

الخطاب السجالي في أدب محمود محمد شاكر
عاصم حممد أمني بني عامر
متهيد:
إن اخلطاب السجايل لبنة أساسية يف جدار األدب العريب ،ويعد حممود حممد شاكر من أهم
أعالمه يف العرص احلديث ،فالسجال يف خطابه بنية مهيمنة ،ركنت إىل طرائق أسهمت يف إخراج خطاب
ناضج ،أمهه تصفية فكر املنافس ،وجلم صوته ،رشحه سعة االطالع وعظيم القراءة ،والصرب عىل متاحك
العقول وتناقضها ،ومتكن شاكر من أدواته عىل مستوى التلقي والبث ،ألجل هذا كله ولغريه تصدت هذه
الدراسة إىل اكتناه بنية اخلطاب السجايل عند حممود حممد شاكر من أجل الوصول إىل رس عظمة ذلك
النتاج.
بيد أن أهم صعوبة هذه الدراسة ،هي وفرة ما قدم شاكر إىل املكتبة العربية ،وصعوبة حتديد املنتج
السجايل ،مما ليس بسجايل يف ظل تراكامت الكم املعريف الذي أنتجه ،وعظيم ما دار حول خطابه من شد
وجذب ،عىل يدي جمايليه والحقيه من أدباء عرصه ونقاده ،وكان لندرة الدراسات النقدية التي تتعلق
بمساجالته ،بل انعدامها ،أثر حقيقي يف مبلغ الصعوبة التي واجهت الدراسة ،فحني رشعت يف كتابة هذا
البحث كنت جمردا من العون النقدي يف جمال سجاالت شاكر ،إال أنه كان لدراسة حممود إبراهيم الرضواين،
شيخ العربية وحامل لوائها ،التي صدرت سنة 5991م ،ودراسة عمر حسن القيام ،حممود حممد شاكر:
الرجل واملنهج ،سنة 5991م ،ودراسة صربي حافظ ،أفق اخلطاب النقدي ،سنة 5991م ،ودراسة عايدة
الرشيف ،حممود حممد شاكر :قصة قلم ،سنة 5991م ،ودراسة إبراهيم الكوفحي ،حممود حممد شاكر:
سريته األدبية ومنهجه النقدي ،سنة 0222م فضل سابغ عىل التأسيس هلذا البحث.
تطلبت معاينة سجاالت شاكر منهجا حمايثا تنتظم هبا مباحث الدراسة ،فكان املنهج التحلييل

الذي هدف إىل سرب أغوار ظاهرة اخلطاب السجايل عنده ،وحتليلها إىل عنارصها األولية.
وهكذا جاءت الدراسة يف مباحث عدة ،عنون أوهلا بـ" :املساجلة :املصطلح واملفهوم" ،ووقف
عىل مفهوم السجال لغة واصطالحا ،تبع هذا املبحث إضاممة جلت البيئة الثقافية املؤسسة لسجاالت شاكر،
ووقفت عىل دورها يف هتيئة األجواء الباعثة للسجال ،متثلت هذه البيئة يف أرسته التي تسنمها والده حممد
شاكر وكيل اجلامع األزهر ،وأخوه أمحد شاكر زعيم املحدثني يف زمانه ،بام علامه من إرصار عىل احلق،
والذب عن محى هذه األمة بلسان حاد ،وبيئة اجلامعة التي أفرغت حسب رأيه من معناها فرتكها بدافع من
مساجالته االعتبارية مع طه حسني ،كل ذلك وغريه اقتىض ختصيص جزئية تقف عىل بواعث مساجالته
التي جاءت دفاعا عن أمته وثقافتها العربية واإلسالمية ،ودفاعا عن لغة القرآن ،أتبع بجزئية أخرى
استقصت رضوب اخلطاب السجايل عند شاكر ،فوقفت عىل أنواعه التي انرسبت يف خطاب "مقايل" ركنه
املقالة بشتى صنوفها األدبية واالجتامعية والسياسية والدينية ،وخطاب سجايل "كتايب" عمدته عدد من
الكتب التي ألفت للرد عىل بعض خصومه يف قضايا عديدة طرحت ،ومسائل فتقت ،وختمت بسجال
"مقدمايت" نسبة إىل مقدمات بعض الكتب التي ألفت ردا عىل قضايا أثريت من قبل بعض النقاد ،مثال ذلك
مقدمة طبقات فحول الشعراء التي جاءت ردا عىل طروحات طه حسني يف قضية االنتحال يف الشعر اجلاهيل.
كام أردفت الدراسة بمبحث آخر وسم بـ" :طرائق اخلطاب السجايل عند شاكر" ،وقف عىل
طرائق تلقي اخلطاب السجايل عنده ،وتبني أهنا متثلت بـ :الفهم والتفسري والتحليل والتذكر واالستجابة.
أتبعت بمبحث مكافئ وقف عىل "طرائق البث يف اخلطاب السجايل عند شاكر" ،الذي اتبع آليات عديدة يف
بث خطابه ،متثلت بسامت عامة ،انرسبت يف املعرفة واإلخالص واحلامس والدربة ،وسامت شخصية هي
املوضوعية والصدق والوضوح والدقة واالتزان االنفعايل ،وسامت إقناعية هي القدرة عىل التحليل
واالبتكار ،والعرض والتعبري ،وضبط االنفعال ،وتقبل النقد .وختمت الدراسة بضميمة حوت "السامت
الفنية للخطاب السجايل عند شاكر" ،فكانت يف جانب اللغة ،والتصوير واملوسيقى.
السجال:

املصطلح واملفهوم:

السجال لغة:
تقول املعجامت العربية ،يف مادة "سجل" إهنا املفاخرة ألحدهم عىل اآلخر" ،بأن يصنع مثل صنيعه يف
جري أو سقي ...يستقي ساقيان ،فيخرج كل واحد منهام يف سجله (دلوه) مثل ما خيرج اآلخر ،فأهيام نكل فقد

89

غلب ،فإذا قيل :فالن يساجل فالنا فمعناه أنه خيرج من الرشف مثلام خيرجه اآلخر ،فأهيام نكل فقد غلب"(.)1
السجال اصطالحا:
يعرف السجال ( )polemicيف قاموس أكسفورد للمصطلحات األدبية بكونه "ما يكتب
للهجوم عىل رأي أو سياسة ،وغالبا ما يستخدم يف اخلطابات الدينية أو السياسية ،كام يوظف يف الفلسفة
والنقد" ،وهو تلك الطريقة البالغية التي تتجاوز حد املناظرة أو املناقشة ( )debateيف مستواها البسيط
بطرق عدة ،ويعود يف أصله يف البالغيات القديمة إىل املصطلح التايل ( )Gk., polemiketéchneإذ يعتمد
عىل خطاب حجاجي يتطلع إىل وضعية القضاء عىل حجة اخلصم إن مل يكن يتطلع إىل القضاء عىل اخلصم
نفسه .ويتجه هذا الفعل عمليا إىل اجلمهور الذي يمكن أن يكون ومهيا رغبة يف تقديم الدعم لوضع
املساجل .ويقود ذلك إىل مصطلح يشري إىل الدفاع العقائدي أو وضعية الدفاع السجايل ()apologetics
وهو آلية رد الفعل يف السجال وحماولة اإلقناع ،وكال املصطلحني يميل إىل أسلوب املهاترات وحماوالت
التربير ،وتعود أصول هذين املصطلحني إىل اخلطاب الديني إذ يتم شجب مذاهب أوممارسات يعتقد
بخطئها ،وحماولة إلغائها واحدة واحدة رغبة يف تأكيد الذات ،ويعتمد كال املصطلحني عىل منظومة واسعة
من أشكال التفاعل وبطرق متنوعة.
قد يكون اخلطاب السجايل واحدا من أكثر أنواع اخلطاب الناسجة للنظام اخلطايب العام ،ومن
أقلها حتديدا ،مما يستوجب فك عرى التشابك بينه وبني نظائره من أنواع اخلطاب ،مثل املناظرة واملجادلة
والنقيضة والذم واملشاحنة واملامتنة واملغالبة واملنافلة واملجاذبة واحلوار واحلجاج واملباهلة واألجوبة املسكتة،
وبتتبع اجلذور واألنساغ نكتشف أن السجال يرتعرع عادة يف بيئة اجتامعية مشحونة بأسباب االختالف
والفرقة ،فهو مبعث أسئلة حازمة متطلبة إلجابات ال حتتمل اإلرجاء ،فالسجال تنظيم يشبه حلبة رصاع،
يسعى فيها كل طرف إىل تضييق اخلناق عىل املنافس وجلم صوته ،فكل طرف ينطلق من مسلامت ال يمكن
اإلحادة عنها ،وانعدام إمكانية استدراجه لتبني غري ما يعتقد ،وال حتى إمكانية تعديل ما يتبنى من اعتقاد،
فهو ال يألو جهدا لكشف هتافت ما يدعي خصمه وإظهار إفالسه يف نظر املتلقي الضمني (الطرف الثالث)
املنشود إقناعه ،وهو املوكل بعملية التقويم يف هناية املطاف ،واحلكم بالغلبة والظهور عىل املنافس ،ولبلوغ
هذه الغاية حيرص الطرفان عىل الوسائل الكفيلة بتحقيق النتيجة املطلوبة ،متناسني قيمتها احلجاجية ،ومدى
وجاهتها ،مركزين عىل مدى فعاليتها ،وقدرهتا عىل الوصول إىل اهلدف املنشود.
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والسجال خيتلف عن مجيع نظائره وأترابه ،حيث يمكن يف احلوار تعديل موقف املحاور
وااللتقاء معه عىل أرضية مشرتكة ،أما املناظرة واحلجاج فمن تطبيقات اللسانيات النصية هتدف إىل اإلقناع
واإلفحام معا ،ومن ثم فهام مرتبطان باملتلقي وباآلخر ،لذلك يكتسبان صفة تداولية ،مما جعلهام يلجان
حقل التداوليات( )2أما اجلوابات املسكتة فهي نمط مغاير بام متثله من حضور للبدهية ،ورسعة اجلواب
املسكت املفحم املنبثق عن مساءلة فيها نوع من االستفزاز( ،)3فـ" :أحسن اجلواب ما كان حارضا مع
إصابة املعنى ،وإجياز اللفظ وبلوغ احلجة"( ،)4و"حضور اجلواب يكون ظفر يف احلاجة ،وأما إجياز اللفظ
فليكون صافيا من احلشو ،وأما بلوغ احلجة فليكون حسام للمعارضة"( .)5فهو ارجتال ورسعة إجابة
وحضور بدهية .ومصطلح "اجلدل أو املجادلة قول يقصد به إقامة احلجة فيام اختلف فيه اعتقاد
املتجادلني"(.)6
وأخريا تأيت املناظرات بوصفها لونا من ألوان اخلطابة االستداللية( )7هتدف إىل كسب تأييد
املتلقي يف شأن قضية أو فعل مرغوب فيه من جهة ،ثم إقناع ذلك املتلقي عن طريق إشباع مشاعره وفكره
معا ،حتى يتقبل ويوافق عىل القضية أو الفعل موضوع اخلطاب(.)8
البيئة املؤسسة لسجاالت حممود حممد شاكر:
ولد حممود حممد شاكر يف اإلسكندرية يف فرباير سنة 5929م ،وهو من أرسة صعيدية
األصل( ،)9غادرت اإلسكندرية فور مولده إىل القاهرة ،حيث كانت نشأته جراء تعني والده وكيال ملشيخة
األزهر ،وظل يف القاهرة حتى وفاته يف أغسطس 5991م.
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احلواس مسعودي" ،البنية احلجاجية يف القرآن الكريم" ،جملة اللغة واألدب ،جامعة اجلزائر ،العدد  ،51ديسمرب،
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مصطفى البشري ،مفهوم النثر الفني وأجناسه يف النقد العريب القديم ،دار اليازودي ،عامن0229 ،م ،ص .551

