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بسم هللا الرمحن الرحيم

لحظات مع علي الوردي في خمسة مقاالت
للدكتور عبدالرزاق حميي الدين

[الوصف]
[هذا ملخص ملقاالت كتبها األستاذ الدكتور عبدالرزاق أمان حميي الدين (- 1910
 ،)1983أستاذ األدب العريب ،رداً على محلة كان أقامها الدكتور علي حسني الوردي (1913

  ،)1995أستاذ علم االجتماع ،على األدب العريب يف مقاالت نشرها يف الصحف العراقية،ويف بعض مؤلفاته يف االجتماع .يشري الدكتور حميي الدين بداءة إىل منفعة احلملة يف إذكاء جذوة
التفكري والتعبري والكتابة ،مث يلخص حماور هتجم الدكتور الوردي على األدب العريب واللغة العربية
لريد عليها واحدة واحدة يف أسلوب هادئ لطيف .فنَّدها مربهناً على أن علم الدكتور الوردي يف

هذا اجملال ضحل ،وأن خوضه يف هذا البحر كان من غري زاد].

[إذا أعجبك العمل ،فال نطمع يف غري دعاء ابألجر والثواب لنا وللمؤلف رمحه هللا تعاىل].

انقر هنا لالستماع والمشاهدة  -قراءة د .عياد دربال
انتقل إىل الصفحة التالية لقراءة امللخص.
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ملخص المقاالت:
بس ِم هللاِ الرمح ِن الرحيم
يثري الدكتور الفاضل ،علي الوردي ،بني ٍ
مشاكل أدبيةً خمتلفةً ينشرها يف الصحف
آونة وأخرى
َ
يستطرد هلا أثناء مؤلفاته يف االجتماع ،وليس من ٍ
كبريا يف هذه اإلاثرة،
احمللية ،أو
شك أن له ف ً
ُ
ضال ً
ٍ
كبريا منهم على إعادة النظر فيما رسخ يف ذهنه
شطرا ً
اليت دفعت جبمهور من الناس إىل القراءة ،ومحلت ً
ِ
غري ٍ
قليل من ال ُكتَّاب واملؤلفني إىل
من عقائد ،وفيما أل َفه من عادات ومصطلحات .وساقت ً
عددا َ
ِ
الدفع ابلعقول إىل التفكري،
مراجعته ومنازلته يف ميادي ِن الصحف واجملالت .احلركةُ بركةُ على كل حال ،و ُ
وابأللسنة إىل التعبري ،وابألقالم إىل الكتابة؛ خدمةٌ ُمثلى ينبغي أن تُقابَل ابحلمد والتقدير.
ٍ
محالت على األدب واآلداب ،واللُّغة
لكن مشاكل الدكتور يف اآلونة األخرية انصبّت بشكل
و َّ
ِ
ٍ
واللُّغويني ،وعلى اتريخ ِ
ومحاسة شديدين،
إحلاح
العرب واملسلمني ،ونقد أغلب
املخلفات االجتماعية يف ٍ
ويف تعمي ٍم قد يتجاوز به حدود القصد ،وفضو ٍ
ينساق إليها ،مادام
لية قد ُتز ُج به فيما ال َي ُس ُن مبثله أن
َ
َ
يريد لنفسه ونريد له صفة ِ
العال ِ
احملقق ،و ِ
الدارس الذي يعين ما يقول.
وميكن تلخيص ما انطبع بذهين من مقاالته مبا سيأيت:
أوال :دعوتُه إىل تيسري لغة الكتابة وتسهيلها ،واقرتاح بعض احللول.
ً
اثنيا :وصمه أدابء العر ِ
بية وشعراءَهم ،خاصة ،ابلسري يف ركاب الظاملني ،والتغين مبدائح
ً
ُ
َ
وتزهيد شأنه وحتقريُه يف عيون الناس.
العُتاةِ املتجبين ،مث الدعوةُ إىل رفض هذا األدب جبملته،
ُ
التعقيب عليها مبا يمل على تشويهه جبملته.
عرض صور من اترخينا دون أخرى ،و
اثلثًاُ :
ُ
ففيما يتصل ابلدعوة األوىل ،وهي اليت تنادي بضرورة وضوح الكتابة وتبسيطها وتقريبها من
جديدا تظهر به على الناس أنت وحدك،
بدعا ً
ذهن القارئ ،نقول للدكتور الفاضل :هذه الدعوة ليس ً
وال جيلك وحده ،فليس لك جدي ٌد تقوله للناس لتبلغ بك احلماسة واالنتفاضة إىل هذا احلد ،ولتبر
لك هذا االندفاع املتكلَّف ،من وراء فكرة هي من أجبدايت العربية!
