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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

عــــــن احلــالج والــــــــــــشــــــيــــــبــــــي وغــــــــــــــــروب الــــــــــــــــدرس الـــــــــصــــــــــــــــويف

يف وداع صـــــــاحــب كــتـــــــاب الــــصـلـــــــة بــني الــتــــصـــــــوف والــتـــــشــيـع
ح ـي ـن ـمـ ـ ــا وصل ـنــي ن ـب ـ ــأ رحــيل أس ـت ـ ــاذي
وص ـ ــديقـي ك ـ ــامل م ـص ــطفـ ــى الـ ـشـيـبـي،
قـضيت وقـتا طـويال أستعـيد فـيه مسـيرة
صــويف وب ــاحث يـشـكل حلق ــة أخي ــرة من
نه ــاي ــة عـص ــر ازدحـم ب ــاجل ــدل واإلب ــداع
والتجـديد ،فبمـوت الشيبـي ميكن القول
إن مــرحل ــة من مــراحل الــدرس الـصــويف
تـقفـل نهـ ــايــته ـ ــا علـ ــى مـ ـش ـ ــاريع كـبـ ــرى
ارتبطت بـاحلالج والسهـروردي والنفري،
ومبـ ـسـ ــاحـ ــات مـجهـ ــولـ ــة مـن ت ـ ــاريخـنـ ــا
عموما.
الـ ــذي أنـ ـش ـ ــأ تلـك الـعالقـ ــة بـيـنـي وبـني
الــشيـبي هــو أحــد هــؤالء العـظــام الــذي
تفـ ــرغ الـ ـشـيـبـي لـ ــدراسـ ــة آثـ ــاره سـنـ ــوات
طـويلـة مـن حيـاته فـاحلالج الــذي جمع
بـينـي وبني الــرجل ظـل حتــى آخــر لقــاء
بيـننا هـو هاجـس الشـيبي ،فكمـا لم يكن
احلـالج من الشخصيـات التي حتتمل ان
نخضعها للمقوالت املألوفة كان الشيبي
أي ـضـ ــا مـثـي ـ ــرا للـكـثـيـ ــر مـن اجلـ ــدل يف
طروحـاته التي اتخـذت من إعـادة النـظر
يف ت ـ ــاريخـنـ ــا وت ـ ــاريخ نـ ـشـ ــوء احلـ ــركـ ــات
واملفـ ــاهـيـم والـت ـصـ ــورات ،فـ ــأعـ ــاد قـ ــراءة
الكـثيــر من تـلك األفكـار واملـواقف،األمـر
الـذي أدى إلى نـشوء هجـمة عنـيفة حني
ص ـ ــدور ك ـت ـ ــاب الـ ــصل ـ ــة بــني ال ـتـ ـص ـ ــوف
والتـشيع ،،ولم يتـوان الشيبـي عن عرض
أفكاره بكل جـرأة وشجاعـة معيداً الـنظر
يف كـل تفـ ـص ــيل ب ـ ــروح ب ـ ــاح ــث مه ـ ــووس
باحلقيقة وحدها.

وك ــانــت رحلـتـه مع الـت ـص ــوف ق ــد ب ــدأت
فـعلـيـ ــا بعـ ــد أن شـ ــد الـ ــرحـ ــال الـ ــى آداب
اإلسكنـدريـة ملـتقيـا بـابـي العال عفـيفي
وه ـ ـ ــو أح ـ ـ ــد ك ـب ـ ـ ــار دارســي ابــن ع ـ ـ ــربــي،
وجمعـتهمــا عالقــة وثيقـة كــان محـورهـا
الـدرس الـصــويف ،فقـد تـوفــر للــشيـبي أن
يـتـتلـم ــذ علــى يــد كـب ــار العلـمــاء فـمـنــذ
بــدايــات حـي ــاته يف كـتــاتـيـب الكــاظـمـيــة
تــوف ــرت لل ـشـيـبـي رحل ــة علـمـيــة ت ــوجهــا
بح ـص ـ ــولـه عل ـ ــى ال ـ ــدك ـت ـ ــوراه عل ـ ــى ي ـ ــد
امل ـ ـس ـت ـ ـشـ ـ ــرق آربـ ـ ــري الـ ـ ــذي ت ـ ـ ــابع مـعه
اطروحته للدكتوراه ،وكان الشيبي يف كل
تلك االنـعطـافــات العلـميــة يتحــرك بني
ف ـض ــاءات جــيل مـن كـب ــار امل ـسـت ـش ــرقـني
والعلماء.
لقـد وجد الـشيبي يف نفـسه نزوعـا كبـيرا
لـدراسة كل ما هو مـسكوت عنه ومجهول
يف تـراثنـا ،وخلف لنـا تراثـا كبـيرا ومهـما
تــوزع بـني الـتـص ــوف والفـنــون الــشعــريــة
والفلكلور.
عـن ــدم ــا زرته امل ــرة االخـي ــرة اسـت ــأمـنـنـي
ال ـشـيـبـي عل ــى ثالث ــة كـتـب اع ــده ــا اآلن
لل ـص ــدور عـن امل ــدى ،أود هـن ــا الـتع ــرض
حلك ــاي ــة واح ــد مـن هـ ــذه الكـتـب ال ــذي
طلـب منـي كتـابـة مقـدمـة له ،فقــد جمع
الـشيـبي اشعـار املــوت يف التـراث العــربي،
وطلــب م ـنــي أن أؤخ ـ ــر ن ـ ـش ـ ــره ق ـ ــدر م ـ ــا
استطعـت حتى يـلتحق بالـرفيق االعلى،
وبعـ ــد ان حـ ــاولـت االعـتـ ــذار عـن حتــمل
مسؤولية كبيرة كهذه ،بفهم انه ال يتوفر