-4

أبو حيان التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة ،حتقيق :أمحد أمني وأمحد الزين ،طبعة مرص5910 ،م ،ج  ،8ص .518
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املرجع نفسه ،ج  ،8ص .518
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ابن وهب ،الربهان يف وجوه البيان ،حتقيق :حفني رشف ،مكتبة لبنان5919 ،م ،ص .511
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حممد غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،دار العودة ،القاهرة5991 ،م ،ص .028
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حبيب أعران" ،احلجاج واالستدالل احلجاجي" ،جملة عامل الفكر ،الكويت ،ع  ،55م  ،82سبتمرب 0225م ،ص .552-529
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انظر :حممد رشاد سامل وآخرون ،دراسات عربية وإسالمية ،مهداة إىل أديب العريب الكبري أيب فهر ،بمناسبة بلوغه
السبعني ،القاهرة5930 ،م ،ص .58
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تكشف معاينة الواقع الثقايف ملحمود حممد شاكر عن رصاع حاد يف األوساط السياسية والدينية
واالجتامعية ،ففي اجلانب السيايس هناك عديد من األطراف املتصارعة واملنافسة ،حيث كان الواقع أشبه
بحلبة رصاع يف ذلك احلني بني طرفني بدءا بمؤيدي األتتوركيني ومبادئهم يف مقابل من يعارضون إلغاء
اخلالفة سنة 5901م ،مرورا بثورة الضباط األحرار سنة 5910م ضد احلكم امللكي ،وقد كان شاكر من
املتحمسني هلا اهلاتفني لسقوط النظام امللكي ،إضافة إىل ما تبع ذلك من حتول النظام النارصي عن
اإلخوان املسلمني بعد ما كان بينهام من تعاضد ،تبع هذا التحول حتول شاكر ومناهضته للنارصين بكل
ما أويت من قوة يف القلم واللسان ،وحتمل تبعة ذلك فسجن مرتني بسبب آرائه ومواقفه اجلريئة ،األوىل ملدة
تسعة أشهر سنة 5919م ،واألخرى ثامنية وعرشين شهرا سنة 5911م( .)10وانتهاء بسقوط فلسطني،
وانحياز طرف من أطراف السجال إىل اخلضوع واالستكانة وتبعية االستعامر.
أما اجلانب الثقايف ،فانرسب يف طرفني متنافسني ،يرى أوهلام يف حذو الغرب رفعة وجالل شأن،
وآخر يرى يف ابتعاث تراث األمة العريق وسيلة لتقدم األمة وهنضتها .فقد ترك تدين والده الشيخ حممد
شاكر يف نفسه أثرا عميقا ،إذ آمن إيامنا عميقا بالثقافة اإلسالمية ،ونافح عنها يف كتاباته" ،كأنه يف ميدان
قتال"( ، )11وورث عن والده جراءة الرأي ،ورصاحة القول ،وكراهة أساليب املواربة ،فهو يصدع بام
يؤمن به ،غري مبال بام قد يصنع به أعداؤه ،مهام تكن قوهتم ،وشدة كيدهم ،فوالده شخصية أزهرية ،وعامل
من كبار العلامء ،تبوأ غري منصب ،حيث عني أمينا للفتوى ،ثم نائبا ملدير حمكمة القليوبية ،وقاض للقضاة
يف السودان ،ثم شيخا ملعهد علامء اإلسكندرية ،ثم وكيال للجامع األزهر ،ثم عضوا يف اجلمعية الترشيعية،
وهي وظائف تؤرش ما كان عليه والده من لياقة وكياسة وامتالك للخطاب ،بل هو أقوى رجل ظهر يف
األزهر ،لذلك مل يكن يصمد له أحد يف مناظرة أو جدال ،إلبداعه يف إقامته احلجة ،وإفحام املناظر خلصب
ذهنه ،وتسلسل أفكاره وانتظامها عىل قواعد املنطق الصحيح السليم( ،)12كل تلك الصفات انحلت يف
سجاالت ولده(.)13
كذلك كان ألخيه أمحد دور واضح يف تكوينه الثقايف ،فقد كان حمبا للتعلم ،قرأ العديد من
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حممد رشاد سامل وآخرون ،دراسات عربية وإسالمية ،ص .59
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إبراهيم الكوفحي ،حممود حممد شاكر ،سريته األدبية ومنهجه النقدي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت0222 ،م ،ص .59
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أمحد حممد شاكر ،حممد شاكر ،ص .821-821
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يوسف داغر ،مصادر الدراسة األدبية ،منشورات اجلامعة اللبنانية ،بريوت5918 ،م ،ج  ،0ص .111
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أمهات الكتب( ، )14ونال الشهادة العاملية ،وعني قاضيا فرئيسا للمحكمة الرشعية العليا ،وكانت مؤلفاته
وتعليقاته رصاعا علنيا مع دعاة العلامنية مهامجة بال هوادة القوانني الوضعية ،وأصبحت حمرضا أصيال
لبعض اجلامعات اإلسالمية التي أعلنت الثورة عىل احلياة العلامنية ومحاهتا( .)15ولطاملا أكد حممود حممد
شاكر خلق الرفض يف شخصه ،وكيف أنه ظل يالزمه ،يقول" :وأنا امرؤ ال أحب اهلمس والدندنة يف
اآلذان رسا ،وال أحب التناجي اخلفي باإلثم والعدوان حتت ستار من الظلمة ،وأكره من يدور بالالئمة من
أيضا" :وأحب يشء إيل أن أقول ما أريد جهرة
جملس إىل جملس ،غري معلن وال مرصح"( .)16وقوله ً
بال مداهنة وال استخفاء وال مداورة"( .)17ومما يؤكد هيمنة فكرة املساجلة عىل البنية الفكرية لشاكر ما
تراه فيام يدعى مجعية الشبان املسلمني ،إذ يعد حمب الدين اخلطيب أول من فكر يف إنشاء مجعية للشبان
املسلمني عىل غرار مجعية الشباب املسيحية التبشريية ،خاصة بعد تزايد نشاطها يف دعوة املعادين لإلسالم
إللقاء حمارضات يف دارها .من هنا عرض الفكرة عىل جمموعة من الشيوخ والشبان ،مما كانوا خيتلفون إىل
مكتبه ،منهم حممود شاكر الذي كان له دور كبري يف بث فكرة هذه اجلمعية بني زمالئه الطلبة يف اجلامعة
املرصية ،وتشجيعهم لاللتفات حوهلا ،واملسامهة يف إبرازها إىل حيز الوجود(.)18
أما اهلجمة عىل اللغة العربية والدين اإلسالمي ،فقد وجدت صدى بالغا يف نفس شاكر ،إذ
راعه ما رأى من جور يف حماولة استئصال شفة هذه األمة ودينها ،فكانت حماولة االستئصال آتية من
طرفني :مبارش ومتوار .مبارش متثل يف كل عدو واضح سواء كان يف الرشق أم يف الغرب من أولئك
املبرشين وغريهم .ومتوار متثل يف قسمني ،املسترشقني الذين هم أشد خطرا عىل الدين واللغة من األعداء
اخللص ،ونوع انطلت عليه احليلة من أبناء جلدته الذين تبنوا ما نادى به املسترشقون وآمنوا به ،هذه
اهلجمة كانت باعثا وحمفزا له يف حماولة حرس مدهم.
ألجل ذلك كله وإلدراكه عظم أمهية اخلطاب شغلت (الكلمة) حممود حممد شاكر يف طفولته
وشبابه وكهولته وشيخوخته ،فأحس بأمهيتها ،وأدرك أن الكلمة وحدها تنقل إليه األشياء التي يراها
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بعينه ،وتنقل إليه بعض عالئقها .يقول" :لكنني ال أزال أذكر ملحا كالوميض يلوح وخيفى من عهد أول
طفولتي ،إذ كنت أسمع من كان يف بيتنا حني يتحدثون بطالقة وذالقة ال يطيق مثلها لسان غض قريب
عهد بصمت الطفولة الطويلة ،وبعجزها املتلهف إىل اإلبانة ،وبنزاعها الدائب إىل حماكاة الكبار"( .)19فلام
كرب أدرك رس عظمة الكلمة وتذكر إحساسه القديم ،يقول" :انفتحت يل األبواب املغلقة عىل إحسايس
القديم بخطر "الكلمة" ،فإذا هي التي تفتح بصرييت ،فرتى وتبرص ما ال يدركه البرص ،وما ال يقع عليه
احلس ،وعلمني كتاب سيبويه يومئذ أن اللغة هي الوجه اآلخر للرياضيات العليا ،أو من يومئذ صارت
الكلمة عندي هي احلياة نفسها ،هي عقيل ،هي فكري ،هي رس وجودي ووجود ما حويل"(.)20
وعي حممود بأمهية "الكلمة" مل يدفعه إىل العناية باللغة العربية وأدهبا فحسب ،إنام كان حيضه عىل
مواصلة تعلم اللغة اإلنجليزية وغريها من اللغات األجنبية ،يرجع ذلك إىل مفهوم "الكلمة" عنده ،فهي
"البيان" الذي هو نعمة اهلل الكربى عىل عباده ،مهام اختلفت أجناسهم وألواهنم ،فمن استهان هبا فقد استهان
بأجل نعم اهلل عىل خلقه ،وبالنعمة الكربى التي أخرجته من حد البهيمة العجامء ،إىل حد اإلنسان الناطق،
كام يرجع ذلك إىل إيامنه بأن املرء ال يستطيع أن يعرف حقيقة عدوه إال بعد متام معرفته حلقيقة لغته(.)21
ولعل أبرز أديبني كان هلام أعظم األثر يف تعميق إحساس حممود شاكر بخطر "اللغة" ،ويف
عشقه العربية وآداهبا ،سيد بن عيل املرصفي ،ومصطفى صادق الرافعي ،فأوهلام من أملع األساتذة الذين
تولوا تدريس األدب العريب القديم يف اجلامع األزهر ،كانت حلقته مهرجانا يضم األدباء والشعراء عىل
اختالف بيئاهتم وألواهنم ،وحيرص عىل حضورها كل من عشق األدب ،وتوثقت العالقة بني شاكر وبني
املرصفي بمرور األيام ،فقد حتدث عن أثر املرصفي يف نفسه ،وكان ينعته دائام بقوله" :إمام العربية"(،)22
لتمكنه منها ،وحرصه عىل سالمتها ،وقدرته الفائقة عىل الغوص يف أعامقها ،وتذوق بياهنا.
كذلك ترك الرافعي أثرا واضحا يف حياة شاكر األدبية والفكرية ،ويف عالقته مع أدباء عرصه،
فنجده يف كتابته إىل بعض أصدقائه يذكر حممودا بوصفه واحدا من تالميذه وأنصاره ،يقول يف إحدى
رسائله سنة 5985م" :وكتب إيل ابن الشيخ شاكر وهو من أكرب املخلصني لنا ،أن العقاد تناقض يف هذا
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الكتاب ابن الرومي حياته وشعره تناقضا فاحشا( ،)23ويقول يف موضع آخر" :وابن الشيخ شاكر هذا من
املخلصني لنا كل اإلخالص ،واملتعصبني كل التعصب أكثر اهلل من أمثاله"( .)24وال ريب أن هلذه العالقة
دورا كبريا يف عالقة حممود حممد شاكر بطه حسني التي كانت عىل النقيض من عالقته بالرافعي ،ملؤها
اخلالف واجلدل ،مما كان له أعظم األثر يف حياة حممود الشخصية واألدبية .فالرافعي كان عىل خالف حاد
مع طه حسني ،خالف حتكمه قضايا الرصاع بني القديم واجلديد ،الذي كان مشتعال بني األدباء والنقاد يف
تلك احلقبة.
إضافة إىل ما سبق كان الرافعي والعقاد عىل طريف نقيض ،بسبب ما بينهام من التباين يف طبيعة
املزاج والتكوين الثقايف واملنافسة ،وسوى ذلك من دوافع الرصاع الكثرية( .)25وإن كان النزاع بني
الرافعي والعقاد قد انتهى بوفاة األول ،فإنه رسعان ما عاد من جديد عىل صفحات جملة الرسالة بني
تالميذمها وأنصارمها ،واستمر قرابة ثامنية أشهر ،من  01أبريل إىل  51نوفمرب 5983م( .)26وقد كان
حممود حممد شاكر أول من هند للرد عىل سيد قطب ،الذي راح حيط من منزلة الرافعي األدبية والنقدية،
ويعيل من شأن أستاذه العقاد( .)27ومن السهل أن نتبني أن اخلالف بني حممود شاكر وقطب مل يكن إال
امتدادا للخ الف القديم بني الرافعي والعقاد ،فقد راح كل واحد منهام يطري أستاذه ،وجييل مذهبه يف
األدب والنقد ،موجها يف الوقت عينه التهم والعيوب إىل خصمه ،وإذا كان سيد قطب يعنون مقاالته "بني
العقاد والرافعي" مقدما أستاذه ،فقد راح حممود يف مقابل ذلك يعنون مقاالته "بني الرافعي والعقاد"
مقدما هو اآلخر أستاذه(.)28
من هنا يمكن إمجال القول بأن شاكر خاض رصاعات كثرية "بل إن حياته تكاد تكون رصاعا
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إبراهيم الكوفحي ،حممود حممد شاكر ،ص .89

