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رؤية جديدة لشعر المديح عند العرب
دراسة في كتاب القصيدة والسلطة
لسوزان بينكني ستيتكيفيتش
يبدو اسم الربوفسورة سوزان بينكني ستيتكيفيتش ( )S. P. Stetkevychمألو ًفا لدى املهتمني
بالدراسات العربية الكالسيكية؛ فهذه األكاديمية األمريكية (من أصل أوكراين) ختتلف عن
كثري من الدارسني واملسترشقني الذين اهتموا بالثقافة العربية والرشقية ،سواء من ناحية غلبة نياهتا
العلمية وتوجهاهتا األكاديمية املنصفة لألدب والثقافة العربية ،أو من ناحية جتنُّبها الوقوع يف فخ النظرة
النمطية التي وقع فيها االسترشاق التقليدي عىل الرغم من اتصاله العميق بآثار العرب وإبداعاهتم،
إىل جانب ما يشعر به القارئ من روح أخالقية متيل إىل النسبية والتواضع وطرح الرأي من دون أي
ادعاء أو استعالء أو ٍ
تعال مما ألفناه يف عدد كبري من الدراسات االسترشاقية واألجنبية املكتوبة بشأن
األدب العريب.
تكتب سوزان ستيتكيفيتش ب ُعدّ ة منهجية عميقة ،وبروح حم ِّبة للشعر العريب وللثقافة العربية اإلسالمية
التي ارتبطت حياهتا العلمية والعملية هبا ،مع أهنا ليست ثقافتها األصلية .هذا ً
فضل عن أن هلا جهدً ا
مميزا يف التأليف واملؤمترات واإلرشاف عىل الرسائل اجلامعية ،ويف جمال حترير املجالت األكاديمية
ً
ذات صلة باألدب العريب القديم عىل وجه اخلصوص .وقد حصلت عىل درجة الدكتوراه يف األدب
العريب من جامعة شيكاغو سنة  ،1981وأ ّلفت كت ًبا عدة يدور معظمها حول الشعر العريب القديم،
نصوصا عربية (قصائد) بروح مميزة قريبة من روح األصل ،إضافة
من اجلاهيل إىل األندليس .وترمجت
ً
إىل زياراهتا العلمية إىل املنطقة العربية ،ومشاركتها يف بعض املؤمترات واملناسبات العلمية يف مرص
واألردن وسورية.
أبرز كتب سوزان ستيتكيفيتش:

 أبو متام وشعرية العرص العبايس ،وقد ترمجه مع مقدمة دراسية مطولة ،وبمراجعة املؤلفة نفسها،حسن البنا عز الدين ،وظهر بالعربية بعنوان :الشعر والشعرية يف العرص العبايس،
* أستاذ األدب العربي المشارك ،جامعة فيالدلفيا األردنية.
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  -الصم اخلوالد تتك ّلم :الشعر اجلاهيل وشعرية الطقوس �(The Mute Immortals Speak: Pre-Islam

) ،ic Poetry and the Poetics of Ritualوهو كتاهبا العمدة الذي قدمت فيه نظريتها القرائية للشعر
اجلاهيل القديم من منظور الطقوس والشعائر.
أيضا .وهو يتقاطع
 أدب السياسة وسياسة األدب ،وقد ترمجه حسن البنا عز الدين بمشاركة املؤلفة ًويتداخل مع كتاهبا الذي نخصص له هذه املراجعة (القصيدة والسلطة) ،فكأن األخري هو صياغة
جديدة وتوسيع للكتاب األول .وآخر كتاب هلا عن شعر املدائح النبوية وصدر عن دار نرش جامعة
إنديانا ،2010

The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet Muhammad (Bloomington: -

) ، Indiana University Press, 2010وهو آخر كتاب هلا عن شعر املدائح النبوية ،وصدر عن دار نرش
رتجم بعدُ إىل العربية.
جامعة إنديانا سنة  ،2010ومل ُي َ

وثمة كتب عدة شاركت يف تأليفها وحتريرها .وهي وإن كتبت معظم أبحاثها وكتبها باإلنكليزية يف ضوء
السياق الذي تعمل فيه ،فقد أتقنت العربية وكتبت هبا بعض مقاالهتا وأبحاثها منذ سنة  ،1978كام يظهر
من بحثها املتعلق بشعرية العبور يف الشعر اجلاهيل واملنشور بالعربية يف جملة جممع اللغة العربية يف دمشق(((.
يسمى مدرسة شيكاغو يف دراسة األدب العريب والفاريس .وتشري مدرسة شيكاغو
«تنتمي املؤلفة إىل ما ّ
االسترشاقية إىل جمموعة من داريس األدب العريب والفاريس -من العرب وغريهم -تتلمذت عىل
الربوفسور ياروسالف ستيتكيفيتش((( الذي يم ّثل قطب هذه املدرسة وأ ًبا روح ًيا هلا»((( .وال بد يف هذا
السياق من أن نشيد بدور الدكتور حسن البنا عز الدين (مرص) ،الذي حرص عىل ترمجة معظم كتب
سوزان ستيتكيفيتش وبعض كتب ياروسالف ستيتكيفيتش ،وتقديمها إىل القارئ العريب ،ضمن اهتاممه
بمدرسة شيكاغو التي نشأت حول عميدها وأبيها الروحي ياروسالف ستيتكيفيتش ،إىل جانب عدد
من الباحثني العرب واآلسيويني واألجانب الذين تتلمذوا عىل ياروسالف أو سوزان ،أو آخرين من
طالب هذه املدرسة املميزة .ولذلك ،فإن التعريف بسوزان ستيتكيفيتش هو يف حقيقته إضاءة هلذه احللقة
ً
عز فيه املنصف
العلمية املميزة التي تقدم الرتاث العريب وتدرسه بموضوعيه وسط جو معاد
إمجالّ ،
البعيد عن اهلوى والتوظيف السيايس واأليديولوجي .وقراءة إنتاج أعالم هذه املدرسة ونقلها إىل العربية
وافيا بمؤلفاتها وأبحاثها في ترجمته لكتابها عن أبي تمام الذي نُشر بالعربية ،انظر :سوزان
((( وضع الدكتور حسن البنا عز الدين ثب ًتا ً
بينكني ستيتكيفيتش ،الشعر والشعرية في العصر العباسي :أبو تمام ،البديع ،قصيدة المدح ،الحماسة ،ترجمة حسن البنا عز الدين؛
مراجعة سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،المشروع القومي للترجمة؛ ( 1215القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2008 ،ص .70-68
كما توجد لها سيرة علمية محدثة في شباط/فبراير  2013على موقع جامعة إنديانا ) (Indiana Universityعلى شبكة اإلنترنت تتضمن
أبرز وجوه نشاطها وكتبها واهتماماتها العلمية.
المترجمة :صبا نجد :شعرية الحنين في النسيب العربي الكالسيكي ،وترجمه حسن البنا عز الدين وصدر عن
((( من مؤلفاته
َ
منشورات مركز األمير فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية في الرياض سنة  .2004وترجم سعيد الغانمي كتابا آخر هو العرب
والغصن الذهبي ،الذي صدر عن المركز الثقافي العربي في بيروت سنة .2005
((( سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة :األسطورة ،الجنوسة والمراسم في القصيدة العربية الكالسيكية ،ترجمة وتقديم
حسن البنا عز الدين (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2010 ،مقدمة المترجم ،ص .8
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مسألة مهمة عىل املستويني املعريف واحلضاري؛ فهي من جهة مت ّثل متابعة ما ينتج من دراسات وأبحاث
«أجنبية» ختص األدب العريب واحلضارة العربية ،ومعرفة ما يقول اآلخرون عن ثقافتنا ،وكيف ينظرون
إلينا وإىل ذلك اجلانب احليوي من تراثنا .ومن جهة أخرى ،نشري إىل ما تفتحه هذه الدراسات -بمناهجها
كثريا من
وخلفياهتا املعرفية -من آفاق جديدة للبحث العريب يف املجاالت نفسها؛ فلقد أغلقت أو كادت ً
السبل لكثرة ما طرقها الناس وأعادوا القول فيها بالطرق واملداخل واملناهج نفسها .وتساهم مثل هذه
منهجا ورأ ًيا يف حتريك البحث العريب يف ما لو اتصلنا هبا وأدرجناها يف اهتاممنا نحو
الدراسات اجلديدة
ً
آفاق جديدة نحو حمتاجني إليها(((.

