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مفهوم نظرية الشعر إلاسالمي ودوافعها
The concept of Islamic poetry theory and its motives
Ayesha1
Abstract
This article considers the usefulness of ideological analysis (as discussed and applied by Brettler
–1995, The Creation of History in Ancient Israel), using the case of the caliph Mutaid (r. AD 892
902). His image as a champion of orthodox Islam and exemplar of effective Muslim rulership
‐was developed by Ibn al‐Jawzī (d. AD 1201) in response to his own, as it seemed to him soon‐to
be‐realized, ideal of a Sunni caliphate connected and responsive to the populace at large. Clearly,
Ibn al‐Jawzī's account of Mutaid is ideologically driven and he applies the same outlook to other
historical subjects.
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ً
ال شَ أن للشػغ ً
صوعا قػاال في ئمخاع الىاؽ ،وئؾىاء وحضانهم وزُالهم بما ًدثهم غلى الخحر ،وٍيشغ بُجهم مً
بام ،والضغاة اإلاسلطىن لهظا ألاصب الظًً ًدملىن هظه
يغٍم الخطاُ ،وحمُل الطكاث ،وئن الخحر في ألامت ٍ
الهُم َ
ًدىام ْىن ً ً
ىما بػض ًىم ،والٌخاباث جتري هىا وهىاى ،والىعي بالهػُت أزظ ًىمى وٍىطج ،في ونذ (ًان
الانتراب مً ألاصب ؤلاؾالمي ًاالنتراب مً خهل ملؿىم ،أو مىؿهت مدغمت ...ختى ئهه ًان ًبضو لبػػهم أن هظه
واص ،أو هكست في عماص)[ ،]1لٌجها زؿىة َّ
الخؿىة لً جٍىن َ
نُؼ هللا لها مً ًىاقذ غجها ،وٍضاقؼ غً
ؾحر ضُدت في ٍ
صغىتها ،قاؾخىي ُغىصها ،واهدشغث في بهاع ألاعع ،ختى ئهَ ال جٍاص ججض مٌخبت جسلى مً جألُل خىلها.

مفهوم نظرية الشعر إلاسالمي:
ً
الشػغ نؿُم الىثر في جدهُو مؿمى "ألاصب" ،ولهض صأبذ يخب الىهض ً
نضًما وخضًثا غلى جىاوُ مطؿلح "ألاصب"
ً
بالضعاؾت أوال ،زم الاهؿالم مىه ئلى مٍىهُه :الشػغ والىثر ،مً باب البضء بالػام للىنىف غلى الخاص ،وما صامذ
ً
"حؼءا مً "هظغٍت ألاصب" بػامت ،قاوي ؾأنخطغ في بػؼ مىاؾً البدث غلى اؾخػماُ
"هظغٍت الشػغ ؤلاؾالمي
مطؿلح "ألاصب ؤلاؾالمي"؛ ئط ما ًطضم غلى الٍل ًطضم  -هىا  -غلى الجؼء.
واإلاهطىص بالىظغٍت  -هىا  -مداولت ئًجاص وؿو أصبي ًدٌمه الخطىع ؤلاؾالمي ،وٍلكه اإلاشغوع الضغىي الػام،
ً
الظي ًداوُ أن ًجػل مً هظا ألاصب وؾُلت هاحػت ،ججلي هظا الخطىع ،وجغيؼه في الىكىؽ ،اهؿالنا مً أن
ألاصب وؾُلت جأزحرًت نىٍت في الىكـ اإلاىكػلت الحُت؛ قالىظغٍت غمل ٌؿتهضف مداولت وغؼ الخؿىؽ الٌبري التي
ًجب أن جدٌم ألاصب.
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ً
والخىظحر في ؤلاؾالم لِـ بدثا غً أؾـ حضًضة ،جٍىن مدؼ احتهاص بشغي ،جبنى غلحها اإلاشغوغاث اإلاؼمػت،
ً
غغبا مً الخُاُ ًضؾضؽ شػىع اإلاكٌغًٍ الهابػحن في البروج الػاحُتً ،جزلىن غلُه همىم الىاؽ
ولِـ
ً
ونػاًاهم ،..بل هى ئغاصة الىظغ في زىابذ هي أضال مىحىصة ،أنغها الضًً ،وعيؼ نىاغضها ،وغالجها غلماؤها غبر
ٌ
ً
ٌ
وججزًل للىطىص غلى الىانؼ ،وعبـ للمخؿحراث
شغغا مً الاحتهاص ،-
الهغون اإلاخىالُت  -قُما ٌؿمذ لهم به
ًىظم خُاة الىاؽ ،وٍجمػهم خىُ مشغوع مىخض.
