
٥٠٥    

  الداللة التاريخية للشعر
  اًـ ظاهرتا الغزل والنقائض في القرن األول الهجري نموذج

  محمد العمري. د
ُحني ينظر إىل الوظيفة اجلوهرية للشعر، أي التخييل، وإىل اآلليات األساسية  ُ

، يتأكد )وهي حسب أقدم وأشهر النظريات األدبية احملاكاة واالنزياح(لتحقيقها 
ُأما حني ينظر إىل آليات . املسافة بني الشعر والتاريخ بعيدةر الشعر أن ِّملنظ

اشتغال احملاكاة واالنزياح، يف ضوء املنجز من الشعر، عرب التاريخ، فإن تلك 
خ األدب املتمكن أن ِّاملسافة تبدأ يف التقلص حىت لتكاد تضمحل، فيحس مؤر

ِّعمله أدخل يف التاريخ من عمل املؤر ُ َ  عنه النسون يف َّما عربهذا . خ العام نفسهَْ
ا ما يظهر ما ًولذلك كثري. )١(منهج البحث يف تاريخ األدب: مقدمة مقاله املشهور

َيشبه التعارض بني زاوييت النظر ُ  الشعري ،أما أقدم تفريق صريح بني اخلطابني. ُ
هو ما جاء يف كتاب فن الشعر ألرسطو حيث قال ف، )ِّاملوثق(والتارخيي ) احملاكي(

  :خِّ بني عمل الشاعر وعمل املؤراًقِّمفر

واضــح كــذلك، ممــا قلنــاه، أن مهمــة الــشاعر احلقيقيــة ليــست يف روايــة األمــور ((
إمــــا حبــــسب : واألشــــياء ممكنــــة. ، بــــل روايــــة مــــا ميكــــن أن يقــــعًكمــــا وقعــــت فعــــال

خ والـشاعر ال خيتلفـان بكـون أحـدمها ِّذلك أن املـؤر. االحتمال، أوحبسب الضرورة
املمكـــن تـــأليف تـــاريخ  كـــان مـــن فقـــد(ًا واآلخـــر يرويهـــا نثـــرا ًيـــروي األحـــداث شـــعر

                                                            
َيقولون إن احلس التارخيي هو حس الفروق، وعلى هذا النحو نكون حنن أمعن ((: يقول) 1( َ َْ

ُِْالوقائع العامة منعن حنن خ بني ِّخني، فالفروق اليت يلتمسها املؤرِّيف التاريخ من املؤر
ضمن كتاب النقد املنهجي . منهج البحث يف تاريخ األدب. ())فنلتمسها بني األفراد

ضة مصر. عند العرب   .)٤٠٨ص . ١٩٦٩. القاهرة. دار 
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ُا، ولكنــــه كــــان ســــيظل، مــــع ذلــــك، تارخيــــا ســــواء كًهــــريودوتس نظمــــ ًتــــب نثــــرا أو ً
، ً، وإمنــا يتميــزان مــن حيــث كــون أحــدمها يــروي األحــداث الــيت وقعــت فعــال)اًنظمــ

)) يروي اآلخر األحداث اليت ميكن أن تقععلى حني
)١(.  

ًية هذا التفريق كون كالم أرسطو مبنيا على النظر إىل الشعر ل من أمهِّوال يقل
 مبدأ أساسي يف كل ))االحتمال((، ذلك أن مبدأ )امللحمة خاصة(القصصي 

وهو مبدأ ما انفك يتأكد . سواء أوغل يف اخليال أو قارب الواقع والتصق به. شعر
ل أكثر الوثائق عرب التاريخ، فاخلطاب التارخيي يسعى إلعادة بناء ما وقع من خال

ًمنطقية ورجحانا، وصوال إىل إعطاء ذلك احلدث داللة  واالستنتاجات ُ أو (ً
 جديد يف جمال التوثيق أو َّ، مع قابلية املراجعة وإعادة النظر كلما جد)دالالت

القراءة، يف حني يهتم اخلطاب الشعري بانسجام بنائه الداخلي، ومن مث يصبح 
ائي وهذه اخلصوصية . ا إىل اخللودًيد الشاعر طاحما بعد خروجه من النص 

: خ األدب، يقول النسون نفسهِّمأخوذة بعني االعتبار حىت من طرف مؤر
موضوع التاريخ هو املاضي، ماض مل يبق منه إال أمارات أو أنقاض بواسطتها ((
ا هو املاضي، ولكنه ماض ًأيض) خي األدبِّيقصد مؤر(عاد بعثه، وموضوعنا حنن ُي

  .)٢( ))اًفاألدب من املاضي واحلاضر معباق، 
وقع األمر على هذا الوجه مث يبين استنتاجاته، يف حني يقول : خ يقولِّاملؤر

                                                            
يـروي ((: قولـه(و. )٢٦( ص.  بـريوت، دار الثقافـة،بـدوي.  ترمجـة ع،فن الـشعر. أرسطو) 1(

فهــــــم ســــــياق هــــــذا ُوي. ))اًنظمــــــ((بــــــارة قلقــــــة، واملقــــــصود  ، جيعــــــل الع)))ًااألحــــــداث شــــــعر
حيـــث ذكـــر اســـتعمال ) ٧- ٥( االســـتعمال بـــالرجوع إىل الفـــصل األول مـــن الكتـــاب ص

  .ًاالناس لفظ الشعر للداللة على النظم جتوز
ضمن كتـاب النقـد املنهجـي عنـد . ترمجة حممد مندور. منهج البحث يف تاريخ اآلداب) 2(

ضة مصر،العرب   .)٤٠٦ (ص. ١٩٦٩.لقاهرة ا، دار 
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يبدو كما لو وقع األمر على هذا الوجه، أو يكاد األمر يقع على هذا : الشاعر
  .يعتمدهالوجه، حسب التوجه القصصي أو الغنائي الذايت الذي 

ًإىل جوهر الشعر باعتباره ختييال، وهو املبدأ الذي ما هذا هو األساس بالنظر 
وقد أدى هذا املسار إىل اعتقاد الطليعيني، . مَّانفك يتقوى عرب تارخيه، كما تقد

ق هويته بانغالقه على نفسه، غري أن هذا َّمن الشعراء خاصة، أن الشعر قد حق
 عملية ئذنفبدأت حيت يف قلة التواصل معه، َّل أزمة جتلَّاالنغالق ما لبث أن شك

ا للشعر فإن ًفإذا كان التخييل مقياس: إعادة النظر يف العالقة بني الواقعي واملتخيل
اشتغاله ال يتحقق إال مبحاورة الواقع ومنازعته يف إطار التفاعل بني العنصر املركزي 

والعنصر املعارض له املساعد يف إبرازه، وهو الواقع بشىت ) البناء املتخيل(الفاعل 
ا يف فراغ، ًا نتاجًلواقع كما هو، ولكنه ليس أيضاعن  ًتعبريافالشعر ليس . جتلياته

إنه اختيار وبناء تتفاعل فيه الذات مع الواقع؛ ختتار من عناصره وتغري العالقات، 
  .وتشعب الدالالت

 جند أن الشعر قد -  وهو الذي يهمنا - ولذلك فإننا حني نرجع إىل املنجز 
ِل األحداث بأشكال عدة مباشرة وغري مباشرةَّارتبط بالواقع وسج وهذا حال . ُ

ل وثيقة ِّ، إذ جند أن منه ما يشك)١(الشعر القدمي عامة، وضمنه الشعر العريب
ل وثيقة غري مباشرة؛ حتتاج إىل قراءة وتأويل ِّتارخيية مباشرة، ومنه ما يشك

يكون الشعر . باشرةالكثري إىل الوثائق امل الستنباط داللتها التارخيية اليت تضيف
ا ومذاهب بأمسائها ورجاهلا، ويكون وثيقة ًل وقائع وأحداثِّوثيقة مباشرة حني يسج

                                                            
الغائبـــة . (مـــن هنـــا احلـــديث عـــن انتقـــال وظيفـــة الـــشعر مـــن التثقيـــف واملعرفـــة إىل اجلمـــال واملتعـــة )١(

  :يف كتابه  " T.Todorov : "litterature La notion deانظر مقال تودوروف ). ةـالذاتي
, p: (13- 26). 1978  "les genres du discours " éd. du seuil. Paris.  



