يف قراءة املحدث الشعري القديم :ر ّدا عىل املعارصين
منصف الوهايبي
يذهب بعض املعارصين يف قراءتهم يف الشعر العريب القديم إىل أ ّن القدامى عا ّمة من نقّاد وبالغ ّيني؛
مل يكن بوسعهم أن يتص ّوروا أ ّن وظيفة الشّ عر هي"أن يعيد إلينا الوعي الكليّ باألشياء ذلك الوعي
الذي كان يتّسم به اإلنسان األ ّول حينام كانت تسميته للشيّ ء تتض ّمن خالصة تجربته الوجدان ّية
معه"( .)1وهذا قول مردود عىل أصحابه من جهات ع ّدة .ذلك أ ّن املسألة مل تكن عند "اإلنسان
األ ّول" مسألة وعي األشياء وعيا كلّيا ،فلو كان ذلك كذلك النفصل عن األشياء ومل ير فيها حياة
كحياته .إنمّ ا كان مر ّد األمر لديه إىل رؤية للكون "أسطوريّة " أو" سحريّة " يص ّنفها املعارصون عادة
إىل رؤية قامئة عىل قانون املشابهة أو املطابقة وال ّرمزيّة ،ورؤيّة قامئة عىل املجاورة أو االستبدال
الكنا ّيئ(. )2وليس لنا أن نطالب القدامى بأن يتص ّوروا ما مل يكن مبيسورهم أن يتص ّوروه من وظائف
الشّ عر ،خارج وظيفة اإلمتاع واإلفادة .ث ّم نبني عىل افرتاض ال سند له إالّ من ثقافتنا الحديثة
جملة من ال ّنتائج الخطرية ،كأن نخلص بداهة إىل أ ّن اآلمدي قصرّ عن استيعاب لغة أيب متّام نفسه
واستعاراته البعيدة ،ألنّه مل يدرك أ ّن وظيفة الشّ عر هي استعادة "الوعي الكليّ باألشياء" .فهذه
"وظيفة" أو هي بعبارة ّ
أدق "مصادرة" رومانسيّة ال ميكن أن تكون جالت بخلد أيب متّام نفسه ،وال
أي قصيدة من قصائده وال يف وص ّيته الشّ هرية للبحرتي .ولوال خشية اإلطالة ،وأن يحجزنا
أثر لها يف ّ
االستطراد عماّ نحن فيه ،لكان لنا من كالم ال ّرومانسيّني يف هذه املسألة ،منادح واسعة(.)3

السياق،
خاص
لغوي ّ
تنهض القصيد ببناء نظام ّ
و"تاريخي" .ومن مقتضيات البحث أن نقرأها يف هذا ّ
ّ
الصوتم إىل املقطع واملعجم والترّ كيب
فنأخذ بالحسبان ّ
كل الوحدات اللّغويّة التي تك ّونها من ّ
كل يشء .عىل أنّه ليس مبيسور هذا التّحليل،
والصورة ،أل ّن تحليلها هو تحليل الخطاب قبل ّ
ال ّنحوي ّ
أن يتوخّى بهذه العنارص سبيال سواء أو أن يرت ّبها يف مستوى واحد ،فقد كان لبعضها شأن يف تاريخ
األشكال الشّ عريّة ،مل يكن لقرنائها .وربمّ ا مثّل يف طور سواء التزموه كلّه أو مل يلتزموا .وهذا جانب

145

يف قراءة املحدث الشعري القديم

الب ّد من مراعاته يف قراءة صناعة الشّ عرعند القدامى حتّى ال يذه ّنب يف الظ ّن أنّنا أوتينا من سعة
العلم ما مل يؤتوا ،ورزقنا من دقّة الفهم ما مل يرزقوا ،ونتّخذ ذلك ذريعة لقراءة مرسلة ترخي
السائد
عري ّ
وتوسع فيه ،دومنا سند من هذا ال ّنظام بعينه األداء الشّ ّ
"الصحيح" أو الفهم ّ
للتّأويل ّ
الخاص " التّاريخي" ومن عنارصه التي ينبغي
للشّ عر ح ّدا ووظيفة وما تشارط عليه أهله ،اللّغوي
ّ
أن من ّيز بينها دون أن يعني ذلك أنّها متفاوتة عندنا يف الفصل .فليست القصيدة شيئا دونا نخاطر
به ومنيل عليه ما ليس منه ،عىس أن نظفر فيه مبطلوبنا من الشّ عر (استعادة الوعي الكليّ باألشياء).