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ِ
صفحاتا ،واجه كالماً يدعو إىل اإلفصاح واإلابنة
كتب البالغة وافتتح أوىل
إن كل من قرأ َ
والظهور ،وشهد حتديداً للكالم الفصيح أبنه اخلايل من غريب اللغة يف مفرداته ،والعاري من التعقيد يف
االستكراه والثقل ،ومن كل ما يفوت على السامع والقارئ تيسري الفهم ،وسهولة
تراكيبه ،اخلالص من
َ
اإلدراك ،وتقريب املعىن للذهن .فهل يف دعوى الدكتور شيءٌ غري الذي قاله البالغيون قبل ألف عام؟!
وهل لديه يف أمر املفردات أكثر من املطالبة بشيوع الكلمات ووضوح معناها؟! وصوغها على اهليئة
املعروفة املتدوالة؟!
كما أن من أجبدايت البالغة العربية ،ومن املأخوذ يف صلب بالغة الكالم ،أن يكون الكالم
مطابقاً إلدراك السامع ،مناسباً حلالته ،مسايراً لقابليته الثقافية؛ حبيث جعلوا لكل ٍ
مقام مقاالً ،ولكل
ٍ
حال تعبرياً ،حىت وصلوا يف مراعاة أحوال القارئني والسامعني ،إىل أن جعلوا من حق البلداء واجلاهلني
على ذوي األقالم أن يكتبوا هلم ِ
ابللغة اليت يفهموهنا ،وابألسلوب الذي يستجيبون له ،ويتأثرون به،
على شر ِ
يطة سالمة التعبري.
ِ
ابجلهلة األميني ،من هذا الذي دعا إليه
أوسع مدى يف اإلنصاف
فهل لدى الدكتور دعوةٌ ُ
قدروا ملختلَ ِ
اب البالغة العربية ،حني َّ
ف الناس حظوظًا من البالغة ،وحني رأوا أن من خمالفات
ُكتَّ ُ
الناس مبا ال يدركون ،وأن ختاطبهم مبا ال يشعرون ،ومبا ال يصل إىل نفوسهم ودقائق
البالغة أن تواجه َ
مشاعرهم؟ فما الذي يدعو إليه الدكتور الوردي؟ وِلَ هذه احلماسة يف التهجم على العبارات العربية؟!
لغراء ،ينعي على الناس
إين شهدت الدكتور يف بعض مقاالته ،اليت نشرتا له جريدةُ (احلريةُ) ا َّ
ِ
أمر العناية ابملعاين والبيان والبديع ،مازجاً بني هذه ِ
الدكتور
يعرف
الفنون
الثالثة يف عبارة واحدة ،فهل ُ
ُ
َ
ِ
مؤد ِ
يصح له
ايت هذه
الفاضل َّ
املفردات ابلضبط والتحديد؟ وهل يدري ماذا تعين كل كلمة منها حىت َّ
ُ
فضال عن التهجم عليها؟!
اجلمع بينهاً ،
يستمر على مجعه بني هذه الفنون يف التنديد هبا،
أكثر إنصافاً من أن
َّ
ُ
أحسب أن الدكتور ُ
يستقيم له معرفةُ مد ِ
اليل هذه الكلمات.
والنعي عليها ،حني
َ
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أثر علم املعاين ،كمن ينكر أثر اهلندسة يف البناء؛ فيدعو إىل
ينكر َ
إن الدكتور الوردي إذ ُ
ِ
النحل يبين
االستغناء عن فن اهلندسة بدعوى أن اإلنسا َن حفر كهوفَهُ قبل أن يعرف هذا العلم ،وأن
َ
خالايه مبحض الفطرة.
اهر اليت
َّل بدراسة الظواهر التعبريية عند اإلنسان ،تلك الظو ُ
إن َ
علم املعاين هو الذي يتكف ُ
كيفية ِ
تكشف عن ِ
تتقمصها األلفاظ ،فليس االستنهانةُ أبمر علم املعاين
بناء األفكار يف نفسه ،قبل أن َّ
ُ
إال استهانةٌ ابلضوابط الذهنية لدى اإلنسان ،فهل يرضى الدكتور لنفسه أن يدعو إىل ِ
نبذ دراسة
ِ
الضو ِ
إيل أن كثرياً من األحكام املرسلة يف غ ِري ضابط ،ما
ابط
الذهنية لدى انقدي اآلاثر التعبريية؟ خييل َّ
كانت تُرسل هذا اإلرسال لو صادفت دقةً يف التعبري بعد ِ
دقة التفكري.
