Cultural Propensities
in the Discourse of the Stealth
Poets in the Omayyad Era
 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية. جامعة كربالء
قسم اللغة العربية
Asst. Prof. Dr. Ahmed S. AL-Kaebi
Department of Arabic
Coolege of Education for Human sceinces
karbala University
asmka1978@yahoo.com

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

ملخص البحث
تقدم هذه الدراسة تصور ًا للخطاب الشعري عند الشعراء الف ّتاك يف العرص

االموي ،إنطالق ًا من طروحات النقد الثقايف التي تويل االنساق الثقافية املتمركزة
يف بنية اخلطاب الشعري يف النصوص امهية كبرية للكشف عنها ،وبيان وظائفها
ودالالهتا ،وبام ان خطاب هؤالء الشعراء حيوي يف داخله انساقا متعلقة بنظرة

الشاعر للبيئة التي عاش فيها فان الكشف عن هذه االنساق ودراستها من حيث

هي مكونات ثقافية للمجتمع االموي حتتاج اىل تأويل لبيان طبيعة املوضوعات التي

يمكن ان تنتهجها.

تقسم عىل متهيد ومباحث ثالثة؛ حديث التمهيد
اقتضت طبيعة الدراسة أن ّ

كان حول (النقد الثقايف واخلطاب األديب ،مقاربة ثقافية) ،واملبحث األول تناول
نسق السلطة عىل وفق حماور ثالثة ،األول :ثقافة املديح واختالف املقصد ،والثاين:

فتضمن نسق
تك ّفل باحلديث عن ثقافة الكرم والتعايل عىل السؤال ،أما الثالث:
ّ

صوره الشعراء الف ّتاك من مظاهر الترشّ د والضياع .أما املبحث
اإلستبعاد وما ّ
الثاين فتناول نسق املعارضة ،وكان ذلك يف حمورين :األولِ :عرب إثبات الذات /

ّ
املتضخمة ،والثاين :السخرية والتهكم .وجاء املبحث الثالث ليتك ّفل
أنا الشاعر
باحلديث عن األنساق اجلاملية وعالقتها بالنقد الثقايف يف شعر الف ّتاك ِ
وعرب أنساق
ثالثة :هي املشاهبة ،واإلستبدال ،واملجاورة ،وأعقب ذلك خامتة أوجز فيها الباحث

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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ABSTRACT
Such a study prospects the poetic discourse for the stealth poets
in the Omayyad era and emanates from the approaches of the cultural
criticism that gives importance to the cultural trends focusing upon the
structures of the poetic discourse of them to expose its function and
references. As the discourse of such poets purports certain propensities
pertinent to the insight of the poet and the milieu around him, the acts of
delineating and dissecting the meant propensities need interpretation to
manifest the sense of the content employed they exploit.
The current study stipulates having a preface and three sections; the
preface tackles the cultural criticism and the literary discourse as a cultural
counterpoise, the first section takes hold of the authority propensity in
three axes:
1. Appraisal culture and the target difference.
2. Beneficence culture and superiority to question culture.
3. Expatriate propensity and the stealth poets portrait of deterioration
and loss.
Yet the second section manipulates the opposition propensity in two
axes:
1. self-identification; “I” of the poet as emphatic.
2. sarcasm and obloquy.
For the third section takes lead in elucidating the aesthetic
propensities and its nexus with the cultural criticism in the stealth poetry
in three trends: verisimilitude, replacement, and proximity. Then the
study concludes with the findings.
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 ...املقدمة ...
عرف الثقافة
بقيت مقولة (ت .أس .اليوت) راكز ًة يف أذهان الدارسني حينام ّ

ّأهنا أسلوب جمموعة من البرش يعيشون يف مكان واحد ،وتتضح هذه الثقافة يف
فنوهنم وانظمتهم االجتامعية ،وعاداهتم ،وتقاليدهم ،ودينهم ،وهذه األمور ْ
وإن

لتكون مدونة ثقافية تثبت
كانت ال تؤ ّلف ثقافة بعينها ،لكن بعضها يؤثر ببعض ّ
داللتها يف داخل تلك النصوص حمددة األبعاد املعرفية يف خطاب املنتمني هلذه

لينصب جهدها عىل
الفنون واملكون االجتامعي ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة
ّ
النسق الثقايف عند مجاعة من الشعراء يربطهم مكون اجتامعي واحد ،وبيئة واحدة،
وفن واحد هو (الشعر) ،وقد أحدث هذا الفن فعالية يف داخل اخلطاب الشعري هلم

ليكون نسق ًا ثقافي ًا خاص ًا هبم.
ّ

التمهيد :النقد الثقايف واخلطاب االديب ،مقاربة ثقافية
يعد النقد الثقايف من املناهج النقدية التي رافقت مرشوع مابعد احلداثة يف جمايل

األدب والنقد ،فقد كان لظروف تشكيله ونشأته أمهية يف ترسيخه وإقراره عند

النقاد والباحثني ،ومتذوقي األدب ،إذ ارتبط ظهوره بالثقافة التي ختتلف مدلوالهتا
من حقل معريف اىل اخر معتمدة املضمر والظاهر يف آن واحد لكوهنا متثّل «األنشطة
تضم ك ً
ال من العظيم
اإلجتامعية املميزة لشعب ما ،ومل تكن مقترصة عىل اقليةّ ...
والوضيع ،الصفوة والعامة ،واملقدّ س والدنيوي»(.)1
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وال نريد يف مطلبنا هذا ْ
نتعرض ملفهوم النقد الثقايف ،ومقدار الفاعلية
أن ّ

املهيمنة التي حققها يف جماالت تطبيقه ضمن امليادين املعرفية املختلفة ،إذ سبقت

تعرضت يف مقدماهتا ملفهوم النقد بصورة عامة،
هذه الدراسة دراسات كثريةّ ،
والثقايف منه بصورة خاصة.

التخبط وال ّتيه التي عاشها النقد
وأشار أصحاب هذه الدراسات اىل عملية
ّ

ثم
الثقايف يف املشهد النقدي الغريب بدءا بالشكالنيني الروس ،واملنهج البنيويّ ،

متردت
التفكيكي ،حتى ظهور تيارات نقدية جديدة كان النقد الثقايف من أمهها ،التي ّ

عىل املقوالت النقدية السابقة هلا مؤكدة ربط النص بسياقاته التارخيية واإلجتامعية
والثقافية التي ولد فيها( ،)2فقد اعتمد النقد الثقايف اخلطابات املوروثة يف إطار

اصوهلا وتكوينها ،وآثارها السياسية واالجتامعية اجلاملية لبلوغ ماتأنف املناهج
النقدية السابقة املساس به ،او اخلوض فيه(.)3

وبعد العودة بالنقد الثقايف اىل ذاكرة املصطلح الغريب ،نجده متثّل (عربيا) يف

طروحات الناقد عبد اهلل الغذاميْ ،
وإن ُسبق بمحاوالت أولية من لدن الدكتور
حممد مفتاح ،والدكتور حممد عابد اجلابري ،والدكتور عبد اهلل ابراهيم ،وغريهم،

إ ّ
ال ّ
أن الغذامي أبدى وجهة نظره بمرشوع النقد الثقايف عربيا يف كتابه (النقد الثقايف،

عرف النقد الثقايف بأنّه «فرع من فروع
قراءة يف األنساق الثقافية العربية) ،حينام ّ
معني بنقد
النقد النصويص العام ،ومن ّ
ثم فهو احد علوم اللغة ،وحقول األلسنيةّ ،
االنساق املضمرة التي ينطوي عليها اخلطاب الثقايف بكل جتلياته ،وانامطه ،وصيغه،

ماهو غري رسمي وغري مؤسسايت ...وهو لذا معني بكشف ال اجلاميل كام هو شأن
()4
النقد األديب وإنّام ّ
فصل
ثم ّ
مهه كشف املخبوء من حتت أقنعة البالغي  /اجلاميل» ّ ،

احلديث عن ظروف نشأة هذا املفهوم وعالقته باحلضارة والثقافة ،وكيفية ارتكازه
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عىل مفهوم آخر هو النسق املضمر .وما يعنينا هنا يف هذا البحث ْ
أن نجرتح سؤالني

ثم نحاول جاهدين اإلجابة عنهام ،األول :ما معنى ال َفتك؟ ومن الشعراء
ّ
مهمنيّ ،

الف ّتاك؟ والثاين :ملاذا الدراسات الثقافية يف شعر الف ّتاك؟

ً
اوال :مفهوم ال َف ْت ِ
ك

وقوم ف ّت ٌ
رجل ٌ
ُ
هتم بأم ِر ف ُتمضيه ،ومنه ٌ
الفتك يف اللغةْ :
فتكت به،
اك،
فاتك،
َ
ٌ
أن ّ
تكِ ،
َ
َ
والف ُ
والف ُ
افتكت ،وال َف ُ
تكُ ،
وفتك ٌ
لج فيه،
فالن يف أمره
تك واحد،
ُ
وأفتك َّ /

ُ
هم من األمور ،ودعت إليه النفس،
الفتك:
وعال( ،)5ويف لسان العرب:
ُ
ركوب ما ّ

ُ
والفاتك :اجلريء الصدر ،واجلمع ف ّتاك ،وفتك فالن
وفتك يفتك :فتكا و ُفتوكا،

ٍ
ُ
اجلرح جماهر ًةّ ،
وكل من
الفتك او
غرة فقتله أو جرحه ،وقيل هو
ُ
بفالن :انتهز منه ّ
غارا فهو فاتك(.)6
فتك برجل َّ

ُ
ُ
أرشف أنواع القتلِ عند العربّ ،
ألن صاحبه مل يغدر بالضحية ومل
فالفتك

ياخذها غيلة ،بل جماهرة( ،)7وهذا ما حدث يف حرضة النعامن ابن املنذر بني الشاعر

الفاتك احلارث بن ظامل ،وخالد بن جعفر عندما نوى احلارث ْ
أن يفتك بخالد أمام
النعامن ،إذ قال احلارث خماطبا خالدا(:)8
ابــيــت الــلــع ـ َن ّأين فاتك
تــع ـ ّلــم
َ

أخـــالـــد قـــد نــبــهــتــنــي غـــري نــائ ـ ٍم

من اليو ِم أو من ِ
ِ
جعفر
بعده بابن
ِ
ِ
واحذر
الدهر
فال تَأ َمنَ ّن فتكي يدُ

ّ
إن مصطلح الف ّتاك بام تناقلته املعاجم اللغوية ْ
وإن كان شائع ًا يف العرص اجلاهيل

وعرص صدر اإلسالم ،كان أكثر استقرار ًا يف العرص األموي ،فهذه اللفظة يف ظاهر
معناها تقرتن بالصعلكة وتعرب عن معنى الشجاعة واإلقدام عىل فعل اليشء من

دون تر ّدد ،ا ّ
ال ّ
نت من الفقر وحده الذي يدفع صاحبه
نت َ
ماع ْ
ان لفظة الصعلكة َع ْ
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اىل االغارة لكسب املال ،أ ّما الفتك يف العرص األموي فقد متثّل يف اإلغارة والقتل

هم من األمور عىل سبيل
ال الجل الفقر وحده ،واستحصال األموال؛ بل إلنقاذ ما ّ
الثأر مث ً
ال .فعملية تداخل مصطلح الفتك ،وترادفه مع مصطلحات مثل الرسقة

أمر البدّ منه ،وهو واقع الحمالة ،وعمد غري واحد من الدارسني
والصعلكة واإلغارة ٌ

اىل إطالق هذه النعوت من دون التمييز والتفريق بني طبقات هؤالء الشعراء ،غري

أنّنا جريا عىل عادة عدد من الدارسني إذا ما رغبنا يف معرفة أصل تلك املسميات
ومقدار انطباقها عىل بعض الشعراء من دون بعضهم اآلخر توجب علينا ْ
أن نبحث

عن الدوافع التي دفعت هؤالء الشعراء اىل اإلغارة والفتك باآلخرين ،فهل هي

ألجل الرسقة فقط؟ أم ألجل احلصول عىل األموال تالفيا للفقر املدقع؟ أم ّأهنا
تتمثّل يف األمرين السابقني يزاد عليهام أمر ثالث وهو طلب الثأر من االفراد او
املاعات او السلطة؟ فاذا ما اجتمعت هذه الدوافع الثالثة يف شاعر ما يكون حينئذ

فاتكا.

تعرض ألولئك
وقد ّ
فصل الدكتور (حسني عطوان) الكالم يف ذلك عندما ّ

الشعراء متحدثا عن الدافع االقتصادي الذي يعدّ أقوى الدوافع من وراء سلوك

مسوغا فعلهم
هؤالء الشعراء سلوكا لصوصيا قائام عىل الفتك والبطش باآلخر ّ
هذا ّ
بأن األموال التي كانت ترد اخللفاء يف العرص األموي ،وتدخل بيت املال

غري قليلة ،وخزينة الدولة غري عاجزة عن إنصاف القبائل واألفراد ،إ ّ
ال ّ
أن سياسة

فقربت طائفة من الشعراء ،وأبعدت أخرى،
احلكام ووالهتم مل تكن منصفةّ ،
ونشأت من الفئة املستبعدة مجاعة من الشعراء ندّ دت بالسياسة األموية وخلفائها،
ودعت الناس للفتك هبم ،وبمن بايعهم من القبائل واألفراد( ،)9فضال عن العامل

السيايس الذي اتبعته دولة اخلالفة يف تقريب بعض القبائل وإبعاد اخرى ،مما دفع

القبائل التي اقرتبت من السلطة اىل التخيل عن عاداهتا وتقاليدها التي حكمت هبا
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أفرادها لسنني طوال مقابل احلصول عىل دعم احلاكم واسرتضائه ْ
وإن تطلب األمر
إقصاء الشعراء من أفرادها( ،)10وهو ما أفىض اىل دفع عدد من الشعراء للجوء اىل

الصحراء بوصفها مالذ ًا آمن ًا من سياسة البطش واإلستبعاد هذهّ ،
فخططوا لتجاوز

الواقع املرير بطريقة الفتك بمن خيتلف ومرشوعهم يف اخلروج عىل سلطة اخلالفة

مرة ،واالستبداد بالرأي مرة أخرى ،واالختفاء
(الدولة) عرب التمرد عىل القوانني ّ

مرة ثالثة .ومل يصف الباحثون والدارسون املتعرضون لشعر
والتواري بالصحراء ّ

وبالرساق والصعاليك،
هؤالء الشعراء وسريهم ،ومناقبهم يف الصحراء بالفتك
ّ
فعندما حتدّ ث الدكتور (احسان عباس) عن الق ّتال الكلبي وهو من أشهر الشعراء

الفتاك يف العرص األموي قال فيه« :يمثّل صورة ّ
متطرفة ملقاومة ّ
كل ماسنته الدولة
من تنظيامت ،كام يمثّل الثورة عىل االستقرار ،فضال عن إمعانه يف محاية نقاء الدم بني

أفراد قبيلته»(.)11

أما عن الشقّ الثاين من السؤال الذي اجرتحناه ،فنقولّ :
إن شعر ال ّفتاك يف

العرص األموي حيمل إمكانيات قرآئية ،وتأويلية متعددة ،يتع ّلق بنظرة الشاعر

للحارضة اجلديدة ،ودولة اخلالفة الوراثية التي مل يعتد عليها الفرد العريب من قبل،
بعد ْ
شعر هؤالء الشعراء
أن كانت القبيلة متثّل النسق السلطوي املهيمن عىل األفرادَ ،ف ُ

تصورا كافي ًا لالشتغاالت
قارة ومتحولة ،تعطي
يكشف عن أنساق وتصورات ّ
ّ

األدبية والفكرية ،والثقافية السائدة آنذاك ،وقراءة هذه األنساق يف خطاب الشعراء

تكشف عن تفاعلهم مع احلارضة اجلديدة ،وثقافة العرص ،وما أحدثته من فاعلية

يف داخل اخلطاب الشعري وانعكاس ملضمرات متباينة ومتضاربة ،مفيدين من
طروحات النقد الثقايف يف إدراك حقيقة خطاب أولئك الشعراء وما يضمره يف
طياته من أنساق ناجزة للمعاين ،ومن ثم الكشف عن األبعاد املعرفية ،واجلاملية
ّ

هلذه األنساق.
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املبحث األول
نســــــــق الســــــــلطة
الثقافة تسهم بشكل فاعل يف تشكيل بنية اخلطاب االجتامعي للمبدع ،فعالقة

الثقافة باألدب أكثر غنًى من الفنون األخرى إذ األدب «املؤسسة الثقافية العربية

التي أ ّثرت يف اخلطاب العريب ،وذلك ّ
ألن القيم الشعرية هي القيم الثقافية ،وقيم
السلوك الرسمي اإلجتامعي»( ،)12فالنسق الثقايف السلطوي السائد يف العرص

مبني عىل التمجيد والتعظيم لرئيس القبيلة ،الذي يعدّ مثا ً
ال
اجلاهيل يتمثّل بنظام قبيل ّ

