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  III - التأويل بين البيان والفهم  :  

ـــــيب    ـــــه وســـــلم–األصـــــل يف هـــــذا املقـــــام حـــــديث الن ـــــان : (( -صـــــلى اهللا علي إنَّ مـــــَن البَـَي

، ويستشــهد بــه ابــن )2(يستشــهد السرخســي �ــذا احلــديث يف توضــيح معــىن البيــان. ) 1())َلســحرًا

يف فهم احلديث شكال  ويرى البكري. وبينهما اتفاق ظاهر. )3(جين يف جودة التشكيل واإلقناع

مــن أشـــكال ســوء الفهـــم؛ فاحلــديث جـــاء لــذم الســـحر ومنــه الكـــالم البــّني ، ويستشـــهد باإلمـــام 

 بالســحر املــادي املرفــوض شــرعا وعرفــا، فقــول -علــى حّبــه-مالــك الــذي أخــذ ســحر الكــالم 

يث علـى ، والناس يتلقون هذا الحد))اسحرً ان لَ يَ البَـ  منَ  إنَّ [ ((: -صلى اهللا عليه وسلم-النيب

أنـــه فـــي مـــدح البيـــان، ويضـــمنونه كتـــبهم علـــى هـــذا التأويـــل، وتلقـــاه العلمـــاء علـــى خـــالف 

ثـم ذكـر عـن  ،باب مـا يكـره مـن الكـالم: ]الموطأ[ب مالك رحمه اهللا في بوَّ ] فقد[ ذلك؛

فقــال . جب النــاس لبيانهمــاـفعــ ،قــدم رجــالن مــن المشــرق فخطبــا :زيــد بــن أســلم أنــه قــال

، وهــو الصــحيح فــي تأويلــه؛ ))حرٌ ِســلَ  انِ َيــالبَـ  عــضَ بَ  نَّ إِ ((أو  ))احرً ِســان لَ َيــالبَـ  مــنَ  إنَّ ((: النبــي

َمــا ِجْئــُتْم بِــِه ٱلســْحُر ِإنَّ ٱللَّــَه َســيُْبِطُلُه ِإنَّ  ﴿: ى الســحر فســادا فقــالمَّ ألن اهللا تعــالى قــد َســ

نــــص ذا التقريـــر علــــى يف هــــ ولقـــد اعتمــــد. )4( ]﴾ ]81/ی����ونس[ٱللَّـــَه الَ ُيْصــــِلُح َعَمــــَل ٱْلُمْفِســــِدينَ 

وسـواء كـان املعـىن هـذا أو . صارف، وجعل االحتمال الراجح عنده أبعد االحتمـاالت عنـد غـريه

الــيت بــىن عليهــا ذاك ؛ فــإن أصــل احلــديث تعقيــب علــى الشــعر، مث حتــوَّل إىل أصــل مــن األصــول 

ث، ليكـون بـني العلماء توجها�م، فقد كان البيان واإلظهـار يف الشـعر وانتقـل إىل القـرآن واحلـدي

  .؟فما البيان وما عالقته بالسحر والشعر. السحر والبيان ارتباط وثيق

                                                 
إن بع�ض البی�ان ((و)) إنَّ م�َن البَیَ�ان لَس�حًرا(( :، بلفظی�ھ22، ص6واب�ن حب�ان ف�ي ص�حیحھ، ج. 281، ص2رواه مالك في الموطأ، ج - 1

 .365، ص1نن، جوالدارمي في الس. 450، ص4والبیھقي في السنن الكبرى، ج. ))لسحر
  .97، ص2أصول السرخسي، ج :ینظر  -2
م، 1952/ھ�ـ1371دار الكتب المصریة، مص�ر، / محمد علي النجار، المكتبة العلمیة: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: ینظر - 3

  .220، ص1ج
وف�ي . 5لشعر وعلم اإلعراب كما ف�ي الص�فحة حرر الجرجاني في دالئل اإلعجاز فصوال دافع فیھا عن ا  .16فصل المقال، ص: البكري - 4

وم�ا بع�دھا، لینتھ�ي إل�ى  17- 16- 15ومدح�ھ، كم�ا ف�ي الص�فحات  -أي الش�عر–أخرى عن الشعر منفردا ساردا األحادیث الواردة في ذمھ 
ار أھ�ل الجاھلی�ة ف�ي أن یعی�ب العلم�اء ف�ي استش�ھادھم بش�عر ام�رئ الق�یس وأش�ع(تعلق من ذمَّ الشعر بأحوال الش�عراء، مم�ا یل�زم وجوب�ا 

