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َ ُ ُ َّ
أدب احلجاب
ُّ
ْ ْ
اس ِتجالء الر ية والفن
د .عبد الكري بن عبد اهلل العبد الكري
أستاذ األدب والنقد املشارك – كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس مية
kreem.1@hotmail.com
تاريخ التحكيم7342/77/2 :

تاريخ اإلجازة7341/7/1:

املستخلا:
ُيحــاول هــذا البحــث أن َي ْســتَجلي أبــرز الخصــائص الفكريــة والفنيــة ألدب
الح ِ
اجــب يف العصــور القديمــة بمكانــة عاليــة ،واســتطاع أن
الحجــاب؛ حيــث حظــي َ
َّ
يستخدم نفوذ السلطان ،وقوة الوالية ،فكانت مجالسهم حاضن ًة من حواضـن األدب
والفكر ،ودارت فيه حوارات ،وتجاذبات أدبية طريفة ،فاجتمعت نماذج أدبية متنوعة
لملِ َمهــا ،وأن َي ْس ـتَخرج أبــرز مالمحهــا ،وأن يفــتح ُأفقــًا جديــد ًا
حــاول الباحــث أن ُي ْ
للدارسين يف إكمال مشوار دراستها.

إن أدب الحجــاب يم ِّثــل ُأنموذجــًا لــألدب العفــوي ،ويكشــف عــن نمـ ٍ
َّ
ـط مــن
َّ

أنمــاط الواقــع السياســي يف القــديم ،ويتســم بتنــوع نماذجــه ،وتعــدِّ د أجناســه األدبيــة،
وتكثيف عباراته ،وارتفاع وتيرة ِ
الح َجاج فيه ،ويدفع السخط –أحيانـًا -إلـى تكـوين
صــور فكاهيــة ســاخرة ،وربمــا دفــع إلــى اســتخدام النصــوص الدينيــة ذات الصــبغة
الحجـاب يزخـر
القدسية ،فيستحيل الـنص إلـى قطعـة وعظيـة مـؤثرة ،وهكـذا فـأدب
َّ
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بخصائص فنية عديدة دفعت أدباء كبار ،كالجاحظ ،وابن قتيبـة ،وابـن عبدربـه ،وأبـي
حيان التوحيدي ،وغيـرهم أن يلتفتـوا إلـى تلـك النمـاذج ،ويخصصـوا لهـا حيـز ًا مـن
كتبهم ،واختيارهم ٌ
دليل على أصالة هذه النماذج ،وثرائها الفكري ،والفني.
إننــي ال أزعــم اإلحاطــة هبــذا الموضــع ،وإنِّمــا اجتهــدت يف إبــراز خصائصــه،
ولفت النظر إليه ،ولملمة نماذجه ،ومصادره ،وأرجو أن يجد هذا الموضوع اهتمامًا
عند الدارسين والمهتمين يف حقل الدراسات األدبية والنقدية ،ففيه مسـارب عديـدة،
وفرص ملهمة ،واهلل ولي التوفيق.
ٌ
الكلمات المفتاحية:
الح ِ
اجب.
الح َّجاب -مجالس الخلفاء -أدب َ
أدب ُ
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*<=+
الحمد هلل رب العـالمين ،والصـالة والسـالم علـى أشـرف خلـق اهلل أجمعـين،
نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فقد اتخـذ الخلفـاء واألمـراء والـوزراء يف القـديم والحـديث ُح َّجابـًا ُينَ ِّظ ُمـون
دخول الناس عليهم ،و ُيعنون بمواعيدهم ،وربما تمدَّ دت مهامهم إلى ما هو أكرب من
ذلــك(،)1غيــر َّ
أن هــذا المنصــب اإلداري كــان ذا قيمــة يف العصــور القديمــة ،وأصــبح
الحاجب هو الطريق إلى لقاء الخليفة ،أو الوزير ،والتأثير يف رأيه ،واستجالب رضاه
الحجـاب يـد السـلطة ،وقـوة
عن فئام من الناس دون آخرين ،وربمـا اسـتخدم بعـض
َّ
الــوالي ،وصــالحيات الواليــة ،فكــان أثــرهم يف السياســة بازغــًا ،وقــد «اشــتهر مــن
الح َّجــاب جماع ـ ٌة كــان لهــم أث ـ ٌر ظــاهر يف سياســة الدولــة ،كــالربيع وولــده الفضــل،
ُ
والمنصور يف األندلس ،الذي استبد بالملك ،وأنشأ دول ًة لبثت أمد ًا»(.)2
الح َّجاب ألوانًا أدبيـة طريفـة ،تشـ َّكلت يف قوالـب عديـدة مـا
وأس َق ْتنَا مجالس ُ
ْ
ٍ
بين ٍ
وألوان أخرى سـيرد لهـا ذكـر يف هـذه المقالـة،
شعر ،وحكم ،ووصايا ،ورسائل،
نصوص استوقفت دارسـي األدب ،وهـي قمينـ ٌة بتنبيـه البـاحثين إلـى نماذجهـا،
وهي
ٌ
وتحفيزهم؛ لفحص قيمتها الفنية ،وإبراز معالمها الفكرية ،وهذه هـي غـايتي يف هـذه
المقالة العلمية التي أرجو أن تسهم يف ٍ
والتعمـق؛ لدراسـة هـذه
مزيد مـن االستقصـاء
ّ
الظاهرة المتوارية يف كتب الرتاث ،الثرية بنصوصها ،والغنية بقيمتها الفكرية والفنية،
( )1انظر :معجم ألقاب أرباب السلطان يف الدول اإلسالمية من العصر الراشدي حتى بداية القرن
العشرين ،د.قتيبة الشهابي ،منشورات وزارة الثقافة يف الجمهورية العربية السورية ،دمشق،
1995م.35 :
( )2انظر :فكر ومباحث ،علي الطنطاوي ،دار المنارة –جدة ،ط1212 ،3 :هـ1992/م-122 :
.127
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ٍ ِ
ـح الطريــق ،و ُتسـ ِّـه ُل
ويف مثــل هــذه المقــاالت ال تتســع المســاحة إال لومضــات ُت ْفسـ ُ
الدرب ،وتلفت النظر ،ولتكون سلسلة يف منظومة من الدراسات المتخصصة.
وقــد َو َقــر يف نفســي منــذ أيــام دراســتي يف الجامعــة مقـ ٌ
ـال جميـ ٌـل للشــيخ علــي
الح ّجــاب ،مــن دون
ـه(:الح َّج
الطنطــاوي عنوانـ
اب)،ولم َس فيــه َل ْمســًا رفيقــًا أدب ُ
ُ
َ
ٍ
عميق ،أو استقصاء نماذج هذا األدب ،غير َّ
أن ما اسـتوقفني منـذ قـراءيت تلـك
تحلي ٍل
المقالة قوله...« :ونشأ عن ذلك شعر ،وحكم ،وقصـص مـألت كتـب األدب ،حتـى
الحجـاب)
إنه لو حاول أحد طالَّب كليـة اآلداب إعـداد رسـالة (أطروحـة) يف (أدب
َّ
لنال شهادة الدكتوراه»(.)1
كما َّ
أن الذاكرة استدعت قول أبي تمام الشهير:
ِ
بم ْق ٍ
َّ
ص َ
ب
عنك لي أمالً
إن السماء ُت َر َّجى حين ُت ْحت ََج ُ
ليس الح ُ
جاب ُ
هــذا البيــت الــذي َح َضــر يف مــدونات األدب الشــهيرة ،وتــواتر يف كتــبهم ،هــل
ثت ُ
الخطـا إلـى البحـث الجـا ِّد عـن هـذه
سأجد لـه نظيـر ًا مـن الشـعر
والنثر؟!فاسـت َْح َث ُ
ْ
الحجاب) ،فوجدت يف كتب الرتاث أبوابًا وفصو ً
ال وإشارات إلى هذا
الظاهرة(أدب
َّ
األدب ،واجتمعت عندي مادة أدبية ملهمة للدرس النقدي،ومن تلك الكتب الرتاثيـة
التي وجدت فيها بغيتي:
 رسائل الجـاحظ ،ألبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ ،ت255هــ ،وقـدجمعـت يف
الحجـاب ،وقـال يف مقـدمتها« :وقـد
خصص الرسالة الثانية عشـرة ألدب
ُ
َّ
َّ
ٍ
وشعر ،ومعاتبـة وعـذر ،وتصـريح و َت ْع ِـريض،
الحجاب من خربٍ
كتابي هذا ما جاء يف
َّ
وفيه ما كفى،واهلل الموفق»(.)2
( )1السابق.125 :
( )2رسائل الجاحظ ،للجاحظ ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مطبعة السنة المحمدية –القاهرة:
.30/2
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وقســم
كمــًا كبيــر ًا مــن النصــوص الشــعرية والنثريــةَّ ،
وأورد يف هــذه الرســالة ّ
رسالته تقسيمًا موضوع ّيًا ،واستحضر بعد كـل موضـوع مـا يشـاكله مـن النصـوص.
ويف تقديري َّ
الحجاب.
أن هذه الرسالة من أهم المصادر وأثراها يف أدب
َّ
خصص حديثًا
 عيون األخبار ،لعبداهلل بن مسلم بن قتيبة ،ت 276هـ ،حيث َّالح َّجــاب يف الجــزء األول مــن كتابــه،وأورد فيـه عــدد ًا مــن المواقــف والطرائــف
عـن ُ
والنوادر بلغت ثمانية وعشرين عنوانـًا تضـمنت أشـعار ًا ،ووصـايا ،ورسـائل ،مث َّلـت
الحجاب(.)1
مادة جيد ًة من أدب
َّ
 كتاب المحاسن والمساوئ ،لإلمام إبراهيم بن محمد البيهقي ،ت  320هـ،الحجاب ،ومساوئهم ،وأورد يف كل عنوان نمـاذج ليسـت قليلـة
حيث تناول محاسن
َّ
من الشعر والنثر والنوادر األدبية الماتعة(.)2
 العقــد الفريــد ،البــن عبدربــه ،ت  328هـــ ،حيــث أورد يف كتــاب اللؤلــؤة يفتضمن مادة شعرية ونثرية ال بأس هبا(.)3
السلطان حديثًا عن
َّ
الحجاب َّ
 زهر اآلداب وثمر األلباب ،ألبي إسحاق الحصري ،ت 213هـ ،حيث أوردالح ِ
وضـمنه أقاويـل عديـدة
اجـب)،
يف الجزء الثـاين مـن كتابـه حـديثًا َعن َْونَـه بــ(أدب َ
َّ
لــبعض البلغــاء ،وأشــعار ًا تمحــورت حــول الحاجــب ،وكــان مــن المصــادر المهمــة؛
لتعزيز مادة هذا البحث(.)4
( )1عيون األخبار ،البن قتيبة ،تحقيق :د.محمد اإلسكندراين ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط:
1،1212هـ1992/م.122/1 :
( )2انظر :المحاسن والمساوئ ،لإلمام إبراهيم البيهقي ،اعتنى به :عدنان علي ،دار الكتب العلمية
– بيروت ،ط1220 ،1 :هـ1999/م.127-121 :
( )3العقد الفريد ،البن عبد ربه ،تحقيق :مفيد قميحة ،مكتبة دار الباز-مكة المكرمة ،د.ت/1 :
.67
( )2زهر اآلداب وثمر األلباب ،ألبي إسحاق الحصري ،ضبط :زكي مبارك ،دار الجيل-بيروت،
=
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ـدت يف
 مثالــب الــوزيرين ،ألبــي حيــان التوحيــدي ،ت  212هـــ ،حيــث وجـ ُبالحجـاب) ،والثانيـة:
الصاحب
كتابه إشارتين إلى
َّ
الحجاب :األولى عنواهنا( :تع ُّلل َّ
َّ
الحجاب)(.)1
(شعر يف
َّ
ٌ
 ربيع األبرار ونصوص األخبار ،لمحمود بن عمر الزمخشـري ،ت 538هــ،إذ جــاء يف البــاب الثــاين والثمــانين مــا يلــي« :الملــك والســلطان واإلمــارة والبيعــة
الحجاب»(َّ .)2
وبث فيه ماد ًة ال بأس هبا من
والخالفة وذكر الوالة ،وما يتصل هبم من
َّ
الحجاب.
أدب
َّ
 التذكرة الحمدونية ،البن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علـي ،تِ
والح َجــاب:
 562هـــ ،وقــد أفــرد يف البــاب الحــادي واألربعــين حــديثًا عــن اإلذن
متيســره ،ومتصـ ّعبه .وتشـ َّعب فيــه الحــديث عـن النهــي عــن شــدة الحجــاب ،وفنــون
ّ
المعاين يف الحجاب ،وأشعار وحكايات يف الحجاب ،ونوادر الحجاب(.)3
 ُمفيد ال ُعلوم و ُمبيد الهموم ،لزكريا بن محمد القزوينـي ،ت  862هــ ،حيـثللحجاب ،ولـم يغمـره
جاء الباب الرابع من الكتاب الخاص بسير الملوك مخصصًا
َّ
بمادة كبيرة غير َّ
الح َّجاب(.)4
أن إشارته تبقى مهمة للباحث يف أدب ُ
=