كلها( ،)29وسجاالته قطعة من روحه" ،فإنك واجد اجلدة والعراقة ،وتبني احلق واجلهر به ،والثبات عليه
والسمو للكامل"(.)30
فقد حارب عىل جبهات عدة ،حارب الدعوة إىل العامية ،وحارب الدعوة إىل كتابة اللغة العربية
بحروف التينية ،وحارب اخلرافات والبدع( .)31وال بد من اإلشارة إىل أن النتائج النهائية لتلك
الرصاعات كانت لشاكر" ،إذ إن املجتمع األديب بعد نحو ثالثني سنة تقريبا من السجال أسقط لويس
عوض وما يمثله ،واعرتف بأمهية الدور الذي قام به حممود حممد شاكر ،يف جمال الدفاع عن هوية األمة
وتراثها"(.)32
اسرتاتيجيات تلقي اخلطاب السجايل يف أدب شاكر:
السامت العلمية للخطاب السجايل يف أدب حممود حممد شاكر:
ثقافته الواسعة:
ال ينكر ما كان يتمتع به شاكر من ثقافة واسعة جتلت يف خطابه السجايل ،وقد تأتت تلك الثقافة
جراء دروس سيد بن عيل املرصفي سنة 5900م ،عن طريق حضور دروسه التي كان يلقيها بعد الظهر يف
جامع السلطان بربقوق ،ثم أخذت تتوثق مع مرور األيام ،فصار خيتلف إىل بيته يقرأ عليه بعض أصول
كتب األدب والشعر ،ومما عزز ثقافته وعمقها معرفته طه حسني عندما كان يف اجلامعة املرصية سنة
5901م ،حيث بدأ باالستامع إىل حمارضات أستاذه طه حسني يف الشعر اجلاهيل .وقد أدت كتبه وصحبة
العلامء دورا مهام يف سعة ثقافته ،فلم يكن يزحزح حممودا عن كتبه فيخرجه عن عزلته التي ارتضاها
إال عامل كبري يسمع بوفوده عىل مرص ،فيخف إىل لقائه ومالزمته واألخذ عنه ،منهم عىل سبيل املثال
ال احلرص الشيخ عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين اإلدرييس أحد أكرب علامء املغرب ،عرب عن إعجابه به يف
جملة املقتطف ،يقول" :جاءتنا هذه الرسالة البليغة يف وصف الرشيف الكتاين الذي زار مرص يف طريقه إىل
احلجاز لتأدية فريضة احلج ،من حيث هو عامل من أكرب علامء الفقه اإلسالمي ،وأديب واسع االطالع
عميق الفهم ،مجع خزانة من أنفس املخطوطات العربية وأغناها يف داره بفاس"(.)33
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وال خيفى ما لرحالته يف أعامق الرتاث العريب من دور بالغ يف سعة ثقافته ،خاصة بعد أن آثر
العزلة يف بيته ،رافضا كل املناهج األدبية التي كانت سائدة يف زمنه ،وبدأها بإعادة قراءة كل ما وقع حتت
يده من الشعر العريب ،قراءة متأنية متذوقة ،ثم قراءة كل ما وقع حتت يده من كتب القدماء من تفسري
للقرآن ،إىل علوم القرآن عىل تنوعها ،إىل كتب احلديث النبوي ورشوطها ،إىل ما تفرع عنها من كتب
مصطلح احلديث وكتب الرجال واجلرح والتعديل إىل كتب الفقهاء وأصول الفقه وعلم الكالم وكتب
األدب وكتب البالغة وكتب النحو وكتب اللغة وكتب امللل والنحل وكتب التاريخ إىل غري ذلك من أنواع
العلوم الكثرية(.)34
املوضوعية:
متثلت يف قدرة شاكر عىل السلوك والتعرف ،وإصدار أحكام غري متحيزة لعنرص أو رأي أو
سياسة والعدالة يف احلكم عىل األشياء ،والتحدث بلسان مصالح املستحقني ،وليس املصالح اخلاصة .جاء
ذلك يف معظم نتاجه منه عىل سبيل املثال ال احلرص .فنراه هادئا سلسال ،يقول" :أنت تعلم أين بقيت يف
اجلامعة سنتني مل أبرح ،وتعلم ما كنت أقوله عن "مسألة الشعر اجلاهيل" التي نسمعها يف حمارضات
الدكتور طه ،وان هذا الذي نسمعه ليس إال "سطوا" جمردا عىل مقالة مرجوليوث ،وأنت ومجيع األساتذة
تعلمون صحة ذلك ،ويف خالل السنة املاضية نرشت كتب ومقاالت يف الصحف تكشف ذلك أبني
كش ف ،ولكن مل يكن هلذا الكشف عندكم يف اجلامعة صدى إال الصمت ،فهذا الصمت إقرار من اجلامعة
وأساتذهتا هبذا املبدأ" ،مبدأ السطو" ،مضت عيل سنتان صابرا ،أما اآلن فلم أعد قادرا عىل التوفيق بني
معنى "اجلامعة" يف نفيس ،وبني هذا املبدأ الذي أقررمتوه ،فتقوض معنى "اجلامعة" وأصبح حطاما،
فكيف تطالبونني بأن أعيش سنوات أخرى بني احلطام واألنقاض"(.)35
الصدق:
فقد عكس احلديث حقيقة مشاعر شاكر وأفكاره وآرائه ،وتتطابقت أحوال شاكر مع أفعاله
وترصفاته .فقد ظل منافحا عن مبادئه حتى وفاته .يقول يف شعور وإحساس نابع من القلب يصف
حتسسه لدبيب املكر اخلفي يترسب من وراء سطور قرأها للويس عوض" :ولكني كنت امرأ هنام يأخذه
للكالم املكتوب سعار ،فتناولت الصحيفة وبدأت أقرأ سطرا بعد سطر ،وكان الضحك يشق عن حلقي،
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ويباعد بني فكي ...حتى فوجئت بيشء أمسك عيل ضحكي ،وكظمه يف بلعومي ،يشء سمعت حس دبيبه
من حتت األلفاظ ،فجعلت أستسمعه فإذا هو:
كشيش أفعى أمجعت لعض

