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أثر النص القرآني على األحكام
النقدية عند ضياء الدين بن األثير
د  :يمينة رعاش
جامعة محمد لمين دباغين
سطيف 2
ملخظ :جشوم َزٍ الذساظت ال٘شِ
نً ظُؿشة الىظ الٓشآوي بىضُه اإلاثل الُجي
ألادبي ألانلى نلى مٓاًِغ الىٓذ نىذ ابً
ألازحر نلى ؤظاط مُهىم الجما ٛاإلاؿلٔ
اإلاخمثل في َزا الىظ ،ولٓذ ٗان ؾمىح ابً
ألازحر ؤن جؿابٔ مٓاًِعه لًت الٓشآن ال٘شٍم
،وؤن ج٘ىن ميسجمت مو ؾشٍٓخه في الخهبحر،
وَزا الٓذس مً الؿمىح اوه٘غ نلى جلٚ
اإلآاًِغ التي جبىاَاَ ،شَؼ ٖثحرا مً
اإلاعلماث التي ججزسث في الىٓذ الٓذًم َ ،ال
ٌعلم بأساء آلاخشًٍ ختى ٌهشغها نلى َزا
الىظ البالغي اإلاعجض.
ٗلماث مُخاخُت  :الىظ الٓشآوي -
الجمالُاث –الىٓذ الٓذًم – ابً ألازحر –
 جىؾئت:جمحز غُاء الذًً بً ألازحر* باالظخٓاللُت
والجشؤة في ؤخٙامه الىٓذًت ،وخشوحه نلى
ٖثحر مً اإلاعلماث التي ججزسث في الىٓذ
الهشبي الٓذًم ،وسبما بذا ؤن بىانث ألاخٙام
الىٓذًت التي ؤضذسَا َزا الىاْذ جشجذ بلى
شخطِخه التي جدعم باالنخذاد بالىُغ،
وجمُل بلى بزباث الخمحز والخُىّ ،خُث بن
اإلاخإمل في جشار ابً ألازحر الىٓذي ٌهاٌش
خطما نىُذا للىٓاد َ،هى-خعب جطشٍداجه-
سحل ال يهادن وال ًمالئ وال ًدابي في مىاِْ
ٖثحرة ،ولهل َزٍ هي ؤٖثر محزة جمحزٍ نً يحرٍ
مً الىٓاد الٓذامى َهى ْادس نلى ببذاء سؤًه

الزاحي بٙل خشٍت دون جٓذًش آلساء مً ظبٓه
،خُثٗ" :ان حشٍئا في آساثه ولم ًخػو
1
لىكشٍاث ظابُٓه ،وال لئلحمام العاثذ".
بن َزٍ العمت في هٓذ ابً ألازحر ٗاهذ خاَضا
ألن ًدمل ببذانه الىٓذي خطىضُت شذًذة
ألن َزا الىاْذ ؤدلى ب٘ثحر مً آلاساء الىٓذًت
التي لها انخباسَا في مىاصًٍ الىٓذ ألادبي،
َاظخ٘مل ما َاث الىٓاد العابٓحن نلُه،
واظخؿام ؤن ًدٓٔ للىٓذ الهشبي الٓذًم ْمت
الىطج  ،ولٓذ جبذي الىعي بخُشد ابً ألازحر في
آساثه وؤَٙاسٍ مً خال ٛآساء نذد مً الذاسظحن
اإلاهاضشًٍ ،بر ًُ٘ي اظخؿالم بهؼ منها
للخإٖذ مً خػىس َزا الىعي ،مً رل ٚسؤي
ًىظِ بٙاس الزي وضِ ٖخاب اإلاثل العاثش
ْاثال" :ال ٌهذم الذاسط اإلاذْٔ ؤن ًجذ َُه
بشاساث َامت وهكشاث باسنت ،والخُاجاث بلى
ْػاًا هٓذًت لم ًػِ بليها نلى بًجاصَا
الىٓذ الخذًث شِئا 2 ".وؤشاد مطؿُى
الطاوي الجىٍجي ب٘خاب اإلاثل العاثش وبزوّ
ضاخبه في ْىلهَ ":ى ٖخاب ُْم مليء
بالخُاجاث ؤدبُت ساجهت جذ ٛنلى روّ باسم لىال
ؤن ضاخبه ٖثحر الُخش بىُعه"َُ ،3ما انخبرٍ
شىقي غُِ مً ؤخعً ما ؤلِ بهذ نبذ
الٓاَش ْاثال ":ومو رلَ ٚهى ٌهذ خحر ما ٖخب
مىز الٓشن العادط الهجشي ،بهُذا نً
مذسظت نبذ الٓاَش وجالمُزٍ ،إلاا ًخخلله مً
بهؼ لُخاث حُذة"،4
نلى الشيم مً بحمام الذاسظحن نلى
اظخٓاللُت الصخطُت الىٓذًت نىذ ابً ألازحر
ودوسَا الُانل في جٓذًم آساء جدعم باألضالت
والهبٓشٍت بال ؤن البانث ألاْىي وألاَم في
رلٌ ٚهىد بلى انخمادٍ نلى الىظ الٓشآوي وما
خىاٍ مً بعجاص بُاويَ ".ةرا ٗان الخ٘م الزي
خشج به الىاْذ مهما َ،ةن ما َى ؤٖثر ؤَمُت
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َى هىم الٓشاءة وألاظلىب اإلاهخمذ َيها،
والشىاَذ التي اج٘إ نليها الىاْذ 5".لٓذ قل
الجاهب الىٓذي في َ٘ش ابً ألازحر في خاحت بلى
حهىد ؤٖثر نمٓا وجدلُال إلاهشَت ألاظباب التي
مىدخه ألاضالت والهبٓشٍت ،مً َىا ٗان
الهذٍ مً َزٍ الذساظت َى جدلُل الجاهب
الىٓذي في َ٘ش ابً ألازحر ومهشَت مذي ألازش
الزي جشٖه الىظ الٓشآوي بما خىاٍ مً
حمالُاث نل الجاهب الىٓذي ،ال ظُما وؤهه
ْذ اسجط ى ؤن ً٘ىن الٓشآن "خ٘ما ومحزاها "
ًضن به آساء الىٓاد ،ومً زم حعخهشع
الذساظت بهػا مً ؤوحه بشٙالُت ألازش
الٓشآوي في الذسط الىٓذي الٓذًم بشٙل نام
،وفي الخؿاب الىٓذي نىذ ابً ألازحر بطُت
خاضت ،وبهزا ججمو الذساظت في زىاًاَا
مداولت ؤلاحابت نلى الدعائالث آلاجُت :
بلى ؤي دسحت جد٘م الىظ الٓشآوي في
جىحُه آلاساء الىٓذًت نىذ ابً ألازحر ؟وما هي
آلازاس التي خلُها التزامه بهزا الىظ ؟ وما
مذي خشوحه نلى آساء الىٓاد اإلاهاضشًٍ
والعابٓحن نلُه؟
ومشة ؤخشي هاٖذ ؤن بدسإ ؤَمُت َزا
ألازش الٓشآوي نلى هٓذ ابً ألازحر ال بذ ؤن ًخم
في غىء هكشة حذًت بلى الخالٍ الزي ٗان
ْاثما بحن َزا الىاْذ وبحن ظابُٓه ومهاضشٍه
خى ٛبهؼ الٓػاًا الىٓذًت ،ؤًً ٗان ابً
ألازحر ٌعحر في اججاٍ مهاٖغ وٍىهج ههجا
مػادا .لً٘ ْبل الخؿشّ بلى رلً ٚجذس بىا
ؤوال الخهشٍ نلى ألازش الزي جشٖه الىظ
الٓشآوي نلى الىٓذ ألادبي بىحه نام وَى ما