بالش�عر  -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم-تفسیر الق�رآن وف�ي غریب�ھ وغری�ب الح�دیث، وك�ذلك یلزم�ھ أن ی�دفع س�ائر م�ا تق�دم  ذك�ره م�ن أم�ر النب�ي 
وھو یقصد كعب ب�ن زھی�ر والنابغ�ة الجع�دي، والش�عر عن�ده یق�اس بج�ودة نظم�ھ ال بح�ال . منھ 27تنظر ص) وإصغائھ إلیھ واستحسانھ لھ

م، 2000/ھ�ـ1420، 1النب�وي ش�عالن، مكتب�ة الخ�انجي، الق�اھرة، ط: ومثلھ عند ابن رشیق في العمدة في صناعة الشعر ونقده، ت�ح. قائلھ
ش�اعرا وال أم�ر  -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم-منھ ذب عن الش�عر ودف�اع عن�ھ، ول�و ك�ان حرام�ا أو مكروھ�ا م�ا أث�اب النب�ي 25وص 24، ص1ج

ف�ي س��ورة الش�عراء إال تمیی��ز ب�ین ط��ائفتین لواح�دة منھم��ا القب�ول عل��ى األخ�رى بفع��ل اإلیم�ان والعم��ل  بعمل�ھ وال بس��ماعھ، وم�ا االس��تثناء
والحق أن ابن قتیبة قبل ھؤالء جمیعا دافع عن الشعر ومكانتھ ومكانة الشعراء بجودة أشعارھم وموافقتھ�ا ك�الم الع�رب . الصالح وذكر هللا

، ینظ�ر الش�عر -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم-ي النح�و وف�ي كت�اب هللا ع�ز وج�ل وح�دیث رس�ول هللاومنھا بلوغ درجة االحتجاج بھا في الغریب وف
  . 59، ص1م، ج2001/ھـ1421، 1أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، ط: والشعراء، تح
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  ما البيان؟ - أ

هـو إظهـار : قـال أكثـرهم. البيان اختلفت عبارة أصحابنا في معنى: (قال السرخسي

 :ويعرض مجلة مـن التعريفـات، لـُريّجح) 1( )المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصًال عما تسّتر به

. بعض آي القـرآنب، ويستشهد �ذا احلديث و )2( )و األول أن المراد هو اإلظهارواألصح ه(

حــد البيــان (و يــرى أن رد قــول أصــحابه ممــن بــالغوا يف املــذهب وإبعــاد النظــر مبــا ال يســتقيم و ويــ

 ،اإلخراج عن حد اإلشكال إلى التجّلي ليس بقوي؛ فإن هذا الحد أشـكل مـن البيـان: هو

دة كشــف الشــيء ال زيــادة اإلشــكال فيــه، ثــم هــذا الحــد لبيــان والمقصــود بــذكر الحــد زيــا

ويبـدو أن البيـان هـو سـحر حتميـل الكلمـة  .)3(.)المجمل خاصًة والبيـان يكـون فيـه وفـي غيـره

ملعناهـــا يف زمنهـــا ومكا�ـــا ومقامهـــا؛ إذ هـــو جـــودة التعبـــري عـــن احلـــال بأفضـــل إمكانـــات األداء 

ويشـهد هلـذا . مة يف شـكلها التعبـريي وحمموهلـا الـداليلالكالمي، فَيَتحوَّل السامع إىل سحر الكل

؛ ألنــه قصــد )4()ســحَّرتني: (مــا رواه ابــن جــين عمــن أحســن التفصــيل والبيــان وأجــاد التعبــري لفــظ

ويرتتب عن هذا الوضع أن يكـون السـامع يف مسـتوى املخاطـب قصـدا وفهمـا، . اإلفهام والتبليغ

ف املتأخرين قام على البعد عن مصدر الرسـالة، فقـد  أو أن يكون الفهم بينهما ممكنا؛ ألنَّ خال

فمـــن اتَّبـــع ضـــرورة بقـــي علـــى فهـــم . كـــان الفهـــم علـــى أيامهـــا بّينـــا، مث استشـــكل علـــى املتَّبعـــني

فـإذا كـان هـذا هـو البيـان يف . األولني، ومن اتَّبع اختيارا خـالف ورأى مـا مل يـره غـريه مـن األولـني

  اجلنون والشعر؟اتصاله بالسحر اللفظي ، فما عالقته ب

   :السحر والجنون والشعر -ب

، هــو حكـــم )5( ﴾قَــاَل ِإنَّ َرُســوَلُكُم ٱلـَّـِذۤي ُأْرِســَل ِإلَــْيُكْم َلَمْجنُــونٌ  ﴿ :قــال اهللا تعــاىل

 ).رب العـاملني(بعـد أن جـاءه بالبينـات، وذكـر أمامـه لفـظ –عليه السـالم  –فرعون على موسى 

ولغــوا معهــودا علــى ألســنة ام فرعــون ، فــرآه هــذيانا إن اجلنــون قــائم علــى مــا تلفــظ بــه موســى أمــ