  
  )٣(اجلزء ) ٨٠(لد ا –  العربية بدمشقجممع اللغةلة جم

 

٥٠٨

كما (ًر الرؤية واألحالم واآلمال مرهصا بالتغريات احملتملة ِّغري مباشرة حني يصو
  .، كما سيأيت) شعر الغزل وشعر النقائضحالهو 

ماء فنعتوا بعض الشعر وقد أثارت صفة التوثيق اخلطابية انتباه القد
كما أثارت . باخلطابية، مثل شعر الكميت بني زيد األسدي شاعر الشيعة

ُا ما نعت الشعر ًري األدب يف العصر احلديث، إذ كثريِّ بني منظًجدال
الكالسيكي كله باخلطابية، أي استعمال وقائع واقعة أو حمتملة الوقوع للتدليل 

ري األدب الغريب إىل ِّذهب بعض منظعلى قضية أو الدفع إىل فعل، ولذلك 
َأن الشعر إمنا وعى نفسه مع الرومانسية؛ حني صار أكثر ذاتية وأبعد عن  َ ً َ

من  خِّا يف منطقه من املؤرًوالواقع أن اخلطيب يبدو قريب. س اخلطايب الواقعيَفَالنـ
أن األمر وقع على هذا ) ))جيزم((خ أو ِّ املؤر))يفرتض((فيما  ())يدعي((حيث 

ُوجه، وجيهد نفسه يف تقدمي احلجج على دعواه، غري أن حججه احتمالية ال
 اليت حياول )éthos(  ة ـواألخالقي) pathos(تشوشها املؤثرات السيكولوجية 

  .ا بالوثائق والشواهدً حتييدها متسلحخِّاملؤر

ت هذه الواقعية اخلطابية يف الشعر القدمي إىل قيام نظرية لألدب َّوقد أد
، قبل أن ًبوصفه تعبريا عنهاعر وثيقة، وتبحث فيه عن حقائق األشياء، تعترب الش
 الفعل، مع احلركات الطليعية اجلديدة وما رافقها من فلسفات مجالية ُّيظهر رد

ا على أنه  عن األدب ُمثالية، ليظهر احلديث الغائية (حتفة فنية قيمتها يف ذا
مستفيدة من املباحث اللسانية ، مث سامهت الصياغات السميائية احلديثة )ذاتية

نظر إىل ُوفلسفة التأويل يف حتقيق قدر من التوازن بني املتخيل والواقع، فصار ي
 الواقعي اجلانبنيتفاعلية حتاول اجلمع بني ) signe (ًباعتباره عالمةاألدب 
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ِالتوثيقي واجلمايل التحفي من خالل التفاعل بني النص واملتلقي َ ُّ
)١(.  

الواقعي للشعر اجلانب ا إىل ًالبالغيون العرب قد انتبهوا قدميوكان الفالسفة و
 وهي عندهم - العريب القدمي، وأن ما يصدق على النصوص املعتمدة عند أرسطو 

  قد ال يصدق على -  وما أشبه اخلرافات، كما قال ابن سينا ))اخلرافات((عبارة عن 
 إىل معىن ))التمثيل((ن معىن الشعر العريب إال بتأويل وحتويل يوجه مفهوم احملاكاة م

ختييل أحوال؛ من فرح وحزن : إحداث أثر يف النفس، أي التخييل والتوهيم
ا صار يف مناط اهتمام نظرية األدب اليوم، وهو أن التخييل ًمث أكدوا شيئ. وغريمها

 عن جيري عن طريق املتخيل املختلق، مثل احلكاية اخلرافية وما إليها، وقد جيريقد 
، وقد )واقعة ())صادقة((فاملواد املخيلة قد تكون : فعال الصادقة الواقعةطريق األ

واملهم أن . )٢(ًاا وبعضها كاذبً، وقد يكون بعضها صادق)خيالية ())كاذبة((تكون 

                                                            
نظريـة األدب يف القــرن ((:  إبــش وفوكيمـا، بعنـوان ِـز عميـق  لـَّيـل هنـا علـى حبــث مركـُحن) ١(

نظريــة األدب يف القــرن : ضــمن كتــاب بــنفس العنــوان. ترمجــة حممــد العمــري. ))العــشرين
ايــة . ١٩٩٦،  الــدار البيــضاء، الــشرقةإفريقيــ. العــشرين وســتظهر طبعــة ثانيــة منــه قبــل 
٢٠٠٤.  

مـوع أو احلكمـة العروضـية يقول ابن سين) ٢( يف ) ١٦. ١٩٦٩دار الكتـاب (ا يف كتابه ا
وهــذه املقــدمات لــيس مــن شــرطها أن تكــون صــادقة وال كاذبــة ((: طبيعــة املــادة الــشعرية

وقـــد بـــسط حـــازم القـــول يف هـــذا املوضـــوع . ))وال ذائعـــة وال شـــنعة، بـــل أن تكـــون خميلـــة
منهــــاج ((.  البعــــد الــــواقعي للــــشعربــــشكل يفيــــد املراجعــــات احلديثــــة املهتمــــة باســــرتجاع

ص . ١٩٨٦،بـــريوت، دار الغـــرب اإلســـالمي. ةـد احلبيـــب بلخوجـــمــــحتقيـــق حم. البلغـــاء
 بــأن األدب ويف البحــث عــن ماهيــة األدب نــاقش تــريي إجيلتــون القــول. )))٨٦ - ٧١(

ا دون أن تكـون هلـا ًأدبـعمل متخيل أو خيايل، مث قدم أمثلة من إنتاجـات متنوعـة اعتـربت 
) fact(الواقــــع = = يبــــدو أن التمييــــز بــــني ((:  اخليــــايل أو املتخيــــل، وانتهــــى إىل القــــولصــــفة
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، من حديث الكميت عن مآسي الشيعة ًفاملهم، مثال. ًدث أثرا يف نفس املتلقيُحت
ا واقعة على الوجه الذي ذ ا مؤثكر، بلُليس كو رة، والعنصر الشعري فيها هو ِّ كو

  .االختيار والتنظيم، وهو اجلزء الذي يتدخل فيه خيال الشاعر وفكره
م ِّيقد فإنه ))عالمة(( أو ))حتفة(( أو))وثيقة((رب األثر األديب ُواخلالصة أنه سواء اعت

، ))امللعِلرؤية خاصة ((، Danielle Madelénatخ، كما يقول دانييل مادلينا ِّللمؤر
 ّّوالنـياتيكشف عما خفي من األحداث واآلمال احملبطة واالحتماالت املكبوتة، ((و

ذا فإن األدب يقد ))خ مادة أساسيةِّم للمؤرِّاملستشرفة، و
)١(.  

األدب يكشف خيوط االمتداد واالستمرار بني اللحظات التارخيية اليت 
املسار العام نتيجة التغريات الكربى يف عن بعض تبدو منفصلة بعضها 

فاألحداث، كبرية . خ التقليديِّللتاريخ، وهي التغريات اليت تشغل عادة املؤر
رخيية ات عن ذلك احلركة التَّكما عرب- كانت أو صغرية، ال تعدو أن تكون 

ا على ًا متفرقة فوق خريطة، وهذا يتطلب مد اخلطوط اعتمادً نقط- اجلديدة 
، واألدب والفن مرجع )٢(املتحولعناصر الثبات الكامنة حتت سطح الواقع 

  .أساسي يف هذا املضمار
ُولعل من أحسن األمثلة على ذلك استمرار القيم القبلية يف الشعر بعد 

                                                            
  Terry Eagleton  Literaryمقدمــة . ())اًلــن يــذهب بنــا بعيــد) fiction(واملتخيــل 

theory. An introduction. Basil Blackwel. Oxford. 1988)  
)١(Danielle Madelénat, in. Brunel, la critique littéraire ed. Puf. 1977. 