ظدخُ٘ل به الٓػُت آلاجُت :
ؤوال :حمالُاث الىظ الٓشآوي والىٓذ
ألادبي:

هكشا ألَمُت البُان في خُاة الهشب
واَخمامهم بلًتهم في جىاضلهم وفي آدابهم
،وهكشا إلعجابهم بجما ٛلًتهم حاء الٓشآن
معجضة بُاهُت وحمالُتَٙ ،ان ؤلاعجاص البُاوي
ؤوضح وحىٍ ؤلاعجاص ،ومىز ؤو ٛهضو ٛالٓشآن
نشٍ الهشب ؤهه ؾشاص ساجو في الٓى، ٛومثاٛ
بذٌو مً ؤمثلت ال٘الم ،وؤهه حمو َىىها
مخخلُت مً ألاظلىب جػاَشث وجدحر الىاط
في َهمها  ":ختى ال جشي شِئا مً ألالُاف
ؤَصح وال ؤحض ٛوال ؤَزب مً ؤلُاقه  ،وال
جشي هكما ؤخعً جإلُُا وال ؤشذ جالصما
وحشاٖال مً هكمه ،وؤما اإلاهاوي َال خُاء نلى
ري نٓل ؤنها هي التي حشهذ لها الهٓىٛ
بالخٓذم في ؤبىابها والترقي بلى ؤنلى دسحاث
الُػل مً وهىتها وضُاتها ،وْذ جىحذ َزٍ
الُػاثل مخُشْت في ؤهىام مً ال٘الم َ،إما
ؤن جىحذ مجمىنت في ٖالم واخذ مىه َلم
6
جىحذ بال في ٖالم الهلُم الٓذًش"
وٍٓذم حهلُٔ الىلُذ بً اإلاًحرة جطىسا
واضخا نً اهبهاس الهشب بالجما ٛالُجي لهزا
َّ
َّ َ
بن ِلٓ ْى ِل ِه ال ِزي
الىظ ،خُث وضُه بٓىله ":
َ
َ
ْ
ُ
ً
َّ
ُ
الو ًة َ ،وب َّن َن َل ُْه َلؿ َ
ًَ ُٓى َُ ٛخ َ
الوة َو ِبهه إلاث ِم ٌش
ِ
َ ِ
َّ َ ُ
َُ
ْ
َؤ ْن ُ
الٍ ُ ،مً ِذ ٌّ ؤ ْظُل ُه َ ،و ِبه ُه ل َُ ْهلى َو َما ٌُ ْهال ،
َ َّ َ
ُ َ َ ْ َ ُ 7
َوؤه ُه ل َُ ْد ِؿم ما جدخه"
وفي الُطل الزي نٓذٍ هىلذٖه
( )Noldekeللٓشآن ًٓىَ ٛزا ألاخحر ":بن
ل٘ثحر مً ظىس الٓشآن ْىة باليُت وسونت
بُاهُت َىّ ٗل جٓذًش َ...ال٘خاب مً خُث
8
الُٓمت الجمالُت ؤزش ساجو مً الؿشاص ألاو"ٛ
هض ٛالٓشآن معجضا للىاط في ٗل
ألاصمان ،وْذ حاء في معخىي بالغي ٌهلى
معخىي الهشب في الُطاخت والبُان،صخُذ
ؤهه ًجشي مجشي ٖالم الهشب ل٘ىه مخُىّ
نلُه وال ًمً٘ ؤن ًػاهى ،لٓذ سؤي الهشب في
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الٓشآن خذزا ؤدبُا وقاَشة َىُت لم جً٘
ٖعىاَا مً الكىاَش التي ظبٓتها ؤو جلتها
َ،هي جؿشح هُعها نلى ؤنها لِعذ زمشة جؿىس
َجي جاسٍدي ًماسظه البشش ،ول٘نها ٖالم هللا،
وهي لِعذ ًٖحرَا مماسظت لئلبذام ،واٖخُاء
بخدذي آلاخشًٍ مً باب اإلاُاخشة التي ً٘خىُها
شهىس بإن لآلخشًٍ ْذساتهم الُىُت ؤًػا
ول٘نها قاَشة جشي جُىْها معجضا ،وفي خذًث
لخاصم الٓشؾاحجي هجذ بْشاسا جشحعم َُه
مالمذ َزا الشهىس خُث ًٓى ":ٛوحه بعجاص
الٓشآن مً خُث اظخمشث الُطاخت والباليت
َُه مً حمُو ؤهدائها في حمُهه اظخمشاسا ال
ًىحذ له َترة وال ًٓذس نلُه ؤخذ مً البشش
9
وٖالم الهشب"
ومو عجض الهشب -مو ؾى ٛبانهم في
الُطاخت والباليت -نً مجاساة الٓشآن
ومهاسغخه مو جىَش الذواعي ،خمل اإلاُ٘شون
اإلاعلمىن َم ال٘شِ نً ؤظشاس الباليت
الٓشآهُت ودالثل ؤلاعجاص َُه َ ،اخخلُىا خىٛ
م٘مً اإلاضٍت وضاس َزا ألامش مذناة لخإظِغ
خشٖت هٓذًت مىغىنها بعجاص الٓشآن ،بن
الىاْو الُجي َى الزي َُإ لهزا اإلاجا ٛالبدثي
ؤن ًدخل سٖىا مُ٘ىا في الذساظاث اللًىٍت
والىٓذًت الهشبُت  ،لٓذ وحذ الهشب ؤهُعهم
مذَىنحن بلى للبدث نً مٓاًِغ الجماٛ
َُه ومٓاسهتها بما ًإجىن به مً ٖالم َيشإ
البدث نً ؤدواث الىٓذ واٖدشاَها ألظشاس
الجما ٛاإلاؿلٔ في الٓشآن ال٘شٍم  ،بر بنهم
":خاولىا اظخٓشاء الىظ الٓشآوي بدثا نً
م٘مً اإلاضٍت وؤلابذام َُه َإظهم ٗل واخذ
منهم خعب ؾى ٛبانه في جدىٍل ؤلابذام
10
الٓشآوي بلى مُاَُم حمالُت "
بن اإلاخابهت الىكشٍت والخؿبُُٓت في
حهىد الذاسظحن خى ٛبعجاص الٓشآن ج٘شِ

ؤن َزا اإلابدث اظخؿام جإظِغ جطىس حمالي
ؤدبي نشبي ،وَى ما جيبه له نلي مهذي صٍخىن
خحن ضشح ْاثال" :بن هٓادها الٓذماء وَم
ًداولىن ال٘شِ نً ؤظشاس ؤلاعجاص الٓشآوي
،بهما ٗاهىا ًدذدون ؤظعا مُ٘ىت لىكشٍت نلم
11
الجما ٛألادبي "
بن ْشاءة ؤلابذام الٓشآوي مً ْبل
نلماء ؤلاعجاص وجدىٍله بلى مُاَُم حمالُت
خال ٛالٓشون ألاولى مً الخإلُِ ْذ جمذ
بخإزحر ؤلاعجاص الٓشآوي  ،ول٘نها ظشنان ما
جدىلذ نبر اإلاالُاث واإلاطىُاث اإلاخخطت
باإلعجاص مً الاهُها ٛبلى الُهل َطاسث
مازشة بذوسَا في هخاج الٓشون الخالُت ظىاء
ؤٗان مىغىم رل ٚالىخاج الٓشآن ؤم يحرٍ مً
الىطىص ؤلابذانُت ،وجخجمو ٗل َزٍ ألامىس :
الٓشآن والذساظاث الىٓذًت التي جىاولخه  ،وما
جإزش بها مً دساظاث لخطحر مازشة َانلت في
الىٓذ ألادبيٌ ،هجي رل ٚؤن الىظ الٓشآوي
ًخمخو بٓابلُت حهذد الٓشاءاث الىٓذًت
وججذدَا  ،مما ًخؿلب نىدة معخمشة بلى
دساظت ؤلاعجاص الزي ظُطبذ مىبها زشا لُٓم
هٓذًت مخجذدة .