يف ذات الشاعر ،ووجدانه لصلة النسب أو الدم ،لذا شاعت عندهم احلرية ،ورفض
التس ّلط ،والتمركز ،فالسلطة سلطة أبوية متكنت من ْ
وحتسنها،
تسوق القبائح
أن ّ
ّ
وهذا هو أحد وجوه الصناعة الثقافية ،وكيف ّ
أن الفرد يصنع لنفسه انموذجا رمزي ًا
من منظومة املجد والسلطة(.)13

ثم بقي احلال عىل صورته حتى جميء عرص صدر اإلسالم الذي مل يلغ صلة
ّ

النسب والدم بني أبناء القبيلة ،لك ّنه جعل هلا مقياس ًا هو التقوى واإليامن باهلل
وحده ،فألغى العصبيات القبلية التي تقوم عىل الفتك باآلخرين وسلب حقوقهم،

حتى قال قوله املشهور عندما سئُل عن أكرم العرب« :خياركم يف اجلاهلية،

خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا»( ،)14وبمجيء العرص األموي وحتول احلكم اىل أول

حتو ً
ال
حاكم لبني أمية -معاوية بن أيب سفيان -رافق ذلك التحول يف نظام احلكمّ ،
يف املظاهر السياسية واالجتامعية والثقافية ،نتيجة تعدد األحزاب السياسية والنظم
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تغريت مفاهيمه
مر بمراحل التحول هذه ،فهل ّ
القبلية ،وما يعنينا هنا الشاعر الذي ّ

وقناعاته نتيجة التحول السيايس من نسق القبيلة املقدّ س ،اىل نسق احلاكم الذي ر ّبام

كان يف نظر بعضهم مقدّ س ًا أم ال؟

ّ
إن كثري ًا «من الشعراء مل يستطيعوا ْ
أن يتخ ّلصوا من اإلنتامء القبيل القديم،

وظ ّلوا يفخرون بأنساهبم ،وأيام اجلاهلية ،ومآثر آبائهم وأجدادهم يف الشجاعة،
ّ
ولعل األمويني كانوا من أكثر الشعراء ميال اىل هذا اإلجتاه»(،)15
والنجدة ،والبأس،

وظهرت لدينا قائمة طويلة من الشعراء الذين يمكن أن نطلق عليهم (شعراء
السلطة) يعيشون يف كنفها ،وتغدق عليهم اهلبات والعطايا ،إما تكسب ًا أو بصدق
عاطفة ازاء احلاكم ،فأصبحت القصيدة يف هذا العرص شفرة حاملة أليدلوجية
إسالمية ،وناقلة هلا ،بوصفها عالمة عىل السلطة السياسية العربية اإلسالمية(،)16

ينم ذلك عن معرفة،
فكانت عناية احلكام هبذه الفئة من الشعراء منقطعة النظري ،إذ ّ

أثر يف تثبيت دعائم الدولة األموية
ووعي بخطورة أقالمهم ،فكان ملدحيهم املحموم ٌ

وترسيخها.

يف قبالة ذلك ظهرت فئة أخرى من الشعراء غري املوالني للسلطة اجلديدة رافضني

ما فعلته من إقصاء وهتميش بحق بعضهم ،وإعالئهم الفردية لشعراء آخرين ،مثّل

هؤالء الشعراء اجلانب املعارض للسلطة وقد امتهنوا الرسقة واإلغارة والفتك
باآلخرين انتقام ًا ألنفسهم وإخواهنم من الوالة اجلدد ،ومن معهم لتجاوزهم القيم
العرفية بالتسلط ،إذ مل تكن ثقافتهم ترتكز عىل نظام الشورى واعتامد مبدأ الوراثة يف

استخالف احلاكم ألبنائه.

ّ
إن قراءة النتاج الشعري هلؤالء الشعراء الذي يقوم عىل ّ
الضد من النسق الثقايف

السائد يف عرصهم حيتاج اىل جهد معريف يستطيع استبطان نصوصهم الشعرية ملعرفة
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املكامن واألنساق الثقافية التي بنوا عليها أشعارهم ال بالتحليل النيص وحده «وإنّام
كذلك بالبحث يف األسس االقتصادية ،والسياسية ،واالجتامعية ،والتارخيية لإلنتاج
()17
ختليهم عن النسق الثقايف العام اىل نسق
والتوزيع واالستهالك الثقايف»  ،وكيفية ّ

ثقايف خاص هبم ،وسنبني الدور الذي مارسه هؤالء الشعراء يف عرصهم بخرقهم

النسق الذي يؤطر ذلك العرص.

ً
أوال  :ثقافة املديح ،وإختالف املقصد
عنى املديح يف العرص األموي باجلانب السيايس ،ومل يعرتف باجلانب الفردي

أو اجلامعي ،لكونه خطاب ًا مزيف ًا أصبح مقياس ًا لإلنموذج الشعري املحتذى به،

لذلك نجد الشعراء الفتاك مل ينساقوا وراء املديح إ ّ
ال يف حاالت خاصة عندما
أحسوا بحاجة اىل التقرب من السلطة لتغاضيها ّ
عام ارتكبوه بحق اآلخرين ،فلم
ّ

نجدهم يطلقون مدائحهم لالستعطاف أو طلب النوال ،مما جعل ّ
جل أشعارهم يف

السلطة بعيدة عن الصدق املوضوعي ،وما ّ
يدل عىل عدم صدقهم يف تلك املدائح
ّأهنم متى ما وجدوا املخاطب ال يستجيب هلم توجهوا له بالسخرية املستهجنة،

والنقد الالذع ،فطبيعة الفتاك حتتم عليهم االبتعاد عن االستعطاف ،إ ّ
ال ّ
أن ثمة
ظروف ًا أجربهتم عىل ذلك ،فنجد عند بعضهم املناورة واإلرساف يف املدح ما يشرتك

يف صناعة الطاغية ،وتضخيم صورته عند املتلقني ،للخروج من مأزق وقعوا فيه،
أو سجن حكموا به ،فلم تكن تلك املدائح تتامشى و النسق العام للمدح الذي

الغلو يف رفع شأن نسب املمدوح
سلكه شعراء السلطة الذي يقوم يف أساسه عىل
ّ
كثري عزة(،)18
وصلته بأسالفه من الشجعان والكرماء،
وعلو جمده كام نجد ذلك عند ّ
ّ
والفرزدق( ،)19وعدي بن الرقاع( ،)20وغريهم من فحول الشعراء ،ومن الشواهد

عىل ذلك قول طهامن بن عمرو الكاليب( )21وهو يشكو اىل احلاكم األموي عبد امللك
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بن مروان ما ّ
حل به ويطلب عوض ًا عن يده التي قطعت بعد ْ
أن ُألقي عليه القبض
وهو يفتك بالناس(:)22

ـني ُأعــيـ ُـذهــا
ــري املــومــنـ َ
َيـــدي يــا أمـ َ
مسؤول بِ ِ
ٌ
وإن َ
حكمك يف يدي
ّــك

ٍ
حبال الـ ّـرحـ ِ
َ
منزل
ـل يف كـ ّـل
تشدُّ
ِ
عت لبني مـ َ
بالنرص واهلدى
ـروان
َد ْ
.............................
وإن بــحــجـ ٍـر ِ
واخلـــضـــار ِم ُعصب ًة
ّ َ ْ
إذا شــب منهم ناشئ شــب ِ
العنًا
َّ
َّ
ٌ

يك(ْ )23
بِ َح ْق َو َ
بملقى ُهيينُها
أن تُلقى ُ
ٍ
ـوهنــا
عــىل حــالــة مــن ر ِّبــنــا َســت ـ ُكـ ُ

ٌ
ــني ُتــعــيــنــهــا
إ ّيل
شـــــامل ال يـــمـ َ
شـ ُ
ـــامل كــريــ ٍم زا َيــلــتــهــا َيمينُها

.................................

َحــروري ـ ًة َحـ ْبــنـ َا

()24

طوهنا
عليك ُب ُ

ـــروان واملــلــعـ ُ
َ
ـون منهم َلعينُها
ملـ

يبني الشاعر خطابه هذا عرب مرجعية ثقافية ملنزلة بني أمية عند العرب مستجري ًا

باحلاكم األموي إلنصافه مشري ًا إىل اإلستياء الذي من املمكن ْ
يدب يف قومه إذا
أن َّ

ما عرفوا ما ّ
حل به من قطع يده ،ويتحكم النسق الشعري املدحي بالشاعر يف أقبح
مرر نسق ًا مضمر ًا يثري فيه احلاكم ويدفعه لإلنتقام من أعدائه من
صورة له عندما ّ

يشيعون األخبار الكاذبة ضد سلطة اخلالفة ،فقد يكون الشاعر قد
اخلوارج الذين ّ

اهتم باملضمر من وراء املدح أكثر من اهتاممه بالظاهر وهو التنديد باخلوارج ودفع
ّ

احلاكم اىل القصاص منهم ليحظى مدحيه باملقبولية عنده.

وهذا النسق املخالف للمألوف نراه عند أغلب شعراء العرص األموي من

الف ّتاك الذين إذا ما وقعوا يف رشاك من هو أقوى منهم وأكثر تس ّلطا ،جلأؤوا إىل

احلاكم بصيغة مدحية مزيفة طلبا للخالص .وهكذا بقي اخلطاب املدحي جاثام ال
علو منزلة املمدوح وتقديسه ،فمسعود بن خرشة
تتغري تقافته يرتكز عىل الدين يف ّ

()25

أرص عىل بيعها اعرتض عليه
يفتك بسفيان بن عمر الفقعيس( )26فيرسق إبله ،وملا ّ
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أمري من بني أسد فمنعه من ذلك ،وما ْ
أن ُعزل األمري وويل غريه رجل من بني عقيل

سار مسعود إىل مديح األمري اجلديد يذكره بعراقة النسب وقوة البأس للتغايض ّ
عام

جنته يداه يف قوله(:)27

ُ
يــقــول املـــرجـــفـ َ
ــون :أجــــا َء عهدٌ
ِ
ـــــارة مــن ُعــقــيـ ٍ
ـل
أتـــى عــهــدُ اإلمـ
ٍ
ـون بني ُعــقــيـ ٍ
ـل ُّ
حــصـ ُ
عضب
كــل

اجلــــارات عند املــحـ ِ
ـل فيهم
ومــا
ُ

ِ
الــقــالص
كــفــى عـــهـــد ًا بــتــنــفــيـ ِـذ
ِ
ـــب يف ال ـنّــوايص
ــر الــوجــه ُر ِّكـ َ
أغـ ّ
إذا فـــزعـــوا وســـابـــغـ ٍ
ِ
دالص
ــة
ِ
بــاخلــامص
ـــروازح
ولــو كـ ُثـ َـر الـ
ُ

()28

يبدو نص الشاعر وكأنّه وثيقة سياسية تعلن رشعية املمدوح ،وواليته عىل

املسلمني باالعتامد عىل أرسته التي ترشبت املجد والبأس والشجاعة ،فام كان من

هذا الفاتك من الشعراء ْ
أن يتعرض ملدح الوايل ما مل جيد حاجة ملدحه وخالص ًا

لرقبته من الوايل الذي كان قبله ،ففرق كبري بني وصف املمدوح بأنّه معز الدين
ونارص املظلوم ووصفه نارص ًا أو منقذ ًا للشاعر.

تنم عىل ثقافة صنعت الطاغية
هكذا جاءت نصوص الشعراء الفتاك املدحية ّ

عىل الرغم من ّ
أن النسق الثقايف من ورائها مل يكن للضوابط وااللتزامات نفسها التي

اتّشح هبا شعر شعراء السلطة ،واملقربني من احلاكم؛ بل لتحقيق مضامني وأهداف

واخلالص من مهالك وقعوا فيها ،فمدائحهم مل تصدر نتيجة إيامهنم برشعية احلاكم؛

ألهنم وجدوا فيه املخ ّلص واملنقذ حلياهتم يف كثري من األحيان ،والدليل عىل
بل ّ

ذلك ّ
أن هؤالء الشعراء مل ُيشتهر املديح يف أشعارهم مقارنة باألغراض األخرى،

فمن ّ
يطلع عىل دواوينهم وأشعارهم املنترشة يف الكتب ،واملصنفات جيد أشعارهم

يف ذم احلاكم واالستهزاء برشعيته ،وتصوير حياة الترشد ،والضياع ،والشكوى،
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وذكر احلبيبة ،واحلنني إىل األوطان ،وغريها أكثر مما ينسب إليهم من مدائح ،فكثريا
ما كانوا ندً ا للمركز احلاكم لرسقته الكرم العريب من دون متثله ،وسنشري إىل ذلك يف

حديثنا يف املبحث الثاين من هذا البحث عن موضوع السخرية والتهكم.

ثاني ًا :ثقافة الكرم والتعايل عن السؤال
صور وانساق ثقافية
يمثل الكرم يف العصور األوىل خطابا ثقافيا انبثقت منه
ٌ

ارتبطت باملجد ،والسلطة ،ونبل األخالق ،ومواقف الشجاعة ،ومل تكن صفات

الشعراء الف ّتاك ّ
أقل من أقراهنم يف تلك العصور ،غري ّ
أن كرمهم مل يتلبس بيشء من
ألهنم يمتهنون مهنة ربام حظيت عند قبائلهم ،وأبناء جلدهتم ،والسلطة
الشبهةّ ،

(بالتدنيس) ،فلم جيدوا بد ًا أو حرج ًا منها فهم يرون ّ
أن هذه املهنة ليست أسوأ من
مهنة احلاكم املرتيش ،أو الذي يأكل أموال الناس والفقراء كام يأكل السوس صوف
االيتام ،فخرج هؤالء الشعراء عن النسق الثقايف املتعارف عليه يف عرصهم من

التقرب للخلفاء واألمراء ومدحيهم طلب ًا للسؤال ،أو طمع ًا يف مكانة حيت ّلوهنا؛ بل

نجد نسق الكرم ،وثقافته عندهم يقوم عىل منارصة الفقراء وإنصافهم من األغنياء
وال ّتجار الذين ترفعوا عن مساعدهتم ،فشعور هذه الفئة من الشعراء بالفقر املتقع

الذي وقع عليهم وعىل الطبقة املسحوقة من أفراد قبائلهم كانت السبب وراء

وهنوضا بحالتهم العليلة هذه ،وإ ّ
ً
ال
غزواهتم وغاراهتم املتكررة إكرا ًما منهم للفقراء
فهم شعراء فحول وشعرهم يستشهد به أمام اخلاصة والعامة فام رضّ هم لو مدحوا

كام فعل غريهم؟! إ ّ
ال ّأهنم آثروا عىل أنفسهم ذلك ،مندّ دين بالتفاوت الطبقي،

وداعني للمساواة بني الناس،الصفات التي خرج عنها احلكام ،فكان خروجهم

رضورة ال عب ًثا إلصالح احلال ومنارصة املظلوم ،فالصقتهم صفة الكرم ،وراحوا
يتغ ّنون هبا يف اشعارهم ،وأصدق ٍ
مثال عىل ذلك قول اخلطيم( )29العكيل(:)30
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ــر ِك اهللُ أ ّنــنــي
أمل تعلمي يــا َعـــمـ ُ
ُ
هورها
الشول
إذا
ْ
وهي ُح ٌ
دب ُظ ُ
راحت َ
ٍ
عقرية
فأجلت وقــد أمـ َكــنـ ُتـ ُه مــن
ٍ
ســـاق أتـ ّـرهــا
أفـــز نَــســ ًا مــن بــعـ ِـد
َّ
بــقــو ٍ
ال إذا قـ َ
ــال صاحبي
ـت
ولــسـ ُ
ّ

ِ
ومرجل
حق ضيفي
أضم ُن سيفي َّ
ِّ
َيــســفــ َن مــقــذى مـــقـــر ٍم مل ُجي ِ
ـــزل
َ
ُ
ُ
ـــز ِل
ـــري ُهتــــا ُســمــنــى أيــــانِـ َ
ـــق بـ ّ
َختـ ّ
ـاب الــفــرنـ ِـد اخلــالـ ِ
ِ
املتنخل
ـص
ُلــعـ ُ
ِ
َ
أفعل
شئت
أنت ما
لك
َ
اخلري مرين َ
ُ

نلحظ يف هذه األبيات الشعرية املغ ّلفة باجلامل الشعري ّ
أن الشاعر يذهب اىل

حتقيق نسقه املدحي ،مفصحا عن كرمه املبالغ فيه وهو ينفق كل مايملك لضيفه إذا
حل ناز ً
ما ّ
ال يف ِقراه ،فهو (الشاعر) ال يتوانى من ْ
(يضمن) سيفه الذي يذود به
أن
ّ

عن نفسه داللة القوة والبأس بالنسبة له لتأمني ما حيتاجه الضيف ،فاجلملة الثقافية

يتخري الكريم
(ختريها سمنى أيانق ّبزل) تفصح عن منتهى الكرم ،ونبذ البخل حينام ّ
سخيا جيود بامله حتى
من نوقه أسمنها وأكربها  0وهذا طهامن الكاليب يبدو كريام
ّ
أودى به كرمه هذا اىل الفقر واإلمالق ،فلم يبق يف جيبه ما يكفيه من املال لشدة
وجوده(:)31
انفاقهُ ،