َْ
ويف ما يتصل بعلم البيان ،فما الذي ينعي الدكتور عليه؟ إنه أيضاً دراسةٌ للظواهر التعبريية
سبيل احلقيقة ،أو يسلك له
لإلنسان ،حني يريد أن َّ
معىن من املعاين .فقد يسلك للمعىن َ
يعب عن ً
سبيل اجملاز ،على اختالف أنواعه .وال توجد لغةٌ يف الدنيا كان هلا بعض مظاهر الرقي إال وجدت فيها
َ

اهر التعبريية .وهذه اللهجات العامية من فروع العربية حافلةٌ أبنواع البيان .فما الذي ينعي
هذه الظو ُ
عليه الدكتور من أمر هذه الدراسة؟ وأان أؤكد للدكتور أبن كتاابتِه حافلة أبنواع البيان املختلفة ،وأنه ال
خالص ألي معب من اللجوء ِ
لبعض الظواهر التعبريية .فاجلهل أبصول البيان ال يعين التخلص من
ِِ
اقع يف املصيدةِ على كل حال .ولكن غفلته عن هذه
البيان ومن أحابيله .فليطمئن الدكتور إىل أنه و ٌ
حر يتصرف كما يريد! لذلك رأيناه يدعو إىل التحرر من
األحابيل ،اليت تشد أطرافهَ ،خيَّلت له أنه ٌّ
الفرق بينه وبني عاريف فن البيان أهنم يسلكون إىل التعبري عن ٍ
كل ِ
بينة
معرفة البيان ال من البيان نفسه .و ُّ
ومعرفة ،وهو يسلك إليه (عليك اي هللا).
أما األمر يف البديع فنعي الدكتور عليه موفَّ ٌق إىل ح ٍّد بعيد .ولكنه نعي ُسبِ َق إليه من ِ
قدمي
ٌ
ُ
الزمان .وحسبه أن يقرأ ما يشاء من كتب البالغة؛ ليشهد رأي الناس فيه ،ويف املقدا ِر املقبول منه.
ائد العربيةُ،
وحنن نسأل الدكتور :أين جتد الغموض واإلهبام يف الكتاابت املعاصرة ،وهذه اجلر ُ
واجملالت والكتب األدبيةُ ،منذ مخسني عاماً ُحتَّرر املوضوعات املختلفة فيها ٍ
بلغة سهلة ،وبعبارةٍ واضحة،
ُ
ُ
ُ
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تستعص على القارئ ،إذا كان متوسط
ك أح ٌد فيها غموضاً أو عُسراً؟ ول
اكيب ميسرة ،ل ي ْش ُ
َ
وبرت َ
الثقافة؟
ِ
ابلكالم ح َّد العامية الدارجة ،حىت يعود
غ
التسهل ،و
لعل الدكتور يريد ابلتيسري؛
الرتخص ،والبلو َ
َ
َ
ِ
ِ
ليس برأ ٍي جديد ،ولكن الدعوَة به
يف متناول من ل ُْيسن الفصحى يف قليل أو كثري .وهذا أيضاً َ
وئِ َدت يف مكاهنا ،وأُج ِهز عليها ِ
بيد أبنائها ،ملا انكشف هلم مساوئُها وأخطارها على ثقافة أبناء هذه
َ
ُ
اللهجات نفسها.
ِ
ويطيب للدكتور أن خيلع على ِ
اإلمالء
إصالح
نفسه صفةَ اإلصالح واملصلحني للغة ،فيدعو إىل
ِ
َ
ِ
بكتابة اسم فاعل حكى ،ابلياء منقوطةً دائماً؛ خشيةَ اال ِ
حك فهو
ويطالب
العريب،
لتباس ابسم فاعل َّ
ُ
حاك (بتشديد الكاف) .ولست أبغي أن أدخل معه يف جزئيات املسألة ،ألين أخشى أن أ ِ
ٌّ
ُثقل عليه

صنيع الدكتور الفاضل ال خيتلف عن صني ِع من يقرأ كتاب
وعلى ال ُقَّراء ،ولكين أكتفي ابلقول :إن َ
ِ
جتر
خييل إليه أهنم مرضى ،فيصف هلم ما يعُ ُّن له من
َ
عقاقري قد ُ
الصحة لألحداث ،فيعاجلُ مبعلوماته من ُ
اهلالك واملوت ،مث يرتكهم ،يف غري مباالةٍِ ،
لرمحة األقدار.