وإمنا على سبيل االستكبار؛ فكيف يصح هلذا الفار من جرميـة  ، ليس على سبيل احلقيقةا�انني

أن يعود دون خوف ، ليعّلم فرعون ، ويهديه سبيل الرشاد ، وهو الذي يعتقد أنه ال يُعلَى عليـه 

 ....!  
                                                 

  .97، ص2أصول السرخسي، ج - 1
  .الصفحةالجزء ونفس  السابق، - 2
 .الجزء والصفحةنفس نفسھ،   - 3
 .222، ص1ئص، جالخصا - 4

  . 27: الشعراء ، اآلیةسورة  5-
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الســحر واجلنــون، ولكــن : مبنطــق فرعــون صــفتان علــى هــذا يكــون قــد اجتمــع يف موســى

رب العــاملني، فهــي علتهمــا، فــال الكــالم مــن معهــود كــالم البشــر وال  ذلــك بعــد أن تلفــظ برســالة

ومما يلزم هذا االدعاء أن ا�انني ميتلكون قدرة على الكـالم . مما تعودوا عليه) املعجزات(اآليات 

  :املعجز الذي حيتمل فيما يظهر رأيني

فيجـري النـاس علـى  جمـرى غـري املعقـول، الـذي ينبغـي أن ال حيصـل،ا، هو ما جيري أوهلم

  . مساعه وتكراره دون العمل به لغياب نية القصد فيه ونية اإلفهام معا

لكــالم ، الــذي ال يســتغربه الســامعون، ويبعــثهم مرفــوض اوثانيهمــا، هــو مــا جيــري جمــرى 

يكون كالم ا�نون منزها عن العمل به واعتماده؛  ويف احلالني معا،. على اهلزء واالزدراء بصاحبه

فـال يســتوجب عقابــا، بــل هــو مـدعاة للعفــو علــى اعتبــار قلــة عقـل ا�نــون، الــذي مــن أجلــه يرفــع 

 –لكـن هـل كـان العفـو هـو مـا حـدث مـع موسـى . القلم عنه، فيكون العفـو هـو املصـري واحلكـم

  ؟-عليه السالم 

تباعـــه يف البحـــر هـــو أمســـى دليـــل علـــى حجـــم إن حماولـــة فرعـــون القضـــاء علـــى موســـى وأ

العقوبة اليت يسعى إليها؛ فيكون كالم موسى ليس كالم جمنون كمـا ادعـى فرعـون، بـل هـو كـالم 

ومــا جــرى جمــرى غــري املعقــول خيفــي حقيقــة أن يكــون . عاقــل أنبــأه بقــرب أجــل حكمــه وســلطانه

واملتابعـة؛ وعليـه يكـون  حمموال على تعدي املـتلفظ حـدود املسـموح بـه، الـذي يسـتوجب العقـاب

مجعــا بــني الرســالة واجلنــون، مبــا  حــلُّ تَ  إدراج هــذا اجلــزء يف جممــل مفهــوم الــرأي األول؛ ألن اآليــة

  .حدوثه يف عرف فرعون  ييؤيد ما ال ينبغ

لقــد جــرت هــذه العــادة يف عــرف املنــذرين حــىت غــدت صــفة لكــل مــن جــاءهم باهلــدى   

 )1( ﴾ قَــاُلۤوْا ِإنََّمــآ أَنــَت ِمــَن ٱْلُمَســحَّرِينَ  ﴿ :ســالم واحلـق، ولــذلك قيــل هلـود وشــعيب عليهمــا ال

واملسـحور أدىن مرتبـة مـن السـاحر . أي أصابه سحر اهلدى فهو يهـدي، أو يهـذي بـه مبفهـومهم

أن اجلنون سرى عليهما بفعل السحر الذي مارسـه مـن سـبقهم مـن األنبيـاء والرسـل، فك. ا�نون

ِإنـَّـُه  ..﴿: جــنس مــا أتــى بــه ســحرة فرعــون، فقــد أجــا�ممــن ) معجــزا�م(الــذين كانــت آيــا�م 

َذا َلَساِحٌر َعِليمٌ  ...﴿:و )2( ﴾..َلَكِبيرُُكُم ٱلَِّذي َعلََّمُكُم ٱلسْحرَ  ، فـََتمَّ مجـع الرسـالة )3(﴾ ِإنَّ هَٰ

                                                 
–م�ن نف�س الس�ورة الخط�اب موج�ھ إل�ى ش�عیب  185وف�ي اآلی�ة .الخطاب موجھ إلى ھود علیھ الس�الم .  153 :الشعراء ، اآلیةسورة  -1

  .  -علیھ السالم
 . 71 :، اآلیةسورة طھ 2-

 .34 :، اآلیھسورة الشعراء -3
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فــإن كــان اجلنــون ميكــن إغفالــه، فــإن الســحر يســتدعي الــردع، فكانــت . الربانيــة بالســحر واجلنــون

