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اإلسالم  -تشريح الخوف
أدريان شادكوفسكي

يف ال�سنة املا�ضية �أف�سحت هذه االفتتاحية لتلخي�ص الر�سائل العلمية التي �أجنزها
العمانيون يف اجلامعات الربيطانية والأمريكية .وبداية من هذا ال�شهر �س�أخ�ص�ص
هذا العمود املوجز لبع�ض الق�ضايا النقدية يف الأدب العُماين ،و�س�أبد�أ مبفهوم ال�شعر
لدى ال�شاعر والع َّلمة الكبري نور الدين ال�ساملي رحمه اهلل.
يقول ال�شيخ ال�ساملي يف كتابه (املنهل ال�صايف على فاحت العرو�ض والقوايف) معرفاً
�شعر العرب:
«هو كالمهم املوزون .وال�شعر يف اللغة مبعنى العلم والفهم ،ويف العُرف قال اخلليل:
هو ما وافق �أوزان العرب .و ُر ّد ب�أن مقت�ضاه �أنه ال يُ�سمّى �شِ عْرا ما خرج عن �أوزانهم،
بل و�أن ال تكون �أوزان العرب نف�سها �شعرا؛ �إذ املوافق لل�شيء غريه ،فلو دخلت �أوزان
العرب فيه لزم مغايرة ال�شيء لنف�سه ،وهو باطل .قلتُ  :املراد ب�أوزان العرب الهيئة
التي يُقدّر ال�شع ُر ب�إزائها ال نف�س ال�شعر ،و� ً
أي�ضا ،فالغر�ض تعريف ال�شعر املعروف
عند العرب ،وهم ال ي�سمون ما عدا ذلك �شعرا ،فال وجه للرد .وعرفه بع�ضهم ب�أ َّنه
الكالم املوزون املق�صود به الوزن املُرتبط ملعنى وقافية .فخرج بالق�صد �إىل الوزن ما
وقع يف القر�آن واحلديث من �آيات وكلمات موزونة ،ف�إ ِّنها مل يق�صد بها الوزن ،و�إمنا
وقعت كذلك موافقة ،قال تعاىل« :وما علمناه ال�شعر وما ينبغي له» فال ي�صح �أن
يُطلق عليه ا�سم ال�شعر».
وبهذا يكون ال�شيخ ال�ساملي قد �أعطانا ت�صوره لل�شعر ،وهو ت�صور حذر يف ر�أيي ،ال
يقت�صر على املفهوم التقليدي لل�شعر ،واملتكرر عند القدماء وهو «الكالم املوزون
املقفى» .ال�شيخ ال�ساملي هنا ،يف هذا التعريف يُ�شدد على �شرط الق�صدية ،فلي�س كل
كالم موزون يعد �شع ًرا ،و�إال ف�إ َّن ذلك �سيقودنا �إىل �إ�شكال كبري �أ�شار �إليه ال�شيخ يف
تعريفه ،وهو وقوع بع�ض �آيات القر�آن� ،أو الأحاديث يف كالم موزون ،وال ميكن عدها
بحال من الأحوال �شع ًرا؛ لقول اهلل تعاىل يف نبيه عليه ال�سالم «وما علمناه ال�شعر
وما ينبغي له».
وهذا يف احلقيقة يدل على وعي ال�ساملي بخ�صو�صية ال�شعر ،ليقول لنا �إ َّن ال�شعر ،كما
يراه ،لي�س تعبريا عفويا ،ولكنه ي�أتي عن تفكري مت� ٍّأن وخيال عميق� .إنه كما و�صفه
ابن جني بقوله�« :سمي ِّ
ال�ش ْع ُر ق�صيداً؛ لأَن قائله جعله من باله َف َق�صَ َد له َق ْ�صداً ومل
يَحْ َت�سِ ه حَ ْ�سياً على ما خطر بباله وجرى على ل�سانه بل َروَّى فيه خاطره واجتهد يف
جتويده ومل يق َت ِ�ضبْه اقت�ضاباً فهو فعيل من الق�صد وهو الأَمُّ».
ويف مو�ضع �آخر من كتاب (املنهل ال�صايف) يُحدد ال�شيخ ال�ساملي مفهومه لل�شعر من
حيث مو�ضوعاته فيقول مناق�شاً م�س�ألة الب�سملة يف ال�شعر« :ال يُقال �إن ال�شعر ال يبد�أ
فيه بالب�سملة؛ لأنها من القر�آن ،ويجب تنزيه القر�آن عن مالب�سة ال�شعر؛ لأنا نقول:
�إ َّن ال�شعر الذي يجب فيه ذلك هو ال�شعر املذموم الذي ورد يف مدح غري امل�ستحق �أو
ذمه� ،أو �أن�شئ يف معنى الغزل والهزل والت�شبيب ،ونحو ذلك من فنون ال�شعر».
حمي؛ لأنه ال يجزم لنا مبوقف ال�شيخ ال�ساملي �صراحة
وهذا يف احلقيقة ن�ص ّ
من �أغرا�ض ال�شعر التي ذكرها وعدها من ال�شعر املذموم ،وهي الغزل ،والهزل،
والت�شبيب ،واملديح لغري امل�ستحق؛ لأنه �إمنا ذكرها يف معر�ض عدم جواز الب�سملة
عليها ،وال ي�صرح بتحرميها� ،أو كراهيته لها.
نقول ذلك لأ َّن ال�شيخ يف كتابه القيم «حتفة الأعيان» نقل �أبيا ًتا غزلية من�سوبة ل�سعيد بن
الإمام �أحمد بن �سعيد ،بل و�صفه ب�أنه «كان �أديبا لبيبا ،معدودا من �أدباء ع�صره .كما �أن
ال�شيخ ال�ساملي نقل لنا � ً
أي�ضا يف هذا الكتاب ق�صائد يف الفخر لل�شاعر �سليمان بن �سليمان
النبهاين ،وقال عنه ب�أنه «هو �صاحب الديوان الغزيل احلما�سي �أنب�أ فيه عن ف�صاحته
و�أبان فيه عن بالغته» ،بل �إنه امتدح رائيته التي مطلعها:
�أللدار من �أكناف ق ّو فعرعر ** فخبت النقا ،بطن ال�صفا ،فامل�شق ِر
وو�صفها بقوله « :وله رائية ذكر فيها مفاخر �أجداده تزاحم املعلقات ال�سبع بالغة وتزيد
عليها عذوبة ور�شاقة».
وبهذا املوقف النقدي الأدبي الثاقب لل�شيخ ال�ساملي وموقفه من ديوان �سليمان بن �سليمان
النبهاين ،وهو ديوان جل �شعره غزل وت�شبيب باملر�أة ومفاتنها على طريقة اجلاهليني
العرب� ،أ�ستطيع القول �إن ال�شيخ ال�ساملي مل يكن ً
راف�ضا لأغرا�ض ال�شعر املعروفة عند
العرب من فخر ،وغزل ،ومديح .و�أما ر�أيه ال�سابق يف كتاب «املنهل ال�صايف» فيمكن حمله
على حترميه لذكر الب�سملة على هذه الأغرا�ض ،وهو موقف فقهي خا�ص بذلك.
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