صوفيا لهذا الكتاب.
الـيـ ــوم وقـ ــد تلـقفـت يـ ــد
املـ ـ ــوت

لـ ــي تـق ـ ـ ـ ـ ــدمي كـ ــت ـ ـ ـ ـ ــاب
لـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ــث ب ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـمـه
وحـجـ ـمـه ،ولـعـالمـ ـ ـ ــة
كـ ـبـ ـي ـ ـ ــر مب ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ــواه،
ف ــاعلـمــته بح ــراج ــة
االمر وانني حقيقة
اشعــر بــاحل ــرج من
تقـ ــدمي كـت ـ ــاب له،
قـ ـ ـ ـ ــال لـ ــي :ك ـ ـنـ ــت
أمتـنـ ــى ان تـكـ ــون
مقــدمــة كـت ــابك
عـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
احلالج مقـدمـة
لهـ ــذا الكـت ــاب.
اعـ ـتـقـ ـ ـ ــد انــك
س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــب
مقــدمــة هــذا
الـكـتـ ــاب انـ ــا
اطلـب مــنك
ذلـك،ف ـصـ ــم
ت وامتثلت
لـ ـ ـ ـطـلـ ـ ـبـ ــه.
ف ــاتـفقـنـ ـ ــا
عـل ـ ـ ـ ــى ان
اكـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــب
مقــدم ــة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ف ـكـ ـ ـ ـ ــرة
امل ـ ـ ـ ــوت

حـياة الشـيبي أجد نفـسي يف مأزق كتـابة
رثــاء عن مـوت صــديق واستــاذ لم يـدخـر
جهــدا لـتيــسيــر الـطــريق أمــام تالمــذته،
ولم يـتكــاسـل عن ابــداء مالحـظــاته
او ي ـتــأخــر يف االجــابــة عـن أسـئلـتـي
الكثيرة.
س ـتــبق ـ ــى ص ـ ــورة ذلـك ال ـي ـ ــوم ال ـ ــذي
حملـت فيه نـسخـة كتـابـي عن احلالج
اليه يوما مهما يف حياتي
يذكـرني مبشهـد طاملـا حلمـت أن احياه
بـ ــالق ــرب مـن ب ــاحـث أصـيـل ،وتلـم ـسـت
فرحه بصدور الكتاب وبدا فرحا لتعلق
االمـر بـاحلالج ،واكن االمـر بـالنـسبـة لي
مبثابـة مباركة للكـتاب حقيقة ،بفهم انه
ال يحق لي اصـدار شـيء عن احلالج دون
استشارة استـاذ جليل منح حياته قاطبة
للـدرس العلـمي،وهـو مـن القالئل الــذين
يحق لهم احلكم على الكتاب.
لقــد بقي الـشـيبـي وفيـا للــدرس الصـويف
لـم تتجـاذبه تيـارات التـغييـر الـسيـاسيـة،
واالنعـطـافـات الـتي مــرت بهـا الـبالد ،انه
باحث بقـي مخلصا للـدرس وحسب ،ولم
يكـن لـيـتح ــرى س ــوى احلقـيق ــة الـتـي ال
يـن ـشـغل بهــا ســوى ط ــائفــة مـن العلـمــاء
يتعالـون فوق املصـالح والتجاذبـات ،فقد
كان الـشيبي منـوذجا ال يخـتلف عليه يف
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،واظ ــن ان تـالمـ ـ ـ ــذتـه يف
اجلامعة قد ملسوا احلقيقة بوضوح.
اتـذكـر خطــواتي املتـرددة وانـا احـمل اليه
كـت ــابـي :احلالج األعـمـ ــال الكـ ــاملـ ــة ،مع

