ملخص كتاب :نظر يف الشعر القدمي.
للدكتور :حسني الواد
املقدمة
يف هذه املقاالت جمموعة آراء للمؤلف ،جتتمع حول قطبني:
األول :أن عيون الشعر العريب مل تلق إال حظا ضئيال من الدراسات اجلادة رغم كثرة الكتاابت حوهلا ،وذلك
بسبب استعمال الشعر القدمي مقطعا يف سياق التمثل واالستشهاد ملوقف نقدي ،أو يف سياق انفعايل
انطباعي ،وهذا االقتطاع حمكوم بتصور ملفهوم األدب ووظيفته؛ ولذلك كانت الصورة اليت انتشرت عن الشعر
القدمي رتيبة سطحية.
الثاين :أن النظرة اليت ترى يف الشعر صورة صادقة عن الشاعر والعصر هي اليت حتكمت يف هذه الصورة اليت
انتشرت لدينا.
ويرى املؤلف أن مقاالته تسعى إىل جتنب هذين املوقفني ،وأننا نتفقد يف تعاملنا مع الشعر القدمي إىل ممارسة
التحليل الذي يكشف موضوعيا عما يف ابنيته وصيغه وداللته من أسرار ،وأن اإلقالع عن اعتبار النصوص
واثئق يفضي إىل التعامل معها على أهنا كائنات جمبولة من كالم هلا وجود تدخل به الواقع فتتأثر به ،وتؤثر
فيه.
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تقريض القريظ
القريض لفظة مشكلة على ثالثة وجوه:
 -١ألهنا ترسم على صورتني ابلضاد والظاء دون أن يتبع ذلك تنوع أو اختالف يف املسمى ،انقضة بذلك
املبدأ الذي يقول إن اختالف الرسم مبين على التمايز يف الصفات ،ويف ذلك تبذير خمالف ملبدأ االقتصاد يف
اللغات على افرتاض وجود الرتادف التام.
 -٢أهنا تدل على معنيني ضدين مها املدح والذم ،فإذا كان هذا التضاد مما يندرج يف مبدأ اقتصادايت
اللغات الناتج عن تناهي األلفاظ وعدم تناهي املعاين فإنه يتضارب من انحية أخرى مع مبدأ اإلسراف
والتبذير الناتج عن وضع صورتني من اللفظ تدالن على مسمى واحد.
 -٣تسوية املعاجم القدمية بني "القريض والقريظ" والشعر ،والشعر مصطلح مشكل ،وتسوية القريض ابلشعر
تزيد يف تعقيد اإلشكال.
 -٤أن اللفظتني تقرتانن مبثل من األمثال السائرة ،هو "حال اجلريض دون القريض" ،وهو اقرتان يدخل يف
ظاهرة منتشرة يف املعاجم وكتب اللغة ،هي تسويغ التسميات إبظهار الواصل بني الواسم الصويت والشيء
الذي يسمه ،ولالقرتان ابملثل وجه آخر ،هو أن االنتقال ابحلادثة من عامل احلصول يف الفعل إىل عامل احلصول
يف القول مفارقة للطبيعة الوقائعية ،ودخول يف الثقافة ،وحتول من املنتهي واملنقضي إىل املستمر والدائم ،ومن
اخلاص إىل املشرتك ،ومن املقيد إىل املطلق.
هلذا املثل صيغتان خمتلفتان ،وردت األوىل يف العني واتج العروس بني ابن وأبيه ،والثانية يف لسان العرب
منسوبة إىل عبيد بن األبرص.
وللصيغتني املؤسستني وقائعيا وثقافيا للمثل الذي يرتبط به لفظ القريض مواطن كثرية لالفرتاق وااللتقاء،
فصيغة كتاب العني قريبة من صيغ نشأة األمثال ،فهي متعالية على االرتباط ابلزمان واملكان ،وجمهولة
األمساء ،وتدخلت فيها رواية اتج العروس ،فسمت األشخاص ،وذكرت األسباب ،أما صيغة اللسان ففيها
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توسع وإفاضة ،فهي أقرب إىل صيغ األخبار ،فما ورد يف العني جييب عن السؤال :كيف نشأ املثل؟ وما ورد
يف اللسان جييب عن سؤال :مىت يستعمل املثل ،وبني النشأة واالستعمال تكامل.
وبني حديث املثل واخل رب صالت بلفظ "القريض/القريظ" تلقي الضوء على غموضها:
 -١أن الصيغتني تعقدان للفظ القريض صلة ابملوت ،لكن هذه الصلة يف صيغة املثل ختتلف عنها يف صيغة
اخل رب ،فإذا جاش الصدر ابلقريض ومنع من الظهور قتل ،فاملوت نتيجة ،وإذا ظهر املوت منع من إنشاد
القريض ،فاملوت سبب ،والسبب والنتيجة متالزمان منطقيا.
 -٢الصلة اليت تعقدها الصيغتان ابلسلطة ،األب ابلنسبة للغالم ،وهو سلطة تقتل عن جهل ،وامللك ابلنسبة
لعبيد بن األبرص ،وهو سلطة تقتل عن عمد ،ويف كال احلالتني القتل ال يؤتى عن رغبة ،وكال السلطتني
تغتال القريض قبل ظهوره.
 -٣أن الصيغتني تقيمان عالقة ابجلن.
يسلم النظر يف لفظيت القريض والقريظ وما تتضمنانه من إشكاالت وتثريانه من قضااي يف الرسم والداللة
وحديث املثل وخ ربه املتعلقني هبما إىل:
 -١أن القريض مرتبط ارتباطا وثي ًقا مبا جييش يف الصدر ،ومىت ك رب ما جييش يف الصدر ومنع من التصريف
والتنفيس يف وقته قتل ،وتصريف القريض ابلقرض أي ابلنطق.
 -٢مل حيدد ما جييش يف الصدر ال بنوعه وال ابجملال الذي يقال فيه.
 -٣سوي بني لفظ القريض ولفظ مصطلح آخر هو الشعر ،وإذا كان الشعر يشمل القريض والنظم يصبح
مزدوجا من
لتدخل العقل يف املفهمة تدخال سلطواي ،ومثلما كان موقف السلطة جمسمة يف األب وامللك
ً

مزدوجا ،فالقريض منبوذ ومطلوب يف آن واحد ،وهو ما ذكران ابملوقف املزدوج
القريض كان موقف العقل
ً
الذي اختذه العقل من الشعر يف مجيع الثقافات.
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يعين هذا مجيعه أن القريض لغرابة معدنه وشدة أسره كان السبيل إىل تسويره مراوحة بني إحالله يف العقل
واحلس ،وإدراجه يف الوجود املعلوم والغيب اجملهول ،تساعد على إظهاره قوى من غري عاملنا؛ لذلك تعلق
حبيز التقاطع بينهما أي املوت.