فهي حتك بعضها ببعض

الوضوح:
إذ امتلك القدرة عىل التعبري عن األفكار بوضوح من خالل اللغة البسيطة ،واملادة املنظمة
واملتسلسلة منطقيا .ميزت سمة الوضوح اخلطاب السجايل لشاكر ،فهو ال حيب الغموض واإلهبام ،ويقول
كل ما يريد جهرا بال استخفاء وال مداورة ،ألنه منذ كان عىل هذه البسيطة ال يطيق أن يسلك إال السبل
الواضحة البارزة ،وال يلوذ بالطول متخفيا إىل غاية يريدها ،فذلك يشء يعافه ،وينزه نفسه عنه يف خاص
أموره وعامها(" .)36فأنا أحب املكاشفة ،وال أرىض إال باملصارحة بالرأي واالستقامة بالتعبري"(.)37
ويسوغ ذلك قوله" :ألن سالمة اإلنسانية وسالمة الفعل وسالمة النفس ال تنال وال تدرك إال بالوضوح،
وضوح اللفظ ،ووضوح الرؤية ،ووضوح التعبري ،ووضوح املعاين ،ووضوح الطريق ،وهبذا وحده
فارقت حضارة أهل اإلسالم سائر احلضارات ما سبق منها وما أتى بعدها"(.)38
الدقة:
من أهم ما ميز بث اخلطاب السجايل لشاكر دقته يف الكلامت التي يستخدمها حيث تؤدي املعنى
الذي يقصده بعناية ،وحرص شاكر عىل الدقة يف عبارته جعله يطلب من غريه هذه الدقة .حرص شاكر
عىل اختيار األلفاظ التي توصل إىل القصد الذي يف نفسه بدقة متناهية ،ألن معاين الكلامت قد تتقارب،
لكن بعضها أدل يف املعنى من بعض .ومن ذلك وصفه كالما لطه حسني مل يبن "فإن مثل الذي مججمت به
من القول"( ،)39واجلمجمة هي عدم تبني الكالم( .)40وقوله" :ذاهب إىل أسفل وإىل طلب األسفل،
ذاهب إىل األعىل وإىل درك األعىل( ،)41وهو يريد أن يبني هنا فرقا ما بني االثنني ،فنكر كلمة "أسفل"
وعرف كلمة "األعىل" وأن الذي يذهب يف سفال ال يعنيه يف الغالب أين يذهب به ،أما من يريد العلو فهو
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يبرص مقصده ويعرفه فيعمد إليه(.)42
االتزان االنفعايل:
ويقصد به أن إظهار شاكر النفعاله بالقدر الذي يتناسب مع املوقف ،وأن يكون متحكام يف
انفعاالته .فيعلو وخيبو حسب تقديره للموقف وإيامنه باملبدأ ،فنرى نريانه تصطدم يف رده عىل لويس
عوض يف أباطيل وأسامر حني أحس منه مساسا باللغة العربية ،يقول عنه يف معرض وصفه له بالرباعة يف
وضع السم يف الدسم يف مقاالته يقول" :يشء جاءين بالغثاثة والغثيان ،والبالء الكريه ،وإن كنت يومئذ
من أحوج الناس إىل الرتفيه عن نفيس ببعض الضحك ،فلقد كنا برهة من الدهر نقول عن هذا "الرشلتان"
وأرضابه ونظرائه من "الرشلتانات" و"اجلهكبارات" ،نقول عنهم  :إهنم "خوارج عىل الدعاة ،مرجئة مع
احلكام ،فلقد دار الزمان دورته ،وازدادت حالة القوم سوءا ،فصاروا خوارج عىل األمة بأرسها والشعوب
مجيعها ،فاألمة بشعوهبا عند هذا "الرشلتان" أحد ثالثة إما عميل مدفوع ،أو صاحب فكر منحرف ،أو
أيضا القتلة املجرمون الظلمة ،سفاكو الدماء ،واملفسدون يف
صاحب مطامع دنيوية ،والشعوب هم ً
األرض بأنواع شتى من الفساد ،وقوله تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ( )43يصدق عليهم ،واألحكام
الواردة يف هذه اآلية يستحقوهنا رشعا ،هذا حال القوم مع الشعوب املظلومة املقهورة املسحوقة.
املنطق:
اعتمد يف سجاله عىل املنطق واإلقناع العقيل يف إثبات القضايا وإبطاهلا .يقول" :ويا له من كذب
ال يفله إال احلق األبلج ،فأين نحن من هذا كله أين ،أيف التعصب ،وتعدد املساوئ املاضية ،وبسط األلسنة يف
املطوي من األحداث القديمة؟ إننا لن ننال شي ًئا إذا فعلنا إال اخلزي والعار ،وعرض فضائحنا عىل أعني الناس!
إننا أهيا السادة حماربون ففعلوا فعل املحاربني يف ساحة القتال ال مثل املتثاقلني عىل قارعة الطريق"(.)44
رضوب اخلطاب السجايل يف أدب شاكر:
سجال مقايل:
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استأثرت املقالة عند حممود شاكر بجانب كبري من اخلطاب السجايل ،فكثري من أعامله جاءت عىل
شكل مقاالت مثل :أباطيل وأسامر ،ونمط صعب ونمط خميف ،حيث كان يف مقاالته ينافس كبار ك يتاب
العرص يف كربيات املجالت األدبية ،وإن هذه املجالت قد شهدت نشاطه الفكري واألديب ،كـ :الرسالة،
واملقتطف ،والبالغ ،واملجلة ،والثقافة ،واملسلمون ،وغريها ،ومن خطابه السجايل املقايل حني رشع لويس
عوض يف سنة 5911م يف كتابة هامشه عىل رسالة الغفران الذي خلص فيها إىل نتائج أثارت شاكر ،فرد عىل
صفحات الرسالة يف مخس وعرشين مقالة ضافية ،وهي التي مجعت فيام بعد بكتاب أباطيل وأسامر ،والتي
جاءت عىل نسق فريد بام أحاطها به من ختطيط ذكي ملعركة رشسة مع منابر الثقافة ،ودوائر التبشري،
واالسترشاق ،واالستعامر( ،)45فبسط القول يف ضوابط املنهج ،وكشف عن أخطاء لويس عوض ،وبني
جهله بأرسار البيان العريب ،وترسعه يف احلكم عىل األدب العريب .ويف أواخر سنة 5911م ينتصب للرد عىل
لويس عوض الذي كان ينرش يومئذ سلسلة من املقاالت الصحفية يف ملحق جريدة األهرام عن أيب العالء
املعري ،وكتابه رسالة الغفران حتت عنوان عىل هامش الغفران( .)46وقد استمرت ردود حممود التي كان
ينرشها يف جملة الرسالة اجلديدة عىل لويس عوض وغريه من الكتاب املعارصين يف قضايا أدبية ولغوية ودينية
وتارخيية خمتلفة من عدد الرسالة  01 ،5239نوفمرب 5911م ،حتى عددها  51 ،5500يوليو 5911م،
ليكون احلاصل أربعا وعرشين مقالة هي التي فيام بعد ضمها كتابه أباطيل وأسامر الذي صدر سنة 5910م،
إضافة إىل كلمة أخرية ،مل ينرشها يف الرسالة ،جعلها حتت عنوان ضفادع يف ظلامء الليل(.)47
ومثل ذلك فعل يف سنة 5919م عىل صفحات جملة املجلة ،ردا عىل أسئلة طرحها حييى حقي
حول قراءة القصيدة اجلاهلية ،يف معرض تعليقه يف افتتاحية املجلة ،عدد مارس 5919م ،عىل مقالة يف هذا
العدد لعبد الغفار مكاوي حتت عنوان "جوته واألدب العريب" ،ترجم فيها عن األملانية ترمجة جوته
للقصيدة اجلاهلية إن الشعب الذي دون سلع( ،)48فقد جمد حييى حقي ما قام به جوته من إعادة ترتيب
أبيات القصيدة ،زاعام افتقار القصيدة اجلاهلية إىل الوحدة .محلت األسئلة العديدة التي طرحها حقي
حممود شاكر للرد بسبع مقاالت طوال يف منهج قراءة الشعر اجلاهيل بعامة ،وقراءة قصيدة إن بالشعب
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خاصة ،وكان ينرشها حتت عنوان نمط صعب ونمط خميف ،واستمر يف نرشها من عدد من املجلة ،511
أبريل  ،5919حتى عددها  ،519مارس 5912م ،ثم نرشها بني دفتي كتاب سنة 5991م.
وقد تنوعت هذه املقاالت يف أدبه ،فكان أوهلا املقالة األدبية ،تعالج قضايا األدب والنقد واللغة
التي كانت تستأثر بمعظم جهده ،حيث كان يستعرض من خالهلا الكتب التي تظهر حديثا ،ويبدي غري
قليل من اآلراء النقدية يف منهجها وقضاياها ،وأحيانا كان يرد عىل بعض الك يتاب الذين يتعرضون ألعامله
بالنقض ،ويعالج كثريا من القضايا األدبية والنقدية يف القديم واحلديث.
وانبنت املقالة األدبية عنده عىل أشكال عدة ،بدأها بعرض الكتب ونقدها ،فقد أخذ عىل زكي
مبارك يف كتابه النثر الفني يف القرن الرابع رأيه الذي يعد فيه القرآن الكريم" ،من صور العرص اجلاهيل ،إذ
جاء بلغته وتصوراته وتقاليده وتعابريه"( ،)49فقد بني شاكر هتافت مثل هذا الرأي ،مؤكدا أن القرآن
كتاب اهلل ،وما هو من عند اهلل ال يمكن أن جييء مطابقا لتصورات العرب وتقاليدهم عىل ما فيها من
الطبيعة البرشية الضعيفة اجلاهلة" ،وهذا القرآن الذي يعده صاحب الكتاب أثرا جاهليا ،هو الكتاب نفسه
الذي أعجز عرب اجلاهلية مجيعا ،وحتداهم وطالبهم وسخر منهم ،ووضع من آهلتهم وحقرها ،وأثار
بلغاء هم عن اإلتيان بمثل سورة من سوره كام طالبهم وحتداهم ،ونحن ال ننكر أن كل ما يف القرآن من
لفظ إنام هو ألفاظ العرب ،كام أن أكثر ألفاظ كتابنا اآلن بل كتاب القرن الرابع الذي يتكلم عنه صاحبه إنام
هي ألفاظ عربية ،ونحن ال نعد أسلوبنا أو أسلوب القرن الرابع يف النثر مقاربا أو شبيها بالنثر اجلاهيل،
فكذلك القرآن من النثر اجلاهيل هبذه املنزلة ،فألفاظ القرآن هي األلفاظ العربية ،ولكن نظمه وسياقه
وبالغته ومواقع كلامته املعجزة ال صلة بينها وبني أي كالم من كالم البرش يف جاهلية أو إسالم"(.)50
وقد أتاحت له جملة املقتطف يف مكتبتها مساحة فسيحة لنقد الكتب التي تصدر حديثا ،وال سيام
كتب األدب ،وقد بث فيها كثريا من آرائه وأنظاره يف الشعر والشعراء والنقد األديب وغري ذلك ،ومن هذه
الكتب التي عرض هلا حممود بالنقد والتحليل عىل سبيل املثال :املتنبي( )51واجلاحظ معلم العقل واألدب()52
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لشفيق جربي ،وأدب اجلاحظ حلسن السندويب ،والصاحب بن عباد( )53خلليل مردم ،وأبو
لعمر فروخ ،وضحى اإلسالم( )55ألمحد أمني ،وذكرى الشاعرين ألمحد عبيد ،والوحي