  .  علة السحر الذي بدأ جنونا وكانت نواته الرسالة اإلهلية لفرعون بعتق بين إسرائيلاملالحقة ب

عليه أفعاهلم، فالكلمة اليت حتمل  تبدا أن العلة احلقيقية هي ما أتى به النبيون، ال مادل  

معىن غائرا، فهمها فرعون ليخرجها للناس بصورة مألوفة جنونا حينا وسحرا حينا آخر، غري أ�ـا 

ى كامنة يف ذا�ا الذي فهمه فرعون بقصد من املوىل جل وعـال، الـذي خصـه باخلطـاب دون تبق

ـْوالً لَّينـاً لََّعلَّـُه يـَتَـذَكَُّر َأْو َيْخَشـىٰ  ﴿: غريه فقـال  ، )1( ﴾ ٱْذَهَبآ ِإَلٰى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَـٰى فـَُقـوالَ لَـُه قـَ

ُهمْ فَْأتَِياُه فـَُقوۤال ِإنَّا َرُسـوالَ رَبـَك فَ  ﴿:و ملـا علـم أنـه .  )2( ﴾ َأْرِسـْل َمَعنَـا بَنِـۤي ِإْسـَرائِيَل َوالَ تـَُعـذبـْ

عبـــد وأن اخلطـــاب لـــه بوصـــفه عبـــدا، وهـــو مـــا مل يتعـــود عليـــه مـــن خطابـــات البشـــر، وأن هلجـــة 

اخلطاب هلجة قوية فيها بعض الرأفة به؛ فـأدرك فهمـا أنـه إن مل يـرد علـى موسـى وهـارون جبربوتـه 

تـه وسـقط مـن عيـون النـاس، فـاخرتع صـفة اجلنـون مث حوهلـا السـحر القـائم إىل املعتاد، غابـت هيب

صــلى اهللا عليــه  –وهـو كــرب منــه وطغيـان شــا�ه فيــه العـرب حينمــا جــاءهم النـيب . الـدليل املــادي 

بالرســـالة؛ فقـــد وصـــفوه بـــاجلنون، وغـــاب عنـــدهم الســـحر فاســـتبدلوه بســـحر الكـــالم،  –وســـلم 

فـإن جـرى علـى . )3(﴾يـَُقوُلوَن أَِإنـَّا لَتَـارُِكۤو آِلَهِتنَـا ِلَشـاِعٍر مَّْجنُـونٍ وَ  ﴿فوصفوه بالشاعر ا�نون، 

لفــظ ا�نــون يف هــذه اآليــة مــا جــرى علــى ذات اللفــظ يف اآليــات الســابقة؛ كونــه يعــرب عــن ذات 

احلقيقة يف املوضعني معا ؛ فقـد اسـتكرب القـوم وانصـرفوا عـن اإلميـان، وكـذبوا بالرسـالة خوفـا علـى 

هم، وســلطا�م وذهــاب هيبــتهم، وخــافوا علــى أنفســهم االستصــغار واالنكســار مــن بعــد مصــاحل

  . العزة، وهذه هي احلقيقة الدفينة

-صـلى اهللا عليـه وسـلم  –؟ أهناك عالقـة بـني مـا جـاء بـه النـيب )الشاعر(فما بال لفظ 

أشــعارهم  وبــني مــا تداولتــه العــرب مــن كــالم شــعرائها ؟ مــا حقيقــة جنــو�م إذن ؟ ومــا قصــدوه يف

َوٱلشَُّعَرآُء يـَتَِّبُعُهُم ٱْلَغاُووَن   ﴿ :حىت بدا للعرب جنونا؟ وكيف نفهم إذن قوله تعاىل يف الشعراء 

ــَر أَنـَُّهــْم ِفــي ُكــل َواٍد َيِهيُمــوَن  َوأَنـَُّهــْم يـَُقولُــوَن َمــا الَ يـَْفَعُلــوَن  ِإالَّ ٱلَّــِذيَن آَمنُــوْا َوَعِمُلــ وْا أَلَــْم تـَ

  .؟ )4(﴾..◌ً َوذََكُروْا ٱللََّه َكِثيراٱلصَّاِلَحاِت 

  ): السحر/البيان(و) الجنون/الشعر(ثنائيتا -ج

                                                 
  . 44 – 43:سورة طھ اآلیتان  -1
 . 47 :اآلیة ،سورة طھ -2
   .36 :، اآلیةسورة الصافات -3
 .  227 – 226 – 225 – 224: سورة الشعراء، اآلیات  -4
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خفـــي املعـــاين، واحتمـــال لغتـــه التأويـــل،  هلقـــد صـــمد الشـــعر اجلـــاهلي الحتمـــال ملفوظاتـــ  

