجتماعية، 
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 ،)أبرزوها؟ ثم قالوا تحبها؟: (في قوله) الواو(إلى من یعود ضميرولكن ال أدري 
هل یمكن أن یكون عمر قصد أهل الفتاة وأقرباءها، فإذا آان هذا مراد الشاعر، 
فهو یؤآد أن الشاعر أراد إحراج خصومه، وتبكيتهم وهجائهم، خاصة مع تأآيد 

ة إلى شدة حبها استجابتها له بتشبيهه هذه االستجابة بتلبية الحجيج، إشار
  .)46(وهي من نساء المواآب أیضا. )45(وخضوعها

تكررت آثيرا بين ثنایا دیوان عمر، نعم إن المواآب آانت ) موآب(إن آلمة 
منتشرة في الحجاز بين علية القوم، لكن یمكن لهذه الكلمة أن تشير أیضا إلى أن 

ه الكثيرة إلى المرأة صاحبة الموآب آانت من نساء األمویين خاصة مع إشارات
معرفة الفتاة األآيدة به، والتصریح بأمنيتها بلقائه، بل هذا التأآيد من جانب عمر 
على التهافت الكبير من قبل المرأة على لقائه مما یشير إلى أن عمر آان یرید 
فضح رغبات الفتاة، والكشف عن صفات لدیها لم تكن مما یطيق الرجال؛ مما 

حراج خصومه أهل هذه الفتاة التي انتهت إليها فروع یؤآد أن الشاعر آان یرید إ
  :)47(قریش آما قال

ا  ناء و رخيلا ةبنأی  يثيب أالرفيع  بمجد والمنصلا  رعفوالس
ت  لفإ ك انته  بالنسي بى وطيلمساعي العب  ریشقروع في

  :)48(قال. وهي من بيت ملك
 بوااألث ةنقي لات دذ  االقریش ثقب من لقلا قعل
ة ت مللنس رب ي بي كاء ف  بااألحس  ةذرو لجدها ح   ل

  :)49(وهو مع آل هذا یستعلي عليها استعالء آبيرا
اد نغم ذلأو  اينلإهوى العباد شخصا أإن   ودالا العب
ي لل البالطت كأ ب دا   ىمست تش ه لرم ى بيت العين  ح
أ اك ذعند  تلرسفأها   اقلأل ي الرسولوت نحلرسأ  الن ب
ا   نـ قیأو طيع للرسولسأ تسل ين و  بلت یقين ا ح  ىل ومه

ي   ه إل ا لرجعت ا عأوب  اتاهأم  ىألي تلیمانه
فهذه الفتاة إذا قرشية، بل انتهت إليها فروع قریش، وهي من بيت ملك، 

  ن یمكن أن تكون إن لم تكن أمویة؟، فمفي الشام تسكن بيوت البالط
شائع عند وهذا االسم ) أم البنين(ومن النساء اللواتي تغزل بهن عمر 

األمویين، ولعلها زوج الوليد بن عبد الملك، وقد تغزل بها ابن قيس الرقيات في 
  .)50(آما سيأتي قصيدته المشهورة التي دفعت عبد الملك بن مروان إلى هدر دمه
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ومن النساء اللواتي تغزل بهن عمر فاطمة بنت عبد الملك، فقد ذآرت 
ك بنت مروان مكة جعل عمر بن أبي األخبار أنه لما قدمت فاطمة بنت عبد المل

ربيعة یدور حولها ویقول الشعر، وال یذآرها باسمها فرقا من الحجاج؛ ألنه آان 
ارتحلت قال وآتب إليه یتوعده إن ذآرها أو عرض باسمها، فلما قضت حجها، 

  :)51(قصيدته التي مطلعها
ي مل  يآدت یوم الرحيل أقضي حيات وم الرحي  لبق تيتن  لی

اذا یتخوف رجال البالط األموي من عمر بالذات حتى یرسلوا ولكن لم
الشعراء معظمهم من  مع أن الحجاز آان فيها عدد آبير من! بتهدیداتهم إليه مسبقا؟

  .شعراء الغزل
  :)52(وإلى فاطمة هذه ینسب قول عمر

ت أ ودج  بوم ن اله ا م  حججأم ل عاملا اذي ك فالول  عينه
ت إأ يأخرجت ةى مكلن  رجم أخ ل آت الحج  و ترلو  ن

  :)53(وفيها أو في رملة بنت مروان بن الحكم، وآلتاهما من بني أمية قال
د نلي رعمل بحت ال أو  يرتجأ تني آذال تلق ى ال أص ت ذخش ي آن
ي افل ز ليس آمثل رى وهرم وم آس ك ال  ي انوال المل ي ومث نعم  ريصقل

نفسه بصورة آبيرة، فهو في هذا الشعر یوحي بعقدة الملك التي تمكنت من 
فليس تعداد أسماء هؤالء الملوك جميعا من العبث، ولعل مقارنة المتعة التي 

األمویة بما آان یمتلكه هؤالء الملوك جميعا یكشف  حصلها من عالقته بهذه الفتاة
عن آثير من خبایا نفس عمر الناقمة على األمویين، والمتطلعة إلى ما بين أیدیهم 

  .من ملك
ة أخرى مهمة یقال أنه قالها في فاطمة بنت عبد الملك یحذو وهناك قصيد

مقارنة بين فيها حذو ابن قيس الرقيات سأرجئ الحدیث عنها لحين عقد ال
  .الشاعرین

م الحكم أومن نساء بني أمية اللواتي تغزل عمر بهن بذآر االسم صراحة 
  :)54(وهي أخت لمروان بن الحكم التي یقول فيها

با ال  مقالس لوطني ني شفإ صاح ى أم اإب لقوص  محكلل
فإذا صحت هذه األخبار التي واآبت شعر عمر أو شيء منها، فلعلها تؤآد 
بما ال یدع مجاال للشك أن عمر أراد الغزل السياسي الذي هو هجاء لخصومه 

  .األمویين
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وقد تكون صاحبة عمر غنية جدا، والغنى ليس بالضرورة أن یجعلها من 
نى آان منتشرا خارج بيوت األمویين خاصة في الحجاز لكنه األمویين؛ ألن الغ

  .یمكن أن یكون مؤشرا مساعدا على أنها منهم
أما بالنسبة للقصة التي ینسجها عمر في عالقاته مع صاحباته فهي متشابهة 
في آثير من خيوطها العریضة، وحتى تفاصيلها الدقيقة، فهو یقرر زیارة الفتاة في 

ذلك جيدا، ویمتشق سيفه، ویحتاط لألمر بكل وسائل الحيطة بيتها ليال، فيخطط ل
الممكنة، وآأنه داخل لمعرآة، وبعد أن تتهيأ الظروف المناسبة، ویأمن على نفسه 
ممن هم حول الفتاة من أهل وأقارب یدخل على الفتاة خدرها، فتبدي خوفا 

 قبل الفتاة، أو أحد مشتقاتها من )أردت فضيحتنا(رة واستغرابا، وتتكرر هنا عبا
مما یشير إلى الغرض الباطن الذي ربما قصده الشاعر من وراء هذه الزیارة، 
وبعد ذلك یوضح الشاعر أن خوفها واستغرابها مصطنعان، وذلك من خالل إبداء 
رضاها برد التحية، أو ما شابه ذلك آاالبتسام، أو على األقل وقتيان، فسرعان ما 

وهذا یؤآد ما  -دا لم یره وهو داخل عليها یفرخ روعها بعدما تطمئن إلى أن أح
ذهبت إليه من قبل من تشدد المجتمع تشددا آبيرا فيما یخص العالقة بين الرجل 

وبعدما یقضي معها الليل أو جزءا منه یفاجآن ببزوغ الفجر، وقد بدأ  -والمرأة 
الناس یتأهبون للحياة، فيشعران بالخوف والحرج، ولكن سرعان ما یجدان حال، 

غالبا ما یكون بمشورتها، فيخرج من ورطته سالما معافى، بل بطال منتصرا، و
وقد أشفى غليل صدره، وإذا آان هذا اللقاء في الخالء تحاول هي محو آثارهما 

  .)55(لتي تشير إلى أنها من أسرة عریقةبثيابها المرفهة ا
دري وحسب اعترافات عمر نفسه في شعره لم تكن عالقاته بریئة أبدا، وال أ

وهي عنده مغامرات ال تتعدى اللقاء والمتعة : "آيف لشوقي ضيف أن یقول
وقد تابع  .علما بأن مثل هذه المغامرات غير البریئة یعج به دیوانه .)56("بالحدیث

آثير من الدارسين قول شوقي ضيف في هذا القول، فأشار بعضهم إلى أن ما قيل 
شعر عمر واألسمار الواردة في عن عمر في هذا المجال هو نتيجة للخلط بين 

  .وهذا الكالم غير دقيق؛ ألن شعر عمر یوضح ذلك وليست أسماره فقط .)57(حياته
أما الطرف الثالث من اآلخر في شعر عمر، فهم األعداء، وهؤالء جزء مهم 
تعامل معه الشاعر في شعره بصورة مهمة وملحوظة، بحيث آرر هذه الكلمة 

  :)58(قال. من أهل الفتاة ا ما آانواآثيرا، وهم غالب
ان  تأر إذاء ها عشت لجارتلاق زه المك  داءاألع ةوغيب ن
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  :)59(آما قال. وقد آان بينه وبين أهلها ثأر، وقد حان وقت األخذ به، واالنتقام منهم
ن فل ا رأت م هقم نه د تنب  مرتأ فالت أشر آيقاظهم قوأی  مم
ادیهم أ: تلفق ا أفب ا   مهتوفإم ا ین أرا فيث  فيالس لوإم  رأث