عليهم َ
ِ ِ
يوضع إال بعد جتار ِ
ب
العريب ل يُرجت ِل ارجتاالً ،ول َ
ُ
وأكتفى له إبمجال القول يف املسألة :إن اإلمالءَ َ
ٍ
ِ
ِ
لفلسفة يف الكتابة تقوم يف األغلب على أساسني:
خيضع
أجيال .وهو يف مجلة جزئياته ُ
ِ
ِ ِ
ِ
الكلمات املتشاهبة يف
أمكن بني
جتنب اخللط بني كتابة كلمة وأُخرى ،والتفر ُ
يق ما َ
األولُ :
النطق ،إذا كانت خمتلفة يف املعاين؛
ط الفضول والزو ِ
فكل ما بني أيدينا من
عنها.
االستغناء
أمكن
ما
ائد
الثاين :التيسريُ وإسقا ُ
ُ
اعد الرسم مبين على هذا األساس .فهل يدري الدكتور الفاضل ماذا أرادوا حني قدَّروا حذف ِ
قو ِ
الياء
ٌ
ني من االسم املنقوص ،إذا قالوا حبذفها مرًة وإبقائها أُخرى؟ إهنم يذفوهنا يف ِ
والنقطت ِ
وقوع االسم
حالة ِ
مرفوعاً أو جمروراً؛ ألهنا ال تُْنطَق ،ويب ُقوهنا يف ِ
حالة النصب أو يف تعريف االسم املنقوص أبل؛ ألهنا
ُ
فأمر من الرأفة ابلدكتور عدم التعليق عليه.
حباك ،اسم فاعل َّ
التباسها ّ
تُْنطَق .أما ُ
حكٌ ،
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الوردي وحديث الشعر:
يتحدث الدكتور الوردي عن الشعر جبرأةٍ وصر ٍ
امة ،شأ َن املتمك ِن من مادته ،الو ِ
اقف على فنون
هذه الصناعة املعقدة ،فال يتهيَّب أن يُطْلِ َق عليها ما يشاء من أحكام ،ويص َفها مبا أراد من صفات،
أحد أبنائها األفذاذ ،الذين ميلكون وسيلةَ ِ
ومعايري التقدي ِر .والذي نعرفه إىل اآلن أن الدكتور
النقد
كأنه ُ
َ
ابحث اجتماعي ،وأنه من ِ
أبعد ِ
الناس عن هذا الفن ،ومن أقلِّهم خبًة أبصو ِله ومعايريه؛ فمن حقي
ٌ
مدعو إىل اختبا ٍر شعر ٍي عن طر ِيق اإلذاعة العراقية؛
نناقشه .إنه ٌّ
خنتبهُ قبل أن َ
ومن حق الناس أن َ
ونبيل ِ
معانيه وأغر ِ
فليُ ْس ِمع الناس شيئاً من خمتار شعرهِ ،
األحكام على
اضه؛ لنطمئن إىل أنه إذ يستصدر
َ
ِ
ِ
مدعو إىل
أقل من هذا؛ ٌّ
جدير مبناقشة األُدابء ،بل هو مدعو إىل َّ
أهل هلذه األحكامٌ ،
الشعر العريبٌ ،
ِ
ِ
حرتي،
لقي عن طر ِيق املذايع قصيد ًة ألحد الشعراء الذين ينتقصهم ويزدريهم ،أمثال املتنيب ،والبُ ّ
أن يُ َ
ِ
ِ
نص من
جنح يف اختبارهِ هذا ،وأراان قدرةً على ممارسة هذه الصناعة ،أو قدرةً على قراءة ٍّ
وأيب متّام .فإن َ
يشارك يف
أحبنا له َّ
وعاد من حقه على الناس وعلى األُدابء ،أن َ
حق البحث يف أمر الشعرَ ،
نصوصهاَْ ،
ِ
اإلدالء برأي.
ِ
ص عن هذا االختبار ِّ
املدعو
ولكين
ُ
أستسلف ُحكماً على ذميت الوفاءُ بتبعته ،أن الوردي سينك ُ
إليه؛ ألنه ال يعرف من أمر الشعر إال هذا اللغو املكرور كلما أراد أن يقول للناس عنه.