القصيدة والسلطة :الهدف والمنهج
حتدد املؤلفة يف مقدمتها املوجزة هدف دراستها بوضوح فتقول« :إن هديف يف الدراسة الراهنة بشكل أسايس
هو استيعاب التقليد الشعري العريب الكالسيكي ضمن الدراسة املعارصة للثقافة العربية اإلسالمية من
املوجهة إىل
منظور الدراسات اإلنسانية .واألطروحة األساسية هي أن قصيدة املدح العربية الكالسيكية َّ
وتضمنت ،وأذاعت أسطورة وأيديولوجية مع ّينة عن رشعية احلكم العريب
ممدوح أو حاكم ما ،أبدعت،
ّ
اإلسالمي .وأسعى إىل بيان أن هذه القصيدة شديدة الصلة بصورة جوهرية ومتكاملة باجلوانب السياسية
واملراسمية حلياة البالط وأهنا ،بعيدً ا عن كوهنا جمرد قصيدة وصفية تعليمية أو متملقة بطريقة مذلة كام زعم
دورا ً
فعال يف طقوس التبادل واملفاوضات ذات الطبيعة احلرجة ،وصنع األساطري
بعض النقاد ،تلعب ً
(((
 Mythopoesisيف البالط العريب اإلسالمي» .
وهو ،كام يبدو لنا ،هدف طموح ينطوي عىل أكثر من داللة أو ُبعد :فهو ابتداء جيدد النظر يف موضوع
قائم بذاته .وإذا ما تذكرنا تلك الصورة النمطية التي كاد النقد العريب
املديح الذي تعدّ ه املؤلفة نو ًعا شعر ًيا ً
يسجن فيها شعر املديح ،أدركنا أمهية منظور املؤلفة يف تكسري الصورة النمطية وتعديلها ،بحيث يغدو
هذا الشعر متضمنًا قيمة رؤيوية ومجالية قد خيتلف القارئ معها أو مع بعض أجزائها ،ولكنه يف كل حال
سيدرك أهنا ليست -بالرضورة -نم ًطا من التملق والنفاق والسطحية ،وإنام هي تعبري ثقايف وسيايس يف آن
م ًعا ،وهي تستند إىل «شيفرة» شعرية وداللية تعدل فيها وفق املقام أو املوقف اجلديد الذي واجهته قصيدة
املديح العريب واإلسالمي من عرص إىل عرص.
أما املنهج الذي يمكن ربط املؤلفة به أو الزعم أهنا ط ّبقته واهتدت بأدواته ،فهو مستمد من مبدأ انفتاح
األدب عىل العلوم اإلنسانية كام رصحت؛ فهي يف كل حال تصل النص بسياقه ،وتنظر إىل الشعر بوصفه
معبين
حامل تقاليد وأعراف تتحدر من أصول أبعد ومنابع أعمق ،وتتعامل مع الشعراء بوصفهم ّ
ً
وقليل في أيامنا الراهنة ،ومن ذلك -على سبيل
تتبع ما ُيكتب عن األدب العربي والثقافة العربية جهدً ا فرد ًيا
((( يبدو الجهد العربي في ّ
تتبع االستشراق األلماني ،وجهد إسماعيل عمايرة في مجال االستشراق واللغة ،وجهد صالح الدين
في
المثال-جهد موسى ربابعة
ّ
المنجد في االستشراق األلماني ،وجهد أحمد درويش في التعريف باالستشراق الفرنسي ،وغير ذلك من ضروب الجهد التي تحتاج
نظرا إلى أهميتها في سياق تحريك الساكن في ثقافتنا الراهنة.
إلى أن تتكامل وأن تستوفى ً
((( ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة ،مقدمة المؤلفة ،ص .17
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تلقائيني عن تلك التقاليد .وخيدمها هذا املنظور من ناحية فهم النص وحتليلهً ،
عم حتاول أن تكتشفه
فضل ّ
من خالل النص نفسه ،وذلك بام تنسبه إىل قصيدة املديح -يف هذا الكتاب -من وظائف أيديولوجية
وأدائية وطقوسية.
«أفكارا معارصة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية كي تستكشف تقليد إنشاء قصائد
استخدمت املؤلفة
ً
املدح وإنشادها بني يدي احلكام العرب املسلمني ،يف إطار ٍّ
كل من امللكية املقدسة يف الرشق األدنى القديم،
والتوسل والتفاوض ،واجلنوسة والسلطة السياسية والطقوس واحتفاالت الوالء والتقليد واملنافسة عىل
شارة الرشعية الدينية  -السياسية»(((.
تبدو اخللفية املنهجية للمؤلفة خلفية ثرية وجديدة ،نو ًعا ما ،عىل الدراسات العربية ،فهي تستند إىل
دراسات أجنبية ،سواء املتعلقة باآلداب اإلغريقية القديمة أو باآلداب األوروبية احلديثة مما له صلة
بظواهر مشاهبة أو مقاربة لظواهر الشعر العريب .كام تستند إىل دراسات أجنبية واسترشاقية كثرية بشأن
األدب العريب نفسه ،وتفيد من مناهجها ونتائجها ،وهذه املداخل ً
إمجال شبه غائبة عن كثري من الدراسات
العربية املعارصة .وينبغي ابتداء -قبل تقييم عمل املؤلفة واالختالف أو االتفاق معه أو مع بعض أجزائه
وأفكاره -تقدير هذه الدراسة وتثمينها من ناحية اختالفها وخصوصيتها وإضافاهتا الواعية إىل جممل
الدرس العلمي املعني بالقصائد والظواهر األدبية موضع االهتامم ،إىل جانب ما تقدّ مه من نوافذ منهجية
يمكن اإلفادة منها يف قراءة الظواهر نفسها أو ظواهر مشاهبة.
مجعنا طائفة من االعتبارات واألفكار املنهجية التي أ ّثرت يف نظرة املؤلفة ويف حتليالهتا ،وكنا التقطناها من
صفحات متفرقة ومتباعدة من الكتاب ،ألن طبيعة كتاهبا العامة طبيعة تطبيقية .وباستثناء املقدمة املوجزة،
ليس ثم حديث خمصوص أو مستقل عن هذه اجلوانب املنهجية احليوية .ومن أبرز تلك االعتبارات
القصيدة واملرويات واألخبار املصاحبة.
أخبارا عن الشعراء وعن قصائد أو أشعار خمصوصة هلم يف صورة أخبار
تتضمن املصادر العربية غال ًبا
ً
ومرويات رسدية ،يمكن التذكري بأمثلة جليلة هلا مما ورد يف موسوعة كبرية ككتاب األغاين أليب الفرج
األصفهاين .وخال ًفا للنظرة «التارخيية» إىل مثل هذه األخبار ،فلقد عدّ هتا املؤلفة مادة رسدية أدبية مت ّثل
ً
وفضلت أن يكون «تناول األخبار النثرية حول القصيدة والشاعر
بذاهتا
شكل أدب ًيا مصاح ًبا للقصائدّ ،
بوصفها ً
شكل أدب ًيا أكثر منها حقيقة تارخيية .وهلذا املدخل مزية عدم االضطرار إىل االختيار بني األخبار
التي تتعارض أو تتناقض فيام بينها ،بل إنه يسمح لنا أن نقرأ الروايات املختلفة للخرب الواحد لصالح
وكثريا ما الحظت أن هذه األخبار أو
التفسريات املختلفة للقصيدة الواحدة وألخبار قائليها»(((.
ً
املرويات ولدت من النص نفسه ،أي إهنا الحقة للقصيدة وليست سابقة أو مصاحبة هلا .ولذلك ،فإن
قراءهتا تتم يف ضوء اعتبارها حبكة أدبية أو رس ًدا أخبار ًيا يتداخل مع القصيدة ويساعد عىل وضعها يف
((( المصدر نفسه ،ص .17
((( المصدر نفسه ،ص .26
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سياقها الثقايف ووظيفتها األيديولوجية واجلاملية ،بعيدً ا عن اجلانب التارخيي التحقيقي للحوادث الواردة
يف األخبار.
تفيد سوزان ستيتكيفيتش من النظرية الشفاهية من ناحية منطلقها أو فكرهتا عن موثوقية النص الشعري
اجلاهيل ،ألنه «بطبيعته نص قابل للتذكر بصورة جوهرية من خالل القافية والوزن والصيغ النحوية املتكررة
واألساليب البالغية ،ومن ثم فإنه أكثر ثباتًا من األخبار النثرية التي تروى حوله»((( .واستكاملً لذلك،
استعارت املؤلفة من باحث الكالسيكيات غريغوري ناجي فكرته عن «التحويل األسطوري للشاعر
يف أثناء عملية مجع التقاليد الشعرية املحلية يف إطار الشعر اإلغريقي» ،ونقلت تطبيقها إىل الشعر العريب
القديم .وملخص هذه الفكرة ،كام يف اقتباسها عن ناجي« :إن هوية الشاعر ،بوصفه منش ًئا للقصيدة ،تأخذ
صورة أكثر نمطية وأكثر بعدً ا عن واقع هويته الذاتية يف أثناء عملية إنشاد القصيدة ...فام إن يفلت عامل
اإلنشاد من سيطرة الشاعر ،وبرصف النظر عام إذا كان لدى منشدي شعره أسلوب متّبع يف رواية أخبار
عنه بوصفه صاحب القصيدة ،يصبح الشاعر ،مع ذلك ،أسطورة ،وعىل نحو أكثر دقة ،يصبح الشاعر
جز ًءا من أسطورة ،وتستوعب بنية صنع األساطري هويته الذاتية»((( .وال شك يف أن هذه النظرة إىل حلظة
التحول األسطوري للشاعر هي ممّا يؤدي إىل والدة مجلة األخبار واملرويات الرسدية التي حتمل تفصيالت
تكون األخبار وتزايد
تلك األسطورة ،وهذا يساند منظور املؤلفة يف نظرهتا إىل ثبات القصيدة يف مقابل ّ
املرويات األسطورية  -الرسدية عن الشاعر وشعره.
كام أن املؤلفة أفادت من دراسات كيفن كرويت وسيمون غولدهيل عن شعرية التوسل والتفاوض يف جمال
شكل من أشكال املراسم ِ
الدراسات اهلومرية والكالسيكية ،فتابعت كرويت يف اعتبار التوسل ً
والمدحة،
وأضافت إىل ذلك أنه «شكل من أشكال الشعائر» .وتابعت غولدهيل يف استخالصه العميق للعالقة
بني الشاعر والسلطة« :يعد التوسل مسألة حياة أو موت ،حيث يسعى املهزوم إىل السيطرة عىل القوة
املطلقة للمنترص عىل القتل...إن التوسل التامس لتقييد استخدام القوة ،وهو التامس لعالقة تبادل من
أجل حتديد عالقة اهليمنة»( .((1وكانت هذه الفكرة هي األساس تقري ًبا يف حتليلها اعتذاريات النابغة
الذبياين يف العرص اجلاهيل.
أيضا تطبيق الباحثة مفهوم تبادل اهلدايا (استعارته أو أفادته من مارسل ماوس)،
من اخللفيات املنهجية ً
معتذرا من النعامن بن
وقد ظهر يف حتليلها أو قراءهتا قصيدة النابغة الذبياين التي يك ّفر فيها عن خطئه،
ً
وعمقت تطبيقه يف حتليلها قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهري .ورشحت شي ًئا من تبنّيها هذا
املنذرّ ،
املفهوم بقوهلا« :يبادر الشاعر/الالمنتمي إىل عملية التفاوض هذه ،من خالل إعالن اخلضوع والوالء
والتوسل وتقديم هدية -أي القصيدة ذاهتا يف عملية طقسية واضحة ...وهكذا ،فإن قبول املمدوح رجاء
ّ
الشاعر ومنحه عطيته بوصفها هدية مقابلة يشري ويرمز إىل قبوله قربان الوالء من قبل الشاعر يف الوقت
((( المصدر نفسه ،ص .26
((( ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة ،ص .26
( ((1المصدر نفسه ،ص .53