الثأر من ماذا؟ ولماذا؟ إن عمر لم یفصح عن سر هذا العداء بينه وبين أهل 
الفتاة لكن یمكن لي أن أفهمه في ظل ما سبق بأنه العداء بين أهل الحجاز 

  .واألمویين خاصة وأننا ال نعرف للشاعر أعداء غيرهم
  :)60(قال. عروقد یأتي االعتراف على لسان المرأة بأن أهلها أعداء الشا

ر أل ك مستش أم ت ولي آثي  أو  هدن دوك ح  رن ع
 يربعلاء افخليس یؤاتي افل  ةل ى بغل ت عئت فأن جإف

إن مثل هذا األسلوب آان لدى ابن قيس الرقيات، فقد آان یجعل الفتاة 
األمویة التي یتغزل بها هي التي تعترف بأخطاء أهلها من بني أمية بحق الشاعر 

  .)61(غب بمساعدتهوأهله، وأنها تر
  :)62(قال. وقد ترسل المرأة له رسوال تحذره من أهلها

ت إ واللدس ن  ي رس ا  أر وقيت و ذواح  اقفرال تك  رذلح م ازمر الح
دو   ي رحميوذمن  جاالر تني سمعإ م الع  رواذند ق بغيلا رهظبه
ع الن    ادرهق لتقاك القوك وتلن یقأ ا أجم ارك مم  رفواهللا ج

ره غالبا ما آانت بنت عدوه أو زوجته خاصة في قصصه فالمرأة في شع
الغرامية، ولكن لماذا یكون أهلها أعداء له، وقد رأینا معاصریه یمدحون أهل 

أو  ،)63(صاحباتهم، ویفتخرون بهم بأنهم من أصل عریق؛ ألن هذا مدح لصاحباتهم
  .على األقل ال یأتون على ذآرهم

الرغبة بمساعدته حسب، ولكنها وصاحبة عمر ال تكتفي بالتعاطف معه، و
تكثر من الدعاء له، والحرص على إرضائه، وتفدیه بكل ما هو عزیز وغال، 
ولعل هذا آله یصب في الهدف من وراء غزله، ویؤآد فكرة االستعالء عنده التي 
دعت هي وغيرها من الظواهر المشابهة في غزله عددا من الدارسين إلى وصفه 

ل جبور نوعا من الفتنة بالنفس، معلال ذلك بما یكاد یشبه بالنرجسية إذ رآه جبرائي
وهو على أیة حال تفسير معقول یتناسب مع طبيعة عالقة . النرجسية وعقدة أودیب

عمر بالمرأة، واستعالئه الكبير في هذه العالقة، لكن التفسير السياسي یبقى أقرب 
ة ليس ببعيد عن إلى طبيعة العصر، وحال الشعر فيه؛ ألن عمر إن أردنا الدق

السياسة، ولكنه أشد االتصال بها؛ ألنه آان أثرا لها في هذه الصورة السلبية آما 
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إن غزل عمر في آثير منه هو ... م أثرا لها في الصورة االیجابيةآان شعراء الشا
انعكاس آخر للحياة السياسة، فليس عمر إذا من الذین انقطعوا عن السياسة بمعنى 

ها، ولكنه متصل بها أشد االتصال من حيث أراد أن ینقطع عنها، أنهم لم یفكروا في
ومتأثر بها من حيث أنه أراد أن ینجو من أثرها، وخاضع لها، ولكنه لم یكن 
خضوع االنقياد، وإنما هو خضوع الذي أفلت منها من نحو، واستجاب إلیحائها 

  .)64(من نحو آخر
قة التي فهمه بالطریربيعة یمكن أن یإن قارئ غزل عمر بن أبي وبعد ف

وانفتاح العالقة بين  و،حب اللهمن  تناقلها عدد من الدارسين في إطار ما شاع عنه
الرجل والمرأة في الحجاز، وانتشار فن الغناء، فكان خياره هذا النوع من الغزل 

مع التحفظ  الذي یتناسب مع شخصيته، ومع المرحلة الجدیدة في العصر األموي
عن حریة المرأة الحجازیة، وحریة  مبالغات التي قيلتعلى قدر آبير من ال

بسبب ما یملك من صفات جسدیة  ویمكن قراءته في باب النرجسية ،العالقات
آما أشار عدد  بالنفس مبالغا فيه وجد عنده غرورا آبيرا، وإعجاباواجتماعية، مما أ

ءات لطبيعة سب القراولعلها أن ،سياسية قراءة یمكن قراءته آخر من الدارسين، آما
يل منهم رها لألمویين وسياستهم، فأراد الناآان عمر بن أبي ربيعة آفقد  العصر،

الذي یقصد به هجاء الخصوم  بما یسمى بالغزل السياسيبوساطة التغزل بنسائهم 
وانتشر في هذا الغزل  شاعالسياسيين وغيظهم، وذلك بالتشبيب بنسائهم، وقد 

یكن واضحا مثل وضوح ابن قيس الرقيات، ربما  الحجاز في هذا الزمن، إال أنه لم
وبين  ى ما وصلت بين األمویينإل العداوة لم تصل نألتقية من عقاب األمویين، أو 

قتل عدد من أفراد أسرته في وقعة الحرة التي حدثت في زمن یزید  ابن قيس حيث
  .بن معاویة

الفخر ن الجمع بيآ نفسه عمر شواهد آثيرة من شعر ومما یؤآد هذا الرأي
واإلشارة  ،، وبيان ما حل بهم من قتل على أیدي األمویينوالغزل باألهل والجدود

إلى تفرق قریش محمال األمویين ذلك من خالل ترآهم لدیارهم، وعدائهم ألهل 
القصة الغرامية التي  :منها هذا التفسير،مظاهر آثيرة في غزله تشي بثم  الحجاز،

يت صاحبته، بطریقة دخوله إلى مثل صر تكررت في شعره، بما فيها من عنا
وامتشاق السيف،  والحذر، اتخاذه آل وسائل الحيطةوآأنه داخل لمعرآة، و

رضى الفتاة بهذه الزیارة رغم عنصر المفاجأة، و ومساعدة الصدیق المخلص،
  .قد حقق غایته ومراده وآأنه وخوف الفضيحة، وانتهاء القصة بخروجه منتصرا
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 المرأة الحجازیةأن و آان الهيا، عمر منع من القول بأنير ال یإن هذا التفس
قد نالت قسطا من الحریة لم تتوافر لغيرها من النساء في بيئات الشعر األموي 

، ولعل الظروف السياسية السائدة آنذاك هي التي أحيانا األخرى مما دفعها للهو
ن ما أصاب دفعت نساء الحجاز ورجالها إلى هذا اللهو في إطار الهروب ونسيا

الحجاز وأسرها من قتل واضطهاد، لكن هذا آله لم یصل إلى الحد الذي قال به 
عاطفية سواء آانت من المغامرات ال ن یسمح بهذهما یمكن أ عمر مندارسو شعر 
السياسي  في إطار الغزل فلعل تفسير غزل عمر ،الخيال، ومن ثم مباب الحقيقة أ

  .هو األقرب لطبيعة العصر
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’Bƒ¨ªA °IAÃyÀ ’AeC œIj®ªA  
 

 ميعبد القادر سّال. د
 جامعة تلمسان 

 
ترمي هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الغناء العربي بما یكفل الوقوف 
على أصوله وأنواعه والقواعد الضابطة له، بما یمثل خطوة رائدة قام بها 

 .األسالف
 :أصل الغناء وأنواعه

یث عن الغناء العربي منذ بدایاته حين تعرضت المصادر العربية للحد
األولى سارت في ثالث مراحل، عرضت في المرحلة األولى ألصل الغناء وأول 
أنواعه، وعرضت في المرحلة الثانية ألول من غنى من الرجال والنساء، ثم 

 .عرضت في المرحلة الثالثة ألول من اخترع آالت الموسيقى
عن ابن  )هـ 346 ت(المسعودي فأما أصل الغناء وأول أنواعه، فقد نقل 

وأن الحداء أول السماع ... الحداء في العرب آان قبل الغناء" :خرداذبة أن
، ثم یذآر أن غناء العرب آان "ق الغناء من الحداءوالترجيع في العرب، ثم اشت

 .)2("الرآباني والسناد الثقيل والهزج الخفيف: ثالثة أجناس"، وأنه آان )1(النصب
ق یختلف معه في الرأي، فيذهب إلى أن النصب هو غناء ولكن ابن رشي

، وبذلك یجعل الحداء فرعا مشتقا )3("ومنه آان أصل الحداء آل"الرآبان والفتيان 
 .من النصب، ال أصال له، آما ذآر ابن خرداذبة

وإذا آان المسعودي فيما نقله عن ابن خرداذبة یقرر أولية الحداء، وإذا آان 
یقرر أولية النصب، فإن ابن خلدون یذآر في مقدمته ما یفهم  ابن رشيق في العمدة

من أن الضربين نوع واحد، وأنهما یرجعان إلى زمن واحد من حيث النشأة، 
ثم تغنى الحداة منهم في حداء ... وأما العرب فكان لهم أوال فن الشعر" :فيقول

یسمون الترنم  إبلهم، والفتيان في فضاء خلواتهم فرجعوا األصوات وترنموا وآانوا
 .)4("إذا آان بالشعر غناء

وهكذا نجد أن ابن خرداذبة بعد أن یجعل الحداء أصال یعود فيذآر أن 
الرآباني نوع من أنواع النصب، وأن ابن رشيق بعد أن یجعل النصب أصال یعود 
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فيعرف النصب بأنه غناء الرآبان والفتيان، وأن ابن خلدون یجعل غناء الحداة 
 .ضاء خلواتهم ضربا واحداوالفتيان في ف