ف ــرحـي ال ــذي ك ــان يغـم ــرنـي وان ــا احـمل
ن ــسخ ــة مـن كـت ــابـي إلـيه ،كـنـت ال اخفـي
حرجـا من أننـي كمن يحـمل املاء لـسقاء
بغدادي أصيل.
اتــذكــر ذلـك اللقــاء وكـيف تـلمــس غالف
الكـتاب بصدق ،وهو يقـول:كتاب آخر عن
احلـالج ،دار بـ ـيـ ـن ــنـ ـ ـ ـ ــا كـالم ط ـ ـ ـ ــويـل ع ــن
الكـت ــاب ،وتـ ــوقف ه ــو عـنـ ــد فك ــرة جــمع
احلـالج يف كتــاب واحــد ،وكــان ميـيل الــى
فـكرة ان هـذا الكـتاب لـو كان قـد صدر يف
وقـت سابق لكـانت له قصـة أخرى ،اتـذكر
اآلن انـه يستحق مـنا ان نعـيد النـظر يف
أدبـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــرثـ ـ ـ ــاء ،فـقـ ـ ـ ــد حتـ ـ ـ ــدث ع ــن
املوت،وتورط االحياء به،
ولي عـودة اخـرى لـرثـاء استـاذي الشـيبي
فـاحلــديث بهــذه العجـالــة عن شخـصيـة
كــالـشـيبـي يتـطلـب مقــام ـاً آخــر وحــريــة
أكبـر لكنني أراه محلقـا بروحه العـظيمة
يف فـ ـض ـ ــاء ال ـ ـش ـ ــوي ـنـ ـ ــزيه حتـف به ارواح
هــؤالء العـظ ــام وهم يـسـتقـبلــون س ــالكــا
كـبـيــرا لـط ــريق الـتـصــوف ،ررحـم اهلل ابــا
طـريف ،الـذي أقفل مبـوته حكـايـة عصـر
بـأكـمله ،وأنـهي علـى يــديه صيـاغـة درس
امتد الكثر من نصف قرن.
لـتعد علـيك الصبـاحات واملـساءات يـا ابا
طــريف بــالــسالم والــسكـينــة مــا اش ــرقت
شمس وتنفس صباح.

قاسم محمد

احلــــــــوار األخـــري لـلـعـالمــــــــة الــــــشـــيـــبـــي مـع (املــــــــدى)
د .قيـس كاظم اجلـنابي

الراحل مصطفى كامل الشيبي

من مؤلفات
الراحل

ســـــرية الــــــــــشـــــيـــــبـــــي بـقـلـــــمـه
ول ـ ــدت يف الـك ـ ــاظ ـمــي ـ ــة ،يف  14ش ـ ــوال
1340هـ 17/ن ــيـ ـ ــسـ ـ ـ ــان  1927يف أسـ ـ ـ ــرة
تتـوارث إدارة املـؤسسـات الـدينيـة ،وكـان
أولهـم هجــرة إلــى العــراق رجالً اسـمه
رب ـيـع ـ ـ ــة ج ـ ـ ــاء مــن مـك ـ ـ ــة مـع جــي ـ ــش
الــسلـط ــان سلـيـم ــان الق ــان ــونـي ف ــاحت
العراق سنة 941هـ1030/م.
ودخلت الـكتـاتـيب واملـدارس الـرسـميـة
يف الــك ـ ـ ـ ــاظ ــم ــي ـ ـ ـ ــة ،ث ــم درس ــت اآلداب
الع ـ ــربـي ـ ــة يف كلـي ـ ــة اآلداب بج ـ ــامع ـ ــة
اإلسـكـنـ ــدريـ ــة وتخـ ــرجـت فــيهـ ــا سـنـ ــة
1370هـ1900/م ونلـت درجة املـاجستـير
منها سنـة 1378هـ1908/م .بعد ذلك شددت الرحال إلـى جامعة كمبردج ،يف
اململكة املتحدة ،حيث نلت درجة الدكتوراه سنة 1381هـ1961/م.
ويف األثنـاء عـملت مـدرسـاً يف املــدارس الثـانـويـة يف العــراق ثمـانـي سنـوات.
وبعد إمتـام الدراسات العـليا عملت يف كليـة اآلداب بجامعة بغـداد منذ سنة
1381هـ1961/م حتــى تقـاعــدي ألسبــاب صحيـة ،يف  10رمـضـان 1403هـ21/
حزيـران 1982م تدرجت خاللها يف املراتب العلمـية حتى أصبحت أستاذاً يف
 13رمضان 1392هـ 21/تشرين األول 1972م.
ويف امتـداد هـذه الــسنـني انتـدبـت للتـدريـس يف جــامعــة الفـاحت بـطــرابلـس
املغرب ثالث سنني ،تفرغـت يف جامعة هارفرد علمياً مدة سنة جامعية كنت
فيهـا يف عـرفهـم :زميالً بــاحثـاً ،وقـضيـت سنـة جــامعيـة أخـرى يف جـامعـتي
العـتيـدة ،جــامعـة اإلسـكنـدريــة أستـاذاً زائـراً شـاركـت أثنــائهــا يف منـاقـشـات
رسائل املاجستير والدكتوراه وأشرفت على االمتحانات الشفوية فيها ،وكان
ذلك شرفاً عظيماً ما زلت أحتسس لذته وأتلمظ حالوته!