ط ،2 :د.ت.529 /2 :
( )7مثالب الوزيرين ،تحقيق :إبراهيم الكيالين ،دار الفكر للطباعة والنشر-دمشق ،ط،2 :
1218هـ1998/م.266 :
( )2ربيع األبرار ونصوص األخبار ،لمحمود بن عمر الزمخشري ،تحقيق :عبد األمير مهنا،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات-بيروت ،ط1212 ،1 :هـ1992/م.161/5 :
( )3التذكرة الحمدونية ،البن حمدون ،تحقيق :إحسان عباس ،وبكر عباس ،دار صادر-
بيروت،ط1996 ،1 :م.207 -193/8 :
( )2مفيد العلوم ومبيد الهموم ،لزكريا القزويني ،تحقيق :محمد عبدالقادر عطا ،دار الكتب
العلمية-بيروت ،د.ت.382 :
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َّ
الحجــاب،
إن هــذه الكتــب -وغيرهــا كثيــر -تمثــل مســتودعًا لنمــاذج أدب
َّ
ٍ
جانب آخر عن ثراء هذا اللون األدبي ،الذي م َّثـل ظـاهر ًة أفردهـا بعـض
وتكشف من
الرتاثيــين بــالقول ،فــدونوا طرائفهــا ،و َتنَـ ُّـو َع أجناســها ،وأبــرز مــا َجـ َ
ـال فيهــا مــن فكـ ٍـر
وألمـع خصائصـها
نتلمس جدلية الجدِّ  ،والهـزل فيهـاْ ،
وموضوعات ،وهي قمين ٌة بأن َّ
الفنية ،وهل كانت مراسيم الحجابة يف العصور اإلسالمية المتقدمـة باعثـ ًة لونًـا أدب ّيـًا
ٍ
ٍ
وبـذل للوجـه ،أو
قنـوط،
طريفًا؟! وكيف استطاع المحجوب بظروفه المختلفـة مـن
ٍ
الحجـاب ،أو صـورة الخليفـة والسـلطان وصـاحب
تكريم واحتفاء ،أن يرسم صورة
َّ
تساؤالت عديـد ٌة تـتلجلج يف خـاطري ،وأنـا أقـف إزاء هـذا اللـون األدبـي
الوالية...
ٌ
تلمــس أبــرز خصائصــه ،وطرائــق تشـ ُّكله ،وأنمــاط تعبيــره،
الطريــف ،وتلـ ُّ
ـح علـ َّـي يف ُّ

وبخاصة أن شطر ًا من نماذج هذا اللون األدبي اعتمـدت اآلنيـة يف الـرد ،والعفويـة يف
الحجاب يف ح ّي ٍـز
الجواب ،فم َّثلت سليقة أدبية غير مصطنعة ،كما أن تقديم نصوص
َّ
ُ
علي يف كتابة هذه المقالة.
واحد ولفت النظر إليها مهم ٌة أخرى سيطرت َّ

811

ستِتْ ء الرُّؤية والفن
أ َدبُ احلُتَّاب :ا ْ

أدب الحجَّاب «رؤية وصفية»
ـب الشـيء
ب) يف المعاجم العربية حول معنى السـرت فــ « َح َج َ
(ح َج َ
َتدور مادة َ
يحجبــه حجبــًا ِ
ه...والح ِ
البــواب ،وجمعــهَ :ح َج َبــ ٌة
وحج َبــهَ :ســت ََر
وح َجا َبــًا
بَّ :
اج ُ
َ
ّ
ْ ُُ ُ َ َْ
.وح َّجاب الكعبة همَ :سدَ َنت َُها ،ومن يتولـون حفـظ مفاتيحهـا ،وهـم بنـو
وح َّجاب»(ُ )1
ُ
شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الدار بن قصي(.)2
وع ِرفـت وظيفـة الحاجــب يف الدولـة اإلسـالمية عنــدما حـاول أحـد الخــوارج
ُ
اغتيــال الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان ¶ فاتخــذ حاجبــًا؛ لحمايتــه مــن
ِ
ب َس َب َق
المرتبصين ،ورغب ًة يف تنظيم أمور الدخول والخروج على الخليفة ،وهو َمنْص ٌ
تطور هذا المنصب يف العصر العباسي؛ ليصبح
إليه الفرس يف تنظيم أمور دولتهم ،ثم َّ
هناك حاجب أول ،ثم ٍ
ثان ،ثم ثالث ،واألخيـر هـو الـذي يقابـل الجمهـور ،ويسـتقبل
ٌ
طلبات الرعية ،فأحاط نفسـه هبالـة مـن اإلجـالل والعظمـة؛ َف َع َلـت مرتبتـه ،واسـتطاع
الح َّجاب أن ُيضعفوا من قوة المسؤولين ،واألمراء ،وأن ينافسوهم علـى
األقوياء من ُ
سلطاهتم(.)3

وقد أ ْف َر َز هذا المنصب اإلداري ِح َراكَـًا أدب ّيـًا ثر ّيـًا عـرب العصـور اإلسـالمية،

ِ
كمًا ال بـأس بـه مـن النمـاذج األدبيـة التـي دارت يف محـيط
َ
وحف َظت لنا كتب الرتاث ّ
وكونت ماد ًة جيدة ،تش َّكلت  -يف إطارها العام – باألنماط اآلتية:
الحجابَّ ،
َّ
 أدب طرفاه :الخليفة والحاجب.
( )1لسان العرب ،ال بن منظور ،دار صادر–بيروت ،د.ت :مادة (حجب).
( )2انظر :أسماء الكعبة المشرفة ،للعال ّمة محمد المكي حسين ،بإشراف علي الرضا التونسي،
د.ن ،د.ت.21 :
( )3انظر :نظام الحكم يف اإلسالم ،لمنصور الرفاعي عبيد ،الدار الثقافية للنشر ،ط،1 :
1222هـ2001/م.132 :
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الح َّجـاب مـن دون أن تكـون بـين أطـراف محـددة،
 نصوص عامـ ٌة قيلـت يف ُ
وإنما شكلت نصوصًا عامة دارت حول الوصايا ،وشروط الحاجب ،ونحو ذلك.
 أدب طرفاه :الجمهور والحاجب.
الحجاب ما كان طرفاه بين (المسؤول) و(الحاجب) مـن
فأول مسارات أدب
َّ
مثــل قــول الرشــيد لبشــر بــن ميمــون « :يــا بشــرُ ،صــن طالقــة اســمك بحســن فعلــك،
ِ
فن بذوي المـروءة
أج َال فكره ،وال َت ْستَخ َّ
ب َ
واحجب عني من إذا َق َعدَ أ َط َال ،وإذا َط َل َ
والحرمة ،فإهنم إن َمدحوا تل َّبوا ،وإن ذموا أزالوا»(.)1
الح َّجاب ،وهو أقـرب
والمسار الثاين هو ضمن السياقات العامة للحديث عن ُ
ِ
ِ
ـن للمتحـدث عنـدما يكـون الحـديث عـن هـذا
إلى الح َكـم والوصـايا العامـة التـي َتع ُّ
الموضــوع ،مــن دون أن تكــون ألطـــراف الحــديث عالقــة مباشــرة بالحاجـــب ،أو
المحجـــوب ،ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال قـــولهم« :حاجـــب الرجـــل حـــارس
ِع ْرضه»(.)2
أ َّما المسار الثالث فنماذجه هي األوىف؛ وذلك ألن روايته أيسر ،ووقائعـه أمـام
جمهور من الحضور ،تتوارد روايـتهم الحادثـة ،كمـا أنـه محـل للحجـب ،والحـوار،
والنـزاع ،فالموقف تتجاذبه رغب ٌة من المحجوب يف الـدخول ،وسـلط ٌة مـن الحاجـب
تمنعه أو تؤخره ،أو ُتهينُه ،أو ُت ْك ِر ُمه ،وهذا ما جعل النماذج من هـذا اللـون تتـواتر يف
مدونات األدب من مثل قول أعرابي ُح ِ
جب(:)3
وال ُي ِ
النفس الذي ال ُيهينُها
كرم
ُأهي ُن لهم َن ْف ِسي ألكرمها هبم
َ

( )1المحاسن والمساوئ.122 :
( )2عيون األخبار.123/1 :
( )3السابق.131/1 :
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وكقول جرير عند الحاجب(:)1
َ
الملوك وفودهم
قو ٌم إذا َح َض َر

نُتِفت شوارهبم على األبواب

أوال -أدب احلُتَّاب واألجناط األدبية:
ً
حديث طويل الذيول ،غير َّ
ٌ
أن المسلم به أنَّه «ال
الحديث عن األجناس األدبية
ٍ
تحديد لألثر واضـح»( .)2وإذا اسـتقبل
يمكن أن نتصور جنسًا أدب ّيًا إن لم ننطلق من
أي ٍ
ـع لحـدوده ،وخصائصـه،
أثر أدبي فإنه سيسـتدعي لـه جنسـًا أدب ّيـًا َي ْخ َض ُ
المتلقي َّ
ثم تقويمه ،وإدراك معياريـة النقـد المناسـبة
ويسهم يف تعزيز فهمه األثر األدبي ،ومن َّ
له.
نص ما إلى جنس من األجناس األدبية ال يمنع مـن انتمائـه
وال ريب أن انتماء ٍّ
إلى جنس أدبي آخر وفاق السمات المهيمنة عليه( ،)3وربما نلحظ هذا التقـارب بـين
السير الذاتية والرواية ،أو مـا أصـبح يـرتدد يف أيقونـات الـدرس النقـدي مـن مباحـث
مرت نظرية األنواع
خاصة بتداخل األجناس األدبية .يقول الدكتور عبد اهلل إبراهيمَّ « :
األدبية -كما تبلورت يف الثقافة الغربية -بمرحلتين أساسـيتين :مرحلـة قديمـة بلغـت
ذروهتا بالكالسيكية الجديدة التي دعت إلى فصل األنواع األدبية بعضها عـن بعـض،
وبحثها بوصفها قارات منفصلة؛ حيث ينكفئ كل نوع ضمن أسوار مغلقة ال يرتاسل
فنيًا مع غيره ،ومرحلة وصف َّية ظهرت حديثًا ال تعنى بحكم القيمة ،وال تحـدّ د عـدد
األنواع األدبية تحديد ًا فاصالً ،وال تقـول بقواعـد هنائيـة وصـارمة ،وتفـرتض إمكانيـة

( )1السابق.131/1 :
( )2الخرب يف األدب العربي :دراسة يف السردية العربية ،د.محمد القاضي ،منشورات كلية اآلداب،
جامعة منوبة،ط1،1219 :هـ1998/م.29 :
( )3السابق.29 :
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المزج بين األنواع األدبية؛ لتوليد نوع جديد.)1(»...
الحجاب جاء يف قالب شعري ،وآخـر نثـري ،وهـذه الـدائرة الكـربى ال
وأدب
َّ
تســتوقفني كثيــر ًا ،غيــر أننــي ســأقرتب إلــى دائــرة النثــر؛ ألمعــن النَّظــر يف النصــوص
المتوالية من هذا األدب؛ ألجد أجناسًا نثرية استوعبتها تصنيفات الدارسين من قبيل
الوصية ،والرسالة ،والمثل ،وأصنافًا ُأخـرى جـاءت يف قوالـب نثريـة وجيـزة تشـ َّظى
ٍ
بباحـث يف األجنـاس النثريـة الـوجيزة أن
تجنيسها ،وتع َّقد تحديدها ،األمر الذي حدا
يعرتف هبذه الحقيقية قائالً« :وعلى الـرغم مـن فاعل َّيـة مقولـة الجـنس باعتبارهـا آليـة
ـف وتصـ ٍ
وصـ ٍ
ـنيف وتفســير ،فـ َّ
ـإن تعــدُّ د أجنــاس النثــر الــوجيزة ،وانتشــارها يف متــون
كبيـــر يف تصـــنيفها
عســـر
مختلفـــة ،واســـتعمالها يف ســـياقات متعـــددة ينـــتج عنـــه
ٌ
ٌ
ٍ
موطن آخر مؤكد ًا َس ِد ْيم الحدود األجناس النثرية الوجيزة:
وتقسيمها»( .)2ويقول يف
والشك يف َّ
َّ
أن ما يزيد عملية التصـنيف التـي نسـعى إلـى تحقيقهـا صـعوب ًة هـو كثـرة
«
األجناس الوجيزة يف النثر العربي القديم ،وتداخلها على نحو قد يحجب خصوصـية
ٍّ
كل منها ،و ُيخفي فرادته.)3(»...
الحجــاب النثــري نجــد إشــارات مــن أصــحاب
وعنــد إمعــان النظــر يف أدب
َّ
نـص عليـه الراغـب
المدونات األدبية تشي بـالجنس األدبـي للنصـوص مـن قبيـل مـا َّ
األصبهاين ت  502هـ ،يف (محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ) ،حـين
الحجـاب)( .)4فهـو يحـدد
أورد نصوصًا من أدب الح َّجـاب تحـت عنـوان( :وصـايا
َّ
( )1موسوعة السرد ،د.عبد اهلل إبراهيم ،المؤسسة العربية للنشر والتوزيع-بيروت ،ط،1 :
2005م.305 :
( )2األجناس الوجيزة يف النثر العربي القديم ،لجميل علي ،بحث دكتوراه غير منشور،
2002م2005/م ،جامعة منوبة ،كلية اآلداب واإلنسانيات والفنون.36-35 :
( )3السابق.36 :
( )2منهم من يجعل الوصية ضمن األجناس النثرية ،ومنهم من يراها شكالً من أشكال الخطاب له
=
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نمــط النصــوص قبــل استحضــارها ،ويمثــل لــذلك بقــول المنصــور لحاجبــه« :إ َّنـ َ
ـك
ِ
ِ
وصـن
الجـاه ،فا ْب ُسـط وجهـك للمسـتأذنينُ ،
بواليتي عظـيم ال َقـدْ ر ،وبِح َجـا َبتي رفيـع َ
رضك عن تنـاول المحجـوبين ،فمـا شـيء أوقـع يف قلـوهبم مـن سـهولة الحجـاب،
ِع َ
واإلذن ،وطالقة الوجه»(.)1
النص من قبيل جنس الرسالة ،وذلك حـين
ٌ
وإشارات ُأخرى تكشف عن كون َّ
ترد صيغة الكتابة قبل النص ،حيث يقول ابـن عبـد ربـه ت  328هــ يف العقـد الفريـد:
فكتبت إليهَّ :
إن من لـم يرفعـه اإلذن لـم
«قال أبو بشيرَ :ح َج َبني بعض كتّاب العسكر،
ُ
يضعه ِ
الح َجاب ،وأنا أرف ُع َك عن هذه المنـزلة ،وأرغب بك عن هذه َ
الخلِي َقة...فتأ َّمل
هذه الحال ،وانظر إليها بعين الفهم ترها يف أقبح صورة ،وأدنى منـزلة»(.)2
وحـين ُح ِ
جــب ســعيد بـن عبــدالملك عــن عبيــد اهلل بـن ســليمان ،فكتــب إليــه:

