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إهـداء
إلى من

رعياني و يرعياني
دائما وأبدا...إلى من منحاني الحب
في مهد الصبا ورويا شبابي من نبع الحنان البارق
كقطر الندى ...إلى الفرح المتجدد في
حياتـي ،أمـي و أبـي
-بوركتما-

2

مقدمة ّ
بالتنكع كالثراء ،كالتي تستكجب مف كؿ
تتميز المنظكمة المصطمحية لتحميؿ الخطاب
ٌ
ٌ
دارس يعنى بيذا الحقؿ الكقكؼ عندىا الستجبلء ما يشكبيا مف غمكض كاالستفادة منيا في
تحميؿ الخطابات المتنكعة .كال شؾ أف تحميؿ الخطاب بمفاىيمو تمؾ ك نظرياتو ك آلياتػو
اإلجرائية في التحميؿ استطاع أف يفتح مجاال أكسع لئلحاطة بعالـ الخطاب كآليات اشتغالو ،ىذا
التحميؿ الذم يعنى عناية فائقة بالسياؽ  contexteأم بربط الخطاب بظركؼ إنتاجو ارتباطا
عضكيا .كال شؾ أف التداكلية مف بيف النظريات التي أكلت عناية فائقة بالسياؽ ،ال سيما كأف
المٌغة في ىذا المستكل مف التحميؿ لـ تعد منغمقة عمى ذاتيا كمتقكقعة في فكرة أنيا أداة تبميغ

ككفى ،كانما أصبح ينظر إلييا مف خبلؿ استعماليا في سياقات مختمفة.

إف التحميؿ التداكلي لمخطاب ىك أحدث المناىج التي تكلٌدت عف المٌسانيات ،كالذم كجد

الضيؽ لممنيج
طريقو إلى دراسة النصكص األدبية خاصة أنو استطاع أف يتجاكز األفؽ
ٌ
البنيكم إلى رحاب التداكؿ بكؿ ما يحتكيو مف أبعاد نفسية ،اجتماعية ،سياسية .كعمى ىذا
األساس تبدك التداكلية أكثر فاعمية في قراءة الخطاب األدبي كتأكيمو ككشؼ قصديتو ،خاصة
مدكنة مثؿ الياشميات يستند إلى ضركرة اإلحاطة بظركؼ العصر التي
كأف ٌ
التعرض لدراسة ٌ
لعبت دك ار في تكجيو الخطاب كتحديد سماتو المٌغكية.
كاذا كانت النظرية التداكلية قد أكلت عنايتيا بالسياؽ ،فيناؾ أيضا مجمكعة مف

المصطمحات التي تندرج ضمف المنظكمة المصطمحية لتحميؿ الخطاب ترٌكز ىي األخرل عمى

عنصر السياؽ ،كلذلؾ ارتأينا أف نجرم ىذا البحث لمكقكؼ عند مصطمح مف بيف تمؾ

المصطمحات كىك مصطمح التشكيبلت الخطابية  formations discursivesالتي ال تخرج
في مفيكميا العاـ عف ككنيا مجمكع الممفكظات التي يمكف إخضاعيا إلى نظاـ كاحد مف
محددة .كلذا فإننا يمكف أف نعثر عمى مجمكعة
القكاعد
محدد في فترة ٌ
المحددة في إطار تمكقع ٌ
ٌ
مف التشكيبلت الخطابية في فترة تاريخية كاحدة ،ىذه التشكيبلت التي تخضع لعبلقات تحالؼ
ىكيتيا
أك تعارض أك ىيمنة .كالحديث عف ىذه العبلقات ىك الذم يكسب التشكيمة الخطابية ٌ

أىم يتيا داخؿ حقؿ تحميؿ الخطاب ألنيا تكشؼ عبلقات الصراع كالييمنة في مجتمع ما كفي
ك ٌ
محددة .
فترة ٌ
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مدكنة ىاشميات
كعميو سنحاكؿ تطبيؽ ىذا المفيكـ عمى الشعر األمكم كاخترنا لذلؾ ٌ
المدكنة في ظؿ مفيكـ التشكيبلت الخطابية .كلـ يكف
الكميت ،أك باألحرل حاكلنا قراءة ىذه
ٌ
ىذا االختيار عشكائيا.
التكجو صكب مصطمح التشكيبلت الخطابية فؤلننا نرل أىمية الدراسة الجادة
يخص
ففيما
ٌ
ٌ
ألف الدراسات في ىذا المجاؿ
لتمؾ المنظكمة المصطمحية لتحميؿ الخطاب كاالستفادة منيا ،ك ٌ

بد أف يثير فعؿ استجابة لدل
منبو ال ٌ
منبو لياٌ ،
بالذات قميمة أردنا أف يمعب ىذا البحث كلك دكر ٌ
الدارسيف إلى ضركرة العناية بيا كاستثمارىا في الكشؼ عف مكنكنات الخطاب.
فؤلف
كاذا كنا
ٌ
سنطبؽ ىذا المفيكـ عمى الشعر األمكم كتحديدا عمى ىاشميات الكميت ٌ ،
العصر األمكم محطٌة بارزة بيف مختمؼ العصكر سكاء عمى النطاؽ األدبي أك السياسي أك
االجتماعي ،لذلؾ كاف كال يزاؿ محطٌ أنظار الدارسيف .كاألمر سياف بالنسبة لياشميات الكميت،

يعد ىذا األخير مف أبرز شعراء الياشمييف في العصر األمكم اشتير أكثر ما اشتير
حيث ٌ
بديكانو الشعرم "الياشميات".
صب آلؿ البيت ،اتٌخذ مف الشعر مبلذا
ٌ
يعد الكميت شاعر عقائدم ذا اتجاه مذىبي متع ٌ
حؽ بني ىاشـ المغصكب في الخبلفة.
لمدفاع عف نزعة مذىبية؛ حيث جعؿ غايتو التعبير عف ٌ

تشيعو ذاؾ في ىاشمياتو .كالياشميات تبعا لذلؾ مجمكعة قصائد ذات منحى
عبر عف ٌ
كقد ٌ
متعدد التيارات المذىبية أك فمنقؿ اإليديكلكجيات،
تبناه الشاعر في مجتمع
ٌ
إيديكلكجي كاضح ٌ

كيتحدل خصكمو ألجمو.
كإليمانو بمعتقده نجده يفاخر بو كيدافع عنو
ٌ
ألف صاحبيا قد
كعمى ىذا األساس ٌ
تعد الياشميات لكنا جديدا في تاريخ الشعر العربي ٌ
التغني بالذات
خرج في جزئيتيا عف السنف التي ألفيا الذكؽ العربي(جرل
التحكؿ بالشعر مف ٌ
ٌ

تؤرخ لفترة زمنية
كاإلشادة بالعكاطؼ إلى إعماؿ الفكر كالنظر العقمي) ،ضؼ إلى ذلؾ أنيا ٌ
فنية إال
مميئة بالصراعات المذىبية كالتناقضات السياسية .كعميو فبقدر ما لمياشميات مف قيمة ٌ
ؾ أف قراءة الياشميات في ظ ٌؿ مصطمح التشكيبلت
كليا قيمة سياسية كتاريخية كذلؾ .كال ش ٌ

ا لخطابية سيككف مناسبا إذ ىناؾ انسجاـ بيف ىذا المفيكـ ذك البعد اإليديكلكجي كبيف
الياشميات التي ال تخمك ىي األخرل مف إيديكلكجية انطبلقا مف تسميتيا.
المدكنة.
ىذا عف سبب اختيار المنيج كاالشتغاؿ عمى ىذه
ٌ
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ستكزع مادة
كبمقتضى األسس المنيجية المضبكطة التي تقكـ عمييا الدراسات األكاديمية
ٌ
يتضمنو كؿ فصؿ مف عناصر فرعية .ىذا مع اشتماؿ البحث
البحث عمى فصميف اثنيف مع ما
ٌ
مقدمة كخاتمة.
عمى ٌ

األكؿ المعنكف"بتحديد المفاىيـ" فيك فصؿ يصكغ اإلطار النظرم
ففيما
ٌ
يخص الفصؿ ٌ
لمبحث ،حيث سيتكلٌى تحديد المفاىيـ األساسية التي يقكـ عمييا قبؿ الشركع في عممية التحميؿ؛
كتحديد مفيكـ التداكلية كمفيكـ التشكيمة الخطابية ،إضافة إلى التعريؼ بالعصر األمكم بغية

السياؽ
السياؽ العاـ الذم أنتجت في ظمٌو الياشميات خاصة كأف تحديد معطيات ٌ
الكشؼ عف ٌ
يعد مطمبا أساسيا في التحميؿ التداكلي لمخطاب.
ٌ

المدكنة المعنية
كعبلكة عمى ىذه المفاىيـ فإننا سنعرض كذلؾ لمتعريؼ بالياشميات-
ٌ
بالدراسة .-كالحديث عف الياشميات سيككف مرفقا ال محالة بتعريؼ الشاعر الكميت بف زيد
يخص الفصؿ الثاني فيك فصؿ سيتكلٌى تحديد نكع التشكيمة الخطابية التي
األسدم .أما فيما
ٌ
التككف التي تضبطيا .كاذا كانت الغاية مف
تقكـ عمييا الياشميات مف خبلؿ تحديد منظكمات ٌ

األكؿ التأطير النظرم لمبحث فإف الغاية مف الفصؿ الثاني ىي التأطير التطبيقي لو.
الفصؿ ٌ
تضمنتو مف
قدمناه عمى مدار فصميف بما
كبالنسبة لخاتمة البحث ففييا حكصمة شاممة لما ٌ
ٌ
ىـ ما يمكف استخبلصو مف عناصر قاـ عمييا البحث كالتي
عناصر فرعية ،أم أنيا
ٌ
ستتضمف أ ٌ
بإمكانيا أف تفتح آفاقا بحثية أكسع.

استعنا بمجمكعة مف المصادر كالمراجع األساسية سكاء
كمف أجؿ إنجاز ىذه الدراسة فقد
ٌ
المصنفات ىك قمٌة المراجع الخاصة
بالمٌغة العربية أك األجنبية ،كلكف اإلشكاؿ الحاصؿ في ىذه
ٌ

بمفيكـ التشكيمة الخطابية مف جية ،كمف جية أخرل ىناؾ إشكاؿ آخر يتعمٌؽ بتضارب
كالمعرفية

لجدة المصطمح كاختبلؼ األسس العممية
المصطمحات كاختبلؼ الترجمات نظ ار ٌ
عند كؿ باحث .كتفاديا لبعض اإلشكاالت فقد حاكلنا قدر اإلمكاف اعتماد معايير خاصة في
التخصص ،الدقٌة ،الكضكح ،كاإللماـ.
اقتناء المراجع ،كمعيار القدـ ،الشيرة،
ٌ
كقد حاكلت عمى قدر كسعي الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد مف ىذه الدراسة كاخراجيا في

أدعي ٌأني بعممي ىذا قد بمغت غاية المطمكب ،كما ليس لي
أحسف صكرة ،كلكف ليس لي أف ٌ
أدعي الكماؿ ،فج ٌؿ غايتنا المساىمة كلك بجيد قميؿ في خدمة كاثراء تراثنا األدبي ،كحسبنا
أف ٌ

في ذلؾ قكؿ العماد األصفياني -نقبل عف قامكس المكرد «:-إني رأيت أنو ال يكتب أحد كتابا

قدـ ىذا
غير ىذا لكاف أحسف ،كلك زيد ىذا لكاف يستحسف ،كلك ٌ
في يكمو إال قاؿ في غده :لك ٌ
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لكاف أفضؿ ،كلك ترؾ ىذا لكاف أجمؿ .كىذا مف أعظـ العبر ،كىك دليؿ عمى استبلء النقص
عمى جممة البشر» .
يجسدىا ىذا البحث فإف الفضؿ في ذلؾ
كاف تأتٌى لتمؾ األفكار المشتٌتة أف تصبح حقيقة ٌ
أخص بالذكر
ال يعزل إلى المجيكد الفردم ،كاٌنما إلى مجيكد جممة مف األساتذة األفاضؿ
ٌ
أستاذم المشرؼ ،دكف أف أنسى الزميمة عابد رشيدة.

كا﵀ تعالى نسألو أف يجعؿ أعمالنا خالصة لكجيو الكريـ.
نصيرة الكناس
البكيػرة في .2..9..4.12
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الفصـلّاألوّل ّ
تحديدّالمفاىيم
ّ-Iفيّمفيومّالتداوليةّّّّّّ

ّ-1التداوليةّ:المصطمحّوالمفيومّّّّّّّّّّّّّّّ
أّ-تحديدّالمصطمحّ
بّ-تحديدّالمفيوم

ّ-2التداوليةّ:النشأةّوالتطور ّ

ّ-3أىمّّمفاىيمّالتحميلّالتداوليّلمخطاب

أّ-التمفظ L’énonciation
ب-أفعالّالكالم ّ Les Actes de langage

ج-الحجاج ّ L’argumentation
د-الضمنيات ّ Les Implicites
ىـ-الذاتية La Subjectivité

ّ-IIفيّمفيومّالتشكيمةّالخطابية ّ

ّ-1التشكيمةّالخطابيةّ:المصطمحّوالمفيوم ّ
أ-تحديدّالمصطمح ّ

ب-تحديدّالمفيوم ّ

ّ-2خصائصّالتشكيمةّالخطابية
ّ-3قواعدّالتشكيمةّالخطابية ّ

 -4عالقةّالتشكيمةّالخطابيةّببعضّمصطمحاتّتحميلّالخطاب ّ
أّ-التشكيمةّالخطابيةّوجنسّالخطابّّ Genre de discours

ب-التشكيمةّالخطابيةّوالمساحةّالخطابيةّّ Surface discursive
7

ج-التشكيمةّالخطابيةّوالممارسةّالخطابيةّّ Pratique discursive
د-التشكيمةّالخطابيةّوعالمّالخطابّّ ّّّUnivers discursif
ىـ-التشكيمةّالخطابيةّوماّبينّالخطابّّ Interdiscours

-IIIالتعريفّبالعصرّاألموي ّ

ّ-1تحديدّالعصر ّ
أّ-أصلّالتسمية ّ

بّ-نشأةّالدولةّاألموية ّ
جّ-أقاليمّالدولةّوخمفاؤىا ّ
* -األقاليـ
* -الخمفاء

ّ-2أشكالّالحياةّفيّالعصرّاألموي ّ
أّ-الحياةّالسياسية ّ

* -األحزاب السياسية
* -ظيكر النزعة العصبية
بّ-الحياةّاالجتماعية ّ
جّ-الحياةّالعقمية ّ
دّ-الحياةّاألدبية ّ

* -نيضة الشعر في العصر األمكم
* -نيضة النثر في العصر األمكم
* -عكامؿ النيضة األدبية

-I Vالتعريفّبالكميتّبنّزيدّاألسدي

ّ-1نسبوّومولده ّ

ّ-2نشأتوّوثقافتو ّ
ّ-3مذىبوّوعصبيتو ّ
ّ-4نيايتو
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ّ-Vالتعريفّبالياشميات ّ

ّ-1التأليفّوالطبع ّ

ّ-2مضمونّالياشميات
ّ-3القيمةّاألدبيةّوالتاريخيةّلمياشميات ّ
أ-القيمةّاألدبية ّ

ب-القيمةّالتاريخية ّ
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 -ّΙفيّمفيومّالتداولية ّ
ّ-1التداوليةّ:المصطمحّوالمفيوم ّ
ّ ّأّ-تحديدّالمصطمح

ىناؾ جممة مف المصطمحات المختمفة الناتجة عف اختبلؼ الترجمات نجدىا قد كظفت
أساسا لمتدليؿ عمى مفيكـ التداكلية  ،كمف بينيا نذكر:
 -الذرائعية كالذريعية :كىي ترجمة نعثر عمييا في بعض المعاجـ( ،)1كالمصنفات الفمسفية

()2

كمقابؿ لمكممة الفرنسية  pragmatismeأك ،pragmatiqueكالكممة اإلنجميزية pragmatic
أك .pragmatismكقد كظؼ الفيرم كممة الذريعية كترجمة لممصطمح األجنبي
.)3(pragmatic
 البراغماتية كالبراغماتيكية :كىي ترجمة نصادفيا في بعض المصنفات الفمسفية( )4كمقابؿلممصطمح الفرنسيpragmatismeأك pragmatiqueكالمصطمح اإلنجميزم .pragmatism
نعده ترجمة لممصطمح الفرنسي pragmatique
 التداكلية :كىك مصطمح يمكف أف ٌكاإلنجميزم ، pragmaticأم أنو ليس ترجمة لمصطمح )pragmatism( pragmatisme
عمى أساس أف ىذا األخير يحيؿ إلى مفيكـ الفمسفة الذرائعية.
نعد ىذه الترجمة مف أكثر الترجمات تداكال في الكقت الحالي خاصة في حقؿ
كيمكف أف ٌ
تحميؿ الخطاب .كليذا السبب فإنو المصطمح الذم سنعتمده في ىذه الدراسة كالذم سنحاكؿ في
العنصر المكالي تحديد مفيكمو االصطبلحي مباشرة بصرؼ النظر عف مفيكمو المٌغكم.
ّ

ّ ّب -تحديدّالمفيوم ّ

ّ ّإذا كانت الدراسات المٌغكية قد أنتجت لنا عديد التيارات عمى غرار التيار البنيكم كالتكليدم

تطكر األبحاث في ىذا المجاؿ
كالكظيفي التي سيطرت عمى ىذا الحقؿ ردحا مف الزمف  ،فإف ٌ
كما صاحبو مف نظريات جديدة حاكلت أف تعيد االعتبار لعناصر ظمٌت ميممة في البحث

المٌغكم السيما لدل التيارات السائدة لمٌسانيات البنيكية مثؿ ظاىرة الكبلـ التي أصبحت تحتؿ

( - )1جبّورعبد النور  ،المعجم األدبً  ،ط ، .2دار العلم للمالٌٌن  ،بٌروت ،لبنان  .1984 ،ص .117
( - )2م.روزنتال ،بٌ.ودٌن،الموسوعة الفلسفٌة،ترجمة سمٌر كرم ،ط ،.6دار الطلٌعة  ،بٌروت  ،لبنان  .1987،ص .217
وأندرٌٌه الالند ،موسوعة الالند الفلسفٌة ،ترجمة،خلٌل أحمد خلٌل ،المجلد الثانً ،ط ،.2منشورات عوٌدات،بٌروت.2..1،
ص .1.12
(- )3عبد القادر الفاسً الفهري ،المصطلح اللّسانً ،مجلّة اللّسان العربً ،دط  ،مكتب تنسٌق التعرٌب بالمغرب ،العدد ،23
الرباط .1983 ،ص .14.
( - )4الموسوعة الفلسفٌة ،ص  ، 217و موسوعة الالند  ،ص .1.14 ، 1.12
1.

المتأخرة ك بصفة خاصة في األعماؿ الممتدة إلى
منزلة مركزية في بحكث المٌسانييف في العقكد
ٌ
تطكر األبحاث في ىذا المجاؿ إلى
جاكبسكف  Jakopsonك بنفنيست  .Benvenisteكقد ٌ
أدل ٌ
اإلقرار بكجكد لسانيات التمفظ  Linguistique de l’énonciationالتي ساىمت في بمكرة
تيار لساني جديد ىك التيار التداكلي الذم نحف بصدد التعريؼ بوّ .

تعدد
يبرر لنا ٌ
تعتبر التداكلية مف المصطمحات المشكبة بالغمكض ،كلع ٌؿ ىذا ما ٌ
تعدد مفاىيميا ككنيا تقع في« مفترؽ طرؽ غنية
الترجمات التي دارت حكليا،إضافة إلى ٌ

لتداخؿ

اختصاصات

المٌسانييف،

المناطقة،

السيميائييف،

الفبلسفة،

السيككلكجييف،

كالسكسيكلكجييف»( ،)1فيي-إذف -تشابؾ لمعديد مف التيارات ،مما يعني أنو ليست ليا حدكد
كاضحة أك باألحرل ليست دراسة مستقمة .ضؼ إلى ذلؾ أنو مصطمح تتبمكر في ظمٌو جممة

يعرؼ التداكلية انطبلقا
مف التعريفات المختمفة تبعا الختبلؼ مجاؿ اىتماـ الباحث نفسو  ،فقد ٌ
مف كجية نظر تيتـ بدراسة المعنى في سياؽ التكاصؿ« بأنيا دراسة المعنى التكاصمي...أك

()2
يعرفيا انطبلقا مف كجية نظر
كقد
،
معنى المرسؿ ،في كيفية قدرتو عمى إفياـ المرسؿ إليو»
ٌ
تكجيو عند إنتاج الخطاب »(.)3
المرسؿ« بأنيا كيفية إدراؾ المعايير كالمبادئ التي ٌ

فتحديد التداكلية كفقا لكجيات النظر ىذه يأخذ بعيف االعتبار ربط المعنى بالسياؽ

كقكانيف التخاطب باعتبارىا مفاىيـ أساسية في التحميؿ التداكلي لمخطاب.
تخصص لساني ،أك
يحدد مفيكـ التداكلية باعتبارىا«
ىذا مف جية ،كمف جية أخرل قد ٌ
ٌ
تصكر خاص لمٌغة»(.)4
باعتبارىا تيار لدراسة الخطاب ،أك ٌ
كلع ٌؿ مف أقدـ النظريات التي حاكلت تحديد مفيكـ التداكلية ما جاء بو شارؿ

ميز بيف مجاالت ثبلثة في اإلحاطة بأية
مكريس)1938(C- Morrisمف تقسيـ ثبلثي ،حيث ٌ
لغة ،كىي -:عمـ التراكيب -عمـ الداللة  -كالتداكلية « التي تيتـ بالعبلقات القائمة بيف األدلة
كمستعممييا كاستعماليا كآثارىا»(.)1

( - )1فرانسواز أرمٌنكو ،المقاربة التداولٌة  ،ترجمة  ،سعٌد علوش  ،دط  ،مركز اإلنماء القومً ،دت  .ص .11
( - )2عبد الهادي بن ظافر الشهري ،إستراتٌجٌات الخطاب ،ط ،.1دار الكتاب الجدٌدة الم ّتحدة ،بٌروت ،لبنان.2..4 ،
ص.22
( – )3المرجع نفسه  ،ص . 22
 ()4P.Charaudeau, D.Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris, 2002. p454,
457.
( - )1دومٌنٌك مانغونو المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب ،ترجمة ،محمد ٌحٌاتن ،ط ،.1منشورات االختالف. 2..5 ،
ص.92
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المككف
مككف مف مككنات المٌغة ىك
ٌ
كبالتالي فمفيكـ التداكلية عند مكريس يحيؿ عمى ٌ
التداكلي« الذم يعالج كصؼ معنى الممفكظات في سياقيا»( )2بالنسبة لمانغكنك ،كعمى ىذا
بالمككف التداكلي.
األساس تيدؼ التداكلية إلى دراسة الظاىرة المرتبطة
ٌ
إف ما يمكف أف نستخمصو مف مفيكـ مكريس لمتداكلية أنو مفيكـ كاسع نجده يتجاكز
تعد التداكلية عند مكريس جزء مف السيميائية ،ثـ
الحقؿ المٌساني إلى السيميائي ،كبناء عمى ذلؾ ٌ
ألية نظرية سيميكطيقية»( ،)3كال ينبغي أف نفيـ مف
مككف ثالث ٌ
إنيا في نظر فاف دايؾ «أكبر ٌ
ىذا الكبلـ أف البحث التداكلي يقؼ عند حدكد الدرس السيميائي عمى اعتبار أنو بحث ال يمكف

مككنا أساسيا في إنتاج الخطاب كتأكيمو  ،كىك بذلؾ
لو أف يقكـ بمعزؿ عف المٌغة باعتبارىا ٌ
يحيؿ عمى مجاؿ لساني ذا رؤية خاصة لمَّغة كىي رؤية ليا دكرىا في تحديد مفيكـ التداكلية،
تتمخص تمؾ الرؤية؟
السؤاؿ الكاجب طرحو ىنا فيما ٌ
ك ٌ
مف المفاىيـ التي سيقت لتحديد مصطمح التداكلية القكؿ أنيا « جزء مف المٌسانيات الذم

يدرس العبلقات بيف المٌغة كاالستعماؿ الذم يقكـ بو متكممكف في كضعية تكاصمية (دراسة
االفتراضات المسبقة ،األقكاؿ المضمرة ،)4(»...ثـ إنيا في نظر آف مارم ديير كفرانسكا

ريكاناتي« دراسة استعماؿ المٌغة في الخطاب شاىدة في ذلؾ عمى مقدرتيا الخطابية»(.)5

تعد التداكلية« مذىب لساني يدرس عبلقة النشاط المٌغكم بمستعمميو كطرؽ
كبتعبير أكثر دقة ٌ
ككيفيات استخداـ العبلمات المٌغكية بنجاح ،كالسياقات كالطبقات المقامية المختمفة التي ينجز
ضمنيا الخطاب ،كالبحث عف العكامؿ التي تجعؿ مف الخطاب رسالة تكاصمية كاضحة

كناجحة ،كالبحث في أسباب الفشؿ في التكاصؿ بالمٌغات الطبيعية»(.)6

فإذا نحف أمعنا النظر في ىذه التعريفات أمكننا أف نستخمص طبيعة العبلقة القائمة بيف

األكؿ لدرجة يعتبر فييا
يعد ىذا األخير جزء ال ٌأ
البحث المٌساني كنظيره التداكلي ،إذ ٌ
يتجز مف ٌ
كارناب التداكلية« قاعدة المٌسانيات»( )1ككنيما يشتركاف معا في دراسة المٌغة  ،كاف كانت طبيعة

المٌغة في البحث التداكلي تأخذ بعدا آخر أكثر رحابة إذ لـ يعد ينظر إلييا باعتبارىا أداة تكاصؿ

ككفى ،كانما باعتبارىا ظاىرة خطابية بالدرجة األكلى إضافة إلى ككنيا ظاىرة تكاصمية

( – )2المرجع نفسه  ،ص. 92
( -)3فان داٌك ،النص والسٌاق،ترجمةعبد القادر قنٌنً،دط،إفرٌقٌا الشرق،المغرب،إفرٌقٌا الشرق ،بٌروت.2...،ص .255
()4
- Le petit larousse ,Paris ,2001 . p815.
( - )5فرانسواز أرمٌنكو ،المقاربة التداولٌة  ،ص . .8
( - )6مسعود صحراوي  ،التداولٌة عند العلماء العرب  ،ط ، .1دار الطلٌعة  ،بٌروت ،لبنان  . 2..5،ص .5
( - )1فرانسواز أرمٌنكو ،المقاربة التداولٌة  ،ص . .7
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تتطرؽ التداكلية إلى المٌغة،
كاجتماعية ،كعمى ىذا األساس يقكؿ فرانسيس جاؾ ٌ « F.Jacque
كظاىرة خطابية ،كتكاصمية ،كاجتماعية معا»( )2ال تتحقٌؽ إال بفعؿ االستعماؿ المَّساني الذم يرد
في سياقات مختمفة  ،حتى أف ىناؾ مف يعتبر التداكلية «عمـ االستعماؿ المٌساني ضمف السياؽ

 ،كبتكسع أكثر ىي استعماؿ العبلمات ضمف السياؽ»(.)3

كىنا تأتي التداكلية لتعيد االعتبار إلى ظاىرة النشاط الكبلمي بتركيزىا عمى البعد
االستعمالي لمَّغة كاعتبارىا مبدء أساسيا في تحميبلتيا  ،إضافة إلى التركيز عمى « خصائص
رد فعؿ المخاطبيف ،نكع مشترؾ لمخطاب  ،مكضكع
استعماؿ المٌغة (دكافع نفسية لممتكمميفٌ ،
الخطاب )...عمى خبلؼ الجانب التركيبي كالداللي»(.)4
بمجرد الكصؼ الشكمي
فالمٌغة في ىذا المستكل مف التحميؿ لـ تعد شيئا تجريديا يكتفي
ٌ
لمبنى المٌغكية بؿ أصبح االىتماـ منصبا عمى مراعاة العبلقة بيف البنية المٌغكية كاالستعماؿ ك

تسمى عممية التمفظ بالخطاب  ،فالتمفظ ىك
« ال يتبمكر االستعماؿ إال مف خبلؿ عممية قكلية ٌ
النشاط الرئيسي الذم يمنح استعماؿ المٌغة طابعيا التداكلي»(.)5
ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فإذا كاف التحميؿ التداكلي يقكـ عمى اعتبار المٌغة نشاطا

مقيدة بقيكد  ،كمف ىنا
كبلميا أك ممارسة فعمية فإنو نشاط يتحقٌؽ في كضعية تخاطبية تبادلية ٌ
تتدخؿ في
تأتي التداكلية لتعيد االعتبار كذلؾ إلى مختمؼ المعطيات السياقية التي يمكف ليا أف ٌ

تشكيؿ البناءات المٌغكية كتحديد داللتيا ،عمى أساس أف ىذه األخيرة ال يمكف فصميا عف
الظركؼ العامة التي أنتجتيا .أك بتعبير آخر ال يمكف فصؿ االستعماؿ المٌغكم عف السياؽ.

تميز البحث التداكلي الذم يحاكؿ الخركج عف اإلطار العاـ لمبحكث
كىنا يمكف أف نمحظ ٌ
السابقة (كالبنيكية كالشكمية) ككنيا لـ تعف إال بالبنية المٌغكية صارفة النظر عف كؿ االعتبارات

تتدخؿ في تشكيؿ تمؾ البنية.
غير المٌغكية التي يمكف أف ٌ
مجرد قائمة
كما يمكف أف نستخمصو-إذف -أف مفيكـ المٌغة مف المنظكر التداكلي ليست ٌ
المجردة ،كلكنيا إنجاز فعمي ،كىك مفيكـ قاد إلى إيجاد
مف األصكات أك نظاـ مف العبلمات
ٌ

التصكرات التي كاف ينظر إلييا بعيدا عف اعتبار المٌغة ممارسة
مفاىيـ جديدة لمجمكعة مف
ٌ

( – )2المرجع نفسه  ،ص . .8
( - )3المرجع نفسه  ،ص.11
()4
-Jean Dubois ,Larousse ,Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage,Bordeaux,
Paris, 1994.p375.
( - )5فان داٌك  ،النص و السٌاق  ،ص .27
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فعمية كمفيكـ االستعماؿ أك اإلنجاز ،األداء الكبلمي ،السياؽ ،التمفظ...كىي مفاىيـ أساسية في
تحقيؽ تداكلية المٌغة.

ك بناء عمى ما سبؽ فقد جاءت التداكلية لتعيد االعتبار إلى مختمؼ عناصر العممية

التخاطبية ساعية مف كراء ذلؾ اإلجابة عمى جممة مف األسئمة مف قبيؿ :مف يتكمـ كالى مف
يتكمـ؟ مف يتكمـ كمع مف؟ مف يتكمـ كألجؿ مف؟ ماذا نقكؿ عندما نتكمـ؟ ماذا عمينا أف نعمؿ
حتى يرتفع اإلبياـ عف جممة أك أخرل؟ كيؼ يمكننا قكؿ شيء آخر غير ما كنا نريد قكلو؟ ىؿ
يمكف أف نركف إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ ما ىي استعماالت المٌغة؟

()1

كغيرىا مف األسئمة

تخكؿ لمباحثيف في ىذا اإلطار
التي
تتدخؿ لئلجابة عنيا ٌ
ٌ
عدة اعتبارات تداكلية .كما أنيا ٌ
عدة مف حقكؿ معرفية أخرل كعمكـ المٌساف ،عمـ النفس ،عمكـ االتٌصاؿ ...في
استثمار مفاىيـ ٌ
اإلجابة عنيا.
كخبلصة ىذا الكبلـ أف األبحاث التداكلية قد جاءت مجاكزة لمدراسات التي تعنى بالمستكل
التركيبي كنظيره الداللي فاتحة المجاؿ أكبر أماـ المستكل التداكلي بكؿ ما يحممو ىذا المصطمح
تعد بحؽ مرتكزات التحميؿ التداكلي لمخطاب.
مف أبعاد داللية ،كمف مفاىيـ إجرائية ٌ
ّ-2التداوليةّ:النشأةّوالتطورّ ّ

انصب اىتماميا
التكجيات التي
نرد اإلرىاصات األكلى لنشأة التداكلية إلى تمؾ
يمكف أف ٌ
ٌ
ٌ
عمى قضية الدليؿ كالداللة ،حيث شغمت ىذه القضية اىتماـ الباحثيف مف فبلسفة كمناطقة منذ
زمف مبكر كال تزاؿ .كالبلفت لبلنتباه أف مختمؼ الدراسات التي ارتبطت بمعالجة الدليؿ كانت ال
تستبعد مستخدميو مف البحث ،ثـ إنيا كانت تعنى بتأثير األدلة عمى السمكؾ البشرم .كلذا فيي
.

تعد بمثابة أسس المٌسانيات التداكلية
دراسات ٌ
تصكرات بيرس Peirceحكؿ
كمف أبرز الدراسات التي تندرج في ىذا اإلطار لدينا
ٌ
اليد الطكلي في المنعطؼ الحاسـ الذم
العبلمة كتركيزه عمى ظركؼ إنتاجيا ،ليككف لو بذلؾ« ٌ

()1
تصكرات
نجد
بيرس
إسيامات
عف
بعيد
كغير
،
حصؿ صكب المٌسانيات التداكلية»
ٌ

كيتمخص اتٌجاىو في جعؿ التداكلية
أسس ىك اآلخر لنظرية العبلمة،
ٌ
مكريس Morrisالذم ٌ
ضمف سيميائية ثبلثية الحدكد(تركيب ،نحك ،تداكلية) ،ثـ إننا ال نغفؿ أف أقدـ تعريؼ لمتداكلية
يعزل إليو(العبلقة بيف العبلمات كمستعممييا كآثارىا) كىك تعريؼ نجده يؤ ٌكد عمى الطابع
( - )1فرانسواز أرمٌنكو ،المقاربة التداولٌة  ،ص ..7
( - )1فرانسواز أرمٌنكو ،المقاربة التداولٌة  ،ص ..8
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االستعمالي لمعبلمات ،الذم لـ يخرج بكىمر عف إطاره ألنو كاف ينافح « مف أجؿ لسانيات
النشاط المٌغكم ،حيث تنصرؼ ميمة المٌساني إلى دراسة االستعماؿ البشرم الخاص لمدليؿ»(.)2

مككف تداكلي ىك االىتماـ بربط العبلمات
كىذه
التصكرات في مجمميا لـ تخؿ مف ٌ
ٌ
الفعاؿ في تغيير كجية النظر التقميدية-السكسكرية خاصة ،-كىي
بمستعممييا مما كاف لو أثره ٌ

تصكرات احتضنيا دعاة الفمسفة التحميمية كسعكا إلى تعميقيا.
ٌ
التكجيات التي تندرج في ىذا اإلطار ،إسيامات الفيمسكؼ فريج حكؿ دراسة الداللة
كمف
ٌ

كالتمييز بينيا كبيف المرجع( .)3إضافة إلى إسيامات فيتغنشتايف الذم أكلى عنايتو باالستعماؿ

()4
أىـ المفاىيـ
خاصة كأف ىدؼ المٌغة عنده« ىك ممارسة تأثير فعمي لمكاحد في اآلخر»  .ثـ إف ٌ
التي ارتبطت بو ألعاب المَّغة التي تعني في نظره« الممارسة المٌغكية كشكبل مف أشكاؿ

الحياة»(.)5

التكجيات أثرىا في دعـ أبحاث كؿ مف الفيمسكفيف أكستف كسكرؿ السيما
كقد كاف ليذه
ٌ
تراث فيتغنشتايف الذم تبناه أكستف كأسس مف خبللو نظرية األفعاؿ المٌغكية التي عرضيا في

مصنفو
كتابو( ،)6كىي نظرية احتضنيا فيما بعد تمميذه سكرؿ كعمؿ عمى تطكيرىا في
ٌ
" ." Speech Acts

كما يمكف أف نستخمصو -إذف -أف التيار التداكلي في ظيكره ال يمكف فصمو عف التيار
الفمسفي كلع ٌؿ ىذا ما جعؿ جيبللي دالش يقكؿ «:إف استعراض منشأ المٌسانيات التداكلية ليس

الييف ،السيما كأنيا مدينة لعدد مف التيارات الفمسفية»( ،)7مثؿ تيار الفمسفة التحميمية
باألمر ٌ
ميمشة»( )1أم أنيا
التي كاف ليا أثرىا« في دراسة ظكاىر داللية كتداكلية كانت ميممة أك ٌ
فمسفة نتج عنيا االىتماـ بمجمكعة مف المبادئ اإلجرائية التداكلية كالداللة ،المرجع،

االستعماؿ ،الفعؿ كغيرىا.
كاذا كنا نممس فاعمية البحكث الفمسفية في ظيكر التيار التداكلي فإنو تيار قد تبمكر
كذلؾ في ظ ٌؿ البحكث السيمائية كالمٌسانية ،كاف تجاكز تمؾ الدراسات المٌغكية ذات الطابع
الشكمي كالتيار البنيكم ،ألنو يعتمد في تحميبلتو عمى معيار البنية المٌغكية كحدىا بخبلؼ

( - )2الجٌاللً دالش ،مدخل إلى اللّسانٌات التداولٌة ،ترجمة محمد ٌحٌاتن ،دط  ،د.م.ج ،الجزائر .1992 ،ص .15 ،14
( - )3فرانسواز أرمٌنكو ،المقاربة التداولٌة  ،ص .23 ، 22
( - )4المرجع نفسه ،ص .23 ،
( - )5الجٌاللً دالش  ،مدخل إلى اللّسانٌات التداولٌة  ،ص  ،2.و فرانسواز أرمٌنكو ،المقاربة التداولٌة  ،ص . 23
( - )6مسعود صحراوي  ،التداولٌة عند العلماء العرب  ،ص .24 ، 23
( - )7الجٌاللً دالش  ،مدخل إلى اللّسانٌات التداولٌة  ،ص . .4
( - )1مسعود صحراوي ،التداولٌة عند العلماء العرب  ،ص . 24
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التداكلية التي تتجاكزىا إلى دراسة« أحكاؿ االستعماؿ في الطبقات المقامية المختمفة حسب
() 2
ليمدىـ برؤل
أغ ارض المتكمميف كأحكاؿ المخاطبيف»  .كبالتالي فيي منيج اعتمده الباحثكف« ٌ
متعددة لقصكر الدراسات الشكمية ،كاىماليا لمقاربة المٌغة في تجمٌييا الحقيقي ،أم في االستعماؿ
ٌ

التكاصمي بيف الناس»(.)3

تطكره أنو لـ يبؽ حك ار عمى الدراسات
كما ٌ
يسجؿ بخصكص المنيج التداكلي في مسار ٌ
األدبية ككنو يمتمؾ إمكانات تطبيقية في حقؿ األدب  .كعمى
امتد ليشمؿ الدراسات
المٌغكية كانما ٌ
ٌ

األدبية الشكمية ذات النظرة القاصرة في
غرار المناىج المٌغكية الشكمية فقد جاء مجاك از لممناىج
ٌ
تحميميا لمنصكص ككنيا اىتمت بالعبلقات الداخمية لمنص عمى حساب العبلقات الخارجية.

فإذا كاف النص األدبي في نظرة البنيكييف جسد لغكم أك كياف مغمؽ منتو في الزماف
تعد في نظر التداكلييف عاجزة عف اكتشاؼ خبايا النص كتفسير العديد مف
كالمكاف فيي نظرة ٌ
الظكاىر النصية  ،ما دامت تفصؿ النص عف عكامؿ إنتاجو.
كتطكره كاف في فترة اتٌجيت فييا
كىكذا يمكننا أف نستنتج أف ظيكر المنيج التداكلي
ٌ
معظـ الدراسات لتككف شكمية ،كباعتبار المنيج التداكلي أحدث المناىج الحالية في تحميؿ
كتطكر بشكؿ ممحكظ السيما مع إسيامات المنظٌريف الغربييف
الخطاب فقد زادت العناية بو
ٌ
تككف تداكلية مف ثبلث درجات ،ىذا إضافة إلى
أمثاؿ ىانسكف الذم يعكد لو الفضؿ في ٌ

مصنفات مختمفة
إسيامات أركيكني ،ديكرك ،مانغكنك كغيرىـ ممف تظير نتائج أبحاثيـ في
ٌ
استعنا ببعضيا في ىذا البحث ،كما أف لمعرب إسياماتيـ في ىذا المجاؿ كاف كانت محدكدة.

ّ-3أىمّمفاىيمّالتحميلّالتداوليّلمخطاب

أّ-التمفظّL’énonciation

تعد نظرية التمفظ " "Théorie de l’énonciationإحدل نظريات التداكؿ األساسية التي
ٌ
ميمشة في البحكث المٌغكية مثؿ ظاىرة الكبلـ،
جاءت لتعيد االعتبار لجممة عناصر ظمٌت ٌ
الفاعؿ البلفظ في العممية التخاطبية كصمتو بممفكظو أكال ،كبالمتمفظ إليو ثانيا ،كبمختمؼ
عناصر العممية التمفظية .كبالتالي فقد ظير ما يعرؼ بمسانيات التمفظ التي تسعى لكصؼ تمؾ
العبلقات.
(- )2المرجع نفسه  ،ص . 28
(- )3عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص .21
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إف المقصكد بالتمفظ عمى إثر اميؿ بنفنيست Emile Benvenisteىك« كضع المٌغة في

حالة حركة بمقتضى فعؿ فردم في االستعماؿ»( ،)1بمعنى أف التمفظ ىك عمؿ يقكـ بو الفرد

يؤديو المتمفظ في المحظة التي
الذم يحتكر المٌغة لحسابو.أك بتعبير آخر ىك« نشاط كبلمي ٌ
يتحدث فييا ،أم تمؾ الممارسة التي ينسبيا لذاتو متفاعبل مع األخر»( .)2كعمى العمكـ ىناؾ
ٌ
صكرتيف لمتمفظ  :صكرة التمفظ المنطكؽ ،كصكرة التمفظ المكتكب.

حيز
كبناء عمى تحديد مفيكـ التمفظ بأنو نشاط كبلمي ،فإنو نشاط يسمح بإخراج المٌغة مف ٌ

يحكليا إلى ممارسة خطابية كفعؿ منجز ،مما
المكجكد بالقكة إلى حيز المكجكد بالفعؿ ،أم أنو ٌ
يسمح لمفرد بإعطاء شكؿ لؤلفعاؿ كاألحداث التي يريد تبميغيا .ك انطبلقا مف ىذا المفيكـ كنظ ار
لصعكبة المعالجة المباشرة لفعؿ التمفظ فإنو غالبا ما يمجأ إلى« تحديد اآلثار التي يتركيا فعؿ
التمفظ في الممفكظ»( .)3كما يمكننا معالجة التمفظ بالنظر إلى الناحية التمفظية أم ظاىرة النطؽ
الفيزيكلكجية كالفيزيائية ،أك بافتراض التحكيؿ الفردم لمٌغة إلى نشاط كبلمي منجز ،أك مف خبلؿ

اإلطار الشكمي لتحقٌؽ فعؿ التمفظ(.)4
البد أف
إف التمفظ كاف كاف استعماال فرديا لمٌغة ،إال أنو مف منظكر تحميؿ الخطاب ٌ
ٌ
()5
نحددىا في النقاط التالية:
يراعي بعض المبادئ المنيجية اليامة ،التي ٌ
يخكؿ لمفرد الخركج عف
 يمكف تحديد التمفظ بكصفو حدث امتبلؾ لمٌغة ،أم أنو امتبلؾ ال ٌالقيكد المختمفة ألنكاع الخطابات.
األكؿ.
 -ال يقكـ التمفظ عمى المتمفظ كحده ألنو يقكـ كذلؾ عمى التفاعؿ الذم يأتي في المقاـ ٌ

ككفقا ليذا االعتبار تطرح إشكالية المكنكلكج .Monologue

 إف المتمفظ ليس بالضركرة ىك الييئة التي تتك ٌفؿ بالتمفظ ألنو قد ال يقدـ كمسؤكؿ عفً
المخاطب.
يردد أقكاؿ
الممفكظ باعتباره ٌ
محددا في
 يش ٌكؿ التمفظ محكر العبلقة بيف المٌغة كالعالـ ،كما أنو يش ٌكؿ فعبل في ذاتو كحدثا ٌالزماف كالمكاف.

()1

- Emile Benveniste ,Problèmes de linguistique générale, Tome 01 , Gallimard -Cérès Edition,
Tunis , 1995 . p 80.
( - )2ذهبٌة حمو الحاج  ،لسانٌات التلفظ و تداولٌة الخطاب  ،دط  ،دار األمل  . 2..5 ،ص .77
()3
-D.Maingueneau,Elément de linguistique pour le texte littéraire,Dunod ,Paris,1993 .p02.
( - )4ذهبٌة حمو الحاج  ،لسانٌات التلفظ و تداولٌة الخطاب  ،ص .91
( – )5المرجع نفسه  ،ص. 49 ، 48
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كاذا كانت نظرية التمفظ ترتبط أساسا بفعؿ التمفظ ،فإنو فعؿ يستمزـ كجكد فاعؿ الفظ
تتضمف
يخص الفاعؿ البلفظ أك  l’énonciateurكبناء عمى أف المٌغة
ككجكد ممفكظ .ففيما
ٌ
ٌ
يسمييا بنفنيست الجياز الشكبلني لعممية التمفظ فإنيا عناصر تسمح لكؿ شخص أف
عناصر ٌ

يأخذ الكبلـ في رتبة متكمٌـ يكحي إلى نفسو باستعماؿ ضمير (أنا) معمنا في الكقت نفسو عف
تنصيب شخص آخر أمامو يمثؿ المخاطىب.

أما بخصكص الممفكظ فإنو مصطمح يطمؽ عمى« نتاج فعؿ التمفظ»( ،)1كبالتالي فيك

تباينا بيف الفعؿ كما ينتج عنو .كالممفكظ مف كجية نظر
مبايف لمتمفظ عمى اعتبار أف ىناؾ ٌ
متغيرة تحمؿ معنى لغكيا تاما»( .)2كلكف
مانغكنك كشاركدك  Charaudeauىك« كحدة كبلمية ٌ

ما مستكل ىذه الكحدة  ،ىؿ ىي الكممة المفردة أـ الجممة أـ النص؟ كىنا يككف الممفكظ
محددة إال بمقابمتو مع ىذه المصطمحات.
متعدد المعاني ال يكتسي داللة ٌ
مصطمحا ٌ
كاذا كانت عممية التمفظ تقكـ أساسا عمى كجكد فاعؿ الفظ كعمى إنتاج ممفكظ فإنيا عممية
تستدعي كجكد سياؽ عاـ لمتمفظ .كىنا يأتي االىتماـ بالسياؽ في محاكلة فيـ أسباب كشركط
إنتاج الممفكظات كقكانيف نجاح العممية التخاطبية «،فاألكلى لمجمكع العكامؿ الداخمة في إنتاج
الممفكظ أف تؤخذ بحسباف مف الكجو الفيزيكلكجي لمتصكيت إلى المحيط المادم كاالجتماعي
المسببات النفسية لمتمفظ»( .)3كتجدر اإلشارة إلى أف مجمكعة العناصر التي تدخؿ
مرك ار عبر
ٌ
في إنتاج الممفكظ ىي ما يش ٌكؿ الكضعية التمفظية .La situation d’énonciation
كما يمكف أف نستخمصو مما سبؽ أف نظرية التمفظ قد استطاعت أف تقمب معادلة الثنائية

السكسكرية (المٌغة-الكبلـ) بتركيزىا عمى الكبلـ كاعتبارىا المٌغة نشاطا فعميا منج از  ،فاتحة
المجاؿ بذلؾ إلعادة صياغة النظرية العامة لمتكاصؿ البشرم.

بّ-أفعالّالكالمّّ ّActes de langage

تعد مف المفاىيـ المحكرية في التحميؿ التداكلي لمخطاب ،كالتي يعزل الفضؿ في بمكرتيا
ٌ
كالتنظير ليا إلى كؿ مف الفيمسكفيف أكستف  Austinك سكرؿ  ، Searleكالمقصكد بالفعؿ
الكبلمي« الكحدة الصغرل التي بفضميا تحقٌؽ المٌغة فعبل بعينو (أمر ،طمب ،تصريح ،كعد)...
غايتو تغيير حاؿ المخاطبيف»( ،)1كبالتالي فيك مفيكـ ال يفصؿ القكؿ عف الفعؿ ،باعتبار أف
( – )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .47
()2
- P. Charaudeau-D .Maingueneau ,Dictionnaire d’analyse du discours, p 222.
()3
- D. Maingueneau, Elément de linguistique pour le texte littéraire, p02.
( - )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص ..7
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كؿ قكؿ ىك عبارة عف فعؿ .فعندما نقكؿ شيئا ما فإننا في الحقيقة ننجز فعبل معينا ،أك أننا
بمجرد أف نقكؿ شيئا ما ،لذلؾ اصطمح أكستف عمى تسمية كتابو " How to do
ننجز فعبل
ٌ
قدـ مف خبللو تحميبل
تؤدم أشياء بالكممات" .كىك الذم ٌ
 "things with wordsأم "كيؼ ٌ
ألفعاؿ الكبلـ.

إف إنتاج فعؿ لغكم ما يقترف كفقا ألكستف بثبلثة أفعاؿ متزامنة ىي:
ّّ -1فعل ّالقول  :Acte locutoireكىك الخاص« بإنتاج أصكات أك كممات تنتظـ في
() 2
يتضمف ثبلثة مستكيات لغكية تتمثٌؿ في
فعؿ
فيك
،
تراكيب خاصة تحيمنا عمى داللة معينة»
ٌ
المستكل الصكتي ،التركيبي ،كالداللي ،كاف كاف أكستف يسمييا أفعاال .كبتنفيذ فعؿ القكؿ نجد

أنفسنا أماـ فعؿ جديد ىك الفعؿ اإلنشائي.
ّ-2الفعلّاإلنشائي  «:ّActe illocutoireيتعمٌؽ بفعؿ ينجز بقكؿ»

()3

كىك فعؿ يسعى إلى

إحداث تغيير في عبلقات المتفاعميف  les intéractantsفي الخطاب مف خبلؿ إنتاج فعؿ
فالسؤاؿ مثبل قد تككف الغاية
تأثيرم؛ حيث« يمكننا إنجاز فعؿ إنشائي لتحقيؽ أفعاؿ متنكعةٌ :
منو استمالة المتمفظ المشارؾ ،أك اإلبانة عف تكاضعنا أك إزعاج طرؼ ثالث الخ»(.)4
ّ -3الفعلّالتأثيري  : Acte perlocutoireيرل أكستف أنو يقع في المرتبة الثالثة بعد فعؿ
يتسبب في أغمب
القكؿ كالفعؿ اإلنشائي ألنو يتعمٌؽ باآلثار المترتبة عنيما « ،فقكؿ شيء ما ٌ
بعدة أثار عمى المشاعر ،األفكار ،أفعاؿ المستمع أك المتكمٌـ كأشخاصا آخريف»(.)1
األحياف ٌ
نميز كجو االختبلؼ بيف ىذه األفعاؿ،
كبعد ىذه التحديدات يككف بمقدكرنا اآلف أف ٌ

مجرد قكؿ ،بينما الثاني ىك عبارة عف فعؿ
األكؿ ٌ
فالفرؽ بيف فعؿ القكؿ كالفعؿ اإلنشائي ىك أف ٌ
األكؿ منيما ذا
ٌ
متضمف في قكؿ .أما الفرؽ بيف الفعؿ اإلنشائي كالفعؿ التأثيرم فيكمف في أف ٌ

طبيعة لغكية بينما يخرج الثاني عف إطار المٌغة.

كبناء عمى ما سبؽ نستنتج أف كؿ قكؿ يقكـ أساسا عمى ثبلثة أنكاع مف الفعؿ ،فيك

عبارة عف نشاط لغكم مادم يمثٌؿ فعبل قكليا ،كىك فعؿ يسعى لتحقيؽ غايات إنجازية كاألمر

كالتحذير كالكعد ...كغايات تأثيرية تعنى بالتأثير في المتمقي .مما يعني أف مركز االىتماـ في

عدة أصناؼ منو كاألفعاؿ
النظرية ىك الفعؿ اإلنشائي الذم اعتنى أكستف بتحميمو كالتمييز بيف ٌ
()2

- John Austin ,Quand dire c’est faire ,traduit par Gilles Lane ,Seuil ,Paris, 1970. p109.
- Op . cit , p 113.
( - )4دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص . .8
()1
- John Austin,Quand dire c’est faire , p114.
()3
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الحكمية ،Verdictifsكأفعاؿ الممارسة  ،Exercitifsكأفعاؿ الكعد  ،Promossifsك أفعاؿ
المكقؼ  ،Comportatifsكأفعاؿ العرض . Expositifs
محددة يمكف
يقدـ لنا معايير ٌ
كاف كاف أكستف يشير إلى تداخؿ ىذه األصناؼ إال أنو لـ ٌ
كجيت إليو مف طرؼ
أف نستعيف بيا في تحديد كؿ صنؼ ،ككاف ذلؾ مف بيف االنتقادات التي ٌ

سكرؿ

()2

الذم عمؿ عمى إجراء بعض التعديبلت عمى التقسيـ الذم اعتمده أكستف لؤلفعاؿ

اإلنشائية مف خبلؿ تحديد اثني عشر مقاييس اختبلؼ داللية تتمايز بمكجبيا ىذه األفعاؿ
المعبر عنيا كغيرىا( .)3كىذا ما جعمو يقترح
كاختبلؼ غاية الفعؿ ،كاختبلؼ الحاالت النفسية
ٌ
تقسيما آخر ليا :أفعاؿ التأكيد ،Assertifsالكعد  ،Promissifisالتكجيو  ، Directifsالتعبير
 ، Expressifsالتصريح . Déclarations
يميز بيف الفعؿ اإلنشائي Verbe illocutoire
كمما أخذ عمى أكستف كذلؾ أنو لـ ٌ
ككحدة لغكية ،كالفعؿ اإلنشائي  Acte illocutoireكعمؿ منجز(.)4
لو:

()5

مككنيف أساسييف
ىذا كقد تم ٌكف سكرؿ مف خبلؿ تحميمو لمفعؿ المٌغكم مف التمييز بيف ٌ
محتكاه االفتراضي،Contenu propositionnelكقكتو اإلنشائية.illocutoire Force

فالمحتكل االفتراضي ىك المحتكل الداللي الذم يحيؿ إليو ممفكظ ما .أما القكة اإلنشائية فيي «
محتكيات الممفكظ التي تسمح لو بتأدية كظيفة كفعؿ خاص بتآلفيا مع المحتكل االفتراضي ليذا
الممفكظ»( ،)1كىي قكة تد ٌؿ عمييا صيغة الممفكظ التي تحتمؿ أف تككف طمبا أك أم ار أك نييا أك
غير ذلؾ .كبالتالي فيي عنصر أساسي لتحقٌؽ إنجاز فعؿ القكؿ كالتأثير في المتمقي.
مككنا آخر ىك القكة التأثيرية التي ترتبط
كعبلكة عمى ىذيف
المككنيف يمكف أف نضيؼ ٌ
ٌ
أساسا بآثار الفعؿ المٌغكم لدل متمقيو.