والظاهر أن النصب والحداء ضربان متقاربان یكاد تقاربهما یوحد ما بينهما، 
فيجعل هذا الخالف بين الروایات تباینا ظاهریا ال یعدو االختالف في اللفظ 
والتسمية، فقد ذآرت المعاجم العربية أن النصب غناء للعرب یشبه الحداء إال أنه 

 .)5(أرق منه
كاد المرء یخرج بمميز یفرق معالمهما أن تختلط، ولكنه یحس مع ذلك وال ی

أن النصب والحداء قد یعنى بهما ضرب واحد من الغناء، أو ضربان متقاربان أشد 
القرب، تفرع أحدهما عن اآلخر وتطور یسيرا یجعله أرق وأعذب، ولعلنا ال نغلو 

لغناء اجتازها الغناء العربي إذا لمحنا فيما تقدم أن النصب قنطرة تتوسط الحداء وا
 .في انتقاله من الحداء الساذج الغليظ إلى الغناء الفني المصنوع

ى نائل مولى عثمان فقد رو" :وربما آان في النص اآلتي سند لدعوانا هذه
ان أنه خرج في رآب مع عمر وعثمان وابن عباس، وآان مع نائل رهط بن عف

آان یحدو ویجيد الغناء والحداء، فسألوه من الشبان فيهم رباح بن المغترف الذي 
د فإن نهاك فانته، أح: فقالوا! مع عمر: ذات ليلة أن یحدو لهم، فأبى وقال مستنكرا

ف هذه ساعة ذآر، ثم آانت الليلة الثانية آ: ذا آان السحر قال له عمرى إفحدا حت
مع : استنكاره باألمس قائال فسألوه أن ینصب لهم نصب العرب فأبى وأعاد

ته، فنصب لهم نصب انصب فإن نهاك فان: قالوا له آما قالوا باألمس... !عمر
آف هذه ساعة ذآر، ثم آانت الليلة الثالثة : ى إذا آان السحر قال له عمرالعرب حت

اه وقال ى نهنيهم غناء القيان، فما هو إال أن رفع عقيرته بغنائهن حتفسألوه أن یغ
 .)6(ر القلوبآف فإن هذا ینف: له

ب الداللة النصب سابق للغناء وأصل له غلل ابن رشيق حينما قرر أن ولع
غویة في أصلها ال تعني أآثر الداللة االصطالحية، فالمادة اللاللغویة للكلمة على 

ع الصوت، ویكون بهذا المعنى من الرفع واإلعالء، ومن هنا آان النصب هو رف
ات التي تقدمت أن هذا المعنى غوي األول سابقا للحداء، ولكننا نعلم من الروایالل

اللغوي اآتسى ضالال جدیدة واصطبغ بألوان مستحدثة جعلته مصطلحا فنيا 
لضرب خاص من األلحان أرق من الحداء، آما ذآرت المعاجم، ومشتق منه 

 .متطور عنه، آما نقل المسعودي
ت ) (ويفآمال الدین أبو الفضل جعفر بن ثعلب األد(وقد عانى األدفوي 
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من غموض هذین الضربين واختالفهما ما عنينا، فهو ینقل عن أبي  )هـ 748
ضرب : أنه ذآر أن الغناء على ضربين) هـ 626ت (العباس القرطبي المالكي 

جرت به العادة أن یستعمل عند مجادلة األعمال وحمل األثقال وقطع المفاوز 
تمهيد عند الكالم ثم ینقل عن ابن عبد البر أنه قال في ال... لينشط به آحداء العرب

إذا رفعت عنه الحمى یرفع فكان بالل " :على قول عائشة رضي اهللا عنها
، إذن اسم الغناء یشمل غناء الرآباني، وهو رفع الصوت بالشعر آالتغني "عقيرته

به ترنما، وغناء النصب والحداء، وهذه األوجه ال خالف في جوازها بين العلماء، 
إن آالم ابن عبد البر یقتضي أن النصب : ن ویقولثم یقابل األدفوي بين الكالمي

هذه األوجه، فأتى بصيغة الجمع، وآالم القرطبي یقتضي : غير الرآباني ألنه قال
غناء العرب النصب وهو صوت فيه تمطيط، : أن النصب هو الرآباني، فإنه قال

 .)7(ثم ذآر األدفوي أقوال اآلخرین یرون أن النصب هو الرآباني
مر فإن هذه النظرة لنشأة الغناء آانت نظرة قریبة سطحية لم ا آان األوأی

بكن فيها من العمق ما یجعلها تسبر غور المسألة فتغوص إلى جذورها وترجع 
الفروع إلى أصلها األولى، وسنرى أن الحداء والنصب وسائر أنواع الغناء التي 

ن لها أصال ذآرها القدامى من العرب إنما هي فروع مستحدثة قریبة العهد، وأ
 .یغوص في أعماق القدم

 :ساءأول من غنى من الرجال والن
أصل الغناء آان من الطبيعي أن یكون غناء  -على رأیهم  - لما آان الحداء

إن أول من أخذ في ترجيعه " ):هـ 463ت (أول من غنى حداء، قال ابن رشيق 
: یقول مضر بن نزار، فإنه سقط عن جمل فانكسرت یده فحملوه وهو: الحداء

ا، فأصغت اإلبل إليه وجدت في وآان أحسن خلق اهللا جرما وصوت وایداه وایداه،
 .)8(یحدون به اإلبل" ها یداه، ها یداه"فجعلت العرب مثاال لقوله ". السير

ویوافقه في ذلك المسعودي وغيره، ویرون لتأیيد هذا الرأي حدیثا عن 
نب هذا مصدرا یذآر لنا أسماء ، على أننا نجد بجا)م عليه وسلهللاصلى ا(الرسول 

أول من غنى في الجاهلية من الرجال، فيذآر لنا ابن الطحان أن الروایات والرواة 
، "علس ذو جدن"، وقيل "جنجور"فقت على أن أول من غنى في الجاهلية ات" :قد

 .)9(وبعدهما علقمة الفحل وجذیمة بن سعد وهو المطلق وربيعة بن حرام
ى من النساء، فال نجد عليها االختالف، فالمسعودي وابن وأما أول من غن

عبد ربه وابن الطحان وغيرهم یقررون أن أول من غنى من النساء هما 
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وقد أجمعت . )10(، وآانتا قينتين لمعاویة بن بكر على عهد عاد"الجرادتان"
هما التي بين أیدینا على أن أقدم القيان الالئي عرفتهن الجزیرة العربية  المصادر

فقت تلك الروایات على سرد قصة واحدة تتكرر ينتان عرفتا بجرادتي عاد، واتق
فلما نزل وفد عاد على " :فيها جميعا، نختار منها روایة ابن جریر الطبري قال

معاویة بن بكر أقاموا عنده شهرا یشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان، قينتان 
شهرا، فلما رأى معاویة بن بكر  لمعاویة بن بكر، وآان مسيرهم شهرا ومقامهم

طول مقامهم، وقد بعثهم قومهم یتغوثون بهم من البالء الذي أصابهم، شق ذلك 
تلك أخوالي وأصهاري وهؤالء مقيمون عندي وهم صيفي نازلون : عليه فقال

علي، واهللا ما أدري آيف أصنع بهم؟ أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه، 
ني بمقامهم عندي، وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا فيظنوا أنه ضيق م

قل شعرا نغنيهم به ال : فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين، فقالتا. وعطشا
یدرون من قاله، لعل ذلك أن یحرآهم، فقال معاویة بن بكر، حين أشارتا عليه 

  :بذلك
م ف ك ق ل ویح ا قي نهأال ی قين غمام   مي ل اهللا یس  الع

قي اد إن ع فيس ون الكال   اداأرض ع وا ال یبين د أمس اق  م
ر وال الغالم    يس یرجىد فلالشدی من العطش يخ الكبي ه الش  اب

اؤهم بخي   ت نس د آان ام    روق اؤهم عي ت نس د أمس  ىفق
أتيهم جه   وحش ت هام    ازاوإن ال ادي س ى لع  اوال تخش

ا اش ا فم تم هاهن ارآم ل   تهيتموأن اكم التيلنه  مام
بح و د ق  فق ن وف دآم م وا ال  ومف الما وال لق ة والس  تحي

فلما قال معاویة ذلك الشعر، غنتهم به الجرادتان، فلما سمع القوم ما غنتا به قال 
یا قوم إنما بعثكم قومكم یتغوثون بكم من هذا البالء الذي نزل بهم، : بعضهم لبعض

 .)11("وقد أبطأتم عليهم، فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم
فاق في جميع المظان على أن أقدم من غنى من العرب غير أنه بعد هذا االت

فاق اختالف آبير ر قصة واحدة عنهما بعد هذا االتهما هاتان القينتان، وعلى ذآ
فالطبري في تاریخه وابن خلدون ال یذآران لهما اسما، ولكن الطبري . في اسميهما
فقيل جرادتان، " جرادة"األخرى و" وردة"یذآر أن اسم إحداهما  )12(في تفسيره

أنهما آانتا بعاد وثماد و: بن الطحان الموسيقي أن اسماهماعلى التغليب، وقد ذآر ا
وهكذا نرى أن اسم إحدى القينتين، وردة أو بعاد أو قعاد أو . في زمان عاد الكبرى
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 .)13(جرادة أو ثماد أو تعاد: نفاد، واألخرى
 :غناء وقواعدهال مصطالحاتابن خرداذبة وتفسيره ل

اهللا الخليفة العباسي ابن خرداذبة وآان من أشهر علماء  أل المعتمد علىس
عصره في تاریخ الغناء عن منزلة اإلیقاع من الغناء وأنواع الطرق وفنون الغناء 

