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نصرت عبد الرمحن ناقداً
الصور ُة الفن ّي ُة يف ِّ
اجلاهلي أمنوذج ًا
الشعر
ُّ
ّ
*د .نبيل علي حسنني
جامعة البرتا  -كل ّية اآلداب والعلوم

امللخـــ�ص:

أكادميي ناقد ًا يف كِتا ِبه الذي نا َل ن�صيب ًا من ّ
احلظ
َيرجتي البحثُ النظر يف ن�رصت عبد الرحمن الباحث ال
ّ
وال�شّ هرة "ال�صورة الفن ّية يف ال�شِّ عر
اجلاهلي" ،وذلك بو�ص ِف ِه كتاب ًا مهم ًا يف بابه� ،إذ عر�ض فيه الباحث لأولِ م ّرة
ّ
اجلاهلي ،وكانَ نقطة حت ّولٍ يف تغيري ُو ُجهاتِ نظ ٍر كثري ٍة كانت تنظر �إليه من علِ ،دون
منهج ًا جديد ًا يف نقد ال�شِّ عر
ّ
والكتاب وم�ؤ ّلفهِ،
املنهج اجلديد
ِ
عل ٍم بتفا�صي ِلهِ ،وخباياه .ولذلك اعتمد البحثُ منهج ًا ا�ستقرائ ّي ًا كا�شف ًا ،لتمحي�ص ِ
التحليلي الناقدِ ،ممهد ًا لذلك بتقدمي يتناو ُل التعريف ب�أعمال ن�رصت عبد الرحمن ،ودوره
كما َع َمد �إىل املنهج
ّ
أكادميي يف ن�رش العل ِم واملعرفةِ.
ال
ّ
بالكتاب وف�صو ِلهِ ،ق�ص َد النظر يف �أهم ما �ص ّوره الباحث فيه ،وهو
بعد ذلك ،تناول البحث تعريف ًا وافي ًا
ِ
اجلاهلي.
أدب الع�رص
املنهج ال
أ�سطوري الذي �أ�صبح بعد ذلك منهج ًا نقد ًّيا بارز ًا يف النظر �إىل � ِ
ّ
ّ
وجه ِة
كما عر�ض البحثُ املنهج ال
�رشع يف ح� ِ
أ�سطوري من ُوجهة نظر النّقد احلديث ،ث ّم َ
ّ
رص النّقو ِد امل ُ َّ
وخارجي
خا�ص بال ّدرا�سة،
للكتاب واملنهج ،ليتخذ ذلك نقطة انطالق ل ِ
ِ
ذاتي ّ
ّ
إن�صاف الناقد ودرا�سته ،يف حمورينّ :
خا�ص ب�أث ِر ال ّدرا�سةِ ،وبت�أثريها يف غريها من الدرا�سات.
Abstract :
The aim of this search is to highlight the idea that Nusrat Abdul Rahman is a
creative critic, using his book entitled with ‘’ Al-Sora al-Fania fee Al-Shear
Al –jahili” because it is an im-portant book in its field, where Abdul Rahman
presented a new approach in Pre-Islamic Poetry’s criticism, and because it is
a turning point in changing many views, without the knowledge of its details.
Therefore, the research adopted Extrapolated approach to study the new curriculum and the book and its author, and it also used the critical analytical
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approach. The search began by defining Abdul Rahmans’ works and its role
in the dissemination of academic knowledge and science.
Then, the search presented an explanation of the book and its chapters in order to highlight the legendary approach, which later became a very important
critical approach to look at the pre-Islamic era literature.
The search also presented the legendary approach from the standpoint of
modern criticism, and then it collected the different criticisms about the book
to have a starting point to know more about Abdul Rahman and his studies, in
two axes: a special self-study, and particularly the impact of external study,
and their impact in other studies.

املقدمة:

مل يكن ن�رصت عبد الرحمن من امل�ؤلفني ا َّلذين �أكرثوا
يف الت�أليف� ،إ ْذ لمَ ْ �أَع ْرث له �إ ّال على َثما ِن َي ِة ُكتب ، 1وثالثة
حتقيقات� ، 2إ�ضاف ًة �إىل بع�ض الأبحاثِ العلم ّي ِة الق ّيمة
ا ّلتي ُيعدها �أهل االخت�صا�ص يف الأدب والنقد واللغة
من �أبرز امل�صادر العلمية املوثوقة التي تروي ظم�أ
ال ّدار�سني ،والباحثني ،واملهتمني ،يف هذا احلقل،
على خمتلف م�شاربهم الأدب ّية . 3وذلك َرغ َم َم�سري ِت ِه
الطويلة يف التَّعليم ،والتَّدري�س ،والبحث.
ويبدو لذلك� ،أ ّن ُه َق ْد خَ َّ�ص َ�ص ا ُ
جل ْز َء الأك َرب من َوق ِت ِه
إ�رشاف على ال َّر�سا ِئ ِل اجلامع ّية ،ومناق�شَ تِها� ،إ ْذ
يف ال ِ
�أ�رشف على عدد كبري من الر�سائلَ ،ب َل َغ عد ُدها �سب َع
ع�رش َة ر�سال ًة تقريب ًا . 4وقد ُي�ش ُري ذلك �إىل الوقتِ
الطوي ِل ا َّلذي كان َي�سع ُد به ن�رصت عبد الرحمن يف
ُ�صحب ِة طال ِبهِ ،وتعليمهم.
هذا ،ولن�رصت عبد الرحمن ترجمات بالإجنليز ّية
ل�سور منتقاة من القر�آن الكرمي ،وعدد من املحا�رضات
ال ّدينية ،متت يف �أثناء �إجازة تفرغه العلمية يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية يف ماليزيا.
هذا �إىل جانب �أعمال غري من�شورة كان ينوي
�إجنازها ،لكن القدر مل ميهله ،ولع َّل من �أه ّمها حتقيق
�شعر الإمام علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه .ف�ض ًال
عن بع�ض الق�صائد التي نظمها يف ال�ستينات من
القرن الفائت .وقد ظهر بع�ضها لأ ّولِ م َّرة يف مقال

عن �سريتِه ،كتبه تي�سري النَّجارِ ،بعنوان�" :صفحات
مطوية من الأدب الأردين – د.ن�رصت عبد الرحمن
(1934-2000م) �سرية وق�صائد له تن�رش لأول
مرة" ،يف جملة فيالدلفيا الثقافية ،التي ت�صدرها
جامعة فيالدلفيا ،عمان ،العدد ال�سابع� ،أيار (مايو)
2002م.

على ال ُعمو ِم ،لمَ ْ تَ�شْ َت ِه ْر دِرا�س ٌة للدكتو ِر ن�رصت
ال�صورة الفن ّية يف ال�شِّ عر
عبد الرحمن كما درا�س ُت ُه ُّ
اجلاهلي يف �ضو ِء النَّقد احلديث ،وهي يف الأ�صل
ّ
ر�سالة دكتوراه ُكتبت عام � ٍ
ألف وت�سعمائ ٍة واثنني
مو�ضوع
�ستكون
و�سبعني ،وهي الدرا�س ُة التي
ُ
َ
بحثنا هنا.

اجلاهلي
ال�صور ُة الفن ّي ُة يف ال�شعر
ّ
ّ
َق�س ُم درا�سة ن�رصت عبد ال َّرحمن �إىل متهيد وثالثة
َتت َّ
بع�ضها َب ْع ُ�ض ًاَ ،ت ْهدِفُ كما ُيريدها �إىل
أبوابَ ،يت َب ُع ُ
� ٍ
ال�صور ِة يف دالالتِها الثالث :املو�ضوع ّية،
درا�س ِة ُّ
َ
والرمز ّية ،وال�شكل ّية� .أي اخلارج ّيةِ ،والباطنيةِ،
والتِحا ِم ال َّدالل ِة اخلارِج ّية بالباطن ّي ِة ا َّلذي َيتج َّلى يف
�شَ ْك ِل ال�شِّ عر .ث ّم َيدر�س ال�صور َة ك�صور ٍة ُمنفر َدةٍ.
و�أخري ًا ال�صورة يف ن�سيج الق�صيدة كلِّهاُ ،بغية ال َّربطِ
َل�س َفةِ.
بينها ،والنظر ّي ِة املعرف ّية الإب�ستمولوج ّية يف الف َ
النظري الذي يقو ُم عليه
أ�سا�س
َّ
ي�ض ُع يف التَّمهي ِد ال َ
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ال�صور ِة كما يف
البحثِ  .فهو هنا يتحدثُ يف َمفهو ِم ُّ
الفِك ِر ا َ
حلديث .وقد جعله يف الفكر احلديث كما قال
ال يف النَّق ِد ا َ
حلديث؛ ل ّأن ال ّروابط ا َّلتي ُ
تربط النَّقد
بالفِكر ،وال�صورة بالفكر عظيم ُة الأهم ّي ِة يف حتدي ِد
م�سا ِر ال َّبحثِ  ...فالنَّق ُد ال َي ْنف َِ�ص ُل �أَ َبد ًا عن الإطا ِر
ال�صورة ال�شِّ عر ّية،
ّ
الفكري .وفيه ُيح ِّد ُد مفهو َم ّ
5
اجلماعي .
ويرى �أنّها تعب ٌري عن ال ُوجدانِ
ِّ
�أ ّما الباب الأ َّو ُل 6مِنها فتناول ال�صورة يف �إطار
اجلاهلي.
املو�ضوع� ،أو ال�صورة املوجودة يف ال�شِّ عر
ّ
ـال�صو َر ِة يف الإطار املو�ضوع ِِّي ،وهو
وقد ُو�سِ م ب ُّ
اقرتب من تاريخ
يكون
باب –كما قال امل�ؤ ِّلف -يكا ُد ُ
َ
ٌ
أدب .وقد �أراده ل�سببني:
ال ِ
عري.
 � ّأن املوجود ُمنط َلقٌ للو�صولِ �إىل الوجود ال�شِّ ّ � ّأن املوجود ُيق ِّد ُم واقع ًا �شعري ًا عن الإن�سانِاجلاهلي.
ّ
ق�سمه �إىل ف�صلني اثنني حت ّدث يف الأول
كما �أنّه قد َّ
اجلاهلي ،والثاين
منهما يف �صورة الإن�سان يف ال�شِّ عر
ّ
اجلاهلي.
الطبيعي يف ال�شِّ عر
يف �صورة العامل
ّ
ّ
�أ ّما الباب الثاين وهو ُل ُّب ال َّبحثِ وجوه ُر ُه ،وفيه
تناول ال ّدالل ُة الباطن ّي ُة العميق ُة مب�ضامينها البعيدة،
مزي،
فقد و�سمه بال�صورة اجلاهل ّية يف الإطار ال َّر ّ
مزي .وفيه
ال�صور ِة يف الإطا ِر ال َّر ّ
وحت َّدثَ فيه عن ُّ
ُيحاول ُب َ
عري� ،أو الدالل ِة الباطني ِة
لوغ الوجو ِد ال�شِّ ِّ
والغر�ض
لل�صور ِة اجلاهل ّيةِ؛ ولذا ُي َع ُّد جوه َر الكتاب
َ
اجلاهلي يف �ضوء املعتقد
منه ،فهو َيد ُر ُ�س "ال�شِّ عر
ّ
ً
الديني لدى اجلاهل ّيني ،ممُ َ ِّهدا لذلك بالقولّ � :إن
ّ
اجلاهلي لي�س �سا َذج ًا وال وا�ضح ًا َيتَز َّي ُن
"ال�شِّ عر
ّ
ِبزُخْ ُر ٍف ب ّراقٍ عقي ٍم من املعنى .و�إنمّ ا له ما يخبئه
حتتاج �إىل العنا ِء
جل�سام وا َّلتي
يف جوفه من املعاين ا ِ
ُ
والك�شف" . 7يقول ن�رصت" :والو�ضوح يف ال�شِّ عر
ِ
بوا�ضح،
اجلاهلي
�سذاج ٌة غ ُري محُ ّببةٍ ،وما ال�شِّ عر
ٍ
ّ
ب�ساذج . "8كما �أنّه اعرتف ب� ّأن "درا�سة
وما هو
ٍ
ال�صورة يف �ضوء الدين من �أ�شق الأمور و�أ�شدها