البد مف مراعاة عددا مف شركط االستعماؿ ،كىي
كمف أجؿ ضماف نجاح الفعؿ المٌغكم ٌ
شركط« تعنى بالظركؼ كمنزلة المشاركيف في الفعؿ المٌغكم كمقاصدىـ كاآلثار التي مف شأنو

إحداثيا»(.)2

جّ-الحجاجّ L’argumentationّ:
()2

- John Searle, Sens et expression, Les Editions de Minuit , Paris ,1982 . p 49.
- Op .cit , p 40 , 46.
()4
- Op .cit , p 48 , 49.
( - )5دومٌنٌك مانغونو ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص ..7
()1
- P.Charaudeau, D.Maingueneau ,Dictionnaire d’analyse du discours, p17.
( - )2دومٌنٌك مانغونو ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص . .7
()3

2.

يتعيف عمينا التفريؽ بينو كبيف األنماط االستداللية األخرل التي
لتحديد مفيكـ الحجاج ٌ
يمكف أف يتداخؿ معيا كالبرىاف  la prouveكاالستنتاج  ،la déductionكلذلؾ عمؿ مكشمر
 Moeschlerعمى حصر مجالو ككظيفتو مف خبلؿ قكلو «:لكي نحصر مفيكـ الحجاج مف
نفرؽ حاجج  argumenterمف برىف  prouverكاستنتج  .déduireفالخطاب
الضركرم أف ٌ
الحجاجي ليس خطابا معنيا بالكبلـ عف البراىيف  ،les preuvesكليس خطابا معنيا بمبادئ
أبيف الطابع المنطقي
االستنتاج العقمي .كبتعبير آخر أف أحاجج ال يعني أف أثبت حقيقة ما أك ٌ
السميـ لعممية التفكير ...فأف أحاجج معناه أف أعطي أسبابا ليذه النتيجة أك تمؾ .ىذه األسباب
حجة
التي تؤلٌؼ حججا
بمجرد أف يتـ التمفظ بيا .كعدد الحجج ليس محصك ار بالضركرة في ٌ
ٌ
كاحدة»(.)3
فالحجاج كفقا لمكشمر يقكـ عمى عبلقة بيف حجج كنتائج كىي عبلقة حجاجية ال
استنتاجيو؛ أم أنيا تختمؼ جذريا عف تمؾ العبلقات المنطقية الصكرية التي تقكـ عمى الجمع
تؤدياف إلى نتيجة حتمية بالضركرة بناء عمى مبدأ السببية .كىك مف كجية نظر
مقدمتيف ٌ
بيف ٌ
يحؽ لو
مكجو إلى الغير إلفيامو دعكل مخصكصة
طو عبد الرحمف« كؿ منطكؽ بو
ٌ
ٌ

االعتراض عمييا»( ، )4مما يعني أنو فعؿ يقترف بعممية التمفظ بالخطاب ،كما يقكـ أساسا عمى

يجسده المرسؿ إليو.
يجسدىا المرسؿ ،كمفيكـ االعتراض الذم ٌ
مفيكـ الدعكل التي ٌ
كباعتبار الخطاب الحجاجي خطابا يستعيف بتكظيؼ مجمكعة مف الحجج التي يظؿ
الحجة« كسبب(حكـ كاؼ) لتقبؿ
عددىا غير محصكر بالنسبة لمكشمر ،فإنو عادة ما ينظر إلى ٌ
()1
الحجة فكرة ،كليست
يقدـ بيدؼ قبكؿ ممفكظ
النتيجة»  ،كما أنيا« ممفكظ ٌ
آخر(حجة-نتيجة) .ك ٌ
ٌ
فعبل»()2؛ أم أنيا بنية داللية قائمة بذاتيا تتعمَّؽ بقصد المرسؿ كفعاليتو الخطابية مما يجعميا
تتضمف بعدا تداكليا .كبناء عمى ىذه المفاىيـ فإنو يمكف لمحجج أف تككف ذات طبيعة متباينة،
ٌ
كأف تككف حججا منطقية  ،logiquesأك تأثيرية ،affectifsأك شكاىد إيضاحية
.)3(illustration
كبالنظر إلى ىذه األشكاؿ المختمفة التي تتمظير فييا الحجج فإف األمر سياف بالنسبة
،أىميا«:
لمحجاج الذم يمكف لو ىك اآلخر أف يتٌخذ أشكاال مختمفة ٌ
()3

- J. Moeschler,Argumentation et Conversation,Hatier – Credif ,Paris, 1985 . p46.
( – )4طه عبد الرحمن ،اللّسان والمٌزان أو التكوثر العقلً ،ط ،.1المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء.1998 ،ص.226
()1
- J. Moeschler, Argumentation et Conversation , p 52.
()2
- Henri Margulieu ,Etude d’un texte argumentative, Ellipse, Paris ,1996. p87.
()3
- Op . cit , p 13.
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 شكؿ الصراع  :La disputeكفيو تتكاجد مجمكعة مف األصكات كتتداخؿ فيما بينيا لتكسبالتفجر.
النص ميزة مف ٌ

 -شكؿ االستدالؿ  : La raisonnementكىك شكؿ يستند إلى ارتباطات منطقية لمحجج

مكصكلة فيما بينيا بكاسطة أدكات الربط الحجاجي .
 شكؿ البرىاف  :La démonstrationكىك شكؿ يقكـ أساسا عمى االستنتاج كاالستقراء. شكؿ المثاؿ  :L’exempleكىك شكؿ يمكف مف خبللو لمتتالية سردية أك كصفية أف تعمؿعمى تكضيح فعؿ خاص كطرح فكرة معينة ،كفي ىذه الحالة يمكف لممثاؿ أف يكتسب قيمة
حجة صريحة مرتبطة بمثاؿ
الحجة .كلتمييز المثاؿ التكضيحي تجدر اإلشارة إلى أنو ال تكجد ٌ
ٌ
كلكف انطبلقا مف ىذا األخير ينبغي أف نقيـ االستدالؿ عمييا»(.)4
يتميز الخطاب الحجاجي مف الكجية داخؿ خطابية
ىذا مف جية ،كمف جية أخرل« ٌ
 Intra discoursبأشكالو البنائية المختمفة ،كمف الكجية فكؽ خطابية Extra discours
بالفعؿ التأثيرم الذم يككف مرتبطا باإلقناع»( ، )5كما يمكف أف يقاؿ عف تمؾ البنية أنيا تقكـ
حجة  + Argumentنتيجة  Conclusionتربط بينيما
أساسا عمى الجمع بيف عنصريف ٌ
عبلقات حجاجية تسعى لمتأثير في المتمقي بحممو عمى اتٌخاذ مكقؼ معيف اتٌجاه قضية
مطركحة إما تأييدا أك رفضا .مما يعني أف الغرض التداكلي مف الحجاج ىك اإلقناع الذم يمكف

اعتباره فعبل تأثيريا .كفي ىذه الحالة ينظر إلى الحجاج عمى أنو فعؿ كبلمي.
كاذا كاف الحجاج نشاطا لغكيا فإنو« اآللية األبرز التي يستعمؿ المرسؿ المٌغة فييا

كتتجسد عبرىا إستراتيجية اإلقناع»( .)1كىنا تكمف أىمية الحجاج فيما يكلٌده مف اقتناع لدل
ٌ
المرسؿ إليو مما يؤ ٌكد أنو أنجع تقنية خطابية يمكف االستعانة بيا في بعض األنكاع الخطابية

كالخطاب السياسي ،الديني ،كاإلشيارم .فيك بذلؾ عممية مقصكدة في ذاتيا تسعى كما يقكؿ

مكشمر إلى« تحقيؽ نشاط تكاصمي ،كىك نشاط يتحقٌؽ بكاسطة المٌغة ك في المٌغة»(.)2
يعرؼ الحجاج كذلؾ« كتعبير عف كجية نظر ما بكاسطة ممفكظ كاحد أك مجمكعة
كقد ٌ
مف الممفكظات»( .)3كىذه الممفكظات يمكف اعتبارىا حججا ،فنقكؿ أف المرسؿ إليو قد يبني

حجة كاحدة أك عمى مجمكعة مف الحجج كفقا لما يقتضيو المرسؿ إليو كنكع
خطابو عمى ٌ
()4

- Op . cit , p 12.
- P.Charaudeau , D.Maingueneau,Dictionnaire d’analyse du discours , p 66.
( – )1عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص . 456
()2
- J. Moeschler ,Argumentation et Conversation , p 55 , 56.
()3
- P. Charaudeau -D. Maingueneau ,Dictionnaire d’analyse de discours , p 67.
()5
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الخطاب .كمف جية أخرل يمكف اعتبار الحجاج« طريقة خاصة النتظاـ مجمكعة مف
()4
تميزىا جممة
حجة كنتيجة تربط بينيما عبلقة حجاجية ٌ
الممفكظات»  .كىك انتظاـ يجمع بيف ٌ
()5
نحددىا في النقاط التالية:
خصائص ٌ

مقدما حتى يثبت أك
 -1تكجد عبلقة حجاجية بيف ممفكظيف  Aك Cعندما يككف أحدىما(ٌ )A
الحجة ،أما( )Cفيك النتيجة.
يقبؿ اآلخر( .)Cففي ىذه الحالة يككف ( )Aىك ٌ

 -2إف العبلقة الحجاجية ال تككف بالضركرة بيف كحدتيف لسانيتيف ممفكظتيف ،ألنو يمكف
لمنتيجة أف تككف ضمنية  ،كما يمكف ليا أف تككف مف طبيعة غير لسانية.
 -3يجب عمى النتيجة إذا كانت ضمنية أف تككف سيمة الفيـ.
مكجية لخدمة النتيجة ،فإنيا تحتكم عمى تكجيو حجاجي .كالقيمة الحجاجية
 -4مادامت
الحجة ٌ
ٌ
تحدد بكاسطة تكجييو الحجاجي.
لممفكظ ما ٌ

البد أف
كفضبل عف ىذه الخصائص فإف انتظاـ الممفكظات في الخطاب الحجاجي ٌ
يؤدم
يتعيف عمى المرسؿ االلتزاـ بيا ،حيث ٌ
يخضع لجممة مف الضكابط الحجاجية التي ٌ

احتراميا إلزالة الغمكض عف الحجج مما يضمف ليا كظيفتيا التأثيرية .كمف تمؾ الضكابط

نذكر:

() 1

 -ليس كؿ شيء قاببل لمنقاش أك الحجاج ،فيناؾ بعض المسمٌمات ال تقبؿ ذلؾ.

محددة ،كمرجع الخطاب كذلؾ لئبل نقع في مشكمة تأكيؿ
 أف تككف داللة األلفاظٌ
المصطمحات.
خمكه مف اإلبياـ كالمغالطة.
 مكافقة الحجاج لما يقبمو العقؿ مع ضركرة ٌ -تكفٌر المعارؼ المشتركة بيف طرفي الخطاب.

الحجة كالسياؽ ألنو ىك الكفيؿ بتسكيغ الحجج مف عدميا.
 -ضركرة التناسب بيف ٌ

دّ-الضمنياتّLes implicitesّ:

تعد ىي األخرل مف أىـ المفاىيـ التي يقكـ عمييا التحميؿ التداكلي كالتي يشير إلييا
ٌ
مانغكنك بقكلو «:يمكننا أف نستنبط مف الممفكظ محتكيات ال تش ٌكؿ مبدئيا المكضكع الحقيقي

يتضمف
لمتمفظ  ،كلكنيا تظير مف خبلؿ المحتكيات الصريحة»( .)2فالممفكظ كفقا ليذا المفيكـ
ٌ

- Op . cit , p 67.
- J. Moeschler , Argumentation et Conversation , p52 , 55.
( – )1عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص .468 ، 465
( - )2دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .65
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()4
()5

األكؿ .كبناء عمى ىذا
خفي لكنو يستنبط مف المعنى ٌ
جمي كآخر مضمر ٌ
معنييف إحداىما ظاىر ٌ
التحديد فالضمنيات ىي ما ال يظير مباشرة في الكبلـ ،أم أنيا تقابؿ المعنى الضمني الذم
نميز بيف
يمكننا أف نستنبطو باالعتماد عمى البنى المٌغكية أك عمى سياؽ التكاصؿ ،مما يجعمنا ٌ
()3
نكعيف أساسييف مف الضمنيات:
 -داللية  :Sémantiqueليا ارتباط بالمادة المٌغكية لمممفكظ.

التكصؿ إلييا عف طريؽ ربط الممفكظ بسياقو
 تداكلية  :Pragmatiqueىي التي يتـٌ
باالستناد إلى قكانيف الخطاب .Lois de discours
عدة أنكاع فرعية أخرل  ،منيا:
كتحت ىذيف النكعيف مف الضمنيات تندرج ٌ
 -أفعالّالكالمّغيرّالمباشرة  :Actes de langage indirecteكمثاليا قكلنا« ىؿ تفضمت

يؤكؿ
بإعطائي الكتاب؟» فيي جممة تحمؿ معنى ظاى ار ىك ٌ
السؤاؿ ،ىذا األخير الذم يمكف أف ى
بكصفو طمبا .كلمسياؽ دكره البارز في تحديد المعنى غير المباشر لمجممة .

يعد أبرز أشكاؿ الكبلـ الضمني الذم يرتبط أساسا
 االفتراضّالمسبق ٌ :Le présupposéبالبنى المٌغكية أك بسياؽ التمفظ مما يعني أف ىناؾ نكعيف مف االفتراضات المسبقة -دالليةّ

يتضمنيا
كىي« المعمكمات التي لـ يص ٌرح بيا إال أنيا كبطريقة آلية مدرجة في الممفكظ الذم
ٌ
بغض النظر عف خصكصية اإلطار التمفظي  -.)1(» cadre énonciatifكتداولية التي تعني
ٌ
« كؿ المعمكمات التي يحتكييا الخطاب كالتي ترتبط أساسا بشركط نجاح الفعؿ الكبلمي»()2؛
أم بالسياؽ.
تعرفو أركيكني بأنو« مجمكع المعمكمات التي
 القول ّالمضمر :Le sous-entenduالذم ٌيمكف لمخطاب أف يحتكييا.كلكف تحقيقيا في الكاقع يبقى رىف خصكصيات سياؽ التمفظ »(.)3
 -االستنباط ّ :L’inférenceكيتعمٌؽ األمر فيو« بجممة مستنبطة مف جممة أخرل بكاسطة

قاعدة كاعية أك ال ،كنعني بيا عادة الجمؿ الضمنية»(،)4كىذه األخيرة يمكف استنباطيا بناء
األكؿ أك باالستناد إلى معطيات السياؽ.
عمى المعطى ٌ

( - )3المرجع نفسه  ،ص .65
- Catherine Kerbrat Orecchioni, l’implicite , Armand Collin , Paris , 1986. p25.
()2
- Op. cit , p 36.
()3
- Op. cit , p 39.
( - )4دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص . 67
()1
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المتفرع إلى محتكل مركزم»( ،)5أم
تحكؿ لممحتكل
ٌ
 ّاالستعارة  :La tropeكفييا يحدث« ٌأنيا تقكـ أساسا عمى التقابؿ بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم  ،ىذا األخير الذم ال
يستنبط إال بالرجكع إلى سياؽ الكبلـ .
كبعد عرضنا ليذه األنكاع مف الضمنيات يمكننا أف نستنتج أف إدراؾ الجانب الضمني
لممفكظ ما يتكقٌؼ أساسا عمى ما يقكـ بو المخاطىب مف عممية استنتاجية ال يمكف فصميا عف
معطيات السياؽ  ،كما أنو يتكقٌؼ عمى دراية مسبقة بقكانيف الخطاب.

كفي سياؽ حديثيا عف الكبلـ الضمني ترل أركيكني أف أكثر كبلمنا ىك مف قبيؿ الكبلـ

الضمني بدليؿ« أننا ال نتكمـ دائما بطريقة مباشرة ،بؿ إف البعض يعتقد أننا ال نتكمٌـ أبدا

بطريقة مباشرة»( ،)6لذلؾ سعت إلى تقديـ تبريريف يقفاف كراء لجكء المتكمٌـ إلى التمميح بدال مف
التصريح في بناء خطاباتو  ،كىما:

 -1طبيعة المكقؼ الذم يفرض عمى المتكمٌـ المٌجكء إلى استعماؿ األسمكب الضمني مثؿ

«

تجنب الخكض في مكضكع الطابكىات في إطار مجتمع معيف مف أجؿ تفادم نقد كتأنيب

النظاـ الفكرم ،كالسياسي ،كالقانكني »( .)1كمعنى ىذا الكبلـ أف ىناؾ محظكرات تمنع عمى
المتكمٌـ التصريح بيا ألنيا قد تتعارض كطبيعة المجتمع (عادات  ،ديف.)...

معيف
 -2طبيعة الغرض الذم يفرض المٌجكء إلى استعماؿ المعنى الضمني لمكصكؿ إلى ىدؼ ٌ

ؾ.)2(...
مثؿ الكشؼ عف بعض األسرار أك عف معطى يحتمؿ الش ٌ

كىكذا نستنتج األىمية المنكطة لمضمنيات في عممية التبميغ كفي نجاح العممية

يؤدم الخمؿ في مجمكع االفتراضات المسبقة مثبل إلى سكء تفاىـ بيف
التكاصمية ،إذ غالبا ما ٌ
ً
طب  .لذا ينبغي أف تبنى ىذه الضمنيات عمى معطيات كافتراضات معترؼ
المخاطب كالمخا ى

بيا كمتفٌؽ عمييا بيف األطراؼ المشاركة في عممية التخاطب لضماف نجاح الفعؿ المٌغكم.

ىـّّ-الذاتيةّ La Subjectivitéّ:

ّ ّمف المفاىيـ التي تأخذ أبعادا معقٌدة في التحميؿ التداكلي لمخطاب خاصة كأف اآلثار
متعددة يعكسيا تكظيؼ أشكاال مختمفة مف الكحدات الذاتية ، subjectivèmes
المٌغكية لمذاتية ٌ

ثـ إنو« ليكاد يتعذر الحصكؿ عمى نص ال نستشؼ فيو حضكر الذات الناطقة بو ،إف ىذه
()5

- C. K. Orecchioni, l’implicite , p 97.
- Op. cit, p 05.
()1
- C. K. Orecchioni, l’implicite , p 277.
()2
- Op . cit , p 282 ,283.
()6
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تسجؿ دائما حضكرىا في ممفكظيا»( ،)3كىك حضكر يمكف لو أف يككف حضك ار صريحا
األخيرة ٌ
الميـ أف كؿ ممفكظ يحيؿ بنفسو إلى ذات ناطقة بو كدالة عمى كجكده بناء عمى
أك ضمنيا،
ٌ
منظكمة السببيات ،إذ يستحيؿ كجكد خطاب بمعزؿ عف ذات ناطقة بو .ككفقا ليذا االعتبار يرل

فككك أنو « ال ينبغي مماثمة الذات في العبارة ،بتمؾ العناصر النحكية التي تعكد إلى ضمير
المتكمٌـ في الجممةٌ .أكال ألف الذات في العبارة ليست لصيقة بالمرٌكب المٌساني؛ كثانيا ،ألف
العبارة التي ال تنطكم عمى ضمير لممتكمـ تضمف مع ذلؾ ذاتا»( .)4كىك قكؿ يؤ ٌكد في الحقيقة

تبايف اآلثار المٌغكية لمذاتية في الخطاب فضبل عف الحضكر الصريح أك الضمني ليا.

تعد أركيكني كاحدة مف الذيف عنكا بدراسة الذاتية ال كبؿ بإفراد الحديث عنيا كتحديد
ٌ
مصنفيا L’énonciation de la Subjectivité
األبعاد التداكلية التي تنطكم عمييا مف خبلؿ
ٌ

 .dans le langageكمف بيف األفكار التي تطرحيا فيو قكليا بأف« كؿ كحدة لغكية ليا معنى

()1
تعدد اآلثار المٌغكية لمذاتية التي تعمد إلى تمييز كضعية المتكمٌـ كمكقفو
ذاتيا»  ،ثـ إنو كبحكـ ٌ
إزاء خطابو تقترح أركيكني حصرىا في مجاليف اثنيف ىما :اإلشاريات  ،déictiquesكالكحدات

الذاتية منيا التأثيرية كالتقييمية. Les subjectivèmes affectif
فبالنسبة لئلشاريات« ىي تمؾ الكحدات المٌسانية التي يستمزـ عمميا المرجعي الداللي

المككنة لكضعية التكاصؿ»( ،)2كىي
 sémantico-référentielاالىتماـ ببعض العناصر
ٌ
المحددات
ذات أشكاؿ مختمفة تحصرىا الباحثة في« ضمائر الشخص ،أسماء اإلشارة،
ٌ
المحددات المكانية ،كألفاظ القرابة»(. )3
الزمانية،
ٌ
تعد ضمائر الشخص  Les pronoms personnelsمف أكثر
كمف بيف ىذه األشكاؿ ٌ
اإلشاريات إحالة عمى الذات بناء عمى كظيفتيا المتمثٌمة في تحقيؽ اإلطار التداكلي لمخطاب مع

بمجرد أف
تحكيؿ المٌغة إلى نشاط كبلمي فردم ،فكفقا لضمائر(أنا كأنت) يتش ٌكؿ الخطاب ،إذ
ٌ
منصبا في ذات الكقت شخصا آخر أمامو ىك
يحكؿ نظاـ المٌغة لفائدتو
ٌ
ينطؽ المتكمٌـ بػ(أنا) فإنو ٌ
ً
المخاطب« أم أف كظيفة أنا ىي نطؽ المتكمٌـ بأنا في حاؿ الحديث»( ،)4كاذا نطؽ المخاطىب
لعدة أشخاص ممف يتمفظكف بيذا
فإنو يقكؿ أيضا أنا .مما يد ٌؿ عمى أف(أنا) يمكف أف يحيؿ ٌ

( - )3دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص . 111
( – )4مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة ،ترجمة ،سالم ٌفوت ،ط  ،.3المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،المغرب ،بٌروت،
لبنان . 2..5 ،ص . 86
()1
- C.K Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage , Armand Colin, Paris ,1980 .p70.
()2
- Op . cit , p36 .
()3
- Op . cit , p 40, 54 .
()4
- D. Maingueneau, Elément de linguistique pour le texte littéraire, P 03.
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بمجرد تغيير رتبة المتكمٌـ.
الضمير .كمف ىنا نبلحظ كيؼ أف( أنا كأنت) يتقالباف في كؿ مرة
ٌ
كلذا ينبغي تحديد مرجعية الضمائر لتحديد األبعاد التداكلية ليا في إطار الخطاب .
المميزة لمضمائر
كاذا كاف بنفنيست بناء عمى ظاىرة تقالب الضمائر يرل أف الخاصية
ٌ
خارج الخطاب ىك أنيا أشكاؿ فارغة ال تضمر شخصا معينا كال مفيكما ثابتا ،بمعنى أنيا ال
تحمؿ معنى في ذاتيا إال أنيا فكرة ترفضيا أركيكني التي ترل أنو« يمكف لمضمير أال يككف لو
محددة خارج الخطاب كلكف مف غير الممكف أف ال يككف لو مفيكـ .فالكحدات اإلشارية
مرجعية ٌ

تممؾ مرجعية في الخطاب ال تحمميا في المٌغة»()5؛ كمعنى ذلؾ أف أركيكني ترفض أف تككف
الضمائر أشكاال فارغة مف الناحية الداللية ال المرجعية عمى أساس أنيا تسمح ألم شخص

بمجرد تكظيفو لضمير(أنا) مع عبلقة يقيميا بينو كبيف
باحتبلؿ منزلة الفاعؿ في الخطاب
ٌ
طب ،مما يسمح بالقكؿ أف تحديد القيمة المرجعية لمضمائر يتكقٌؼ أساسا عمى سياؽ
المخا ى
تكظيفيا.
ككثي ار ما تطرح الضمائر إشكاال آخر يتعمٌؽ بككف(أنا) ك(أنت) شخص كاحد ،بمعنى أف

المتكمٌـ قد يككف ىك نفسو المخاطىب الذم يقكـ بنقؿ الكبلـ إلى نفسو مثمما ىك كاقع في

معبر عنو في لغة داخمية بيف أنا المتكمٌـ كأنا
المكنكلكج باعتباره« حكار داخمي مش ٌكؿ أك ٌ
المستمع ،كأحيانا ما تككف أنا المتكمـ ىي الكحيدة المتكمٌمة في مقابؿ أنا المستمع التي تبقى

كيعد حضكرىا ضركرم ككاؼ لتناكؿ مدلكلية تمفظ األنا الناطقة»(.)1
عمى األق ٌؿ حاضرةٌ ،
كال تنحصر آثار الذاتية في الخطاب عمى اإلشاريات فقط بؿ تتجاكزىا إلى تكظيؼ
الصفات ،كبحكـ أف الكممات الذاتية في صنؼ النعكت كثيرة فقد قامت أركيكني بتكزيعيا إلى:
 كحدات ذاتية تأثيرية affectifs كحدات ذاتية تقييمية  . évaluatifsالتي تنقسـ بدكرىا إلى: صفات ذات أحكاـ قيمية évaluatifs axiologiques صفات ذات أحكاـ غير قيمية évaluatifs non axiologiquesتعبر عمى خاصية مف خاصيات المكضكع
ففيما
يخص الصفات التأثيرية فيي« صفات ٌ
ٌ
ردة فعؿ تأثيرية مف طرؼ الذات المتكمٌمة sujet parlantعف
الذم تعمؿ عمى تحديده ،مع ٌ

ىذا المكضكع »( ،)2كمثاؿ ذلؾ قكلنا :مؤلـ ،مضحؾ ،محزف...

()5

- C.K Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage , p37.
- Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Tome 01 .p 86.
()2
- C.K Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage , p84 .
()1
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أما النمط الثاني مف الصفات التقييمية ذات األحكاـ القيمية فإف األمر يتعمٌؽ فييا

بالصفات التي تحيؿ عمى« تحديد حكـ قيمة ايجابي أك سمبي لبلسـ المكصكؼ»( ،)3كقكلنا
مثبل :جميؿ ،قبيح ،...في حيف تحيؿ الصفات التقييمية ذات األحكاـ غير القيمية عمى
ردة فعؿ تأثيرية مف لدف المتكمٌـ»( ،)4كقكلنا مثبل:
الصفات« التي تصكغ حكـ قيمة ال تحتمؿ ٌ
كثير ،قميؿ← بناء عمى معيار الكمية
طكيؿ ،قصير← بناء عمى معيار الطكؿ
فيي صفات ترتبط أساسا بمعيار التقييـ لصنؼ المكضكعات المعطاة.

ّ-ІІفيّمفيومّالتشكيمةّالخطابية ّ
ّ-1التشكيمةّالخطابيةّ:المصطمحّوالمفيوم ّ
أّ-تحديدّالمصطمح ّ

يتألٌؼ مصطمح التشكيمة الخطابية المترجـ عف المصطمح األجنبي الفرنسي Formation

 discursiveمف لفظتيف ىما :التشكيمة  la formationكخطابية  discursiveكلكؿ لفظ
منيما مفيكمو الخاص ،فقد يبدك أف مفيكـ التشكيمة ىك مفيكـ عاـ ،باختبلؼ مفيكـ الخطاب
الذم ىك مفيكـ خاص ،لذلؾ كجب تحديد داللة كؿ مصطمح حتى يمكننا الجمع بينيما
لمكصكؿ إلى تحديد داللة المصطمح العاـ.
يخص مصطمح  formationفإنو مشتؽ مف الفعؿ  formerالذم يرتبط أساسا
ففيما
ٌ
بالتشكيؿ أك التأليؼ أك التككيف أك الصياغة( ،)1كعميو يقابؿ مصطمح  formationلفظ
تضـ مجمكعة مف العناصر مما يؤ ٌكد عمى خاصية التجميع ،حيث
تركيبة أك تشكيمة أك كحدة
ٌ
يطمؽ ىذا المفظ عمى« مجمكعة مف األشخاص ،أك عمى مجمكعة مف العناصر ليا نفس
تضـ مجمكعة مف النباتات بالرغـ مف اختبلؼ أماكف
الخصائص ،أك عمى تشكيمة نباتية
ٌ
نمكىا»(.)2
ٌ

()3

- Op .cit , p91.
- Op .cit , p 85 ,86 .
( - )1المنجد  ،قاموس فرنسً -عربً  ،ط  ، .4دار المشرق  ،بٌروت  ،لبنان  . 1989 ،ص .387
()2
- le petit Larouss , p 451.
()4
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يخص مصطمح discursiveفإنو مشتؽ مف مصطمح  discoursأم ما لو
أما فيما
ٌ
عبلقة بالخطاب ،كالخطاب في أبسط تعريفاتو يحيؿ عمى« نكع مف التناكؿ لمٌغة ،أكثر مما

محدد»( ،)3فيك لذلؾ ليس بمبحث لساني بحت عمى أساس أنو يفترض
يحيؿ عمى حقؿ بحثي ٌ
تمفصؿ المٌغة مع معطيات غير لغكية.

فالمصطمح الذم نحف بصدد التعريؼ بو ىك التشكيبلت الخطابية أم التشكيبلت التي ليا

عبلقة بالخطاب.

بّ-تحديدّالمفيوم ّ
يكظٌؼ مفيكـ التشكيمة الخطابية أساسا في المدرسة الفرنسية  école françaiseلتحميؿ

الخطاب كىك مفيكـ يعكد الفضؿ في ظيكره إلى الفيمسكؼ الفرنسي ميشاؿ فككك
 M.Foucaultمف خبلؿ كتابو" "l'archéologie de savoirأك "حفريات المعرفة"  ،كقبؿ
أف نأتي عمى تحديد مفيكـ التشكيمة الخطابية ال بأس أف نشير إلى ما قاد فككك إلى استحداث
ىذا المصطمح.
ففي إطار حديثو عف كصؼ العبارات داخؿ حقؿ الخطاب ،كالعبلقات التي قد تنشأ بينيا
مع ما يحيؿ إليو لفظ العبارة الذم يبدك بالنسبة لنا مف الكحدات األساسية التي يبنى عمييا
الخطاب ،كلكنيا بالنسبة لفككك لفظ يطمؽ« عمى الكيفية التي تكجد عمييا مجمكعة مف
()1
مجرد عبلمات ،بؿ أنيا كيفية تسمح
يتـ النظر كفقيا لمعبارة عمى أنيا ٌ
األدلة»  ،كىي كيفية ال ٌ
كتعبر عنو ،كتحديد مكقعيا بيف
بتحديد االرتباط الحاصؿ بينيا كبيف المكضكع الذم تحيؿ إليو ٌ

مجمكع األدلة المتكاجدة معيا ،إضافة إلى تحديد مكقع األشخاص المتمفظيف ،ثـ إنيا كيفية
تسمح بتحديد إمكانيات التكرار كالعثكر عمى بعضيا في مجمكعات خطابية مختمفة .ففي إطار

محدد زمنيا عمى عكس عبارات أخرل،
ثمة عبارات تنتمي إلى حقؿ معرفي ٌ
ذلؾ يرل فككك أف ٌ
مما جعمو يطرح جممة مف اإلشكاالت مف قبيؿ :كيؼ يمكف القكؿ عف مجمكعة مف العبارات
الصبلت التي
المختمفة زمنيا أنيا تنتمي إلى نفس الخطاب أك أنيا استمرار لو؟ ُّ
أم نكع مف ٌ
تصكرىا بيف مجمكعة مف العبارات التي تش ٌكؿ حقبل خطابيا معينا؟ ىؿ يمكف لمجمكعة
يمكف
ٌ
تتطكر عبر الزمف دكف أف يصيبيا أم تغيير؟
مف العبارات التي تش ٌكؿ حقبل خطابيا معينا أف ٌ

( - )3دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .35 ، 34
( - )1مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة  ،ص . 1..
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أـ أنيا ستتداخؿ مع حقكؿ خطابية أخرل؟ ثـ ما ىك األساس الذم تستمد منو تمؾ العبارات
كحدتيا ؟(.)2
يقدـ لنا فككك أربعة افتراضات يقكـ باختبارىا  ،كىي:
كلمعالجة ىذه اإلشكاليات ٌ
 -1االفتراضّاألول يقكـ عمى أساس أف العبارات« المختمفة األشكاؿ ك المبعثرة في الزماف،

تش ٌكؿ مجمكعا كاحدا ،إذا كانت ترجع بصكرة أك بأخرل إلى ذات المكضكع كتحيؿ نفسيا

()3
تميز
عميو»  ،كىك افتراض يذىب فككك إلى دحضو عمى أساس أف مجمكع العبارات التي ٌ

لمتطكر .كفي ىذه الحالة فإنو
خصصا معينا ال تبقى عمى حاليا مع مركر الزمف ألنيا تخضع
ت ٌ
ٌ
يستحيؿ النظر إلى الخطاب ككحدة متناسقة العبارات .كما يش ٌكؿ كحدة الخطاب ىنا ىك «

تحكؿ مختمؼ مكضكعاتو ،كعدـ تطابقيا عبر الزمف»( ،)1مما
مجمكعة القكاعد التي ٌ
تحدد ٌ
تكزع تمؾ المكضكعات.
يجعؿ االىتماـ منصبا عمى كصؼ تبعثر أك ٌ
 -2يقكـ االفتراضّالثاني عمى أساس« أنو لتحديد مجمكعة مف العبلقات بيف عدد مف العبارات

البد مف التركيز عمى شكميا كنمط تسمسميا كترابطيا»( ،)2حيث أف ىناؾ مجمكعة مف العبارات
ٌ
التحكؿ الذم قد
المتباينة عمينا البحث عف نظاـ ٌ
تكزعيا  ،ككيفية استناد بعضيا إلى بعض ،ك ٌ

التغيرات التي تط أر عمييا.
تخضع لو  ،ك ٌ
 -3كيقكـ االفتراضّالثالث عمى إمكانية« إقامة مجمكعة مف العبارات عف طريؽ تحديد نظاـ
المفاىيـ الدائمة كالمتناسقة المعتمدة فييا»( .)3كاذا حاكلنا تحديد جممة المفاىيـ التي تنتمي إلى
معي ف فإننا نجد أنفسنا أماـ إشكاؿ مفاده أف قائمة المفاىيـ غير ثابتة حيث أننا نصادؼ
خطاب ٌ
مفاىيـ جديدة في كؿ مرة  ،كىذه األخيرة إما أف تككف عمى اتٌصاؿ بالمفاىيـ األكلى أك عمى
انفصاؿ عنيا .كلكف ىذا ال يمنع مف كجكد كحدة خطابية مستمدة ال مف تناسؽ المفاىيـ بؿ مف

كتكزعيا عبر الخطابات المختمفة.
كيفية انبثاقيا ٌ
 -4أما االفتراض ّالرابع فيقكـ عمى أساس أنو« ألجؿ تجميع العبارات في كحدات حقيقية،
ينبغي كصؼ تسمسميا كتتابعيا ككصؼ أشكاؿ التكحيد التي تظير بيا :ككحدة المضاميف
الفكرية كتماثميا كثباتيا»( .)4كفي ىذا الشأف يمكف لفكرة محكرية ما أف تستقطب مجمكعة مف
( - )2المرجع نفسه  ،ص .31
( - )3المرجع نفسه  ،ص .32
( - )1مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة  ،ص .33
( - )2المرجع نفسه  ،ص .33
( - )3المرجع نفسه  ،ص .34
( - )4المرجع نفسه  ،ص .35
3.

الخطابات المختمفة .كما يمكف تجسيد فكرة كاحدة بخطابيف مختمفيف أك بنمطيف مف التحميؿ،
مما يعني أف األساس ىنا ال يتعمَّؽ بكصؼ المضاميف الفكرية في ذاتيا بؿ بكصؼ الكيفية التي
تتكزع بيا .
ٌ
انطبلقا مف ىذه الفرضيات نخمص لمقكؿ أف كحدة العبارات التي تش ٌكؿ حقبل خطابيا معينا

ىي كحدة ال تبنى عمى مكضكعات محكمة البناء ،كال عمى طريقة خاصة في الكتابة ،أك عمى

تستىمد مف بقاء نفس المضاميف الفكرية
اعتماد منظكمة مفاىيمية معينة ،ثـ إنيا كحدة الي ٍ
تكزع العبارات كالمفاىيـ كالمكضكعات
التكزع أك التبعثر؛ أم ٌ
كاستمرارىا بؿ مف تحديد أشكاؿ ٌ
داخؿ تشكيمة خطابية معينة .مف ىنا يأتي اىتماـ فككك ليترٌكز عمى دراسة أشكاؿ انتظاـ
العناصر المش ٌكمة لبناء ما ،كنظاـ ظيكرىا المتعاقب ،كاقترانيا المتزامف ،إذ ليس الغرض مف
الدراسة إبراز مكاطف التناسؽ ككصؼ البناء الداخمي ،بقدر ما ينصب عمى صياغة قانكف

التكزع.
ٌ
إف كجية النظر ىذه ىي األساس الذم يقكـ عميو مفيكـ التشكيمة الخطابية عند فككك،
حيث يرل أننا« حينما نتم ٌكف مف إثبات منظكمة تبعثر ما مف ىذا النكع ،داخؿ عدد معيف مف
العبارات ،كعندما نقؼ عمى شكؿ ما مف أشكاؿ االنتظاـ( يتٌخذ صكرة نظاـ أك اقتراف أك مكاقع
التصكرات كاالختيارات الفكرية،
تحكؿ) بيف المكضكعات كأنكاع التعبير ك
ٌ
أك مجارم عمؿ أك ٌ

سكؼ نقكؿ مف باب االصطبلح إننا أماـ تشكيمة خطابية»( .)1كعمى ىذا األساس تككف
التشكيمة الخطابية عند فككك منظكمة تبعثر لمجمكعة مف العناصر ىي مكضكعات الخطاب
كعباراتو كمفاىيمو كمضامينو الفكرية .كما يمكف النظر إلييا عمى أنيا بنية باعتبارىا تتألؼ مف

مجمكعة عبلقات بيف عناصر مبعثرة .كيمكننا كصؼ تبعثرىا إذا تم ٌكنا مف تحديد القكاعد أك

أشكاؿ االنتظاـ التي تش ٌكمت كفقيا .كفي ىذه الحالة فقط يمكننا الحديث عف كحدة الخطاب كما
المككنة بؿ بكحدة
سبقت اإلشارة إلى ذلؾ ،كىي كحدة غير مرتبطة بتاتا بكحدة تناسؽ العناصر
ٌ
التكزع الحاصؿ بيف العناصر ،كىذا ما يصكغو قكؿ
المنظكمة التي سمحت بذاؾ
التككف ك ٌ
ٌ

فككك «:فإذا أمكف الحديث عف كحدة ،فإنيا ال تمثٌؿ عمى اإلطبلؽ ،كحدة تناسؽ مرئي كمدرؾ
تككنيا كتسمح بو»(.)2
مككنة بؿ كحدة تكمف فيما كراء ذلؾ ،في المنظكمة التي تحكـ ٌ
لعناصر ٌ

( - )1مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة  ،ص .37
( - )2المرجع نفسه  ،ص . 67
31

كبناء عمى ذلؾ يظير اعتداد التشكيمة الخطابية بعامؿ الزمف ألنيا تيتـ ٌأكال كأخي ار بتحديد
بتطكرات زمانية مما يعني أنيا شكؿ زماني .
أشكاؿ االنتظاـ الخاصة ٌ
كيأتي تكظيؼ فككك ليذا المصطمح بالذات تحاشيا لجممة مصطمحات أخرل مف قبيؿ

«العمـ» « ،اإليديكلكجيا»« ،النظرية» ككنيا ال تفي باإلشارة إلى التبعثر.
كبتعبير آخر يكظؼ مفيكـ التشكيمة الخطابية عند فككك« لمداللة عمى مجمكعة
المحددة تاريخيا»
الممفكظات المردكدة إلى نظاـ كاحد مف القكاعد
ٌ

()3

محدد
أم في إطار تمكقع ٌ

محددة .كالقكؿ بذلؾ ال يعني أف التشكيمة الخطابية عبارة عف ممفكظات ككفى ،كانما
في فترة ٌ
معيف يأخذ بعيف االعتبار االنتظاـ الحاصؿ بيف العناصر
ىي ممفكظات تخضع النتظاـ ٌ

المش ٌكمىة لبناء ما كصيغ التعبير ك المفاىيـ كالمضاميف الفكرية مف أجؿ خدمة المكضكع العاـ

التكزع .
 .كىي العناصر التي يبنى عمييا ٌ
كما يمكف أف نستخمصو مف القكؿ السابؽ كذلؾ أف التشكيمة الخطابية ىي شكؿ زماني
حيز
مكاني ،كبعبارة أشمؿ ىي شكؿ تاريخي مما يطرح مشكؿ كجكدىا كانبثاقيا في حدكد ٌ

معيف .
تاريخي ٌ
كاذا كاف مف الممكف اعتبار التشكيمة الخطابية منظكمة ممفكظات فيي منظكمة تسكؽ
لتككف بناء
لمحديث عف المنظكمة العبارية ما دامت الممفكظات ال تنتظـ إال في عبارات محكمة ٌ
خطابيا معينا .كعمى ىذا األساس يمكننا النظر إلى التشكيمة الخطابية باعتبارىا منظكمة
عبارات ،كىذا ما يمكف أف نستخمصو مف قكؿ فككك «:إف التشكيمة الخطابية ،ىي المنظكمة
العبارية العامة التي تحكـ مجمكع اإلنجازات ،كىي منظكمة ال تحكمو مع ذلؾ كحدىا ،ما داـ
يخضع كذلؾ حسب أبعاده األخرل ،لمنظكمات منطقية كلسانية كسيككلكجية»(.)1
فإذا كاف المقصكد مف القكؿ أف التشكيمة الخطابية منظكمة عبارية ،فالمعنى أنيا مجمكعة
مف العبارات التي تمعب دك ار أساسيا في تحديد اإلنجازات المفظية ،ىذه األخيرة التي يقصد بيا«
يتـ الحصكؿ عمييا فعميا ،اعتمادا عمى لغة طبيعية(أك
كؿ مجمكعة مف األدلة التي ٌ
صنعية)»( ،)2غير أنو تحديد ال يتكقٌؼ فقط عمى منظكمة العبارات ألنو يخضع كذلؾ
لمنظكمات منطقية كلسانية كسيككلكجية ،عمى أساس أف مجمكع اإلنجازات المفظية(مجمكعة
( - )3دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص  ، 56و P. charaudeau, D. Maingueneau,
Dictionnaire d'analyse du discours , P 270.
( - )1مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة  ،ص . 101
( - )2المرجع نفسه  ،ص . 1..
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أدلة) ترتبط فيما بينيا عمى مستكل القضايا بركابط منطقية ،كعمى مستكل الجمؿ بركابط نحكية
أك لسانية ،كعمى مستكل الصياغة بركابط سيككلكجية.
كىكذا نستنتج أف مفيكـ التشكيمة الخطابية ال ينفصؿ عف ككنيا منظكمة ممفكظات أك
تكزع خاص لجممة
التككف غير أنيا منظكمة تبنى أساسا عمى ٌ
عبارات تنتسب إلى نفس نظاـ ٌ
مف العناصر ىي :المكضكع ،صيغ التعبير ،المفاىيـ ،كاإلستراتيجيات الخطابية ،كىي
كيترتب عنيا تحديد النظاـ الذم
االتٌجاىات األربعة التي يسير فييا تحميؿ ٌأية تشكيمة خطابية ٌ
التكزع الذم تخضع لو كالحقؿ المشترؾ الذم يمكف أف تتكاجد فيو مع منظكمات
يحكميا ك ٌ
أخرل .كبشكؿ مختصر عمينا البحث عف الكيفية التي تتكاجد عمييا عناصر تمؾ المنظكمة.

كاذا كاف ىذا حديث فككك عف التشكيمة الخطابية إال أنو حديث ميزتو الخاصة أنو كاف
بمعزؿ عف إطار تحميؿ الخطاب كيعكد الفضؿ إلى بيشك Pècheauفي إعادة صياغتو
كاعتماده كمصطمح مف مصطمحات تحميؿ الخطاب ،حيث يفترض« بأف(كؿ تشكيمة اجتماعية)
التي يمكف تكصيفيا مف خبلؿ عبلقة ما بيف الطبقات االجتماعية ،تستمزـ كجكد (مكاقؼ
سياسية كايديكلكجية ليست مف صنع األفراد ،بؿ ىي تنتظـ في تشكيبلت تقكـ بينيا عبلقات
عدة
صراع كتحالؼ كىيمنة) ،إف ىذه التشكيبلت اإليديكلكجية تنطكم عمى (تشكيمة أك ٌ

تحد د ما يمكف أك يجب أف يقاؿ يصاغ في شكؿ خطاب أك خطبة
تشكيبلت خطابية مترابطة ٌ
محدد في صمب ظرؼ معيف»(.)1
أك ىجاء أك عرض أك برنامج )...انطبلقا مف مكقؼ ٌ
فالبلفت لبلنتباه أف مفيكـ التشكيمة الخطابية عند بيشك يأخذ بعدا سكسيكلكجيا عمى أساس

أنو جاء مرادفا لمتشكيمة االجتماعية ،حيث جعؿ كؿ تشكيمة خطابية تحيؿ إلى تشكيبلت
إيديكلكجية متصارعة كليدة مكاقؼ سياسية كايديكلكجية .كمف ث ٌمة فيك مفيكـ بقدر ما يتٌخذ منحا
اجتماعيا إال كلو منحا إيديكلكجيا .ك في اعتقادنا أف التمكقعات اإليديكلكجية التي ينطكم عمييا
ىكيتيا الخاصة ألنيا تسمح بتحديد أشكاؿ الصراع
الخطاب ىي التي تكسب التشكيمة الخطابية ٌ
محددة.
في مجتمع ما كفي فترة تاريخية ٌ
كقد تبمكر ىذا المفيكـ كاتٌسع أفقو أكثر في حقؿ تحميؿ الخطاب مع مانغكنك الذم يذىب

أف التشكيمة الخطابية مصطمح ال يمكف تحديد مفيكمو بدقٌة حتى أنو يصفو بالمركنة،
لمقكؿ ى
يقكؿ مانعكنك «:إف استعماؿ مصطمح التشكيمة الخطابية يتٌصؼ إذف بالمركنة :فبالنسبة لفترة
( - )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص  ، 65و P. charaudeau, D Maingueneau,
Dictionnaire d'analyse du discours, P 270.
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تاريخية معينة ،يجرم الحديث عف تشكيبلت خطابية بالنسبة لمخطاب الشيكعي ،كبالنسبة
لمجمكع الخطابات الصادرة عف إدارة ما ،كبالنسبة لمممفكظات التي تنتمي لعمـ معيف ،كبالنسبة
لخطاب أرباب العمؿ كالفبلحيف إلخ»( ،)2بمعنى أننا يمكف أف نعثر في فترة تاريخية معينة عمى
عدة تشكيبلت خطابية .
ٌ
ىذا بشكؿ مختصر عف مفيكـ التشكيمية الخطابية .كفيما يمي سنعرض لخصائصيا
كقكاعدىا كىما عنصراف ال ينفصبلف عف تحديد مفيكميا.

ّ-2خصائصّالتشكيمةّالخطابية

بناء عمى اعتبار التشكيمية الخطابية مجمكعة مف الممفكظات التي يمكف حصرىا في نفس

التمكقع االجتماعي كالتاريخي بكاسطة نظاـ مف القكاعد  ،فإننا يمكف أف نعثر في فترة تاريخية
التصكر التقابمي
عدة تشكيبلت خطابية .كىذه التشكيبلت يمكف أف نخضعيا إلى
ما عمى ٌ
ٌ
التفاضميConception contrastive؛ أم أف ننظر إلى« كؿ تشكيمة كفضاء مستق ٌؿ تكضع
في عبلقة مع غيرىا مف التشكيبلت األخرل»

()1

كىي عبلقات قد تبنى عمى التحالؼ أك عمى

الصراع أك عمى الييمنة ،مما يسمح بتحديد القيمة الخطابية لكؿ تشكيمة .ففي الحالة األكلى
ينظر إلي كؿ تشكيمة كبناء قابؿ إلقامة عبلقات مع تشكيبلت أخرل ،أما في الحالة الثانية فإنو
ينظر إلى كؿ تشكيمة كفضاء مستق ٌؿ غير قابؿ إلقامة عبلقات مع تشكيبلت أخرل .ىذا مف
جية ،كمف جية أخرل يمكف لتشكيمة خطابية ما أف تندرج في سمسمة تشكيبلت خطابية سابقة،
كما يمكف ليا أف ترتبط بمجمكعة مف العناصر(مكضكعات ،مفاىيـ ،مضاميف فكرية) المنتجة
سابقا داخؿ نفس التشكيمة الخطابية( .)2كفي ىذه الحالة فقط يمكننا الحديث عف الذاكرة
الخطابية  discursive Mémoireالمزدكجة (خارجية كداخمية) التي تمتمكيا التشكيمة
الخطابية ألنيا قادرة عمى أف تستثمر عناصر منتجة داخؿ نفس التشكيمة أك خارجة عنيا .كىذا
عدة تشكيبلت ،فبقدر ما قد
الكبلـ يحيمنا لمقكؿ أنو يمكف لبعض العناصر أف تستثمر في ٌ
محددة ،بقدر ما يمكف لعناصر أخرل منتظمة داخؿ تشكيمة خطابية
تستق ٌؿ تشكيمة ما بعناصر ٌ
( - )2دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص  ، 61و P. charaudeau, D Maingueneau,
Dictionnaire d'analyse du discours, P 271.
( - )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص  ، 57و P. charaudeau, D. Maingueneau,
Dictionnaire d'analyse du discours , P 271.
( - )2دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .77
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ما أف تتكاجد داخؿ تشكيبلت خطابية أخرل كحينئذ يمكف أف نعثرعمى«عناصر تبقى محافظة
ىكيتيا عبر كضعيات مختمفة ،كيظ ٌؿ شكميا كمضمكنيا ثابتيف ،لكف تشكيبلتيا تككف
عمى ٌ
()3
ىكية كؿ تشكيمة خطابية ،مما يؤ ٌكد أف مفيكـ التشكيمة
متغايرة» دكف أف يؤثٌر ذلؾ عمى ٌ

مجرد ككنيا مجمكعة ممفكظات .كفي الكقت الذم يقكؿ فيو فككك بذلؾ ،يرل
الخطابية يتجاكز ٌ
تتغير معانييا بانتقاليا مف تشكيمة خطابية إلى أخرل»( .)4كلكبل الطرحيف
بيشك أف« الكممات ٌ
ثمة تأثيرىما في عمـ الداللة.
أثرىما الكاضح عمى المعنى ،كمف ٌ
كفضبل عف ذلؾ يمكف« أف تحت ٌؿ بعض العناصر التي تأتي في آخر ما تفرزه تشكيمة

خطابية ما ،مكاف الصدارة في تشكيمة خطابية الحقة كتمعب دك ار أكلٌيا فييا ...كما تعاكد بعض

مدة معينة عمى إىماليا أك حتى إبطاليا»(.)1
العناصر الظيكر مف جديد ،بعد مضي ٌ
تحكال
كاذا كاف مف الممكف لتشكيمة خطابية ما أف تح ٌؿ مح ٌؿ أخرل فالمقصكد بذلؾ« أف ٌ
عاما ما ط أر عمى العبلقات دكف أف يصيب بالضركرة كؿ العناصر ،كاف العبارات أمست

تخضع لقكاعد تككيف جديدة ،ال يعني أف سائر المكضكعات كالمفاىيـ كاالختيارات النظرية قد
اختفت»( .)2كىذا يعني أف التشكيمة الخطابية الجديدة ترتبط ارتباطا كثيقا بالتشكيمة التي حمَّت
محمَّيا بفضؿ تكرار بعض العناصر .كفي ىذه الحالة نعمؿ عمى استخبلص عبلقات االتٌصاؿ

كالتكرار.

ىذا عرض مجمؿ لبعض خصائص التشكيمة الخطابية.

ّ-3قواعدّالتشكيميةّالخطابية ّ
لقد أشرنا سابقا أف مفيكـ التشكيمة الخطابية بمنظكمتيا التككينية يرتبط أساسا بمبدأ
التكزع
التكزع ،كعميو يطمؽ اسـ قكاعد التشكيمة« عمى الشركط التي تخضع ليا عناصر ذاؾ ٌ
ٌ
(المكضكعات ،أكجو التعبير كصيغو ،المفاىيـ ،االختيارات الفكرية) .فقكاعد التشكيمة ىي
تكزع خطابي معطى»(.)3
شركط الكجكد(ككذلؾ التكاجد كاالحتفاظ كالتحكير االختفاء) داخؿ ٌ
التكزع  ،مما
كبالتالي فقكاعد تشكيمة خطابية ما ترتبط أساسا باالنتظاـ الحاصؿ بيف عناصر ٌ
يجمي لنا بكضكح أف األمر ال يتعمٌؽ بحشد عناصر كحشرىا داخؿ بناء قائـ بذاتو ،ألنو حشد

( - )3مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص . 16.
( - )4دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .56
( - )1مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص .16.
( - )2المرجع نفسه  ،ص .159
( - )3المرجع نفسه  ،ص .38
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بتكزع العناصر ك تسمح بإمكانية اإلشارة إلى ىذا
ٌ
البد أف يراعي ضكابط منيجية ترتبط أساسا ٌ
المكضكع كتكظيؼ تمؾ العبارات كاستخداـ تمؾ المفاىيـ كتنظيـ تمؾ المضاميف ،مع ما يمكف أف
كتبدؿ أك مف استمرار كثيؽ الصمة بالممارسة الخطابية .كيتعمَّؽ
تغير ٌ
يصيب ىذه العناصر مف ٌ
األمر بشركط الكجكد كالتكاجد ،كشركط االحتفاظ كاالختفاء.