شعر يعتمد على املوسيقى اللفظية ،وأن
الوردي يتحدث عن الشعر العريب جبملته؛ فيص ُفه أبنه ٌ
ِ
َّ
إرسال الكالم إرساالً .ولكين أسأل
يسه ُل إطالقُه على من يريد َ
حظ املعاين منه ج ُّد قليل .وهذا ٌ
كالم ُ
الوردي عن هذه املوسيقى اليت دخلت الشعر العريب فصادفته خالياً أو فقرياً إىل املعاين ،أسأله من أين
الوردي عدداً من
جاءت؟ أمن مفرداته ،أم من تراكيبه ،أم من أوزانه؟ إن كانت من املفردات؛ فليخرت
ُ
املفردات العربية اليت يراها خاليةً من املوسيقى ،وحاشد ًة ابملعاين ِ
لنق َفه على وجودها يف الشعر العريب.
ِ
تضعف فيها املعاين ،وتقوى املوسيقى لنُسمعه منها شعراً عربياً ممتازاً،
الكلمات اليت
أو فليخرت عدداً من
ُ
يفل أبمسى املعاين واألغراض .وإن كانت املوسيقى يف الرتاكيب ،فليحدد لنا الرتاكيب اليت ختلو من
العريب خالياً من تراكيب
اجلرس املوسيقي ،واليت تعتمد على اجلرس املوسيقي؛ لنَشهد ما إذا كان ُ
الشعر ُ
الوردي
الصنف األول ،والبد مشتمالً على تراكيب الصنف الثاين .وإن كانت يف األوزان ،فليُحدد
ُ
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ِ
ب الشعر العريب جرساً من اليت ال تُكسبهُ هذا اجلرس؛ لنُطلعهُ على شع ٍر ٍ
جتنب
عريب َ
األوزا َن اليت تُكس ُ
ظ بروعة الشع ِر البال ِغ يف اجلودة.
هذه األوزان ،واحتف َ
خيتلف ابختالف قائله حظاً منه ،فيه احلاف ُل ابملعاين الكرمية ،وابآلراء
العريب،كف ٍن،
الشعر َّ
ُ
إن َ
ِ
تصل يف أدانها إىل احلالة اليت وصفها به
الصائبة ،واهلواجس اخلفية ،وفيه ما دون ذلك درجاتُ ،
ِ
قائله ،و ِ
احلال فيها نظري احلال يف أي أثر يعتمد على ذاتية ِ
سالمة التفك ِري والتعبري.
حظه من
الدكتور .و ُ
ُ
العريب ٍ
حيث ا ِلقيَ ُم
ينعت
الشعر َّ
بنعوت جتدها متناثرًة يف مقاالته؛ فهو عندهُ من ُ
ُ
الدكتور الوردي َ
ِ ِ
السلطان ،ينظم غزله
اعث
اض والبو ُ
بدوي ،ومن حيث األغر ُ
ّ
استجدائيََ ،يري ُكلهُ أو ُجلهُ يف ركاب ُ
ّ
ِ
ٍ
ِ
للرتويح عن نفوس
ِ
لدغدغة عو ُ
اطف اخللفاء وامللوك ،ومن يدنو منهم يف جاه أو ُسلطان ،ويُر ُاد وصفهُ
املرتفني ،ولتطيب أمسارهم على مو ِ
ائد الله ِو و ِ
وحتبُ مدائحهُ تبيكاً للسادةِ يف الغزو
الطرب واجملونُ ،
َ ُ
الظال ،واإلايب ِ
ِ
املصطنع ،والتشاجي املكذوب يف حسرةٍ على ما فات
التوجع
فهو
اثؤه:
ر
أما
.
الغاِن
ُ
الشاعر من مغاِن لو بقي املرثي حياً ،وعلى ما يرجو من ِ
النعوت
أهله وقد بقوا أحياء ،إىل ما يُشبهُ هذه
ُّ
َ
َ
َ
اليت إن ل ترد يف نص ألفاظها ،فهي تؤدي إليه.
اخلروج عليه .والبُ ّد أنه
يشفع الدكتور
الفاضل نعوتَه املارةَ ابلدعوةِ إىل هج ِر هذا الشعر ،و ِ
مث ُ
ُ
يد شعراً حضري ِ
ِ
القيم ،شعيب الروح ،يعىن بشؤون ِ
أحاسيس
يتناول
العامة قبل
اخلاصة أو دو َن اخلاصةُ ،
ير ُ
ُ
َ
َ
َ
ِ
اعث سامية األغراض ،كر ِ
مية األهداف.