بالثىابذ ،ومً زم ضُاؾت وؿو ِ
ً
قالخىظحر في ؤلاؾالم ً -ئطا ( -ال ًٍىن
ئبضاغا لش يء ؾحر مىحىص البخت ،وال ئنامت يُاهاث ضىاغُت في الهىاء ،..بل
الىظغٍت هىا مجمىغت خهاةو مىحىصة ،أو مىحىصة أضىلها ،وضُاؾت حضًضة إلاكهىماث ناةمت في ألاطهان ،وعبما
مبػثرة في ضكداث مخباغضة)[2].
غلى أن مكهىم الىظغٍت  -بشٍل مجغص  -لِـ ً
بضغا في الخاعٍش ؤلاؾالمي ختى ًهاُ :ئهه مً الىاقض الضزُل الظي
ًجب أن ًغقؼ؛ قهض اؾخهغ غىضها مطؿلح "الىظغٍت ؤلاؾالمُت لالنخطاص" ،و"هظغٍت غلم الاحخماع ؤلاؾالمي"،
ً
و"هظغٍت الؿُاؾت الشغغُت" ..قال ماوؼ  -ئطا  -مً ضُاؾت هظغٍت في "ألاصب ؤلاؾالمي".
هظا غلى مؿخىي شُىع اإلاطؿلح واؾخهغاعه ،أما غلى اإلاؿخىي اإلاعجمي ،قلِـ  -يظلَ  -ما ًمىؼ مً اؾخػماُ
الىظغٍت بمكهىمها الؿابو ،الظي ًخػمً مػنى الخأمل في الترار ألاصبي ؤلاؾالمي ،واؾخيباؽ الخؿىؽ الػغٍػت
التي جدٌمه.
حاء في "مسخاع الصحاح"( :الىظغ والىظغان بكخدخحن :جأمل الش يء بالػحن)[ ،]3وفي "اللؿان"( :جهىُ الػغب :صوع آُ
ٌ
ومهابلت لها ...و"الىظغ" :الكٌغ في الش يء ،جهضعه وجهِؿه مىَ)[4].
صوع آُ قالن؛ أي :هي باػائها
قالن جىظغ ئلى ِ
ِ
يما أشاعث اإلاػاحم الحضًثت ئلى ما ًثبذ طلَ؛ قكي "اإلاعجم الىؾُـ"[( :]5هظغ بحن الىاؽ :خٌم وقطل بُجهم)،
وحاء في "معجم اإلاطؿلحاث الػغبُت في اللؿت وألاصب"[( :]6هظغٍت ألاصب هي :صعاؾت أضىُ ألاصب بػامت ،وقىىهه
ومػاًحره ومظاهبه غبر الػطىع والحضوص الهىمُت).
ٌ
مدضص للكىاضل التي
خٌم غلى أصب ما ،وئهطاقه مما صازله ولِـ مىه ،يما أنها
والشَ أن الىظغٍت هي هىع ٍ
جباًً ً
أصبا ما غً ؾحره؛ حاء في "اإلاعجم الىؾُـ"[( :]7الىظغٍت في الكلؿكت :ؾاةكت مً آلاعاء ،جكؿغ بها بػؼ
الىناتؼ الػلمُت أو الكىُت) ،وهى ما ًإيض ما ؾبو مً أن "هظغٍت ألاصب ؤلاؾالمي" ،ما هي ئال يشل وحالء
للمهىماث التي وغػها ؤلاؾالم لكً الهىُ ،زاضت وأن معجؼة ؤلاؾالم طاتها معجؼة نىلُت باألؾاؽ.
ولى طهبىا وؿخهغب هطىص الؿىت ،وآلازاع اإلاغوٍت غً الصحابت والخابػحن ،لحطلىا غلى يم هاةل مً اإلاػاًحر
والػىابـ الٌكُلت بػبـ مػالم هظه الىظغٍت اإلايشىصة.