فبالنسبة لشركط الكجكد كالتكاجد فإف األمر يتعمٌؽ باالنبثاؽ المتآني أكالمتعاقب ليذه

تكزعيا داخؿ بناء خطابي معطى .أما بالنسبة لشركط االحتفاظ
العناصر ككيفية تكاجدىا أم ٌ
كاالختفاء فإف األمر يتعمٌؽ بمدل محافظة عنصر ما مف العناصر عمى شكمو كمضمكنو
ىكيتو رغـ اختبلؼ الكضعيات.
بانتقالو مف تشكيمة ألخرل .أك بتعبير آخر ىؿ يحافظ عمى ٌ
ىكيتيا عبر الزمف بقدر ما قد تختفي
كلكف بقدر ما قد
ٌ
تستمر بعض العناصر كتحافظ عمى ٌ
أخرل ،أكعمى األق ٌؿ يصبح دكرىا ىامشيا بعدما كانت تحت ٌؿ الصدارة في تشكيمة خطابية ما.

يخص كحدة مجمكع
كالمبلحظ أف ىذه الشركط كثيقة الصمة بطبيعة تمؾ العناصر .ففيما
ٌ
تحكؿ مختمؼ مكضكعاتو
الممفكظات بالنظر إلى المكضكعات« ىي مجمكع القكاعد التي ٌ
تحدد ٌ

كعدـ تطابقيا عبر الزمف ،كاالنفصاؿ الذم يصيبيا كالتقطٌع الداخمي الذم يكقؼ استمرارىا»(.)1
تكزعيا ككيفية استناد
ثـ أنو لتحديد العبلقات القائمة بيف العبارات عمينا البحث عف نظاـ ٌ
التغيرات التي تط أر عمييا .كاألمر سياف
بعضيا إلى بعض ،أك
التحكؿ الذم قد تخضع لو ك ٌ
ٌ
بالنسبة لممفاىيـ ،كاالختيارات اإلستراتيجية.

التغيرات
كبناء عمى ىذه المعطيات فإف التشكيمة الخطابية تضع مكضع اىتماـ
التحكالت ك ٌ
ٌ
التكزع ،كما تيتـ برصد إمكانية التكافؽ أك البلتكافؽ
التطكرات التي تخضع ليا عناصر
ٌ
ك ٌ
المكجكد بيف حقب زمنية.
كمف خبلؿ ىذا الكبلـ يمكف لنا أف نستكعب بعضا مف تمؾ الشركط.

 -4عالقةّالتشكيمةّالخطابيةّببعضّمصطمحاتّتحميلّالخطاب
أ-التشكيمةّالخطابيةّوجنسّالخطاب Genre de discours

مف خبلؿ الطرح السابؽ لمفيكـ التشكيمة الخطابية تبدك العبلقة قائمة بينيا كبيف جنس
كنا ال نعرؼ إلى أم نكع ينتمي»(،)2
الخطاب عمى أساس أنو« ال يمكننا تأكيؿ ممفكظ إف ٌ
ضؼ إلى ذلؾ أف مجمكع تمؾ الممفكظات المنتظمة لتككيف تشكيبلت خطابية تندرج ضمف
( - )1مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص .33
( - )2دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .61
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نتعرؼ بداىة عمى جنس الخطاب المكظٌؼ كعمى بنيتو
جنس خطابي معيف .كبناء عمييا فإننا ٌ
التككينية ،كىذه الفكرة يشير إلييا باختيف  M.Bakhtineفي قكلو «:عند استماعنا لكبلـ الغير،
نتعرؼ فكرا ،كمف خبلؿ الكممات األكلى عمى جنس الخطاب كأف نتنبأ بحجمو(الطكؿ
فإننا ٌ
التقريبي لمك ٌؿ الخطابي) ،كببنيتو التككينية ،كتكقٌع نيايتو ،كبتعبير آخر ،منذ البداية نحف نكلي

االىتماـ لمك ٌؿ الخطابي»( ،)3فالكصفة الطبية كجنس خطابي تشتمؿ عمى ممفكظات طبية
الصبلة التي تشتمؿ عمى ممفكظات
خاصة كتعتمد أسمكبا عمميا ،كاألمر يختمؼ عف خطبة ٌ
دينية كما ترٌكز عمى تكظيؼ أساليب الكعظ كاإلرشاد.
كمف جية أخرل« يمكننا السعي إلى حصر القكاعد التي تنتظـ نكعا ما (مثبل الخطبة)

بمعزؿ عف التشكيبلت الخطابية ،كما يمكننا النظر في الكيفية التي بمكجبيا ترتاد تشكيمة
التقدمي)،
القس ٌ
القس األصكلي ك ٌ
خطابية ما النكع( فنكع الخطبة ال يرتاد بنفس الطريقة مف قبؿ ٌ
ذلؾ أف كؿ تشكيمة تتٌسـ بارتياد عدد مف األنكاع عمى حساب أنكاع أخرل»(.)1
تتبنى
كاذا كانت التشكيمة الخطابية ال يمكف ليا أف تستغني عف جنس الخطاب إال أنيا ٌ

طريقة معينة في تكظيفو لبمكغ غايتيا كتبميغ رسالتيا ،كما أنيا يمكف أف تكظٌؼ جنسا خطابيا

معينا يتبلءـ كمكضكعيا .كىذا يد ٌؿ عمى أف لمتشكيمة الخطابية دكرىا في اختيار جنس الخطاب
الذم يخدـ أغراضيا.

كىكذا نستنتج أف جنس الخطاب يخضع لتأثير التشكيمة الخطابية كما تخضع ىذه األخيرة
لتأثيره.

ب-التشكيمةّالخطابيةّوالمساحةّالخطابية Surface discursive
تكضع كؿ تشكيمة خطابية باعتبارىا مجمكعة مف الممفكظات الخاضعة لنظاـ مف القكاعد

المحصمة التي تنتمي إلى ىذه التشكيمة
في تقابؿ مع المساحة الخطابية أم« الممفكظات
ٌ
الخطابية»(.)2

ج-التشكيمةّالخطابيةّوالممارسةّالخطابيةPratique discursive

ىك مصطمح تربطو عبلقة كثيقة بمصطمح التشكيمة الخطابية لدرجة أنو قد يكظٌؼ كمفظ

مساك ليا ،كبإمكاننا أف ندرؾ التداخؿ المكجكد بينيما بعد تحديد داللة ىذا المصطمح الذم
-Mikhail Bakhtine, Esthétique de la création verbale, Gallimard, 1984 .p285.
( - )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .61
( - )2مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص .58
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()3

المحددة دكما في الزماف
يحيؿ إلى« مجمكعة مف القكاعد المكضكعية كالتاريخية المعينة ك ٌ
حددت في فترة زمنية بعينيا ،كفي نطاؽ اجتماعي كاقتصادم كجغرافي أك
كالمكاف ،كالتي ٌ
لساني معطى ،شركط ممارسة الكظيفة العبارية»(.)3
انطبلقا مف القكؿ نستنتج أنو مفيكـ يتعمَّؽ أساسا بجممة مف القكاعد المكضكعية كالتاريخية

المحددة في الزماف كالمكاف ،كالتي تعمؿ عمى ضبط العممية التمفظية ،كىي نفس الفكرة التي
ٌ
يطرحيا مفيكـ التشكيمة الخطابية ما داـ األمر يتعمَّؽ بمجمكعة مف الممفكظات الخاضعة إلى
المحددة في إطار تمكقع معيف ،في فترة معينة.
نظاـ مف القكاعد
ٌ
كعبلكة عمى ذلؾ يحيؿ مصطمح الممارسة الخطابية إلى نظاـ مف الشركط المؤسساتية
تحدد الكضعيات المختمفة التي يمكف
التي تخضع ليا العممية التمفظية ،كىي شركط بإمكانيا أف ٌ
لممتمفظ أف يحتمٌيا .ك الحقيقة أف الحديث عف الشركط المؤسساتية ىك حديث عف شركط ال
يتـ النظر
تنفصؿ عف النطاؽ االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كالجغرافي ...كفي ىذه الحالة ٌ
إلى الخطاب عمى أنو« شكؿ مف النشاط االجتماعي سكاء مف حيث المنظكر
الماركسي(الخطاب بكصفو ممارسة) أك مف المنظكر التداكلي»( .)1كىي الفكرة التي يجتمع
تخكؿ
عندىا كؿ مف مصطمح الممارسة الخطابية كالتشكيمة الخطابية ،كاألكثر مف ذلؾ قد ٌ

ظؼ كمفظ مساك لمثاني .ككتأييد ليذه الفكرة ال بأس أف نشير إلى ميداف
لؤلكؿ منيما أف يك ٌ
ٌ
استعماؿ مانغكنك ليذا المصطمح؛ حيث يستعممو«عندما يتعمَّؽ األمر باإلحاطة بتشكيمة خطابية
بكصفيا غير منفصمة عف الجماعات الخطابية التي تنتجيا ككيفية بركزىا كانتشارىا»( ،)2مما
يؤ ٌكد عمى الطابع االجتماعي الذم تستكجبو كؿ ممارسة ككؿ تشكيمة خطابية.

كبناء عمى ما سبؽ نخمص لمقكؿ أف كؿ تشكيمة خطابية ما ىي في حقيقة ذاتيا إال

ممارسة خطابية.

دّ-التشكيمةّالخطابيةّوعالمّالخطاب Univers discursif

يعرؼ بالنظر
ىما مصطمحاف بينيما عبلقة كثيقة عمى أساس أف عالـ الخطاب يمكف أف ٌ
إلى التشكيمة الخطابية بأنو« مجمكع التشكيبلت الخطابية بكافة أنكاعيا التي تمارس تفاعبل أك

( - )3المرجع نفسه  ،ص . 1.9
( - )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .94
( - )2المرجع نفسه  ،ص . 94
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محددا
تأثي ار متبادال في ظركؼ معطاة .ىذا العالـ الخطابي يمثٌؿ بالضركرة مجمكعا مكتمبل أك ٌ

حتى كاف لـ يكف مضبكطا في عمكمو»(.)3

كفي صمب عالـ الخطاب« تكجد التشكيبلت الخطابية في عبلقة تنافس بالمعنى الكاسع،
مما يجعميا تنفتح عمى مجابية لمتحالؼ أك الحياد»( .)4كمفاد ىذا الكبلـ أننا نطمؽ عالما
خطابيا عمى مجمكعة مف التشكيبلت الخطابية المختمفة أم التي تنتمي إلى حقكؿ خطابية
متباينة ،كالتي تخضع في اجتماعيا ذاؾ إلى تأثيرات متبادلة تبنى أساسا عمى عبلقات تحالؼ
أك صراع .فإما أف تسمح التشكيبلت بإقامة عبلقات تحالؼ ،كاما أف ينظر إلييا كأبنية مغمقة
تقكـ بينيا عبلقات صراع.

ىـّ-التشكيمةّالخطابيةّوماّبينّالخطابّInterdiscours

تعدد مفاىيـ مصطمح ما بيف الخطاب إال أنو يكضع في تقابؿ مع مصطمح
بالرغـ مف ٌ
التصكر بيف خطابي  Conception intradiscoursالذم يرل
التشكيمة الخطابية بناء عمى
ٌ

بأف« التشكيمة الخطابية ال تتش ٌكؿ كال تقكـ إال مف خبلؿ ما بيف الخطاب»( .)1كلتحديد طبيعة

يعرؼ عمى أنو
العبلقة بينيما نعرض لتمؾ المفاىيـ المتباينة لمصطمح ما بيف الخطاب  .فقد ٌ
« مجمكع الخطابات التي تنتمي لنفس الحقؿ الخطابي أك حقكؿ متباينة ،لفترات مختمفة»()2؛

بمعنى أنو يمكف أف يطمؽ عمى مجمكعة مف التشكيبلت الخطابية التي تنتمي لنفس الحقؿ
الخطابي أك حقكؿ متباينة لفترات مختمفة ،كما تحيؿ إليو مف أبعاد إيديكلكجية.
كبالنظر إلى خطاب ما فإنو يمكننا أف نطمؽ ما بيف خطاب كذلؾ عمى« مجمكع الكحدات
الخطابية التي يدخؿ معيا في عبلقات ،ككفؽ العبلقة ما بيف خطابية التي ننتصر ليا ،فقد
يتعمَّؽ األمر بخطابات مستشيد بيا كخطابات سابقة مف نفس النكع كخطابات معاصرة ألنكاع

أخرل»( .)3كقد يتعمَّؽ األمر ىنا بمجمكعة مف الكحدات الخطابية التي تتٌخذ أبعادا ثابتة أك
متغيرة بانتقاليا مف تشكيمة خطابية ألخرل.
ٌ

كىكذا نبلحظ ذاؾ االنسجاـ المكجكد بيف كبل المفيكميف ،ثـ إف مفيكـ التشكيمة الخطابية

ال يخرج في إطاره العاـ عف مفيكـ ما بيف الخطاب.

()3

-D. Maingueneau ,Genèses du discours ,2éme Edition ,Pierre Mardaga , Bruxelles ,1984. P 27.
- OP . cit , P 28.
( - )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص . 58
( - )2المرجع نفسه  ،ص . 69
( - )3المرجع نفسه  ،ص . 7.

()4

39

ىذه بعض مف مصطمحات تحميؿ الخطاب التي تقيـ عبلقة جكارية مع مفيكـ التشكيمة
الخطابية  ،كانطبلقا مف تمؾ التقاببلت يمكننا اإلحاطة أكثر بذاؾ المفيكـ.

ّ–ّΙΙΙالتعريفّبالعصرّاألموي
ّ-1تحديـدّالعصـر

أّ-أصلّالتسمية ّ
سمي كذلؾ نسبة لبني أمية ،كاذا جئنا إلى تحديد أصميـ كجدناىـ ينتسبكف إلى جماعة

« بني أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ كىك أمية األكبر :حرب بف أمية ،كأبك حرب ،كسفياف
كأبك سفياف ،كعمرك ،كأبك عمرك ،كىؤالء يقاؿ ليـ العنابس ،كالعاص ،كأبك العاص ،كالعيص
كأبك العيص ،كىؤالء يقاؿ ليـ األعياص ،كمنيـ معاكية بف أبي سفياف ،كعثماف بف عفٌاف»(.)1

يطمؽ العصر األمكم عمى فترة حكـ بني أمية ألف كؿ الخمفاء الذيف تداكلكا عمى السمطة

مؤسس الدكلة األمكية – كصكال إلى مركاف بف
بدء بمعاكية بف أبي سفيافٌ -
كانكا مف بني أمية ن
محمد بف مركاف بف الحكـ آخر خمفاء بني أمية في الشاـ.
تحكؿ الخبلفة إلى بني أمية
كعميو فالمقصكد بالعصر األمكم ىك العصر الذم جرل فيو ٌ
حيث استكلى معاكية عمى مقاليد الخبلفة عاـ  41ىػ كجعميا كراثية في البيت األمكم إلى أف
عمرت ما يقارب القرف في المشرؽ كما يفكقو
انتقمت إلى بني العباس عاـ  132ىػ ،فيي خبلفة ٌ
في المغرب (األندلس).

ّ ّبّ-نشأةّالدولةّاألموية ّ

كانت الجزيرة العربية كأحكاؿ العرب قبؿ الخبلفة اإلسبلمية عمى درجة مف التف ٌكؾ

التحكؿ الشامؿ في الفكر العربي فكاف
االجتماعي كالسياسي ،كلكف مع بزكغ فجر اإلسبلـ جرل
ٌ
( - )1أحمد بن محمد بن عبد ر ّبه ،العقد الفرٌد ،ج ،.3تحقٌق عبد المجٌد الترحٌنً ،دط ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان،
 .1997ص.27.
4.

تكحدت القبائؿ تحت راية اإلسبلـ كتراجعت العصبية القبمية أماـ الكحدة القكمية
كاألمر كذلؾ أف ٌ
السبلـ بالرفيؽ األعمى كاصؿ الخمفاء الراشدكف مسيرتو في بث قيـ
العربية ،كلما لحؽ عميو ٌ
اإلسبلـ كتعاليمو كتكسيع رقعة الدكلة اإلسبلمية.

حادة
السبلـ قد أعقبتيا أزمة سياسية ٌ
كبالرغـ مف ىذا الجانب اإليجابي إال أف كفاتو عميو ٌ
أحؽ بيا مف المسمميف ،فقد احتدـ النزاع بيف طائفتيف مف المسمميف
ىي مسألة الخبلفة كمف ٌ
الرسكؿ عميو
ىما المياجريف كاألنصار؛ إذ أراد األنصار أف يستأثركا بيا« ٌ
بحجة أنيـ آككا ٌ
السبلـ ،كنصركه حيف خذلتو قريش ،كطمع فييا المياجركف أك القرشيكف ألنيـ قكـ
الصبلة ك ٌ
ٌ

السبلـ كآلو األدنكف»(.)1
الصبلة ك ٌ
الرسكؿ عميو ٌ
ٌ
الرسكؿ كاف قد جعؿ الخبلفة في قريش بناء عمى قكلو «:األئمة مف قريش»( )2فقد
ك ٌ
ألف ٌ
بكيع أبك بكر في سقيفة بني ساعدة استنادا إلى مبدأ الشكرل ،األمر الذم أثار حفيظة األنصار

كتحسرىـ.
عبركا عف مدل استيائيـ
أجج قرائح شعرائيـ الذيف ٌ
كٌ
ٌ
األمة عميو ،ىذا
كقبؿ كفاتو– رضي ا﵀ عنو -استخمؼ عمر بف الخطاب مع إجماع ٌ
()3
عده معاكية
األخير كاف ٌأكؿ مف جعؿ الخبلفة شكرل بيف ستٌة مف المسمميف كىك األمر الذم ٌ
كفرقت أىكاءىـ كخالفت بينيـ ،كما يظيرفي
مف األسباب األكلى التي شتٌت أمر المسمميف ٌ
فرؽ أىكاءىـ كال خالؼ بينيـ إال الشكرل التي جعميا
قكلو «:إنو لـ يشتٌت بيف المسمميف كال ٌ
()4
مرد ذلؾ ككنيـ جميعا مف طائفة المياجريف صحابة رسكؿ ا﵀
عمر في ستٌة نفر»  ،كلع ٌؿ ٌ
المقربيف إليو.
صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ ك ٌ

كبعد كفاة عمر بكيع عثماف بف عفاف عمبل بمبدأ الشكرل كفقا لما جرت عميو العادة لدل

اليكة كاضحة بيف سيرة عثماف كسيرة الخميفتيف السابقيف لو
المسمميف حتى ذلؾ الكقت ،ككانت ٌ
نظ ار لما عرؼ عنو مف سياسة كانت أكثر ليكنة كأق ٌؿ حزما ،كما أثر عنو مف تقريب أىمو كافراد
المناصب ليـ دكف غيرىـ( ،)5فكاف أف ش ٌكؿ ذلؾ عامبل النتشار الفتنة بيف أفراد األمة الكاحدة

أدل في النياية إلى مقتمو.
كالسخط عمى حكـ عثماف كعمبلئو ،ذلؾ السخط الذم ٌ

( - )1أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً إلى منتصف القرن الثانً ،دط ،دار القلم ،بٌروت ،لبنان ،دت  .ص.13.
( - )2ابن عبد ربه  ،العقد الفرٌد ،ج  ، .3ص .274
( - )3مثلما ٌروي ذلك اللٌّث بن سعد فً قوله عن عمر«:جعل الخالفة شورى بٌن س ّتة من المسلمٌن وهم علً ،وعثمان،
وطلحة ،والزبٌر ،وسعد بن أبً وقاص ،وعبد الرحمن بن عوف» ،ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،ج ،.5تحقٌق عبد المجٌد
ّ
العطار،ج  ،.5ط،.2
الترحٌنً ،ص ،26وأنظر أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري ،تارٌح الطبري ،مراجعة صدقً جمٌل
دار الفكر ،بٌروت ،لبنان . 2..2 ،ص.77
( - )4ابن عبد ربه،العقد الفرٌد ج ، .5ص . 33
( - )5أبو الفتح محمد بن عبد الكرٌم الشهرستانً ،الملل والنحل ،تحقٌق ،أحمد فهمً محمد ،ج ،.1دط ،دارالكتب العلمٌة،
بٌروت ،لبنان ،دت .ص.16،14
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كقد كاف لمقتمو أث ار بالغا في تاريخ الخبلفة اإلسبلمية عامة كصدل عميقا في تاريخ
الخبلفة األمكية عمى كجو التحديد ،كسكؼ نأتي إلى تكضح ذلؾ في مكضع الحؽ مف ىذا
البحث.
يؤـ المسمميف ،فكقعت مبايعة
كىكذا كاف ٌ
البد بعد مقتؿ عثماف مف اختيار خميفة آخر ٌ
عمي كاف كانت« بيعة لـ تكتمؿ»( ،)1إذ بالذيف بايعكه باألمس ينكثكف بيعتيـ بعد ذلؾ
كالمقصكد بيؤالء طمحة كالزبير .ضؼ إليو انشقاؽ معاكية عنو بالشاـ إذ رفض بيعتو كأعمنيا
ح ربا ال ىكادة فييا ،كبالتالي فيي مبايعة اختمفت عف مبايعة الخمفاء الراشديف قبمو خاصة كأنيا
أعقبت انتقاؿ الحكـ لؤلمكييف ،ثـ إنيا عرفت اشتداد الخبلؼ السياسي ككثرة المنازعات
كالحركب بينو كبيف مف اتٌيمو بقتؿ عثماف مثؿ كاقعة الجمؿ
الخكارج مثؿ كاقعة النيركاف(*).

(*)

كصفيف(*) ،أك بينو كبيف

كلع ٌؿ صفيف كانت أبعد تمؾ الكقائع أث ار في تحكيؿ أمر الخبلفة لبني أمية ،كىاؾ فكرة

مكجزة عف ذلؾ :لقد أسفر االقتتاؿ بيف أىؿ الشاـ كأىؿ العراؽ يكـ صفيف عف ىزيمة أىؿ
الشاـ ،كعمى إثر ذلؾ لجأكا إلى خدعة رفع المصاحؼ باعتبارىا الحكـ بينيما ،فكاف كالحاؿ
تـ بيف أبك مكسى األشعرم ممثٌؿ أىؿ
كذلؾ إيثار الطرفيف لممكادعة كقبكؿ التحكيـ الذم ٌ
العراؽ ،كعمرك العاص ممثٌؿ أىؿ الشاـ ،ككانت نتيجتو سطكة عمرك نظ ار لما لجأ إليو مف مكر

ثمة سطكة معاكية كبيعتو بالخبلفة نتيجة مكره كدىائو ىك اآلخر ،كىك األمر الذم
كخداع ،كمف ٌ
أثار سخط أنصار عمي لما فيو مف عصؼ لمبدأ الشكرل.
ككاف أف أفضى ذلؾ النزاع السياسي بيف أىؿ العراؽ كأىؿ الشاـ إلى تشتيت أفراد األمة
كانقساميـ قسميف ىما :أنصار عمي يمثٌميـ أىؿ العراؽ كأنصار معاكية يمثٌميـ أىؿ الشاـ مما

فتح المجاؿ كاسعا لتأسيس جبيتي ف سياسيتيف متعارضتيف في المبادئ كاألىداؼ ،ما فتئتا

أدل ذلؾ الصراع في نياية
تتصارعاف حكؿ الخبلفة ،كىما الجبية العمكية كالجبية األمكية ،كقد ٌ
المطاؼ إلى قتؿ عمي .كحينئذ لجأ أنصار الخبلفة العمكية لمبايعة ابنو الحسف،غير أف ىذا
( - )1أحمد محمد الحوفً ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،دط ،دار القلم  ،بٌروت  ،لبنان ،دت  .ص .14
(*)  -هً الواقعة التً جمعت بٌن علً وبٌن طلحة والزبٌر وعائشة ،وسمٌت كذلك نسبة للجمل الذي كانت تركبه عائشة
والمسمّى عسكرا ،الطبري ،تارٌخ الطبري ،ج ، .5ص .28. ،259
(*)  -هً الواقعة التً جمعت بٌن أهل العراق بقٌادة علً وأهل الشام بقٌادة معاوٌة ،وقد ارتبطت بالتحكٌم وما أسفر عنه من
انتقال الخالفة لبنً أمٌة ،عن صفٌن راجع أبو الحسٌن بن علً المسعودي ،مروج الذهب و معادن الجوهر،ج ،.2دط ،موفم
للنشر .1989 ،ص  ، 47. ،449وعن التحكٌم راجع المصدر نفسه ،ج ، .2ص  ، 485 ،471والطبري ،تارٌخ الطبري،
ج ، .5ص  ،33. ،293وج ، .6ص .27 ، 14. 12 ، .3
(*)  -هً حرب علً مع الخوارج عقب التحكٌم  ،المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ، .2ص . 492، 487
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األخير رأل أنو ال قبؿ لو عمى مجابية معاكية فتنازؿ لو عف الخبلفة كسمَّمو األمر حرصا منو
عمى حقف دماء المسمميف ك كاف ذلؾ عاـ كاحد كأربعيف لميجرة( .)2كىك األمر الذم زاد مف
سخط العمكييف كنقمتيـ عمى آؿ أمية خاصة ك أف معاكية كاف مف الطمقاء كما كصفو عمي ال
تح ٌؿ لو الخبلفة كال يدخؿ في الشكرل(.)1

تحكؿ الخبلفة إلى بني أمية سنة كاحد كأربعيف
كىكذا جرت األحداث التي ٌ
جرت معيا ٌ
لميجرة ،ك بالتالي قياـ الدكلة األمكية التي تكلى معاكية شرؼ إقامتيا .كىك قياـ يفرض عمينا
طرح سؤاؿ عمى درجة كبيرة مف األىمية كىك :ىؿ حافظت الدكلة اإلسبلمية التي أقاـ صرحيا

مقكماتيا المتكارثة في ظ ٌؿ الخبلفة األمكية ،أـ أف قياـ الدكلة األمكية قد
الخمفاء الراشدكف عمى ٌ
فرض عمييا الكلكج إلى عيد جديد لـ يكف ألكائؿ العرب كال تقاليدىـ الجاىمية ك اإلسبلمية عيد
السؤاليف بمطالعة المباحث التالية.
بو؟ كسنترؾ لمقارئ الكريـ فرصة اإلجابة عمى ىذيف ٌ

جّ-أقاليمّالدولةّوّخمفاؤىا ّ

*ّ-األقاليم  :حرم بنا عند الحديث عف الخبلفة األمكية أف نشير إلى أف األمكييف كاف

كانكا قد تداكلكا الخبلفة في المشرؽ أيف جعمكا دمشؽ عاصمة خبلفتيـ فإنيـ قد تكلكا كذلؾ
الخبلفة في األندلس ك بسطكا نفكذىـ عمييا بعدما ت ٌـ ليـ فتحيا.
كعمى العمكـ فإف االمتداد الجغرافي الذم كانت تشغمو الدكلة األمكية ىك امتداد نراه
يتجاكز الحدكد اإلقميمية لمجزيرة العربية كلدكؿ إفريقيا الكاقعة عمى طكؿ الساحؿ إلى أجزاء مف
ألف ما يعنينا ىك حقيقة
القارة األكربية كالقارة اآلسيكية .كلسنا ىنا في مقاـ التفصيؿ في المسألة ٌ
مقسما إلى أقاليـ ،ككؿ
أخرل مفادىا أف ذلؾ االمتداد الجغرافي أك فمنقؿ العالـ اإلسبلمي كاف ٌ

مقسـ بدكره إلى إمارات يتكلى تسيير شؤكنيا كالة يختارىـ الخميفة ،كلع ٌؿ خير مثاؿ عمى
إقميـ ٌ
كنا قد ذكرناه آنفا مف تكلي معاكية إمارة دمشؽ مف قبؿ الخميفة عثماف .كلنا اآلف أف
ذلؾ ما ٌ
نأتي عمى ذكر تمؾ األقاليـ مع ما تضمنتو مف إمارات:

()2

كيضـ فمسطيف كاألردف كدمشؽ كحمص كقنسريف.
ّ-1إقميمّالشام:
ٌ
كيضـ مكة كالمدينة كالطائؼ ،ككاف يضاؼ إليو اليمف أحيانا.
ّ-2إقميمّالحجاز:
ٌ

( - )2راجع خبر ذلك فً المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ، .2ص ، 517والطبري ،تارٌخ الطبري ،ج ،.6ص
. 74 ،72
( - )1ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،ج ، .5ص .8.
( – )2محمد عبد المنعم خفاجً ،الحٌاة األدبٌة فً عصر بنً أمٌة ،ط ،.2دارالكتاب اللبنانً ،بٌروت ،لبنان  .198.ص.8،7
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كيضـ المصريف البصرة كالككفة كخراساف ،كما كانت ببلد اليمامة تضاؼ
ّ -3إقميمّالعراق:
ٌ
إليو أحيانا.
كيضـ ببلد المكصؿ كأذربيجاف ككاليات أرمينية.
ّ-4إقميمّالجزيرةّوأرمينية:
ٌ
كيضـ ببلد مصر كشماؿ إفريقية  ،ككانت األندلس تابعة إلفريقية.
ّ-5إقميمّمصرّوافريقية:
ٌ

ىذه ىي األقاليـ الخمسة التي احتكاىا العالـ اإلسبلمي في ذلؾ العصر كالتي أدار شؤكنيا

حد سكاء.
عدد مف الخمفاء في المشرؽ كالمغرب عمى ٌ

ّ ّ*ّ -الخمفاء :مف خمفاء الدكلة األمكية في الشاـ نذكر كعمى الترتيب :معاكية بف أبي

سفياف(6.–41ىػ) ،يزيد بف معاكية( ،)64-6.عبد ا﵀ بف الزبير( ،)73-64مركاف بف الحكـ
( ،)65–64عبد الممؾ بف مركاف( ،)86–65الكليد بف عبد الممؾ( ،)96–86سميماف بف عبد
الممؾ ( ،)99–96عمر بف عبد العزيز ( ،)1.1–99يزيد بف عبد الممؾ( ،)1.5–1.1ىشاـ
بف عبد الممؾ ( ،)125-1.5الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ ( ، )126 –125إبراىيـ بف الكليد
( ،)126–126مركاف بف محمد بف مركاف (.)1()132 –126
فيؤالء -إذف -أربع عشر خميفة ممف تكلكا مقاليد الخبلفة في دمشؽ طيمة العصر األمكم
لمدة ال تزيد عف تسع سنكات ،ساد خبلليا إقميـ
مضافا إلييـ ابف الزبير الذم تكلٌى الخبلفة ٌ

الحجاز كاتٌخذه عاصمة لو .كىي خبلفة كانت مكازية لمخبلفة المركانية التي سادت العالـ
اإل سبلمي حتى سقكط الدكلة األمكية .كبالتالي ما يمكف أف يقاؿ عف الخبلفة الزبيرية أنيا كانت

تغير مف طبيعة العصر األمكية.
عارضة لـ تستطع أف ٌ
أما عف خمفاء الدكلة األمكية في األندلس فيـ :عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ (– 138
 ،)172ىشاـ بف عبد الرحمف( ،)18.-172الحكـ بف ىشاـ (،)2.6–18.عبد الرحمف بف
الحكـ( ،)238–2.6محمد بف عبد الرحمف( ،)273–238المنذر بف محمد ( ،)275–273عبد
ا﵀ بف محمد ( ،)3.. –275عبد الرحمف بف محمد (.)2()3..
يتبيف لنا ذلؾ النظاـ التكريثي لمخبلفة
كانطبلقا مف ىذا التسمسؿ في إيراد أسماء الخمفاء ٌ
التي انحسرت في البداية في أسرة معاكية الذم« عمؿ عمى تكطيد ممكو ،ثـ إق ارره في بيتو
استقرت
كتكجو بالبيعة البنو يزيد ...كبيذا
كالحيمكلة بيف الياشمييف كبينو...حتى ظفر بذلؾ،
ٌ
ٌ
( – )1ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،ج ،.5ص ،212 ،11.والمسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ،.4ص 476 ،474
.
( - )2لم تحدد سنة نهاٌة حكمه ،ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد  ،ج ، .5ص .265 ، 229
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()3
مدة ال تزيد عف ثبلث كعشريف سنة تكالىا ثبلثة خمفاء ،قبؿ أف
الحككمة أمكية» سفيانية ٌ
تؤكؿ في مرح مة تالية إلى األسرة الزبيرية التي تكلتيا تسع سنكات ،كاألسرة المركانية التي ترٌبعت

مدة ال تق ٌؿ عف ثماف كستيف سنة في دمشؽ تكالىا إحدل عشر خميفة ،كأكثر مف
عمى العرش ٌ
قرف كنصؼ في األندلس تكالىا ثمانية خمفاء .

ّ-ّ2أشكالّالحياةّفيّالعصرّاألموي ّ
ّ ّأ-الحياةّالسياسية ّ

ميزه مف ظيكر قكل سياسية في
سنفيض بعض الشيء الحديث عف ىذا الجانب بما ٌ
الدكلة أك تكتٌبلت ظيرت في شكؿ أحزاب سياسية تعالت أصكاتيا .ىذا كما نشطت النزعة
العصبية بشتٌى أشكاليا التي عممت عمى تغذية تمؾ األحزاب بما صاحبيا مف حركات ثكرية،
متمي از سنحاكؿ الكشؼ عف بعض
مما أعطى الحياة السياسية في ذلؾ العصر بعدا
ٌ

خصكصياتو.

*ّ-األحزابّالسياسيةّ

 -عواملّظيورىا :إذا حاكلنا استقصاء خمفيات الكضع السياسي بما شابو مف حزبية آلت

الرسكؿ ك ما كقع مف
إلييا األمة اإلسبلمية في ذلؾ العصر ،فإننا نجد ليا امتدادا إلى كفاة ٌ
خبلؼ بيف ا لمياجريف كاألنصار حكؿ الخبلفة ،ثـ ما لبثت المسألة أف اشتدت بعد مبايعة
التذمر،
عثماف أيف ظير الفارؽ بيف سياسة كلٌت كسياسة حمٌت ،فكاف مف أثر ذلؾ« أف استعمف ٌ

كدبت الفتنة ،كسخط كثير مف المسمميف حكـ الخميفة عثماف ،ثـ انفجرت مراجؿ السخط ،ككاف
ٌ
اليكة بيف المسمميف كعصفت فرقتيـ بكحدتيـ»( .)1كقد رأينا في
عثماف
ٌ
ضحيتيا ،كحينئذ اتٌسعت ٌ

تطكرت بعد مقتؿ عثماف حيث أخذت لنفسيا منحى
غير ىذا المكضع كيؼ أف األحداث قد ٌ
السيؼ كالقكة ،ك يظير ذلؾ جميا بعد مبايعة عمي التي أسفرت عف كقائع جسيمة كالجمؿ

تأزما بعد التحكيـ الذم لـ يمتثؿ لو العديد مف أصحاب عمي فخرجكا
كصفيف .ك ازداد الكضع ٌ
عميو .ثـ ما كاف مف قتمو كتنازؿ الحسف عف الخبلفة لصالح معاكية ،كمذ ذاؾ أخذت المسألة
مس نظاـ الخبلفة الراشدة بعد انتقاليا إلى بني أمية
منعطفا حاسما خاصة بعد التغيير الذم ٌ
حيث انتيجت لنفسيا مسمكا لـ تألفو العرب كلـ يكف لتقاليدىـ اإلسبلمية عيد بو .كليذا لـ
( - )3أحمد الشاٌب ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص .195
( - )1أحمد محمد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص.13
45

يستسغو الذكؽ العاـ آنذاؾ ،كنقصد بذلؾ جعميـ الخبلفة حكما كراثيا بعد ما كانت شكرية ،ثـ ما
كاف مف نقميـ عاصمة الخبلفة مف المدينة كالككفة إلى الشاـ .مضافا إلى ذلؾ كمٌو ما آثر عنيـ

جره ذلؾ كمٌو مف انقبلبات سياسية
مف
ٌ
تعصب لقبيمتيـ قريش كايثارىـ ألىميـ دكف سكاىـ كما ٌ
أدت إلي انقساـ األمة شيعا ك أحزابا ذات مكاقؼ سياسية متباينة ،مف مناصريف لبني أمية إلى
ٌ
مؤيديف آلؿ البيت أك آؿ الزبير ،إلى محايديف ال ينتصركف إلي ىذا كال إلى
ساخطيف عمييـ ك ٌ
ذاؾ كىـ جماعة الخكارج .ك ما كادت األمة تنقسـ إلى تمؾ الطكائؼ حتى انقسـ الشعراء بدكرىـ

كفقا ليا .كمما نقكلو كذلؾ كىك نتيجة لما قمنا أف ذلؾ الكضع السياسي بما شابو مف أحداث
كاف كاف بمثابة المناخ العاـ الذم أنتشت فيو بذكر النزعة الحزبية ،إال أنو قد ساىـ بقسط كفير
النمك حتى أنتجت لنا أحزابا كاف ليا أعبلميا كفرقيا كتعاليميا .كما
في تغذيتيا ك ٌ
مدىا بأسباب ٌ
المتتبع لمسار تمؾ
كاف ليا أيضا شعراؤىا الذيف يدعكف ليا كيدافعكف عنيا كيفاخركف بيا .ك ٌ
()1
ميزىا سيطرة حزبيف
يميز بيف فترتيف :الفترة األكلى تشمؿ عيد معاكية كما ٌ
األحزاب يمكف أف ٌ
رئيسييف أمكم ك عمكم عمى اعتبار أف الصراع حينيا كاف قائما بيف طرفيف ىما أنصار

ترسخ ذاتيا .أما
الخبلفة العمكية التي انقضى أجميا ،كأنصار الخبلفة الجديدة التي تحاكؿ أف ٌ
ميزىا مف أحداث جسيمة قمبت
الفترة الثانية فيي الفترة التي أعقبت كفاة معاكية(6.ىػ) ،كما ٌ

أىميا مقتؿ الحسيف بف عمي بكرببلء( .)2ثـ ما كاف مف نيب
أحكاؿ األمة رأسا عمى عقب كاف ٌ
الحرة( ،)3كاألكثر مف ذلؾ استباحة حرمة الكعبة
المدينة ك استباحتيا كقتؿ أىميا في كاقعة ٌ

كتيدمت جدرانيا ككاف ذلؾ
المشرفة التي رميت بالمجانيؽ كالحجارة كالنيراف حتى احترقت بنيتيا ٌ
عاـ  64ىػ(.)4

كلما كاف مف األمر ما يخالؼ التقاليد اإلسبلمية التي ال يمكف أف تستسيغ تمؾ المكاقؼ
مؤيدم الخبلفة األمكية مف جية كالناقميف عمييا مف جية
ىكة الخبلؼ أف امتدت بيف ٌ
ما لبثت ٌ
أدل إلي إعبلء شأف الحزبيف األمكم ك العمكم .كلـ تقؼ
أخرل خاصة آؿ البيت ،األمر الذم ٌ

الحد ألنياغدت متشعبة األطراؼ ،إذ فتحت المجاؿ كاسعا النضماـ آؿ الزبير
المسألة عند ىذا ٌ
إلي حمبة الصراع ،دكف أف نغفؿ حركة الخكارج التي ذاع صيتيا.

( - )1محمد عبد العزٌز الكفراوي  ،تارٌخ الشعر العربً ،ج ، .1دط ،دار النهضة ،القاهرة  ،مصر ،دت  .ص.1.5
( - )2المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج  ،.3ص  ،63 ،73وابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،ج ،.5ص،129 ،125
والطبري ،تارٌخ الطبري ،ج ، .6ص.255 ، 213
( - )3ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،ج ،.5ص ،138 ،136والطبري ،تارٌخ الطبري ،ج ، .6ص  ،27.والمسعودي ،مروج
الذهب ومعادن الجوهر،ج ،.3ص.84 ، 81
( - )4ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،ج ، .5ص ،14.،139والطبري ،تارٌخ الطبري ،ج ، .6ص.275،274
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ىذا ما جعؿ الحديث عف الكاقع السياسي في العصر األمكم ممتدا إلى استقصاء كاقع
األحزاب السياسية ال ينفصؿ عنيا .ك ما داـ األمر كذلؾ سنعرض فيما يمي لتمؾ األحزاب
عرضا بعيدا عف التفصيؿ ألف حسبنا أف نشير إلى بعض األفكار المتٌصمة بيا فقط .كنستيؿ
حديثنا بحزب بني أمية باعتباره حزبا مييمنا عمى السمطة أكبعبارة أخرل ألنو الحزب الممثٌؿ
لمدكلة ،ثـ حزب الشيعة باعتباره يأتي في طميعة األحزاب التي كانت تمثٌؿ معارضة شديدة

لمسمطة ،يميو حزب الخكارج ،ثـ حزب الزبيرييف باعتباره حزبا عارضا في تاريخ األحزاب لـ
يعمر طكيبل .فما ىي تمؾ األحزاب ؟ كما ىي الخمفية المرجعية التي استندت إلييا في نشأتيا
ٌ
؟كما أىدافيا ؟

 -أىمّاألحزابّالسياسية ّ

ّ -1حزبّبنيّأمية :لقد ظ ٌؿ نشاط ىذا الحزب خافتا في عيد معاكية ألنو كاف في

امتد بعدما
طكر الظيكر أك فمنقؿ كاف مكلكدا حديث الكالدة ،غير أف نشاطو السياسي اتٌسع ك ٌ
رسخت قدـ األمكييف في الخبلفة؛ كنقصد بذلؾ الفترة التي أعقبت خبلفة معاكية حيث عرفت
نشاطا حزبيا كاسعا .كحزب األمكييف كما يصفو شكقي ضيؼ ىك« حزب الدكلة كالحككمة»(.)1
كىك أقكل األحزاب السياسية لذلؾ العيد باعتباره الحزب الحاكـ الذم استقرت بيده مقاليد
مفر ليـ كالدكلة
السمطة ،مما جعمو يستقطب جميكر األمة مف شعراء كأدباء كعامة الناس إذ ال ٌ
دكلة بني أمية ك العصر عصرىـ.
كالم تتبع لمسار ىذا الحزب يرل أف ىناؾ جممة مف المعاني الدينية ك السياسية البارزة
تممسيا في أشعار الشعراء ممف حاكلكا تأييد
التي استند إلييا أصحابو في الدعكة لو ،كما يمكف ٌ
الحؽ الشرعي لؤلمكييف في الخبلفة « إلى جانب تأييدىـ إياه بتمؾ المعاني الدينية العامة،
ٌ

باإللحاح عمى انتمائيـ إلى قريش كمكانتيـ فييا ،كأنيـ أكلياء دـ عثماف بف عفٌاف ككارثكه»(.)2
السبلـ«:األئمة مف
كتعزي از لمكانتيـ تمؾ كتأييدا لمكقفيـ فإنيـ كانكا
ٌ
يعتدكف بقكلو عميو ٌ
قريش»(.)3عمى الرغـ مف أف العمكييف كالزبيرييف كانكا مف قريش كذلؾ .ك األكثرمف ذلؾ
حرض عمى قتؿ عثماف ،فإنو تخمَّى عف نصرتو كحمايتو مف
زعميـ« أف عميا كاف لـ يكف قد ٌ

( - )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ط ،.9دار المعارف ،القاهرة  ،مصر ،دت .ص. 96
( – )2عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،دط ،دار النهضة العربٌة ،لبنان  .1987 ،ص. 3.9
( - )3ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد ،ج ، .3ص.274
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الثكار...كأضافكا إلى ىذا أف الحكميف قد قضيا لمعاكية عمى عمي ،ثـ زعمكا فيما بعد أنيـ كرثة
أحؽ العرب بالحكـ»(.)4
النبي ،ك ٌ
حؽ كراثة عثماف فإنيـ قد ذىبكا بتمؾ
ك بالتالي نبلحظ أف األمكييف كاف منحكا أنفسيـ ٌ
المزية إلى أبعد الحدكد حيف اعتبركا أنفسيـ« خمفاء ا﵀ كرسكلو في األرض ،كطاعتيـ كاجبة
() 1
القكاد عمى تأكيدىا
ك
الة
ك
ال
ك
الخمفاء
حرص
التي
المعاني
مف
جممة
كىي
كنصرتيـ محتٌمة»
ٌ
في خطبيـ ،كيد ٌؿ عمى ذلؾ ما كرد في خطبة زياد لما قدـ البصرة( )2مف أف خمفاء بني أمية

خكليـ ،فما عمييـ
يسكسكف الرعية بسمطاف ا﵀ الذم أعطاىـ كيذكدكف عنيـ مف ماؿ ا﵀ الذم ٌ
سكل أف يعمنكا ليـ الكالء كالطاعة عمى أف ينالكا منيـ اإلنصاؼ كالعطاء.

كىكذا سار األمكيكف في تثبيت كاقرار حقٌيـ الشرعي في الخبلفة .أما فيما يتعمٌؽ بالسياسة
التي انتيجكىا في إدارة الرعية فيي سياسة اتٌسمت بػ« التفريؽ بيف القبائؿ كالرجكع إلى عصبية
الجاىمية»( ،)3ىذا إضافة إلى ما كاف مف تحكيؿ نظاـ الخبلفة مف شكرية إلى كراثية.

كعمى العمكـ فإف سياستيـ ارتكزت عمى قكة السيؼ ك الماؿ ك العقؿ في سبيؿ تبرير
ممكيـ .فكاف مما كصفيـ بو أحمد الشايب قكلو «:إف األمكييف كانكا أحرص الناس عمى الممؾ
فبرركا في سبيمو كؿ كسيمة»(.)4
ٌ
لقد ذكرنا آنفا أف انقساـ اآلمة اإلسبلمية في ذلؾ العصر إلى شيع ك مذاىب قد رافقو
انقساـ الشعراء بدكرىـ كفقا لتمؾ المذاىب ،كباعتبار حزب األمكييف ىك حزب الدكلة فقد كاف
يضـ حشدا كبي ار مف الشعراء الذيف أسيمكا بقسط كبير في دعـ الخبلفة األمكية .كلع ٌؿ مف
ٌ
ألمو الذم نظٌـ
أكائؿ الذيف ليـ فضؿ السبؽ في ذلؾ الكليد بف عقبة بف أبي معيط أخك عثماف ٌ

محرضا
أبياتا رثاه فييا ،كما أعمف سخطو عمى بني ىاشـ مف خبلؿ تيديده ليـ
ٌ
كتكعده إياىـ ٌ
بني أمية عمى األخذ بثأره( .)5كمف شعراء ىذا الحزب كذلؾ نذكر جرير ك األخطؿ.
كالحقيقة أف شعراء ىذا الحزب أكثر مف أف نختزليـ في اثناف أك عشرة ،كما أنو ليس مف
تعد أصبل لذلؾ.
السيؿ أف نستقصي ج ٌؿ أخبارىـ كأشعارىـ في ىذه الكريقات التي لـ ٌ
( - )4أحمد محمد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص .16
( - )1شوقً ضٌف ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي ،ص  ،96وأحمد محمد الحوفً ،أدب السٌاسة فً العصر األموي،
ص.24
( - )2هً الخطبة الموسومة بالبتراء ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البٌان و التبٌٌن ،تحقٌق ،عبد السّالم محمد هارون،
ج ،.2ط ،.7مكتبة الخانجً ،القاهرة .1998 ،ص.61
( - )3جرجً زٌدان ،تارٌخ آداب اللّغة العربٌة ،ج ،.1دط ،موفم للنشر .1993 ،ص.356
( - )4أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً ،ص.198
( – )5أبو الفرج علً بن الحسٌن األصفهانً ،األغانً ،تحقٌق ،إحسان عباس ،إبراهٌم السعافٌن ،بكر عباس ،المجلد ،.5
ط ،.2دار صادر ،بٌروت ،لبنان . 2..4 ،ص . 8.
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كالحديث ع ف حزب بني أمية يسكؽ لمحديث عف باقي األحزاب المعارضة لو ،يأتي في
طميعتيا حزب الشيعة الذم سنعرض لو فيما يمي:
ّ -2حزبّالشيعةّ :ثاني األحزاب التي تش ٌكؿ معارضة شديدة لمسمطة عمى اعتبار أف

النزاع بيف بني ىاشـ كبني أمية مكغؿ في القدـ فػ« قد ظفر كؿ منيما في الجاىمية بقسط مف
السقاية في بني ىاشـ ،كالمٌكاء في بني أمية ،كلـ تخؿ
الشرؼ عظيـ ،حتى جاء اإلسبلـ ،ك ٌ
حياتيما مف تنافس في الشرؼ ،كتسابؽ إلى أسباب المجد كالنباىة»(.)1
البد أف نشير إلى مبلحظة كجيية ىي أنو
كقبؿ أف نخكض الحديث عف ىذا الحزب ٌ
يتسمى بتسميات مختمفة :كحزب العمكييف ،الطالبييف ،أؿ البيت ،التكابيف ،كالياشمييف.
حزب ٌ

كما يمكف أف نستخمصو مف تعريؼ مصطمح الشيعة استنادا إلى ما كرد عف ابف منظكر

تخص عميا كحده ،ألنيا تكظٌؼ لمتدليؿ عمى معنى
في لساف العرب( )2أنيا كممة عامة لـ
ٌ
األنصار كاألتباع ،غير أنيا استعيرت عف معناىا األصمي العاـ لمداللة عمى معنى خاص
السبلـ كقالكا بإمامتو كامامة
انحصر في أتباع عمي كأنصاره أك« ىـ الذيف شايعكا عميا عميو ٌ
()3
حد تعبير ابف خمدكف« ىـ أتباع عمي كبنيو-رضي ا﵀ عنيـ .)4(»-كىك
أكالده» أكعمى ٌ

المعنى المتداكؿ لدل أصحاب الممؿ كالعقائد.

كىنا يبدك التبلزـ كثيقا بيف كبل الداللتيف كاف كاف ما يعنينا نحف في ىذا المقاـ ىك الداللة
االصطبلحية التي كاف اتٌفؽ حكليا الباحثكف إال أف ما يثير اختبلفيـ ىي البدايات األكلى
لظيكر المذىب الشيعي.
الرسكؿ
يرل فريؽ مف الدارسيف أف البذكر األكلى لنشأة أنصار عمي كانت عقب كفاة ٌ

الس بلـ كتحديدا في العيد الذم اختير فيو أبك بكر كعمر لمخبلفة ،حيث رأل فريؽ مف
عميو ٌ
أحؽ الناس بالخبلفة نظ ار لقرابتو
الرسكؿ أكلى أف يخمفكه ،كبالتالي فعمي ٌ
الناس أف أىؿ بيت ٌ

منو كاصياره لو .كلذلؾ لـ يتطمٌع عمي لمخبلفة حينيا« إال نتيجة لكجكد فريؽ مف المسمميف

أحؽ باألمر مف سكاه»( .)5كعمى ىذا النحك تش ٌكمت فئة مف الناس تناصر عميا كتراه
حكلو يراه ٌ
مر ٌشحيا الكحيد .كيرل النعماف القاضي أف كممة الشيعة لـ تكظٌؼ حينيا لمداللة عمى تمؾ
( - )1أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص .287
( - )2أبو الفضل جمال ال ّدٌن بن محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب  ،المجلد  ، .7ط  ،.4دار صادر ،بٌروت ،لبنان
 . 2..5،ص .176
( - )3الشهرستانً ،الملل و النحل  ،ج ، .1ص.144
(- )4عبد الرحمن بن خلدون  ،المق ّدمة  ،ط ، .1دار الفكر  ،بٌروت  ،لبنان  . 2..4 ،ص. 21.
( - )5النعمان القاضً ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،دط ،دار المعارف ،القاهرة  ،مصر ،دت  .ص. 92
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الفئة

()1

ألنيا كانت تستند إلى معناىا المٌغكم العاـ ،كذلؾ أمر طبيعي ما داـ ىذا الحزب لـ يكف

قد تش ٌكؿ بعد تش ٌكبل سياسيا ألف ميبلده الحقيقي كفؽ ما يراه الحكفي« لـ يكلد إال بعد أف نشبت
الفتنة ،كثار الثكار عمى عثماف كقتمكه»

()2

األمر الذم عمؿ عمى تغذية الحركة الشيعية التي

أسرعت بمبايعة عمي.
كغير بعيد عف ذلؾ يرل شكقي ضيؼ أف ذاؾ الحزب تش ٌكؿ تش ٌكبل سياسيا بعد مبايعة

عمي كىذا ما نممسو في قكلو...«:كمعنى ذلؾ أف الشيعة أخذكا في الظيكر بشكؿ كاضح قبؿ
تككنا
تككف ىذا الحزب ٌ
أف يقتؿ عثماف ،فمما قتؿ أسرعكا إلى عمي كبايعكه بالخبلفة .كمف حينئذ ٌ
()3
السبلـ
سياسيا»  ،كاف د ٌؿ ذلؾ فإنما يد ٌؿ عمى أف شيعة عمي قد ٌ
امتد نشاطيـ منذ كفاتو عميو ٌ

الفعاؿ بعد ذلؾ في دعـ الخبلفة العمكية ،كيمكف أف
إلى مقتؿ عثماف .ثـ إننا ال نعدـ نشاطيـ ٌ
نمثٌؿ لذلؾ بمناصرتو في كاقعتي الجمؿ كصفيف ك النيركاف.
كلكف إذا جئنا إلى استقصاء معنى كممة الشيعة في ىذه الفترة كىي فترة الخبلفة العمكية

فإننا نجدىا كظٌفت أساسا لمداللة عمى معناىا المٌغكم« كلـ تد ٌؿ عمى معناىا المعركؼ عند
()4
ؾ أف
الفقياء كالمتكمميف إال بعد مقتؿ عمي كنزكؿ الحسف عف الخبلفة لمعاكية»  ،إذ ال ش ٌ

ثمة الياشمي بانتقالو إلى بني أمية.
الشيعييف قد ٌ
أحسكا حينيا بتزعزع الممؾ العمكم كمف ٌ
كبناء عمى م ا سبؽ يمكننا أف نختصر تاريخ الشيعة في ثبلث مراحؿ :مرحمة الدعكة التي
تشمؿ فترة ما قبؿ خبلفة عمي ،ثـ مرحمة العمؿ السياسي التي تشمؿ فترة الخبلفة العثمانية كما
أعقبيا مف خبلفة عمي ،ثـ المرحمة التي تمت مقتؿ عمي كتنازؿ الحسف.
نتحدث عف حاضرة
لحد اآلف عف بدء حركة الشيعة إال أننا لـ
ٌ
كلكف إذا كنا قد تحدثنا ٌ
التشيع .فقد كاف مف الطبيعي بعدما اتٌخذ عمي الككفة عاصمة لدكلتو أف تصبح ىذه األخيرة
ٌ

يسمييا« مسقط رأس
حاضرة
ٌ
التشيع كالقمب النابض بو ،أك كما يشاء النعماف القاضي أف ٌ
التشيع»( ،)5حيث « شايعو ىناؾ كثير مف أىؿ العراؽ بحكـ أنو إماميـ ،ثـ بحكـ أنو نقؿ دكلتو
ٌ
إلييـ ،فقد جعؿ الدكلة العربية كميا دكلتيـ»(.)6

( - )1النعمان القاضً ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص. 92
( - )2أحمد محمد الحوفً ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص . 3.
( - )3شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 91
( - )4النعمان القاضً ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص. 93
( - )5المرجع نفسه  ،ص.156
( - )6شوقً ضٌف ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص. 91
5.

