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يصدر هذا الكتاب ضمن مشروع معريف طموح، تبنته         
جائزة امللك   " مها     ،ونفذته مؤسستان ثقافيتان كبريتان      

  يف باريس، ممثالً   "معهد العامل العريب  "بالرياض، و "  فيصل
يهدف هذا املشروع إىل التعريف مبائة      ".  كرسي املعهد "يف  

 سامهوا يف تقدمي     ني،، من العرب والفرنسي    عامل وباحث 
 لقد كرس هؤالء الباحثون واملثقفون،    .  إحدى الثقافتني لألخرى  

 جهودهم لتعزيز خمتلف أشكال احلوار      ،العرب والفرنسيون 
 خالل   ، والتفاعل اخلالق بني ضفيت املتوسط          ،اجلاد

وبفضل منجزام االستثنائية استحقوا       .  املاضينيالقرنني   
من أجل ختليد ذكراهم،       والكتابة عنهم،      االحتفاء م، 

 نأمل أن ينظروا إليهم     ؛ اليت لتعريف م لدى األجيال التالية    او
 مسالكباعتبارهم رموزا مشعة، تلهم العقول، وتضيء              

 والفكرية  لكل من يعي أن الثقافة مبكوناا العلمية       املستقبل،  
 .  بني البشروالتعاون هي الطريق األمثل للتعارف واجلمالية،

 شخصية عربية، وأربعني شخصية فرنسية،      اختيار ستني 
جاء نتيجة لعمل مهين متصل، بذلته جلنة علمية مشتركة             
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حرصت اللجنة أن تكون األمساء املختارة      .   أشهر مدارعلى  
 ممثلة، قدر املمكن، ملختلف الفترات التارخيية، والتخصصات      

إننا ندرك متاما   .  املعرفية، والتوجهات الفكرية واإلبداعية    
 ولو كتبنا عن ألف شخصية وأكثر،      .  كل اختيار خماطرة  أن يف   

 .  فسيظل هناك أعالم يستحقون احلضور ضمن هذه السلسلة

يتوجه هذا املشروع الثقايف إىل قارئ عام يقظ، قد             
يدفعه فضوله إىل املزيد من البحث املعمق يف منجزات             
هؤالء الوسطاء الثقافيني، الذين طاملا استمتعنا بكتابام،         

 .  نا من أفكارهم الغنية اددةوأفد

 تدشينائة مشعة،   اإا قناعة من املؤسستني بإضاءة م       
لعمل مفتوح، نأمل أن يتممه آخرون من بعدنا، وهنا حيقق          

 .  ونبالًاملشروع أهدافه األكثر مجاالً

خالص التقدير للمؤلفني، الذين آمنوا معنا بالفكرة،          
 صاحب السمو امللكي   والشكر األوفر ل   .وسامهوا يف حتقيقها  

 والسيد جاك    ،األمري خالد الفيصل، رئيس هيئه اجلائزة        
واهللا .  النغ، رئيس املعهد، لدعمهما ومتابعتهما للمشروع      

 .املوفق

 عبد العزيز السبيل                     معجب الزهراين
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F1900–1973E 

ن إىل جيل م  )  Régis Blachère( بالشري    ينتمي رجييس 
املستشرقني تعلقت مهّته، بداية من الربع األخري من القرن          
التاسع عشر، بقراءة التراث األديب  العريب اإلسالمي قراءة          

كانت هذه القراءة قد سيطرت، متأثرة،       .  فيلولوجية تارخيية 
 .)1(أيما تأثر، باملنهجية العلمية، على سائر العلوم اإلنسانية

اءة، مثلما هدفت    مل يهدف هذا اجليل، ذه القر         
طوائف أخرى من األجيال اليت سبقته، إىل الوضع من قدر           

 أو حماربة اإلسالم      ،الشعوب اليت أنتجت تلك الثقافة       
ا قد رغبوا يف فهم احلضارة         .  ا للنصرانية انتصارفأصحا

العربية اإلسالمية وثقافتها وتقدمي صورة عنها تفيد منها             
ذا اجليل منضوية، مثلما    تبدو أعمال ه  .    الدراسات املقارنية 

                                          
)1( رضوان السيد، جوانب من الدراسات القرآنية احلديثة          :نظر يف هذا   ي  

من أعالم املستشرقني   .  ان السيد  موقع رضو  ،واملعاصرة يف الغرب  
بأعماله تأثر  و).  1930  –  1836(يف هذا االجتاه األملاين نولدكه        

 .رجييس بالشري
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 ،)1(»املوقف التحليلي التأصيلي  «ورد لدى بعض الباحثني، يف      
نظر  رامة والدقة واصطناعهم       ا إىل تقيملنهجية اد أصحابه بالص

 ا، واالستقراء يف إطار علمي يتخذ املوضوعية رائد     «األكادميية  
كانت قد  وإذا  .  )2(»ا، والتحليل وسيلة، والتعليل أداة      منهج
جلت على األعمال اليت أجنزها هذا اجليل من املستشرقني          س 

         ا يبعض املآخذ املتفاوتة يف اخلطورة، فإن أغلبها ممحلُم 
ل يف التأويل واالستنتاج     ـم أو الزل   ـأ يف الفه   ـى اخلط ـعل

أكثر من محله على النوايا املبيتة أو الدس لغاية التحقري              
 . واإلزراء

אW 
. 1900 حبي مونروج بباريس سنة       ولد رجييس بالشري  

كان والده يشتغل   .  1915وانتقل مع والديه إىل املغرب سنة       
يف متجر، وأصبح، يف املغرب، موظفًا صغريا يف اإلدارة          

كانت فرنسا قد أعلنت احلماية       و.  الفرنسية مبدينة مراكش   
 .على املغرب منذ بضعة أعوام

                                          
استعملها حممد الصحيب العالين يف معرض اإلشارة إىل أعمال إدوارد   )1(

رجييس بالشري  :  سعيد، االستشراق الفرنسي واألدب العريب القدمي       
22على حساب املؤلف، ص ، طبعة 1998ا، تونس أمنوذج. 

 .23 املرجع السابق ص )2(
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 مبدرسة  أثناء دراسته يف  تعلم رجييس بالشري العربية      
التحق، بعد احلصول على شهادة      .  موالي يوسف بالرباط  

 فيهاالبكالوريا بكلية العلوم اإلنسانية جبامعة اجلزائر وخترج        
تابع يف هذه اجلامعة    .  )1( شهادة الليسانس   حامالً 1922سنة  

وليفي )   (W. Marçaisدروس املستشرقين وليام مارسي      
نجاح مناظرة التربيز   اجتاز ب ).  Lévi – Provençal(بروفنصال  

ا والي يوسف وباحثً  ـة م ـا مبدرس ن مدرس يع فَ 1924ة  ـسن
 (Institut des Hautes »معهد الدراسات العليا املغربية   «يف  

Etudes Marocaines    (    بتزكية من املستشرق ليفي بروفنصال .
  (H. Terrasse) ترياسظل يف هذا املعهد، وكان يديره هنري        

 . 1935، إىل سنة » Hespérisيسهسبري«مؤسس جملة 

 الدولة بأطروحة   ه على شهادة دكتورا   1934حصل سنة   
 فيها إىل اللسان    تكميلية ترجم رئيسية عن املتنيب وأطروحة     

 ).م1070.  ت( األندلسي   لصاعد»   األمم طبقات«الفرنسي كتاب   
عاملدرسة الوطنية للغات  « ا للغة العربية الفصحى بـ     ن أستاذً ي 

 ملستشرقعِوضا عن ا  )  Ecole des langues orientales(»  الشرقية
 (Maurice Goudefroy- Demombynes)موريس غودفراي دمينبني

 .1950وظل يف هذه اخلطّة إىل سنة 
                                          

 . واإلجازة أو األستاذيةالبكالوريوس تعادل  )1(
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 أستاذ كرسي اللغة العربية وآداا يف        1936شغل سنة   
 .، سنة تقاعده1970واستمر فيه إىل سنة السربون جامعة 

 1965 إىل   1956من سنة    معي،أدار، خارج النطاق اجلا   
 Institut d’Etudes Islamiques(»  الدراسات اإلسالميةمعهد«

de l’académie de Paris  .(   ن سنةمجعية للنهوض   1956وكو 
 1962  سنة"  معهد املعجمية العربية  "بالدراسات اإلسالمية، و  

 كان    .)CNRS  ("املعهد الوطين للبحث العلمي   "ـ  ـوأحلقه ب 
 امع"، وعضوا شرفيا بـ "أكادميية العلوم"يف بالشري عضوا 

 ".العلمي العريب يف دمشق

ندما بدأت قضية املستعمرات تشغل الرأي العام             ع
العاملي بعيد احلرب العاملية الثانية تساءل بالشري عن               
مستقبل عالقة فرنسا بالشعوب اليت أحب لغتها وثقافتها            

كل يف  قد انطلقت   كانت احلركات الوطنية     .  واشتغل ما 
من سورية وتونس واملغرب متجهة إىل النشوب يف املأساة         

 وقف بالشري، شأنه يف ذلك شأن لويس ماسينيون        .  اجلزائرية
(Louis Massignon)،       وفرنسوا مورياك(F. Mauriac) ،

 جانب  ، إىل Ch. André Julie)(جوليان  وشارل أندري    
يرى  إنه ال    : قائالً 1954صرح سنة   .  حركات التحرر الوطين  

يقصد   ("ما وراء البحار  " املسألة اليت تطرحها بلدان       لتعقّد
  ."هو االستقالل "ا   واحد وتشعبها ودقّتها إال حالً   )  املستعمرات
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، على حد عبارته، وخيمة         "خماتلة التاريخ  "ذلك أن     
العواقب، وأنه ال مفر من مواجهة الوضعيات املفرطة يف            

 مبا توفّره الثقافة من عبقرية        ّإال منها   امليؤوسالتشابك أو   
ر السياسة االستعمارية   واستشهد، بعد اإلزراء بتحج   .  خالقة

 جيد  يهاملتبعة يف بلدان مشال إفريقيا، مبا قاله مواطنه أندر         
)André Gide(     ما ال نقدر على          « من أنه جيب أن حنب

 .ا، بذلك، اية عهد نظام املستعمرات مؤكّد)1(»دفعه

 1973  غسطس أ 7 يف    بالشري بباريس   سرجيي تويف
 فذّة  ا نصوصا  نقل   ، يف اللغة العربية وتراجم    ا أعماالً خملفً

إىل ترجم معاين القرآن      .  من آداا إىل اللسان الفرنسي       
 وأرخ لألدب العريب وعرف بكثري من           ،لسان الفرنسي ال

وضع، على  .  أعالمه يف أشهر دوائر املعارف واملوسوعات     
 ، أخرى 3 وأسهم يف وضع     ،ا مؤلفً 13النشطة،  امتداد حياته   

 عرض عرف فيها    300 وما ال يقلّ عن      ، مقال 100وأكثر من   
 .بأبرز املؤلفات املتعلقة باختصاصه ونقدها

        ستغرب أن هذا العامل الذي أمضى عمرا قد يكامالًا  ومم 
 ا الروايات بالروايات    عتراجم األعالم مقار    بيف االشتغال     

                                           )1(    Analecta. Institut Français de Damas; 1975،     استشهد به هنري  .عن أعماله  يف التعريف ببالشري ضمن ببليوغرافيا أعدت     )    H. Laoust(الووست  
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ا بينها وبني املعتاد وارب         ار مقارن  واألخبار باألخب  
ا املألوف من شؤون الواقع والبشر، مل يذكر مترمجوه شيئً          

بصره، عن حياته اخلاصة عدا أنه قد فقد، يف آخر العمر،            
 أوصى، حسب بعض املقربني منه، من شدة تعلقه             وأنه

        ا وللمغرب، بأن يه آلداجلبابكفّن يف    ـبالعربية وحب 
 . مغريب

אW 
انطلقت مسرية بالشري البحثية يف اللغة العربية وآداا          

وكانت .  نصف قرن من الزمان    قرابة   وامتدت    1928سنة  
اهتماماته موزعة، يف بدايتها، بني الثقافة التراثية العامة             

إىل االهتمام باللغة العربية ودراسة        خلص  مث  .  واألدب
بالقرآن الكرمي   والعناية   ،شعراء أعالم من شعرائها يف القدمي     

واتسمت أعماله، يف جلّها،    .  والسرية النبوية دراسة تارخيية   
ا  تبع ،مبا تتسم به أعمال كبار الباحثني من قومي الصفات           

من قيم البحث الرصني والتثبت       أُسس قوية    لقيامها على    
 .والتحري واملوضوعية

 ،1928 سنة    Hespérisنشر، أول ما نشر، يف جملة          
وحبثًا  األندلسي،   لصاعد  "بقات األمم ط"كتاب   عندراسة  

لغوي، (البغدادي  صاعد بن احلسن     عن    1930  آخر سنة 
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الثقافة ا من رواد    رائدبوصفه    ،)ولد باملوصل، وأقام بقرطبة   
، 1932وترجم، سنة     .  العربية باألندلس، اهتم فيه بلغته        

خمتارات من أشهر ما كتب اجلغرافيون العرب يف العصر            
، 1934 عن مدينة فاس، نشرها سنة        وكتب مقالة .  الوسيط
 ا آخر وحبثً،  )1933( عن ابن دراج القسطلّي      ا آخر مطوالً  وحبثً

إىل نشره يف األعمال املهداة      )  1935(عن الوليد بن يزيد      
 .)(Maurice Goudefroy- Demombynesدي مومبني    جودفري  
 ابن زمرك وصل    ا عن الوزير الشاعر    نشر حبثً  1936ويف سنة   

ا باألدب  وظل، إىل آخر أيامه، مولع    .  ره وسريته فيه بني شع  
 فمن آخر ما كتب        ؛العريب واحلضارة العربية اإلسالمية     

     فيه ببشار بن ب حبث اهتم ا فيه بالشاعر الفنان بعد أن      رد معتني
ع أخرى، بشخصيته اإلشكالية     ـد اهتم، يف مواض    ـكان ق 

ووضع، على امتداد    .  وما يف سريته من متعدد القضايا         
ياته العلمية، تعريفات بكثري من شعراء العربية وأعالمها          ح

يف القدمي ويف احلديث نشرها يف املوسوعات العاملية             
 .واملختصة

والناظر يف األعمال اليت ألفها رجييس بالشري على             
امتداد نصف قرن، وخاصة تلك اليت أجنزها عندما شغل            

)  Sylvestre de Sacy(ساسي  أستاذ كرسي سيلفستر دي        
) Ecole des Langues Orientales(مبدرسة اللغات الشرقية     
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 إىل  1950من  السربون   أو جبامعة     ،1950 إىل    1935من  
 ،،  سرعان ما يتبين له أا  تدور يف ثالثة جماالت             1970
 :هي

*      دراسات يف األدب العريب نصوص ريخاا والت ا وأعالم 
 .له

ة الدراسات اإلسالمية مركزة على القرآن والسري          *
 .النبوية

*        ا ومعاجم وكيفية    تصنيفات يف اللغة العربية حنو
 .ترمجتها

אאW 
أوىل بالشري آداب العربية عناية أحلّت أعماله فيها مرتلة         

 رفيعة جد    ا إىل ما اتسمت به     ا بني الدراسات االستشراقية نظر
و ويبد.  من جدية وصرامة ودقّة تنم عن باحث ثبت صبور          

اللتني نال ما شهادة     )   والتكميلية الرئيسية(أن أطروحتيه    
به  الدولة قد حددتا اال الزمين الذي اشتغل             هدكتورا
خمصصا له قسما من جهودها كبري. 

القرن (شاعر القرن الرابع للهجرة "أما أطروحته الرئيسية    
حماولة يف تاريخ    :  (، أبو الطيب املتنيب    )العاشر للميالد 
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، وهي من املعامل البحثية يف تاريخ هذا الشاعر           )1()األدب
 .وشعره، فقد رمست له طريق العناية بشعراء العربية وأشعارهم        

طبقات "وأما أطروحته التكميلية اليت حقق فيها كتاب               
 األندلسي ونقله إىل اللسان الفرنسي فقد         لصاعد  )2("األمم

 . لشعرحترك فيه هذا االذي وجهته إىل اجلانب الثقايف 

هذه األطروحة الذائعة الصيت عن املتنبي        جانب  إىل  
تاريخ األدب العريب من بدايته      "ألف بالشري مصنفه الكبري      

       وقد أصبح هذا    .  )3("اإىل غاية القرن اخلامس عشر ميالدي
ف، بفضل منهجيته وطريف رؤاه الثقافية والنقدية،          املؤلَّ
مرجع  ني باألدب العريب   ستغىن عنه بالنسبة إىل املهتم     ا ال ي

 .وتارخيه
                                          

 Un Poète arabe du IV siècle   ،1935يس    نشر دار ميزوناف، بار     )1(
de l’Hégire (X siècle de J.C.) Abou t Tayyib al Mutanabbi 

(Essai d’histoire littéraire). Paris, A. Maisonneuve, 1935 ،
 عن احتاد الكتاب   نقلها إىل العربية إبراهيم الكيالين، ونشرت بدمشق      

 .العرب
 Said Al Andulsi, Livre .189، ص   1935نشر دار الروز، باريس،       )2(

des catégories des nations, Paris, Larose, 1935.                       
نقله .  1966،  1964،  1952 جملدات، باريس    3 نشر دار ميزوناف،     )3(

 . وطبعته وزارة الثقافة بدمشق،إىل العربية إبراهيم الكيالين
Histoire de la littérature  arabe des origines à la fin du XV siècle 
de J.C., Paris, A.M aisonneuve, 3 vol. 1952, 1964 et 1966. 
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      ا أنه من أكثر    وضع بالشري مقاالت كثرية أثبت فيها دائم
  دا باملوضوعية وأحذقهم استعماالً   الباحثني املستشرقني تقي 

ا تناول فيه   ا جيد فقد كتب حبثً  .  للمنهجية العلمية األكادميية  
. )1(بعض املنعرجات الكبرية اليت اندفع فيها األدب العريب        

 .)2(ن أغراض الشعر الغزيل األساسية يف العصر األموي        وكتب ع 
؛ )3(ا يف نسبة شرح شعر املتنيب إىل العكربي        وأبدى شكوكً 

بل كتب عن مدينة فاس يف كتابات اجلغرافيني العرب يف             
 .)4(العصر الوسيط

نشر بالشري تعريفات بعدد وافر من أبرز أعالم العربية           
                                          

.XXIV   ،1966 نشر األصل الفرنسي يف جملة ستوديا إسالميكا،           )1(
Moments tournants dans la littérature arabe, Studia Islamica, 

XXIV, 1966.        ادي صماش،  ترمجه إىل العربية محب العشود والطي 
 . 1974ونشر يف تونس، جملة الفكر، جانفي، 

 .1939سنة ) A.I.E.O(نشر يف حوليات معهد الدراسات الشرقية بالزائر  )2(
Les principaux  thèmes de la poésie érotique au siècle des 
Umeyyades, Annales de l‘Institut d’Etudes Orientales d’Alger. 
V.1939.   

  نشر يف وقائع املؤمتر العاملي للمستشرقني يف دورته العشرين،               )3(
 Existe –t- il un commentaire d’Al Ukbari sur le.1938سنة  

diwan d’Al Mutanabbi?, Actes du XX congrès Internatioal 
des orientalists, 1938.                                                                

 .1933،  سنة XVIII نشر يف جملة هسربيس، )4(
Fes chez les géographes arabes du moyen âge, Hespéris, XIV, 1933 
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 "ئرة املعارف اإلسالمية  دا" يف   الًـرف مث ـد ع ـفق.  هاــوآداب
)(Encyclopédie de l’Islam ة ـارف العاملي ـرة املع ـدائ" و

(Encyclopédie Universalis)  الكبــرىارف  ـرة املع ـدائ"و
(Grande Encycloédie)         م، بعمرو ابن فمن بني من عر ،

 ، وأيب العتاهية  ، وأيب صخر اهلذيل    ، وعنترة العبسي  ،كلثوم
 ، وأيب الفرج األصفهاين   ،س بن األحنف  عباال و ،وبشار بن برد  

 ، واجلاحظ، والبريوين، وبدر اخلرشين  ،وأيب العالء املعري  
 ، واملسعودي ، وابن خلدون   ، وابن املقفع   ،وأيب نواس 

 .  ومعروف الرصايف،وتوفيق احلكيم، وأمحد شوقي

אאאאW 
  .)1("مدخل إىل القرآن"، كتابه 1947ألف، سنة 

  وهو ترمجة ملعاين   )2("القرآن"، مؤلّفه   1950وضع، سنة   
                                           ، 1947 نشرته دار ميزوناف، سلسلة إسالم األمس واليوم، باريس            )1(  .273 ص

Introduction au Coran, Paris, G.P. Maisonneuve, 1947, p. 273, 
coll. Islam d’ hier et d’aujourd’hui  )2(             ،افيف ترمجة    1973 ويف سنة    ، يف طبعة برتغالية   1969 ويف سنة    ،بباريس دار النشر اجلامعية     ،1966أعيد طبعه سنة    .   يف جملدين  1950باريس،    ترمجة حمققة وفق حماولة يف ترتيب السور، نشرته  دار ميزون  .عربية
Le Coran, Traduction critique selon un essai de reclassement 
des Sourates, Paris, G.P. Maisonneuve, 1949 - 1950, 2 vol.  
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القرآن الكرمي إىل اللسان الفرنسي مرتبة حسب التسلسل            
   الزمين لرتول سرجع إىل الترتيب     1957ويف طبعة    .  هرِو 

 .املعمول به يف املصحف العثماين

ف فيه   عر )1(،"مشكل حممد "، مؤلفه   1952أصدر سنة   
ا دون  تماد على القرآن أساس    باالع)  ص(شخصية الرسول    

رية سار املتناقلة يف كتب ال     ـن األخب ـي ع ـراض الكل ـاإلع
 . والتاريخ

وسريته )  ص( صدر له كتاب عن الرسول         1956ويف سنة   
 . ضمنه حماضراته عنه)2("على خطى حممد"

ا تناول فيها   ، أحباثً 1948كما أنه نشر، بداية من سنة         
 .ة بالقرآن كالروح والنفس    بالدراسة بعض املصطلحات الوارد    

ولعل من آخر ما نشر يف هذا اال، إىل جانب                    
استعراضات نقدية ألعمال كثرية تتعلق بالقرآن واإلسالم،         

ا قارن فيه بني آيات قرآنية وفقرات من اإلجنيل ونشره             حبثً
 .1973سنة 

                                          
(1) Le Problème de Mahomet, Paris, 1952, Presses Universitaires 

de France. 
 .1956 دار هاشيت، باريس )2(

        Dans les pas de Mahomet, Paris, Hachette, 1956.       
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אאW 
ي باللغة العربية، يف نطاق تدريسه اجلامع        اهتم بالشري 

      ا من املؤلفات   وعنايته بترمجة نصوصها، فوضع فيها عدد
 : منها،واملقاالت

وضعه وهو أستاذ مبدرسة     .  )1("حنو العربية الفصحى  "
دي مونبني، ونشره   جودفري  اللغات الشرقية بالتعاون مع      

 .1937سنة 

 .1939، سنة )2("عناصر اللغة العربية الفصحى"

، ألفه  )3("هاقواعد يف نشر النصوص العربية وترمجت       "
 .1945بالتعاون مع جان سوفاجي، ونشره سنة 

 ،ة وأصول اللغة وطرق مجعها     ـم الدالل ـى بعل ـواعتن
 .)4(يف نشر معجم عريب فرنسي إجنليزيوأسهم 

                                          
 .508، ص 1973 نشر دار ميزوناف، باريس )1(

Grammaire de l’Arabe classique, en collaboration avec 
Gaudefroy Demombyne, Paris, Maisonneuve, 1937, p. 508. 

(2)   Eléments de l’arabe classique, Paris, Maisonneuve, 1939.  
(3)  Règles pour les éditions et traductions de textes arabes, avec la 

collaboration de Jean Sauvaget, Paris, Belles lettres, 1945. 
(4)  Dictionnaire Arabe – Français – Anglais, Langue classique 

et moderne, en collaboration avec Cl. Denizeau et M. 
Chouemi, Paris, Maisonneuve et Larose.  