تــقـ ُ
ـي مــا َيل ال أرى
ـول ابــن ـ ُة الــطــائـ ّ
ْ ِ
ـف عديدُ ها
حيـ ُّ
رأت رصم ـ ًة ُحدْ ب ًا َ ُ
ـت م ـنّــي ســامحـ ٌة
ُيـــز ِّيـــ ُن مــا أعــطــيـ ُ
ِ
تَــر ٌ ِ
ِ ()32
َكرم ًا
وك لــطــريات السفيه ت ّ
ُ
وإن بــنــا َعــــ ْن جـ ِ
ّ
ــارنـــا أجــنــب ـ ّي ـ ًة

ـك مــن مـ ٍ
بــك ـ ّفــيـ َ
يليق
ـــال يــكــا ُد ُ

ٍ
وحــ ُق ُ
ــوق
َغ
ــــواش َت ـ َغـ ّـشــى رهبـــا ُ

طليق
ووجـــــ ٌه اىل مـــن يــعــرتيــه
ُ
ِ
ـــز ٍل عند ِ
ــفــاظ غ ـ ُلـ ُ
ـوق
احل
وذو َنـ َ
حــيــاء ولــلــم ِ
ــهــدي إلــيــه طــريـ ُـق
ُ
ً

فقد جاوز النسق املدحي يف هذا العرص مدلوله السيايس عند هؤالء الشعراء

إىل املدلول اخللقي عنه يف العرص اجلاهيل عندما كان الكرم يمثل أصل املحاسن
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كلها ،والسخاء بام متلك ،ويعزز ذلك ما تنقله لنا املصادر التارخيية عن كرم حاتم

الطائي ومن شاكله من الشعراء األجواد .ومل ينعدم هذا النسق الثقايف يف العرص

األموي إ ّ
أحسوا بوطأة الفقر
ال أنّه يمثل مصداق ًا حقيقا عند الشعراء الفتاك الذين ّ

والعوز ،فطهامن خيتار ألضيافه من نياقه أكثرها ُحدبا لرتهلها ،وكثرة حلمها لينفقها

مرة بن حمكان السعدي( )33قدر ًا نصبها ألضيافه عىل أرض
عىل قصده ،ويصف لنا ّ

يكسوها الصقيع ،وما ذلك إ ّ
ال ترميز منه ّ
بأن اجلواد قد يتباطأ عن العطاء إذا ما شعر
بقرص الربد أو هيجان الرياح ،إ ّ
ال أنّه يأبى ْ
أن ينشغل بذلك عن أضيافه(:)34
لبست
واألرض قد
نصبت قدري هلم
ْ
ُ
ُ

اللحم أزم ـ ُلــه
ــز يــزيـ ُـل
هلــا أزيـ ٌ
َ
ٍ
تــرمــي الــصــال َة ٍ
طائشة
بنبل غــري
ــازرنـــا عــىل َسناسنِها
أمــطــيـ ُ
ـت جـ َ
اللحم عنها وهــي بارك ٌة
ينشنش
ُ
()35

مــن الــصــقــيـ ِع ُمــــال ًء ِجــــد ًة َق َشبا

است َْح َم َشت(َ )36غ َضبا
عن العظا ِم اذاما ْ

ـت مــن حتتها َهلـ َبــا
َوفــقــ ًا إذا آنــسـ ْ
ــازرنـــا مــن فــوقــهــا َقتَبا
فــصــار جـ ُ
َ

ـش كــ َّفــا قـــاتـ ٍ
كـــام تــنــشــنـ ُ
ــل َســل ـ َبــا

فالشاعر يصف القدر الذي نصبه ألضيافه وهو يغيل بالغضب إذا المسها

العشب املحرتق كناية عن الطهي ،وأركب جازره عىل ظهور األبل لذبحها ،ألنّه ال

يدرك أعالها إ ّ
نصه عن ثقافة مدحية،
ال بالصعود عىل ظهورها ،فقد أصدر الشاعر ّ

قر يف ذهنه والمسه حقيقة عند الكرام من قومه ومن جاوره من الذين
ونسق كان قد َّ

خيضعون لضوابط قبلية باجتاه اضيافهم.

()37
وامتثا ً
حية ملا يدور يف
ال هلذا النسق نرى السمهري العكيل يعطي صورة ّ

خميلة العاذل الذي يلومه هلدر ماله ،وإنفاق ذات يده وكرمه املتزايد ،فري ّد عليه بأمجل

عبارات الكرم ،والعطاء قائال(:)38
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ــاف ٍ
ــــاذل ب ـ ِّكــنــي ألضـــيـ ِ
ليلة
أعـ َ َ

أعامر َمه ً
ال ال َت ُلمني ،وال َت ُك ْن
ُ
ــزي َجمَــــازي هج ٍ
أرى إبــيل َجتـ ِ
مة
َ َ ْ

ِ
أمس ْت بِ َلي ً
ال َش َام ُهلا
ن ُ
َــزور القرى َ

ُ
رجاهلا
ــريات عُــدّ ت
َخف ّيا إذا اخلـ ُ
ك ٍ
َــثــري ْ
ال إِ ُ
وإن كــانــت َقــلــيــ ً
فــاهلــا

فالشاعر هنا يتخذ من لوم العاذل ،وسيلة للتعبري ّ
عام يتصف به من قيمة ُعليا

يظهر فيها مدى كرمه ،وسخائه حتى ّ
إن ما جاد به العاذل خيالف ما آمن به الشعراء
الف ّتاك من صفات وأحوال دالة عىل احلرب ،واإلغارة ،والكرم ،واالنفاق.

ثالثا :نسق اإلستبعاد
ّ
ثقافيا تعرض له الشعراء الفتاك
إن ال ّترشد ،واالستبعاد ،والضياع متثل نسقا ًّ

وترسيخا لعقيدهتم التي أضحت
يف مسرية حياهتم الطويلة ،إثباتا لوجودهم،
ّ
مهددة يف حوارضهم ،فعالقتهم بالبئية التي عاشوها ،وترعرعوا فيها متثل أنامط ًا
املوجه القيمي الذي حيكم سلوكهم إ ّ
ال
من التعاطي املتبادل بينها ،فهي يف نظرهم ّ
ّأهنم خرقوا هذا اإلطار القيمي بعد ْ
أحسوا برضورة العصيان الثقايف يف جمتمعهم،
أن ّ

وبيئتهم الثقافية نتيجة استالب حقوقهم املعيشية عىل يد اخللفاء واألمراء اجلدد،
فطلبوا اجلرأة ،والتمرد ،واقتحام املناطق امللغومة يف جمتمع ُحكم عليه بالفقر،
واجلوع ،واالستضعاف ،جمتمع قاس غري ملتفت لواجباته نحو الضعيف واملحروم،
فذهبوا ينرصون املظلومني مؤثرين عىل أنفسهم حالة االغرتاب واالستبعاد ،وعدم

الطمأنية والترشد ال يعرفون للراحة من سبيلّ ،
إن هذا النسق متثل يف شعر الفتاك
الذين يأبون الذل واهلوان لئال يكونوا أبواقا ملديح السلطان وتضخيم صورته

والتقرير به( ،)39فقدموا صورا شعرية ُصبغت بألوان الصحراء واجلدب والقحط

وحياة الترشد والسجون التي احتضنتهم ،ومن ذلك قوله األحيمر( )40السعدي(:)41
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فأصبحت ثاوي ًا
كنت َرمل ّيا
وقد
ُ
ُ
كنت ذا ُق ٍ
فأصبحت نازح ًا
رب
ُ
وقد ُ

ـت ّ
ــي ســعــد ًا ختــاذلــوا
َونــبــئـ ُ
أن احلـ ّ
ِ
ِ
الصباح لئا َمهم
لفتيان
أطــاعــوا
ٍ
ـوف من َقت ِ
ّال
سعد فام هبا
خال اجلـ ُ

ٍ
أدور
ـــــدورق ُمــلــقــى بــيــنــه ـ َّن
بـ
ُ
َ
أدور
بــكــرمــان ُمــلــقــى بــيــنــهــن
ُ

ـاهــم وهــم لــو َيــعــصــبـ َ
كثري
محـ ُ
ـون ُ
ـوان احلـ ِ
فذوقوا هـ َ
تدور
ـرب حيث
ُ

نصري
ـور
ملــســتــرصخٍ يــدعــو الــثــبـ َ
ُ

النص عىل نسق اإلستبعاد والترشد ،فالشاعر يصف حاله وهو مرشد
بني
ّ

ومستبعد نتيجة خذالن قومه الذين أنكروه ،وخلعوه وهو فارسهم فلم جيد منهم

إ ّ
رصح بأن حياة
ال الغدر ،ومن ذلك قوله الشاعر عبيد بن أيوب العنربي( )42الذي ّ

تغري طباعه وسلوكه ومتسكه بقيمه من شجاعة وإقدام
الفقر واالستبعاد هذه مل ّ
وفروسية:

()43

ِ
َ
أشعث شاحب ًا
األدارس
خلق
أت َ
َر ْ
آبـــائ ِ
ِ
ـــه َف ـ َتــكـ ِ
ـاهتــم
َـــعـــو َد مـــن
ت
ّ
إذا صـــا َد صــيــد ًا ل ـ ّف ـ ُه بــرضا َمـ ٍـة
الص ِ
وهنس ًا َكن ِ
مراس ُه
قر ُث ّم
َهس ّ
ُ
ٍ
ِ
َ
مجاعة
املنديل بني
يسحب
فلم

ِ
الش ِ
كريم ّ
امئل
اجلذب َب ّسام ًا
عىل
َ
ِ
شامل
وإطعامهم يف كـ ِّـل غــربا َء
ِ
نظر لن ِ
ِ
املراجل
َصب
َوشيك ًا ومل َي ْ
ِ
ِ
املتاميل
الشيخة
رأس
بك ّف ّيه
َ

صاح بني ال َق ِ
وابل
وال فــارد ًا ُم ْذ
َ

يتمثّل االقصاء ،والتهميش عند الشاعر يف قوله (خلق األدارس أشعث

شاحبا)( ،عىل اجلب بساما)( ،الغرباء)( ،فاردا) ،وغري ذلك ،فكلها ألفاظ ّ
تدل عىل

أحس الشاعر بحجم املعاناة التي ترتاده ،وهو
االستبعاد واالنزواء عن اآلخرين ،إذ َّ

بعيد عن قومه ،فبعد ْ
أن توارث الفتك ،والشجاعة عن آبائه حالت به األمور إىل
صعلوك ،وفاتك ،ومترشد جيوب الفيايف بحثا عن مأوى يلوذ به.
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ويف شعر (جحدر بن معاوية العكيل)

()44

ّ
تتجىل قدرة إبداعية عىل تصوير

اإلستبعاد والضياع التي عاشها بعيد ًا عن قومه ،وأقرانه ألنّه ّاختذ لنفسه خط ًا مغايرا
لشعراء عرصه الذين انساقوا وراء ملذاهتم وارتضوا ألنفسهم أن يكون الحقني
بركب السلطان وتابعيه ،فنراه يقول:

()45

ت َ
ــت هلـــا َكــنِــيــع ـ ًا
َـــأ ّوبـــنـــي َفـــبـ ُّ

عــــواد قومي
ـــوا ُد ال
ّ
هــي الــــ ُعـ ّ
ــني عنّي
إذا مــا قــلـ ُ
أجـــ َلـ َ
ـت قــد َ
ــر مـــنـــزهلـــ ّن قلبي
وكـــــان مـــقـ ّ
ِ
ألـــيـــس اهللُ يــعــلــم أن قلبي
وأهــــوى ْ
أن أر ّد إلــيــك طــريف

وممـــا هــاجــنــي فـــــازددت شــوقـ ًا
جتـــاوبـــتـــا بـــلـــحـ ٍ
أعــجــمــي
ــن
ٍّ

ـــواين
مهــــو ٌم مـــا تُــفــار ُقــنــي َحـ َ
َأ َطـــلـــ َن عــيــاديت يف ذا املــكــان
ِ
ـــيل ثــاين
َثـــنَـــى َريــــعـ َ
ـــاهنُــــ ّن عـ ّ
ــــــم آين
فـــقـــد أنْـــ َفـــهـــنَـــ ُه واهلـ ّ
ُ
ـــــربق الــيــامين
ُحيـــ ُّبـــك ّأهيـــــا الـ
عــىل عــــدوا َء مــن شغيل وشــاين
ُبــــكــــا ُء محـــامـــتـــني َ َجتــــاوبــــان
ِ
عــىل ُغصنني مــن غـ ٍ
وبــان
ــرب

ـان ْ
ـان الــبـ ُ
فــكـ َ
ـت ُسليمى
أن بــا َنـ ْ

ــرتاب غــري داين
ويف ال ـ َغــرب اغـ
ٌ

اخــوي من كعب بن عمرو
فيا
ّ
اذا جـــاوزمتـــا ســعــفــات َحــجـ ِـر

وأوديــــــــ َة الـــيـــاممـــة فــأنــعــيــاين

..........................

وقــــوال جــحــدر أمــســى رهينا
حيــــاذر صـــولـــ َة احلـــجـــاج ظلام
فتى سيبكي
فــإن ُأهــلــك
ّ
فــرب ً

ومل ُ
َ
حقوق قومي
قضيت
أك قد
ُ

............................
ّ
اقــــال الـــلـــو َم إن مل تنفعاين

حيـــــاذر وقــــع مــصــقــول يــامين
ّ
ظـــــالم جلــاين
ومــــا احلـــجـــاج
ب رخـ ِ
ــذ ٍ
عــىل مـــهـ ّ
ـــص الــبــنــان

والــســنــان
ـــق املــهــنّــد
وال حـ ُّ
ِّ

ّ
ألهنم
إن حالة الضياع هذه مل تكن طارئة عىل هؤالء الشعراء إنّام هي متوقعة ّ

بعلو شأهنم وإبائهم وترفعهم عن املظامل التي
اختطوها بمحض إرادهتم معللني ذلك ّ
تعرض الفرد يف جمتامعتهم ،فرضوا ألنفسهم أن يعيشوا مرشّ دين تائهني عن األهل
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واألحبة يف اجلبال يرسقون الرواحل معاجلني بذلك الفقر واإلمهال والتهميش ،ويف
هذا وذاك ّ
فإن مصدرهم يف مثل هذه التجارب يقوم عىل قوة اإلرادة والصرب عىل
اهلوان.

ّ
إن السمة الفنية التي يتسم هبا شعر الفتاك ال تقوم عىل املنتج اجلميل فقط،

بل تتعداه إىل ترسيخ قيم تستنبط من النص نفسه وتعرب عن خميال اجلامهري الثقايف

التي تكون من ثوابت املجتمع أو متغرياته ،وتعرب عن مرحلة شعرية وعرص أقل ما

ّ
والتحكم يف
فيه استالب حق اخلالفة ،وانتهاك حقوق الفرد بحجة الوصاية اإلهلية
ريا من
معيشة أفراد املجتمع ،وإشاعة فكرة السلطوي واملقدّ س
ّ
واملنزه ،مما دفع كث ً

الشعراء اىل الترصيح برفضهم بالقول ،واإلغارة عىل حقوق اخلالفة فكان مصريهم
ينج من قبضة العدالة وقع يف مهالك السجون وراح يصور
السجن والقتل ،فمن مل ُ

حالته وهو بني جدران أربعة ،ومن هؤالء السمهري بن برش العكيل يصف حاله يف
سجن عبد امللك بن مروان إلغارته عىل رجل قتله ورسق إبله(:)46
ٍ
عصابة
بــني
ــع احلــــدّ ا ُد َ
لقد َمجـ َ
مقر ِنة األقدا ِم يف السجن تشتكي
ّ
ٍ
الــلــئــيــم فــآمــ ٌن
بــمــنــزلــة أ ّمـــــا
ُ
ِ
أرعدت
الباب
قعقع
ـريس
ْ
َ
َ
إذا ُحـ ٌّ
أال ليتني من غري ُع ٍ
كل قبيلتي
الــبــاب وفــدَ هــا
ـرع
َ
قبيل ٌة ال يــقـ ُ

ٍ
ْ
وإن ت ُ
رسها ما أصابني
َك
عكل ّ

ِ
األسجان ماذا ُذنُوهبا؟
تَسا َءل يف
امست ُمبينا ُع ُلوهبا
ظنابيب( )47قدْ
ْ
َ
ٍ
حوهبا
هبــا وكـــرا ُم الــقــو ِم بــاد ُش ُ
وهبا
ـص أقـــوا ٍم وطـ ْ
فــرائـ ُ
ــارت ُق ُل ُ
ومل ِ
ان ُع ٍ
أدر ما ش ّب ُ
كل وشي ُبها؟
ٍ
بخري وال يــأيت الــســدا َد خطي ُبها
كنت مصبوب ًا عىل ما يري ُبها
فقد ُ

(عكل) خذالهنا إياه ،وتسليمه للمقادير لتفعل به
فالشاعر ُيعيب عىل قبيلته ُ

ما تشاء بد ً
ال من ْ
رسها ما أصابه من قيده وسجنه ،وهو
أن تنرصه عىل عدوه ،فقد ّ
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الذي طاملا دافع عنها وذاد عنها املهالك واألخطار ،حتى مت ّنى ان يكون يف غري قبيلة