بابك -أعزك اهلل -عندما َحدَ َ
رت إلى َ
وعلمـت أن
قض لقاؤك،
« ِس ُ
ُ
ث من أمر َك ،فلم ُي َ
ِ
وأر ْت َك موضعي من
ث َقتَك بما عندي قد م َّثلت لك حالي من السرور بنعمة اهلل عندكَ ،
ـت العــذر إلــى ذلــك ،ثــم إ َّنــا نأتيــك
فوكَلـ ُ
خصــكَ ،و َو َصـ َـل إليــكَ ،
االعتــداد بكـ ِّـل مــا َّ

مشتاقين إلى رؤيتك ،فيحج ُبنَا َ
عنك ُمالحظ ،وهو -كما علمـت-
م َت َي ِّمنين ب َط ْل َعتك،
َ
ب عنك الكرام ،ويأذن عليك للئام ،كلما نجمت له
يحج ُ
زنيم الصنيعة ،لئيم الطبيعةُ ،
يدٌ بيضاء ،أ ْتب َع َها يـد ًا سـوداء ،فـإن رأيـت -أعـزك اهلل-أن َت ْص ِـر َفه عـن بـاب مكارمـك

=

وظائف دينية واجتماعية...انظر :الرسائل األدبية ودورها يف تطوير النثر العربي القديم:
مشروع قراءة شعرية ،د.صالح بن رمضان ،دار الفارابي ،ط2،2007 :م.302 :
()1حاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،للراغب األصبهاين ،دار اآلثار–بيروت ،د.ط:
.88
( )2العقد الفريد.71/1 :
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فعلت إن شاء اهلل»(.)1
ومقام الحاجب وحواره مع طالبي الدخول إلى الخليفة أو األمير أثمر جنسًا
أدبيًا عرفته العرب منذ القدم ،وهو الجـواب المفحـم ،أو الجـواب المسـكت ،وهـو
مـن األجنــاس النثريــة الــوجيزة ،التــي تتســم بحجاجيــة عاليــة ،وإجهـ ٍ
ـاض السرتســال
الحــديث ،ومــن ذلــك أن أبــا ســفيان ُحجــب عــن عثمــان فقيــل لــه« :حجبــك أميــر
المؤمنين؟! فقال :ال عدمت من قومي مـن إذا شـاء َح َجبنـي»( .)2وقـال ٌ
رجـل لزيـاد:
« َّ
ـع عنـد الكلـب
إن حاجبك إنَّما يبدأ باإلذن لمعارفه ،فقال :قـد أحسـن .المعرفـة َتنْ َف ُ
الهص ْور ،وبـين لحيـي البعيـر الصـؤول ،كـن مـن معارفـه ،فقـد قيـل:
ال َع ُق ْور ،واألسد ُ
التعارف نسب ،وق َّبح اهلل معرفة ال تنفع»(.)3
وتجــد مــن الدارســين مــن َيس ـلك بعــض نمــاذج هــذا األدب ضــمن النــوادر،
والنادرة مصطلح دار حولـه حـديث طويـل يف تجنيسـه المسـتقل ،كمـا يف الدراسـات
التي قدمها محمد مشبال ،وتلميذه سليمان الطالي(،)4غيـر َّ
مقـوم
أن الهزليـة «-وهـي ِّ
أساس من مقومات النادرة»( -)5جعلت بعـض الدارسـين يسـلك نصوصـًا مـن أدب
الحجاب الهزلية ضمن مسلك النادرة(.)6
َّ
( )1زهر اآلداب.551-550/2 :
( )2عيون األخبار.123/1 :
( )3المحاسن والمساوئ.123 :
( )2محمد مشبال تركز جهده حول هذه القضية يف كتابه ( :بالغة النادرة ،أفريقيا الشرق ،ط،1 :
2007م )،والطالي كتب أطروحة دكتوراه طبعت بعنوان( :بالغة النادرة يف األدب العربي،
كنوز المعرفة ،ط2015 ،1 :م ).
( )5بالغة النادرة يف األدب العربي.110 :
( )6انظر :موسوعة العرب ولطائف األدب ،لحسن الحفناوي ،منشورات المجمع الثقايف يف
أبوظبي ،ط.1 :
=
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بيد َّ
يضـمها إلـى
أن نصوصًا ُأخرى جاءت يف إطار َي ْس َت ْع ِصي على الـدارس أن
َّ
ـوص نثري ـ ٌة مــوجزة هيمنــت عليهــا المقــاوالت
إطــار جنسـ ٍّـي محــدَّ د ،وإنَّمــا هــي نصـ ٌ

والمحاورات ،وجاءت ضمن إطار األجناس النثرية الـوجيزة ذات التكثيـف العـالي،

وتلقفها أصحاب المدونات األدبية ،وأودعوهـا مؤلفـاهتم ،فجـاءت مبثوثـ ًة مـن دون
جنسي صارم .تأ ّمل قول الوزير ال َب ْلعمي وزير عبد الملـك بـن نـوح لمـا عوتـب
إطار
ٍّ

على حجبـه أحـد أصـدقائهَ « :
اسـتعديت
اسـ َت ْع َت ْب َت ال ُعتبـى ،وعلـى مـا
َ
لـك عنـدنا بمـا ْ
العدوى ،أ َّما هنارنا فمقسو ٌم بين حوائج الناس ،وإنَّما نفزع بالليل؛ لالستئناس بوجوه
األوليــــاء والخــــواص ،فاحضــــر بالنهــــار ُمباســــطًا و ُم َخالِطــــًا ،وبالليــــل مؤانســــًا
و ُمجالسًا»(.)1
إنَّنا إزاء خطاب شفهي يف تلفظه األول بـدليل اسـتخدام لفظـة (قـال) ،ولكننـا
نجد عسر ًا يف تحديـد هـذا القـول تحديـد ًا صـارمًا ،هـل هـو ضـمن األجنـاس النثريـة
المعلومة يف دراساتنا النقدية؟! ربمـا نجـد تـداخالً يف سـمات األجنـاس المعلومـة يف
ٍ
مـوجز قـائم علـى المقاولـة ،ويسـتدعي يف ذهنـي
نـص نثـري
نص ما ،لكننا نقف أمام ٍّ
ٍّ
ٍ
حاجة ماس ًة إلى ٍ
وبحـث أعمـق
مزيد من الدَّ رس والتحليل يف تحديد الجنس األدبي،

يف استقراء خصائص األجناس النثرية ،كما َّ
أن المجازفة الكبيرة يف استسهال تصنيف
ٍ
بباحث يف األجناس النثرية الـوجيزة أن يعـرتف
أمر غير يسير ،وهذا ما حدا
األجناس ٌ
بـ َّ
ـأن البحــث يف أجناسـ ّية هــذه النصــوص «ظـ َّـل مهجــور ًا؛ إذ ال تظفــر ك َّلمــا نظــرت يف
الدرس النقدي الحديث ببعض المالحظات إال لمامًا»(.)2
وال ريب َّ
الحجـاب تتم ّثـل
أن الملحوظة الكربى التي تسـجل -هنـا -يف أدب
َّ
=

1225هـ2005/م.216 :
( )1مثالب الوزيرين.266 :
( )2األجناس الوجيزة يف النثر العربي القديم.12 :

د .عبد الكري بن عبد اهلل العبد الكري

811

تنوع واضح لألجناس النثرية التي َت َل َّبس هبا هذا األدب ،ومجيئها يف قوالب
يف وجود ّ
عديدة بدأت بثنائية الشعر والنثـر ،فوافتنـا كتـب الـرتاث بنمـاذج مـن هـذين القسـمين
الكبيرين ،ثم اندرجت تحت النثر أجناس نثرية ناصعة ،و ُأخرى يف منطقة رمادية ،إال
َّ
أن هذا التنوع يؤكد حقيقـة مهمـة ،وهـي :تنـوع مقامـات الخطـاب ،واخـتالف أوجـه
القول ،وطرائق المقاوالت ،ومستقبلي الخطـاب ،ومقـدار الرضـا والغضـب ،وهـذه
األحوال المختلفة تعطي مؤشر ًا على َّ
أن هذا اللـون األدبـي ذو طبيعـة إنجازيـة تتغيـر
وفاق المقام.

ةانياً -التكثي واإلجياز:
الحجـاب ،غيـر
أسلفت الحديث عن تنوع األجناس النثرية التي تد َّثر هبا أدب
ُ
َّ
َّ
أن ســم ًة ُأخــرى تــربز يف هــذا اللــون األدبــي ،وهــي مجيئــه يف قوالــب مــوجزة كثيفــة،
ـب
فالشعر ال يعدو أن يأيت يف مقطعات شعرية مـن بيـت أو بيتـين أو ثالثـة ،والنثـر َغ َل َ
عليه ما يغلب على الخطاب الشفهي الذي يتسم باإليجاز ،وتكثيف المعنى ،كما هي
عــادة العــرب يف اإليجــاز ،ومــر ُّد ذلــك يف تقــديري إلــى َّ
أن مقــام القــول (مجلــس
الحاجب /مجلس الخليفة) يستدعي هذا الـنمط السـريع مـن القـول ،إضـافة إلـى َّ
أن
مهمة إنجاز القول مرتبطة بالحاجة غالبًا :حاجة الدخول ،أو الحاجـة إلـى المعاتبـة،
ٍ
مـزدحم بـالجمهور،
أو الحاجة إلى النوال...وهذه الحاجات تـأيت –غالبـًا -يف مقـا ٍم
ُّ
يكتظ الحاجب بشواغل عديدة ،فيفضي األديب بحاجته عرب أقصر طريـق،
ويف وقت
وأبلغ تأثير ،وأسهل سبيل؛ فكان اإليجاز سم ًة حاضر ًة هنا.
كما َّ
الح َّجـاب ،وهـذه
أن لغة اإليحاء والتلميح والتعريض( )1حاضـر ٌة يف أدب ُ
( )1مما يؤكد هذا الحكم قول الدكتور صالح بن رمضان« :والراجح عندنا َّ
أن الثقافة الخطابية
العربية القديمة يف مستواها القاعدي هي ثقافة كنائية أو ً
ال» .التواصل األدبي من التداولية إلى
اإلدراكية ،مطبوعات النادي األدبي يف الرياض ،المركز الثقايف العربي-الدار البيضاء ،ط:
=
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اللغة تكفي فيها اإلشارة واإليماء ،والتلويح ،إضاف ًة إلى َّ
أن هـذا األدب هـو لـون مـن
األدب العفوي اآلين الذي يولد غالبًا يف لحظة الحدث ،ويجري علـى اللسـان وفـاق
ٍ
والدة طويلة.
الموقف من دون تفكير عميق ،أو مراحل
ومــن المقطعــات الشــعرية المتــواترة يف هــذا األدب قــول أبــي العتاهيــة لم ــّا
ُح ِ
جب(:)1
ِ
سأصرف وجهي ُ
حيث ُت ْب َغى الم َك ِار ُم ؓ
لظـالم ؓ
ـدت بعـد اليـوم إنِّـي
لئن ُع ُ
ؓ
ٌ
ؓ
ؓ
ٍ
ـائم ؓ
نج ُح الغادي لـديك بحاجـة ؓ
ؓ ونص ـ ُف َك محجـ ٌ
متى َي َ
ـوب ونصــفك نـ ُ
ؓ
ؓ
وقول أحدهم(:)2
ٍ
الـــــر ْز َق وال هـــــارب ؓ
ـــــب
األرض على
ما ضاقت
ُ
راغـب ؓ ؓ َي َّطلِ ُ
ِّ
ؓ
ؓ
ِ
ِ
ٍ
الحاجــب ؓ
بل ضاقت األرض على طالب ؓ ؓ أصــبح يشــكو َج ْفـ َـوة َ
ؓ
ؓ
وهذا التكثيف توارد يف النثر حتى جاءت بعض النصـوص علـى هيئـة األمثـال
ؓـ

ـ

ـ

ـ

ؓـ

ـ

ـ

ـ

المركَّزة ،من ذلك قـول شـبيب بـن شـيبة لمــّا خـرج مـن دار الخالفـة ،وسـئل :كيـف
رأيت الدَّ َ
اخل راجيًا ،ورأيت الخارج راضيًا»(.)3
رأيت الناس؟ فقالُ « :
ويقول المهدي للفضل بن الربيع« :إنِّي قـد َوليت َ
ُـك سـرت وجهـي وك َْشـ َفه ،فـال
تجعل السرت بيني وبين خواصي سببًا لضغنهم بقـبح ر ِّدك ،وعبـوس وجهـك؟ وقـدِّ م
وثـن باألوليـاء ،واجعـل للعامـة وقتـًا إذا دخلـوا
أبناء الدعوة ،فـإهنم أولـى بالتقـديمِّ ،

=

1،2015م.228 :
( )1المحاسن والمساوئ.125 :
( )2عيون األخبار.126/1 :
( )3السابق.131/1 :
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ِ
وص َرفهم عن التم ُّكث»(.)1
أعج َل ُهم ض ْي ُقه عن التل ُّبثَ ،
َ
وأحسب َّ
أن الحديث عن اإليجاز يف هذا الموضـع ال يحتـاج إلـى مزيـد بيـان،
َّ
وألن البالغة التي يعتقدها العرب تكمن يف اإليجاز،
فهو سم ٌة يستدعيها مقام القول،
يقـرر ذلـك الجـاحظ ت 255هــ يف كتابـه
وترك فضول القـول ،وإصـابة المعنـى كمـا ِّ
(البيان والتبيين)،وهذه السمة تتناسب والحديث مع الحاجب ،أو حين يصدر القول
ٌ
مشغول بجمهور الحضـور ،وحيـز القـول محـدود؛ فكـان التكثيـف عنصـر ًا
منه ،فهو
مهمًا إلصابة المعنى ،واستجالب الحاجة.