 

 22

א 

 

  أعمال رجييس بالشري يف التوجه البحثي املستفيد       تتمحور
فاملنهج .  مييمن املوضوعية والصرامة والتحري األكاد        

الذي أخذ به واستعمله، بكثري من احلذق، من بداية أحباثه           
إىل ايتها، هو املنهج التارخيي املعتمد على فقه اللغة أو           

 . الفيلولوجيا واحلس اإلنساين

אא 
افرت على بلورة هذا املنهج عوامل كثرية ومتنوعة         ض ت

 ما يتصل بانتقال السكان     من هذه العوامل  .  معرفيا واجتماعيا 
من البوادي واألرياف إىل املدن، وذلك مع بداية القرن             

با والسابع عشر على إثر انطالق الصناعة والصناعيني بأور          
رته الطفرة العلمية اليت شهدا       ـا وف ـا م ـومنه.  ةـالناهض

املعارف يف العلوم الطبيعية واإلنسانية من تطور وأتاحته من         
وكان لنشأة التعليم النظامي    .  ات واالختراعات أنواع االكتشاف 

مبستوياته الثالثة أكرب اآلثار وأشدها فاعلية يف تطور هذا             
ذلك أن إدراج األدب مقررا من مقررات        .  املنهج وانتشاره 
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التعليم النظامي يف خمتلف مراحله قد طرح، على سبيل            
 ماذا ندرس :  مقارنته بغريه من املقررات، مسائل من قبيل        

يف مقرر األدب؟ كيف ندرس ما ندرسه فيه؟ ما الغاية من             
 تدريس األعمال األدبية؟

 ومع  ، بعضها مع بعض     ،أعطى تفاعل هذه العوامل     
 وما  ،نشأة القوميات الوطنية والنظريات املعرفية الكربى        

صحب ذلك كله من تفاؤل باملستقبل واعتبار علم التاريخ،         
ملنهج البالغي العتيق،    آنذاك، العلم الرائد، قطيعة مع ا        

            ا قد  خاصة أن الطبقة االجتماعية اليت كانت تسنده دائم
 .  هي الطبقة الربجوازية،أطاحت ا طبقة جديدة حية ومغامرة

أسلم انتقال تدريس األعمال األدبية من املمارسة             
البالغية القدمية إىل ممارسة جديدة، بعد إرهاصات متنوعة        

وقد جتسم  .  ن املنهج التارخيي  وكَ، إىل ت  ذات طابع متعلمٍ  
       ا من الكتابات اليت     هذا املنهج يف أوضح صيغه، مستفيد

وضعها الفرنسي سينيوبوس يف علم التاريخ، يف الربنامج          
الذي ضبط عناصره غوستاف النصون لتطوير آليات منهجية        

ا عندما  ا واسع ذا املنهج انتشار   ـي ه ـلق.  لدراسة األدب 
. املعاهد واجلامعات ومؤسسات البحث    انفتحت له أبواب     

 وسيطر على التدريس    ،مث انتقل إىل غري فرنسا من البلدان       
 .والبحث إىل منتصف القرن العشرين
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. أخذ املنهج التارخيي من التراث املعريف الفيلولوجيا       
 األلفاظ والكلمات    بي، من عهد اليونان، ح      ـي تعن ـوه

ا ، اللغة اعتماد  وتدرس، عندما تبلورت معاملها    .  واآلداب
إا مزيج من النقد األديب والتاريخ       .  على الوثائق املكتوبة  

أما الغاية اليت دف إليها فتتمثل       .  وعلوم اللغة واللسانيات  
يف الوصول من األعمال القدمية إىل أقرا صيغة من                

سخها املتعددة وما    وذلك باملقارنة بني ن     ؛صيغها األصلية 
 وباستعمال مجيع الوثائق وآليات      بينها من اتفاق واختالف    

وليس من شك يف أن رغبة املنهجية          .  ث والتنقيب ـالبح
الفيلولوجية يف الوصول من النصوص القدمية إىل صيغها           

عتمد ة إمنا يرجع إىل أن تلك النصوص هي اليت ت           ـاألصلي
إن الوصول إىل الصيغة     .  ة اليت تستخلص منها    ـيف املعرف 

 لذلك أوىل املنهج    ؛هذه املنهجية  عنه يف    غىناألصلية ال   
وأخذ من الفكر الوضعي    ،  التارخيي نقد الوثائق عناية فائقة    

 مبعىن استقالل املوضوع عن       ،مبدأ املوضوعية والتجرد   
الذات الدارسة، من ناحية، واعتبار مجيع الظواهر نتائج           
ملسببات عملت على إجيادها أو على إجيادها على حنو             

 عرفة األسباب هي مطلب املوضوعية    إن م .  دون أحناء أخرى  
وحىت تكون معرفة الباحث باألسباب والنتائج          .  األمسى

لذا .  معرفة صادقة جيب أن تكون بعيدة عن امليول واألهواء        
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 احلياد إزاء   يلتزموااشترطت املوضوعية على الباحثني أن        
الظواهر اليت يدرسوا حىت تتجلّى هلم كما هي يف حدود           

 . ذاا

ه اللغة واملوضوعية، أخذ املنهج        ـب فق انـى ج ـإل
ذلك أن  .  لوثائقباالتارخيي من علم التاريخ كيفية االشتغال        

ما يدرسه املؤرخ قد مضى وانقضى وال سبيل إىل إحضاره           
من جديد أو إعادته، وأن الوثيقة هي الوسيط بني ذهن               

إن العمل على الوثائق     .  الدارس واملوضوع الذي يدرسه    
بالتثب   تها وسالمتها من التحريف هو العملية          ت من صح

     األوىل اليت يصرف إليها املؤرخ قسم يلي .  ا من عنايته  ا كبري
ذلك االهتمام بكيفية درسها لالستفادة منها يف بناء الوقائع           

 طبيعتها والنحو الذي    ، إىل حد كبري   ،املدروسة بناء يوافق  
لم ا يس ا علمي إن العناية بالوثائق وضبطها ضبطً     .  حصلت به 

إىل جتميع الفوائد واالستنتاجات والتثبت منها ونظمها يف          
نسق متماسك يوافق الوقائع املدروسة مثلما كانت يف واقع         

 .  التاريخ

ياملن ع ج التارخيي األعمال األدبية ظواهر أو وقائع         هد
د األدباء ظواهر   عوي.  تسبب يف إجيادها أشخاص هم األدباء     

إن األعمال  .  ليت وجدوا فيها   أو وقائع أنتجتها العصور ا      
 نتائج أفرزا األدبية قد أنتجها فواعل هم، يف احلقيقة،           
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األوضاع العائلية والسريية الفردية يف سياق اجتماعي              
لذلك فهو يعترب معرفة العصور التارخيية        .  وحضاري معين 

ىل شخصيام،  إاليت عاش فيها األدباء مفاتيح للتعرف           
 .ام مفاتيح ملعرفة أعماهلم األدبية     ىل شخصي إويعد التعرف   

     إن املنهج التارخيي، بعبارة أخرى، يأدب األديب  ع مرآة له    د
 وهذا  . ويعدمها، يف اية املطاف، مرآة لإلنسانية       ،ولعصره

الذي تنعكس  ينتج عنه، معرفيا، أن البحث عن األصل             
 ملعرفة أدب   صورته على صفحة املرآة هو الشرط األساسي       

من هنا كان االهتمام بالعصور اليت عاش فيها               .األديب
 ما أثّرت به فيهم، من اليوم الذي ولدوا         إىلاألدباء والتعرف   

            ا على كل    فيه إىل اليوم الذي وافتهم فيه آجاهلم، واجب
 . دارس ألي أديب وأي أدب

 فقد درسها اآلخذون باملنهج التارخيي من       ،ما العصور أ
 واالقتصادية والثقافية فوقفوا     النواحي السياسية واالجتماعية   

على ما فيها من عوامل التطور والتقهقر ومظاهر التحضر              
واستعملوا يف ذلك خمتلف الوثائق، فأي وسيط        .  والتوحش

ميكن أن يساعد على تكوين صورة عن العصر الذي عاش             
 . فيه األديب وأنتج له أدبه، إمنا هو صاحل ألن يستفاد منه

  فقد درس مؤرخو اآلداب أصوهلم     ؛عالموأما األدباء واأل  
 وأنسام وسريهم وأوضاعهم االجتماعية وصفام اجلسدية       
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 ووقفوا على خمتلف ما قاموا به من         ،وأخالقهم وعقائدهم 
. أعمال أو تقلدوه من وظائف أو حصل هلم من وقائع               

 .واستعملوا يف هذه الدراسة الوثائق األدبية وغري األدبية

 العصور واألعالم، مبا يشترطه       وتقيدوا، يف دراسة   
     ت من الوثائق ونقدها   املنهج التارخيي من إصرار على التثب، 

واألخبار، رواا وحمتواها، وذلك لغاية التأكّد من أن تلك         
وبطبيعة احلال فإن الوثائق،      .  الوسائط صحيحة وصادقة   

وهي الوسائط األساسية بني الباحث ومبحثه، حتتاج إىل أن         
تي والتمحيص       ى عناي لَوة قصوى من التثبت والغربلة والتحر

حتكم إليها يف مجيع ما        فهي اليت ي   .  والنقد والتجريح 
يستخلصه منها مؤرخ اآلداب من نتائج أو يبنيه من تأليفات           

 .  حول املوضوع املدروس

 ال خيتلف مستعمل املنهج التارخيي يف دراسة اآلداب،        
  أو يف النظرة املتفحصة    ،يف اعتداده مبنظومة األسباب والنتائج    

. إىل الوثائق، عن اعتداد سائر املؤرخني ا أو نظرم إليها    
 واإلجراءات  ،فطريقته يف التعامل مع الوسائط هي طريقتهم      

 والتعويل  ،اليت يأخذ ا هي اإلجراءات اليت يأخذون ا         
 فهم  والتجميع يف على املقارنة والتمحيص واالستنتاج        

ا عنده  ا وتفسريها هي هي أيض     اء متماسكً الوقائع وبنائها بن  
 . وعندهم
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هذا ما  .  لكن األعمال األدبية، ليست فقط جمرد وثائق       
ة القرن  ـيف بداي )  G. Lanson(ون  ـاف النص ـده غوست ـأكّ

بعض  يف سياق االعتراض على اإلفراط يف استلهام       العشرين
رين لألدب منهجيات العلوم الطبيعية وتطبيقها على          املنظِّ

 ولكنها  ، وثائق من املاضي    األدبيةُ  فاآلثار .نصوص األدبية ال
 أو هي من املاضي املستمر مبا حتدثه يف              ،وثائق حية 

إا .  القارئ من أنواع التفاعل معها وتوقعه فيه من انفعال           
وهذا اجلانب الفين    .  وثائق فنية ز النفوس وتؤثر فيها         

    مع األعمال  وضع يف االعتبار عند التعامل       حيتاج إىل أن ي
ؤخذ يف االعتبار مل تعد األعمال األدبية     وإذا هو مل ي   .  األدبية
ولكن التعامل  .  ن غريها من األعمال الكالمية بشيء      متتميز  

 والذوق مما يتعارض مع صرامة       ،مع الفن حيتاج إىل ذوق    
إنه من االنطباع    .  املنهج التارخيي يف تقيده باملوضوعية      

السبيل إذن إىل التوفيق بني        فما  .  املتضارب مع املنهج   
 وذاتية  ، املوضوعية الصارمة من ناحية       : مها ،متناقضني

الذوق واالنفعال من ناحية أخرى؟ خلص النصون من              
مأزق التضارب بني املوضوعية واالنطباع الذايت إىل أن             

          ة، تلزم الدارسني  طبيعة األعمال األدبية، مبا فيها من فني
لى ضرورة األخذ مبفهوم       باألخذ بالذوق، لكنه أحلّ ع        

.  وذلك حىت ينأى به عن الذاتيات الفردية           "الذوق العام "
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    ومن هنا أوىل املنهج الفين يف األعمال       التارخيي اجلانب 
وقد جتسمت هذه العناية يف متييز          .  األدبية عناية كبرية   
 .األساليب وتذوقها

אא 

ا املستشرق رجييس بالشري      الرسالة اليت نال       علَّلَ
 الدولة وخص ا أبا الطيب املتنيب من             هشهادة دكتورا 

. ملنهج التارخيي اأكمل األعمال اليت يتجسم فيها استعماله        
 درس يف األول منهما ؛وإذا أضفنا إليها حبثني سابقني عليها     
 جتلت واضحة طريقته    ؛الوليد بن يزيد ويف الثاين ابن زمرك      

 .العريب القدمييف دراسة األدب 

فبالشري قد وقف يف أطروحته عن املتنيب على اخلالفة         
العباسية يف أوائل القرن الرابع للهجرة فقدم عنها حملة              

. ها بالسياسة والدين واالجتماع واألدب       يتارخيية اهتم ف   
وخصص للكوفة، باعتبارها مسقط رأس الشاعر، صفحات       

ترقها وحتدث  ركّزها على التيارات الفكرية اليت كانت خت         
 .عن القرامطة والفنت

 ؛وتتبع، بعد هذا التقدمي عن العصر، سرية أيب الطيب         
مه ورحلته إىل بادية     فبحث يف أصوله ونسبه وفقره وتعلُّ        
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وحبث يف تشيعه    .  هامنالسماوة لإلملام بالعربية والتضلع       
للقرامطة وادعائه النبوة وسجنه وحماوالته الشعرية األوىل،        

 واتصاله ببدر   ،ا رؤساء القبائل   بادية الشام مادح    له يف وتنقُّ
 وانتقاله من حلب    ، والتحاقه ببالط سيف الدولة    ،بن عمار 

 وفراره من    ،إىل الفسطاط للتخييم عند كافور اإلخشيدي       
 ابن العميد   فارس لزيارة  وحتوله إىل     ،الفسطاط إىل بغداد  

 ومصرعه قرب دير     ،يف أرجان وعضد الدولة يف شرياز        
ا وكان يف هذا كله عاملً      .  اقول عند قفوله إىل الكوفة      الع

ا يتعقب الوثائق ويتناوهلا بالتمحيص والنقد والترجيح       موسوعي.  
وملا كانت تلك الوثائق، رغم وفرا، ال توصل إىل يقني            

 قصائده يف   ا، على ديوان الشاعر مرتّالً      كبري عول، تعويالً 
قد حلّ ا وقاهلا      األوساط الثقافية والسياسية اليت كان         

ا  ذكر "األنا"فيها، ففي شعر أيب الطيب أبيات كثرية ذكر فيها          
شعري وقد .  ا إىل ما القى وخرب يف حياته املضطربة         ا مشري

          ا إىل ما اكتنفها من         وفّرت له سرية أيب الطيب، نظر
 وستظل .  ا واجهه باملنهج التارخيي   ا طريفً غموض، موضوع

 فهذا  ؛املتنيب باعثة على احلرية   املواطن الغامضة من سرية     
 والتقى، يف   ،الشاعر حظي بشهرة قلما حظي ا شاعر آخر       

ترحاله بني العواصم والبالطات، بكثري من العلماء واألدباء         
 فما الذي جعل الوثائق ال تسمح برفع ذلك             ؛املشهورين
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ا من   يتضمن شعره، وقد أكثر فيه نسبي        مم لَ الغموض؟ ولِ 
ه، ما يتجاوز الترجيح واالفتراض والتأويل      احلديث عن نفس  

 إىل الوقائع الفعلية نفسها؟ 

ل قصائد من    لَّحدرس بالشري فن املتنيب الشعري فَ        
   وترجم شواهد كثرية     ،ا خصائصه ديوانه ومقطوعات مربز 

 .  ساقها يف تأييد ما توصل إليه من استنتاجات

الشري أما القسم األخري من هذه الدراسة فقد تناول فيه ب         
. ديوان أيب الطيب يف الدراسات االستشراقية ولدى العرب        

 قلَ وكان له تاريخ ت      ،فقد كان لذلك الديوان تاريخ نشأة        
 ا لدى ا  انطلق مبكّرذا الشاعر والغاضبني       جد املعجبني 

وها .   واستمر إىل العصر احلديث يف حتريك السواكن       ،عليه
 استعرض املصنفات  ا اعتمد بالشري على األخبار و      هنا أيض

 . والتآليف فتناوهلا بالتمحيص والنقد والترجيح

        كان هلذه األطروحة فضل كبري يف تعف املستشرقني  ر
ىل شاعر عريب من القرون الوسطى ارتقى بفنه إىل مصاف           إ

 فكان خالصة من خالصات الشعر       ،كبار الشعراء العامليني  
ا من أسرارهالعريب القدمي وسر . 

طروحة املتميزة بدقتها وموسوعية صاحبها،     يف هذه األ  
كما يف البحوث والدراسات العديدة اليت اعتىن فيها بالشري         
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 )1(بأدباء العربية، كالدراسة اليت خص ا الشاعر ابن زمرك         
 والترمجات اليت وضعها لكثري من أعالم الشعر والنثر العريب،        

      خالتارخيي ا يصطنع املنهج  كان رجييس بالشري فقيه لغة ومؤر  
 وبالوضوح والتماسك   ،على حنو آسر حبذق استعماله له       

فهو يهتم بالعصور   .  يف التأليف بني العناصر اليت وقف عليها      
ا يتحرى  ا دقيقً  ويتتبع سريهم تتبع    ،اليت عاش فيها األدباء    

 ليصل إىل معرفة    ،الوثائق والشهادات ويقارن بعضها ببعض    
افقة ملا كانت عليه      أقرب ما تكون مو      ،م املدروس لَبالع

شخصيته وحياته يف حقيقة الواقع والتاريخ، دون أن يغفل           
 .عن خصائص الفن الذي تعاطاه ومساته اجلمالية

يعتد بالشري إذن بتأثري احمليط والتاريخ يف شخصيات         
ين مسات السرية الفردية يف      غوما ي .  الشعراء وأشعارهم 

 .عاش فيه األديب  تفاعلها مع الوسط السياسي والثقايف الذي        
    ولكنه ال يرى األدب انعكاس ا للوسط الذي ينشأ فيه أو       ا آلي

وليس ابتعاده عن مفهوم     .  لوقائع حياة األديب الذي أنتجه     
ا يف الوسط   ا أيض  لألدب تأثري  نعكاس اآليل بناتج عن أنَّ    الا

الذي ينشأ فيه، وهو تأثري بسيط ال حمالة ولكنه موجود،             
                                          

الوزير «ا إىل العربية حممد العجيمي، تونس، حتت عنوان          ترمجه  )1(
، ونشرها حبوليات اجلامعة التونسية،       »الشاعر ابن زمرك وآثاره    

 .25، العدد 1986
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يف تكمن  ا ما يصدر عن غريية      دمي كثري وإمنا ألن الشاعر الق   
 أو يرغب فيه    ، أو يف ما تنتظره القبيلة     ،تقاليد اإلبداع وأعرافه  

ومثل هذه  .  ا سواء أكانوا خلفاء أو وزراء أو أعيان       ؛رعاة األدباء 
ا يف  ا أيض  متنوع املؤثرات املتنوعة واملتشعبة تتدخل تدخالً     
 . يه علجعل أدب األديب على النحو الذي وصل

ويف الوصول إىل هذه املؤثرات يعول بالشري، أكثر ما          
      بل، على شعر الشعراء متجنا، قدر اإلمكان، األخبار     يعو

فمن تدبر هذه األشعار حياول أن يصل إىل         .  املتناقلة عنهم 
 .  املؤثرات

أعطى انتشار استعمال املنهج التارخيي يف دراسة             
ات من القرن املاضي،    ي السبعين قرابةاألدب، منذ نشأته إىل     

الرجال "ا من املؤلفات اشتهرت حتت تسمية            جارفً سيالً
وكانت هذه املنهجية قد لقيت، يف الدراسات        .  "واألعمال

ا ا أحكمت به سيطر   ا واسع با، انتشار واألدبية واإلنسانية بأور  
 ،على البحوث والدراسات يف اجلامعات ومراكز البحث         

. يف الربع األول من القرن العشرين     وانتقلت إىل البالد العربية     
 ،اليافعة طه حسني  أخذ ا، يف األوساط األكادميية العربية        

 واستعملها زمالء   ،ا مؤسسة هلا حممد مندور     وأذاع نصوص 
ومع أن هذه األعمال    .  جامعيون هلما وتالميذ تدربوا عليهم    

    سواء يف نقد الوثائق أو       ،االكثرية يكاد بعضها حياكي بعض 
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لَم املدروس أو يف      ف بالعصر الذي عاش فيه الع        التعري
 ؛الوقوف على سريته يف مجيع أحواله أو التعليق على فنه           

        ا جاءت متفاوتة يف القيمة تفاوتفإ ا قد    .  اا كبريبل إ
جنحت يف الربعني الثاين والثالث من القرن العشرين إىل            

 ا،الوقوع يف آلية رتيبة فتحت ااالت إىل ضرورة جتاوزه           
فعندما انتقلت الدراسات األدبية إىل التعلق مبزيد من               

موغلة يف استلهام علوم إنسانية متطورة غري علم         »  التعلمن«
التاريخ شرع املنهج التارخيي يف االحنسار وحلّت حملّه           

 .  ممارسات تنحو إىل الوصف أكثر من التفسري

א 
 استعمله بالشري يف دراسة      هذا املنهج التارخيي الذي    

  مل و.  ا يف وضع تاريخ لألدب العريب       األدباء استعمله أيض
ينجز من هذا املشروع الضخم سوى ثالثة أجزاء وقد كان            

ايف نيته أن يصل به إىل القرن اخلامس عشر ميالدي. 

كان قد سبقه إىل وضع تواريخ لألدب العريب كثري من           
ىل وضع تاريخ   إحفزه  ، فما الذي     )1(املستشرقني والعرب 

                                          
 وكتاب جيب   ،»تاريخ اآلداب العربية  «ذكر بالشري كتاب بروكلمان       )1(

خمتصر تاريخ األدب « وكتاب عبد اجلليل     ،»تاريخ األدب العريب  «
تاريخ « وأحال، يف منت عمله، على كتاب جرجي زيدان          ،»العريب

 .»آداب اللغة العربية
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 وأي اإلضافات ميكن أن يضيفها إىل         ،ذا األدب ـر هل ـآخ
 أعماهلم؟

دعاه إىل اإلقبال على هذا العمل، رغم اقتناعه التام بأنه          
 "جرأة مفرطة " تتطلب   "اتكاد تكون مستحيلة متام    "حماولة  
 ، فضخامته تتطلب جمهودات تفوق     )1("طموح متهور "تنم عن   

السياق الثقايف املناسب لإلقدام عليه مل        و ،قدرات األفراد 
 دعة         ،حين بعدة كثرية ومتنوإذ هو يقتضي الفراغ من أحباث جي  
ضعت ، ما الحظه من أن أغلب املؤلفات اليت و         )2(مل تنجز 

 يف تاريخ األدب العريب مالت به إىل التبسيط يف الوقت الذي            
 جتمع  تعاظمت فيه احلاجة إىل جتاوز هذه املرحلة حنو أعمال         

ا ودعته إىل ذلك أيض   .  بني النظرة التأليفية والبحث يف اجلزئيات      
 تزويد املستعربني واملتخصصني يف دراسة األدب        "رغبته يف    

 .)3(" األخرىاملقارن بأداة ال غىن عنها متوفرة يف اآلداب
                                           ، دار الفكر، دمشق،    2تاريخ األدب العريب، ترمجة إبراهيم الكيالين، ط             )1(

له طبعة أخرى يف منشورات احتاد الكتاب العرب،             .  10، ص    .ت.د
ة تتناول أعالمه    يتطلب التأريخ لآلداب إجناز حبوث ودراسات كثري           )2( .2001دمشق، 

اليت حقيق العلمي، ذلك أن التاريخ إمنا هو تتويج لألعمال            توأعماهلم بال 
وقد برر بالشري   .  وهذا مل يتوفر بعد بالنسبة إىل األدب العريب        .  تسبقه

ا وضعه هلذا العمل اآلن بأن انتظار تلك الدراسات اجلادة يصبح عائقً            
 .نفسه، املوطن ذاته   )3( .نفسه، املوطن ذاته. ومينع أي إجناز
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أما األقسام اليت أجنزها من هذا املشروع اهلائل فإن            
أا تتضمن اختالفات مع     الناظر فيها سرعان ما يتبين له          

أعمال وضعها مؤرخون، من مستشرقني وعرب، سبقوه إىل        
 .ريخ لآلداب العربيةاالت

قد اختلف بالشري مع بعض منهم، أول ما اختلف، يف          
 رفض تعريف موسع للفظة األدب جتتمع حتته مجيع املؤلفات        

 اكان األخذ ذا التعريف املوسع متواتر      .  األدبية وغري األدبية  
      1(ضعت يف األدب العريب   يف كثري من التواريخ اليت و(  . رد

ا آخر حيصره يف     بالشري هذا التعريف املوسع وتبىن تعريفً      
ال تعين جممل      ":قال يف لفظة أدب إا      .  األعمال الفنية 

والنثر  وأعين بذلك الشعر     ،اآلثار املكتوبة يف اللغة العربية    
واستشهد .  )2("الفقهية والعلمية األديب واآلثار الفلسفية والكالمية و    

إن عالمة    ":يف تربير رده هذا التعريف بالنصون يف قوله          
أو  أو مفعوله، بل هي يف الشكل        يند الف ص هي يف الق   ين الف راألث

رشاقته، فاألدب يتألف من اآلثار كلها اليت ال تتكشف عن           
. )3("مدلوهلا ومفعوهلا إال بعد حتليل كامل بديعي للشكل          