ثب فيها.
(عكل) التي ّ

ّ
إن هذه الطائفة من الشعراء متثّل اجلزء املخفي من جسد الثقافة يف ذلك العرص

ملا فيها من أزورار عن احلق وإقصاء مجاعي بمقابل النعيم الفردي ،مما ساعد هؤالء
الشعراء عىل كرس احلاجز النفيس وشجعهم عىل خرق اإلطار القيمي الذي توارثوه

فسجلوا اسامءهم
عن آبائهم وقبائلهم من أجل انتزاع حق الوجود وإثبات املكانةّ ،

القراء واملتلقني ،عىل
يف سجل الثقافة العربية ،ولكن بوجوه نصف مرشقة ،فكثري من ّ
الرغم من معرفتهم باحليف الذي وقع عىل هؤالء الشعراء مل يغفروا هلم ما ارتكبوه

بحق اآلخرين من قتل ،وإغارة ،وفتك ،واحتيال إلشباع رغباهتم النفسية وإثبات

شجاعتهم ،فاقرتنت اسامؤهم باللصوصية والفتك وتناسى القارىء ما كان هلم من
أشعار جزلة قبل ترشدهم وانحرافهم ثقافي ًا ،وممارستهم اإلستفزاز لقيم املجتمع

وثوابته .فجحدر حياول ْ
أن يصف السجن الذي أودع فيه بأنّه مصدر األمل النفيس،
واجلسدي ،وهو لألنذال مأوى الفتوة ،وللكرام حمل ّ
الذل والعار يف قوله:

()48

ِ
للص ِ
ُ
البيضاء دونكم
حب يف
أقول ّ
ِ
ِ
لقت
الفتوة
مأوى
لألنذال ُم ْذ ُخ ْ

حملة ســــو ّد ْت بــيــضــا َء أقــطـ ِ
ـاري
ِ
ِّ
عند الــكــرا ِم ّحم َ ُّ
والعار
الــذل
ــل

جاءت الشواهد السابقة لتفصح عن مقدار الترشد ،والضياع واإلستبعاد الذي

مورس بحق هذه الفئة من الشعراء الذين انحرفوا عن اخلطاب القيمي يف جمتمعهم،
مما أدى هبم إىل النفي واحلرمان قاضعني أنفاسهم من احلياة -الفارغة يف نظرهم -كام
قضعوا رؤوس من غاروا عليهم وفتكوا هبم.
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املبحث الثاين
نسق املعارضـــــــــــــــة
لعل اخلطابات السياسية التي اطلقها بعض الشعراء يف العرص األموي ،تعدّ

نتاج ًا حلقبة زمنية رأت يف الشعر خري وسيلة إعالنية لتدعيم أركان السلطة ،وإغراء

العامة برشعية احلكم ،لكونه نظام ًا بدي ً
ال عن نظام الشورى اإلسالمي ،غري ّ
أن

يتصيدون
صوت ًا ثقافي ًا ّ
هز أركان السلطة من خالل شعر الشعراء الف ّتاك الذين راحوا ّ
مساوئ احلكام وانحرافهم ،ومتثيلها بقصائد شعرية معارضة للنسق الثقايف الذي

شاع يف ذلك العرص ،فعملية تغيري اخلطاب وتبدّ له كان عىل لسان الشعراء الفتاك
املرشدين ،فقد انربوا لنقد سلوكيات احلكام ،وترصفاهتم مهامجني سياستهم القائمة

عىل البطش والقتل وسفك الدماء ،ولعل ذلك النقد يتضح ضمن حمورين؛ األول:
باثبات أنوية الشاعر املتضخمة بمقابل أنا احلاكم املتضخمة ،والثاين :يف السخرية
والتهكم من فعال اخللفاء ووالهتم .فالشاعر الفاتك يبحث عن وسيلة إلقامة

العدالة اإلجتامعية ،مستبد ً
ال العنف املتخيل  /النص ،بالعنف العقيل السلطوي،
وإعادة إنتاج القمع والتسلط واإلستبعاد بطرائق أخرى(.)49

ً
أوال :إثبات الذات (أنا الشاعر املتضخمة)

الشعر العريب يكتنز يف داخله مجا ً
ال عظي ًام يف خطاباته املتعددة ،إذ إنّه ال خيلو

من قبحيات ،وعيوب نسقية ،كان هلا دور فاعل يف تشكيل شخصية عدد من شعراء

241

العرص ،كانت صياغة الشعر من خالله صياغة سلبية أنانية ،خلقت أنامط ًا سلوكية

ارتبطت باإلمهال اإلجتامعي والتهميش السيايس ،فاحساس الشعراء باهلامش
املشمئز نوعا ماِ ،عرب األنا املتضخمة إلثبات ذواهتم
دفعهم اىل نوع من اخلطاب
ّ

بوصفهم فحوال امتهنوا مهنة ال يقوى عليها إ ّ
ال الفارس الشجاع ،فتغ ّنوا بانفسهم

انتصار ّا إلنفسهم من التهميش واإلستبعاد ،ومن الشواهد عىل ذلك قول سعد بن

ناشب( )50املازين(:)51

ِ
َس ُ
بالسيف جالب ًا
العار
أغسل عنّى َ
ُ
وأجعل هد َمها
ذه ُل عن داري
و َأ َ
ويص ُغر يف عيني تِ ِ
انثنت
الدي إذا
ْ
ََ ْ ُ
ِ
فـ ْ
فإهنا
ـإن هتدموا
بالغدر داري ّ
ٍ
عزمات ال ُيريد َ
عىل الذي
أخي
إذا هـــم مل ُتــــردع عــزيــم ـ ُة مه ِ
ــه
ّ
ّ
ِ
فــيـ َ
ـال رزا ِم ّ
ـحــوا يب مقدّ م ًا
رشـ ُ
ِ
عينيه عز َمه
هــم ألقى بــني
إذا
ّ
ــر ِه غــري ِ
يسترش يف أمـ ِ
نفس ِه
َومل
َ
ْ
وقوله ايضا(:)52

ِ
عف والرشاس ُة هيب ٌة
ويف
اللني َض ٌ
آلن يل من َفظاظةٍ
وما يب عىل من َ
ِ
امليل حتّى َأر ّده
أقيم ص َفا ذي
ُ
ِ
هــم ألقى بــني عينيه عز َمه
إذا
ّ
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عــيل قــضــا ُء اهللِ مــا كـ َ
ــان جال َبا
ّ
ِ
ِ
ِ
لِ ِعريض من باقي املذ َّمة َحاجبا
يميني بــإدر ِ
اك الذي ُكن ُْت طالبا
َْ
ــراث كــري ـ ٍم ال يــبــايل العواقباِ
تـ ُ
هيم به من مق َط ِع األمـ ِـر ص ِ
احبا
َ
ُّ
ـأت ما يأيت من األمـ ِـر ِهائباِ
ومل يـ ِ

إىل املـ ِ
ـوت خـ ّـواضـ ًا إليه الكتائبا
ّب عن ِ
ذكر العواقب ِجانبا
َونك َ
ِ
ِ
صاحبا
السيف
قائم
ومل َي َ
رض إالّ َ
مركب ِ
ٍ
ب ُحي ْ
وعر
مل عىل
ومن ال ُهي ْ
يب عــىل ال ـ َقـ ِ
ولــكـنّــنــي فـ ٌّ
ـرس
ــظ أ ٌّ
وأخطِمه حتّى يعود اىل ِ
الق ِ
در
َ
ُُ
ِ
الرس ِج ِّي ذي ِ
األثر
يم ُّ
صم َم تَصم َ
َو َّ

برزت صورة األنا املتضخمة ِعرب األلفاظ (أغسل – أذهل – أجعل –

أخطمه )...التي ّ
تدل عىل مرجعية سياسية ،إذ قال ما قال متوعد ًا بسبب هدم داره
()53
مقر ًا ّ
بأن ذلك الفعل مل يثنه عن عزمه
من لدن (بالل بن أيب برد) موىل بني مروانّ ،

وإقدامه ،وإرصاره ّ
معرب ًا عن شعوره
عام يريد ،فهو يتمتع بإرادة قوية ،وعزم عنيدّ ،

باإلقصاء ،وعدم تثمني مكانته بني شعراء عرصه من اآلخر ،فنجد (أنا) الشاعر
حمورية يف النص تن ّقل عربها بني فضائله ،وعزمه ،وقوته التي أراد بثّها اىل متلقيه
معرض ًا ببطوالته عا ّدا ذلك من أساليب سحب البساط من حتت يد الوايل الذي أمر
ّ
مرة بن حمكان السعدي(:)54
هبدم داره وإحراقها .ومن الشواهد االخرى قول ّ
أنا بن حمكان ،وأخــوايل َبنُو مطر

أنمي اليهم وكانوا معرش ًا ن ََجبا

فقد أراد الشاعر إثبات ذاته املغبونة إجتامعيا ،وع ّلو منزلته ،فراح يتحدّ ث

ّ
مضخ ًام صفاته ،مفتخر ًا بأخواله (بنو مطر) الذين ينتمي إليهم ،وهم
بضمري األنا
يتوجه بكالمه اىل من ُي ِ
شكل عليه ذلك،
نجباء معروفون بالكرم واجلود ،وكأنّه ّ
مهمش ومستبعد ال ينتمي اىل أحد ،فلم يستسلم للوضع
وينكر فضله ونسبه ألنّه ّ

النفيس املخيم عليه وراح يدافع عن نفسه من خالل إثبات نفسه ،ولعل هذا هو
النسق الثقايف املهيمن عىل الثقافة العربية منذ العرص اجلاهيل ،فسالح الشاعر

يتعرض للفحل منهم بالتشكيك بالنسب أو دعوى عدم
الشعري يكون فاتك ًا بمن ّ

انتامئه اىل العرب .ومن ذلك قول العديل( )55بن الفرخ العجيل(:)56
ٍ
الناس من نـ ٍ
ملكرمة
ـار
ما أو َقــدَ
ُ
ومــا َيغدون من يــو ٍم سمعت به
ِ
بأسالهبم واخلــيـ ُـل عابس ٌة
ِجئنَا

ِ
النار
إالّ استظلينا و ُكنّا موقدي
أفضل من يــو ٍم بذي ِ
َ
قار
للناس
ِ
أســوار
يــو َم َأ ْسلبنَا كــرسى كـ َّـل
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فالشاعر وهو ُيعيل ذاته وقومه مذكر ًا ببطوالهتم يوم ذي قار ،وما أحدثوه

حني أسلبوا أسوار كرسى ،استعمل أوصاف ًا أعال من خالهلا ذاته والذات اجلمعية

(قومه) منها (ما أوقد النار – ك ّنا موقدي – اخليل عابسة ،)..فهذه الشواهد حتاول
خلخلة النسق الشعري القائم عىل الذات املتضخمة  /السلطة ،لتضع األنا الفحولية
 /الشاعر ،يف قباهلا متجيد ًا ال بالكرم السلطوي؛ بل بالكرم الفردي والشعبي متمثال

بالفرد واجلامعة من قومه.

ّ
والتهكم من رجال السلطة
ثاني ًا :السخرية،

ّ
والتهكم سالح اختذه الشعراء للتعبري عن واقعهم املرير بكل
السخرية

مظاهره السياسية واإلجتامعية ،والفردية ،فالضحك والبكاء ،واالستهزاء ،والتندر
مصطلحات رافقت اإلنسان منذ نشأته للتعبري عن حاالته النفسية املتغرية جتاه
الظروف العصيبة التي مر هبا ،وقد استعملت السخرية يف عصور األدب العريب

كمفهوم معارض ملساوئ املجتمع ،ونواقصه فهي ال هتدف للتسلية وإزجاء الفراغ
فقط؛ بل تعمل يف جانب كبري منها إىل املحافظة عىل قيم املجتمع وتكريس السلوك

القويم ،وعليه من يتتبع هذه الظاهرة يف شعر الفتاك واللصوص والصعاليك جيدها

عربوا من خالهلا عن مكنوناهتم النفسية
تتمثّل يف أدق الصور ،واللقطات التي ّ

()57
تنبه الشعراء الف ّتاك عىل رضورة كشف
ومفاسد الواقع الذي يعيشون فيه  ،فقد ّ

مفاسد اخللفاء واألمراء ومواليهم للناس ،وفضح أساليبهم ،فكانت أشعارهم
املوجه هلم بمثابة السيف الذي يغريون به عىل الرواحل ،ويقتلون أصحاهبا ويفتكون

باآلخرين طلبا للثأر انتقاما من السلطة موجهني نقدهم الالذع للحكام ،ومن ذلك
قول األحيمر السعدي متعرض ًا للوالة واحلكام الذين كانوا يف نظره نامذج سيئة

جائرة تسلطت عىل رقاب الناس ،فذهب يف شعره إىل تتبعهم والنيل منهم(:)58
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ٍ
كفى َح َزن ًا ّ
بجدل
ـامر اب َن
أن احلـ َ
ِ
ّ
البقل بالنوى
بائع
وإن اب َن موسى َ
وإين أرى وجــه الــبــغـ ِ
ـاة ُمقات ً
ال
َ

ِ
ِ
ــري
عـــيل بــأكــنــاف الـ ّ
ــســـتـــار أمـ ُ
ّ
ِ
ٍ
خطري
بـــاب والــســتــار
ــني
لــه بـ َ
ُ
ـري
ُأ َد ْيــــــر َة َيــســدي أمــرنــا و ُيــشـ ُ

ِ
الحد والة بني أمية (حسان بن مالك بن بجدل الكلبي)
فالشاعر يتعرض

الذي بايع خالد بن يزيد بن معاوية خارج ًا عىل آل الزبري( ،)59والنص ينطوي عىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فكاهة أو ما يدعو للضحك ،فصاغ من
عميقة ال ختلو من
وسخرية
هجاء مقذ ٍع
شعره نوادر تتجىل فيها طرافة ،وحرسة ذات مقصدية عالية عىل من يتقلد الزعامة

وهو جيهل أمور السياسة وإدارة الواليةّ ،
ألن الوايل اختاره عىل قدر من الوضاعة
يعرب عن
واإلنحطاط تلبية لرغباته ومطامعه ،وهو إذ ّ
يذم املقصود من خطابه إنّام ّ
إرادة قومه ،ورغباهتم ،واجتاهاهتم ال عن مشاعره وحده .فالنسق الشعري يف هذا

العرص أثبت النسق الثقايف ّ
وأكده «فكل كلمة أو عبارة يف النسق الشعري ختضع
لتجربة ثقافية وحتيل عليها ،فتتوسع بمعناها ،وتتقدم أو تتأخر بقيمتها»()60وكذلك

نرى حضور ًا للنسق الشعري الساخر يف هذا العرص يف شاهد للطهامن الكلبي
يعارض فيه السلطة السياسية ،يقول فيه (:)61
عبد احلج ِر يف ج ِ
أغار ابن ِ
ند َعاص ٍم
ُ
ُ ْ
َ ُ
ــرض ٍ
ومــا كـ َ
س
ــان ٌّ
بــز البــن أ ٍّم ُمـ ّ
األحاوص ِ
ِ
ناشي ًا
رش
وما ك ُ
ُنت يا َّ
ليت غاراتُكم َف ُو ِجدتُم
وقــد ُب ْ

ِ
ِ
غري
يم اب ُن عبد ا ُ
َوف َ
حل ْج ِر حني ُي ُ
()62
ـري
مع الــقــو ِم إالّ ُعلب ٌة وحــفـ ُ
ِ ِ
ـــري
ــــيل أمـ ُ
لـــ َتـــأتـــيـــنـــي إالّ عـ ّ
ٍ
عــىل اخلــيـ ِ
ـور
ـل َق ـ ْي ـنَــات هلــ ّن ُبــظـ ُ

مما يمكن ْ
أن يشار إليه يف هذا النص امتزاج السخرية باهلجاء ،فاأللفاظ

(األحاوص :ضيق العني  /القينات :األمة املغنية  /البظور )...:تكثيف داليل
يكشف عن بشاعة الوايل مما أفقد نص الكلبي مميزات النص الساخر ،وأدخله يف
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دائرة اهلجاء املقذع باإلعتامد عىل األلفاظ الساقطة انتقاد ًا لسلوكيات الوايل ،فهو

ال يملك من صفات القادة والوالة أدناها ،وهذه املعارضة لشخصية الوايل متثل
رفض ًا لسلطته «إذا ما كانت سلطة غري رشعية ،أو هي رفض لكيفية ما لتنفيذ هذه
اإلدراة ،أو هي سعي إىل تعديل أو حتويل هذه الكيفية أو الوسيلة التي يمكن ْ
أن

تتحقق هلذه الكيفية إذا ما كانت سلطة غري رشعية»(ّ )63
إن السلطة املعارضة للشعراء

الف ّتاك مل تنل احلكام والوالة وحدهم؛ بل شملت رؤساء القبائل الذين دخلوا حتت

سلطة اخلالفة ،واستبعدوا هؤالء الشعراء فراحوا يتعرضون هلم بقصائد ال ختلو
من هتكم وسخرية ونقد الذع ،ومن ذلك قوله عطارد بن قران يف احلصني بن يزيد