نواس()54

املحمدي()56

ملحمد رشيد رضا ،وابن عبد ربه ،جلربيل سلامن جبور ،ورحلة إىل بالد املجد املفقود( )57ملصطفى فروخ،
وأنتم الشعراء ألمني الرحياين ،وآالء الرمحن يف تفسري القرآن( )58ملحمد جواد البالغي النجفي ،والينبوع()59

ألمحد زكي أبو شادي ،والنثر الفني يف القرن الرابع( )60لزكي مبارك ،وديوان عبد املطلب( ،)61ومفاتح
كنوز السنة لـ :وينسنك ،وملوك الطوائف ،ونظرات يف تاريخ اإلسالم( )62لدوزي ،واإلسالم واحلضارة
العربية( )63ملحمد كرد عيل وسواها من الكتب وكلها كتب كان له فيها وجهة نظر ال يتزحزح فيها عن
رأيه .وأحيانا كان يتخذ سجاله املقايل شكل ردود ،فيعرض له كاتب بالنقد فريد عليه مثل الرد عىل سعيد
األفغاين حول قضية نبوءة املتنبي ،إذ اعتقد يف إحدى مقاالته التي نرشها يف جملة الرسالة بأن نبؤة املتنبي
حقيقة ال سبيل فيها للشك به ،وعلق يف هامش الصفحة بقوله" :قرأت أخريا عدد املقتطف الذي كتبه
األستاذ شاكر عن املتنبي خاصة ،فإذا به يذهب إىل نفي تنبؤ أيب الطيب الذي اتفقت عليه كل املصادر
تقريبا ،وقد أنعمت يف تدبر األسباب احلادية عىل النفي فلم أجد فيها مقنعا ،به من القوة ما يقف هلذه
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الروايات الصحيحة ،والتاريخ ال يثبت خربا أو ينفيه تبعا مليل مؤلف أو رأيه ،وال بد فيه حال النفي من
التعرض جلميع األخبار املثبتة بالتوهني خربا خربا وهذا مل يصنعه األستاذ شاكر"(.)64
تلت املقالة األدبية املقالة االجتامعية ،حيث أسهم فيها شاكر بقضية اإلصالح االجتامعي التي
استأثرت بجهود غري واحد من املفكرين يف األربعينيات ،حيث ظهرت الدعوة قوية إىل بعث اإلحساس
االجتامعي باحلياة ،ورضورة إشعال رساج اهلداية التي تأخذ بأيدي احلائرين يف دياجري الظلامت من خالل
إصالح نظام التعليم ،والرغبة بالنفس عن تقليد اآلفات االجتامعية القادمة من احلضارة األوروبية.
أما النوع الثالث من املقاالت فهي املقالة السياسية ،والتي برزت عناية شاكر بكتابتها يف
األربعينيات ،وحاول أن يعالج مشكالت العامل العريب ورصاعه مع االستعامر الغريب ،وكتب طائفة كبرية
من املقاالت السياسية التي تؤكد رضورة اليقظة السياسية ،ورضورة توجيه القوى العربية واإلسالمية يف
وجه هؤالء الغزاة ،وبث الدعوة إىل اجلهاد ،للدفاع عن ديار اإلسالم وبيضة املسلمني ،فتتابعت مقاالته
تباعا عىل صفحات جملة الرسالة توقض وحتذر ،إال أنه أدرك سنة 5913م بعد النكبة عدم جدوى الكتابة
وأنه كان ينفخ يف رماد.
وانرسب النوع الرابع فيام يدعى باملقالة الدينية ،وهي املقاالت التي قرصها شاكر للحديث عن
موضوع ديني ،ومل أرد املقاالت التي ترسي فيها الرؤية الدينية ،فهذا يشء يستوعب أغلب إنجازاته ،فقد
كان شاكر من أكرب الدعاة إىل احلفاظ عىل استمرار الوعي الديني باحلياة ،ويلحظ املتتبع ملقاالت شاكر قلة
مقاالته الدينية باملعنى املتخصص ،ليتفرغ لسد ثغرة األدب والوقوف يف وجه الدعاة إىل إفساده .ومن
مقالته الدينية "الرسول صىل اهلل عليه وسلم" التي يرد فيها عىل أحد الشعراء الذين نرشوا بمجلة الرسالة
قصة شعرية عن "إسالم محزة"( )65ريض اهلل عنه ،أجرى فيها بعض األبيات عىل لسان الرسول الكريم،
حيث أوضح شاكر أن هذا الصنع مما ال حيل أبدا ،ألن صاحبه قد أنطق الرسول بام مل يقله ،وقد قال" :من
كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ،وألن ما أنطقه به من الكالم مصوغ يف القالب الذي نزه اهلل عنه
نبيه ،وذلك يف قوله عز وجل :ﮋﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫ ﯫﮊ( .)66ويف هذا السياق يؤكد شاكر أن "إنسانية
األنبياء وحدها هي اإلنسانية التي أوجب اهلل عىل من حرضها من الناس أن يؤمن هبا أوال ،ثم حيافظ عىل
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رواية سريهتا ثانيا ،ثم حيرتس ويتدبر فيام ينقل عنها أو يصف منها ،ألن نسبة يشء من األشياء إليها قد
يكون مما أخذ منه ومها خيرج مما يقبل من أمر األنبياء ،كحقيقة الرسالة التي أرسلوا هبا عن القانون اإلهلي
الذي عملوا به ليحققوا كلمة اهلل التي تعلو أبدا وتزهو دائام ويبقي عىل امتداد الزمن روح احلياة البرشية،
وميزان أمر الناس يف هذه احلياة( .)67ومن جهة أخرى تقسم هذه املقاالت إىل مقاالت بقيت يف مظان
املجالت والصحف ،وأخرى انتهت بني دفتي كتاب.
سجال املقدمات:
نرش شاكر يف سنة 5910م حتقيقه لـ :طبقات فحول الشعراء ملحمد بن سالم اجلمحي ،فأثارت
مقدمته التي كتبها معركة واسعة بينه وبني ناقديه ،أسفرت عن عدد من املقاالت والكتب منها :السيد أمحد
صقر ،طبقات فحول الشعراء ،البن سالم اجلمحي ،الكتاب ،املجلد  ،50مارس 5918م،831-819 ،
وحممود حممد شاكر ،طبقات فحول الشعراء :رد عىل نقد ،الكتاب ،املجلد  ،50أبريل 5918م-158 ،
 ،100وحممد يوسف ،حول نقد كتاب فحول الشعراء ،الكتاب ،املجلد  5 ،50أبريل 5918م-100 ،
 ،101ومصطفى مندور ،طبقات الشعراء ملحمد بن سالم اجلمحي ،موسوعة تراث اإلنسانية ،وزارة
الثقافة واإلرشاد القومي ،مرص ،املجلد  ،110-111 ،5ومنري سلطان ،ابن سالم وطبقات الشعراء،
منشأة املعارف باإلسكندرية5911 ،م ،531-511 ،وعيل جواد الطاهر ،طبقات الشعراء ،خمطوطا
ومطبوعا ،املورد ،املجلد  ،3العدد 5919 ،8م ،11-01 ،وحممود حممد شاكر ،برنامج طبقات فحول
الشعراء ،مطبعة املدين ،القاهرة5932 ،م ،وعيل جواد الطاهر ،حممد بن سالم وكتابه طبقات فحول
الشعراء ،دار الفكر ،عامن ،ط5991 ،5م.021-508 ،
ويف سنة 5913م كتب شاكر فصال قيام يف إعجاز القرآن قدم به لكتاب الظاهرة القرآنية لصديقه