158

العدد ٣/ ١٢
ربيع 2015

يصور ويؤكد الفضائل املنسوبة إىل املمدوح .أي إن عىل املمدوح إذا أراد أن يقبل هدية املدح أن
الذي ّ
يدفع يف مقابلها جائزة أو هدية .((1(»...

وأفادت الباحثة يف حتليلها مطالع القصائد من دراسات ياروسالف ستيتكيفيتش وحسن البنا عز الدين

يف جمال حتليل مفتتح القصيدة بالغزل أو النسيب .واستعارت بعض حتليالت ومالحظات جيان بياجو

كونته عن بدايات (مطالع) القصائد اليونانية والالتينية ،ونقلت تأثريات من تلك التحليالت إىل مطالع
أيضا مبدأ النمط الثالثي لطقس العبور لدى أرنولد فان ِجنِب ،وهو يتم ّثل
القصائد العربية .واستعارت ً
يف ثالثة أركان هي« :االنفصال ،اهلامشية ،والتجمع» ،وتطابق ذلك مع األقسام الثالثة للقصيدة العربية:
النسيب ،الرحلة ،املديح والتوسل واالعتذار .ويف السياق نفسه ،تفيد من فكرة «النمط املوسمي الثنائي

املكون من :التفريغ ‹اإلماتة والتطهر› وامللء ‹اإلنعاش واالبتهاج› ،مع تركيز هذا
لدى تيودور غاسرت ّ
النمط عىل انقطاع صلة معقودة باحلياة وإقامة صلة أخرى بـ‹املوت والبعث›»(.((1

ليس ما أرشنا إليه غري أمثلة دالة ال تستقيص أبعاد الكنز املعريف الذي مجعت أطيافه من باحثني يف الرشق
وحدت بني أطرافها ،فتداخلت يف عمل
والغرب ،ولكنها صاغت تلك اخليوط ونسجتها ضمن نظرة ّ

املؤلفة عىل نحو فريد ،يدل عىل عمق صلتها بمرجعياهتا من جهة ،وعمق اتصاهلا بالشعر العريب نفسه من
جهة ثانية.

عىل وجه اإلمجال ،تبدو لنا حيوية هذه اخللفيات واألفكار التي وظفتها املؤلفة ،مستفيدة من دراسات
سابقة هلا ولغريها تتعلق بتلك احلقول الثقافية املهمة .ومنهجها بصورة عامة أقرب ما يكون إىل ما يدعى
اليوم باملنهج الثقايف الذي يضم تلك اخللفيات التي أشارت إليها ،ويسعى لتجاوز حدود النقد األديب

أيضا يف حتليالهتا وتطبيقاهتا بتلك احليوية واجلاملية التي تربط
املكرسة .ولكنها متتاز ً
بصورته التقليدية أو ّ
وتعمق العالقة بني مدلوالت القصيدة وعدّ هتا البالغية ،ناظرة إليها نظرة
الرؤيوي بالفني والبالغي،
ِّ

تكشف عن وحدهتا من خالل شكل ثالثي (النسيب ،الرحلة ،املديح أو التوسل )..أو شكل ثنائي
بإسقاط أحد القسمني األولني .وهي ،وفق هذه النظرة ،تنطلق من وحدة القصيدة وحترتم ترابطها وبناءها
الكيل ،إىل جانب الربط بني مقوالهتا الفكرية وعدّ هتا البالغية ،وتتجاوز يف ذلك كله صنيع نقادنا القدامى
الذين اكتفى معظمهم باألبعاد البالغية املجردة ،فاملوا إىل جتزئة القصيدة ومتزيقها إىل جمموعة شواهد

بالغية ،وأحيانًا اختيار أبيات حمدودة هي األبيات التي توفر حاجة الناقد والبالغي من الشواهد البيانية
أيضا من تغليب ُبعد عىل
اجلزئية .وأ ّما مجعها بني الرؤيوي (املضموين) واجلاميل (البالغي) ،فقد خلصها ً

آخر ،كام حيدث عادة يف كثري من نامذج نقدنا املعارص الذي يسقط ضحية االهتامم املبالغ فيه باملوضوع ،أو
االهتامم بالشكل والبالغة عىل حساب اجلوانب األخرى.