احلارثي( )64رئيس قبيلة بني احلارث ،وامللقب بـ (الغصة) الذي كان يأخذ ثلث

املرباع من الغنائم ويم ّني قومه بالزيادة (:)65
ِ
ِ
ـإهنــم
فــأ ّمــا بــنــو عــبــد املـــــدان فـ ّ
نمر عن ِ
َ
نجران أ ّنك ُُم
أهل
روى ٌ

وإين مــن خــري احلــصـ ِ
ليائس
ـني
ّ
ُ
فوارس
عبيدَ العصا لو َص َّبح ُتكُم
ُ

فالشاعر يستعمل النربة اخلطابية الساخرة للقضية التي رغب التعبري عنها وهي

تعرية اخلصم ونقده وإنكار الواقع ،والسعي إىل الشحنات اإلنفعالية التي كشفت

عن نفسية زعيم القبيلة املنغمسة يف الباطل البعيدة عن احلق ،ألن مفهوم العدالة
يرتبط بمفهوم احلق ،فمعنى احلياة عند هؤالء التس ّلط عىل رقاب الرعية وإنتهاك

حقوقهم ،ثم ال يتوارى ْ
أن ي ّتهم قومه وأقرانه بالعبودية املفرطة حتى صاروا كالعبيد
الذين تسريهم العصا من مالك رقاهبمّ .
إن جدلية الرفض هذه «هي األكثر طبيعة
وواقعية يف الثقافة ،ويف احلياة اإلجتامعية والسياسية بعامة ففي كل جمتمع نظام يمثل

قي ًام ومصالح معينة جلامعات معينة من جهة أخرى ،ونواة لتصور نظام آخر يمثل
قي ًام ومصالح مناقضة جلامعات أخرى مقابلة من جهة أخرى ،وليس تطور املجتمع

إال الشكل األكثر تعقيد ًا للرصاع أو للتفاعل بني هذه اجلامعات»( .)66ومن الشواهد

246

وحبس معه محاره ألنّه كان
األخرى كذلك قول احلزين الدييل( )67عندما ُحبس ُ
يعاقر اخلمرُ ،
وألقي عليه القبض أمام املسجد ،فأنشد يف سجنه قائال (:)68
ِ
يــــا أهـ َ
ــــربوين
ـــــل املـــديـــنـــة خـ ّ
ِ
بــالــع ِ
ــري مـــن ظــلــ ٍم إليكم
فـــام

ٍ
ـــامر
بــــأي جـــريـــرة ُحـــبـ َ
ِّ
ــس احلـ ُ
ومــا بــالـ ِ
ـعـ ِ
ـري ْ
انتصار
ـم
ُ
إن ُظــلـ َ

فالشاعر يسخر من السلطة وأصحاهبا الذين ارتضوا _-انتصار ًا لسلطاهنم-

ْ
بأن حيبس احلامر مع صاحبه ،والنص يكشف عن سخرية مشحونة تفصح عن

سلوكيات احلكام جتاه الرعية وبذلك يكون الشاعر قد منح قصيدته «فاعلية

سياسية فنية تسعى بمعرفة واضحة إىل غاية تقع خارج القصيدة ،غاية ،أو غايات
متس الواقع والناس وتلبي مطالبهم يف احلرية والعدالة»

(.)69
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املبحث الثالث
اجلاملية وال ّنقد الثقا ّ
يف
األنساق
ّ
ُّ
نص مهام كان جنسه يصدر عن ثقافة ما ،والنقد الثقايف بام جاء به من
كل ٍّ

محوالت معرفية واشرتاطات ثقافية ال يلغي األدبية أو اجلاملية اخلاصة باألدب ،بل

عىل العكس من ذلك ُتعد األدبية واجلاملية من مساراته مثلها مثل التاريخ والفلسفة

واإلجتامع وغريها من العلوم ،من هنا ُعدّ النص األديب شعر ًا كان أم نثر ًا ظاهرة
ثقافية تستدعي فع ً
ال لغويا يسهل فهمه ،وتذوقه من لدن العامة ،لذلك كان اهتامم

النقد الثقايف بالنصوص األدبية أكثر من أي عالقة أخرى إيامنا منه بأن وراء كل
نص مجايل نسقا غري معلن ،وربام كائن ًا مضاد ًا للجاميل ،فمرشوع «هذا النقد يتجه إىل
ّ
كشف حيل الثقافة يف مترير أنساقها حتت أقنعة ،ووسائل خافية ،وأهم هذه احليل

(اجلاملية) التي من حتتها جيري مترير آخر األنساق وأشدها حتك ًام فينا ،وأمر كشف
هذه احليل يصبح مرشوع ًا يف نقد الثقافة ،وهذا لن يتسنى إال عرب مالحقة األنساق
املضمرة ورفعة األغطية عنها»(.)70

لذلك اقرتح الغذامي ْ
أن يكون «للشاعر القديم نصان أحدمها أشعاره املروية
واآلخر قصصه مبثوثة يف الكتب ،ونحن مل ِ
نعط هذه القصص ح ّقها يف اإلهتامم ولو

فعلنا لرأينا اإلختالف الرهيب بني لغة اهلامش واإلنسان ولغة أخرى تعزز صورة
الواحد املتفرد واألنا املتعالية»( )71فمن خالل هذه القصص واألشعار نستطيع ْ
أن

نتعرف عىل ثيمة النسق الثقايف الذي حيكم الشاعر يف املؤسسة اإلجتامعية والبنية
ّ
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الثقافية التي عاش فيها ،فالشعراء الف ّتاك عاشوا يف بيئة يصدق عليها ْ
أن تكون بيئة
متحرضة نوع ًا ما إ ّ
ال ّ
أن سلوكهم وما تناقلته عنهم كتب األدب والتاريخ تكشف عن

انسياقهم وراء أهوائهم ورغباهتم التي دفعتهم إىل الدخول يف مدونة ثقافية وسياق
ثقايف مغاير متام ًا لشعراء عرصهم من الذين عارصوهم ،ونجد ذلك واضح ًا من

خالل مجاليات الصورة التي رسموها ،وهم خيطون ألنفسهم أنسا ًقا ثقافية ظاهرة

ضمنية عن حياهتم ،وترشدهم ،وضياعهم عرب التشبيه
تضمر فيام ورائها أبعاد ًا
ّ
مرة ،واإلستعارة مرة أخرى والكناية مرة ثالثة ،فتعرض النصوص التي جادت هبا

قرائُحهم جمموعة من العالمات الفضائية الدالة عىل فتكهم ورسقتهم اآلخرين،

وكشفت عن وعيهم بالرصاع الذي كان يدور يف بيئتهم بكل أنواعه سلطوي ًا كان
أم اجتامعي ًا أم فردي ًا ،وتفاعالهتم مع مسوغات هذا الرصاع فقد ّ
شكلت نصوصهم

وظيفة مجالية نقدوا من خالهلا اآلخر ،وحاولوا قراءة العامل بلغة مغايرة ملن حلق منهم

بركب احلضارة ،وركب السلطة وبايع احلاكم اجلديد ،وعليه سيعمل هذا املبحث

عىل تقديم تصور لنصوص هؤالء الشعراء انطالق ًا من مقوالت التحليل الثقايف عرب

نقاط ثالث هي )1( :نسق املشاهبة )2( .نسق اإلستبدال )3( .نسق املجاورة.

 )1نسق املشاهبة
املشاهبة رضب من املجاز يعمل عىل تشكيل النص الشعري ،وينظر إليه عىل أنّه

«صورة شعرية تقوم عىل تقريب حقيقتني ،فال ُينظر إليه فقط من خالل طبيعة كل

حقيقة إذا كانت جمردة ،أو حسية وإنّام من خالل عملية التقريب ،واجلمع بحدّ ذاهتا،

ومع موقع هذا اجلمع داخل السياق العام ،وما يمكن للعالقة اجلديدة املستحدثة

()72
عرفها
بني طريف التشبيه أو تولد من إحياءات ومدلوالت»  ،ويقوم عىل ثنائية ّ

يتم الكشف عىل آليات التشبيه وطبيعة
البالغيون بـ (طريف التشبيه) إذ من خالهلام ّ
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البعد اجلاميل الذي ينطوي عليه النص وتصوير العواطف التي تكتنف صاحب

النص (املبدع) ،وملا كان املبدع شاعر ًا فاتك ًا قد تعود التنقل واإلختباء يف الصحراء

خوف ًا من املجهول واإلغارة عىل أموال اآلخرين وقتل وسلب من تعارض معه يف

اإليدلوجيا ،نجد ّ
أن أغلب التشبيهات التي انطوت عليها قصائد الشعراء متثل مترد ًا
ورصاع ًا مع الواقع الرافض هلم بكل حيثياته ،فكانت صورهم التي قامت عليها

أشعارهم «يف أسمى جتلياهتا حماولة للمعاجلة مع الواقع بكيفية أو بأخرى ،أنّه حماولة
النص
لتحقيق اإلنسجام احلاصل يف الواقع املعيش وملا كان هذا الواقع ال ينتمي إىل ّ
ّإال من خالل رشطه اللغوي ّ
فإن الشاعر ُيعيد صياغة هذا الواقع انطالقا من التمرد

عليه»( ،)73فمصادر الف ّتاك يف رسم صورهم الشعرية تنبع من مصادر ثقافية تتمثل
فصوروا من خالل
حيسوا باإلنسجام معها،
ّ
يف مالمح البيئة ،ومظاهرها التي مل ّ
ذلك حالة الترشد ،والضياع ،والسجن ،والقتل ،والتعذيب ،والتوبة وغريها التي
تعرضوا بمحض إرادهتم لرتفعهم عن العبودية مرة ،ولشجاعتهم وإقدامهم التي

تأبى هلم أن يكونوا خاضعني للسلطة ،ومن الشواهد عىل ذلك قول سليامن بن
عياش( )74السعدي:

()75

ٍ
أن أرى بـ ِ
يقر بعيني ْ
عصبة
ـني
ُّ
َ
ْ
يلقون ُرفق ًة
أسمع ال ُّط َّر َاق
وإن
َ
بالصحن بــني ُع ٍ
ِ
نيزة
ـح هلــا
ُأتــيـ َ
ٍ
وعامر
تعاوت من ُسلي ٍم
ـاب
ْ
ذئـ ٌ
ِ
أال بــأيب ُ
حيهم
أهــل الــعــراق ور ُ

ٍ
عراقية قد ُجـ ّـز عنها ِكناهبا
كاهبا
ـيسَ ،ضــاعـ ْ
ـت ِر ُ
ُخم َّيم ًة بــالـ ّ ّ
ِ
َ
ياهبا
وبسيان أطـ ٌ
ــالس ُجـــرو ٌد ث ُ
َ ِ
ٍ
ئاهبا
وعبس وقــد تُلفى
هناك ذ ُ
ِ ِ
ياهبا
إذا ُفت َِّش ْت بعد ال ـ ِّطــراد ع ُ
()76

فالشاعر هنا يصف أبناء قومه أو ر ّبام أصحابه الذين نجوا من جالدهيم ،وهم

لصوص من بني عنيزة وسليم وعامر بالذئاب ،ثياهبم بالية ،جتمعوا من هذه القبائل

العراقية موطن القوة باستعامله لفظ األطالس أي الذئاب ،فهو يف تشبيهه هذا
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أتكأ عىل حارضته التي عاشها ،وبيئته التي كان كثري ًا ما يرى فيها سطوة الذئاب
يف الصحراء وفتكها بمن تقع عليه ،فأختار أفضل األوصاف وأكثرها التصاقا

بأصحابه فجعل ذلك معادال لقوهتم وسطوهتم عىل من يقعون عليه ليفتكوا به.
فهو ُيسعد إذ يسمع اآلخر يتحدّ ث عن قومه وأصحابه بعلو شأهنم وقوهتم ،وهم

يرتدون عيبة الذئاب (أي ثياهبا) وجيوبون الصحراء انتصار ًا للمظلوم وإرجاع ًا
ّ
متجذر يف نفسه قامت فيه األنا مقام ًا
حلقوق املستضعفني مستند ًا إىل رصيد ثقايف
أساسي ًا ليس لشخص الشاعر فقط؛ بل أنا نسقية  /ثقافية لقومه ،فهو يف قوله هذا

يوصل رسالة إىل من كان سبب ًا يف ترشّ ده وجلوئه إىل اإلغارة .ومن ذلك قول أيب
الطمحان القيني

()77

صيده(:)78

الذي يشبه انحناءه وقرصه بالصائد الذي ينحني ليفرتس

ـات الــدّ ِ
هــر حتّى
َحنًتْني حــانــيـ ُ
ـب مــن رآين
ـري اخلــطـ ِـو حيــسـ ُ
قــصـ ُ

ٌ
خـــاتـــل َيـــدنـــو لــصــيـ ِـد
كـــــأين
ّ
ِ
بقيد
ــت مــقــيــد ًاّ -أين
-ولـــسـ ُ

فالشاعر خيرج الصورة من حيز اإلدعاء الذي شاهدناه يف النص السابق (إدعاء

يشبه نفسه نتيجة ما مر به من
القوة والفروسية) إىل حيز التمثيل ،والتجسيد فهو ّ
ظروف قاسية ،وما عاناه من عذاب يف احلياة ْ
أن أنحنى لتلك املآيس ظهره ،وأصبح

يتأهب لصيده ،وقرصت خطواته،
حاني ًا خلطوب الدّ هر كام ينحني الصياد الذي ّ

فهو ال يقوى عىل السري نتيجة إنحنائه كام لو كان مقيد ًا ،إال أنّه ال قيد يف يديه،

فأبياته هذه تتناغم مع من يسمعون لقوله ،وهو يستدل عىل عبثية احلياة ،وقهر الزمن
حماو ً
عرب من خالله عن موقفه جتاه الواقع،
ال خلخلة النسق اجلمعي /إىل نسق فردي ّ
والسلطة عرب التشبيه باألداة الكاف.
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ونجد األحيمر السعدي ُيظهر توبته يف آخر حياته ،وترك اللصوصية والفتك

هاجر ًا أقرانه من اللصوص عىل الرغم من أنّه ّ
حين إىل أيام الفتك ،وقطع الطريق
ظل ّ

املارة ،فنراه يقول(:)79
أمام ّ

ِ
ِ
ْ
اللخناء حيتسبوا
للصوص بني
قل

ـاج تَل َب ُسه
ويــرتكــوا اخلـ ّـز والــديــبـ َ
أشكو إىل اهلل صربي عن ِ
زوام ِلهم

ِ
ِ
اليمن
ينسوا ُطرف َة
َبـ ّـز العراق َو ُ
ِ
األعناق وال ُع ِ
كن
بيض املوايل ذوو
ُ
حلـ َـز ِن
ــر ْت من ا َ
وما ُأالقــي إذا َم ّ

فتوبته هذه توبة العاجز ،فهو يف خرقه لنسق اللصوصية الذي كان يمتهنه وفعل

ما فعل يف وقته حتى أصبح كه ً
ٍ
شوق إلقناع النسق
ال ال يقوى عىل ذلك نراه يف

اجلمعي بنسقه الفردي التائب ،مشري ًا عليهم ْ
بأن يتناسوا احلرير والديباج الذي
كثري ًا ما كانوا ُيم ّنون أنفسهم باحلصول عليه ،ويرتكوه ألهله من األغنياء؛ بل ذهب

شبه نفسه بصقر العراق (البز) لسطوته وغلبته عليهم ،فلطاملا
أبعد من ذلك عندما ّ

أرتكب اجلنايات ،أ ّما اآلن فيعلن توبته ليقيض حياته يف اإلستقرار واإلبتعاد عن
الصحراء والفلوات ،وربام كان ذلك عالمة من عالمات املوت التي بدأت ترتأى

لألحيمر مما جعله شاهد ًا حي ًا عىل ما فعله هو لبقية لصوص بني اللخناء من قومه.
ومن التشبيهات اجلاملية األخرى يف شعر الف ّتاك قول عطارد بن قران ،وقد ُحبس

بحجر(:)80

يقو ُدين األخش ُن احلــدّ ا ُد ُمؤتزر ًا
ّإين وأخــشــن يف ِحــجـ ٍـر ملختلفا
ٍ
عصبة َع َّض احلديدُ هبم
ونح ُن يف
كــأ ّنــام ُ
أهــل ِحــجـ ٍـر ينظرون متى
طري رأت بازي ًا نَضح الدّ ِ
ماء ِبه
ْ
ْ ُ
ٌ
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يميش ِ
رضنِة ُخمتاالً بتقيدي
الع َ
ِ
حـ ٍ
ـال ومــا ناعم حــاالً
كمجهود
ِ
ٍ
ومصفود
مشتك َك ْبله منهم
من
ِ
ِ
اليناديد
ـري
يــرو َن ـنَــي خــارج ـ ًا طـ ُ
ـت زهـــو ًا إىل ِ
عيد
أو أمــ ٌة َخــرجـ ْ

فاملشبه هنا هو الصورة املركزية التي يدور يف فلكها التشبيه ،وهو شخصية عطار
مشبها نفسه وهو يف يدي
نفسه ِعرب األلفاظ (يقودين _ ّإين _ نحن _ يرونني _ بازي ًا) ّ
يتحينون به الفرص
ّ
السجان (األخشن) ،وحيكي حال الناس يف ِحجر الذين باتوا ّ