193

ع�رس ًا :فاحليا ُة الدين ّي ُة يف اجلاهل ّي ِة غام�ضة ،ومل
ت�صفُ لديان ٍة واحد ٍة تنتظ ُم ك ّل العرب ،ولذا ف� ّإن
ال ّدرا�سة تبدو متعثرّ ة قبل � ْأن ي�رشع فيها" .9
وقد ا�ستعان لذلك ببع�ض ال ّدرا�سات امليثولوجية
احلديثة -يف زمنه -لي�ؤ ّكد ت�صوره ،وقد �أعلن ذلك
حني ا�ستماح القارئ " ُعذْر ًا فيِ �أَ ْن َي�ستفي َد من ذلك
اجلاهلي
الديني
ال َن ْز ِر الي�سري ا َّلذي ظهر عن املعتقد
ّ
ّ
وهو �رسعان ما يك�سب القارئ �إىل �صفة ي�ست�سيغ معه
اجلاهلي يف �ضوء
هذه النية بقوله ":درا�سة ال�شِّ عر
ّ
الوثني ُم�ست�ساغ ٌة �إىل ح ّد ما؛ ل ّأن االحتكام
الدين
ّ
أغلب يبدو من قبيل اال�ستقراء الناق�ص ا َّلذي
بال ِ
10
ُيق ُّره الِعلم"  .هذا مع علمه ب� ّأن الأمر �صعب� ،إذ �إنّه
ال�سياقّ �" :أن درا�سة ال�صورة اجلاهل ّية
يقو ُل يف هذا ّ
ً 11
أ�شق الأمو ِر و�أَ�ش ِّدها ُع�سرْ ا" ،
يف �ضوء الدين من � ِ
ويكم ُل قائ ًال" :قد توحي ال ّدرا�س ُة الرمز ّي ُة لل�شعر
اجلاهلي �إىل قانون
نقلت ذلك ال�شِّ عر
اجلاهلي ب�أنني ُ
ّ
ّ
اجلوي �أو احلرارة:
علمي �شبي ٍه بقانون ال�ضغط
ّ
ّ
فاملر�أ ُة ت�ساوي ال�شم�س والأمل ،والطلل ي�ساوي
ال�شم�س الراحل ُة على ا َ
خل ْ�ص ِب
الي�أ�س� ،أو ما تخل ُف ُه
ُ
الإنْ�سانيِ ِّ" .12
و ِل ُي�ؤ ِّك َد ما َذهب �إليه ،ي�ض ُع عدد ًا من الأمثل ِة: 13
�أهمها على ما يبدو (املر�أة) التي ق ّدم الباب بها،
معنى
فهي –كما يراها -مثا ٌل "على ما ترم ُز �إليه من ً
�أبعد منه ظاهر ّي ًا ،وك�أ ّن ُه ي�س�ألُ :وملاذا تتك ّرر �صور
اجلاهلي على هذه ال�صيغةِ؟ وملاذا
املر�أة يف ال�شِّ عر
ّ
َ
غالب
تكون الدمي َة،
ُ
وال�شم�س ،والغزالة ،واملَها ،عن َد ِ
َ
اجلاهل ّيني على وج ِه العموم؟
تكون ُدمي ًة عند امرئ القي�س:
لمِ َ ُ
		
وت َو َلي َل ٍة
َويا ُر َّب َيو ٍم قَد َل َه ُ
ِب�آن َِ�س ٍة َك�أَنَّها خَ ُّط تمِ ثالِ
وعند النابغة:
		
�أو دمي ٍة يف مرم ٍر مرفو َع ٍة
ُبنيت ب� ُآج ٍّر ُي�شا ُد و َق ْر َم ِد
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وعند الأع�شى "ك�أمثالِ ال ّدمى"؟
ولمِ َ هي عند نابغة ذبيان:
قامت تراءى بني َ�س َجفَي ِك َّل ٍة
م�س يوم طلوعِها بالأَ�س ُعدِ"؟
كال�شّ ِ
وعند قي�س بن ا َ
خلطيم:
		
ال�شم�س عن َد طلوعِها
أيت مثل
ِ
فر� ُ
يف ا ُ
لغريب
�سن �أو كدن ِّوها
حل ِ
ِ
ترائب �شادن مرتبب؟
وعند النابغة �أي�ض ًا:
ُ
حماريب
وعند امرئ القي�س " :كغزالنِ رم ٍل يف
ِ
�أقيالِ ".
َ
َ
ولمِ يقول" :وجي ٍد ك ِجي ِد ال ِّر ْئ ِم ل ْي َ�س ِبفَاحِ ٍ�ش"؟
ولمِ َ َت ِر ُد املَر�أ ُة ُم�ش َّبه ًة بالغزالِ ع�رشين م َّرة عند
الأع�شى يف ديوا ِنهِ؟
وهو بع َد َح�شْ ِد ِه لِ�صو ٍر َعديد ٍة من هذِه التَّ�شبيهاتِ ،
نراه ُيلم ُح ،و ُي�رص ُح –ولو من قبيل اال�ستقراء
النّاق�ص -وك�أنّه يو ّد الو�صول �إىل �شيء ما ، 14يقو ُل
ن�رصت" :واحليا ُة اجلاهل ّي ُة كما نعل ُم حياة وثن ّي ُة،
وال ُّدمى ،والتّماثي ُل ،ت�صاوي ُر لر ّباتٍ قد َع َب َدها
الوثني على ت�شبي ِه املر�أ ِة بمِ ا َيعبد
اجلاهل ّيون� .أَ َي ْق ِد ُر
ّ
اجلاهلي �شيء
�إن مل يكن للمر�أة املوجودة يف ال�شعر
ّ
مو�ضع �آخر مرتاحاً
من القدا�سة؟" 15كما يقول يف
ٍ
على ما يبدو ا�ستنتج م�صور ًا اخلال�صات" :لك ِّل
هذا �أ�ستطي ُع القو َل � ّإن املر�أ َة التي جاءت يف ال�شِّ عر
ديني
اجلاهلي َي ْر َج ُح � ْأن تكونَ رمز ًا لوجدانِ
جماعي ّ
ّ
ّ
16
لل�شم�س" .
ِ
فهو بهذا يتجاو ُز املعنى ال�شّ ائع ا َّلذي َر َّدد ُه النُّقا ُد:
املواقف جما ٌّيل ف ََح ْ�س َب .17
ب� َّأن الت�شبي َه يف هذه
ِ
الباب الثالثُ الأخ ُري املو�سوم
و�أخري ًا ،يجي ُء
ُ
18
بـال�صورة اجلاهل ّية يف الإطار
ال�شكلي  ،وقد ق�سمه
ّ
�إىل ف�صلني اثنني ،الأول و�سمه بـ"ال�صورة اجلاهل ّية
وال�شكل" ،وفيه ُ
يربط بني �شك ِل ال�صورة اجلاهل ّي ِة
19
وبنائها وبني معتق ِد اجلاهل ّيني  .كما ربط يف الباب
اجلاهلي ومعتقدهم.
ال�سابق بني م�ضمون ال�شِّ عر
ّ
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ِ�ص � ّأن ال�شِّ عر يخ�ض ُع لقانون ،لك ّن ُه
وفيه َي�ستخل ُ
اجلوي �أو
لي�س ُم�شابه ًا لقانون ال�ضغط
ّ
قانونٌ َ
احلرارة ، 20ذلك بعد � ْأن الحظ ظاهرة ت�شابه "ق�صائد
اجلاهلي ،وت�شابه ال�صورة الفن ّية فيه :فالطلل
ال�شِّ عر
ّ
وح،
ي�شرتكُ يف ت�صويره ك ّل ال�شّ عراء بنف�س ال ّر ِ
والناقة والفر�س وثور الوح�ش ي�ص ّورها ك ّل ال�شّ عراء
ك�أنّهم ينهلون من مع ٍني واحدٍ ،وي�صدرون من
ت�صور واحد .فلو كانَ الطلل يف �شعر امرئِ القي�س
النتق�ض التعميم .ولو كانت املر�أ ُة الراحلة يف
فقط،
َ
�شعر النابغة وحدة،
اللتم�ست رمز املر�أة عنده دونَ
ُ
بو�صف
غريه من ال�شّ عراء .ولو كانَ طرفة قد تف َّر َد
ِ
الناق ِة التي تنطلقُ من ّ
الطلل قو ّي ًة دامك ًا ،لكانَ
التعميم �ضرَ ْ ب ًا م َِن الوه ِم .فقد [كان]* �أما َم ظاهرة
تكا ُد تنطب ُق على ك ّل �شعراء اجلاهل ّيةِ ،و� َّإن انطباق
الظاهر ِة يجي ُز يل � ْأن �أف�سرِّ ها كظاهرة ،و�أَ ْن �أُحاول
اجلاهلي َوفقها". 21
تف�س َري ال�شِّ عر
ّ
بعدها يبد�أُ الباحث بتف�سري الظاهرة التي حلظها
الواقعي الذي �أق َّره ،وهو � ّأن درا�س َة
َوفق املنهج
ّ
يجب � ْأن تكونَ َوفق واقع املُع َت َق ِد ا َ
اهلي،
الظاهر ِة ُ
جل ّ
اخلارجي املح�سو�س امللمو�س املُعا�ش
ال َوفْقَ الواقع
ّ
الذي يمُ ك ُن � ْأن ُيف�سرِّ َ تكرار الظاهر َة جاء تحَ َْت وط�أ ِة
مما يحتم ُل� .إذ الواق ُع
الفني الذي ُح ّمل �أكرث ّ
التقليد ّ
كلهن ل�سن جميالت،
يقت�ضي � َّأن ن�سا َء جزير ِة العرب ّ
العرب ُك ّلها لي�ست عتاق ،و� ّأن نوقها
أفرا�س
ِ
و� َّأن � َ
كلها لي�ست دوامك ،لك ِّن ال�صورة املر�سومة يف ال�شِّ عر
اجلاهلي �صورة مثال ّية لك ِّل ذلك. ...22
ّ
�أ ّما الف�صل ال ّثاين من الباب واملو�سو ِم بــ"ال�صورة
وبناء الق�صيدة اجلاهل ّية" ، 23فيتح ّدثُ فيه الباحثُ
عن الوحد ِة املو�ضوع ّيةِ ،والوحد ِة الع�ضويةِ،
اجلاهلي ويرى �أنّها م�س�أل ٌة فل�سف َّي ٌة يف
يف ال�شِّ عر
ّ
اجلاهلي
وحتتاج �إىل معرف ِة نظر ِة الإن�سان
جوهرها،
ُ
ّ
َ
�إىل الكونِ  ،وعوام ِل الوحد ِة فيه .ويرى �أ َّن الفِك َر
ني الآلهةِ ،والإن�سانِ  ،وعامل الأعيان
اجلاهليَ ،يجم ُع ب َ
ّ
مع ًا.
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وا�ستخ َل َ�ص من ذ ِلكَ َ�أ َّن ال َوحدة يف الق�صيدة اجلاهل ّية
على ثالث ِة �أبنية ،هي:
َّوافقي :وهو � ْأن تتفقَ عالق ُة ال�شاع ِر
البناء الت ّ
باملو�ضوع مع نظر ِة الآله ِة �إليه.
ِ

البناء املُفارق :وهو الذي يتعار�ض فيه موقفُ الآله ِة
موقف ال�شاع ِر منه ،وتتبدى يف
من املو�ضوع مع
ِ
واجلدب...
وال�شيب
املو�ضوعات القدرية :كاملوتِ
ِ
ِ

غيب فيه موقفُ الآله ِة من
البناء املُنقطِ ع :وهو الذي َي ُ
والذات
الذات والآلهة،
ُ
املو�ضوع ،و َي ُ�ض ُّم َموقف ِنيُ :
ِ
واملو�ضوع.
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وعليه ف� ّإن ال ِّدرا�سة نظر ّي ًا ال َعملي ًا تُق�س ُم �إىل ق�سمني:
ال�صورةِ.
درا�س ٍة يف ال�صورة ،ودرا�س ٍة يف � ْأ�س َطر ِة ّ

قد
�أو ًال :درا�س ُة ُّ
ال�صو َر ِة من وُجهَ ِة َن َظ ِر ال َّن ِ
احلديث:

بال�صور ِة ا َّلتي ر�أى �أنّها
�شرَ َ َع ن�رصت عبد الرحمن ُّ
نقدي حديثٌ على درج ٍة عالي ٍة من اخلطور ِة
مفهو ٌم ّ
امل�صطلحات النَّقد ّي ُة والبالغ ّي ُة القدمي ُة
والأهم ّيةِ .فـ"
ُ
كالت�شبيه واال�ستعارة والكناية ،على �أهميتها ،ال
تنه�ض بحم ِل الفكر ِة ا َّلتي يو ُّد در�س ال�شِّ عر على
ُ
�ضوئها ،ما مل تن ْل نوع ًا من التطوي ِر �أو التّحديثِ ،
ُمو�ض ،وملا يحم ُل
فلم َي ِجد فيه ُبغيته ،ملا َيعرتيه من غ ٍ
اللغوي ،ومعناه من ّ
الظ ّن ،وعدم اليقني ،وملا
ا�شتقاقه
ّ
ينطوي عليه من معاين الوه ِم كذلك ...ولأنّه وجد فيه،
بف�ض ِل ما منحه �إياه النقد احلديث ،الغِنى وال�شمول،
أنواع ال�صور ا َّلتي تق ُع حتت ُعنوان ال�صورة
ف� ُ
بح�سب التّطورات الأخرية يف عا ِمل النقد ،هي:
الفن ّية،
ِ
ال�صورة التقرير ّية ،وال�صورة الت�شبيهية ،والرمز
الأيقوين ،وغري الأيقوين ،والكناية ،واال�ستعارة .24
ال�صورة الفنية قادر ًة على َح ْم ِل
َّو�سع ،تغدو ُّ
وبهذا الت ّ
للوقوف على حقيق ِة ال�شِّ عر
املنهج املتكامل،
�أبعا ِد
ِ
ِ
ا َّلذي ُي َع ُّد ِ�صنوه الفَل�سفةَِ ،ف ُهما َمع ًا جانبا الوجدان
غياب
اجلماعي لأم ٍة من الأمم ، 25وذلك يف ظ ِّل ِ
ّ
والوثائق
الك�شوف العلم ّي ِة واحلفرياتِ التاريخ ّي ِة
ِ
ِ
26
ـال�صور ُة َت ْك�شِ فُ للنَّا ِق ِد
وامل�ستنداتِ املاد ّية  .ف ُّ
ال�شِّ عر ا َّلذي يتك ّو ُن من :فل�سفة ُعليا كامن ٍة �شديد ِة
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ا َ
خلفاءِ ،ولغة �شعر ّية ،ولي�س هناك من �أدا ٍة �أف�ضل
للبحث يف ذلك منها .27