بن الزي هدشص نلى جإُٖذٍ مً خالٛ
ما جٓذم بُاهه َى جإُٖذ ألازش الجمالي الٓشآوي
الىاظو نلى الىٓذ الهشبي الٓذًم ،ونلى َزا
الىدى جىخى ؤدوهِغ ببشاص َزا ألازش َٓا": ٛبن
الىظ الٓشآوي الزي هكش بلُه بطُخه هُُا
للشهش  ،بشٙل ؤو بأخش َى الزي ؤدي نلى هدى
يحر مباشش بلى َخذ آَاّ للشهش يحر مهشوَت
وال خذ لها ،وبلى جإظِغ الىٓذ الشهشي
12
بمهىاٍ الخٔ"
ومما َى حذًش باإلشاسة في َزا العُاّ
ؤن الىظ الٓشآوي ًدمل وحىَا نذة لئلعجاص
 :نلمُا وحششَهُا وبخباسا بالًُبُاث ،يحر ؤن
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ؤلاعجاص اللًىي البُاوي ًدخل واحهت الخؿاب
الٓشآوي ،بن َزا الخؿاب ال ًٓخطش نلى
وقُُت الىظ الخذاولي الىُعي بل ًخجاوصَا
بلى وقُُت الىظ ؤلابذاعي بانخباس اللًت ياًت
بدذ راتها ،وٍخجاوص الىقُُخحن العابٓخحن بلى
خاضُت ؤلاعجاص  ،وَزٍ الخاضُت اللًىٍت
ؤخػهذ ٗل اإلاُاَُم التي انخٓذ بها الىٓاد
الٓذامى نلى اخخالٍ مشاسبهم بلى ظلؿتها ،
ولهزا ًيبػي نلُىا مً َزا اإلاىكىس ؤن وعلم
باهُشاد الٓشآن بعلؿخه ألادبُت والىٓذًت دون
الىطىص ؤو ال٘خب اإلآذظت التي شابها مً
الخدشٍِ ما شابها ،بن الٓشآن ال٘شٍم "َى
هخاج بلهي مػمىها وؤظلىبا ،ولزلَ ٚةن
ؤلاهجُل الزي دون بإظلىب بششي لً ًخذخل
في جدذًذ ألادبُت نىذ الًشبُحن ٖما جذخل
13
الٓشآن في الخُاة الثٓاَُت الهشبُت ".
برا ٗاهذ معاولُت َزا الجضء مً
الذساظت هي في اإلآام ألاو ٛجىغُذ ألازش
الٓشآوي نلى الىٓذ الهشبي َةن الىعي بهزا
ألازش ظُكهش بىغىح مً خال ٛاظخهشاع
الجاهب الىٓذي الخؿبُٓي نىذ ابً ألازحر ،
وظىٍ هشي في الطُداث الٓادمت ُِٖ
ظِشٙل الاخخجاج بهزا الىظ اإلاعجض
والذَام نً باليخه حجش الضاوٍت وساء ؤيلب
ألاخٙام الىٓذًت :
زاهُا  :الىظ الٓشآوي نىذ ابً ألازحر
مشحهُت هٓذًت حمالُت
لٓذ ؤدسٕ ابً ألازحر ٖما ؤدسٕ يحرٍ مً
الىٓاد ؤن الىظ الٓشآوي ":مُهم بهىاضش
الشهشٍت الخٓت" ، 14ولهزا يذا وضُه للىظ
الٓشآوي بٓىله بهه ":ؤَصح مً ٗل ٖالم،
وألاخز في مٓام الُطاخت والباليت بهما ً٘ىن
مىه .واإلاهى ٛنلُه وما ًيبػي ؤن
ًٓاط"،15باسة الترٖحز التي ًشحو بليها بطىسة

مخ٘شسة في مطىُاجه وال ًخلى رل ٚمً داللت
،لزل ٚاجخزٍ همىرحا للُطاخت والباليت،
واظخمذ مىه ؤٖثر مٓاًِعه البُاهُت ،وحهله
مشحهه ألاخحر برا ؤشٙل نلُه ألامش ،وْذ اجخز
مً ؤظلىب اإلآاٌعت واإلاىاصهت بحن ؤظلىب
الٓشآن وهمؿه الخهبحري ،وبحن ؤظالُب
الشهشاء واإلابذنحن ؤظاظا للخذلُل نلى صخت
آساثه وجُىُذ آساء خطىمه ،والخٔ بن َزٍ
الؿشٍٓت التي انخمذَا الشحل لم جً٘ مىحهت
إلزباث بعجاص الٓشآن ال٘شٍم َخل ٚمشخلت ْذ
جم ججاوصَا في الٓشن العابو الهجشي ،بل بهه
ًلجإ بلى رل ٚلُاٖذ صخت ؤو خؿإ بهؼ
الكىاَش الُىُت الخاضت باإلابذنحن مً
الشهشاء وال٘خاب ،وضاس الاخخجاج بلًت
الٓشآن نلى ؤشُاء وسدث في الشهش ؤو الىثر َى
ألاضل َال ًدخج باللًت ؤو الشهش نلى ٖخاب
هللا بل ًدخج بلًت الٓشآن نليهما.