فهذا اليعني أكرث من أنّنا نطلب من شعر أيب متّام أن يرشح مبا ليس فيه ،ويبوح مبا هو الحق عليه
من "وظائف" الشّ عر أو من مفاهيمه.هذا إن جاز أن نس ّمي هذه االستعادة وظيفة ،وهي عىل ما
رومانيس بعيد املنال.
أسلفنا حلم
ّ
ومن الالّفت أن يسلّم املعارصون من داريس أيب متّام ،بهذه"املصادرة" ويسلّطوها عىل شعره ،وكأنّها
اكتشاف مل يسبقوا إليه .فقد تذ ّرع أدونيس بصورة "القصيدة البكر" أو "الشّ عر الفرج" املطّردة يف
شعر أيب متّام( )4ليخلص يف إيجاز خاطف إىل أ ّن أبا متّام يصدر عن "أ ّولية" اللّغة الشّ عريّة ،ويريد أن
يبدأ الشّ عر من "كلمة أوىل" ،وال يستلمه من القصائد املرتاكمة يف تاريخ الشّ عر .وهذه الكلمة تصل
عند أدونيس -بني ذات الشّ اعر وأشياء العامل ،وتلتقط من الشيّ ء فاعل ّيته وترينا اندفاعه وتف ّجرهكل يشء إىل
وبكارته .ومن مث ّة تسلّل إىل الكالم رشارة لغويّة جديدة هي رشارة الشّ عر الذي يعيد ّ
بدايته األصل ّية(. )5
املشكل يف هذا ال ّنوع من القراءة أ ّن أسطورة األصل والبدايات ،تؤخذ لدى البعض عىل أنّها مسلّمة
أو حقيقة من حقائق اللّغة .فقد يغفل الشّ اعر ،وهو ينىشء قصيدته ،عىل أ ّن الكلامت عالمات
خاصة به .ولكن ال يف هذا وال يف
ورموز اصطالح ّية توافق ّية ،وقد يفسح املجال لتعبرييّة صوت ّية ّ
ذاك تكمن قيمة القصيدة .فالقصيدة لغة ح ّية ،والكلامت وهي تتجاذب وتتدافع ،ميكن أن تغيرّ
ما يطوف بذهن صاحبها من أخيلة وصور أو هي تقصرّ يف أدائها ،ويأتيه منها ما اليريده ،ويريد
الصوت ّية التي يتأت ّاها ،أو هذه " البكارة " التي ي ّدعيها لشعره ،فهي
منها ما ال يأتيه( .)6أ ّما التّعبرييّة ّ
الخاص للّغة أو للشّ عر .ومل يكن أبو متّام يخرتع ،بهذه اإلشارات ،نظريّة يف
مقصورة عىل تص ّوره
ّ
الشّ عر وال يف اللّغة .بل إ ّن القدامى اختلفوا يف ما انفرد به أبو متّام من املعاين املخرتعة.فذهب
السجستاين إىل أنّها ال تزيد عىل ثالثة،وخالفه اآلمدي وقال":إ ّن له ـ عىل كرثة
مح ّمد بن العالء ّ
ما أخذه من أشعار ال ّناس ومعانيهم ـ مخرتعات كثرية وبدائع مشهورة"( ،)7وكانوا يكربون هذه
"املخرتعات" عىل قلّتها؛ برغم أ ّن القض ّية ليست قض ّية ك ّم،وإنمّ ا هي قض ّية نوع .بل إ ّن لغة أيب
متّام لرتتبط بالعمليات الذّهن ّية أكرث من ارتباطها باألشياء .ونكاد ال نقف عىل ما يس ّميه أدونيس
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اندفاع األشياء وتف ّجرها ،أو طالقتها وتدفّقها ،إالّ يف الفلتات ال ّنادرة من شعره .ويف ما عداها فإ ّن
الشّ اعر يف أيب متّام هو ،عىل ما نبينّ يف "الخطاب عىل الخطاب" الباحث ال ّدارس واملستبرص املتأ ّمل،
حتّى لو أفىض به ذلك إىل أن ينطق مبغلق األرسار ،وغامض األحاجي ،ويستثري القوم بغرائب
الصنعة والكلفة والتّع ّمل
الصواب عندما الحظوا أ ّن ّ
معانيه وعجائب صوره .ومل يجانب القدامى ّ