حتوالت اخلطاب األديب يف ضوء عالقاته ابخلطاب الديين
يتلقي اخلطاب الديين واخلطاب األديب يف عدة أمور منها
 -١االعتقاد يف ورود كل منهما من املاوراء.
 -٢كالمها يستعمالن اللغة لإلبالغ والبالغة.
 -٣كالمها خطاب فين يعد يف منتهى اجلودة واإلتقان ،أو له حظ كبري منهما.
وقد رمست وشائج القرىب بني اخلطابني عالقات التقاء وتنافس ،ففي الثقافة العربية واإلسالمية كان الشعر
اجلاهلي أقوى أتثريا من اخلطاب الديين ،مث جاء اإلسالم فتدنت منزلة الشعر ،وأصبح اخلطاب الشعري
خادما للخطاب الديين ،ومل تفلح احملاوالت الفردية اليت ركزت على فاعلية القيم يف احلياة االجتماعية يف
إعادة اخلطاب األديب إىل منزلته السابقة.
ويرى املؤلف أن أك رب حماولة لرفع منزلة اخلطاب األديب هي حماولة احلركة الرومنسية ،أما النزعات اإلبداعية
بعد الرومنسية فآلت ابخلطاب األديب إىل التماس االستقالل بذاته ،ولكنه تردى يف االستقالة اليت ساعدت
على ترسيخها اجتاهات نقدية حديثة بقوة التنظري من جتريد اخلطاب األديب من املعىن ومن الفاعلية عدا
املراوحة يف الفن للفن ،فهل أسلمت التحوالت األخرية إىل موت اخلطاب األديب ،أو إىل موت املتواتر من
صيغة املشهورة ،أم أن اخلطاب األديب كالطائر األسطوري منبعث ال حمالة من جديد بقوة اللهب اجملازي
الذي صريه رمادا؟.
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االنفراط واالنتظام يف القصيدة العربية
انطلق اجلدل يف بنية القصيدة العربية يف الربع األول من القرن العشرين يف سياق مقارنة اآلداب العربية بغريها
من اآلداب األجنبية ،واستمر متأثرا ابلنظرايت واملدارس واالجتاهات والنزعات التقليدية الوافدة من الغرب.
وقد صاحب االطالع على اآلداب الغربية انبهار ابحلركة الرومنسية واحلملة اليت شنتها الرومنسية على
الكالسيكية ،فرمى بعض املبدعني والنقاد املعاصرون الشعر العريب ابلفقر يف اخليال ،واعت ربوا القصيدة القدمية
مفككة البناء.
من هؤالء خليل مطران ،وأصحاب مدرسة الديوان ،وميخائيل نعيمة.
ومنهم حممد مصطفى بدوي الذي يرجع سبب عدم وحدة القصيدة القدمية إىل أن الشعر العريب القدمي
تقريري.
ومنهم حممد غنيمي هالل ،وقد استمر القول به لدى طائفة واسعة من النقاد املصطنعني ملنهج اتريخ األدب،
ولكن بعضهم حاول أن يتلمس وحدة من نوع ما ،كما فعل طه حسني ،وحممد زكي العشماوي حني رأاي يف
معلقة لبيد وحدة معنوية.
ورأت طائفة أن للقدامى وعيا بوحدة البناء خيتلف عن الوعي احلديث هبا ،فأخذ املتأثرون ابملنحى األسطوري
يف أتويل الشعر القدمي؛ ألن اخلطاب الشعري عندهم حيمل الفحوى ،ويوقع الداللة مبعانيه ،وبنياته الفنية،
وجمازاته احمليلة على وقائع غابرة بقيت أصدائها تتجاوب يف الضمري اجلمع ،وتتشكل صورا استعارية ك ربى ،ال
تبوح إال مبا يستخرجه منها عميق التأويل.
فاكتسبت مقاطع النسيب واملرأة والضعينة والثور الوحشي والبقرة املبسوعة ومحار الوحش دالالت ثرية يف
مقوالت مثل ثنائيات الرحيل واالستقرار واخلصب واجلدب واملوت واحلياة.
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غري أن هذه األحبا والدراسات تراوح يف االعتقاد أن اخلطاب الشعري كاخلطاب الفين يع رب عن حقيقة ما
سابقة عليه ،وكائنة خارجه ،ويذهب املؤلف إىل أن الشعر القدمي يف حاجة متأكدة ألن يفهم يف حد ذاته
ابلوقوف على املعايري الذاتية اليت أسهمت يف تكوينه واخلصائص اليت متيزه من حيث هو خطاب خاص حتوزه
مسات ال تتوفر يف سواه بعيدا عن مقارنته ابألشعار املتأخرة زمنيا عنه.
ال خيتلف الدارسون يف أن القصيدة كانت متعددة األغراض واملواضيع حىت إهنا تبدو مفككة:
 -١ألهنا حتول إيقاع األحدا