                                          
تاريخ اآلداب العربية لربوكلمان وتاريخ آداب اللغة العربية جلرجي           )1(

 .زيدان مثالً
 .11تاريخ األدب العريب، ص   )2(
 .12ص  نفسه،  )3(
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أننا سنتجنب، يف   "ن ذلك كله، إىل اجلزم بـ         وخلص، م 
 تارخينا، هذه الكميات اهلائلة من املكتوبات الكالمية والفقهية        
واللغوية والعلمية اليت مل تؤلف بقصد فين، واليت عجزت          

 .)1(")احلال الشعرية (عن أن تثري عند القارئ ما يسميه فالريي          
من األدب  ل هذا التعريف مييز بني ما هو          ـذ مبث ـإن األخ 

ق من جمال البحث وحيصره يف        ضي وي ،وما هو من غريه    
 .التحوالت اليت تطرأ على هذا النوع الفني من نشاط البشر

وقد كان  .  واختلف معهم يف حتديد العصور األدبية        
مؤرخون كثريون لألدب العريب قد دأبوا على األخذ فيه             

ا رعصو" فعدوها صاحلة ألن تكون         "العصور السياسية "بـ
م إىل عصر   قس ألن ي  رأوا تاريخ األدب العريب قابالً     .  "أدبية

 ، وآخر عباسي  ، وعصر أموي  ، وعصر صدر إسالم   ،جاهلي
 وآخر  ، وآخر مغويل وعثماين   ،أو عباسي أول وعباسي ثان    

إم يتخذون من احلدود بني العصور السياسية           .  حديث
مل ير بالشري هذا التقس     .  ا بني العصور األدبية    حدود ايم وجيه. 
عوض أن يكون مستوحى من اعتبارات أدبية        ":  عنده  فهو،

    ا، يف احلقيقة، إال لثورات السالالت     صرفة، فإنه ال يقيم وزن 
امللكية، أو احلوادث اليت كان هلا، دون ريب، أثر يف              

                                            . املوطن ذاته، نفسه )1(
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تاريخ اإلسالم، بيد أن صلتها مع األدب تبدو غري متوافقة            
  الت     واحلق أنه يصع  .  )1("اوال حقيقية جدب أن نرى يف التحو 

       السياسية من عصر إىل عصر أثر ا مباشر ا يف األدب    ا وآني
 .  بني عصورها التارخييةميكن االعتداد به فاصالً

ليس اخلروج على التقسيم إىل عصور سياسية توافقها          
فإذا كانت احلجج املستعملة    .  العصور األدبية باألمر اهلين   

على حظ وافر من    تنطوي    يف الطعن يف األخذ ذا التقسيم     
       ا بني العصور   اإلقناع فإن استبدال احلدود السياسية حدود

حبدود أخرى تفصل بينها من شأنه أن جير مؤرخ اآلداب             
فعلى أي شيء سيعتمد،     .  إىل مواجهة كثري من الصعاب      

خارج التحوالت السياسية، يف الفصل بني عصر أديب              
ن بي سيأخذ يف ت    وعصر آخر يليه أو يسبقه؟ وبأي املعايري        

احلدود بني العصور األدبية؟ وبأي الفواعل يف حتريك             
اآلداب ونقلها من عصر إىل عصر سيعتد خاصة أنه ال ميكن           

ا إال بتعيني تواريخ تضبط بداية        ألي مؤرخ أن يضع تارخيً     
 .كل عصر وايته

، يف ضوء البحوث     "دراسة الشعر القدمي  "عد بالشري   
، ورأى  " يرتع إىل عملية تركيبية مؤقتة        اتركيز"احلاضرة،  
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دف إىل استخراج خطوط     "خصوبة هذه العملية يف أا       
 ،]يقصد الشعر العريب القدمي   [التطورات اليت مر ا هذا الشعر       

        شته، أحيانا كثرية،  وإىل إعادة تركيز املنظور العام الذي غب
 إن  .حالة النصوص واألسانيد املوروثة، واألحكام التقييمية     

: األوىل:  حتقيق هذا التركيب يثري صعوبتني أمام الباحث         
. )1(" فحص النصوص وتصنيفها   :ةـف األدوار، والثاني  ـتعري

ختيارت ال هذه الصعوبات مبجموعة من ا      ريوقد واجه بالش  
بتطور اتمع  "، أن يعىن     اختار، مثالً .  أقام عليها عمله   

ات املراكز  بإشعاع" و "اإلسالمي أكثر من احلوادث السياسية    
 أدبية  العقلية وظهور التيارات الفكرية اليت أوجدت أشكاالً       

 . )2("جديدة

       ا، إىل الوقوف على        وأسلمه هذا االختيار، عملي
 التحوالت األدبية متداخلة مع التحوالت السياسية واالجتماعية       
والثقافية واحلضارية، فأسند إليها الفاعلية يف حركة األدب         

ة متأثرة،  ـورأى تلك الفاعلي   .  ارـا وتقهق ورـة تط ـالتارخيي
املراكز " و "الـاألجي":  اـ مه ،نـا، بعاملني أساسيي  ـبدوره

 . "احلضارية
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 ه تاين ـذي وضع ـور ال ـلئن ذكّر هذان املفهومان بالتص    
)Taine(            الت األدبية يف اعتداده باجلنس أو العرقللتحو 

الف والزمان والوسط احمليط، فإن بالشري قد أخذ باخت           
  بسيط بني تصو  ر الذي استعمله هو يف عمله     ر تاين والتصو .

 ويف القول بأن    ،يتمثل هذا االختالف يف رده مفهوم العرق       
. مفهوم اجليل من شأنه أن يقترب من مفهوم الفرد عند تاين           

    بل إنه رأى أن تر تاين للجيل يالئم طبيعة األدب العريب       صو
ا من  ومع أنه أبدى احتراز   .  بأكثر مما يالئم غريه من اآلدا      

هذه الطريقة يف املقارنة بني اآلداب فإنه قد ذهب إىل أن              
هو يف إظهار    ]  ريخ لألدب اللت[الوضع الوحيد املالئم      "

الوشائج الكامنة بني مؤلفي اآلثار األدبية والشعراء وبني             
جمموعاتٍ أو    -فيما بعد     -الوسط الذي عاشوا فيه لتؤلف      

)زن هذه الطريقة تقودنا إىل نتائج خميبة             إ).  ا عقلية  مر
ن األهواء، وحتول   ملآلمال، ولكنها الوحيدة اليت تبعدنا        

دون إطالق صفة األصالة على آثار ال منلكها واليت تنحصر           
  ا يف تفائدل مرامي   .  دها من تلك الصفة    جروعندها تتبد

 بل   ؛تلك اآلثار على اعتبار أا ليست شواهد فردية              
بعثة عن طبقة اجتماعية أو طائفة تعكس يف آن           تعبريات من 

بل إنه ذهب، مع ما يكتنف       .  )1("واحد حياا ومثلها العليا   
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ا تعليالته من غموض، إىل أن األدب العريب ميثل تصديقً           
ا ملقوالت تاينفعلي . 

 مراكز اإلشعاعات " و "األجيال"استنادا إىل هذين املفهومني،     
رخيه لألدب العريب ثالثة     ، أجنز بالشري من تا      "احلضارية

 : هي،أقسام

 حنوسيطرة العرب يف أدب اجلزيرة منذ نشوئه إىل          *
 .م725سنة 

 النتائج الثقافية   – القرآن   –النثر املسجوع املوزون     *
 .للظاهرة القرآنية

/هـ107  قرابةم إىل   670/هـ50من  األدب القدمي    *
ة اجلزيرة يف أوجها وبوادر ضة         ـويـأول.  م725

 .جديدة

وإذا كان قد وقف، يف مشروعه، عند القرن اخلامس           
عشر للميالد فألن إبداع النصوص بعد هذا التاريخ مل يشهد          

    الت، وذلك، حسبه، تبعتمع والثقافة      حتوا ملا حلق ا
من تقال. دجم: 

وقد رأينا، من جهة أخرى، التوقف يف كتابنا عند             "
فضربنا )  هجرةالتاسع لل (اخلامس عشر للميالد    القرن  أواخر  
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ردين عن         صفحا عن كثري من الشعراء التافهني والناثرين ا
األصالة واجلماعة املتعبني الذين عاشوا من القرن التاسع           

من السادس عشر إىل الثامن     (إىل القرن الثاين عشر للهجرة      
 يف   هلم جمالٌ  حسفْوالذين ال يستحقون أن ي    )  عشر للميالد 
 )1(."تاريخ أديب

 رغبة بالشري، شأنه يف ذلك شأن املؤرخني            قتتعلَّ
 ،الناني، بالظفر مبا حيرك األدب فالتمسه يف األدب أوالً         

ويف خمتلف املؤثرات القوية والضعيفة اليت دفعت به إىل           
 . أن يصنع تارخيه اخلاص

 ا، يف هذه األقسام الثالثة، للمنهج الذي           وكان وفي
 األول ميهد بكالم    فهو يف اجلزء  .  استعمله يف سائر أعماله   

عن الوسط اجلغرايف واالجتماعي واالقتصادي والسياسي،       
    فهذا الوسط يؤثر بالغ     ا، يف التاريخ   ا، يف نظر بالشري دائم

ا يشمل  ا واسع وملا كان التاريخ احلضاري مفهوم    .  احلضاري
على إدراج ا من املؤثرات املتداخلة استقر اختياره           كثري 

يبدو أن  .    عملنوقل واست تج فيه وت  ناألدب يف الوسط الذي أُ    
     تفاعل هذه املؤثرات مجيع     ن، يف نظر    ا هو الذي يكو

 .بالشري، املقياس األديب
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:  مها ،يف هذا املقياس اعتمد على مفهومني أساسيني       
 دون أن يغفل     "العواصم الثقافية   " ومفهوم "األجيال"مفهوم  

 بداعيةعن مفاهيم أخرى، كالبداوة واملوضوعات والتقاليد اإل      
، فقد رآها من خاصة ما اتسم به األدب العريب يف                مثالً

 .مسريته التارخيية

أما مفهوم األجيال فقد واجه به التقسيم املتداول لتاريخ            
فيها اآلدابالعرب األديب إىل عصور سياسية ت جرقال. د: 

عتقد الناس، ومن قبلهم علماء املسلمني يف العصور        أ"
م قد أحدث   632م و 612إلسالم بني   الوسيطة، بأن ظهور ا    

األدب العريب    انقطاع م      .  ا يف منوإنه خلطأ يعود سببه إىل أ
 أرادوا إجياد صورة انقالبية يف هذا املضمار، مماثلة لالنقالب         
 .الذي أحدثه اإلسالم يف تاريخ الشرق األدىن السياسي والديين

ويف احلقيقة فإن نزول القرآن، والتغيريات اليت طرأت         
ا على النتاج   ا أو ظاهري  ا واقعي أثريعلى العامل العريب مل تؤثر ت     
      أي  )ص(ا من وفاة الرسول       األديب إال بعد أربعني عام ،

م، فاألوفق إذًا اعتماد     670/هـ50 سنة   حنوبصورة جمملة   
هذا التاريخ يف تعيني الزمن الذي منا فيه النثر والشعر يف              

 . )1("كناال العريب بأقل تأثري أجنيب مم

                                            .107 نفسه، ص  )1(
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وقال يف توسيعه اعتماد مفهوم األجيال وحتكيمه يف           
تن الفواصل بني العصور خارج ما انتشر من أخذ بالفواصل            بي 

 :السياسية حدودا بني األعصر

إن التارخيني اللذين حنتفظ ما لتحديد العهد األديب         "
.  مها، واحلق يقال، مؤشران بالدرجة األوىل       ،الذي سندرسه 

م فيحدد اختفاء جيل شهد، يف       670/هـ50 عام   األول وهو 
جمال الفكر وبنوع فريد يف جمال الشعر، ضعف أو ايار            
القيم اليت آمنت ا الوثنية العربية، كما شهد صعود القيم            

ويف هذه الفترة بلغ سن الرشد جيل        .  اإلسالمية وانتصارها 
   منا يف ظل تبدور تثاقف مشروط       وس ع العامل العريب، ومر 

بعامل ديين، وعوامل امتزاج األجناس، وتدفق الثروات           
 .اهلائلة على املراكز احلساسة للمملكة اإلسالمية

م، ويعين اية   725/هـ107ما التاريخ الثاين فهو عام       أ
         ا اجليل املذكور، ودخول نزعات جديدة، أو أكثرها بروز

 ر الشع   ـي، ت ـال األدب ـيف ار ـر ووالدة النث   ـؤذن بتطو
 . )1("ديباأل

يف استعماله هذا املفهوم قسم رواة الشعر القدمي إىل           
 األمحر ومحاد الراوية وما صاحب         فِلَ خ  فجيلُ ؛أجيال
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روايتهما الشعر من تداخل وانتحال خيتلف عن اجليل الذي         
ا عن اجليل الذي ميثله أبو عبيدة         قال متحدثً .  مهاجاء بعد 

ن تلك احلالة   ومن احملتمل أ    ":واألصمعي يف رواية الشعر   
الغامضة املهددة للمستقبل مل تلبث أن أثارت الشكوك يف           
نفوس اجليل املولود يف الربع الثاين من القرن الثاين                

 .)1(")الثامن للميالد(للهجرة 

ا، ا بالغموض عصي  ومع أن مفهوم األجيال يظل مكتنفً      
 الضبط الدقيق، إذ ال نعرف أين         علىيف معظم األحيان،     

لد مع  تهي، فإنه يقوم على أن اجليل الذي و          يبدأ ومىت ين  
ظهور اإلسالم هو الذي أصبحت تعاليم الدين اجلديد فيه           

مكون  نات اإلنتاج األديب عندما أصبح الذين ينتمون       ا من مكو
        لد مع انتقال   إليه قادرين على اإلنتاج، كما أن اجليل الذي و

ا قافيالسلطة من األمويني إىل العباسيني هو الذي محل ث             
       تأثري هذا احلدث السياسي عندما أصبح راشد إن .  اا ومنتج

التغي      رات السياسية ال تعطي أثر وإمنا  ؛ا يف الناس   ا مباشر 
 . لد مع حصوهلاا يف اجليل الذي ويظهر تأثريها الحقً

 فقد كان له أثر كبري يف         "املراكز الثقافية "وأما مفهوم   
 دب العريب، فهو قد    ريخ الذي وضعه بالشري لأل      ابناء الت 
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 أرسى معظم عمله على املناطق اجلغرافية ومراكز اإلشعاعات       
 :قال. احلضارية

 /هـ107-هـ50  :يعين(وقد حصل بني هذين التارخيني        "
ع، وبالتايل حدثت    ـدد معين من الوقائ     ـع)  م725–م670

وال .  تبدالت كان لنتائجها ثقل حاسم يف احلوادث األدبية         
 االنصراف  :لك الوقائع األكثر أمهية    ريب يف أن من بني ت       

عن املدينة بوصفها عاصمة للدولة اإلسالمية، فإن معاوية          
 وركيزة    من الشام ودمشق دماغَ        هِلِعجبن أيب سفيان بِ      ا

اململكة اآلخذة يف التوسع إىل ما وراء مصر يف الغرب               
وإيران يف الشرق، قد ذهب إىل أبعد بكثري مما نستطيع أن            

 األموي، فتحدد، منذئذ وملدة تقرب من           نسميه باخلط 
 دون حيدة    –ا، اخلط السياسي الذي التزمه      مثانني عام – أي  

، يف الصف   -ا   ضمني –خليفة أموي، كما وضع، منذئذ        
الثاين احلجاز والعراق، وحىت مصر اليت كان دخوهلا،            

1("اعلى الغالب، يف جمموعة الشرق األدىن افتراض( .  

ر فصل بالشري، يف تصنيف الشعراء       صووتبعا هلذا الت  
ووزع الشعراء على    .  وأشعارهم، بني البادية واحلواضر     

ريخ لشعر البادية قبل      أحتدث يف الت   .  مناطقهم اجلغرافية 
                                            .538 – 537 نفسه،  ص )1(
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 "السماوة والتخوم الشامية التدمرية    "، عن بادية     اإلسالم، مثالً 
منطقة الضفة اليمىن للفرات األوسط، إقليم البحرين            "و

منطقة أواسط اجلزيرة وختوم احلجاز ومشايل        " و "ةواليمام
. ، وذكر سير الشعراء املمثلني لكل منطقة جغرافية       )1("اليمن

ريخ للشعر العريب قبل اإلسالم، عن          اوحتدث، يف الت   
 فوقف على الشعراء      ،جاذبية املراكز احلضارية القدمية     

تيماء " ويف   ،"بالط اللخميني باحلرية  "الذين داروا يف فلك     
 )2(."املدينة" و ،"مكة" و ،"الطائف ومنطقتها " و ،"نطقتهاوم

 وعلى الشام   ،ووقف، يف املرحلة الالحقة، على احلجاز      
 ، فاملدينة ومكة والطائف والبصرة والكوفة ودمشق        ،والعراق

وهي، عنده، املراكز اليت شهدت تلك احلركات املطورة         
  )3(.للشعر القدمي على يد شعراء ولدوا بعد ظهور اإلسالم

    ا اعتمد بالشري على النصوص      يف هذه األقسام مجيع 
الشعرية بالدرجة األوىل والوثائق بدرجة ثانية وسائط بينه وبني         

لذلك أوىل اجلانب التوثيقي عناية       .  املوضوع الذي يدرسه   
بالغة مهتما بنقدها نقدا تارخييت من أصالتها وصدقهاا للتثب. 

  التمهيد تعليلففي  .  رخييا للمنهج التا  وكان عمله مستجيب  
                                            .526  نفسه، بداية من ص )3( . 339 و 336 و 332 و 324  ص  نفسه،)2( .281،291، 279  نفسه، ص )1(
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باحلديث عن مسات الوسط الذي نشأ فيه هذا األدب ومتّ            
صدم القارئ  قد ي   ": قال ،تداوله، وعن مالحمه التارخيية    

 ثنية واالجتماعية، الا لدراسة األوضاع اجلغرافية وا     إلفساحنا مكان 
ويف احلق فإننا عند    (...)    يف كتاب عن تاريخ األدب العريب     

حصر :  أوهلما.  األحباث قد استجبنا لداعيني     كتابتنا هذه    
 الظواهر املبعثرة، ولكنها معروفة يف كتب التاريخ وعلم األقوام،        

تركيز بعض النقاط الضرورية بغية إجياد العناصر         :  وثانيهما
وإذا (...)   حركة أدبية قد ختدعنا بغرابتها        مُّتفهاملفيدة يف   

ط على األشكال   ا لنظرية تأثري الوس    ي مؤيد ـكان لنا أن نبغ    
 .)1("األدبية فلن جند أحسن من الرجوع إىل العرب

وخصص صفحات كثرية من تارخيه للكيفيات اليت            
انتقل ا الشعر العريب القدمي إىل أن انتشر وراج بني                  

 وللقنوات اليت مر ا حىت وصل إىل قراء اليوم،             ،الناس
   فوقف على تداوله شفاهي ث عن ا   ،ا عديدة ا قرونلرواة  وحتد

 هم إلبراز مدى أمانتهم،   رِيا، يف سِ   تقليب النظر، أحيان   مطيالً
ويف اموعات املكتوبة اليت ظلت باقية، ونقدها بكثري          

وكان من الطبيعي أن يوصله ذلك       .  من التمحيص والتحري  
طمئنان إىل أن ما وصل إلينا من شعر القدامى            الإىل قلة ا  

 هذه النتيجة متس،    لكن.  ن أن ميثل صورة صادقة له     مبعيد  
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فإذا .  ا، عمل مؤرخ اآلداب وتضع ما فيه موضع سؤال         بالغ
كانت الوثائق اليت يعتمدها حاملة لكثري من العاهات فكيف          

 سواء  ؛سيصل منها إىل الوقائع اليت يلتمس أسباا وعللها        
يف العصور اليت قيلت فيها أو يف سري شخصيات الشعراء             

 ميكن االرتياح إىل النتائج     نسب إليهم؟ وإىل أي     الذين ت حد
اليت يستخلصها ويف الوسيط الذي بينه وبينها كثري من               

 فإن إعادة بناء      ،االنتحال والتداخل والتحريف؟ وبالتايل     
هلذا شفع بالشري   .  ا بكثري من الغموض   الوقائع سيظل مكتنفً  

كالمه بكثري من التحوط فجرت فيه، على حنو الفت،              
ليست لنا  " و ،" على وجه الترجيح   نعتقد  ":عبارات من قبيل  

معلومات غري موثوق   " و ،"جيب التحفظ " و ،"براهني مقنعة 
 .)1(..."على وجه التخمني" و،"ا

 "العواصم الثقافية " و "ألجيالا"إىل جانب اعتماد مفهومي     
أخذ بالشري يف النظر إىل الشعر القدمي مبفهوم املوضوعات         

ت هي اليت حددت     فاملوضوعا.  )2(اليت طرقها الشعراء فيه    
  .املعاين الشعرية وضبطتها

                                          
 . مثال121ً و115 و113 و 112نفسه، ص،   )1(
  يف أطروحته عن املوت    "األغراض"  :بد السالم وهو ما مساه حممد ع        )2(

 Le thème de la mort dans la poésie arabe des.عند العرب 
origines à la fin du IIIème/ IX siècle, Tunis, P. U. T. 1977.     = 
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 لالشتباه على     قابالً "املوضوعات"وملّا كان مصطلح     
 يف األدب    "األنواع"ا إىل انشداده إىل مفهوم         القارئ نظر 

الغريب احلديث وارتباطه يف األدب القدمي غري العريب              
رص بالشري على   ـرة، ح ـي املتوات ـاملعان  –  اتـباملوضوع

 :قال. نيه بهتوضيح ما يع

يف الشعر العريب حىت أواسط        )  موضوع(إن كلمة    "
ا السابع امليالدي، تعين جمموع     /  القرن األول اهلجري   

تصوع         ريا، أو جمموعة صور، أو استحضارات ذهنية تتجم
    مع غريها، لتؤلف موضوع     ا إىل  ا أكثر عمومية، أو حموري

ؤلف، يف   موضوع غزيل م   على فإننا نتكلم    ، وهكذا .حد ما 
 الواقع، من موضوعات أكثر خصوصية، جتول حول استحضار       

الديار اليت هجرا احملبوبة، وأمل الفراق، واستذكار             
اللقاءات اخلفية، ووصف احملبوب، وجهد الشاعر يف           

إن ما مييز تلك املوضوعات هو أا،           .  نشدان النسيان 
 من أشكال التنغيم، أو        ، تؤلف شكالً   )األنواع(خالف  

                                          
 . يف دراساتنا عن املتنيب وأيب متام واألعشى       "املواقف  "ومسيناه شعر 

، 2010 الشعر القدمي، الرياض      ، حسني الواد، نظر يف     نظر مثالً ا
 فالشاعر القدمي، .  نشر كرسي عبد العزيز املانع، جامعة امللك سعود        

» يرقص بأغالله، دون أن يشعر بثقلها       «وقد كان حسب بالشري       
ا وإمنا بأن    فقط بأن يقول شعر     ليس، مطالب   )420تاريخ، ص   (

وهم بأنه فيهيقول مثلما يتطلبه منه املوقف الذي ي. 