الدكتـور كامل مصـطفى الشـيبي ،عالم
معـروف ،واستاذ متخـصص بالفـلسفة،
تخـصـص يف دراسـته االولـي ــة يف اللغــة
الـع ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،ثـ ــم اخ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــار ان يـجـعـل
اخـتـص ــاصـه يف الفلــسف ــة فـتـتلـم ــذ يف
املــاجسـتيـر علـى يـد ابـي العال عفـيفي،
ثم علـى يـد املسـتشـرق آربـري ،وصـدرت
لـه الع ـ ــدي ـ ــد مــن الـك ـتــب يف م ـ ــوض ـ ــوع
اخـت ـصـ ــاصه وغـيـ ــره ،وكـ ــان الـت ـصـ ــوف
هــاجــسه ،وم ــا يتـصـل به ،وحقق ديــوان
احلـالج ،واب ــي ب ـك ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـشـ ـبـل ــي ،واب ــي
احلـسـني النـوري وكـتب عـن الصلـة بني
ال ـتـ ـص ـ ــوف و ال ـت ـ ـش ـيّع ،وجــمع دي ـ ــوان
الـدوبيت ،والكـان وكان ..وغـيرهـا وكتب
عن االدب العذري ،وروايـة دون كيخوت،
اصدر اخيراً كـتاباً عن بهلول اجملنون..
رائ ــد عقالء اجمل ــانـني ،ول ــديه الع ــدي ــد
م ــن الـ ـبـح ـ ـ ــوث والـ ـتـحـقـ ـيـق ـ ـ ــات الـ ـت ــي
تـستحق االهتمـام ،منها (ديـوان املوت)،
وحقق ديوان شعـر السهروردي املقتول.
يف هـ ــذا احلـ ــوار حتـ ــدث الـ ـشـيـبـي عـن
الكـثـي ــر مـن ه ــذه املـنعــطف ــات يف ه ــذه
السيرة:
* التـشيع والـتصـوف ،مـوضـوع تفـردت
به ،جـمعـت فـيه بــني االدب والفل ــسف ــة
كيف تولدت لديك فكرته ،من كان وراء
ذلك ،ومتى؟
 لقـ ــد جــمعـت يف دراسـتـي بـني الـلغـ ــةالعـربيـة والفلـسفـة ،وقـد عـانيـت كثيـراً
يف االنـتقــال ال ــى الفلــسفــة إلرتـبــاطـي
اس ــاسـ ـاً بـبعـثـ ــة للغ ــة الع ــربـي ــة ،وبع ــد
انتقـالـي الثــابت الــى الفلـسفـة ظهـرت
احليرة يف اختيار موضوع للماجستير،
كــان املشـرف عليّ بهـا املـرحـوم الـدكتـور
ابــو العـال عفيـفي ،وبعــد تفـكيـر طــويل
اخـتــرت هــذا املــوضــوع وعــرضـته علــى
استـاذي فنفـى ان يكـون له اطالع عليه
او علــم به فـتـعهـ ــدت ان اقـ ــوم بـ ــالعــمل
بـنف ـسـي ،وب ــدأت اراجع املــطلعـني علــى
هــذا املــوضــوع يف العــراق بــوجه خــاص
ومـنهــم العالم ــة امل ــرح ــوم هـب ــة ال ــديـن
ال ــشهـ ــرسـتـ ــانـي الـ ــذي رحّـب بـه ووافق
عل ـيـه يف مق ـ ــابل ك ـث ـي ـ ــر مــن الـعل ـم ـ ــاء
اآلخـ ـ ــريــن الـ ـ ــذيــن ك ـ ـ ــان لهــم م ـ ـ ــوقف
مـع ـ ـ ــارض وسـلـ ـب ــي ،ومـ ـنـه ــم الـعـالم ـ ـ ــة
الشيخ محمد رضـا الشيبي ..وغيرهم.
واخـيـ ــراً وبعـ ــد مع ــان ــاةٍ طـ ــويل ــة دامـت
خمــس سنـوات جتـمّعت كـسـر املـوضـوع
وشكّـلت مـنهــا هــذا الــشكل الــذي ظهــر
بــني ال ـب ـ ــاح ـثــني وت ـ ــرجــم ال ـ ــى الـلغ ـ ــة
الفـارسية واهتـم به الباحـثون اهتمـاماً
سـاراً ومنهم استاذي وصـديقي الدكتور