( ((1المصدر نفسه ،ص .41-40
( ((1المصدر نفسه ،ص .80
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عرض ومناقشة
أيضا أهنا بنت دراساهتا ،التي تكونت منها فصول الكتاب السبعة ،عىل اختيارات شعرية
مما ُيذكر للمؤلفة ً
عصورا عربية
حمددة ومالئمة لألطروحة األساسية للكتاب .ومت ّثل تلك االختيارات موضع الدراسة
ً
متتابعة ،قاعدهتا وأساسها «العرص اجلاهيل» الذي تنظر إليه املؤلفة بعيدً ا عن نظرية الوضع والنحل
الشهرية ،وتتعامل معه ومع أخباره وأدبه بمنظور قريب من موقف أصحاب النظرية الشفاهية (زويتلر
وفصلوا القول يف مبادئ الشفاهية وتقاليدها
ومونرو عىل سبيل املثال) ممن مالوا إىل توثيق الشعر اجلاهيلّ ،
وآثارها عىل الشعر العريب.
مالئم يف دراسة الشعر واألدب العريب ،بحيث ال يتم تقطيع
اجتاها
هبذا التناول تقرتح املؤلفة ضمن ًيا
ً
ً
العصور تقطي ًعا سياس ًيا بحجة الدراسة التارخيية ،وإنام رضورة أن تقوم دراسات من هذا النوع بمتابعة
بعض الثيامت واألفكار واخليوط املهمة العابرة للعصور التارخيية لتتسنى مالحظة التحول والتطور
األديب ،وهو ما ال يبني يف الدراسات املخصصة للعصور بحسب التقسيامت الرائجة يف دروسنا املعارصة
لألدب القديم.
اجلامع العام بني الفصول هو غرض املديح الذي تدرسه املؤلفة دراسة جديدة ،يف ضوء عالقة القصيدة
بالسلطة ،بعمق واتساع غري مألوفني يف ما نعرفه من دراسات تناولت هذا الغرض «التقليدي» .أ ّما ِ
اجلدة
يف التناول ،فمبعثها اخللفية املعرفية واملنهجية املختلفة اللتان دخلت منهام املؤلفة إىل القصائد العربية ،إىل
جانب الفهم العميق للنص العريب ،وما يلحظه القارئ من اجتهاد الباحثة يف مراجعة الرشوح واملعاجم
وال ُبعد عن الترسع يف فهم دالالت النص .وعىل الرغم من صعوبة الشعر القديم حتى عىل القارئ العريب
املتخصص ،حرصت املؤلفة عىل حماورة القصائد املدروسة حماورة متأنية طويلة تظهر بوضوح يف طول
زمن تأليف هذه الدراسات والفصول؛ فقد أنجزت يف قرابة عقد من الزمان هو العقد األخري من القرن
العرشين ،وتفرغت إلنجاز أكثرها عرب منح علمية متعددة ،وهو ما يذكّرنا يف العامل العريب بأمهية دعم
البحث العلمي من جانب اجلامعات واملؤسسات املعنية بجدية ،وبعيدً ا عن الدعم والتفرغ االسمي
غري املط َّبق بشكل جاد .وتشهد عتبة «الشكر والتقدير» التي حرصت املؤلفة عىل إثباهتا يف صفحتني
( )24-23عىل دور السياق اجلامعي والبحثي يف دعم جهد الباحثني ،سواء ما يتعلق بدعم املؤسسات
التي توفر الدعم املايل وفرص السفر ،أو ،بالنسبة إىل املؤلفة ،زيارة بعض األقطار العربية يف إطار إنجاز
أبحاثها ،وكذلك الدعم العلمي واملعنوي املشجع واملعاون من األساتذة والزمالء املتخصصني ،وقد
سمت عد ًدا منهم ووجهت إليهم شكرها .كل ذلك يذكّرنا يف معظم اجلامعات العربية باألعباء الكبرية
ّ
التي تُثقل كاهل األستاذ اجلامعي ،وبإشغاله بكثرة الدروس واألعامل اإلدارية والتعليمية الكثرية ،وبعدم
توفري مظلة راعية للبحث العلمي إال عىل مستوى الشعارات واألقوال ال األفعال .ويشهد كتاب سوزان
ستيتكيفيتش عىل أن إنجاز بحث أو كتاب جيد هو نتاج بيئة علمية ناضجة ال جمرد عمل فرد ينجزه
باحث ممتاز فقط.
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مل ت ْقرص املؤلفة كتاهبا عىل عرص واحد ،كام أرشنا ،وإنام قرصته عىل ثيمة واحدة أو نوع شعري فرعي واحد
هو «املديح» ،مع حماولة تت ّبعه يف عصور خمتلفة لتدلل عىل حياة هذه الثيمة وحتوالهتا ،مع بقاء روحها أو
نسغها ح ًيا عىل مر العصور .فبدأت يف فصلها األول بالعرص اجلاهيل ،وتناولت املديح واالعتذار عند
النابغة الذبياين يف قصيدتني مشهورتني تتصالن بالنعامن بن املنذر ،ملك احلرية الذي اشتهر بالطه باستقبال
شعراء اجلاهلية وباملحاولة املبكرة الحتوائهم والتأثري يف اجتاهاهتم الشعرية .وكان اقرتاهبم منه وحياهتم يف
بالطه مناسبة سانحة لتثبيت قواعد شعر املديح ،بام ينطوي عليه من عالقة الشعر والشاعر بالبالط وبنظام
احلكم ،وبتأسيس العالقة األقدم للقصيدة العربية بالسلطة (السياسية) واخلوض معها لغو ًيا وسياس ًيا يف
نموذجا مرجع ًيا ظل الشعراء يستندون إليه
دائم .وجعلت املؤلفة تلك املرحلة اجلاهلية
ً
لعبة غري مأمونة ً
ويعدلون يف قواعده بام يناسب أحواهلم وعصورهم.
يف الفصل الثاين ،وقفت الباحثة عند بردة كعب بن زهري بن أيب سلمى ،أو الميته التي أعلن فيها إسالمه،
بعد مرحلة من املواجهة واهلجاء لإلسالم واملسلمني ،وما روي عن إهدار دمه بسبب خطيئته وخطئه
الفادح هبجاء النبي الكريم ﷺ ودعوته .ووفق منهج سوزان ستيتكيفيتش ،جاءت الالمية لتكون قصيدة
رمزا
التكفري عن الذنب أو اخلطيئة ،كام ربطتها باخلرب املروي عن إهداء النبي الكريم بردته النبوية لكعب ً
حلاميته يف قصة طقسية تنطوي عىل بالغة طقوس تبادل اهلدايا والفداء واحلامية .وهبذا املعنى تبدو المية
كعب بن زهري قصيدة مفتاحية مهمة رافقت بدايات اإلسالم والتحول من اجلاهلية إىل اإلسالم ،ويظهر
معبا عن ذلك التحول بعمق عىل مستوى املرحلة كلها وليس حالة فردية معزولة.
فيها كعب بن زهري ّ ً
وقالت املؤلفة يف إجياز أطروحتها عن هذه القصيدة« :تقوم مناقشتي عىل أساس أن قصيدة بانت سعاد