الصفات البارزة يف شعر أيب متّام .وكان لنا فيها رأي مختلف فقد اعتربناها أمارة عىل التّجربة
هي ّ
الكتاب ّية .بل هي ،يف ما يته ّيأ لنا ،يف هذا العنرص أمارة عىل أ ّن أبا متّام كان ـ بلغتنا املعارصة ـ
من أبرز الذين ق ّدموا "اإلبستيمولوجيا" عىل "األنطولوجيا" يف الشّ عريّة العربيّة القدمية .وشعره
ينطوي عىل " نظريّة " يف املعرفة والخيال عاش الشّ عر العريب يف كنفها قرونا طواال .ومن هذا
يل القائم عىل
الجانب افتقد فيه أنصار القديم ،ذلك اإلحساس باألشياء الذي ميّز الشّ عر الجاه ّ
"تأسيس الكون بتسميته وتسمية مك ّوناته"(.)8
الصورة عند أيب متّام وهي من غرابة لغته هي
بيد أ ّن من دواعي اإلنصاف أن نشري إىل أ ّن غرابة ّ
التي أغرت هؤالء املعارصين بهذا ال ّنوع من الطّرح .ذلك أ ّن اللّغة املألوفة ـ وهو ما ال نتن ّبه إليه
عادة كثريا ما تجعل األشياء الطّبيعيّة بل الطّبيعة اإلنسانيّة نفسها ،غاية يف الغموض .واأللفة
الخاص ،وما نتلقّاه من العامل وأشيائه ينقلب ،بحكم
تذهب باألشياء أو هي ال تجلوها يف كونها
ّ
تتأت من
العادة واأللفة إىل مناذج تحتذى ورواسم ال نصغي لها .وغرابة اللّغة عند أيب متّام ،إنمّ ا ىّ
"العامي" و"املبذول" إىل "الفصيح" "املهجور" ،وجعل املألوف كام لو أنّه
هذا الجانب ،فقد ض ّم
ّ
غري مألوف،األمر الذي يغري بالقول إ ّن اللّغة عنده تنزع عن األشياء رشيط األلفة والعادة ،أو هي
تضفي عليها سحر الج ّدة والطّرافة .بل لعلّه من ش ّدة إيالفه الشّ عر القديم ـ وهو الذي جمع منه
مناذج يف حامسيته ـ افتقد صلته به ،ورصف نظره إىل مواقع الغرابة فيه .فربمّ ا وهمنا بسبب من
ظل األشياء ذاتها ،أو أ ّن وظيفتها تكاد تنحرص يف
ذلك ،أ ّن اللّغة لديه تعيد إنتاج األشياء أو هي ّ
استعادة اإلحساس باألشياء .وربمّ ا ع ّززت هذا الوهم ظاهرة مطّردة يف شعره هي اعتامده اعتامدا
الصورة ،وعىل األسامء يف خواتيم األبيات( .)9وقد تت ّبعنا
يكاد يكون كلّ ّيا عىل اإلسم ّية يف تركيب ّ
قصائده بيتا بيتا ،فوجدنا أكرثها يختم بأسامء ،وقلّام تتخلّلتها أفعال يف هذه الخواتيم ؛ بل أ ّن قسام
منها ال يستهان به يخلو من األفعال خل ّوا تا ّما( .)10وقد تدفع ظاهرة أسلوب ّية كهذه إىل استنتاج
الصارمة
يبدو للوهلة األوىل سائغا مقبوال ف" خل ّو الجمل من األفعال يجعلها تأخذ طابع الحقائق ّ
املنفصلة عن عرض ّية الحدث التي تطرأ عىل األشياء ،وتصبح الحركة فيها حركة تتف ّجر عنها األشياء
ذاتها ،وربمّ ا تنشأ من التّجاذب بني األشياء "(.)11
الحق أ ّن اطّراد األسامء يف خواتيم األبيات سمة تكاد تكون مالزمة ألكرث الشّ عر العر ّيب القديم ،وال
ّ
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ولعل مر ّدها إىل التّقفية واإلنشاد وما يقتضيه من رضورة ال ّنرب يف
نظ ّنها تخفى عىل القارئ ال ّنبيهّ .