قد قال في ذلك یا أمير المؤمنين من تقدم إن منزلة اإلیقاع من الغناء " :فأجابه
قد أوضحوا اإلیقاع ووسموه بسمات، ولقبوه بألقاب، بمنزلة العروض من الشعر، و

ثقيل األول وخفيفه، وثقيل الثاني وخفيفه، والرمل األول : وهو أربعة أجناس
وزن، ولم یوقع حرج : واإلیقاع هو الوزن، ومعنى أوقع. وخفيفه، والهزج وخفيفه

: ثالثة ثالثة: إبطاء عن الوزن أو سرعة، فالثقيل األول نقرة: من الوزن والخروج
اثنتان متواليتان : اثنتان ثقيلتان بطيئتان ثم نقرة واحدة، وخفيف ثقيل الثاني نقرة

اثنتان مزدوجتان، وبين آل : وواحدة بطيئة واثنتان مردودتان، وخفيف الرمل نقرة
: واحدة واحدة متساویتان ممسكة، وخفيف الهزج نقرة: زوج وقفة، والهزج نقرة

: والطرائق ثمان. نسق واحد أخف قدرا من الهزجواحدة واحدة متساویتان في 
األول والثاني وخفيفهما، وخفيف الثقيل منها یسمى بالماخوري وإنما : الثقيالن

یسمى بذلك ألن إبراهيم بن ميمون المولى، وآان من أبناء فارس وسكن الموصل، 
آل  والرمل وخفيفه ویتفرع من. آان آثير الغناء من هذه المواخير بهذه الطریقة

مرموم ومطلق، ویختلف مواقع االصطالح فيها فيحدث لها : واحد من هذه الطرائق
 .ألقابا تميزها آالمحصور والمحبول والمخثوث والمخدوع واألرواح

العود عند أآثر األمم وجل الحكماء یوناني، صنعه أصحاب الهندسة على 
جانس الطبائع  هيئة طبائع اإلنسان، فإن اعتدلت أوتاره على األقدار الشریفة

فأطرب والطرب رد النفس إلى الحال الطبيعية دفعة، وآل وتر مثل الذي یليه، 
 .ومثل ثلثته، والرسان الذي یلي األنف موضوع على خط التسع من جملة الوتر

فهذه یا أمير المؤمنين جوامع في صيغة اإلیقاع ومنتهى حدوده، ففرح 
ة من حصره من ندمائه وفضله عليهم المعتمد في هذا اليوم وخلع على ابن خرداذب

  .)14("وآان یوم لهو وسرور

 :الهوامش
 .ضرب من الغناء أرق من الحداء: النصب -  1
، سلسلة لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةومعادن الجوهر، امروج الذهب : المسعودي - 2

 .2/353 ،1998الجزائر األنيس، 
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ja‡BI œßÃªA 

BUgÃò tAjùA oŒn√j∞ª oÕiBI “ºYi  
  

  نضال محمد فتحي الشمالي .د
  )األردن(جامعة البلقاء، عمان 

  
تستغرق الدراسة في تفكير محتدم حول فكرة سوق لها أحد الباحثين الجادین 

المسار الخاص "في موضوعة التواصل الحضاري مؤداها أن  -عبد اهللا إبراهيم  -
العربية الحدیثة صورة شدیدة التعقيد وااللتباس، صورة تتقاطع فيها بتطور الثقافة 

التصورات والرؤى والمناهج والمفاهيم والمرجعيات، وال یأخذ هذا التقاطع شكل 
واالستحواذ السلبي  ،إنما یتمثل لمعادلة اإلقصاء واالستبعاد من جهة ،تفاعل وحوار

لذي یتحكم باألنساق الثقافية وهذا التعارض ا .والتنكر والتخفي من جهة ثانية
) مطابقة(أن الثقافة العربية الحدیثة أصبحت ثقافة : أفضى إلى نتيجة خطيرة؛ وهي

وهذه إشكالية یستهل بها عبد اهللا إبراهيم آتابه ليعلن  ،)1()"اختالف(وليس ثقافة 
ليلغي بذلك فكرة التواصل الحضاري لألدب بوصفه مكونا  ،النتيجة قبل اإلجراء

فهل  ،ا من مكونات الثقافة لألمة لصالح فكرة االنسياق والتبعية والمطابقةأساسي
  .مؤدى الثقافة العربية في عصر النهضة وما تال عصر النهضة هو فكرة المطابقة

إن نظرة عجلى نحو المنجز األدبي الثقافي لألمة العربية إبان عصر 
بية سعت لتحدید موقفنا النهضة ليكشف قطارا طویال من المحاوالت الثقافية واألد

وقد  .الثقافي من اآلخر؛ أآان تحدید المكتشف أم تحدید المقارن أم تحدید التابع
على الخصوص الذین درسوا في الغرب یردون جلهم إن لم  ،آان المثقفون العرب"

التفاهم مع الغرب العتقادهم أنه  ،على اختالف اتجاهاتهم السياسية ،یكن آلهم
 ،صنونا أو اآلخر محاورنا الطبيعي، الحضاري والتاریخي منابموقعه الجغرافي و

إن مسألة  ،)2("ما یسعفنا في نهضتنا ،وإن علينا أن نأخذ عنه بشكل أو بآخر
التواصل الحضاري من خالل األدب مسألة قدیمة ضاربة في عمق نهضتنا األولى 

ومة بعالقة لكنها آانت محك ،أآان تواصال مع األدب الفارسي أم األدب اليوناني
المحكوم بمبادئ سامية ینطلق من  ،المتفوق الذي اختار شكل التواصل وطریقته
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ما بعد خروج نابليون من مصر عام  ،لكن هذه العالقة في العصر الحدیث ،هدیها
 ،م ما عادت محكومة إلي تلك المبادئ السامية النيرة وفكرة الریادة المطلقة 1801

  .الغافل الذي فقد صوبه لقرون خلت بل باتت محكومة بفعل المستيقظ
مناحي شتى وأشكاال متعددة ووجوها ) الغرب(لقد اتخذت عالقتنا مع اآلخر 

حد االنبهار "ولم تقف هذه العالقة عند  ،)3(مختلفة في إطار من الصراع والتفاعل
ولم تقف عند حد  ،به وبمنجزاته العلمية واإلنسانية وتطوره المادي والثقافي

استالب الشخصية العربية من موروثها الحضاري ومقوماتها اإلنسانية؛ و ،التبعية
 ،بل تعدتها إلى عالقة من نوع آخر ،لتتشيأ بمعایير اآلخر وقيمه وأشكال حضارته
فلم َیُعد  ،ورؤیة إنسانه على الطبيعة ،قوامها الوقوف على أشكال حضارة اآلخر

عالم عن الغرب ومنجزاته وما تحمله وسائل اإل ،العربي یثق بما تنقله الصحف
وقد اتخذ  ،وبخاصة في نهایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین ،وقوته

وتسجيل رؤیته وحواراته  ،هذا الوقوف طرقا متعددة أهمها الرحلة إلى بالد الغرب
وقد ظهرت بواآير مثل هذا التفاعل بعد عودة أول  .)4("ومواقفه في أعمال روائية

ومنذ ذلك اليوم أضحى الغرب  ،أوفدها محمد علي باشا إلى باریس بعثة دراسية
حاضرا في أغلب الكتابات العربية مبهورا بمقدراته المدنية منفلتا باتجاه حضارته 

والمتفائل یقول إن رؤیة الكتاب العرب تجاوزت مسألة  ،متفيئا ظاللها ومنجزاتها
. الحضارتين العربية والغربية بل تعدتها إلى إقامة الحوار بين"التأثر والتأثير 

  .)5("ولكل منظوره یدافع به عن مكونات حضارته ومعطياتها الروحية والمادیة
إن حاجة النهضویين العرب لمأل فراغهم الحضاري آنذاك آانت ملحة إلى 

فوجدوا في طرح فكرة التالقي الحضاري بدیال لواقعهم الثقافي المبتور  ،حد آبير
فكان البد من رفد واقعهم بمرجعيات  ،في شكلها التراثيعن الحضارة العربية 

بين واع  ،فماجت المصطلحات الواصفة لهذه الحقبة ،ثقافية یمكن التعویل عليها
لالنغالق وآخر لالنفتاح وثالث للتبعية ورابع یحذر من الصراع وصدام 

ن وعلى ما یبدو أ ،الحضارات وآخر یدعو لعالمية الفكر واألدب وضرورة التنوع
فتلونت هيئة اآلخر  ،الجاهزیة الثقافية لمسألة االنفتاح لم تكن متوفرة عن الجميع

في آتابات المثقفين وهذا بحد ذاته جعل األدب وسيلة فاعلة في التمازج 
مع عدم جاهزیة الحضارة العربية لتصدیر ولو قليال من قيمة ما  ،الحضاري
  .استوردته

ضرورة مثل هذا التمازج فحاجتنا لمنجز وواوقع األمر یحتم علينا أن نقتنع ب
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من باب إحداث بعض من التوازن المفقود بين حضارتين  ،اآلخر ضرورة ملحة
تختلف "وبما أن الجماعات اإلنسانية  ،حاجات لم تلب لألضعفمتزامنتين آان 

ومن  ،وذلك من مكان آلخر ،بصفة عامة في طریقة أو وسيلة إشباع تلك الحاجات
تصل في النهایة إلى  ،صغيرة أو آبيرة ، أن آل جماعة إنسانيةإال ،زمن إلى زمن

وتقاليد  ،أي أسلوب معين لحياتها بما یتضمنه ذلك من آداب ،تشكيل ثقافة لها
ثمرة  - أي الثقافة  -ویأتي هذا األسلوب الحياتي .وعادات ونظم اجتماعية وإنتاجية

ل هذا التشكيل الثقافي البد ومث ،)6("التفاعل بين اإلنسان والكون ومتطلبات الحياة
ومع عدم إهمال فكرة أن  ،أن یكون محسوبا ومرتبطا بمرجعيات محسوبة