للقضاء عليه بسبب أفعاله وفتكه ،فهذه الصورة التشبيهية رسمت مشاعر الشاعر
النفسية املضطربة يف لغة تصويرية ليست مبتكرة بقدر ما هي متداولة تقبلها األسامء،
وتتمتع بجامهلا النفس املتلقية خلربه ،فهو البازّ الذي طاملا حتاشته الصغار والكبار

الزهو والتكرب شامت ًا
يقع اآلن مأسورا بيدي السجان الذي يقتاده ،وهو يميش مشية ّ

به ّ
متلذذا بمعاناته .مما جعل الشاعر يزخر حتت سطوة النسق املكاين (السجن) ،فهو

هنا يفصح عن نسقني ُبني عليهام النص السابق ،األول :نسق اإلنسان املغلوب عىل

وممن معه من السجناء مأخذ ًا
أمره بيد السجان بعد أن أخذ القيد واألصفاد منهّ ،

كبري ًا ،والثاين :النسق اجلمعي املتمثل بأهل حجر الذين يقفون ليشمتوا فيه ،تتطلع

ُ
املكبل .ومن
أبصارهم إىل الوقت الذي يرون الدّ ماء
تسيل منه وتنضح من جسده ّ
الشواهد األخرى قول طهامن الكلبي مصور ًا الرصاع بني احلياة واملوت التي متثل
انعكاس ًا للرصاع الداخيل عند الشاعر بسبب الظروف التي حتيط به(:)81
َســقــي ـ ًا ُملــرتــبــ ٍع تـــوار َثـــ ُه الــبِـ َـىل

الر ِ
فلم تَدَ ْع
لعبت به َع ُ
ْ
ياح ْ
صف ّ
و َتن ٍ
ِ
بعرضها
النعاج
ُوفة(َ )82جتري
َ
ُ
ــــاح كـ ّ
َض ٍ
ـــأن روا َقـــــ ُه َوكـــفـــا َء ُه
وصحبتِي
ياح ُ
الر ُ
َظ ّل ْت ُتنَاز ُعه ّ

ــني س ِ
ِ
العاقر
ـــود
بــني
َ
األغـــر وبـ َ ُ
ِّ
ــش ال ّط ِ
إالّ َروايس مــثـ َـل ُعـ ّ
ائر
نس َض ٍ
ــاوزهتــا َغلس ًا بِ َع ٍ
امر
َج
ُ
ِس ِ
قطان مــن َكنَفي َظ ِلي ٍم ن ِ
َافر

ــل َحـ ِ
ـــأوون منه حتــت ظِـ ٍّ
ـاجـ ِـر
يـ ُ

فالشاعر هنا يصف املكان الذي عاش فيه ،وما حلق به من دمار وخراب

بأوصاف مادية ش ّنف هبا مسامع املتلقي ،وقاده من خالهلا إىل استفزاز ذاكرته

باألغر ،وسوء العاقر (ومها موضعان
وتعاطفه ،فهو حيدّ د املكان الذي حلقه اخلراب
ّ
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من األرض) بإسلوب رسدي وصفي مصور ًا قوة الرياح ،وهي ُتسفي عىل الديار
فلم تبق منها شيئ ًا إ ّ
ال القليل كعش الطائر الذي هو عبارة عن أعواد متفرقة ،فاملشاهبة

ال ،وإ ّ
قائمة عىل الق ّلة والتفرق ليس إ ّ
ال ّ
ّ
العش من الناحية النفسية تعمل
فان داللة
عىل الطمأنينة واحلنان ُ
األرسوي( ،)83فاملكان هنا عند الطهامن مكان مجعي طاملا ربطه
الن ،إ ّ
باألحبة واخل ّ
ال أنّه من وجهة نظره مكان للشقاء نتيجة ما ّ
حل به ،فهو مكان
فوجه أنساقه الثقافية للمكان متغلب ًا عىل سلبيته
رامز للتحول بني احلياة واملوتّ ،

التي باتت متثّل عالمة من عالمات املوت عنده ،ممّا جيعله يرسخ حتت سطوة النسق
املكاين ،لك ّنه «يرفض اإلستسالم هلذا الفناء ،فيبذل جهده يف سبيل استبدال لك
تعج باحلركة النشاط ،اختذها رمزا ملاضيه
الصورة الساكنة الكئيبة بصورة مناقضة ّ
الذي قضاه يف السعي الدؤوب»(.)84

ثاني ًا :نسق اإلستبدال

يعدّ اإلستبدال مم ّث ً
ال باإلستعارة القناة الثانية للشعراء التي اشرتكت يف إنشاء
صورهم الشعرية ،واإلستعارة أكثر مجا ً
ال وإثارة للخيال ِعرب خصيصة التأويل،

والتفكري التي متنحها للمتلقي متأم ً
ال يف صور الشاعر ،حتى باتت اإلستعارة خترج

من دائرة ارتباطها باللغة الشعرية ،والبالغية اىل نمط فكري مرتبط بنسق تصوري

تعمل عملها يف خلق صورة مشخصنة لألشياء ،وجعلها مرئية ،ومسموعة،

حترك النفس االنسانية ،ومتنحها شعور ًا قوي ًا بجامل النص
وملموسة ،ومتذوقة ّ
ِعرب اجتاهني مها :النظرة اإلبدالية لإلستعارة ،والنظرات الثابتة والقيمة(.)86

()85

عربوا من خالله عن
وقد متثّل هذا الفن يف شعر الشعراء القدماء أصدق متثيلٍ  ،إذ ّ

فتوحدوا وجداني ًا
تعرضوا له يف حياهتم من مطارة واعتقالّ ،
مكنونات نفوسهم وما ّ
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حية ممتزجني هبا ،ومتعارضني بني
مع ماحييط بالبيئة التي عاشوا فيها من كائنات ّ
ولعل أصدق ٍ
ّ
مثال عىل ذلك قول السمهري العكيل خياطب
الذات واملوضوع(،)87

صديق ًا له ترشّ د معه يف الفيايف واصف ًا صفاء األخوة بينهام(:)88
ــر حـــز ٍم و َنــجـ ٍ
ـدة
ومــا ملـ ُتــه يف أمـ ِ َ
وقلت له –إذ ّ
حل يسقي َو َيستقي-
ُ

رش َبا
لعمري لقد ال َق ْت ركا ُبك َم ْ َ

ــر ِيت واحتياليا
وال المــنــي يف مـ ّ
يل ح ِ
ِ
اديا
وقد كان ضو ُء
الصبح ل ّل ِ َ

تصبح عليه ّن عاليا-
ْ
-لئن هي مل ْ

فاإلستبدال الذي تقتضية االستعارة شارك يف ستبدال املعنى يف قول الشاعر

(ضوء الصبح لليل حادي ًا) فكانت هذه اإلستعارة مستمدة من الواقع الذي يعيشه

الشاعر ،فهو مرشّ د ومن يشعر باخلوف وعدم اإلطمئنان ّ
يظل قلق ًا ال يعرف ليله

من هناره يبقى يقظ ًا لي ً
ال ،فاتر ًا مع شعشعة ضوء الصبح لعدم وثوقه بظالم الليل،

فصورة الصبح وهو حيدي بالليل وجيرر أذياله منحت املتلقي تصور ًا عن نسقه
الفردي املبني عىل الترشّ د واإلستبعاد خوف ًا من املصري املحتوم ،فض ً
ال عن ذلك

ّ
فإن السمهري اشرتك يف قتل عون بن جعفر مع اثنني من أصحابه وملّا بلغ اخلرب

عبد امللك بن مروان طلب السمهري ومن معه ،وحبس واستطاع ْ
أن هيرب مرتني

ُ
مفر ّ
فبقي متوجس ًا ْ
سيحول بينه
ألن املوت
أن َ
يوقع فيه مرة ثالثة ،ويف هذه املرة ال ّ

وبني السجن( .)89فجاءت هذه الصورة مستوعبة لنص الشاعر معربة يف الوقت
نفسه عن رفض املجتمع له .ومن الشواهد االخرى قول األحيمر السعدي يف رائيته

املشهورة(:)90

ِ
بالذئبإذعوى
فاستأنست
الذئب
عوى
ُ
ُ
فلليل ْ
حكم ُه
إن واراين الــلــيـ ُـل
َ

وإين ألستحيي مــن اهلل ْ
أن أرى
ّ
َ
ْ
ـم بــعـ َـريه
وأن
أســــأل املــــر َء الــلــئــيـ َ

ــري
وصـــــوت إنـــســـان فـــكـ ُ
ــدت أطـ ُ
ولــلــشــمـ ِ
ـس ْ
ــذور
إن
ْ
ــيل نـ ُ
غــابــت عـ ّ
ـــــــر ُر َحـــبـــ ً
ـري
ال لـــيـ َ
ُأ َجـ ِّ
ــس فــيــه بــعـ ُ
ِ
وبــــعـ ُ
ـري
ـــران ّ
ريب يف الــــبــــالد كــثـ ُ
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. . . . . . . . . . .................. ....................................
ِ
ـخــالت الــكــرخِ ال َ
ماطر عــلــيــك ـ َّن مــســت ـ ُّن الــــريـ ِ
ذرور
ـــاح
زال
ويــا نـ
ُ
ٌ
ِ
ٍ
ور
ومـــا زالــــت األ ّيـــــا ُم حــتــى ر َأيــتــنــي بـــــــدورق ُمــلــقــى بــيــنــه ـ َّن أ ُد ُ
ّ
متكن الشاعر ْ
أن يغادر املألوف يف القول والنغم فيبحث عن عالقات استبدالية

(مستن الرياح)
بني الصور اإلستعارية (وارآين الليل حكمه) و (للشمس نذور) و
ّ

التي ّ
وظفها الشاعر يف تعالقها اإلستعاري لتقريب املعنى اىل املتلقني ،فالذئب وهو

حيوان مفرتس قد ألفه يف الوقت الذي مل جيد من قومه واخوته اال الغدر والوشاية
عرب عن صورة دقيقة مثلت التجربة الشعورية املمتلئة باملأساة،
للقصاص به ،فالنص ّ
فتوحد الشاعر مع الذئب خيفي وراءه نسق ًا ثقافي ًا وشعري ًا مضمر ًا يقوم عىل التنديد

والتشهري بقومه الذين ارتضوا حياة اخلنوع ،وقبوهلم الواقع بمساوئه .ومن الشواهد

األخرى قول أيب النشناش يدفع خماطبيه اىل السعي يف طلب الرزق ،وعدم اإلتكال

عىل الغري(:)91

ِ
ـري للفتى من حياتِه
فللموت خـ ٌ
ِ
ومل َأر َ
ضاج َع ُه الفتى
الفقر
مثل
َ
َف ِع ْش معذر ًا أو ُم ْت كري ًام فإنّني

تــدب عقار ُب ُه
فقري ًا ومــن مــو ًىل
ُّ
ِ
ِ
الليل أخ َف َق طال َب ُه
كسواد
وال
املوت ال ينجو من ِ
املوت َهار ُب ُه
أرى َ َ

ّ
متكن الشاعر من ْ
أن يغادر املألوف يف القول والنظم ،فبحث عن عالقات

تدب عقاربه) ،وظفها يف
بني الصور اإلستعارية (الفقر ضاجعه الفتى) ،و(وموىل ّ

يذم من كسل عن طلب الرزق
تعالقها اإلستعاري لتقريب املعنى اىل املتلقني ،وهو ّ

يعزز أوآرص اإلستبدال يف النص ّ
أن اإلستعارات
حتى ضاجعه الفقر واجلوع ،ومما ّ

تعرب عن موقف وشعور
ال تنفرط يف أجزاء متباعدة فيه ،إنّام جاءت متجاورة متأزرة ّ
وفكرة  0ومثل ذلك نجده كذلك يف شعر يزيد بن الصقيل( )92العقييل ،إذ يقول(:)93
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ـت
اذا املنايا اخطأتك وصــادفـ ْ

َمحِــيـ َـمــيـ َ
ـم ّأهنـــا ستعو ُد
ـك فــاعــلـ ْ

فقد ّ
تشكل نسق اإلستبدال من البنى اللغوية (املنايا أخطأت) و(املنايا

صادفت) و (املنايا ستعود) ،اذ استطاع الشاعر ان خيلق من خالهلا عالمات
استبدالية عرب جتسيد(املنايا) وحركيتها داخل النص ،ومغادرة العالمات الطبيعية،
فقد ُأسند للمنايا متعلقان من غري جنسها ،ربام كانت اىل صفات اإلنسان أقرب ،مما

أعطى الصورة تكثيف ًا واحيا ًء مستمد ًا من احاسيس الشاعر ،وهو يلقي بحكمته اىل
خماطبيه داعيا إياهم اىل ترك مظاهر اخلداع واإلحتيال ،وتبدل القيم يف املجتمع مقنع ًا

النسق اجلمعي ّ
بأن عبثية احلياة ال تعني االستمرار ،فلكل يشء هناية ،لذلك كان

حمور النسق األنوي هو النصح واإلرشاد .فالصور اإلستعارية السابقة استوعبت
الوظيفة اجلاملية وأ ّثرت يف املتلقني مستجيبة ملظاهر الترشد والرفض التي تعرض
هلا الشعراء.

ثالث ًا :نسق املجاورة
يقوم بناء الصور الشعرية عىل التقابل ،والتجاور بني األشياء ،فالصورة عبارة

مكونني ،أو عنرصين بينهام عالقة تتأسس عىل
عن تركيب متجاور ،أو متقابل بني ّ
اإلنزياح تسمى عالقة املجاورة من دون ْ
أن يكون التقابل ،أو التجاور بني هذين
العنرصين لغوا()94؛ بل ّيعرب عن مقصدية مجالية ،وداللية هدف اليها الشاعر من

وأهم صور هذه املجاورة الكناية والتعريض ،إذ من خالهلام نستطيع
خالل قوله،
ّ
ْ
نتعرف عىل القيم اجلاملية للعرص الذي نشأ فيه الشاعر ،وللكناية صلة بالقيم
أن ّ

معربة عن احاسيس الشاعر ،وأفكاره مثرية
اإلجتامعية للعرص الذي قيلت فيه ّ
لذهنية املتلقي ،فهي تعبري وجداين خيتلف من بيئة اىل أخرى ،فمث ً
ال يف جمال
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التعبري عن اخلربة يف احلياة نجد البيئة الصحراوية تقول( :فالن يعرف من أين

تؤكل الكتف) ،ويف البيئة الشاطئية والساحلية يقولون( :فالن يعرف كيف ترمى

الشباك) ،ويف التعبري عن الكرم نجد البيئة الصحراوية تكني عنه قائلة( :فالن جبان
الكلب مهزول الفصيل)ّ ،
ألن العريب كان ينحر ناقته لضيفه ويرتك فصيلها – ابنها
الصغري – فيعرتيه اهلزل النقطاعه عن لبن األم ،ويف البيئة املدنية يكنون عن الكرم

بقوهلم( :فالن حجرة استقباله ال تغلق.بابه مفتوح)(.)95

وملّا كانت الكناية املعربة عن احاسيس الشاعر ،وأفكاره ،واملثرية لذهنية املتلقي

حمكومة بعنارص ثالثة هي :اللوازم ،أو العالمات بني األلفاظ ،أو البيئة التي ينتمي
اليها الشاعر ،واإلنتامء الثقايف الذي ّيبني قصد املتكلم ،عرب استقراء شعر الف ّتاك

قر يف أذهاننا ّ
أن ألفاظهم وعباراهتم التي
الذين كان انتامؤهم وبيئتهم (الصحراء)ّ ،

فعربت عن حياة
ك ّنوا هبا تستمد معانيها من البيئة الصحراوية التي ترشّ دوا هباّ ،
الترشد والضياع مصورين من خالهلا حالة القلق ،والسخط عىل األغنياء واخللفاء

ومواليهم ،فقد امتازت صورهم بالقيم اجلاملية املستمدة من الثقافة التي يمتلكوهنا

مر به من أحداث جسام وهو
مشاكلة للمعنى ،ومصطبغة باحلس الفردي ،وما ّ

ٍ
ّ
مثال عىل ذلك قول
ولعل أصدق
تعرض هلم ،وثأر منهم،
يرتقب املوت ممن ّ
معاوية( )96بن عادية الفزاري(:)97
ـــي لــيــىل ،إذ أمل ّ ملــا ُمــهــا
اال َحـ ِّ
.................................
ٍ
ٍ
مكسال ،ل ُع ٍ
خريدة
وب،
وبيضا َء،
وميض الـ ِ
كـ ّ
ـربق بيني وبينها
ـأن
َ
مت
ـت ليىل بالغريني س ّل ْ
و ُنــبـ ّئـ ُ
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وكان مع القو ِم األعادي كال ُمها

.................................
ٍ
لذيذ ،لدى ِ
ليل الـ ّتــام ِمِ ،شام ُمها
حانمن ِ
ِ
اذا َ
احلجابابتسا ُمها
خلف

عيل ودوين َط ْخ َف ٌة
ّ

()98

َورجا ُمها

ّ
ـدت عىل نأي َد ِارهــا
فإن التي َأهـ ْ
بطن بِ ٍ
واالثل من ِ
ِ
يشة
عديد احلىص

ســالم ـ ًا ،ملـــردو ٌد عليها َسال ُمها
و َطــرفـ ِ
ـائــهــا مـــادا َم فيها َمحا ُمها