لكعب بن زهري تؤسطر إعالن الشاعر إسالمه ،بحيث يمكن أن يرمز إىل حتول عرب اجلاهلية الوثنيني
إىل اإلسالم ،كام جيسد ،عالوة عىل هذا استسالم التقليد الشعري اجلاهيل للدِّ ين اجلديد أو استغالل هذا
وخصوصا قصيدة املدح ،التعبري
الدِّ ين له .ومنذ هذه اللحظة فصاعدً ا ،يصبح التقليد الشعري العريب،
ً
األديب املراسمي األسايس عن الرشعية العربية  -اإلسالمية والوالء هلا .وتصبح قصيدة ‹بانت سعاد›
تعبريا عن اخلضوع لإلسالم واإلخالص للنبي حممد (صىل اهلل عليه وسلم) لدى األتقياء من املسلمني يف
ً
(((1
كل الدنيا» .
ووقفت املؤلفة عىل قصائد األخطل التغلبي يف مدح احلقبة األموية يف الفصلني الثالث والرابع ،وذلك
يف سبيل «تسليط الضوء عىل احلقبة األموية بوصفها اللحظة الثقافية احلاسمة التي أصبحت فيها قصيدة
املدح الوسيلة األساسية للتعبري عن أفكار عربية وإسالمية للوالء السيايس ورشعية احلكم عىل وجه
اخلصوص ،وبوصفها ،يف املقابل ،اللحظة التي أصبحت فيها قصيدة املدح اجلاهلية النموذج واملعيار
الذي تقاس عليه القصيدة العربية اإلسالمية»( .((1وهبذا الوعي تربط املؤلفة شعر األخطل وقصيدة املدح
األموية بام سبق من مراحل الشعر العريب ،كام هتيئ الرتباط شعر هذه املرحلة باحلقب الالحقة من خالل
استمرار نوع املديح وتكريس تقاليده.
( ((1ستيتكيفيتش ،القصيدة والسلطة ،ص .80-79
( ((1المصدر نفسه ،ص .113
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يف دراستها عن األخطل ،تكشف بوضوح عن نظرهتا األجناسية للمديح بوصفه نو ًعا أدب ًيا «يف ضوء
تعريف جيان بياجو للنوع األديب بأنه :النظام الرابط بصورة ثابتة بني مكونات أيديولوجية وموضوعاتية
مع ّينة ،وبني بنيات تعبريية خاصة»( .((1وهبذه النظرة األجناسية ،مل يعد املديح موضو ًعا أو ثيمة جزئية،
خاصا توحد بني نصوصه ونامذجه عنارص ترقى إىل مستوى احلفاظ عىل النوع األديب
وإنام غدا نو ًعا
ً
واستمراره .وترى أن استمرار هذا النوع ينطوي عىل فكرة أيديولوجية إمرباطورية هي إمرباطورية احلكم
اإلسالمي آنذاك ،وينقلها ،وغدت مهمة هذا النوع هي التعبري عنها ونرش أيديولوجيتها اخلاصة يف صورة
من صور اللقاء احلميم بني النوع واملادة أو الفكرة التي ينهض بمهمة إنجازها.
كثري من الشعراء كام
يبقى سؤال مهم يف نظري يتعلق هبذا القسم من الكتاب :لقد أيد
َ
احلكم األموي ٌ
عارضه آخرون من شعراء اخلوارج والشيعة والزبرييني وشعراء األحزاب والفرق املناهضة للحكم
األموي .وإذا ما تذكرنا أن األخطل ظل عىل الديانة املسيحية ،ككثري من أبناء قبيلته تغلب ،فلنا أن نتساءل
تعبريا عن احلقبة األموية وعن نظام
عن مدى التالؤم بني فكره الديني وإمكانية أن يكون الشاعر األكثر
ً
احلكم اإلسالمي آنذاك؛ فهو إ ّما أن عامل الدِّ ين عنده ضعيف إىل درجة أنه مل يؤثر يف شخصية الشاعر
نفسه ،وأن األخطل يف حقيقته «إسالمي» الثقافة واالنتامء عىل الرغم من ديانته املسيحية ،وإ ّما أن نفرتض
ضعف العامل الديني يف الدولة أو نظام احلكم بحيث إنه يريد مؤيدين ومدافعني ،برصف النظر عن عامل
الدِّ ين أو تأثريه .فهل ح ًقا واصل األخطل التقاليد اجلاهلية القبلية يف املديح ،وكأن اإلسالم مل يغري شي ًئا
مالئم عن
تعبريا
يعب
يف العرب ومل ّ
ً
يطور يف فكرهم وأيديولوجيتهم؟ وهل بمقدور شاعر غري مسلم أن ّ
ً
أيديولوجية احلكم اإلسالمي مهام تكن قدرته الشعرية؟! كل ذلك حيتاج إىل املناقشة وإىل وقفة طويلة ال
يمكن إغفاهلا يف دراسة ثقافية فكرية من هذا النوع .ولو أن املؤلفة اكتفت بفصل واحد لألخطل واختارت
شاعرا آخر من الشعراء املسلمني املؤيدين لبني أمية ،النكرست حدّ ة هذه الصورة ،وملا
يف الفصل اآلخر
ً
يعب عنها .واألمر اآلخر أن الشعر السيايس
تساءلنا عن تالؤم األخطل فكر ًيا مع السلطة أو الدولة التي ّ
حمتاجا إىل الوقوف عنده ،ولو بإجياز ،ألنه
واملذهبي املعارض للحكم األموي الناقض أليديولوجيته كان
ً
يم ّثل الوجه اآلخر هلذه األيديولوجيا من ناحية نقضها ونقدهاً ،
عم ينطوي عليه هذا العمل من
فضل ّ
إبراز ردود شعراء بني أمية عىل األصوات املعارضة يف شعرهم ،واحلجج التي قدموها أو اخرتعوها
يف أحقية بني أمية باخلالفة؛ فمثل هذه الصورة ال تربز إال بوجهيها :الداعم والناقم ،املؤيد واملعارض،
فكان من املفيد للدراسة استكامل صورة اخلطاب األيديولوجي لألخطل ،ذلك اخلطاب املؤيد لألمويني،
بخطابات شعرية دافعت عن االجتاهات السياسية املناهضة هلم ،كخطاب شعراء الشيعة وشعراء الزبرييني
وشعراء اخلوارج ،وغريهم ممن م ّثلوا ظواهر مهمة يف سياق الشعر السيايس اإلسالمي .وقد ال يقع شعر
ً
اتصال وثي ًقا بمبدأ الشعر والسلطة ،وهو هنا الشعر املناهض أو
هؤالء يف إطار املديح ،ولكنه يتصل
يعمق هذه الثنائية إىل جانب نموذج الشاعر املداح أو املتوسل أو
املخالف هلا ،وقد يكون يف تناوله ما ّ
املتامهي مع اخلطاب السلطوي.
( ((1المصدر نفسه ،ص .113
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انتقلت املؤلفة يف الفصل اخلامس إىل احلقبة العباسية ،ووقفت يف دراسة واحدة عند أيب العتاهية
وأيب متام ،واختارت يف وقفتها مع أيب العتاهية قصيدته القصرية (أحد عرش بيتًا) التي أنشدها املهدي
ومطلعها:
أال مـــا لســـيديت مـــا هلـــا