إال أن مسألة الخصوصية  ،الحضارة اإلنسانية واحدة ولكنها متعددة المستویات
مما یعني  ،الثقافية مسألة ال بد منها لحمایة توازن الحضارة ومنجزاتها المتنامية

 ،التبعية ،التنوع ،االنفتاح ،االنغالق: ددات ثقافية تتمثل فيالوقوف مطوال عند مح
  .االنهيار وفقدان الهویة ،العالمية ،الصدام أو الصراع

فبریق حضارة  ،إن ثقافة اآلخر وجاهزیته آانت وقتها أقوى من أي اعتبار
" باریس"ترآزت هذه الحضارة في  وقد ،اآلخر یخطف األبصار ویسير البصائر

األوروبية العمالقة التي حققت حضورا واسع األبعاد في آتابات هذه المدینة 
إن هذه المدینة  ،المثقفين العرب خالل قرنين من الزمان التاسع عشر والعشرین
فنظرة سریعة  ،صنعت لنفسها خصوصية في نفوس آتاب األمة ومفكریها ومثقفيها

ینة األبرز فأصبحت المد ،لمن عقدوا االهتمام بها تكشف لنا قدر خصوصيتها
وظل المشروع النهضوي  ،واألآثر حضورا في ثقافتنا العربية في العصر الحاضر

المرآز التي  - ینبغي أن یمر بهذه المدینة "العربي المعاصر یؤمن بأن نجاحه 
فهي عنده  ،ظل یتكرر في آثير من األدبيات الالحقة ،وصفها الطهطاوي وصفا

هذه المكانة و ،)7("م البرانية وأثينة الفرنساویةمن أحكم سائر بالد الدنيا ودیار العلو
التي حققتها باریس بوصفها موضوعا لكثير من األدباء لما تمثله من قيم جمالية 

لتصبح "وحضاریة جعلها مدینة عالمية تستوعب شتى الحضارات والثقافات 
وما یبعث على التفاؤل في مثل هذا االهتمام بباریس  ،)8("مصدر إشعاع حضاري

بدأت باریس تظهر في اآلداب األوروبية ليس  وفي المقابل" ،نظرة األوروبية لهاال
بل ملتقى لجميع تيارات الفكر في  ،بوصفها عاصمة للحضارة الغربية فحسب

وآل ذلك یعد  ،ففيها یتالقى الناس وتتكدس البضائع من جميع أنحاء العالم ،العالم
  .منویبعث األمل بمستقبل رغيد وآ ،بحياة متطورة
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وقد ظهر هذا الثناء على باریس بشكل واضح على لسان التنویریين 
)Enlightenments ( فقد آانت استجاباتهم للمدنية تعني الرغبة في المزید من

ینادون بضرورة االنفتاح  ،وآانوا عبر مطالبتهم بحریة التجارة .الرخاء والتقدم
تعد فضيحة بل ضرورة  آما أن الكماليات لم .الليبرالي على الصعيد الثقافي

وقد  .آما لم یعد المسرح خطيئة بل مدرسة اإلنسانية العليا ،اقتصادیة ملحة
وبدأت المالمح اإلیجابية  .أصبحت المدنية ضمانا للتقدم على شتى األصعدة

فأصبحت في نظر التنویریين رمزا للمستقبل المتضمن للحریة  .لباریس تتنامى
أن باریس لم تخطف إعجاب المثقفين العرب بل ومما سبق یتبين  .)9("والسعادة

  .ذا اإلعجاب أبناء أوروبا أنفسهمسبقهم إلى مثل ه
  :ریس في الثقافة العربية المعاصرةخصوصية با

دفعت مسموعات باریس آثيرا من مثقفي العرب ألن یرتحلوا إليها راشدین 
فقد جاء بقلم  ،فتجدد انبعاث أدب الرحالت العربي تحقيقا لهذه الغایة ،مستعلمين

إن الرحالت تشكل أآثر "أحد الكتاب الفرنسيين في القرن الثامن عشر القول 
إضافة إلى  ،فاالختالط والحياة مع الشعوب المختلفة ،المدارس تثقيفا لإلنسان

غالبا  ،والتحقيق في دیاناتهم ونظم حكمهم ،االجتهاد في دراسة أخالقهم وطباعهم
على تقييم نظم  -وال شك  - آما تساعده  ،ا للمقارنةما تضع أمام الفرد مجاال صيب

إن أدب الرحالت یكاد یكون الجنس األدبي األبرز الذي  .)10("وتقاليد بلده وموطنه
وظفته ذائقة المثقفين العرب في القرن التاسع عشر لسبر أغوار الحضارة 

ات بحثا عن الذ"فقام بها أصحابها  ،"باریس"األوروبية في نموذجها األسمى 
شهدت "والغریب أن أوروبا نفسها قد  ،)11("وهروبا من واقع غير مستحب ألنفسهم

وذلك مع بدایة التحول والتبدل في القيم واألحوال  ،هذا النوع من الرحالت
والنصف  ،خصوصا إبان القرن التاسع عشر ،االجتماعية والفلسفات اإلنسانية

یسبق له  ودمارا للبشریة لم ،يناألول من القرن العشرین الذي شهد حربين عالميت
  .)12("مثيل في التاریخ

إن شيوع هذا اللون األدبي لهو دليل على الرغبة في التواصل الحضاري 
ومن هنا تبرز  ،فالرحلة ال تتم إال بين قوميتين مختلفتين وحضاریتين متباینتين

 ،مصدر لوصف الثقافات اإلنسانية"قيمة الرحالت في التواصل الحضاري فهي 
ولرصد بعض جوانب حياة الناس اليومية في مجتمع معين خالل فترة زمنية 
 ،محددة؛ لذا آان للرحالت قيمة تعليمية من حيث إنها أآثر المدارس تثقيفا لإلنسان
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ومن أشهر من قام برحالت  ،)13("وإثراء لفكره وتأمالته عن نفسه وعن اآلخرین
وعلي  ،وأحمد فارس الشدیاق ،إلى أوروبا عامة وباریس خاصة رفاعة الطهطاوي

  .وفرنسيس فتح اهللا المراش وغيرهم ،ومصطفى عبد الرزاق ،مبارك
  :نماذج من التواصل الحضاري

  ):م 1873 - م  1801(رفاعة الطهطاوي 
وقد ترأس رفاعة الطهطاوي أول بعثة علمية أرسلها محمد علي باشا 

حضارة أوروبا عن آثب  أول الرواد الذین راقبوا"ویعد بذلك  1826للدراسة عام 
 ،فقد قام الطهطاوي أثناء إقامته في باریس ،ودرسوا الفكر الفرنسي في العمق

بمشاهدات دقيقة للعالم الحدیث وتعرف إلى المؤسسات والعادات السائدة في 
وبعد عودته إلى مصر نشر رحلته في  ،)14("المجتمع األعظم ازدهارا في زمانه

وقد  ،م 1834الصادر عام  )15("في تلخيص باریزتخليص اإلبریز "آتاب أسماه 
وضع فيه تصورا جدیدا للتمدن في  ،ضمنه موقفه ومشاهداته من المدنية الغربية

وفي  ،)16("بشير التنویر العربي"الثقافة العربية جعل البعض یطلق عليه لقب 
 وفهمته فهما ،من أعمق العقول الشرقية العربية التي ماست الغرب"أحوال أخرى 

جذور االهتمام  ىأرس"والطهطاوي من خالل آتابه هذا یكون قد  )17("واعيا
 ،بباریس خارج النطاق العلمي البحث الذي تميزت به بعثات محمد علي

وهذه تجربة جدیدة  ،)18("عن اهتمام عميق بهذه المدینة وبثقافة أهلها.. .ویكشف
المدینة "ي فقد ظهرت في ذهن الطهطاو ،على صعيد عالقة الشرق بالغرب

 ،وما فيها من قوانين تنظم حياة المواطن ،ونظافتها ،المثالية بمرافقها المتنوعة
وآان إعجابه الشدید بها حافزا ليذآر تفصيالت آثيرة عنها .. .،وتكفل له السعادة

وعن أهلها لتكون هذه المعلومات باعثا للمصریين على األخذ بأسباب 
مدینة باریس ثالثة عشر فصال شملت وقد نذر الطهطاوي ل ،)19("الحضارة

وأما أآثر ما یظهر تعلق الطهطاوي بهذه  ؛تخطيطها وعاداتها وغذائها ومالبسها
  .المدینة فهو تعداده ألنواع المعارف التي قرأها بالفرنسية هناك

واآتساب تجربة  ،فقد ظل الطهطاوي یذآر بأنه مدین لباریس باتساع الثقافة
أفلح الطهطاوي بنقل رسالته الحضاریة إلى أمته بقلم لقد  ،)20("حضاریة جدیدة

الواعي المنتقي المتحيز ال بقلم المنساق لها الغافل عن مساوئها فكانت مالحظاته 
وراقب أساليبهم في األآل  ،إذ الحظ تفوقهم في الفنون والصنائع ،)21(صائبة

ن للعمل وأبدى إعجابه بمزایا اإلفرنج األخالقية فهم محبو ،والشرب والنوم
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ومن فضائلهم أنهم  ،یحبون وطنهم ،بعيدون عن اإلسراف ،والكسب والتجارة
اختصوا بذآاء العقل ودقة الفهم وحبهم معرفة أصل الشيء واالستدالل عليه 

 ،والحظ مكانة النساء المرموقة عندهم ،واحترامهم االختالف في الدین والمذهب
ومع آل سبق لمسنا أن الطهطاوي  .وإقامة النظام السياسي على القانون والعدل