املتسلسلة املتنامية إىل إيقاع داخل فضاء القصيدة نفسها وهو فضاء يلزم

الشاعر ابتباع ترتيب خيتاره النتظام اإليقاعات.
 -٢وألهنا مبنية على استقالل البيت وحدة وزنية وتركيبية ومعنوية.
 -٣وألهنا تع رب فنيا عن عالقة غري منسجمة بني الذات الفردية واجلماعية والبيئة والوسط.
ويطرح املؤلف سؤاال فيقول :هل كان بناء القصيدة القدمية التعددي اختيارا فنيا أم عجزا عن وحدة البناء؟
فيجيب أبن القول ابلعجز هو ما جهدت بعض الدراسات يف تعليله وتفسريه ،ولكن االقتناع به عسري،
واجلواب عن هذا السؤال يلتمس يف القصيدة القدمية نفسها ،فتعدد املواضيع واألغراض فيها إمنا كان إىل
االختيار الفين أقرب؛ ألنه يتيح للشاعر التصرف يف الكالم يف مقامات متعددة أبساليب متنوعة ،جتنب
السامع امللل والضجر والراتبة ،وتسمح له بتنوع األساليب ،وطرائق التعبري.
مث إن هذا االختيار يتجسم فضال عن تعدد املوضوعات يف الوصف ،والوصف بنية منفرطة ،ال حيكمها
منطق.
ويطرح املؤلف سؤاال آخر هو :هل كانت القصيدة القدمية حبكم انبنائها على تعدد املواضيع واألعراض خالية
من األبنية القائمة على الوحدة؟
وجييب أبن املقاطع اليت تتكون منها القصيدة القدمية ينهض كل مقطع منها على نوع من أنواع وحدة البناء،
وال يتمثل هذا فحسب يف أن كثريا من األبيات جاءت يف بعض املقاطع مرتابطة ترابطا مينع من االكتفاء
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منها ابلبيت الواحد ،واالقتصار عليه ،وكان هذا شديد االنتشار يف الشعر القدمي قبل أن تعده طائفة من
البالغيني والنقاد من عيوب الشعر ،بل يتمثل يف البنية املتماسكة اليت تنهض عليها املقاطع مقطعا مقطعا.
مثل مقطع مصرع محر الوحش يف قصيدة أيب ذؤيب اهلذيل اليت أسهمت حروف العطف يف جعله بناء
متماسكا ومقطع النسيب والغزل يف قصيدة علقمة بن عبدة "ذهبت من اهلجران يف غري مذهب" ،ومقطع
الرحلة يف قصيدة لبيد اليت ذكر فيها البقرة الوحشية.
تشرتك هذه املقاطع يف بنائها على أحدا ووقائع وأوصاف مرتابطة متماسكة بني بداية وهناية ،ينتظمها مبدأ
التعاقب مىت كانت من جنس احلد  ،ومنطق التداعي مىت كانت من جنس الصفة ،ال يستقل فيها البيت
بذاته ،ال من حيث الرتكيب ،وال من حيث املعىن ،خالفا لبنية االنفراط اليت ال ختضع للتعاقب الزمين ،وال
التوالد السبيب.
وتدل الظاهراتن أن القصيدة القدمية قامت يف آن واحد على االنفراط قيامها على االنتظام.
مث إن املقاطع ال تنتظم يف القصيدة انتظام افتقار كل مقطع إىل اآلخر ،وإمنا انتظام املزيد من االكتمال ،وهو
اختيار فين ضارب يف مجيع جماالت الفن القدمي.
وهلذا االختيار مزية أخرى طبعت الشعر القدمي بطابعها عندما جعلت منه شعر مواقف أكثر منه شعر جتربة
وخ ربة ،والفرق بني التجربة واملوقف أن التجربة من جنس احلد  ،حمكومة ابلزمان واملكان ،فلها بداية وهناية،
أما املوقف فهو غري مقيد ابلزمان واملكان ،فهو معىن التجربة وخالصتها فهو اثبت دائم.
ويف احلديث عن املواقف يذكر الشاعر ما يفرتض أنه جرى على النحو الذي حتب اجلماعة أن يكون جرى
عليه ،ويتنافس الشعراء يف أن يدرك القول أرقى املراتب ،أو أن يتبني يف معناه ما مل يتبينه السابقون.
هكذا نصل إىل أن االنفراط ال ميكن أن يعد قصورا عن إبداع البنية املنتظمة؛ ألهنا موجودة يف املقاطع املكونة
للقصيدة ،بل هي مسألة اختيار فين عده القدامى أهنض بوظيفته من سواه.
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فللجمع بني البنيتني (االنتظام واالنفراط) مقاصد فنية ودالالت ومواقف خمتارة ،ففيه اجلمع بني الدائم
والزائل ،والثبات والتحول ،ونعت األشياء ،واإلخبار عنها ،ومقارعة بني الزمن ،والتسليم ابخلضوع ألحكامه.
وليس من شاعر قدمي إال وهو جيمع بني البنيتني ،ويف الرتا قصائد يكثر فيها النعت واملواقف ،فهي موغلة
يف االنفراط ،وفيه قصائد يكثر فيها السرد واحلد  ،فهي موغلة يف االنتظام.

إبداع االحتذاء واالبتداع يف شعر املتنيب
توسع املؤلف يف كتابه "مدخل إىل شعر املتنيب" يف ثالثة مفاهيم هي:
 -١مفهوم املوقف ،فأكثر الشعر العريب القدمي شعر مواقف منوذجية ،حظها من االختبار قليل ،وعلى هذا
املفهوم بىن مفهوم إبداع االتباع ،أو إبداع االحتذاء ،وكان هلما الفضل يف الكف عند النظر إىل اتريخ اإلبداع
عن تصيد اجلديد ،فللتقليد حظ فاعل يف الثقافات.
 -٢مفهوم االبتداع ،ويعين به ما جتود به مستجدات األايم من معان تشتق من جتربة الوجود ،وتتحول إىل
معان شعرية.
 -٣مفهوم االستدراك ،فالشاعر يستدرك على اللغة ،وعلى األداء ابللغة ،وعلى املوجود ابملنشود.
ملاذا اختار املؤلف أول قصيدة قاهلا املتنيب يف سيف الدولة ،مع أهنا ليست أفضل قصائد الشاعر حسب
رأيه؟
يف هذه القصيدة اشرتط الشاعر على األمري شروطا قبلها منه ،فعمل صاحبها على صياغتها صياغة فنية
جتعلها مكافئة لشروطه ،بدليل:
 -١أن الشاعر جعلها على حبر (الطويل) ،وقافية (املتدارك) ،وروي (امليم) ،وقد مثلت فيه القصائد املدحية
مستوى من اجلودة راق حىت أصبحت مبثابة املثال.
8