يتبيف لنا أف أىؿ العراؽ كخاصة أىؿ
كباستقرائنا لمحكادث التاريخية السيما الجمؿ كصفيف ٌ
ضد أىؿ الشاـ مف أنصار الخبلفة
الككفة كانكا شيعة عمي الذيف ساندكه كقاتمكا في صفٌو ٌ
استمر كفاؤىـ لو بعد مقتمو حيث بادركا إلى مبايعة أبنائو .كبقدر ما كانت الككفة
األمكية .كقد
ٌ

ميما مف مراكز المعارضة لمسمطة ،لذلؾ كثرت فييا الثكرات إذ
مرك از
ٌ
لمتشيع ،فقد كانت مرك از ٌ
خرجكا مع الحسيف ككانكا جنكدا في ثكرة المختار ،كفي خركج عبد الرحمف بف األشعث كزيد بف
عمي كابنو يحيى كيزيد بف الميمٌب كغيرىـ مف الثائريف( .)1كىذه الحركات الثكرية دليؿ كاضح
عمى سخط أىؿ الككفة الذيف ظمكا طكاؿ العصر يستجيبكف لكؿ ما مف شأنو أف يستيدؼ

الخبلفة األمكية ،كفي ىذا الشأف يقكؿ الحكفي:

« كصارت العراؽ كالككفة بخاصة مكئؿ

التشيع ،كمصدر الثكرات عمى بني أمية»(.)2
الشيعة ،كمنبع
ٌ
يسجؿ بخصكص المسيرة الثكرية لمشيعة أنيا لـ تستطع أف تعيد ليـ حقٌيـ
كلكف ما ٌ
المغصكب في الخبلفة (ال نقصد ىنا انتقاؿ الخبلفة لبني العباس بالرغـ مف أنيـ مف آؿ البيت،
كانما نقصد العمكييف) بؿ أنيا ثكرات كانت تنتيي في كؿ مرة بنياية مأساكية كمقتؿ اإلماـ
الحسيف كزيد كيحيى كغيرىـ ،إضافة إلى مقتؿ طائفة مف أىؿ البيت الذيف ش ٌكؿ مقتميـ محنة

لمشيعة.

التشيع كاف كاف أكثر ما يثير
كاف ىذا حديثا مكج از عف بدء حركة الشيعة كعف حاضرة
ٌ
اىتمامنا ىك عرض تمؾ األصكؿ سكاء الدينية أكالسياسية التي يقكـ عمييا الحزب كالتي ارتبطت
كمٌيا بمسألة اإلماـ كاإلمامة

(*)

فمف آرائيـ حكؿ اإلمامة القكؿ أنيا ليست« قضية مصمحيو تناط

الديف ال يجكز
باختيار العامة أك ينتصب اإلماـ بنصبيـ ،بؿ ىي قضية أصكلية ،ىك ركف ٌ
السبلـ إغفالو كاىمالو كال تفكيضو إلى العامة كارسالو»(.)3
لمرسكؿ عميو ٌ
ٌ

فاإلمامة عند ىؤالء ليست قضية مصمحية تتكالىا األمة ،أك بتعبير آخر ليست مف

الرسكؿ تعييف خميفتو .كعمى ىذا األساس
المصالح العامة ألنيا قضية أصكلية ٌ
يتعيف فييا عمى ٌ
السبلـ استخمفو
الرسكؿ لذلؾ نجدىـ يمقٌبكنو بالكصي اعتقادا منيـ أنو عميو ٌ
فعمي ىك الذم عينو ٌ
عمى أمتو إذ جعمو بمنزلة ىاركف مف مكسى(.)1

( - )1النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .97 ، 96
( - )2أحمد محمد الحوفً ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص.34
(*)  -اعتمدنا مصطلحً الخالفة واإلمامة على أنهما مصطلح واحد ألنهما ٌحمالن نفس المعنى ،ابن خلدون ،المقدّمة،
ص.2.3،2.4
( - )3الشهرستانً ،الملل والنحل ،ج ، .1ص  ،145 ،144وابن خلدون ،المقدمة  ،ص.21.
( - )1ابن عبد ربه  ،العقد الفرٌد ،ج ، .5ص .61
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كيستند الشيعة في إثبات مقكلتيـ تمؾ إلى نصكص إما جمية أك خفية تمثٌؿ أدلة شاىدة

كيؤكلكنيا كفؽ ما يخدـ مذىبيـ،
بتعييف عمي بالخبلفة دكف غيره .كىي نصكص يتداكلكنيا ٌ
يصفيا ابف خمدكف بأنيا نصكص« ال يعرفيا جيابذة السنة كال نقمة الشريعة ،بؿ أكثرىا مكضكع
أك مطعكف في طريقو ،أك بعيد عف تأكيبلتيـ الفاسدة»(.)2
كاستنادا إلى كؿ ذلؾ يككف الشيعة ىـ الذيف قالكا بإمامة عمي نصا ككصية إما جميا أك
خفيا ،كما قالكا بإمامة أكالده مف بعده ،كبالتالي فالمسألة عند الشيعة متمحكرة حكؿ فكرة أساسية
ىي حصر الخبلفة في بيت عمي مف الياشمييف.
كمف العقائد الشيعية ذات الصمة الكثيقة باإلماـ كاإلمامة التي كظٌفت أساسا في الدعكة

آلؿ البيت قكليـ بالعصمة كالتقية كالميدية كالرجعة كالكصية.

السبلـ ،
الرسكؿ عميو ٌ
ّ-1الوصيةّ:ىي العقيدة التي ٌ
تنص عمى إمامة عمي بناء عمى كصاية ٌ
إما خفيا أك جميا  ،ثـ إمامة أبنائو مف بعده.
يتميز بيا أئمة الشيعة أم عصمتيـ مف كؿ معصية أك خطأ
ّ -2العصمة :ىي صفة ركحية ٌ
فيـ كاألنبياء ،كعمى ىذا النحك فاإلماـ عندىـ ليس بش ار عاديا بؿ« ىك نمط ممتاز مف البشر
محيط بالعمكـ اإلليية ،كىي قبس يضمف طيارتو مف كؿ إثـ ،كيعصمو مف كؿ خطأ»(.)3
ّ -3التقية :ىي« المداراة كالكتماف كاظيار غير ما في الحقيقة ،حتى إظيار الكفر»( ،)4أك
الضر بالتظاىر بغير ما في االعتقاد حفاظا عمى الحياة أك الماؿ أك
ىي« اتٌقاء األذل ك ٌ
العرض أك التدبير لخطة مرسكمة»( .)5فيي إذف مبدأ قائـ عمى الخفاء كالسرية كالتستٌر لجأ إليو

الشيعة حتى يستركا ضعفيـ أك أساليبيـ في الدعكة السياسية مخافة التنكيؿ بيـ ،أك انتيا از

لمفرص ،كما اعتمدكه في تفسير الكثير مف سمكؾ أئمتيـ(.)6
ّ -4الميدية :ىي عقيدة الميدم المنتظر أك المخمَّص الذم سينقذ العالـ مف الشركر كاآلثاـ،
كسيخرج الناس مما ىـ فيو مف ظبلـ كعذاب ،أك ىك بتعبير آخر« إماـ منتظر يأتي فيمؤل
األرض عدال كما ممئت جك ار»( ،)1كقد اختمؼ القكؿ في ذلؾ الميدم كفقا لبلختبلؼ الحاصؿ
بث األمؿ في نفكس الشيعة
في سكؽ الخبلفة .كال ش ٌ
ؾ أف اليدؼ مف ىذه العقيدة ىك ٌ
( – )2ابن خلدون  ،المقدّمة  ،ص .21.
( - )3النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص.145
( - )4عباس الجراري ،فً الشعر السٌاسً ،ط ،.2دار الثقافة ،المغرب . 1982 ،ص. 124
( - )5النعمان القاضً ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص.146
( - )6أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص. 228
( - )1أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ط ،1.دار الكتاب العربً  ،بٌروت ،لبنان  .ص. 236
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المضطيديف الذيف لـ يحظكا بعدؿ بني أمية كلـ ينالكا حقٌيـ في الخبلفة ،فما كاف منيـ سكل
السبلـ.
الصبر في انتظار الميدم الذم سيحقٌؽ ليـ العدؿ كاألمف ك ٌ
ّ -5الرجعة :كاف عبد ا﵀ بف سبأ الييكدم ٌأكؿ مف قاؿ بالغيبة كالرجعة ،حيث كاف يعتقد أف

السحاب كالرعد صكتو ،كالبرؽ سكطو ،كأنو سينزؿ إلى
حي لـ يقتؿ ،كىك الذم يجيء في ٌ
عميا ٌ
األرض فيمؤلىا عدال كما ممئت جك ار( ،)2كاف كاف الشيرستاني يذكر ذلؾ إال أنو يذكر في
مكضع آخر أف ٌأكؿ حكـ بالغيبة كالرجعة حكـ بو الشيعة ىك قكؿ جماعة منيـ برجعة محمد
بف الحنفية الذم يقيـ في جبؿ رضكل(.)3
التطكر المممكس
ؾ ذلؾ
كىكذا فإف المتتبع لمسار ىذا الحزب منذ ظيكره سيبلحظ ال ش ٌ
ٌ
عمى مستكل العقائد كنقصد بذلؾ القكؿ بالعصمة كالرجعة كالميدية ،كىي جممة عقائد الظاىر
أنيا ال تكافؽ تعاليـ اإلسبلـ ألنيا دخيمة نتجت عف احتكاؾ المسمميف بغيرىـ مف األمـ األجنبية
التشيع« صكرة جديدة بدخكؿ
كالفرس كالييكد كالنصارل ،حيث كاف مف الطبيعي أف يتٌخذ
ٌ
العناصر األخرل في اإلسبلـ مف ييكدية كنصرانية كمجكسية كأف كؿ ىؤالء كانكا يصبغكف
التشيع بصبغة عقائدىـ القديمة»(.)4
ٌ
السمك بيـ خارج دائرة
كبالتالي فقد بمغ تأثٌر الشيعييف بتمؾ العقائد إلى تعظيـ أئمتيـ ك ٌ
البشر ،كالحكـ فييـ بأحكاـ اإلليية .ك ليس لنا الخكض في تفاصيؿ ىذه المسألة ألف ما يعنينا
ىك القكؿ أف الحركة الشيعية قامت أساسا عمى المزاكجة بيف العقائد اإلسبلمية ك األجنبية التي
حاكلت أف تصيرىا في بكتقتيا خدمة لعقيدتيا الراسخة المتمثٌمة في أكلكية البيت الياشمي ك مف

ثمة العمكم بالخبلفة.
ٌ
كالحقيقة أف تمؾ العقائد كاف كانت قاسما مشتركا بيف مختمؼ فرؽ الشيعة بما فييا
يخص
الكيسانية كالزيدية كاإلمامية كالغبلة كاإلسماعيمية ،إال أنو كاف ىناؾ تفاكتا بينيا فيما
ٌ
غمكا كاعتداال.
االعتداد بيا مما جعميا تختمؼ ٌ

ىذا مف جية ،كمف جية أخرل كعمى غرار الثراء الذم شيدتو الحركة الشيعية في جانبيا

كتمي از آخر عمى المستكل األدبي بفضؿ إسيامات جمع مف
الثكرم كالعقائدم فقد شيدت ثراء ٌ
لبث تعاليـ الحزب ،كتأييد مكقفو كمحاربة خصكمو
الشعراء ممف اتٌخذكا اإلبداع الكبلمي كسيمة ٌ

( - )2الشهرستانً ،الملل و النحل ،ج ، .1ص.177
( - )3المصدر نفسه ،ج ، .1ص .149
( - )4النعمان القاضً ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص. 159 ،158
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يعد النمكذج األمثؿ لشعراء الشيعة بمجمكعة قصائده– الياشميات
أمثاؿ الكميت بف زيد الذم ٌ
عزة كأيمف بف خريـ كغيرىـ.
مكضكع دراستنا ،-ىذا إضافة إلى كثير ٌ

ّ -3الخوارج :يطمؽ لفظ الخكارج عمى كؿ مف خرج عف طاعة اإلماـ« سكاء كاف

الخركج في أياـ الصحابة عمى األئمة الراشديف ،أك مف كاف بعدىـ عمى التابعيف بإحساف،
كاألئمة في كؿ زماف»(.)1
ككفقا ليذا التحديد يرل شكقي ضيؼ أف البذكر األكلى ليذا الحزب تعكد إلى مقتؿ عثماف
مقدمة ىذا
نعدىـ ٌ
حيث يقكؿ «:فالذيف ثاركا عميو مف أىؿ العراؽ كشارككا في قتمو يمكف أف ٌ
() 2
نمكىا أياـ الخبلفة العمكية حيث كاف ٌأكؿ خركج
الحزب كبذكره األكلى»  ،كىي بذكر استأنفت ٌ

الحؽ الذم مف أجمو
عمى اإلماـ عمي يكـ التحكيـ الذم رأت فيو طائفة مف جنده« خركجا عمى
ٌ
أقره كتاب ا﵀»(.)3
قاتمكا معاكية كجنكده كاق ار ار بأف ىناؾ ش ٌكا في ىذا
ٌ
الحؽ الذم ٌ

عد السبب
كينتيي النعماف القاضي في نفس المذىب القائؿ أف عامؿ التحكيـ كاف ٌ
المباشر في ظيكر الخكارج إال أنو أكىى األسباب« ألف نزعة الخركج لـ تكف تنقص ىؤالء

تككنت في النفكس ىذه النزعة الساخطة اباف
الذيف أصبحكا فيما بعد يعرفكف باسـ الخكارج ،فقد ٌ
حكـ عثماف كما انتيى إليو أمر الجماعة المسمٌحة بعد مقتمو»( )4كما نتج عنيا مف اختبلؼ

كفرقة.

يخص تسميتيـ بالخكارج فيي تسمية مشتقة مف خركجيـ عف طاعة اإلماـ ،أك مف
كفيما
ٌ
ً
ً
ًً
ً
ً ً
الخركج في سبيؿ ا﵀ اعتدادا
بقكلو﴿:ك ٍ
كر يسكلًو ثيَّـ يي ٍد ًركوي
مف ىي ٍخ يرٍج م ٍف ىب ٍيتو يميىاج نار إلىى ا﵀ ى
ى
ً
كسمكا كذلؾ الشراة أم الذيف باعكا أنفسيـ ﵀ ،كىك
ت فىقى ٍد ىكقى ىع أ ٍ
الم ٍك ي
ىج يرهي ىعمىى ا﵀﴾ النساءٌ ،1../
ى
ات ً
ناس مف ي ٍش ًرم ىن ٍفسو ٍابتً ىغاء مرض ً
ا﵀﴾ البقرة.27/
ى ىٍ ى
ىي
مف ا ىؿ ٍْ ً ى ٍ ى
اسـ مقتبس مف قكلو تعالى﴿:ى ًك ى
يسمكف كذلؾ
كمف تسمياتيـ المح ٌكمة كىك اسـ مشتؽ مف شعارىـ «ال حكـ إال ﵀» .ككانكا ٌ
الحركرية نسبة إلى مكاف اعتزاليـ عميا في حركراء(.)1

يعد حزب الخكارج ثاني األحزاب بعد الشيعة التي ش ٌكمت معارضة شديدة لمسمطة ،مما
ٌ
أدت في النياية إلى كسر شككتيـ مثؿ كاقعة
جعؿ تاريخيـ السياسي حافبل باألحداث التي ٌ
( - )1الشهرستانً ،الملل و النحل ،ج ، .1ص.1.5
( - )2شوقً ضٌف ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .87
( - )3عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً و األموي  ،ص .375
( - )4النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص.215
( - )1أحمد الشاٌب ،تارٌخ الشعر السٌاسً ،ص ، 2..،2.1والنعمان القاضً ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي ،ص 222
.
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حددت نياية الخكارج في الككفة ،كثكرة المستكرد بف عمفة ،كأبك
النيركاف ،كثكرة ابف ظبياف التي ٌ
أدية  ،كغيرىا(.)2
ببلؿ مرداس بف ٌ
كال يعنينا الخكض في تاريخيـ السياسي بقدر معرفة تعاليميـ ،كقبؿ ذلؾ ال بأس أف نشير

تعددت فرؽ الخكارج كالعامؿ في ذلؾ أنيـ كانكا سرعاف ما
إلى فرقيـ .فعمى غرار الشيعة ٌ
يختمفكف كيفترقكف ،كقمٌما اتفقكا عمى إماـ .كمف أىـ تمؾ الفرؽ نذكر :األزارقة ،النجدات

الصفرية ،األباظية ،العجاردة ،كالثعالبة .كاستعراض تعاليـ الخكارج ىك في الحقيقة استعراض

تنص عمييا تمؾ الفرؽ كالتي يغمب عمييا القكؿ بالتكفير ك اإليماف .كقد أشار
لممبادئ التي ٌ
تحرزعف الكبائر ،كخطٌأكا
أحمد أميف إلى ىذه النقطة في قكلو «:فمـ ٌ
يعدكا مؤمنا إال مف ٌ
عثماف...فكفركه كالى عمي كحزبو كخصكمو كأحزابيـ فكفركىـ...ثـ قالكا أف الكالة الظممة مف
معاكية كقكمو مف األمكييف كفرة كيجب أف يقابؿ كفرىـ كظمميـ كجكرىـ بالخركج عمييـ
جيا ار»(.)3
كالقكؿ بالخركج الصريح عف اإلماـ جعميـ ال يدينكف بالتقية ،كاف قاؿ الصفرية بأف

«

التقية جائزة في القكؿ دكف العمؿ»(.)4
حؽ قريش كحدىا بؿ
كمف جممة تعاليميـ الكثيقة الصمة بالخبلفة القكؿ أنيا ليست مف ٌ
حؽ مشترؾ بيف المسمميف .كمادامت كذلؾ ينبغي أف يتكالىا خيرىـ تقكل كزىدا ككرعا كلك
ىي ٌ
أحؽ بيا ،قرشيا كاف أك غير قرشي،عربيا
لـ يكف قرشيا أك عربيا« فأصمح الناس ليا
ٌ

()5
حؽ األمة أف تخمع اإلماـ الذم يخرج عف جادة الصكاب أك قتالو
أكغيرعربي»  .كما أف مف ٌ
حتى يقتؿ( .)1كالقكؿ بذلؾ جعميـ ال يدينكف بالكصية كال بالكراثة كال بالعصمة .ثـ إنيـ بعيديف

عف تمؾ العصبية العائمية.
إف المبلحظ عمى مختمؼ تمؾ التعاليـ أنيا إسبلمية خالصة بعيدة عف مغاالة الشيعييف ،ال
الحؽ كتقديسو
الديف
ٌ
سيما أف أصحابيا سعكا مف خبلليا إلى إقرار تعاليـ اإلسبلـ كالرجكع إلى ٌ
تفردكف بػ« تمؾ النزعة الدينية المسيطرة
عمى حساب االىتماـ بتقديس األئمة ،مما جعميـ ي ٌ
المتطمٌعة إلى صكرة مف الحكـ اإلسبلمي المصفٌى مف كؿ شكائب الرغائب الدنيكية»( .)2كىذا
( - )2النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص. 171 ، 163
( - )3أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص. 331
( - )4الشهرستانً  ،الملل و النحل ،ج ، .1ص .134
( - )5أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص. 332
( - )1أحمد أمٌن ،ضحى اإلسالم  ،ص  ،332و النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .221
( - )2عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً و األموي  ،ص.376
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الديف»(.)3
تطكر ٌ
ما حمؿ النعماف القاضي إلى القكؿ« أنيـ يمثٌمكف ٌتيا ار أصيبل في طبيعة ٌ
الديف بالعكدة إلى القكاعد كاألحكاـ المثبتة في القرآف
كأساس ىذا التيار ىك
التمسؾ بعمكد ٌ
ٌ

كالسنة كىنا يكمف االختبلؼ بيف ىذا الحزب كغيره مف األحزاب خاصة الشيعة ،كاف اشتركا في

بغض األمكييف.
لقد كاف لتمؾ التعاليـ اإلسبلمية كبير األثر في إذكاء الحماسة كالشجاعة في نفكس
الخكارج كالتعطٌش لمقتاؿ ،ال بؿ لممكت في سبيؿ العقيدة كنيؿ الغفراف ،فكاف مما كصفيـ بو ابف

أشد بصائر مف الخكارج ،كال أكثر اجتيادا،
عبد ربو قكلو «:كليس في الفرؽ كميا كأىؿ البدع ٌ
كال أكطف أنفسا عمى المكت ،منيـ الذم طعف فأنفذه الرمح فجعؿ يسعى لقاتمو كيقكؿ :عجمت
إليؾ ربي لترضى»( .)4كلع ٌؿ ىذا ما جعميـ يش ٌكمكف حزبا فدائيا .

كبقدر ما ساىـ الخكارج في إثراء الجانب السياسي فقد ساىمكا كذلؾ في إثراء الجانب

جسدكا تعاليـ الحزب بالكممة ،يأتي في
الشعرم بفضؿ ما جادت بو قرائح الشعراء الذيف ٌ
طميعتيـ الطرماح  ،كعمراف بف حطاف.
ّ -ّ 4الزبيريون :ىـ أنصارعبد ا﵀ بف الزبير ممف كانكا يدعكف لو بالخبلفة مستنديف

()5
السبلـ«:األئمة
عدة دعائـ ،كالقكؿ« أف الخبلفة ٌ
إلى ٌ
حؽ لقريش كحدىا» بناء عمى قكلو عميو ٌ
ينص عمى اشتراط القرشية في الخميفة عمى أنو ليس كؿ قرشي أىبل
مف قريش» ،فيذا المبدأ ٌ

ألـ بيا ابف الزبير
ليا ألنيـ قصركىا عمى األكفاء منيـ فقط .كالكفاءة عندىـ ٌ
تحدد كفؽ مقاييس ٌ
أحد
تكنى بو ،كحفيد أبي بكر ،كأبكه الزبير بف العكاـ ٌ
فيك« ربيب ٌأـ المؤمنيف كابف أختيا ككانت ٌ

الرسكؿ كحكاريو ،كابف الزبير ٌأكؿ طفؿ
عمة ٌ
كبار الصحابة كالعشرة المبشريف بالجنة كىك ابف ٌ
يكلد في اإلسبلـ ،كقد عيد إليو عثماف بكصيتو دكف غيره»( .)1كيضيؼ الحكفي عامبل آخر
بث الدعكة البف الزبير كىك أف جميكر المسمميف كانكا ساخطيف عمى بني أمية كعمى
ساىـ في ٌ
كيككف لنفسو
سياستيـ الجائرة( .)2فما كاف عمى ابف الزبير سكل أف يستغ ٌؿ كؿ تمؾ
ٌ
المؤىبلت ٌ

حزبا أخذ يطالب بالخبلفة التي ناليا سنة 64ىػ أيف قامت دكلة زبيرية لـ يدـ سمطانيا أكثر مف

تسع سنكات.

( - )3النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص.216 ، 215
( - )4ابن عبد ربه  ،العقد الفرٌد ،ج  ،.1تحقٌق مفٌد محمد قمٌحة ،ص .183
( - )5القاضً النعمان  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .256
( – )1القاضً النعمان  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص . 229
( - )2أحمد محمد الحوفً  ،أدب السٌاسة  ،ص . 117
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يعد حزب الزبيرييف ثالث األحزاب القرشية بعد حزبي األمكييف كالشيعة ،إذ قاـ عمى أساس
ٌ
يمجد العنصر القرشي كال يرضى إال بو .كما كاف يقكـ عمى نزعة إقميمية حيث
قبمي عنصرم ٌ

كاف ابف الزبير« يرل أف تعكد الخبلفة إلى الحجاز»

()3

مثمما كانت عميو زمف الراشديف .كلعميـ

أرادكا مف كراء ىذا الشرط استعادة ما فقدتو الحجاز مف سمطاف بعد النكبات التي تكالت عمييا
الحرة  ،كخراب الكعبة).
(كقعة ٌ
كاذا كاف الزبيريكف قد حصركا الخبلفة في قريش فإف مفيكميـ ليا تجاكز القكؿ بالتكريث
ألنيا شكرل بيف الناس ،لذلؾ نقمكا عمى بني أمية تغيير ذلؾ النظاـ المتكارث عف الخبلفة
الراشدة ،كما نقمكا عمى الياشمييف ألنيـ يعطٌمكف نشاطيـ السياسي .

إف ما يمكف أف نستخمصو بمطالعتنا لتمؾ الدعائـ التي استند إلييا ابف الزبير في الدعكة

لنفسو أنيا كانت دعائـ شخصية أم كثيقة الصمة بو كلـ تكف كمبدأ عاـ في الخبلفة مما جعميا
مف أسباب تقيقر ىذا الحزب كخفكت صداه بعد فترة كجيزة ،كىك سبب يقكؿ عنو النعماف
القاضي «:إف ىذا سبب ىاـ مف أسباب فشؿ الحزب الزبيرم ،فقد كاف حزبا يدكر حكؿ شخص
مقررة يمكف أف يتك ٌؿ الدعكة ليا دعاة بالفكر كالمنطؽ كأدلتو»(.)4
بعينو كليس لو مبادئ عامة ٌ
تعرضت لدراسة األحزاب السياسية في عصر بني أمية أف
كليذا تتٌفؽ معظـ المصنفات التي ٌ
حزب الزبيرييف كاف أقصر تمؾ األحزاب عمرا ،فيك حزب عارض ظير مع دعكة ابف الزبير

لنفسو كانتيى بمقتمو .مما جعمو يحت ٌؿ المرتبة الثالثة في قائمة األحزاب المعارضة لمسمطة.

أما عف شعراء ىذا الحزب فيـ عمى قمة كبيرة لمعكامؿ التي سبقت اإلشارة إلييا ،ثـ إف

أىـ شاعر اشتير بزبيريتو ىك ابف قيس الرقيات.
تجسيد تعاليمو لـ تكف كاضحة لدييـ .كلع ٌؿ ٌ
كنخمص في األخير لمقكؿ أف تمؾ النزعة الشخصية التي قاـ عمى أساسيا ىذا الحزب قد
ضيقت مف أفقو كحصرتو في إطار زمني ضيؽ مقارنة مع غيره مف األحزاب ،كىك األمر الذم
أثٌر عمى تمثيؿ رؤيتو لدل الشعراء.

*ّ-ظيورّالنزعةّالعصبية
لقد ش ٌكمت تمؾ األكضاع في عمكميا عامبل مساعدا عمى النفخ في ركح العصبية

الجاىمية التي عمؿ اإلسبلـ عمى كبح جماحيا ردحا مف الزمف ،السيما أنيا اتٌخذت كسبلح مف
طرؼ الدكلة لتكطيد دعائـ ممكيا .كفي ىذا الشأف يقكؿ الحكفي «:كانت سياسة التفريؽ
( - )3شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 85
( - )4القاضً النعمان  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص . 26.
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كالتمزيؽ سبلحا آخر مف أسمحة األمكييف ،استغمكه كانتصركا بو ،كشغمكا الناس بأنفسيـ،
كتقككا بو»
كشغمكىـ بالعصبيةٌ ،
سالؼ العصكر الجاىمية مف إثارة الفتف كالحركب كالخصكمات.
()1

حتى غدت العصبية نزعة اجتماعية فاعمة عادت بالعرب إلى

عما كاف مف انقساـ بيف
كالحديث عف النزعة العصبية– في ذلؾ العصر-ال ينفصؿ ٌ
المستبدة بالسمطة كغيرىا مف القبائؿ التي
القبائؿ العربية ،حيث تكقٌدت عكامؿ الحسد بيف قريش
ٌ
لـ يعد ليا فضؿ الفخر بأنسابيا.عمى أف أعظـ منافرة عصبية آنذاؾ ىي القائمة بيف المضرية

كاليمنية ،أك بيف الن ازرية كالقحطانية حيث كاف الناس يتعصبكف إلحداىما عمى حساب األخرل،
أدت المنازعة بينيما إلى كقكع معركة مرج راىط
كٌ
مركاف.

(*)

التي أسفرت عف انتقاؿ الحكـ إلى آؿ

ك إذا كاف االنقساـ قد شمؿ القبائؿ العربية فإنو قد شمؿ بطكف قريش ذاتيا ك نقصد بذلؾ
أىـ قبيمتيف مف قبائؿ قريش .
بني أمية ك بني ىاشـ باعتبارىما ٌ
كعبلكة عمى التخاصـ الذم أثاره األمكيكف بيف العرب أنفسيـ ،فقد أثيرت خصكمة أخرل
بيف العرب كغيرىـ مف العجـ كالمكالي ،نظ ار لما مارستو الدكلة مف تقريب لمعنصر العربي الذم
استأثر بإدارة أمكر السياسة في مقابؿ العناصر األجنبية التي ظمٌت مبعدة ،ال كبؿ كانكا

المسخريف لخدمة العرب ،كبناء عمى ذلؾ فقد« كانت سياسة الدكلة عربية
يعتبركف مف المكالي
ٌ
خالصة مما أثار حقد المكالي عمييا ككراىيتيـ ليا ،كنجـ عف ىذه السياسة قياـ الثكرات
السياسية في عرض الببلد كطكليا كعدـ استقرار األمف»(.)1
ميز حكميـ–بصفة عامة -تمؾ العصبيات التي
كبناء عمى ما سبؽ نخمص لمقكؿ أف ما ٌ
يمكف تصنيفيا إلى عصبية قبمية ،كالتي كانت بيف قريش كسائر القبائؿ العربية ،أك بيف مضر
كاليمف ،كعصبية إقميمية كالتي كانت بيف الشاـ كالعراؽ ،كعصبية عائمية كالتي كانت بيف بني
أمية كبني ىاشـ ،كعصبية جنسية بيف العرب كالمكالي.
ىذه ىي األشكاؿ المختمفة لمنزعة العصبية في ذلؾ العصر التي ظمٌت تنخر جسـ الدكلة

أدت إلى انقضاضيا كزكاؿ ممكيا.
كتيدد كيانيا حتى ٌ
ٌ
ألىـ جكانب الحياة السياسية في ذلؾ العصر لمقكؿ أنيا
نخمص في الختاـ كبعد عرضنا ٌ
يعدكف في رأم كثير مف
لـ تكف حياة ىادئة
مستقرة« بؿ كانت حياة ثائرة ،إذ كاف األمكيكف ٌ
ٌ

( - )1أحمد محمد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص.455
(*)  -ابن عبد ربه  ،العقد الفرٌد  ،ج ، .5ص . 146 ، 143
( - )1محمد عبد المنعم خفاجً  ،الحٌاة األدبٌة فً عصر بنً أمٌة  ،ص . 13
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األمة اإلسبلمية غاصبيف لمخبلفة»

()2

مما ألٌب عمييـ خصكميـ .فكاف أف ش ٌكمت مسألة الخبلفة

أك اإلمامة مثار نقمة كخبلؼ بيف األمة خاصة إذا عممنا أف« أعظـ خبلؼ بيف األمة خبلؼ
اإلمامة إذ ما س ٌؿ سيؼ في اإلسبلـ عمى قاعدة دينية مثؿ ما س ٌؿ عمى اإلمامة في كؿ

زماف»( ،)3كلعؿ العصر األمكم نمكذجا فريدا لتمؾ األزماف مما جعمو يكصؼ

بعصر«االضطراب السياسي»( .)4كما اقتتاؿ كبار الصحابة كأبناء الصحابة يكـ التقائيـ بالجمؿ
كصفيف إال بسب الخبلفة « ،كىكذا لك تتبعنا سائر الطكائؼ كاألحزاب أللفيناىا ...ترجع في
أصؿ نشأتيا إلى مشكؿ الخبلفة كما قاـ حكلو مف نزاع ،تعنى بو ٌأكؿ ما تعنى ،تحاكؿ بحثو
كاتٌخاذ أرم كاتٌجاه فيو»( .)5مما يعني أف األمة كانت متنازعة عمى أساس سياسي بحت تمحكر
حكؿ سؤاليف ىما :أيف تككف الخبلفة؟ ككيؼ تككف؟

بّ-الحياةّاالجتماعية ّ

عما كانت عميو في
كاف بديييا أف ٌ
تتجدد مظاىر الحياة االجتماعية في العصر األمكم ٌ
العصر الجاىمي كصدر اإلسبلـ ،تماشيا م ع طبيعة األكضاع الجديدة التي بات يحياىا
األمكيكف بفضؿ انتشار الفتكحات ،كاتٌصاؿ العرب بغيرىـ مف األمـ األعجمية كدخكليا في
اإلسبلـ كما تبع ذلؾ مف امتزاج ثقافي كحضارم كاسع ،تجمٌت مبلمحو في مختمؼ مظاىر
الحياة االجتماعية.

فالدكلة األمكية كما يصفيا الجاحظ ىي« دكلة عربية أعرابية»( ،)1كذلؾ ككف المجتمع
األمكم كاف قائما عمى مزيج مف األجناس كالجنس العربي كالفارسي كالركمي .فالجاحظ

-

يصح
قحا ،كىك قكؿ
ٌ
ميمة مفادىا أف المجتمع األمكم لـ يكف مجتمعا عربيا ٌ
إذفٌ -
يقرر حقيقة ٌ
عميو بالنظر إلى التركيبة االجتماعية .كلكف مف حيث السياسة فقد« كانت سياسة الدكلة عربية
خالصة»

()2

نظ ار لسيطرة العنصر العربي عمى زماـ األمكر ،إذ مف المعمكـ أف السياسة األمكية

ففضمكا العرب
قامت عمى العنصرية أك العصبية الجنسية ألنيـ فاضمكا بيف العرب كالمكاليٌ ،
كقدمكىـ في سائر األمكر كخصكىـ بإدارة شؤكف السياسة عمى حساب العناصر األجنبية التي
ٌ
ظمٌت مستبعدة ،بؿ إنيـ كانكا يعتبركف مف المكالي المسخريف لخدمة العرب.

( - )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .85
( - )3الشهرستانً  ،الملل و النحل  ،ج  ، .1ص .13
( - )4أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص . .9
( - )5عباس الجراري  ،فً الشعر السٌاسً  ،ص .11
( - )1الجاحظ  ،البٌان و التبٌٌن  ،ج  ، .3ص .366
( - )2محمد عبد المنعم خفاجً  ،الحٌاة األدبٌة فً عصر بنً أمٌة  ،ص .13
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خصو لمحديث عف بعض معامبلت العرب لممكالي
كقد أكرد ابف عبد ربو في عقده بابا ٌ
الصبلة إال ثبلثة حمار أك كمب أك مكلى ،ككانكا ال
اجتزأنا منو قكلو «:كانكا يقكلكف ال يقطع ٌ

يتقدمكنيـ
يكنكنيـ بالكنى ،كال يدعكنيـ إال باألسماء كاأللقاب ،كال يمشكف في
الصؼ معيـ ،كال ٌ
ٌ
ٌ
()3
في المككب ،...كال يدعكنيـ يصمٌكف عمى الجنائز إذا حضر أحد مف العرب»  ،كغيرىا مف
تنـ عف سكء العبلقة بيف الطرفيف ،مما كلٌد في نفكس ىؤالء تيا ار عكسيا نقمكا
المعامبلت التي ٌ
بو عمى العرب ،كعمى سياستيـ الجائرة.
جرت سياسة التفريؽ تمؾ إلى تكسيع شقٌة الصراع الطبقي بيف طبقة األمكييف
كقد ٌ
بدا لمتعبير عف سخطيا كغضبيا في
المسيطرة كطبقة المكالي المسيطر عمييا التي لـ تجد ليا ٌ

بداية العيد األمكم« غير االنضماـ إلى الييئات المعارضة لمدكلة كنظاـ الحكـ كخاصة منيا

يتحرككف ليكاجيكا العصبية العربية بعصبية أخرل
الشيعة كالخكارج ،كلكنيـ في أكاخره بدأكا
ٌ
كيعبركا عف أركمتيـ في فخر بأمجادىـ العظيمة ،كمحاكلة خفية لمياجمة العرب»(.)4
ٌ

كنأتي بعد ذلؾ لنقكؿ أف تمؾ التركيبة االجتماعية المختمطة في العصر األمكم بيف

البد أف تفرض تعايشا بيف كبل الطرفيف ،كأف
العنصر العربي كالعناصر األجنبية األخرل كاف ٌ
ينتج عنيا تأثير كتأثٌر شمؿ مختمؼ أكجو الحياة مف مأكؿ كمشرب كممبس كغيرىا ،كىي

تـ ليـ الفتح كامتبلؾ
الحقيقة التي يؤ ٌكدىا ابف خمدكف في سياؽ حديثو ٌ
عما كقع لمعرب بعدما ٌ
بتطكر الحضارة كالترؼ
تطكركا
ٌ
فارس كالركـ مف اتٌساع أفؽ العيش كالتفنف في أحكالو حيث« ٌ
في األحكاؿ ،ك استجادة المطاعـ كالمشارب كالمبلبس كالمباني كاألسمحة كالفرش كاآلنية كسائر

الماعكف كالفرش ككذلؾ أحكاليـ في أياـ المباىاة كالكالئـ كليالي األعراس  ،فأتكا مف ذلؾ كراء
الغاية»(.)1
كفي ىذا الشأف كذلؾ يصؼ لنا مأمكف الجناف ذاؾ المجتمع بقكلو «:فحقيقة المجتمع
األمكم إذا ككنو مجتمعا عربيا في صميمو كطبيعتو ،كلكنو مجتمع عربي آخذ بنصيب كافر مف
التمدف كأزياء الحياة المدنية»(.)2
مراحؿ ٌ
كلـ يكف العرب لكحدىـ ىـ ا لمستفيديف مف ثقافات األمـ الكافدة ،بؿ إف العناصر األجنبية
ىي األخرل قد تأقممت مع الحياة العربية حتى نبغكا في بعض العمكـ المٌغكية كالدينية كالفقو
( - )3ابن عبد ربه  ،العقد الفرٌد  ،ج  ، .3ص. 361
( - )4عباس الجراري  ،فً الشعر السٌاسً  ،ص .212
( - )1ابن خلدون  ،المقدّمة  ،ص .186
( - )2مؤمون بن محً الدٌّن الجنان ،الكمٌت بن زٌد األسدي ،الشاعر السٌاسً ،ط ،.1دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ،لبنان،
 . 1994ص . 32
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الذم أصابكا منو حظٌا كاف ار حتى أف أشير فقياء بعض األمصار آنذاؾ كانكا مف المكالي ،ىذا

فضبل عف نبكغيـ في ميداف األ دب حيث اشتير منيـ العديد مف الشعراء أمثاؿ إسماعيؿ بف

ضبة.
يسار كيزيد بف ٌ

كالحقيقة أننا إذا جئنا إلى استقصاء ضركب الحياة الجديدة عبر أقاليـ الدكلة فإننا نجدىا

تظير بصكرة جمية في إقميـ الحجاز الذم أصاب حظٌا كاف ار مف الرقي الحضارم بسبب ما

حصمو األفراد مف فراغ كترؼ كانغماس في مم ٌذات الحياة دفعت بيـ إلى استحداث ضركب مف
ٌ
يضـ
فف الغناء ،الذم برز بصكرة أساسية في ىذا اإلقميـ باعتباره
المٌيك يأتي في طميعتيا ٌ
ٌ
مصنفو «
يقرر ذلؾ شكقي ضيؼ في
ٌ
المدينة كمكة أبرز مركزيف لمغناء في العصر األمكم كما ٌ
الشعر كالغناء في المدينة كمكة لعصر بني أمية».
كمف أبرز األسباب التي يراىا شكقي ضيؼ قد دفعت لشيكع مكجة الغناء كالترؼ في تمؾ
كنمكه
الحاضرة ما ٌ
حصمو أىميا مف اتٌساع في الثراء « ،إما بفضؿ ما جاءت بو الفتكح قديماٌ ،
يصب في حجكرىـ مف خزائف دمشؽ»( ،)3رغبة مف الدكلة في
حديثا ،كاما بفضؿ ما كاف ٌ
إشغاليـ بالمٌيك عف أمكر الحكـ.

كاف كاف ذلؾ كاقع الحجاز–في عمكمو -ليك كترؼ ،فإف الشاـ لـ يكف دكنو مستكل في

العناية بضركب العيش ،ذلؾ لسبب بسيط ىك أنو كاف يمثٌؿ حاضره الخبلفة التي ظمٌت عمى

الدكاـ محطٌ أنظار بقية األقاليـ ،ثـ ما كاف ينعـ بو مف استقرار سياسي .كنستطيع أف نمتمس
جكانب تمؾ الحياة البلىية في الشاـ عمى كجو التحديد كفي العصر األمكم عمكما بالعكدة إلى

سيرة بعض الخمفاء الذيف أثر عنيـ االنصراؼ إلى حياة المٌيك كالعبث أمثاؿ يزيد بف معاكية،

ففي أيامو« استعممت المبلىي ،كأظير الناس شرب الشراب»( .)1كعمى شاكمة يزيد نجد الكليد

بف يزيد الذم كاف« صاحب شراب كليك كطرب كسماع لمغناء ،كىك ٌأكؿ مف حمؿ المغنيف مف
البمداف إليو ،كجالس الممييف ،كأظير الشرب كالمبلىي كالعزؼ ...كغمبت عميو شيكة الغناء في
أيامو ،كعمى الخاص كالعاـ ،كاتٌخذ القياف ،ككاف متيتٌكا ماجنا خميعا»( .)2كالناس عمى ديف
ممككيـ.
نعد ىذا العامؿ مف العكامؿ التي كاف ليا أبعد األثر في تكجيو منحى
كبالتالي يمكف أف ٌ
الحياة االجتماعية نحك المٌيك كالترؼ كذيكع صيتيا.
( - )3شوقً ضٌف ،الشعر و الغناء فً المدٌنة ومكة لعصر بنً أمٌة ،ط  ،.2دار الثقافة ،بٌروت ،لبنان .1967 ،ص .39
( - )1المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،ج ، .3ص .8.
( – )2المصدر نفسه  ،ج ، .3ص . 267
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نكد أف نمفت إليو االنتباه في ىذا المقاـ أف القكؿ بتمؾ الحياة الحضرية البلىية
كلكف الذم ٌ
التي كانت عميي ا بعض أقاليـ الدكلة األمكية آنذاؾ ،ال ينفي البتة محافظة بعض الحكاضر
األخرل عمى الصبغة البدكية ألنيا ظمٌت بمعزؿ عف كؿ مظاىر الحضارة كالمدنية.

كاذا نحف صرفنا نظرنا عف الحجاز كالشاـ إلى العراؽ كجدناه مشغكال باالضطرابات

مقر حزبيف مف األحزاب المعارضة ىما الشيعة كالخكارج.
عمتو ال سيما كأنو كاف ٌ
الداخمية التي ٌ
كبالتالي فقد شغؿ بالصراع كلـ ينؿ مف حياة المٌيك قد ار كبي ار عمى غرار اإلقميميف السابقيف إال

ما كاف مف العصبيات القبمية التي غدت كما يرل شكقي ضيؼ« كؿ حياة القكـ االجتماعية كما

يتٌصؿ بيا مف ليك كعبث»(.)3
كىكذا كمف خبلؿ تمؾ الصكر المقتضبة لبعض جكانب الحياة االجتماعية في العصر
األمكم يتٌضح لنا أنو مجتمع ال متجانس تحكمو جممة مف التناقضات كالصراعات  ،عمى أف
أىميا:
مككنا مف ٌ
أىـ ما ٌ
عدة طبقات ٌ
يميزه ىك تمؾ الطبقية؛ بمعنى أف المجتمع األمكم كاف ٌ

ّ-1الطبقةّاألرستقراطية ،التي تمثٌميا األسر القرشية المترفة ،كىي أعمى طبقة في المجتمع بما

تأتٌى ليا مف شرؼ المكانة ككرـ العيش كالييمنة عمى شؤكف السياسة.
تضـ السكاد األعظـ مف األمة بما كاف قائما بينيـ
ّ -2الطبقةّالعامةّمنّالعرب ،التي كانت
ٌ
مف عصبيات قبمية.

ّ -3طبقةّالموالي :كىـ المسمميف مف غير العرب الذيف ظمكا دكنيـ دما كجنسا كلغة كخمقا،
فيي طبقة مضطيدة.
كانطبلقا مف ىذه الطبقات يمكف أف نممس ذلؾ الصراع القائـ في المجتمع بيف طبقة
المكالي المضطيدة كصراعيا الجنسي مع العرب ،كطبقة العامة كصراعاتيا الجنسية كالقبمية،
نعدد
كالطبقة األرستقراطية التي دخمت في صراع مع كمتا الطبقتيف المعارضتيف ليا ،مما يجعمنا ٌ
أشكاال مختمفة لمصراع التي كاف يمكج بيا المجتمع األمكم( صراع جنسي ،قبمي ،حزبي).

جّ-الحياةّالعقميـة ّ

المتتبع لمسار ىذه الحياة في العصر األمكم سيبلحظ أنيا عرفت نشاطا
ال شؾ أف
ٌ
عدة حركات تعميمية مثؿ الحركة الفمسفية التي
تمخض عنو بزكغ ٌ
كانتعاشا يشيد لو .كىك نشاط ٌ

بالديف« ألف
كانت أث ار مباش ار لذاؾ التمازج الثقافي كالحضارم ،كىي حركة كانت كثيقة الصمة ٌ
( - )3شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 11.
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اضطر إلى استخداـ الفمسفة لمجادلة الييكد كالنصارل كلمحاربة
الديف في آخر عيد األمكييف
ٌ
ٌ
الفرؽ اإلسبلمية بعضيا لبعض»(.)1
كىذا القكؿ يدلنا عمى أف الحركة الفمسفية قد اتٌخذت كسبلح في االحتجاج كالمجادلة ،ىذا
مف جية ،كمف جية أخرل فقد نشطت الحركة الدينية كىي حركة« عنيت بتفسير القرآف الكريـ
كركاية الحديث الشريؼ ،كما عنيت بكضع قكاعد الفقو اإلسبلمي»( .)2كفي إطار ىذه الحركة
أىـ المسائؿ التي طرحت لمبحث كالجدؿ مسألة اإليماف كالكفر،
ظيرت أبحاث في العقيدة .كمف ٌ
متشعبة اآلراء كالمرجئة ،
كمسألة الجبر كاالختيار ،الشيء الذم دفع إلى ظيكر فرؽ دينية
ٌ
كالجبرية  ،كالمعتزلة .

ؾ أف ىذه الفرؽ كانت مثا ار لمناظرات كمجادالت لعبت دك ار ميما في تاريخ عمـ
كال ش ٌ

الرد عمى« ىجمات القائميف بالجبر كالمنكريف ﵀ كما أثاره
تـ االعتماد عميو في ٌ
الكبلـ الذم ٌ
الييكد كالنصارل كالمجكس مف شككؾ»( .)1كاذا كاف ىؤالء قد تسمٌحكا بالفمسفة كالمنطؽ ،فإف
المسمميف قد تسمٌحكا كذلؾ بسبلحيـ.

السؤاؿ الكاجب طرحو بعد ىذا ىك :ىؿ كاف الشعراء بمعزؿ عف تمؾ المعتقدات
كلكف ٌ
الكبلمية أـ ال؟
يقرر شكقي ضيؼ بقكلو «:أف الشعراء في عصر بني أمية كاف يصبغ
في ىذا الصدد ٌ
شعرىـ بكؿ ما يدكر في بيئات الفقياء كأصحاب الكبلـ »( )2أف الشعراء لـ يككنكا بمعزؿ عف

ذلؾ كمٌو بؿ شارككا فيو ،كخاصة شعراء الحزب األمكم الذيف لجأكا إلى الجبر في تقرير خبلفة
األمكييف .كلؾ العكدة إلى ديكاف جرير حتى تطالع نماذجا مف ذلؾ.

أما الكميت فقد اختار لنفسو أف يككف عمى مذىب المعتزلة ،كاذا نحف طالعنا ديكانو في
االستدالؿ لمياشمييف كبناء عمى قكؿ الجاحظ فيو «:ما فتح لمشيعة الحجاج إال الكميت»

()3

عما شاع في تمؾ البيئة الجدلية كليدة الظركؼ
أمكننا أف نستنتج أف الشعراء لـ يككنكا بمعزؿ ٌ
العقمية الجديدة مف طرؽ استدالؿ كحكار « ،فقد أصبح الشاعر يعتنؽ نظرية سياسية خاصة

( - )1أحمد أمٌن  ،فجر اإلسالم  ،ط  ، 11دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،لبنان  . 1975 ،ص .165
( - )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .71
( - )1أحمد أمٌن  ،فجر اإلسالم  ،ص .3..
( - )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 79
( – )3جالل الدٌّن بن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً ،شرح شواهد المغنً ،تحقٌق محمد محمود ابن التالمٌد ،القسم ،.1
دط ،مكتبة الحٌاة ،بٌروت ،لبنان ،دت  .ص . 38
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يطبقيا في
يؤمف بيا كيجعميا محكرشعره ،كما أصبح مثقٌفا بطرؽ الجداؿ كالحكار المعاصرة كىك ٌ
شعره تطبيقا ،كيخضع نفسو كفنو ألساليبيا إخضاعا»(.)4
متميزة كالبيئة األمكية بما شاع فييا مف معتقدات كبلمية كما
كعميو نخمص لمقكؿ أف بيئة ٌ
صاحبيا مف جداؿ كطرؽ استدالؿ كانت أبرز مظاىر الحياة العقمية التي فعمت فعميا في عقكؿ
الشعراء.
كىكذا كبع د عرضنا لجزء يسير مف كثير مف مظاىر الحياة السياسية كاالجتماعية كالعقمية
نأتي لمطالعة جكانب أخرل مف الحياة األدبية لنرل مدل ما كانت عميو مف اتٌصاؿ بتمؾ
المظاىر أك مف انفصاؿ عنيا.

دّ-الحياةّاألدبيةّ ّ

متميز عمى كافة المياديف ،خاصة الميداف السياسي بثكراتو
إف العصر األمكم عصر
ٌ
التطكر
كأحزابو كعصبياتو التي لعبت دك ار بار از في تكجيو الحركة األدبية ٌ
النمك ك ٌ
كمدىا بأسباب ٌ
حتى غدت سجبل ميما لكؿ تمؾ األحداث .كبالتالي فقد كاف بديييا أف يتٌخذ األدب في جزئيتو
المكجو
قالبا جديدا في شتٌى مظاىره تماشيا مع طبيعة األكضاع الجديدة لمعصر التي غدت
ٌ
الفعمي لو .كعمى العمكـ فقد شيدت الحركة األدبية – شعرىا كنثرىا -قفزة نكعية تجمٌت مظاىرىا

متعددة.
عدة أمكر كانت كليدة عكامؿ ٌ
في ٌ

*ّ-نيضةّالشعرّفيّالعصرّاألموي

ؾ
إف
المتتبع لمسار الشعر العربي منذ العصر الجاىمي إلى العصر األمكم الش ٌ
ٌ
لتفرده عف العصر الذم قبمو أك الذم يميو .فالشعر في العصر
سيستكقفو كؿ عصر نظ ار ٌ

الجاىمي كاف محككما بذلؾ الكياف االجتماعي القبمي لسبب بسيط ىك أف الشاعر كاف لساف

حاؿ قبيمتو التي يفاخر بيا كيذكد عنيا ،كلكف مع بزكغ فجر اإلسبلـ انحصرت ميمة الشاعر
ضي ؽ مف أفؽ الشعر التي لـ تمؽ ليا فضاء رحبا إال في العصر
في خدمة تعاليمو ،مما ٌ
األمكم ،خاصة كأف« الشاعر في ىذا العيد قد أضاؼ إلى ميمتو القبمية ميمة عميا تتعمٌؽ
بمصير الخبلفة كالدكلة كتأييد الحزب»

()1

مميزة عمى جميع المستكيات.
ٌ

تفرد بو العصر مف خصائص كانت
تماشيا مع ما ٌ

( - )4شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .8.
( - )1ح ّنا الفاخوري  ،تارٌخ األدب العربً ،ط ،1.المكتبة البولٌسٌة ،بٌروت ،لبنان . 198. ،ص .219
64

يرل جرجي زيداف أنو « لـ يكف لمشعر العربي تأثير في النفكس كمنزلة في الدكلة في
عصر مف العصكر مثمما كاف لو في العصر األمكم»( ،)2فقد ظ ٌؿ الشعر طيمة العصر محافظا

عمى تمؾ المزية التي كسـ بيا مف أنو ديكاف العرب ،إذ رافؽ نشأة الدكلة حتى سقكطيا فكاف

المعيف عمى إقرار ذاؾ النظاـ الكراثي الذم قاـ عميو صرح الخبلفة األمكية ،كخير مثاؿ نضربو
عمى ذلؾ ىك استعانة معاكية بمسكيف الدارمي لمبايعة ابنو يزيد( ،)3ضؼ إلى ذلؾ أف الشعر
اتٌخذ كسيمة لدعـ المكقؼ السياسي كالتركيج لؤلحزاب ،كىك دكر شبيو بدكر الصحؼ كالمجبلت
تفرد بو كؿ حزب مف األحزاب المتصارعة
في عصرنا الحالي ،كلنا أف نستد ٌؿ عمى ذلؾ بما ٌ
آنذاؾ مف شعراء كانكا يدعكف ليا كيدافعكف عنيا كيشيٌركف بيا ،عمى غرار ما رأيناه في تناكلنا
لؤلحزاب .