یحرص ال شعوریا باستمرار على أن یقيم بينه وبين الحضارة الغربية التي "
فكان حریصا على  ،)22("فاصال یحميه شر االندماج فيها ،یعجب بها مع ذلك

شخصيته الحضاریة آشرقي أوال وأخيرا حتى ال تذوب في ثقافة اآلخر وهذا شرط 
  .ي الفاعلمن شروط التواصل الحضار

  ):م 1887 –م  1805(أحمد فارس الشدیاق 
ویعد الشدیاق أحد النهضویين الذین راقبوا عن آثب حضارة الغرب فقارن 
بينها وبين حضارة الشرق في أآثر من مجال وقضى الشدیاق في باریس قرابة 

لكن ذهابه إليها آان من مدینة أوروبية أخرى هي لندن وليس  ،السنتين والنصف
لهذا اتسمت نظرة الشدیاق إلى باریس عموما بخلوها من "نة عربية من مدی

آما  ،التقدیس واإلجالل الذي ظل یميز نظرة القادمين إليها من المشرق العربي
في  )23("اتسمت بالترآيز على المقارنة بين المدینتين وتفضيل واحدة على األخرى

تاب الثاني الذي خص فيه أما الك ."الساق على الساق في ما هو الفاریاق"آتابه 
یتحدث الشدیاق " 1867نشره عام " آشف المخبا عن فنون أوروبا"باریس فهو 

عن هذه المدینة " وصف باریس"في الفصل الذي عقده للحدیث عن باریس بعنوان 
 ،من موقع الرحالة المتفحص الحریص على توآيد وجهة نظره بالوقائع الدقيقة

الساخرة ليحل محلها احتفاء واضح  - ة الغاضبة ولهذا تتالشى النبرة الشدیاقي
قدم الشدیاق لحدیثه عن باریس بمقدمة  .بالمكان على صعيد الدرس والتفحص

جغرافية تحدث فيها عن دور ملوك فرنسا في تطویر المكان وما قدمه  -تاریخية 
ولكن یبقى  )24("آل واحد من هؤالء الملوك على صعيد العنایة بالعاصمة الفرنسية

ألمر األبرز الذي الحظه الشدیاق في هذه المدینة الغربية احترام الرأي ا
  .)25(والعقيدة

  ):م 1893 - م  1823(علي مبارك 
م یكشف فيه عن رؤیة ناضجة  1882" علم الدین"وقد ألف آتابا بعنوان 

أنها رؤیة شاب فقير استطاع "فالمدینة متميزة في نظره وسبب ذلك  ،لمدینة باریس
في المهندس خانة في مصر وأن یكمل دراسته في باریس ضمن ما عرف أن یتعلم 
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فنون  1850 - 1844حيث درس فيها في الفترة الواقعة بين " ببعثة األنجال"
وبعد رجوعه إلى مصر صار من رجال الحكم وخضع لتقلبات  .الهندسة الحربية

ية الطابع وهذا یعني أن رؤیة علي مبارك العلم.. .العهود السياسية المتناقضة
وبالرؤیة  ،األوروبي محكومة باإلطار السياسي لنظام الحكم لباریس وللغرب

وحتى یحقق هذه الرؤیة بطریقة مقبولة  ،)26("العسكریة الصارمة التي تربي عليها
  .هيا لها شخصيات قصصية ليحافظ على المسافة بين آرائها الخاصة والتعبير عنها

حضاري من خالل نموذج أدب الرحالت وعلى ما یبدو أن فكرة التواصل ال
قد نقل صورة دقيقة لماهية الغرب وحضارته مهدت ألبناء األمة قراءة واعية 

قادت الكثير منهم ألن یرسم صورة اآلخر في نماذج أخرى من األدب  ،لآلخر
" حدیث عيسى بن هشام" :فوجدنا محاوالت عدیدة تؤطر لهذه العالقة ومن أبرزها

لتوفيق الحكيم " عصفور من الشرق"وروایة ) 1930 - 1858(لمحمد المویليحي 
موسم الهجرة إلى "ليحي حقي و" قندیل أم هشام"لسهيل إدریس و" الحي الالتيني"و

وقد عالجت هذه الروایات بجرأة عالقات الحضارة بين  ،للطيب صالح" الشمال
  .)27(الشرق والغرب

نموذج من نماذج التواصل وستعقد الدراسة اهتمامها في مادتها المقبلة على 
الحضاري المبكر في األدب العربي المعاصر لم یلق نصيبا آافيا من الدراسة أال 

لفرنسيس فتح اهللا المراش وهو نموذج من أدب " 1867رحلة باریس "وهو 
الرحالت في العصر الحدیث ال نقف عند أسطره التراثية الظاهرة بقدر ما نتوغل 

فالقيمة الكامنة في تحليل أدب الرحالت تكمن في أنه  ،لهفي تحليل العقلية المنتجة 
نمط مباشر من أنماط التواصل الحضاري أنتجته عقلية موسوعية التفكير حریصة 

  .)28(ثنوجرافيةإبمنهجية  ،على اإللمام بمناهج وعلوم وفلسفات زمانها
  ):م 1874 –م  1836(فرنسيس فتح اهللا المراش 

 ،بحياة فرنسيس المراش وقليل هم متداولوهاقليلة هي المصادر التي عنت 
فنجد أن المراش ینتمي إلى  ،)29(ونظرة سریعة على هذه المصادر ستعكس ذلك

وقد برزت عائلته بين نصارى حلب  ،عائلة لها باع في األدب والعلوم والوجاهة
واعتبروا في  ،في منتصف القرن التاسع عشر في طليعة حرآة النهضة الفكریة

وفي هذه األسرة العریقة  ،ثل منزلة اليازجيين والبساتنة في لبنان والشاممنزلة تما
ولما بلغ الرابعة من عمره أصيب بداء الحصبة  .1836آان مولد فرنسيس سنة 

وإذ لم تفلح األساليب التقليدیة المعروفة إذ ذاك في مداوة  .وثقلت وطأته عليه
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اآلثار ما نغص عليه حياته آان البد من أن یترك المرض في جسده من  ،فرنسيس
وأسقم نظرته إلى العالم فغلب عليه التشاؤم في  ،آلها وأوهن قواه وأعل بصره

 - 1839(فأخوه عبد اهللا مراش  ،ولفرنسيس أخ وأخت اشتهرا باآلداب .أآثر آثاره
أما  .ترك من اآلثار ما یستحق الدراسة مثل شقيقه فرنسيس وربما أآثر) 1900

فلها مكانتها البارزه بين أعالم  ،أخت فرنسيس) 1919 - 1848(مریانا مراش 
أول سيدة "ویذآر فيليب دي طرزي أنها  ،النهضة النسائية في العالم العربي

  .)30("سوریة أنشأت مقالة في مجلة أو جریدة
انكب المراش على خزانة والده یطالع ما فيها من الكتب والمصنفات ما آان 

 .واتجاهه إلى قرض الشعر في مرحلة مبكرة ،یحتهله األثر العميق في تفتح قر
اصطحبه والده معه إلى فرنسا ثم بيروت ثم عاد إلى حلب یشتغل  1850وفي سنة 

أما من اللغات فقد درس الفرنسية واإلیطالية بشغف آبير عبر  ،باألدب والعلوم
وفي الخامسة والعشرین من عمره بدأ المراش دراسة " رحلة باریس"عنه في 
مدة أربع سنوات على ید طبيب إنكليزي ثم مارس الطب سنة آاملة بعد  الطب

ثم سافر في رحلة إلى باریس وخالل إقامته فيها سكن ) 1866 - 1865(تخرجه 
وآان في البدایة طالبا نشيطا مخلصا للغایة التي سافر ألجلها  ،"الالتيني الحي" في

باریس وملذاتها أغوته  لكن إغراءات .أال وهي الحصول على اإلجازة في الطب
ثم ما لبث أن  .تضمن قصائد تصور ذلك" شهد األحوال"وآتابه  ،فأقبل عليها بنهم

 ،اعترته انحطاطه في قواه البدنية فخبا نور بصره فما عاد یستطيع متابعة دراسته
مرحلة األخيرة من نه عاد من باریس آفيف البصر وهي الإحتى أن بعضهم قال 

وفي هذه المرحلة المظلمة من حياة المراش  ،)1874 - 1872(حياته القصيرة 
ولم تلبث أن وافته المنية في  ،لجأ إلى أصدقائه یملي عليهم مقاالته وخواطره

وهذه المرحلة التي عاشها المراش في النصف الثاني من  .1874أواسط سنة 
حيث عرفت  ،فقد آانت مرحلة غنى ونهوض أدبي وفكري ،القرن التاسع عشر

: ومنهم .)31(عددا من األدباء والمفكرین أسهموا في حرآة التنویر العربيةحلب 
 ،ميخائيل دالل ،نصر اهللا دالل ،جبرائيل دالل ،رزق اهللا حسون ،ن الصقالاانطو

وليس ، عبد الرحمن الكواآبي ،قسطاآي الحمصي ،آامل الغزي ،ميخائيل الصقال
 المراش خالل حياته القصيرة من الغریب في مثل هذه األجواء الثقافية أن ینتج

  .اتعشرة مؤلف
  :فكره ومنهجيته
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ذآرت الدراسة أنفا حساسية الفترة التي عاشها المراش من تاریخ بالد الشام 
وخالل  .إبان عصر النهضة في مصر ومرحلة الغليان االجتماعي في بالد الشام

سألتي الحریة هذه المناخات المتأججة یحلق المراش بعقلية ليبرالية محكومة إلى م
فنجده قد تطرق إلى أصناف عدة من  ،ومن ثم شغفه بالحضارة الغربية ،والتمدن
والحریة  ،آالحریات الطبيعية والحریة السياسية والحریة االجتماعية ،)32(الحریات
اش قد وحریة المرأة وبعد مرحلة باریس نجد رؤیة المر ،ورفض الرق ،الدینية