ففي قوله (بيضاء)( ،مكسال)( ،لعوب)( ،خريدة)( ،لذيذ لدى ليل احلامم)،

حين اليها ،وهو يف موضع
(خلف احلجاب ابتسامها) كنايات عن حبيبته (ليىل) التي ّ

بعيد عنها ،فارشأبت الصور الكنائية من الفاظ البادية والصحراء مأوى الشاعر،
ومثال ذلك قوله( :وادي بيشة) مسكن الشاعر برفقة الوحوش والذئاب وهو

فيخيل إليه ّ
مت عليه ،فقام مسل ًام عىل الرغم مما
هارب من مصريه،
أن حبيبته س ّل ْ
ّ

بينهام من بعد املسافة واإلغرتاب ُمك ّنيا عن كثرة سالمه عليها بعدد احلىص وأشجار
األثل التي يمتلئ هبا وادي بيشة ،فكانت الفاظه مستمدة مما كان حوله من عنارص

البيئة ،ذلك ّ
«أن من يريد اقناع اآلخرين بمعنى من املعاين يرشحه له بادئ األمر،
ّ
ويوضحه توضيح ًا يغري بقبوله والتصديق به ،وال يفرتق ما يقصده بالرشح

والتوضيح مما قصده القدماء باإلبانة التي ر ّدوا اليها جانب ًا من بالغة الصورة»(،)99

فكانت هذه الكنايات منسجمة مع ثقافة العرص الذي نشأ فيه الشاعر ،والنسق
الثقايف املعتاد عند شعراء هذا العرص قائم عىل التغزل باملرأة ووصف مفاتنها واهليام

هبا ،غري ّ
أن البعد والنوى الذي فصل الفتاك عن حمبوباهتم وديارهم دفعهم اىل
التغزل بطريقة مغايرة للشعراء اآلخرين ،فقد أخذوا يربطون غزهلم هذا بمسببات

البعد وكثرة ّ
العذال والشامتني ،فصاغوا كناياهتم صياغة فكرية تثبت يف وجداهنم،

موجهة األنظار اىل ّ
حل هبم من مأساة دفعتهم اىل اإلنعزال
ّ
وتستفز عاطفة املتلقني ّ
ولسن جمرد معشوقات ،وقيمة
كن أزواج ًا هلم،
َ
واإلفرتاق عن حمبوباهتم الآليت ربام ّ

الكناية الثقافية هنا ثنائية الداللة ،فـ «نحن ن ّتجه اىل التعريض والكناية من خالل

نص رصيح أي أمام حاجز هو الواقع ،وليس مطلوب ًا يف عملية التلقي إمهال هذا
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اجلانب ،فهو أسايس يف الرتكيب الداليل ،ويف تشكيل الصورة ،وإنّه يغني احلالة
الشعورية لدينا مثلام كانت عند الشاعر ،أو الكاتب يف احساس جعله يدور هذه

ّ
ويطل من عىل ،أو من أحد األطراف ليصل اىل الزاوية املؤثرة يف كيان
الدورة،
التجربة»( ،)100ومن الشواهد األخرى عىل شيوع الكناية ،وجماورة األلفاظ يف شعر

الفتاك قول شظاظ(ّ )101
الضبي(:)102

َ
ُ
فتيان قــومــي رســالـ ًة
مبلغ
مــن
فـ ّ
ــإن بــه صــيــد ًا غــزيــر ًا وهجم ًة
ـب ض ـبـ ٍ
نــجــائـ ِ
ـاط يــكـ ُ
ـاؤ ُه
ـون ُبــغـ ُ
ّ

فال ِ
هتلكوا َفقر ًا عىل ِعـ ِ
ـرق ِ
ناهق
ِ
ِ
طِ َ
املرافق
بائنات
ــوال اهلــوادي
الش ِ
َ
رض ّ
قائ ِق
وعا ًء وقد
جاوزن ُع َ

فالشاعر ينصح شباب قومه ا ّ
ال يموتوا جوع ًا وفقر ًاْ ،
وإن ي ّتجهوا صوب

البرصة ففيها إبل للسلطان ،مك ّني ًا عن هذه اإلبل بالكثرة والسمن يف قوله( :طوال
اهلوادي) ،و(بائنات املرافق) ،و(نجائب ضباط) ،وكلها كنايات عن جودة هذه

متوس ًام
اإلبل ممّا جعل هلا يف ذهن املتلقي صورة مشهدية يمكن تصورها يف الذهن
ّ
فيها دقة العبارة وانسجامها مع النص املستوعب لفكرة الفتك بالسلطان ،فهذه

الفعال بني ما اداله الشاعر من قول ،وقومه الذين كانوا
الكنايات بمثابة الوسيط ّ
يبحثون عن الرغيف بسبب سياسة احلكومة ،فجاءت أنساقه التصويرية ،ومعارضته
الثقافية يف تقديم املعلوم عىل املجهول حمددة الواقع اإلجتامعي الذي يعيشه الشاعر

يف حروبه الفردية ،وشجاعته ،وقومه التي ّ
متكنهم من إقتحام حرس السلطان،
ورسقة ما يملك ،فصفتا الشجاعة والفروسية التي يصدق متثيلها يف شعر الف ّتاك

متثّل نسق ًا ثقافي ًا يقرب من اإليديولوجيا التي آمن هبا هؤالء الشعراء وظهرت يف

كناياهتم أو استعاراهتم وتشبيهاهتم .ومن الكنايات ذات اجلامليات الواضحة قول

األحيمر السعدي يف صفاته اجلسدية(:)103
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ربع القوا ِم وشا َقها
ْ
وقالت أرى َ
ِ
ـإن ُ
فـ ْ
الرجال فإنّني
أك قصد ًا يف

القناة ،بالض ِ
ِ
ُ
حاء َنــؤو ِم
طويل
ّ
إذا حـ ّ
جلسيم
ــل أمـــر ســاحــتــي
ُ

ففي قوله( :طويل القناة) كناية عن حذقه بالطعن لطول قامته ،ويف قوله:

(بالضحاء نؤوم) كناية عن كونه خمدوم ًا مرفه ًا غري حمتاج اىل السعي بنفسه ،ويف

قوله هذا تضخيم حلالته وصفاته اجلسدية ،فهو ْ
وإن كان طويل القناة يف احلرب،
ونؤوم اىل وقت الضحى ،رأيته يتسابق بني الرجال ،ويرمي بنفسه يف املهالك إذا ما

ّ
عرب عنه الشاعر يتامزج بالبطولة
أمر
جسيم بقومه ،فهذا النسق الفردي الذي ّ
ٌ
حل ٌ

والرتف ،فكانت الكناية عن الشجاعة والكرم أكثر املعاين وضوح ًا يف شعر الف ّتاك

لطبيعة احلياة التي يعيشوهنا.

وإذا كانت الكناية هلا داللة لفظية وصفية من جهة املجازّ ،
فإن التعريض يفهم

املعنى من خالله باإليضاح والعرض ،وليس التسرت خلف املعاين ،فهو «اللفظ الدال
عىل اليشء عن طريق املفهوم ال بالوضع احلقيقي وال املجازي»( .)104وإذا فر ّقنا بني

فإن التعريض ّ
التعريض والكنايةّ ،
أقل حضور ًا يف شعر الف ّتاك من الكناية ،ويتمثّل
(مجل) من رجل
ذلك يف قول مسعود بن خرشة املازين ،وقد بلغه خرب خطبة حبيبته ُ ّ

متعرض ًا لذلك الرجل ساخر ًا من مقامه(:)105
من قومه ،فراح ّ
مج ُل ال تشقي بأق َع َس َحنْك ٍ
َل
أيا ُ ّ
ـــز حـــــوثـ ٍ
ــــامن كـــأ ّنـــام
لــــه أعــــنـ ٌ ُ

وحملب
قليل الندى َيسعى بكري
ُ
ِ
ب
َي َر ُاه َّن ُغ َّر
اخليل أو ُه ّن أن َْج ُ

يعرض الشاعر باملوصوف ناعتا إياه بنعوت منها (أقعس :بارز الصدر)،

و(حنكل :قصري لئيم) ،و(قليل الندى :البخيل) ثم ينتقل من التعريض اىل الترصيح

يف البيت الثاين عندما خيفي الكناية والتعريض ليعطي دلي ً
ال عىل صحة دعواه يف
ٍ
ويراهن عنده ثامين خيول أصيلة؛
عنزات ليس غري
البيت األول ،فاملوصوف له ثامين
ّ
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بل أكثر نجابة من اخليل لشدة بخله ،فكشف النص عن سخرية مشحونة تفضح

عرض هبا الشاعر يف شعر لطيف مكثّف الداللة غني
فعال الرجل باأللفاظ التي ّ

باإلحياء ،فالكثري من الف ّتاك –كام قلنا– هلم حبيبات وزوجات تركوها بعدهم

عطفهن وهم يف خمدعهم الصحراوي
ويناجوهنن مستميلني
اليهن
فاخذوا حي ّنون
ّ
ّ
ّ
اجلديد ،فنسق الغزل الذي اتشح به شعر الفتاك مبني عىل الفراق والبعد ،وربام

احلب والشوق اىل من خيلصون.
كانت نفوسهم أكثر من غريهم تنبض بمشاعر ّ

نخلص اىل ّ
أن التصورات الكنائية انبنت عىل جتربة الشاعر يف احلياة داخل

األنساق الثقافية اإلجتامعية التي تراكمتها البرشية عرب تارخيها الطويل.
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 ...اخلامتة ...
 .1خطاب الشعراء الف ّتاك ،خطاب خضع لتأثريات البيئة التي عاشوا فيها،
ووجدت تلك التأثريات طريقها اىل قصائدهم؛ وبذلك ظل شعرهم متمسك ًا

بكثري من املعاين البدوية.

 .2مل يقرتب اخلطاب الشعري عند الف ّتاك من ثقافة التقديس واإلعالن عنها؛
املوجه مل هيدف اىل الرتغيب بالسلطة اجلديدة ،أو الرتهيب
فخطاهبم املدحي ّ
تضمن مدحيهم احلكام والوالة –عىل ق ّلت نامذجه– نسقا
من سطوهتا ،وإنّام ّ

مضمرا اهلدف منه ختليص رقاهبم من القطع ،وأجسادهم من عذابات

السجون.

ّ
تعرض له الف ّتاك كان الباعث الرئيس من وراء ظهور االنا
.3
لعل االستبعاد الذي ّ
الفردية ،والنافية لآلخر يف اشعارهم ،خارجني عىل قوانني اإلنتامء اإلجتامعي
والقبيل الذي اعتاد عليه شعراء قبائلهم.

 .4متث ُّل ثقافة الكرم أبرز أشكال الدعم الفردي للفقراء واملحتاجني ،مما دفع الشعراء
الف ّتاك اىل ْ
أن يس ّلوا سيوفهم بوجه األغنياء ،وعىل طريقة الشعراء الصعاليك
ملساعدة املحتاجني واملعوزين ،متغ ّنني بكرمهم والرتحيب بأضيافهم.

 .5حافظ النقد الالذع والسخرية واالستهزاء عىل نسقيته عند الف ّتاك بمقابل نسق
املدح الذي اعتاد عليه باقي شعراء عرصهم يف ظل السلطة اجلديدة ،فراحوا
يسلطون أشعارهم الالذعة عىل الوالة واحلكام ،ورؤساء القبائل الذين بايعوا

احلاكم عىل حساب أفراد قبائلهم.
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ّ .6
متكن الشعراء الف ّتاك عرب األنساق اجلاملية وعالقتها باملكونات الثقافية مترير
األنساق الثقافية املضمرة ،وترسيخها يف نفوس املتلقني.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16
.17

حقو اليش :سفحه ،أو ما ارتفع منه ،ينظر :لسان العرب:مادة (حقا).
َ
مادة(ح َب َن).
احل َب ْن :منتفخ البطن ،ينظر :املصدر نفسه:
َ
الروازح :شديدة التعب ،ينظر :اساس البالغة ،ابو القاسم الزخمرشي ،حتقيق:حممد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :1998 ،1مادة (رزح).
طريات :زالت او آفات ،ينظر:لسان العرب :مادة (طري).
األزمل :الصوت ،لسان العرب :مادة (زمل).
استحشم :اشتد غضبه ،ينظر :املصدر نفسه :مادة (محش).
الظنبوب :العظم اليابس من الساق ،ينظر :لسان العرب :مادة (ظنب).
ومها اسامن ،ينظر هامش الديوان.143 :
َ
وخص بعضهم به اليد ،إذا غلظت عن العمل،
الرجل واحلافر واليد،
ّ
الكنَب :غلظ يعلو ِّ
ينظر :لسان العرب :مادة (كنب).
التنوفة :القفر من األرض وأصل بنائها التنف وهي املفازة ،ينظر :لسان الرب :مادة (تنف).
الطخفة :السحابة املرتفعة ،ينظر :لسان العرب :مادة (طخف).
الثقافة ،التفسري االنثروبولوجي ،ادم كوبر تر :تراجي فتحي ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة،
.2008:51
ينظر :اخلروج من ال ّتيه ،دراسة يف سلطة النص ،د .عبد العزيز محودة ،الكويت ،سلسلة عامل
املعرفة.221 :2003 ،
ينظر :النقد األمريكي من الثالثينيات اىل الثامنينيات ،فنسنت ليتش ،تر :حممد حيى،
املرشوع القومي للرتمجة ،2000:410 ،وينظر :النقد الثقايف يف الكتابة العربية ،حممد
جاسم املوسوي ،ط ،1املؤسسة العربية للدراسات والنرش.12 :2005 ،
النقد الثقايف (قراءة يف االنساق الثقافية العربية) ،د .عبد اهلل الغذامي ،ط ،3الدار البيضاء،
املركز الثقايف العريب ،بريوت. 84-2005:83 ،
ينظر :املحيط يف اللغة ،الصاحب بن اسامعيل بن عباد ،ط ،1حتقيق :حممد حسن ال ياسني،
 :1994مادة (فتك).
ينظر :لسان العرب ،ابن منظور االفريقي ،دار املعارف ،مرص ،د.ت ،مادة (ف ت ك).
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.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

.28
.29
.30
.31
.32

.33
.34

ينظر :دراسات يف األدب اجلاهيل ،عادل جاسم البيايت ،دار الفكر املغريب ،الدار البيضاء،
بريوت.236 /2 :1986 ،
ينظر :املرجع نفسه. 264 /2 :
ينظر :مقاالت يف الشعر والنقد ،د .حسني عطوان ،دار اجليل ،بريوت.61 :1987 ،
ينظر :املصدر نفسه.
ديوان القتال بن عمرو الكلبي ،حتقيق ورشح ودراسة :د.احسان عباس ،ط ،1دار الثقافة،
بريوت 10 ،1989 ،وما بعدها.
النقد الثقايف (قراءة يف األنساق الثقافية العربية).89 :
ينظر :القبيلة والقبائلية وهويات ما بعد احلداثة ،عبد اهلل الغذامي ،ط ،2املركز الثقايف
القومي ،بريوت.2009:24 ،
حبان البستي ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد
روضة العقالء ونزهة الفضالء ،ابو حاتم بن ّ
احلميد ،دار الكتب العلمية ،بريوت،د.ت.172 /1:
القصيدة والنص املضاد ،عبد اهلل الغذامي ،ط 1املركز الثقايف العريب بريوت .151 :1997
ينظر :القصيدة والسلطة ،األسطورة ،اجلنوسة واملراسم يف القصيدة العربية الكالسيكية،
سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،تر :حسن البنا عز الدين ،ط ،1املركز القومي للرتمجة،
القاهرة.114 :2010 ،
النقد األديب األمريكي من الثالثينيات اىل الثامنينيات.408 :
عزة ،حتقيق :د .رحاب عكاوي ،ط ،1دار الفكر االعريب ،بريوت.33 :1996 ،
ديوان كثري ّ
ينظر :ديوان الفرزدق ،ضبط معانيه ورشحها واكملها ايليا احلاوي ،ط ،1دار الكتاب
العريب ،بريوت.128/1 :1996 ،
ينظر :ديوان عدي بن الرقاع العاميل ،حتقيق :د.نوري محودي القييس ود.حاتم صالح
الضامن ،املجمع العلمي العراقي ،العراق ،بغداد.1987:70 ،
من الشعراء اللصوص يف العرص األموي ،وله قصص مع آل مروان ،مات يف خالفة
عبد امللك بن مروان ،ينظر :اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر العسقالين ،دار الكتب
العلمية،بريوت ،د.ت.304 /4 ،
ديوانه.132-129:
هو مسعود بن خرشة من بني حرقوص بن مازن ،شاعر أموي من الفتاك ،ينظر :األعالم
(قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني ،خري الدين
الزركيل ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان.217/7 :2002،
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 .35ينظر :املصدر نفسه.
 .36االغاين ،ابو الفرج االصفهاين ،دار الكتب املرصية ،بريوت ،لبنان.251 /21 :1963 ،
 .37هو اخلطيم بن نويرة العبشمي املحرزي العكيل ،شاعر أموي من سكان البادية ،اشتهر
باللصوصية وسجن بنجران تويف سنة ( ،)#100ينظر :األعالم.308/2 :
 .38شعراء أمويون (دراسة وحتقيق) ،د .نوري محودي القييس ،طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب
للطباعة والنرش ،جامعة املوصل .300/1 :1976
 .39ديوانه.108-107 :
 .40هو مرة بن حمكان الربيعي السعدي التميمي ،شاعر مقل ،يكنى بأيب األضياف كان سيد بني
ُربيع ،بينه وبني الفرزدق مهاجاة كثرية ،ينظر :معجم الشعراء ،للمرزباين ،حتقيق :فاروق
اسليم ،دار صادر ،بريوت 2005:348 ،وينظر :األعالم. 206/ 7:
 .41اشعار اللصوص واخبارهم ،مجع وحتقيق ،عبد املعني امللوحي ،منشورات دار اسامة،
د.ت.126 :
 .42وهو السمهري بن برش بن أويس العكيل ،شاعر لص ،كان يغري عىل القوافل ،قبض عليه
مرة ،ينظر :األغاين.75 /21 :
وسجن أكثر من ّ
 .43رشح ديوان احلامسة.1197/2:
 .44ينظر :صناعة اجلهل ،كتاب يف السياسة ،نعامت امحد فؤاد ،ط ،1دار املستقبل العريب،
القاهرة.42 :1985 ،
 .45األحيمر بن حارث بن يزيد السعدي من متيم شاعر من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية
كان لص ًا فاتك ًا مارد ًا من أهل بادية الشام.ينظر :األعالم.277/1 :
 .46اشعار اللصوص.110 :
 .47وهو عبيد بن أيوب من بني العنرب يكنى بأيب املطراب من الشعراء اللصوص يف العرص
األموي ،ينظر :األعالم.188 /4 :
 .48شعراء أمويون.220 /1 :
 .49وهو شاعر من أهل الياممة ،كان يف أيام احلجاج بن يوسف الثقفي يقطع الطريق ،وينهب
األموال ،مابني حجر والياممة ،فامسكة عامل احلجاج يف الياممة وسجنه يف سجن يقال له
(دوار) ،ينظر :األعالم.113 /2 :
 .50األمايل ،أبو عيل القايل البغدادي (ت  ،)#356دار الكب العلمية ،بريوت ،لبنان ،د.ت:
.282-281/1
 .51أشعار اللصوص.49-48 :
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.52
.53
.54