ال�صور ِة يف ِّ
اجلاهلي:
ال�شعر
ثاني ًا� :أَ ْ�س َط َر ُة ُّ 28
ّ
رصت عبد ال َّرحمن ب�أ ّن ُه ا�صطدم ب�صعوبات
َيعرتفُ نَ� َ
اجلاهلي من �أجل
ني ت�ص ّدى لدرا�سة ال�شِّ عر
ج ّمة  29ح َ
ّ
و�ضع تَ�ص ُّو ٍر للر�ؤي ِة التي يحملها هذا ال�شِّ عر ،حتّى
�صبح فيما بعد على قدر كبري من الن�ضج واالكتمال،
�أَ َ
ليحم ُل يف ثناياه معتقده وفل�سفته .وقد بحث عن
ذلك يف علم الآثا ِر فما وجد �شيئ ًا كثري ًا ،فبد�أ النظر
ال�صعب ،يف ال�شِّ عر ذاته .غ َري �أَ َّن هذه
الطريق
يف
ِ
ِ
نقب عن هذه
ال�صعوبات مل تنل من عزميت ِه �إذ َ
ُّ
راح ُي ُ
ً
ختلف العلوم واملعارف.
مب ِ
اجلذور م�ستعينا ُ
30
كانَ ُيري ُد من البحثِ حتمي َل ال�صور ِة ُمعتَق َد
اجلاهلي (�أ�سطرتها) ،للوقوف على احلقيق ِة البعيد ِة
ّ
َ
م
ث
ومن
،
اجلاهلي
لل�شعر
اجلاهلي ،ومتابع َة
إن�سان
ل
ا
َّ
ّ
ّ
اجلاهلي يف ِّك ُر بها .وقد انطلق �إىل
الكيفي ِة ا َّلتي كانَ
ّ
ما ُيري ُد من خاللِ ال�صور ِة ا َّلتي اعتربها على ما يبدو
التقت عند ُه الأركان الثالث :الإله
للقارئ املثلث ا َّلذي ْ
والإن�سان والكون .وكانت النتيجة ا َّلتي انتهى �إليها
�أَ َّن الق�صيد ِة العرب َّي ِة تُ�ص ِّو ُر ُجذور املُعتقدات الدين ّي ِة
ال�شَّ عب ّية اجلاهل ّي ِة . 31وهذا ما �أ�شار �إليه كثري من
الباحثني منهم بروكلمان ، 32و�شوقي �ضيف الذي
و�ضوح حيا ِة
العربي يتم َّث ُل يف
قالَ ":ظ َّل ال�شِّ عر
ِ
ُّ
33
العرب ،وطوابعها ال�شعب ّية طوال ع�صوره" .
ِ
تلخي�ص ما �أرا َد ُه نَ�رصت عبد
وعلى ذلك يمُ ك ُن
ُ
الرحمن بالقولِ � :إنّه " َع َر َ�ض ل ُِ�ص َو ِر ال�شّ عراء
ا َ
جلاهليني ،و َر َب َط بينها وبني حياتهم املُعا�شة
�آنذاك ،ومعتقداتهم الدين ّية .ووقف عند تكرارهم
ل�صو ٍر مع ّينة تناولت ظواهر طبيع ّية كال�شم�س
والقمر والنجوم ،و�أخرى �إن�سان ّية كالرجل واملر�أة،
وحيوان ّية كالناق ِة والفر�س والعقاب ،فدعته هذه
تكون على منوالٍ واحِ ٍد –يف
ال�صور وا َّلتي تكا ُد
ُ
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ر�أيه -يف كل �أ�شعارهم �إىل حماول ِة قراءة ما وراءها،
فتبينّ له وقد ا�ستفاد من ال ّدرا�سات الأنرثوبولوج ّية،
والنقو�ش القدمية –على �شُ ِّحهاّ � -أن املر�أ َة مث ًال كانت
لل�شم�س ،و� ّأن الناق َة املر�سومة يف ال�شِّ عر كانت
رمز ًا
ِ
الوح�شي
ال�سماءِ ...و� ّأن الثور
تُقابلها �أخرى يف ّ
ّ
ا َّلذي يتخلل الق�صائد الطِ وال –ا َّلذي يبدو منت�رصاً
ال�سماءِ ...و� ّأن
عادةً -هو رم ٌز ملثالٍ �أعلى موجو ٍد يف ّ
هذه الظواهر مبا حتمله من م�ضامني عميقة للإن�سانِ
ا َ
جلاهِ ّلي ،قد َو َ�ص َل ْت ِ�إىل َد َر َج ِة العِباد ِة يف ديوانِهم
الأ ّول والأخري ،وهو ال�شِّ عر" .34

ِّ
أ�سطوري عندَ ن�صرت عبد
نهج ال
َن ْق ُد املَ ِ
ال َّرحمن:
ُجر�أ ُة ن�رصت عبد الرحمن ،وعد ُم حتفُّظِ ِه َج َعاله
ُعر�ض ًة ل�سِ ها ِم نق ِد عد ٍد من النُّقا ِد ا َّلذين �أخذوا
املنهج
عليه م�آخ َذ عديدةًَ " ،يرج ُع بع�ضها �إىل رف�ض ِ
ال
أ�سطوري من �أ�صله ،حتّى يف ُعق ِر دا ِرهِ ،ح ْيثُ
ِّ
ترعرع يف النق ِد
الغربي"" . 35ويرج ُع بع�ضها الآخ ُر
َ
ّ
ال�سب ِل الإجرائ ّي ِة ا َّلتي اتبعها ن�رصت عبد الرحمن
�إىل ُّ
36
حتديد ًا يف درا�سته ،ويف كيف ّي ِة ا�ستخال�صه
للنتائج"
ِ
 .ومن �أ�شهر تلك ال ّدرا�ساتِ النّقد ّيةِ ،درا�ستان:
دِرا�س ُة وهب روم ّية املو�سومة بـ"�شع ُرنا القد ُمي
والنقد احلديث" ،ودرا�س ُة �شكري عزيز ما�ضي
ربي اجلديد":
املو�سومة بـ"من �إ�شكالياتِ ال َّن ْق ِد ال َع ّ
�أ-درا�س ُة َو ْهب �أَحمد رو ِم َّية: 37
لع ّل وهب روم ّية خ ُري من َوقَفَ عند هذا الكِتاب
ال�صا ِد ِر عن �سل�سل ِة عامل املعرفة
واملنهج ،يف كتا ِب ِه َّ
حتت ُعنوان "�شع ُرنا القدمي والنقد اجلديد" ،ا َّلذي
بتاريخ ا َ
حل�ضا َرةِ ،حيثُ �إ ّن ُه يرى
إبداع
ربط فيه ال َ
ِ
إبداع واحد ًا من �أبني ِة الثقاف ِة الثالثِ  :البنا ِء
ال َ
الفني .ويف �ضوء
الفكري ،والبنا ِء
ّ
العلمي ،والبنا ِء ّ
ّ
هذه الأبني ِة َم�ضى روم ّية النَّظ َر يف ال�شِّ عر القَد ِمي،
ويف َب ْع ِ�ض ما قيل حو َله من نق ٍد ُمعا�صرِ ٍ ،فق َّد َم قراء ًة
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للمنهج الأُ�سطور ِِّي يف درا�س ِة ال�شِّ عر
حتليل َّية نا ِق َد ًة
ِ
اجلاهلي .38
ّ
افرت�ض
يعتق ُد روم ّية � ّأن ن�رصت عبد الرحمن قد
َ
اجلاهلي ،يقو ُل روم ّية:
الدين منب ٌع وحي ٌد لل�شع ِر
� ّأن َ
ّ
اجلاهلي
ينقلب ال�شِّ عر
"وت�أ�سي�س ًا على هذا "الفر�ض" ُ
ّ
خال�ص ،ال تَ�شو ُبه �شائب ٌة،
ٍ
ديني
بني يديه� ،إىل �شعر ٍّ
وتقرب لإله ال�شَّ م�س،
اجلاهلي عبادةٌ،
ف�إذا الغز ُل
ٌ
ّ
و�إذا ك ُّل امر�أ ٍة يف الغزلِ هي ال�شَّ ْم ُ�س ،و�إذا ر ِْح َل ُة
َّ
م�س ك َّل يو ٍم،
عائن يف هذا ال�شِّ عر هي رِحل ُة ال�شَّ ِ
الظ ِ
اجلاهلي ممُ تطي ًا ناقتَه ،يقط ُع بها
و�إذا رحل ُة ال�شَّ اعر
ّ
ظه َر ال�صحراءِ ،ترمي �إىل َه َد ٍف واح ٍد ال يتغيرّ ُ  ،هو
ال�شم�س ،لني ِل ا ُ
خللود ،و�إذا حديثُ هذا
الو�صو ُل �إىل
ِ
الوح�شي يف
ال�شَّ اعر ع ّما يالقي ِه من
�رضوب احليوانِ
ِ
ّ
ال�سما ِء املختلفةِ،
رحلته املذكورة ،حديثٌ عن نجُ و ِم َّ
و�إذا ال�شّ عراء اجلاهل ّيونَ جميع ًا –ال ي�ستثني �أحد ًا-
ُراب
فيعَ ،نف َُ�ضوا �أَيد َيهم من ت ِ
رجا ُل دينٍ من طِ را ٍز َر ٍ
ال ُّدنيا وزخا ِرفِها ،ون�أوا بقلوبهم عن غواياتِها،
وانحرفوا بوجوههم و�ضما ِئرِهم عن �رضاو ِة احليا ِة
رساتِها ،وتع ّلقوا بال�سماء". 39
وم� ّ
و ُيعق ُِّب َبعد ذلك قائ ًال :واحلقُّ � ّأن ال�شِّ عر كغريه
لي�س �شِ عر ًا ديني ًا خال�ص ًا .فهو يتح ّدث عن احليا ِة
رص على الدين يف
مبفهومِها ال�شّ ام ِل ال َّر ِ
حب ،وال يقت� ُ
جوانبه كلِّها .كما � ّأن هذا ال�شِّ عر لي�س �شعر ًا وا�ضح ًا
يركب
يفرت�ض ن�رصت حني
و�ساذج ًا وبدو ّي ًا كما
ُ
ُ
ال�سه َل يف التف�س ِري ،فهذا ال�شِّ عر كانَ  ،وال
َ
املركب ّ
ً
َيزالُ ،و�سيبقى ،جت�سيدا ال�ستجاب ٍة �إن�سان ّيةٍ ،ول ُر�ؤي ٍة
َجماع ّي ٍة فرد ّي ٍة يف � ْآن. 40
اجلاهلي ،و� ْإن َع َر َ�ض
كما ُي�ضيفُ قَا ِئ ًالَّ � :إن ال�شِّ عر
ّ
العرب يف
للدين ،فال َي ِ�ص ُّح �أَ ْن تجَ َع َل ك ّل �أديانِ
ِ
ِ
إ�شارات �إىل
اجلاهل ّي ِة وثن ّية خال�ص ًة ،لي�س فيها �
ٌ
�سماوي ،وقد كانت �أك ُرثها �شائع ًة يف اجلزير ِة
دينٍ
ٍّ
ي�صح النظ ُر �إىل
قب َل جميء الإ�سال ِم .وعلى ذلك ،ال ُّ
ال�شّ عراء على �أنّهم جميع ًا يقومون بدو ِر ال َك َهنةِ ،وال
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يقولونَ ال�شِّ عر �إ ّال يف ر َِح ِاب التَّع ُّب ِد والكِهانةِ ،حتّى
َي�ص َري ال�شِّ عر َمنبع ًا لتف�صي ِل مظاه ِر هذه العباد ِة
الوثن ّي ِة �أو تلك .41
وينهي وهب روم ّية نق َد ُه ُمتَ�سائ ًال :عِن َدما يخل�ص
ن�رصت عبد الرحمن �إىل �أنّه ِب َع َم ِل ِه املُ�ضني يف هذا
الكتاب� ،أو ذاك� ،إنمّ ا هو َيف ُُّ�ض َمغاليقَ ا َ
حليا ِة يف
ال َع�صرْ ِ ا َ
اجلاهلي:
اهلي ،من خِ اللِ قِراء ِة ال�شِّ عر
ّ
جل ّ
�أَلمِ ِث ِل هذا ُيكتب النقد ،و َي�شْ قَى النُّقاد؟ وماذا لو َك�شَ فَ
لنا عل ُم الآثار عن نقو�ش تفت ُح مغاليق احلياة الدين ّية
اجلاهل ّية؟ هل كانت تنتهي ُمهم ُة النّقد والنّقاد؟ � ّإن هذا
االجتاه يجع ُل النقد تابع ًا للأنرثوبولوجيا ،و َي ْغ َف ُل عن
َد ْر ِ�س �أَركانِ ا َ
حلقيق ِة الأد ِب َّي ِة .42