آخر البيت عىل "ذروة املعنى"( .)12ومن شأن االسم أن يع ّزز هذا ال ّنرب كلّام وقع عىل كلمة بأكملها.
وظل وغدا" أو عبارات
أ ّما إذا اعرتضنا مبا أثبته ابن رشيق من أ ّن أفعاال بعينها مثل "أضحى وبات ّ
مثل "قد" و"يوما" وأشباههام ،كثرية ال ّدوران يف شعر أيب متّام وأ ّن ظاهرة كهذه ـ وإن ع ّدها ابن
السالف؛ فإ ّن أصحابنا من املعارصين ال
رشيق من الحشو وفضول الكالم()13ـ تعارض االستنتاج ّ
يقل يف شعر أيب متّام
يعدمون إجابة يعاجلون بها دون تر ّو ،ف "علينا أن ندرك أ ّن الفعل الذي ّ
هو الفعل الذي ينطوي عىل ال ّداللة عىل الحدث ،واألفعال التي ع ّدها ابن رشيق كثرية ال ّدوران يف
شعره أفعال تج ّمدت فيها هذه ال ّداللة ومل يبق فيها إالّ داللة حركة الشيّ ء يف ال ّزمان أي أنّها أفعال
صح هذا الوصف ،ولكن أن
ترصد حركة ّ
الصريورة التي تعرض لألسامء يف ح ّد ذاتها "( .)14وربمّ ا ّ
نحتج به ليصبح أبومتّام ـ بأخذة ساحر ـ شاعرا "صوف ّيا" أو "رومانس ّيا" ،فهذا مماّ يستدعي كثريا من
ّ
حسن التّناول .يقول السرّ يحي":وشعر أيب متّام يرتكز عىل مثل هذه الحركة التي تنشأ من تجاذب
عنارص الوجود وتواشجها فال تغدو األشياء ثابتة منفصلة بعضها عن بعض بل تنتظمها حركة ف ّعالة
تقارب بينها حتّى يغدو الكون لحمة مرتابطة"( .)15ويقول عبده بدوي ،يف سياق يوحي مبقوالت
الحلول واالت ّحاد والتّواؤم بني الذّات والطّبيعة إ ّن "الطّبيعة عند أيب متّام يف حالة انسان ّية ،فاإلنسان
الصلة بني الذّكورة
ويحل يف اخرضارها ويتاموج يف ّ
يهدر يف عروقها ّ
رصح أ ّن ّ
كل ما تعطي وكثريا ما ي ّ
()16
واألنوثة والتي تكون مثرتها االمتالء والحمل والوالدة" .
إ ّن هذه ال ّنظرة "الحديثة" املتسلّطة عىل شعر أيب متّام ،غريبة عنه أكرث من غربة هذا الشّ عر عن
معارصيه والالّحقني عليهم من القدامى .فهي تصف حقيقة لغته عىل قاعدة من داخل ال ّن ّص ولك ّنها
ّ
وتنفك عنها حاملا يرشع صاحبها يف تحرير داللة الخطاب أو ما يتو ّهم أنّه داللته األحدث.
تربحها
الخاصة وإرادته،يف
الصنيع سلطة مطلقة فيتأ ّول حسب توقّعاته
ّ
والقارئ إنمّ ا يسبغ عىل نفسه ،بهذا ّ
ماميكن أن نس ّميه " تحديث املعنى" .ولعلّه صورة خفيّة من محاولة تحديث الترّ اث .وهو بذلك ال
يستكشف داللة يف ال ّن ّص أو فضل معنى يف املقول ،قصده الشّ اعر أو مل يقصده ،فال ّداللة ميكن أن
تن ّدعن منشئها ؛ ونحن نتأت ّاها يف غيابه ودون علمه أو معرفته .والقارئ إنمّ ا يعيد صياغة مفردات
عري وتركيبه ،مبا يساوق أهواءه وميوله وبحثه عن "املعنى املفقود" ،ولعلّه ليس أكرث
العمل الشّ ّ
من افرتاض تفرتضه الذّات املؤ ّولة .ومثل هذا التّأويل يرتكز عادة عىل "الغامض" أو "الالّمتص ّور" أو
"االستعاري" يف شعر أيب متّام أي ما يستعيص فهمه أو يتعذّر ؛ ويغفل ما عداه .وكأ ّن األ ّول متع ّدد
ّ
أحادي املعنى.