تعمقت باتجاه العقل اإلنساني ومكانته ودوره في تأویل الحقائق الدینية وتعليلها 
ویمكن أن نقول سعى من خالل فكره إلى جملة من المبادئ تعترف بحقوق طبيعية 

وتنزیه الدین  ،وضرورة مراقبة السلطة السياسية ،لإلنسان ال یمكن التصرف بها
والتوجه إلى دراسة الطبيعة  ،مرجعية العقلواالعتراف ب ،عن األغراض السياسية

ومعاملة المرأة تليق  ،واإلقرار بدور األآثریة البائسة في المجتمع ،وقوانينها
  .)33(بمكانتها في األسرة والمجتمع

لقد آان المراش یسعى ویتطلع إلى دولة حدیثة تقوم على المساواة السياسية 
حق المشارآة في اختيار السلطة ویكون فيها للجميع  ،وحریة الرأي والتعبير

هذه المبادئ  .المناسبة ومراقبتها من دون تمييز أو استبعاد ألي فئة من الناس
وتقسم  ،واألسس تتناقض جذریا مع الدولة االستبدادیة التي تكرس السلطة المطلقة

یقول المراش في  ،)34(الناس إلى فئات متمایزة في المواطنية والحقوق السياسية
رأیت الغني یأآل قوت الفقير ویجني ثمرة أتعابه لكي یشبع " :)35(ریسرحلة با

رأیت جميع خيرات األرض وثروتها مملوآة من نزر من  .بطنا عدیمة الشبع
المغتصبين وبقية ألوف األلوف متمرغين في أوحال الشقاء وعدیمي آل نعمة 

اریس تجعله في وهذه اآلراء والمواقف التي تبناها المراش بعد سفره إلى ب"وخير 
مقدمة رواد النهضة العربية الحدیثة الذین تلمسوا األسباب االقتصادیة للتفاوت 

فالحل األنسب الذي یمكن  ،االجتماعي ولكنه لم یقدم حلوال جذریة لهذه المشكلة
یقوم على اإلقرار بالمساواة بين الجميع في الحقوق  ،استخالصه من مؤلفاته

جتماعية الحادة بتعاطف األغنياء مع الفقراء السياسية وتقليص الفروق اال
  .)36(ومؤازرتهم

 ،أما االهتمام الثاني الذي شغل فكر المراش فهي التمدن والعالقة مع الغرب
فالهاجس آنذاك آان  ،وهي من أبرز اإلشكاليات المرآزیة في فكر النهضة العربية

الم العربي متمرآزا في الرغبة في تخطي حالة االنحطاط المهيمنة على الع
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ومواجهة التحدیات السياسية واالجتماعية والحضاریة التي طرحها الغزو 
م وبصورة  1798االستعماري الغربي بدءا من حملة نابليون على مصر عام 

یمكن استخالصها من ، )37(عامة یقوم التمدن في فكر المراش على مبادئ وأسس
م العادل ومراعاة المساواة بين الحك: وتتمثل في ،مجمل مؤلفاته وقصائده ومقاالته

 ،تقدم الرابطة الوطنية على الروابط الطائفية والقبلية والملية ،الجميع دون تمييز
ویستند  ،وأن التمدن ال یتالءم مع آل ما یتعارض مع حقوق اإلنسان الطبيعية

التمدن على أساس دیني فالعالم لم یدخل عنده في دائرة التهذیب إال منذ قيام مملكة 
أما األخالق فهي مقوم  ،آما أن التمدن یتمثل في االنتظام واألمن والسالم ،الروح

  .أساسي من مقومات التمدن
 ،وعلى ما یبدو أن الحریة والتمدن أمران متالزمان في نظرة المراش للحياة
 ،فالتمدن والحریة هما في آن واحد دولة العقل والعلم والحریة واإلیمان واألخالق

وقد آان  ،الحریة اإلنسانية أما الحریة فهي شرط تقدم العقل وارتقائه فالعقل یؤآد
م وهذا هو  1867لمثل هذه األفكار موطئ قدم في رحلة المراش لباریس عام 

  .موضوع الدراسة
  :م 1867" رحلة باریس"

شكا غير دارس من صعوبة الحصول على النص األصلي لرحلة باریس 
لى رفوف المكتبة العربية وقد یكون محفوظا لفرنسيس مراش فالنص غير متوفر ع

في سدة ما ولم یعد نشره بالشكل الذي یليق بمكانة هذه الرحلة وتناغمها مع 
رحالت نظرائه من المثقفين العرب الذین تنيط ألعمالهم من ینشرها ویعقب عليها 

 عن 2004للمراش فلم تكتب لها هذه المزیة إال عام " رحلة باریس"أما  ،ویناقشها
وهذا یقدم إشارة حول إهمال آثير من  .)38(المؤسسة العربية للدراسات والنشر

مؤلفات النهضویين العرب القاطنين في بالد الشام الذین آانوا یعزفون على الوتر 
فما آتبه المراش عن  ،نفسه الذي عزفت عليه النهضة العربية في مصر آنذاك

اه في آتاب الطهطاوي والشدیاق مدینة باریس ال یقل من حيث األهمية ما قرأن
بل سخر رحلته رسالة لبني قومه هدفها تنویرهم وتبصيرهم  .وعلي مبارك

فالعلم المبني على التمدن  ،للخروج من ظلمات عصورهم الوسطى إلى العلم
  .والحریة تصنع الحياة وتتبدد عوالم االستبداد والخرافات واألوهام

الغربية في وقت آان العالم  لقد اقترب فرنسيس المراش من الحضارة
فال عجب أن نقرأ  ،العربي یعاني صنوفا من الجهل والظلم والقيود والتخلف
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ولم یكن ارتحال المراش وقفا  ،انبهاره بحضارة الغرب وازدراءه لحال الشرق
إذ آان هدفه هو استكمال دراسة الطب في  ،على هذا الهدف بل آان لغایة تعليمية

وداومت على  ،أباشر األمراض متالعبا بصناعة أبقراطفشرعت : "باریس یقول
ثم أوعز إلى ضميري أن أرحل إلى مدینة باریس محط عرش  ،ذلك نحو سنة

 ،اإلفرنسيس لكي أنضم إلى سلك مدرستها الشهيرة حيثما یأخذ الدارس حقه
ولكنه یمهد لهذه الرحلة بمقدمة انطوت  ،)39("ویحصل على ما ال یوجد خارجا

فلما أدرآت رشدي " :یقول ،فلسفية تبحث عن تفسير لما یرى ویحس على تأمالت
وعلى أي  ،وبلغت أشدي دخلت هذا العالم ألتجسسه وأرى آيف یجب اعتباره مني

تبلبلت إشعاراتي  ،وانتقدته وافيا ،وبالنسبة إلى أي مادة؟ فعندما تبصرته آافيا ،وجه
ألنني رأیته سوقا  ،وما عدت أدري ماذا أعتبر منه ،وهمت على وجهي ،نحوه

إنه عالم مخيف متعدد  ،)40("وجميع الخالئق أقامت في حوانيتها ،عظيما ال حد له
فمثلت  ،عالم مليء بالتناقضات ،والغني الفقير ،)41(متقلب یأآل القوي فيه الضعيف

آانت انطالقة المراش نحو  .باریس أثناءه دور الفردوس المفقود أو المدینة الفاضلة
ثم إلى  ،سكندرونة فالالذقية فطرابلس الشاممن حلب ثم اإل 7/9/1866باریس یوم 

بيروت ومنها إلى یافا فاإلسكندریة وصوال إلى القاهرة وعودة إلى اإلسكندریة 
قدم  .ثم مدینة ليون الفرنسية ثم باریس 20/10/1866مجددا ثم مرسيليا في 

وملحوظات حضاریة خاللها ملحوظات فلسفية تأمليه وملحوظات جغرافية طبيعية 
  .مقارنة وآانت صورة الغرب المتقدم جنبا إلى جنب مع صورة الشرق المتراجع

  ":رحلة باریس"ة الغرب الحضاري في صور
لم یستطع المراش أن یخفف من شهقة انبهاره بما شاهد عليه باریس من 
تقدم وحضارة وعمران وبناء وجد وعمل وحرآة دؤوب وطعام وشراب وعدل 

فلم یتوقف عن  ،آلها مفردات عجت بها رحلته ،وأخالق وحریة وعقل وتمدن
إن قيمة الوقوف  ،توظيفها وصقلها وعرضها أمام القارئين فيندهشوا لدهشته

المتكرر المتأمل عند مظاهر الحضارة الغربية في باریس والوقوف عن العظيم من 
 ،العربي آنذاك األمور وغير العظيم لهو دليل على ذلك الفقدان الذي یعيشه العالم

فمثقفوه وقفوا موقف المشدوهين مما رأوا وشاهدوا وإن لم یقارنوا مباشرة أو لم 
 ،فالوقوف في مثل هذه الهيئة على حالة االشمئزاز من الواقع العربي آنذاك ،ینقذوا

وتدوین الرحالت لدليل آخر على الرغبة الحقيقية بالتواصل الحضاري عن طریق 
فيتراصوا من أجل تحقيق شيء من مقومات التقدم  ،ء األمةاإلخبار األدبي ألبنا
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ال شيء من "والمراش یعلن ذلك بطریقته عند ما یربط السمو بالنفع فـ  ،والفائدة
فكل آائن یستمد اعتباره من موقع فائدته لغيره  ،الكائنات یتناول اعتباره عن ذاته

بعاد الفلسفية للقيمة لقد عرض المراش في مطلع رحلته األ ،)42("ونسبته إلى سواه
بقدر ما آانت  ،فالمسألة ال تقف عند حد مرتجل أدهشته الرحلة ،المرجوة منها