عل ــى س ــامـي الـن ـش ــار ،وق ــد طـبع ه ــذا
الـكـتـ ــاب ثالث مـ ــرات اوالهـ ــا يف بغـ ــداد
مبسـاعدة من جـامعتها والثـانية يف دار
املعـ ــارف يف الق ــاه ــرة والـث ــالـث ــة يف دار
االنـدلس يف بيـروت ،ورمبا هنـاك طبعة
رابع ـ ــة يف امل ـ ــان ـي ـ ــا يف دار اجلــمل ال ـتــي
يـشرف علـيها االسـتاذ (خـالد املعـالي)،
لقـ ــد ح ـظـي هـ ــذا الـكـتـ ــاب بـ ــإهـتـمـ ــام
ايجـابي وسلـبي بني العـرب واثـار كثيـراً
مـن اخل ـصـ ــومـ ــات ومــنهـ ــا عـنـ ــدنـ ــا (يف
العراق) نـؤمل االّ يكون ظهوره سبباً يف
خيبة امل للباحثني والقراء.
* ب ـ ــرزت يف م ـيـ ـ ــدان حتقــيق الـ ــشع ـ ــر،
وبالذات شعـر احلالج وابي بكر الشبلي
والـن ـ ــوري ثـم ت ـ ــوجهــت نح ـ ــو الفـن ـ ــون
الـ ــشع ـ ــري ـ ــة املـ ـ ـوّل ـ ــدة ال ـتــي ظه ـ ــرت يف
العصور املتـأخرة كبحر الـسلسلة والدو
بـيـت ،والكــان وكــان ..وغـيــرهــا .مــا هــو
مـنهجكـم يف التـحقيـق ،وهل ثمـة فـرق
ب ــني االجتـ ـ ـ ــاه ــني :شـعـ ـ ـ ــر الـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــوف
والفنون الشعرية املوّلدة.
 احلق ــيقـ ـ ــة ان ـنــي احــب اخلـ ـ ــوض يفاملــوضــوع ــات اجملهــول ــة واملهـملــة الـتـي
تـستـحق االهتمـام وتفتقـدهـا الثقـافـة،
ومن هـنا مـلت كثيـراً الى مالحقـة هذه
املـوضـوعـات حتـى صـار ديـدنـي الكتـابـة
يف املـوضـوعـات اجملهـولـة .وكـان احلالج
اولهـا ألنني شعرت بأنه قد ظُلِم وجهل
وان كــان بعــض البــاحـثني قــد تـطــرقــوا
الـى سيـرته واشعـاره عن (مـا سيـنيـون)
ال ــذي اهتـم به اهـتمــام ـاً كـبيــراً ظلـمه
بإصداره نصاً ألشعاره مليئاً باالخطاء
اللغـوية والنحويـة والتفسيـرية فعددت
هــذه الـظــاهــرة نــوعـ ـاً من املــوضــوعــات
اجمله ـ ــول ـ ــة ال ـتــي ت ـ ـس ـتـحق االه ـت ـم ـ ــام
وال ـت ــصحــيح ثــم خـ ـط ـ ــر لــي ان أتـ ـ ــابع
االشع ــار الــشعـبـي ــة الق ــدمي ــة الـتـي لـم
يـطلع عـليهــا البــاحثـون احملـدثــون مع
ان احملــدثــة مـنهــا قــد حــظي بــإهـتمــام
كـبيـر بــاملغـرب واملـشــرق واعتـزُّ بــالكـتب
الـتي نـشـرهــا االستــاذ الكـبيـر املـرحـوم
علي اخلـاقانـي وقد احـدث ذلك عـندي
ف ـ ــراغـ ـ ـاً ك ـب ـي ـ ــراً يف ب ـ ــدايـ ـ ــات االشع ـ ــار
الـشعبـية فـكان ان اكـتشفـت عاملـاً كبـيراً
واسع ـاً يف هــذا اجملــال كــان قــد ب ــدأ من
شـاعـرنـا الكـبيــر (صفي الـديـن احللي)
يف القـ ــرن الـثـ ــامـن الـهجـ ــري ،وهـكـ ــذا
بدأت اكـتشف هـذه االلوان مـن االشعار
الـتي كــان مـنهــا الكــان وكــان ،والقــومــا،
واستعد اآلن لـنشر ديـوان املواليـا الذي
يـسميه الـباحثـون باملـوال وقد قـصد به
ال ـش ــاع ــر الـ ــذي يلقـي ه ــذا الـن ــوع مـن