أدال

فأمحـــل

إدالهلـــا

وقد الحظت املؤلفة أن القصيدة -عىل بساطتها وقرصها وخفتها -متتاز بـ«مجاهلا الفني ،بل بحسها
الفكاهي وبإجيازها ،وطاقتها املدحية العالية ،ذلك أن أبا العتاهية يستحرض باختصار بارع كل التقاليد
الفنية اجلوهرية لقصيدة املدح اإلسالمية بقسميها :النسيب واملدح»( .((1ورأت يف موقع آخر من حتليلها
أن «سحر هذه القصيدة وكفاءهتا (ينبعان) من فكرهتا اجلوهرية املتحكمة فيها :استخدام الغزل من أجل
أداء وظيفة قصيدة املدح ،ويف عبارة أخرى استخدام شكل غنائي غزيل خفيف للتعبري عن قوة احلاكم
املطلق»(.((1
وختتار يف الفصل نفسه القصيدة الشهرية أليب متام (فتح عمورية  -السيف أصدق أنباء) يف مديح اخلليفة
املعتصم عندما غزا الروم وفتح عمورية ،استجابة لرصخة امرأة مسلمة اعتدى عليها الروم يف ما تقول
األخبار .وحتليلها هلذه القصيدة حتليل شائق كسائر حتليالهتا ،لوال بعض التأويل البعيد يف مواضع حمدودة،
منها ما فهمت أنه تلميح إىل وصف عمورية باألم العذراء وربطها ذلك بالسيدة مريم عليها السالم،
واستنتجت أن هذه اإلشارة «اللئيمة» مبعثها األصول املسيحية أليب متام نفسه ،وهو تأويل بعيد يف نظرنا
عن منطوق الشاعر ،وهو بريء منه ،بل إن قصيدته ختلو يف نظرنا من أي إشارة دينية ،فال صلة للدِّ ين
عم سبقها من اعتداءات
بالعداء والغزو ،وقد أفاضت الكتب التارخيية يف أخبار هذه املوقعة وكشفت ّ
الروم عىل بالد املسلمني ،وجاء تأريخ أيب متام هلا يف ضوء هذا الرصاع من دون أن يتجاوز ذلك إىل أي
إشارات دينية.
األمر اآلخر ذلك ال ُبعد اجلنيس واجلنويس الذي شددت عليه الباحثة عرب قراءة ملتوية -يف نظرنا -لبعض
األلفاظ والصور؛ فليس بالرضورة أن يفيض خطاب االنتصار والقوة لينتهي إىل خطاب القوة اجلنسية أو
الفحولة عرب الرغبة يف اغتصاب النساء الروميات ،وفق حتليلها.

ويف الفصل السادس وقفت عند املتنبي يف ثالث قصائد من مدائحهُ .أوالها قصيدة (لكل امرئ من
دهره ما تعودا) وقد أنشدها يف هتنئة ممدوحه األثري سيف الدولة احلمداين أمري حلب يف عيد األضحى.
والقصيدة الثانية قصيدة شهرية أنشدها كافور اإلخشيدي بعد رحيله من حلب إىل مرص (كفى بك داء
أن ترى املوت شافيا) واختذهتا الباحثة ً
مثال لـ «كيفية استعامل الشاعر معاين القصيدة وبناءها التقليديني
ألداء عملية نقل الوالء» .وتستدل يف حتليلها القصيدة الثالثة (عيد بأية حال عدت يا عيد) عىل كيفية تعبري
املتنبي عن إلغاء الوالء وشعائر التخيل .ومما ُيحسب للمؤلفة يف هذا الفصل انتباهها لقصيدة اهلجاء وما

( ((1المصدر نفسه ،ص .200
( ((1المصدر نفسه ،ص .203

مناقشات ومراجعات
رؤية جديدة لشعر المديح عند العرب ،دراسة في كتاب القصيدة والسلطة لسوزان بينكني ستيتكيفيتش
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ختتزنه من طاقات ودالالت تكمل ما يظهر يف قصائد املديح ،فهي وإن كانت ظاهر ًيا عىل األقل من النوع
كثريا ما فتشت عنها الباحثة يف الشعر العريب.
املضاد ،فإهنا ال تبعد عن الطقوسية واألدائية التي ً

أما يف الفصل السابع (واألخري) ،فقد نقلت اهتاممها إىل األندلس ،فاختارت قصائد لثالثة شعراء أندلسيني
يف موضوع التهنئة بالعيد ،وهو اختيار متقصد هبدف الربط بني القصيدة وال ُبعد الطقويس الذي تستدعيه
التهنئة وما يصاحبها من احتفاالت وطقوس يبدو الشعر رشيكًا فيها .واثنتان من القصائد الثالثة قيلتا
يف مناسبة واحدة وهي االحتفال بعيد الفطر يف قرطبة سنة 363هـ ،إحدامها للمهند البغدادي واألخرى
البن شخيص ،وقد وجهت القصيدتان ملمدوح واحد هو احلكم الثاين املستنرص .والقصيدة الثالثة قصيدة
ابن دراج يف مدح اخلليفة سليامن بن احلكم وهتنئته بعيد األضحى سنة 403هـ.