مالك بن نبي ،كشف فيه عن األصول العامة لنظرية اإلعجاز ،وأبان بطريقة مدهشة عن العالقة الدقيقة
بني النص القرآين الذي بلغ الذروة يف اإلعجاز ،والشعر اجلاهيل الذي كان األصل البياين الذي تأسس
عليه اخلطاب القرآين ،فأثارت العديد من الردود منها.
سجال كتايب:
مما يؤكد البنية السجالية عند حممود شاكر يف بعض كتبه ،املواضيع التي عاجلها ،فهي عىل جانب
كبري من الطرافة واجلدة ،نلحظ ذلك يف كتاب املتنبي الذي وقف فيه عىل روعة شعر املتنبي وسموقه يف
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إطار الشعر العريب ،فدرس شخصية املتنبي وشعره ،وخلص إىل نتائج مستحدثة ،كعلوية املتنبي ،وحبه
خلولة أخت سيف الدولة احلمداين ،ويرد القول بنبوءته بأدلة يصعب نكثها ،وأثار هذا الكتاب حفيظة
سعيد األفغاين ،فانتقد منهج شاكر يف معاجلة قضية النبوة( ،)68وكانت استحداثاته فيه قنابل ختلخل
السائد ،يقول واصفا خوفه من الرعب الذي قد حيدثه الكتاب" :تقاذفني طوال الليل رعب شديد خمافة ما
يقوله الناس فيه إذا هم قرأوه ،وأمسيت عىل غري بينة من أمري ،فهذا أول كتاب كتبته جمرتئا عىل التأليف،
وأقدمت إقداما عىل كتابته عىل غري مثال سابق مما عهده الناس يف كتابة الرتاجم( ،)69وقد أوقد كتابه هذا
سجاالت مل ختمد أوارها إىل الوقت احلارض ،فقد أثار جدال واسعا بني النقاد والدارسني ملنهجه وأسلوبه
وللنتائج التي انتهى إليها ،ويف ظني أنه مل يسبقه بمثل هذه املساجالت إال كتاب طه حسني يف الشعر
اجلاهيل(.)70
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حممود حممد شاكر ،املتنبي ،ص .11-11
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يمكن أن يشار هنا عىل سبيل التمثيل إىل :مصطفى صادق الرافعي" ،املقتطف واملتنبي" يف :وحي القلم ،ج ،8
ص ،815-819وسعيد األفغاين" ،دين املتنبي" ،الرسالة ،العدد  8 ،515أغسطس 5981م ،ص  ،5011وحول
أيضا" ،الرسالة،
"نبوة املتنبي" ،الرسالة ،العدد  ،512أكتوبر 5981م ،ص  ،5100-5159وحول "نبوة املتنبي ً
العدد  0 ،511نوفمرب 5981م ،ص  ،5328-5320وعبد املتعال الصعيدي" ،الفصل يف نبوة املتنبي من شعره"،
الرسالة ،العدد  0 ،511نوفمرب 5981م ،ص  ،5321-5321و  9 ،511نوفمرب 5981م ،ص ،5919-5313
و  08 ،511نوفمرب 5981م ،ص  ،5901-5901وحممد عبد الرمحن شعيب ،املتنبي بني ناقديه يف القديم
واحلديث ،دار املعارف بمرص5911 ،م ،ص  ،859-851و  ،809-808وعبد الغني املالح ،املتنبي يسرتد أباه:
دراسة يف نسب املتنبي ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،ط5932 ،0م ،ص  ،11-10و ،582-501
وحسن حممد الشامع ،صورة املرأة يف غزل أيب الطيب ،دار العلوم ،الرياض ،ط5932 ،5م ،ص ،32-10
وعبد الفتـاح صالح نافـع ،لغة احلب يف شعر املتنبي ،دار الفكر للنرش والتوزيع ،عامن ،ط 5938 ،5م،
ص  ،183-181وفتحي رضوان ،املتنبي وكتاب ملحمود شاكر يف أفكار الكبار ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،
5913م ،ص ،822-038وفتحي رضوان" ،نسب املتنبي عند حممود شاكر" ،الشعر ،العدد  ،52إبريل 5913م،
ص .09-08وهاشم ياغي ،من جهود األستاذ (حممود حممد) شاكر يف املتنبي ،يف جلنة اإلعداد ،جمموعة بحوث
عربية مهداة إىل األستاذ الدكتور إسحاق موسى احلسيني ،بمناسبة بلوغه الثامنني من بعض طلبته وعاريف فضله،
القدس5931 ،م ،ص  ،013-018وإبراهيم عوض ،املتنبي :دراسة جديدة حلياته وشخصيته5931 ،م،
ص ،019-012وراشد املبارك" ،املتنبي ليس شاعرا :وقفة مع كاتبني" ،العريب ،العدد  ،182سبتمرب 5991م،
ص  ،11-13وصربي حافظ ،أفق اخلطاب النقدي :دراسات نظرية وقراءات تطبيقية ،دار رشقيات ،القاهرة،
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تبعه طه حسني بتأليف كتابه مع املتنبي وسلك منهجا أحفظ شاكر الذي رأى فيه سطوا ملفعا
عىل كتابه املتنبي .ويف سنة 5911م أصدر شاكر طبعة ثانية من كتابه املتنبي ،وقد جاءت هذه الطبعة
اجلديدة يف سفرين كبريين :اشتمل أوهلام عىل مقدمة ضافية سامها قصة هذا الكتاب :ملحة من فساد حياتنا
األدبية ،ثم كتاب املتنبي القديم الذي ظهر سنة 5918م يف عدد كامل يف املقتطف ،أما السفر اآلخر فقد
حشد فيه مقاالته بيني وبني طه يف نقد كتاب طه حسني مع املتنبي التي نرشها يف البالغ سنة 5981م،
وما دار بينه وبني سعيد األفغاين حول "نبوة املتنبي" عىل صفحات الرسالة يف سنة 5981م ،باإلضافة إىل
ثال ث تراجم قديمة للمتنبي ملا تنرش ،كتبها ابن العديم ،وابن عساكر ،واملقريزي وبالعودة إىل مقاالت بيني
وبني طه ،فقد نرشها الحقا يف ضميمة كتابه املتنبي  ،182-899وكشف فيها عن عوار دراسة طه حسني،
وظل ينقض كتاب مع املتنبي حتى قصف قلمه بموت أستاذه الرافعي.
وقد حركت هذه الطبعة اجلديدة أقالم عدد من النقاد والدارسني ،ومن أبرز هؤالء :عبد العزيز
الدسوقي ،فقد كتب يف نقدها ومناقشتها مخس مقاالت يف جملة الثقافة( )71املرصية ،تناول فيها بعض القضايا
الفنية والفكرية التي أثارها الكتاب ،مركزا عىل ما كان بني شاكر وطه حسني حول أيب الطيب املتنبي.
وقد رد شاكر عليه بثالث مقاالت طوال نرشها يف املجلة نفسها حتت عنوان "املتنبي ...ليتني
ما عرفته"( ،)72وضح يف املقالة األوىل طبيعة عالقته بأستاذه طه حسني ،وكشف يف املقالتني األخريني عن
مفهوم "تذوق الشعر".
سجال شعري:
مل يقف سجال شاكر عند النثر بل تعداه إىل الشعر ،مما يؤكد أن فكرة املساجلة قد هيمنت عىل
بنية تفكريه ،فقصيدة "القوس العذراء" يف احلقيقة رد عىل أولئك املتطرفني من دعاة التجديد القائم عىل
ازدراء عقول األسالف ،ومنجزاهتم الثقافية جهال ،دون صرب عىل دراسة تراثهم ودون حيف أو جور عىل