كفضبل عف ذلؾ كمو فقد أككمت لمشعر ميمة أخرل ،حيث اتٌخذ كسيمة لتأجيج الفتف
كالحركب كاثارة الحمية ،كاف د ٌؿ ذلؾ فإنما يد ٌؿ عمى إيمانيـ القكم في أف كقع الكممة لـ يكف

اليكة .كليذا القكؿ
دكف مستكل كقع ٌ
السبلح ال كبؿ قد يفكقو أحيانا في إحداث الشقاؽ كتكسيع ٌ
ما يدعمو مف أبيات لمكليد بف عقبة حينما قتؿ أخكه عثماف( .)1كفي مجاؿ العصبيات
المتضاربة فقد أسيـ الشعر بقسط كافر في إشاعتيا كتغذيتيا ،كحسبنا ىنا أف نشير إلى نمكذج
كاحد كنترؾ لمقارئ الكريـ فرصة البحث عف نماذج أخرل عديدة ،كالنمكذج الذم نقصده ىك
أعدىا خصيصا لمفخر بالمضرية عمى اليمنية.
نكنية الكميت بف زيد التي ٌ
البد لمشعر أف يعايش الكضع العاـ لمعصر كيتأثٌر بو كأف يخكض معركة
كعميو فقد كاف ٌ
تحكؿ قسـ كبير مف مكضكعاتو إلى ما
الصراع بيف األحزاب كالعصبيات(حرب كبلمية) حتى ٌ
يشبو الكثيقة المذىبية كالتاريخية ككنو كاف يرصد تعاليـ األحزاب كمبادئيا كاألحداث التاريخية

المتٌصمة بيا أك المنفصمة عنيا .كىذا الكبلـ نراه كثيؽ الصمة بالشعر السياسي الذم عرؼ ذركة
تطكره في ىذا العصر ،كىذا ما أشار إليو عبد المنعـ خفاجي في قكلو «:فيذا المٌكف مف الشعر
ٌ
بحر زاخر تبلطمت أمكاجو ،كتدافعت أثباجو في ىذا العصر المضطرـ بألكاف العصبيات

السياسية كالقبمية»

()2

كتعدد شعرائو حتى خمٌؼ لنا إنتاجا شعريا
أدت إلى اتٌساع أفقو
ٌ
التي ٌ

( - )2جرجً زٌدان  ،تارٌخ آداب اللّغة العربٌة  ،ج  ، .1ص . 4.7
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 2.ص . 127 ، 126
( – )1األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، .5ص .8.
( - )2محمد عبد المنعم خفاجً  ،الحٌاة األدبٌة فً عصر بنً أمٌة  ،ص .1..
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يشد إليو انتباه الباحثيف .كلع ٌؿ مف أبرز تمؾ النماذج الشعرية التي تندرج في ىذا
ضخما ما يزاؿ ٌ
اإلطار ىاشميات الكميت -مكضكع دراستنا -التي سنفرد ليا الحديث فيما بعد.
كالى جانب النشاط الذم عرفو الشعر فقد نشطت األغراض األخرل كذلؾ كالمدح الذم
حبا في النعمة أك خكفا مف النقمة سكاء تعمٌؽ األمر بالمدح
قاؿ فيو معظـ شعراء العصر ٌ
التكسبي ،خاصة إذا عممنا أنو مف بيف مياـ الشعر في ذلؾ العصر اتٌخاذه كسيمة
السياسي أك
ٌ
إلى الماؿ كالعيش الكريـ .

كبالمكازاة مع الصراع السياسي كالقبمي فقد نشط اليجاء كاتٌسعت دائرتو كدخؿ عصره
الذىبي ،كمف أبرز ضركب المياجاة التي كانت رائجة آنذاؾ نذكر :اليجاء السياسي الذم كاف
قائما بيف شعراء األحزاب السياسية ،كاليجاء الشخصي الذم كاف قائما بيف الشعراء أنفسيـ.
فف النقائض باعتباره مظير مف مظاىر المنافسة الفنية
الفف ساعد عمى النبكغ في ٌ
كتطكر ىذا ٌ
ٌ
كالقبمية ،حتى غدا فنا قائما بذاتو سكاء تعمٌؽ األمر بالنقائض القبمية أك الفردية.
كالذم تجدر إليو اإلشارة أف كبل مف الشعر السياسي كاليجاء كالنقائض إنما كانت فنكنا

عكست بصدؽ ذلؾ الصراع األدبي الذم قاـ جنبا إلى جنب كالصراع السياسي.
تعددت اتٌجاىاتو كاتٌسعت مظاىره ألنو
تطكر غرض الغزؿ إذ ٌ
كفضبل عف تمؾ الفنكف فقد ٌ
تفرد بو بعض الشعراء الذيف لمع نجميـ في ىذا الغرض دكف سكاه،
عرؼ كحدة القصيدة ،كما ٌ
كنقصد بذلؾ عمرك بف أبي ربيعة ،كجميؿ بف معمر عمى كجو التحديد.

أىـ االتجاىات التي اتٌخذىا فيمكف حصرىا في« الغزؿ التقميدم كالغزؿ
أما عف ٌ
القصصي»( .)1كيأتي في طميعة األسباب التي كانت معينة عمى شيكع الغزؿ بجميع أصنافو
الحياة اإلباحية التي كانت تحياىا كتنعـ بيا بعض األمصار اإلسبلمية(كمكة ك المدينة) ،كىي
حبا لشياطيف الشعر
حياة كانت السبب كذلؾ في شيكع شعر الخمرة باعتبارىا المكاضيع األكثر ٌ
مستقر كديعا ليا .ضؼ إلى ذلؾ ما شيده العصر مف انفتاح
ٌا
التي كجدت في تمؾ األمصار
حضارم كامتزاج ثقافي كاسع.

كالى جانب تمؾ األغراض فقد امتدت نيضة الشعر لتشمؿ أغراضا أخرل كالرثاء كالفخر
سكاء منو القبمي أك الشخصي ،كالحماسة التي نجدىا أكثر جبلء في شعر الخكارج ككنيا تتكافؽ
كتعاليميـ.

( - )1محمد عبد المنعم خفاجً  ،الحٌاة األدبٌة فً عصر بنً أمٌة  ،ص . 122 ،1.8
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كالذم نبلحظو عمى معظـ تمؾ األغراض أنيا كانت استم ار ار لمذىب الشعراء القدامى،
جد مف مظاىر الحضارة كألكاف الترؼ،
غير أنيا ككما يرل عبد المنعـ خفاجي« قد تأثٌرت بما ٌ
كتش ٌكمت بصكرة البيئة كأحكاؿ المجتمع كظركؼ السياسة»( .)2ثـ إف تمؾ العكامؿ قد ساىمت في
كتنكع اتٌجاىاتيـ حتى غدا لكؿ شاعر اتٌجاىو أك مذىبو الخاص كشعراء
ٌ
تعدد مشارب الشعراء ٌ
السياسة  ،كشعراء اليجاء  ،كشعراء الغزؿ.

كعمى العمكـ فقد عرؼ النشاط الشعرم في العصر األمكم نيضة شيدت ليا العديد مف
المصنفات يمكف لمقارئ الكريـ العكدة إلييا لتفصيؿ ما أجممناه في حديثنا .كلع ٌؿ خير ما كصؼ

بو الكفراكم تمؾ النيضة قكلو...«:فينيض الشعر مف عقالو ،كينفض عف مناكبو غبار الزمف،
كصدأ اإلىماؿ كتصبح الجزيرة العربية ككأنيا ركضة غنية باألزىار تجكس خبلليا مجمكعة
دكم ىائؿ ،كطنيف مستمر ،ككؿ خمية منيا مشغكلة بشأنيا ،فيذه
ضخمة مف خبليا النحؿ ذات ٌ
كتتغنى بيا،
عاكفة عمى السياسة ،كتمؾ عمى الغزؿ ،كثالثة منكبة عمى الخمكر تكرع منيا
ٌ
كرابعة تطمب الماؿ ما كجدت إليو سبيبل ،كأخي ار ىناؾ طائفة تشبو الزنابير ،تغير عمى تمؾ

الخبليا ثـ يغير بعضيا عمى بعض ،كىؤالء ىـ شعراء النقائض»(.)1
ننبو لفكرة جكىرية
كقبؿ أف نختـ حديثنا عف تمؾ النيضة الشعرية نرل أنو مف الكاجب أف ٌ
ىي أف تمؾ النيضة لـ تقـ كطرؼ نقيض لمشعر الجاىمي ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ ظ ٌؿ ىذا

األخير كما يصفو عبد القادر القطٌ« التراث األكحد لمشعراء في العيد األمكم ،منو يتعمٌمكف

يتخرجكف»( .)2فبل عجب-إذف -ما نصادفو في أشعار بعضيـ مف مجاراة لمقدامى
جميعا كعميو ٌ
في احتذاء تمؾ اليندسة الفنية لمقصيدة القديمة في بنائيا كألفاظيا كصكرىا كأساليبيا كالنسج

عمى منكاليـ.
تمت بيف التقاليد
كمف ىنا نخمص لمقكؿ أف الشعر األمكم ىك صكرة مف المزاكجة التي ٌ
التطكر كالتجديد
الفنية الجاىمية كركح العصر الجديدة أك ما عبر عنو شكقي ضيؼ بمصطمحي
ٌ

التطكر ك التجديد في الشعر األمكم".
في
ٌ
مصنفو " ٌ

*ّ-نيضةّالنثرّفيّالعصرّاألموي

صاحبت نيضة الشعر في ذلؾ العصر نيضة النثر ،فكاف مف أبرز األشكاؿ النثرية
آنذاؾ الخطابة كالكتابة كالنقد.
( - )2المرجع نفسه  ،ص .87
( - )1محمد عبد العزٌز الكفراوي  ،تارٌخ الشعر العربً  ،ج ، .1ص . 89
( - )2عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً و األموي  ،ص. 313
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يخص الخطابة فإنيا عرفت نيضة قكية استدعتيا ظركؼ الحياة السياسية
ففيما
ُّ
كاالجتماعية كالدينية .كىي نيضة استكممت مف خبلليا عناصرىا الفنية بعد صدر اإلسبلـ.
كلع ٌؿ أبرز العكامؿ المساىمة في نيضتيا ما تأتٌى ألدباء ذلؾ العصر مف مكاىب بيانية كرثكىا
عف أسبلفيـ مما منحيـ مقدرة خطابية ف ٌذة ،إذ بمغكا مستكل راقيا مف حسف البياف كببلغة

()3
ىيأت الظركؼ الدينية الزدىارىا كالظركؼ السياسية
المنطؽ كالفصاحة  ،كالى جانب ذلؾ فقد ٌ
كذلؾ المتمثٌمة في كثرة الخصكمات القبمية كالصراعات الحزبية كالفتكحات اإلسبلمية التي

كبث الدعكات ،مما يدلنا عمى أف الخطابة كانت قرينة
اتٌخذت مف الخطب أداة إلثارة الحماس ٌ
الشعر في القياـ بتمؾ الميمة ،السيما إذا عممنا أنو مثمما استق ٌؿ كؿ حزب آنذاؾ بشعرائو فقد
استق ٌؿ كذلؾ بخطبائو.

الفف في ذلؾ العصر أداة « في الدعاية السياسية عند الفرؽ
كعمى العمكـ فقد اتٌخذ ىذا ٌ
كاألحزاب ،كفي الجدؿ الديني ،...كفي الكفادة عمى الخمفاء ككالتيـ ،كفي المناقضات
كالمفاخرات كالمحاكرات...كما كاف الخمفاء كالكالة كاألمراء يستعممكنيا أداة لمكعيد كاإلنذار

() 1
متعددة تراكحت بيف الخطب السياسية كالخطب الدينية
كالتيديد ، »...مما جعميا تتٌخذ أشكاال ٌ
كخطب الكفكد.

كالى جانب الخطابة فقد اتٌسعت حركة التدكيف كعظـ االىتماـ بيا« التساع أعماؿ
كتعدد الدكاكيف»( .)2فكاف مف نتائج ذلؾ أف ازدادت عناية العرب
الخمفاء ،ككثرة شؤكف الحكـٌ ،
بتدكيف معارفيـ كأخبارىـ في الجاىمية كصدر اإلسبلـ .يقكؿ شكقي ضيؼ« ككاف مف أكائؿ ما
عنكا بو مف معارفيـ العربية الخالصة أخبار آبائيـ في الجاىمية كأنسابيـ كأشعارىـ»( ،)3كلذلؾ
اشتير عدد غير قميؿ مف الركاة في ذلؾ العصر .كعبلكة عمى ذلؾ فقد عنكا بتدكيف معارفيـ
الدينية مف تفسير كفقو كحديث ،كتدكيف المغازم كالفتكح كأخبار األمـ الغابرة.
عدة أبرزىا عناية
كالى جانب نشاط الخطابة كالكتابة فقد نشط النقد بما تييأ لو مف عكامؿ ٌ
انجر عنيا مف ضخامة
الدكلة بالحركة األدبية كبثٌيا لركح المنافسة بعقد المجالس األدبية ،كما ٌ

كتعدد الشعراء كاألدباء ،مما كاف لو صداه البالغ في ظيكر شريحة عريضة
اإلنتاج اإلبداعي ٌ
ضمت الشعراء كاألدباء كالخمفاء.
مف النقاد ٌ
( - )3شوقً ضٌف ،تارٌخ األدب العربً ،العصر اإلسالمً ،ط ،.1دار المعارف ،القاهرة  ،دت  .ص . 4.5
( - )1محمد عبد المنعم خفاجً  ،الحٌاة األدبٌة فً عصر بنً أمٌة  ،ص . 237
( - )2المرجع نفسه  ،ص . 266
( - )3شوقً ضٌف  ،تارٌخ األدب العربً  ،العصر اإلسالمً . 451 ،
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كننبو في الختاـ لنقطة جكىرية مفادىا أف ليس ىذا كؿ ما أىداه األمكيكف لؤلدب العربي
شعره كنثره كانما ىناؾ ألكاف إبداعية أخرل لـ يسعنا المقاـ لمكقكؼ عندىا ،كلكنيا تش ٌكؿ في

عمكميا جكانب مف اإلبداع األدبي الذم يشعٌ بالبياف كينبض باألصالة الممثٌمة لركح العصر
كفكره.

*ّ-عواملّالنيضةّاألدبية

إذا كاف ىناؾ إقرار بنيضة األدب في العصر األمكم فيي نيضة تجمٌت مظاىرىا في

كتطكرىا لجممة مف العكامؿ يمكف أف نستنتجيا مما
عدة أشكاؿ إبداعية خضعت في ظيكرىا
ٌ
ٌ
مكمبل لتمؾ
سبقت اإلشارة إليو مف جكانب الحياة السياسية كاالجتماعية باعتبار األدب جانبا ٌ

أىـ تمؾ العكامؿ ما نكجزه في النقاط التالية:
الجكانب ال يمكنو أف ينفصؿ عنيا .ك ٌ
 -1الخبلفات السياسية :لقد عرؼ العصر األمكم خصكبة الحياة السياسية مف حيث األحداث
كشدة الصراع بيف األحزاب المتعارضة العصبيات بشتٌى أشكاليا ،مما أكجد مجاال خصبا أماـ
ٌ
صكرت ذلؾ الكضع العاـ أحسف تصكير.
الشعراء كاألدباء إلنتاج نصكص إبداعية ٌ

 -2عناية الدكلة بالحركة األدبية :لقد ازدادت عناية الدكلة خمفاء كأمراء ككالة بالحركة األدبية
كتشجيعيـ ليا حتى أف الكثير منيـ كانكا شعراء كأدباء يطربكف لكؿ ما ىك جميؿ مف فنكف

تضـ أصنافا
القكؿ .كتجمٌت مبلمح عنايتيـ تمؾ مف خبلؿ عقد المجالس األدبية التي كانت
ٌ
أدل إلى إذكاء ركح
مختمفة مف الشعراء كاألدباء ،كما امتدت كذلؾ لتشمؿ العمماء كالفقياء مما ٌ

المنافسة التي غ ٌذتيا اليبات كالعطايا ،فكاف ذلؾ عامبل مساعدا عمى ازدياد عدد المبدعيف في

قدـ لنا جرجي زيداف نتائج إحصائية لشعراء العصر األمكم
ذلؾ العصر كخاصة الشعراء .كقد ٌ
بالنظر إلى قبائميـ كأغراضيـ(.)1

 -3ازدىار الثقافة العربية :لقد تفتٌقت أكماـ الثقافة العربية آنذاؾ في مختمؼ ضركب العمـ
كالمعرفة الدينية كالمٌغكية كاألدبية السيما بعد نشاط الركاية كانبعاث حركتي الترجمة كالتدكيف،
تعددت مكاطنيا ،حيث عرفت بعض األمصار اإلسبلمية
مما انعكس إيجابا عمى الثقافة التي ٌ
آنذاؾ كالبصرة كالككفة نشاطا أدبيا كبي ار تمثٌؿ في إقامة أسكاؽ أدبية كالمربد كالكناسة التي كاف

يمتقي في يا كبار األدباء كالشعراء كالعمماء إلنشاد الشعر كنقده كركاية األخبار .ضؼ إلى ذلؾ
كتنكع مظاىر الحضارة
الحياة الرغيدة التي كانت تنعـ بيا أمصار أخرل كم ٌكة كالمدينة كالشاـٌ ،
بيا مما أعاف عمى نيضة الحركة األدبية السيما أشكاؿ خاصة منيا كالغزؿ كالخمرة.
( - )1جرجً زٌدان  ،تارٌخ آداب اللّغة العربٌة ،ج ، .1ص . 431 ، 427
69

تنكع مصادرالثقافة :الذم تأتٌى ليـ عف طريؽ اإلطٌبلع الكاسع عمى نصكص العصر
ٌ -4
النص القرآني كالحديث النبكم ،كمحاكلة استمياـ معانييا
الجاىمي كاإلسبلمي إضافة إلى
ٌ
كألفاظيا كأساليبيا ،مع ما تمثِّمو تمؾ النصكص مف نماذج فريدة في الفصاحة كالببلغة.
 -5االمتزاج الثقافي كالحضارم :مف مصادر ثقافتيـ كذلؾ اإلطٌبلع الكاسع عمى ثقافات األمـ

تـ ليـ بفضؿ الفتكحات ،كما نجـ عنو
األجنبية كآدابيا بفعؿ االمتزاج الثقافي كالحضارم الذم ٌ
تكسع أفقو كفتح المجاؿ كاسعا أمامو
نمك العقؿ العربي في شتٌى المجاالت كاألدب ،إذ ٌ
مف ٌ
لمتطكر كالتجديد.
ٌ
كقد كاف لكؿ عامؿ مف تمؾ العكامؿ فعاليتو الخاصة في إذكاء الحركة األدبية كتنشيطيا.

7.

ّ-VIالتعريفّبالكميتّبنّزيدّاألسدي ّ
ّ-1نسبوّومولده ّ
ننبو لمبلحظة كجيية قد
قبؿ أف نخكض الحديث عف الكميت بف زيد األسدم ٌ
البد أف ٌ
أف مف يقاؿ لو الكميت مف الشعراء
يغفميا قارئ كمتصفِّح النصكص الشعرية القديمة ،كىي ٌ
ثبلثة ،كالممفت لبلنتباه أنيـ كميـ مف قبيمة بني أسد بف خزيمةٌ ،أكليـ الكميت األكبر ،كثانييـ

الكميت بف معركؼ بف الكميت األكبر المعركؼ بالكميت األكسط ،كثالثيـ ىك الكميت بف زيد

المعركؼ بالكميت األصغر .كما يعنينا في ىذا المقاـ ىك تخصيص الحديث عف الكميت
األصغر ،كىك الكميت بف زيد بف األخنس

() 1

عامر بف ذؤيبة

()4

بف عمرك بف مالؾ

()5

بف مجالد بف ربيعة

()2

بف قيس بف الحرث

()3

بف

بف سعد بف ثعمبة بف دكداف بف أسد بف خزيمة بف

مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار(.)6
يكنى أبا المستيؿ– باسـ أحد أكالده -كتتٌفؽ مختمؼ المصادر التي ترجمت لو عمى
كاف ٌ
أف كالدتو كانت سنة6.ىػ بالككفة( ،)7كىي السنة التي صادفت كفاة معاكية ،كاف كاف بعض
الدارسيف أمثاؿ األصفياني كالبغدادم كغيرىما ممف ترجمكا لو يركف أنيا أياـ مقتؿ الحسيف،
إال أف المعمكـ لدينا أف مقتمو كاف سنة  61ىػ  ،أم بعد سنة مف كالدة الكميت.

ّ-2نشأتوّوثقافتو ّ
( - )1فً األغانً و شرح الشواهد«...بن خنٌس ،»...و فً معجم الشعراء«...بن خنس»...و«...ابن األخنس.»...
( - )2فً األغانً ومعجم الشعراء«...بن مجالد بن وهٌب بن عمرو ،»...و قٌل «...بن مجالد بن ذإٌبة بن قٌس بن
عمرو.»...
( - )3فً معجم الشعراء «...بن قٌس بن الحارث»...و فً األغانً «...بن قٌس بن عمرو.»...
( - )4فً خزانة األدب«...بن عامر بن دوٌبة.»...
( - )5فً األغانً «...بن عمرو بن سبٌع بن مالك.»...
( - )6راجع نسبه فً األصفهانً،األغانً ،المجلد ،17ص ،.5وعبد القادر ابن عمرالبغدادي ،خزانة األدب ولبّ لباب العرب،
المجلد ،.1دط ،دار صادر ،بٌروت ،دت .ص ،69و أبوعبٌد هللا محمد بن عمران المرزبانً ،معجم الشعراء ،المجلد ،.1
تحقٌق ف.كرنكو ،ط ،.1دار الجٌل ،بٌروت ،لبنان  .1991،ص ،213والسٌوطً  ،شرح شواهد المغنً ،القسم  ، .1ص
.37
( - )7األصفهانً ،األغانً ،المجلد  ،17ص  ،32والبغدادي ،خزانة األدب ،المجلد  ، .1ص  ،7.و النعمان القاضً ،الفرق
اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص.582
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مف المعمكـ عف الكميت أنو كلد بالككفة كنشأ بيا ،كالككفة كانت في ذلؾ العيد ذات نشاط
تعد المدرسة البصرية كالككفية مف
لغكم كديني كأدبي كسياسي كاسع .ففي مجاؿ العمكـ المٌغكية ٌ
أكبر المدارس النحكية المعركفة  ،كاف كاف السبؽ لمبصرة في ىذا الميداف فإف لمككفة السبؽ في
ميداف القراءات كعمكـ القرآف ك الحديث.
كاذا تركنا ىذا الجانب إلى جانب آخر ال يق ٌؿ رحابة كىك الجانب األدبي ،فإننا نجد الككفة

ذات نشاط أدبي زاخر يد ٌؿ عميو سكؽ الكناسة ،كما كاف يعقد فيو مف حمقات في الشعر كاألدب

كالنقد.

كبناء عمى ذلؾ يمكننا أف نستنتج مستكل الرقي الفكرم كاألدبي لممجتمع الككفي بما بمغو
مف عناية فائقة بالعمـ كاألدب ىيأت لمكميت كؿ الظركؼ المساعدة عمى النبكغ.
التشيع كمكطنو كذلؾ ،كما كانت
كاذا كانت الككفة معقؿ العمـ كاألدب فإنيا كانت معقؿ
ٌ
مركزاالضطراب كالمعارضة السياسية .كفي ىذا الشأف يقكؿ الحكفي «:نشأ الكميت بالككفة،
التشيع ،كمنجـ الثكرات عمى بني أمية»(.)1
مكئؿ الشيعة ،كينبكع
ٌ
كتشيع نشأ الكميت كىك
الجك العاـ لمككفة بما شابو مف عمـ كأدب
ٌ
ك ىكذا كفي ظ ٌؿ ذلؾ ٌ
تشيعو ،كليذا الرأم ما يدعمو مف قكؿ النعماف
جك الشؾ أنو ساىـ في تككيف ثقافتو كبمكرة ٌ
ٌ
القاضي «:ككاف لنشأتو في الككفة -معقؿ الشيعة كالثكرة كالشعر كالدراسات الدينية كالمٌغكية

يحصؿ عمما غزي ار في شتٌى فركع
كالكبلمية -أثر كبير في تككينو الفكرم»( ،)2مما جعمو
ٌ
«
المعرفة المٌغكية كالدينية كاألدبية ،كىك عمـ يد ٌؿ عميو ما كصفو بو األصفياني في قكلو:
المتعصبيف
مقدـ ،عالـ بمغات العرب ،خبير بأياميا ،فصيح مف شعراء مضر كألسنتيا ،ك
شاعر ٌ
ٌ
عمى القحطانية المقارنيف المقارعيف لشعرائيـ ،العمماء بالمثالب كاألياـ ،المفاخريف بيا»(.)3
فيك بيذا الكصؼ كاف عمى دراية بقكؿ الشعر كبمغات العرب كأياميا ك مثالبيا .كاف كاف
تفكقو ذاؾ
تفكؽ عميو .كمما يدلٌنا عمى ٌ
خمؼ األحمر قد اشتير في ىذا المجاؿ ،فإف شاعرنا قد ٌ
ً
عما جرل مف مناظرة بينيما كانت الغمبة فييا لمكميت(.)4
كس ىعة درايتو ما يركيو لنا األصفياني ٌ
كمف اإلشارات الكاضحة كذلؾ عف ًس ىعة درايتو بأياـ العرب كأنسابيا ما ركاه أبك الحسف
النساب أنساب
محمد بف جعفر ٌ
النساب «:ماعرؼ ٌ
النجار عف أبي عبد ا﵀ قاؿ :قاؿ ابف عبدة ٌ
( - )1أحمد محمد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص .5.6
( - )2القاضً النعمان  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .52
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد ، 17ص  ، .5و البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد  ، .1ص .69
( - )4األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد ، 17ص ..6
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العرب عمى حقيقة ،حتى قاؿ الكميت الن ازريات ،فأظير بيا عمما كثيرا ،كلقد نظرت في شعره،
فما رأيت أحدا أعمـ منو بالعرب كأ ياميا .قاؿ أبك عبد ا﵀ :فمما سمعت ىذا جمعت شعره ،فكاف
عكني عمى التصنيؼ ألياـ العرب»(.)1
كمما أثر عنو كركاه صاحب الخزانة قكليـ «:ما جمع أحد مف عمـ العرب كمناقبيا
صح كمف طعف فيو كىف»(.)2
صحح الكميت نسبو ٌ
كمعرفة أنسابيا ما جمع الكميت فمف ٌ
جدتيو المَّتيف
كالذم ال ش ٌ
ؾ فيو أف الكميت قد أفاد قسطا كاف ار في ىذا المجاؿ مف ثقافة ٌ
أدركتا الجاىمية ،حيث يركل أنيما« كانتا تصفاف لو البادية كأمكرىا كتخبرانو بأخبار الناس في

() 3
خكؿ لو الجمع بيف
الجاىمية ،فإذا ش ٌ
ؾ في شعر أك خبر عرضو عمييما فيخبرانو عنو»  ،مما ٌ
ثقافتي اإلسبلـ كالجاىمية  ،كبيف ذكقي أىؿ الحضر كالبادية.

ثـ إف الكميت لـ يكف يتكانى عف سؤاؿ كبار المٌغكييف كالركاة في عصره أمثاؿ رؤبة بف

العجاج الذم يقكؿ «:كاف الكميت كالطرماح يسأالني عف الغريب ثـ أجده بعد ذلؾ في
ٌ
()4
أشعارىما» .

كاف د ٌؿ ىذا فإنما يد ٌؿ عمى عنايتو بالثقافة البدكية مف خبلؿ كلكعو بالغريب حتى أنو كاف

حمادة عف معنى بيتيف مف الشعر فمـ
يتعمد إدخالو في شعره .كمما يد ٌؿ عمى ذلؾ أيضا سؤالو ٌ
ٌ
()5
يعرفيما ،فأجمٌو أياما حتى يأتي بتفسيرىما فعجز عف ذلؾ .

الدراية بأشعار العرب كأياميا كأنسابيا ،كانما كاف عمى
كلـ تقؼ ثقافتو عند ىذا الح ٌد ٌْ مف ٌ
الديف كذلؾ « ،فكاف فقيو الشيعة كحافظ القرآف ثبت الجناف»( ،)6كفضبل عف ذلؾ
اطٌبلع بعمكـ ٌ
فقد « كاف عالما بالنجكـ ميتديا بيا»( .)7كالكميت فكؽ كؿ ىذا كذاؾ كاف معمِّما ،إذ ركم عنو
أنو كاف يعمِّـ الصبياف في مسجد الككفة(.)8

نتحدث
كنسابة كفقييا
كمحدثا ،فإننا لـ ٌ
ٌ
كنا تحدثنا ٌ
كاذا ى
لحد اآلف عف الكميت باعتباره راكية ٌ
يعد الكميت كما يصفو محقِّؽ ديكانو-نبيؿ طريفي«-
عنو باعتباره شاعرا .ففي مجاؿ الشعر ٌ
( - )1المرزبانً  ،معجم الشعراء  ،المجلد  ، .1ص . 343 ، 342
( - )2البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد  ، .1ص  ، 69و السٌوطً  ،شرح شواهد المغنً  ،القسم األول  ،ص .38
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص . 26
( - )4أبو محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتٌبة  ،الشعر والشعراء  ،دط ،دار صادر  . 19.2 ،ص  ، 372و أبو عبد هللا محمد بن
عمران بن موسى المرزبانً ،المو ّ
شح فً مآخذ العلماء على الشعراء  ،تحقٌق محمد حسٌن شمس الدٌّن  ،ط ، .1دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  . 1995 ،ص.228
( - )5األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص ..6
( - )6البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد  ، .1ص .69
( - )7األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص ..8
( - )8األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص  ، .5وابن قتٌبة  ،الشعر و الشعراء  ،ص .368
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شاعر فحؿ ،كلكف ال يمكننا أف نقكؿ :إنو مف كبار فحكؿ الشعراء»( ،)1كالسبب في ذلؾ رٌبما
كتعددت مشاربيـ فذاع صيتيـ أكثر ،كيكفي أف
ككنو كاف يعيش في عصر كثر فيو الفحكؿ ٌ

نذكر في ىذا المقاـ شعراء الثالكث(جرير كالفرزدؽ كاألخطؿ) ،ثـ إف أكثر ما اشتير بو الكميت

يضـ بيف دفتيو مختمؼ أغراض الشعر
ىك ىاشمياتو ،بالرغـ مف أنو خمٌؼ لنا ديكانا شعريا
ٌ
الجاىمي مف مدح ،ككصؼ كغزؿ ،كفخر الذم تجاكز مف خبللو التغني بالعاطفة الفردية
الشخصية إلى العاطفة الجماعية القبمية ،كيتجمٌى ذلؾ في فخره بقبيمتو أسد كبأصمو المضرم،

المذىبة
كىجائو لميمانية حتى اشتير في ىذا المجاؿ بقصيدتو
ٌ
لذلؾ.

أعدىا خصيصا
التي ٌ

كاذا كانت ىذه القصيدة تكشؼ لنا عف المقدرة الشعرية الف ٌذة لمكميت كقدرتو عمى التطكيؿ

خكلت لو في ذات الكقت أف
ككنيا قاربت 3..بيت كفؽ ما عثرنا عميو في الديكاف ،فإنيا ٌ
اليد الطكلى في إثارة العصبية بيف
يصنؼ ضمف قائمة الشعراء
المتعصبيف ،بؿ لقد كانت ليا ٌ
ٌ
ٌ
الن ازرية كالقحطانية.
يتسف لمكميت أف يككف مف كبار فحكؿ عصره في نظر طريفي ،فإف الرأم
كىكذا كاف لـ
ٌ
فقدـ
اليراء لما سئؿ عف أشعر الناس ٌ
فيو يختمؼ كما يركم لنا ذلؾ األصفياني عف جكاب معاذ ٌ

الكميت عمى أنو « أشعر األكليف كاآلخريف»( ،)2كقكؿ أبك عكرمة الضبي «:لكال شعر الكميت

لـ يكف لمٌغة ترجماف كال لمبياف لساف»( . )3كالكميت إلى جانب ككنو شاع ار فقد كاف خطيبا كذلؾ
ذكره الجاحظ في حديثو عف الخطباء الشعراء(.)4

كانطبلقا مما سبؽ نجد أنفسنا أماـ شخصية استقت ثقافتيا مف مصادر متنكعة مما جعميا
تحصؿ ثقافة مكسكعية ،ألف الكميت استطاع أف يجمع في شخص كاحد بيف الثقافة المٌغكية
ٌ
الدينية كاألدبية ،فػ« كاف خطيب بني أسد ،ك فقيو الشيعة ،كحافظ القرآف ،كثبت الجناف ،ككاف
كٌ
التشيع ككاف راميا لـ يكف
نسابة ،ككاف جدال ،كىك ٌأكؿ مف ناظر في
ٌ
كاتبا حسف الخطٌ ،ككاف ٌ
دينا»(.)5
في بني أسد أرمى منو ك كاف فارسا ،ك كاف شجاعا ،ك كاف سخيا ٌ

( – )1محمد نبٌل طرٌفً ،دٌوان الكمٌت بن زٌد األسدي ،جمع وشرح وتحقٌق ،ط ،.1دارصادر ،بٌروت ،لبنان.2... ،
ص .1.
( - )2األصفهانً ،األغانً ،المجلد  ، 17ص  ، 28 ، 27و البغدادي ،خزانة األدب ،المجلد  ، .1ص . 69
( - )3البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد  ، .1ص  ، 69والسٌوطً ،شرح شواهد المغنً ،القسم  ، .1ص . 37
( - )4الجاحظ  ،البٌان و التبٌٌن  ،ج  ، .1ص  ، 45و ج  ، .4ص . 84
( - )5البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد  ، .1ص  ، 69والسٌوطً ،شرح شواهد المغنً ،القسم ، .1ص . 38
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فيذه جممة مناقب لـ يحزىا شاعر آخرغير الكميت  ،كلع ٌؿ ىذا ما دفع أبك عبيدة لمقكؿ «

لك لـ يكف لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاىـ حببيـ إلى الناس كأبقى ليـ ذك ار»(.)1

كىكذا -إذف -فقد قيؿ الكثير عف الكميت كركيت عنو جمؿ مف األخبار ك اآلراء النقدية
التي تكشؼ لنا عف ثقافتو كشاعريتو كمحمَّو بيف أىؿ زمانو ،كىي آراء إف أنت استقصيتيا
أدركت ال محالة أف الكميت أصغر مف أف يمقٌب بالشاعر.

ّ-3مذىبوّوعصبيتو

باستقصائنا لجكانب الحياة السياسية كاالجتماعية في العصر األمكم اتٌضحت لنا صكرة
أدل إلى تشكيؿ مذاىب سياسية انخرط
الصراع السياسي كالقبمي الذم كاف قائما آنذاؾ ،كالذم ٌ

التحزب
في صفكفيا جمع مف الشعراء حتى غدا لكؿ كاحد منيـ مذىبو الخاص ،مما يعني أف
ٌ

امتد كذلؾ إلى الشعر كاألدب ،مثمما ىك الحاؿ عند
لـ يكف مقصك ار عمى السياسة كحدىا كانما ٌ
() 2
عد فيو إماـ نفسو كىذا
الكميت الذم« كاف معركفا
بالتشيع لبني ىاشـ مشيك ار بذلؾ» حتى ٌ
ٌ
بشيادة نخبة مف الدارسيف أمثاؿ الكفراكم الذم يرل أننا« ال نكاد نرل شاع ار في العصر

بحؽ شاعر آؿ البيت إال الكميت بف زيد األسدم»( ،)3مما يعني أنو
يسمى ٌ
األمكم يمكف أف ٌ
النمكذج األمثؿ لشعراء الشيعة ،ثـ إنو في نظر عبد القادر القطٌ « أبرز شعراء الياشمييف في

حب آؿ البيت»( .)4كغيرىا مف اآلراء.
الدكلة األمكية كأغزرىـ شع ار ك ٌ
أشدىـ تفانيا في ٌ
متعددة ،كلذا
كلكف إذا كاف الكميت شيعي اليكل ،فإف الشيعة كما رأينا كانت تفترؽ فرقا ٌ

فقد كاف الكميت« شيعيا زيديا»( .)5كسنحاكؿ في ىذا المقاـ أف نقؼ عند ىذه الفرقة.

السبلـ ،ساقكا اإلمامة
ّ ّ*ّ-الزيديةّ:ىـ « أتباع زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي عميو ٌ
جكزكا أف يككف كؿ
في أكالد فاطمة عمييا ٌ
يجكزكا ثبكت إمامة في غيرىـ ،إال أنيـ ٌ
السبلـ ،كلـ ٌ

فاطمي عالـ زاىد شجاع سخي خرج باإلمامة يككف إماما كاجب الطاعة سكاء أكاف مف أكالد

الحسف أـ مف أكالد الحسيف»(.)6

( - )1البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد  ، .1ص  ، 69والسٌوطً ،شرح شواهد المغنً ،القسم ، .1ص .37
( – )2األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص . .5
( - )3محمد عبد العزٌز الكفراوي  ،تارٌخ الشعر العربً  ،ج ، .1ص .131
( - )4عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً و األموي  ،ص . 278
( - )5شوقً ضٌف ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص  ، 268والنعمان القاضً ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي ،
ص.584
( - )6الشهرستانً  ،الملل والنحل  ،ج  ، .1ص . 154 ، 153
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كاف كاف ذاؾ مذىبيـ إال أننا نجد بعض االختبلؼ المتعمَّؽ بسكؽ الخبلفة بعد الحسف
كالحسيف.
الصمة باإلماـ كاإلمامة كذلؾ قكليـ بجكاز« خركج إماميف في
كمف تعاليميـ الكثيقة ٌ
()1
ينص مذىبيـ
كما
.
قطريف يستجمعاف ىذه الخصاؿ ،كيككف كؿ كاحد منيما كاجب الطاعة»
ٌ

عمى« جكاز إمامة المفضكؿ مع قياـ األفضؿ»

()2

أم جكاز إمامة أبي بكر كعمر مع كجكد

فكضت إلى أبي بكر لقضية مصمحية
عمي ،فعمي أفضؿ الصحابة في نظرىـ إال أف الخبلفة ٌ
رأكىا كقاعدة دينية راعكىا .ككفقا لذلؾ فالزيدية لـ يظيركا البراءة مف أبي بكر كعمر كلـ يطعنكا
في خبلفتيما.
مميزة تنفرد بيا
الغمك ،كىي سمة ٌ
كثي ار ما تكصؼ فرقة الزيدية باالعتداؿ كاالبتعاد عف ٌ
عف جميع فرؽ الشيعة األخرل ،كتتجمٌى مبلمح ذلؾ االعتداؿ في ككنيـ لـ يحصركا اإلمامة في

كاحد مف أبناء فاطمة ،كلـ يضفكا عمى اإلماـ صفاتا ركحية تخرجو عف دائرة البشر ،كلـ يتبرؤكا
مف أبي بكر كعمر .كمف عقائدىـ األكثر اعتداال كذلؾ أنيـ لـ يككنكا يدينكف بالعصمة كال

برجعة الميدم المنتظر كال بالتقية.
أحد رجاؿ
نفسر ذلؾ االعتداؿ بتتممذ زعيميا زيد لممعتزلة ،حيث أنو كاف ٌ
كيمكف أف ٌ
يد كاصؿ بف عطاء « ،فاقتبس منو االعتزاؿ ،كصارت أصحابو كميا
المعتزلة ألنو تتممذ عمى ٌ
معتزلة»( ،)3بما فييـ الكميت.
ككاف العتداؿ زيد األثر الكبير في اعتراض بعض أىؿ الككفة لو كرفض منيجو لما
احتكاه مف عقائد فسمكا رافضة ،كما جرت بينو كبيف أخيو محمد الباقر مناظرة ككف زيد كاف
جده عمي بف أبي طالب في قتاؿ الناكثيف
يجكز الخطأ عمى ٌ
تمميذا لكاصؿ الذم كاف ٌ
كالقاسطيف ،ككبلمو في القدر عمى غير ما ذىب إليو أىؿ البيت كاشتراطو الخركج في ككف
اإلماـ إماما ،حتى قاؿ لو يكما «:عمى قضية مذىبؾ كالدؾ ليس بإماـ ،فإنو لـ يخرج قطٌ  ،كال

تعرض لمخركج»(.)4
ٌ
تنقسـ فرقة الزيدية إلى فرؽ فرعية ىي :الجاركدية ،السميمانية ،البترية ،كالصالحية.

( – )1الشهرستانً  ،الملل والنحل  ،ج  ، .1ص . 154
( - )2المصدر نفسه  ،ج  ، .1ص . 154
( - )3المصدر نفسه  ،ج  ، .1ص . 154 . 22
( - )4المصدر نفسه  ،ج  ، .1ص . 155
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الصمة باإلماـ
كانت ىذه إشارات عامة عف فرقة الزيدية كعف تعاليميا التي نراىا كثيقة ٌ
كاإلمامة ،ثـ إنيا تعاليـ جاءت مجاكزة لمعديد مف العقائد الشيعية الغالية ،مما جعميا تصطبغ
بصبغة االعتداؿ تماشيا مع ركح الفكر االعتزالي الذم خضعت لو .كىذا إف د ٌؿ فإنما يدلٌنا
عمى إفادتيا مما كاف شائعا مف جدؿ بيف أصحاب المعتقدات الكبلمية.

ؾ أنو استقاىا مف
كىكذا -إذف -فقد اعتنؽ الكميت مذىب الشيعة الزيدية ،كىي عقيدة الش ٌ

جك كاف مضطرما بالمعتقدات الشيعية التي
الجك العاـ لمككفة الذم نشأ في حضنو ،كىك ٌ
ذلؾ ٌ
تن ٌشؽ عبقيا ،كليذا الرأم ما يدعمو مف قكؿ عبد المتعاؿ الصعيدم عنو «:ككاف قد كرث
()1
التشيع
حنا الفاخكرم «:كقد كرث
التشيع ألىؿ البيت عف بيئتو بالككفة التي نشأ فييا»  ،كقكؿ ٌ
ٌ
ٌ
ألىؿ البيت عف بيئتو بالككفة»(.)2

كاذا كاف ال كميت قد اشتير بعقيدتو الشيعية ،فقد اشتير كذلؾ بعصبيتو القبمية ،فكاف كما
كصفو األصفياني« شيعيا عصبيا عدنانيا مف شعراء مضر»

()3

معاديا لمقحطانية ،كلكف ما ىك

السبب أك األسباب التي أكقدت نار الخصكمة بينو كبيف اليمنية كعمى رأسيا خالد القسرم عمى
كجو التحديد؟
البد أف نشير إلى ما تذكره بعض الركايات مف أف الكميت
السؤاؿ ٌ
قبؿ أف نجيب عف ىذا ٌ
كاف يكالي أسرة يمنية مشيكرة ىي أسرة الميمٌب ،حيث كفد عمى مخمٌد بف يزيد بف الميمٌب

« إف

()4
بحجة يظيرىا قكلو:
فمدحو كناؿ عطاءه  ،ثـ إنو لما دعي ليجاء اليمنية رفض ٌ
أرد عميو»( .)5كما تذكره الركايات كذلؾ أنو
إلي فبل أقدر اف ٌ
خالد بف عبد ا﵀ القسرم محسف ٌ

يفد عميو كيناؿ عطاءه (.)6
طيبة بيزيد بف عبد الممؾ حيث كاف ٌ
كاف عمى صمة ٌ
كما يمكف أف نستخمصو مف ىذه الركايات أف الكميت لـ يكف منذ البدء ساخطا عمى بني
تشيعو لـ
أمية كال عمى اليمنية كانما كاف ٌ
يفد عمييـ ،كيناؿ أعطياتيـ ،كلع ٌؿ السبب في ذلؾ أف ٌ
تحكؿ إلى ضرب مف
يكف قد اكتمؿ بعد .كلكف ىييات لذلؾ ٌ
الصفاء أف يدكـ ألنو سرعاف ما ٌ

الجفاء كالمياجاة كىنا تتضارب الركايات حكؿ السبب في تمؾ المنافرة ،فمما تذكره عف سبب

ىجائو لميمنية أنو كاف جكابا عمى شاعر كمبي مف أىؿ الشاـ في قصيدتو التي رمى فييا امرأة
( - )1الرسالة ،مجلة أسبوعٌة لألدب والعلوم والفنون،دط ،شركة النور،العدد ،227بٌروت ،السنة..2،1937/.5ص.182.
( - )2ح ّنا الفاخوري  ،تارٌخ األدب العربً  ،ص . 3.7
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص . .6
( – )4المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص .29
( - )5المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص .11
( - )6المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص . 21 ، 2.
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الكميت بأىؿ الحبس

() 1

كما تذكره الركاية األكلى ،أما الركاية الثانية فتذكر أف ذلؾ الشاعر

الكمبي كاف مكلعا بيجاء مضر( ،)2أك بيجاء عمي كبني ىاشـ

()3

مما جعؿ الكميت يعمف

تعصبو لممضرية عمى اليمنية.
كمما يركل في ىذ ا المقاـ أف ذلؾ الشاعر الكمبي كاف منقطعا إلى بني أمية ،كأف الكميت
لما خاؼ أف يفتضح في شعره عف عمي« كاف يظير أف ىجاءه إياه في العصبية التي بيف
متعصبا في الظاىر لمضريتو إال أنيا
عدناف كقحطاف»( ،)4مما يعني أف الكميت بقدر ما كاف
ٌ
عصبية كانت ليا أبعاد خفية أكثر أىمية ،ألنيا لـ تكف في الكاقع إال ستا ار يحجب خمفو
عصبية لمعقيدة .كىذا ما يشير إليو النعماف القاضي بقكلو « :كىكذا لـ يكف األمر أمر عصيبة
قبمية كانما كاف عصبية لمنحمة كالعقيدة »(.)5
تتبدل لنا تمؾ السياسة الذكية في اليجاء التي كانت تيدؼ إلى خدمة عقيدتو
كمف ىنا ٌ
الشيعية ،كتتجمٌى لنا مبلمح تمؾ السياسة أكثر فييا أثر عنيا مف طريقة خاصة في ىجائو
لمكمبي ،حيث كاف يفخر عميو ببني أمية ال ببني ىاشـ .كقد استفسر ابنو المستيؿ عف ذلؾ

فأنظر ماذا كاف جكابو «:يا بني ،أنت تعمـ انقطاع الكمبي إلى بني أمية ،كىـ أعداء عمي عميو
عرضت عميا لو كال أجد لو
ٌ
السبلـ ،فمك ذكرت عميا لترؾ ذكرم ،كأقبؿ عمى ىجائو ،فأككف قد ٌ
ناص ار مف بني أمية ،ففخرت عميو ببني أمية كقمت :إف نقضيا عمي قتمكه ،كاف أمسؾ عف
غما كغمبتو»(.)6
ذكرىـ قتمتو ًّ

يبيف لنا أف الخصكمة كانت سياسية قبؿ أف
يبرر الكميت مكقفو كىك تبرير بقدر ما ٌ
فيكذا ٌ
حبا فييـ ،كانما كاف ىك اآلخر
يبيف كذلؾ أف مدحو لبني أمية لـ يكف ٌ
تككف عصبية بقدر ما ٌ
كرقة رابحة استند إلييا في ىجائو لمكمبي ،أك فمنقؿ كاف سياسة دفاعية عف عقيدتو الشيعية .

عصبيتو الشيعية كالقبمية إال
كبناء عمى ما سبؽ قد نممس تناقضا في جمع الكميت بيف
ٌ
أنو تناقض يأخذ بعدا آخر عند النعماف القاضي ألنو يرل -ككما سبؽ أف أشرنا -أف المسألة
عصبية قبمية كما يبدك لمكىمة األكلى ،كانما مسألة سياسية أريد بيا خدمة زيد ك
ليست مسألة
ٌ
أصحابو.
( - )1األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص . 17
( - )2المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص . 1.
( - )3المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص . 3.
( - )4المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص .3.
( - )5النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص . 586
( - )6األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص .31
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ىذا عف سبب المنافرة بينو كبيف اليمنية .أما عف أسباب المنافرة بينو كبيف خالد فيي
متعددة يمكف اختزاليا في ثبلثة كفؽ ما يركيو لنا األصفياني :فالركاية األكلى ك الثانية تذكراف
ٌ
أف سبب المنافرة ىك قصيدتو النكنية التي ىجا فييا اليمف .أما الركاية الثالثة فتذكر أف السبب
حرض فيو ىشاـ عمى خالد(.)1
ىك شعر الكميت الذم ٌ
كبمطالعة ىذه الركايات يبدك ظاىريا أف ىجاءه لميمنية ىك العامؿ األساسي في المنافرة،
غير أننا إذا أمعنا النظر كخاصة في الركاية الثالثة كفيما يركيو األصفياني عف سبب ىجاء
الكميت لميمنية أمكننا أف نستخمص أف ذلؾ اليجاء كاف بعد منافرتو لخالد .كفي ىذه الحالة

ِّ
نرجح أف تككف الي اشميات ىي السبب في تمؾ المنافرة عمى أساس أف مجمؿ الركايات السابقة
يترصد الفرص إلذاعتيا
تؤ ٌكد عمى أمرىا ،إذ الظاىر أنيا لـ تكف تمقى استحساف خالد ككاف
ٌ
تمرده حتى بادر ىك في إرساليا إلى ىشاـ
كالكشاية بصاحبيا كما إف بادر الكميت إلعبلف ٌ
حتى تككف دليبل تاما عمى إدانتو ،فكانت كسيمة إلثارة حنقو حيث أمر بسجنو ال كبؿ بقتمو .كاف

كانت الركاية الثالثة تفيد أف خالد ىك الذم أمر بسجنو بعدما كشى بو ىشاـ إليو .كمف جية
أخرل يمكف اعتبار ىجاءه لميمنية عامبل في تجديد تمؾ المنافرة بعد صمحو مع األمكييف .
كلكف إذا كنا قد ذكرنا آنفا أف عقيدتو الشيعية تقؼ خمؼ ىجائو لميمنية فيك حكـ يمكف أف
ضد خالد أم أنو
نعممو عمى عدائو لخالد ،فالكميت بيجائو لميمنية يتبع سياسة التحريض ٌ
ٌ
تعصبو لميمنية نقطة ضعؼ لمنيؿ منو قكال كفعبل ،كفي
متخذا مف
يحاكؿ أف يؤلِّب الناس عميو ٌ
ٌ
ككأنو بذلؾ« يريد أف يحدث بشعره
الكقت نفسو يحاكؿ أف يفسد العبلقة بيف الحكاـ كعمبلئيـ ٌ
فكضى في العراؽ بيف اليمنية ك المضرية فينفذ مف خبلؿ ذلؾ إمامو زيد إلى ما يريد مف ثكرة

أك انتقاص عمى الدكلة»( .)2كىذه الغاية يؤ ٌكدىا قكؿ عبد ا﵀ بف جعفر لمكميت لما رفض أف

فإني رأيت أف تقكؿ شيئا تغضب بو بيف الناس لع ٌؿ
يأخذ مقاببل لمديحو «:إف أبيت أف تقبؿ ٌ
تحب »(.)3
فتنة تحدث فيخرج مف بيف أصابعيا بعض ما ٌ

امتد ليشمؿ
كالحقيقة أف شعر الكميت لـ يعمؿ عمى إثارة الفكضى في العراؽ فحسب كانما ٌ
خراساف كذلؾ ،كيتٌضح لنا ذلؾ مف خبلؿ تمؾ األبيات التي بعث بيا إلى أىؿ مرك يحثٌيـ عمى
الثكرة عمى أسد القسرم أخكه لخالد(.)1

( – )1األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص .18 ، .7
( - )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 269
( - )3المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،ج  ، .3ص . 288
( - )1الطبري  ،تارٌخ الطبري  ،ج  ، .8ص . 183
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كما يمكف أف نستنتجو -إذف -أف الكميت ما كاف ليج أر عمى ىجاء اليمنية كال معاداة خالد
يبرر مدحو ليـ في المرحمة
قبؿ أف يشتبؾ ذلؾ بعقيدتو الزيدية .كلع ٌؿ ىذا ىك السبب الذم ٌ
األكلى ثـ ىجاءىـ في مرحمة تالية .كاألمر سياف مع بني أمية.

ّ-4نيايتـو ّ

جسدىا الكميت كالتي نمى القكؿ فييا حتى بعد كفاتو كانت
إف تمؾ العصبية القبمية التى ٌ
تعد مف دكاعي زكاليا ،يقكؿ المسعكدم «:كنمى قكؿ
ليا انعكاسات خطيرة في حياة الدكلة ألنيا ٌ
الكميت في الن ازرية كاليمانية ،كافتخرت نزار عمى اليمف ،كافتخرت اليمف عمى نزار كأدلى كؿ

كتحزبت الناس ،كثارت العصبية في البدك كالحضر؛ فنتج بذلؾ أمر
فريؽ بما لو مف المناقب،
ٌ
كتعصبو لقكمو مف نزار عمى اليمف ،كانحراؼ اليمف عنو إلى الدعكة
مركاف بف محمد الجعدم،
ٌ

العباسية ،كتغمغؿ األمر إلى انتقاؿ الدكلة عف بني أمية إلى بني ىاشـ»( .)2ثـ إف تمؾ العصبية

أدت إلى مقتمو.
كاف ليا انعكاس آخرعمى حياة الكميت ألنيا ٌ
لما قدـ يكسؼ بف عمر(كاليا عمى العراؽ
فمما يركيو لنا األصفياني عف خبر مقتمو أنو« ٌ
خمفا لخالد القسرم) دخؿ عميو الكميت كقد مدحو بعد قتمو زيد بف عمي ،فأنشده قكلو فيو:
خرجت ليـ تمشي البراح كلـ تكف
كمػا خالد يستطعـ الماء فاغػ ار

المضبب
الرتاج
ٌ
كمف حصنو فيو ٌ
بعدلؾ كالداعي إلى المكت ينعػب

فتعصبكا لخالد ،فكضعكا ذباب سيكفيـ
كالجند قياـ عمى رأس يكسؼ بف عمر ،كىـ يمانية
ٌ
الدـ حتى
في بطف الكميت فكجئكه بيا ،كقالكا :أتنشد األمير كلـ تستأمره‼ فمـ يزؿ ينزؼ ٌ

تعصبا منيـ لخالد
مات»( ،)3ككاف ذلؾ سنة  126ىػ .فيؿ قتمكه ليذا ؟ كىـ أمر مستبعد ،أـ
ٌ
كما يركم األصفياني؟ أـ بأمر مف يكسؼ نفسو بعدما كاف قد ىجاه كأفحش في ىجائو بيذيف
البيتيف:

() 4

يعز عمػى أحمد بالػذم
ٌ
و
خبيث مف العصبة األخبثيف

أصاب ابنو أمس مف يكسؼ
كاف قمت زانيػف لػـ أقذؼ

المرجحاف
ككاف ذلؾ بعد قتمو زيد قبؿ أف يمدحو كما يعكسو ذلؾ مف استيتار .كىما السبباف
ٌ

عندنا.