ةالثاً -السخرية والفكاهة:
عندما أفحص النماذج التي بين يدي أجدها بالجملة تتجه إلى خطاب تكسوه
الح ْجـب ،والتَّـربم مـن
سمة السخرية والفكاهـة التـي تتو ّلـد مـن عاطفـة السـخط مـن َ
االنتظار ،والعتاب على صاحب الوالية ،واالسـتياء مـن الـردود ،فجـاءت جملـ ٌة مـن
النصوص مكتنـزة بكتلـة مـن التصـوير السـاخر ،وحـين يبلـغ الغضـب منتهـاه تحضـر
صور قاتمة من الفجور ،الذي يروم قائله االنتقام ،واالستشفاء ،والسخرية( ،)2كما يف
ٌ
قول أعرابي طال انتظاره(:)3
حجاب شدي ٌد ألبوابه
ٌ

وليس لبابَ .......ح ِ
ب
اج ُ

ويصـ ِّـور أحــدهم طــول االنتظــار عنــد األبــواب تصــوير ًا ســاخر ًا يقــوم علــى

( )1زهر اآلداب.550/2 :
( )2روى أبو حيان التوحيدي يف البصائر والذخائر كثير ًا من الملح والنوادر والفكاهات ،وبعضها
يف غاية البذاءة ،وكان يروي بعضها على مسامع الوزير ابن سعدان بألفاظ صريحة ،مع ما عرف
به ابن سعدان من وقار ومهابة .انظر :البصائر والذخائر.277/1 :
( )3المحاسن والمساوئ.126 :
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االفرتاضات الهازئة ،فيقول(:)1
ٍ
َلق ْل ُع ضرس َو َض ُ
نفـــس َو َر ُّد أمـــس ؓ
ونـــزع
نك حبس ؓ
ؓ
ؓ
ؓ
ٍ
ِ
ُ
ـف ف ْلــس ؓ
ـف ؓ
وفقــد إلــف وإلـ ُ
كف وضيق ُخ ٍّ
وأكل ٍّ
ؓ
ؓ
ؓ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
و َد ْبـ ُ
ـغ ج ْلــد بغيــر شــمس ؓ
ــرد ؓ
ؓ
ــود قـــرد ون َْس ُ
و َق ْ
ــج ُبـ ْ
ؓ
ؓ
و ُكـ ُّ
ُ
نحـــس ؓ
ـم ؓ
ؓ
ــم ويـــو ُم ْ
ــل َغـ ٍّ
ـم وقتــل َعـ ٍّ
وشـ ْـر ُب ُسـ ٍّ
ؓ
ؓ
ٍ
ٍ
ٍ
و َن ْف ُ
ــع جـــار ُبربـــع ف ْلـــس ؓ
ــخ نــار َو َحمــ ُل عــار ؓ
ؓ
وبيـ ُ
ؓ
ؓ
ٍ
يل َق َ
ـــــاك َّبوابـــــه بعـــــبس ؓ
ــر مـــن وقفـــة ببـــاب ؓ
ؓ
أيسـ ُ
ؓ
ؓ
إنَّها لغ ٌة بسيط ٌة هيمنت عليها لغة التعجيز ،واالسـتحالة ،ووضـع االفرتاضـات
ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

المتوالية ،التي تثبت يف البيت األخير َّ
أن المستحيالت بأنواعهـا المختلفـة أهـون مـن
االنتظــار عنــد حاجـ ٍ
ـب مكفهــر الوجــه ،وهــي لغــة حجاجيــة ،ســيطرت عليهــا صــور
ساخرة ،توالت بكثافة ُمن ِّفرة ،ويف كل جملة شحن ٌة تزيد االشـمئزاز ،والنُّفـور ،وتزيـد
وتلهفه إلى هناية هذه االفرتاضات.
تشوف القارئّ ،
من ّ
وتأيت بعض النصوص يف قالب يعتمد على إسرتاتيجية اإلضحاك ،والفكاهـة،
ومباغتة المتلقي بخرق ُأفق توقعه ،فيأيت النص يف ٍ
قالب فكاهي يبـدِّ د طـول االنتظـار،
واكفهــرار الحاجــب ،وفيــه اســتجداء غيــر مباشــر للــدخول علــى الخليفــة أو الــوزير،
ٌ
تنـازل
يستجر الضاحك إلى منطقة اللين ،واللطف ،وهـذه المنطقـة يتبعهـا
فالضحك
ُّ
عن الحدود الصارمة يف تطبيق النظام ،وتجر ٌد من عباءة المسـؤولية الرسـمية ،وربمـا
رسم األديب موقفه رسمًا كامالً ممزوجًا بالفكاهة بحيث يع ِّبر عن عدم بلوغ غايته،
وقضاء حاجته ،من مثل قول محمود البغدادي(:)2
( )1السابق.126 :
( )2العقد الفريد.70/1 :
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ِ
ــير ؓ ؓ وخيـ َ
ِح َجا ُبـ َ
ـرك يف اليــدين غــدا يســيرا ؓ
ــك مـــن َم َهابتـــه عسـ ٌ
ؓ
ؓ
دخلت َ
ـــار يف ُخ ِّفــــي كثيــــرا ؓ
خرجت كما
إليـك إال ؓ ؓ
ُ
ُ
ُترابــــًا صـ َ
ؓ
ؓ
َّ
إن واقــع بعــض النصــوص يحيــل إلــى النكتــة ،وهــي -كمــا يعرفهــا بعــض

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

فكاهي ُيقال بطريقة ُمعينة ،يشـتمل علـى تناقضـات يف األحـداث،
الدارسين« -شي ٌء
ٌ
ٍ
وكسـر للتوقعــات؛ مــن أجــل إحــداث التسـلية ،أو إثــارة الضــحك ،وغالبــًا مــا تكــون
ـفاهي مختصــر ،ويجــري ســرده خــالل تفاعــل اجتمــاعي
النكتــة يف شــك ٍل لفظـ ٍّـي شـ ٍّ
ٌ
أنمـاط تتقـاطع مـع
مرح .)1(»...ومن أنماط النكتة التـي يشـير إليهـا بعـض الدارسـين

الحجاب ،من مثل نمط استغراب المألوف بحيـث ينتقـل مـن مسـتوى
نصوص أدب
َّ
اعتيادي إلى مستوى طارئ(،)2كقول عمر بن عبد العزيز لرج ٍل َّ
دق عليه الباب« :مـن
سمى أنا»(.)3
هذا؟ قال :أنا .قال عمر :ما
ُ
نعرف أحد ًا من إخواننا ُي َّ
فالمألوف أن يسأل عمر عن اسمه سؤا ً
ال مباشر ًا ،بعد ر ِّد الطارق بقولـه(:أنا)،
ـن عمــر خــالف التوقــع ،واســتخدم إجابــة الطــارق اســتخدا ًما فكاه ّيــًا ،واســتنكر
لكـ َّ
معرفته هذا الشخص ،المسمى (أنا) ،وغايته أن يؤ ّدب الطارق بأسلوب طريف.
الح ْجــب ،فيكــرر الشــاعر
وتــأيت اللعــب اللفظيــة كاشــف ًة عــن حــدَّ التشــديد يف َ
عما بداخلـه مـن تـرب ٍم وضـيق ال يخلـو
مادة(ح َج َ
َ
ب) بصي ٍغ متعددة؛ رغب ًة يف اإلفضاء َّ
من السخرية والفكاهة ،وكأنه يحكي استحالة الدخول ،ومدى التعجيز هبذا التكرار،
فيقول(:)4
( )1الفكاهة والضحك «رؤية جديدة» ،د.شاكر عبدالحميد ،سلسلة عالم المعرفة ،رقم ،289
يناير 2003م.388 :
( )2انظر :السابق.398 :
( )3عيون األخبار.131/1 :
( )2السابق.71/1 :
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ٍ
َرفعنَــــا الرقــــاع لــــه بال َقصــــب ؓ
إذا مـــــا أتينـــــاه يف
حاجـــــة ؓ ؓ
ؓ
ؓ
ـــب حاجبــــه ُم ْحت ََجــــب ؓ
لــه
ــب ؓ ؓ وحاجـ ُ
حاجــب دونَــه حاجـ ٌ
ٌ
ؓ
ؓ
ٍ
ٍ
وتروى بعض الطرائف القائمة على محاورات ومقاوالت بـين طالـب اإلذن،

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

واألمير ،وهي محاورات أقرب إلى الممالحات األدبية ،وأقرب مـا وجدتـه مـن هـذا
ٍ
أديب على أمير ،فكتب رقع ًة ودفعها إليه ،وفيها يقول:
الصنف ما روي( )1عن قدوم
ٍ
متى تل َق َها األرواح يف الجو َت ْذ َهب
كريشة
شئت س َّل منا ف ُك ن َّا
إذا
َ
فقال األمير للحاجب :قل له قد خففت جدّ ًا ،فكتب رقع ًة ُأخرى ،وكتب فيها:
شئت س َّلمنا وكنا كصخرةٍ
ب
وإن َ
متى تلقها يف حومة الماء َت ْر ُس ُ
دون فيهـا هـذا
فقال األمير للحاجب :قل قد ث َّقلت جدّ ًا ،فكتب رقعـة ُأخـرىَّ ،
البيت:
ٍ
كراكب
شئت س َّلمنا ف ُكنَّا
وإن َ
فقال :أما هذا فنعمِ ،
وأذ َن له.
ّ

ِ
ذهب
متى
يقض ح ّقًا من لقائك َي َ

فبــؤرة الــنص تكمــن يف الســالم=الدخول ،وهــذا الســالم يتك َّيــف مــع رغبــات
األمير ،فحين أبدى الشاعر رغبة يف الدخول السريع ،والجلسة العابرة ،أجابـه األميـر
بـــالتخفيف الشـــديد يف الزيـــارة ،فاتجـــه إلـــى النقـــيض بالمكـــث الطويـــل (التســـليم
كصخرة)،فوجدها الخليفة ثقيلة جدّ ًا ،فكان التسليم المتوسط (تسليم الراكب ) هـو
المقبول عند األميـر ،وهـي روايـة ال تخلـو مـن المالعبـة بـين األميـر ،والشـاعر ،ويف
الموقف استثار ٌة لقول الشعر ،واستشراف القول ،فكان البحث عن التصوير األنسب
يدور مع ردود األمير ،وكأن األمير يرغـب يف تطويـل اإلذن؛ طلبـًا لالسـتمتاع بقـدرة
الشاعر على مقاربة التصوير.
( )1محاضرات األدباء.89 :
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الفـــت يف هـــذا األدب؛ إذ َّ
إن التعامـــل مـــع الخلفـــاء واألمـــراء
والتعـــريض
ٌ
وأصحاب القرار يحتاج إلى مداراهتم ،والخشية من بطشـهم ،والتـأدب مـع مقـامهم؛
ٍ
بأسلوب فكاهي مدخالً للتعبير عن خوالج النفسِّ ،
وبث تكدرها
ولذا كان التعريض
ّ

الح ْجب ،ومن ذلك تصوير أبي تمام حجبه عن مجلس مالك بن طـوق -بعـد أن
من َ

كان يدخله بال إذن-بجنة الفردوس التي تحتاج إلـى أعمـال زاكيـة ،وقربـات عظيمـة
تخول الدخول إليها ،وهو يرمي إلى العتاب الرفيق ،والتعبير عـن التضـايق بأسـلوب
ِّ
رفيع ،فيبدأ بمدحه ثم يصور حجبه بقوله(:)1
طوق رحى ٍ
قل البن ٍ
سعد إذا خبطـت ؓ ؓ نوائــب الــدَّ هر أعالهــا وأســفلها ؓ
ؓ
ؓ
ِ
ــبحت حاتمهـــا ُجـــود ًا وأحنَ َفهـــا ؓ ؓ حلمــًا وك ِّي َســها علمــًا و َد ْغ َف َلهــا ؓ
أصـ َ
ؓ
ؓ
مـــالي أرى الق َّبـــة البيضـــاء ُمقفلـــ ًة ؓ ؓ دوين وقد َ
اسـتفتحت َم ْق َف َلهـا ؓ
طال ما
ُ
ؓ
ؓ
ٍ
ٌ
عمــل زاك ُ
فأدخلهــا ؓ
أظنهـــا َجنَّـــة الفـــردوس ُم ْعرضـــ ًة ؓ ؓ ولــيس لــي
ؓ
ؓ
ويبلــغ الخطــاب ذروتــه الســلبية مــع تفــاقم الغضــب مــن الحجــب ،والشــعور
ٍ
باإلهانة ،فتأيت العبارة يف ٍ
كثيف ،يقرتب من بنية األمثال يف إيجازهـا ،وتكثيفهـا،
قالب
ؓـ

ـ

ـ

ـ

ؓـ

ـ

ـ

ـ

أن هاشـم ّيًا ُح ِ
وإصابة معناهـا ،ومـن ذلـك َّ
ـب ،فرجـع غاضـبًا ،وقـال« :لـيس بعـد
ج َ
ِ
ـاب إال العــذاب»( .)2فهــو ُيقــارب بــين الحجــاب بمــا فيــه مــن إهانـ ٍـة ،وانتظـ ٍ
الح َجـ ِ
ـار،
وهتميش ،وبين العذاب بداللته الضاربة يف السلبية ،واقرتانه بلغة القرآن ،والسنة التي
توارد فيها ذكر العذاب ،وأصبح ورود اللفظة موحيًا بدالالت سلبية عميقة جـدّ ًا لـم
الح ْجب ،الذي ش َّكل يف ذهنية العربـي لونـًا مـن اإلهانـة
يكن ُبد من استخدامها أمام َ
واإلذالل.
( )1العقد الفريد.73-72/1 :
( )2محاضرات األدباء.90 :
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رابعاً -الدين واحلُتَّاب:
ُيلقــي الــنص الــديني بســلطته الواضــحة علــى النصــوص األدبيــة بأجناســها
المختلفــة ،وتبقــى بعــض النصــوص الدينيــة مركــز ًا ُمش ـ ّعًا تتفاعــل معــه النصــوص
الحجـاب يستحضـر
الثـر ،ومصـدره المقـدَّ س.ويف أدب
َّ
األخرى ،وتنطلق من معينـه ِّ
َن إليهـا
الذهن بعض النصوص الدينية الملهمة لبعض األفكار التي كانـت مـالذ ًا يـرك ُ
األدبــاء للتعبيــر عــن مــوقفهم ،ومــن ألمــع النصــوص الدينيــة يف هــذا المقــام قــول
المصطفى ﷺ يف وصيته إلى معاذ بن جبلؓ

« :اتق دعوة المظلوم؛ فإهنا ليس

بينها وبين اهلل حجاب»(.)1

ٍ
َّ
الح ْجـب ،فـإن
إن هذا الحديث م َّثل منطلقـًا لموقـف عـدد مـن األدبـاء تجـاه َ