دوافع التنظير للشعر إلاسالمي:
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ال شَ أن ألاصًب عاةض مً عواص البشغٍت ،والىانض غحن غلُه ،جغضضه لخهىمه وجىحهه ،وهما الٌكُالن بخصحُذ
مؿاع ألاصب ،وئػالت ما غلو به مً ؾباع وأصعان ؾىاُ هظه الحهبت الخاعٍسُت ،التي جمخض مً غطغ الىبي ضلى هللا
غلُه وؾلم ئلى غطغها هظا ،ومً هىا جأحي أهمُت الخىؾُض لهظا ألاصب ،ووغؼ هظغٍت مخٍاملت له.
ولهض باث مً الػغوعي وغؼ هظه الىظغٍت؛ لُخمحز زالظ الشػغ مً ػاةكه ،غً ؾغٍو وغؼ اإلاهاًِـ الحهُهُت
وحػل خض لهظه اإلاظاهب الؿاةضة ،التي جهؿؼ الؿغٍو أمام ًل مداولت جغوم الحو،
التي جدٌم حىصة ألاصب،
ِ
وجيخظمهم في ؾلَ
وجيشض الكػُلت ،ئن الىظغٍت يكُلت بأن ججمؼ الؿُىعًٍ غلى هظا ألاصب في زىضم واخض،
ِ
واخض ،بضُ جبضًض الجهىص هىا وهىاى ،التي  -في الؿالب  -جهخطغ غلى ألاصب الضقاعي ،والىهض اإلاػُاعي ،الظي ٌؿحر
زلل ألاصب وال ًخهضمه.
ئن ؾُاب البضًل ؤلاؾالمي صاقؼ الؾتهالى الؿاةض مً هظه اإلاظاهب ،التي  -لألؾل الشضًض  -عأًىا مً أبىاء
ِحلضجىا مً ًبالـ في خمل أقٍاعها ،وٍخكاوى في التروٍج إلاػخهضاتها ،مهخىػحن بأنها جهضم الىمىطج اإلاثالي لألصب
ؤلاوؿاوي الغقُؼ[ ،]8واوػٌـ طلَ غلى ئبضاغاتهم ،قجاؤوا بما ًطاصم ؤلاؾالم ،بل وٍداعبه ،جاعة بمػاوُ
اإلااعيؿُت ،وجاعة بمػاوُ الىحىصًت ،وجاعة بمػاوُ الالصًيُت ..ووحضها أصباءها وههاصها ؤلاؾالمُحن خُاعي أمام هظا
الؼزم الهاةل مما جؿلؼ به غلُىا الصحل واإلاجالث ًل ًىم ،وما جلهي به اإلاؿابؼ بحن الححن وآلازغ ،قاطا ما جدغى
أخضهم للخؿُحر ،قمً مىؿلو صقاعي قغصي ،وفي ؾُاب مىهجُت مىخضة ،مما ًكؿغ أهه( :أضبذ مً الػغوعي وغؼ
ً
زؿت واضحت وصنُهت ،مً أحل مغاغاة مبضأ جغايم اإلاػغقت في ؤلاهخاج الكٌغي وألاصبي ؤلاؾالمي الجضًض؛ خكاظا
غلى الؿاناث ،وعغاًت للهابلُاث ..يما ال بض أن جهىم صعاؾاث هانضة ،ججُب غً مجمىغت أؾئلت جدضص أهضاف
الػمل وؾاًاجه ،والحضوص والشغوؽ والىؾاةل الالػمت لترشُضه وجىححهه الىحهت الؿلُمت ،وججلي الؿلبُاث
وؤلاًجابُاث ،وجكَ نُىص الخدٌم الثهافي الظي ٌشل وَػؿل قاغلُت اإلاؿلمحن)[9].