كىكذا كانت نياية الكميت كىي نياية مأساكية قادتو إلييا عصبيتو ككذا استيتاره.
( - )2المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج  ، .3ص . 289
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص .19 ،18
( – )4دٌوان الكمٌت  ،ص . 629
8.

ّ-Vالتعريفّبالياشميات ّ
ّ-1التأليفّوّالطبعّّ ّ
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عصبيتو الشيعية قد
إذا كانت العصبية القبمية لمكميت قد أنتجت قصيدتو النكنية فإف
ٌ
أنتجت قصائده الياشميات .كالياشميات في حقيقتيا ىي مجمكعة مف القصائد التي أعمف فييا
التشيع ك إظيار الكالء لمياشمييف
تشيعو لبني ىاشـ ك بالتالي فيي تقكـ أساسا عمى
ٌ
الكميت عف ٌ
كحدىـ ،ك يتجمٌى ذلؾ مف خبلؿ مدحيـ ك مناصرتيـ ك الدفاع عنيـ ك ىجاء خصكميـ.

تكجييا الفكرم ك اإليديكلكجي ككنيا
كقد اشتيرت بيذا االسـ الذم يد ٌؿ صراحة عمى
ٌ
مكجية أساسا لخدمة البيت الياشمي.
ٌ

نتبيف الظركؼ العامة التي أنتجتيا لنا فإنو يمكننا القكؿ أنيا كانت أث ار
كاذا حاكلنا أف ٌ
مباش ار لنشاط الحركة السياسية بما شابيا مف صراعات حزبية ،خاصة إذا عممنا أنيا حركة لـ

أدت تمؾ الصراعات إلى اضطياد
تقـ بمعزؿ عف الحركة األدبية بؿ كانت مكاكبة ليا .ك قد ٌ
حزب الياشمييف .كلع ٌؿ ىذا ما دفع بالكميت إلى نظـ الياشميات انتصا ار لبني ىاشـ إيمانا منو

بحقٌيـ الشرعي في الخبلفة دكف غيرىـ ،كمعنى ىذا الكبلـ أف الياشميات قد نظٌمت أساسا في
يبرره قكؿ شكقي ضيؼ « :فياشمياتو حجاج
االحتجاج لبني ىاشـ عمى خصكصيـ ،كىذا ما ٌ

كجداؿ في مسألة الياشمييف»(.)1

محدد خاص بتأليؼ الياشميات كانما ىناؾ ركايات مختمفة
كالحقيقة أنو لـ يصمنا تاريخ ٌ
يمكف أف نستنتج منيا فترة نظميا ،حيث يفيد بعضيا القكؿ أف الياشميات كانت ٌأكؿ ما قالو

الكميت مف الشعر مثمما يركم ذلؾ األصفياني في قكلو «:أخبرني أحمد بف عبد العزيز

لما قاؿ الكميت بف زيد
الجكىرم،
ٌ
قاؿ:حدثنا محمد بف عمي النكفمي ،قاؿ :سمعت أبي يقكؿٌ :
الشعر كاف ٌأكؿ ما قاؿ الياشميات فسترىا»( ،)2كأنو لما قاليا عرضيا عمى الفرزدؽ فأشار عميو

بإذاعتيا( .)3كتؤ ٌكد ركاية أخرل أف ىاشميتو البائية كانت ٌأكؿ منظكماتو( .)4في حيف يمكف أف
مدة كالية خالد القسرم عمى
نستخمص مف ركايات أخرل أف الياشميات قد كجدت في ٌ
العراؽ(12.-1.5ىػ) ،كىذا ما أ ٌكده شكقي ضيؼ في سياؽ حديثو عف خصكمة الكميت لميمنية
بالمدة التي كلي فييا خالد القسرم عمى العراؽ مف
حيث يقكؿ...«:عمى أف ىذا كمٌو محدكد
ٌ
المدة نفسيا تاريخ ىاشميات الكميت ،فأغمبيا
سنة1.5حتى سنة12.ىػ .كيمكف أف نجعؿ ىذه ٌ

نظٌـ فييا»( .)1كما يرل عبد المتعاؿ الصعيدم أف الكميت قد ظير« بتمؾ الدعاية كعمى العراؽ
( - )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 276
( - )2األصفهانً ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص . 24
( - )3األصفهانً ،األغانً ،المجلد ،17ص ، 25، 24والمسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج ،.3ص.286 ، 285
( - )4السٌوطً ،شرح شواهد المغنً ،القسم  ، .1ص.38 ،37
( - )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 27.
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خالد بف عبد ا﵀ القسرم ،كعمى عرش بني مركاف ىشاـ بف عبد الممؾ»

()2

كالدليؿ عمى ذلؾ ما

كنا قد أشرنا إليو سابق ا مف أف الياشميات كانت السبب في المنافرة بينو كبيف ىشاـ بعدما كشى
بو خالد إليو .كاذا سمٌمنا بيذا الكبلـ نجد أنفسنا أماـ تناقض مفاده أف الياشميات ليست ٌأكؿ ما
قالو مف الشعر بدليؿ ما ينسب لو مف أبيات قيمت قبؿ ىذه الفترة .ثـ ضؼ إلى ذلؾ سببا آخر
عدت مف جيد شعره ك
ىك أف الياشميات قد بمغت مستكل راقيا جدا مف اإلبداع األدبي حتى ٌ
ؾ في ٌأكليتيا .كلع ٌؿ ما قيؿ مف أنيا كانت ٌأكؿ ما نظمو مف الشعر
مختاره مما يجعمنا نش ٌ
فالراجح مف الشعر الجيد .ك األمر سياف بالنسبة لقصيدتو البائية إذ الراجح أنيا كانت ٌأكؿ ما
نظمو مف الياشميات.
مدة كالية خالد يفتح المجاؿ لمقكؿ أف ىناؾ
كقكؿ شكقي ضيؼ بأف أغمبيا قد نظـ في ٌ
المتفرقة التي نظميا في زيد بف عمى،
منيا ما نظـ بمعزؿ عف ىذه الفترة مثؿ مجمكعة األبيات
ٌ

مدة كالية يكسؼ بف عمر الذم أعقب خالد .كفي ىذا
إذ المعمكـ أف خركجو كمقتمو كاف في ٌ
السياؽ يبدك التناقص كاضحا فيما يركيو لنا األصفياني مف أف ىاشميتو البلمية التي أنفذىا
خالد إلى ىشاـ ىي قصيدة « يرثي فييا زيد بف عمي ،كابنو الحسيف بف زيد ،كيمدح بني

()3
مدة كالية
يتعرض لمقتؿ في ٌ
ىاشـ»  .ككجو التناقص ىنا -كما سبقت اإلشارةٌ -
أف زيدا لـ ٌ
خالد بؿ بعدىا مثمما نعثر عميو في تاريخ الطبرم(.)4

نحدد فترة االنتياء مف نظميا باالستناد إلى
كدائما في إطار التأريخ لمياشميات يمكننا أف ٌ
ىذه الركاية التي تذكر أنو دخؿ الكميت عمى محمد بف عمي فقاؿ لو «:يا كميت؛ أنت القائؿ:
()5
صحت ىذه الركاية
فاآلف صرت إلى أميػ ػة كاألمكر إلى المصاير ،قاؿ نعـ قد قمت»  .فإذا ٌ
كبناء عمى تاريخ كفاة محمد بف عمي التي كانت سنة 117ىػ أمكننا أف نستنتج شيئيفٌ :أكليا أف

الكميت قد صالح األمكييف كلك ظاىريا قبؿ ىذه السنة ،كثانييما أنو انتيى مف نظـ ىاشمياتو

السؤاؿ المطركح متى ابتدأ نظميا ؟
قبؿ ىذا التاريخ .كلكف ٌ
عما ذىب إليو شكقي ضيؼ يفترض مأمكف الجناف أف الياشميات قد نظمت
غير بعيد ٌ

الممتدة ما بيف 111ك117ىػ ،كىذا ما يعكسو قكلو «:يبدك أف نشاط المعارضة
في الفترة
ٌ
السرم العباسي عاـ(111ىػ) كفي طمكح عبد ا﵀ بف
السياسية الذم ظير في تأسيس الحزب ٌ
(- )2عبد المتعال الصعٌدي ،الكمٌت بن زٌد شاعر العصر المروانً وقصائده الهاشمٌات ،دط ،دارالفكر العربً ،القاهرة ،دت
.ص .25
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ،17ص . .7
( - )4الطبري  ،تارٌخ الطبري  ،ج  ، .5ص . 24.، 234
( - )5األصفهانً  ،األغانً  ،ج  ، 17ص . 27
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معاكية...ىي الفترة التي كتبت فييا الياشميات...كأف عاـ(111ىػ) كما تبله حتى(117ىػ) ىي
مكجية بشكؿ كاع»( .)1كىنا
الفترة المبلئمة ليذا النكع مف األدب الثكرم ،فقد ظيرت دعكات ٌ
نفتح قكسا لنشير إلى إمكانية أف تككف الياشميات قد قيمت بتحريض عبد ا﵀ بف معاكية كفقا
لمركاية التي ساقيا المسعكدم في مركجو مما أشرنا إليو سابقا.
ك بالتالي فقد اختمفت الركايات الخاصة بالتأريخ لمياشميات ،كىي ركايات تبقى عمى
الصحة بمقدار ما تحيد عنيا .
مجرد افتراضات قد تقترب مف
ٌ
اختبلفيا ٌ
مكجية في كميتيا
ك الذم نخمص إليو مما سبؽ أف الياشميات كبناء عمى اسميا لـ تكف ٌ
مكجية لمبيت الياشمي عمكما ،كاذا قمنا الياشمي لـ نغفؿ البيت
إلمامو زيد بقدر ما كانت ٌ
َّ
يفسر لنا ظيكرىا قبؿ دعكة زيد لنفسو التي لـ تكف
يعد زيد رم از لو،
العمكم الذم ٌ
كلعؿ ىذا ما ٌ
في حياة أبيو مثمما يركم لنا ذلؾ البغدادم عف صاعد مكلى الكميت ،أنو قاؿ «:دخمت مع
الكميت عمى عمي بف الحسيف رضي ا﵀ عنو فقاؿ إني قد مدحتؾ بما أرجك أف يككف لي كسيمة
()2
المطكلة التي أتبعت
ىاشمياتو
يخص
الكبلـ
كىذا
.
عند رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمٌـ»
ٌ
ٌ
بمجمكعة أبيات قيمت بعد دعكة زيد لنفسو .كمفاد ىذا الكبلـ ككفؽ ما نعتقده أف ىاشمياتو لـ

المطكلة في آؿ البيت
تنظـ في فترة كاحدة كانما عبر فترتيف :شممت األكلى منيما ىاشمياتو
ٌ
كشممت الثانية مجمكعة مف األبيات المتناثرة في رثاء زيد.
متأخرة عمى
ىذا عف ظيكر الياشميات .أما عف ظيكر ىذه المفظة فالراجح أنيا« أطمقت ٌ
المتفرقة التي نظمت في زيد بف عمي»( )3حيث نصادفيا
ضمت إلييا األبيات
ٌ
المجمكعة التي ٌ

تمت الياشميات كعددىا خمسمائة
في ختاـ شرح أبي رياش القيسي ليا مف خبلؿ قكلوٌ «:
كثبلثة كستكف بيتا»( ،)1كما نصادفيا في مركج الذىب( ،)2كفي األغاني مف خبلؿ قكؿ
جيد شعره ك مختاره»(.)3
األصفياني «:كقصائده الياشميات مف ٌ
كاذا كانت الياشميات جممة قصائد ،فإنو كقع اختبلؼ حكؿ عددىا بيف مف يقكؿ أنيا
ثماني قصائد( ، )4أك ثماني قصائد مع بضعة أبيات مزدكجة يبمغ عددىا  56.بيتا( ،)5أك ىي
( - )1مؤمون بن محً الدٌّن الجنان  ،الكمٌت بن زٌد األسدي ،الشاعر السٌاسً  ،ص . 157، 156
( - )2البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد ، .1ص . 69
( - )3مؤمون بن محً ال ّدٌن الجنان  ،الكمٌت بن زٌد األسدي  ،الشاعر السٌاسً  ،ص . 157
( - )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 631
( - )2المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج  ، .3ص . 285
( - )3األصفهانً ،األغانً ،المجلد  ،17ص . .5
( - )4ح ّنا الفاخوري ،تارٌخ األدب العربً  ،ص . 3.7
( - )5دٌوان الكمٌت .
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()6
ست قصائد مع بعض المقطكعات التي تبمغ 457
ست قصائد مع بعض المقطكعات  ،أكىي ٌ
ٌ
بيتا( ،)7أك خمس قصائد مع بعض المقطكعات التي تبمغ  457بيتا( .)8كعمى ىذا األساس فإننا

سنعتمد في دراستنا عمى القصائد المكجكدة في الديكاف .أما عف طبعاتيا فيي مطبكعة بمصر
()9
أىميا شرح أبي زيد القرشي ،كشرح عبد
الشركحات
مف
مجمكعة
كليا
.
كفي ليدف سنة 19.4
ٌ
المتعاؿ الصعيدم ،كشرح منشكر في كتاب «الركضة المختارة».

ّ-2مضمونّالياشميات ّ

حؽ الياشمييف في الخبلفة ،كىك
تدكرالياشميات في مجمميا حكؿ فكرة جكىرية ىي إقرار ٌ
حؽ مغصكب يعكس جكر بني أمية ،مما دفع بالكميت إلى مدحيـ كمناصرتيـ كالدفاع عنيـ
ٌ
تعد الياشميات شاىد صدؽ
كالتركيج لمذىبـ ،مع ما
تضمنو ذلؾ مف التنكيؿ بخصكميـ .كعميو ٌ
ٌ
ىمتو،
عمى خالص كالئو لعترة نبيو الطاىرة ،كحسف ٌنيتو ،كصدؽ عقيدتوٌ ،
كعمك ٌ
كعزة نفسوٌ ،
كرسكخ إيمانو بمذىبو.
كىكذا تتٌشعب عف تمؾ الفكرة الجكىرية مجمكعة مف األفكار الفرعية التي تيدؼ في
مجمميا لغاية كاحدة ىي خدمة البيت الياشمي عامة كالعمكم عمى كجو التحديد.
كبحكـ أف الكميت كاف عمى مذىب الشيعة الزيدية فقد تناكلت الياشميات عديد العقائد
المتٌصمة بيا ،يقكؿ شكقي ضيؼ «:ففييا مبادئ الزيدية ،كفييا األصكؿ التي كاف يدعك إلييا
يكمؿ كتب الممؿ كالنحؿ عف الزيدية كما يشترطكنو في اإلماـ»(.)1.
زيد بف عمي ،كفييا ما ٌ

التعرض كلك بشكؿ مختصر لمضمكف كؿ
نفصؿ ىذه الفكرة العامة مف خبلؿ
كيمكننا أف
ٌ
ٌ
ىاشمية عمى حدل:
متدرجا إلى خاصتيا مف أىؿ السياسة.
 -1البلمية :.1استيميا بتكجيو صرختو إلى عامة األمة ٌ
صكر جكر بني أمية ،لينتقؿ بعدىا إلى ذكر مقتؿ الحسيف كالدعكة لبني ىاشـ.
كما ٌ

 -2الميمية :أعمف فييا عف ىكاه الياشمي منذ المطمع ،حيث أتٌى عمى مدح بني ىاشـ مف
خبلؿ التنكيو بسياستيـ العادلة كاستنكار سياسة خصكميـ الجائرة .كما ذكر ما يبلقيو في
سبيميـ ،ليختميا بكصؼ ناقتو.

( - )6محمد عبد المنعم خفاجً ،الحٌاة األدبٌة فً عصر بنً أمٌة  ،ص . 2.6
( - )7صالح علً الصالح ،الروضة المختارة ،شرح القصائد الهاشمٌات للكمٌت بن زٌد األسدي ،القصائد العلوٌات السبع البن
أبً الحدٌد ،ط  ،.1مإسسة األعلمً للمطبوعات ،بٌروت  ،لبنان ،دمشق ،سورٌا.1972 ،
( - )8عبد المتعال الصعٌدي  ،الكمٌت بن زٌد شاعر العصر المروانً و قصائده الهاشمٌات.
( - )9جرجً زٌدان ،تارٌخ آداب اللّغة العربٌة  ،ج  ، .1ص  ، 482و ح ّنا الفاخوري  ،تارٌخ األدب العربً ،ص .3.7
( - )1.شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 288
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مكدتيـ ،لينتقؿ بعدىا إلى االحتجاج
 -3البائية :.1استيميا بالنسيب ببني ىاشـ كما يبلقيو في ٌ
أحؽ بالخبلفة مف غيرىـ ،ثـ أتٌى عمى مدحيـ ،كختميا كسابقتيا بذكر ناقتو.
عمى أنيـ ٌ
 -4البائية : .2استيميا بالخركج الصريح عف تمؾ االبتداءات النسيبية التقميدية ،لينتقؿ إلى مدح
السبلـ كمدح عترتو الطاىرة  ،ليخمص إلى كصؼ ناقتو.
النبي عميو ٌ
 -5البائية : .3استيميا بالنسيب ببني ىاشـ ،ليأتي إلى مدحيـ بجممة مف المعاني الركحية التي
تستكجبيا العقيدة الزيدية.
الرسكؿ
 -6العينية :أبدل فييا جزعو عمى فقداف الخضارـ مف قريش كعمى رأسيـ عمي
كصي ٌ
ٌ
بالخبلفة .ثـ أتى عمى معاتبة بني أمية كتمٌني سياسة ىاشمية.
الديار ،لينتقؿ بعدىا لمحديث عف بذؿ نفسو
 -7البلمية :.2استيميا بإعبلف ثكرتو عمى بكاء ٌ
فداء رسكؿ ا﵀.
 -8الرائية :تناكؿ مف خبلليا مسألة تقكـ عمييا العقيدة الزيدية كىي عدـ تكفير أبي بكر كعمر،
الرسكؿ لعمي بالخبلفة.
كما أنو أ ٌكد عمى كصاية ٌ
يخص األبيات الستٌة المزدكجة فإنيا تتناكؿ رثاء زيد
يخص القصائد .أما فيما
ىذا فيما
ٌ
ٌ
تأخره عف الخركج رفقة
كىجاء يكسؼ بف عمر ،كما تقكـ عمى معاتبة الكميت لنفسو بسبب ٌ
إمامو.

الفعاؿ في النفكس كاألذىاف ،فقد اتٌخذت قربى إلى ا﵀
لقد كاف لمضمكف الياشميات أثره ٌ
الرس كؿ حيث كلع الناس بترديدىا ككانكا يتناقمكف في ذلؾ رؤل عف النبي تشيد بيا كتناصرىا،
كٌ
م مف« أنو رأل النبي صمٌى ا﵀ عميو
كمما كرد في ىذا اإلطار ما ركاه نصر بف مزاحـ المنقر ٌ
متيـ مستياـ؟ قاؿ :فسألت عنو فقيؿ لي :ىذا
كسمٌـ في النكـ كبيف يديو رجؿ ينشده :مف لقمب ٌ
الكميت بف زيد األسدم ،قاؿ :فجعؿ النبي صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ يقكؿ لو :جزاؾ ا﵀ خي ار كأثنى

()1
حد الحكـ عمى
عميو»  .ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فقد بمغ مضمكنيا مف الخطكرة ٌ
صاحبيا بالسجف ال بؿ بالقتؿ بعدما أكغرت عميو صدر ىشاـ كخالد.

ّ-3القيمةّاألدبيةّوالتاريخيةّلمياشميات ّ
ؾ أف تحديد قيمة أم شيء ال تككف إال بمقابمتو بشيء آخر ،بمعنى أننا إذا أردنا
ال ش ٌ

البد أف ننظر إلييا بكضعيا في اإلطار العاـ لمشعر العربي في ذلؾ
تحديد قيمة الياشميات ٌ
ؾ فيو أف ىاشميات الكميت قد حظيت باىتماـ جممة مف الدارسيف لؤلدب
العصر .فمما ال ش ٌ
( - )1األصفهانً  ،األغانً ،المجلد  ، 17ص . 24 ، 23
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تعددت حكليا األقكاؿ المشيدة بيا ،كىي أقكاؿ تعكس في
العربي في عصره األمكم ،لذلؾ ٌ
معظميا القيمة األدبية كالتاريخية ليا .فمما نستيؿ بو تمؾ األقكاؿ ىك شيادة الفرزدؽ ليا بعدما
عرضيا عميو الكميت إذ قاؿ لو «:أظير ثـ أظير ككد األعداء ،فأنت كا﵀ أشعر مف مضى
()2
جيد شعره
كأشعر مف بقي»  ،ثـ شيادة األصفياني كذلؾ في قكلو «:كقصائده الياشميات مف ٌ
()3
يتكرر في كتابات بعض النقاد المتأخريف أمثاؿ جرجي زيداف
كمختاره» كىك القكؿ الذم نجده ٌ

()4
الحؽ أف ىاشميات الكميت
جيد شعره»  ،كقكؿ شكقي ضيؼ «:ك ٌ
الذم يقكؿ عنيا «:كىي مف ٌ
طرفة نفيسة مف طرؼ عصر بني أمية»( ،)5ثـ إنيا في نظر عبد المتعاؿ الصعيدم« مف

أعظـ الدرر المٌكامع في الشعر العربي كأف شعر الكميت يسمك بيا عمى شعرغيره مف شعراء

عصره»

()6

حتى أنو رفعو بيا إلى درجة الزعامة عمى شعراء عصره عصر بني مركاف.

كىذه األقكاؿ تدلنا عمى أنيا قد بمغت مستكل راقيا جدا مف اإلبداع األدبي ،كىك مستكل قد
يتكضح لنا أكثر إذا استعرضنا قيمتيا األدبية كالتاريخية.
ٌ

أّ-القيمةّاألدبية ّ

بناء عمى مضمكف الياشميات فإنيا تنتمي لغرض الشعر السياسي المذىبي ككنيا تتناكؿ
مسألة سياسية ىي الخبلفة كأكلكية البيت الياشمي بيا ،كما تبع ذلؾ مف تركيج لمذىب الشيعة
تطكره في العصر األمكم تماشيا مع
ممثٌبل في فرقة مف فرقو ىي الزيدية ،كىك غرض بمغ ذركة ٌ
الجدة لكف الراجح أنو اتٌخذ لنفسو منحا
تطكر الحياة السياسية ،فالغرض ال يبدك جديدا كؿ ٌ
ٌ
جديدا في ىذا العصر.
ىذا عف غرضيا .أما عف مطالعيا فيي تظير ثكرة عمى تمؾ االبتداءات النسيبية التقميدية
التي تزٌعميا ٌأكليـ كتقمٌدىا آخرىـ بحكـ أنيا تجاكزت بكاء األطبلؿ ،يقكؿ عبد المتعاؿ
الصعيدم «:كقد اتٌجو في مطالعيا اتٌجاىا جديدا ينكر فيو االتٌجاىات العابثة التي اعتادىا
الشعراء في مطالع قصائدىـ»( .)1كيقكؿ شكقي ضيؼ «:ىي قصائد ال تبتدئ ببكاء األطبلؿ

( - )2المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج  ، .3ص  ، 286واألصفهانً  ،األغانً ،المجلد  ، 17ص . 25
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص . .5
( - )4جرجً زٌدان  ،تارٌخ آداب اللّغة العربٌة  ،ج ، .1ص . 48.
( - )5شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 291
( - )6الرسالة  ،العدد ، 225السنة  ، 1937 ، .2/.5ص  ، 174.وعبد المتعال الصعٌدي  ،الكمٌت بن زٌد شاعر
العصر المروانً و قصائده الهاشمٌات  ،ص . 14
( – )1الرسالة  ،العدد  ، 28.السنة  ، 1938 ، .2/.6ص . 1869
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الديار عمى عادة القصائد القديمة ،إنما تبتدئ بحب أىؿ البيت الياشمي كالنسيب بيـ»(،)2
كٌ
كيظير ذلؾ بصكرة أكثر جبلء في بائيتو التي مطمعيا:
طربت كما شكقا إلى البيض أطرب

كال لعبا مني كذك الشيب يمعب

كىك ابتداء يعمٌؽ عميو الفرزدؽ بقكلو لو «:قد طربت إلى شيء ما طرب إليو أحد قبمؾ،

فأما نحف فما نطرب كال طرب مف كاف قبمنا إال إلى ما تركت أنت الطرب إليو»( .)3كلكنو كاف
تجاكز الكقكؼ عمى األطبلؿ إال أنو لـ يخرج عف كصؼ الرحمة ككصؼ الحيكاف.
كاذا كانت الياشميات ال تخمك مف مديح لعترة النبي الطاىرة إال أنو مديح يعمٌؽ عميو

الحكفي بقكلو «:كاذا فإف ىاشمياتو ليست مدائح آلؿ البيت بالمعنى المتعارؼ عميو في المديح،
بؿ ىي حجاج ليـ كدفاع عف حقٌيـ ،كحممة عمى بني أمية ك تركيج لمزيدية»()4؛ بمعنى أنيا
ليست مدائح خالصة ،ثـ إنيا قد اصطبغت بصبغة العمكـ ككنيا تجاكزت مدح األشخاص
كرثائيـ كنقصد ىنا إمامو زيد ،إلى مدح البيت الياشمي كمٌو .كلع ٌؿ أكبر دليؿ عمى ذلؾ أنيا

مرة كاحدة.
تكاد تخمك مف اسـ إمامو زيد الذم ذكر ٌ
أما مف حيث المٌغة كبحكـ أف الكميت كاف مكلعا بالغريب فقد سار عمى شاكمة الشعراء

الذيف سبقكه ،كخاصة شعراء البادية في استعانتو بغريب األلفاظ ،كىي مسألة يشير إلييا عبد

المتعاؿ الصعيدم في قكلو «:فكاف مف جية المفظ كاألسمكب كسائر شعراء البادية في اإلسبلـ
كالجاىمية»(.)5
حؽ الياشمييف في الخبلفة ،فيك إقرار يستند إلى
كاذا كانت الياشميات تقكـ عمى إقرار ٌ
عدت« حجاج كجداؿ في مسألة الياشمييف»(.)1
النظر العقمي أم الحجاج كالجداؿ حتى ٌ

كبالتالي فيي صادرة عف ذكؽ جديد لـ نعيده عند غيره مف الشعراء كىك ذكؽ ال يقتصر عمى

يعبر أيضا عف الفكر ككنو يتٌخذ مف
تصكير الشعكر كالعكاطؼ اتٌجاه آؿ البيت فحسب ،كانما ٌ
حؽ الياشمييف في الخبلفة.
الجدؿ كاالحتجاج أداة في إقرار ٌ
فإذا نحف أمعنا النظر في الياشميات أدركنا ال محالة أنيا منظكمة بطريقة جديدة لـ يألفيا

كعبركا عنيا في أقكاؿ مختمفة مثمما نقؿ
تنبو إلييا القدماء ٌ
الذكؽ العربي آنذاؾ ،كىذه المسألة ٌ

( - )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 273 ، 272
( - )3األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص . 24
( - )4أحمد محمد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص . 519
( - )5الرسالة  ،العدد  ، 277السنة  ، 1938 ، .2/.6ص . 1753
( - )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 276
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عف الجاحظ قكلو «:ما فتح لمشيعة الحجاج إال الكميت»( .)2كلع ٌؿ في قكؿ بشار« :ما كاف

الكميت شاع ار»( )3ما يكحي بأنو لـ يتٌخذ الشعر غاية ،كانما كسيمة إلى غاية سعى جاىدا
كتطكر عمى مستكل الجدؿ
إلقرارىا مستعينا بما أصاب العقؿ العربي في ىذا العصر مف نضج
ٌ

متشبعا بثقافة االعتزاؿ مما جعؿ شعره أقرب إلى المقالة
كاالحتجاج ،ثـ ال ننسى أنو كاف
ٌ
يكجو اىتمامو كمية
المذىبية الكبلمية .كال ينبغي أف نفيـ مف ىذا الكبلـ أف الكميت لـ يكف ٌ
اىتـ بالفكرة إال أنو لـ يغفؿ طريقة صياغتيا خاصة كأنو في مقاـ
ناحية األداء الشعرم ألنو كاف ٌ
التركيج لمذىبو .ثـ إننا نعتقد أف احتجاجو ما ىك إال أداة مف أدكات التعبير عف الفكرة
بصياغتيا في قالب حجاجي.
كاذا كانت الياشميات كفقا لمرأم القائؿ أنيا« مناظرات في حقكؽ الياشمييف»

()4

فإنيا

مناظرة تقكـ عمى طرؼ كاحد ىك الكميت ،كلـ يكجد بجانبو شاعر يتناظر معو عمى خبلؼ ما
الحجة فييا ،كلكف ألنو
كيبرر شكقي ضيؼ ذلؾ بقكلو «:ال ألنو ضعيؼ
ٌ
نجده في النقائضٌ ،
يحبيـ كيشغؼ بيـ»(.)5
تتحكؿ المناظرة إلى قذؼ في أئمتو الذيف ٌ
يخشى أف ٌ

متميزة جمعت بيف العقؿ كالعاطفة ،ثـ بيف
كبناء ما سبؽ فالياشميات ذات لمسة فنية
ٌ
ثمة لكنا
خكؿ ليا أف تككف فتحا جديدا في األدب العربي كمف ٌ
ثقافتي الحضر كالبادية مما ٌ
جديدا عمى الذكؽ العربي التقميدم.

ّ

بّ-القيمةّالتاريخية ّ
يعد الكميت نمكذجا فريدا لشعراء عصره ككنو استطاع أف يصكغ اتٌجاىو المذىبي في
ٌ
قالب شعرم ،أك في ديكاف خاص يد ٌؿ عنكانو عمى منحاه ،فجاءت ىاشمياتو عبارة عف مقالة

شيعية غير أنيا« ليست مقالة شيعية عامة ،كانما ىي مقالة زيدية»

()1

ال تختمؼ عف مقاالت

المتكمميف كأصحاب العقائد إال في ككنيا قد صيغت شعرا .كاذا قمنا مقالة زيدية يعني أنيا تقكـ
عمى جممة مف العقائد كالمبادئ التي كاف يدعك إلييا الشيعة كعمى رأسيـ زيد بف عمي .كليذا
يعرفنا بالمقالة الزيدية»( ،)2كىك اتٌجاه جديد في الشعر العربي لـ
السبب فيي ٌ
تعد« أقدـ ٌ
نص ٌ
( – )2السٌوطً  ،شرح شواهد المغنً  ،القسم ، .1ص . 38
( - )3المرزبانً ،المو ّ
شح  ،ص . 23.
( - )4شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 277
( – )5المرجع نفسه  ،ص . 277
( - )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 285
( - )2المرجع نفسه  ،ص . 291
89

تؤرخ لفترة
يكف مألكفا مف قبؿ ،ضؼ إلى ذلؾ أنيا تمثٌؿ عصر بني مركاف تمثيبل صادقا ككنيا ٌ
زمنية مميئة باألحداث السياسية ك الصراعات الحزبية ،ك بالتالي فيي تجمي جكانب ىامة مف
جكانب الحياة السياسية في ذلؾ العصر.
بث الدعكة
كالياشميات بعد ذلؾ يمكف اعتبارىا بمثابة المنشكر الثكرم الذم ساىـ في ٌ
تقكض
لبني ىاشـ كاعبلف الثكرة عمى الحكـ األمكم ،تمؾ الثكرة التي أمكف ليا فيما بعد أف ِّ

دعائـ ذلؾ الحكـ كأف تقيـ الدكلة العباسية ،كىذا ما جعؿ عبد المتعاؿ الصعيدم يرفعو بيا إلى

ؾ أف الشعر الذم يصؿ
درجة الزعامة عمى شعراء عصره كما يظير مف خبلؿ قكلو «:كال ش ٌ

تأثيره إلى ىذه الدرجة ،كيستطيع بو صاحبو أف يقعد دكلة كيقيـ دكلة ،ليك الشعر الذم يستحؽ

صاحبو الزعامة بو عمى شعراء عصره ،ال ذلؾ الشعر الذم ال يعدك أمره أف يككف ألفاظا جكفاء
ىزىا شعر الكميت»(.)3
تيز الممالؾ كما ٌ
ال طائؿ تحتيا ،كال ثمرة في ىذه الحياة ليا ،كال ٌ
جديتيا في
كىكذا كبناء عمى مجمكعة مف المعطيات اآلنفة الذكر تكتسي الياشميات ٌ
تعد لكنا أدبيا
حد تعبير شكقي ضيؼ « ٌ
الشعر العربي باعتبارىا بابا جديدا مف أبكابو ،أك عمى ٌ
جديدا في تاريخ الشعر العربي»(.)4

الفصـلّالثاني ّ

التشكيالتّالخطابيةّفيّىاشمياتّالكميت
-Iعناصرّالتشكيمةّالخطابيةّّّّّّّ ّ

ّ-1تكونّالموضوع ّ
أّ-تحديدّالموضوع ّ

ب-مساحاتّاالنبثاقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
( - )3عبد المتعال الصعٌدي  ،الكمٌت بن زٌد شاعر العصر المروانً و قصائده الهاشمٌات  ،ص  ،15والرسالة  ،العدد 225
 ،السنة  ، 1937 ، .2/.5ص .174.
( - )4شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 291
9.

جّ-مستوياتّالتمييز

ّ-2تكونّالصيغّالعباريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
أّ-تحديدّالصيغّالعبارية ّ
*صيغ االفتتاح
*صيغ االختتاـ
*عمكـ الصياغة
*المقابمة
*الصكر البيانية
*المحسنات البديعية
ٌ
*األساليب اإلنشائية
*التكرار
*المعجـ المٌغكم

بّ-انتظامّالصيغّالعبارية ّ

ّ-3تكونّالمفاىيم ّ
أّ-تحديدّالمفاىيم ّ
*الخبلفة
*اإلماـ
*الكصية
ٌ
*التقية
ٌ
*الثكرة

*الميدم
*الرجعة
*العصمة
بّ-انتظامّالمفاىيم

ّ-4تكونّاإلستراتيجيةّالخطابية
أّ-تحديدّاإلستراتيجيةّالخطابية ّ
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*إستراتيجية اإلقناع
*البنية الحجاجية في الياشميات
*الياشميات بيف النزعة الشعرية كالنزعة الخطابية
بّ-انتظامّاإلستراتيجيةّالخطابية ّ

ّ-IIضبطّالتشكيمةّالخطابية ّ

ّ-1تحديدّنوعّالتشكيمةّالخطابية ّ
ّ-2موقعّالتشكيمةّالخطابيةّ ّ
ّ-3جنسّالخطاب
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ-ّІعناصرّالتشكيمةّالخطابية ّ
ّ ّتبنى كؿ تشكيمة خطابية عمى عناصر تككينية أساسية ىي المكضكعات ،المفاىيـ،

بأية تشكيمة
الصيغ العبارية كاإلستراتيجيات الخطابية التي ٌ
يعد تحميميا أم ار ضركريا في اإلحاطة ٌ
تجسدىا الياشميات سيم ٌكننا مف
خطابية  ،كاذا كاف األمر كذلؾ فإف تحميؿ ىذه العناصر كما ٌ
كتكزعت لتنتج لنا مجمكعا خطابيا متناسؽ
إدراؾ المنظكمة التي كفقيا اجتمعت تمؾ العناصر ٌ
لتككف تشكيمة خطاب ىاشمي.
البناء ،أك بتعبير آخر ٌ

ّ-ّ1تكوّنّالموضوع ّ

أّ-تحديدّالموضوع ّ
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أف العبارات المختمفة األشكاؿ كالمبعثرة في الزماف تش ٌكؿ مجمكعا
استنادا إلى قكؿ فككك« ٌ
كاحدا إذا كانت ترجع بصكرة أك بأخرل إلى ذات المكضكع كتحيؿ نفسيا عميو»( )1كبناء عمى
مضمكف الياشميات الذم سبقت اإلشارة إليو كالذم يتمحكر حكؿ فكرة جكىرية ىي مدح بني
ىاشـ كمناصرتيـ كالدفاع عنيـ كىجاء خصكميـ كتأييد دعكتيـ كاقرار حقٌيـ الشرعي في
التشيع لمياشمييف.
الخبلفة ،فإنيا مجمكعة قصائد يمكف العكدة بيا إلى مكضكع عاـ ىك
ٌ
يعد ذا بعد سياسي ألنو ظير ٌأكؿ ما ظير عمى مستكل السياسة
كالمكضكع بيذا التحديد ٌ
خاصة كأنو ارتبط في كجكده بمشكؿ سياسي ىك الخبلفة ،كلكنو سرعاف ما غدا مكضكعا أدبيا

حد سكاء خاصة إذا عممنا أف الحياة األدبية في
خاض فيو العديد مف الشعراء كاألدباء عمى ٌ
ذلؾ العصر كالمقصكد بو العصر األمكم لـ تكف بمعزؿ عف الحياة السياسية بؿ كانت مكاكبة
عدت السياسة مكضكعا
أدؽ تفاصيميا ،بمعنى أف التبلزـ بينيما كاف كثيقا حيث ٌ
ليا في ٌ
لمكصؼ كالتحميؿ مف طرؼ الخطابات األدبية كالدليؿ عمى ذلؾ أف كؿ حزب مف األحزاب
يعبركف عف مبادئو كيدافعكف عنو
السياسية المنبثقة آنذاؾ كاف لو شعراؤه كخطباؤه الذيف ٌ
كيدعكف لو  .كعمى ىذا األساس فيك مكضكع أنتج لنا عديد الخطابات األدبية التي تحمؿ في
تشيع ال يقؼ عند حدكد المدح أك التمجيد آلؿ
طياتيا بعدا مذىبيا سياسيا ،عمى اعتبار أنو ٌ
حؽ
الرسكؿ كانما يسعى إلقرار حقٌيـ الشرعي في الخبلفة كأكلكيتيـ بيا عمى غيرىـ ،كىك ٌ
ٌ
تعد الياشميات نمكذجا فقط مف عديد النماذج
مغصكب مف طرؼ بني أمية .ككفقا لذلؾ ٌ
المتفرعة عف ذاؾ المكضكع العاـ.
الخطابية
ٌ
كبالتالي فالمكضكع كما يبدك لـ يكف حك ار عمى الكميت كحده كانما خاض فيو غيره مف
يتحزب لمياشمييف.
شعراء عصره كممف تبلىـ ممف كاف ٌ
تعددت فييا المكضكعات المماثمة لو ،فعمى
كعبلكة عمى ذلؾ فيك مكضكع ظير في فترة ٌ

يتشيع
يتشيع لؤلمكييف ،كمنيـ مف
التشيع لمياشمييف كاف ىناؾ مف أفراد األمة مف
غرار
ٌ
ٌ
ٌ
يتشيع لمخكارج.
لمزبيرييف كمنيـ مف ٌ

السؤاؿ الذم يفرض طرحو في ىذا المقاـ ىك
كمع كثرة تمؾ المكضكعات كاختبلفيا فإف ٌ
التشيع لمياشمييف كمكضكع سياسي أدبي أف يثبت كجكده كفاعميتو
كيؼ استطاع مكضكع
ٌ

تميزه الخاص بيف تمؾ المكضكعات المتنكعة؟
كاستقبللو كأف يصنع ٌ

بّ-مساحاتّاالنبثاق ّ

( -)1مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص . 32
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إف البحث عف المساحات األكلى النبثاؽ المكضكع ىك في حقيقتو بحث عف الخمفية
لتككنو أم ما ساىـ في تشكيمو كبمكرتو ،ساعيف مف كراء ذلؾ اإلجابة عف أسئمة مف
المرجعية ٌ
قبيؿ :كيؼ ظير المكضكع؟ كما عكامؿ ظيكره؟ كىؿ ىناؾ مساحة كاحدة النبثاقو أـ ىناؾ
متعددة؟
مساحات ٌ

التشيع لمياشمييف أنو مكضكع نشأ مف كفي
إنو مف المجانب لمصكاب القكؿ عف مكضكع
ٌ
أدت إلى انبثاقو كبمكرتو فإنو يمكف
فراغ  ،كعميو فإذا حاكلنا استقصاء خمفيات األكضاع التي ٌ

ميز العصر األمكم
العكدة بيا إلى عكامؿ سياسية كأخرل اجتماعية ،إذ ال يخفى عمينا ما ٌ
بخصكص ىذيف الجانبيف .ففي الجانب السياسي مثبل اتٌسـ العصر األمكم بحزبية انقسمت مف
خبلليا األمة إلى شيع كأحزاب ذات مكاقؼ سياسية متباينة .ك ىك انقساـ يمكف العكدة بجذكره

السبلـ كالتي دارت في مجمميا حكؿ الخبلفة
إلى الخبلفات السياسية التي أعقبت كفاتو عميو ٌ
ك التي أشرنا
أحؽ بيا مف المسمميف ؟ ك بمطالعة األحداث الخاصة بذلؾ
أيف تككف؟ كمف ٌ
شيع لمياشمييف يرجع في أصؿ كجكده
أف مكضكع الت ٌ
إلييا في المتف النظرم يمكف أف نستنتج ٌ
كانبثاقو إلى مشكؿ سياسي ىك الخبلفة ،كاألمر سياف بالنسبة لمياشميات بما أنيا تنبثؽ عف
ذاؾ المكضكع العاـ ،إذ تعالج في أساسيا الفكرة القائمة بأكلكية البيت الياشمي بالخبلفة ،ىذه
األخيرة التي ساىمت في تفعيؿ عامؿ الصراع كظيكر الفتف كالمناكشات ،فكانت تربة خصبة
اشتد عكدىا في ظ ٌؿ الظركؼ العامة لمعصر ،كىي الفكرة
نمت في كفنيا بذكر الحزبية التي ٌ
يجسدىا قكؿ الجرارم« كىكذا لك تتبعنا سائر الطكائؼ كاألحزاب أللفيناىا ...ترجع في
التي ٌ
أصؿ نشأتيا إلى مشكؿ الخبلفة كما قاـ حكلو مف نزاع»( .)1كىذه الحزبية كانت المعيف عمى

مما يؤ ٌكد فكرة جكىرية مفادىا ارتباط المكضكع بحزب الياشمييف ،أك
بمكرة المكضكع
كتطكره ٌ ،
ٌ
بتعبير أكثر دقٌة ارتباط انبثاؽ ذاؾ بيذا  .كىك أمر بدييي ما داما يتمحكراف معا حكؿ فكرة
أف
جكىرية ىي أكلكية البيت الياشمي بالخبلفة .كالقكؿ بيذا ال ينفي ما سبقت اإلشارة إليو مف ٌ
المكضكع يرتبط في ظيكره كانبثاقو بمشكؿ سياسي ىك الخبلفة ،ما دامت ىذه األخيرة ىي التي

أدت إلى تشكيؿ األحزاب السياسية بما فييا حزب الياشمييف.
ٌ
تطكره كذلؾ،
كما يقاؿ عف انبثاؽ المكضكع في ارتباطو بانبثاؽ الحزب يمكف تعميمو عمى ٌ
تطكره أنو كاف مكضكعا خافت
غير ٌ
أف المبلحظة التي تجدر اإلشارة إلييا قبؿ الحديث عف ٌ

الصدل أياـ أبي بكر كعمر كصد ار مف خبلفة عثماف سكاء عمى مستكل السياسة أك عمى

( – )1عباس الجراري  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص .11
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مستكل األدب  ،كىذا لو عبلقة بحزب الشيعة الذم لـ يكف قد تش ٌكؿ بعد تش ٌكبل سياسيا .كالدليؿ
عمى ذلؾ أف ىاشميات الكميت باعتبارىا أقدـ ديكاف شعرم شيعي ألٌفت في فترة الحقة أم بعد

مقتؿ عمي.

لتطكر
تطكر عمى مستكل المكضكع كاف مكاكبا
ٌ
كلكف في فترات الحقة حصؿ ىناؾ ٌ
األحداث العممية عمى مستكل الحزب ،السيما كأنو حزب اتٌسـ أكثر ما اتٌسـ بطابعو الثكرم
جسدتو الخطابات األدبية الشيعية التي تبمكرت
النضالي أم بعدـ استقرار أحكالو ،كىك كضع ٌ

في ظ ٌؿ ذاؾ المكضكع عمى غرار ما نممس في الياشميات إشارات الكميت إلى التنكيؿ بآؿ
البيت كاضطيادىـ كقتاليـ ،مف ذلؾ إشارتو إلى مقتؿ عمي في قكلو:

()2

ػمـ تحت العجاج غير الكياـ

الكلي كالفارس المعػ
كالكصي
ٌ
قػتمػكا يػكـ ذاؾ إذ قػتػمكه

حكمػا ال كغػابر الحػكػاـ

راعيػا كػاف مسجحا ففقدنػا

السكاـ
ق كفقػد المسيـ ىػمؾ ٌ

كفي إشارة منو إلى قتاؿ عمي لمخكارج كالمشركيف يقكؿ:

()3

ر عمى حيف د ٌرة مف صػراـ
ق كمستػقسػمػيػف باألزالـ

الدىػ
جرد السيؼ تارتيف مف ٌ
ٌ
في مريديف مخطئيف ىدل المٌػ

أما عف مقتؿ الحسيف فمو األبيات:

()1

ألسيػافيـ ما يختمي المتبقٌػؿ
المحجؿ
دمػا ظ ٌؿ منيـ كالبييـ
ٌ

كػأف حسيػنا ك البياليػؿ حكلػو
يخضف بيـ مف آؿ أحمد في الكغى

كأكجب منو نصرة حيف يخذؿ

فػمػـ أر مخػذكال أجػ ٌؿ مصيبة

ػي ٌأكؿ
فيا آ ا
خر سدل لو الغ ٌ
شتى ذك سبلح كأعػزؿ
فريقاف ٌ

يصيب بو ال ارمكف عف قكس غيرىـ
تيػافت ذؤبػاف المطػامع حكلػو

كال عذؿ الباكي عميو المكلػكؿ

فما ظفر المجرل إلييػـ ب أرسػو

كتعرضو لمقتؿ يقكؿ:
كفي إشارة منو إلى خركج زيد بف عمي ٌ
أليفػي ليؼ لمػرأم الغبيػف
دعػاني ابف النبػي فمـ أجبػو
()2

ك ارئػي البف آمنػة األميػف

فيػا نػدما غػداة تركت زيدا
( – )2دٌوان الكمٌت  ،ص .5.3 ، 5.2
( – )3المصدر نفسه  ،ص .5.5 ، 5.4
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .6.3 ، 6.2
( – )2المصدر نفسه  ،ص .631
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تشيع كاحد ككحيد كاف
كالمبلحظ عمى المكضكع كذلؾ في بداية ظيكره أنو كاف يقكـ عمى ٌ
أف
أف الخبلفة ما كانت تصمح إال لو ،كالدليؿ عمى ذلؾ ٌ
لعمي باعتباره رمز البيت الياشمي ك ٌ

بمجرد أف
التشيع لعمي ،إذ
تأسس عمى فكرة
ٌ
تأسس ٌأكؿ ما ٌ
حزب الشيعة أك حزب الياشمييف ٌ
ٌ
فإف المقصكد بيا شيعة بني ىاشـ سكاء أكانكا عمكييف أك
نقكؿ الشيعة في العصر األمكم ٌ
عباسييف ألنو لـ يكف ىناؾ تمييز كاضح بيف البيكتات الياشمية ،فالك ٌؿ كاف ير ٌشح عميا
لمخبلفة.
كلكف مع مركر الزمف كخاصة في أكاخر العصر األمكم حدث ىناؾ انشطارأك انقساـ
الرسكؿ عميو
داخؿ ىذا المكضكع العاـ الذم أصبح ينطكم عمى ٌ
عـ ٌ
تشيع عمكم نسبة لعمي ابف ٌ
ال ٌسبلـ كىك انقساـ كاف تابعا النقساـ الياشمييف عمى أنفسيـ إلى عمكييف كعباسييف .ففي الكقت
الرسكؿ ،ظير مف ينافسيـ
الذم كاف يقكؿ فيو العمكيكف بأكلكية عمي بالخبلفة نظ ار لقرابتو مف ٌ
الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ كىـ
ثمة أكلكية كراثة الخبلفة عف ٌ
في أكلكية تمؾ القرابة كمف ٌ
حكؿ جبية الصراع مف البيتيف القرشييف بني أمية كبني ىاشـ إلى البيتيف
العباسيكف ،ما ٌ

الياشمييف العمكم كالعباسي .كاذا قمنا الشيعة في ىذه الفترة فالمقصكد بيـ العمكيكف كحدىـ أم
أنصار الخبلفة العمكية.

التشيع لمياشمييف كمكضكع عاـ كاف ينطكم عمى مكضكعيف فرعييف ىما:
كبحكـ أف
ٌ
أف تسميتيا
التشيع لمعمكييف ك ٌ
ٌ
التشيع لمعباسييف ،ففي أم االتٌجاىيف تندرج الياشميات خاصة ك ٌ

بيذا االسـ يجعميا تحتمؿ كبل االتٌجاىيف؟
أحقيتيـ في الخبلفة دكف
مف المعمكـ عف الكميت ٌأنو كاف ينتصر لبني ىاشـ كيرل
ٌ
الرسكؿ صمٌى
غيرىـ ،فبل غرابة –إذف -ما نجده مبثكثا في ىاشمياتو مف أبيات ٌ
مكجية لمدح ٌ
ا﵀ عميو كسمٌـ ،كأخرل لمدح كتمجيد الياشمييف عامة كاإلشادة بفضميـ .كمف نماذج األبيات
لمرسكؿ قكلو:
الدالة عمى مدحو ٌ
بؾ اجتمعت أنسابنا بعد فرقػة

فنحف بنك اإلسبلـ ندعػى كننسب

كأنت أميف ا﵀ في الناس كمٌيػـ

عمينا كفيما احتاز شرؽ كمغػرب

()1

كبكركت عند الشيب إذ أنت أشيب

كبكركت مكلكدا كبكركت ناشئا
كبكرؾ قبر أنت فيو كبكركػت

بػو كلػو أىػؿ لذلػؾ يث ػرب

بر كصدقا كنائ ػبل
غيبكا ٌا
لقد ٌ

المنصػب
عشية كاراؾ الصفيػح
ٌ

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .526 ، 525
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كيقكؿ كذلؾ:

() 2

إلى الس ػراج المنيػر أحمػد ال

تعدلني رغبة ك ال رى ػب

إليؾ يػا خيػر مف تضمنػت الػ

إف عاب قكلي العيب
أرض ك ٌ
نص قكمؾ النسػب
ٌنسبة إف ٌ

أنت المصفٌى المي ٌذب المحض في اؿ
أكػ ػرـ عي ػدانػنا ك أطيبػيا

النضار ال الغرب
عكدؾ عكد
ٌ
أما عف نماذج األبيات الدالة عمى مدحو لمياشمييف عامة فيي كثيرة ال تخمك منيا ىاشمية
ٌ
أعدىا خصيصا
مف ىاشمياتو ،كنجدىا تتراءل لنا بصكرة كبيرة في ىاشميتو البائية الثالثة التي ٌ

لمدح بني ىاشـ كالثناء عمييـ ،كقد اجتزأنا منيا ىذه األبيات:

()3

بنػي ىاشـ فيـ األكرم ػكف

بني الباذخ األفضػؿ األطيب

أرل ليـ الفضػؿ ك السابقػات

كلػـ أتمػ ٌف كلػـ أحس ػب
مراجيػح في الرىج األصيب

مساميػح بيض كراـ الجػدكد

كمف األبيات الدالة كذلؾ عمى مدحو لمياشمييف في غير ىذه الياشمية قكلو فييـ:

()1

المطنب
ك فييـ خباء المكرمات
ٌ

عزت قريش فأصب ػحكا
أناس بيػـ ٌ
خضمػٌكف أشػراؼ ليا ميػـ سػادة

مطاعيـ أيسار إذا الناس أجدبكا
فضائؿ يستعمػي بيا المترتٌػب

ليـ رتب فضؿ عمى النػاس كمٌي ػـ

كسباؽ غايات إلى الخير مسيب
ٌ

مساميػح منيـ قائم ػكف كفاع ػؿ
ك غيرىا كثير مف األبيات.