 -٢أهنا جاءت ممثلة للنمط السائر يف أبنية املدحيات ،ففيها استهالل طللي ونسيب ( ،)١١-١ومديح
( ١١إىل آخر القصيدة) ،ومقطع رحيل ( )٣٣-٣٢متأخر عن موضعه.
ابإلضافة إىل الطرائق اليت اعتمدها الشاعر يف تناول املعاين الشعرية اليت طرقها ،وهذه املعاين من نوعني:
النوع األول :وهو الغالب ( )١١-١متداول يف املورو الشعري ،فقد استلمه الشاعر من الشعراء السابقني،
فهو شديد التواتر يف قصائد املديح.
غري أننا نظلم الشاعر والشعراء كلهم إذا اكتفينا هبذا القول؛ ألن املعاين الشعرية اليت يتكون منها شعر املواقف
تتطلب إبداعا عسري اإلجناز؛ لكثرة األسوار اليت تسيجه ،فالشاعر يطالب منه أن يطرق املعاين الشعرية ال
كما يطرقها غريه ،وإمنا على حنو يضارع به كالمهم أو يتميز عليه ،فيكون الشاعر املتأخر يف منافسة مع
الشعراء السابقني يف طرق التعبري (ابتكار الصيغ األجود ،وجتويد الصيغ) عن املعاين الشعرية اليت تزداد هبا رقيا
يف معارج البيان وأتلقا.
ويف هذه القصيدة اقتحم املتنيب صوغ املعاين الشعرية اليت تتكون منها املواقف من أبواب التعجيب واإلغراب
بواسطة تدقيق املعاين والتناهي هبا.
فقد أربك السامعني والشراح يف األبيات  ،١-١ ، ٣ ، ٤ ، ٢ ،١وميكن أن نستعرض أبيات هذا املقطع
بيتا بيتا؛ لنتبني أن األسالف كانوا يدركون أن الشاعر كان ينحو فيها منحى السابقني مع شيء من اجلنوح
يقل ويعظم إىل التعمق واملبالغة ،يدل على ذلك إكثارهم من الشواهد متهمني املتنيب ابلنظر إليها أو السطو
عليها.
والذي خنرج به من هذا املقطع أن مراجع القول فيه األقوال الشعرية نفسها ميتحن عليها كل شاعر ماله من
قدرات ومهارات ،وكان املتنيب قد سار يف طرقها يف هذه القصيدة ومعظم شعره يف اجتاهني مها :اإلغراب
والتعمق ،فقد أعطى أبياته الغوامض ،أو األبيات املشكلة ،وأبيات احلكم ،واألبيات املتعددة املعاين ،وهي
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معروفة يف ديوانه ،استخرجها الشارحون ،وخصوها بكثري من التصانيف اللطيفة ،وهذا كله يسهم يف ترسيخ
اإلبداع ،فالشعر يتولد عن الشعر.
والنوع الثاين :وهو حمصور يف أبيات ( ،)٢٣-١١مل يرد له مثيل يف الرتا  ،ومل يسر فيه الشاعر على منوذج
ومنوال ،وهي األبيات اليت نعت فيها الشاعر خيمة الديباج اليت كان جيلس فيها سيف الدولة.
مراجع الشاعر يف هذه األبيات صنع بشري حاكته ونسجته موهبة فنية ومهارات مكتسبة استلهمت الطبيعة،
نظر الشاعر يف صلتها مبا حتاكيه فألفاها مشاكلة للموجود ،واقعا غري الواقع احلقيقي فأحل على هذا الوجه
املخالف للحقيقة بعدة عبارات "مل تغن محائمه"" ،مل يثقبه انظمه" ،فكان الشاعر يف تناول معاين املوقف يقرأ
التمثل الفين للواقع والوجود مبا حيمله من دالالت يف ذاته ،وفيما ميكن أن يتولد عنه؛ لذلك جاءت قراءته
هلذا التمثل على غري منوال.
بدليل أنه مل يتوخ التعجيب يف هذا املقطع ،ومل جينح إىل التعمق واملبالغة والتعقيد ،ومل يورد الشارحون شواهد
يف شرح هذه األبيات ،وأكثروا من التعبري عن إعجاهبم هبا.
هذا املشهد الذي نعته الشاعر هو واقع غري حقيقي مشاكل للواقع احلقيقي ،نعته بطريقة تتسم ابإليهام
ابلتجرد واملوضوعية.
واملشهد ونعته يطرحان مسألة :ماذا نرى  /ويف  /الشيء الذي نراه؟
مل يعد مثة شك يف أن الرؤية املوضوعية اجملردة غري موجودة ،فما يرى حيجب ما ال يرى ،وما نراه مكيف
بكثري من العوامل ،بناء على هذا جند املعاين احلربية والعنيفة هي اليت حتظى ابهتمام املتنيب ،بل إن للمعىن
احلريب سيطرة مطلقة على معظم شعر املتنيب حىت كأن العنف لديه هو القطب الذي تدور عليه احلياة.
ويطرح املؤلف سؤاال يف هناية املقال عن وظيفة االحتذاء؟ وجييب:
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 -١أنه ميكن من التسامي ابلشعر عن اإلخبار عن ذوات أصحابه يف تقيدها ابلتجارب احملدودة ،وتعلقها
بسطح الوقائع وظواهرها ،نزوعا إىل الدائم املطرد الذي خيرتق العصور عند استقامته أمثلة قابلة لالحتذاء.
ففي املوقف تندرج التجارب الفردية واحملدودة.
 -٢جيعل من صناعة الشعر مشروعا مفتوحا على اجلماعة ما دام الشاعر ينفذ ما تنتظره هي منه ،فتطمئن
إىل تفادي اهلزات اليت يفضي استمرارها إىل قطيعة بينها وبني تراثها املكون لذاهتا واحلافظ لرتاثها.
 -٣أن إبداع االحتذاء يف تعلقه ابملواقف جيعل الشعر القدمي تغنيا ابلقيم اليت كانت تعت رب إجيابية وإشادة هبا.
وخيتم املؤلف بسؤال عن إمكانية انفصام الشعر العريب عن الوجود لتحركه يف جمال صارم أحياان من التقليد،
وجييب أبن اإلبداعني حيوالن دون ذلك ،فإبداع االحتذاء جيعل املعاين الشعرية دائمة اجلدة والطرافة ،أما
جديدا ال يتناىف معه أو يتنافر.
إبداع االبتداع فيضيف للرصيد املورو
ً

يف عالقة الشعر بسياقه
تضوع مس ًكا بطن نعمان إذ مشت – به زينب يف نسوة عطرات
حلل املؤلف يف هذه القصيدة :األحدا

اليت أنشأت القصيدة ،واألحدا

اليت أنشأهتا القصيدة،

واستخلص بعض النتائج املتعلقة مبسألة جوهرية من مسائل دراسة الشعر ،هي مسألة صالت الشعر ابلسياق
التارخيي الذي ينشأ ويتحرك فيه.
الباعث على نشأة هذه القصيدة حد من واقع التاريخ ،ذكره األصفهاين يف األغاين ،خمتصره أن إبراهيم بن
هندا أخت احلجاج ،وهي خارجة من الطائف إىل مكة للعمرة ،فأخ رب أخاه الشاعر
عبدهللا النمريي لقي ً
حممد بن عبدهللا النمريي ،فقال هذه القصيدة ،وقد استمد اخل رب دالالت اترخيية من األمساء الفاعلة يف وقائعه
أو احلافة هبا ،فاحلادثة يسهم يف إنشائها فواعل اترخييون ،يلقون من ذواهتم عليها أضواء.
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موجودا يف الواقع ،واكتسبت كياهنا اخلاص حىت بدأت تنسج
وما إن أصبحت القصيدة كائنًا من اللفظ
ً
خيوط قصتها فيه وقائع وأحدا ًاث ،فقد كانت القصيدة نتيجة لألحدا  ،فأصبحت مولدة هلا ،وقد تسببت
يف إنشاء أحدا سبقت وجودها نفسه ،فاملاضي ليس ما حصل وانقضى ،وإمنا هو ما نعتقد أنه قد حصل
ابلنظر إىل األحدا اليت أعقبته وترتبت عليه ،وإىل املوقع الذي حنن فيه ،ونظرتنا إىل أنفسنا ،وإىل اآلخر.
وظلت القصيدة عدة عقود بعد إنشائها تتولد عنها الوقائع اليت تتحول أخبارا خارج النطاق الضيق الذي
يرتك فيه فواعلها ،ويسلم النظر يف هذه األخبار اليت لعلها نسجت بوحي من هذه القصيدة إىل التساؤل عما
جعلها حتد يف الواقع مثل هذه الوقائع املتنوعة؟ وهذا يوصلنا إىل التعرف إليها.
ترتاوح الرواية الواردة يف كتاب األغاين (١٤بيتًا) بني معنيني شعريني مها( :الصالح والورع والتقى) من البيت