وليس ألنه منت من متون اللغة فحسب؛ فاملعاين تتجـدد فيـه وتـزداد عمقـا، بـل أغلـب الظـن أ�ـا 

كمــا جيـب أن نفهمهـا حنــن اليـوم، لكـن األحكــام املسـبقة ببسـاطة االهتمــام فهمـت علـى أيـامهم  

هـــي الـــيت جعلتنـــا  -كمـــا وصـــلتنا أخبـــارهم-وســـطحية املعـــاين واملعرفـــة احملـــدودة للعـــرب اجلـــاهليني

  .عاجزين عن ربط العالقات املوجودة يف موروثنا العريق 

 .4، 3، 2،  1: ل األسئلةإن اإلجابة عن األسئلة املطروحة تكمن يف شقني، أوهلما يشم

  .والثاين يتناول كيفية فهم اآلية يف ضوء ما يسفر عنه الشق األول

     :الحيرة والخلوة  .1

كـان يعلــم أن الكـون دليــل علــى   –صـلى اهللا عليــه وســلم –السـرية أن النــيب كتــب نقلـت    

عتــزال النــاس  خالقــه، ولكــن مــا الســبيل إليــه ؟ هــذا الســؤال حيمــل فحــواه التعبــد يف غــار حــراء وا

والتفكــــــري يف ملكــــــوت الســــــماوات واألرض بكثــــــري مــــــن الصــــــرب والتــــــؤدة، دون أن يتنصــــــل مــــــن 

  ]الطويل: [هذه الصورة ذكرها طرفة بن العبد يف قوله . مسؤولياته جتاه قومه

  .)1() دِ رفِ أَ  ومُ القَ  دِ رفِ ستَ ى يَ تَ ن مَ كِ لَ وَ        ةً افَ خَ مَ  عِ الَ التِّ  لِ الَّ حَ بِ  ستُ لَ وَ (

  البيت تعيني حلب الشاعر للوحدة والتأمل دون أن يتنكر ألهله يف قرى الضيف أو رد      ويف 

وهو يأيت أفعاهلم وزيادة مبالغة، فتميز بصفتني متناقضتني، األوىل حبه للوحدة والتفكـري . عدوان

: ه ، والثانيـــة مبالغتـــه يف الشــرب ومنادمـــة الغانيـــات، ممــا محـــل القبيلـــة علــى نبـــذه وهجـــر )اخللــوة (

  ]الطويل[

  .)2() دِ بَّ عَ المُ  يرِ عِ البَ  ادَ فرَ إِ  دتُ فرِ أُ وَ   ا     هَ لُّ كُ   ةُ يرَ شِ ي العَ تنِ امَ حَ ن تَ ى أَ لَ إِ (

، فــإن هــم ســايروا العــادة كثـــر فأفعالــه تــنم علــى متيــزه وبلوغــه مبــالغ مــن الفهــم للــدنيا مل يبلغوهــا

فكـر  إذن هـو .ة اليت يريـد بلوغهـا، ألنه مل يدرك احلقيقاليائس عناؤهم؛ ولذلك هو يبادر مبادرة

  ]الطويل:[جديد، خيالف فيه فكر القبيلة، حىت اعترب صنيعهم ظلما 

  .)3() دِ نَّ هَ المُ  امِ سَ الحُ  قعِ ن وَ مِ  رءِ ى المَ لَ عَ      ةً اضَ ضَ مَ  دُّ شَ ى أَ ربَ ي القُ وِ ذَ  لمُ ظُ وَ (

                                                 
 .29، ص 1986الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، :دبطرفة بن الع -1
 .36السابق، ص  -2
الخطی�ب  :ینظ�ر.مف�اده ان أعمام�ھ غمط�وه حق�ھ ف�ي می�راث وال�دهن�ھ الش�رح یتح�دثون ع�ن ظل�م م�ادي بعیوإن كانوا في . 36، صنفسھ -3

 .115ص شرح القصائد العشر،: التبریزي
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غائبــة ، وال هــو يبــدو يف حريتــه املزدوجــة غريبــا؛ فــال هــو شــفى غليلــه مــن إدراك احلقيقــة ال

وهو عادة ما يضطر الشاعر إىل احلركة والسـفر وفيهـا يسـتذكر بتقنيـة . مقبول بتصرفاته عند قومه

حياتــه، فمــا ســؤال الــدمن ومــا الرحلــة ومــا القصــص إال  كــل حمطــات  )flash–back(االســرتجاع

ها وقـــد كـــان يكفيـــه أن يعـــيش حيـــا�م، فعاشـــ ! آثـــار حـــرية، شـــفاؤها إدراك احلقيقـــة الغائبـــة

  . بأخالقهم وفهمهم،كما عاشها بأخالقه وفهمه، باحثا عن احلقيقة

  :  البحث عن الحقيقة الغائبة. 2

املوت يهـدد حياتـه يف   اإلنسان إذا كانهو سؤال املصري ، ماذا بعد املوت ؟ وِملَ  يعيش   