الطبقات الفقرية ،ويتحدث عن آمال الشعوب يف احلياة ،يف بو َ
روج هلا من هج ِر الشعر القدمي و ِ
الدكتور
يد
وحنن نسألهُ عن هذهِ الدعوةِ اليت
الزهد فيه .أير ُ
ُ
يتصايح هبا ويُ ِّ ُ
ُ
ُ
إنشاء مثلِه ،و ِ
املتابعة له يف ِ
اضهِ،
ِ
القدمي برتكِ
احتذاء قوالبه ،وذلك ابلتجايف عن أغر ِ
الفاضل هجر الشع ِر ِ
ُ َ
يد هجره برتك النظر فيه يف الدر ِ
اض عن در ِ
اسات الوصفية ،وذلك ابإلعر ِ
اسة
والرتف ِع عن بواعثه؟ أم ير ُ ُ
يخ ِ
أصو ِله ومصادرهِ وظروفه ،و ِ
يد األول ،وهو ما
يتصل بتار ِ
أدبه ،ويُ َعِّر ُ
الناس به .إن كا َن ير ُ
ف َ
كل ما ُ
يتناسب مع دعوةِ ٍ
َيهل ما
يشهد على أن األخ
ابحث اجتماع ٍي يصطنع اإلصالح ،فذلك ُ
ُ
الفاضل ُ
َ
تنوع يف البو ِ
اعث واألغراض.
الشعر
سرت فيه من روح ،وما داخله من ٍ
َ
املعاصر من تطور ،وما َ
َ
أصاب َ
ِ
ِ
شطره مما يُنشر إىل جانب مقاالته .فكيف به
َيهل هذا وهو
ابلقرب منهَ ،
ُ
لعل َ
وحتت مسعه وبصره ،و َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
حال
فليس حالُه إال ُ
من شعر بعيد عن متناوله ،قليل احملاكاة يف عصره ،متباعد عن زمانه ومكانه؟ َ
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ِ
املنقطع عن الركب،
فيلوح هبا من وراء القافلة؛ أن سريوا قُ ُدماً
املتخلف عن القافلةُ ،
يقبض عصا الرائد ُ
أيها املتخلفو َن املنقطعون!
إن دعوَة الدكتوِر ِ
لنبذ الشعر العريب القدمي يف حماكاةٍ
ومتابعة ليست ِ
ٍ
جتد
بذات
ٍ
موضوع حىت َ
مكاانً ِ
للقبول وجماالً للرتويج.
ِ
الناس عن مدارسته ،و مر ِ
التنديد ِ
صرف ِ
اجعة أصوله،
أما إن أر َاد بدعواهُ يف
بقدمي الشع ِر العريب َ
مفردات اللغة ،و ِ
ِ
ِ
ألساليب البيان ،واملؤرِخ لعصوِر األدب،
الناقد
وتبني خصائصه من قِبَ ِل الباحث يف
ُّ
والناظ ِر يف التاريخ احلضاري لألمة العربية ،و ِ
الباحث االجتماعي الو ِ
اصل بني خمتلف مظاهر احلياة
ّ
يعدم ضرورةً أو فائدةً من مراجعته ،إن كان يريد هذا ،فما أعرف هلذه
االجتماعية ،إىل غريهم مما ل َ
ِ
أسباب املعر ِفة عن الناسَّ ،
وسد جماري البحث يف وجوههم؛ بردم املنابع
قطع
الدعوة َّ
ى ونتيجة ،إال َ
مؤد ً
األوىل ،وابإلجهاز على جهد ٍ
نصيب ليس ابهلني اليسري يف
أمة كان جلُهدها يف التاريخ احلضاري،
ُ
ٌ
أخس الظروف واالحتماالت .فحني بدأت هذه األمة عهداً للتأليف ،ووض ِع ِ
أصول العلوم اللسانية
والعقلية ،فز َعت إليه يف حتري ِر قواعد تلك العلوم ،تتلمس فيه املفردات الدقيقة ،واملصطلح املوايت،

احلدث اجملهول .وحني استقر هلا عرفا ٌن
وتستخرج منه
التقليد الشائع ،و َ
َ
األثر املطمور ،و َ
العرف السائد ،و َ
ِ
ِ
ِ
التوفيق بني ظواهر
لوصل و ُ
مبذاهب الفلسفة وأسس علم اجلدل والتصوف ،ل جتد بُ ّداً ،وقد أعوزها ا ُ
القرآن والسنة ،وهذا الفك ِر اجلديد الذي طالعها ،من أن تفزع إىل الشعر؛ تستخر ُج منه الشاهد والدليل،
العريب القدمي .وما كان
والشبيه والنظري ،إىل غري ذلك من مزااي أصابتها من دراستها ومعاودتا للشعر ِّ
عتماده عليه .فلماذا يُ ِّزه ُد الناس
للدكتور أن يُتح َفنا هبذه الطُُرف من سلسلة أفكاره ،لوال رجوعُه إليه وا ُ
ٍ
اختصاص وسابق دراسة ،درجةَ أصحا ِ
ٍ
ب املذاهب األدبية يف
بلغ به ،يف غري
صرفهم عن شيء َ
وياول َ
َيرأ غريُهُ من أصحاب الدراسات املركزة إىل مثل هذه الطُُرف
العصر احلديث؟ على حني ل يُوفَّق أو َ
امل َّنقاة.