بن ؤٖثر ألاخٙام التي جبىاَا ابً ألازحر
جدذدث باالهؿالّ مً مُهىم ساسخ لذًه
ًٓىم نلى ؤلاًمان والدعلُم بباليت الىظ
الٓشآويَ ،انخبر ٗل الكىاَش اللًىٍت التي
وسدث َُه دلُال نلى باليخه ،وٍٓذم لىا
مىُْه مً وضِ بهؼ ألالُاف ؤو الخهابحر
الٓشآهُت بإنها صاثذة ،ضىسة واضخت نً
جمعَ ٚزا الىاْذ بباليت الٓشآن وبلخاخه
نلى هُي ٗل ضُت ظلبُت ًمً٘ ؤن جلخٔ َزا
الىظ ،وانخباسٍ الىمىرج ألاٖمل َىُا ،خُث
بذا امخهاغه واظدُائٍ واضخا وَى
ًٓى":ٛومً رَب بلى ؤن في الٓشآن لُكا صاثذا
ال مهجى له َةما ؤن ً٘ىن حاَال بهزا الٓى،ٛ
16
وبما ؤن ً٘ىن مدعمدا في دًىه وانخٓادٍ".
ولِغ َزا اإلاىِْ بال ضذي إلاا اظدشهشٍ مً
ؤوضاٍ ال جىاظب الٓشآن ،وَى َىا ٌشحر بلى
الىداة الزًً وضُىا "ما" ب٘ىنها صاثذة في
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َ َ
َّ
َب َما َس ْخ َمـ ٍـت ِّم ًَ الل ِه ِلىذ ل ُهـ ْـم﴾
ْىله حهالىِ ﴿:
آ ٛنمشان ،159/لُهلٔ ْاثال ":وَزا الٓى ٛال
ؤساٍ ضىابا...هي مدؼ الُطاخت ولى نشي
17
ال٘الم منها إلاا ٗاهذ له جل ٚالُخامت".
ولٓذ ٗان ابً ألازحر مدشبثا بُ٘شة
الجما ٛالٓشآوي اإلاؿلٔ ،خشٍطا نلى بُان
وحه بلٌُ ًخشج نلُه ؤي مىغو في الٓشآن،
مهترَا ببلىيه ؤظمى دسحاث الباليت في
مىاغو جخُٔ في خشوحها نلى ما ْشسٍ بهؼ
الىٓاد ،نلى هدى ما ظخه٘عه ألاظؿش آلاجُت
مً سدود لبهؼ ششوؽ الُطاخت نىذ ابً
ظىان الخُاجي ،خُث نِ٘ ابً ألازحر نلى
نشع جل ٚالششوؽ نلى الىظ الٓشآوي وسد
نلى ابً ظىان بهػها  ،ولهل ؤولى َزٍ
الششوؽ ٗان مخهلٓا بؿبُهت الخشٗاث .
لٓذ سبـ ابً ألازحر بحن خعً اللُل
وْبده بؿبُهت خشٗاث خشوَه وجىاليها مً
خُث مىْهها نلى العموَ ،ما بجي مً
الٙلماث مً خشٗاث خُُُت ٗان خعىا ،ؤما
الخشٗاث الثُٓلت َهي مذناة لالظخ٘شاٍ،
ًٓى ٛفي رل" :ٚومً ؤوضاٍ الٙلمت ؤن ج٘ىن
مبيُت مً خشٗاث خُُُت لُخِ الىؿٔ بها،
ولهزا برا جىالى خشٖخان خُُُخان في ٗلمت
واخذة لم حعدثٓل ،وبخالٍ رل ٚالخشٗاث
الثُٓلت َةهه برا جىالى منها خشٖخان في ٗلمت
واخذة اظدثٓلذ" ، 18لً٘ ابً ألازحر َىا ًبذو
مٓخىها بإن مُٓاظه َزا ْاثم نلى الخًلُب
لِغ بال َ،هى ًشي ؤهه ال ًطلح لجمُو
ألالُافَٓ ،ذ الخل جىالي خشٖت الػمت-وهي
زُٓلت -في بهؼ ألالُاف الٓشآهُت ،ولم ًدذر
َيها ٖشاَت وال زٓال ٗلُكت ظهش الىاسدة في
ََ
ُْ
َ
ْىله حهالىِ ﴿:ب َّن اإلا ْج ِش ِم ــحن ِفي غـال ٍٛ
ُ
َو ُظهـ ٍش﴾الٓمشَ، .47/شيم جىالي خشٖت الػمت
َىا بال ؤنها حاءث مٓبىلت معدعايت ،وَزا

ٖما ًزٖش ابً ألازحر ":ال ًىٓؼ ما ؤششها بلُه
ألن الًالب ؤن ً٘ىن جىالي خشٖت الػم
معدثٓال َةرا شز نً رل ٚش يء ٌعحر ال
ًىٓؼ ألاضل اإلآِغ نلُه"، 19وسبما ٗان
َزا ألامش َى الزي دناٍ لٓبىْ ٛى ٛؤبي جمام:
ُ
َ
َ
َو َمً ٍان ِلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘شي ُدز ٌش
ُن ُؿ ٌل ْ
مً َن ْه ِذٍ ُد ُس ُ
ط.
َ
ُْ ُ َ ُ
ش َه َشث َما ٖىذ ؤٖخ ُم ُه
َه َ ٌ
اله َىي ُخ ُش ُ
اث ب َ
ط
ِ
اؾٓ ِ
َٓذ وسدث في َزٍ ألابُاث ؤسبهت ؤلُاف"
مػمىماث ٗلها وهي مو رل ٚخعىت ال زٓل
20
بها وال ًيبى العمو ننها".