َ
اعرتا�ض َوهب روم ّية قائ ٌم على
وعليه ف� ّإن
أ�سطوري ا َّلذي يهت ّم
املنهج ال
رف�ض �أ�ص ِل
�أو ًالِ :
ّ
ِ
مب�ضمونِ ال�شِّ عر ،وال ُيعنى ب�أبعاده الأدب ّية .43
االعرتا�ض على الإجراءات ا َّلتي اتّبعها
ثاني ًا:
ِ
ن�رصت عبد الرحمن ،والتي يرى �أنّها َق َّز َمتِ ال�شِّ عر،
من ال�شَّ عا ِئ ِر والعِباداتِ .
وح�صرَ َ ْت ُه يف �إطا ٍر �ض ّيقٍ ِ
َ
ً
ثالثا :ال َ
واال�ستنتاجَ ،ح ْيثُ يقولُ:
إ�رساف يف التعميم
ِ
َ
أظن � َّأن ن�رصت عبد الرحمن قَد �أ َ
�رسف على
ِلت � ُّ
" ما ز ُ
نف�سِ هِ ،و�ألزمها ما لي�س يلز ُمها ،حني َجن ََح �إىل �إطالق
الأحكام وتعميمها ،وكانَ بو�سعه –لو �أرادْ � -أن
وال�سداد".44
ي�ضمن لأحكا ِم ِه حظ ًا  ...من االعتدالِ َّ
نف�س ُه ال ُينك ُر
ويف احلقيقةِّ � ،إن ن�رصت عبد الرحمن َ
لروح النَّق ِد احلديثِ ،
هذا التعميم ا َّلذي يبدو منافي ًا ِ
اجلاهلي تفر�ض هذا التعميم، 45
ولكن طبيعة ال�شِّ عر
َّ
ّ
العربي
يقولُ " :قد توحي ال ّدرا�س ُة الرمز ّي ُة لل�شعر
ّ
علمي �شبيه
نقلت ذلك ال�شِّ عر
ب�أين ُ
اجلاهلي �إىل قانون ّ
ّ
اجلوي� ،أو احلرارة :فاملر�أ ُة تُ�ساوي
بقانون ال�ضغط
ّ
ال�شم�س� ،أو الأمل ،والطلل ُي�ساوي الي�أ�س ،و، ...
لروح
وال تخلو تلك الدرا�س ُة من تعميم يبدو منافي ًا ِ
خا�ضع لقانون،
النقد احلديثِ ا َّلذي يع ُّد ال�شِّ عر غ َري
ٍ
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اجلاهلي فر�ضت هذا التعميم،
ف� ّإن طبيع َة ال�شِّ عر
ّ
اعرتاف النقد احلديث ب� ّأن ال�شِّ عر ال يخ�ضع
وعلى
ِ
نتاج الدرا�سات
لقانون ،ف�إنّه -وهو يف معظمه -من ِ
الغرب ّية ،مل يجابه ظاهرة كظاهر ِة ت�شابه ق�صائد
اجلاهلي ،وت�شابه ال�صور الفنية فيه :فالطلل
ال�شِّ عر
ّ
ذين يبد�أون به،
ي�شرتكُ يف ت�صوي ِر ِه ك ّل ال�شّ عراء ا َّل َ
ويقو ُل واحدهم عنه كما يقو ُل الآخر ،واملر�أ ُة الراحل ُة
وح ،والناق ُة والفر�س
ي�ص ِّورها كل ال�شّ عراء بنف�س ال ّر ِ
الوح�شي ي�صورها كل ال�شّ عراء ك�أنمّ ا ينهلون
والثور
ّ
من مع ٍني واحدٍ ،وي�صدرون من ت�ص ُّو ٍر واحدٍ". 46
� ّإن املت�أ ِم َل يف درا�سة وهب روم ّية ي�ستطي ُع ا�ستخال�ص
عد ٍد من املُبالغات التي �أراد منها –دون ق�صد� -أَ ْن
اجلاهلي)
للكتاب (ال�صورة الفن ّية يف ال�شِّ عر
َي ْكفَل
ِ
ّ
َمزيد ًا من ال�شّ حن ،والبقاء ،ومن َث ّم ال�شُّ هرة .ورغ َم
ذلك ،فقد ت�ص ّدى لروم ّي َة عد ٌد من الباحثني ،ب ّينوا ذلك
يف عدد من النّقاط� ،أه ُّمها:
النتائج :فقد �أ�شار روم ّية
مات ال َتتَوا َفقُ مع
.1املُق ِّد ُ
ِ
�إىل نظر ِة ن�رصت عبد الرحمن ا َّلتي يرى فيها �أهم َّي َة
َر�ص ِد نظر ِة ال�شَّ ا ِع ِر �إىل ال َكونِ �أثنا َء حتلي ِل ال�شِّ عر،
وهي نظر ٌة ال ُي�ستغنى عنها47؛ لأنّها كما قال :هي
ا َّلتي تُن ُري الطريقَ �أما َم النَّاقدِ ،فال تجَ ْ َعله يتخ ّب ُط يف
لي ٍل ُمظل ٍم ،وهي نظر ٌة يتف ُق معها ُمعظ ُم النقادِ ،و ُيعلِّق
على ذلك قائ ًال" :وهذا مدخ ٌل ط ّي ٌب للحديثِ  ،فنح ُن
ذات �ش�أنٍ
نوافقه يف � ّأن نظر َة ال�شاعر �إىل الكونِ ُ
و�أهم ّية" .48
واال�ستغراب َل ْي َ�سا و�سيل ًة نقد ّية مجُ دي ًة:
.2الت�سا�ؤُ ُل
ُ
َ
فمن الالفِتِ للنظ ِر يف ُر�ؤي ِة روم ّي َة �أنَّها اعتمدت يف
بع�ض الأحيان على َع َق ِد املُقارنات ،كما �أنّها َو َقف َْت
أ�سلوب
عند ر�ؤي ِة ن�رصت ب�شيء من التَّف�صيلِ ،ب� ِ
واال�ستغراب �أخرى ،ولي�س الت�سا�ؤ ُل
التَّ�سا�ؤلِ مرةً،
ِ
واال�ستغراب يف مث ِل هذه ال ّدرا�س ِة الناقد ِة ح ًال علمياً
ُ
ً49
يمُ ك ُن � ْأن يكونَ مقنعا .
.3الناق ُد ح ُّر التفكري ،واملِ�ساح ُة �أما َمه رحب ٌة � ْإن
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أدبي
اعتمد الدليل املقنعُ :متَنا�سي ًا �أَ َّن الن َّّ�ص ال ّ
العميق؛ بد�أ
ُي�ؤ ِّو َل ُه النا ِق ُد َح ْ�س َب مفهو ِمهِ ،وفه ِم ِه
ِ
ربهن على درا�سة ن�رصت
روم ّي ُة
َ
االعرتا�ض غ َري امل ُ ِ
عبد الرحمن ،ويف الواقع مل نجَ ِ ْد � َأي اتّفاقٍ بني
أدبي ،حديثٍ �أو
الدار�سني والنُّقاد على � ِّأي ٍّ
ن�ص � ٍّ
قد ٍميَ ،ف ِم ْن َحقِّ النَّا ِق ِد �أَ ْن َيتَنا َو َل الن َّّ�ص من الزوايا
ا َّلتي َيراها . 50وبذا فقد حاو َل روم َّي ُة ا َ
حلج َر على
فقارئ
تو�ص َل �إليها ن�رصت.
ُ
الأفكار التي قد َّ
اجلاهلي يج ُد � ّأن �صاحبه
ال�صور ِة الفن ّي َة يف ال�شِّ عر
ّ
اجلاهلي،
قد �أبرز فيه �صورة الإن�سان يف ال�شِّ عر
ّ
الطبيعي ،وال�صور َة الذهنية،
و�صور َة العامل
ّ
وال�صور َة الفني َة البالغ ّي َة يف الت�شبي ِه واملجاز ،و�صو َر
ال َّرج ِل واملر�أ ِة بك ّل تفا�صيلها االجتماع ّيةِ ،وعالقتِها
بالطبيعةِ ،ف�ض ًال عن �صور ِة الإن�سان بو�صفه متدين ًا
رس املجهول .ولقد ا�ستنطقَ ال�شَّ ا ِع َر
يقلقه
ُ
الغيب و� ّ
ا َ
روب متباين ٍة يف نظر نقا ِد
اهلي و�سا َر فيه يف ُد ٍ
جل ّ
الع�رص ،وهي ال ُّدروب ا َّلتي افرت�ضها؛ لأنّه ي�ؤم ُن ب� ّأن
معرف َة املعتقدات الدين ّية على ح ّد ر�أي روم ّية  51هي
الك�شف عن �شعر �أه ِل اجلاهل ّيةِ ،ويذي ُع
ال�سبي ُل �إىل
ِ
مواطن متفرق ٍة من فَ�ص ِل ال�صور ِة
هذا الإميانَ يف
َ
يني .ك ُّل ذلك با�ستخدا ِم امل�ؤ�رشاتِ العقل ّي ِة
والرم ِز ال ِّد ِّ
والعلم ّيةِ ،ومل ي�صل العل ُم حتّى الآن �إىل ما يمُ ك ُن � ْأن
ي ْد َح َ�ض ذلك �أو يبط َل ُه ،وعندما ي�صل� ،سنقول :لقد
الرج ُل ف�أخط�أَ.
حاول ُ
واقعي :فقد كان ن�رصت عبد
.غر�ض روم ّية غ ُري
ُ 4
ٍّ
ُ
اجلاهلي ،غ َري
الرحمن َيرى ُ�صور ًة �أخرى لل�شا ِع ِر
ِّ
تلك ال�صور ِة ا َّلتي َج َّ�س َمها روم ّية ،ويف هذا جمافا ٌة
اجلاهلي ،و�صور ِة
وروح ال�شِّ عر
الكتاب،
لروح
ِ
ِ
ِ
ّ
�ستغرب على الناق ِد
ي
ملاذا
َدري
ن
وال
،
اجلاهلي
ال�شاعر
َ
ُ
ّ
ً
ُ
� ْأن يبحثَ لل�شاع ِر عن �صور ِة اخللو ِد َبعيدا عن ال ُّدنيا
وما فيها ،مع � ّأن ن�رصت عبد الرحمن كانَ ُي َج ِّ�س ُد
الواقع حتّى يف الق�صيد ِة اجلاهل ّيةِ ،وهذا
ُ�صو َر َة
ِ
ني كان يتوقّفُ عند �صور ِة احليا ِة
ما فهمنا ُه منه ح َ
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الإن�سان ّي ِة يف ذلك ال َع�صرْ ِ .52
.2درا�س ُة �شكري عزيز ما�ضي: 53
َو َ�س َم �شكري عزيز ما�ضي درا�سته بـ "من �إ�شكاليات
النقد
العربي اجلديد" ،وقد �ضمت عدد ًا من الف�صولِ
ّ
تابع فيها متاب َع ًة دقي َق ًة جا ّد ًة الإ�شكالياتِ ا َّلتي
أ�سطوري ،ومورفولوجيا
�أثارتها البنيو ّية ،والنقد ال
ّ
ال�سرّ د ،وما َب ْع َد ال ِبنيو َّيةِ.
أ�سطوري َوق ََف �شكري عزيز
وفيما َيخُ ُّ�ص النقد ال
ّ
وقف ًة ُمت�أني ًة طويل ًة مع �آراء ن�رصت عبد الرحمن.
َت َر َّك َز اهتما ُمه فيها على نقد درا�سته ،ورغم �إعجا ِبه
باجله ِد املبذولِ فيها ،ورغم االحرتازات ا َّلتي ق ّدمها
ن�رصت عبد الرحمن يف متهيدِه ،ف�إنّه ُيق ِّر ُر � ّأن تجَ رِبته
اجلديدة َّ
والطموحةِ ،يعيبها عد ٌد من الإ�شكالياتِ ،
�أهمها: 54
الفني �أو القيم
�أ-غياب القِي َم ِة يف هذا النَّقد� :أي التقييم ّ
غياب القيم ِة الفن ّي ِة
اجلمالية النقد ّية التي يعني غيا ُبها َ
ا َ
�سبب ذلك
جلمال ّي ِة يف الن ِّ
َّ�ص َمو�ضع ال ّدرا�سة .ويعو ُد ُ
َ
أ�صح
كلِّه �إىل �أنَّه اتّخَ َذ من ال�شِّ عر
اجلاهلي� ،أو على ال ِ
ّ
من ما َّد ِت ِه ومو�ضوعاتِه و�سيل ًة لت�أكي ِد �صل ِة هذا
ال�شِّ عر باملعتقداتِ الوثني ِة ال�سائدة ،و�أغف َل احلديثَ
عن فن ّي ِة ال�شِّ عر ،ومن ث ّم ال�صورة ،وما يت�ضمنه
اجلاهلي
من قيم جمال ّية ،ميت ُّد ت�أث ُريها من الع�رص
ّ
حتّى يومنا هذا .بعبار ٍة �أُخرى َج َع َل ال�شِّ عر وثيق ًة
مبا َيحم ُل من م�ضمون ،ومل يبقَ له من خ�صو�صي ٍة
بو�صفه �إبداع ًا فن ّي ًا.
أر�ضي.
ب�-إبعاد ال�شِّ عر عن عامله ال ّ
واال�ضطراب.
ج�-أَ َّد ْت �أُ ُ�س ُ�سها النَّظر ّي ُة �إىل التَّعمي ِم،
ِ
د�-أ ّدت �أ�س�سها النظرية �إىل التعثرُّ ِ �أحيان ًا.
ه-غياب املعايري النَّقد ّية القائم ِة على التميي ِز والتقدي ِر
والتعليل.
وعلى العموم ،ما قي َل يف
االعرتا�ض على نظراتِ
ِ
كتاب ن�رصت عبد الرحمن يمُ ك ُن � ْأن ُيقا َل
روم ّية يف ِ
َ
ُهنا ،فكال النَّقدين يف َم�ضمونِه واحد ،وال�سابق �أ َحقّ
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بالنّقد من امل�سبوق.