P.(27). تـاريخ األدب يظهـر ضـمن نـدوة تكـرمي :  عن حممد الويل يف مقال بعنوانًنقال
  .مة الطرابلسي يف كلية اآلداب احملمديةَّالعال

  .Theodore S Hamerow بقلم مصطفى العبادي لكتاب ًا مطوالًانظر عرض )٢(
 Reflections on History and Historians . (The University of Wisconsin Press). 1987.  

 .جملــة عــامل الفكــر( .البحــث يف التــاريخ تعــرض فيــه للتحــوالت الكــربى الــيت عرفهــا منهــاج
  ).٢٧٤- ٢٥٣ص . ١٩٨٩يونيو 
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ا ًالدعوة اإلسالمية، ليس لدى عموم الشعراء أو خصوم الدعوة منهم، بل أيض
عند املقربني منها الذين انتدبوا للدفاع عنها مثل حسان بن ثابت شاعر 

بل، أكثر من ذلك، سنجد أن هذه القيم تزدهر لتصبح مناط .  ولالرس
 عملية جتري قبل أن ،املفاخرة واهلجاء يف شعر النقائض يف العصر األموي

ومن أقوى صور اإلحباط . حتويلها حنو اهلزل، والسخرية منها،كما سنالحظ
اليت صورها الشعر حال أهل احلجاز، كما ظهرت يف شعر الغزل األموي يف 

  .احلواضر والبوادي احلجازية

ا من حيث إنتاجه األديب، ً يبدو غريبيا فإن القرن األول اهلجرًوعموم
 السياسية والدينية فقد كان كذلك عصر ))الفتنة الكربى((فهو إن كان عصر 

ُفتنة أدبية؛ عرف ظواهر جديدة ن َصرت فيه، أو اعترب على ُسبت إليه، وحٍ ُ
  .َاألقل عصرها الذهيب

ِّاألموي هو العصر الوحيد الذي حتدث فيه مؤرفالعصر  خو األدب عن َّ
ًالشعر السياسي منسوبا إىل أحزاب، وهو عصر النقائض بني جرير والفرزدق 

خل، إ... ) ١(ا بالعصبية القبليةًآخرين كثريين، والنقائض مرتبطة أساسوواألخطل، 
هو العصر  وغناء، واوهو عصر الغزل العذري واحلضري وما رافقه من موسيق

ِالذهيب للخطابة، وهو عصر انفجار الرجز واقتحامه جمال القصيد، والرجز فن  َ َّ
وهذه كلها ظواهر ليس هلا فيما قبلها من الشعر العريب .  ومضامنيًبدوي لغة

 أو ليس هلا امتداد على غري إرهاصات، وليس هلا فيما بعدها غري امتداد ذابل،

                                                            
ا ًتذكر كتب التاريخ عشرات من الشعراء الذين شاركوا يف النقائض، كما تذكر أسباب) ١(

  ).٢٦- ٨/١٤. ط دار الثقافة. ر األغاينانظ. (متعددة النطالق املناقضة بينهم
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َّبالعصر؛ عرب عنه يف كل يد االرتباط لقد كان األدب إذن شد. )١(اإلطالق
ولذلك فهذه الظواهر املتفردة . ا أخرىًا ورمزي أحيانًجوانبه، بشكل مباشر أحيان

ِّتفسر من عصرها وتفسره، إن وجودها املتمي ِّ ِّز، يف حد ذاته ذو داللة تارخيية َُّ
أن ومن شأن هذا التفاعل القوي بني الشعر واللحظة الزمنية . متشعبة وعميقة

 السياسية واالجتماعية جوانبهخ األدب يستفيد من التاريخ العام يف ِّجيعل مؤر
االت االستفادة من الشعر وما يتصل خ هلذه ِّم على املؤرِّواالقتصادية، كما حيت ا

  .)٢(ًابه من أخبار، وأساطري أحيان
  
  

                                                            
الشعر السياسي ألمحد الشايب، وقد : من الكتب اليت ألفت يف هذه الظواهر األدبية )١(

ف َّوأل. ا، كتاب عن شعر النقائضًوألمحد الشايب، أيض. اقتفت طريقه كتب عديدة
العصبية : نوانا يف عالقة الشعر، خاصة النقائض، بالعصبية القبلية، بعًإحسان النص كتاب

اخلطابة يف عصرها : ا آخر عن اخلطابة األموية بعنوانًوأثرها يف الشعر األموي، وكتاب
  .ف يف الغزل العذري، فكثري، ال حاجة لإلطالة بذكرهِّ أما ما أل.الذهيب

من مظاهر االهتمام املبكر بالداللة السوسيولوجية للشعر األموي حبث كابرييلي ) ٢(
 ;Gabrieli Francesco: Tribu arabe et etat musulmanفرانسيسكو 

 dans la poésie de l’époque omayade. Dans le colloque sur la 
sociologie musulmane. Actes:11-14 sept 1961, Bruxelles.     

 كتاب سوسيولوجيا الغزل ،بالتاريخ السياسي واالجتماعي لبيان أثره يف الشعر ةومن العناي
وإذا ما قابلنا بني ). ١٩٨٧. دار الطليعة. ترمجة مصطفى املسناوي(طاهر لبيب لل. العريب

 لنا كيف أن البحث عن سوسيولوجية َّاهر لبيب تبنيطحبث كابرييل فرانسيسكون وال
الشعر من خالل العصر والبحث عن سوسيولوجيا العصر من خالل الشعر وجهان 

    .متكامالن لعملة واحدة
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  :تهميش الحجاز في شعر الغزل
 واألحوص، )١(مر بن أيب ربيعةإن الشعر الغزيل الذي أنتجه شعراء مثل ع

ل أكرب سند لألخبار املثرية ِّوغريهم من شعراء احلجاز يف مكة واملدينة ميث والعرجي
ًعن التحول املتسارع، بل املذهل، الذي عرفته هذه املنطقة عقودا قليلة بعد 

 دون دعم ذلك املنت الشعري - وهي أخبار كان من السهل  . موت الرسول
.  أو ذاك))املغرض((زى إىل االختالق والوضع من قبيل هذا ُع أن ت- القوي 

َحفداءحيث تتواتر األخبار عن نوادي الغناء واللهو حتت رعاية   الصحابة مثل ُ
سكينة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب، وابن أيب عتيق حفيد أيب بكر ومن 

  .يف طبقتهم، مثل عبد اهللا جعفر
َتهم من تغري األحوال بسرعة فجعلوا والدة  الناس، كالعادة، عن دهشَّوقد عرب

وهذا خرب موضوع، الشك، . )٢(عمر بن أيب ربيعة يف ليلة قتل عمر بن اخلطاب
لتصوير عمق االنقالب، ومدى املسافة بني العصرين اللذين جعل كل واحد من 

فع، وأي ُفأي حق ر((: قوا على اخلرب بقوهلمَّولذلك عل. ا ألحدمهاًالرجلني رمز
ُا ما وجد  حيلو بقي عمر: قرأ هذا اخلرب بصيغة أخرىُ، وميكن أن ي))!ُوضعباطل 

الذي مسح بظهور عمر بن أيب ربيعة وأمثاله هو غياب : ُمثل عمر بن أيب ربيعة، أو
ا يف ًإن هذا اخلرب املفعم بالروح األسطورية ال خيتلف كثري. عمر بن اخلطاب وأمثاله

  .عر الغزيل يف ذلك العصرداللته التارخيية الرمزية عن الش

                                                            
.  قطعة شعرية، يف غرض واحد هو الغزل٤٢١ن أيب ربيعة على حيتوي ديوان عمر ب) ١(

دار بريوت . ديوان عمر بن أيب ربيعة. (ل ظاهرة متفردة يف الشعر العريبَّوبذلك شك
١٩٧٨.(  

َْولد عمر بن أيب ربيعة ليلة قـتل عمر بن اخلطاب، ((: جاء فيه. )١/٨٠(. ثقافة. األغاين) ٢( َ
  .))رمحة اهللا عليه
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ا للرتفيه ويبدو من األخبار املتصلة بالشعراء واملغنني أن احلجاز صار حمج
يروي صاحب األغاين أن عبد اهللا بن جعفر املذكور ورد على يزيد بن . واملتعة