وٖما هاْش ابً ألازحر ابً ظىان الخُاجي في
معإلت الخشٗاث َٓذ حهٓبه ؤًػا في معإلت
ؾى ٛألالُاف ،خُث ؾشح ابً ظىان-ٌ466-
ومهه َخش الذًً الشاصي 21- ٌ606-معإلت
الانخذا ٛفي بىاء خشوٍ اللُكتَ ،ال ج٘ثر
خشوَها ألن رلً ٚخشحها مً الخعً بلى
الٓبذ ،وْذ ْذم ابً ظىان لهزا اإلآُاط
مثاال َى لُكت ظىٍذاواتها الىاسدة في ْىٛ
اإلاخىبي:
َ
ْ
ال٘ش َ
َ
ِمن ُه ُم
ام ِبال ِٖ َش ٍام
ِبن
َ
ْ ُ ٌُ
ْ
َ
ُ
ذاواتها ـ
ىب ِبال ظىٍ ِ
ِمثل الٓل ِ
يحر ؤن ابً ألازحر ٌسجل انتراغه نلى َزا
اإلآُاط معخذال بما وسد في الٓشآن مً ٗلماث
ؾالذ خشوَها ،وهي مو رل ٚخعىت ساثٓت
مثل ٗلمتَ :عُُُ٘٘هم الىاسدة في ْىله
ْ َ
َ
َّ
حهالىَ َ ﴿:ع َُ٘ ـ ُُِ٘ ـ ُه ُم الل ُه﴾البٓشة،137 /
وٖزلٗ ٚلمت لِعخخلُنهم في ْىله
َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ
ْ َْ
ع﴾الىىس ، 55 /
حهالى ﴿:لِعخخ ِلُ ـى ــهم ِفي ألاس ِ
َُهلٔ ابً ألازحر َىا ْاثال":ولى ٗان الؿىٛ
22
مما ًىحب ْبدا لٓبدذ َاجان اللُكخان"
،مشحها في الىْذ هُعه ظبب الٓبذ في لُكت
ظىٍذاواتها بلى ؾبُهت ج٘ىًٍ خشوَها ال بلى
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ٖمُتها ،والخ٘م النهاجي في َزٍ اإلاعإلت ال
ًشحو بلى ؾى ٛؤو ْطش وبهما ٌهخبر َُه هكم
الخشوٍ مو بهػها نلى خذ حهبحر ابً ألازحر،
ولهزا َةن ٗلمت معدشضساث التي وسدث في
ْى ٛامشت الِٓغ:
َ َ ُُ ُ ْ َ ْ
ٌ
ُ
َ
يذا ِثشٍ معدش ِضساث ِبلى الهال
َ
ذاسي في ُم َثجى ُ
َجػ ُل َاإلا َ
ْ
ومشظ ِل
ِ
ال ًشحو بلى نذد خشوَها وبهما بلى هىنُت َزٍ
الخشوٍ ،وخعب ابً ألازحر َلى ْلىا
معدى٘شاث ؤو معدىُشاث ُْاظا نلى
معدشضساث إلاا ٗان في َاجحن اللُكخحن زٓل
وال ٖشاَت ، 23لزل ٚؤه٘ش َزا اإلآُاط ،ماٖذا
نلى ؤَمُت جإلُِ الخشوٍ واوسجامها،
وحانال ؤلاخعاط العمعي َُطال في الخ٘م
بدعً اللُل ؤو ْبده ٖما مش بىا ،خُث بن
للزوّ َىا الانخباس ألاو ٛفي جٓذًش رل ،ٚوْذ
نبر نً رل ٚبٓىله":ومً له ؤدوى بطحرة ٌهلم
ؤن لؤللُاف في ألارن وًمت لزًزة ٖىًمت
ؤوجاس ،وضىجا مى٘شا ٖطىث خماس ،وؤن لها في
الُم ؤًػا خالوة ٖدالوة الهعل ،ومشاسة
ٖمشاسة الخىكل ،وهي نلى رل ٚججشي مجشي
الىًماث والؿهىم".24
لٓذ اظخؿام ابً ألازحر ؤن ً٘ىن وَُا
إلاىؿلٓاجه  ،وؤن ً٘ىن ميسجما مو ؾشٍٓت
الخهبحر في الٓشآن ال٘شٍم َ ،ىسود ٗلمت مثل﴿
َ َ ْ َ ُ
َ َ ْ َ َّ
َ َعُ ـ٘ ـ ُُِ٘ه ـ ُم ﴾ ؤو﴿ ل َِ ْعخخ ِلُ ـى ـ ُـه ْم﴾ في
الٓشآن دلُل ْاؾو نلى َطاختها ،وٍمً٘
الخهمُم َىا بالٓى ٛبهه ًُ٘ي لٙي جىضِ ؤي
قاَشة لًىٍت بإنها بلًُت ؤن حسجل خػىسَا
في الىظ الٓشآوي.خالَا إلاا اسجأٍ بهؼ الىٓاد
نلى هدى ما هجذٍ نىذ الضوصوي في ْىله " :بن
الٙلمت يحر الُطُدت ْذ جٓو في الٓشآن
ال٘شٍم " ، 25ألامش الزي حهل بهاء الذًً
26
العبٙي ًطِ َزا الٓى ٛبإهه "صلت ْذم".

ؤما في جدلُل ابً ألازحر وبدثه إلاُهىم
الابخزا ٛالزي ًخهاسع مو ششوؽ الُطاخت
َحزن َزا اإلاُهىم نلى غىء آًاث الٓشآن
ال٘شٍم ،بدُث ً٘ىن الٓشآن في النهاًت َى
اإلاحزان الزي ًيبػي ؤن جٓاط به آساء الىٓاد
مادام الٓشآن ال ًخهاسع مو ششوؽ
الُطاخت والباليت َٓ،ذ اجُٔ الىٓاد ونلى
سؤظهم ابً ظىان الخُاجي ومً لِ لُه نلى
ؤن ال ً٘ىن اللُل نامُا مبخزال ،وظاس ابً
ألازحر نلى ههجه ،يحر ؤهه بذا مخدُكا بصاء
نذم جدذًذ اإلاُاَُم نىذ الىٓاد العابٓحن
ٖىنها في هكشٍ جادي بلى حهمُم مُهىم
الابخزا ٛنلى ٗل ما ًخذاوله الهامت مً
ؤلُاف ،ما دَهه بلى غبـ اإلاُهىم ؤٖثر
مذَىنا بةخعاظه بػشوسة الىكش في ألالُاف
الٓشآهُت ،ومً زم وغو الىظ الٓشآوي في
الانخباس ألاو ،ٛوَزا ما حهله خشٍطا نلى
بغاَت ما ًػبـ مُهىم الابخزا ٛؤٖثر َٓاٛ
بهه ألالُاف السخُُت الػهُُت نلى خذ
حهبحرٍ،ولِغ ٗل ما ًخذاوله الهامت مً ؤلُاف
ألهه":بن ٗان نباسة نما ً٘ثر جذاوله بحن
الهامت َةن مً ال٘ثحر اإلاخذاو ٛبُنهم ؤلُاف
َطُدتٗ ،العماء وألاسع والىاس واإلااء
والدجش وؤشباٍ رل ،ٚوْذ هؿٔ بها الٓشآن
ال٘شٍم في مىاغو ٖثحرة مىه ،وحاءث في ٖالم
27
الُصخاء هكما وهثرا"
مً َىا وجإظِعا نلى ما ظبٔ ًمً٘
انخباس ْبى ٛابً ألازحر الاظخهاسة اإلاشٖبت مً
ؤوضح الىخاثج اإلاترجبت نً انخذادٍ بالجماٛ
الٓشآوي اإلاؿلٔ ،سيم ؤهه لم ٌعهُه َىا بال
مثا ٛواخذ وحذٍ في الٓشآن ال٘شٍمَ ،لئن
خشص ابً ألازحر نلى الخإُٖذ نلى ؤن الخُاء
في الاظخهاسة مشتهً باإلاىاظبت بحن ؾشَيها َةهه
ال ًخىاوى نً الخزٖحر بزلَ ،ٚـ"برا لم ًً٘
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َىإ مىاظبت بحن اإلاعخهاس مىه واإلاعخهاس له
لهعش َهمه ولم ًبن اإلاشاد منها"، 28وْذ
ؤَػذ به َزٍ الُ٘شة بلى الدعلُم بةمٙاهُت
بىاء اظخهاسة نلى ؤخشي ،بل والجمو بحن نذة
اظخهاساث في وْذ واخذ ،ؾاإلاا ؤن مبذؤ
الخىاظب ْاثم بحن ألاؾشاٍ "،وبرا ٗان ألاضل
بهما َى الخىاظب َال َشّ بحن ؤن ًىحذ في
اظخهاسة واخذة ؤو في اظخهاسة مبيُت نلى
اظخهاسة" ، 29وبزلً٘ ٚىن ابً ألازحر ْذ خٓٔ
الاظخثىاء باليعبت للىكشة الىٓذًت العابٓت،
ألن البهذ في الاظخهاسة ٗان معخهجىا لذي
الىٓاد العابٓحن ،باظخثىاء نبذ الٓاَش
الجشحاوي ،ومً زم ؤلح َاالء َُما ٌشبه
30
ؤلاحمام نلى غشوسة الٓشب في الاظخهاسة.