م مــن وقــد أدركــوا أن يف احليــاة واملمــات حقيقــة غائبــة، فمــا أدركــوا كنههــا مــع تأكــده. كــل حلظــة

وجودها، فظهرت عند طرفة حرية عارمة، وعند لبيـد أسـئلة حمصـورة يف دمـن ال تريـد أن تتلفظهـا 

  ]الكامل:[مبا يَيُسر فهمها عند الناس

  .)1() اهَ مُ الَ كَ   ينُ بِ ا يَ مَ  دَ الِ وَ ا خَ م� ا       صُ نَ الُ ؤَ سُ  يفَ كَ ا وَ هَ لُ سأَ أَ  فتُ قَ وَ فَـ (

أوالمهـا حممولـة يف نـزول املطـر وظهـور الـزرع وعـودة : واحلقيقة عنده على مسـتوى دائـرتني  

احليوان إىل مكان تُرك بعلـة غيـاب مظـاهر احليـاة احلادثـة فيـه مـن جديـد، فـأين اإلنسـان إذا كـان 

االعتبـار قائمـا علـى حياتـه؟ وثانيهـا، إن مـات فمــا مصـريه ؟ وهـو اهلـاجس الـذي يـؤرق الشــاعر، 

  .ه يف زمن ما؟ أم هل ميكنه أن جيتمع به مرة أخرى ؟ مما يؤجج التنبؤ واالستشرافأيدرك

  :    التنبؤ واالستشراف .3

يرى لبيد أن تقوم احلياة على مكـان آمـن ذي مـاء وغـذاء، فـال حيتـاج اإلنسـان إىل تنقـل   

راق فيجيـــب علـــى الغيـــاب والفـــ. وال إىل ترحـــال، وهـــو حممـــول قصـــة احلمـــار واألتـــان الوحشـــيني

ويرتك الفـراق الثـاين لعـدم . الدنيوي، وحيدد معامل احلياة اجلديدة، القائمة على االستقرار والثبات

مــن الفـــراق  وطءاامتالكــه مــا يـــؤدي اجلــواب عنــه، بـــل يكــون قـــد رأى أن الفــراق الــدنيوي أشـــد 

  ]الكامل[ :باملوت، فكيف يفارق حيا من دون لقاء وكالمها حي يرزق؟ أوليس القائل

  اهَ مُ الَّ ا قُ رً اوِ جَ تَ مُ  ةً ورَ سجُ ا      مَ عَ دَّ صَ وَ  يِّ رِ السَّ  رضَ ا عُ طَ سَّ وَ تَـ فَـ ( 

  )2()اهَ امُ يَ قِ وَ   ةٍ ابَ غَ  عُ رَّ صَ مُ  نهُ مِ   ا    ـهَ لُّ ظِ يُ  اعِ رَ اليَـ  سطَ وَ  ةً ـوفَ حفُ مَ 

                                                 
 .165ص  ، 1966الدیوان، دار صادر، بیروت، لبنان، : لبید بن ربیعة -1
  .176الدیوان، ص: لبید بن ربیعة - 2
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ويتبعـه ضـرورة الغـذاء بفعـل ) السـري(ففي النص تقرير للعـيش يف مكـان ذي مـاء بداللـة   

ويف ) مســجورة متجــاورا قالمهــا: (ب لــه، وفيــه أيضــا تقريــر ملكــان آمــن يف قولــهاخلصــب املصــاح

مبـــا يصـــنع املنـــع والصـــد مـــن خـــالل احلـــاجز الطبيعـــي النـــاتج عـــن ) مصـــرع غابـــة وقيامهـــا: (قولـــه

    .التشابك بني القائم والساقط من القالم وهو القصب كما يف الشرح

قضـــي علـــى كـــل مظـــاهر احليـــاة وينحـــو امـــرؤ القـــيس بســـيله إىل حـــدوث معرفـــة جديـــدة ت

القدمية القائمة على املعرفة األرضية  اليت مل تعد تؤدي الغـرض ، وال بـد مـن معرفـة جديـدة تقـوم 

  ]الطويل:[على أساسها السماوي؛ فقد قال

  لَّلِ كَ ي مُ ـبَّ ي حُ فِ  ينِ دَ اليَ  ـمعِ لَ كَ       هُ يضُ مِ وَ  يكَ رِ ا أُ رقً ى بَ رَ تَـ  احٍ صَ أَ (
  )1()لِ نصُ عُ  يشُ ابِ نَ ى أَ صوَ القُ  هِ ائِ رجَ أَ بِ       ةً يَّ شِ ى عَ ـرقَ غَ  يهِ فِ  عَ ا بَ السِّ  نَّ أَ كَ (...)