� ُ
إن�صاف النا ِق ِد
�صاحب ال�صورة الفن ّية يف
نرى � ْأن ي�س َري �إن�صافُ
ِ
اجلاهلي يف خطني متوازيني متعانقني ،وهما:
ال�شِّ عر
ّ
 ُّخا�ص بالدرا�سة.
ذاتي ّ
خط ّ
 ّخا�ص بت�أثريها.
خط
خارجي ٌّ
ّ

�أو ًال :اخلط ّ
اخلا�ص بالدرا�س ِة
اتي
ُّ
الذ ّ
اجلاهلي التي قام
مل تكن درا�س ُة ال�صور ِة يف ال�شِّ عر
ّ
بها ن�رصت عبد الرحمن درا�س ًة ع�شوائ ّية ،بل درا�سة
علم ّية محُ ْ كمة ،ويد ّل على ذلك عدد من ال�شواهد �أه ّمها
املنهج ّية العلم ّي ُة التي اتبعها والتي جعلت من ح ِّق ِه
� ْأن ُيج ِّر َب .ولذلك ينبغي � ْأن نحرت َم يف درا�سته عدد ًا
من املنطلقاتِ واخلطواتِ التي و�ضعها لنف�سه ،منها:
.1املالحظة والتجريب:
ال ُينك ُر � ٌّأي منّا ما لل�شَّ م�س من َدفْقٍ َجماليِ ٍّ ،وما
للغزال ِة من رق ٍة وبراءة ،وما لل ُدمي ِة من اتّ�ساقٍ يف
يتج�سد
ال�شك ِل والقالب ،وال ُينك ُر � ّأي منّا ما يمُ ك ُن � ْأن ّ
يف املر�أ ِة من هذه ال�صفاتِ  ،ك ّل كما يراها ،ف� ْإن �أبدعها،
بدع يف و�صفِها وتخييلها ،قدر ا�ستطاع ِت ِه .55
ف�س ُي ُ
ولك ْن يبدو � ّأن امل� َ
ؤلف قد هاله ما يرى من جماليات
ال�صور ،وتكرارها ب�أ�سمى ما لديهم –
هذه ّ
اجلاهليني -يف ذلك الع�رص بعا ّمة ،وهي :ال ّدمي ُة،
الروحي
وال�شّ م�س ،والغزال ُة .فر�أى � ّأن هذا الع�شق
ّ
واجل�سدي للمر�أةِ ،قد �أخذ طابع القدا�سة والعبادة
ّ
واالحرتا ِم ،فربط ذلك مبا ُيعبد حتى �أ�صبح مع
وبع�ضنا
نوع ُمعي... 56
ُ
الأيا ِم معبود ًا ومقد�س ًا من ٍ
"قَد ُيطلقُ �صفة العباد ِة للدالل ِة على املحب ِة والتقديرِ،
حب� :أنا �أعبدك ،لي�س معناه �سجوده
فقو ُل �أحدنا ملن ُي ُ
ميتزج عنده ذلك الع�شق
له ،و�صالته بني يديه ،و�إنمّ ا
ُ
روحي َيتزاي ُد حتّى َي ِ�ص َل �إىل اتّخاذِه مثا ًال
إعجاب
ب� ٍ
ٍّ
�سامي ًا مقد�س ًا على الدوام". 57
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.2ا�ستخدام الأد ّلة:
َي�سوقُ نَ�رصت عبد الرحمن دالئ َل كثري ًة على ما
م�س،
َ
ذهب �إليه ،وقد كانت تد ّل �رصاح ًة على � ّأن ال�شّ َ
َ
َ
معبودات تُق َّد ُ�س ،وتُعب ُد،
،
ة
والغزال
،
ة
ي
م
د
ٌ
وال ُّ َ
اجلاهلي عبد ًا لها يف
بدرجاتٍ متفاوتة :فال�شم�س كان
ُّ
بع�ض ت�سمياتهم كعبد �شم�س وعبد �شارق .وال�شِّ عرى
رب
�أ�سط ُع جنو ِم ال�سماءِ -كانت معبود ًة (وهو ّال�شِّ عرى) . 58وال�شَّ م�س كان ُي�سجد لها( ،ال تَ�سجدوا
مات،
لل�شَّ ِ
م�س وال القمر) . 59والغزا ُل كانَ ُيك ّف ُن �إذا َ
حماريب
و ُيح ّد عليه �سبعة �أيام ،وتُع َم ُل له التماثيل يف
ِ
امللوك ،وهو ال ُيذكر يف ال�صيد الوفري املر�سوم يف
�شعر اجلاهل ّيني .وقد قُطِ َع ْت َي ُد �سار ِق ِه يف حادث ِة
ال َكعب ِة امل�شهورة .60
ني باللغ ِة فت�سع ُف ُه يف ذلكَ :
وهو بع َد ذلك ي�ستع ُ
فالغزال ُة م�ؤنَّثُ الغزالُ ،وا�س ٌم
لل�شم�س ُمطلق ًا يف وقتِ
ِ
�رشوقها ،والتَّعليالت ك ّلها َت ُد ُّل على ُوجو ِد َعال َق ٍة ما،
َفغَزال ُة النَّهار �أ ّو ُله ،والغزا ُل هو �شعاع ال�شَّ م�س و...
وهكذا . 61
.3االبتعاد عن التّعميم:
حاول الباحثُ رغ َم ما وفَّره لدرا�سته من علم ّية،
امل�ستطاع التّعميم يف مواقع
يتجنب قدر
وحياد ّيةْ � ،أن
َ
َ
كثرية من كتابه ،وقد جل�أ لعدد من الإجراءاتِ  ،منها:
.1ا�ستخدام �أفعال املقاربة والظن عادةً ،من مثلِ:
يكا ُد ،يمُ ك ُن� ،أخالُ:
ومن ذلك -على �سبيل املثال -قو ُل ُه" :فاملر�أ ُة –
كما ر�أينا -قد �شُ ِّبهت بال ُّدمية ،وهي مقد�س ٌة عند
اجلاهل ّيني ،و�شُ ِّبهت بال�شم�س االله ،و�شُ بهت بالغزالة
ا َّلتي ترم ُز �إىل ال�شم�س� ...أي�ستطي ُع �شاعر يف ع�رص
وثني � ْأن ي�شبه املر�أة مبا َيعبد �إ ّال �إذا كانت املر�أة يف
ّ
62
نظن" .
�شعره غري ما ُّ
� َّإن عِبا َرةَ":غري ما نظن" ،حتم ُل الكثري ،فالع�رص
وثني والدمية مقد�سة ،فال ريب �إذن � ّأن ي�ستنتج � ّأن ما
ي�شبه املقد�س له �صفة القد�سية واالحرتام.
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.2ا�ستخدام بع�ض الأفعال التي حتم ُل معاين احلر�ص
واحلذر ،مثل الفعل (�أخ�شى):
يقو ُل الباحث " :و�أخ�شى � ْأن �أقو َل � ّإن الف�صل بني
اجلاهلي واملعتقد كالف�ص ِل بني ال�صور
�صور ال�شِّ عر
ّ
ا َّلتي متلأ املعابد الفرعون ّية واملعتقد الفرعوين
ال�صو َر �إ ّال يو َم َفهِمنا املُعت َق َد
القدمي ،فما َف ِه ْمنا تلك ُّ
الفِر ُعوينّ". 63
ولنالحظ (�أخ�شى) وما ميك ُن � ْأن تدل عليه من حيطة
وحذر ال يمَ ل ُك معها �إ ّال املبادرة يف خو�ض غمار هذا
املو�ضوع .ويف متهيده لكتابة يقولُ" :و�أخطر ما يف
اخلارجي
نقد ال�شِّ عر � ّأن نظن � ّأن ال�صورة ظ ٌّل للعامل
ّ
فتظل عيوننا حمدقة يف املادة ،وما ال�صورة كذلك،
فهي تنبع من �أرقى ملكاتِ النف�س الإن�سان ّية وهي
الت�صور ،والعالقة بني امل�شبه وامل�شبه به و� ْإن تبدى
فيها احل�س فهي يف حقيقتها عالقة معنو ّية قد لب�ست
لبا�س ًا ح�س ّي ًا". 64
.3روح الكتاب ال توحي بهذا التّعميم:
فقد �أ�شار �أح ُد ُمعار�ضي ن�رصت عبد الرحمن
�إىل �شيء مما �سماه التعميم حني قال مت�سائ ًال
�ساخر ًا" :ونح ُن نعل ُم � ّأن املر�أ َة �شُ ِّبهت –وتكررت
التّ�شبيهات -بعنا�رص حيوانية ونبات ّية كثرية ،فهل
يعني ذلك � ّأن هذه العنا�رص جميع ًا كانت مقد�سة؟". 65
ويمُ ك ُن � ْأن " َنلْ َم َح ذلك يف ثنايا الكتاب �إذ � ّإن هذه
العنا�رص قد ال ت�صل �إىل مرتبة ال�شّ م�س (الرمز �أو
يكون فيها ما تُ�ش َّب ُه املر�أة ِب ِه م َِن
الأ�سطورة) ،وقد ُ
ا ُ
م�س َف َق ْد َج َم َع ْت ذ ِلكَ ُك َّله
حل ِ
�سن واجلمالِ � ،أ ّما ال�شَّ ُ
66
مبعناها العميق" .
انظر �إىل قوله " :ويف �صورة ال�شم�س يف ال�شِّ عر
اجلاهلي ب�ضع ُة عنا�رص :العن�رص الزماين ،وفيه
ّ
ين
تبدو ال�شم�س كميقات ...وثانيها العن�رص املكا ّ
�سني ...وثالثها:
وفيه تظهر ال�شم�س يف مكانٍ
ّ
العن�رص اجلما ّيل ،وفيه تبدو ال�شم�س مث ًال �أعلى
للبيا�ض ...ورابعها :العن�رص احليواينّ ،وفيه تظهر
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إلهي،
ال�شم�س ذات قرون ...وخام�سها :العن�رص ال ّ
تظهر فيه ال�شم�س مانح ًة للجمالِ  ،ت�سقي َب رَ�شة
احلِ�سان. 67"...
وعلى العمومُ ،يوحي ذلك ب�أَ ّن املُعتق َد (الدين/
الأ�سطورة) مبفهومه الوا�سع جز ٌء من طبيع ِة الب�رش
مبولونَ على ذلك،
�أينما كانوا وحيثما حلوا وهم جَ ْ
فهو ُي�ش ِّكل املُن َِّظ َم العا َّم لأعرافهم و�أ�ساليب حياتهم،
مبا يف ذلك �أ�شعارهم ا َّلتي قد تُ�ستم ُد منه ،و� ْإن
منبع �آخر� .إ ّال � ّأن الغالب
انحرفت عنه عادة �إليه من ٍ
كما نلم ُح –يف الكتاب -هو الدين وال�سماء وال�صور
املتعلقة به ،فهو كالبيت الوا�سع ا َّلذي يتف َّيئون ظالله
دائم ًا. 68
.4حقّه يف ا�ستخال�ص النّتائج:
يحق لنَ�رصت ا�ستخال�ص النتائ ِِج املبن ّية على الدليل
طبيعي لباحث يبحث يف احلقيقة،
العلمي ،وهذا عمل
ّ
ّ
و َينْ�شدها ،واجلميل يف هذه املرحل ِة �أنّه ي�شُ ّد القَارِئَ
ويج َعلُه ُيفت�ش معه عن �إجابات ،وو�ضع ا�ستنتاجاتٍ ،
النتائج ،ك َّلما �أَ ْم َع َن يف القراءةِ.
ي�ص َل معه �إىل
قب َل � ْأن ِ
ِ
انظر �إىل قو ِلهِ:
"ملاذا جعل ك ّل ال�شّ عراء الن�ساء جميالت؟" . 69
ال�صحراء بعد وِ قفتهم
فجاج َّ
"ملاذا ها َم ال�شّ عراء يف ِ
على الطلل؟ وملاذا ك ّرروا و�صفهم للناق ِة ك� ّأن ك ًال
منهم يحتذي حذو الآخر ويقتفي خُ طاه؟ وملاذا
�شبهوا الناقة َّ
ق�ص َة الثور
بالظليم؟ وملاذا �أعادوا ّ
ق�ص َة
الوح�شي والقان�ص والكالب؟ وملاذا ك ّرروا ّ
ّ
احلِما ِر �أهو �شغفٌ بالثريانِ وا ُ
حلمر والظلمان؟ و�إذا
أيكون واجب ًا عليهم � ْأن
كان �أحدهم قد �شغف بها � ُ
ي�شغفوا بها جميع ًا؟". 70
وهو ي�س�أ ُل ع ّما يري ُد يف هذه ال�صور .." :ملاذا يظ ّل
الثو ُر منت�رص ًا ،وتظ ُّل القطا ُة على �ضعفها ناجية،
تتق�ص ُد دونه �سهام
ويظ ُّل حِ ما ُر
ِ
الوح�ش �سليم ًاَّ ،
71
ال�صيادين وتخطئه؟" .
والإجاب ُة عن ذلك لي�ست بال ِّهينةِ ،ولكنّها لي�ست
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والفر�س والناق ُة
بامل�ستحيلةِ ،فالثو ُر واحلما ُر
ُ
والقطا ُة وغريها منثور ٌة يف ال�سما ِء ب�أ�شكالها املوحية
معتقدات تُروى
ملا ي�صور من �أ�شعارِ ،وهي ذاتها
ٌ
الوح�شي ا َّلذي
حولها الرواياتِ والق�ص�ص ،فالثو ُر
ُّ
ِالب يف �أ�شعا ِر النابغ ِة وغ ِري ِه له مثيل يف
تُالح ُق ُه الك ُ
�سماوي ت�رضبه النّجو ُم ب�أنوائها.
ال�سماءِ :ثور
ّ
الفر�س عندهم فال تَنا ُلها
هت بها
والقطا ُة ا َّلتي َت�شَ َّب ْ
ُ
العقبان والن�سو ُر ،لها ما مُياثلها يف ال�سما ِء عند
زُهري� ،إذ يقولُ:
فزل عنها ووافى ر�أ�س مرقبة
ن�ص ِب العِرت َد َّمى ر� َأ�سه الن�سك
ك َم ِ
ويظه ُر له � ّأن ما نرا ُه اليو َم �رضب ًا من الأ�ساط ِري كانَ
يوم ًا ما عند اجلاهل ّيني معتقد ًا:
(�سهيل) مث ًال تز َّو َج من اجلوزا ِء  ،وكانَ
فالنج ُم ُ
ُمغا ِز ًال بارع ًا للزُّهرةِ ،وهكذا ، 73بل �إنّهم كانوا
املجاديح ا َّلتي نهاهم عنها
َي ْ�ستَ�سقونَ بالنجو ِم
ِ
الإ�سال ُم فيما بعد ، 74فهل مُيك ُن � ْأن يقيد فيما يذهب؟!
وح�س ُن التّعليل:
.5لفت االنتباهُ ،
الكتاب حتّى � ّإن الأوراق ُهنا
و�أمثل ُة ذلك كثري ٌة يف
ِ
مُيكن لو ذكرت � ْأن تنوء بحملها ،ومن ذلك قوله:
ب�ساذج؟ وقد
بوا�ضح ،وما هو
اجلاهلي
"وما ال�شِّ عر
ٍ
ٍ
ّ
اجلاهلي من الو�ضوح،
يكون مر ّد ما قيل عن ال�شِّ عر
ُ
ّ
هو الف�صل البتّار بني َ
ذاك ال�شِّ عر واملعتقدات
اجلاهل ّية . 75

