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Abstract:
The variety and difference in natural capabilities of a nation can be
observed in their conversational skills. If the mental level of an individual
has properly grown up, his power of expression, vocabulary and style of
reasoning will be defiantly of high standard as compared to a common
man. Similarly, when these skills get a literary shape it become more
standardized. “Al Nazaha” is the art of the speech having similarity with
satire ( (هجوto a level but is different in many aspects with respect to its
application, such as purification of plebian words )( سوقيانه كالم, reformative
critical outlook and broad thinking etc. This article deals with the art of
speech ) (النزاهةits introduction and utilization in the Arabic and Islamic
sources.
Key words: “Al Nazaha”, the Satire, Difference, Similarity, Plebian
words, Reformative thinking, Islamic Sources

:قبل املدخل
 وخاصة لفن البالغة والبيان إذ كان،ما زال ومل يزل القرآن الكرمي منبعاً لكل نوع من فنون األدب العريب
املقصد الرئيسي من نزول القرآن هو التحدي لشعراء العرب الذين كانوا يتفاخرون فيما بينهم برباعتهم الشعرية
 فأنزل هللا كالمه ليُخضعهم، كما يف املعلقات السبع اليت عجـزت عن إتيان مبثلها عامـةالعرب،وبالغتهم القريضية
ٍ آايت مث آية واحدة حىت مل جييبوا بتحد و
ٍ وحددهم أن أيتوا مثل القرآن مث عشر
.احد منها فقط
ّ به؛
ّ
.....................................................................
. بشاور، جامعة اسالمية كاجل، قسم اللغة العربية،* الباحث علي مستوي الدكتوراه
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وكانت تلك البالغة القرآنية سبباً لوجود فن مستقل يف ما بعد حينما حصلت السيطرة للمسلمني يف
أدىن أقطار األرض وأقصاها ،وعين الناس بضبط علوم األدب العريب خدمة للقرآن والسنة النبوية املطهرة كما أهنم
فن برأسه،
اهتموا ب تدوين الكتب املختلفة على اختالف تلك العلوم؛ من بينها كتب البالغة اليت تشكلت بشكل ّ
ّ
وتعينت أسسه وفروعه؛ وكان من أحد تلك الفروع النزاهة اليت حنن بصدد بياهنا يف الفقرات اآلتية.
ّ

أو ًال :النزاهة عند أهل اللغة:
نزه :النون والزاء واهلاء ،كلمة تدل على بُعد يف مكان وغريه ،ويقال :هذه مكان نزيه ،أي :خالء بعيد من الناس

القوم ،إذا بعُدوا من الريف إىل البدو .والّنـَزه :ظلف النفس عن
تنزه ُ
ليس فيه أحد )1(.ومصده النزاهة كما يقالّ :
املدانس؛ كقول العرب ،فالن ن ِزه النفس وانزه النفس( )2(،يعين :هو يُبعد نفسه عن األقذار) ،ومنه قيل :فالن

يتنزه عن األقذارَ ،ويـَُنـِّزهُ نفسه عنها أي :يباعدها عنها.
ّ
والنـزاهة :البعد من الشر .وفالن نزيه كرمي إذا كان بعيداً من اللؤم .وهو نزيه اخلُلُق )3(.ورجل نزيه

الشبُـ َهات )5(.كل تلك املعاي
الد ّنية )4(.وكذا النزاهة مبعىن الْبعد َعن السوء َوترك ُّ
اخللق :بعيد عن املطامع َ
تزينت
يّ :
تصح يف غري املرئيات ،وأما :معناها يف املرئيات فيقال :ن ِزهت :األرض  -ابلكسر  -تنـزه (نـُْزَهةً) أ ْ
للنزاهة ّ
ابلنبات .وكذا يقولون :خرجنا نتنـزه ابلنبات يف الرايض عندما يتعبون عن مكاسب العيش يف اليوم .وقد خالف

ابن السكيت( )6غريه من اللغويني يف تشريح املعىن حيث هو يقول :ومما يضعه الناس يف غري موضعه قوهلم:
خرجنا نتنـزه إذا خرجوا إىل البساتني .قال :وإمنا التنـزه التباعد عن املياه واألرايف ،ويقال للمكان الذي ال شيء
فيه وال أحد :هذا مكان نزيه ،أي :خالء عن كل شيء)7(.
ويف ضوء دراسة األقوال املتقدمة يف تش ريح كلمة "نزهة" نصل إىل معىن مشرتك وهو البعد ،إذ قد لوحظ
كون بُعده يف متام املعاي .ونفس املعىن نتطلبه يف كل الدالالت البديعية اليت حنن بصدد بياهنا يف الفقرات التالية.