وال هضعي يُل ًىٌغ الٌثحر الضغىة ئلى هظغٍت في ألاصب ؤلاؾالمي ،وهظه ؤلاًضًىلىحُاث ألازغي حػلذ لىكؿها
مظاهب ،وحػلذ لٍل مظهب هظغٍخه الخاضت؛ قاإلباخُت مظهب ،والشظوط الجيس ي مظهب ،والػبث مظهب ..أقال
ًخدخم غلُىا  -هدً ً
أًػا  -الخكٌحر في مظهب ئؾالمي لألصبً ،ىػم بىظغٍخه الخاضت ،جدٌم جطىعه ،وجىحه
مؿاعه ،وهى ألاصب ألايثر عخابت وشمىلُت ،والهاصع غلى الىنىف في وحه ألاصب اإلاٌشىف واإلاتهخَ ،الظي ال ًىاحه
بمجغص اإلاطاصعة والشػاعاث ،وئبضاء الؿػب والهلو والخأقل ،وئهما بالبضًل الهاصع غلى مىاقؿخه.
غلى أن هظه الىظغٍت ال ًهطض مىه ئنطاء آلازغ وجىدُخه ،وال جضعي أنها وخضها غلى الحو ،وًل ما ؾىاها غلى
الباؾل ،وئهما حؿعى لخىحض لها ً
مٍاها بحن الىظغٍاث ألازغي ،وجىتزع خهها في الىحىص ،وغلى الهاعب بػض طلَ أن
ِ
ًخكاغل مؼ ما ًأوؿه مً هظه الىظغٍاث ،وٍأزظ ما ًىاؾب اغخهاصه وجطىعه.
وٍمًٌ خطغ أهم الضواقؼ إلًجاص هظغٍت للشػغ ؤلاؾالمي وههضه في الىهاؽ آلاجُت:

32

Al-Safiir

Vol.1 No.2 2017

- 1ما غغقه ألاصب ؤلاؾالمي  -والشػغ مىه بساضت  -مً تهمِش وئبػاص ،مً ؾغف الػضًض مً الىهاص واإلابضغحن
اإلاؿلمحن ،الظًً ًغون أن ؾاًت الشػغ جدهُو الٌماُ الكني واإلاٌىت الخػبحرًت ،وأن مً ؾالمت الخطىع ويماُ
الىباهت غؼُ الضًً غً الكً ،وأن ًل أصب ٌػالج نػاًا الضًً هى جغار نضًمً ،جب الهكؼ غلُه وججاوػه.
 -2هظا الخدضي الخؿحر الظي جغقػه الضوُ الؿغبُت في وحه اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت ،وهى حسخحر الكىىن  -وألاصب
واخض مجها  -لخضمت الضولت ،ومػخهضاث الحؼب ،والىمـ الظي جبغي هظه الضولت أن ًيشأ غلُه أبىاؤها ،قجػلذ
مً ألاصب  -وبساضت الشػغ والغواًت واإلاؿغخُت  -وؾُلت قػالت لخؿُحر الػهىُ ،وحشٌُل الىحضان ،وجىحُه
الكٌغ ،ومً زم لم جخأزغ في ضُاؾت هظغٍاث غضًضة لألصب.
ونض اغخهلذ الضوُ الاشترايُت ألاصب بؿُاج غهضي مٌحن ،ونطغث صوع ألاصباء غلى زضمت ئًضًىلىحُت مىخضة،
بل وهضصث مً زغج غً هظه الؿبُل ،يما قػل "ؾخالحن" خحن ًىن (اجداص الٌخاب الؿىقُِذ ،الظي أضبذ أصاة
ً
مدظىعا غلى ؾحر ألاغػاء قُه)[ ،]11وأيض "لُىحن" ًىن
مباشغة لؿُؿغة "ؾخالحن" غلى الثهاقت ...وأضبذ اليشغ
ألاصب ً
(جغؾا ً
ولىلبا في آلت اشترايُت صًمهغاؾُت واخضة غظُمت)[11].
ً
ً
ً
ومىهجا وهضقا ،الظي ٌػلً الثىعة
جطىعا
 - 3ظهىع جُاع "الحضازت اإلاخؿغقت" اإلاػاعغت لألصب اإلالتزم بهُم الضًً
ً
ؾغٍبا أن هجض مً ًضاف-ع غً مظهب "جمجُض
غلى اإلاىعور ،بل وٍهطض الاههػاع غلُه ،قلم ٌػض
ً
الشُؿان"" ،[12] "SATANISMEوٍغقؼ ضىجه ناةالً( :لؼمىا أن هديي شػغ الشُؿان)[ ،]13وٍىهب في يخب الترار
لِؿخسغج مجها ًل اهتهاى عصيء ،قُػخبره الىمىطج الظي ًجب أن ًيسج غلى مىىاله ،وٍجض مالطه في غغبضة "أبي
ً
مىاصًا( :ئن الاهتهاى هى ما ًجظبىا في شػغهما)[14].