= 
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مة أخرى جمموعة تغيريات تكمن قيمتها يف ترابطها             بكل
ومبا أنه مرتبط   .  ا، مقيد احلركة   فالشاعر، هنا أيض   .ونغميتها

 ،اكما قدمنا سابقً   ،  بالتقاليد وبتكوينه الفين فهو خاضع       
إن الرواسم  .  وصيغ)  كليشهات(لتقييدات شكلية ورواسم     

  الوصول والشعراء القدامى يتبارون يف    .  )1("...والصيغ متالزمة 
باملعاين الشعرية يف أغراضها إىل مرتلة أرفع مما أدركه              

 مقيدين بالتقاليد، فالشاعر القدمي     ولكنهم يتبارون .  السابقون
"ته            جمربل عليه مهمعلى احترام بعض األعراف اليت تسه 
ال بعض الرواسم    ـد، ألن استعم   ـي آن واح   ـدها ف ـعقّوت
وفّر له، يف احلقيقة،      ، والصيغ النمطية، ي     )الكليشهات(

انطالقات وإيقاعات تطلق احلركة الشعرية وتدعمها، إال أن        
  تعوق اندفاعه حنو األصالة واإلبداع       ،مقابل ذلك ،  هذه العدة 

. )2("الكالمي، لكي تلقي به يف النهاية يف أحضان التفاهة           
 :ويرجع ذلك، يف نظر بالشري، إىل أنه

 عض املوضوعات،كان يف متناول الشاعر عند معاجلته ب"
، ال يصدم تكرارها       )كليشهات(منذ اجلاهلية، رواسم       

مجهور املستمعني، وال يبعث يف نفوسهم امللل، ذلك أن         
. الصيغ تابعة لرصيد مشترك قدمي أصله، وعسري العثور عليه        

                                          
 .438اريخ األدب العريب، ص   ت)1(
 .430  نفسه، ص )2(
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فكان الشاعر الفنان أبعد من أن يزهد يف تلك الصيغ، فقد             
ا أا تسهل   م، وثانيه ا أا تقليدية  مأوهل:  أقبل عليها لسببني  

  ا، موفّرة له فرصة مواتية لعرض براعته       مهمته، بوصفه شاعر
ومن املؤكد أن كل جيل من الشعراء         .  الشعرية أو موهبته  

وعلى كل حال فإنه من      (...)  أضاف زهرة إىل تلك الباقة       
اجلائز االعتقاد بأن حماوالت التجديد هذه، أو باألحرى،         

 تركزت على لفظة، أو نعت،    )  كليشيه(جتديد شباب رواسم    
إن السعي للتحرر واالنفالت كائن، وقد        .  أو لوازم تشبيه   

 ذلك أن الشاعر الذي وقع يف حبائل             ؛أدى إىل إخفاق   
واالبتذال، أخذ يتخبط كالعصفور      )  الكليشهات(الرواسم  

يف الشرك، فهو كلما جهد يف اخلالص من األسر،                 
 . )1("ا عليهازدادت حبائل الشرك إطباقً

وهذا، يف احلقيقة، وجه من وجوه اختالف الشعر             
العريب القدمي عن األشعار اليت ظهرت يف أوربا يف العصر           
احلديث وانتقلت منها إىل البالد العربية بداية من عصر              

فلألنا يف الشعر القدمي حضور من نوع خاص يبقي         .  النهضة
 .بينه وبني ما يتحدث عنه مسافة ال بد منها

 لكل موضوع من موضوعات الشعر العريب          نتيجة هذا أن   
                                          

 .436 – 435نفسه،  ص   )1(
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القدمي، حسب بالشري، خصائص ومقومات تتعلق بلغته           
 رخيه لألدب أوقد وقف، يف ت   .   بل بدقائقه املعنوية   ؛ومكوناته

املوضوعات " و ،"احلب والغزل "العريب، على موضوعات    
موضوعات " و ،"شعر احلرب   " وعلى ،"احلكمية والدينية 

ع على  موضوعات التفج " و ،"جاءموضوعات اهل " و ،"الفخر
 . )1("املوضوعات الوصفية " و ،"املوضوعات املدحية " و ،"امليت

  وقد تهِوم يف                مهذه املوضوعات بأن بالشري يترس 
 اليت ضبطها النقاد العرب القدامى،       "األغراض"استعراضها  

ه عن الوصف يوقر يف األذهان أنه يعين             ـغري أن حديث   
له القول الشعري أكثر من طريقة         ات ما يتناو   ــباملوضوع

 .القول، ففي املوضوعات الوصفية حتدث عن الناقة والفرس         
وقد استقر كل موضوع من هذه املوضوعات على معجم            
متعاود وحاالت انفعالية متشاة وظواهر متماثلة حىت كأن         

وهذا يعين أن حركة    .  الشعراء يستعملوا على سبيل التقليد    
 وأن اجلديد    ،م على التعاود والتكرار    الشعر التارخيية تقو   

 أو هذا العنصر أو       ،فيها يتعلق بتنمية هذا املعىن أو ذاك         
 .ذلك من عناصرها

ومثلما وقف بالشري على العصور يف خمتلف وجوهها         
                                            .534 إىل ص 441 نفسه،  من ص )1(
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السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية احلضرية، ترجم          
ويف هذه التراجم، وبعضها     .  لعدد وافر من كبار الشعراء      

تلف من شاعر إىل آخر عن بعض يف الطول والنوع،              خي
 ال ألا مشربة بالذاتية والتزيد        ؛حاول أن يستبعد األخبار    

ا يشكك يف صدقها من      وإمنا ألا متشاة تشا    ؛فحسب
واعتمد، . ا يف املعرفة باألعالم أنفسهم   وال يفيد شيئً   ،ناحية
اعتماد ما بقي من   راء أو على     ـار الشع ـى أشع ـا، عل ا كبري

 .شعرهم يف الترمجة هلم

ى اآلثار  ـراء، عل ـة للشع ـاده، يف الترمج  ـ اعتم علَّلو
 :  م بقوله670/هـ50الشعرية اليت ظهرت بعد سنة 

إن قضية نسبة األبيات إىل أصحاا ال تطرح كما               "
 وليس من املعقول  (...)  طُرحت عند أجيال الشعراء السابقني       

ملوضوعة باسم جرير والفرزدق  أمثال ا،رفض الدواوين مجلة
وغريمها، إذ ميكننا الفرض بأن القسم األكرب من القصائد           
مقبول، وميكن استعماهلا باسم ناظميها املنسوبة إليهم، زد        
على ذلك أن كتلة النصوص املوضوعة حتت تصرفنا هلي           
من األمهية مبا يكفي إلجياد تراجم أحادية لكبار ممثلي هذا          

إن حالة النصوص الشعرية اليت       (...)  اجليل من الشعراء     
حبوزتنا يف العصر الذي حنن بصدده تتيح لنا، وإن مل تكن            
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ن العيوب، مالزمة النص عن قرب مالزمة كافية           عمرتهة  
ملعرفة ما كان عليه أثر جرير الشعري يف حالة انبثاقه                  

ومل يكن للوضاعني هنا حرية كافية جتيز هلم              .  األوىل
الذي فرضوا على أنفسهم التقيد به، إذ       االبتعاد عن النموذج    

      ا، فإن التقاليد عند كبار      كان احترام التقاليد يف نظرهم ثابت
الشعراء الرحل تبدو، ذا اخلصوص من خالل تلك               

 1("االنصوص، على درجة من الصفاء نكاد ال حنلم(. 

، وهو من أكمل      وميكن أن نعد تعريفه جبرير، مثالً        
ا للتراجم اليت   اللة على منهجيته، منوذج   التعريفات وأكثرها د  

فهو يرجع إىل الديوان     .  وضعها يف هذا القسم من تارخيه       
 ا من قصائده اجلوانب الغامضة والواضحة        ويتتبعه مستخلص
وإذا صادف يف الروايات ما يؤيد كالم          .  من سرية الشاعر   

والذي يف هذا التعريف     .  الشاعر نفسه اعتمده أو أشار إليه       
  من الديوان أن بالشري قد ذكر نسب جرير ومولده          املستخلص

      وتعقبه يف اتصاله بالذين مدحهم، متقلب ا بني الوالءات،  ا أحيان 
ا عند خصائص شعره يف األغراض         وبالذين هجاهم واقفً   

ا يف الرجل ويف    اليت تناوهلا والبحور اليت استعملها، مطلقً      
عةفنه أحكامومما خلص إليه قوله.  ا متنو: 

                                          
 .547  ص نفسه،)1(
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عر جرير منوذج متثيلي للشعر السياسي طوال          إن ش "
الثامن امليالدي،  /  النصف الثاين من القرن الثاين للهجرة       

وأوائل القرن التايل، وميكن اعتبار هذا الشعر، يف جتانس          
للشعر يف عامل البداوة     ، منوذجا    مضمونه ولغته وأساليبه   

شرقي اجلزيرة العربية يف العصر الذي حنن بصدده، ذلك           
قواعد التقليدية مطبقة فيه إىل حد العفوية، جتيز لنا            أن ال 

 ولعله من غري املبالغ فيه       .  ا للشعر البدوي   اعتباره منوذج
مدين يف  )  الكالسيكي(الظن بأن املثل األعلى التقليدي         

تعريفه األطر الشعرية لألمثلة اليت قدمها عنها جرير شاعر            
ل هذا الديوان    بفض -أول مرة   –ومن اليسري علينا    .    بين متيم 

أال نعترب هذا املعلم شخصية شعرية خلقها الوضاعون              
  انوالعلماء، بل فن ة ويسر وغىن، بلغت      مز  ا متين أقرانه، بقو

 . )1("به أوج النبوغ

يف هذه التراجم تبدو رغبة بالشري جلية يف تفادي ما             
يطرحه التعريف باألعالم يف مصنفات تاريخ األدب من             

متشعبة، فالوقوف على هذا اجلانب أو ذاك        قضايا متنوعة و  
ا ما يتضمن مواقف مسبقة أو رغبة        كثري املترجمِ له من سرية   

يف إبراز مالمح دون أخرى، فهو قد عول على أشعار                
                                          

 .584 نفسه،  ص )1(
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الشعراء يف التعريف م واستعان مبا يتوافق معها من                
وبصرف النظر عن الفراغات الكثرية اليت تبقي          .  مأخباره

ا إىل ما حلقها من ضياع، فإن            ألشعار نظر عليها هذه ا   
التعويل على شعر حتكمه الرواسم ويسيطر عليه التقليد مما          

 ه ممثالً     يتضارب، تضاربوإذا كانت  .   له ا يقل ويعظم مع عد
 فهو قد نظر إىل القصائد      ،هذه املسألة مل تغب عن بالشري      

على أا وقائع تدل على سري الشعراء التارخيية، فإن                
بأي شيء نستعرض من    ليس    ؛ضية تظل قائمة يف تعلقها    الق

 وإمنا بالكيفية اليت نستعرض ا ما         ؛سرية الشاعر فحسب  
انستعرضه منها أيض  . 

ولكن األعمال األدبية، يف نظر بالشري، ليست، مثلما         
 فهي، إىل جانب ذلك، أعمال      ،أسلفنا القول، جمرد وثائق   

إىل حسه وحترك وجدانه    تتجه  .  إا تؤثر يف املتلقي    .  فنية
وهذه . بفضل ما أودعه فيها أصحاا من خفي أسرار اجلودة      

   ن األقاويل العادية  مزها  اجلودة هي اليت متي  .   ومن هنا اعتد
املنهج التارخيي ببعد آخر من أبعادها هو البعد اجلمايل             

ويف هذا البعد يكون التعويل     .  وفيه يتم االعتماد على الذوق    
يما  فلكل أديب أسلوبه اخلاص ف        ؛ األسلوب على دراسة 

لذلك كلّه اهتم بالشري، يف تارخيه        .  يبدع من أعمال فنية    
هذا، باجلانب الفين فأفرد له يف تراجم الشعراء مواطن              
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قال يف اية    .  حتدث فيها عن خصائص أشعارهم الفنية        
 :التعريف بالفرزدق

إن لغة الديوان وأسلوبه على غاية من التجانس،              "
ملفردات يف األساس بدوية، ولكنها جمردة من التكلف          فا

ا منها  وأقل ظهور .  ا نادر ّإالاللفظي، وقلما تظهر يد املقلد       
يد العامل، حىت يف قصيدة األة كاليت قاهلا الشاعر يف              

 (...)اخلليفة عمر بن عبد العزيز، فإن البساطة هي القاعدة 

ر بثمن، يف   قد ال ي  –   إمجاالً –إن أثر الفرزدق الشعري     
 إىل جانب أثر     – يف واقع احلال       –التاريخ األديب، فهو     

جرير، شهادة موثوقة على ما كان عليه الفن الشعري عند             
 العرب الرل شرقي شبه جزيرة العرب يف أواخر القرن            ح

السابع امليالدي، ويف الربع األول من         /  األول اهلجري 
 .)1("العصر التايل

 يف تعليق مؤرخ     ،ثر ما يظهر   ولكن الذوق يظهر، أك    
قال بالشري يف التعليق     .  اآلداب على الشواهد اليت يوردها     

على أبيات ذكر فيها جرير عاصفة نوئية من تلك اليت ب             
 :على الصحراء

                                          
  .597 – 596نفسه، ص   )1(
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ــاحك ــرقة ض ــدث بب ــدى ج ــسقى ص ٍف ِ ِ ٍَ َ َ َْ َُ َ َِ َ َ
َزم أجـــــش وديمـــــــَه ٌِ َ َُّ َ ُة مـــــدرارــــــِ َ ْ ِ ٌ

َهــــزم أج َ ٌ ِ ـــــَ َش إذا اســــتجـ َ ْ َ ِ ــــبلدةَارُّ َب َ ِ
َفكأنمـ َّ َ َ ــــــَ ــــــوائهـ َا بج َِ ِ ــــــارـِ ُا األنهـ َ ْ َ ْ

ـــ ـــل ي ـــراكب زجـ ُمت ٌٌ ِ َ ِ َ ُضيءَُ ِ ومِ ـــضـهــَ ُي ُ
ــــت ــــبلق تح َكال ْ َُ ِ ْ ْ ــــونها َ Mِب ُ ــــارُ ُاألمه َْ َ ْ

ونلحظ اجلهد ذاته يف وصف اإلبل، ومل يكتف              "
 بل  ؛ة عن احليوان   ـات تفصيلي ـالشاعر هنا بتجميع ملس     

ر يف جعل احليوان     ــ، بقصد الشاع   اكـا وهن ـر، هن ـنشع
وليس من  .  )1("املرسوم بطريقة بدائية، حييا حياته احلقيقية      

شك يف أن مثل هذا الشعور الذي خامر املؤرخ قد ال                 
ا ما يكون    ذلك أن الذوق كثري     ؛يشاطره فيه غريه من القراء     

 عن أنه يرتاح عن الكتابة العلمية إىل          عرضة للتحول فضالً  
 .ألدبيةالكتابة ا

معرفية .  ما الغاية من درس األدب فهي معرفية وذوقية        أ
وهذه .  يف اصطناع الوضعية واستعمال املنهج التارخيي         

وذوقية ألا ذّب الذوق       .  املعرفة قابلة للتثبت منها      
                                            .703 – 702 نفسه، ص )1(
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وغاية الغايات هي    .  وتلطف اإلحساس باجلمال يف الفن      
لى ىل اإلنسان بالوقوف على اجلانب الذي ال يب           إالتعرف  

 وهو جانب يشترك فيه األفراد يف مجيع احلضارات             ،فيه
 .على ما بينها من تنوع واختالف

هذه هي املعامل العامة للمنهج التارخيي يف الدراسات         
وذلك هو بعض من استعمال رجييس بالشري هلا يف         .  األدبية

لقد طبق هذا املنهج يف       .  دراسة املباحث اليت اهتم ا      
بية وغري األدبية اليت أجنزها على          مجيع الدراسات األد   

    ا آداب اللغة العربية     امتداد ما يناهز األربعني عام ا وخص .
 سواء  ؛كانت أحباثه على حظ وافر من الوفاء هلذا املنهج          

يف اجلانب التوثيقي أو اجلانب الذوقي، وكانت البناية اليت          
 .شيدها له تغري بكثري من االقتناع

ة املتماسكة خيرج بأا تطرح      واملتأمل يف هذه البناي    
. ريخ لألدب أكثر مما تعرض هلا من حلول          امن قضايا الت  

ومع اإلقرار بأن طرح القضايا متأكّد اإلجيابية ملا فيه من              
ستمرار يف استنباط احللول     الحثّ لألذهان على البحث وا     

وتوفري األجوبة، وهو ما يتضمنه تأريخ بالشري لألدب              
 اجلوهرية يف التصنيف يف تواريخ      العريب، فإن اإلشكاليات  

 .اآلداب تظل قائمة
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يقوم العمل التارخيي، مهما كان املوضوع الذي يعىن           
  به، على تن احلركة فيه وترتيبها الترتيب الذي يربز الدور           بي

الذي تنهض به خمتلف الفواعل املتدخلة يف صوغه وفق              
قائع ا متاسك الو  منظومة األسباب والنتائج حىت يبدو متماسكً      

إنه، يف آخر األمر، خطاب يسرد      .  املؤرخ هلا حلظة حصوهلا   
ومثلما يبين السارد وقائعه    .  ا حصلت يف املاضي   وقائع وأحداثً 

         عيلة يبنيها املؤرخ يف حبكة مدا كان    يف حبكة متخيا مما أ
ومثلما يقف السارد على الفواعل      .  وحصل يف واقع التاريخ    

الفرق .   كذلك ف عليهم املؤرخ  وعلى ما تؤثر به يف الوقائع يق      
األساسي بني عملي السارد واملؤرخ يتمثل يف أن الوقائع اليت          

  يذكرها السارد مخقَلَت ة كلي  ا أو جزئي ا ومتيف حني أن     ؛مةوه 
عن .  اليت يذكرها املؤرخ قد وقعت وحصلت كليا أو جزئيا           

ففي عمل  .  هذا الفرق يتولد فرق آخر يكمن يف نوعية السرد          
املؤرخ يرتع احلكي إىل مماثلة ما جرى مثلما كان قد جرى             
مع حرص شديد على أن يوافق املقول ما كان قد حصل، يف            
حني أنه يرتع، يف عمل السارد، إىل أن يوافق املقول ما ال               

مرجع .  ميتنع عن احلصول على النحو الذي يرد يف املقول           
ة  ومرجع السارد وقائع متوهم       ،املؤرخ وقائع قد حصلت     

 فهي يف اخلطابني من املشتركات      ،أما وسائل اإلقناع  .  خمتلقة
 .  اليت دف إىل محل املتلقي على التصديق
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 بأمرين يصعب التوفيق     مؤرخ األدب يبدو منشغالً    نكِلَ
 أوهلا، عالقة األدب بالتاريخ العام يف حتركه الشامل،        :  بينهما

ووجه .  نوالثاين، حركة األعمال األدبية الذاتية يف الزما          
          الصعوبة يف التوفيق بني هذين األمرين أن أحدمها يضِخع 

         درجها فيها، فالعوامل    حركةَ األدب حلركة التاريخ أو ي
املؤثرة يف األدب تصبح، حينئذ، عوامل خارجية، يف             
حني أن الثاين يعترف لألدب بشيء من االستقالل لريى              

  . تنبعث منه وتؤول إليه ذاتيةًاحلركة فيه حركةً

ال خيلو القول بتبعية التأريخ لألدب للتاريخ العام من           
 بل إن األخذ ذا املوقف قد       ؛مناصرين له ومعترضني عليه   

. سيطر على معظم األعمال النقدية على امتداد قرون عديدة         
           ا الستقالهلا   أما القول باستقالل األعمال األدبية متهيد

          ا فإنه مل يسجل حضور حبركتها يف تاريخ خاص ا ا جزئي
      ربل إن هذا احلضور     .  ايف مصنفات تاريخ األدب إال مؤخ

   ا على جانب نظري يكاد ال جيد لإلجراء            قد ظلّ مقتصر
ذلك أن اخلروج من املسالك املعبدة ليس        .  االعملي طريقً 
هلذا ظلت  .   شديدة ن للتقاليد النقدية وطأةً   فإ  ؛باألمر اهلين 

 اخلصائص الفنية   معظم الدراسات حتلّ تواريخ اآلداب يف      
ويف املعاين األدبية واملوضوعات وإن كانت ترد، يف              

    الغالب، إىل العصر مؤثر ويف احلقيقة فإنه   .  ا فيها ا خارجي
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يصعب اخلروج من التواشج بني التاريخ العام وتاريخ               
         م هلما عالقات ضروبا ال  األدب ما دمنا نفصل بينهما لنتوه

هذا ما  .  ج األدب إليه  خترج عن اجتاه واحد، أي من خار        
تسعى الدراسات النقدية، اليوم، إىل تالفيه مستفيدة من            

فاخلطاب األديب ال خيتلف عن       .  مكاسب علوم اخلطاب   
      دخله عليه واضعه من زينة     سائر اخلطابات غري األدبية مبا ي
ذلك أن له من املقومات     .  أو جينح إليه يف صوغه من خيال      

نه ينهض بوظائف ال      ما ال يشترك فيه مع أي خطاب أل           
 ويتعهد بالتاريخ العام صالت     ،ينهض ا كائن كالمي سواه    

 الت التارخيية من          ال تقاس مبا بني سائر اخلطابات والتحو
 .   ضروب العالقات

هنا تبدو حماولة بالشري، رغم اهلنات الكثرية اليت             
  والتخرجيات غري املقنعة   ، واألخطاء اليت وقع فيها     ،ختللتها
فقد اهتدى هذا   .  ستنتجها، على قدر كبري من األمهية     اليت ا 

إىل املستشرق، بفضل ممارسته الطويلة لنصوص العربية،        
     ا آخر غري الذي تواتر يف دراسة          أن دراستها تتطلب فهم

 ويف هذا اال  .  اآلداب احلديثة وبعض من اآلداب القدمية      
ئص بالذات تترتّل تلك اللمحات الذكية اليت أقر فيها خبصا         

لألدب العريب القدمي خاصة به تستوجب تصورات خاصة          
. تراعي طبيعته وطبيعة الوسط الذي وجد فيه وض بوظائفه  
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  مبا           لكنه ظل مشدود ا إىل مفهوم املرآة يطالبها بأن تشف
لعلها ال تم بأن تشف به أو تعكس ما ال تأبه بعكسه إن مل               

تلْخِد      ا اخلاصة حتويرانتهت أعمال بالشري    .ا عليه من ذا 
اق طاليت بدأت فيها الدراسات األدبية، على الن      املرحلة  يف  

  العاملي، يف تحو      ا من  ل تارخيي صرنا، اليوم، نشهد بعض
 .   مكاسبه

אאאW 

جتتمع األعمال األساسية األربعة اليت وضعها بالشري         
ففي .   التارخيي يف الدراسات اإلسالمية يف استعمال املنهج     

 كما يف ترمجة معانيه إىل اللسان           ،"مدخل إىل القرآن   "
ا خطاه،  متعقب)  ص( أو يف اهتمامه بسرية الرسول       ،الفرنسي

 . للخاص من أساسيات هذا املنهجأبدى وفاءً

وإذا صرفنا النظر عن رغبة جاحمة استبدت بكثري من            
ن القراء وجعلتهم، حممولني بشديد الورع، حيتكرون الدي       

الذي يعتنقونه معتقدين أن فهمهم له هو، فقط، الفهم               
الصحيح، مزرين بأي اختالف معهم فيه، ناهضني إىل              
 التصدي له باملقاومة، وهذه يف احلقيقة ظاهرة شديدة االنتشار        

يف القدمي ويف احلديث، ومل نعتد بذهاب أصحاب كل             
 ديانة إىل أن أي كتابة يضعها فيها غريهم إمنا هي، أوالً               
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وقبل كل شيء، أعمال مغرضة ومساع إىل الدس والتمويه           
والتجني، ألفينا الدراسات اإلسالمية اليت أجنزها بالشري قد        

وقد جاءت ردود األفعال هذه،      .  أثارت ردود أفعال كثرية    
 وإىل اليوم،   1947 سنة   "مدخل إىل القرآن  "بداية من ظهور    

متفاوتة يف القيمة تفاوتاا كبري . 