املعاين والثّاين "الواضح"
ّ
إ ّن ال ّن ّص هو ما ّدة التّأويل ،ومن مقتضيات املوضوع ّية الناّبعة ال ّ
شك من وعي القارئ الذّايت أن

148

نحاول فهم هذا املوروث من داخل املوروث نفسه وحسب منطقه الذّايت؛ فقد يتس ّنى لنا عىل
هذا األساس أن نصيب من ال ّنص بعض معناه الكليّ أو معناه " الحدث " الذي يتولّد من خالل ما
نحمله إىل ال ّن ّص وما يحمله ال ّن ّص إلينا .وذلك كلّام وصلناه بقصد املنشئ –عىل صعوبة اإلحاطة
نرتسم القراءات املتعاقبة
به – وباألنواع الشّ عريّة وأعراف اللغة وتقاليدها يف عرصه من جهة ،وأن ّ
عليه من منظور " التّدالل " أي ما يصطنع دالالت ال ّن ّص املتغيرّ ة بتغيرّ القراءة وأدواتها ومواقيتها
من أخرى .عىل أ ّن هذا املسعى مرتهن مبدى احتكامنا إىل شعريّة ال ّن ّص وشعريّة قراءته يف آن .وال
مناري يف أ ّن كلاّ منهام يفصح عن امليول الف ّنية يف عرص بعينه وعن مرتكزاته األدبيّة وال ّنقديّة وما
السياق نواصل بحثنا يف الصورة التّماّ م ّية بأظهر
كان يتفاعل فيها من الثّوابت واملتغيرّ ات .ويف هذا ّ
تجلياتها يف قراءة القدامى ويف ال ّن ّص الشّ عري كليهام.
املصادر:

الصفحة نفسها .نشري
 -1أبومتّام بني ال ّنقد القديم ورؤية ال ّنقد الجديد ص ،204.وانظر رأي جون كرورانسوم،هـّ 4
متسك املحدثني (بشّ ار) باحتذاء األمناط
السياق إىل أ ّن األستاذ حسني الواد ذهب مذهبا قريبا من هذا ،وعزا ّ
يف هذا ّ
والحق أنّنا نحرتز
القدمية إىل رغبة يف ال ّرجوع بالكالم إىل مرحلة التّسميات األوىل .تدور عىل غري أسامئها ص 75.ـ 76
ّ
من هذا التّعليل ،عىل طرافته ،ونخىش أن ال يكون أكرث من إقحام وعي جديد يف وعي قديم.وفضال عن ذلك فإ ّن لغة
الصعوبة مبكان القول إنّها كانت لغة
الشّ عر العريب القديم (الجاهيل) "لغة عليا " " مقدّسة " ،عىل ما أسلفنا ومن ّ
اليومي.
االستعامل واملعيش
ّ
 -2انظر روبرت شولز ،البنيويّة ص33.
 -3أعىل ال ّرومانسيون من شأن الخيال العتقادهم أ ّن الخيال هو شكل الف ّن الذي يجلو الخيال يف صورة مبارشة .فهو
ويجسد عامل الوجدان ,ويجعل األشياء املألوفة كام لو أنّها غري مألوفة .يقول
يفعل فعله باللّغة التي هي داخليّة,
ّ
لكل أشكاله.