الثاين حىت الشطر األول من البيت السابع ،و(الغزل والشجى) من الشطر الثاين للبيت السابع حىت البيت
األخري ،ولإلحلاح على الزمن أثر حاسم يف بينية القصيدة ،فقد أكسبها سردية واضحة ،ولكن السيطرة يف
املقطع األول للمكان من حيث هو فضاء لألفعال للداللة على قوة العطرة ،وسعة انتشاره ،أما املقطع الثاين
فقد كانت السيطرة فيه لألفعال ،سواء كانت حركية أم شعورية ،ظاهرة أم ابطنة.
ومما يدل على فرط التدبر لبنية القصيدة وعلى قوهتا يف إيقاع التصديق هبا كثرة القصص اليت تولدت عنها
حتويرا
بعد استوائها كائنا من كالم ،ففي أخبارها أن أي حتوير يدخل على مكوانهتا األساسية يلحق هبا ً
عمي ًقا يف ذاهتا ،فقد حذف الشاعر ملا أنشد احلجاج القصيدة لفظة "عطرات" ،وعوضها بلفظة "خفرات"،
وحذف "يقتلن ابألحلاظ مقتدرات" ،وأحل مكاهنا "خيرجن جنح الليل معتمرات" ،وكنا رأينا أن التحوير
الثاين أييت يف مفتتح االنتقال من (الورع والتقوى) إىل (الغزل والشجى) ،ومعىن ذلك أنه جردها من معىن
(الغزل والشجى) وحمضها للمعىن املناقض ،وهو (الورع والتقوى).
استنادا إىل
يوصلنا طرح مسألة عالقة الشعر ابلسياق الباعث على إنشائه إىل صميم املبحث الذي نعىن به
ً

ما توفره قصيدة النمريي يف أخت احلجاج من إجاابت ،والنتيجة اليت حنتفظ هبا أن تغري األلفاظ مل يتسبب
فيه أو يصحبه تغري يف احلقيقة اليت تشري إليها ،وإمنا تسبب فيه تغري احلقيقة اليت يرمي إىل إيقاعها .هلذا
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كانت الصيغة األوىل قد أاثرت سخط احلجاج حىت أهدر دم الشاعر ،وأذهبت الثانية ما كان بنفسه من
شديد الوجد عليه.
معىن هذا أن الوقائع واملواقف ال توسم يف اإلنشاء الفين مبا يشري إىل حقيقة ما كانت عليه يف واقع الفعل
والتاريخ ،وإمنا توسم من خالل االختيارات الفنية اليت تنحت كياهنا ،ومن خالل نظرة الشاعر إليها ورغبته يف
أن تكون قد حصلت على حنو من األحناء ،ومن خالل مقاصده من ذلك كله؛ فمن خصائص احلادثة
الواحدة أهنا يف الواقع شيء ،ويف الفن شيء آخر.
وكانت األذهان قد خلطت خلطا طويال بني الكائنات الفنية والكائنات الواقعية حىت كان لعالقة الشعر
بسياقه اتريخ طويل من السعي إىل املطابقة بينهما ،ومن أبرز ما يف هذا التاريخ أن النظرايت اليت قامت على
احملاكاة مفهوما وصبت يف اتريخ األدب ممارسة ولقيت انتشارا واسعا يف الدراسات واجلامعات ومراكز البحث
قد انتهت إىل إحلاق األذى الكبري ابلتعامل مع الشعر والفن عندما أسرفت يف قيس ما فيهما على املوجود
قياسا حرفيا مسطحا يف معظم األحيان.
ومل يكن للمادية اجلدلية اليت انهضت نظرايت تفسري التاريخ أثر يذكر يف بلورة نظرية أخرى لعالقة الشعر
بسياق نشأته .وظلت العالقة بني القصائد وسياقات نشأهتا على منط واحد يف مجيع املمارسات النقدية اليت
استلهمت علوم اللسان واالجتماع والتحليل النفساين وعلوم اإلانسة واخلطاب.
يسلم التذكري ابلتاريخ الذي مرت به عالقة األدب ابلسياق الذي تنشأ فيه نصوصه إىل أن األبواب مشرعة
لالجتهاد وإن كانت املكاسب يف العناية هبذه املسألة حمدودة فإن األكيد أن التقدم فيها ال يكون يف النظر
إىل األعمال األدبية ع رب ثنائية الشكل واحملتوى حيث يصبح اإلفالت من الشكل الذي حييل على احملتوى
عسريا ،كما يعسر اإلفالت من املرجع.