ُإن يصلح ((: معاوية بصحبة مواله نافع فأعجبه غناء هذا األخري، فقال لعبد اهللا
ُمن قبل ابن الزبري فلعلنا حنج فتلقانا باملدينة، فإن هذا ال يصلح إال لنا هذا األمر  ِ َِ

))هناك
َّوكان من عادة عبد اهللا أن يفد على احلك. )١( َام األمويني وينصرف باملال َِ
  .واهلدايا

بل األكثر من ذلك أن الفضل يف حفظ تلك األخبار يعود إىل الشعر 
 ملا أمجل من حوادثه، هذا برغم ما  ًالًنفسه باعتبارها شروحا إلشاراته وتفصي

كيف وقع ذلك، : أما السؤال. خالط هذه األخبار من أساطري دالة يف إطارها
أو كيف أمكن أن يقع؟ فهو سؤال الحق، ومهمته ليس إثبات الظاهرة، بل 

  .رفع الغرابة عنها، وجعلها طبيعية وممكنة
ن موقف الفقهاء وعلماء ماذا كا: َُِولعل أول تساؤل يرد يف هذا املقام هو

إن كل شيء يف ) ؟( الدين من صحابة وتابعني من هذه احلركة الشعرية الغنائية
َشري إىل أن العصر الذي ينفى فيه الشاعر ُهذه الظاهرة ي  يف وصف ))إليغاله((ُ

وهناك . ، قد وىل)٢(طالب فيه الشعراء مبراعاة اآلداب مراعاة صارمةُاملرأة، وي
ى رمزية تشري إىل أن فقهاء احلجاز صاروا يعتربون التسامح دالئل مادية وأخر

زهم عن جفاء طبع أهل الشام وتزمت ِّمع املتغزلني من مزايا مذهبهم الذي ميي
  .أهل العراق

من أمثلة هذه الوقائع اليت ترتاوح بني الواقع والرمز ما جاء يف األغاين من 
                                                            

  .)٨/١٤٤() ثقافة(األغاين ) ١(
  .)٢/٣٣٠( األغاين :انظر) ٢(
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مها، أثناء احلج، فعاب أن عبد اهللا بن عمر العمري مسع امرأة ترفث يف كال
مسلكها، فأسفرت عن وجهها، وكانت حسناء، مث أنشدته ما قاله العرجي 

اًمتغزال  :   
َوأدنت على اخلدين بردا مهلهال َ َْ ُ ًُ ِ ْ ْ ْأماطت كساء اخلز عن حر وجهها   ْ ِّ ُ ْ َِّ َ ْ َ 

َ   ولكن ليقتـلن الربيء املغفال ََُّ َ َ ُْ َِ َّمن الال   ْ َ
َء مل حيججن يـِ َ ْ ُ َْ

ًبغني حسبةِ َ ْ ِ ِ ْ 
  .))فإين أسأل اهللا أال يعذب هذا الوجه بالنار((: فما كان منه إال أن قال هلا

أما واهللا لو كان من بعض ((: ب فقالّمث إن هذا اخلرب بلغ إىل سعيد بن املسي
َّاعزيب قب: بغضاء العراق لقال هلا ُْ ))ُرف عباد أهل احلجازَولكنه ظ! حك اهللاُ

)١(.  

ازي عن هذه ًا جمتهدغاين، جادقال صاحب األ ا يف إبعاد الطابع ا
وقد رويت هذه احلكاية عن أيب حازم األعرج، وعن سلمة بن دينار، ((: احلكاية

وقد روى أبو حازم عن أيب هريرة وسهل بن سعد وغريمها، وروى عنه مالك وابن 
ذا واحلكاية عنه يف هذا أصح منها عن عبد اهللا العمري، حدثن. أيب أيوب ا 

  .))وكيع
ا وقعت على هذا ًوالواقع أن القيمة التوثيقية هلذه احلكاية ال تتأثر كثري ا بكو

ِّالوجه أو اختلقت يف ذلك العصر لتفس ْ َُِ ْ إذ وجه االختالق فيها ال . اًا قائمًر واقعُ

                                                            
دد ما جاء يف صومن األخبار الدالة يف هذا ال. )٢٨٠- ١/٢٧٩() ثقافة(األغاين ) ١(

بن انافع ((ا باملسجد احلرام مع ً، من أن ابن عباس كان جالس)٨٢- ١/٨١(األغاين 
 مصبوغني األزرق وناس من اخلوارج يسألونه، إذ أقبل عمر بن أيب ربيعة يف ثوبني

أمن آل : ، فأنشده مطولته املشهورة))فأقبل عليه ابن عباس فقال أنشدنا... موردين
إنا لنضرب ! َاهللا يا ابن عباس((: فعاتبه ابن األزرق قائال.  أتى على آخرهاىتح. نعم

إليك أكباد اإلبل من أقاصي البالد نسألك عن احلالل واحلرام فتتثاقل عنا، ويأتيك 
  . غين بالدالالت))اخلرب(( وهذا ))...ُقريش فينشدكغالم مرتف يف 
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ا من ًثلا من فقهاء احلجاز وآخر من العراق وثاًلو أن واحد: يعدو قول خبري باألمر
 لقال احلجازي كذا والعراقي والشامي ًا مجيالً مسعوا أبيات العرجي ورأوا وجهالشام
ل احلكاية من مستوى الوثيقة الواقعية املباشرة إىل ِّ إن االفرتاض الثاين حيو...كذا

ا بشكل ما أسطورة دالة، ولكنها أسطورة نص . مستوى الوثيقة األدبية الرمزية إ
  .عي لعصره على االنتماء الواقُّشعري يصر

د للحديث عن مستويات الواقعية والرمزية يف ِّوما قلناه عن هذه احلكاية ميه
ًفهنا يتحدث مؤرخو األدب مثال. ظاهرة الغزل العذري برمتها ُ  عن البطولة َُ

 تكمن الداللة ))الومهية((ويف هذه . )١(الومهية الزائفة يف شعر عمر بن أيب ربيعة
َّ، إذ تصبح تلك البطولة تعويضا رمزيالتارخيية اإلضافية هلذ الشعر ا عن الدور ً

الريادي الذي ضاع من احلجاز، بعد انتقال احلل والعقد يف السياسة واملال إىل 
ل يف نظر مؤرخي األدب ِّا فإن شعر الغزل األموي ميثًوعموم. العراق والشام

صار الفراغ واالنكسار الناجتني عن احلصار مع البذخ يف حواضر احلجاز، واحل
اورة  وادي القرى موطن الشعر العذري على وجه (مع الفقر يف البوادي ا

  .)٢()التحديد

                                                            
ُيتحدث عمر بن أيب ربيعة يف أجزاء من قصائده عن الشوق واحلرمان بنـفس يقربه من ) ١( ٍ َ َ

افت احملبات عليه وحبثهن عنه ز العذريني، مث ين اح عنهم باحلديث عن املغامرات الليلية، و
  .ني على هذا اجلانب املفارقز اهتمام الدارسَّوقد ترك. وخوفهن من صرمه

البد من اإلشارة إىل أن نسبة هذا الشعر إىل عذرة يرجع، يف األساس، إىل تغليب   )١(
العنصر الدال على جمموع الظاهرة، وإال فقد ساهم يف هذا الشعر شعراء من مناطق 

 ِّكثري. انظر أمحد الربيعي(ْوقبائل أخرى، يف أطراف احلجاز وجند، كعشاق بين عامر 
سوسيولوجيا : وقد أفاض الطاهر لبيب يف كتابه). ٧٦ - ٧٤ ص. فرادار املع. ةعز

ِّلكي يبني، )ًجاالشعر العذري منوذ(الغزل العريب  = =  كيف أغدق بنو أمية العطايا واألموال ُ
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ًم يكــون الـشعر الغـزيل مـساعدا يف كتابــة التـاريخ العـام وفهمــه َّا ملـا تقـدًواعتبـار
  :من ثالث زوايا

ََُُّ؛ حدوثه وتـقبـله يف حد ذاته، يف تلك البيئة الدينيـة، أي باعتبـارالزاوية األولى ه ُُ
ولبيان ذلـك . مَّظاهرة خارجة عن سياق املسار املتوقع للدعوة اإلسالمية، كما تقد