ُح ِ
ـب ع ـن الخليفــة ،أو األميــر ،فـ َـر ُّب الخلفــاء واألمــراء ال حجــاب عنــه ،وســبيل
جـ َ
ـار يف نفــس المســلم يتفاعــل يف
مناجاتــه مفتــوح يف كـ ِّـل األوقــات ،وهــذا المعنــى ال َقـ ُّ
ٍ
ــز الـــدخول علـــى
الحجـــاب يف ظـ
نصـــوص أدب
ــاهرة تناصـــية متـــواترة ،فحـــين يعـ ُّ
َّ
ٍ
لحظة مـن لحظـات الصـفاء أبـواب
المسؤول ،وتضيق الحيل يستذكر المحجوب يف
ملك الملوك المفتوحة ،فهذا أبو الدرداءؓ

لمـا ُح ِ
جـب عـن معاويـةؓ

قالَ « :من َي َ
غش أبواب الملوك َي ُق ْم و َي ْق ُعد ،ومن يجد بابًا ُمغلقًا يجد إلى جانبـه بابـًا
مفتوحًا ،إن َد َعا ُأجيب ،وإن َسأل ُأعطي»(.)2

ويتكرر التناص مع هذا الحديث يف عبارات مكثفة تقـرتب مـن قالـب المثـل،
َّ
كما يف قولهمَ « :من وجد بابًا ُمغلقًا وجد إلى جنبه بابًا مفتوحًا»(.)3
وتشع من ذلك أيضًا موعظة غير مباشرة للمسؤول ،وإيحاء بإعادته إلى وعيه
ُّ
( )1الحديث يف صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم.
( )2العقد الفريد.67/1 :
( )3ربيع األبرار ونصوص األخبار.196/5 :
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بحقيقته البشرية ،وحاجة الناس إلى قضاء حوائجهم ،كما تفوح مـن هـذه النصـوص
المتناصة رائحة الحنق من إغالق األبواب ،وتصفيدها أمام الجمهـور ،وحـين يبعـث
األديب هبذه الرسالة فإنَّه ُيوحي إلى المتلقي باستحالة الدخول ،وصـعوبة الوصـول،
وكأنــه يوجــه الجمهــور إلــى الركــون إلــى اهلل–عـ ّـز وجـ ّـل -بعــد مــا ضــاقت الحيــل،
واستعصى اللقاء .يقول محمود الوراق(:)1
ٍ
ُ
فتحصنوا ؓ ؓ من ّ
حاجـة أو راغـب ؓ
كل طالـب
الملوك قصورهم
شاد
َّ
ؓ
ؓ
وتنوقوا يف ُقـبح وجـه الحاجـب ؓ
لعزهــا ؓ ؓ
غــالوا بــأبواب الحديــد ِّ
َّ
ؓ
ؓ
ٍ
فــإذا تل َّطــف للــدخول علــيهم ؓ ؓ راجٍ تل َّقــــــو ُه بوعــــــد كــــــاذب ؓ
ؓ
ؓ
ِ
فاطلب إلى ملك الملوك وال تكن ؓ ؓ بادي الضراعة طالبًا من طالـب ؓ
ؓ
ؓ
َّ
ُّ
الـنص ،وقدسـيته،
تضـخ يف المتلقـي رهبـة
إن عملية التناص مع النص النبوي
ِّ
ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

المتناص «يكاد يحمل بعض صفات األصول»(َّ ،)2
فإن هذه السـمات
وإذا كان ُّ
النص ُ
مقصودة عند المتحدث؛ من أجل مغادرة فضاء الواقع (مجلس المسؤول) إلى فضاء
آخر أقرب إلى تحقيق المطلوب ،وأسرع يف قضاء الحاجات (الدعاء)؛ ولذا نجـد َّ
أن
التناص َح َض َر بنوعيـه االجـرتاري( ،)3واالمتصاصـي( ،)4وهمـا نوعـان يتجلـى فيهمـا
( )1السابق.68-67 :
( )2التناص يف شعر الرواد ،د.أحمد ناهم ،دار اآلفاق العربية،القاهرة ،ط1228 ،1 :هـ2007/م:
.20
( )3التناص االجرتاري هو :تكرار النص الغائب من دون تغيير ،أو تحوير ،وهو أقرب إلى
االقتباس والتضمين .انظر :ظاهرة الشعر العربي المعاصر يف المغرب ،لمحمد بنيس ،دار
العودة-بيروت ،ط1979 ،1 :م.253 :
( )2التناص االمتصاصي هو :مرحلة أعلى يف قراءة النصوص الغائبة ،وفيه تعاد كتابة النص وفق
متطلبات تجربة األديب ،ووعيه الفني بحقيقة النص الغائب.انظر :السابق.253 :
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ٍ
يعمق يف نفس المتلقـي رهبـة الـنص الـديني
ُّ
النص األصلي يف رغبة من المتحدِّ ث أن ِّ
ٍ
وتحوط.
بقبول وتسليم
الذي يحظى
ُّ
ِ
حب
حب البشر ب ِّ
و َي ْستَحض ُر بعض المحجوبين يف وصاياهم إلى الوالة اقرتان ِّ
اهلل ،واقرتان ُب ْغ ِضهم ببغض اهلل؛ فهم شهود اهلل يف أرضه ،وهنا يحضر حديث أنس بن

الـذي جـاء فيـه« :أنـتم شـهود اهلل يف األرض»( .)1وهـذا الحـديث فيــه
مالـكؓ
وتمحيص لمكانته ،وتحذير من َقدْ ِره عند ربه ،وال ريـب َّ
أن قدسـية
تعريض بالوالي،
ٌ
النص النبوي تمتد إلى ترهيب الوالي ،وتحذيره ،ونُصحه ،وهي من جانب آخر تع ِّبر
عن تضـايق المحجـوب ،ونفـوره مـن االنتظـار ،ويف هـذا اللـون مـن الخطـاب َين َفـتِ ُح
النَّص من إطاره الضيق الموجه إلى ٍ
وال بعينه إلـى نصـحٍ عـام ،يتناقلـه المحجوبـون،
ويركنون إليه يف نصح الـوالة والمسـؤولين .تأ ّمـل قـول أبـي هفـان لسـعيد بـن مسـلم
حينما كان واليًا يف أرمينية...« :فتَح َّبب إلى عبـاد اهلل بحسـن البِ ْشـر ،ولِـ ْي ِن الجانـب،
ٌ
ٌ
وتسهيل الحجابَّ ،
موصـول ببغضـه؛
بحب اهلل ،و ُب ْغ ُضهم
موصول
ب عباد اهلل
ِّ
فإن ُح َّ
اعوج عن سبيله»(.)2
ألهنم شهداء اهلل على خ ْل ِقه ،ورقباؤه على من
َّ
المنتظرين ،ويجد العلماء
كما يحضر المعيار الديني حضور ًا الفتًا يف تفاضل ُ
والدعاة تقدير ًا واحرتامًا من الخلفـاء والـوالة ،ويـرتدد يف وصـاياهم تأكيـدُ االهتمـام
ٍ
تـأثير يف المجتمـع
الصـنف مـن
بإنزال هذا الصنف منـزلتهم ،وال يغيب عنهم ما لهذا ِّ
الذي يغلب عليه التدين ،ويحظـى فيـه أهـل الـدين بالمهابـة والوقـار ،ويتلقـى العا َّمـة
مروي عن أنس بن مالك ؓ
( )1الحديث
ّ

يف صحيح البخاري رقم  ،1301باب ثناء الناس

مروا بأخرى،
مروا بجنازة فأثنوا عليها خير ًا ،فقال النبي ﷺ وجبت ،ثم ّ
على الميت .قالّ « :
شر ًا ،فقال النبي ﷺ وجبت .فقال عمر بن الخطاب ؓ
فأثنوا عليها ّ

ما َو َج َبت؟! قال:

شر ًا ،فوجبت له النار ،أنتم شهود اهلل
هذا أثنيتم عليه خير ًا ،فوجبت له الجنة ،وهذا أثنيتم عليه ّ
يف األرض».
( )2العقد الفريد.68/1 :
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يخصــهم الــوالة بمزيــد عنايـ ٍـة،
تــوجيههم وفتيــاهم بــالقبول والتقــدير...فال غــرو أن َّ
واهتمــامٍ ،وأن يستحضــروا يف تقــديرهم تقــدير العلــم ،واحــرتام مكانتــه .ويف وصــية
المهدي للفضل بـن الربيـع يتجلـى المعيـار الـديني يف المفاضـلة ،وذلـك حـين قـال:
«...وقدِّ م أبناء الدعوة؛ فإنَّهم أولى بالتقديم ،و َث ِّن باألولياء ،واجعـل للعامـة وقتـًا إذا
ِ
وص َر َفهم عن التم ُّكث»(.)1
دخلوا ْ
أع َج َلهم ض ْي ُقه عن التل ّبثَ ،
ويجد األدباء سانح ًة من بعض المواقف للـوعظ ،والتزهيـد يف الـدنيا ،فينــزاح
الخطاب إلى دائـرة الـوعظ ،و َي ْسـتَكِين الـنص ،ويخضـع إلـى سـلطان المـواعظ التـي
تتسم بالهدوء ،والتوجيه ،والبحث عن مواطن التأثير يف المتلقي ،وتسـليم الفكـرة يف
ٍ
ٍ
مـر علـى ٍ
ٍ
بـاب ،ورأى ُح َّجابـًا،
قالب واضحٍ ال يخلو من مباشرة وتقرير ،كقول زاهد َّ
َف َسأل من هذا؟! فقيل :سالم بن فالن « ٌ
رجل كثير المال ،عريض الجاه ،وقـد مـرض،
فاحتجب ،فقال:
ِ
سالم من وافد الموت َسـالمًا ؓ
وما
ٌ
ؓ
ٍ
ٍ
و َمــن كـ َ
ـان ذا بــاب منيـ ٍع وحاجــب ؓ
ؓ

ؓ

ـ ؓـ

ـ

حجابـــــــه وكتائبـــــــه ؓ
ــــــرت َّ
وإن ك ُثـ َ
ؓ
)
2
(
البـاب حاج ُبـه» ؓ .
فعما قلي ٍل يهجر
َ
َّ
ؓ

ـ

ؓ

ـ

امساً -لغة االعتزاز والفخر:

العربــي بطبيعتــه ميــال إلــى االعتــزاز والفخــر ،إمــا بنســبه وقبيلتــه ،أو بم ِ
نص ـبِه
َّ
َ
الح ِ
اجب ترتفع وتيرة الفخر ،ويأنف بعض
وجاهه ،وحين ينتظر الجمهور يف مجلس َ
المنتظرين مـن االنتظـار ،ويـرون انتظـارهم الطويـل نوعـًا مـن إهـانتهم ،وهتميشـهم،
ف َي ْح ُضـر الـنَّ ّفس الفخــري بحثـًا عـن تبديــد اإلهانـة ،وسـرعة الــدخول ،وإلـى إرســال

( )1زهر اآلداب.550/2 :
( )2محاضرات األدباء.91-90 :
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ٍ
الرقاشي(:)1
رسالة
همام ِّ
عتاب إلى الخليفة أو األمير ،من مثل قول َّ
ِ
ِ
ـــم ٍع عنـــي ُم َغل َغـــ ًة ؓ ؓ ويف العتــــاب حيــــا ٌة بــــين أقــــوا ِم ؓ
أ ْبلـــغ أبـــا م ْس َ
ؓ
ؓ
ِ
ِ
َقدَّ ْم َت َق ْبلي رجا ً
األبواب قدَّ امي ؓ
الحق أن َيل ُجوا
ـم ؓ ؓ يف ِّ
َ
ال لـم يكـن ُ
له ُ
ؓ
ؓ
ـت أكـ َـر َم ُهم ؓ ؓ قــرب ًا وأب َعــدَ هم مــن منـــزل َّ
الــذام ؓ
لــو ُعــدَّ ق ـربٌ وق ـربٌ كُنـ ُ
ؓ
ؓ
جعلت إذا ما حاج ٌة َع َر َضـت ؓ ؓ ببــــاب قصــــرك أد ُلوهــــا بــــأقوام ؓ
فقد
ُ
ؓ
ؓ
ومن ذلك َّ
أن ابـن فضـالة بـن عبـداهلل الغنـوي قـدم إلـى بـاب قتيبـة بـن مسـلم،
ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

زج فيها العتاب بالفخر ،ومن ذلك قوله(:)2
فح َج َبه ،فقال أبياتًا َم َ
َ
وعمي غير ُمؤ َت َش ٍ
ب
كريم ِّ
خالي ٌ

الح َمالة أ َّبا ٌء على الهون
ضخم َ

وتستخدم القبيلة يف استفزاز المحجوب ،وتحريضه على الوالي ،كمـا حصـل
مع أبي سفيانؓ

لمـّا وقف بباب عثمان بن عفـانؓ

فح َج َبـه؛ النشـغاله
َ

ببعض مصالح المسلمين ،فقال له ٌ
كنـت أرى أن تقـف ببـاب
رجل« :يا أبا سفيان ،ما ُ
فيحجبك»( .)3أراد أن يسـتثيره مـن جهـة قبيلتـه ،ونسـبه ،فكـان الـر ُّد مـن أبـي
ضري
ُم
ُ
ٍّ
سفيان ر ّد ًا ُّ
يدل على استيعاب الموقف ،ونبذ الفخر القبلي أمام الفخر الديني ،فقال:
عدمت من قومي من أقف ببابه؛ فيحجبني»(.)4
«ال
ُ
ِ
ويقر ُن الموقف العزيـز وكربيـاء الشـاعر االنتظـار الطويـل بـالموت ،وكأنـه يف

لحظات انتِ َظ ِ ِ
يتجرع غصص الموت ،يف معاناة يتجدّ د فيها الشعور ُّ
حض ُر
بالذ ِّل ،و َت ُ
اره َّ