لقد أوىل للسيل األمهية الكـربى وقصـد منهـا حصـول الطهـارة لـألرض، حـىت أنـه مل يـرتك   

معلقتــه بتصــوير ... يخــتم (فــ ... بعيـدا، لتحــل بركــات الســماء  على وجهها شيء إال ورمى به

ف فـــي تصـــوير عظمتـــه وجبروتـــه، ومظـــاهر التـــدمير والقهـــر ســـيل جـــارف عـــرم، وقـــد يســـر 

والموت، فكأننا أمام قيامة صغرى، ويقذف في قلوبنا الرعب والذعر والهلع فهو إحساس 

أم رؤيـة الطوفـان حتتـاج إىل عزلـة وتأمـل طويـل؟  وهـل. )2()مروع بالفناء ومصير فـاجع مأسـاوي

ـــار فـــي وصـــف المطـــر (ويـــرى بعضـــهم أن. هـــي قـــدرة الـــدهر علـــى الـــبطش والتـــدمري فكـــرة الن

، فالغلبـة ملـن لعـق مـن مـاء السـيل  )3()هي فكرة الرغبة في الطهر والقداسـة' مصابيح راهب'

يف ظـاهره، رمحـة وبركـة، أدت إىل ) السـيل/الطوفـان(ولـذلك يكـون املـدمر. ال ملن غرق يف أوحالـه

  : من هذا كله نستشف أنَّ . )4(حتول مزدهر

  .ا وقداستهاالسيل من السماء فيه بركته .1

 . أتى السيل على كل ما يف األرض من دنس .2

تغري األرواح من أسود غرقى يف وحلـه إىل طيـور مغـردة، مـع تقـدمي الطيـور وهـي .     3         

  .الناهلة من املعرفة السماوية اجلديدة، وتأخري األسود املتشبعة باملعرفة األرضية املنسوخة

                                                 
   .وما بعدھا 59، ص1983الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، :امرؤ القیس -1
 -238، ص 1996شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقاف�ة والفن�ون واآلداب، الكوی�ت، : وھب أحمد رومیة - 2

239.  
/ ھ��ـ1407، 1المط��ر ف��ي الش��عر الج��اھلي، جامع��ة مؤت��ھ، دار عم��ار، عم��ان، األردن، دار الجی��ل، بی��روت، لبن��ان، ط: أن��ور أب��و س��ویلم - 3

  .215 -214، ص1987
 .129 -128، ص 1981، 2م، ط1981/ ھـ1401قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، دار األندلس للطباعة والنشر، : مصطفى ناصف: ینظر - 4
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مــن االستشــراف بقــدوم وافــد جديــد ميحــو كــل  ويف هــذا املعــىن يكــون يف قصــيدته شــيء

هو تنبؤ يقوم على الظن والتوقع وليس . قدمي من املعرفة، ليعيش الناس عهدا من اجلدة مل يألفوه

؛ فقد قامـت الـدعوة اإلسـالمية  -صلى اهللا عليه وسلم –على اليقني كما تقوم عليه نبوءة النيب 

  .وىل ، وهي علة ما فيها من سوء ومن حسنعلى اإلميان بوجود حياة ثانية بعد احلياة األ

   : الصبر في انتظار المعرفة الجديدة. 4

الـــذي تـــأىن حـــىت نـــزل عليـــه  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم–إن الصـــرب هنـــا مـــن صـــفات النـــيب   

أما الشعراء فأكثرهم نفد صربه وتوجه إىل الدنيا . الوحي وأدرك حاجة نفسه وأدركها معه الناس 

ورغم ذلك أدرك بعضهم الرسـالة ، فعـربوا . ، لينسي نفسه مهومها �واها  يفهم منها ما استطاع

  ]الوافر:[عنها مبا يوافق هذا التوجه ؛ فقد قال حسان بن ثابت

  .)1() بِ شيِ القَ  قِ رَ ي الوَ فِ  حيِ الوَ  طِّ خَ كَ        يبِ ثِ الكَ بِ  بَ ينَ زَ  ارَ يَ دِ  فتُ رَ عَ (       

يف ألفـــاظ الــــديار، والكثيـــب، ويف إحالتهــــا علـــى عــــدم فـــال هــــو تـــرك اإلشــــارة إىل أيـــام اجلاهليــــة 

االستقرار والسفلية، وال هو جتاهل العهد اجلديد يف ألفاظ اخلط والـوحي والـورق القشـيب، وكلـه 

  .يؤدي معىن اجلدة واحلدوث القريب، وقصد ذلك تفريقا بني العهدين، وإثباتا للواقع اجلديد

 -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم–حبيــــاة النــــيب فــــإن كــــان يف هــــذه احملطــــات شــــيء مــــن التشــــابه   