انتحاء احلياة اليومية يف شعر القرن الثاين
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اهتمت الدراسات األدبية من شعر أيب نواس وسائر شعراء التجديد يف القرن الثاين اهلجري بشخصية الشاعر
أكثر من غريها ،واختذهتا أفقا أمسى ،تسعى إىل إدراكه على اعتبار األديب جسرا ميكن عبوره إىل األعمال
األدبية والعصور اليت نشأت فيها ،وهو ما يفضي إىل إدراك اإلنسان.
وقد أخذت هذه الدراسات يف االنتشار يف النقد العريب من بداية الربع األول من القرن العشرين متأثرة
مبنهجية اتريخ األدب اليت اختذها النقاد الغربيون يف الربع األخري من القرن التاسع عشر ،فهو اهتمام وفد من
الغرب.
وكانت بعض الدراسات املهتمة أخريا بنقد النقد قد فطنت إىل ما يف تلك األعمال من إسراف يف التعلق
بشخصيات الشعراء.
خرج التفكري احلداثي يف النقد على هذا املفهوم داعيا إىل االستغناء عن األديب ابعتباره جسرا بني األدب
من انحية ،واالجتماع والعصر الذي نشأ فيه من انحية اثنية ،فعندما ننظر إىل األعمال األدبية على أهنا
كائنات الزمة ال تتعدى إىل غري ذاهتا ال تبقى حاجة للجسر الذي نع ربه إىل خارج األدب ،فنصوص أدبية
كثرية ال نعرف عمن أنشأوها شيئا مل يؤثر جهلنا ذاك هبم ال فيها وال يف الوظائف اليت أدهتا وما زالت
تؤديها.
غري أن اإلطاحة مبفهوم األديب والعصر مل حيظ بقبول املبدعني ونقاد احملتوى ملا يفتحه هلم من بواابت على
اخلطاب اإليديولوجي .وكان من املنتظر أن يفضي اجلدل يف هذه القضية إىل حلول توفيقية اصطنعت مفهوم
الذات بدال من األديب ،وهي ذات كائنة يف النصوص تكتسب معاملها منها ،ومن قيامها بفعل القول فيها.
إن اإلطاحة مبفهومي األديب والعصر قد فتحت على فهم للنصوص يعدها من قبيل اللعب اجملاين للكالم.
وإذا كانت هذه النصوص ال تعلم أو تثقف وال متتع فألي شيء تصلح إذن؟
أدى انعتاق شيطان التنظري أو مالكه من قمقم املسلمات مع اندفاع موجه احلداثة إىل مواجهة األعمال
األدبية بكم هائل من األسئلة ،تستنطقها عن مصادرها ،وعن ذاهتا ،وعن منزلتها يف الثقافة ،وعن وظائفها.
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وإذا كان ملرحلة االضطراب واخللط هذه من مكاسب فإن مكسب احلداثة األبرز هو ما يتجسم يف النزوع
إىل غايتني:
األوىل :تنبع من األعمال األدبية بصفتها كائنات تقد من كالم على حنو ابئن ومشاكل له يف آن واحد.
والثانية :انبعة من أن هلذه الكائنات األدبية وجودا قابال ألن حيد أثرا وفاعلية يف التاريخ.
وعلى الغايتني رأينا أن نبين النظر يف قصيدة أيب نواس منتحني الظاهرة املسيطرة على شعر التجديد يف القرن
الثاين وهي ظاهرة االقرتاب ابلشعر من احلياة اليومية ،وقد تواترت اإلشارة إليها يف أغلب الدراسات عن شعر
القرن الثاين إال أن املرور العابر عليها أفقدها قيمتها ،ومل ينتفع هبا يف مزيد من الفهم لذلك الشعر.
اي خاطب القهوة الصهباء ميهرها  -ابلرطل أيخذ منها مأله ذهبا
تتكون القصيدة من  ١٣بيتا على البسيط وقافيتها الباء ،خالية من التصريع .وهي حسب مرجعية األحدا
الزمنية مقطعان غري متناسبني يف الطول ونوع الكالم:
األول :يستغرق البيت األول والثاين ،ففيهما يوجه املتكلم خطابه إىل جمهول ،ويقوم الكالم فيه على ذكر
األفعال حيث يشاهد املتكلم أو يسمع عن تقصري ،فيه غنب للخمرة عند املقايضة ،فال ميلك النفس عن
التدخل للتنبيه للخطأ ،والتحذير مما قد يرتتب عليه من نتائج.
والثاين :يستغرق  ١١بيتا ،يذكر فيه املتكلم قصة كانت له مع اخلمرة يف مناسبة مشاهبة ،ويقوم الكالم فيه
على ذكر األقوال حيث يستحضر املتكلم للتمثيل واالعتبار قصة كانت له مع القهوة.
ينتقل الشاعر ابخلمرة من الشيئية إىل البشرية مث إىل اإلنسانية ،ويقابل بني الشيئية يف املقطع األول واإلنسانية
يف املقطع الثاين ،وتتجلى الشيئية يف سلوك خاطب القهوة ،واإلنسانية فيما صدر عن املتكلم واخلمرة.
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هذه القصيدة بينة االنتماء للسرد ،ففيها ذكر لألفعال واألحوال ،وترتيب حيد تطوران وشخصيات فواعل،
وحوار ،فهي هبذا ختتلف عن شعر املوقف ،ومما خيتلف به شعر السرد عن شعر املوقف تعلقه ابجلزئيات اليت
تتكون منها املواقف حىت يتيسر االقرتاب من الواقع.