هىاؽ" ،وحغأة "ابً أبي عبُػت"،
 - 4ججاهل الضغىة ئلى جمدُظ جاعٍش ألاصب الػغبي ،اإلاؿبىى  -في ؾالبه  -بُض اإلاؿدشغنحن ،مً خُث جضوٍىه،
ًأُ يثحر مجهم ً
وجهؿُمه ،وصعاؾخه ،الظًً لم ُ
حهضا في جؼوٍغ بػؼ خهاةهه ،والؿػً غلى زلكاء اإلاؿلمحن،
والاؾدىهاص مً الباعػًٍ مً الضغاة والطالححن ،والتروٍج لٌخب جسضم أهضاقهم؛ يٌخاب" :ألل لُلت ولُلت"،
و"حي بً ًهظان"...
َّ
ً
قكػله،
مجغصا
 - 5ازخالُ اإلاػاًحر في اغخباع الشػغ الجُض غىض بػؼ ههاصها الهضامى ،قمجهم مً هظغ ئلى اللكظ
وحػله وؾُلت الشػغ اإلاهبىُ ،ومجهم مً انخطغ غلى اإلاػنى ،قجػل حماله مىاؽ الشػغ الجُض ،ومجهم مً اغخمض
ضضم غاؾكت الشاغغ ،ومجهم مً نؿم الشػغاء بدؿب البضٌؼ ،ومجهم مً َّ
قػل بدؿب الخهضم الؼماوي ،قجغص
اإلاخأزغًٍ مً ًل ِمضخت ،ال لش يء ئال ألنهم جأر-عوا في اُ-والصة ،ومجهم مً حػل شغف الشػغ بشغف ضاخبه،
ًىظم في حملت أؾغاع ،ال في ؾغع بػُىه ...وًلها مػاًحر  -في
وؾػاغخه بؿػاغخه ،ومجهم مً عأي ألاقػلُت إلاً ِ
َّ
جطىعها  -جىٌبذ الؿغٍو ،خحن لم جػؼ في الحؿبان اإلاػُاع ألازالقي ،الظي ًجب أن ًدٌم اإلاػامحن ،والظي غلى
أؾاؾه ًجب جهضًم الشػغ أو جأزحره.
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وال شَ أن هىاى بػؼ الٌخاباث التي خاولذ مػالجت اإلاىغىع ،لٌجها جبهى مكخهغة ئلى ججمُؼ الجهىص اإلادضصة
للهىاغض الػامت ،والػىابـ الؿلُمت للبدث؛ ختى ال ًدطل الخىانؼ بحن أهطاع هظا ألاصب أهكؿهم خىُ
الهػُت الىاخضة ،وهظا ما صغا ئلُه الباخث "غبض الغخمً خبىٌت اإلاُضاوي"؛ خُث ناُ( :ألاصب ؤلاؾالمي بىحه
غام ،وأصب الضغىة بىحه زاصً ،دخاحان ئلى هظغ حضي حضًض ًّ
خها ،وٍدخاحان ئلى ئغاصة يخابت جاعٍسهما ،مؼ
قغػ ألاصب ؤلاؾالمي مً غمىم أصب اإلاؿلمحن ،ولى غلى ؾغٍو جدضًض نىاغض غامت ،ومؼ قغػ أصب الضغىة مً
غمىم ألاصب ؤلاؾالمي بمطىكاث زاضت)[15].
ولً حػىػها الىطىص الجاصة اإلااهدت للػىاضغ الكىُت واإلاػمىهُت ،التي غلى ئزغها ًهىم ضغح الىظغٍت ،وفي جغازىا
ما ٌؿني مً اإلاىانل وؤلابضاغاث التي ال جؼاُ نابػت في بؿىن الٌخب ،جدخاج ئلى مً ًىكؼ غجها ؾباع ؤلاهماُ
ً
واليؿُان ،قال بض ئطا مً (صعاؾت الىخاج ألاصبي ألاضُل في غىء الخطىع ؤلاؾالمي والىهض ؤلاؾالمي ،إلبغاػ مالمذ
هظا ألاصب ،وجهضًمه ئلى الهغاء مً زالُ الطىعة الىهضًت الجاصة)[16].