مالحظات عامة
املالحظة األوىل :يتقاطع عدد من الدراسات/الفصول يف كتاب القصيدة والسلطة مع كتاب سابق
ترمجه حسن البنا عز الدين للمؤلفة نفسها بعنوان أدب السياسة سياسة األدب( ((1ونُرش بالعربية سنة
 .1998واملقارنة بني الكتابني تفيض إىل أن دراسات (أدب السياسة )..مجيعها مضمنة يف الكتاب
اجلديد (القصيدة والسلطة) باستثناء ُأوالها ،وهي بائية علقمة بن عبدة (طحا بك قلب يف احلسان
طروب)؛ فقد غاب هذا الفصل وظهر يف موضعه من العرص اجلاهيل حتليل املؤلفة لقصيدتني من
اعتذاريات النابغة الذبياين .وهناك إضافات يف الكتاب اجلديد :الفصل الثالث والفصل الرابع
املخصصان لشعر األخطل ،والفصل اخلامس املخصص أليب العتاهية وأيب متام .وأ ّما ما عدا ذلك،
فتعديالت طفيفة جتعل من الكتاب طبعة جديدة منقحة ولكنها ال ترقى به إىل أن يكون كتا ًبا جديدً ا
كل ِ
اجلدة .ومل أجد يف مقدمة املرتجم -عىل الرغم من حرصه عىل الدقة -أي توضيح أو إشارة تفصح
عن الصلة بني الكتابني .وكان من احلق اإلشارة الواضحة إىل ذلك وصوغ مربرات تسوغ إعادة النرش
بعنوان مغاير ،واإلشارة إىل ما حلق هذه الدراسات من تطوير وتغيري عىل سبيل املثال ،وهو توضيح ال
يضري املرتجم وال املؤلفة ،بل هو رضوري لفائدة القارئ ،وعدم وقوعه يف الظن بأهنام كتابان خمتلفان
متام االختالف.
املالحظة الثانية :تساهم دراسة سوزان ستيتكيفيتش يف «حتسني» صورة شعر املديح عرب حتميله أبعا ًدا
ووظائف جديدة مل تنتبه إليها الدراسات السابقة ،وذلك عرب قياس املديح «العريب» عىل مدائح وأشعار
بالطية عرفتها الباحثة يف ثقافات أخرى .وقد ال يكون القياس صائ ًبا أو دقي ًقا متا ًما كام هي احلال يف مثل
قياسا خاط ًئا يف الوقت نفسه ،بل يفتح كوة جديدة لقراءة نوع
هذه املقايسات بني األمم ،ولكنه ليس ً
كبريا من الشعر العريب ،ومن الظلم االزورار عنه والنظر إليه باستخفاف وقلة
أو غرض استهلك ً
قدرا ً
اكرتاث ،بل وبقدر من االستياء واالحتقار يف أحيان كثرية .هذا التحسني لصورة املديح وهذه النظرة
( ((1سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،أدب السياسة وسياسة األدب :التفسير الطقوسي لقصيدة المدح في الشعر العربي القديم ،ترجمة
وتقديم حسن البنا عز الدين (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1998 ،
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اجلديدة مفيدان لقراءة هذا النوع قراءة جديدة حتى لو مل تتفق متا ًما مع منظورات سوزان ستيتكيفيتش ومل
تنطلق من خلفياهتا املنهجية ذاهتا.
روحا جديدة للبحث ،ولكن
إن معظم ما تقوله سوزان ستيتكيفيتش طيب وممتع ،وجيد فيه القارئ العريب ً
مفتوحا من دون تقييد أو مساءلة :فهي
ال بأس يف بعض التقييدات والتساؤالت حتى ال يظل ما تطرحه
ً
تدرس جوهر ًيا غرض املديح ،وذلك الغرض أو النوع -كام حتب أن تنظر إليه -شديد الشيوع يف الشعر
ً
أصيل من
العريب ،وهو بشيوعه ذاك يص ّعب التعميم بأنه يف كل حال كان أيديولوج ًيا وثقاف ًيا وجز ًءا
ً
يعب عنها .وال نامنع
تفاوضا أو
خطاب متصل بالسلطة
ً
توسل أو حتسينًا لوضعية الشاعر أو اجلامعة التي ّ
منظورا الكتشاف شعريته ،ولكن علينا أن
يف أهنا ترفع من شأنه وتقلل من سلبية النظرة إليه ،وتؤسس
ً
نتذكر أنه مل يقترص عىل سلطة اخللفاء وال عىل السلطات القوية املستحقة والراعية للخطابات األدبية
املساندة هلا ،وإنام امتد إىل مديح سلطات متنوعة تتجاوز اخلليفة إىل أطياف من الزعامء املحليني واألغنياء
والوالة والقادة ،وغريهم .وتبدو الفكرة األخرى املتصلة بالتكسب غري ممحوة أو مستب َعدة متا ًما كام
ً
استعامل تكسب ًيا كعمل لكسب
أوحت ستيتكيفيتش يف حتليالهتا .ولعل املديح وشقيقه اهلجاء استُعمال
العيش ،كام يف حاالت معروفة (احلطيئة ً
مثل).
وخصوصا يف زمن ارتفاع شأن الشعر ،فالتكسب غري مستب َعد متا ًما عند عدد
الشاعر يعي سلطته،
ً
وخصوصا العصور املتأخرةً ،
مثال لسقوط
وافر من الشعراء .ويم ّثل شعر املديح يف بعض العصور،
ً
وحتول الشاعر إىل صيغة تكسبية جعلت من املديح نو ًعا «تسول ًيا» ال «توسل ًيا»
مؤسسة الشعر والشعراء ُّ
أو طقس ًيا كام حاولت املؤلفة أن حتاجج يف حتليالهتا .وقد تكون االختيارات التي وقفت عليها مالئمة
ملا أرادته ،ولكن متام الصورة باستدعاء املسكوت عنه يف قصائد أخرى كثرية يقلل من اإلطالق الذي
أرصت عليه.
املالحظة الثالثة :تتفاوت درجة اإلقناع يف الدراسات ،بل من جزء إىل جزء ،وهي وإن بدت معقولة
متامسكة يف أكثر األحيان ،فإهنا مل ُ
ختل يف بعض األحيان من آلية أو ميكانيكية؛ فلقد بدت ثنائية اخلطيئة
مفتاحا مقن ًعا لقصيديت النابغة الذبياين ،ومت ّثلت اخلطيئة يف قصيدته التي يقال إنه تغزل فيها
والتفكري
ً
باملتجردة زوجة النعامن .وإذا قرأنا أبيات الغزل املادي والنسيب املكشوف ،أدركنا اخلطيئة التي وقع فيها
تكفريا عن القصيدة األوىل،
تعرض لسلطته ،وتأيت القصيدة االعتذارية
الشاعر؛ فالتعرض حلريم النعامن ُّ
ً
مع بالغة خاصة بإنكار الذنب واجلريمة .ولقد كررت املؤلفة هذه الثنائية جزئ ًيا يف إنشاد األخطل قصيدته
(خف القطني) لعبد امللك بن مروان ،ورأت أنه ارتكب خطيئة بطلبه رشب اخلمر يف جملس اخلليفة ،وملا
مل ُي َ
عط ما أراد وتعرض ليشء من التقريع ،خرج من املجلس .ولكن اخلرب جعله يتزود باخلمر من أحد
اخلدم يف القرص نفسه ،وهبذا يناقض اخلرب حوادثه حتى من الناحية األدبية ،فاخلمر وفق ذلك متوافرة وفرة
واضحة وليست ممنوعة أو نادرة يف القرص ،وبمقدور خادم أن يسقي الشاعر ما يشاء من قداح ،فيرشب
ثم يعود إىل املجلس لينشد قصيدته التي تك ّفر عن خطيئته .ونحسب أن الثنائية -اخلطيئة والتكفري -غري
متحققة بدرجة كافية يف حالة األخطلً ،
فضل عن أن الشاعر جاء وقصيدته جاهزة ال عالقة هلا بموقف
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مناقشات ومراجعات
رؤية جديدة لشعر المديح عند العرب ،دراسة في كتاب القصيدة والسلطة لسوزان بينكني ستيتكيفيتش