كاذا كاف األمر كذلؾ فإف قراءة فاحصة لجممة القصائد تضعنا أماـ حقيقة ثابتة ىي
انتصار الكميت لمبيت العمكم مف الياشمييف عمى كجو التحديد ،كىذا بناء عمى جممة معطيات
يأتي ف ي طميعتيا عقيدة الشاعر المذىبية ،حيث كاف شيعيا زيديا أم عمى مذىب زيد بف عمي
التشيع لمياشمييف عمى كجو التحديد لـ يتكاف الكميت
بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب .كىذا
ٌ
()2
عف التصريح بو في ىاشمياتو حيث يقكؿ:
الحؽ مشعب
ك مالي إالٌ مشعب
ٌ
كمف بعدىـ ال مف أج ٌؿ كأرجب

فمالػي إالٌ آؿ أحمػد شيع ػة

كمف غيرىـ أرضى لنفسي شيعة
( – )2المصدر نفسه  ،ص .563 ، 562
( – )3المصدر نفسه  ،ص .618
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص.539 ، 536
( – )2المصدر نفسه  ،ص .518 ، 517
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قكلو:

ىذا في إشارة منو إلى مذىبو الشيعي عامة ،أما ما يؤ ٌكد مذىبو العمكم فيك كامف في

()3

بذلؾ أدعػى فييػـ كألقٌب
كقالكا ترابػ ٌي ىكاه كرأيػو
كناه صمٌى ا﵀
ابي إشارة منو إلى عمي بف أبي طالب الذم ٌ
كمح ٌؿ الشاىد ىنا ىك قكلو :تر ٌ
عميو كسمٌـ «أبا تراب»(*).
أدل اعتناؽ الشاعر ليذا المذىب إلى تجسيد تعاليمو في شعره ما يؤ ٌكد االتٌجاه العمكم
كقد ٌ
لمياشميات بناء عمى مضمكنيا ،كالقكؿ بأحقية عمي في الخبلفة استنادا إلى مبدأ الكصية الذم

متفرقة مف
ينص عمى ككف عمي
ٌ
كصي الرسك ٌؿ ،كيتجمٌى ىذا المبدأ كىذه العقيدة في مكاضع ٌ
ٌ
() 1
الياشميات عمى غرار ما يذكره في ىاشميتو العينية:
كأصفاه النبي عمى اختيار

بما أعيى الرفكض لو المذيعا
أباف لو الكاليػة لك أطيع ػا

خـ
يكـ الدكح دكح غدير ٌ
كعبلكة عمى ذلؾ ىناؾ االعتداد بمبادئ الزيدية أم المبادئ التي كاف يؤمف بيا زيد بف
عبر عنو الكميت
عمي كعدـ تكفير الخميفتيف أبي بكر كعمر كانما االكتفاء بتخطيئيما ،كىذا ما ٌ
()2
في قكلو:
أىكل عميا أمير المؤمنيف كال

أرضى بشتـ أبي بكر كال عم ار

الرسكؿ كال ميراثو كفػ ار
كال أقكؿ كاف لـ يعطيا فدكػا
بنت ٌ
عبر عنيا الكميت  ،بقدر ما
كىذه األبيات بقدر ما ترصد لنا إحدل مبادئ الزيدية كما ٌ

امتد كذلؾ إلى
تظير لنا كذلؾ ىكاه العمكم
المصرح بو في قكلو «:أىكل عميا »...كىك مدح ٌ
ٌ
()3
مدح عمي كرثائو مثمما نممس ذلؾ في ىاشميتو الميمية:
كالكصي الكلي ك الفارس المعمػ

ػمـ تحت العجاج غير الكياـ

كـ لػو ثـ كـ لػو مف قتي ػؿ

كصريع تحت السنابؾ دامػي

راعيا كاف مسجحػا ففقدن ػا

السػكاـ
ق كفقد المسيػـ ىمؾ ٌ

باجتداع مف األنكؼ ا صطبلـ

نالنػا فقده كن ػاؿ سكانػ ػا

( – )3المصدر نفسه  ،ص .52.
(*) عندما وجده نائما فً تراب قد سقط عنه رداإه وأصاب التراب جسده  ،فجاء حتى جلس عند رأسه وأٌقظه  ،وجعل ٌمسح
التراب عن ظهره وٌقول له:اجلس إنما أنت أبو تراب  .ابن أبً الحدٌد  ،شرح نهج البالغة  ،تحقٌق لجنة إحٌاء الذخائر ،دط،
دار مكتبة الحٌاة ،المجلد  ، .1بٌروت  ،لبنان ،دت  .ص .31
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .623
( – )2المصدر نفسه  ،ص .628
( – )3المصدر نفسه  ،ص .5.4 ، 5.2
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ثـ إف الكميت لـ يكف يحصر الخبلفة في كاحد مف أبناء عمي تتسمسؿ في عقبو ،بؿ كاف
حؽ كؿ فاطمي يككف كفئا ليا ،كالدليؿ عمى ذلؾ أننا ال
أف الخبلفة مف ٌ
يرل رأم إمامو زيد مف ٌ
نجد ىذا التخصيص في ىاشمياتو.
كفي سياؽ الحديث عف تمؾ العقائد تجدر اإلشارة إلى أف المكضكع كاف كاف يرتبط في
تطك ار
انبثاقو
كتطكره بحزب الياشمييف فإنو يرتبط بو كذلؾ عمى مستكل العقائد التي عرفت ٌ
ٌ
كبي ار إذ لـ تعد إسبلمية خالصة ككنيا امتزجت بعقائد أجنبية ،كالقكؿ بالكصية كالعصمة
كالرجعة كالميدية ،إضافة إلى القكؿ بالحمكؿ كالتناسخ  .كىي جممة عقائد استقت منيا فرؽ
الشيعة كؿ عمى شاكمتيا.
كعميو فقد كاف مف الطبيعي أف يتٌخذ المكضكع صكرة جديدة في ظ ٌؿ تمؾ العقائد التي
جسده شعراء الشيعة كأدباؤىا في
استميميا كتبرز مبلمح تمؾ الصكرة أكثر مف خبلؿ ما ٌ
إنتاجاتيـ األدبية عمى غرار ما ىك كائف عند الكميت في ىاشمياتو ،إذ نجده يقكؿ بالكصية ،مع

ض النظر عف العقائد األخرل التي نراىا أكثر مغاالة كىذا تماشيا مع عقيدتو الزيدية
غ ٌ
المعتدلة.
تصكرىا الياشميات
كاف ىذا– إذف -حديثا ٌ
مدعما بالشكاىد عف بعض العقائد الزيدية كما ٌ
ثمة عمى االتٌجاه العمكم لمياشميات ،كعميو فإف ىذه
التي
ٌ
تنص عمى عقيدة الشاعر ،كمف ٌ

تحدد لنا الخطاب الشيعي في كحدت و الشاممة بحكـ أنيا اىتمت برصد تعاليـ الزيدية
األخيرة ال ٌ
تحدد لنا الخطاب الياشمي في كحدتو الشاممة ألنيا تمثٌؿ االتٌجاه العمكم ال
فقط  .كما ال ٌ
العباسي .

أدت إلى انبثاؽ المكضكع ال يتكقٌؼ
كالحديث عف الجانب السياسي كما أفرزه مف عكامؿ ٌ
عند حدكد عاممي الخبلفة كالحزبية ،كانما يتجاكزىما إلى عامؿ آخر ذاؾ ىك النزعة العصبية
ىكة ال ٌشقاؽ بيف
بشتٌى أشكاليا ،التي عممت عمى بمكرة المكضكع
كتطكره مف خبلؿ تكسيع ٌ
ٌ
األحزاب السياسية كتفعيؿ عامؿ الصراع بينيا ،السيما العصبية العائمية كالتي كانت بيف بني
أمية كبني ىاشـ.
أف المكضكع كاف منحة العصبية في ذلؾ العصر،
كعميو ليس ىناؾ ما يدعك لمش ٌ
ؾ مف ٌ
ثمة ساىمت في تككينو ،كلع ٌؿ الياشميات خير
كأنيا ىي التي أضفت عميو بعدا عصبيا كمف ٌ

يكض ح لنا ىذه الفكرة ،إذ يمكف اعتبارىا صادرة عف نكع مف تمؾ األنكاع العصبية التي
نمكذج
ٌ
التعصب لمبيت الياشمي كبأكثر تخصيص لمبيت
كانت مأثكرة آنذاؾ كىي العصبية العائمية ،أم
ٌ
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العمكم .فمدح الكميت ليـ ،كمناصرتيـ ،كالدعكة ليـ ،كاقرار حقٌيـ ،كاألكثر مف ذلؾ إنشاؤه
ينـ ذلؾ كمٌو عف عصبية ىاشمية؟
ديكانا خاصا بيـ صاغ مف خبللو مبادئ عقيدتو الشيعية أال ٌ
ىذا عف الجانب السياسي ،أما عف الجانب االجتماعي فقد ساىـ ىك كذلؾ بقسط كفير في

أف المجتمع األمكم كاف مجتمعا ال متجانسا تحكمو جممة مف
تطكر المكضكع السيما ك ٌ
ٌ
يميزه
التناقضات كأشكاال مختمفة مف الصراعات (جنسية  ،قبمية ،حزبية) ،إضافة إلى ما كاف ٌ

مف تفاكت اجتماعي ،كىك تفاكت يعكس السياسة الجائرة لؤلمكييف .كلـ يغفؿ الكميت في
ىاشمياتو اإلشارة إلى ذاؾ التفاكت االجتماعي الحاصؿ بيف طبقة األمكييف التي تعيش في رغد

كسخاء ،كطبقة العامة التي تعيش في بؤس كشقاء  ،حيث يقكؿ:

()1

فريقاف شتٌى تسمنكف كنيزؿ
فكيؼ كمف ٌأنى ك إذ نحف خمفة
كفي إشارة منو كذلؾ إلى أنيـ ظمػٌكا دكنيـ مكضعا كمنزلة في إيارد الماء كفي الرعي
() 2
كتقسيـ الفيء يقكؿ:
ك أظماؤنا األعشار فييا لدييـ

ك مرتعنا فييـ أالء كحرمػؿ

ك ليس لنا في الفيء حظٌ لدييـ

كليس لنا في رحمة الناس أرحؿ

كقد بمغ جكر سياستيـ إلى أنيـ:

()3

فقد أيتمكا طك ار عداء كأثكمكا

السكء في أىؿ دينيـ
رضكا بفعاؿ ٌ
امتد بيـ األمر إلى االعتداء عمى آؿ
ذمة ،كقد ٌ
ثـ إنيـ لـ يحفظكا في المسمميف إالٌ كال ٌ
أشد تنكيؿ ،حيث قتمكا ج ٌؿ أئمتيـ الذيف خرجكا في عصرىـ،
النبي عميو ال ٌسبلـ الذيف ن ٌكمكا بيـ ٌ

كقد ش ٌكؿ مقتميـ محنة آؿ البيت خاصة منيـ الحسيف .كفي ذلؾ يقكؿ الكميت:

()4

الممحب
عمينا قتيؿ األدعياء
ٌ

كمف أكبر األحداث كانت مصيبة

فيا لؾ لحما ليس عنو مذٌبب

الطؼ مف آؿ ىاشػـ
قتيؿ بجنب
ٌ
كمنعفر الخ ٌديف مف آؿ ىاش ػـ

المترب
أال حبذا ذاؾ الجبيف ٌ

كألجؿ ذلؾ لـ يتكاف الكميت عف تكجيو صرختو لعامة األمة حتى تخمع عنيا لباس الجكر
كالظمـ ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو:

()5

المتزم ػؿ
فيكشؼ عنو النعسة
ٌ

أمػة مستيقظكف لرشدى ػـ
ك ىؿ ٌ
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .593
( – )2المصدر نفسه  ،ص .6.. ، 599
( – )3المصدر نفسه  ،ص .597
( – )4المصدر نفسه  ،ص .542
( – )5المصدر نفسه  ،ص .588
1..

أف ذا الميؿ يعػد ؿ
مساكييـ لك ٌ
نتنح ػؿ
عمى ممٌػة غير التي
ٌ

فقد طاؿ ىذا النكـ كاستخرج الكرل
كعطٌمت األحكػاـ حتػى كأ نن ػا

غنيا بالمؤثٌرات كبالعكامؿ التي ساىمت في بمكرة
كبالتالي فقد كاف الجانب االجتماعي ٌ
التشيع لمياشمييف مطمبا أصيبل لمعدؿ كاألمف
متمي از حتى غدا
ٌ
المكضكع كمنحتو بعدا اجتماعيا ٌ

كالعيش الكريـ .كىذا ما سعى الكميت إلى تجسيده في ىاشمياتو ،حيث أتٌى عمى كصؼ
بتمني سياسة ىاشمية تخفؽ فييا راية العدؿ
السياسة الجائرة لؤلمكييف كالتعريض بيا مشفعا ذلؾ ٌ

كالخير كالصبلح  ،كىذا ما تم ٌخصو لنا األبيات التالية:
الميند كالقطيعا
ك إف خفت
أمية حيث حمػٌكا
ٌ
فقؿ لبني ٌ
ك أشبع مف بجكركـ أجيعا
أجاع ا﵀ مف أشبعتم ػكه
()1

بمرضي السياسة ىاشمػ ٌي
ٌ
يقيـ أمكرىا كي ٌذب عنيػا

يككف حيا ألمتػو ربيعػا
ك يترؾ جدبيا أبدا مريػعا

كتطكره تراكحت
أدت إلى انبثاؽ المكضكع
أف ىناؾ عكامؿ مختمفة ٌ
كىكذا نخمص لمقكؿ ٌ
ٌ
أف ىناؾ مساحات
بيف النزعة السياسية ،النزعة العصبية ،كالنزعة االجتماعية ،مما يعني ٌ
مختمفة لبلنبثاؽ التي تعكس تفاعؿ المكضكع مع الظركؼ العامة لمعصر ،ثـ إنيا مساحات
تم ٌكف الخطاب الياشمي في ظمٌيا مف تحديد ميدانو كالتعريؼ بمكضكعو.

التشيع لمياشمييف كعمى كجو
تتفرع عف مكضكع عاـ ىك
ٌ
كلكف إذا كانت الياشميات ٌ
أف اإلشكاؿ الذم تطرحو ىذه الفكرة ىك :ىؿ استطاع الكميت مف
التحديد
ٌ
التشيع لمعمكييف إال ٌ
خبلؿ ىذا الديكاف الشعرم أف يرصد لنا مجمكع ما قيؿ عف المكضكع ؟ أك بصيغة أخرل ىؿ
يمكف اإلحاطة بكؿ ما قيؿ عف ىذا المكضكع في فترة معينة؟ كىذا اإلشكاؿ في حقيقتو يفتح
المجاؿ لطرح سؤاؿ آخر عمى قدر كبير مف األىمية يتعمٌؽ باكتماؿ المكضكع مف حيث النشأة،

محدد كليكف
تككف بصكرة نيائية كاكتممت نشأتو في حيز زماني ٌ
فيؿ يمكف القكؿ بأنو مكضكع ٌ
العصر األمكم باعتباره قد لعب دك ار أساسيا في صياغة المكضكع كبمكرتو؟

التشيع لمياشمييف بما ينطكم عميو مف مكضكعات
إف ما يمكف أف يقاؿ عف مكضكع
ٌ
ٌ
تككف أم مكضكع
يتككف دفعة كاحدة كلـ تكتمؿ نشأتو في فترة معينة ،ذلؾ ٌ
ألف ٌ
فرعية أنو لـ ٌ
يبنى أساسا عمى مجمكع ما قيؿ عنو في فترات مختمفة .كقد أشار فككك إلى ىذه الفكرة في

تككف كتش ٌكؿ مف مجمكع ما
معرض حديثو عف مفيكـ المرض العقمي ،حيث يرل أنو مكضكع« ٌ
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 625 ، 624
1.1

متميز كتصفو كتفسره كتحكي
قيؿ في كؿ العبارات التي كانت تذكره باالسـ كتتكمـ عنو كمرض ٌ
تطكراتو كعف مختمؼ ارتباطاتو ،كتحكـ عميو»(.)2
عف ٌ
التشيع لمعباسييف كاف كاف يندرج ضمف
أف مكضكع
ٌ
كما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المقاـ ٌ
التشيع لمعمكييف الذم يندرج ىك
المكضكع العاـ ،إالٌ أنو لـ يكف مكاكبا في ظيكره لمكضكع
ٌ

التطكر
مما يؤ ٌكد حقيقة ثابتة ىي
تـ ظيكره في مرحمة تاليةٌ ،
اآلخر ضمف ذاؾ المكضكع كانما ٌ
ٌ
التطكر في سياؽ حديثو
تطكر المكضكع بما يصاحبو مف تغيير .كقد أشار فككك إلى مسألة
ٌ
أم ٌ
دائما عف مفيكـ المرض العقمي ،حيث يرل« أف تمؾ المجمكعة مف العبارات(الخاصة بالمرض

تككف بصكرة نيائية كاكتممت نشأتو ،كأبعد
العقمي) ،أبعد ما تككف عف اإلحالة إلى مكضكع كاحد ٌ
ما تككف عف تكريسو كالحفاظ عميو كأفؽ تفكير ال ينضب معينو»(.)1
تمس أم مكضكع ،فإنو يشير كذلؾ إلى
ففككك كاف كاف يشير إلى مسألة
التطكر التي ٌ
ٌ
أم مكضكع ال يمكف أف تكتمؿ نشأتو
مسألة جكىرية أخرل ترتبط بيا ارتباطا عضكيا ،كىي ٌ
أف ٌ

التطكر الذم يخضع لو.
كال أف يظير في صكرة نيائية في حيز زماني معيف ،كىذا بحكـ
ٌ
تتفرع عنو ىك مكضكع عاـ
كالعكدة لمياشميات تثبت ىذه الفكرة ،فبحكـ ٌ
أف المكضكع الذم ٌ
التشيع لمعمكييف ،كزيادة عمى ذلؾ فقد
تشيعا عمكيا كآخر عباسيا إالٌ أنيا اقتصرت عمى
ٌ
يتضمف ٌ
ٌ
اقتصرت عمى التركيج لمذىب كاحد ىك مذىب الزيدية ،ثـ أنيا قد ارتبطت بفترة زمنية معينة

مما يؤ ٌك د ابتعاد الياشميات عف اإلحاطة بكؿ ما قيؿ عف المكضكع في عمكميتو (الخطاب
الياشمي) ،كحتى في خصكصيتو (الخطاب العمكم).

التشي ع لمياشمييف كمكضكع أدبي ذا بعد سياسي قد أنتج مجمكعة
أف
ٌ
كمما سبؽ نستنتج ٌ
أف كؿ خطاب مف الخطابات
مف الخطابات الياشمية ،سكاء أكانت عمكية ،أك عباسية،
الميـ ٌ
ٌ
فعاؿ في تشكيؿ مكضكعيا كالتركيج لو عمى غرار
المندرجة تحت اتٌجاه معيف قد أسيمت بشكؿ ٌ
الياشميات.

جّّ-مستوياتّالتمييز ّ

تميزه
يتمحكر المكضكع حكؿ فكرة جكىرية يمكف اعتبارىا مف بيف األفكار التي تيظير ٌ
كالمتمثٌمة أساسا في تأييد الدعكة آلؿ البيت مف خبلؿ المطالبة بخبلفة ىاشمية ،كىي فكرة يمكف
أف غاية الكميت فييا كانت الثكرة عمى
أف نممس جكانبيا مف خبلؿ الياشميات عمى أساس ٌ

( – )2مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة  ،ص . 32
( – )1مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة  ،ص .32
1.2

أصح قمب مكازيف الخبلفة ككنو كاف ينشد ممكا ىاشميا
المركانية كقمب مكازيف القكل ،أك بتعبير
ٌ
تخفؽ فيو راية العدؿ ،ممكا يككف قاد ار عمى محؽ ظمـ بني مركاف .كىذا يعني أنو لـ يكف يدع
لغاية العصبية الياشمية ،كما أنو لـ يكف ينشد الياشمييف لذاتيـ كاٌنما كاف ينشد فييـ حسف
كيكضح
سياستيـ ،كبالمقابؿ لـ يكف يعادم أك يحارب المركانية لذاتيا كانما كاف يحارب جكرىا،
ٌ

لنا عبد المتعاؿ الصعيدم ىذا الكبلـ أكثر مف خبلؿ قكلو عف الكميت كدعكتو لبني ىاشـ«:

كاٌنما كاف يدعك إلييـ مف أجؿ ما كاف يجده المسممكف مف ظمـ بني مركاف ،ككاف بنك ىاشـ
عنده أقرب الناس لمعدؿ في الحكـ  ،لما كاف في زعمائيـ مف العمـ كالصبلح كالتقكل»(.)1
كيتجمٌى لنا ذلؾ مف خبلؿ قكلو في إحدل ىاشمياتو:

()2

فقؿ لبني أمية حيث حمػٌكا

الميند كالقطيعا
ك إف خفت
ٌ
ك أشبع مف بجكركـ أجيعا

بمرضي السياسة ىاشمػي

حيا ألمتػو ربيعػا
يككف ٌ
ك يترؾ جدبيا أبدا مريعػا

أجاع المٌػو مف أشبعتمػكه

يقيـ أمكرىػا كي ٌذب عنيػا

كىكذا عمؿ الكميت عمى تأييد دعكتو لمياشمييف كالدفاع عف حقٌيـ المغصكب في
الخبلفة ،باإلشادة بذكرىـ كحسف سياستيـ كالطعف عمى سياسة بني أمية ال كبؿ السعي إلى
التشيع لمياشمييف كمذىب
تأليب الناس عمييـ .كألجؿ بمكغ غايتو تمؾ كغاية كؿ مف كاف يعتنؽ
ٌ
تشي عو عمى مجمكعة مف العقائد التي يستند إلييا الياشمييف في تأييد دعكتيـ،
سياسي فقد بنى ٌ
كالتي تدكر في مجمميا حكؿ فكرة أساسية ىي حصر الخبلفة في البيت الياشمي ،كالقكؿ أ ٌف
الرسكؿ .كقد
الرسكؿ أكلى أف يخمفكه كبالتالي ٌ
أحؽ الناس بالخبلفة عمي لقرابتو مف ٌ
أىؿ البيت ٌ

الرسكؿ ،كما قالكا بإمامة أكالده مف بعده ،كىذا بناء عمى
تجاكزكا ذلؾ إلى القكؿ أنو كصي ٌ
مفيكميـ الخاص لئلمامة .
كمف العقائد الشيعية كذلؾ التي كظفت أساسا في الدعكة آلؿ البيت ،نجد قكليـ بالعصمة،
التقية ،الميدية ،كالرجعة .كاذا كاف ليذه العقائد التي بني عمييا الحزب الشيعي صدل بالغا في
تكجييو كابراز فاعميتو بيف مختمؼ األحزاب السياسية المكاكبة لو ،فقد كاف ليا صداىا كذلؾ في
تحقيؽ استقبللية المكضكع كتمييزه عف سائر المكضكعات التي سايرتو خاصة كأنو ارتبط في
كجكده بذاؾ الحزب.
( – )1عبد المتعال الصعٌدي  ،الكمٌت بن زٌد األسدي وقصائده الهاشمٌات  ،ص .48
( – )2دٌوان الكمٌت  ،ص .625 ، 624
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فالتشيع لمياشمييف كمكضكع قائـ بذاتو ارتبط ارتباطا كثيقا بحزب الياشمييف مثمما ارتبط
ٌ
فتطكر كؿ مكضكع مف
كؿ مكضكع مف المكضكعات األخرل بالحزب المنبثؽ عنو .كبالتالي
ٌ

تطكر العقائد أك
ىذه المكضكعات خضع
لمتطكر الحاصؿ عمى مستكل الحزب بما في ذلؾ ٌ
ٌ
لتطكر الظركؼ العامة لمعصر .كيمكف النظر
تطكر خضع بدكره ٌ
تطكره في اتٌجاىو العاـ ،كىك ٌ
ٌ
التطكر تمؾ الحاصمة عمى مستكل المكضكع العاـ بما أصبح ينطكم عميو مف
إلى عممية
ٌ

مكضكعات فرعية كما استق ٌؿ بو كؿ مكضكع مف خطابات أدبية  ،يمكف النظر إليو كمستكل
آخر مف مستكيات التمييز.

بتميز العقائد الشيعية التي يستند
فتميز المكضكع يرتبط أساسا ٌ
كبناء عمى ما سبؽ ذكره ٌ
عما كاف يستند إليو كؿ مكضكع مف المكضكعات األخرل كفقا الختبلؼ
إلييا كالتي تختمؼ ٌ

لمتشيع لمياشمييف الذم يقكـ عمى أكلكية البيت
الخمفية المرجعية لكؿ مكضكع ،مثمما ىك الحاؿ
ٌ
الياشمي بالخبلفة ،ثـ إنو مكضكع استطاع أف يثبت فاعميتو فيما أصبح ينطكم عميو مف
مكضكعات فرعية.
تميزه بالنظر إلى طريقة عرضو كالتعبير
كمف جية أخرل فيك مكضكع يمكف الحديث عف ٌ
عنو سكاء عمى مستكل الشكؿ أك عمى مستكل المضمكف ،كىي طريقة تظير مبلمحيا جمية مف
أف الفارؽ يبدك شاسعا بيف
خبلؿ الياشميات .فإذا لـ يكف المكضكع حك ار عمى الكميت كحده إالٌ ٌ
التميز جميا مف خبلؿ ديكاف
تناكؿ الكميت لو كتناكؿ بقية الشعراء ،كيظير ذلؾ الفارؽ أك
ٌ

الياشميات التي استطاع الشاعر مف خبلليا أف يصكغ مبادئ مذىبية شعرا ،أك بصيغة أخرل

يخصص ديكانا شعريا لعقيدتو الشيعية ،حتى غدت الياشميات أشبو بػ« المقالة الشيعية»
أف
ٌ
أك« المقالة الزيدية»( )1منيا إلى دكاكيف الشعراء التي ألػٌفت حتى ذلؾ العصر ،مما جعؿ منو

اتٌجاىا جديدا في الشعر العربي لـ يكف مألكفا مف قبؿ .فالكميت-إذف -استطاع أف يصكغ
التميز عمى شعراء
المكضكع ذا االتٌجاه المذىبي في قالب شعرم خاص أظير مف خبللو
ٌ
عصره سكاء منيـ الياشمييف أك غيرىـ.

فإف
كاف كاف ىذا ٌ
تجسده أك تصكغو الياشمياتٌ ،
تميز لممكضكع عمى مستكل الشكؿ كما ٌ
تميزه عمى مستكل المضمكف يظير مف خبلؿ الصيغ العبارية ك المنظكمة المفاىيمية
ٌ
كاإلستراتيجية الخطابية الخاصة التي تجمي بكضكح العقيدة الشيعية .كىي عناصر سنفرد ليا
الحديث فيما بعد.
( – )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .285 ، 281
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كالقكؿ عف المكضكع أنو أنتج لنا عديد الخطابات التي تحمؿ في طياتيا بعدا مذىبيا ىك
قكؿ يمكف اعتباره كمؤ ٌشر عمى فاعميتو ،ككنو استطاع أف يستقطب عددا ضخما مف الشعراء
عدت الياشميات نمكذجا فقط
كاألدباء سكاء في العصر األمكم أك فيما تبله مف عصكر ،حتى ٌ

المتفرعة عنو .كاذا استطاع أف يثبت فاعميتو عمى الساحة األدبية كنظيرتيا
مف عديد النماذج
ٌ
السياسية فقد استطاع أف يفرض سيطرتو كذلؾ عمى أصحاب المذاىب كالمعتقدات الكبلمية
باحتبللو مكاف الصدارة في أبحاثيـ.
ّ-2تكونّالصيغّالعبارية ّ

أف تحديد كتحميؿ تشكيمة خطابية ما ال ينفصؿ عف تحديد ككصؼ
مف المعمكـ لدينا ٌ
الصيغ العبارية التي تقكـ عمييا ،كماداـ األمر كذلؾ نيتـ في ىذا المستكل مف التحميؿ بدراسة

المدكنة المعنية
صيغ التعبير أك أشكاؿ القكالب العبارية التي تنطكم عمييا القصائد الياشمية
ٌ
بالدراسة .كاذا كاف ىذا المستكل مف التحميؿ يتعمٌؽ بالحديث عف العممية التعبيرية التي صاغ

كتصكراتو ،فإف تحديدىا سيسمح بالكشؼ عف العبلقة الرابطة بيف
بيا الشاعر أفكاره كرغباتو
ٌ
البنى التعبي رية كالقكالب التعبيرية المصاغة فييا ،كما سيسمح كذلؾ بالكشؼ عف الناحية
الشكمية لمعبارات الشعرية في مدل مقاربتيا لمصيغ المعيكدة التي ألفيا الذكؽ العربي أك مدل
خركجيا عنيا .ثـ إنو كبناء عمى تحديد الصيغ العبارية في القصائد الياشمية فإنو سيككف
الفف الشعرم لدل الكميت كما تبرزىا كؿ قصيدة مف تمؾ
بمقدكرنا استخبلص جكانب عف ٌ
القصائد.

أّ-تحديدّالصيغّالعبارية

تميز الياشميات لدينا صيغ
السمات الفنية األساسية التي ٌ
ّ ّ*ّ-صيغّاالفتتاح :مف بيف ٌ
االفتتاح التي سعى الكميت مف خبلليا إلى إسداؿ الستار عمى تمؾ االبتداءات الطممية النسيبية
المتأخركف ،فجاءت قصائده تبعا لذلؾ مجاكزة لكقكؼ
األكلكف كتقمٌدىا
ٌ
المتكارثة التي ابتدعيا ٌ
السمة الفنية
األطبلؿ كتذ ٌكر الصاحب كبكاء األحبة ،كقد أشار بعض الدارسيف إلى ىذه ٌ

البارزة ،فيذا عبد المتعاؿ الصعيدم يجمؿ الحديث عف ذلؾ في قكلو «:كقد اتٌجو في مطالعيا
اتٌجاىا جديدا ينكر فيو االتٌجاىات العابثة التي اعتادىا الشعراء في مطالع قصائدىـ»(.)1
الديار
كبشيء مف التفصيؿ النسبي يقكؿ شكقي ضيؼ «:ىي قصائد ال تبتدئ ببكاء األطبلؿ ك ٌ
( - )1الرسالة  ،العدد  ، 28.السنة  ، 1938 ، .2 / .6ص .1869
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عمى عادة القصائد القديمة ،إنما تبتدئ بحب أىؿ البيت الياشمي كالنسيب بيـ»( .)1كىذا ما
صرح بو الكميت نظما في معظـ قصائده الياشمية مع تفاكت فيما بينيا عمى مستكل الطكؿ
ٌ
كالقصر ،لنا مف ذلؾ ىاشميتو الميمية التي مطمعيا:
غير ما صبكة كال أحبلـ

متيـ مستيػاـ
مف لقمب ٌ
كىاشميتو البائية الثانية التي مطمعيا:
ٌأنى كمف أيف آبؾ الطٌرب

مف حيث ال صبكة كال ريب

كعمى غرار ذلؾ ىاشميتو البائية الثالثة التي مطمعيا:
ك لػـ تتصاب ك لػـ تمعب

طربت كىؿ بؾ مف مطرب

كاألمر سياف بالنسبة لياشميتو البلمية الثانية التي مطمعيا:
كال رىيف لدل بيضاء عطبكؿ

س ٌؿ اليمكـ لقمب غير متبكؿ

لحد اآلف ال بأس أف نتكقؼ عند تحميؿ نمكذج مف تمؾ
كلتكضيح ما أجمؿ الحديث عنو ٌ
مقدمة قصيدتو البائية األكلى التي مطمعيا:
النماذج االبتدائية كليكف ٌ
مني أذك الشيب يمعب
طربت كما شكقا إلى البيض أطرب
كال لعبا ٌ
كبخصكص ىذه القصيدة فقد نقمت لنا كتب األخبار تمؾ المحاكرة التي جرت بيف الكميت
كبيف الفرزدؽ بشأنيا أك بشأف مطمع القصيدة عمى كجو التحديد ،كىي محاكرة ال بأس أف
نعرضيا حتى نستشؼ مف خبلليا ميزة المطمع ،فقد ركم أنو« لما قاؿ الكميت بف زيد الشعر
كاف ٌأكؿ ما قاؿ الياشميات ،فسترىا ،ثـ أتى الفرزدؽ بف غالب ،فقاؿ لو :يا أبا فراس إنؾ شيخ
مض ر كشاعرىا ،كأنا ابف أخيؾ الكميت بف زيد األسدم .قاؿ لو:صدقت ،أنت ابف أخي ،فما
حاجتؾ؟ قاؿ :نفث عمى لساني فقمت شع ار فأحببت أف أعرضو عميؾ ،فإف كاف حسنا أمرتني
عمي فقاؿ لو الفرزدؽ :أما عقمؾ
بإذاعتو ،كاف كاف قبيحا أمرتني بستره ،ككنت أكلى مف ستره ٌ
فحسف ،كاٌني ألرجك أف يككف شعرؾ عمى قدر عقمؾ ،فأنشدني ما قمت ،فأنشده:
( - )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .273 ، 272
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طربت كما شكقا إلى البيض أطرب
مني كذك شيب يمعب
قاؿ :فقاؿ لي :فيـ تطرب يا ابف أخي؟ فقاؿ :كال لعبا ٌ
فقاؿ :بمى يا ابف أخي ،فالعب ،فإنؾ في أكاف المٌعب ،فقاؿ:
خضب
كلـ
يتطربني بناف م ٌ
ٌ

كال يميني دار كال رسـ منزؿ
فقاؿ :ما يطربؾ يا ابف أخي؟ فقاؿ:

مر أعضب
أمر سميـ القرف أـ ٌ
ٌ

عشية
كال السانحات البارحات ٌ
قاؿ :أجؿ ،ال تتطير  ،فقاؿ:

كخير بني حكاء كالخير يطمب

النيى
كلكف إلى أىؿ الفضائؿ ك ٌ
فقاؿ :كمف ىؤالء؟ كيحؾ! فقاؿ:

أتقرب
إلى ا﵀ فيما نابنػي ٌ

بحبيـ
إلى النفر البيض الذيف ٌ
قاؿ :أرحني كيحؾ! مف ىؤالء؟

بيـ كليـ أرضى م ار ار كأغضب

فإننػي
بني ىاشـ رىط النبي ٌ

إلى كنؼ عطفاه  ،أىؿ ك مرحب

مكدة
مني جناحي ٌ
خفضت ليـ ٌ
ككنت ليـ مف ىؤالء ك ىؤالء

أذـ ك أقصػب
محبػٌا،عمى ٌأني ٌ
أؤنػب
كاٌنػي ألكذل فييػـ ك ٌ

كأيرمي كأىرمي بالعداكة أىميػا

فقاؿ لو الفرزدؽ :يا ابف أخي ،أذع ثـ أذع ،فأنت كا﵀ أشعر مف مضى ،كأشعر مف
بقي»(.)1
فمف خبلؿ ىذه األبيات نبلحظ أف الشاعر يستي ٌؿ قصيدتو بالتصريح بما يجكؿ في نفسو

يصرح بمصدر طربو ذاؾ كشكقو ،فيك لـ يطرب شكقا إلى النساء
مف طرب كشكؽ إالٌ أنو لـ ٌ
الحساف كلـ يطرب لعبا ككيؼ لو ذلؾ كىك عمى ما ىك عميو مف الشيب ،ثـ إنو لـ يميو الكقكؼ
( – )1األصفهانً األغانً ،المجلد  ،17ص  ،25 ، 24والمسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ، .3ص ، 285
.286
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مخضب ألنو مجتنب لمٌيك كالنساء،
يتطربو بناف
عمى األطبلؿ ك ٌ
ٌ
الديار التي عفت رسكميا كلـ ٌ
جرب األمكر
ىمو
ممف ٌ
ٌ
يعتد بالسانح كالبارح ألنو قد ٌ
فيتطير كال ٌ
كال ىك ممف يزجر الطير ٌ
قدـ
تجريبا .كيأتي الكميت بعد حممة الرفض تمؾ
ليصرح بمصدر طربو كىـ بنك ىاشـ الذيف ٌ
ٌ
النيى كخير بني حكاء كالنفر البيض ليخمص أخي ار إلى
كصفيـ عمى ذكرىـ فيـ أىؿ الفضائؿ ك ٌ

بالمكدة كالعطؼ قائما فييـ مقاـ
ممف ٌليف ليـ جانبو
ٌ
إزالة الغمكض عف مقصكديو بني ىاشـ ٌ
يتعرض ليـ بالرغـ مما يبلقيو مف عداء كأذل جزاء
التٌرس كىك يدافع عنيـ بمسانو ٌ
ضد كؿ مف ٌ

صنيعو ذاؾ.

تتضمف في طياتيا دالالت أخرل خفية ينبغي الكشؼ عنيا ألف
فداللة األبيات-إذف-
ٌ
ب بو فؤاده مف طرب كشكؽ إال أنو لـ
الكميت كاف كاف يستيؿ القصيدة بالتصريح بما يعتتٌ ٌ
مستفز بذلؾ فضكؿ سامعو الفرزدؽ عقب كؿ شطر ككؿ بيت
ٌا
يصرح منذ البدء بمصدر طربو،
ٌ
المقدمات
عما ألفو الذكؽ العربي الذم اعتاد نمطية
ٌ
قالو لما كجد فييا مف غرابة أك مف خركج ٌ
مقدمات أعمف الكميت خركجو الصريح عنيا .كقد عمٌؽ الفرزدؽ عمى
الطممية النسيبية ،كىي ٌ
ذاؾ االبتداء بقكلو لو «:لقد طربت إلى شيء ما طرب إليو أحد قبمؾ ،فأما نحف فما نطرب كال
طرب مف كاف قبمنا إال إلى ما تركت أنت الطرب إليو»( .)1مما يشير في صراحة إلى مخالفة
ؾ أف الكميت قد أدرؾ األىمية
الكميت لنيج سابقيو مف الشعراء عمى مستكل االبتداء .كال ش ٌ

كشد انتباىو ككف الشعر قفؿ ٌأكلو مفتاحو ،كىذا ما
المنكطة لممطمع في استثارة فضكؿ السامع ٌ
عبر عنو القدماء فيما يعرؼ بحسف المطمع أك براعة االستيبلؿ ك« ىك أف يجعؿ ٌأكؿ
ٌ

الكبلـ ...مناسبا لممقاـ ،بحيث يجذب السامع إلى اإلصغاء بكميتو ،ألنو ٌأكؿ ما يقرع السمع،
كتسمى براعة
كبو يعرؼ مما عنده ...كتزداد حسنا إذا دلٌت عمى المقصكد بإشارة لطيفة.
ٌ

استيبلؿ كىي أف يأتي الناظـ أك الناثر في ابتداء كبلمو بما يد ٌؿ عمى مقصكده منو باإلشارة ال

()2
السؤاؿ الذم يفرض طرحو في ىذا المقاـ
بالتصريح»  .كىذا عينو ما لجأ إليو الكميت .كلكف ٌ
اختص بو إذا؟
يكجو طربو إلى ما أيلًؼ الطركب إليو فمف
ىك :إذا كاف الكميت لـ ٌ
ٌ
كشد انتباىو بما لجأ إليو
أحس الشاعر بإثارة فضكؿ سامعو ٌ
بعد ىذا االبتداء كحتى إذا ٌ

متكرر لكؿ ما كاف مألكفا إذ المتكقع أف يككف لمشاعر بديبل أفضؿ مما كاف لغيره،
مف نفي ٌ
يكجو شكقو مشي ار إلى بني ىاشـ
يأتي ليف ٌ
ؾ اإلبياـ بإبياـ آخر في ذكره لما يثير طربو كلمف ٌ
( – )1األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص .24
( – )2السٌّد أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع ،ط ،.1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،دت.
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لتعدد
كلكف دكف أف يعمف عنيـ أك
يصرح بذكرىـ ألنو يكتفي بكصفيـ مما يفتح المجاؿ ٌ
ٌ
االحتماالت ،كلكنو يخمص أخي ار إلى إزالة الغمكض عف مقصكديو مف الكصؼ كىـ بنك ىاشـ
معتمدا في ذلؾ عمى تقنية حسف التخمٌص ك« ىك الخركج كاالنتقاؿ مما ابتدئ بو الكبلـ إلى
الغرض المقصكد ،برابطة تجعؿ المعاني آخذا بعضيا برقاب بعض»( .)1كالذم نبلحظو كذلؾ

عمى مستكل الصياغة التعبيرية ليذا االفتتاح أف الكميت قد لجأ إلى إتٌباع أسمكب التدريج في
عرض الفكرة التي يؤمف بيا كيريد تبميغيا مما ساعد عمى خمؽ عنصر التشكيؽ في محاكلة
االرتقاء بالسامع إلى ما يثير انفعالو ،كقد نجح بالفعؿ في إحراز ذلؾ االنفعاؿ أك األثر لدل
مما يعكسو شغفو الكبير في معرفة المكضكع الذم استأثر اىتماـ الشاعر ما دامت
الفرزدؽ ٌ
بالسؤاؿ عقب كؿ نفي ،مما
ٌ
الديار ال تثير اىتمامو كال النسكة كال السانح كال البارح ك مبادرتو ٌ
يسمح بالنظر إلى فعؿ النفي ىنا كفعؿ كبلمي يندرج كفؽ تصنيفات أكستف ضمف أفعاؿ

العرض  .Expositifsكىي األفعاؿ التي تسعى إلى« تفسير كجية نظر ما أك اتٌجاه احتجاج
()2
المتكرر ىنا ال تتكقؼ عند حدكد
لنفي
ا
فداللة
.
ما ،أك تكضيح الستعماؿ كمرجع المفردات»
ٌ
نفي محتكل الجممة ك إنما لو فعؿ تأثيرم  Acte perlocutoireتظير نتيجتو عمى استفيامات
الفرزدؽ .مما يعني أف النفي ىنا باعتباره أسمكبا خبريا قد خرج عف اإلخبار إلى أغراض أخرل
تستفاد مف سياؽ الكبلـ كىي التنبيو كاستمالة المتمقي بخمؽ عنصر التشكيؽ كالتحسيس بقيمة

المكضكع المثبت بعد النفي في مقابؿ ىع ً
رض المكضكعات المنفية ،مما يد ٌؿ عمى أنو أداة
حجاجية تندرج في إطار الكبلـ الضمني عمى أساس أف القصد فيو ال يتٌضح مباشرة كانما

يحتاج إلى عمؿ ذىني لبلستدالؿ عميو .كىك عمؿ يتجاكز الشكؿ المٌغكم لمخطاب.

أىـ في نظره
فالكميت مشغكؿ بغير ما شغؿ بو غيره مف الشعراء بؿ إنو مشغكؿ بما ىك ٌ
كحبو ليـ  ،فيي قضية ال يريد الكميت أف يمييو عنيا اله أك أف
كىك إعبلف كالئو لبني ىاشـ ٌ
يشغمو عنيا شاغؿ خاصة إذا تعمٌؽ األمر ببعض المعتقدات التقميدية األسطكرية ما دامت

مما لـ يسمح لو بحصر فكره في
القضية التي يطرحيا تحتاج إلى كعي فكرم كادراؾ مسبؽٌ ،
الضيؽ.
ذلؾ اإلطار التقميدم
ٌ

كصيغ االفتتاح بيذا الشكؿ تبدك متناسبة جدا كالمكضكع الذم يخكض فيو الكميت  ،كىذا

ما أ ٌكدتو ابتساـ مرىكف الصفٌار ،حيث ترل أف ىذا المنزع الجديد لمياشميات عمى مستكل
( – )1السٌّد أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع  ،ص . 342
- John Austin , Quand dire c’est faire, P162 .
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()2

المطمع قد« بدا منسجما مع مكضكعيا غاية االنسجاـ»( ،)1إذ ال يبغي الكميت أف يشغمو شاغؿ
مقدمات ،كدكف
عف مكضكعو ،كلذلؾ نراه يحاكؿ االنتقاؿ مباشرة إلى مكضكعو دكف كاسطة أك ٌ
أف يعمؿ عمى تخطٌي ما يعتبره حكاجز الصياغة التقميدية ،إذ لـ يعد لديو مح ٌؿ لتمؾ الفراغات

سدىا مف خبلؿ المٌجكء إلى
النفسية التي كاف يشعر بيا الشاعر الجاىمي كالتي عمؿ عمى ٌ
كصؼ الطمؿ ككصؼ المرأة .كك ٌؿ مف ىذا كذاؾ ساىـ في دحض ذلؾ الشكؿ النمطي المتكارث
المقدمة الطممية
تمعنا في ىذه األبيات االفتتاحية التي تقكـ مقاـ
ٌ
لمقصيدة المدحية .كلكف إذا ٌ
مما كاف شائعا لدل الشعراء الجاىمييف ككذا اإلسبلمييف ،كتكظيؼ
لكجدناىا تستميـ مفرداتيا ٌ

الدار ،كالرسكـ ،كالبناف
لفظ الطرب ،كالشكؽ ،كالبيض لمداللة عمى النساء ،كالشيب ،ك ٌ
اليكة تظ ٌؿ قائمة بيف تكظيفيا ىنا كتكظيفيا ىناؾ؛ إذ لـ يكردىا الكميت مف
ٌ
المخضب ،غير ٌ
أف ٌ
قبيؿ محاكاة القدامى في التدليؿ عمييا بدليؿ إعبلنو الصريح عمى مخالفتو لنيجيـ ،تمؾ
المخالفة التي يمكف اعتبارىا أداة تشكيؽ استعاف بيا الشاعر منذ السطكر األكلى إلثارة انتباه
السامع كجعمو يقبؿ إلى ما يدعك إليو (تعبئة الحشكد) ،كلمتدليؿ عمى أىمية المكضكع مما يسمح
بإمكانية اإلقناع بو.
تبناىا الكميت
كانطبلقا مف ىذه الصيغة االفتتاحية تتجمٌى لنا تمؾ الديباجة الجديدة التي ٌ
جديتيا ظاىرة عمى مستكل المضمكف ال الشكؿ .كىي ديباجة فرضتيا طبيعة
كاف كانت ٌ

تكجو عمؿ الشاعر ،إذ ال يخفى عمينا أف الكميت كاف في مقاـ
المكضكع كالغاية التي كانت ٌ
التركيج ك اإلقناع بعقيدة آمف بيا .كبالتالي فصيغ االفتتاح في الياشميات نابعة أصبل عف

كمكجية لخدمتيا مما يجعميا ذات طبيعة حجاجية .كبناء عمى ذلؾ فإذا كاف
العقيدة الشيعية
ٌ
مقدمة ىذه القصيدة فإنيا نفس الشاكمة التي نسجت عمى منكاليا معظـ
التعميؽ قد استيدؼ ٌ

األكؿ منيما بقصيدتو
ٌ
مقدمات القصائد الياشمية ،كيحيؿ لفظ معظـ ىنا إلى استثناءات ،يتعمٌؽ ٌ
البلمية األكلى التي مطمعيا:
كىؿ مدبر بعد اإلساءة مقبؿ

متأمؿ
عـ في رأيو ٌ
أال ىؿ ٌ

إذ استيميا مباشرة بالدعكة لمثكرة كرفض القير كاالستسبلـ لمخصكـ .أما االستثناء الثاني فيتعمٌؽ

بقصيدتو العينية التي مطمعيا:

( – )1ابتسام مرهون الص ّفار ،آفاق األدب فً العصر األموي ،ط ،.1دار حنٌن ،عمان ،مكتبة الفالح ،الكوٌت .2..5 ،ص
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الدمكعا
كىـ يمترم منيا ٌ
ٌ

نفى عف عينؾ األرؽ اليجكعا

كىي قصيدة استيميا مباشرة بالبكاء كالحزف لما حدث لبني ىاشـ مف نكبات .في حيف يتعمٌؽ
االستثناء الثالث بقصيدتو الرائية التي مطمعيا:

أرضى بشتـ أبي بكر كال عم ار

أىكل عميا أمير المؤمنيف كال

كىي قصيدة استيميا بإعبلف ىكاه لعمي كمكقفو مف الخميفتيف أبي بكر كعمر.
*ّ -صيغّاالختتام :لقد أشرنا فيما سبؽ إلى أف الكميت كاف يفتتح قصائده الياشمية

الصاحب كلـ
عمى غير عادة الشاعر الجاىمي بحكـ أنو لـ يكف يقؼ عمى ٌ
الديار كلـ يبؾ ٌ
يعد مف تقاليد القصيدة الجاىمية ،فيي تقاليد أعمف الكميت
مما ٌ
يستيكيو الغزؿ كغير ذلؾ ٌ

بغض النظر
خركجو الصريح عنيا .كلكف ما مدل خركجو عف تمؾ التقاليد الشعرية المتكارثة
ٌ
عف خركجو عف صيغ االفتتاح؟ كىؿ كاف خركجو خركجا مطمقا أـ أنو كاف محككما ببعض
التقاليد؟
صحيح أف الكميت خرج عف تمؾ الصيغ االفتتاحية التقميدية كلكنو لـ يخرج عف االستعانة
أف األمر عنده يأخذ مجرل آخر في
يحمميا دالالتيـ ،غير ٌ
بألفاظ الشعراء الذيف سبقكه كاف لـ ٌ
صيغ االختتاـ التي جارل فييا القدماء ،حيث أنو ختـ أكثر مف قصيدة مف تمؾ القصائد
الياشمية بكصؼ الناقة كالرحمة عمى عادة الشاعر الجاىمي ،نذكر مف ذلؾ ختاـ قصيدتو
الميمية التي يقكؿ فييا:

()1

كليت نفسي الطركب إلييػـ
تشيع بي المذ ٌكرة الكجػ
إف ٌ
عنتريػس شممة ذات لػكث
ردىف الكبلؿ حدبػا حدابيػ
ٌ
كالحني مجاىيػ
في حراجيج
ٌ

مػا أبالػي إذا أنخف إلييػـ

حؽ مزكريػ
يقض زكرىناؾ ٌ

كليا حاؿ دكف طعـ الطٌعػاـ

ػناء

تنفي لغامػيا بمغػاـ

ىكجػؿ مبمعه كتػكـ البغػاـ
حد اإلكػاـ بعد اإلكػاـ
ػر ك ٌ

النعاـ
ػض يخدف الكجيؼ كخد ٌ

السنػاـ
نقب
ٌ
الخؼ ك اعتػراؽ ٌ
السبلـ
ػف ك ي
السبلـ أىػؿ ٌ
يحب ٌ

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 511 ، 5.8
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تعرضو
فالشاعر في ىذه األبيات ٌ
يعبر عف شكقو كحنينو لمبلقاة بني ىاشـ مف خبلؿ ٌ
لكصؼ مشاؽ الرحمة كتعب المطي مف طكؿ المسير كىي في طريقيا نحكىـ ،كعمى الرغـ مف
حف إلييـ كأراد زيارتيـ  .كعمى ىذه
ذلؾ إال أنو ال يبالي مف كعثاء السفر كىبلؾ الراحمة إذا ٌ
() 1
الشاكمة يختـ ىاشميتو البائية األكلى مع شيء مف التطكيؿ نجتزئ منو قكلو:
أماني نفسي كاليكل حيث يسقبكا

أكلئؾ إف شطٌت بيـ غربة النكل

نعـ بببلغ ا﵀ كجنػاء ذعمػب

فيؿ تبمغنييـ عمى نأم دارىػـ

مذ ٌكرة ال يحمؿ السػٌكط رٌبيػا
كأف ابف أكل مكثؽ تحت زكرىا

يتعصب
كأليػا مف اإلشفاؽ ما
ٌ

كأنمػا
كتكـ إذا
ػي ٌ
ٌ
ه
ضج المط ٌ
كأنيػا
مف األرحبيات العتػاؽ ٌ
مكىنػػا
تضيفػو تحت األالءة
ٌ
ن

تكرـ عف أخبلقي ٌػف ك ترغػب
ٌ
شبكب صكار فكؽ عمياء قرىب

يثيػب
يظفٌرىػا طك ار كطك ار ٌ

صيب
بظمماء فييا البرؽ كالرعد ٌ
بأحدانو المستكلغػات المكمػٌب
عمى دبر يحميو غيراف مػكأب
إذا ما َّ
كؿ الصارخكف ك أنقبػكا

فباكره كالشمس لـ يبد قرنيػػا

فكاف ا ٌد ار نكػا ك اعت ار نكػا كأنػو
غب كجيفيػا
أذلؾ بػؿ تيػؾ
ٌ

المحصب
فمكػٌو مف أكطانيا ك
ٌ

إذا ماقضت مف أىؿ يثرب مكعدا

فكما ىك ظاىر يستيؿ الشاعر ىذه األبيات باإلشارة إلى أماني نفسو في رؤية بني ىاشـ
كلقائيـ إذا ما بعدكا ،متٌخذا مف ذلؾ منفذا لمحديث عف الناقة ككصؼ الرحمة ،فناقتو كما يشير
إلييا مف النكؽ العظاـ تشبو الذككر في خمقيا إذ ليس فييا ضعؼ األنكثة ،فيي سريعة نشيطة
لقكتيا كسرعتيا ال تضجر فترغك
كليست
تستقر فكأف ابف أكل يخمٌبيا بظفره ٌ
ٌ
كينيبيا ،ثـ إنيا ٌ
حتى أنيا تترفٌع أف تككف مثؿ بقية المطايا ،كعبلكة عمى ذلؾ فيي مف النكؽ النجائب الكراـ

كقكتيا بثكر كحشي ضخـ .كينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف صراع ذلؾ الثكر
ٌ
يشبييا في نشاطيا ٌ
إدراؾ كاعتراؾ
ككبلب الصياد الضارية التي باغتتو قبؿ طمكع الشمس فكاف ما كاف بينيـ مف ٌ
كىك يذكد عف القكـ كيدافع عف نفسو بقرنيو .كيأتي بعدىا لمكاصمة كصفو لمراحمة في سرعتيا
كنشاطيا حتى إذا بمغت منتياىا مف يثرب أك مكة.

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 553 ، 544
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كغير بع يد عف داللة ىذه األبيات يختـ ىاشميتو البائية الثانية حيث أتى عمى كصؼ
مشبيا إياىا بثكر كحشي في صراعو مع الكبلب الضارية ،كما أتى
كقكتيا ٌ
الراحمة في بنيتيا ٌ
المعجبلت إلى الفراخ ،إلى أف يأتي لمحديث
مشبيا إياىا بالقطا
ٌ
عمى كصؼ سرعتيا كنشاطيا ٌ
عف بمكغ غايتيا في زيارة بني ىاشـ .

ىذا عف القصائد المختكمة بيذا الشكؿ ،أما عف القصائد األخرل فقد ختمت بمدح بني
ىاشـ كاإلشادة بيـ.
أف الشاعر كاف يأتي عمى كصؼ الناقة كالرحمة
كالمبلحظ عمى صيغ االختتاـ تمؾ ٌ
كحنكه
كالحديث عف الحيكاف بعدما يفرغ مف مدحو لبني ىاشـ كاإلشارة إلى صبابة شكقو إلييـ
ٌ

كتحمؿ
حبو ليـ
متٌخذا مف الحديث عف مشقٌة السفر كعياء الراحمة سبيبل لمتعبير عف إخبلص ٌ
ٌ
العناء في سبيميـ ،كبالتالي فيك حديث نابع عف عقيدتو الشيعية ال ينفصؿ عنيا.ىذا مف جية،
يتصدر
أف ىذا الحديث جاء في ختاـ القصائد إذ لـ تستيؿ بو أك لـ
ٌ
كمف جية أخرل نبلحظ ٌ
القصيدة عمى غير عادة الشاعر الجاىمي ،ككأنو أراد مف كراء ذلؾ أف ينقؿ إلى السامع بغية
ثمة إقناعو أىمية المكضكع الذم يعالجو كالذم ال يريد أف يشغمو
استمالتو ك التأثير فيو كمف ٌ
فسر
عنو شاغؿ ،فجعؿ كصفو لمحيكاف كالرحمة كصيغ اختتاـ لتمؾ القصائد .كبيذه الطريقة ٌ

إعراضو عف صيغ االفتتاح المألكفة.