 فقد عت طائفة من الباحثني رجييس بالشري، مثلما         د
           يمعظم املستشرقني قبله وبعده، متجن ا دأبت على أن تعد

ا للكذب واالفتراء  ناشر،     ا لإلسالم   ورأت يف عمله تشويه
     ا عن عرض صورة موضوعية      وحماربة له بالطعن فيه بعيد
     عليه ردود ومالت .  ا متشنجة يف معظمها    له، وطفقت ترد

خرى إىل االقتصاد وإحسان الظن وعدم مصادرة           طائفة أ 
ا يف قول احلقيقة وما      فالرجل كان، يف نظرها، راغب     ؛النوايا

 على الزلل، فأي جواد     ملُحا هلا إمنا ي   ورد يف كالمه خمالفً   
ال يقال له هال؟، واجتهت بالرد عليه إىل التقومي والتصويب          

 مما ذهبت إليه    فوالذي قد يستش  .  أكثر من اإلدانة والتشنيع   
            تها، مىت وضِهذه الطائفة الثانية أن املسألة برمعيف  ت 

اإلطار املنهجي البحت، تترتّل يف صلب مكاسب املنهج          
 . التارخيي وحدوده

وقد سبق أن رأينا أن هذا املنهج يفهم النصوص                
فالوصل بني هاتيك   .  بالرجوع إىل السياقات اليت نشأت فيها     
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نصوص هو املدخل الذي يسمح بالتعامل      السياقات وتلك ال  
 امعها موضوعي  .         ا يف  غري أن هذا الوصل، إذا كان ممكن

التعامل مع األعمال األدبية أو مما ال يستثري حفيظة، فإنه             
 . بالنسبة إىل القرآن يصطدم بعدد وافر من الصعوبات

ر هذه الصعوبات أن القرآن رسالة تلقاها           ـن أكب ـوم
مة على امتداد زمين     جنرسالة نزلت م  وهذه ال ).  ص(النيب  

       ي الوحي إىل أن اكتملت        قِّلَهو املدى الذي استغرقه ت
ينتج عن هذا أن     .  وجمعت مرتبة يف املصحف العثماين      

االهتمام بالقرآن اهتمامأمرينيكشف عنا ا تارخيي : 

 أن فهمه يف ضوء عالقته بالوسط الذي نزل            :أوهلما
   فيه، ومبا سوبشخصية متلقي    "أسباب الرتول "ا  ي الحقً م 

أثناء سعيه إىل   يف  الرسالة والظروف اليت مرت ا دعوته         
إظهارها، قد يفهم منه أنه نص زمين مرتبط بسياق تارخيي            

 بل هو يصدمهم     ؛وهذا ال يقبله مجهور املؤمنني     .    معين
لذلك ذهب كثري منهم إىل إصدار أحكام عدوا         .  ويستثريهم

ا التارخيية من أخطر القراءات الغربية مساس        القراءة  "فيها  
     القرآين، ونقض ا ملعانيه القاطعة وقضاياه      بقدسية النص

   الكربى، وتصيريه نص ا بشري ا لغوي ا صاغته حوادث    ا أدبي
الزمن، ونسجته ظروف البيئة، وبرزت من خالله شخصية          

  يف نظر املستشرقني، كمصلح اجتماعي،         –‘–النيب ،
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ن إلك قلوب العرب، وسحرهم ببيانه، أي        وبليغ فصيح م  
مآل هذه القراءة هو نفي ربانية القرآن الكرمي، وسلبه صفة            

 . )1("الصالحية لكلّ زمان ومكان

 أن املؤرخ لألدب ال ميكن له أن يتعامل مع            :والثاين
 دون أن يفحصه يف ضوء التتابع التارخيي لرتول آياته          القرآن

لذي نزلت فيه، فمن      وسوره وربط ذلك كله بالسياق ا         
شروط املنهج التارخيي ترتيل موضوع الدراسة يف الوسط          

 .الذي ظهر فيه

وإذا كان بالشري مل ينسب القرآن إىل الرسول نسبةَ              
  ع، فهو يضولح دائم ، تلقّي "ا يف ذكره، على عبارة       ا وأبد

، وإن كان ذلك مل مينع الذين رموه ذه         "الرسالة" و "الوحي
لتجاء إىل التأويل واالستنتاج، فإنه مل جيد          التهمة من اال   

 أخرى غري وصل السور واآليات بالظروف اليت نزلت         سبيالً
     كثري من  هذا ما أكده يف      .  افيها واملقاربة بني بعضها بعض

 املناسبات، مبحا  صر   أن فهم القرآن، فهم ا، يتطلب  ا تارخيي
 .)2(قراءته حسب تواتر آياته يف الرتول

                                          
 تشرقالقراءة التارخيية ومقوماا التأويلية عند املس       حميي الدين بن عمار،      )1(

 .WWW. mominoun. com  .موقع مؤمنون بال حدود ،20 بالشري، ص
(2)  Le Coran ( Al-Qor’ân), p 11. 
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فالتعويل، يف فهم   .  قيقة، مسألة شائكة  وهذه، يف احل  
 املصحف، على االستعانة بالسياق يتراءى، من ناحية أوىل،        

     منه، ولكنه ي ا ال بدوهِممزمنيته وال"  ــ ب ،، من ناحية ثانية   م 
وكانت هذه القضايا   .  ةمعقد   وما يف ذلك من قضايا      "زمنيته
رحت منذ أزمان بعيدة وتسببت، من بني ما تسببت            قد طُ 

1("خلق القرآن وقدمه"رف مبحنة القول بـفيه، فيما ع(. 

         أالا على وملا كان مستعمل املنهج التارخيي جمرب ّ 
يتجنب هذه الصعوبة، إذ هي من جوهر ما يهتم به للوصول           

. إىل فهم القرآن، فإن بالشري قد واجهها بكثري من احلذر            
          ز بني السور املكية واملدنية مقتدين قد  ا مبا كا  فهو قد مي

  أخذ به الشمث إنه قد قارب بني      .  اح واملفسرون والفقهاء  ر
 ا بتوضيح بعضها لبعض يف ضوء أسباب            اآليات مستنري

اح والفقهاء  لشر وهذا قد سبقه إليه املفسرون وا          ،نزوهلا
 . فسار على ما ساروا عليه
                                          

التصادم بني املوقف العقائدي واملنهج التارخيي قد ظلّ          أن   يبدو   )1(
س منه، فعندما استعمل طه حسني هذا املنهج             مستمرا يف التوج

اجلاهليني حبكم ما   وذهب إىل أن شعر اجلاهلية ال يصور حياة             
دخله من حنل وأن القرآن، حبكم أنه وصل إلينا على الصورة اليت             
نزل عليها، ميكن أن تلتمس منه حياة العرب قبل اإلسالم، قوبل             
كالمه بإنكار شديد إذ هو يسلم، يف نظر البعض، إىل القول                  

 .بزمنيته
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يف أنه وصل مثلما نزل     للشك  إذا كان القرآن غري قابل      
ا إن ترتيب اآليات والسور ترتيب       ـف)  ص(ول  ـى الرس ـعل

ه إليه مستشرقون من قبيل نولدكه      ــوقد سبق   -  يوافق نزوهلا 
)Nöldeke(  -  ه      ر والتثبت  و ما حاول بالشري أن يتناوله بالتدب

ا للوقوف على املراحل     ر ضروري كان هذا التدب  .  والتحقيق
لكنه عدل عن الترتيب      .  اليت مر ا الوحي حىت اكتمل        

، 1957ي لرتول آي القرآن وسوره، يف طبعة سنة            التارخي
 .وأخذ بترتيب املصحف العثماين

    من أمهّها أن املنهج     علَّا لَ ويبدو أن هلذا التراجع أسباب 
التارخيي الذي اعتمده بالشري يف سائر كتاباته حيتاج إىل             

فهو وإن كان، يف نظر املصطنعني له،         .  شيء من التدقيق  
ل األدبية املنسوبة إىل مؤلّفني من       ا يف دراسة األعما   صاحلً

         البشر يتراءى قليل اجلدوى إزاء وحي تنعلى الرسول    لَز 
وها هنا عقبة يعسر على        .  فتلقاه من مصدر غري بشري       

فالسياق التارخيي ألي   .  مستعمل املنهج التارخيي جتاوزها   
         نص من النصوص إمنا هو سياق ن عندما يتأثر به      أتهِش 

 .ا باملؤلف رور إىل النشأة يستوجب مرور     وامل.  ويتجاوب معه 
   لِويعسر أن ي م باملصدر الذي انطلق منه هذا النص          م لم

املوىح  .          ا كان املنهج     وما مل يكن هذا اإلملام ممكن
ذلك أن سياق   .  التارخيي حمدود السداد يف االعتماد عليه      
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النشأة غري سياق التلقي، وأن اخللط بينهما من شأنه أن               
 .إىل استنتاجات غري قوميةيسلم 

أما شخصية الرسول، يف حجمها البشري، وقد خصها        
كثري من اإلعجاب بفذاذته    عن   فيهما   أعرببالشري بكتابني   

كان .  اخلارقة، فقد التزم فيهما باصطناع املنهج التارخيي         
النظر يف املؤلفات االستشراقية قد أسلمه إىل أن يتساءل             

ا ذا الرجل   راء الغربيني تعريفً  عما إذا كانت تعرض على الق     
وملـّا .  قارب حقيقته التارخيية  يالذي تلقى الرسالة ونشرها      

تبين له أن تلك احلقيقة مل تدركها تلك املؤلفات على                
وكان من املنتظر، شأنه يف     .  الوجه املقنع جترد للكتابة عنه    

 وأن  ،ذلك شأن املؤرخني، أن يتناول املصادر بالتمحيص       
 املوثوق به منها إمنا هو القرآن، ففي مصنفات         يصل إىل أن  

  بة، ال   النوايا حياهلا ، مهما تكن     السرية والتاريخ أخبارطي 
تمن هنا آل على نفسه أن يعتمد على           .  ل باالرتياح هلا  قاب

 يف صحتها،    ، فهو الوثيقة اليت ال يشك        املصحف أوالً 
ر إليها  فاستشف منه الوقائع واألحداث اليت ذكرها أو أشا          

لذلك استشهد به يف كلّ الفترات       .  ورتبها على خطّ الزمن    
     ت    اليت وقف عليها مموتلقيه )  ص(سرية النيب    به  ا مر

       ل عليه يف تالرسالة من مراحل، بل عون شخصية الرسول   بي
 واجلهود اليت بذل يف سبيل إظهار       لَمّح املعاناة اليت ت   مِهوفَ
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     دب للنهوضيف ذلك على     بالشري اقتصر.  االدعوة اليت ن 
 فكتب  ؛التماس الوجه البشري يف هذه الشخصية الفذّة           

ن، يف  حت جبودا عن ذلك الصيب املم        صفحات آسرةً 
يفاعته، باليتم والفاقة وهو يكتشف العامل يف دروب مكة            
             ة عظيمة جداألربعني، مبهم ا وأزقتها لينهض، يف سن

تلك .  ا زمن قصري جد    غيرت من تاريخ منطقة كاملة يف        
      ا   الصفحات األخاذة كتبها بالشري ألبناء جلدته ي فهمىل إعر

تلك الشخصية الفذة يف حجمها البشري املطل على                
لكنه مل ينف الوشائج     .  املاوراء يف مغيب أسراره اللطيفة      

املتداخلة بني ما هو من الوحي واإلهلام وما هو من القرار             
 .   تنيالبشري فالتناغم بينها م

 ها، فقد أرادها بالشري ترمجةً     ـي ذات ـمة، ف ـأما الترج 
وقد أشار، يف التنبيه الذي      .  ملعاين القرآن ال للقرآن نفسه     

صد        دِقْ املُ ر به حماولته هذه، إىل الصعوبات اليت تعترضم 
 اليت جلأ إليها يف     االختياراتعلى مثل هذه املغامرة، وذكر      

 (David Cohen)  دافيد كوهني وقد نعت املستشرق    .  جتاوزها
 :هذه احملاولة قائالً

هذه الترمجة أمنوذج للدقة يف العبارة كما يف إيقاع            "
وقد نتج عن توخي هذه الدقة استعمال تراكيب غري         .  اجلمل
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إا ترمجة تريد     ...ومسرفة يف التقادم  ]  يف الفرنسية [عادية  
 .)1("أن تكون وفية للنص األصل

 جية، وهي يف احلقيقة من متطلبات      هذه االختيارات املنه  
 يتناول  َّالَأ إذ ال ميكن للمؤرخ        ؛البحث التارخيي ولوازمه  

مصادره بالتحقيق والتثبت واملوازنة والتمحيص والترجيح،      
النبوية تسلم إىل استبعاد وثائق عديدة متعلقة بالقرآن والسرية         

     ط يف التعامل معها،   أو إىل كثري من االحتراس والتحو  ال ت ي قِب
      إال على القرآن وحده مصدر ل  .  ا للمعرفة ا حقيقيلذا عو

عول عليه أوال يف املقدمة اليت خص        .  بالشري على القرآن  
 وهو سابق   ،)1947)  Introduction au Coranا القرآن سنة    

  )ص  ("مشكل حممد "لفرنسية، ويف   إىل ا لترمجته معاين القرآن    
)Le Problème de Mahomet(   على خطى  «، ويف   1952 سنة

،  1956 سنة    )Dans les pas de Mahomet)  (ص(»  حممد
      ص(وفيهما حاول أن يضع للنيب  (  ا على  سرية حمققة اعتماد

 مهتما بالكيفية اليت      ؛القرآن ال على األحاديث واألخبار      
 اكتملت ا الرسالة احملمدية وانتشرت ومبجهودات صاحبها      

 . يف إظهارها

                                          
  رجييس بالشري، املقدمة، يف       ببليوغرافيا،  Analectaورد يف      )1(

 .القسم اخلاص باملؤلفات
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ال يتضمن  )  ص( بسرية النيب      ومع أن هذا االهتمام     
ا من القرآن أو اإلسالم أو من ناشره           ا واضح ا عدائي موقفً
ا إىل أن ما يغلب عليها إمنا هو حماولة الفهم والتفسري،           نظر

         ا بالنقد والتثب ت والتحقيق فإن تناول بالشري الوثائق املتعلقة 
 رماه بعض بالتجين يف   .  والشك قد قوبل بكثري من االنتقاد      

الفهم والتأويل ونعوا عليه تغليبه روايات على أخرى دون            
أسباب مقنعة، وآخذه بعض آخر على االطمئنان إىل آراء            

 ورأوا، يف ذلك     ،املستشرقني أكثر من العلماء املسلمني     
وبصرف النظر عما صدر    .   باملوضوعية لٍح ت لَّةويف غريه، قِ  

ه عن الضائقني بعمل بالشري من نعوت متشنجة ترمي                
 ا رآه آخرون فيها من اجتهاد بر         ،بالتحامل والدسيء وعم 

           تة، فإن نقد الوثائق يظل ركنمن النوايا املبي ا يف  ا أساسي
 بل إن االستغناء عنه لقبول سائر الروايات        ؛املنهج التارخيي 

 .   أو تغليب بعضها على بعض غري ممكن أصالً

ة يف  يراوح املنهج التارخيي بني التعويل على الوثيق         
والتعويل على الوقائع التارخيية       ،ر الوقائع التارخيية   تصو 

وها هنا  .  نفسها يف فهم الوثيقة نفسها واالستفادة منها           
يتدخل التأويل لوضع بناء متماسك للمرحلة التارخيية اليت          

     تترتل فيها الوثيقة وتعد ويف هذه املرحلة    .  ا عليها  شاهد
ج والربط بني الوقائع لبنائها     تطرح مسألة القدرة على االستنتا    
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 ابناء موضوعي  .   ويف التأويل ي على النص وإىل     حال النص 
 ،منط االستعمال اللغوي الذي ورد فيه ضمن وسطه الثقايف        

وترجا    عوتتدخل ثقافة القارئ وقدرته     ، النصوص إىل سياقا  
 يقل ويعظم يف     على اإلدراك والوصل بني الظواهر تدخالً       

 . أو الداللة والنتائجبناء املعىن 

من هنا كانت الصعوبة األخرية اليت اعترضت بالشري           
 سواء أكانت    ؛تتمثل يف فهم النصوص اليت اشتغل عليها         

وملا كان النص القرآين    .  آيات من القرآن أم أحاديث مروية      
يف مرتلة رفيعة من الفنية فإن فهمه حيتاج إىل قدرة على               

 ال تسمح له ثقافته بإدراك       التفكيك قد ال تتوفّر للدارس أو      
وقش بالشري، رغم تضلّعه    وقد ن .  اخلفي من مراميه اللطيفة   

 كثرية مل حيالفه الصواب يف      الكبري بأسرار العربية، يف معانٍ    
 .إدراكها فكانت ترمجته هلا على حافة التوفيق

ات اليت واجهت بالشري يف دراساته          ـذه الصعوب ـه
   قبيلها، واجهت غريه من     ا هو من     اإلسالمية، وغريها مم

إا مما  .  اح واملفسرين والفقهاء  ر بل من الش   ؛املستشرقني
. يدخل يف القراءة والفهم وإما لعلى حظّ وافر من التعقيد          

فإذا كانت الكتابة تنقل الواقع املوضوعي إىل اللغة من               
 فإن القراءة تنقل الرموز الدالة إىل        ؛حيث هي عالمات دالة   

. ويف هذا النقل الثاين تكمن قضايا كثرية        .  داللة موضوعية 



 

 75

 وحقيقة يف النص؟ هل      فهل ما نفهمه من النص كائن فعالً       
هو يزيد عليه أم ينقص عنه؟ وأي العوامل أكثر تأثريا يف               

 عملية الفهم نفسها؟  

إىل أثارت كتابات بالشري عن القرآن وترمجة معانيه            
ل إظهار   من أج   جهادهو)  ص(لفرنسية وعن سرية النيب       ا

 من ردود األفعال لدى القراء العرب         وتثبيتها كثريا الرسالة  
 وإذا صرفنا النظر عن اليت ينطلق فيها أصحاا        .  واملسلمني

 من أن أي كتابة أجنبية عن اإلسالم         -  ا مثلما ذكرنا سابقً   -
 ومبدأ، ألفينا أجودها هي تلك      إمنا هي كتابة معادية له أصالً     

ا يف فهم بعض     ملستشرق قصور اليت استدركت على هذا ا     
         ا السور أو تأويلها أو تغليب بعض الروايات على بعض تغليب

فهذه األعمال تلتقي مع ما ندب هذا        .  مقنعةعِلَلٍ  يفتقر إىل   
املستشرق نفسه له من حبث عن احلقيقة التارخيية أو تعلق           

           باالقتراب منها على مقدار ما يسمح به الفهم وتكِّممنه  ن 
 أما ردود الفعل األخرى فتنطلق، يف الغالب، من           .الوثائق

ا للناظر فيها أن    وقد يبدو غريب  .  مواقف مسبقة وأحكام قاطعة   
 وأن  ،يلجأ أصحاا إىل العقل يف تأييد ما يسند اإلميان            

 . ا العتقاداميرفضوا استعماله يف جلّ ما يبدو هلم خمالفً

ية وعلى أية حال فقد أسهمت دراسات بالشري اإلسالم        
  األنظار إىل النص القرآين من حيث هو حدثٌ          استرعاءيف  
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ا حاملة إرث      تأسست عليه ثقافة استغرقت قرون          جليلٌ
اإلنسانية املعريف وكشفت عن جانب من الوجه التارخيي             

ي الرسالة، إىل   قِّلَيف فذاذته املنذورة، قبل ت     )  ص(للرسول  
 ،حملبطات ويف مواجهته ألصناف من العراقيل وا،أعظم األعمال

وإصراره املذهل على نشرها حىت أظهرها متبوئة مكانة بارزة          
ا              جدا بني الشخصيات اليت كان هلا تأثري عميق وواسع جد

أما املنهج التارخيي الذي اعتمده فقد       .  على النطاق اإلنساين  
ا، ا كبري ا متأثر، تأثر   إذ هو أيض    ؛كانت له مكاسب وحدود    
حيتكم إليها يف دراسة األعمال الفنية      بالسياقات التارخيية اليت    

ل سِوغري الفنية وتأمالعظام من بين البشررِي . 

אא 

لئن كانت املؤلفات اليت وضعها بالشري يف اللغة العربية         
ا ممارسة تدريسها    ـه عليه ـ إذ محلت   ؛يـذات مقصد تعليم   

ب  فإا قد منّت عن ح      ؛وترمجة نصوص روائع من تراثها     
ومل يقتصر إعجابه ذه     .  كبري هلا ورغبة قوية يف خدمتها        

اللغة اليت خرب أسرارها على التجرد لوضع مصنف يف                
علّم كيفية نقلها    أو دروس ت   ، أو كتيب يف عناصرها     ،حنوها

 أو اإلسهام يف وضع معجم متعدد           ،إىل اللسان الفرنسي   
 له ويف   اللغات فيها، ففيما كتبه عن األدب العريب وتأرخيه         
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نقل معاين القرآن إشارات واضحة إىل ما يشبه الشغف ذه            
ويف احلقيقة فإن اللغة العربية، منذ اجتمع العامل             .  اللغة

العقائدي والقرار السياسي على تتوجيها لغة ثقافة وحضارة،         
قد ظلّت، خالفا للغات قدمية عديدة، هي هي على امتداد            

ق بني ما شهدته من       التاريخ العريب اإلسالمي، فما الفرو      
ومع أن هذه اللغة    .  أساليب سوى تنويعات على نسيج واحد      

قد تعرضت، فيما مرت به من تقلبات التاريخ، إىل كثري من            
احملن فإا ظلت صامدة يف االستعمال األديب أو الثقايف            
واإلداري يف منطقة شاسعة ذات هلجات حملية خمتلفة              

ا، ألننا قلما نفطن له،     بدو غريب وقد ال ي  .  مظُعا يقل وي  اختالفً
أن تكون نصوص أنتجها أعالم قدامى من أعالم البيان قابلة            

 . ألن يفهمها متوسطو الثقافة من أبناء هذه األيام

ا حبب اللغة العربية، ومن      قد عمل بالشري، مسكون    و
 نيموقعه بفرنسا، عملَ العارف مبجهودات املعجميني واللغوي        

ن  التمكُّ نس أن ييسر للمستعربني ح    فقط على ليس  القدامى،  
 بل سعى إىل أن ينتشر تعليمها باملدارس الفرنسية             ؛منها

اللغة واألدب قضيتان ال    "أن  ب عن اعتقاده    وفضالً.  وخارجها
 وهو ما حدا به إىل        )1("ميكن فصل إحدامها عن األخرى     

    إىل أعمال     ،ا، بني احلني واحلني      اجلمع بينهما ملتفت 
                                            .10ص  ... تاريخ األدب  )1(
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امى، كانت له يف وضع معجم متعدد اللغات         اللغويني القد 
طريقة استمدها من اطالعه على أعمال املعجميني العرب          

، فاجته إىل املستعمل منها يف        القدامى، كاجلوهري مثالً   
. كالم الشعراء واخلطباء والكتاب والصحافيني واحملاضرين     

 اهل وراء هذا املوقف اعتداد بأن اللغة العربية اليت نزل             
آن وأصبحت لغة ثقافة وحضارة كانت تستعمل إىل             القر

       جانبها هلجات مل يأخذ منها جماللغة إال القليل؟ هل       ةُع 
 طُّفَوراءه تا،  إىل أن التعليم الذي أخذ يف االنتشار، حديثً         ن

بالبلدان العربية سيستعمل هذه اللغة؟ إا، على أية حال،          
 صوغها  وهي لغة القرآن، لغة ثقافة وحضارة أسهمت يف          

         ا ومحلت قسم رتمن  ا هائالً مجيع األجناس اليت عب 
 .تراث البشرية وحفظته

 

لئن أثارت أعمال هذا املستشرق، عند ترمجتها إىل           
 ال    ظا من ردود األفعال بني تقري        العربية، كثرييف ا ،

         ا إىل  األديب، ونقد، يف جمال اإلسالميات، يتشنج أحيان
لذي يرمى فيه صاحبها بكثري من النعوت القاسية، فإن        احلد ا 

حدودها تظل منحصرة يف املنهج الذي اتبعه فيها، ذلك أن          
 . استعماله له أصبح من النماذج القابلة لالقتداء ا
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فعندما وضع بالشري أعماله كان املنهج التارخيي قد           
بسط سلطانه على الدراسات األدبية مثلما كان قد بسطه،            

 املعرفة اإلنسانية   بِعا بعلم التاريخ، على خمتلف ش      ديمقت
 ومثلما يأت هلذا املنهج أسباب الظهور واالنتشار      .  وجماالا

 والسيطرة يأت لغريه من املنهجيات أسباب الربوز، فشرع،         
أصابه .  بداية من منتصف القرن املاضي، يف االحنسار           

 اخلانات أقرب   الوهن عندما حتول إىل ممارسة هي إىل ملء       
  وجتاوزته نظريات املعرفة وأساليبها    ،منها إىل البحث العلمي   

 . وطرائقها عندما راجعت منطلقاا ومسلماا

كانت ممارسة األعمال األدبية بالدرس متأثرة، طوال         
 النصف األول من القرن العشرين، بكربيات نظريات املعرفة         

 تفسري  :لى التفسري يف العلوم الطبيعية واإلنسانية يف قيامها ع      
الظواهر الكائنة بالتماس األسباب والعلل اليت أوجدا            

قام هذا التفسري   .  والوقوف على القوانني اليت حتكّمت فيها      
وأسندت .  على االنطالق من الظاهرة للبحث عن أسباا         

       رجع إىل      فاعلية تلك األسباب إىل عوامل كثريا ما كانت ت
  .السياق التارخيي لتلتمس فيه

هذا املنحى املعريف العام الذي سيطر سيطرة شبه             
مطلقة، بداية من القرن التاسع عشر مفضية إىل االعتقاد يف           

 بدأ يصيبه، من منتصف       ،احلتميات ويف احلقائق الثابتة     
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 س حىت أصبح قصوره   القرن العشرين، كثري من الوهن والتكلُّ     
ا للعيانيف الدراسات األدبية ظاهر . 