ماصرح به أحد الشعراء حينما ُحجـب،
فيها األنفة ،والضيق من طول االنتظار ،وهذا
َّ
( )1البيان والتبيين ،للجاحظ ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الجيل-بيروت ،د.ت.316/2 :
( )2رسائل الجاحظ.77/2 :
( )3العقد الفريد.67/1 :
( )2السابق.
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فقال(:)1
ِ
بالمواكــــب نحــــو َبابِ ْ
ــــك ؓ
ــرف األعنَّــــ ؓ ؓ ـــــ َة
أس ُــل الــذي َص َ
َ
ؓ
ؓ
ِ
ِ
َ
ــن َ
َ
لــك يف ح َســاب ْك ؓ
وأراك نفسـ
لــم ي ُك ْ
ــــــــك دائمــــــــًا ؓ ؓ مــا ْ
ؓ
ؓ
ِ
َّ
علـــي يف أقصـــى َر َجائ ْ
ـــك ؓ
ـــز
قفي العزيــــــــــ ؓ ؓ ــ َ
وأذل مـ ْ
َّ
ــــــــو َ
ؓ
ؓ
ِ
ِ
ِ
َ
ــص المنيــة مــن ح َجاب ْ
ــك ؓ
أال ُيطيــ
تجرعــــــــــي ؓ ؓ
ُغ َص َ
ــــــــــل ُّ
ؓ
ؓ
و َيب َقــى الحجــاب واالنتظــار الطويــل يف نظــر المحجــوب لونــًا مــن اإلهانــة
ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

واإلذالل ،كمــا َّ
أن الخليفــة والــوالي يجــد يف الحجــب شــكالً مــن أشــكال التأديــب
والعقاب ،ويقابل هذا اعتقا ٌد َّ
بأن مباشرة الدخول على الخليفة أو األمير معدود ٌة مـن
اإلكرام والتقدير ،وإنزال القوم منازلهم ،وإكرام وفادهتم،وهـذا مـا يـرت َّدد يف الوصـايا
نص فيها على معايير المفاضلة
العامة
للحجاب ،كما يف مقولة الحسن بن سهل التي َّ
َّ
يف الــدخول ،وترتيــب النــاس علــى أقــدارهم ،وأوزاهنــم ،والممــايزة بــين الصــدور
واألعجاز ،والنواصي واألذناب()2؛ ولذا َّ
فإن لغـة التعـالي تبـزغ بـين فينـة و ُأخـرى يف
هذا األدب من طرف المحجوب ،وهي ُم َع َّللـ ٌة–كمـا أسـلفت -بـردة الفعـل الغاضـبة
انتقامي للموقف السلبي من الحاجب.
من التهميش واإلذالل ،وفيها َن َف ٌس
ّ

ونســتدعي -هنــا -ســلطة األدب عمو ًمــا ،والشــعر خصوصــًا ،والخشــية منــه،

سـيف صـارم ال يـرحم المقامـات يف تـدوين األحـداث،
والخوف مـن جريرتـه ،فهـو
ٌ
وقـت يتذوقـه الجمهـور ،وي ِ
ٍ
ـف المحجـوب عنـه ،ويعيـد
وصيرورته بين الناس يف
خ ْي ُ
ّ
ُ
حساباته يف حجب الشعراء الموسومين بالتعالي ،الراغبين يف التقدير ،وهذا ما يجعل
لغة الفخر حاضرة يف هذا الخطاب األدبي.
( )1المحاسن والمساوئ.127 :
-2انظر :زهر اآلداب.550/2 :
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سادساً -حتاجيّة أدب احلتَّاب:
الحجاب حجاجي من الطـراز األول؛ ذلـك َّ
يف تقديري َّ
أن شـطر ًا مـن
أن أدب
َّ
نصوصه قائم على اختالف وجهات النظر ،وتباين المواقف ،والخصومة يف ٍ
شأن ما.
ٌ
ويف الخطــاب الحجـــاجي ممارســـة عمليــة تـــؤدي إلـــى ِّ
ــض
حــل االختالفـــات ،وفـ ِّ
ِّ
النـــزاعات،بل « َّ
إن الحجــاج هــو البــديل عــن العنــف يف نظريــة الحجــاج؛ إذ يمكــن -
حســب بيرلمــان وتيتكــاه -أن نســعى إلــى تحقيــق النتيجــة نفســها باعتمــاد إحــدى
ثمــة عالقــة تفاعليــة بــين البـ ِّ
وســيلتين :العنــف ،أو الخطــاب»(.)1إضــاف ًة إلــى َّ
ـاث،
أن َّ
الحجاجي(.)2
مطلب من مطالب الخطاب
والمتق ِّبل ،وهذه العالقة التفاعلية
ٌ
ُ
ّ

َّ
إن طالب اإلذن سيحتاج إلى إقناع الحاجب بحاجته إلـى الـدخول -أحيانـًا-
ٍ
مزيـد مـن االنتظـار،
وسير ُّد الحاجب بإقناع المحجوب بانشـغال المسـؤول ،وطلـب
وسيستخدم األمير أو الوالي حججًا للرد على الحـانقين مـن طـول االنتظـار ،وربمـا
دخل المحجوب على األمير ،فبحث عن إقناعه بإقصاء حاجبه ،وإبعاده عـن مكانـه؛
فهـو يســيء إلـى الــوالي مـن حيــث ال يشــعر ،وأحسـب أن المدافعــة التـي تقــوم علــى
دعوى ،ودفاع تح ِّفز ِ
للحجـاج .يقـول الـدكتور محمـد مشـبال يف دراسـته الحجاج ّيـة
الح َّجـاب علـى
لرسائل الجـاحظ« :تقـوم اإلسـرتاتيجية البالغيـة المهيمنـة يف رسـالة ُ
الحض والنهي ،أي :على الـدعوة إلـى إنجـاز فعـلٍ ،وتجنـب فعـ ٍل آخـر ،وعلـى هـذا
النحو يرتكز خطاب الرسالة علـى تـدبير االخـتالف فيمـا يمكـن أن يجتلـب الفائـدة،

الحجاجي عند ابن تيمية :مقاربة تداولية ،د.عبد الهادي بن ظافر الشهري ،االنتشار
( )1الخطاب
ّ
العربي-بيروت ،ط2013 ،1 :م.39 :

( )3انظر :الحجاج بين المنوال والمثال :نظرات يف أدب الجاحظ وتفسيرات الطربي ،د.علي
الشبعان ،مسكيلياين للنشر والتوزيع-تونس،ط1،2008 :م.16 :
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ويجنب الضرر من خالل بناء العالقة بين أصحاب السلطة ،وفئات المجتمع»(.)1
الحجاب سنجد حجة السلطة يف
وعندما نفحص الحجج المستخدمة يف أدب
َّ
استخدام النص الديني المقدس؛ لتخويف المتلقي ،ونقلـه مـن أفـق الواقـع إلـى ُأفـق
خروي َت ْو َج ُل منه النفوس المؤمنـة ،وهـذا مـا أشـرت إليـه يف حـديثي عـن اسـتخدام
ُأ
ّ
النصوص الدينية مقابل ما يجده المحجوب من صـعوبة الـدخول ،وطـول االنتظـار،
ـتفز ًة مشــاعره الدينيــة ،ولعـ َّـل يف
فتــأيت الحجــة الدينيــة مــؤثرة يف نفــس المتلقــي ،ومسـ ّ
حديثي السابق عن الموضوع ما يغني عن تكراره هنا.
ومن الحجج المتواترة-هنا -حجة المثـال «والمثـال حجـة بوسـاطة التشـبيه،
ولكنه تشبي ٌه ينظر إلى األفعال ،وليس األشياء؛ حيث يقيم المتكلم الم َح ِ
ـاجج عالقـ ًة
ُ
بــين حالــة خاصــة ،وحالــة ُأخــرى خاصــة للمــرور إلــى قاعــدة عامة...فغايــة المثــال
الربهنــة ،وتأســيس القاعــدة»( .)2ويف الوصــايا العامــة مــا يكـ ِّـرس أهميــة الحاجــب،
واالعتناء باختياره ،والبحث عن إقناع المسؤول بذلك ،ومن ذلك قـولهمَ « :ح ِ
ـب
اج ُ
الرجــل وجهــه ،وكاتبــه ُك ُّلــه»( .)3فالخليفــة -هنــا -لــه تمثيـ ٌـل حقيقــي يتمثــل يف ذاتــه،
َّ
ٌ
وتمثيــل آخــر يتمثــل يف أعوانــه ،ويف ســبيل تأكيــد اختيــار األعــوانَ ،ي ْقــرت ُِن الوجــه
ُّ
والكل بالكاتب ،ويف االقرتان األول -وهو ما يعنينا هنا-مـا َي ِشـي بأهميـة
بالحاجب،
مقابلة الجمهور يف دار الخالفة ،أو اإلمارة ،وأهنا صورة للمسؤول ،وقطعـ ٌة منـه ،فـال
بدّ من أن يعتني باختيار هذا الوجه ،وهبذا المثال ّ
ويتعمـق
تتكشـف أهميـة الحاجـب،
ّ
االعتناء باختياره.
( )1خطاب األخالق والهوية يف رسائل الجاحظ :مقاربة بالغية حجاجية ،د.محمد مشبال ،دار
كنوز المعرفة للنشر والتوزيع-عمان ،ط1236 ،1 :هـ2015/م.173 :
( )2السابق.98 :
( )3رسائل الجاحظ.20/2 :
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ويتجه المثال-أحيانًا -إلى الكشف عن ملمـحٍ إيجـابي للخليفـة ،أو للـوالي،
فيســتخدم األديــب حجــة المثــال بحثــًا عــن إقنــاع المتلقــي بكــريم خصــال الــوالي،
وتخفيــف حجابــه ،وكثــرة الــداخلين إلــى مجلســه ،وســرعة اســتجابته إلــى حاجــات
الناس ،من مثل قول التيمي(:)1
يزدحم النَّاس على بابه

الزحام
والمنهل العذب كثير ِّ

وقول ّ
بشار بن برد:

َي ْس ُق ُط الطير حيث َينتَثِ ُر الـ

ب و ُتغشى منازل الكرماء
ـ َح ُّ

إنِّها صورة تدعو إلى االقتناع حين يقرتن المشهد الحقيقي لديوان الخليفـة أو
ـب )َّ .
إن هــذا
األميــر بصــورة (المنهــل العــذب ) أو (ســقوط الطيــر حيــث انتثــار الحـ ِّ
االقرتان يزيد من عمـق التـأثير الوجـداين يف نفـس المتلقـي تجـاه الممـدوح ،ويرسـم
ِ
بالحجـاب ،فهـذا
ـين
صور ًة ذهنية لهذا الصـنف مـن الـوالة،
ُّ
َّ
الم َتت َِّرس َ
ويسـتفز نفـوس ُ
الوراد للشرب؛ لعذوبة منهله ،ويقرتن بـالمنظر
الصنف يقرتن بالمنهل العذب ،فيرده َّ
تصور كرم
الحب ،وهي
الكثيف للطيور ،وهي تجتمع يف موضع انتثار
صور إيجابيةّ ،
ّ
ٌ
الوالي ،وصربه على الناس ،وكثرة الغاشين مجلسه.
ِ
اج يعتمد على القيم ،و«عليهـا مـدار الحجـاج بكـل ضـروبه»(.)2وهـذا
والح َج ُ
يعنــي اســتدعاء الخيــر والحــق والجمــال ،واتخاذهــا مراجــع وخلفيــات يســتند إليهــا
عـول عليهـا
القول ،ويتأسس الرأي( ،)3وهي -كما يقول أحد الباحثين« : -هي التي ٌي َّ
( )1السابق.82/2 :
( )2يف نظرية الحجاج :دراسات وتطبيقات ،د.عبداهلل صولة ،مسكيلياين للنشر والتوزيع-تونس،
ط2011 ،1 :م.26 :
( )3انظر :الحجاج يف الشعر العربي ،د.سامية الدريدي ،عالم الكتب الحديث-إربد،ط،2 :
1232هـ2011/م.271 :
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الحجــاب ُتس ـتَدعى
يف جعــل الســامع ُيــذعن لمــا ُيطــرح عليــه مــن آراء»( .)1ويف أدب
َّ
الحجاب ،و ُتت ُ
َّخذ أدا ًة لتقويض ثقة الوالة ،وعنصر ًا لطريقة التعامل
القيم؛ للتنفير من
َّ
مع الجمهور ،فحين ُحجب ٌ
رجل عن باب سـلطان كتـب إليـه« :نحـن نعـوذ بـاهلل مـن
المطامع الدَّ ن َّيةِ ،
واله َم ِم القصيرة ،وابتذال الحريةَّ ،
فإن نفسي -والحمد هلل -أب َّيـة ،مـا
طمـع ،وال ُطبعـت علـى
سقطت وراء همة ،وال خذلها صربٌ عنـد نازلـة ،وال اسـرتقها
ٌ
َ
ووصـلت ببابـك َمـن َيشـ ْينُه ،وجعلـت
وليت ِعرضك من اليصونه،
رأيتك
َط َبع ،وقد
َ
َ
ِ
ِ
وجه
ص من أوليائك ،و ُيسيء العبارة عنك ،و ُي ِّ
ُت ْرجمان عقلك َمن ُيكثر أعداءك ،و ُينق ُ
ٍ
وفد َّ
لشـريف قـدر ًا ،وال
الذم إليك ،و ُيضغن قلوب إخوانك عليك؛ إذ كـان ال يعـرف
ٍ
ُّ
العلي إلى مرتبة الوضيع ،ويرفع
فيحط
لصديق منـزلة ،و ُيزيل المراتب عن جهل هبا،
ّ