والسؤال الذي يطرح نفسه يتعلق ابلدواعي الفنية اليت محلت طائفة واسعة من شعراء التجديد يف القرن الثاين
اهلجري على اإلكثار من الرجوع إىل احلياة اليومية.
ألتمس اجلواب فيما طرأ من حتول عميق ،فحياة املسلمني انتقلت من القبيلة إىل األمة ومن البادية إىل املدينة
ومن الشفوية إىل الكتابة ومن الطبيعة إىل الثقافة.
لكن هذه اإلجابة غري وافية ،بدليل أن التاريخ شهد عهودا ذات حتول ظاهر دون أن ينتج عنه حتول يف
ظاهر يف الشعر ،كما حد العكس .فاإلجابة تلتمس يف غاايت اإلقبال على شعر احلياة اليومية.
مل يكن الشعر العريب القدمي خاليا من شعر احلياة اليومية ،ومل ينصرف الشعراء عن شعر املواقف يف القرن
الثاين ،ومن خصائص شعر احلياة اليومية تطرقه ملوضوعات عدها النقاد املعاصرون متهافتة ابلشعر العريب من
عليائه؛ القرتاب لغته من لغة الناس ،وذكره لساذج األحدا  ،ورأوا فيه عدواان على جالله القدمي ،والفرق بني
شعر املوقف وشعر احلياة اليومية أن األول يتجه إىل الكل واملطلق واجلوهر يف حني يتجه الثاين إىل اجلزئي
والنسيب والعرض.
ويف احلقيقة فإن العناية ابحلياة اليومية تستحق يف دراسة شعر التجديد يف القرن الثاين مزيدا من االهتمام أو
نظرة أخرى إليها .ذلك أنه ليس من املستبعد إطالقا أن تكون هذا الظاهرة هي السمة األساسية اليت يتميز
هبا ذلك الشعر .وهي مسة حفل هبا القرن الثاين دون سواه من القرون ،فسرعان ما انصرف عنها الشعراء
الالحقون.
فما الذي يف الشعر املهتم ابحلياة اليومية مييزه عن شعر األغراض الراسخة يف قول الشعر من مواضيع وطرائق
يف األداء؟
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قبل اإلجابة على هذا السؤال حيسن أن نتبني املقصود بعبارة "احلياة اليومية" فهي من أكثر املفاهيم تضليال ملا
يكتنفها من غموض كثيف ،وأغرب ما يف هذا املفهوم أن الغموض فيه يشتد من كثرة ما فيه من ظهور وبيان
ووضوح .فاحلياة اليومية:
من انحية أوىل :شيء معروف ليس مثة من جيهله ،إذ هو يعين مجيع ما يتعاود يف حياة الناس ويباشرونه
يوميًا ،ولكنا إذا تساءلنا عن مكوانت احلياة اليومية مل نظفر جبواب واضح.
ومن انحية أخرى :مفهوم خطري؛ إذ هو يتكون مما تسعى خمتلف النظرايت واآليديولوجيات واحلركات
السياسية إىل التأثري فيه وتغيريه ،فهو األفق الذي ترنو إليه مجيع القوى املتصارعة عليه.
ومن هنا كانت احلياة اليومية ذات طبيعتني:
إحدامها :تعاود وتكرار األحدا البسيطة الساذجة اليت ال تبحث عن تساؤل أو حرية ،ومن هنا اكتسبت
احلياة اليومية قلة االحتفاء هبا ،ولكنها اكتسبت قدرهتا على احملافظة على وحدة اجلماعة ومتتينها.
الثانية :تتأسس على تفتيق اجلديد وانتظاره ،وهي اليت جتنب احلياة اليومية راتبتها القاتلة.
ولكن أعجب ما يف احلياة اليومية أن التنايف بني طبيعتيها احملافظة واخلالقة املتجددة ال يتخذ شكل الصراع
السافر بينهما.
إن احملادثة اليت استمدت منها هذه القصيدة املوضوع والصيغة من أبرز ما تتكون منه احلياة اليومية من
ظواهر؛ لوقوعها بني اجلدل واحلجاج واملناقشة واحملاورة احلرة أو العفوية ،فاحملادثة تواصل دائم ،ونبذ للمقاطعة
ابلصمت ،وليس بني املتخاطبني يف القصيدة سوى الكالم الذي حيقق األلفة وحيمل على االخنراط يف احلياة
اليومية ،ولكن القصيدة وهي تتلطف يف االرتقاء ابخلمرة من الشيئية إىل اإلنسانية تتخذ من مكوانت احلياة
اليومية موقفا تفضل فيه بعضها على بعض.
أما القيمة األخرى اليت تنتصر هلا القصيدة فتتمثل يف االرتقاء ابلسلوك يف احلياة اليومية من توحش الطبيعة
إىل رقة احلضارة .فاألنثى لدى الشعوب القدمية تنتزع وتغتصب وتسىب وتباع أو تقايض ،مث صارت تستشار
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عند الزواج إن كانت حرة ،ولكن عنف احلياة اليومية غري احملسوس -بسبب االعتياد على قسوته -قد أبقى
عليها سلعة مشيئة تنتزع بقوة املال.
مل تقابل القصيدة هذا العنف الذي متارسه احلياة اليومية ابلرفض الذي يبطله ،وإمنا اكتفت ابلتهوين من شدته
ابستعمال لفظة البذل واإلزراء ابلتقصري يف قيمة املهر مث ابلطمأنة واإلغراء ،وللمحادثة يف ذلك أبلغ اآلاثر،
فمن خالهلا انتقلت اخلمرة من االستيحاش إىل الطرب.