ثاني ًاّ :
اخلارجي  -ت�أثري الدّرا�س ِة
اخلط
ّ
وجه �إىل ال ِّدرا�س ِة على ما �أثا َر ْت ُه "مِن
َيد ُّل النق ُد ا َّلذي ِّ
نتائج رياد ّي ٍة يف با ِبها ،على
�أَفْكارٍ ،وما جاءت به من َ
�أهميتِها وخُ طورتها .ويد ّل على ذلك كرث ُة ُمقلِّديه،
وناقِديه؛ فقد كانَ "مثا ًال للناقد اجلا ّد والقلق حني
�أدرك خماطر تطبيق فكرة نقد ّية حديثة يف در�س
اجلاهلي منه ،وقد
�شعرنا القدمي ،وعلى الأخ�ص،
ّ
اجتهد يف ذلك ما و�سعه االجتهاد ،وان�سجم يف
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ولكن
مقدماته ،ونتائجه� ،إجرائ ّي ًا �إىل ح ّد كبريّ ،
أ�سطوري يف
ان�صب دوم ًا على املنهج ال
االعرتا�ض
ّ
َّ
�أولياته ا َّلتي مل ي�ضعها الناقد ابتدا ًء لكنّه ال ُيعفى من
تبعاتها� ،إذ قبل بها وط ّبقها يف نقده. 76" .
وتُعلِّقُ �سناء مِ�صلح ُمعرتف ًة بف�ضل الباحث ن�رصت
الباب
عبد الرحمن قائل ًة" :وهو على هذا قد َفت ََح َ
على ِم�صرْ ا َعيهِ ،فَ�أ ْثرى املَكتب َة العرب ّي َة ،و�أطلقَ
النفو�س من عِقالِها بمِ ا حَت ِملُ ُه
امل�ؤلفاتِ الكامن ِة يف
ِ
من ُمعا َر�ضَ ةٍ� ،أو ت�أكيدٍ� ،أو حَتفُّظٍ  .ومهما َيكن من
�أم ٍر فال َّرجل قر�أ ،وبحث ،وربط ،واجتهد ،وخلُ�ص
بنتيج ٍة قد يراها م�رسف ًة يف التعميم� ،إ ّال � ّأن ذلك ال
ينفي كونه حمفِّز ًا؛ لأنّه ي�شكل دافع ًا قو ّي ًا ملزيد من
ال ّدرا�سات وا َّلتي �أ�صبحت فيما نرى تتوال ُد يوم ًا
بعد يوم م�ؤ ِّيد ًة �أو معار�ض ًة ،فالأم ُر �س ّيان طاملا � ّأن
َ
الهدف منها �سرب غور هذا املو�ضوع ودعمه مبا يت�أتى
من دعائم تدعمه� ،أو نفيه � ْإن ظهر ما ينفيه ،فلو كانَ
الكتاب ج ّله خاطئ ًا فيكفيه �أ ّن ُه �ش ّك َل باال�ستنا ِد ملا قبله
لك�شف احلقيقة ومعرف ِة ما وراء ال�صور من
بذرة
ِ
معنى يف �ضوء النقد احلديث .ولو كانَ على غري ذلك
ل�شكل �أي�ض ًا رافد ًا من روافد الأدب ي�س ُري ال ّدار�سون
َهج ِه و َي ْقتَدونَ ِبهدا ُه". 77
واملُجتهدون على ن ِ
وتُعق ُِّب بعد هذا قائل ًة" :و َمهما تَع َّد َدتِ الآرا ُء ،وتباينتِ
ني ا َّلذي
املَداخيل ،ف� ّإن ال�شِّ عر
اجلاهلي يبقى هو املع ُ
ّ
ب�صو ِرهِ ،و�إيحاءا ِتهِ ،ومعتقداته ،ونظرتِه
ال َي ْن�ضَ ُب ُ
ّا�س ،وهو يف �أَ�ش ِّد احلاج ِة
�إىل الكون ،واحلياةِ ،والن ِ
ني مع
�إىل �إن�صافه من اجلو ِر ا َّلذي يلقاه متَّفق َ
َريب � َّأن النظر َة �إىل بدائ ّي ِة
امل�ؤ ِّل ِف حيثُ يقولُ" :والغ ُ
78
اجلاهل ّيني قد طار َدتهم حتَّى يف �أ�شعارِهم" .