اثنياً :مصطلح "النزاهة" عند األدابء:

عرف النزاهة غري واحد من األدابء حسب ما ساغ هلم األمر ،وتتقارب كلماهتم يف ما بينهم ،وتتفق يف معىن
قد ّ
مشرتك وهو البعد عن التنافر .فقال ابن حجة احلموي( )8يف كتابه "خزانة األدب وغاية األرب" أبن:

النزاهة هو نوع غريب جتول سوابق الذوق السليم يف حلبة ميدانه ،وتغرد سواجع احلشمة على بديع أفنانه ،ألنه
هجو يف األصل ،ولكنه عبارة عن" :اإلتيان أبلفاظ فيها معىن اهلجو الذي إذا مسعته العذراء يف خدرها ال تنفر
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منه" .وهذه عبارة أبو عمرو ا بن العالء( )9ملا سئل عن أحسن اهلجو فقال:
عرب ويف حبهم اي غربة الذمم ()11

نزهت لفظي عن فحش وقلت هم

مثل هذا املعىن يوجد يف قول ابن معصوم( )11عند ما يتكلم عن النزاهة ،فيقول" :النزاهة ضرب من اهلجو ،غري
أنه يتعني أن يكون أبلفاظه منزهة عن الفحش والسخف")12(.
الذم من الفحش")13(.
وكذا يف تعريف عبد الرمحن امليداي للنـزاهة" :هي خلوص ألفاظ اهلجاء و ّ
وعد النوع من هجاء طبقة األشراف فقال:
فصل ابن بسام( )14يف أنواع اهلجاء وجعل النزاهة من أقسامهاّ ،
وقد ّ

" اهلجاء ينقسم قسمني :قسم يسمونه هجو األشراف ،وهو ما مل يبلغ أن يكون سباابمقذعاً وال هجراً مستبشعاً،
وهو طأطأ قدمياً من األوائل ،وثل عرش القبائل ،إمنا هو توبيخ وتعيري ،وتقدمي وأتخري")15(.
عد جريراً من ط بقة اهلجائني الفاضحني ال من األشراف ،وجعل هجاءه قسماً اثنياً من هذا القبيل)16(.
مث ّ

وخري ما قيل فيه هو هذا القول للراعي" :هجوت مجاعة من الشعراء ،وما قلت فيهم ما تستحي العذراء أن تنشده

يف خدرها")17(.
اثلثاً :أمثلة النزاهة يف القران الكرمي:
يدل على عوراة يلزم
عرب عما أراد أبلفاظ رشيقة انعمة طاهرة ،وال يوجد فيه ما ّ
من املعلوم أن القرآن قد ّ

بنسائهن ،فقال" :نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن
وجل يف مجاع الرجال
ّ
هبا السرت ،مثل قول هللا عز ّ
جمامعتهن أبهنا يف داخل اإلطار اخللقي مع وضوحها كاملة يف
شئتم" )18(.حنن نرى انتقاء الكلمات للتعبري عن
ّ
املعىن وال غبار عليه .ولذا قال احلافظ السيوطي :مجيع هجاء القرآن من نوع النـزاهة )19(،ألن هللا ال يتكلم
بكالم الناس؛ ال أبلفاظهم وال بعبارهتم ،بل هو ربنا وهو منـزه من كل نوع من النقصان.
حني ال يكون هلم
املثال األول :يف قول هللا َّ
وجل بشأن الذين يُْد َع ْو َن إىل هللا ورسوله َلي ْحكُ َم بَـ ْيـَنـ ُه ْم َفـيُـ ْع ِر ُ
عز َّ
ضون َ