.55
.56
.57
.58
.59

.60
.61
.62
.63

.64
.65
.66
.67

مل أجد األبيات إ ّ
ال يف معجم البلدان ،ينظر :معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،دار
صادر ،بريوت.530 /1 ،1977 ،
ينظر :املثقف بني السلطة والعامة ،نموذج القرن الرابع اهلجري (ابو حيان التوحيدي)،
ط ،1د .هالة امحد فؤاد ،دار املدى للثقافة ،دمشق.32 :2012 ،
وهو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة املازين التميمي ،شاعر من الفتاك املردة ،من أهل
البرصة ،اشتهر يف العرص املرواينُ ،قتل بعض أهله فلم يصرب حتى ثأر هلم ولنفسه ،ينظر:
األعالم.88/3 :
رشح ديوان احلامسة أليب متام ،املرزوقي ،ط ،1منشورات حممدعيل بيضون ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.57 -52 /1 :2002 ،
رشح ديوان احلامسة.474 - 471/2:
وهو بالل بن أيب بردة بن موسى األشعري موىل بني مروان ،هدم دار الشاعر بأمر من
الوايل ،ينظر :األعالم.88/3:
أشعار اللصوص.127 :
هو العديل بن الفرخ العجيل يلقب بالعباب شاعر فحل من شعراء العرص األموي ،هجا
احلجاج بن يوسف ،وهرب منه إىل بالد الروم ،فبعث احلجاج إىل قيرص :لرتسلن به أو
الجهزن إليك خيال يكون أوهلا عندك وآخرها عندي ،ينظر :األعالم.222/4 :
شعراء امويون.300/ 1 :
ينظر :الشعر والتلقي دراسة نقدية ،د .عيل جعفر العالق ،ط ،1دار الرشوق ،عامن،
.70 :2002
أشعار اللصوص.111:
وهو حسان بن مالك بن بجدل الكلبي ،وايل يزيد بن معاوية عىل األردن ،ثم واليه عىل
فلسطني ،ينظر :مجل من أنساب األرشاف ،أمحد بن حيى البالذري ،حتقيق :سهيل زكار
ورياض زركيل ،دار الفكر ،بريوت.309/1996:3 ،
لسانيات اخلطاب وأنساق الثقافة ،عبد الفتاح أمحد يوسف ،ط ،1منشورات اإلختالف،
.141 :2010
ديوانه.143 :
سايكولوجية السلطة ،سامل القموري ،ط ،2دار اإلنتشار العريب.127 :2000 ،
هو عطارد بن قران من بني صدي بن مالك شاعر مطبوع مقل ،حبس بنجران وحجر وله
شعر يف حبسه ،وكان معارص ًا جلرير ،وبينهام مهاجاة كثرية ،ينظر :األعالم.236/ 4 :
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.81
.82
.83
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.86

أشعار اللصوص.117:
الثابت واملتحول ،بحث يف اإلتباع واإلبداع عند العرب ،أدونيس،ط ،2دار الساقي،
بريوت.51/1 :2002 ،
مر عىل شيخ من أهل املدينة فاستعار محاره ،وذهب اىل العقيق
من شعراء العرص األموي ّ
فرشب اخلمرة حتى سكر ،وأقبل مع احلامر اىل باب املسجد ،فقبض عليه وحبس مع محاره،
األغاين.80 - 79/14 :
املصدر نفسه.
الشعر والتلقي دراسة نقدية. 70 :
النقد الثقايف (قراءة يف االنساق الثقافية العربية).81:
املرجع نفسه.92 :
الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية (االصول والفروع) ،د .صبحي البستاين ،ط ،1دار الفكر
اللبناين.115 :1986 ،
اللغة الشعرية (دراسة يف شعر محيد سعيد) ،حممد كنوين ،دار الشؤون الثقافية العامة،
.27 :1997
(كان إعرابيا لص ًا ،يرد احلارضة حينا فيسأله بعض العلامء عن األلفاظ) أشعار اللصوص:
هامش صفحة.10:
املصدر نفسه.10 :
معمر خارب ،يرسق
هو حنظلة بن رشقي أحد بني القني من قضاعة ،شاعر وفارس ّ
اإلبل ،ويروى أنّه عاش مائتي سنة ،ينظر :األعالم 0 286/2 :ورشح ديوان احلامسة،
املرزوقي.1266 3:
أشعار اللصوص. 78 ،
املصدر نفسه.113 :
املصدر نفسه.116:
ديوانه.117-115 :
ينظر :مقدمة الديوان. 79 :
املصدر نفسه. 79 :
ينظر :البالغة العربية ،د ،نارص حالوي ود .حممد طالب الزوبعي ،دار احلكمة للطباعة،
بغداد.1957:72 ،
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 .87ينظر :البالغة واإلسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ،هنريش بليت ،ترمجة :حممد
العمري ،أفريقيا الرشق.85 :1999 ،
 .88الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ،ط ،3د .جابر عصفور ،املركز
الثقايف العريب.1992:324 ،
 .89أشعار اللصوص.56 :
 .90االغاين.243/10 :
 .91اشعار اللصوص.109-108 :
 .92املصدر نفسه.60 :
 .93هو يزيد بن الصقيل العقييل ،مل ترد له ترمجة وافية يف كتب الرتاجم غري ماورد من استشهاد
من أشعاره يف املعجامت اللغوية ،وقد ورد له ذكر يف كتاب الكامل (كان لصا يرسق اإلبل
ثم تاب) ،ينظر :الكامل يف اللغة واألدب ،املربد ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،السعودية.158 /1 :1998 ،
 .94أشعار اللصوص. 20 :
 .95ينظر :كتاب الصناعتني ،ابو هالل العسكري،حتقيق :حممد عيل البجاوي وحممد ابو الفضل
ابراهيم ،دار احياء الكتب العلمية ،ط.413 :1952 ،1
 .96نظريات تطبيقية يف علم البيان ،عبد الفتاح سالمة ،دار املعارف ،مرص.183 :1973 ،
 .97مل ترد له ترمجة ا ّ
ال ماذكرة ياقوت احلموي يف معجم البلدان «أنّه كان لصا وحبس باملدينة
عىل إبل إطردها» ،معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت ،د.ت.30 / 3 :
 .98اشعار اللصوص.35-34 :
 .99الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب.369 :
 .100مجاليات األسلوب ،فايز الدايه ،دار الفكر املعارص ،بريوت. 142 :1966 ،
ضبة كان يقطع الطريق ،وكان أخبث اللصوص ،طلبه مروان
 .101شاعر من اللصوص من بني ّ
بن احلكم فهرب ،وقد شاع خربه يف أرجاء الدولة األموية وتناقل الناس أخباره ،وجت ّنبوا
املرور يف طرقاته وحذروا من مفاجآته ،ينظر :األغاين.168 /19 :
 .102أشعار اللصوص.27 :
 .103املصدر نفسه.112 :
 .104املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين ابن األثري ،حتقيق:د .امحد احلويف ود.
بدوي طبانه ،دار هنضة مرص للطباعة والنرش ،القاهرة.57/ 3 :
 .105أشعار اللصوص.75 :
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

.8

أساس البالغة ،ابو القاسم الزخمرشي،
حتقيق:حممد باسل عيون السود ،ط،2
دار الكتب العلمية ،بريوت.1998 ،
اشــعــار الــلــصــوص واخــبــارهــم ،مجع
وحتقيق ،عبد املعني امللوحي ،منشورات
دار اسامة ،د.ت.
اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر
العسقالين ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
د.ت.
األعـــــالم (قـــامـــوس تـــراجـــم ألشــهــر
الرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملسترشقني ،خري الدين الزركيل ،ط،5
دار العلم للماليني ،بـــريوت ،لبنان
.2002
األمــايل ،أبو عيل القايل البغدادي ،دار
الكب العلمية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
البالغة العربية ،د ،نارص حالوي ود.
حممد طــالــب الــزوبــعــي ،دار احلكمة
للطباعة ،بغداد.1957 ،
البالغة واإلسلوبية نحو نموذج سيميائي
لتحليل النص ،هنريش بليت ،ترمجة:
حممد العمري ،أفريقيا الرشق.1999 ،
الثابت واملــتــحــول ،بحث يف اإلتباع
واإلبداع عند العرب ،أدونيس،ط ،2دار
الساقي ،بريوت.2002 ،
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 .9الثقافة ،التفسري االنثروبولوجي ،ادم
كــوبــر تــر :تــراجــي فتحي ،الكويت،
سلسلة عامل املعرفة .2008
 .10مجاليات األســلــوب ،فايز الــدايــه ،دار
الفكر املعارص ،بريوت.1966 ،
 .11مجل من أنساب األرشاف ،أمحد بن حيى
البالذري ،حتقيق :سهيل زكار ورياض
زركيل ،دار الفكر ،بريوت.1996 ،
 .12اخلروج من ال ّتيه ،دراسة يف سلطة النص،
د .عبد العزيز محودة ،الكويت ،سلسلة
عامل املعرفة.2003 ،
 .13دراسات يف األدب اجلاهيل ،عادل جاسم
البيايت ،دار الفكر املغريب ،الدار البيضاء،
بريوت.1986 ،
 .14ديوان عدي بن الرقاع العاميل ،حتقيق:
د.نوري محودي القييس ود.حاتم صالح
الضامن ،املجمع العلمي العراقي،
العراق ،بغداد.1987 ،
 .15ديوان الفرزدق ،ضبط معانيه ورشحها
واكملها ايليا احلاوي ،ط ،1دار الكتاب
العريب ،بريوت.1996 ،
 .16ديوان القتال بن عمرو الكلبي ،حتقيق
ورشح ودراسة :د.احسان عباس ،ط،1
دار الثقافة ،بريوت.1989 ،
ــزة ،رشح وحتقيق :د.
 .17ديـــوان كثري عـ ّ
رحاب عكاوي ،ط ،1دار الفكر االعريب،
بريوت.1996 ،

 .18روضــة العقالء ونزهة الفضالء ،ابو
حبان البستي ،حتقيق :حممد حمي
حاتم بن ّ
الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية،
بريوت،د.ت.
 .19سايكولوجية السلطة ،سامل القموري،
ط ،2دار اإلنتشار العريب.2000 ،
 .20رشح ديوان احلامسة أليب متام ،املرزوقي،
ط ،1منشورات حممدعيل بيضون ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.2002 ،
 .21شعراء أمــويــون(دراســة وحتقيق) ،د.
نــوري محــودي القييس ،طبع بمطابع
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنرش،
جامعة املوصل.1976،
 .22الشعر والتلقي دراســة نقدية ،د .عيل
جعفر العالق ،ط ،1دار الرشوق ،عامن،
.2002
 .23الــصــورة الشعرية يف الكتابة الفنية
(االصول والفروع) د .صبحي البستاين،
ط ،1دار الفكر اللبناين.1986 ،
 .24الــصــورة الفنية يف الــــرتاث النقدي
والبالغي عند العرب ،ط ،3د .جابر
عصفور ،املركز الثقايف العريب.1992 ،
 .25صناعة اجلهل ،كتاب يف السياسة ،نعامت
امحد فــؤاد ،ط ،1دار املستقبل العريب،
القاهرة.1985 ،
 .26القبيلة والقبائلية وهــويــات مــا بعد
احلداثة ،عبد اهلل الغذامي ،ط ،2املركز
الثقايف القومي ،بريوت.2009 ،

 .27القصيدة والسلطة ،األسطورة ،اجلنوسة
واملراسم يف القصيدة العربية الكالسيكية،
سوزان بينكني ستيتكيفيتش ،تر :حسن
البنا عز الــديــن ،ط ،1املركز القومي
للرتمجة ،القاهرة.2010 ،
 .28الــقــصــيــدة والــنــص املــضــاد ،عــبــد اهلل
الغذامي ،ط ،1املركز الثقايف العريب،
بريوت.1997 ،
 .29الــكــامــل يف الــلــغــة واألدب ،املـــربد،
حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد،
السعودية.1998 ،
 .30كتاب األغــاين ،أبو الفرج األصفهاين،
حتقيق :سمري جابر ،ط ،2دار الفكر،
بريوت ،د.ت
 .31كـــتـــاب الـــصـــنـــاعـــتـــني ،ابـــــو هـــالل
العسكري،حتقيق :حممد عيل البجاوي
وحممد ابو الفضل ابراهيم ،دار احياء
الكتب العلمية ،ط.1952 ،1
 .32لسان العرب ،ابن منظور االفريقي ،دار
املعارف ،مرص ،د.ت.
 .33لسانيات اخلطاب وأنساق الثقافة ،عبد
الفتاح أمحد يوسف ،ط ،1منشورات
اإلختالف.2010 ،
 .34اللغة الشعرية (دراســـة يف شعر محيد
ســعــيــد) ،حممد كــنــوين ،دار الــشــؤون
الثقافية العامة.1997 ،
 .35املثقف بني السلطة والعامة ،نموذج
القرن الرابع اهلجري ،ط ،1ابو حيان
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التوحيدي ،د .هالة امحد فؤاد ،دار املدى
للثقافة ،دمشق.2012 ،
 .36املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،
ضياء الدين ابن األثري ،حتقيق:د .امحد
احلويف ود .بدوي طبانه ،دار هنضة مرص
للطباعة والنرش ،القاهرة ،د.ت.
 .37املحيط يف اللغة ،الصاحب بن اسامعيل
بن عباد ،ط ،1حتقيق :حممد حسن ال
ياسني.1994 ،
 .38مقاالت يف الشعر والنقد ،د .حسني
عطوان ،دار اجليل ،بريوت.1987 ،
 .39معجم الــبــلــدان ،يــاقــوت بــن عبد اهلل
احلموي ،دار صادر ،بريوت.1977 ،
 .40معجم الــشــعــراء ،للمرزباين ،حتقيق:
فـــاروق اسليم ،دار صـــادر ،بــريوت،
.2005
 .41نظريات تطبيقية يف علم البيان ،عبد
الفتاح ســالمــة ،دار املــعــارف ،مرص،
.1973
 .42النقد األمريكي مــن الثالثينيات اىل
الثامنينيات ،فنسنت ليتش ،تــر :حممد
حيى ،املرشوع القومي للرتمجة.2000 ،
 .43النقد الثقايف يف الكتابة العربية ،حممد
جاسم املوسوي ،ط ،1املؤسسة العربية
للدراسات والنرش.2005 ،
 .44النقد الثقايف (قراءة يف االنساق الثقافية
العربية) ،د .عبد اهلل الغذامي ،ط،3
الــدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب،
بريوت.2005 ،
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 .45الوايف بالوفيات ،صالح الدين الصفدي،
حتقيق :أمحد األرنوط ،وتركي مصطفى،
ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
لبنان.2000 ،