ط5991 ،5م ،ص  ،519وحممود الطناحي ،املتنبي ،يف :موسوعة عرص التنوير :أهم مائة كتاب يف مائة عام،
دار اهلالل ،ج  ،5ص.801-855
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انظر :عبد العزيز الدسوقي" ،املتنبي بني حممود شاكر وطه حسني" ،الثقافة ،العدد  ،10يناير 5913م ،ص ،15-11
و 18فرباير 5913م ،ص" ،15-11وقضية التذوق بني شاكر وطه حسني" ،العدد  ،11مارس 5913م ،ص،11-12
"واملتنبي بني حممود وشاكر وطه حسني" ،العدد  ،11مايو 5913م ،ص  ،11-19و 11يونيو 5913م ،ص .82-03
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هذا الرتاث ،نرش حممود شاكر يف سنة 5910م قصيدة "القوس العذراء" التي قاهلا من وحي زائية الشامخ
"عفا بطن قو من سليمى فعالز"( ،)73وقد بلغ عدد أبياهتا تسعة وثامنني ومائتي بيت" ،تبدأ املقدمة النثرية
التي كتبها شاكر لقصيدة "القوس العذراء" ،يوم ظهرت أول مرة عىل صفحات جملة الرسالة بعبارة "من
حممود شاكر إىل شفيق مرتي" ،لكنه آثر أن يبدأها حينام أعاد نرشها يف صورة كتاب بعبارة "إىل صديق ال تبىل
مودته" .التقى شاكر بصاحب دار املعارف وتطرق احلديث بينهام إىل الكالم عن العمل وجتديده ،فإذا
الرجالن روحان مؤتلفان ،وما إن يتفرقا حتى يظل هذا احلديث عن إتقان األعامل التي يامرسها اإلنسان،
فقصيدة "القوس العذراء" النموذج التطبيقي الذي يوضح تصوره لطبيعة الصلة بني اإلنسان وعمله.
وقد ابتعثت هذه القصيدة العديد من الردود السجالية ،مثل كلمة قصرية لعادل الغضبان يف
جملة الكتاب التي نرشت هبا القصيدة حتت عنوان "توطئة" ،بني فيها مناسبة القصيدة ،وأومأ إىل براعة
الشامخ وشاكر ،وابتعثت كذلك رد مجال مريس بدر الذي انصب عىل وزن القصيدة الذي نظم عىل جمزوء
الرمل ،فقد جاء خارجا عىل الوزن املألوف بسبب زيادة بعض الكلامت ،يقول" :وقفت طويال عند ملحمة
القوس العذراء لألستاذ الكبري حممود حممد شاكر ،مأخوذا بمحاسن هذه اخلريدة الفريدة ،ممتعا الروح
بام حوت من خيال رائع ونسج متني ،غري أن الحظت يف قليل من أبيات مطلع القصيدة العصامء خلال
أفقد نغمها انسجامه( ،)74وهذه األبيات القليلة التي الحظها هي:
كيف يستودعها الشمس عامني ...تراه ويراها.
كيف سواها ...وسواها ...وسواها فقامت ...فقضاها (زيادة تفعيلة).
أي عني ملحت (رسمها) ( )75املضمر بكل كيف رآها (زيادة تفعيلة).
قال بالترب وبالفضة ...باخلز وما شئت سواها(( )76زيادة تفعيلة).
وقد رد شاكر عىل حممد سعيد املسلم بعد نحو شهرين "لست أنكر ما قلت ،وال ما قال به قبل
صديقي األستاذ مجال مريس بدر ،فالذي جرى عليه العمل كام يقال هو قلام"( ،)77وكذلك بعثت
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انظر الشامخ بن رضار الذبياين ،ديوان الشامخ ،حققه ورشحه صالح الدين اهلادي ،دار املعارف ،القاهرة5911 ،م،
ص .025-518
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مجال مريس بدر" ،القوس العذراء" ،الكتاب ،املجلد  ،55مارس 5910م ،ص .83
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القصيدة العديد من الردود ،منها رد زكي نجيب حممود" ،القوس العذراء" ،الكتاب العريب ،العدد ،51
5911م ،51-55 ،وإحسان عباس" ،القوس العذراء" ،وحممد مصطفى هدارة ،القوس العذراء :رؤية
يف اإلبداع الفني دراسات عربية وإسالمية ،113-111 ،51-8 ،وحممد أبو موسى ،القوس العذراء
وقراءة الرتاث ،دار غريب للطباعة ،القاهرة ،ط5938 ،5م ،ووهب أمحد رومية ،شعرنا القديم والنقد
اجلديد ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد 5991 ،021م ،881 ،وسعد أبو الرضا ،القوس العذراء وعشق
الرتاث ،األدب اإلسالمي ،العدد 5153 ،51هـ ،551-521 ،وعبده زايد ،القوس العذراء :الصوت
والصدى ،األدب اإلسالمي ،العدد 5153 ،51هـ.501-553 ،
ومع أن شاكر أحس أن التعبري الشعري ال يقدر عىل أداء رسالة الدفاع عن تراث العربية
واإلسالم ،والكشف عن ركائزه النفسية ،وتصحيح احلياة األدبية املعارصة ،وهي الرسالة التي رأى أنه
مكلف هبا وحده دون سواه ،إال أنه كتب العديد من القصائد الشعرية التي نالت حظوة عند النقاد،
ومحلت يف ثناياها صورة سجالية ،مثل قصيدة "يوم هتاطل الشجون" التي متتزج فيها املعاين القومية
واإلسالمية ،فهو يدعو للتضحية يف سبيل الوطن ونبذ العداوة ومقاومة املستعمرين ،وخياطب أمم
اإلسالم مذكرا إياها بمجدها السالف يف حماولة تبعث هذا املايض العريق مقارنة بام آلت إليه األمة اليوم
من ضعف وضياع ،وقد جاءت هذه القصيدة ردا عىل تدخل اإلنجليز وال سيام للورد لويد سنة 5901م
يف إجبار امللك عىل إعادة الدستور ،وكذلك إجراء االنتخابات النيابية يف مرص ،وهي قضية شغلت
اجلامهري عند اجلهاد يف سبيل اجلالء .يقول:
جعلوا الدستور ترسا دوهنم

أفهدم هو يف علم ودين

برىء الدستور من ظنهم

ليس يف احلق حماباة البنني

أيضا يف قصيدة "الناسخون املاسخون" و "كلمة مودع" ومها أقرب إىل النظم
وظهر السجال ً
منه إىل الشعر ،وقد كتبها من وحي عمله يف حتقيق الرتاث وتصحيحه يف "دار املطبعة السلفية" مع أستاذه
حمب الدين اخلطيب ،وكلتامها موجها إليه عىل شكل رسالة ردا عىل طلب اخلطيب منه البحث عن شعر
الربيع يف كتب األدب واللغة ،وتصحيح ما بقي من أخطائها ،يقول شاكر:
فلو أن ذا القرنني طالت حياته