االشعـ ــار ،وكـ ــذلـك اكـت ــشفــت ان بعــض
الـفنــون الــشعــريــة قــد ضعف الـتعــامل
معهــا ،ومنهـا (الـدوبـيت) الـذي جـمعت
له نحو مائتي شاعر ابتداءاً من القرن
الــرابع الهجــري حتـى يــومنـا هـذا وان
قـل املهـتـمـ ــون به يف هـ ــذه االيـ ــام ،وقـ ــد
تفضلـت مبساعـدتي يف طبعه اجلـامعة
الل ـي ـب ـي ـ ــة س ـن ـ ــة (1972م) بــنح ـ ــو (800
صفحـة) وقـد فـاز هــذا الكتـاب بجـائـزة
جـمعيـة اصـدقــاء الكتـاب اللـبنــانيـة يف
نحـو هــذا التــاريخ ايـضـاً .ثـم اكتــشفت
ان فـنــون ـاً مـن االشع ــار الفـصـيحــة قــد
اهملـت ايضـاً ونـسيهـا البـاحثـون حتـى
الكبـار مـنهم املـرحـوم مـصطفـى صـادق
الـ ــرافعـي وغـي ــره ،واهـت ــديـت مـن ه ــذه
الـفـ ـنـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــى ف ــن مـ ـنـهـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـسـ ـمـ ـ ـ ــى
(السلسلـة) توفقت الـى جمعه يف كتاب
اطـلقت علـيه اسمـاً تـراثيـاً هـو (الفلك
احململـة بأصداف بحر الـسلسلة) وهذا
الـكـتـ ــاب ممـ ــا اعـت ـ ــز به وان لــم يحــظ
بــإهـتمــام البــاحثـني والقــراء ،ومــا زلت
ابحــث عــن املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ـ ـ ــات اجملهـ ـ ــولـ ـ ــة
واملنــسيــة ألعـمل يف نـشــره ــا ان اسعف
العمر بذلك.
* تعـرضت ملضايقـات فكرية وسـياسية،
مـ ــا تـ ــأثـيـ ــرهـ ــا علـ ــى ت ـطـ ــور مـنـهجـكـم
وامل ـســاحــة امل ـسـمــوح ــة لكـم يف الـبحـث
والتـحقق؟ وهل كـانـت سنــوات عملـكم
يف اخل ــارج مـثـي ــرة ،وهل ع ــانـيـت فـيه ــا
شيئاً من االحباط؟
 من الطبيعي ان يعاني الباحثون عناحلقـيقـ ــة اجللـيـ ــة يف بل ــدن ــا ه ــذا ويف
زمـنـنـ ــا هـ ــذا مـن م ـض ـ ــايقـ ــات ك ـ ــونهـم
ينفـردون بأفـكار ومنـاهج قد تكـون غير
مــرضيــة من قـبل االغلـبيــة التـقليـديـة
من البــاحثني والـسلطـات هنـا وهنـاك.
ومـن ال ـط ـ ــريف انـنـي اض ـط ـ ــررت ال ـ ــى
احــالــة نفـسـي علــى الـتقــاع ــد ألسبــاب
صحية بسبب هـذه املضايقات يف داخل
قـسـمنــا وكـليـتنــا بــالــذات وقــد انـتقـلت
ه ـ ــذه املـ ـضـ ـ ــايق ـ ــات الـ ـ ــى طل ـب ـت ـن ـ ــا يف
الـدراســات العليـا بـحيث كـانت املـراقبـة
مـ ـسـتـمـ ــرة علـ ــى ابحـ ــاثهـم ورس ــائـلهـم
وكــانت جلــان من زمـالئنــا تـشـكل لهــذا
الغـرض ممـا ادى الـى حـذف كـثيــر من
الفـصــول مـن رس ــائل بعــضهـم خــدمــة
لالغراض السياسـية السائدة يف بلدنا،
ومن املــضحك انـني يف كُـتَيـبي (اهــداء
ومالمح عـربيـة واسالميـة يف رواية دون
كـيخ ــوت ل ـس ــرف ــانـتــس) طُلـب مـنـي ان
اضع تـرجمـة لنفـسي كـالعـادة اجلـاريـة
يف مجمـوعة املـوسوعـة الصغـيرة ،فلـما

ذك ــرت انـنـي مـن م ــوالـيـ ــد الك ــاظـمـي ــة
اعـتـ ــرض علـيّ امل ـشـ ــرف علـيهـ ــا وطلـب
منـي ان اضع مكــان هــذه الـعبــارة وولــد
يف مـنــطقـ ــة قـ ــريـبـ ــة مــن بغـ ــداد فلـمـ ــا
اص ــررت علــى ان اعـتــز بــإنـتـمــائـي الــى
مدينتي العظيمـة فرضخ لالمر كارهاً.
امـا يف البالد الـعربـية االخـرى فلم القَ
هـذه املعاملـة ،وانت كنت معـروف امليول
و التوجه.
* م ــا هـ ــو رأيكـم ب ــدور االسـت ـش ــراق يف
دراسة التراث العربي؟ وما هو موقفكم
بـشكل خـاص مـن املسـتشـرقني :آربـري،
وماسينون؟
 ينـبغـي ان ال ننـســى ان املــستـش ــرقنيرجال ينتمون الى اقطار واديان وميول
وت ــوجه ــات اخ ــرى بح ـسـب تــطلع ــاتهـم
ال ــشخ ـصـي ــة فـمــنهــم املع ــادي ،ومــنهـم
ال ـن ـ ـ ــاقــم ،وم ـنـهــم ال ـ ـط ـ ـ ــامـع ،وم ـنـهــم
امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوعــي ،وم ـنـهــم ال ـب ـ ـ ــاحــث عــن
احلقيقـة ،ومـنهم املتـدين لـدينه وعلـى
هــذا االســاس فــاملــستـشــرقــون ال ميـكن
اص ـ ــدار حـكــم واح ـ ــد علــيهــم ج ـمــيعـ ـ ـاً
بـوصفهـم جمـاعـة مـسـتقلـة او امــة من
االمم لكن يـنبغـي ان نالحظ ان هـؤالء
ال ـبـ ـ ــاح ـثــني مـ ـ ـس ـتـقلـ ـ ــون ع ـنـ ـ ــا متـ ـ ــام
االستـقالل ومنفصلون متـام االنفصال
ومـن هـن ـ ــا ي ـ ــأتـي اســتقـاللهـم عـن ـ ــا يف
ال ــبحــث ومت ـ ـســكه ــم بحـ ـ ــري ــتهــم ف ــيه.
وينبغـي علينا ان نـتطرق الـى كل واحد
بحسب ظـروفه واهدافه وان نـبتعد عن
اصدار حكم واحـد عليهم .امـا العالمة
اربري فـقد كـان املشـرف عليّ يف رسـالة
الــدكتـوراه ،احلـقيقــة اننـي اعتــز به كل
االعتـزاز واحتـرمه كل االحتـرام ،واجله
كل االجالل اذ كـتب لنـا ثمـانيـة وستني
كتاباً تتـجاوز عمره الذي عاشه يف هذه
الـ ــدنـيـ ــا ،ومـن اهـم اعـمـ ــاله تـ ــرجـمــته
ال ــدقـيق ــة للق ــرآن الك ــرمي واعـتـب ــاره ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
ال ــرسـمـي ملـن
يـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــب يف
مـوضـوعــاتنـ ــا
يف الـلـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـع ـ ـ ــربــي ـ ـ ـ ــة..
ومــا يـنكــر ان
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ال ـت ـ ـ ــرجــمـ ـ ـ ـ ــة
الــدقـيقــة قــد
نـ ــاله ــا كـثـي ــر
م ــن الـ ـنـقـ ـ ـ ــد
حـت ــى مـنعـت