إقامة ( شعراء الغزل لـهض َّيكفي إجراء مقارنة بني هذا التقبل وبني الزجر الذي تعر
ايتــه املأســاوية ، واهلجــاء )ســجن أيب حمجــن الثقــايف(، واخلمــر )احلــد علــى ســحيم و

  .)١(وىل لإلسالم يف العقود األ)سجن احلطيئة(
َُيؤديها هلا الدور التحريري الذي من املفرتض أن ًويأيت ضمن هذه الداللة وتتوجي ُِّ 

أي فن حقيقي ناتج عن معاناة وخماض عسري، وهو التليني والتلطيف بشكل غري 
ر أزمة َّخ األدب أن الشعر الغزيل بقدر ما صوِّمباشر، ويف هذا اإلطار يرى مؤر

ا باعتباره أداة تواصلية تتصل بالشاعر وتنفصل ا حتريريً دورَّأدى اجتماعية سياسية،
 جيريوال ريب أن جتنيس اللسان إمنا ((: عنه، ويف هذا املعىن يقول الطاهر لبيب

ًعلى مستوى من االتصال جنسي ولفظي بذات الوقت، كما أن حترير املرأة الذي 
ىن اللغة اجلنسية، وباملقابل ا لدى بعض األوساط يف العصر األموي أغاتسع نسبي

ر االتصال بني الرجال والنساء على الرغم من التعاليم الدينية، ومع َّفإن ذلك قد يس
ذلك فإن ما يثري االنتباه يف هذا التقارب بني اجلنسني هو إحالل الكلمة حمل 

                                                            
ار اقتصاد وادي  على أهل احلاضرتني، مكة واملدينة، لشغلهم عن السياسة، وكيف ا

يجة اختالل اجتماعي يف تركيبة الوادي، واحلصار املضروب القرى مع جميء اإلسالم نت
وهو يف ذلك إمنا ينظم . من قبل بين أمية على هذه البوادي نتيجة الصراع مع اخلوارج

  .الفتنة الكربى:  اليت استعرضها طه حسني يفةويدلل املعطيات الكثري
دار . ي واألموييف الشعر اإلسالم. عبد القادر القط:  يف))اإلسالم والشعر((انظر  )١(

  .)٦٨-٩(ص . ١٩٧٩. بريوت. النهضة العربية
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٥١٨

وكثرية هي احلكايات اليت تروي عن سيدات من . صاحبها، الشاعر على اخلصوص
ا أو يكدن، ال بالشاعر  ألنفسهن بأن يفتنت جنسيّنهحايعة املقام مسعائالت رف

))بل بشعره، إن الكلمة هي وحدها القادرة على خلع حجاب أولئك النسوة
)١( .

ف يستحضر هنا شخصية سيدات مثل سكينة بنت احلسني اليت ِّوالشك أن املؤل
ٌتروى يف حتررها أخبار كثرية؛ منها إصرارها على أن تكون َ  ُدُّ العصمة بيدها، وتعدُ

ني وأعيان القوم، مما هو معروف متداول يف كتب ِّ وجمالستها للشعراء واملغنزواجها
  .األدب واألخبار

، داللته املضمونية، أي باعتماده أسلوب البطولة واملغامرة والزاوية الثانية
ويف ). البوادي(، وأسلوب اهلزمية واالنكسار يف موقع آخر )احلواضر(يف موقع 

هذا املستوى ستتبدى للدارس، بشكل عفوي، أواصر القرابة، يف الرؤية 
والداللة، بني الغزل احلضري وشعر الفخر الذي بلورته النقائض وكانت عالمة 

م بعد توايل ِّعليه، من جهة، وبني شعر البوادي وشعر الشيعة املصو ر ملأسا
  .اهلزائم وقتل األئمة، من جهة ثانية

، وشاعر العصبية )عمر بن أيب ربيعة(حلاضرة احلجازية فكل من شاعر ا
يقاوم باللغة والكلمة هزمية على أرض الواقع ما ) الفرزدق كما سيأيت(القبلية 

فتئت تتأكد بعد نقل املركز إىل الشام واستقواء بين أمية بعصبيات أخرى 
  .مغلفة باحلق اإلهلي
: رؤيـة املأسـاوية للـشعر الـشيعي عنها الشعر العذري توازي الِّوالرؤية اليت يعرب

فالعـذري يتـشبث . فكل من الطرفني يتمسك حبـق مـسلوب بقـوة املـال والـسيف
ا، والـشيعي يتعلـق حبـق يـراه ُا ومتنع عنه اجتماعيـا وشرعيمبحبوبة تعود إليه عاطفي

                                                            
  .)١٢ (العريبسوسيولوجيا الغزل ) ١(
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 علــى كــتم - أمــام بطــش الرقيــب -خــذ منــه بــالقوة، وكــل منهمــا مــرغم ُا أًموروثــ
  .التقيةمشاعره وركوب 
، الدالالت اجلزئية املتضمنة يف النصوص املفصلة يف األخبار، والزاوية الثالثة

أي ما اتصل بالتقاليد االجتماعية يف الزواج، واالتصال بني الرجل و املرأة يف ذلك 
تمع، وتدخل السلط يف العالقة بني العشاق َُّا وهذه جزئيات كثرية ال يتسع . ُّ

  .املقام للخوض فيها
  :بداوة والحضارة في شعر الصراعال

 عن وجهة نظر هذا احلزب أو َّإىل جانب الشعر السياسي الذي عرب
، وسجل األحداث وأمساء األشخاص )خاصة الشيعة واخلوارج وبين أمية(ذاك

ا، ظهر شعر سجايل يقوم على الفخر واهلجاء، وختتلط فيه ًواألماكن أحيان
  .)١(غ أكثره يف شكل نقائضْيِ صاالعتبارات والقيم الذاتية والقبلية،

ا للصراع الذي عرفه  رمزيً ومتثيالًتعبرياتبدو ظاهرة النقائض من حيث الشكل 
العصر يف مجيع املستويات السياسية واالجتماعية خبلفيات اقتصادية وشعارات 

 واالحتجاج ،وميكن توسيع مفهومها ليشمل كل شعر الفخر واهلجاء. دينية
                                                            

النقائض مجع نقيضة، وهي قصيدة مبنية يف الغالب على وزن وقافية قصيدة سابقة ) ١(
والقصيدتان . مبادئة، أو منجزة، هي األخرى، يف إطار الرد على قصيدة سابقة عنها

ذا  ُومصدر االسم سعي القصيدة الالحقة إىل نقض . الشكل نقيضتاناملتعارضتان  ْ َ
  :معاين األوىل مبواجهتها مبا يضاد معناها من معاين الفخر واهلجاء، فإذا قال الفرزدق

ك الــــــــسماء بــــــــىن لنــــــــا َإن الــــــــذي مس َ َ ــــــــ ََ  
 

ه أعـــــــــــــــــز وأطـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــا دعائم ُبيت ُّ ـــــــــــــــــ ُ َ ً  
 

  : عليه جرير بقولهّ    رد
ًأخـــــرى الـــــذي مســـــك الـــــسماء جماشـــــعا ُ َ َ ََ ْ  

 

ِوبـــــــىن بنــــــــاءك يف احلـــــــضيض األســــــــفل َ َ  
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 مع اختالفاته الشكلية - إذ يلتقي هذا الشعر . ب السياسيةلوجهات نظر األحزا
 ودحض قيم ،وحُُرالدفاع عن قيم وط:  يف طابعه احلجاجي- ومضامني خطابه 

ر َّومع غلبة طابع املفاخرة واملنافرة على هذا اخلطاب فإنه صو.  أخرىحوُُروط
ضرية واملبادئ  والقيم احل،ًصراعا بني القيم البدوية القبلية القائمة على العصبية

  .التوحيدية اجلديدة
ِّكان الشعر شاهدا على عودة البداوة والعصبية مؤج  فيما - ا هلا، مث صار ًجً

ً عنصرا من عناصر متييعها والسخرية منها بإحالل القيمة - يشبه سخرية القدر 
أي شغل املتلقي بالصورة الفنية عن احملتوى : الفنية حمل القيمة االجتماعية