وهىا ونكت غغوعٍت ال بض أن جأزظها مداولت الخىظحر بػحن الاغخباع ،وهي جخػلو بىػىب أنالم الىهاص في مجاُ
اؾخهطاء ألاخاصًث الىبىٍت ،وجمدُطها ،ومػغقت صحُدها مً ؾهُمها؛ ئط هغي أؾلب يخب ألاصب والىهض جدشض
ًل ما وؿب ئلى الغؾىُ  -ضلى هللا غلُه وؾلم  -مما ًخػلو باإلاىنل مً الشػغ ،صون عوٍت أو جضبغ ،وهظا
ومىاف للػىابـ الػغوعٍت التي وغػها غلماء مطؿلح الحضًث ،قٍان لؼ ًاما أن ٌػاص
مجاهل للهىاغض الػلمُت،
ٍ
الىظغ في هظه ألاخاصًث ،ويظا آلازاع اإلايؿىبت ئلى الصحابت والخابػحن ،بػحن الىانض البطحرٌ ،ؿخسغج صحُدها مً
غػُكها وما ال ًطلح مجها لالخخجاج.
وهظا "ص .غباؽ الجغاعي" ٌػترف بٌثرة الىغؼ والتزوٍغ غلى الغؾىُ  -ضلى هللا غلُه وؾلم ،و ِوؿبت أنىاُ وأخٍام
ئلُه لم جثبذ ،وبساضت ما ًخػلو بمىغىع ألاصب ،قهى ًهىُ( :ئهىا ال وشَ في أن ً
يثحرا مً ألاخاصًث نض وعصث
ُ
باإلاػنى صون اللكظ ،وأن ً
يثحرا مً ألاخاصًث يظلَ ،نض ُخ ّ ِغف أو ُو ِغؼ وو ِؿب للغؾىُ)[17].
ًّ
غغوعٍا  -لِـ بالهحن؛ ألن يخب الؿحر والخاعٍش والىهض وألاصب نض ُم ِلئذ بهظه
وأمغ الخمدُظ هظا  -مؼ ًىهه
ألاخاصًث والغواًاث ،وبساضت ما ًيؿب ئلى الصحابت؛ ًاؾخدؿان "غبضهللا بً غباؽ"  -عض ي هللا غجهما  -لشػغ
"ابً أبي عبُػت" ،الظي اغخمض قُه غلى عواًت مىٌغة غىض ضاخب "ألاؾاوي" ،جكُض بأن "غبضهللا بً غباؽ" عض ي
هللا غجهما نض اؾخمؼ ئلى "غمغ بً أبي عبُػت" ًيشض عاةِخه[ ]18في الحغم اإلاٍي ،قاؾخدؿجها عؾم ما قحها مً مجىن
ً
ً
ُّ
وتهخَ ،وهي عواًت حػاعع الىطىص الشغغُت وألاخٍام الكههُت؛ عواًت وصعاًت[19].
ُّ
وجطىعه للٍىن
 - 6وحىب الػمل غلى الخأضُل ألصبىا الظي ٌػٌـ ضىعة اإلاجخمؼ اإلاؿلم ،وغهُضجه ،وأزالنه،
والحُاة وؤلاوؿان ،قاطا ًان لٍل أمت آصابها ،وزهاقتها ،وهظغتها التي جطضع غجها ،قلماطا ال ًٍىن لىا  -هدً اإلاؿلمحن
 -أصب ًترحم غً خػاعجىا وهمىمىا ،وٍهىم بغؾالت الشهىص الحػاعي ،وٍجضص زطىضُت هظه ألامت؛ قال بض مً
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ئغاصة الىظغ في ألاصب ؤلاؾالمي هكؿه ،وئغاصة الٌخابت قُه( ،وئغاصة قغػ وغبـ الهىاغض الػامت ،وؤلاشاصة
بالىطىص ؤلاؾالمُت ،وجسطُطها بخألُل ومطىكاث)[20].