يف بـاكـستـان منـذ اواخـر اخلمـسيـنيـات
واعــرف عن العالمـة آربيـري انـه انسـان
مــوض ــوعي الــى اقـصــى حــد مع ت ــدين
واضح لديـانته املسيحية واخالصه لها
وصـ ــدوره عــنهـ ــا ،ومـ ــا يـ ــذكـ ــر للـعالمـ ــة
اربـ ــري انه ك ــان ش ــاع ــراًُ ب ــاالنـكلـي ــزي ــة
وكتـب عن رب ــاعي ــات اخليــام وتــرجـمهــا
ايضاً وكتب عن الوان يف الشعر العربي
القــدمي واحل ــديث ،الـتقـلي ــدي وغيــره.
ومـن هنــا يـسـتحـق منــا كل تقــديــر مع
االعـتـب ــار امل ــوض ــوعــي لل ـظ ــروف الـتـي
اح ــاطـت به ،ام ــا م ــاسـنـي ــون فق ــد ب ــدأ
حيـاته ضابـطاً يف اخملـابرات الفـرنسـية
ونـزل املغــرب يف اوائل القـرن العـشــرين
ثــم لفـت ن ـظـ ــره الـت ـص ـ ــوف االسالمـي
وخـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـاً احلالج ال ـ ـ ــذي اخ ـت ـ ـ ــاره
للحـصــول علــى درجــة الــدكتــوراه الـتي
اسـتغــرقـت كـتــاب ــاته ــا ثالث ـاً وع ـشــريـن
س ـن ـ ــة ،ومـع تعـ ـ ــاطف م ـ ــاس ـي ـنـ ـ ــون مع
احلـركــات االستـقالليـة ،وخـصـوصـاًُ يف
اجلـزائــر فقـد كــان له اهـتمـام كـبيـر يف
احلــركــة املــسيـحيــة يف العــراق وســاعــد
كـثـي ـ ــراً علـ ــى ت ـطـ ــويـ ــرهـ ــا واســتقـ ــدام
البــاحـثني الـيهــا من االقـطــار االوربيــة
وممـ ــا يـ ــذكـ ــر ملـ ــاسـنـي ـ ــون انه اخــتلــط
اختالطـاً واضحاً بـالبـاحثـني العرب يف
العـراق ومصـر وكان صـديقـاً للبـاحثني
اآللــوسـيني كــالعالمــة الـشـيخ مـحمــود
شـكري وقراباته ،وكان له دور يف اجملمع
العلمـي مبصـر (مجـمع اللغـة العـربيـة
مبـصـر) اذ كــان من اعـضـائـه البــارزين.
ينبغي ان نذكر هنا ان االستشراق على
العـم ــوم فقــد حـمــاسـته االسـتعـمــاريــة
وارت ـب ـ ـ ــاطه يف ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـ ـ ــات احملل ـيـ ـ ــة
االوربـي ــة وص ــار ي ـشـكل مجـم ــوع ــة مـن
الـبـ ــاحـثـني املـ ــوضـ ــوعـيـني يف ع ـصـ ــرنـ ــا
احلـديث مع قيـام القاعـدة التـي تقول:
لكل قاعدة شذوذ.

مــــقـــــــــــــــــــــــــــــــال لــــلـــــــــــــــــــــــــــــــراحــــل

االدب الشعبي..وجه من وجوه الرتاث الشعبي
كامل مصطفى الشيبي

أن الرجز كان ،فـوق مصاحبته لإلنسان العربي
يف خـصوصـيات حـياته ،يف بـيته وعملـه وسفره،
إطــاراً للـحمــاســة احل ــربي ــة والفخــر بــالـنفـس
أثـن ــاء القـت ــال بخــاصــة – واألمـثل ــة علــى هــذه
الظاهـرة مما ال داعي إلى إنفاق الوقت واحليز
فيه.
وإذا استقـر بنـا هـذا الـوضع ،سـاغ لنـا أن جنعل
الرجز منطلقاً للقول:
إن لألدب الــشعبـي فنـون ـاً تختـص به وتـتضـمن
معـ ــانــيه الـتـي تـتـ ــدفـق به ـ ــا شجـ ــون احلـيـ ــاة،
ويـنـب ــض بهـ ــا نـب ــضهـ ــا ال ـ ــذي يعـ ــد الـ ــدق ـ ــائق