اخلمر كله ،سواء أكان له أصل تارخيي (وهو أمر نستبعده) أم كان مل َّف ًقا .ومعنى هذا أن ليس بالرضورة
أن تنطوي قصيدة املديح عىل هذه الثنائية ،وليس لزا ًما عىل الناقد أن يضطر إىل تضخيم داللة بعض
النصوص واألخبار ليحقق وجود الثنائية املذكورة.
ربام يكون بعض االستشهادات غري دال أو غري مو َّفق أحيانًا ،من مثل استناده إىل خرب دريد بن الصمة
إلثبات فكرة أن إسالم بجري بن زهري (شقيق كعب) يم ّثل خيانة لقومه بحسب املنظور اجلاهيل ،فقال أحد
االستشهادات« :ومما يدل عىل أن إسالم بجري يعد حسب التقاليد اجلاهلية خيانة لقومه أبيات لدريد بن
فارسا من فرسان العرب .وقد رفض الدخول يف اإلسالم:
الصمة الشهرية ،وكان دريد ً
أمرهتـــم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى

فلــم يســتبينوا الرشــد إال يف ضحــى الغــد

وهـــل أنـــا إال مـــن غزيـــة إن غـــوت

غويـــت وإن ترشـــد غزيـــة أرشـــد»

فلـــا عصـــوين كنـــت منهـــم وقـــد أرى

غوايتهـــم وأننـــي غـــر مهتـــد
()١٩

تعليقنا عىل هذا االستشهاد أنه ال يتصل من قريب أو بعيد بقصة بجري وكعب ودخوهلام اإلسالم ،وليس
لألبيات صلة بامتناع دريد عن الدخول يف اإلسالم وال بفكرة اخليانة ،وقد قيلت األبيات املذكورة قبل
أساسا من قصيدة رثائية يبكي فيها دريد أخاه القتيل يف موقعة
اإلسالم يف سياق احلروب القبلية ،وهي
ً
وج ّل ما فيها التشديد عىل الفكرة القبلية اجلاهلية من ناحية تبعية الفرد لقبيلته
من أيام العرب وحروهبمُ .
والتزامه حكم اجلامعة ووضع رأيه الشخيص جان ًبا .واالستشهاد باألبيات ال حيقق -يف نظرنا -اهلدف
الذي تطلعت إليه الباحثة.
املالحظة الرابعة هي بخصوص املصادر واملراجع ،فنحسب أن طائفة مهمة من املراجع العربية غابت
عن الباحثة ،وهي ما تتصل بـ «اآلداب السلطانية» التي كان يمكن أن تتقاطع مع فهمها الشعر من
منظور أيديولوجي وسلطوي .ولعل يف بعض تلك املؤلفات النثرية إشارات مهمة تكمل صورة نوع
املديح والتوسل وما إىل ذلك مما قرأته قراءة تارخيية  -ثقافية عميقة ،ولكنها بمقدار استنادها إىل املراجع
األجنبية املتصلة هبذا املوضوع ،نسيت مصنفات اآلداب السلطانية التي نحسب أهنا مهمة يف دراسة من
هذا النوع( .((1من ناحية أخرى ،بدا لنا أن مراجعها العربية قليلة نسب ًيا ،وأهنا مل تشتبك مع تلك املراجع إال
بحدود ما تو َّفر هلا ومل تبذل اجلهد املتوقع من باحثة قديرة مثلها يف االتصال بمراجع مهمة وضعها مؤلفون
عرب هلم نظرهتم اخلاصة إىل ذلك الشعر.
كبريا
يف اخلتام ،نكرر اإلشادة بجهد عز الدين الذي يتجىل يف اهتاممه بمدرسة شيكاغو وترمجته عد ًدا ً
من إنتاج مم ّثليها .وإذا أخذنا يف االعتبار أنه أكاديمي وناقد متخصص وباحث متميز ،فإن الرتمجة -يف
مثل هذه احلال -عمل أقرب إىل التضحية .ولكن من جهة ثانية -ومع تقدير هذه التضحية -كسبنا
( ((1من الدراسات الجيدة بشأن هذا النوع ،انظر :عز الدين العالم ،اآلداب السلطانية :دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي ،عالم
المعرفة؛ ( 324الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.)2006 ،
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كت ًبا مميزة يف املكتبة العربية ،مكتوبة بلسان عريب مبني ،وبصورة قريبة من األصل .وتتميز ترمجات
عز الدين بمقدمات دراسية مطولة ،تسمح له بمامرسة يشء من رغبة البحث وجتاوز الدور املرسوم
للمرتجم ،وكذلك اهلوامش الكثرية التي تغني الرتمجة ،وتضيف الكثري إىل الكتاب األصيل ،ومع ذلك
فإن اختصاصه يف جماالت الرتمجة جعلها دقيقة أقرب ما تكون إىل األصل .وقد أتاحت له مراجعة
هذه الرتمجات مع املؤلفة وعرب لقاءات مطولة ورغبة علمية أكيدة صدور هذا الكتاب (القصيدة
والسلطة) يف صيغة عربية راقية وكأهنا ِ
وضعت يف األصل بالعربية .وهي أمور مهمة وق ّيمة تستحق
اإلشارة واإلشادة.