 - 7الػمل غلى ئغاصة الىظغ في الٌثحر مً اإلاىاهج الىهضًت ،التي جضعؽ ألاصب زاعج ؤلاؾاع الضًني ،والؿُام ألازالقي،
قُجب (صعاؾت الىخاج ألاصبي ؤلاؾالمي ألاضُل في غىء الخطىع ؤلاؾالمي ،والىهض ؤلاؾالمي؛ إلبغاػ مالمذ هظا
ألاصب ،وجهضًمه ئلى الهغاء ،مً زالُ الطىعة الىهضًت الجاصة)[ ،]21يما ًجب جىخُض الخؿت بحن الىهاص
ؤلاؾالمُحن؛ للخغوج بىظغٍت مخٍاملت لهظا ألاصب.
 - 8الػمل غلى جدكحز أولي الىهى ،ممً لهم اهخمام باألصب والىهض ،ئلى الىظغ ئلى ألاصب بػحن ؤلاهطاف واإلاىغىغُت؛
إلػالت هظه اإلاؿاخُو اإلاؿخػاعة غً وحهه ،وجهضًمه للىاؽ غلى ضىعجه الحهُهُت ،غبر الىضواث ،واإلاداغغاث،
واللهاءاث ألاصبُت ..قمما ًدؼ في الىكـ أن وؿمؼ بالىضواث حػهض هىا وهىاى ،لخضمت مسخلل الخُاعاث
ً
زطىضا وأن ؾالح ألاصب لم ًًٌ
والاججاهاث ألاصبُت ،في خحن جٍاص جىػضم الضعاؾاث الجاصة لألصب ؤلاؾالمي،
لُسكى غلى أصحاب الاججاهاث اإلاشبىهت ،الظًً غغقىا زؿىعجه ونضعجه غلى جلىًٍ الػهىُ والهلىبً ،هىُ
"مدمض خؿً بغَؿش"( :ئن أصحاب اإلاظاهب اإلااصًت والجيؿُت عيبىا أحىدت ألاصب زاضت ،والكىىن غامت؛
لُطلىا ئلى غهىُ الىاؽ وهكىؾهم ،وهٌظا اهدشغث مظاهبهم ،وهدً  -يمؿلمحن  -غلُىا أن وػغف أصبىا ،ووػغف
ً
أصباءها ،بالحىاع ،واللهاء ،والضعاؾت ،والػغع ،والخدلُل ،والىهض؛ ختى هكخذ بُجهم وبحن الهاعب ً
وأبىابا،
صعوبا
غظباُّ ،
ؾاهغا ً
ً
ً
ًمج بػضه أشغبت
أغىاء ،وؾُجض قُه الجُل  -ئن شاء هللا  -شغ ًابا
وهلهي غلى مىاحي هظا ألاصب ًلها
الػابثحن واإلاخاحغًٍ بالجيـ واإلااُ والـ-لؿان)[22].
 - 9وحىب الغص غلى شبهاث بػؼ اإلاؿدشغنحن ،ومً جأزغ بمىهجهم ،ومجها:
ً
أن ؤلاؾالم نض أصي صوعه ًامال في ونخه ،ولٌىه غاحؼ غً مىايبت الخٌىىلىجي-ا والحػاعة اإلاػاضغجحن ،غهُضة
وؾُاؾت ً
وأصبا.
وحىب الهؿُػت مؼ الترار ،والكطل الٍامل بحن الحاغغ واإلااض ي.
ئن ألاصب ؤلاؾالمي مؿغم في الضًً ،وئهه أصب قههي ًجب ججاوػه.
ئخُاء بػؼ مهىالث الىهاص اإلاؿلمحن الهضامى ،التي ًكهم مً ظاهغها جهضًم اإلاىحى الكني غلى اإلاػمىوي ،وال جبالي
ً
بخجاوػ اإلاهضؾاث ئطا ًان الشٍل حمُال ،يما أزغ غً "ألاضمعي" و"الهاض ي الجغحاوي" ،و"نضامت" ،و"الطىلي"
وؾحرهم.