فالرحلة تكتسب خصوصيتها مكانا وزمانا ،مثاال تواصليا عن حضارة اآلخر
فالمكان باریس عاصمة الحضارة األوروبية والزمان منتصف القرن  ،وفكرا

والفكر فكر متحرر من نير  ،العربيقرن األوجاع والتراجع  ،التاسع عشر
لقد شكلت هذه الرحلة من خالل تصویرها  .االستعباد تائق للحضارة والتمدن

لحضارة الغرب رسالة تواصلية أدبية حضاریة بين أمتين أو حضارتين 
  .وآان لهذا الوصف مظاهره وأبعاده ،متنازعتين

فهناك  ،لحوظالقد شهدت صورة الغرب في آتابات الرحالة العرب تباینا م
أي األخذ  -) التغریب(من انبهر بمنجزات الغرب انبهارا شدیدا إلى حد الدعوة إلى 

إذ أراد المسلمون  -بمظاهر حياة المجتمع الغربي ونقل أفكاره ووسائله التقنية 
وعلى العكس منهم آان هناك  ،إصالح تخلفهم واللحاق برآب الحضارة العصریة

والمراش  ،ضرورة العودة إلى التراث والتمسك بهمن حارب هذه الدعوة وذآر ب
في رحلته الباریسية آان یقترب أآثر من الدعوة األولى من منطلق إصالح الواقع 

وتوافق  ،ُبهر في البدایات بإنجازات الغرب العمرانية"المعيش إذ نجده قد 
ورأى في باریس  ،الحضارة الغربية مع أسس ومبادئ التمدن آما تصورها

فيها  ،وموقع أنوار التمدن واآلداب ،فهي مصب أنهار العجائب ،أرضيافردوسا 
إْن من حيث النظافة والترتيب واإلتقان في  ،العمران یتجلى في أروع صورة

حيث الكل  ،أو من حيث الراحة والثروة واألمن واألمان في ربوعها ،شوارعها
فما هي معالم هذه  ،)43("مقبلون على العمل واإلبداع واالختراع دونما آلل أو ملل

االنبهار التي یرید المراش نقلها على وجه السرعة إلى شرقه المتراجع؟ خاصة 
وأن هدفه األساسي من هذه الرحلة ال یقتصر على دراسة الطب فحسب بل یمتد 
إلى غایة أخرى هي تفحص الغرب عن القرب والتعرف إلى حضارته یقول 

ؤآد الواقع المعاین ما آان ماثال في آانت هناك ضرورة في أن ی"الطاهر لبيب 
آان المطلوب أن یوضع ما تمت معاینته على هامش ما تمت  ،الخيال
فالمراش قبل رحلته أتقن الفرنسية ووسع من ثقافته األدبية وانشغل  ،)44("مطالعته

ذهنه بقضایا الحریة والمدنية والعقل فمال لالقتناع بأن مدینة الغرب هي خالص 



115 
  

إصرارا  1867لقد أظهر المراش في رحلته إلى باریس عام  ،هللشرق من تخلف
على طرق معالم هذه الحضارة رابطا هذه المعالم بالفكر الغربي وأصالته وبعد 

  :)45(یقول ،نظره فانسكب انبهاره رقراقا بهذه الحضارة
ا س   ل أن ردوس ه ة الف ى جن اف  ائرإل رى مس ا أخ ى دني رى أم إل  رت

ن  ا حس ير والفي ذا الس اخ  برآه ا المف ف أرض آللته ا لط  روی
ى،   دع النعم ا تص رق  هن ا ی ا الخط حاضر     صهن  هنا تبسم الدنيا، هن

واط    هنا النفس تخلو في هواجس ِسرها ه الخ بو إلي ا تص وحي بم  رفت
ا ت   هنا تشرح األ م  رىنظار للقلب م واظ    فيبتس ه الن د حكت ا ق  رعم

عروسة مدن "ي نظر المراش لقد عدت باریس عاصمة الحضارة الغربية ف
وهكذا فهي اآلن ال حد  .وشمسا یدور حولها فلك العالم البشري ،المسكونة
ومات المدینة الغربية التي رصدها مق ومن .)46("وال قرار لعظماتها ،لمدیناتها
  :المراش

  بةالطبيعة الخال -أ
  العمران وحسن التخطيط -ب
  العلم والثقافة -ج
  .تاحفالحياة الثقافية والم - د

  :)نقد الذات مقابل اآلخر(صورة الشرق 
إن من أبرز القضایا التي استحوذت على اهتمام الرحالة المثقفين في العصر 
الحاضر بان القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرین هو عقد 
المقارنات بين العالم العربي لتردي الهائم على وجهة فاقد الهویة والغرب 

ق المدنية والنظام والحسن والترتيب ذلك الغرب المثقف الهادي المتحضر فائ
  .والمعلم

إن وقوف المراش في رحلته لباریس عند صورة ممتدة للغرب المتكامل في 
بل إن قراءتنا لذلك  ،حضارته لم یشغل المراش عن ذآر حال الشرق المتخلف

 ،تصب في صالح التواصل الحضاري من جهة ونقد الذات من جهة أخرى
فالتوقف مطوال عند مشاهد الحضارة والمدنية الغربية لهو نقد غير مباشر 

أما الحدیث بألم عن الشرق فهو نقد  ،للحضارة العربية البائسة في عصر النهضة
یمكن تصور موقف المراش من الغرب من خالل "و ،مباشر له یستدعي اإلصالح

یخيم عليها  ،بح في الظالمفالشرق أشبه بفالة قفرة مجدبة تس ،هذا المشهد الرمزي
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أما الغرب فمد  ؛"ال یسمع فيها سوى نعيب البوم وصراخ ابن آوى ،سكوت الموت
من االخضرار وبحر من النور الساطع یندفقان نحو الشرق حاملين إليه الخير 

فالطریق من حلب  ،ومثل هذه المقارنة واضحة في رحلة باریس ،)47("والصالح
أما المدن  ،تختلف عن الطریق بين مرسيليا وليون "رقةقفار مح"سكندرونة إلى األ

سكندرونة أم بيروت أم طرابلس أم یافا في آانت األالعربية فهاویة متراجعة سواء أ
وال یخفي المراش تعبيره بعد أن  ،حين مرسيليا وليون وباریس غایات في الروعة

وأنه " عنوان السعادة"ا یقطع بألم آثيرا من البالد العربية المؤلمة إلى مرسيليا بأنه
  ."مرتاح في حضن الغرب"

تصویره  ،ومن األمثلة على ضمور صورة الشرق إذا ما قورن بالغرب
أما الثائر الذي عراني عند مشاهدتي قریة األسكندرونة إنما " :لألسكندرونة فيقول

وأي نفس  ،آان صاعقا ألنني رأیتها هاویة في أعمق هاویة من التقهقر واالنحطاط
ومخرج  ،ر بهذا الثأر إذا رأت ميناء حلب ومدخل تجارة الزوراء وترآستانتشع

ومشهدا لحرآات الدثار  ،أنسجة ومحصوالت عربستان مسرحا لمالعب الخراب
  .)48("وسوء الحال حتى تكاد أن ال تعتبر سوى آمبصقة للبحر أو مداسن للدهر

عد أن أطرى یقول ب ،أما حال علماء المشرق فال یقل سوءا عن حال مدنها
ألنه إذا  ،ویا لشدة نحسنا ،فيا لسوء حظنا نحن بني المشرق: "على سماء الغرب

وربما یحتقر  ،وجدت الصدف وما من له هوس ما في العلم عاش مقطوع الخرج
وال یحصل على  .ویهان فال ینال من عالمات لشرف سوى الجهل به والسخریة

وإذا آان  .أو شاعر مشعر ،بارد شيء من الجوائز سوى قول الناس منه هذا نحوي
ولذلك ال جرؤ أخذ منا أن .. .هذا حكاآاتي: یروي شيئا عن التاریخ یقولون عن

بل جميعنا نتراآض  .یوجه خطوة واحدة نحو طلب العلم لئال یكسب العار والخزي
وبمقدار ما یزید مال أحد منا یزید اعتباره  ،والجهل المتولد عنه ،وراء جمع المال

وهذا انقالب في المفاهيم واألحوال یوقف مدد العلم ویقلبه إلى نقمة ال  ،)49("وجهله
والمراش لم یتقدم لمثل  ،بد من تنادیها یعكس خلال في القيم والمعطيات والتفكير

فأراد أن یتواصل مع  ،هذا العرض ال بعد أن رأى قيمة العلم والعلماء في الغرب
  .أبناء مشرقه المتردي

القول إن مثل هذه الرؤیة السلبية للذات الشرقية ولبنية ومن هنا یمكننا 
المجتمع العربي التي یعود إليها المراش ویتجذر فيها لم تكن السبب الكافي 

بل إنها الرغبة الملحة باآتساب أفكار جدیدة في الحضارة  ،لالرتحال ألوروبا
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المجتمع  ومعلومات ومعارف غير متوفرة في ،والتمدن والحریات والعلوم والرقي
فأراد المراش من خالل هذه المقارنة أن یشكل لنفسه رؤیة ینطلق من  ،العربي

ففكر المراش بات یطغى عليه تصور  ،خاللها إلى العقول القارئة الواعدة بالتغيير
  .ثابت للمجتمع اإلنساني المثالي القائم على المدنية والحریة

  :ویمكن استجالؤها فيما یلي
لفرنسيس المراش هي من أدب التفاعل " 1867رحلة باریس "إن 

فقدرتها على تصویر حضارة الغرب ماثلت قدرة نظيراتها من  ،الحضاري بامتياز
  .األعمال الرحالتية آنذاك
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