احلق يف اخلصومة:
ُّ
ِ
ِِ
يف هللا َعَل ْي ِه ْم َوَر ُسولُهُ بَ ْل أولئك ُه ُم الظاملون}()21
ض أَِم اراتبوا أَ ْم َََيافُو َن أَن ََي َ
{أَِيف قُـلُوهب ْم َّمَر ٌ
التعبري أبلفاظ الذم املخرب عنها يف كالم اآلية ،أتت منزهة عما يقع يف غري هذا القسم من الفحش يف اهلجاء،
واملراد ابملرض هنا هو إبطان الكفر)21(.
املثال الثاين :هو أن هللا عز خطب اخلواص بكل مات عامة الداللة ،ليكون التعيني شامال لكل من يوجد فيه
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القبح أو اخلصلة املذكورة يف القرآن ،مثله قول ربنا الرمحن يف حق الوليد بن املغرية الذي كانوا يستنكف عن اإلميان
وينكره على أصحاب حممد عليه الصالة والسالم فيقول:
ني * َََّها ٍز َّمش ٍ
{والَ تُ ِطع كُ َّل حالَّ ٍ
ف َّم ِه ٍ
ك َزنِ ٍيم * أَن َكا َن ذَا َم ٍال
َّآء بِنَ ِم ٍيم * َّمن ٍ
َّاع لِّلْ َخ ِْري ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍيم * عُتٍُّل بَـ ْع َد ذَلِ َ
َ
َ ْ
وبنِني * إِذَا تتلى علَيِه آايتـُنَا قَ َال أَس ِ
اطريُ األولني * َسنَ ِس ُمهُ َعلَى اخلرطوم}()22
ََ َ
َ
َْ َ
ظ َّ
أن هذا اهلجاء يف صورة النزاهة خالية من كل فُحش.
الح ُ
يُ َ

ذم أيب هلب وامرأته مبا كسبا يف خمالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم،
املثال الثالث :هو ما جاء يف سورة املسد من ّ

فقال هللا عز وجل:

احلَطَ ِب * ِيف
محالَةَ ْ
ات َهلَ ٍب* َو ْامَرأَتُهُ ََّ
ت يََدا أَِيب َهلَ ٍب َوتَ َّ
صلَى َانًرا ذَ َ
{تـَبَّ ْ
ب* َسَي ْ
ب* َما أَ ْغ َىن َع ْنهُ َمالُهُ َوَما َك َس َ
ِج ِ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد})23(.
ٍ
وو ٍلد ،ومع ذلك مل تنفعه كل
قد نالحظ أن اآلية الكرمية تدلنا على كون أيب هلب ذا حسن ومجال ومال ُ
زوجته مجا ُهلا وحسن عنقها اجلميل األبيض إذا كالَها خالفا
تلك املكاسب يف تسرَيه عن عذاب هللا كما مل ينفع َ
الرسول عليه السالم ،فهما جديران بنوع عذاب يشبه هبيئاهتما وشكلهما .رغماً من الدراسات كلها مل نعثر على
وجود اهلجاء الالذع الذي يشبه هجاء أهل األرض بعضهم بعضاً .ومجيع الصور اهلجائية يف القرآن الكرمي قد
ذمها هللا.
حتلّت هبذا النوع من النزاهة؛ يفهم منها املعىن املراد مصاحبة بتطبيقها على كل من توجد فيه املقابح اليت ّ
رابعاً :أمثلة النزاهة يف أشعار العرب:

انطالقا بقول ابن بسام يف تعريف النزاهة بكوهنا نوعاً من هجاء الطبقة األشرافية ،قد صدر يف قول بعض شعراء
العرب الشهرية الذين هلم أيدي الطويلة يف كل نوع من الشعر ،فهذا أبو متام يقول بنفس املنهج:
بين فعيلة ما ابيل وابلكـم

ويف البالد مناديح ومضطرب

حلاجة يل فيكم ليس يشبهها

إال جلاجكم يف أنكم عرب()24

ومثله قول أوس هذا:
إذا انقة شدت برحل ومنرق

فضل ضالهلا()25
إىل حسن بعدي ّ

فغض الطرف إنك من منري

فال كعب بلغت وال كالاب()26

رغم كون جرير من الفاضحني قد يوجد لديه هذا القسم يف اهلجاء ،وهو بيته هذا:
وقال ابن األثري( )27حول بييت جرير وأوس املذكورين مبقاله فقال:
133