ئن الشػغ الػغبي  -بػامت  -وؤلاؾالمي  -بساضت  -شػغ طاحي ،ال ٌػبر غً الجماغت ،وال ٌػالج الىانؼ الخاعٍخي
والاحخماعي والؿُاس ي.
ئن ألاصب ؤلاؾالمي أصب وغظي زؿابي جهغٍغيًٍ ،اص ًسلى مً اإلاخػت الكىُت.
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 - 11مً حهت أزغي ،غغقذ قٌغة "ألاصب ؤلاؾالمي" اغتراغاث شتىً ،
بضءا مً اإلاطؿلح ،وشغغُخه ،ومهاًِـ
اؾخسضامه ،زم  -غلى اقتراع نبىله  -قهل هى مظهب واججاه،أم مػُاعٍت؟ ،زم هل هى مػمىن قهـ،أم مػمىن
ً
وقً؟ وهل هىاى  -قػال  -هماطج جمثل هظا ألاصب أم ال؟ ...وهي ًلها شبهاث جدخاج ئلى هخَ ؾخاعها ،وبُان ػٍكها؛
ً
ً
مىنكا وؾؿا ،ال ًإٍضون وال
إلنىاع اإلاػاعغحن ،وئػالت الؿبش غً اإلاداًضًً ،الظًً ًهكىن مً هظا ألاصب
ٌػاعغىن.
ً
ويثحرا ما ُع ِم َي هظا ألاصب باالهؼواةُت ،والخهغٍغٍت ،والكههُت ،ال لش يء ئال ألهه ٌؿلل مىغىغاجه بؿالف
- 11
أزالقي ،وٍدٌم ؤلاؾالم في جطىعه ،قُضغى ئلى الحو والطضم ،وٍغقؼ الؿِش والؼٍل ،أو ألن ضاخبه نض ًٍىن
ً
ّ
ًّ
مدضزا ،أو ً
بغع في قً آزغ مً قىىن الػلم الشغعي؛ يأن ًٍىن
الشػغ ًىػن بما غلُه
قهحها ،أو لؿىٍا ،قطاع ِ
ضاخبه ،ال بما هى شػغ؛ "قالشاقعي" ألهه اشتهغ بػلم ألاضىُ والكهه ،شػغه قههي صًني ،و"غبضهللا بً اإلاباعى"
ألهه قهُه ػاهض ،شػغه ئعشاصي جىحُهي ..وهٌظا ،مما خضا بالىانض الشُش" :غبضهللا يىىن" ئلى أن ًهىُ غً هظا
اللىن مً الشػغ( :ؾاإلاا أؾكله الٌخاب ،وججنى غلُه الىهاص ،وهى أصب الكههاء ،أغني شػغهم اإلاؿمىػ ً -
ظلما -
ً
بالػػل ،واإلاػغوب مثال لٍل شػغ لِـ بظاى ،قاآلن أوان ئهطاقه ،وعص الاغخباع ئلُه)[23].
وٍهىُ غً قغاةض هظا الشػغ( :صعج مإلكى ألاصب غلى اؾدبػاصها مً الىطىص ألاصبُت؛ إلاجغص أنها ُ
ئهخاج ؾاةكت مً
ألاصباء ؾلب غلحهم وضل آزغ ؾحر ألاصب ،وهى الكهه والػلم ،مؼ أن في صعاؾتها وغغغها  -الػغع الظي ًجلى
ً
مداؾجها  -مخػت وئزغ ًاء ألصبىا الػغبي ألاضُل)[24].
ً
ولؿاإلاا همش شػغ "الهاض ي غُاع" -مثال  ،-ال ألهه شػغ (لِـ بظاى) ،ولًٌ ألن ضاخبه اشتهغ بالكهه والػلم
قشػغه شػغ قهُه واغظ.
والهػاءِ ،
ومىاؽ هظه الشبهت هى الكطل اإلاكخػل بحن ألازالم والهػاًا الحػاعٍت ألازغي؛ مً ؾُاؾت ،وانخطاص ،وئصاعة،
وأصب ..والحو أن ًل مجاُ زال مً الجاهب ألازالقي ًان غغغت للكشل؛ ألهه قهض الطمام الظي ًهُه الػثراث،
وٍىحهه ئلى ؾبُل الىجاة.
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