وْذ بذا ابً ألازحر مشاويا خحن لجإ بلى
البرَىت الشٍاغُت للخذلُل نلى ْبىله لهزٍ
الاظخهاسة ْاثال ":برا ٗان خـ (ؤب) مثل خـ
(ب ج) ،وخـ (ب ج) مثل خـ (ج د)َ ،خـ
(ؤب) مثل خـ (ج د) ،وَ٘زا ؤْى ٛؤها في
الاظخهاسة :برا ٗاهذ الاظخهاسة ألاولى مىاظبت،
زم بجي نليها اظخهاسة زاهُت وٗاهذ ؤًػا
31
مىاظبتَ ،الجمُو مخىاظب".
وسيم ؤن اظخخذم ألاِْعت اإلاىؿُٓت
الشٍاغُت ال ًىاظب مجا ٛألادب ،بال ؤن الزي
مىذ سؤي ابً ألازحر شِئا مً اإلاطذاُْت ال ًشحو
بلى جل ٚالبرَىت ،وبهما َى اظدىادٍ بلى الٓشآن
ال٘شٍم في الخإظِغ لششنُت هكشجه ،وَى
ألاظاط هُعه الزي ْاد نبذ الٓاَش بلى
اظخدعان الجمو بحن نذة اظخهاساثَ ،32ال
خىٍ نىذ ٗليها مً الاظخهاسة اإلاشٖبت ما دام
الىظ الٓشآوي ًخػمً َزا الىىم مً
الاظخهاساث َٓ ،ذ وِْ ابً ألازحر نىذ ْىله
َّ
َ ً
ًَ َ ً َ َ ْ
َ
حهالىَ ﴿:وغـ َـش َب الل ُه َمثـال ْ ْشٍَــت ٖـاهذ ِآمى ــت
َ
ْ َّ ً ْ
ُ
َ
ْ ُ
ُّمؿ َمئ ِـىت ًَإ ِجـ َـيها ِسصْ َـها َسي ًـذا ِّمً ٖـ ِ ّل َم٘ـ ٍان

َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ىم
ـ
َ ُْ٘ـ َشث ِبإوه ـ ِم الل ِه َــإراْـها الله ِلبـاط الج ِ
َوالخـ ْى ٍِ ﴾ ظىسة الىدل ، 112/وَىا ًٓى ٛابً
ألازحرَ" :هزٍ زالر اظخهاساث ًيبجي بهػها نلى
بهؼَ ،األولى اظخهاسة الٓشٍت لؤلَل ،والثاهُت
اظخهاسة الزوّ للباط والثالثت اظخهاسة اللباط
للجىم والخىٍ ،وَزٍ الاظخهاساث الثالر مً
33
الخىاظب نلى ما ال خُاء به".
بن جىَش َزا الىىم مً الاظخهاساث في
الىظ الٓشآوي ًٓىم بمثابت اإلابرس الؿبُعي الزي
ًِٓ خلِ اظخدعان ابً ألازحر لالظخهاسة
الىاسدة في بِذ امشت الِٓغ التي ظبٔ وؤن
انخبرَا ابً ظىان مخىظؿت، 34وَزا البِذ َى:
َُْ ُ َ َ َ َ
ُْ
بطل ِب ِه
َٓلذ ل ُه إلاا ج َمؿى
َ َ َ
َ َ ْ َ
وؤ ْس َدٍ ؤ ْع َجاصا وه َاء ب٘ ـ ـ ـلِ ٙل
وبزلٌ ٚسجل ابً ألازحر لىُعه هٓؿت
بًجابُت ٖ،ما ًمً٘ انخباس مىُْه نالمت
َاسْت في جاسٍخ الىٓذ الٓذًم .
لٓذ جبىؤث ألاظالُب الخهبحرًت الٓشآهُت
ضذاسة اإلآاًِغ في الخ٘م نلى حىدة الىظ
ألادبي نىذ ابً ألازحر خُث بن جشخُبه بلُكت
"ظادظهم" في شهش ؤبي هىاط والتي سَػها
هٓاد آخشون ل٘ىنها نامُت مبخزلت ،جدعٔ
جماما مو ما ظبٔ الٓى ٛبه وجاٖذ ؤن
الخمع ٚبالخُىّ الخهبحري للىظ الٓشآوي ٗان
مؿلبا ؤظاظُا نىذ ابً ألازحر ًٓ ،ى ٛفي َزا
الطذد َ":زا لِغ بش يء ألهه ْذ وسد في
الٓشآن ال٘شٍم ما ًىٓػه وَى ْىله حهالى﴿
ُ
َْ
ٌ
ُ ُ َ
َ
َظ ِاد ُظه ـ ْم ٗل ُب ـ ُـه ْم
َو ٍَٓــىلىن خ ْمـ َـعت
﴾ال٘هِ.35"22/
بن مىِْ ابً ألازحر ظِبحن نً هُعه
بطشاخت ووغىح ؤٖبر نىذما ًخمادي َزا
الىاْذ في الخمشد نلى بهؼ اإلاعلماث الىٓذًت
َٓ،ذ سَؼ هاْذها ْىانذ ْشسَا بهؼ الىٓاد
وؤلخىا نليها ،مً رل ٚمىُْه مً ْػُت
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ؤضى ٛمخاؾبت اإلالىٕ والخلُاء التي ؾشخها
الىٓذ الٓذًمَٓ ،ذ حاء مىِْ ابً ألازحر
مخالُا لهم -ومنهم ابً سشُٔ الٓحرواوي  -في
الشؤي الزي ظاْه في اإلاثل العاثش،خُث
ًٓى ":ٛوْذ حهمٔ ْىم في رل ٚختى
ْالىا":مً ألادب ؤال جخاؾب اإلالىٕ ومً
ًٓاسبهم بٙاٍ الخؿاب" ،لُخخم مهلٓا نلى
مىُْهم َزا ":وَزا يلـ باسدَ ،ةن هللا الزي
َى مل ٚاإلالىٕ وْذ خىؾب بالٙاٍ في ؤوٛ
إ َو ْه ُب ُذ َوب ًَّ َ
ٖخابه الهضٍض َُٓل ﴿:ب ًَّ َ
إ
ِ
ِ
َ َ ُ
و ْعخ ِهحن﴾الُاجدت ،5/ل٘جي جإملذ ؤدب
الشهشاء َىحذث الخؿاب ال ٌهاب في الشهش
برا ٗان اإلاخاؾب َىّ اإلاخاؾب"، 36وَزا
ٌهجي ؤن معل ٚابً ألازحر في جخشٍج ما نذٍ
الىٓاد ؤخؿاء ْذ ظاس في اججاٍ َجي،مو
خماط وظهت ؤَٔ في الخخشٍج والخهلُل
ولُخاث َىُت جىاظب اإلابذؤ الٓاثل بباليت
وبخٙام الىظ الٓشآوي،وبهباسة ؤخشي َةن جلٚ
الكىاَش التي جدمل نلى الػشوسة الُىُت ؤو
ألاخؿاء في الشهش ،حهذ شىاَذ نلى َطاخت
الٓشآن ال٘شٍم،ومً زم َٓذ ؤدسحها هاْذها
غمً خطاثظ ومحزاث الٓى ٛالبلٌُ.