النتيجة
و�أخري ًا ،يتبينَّ بعد النظر يف "ال�صور ِة الفن ّية يف
ومتحي�ص
اجلاهلي يف �ضوء النّقد احلديث"،
ال�شعر
ِ
ّ
ف�صو ِلهِ ،وتبيان حمتواها ،واالنتقال من ذلك �إىل
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منهج ِه يف �أ�سطر ِة ال�صور ِة اجلاهل ّية ،و�إظهار
ِ
�ضعف النُّقود التي ُو ِّجهت �إىل ن�رصت عبد الرحمن
ِ
ويك ُن �إيجا ُز ذلك يف
ودرا�س ِتهِ ،تبينَّ �أهم ّية درا�س ِتهِ ،مُ
النقاط الآتية:
�.1إنّها درا�س ٌة بنى عليها الباحثُ بع َد ذلك عدد ًا من
الدرا�سات والأبحاثِ .
ُ
�.2إنّها من ال ِّدرا�ساتِ الأوىل ا َّلتي اهت َّمت ب�أ�سطرة
ال�صور ِة  ، 79فقد كانَ َن�صرْ ت عبد الرحمن من الأوائل
ُّ
ا َّلذين در�سوا ال�صورة –مبفهومها احلديث -يف
اجلاهلي ،يف ر�سالته للدكتوراه املو�سومة
ال�شِّ عر
ّ
اجلاهلي يف �ضوء النقد
بـ ال�صورة الفن ّية يف ال�شِّ عر
ّ
احلديث عام � ٍ
ألف وت�سعمائ ٍة واثنني و�سبعني للميالدِ،
أقرب درا�س ٍة �إليه بعد ذلك فكانت درا�سة علي
�أَ ّما � ُ
البطل ا َّلتي كانت يف الأ�صل ر�سالة دكتوراه �أي�ض ًا،
وقد كانَت يف العام � ٍ
ألف وت�سعمائ ٍة و�سبع ٍة و�سبعني،
�أي بعد خم�س ِة �أعوام كاملةٍ ،هذا مع مراعا ِة الفروق
أهداف بينهما.
يف ال ِ
اجلاهلي،
.3امل ْن َه ُج ا َّلذي َد َر َ�س ِب ِه الباحثُ ال�شِّ عر
ّ
أ�سطوري ،فقد حقَّق بهِ:
وهو املنهج ال
ّ
املنهج
توظيف
ال�س ْب ِق� ،إ ْذ َحقَّقَ رياد ًة يف
ِ
ِ
 َق�صَ ب َّاحلقائق والدالئ ِل امل�ستنبط ِة
أ�سطوري امل�ستند �إىل
ال
ِ
ّ
اجلاهلي وارتباطه باحليا ِة
عري
من الن ّّ�ص ال�شِّ ّ
ّ
االجتماع ّية واالقت�صاد ّية وال�سيا�س ّي ِة والدين ّي ِة عند
العرب يف تلكَ احلقب ِة الزمن ّي ِة املن�رصم ِة 80التي ال
ِ
نعرفُ عنها الكث َري.
ا ُخلروج عن الأمناطِ التقليد ّي ِة يف درا�س ِة ال�شِّ عر
املنهج ا َّلذي اعتمده يف تف�س ِري ال�شِّ عر
اجلاهلي؛ �إ ْذ � َّإن َ
ّ
اجلاهلي قد �أخرج ُه من التق ّي ِد بالأمناطِ التقليد ّيةِ،
ّ
وهذا
ِ،
ة
اجلاهز
ة
ي
ِ
تطلب منه البحثَ
والتعليل ّ
َ
وفتح
رح املُ�شكالتِ ،
ّ
ِ
والتق�صي ب�إعمالِ الفِك ِر َلط ِ
والتنقيب ع ّما هو يف اخلفاء ،وهو
نواف َذ جديد ٍة لل َبحثِ
ِ
الن�ص
املنهج ال
ّ
أ�سطوري يف درا�س ِة ّ
ركيزة من ركائز ِ
طريق ربط ِه بالفك ِر واملعتقداتِ  ،وقد
عري عن
ِ
ال�شِّ ّ
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ا�ستدعا ُه ذلك �إىل �سعة الإحاط ِة بامل�صاد ِر املختلفةِ،
واعتناء بالنق ِد والتحليلِ،
والتعاي�ش مع املجموعاتِ
ِ
ال�شِّ عر ّي ِة والدواوين ،والإفاد ِة من مظانَ متنوع ٍة يف
والتاريخ واملثيولوجيا ،مع �إطالل ٍة وا�سع ٍة
احل�ضار ِة
ِ
على ما كتبه الغربيون يف هذا الباب. 81
املنهج وال ِّدرا�سةِ ،فقد عمل ن�رصت عبد
.4و�ضو ُح
ِ
الرحمن -رحمه اهلل -منهج ّي ًة وا�ضح ًة ت�ستن ُد �إىل
�أ�س�س علم ّي ٍة نقد ّي ٍة ع�رص ّي ٍة تُالئ ُم الع�رص احلديثَ ،
وتواكب الدرا�سات النقد ّية احلديثة ا َّلتي تُعنى
ُ
82
عري ،وحتلله من جوانب خمتلفة .
بالن�ص ال�شِّ ّ
ّ
�.5ش َّد ُة حما�س ِة امل�ؤ ِّل ِف للمنهج ،فهو " النَّاق ُد الأك ُرث
ُوف على
حما�س ًا يف
ال�صور ِة للوق ِ
ِ
توظيف مفهو ِم ُّ
َحقيق ِة �أَ ْديانِ ال َع َر ِب يف ا َ
جلاهل ّي ِة من خِ اللِ ال�شِّ عر،
وكانَ من �أقد ِم من تناولوا ذلك دونَ حتفظ ،وهذا ما
جعله عر�ض ًة ل�سها ِم النق ِد لدى عدد من النقادِ" .83
عري،
الن�ص ال�شِّ ّ
.6التجاوزُ :فقد جتاوزت درا�س َة ّ
يغلب عليها الطاب َع
"الدرا�س َة التاريخ ّي َة ا َّلتي
ُ
الو�صفي� ،أو دعني �أقول تلكَ الدرا�سة ال�سطح ّية ا َّلتي
ّ
ال تدخ ُ
الن�ص وت�سبرِ ُ غوره ،بل َ
وقف
أعماق
�
إىل
�
ل
ِ
ِّ
عري� ،إميان ًا منه ب� ّأن
للن�ص ال�شِّ ّ
عند اللم�سات الفن ّي ِة ّ
ً
ال�شاعر
اجلاهلي قدم ن�صا ذا �شبك ٍة من العالقاتِ
ّ
الرتكيب ّي ِة ا َّلتي ت�شك ُل بني َة الق�صيد ِة اجلاهل ّيةِ ،وما
ت�شتم ُل عليه من �صور وخيال ولغة وتراكيب. 84
ال�صور ِة ال�شِّ عر ّي ِة على ال�شِّ عر
.7تطبي ُق
ِ
مقايي�س ُّ
رهف،
اجلاهلي
مبنهج حديثٍ َ ،يجم ُع بني الذوقَ امل ُ ِ
ٍ
ّ
فدر�س الأ�سطور َة وجمالياتها
والفكر املُت�أ ِّلق.
َ
اجلاهلي ُبعد ًا
و�أدواتِها ،فعم َل على �إعطا ِء ال�شِّ عر
ّ
�أيدلوجي ًا َي�شه ُد له بذلك كل من اطل َع على كتا ِب ِه
ال�صورة الفن ّية يف ال�شِّ عر
اجلاهلي. 85
ّ
.8الإخال�ص يف العمل :فقد بذل ن�رصت عبد الرحمن
الطبيعي
ر�ض ُ�صو ِر الإن�سان والعامل
ُجهد ًا َكبري ًا فيِ َع ِ
ّ
اجلاهلي ،وبذل يف �سبي ِل ذلك ُجهد ًا
يف ال�شِّ عر
ّ
�إح�صائ ّي ًا ُمتم ّيز ًا ،ا�ستخل�ص به ُ�ص َو َر ثماني ِة �شُ عرا َء
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جاهلينيَ ،ع َّدهم �أُمنوذج ًا ِلذلكَ الع�رصِ ،بك ِّل ُمعطيا ِت ِه
و�أ�ساليب حيا ِتهِ .وهم على التوايل :امر�ؤُ القي�س،
النابغ ُة الذّبياينّ ،زه ُري ،الأع�شىَ ،طرفة بن العبد،
وقي�س بن ا َ
خلطيم.
ُ
أو�س بن حجرُ ،
كعب بن زُهريُ � ،
ُم�ستثني ًا �شُ عرا َء الفرتتني :اجلاهل ّية والإ�سالم ،خوفاً
من
ِ
انحراف ال ّدرا�س ِة عن م�سارها املخطوط ،لتغيرّ ِ
ال َفلْ َ�سفاتِ ال�شِّ عر ّيةِ ،والكون ّيةِ ،والدين ّي ِة َبعد الإ�سال ِم،
خا�ص ًا
وقد تغيرّ ت  .86وقَد �أفرد لك ّل منهم ر�سم ًا بياني ًا ّ
ّدرج �أو االنخفا�ض عن َد ك ِّل �شاع ٍر يف كل
به يو�ض ُح الت َ
املو�ضوع نف�سه -ف�صو ُر
مو�ضوع –وحتّى يف �أجزاء
ٍ
ِ
ً
زهري مثال (يغرتفها من حياة احليوان ،ومن �أع�ضاء
الب�رشي ذاته ،ومن �أدوات احلرب) ...وهو
اجل�س ِم
ّ
ي�ش ِّك ُل مث ًال ُ�صو َر َّ
الطبيع ِة من ُ�ص َو ِر اللي ِل والنَّهارِ،
87
ين �أَعاله  .وهو بع ُد
وهكذا ،حتّى يبل َغ التَّد ُّر ُج البيا ُّ
ب�رشح "وتبيانِ هذه ال�صور والت�شبيهات وما
قا َم
ِ
ي�ش ُري �إليها من كناي ٍة �أو ا�ستعارة ،وما ي�ستله من
دواوين ه�ؤال ِء ال�شّ عراء بتوثيقه ال�صار ِم ،لمِ ا َي ْحتا ُر
88
املُتلقِي يف فَه ِمهِ ،لغرا َب ِتهِ ،ونُدر ِة ا�ستعما ِلهِ" .
 .9اتباعه منهج ّية وا�ضحة :وذلك بـ:
طرح �شعر ال�شّ عراء املخ�رضمني؛ لأنهم �أدخلوا يف
 ِال�شِّ عر نظراتٍ �إ�سالم ّية.
طرح �شعر اجلاهل ّيني الذين �شكك الباحثون يف
 ِ�شعرهم.
أ�صحاب الدواوين؛ لأنّه افرت�ض � ّأن
 اعتماد �شعر �ِ
الديوان �أكم ُل �صور ٍة مُيك ُن � ْأن يكونَ عليها �شعر
�شاعر.
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اخلامتة

الهوام�ش

أكادميي ن�رصت عبد
ال تزا ُل درا�س ُة الباحث ال
ّ
الرحمن واملو�سوم ِة بـ"ال�صور ِة الفن ّية يف ال�شِّ عر
وتلفت نظر
اجلاهلي" ح ّي ًة ،تث ُري كثري ًا من الأ�سئلة،
ُ
ّ
الباحثني ،وهذا �ش� ُأن الدرا�ساتِ اجلا ّد ِة التي ق ّدمها.
رجت مقاربتنا االطالع َعليها عن قرب .فنظرت يف
وقد ْ
جمم ِل م�ؤلفاتِ م�ؤ ِّلفها لتُتابع اهتماما ِتهِ ،واجتاهاته
خا�ص درا�سته
ٍ
تفح�صت ب�شك ٍل
البحث ّية ،بعدها ّ
الالفتة "ال�صورة الفن ّية" ،لتخلُ�ص �إىل �أهميتها
التي كمنت يف �أول ّيتها ،وجِ َّدتها ،و�إخال�صها للمنهج
واملادةِ ،و�إىل الظل ِم البينّ الذي وقع عليها من بع�ض
الباحثني الذين حالوا ت�صنيفها �ضمن الدرا�سات
املبالغ فيها .وعليه ،فقد حاول البحث �إعادة االعتبار
ِ
ير�سخَ منهج ًا جديد ًا
لهذا
ِ
الكتاب املهم الذي حاول � ْأن ِّ
اجلاهلي ،والنظر فيه.
يف نقد ال�شِّ عر
ّ

 .1انظر كتبه يف ملحق البحث.
 .2انظر حتقيقاته يف ملحق البحث.
 .3انظر �أبحاثه يف ملحق البحث.
 .4انظر الر�سائل التي �أ�رشف عليها يف ملحق البحث.
اجلاهلي يف �ضوء النقد
 .5انظر ،ال�صورة الفن ّية يف ال�شِّ عر
ّ
احلديث ،ن�رصت عبد الرحمن ،راجعه ونقحه عاطف كنعان ،ونبيل
ح�سنني ،دار كنوز املعرفة ،عمان2013 ،م� ،ص .13-26
 .6انظر ،املرجع ال�سابق� ،ص .29-118
� .7سناء م�صلح ال�سواعري ،قراءة يف كتاب ال�صورة الفنية يف
اجلاهلي ،جملة �أفكار ،عمان-الأردن ،ع ،168ت�رشين
ال�شِّ عر
ّ
الأ ّول2002 ،م� ،ص .33
 .8ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .121
 .9املرجع ال�سابق� ،ص .122
 .10املرجع نف�سه� ،ص .122
 .11املرجع نف�سه� ،ص .122
 .12املرجع نف�سه� ،ص .195
 .13انظر ،املرجع نف�سه� ،ص .121-191
� .14سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .33
.15ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .123
وثني � ْأن
وانظر� ،ص  ،132قوله�" :أي�ستطي ُع �شاع ٌر يف ع� ٍ
رص ٍّ
نظن؟".
ُي�ش ِّبه املر�أ َة مبا ُيع َب ُد �إال �إذا كان َْت املر�أ ُة يف �شِ عرِه غ َري ما ّ
.16املرجع ال�سابق� ،ص .141
 .17انظر ،املرجع نف�سه� ،ص .122
 .18انظر ،املرجع نف�سه.193-233 ،
 .19انظر ،املرجع نف�سه� ،ص .195-213
 .20انظر ،املرجع نف�سه� ،ص .195
كنت.
* يف الأ�صلُِ :
 .21املرجع نف�سه� ،ص .195-196
 ..22انظر ،املرجع نف�سه� ،ص  196وما بعدها.
 .23املرجع نف�سه� ،ص .215-233
 .24انظر ،املرجع نف�سه� ،ص.16-21
 .25انظر ،املرجع نف�سه� ،ص.21-23
.26جمال مقابلة ،ن�رصت عبد الرحمن والنقد احلديث ،جملة
�أفكار ،عمان-الأردن ،ع ،168ت�رشين الأ ّول2002 ،م� ،ص
.12
 .27املرجع ال�سابق� ،ص .12
ق�صة خُ راف ّية ي�سودها اخليال ،وتربز قوى
.28الأ�سطورةّ :
الطبيعة يف �صور كائنات ح ّية ،ذات �شخ�ص ّية ممتازة ،وينبني
ال�شعبي.
عليها الأدب
ّ
الفل�سفي ،عبد الرحمن بدوي ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون
املعجم
انظر،
ّ
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املطابع الأمري ّية1983 ،م� .ص .13
والأ�سطورة عند ن�رصت عبد الرحمن معاد ٌل تا ٌّم للمعتقد ،يقول
ن�رصت:
"وما ن�سميها اليوم �أ�سطورة كانت ذات يو ٍم معتقد ًا ،ي�ؤم ُن بها
النا�س وي�ص ّدقونها"� .ص .150
اجلاهلي
�أو قوله" :وذا ،ف�إنّني �إخا ُل �أنّ ال�صورة املك ّررة يف ال�شِّ عر
ّ
جاهلي ،مُيكننا � ْأن ن�سميها اليوم �أ�ساطري"� .ص .163
معتق ٌد
ّ
.29انظر على �سبيل املثال ،ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق،
�ص .221-122
.30العقيدة :ما ال يقبل ال�شك من وجه ِة نظر معتقده.
انظر ،عبد الرحمن بدوي ،مرجع �سابق� ،ص .121
�أما االعتقاد :فيعرفه املعجم بقوله :اعتناق فكرة والت�سليم
ب�صحتها ،ويقوم على اعتبارات اجتماع ّية �أو وجدانية �أو عقل ّية،
وهو درجات �أقواها الرا�سخ اجلازم ،وهو اليقني.
انظر ،عبد الرحمن بدوي ،مرجع �سابق� ،ص .16
 .31انظر على �سبيل املثال ،ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق،
�ص .25 ،21 ،14 ،13
.23عن وظائف ال�شِّ عر وكيف �أنه كان ين�شد لأغرا�ض �سحرية
ت�ساعد على حتمل م�شاق العمل (اجلني ،ال�صيد) .ومل يكن �شعر
الرجز بعيد ًا عن تلك الأغرا�ض واملمار�سات املرتبطة بالأدعية
والتعاويذ.
انظر ،تاريخ الأدب العربي ،بروكلمان ،ترجمة عبد احلليم النجار،
دار املعارف م�رص ،ط ،1959 ،4ج� /1ص .45
.33ال�شِّ عر وطوابعه ال�شعب ّية على م ّر الع�صور� ،شوقي �ضيف،
دار املعارف ،م�رص ،ط� ،1984 ،2ص .6
� .34سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .30-31
 .35جمال مقابلة ،مرجع �سابق� ،ص .13
.36املرجع ال�سابق� ،ص .13
 .37وهب �أحمد روم ّية� ،شعرنا القدمي والنقد اجلديد� ،سل�سلة
عامل املعرفة ،العدد  ،207مار�س 1996م.
.38انظر ،املرجع ال�سابق� ،ص .134 - 29
.39املرجع نف�سه� ،ص .40
.40املرجع نف�سه� ،ص .41
.41املرجع نف�سه� ،ص .42 - 41
 .42انظر ،املرجع نف�سه� ،ص .54
 .43انظر ،املرجع نف�سه� ،ص .38 ،22
 .44املرجع نف�سه� ،ص  .48وانظر �أي�ض ًا� ،ص .52
� .45سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .33-36
 .46ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .195
.47انظر ،حممد الق�ضاة ،ن�رصت عبد الرحمن التوا�ضع والفهم
العميق ،جملة �أفكار ،عمان-الأردن ،ع ،168ت�رشين الأ ّول،
2002م� ،ص .43
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 .48وهب روم ّية ،مرجع �سابق� ،ص .38
 .49انظر ،حممد الق�ضاة ،مرجع �سابق� ،ص .43
 .50املرجع ال�سابق� ،ص .43
 .51انظر ،وهب روم ّية ،مرجع �سابق� ،ص .41-42
 .52حممد الق�ضاة ،مرجع �سابق� ،ص .43
� .53شكري عزيز ما�ضي ،من �إ�شكاليات النقد العربي اجلديد،
ط ،2دار ورد الأردن ّية2008 ،م.
 .54انظر ،املرجع ال�سابق� ،ص.67 – 51
 .55انظر� ،سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .35
.56انظر ن�رصت ،مرجع �سابق� ،ص .122-141
 .57ملزيد انظر� ،سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .35
� .58سورة النجم ،الآية .49
انظر ،ن�رصت� ،ص .126
ف�صلت ،الآية .37
� .59سورة ِّ
انظر ،ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .124-125
 .60انظر ،املرجع ال�سابق� ،ص .126-128
 .61انظر ،املرجع نف�سه� ،ص .131-132
 .62املرجع نف�سه� ،ص .132
 .63املرجع نف�سه� ،ص .9
 .64املرجع نف�سه� ،ص .18
 .65وهب رومية ،مرجع �سابق� ،ص .45
� .66سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .35
 .67ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .77
 .68انظر� ،سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .35
 .69ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .64
.70املرجع ال�سابق� ،ص .152
 .71املرجع نف�سه� ،ص .160
 .72املرجع نف�سه� ،ص .161
 .73املرجع نف�سه� ،ص .162
 .74املرجع نف�سه� ،ص .162
 .75املرجع نف�سه� ،ص .121
 .76جمال مقابلة ،مرجع �سابق� ،ص .14
� .77سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .31
 .78املرج ُع ال�سابق� ،ص .36
وانظر ،ن�رصت عبد الرحمن ،مرجع �سابق� ،ص .26
.79انظر ،وهب �أحمد روم ّية ،مرجع �سابق� ،ص .38
 .80ماهر املبي�ضني ،مرجع �سابق� ،ص .55
 .81املرجع ال�سابق� ،ص .57
 .82املرجع نف�سه� ،ص .55
 .83جمال مقابلة ،مرجع �سابق� ،ص .13
 .84ماهر املبي�ضني ،مرجع �سابق� ،ص .55
 .85زهري املن�صور ،نظرات وعربات ،جملة �أفكار ،عمان-الأردن،
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ع ،168ت�رشين الأ ّول2002 ،م� ،ص .59
 .86انظر� ،سناء م�صلح ال�سواعري ،مرجع �سابق� ،ص .31
 .87انظر ،املرجع ال�سابق� ،ص .31
 .88املرج ُع نف�سه� ،ص .31-32