األدب والتنظري
اختياري هلذا املوضوع دعت إليه دواع:
 -١ذاتية ،تتمثل يف أن اجليل الذي أنتمي إليه انبهر بنظرايت األدب يف مطلع السبعينيات من القرن املاضي
كما انبهرت األجيال اليت سبقتنا مبنهجية اتريخ األدب ،ولكن ما انبهران به مل يعمر طويال ،فما أسرع ما
حتول مراس النصوص بعد اجلهد املضين يف إدخاهلا للجامعات إىل متارين متخشبة ودراسات مكررة.
 -٢موضوعية ،تتمثل يف أن املنظرين الكبار مل خيلفهم عامليا تالميذ أو أتباع كبار ،فقد هجر املنظرون احلقل
األديب إىل حقول أخرى وأصبحت نظرية األدب تدرس بعيدا عما كانت تبشر به.
العنوان أشري به إىل ظاهرة اإلقبال على التنظري إقباال لعله مل يسبق إليه يف القرن العشرين ،فما احلاجة إليه؟
أيسر األجوبة وأقرهبا لألذهان أننا إذا مل حندد طبيعة املوضوع الذي ندرسه ،ومل ندرك خصائصه اجلوهرية مل
ندر كيف نتعامل معه ،ومل جند إىل تقييمه سبيال.
هلذا ال نستغرب أن املهتمني ابألدب قد اعتنوا بوضع النظرايت له منذ القدم ،ولكن اشتغاهلم كان يدور يف
حيز البحث يف األعمال األدبية عن الكليات والثوابت واملعايري والقواعد ،كتمييز أجناس الكالم بعضها عن
بعض ،ومل يهتموا بنظرية األدب نفسها.
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برزت ظاهرة التنظري املكثف لألدب من هناايت القرن التاسع عشر ،وهي مرحلة شروع علوم اإلنسان يف
التكون معارف علمية ،وتفسر هذه الظاهرة ب:
 -١أن بعض العلوم اإلنسانية حديثة النشأة قالت أثناء ضبط حدودها يف األدب كالما موسعة جمال نظرها،
وخمت ربة مكاسبها.
 -٢أن التعامل مع األدب شاهد مباحث تشبهه ،أحرزت من التطور والتقدم املنهجي ما جعلها تتحول إىل
مناذج للعلوم اإلنسانية ،فراود املشتغلني ابألدب حلم التحول إىل علم.
 -٣نتيجة إلدراج األدب مادة تدرس يف التعليم النظامي ،فقد دفع ذلك املدرسني إىل التساؤل عن ماهية ما
يدرسونه ،والغاية من تدريسه ،وكيفيه تدريسه.
 -٤مل يعد التنظري لألدب مقتصرا على املشتغلني به ،بل غدا مبحثا يستقطب معظم النشاطات العلمية
والثقافية واإلعالمية.
وجمال التنظري لألدب شاسع جدا لذلك رأيت أن أقتصر على مسألة جوهرية هي حد األدب.
مل تغب مسألة احلد عن القدامى ،ولن نستعرض احملاوالت التعريفية املعروفة ،وإمنا يهمنا اإلشارة إىل رأي
أرسطو عندما قال إن الفن الذي يستعمل الكالم مل تعرف له تسمية ،ورأي ابن خلدون عندان قال عن علم
األدب ال موضوع له ،ورأي فتقنشاين عندما قال إن الفن يعرف وال يعرف ،ورأي ابرت عندما قال األدب
ما يتم تدريسه.
فأمر التعريف أو احلد أعمق مما يرتاءى يف ظاهره ،فهو يتمثل يف تبني السمات الثابتة املطردة فيه وحتديد
املقومات املميزة له عما ميكن أن يشتبه به ،وقد اتفقت املدارس واالجتاهات على أن األدب عصي على
التعريف ،واعت ربت الصعوبة يف املرحلة األوىل راجعة إىل ما يف طبيعة األدب من تعقيد شديد.
دفع استمرار القصور يف تعريف األدب بعض املنظرين إىل الشك يف وجود خصائص مميزة ومسات اثبتة وانتهوا
إىل أن حد األدب ليس صعبا فقط ،بل مستحيل ألنه يروم اإلحاطة مبا ال حياط به.
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وأسلم تدبر مسألة تعدي األدب ولزومه إىل القول أبنه ليس من صاحل األدب أن يوضع له تعريف أصال؛ ألن
التعريف ينهض على احلاصل بعد من نصوصه؛ ليحكم ذلك يف اإلبداع اجلديد ،وهذا موقف ال يتجانس مع
طبيعة اإلبداع عامة؛ إذ اإلبداع حرية مندفعة حنو املستقبل.
واكب هذا اجملهود التعريفي حماالت أخرى مل تتجه إىل التعريف ابملاهية ،وإمنا اجتهت إىل التعريف ابلوظيفة،
فاستبدل سؤال ملاذا األدب بسؤال ما األدب؟ وتفرع هذا السؤال إىل أسئلة أخرى عديدة ،فال يعقل أن ختتار
الشعوب يف خمتلف احلضارات والعهود كالما حتفظه دون أن تكون له وظيفة ،فما وظيفة األدب؟ وما
احلاجات اليت يشبعها يف اإلنسان؟ وهل هذه احلاجات من الرتف أم من الضرورايت؟
ال يعين العجز عن وضع حد لألدب اإلقالع عن احملاولة ،وحيتج هلذا املوقف بوجود األدب قبل االصطالح
عليه والتنظري له ،وحيتج عليه أبن املمارسة العملية مع األدب مل تكن قبل فرط االنشغال ابلتنظري له ممارسة
نقدية منهجية.
وال يستطيع التنظري لألدب جتنب مسألة القيمة؛ ذلك أن جمرد اعتبار عمل من األعمال القولية من األدب
إننا ينهض على حكم قيمي ،وال مفر من التساؤل عن املعايري اليت تقاس هبا اخلصائص اليت تتوفر يف
النصوص اجليدة واألقل جودة واخلالية من اجلودة ،وحىت لو سلمنا بضرورة الفصل بني األدب والقيمة استنادا
إىل أن مقاييس اجلودة ال ميكن االعتداد هبا؛ ألهنا متغرية يف الزمن واملكان ،فإننا نصطدم ابلتساؤل عما إذا
كان لدينا مقياس آخر غري القيمة ميكن التعويل عليه يف ضبط مقومات الكائنات األدبية.
وأما االضطراب الكبري الذي صاحب عالج مسألة القيمة فيتمثل يف ذهاب بعض االجتاهات إىل التمييز بني
الشكل املضمون ،فالشكل يساعد على تبني املقومات وضبطها ،ويف هذا خلط بني مقومات التجنيس
ومقومات القيمة ،واملضمون يسمح بتبني الداللة واملعىن ،ولكن اللسانيني ال يرون إمكانية الفصل بني
الشكل واملضمون ،ويقابل هذه االجتاهات اعتبار اجتاهات أخرى أن األدب ال غاية له ولكن هذا الرأي
يقصي أعماال أدبية ذات غاايت معلومة فهو رأي قاصر عن مشول مفهوم األدب.
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ينتج عن ذلك أن مفهوم القيمة يبدو ممتنعا عن التحديد ،يدل على ذلك أن النقاد والدارسني يف خمتلف
العصور مل يتوصلوا إىل العوامل اليت تكون للعمل األديب قيمته ،وذهبوا يف احلديث عنها أبلفاظ غامضة مثل
السحر والعبقرية ،إن تبين هذه اللطائف يفضي إىل أن ما جيعل العمل األديب أدبيا ال حيد ابملتعة وال اإلفادة
ألهنما ال خيتصان ابألدب.
إن املشكل يكمن أساسا يف أن ما مينح األعمال األدبية ال يثبت يف وجه من وجهها ،فهو يف بعض األعمال
يتجسم يف اإلفادة ،و يف بعض آخر ابإلمتاع ،ويف بعض األحيان تظل القيمة يف طور الكمون يف العمل
األديب ،وقد تفقد القيمة منزلتها وتسقط يف النسيان ،وقد تعود للظهور من جديد ،فهي ليست كياان معطى
بصفة هنائية ،وليست أيضا متحولة ،فهل يعين هذا أن األعمال األدبية هي اليت تتضمن قيما يف طور
الكمون؟.
كان لألجوبة عن سؤال الوظيفة وسؤال املاهية أثر كبري يف رسم معامل التعامل مع األدب ،وحتديد منزلته يف
التاريخ ،ومما يدل على ذلك أن يف ثقافتنا العربية مرحلة كان لألدب فيها دور الرايدة والتبجيل ،مث مرحلة
اثنية انطبعت بطابع اإلسراف يف التنظري ،أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة االستقالة أو اإلقالة ،وهي مشاهدة
على مجيع املستوايت ،فالشعر مل تعد له فيها منزلة والرواية ال تستهوي ،واحنسرت القراءة وقضت الصورة
عليها ،واملتعة واملعرفة اليت كان األدب يوفرها ميكن الوصول إليهما بوسائط وقنوات أخرى.
ظهرت كتب ومقاالت عديدة آخر القرن املاضي فيها جترمي للتنظري وتفاؤل قليل مبكاسبه وفيها عناية العوامل
األخرى اليت تظافرت على إقالة األدب من االجتماع.
قد يذهب يف الظن أن اإلغراق يف الشكلنة هو الذي أضر ابلتعامل مع األدب ،وهذا غري صحيح؛ ألن
التمسك بسواها مل مينع من حدو ذلك الذي اعتقد بعض الباحثني أن الشكلنة قد تسببت فيه ،فالفاعل
أبعد مكاان وأقوى أثرا ،إنه فاعل حضاري مكيف لالجتماعي ومتكيف به ،فاإلعالء يف عصوران من شأن
العلم قد نقل املعرفة من الفالسفة واملفكرين إىل العلماء ،وتطور العلوم الطبيعية واإلنسانية قد جرد األدب من
منزلته املعرفية ،وتطور التقنية قد جرده من منزلته الفنية ،فخسر األدب موقعه.
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معىن ذلك أن خسارة األدب ملوقعه بدأت قبل الشكلنة واالستقالل الذايت بكثري ،وكان اإلغراق يف التنظري
حركة دفاعية عن منزلة األدب يف عامل تغريت فيه املوازين.
إن األدب ال يسور منه إال املنجز واحلاصل ،أما ما سوى ذلك فانفتاح على املستقبل ،فاألدب ممارسة للحرية
ابجتاه املستقبل؛ لذلك ال توجد له تسمية ،وال حيد مبوضوع ،أو بطريقة ما من طرق صياغته ،ألنه ال ميكن
معرفيا أن نعمد إىل ما حصل يف املاضي وأيدته الوقائع واستقر اثبتا يف اإلدراك والعلم ،فنسحبه على
املستقبل.

خلصه :صاحل اهلزاع
اجلمعة ١٤٣1 / ١ / ٢١هـ
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