ُ ُ ْ َ
  .حِّماعي للفخر واهلجاء، كما سنوضاالجت

وسنقتصر يف هذه املناسبة على منوذج لتصوير هذا الشعر للنكوص حنو القبلية 
  .ا للتحويل الفين للظاهرةًوالبداوة من خالل شعر الفرزدق خاصة، مث نقدم منوذج

  :استبدال الوالء بالكسب المادي
 احلضرية اجلديدة يف العراق من القضايا اليت أثارها انتقال الشعراء إىل املراكز

قضية ) ملا توفره من فرص عيش وجاه عند رجال الدولة اجلديدة(والشام 
وقد . وبني املصلحة الذاتية للشاعر) اًواحلزب أيض(اضطراب الوالء بني القبيلة 

ًل الشعراء هذا االضطراب من خالل هجاء بعضهم بعضا بالتخلي عن َّسج
بل حاول بعضهم تربير جميئه للحواضر بالدفاع عن الوالء القبلي من أجل املال، 

ومن أشهر املتمسكني بالوالء القبلي الفرزدق الذي قال يف هجاء . شرف القبيلة
  :)١(جرير

                                                            
وقد استحضر احلمار . )١٠٩- ١٠٨(ص . ١٩٦٦. بريوت. دار صادر. ديوان الفرزدق) ١(

 = =    .ل الفروسية والعزةِّهنا كناية عن الفقر والدونية يف مقابل الفرس الذي ميث



  
٥٢١   حممد العمري- الداللة التارخيية للشعر 

ِرأيت جريرا مل يضع عن محاره، ِ
ْ َْ ْ ً ُ ْ  

َُأتى الشام يرجو أن يبيع محاره 
ِ
َ ُ َ َ  

ُأتشتم قوما أنت، تزعم، منهم  ُ ُُ َ ً ُ ْ ََ  
ًظل بأسواق اليمامة عاجزا ،َي  ِ َ ِ ُّ  
ُأظن بنا ابن املراغة أنه  ِ َ َ ُ ِ َّ  
ِْوقد كان يف الدنيا مراد لقعبه  َ ٌ َ َ ُّ َ ْ  
ٌوكانت متيم مطعميه ونابت  ِ ُ ٌ َ ْ  

  

ْعليه من الثقل الذي هو حامله ُ ِ ِ
َ ُ

ِ ِ ِّ  
ُِْوفارسه، إذ مل جيد من يبادله ُ ْ ْ ُ َ   
ُِْعلى مطعم، من مطعم أنت آكله؟ َِ ٍ ٍَ ََ َْ!  

ًْإذا قال بيت  ْا بالطعام يكايلهَ ُِ ُ ِ َّ  

ْمن الفقر القيه اهلزال فقاتله ُ ُ ِ ِ ْ   
ُْويف هجر متر ثقال جالئله  َِ َِ ٌ ٌْ ٍ َ َ َ  
ْم ريشه حىت تـوازى نواصلهِ  ُ ِ َ َ َُ َّ َ ُ ُ ْ  

  

عي بدوره أنه إمنا جاء إىل السوق احلضرية َّ كان يدًاا أن جريرًوقد يبدو غريب
لنمريي يف مواجهة شعرية فهم ذلك من قوله للراعي اُي. للدفاع عن قبيلته

ُإن أهلك بعثوك مائرا من هبود، وبئس املائر، وإمنا بعثين أهلي ((: بينهما ً
ِ

ا حلظة ًوقوله أيض. ))ألجلس على قارعة هذا املربد، فال يسبهم أحد إال سببته
أما والذي نفس جرير بيده ! أبعثك نسوتك تكسبهن املال بالعراق؟((: اإلنشاد

))سوؤهنلرتجعن إليهن مبري ي
)١(.  

والواقع هو أن هذا االضطراب بني املمارسة واالدعاء دليل على اضطراب 
حبل القيم يف ذلك العصر؛ بني قيمة مازالت تسكن النفوس باعتبارها قيمة 
حجاجية، وهي اإلخالص للقبيلة، وقيمة جديدة عملية ذات حجية حية 

 قيم البداوة فالعصر عصر تردد واضطراب بني. ملموسة، وهي الكسب املادي
ومل خيرج عن هذه الثنائية غري شعراء اخلوارج . والقبيلة وقيم احلضارة والدولة املركزية

                                                            
باع، وكان أوىل ُتاملقايضة، كناية عن احتقاره شعره الذي صار جمرد بضاعة : واملكايلة

  .به أن يكون يف خدمة القبيلة، كما هو الشأن يف اجلاهلية
  .)٨/٢٠(.  بريوت،قافةثدار ال. األغاين) ١(



  
  )٣(اجلزء ) ٨٠(لد ا –  العربية بدمشقجممع اللغةلة جم
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  :)١(على الفرزدق وهو ميدح، فقال له) عمران بن حطان(الذين وقف شاعرهم 

َأيها املادح العباد ليعطى ُ َ ُ  
ْفاسأل اهللا ما طلبت إليهم  ْ َْ َ َ ْ َ  

ِال تقل يف اجلواد ما ليس فيه
َ

ِ
ْ       

ِإن هللا ما بأيدي العباد ِ ِْ َّ  
ِّوارج فضل املقسم العواد  َ ُ  

ِ وتسمي البخيل باسم اجلواد َ َ ِّ ُ      

ا ًا أو مذهبا قويًغري أن اخليار اخلارجي مل يستطع أن يبلور مسارا شعري
ٍَِّا، فكان جمرد ترمجة تـقويةًا متميزيفكر َ أما ). بداوة الدين( للبداوة نفسها )*(َ
ًاء الشيعة فقد وجدوا يف مبدأ التقية وسيلة للتالؤم مع إكراهات الدولة شعر َِّ

  .اجلديدة اليت ال تقبل احلياد، فمدحوا رجال الدولة
  !البداوة شرط العروبة

 عنها شعر الفرزدق ربط مفهوم العروبة َّمن صور التطرف اليت عرب
ا اإلسالم مثل عبادة األو ن، أو اليت تغريت مع اثباملمارسة اجلاهلية اليت حار

بدل (احلياة اجلديدة مثل الشرب يف اجللود، وختان البنات، وركوب اخليل 
قوم (خل، كما جاء يف أبياته التالية اليت هجا فيها األزد إ)..ركوب السفن

 يركبون ،حنيّفقد رأى يف حتوهلم من مال) املهلب بن أيب صفرة القائد األموي
ة اخليل ّدون أعنّإىل فرسان يتقل) القلوس(السفن ويتقلدون احلبال الضخمة 

  :)٢(م العرب، منتهى العجبَّمون كما يتلثَّويتلث
فو حلاهم ُوملا رأيت األزد  ُ َُ حوايل مزوين لئيم املركب  َّ

ُ ٍّ ََ ََْ  

                                                            
  .)١٥٨(ص . ١٩٧٤.بريوت. دار الثقافة. مجع وتقدمي إحسان عباس. شعر اخلوارج) ١(
ًُّحترزا من . وهي إخفاء احلق ومصانعة الناس) ََِّالتقية(ًنسبة إىل ) *( وهي نسبة . التلفَ

ّخلية، خلوي : قياسية، مثل ِ َ َ ِّوخلوية(ََِّ َ ّ، ونيب، نـبوي !)َ ِ ََ َّ َِّونـبوية(ِ لة)./ [ََ   ].ا
  .ب، وهو من األزدَّقاهلا يف هجاء املهل. )١٦- ٢/١٥(ديوان الفرزدق ) ٢(
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َمقلدة بعد القنوس أعنَّة،  ُِ ِ ً ُ  
ًتغم أنوفا مل تكن عربية  َ ً ُ  
ًفكيف ومل يأتوا مبكة منسكا،  ِ َ  
ٍومل يدع داع  ُيا صباحا، فريكبوا: ُ ً  
ٍوما وجعت أزدية من ختانة،  َِ ٌ ْ ْ ِ  

  