ا ت من التفسري إىل الوصف، استعداد        فاملعرفة انتقل 
 حتوير الظواهر بالتدخل فيما      :لدخول يف مرحلة التحوير    ل

. كانت قد وصفته من مكوناا ومن صالت بعضها ببعض          
متثل انعكاس ذلك على الدراسة األدبية يف أا مل تعد               

 ىل األسباب اليت أوجدت األعمال األدبية        إف  تطلب التعر
ات خاصة، تلتمس خصائصها يف        وأصبحت، مع البنيوي   

العناصر املكونة هلا وفيما يشد بعضها إىل بعض من                 
 . ، بالتأويليات يف أثنائه ضروب العالقات لتأخذ، بعد ذلك أو        

واملعرفة الوصفية جذّابة مبا تهِوبه من علمية وتتسم به من م 
ت بل إن ما تقرره هذه املعرفة الواصفة قابل للتثب        .  موضوعية

أما البحث يف األسباب فهو،     .  األدلة املادية الدالة عليه   منه ب 
يف الغالب، ظني تقرييب ينهض على الفرضيات ويعسر             

 .الوصول فيه إىل متفق عليه يقبل االمتحان بالتثبت

مث إن املنهج التارخيي يقوم، يف املمارسة، على غري          
       بل هو    ؛د باالنضباط للموضوعية   ما يدعو إليه من تقي 

ن مفهو مييز األدب     .  ا، مع بعض مسلّماته    ، أحيان يتناقض
سائر اخلطابات خبصائص حتوزه وحتول دون اخللط بني           
األعمال األدبية وغري األدبية، ولكنه يتعامل معه مثلما              
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فهو يستعني باألخبار   .  يتعامل مع سائر اخلطابات غري األدبية     
 األدببوالروايات وبغريمها من الوثائق اليت ال صلة هلا             

 ها مجيعد      .  ا يف مستوى واحد    ويعدوهذا يعين أنه مل حيد
فإذا كان يتعامل مع األعمال األدبية      .  املوضوع الذي يدرسه  

مثلما يتعامل مع سائر األعمال الكالمية األخرى فألنه ال             
             ويف  ،ايعرف ما يطلبه منها، لذلك فهو يف التاريخ حين 

أما .  جتماعا يف علم النفس أو اال         وأحيان ،احلضارة حينا 
األعمال األدبية فكأا جمرد وسائل لالستعمال، لذلك            

واملنهج التارخيي،    .بقيت منغلقة على اخلاص من أسرارها     
 على  إىل هذا كله، يدور يف حلقة مفرغة، فهو يستدلُّ             

شخصية األديب بأدبه وعلى أدبه مبا تكون له عن شخصيته           
    ة يرى   .  ا بينهما من أفكار، ويظل مراوحهذه األسباب  فمر

.  ومرة يرامها يف أدبه    ،وتلك لفاعلية يف شخصيات األدباء    
بل هو يف اعتنائه باألعمال األدبية ال يهتم، يف احلقيقة، ا           

  ليهتم بالتاريخ والسقصارى ما يطمح إليه هذا املنهج أن       .  ري
جيد صورة من اتمع يف العمل الذي يظهر فيه أو أن               

أما النصوص يف    .  ي أبدعها  صورة للمؤلف الذ     يستشف
 ا فكثريذا  ا ما كانت تستعاستعماالًلُم ا الستخراج هذا  جزئي

 .االستنتاج أو ذاك وتدعيمه
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       ومع أنه ال يستقيم أن يؤبالشري على ما لعلّه مل        ذَاخ 
 دامه، فا  ا يف أُ  يتبلور جينفجار التنظريي للكائن   الخريات أي

   األديب قد بدأ عيف  ود ات من القرن املنصرم،   ي السبعين ه يشتد 
     ا قد أخذت منعطفات   فإن دراسة األدب والنصوص الفنية عموم 

وما كانت  .  أخرى فيها انصراف كبري عن املنهج التارخيي        
هذه املنعطفات لتوجد لوال املرور باملنهج التارخيي، ذلك        

 إمنا تتمثل يف تفتيح األبواب على اخلطاب         لَّجأن قيمته األَ  
 حدود ما خيتص به وينفرد من بني سائر                  األديب يف  
 . اخلطابات

        إن املنهج التارخيي، يف آخر األمر مترين يبين   عقلي 
خطاب ا على حنو خاص، مبعىن أن متاسك هذا              ا سردي

     كسبه مصداقية أكثر من مطابقته ملا         اخلطاب هو الذي ي
            ت منها  حصل من وقائع انقضت ومل يعد باإلمكان التثب

ا  من جديد، ويف إكساب هذه املصداقية مزيد       باستحضارها
       ا إىل املوضوعية،  من املصداقية يوهم مؤرخ األدب، استناد 

. بأن الوقائع املوثقة هي اليت تفصح عن أنفسها يف خطابه           
 ولعلّ هذا اجلانب التوثيقي، لقيامه على الفحص والتمحيص          

ت، هو املكسب الكبري الذي أحرزته وما احلاجة إليه         والتثب 
 . مبا يستهان به
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א 

 

مهما تكن املآخذ على األعمال اليت وضعها بالشري يف         
) ص(  األدب العريب يف العصر الوسيط ويف القرآن وسرية الرسول        

واللغة العربية وترمجة نصوصها الفذة إىل اللسان الفرنسي،        
مهما تكن هذه املآخذ وجيهة، فإا تظل حمكومة مبا يف            

 وما يف املنهج التارخيي     ،ه النقص أي عمل بشري من وجو    
ومع .  الذي استعمله من ألوان القصور واإلعداد ملا بعده          

للثقافة العربية خدمة جليلة بأن        جهوده  ذلك فقد أدت      
عرفت املستعربني وغري املستعربني ا وقدمت هلم منها           

لف عما هو مألوف يف أعمال أبناء غري جيله من           تصورة خت 
 يف اية املطاف، صورة تسعى إىل           إا،.  املستشرقني

االقتراب، بفضل ما فيها من موضوعية الباحث الذي ال             
لحقيقة اليت ينشدها، مما كانت عليه يف            لوالء له إال      

لذا جاءت واعدة، مبا تطرحه من أسئلة وتفترضه          .  التاريخ
 األنظار إىل أن      بتنبيهمن إجابات وتقع فيه من عثرات،           

ها املقدس والبشري يف أوكد احلاجات  الثقافة العربية بوجهي  
  فْإىل أن تها كائن ذو خصوصيات        ما على أا .   يف ذاومم
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يشترطه الوصول إىل إدراك تلك اخلصوصيات أن نصوص          
ا هذه الثقافة حتتاج إىل صرامة الباحث املوثق هلا توثيقً             

يبعثها على الوجه األقرب مما كانت عليه عند نشأا، وها           
قيمة العمل التوثيقي الذي واجه به بالشري ثقافة          هنا تكمن   

يعسق الشك إىل أنه كان شغوفً          را شغفً    أن يتطر ا ختم  ا
 . )1("لغة اد"على فؤاده بأن لغتها هي 

                                          
 .2010 – 08 – 24 شاكر نوري، البيان،   )1(
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א 

 الوزير الشاعر ابن زمرك وآثاره 1

يف هذا البحث تتجسد الطريقة اليت اعتمدها بالشري يف         
 . األدب العريب القدمي وأعالمهكتاباته عن

ب ابن اخلطيب املدهش بني اخلطط      ال جيوز أن نعترب تقلُّ    "
 بذاته باملغرب اإلسالمي يف القرن         ا مستقالً دها أمر اليت تقلَّ 

، فتقلبات ابن مرزوق وابن خلدون تقيم الدليل         )م(الرابع عشر   
 كما أن شخصية أخرى عاشت يف ذلك            قولنا،على صحة    
 قمينة بأن تثبت    ،شخصية الوزير الشاعر ابن زمرك    العصر، أي   

أن رجل الدولة يف ذلك العهد مدين بنجاحه وتألق سعده إىل             
آرائه السياسية من جهة، وإىل خصاله يف معاشرة امللوك مع             

وقد تساعد أيضا على إلقاء أنوار،      .  رقة الظرف من جهة أخرى    
ى تطور ، علاعوسطأشد إن مل تكن جديدة فهي على أقل تقدير      

 إسبانيا يف القرن     "عرب"عند  )  الكالسيكي(األدب التقليدي    
 .الذي سبق سقوط غرناطة

، آل احلكم إىل سابع ملوك      م1333/   هـ 733ففي سنة   
 اهلزمية  بين نصر، أيب احلجاج يوسف، وسيكون عهده، رغم       
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النكراء اليت أحلقها به ملك قشتالة ألفونس احلادي عشر،           
1(ناطة يف األدب والفنا عرفته غرا مشرقًعهد(. 

 )2( جوان 29/   شوال 14  –  733/1333ويف نفس السنة    
 حممد بن   )3(ولد بغرناطة، يف ربض البيازين، أبو عبد اهللا         

، وكانت  )4(يوسف الصرحيي املشهور فيما بعد بابن زمرك       
أسرته الوافدة من شرقي األندلس متواضعة، إذ كان أبوه             

اد؛س املهنة اليت كان ميارسها     ا، ففكّر يف تنشئته على نف      حد 
 أن الطفل كان ضعيف البنية تلوح عليه عالمات الفطنة،           ّإال

الذلك عزم والده على أن جيعل منه أديب. 

فقد تلقى بادئ األمر بغرناطة دراسة قرآنية تقليدية مث            
ويقال إن فضل ابن زمرك          (...).  )5(جلس إىل علمائها   

                                           )1(  د يوسف مدرسة غرناطة وباب القضاء           شي)Lévi –Provençal  (
 –  Lafuente   ، 48  –  56  –  57  –  59(، وقاعة السفراء    172  –  171

، أما التفاصيل   Brockelmann  ،II  ،259ليس أبا عبد اهللا حسب رواية         )3( .240  اإلحاطة،)2( .)91 – 89 – 76 – 73 – 67 ، وقد ) زِمركهبعضهم ينطق( جنهل أصل هذا االسم وشكله الصحيح )IV ، 691 . )4، وابن األمحر، II  ،221لتراجع يف اإلحاطة فاملوالية  ، II واإلحاطة   ،198  قائمة شيوخ ابن زمرك أوردها ابن القاضي،            )5( .يكون اسم جد بعيد
، وكما هو املألوف، 26–10 سطور IV ،691، وابن األمحر،222  .بيان للتواريخ حياته دون   طوالالذين التقى م ابن زمرك        وردت أمساء الشيوخ  
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 ببعضهم إىل    وخصاله مل تعزب عن أساتذته، مما حدا          
السعي يف انتشاله من مخول الذكر، وخاصة ابن اخلطيب           

   يف (  -  ارتقائه إىل أمسى مراتب الوزارة       عند  -الذي اهتم
مبآل تلميذه فانتدبه    )  749/1349عهد يوسف األول سنة       

ومتادت الصلة بني األستاذ وتلميذه       .  )1(ا يف الديوان   كاتب
 هذا، يف كل     ، وقد عبر  )2(طيلة سنوات على أحسن حال     

، )3(مناسبة، عن اعترافه باجلميل يف رسائل مسجوعة أو منظومة          
ويف مدائح كالسيكية جديدة بقيت منها، إىل اآلن، بعض           

  (...).)4(املقطوعات

 عند تولّي   ّإالا حقمل يأخذ جنم ابن زمرك يف الصعود         
 755/1354 من بين نصر سنة       )5(األمري حممد اخلامس الغين باهللا    

                                            الجانفي  8املوافق  =   كما ورد يف تاريخ النشر       669ليس    (769األوىل   مجادى  15 مؤرخة يف     II  /237  –  239 اثنتان وردتا يف اإلحاطة        )3( .II /221 اإلحاطة ،  انظر مدح اخلطيب ابن زمرك)2( .10، سطر III /363 النفح، )1(
 . أبيات، البحر الطويلIII ،363 ،5، النفح، 3قطعة        .ائية، البحر البسيط أبيات، بIII ،363 ،10، النفح، 2قطعة          بيتا، رائية، البحر الطويل34، 223، اإلحاطة، III ،361، النفح 1قطعة    )4( ).دون تاريخ ورمبا كانت سابقة لألوىل( إخل II /23و) 1368

 . أبيات، حائية، البحر الكاملIII ،363 ،6، النفح، 4قطعة      
 . بيتا، رائية، البحر الطويلIII ،364 ،25، النفح، 5قطعة      

 1362/  763، ومن سنة    760/1359 إىل   755/1354حكم من سنة      )5(
 . بعد عزله ثالث سنوات1391 /793إىل 
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أستاذه وحاميه ابن اخلطيب الوزارة الكربى، فجعل           ءوتبو
ومل .  سلطانية يف بطانة ملك غرناطةحبظوةابن زمرك حيظى    

ا ا وفي  ثالثني سنة، يف خدمة سيده خملص          واليتوان، ط 
 (...)يشاركه نعماءه وبأساءه 

     ؛ا يتجاوز إطار وظيفته الرمسية      بذل ابن زمرك جهد 
ا ذائع الصيت مبالقة     اذًفنراه يقوم بتدريس الفقه وكان أست       

 الذي مألت شهرته     )2( وخترج على يديه الشاطيب      )1(وغرناطة
والغالب أن  .  اآلفاق، وزيادة على ذلك مل يفتأ ينظم الشعر        

ذلك النشاط، يف مجلته، قد أدى إىل تدعيم تأثريه وتعزيزه          
أما عالقته بالوزير ابن اخلطيب     .  يف جملس حممد اخلامس   

، )3(1369مارس  /  770ية إىل شعبان     فقد كانت جيدة للغا    
 .ومل يكشف عن عدائه لويلّ نعمته إال بعد ذلك التاريخ

ومل يكن ابن زمرك يف مأمن من طعن بعض أهل                 
، فهل كان    )4(الفضل وانتقادهم سلوكه مع ابن اخلطيب         

                                           ، 790/1388أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، فقيه مالكي، تويف يف   )2( .20، سطر IV ،692 ، ابن األمحر، 3، سطر I ،222اإلحاطة،   )1( رك يف  ـن زم ـاء ابن اخلطيب على اب     ـالل ثن ـن خ ـدو م ـك يب ـذل  )IV ،755. )3النفح،  ابن اخلطيب أى كتابه يف شعبان       ، إذ نعلم أن     II  ،221اإلحاطة  
 .III ، 55اخلامس، النفح،  كان ابن اخلطيب يدبر مع السلطان املريين أيب سعيد خلع حممد               )I /129. )4، راجع اخلامتة 1369/ 770
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. يستطيع أن يأيت غري ما أتى إذ كان رهني أمرين متناقضني             
ا ا سلبي امس بوقوفه موقفً  فهو إما أن يغدر مبواله حممد اخل       

ب يف مكايده، وإما أن يستنكر غدر ابن         يويساعد ابن اخلط  
       ده القدمي مدافعاخلطيب، فينتصب يف وجه سي  هكِلِا عن م .

 ابن زمرك   ذُؤاخوقد ال ي  .  ومما ال ريب فيه أن االختيار عسري      
 هو أنه اهتدى أيما اهتداء إىل احللّ           ،إال على أمر واحد    

احله الشخصية وأفرط يف تسليط النقمة على         املوافق ملص 
وبعد فرار ابن اخلطيب من غرناطة إىل املغرب         .  وزير ماكر 

ده الوزارة  رفع حممد اخلامس من شأن ابن زمرك فقلَّ             
الكربى، وحنن نعلم ما أبداه هذا األخري من ضراوة وتعنت           

 وما حاكه من دسائس مع        ،املخلوعأستاذه  للقضاء على    
ىل جملس الفقهاء بفاس وحماكمته     إ إلحالته   بعض بين مرِين  

وتكفريه، ورمبا اإليعاز باغتياله يف السجن على يد شرذمة           
 .)1(من الرعاع احلانقني

 نرى يف ابن زمرك إال متملّقا           َّالأ  غري أنه ال ينبغي     
ا على مظاهر الفخر    للملوك استوىل عليه اجلشع فغدا متلهفً      

ب ما حدث من     والشرف، إذ من املفروض أن يعود سب         
ا تغيري سياسي يف االجتاه الذي انتحاه ملك غرناطة خمالفً           

فيه ما جرى عليه ملوك بين نصر إىل ذلك العهد، إىل تأثري             
                                          

 .III،  58 – 60 راجع النفح،  )1(
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فقد عقد  .   أو على كل حال إىل مساعدته وعونه       ،ابن زمرك 
ي عنها   وقع التخلِّ  ةٍـنـسحممد اخلامس الصلة من جديد بِ       

فة قرطبة، أال وهي مد       ذ ثالثة قرون عند تفكك خال        ـمن
 يف ذلك ضعف     تأثريه السياسي على مملكة فاس مستغالً       

 (...).بين مرِين 

ومن جهة أخرى فقد عهد إليه تسع مرات بالتفاوض مع        
 ، وسيفتخر ابن زمرك بعد وفاة حاميه ببضع        )1(أمراء النصارى 

  (...).793/1391سنني بأنه حافظ على ثقته إىل آخر عهده 

 من سجع ابن زمرك شيء بينما بقيت لنا بعض          مل يبق لنا    
 793/1391  –  763/1362 اليت نظمها بني سنيت      )2(القصائد

ومها تاريخ اعتالء حممد اخلامس العرش ثانية وتاريخ            (
إىل ويلّ نعمته،     -ا  طبع-ا  ، واليت كان معظمها موجه    )وفاته

 (...).وقليل منها إىل شخصيات مرموقة يف ذلك العهد 

أثناء وزارته  يف  ن طبع ابن زمرك مل يلبث،        وقد قيل إ  
    ر تغيالطويلة، أن تغيفقد أضحى الرجل على      ؛)3(ا عميقًا ر 

دون حتقيقه غاياته،     كربياء يستفز النفوس، فال شيء حيول     
                                            . وما يلي 20،27 – 16، سطور، IV ،692، ابن األمحر، IV ،689 النفح،  )3( . وما يليه16، سطر IV ،736 مقطوعات أوردها ابن األمحر،  )2( . وما يليه13، سطر IV ،692ابن األمحر،   )1(
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        ومل ينج،  .  ا ينعم باألمن  كما أن ميله إىل الكيد ال يدع أحد
 خلامسهو نفسه، من مؤامرات أعدائه إال بفضل رعاية حممد ا          

وعند وفاة سيده شعر باخلطر الذي يهدده        .  له وحدبه عليه  
 )2( نظمها فيه، كما يبدو، أن يسبق األحداث       )1(فحاول، يف مرثية  

ر ـ بعده، غي  الذي تولّى األمر    )3(ويستميل خلفه يوسف الثاين   
     رت يف البالط آلت إىل اإلطاحة       أن إحدى املكايد اليت دب

جانفي /  793ة يف أوائل صفر     به والزج به يف السجن باملري     
1391 )4(. 

ا إىل غرة رمضان    بالسجن عشرين شهر  ابن زمرك   لبث  
، وعندئذ أعاده يوسف الثاين إىل        1392 جويلية    794/22

 إذ عند وفاة األمري      ؛مل يطل ا عهده    لكن  سالف خطته   
إىل يوسف، خالل ذلك الشهر، بادر خلفه حممد السابع            

ا مكانه، فتقلد     وزير )5(اصمعزل ابن زمرك وتعيني ابن ع       
                                          

 بيتا، دالية،   IV  ،733  ،39، مرثية رواها ابن األمحر،       37  قطعة     )1(
 .البحر الطويل

  .30 – 28 ، أبيات 37 راجع قطعة  )2(
 أوت  –ويلية  ج/  794جانفي إىل رمضان    /793دام حكمه من صفر       )3(

 .IV ،693، فيما يتعلق باألحداث املوالية، راجع ابن األمحر،1392
 .IV،734  جند أصداء هذه النكبة يف مقطوعتني روامها ابن األمحر،)4(
 359/  760 ولد بغرناطة سنة      ،عاصمبن  هو أبو بكر حممد بن حممد           )5(

 .II ،385، راجع دائرة املعارف اإلسالمية، 829/1426تويف ا و
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الوزارة سنة كاملة، مث مل يلبث ابن زمرك أن استعادها                
ا من  وقد يكون اتعظ، على ما يبدو، باألحداث حين       .  )1(ثانية

الدهر، إال أن ما بالطبع ال يتخلف، فانربى يزعج الناس              
 السابع نفسه كان يف ريب من         ان حممد إبعنفه وبغيه حىت     

 كيده، هذا باإلضافة إىل أن الوزير فقَد        أمره خيامره الظن يف   
 من كياسة ولباقة ودهاء، يف كنف امللك،          يتمتع به  ما كان 

وتعود من  .  وبات يرزح حتت عبء األوصاب واآلفات         
جديد قصة األسد الذي أدركته الشيخوخة، وترتل الفاجعة         

ذلك أن ملك غرناطة، ذات ليلة، لسبب ال . فجأة يف النهاية 
 إغراء من األعداء     ،دون شك من    ه ولكن نستطيع معرفته، 

 هو وأبناؤه    لَتِساد، أمر باقتحام بيت ابن زمرك، فقُ         واحلُ
 يشهدن احلادث    )2( بينما نساؤه وبناته     ؛وخاصته شر قتلة   

أما من بقي حباضرة بين نصر من أنصار                .  مذعورات
           ا املرحوم ابن اخلطيب، فقد رأى يف ذلك االغتيال مظهر

 .)3(يهلمن مظاهر العدل اإل

                                          

 .8، سطر IV ، 734  ابن األمحر، )1(
ال نعثر يف أي مكان على تاريخ ما حدث، إال أنه ينبغي بالرجوع                 )2(

 أو  795/1392إىل ما تقدم وضعه يف األشهر األخرية من سنة               
 . 2، سطر IV ، 694 ، راجع النفح،796/1393أوائل 

 .، يف األسفل وما يليهIV ، 693، و III ،99النفح،   )3(
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إن طول القصائد واملقطوعات الباقية من نظم ابن              
زمرك ووفرة عددها كفيالن بأن يتيحا لنا القيام بتحليل أديب           

) cadres(ا لذلك سندرس تباعا اهلياكل            وتيسري.  عميق
 ."(...)واألغراض املطروقة واألسلوب 

شر يف حوليات     ن ر الشاعر ابن زمرك وآثاره،       ـالوزي
ترمجة حممد    .II،  1936لشرقية باجلزائر   معهد الدراسات ا  

 من  1986،  25العجيمي، حوليات اجلامعة التونسية، العدد      
 .144 إىل 131ص 

، باإلنسان  ا أو باطالً   ليس الشاعر يف نظرنا، حقً      " 2
الكامل األثري على كل تقييد، غري مبال باحلياة املادية،              

 مع  ا حتت وطأة رسالة سامية،     ا مستسلم يحين ظهره متأملً  
أن فكرة شاعر أصيل ال يعمل إال من أجل املال أو الفوز               
مبكان يف العامل، هلي يف نظرنا، وبكل صراحة، عمل              

وحنن نقبل أن ينشد شاعر، كألفريد دي فينيي،            .  مقيت
إننا، .  اد، أما أن يفكر بالثراء فهذا ما يستحق الكره            

ه أن حيترم فنه وأن يستخدم    ببكلمة خمتصرة، نطالب الفنان     
 .يف إبداع اجلمال ال يف إشباع مطامعه

بيد أنه ليس، يف شرق العصر الوسيط، أشد غرابة من           
ا، كما  وال ريب يف أن نظم الشعر ينبثق أيض        .  هذا املفهوم 
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يبدو، من مصدر خفي، ولكن من رزق هذا الفن ال حيظى            
ومبا أن هذا الفن، من حنو آخر،          .  إال بقليل من التوقري    

يازات، ويفرض االحترام، أو اخلشية، فقد      مينح صاحبه امت  
        بدا، على العموم، من غري املعقول أال يستعلَم يف   الشعر 

 .حتقيق الغايات، كافة، بل أكثرها أنانية وحقارة

    لدوا يف أوساط الشعب، وأعين       إن الشعراء الذين و
 غالبيتهم تقريب   ا، من حنو آخر، بوجوب        ا، شعروا متام

 اء أو األغنياء يف استعمال مواهبهم الشعرية،      االعتماد على الكرب  
وقد كابدوا، واحلق يقال، منذ زمن بعيد، وطأة هذا                

إن  (...)ا ال جدال فيهالقانون، فأصبحت تبعية الشعراء واقع 
   ر من هذه احلال شيئً    ظهور اإلسالم مل ينها، إن    غيا، ولكنه قن

 اجلديدة  صح التعبري، وأصبح الشعراء محاة للطائفة الدينية       
يف وجه املشركني، مث حتولوا، فيما بعد، يف عهد                 

 إىل رسل دعاوة تؤجرهم األسرة           ،األمويني يف دمشق    
.  أو أحزاب املعارضة   ، أو نواب امللوك يف العراق     ،املالكة

وقد ازدادت عبودية الشاعر، أيام العباسيني، خطورة، فلم         
 احيعد مد ا مأجور       ا،ا فحسب، بل إنه مل يعد معدود ا  أحيان

جاكثرية، إال مهر. 

، يف القرن الرابع     Carrièreوتبدو سرية الشاعر املهنية      
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ا لقواعد تقليدية    العاشر امليالدي، خمططة تبع     /اهلجري
وميكن القول، على أبعد تقدير،      .  تصعد إىل ماض سحيق   

إنه على إثر انتشار الثقافة األدبية وإنشاء مراكز فكرية                 
تبعية الشاعر خطورة من جراء      جديدة، ازدادت، حينئذ،     

 .املنافسة اليت أدت إىل أسوأ التنازالت

العاشر امليالدي  /وكان لشعراء القرن الرابع اهلجري      
 املدفوعني، نتيجة ذلك، إىل شهوة املتع املادية، ووسواس        

البؤس، وخشية منافسة اخلصوم ادودين، غاية، هي،        
إن حياة هؤالء     بل ؛ا لألمزجة، غاية طفيلي ورجل بطانة     تبع 

ا، حياة مضطربة تتخللها آالف املثبطات         مجيع  الشعراء،
ا، فاجعةاليت قد تكون، أحيان.." 