ُ
ٍ
لفيلسوف مريض :ماذا تشتهي؟ قال :أن أشتهي .فلعل شهوَة الكالم من شهوةِ الطعام!
قيل
وأما ما نعت به الشعر العريب من أنه بدوي ِ
القيَم ،استجدائي البواعث ،وما إىل ذلك ،فأقول:
َ
وغل يف ِ
ِ ِ
يشهد
الق َدم .فالذي بني أيدينا من الشعر اجلاهلي ُ
إن ما بني أيدينا من الشعر العريب ُم َع ّمٌر ُم ٌ
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عهد نشأتِه أو ِصباه على كل حال ،وأنه استمر منذ اجلاهلية حىت اليوم
أبن اجلاهلية القريبة ليست َ
يتقلب حياً وينتقل بني ٍ
عهود بدوية وحضرية ،ويقال على ألسنة خمتلفة األرمات واألنسابٍ ،
وفئات
ُ
ُ
ُ
ِ
قصر على السالالت العربية دون سواها ،وال على اجملتمعات
متنوعة الثقافات والدراسات .وهو هبذا ل يَ ُ
ٍ
خمتلف
البدوية دون غريها ،وإمنا انصبت يف أوديتِه وشعابِه
رمجاانً
ثقافات وحضارات ،اختارت العربية تُ ُ
ُ
ملا لديها من ٍ
فإن نعت الشعر العريب مجيعِه بنعوت البداوة أو احلضارة يف ِ
أخيلة وأفكار .وهلذاَّ ،
خمتلف
وجم ِوديه ،يعتب جمازفةً تُع ِرض صاحبها إىل اخلطأ يف التقدير ،وإىل جمافاةِ
ِ
ّ ُ
َ
عصوره وأزمانه ،وخمتلف قائليه ُ ّ ُ ََُ
ِ
القصد يف األحكام.
استعداد يبدأ فطراي من غري ٍ
ابعث أو مث ٍري خارجي ،مث ينمو بفعل املؤثرات اليت
الشعر
ٌ
ً
إن َ
ِ
اعث اخلارجية يف حفزهِ
وتوجيهه ،إال
تالبسه من البيئة االجتماعية ،والرتبية التعليمية ،ول تستأثر البو ُ
بعد أن يبلُ َغ صاحبه نصاب اإلنعام واإلجادة ،وهي مرحلةٌ متأخرةٌ فيها ال يبلغها الشاعر إال بعد فرتةٍ
ُ
ٍ
قرضه ،حىت إذا استوت له بواعث القول
مديدة من احلياة .يظل على هذا وهو يعاجل أمر الشعر ويعاين َ
تغزل
من حب يسوقه إىل الغََزل ،أو ضيق يُلجئُه إىل
التكسب ابملدح ،أو مناسبة تضطره إىل اهلجوَّ ،
ُّ
خاضعا ابلدرجة األوىل إىل الشهوة الفنية ،ذات احلافز
يظل
ومدح وهجا .وهو حىت يف هذا الطَّور ُّ
ً
ِ
ِ
ِ
نفوس الشعراء وداخلنا بواطنهم ،والبد
الداخلي ،وإىل كسب الشهرة أكثر من كسب املال .ومىت خبان َ
أكثر مما تطرب
من ذلك يف كل ُحكم يُستصدر عليهم ،ألفينا أهنا تطرب لقول( :أحسنت وأجدت)َ ،
للبدر تُنثَر عليها واهلدااي تقدم هلا.