ِعجبت، ومن يسمع بذلك يعجب  ْ ُ  

ِحلى نبط أفواهها مل تعرب  ّ ُ َ ُ ٍ َِ  

ِومل يعبدوا األوثان عند املحصب َّ
ُ َ َُ   

َّإىل الروع إال يف السفني املضب
ُ َّ َّ ِ    ِبَّ

ِوال شربت يف جلد حوب معلب َّ ُِ ٍَ ْ
ِ ِ ْ َ   

  

ا بني املرأة البدوية لنكوصي قارن الفرزدق ضمني ويف هذا السياق ا
ة غواص، َّرُاألعرابية واملرأة احلضرية، فاألوىل مجيلة وطليقة كالغزال، مصونة كد

ب  عليها الريح من كل جانب، والثانية منقبضة كثرية ُّمشرقة مثل الشمس، 
ند  كالبطيخة الفاسدة، اليت تصدم ع،ََالعرق، حسنة املظهر سيئة املخرب

  :)١(فلقها

َّلعمري ألعرابية يف مظلة ِ ٌَّ ْ ْ ََ  
ٍأم غزال، أو كدرة غائصك ِ ُ ٍ ُِّ  
ٍأحب إلينا من ضناك ضفنَّة  ِ ِ ٍ ُّ  
ِة الزراع يعجِّكبطيخ  ُ ِ ََّّ اِ ُب لو ُ     

ُتظل بروقي بيتها الريح ختفق ُ ْ َ ْ َ ّ  
ُإذا ما بدت مثل الغمامة تشرق  ُ ِ َ ْ َ  
ُإذا رفعت عنها املراوح تعرق  ُ ْ ُ

  

ُصحيحا، ويبدو داؤها حني تـفلق َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ً َ
  

  

والشك أن صورة املرأة هذه هي خالصة وجدانه وتصوره للحضارة 
ا صورة جاءت من أعماق ال شعوره ُشبهت احلضارة باملرأة، مث : اجلديدة، إ ِ ُِّ

ِشبهت املرأة بالبطيخة الفاسدة وهذا االرتباط بني حال املرأة واحلضارة ما . ُ
  .ر احلركات النكوصيةًانفك قائما يف ال شعو

ِّ أحد أقاربه ليعرب عن ))مرياث((ُويستغل الفرزدق خالفه مع معاوية حول  ُ

                                                            
  .)٢/٥٥(ديوان الفرزدق ) ١(
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))اجلاهلية((حسرة عميقة على ذهاب 
)١(:  
َأبوك وعمي، يا معاوي، أورثا ْ َ ُ َ  
َفما بال مرياث احلتات أخذته، ِ ُِ ُ   
  ُفلو كان هذا احلكم يف جاهلية
ُولو كان هذا األمر يف غري ملككم ِ ُ ُ  
ْولو كان إذ كنَّا وللكف بسطة َ ِّ َ ُ     

ْتراثا فأوىل بالرتاث أقاربه ِ ُّ ْ ً ُ  
ْومرياث حرب جامد لك ذائبه  ُ ٌ ٍ ُ  

ْعرفت من املوىل القليل حالئبه ُِ ُ َ  
َّألديـته، أو غص باملاء شار ُ َْ   ُْبهَّ

ُلصمم عضب فيك، ماض مضاربه  ٍ َ ٌ ْ َ َ َّ َ  
  

ذلك شعور الكثريين بعين األبيات تضع اإلصبع على أحد أسباب النكوص، أ
َبأن ما وقع يف العصر األموي ال يعدو استبدال ) الكبرية خاصة(من أبناء القبائل 

ٍعصبية بعصبية، وملك مبلك، وإذا كان األمر كذلك فما املانع من السعي 
ى هذا الشعور َّلقد تقو. السرتجاع السيادة الضائعة ولو عن طريق القول والذكرى

ىل حد التطرف بتقليص مفهوم العروبة يف منط احلياة يف العصر األموي ليصل إ
الوثنية يف البيئة البدوية اجلاهلية املتقشفة، أما جذوره فقد بدأت مع الدعوة 
اإلسالمية وأفصحت عن نفسها بقوة يف حركة الردة، بعد موت الرسول حيث جند 

َّشاعرا، مثل احلطيئة، رت   :ب حياته على النمط القبلي اجلاهلي يقولً

َأطعنا رسول اهللا ما كان بيننا ْ َ ِ َ ُ ْ  
ُأيورثها بكرا إذا مات بعده، َ َ ً ُ      

ِيا لعباد اهللا، ما بال أيب بكرف ْ َ ُ ِ ِِ َ!  
ِوتلك، لعمر اهللا قاصمة الظهر  َّْ ُ ِ ِ ِ

ُ ْ َ َ  
  

ى الرجوع إىل القيم العربية والتاريخ العريب باعتبارمها حجتني َّهذا، وقد أد
ا؛ السيادة والتقدمي إىل استقص على اء الشعراء لتاريخ القبائل مستعرضني حرو

ا وهزائم فكان أن وجدنا أجزاء . ، حسب املوقع الذي يتحدثون منههاانتصارا
ٍمن قصائدهم عبارة عن إحصاء لأليام والوقائع وأمساء الرجال ومآثرهم، ولذلك 

َيـعد الدارسون شعر النقائض وشروحه من أهم مصادر أيام العرب يف اجلاهل ََ ُّ ية، ُ
                                                            

  يف األبيات، يف الطربي ، وانظر اخلرب، مع بعض التغيري)٣٥- ١/٥٢(ديوان الفرودق  )٢(
  ).١٩٧٩دار املعارف. ٤ط. ()٥/٢٤٣(
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  :)١(من مناذج ذلك قول الفرزدق
ٍعلنا الظل فيه لعامرويوم ج َّ  

َفمنهن يوم للربيك  َ ٌ َّ   ، إذ ترىِنيُ
ُومنهن إذ أرخى طفيل بن مالك  ُ ُ ْ َّ  
ٍوحنن ضربنا من شتري بن خالد  ُ  
ْويوم ابن ذي سيدان إذ فوزت به  َّ َْ َ  
ٍوحنن ضربنا هامة ابن خويلد  ْ ُ ِ ُ     

ِمصممة تفأى شؤون اجلماجم ِ َ ُ ْ ً َّ ُ  
ِِبنو عامر أن غامن كل سامل  ُّ ٌ ْ ٍ ُ  

ِعلى قـرزل رجلي ركوض اهلزائم ِ َُ ْ َ ْ ِ
ٍُ ُْ

   
َعلى حيث ت  ِقيه أم اجلماجمسَستُ ِ ُّ ِ  

ِإىل املوت أعجاز الرماح ِّ ُ ِ الغواشمْ ِ َ  
ِيزيد على أم الفراخ اجلوامث  ِ ِّ َ     

ص القسم األخري منها للوقائع ِّا، خصً بيت١٥٠وهي قصيدة طويلة من 
  .ٍاأليام يف مسرد طويلو

  سخرية الفن: ذبول القيم القبلية
قد خيتلط األمر، مرة أخرى، على قارئ شعر النقائض، وهو يالحظ أن 

ا للعروبة والسيادة وجملبة للفخر، وهو ًحياة البداوة اليت جعلها الفرزدق مظهر
 هي األخرى لالزدراء من تتعرضاألزد، قد بدأت منذ هذه املرحلة بم َّيتهك

  :)٢(كقول جرير للراعي النمريي. طرف شعراء النقائض أنفسهم
ٌفيا عجبا أتوعدين منري ُ ُ ً  

ض الكرام إىل املعايل  ُإذا   َ     

ِّبراعي اإلبل حيرتش الضبابا ُ َ ِ  
َضت بعلبة وأثرت نابا  َ ْ َ ْ  

  

  :)٣(وقول األخطل جلرير
ٍوأبوك ذو حمنية وعباءة َ ُ َ      

ُقمل كأجرب منتش مورود ُ ْ َ ٍُ َْ َ ٌ
ِ َ  

  