لٓذ بلٌ الخشص بابً ألازحر نلى جإُٖذ
باليت الىظ الٓشآوي ،والاهؿالّ منها في
ؤخٙامه ومٓاًِعه بلى خذ التراحو ؤمامها نً
ْىانذ ظبٔ له وغهها والاخخٙام بليهاَُ ،ي
ظُاّ خذًثه نً مجيء ضُخحن ًلضم مً
وحىد بخذاَما وحىد ألاخشيًٓ،ترح ؤن ً٘خُى
بزٖش بخذاَما دون ألاخشي ألن َزٍ ألاخحرة
ججيء غمىا وجبها ،ل٘ىه – مو وحىد شاَذًً
ْشآهُحن ًىاْػان ما ظبٔ وؤن ْشسٍ  -ال ًلبث
ؤن ًتراحو نً سؤًه الزي ظبٔ وؤن هادي به
،وال ًجذ خشحا في جٓشٍش َزٍ الخُٓٓت خحن
ًٓى...":ٛوْذ ٗان َزا َى اإلازَب نىذي ختى

وحذث ٖخاب هللا حهالى ْذ وسد بخالَه،
وخُيئز نذث نما ٖىذ ؤساٍ وؤْى ٛبه"، 37ؤما
الشاَذان الٓشآهُان اللزًً ظاْهما في ٖخابه
اإلاثل العاثش وحهالٍ ًتراحو نً مىُْه
َعىٓخطش نلى واخذ منهما َدعب وَى ْىله
هللا حهالى﴿:ماَ ٛزا ال٘خاب ال ًٌادس ضًحرة
وال ٖبحرة بال ؤخطاَا ﴾ال٘هِ، 49/وْذ
مط ى ابً ألازحر ٌششح وٍبرس بإظلىب نٓلي
ظبب جبيُه اإلاىِْ ألاو ٛبٓىلهَ":ةن وحىد
اإلاااخزة نلى الطًحرة ًلضم مىه وحىد
اإلاااخزة نلى ال٘بحرة ،ونلى الُٓاط اإلاشاس
بلُه ؤوال َُيبػي ؤن ً٘ىن ال ًٌادس ٖبحرة وال
ضًحرة ألهه برا لم ًٌادس ضًحرة َمً ألاولى ؤن
ال ًٌادس ٖبحرة ،وؤما برا لم ًٌادس ٖبحرة َةهه
ًجىص ؤن ًٌادس ضًحرة ،ألهه برا لم ٌهِ نً
الطًحرة َُٓط ي الُٓاط ؤهه ال ٌهُى نً
ال٘بحرة ،وبرا لم ٌهِ نً ال٘بحرة َُجىص ؤن
ٌهُى نً الطًحرة" ،38لُىنض في نهاًت جدلُله
بػشوسة مىآَت الىظ الٓشآوي  ،وَى العبب
هُعه الزي ًمً٘ ؤن هُعش به ظبب جشاحو
ابً ألازحر نً مىُْه مً شهش ؤبي جمامَٓ ،ذ
سجلذ الباخثت وَاء شهىان ؤن ابً ألازحر:
"ؤزٓل نلى ؤبي جمام في حهلُٓاجه ،ل٘ىه ناد
وظىى ما نابه نلُه بعشنت"، 39وْذ ساخذ
الباخثت حهشع همارج شهشٍت دون ؤن جبرس
َزا التراحو ،بِىما لى جدبهىا العُاّ الزي
وسد َُه ٖالم ابً ألازحر لىحذها ؤن مىِْ
َزا الىاْذ لم ًً٘ اهدُاصا ،والدعىٌَ لم ًً٘
جشاحها لخعاب الشانش ،بذلُل ؤن خذًثه
َزا حاء جالُا لآلًت ال٘شٍمت مباششة  ،ولى نذ
ابً ألازحر ما وسد في شهش ؤبي جمام نُبا َهزا
ٌهجي ؤهه ٌهُب الٓشآن ال٘شٍم ،وابً ألازحر
ؤرٗى مً ؤن ًخىسؽ في مجزلٔ ٖهزا ،وَى الزي
بشس جشاحهه نً مىُْه بٓىله":يحر ؤن الٓشآن
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ؤخٔ ؤن ًدبو ،وؤحذس ؤن ًٓاط نلُه ال نلى
40
يحرٍ".