والـث ــوانـي واألي ــام ،ثـم ع ــد ال ـسـنـني واألجـي ــال
والقرون.
ومن هــذه الفنـون مــا يصــور الصلـة اإلنـسـانيـة
بـني األم والــطفل ،وهـي صل ــة ،ق ــد ال تع ــد مـن
املـواقف املهيبـة الرهـيبة وال يـوصف موضـوعها
ب ـ ــاجلاللـ ــة والـ ـسـمـ ــو ،لـكــنهـ ــا ،بـ ــإنـ ـسـ ــانـيــتهـ ــا
وطـبـيعـتهـ ــا ،تع ــد بـ ــاملقـي ــاس احل ــاضـ ــر نف ــسه
جتـارب شعرية حقيقية لـصدورها عن التجربة
واإلحساس ال عن الثقافة والتعلم واإلنشاء.
من هنـا فإن تـرقيص األطفـال ،الذي يعـبر عن
ه ــذه الــصل ــة وي ـص ــورهـ ــا شع ــراً ،إمن ــا ه ــو أدب
شعبـي أصيـل يصــدر من شغــاف األم وهي تـرى
ثمـرة أحـشـائهــا بني يـديهـا تخــاطبهــا وتتـمنـى
لهـا األمـنيــات وتفخــر بهـا وتــدللهـا وتـرقـصهـا
حتـى تطيـب نومـتها وال عجـب أن يكون الـرجز
هـو اإليقـاع الـذي انـصبـت فيه هـذه األشعـار ،أو
فلنـسمهـا األغـاني املـرقصـة ،فهـو الـوزن األقـدم
للتعبيـر الشعـري الذي يصلح لـلصلة القـدمى
بـني األم وولـيـ ــدهـ ــا ،وهـ ــو إيقـ ــاع أو وزن يحـفل
باحلركة والنشاط والسرعة واحلماسة.
ومـن األغ ــراض الـتـي تـن ــاوله ــا األدب ال ــشعـبـي
القـدمي ،مــا رأينـا مـن النـصـوص الـتي يـرددهـا

الـكهـ ــان ،وكـ ــذا ق ـصــص األب ـطـ ــال
ووقائع احلـروب وأحاديث الـسمار
الـ ـت ــي يـ ـ ـ ــراد بـهـ ـ ـ ــا (اخلـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــات
امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة مــن ح ـ ــديــث اللــيل،
أج ــروه عل ــى كل م ــا يكــذبــون مـن
األحـ ــاديــث وعلـ ــى مـ ــا يـ ـسـتـمـلح
ويــتعجـب مـنـه) ،وأطلق ــوا علـيه ــا
اسم أحاديث خرافة.
ومـن امل ــوض ــوع ــات الـتـي طـ ــرقه ــا
األدب الشعـبي قصص احملبني العـذريني الذين
مــات ــوا حبـ ـاً ،ومنـهم ،املــرقــش األكبــر (عــوف ،أو
عـمـ ــرو ،بــن سعـ ــد الـبـكـ ــري ،ت نحـ ــو  70ق.هـ /
000م) ،وعمـرو بن عـجالن النهـدي (ت  46ق.هـ
066 /م) .وتـوبة بـن احلميـر العذري (ت 30هـ /
 ،)600وق ـ ـيـ ـ ـ ــس بـ ــن ذريـح الـل ـ ـي ـ ـثـ ــي (ت 68هـ /
688م).
ومنـهم املـغن ــاطيــس األكبــر جلــذب األس ــاطيــر
واألشعـ ــار وجتـمـيـعهـ ــا ،وخـ ــزانـ ــة املـب ـ ــالغـ ــة يف
العـذاب ،ونعني به قيـس بن امللوح العـامري (ت
نح ــو  70هـ 690 /م) وص ــاحـبـته لـيل ــى الل ــذيـن
عبـرت أسطـورتهمـا حـدود اجلنـس العـربي إلـى
اآلداب الـشــرقيــة وحظـيت بــأكبـر قــالب جـديـد

من مؤلفات الراحل

يـسـابـق به اخليـال ويـضع لهـا تفـصيالت جتـوز
املقـ ــدار لـتـثـي ـ ــر الع ـطـف والع ـ ــواطف ،وجتـ ــري
بــالــدمــوع كــالــسيــول علــى مثــال العـشق وإمــام
العاشقني قيس بن امللوح العلوي (.)14
ومن املــوضــوعــات الـتي تــدخل ضـمن مـصــداق
األدب الـشعبي القـدمي تلبيـات مواكـب احلجاج
إلـى مكـة واملعـابـد األخـرى قـبل اإلسالم ،فلقـد
كـانـت ،كمـواكـب االحتفـال بـاستـشهـاد احلـسني
يف العراق ،ومـواكب الصـوفيـة يف منـاسبـاتها يف
مـص ــر وغـي ــره ــا ،تـعكــس أدبـ ـاً شعـبـيـ ـاً فـط ــريـ ـاً
بـسـيطـاً صـافي ـاً يعبـر عن إميـان سـاذج يف إطـار
مـن ال ــسجع الـب ـسـيـط ال ــذي يقـت ــرن ب ــأشع ــار
قصيرة من الرجز ،على العادة يومئذ.