 واألمر قابل للفهم يف إطار اضطراب القيم، وتردد النفوس بني منوذج مضى مل

                                                            
  .)٢/٣١٤(ديوان الفرزدق ) ١(
  .)٧٦ ( ص، بريوت،دار األندلس. ديوان جرير) ١(
  .احملموم: واملورود. علبة من جلد اإلبل: واحملنية. )٣٦٨(ديوان األخطل ) ٢(
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  . ومنوذج جديد مل يندجموا فيه كل االندماج،ينفصلوا عنه كل االنفصال
هو أن تبادل هذه النعوت بني اإلجياب والسلب واستعماهلا يف لنا واملهم 
ا املرجعية وتوجيه َّحدر ْ وكسإماعتها ساهم يف ،ً حقيقة أو ادعاء،كل اجتاه

وهذه . االهتمام إىل الصورة اليت أخرجت فيها، أي إىل املستوى البالغي منها
  .الرتويض: إحدى الوظائف اخلفية للفن

ييج القيم القبلية البدوية - لقد ساهم شعر الفخر واهلجاء نفسه   يف -  بعد 
ُترويضها، وذلك بتحويلها إىل صور بالغية تشغل املستمعني َ ْ  عن مرجعيتها َ

الحظ ُفمن يرجع إىل أخبار شعراء النقائض يف كتب األدب والتاريخ ي. اجلارحة
ا، إىل جمالس إلنشاد الشعر كيف حتولت األسواق، بل واملساجد واملقابر، تدرجيي

م القبلية لالستماع للشعراء،  شبيهة باملسارح؛ جيتمع فيها الناس مبختلف انتماءا
قق ُثري اإلعجاب وحتُالقبلية وحياة البداوة إىل صور شعرية تلون القيم ِّوهم حيو

املتعة، حيث ترد الصور الساخرة املقذعة دون أن يؤدي ذلك إىل امتشاق سيف 
مهم شعرائهم للرد بنفس السالح، أي  بل قصارى. أو إرسال سهم أو رمح

  .بالصورة الشعرية
ُنكتفي هنا بإيراد منوذج واحد دال أ ٍ يه للصورة الشعرية ْعطيت الغلبة فٍ

  :جاء يف األغاين. خرجت فيهُواملشهد املسرحي الذي أ
ُ عليه جبة خز وعمامة خز على ناقة له قد أجاد ًالِّفَحَتُخرج العجاج م(( ٍُّ َ
  :لها حىت وقف باملربد والناس جمتمعون، فأنشد قولهْحَر

ْقد جرب الدين اإلله فجبـر ََ َ ُ َ َ  
ن بكر بن وائل إىل أيب النجم وهو يف فجاء رجل م. فذكر فيه ربيعة وهجاهم

! أنت جالس وهذا العجاج يهجونا باملربد قد اجتمع عليه الناس: بيته، فقال له
ا قد ً طحانًابغين مجال: فقال. ه الذي هو فيه، فوصف لهَّصف يل حاله وزي: فقال
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ِأكثر عليه اهل
َ
ِ ْ  فيها فأخذ سراويل له، فجعل إحدى رجليه. فجاء باجلمل إليه. )*(ناءُ
. زر باألخرى، وركب اجلمل، ودفع خبطامه إىل من يقوده، فانطلق حىت املربدَّوات

َاخلع خطامه، فخلعه وأنشد: فلما دنا من احلجاج قال ِ ْ َ ْ ِ:  
ْتذكر القلب وجهال ما ذكر َ َ َ ُ َ َّ َ  

ُفجعل اجلمل يدنو من الناقة يشتمها ويتباعد عنه العجاج لئال يفسد ثيابه  َّ َِ
ْشيطانه أنثى وشيطاين ذكر( :ران، حىت إذا بلغ إىل قولهِطَله بالقْحَور ََ َ َُ (  
))ق الناس هذا البيت، وهرب العجاج عنهّتعل

)١(.  

ُويهمنا كثريا استعمال أيب الفرج كلمة   ، فهي تدل على أن البيت ))تعلق((ً
شغل الناس عن باقي املعاين، فهذا هو اللفظ الذي مازال الناس يستعملونه 

  .علق منه بذهين كذا: يان جممل الكالمللتعبري عن نس
ت النقائض عن تأجج العصبية القبلية يف ظرف سياسي خاص َّهكذا عرب

  .مث كانت من مجلة عناصر ذبوهلا وتراجعها أمام منطق املدينة والدولة
ت املواقع مع ذهاب اهليمنة العربية على شؤون الدولة واحتالل َّوعندما تغري

، وجدنا شعراء من ) الدولة العباسيةءمع جمي(ع القرار أبناء األمم األخرى مواق

                                                            
ِالقطران: ِاهلناء) *( لة! [َ   ].ا
ويف لسان . )١٠/١٦٠(. وتريب. طبعة دار الثقافة. األغاين. صفهاينألأبو الفرج ا) ١(

أقصر القصار . .. ا ومعها أهلهاًاإلبل إذا كانت رفاق: الطحانة والطحون((): طحن(العرب
، ومما جاء )٨/٢٩(اين ـراعي يف األغـاة جرير للـا حول مهاجًا مشاًوانظر خرب . ))الطحنة

 فادهن ... الناس قد جلسوا يف جمالسهم باملربدحىت عرف أن) أي جرير(مث أصبح ((: فيه
 - سمت املواجهة ُ وقد ح))…يا غالم ، أسرج يل: وكف رأسه، وكان حسن الشعر، مث قال

  : بني جرير والراعي ببيت جرير البسيط الساخر- كما هو مشهور 
  ر  الطـــــــــرف إنـــــــــك مـــــــــن منيَّضُـــــــــغَفـ

 

ا بلغــــــــــــــــــت َفــــــــــــــــــال كعب ـــــــــــــــــ   ابــــــــــــــــــالِ وال كًـ
 

  ج
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أصول غري عربية يستغلون مظاهر احلياة البدوية العربية يف التقليل من غلواء 
. رف بشعر الشعوبية، على حنو ما جاء يف شعر بشار وأيب نواسُالعروبية، فيما ع

 بني شعراء عرب لت القيمة احلجية لتلك احلياة البدوية من لعبة فنيةَّوبذلك حتو
ع جمال السخرية َّا، وتوسً إىل حجة على العرب مجيع،قتهم القبلية يف الظاهرَّفر

 ّ فقد كان رد،وألن املرحلة كانت مرحلة فكر ومذهبية. لينال كل التقاليد العربية
مثل احملاورة بني ( عنه اجلاحظ يف حماوراته َّالفعل إزاء هذا املنحى كله ما عرب

، ويف حتليالته )ليت سخر فيها من املفاخرات بني العرب والعجمالكلب والديك ا
 وكان حمل سخرية من - ه محل العرب للعصا عند اخلطابةصفالعلمية العميقة مثل و

  . يف إطار مسيائي عام- الشعوبية 
 ويعطي ،ا فإن اجلاحظ استطاع أن يصادم األفكار واآلراء والقيمًوعموم

ضمر سخرية ُ نسبيتها، وهو يف كل ذلك يا للدفاع مبا يظهركال منها حظ
وقد أبرزنا . رقيقة، تصل إىل حد االلتباس، من الصراع الزائف واليقني األعمى

البالغة اجلديدة بني التخييل :  احلواري يف سخريته يف كتابنااجلانبهذا 
  .)١(والتداول

ن الدولة ُّوهذا جمال واسع إلغناء التاريخ الفكري للمراحل األوىل لتكو
 ًاقدم هذه الوثائق الرمزية غري املباشرة إمكانُالعربية اإلسالمية، حيث ميكن أن ت
 .لفهم احلركة العميقة للفكر والواقع

                                                            
اية ةفريقيينتظر صدوره عن إ) ١( ومن اخلالصات . ٢٠٠٤ الشرق بالدار البيضاء قبل 

حتويل قضايا ((ها هناك أن اجلاحظ استطاع، يف إطار عصر الكتابة، ياليت انتهينا إل
ثري اخليال العام ُالصراع االجتماعي والفكري والسياسي يف عصره إىل قضايا أدبية ت

ومن هنا يصبح ... ية وتأجيج األحقادق املتعة الفنية بدل إثارة العواطف الفئوِّوحتق
ذكر الصراع بني ُا للنوادر والنكت، ويًموضوع) ًيف جمال األكل مثال(التفاخر والقدح 

  ).١٣٥- ١٣٤ص . ())العرب والعجم باملفاخرة بني الكلب والديك