أبو الطيب املتنيب، دراسة يف التاريخ األديب، ترمجة          
إبراهيم الكيالين، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،       

 .16 – 15 – 14 ص ،2001

سب بالشري،  م اختفى، ح  670/ـه50يف حدود سنة      3
 يف  واندحارها ليظهر اجليل الذي شهد ضعف الوثنية العربية       

م جيل آخر شهد دخول نزعات         725/هـ107حدود سنة    
ويف ضبط  .  جديدة تؤذن بتطور الشعر ووالدة النثر العريب        

 : الظواهر اليت أثرت يف هذا اجليل قوله
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ن الظاهرة الثانية اليت ينبغي إبرازها يف الظروف              إ"
 هي تلك األمهية، اآلخذة يف االتساع، اليت اتصفت       اجلديدة  

ق التفكري،  ائا احلياة احلضرية يف تطور العادات وطر           
 .وبالتايل يف اإلبداع األديب

 ،acculturationومل يظهر العامل األساسي يف عملية التثاقف      
يف الدور املوكول إىل دمشق القدمية فحسب، بل ظهر             

أيض    ل سواء للمدينة أو مكة يف        ا الدور االستقطايب املخو
 .احلجاز، أو ملركزي البصرة والكوفة يف العراق

مل يتم انتقال الثروات، يف الدور الذي حنن بصدده،           
    اء التوسع العريب اإلسالمي، ملصلحة احلجاز         من جر
 بل أهم من ذلك، فيما بعد يف املقام            ؛واملدينة فحسب 

منها نزوات  األول، دمشق والبلدان الشامية اليت جعلت           
ا، على وجه    ، وأيض امللوك مراكز للراحة كالرصافة مثالً      

اخلصوص، البصرة والكوفة اللتني لوال هذه الظاهرة لبقيت         
اتعليالت توسعهما غامضة جزئي. 

         ثريضاف إىل ازدهار بعض املراكز احلضرية، ما يف  وي
سبق أن شرحنا عمقه الوقت ذاته هذا االزدهار، اختالطٌ عرقي 

وأحدث نقل أعداد كبرية من األسرى من العراق            .  دهعقُّوت
    تمع، فقد        والشام إىل املدينة انقالبا يف بعض طبقات ا
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         ل هؤالء األسرى يف البصرة والكوفة من تدفق البدو الرعدل ح
النازلني يف تلك املراكز، قبل أن يتابعوا مسريم حنو الشرق          

 الغالبني،  رِسوالء، يف أُ  واندمج هؤالء األسرى بال   .  أو الشمال 
مؤلفني بذلك طبقة من املوايل الذين سرع تأثريهم على قضايا          

وقد أكمل هؤالء   .  الفكر، يف عملية تثاقف العناصر احلاكمة      
القادمون اجلدد إىل اتمع اإلسالمي، باقتباسهم ثقافة            

  عربية، تتمع املذكور، ما أثار             لَثُّمم يف اهم وذوبا
 حىت إن بعض هؤالء املوايل ذهبوا        ؛ب أنفسهم إعجاب العر 

زون       ا يف متلُّ  بعيدك لغتهم احلضارية اجلديدة، ما جعلهم يتمي
 .يف اخلطابة والشعر من سواهم العرب

 ع احلضارة املدنية، واختالط األجناس الذي        إن توس
 ،Arabicité مل يرد إىل اخلط الثاين ما نسميه العروبية    ،رافقه

 متصلة بعيش    ا وأفكار  وعواطف  حياةٍ هجونعين بذلك من   
  وقد احتفظت هذه العروبية، طوال العهد الذي حنن        .  الصحراء

 بصدده، باعتبارها وجاذبيتها، واحتفظ اخللفاء األمويون           
 يف الواحات أو    –ا   عاطفي –واألمراء وأعضاء األسر احلاكمة     

ة األموية، بروابط تؤكدها مآثر        ـد السالل ـوب، مه ـالسه
 ومل يكن امليل إىل حياة الصحراء إال             ،.  (...)رةمشهو
ا من مظاهر إجالل العروبيةمظهر .(...) 
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لى مظهر أخري لتلك األوضاع اجلديدة،      عوينبغي التنبيه   
 على  – على وجه الترجيح     – التأثري الغالب    وذلك املظهر ذ  

وال ريب يف أن هذا        .احلركة األدبية ومنو الفعالية الفكرية     
لك ااالت، امتداد للعهد السابق، وليس        الدور، يف ت  

 ويف الواقع فلسنا واجدين، يف كل مكان،       .  متابعة متراخية له  
   ا ألطر العمل، وافتراضات مفتوحة      إال ارتقاءً للقيم وتوسيع

وليس مثة مقاييس مشتركة بني سيد الصحراء        .  دون حدود 
، وبني  م670/هـ50الذي مدحه الشعراء اجلوابون حىت سنة       

فاء واألمراء األمويني والوالة وزعماء البيوتات اليت           اخلل
الذين وجدوا فيهم محاة حقيقيني           أشاد ا املداحون    

فليس مثة جمال استعمال مقاييس املقارنة        .  لألدب والفن 
ذاا بني عامل اجلزيرة العريب يف القرن السادس، وحىت            
املوسع إىل حدود اململكة اليت خلفها عمر بن اخلطاب             

م، وبني الشرق األدىن الذي        644/هـ23موته سنة    عند  
تدفقت على مدنه الثروات الناجتة عن الفتوحات اليت دفعت     
إىل ما وراء فارس، حىت املغرب األقصى، فكلٌّ كان يقوم           
بدوره يف الوسط الذي كانت تدعوه إليه نشأته، وذلك               

 .حتت تأثري دفعات عامل أخذ باستمرار يف جتاوز نفسه

ا ا لبلوغ هذا العامل حد      نظر أُقيمت،ذاته،  ويف الوقت   
           عه وسط التيار العام، أقطابساع يكفي لتمييز تنومن االت 
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فإذا كان يستحيل، طوال     .  ، تتماثل طبيعتها وطاقتها    جذبٍ
 : ملن سيكون الرجحان   :هذا العهد اآلخذ يف االنفتاح، القول     

اض  االفتر – مقابل ذلك     –لشام أم للعراق، فإنه ميكننا        أل
بأن هلاتني الواليتني، يف جمال الفكر والسياسة، مستقبلهما        

حياة   -فيما بعد      -اخلاص، يف حني أن احلجاز عرف          
وسيكون من نتائج هذه الظاهرة يف الفعالة        .  مألى باألصالة 

 الشام  :األدبية، محلنا على عدم دراسة الواليات الثالث         
كس  بع – بل العمل     ؛والعراق واحلجاز، بصورة إمجالية    

 . على إظهار ما لكل منها من خصائص مميزة–ذلك 

وال يسعنا دراسة الدور التايل، حسب منهج خمتلف           
رض يف دراسة الدور السابق، وسنفحص،      عن ذلك الذي فُ   

واحلال هذه، املصادر اليت تزودنا ا النصوص والتراجم،        
 موعة على هذا الشكل،          وسنحاول تبعا للمعطيات ا

وجيدر البحث عن النثر على       .  جة تركيبية التوصل إىل نتي   
ا يف  حدة، وسنرى بالنتيجة، أن هذا النثر مل يبِن إطالقً             

 بل تكشفت فيه فقط حركة أفكار وقابليات          ؛مظهره األديب 
 ".فكرية، وحاجات ذات تعبري فين، متهد لنشأة ذلك النثر

 .542- 537 تاريخ األدب العريب، ترمجة إبراهيم الكيالين، ص ص
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ادي ـود االقتص ـروات، يف الصع   ـق الث اح تدفُّ ـأت"  4
سواء من جراء الفتوحات    ي؛  املدهش للشرق األدىن األمو   

 نتيجة احتكار األراضي وتثمريها، ألرستقراطية شبه             أم
اجلزيرة العربية، وخصوصا أرستقراطية املدينة، أن متثل          

دورا يف عامل الشعراءا حامس. 

ا كلّ ما   عراق، تاركني جانب  ولنحصر اهتمامنا بالشام وال   
 يف  إن تلك األرستقراطية احلكومية والعسكرية،       .يتعلق باحلجاز 

     م، 670/ هـ   50 سنة   قرابةتح  آن واحد طوال العهد الذي افت
ويظهر .  قد أنشأت، حتما، ثروا على امللكيات العقارية        

.  بل فضلت العيش يف احلواضر      ؛أا مل تقم على أراضيها    
فسها مشتبكة يف سياق مثاقفة حضرية،        ومن مث وجدت ن    
 مع ذلك أو على األقل عند        -)  العروبة(فقد جعلتها عبادة    

 على اتصال عاطفي مع الصحراء، أو بكلمة        –بعض ممثليها   
روات ـت الث ـكان.  ةـة أو الفراتي   ـوب الشامي ـأدق مع السه   

  ماة األدب والفن      املوضوعة حتت تصريف رأينا     –ف ح - 
ما إذا اعتمدنا على املعلومات النوادرية اليت         أسطورية، في 

  .التاسع امليالدي /  رواها املؤرخون يف القرن الثالث اهلجري      
فهل كانت تلك املعلومات متثل ناحية العظمة فقط؟ إننا             

 األغلب،  يفع،  ـة، ونستطي ـت يف املسأل   ـردد يف الب   ـنت
 استعماهلا لتحديد االنطباع الذي تركه هؤالء احلُماة يف            
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مث إنه من   .  أذهان معاصريهم، وخباصة يف األجيال التالية       
 الشكل الذي اختذته تلك احلماية،        يفاألنسب االرتياب    

فإن اخلرب يرتع، يف أغلب األحيان، إىل التنويه بتبذير               
ففي إطار هذه    .  شخص ذي مقام عال، واندفاعه ونزواته       

 املصورة يصبح التصحيح واجبا، ذلك أن كلّ شيء ينظر           
 بل هو موجه    ؛إليه من خالل تراجع جمرد من املوضوعية       

حنو إدانة أهواء وإحلاد بعض األمويني الذين متتعوا بالشهرة         
إن رواقًا من الصور جدير بأن      .  بوصفهم حماة للفن واألدب   

ينشأ، ولن يكون له سوى قيمة استحضارية، فمن خالله             
  ق من   ن االجتاهات العامة، وهذا ما      نتطلّع إىل تبيمكان يضي

 هنا  وسنكتفي.  نةمعيمرحلة  الصغرية املروية عن      )  احلكاية(
بذكر بعض الشخصيات الكربى، على أن حناول جتميعها،         

 تأثريها على   – جهد اإلمكان     –فيما بعد، لكي نستخلص      
 .شعراء ذلك الزمن

 ،قد قارب الشيخوخة  م  670/ـه50 سنة   قربكان معاوية   
دد املسرح، فأحسن امللك     عندما دخل جيل الشعراء اجل     

         فسح هلم مكانا يف مجلة    استقباهلم ومحاهم، دون أن ي
مشاغله، ذلك أن الشاعر، يف نظره، مساعد للحكومة             
املركزية، وصلةٌ تربطه بالعامل يف شبه اجلزيرة الذي جيب           

وقد طُرحت، عند تولّي ابنه     .   تبقى نبضاته جمهولة لديه    ّأال
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ا، وكُتبت أشياءُ كثرية عن      رييزيد، قضايا كثرية فاغتيب كث     
هذا األمري الطّالب اللّذّات، الذي وضع جتاه أكثر األوضاع          

) المانس(وأظهر األب   .  خطورة طرحتها األحوال اجلديدة    
.  رغبة يف رد االعتبار لشخصية كثُر ذم سلوكها        – باملقابل   –

. ولن يتدخل يف احلديث الذي يهمنا أي من تلك املشاغل          
كان يزيد قد أثار الفضائح بسلوكه وأخالقه وفظائعه         وإذا ما   

        ا يف رأينا،   السياسية، فإن دوره يف عامل الشعراء كان عظيم
فهو أول من أدخل إىل الشام مشهد بالط ملوكي كان فيه              

 ا  الشعراء عنصر-     فهو على األقل ذو      -  ا إن مل يكن دائم 
رسته وجسد هذا امللك، بتكوينه الفين ومعرفته ومما       .  نفوذ

فن األشعار، طوال بقائه القصري على عرش اخلالفة،               
منوذج حامي األدب والفن، ذلك النموذج الذي سنشهد           

 .ممثلني آخرين عنه

ا من هذا   ومل يعدل تولّي الفرع األموي للمروانيني شيئً       
التيار، فقد شرع رد االعتبار لفن الشعر يف التأكّد، فجددت          

 م انتصار العروبية  685/هـ65 سنة   خالفة عبد امللك بن مروان    
فإن حملات  .  يف ميادين عديدة، وخباصة يف ميدان الشعر       

التراجم املخصصة يف كتاب األغاين جلرير والفرزدق             
واألخطل وسواهم من الشعراء، تظهر هؤالء وقد استقبلهم         

 امللك حمتفي  صدرم، م ا  ا عليهم أحكام   ا ا تقييمية، أو ناقد
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 ف هذا اخلليفة         يفو.  اهلم أحيانضوء هذه احلكايات تكش 
 –على اخلصوص – مثقف، ولكنه    –واحلق يقال   –عن رجل   

وقد شعر  .  مشغول باستخدام ضيوفه الشعراء لغايات سياسية     
 بالفائدة اليت   -   شأنه يف ذلك شأن معاوية       -  رجل الدولة 

          ف جلمع    ميكن أن جينيها من نظّام موهوب جدا، متله
وال .  ألنفة جتاه املنافع املتاحة له      الثروات، ال يصطنع ا     

ريب يف أن العالقات بني حامي األدب والفن هذا وبني               
ات ـام الوالي ـإن حك ـرة، ف ــا مباش ن دوم ـم تك ـه ل ـمداحي

 هؤالء الشعراء يف نوع      ناستخدموا، يف ظروف عديدة، فَ     
 . من التفويض

واشتهر أخو اخلليفة عبد العزيز بن مروان يف مصر،            
ا على  عل من حلوان عاصمة، اقتصرت فقط تقريب        حيث ج 

 أمثال كُثري عزة ونصيب، فبشرت      ،جذب شعراء من احلجاز   
خر لألدب والفن، شاميني وعراقيني      عظمته بعظمة محاة أُ    

ومجع األمري احلاكم بشر بن        .  ينتمون إىل األسرة ذاا     
ه ثِكْأثناء م يف    ،حوله)  م693/هـ74املتوىف سنة    (مروان  
. العراقية)  التبعية(يف مدينيت البصرة والكوفة، أعالم      القصري  

زاج ساخر، وكان حيلو له     ـر ذا ذهن لـماع، وم    ـان بش ـوك
 استخدام املواهب املعروضة عليه، دون أن        – كما يبدو    –

وكان مسلمة أخو   .  ينخدع بأخالقية هؤالء الذين ميدحونه     
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 على انعطاف جمرى    –عبد امللك، الذي جعلت منه أمالكه       
، غرضا  األسرة املروانية  من أغىن أفراد        رجالً –الفرات  

ومل يكن مسلمة القائد السعيد، الذي  .  ملدائح جرير العديدة  
أثىن املؤرخون عليه حلكمته ونضجه، يبالغ يف تقدير إطراء         

 .الذين كانوا يطمعون، قبل كل شيء، يف هباته السخية

من (وأجرى ارتقاء الوليد بن عبد امللك عرش اخلالفة         
ا يف مفهوم    طفيفً تعديالً)  م715/ـه96م إىل   705/هـ86سنة  

 – يف الواقع     -محاية األدب والفن، فقد ثابر هذا امللك          
         د هؤالء الدعاة   مثل أبيه عبد امللك ومثل أخيه، على تعه

وخييل ).  التبعية العراقية (ودعائم امللك الذين هم شعراء        
ل عديدة، أنه كان      أننا نتبين بدالئ    – على كل حال      –إلينا  

 يعتربهم أشخاص    م مصدرا للتسلّي،  ا كانت قرائحهم ونزعا
وكانت له تفضيالته اليت مل تكن قط ذات صفة سياسية،              
فإذا مل يعط هباته للتميمي جرير، بل للشامي ابن قيس                

وكان هذا اخلليفة،   .  الرقيات، فألن هذا ذو صحبة ممتعة       
لوالية ليسمع من    إذا حلّ باحلجاز، مجع شعراء هذه ا           

ويف عهد أخيه يزيد بن       .  ا زه بغنائيتها   ارـم أشع ـأفواهه
) م724/هـ105م إىل    720/هـ101من سنة    (عبد امللك    

ع بالفنون، بالرغم من أن املؤرخني كانوا         ـذا الول ـتوطّد ه 
وكان .  يرتعون إىل دعمه بالنوادر املفرطة يف املبالغة            
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الثالثني من عمره عندما    اخلليفة يزيد بن عبد امللك قد بلغ        
ا إىل  شغوفًما ينظم الشعر برقّة،      توىل اخلالفة، وكان مثقفً    

وقد رمسه   .  حد العبادة باملوسيقا وامللحنني والقينات        
 دا من املزايا السياسية، مع أنه قضى يف            املؤرخون جمر

زمنه على أخطر احلركات املعادية للمملكة، أال وهي              
 أن املؤلفني أصروا على ذكر       حركة يزيد بن املهلّب، كما     

اندفاعاته وقسوته على أعدائه، كما أنه كان ذا مودة عميقة            
وكان قد ذهب ضحية هواه باملغنية         .  ظاهرها الرتق فقط   

وحنن على علم باملكانة اليت احتلها الشعر والشعراء        .  حبابة
           يف كنف أمثال هذا احلامي لألدب والفنون، إذ مل يكن نظم

) األنا( بل وسيلة تعبري عن      ؛ه، جمرد تسلية  الشعر، يف نظر  
ا لالنفعاالت العنيفةوينبوع. 

ويف خالفة عمر بن عبد العزيز، وقبل توليه اخلالفة             
 /هـ105م ويف خالفة هشام من سنة        717/هـ99وبعده سنة   

م، شاهدنا عند هذين عودة إىل          743/هـ125م إىل    723
د الثاين  احلكمة، فكانت عند األول بدافع من تقوى، وعن         

 من شاحني إىل وضع اخلدم،       .   وحذرٍ حوهذا ما أرجع املد
وكان .  فغدت اهلبات مقننة، ومرفوضة يف بعض األحيان         

احلكام يف الواليات جيهدون للحد من االضطرابات اليت          
 كل حال فقد ظلّ األمري          ىوعل.  سببها نزعات الشعراء   
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    عبد امللك،   نبا أثر أبيه يزيد     الوليد، يف عهد هشام، مقتفي 
     وكان هذا شخصية احنطاط وشاعر ا، وكان دوره،   ا موهوب

 بوصفه حامي    وكانت النوادر اليت    .  اا لألدب والفن، عظيم
أشادت ذه الظاهرة، ال تعنف من الواقع إال ببعض                

وقد تتابع حوله، على حد السواء، كثري من        .  األشياء الثانوية 
 ،ية واملغنني امللحنني  لذين محاهم، مثل محاد الراو     االرواة  

 مثل نصيب، وقد أغضب      ، أو شعراء النسيب    ،مثل معبد 
    ه اخلليفة هشاماهذا امليلُ عم  .األمري كان يهزأ حبكمة     ولكن 

 وقد ساق الوليد مدة حكمه القصري إسرافه،      .  عمه ويسخر منه  
بوصفه حامي األدباء والفنانني، وشططه إىل حد الفضيحة          

 .والتحدي

جلاذبية اليت خضع هلا عامل الشعراء،           ومل تكن ا    
   نحوها، مـواحلماية اليت مأَـتـتـيفقط من امللوك وأمراء     نِـي 

 ، بل استعمل الوالة، أمثال يزيد بن أبيه         ؛األسرة احلاكمة 
ا والفرزدق وغريمها من     جرير ، وخالد القسري  ،واحلجاج
رفون وكانوا يع .  العراقية، يف سبيل دعوم   )  التبعية(  ممثلي

رون الشعراء بعنف،    كِّذَ كيف ي   – مدفوعني بأمزجتهم      –
بأم األسياد وأم ال يتساهلون مع االحنراف املفرط             

وقد كابد الفرزدق التجربة    .  الذي قد جتره املناجزات بينهم    
لزموا جادة الصواب   ويظهر أن الشعراء أُ    .  مع زياد بن أبيه    
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ائي          املركزية يف    ا حىت عندما أخذ نفوذ ممثلي السلطة 
التدني، ومثال ذلك التزام الشعراء يف عهد خالد القسري            

ويف مقدورنا  .  عدم اخلروج عن دائرة الطاعة املشددة         
تبيان، هنا وهناك، بعض االحنراف عن هذا الشذوذ، نظري          

اوي الفنون الوليد بن عقبة، ولكن ذلك        ـد ه ـ عن حـدثما  
وجند إىل جانب   .   مل يكن القاعدة العامة    – ولنكرر القول    –

     لوا محاية األدب      هؤالء احلكام املقتدرين أشخاصا حو
والفن، يف العراق، حنو اجتاه خاص، وهم أرباب األسر           
 الكبرية واألرستقراطيون ذوو السرية العسكرية الالمعة، وكانوا      

يستندون إىل العصبية اليمنية، وأدت معارضتهم لألمويني          
إننا واجدون يف   .   مسلّحة يف دمشق، يف احلالتني، إىل ثورة     

  ا تدلّ على وجود دعاية ملصلحة ابن         تراجم الشعراء أخبار
م، وذهاب  704/  هـ85األشعث الذي سحق يف العراق سنة       

  الشيعي ضحية ارتباطه باملُطالب بالعرش         مهدانأعشى  
/ هـ 82 يف حني مجع القائد املهلّب املتوىف سنة         املذكور،

أثناء محالته  يف  العراق أو     سواء يف بلده    -م حوله   701-702
.  بوصفها عمادا للمملكة    شعراء أظهروا مزاياهم   -  يف فارس 

وملا ثار ابنه يزيد دعم املداحون مغامرته، مث خذلوه بعد             
 .م720/هـ101هزميته سنة 
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وأخري     ا لغريبة جدا شخصية أحد أرستقراطي      ا، فإ
ىف سنة  املتو(البصرة، أال وهو اليمين بالل بن أيب بردة             

كان بالل ذا ثروة هائلة، وميلك عزبة            ).  م738/هـ120
 بطيبة  وكان حاد الذّهن، مياالً     .  يديرها كإقطاعي أصيل   

      رونه لبصره بالشعر،   خاطر إىل االرتيابية، وكان الناس يقد
     األديب، حيث ازدحم   )  الصالون(ا من   وكان يقيم يف بلده نوع

التافهة، مثل محزة بن    فيه املهرجون والنظّامون ذوو العقلية      
.  مثل جرير   ،بيض، والشعراء ذوو املوهبة املعترف ا        

ذكّرنا هذا الراعي لألدب والفن، بطريقة غري مدافعة،            وي
 .ؤالء الذين ملع جنمهم يف اجليل التايل يف بغداد

الشامية العراقية واملراكز    )  التبعية(لقد أصبح شاعر      
ب الثروة، فصار ينتظر     احلضارية، عدمي املقاومة أمام أربا     

             ا من هؤالء الذين ينتمي إليهم على الصعيد القبلي، عون
ا يعوله وأهله، وصار يأمل، أكثر فأكثر، من األعيان            مادي

واحلكام، فعن طريقهم يؤمل وساطة توصله إىل بالط              
وامتدت عبودية الشاعر هلذه القوى إىل مجيع           .  اخللفاء
ب والفن يطرح، يف أغلب     وكان انتخاب حامٍ لألد   .  امليادين

األحيان، قضايا، وذلك بسبب االنتماءات القبلية على وجه        
ومن الندرة أال جتد أمثلة على مداح عجز عن           .  اخلصوص

التوفيق بني خاصيته القبلية واملنافع اليت توفرها له مهنته             
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 إن إخالص الشاعر    - على الغالب    -وميكن القول   .  الشعرية
ا للوشائج الكائنة   ته وعمقه، تبع  لراعيه خيتلف، يف دميوم    

بني احلامي والقبيلة اليت ينتمي إليها احملمي. 