شيل يف " دفاعا عن الشّ عر"  ":الشّ عر يزيح عن العامل سرت األلفة ويجلو الجامل ال ّنائم من حيث هو روح ّ
األقل...وسواء نرش [الشّ عر] سجفه أو أزاح قناع الحياة القاتم
واألشياء كلّها توجد ما أن تدرك ،يف عالقتها باملدرك عىل ّ
عن األشياء ،فإنّه يخلق لنا وجودا يف قلب وجودنا( " ...البنيويّة ص )197
والحق أ ّن هذه ال ّرؤية ال ّرومانسيّة ال تزال تخلب ألباب كثري أو قليل من الشّ عراء يف العرص الحديث ،وهم يحاولون
ّ
عيص املنال أي كتابة قصيدة الكون "التّواجديّة "  Consubtantielleالقصيدة التي ال تص ّور الشيّ ء أو تشهد
حلام ّ
له حسب ,وإنمّ ا تتوق إىل أن تكون الشيّ ء نفسه الذي تستدعيه أو تستلهمه .وكأ ّن من وظائف الشّ عر أن يعيد إىل
اإلنسان وعيه األشياء وعيا كلّيا ,ويبتعث عرصا آخر من الكتابة ,عرص ما قبل اللّغة حيث " كانت عالماتنا أشياء .ومن
مث ّة كانت مطلقة…واملسافة بني العالمة والشيّ ء قد ت ّم قطعها .انظر:
Introduction à l’analyse du poème, p.35, Saint John Perse ,Lettre à la Berkley review, 10 Août
1956. in, Intoduction à l’analyse du poème, p.35 et Yves Bonnefoy, Une époque de l’écriture,1988
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يف قراءة املحدث الشعري القديم

 -4إشارة إىل قول أيب متّام :
طول اللّيايل إالّ ملفرتعه (منرسح)
والشّ عر فرج ليست خصيصته
صويل 38/2وتربيزي 350/2
 -5الثّابت واملتح ّول  115/ 2ـ  .116ذكره السرّ يحي وأشاد به ،وألحقه بال ّدراسات التي "تح ّرت تطبيق املنهج ال ّنقدي
الحديث  "...بني ال ّنقد القديم ورؤية ال ّنقد الجديد ص 123.ـ 124
 -6انظر تعليق األستاذ حماّ دي ص ّمود عىل مفهوم املمكن واملحتمل عند بارط  Le virtuelوإشارته الدّقيقة إىل أ ّن
تستقل به عن مستعملها ،ميكن أن تقول به إذ
ّ
اندس يف ذاكرتها من تاريخ طويل ،وما صار لها من كيان
اللّغة مبا ّ
يريد أن يقول بها .من تجلّيات الخطاب األديب ص 145 .وما بعدها.
 -7املوازنة  137/1ـ . 138عىل أ ّن ابن رشيق يقول إ ّن أكرث املولّدين اخرتاعا وتوليدا ـ فيام يقول الحذّاق ـ أبو متّام
الصناعة يكربون ذلك،وما
وابن ال ّرومي .العمدة . 453/1ويقول ابن األثري إ ّن معانيه املبتدعة تزيد عىل عرشين "وأهل ّ
السائر22/2
هذا من مثل أيب متّام بكثري".املثل ّ
 -8تدور عىل غري أسامئها ص76.
 -9بني ال ّنقد القديم ورؤية ال ّنقد الجديد ص.261.
الصفحة ذاتها .انظر الجدول املصاحب
 -10املصدر ذاته ّ
 -11املصدر ذاته ص262.
12- Gérard Dessons, op. cit., p.11
والعبارة هي "ال ّنربات تقع عىل ذرى املعنى" A. Spire, Plaisir poétique et plaisir musculaire,Publication:
1986,Corti
 -13العمدة 678/1
كل الحاالت؛ بل قد ين ّم عىل حاجة
الحشو ميكن أن يدرس من زاوية أخرى ،فهو ليس كالما زائدا عن الحاجة يف ّ
يستشعرها املتكلّم ،كأن يشدّد عىل الفعل الذي يبدو له أ ّن الكلمة ال ترتجم عنه مبافيه الكفاية.
Pléonasmeالحشو
 -14بني ال ّنقد القديم ورؤية ال ّنقد الجديد ص263.
الصفحة ذاتها
 -15املصدر ذاته ّ
 -16أبومتّام وقض ّية التّجديد ص .90.وعىل هذا ال ّرأي بنى السرّ يحي استنتاجه.
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