املراجع
�أو ًال:
القر�آن الكرمي.ثاني ًا:
 بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي ،ترجمة عبداحلليم النجار ،ط ،4دار املعارف ،م�رص1959 ،م.
جمال مقابلة ،ن�رصت عبد الرحمن والنقد احلديث،جملة �أفكار ،ع ّمان ،العدد  ،168ت�رشين الأ ّول،
2002م.
ديوان امرئ القي�س ،دار �صادر ،بريوت( ،د .ت).ديوان الأع�شى الكبري ميمون بن قي�س ،حتقيقحممد ح�سني ،الإ�سكندرية1950 ،م.
ديوان قي�س بن اخلطيم ،حتقيق نا�رص الدينالأ�سد ،دار �صادر ،بريوت( ،د .ت).
ديوان النابغة ،اعتنى به و�رشحه ،حمدو طما�س،دار املعرفة ،بريوت2005 ،م.
زهري املن�صور ،نظرات وعربات ،جملة �أفكار،ع ّمان ،العدد  ،168ت�رشين الأ ّول2002 ،م.
�سناء م�صلح ال�سواعري ،قراءة يف كتاب ال�صورةاجلاهلي ،جملة �أفكار ،ع ّمان ،العدد
الفنية يف ال�شِّ عر
ّ
 ،168ت�رشين الأ ّول2002 ،م.
�شكري عزيز ما�ضي ،من �إ�شكاليات النقد العربياجلديد ،ط ،2دار ورد الأردن ّية2008 ،م.
�شوقي �ضيف ،ال�شِّ عر وطوابعه ال�شعب ّية على م ّرالع�صور ،ط ،2دار املعارف ،م�رص1984 ،م.
الفل�سفي ،الهيئة العامة
عبد الرحمن بدوي ،املعجمّ
ل�ش�ؤون املطابع الأمري ّية1983 ،م.
حممد الق�ضاة ،ن�رصت عبد الرحمن التوا�ضعوالفهم العميق ،جملة �أفكار ،ع ّمان ،العدد ،168
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ت�رشين الأ ّول2002 ،م.
ن�رصت عبد الرحمن ،ال�صورة الفن ّية يف ال�شِّ عراجلاهلي يف �ضوء النقد احلديث ،ن�رصت عبد
ّ
الرحمن ،راجعه ونقحه عاطف كنعان ،ونبيل
ح�سنني ،دار كنوز املعرفة ،ع ّمان2013 ،م.
وهب �أحمد روم ّية� ،شعرنا القدمي والنقد اجلديد،�سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت ،العدد  ،207مار�س،
1996م.
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ملحق البحث
�أو ًال:
الكتب التي �أ ّلفها ن�رصت عبد الرحمن:
�1إعجاز القر�آن ،عبد العزيز خياط ،ن�رصت عبد الرحمن ،جامعة القد�س املفتوحة1997 ،م.
اجلاهلي ،ن�رصت عبد الرحمن .النا�رش :جممع اللغة العربية
2حول داللة َع ْمرو يف الق�سم والدعاء يف ال�شِّ عر
ّ
الأردين ،عمان1983 :م.
�3شعر ال�رصاع مع الروم يف �ضوء التاريخ :الع�رص العبا�سي حتى نهاية القرن الرابع ،ن�رصت عبد الرحمن.
النا�رش :مكتبة الأق�صى ،عمان1977 :م.
اجلاهلي يف �ضوء النقد احلديث ،ن�رصت عبد الرحمن .النا�رش :مكتبة الأق�صى،
4ال�صورة الفنية يف ال�شِّ عر
ّ
عمان1976 :م .مكتبة الأق�صى ،عمان1982 :م .ودار كنوز املعرفة ،عمان2013 ،م.
5يف النقد احلديث :درا�سة يف مذاهب نقدية حديثة و�أ�صولها الفكرية ،ن�رصت عبد الرحمن .النا�رش :مكتبة
الأق�صى ،عمان1979 :م ،جهينة ،عمان 2007 :م.
6اللغة العربية ،ن�رصت عبد الرحمن .النا�رش :ال�رشكة العرب ّية املتحدة للت�سويق ،القاهرة 2009 :م.
7مذكرات يف النقد والبالغة لل�صف الثاين الثانوي ،ن�رصت عبد الرحمن.
النا�رش :وزارة الرتبية والتعليم ،عمان 1976 :م.
اجلاهلي ،ن�رصت عبد الرحمن ،دار الفكر ،عمان1985 :م.
8الواقع والأ�سطورة يف �شعر �أبي ذ�ؤيب
ّ
ثاني ًا:
الكتب التي حقّقها ن�رصت عبد الرحمن:
�1رشح معلقة امرئ القي�س ،البن كي�سان� ،أبو احل�سن حممد بن �أحمد ابن �إبراهيم -299...،هـ ،دار
الب�شري ،عمان1999 ،م.
�2شعر الأمري �أمني ب�شري ال�شهابي لأمني بن ب�شري بن عمر ال�شهابي 1798-1850 ،م ،دار الب�شري،
عمان1999 ،م.
610-6
3
 685هـ ،مكتبة الأق�صى ،عمان.1982 ،
ثالث ًا:
الأبحاثُ العلم ّي ُة التي كتبها ن�رصت عبد الرحمن:
اجلاهلي ،يف جممع اللغة العربية الأردين (جملة) العدد ،19
1حول داللة ( َع ْمر) يف الق�سم والدعاء يف ال�شِّ عر
ّ
1983م.
2داللة (�أدب) يف اللغة العربية ،يف ال�شجرة (جملة) املعهد الدويل للفكر واحل�ضارة الإ�سالمية ،كواالالمبور،
ماليزيا ،املجلد  ،2العدد 1997 ،2م.
�3سيدة املطر يف �شعر �أبي ُذ�ؤَيب ال ُه َذيل ،يف درا�سات (جملة) املجلد  ،7العدد  ،1اجلامعة الأردنية1980 ،م.
اجلاهلي ،يف درا�سات (جملة) املجلد  ،6العدد  ،2اجلامعة
4املطر موا�ضع وروده يف جانب من ال�شِّ عر
ّ
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الأردنية1979 ،م.
رابع ًا:
ال َّر�سا ِئ ِل اجلامع ّية التي �أ�رشف عليها ن�رصت عبد الرحمن وقد بل َغ عد ُدها �سب َع ع�رش َة ر�سال ًة تقريب ًا ،وهي:
العربي من القرن الثالث حتى القرن ال�ساد�س الهجري.
1الأخالق يف النّقد
ّ
امل�ؤلف :غ�سان �إ�سماعيل عبد اخلالق الفطافطة1996 ،م.
اجلاهلي.
�2أرباب املهن يف ال�شِّ عر
ّ
امل�ؤلف :علي م�صطفى حممد ع�شا1993 ،م.
اجلاهلي.
3الأقوام غري العرب ّية يف ال�شِّ عر
ّ
امل�ؤلف :خليل عبد �سامل الرفوع1992 ،م.
4خلف الأحمر :حياته و�آثاره.
امل�ؤلف :حممد علي �سعيد ال�رشيدة1989 ،م.
إ�سالمي.
اجلاهلي وال
5ال ّدهر يف ال�شِّ عر
ّ
ّ
امل�ؤلف :حممود �أحمد حممد احللحويل1990 ،م.
6ديوان طرفة بن العبد :درا�سة �أ�سلوب ّية.
امل�ؤلف :نبيل علي حممد ح�سنني1999 ،م.
أموي40-132 :هـ.
�7شعر بني �أم ّية يف بالد ال�شّ ام يف الع�رص ال ّ
امل�ؤلف� :إ�سماعيل م�سلم �أبو العدو�س1983 ،م.
اجلاهلي.
8ال�صحراء يف ال�شِّ عر
َّ
ّ
امل�ؤلف� :أحمد مو�سى النوتي1996 ،م.
9ال�صورة ال�شِّ عر ّية يف �شعر احلروب اخلارج ّية عند العرب امل�شارقة :من ع�رص �صدر الإ�سالم �إيل نهاية القرن
ّ
الرابع للهجرة.
امل�ؤلف :كيم نييونغ �أو1996 ،م.
اجلاهلي.
�10صورة ف�صول ال�سنة يف ال�شِّ عر
ّ
امل�ؤلف :رامي ح�سني �إبراهيم عفانة1999 ،م.
اجلاهلي.
11ظاهرة التّحدي يف ال�شِّ عر
ّ
امل�ؤلف :فدوى عزت �سليمان احلنبلي1996 ،م.
12عبيد بن الأبر�ص الأ�سدي :حياته و�شعره.
امل�ؤلف :رفعت عبد اهلل1989 ،م.
اجلاهلي.
13ال َفقْر يف ال�شِّ عر
ّ
امل�ؤلف :جمال علي حممود ح�سن1993 ،م.
اجلاهلي.
14الق�ص�ص يف ال�شِّ عر
ّ
امل�ؤلف :حممد ح�سني عبيد اهلل العزازمة1998 ،م.
15ق�ضايا النقد الأدبي يف القرن الثالث الهجري.
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امل�ؤلف :حممد علي �سعيد1997 ،م.
16كتاب "ترجمة الكاتب يف �آداب ال�صاحب للثعالبي" :درا�سة وحتقيق.
امل�ؤلف :علي ذيب1998 ،م.
العبا�سي.
17املقامات والأحوال يف ال�شِّ عر ال�صو ّيف يف الع�رص
ّ
امل�ؤلف� :أمني يو�سف عودة1996 ،م.
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