وؤَم مً َزا ما هالخكه مً حهلُل
ؤظباب لجىء اإلابذم بلى اظخخذام الالخُاث
َ،لٓذ خطش الىٓاد ؤظباب رل ٚبحن نامل
الخىىم وهٓل اإلاخلٓي مً ؤظلىب بلى ؤظلىب
جؿشٍت ليشاؾه وبًٓاقا لئلضًاء بلُه ،وهي
الىكشة التي انخىٓها الضمخششي وجدمغ
لها ،41نلى ؤن هكشة ابً ألازحر ٗاهذ ؤٖثر ونُا
وؤٖثر نمٓآَ ،ذ هُى اْخطاس العبب نلى ما
رٖشٍ الضمخششي مبرسا رل ٚبٓىله
بن":الاهخٓا ٛفي ال٘الم مً ؤظلىب بلى ؤظلىب
برا لم ًً٘ بال جؿشٍت ليشاؽ العامو وبًٓاقا
لئلضًاء بلُهَ ،ةن رل ٚدلُل نلى ؤن العامو
ًمل مً ؤظلىب واخذ َُ،يخٓل بلى يحرٍ لُجذ
وشاؾا لالظخمام ،وَزا ْذح في ال٘الم ال
وضِ له ألهه لى ٗان خعىا إلاا مل ،ولى
ظلمىا بلى الضمخششي ما رَب بلُه لٙان بهما
ًىحذ رل ٚفي ال٘الم اإلاؿى ،ٛوهدً هشي ألامش
42
بخالٍ رل".ٚ
وال سٍب ؤن ابً ألازحر خحن ٗان ًشد
نلى الضمخششي ٗان واغها الىظ الٓشآوي
هطب نُيُه  ،وبن َزا اإلاععى الخثِث لذسء
الىٓاثظ نً قاَشة الالخُاث بهما َى في
الىاْو ضىسة مً ضىس الذَام نً الٓشآن
ألن الشىاَذ وألامثلت التي ظاْها ابً ألازحر
ومهه الضمخششي لاللخُاث معخٓاة مً الىظ
الٓشآوي َ٘ ،إهه ؤساد ؤن ًشبإ بالىظ الٓشآوي
نً ٗل ما ٌشِىه مً ضُاث وَى الزي
وضِ ٖالم هللا نض وحل بٓىله بهه" :ؤَصح
مً ٗل ٖالم ،وألاخز في مٓام الُطاخت
والباليت بهما ً٘ىن مىه .واإلاهى ٛنلُه وما
ًيبػي ؤن ًٓاط".43

وبغاَت بلى ما جٓذم َةهه ال ًيبػي ؤن
هخجاَل نالْت الٓشآن ال٘شٍم بٓػُت الٓذم
والخذازت َٓ،ذ حشبث الىٓاد الٓذامى
بالٓطُذة الٓذًمت نلى انخباس ؤن الشهش
الجاَلي وضل بلى خذ مً ال٘ما ٛال ًمً٘
ألي شانش مدذر ؤن ًضٍذ نلُه ؤو ًإحي
بإخعً مىه ، 44ؤما مىِْ ابً ألازحرَٓ ،ذ
ْام نلى ؤن ؤخذا مهما بلًذ مجزلخه وؤًا ٗان
نطشٍ يحر مهطىم مً الخؿإ اللًىي ،وؤن ال
ؤخذ َىّ الىٓذ ،بر":ما مً شانش مُلٔ وال
ٗاجب بلٌُ وال خؿُب مطٓو بال وله سديء،
ومً الزي ظلم ؤو ٌعلم مً رلٚ؟َ...زا امشئ
الِٓغ والىابًت وصَحر وألانش ى ْذ ُْل بنهم
ؤشهش الهشب ،ومو َزا َةن الشديء في
45
ؤشهاسَم ٖثحر".
بن ما يهمىا في َزٍ اإلاعإلت َى نالْت
الىظ الٓشآوي بذنىة ابً ألازحر إلنادة الىكش
في اإلاىِْ مً الشهش الجاَليَ ،الٓشآن
ال٘شٍم الزي وضِ بإهه ٌهلى وال ٌهلى نلُه
ضاس ًمثل الىمىرج ألانلى وألاٖمل مً
الىاخُت الُىُت ،وٗل الىطىص ألادبُت ألاخشي
ْذًمت ٗاهذ ؤو خذًثت جبٓى دوهه في اإلاجزلت
والجما ٛألادبي وَزا بةحمام الىٓاد الهشب
حمُها نلى الدعلُم بخُىْه وحهالُه نً
الىٓذ والاهخٓاد ،وفي َزا العُاّ ًشي
ؤدوهِغ ؤن الىٓذ الٓذًم ٌهخبر ؤن "ؤحمل
بُان بوعاوي َى الشهش الجاَلي ،وؤحمل بُان
بلًت َزا الشهش راتها ،ؤسض ي وظماوي
بةؾالّ َى الىظ الٓشآوي "، 46وبهىا "خحن
وهىد بلى الىظ الٓشآوي َةهىا وهىد بلى هظ
مٓذط  ،وْذاظت َزا الىظ حهىد لخخػو
ٗل اإلاُاَُم التي انخٓذ بها َزا الُشٍٔ ؤو
رإ مً الىاخُت الىٓذًت بلى ظلؿتها  ...ما
ًخػو له الىظ ؤلابذاعي البششي مً
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الىاخُت ألادبُت الىٓذًت ال ًخػو له الىظ
الٓشآوي " 47وَزا ألامش ظمذ ب٘عش ْذاظت
الشهش الجاَلي ،وضاس" بةمٙان الىاْذ الٓذًم
ؤن ًداظب الشانش بن ؤخؿإ َٓ،ذ ٗان
الٓشآن َى اإلاثل الُجي الزي ظُؿش نلى
مُاَُم الىٓاد واظخدىر نلى اَخمامهم
بدعباهه ؤنكم نمل َجي في اللًت الهشبُت".
48

ًىاضل ضاخب َزا الٓىٖ ٛالمه
مبرصا انخٓادٍ بإن" :مُهىم اإلاثل ألانلى
ظُؿش ظُؿشة جٙاد ج٘ىن ٗاملت نلى مُ٘شي
َزًً الٓشهحن [العادط والعابو الهجشٍحن]
في اججاَاتهم الىٓذًت للشهش ؤو للىثر َٓ،ذ
ظُؿشث الىكشٍت ألاَالؾىهُت** بىعي ؤو بًحر
وعي نلى مٓاًِغ الىٓذ الهشبي نلى ؤظاط
مُهىم الجما ٛاإلاؿلٔ اإلاخمثل في الٓشآن
ال٘شٍم" ، 49لهزا َٓذ ٗان ؤْص ى ما ًؿمذ
بلُه ابً ألازحر ؤن جؿابٔ مٓاًِعه لًت الٓشآن
ال٘شٍم ،وؤن ج٘ىن ميسجمت مو ؾشٍٓخه في
الخهبحر ،وَزا الٓذس مً الؿمىح اوه٘غ نلى
جل ٚاإلآاًِغ التي جبىاَا ،يحر آبه بمىاِْ
الىٓاد آلاخشًٍ.
خاجمت
في غىء ما ظبٔ ًخطح لىا ما ًلي:
 بن الٓشآن ٗان ضاخب َػل ال ًى٘شفي جشبُت اإلال٘ت الىٓذًت نىذ الهشب وحههذَا
مىز وشإتها ٗ،ان إلاا امخاص به ؤظلىبه مً سونت
في الخهبحر وحما ٛفي ألاداء ؤٖبر ألازش في
مٓاًِغ ألادب ومىاصٍىه  ،وٗان الشاَذ مً
آًاجه الخ٘م واإلاشحو في َىىن الٓى ٛوغشوب
ألاظالُب.
بن الباليت الٓشآهُت ٗاهذ مُٓاظامهما شاخطا في رًَ ابً ألازحرً ،ىؿلٔ مىه
وَهىد بلُه في ٖثحر مً ؤخٙامه الىٓذًتَ ،ال

ٌعلم بأساء آلاخشًٍ ختى ٌهشغها نلى َزا
الىظ البالغي اإلاعجض ،ما دَو ؤخذ الذاسظحن
اإلاهاضشًٍ بلى وضِ ابً ألازحر بإهه" :باث
ًطذس نً الشهشٍت التي خلٓها البُان
الٓشآوي "، 50ما حهل آساءٍ مذنىمت بٓىة
الدجت ،وحهل الشد نليها شبه معخدُل.
-
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