وأبرص ما قد مجع ابن هشام

وأبرص أقوال الربيع وشعره

سوادا جمنا يف وحي ظالم

ومعاينة سجاالته الشعرية تكشف عن وهن فني ،إذ جاءت أقرب إىل اخلطابية والوضوح
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وتفتقر إىل عنرص التصوير.
طرائق بث اخلطاب السجايل يف أدب حممود حممد شاكر:
االتصال واالنفصال:
عمل شاكر يف خطابه السجايل بمقولة "إذا أردت أن تعرف نفسك فيجب أن تنفصل عنها ،وإذا
أردت أن تعرف اآلخرين فيجب أن تتصل هبم"( ،)78فقد آمن أن من أبجديات السجال أن يقوم بفتح
قنوات اتصال بمن تساجله حتى تعرف الوسيلة املثىل لدحره .هذا االتصال جاء بشكل شخيص مبارش أو
عن طريق املراسلة ،حدث ذلك مع طه حسني سنة 5901م عندما بدأ يقرأ له ما كان ينرشه يف صحيفته
السياسية من حديث األربعاء ،فتاقت نفسه إليه كام يقول ،وسعى إليه سعيا وعرفه عن قرب ،مع أنه كان
صغريا ،وطه حسني يف اخلامسة والثالثني ،مع هذا التفاوت يف السن ،اطمأن له طه حسني وقربه إليه،
أيضا أحاوره وأجادله
يقول " :فبجرأة الشباب كنت أخالفه أحيانا كثرية فيام يكتب ،وبجهل الشباب ً
بقليل علمي"( .)79ويظهر أحراره عىل االتصال به وبمرور الزمن بدأ يصغي له يف حمارضاته يف اجلامعة،
التي عرفت بكتاب يف الشعر اجلاهيل ،الذي شكك فيه بالشعر اجلاهيل ،مما جعل الفجوة تزيد بينه وبني
أستاذه يوما فيوم ،كان ذلك لسببني قراءته للشعر اجلاهيل عىل يد املرصفي وغريه ،وقراءته ملقالة
مارجليوث نشأة الشعر العريب سنة 5901م ،التي يشكك فيها يف الشعر اجلاهيل "مرجحا أنه موضوع بعد
نزول القران ،صنعه الرواة املسلمون ،ونسبوه إىل اجلاهلية"( .)80ومن جانب آخر جتاهل اخلصم إىل درجة
إلغائه .أما انفصاله عن نفسه فقد بدأ يف الكثري من املواقف التي كان يرتاجع فيها من حني إىل آخر ،حتى
يضمن لنفسه صحة االعتقاد وضامن االستمرارية والتفوق .يقول:
تكرار النرش:
إمعانا يف تفوق شاكر يف سجاالته نراه حريصا كل احلرص عىل تكرار نرش كل مساجالته ،فقد
نرش كتابه املتنبي مثال عىل شكل مقاالت أوال ،ثم عىل شكل كتاب ،تم هذا النرش يف احلالتني غري مرة.
التلمذة:
غدا بيت حممود شاكر مزارا لطالب العلم والدارسني واملثقفني ،من كل أرجاء العامل العريب
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واإلسالمي ،وكلهم تالمذة له ،كان جملسه عىل الدوام عامرا بالناس ،ورواده من مجيع الطبقات والفئات،
فتجد عنده األديب ،والقايض ،واألستاذ اجلامعي ،والطالب ،والطبيب ،واملهندس ،وما إىل ذلك ،كان بيته
مفتوحا لتالمذته وزواره من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل.
ولعل من أبرز هؤالء الذين كانوا يرتددون إىل بيته ومكتبته وحيرضون جمالسه وينهلون من غزير
علمه عىل سبيل التمثيل ال احلرص :إحسان عباس ،ونارص الدين األسد ،وعبد اهلل التل( ،)81وأمحد راتب
النفاخ ،وشاكر الفحام ،وأمحد حسن الباقوري ،ورجال الثورة املرصية ،ما عدا مجال عبد النارص(،)82
وأبو الفضل إبراهيم ،وفؤاد السيد ،ورشاد عبد املطلب ،ومازن املبارك ،وعبد الرمحن ياغي ،وهاشم
ياغي( ،)83وغري هؤالء وهم من الكثرة الكاثرة التي تتأبى عىل الرصد ،ومل يكن استيعاب مثل هذه األعداد
من شاكر جمانيا ،إنام كان بدافع بث خطابه وإيصاله إىل فضاءات قد تضيق عنها وسائل النرش األخرى.
وقد كان تالمذة حممود شاكر وأصدقاؤه أوفياء له ،هيتبلون كل فرصة لالعرتاف بفضله
واإلشادة به ،وتقديم خالص الشكر له ،يقول إحسان عباس يف سريته الذاتية" :وكان لقائي به يقصد
شاكرا فاحتة عهد جديد يف حيايت العلمية ،كنت أقرأ له شعرا ونثرا يف جملة الرسالة ،ولكن اقرتايب منه فتح
يل عاملا جديدا من املعرفة ،أصبحت أجد لديه إجابات متقنة عن أسئلة كثرية تدور يف رأيس ،وغرفت من
علمه الغزير أضعاف ما قرأته وما سمعته قبل لقائه ،وقد كان بيته "جممعا" علميا لكثريين من طالب
املعرفة ،من مرصيني ووافدين(.)84
ويقول نارص الدين األسد يف مقدمة كتابه مصادر الشعر اجلاهيل" :وأما أخي الصديق األستاذ
حممود حممد شاكر ،فإن فضله ال يقترص عىل هذا البحث وحده ،فلطاملا اغرتفت من علمه ،وأفدت من
مكتبته ،وانتفعت بنصحه وتوجيهه ،وما أكثر ما كان ينفق من وقت يناقش فيه وجوه الرأي ،ويبرصين بام مل
أكن ألصل إليه لوال غزير علمه وسديد نصحه"(.)85
ويقول حممد يوسف نجم يف مقدمة حتقيقه لـ :ديوان عبد اهلل بن قيس الرقيات" :أما أخي
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وأستاذي حممود شاكر ،فإنني أطمع يف أن أفيه حقه من الشكر والتقدير ...يف مقدمة موجزة كهذه ،ولكن
ليسمح يل أن أبره ،وقد أدبني هبذا األدب ،فأقول أن الفضل األول يف توجيهي إىل دراسة تراثنا القديم
والتفرغ له ،بعد انرصايف إىل دراسة األدب احلديث يعود إليه ،وقد كانت دروسه وجمالسه وأماليه املدرسة
األ وىل التي هنلت من فيض علمها ،فشقت غرستي وطلعت ،كام كان يل من أخوته الصادقة ،ووده الصايف
وحدبه الدائم ،خري مشجع وأفضل حافز عىل امليض يف هذا السبيل الشائك ،والرضب يف هذه املهمة
الغائلة ،وفضله هناك ال يدانيه سوى فضله هنا يف هذا الديوان ،فقد تعهده طفال ،وتفضل بقراءته والتعليق
عليه وتصويبه"(.)86
السامت الفنية ملساجالت شاكر:
تبني معاينة مساجالت شاكر عن سامت فنية تفرد هبا نصه السجايل أسهمت يف إنفاذ غايته التي
هي جلم اخلصم وإسكات صوته وإفحامه  .كان من أمهها:
اللغة:
وصفت خطابات شاكر السجالية بكوهنا حمض لغة( ،)87فهو متمكن منها متطلع فيها ومدرك
خلطر األلفاظ وفتكها بالفكر ،لذا حفلت سجاالته بلغة مستفزة مستنفرة عن طريق الرتكيز فيها عىل كل ما
من شأنه أن يكون مصدر وخز واستفزاز وتصفية ،وقد حيدث ذلك باللجوء إىل وسائل وأساليب خاصة
متيزت هبا لغته منها اإلغراب ،وهو ليس مقصودا بذاته ،إنام هو نتاج ثقافته ،لكنه حيتاج إىل معنى له لفظ يف
اللغة فيعمد إليه( ،)88ومن أمثلة ذلك "أتآرى النظر" أي أحده وأتبعه إياه ،ودرست صواه ،مجع صوه
وهو حجر يكون عالمة يف الطريق أو علم من حجارة منصوبة هبا ،هياهي هبم راعي العلف( )89واهلأهأة
دعاء اإلبل إىل العلف ،ومن ذلك قوله" :يأخذ بأكظامي" أي بمخارج النفس ،ومنه كذلك "ورارا" وهو
املخ الذائب كمخ العظام البوايل .هيدف من خالل هذا األسلوب إىل إظهار علمه ومعرفته كونه يف مقام
جدل ومناظرة يطلب هبا أن يغلب خصمه ،وهو نوع من اإلحياء النفيس إلثبات الذات أمام اخلصم(،)90
ويلجأ أحيانا إىل األلفاظ املألوفة بل املبتذلة إن كانت تسهم يف تلك الوظيفة للخصم ،كقوله يف لويس
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عوض أنه "جالب للفرفشة كام تقول العامة يف مرص"" ،يدخل جملس القضاء  ...أهبة وفخفخة"(.)91
اللغة التصويرية:
حرص شاكر يف سجاالته عىل لغة تصويرية مهمتها حتويل املتلقي من قارئ إىل مشاهد إدراكا
منه لتفوق املرئي عىل املقروء يف التأثري والفاعلية ،جاء ذلك عن طريق تكثيف تصاويره ،بسبل شتى ،فقد
يورد التشبيه بعدة أوجه ،كوصفه ألحدهم أنه "كالربيع مجال ،وشباب ورقة وحنان وفرح
ال ينتهي"( ،)92وقد يأيت التكثيف بصورة مركبة حمكمة النسج ،ال نستطيع خرم أحد تفاصيلها ،كقوله:
" تأيت النائبة من وراء الغيب مرسعة متوهجة تتوقد ،ثم تنغمس يف الدم ،فتسمع احلياة نشيشها فيه"(،)93
وقد تأيت الصورة كلية ،بأن يأيت بصور متعاضدة كأنام تنبثق الالحقة من السابقة ،فتشكل يف جمموعها
صورة واحدة كقوله  " :وصديقي برش قارورة عطر نشوان من نفحات روحه ،قارورة عربية معربدة،
ختتال بطيبها نباهة من اخلفة والطرب"( ،)94ففي هذه القطعة صور شتى استقاها من صورة صاحبة
العطر ،وقد يكثر من إيراد الصور اجلزئية كمقالتي ذات النطاقني( ،)95ومن تكثيفه أنه أويت القدرة عىل
قول اللفظ جاعال إياه صورة مليئة بالتفاصيل ،مثل استخدامه املتكرر للفظة تقاذف ،كقوله" :ولتقاذف
ما بني الزمانني"(.)96
املوسيقى التصويرية:
املوسيقى التصويرية هي تلك املوسيقى التي تصاحب الصورة بحيث يتعاضدان يف انسجام
وتساوق وتناغم لدعم الفكرة أو املعنى املراد ،مما يضاعف التأثري عىل املتلقي ومن ذلك قوله يف وصف
خطورة ما يدسه لويس عوض بني سطور كتاباته:
"وإذا أسود سالخ( ،وهو أقتل ما يكون من احل ييات) ،يميش بني األلفاظ فيسمع جللده حفيف،
وألنيابه جرش ،فام زلت أنحدر مع األسطر والصوت يعلو ،خيالطه فحيح ،ثم ضباح ،ثم صفري ،ثم نباح،
(وكلها من أصوات األفاعي) فألقيت املقالة مق ًتا هلذا الصوت البغيض ،الذي انبعث فبدي د لذيت ،وغت بيد
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عرصا شديدً ا).
بشاعته حلقوم ضحكي" !! (غت حلقة ،خنقه وعرصه ً
ففي تصاعد متواز للصورة واملوسيقى أخذت النربة ترتفع رويدا رويدا حتى جعل املتلقي يسلم
بام تبناه .ومن أجل التمكني لفعل التأثري يف املتلقي أردف التصوير باملوسيقى التي تفوح داللة باملعنى،
فجعلت من جرس املفردات ورنينها داعام إلبالغ املعنى( ،خيالطه فحيح ،ثم ضباح ،ثم صفري ،ثم نباح).
األسئلة االستفزازية:
شكلت ثقافة األسئلة ،واألسئلة االستفزازية خاصة ملمحا وسم خطاب شاكر السجايل ،حيث
إن جلوءه إليها مل يكن عفويا ،إنام إلدراكه العميق لدورها يف استفزاز اخلصم مما يؤدي إىل انفعاله وبالتايل
فقدان توازنه وتضعضع سيطرته عىل متاسكه ،مما يسهل تصفيته .يقول شاكر يف مقالة عنونت بسؤال
استفزازي هو "ملن أكتب؟":
"مل أحاول قط أن أعرف ملن أكتب؟ ومل أكتب؟ ولكني أحس اآلن من رس قلبي أين إنام كنت
أكتب ،وال أزال أكتب إلنسان من الناس ال أدري من هو ،وال أين هو :أهو حي فيسمعني ،أم جنني
مل يولد بعد سوف يقدر له أن يقرأين؟ ولست عىل يقني من يشء إال أن الذي أدعو إليه سوف يتحقق يوما
عىل يد من حيسن توجيه هذه األمم العربية واإلسالمية إىل الغاية التي خلقت هلا ،وهي إنشاء حضارة
جديدة يف هذا العامل ،تطمس هذه احلضارة التي فارت باألحقاد واألضغان واملظامل ،ومل يتورع أهلها عن
اجلور والبغي يف كل يشء ،حتى يف أنبل األشياء ،وهو العلم"(.)97
خامتة:
كشفت الدراسة عن مفهوم السجال ونظائره ،وتبني أن حدوده تكمن يف إجلام اخلصم وتصفيته
معنويا ،وقد توافرت ملحمود حممد شاكر بنية مؤسسة خلطابه السجايل ،دعمت بظروف ثقافية واجتامعية
وسياسية وغريها ،وكشفت الدراسة عن أن اخلطاب السجايل يف أدب حممود حممد شاكر أخذ تشكالت
عدة ،أمهها السجال املقايل واملقدمايت والكتايب والشعري.
وقد اتبع شاكر وسائل واسرتاتيجيات خاصة يف بث خطابه السجايل وتلقيه ،فكانت يف
االتصال واالنفصال وتكرار النرش والتلمذة ،أما االسرتاتيجيات العلمية لتلقي خطابه فاتسمت بالوضوح
والدقة واالتزان االنفعايل.
وأخريا توصلت الدراسة إىل أن انتقاء شاكر ملفرداته اللغوية ،أسس لبنية سجاليةخاصة ،تقارع
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اخلصم بمتانة اللغة ،إضافة إىل هيمنة لغة تصويرية تطفح باحلركة واحليوية.
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