  : وسريته، فإن أغلب الظن أنه ألجلها نعتوه بالشاعر، وهو نعت مرفوض من وجهني

صـلى اهللا عليـه -ال عالقة لقـريش بالشـعر وفنونـه، فهـم أبعـد النـاس عنـه، وهـو: األول -

  .منهم -وسلم

ــاني - بــه؛ ألنَّ وتــرية احلكــي يقينــه يف اإلخبــار، وثباتــه عليــه، مبــا ال عهــد للشــعراء :  الث

: فـال يصـح هلـم حكـم كهـذا، أي. واإلخبار عندهم يعلوها اجلد وخيالطها اللغو يف عـرف العـرب

نعته بالشاعر، وما ذهب إليه الشعراء هواجس وحرية، ولـيس حقـائق وهدايـة كمـا هـو معهـود يف 

  . قرآنا وسنةً  -صلى اهللا عليه وسلم-إخبار النيب 

  :وما بعدها، فتحمل  )2( ﴾...َعَرآُء يـَتَِّبُعُهُم ٱْلَغاُوونَ َوٱلشُّ  ﴿: وأما اآلية   

لغيــاب املتكــأ القــوي ...كــالم الشــعراء يــؤثر يف النــاس مث ال يلبــث أن يــزول أثــره . 1

  .الذي ال يشك يف صحته 

                                                 
 . 24، د ت، ص2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الدیوان،: حسان بن ثابت -1

 . 224 :سورة الشعراء ، اآلیة 2-
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يف كالمهم كثري من االستحسان وما يشفي الغليل، ولكن ال يؤخذ مأخذ اجلـد . 2

  .احلياة إىل سابق عهدها  فيلقى جانبا ، لتعود دواليب

للشاعر رؤى تقوم على االستشراف وأخرى تقوم على الغواية؛ ألنه ينشئ الكالم مـن واقعـه . 3

  .املدرك، ال من ثابت ال يتحَّول 

، ليجمعــوا بــني رؤاهــم نحماكــا�م ترنــو إىل مــا جيــب أن يكــون، ولــذلك يقولــون مــا ال يفعلــو . 4

  .اخلاصة وحيا�م داخل ا�تمع 

لشــعراء مطلــب الغــاوين، الــذين ال قــدرة عنــدهم علــى النســج والتصــور واخليــال، فهــم أقــرب ا. 5

  .إىل اللهو منهم إىل اجلد 

باإلميـان، ومـنهم املضـطربون الـذين اهتـزت  مالشعراء منهم صاحلون اتزنـت حيـا�م وسـلوكا�. 6

  .شخصيا�م  

َغـــــى دورهـــــم مـــــادام يف وعليـــــه؛ فالشـــــعراء مـــــن بعـــــد اإلســـــالم ال يُنَفـــــى وجـــــودهم، وال يُل  

لقد كان يف شعرهم قبيل اإلسالم �يئة للناس . إبداعا�م ما حيمل جودة التوجه، وسالمة الرؤية

لتلقي مـا هـو أعظـم وأجـل، فـإن هـم سـايروا مـا جـاء بـه الـدين اجلديـد، خرجـوا مـن دائـرة الغوايـة 

ومــا   -هللا عليـه وسـلمصــلى ا–غـري أن العـرب كــانوا يلمحـون إىل تشـابه مــا جـاء بـه النـيب . والغـي

كــان مــن أمــر الشــعراء، ليجــد النــاس يف إخبــاره ســبيال تصــرفهم عنــه، وتســتمر احليــاة كمــا كانــت 

  .عليه سابقا، حتقيقا ملآرب خاصتهم الذين ما أسلم إال قليلهم 

يف هذا الوضع، يبدو أن الفهم قد بلغ غايته، وأ�م أدركوا حقيقة الكائن واملوجود، وإمنا   

ا جرى عند فرعون، كلهم فهموا القصد وأدركوا احلقيقة، ولكن هي النفس و جرى عندهم م

  .ىاحلظوة واهلو 

واخلالصة هنا، تقوم على إثبات التأويل من حيـث الكينونـة، فهـو فهـم بـاطين للحقـائق،   

ولعلهـا اللبنـات األوىل الـيت . انصرفوا عنـه وعنهـا إىل التشـكيك بالسـحر واجلنـون ومـا اتصـل �مـا

صـــرف امللفـــوظ عمـــا أريـــد بـــه مـــن خـــالل عمليـــة : العـــرب مبـــدأ مـــن مبـــادئ التأويـــل بـــىن عليهـــا

  :االستبدال اللساين

  .  شاعر      ساحر      جمنون /نيب/ لجنون، أو رسو       شعر/وحي     سحر
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يسري على األشكال ذا�ا  االشعر كم ىلقد سرى التأويل قدميا على اخلطاب الديين وعل

مى واحملدثني يف التأويل عالقات تواشج ووجوه اختالف كما سيأيت مع حديثا، وبني القدا

 .دثنيتصور احمل
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