هبذه البو ِ
الفنية كان يُنظَم الشعر ،ومن هذه الزاوية كان الناس ينظرون إليه .وإن البدعة
اعث ِ
غري تلك الرسالة
اجلديدة الذاهبة إىل أن الشعراء
ُ
أصحاب مذاهب وعقائد ،وأهنم دعاةُ رسالة يف احلياة َ
حدثة ،ومن شائعات هذا اجليل ،قرأها الدارسون عن شعراء األمم
الفنية ،من خرافات الدراسات امل َ
ُ
األخرى ،ونقلوها إىل شعراء العربية ،وأرادوها للشعراء املعاصرين؛ فقدَّروا ِمثلها للشعراء املتقدمني.
ُجِّرَدهم
ولست ُ
أنفي عن الشعراء القدماء صفةَ محلة الرسالة والرأي ،عدا الرسالة الفنية ،أن أ َ
أقصد أن َ
ٍ
نفس عن رأي ،وسرية
عن رأ ٍي يعتقدونه أو مسلك ينتهجونه يف احلياة؛ إذ من شبيه احملال أن تتجرد ٌ
ِ
كثريا من عقائدهم ومسالكهم،
عن مسلك .ولكين أقصد أهنم إذ يُالبسون الصفة الفنية ،يتجاوزون ً
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ويتحللون من روابطهم وأواصرهم ،إىل ما تقتضيه طبيعة الشعر من فناء الذاتية ،وامنِحاء الشخصية،
لتقوم مقامها الشخصية الفنية يف استيالء طا ٍغ على سائر اجلوانب.
وصور
الدكتور
ولو أن
َّ
الوردي مسَّى القيم البدوية أبمسائها ،وأرشد إىل مكاهنا من الشعر العريبَّ ،
َ
مدى ِ
طغياهنا عليه ،التفقنا معه ،أو طلعنا عليه بنقائضها ،وأريناه القيم احلضرية يزخر هبا الشعر العريب.
مدعو إىل أن يذكر لنا َع ْشراً من القيم البدوية ،وأرجو أن ي ِّ
فرق بني املعاين البدوية ،والقيم
ولذلك ،فهو ٌّ
سهيال ملهمته ومتكينًا
البدوية ،فإهنما ليسا شيئاً واحداً؛ لنُق ِرئهُ أضعافها من القيم احلضرية ،وسنرتك له ،ت ً
أحفل العصور ،عاد ًة ،ابلقيم البدوية .وقد يكون
له من حتقيق دعواه ،أن خيتار العهد اجلاهلي؛ إذ أنه ُ
ضل أن نُ ِذيقه عذاب
إبمكاننا أن ندله على مواطن القيم البدوية واحلضرية يف الشعر اجلاهلي .ولكننا نُ َف ِّ
يتورع عن ِ
ِ
إرسال األحكام مرةً أخرى.
الفحص والتحِّري؛ حىت َّ
ِ
للدارس االجتماعي والنفسي
مبادئ أوىل البُ َّد منها
وبع ُد ،فهذه مجلةُ مالحظات تعتب
َ
ط ،كما يقول
والتارخيي .والبُ َّد قبلها من ت َف ُّه ٍم أصيل لروح هذه الصناعة ،وإال ضلَّت به الطريق وخبَ َ
املثل" ،خبط عشواء".
ت إليه من مآخ َذ ل يُ ِّ
زوغين وجوهَ اخلري واحلق يف شطر من
وليثق الدكتور األخ أبن ما َّ
وج ْه ُ
سعيت إليها رغبةً يف
يت ُمطارحتَه أو
أحد املنتفعني هبا .كما أين ما َّ
كنت َ
ُ
تشه ُ
آرائه االجتماعية ،فقد ُ
نفسه واملطارحة ذاتا .وإمنا رأيت منه إحلافاً يف أموٍر أدبية ظل يرددها ،مبناسبة وبدوهنا ،ويت ِ
اجلدل ِ
َّك ُئ
عليها كلما حاول اإلغراب واإلاثرة ،واجداً يف لَغَط الس َّذج ،والبعيدين عن البحوث ِّ
مطمعا
اجلدية،
ً
ُ
يغريه ابالستزادة والتكثر.
لقد أردت أن أمحيه من إغر ٍاء دفعه إليه سذاجةُ بعض القارئني ،وأمحيهم من ٍ
عبث أُولِ َع به
ُ
َ
َ
َ
كنت أريد له العبث.
رجل ،ما ُ
ٌ
انتهى حبمد هللا
رمضان  1441ه.
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