 فاعليتهم ستعجل  فيما خيص     -إمجاالً-إن تبعية الشعراء     
      بعض املوضوعات املدحية، فعوض ا عن االقتصار   من منو
          بله، فسيكون   على إطراء اصطالحي لكرم املمدوح ون

 دقيقة عما ميثله احلامي يف      الشاعر ملزما بإدخال إيضاحات   
ا ا تلوين ، كما نرى، ملون   حامٍوكان خضوع الشاعر لِ   .  السياسة

ا باالجتاهات السياسية الدينية، ولنالحظ، على كل           داكن
     ن بعض هذه األلوان يف النصوص       حال، أنه من العسري تبي

اليت يف حوزتنا، ذلك ألا حتركت يف اخلفاء، أو أا              
 ."ت حلّت حملّ آثار مفقودةأوحت بانتحاال

 .652- 642 تاريخ األدب العريب، ترمجة إبراهيم الكيالين، ص ص

م، 670/هـ50للشعر الذي نشأ يف احلجاز بعد سنة        "  5 
 :يف اللغة واألسلوب مظهران حسب ما يكون املقصود            

موضوعات تقليدية أو غزلية، فاستعمل املداحون واهلجاؤون        
 فردات والرواسم ذاا اليت استعملها     امل -  يف احلالة األوىل    -

الشامية العراقية، ناشرين ألفاظ احلياة     )  التبعية(نظراؤهم يف   
وإذا عرضت لنا، بوفرة أقلّ، فألنّ هذه اآلثار             .  البدوية
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إن .  الشعرية وصلت إلينا يف احلالة السيئة اليت ذكرناها            
اخلضوع للتقاليد أمر غريب بقدر ما هو جدير باالهتمام،            

و يشهد على االزدواجية اليت نصادفها يف أكثر عهود              فه
  طوال العهد الذي     –ومن هنا يربز     .  االشعر العريب ازدهار 

 بني طريقيت املداحني الغزلني       واضح  تضاد –حنن بصدده   
وكما أن هؤالء قد جهدوا يف اصطناع أوزان           .  احلجازيني

مع   خاصة م، فكذلك متيزوا بلغة ومناهج أسلوبية تتوافق       
ا ولعله  ومل ينجح ذلك اجلهد دائم       .  شعرهم وأمزجتهم 

        ا جتاوز، يف بعض الظروف، قدرة الفنان على اإلفالت متام
د القدمية، أو لعله كان يف حاالت أخرى         ـود القواع ـمن قي 

 يف إثنائه  نتيجة سعي حاول الشاعر الغزيل       - على العكس    -
لغزيل فلم يكن الشاعر ا     .  االنضمام إىل تقاليد الصحراء     

 أكثر حرية من املداح أو اهلجاء يف        – مع ذلك    –احلجازي  
صِيغِه، فلم تكن عدةُ روامسه، عندما أراد أن تكون مباينة،          

ومبا .  إىل حد ما، لعدة رواسم شعراء البدو، بأقلّ ضخامة         
أن املناسبات واالنفعاالت الداخلية تستحثّ الشاعر، كغريه       

 الطريقة التعبريية املالئمة     إن مل يكن أكثر، فقد جلأ إىل         
ومل يتردد الشاعر الغزيل احلجازي يف وصفه          .  لالرجتال

الوسط، وبيان األفراح   السيدة واللقاءات املنتزعة من ضغط      
مل يتردد يف    :  أقول  واألحزان اليت أثارها احلب املتبادل،       
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.  استعمال صيغ وتشبيهات مكرورة، خبالف نظرائه البدو         
تبد به البحث عن اجلديد، هذا إذا فهمنا من         ويبدو أنه مل يس   

        واسم والتعديل الطفيف الذي يعطي انطباعا ذلك العمل بالر
ومثة ظاهرة جديرة باملالحظة،    .  عن عدم استحسان القول   

وهي أن استعمال الصيغ االصطالحية، واللجوء إىل األقوال        
 إىل صدق الشاعر العاشق      - يف الظاهر    -املبتذلة مل يسئ    

ة إحساس  دوال ريب يف أنّ مرد ذلك إىل حِ            .  يتهوعفو
الشاعر بالواقع من خالل الصيغة اليت تجووِز ابتذالُها               

ا وميكن االطمئنان إىل أن هذه الظاهرة تنطبق أيض       .  باستمرار
ومبا أن التعبري    .  يف مجيع العهود   )  العذري(على الشعر    

ع املعيش   إىل االلتصاق بالواق   -باستمرار    -والفكر يرتعان   
  والعاطفة اليت اد      ها، فمن املستطاع أن تكابدتت معِيض عر

          وصيغ مجيلة بصورة أكثر تواتر ان أو املرجتل تعابرياللفن .
 املتواتر  -وهكذا يعلّل يف نصوصنا استعمالُ مناجاة احلبيبة        

ا أو بني            -ا  جددة ووصيفاواللجوء إىل احلوار بني السي 
بساطة اللهجة، والتركيب اجلملي اللفظي      ن، فإن   ـالعشيقي

-  منه    -ا  طبع ف صفة أساسية يف    ـومل يكن التكلُّ  .   أمر ال بد
 رفض  - على العكس   - بل    ؛أسلوب الغزلني احلجازيني   

 حبكم  –ومبا أن الفنان    .  األلفاظ النادرة واالستيحاء اللفظي   
   ة جدال يسعى وراء الكلمات الغريبة          -ا  مفارقة مستحب 
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ل مرة، فهو أكثر متتعا باحلرية يف بناء مجلته           ملة أو املستع
ولنعترف، من حنو   .  ا دوري شكالً – اأحيان – اليت قد تكتسب  

ولعل .   بانزالق التصنع إىل نصوصنا     ،–  هنا وهناك  –آخر  
ذلك بسبب املقلّدين املهرة، أكثر من الالزم، مما قاد إىل           

وهكذا فقد  .  كملهاالتعبري عن أدق أنواع الصور الدقيقة وأ        
 : قائالً)عمر بن أيب ربيعة (أنطقوا أحد العشاق

  األموات ريقتها     بعد كأس املوت النتشرواسقِــيو ـل   

 :)العرجي (وقال

  ويارقا حتلّى عقْد درغزاالً    لقاع ملِلْحينِق هذا القلب تعلَّ   

انني وليست النصوص الغزلية اليت نعرفها بصادرة عن فن       
مولعني بالبالغة إال إذا كان املراد بالغةً عفويةً، فاللجوء            
إىل الصورة أو التشبيه ينم، بعبارة أخرى، عن سري طبيعي،          

إذا استحضرت عينا السيدة نظرات غزالة، فإن التقارب           ـف
وما أكثر ما تتدخل الرواسم حينئذ      .  ي نوع من العادة   ـم ف ـيت
-  يف التعبري الشعري   -  اعفوي .    ح أن يومن املرج عض عن  و

تلك الصيغة املهترئة بالصدق الذي يستدعيه أسلوب غري           
مزو        ين بيتغا ق، أو لعله باللحن واملصاحبة املوسيقية اليت ت

 بفضل  -  اأحيان–وقد يتوصل الغزل احلجازي     .  كثري االبتذال 



 

 113

             د تلك البساطة، على وجه الدقة، إىل إحداث تأثري بيع
 :قال العرجي. ثل هذاتشبيهٍ م

        عٍـيي بِـام فـب بالشـا صلُـأنهـك
                     للعيدِومِقد أخرجتها نصارى الر  

 :وقال

 يـننلُ جــا إذا الليـني لذكراهأك

 عـــ أسهرته اجلوامدوـر عــ     أسي                

ز يف تقنية    ومن املؤكّد أن الثورة اليت أحدثها احلجا         
  ا جديدة كانت على مستوى استعمال       البيت باستعماله حبور

 ا االنقطاع عن      لغة أد إىل طرح البساطة بوصفها   )  البدوية(ى 
وأما أن يكون قد حدث انفصام عن هذه            .  املزية األوىل 

والظاهر .   أي تقاليد البدو، فهذا ما ال يشك فيه أحد         ؛التقاليد
على املستوى  -د فترة احنطاطه    أن احلجاز استرجع إذن، بع    

 األمهية العظمى اليت كانت له يف اال الروحي          -األديب
 أن  - مع ذلك     -وما كان هلذا الدور      .  عند ظهور اإلسالم  

 الثورة اليت حققها الشعراء إىل              يكون حامس ا لو مل متتد
 .   "العراق دماغ اململكة اجلديد

 .817 – 813 الين، ص صتاريخ األدب العريب، ترمجة إبراهيم الكي
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אא 

مات األستاذ رجييس بالشري فخلت منه حلقات          " 1
 ربون وجامعات املغرب العريب واملشرق،    سالتدريس جبامعة ال  

          وأقفرت حمافل العلم من وجوده بينها مرشد ا ا وحماضر
راومسيا لندوا. 

 احلاد يف   قد فقدت منه الشخص املستقيم يف طلعته،      ل
حمياه، الرصني يف حركاته، املتثبت يف خطاه، املتزن يف          

         ا أيض ا سلوكه يف    صوته وكلماته، وهي خصال اتصف
احلياة، وكأا انعكست كلها على منهجه يف البحث العلمي      

ت ة والرصانة والتثب   واحلد ةفعرف عنه، كذلك، باالستقام    
فرنسا شري قدوة لطلبته يف     واالتزان، وبذلك صار األستاذ بال    

 والسري  واملشرق واملغرب، ومنتهى آماهلم النسج على منواله،       
اعلى خطاه ونيل رضاه، ومل يكن ذلك عليهم يسري. 

      ا، فهو إن قال نعم     ا يقظً ذلك أن ذهنه النقدي كان دوم
فليفسح أمامه طريق املالحظة أو املنازعة أو املعارضة             

اغالب. 

صغاء من وراء صفيحة وجه صلد      بيد أنه كان حيسن اإل    
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أثناء ذلك   يف   ذي عينني منذ زمان جامدتني، لكنه،             
االستماع، كانت تتم يف باطنه املغلق غربلة ما يسمع                
فيفحصه حبذق له خاص ينريه له فيتسنى بذلك لفكره                

غري .  احلصيف تقومي ماهيته احلقيقية بعد الوقوف على كنهه       
.  بلغ بفضله اليقني    أن حذره هذا حذر منهجي يوقفه مىت         

وقد يكون ذلك يف امتحانه الرجال فتصبح عندئذ ثقته               
 عميقة عمق   - على قلّتها    -وقد كانت له صداقات     .  صداقة

ما كان له من انكماش ختاله، إذا القيته، جفاء بل عداء               
اأحيان. 

ذه الشخصية القوية وهذا املنهج احلديدي القومي،         
      رجييس بالشري، حياته     مع قدرة على العمل عجيبة، أكب 

كلها، على حبث دائب يهدف به إىل الكشف عن أسرار لغة           
العرب وأغوار الروح والعقلية العربية وخبايا احلضارة              

ا من النصوص دون شهادات      واملفاهيم اإلسالمية، انطالقً  
 الرجال، وهو، يف ذلك، على خالف أستاذه لويس ماسينيون،        

ا ا ويشك يف أمانتها شك      بل يتهمه  ؛ال يطمئن إىل الشهادة    
ا أو خمالفة بعضها لبعض،             ملحاحا هللهلتها واضطرا
ا مع واقعية ذهنه      ب أهواء الرجال وانسياقً     ا منه بتقلُّ   إميان

املفطور على حذر الفالّح سليقة وراثية، والناشئ على سرب         
النصوص ونقدها ورحضها من زائف األقاويل اخلاوية             
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 وال إىل   ،إىل األخبار لطرافتها  اخلالّبة، فلم يكن يستسلم      
آثر .   وال إىل جوامع الكلم لبالغتها          ،األشعار لبداعتها  

التروي على التملّي واملعرفة على املتعة فكان رجل علم            
               على أنّ األدب والفن ،وحبث أكثر منه رجل أدب وفن

 .ميدانه الذي يرتع فيه حلصاده الغض اخلصيب

 واملعلّم، فكان   وانسجمت صفات الرجل فيه والعامل     
أبرز ما ميتاز به كرجل وعامل وأستاذ، شدته وصالبته وقوة           

 كان صايف العارضة، متني الطريقة، عسري احملاسبة        .  جأشه
    أفة وال           لنفسه وللناس، شديدا على تالميذه، ليس للر

ذلك أنه كان يدين      .  للحنان وال العاطفة إىل قلبه سبيل        
لعل إعراضه عن الدين     بكرامة اإلنسان بدل الرمحة به، و       

 من العناية بالضعيف    -أو بعضها -ناشئ عما متتاز به األديان      
احلقري وما قد يتصف به املسكني من املسكنة والتفُوهِ، فإذا          
ديست هذه الكرامة وقف إزاء احلق وقفته إزاء احلقيقة،             
وقفة صرحية باسلة رائعة ال مراوغة فيها وال مراء، فكان مع           

 وفلسطني يف    ، والفيتنام يف مقاومته     ،نتهاملغرب يف حم   
 . والعروبة يف نضاهلا من أجل حقوقها وكرامتها،مأساا

    كان رجييس بالشري ركن ا من مدرسة االستشراق     ا متين
 ا ا يف ميدان البحث العلمي، وأستاذً     ا شاخمً الفرنسية، وعلم

م           إماما يبث من روحه يف خنبة من الباحثني والعلماء، شأ
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ت ويقظة الذهن     يف العمل وطريقتهم الضبط والتثب       الدأب
 هي ضمان الفالح يف عامل       واالقتصاد يف احلكم، خصاالً    

 ."العلم الصحيح

الشاذيل بوحيىي، رجييس بالشري، فقيد مدرسة االستشراق    
 .12 و 11، ص ص 1973حوليات اجلامعة التونسية،  الفرنسية

اسع ليس بالشري جمرد باحث، ولكنه رجل و           "  2
مجع .  وله عني ناقدة، وذهن متوقد، ورؤية صائبة       .  الثقافة

إال أن فكره   .  بني مفكري الشرق والغرب على حد السواء        
. النقدي ارتبط بفالسفة من عيار مونتانيي ورينان وستاندال         

ومل يقتصر اهتمامه على األدب بل اهتم باملوسيقى، إذ كان          
يف بعض األحيان   يعزف بآلة كمانه باخ وماهلر وبيتهوفن، و      

 ".كان يؤلف املوسيقى

 XVII ص ،Analecta،  جوليانهشارل أندري

هلا مزاياها، فهو    ]  للقرآن الكرمي [ترمجة بالشري    "  3
    العة يف قواعد   ضا و من أفضل املستشرقني األوربيني اطالع

ا، أي  ولكن من نواقصه أنه كان علماني     .  اللغة العربية وآداا  
تذوق املضمون الروحي للقرآن      ا على    نه مل يكن قادر     إ

 ، فإن  الرغم من مزاياها   على  ،إن ترمجته للقرآن    ...وأبعاده
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هلا نواقصها، ولكنها تبقى من أفضل الترمجات القرآنية             
 ."للقرآن مع ترمجة اجلزائري محزة بوبكر

 عدد  "اجلهـاد الليبية ة  ـرسال"ه  ـه نشرت ـجاك بريك، حوار مع   
 .85 ص 1990يناير 

 ،1945 شري بترمجة معاين القرآن الكرمي يف عامقام بال"    4
واضع     ج بعض املترمجني      ا السور وفق نزوهلا، سري ا على

الربيطانيني، وذلك بقصد تفسري التشريع على ضوء الوقائع           
 مث ختلى عن ذلك يف الطبعات التالية بعدما اقتنع             .التارخيية

 .بعدم جدوى خمالفة ترتيب املصحف العثماين

ا يف مقدمة السورة مصدر امسها وآراء املفسرين        مويذكر دائ 
املسلمني وغري املسلمني يف مكيتها أو مدنيتها جزئياا أو كلي. 

وقد .  ولكنه يرجح آراء غري املسلمني يف أغلب األحيان        
الطربي والبيضاوي  :   هي ،اعتمد يف ترمجته على أربعة تفاسري     

 .النصوالنسفي والرازي من أجل توسيع إمكانيات تأويل 

يف ومتكنت ترمجته أن تشق طريقها بني الترمجات العديدة         
أوروبا وذلك بفضل اطالعه على قواعد اللغة العربية وآداا         

 ."لغة اد"وتذوقه اخلاص ا كلغة كان يقول عنها بأا 

وجاءت أغلب األصوات اليت انتقدته بأنه رجل علماين        
    (...)رمجني التقليدينيأكثر من اللزوم، لكنه ليس من نوع املت
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ترمجة [صحيح أن بالشري واجه صعوبات يف الترمجة         
 وشرح معانيه، وصعوبة االختيار بني الروايات       ]  القرآن الكرمي 

املختلفة والتأويالت املتنوعة، لكنه ال ينفي وجود شرح           
يستند إىل اإلميان بالعقل حينما يتناول هذه التفسريات              

ا يف اللغة واآلداب العربية       ليعضبالتأييد باإلمجاع، وكان     
 . ويف الدراسات القرآنية من جهة أخرى،من جهة

إن أمهية املستشرق بالشري متتد إىل أجيال متعددة،           
 واإلسالمية، العربية    تأثرياا حلد اآلن يف الدراسات       تنته ومل

 فقد خترجت على يديه خنبة من الباحثني املسلمني واألجانب،        
ن ترمجته القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية          باإلضافة إىل أ   

 . العديد من األحباث والدراسات اهلامةتأثار

وقد نقل نظرية املستشرقني األملان إىل اللغة الفرنسية          
بكل جتارا وخرباا، واملعروف أن االستشراق األملاين        

 .حقق إجنازات كبرية فيما خيص الدراسات القرآنية

شرق لقراءة مبدعة لألدب العريب     يقدم بالشري الوجه امل   
 القدمي، ختتلف عن القراءات امليتة ألنه يقرؤها بعني فاحصة،       

لذلك ظلت أعماله ذات قيمة علمية وريادة       .  نقدية، وشفافة 
متفردة يف تأسيس لبنات مدرسة أدبية متميزة يف تناول               
التراث العريب القدمي، ينتمي إليها عدد كبري من األدباء              
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ا ما أبدوا تأثرهم بشخصيته العلمية          الذين كثري والعلماء  
 ."وثقافته الواسعة

   2010 – 08 – 24 شاكر نوري، البيان   

5  " إنّ قسم يقصد مؤلفات  (ا من هذه الكتابات      ا كبري
وال خيْفَى ما تشترطه     .  املتنوعة قام على الترمجة    )  بالشري

 ا  تتبائق اللغة األصلية اليت كُ    قهذه الصناعة من معرفة بد    
والظاهر أن بالشري أنس يف نفسه القدرة على           .  النصوص

إيفاء الترمجة حقها، ولذلك أقدم على نقل آثار ما زال أهل           
اللسان العريب يصطَفُوا ويعدوا من أبرز ما كُتب يف              

 ، واملقامات ،، القرآن الكرمي   لغتهم، ونعين بذلك، مثالً    
م الشعر العريب كأيب    وبعض القصائد املنسوبة إىل أبرز أعال     

 . وغريهم، واملعري، واملتنبي،نواس

وال بد لنا من أن نشري، يف هذا السياق، إىل أن ما                 
كتبه بالشري يندرج يف إطار مسرية علمية زاخرة، فقد قضى           

 نيفا،  ّإالهذا املستشرق، يف جمال التدريس، ربع قرن            
           ة جبيل من الطلبة ال نشكخالل هذه املد يف أن   واحتك 

أفراده تأثروا مبا كان يلقى عليهم خالل الدرس من مفاهيم           
 وسواء أقلّ هذا   .  رات منهجية وأعمال إجرائية    نقدية وتصو

        أثري أم عظُم، فإنه حاصل بدليل أن قسمالت ا من الطلبة   ا كبري
 .آثر إجناز حبوث املرحلة الثالثة حتت إشراف بالشري
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 هكذا يت  م، أن آثار بالشري     ا على   ضح لنا، اعتمادما تقد
ال تعوزها القيمة من حيث الكم والنوع واجلهد املبذول،           
وأن مسريته العلمية ال ختلو من إسهامات معرفية أفادت             

 ائه ما زال متواصالً           طالّبه قدميإىل  ا، ولعلّ أثرها يف قر 
اآلن، فما مدى اهتمام الباحثني، عربا وفرنسيني، بآثار هذا         

 املستشرق؟

ا أن يصرف الباحثون النظر عما        ه ملن املدهش حق    إن
 . وأن يعزفوا عن دراسة مؤلفاته وتقوميها ونقدها       ،كتبه بالشري 

وقد كان بودنا أن نعثر على عمل جامعي يتخذ هذه املادة             
أن املكتبتني العربية والفرنسية مل تسعفانا        ّإالا له،   موضوع 

نزر من الدراسات   باملراد، فقصارى ما وقع بني أيدينا عدد        
 اجلزئية اليت ال تستطيع، مهما بلغ شأا، أن تعوض األعمال         
. اجلامعية بعمقها ومشوهلا وتناوهلا الرصني للمواضيع           

ولكن نقص الدراسات وتقلّص عددها ال يعنيان أن آثار              
       ا جزئي ا يف مستويات   بالشري بقيت غُفال، إذ وقع االهتمام

فكيف كانت عناية العرب      .  أخرى غري املستوى النقدي     
والفرنسيني ذه اآلثار؟ وما مضمون الدراسات اجلزئية           

 "اليت خطّها الباحثون من الفريقني؟

  العريبصحيب العالّين، االستشراق الفرنسي واألدبالحممد 
 . 18 – 10 صالقدمي، ص 
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مبجموعها بناء فكري   "إن دراسة بالشري أليب الطيب      " 6
ال يف ذاا فحسب، ولكن يف        ، ويربز مشوخها     )1("شامخ

 ذلك األثر الكبري الذي خلفته يف أوساط الدارسني، مستشرقني           
ا، بالتقريظ والتنويه، وبالقدح والتجريح على السواء          وعرب .

العريب دراسة عميقة عن الشاعر        "فهي عند فئة من الناس         
 الكبري، فيها املوضوعية والتركيز والبحث اجلاد املستفيض،           

 .)2("لنصوص وعلى املصادر التارخيية على االقائم

املوضوعية "رى يدعي صاحبها      ـة أخ ـد فئ ـوهي عن 
ولكننا ).  شكل النقد املوضوعي واألدب املقارن     (بانتهاجه  

لدى التدقيق والتأمل الطويل، وجدنا أن بالشري كسابقيه من         
فهم يبدون لنا    .  املستشرقني والحقيه يف مواقفهم النقدية      

 ألم قد افتقروا    )3()ا متخصصني قادمؤرخي أدب وليس ن   (
التذوق السليم والتحليل    :  ا، إىل أهم خصلتني للناقد      حقً

املنهجي املوضوعي البعيد عن العصبية واهلوى واألحكام        
  .)Préjugés")4املسبقة 

                                           / 200املعرفة السورية، ع  (يوسف اليوسف، ملاذا صمد املتنيب؟         )3( .نفسه  )2( .867ص ) م1977 أكتوبر -هـ 1397 ةذو القعد( ،4 ج   –  52  عدنان مردم بك، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، م            )1(
العوامل (ونقلها عصام السيويف يف دراسته         )  136 ص    –1978  .160، ص )السياسية يف شعر املتنيب

 .160العوامل السياسية يف شعر املتنيب، ص   )4(
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مؤلف "ف االعتدال، إذ ترى أن       ـوتقف فئة ثالثة موق    
الناني   بالشري من املستشرقني الفرنسيني   .  الكتاب األستاذ ر  

 االستشراقية العلمية،   يف العصر، ولقد اتبع يف تأليفه األصول      
وأحال على املراجع يف كل مكان تستوجبه األمانة العلمية،         
فجاء بفوائد كثرية وحتقيقات نافعة، على أنه مل يسلم من             
العثرة وال اقتحم العقبة املرجو اقتحامها لكل مؤلف بصري           

 ؟)1("بالتأليف

 .ا احلق جدوهذا قريب من

بيد أن عثرات بالشري، وسطوه على من يراهم دونه،           
مع جحد فضلهم، واالنتقاص من قدرهم، جيعل بناءه             

ا على جرف هارالشامخ قائم". 

 

حسن اإلمراين، املتنيب يف دراسات املستشرقني الفرنسيني،        
  . 382، 381 .ص.ص

 

 

 

                                          
 .412، ص 2 مصطفى جواد،  يف التراث العريب، ج  )1(
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א 

 

ات اجلادة عن أعمال بالشري     مما قد يستغرب أن الكتاب    
فعدا حبثني جامعيني لنيل شهادة . ال ترقى إىل شهرة صاحبها   

ا املاجستري تناوال دراسته لألدب القدمي واملتنيب، وعدا حبثً       
 خصصه صاحبه للمتنيب يف        هآخر لنيل شهادة الدكتورا     

دراسات املستشرقني الفرنسيني، يكاد ال يعثر الناظر يف            
خصية ودراساا إال على مقاالت        ليف يف هذه الش      أالت

أما كتاباته عن القرآن الكرمي      .  متفاوتة يف الطول واألمهية    
فقد حتكم فيها   )  ص(وترمجته ملعانيه وعن سرية الرسول       

ورغم اهود  .  نفس واحد حممول مع اإلدانة املسبقة        
، فإن  Analectaاهلائل الذي ضمته ببليوغرافية أعماله يف          

ولعلّ االنصراف  .  لت دون املتوقع   الكتابة عن بالشري ظ     
  الذي بدأ يجابما،          ه به املنهج التارخيي قد تسبب، إىل حد 

 من طالبه   املهتمنييف هذا االنصراف عن أعماله، حتى إن         
 .قد اكتفوا بترمجة هذا البحث أو ذاك من حبوثه الكثرية
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