الدينء إلـى مرتبـة الرفيـع ،...ويميـل إلـى ذي اللبـاس والزينـة ،ويقـدِّ م علـى الهـوى،
الرشا»(.)2
ويقبل ُّ
إن بؤرة االعتزاز التي قدَّ م هبا المحجوب ثم انزاحت إلى النيـل مـن الحاجـب
ارتكزت على القيم ،وحين جاء الختام جعل معيار المفاضلة والتقديم عند الحاجب
قائمـا علـى الشــكل ،والهـوى ،فكــان مقتضـاها يـنم عــن إقصـاء معيــار القيمـة ،وهــذه
ً
تعمق إقناع الوالي بسوء حاجبه ،وحاجته العاجلة إلى استبداله.
الحجج المتواردة ِّ
ويتكرر االحتجـاج بـالقيم يف إسـقاط الحاجـب ،ونأيـه عـن معياريـة القيمـة يف
َّ
التقديم والتأخير ،فهذا سعيد بن عبدالملك كتب إلى عبيد اهلل بن سليمان لما ُح ِ
ب
ج َ
عنــه ...« :ث ـم إ َّنــا نأتيـ َ
تيمنــين بطلعتــك ،مشــتاقين إلــى رؤيتــك ،فيحجبنــا عنــك
ـك ُم ِّ
ُمالحظ ،وهو -كمـا علمـت -زنـيم الصـنيعة ،لئـيم الطبيعـة ،يحجـب عنـك الكـرام،
( )1كتابة الجاحظ يف ضوء نظريات الحجاج «رسائله أنموذجًا» ،د.علي محمد علي سلمان،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت ،ط2010 ،1 :م.93 :
( )2عيون األخبار.126/1 :
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نج َمت له يدٌ بيضاء ،أتبعهـا يـد ًا سـوداء ،فـإن رأيـت –أعـزك
ويأذن عليك للئام ،كلما َ
اهلل -أن تصرفه عن باب مكارمك فعلت إن شاء اهلل»(.)1
فالقيمــة اتجهــت إلــى الحاجــب اتجاهــًا ســلبيًا (زنــيم ،لئــيم) ،ثــم انتقــل إلــى
اخــتالل معيــار المفاضــلة ،فجعلــه معيــار ًا معكوســًا ،يعــزز ســلبية القيمــة يف قــرارة
الحاجب ،وتأيت الصـورة يف ذروة التأكيـد والمحاجـة (إتبـاع اليـد السـوداء ّ
كـل عمـل
حميد) يف كناية عن إفساد أعماله ،وال نتجاوز استخدام لفظة (بـاب المكـارم) ،فهـي
تقرأ يف سياق القيم التي يتد ّثر هبا الخليفة ،ويبدِّ دها الحاجب.
وتجد بعض النصوص تزخر بمقدمات منطقية تسهم يف استقامة الحجة ،وقوة
الحجاجي مبدأ (التماثـل والحـدّ )؛
تدليلها ،وربما اقرتبت مما يسميه أصحاب النهج
ّ
ٍ
بمقدمة ضابطة ،ال عالقة لها بموضوعه ،لكنها تسهم إسهامًا عميقًا يف
النص
إذ يبدأ ُّ
ويعمق اإلقناع .ومن ذلك كتابة أحمد
اإلقناع بحجته ،وتضع ُأسًا تستقيم به الحجة،
ِّ
لمـّا ُحجب(:)2
بن أبي الطاهر َ
لحر من نفسه عوض ،وال من َقدْ ِره
ليس ٍّ
خ َطر ،وال لبذل حريته ثمن ،وكل ممنو ٍع
مقدمة منطقية (التماثل)

فمستغنى عنه بغيره ،وكل مان ٍع ما عنده ففي
ً
عوض عنه ،ومندوحة عنه ،وقد قيل:
األرض ٌ
أرخص ما يكون الشيء عند غالئه ،وقال
ّ
بشار :والدُّ ر ُيرتك من غالئه

( )1زهر اآلداب.551/2 :
( )2رسائل الجاحظ2.25-22/2 :
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وليت ِع ْر َ
ضك من ال يصونه،
وقد رأيتك
َ
جعلت ترجمان
ووكلت ببابك من َيش ْينُه ،و
َ
َ
كرمك من ُيكثِر من أعدائك ،وينقص من
العرض واستخدام حجة القيم

أوليائك ،ويسيء العبارة عن معروفك،
ويوجه وفود َّ
الذم إليك ،و ُيضغن قلوب
ِّ
ٍ
لشريف قدر ًا،
إخوانك عليه؛ إذ كان ال يعرف
وال لصديق منـزلة...

منسوب ،وبرأسك
 ...وذلك إليك
ٌ
الغاية والهدف (الالزمة)

ُّ
ويحل عليك
معصوب ،يلزمك ذن ُبه،
ٌ
تقصيره.

َّ
حجاجي بامتياز؛ فهو يبدأ بمقدمة منطقية تعطي حـدود ًا وضـوابط
إن هذا النص
ٌ

مهمـة لالسـتغناء عـن النفــيس ،واالستعاضـة عـن الحــاذق يف عملـه ،وكانـت العبــارات
وعززهــا بــأقوال
المســتخدمة مكثفــة تقــرتب مــن الحكــم الجاذبــة ،واألمثــال المقنعــةَّ ،
مأثورة ،واستشهد بشطر من ٍ
بيت ّ
لبشار ،فارتفعت وتيرة اإلقناع ،وكان المهاد واضـحًا
لغايته ،فكان أن استخدم القـيم ،وهـي -كمـا أسـلفت -مـن أبـرز ألـوان الحجـاب التـي
يذعن لها المتلقي ،وذروة اإلقنـاع يف اسـتبعاد الحاجـب جـاءت يف خاتمـة الـنص حـين
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جعل لوازم القيم السلبية الصقة بـالوالي ،عالقـة بـه ،مـردودة إليـه؛ فاختيـاره الحاجـب
قطع ٌة منه ،واستخدام الصورة (برأسك معصـوب) أسـهمت يف تعميـق اإللصـاق ،وهنـا
يصل اإلقناع إلى ذروته ،وينجح الكاتب يف إقناع الخليفة بإقصاء الحاجب من منصبه.

سابعاً -مسات احلتَّاب:
المعالجــة يف هــذا اللــون األدبــي،
ســمات الحاجــب مــن ألمــع الموضــوعات ُ
وتـرت ّدد معالجـ ٌة صــريحة لسـمات الحاجــب األمثـل ،أو ضـمن ّية مــن خـالل المفهــوم
الكلي للنص ،وتتنوع السمات المطلوبة يف الحاجب ما بين سـ ٍ
مات ُخلقيـة ،و ُأخـرى
حسية ،وتعالج بعض مظاهر اللياقة يف التعامل مع الجمهـور ،وأغلـب هـذه السـمات
جاءت يف قالب الوصية التي يزجيها الخبير إلى األمير أو الوالي ،وقد عقـد الجـاحظ
سماه «من ينبغي أن ُيتَّخذ للحجابة»(.)1ويف هذا الباب أورد عدد ًا مـن النصـوص
بابًا َّ
المهمة التي تحمل سمات الحاجب ،ومن ذلك قول المنصـور للمهـدي« :ال ينبغـي
ال ،وال غبيــًا ،وال عييــًا ،وال ذهــو ً
أن يكــون الحاجــب جهــو ً
ال ،وال متشــاغالً ،وال
خامالً ،وال مح َت َقر ًا ،وال جهمًا ،وال عبوسًا»( .)2إنَّها سـمات جـاءت بصـيغة النهـي،
ــرس التحـــذير الشـــديد ،والتـــوجس القـــائم يف هـــذه
واســـتخدام المســـار الســـلبي كـ َّ
دال على عمق التوجس من كل ٍ
الخصائص ،وذكرها -هنا -مجمل ًة ثم تفصيلها ٌ
سمة
ال َ
محذورة يف الحاجب .تأمل قوله« :فإنَّه إن كان جهو ً
الضرر من
أدخ َل على صاحبه َّ
حيث ُي َقدِّ ر المنفعة ،وإن كان َعييًا لم يؤ ِّد إلى صاحبه ،ولم يـؤ ِّد عنـه ،وإن كـان غبيـًا
جهل َم َك َ
ان الشريف ،فأح َّلـه غيـر منــزلته ،وح َّطـه عـن مرتبتـه ،وقـدَّ م الوضـيع عليـه،
ال َّ
وجهل ما عليه و َما َله ،وإن كان ذهو ً
وأضـاع
أخل بما يحتـاج إليـه صـاحبه يف وقتـه،
َ
( )1رسائل الجاحظ.37/2 :
( )2السابق.37/2 :
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حقوق الغاشين على بابه،واستدعى الذم من الناس لهِ ،
وأذ َن عليه لمن ال يحتاج إلـى
َّ
لقائه ،والينتفع بمكانته.)1(»...

ٍ
خصيصـة َّ
حـذر منهـا ،واسـتطاع أن
إنَّها وصي ٌة تفصيلية تكشف عن عاقبـة كـل

يــزاوج بــين الســمات الفطريــة ،والمكتســبة ،وأن يــربط كــل عيـ ٍ
ـب بعواقبــه الخاصــة،
ِ
والعيي ال ُيفصح عـن
ب الشريف ،وذا المكانة،
فالغبي ال يعرف أقدار الناس ،و ُي ْغض ُ
ُّ
ّ
ٍ
ـيلي دقيــق
رســالة األميــر ،وال يحســن إيصــال المطلــوب إليــه ،وهكــذا يف جهــد تفصـ ّ
لعيوب الحاجب تكشف عن أهمية منصبه ،وخطورة خطئه.
وحســن الهيئــة وجمـــال ِ
ســمات مطلوبـــ ٌة يف الحاجــب ،مــع الرأفـــة
الخلقــة
ٌ
والرحمة ،وحسن االستقبال ،ومعرفـة مراتـب القـوم( .)2وألهميـة الحاجـب ومهامـه
التي تم ِّثل وجهًا للمسـؤول ،فقـد اسـتغرق بعضـهم يف صـفاته المطلوبـة،فأورد منهـا
مالمح يف غاية الدقة ،من مثل :مساواة الحضور بااللتفات ،واستعطاف قلـوهبم إليـه،
كما يف قول سهل بن هارون ...« :وليعط كالًّ بقسـطه مـن وجهـه ،ويسـتعطف قلـوب
الجميع إليه»(.)3

ٍ
واحـد مـن هـذين
وبعضهم َّفرق بين حاجب الخاصة ،وحاجب العامـة ،فكـل

سمات مختلفة ،فاألول ال بدَّ من أن يكون «شـريف البيـت ،بعيـد الهمـة،
الصنفين له
ٌ
َْ
المنظر ،لين الجانـب ،...مشـتاقًا
هبي َ
بارع الكرم ،متواضعًا ،طلقًاُ ،م ْعتَدل الجسمَّ ،
َّ
للكـذابين ،صـدوقًا إذا حـدَّ ث،
إلى محادثة العلماء ،ومجالسة الصلحاء ،...مجانبـًا

َوف ّيًا إذا َو َعدُ ،م َت َفهمًا إذا خوطب ،مجيبًا بالصواب إذا روجع»(.)4
( )3السابق.38-37/2 :
( )2السابق.39-38/2 :
( )5السابق.39/2 :
( )2السابق.39/2 :
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أ ّمــا حاجــب العامــة فينبغــي أن يكــون «عبــد الطاعــة ،دائــم الحراســة للملــك،
ـالحق ،ال أنيســًا ،وال مأنوســًا ،دائــم
َم ُخــوف اليــدَ ،خشــن الكــالم ،غيــر بــاطش إال بـ ِّ
المريب.)1(»...
العبوس ،شديد ًا على ُ
ُ
فروق دقيقة م َّيزت بين الجمهور ،فالخاصة من العلمـاء والـدعاة واألدبـاء
إهنا
والوزراء يحتاجون إلى حاجب بمواصفات تسـتوعبهم ،و ُتظهـر مكـانتهم ،وتكسـب
و َّد ُهم وتأثيرهم ،والعامة من غير األصناف المتقدمة ال بدَّ من أن توضع لهـم سياسـة
وتكرس فيهم رهبة الحاكم ،واحرتام مجلسه ،من غير بطش ،وال ظلم.
تضبطهم،
ِّ
ويف بعض المواطن تجد الملك يختـرب الحاجـب ،ويسـتنطق أفعالـه ،ويسـتثير
ردود فعله ،وغايته أن يكتشـف أخالقـه ،وسـماته ،كمـا يف قـول أحـد الملـوك« :إنَّـك
وجنَّتي التـي أسـتنيم إليهـا ،وقـد وليتـك بـابي ،فمـا تـراك صـانعًا
أنظر هباُ ،
عيني التي ُ
نظـر إلـيهم بعينـك ،وأحملهـم علـى َقـدْ ِر منـازلهم ،وأضـعهم لـك يف
برعيتي؟ قـال :أ ُ
إبطائهم عن بابك ،ولزومهم خـدمتك مواضـع اسـتحقاقهم ،وأر ِّتـبهم حيـث جعلهـم
َ
إبالغك عنهم ،وإبالغهم عنك»(.)2
ترتيبك ،و ُأحسن
إنَّــه اختبــار حقيقــي للحاجــب؛ الســتجالء قدراتــه ،ومعرفــة حصــافته ،وكــان
الجواب دا ًّ
ال على حذق الحاجب ،ورعايته مكانة الملك ،وتركيزه على منـازل القـوم،
وأمانة الكلمة المنقولة إليه ،والمستق َبلة منه ،وهذا المنطق أعجب الملـك ،لكنـه جعـل
وفيت بما عليك قو ً
وفيت به فِعالً»(.)3
ال ،إن
الوفاء به مشروطًا ،فقال« :قد
َ
َ
وتأيت بعض الجمل الكثيفة مقاربـ ًة األمثـال يف بنيتهـا ،وتركيزهـا ،وتشـي بأهميـة

( )1السابق.20/2 :
( )2زهر اآلداب.529/2 :
( )3السابق.550/2 :
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اختيار الحاجب ،وخطورة مكانه ،من مثل قولهمَ « :ح ِ
ب الرجل حارس عرضه»(.)1
اج ُ
وقولهم« :حاجب الرجل وجهه ،وكاتبه ُك ُّلـه»( .)2وهـي عبـارات تمتلـئ بتعظـيم مكانـة
قـرب الغايـة ،وتستقصـي المعنـى،
الحاجب ،واستُخدمت فيها لغة التصوير؛ ألهنا لغة ُت ِّ
ب أمانـة الحـارس،
فالحاجب
ـح ُ
حارس للعرض ،ووج ٌه للـوالي ،ويف الحراسـة ُت ْست َْص َ
ٌ
ووالؤه ،ويقظته الدائمة ،ويف اقرتان الحاجب بالوجه دليل علـى كونـه واجهـة الخليفـة
أو األمير للداخل عليه ،فتصرفات الحاجب ،وأخالقه منسوبة إلى الخليفة؛ ألنه اختاره
لهذا المكان المهم ،واختيار اإلنسان قطع ٌة منه.
إن دوران ٍ
َّ
شطر مـن هـذه النصـوص حـول سـمات الحاجـب وأبـرز مـا ينشـده
الوالي فيه ُتعطي داللة أكيـدة علـى أهميـة هـذا المنصـب ،وحساسـيته ،وعمـق تـأثيره
السياسيَّ ،
وأن سلطة الحاجب وصلت يف بعـض الحقـب التاريخيـة إلـى سـلطة عليـا
بعـد سـلطة األميــر ،وأصـبح اختيــاره يمثـل مصــلح ًة كـربى للــوالي ،وللرعيـة ،وظهــر
صدى هذا االهتمام من وفرة النصوص التي توصي بمواصفاته ،وتحـذر مـن عيوبـه،
واتجه الخطاب -أحيانًا -إلى أصحاب الواليات يف استحثاثهم على اختيار األمثل،
والتحذير من عاقبة التفريط يف كفاية الحاجب.