برجس ،جلد  ،1مشاره 2

"النزاهة" من فن البديع املعىوي بني التعريف والتطبيق

يوليو  -دمسرب 2112

" وبني املذهبني تناسب ،إال أن بيت جرير أهجي ،ملا فيه من التفصيل")28(.
وسلك أبو متام الشاعر نفس املذهب عندما قال يف هجاء صاحل بن عبد امللك اهلامشي:
اي أكرم الناس آابء ومفتخرا

وأألم الناس مبـلوا وخمتـربا

تغضي الرجال إذا آابؤه ذكروا

هلم ويغضي هلم أن فعله ذكرا()29

ويشابه املوضوع بيت اخلوارزمي يف الصاحب بن عباد:
ال حتمدن ابن عباد وإن هطلت

كفاه يوما وال تذممه إن حـرما

فإهنا خطرات من وساوسه

يعطي وال مينع ال خبال وال كرما()31

ومن القبيل هذه قول يوسف بن محويه()31
إذا ما جئت أمحد مستميحا

فال يغـررك منظـره األنيـق

له لطف وليس لديه عرف

كبـارقـة تـروق وال تـريق

فما َيشى العدو له بعيـدا

كما ابلوعـد ال يثق الصـديق()32

خامساً :بعض حكااي ت العرب ال ي ورد ت فياا النزاهة:
َيل
النزاهة كما تكون يف القرآن والشعر فكذا توجد يف بعض احلكاايت الواردة بني العرب ،ولو مل ُ
هذه احلكاايت من كوهنا واردة يف ا ألشعار ،وتتشكل أن تتصري يف حيز الشعر إذ غلب القريض قدمياً وحديثا على
حياة العرب .وفيما يلي نتعرض لبعض األمثلة من احلكاايت:
حيكى أن الزبرقان بن بدر استم ّد عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه ،على احلطيئة وقال :إنه هجاي هبذا البيت.
دع املكارم ال ترحل لبغيتها

واقعد فإنك أنت الطاعم الكأسي()33

فقال له عمر :أما ت رضي أن تكون طاعما كاسيا .قال :وهللا لوال اإلسالم لقت لته .قال :ال أعلمه هجاء ولكن أدع
إىل ابن القريعة يعىن حسان بن اثبت رضي هللا عنه .فح ّكم احلسان يف املخاصمة ،فأجاب احلسان :ما هجاه
ولكن سلح عليه ،ف قصد عمر بعقابه ،فاستعطف احلطيئة إايه قائالً:
محـر احلواصل ال ماء وال شجر؟
ماذا تقول ألفراخ بذى مرخ
ألقيت كاسبهم يف قعر مظلمة

فاغفـر عليك سالم هللا اي عمر

ما آثروك هبا إذ ّقدموك هلـا

لكـن ألنفسهم كانت بك اآلثر
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رق له ،وبكى ،وخّلى سبيله)34(.
فلما قرأه عمر رضي هللا عنه ّ
وحكاية :أن عبد امللك بن مروان قال يوما :أحسابكم اي بين أمية؛ فما أود أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس
جاراته:
وإن األعشى قال يف ّ
تبيتون يف املشىت مالء بطونكم

وجاراتكم غرثى يبنت مخائصا()35

وملا مسع علقمة بن عالثة هذا البيت بكى وقال :أنفعل هذا حنن جبارتنا؟ ودعا عليه .فما ظنك بشيء يبكي
علقمة بن عالثة ؟ وقد كان عندهم إذا ضرب ابلسيف ما قال حس )36(،ورغم كوهنا أشداء يف احلرب ما كادوا
زي النزاهة.
يصربون على مثل هذه اهلجاء امل تمثلة يف ّ

سادسا :ما وصلنا إليه:

مر نصل إىل القول بفرق رقيق بني نوعي اهلجاء والنزاهة ،ولكل منهما دالالت يف األدب،
يف ضوء ما ّ

مث للنزاهة منزلة ال يعلمها إال أصحاب األحاسيس الرقيقة مثل حكاية الزرقان بن بدر وحماسبة عبد امللك ابن
مروان .ولكل نوع أهله يتداولون به ،فاملتسوقني أي تون ابهلجاء عندما تزدري أعينهم رجالً ،واألشراف يستخدمون
لتطهر والتنـزه يف أمور حياهتم ،وهم يبعدون كل البعد عما يشني طبائعهم أو يقدح يف ُخلُقهم.
النزاهة الختيارهم ا ّ
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