ةامناً -إس اتيتية احلثِّ والنري:
الح َّجاب للجاحظ ت 255هـ« :تقوم
يقول محمد مشبال يف حديثه عن رسالة ُ
الحـض والنهـي ،أي :علـى
الحجـاب علـى
اإلسرتاتيجية البالغية المهيمنة يف رسـالة
ِّ
َّ
الــدعوة إلــى إنجــاز فعـلٍ ،وتجنــب آخــر .)3(»...والحـ ُّـق َّ
أن هــذه اإلســرتاتيجية تمثــل
الحجاب عمو ًما؛ ذلك َّ
أن أطـراف الحـوار (الـوالي-
ملمحًا بازغًا يف نصوص أدب
َّ
( )1عيون األخبار.123/1 :
( )2رسائل الجاحظ.20/2 :
( )3خطاب األخالق والهوية يف رسائل الجاحظ :مقاربة بالغية حجاجية .173 :
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ّ
ّ
يستحث الحاجب
الحث ،والنّهي ،فالوالي
الحاجب-المحجوب) هتيمن عليهم لغة
على القيام بواجبه ،وتحذيره من التقصير ،أو اإلخالل بمهمته ،والمحجوب يتجاوز
الحجـب،
الحاجب إلى الوالي ،فيحثه على تغييـر حاجبـه ،أو النّهـي عـن المبالغـة يف َ
والحاجب يطلب من الراغبين يف الـدخول التح ّلـي بالصـرب ،وينهـى عـن اإللحـاح يف
الطلب ،وهكذا تدور عجلة الخطاب على هذه الثنائية المتحركة التـي اسـتحكم فيهـا
الخطــاب األخالقــي ،وهــيمن عليهــا موضــوع سياســة الحكــم ،و َطـ َـوت -يف بعــض
متضجرة من طرف المحجوب تعالت فيها هذه الثنائية.
صورها -لغ ًة
ّ
ومن مخزون الحوارات القائمة على هذه اإلسرتاتيجية تتشـكل صـورة ذهنيـة
للحاجــب ،غلبــت عليهــا صــور ٌة ذهني ـ ٌة ذات بعــد ســلبي للحاجــب ،فبــدا يف صــورة
ُمتَس ِّل َطة ،صعبة المـراسَ ،ت ْسـت َْخ ِد ُم عصـا السـلطة ،وتتعامـل مـع الجمهـور بنـوع مـن
التعالي ،فجاءت جمل ٌة من النصوص حا ّث ًة على إقصائه ،والنّهي عـن اسـتعماله ،وإذا
ووضــع ِ
الحاجـبِ ،
ِ
الح َجـاب ،أو ُخ ِّفــف فـ َّ
ـإن لغـة الخطــاب تتغيـر إلــى لغــة
مـا َسـ َق َط
ّ
الحث والنّهي؛ولذلك قيل:
المدح الهادئة ،و ُترسم صور ٌة إيجابية للوالي ،وتتبدَّ د لغة
مصـور ًا
«خير خالل السلطان سهولة الحجاب»( .)1وهذا ما نجده يف قـول ابـن هرمـة
ّ
سهولة الحجاب يف لغة إيجابية(:)2
هش إذا ن ََز َل الوفود ببابه

سهل ِ
الح َجاب ُمؤ ّدب الخدَّ ام
َ ْ

وترتجح دالالت هذه الوصـايا بـين
وغالبًا ما تأيت الوصية حاملة هذه الثنائية «
َّ
هني المحتجبين والحاجبين عن االحتجاب ،وبين توجيـه الطلـب للحـاجبين بـاإلذن
للناس ،وحسن معاملتهم ،وبين توجيه الطلب الصريح ،أو الضـمني باتخـاذ حاجـب

( )1المحاسن والمساوئ.122 :
( )2انظر :عيون األخبار.129/1 :
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ٌ
ٌ
وخصـال معينـة»(.)1ومـن ذلـك قـول أبـي هفـان لسـعيد بـن مسـلم:
شـروط
تتوفر فيه
«...تحبب إلى عباد اهلل بحسن البِشر ،ولين الجانب ،وتسهيل ِ
الح َجاب»(.)2
َّ
واألمــر والنهــي أســلوبان إنشــائيان ،واإلنشــاء يســتثير الــذهن ،ويجــدِّ د نشــاط
المتلقي ،ويحرك انتباهه؛ ألنه أكثر حرك ًة واندفاعًا ،ذلك ّ
أن اإلنشاء طلب ،والطلـب
ناجع يف وصية الوالي للحاجب ،فهـو
يقتحم ذهن المتلقي والسامع ،وهذا األسلوب
ٌ
مع كل ٍ
ـح ُن
أمر وهني يجدِّ د انتباهه ،ويلفت َوعيه ألهمية كـل جملـة مـن ُج َملِـه ،و َي ْش َ

المتلقي إلى ٍ
مزيد من الرتكيز والتأمـل يف طلبـه .تأمـل قـول المهـدي إلـى الفضـل بـن
ُ
ِ
بـوس
وع
الربيع...« :فال تجعل السرت بيني وبين
خواصي سـببًا لضـغنهم بقـبح ر ِّدكُ ،
ِّ
ـن باألوليـاء ،واجعـل للعامـة
وجهك ،و َقدِّ م أبنـاء الـدعوة؛ فـإنَّهم أولـى بالتَّقـديم ،و َث ِّ
وقتًا.)3(»...
وتتوالى أفعال األمر يف بعض النصوص؛ رغبة من الوالي يف تعميق أهمية كـل
جملة من جمله ،واسرتعاء سمع الحاجب إلى كل ٍ
أمر يأيت يف مطلع الجمل ،فتتوالى
الجمل الطلبية ممثلة وصايا متواترة ،و ُمربزة عناية الوالي برعيتـه ،واحـرتازه مـن كـل
سلبي للحجب ،ومحذر ًا من استغالل الحاجب منصبه ،واستخدام يد السـلطة
تأوي ٍل
ّ

ٍ
جرس صويتّ ،تنقسم مـن خاللـه
يف غير موطنها ،إضافة إلى مايحدثه هذا التوالي من
الجمل انقسامًا منطقيًا ،يتوالى فيهـا الجـرس العـالي مـع كـل ٍ
أمـر يتـوارد يف الـنص.
ُ َْ
علـي ،وأ ْب ِـرز لهـم وجهـي،
تأمل قول أحد الخلفاء« :إذا
جلست فأذن للناس جميعـًا َّ
وسـ ِّكن عــنهم األحــراس ،واخفــض لهــم الجناح،وأطِــب لهــم بِشــرك ،وألِــن لهــم يف
وار َفــع لهــم الحــوائج ،وسـ ِّـو بيــنهم يف المراتــب ،وقــدِّ مهم علــى
المســألة والمنطــقْ ،
( )1خطاب األخالق والهوية يف رسائل الجاحظ :مقاربة بالغية حجاجية.176 :
( )2العقد الفريد.68/1 :
( )3زهر اآلداب.550/2 :
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الكفاية والغناء ،ال على الميل والهوى»(.)1
ومما يشار إليه -هناَّ -
أن بعض النصوص اسـتغرقت يف أسـباب النهـي ،فجـاء
النهي مجمالً ،ثم ورد التفصيل يف سبب النهي؛ رغب ًة من الوالي يف التعريف بعواقـب
يكـرس مجـدد ًا أهميـة هـذا المنصـب ،وحساسـيته،
األمور ،ومآالت َ
الح ْجب ،وهذا ّ
ٍ
واستغراق الخلفاء والملوك والوالة يف اإلفصاح الدقيق عن ّ
هفوة ربما َت ْصدُ ُر عن
كل
الحاجب ،أو خطأ سيجد مجا ً
ال عريضًا للتأويل ،والتضخيم من قبل الجمهور ،وهو
دال من جانب آخر علـى حـرص بعـض الـوالة علـى رعيـتهم ،وصـيانتهم عـن الـذل،
والهوان ،وفتح األبواب؛ لمناقشتهم يف حقوقهم ،ورفـع مظـالمهم ،وممـا يم ِّثـل هـذا
تحجـبن عنِّـي أحـد ًا إذا أخـذت مجلسـي».
اللون قول خالد بن عبـداهلل لحاجبـه« :ال
َّ
ٌ
َّ
عـي يكـره أن
فهذا النهي
مجملِّ ،
يفسره قوله« :فإن الوالي ال ُيحجب إال عن ثـالثٍّ :

ُي َّطلع عليه منه ،أو ريبة ،أو بخل فيكره أن يدخل عليه َمن يسأله»(.)2ومن هذه العبـارة

أخذ محمود الوراق الفكرة وصاغها شعر ًا ،فقال(:)3
إذا اعتصم الـوالي بـإغالق بابـه ؓ ؓ ور َّد ذوي الحاجـات دون حجابــه ؓ
ؓ
ؓ
ٍ
ــــت بظـــــن واقـــــ ٍع بصـــــوابه ؓ
ـت بــه إحــدى ثــالث ور َّبمــا ؓ ؓ ن ََزعـ َ
ظننـ َ
ؓ
ؓ
ظـاهر ؓ ؓ ففــي إذنــه للنــاس إظهــار مــا بــه ؓ
العـي
ٌ
فقلت بـه مـس مـن ّ
ؓ
ؓ
ِ
فغالـب ؓ ؓ من البخل َي ْحمي ماله عـن طالبـه ؓ
عي اللسان
ٌ
فإن لم يكن ّ
ؓ
ؓ
صـــر عليهـــا عنـــد إغـــالق بابـــه ؓ
فــإن لــم يكــن هــذا وال ذا فريب ـ ٌة ؓ ؓ ُي ُّ
ؓ
ؓ
َّ
إن هذا األسلوب أسهم يف تعزيز أهمية منصب الحاجب ،وخطورة تصـرفاته،

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

ـ ؓـ

ـ

ـ

ـ

ـ ؓـ

ـ

( )1رسائل الجاحظ.32/2 :
( )2عيون األخبار.122/1 :
( )3السابق.122/1 :
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ٍ
مزيـد مـن العنايـة
وكلفة أخطائه ،ومـن جانـب أسـلوبي اسـتجلب ذهـن المتلقـي إلـى
ٍ
فكرة تـرد يف
بالقول ،و َل َف َت انتباهه من خالل هذا األسلوب اإلنشائي الطلبي إلى كل
ٍّ
ناجع يف الوصايا التـي حضـرت بوضـوح يف
حث أو هني ،وال ريب أن هذا األسلوب
ٌ
الحجاب.
نصوص أدب
َّ
الحجــاب باح ـ ًة واســع ًة للبحــث والــدرس ،وســانحة الســتنطاق
ويبقــى أدب
َّ
نماذجه بمزيد من الخصائص الفكرية والفنية ،ويف نماذجه المبثوثـة يف كتـب الـرتاث
أصـال ٌة وجمـ ٌ
ـال تحتـاج مــن المهتمــين بالـدرس األدبــي الســعي إلـى َجمعــه وضــبطه،
و َبعثه بين متذوقي األدب ،وأرباب الفن ،وسيجد أصحاب المناهج النقديـة الحديثـة
وخاصة أربـاب المـنهج التـداولي-فرصـة لتطبيقـه علـى نمـاذج تراثيـة أصـيلة؛فهذااللــون األدبــي يزخــر بتنــوع كبيــر ،و ُيم ِّثــل لونــًا مــن ألــوان األدب العفــوي يف جـ ِّـل
نصوصــه ،ويفــتح نافــذ ًة علــى مقــاوالت أدبيــة تكشــف عــن نمـ ٍ
ـط مــن أنمــاط الحيــاة
السياسية يف القديم ،وتعطي تصورات دقيقة عن منصب سياسي مهـم ،وتبقـى إشـارة
الشـيخ علـي الطنطـاوي إلـى هـذا اللــون دالـة علـى حصـافته ،وعمـق قراءاتـه ،وســعة
اطالعه ،فرحمه اهلل رحمة واسعة ،فقد كان ُملهمًا للباحث يف كتابة هذه المقالة التـي
أرجو أن تفتح أفقًا أرحب للباحثين ،وتستح ّثهم علـى تخصـيص هـذا اللـون األدبـي
والتقصي.
المهم بمزيد من الدراسة
ّ
واهلل الموفق ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
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Literature of Ministers (Hujjab)
Clarification of the Vision and the Art
Dr. Abdulkareem Bin Adullah Al- Abdulkareem

Abstract
This research tries to clarify the most outstanding
intellectual and artistic characteristics of the Literature of
Ministers(Hujjab).Ministers played a very important role in the
literary life in the old ages. Their councils were literary
incubators for various types of literature , which the researcher
tries to combine, Identify , extract their most prominent features
and to open new horizons for others to continue.
Ministers' literature , with its various types and shapes
,resembles a model of spontaneous literature which reveals the
political status of those ages, so sometimes the literary
text turned into a poignant and hortatory piece.
Ministers' Literature is full of artistic characteristics that
many eminent literary men as Al-Jahith,Iben Kotaiba , Iben

Abdirabbeh , Abi Hayyan Atawheedi and others to allocate
a drove space of their books to it.
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