خص ذلؾ الحديث بمعجـ شعرم خاص غمب عميو الغريب لينطبؽ عميو بذلؾ قكؿ
كقد ٌ
رؤبة بف العجاج «:كاف الكميت كالطرماح يسأالني عف الغريب ثـ أجده بعد ذلؾ في
أشعارىما»( ،)1كىك مف المعجـ المشترؾ لشعراء عصره كشعراء العصر الجاىمي كاإلسبلمي.
الصكر التي عرضيا في ختاـ بعض
كال يتكقؼ حديث الشاعر عف الناقة مف خبلؿ تمؾ ٌ
القصائد بؿ إنو يتجاكزىا إلى تكظيؼ المجاز المقتبس مف الناقة في سياؽ حديثو عف بني أمية
كسياستيـ اتٌجاه الرعية .ك يظير ذلؾ في قكلو :

()1

الرد يفيف نركب
كبالف ٌذ منيا ك ٌ
األزمة تجذب
أناخكا ألخرل ك ٌ

بحقٌكـ أمست قريش تقكدنػا
إذا اتٌضعكنا كارىيف لبيعػة

كىميـ أف يمتركىا فيحمبػكا
ٌ
فيفتصمكا أفبلءىا ثـ يرببػكا

عية
ردافى عمينا لـ يسيمكا ر ٌ
لينتتجكىػا فتنػة بعد فتنػة

( – )1ابن قتٌبة  ،الشعر والشعراء  ،ص  ، 372و المرزبانً  ،المو ّ
شح  ،ص .228
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 523 ، 522
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مشبيا اغتصابيـ
فالشاعر في ىذه األبيات
يصكر حاؿ الرعية في ظ ٌؿ السيطرة األمكية ٌ
ٌ
بالزماـ كىك يأبى ذلؾ ،كىـ يركبكف
لمخبلفة كاقرار نظاـ الكراثة عنكة بإناخة البعير كجذبو ٌ

كىميـ في ذلؾ أف يكظٌفكا عمييا الخراج ظمما فيحمبكنيا كما
الخبلفة ردافى عمى كره مف الرعية ٌ
يستقر ليـ األمر كيميٌدكا لفتنة أخرل أك لبيعة ينشئكف
تستدر الناقة يطمب منيا الحميب ،حتى
ٌ
ٌ
عمييا أكالدىا بعد الفطاـ.
كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف النظر إلى ىذه المحاكاة التي اعتمدىا الشاعر عمى مستكل
أك

الكصؼ كالمٌغة أنيا محاكاة مف قبيؿ إظيار مدل مقدرتو عمى تقميد القدماء كاتٌباع نيجيـ،
حد تعبير النعماف القاضي« ككأنما ليدلٌؿ ليـ عمى قدرتو عمى مجاراتيـ كعمى براعتو في
عمى ٌ

()2
مما يد ٌؿ عمى سيطرة التراث الجاىمي كحتى اإلسبلمي عمى
،
اإلتياف بالغريب الذم شغؼ بو»
ٌ
تفكير الشعراء حتى أنو ظ ٌؿ التراث األكحد منو يستقكف كاليو يرجعكف ،كفي اإلشارة إلى ذلؾ

كلما كاف الشعر السياسي في ذلؾ العصر قد اختمط
كتفسي ار لمفكرة يقكؿ عبد القادر القطٌٌ «:
استمد كثي ار مف سماتو الفنية في
بالعصبيات القبمية ككقائع العرب الجاىمية كالمدح كاليجاء ،فقد
ٌ
ىذا المجاؿ مف تراث الشعراء الجاىمييف الذم ظ ٌؿ مسيط ار عمى فحكؿ الشعراء األمكييف سيطرة

غالبة »( .)3كعميو فبل غ اربة فيما نجده عند الكميت مف ضركب تمؾ المحاكاة.

بدء بالعنكاف ،إذ
*ّ -عمومّالصياغة :تتجمٌى لنا ىذه الخاصية الفنية في الياشميات ن
يعد إطبلؽ لفظ الياشميات عمى مجمكع القصائد تمؾ جانبا مف جكانب العمكـ باعتباره بعيد عف
ٌ
عمكيا أك عباسيا مع عممنا المسبؽ بانتصار الكميت لمعمكييف.
تحديد أصؿ الياشمييف إف كاف ٌ
تصب في إطاره مجمكع القصائد تمؾ
كما يؤ ٌكد ذلؾ الجانب أيضا ىك المضمكف العاـ الذم
ٌ
يبرر عمكـ
كىك اإلشادة ببني ىاشـ عامة كالدعكة ليـ كاقرار شرعية حقٌيـ في الخبلفة .كلع ٌؿ ما ٌ
أف الياشمييف في فترة نظـ الياشميات عمى األق ٌؿ كانكا يش ٌكمكف
الصياغة في ىذا المكضع ىك ٌ
أف الحزب
تـ بعد ،كالدليؿ عمى ذلؾ ٌ
لحمة كاحدة إذ لـ يكف انقساميـ إلى عمكييف كعباسييف قد ٌ

الياشمي الكحيد الذم كاف ينشط عمى الساحة السياسية في تمؾ الفترة ىك حزب الشيعة

المنتصر لعمي ،كعمى ىذا األساس لـ يكف البيت العمكم عند الشيعة كعمى رأسيـ الكميت إالٌ

( – )2النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .619
( - )3عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً و األموي  ،ص .286
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رم از لمبيكتات الياشمية .كلـ يتكاف الكميت في ىاشمياتو اإلعبلف عف مذىبو العمكم كالتصريح
بو مف خبلؿ قكلو:

()1

بذلؾ أدعى فييـ ك ألقٌب

ابي ىكاه ك أريػو
كقالكا تر ٌ

كمف جية أخرل فإنو لـ يتكاف كذلؾ اإلعبلف عف كالئو لبني ىاشـ عترة النبي .كعمى لغة
العمكـ يقكؿ:

()2

الحؽ مشعب
كما لي إال مشعب
ٌ
كمف بعدىـ ال مف أج ٌؿ كأرجب

فما لػي إال آؿ أحمػد شيعػة
كمف غيرىـ أرضى لنفسي شيعة

كاف كاف الكميت ينزع منزعا عمكيا إال أنو لـ يجعؿ مدائحو حك ار عمى عمي كأبنائو أك
امتدت لتشمؿ البيت الياشمي كمٌو دكف استثناء .كتظير
عمى البيت العمكم كانما ىي مدائح ٌ
كمتفرقة مف الياشميات إذ ال تكاد تخمك منيا
متعددة
صكرة ذاؾ المدح الجماعي في مكاضع
ٌ
ٌ

قصيدة مف تمؾ القصائد ،نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بعضا مما كرد في بائيتو

تقدـ صكرة كاضحة عف ذاؾ المدح الجماعي ،إذ يقكؿ:
الثالثة باعتبارىا ٌ

()3

بني ىاشـ فيـ األكرمػكف

بني الباذخ األفضؿ األطيب

أرل ليـ الفضؿ ك السابقات

ك لـ أتم ٌػف ك لػـ أحسػب
مطاعيػـ لمطٌارؽ األجنػب

ادلمسػت
نجكـ األمكر إذا
ٌ

بظمماء ديجكرىا األشيػب

غر حسػاف الكجػكه
أكارـ ٌ
التفحش مف شأنيػـ
كليس ٌ

كال طيرة الغضب المغضب

فالشاعر يعرض مف خبلؿ ىذه األبيات جكانب معتقده حكؿ اإلمامة محاكال في الكقت
ذاتو رسـ صكرة عف األئمة الياشمييف ،كتتجمٌى لنا مبلمح تمؾ الصكرة عف األئمة في أنو ال

يتحدث عنيـ بمغة العمكـ عمى نحك ما
يكجو خطابو إلى شخص بعينو كاٌنما ٌ
يخص حديثو أك ال ٌ
ٌ
تصكغو ىذه األبيات كغيرىا كثير في الياشميات.
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .52.
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 518 ،517
( – )3المصدر نفسه  ،ص . 62. ، 618
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أف الياشميات كاف كانت عبارة عف مقالة
ك كبياف عمى لغة العمكـ تمؾ نشير أيضا إلى ٌ
شيعية زيدية إال أننا ال نعثر فييا عمى قصيدة يمكف أف تككف مدحا إلمامو أك مرثية لو ،حتى
أف ما ركاه األصفياني عف الميتو مف أنو رثى فييا إمامو زيد
ٌ
كال عمى رثاء منسكب إليو ،مما يؤ ٌكد القكؿ بأف زيد لـ يكف يمثٌؿ ىك اآلخر إال رم از لمبيت
()1

ال نعثر فييا عمى اسـ إمامو

ثمة البيت الياشمي ،كما يد ٌؿ ذلؾ أيضا عمى أف الكميت كاف يدافع عف نظرية
العمكم كمف ٌ
معينة ال شخص بعينو .
أف ىذا التعميـ يبتدئ مف عقائد الشيعة خاصة ما تعمٌؽ منيا بمفيكـ
كعميو يمكف القكؿ ٌ
اإلمامة يتمثٌؿ في حصرىا في بني ىاشـ دكف سكاىـ .كقد استعاف الكميت بمغة العمكـ لتكضيح

امتد حديثو ليشمؿ الياشمييف عامة مما يعرب عف مكقفو كعقيدتو الشيعية .
ىذه الفكرة حيث ٌ
كفي ىذا التعميـ الذم يقيمو الشاعر حكؿ فكرة اإلمامة كفي ذاؾ المدح الجماعي ما يؤ ٌكد الفكرة

بأف البيت العمكم لـ يكف يمثٌؿ عند الشيعة إال رم از لمبيكتات الياشمية  ،أك بتعبير آخر
القائمة ٌ
أف بني ىاشـ ىـ مصدر العقيدة
لـ يكف يمثٌؿ عمي عندىـ إال رم از لبني ىاشـ .ضؼ إلى ذلؾ ٌ
الشيعية حيث يمكف النظر إلى شرعيتيـ في الخبلفة كمنفذ لممطالبة بأحقية عمي كأبنائو فييا

بناء عمى قكؿ الكميت:

()2

أحؽ كأقرب
فإف ذكم القربى ٌ
ٌ

لحي سكاىـ
فإف ىي لـ تصمح ٌ

مما جعمو
أم ذكم القربى مف بني ىاشـ ،ثـ مف البيت العمكم ،ثـ مف البيت الفاطمي ٌ
يبرر مكقفو مف لغة العمكـ كانعداـ التخصيص
ينتصؼ لمعمكييف عمى لغة التعميـ ،كفي ذلؾ ما ٌ
يبرر مكقفو اتجاه ثمػٌة مف بني ىاشـ الذيف كقؼ
في الياشميات .ثـ ٌ
إف في المدح الجماعي ما ٌ
يمدحيـ كيثني عمييـ مف أمثاؿ :جعفر بف أبي طالب كحمزة بف عبد المطٌمب كالحسف كالحسيف
كمحمد بف الحنفية ،فضبل عف العباس بف عبد المطمب كابنيو عبد ا﵀ كالفضؿ مشفعا ذلؾ كمػٌو
()1
بالثناء عمى عمي .كفي األبيات التالية ما يشير إلى ذلؾ:
سػـ فػرع القدامػس القػ ٌػداـ

أسرة الصادؽ الحديث أبػي القػا

ػر مأمكميػـ ك اإلمػػاـ
دـ ط ٌا

ػي ك ميػت مف بنػي آ
خيػر ح ٌ
ذك الجناحيف كابػف ىالة منيػػـ

ػي المحػامػي
أسػد ا﵀ ك الكم ٌ

( – )1األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ،17ص . .7
( – )2دٌوان الكمٌت  ،ص . 528
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 5.6 ، 499
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ػي بو عرش أمػة النيػػداـ
بٌ
ػر كنقض األمػكر كاإلب ػراـ

ػي الذم أمػاؿ التجػػك
ك الكص ٌ
كاف أىؿ العفاؼ ك المجد ك الخيػ
كقتيػؿ بالطٌػؼ غػكدر منػػو

يتعرفػف حػ ٌػر كجػو عميػػو
ٌ
النبػي بال ٌشعب ذم الحيػ
ك سمي ٌ
إف ذكرىػـ الحمػ
ك أبك الفضؿ ٌ

أمػة ك طغػػاـ
بيػف غكغػاء ٌ
السػرك ظاىػ ار كالكسػاـ
عقبة ٌ
ػؼ طريػد المحػ ٌؿ باألحػراـ

كيقكؿ في مكضع آخر مف الياشميات:

() 2

مساميح منيـ قائمكف ك فاعػؿ

ػي ال ٌشفػػاء لؤلسقػػاـ
ػك بف ٌ

سباؽ غايات إلى الخير مسيب
ك ٌ
كحمزة ليث الفيمقيػف المج ٌػرب

أكالؾ نبي ا﵀ منيػـ ك جعفػر

لفقدانيػـ ما يعذر المتحػ ٌػكب

ىـ ما ىـ كت ار ك شفعا لقكميػـ

يساؽ بيـ سكقا عنيفػا كيجػنب

التجكبي الذم استكأرت بو
قتيؿ
ٌ
أمػة
لنعـ طبيب ٌ
الداء مف أمر ٌ
و
حسف كانت مصادؽ السمو
ك في

ػب
ػب كالمتطبػ ٌ
تكاكميا ذكالط ٌ
رئاب لصدعيو المييمف يػرأب
إلى منصب ما مثمو كاف منصب

جكد في عفاؼ كنائػؿ
حزـ ك ه
ك ه
ك مف أكبر األحدث كانت مصيبة

الممحػب
عمينا قتيؿ األدعيػاء
ٌ

ك لف أعزؿ العباس صنك نبينػا

أعد ك أنػػدب
كصنكانػو ممف ٌ
بحب الياشمييف مصحب
جنيب
ٌ

فيا لؾ لحما ليس عنػو مذنػب

قتيؿ بجنب الطٌؼ مف آؿ ىاشػـ
كال ابنيو عبد ا﵀ كالفضؿ إننػي

ك لك أكثر االيعاد لػي ك الترٌىب

محمدا
كالصاحب الخيؼ الطريدا ٌ

لنػا ثقة ٌأياف نخشى ك نرىػب

كقد غادركا فينا مصابيح أنجمػا

كيقابؿ عمكمية مدحو لمياشمييف عمكمية ىجائو لبني أمية ،حتى أف ما يظير لنا مف أنو
تخصيص في ىجائو مف خبلؿ إشارتو إلى أسماء بعض الخمفاء األمكييف ال يبدك كذلؾ كما
يكجو ىجاءه لؤلمكييف
إشاراتو تمؾ إال ضرب مف ضركب التمثيؿ ،كالدليؿ عمى ذلؾ أنو كاف ٌ

( – )2المصدر نفسه  ،ص . 544 ، 539
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عامة دكف استثناء سكاء أكانكا مف البيت السفياني أك المركاني .كعمى لغة اليجاء العمكمية
يقكؿ:

()1

لنا راعيا سكء مضيعػاف منيمػا

أبك جعدة العادم ك عرفاء جيأؿ

أتت غنما ضاعت كغاب رعاؤىا

ليا فرعؿ فييا شريؾ ك فرعػؿ

اليػة سمغػد ألٌػؼ كأنػػو
كٌ
السكء قد طاؿ ممكيػـ
فتمؾ كالة ٌ

بالنكؾ أثكؿ
الرىؽ المخمكط ٌ
مف ٌ
فحتٌاـ حتٌاـ العنػاء المطػ ٌػكؿ
فقد أيتمكا طك ار عداء ك أثكمػكا

السكء في أىؿ دينيـ
رضكا بفعاؿ ٌ
كما ضرب األمثاؿ في الجكر قبمنا

ألجكر مػف حكامنػا المتمثٌػؿ

كيقكؿ أيضا:

() 2

الميند كالقطيعػا
كاف خفت
ٌ
كأشبع مف بجكركـ أجيعػا

فقؿ لبنػي أمية حيث حمػٌكا

أجاع المٌػو مػف أشبعتمػكه

كعمى لغة العمكـ ىذه سار الكميت في مدائحو لبني ىاشـ كىجائو لبني أمية حتى غدت
ىي المٌغة الشائعة في الياشميات عمى ما لمعمكمية مف داللة كاضحة عمى عقيدة الشاعر

كمكقفو السياسي.

*ّ -المقابمة :مف بيف األساليب الفنية األخرل التي لجأ إلييا الكميت في صكغ عباراتو

كالتدليؿ عمى أفكاره نجد أسمكب المقابمة أك ما يمكف تسميتو كذلؾ بالمقارنة .كالمصطمح بيذه
تتـ المقابمة بينيا ،كاذا عدنا إلى الياشميات فما ىي العناصر التي
الصيغة يستدعي عناصر ٌ
جمع بينيا الكميت مف باب المقارنة بينيا؟
تقكـ الياشميات في أساسيا عمى اإلشادة ببني ىاشـ كاالنتصار ليـ عمى بني أمية
األكلكف(بنك ىاشـ) دكف المتأخريف (بني
باالستناد إلى جممة معطيات ىي بمثابة فضائؿ حازىا ٌ
يفكت فرصة لمحممة عمى بني أمية
أمية) .كيظير بمطالعة تمؾ القصائد ٌ
أف الكميت لـ يكف ٌ
تتكضح خصكصية كؿ فريؽ
كاإلشادة ببني ىاشـ دكف المٌجكء إلى أسمكب المقابمة بينيما حتى
ٌ
ثمة مقدار ما بينيما مف اختبلؼ .كيمكف أف نستعيف ببعض األبيات المجتزأة مف تمؾ
كمف ٌ

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 598 ، 594
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 625 ، 624
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المطكلة لمتدليؿ عمى ىذه الفكرة ،ككمثاؿ عمى ذلؾ يقكؿ الكميت في ىاشميتو
القصائد
ٌ
() 1
الميمية:
لبنػي ىاشػـ فػركع األنػػاـ

بؿ ىكام الػذم أج ٌػف ك أبػدم
لمقريبيف مػف ندل ك البعػيدي ػ

ػف مف الجكر في عرل األحكاـ

النػػا
ك المصيبيف باب مػا أخطأ ٌ

س كمرسػي قكاعػد اإلسػبلـ
س ك رعي ػػة األنع ػػاـ

النػػا
عيػة ٌ
ساسة ال كمف يرل ر ٌ
ال كعبػد المميػؾ أك ككلي ػػد

أك سميمػػاف بعد أك كيشػػاـ

أريػو فيػو كرأم ذكم الثمٌػ ػ

ػة في الثائجػات جنح الظػبلـ
ػة ك انعؽ ك دعدعػا بالبيػاـ

المخػ
جز ذم الصكؼ كانتقاء لذم ٌ
ٌ
مف يمت ال يمت فقيدا ك مف يحػ

يى فػبلذ ك إؿ كال ذك ذمػػاـ

إف ىكام
فالكميت ىنا يستيؿ ىذه المقابمة بمدح بني ىاشـ كاإلشادة بفضائميـ حيث يقكؿ ٌ
السخاء كالتقكل
الذم أضمر كأبدم ىك لبني ىاشـ كحدىـ أشراؼ الخمؽ كأرباب العدؿ ك ٌ
الديف ك ٌ

عدة أبيات ،ليخمص
كحسف السياسة كغيرىا مف الفضائؿ التي أطنب في بسطيا عمى مدار ٌ
تتمخص في الجكر
بعدىا لمحديث عف بني أمية حديثا
اختص بعرض جكانب مف سكء سياستيـ ٌ
ٌ
كالظمـ ،كىنا يفتح الكميت الباب الستقصاء الفارؽ بيف سياسة الياشمييف العادلة كسياسة
أف بني ىاشـ يسكسكف الرعية كيتعيٌدكنيـ بحسف السياسة فبل يدعكنيـ
األمكييف الجائرة إذ يقكؿ ٌ
ىمبل كاألنعاـ مثؿ ما ىك الحاؿ مع بني أمية الذيف يعاممكف الرعية معاممة األنعاـ؛ فالرعية
يجزكف صكفيا كيأكمكف لحكميا كيشربكف ألبانيا ،كال يكتفكف بذلؾ بؿ
عندىـ قائمة مقاـ األنعاـ ٌ
الميت في ظ ٌؿ سياستيـ
لكأف
يعممكف عمى زجرىا ال يراعكف فييا عدال كال إنصافا حتى ٌ
الحي ك ٌ
ٌ

ليقرر مف جديد
تمؾ سكاء .كفي مقابؿ ىذا النمكذج المشيف لمسياسة األمكية يمضي الكميت ٌ
مزايا الياشمييف بما يطبعيـ مف كرع كحمـ كعمـ كسخاء ،كىي جممة مف المكاصفات ال يحتاج
الخميفة الياشمي إلى مكاصفات أخرل بعد إح ارزه ليا ،فيي محاسف دنيا كديف .كانطبلقا مف
أسمكبو ىذا المعتمد في المدح كاليجاء فكأنو ظ ٌؿ يحاصر األمكييف بالياشمييف ٌأكال كأخي ار حتى
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ال يدع ليـ منفذا .كغير بعيد عف داللة ىذه األبيات يقكؿ الكميت في مكضع آخر مف
ىاشمياتو:

()1

لنا راعيا سكء مضيعاف منيمػا

أبك جعدة العادم ك عرفاء جيأؿ

أتت غنما ضاعت ك غاب رعاؤىا

ليا فرعؿ فييا شريؾ ك فرعػؿ

السكء قد طاؿ ممكيػـ
فتمؾ كالة ٌ
رضكا بفعاؿ السكء في أىؿ دينيـ

فحتٌاـ حتٌاـ العنػاء المط ٌػكؿ
عداء ك أثكمػكا
فقد أيتمكا طك ار
ن

الدىػر حكمػؿ
بكمبتيا في ٌأكؿ ٌ
مخبػػؿ
كضربا كتجكيعا خباؿ ٌ

كما رضيت بخبل كسػكء كاليػة
نباحا إذا مػا المٌيؿ أظمـ دكنػػيا

كما ضرب األمثاؿ في الجكر قبمنا

ألجكر مػف حكامنا المتمثٌػػؿ

عمى
إلى مفزع لف ينجي ٌ
الناس مف ن
إلى الياشمييػف البياليؿ ٌإنيػػـ

كال فتنػة إالٌ إليػو التحػ ٌػكؿ

إلى أف يصؿ بعد ذلؾ لمقكؿ:

الرجػي مبل هذ ك مكئػؿ
لخائفنا ٌا
المترحػؿ
يؤـ الظٌاعػف
ٌ
سكاىـ ٌ

أليػة سي ػرة
إلى أم عػدؿ أـ ٌ

ليدفأ مقركر ك يشبػع مرمػػؿ

نؤمؿ فييػػـ
رب ٌ
فيا ٌ
عجؿ مػا ٌ
مقر بحكمػػو
كينفذ فػي راض ٌ

منا الكتاب المعطٌػؿ
كفي ساخط ٌ
أمية لـ تختمؼ
ىذه األبيات ىي ضرب آخر مف ضركب المقابمة بيف بني ىاشـ كبني ٌ

قدمو في األبيات السابقة ،إذ يعيد رسـ صكرة الرعية في ظ ٌؿ السياسة األمكية عمى أنيا
عما ٌ
ٌ
غنـ ميممة أضاعيا الرعاة فعاثت فييا السباع فسادا .كىذه الصكرة تكجز لنا في الحقيقة حاؿ
الرعية مف دكف إماـ كفئ يرعى شؤكنيـ كيحفظ مصالحيـ فيـ تحت سيطرة ح ٌكاـ رضكا بفعاؿ

أمية لؤلمة برعاية حكمؿ لكمبتيا التي كانت
السكء في أىؿ دينيـ ،كىنا يتمثٌؿ الشاعر رعاية بني ٌ
تحرسيا ثـ تعامميا بالضرب كالتجكيع ،كفي ىذا التمثيؿ كغيره يرل الكميت أنو ما ضرب
مشكىة عف الحكـ األمكم
المتمثٌؿ مثبل ألجكر مف ىؤالء الحكاـ .كبعدما يفرغ مف تقديـ صكرة ٌ
تمني خبلفة ىاشمية راشدة بإمكانيا أف
يمضي إلى اإلشادة بالياشمييف بؿ إنو يتجاكز ذلؾ إلى ٌ
تبيد السياسة األمكية الجائرة.
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مف خبلؿ تمؾ المقابمة التي تضمنتيا األبيات بيف سياسة الياشمييف العادلة كسياسة
األمكييف الجائرة تتجمٌى لنا خمفيات تمؾ المفارقة القائمة بيف الطرفيف ،كىي مفارقة أقاميا
الكميت عمى مجمكعة مف العناصر المتنافرة جعميا بمثابة أكجو مقارنة كالعدؿ كالظمـ كالعمـ

كالجيؿ كالحمـ كالحزـ كغيرىا .كانطبلقا مف ىذه الفكرة فإف األبيات تقكـ ككما ىك باد لمعياف
عمى المزاكجة بيف مدح بني ىاشـ كىجاء بني أمية ،كقد قامت ىذه المزاكجة أساسا عمى إجبلء
القيـ المتضادة .كفي ذلؾ إجبلء لمفارؽ بيف بني ىاشـ الذيف نسبيـ إلى
الفارؽ بيف جممة مف ٌ
كؿ ما ىك سامي ،كاألمكييف الذيف نسبيـ إلى كؿ ما ىك دنيء .كىذا التناقض القائـ بيف
يبرر لجكءه إلى أسمكب
الياشمييف كاألمكييف ىك تناقض بيف كضع الحاكـ كالمحككـ مما ٌ
ال مقابمة القائـ أساسا عمى تعداد الصفات .كفي ىذا المقاـ ينظر إلى الصفة كأداة مف األدكات
تعد الصفة مف األدكات التي تمثٌؿ
الحجاجية التي استعاف بيا الكميت في بناء خطابو ،حيث « ٌ
حجة لممرسؿ في خطابو ،كذلؾ بإطبلقو لنعت معيف في سبيؿ إقناع المرسؿ إليو»( .)1كبالنظر
ٌ
كـ ىائؿ مف األكصاؼ سكاء منيا الخاصة ببني ىاشـ
إلى ذلؾ فقد حفمت الياشميات بتكظيؼ ٌ
أك الخاصة ببني أمية مما يندرج في إطار أفعاؿ العرض  ، Expositifsكليس عمينا الكقكؼ
يبرر استخداميا.
عند دالالتيا المعجمية كانما بياف ما ٌ
لقد أشرنا في مكضع سابؽ إلى أف الكميت قد أتى عمى إثبات جممة مف الفضائؿ الدينية
قدـ مجمكعة مف المثالب لميجكيو بني أمية.
كاألخبلقية لممدكحيو بني ىاشـ كفي مقابؿ ذلؾ ٌ
الحب كالبغض فحسب بؿ عمى مقدار التقارب ك التباعد
كىي صفات ال تد ٌؿ عمى عاطفتي
ٌ

تعد كمؤشرات دالة عمى كجية نظره كمكقفو ،كقد
الذم يقيمو الكميت بينو كبينيـ ،كما أنيا ٌ
ترتٌب عف تكظيفيا تصنيؼ ككضع كؿ فريؽ في خانة معينة ،فبالنسبة لمياشمييف فيـ مصنفكف
الس اسة المثالييف الذيف ينبغي أف تككف الخبلفة خالصة ليـ بالتناسب مع ما تستمزمو
في خانة ٌ
أكصافيـ ،أما األمكييف فيـ مصنفكف في خانة المجرميف الذيف يستحقكف العقاب .كيمكف تمثيؿ

المضاميف اإلنشائية التي تنطكم عمييا بعض الصفات في الشكؿ التالي:
تشوٌه صورتهم بغرض
اإلطاحة من شؤنهم

تقرٌبهم من عالم الفضائل
اإلسالمٌة
الغٌوث،األرأفون
األحلمون...

اإلعالء من شؤنهم

أبوجعدة،العادي،
فرعل...

تقرٌر أولوٌتهم
الخالفة  ،ص . 486
فًالخطاب
ستراتٌجٌات
( – )1عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إ
االنتصار لهم
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تؤلٌب الجماهٌر علٌهم
تقرٌر عدم صالحٌتهم
للخالفة
إضمار المعاداة لهم

كبالتالي فقد كظٌؼ الكميت أسمكب المقابمة القائـ عمى مجمكعة مف األكصاؼ أقاـ عمييا

تبيف مكقفو تجاه كؿ فريؽ كما تعمؿ عمى تبرير ذاؾ
حجاجو مما يسمح بالنظر إلييا كحجج ٌ
كيتحدد ىذا المكقؼ أكثر مف طرؼ الشاعر عندما يشير إلى بعض
المكقؼ بغية اإلقناع بو.
ٌ
خمفاء بني مركاف جاعبل بذلؾ البيت المركاني مكضع ىجائو ،غير أنو كاف عرض ألسماء

أف ذكره ليـ ما
بعض الخمفاء المركانييف متٌخذا منيـ رم از لمظمـ كالباطؿ ككؿ ما ىك مشيف إال ٌ
ألف ما يقاؿ
ىك إال تحديد جزئي ،حيث أشار إلى ىؤالء الخمفاء عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ٌ
يكسع مف دائرة اليجاء عنده.
عف ىؤالء يمكف تعميمو عمى البقية ،مما ٌ
كفي مقابؿ ذاؾ التخصيص النسبي أم تحديده ألسماء بعض الخمفاء المستيدفيف مف
اليجاء لـ يعف الكميت بتحديد أسماء ممدكحيو مف بني ىاشـ بؿ ترؾ الصياغة عمى عمكميا.
المكزع بيف المدح كاليجاء كلٌدت ازدكاجية أخرل
أف ىذه االزدكاجية في المكقؼ
ٌ
كالمبلحظ ٌ
عمى مستكل المٌغة التي تراكحت بدكرىا بيف لغة مدح كلغة ىجاء ،كقد استطاع الكميت أف

اليكة بينيما عمى قدر
يجمع بيف ذينؾ المكقفيف المتناقضيف في شطكر قميمة عمى الرغـ مف ٌ
أف ٌ
مرة
كبير مف االتٌساع ،مما سمح بقياـ تفاعؿ متبادؿ بيف كؿ مف المدح كاليجاء إذ كاف ٌ
يتحدث ٌ
مرة أخرل إلى المدح محاص ار بذلؾ ميجكه ،في حيف كاف
بمغة المادح ثـ بمغة الياجي ليعكد ٌ
ينتقؿ في مكاضع أخرل مف المدح إلى اليجاء أك العكس.

تقدـ ذكره في ىذا العنصر فإننا نستنتج أف الكميت قد عمد إلى مراعاة
كبناء عمى ما ٌ
التأدب األقصى
بعض حكـ الحديث الخاصة بسنف مف المكاضعات  convenancesمثؿ مبدأ ٌ

ذـ الغير -أكثر مف مدح
التقرب خاصة قاعدة االستحساف التي ٌ
كاعتبار ٌ
تنص عمى( :قمٌؿ مف ٌ
تنص عمى (قمٌؿ مف اختبلؼ الذات كالغير -أكثر مف اتٌفاؽ الذات
الغير) ،كقاعدة االتٌفاؽ التي ٌ
ليتحكؿ
كالغير)( ،)1كىذا في خطابو مع بني ىاشـ ،في مقابؿ خرقو ليا في خطابو مع بني أمية
ٌ
ذـ الغير)(،أكثر مف اختبلؼ الذات كالغير).
شكميا عنده كعمى الترتيب( :أكثر مف ٌ
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يبرر مسعى الشاعر الرامي
كالحقيقة أف ىذا الخرؽ لـ يكف عفكيا كانما ىك خرؽ مقصكد ٌ
إلى تأكيد مكقفو تجاه كؿ فريؽ في محاكلة منو لتشكيو صكرة الخصـ كتحسيف صكرة الممدكح.
أف أسمكب المقابمة ذاؾ الذم استعاف
كما يمكف أف نخمص إليو بعد عرض ىذا العنصر ٌ
بو الشاعر في صياغة عباراتو ،يمكف اعتباره أداة لجأ إلييا الكميت لتبرير مكقفو اتٌجاه بني

تبرر مكقفو اتٌجاه
ىاشـ في انحيازه ليـ ألنيـ كبكؿ بساطة يمثٌمكف السياسة العادلة ،كما أنيا ٌ
أمية في منافرتو ليـ ألنيـ مثاؿ لمسياسة الجائرة .كمف جية أخرل يمكف اعتبارىا كمنفذ
بني ٌ
أمية متٌخذا مف المدح كاليجاء أداتو في
اعتمده الكميت في الدعكة لبني ىاشـ كالثكرة عمى بني ٌ

الدعكة كالتحريض .مما يسمح بالنظر إلى كؿ مف المدح كاليجاء كفعميف كبلمييف يندرجاف

رد الفعؿ
ضمف أفعاؿ المكقؼ  Comportatifsعند أكستف كىي األفعاؿ التي«
تتضمف فكرة ٌ
ٌ
تجاه سمكؾ صادر عف الغير»( ،)2أك األفعاؿ التعبيرية  Expressifsعند سكرؿ.
*ّ -الصور ّالبيانيةّ :ىي ضرب مف ضركب الكبلـ غير المباشر تندرج في إطار

التعبير عف القصد بالتمميح ألنؾ« ال تصؿ منو إلى الغرض بداللة المفظ كحده ،كلكف يدلٌؾ

المفظ عمى معناه الذم يقتضيو مكضكعو في المٌغة ثـ تجد لذلؾ المعنى داللة ثانية تصؿ بيا
إلى الغرض كمدار ىذا األمر عمى الكناية كاالستعارة كالتمثيؿ»( .)1كىي أساليب استعاف بيا
الكميت في صكغ عباراتو الشعرية كالتعبير عف بعض المضاميف مما لـ يشأ التصريح بو.
أ-التشبيو :مف أكثر النماذج الببلغية التي بنى عمييا الكميت خطابو سكاء في سياؽ
أمية .فمف التشبييات الخاصة ببني ىاشـ نذكر لو قكلو:
حديثو عف بني ىاشـ أك بني ٌ
ة كال ٌػداء مف غميػؿ األكاـ
كالبحكر التي بيا تكشؼ الح ٌػر

()2

فيـ األسد في الكغى ال المكاتي
أبطحييػف أريحييػف كاألنػ

بيف حنيف العريف ك اآلجػاـ

ػجـ ذات الرجكـ ك األعبلـ

ففي ىذه التشبييات يزاكج الكميت بيف ذكر طرفي التشبيو دكف كجو الشبو أك بحذؼ أحد
يشبو الياشمييف في جكدىـ كعطائيـ
طرفي التشبيو
(المشبو) مع إيراد كجو الشبو ،حيث نجده ٌ
ٌ
يشبييـ بالككاكب فيـ أعبلـ مثؿ ىذه الككاكب
حساف ،ثـ نجده ٌ
تدره مف خيرات ٌ
بالبحكر بما ٌ

()2

- John Austin , Quand dire c’est faire, P161.
( – )1أبً بكر عبد القاهر الجرجانً ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً ،تحقٌق سعد كرٌم الف ّقً ،ط ، .1دار الٌقٌن.2..1 ،
ص .222
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يسد .كغير بعيد عف ىذه التشبييات
يستيدل بيـ ،كما ٌ
يشبييـ في شجاعتيـ كاقداميـ باأل ٍ
() 3
كالدالالت يقكؿ أيضا:
فبدر ليـ فييا مضيء ككككب

ادلمست ظمماء أمريف حنػدس
إذا
ٌ
كاف ىاج نبت العمـ في الناس لـ تزؿ

ليـ تمعة خضراء منيـ كمذنب

يشبو الكميت بني ىاشـ بالبدر في الميمة الظمماء إذا ما أشكؿ عمى
ففي ىذيف البيتيف ٌ
يشبو العمـ المنسكب إلييـ كقت تراجعو في
الناس أمريف مختمفيف فكانكا ىـ اليداة ليـ ،كما ٌ
الناس بالتمعة الخضراء كثيرة النبت .كيقكؿ في مكضع آخر مف ىاشمياتو:
أنتـ مف الحرب في كرائمػيا

()4

الرحى القطب
بحيث يمقى مف ٌ

فيك يشير في ىذا البيت إلى بني ىاشـ قائبل :إذا نزلكا لمقتاؿ فيـ ٌأكؿ مف يدير رحى
الحرب ،فمنزلتيـ مف الحرب منزلة القطب مف الرحى ال تدكر إال بو ،كفي ذلؾ إشارة إلى
اإلقداـ كالشجاعة كاقتحاـ المخاطر .إلى غير ذلؾ مف التشبييات التي ال تخرج عف الصفات
الخاصة باإلماـ في العقيدة الشيعية.
تتضمنو مف أكجو شبو
كبالتالي فقد حاكؿ الكميت مف خبلؿ صكغو ليذه التشبييات بما
ٌ
تعكس صفات اإلماـ الشيعي أف يدلٌؿ عمى اقتراف ىذه الصفات ببني ىاشـ ،كأف يثبتيا ليـ

حبيـ في القمكب كاألركاح ،بؿ أف يجعميا حك ار عمييـ ،في مقابؿ بني أمية الذيف
يثبت ٌ
حتى ٌ
()1
يصفيـ كيصؼ سياستيـ لمرعية بقكلو:
نعالج مرمقا مف العيش فانيػا

لو حارؾ ال يحمؿ العبء أجزؿ

كحالئة عف ككعيا كىي تبتغي

ضيعتو ك تغمػؿ
صبلح أديػـ ٌ
لكاصفو ىدـ الخباء المرعبػؿ

فتمؾ أمكر الناس أضحت كأنيا

أمكر مضيع آثر النكـ بيٌػػؿ

فأصبح باقػي عيشنا ك كأنػو

أبك جعدة العادم كعرفاء جياؿ

لنا راعيا سكء مضيعاف منيما

( – )3المصدر نفسه  ،ص .539 ، 538
( – )4المصدر نفسه  ،ص . 575
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 594 ، 589
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فالكميت في ىذه األبيات يعرض لحاؿ الرعية في ظ ٌؿ الساسة األمكية في صكرة ببلغية

ؽ شبو جمد قد دبغ فيك يخمؽ سريعا مثؿ
مكحية إذ يستيؿ حديثو بقكلو :نحف نعالج عيشا قد ر ٌ
مشبيا كضعيـ ذاؾ بكضع
ىذا العيش الذم يفنى عاجبل ،فيـ في دىر فاسد يحاكلكف إصبلحو ٌ

ىذه المرأة التي تبتغي إصبلح أديـ بعدما أفسدتو .كيضيؼ إلى ذلؾ أيضا تشبييا آخر ،حيث

كيتدرج الكميت بعد حممة التشبييات تمؾ إلى
شبو عيشيـ ذاؾ بالخباء (الثكب) الخمؽ المقطٌع.
ٌ
ٌ
مدبر ليا
إعطاء صكرة أكثر تعميما لكاقع الرعية مشبيا ٌإياىا بعدما أضحت أمكرىا ميممة ال ٌ
المشردة التي ال راعي يحفظيا .كىك يشير بذلؾ كاف بطريقة ضمنية إلى ىشاـ الذم آثر
باإلبؿ
ٌ
المضيع تضيي ع إبمو بإىماليا ،كفي ىذا اإلطار
الدعة عمى النظر في أمر دينو كما آثر ىذا
ٌ
ٌ

يصب قكلو :
ٌ

أبك جعدة العادم كعرفاء جيأؿ

لنا راعيا سكء مضيعاف منيما

يشبو ىشاـ كعاممو خالد بالذئب كالضبع في المؤـ كانتياكيما حقكؽ اآلخريف،
حيث ٌ
المشبو بو كانما قصد الحكـ الذم لو كىك ىنا
المشبو ىك
كالقصد في ذلؾ لـ يقع عمى جعؿ
ٌ
ٌ

المراكغة كالنكر كما يرتبط بيما مف خسيس الصفات ،فتشبيييما بالحيكاف أبمغ في بياف سكء

الحاؿ.
كعمى ىذا األساس تتجمٌى لنا الكظيفة الجمالية ليذه الصكرة الببلغية كىي كظيفة ذات بعد

تداكلي يتمثٌؿ في استمالة المتمقي كالتأثير فيو أك حممو عمى اإلذعاف لقضية الياشمييف كحقيقة
األمكييف.

ب-االستعارة ّ :ىي مف قبيؿ الكبلـ الضمني القائـ عمى التقابؿ بيف المعنى الحقيقي
كالمعنى المجازم .كاالستعارة في المفيكـ الببلغي ىي« أف يككف لمفظ أصؿ في الكضع المٌغكم

اختص بو حيف كضع ،ثـ يستعممو الشاعر أك غير الشاعر في ذلؾ
معركؼ تد ٌؿ الشكاىد ٌأنو
ٌ
األصؿ ،كينقمو إليو نقبل غير الزـ»( .)1كاالستعارة نكعاف مكنية ك تصريحية .فمف نماذج
االستعارة المكنية التي نعثر عمييا في الياشميات قكؿ الكميت مشيدا بعمي بف أبي طالب يكـ
أحد:

()2

تعاكرىا منو كليد كمرحب

سقى جرع المكت ابف عثماف بعدما

( – )1أبً بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانً  ،أسرار البالغة  ،تحقٌق :محمود محمد شاكر  ،ط ، .1دار
المدنً  ،القاهرة  .1991 ،ص .3.
( – )2دٌوان الكمٌت  ،ص .541
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جرد مف المكت شيئا محسكسا يمكف أف يسقى كالماء كغيره مف السكائؿ،
حيث نجده قد ٌ
فحذؼ ىذا الجسـ المحسكس كأبقى عمى قرينة مف قرائنو كىي السقي كالجرع عمى سبيؿ
االستعارة المكنية لتيكيؿ الفعؿ.
أما مف نماذج االستعارة التصريحية فيي قكلو مشيدا ببني ىاشـ:

() 3

ػؿ مقاكيؿ غير ما أفداـ

أسد حرب غيكث جدب بياليػ

المشبو ككجو الشبو) تقكـ عمى عبلقة المشابية  ،حيث
ىي استعارة تصريحية (حذؼ فييا
ٌ
ىبكا لمعطاء بالغيث،
ىبكا لمحرب باألسد ،كاذا ما ٌ
شبو بني ىاشـ في شجاعتيـ كاقداميـ إذا ما ٌ
ٌ
أف كممتي« أسد كغيكث» ىما ما صنعتا مفارقة داللية عمى مستكل البيت أك خرؽ
كىنا نبلحظ ٌ
لقكاعد المٌغة ،كلكنو خرؽ مؤقٌت محككـ بالسياؽ كعمى ىذا األساس كباالستناد إلى معطيات
المتفرع إلى محتكل مركزم»(،)4
بتحكؿ المحتكل
أف االستعارة تحدث«
السياؽ ترل أركيكني ٌ
ٌ
ٌ
كىذا ما نصادفو كذلؾ في قكؿ الكميت:

() 5

بظمماء ديجكرىا األشيب

ادلمست
نجكـ األمكر إذا
ٌ

فيي استعارة تصريحية كضع فييا ممدكحيو بني ىاشـ في منزلة كاحدة كالنجكـ .كعمى
خبلؼ ىذه الداللة يقكؿ مشي ار إلى عبلقة الخمفاء األمكييف بالرعية:

()1

لنا راعيا سكء مضيعاف منيمػا

أبك جعدة العادم ك عرفاء جيأؿ

أتت غنما ضاعت كغاب رعاؤىا

ليا فرعؿ فييا شريؾ كفرعػؿ

ففي ىذيف البيتيف تتمكضع االستعارة عمى مستكل البيت الثاني الذم أنزؿ فيو الرعية مف
الرعاء.
دكف إماـ كفئ يرعى شؤكنيـ منزلة الغنـ الميممة التي غاب عنيا ٌ

يحد مف المنافرة القائمة بيف المستعار منو
كىكذا نبلحظ أف الكميت قد استطاع أف ٌ
حددىا كجو الشبو.
كالمستعار لو ليخمؽ نكعا مف المبلءمة الداللية بينيما ىي ما ٌ

( – )3المصدر نفسه  ،ص .495
– C. K . Orecchioni, l’implicite , p97.

( – )5دٌوان الكمٌت  ،ص .62.
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .594
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()4

تحدد مقاصد المتكمـ الضمنية ،إذ
أف ىذه االستعارات تنطكم عمى أبعاد تداكلية ٌ
كالحقيقة ٌ
ال ينبغي أف ننظر إلييا عمى أنيا ذات كظيفة جمالية ككفى ،بؿ ٌإنيا تؤثٌر بجماليا كبمقاصدىا

المضمرة لتصبح ذات قيمة حجاجية في ىذا السياؽ الذم يعنى فيو الكميت باالحتجاج لبني
ىاشـ مما يجعؿ منيا استعارة حجاجية ،ىذه األخيرة التي« تيدؼ إلى إحداث تغيير في المكقؼ

الفكرم أك العاطفي لممتمقي»( .)2كعمى ىذا األساس تككف االستعارة «أدعى مف الحقيقة لتحريؾ
يغير المقاييس التي
ىمة المستمع إلى اإلقتناع بيا كااللتزاـ بقيميا؛ فالمستعير يقصد أف ٌ
ٌ
يتعرؼ المستمع عمى ىذا القصد منو ،كعمى
يعتمدىا المستمع في تقكيـ الكاقع كالسمكؾ ،كأف ٌ

التعرؼ سبيبل لقبكؿ خطابو كإلقبالو عمى
معنى كبلمو كما يمزـ عنو ،كأف يككف ىذا
ٌ
تكجييو»(.)3
جّ -الكنايةّ:في عرؼ الببلغييف ىي« إثبات لمعنى أنت تعرؼ ذلؾ المعنى مف طريؽ

المؤكلة مف التراكيب ىي المكحية بالمقاصد.
المعقكؿ دكف طريؽ المفظ»( .)4كالمعاني
ٌ
تعد الكناية مف الصكر الببلغية التي اعتمد عمييا الكميت في صكغ عباراتو الشعرية ،
ٌ
كمف نماذجيا نذكر قكلو:

()1

ساسة ال كمف يػرل رعيػة النػا

س سكاء كرعية األنعػاـ

المخػ
جز ذم الصكؼ كانتقاء لذم ٌ
ٌ

ػو كانعؽ كدعدعا بالبياـ

ففي ىذيف البيتيف كناية عف السياسة الجائرة لبني أمية اتجاه الرعية .كيقكؿ الكميت في
مكضع آخر عف عمي بف أبي طالب:

() 2

درة مف صراـ
ػر عمى حيف ٌ
ػو ك مستقسميػف بػاألزالـ

الدىػ
جرد السيؼ تارتيف مف ٌ
ٌ
في مريديف مخطئيف ىدل المػ

( – )2عمر أوكان ،اللّغة والخطاب  ،دط ،إفرٌقٌا الشرق  ،المغرب  ،إفرٌقٌا الشرق  ،بٌروت  ،لبنان  . 2..1 ،ص .134
( – )3طه عبد الرحمن  ،اللّسان والمٌزان أو التكوثر العقلً  ،ص . 313 ، 312
( – )4عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  ،ص . 355
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .498 ، 497
( – )2المصدر نفسه  ،ص .5.5 ، 5.4
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كفي ذلؾ كناية عف قتاؿ عمي لمخكارج كىـ الذيف أرادكا ىدل ا﵀ فأخطأكه ،كقتالو
يتضمنو البيتاف مف التنكيو بشجاعة عمي كاخبلصو لمعقيدة .كيقكؿ الكميت
لممشركيف ،مع ما
ٌ
()3
عف بني ىاشـ:
فبل البنت محظكر كال البرؽ خمٌب

إذا نشأت منيـ بأرض سحابة

يكني عف كرـ بني ىاشـ ككفائيـ ،إذ يقكؿ ٌأنيـ إذا أقامكا في األرض رأيت كرميـ
حيث ٌ
عظيما ،كاذا أكعدكا أنجزكا كلـ يخمفكا.
أف الكناية في ىذه األبيات المستشيد بيا قد كقعت في طريؽ إثبات الصفة لبني
كالمبلحظ ٌ
ىاشـ أك بني أمية .كلع ٌؿ مف أبرز الصكر الكنائية التي نعثر عمييا في الياشميات مما يحتاج
إلى إعماؿ الفكر بالتأكيؿ ما يتعمٌؽ بصيغ االختتاـ التي أشرنا إلييا سابقا ،إذ يمكف تجاكز

المطي إلى
داللتيا الصريحة في تمني الشاعر أف يبمغ ممدكحيو بني ىاشـ عمى ظيكر تمؾ
ٌ
داللة أخرل ضمنية تندرج في إطار التعبير عف القصد بالتمميح دكف التصريح ،كالمقصكد بذلؾ
يحدد القكاسـ المشتركة القائمة بينو كبيف
أف الشاعر قد أراد مف كراء تمؾ الصيغ العبارية أف ٌ
ٌ
المطي مف طكؿ
عما يعانيو بنك ىاشـ مف مآس باإلحالة إلى تعب
ٌ
مطيتو؛ بمعنى أف يعبر ٌ
ٌ
ككأف في ذلؾ مماثمة أيضا بما يحتممكنو في سبيؿ نيؿ الخبلفة .كتمتد
المسير ك كعثاء السفر
ٌ
تمؾ المماثمة في التعبير عف حنينو إلى بني ىاشـ في صكرة ضمنية رائعة تتجمٌى في قكلو عف
المطي:
ٌ

() 1

رد األغاني أخطب
صريفا كما ٌ
بأعبلميا نكح المآلػي المسمٌب

تردد بالنابيف بعد حنينيػا
ٌ
كأنما
إذا قطعت أجكاز بيد ٌ

نتأكؿ أيضا حديثو عف صراع الثكر الكحشي ككبلب الصيد بالصراع الذم كاف
كيمكف أف ٌ
أمية ،كليس في ذلؾ عدكؿ عف المعقكؿ ،مما يجعؿ لتمؾ الصيغ
قائما بيف بني ىاشـ كبني ٌ

عدىا كذيكؿ لتمؾ القصائد.
مبررات كجكدىا بدؿ ٌ
ٌ
دّ -التمثيل ّ:ىك ضرب مف ضركب التشبيو يعمؿ عمى تقرير الشبو بيف الشيئيف ،كقديما
أف التمثيؿ« إذا جاء في
أدرؾ الببلغيكف الدكر المنكط لمتمثيؿ تكاصميا كحجاجيا ك ٌ
أكدكا عمى ٌ
( – )3المصدر نفسه  ،ص .538
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .547
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أعقاب المعاني ،أك برزت ىي باختصار في معرضو ،كنقمت عف صكرىا األصمية إلى صكرتو
كشب مف نارىا ،كضاعؼ قكاىا في تحريؾ
كساىا ٌأبية ،ككسبيا منقبة ،كرفع مف أقدارىا،
ٌ
النفكس ليا ،كدعا القمكب إلييا ،كاستثار ليا مف أقاصي األفئدة صبابة كمفا ،كقسر الطباع عمى
مسو أكجع،
ذما ،كاف ٌ
أف تعطييا محبة كشغفا .فإف كاف مدحا ،كاف أبيى كأفخـ ...كاف كاف ٌ
أحد .كاف كاف حجاجا ،كاف برىانو أنكر ،كسمطانو أقير،
كحده ٌ
أشدٌ ،
كميسمو ألذع ،ككقعو ٌ

كبيانو أبير»(.)2

فانطبلقا مف ىذا القكؿ تتجمٌى لنا قيمة التمثيؿ في أم خطاب كىي قيمة ترتبط أساسا

بعممية التبميغ كالتعبير عف المقاصد ،ثـ في تحصيؿ األثر التداكلي المرتبط بيما كىك التأثير
المكجو لمخطاب فقد أكرد في ثنايا القصائد بعض
في المتمقي .كبحكـ مقصدية الكميت كالسياؽ
ٌ
األمثمة كدعائـ لتبميغ المعاني ،كليس ذاؾ فحسب ألنيا تنيض بكظيفة حجاجية ،فيك يشير إلى
فإنو
كاقعة جرت في الماضي في مقاـ خاص كنظ ار لتكفٌر كاقع الشاعر عمى حالة شبيية ليا ٌ
يقرنيا بذاؾ المثؿ مبينا كجو تكظيفو .ككمثاؿ عمى ذلؾ يقكؿ الكميت في سياؽ ىجائو لبني
أمية:

() 3

كيا حاطبا في غير حبمؾ تحطب

فيا مكقدا نا ار لغيرؾ ضكؤىػا
كقكلو يمدح عميا بف أبي طالب:

() 1

المتطبب
الطب ك
تكاكميا ذك
ٌ
ٌ

أمػة
لنعـ طيب ٌ
الداء مف أمر ٌ

كفي سياؽ ىجائو لبني أمية فيك يضرب ليـ المثؿ التالي:

() 2

فقد أيتمكا طك ار عداء ك أثكمكا

السكء في أىؿ دينيـ
رضكا بفعاؿ ٌ
كمػا رضيت بخبل كسكء كاليػة

الدىر حكمػؿ
بكمبتيا في ٌأكؿ ٌ
كضربا كتكجيعا خباؿ مخبػٌؿ

نباحا إذا مػا المٌيػؿ أظمـ دكنيػا

ألجكر مػف حكامنا المتمثٌػؿ

كما ضرب األمثاؿ في الجكر قبمنا

( – )2عبد القاهر الجرجانً  ،أسرار البالغة  ،ص .115
( – )3دٌوان الكمٌت  ،ص .535
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 54.
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 598 ، 597
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فالكميت في ىذا البيت األخير يدلٌؿ عمى نكع اآللية الببلغية المكظٌفة بصيغة المفظ في

قكلو :األمثاؿ.

الصكر الببلغية التي نعثر عمييا في الياشميات كعف
كاف ىذا بشكؿ مكجز عف أنماط ٌ
المتعددة التي اجتزأنا منيا البعض فقط عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ،كمف خبلليا
نماذجيا
ٌ
أف كظيفة
يتٌضح ٌأنيا ذات أبعاد جمالية ،غير ٌأننا ال ينبغي أف نسمٌـ بذلؾ مطمقا عمى أساس ٌ
ىذا األسمكب ال تنحصر في اصطناع زخرفة الكبلـ بؿ لو كظيفة تبميغية كتأثيرية فػ« البياف
ليس تنميقا لمكبلـ كال تحريفا لكظيفة الخطاب ،كانما تحقيؽ ألقصى إمكانيات التبميغ تحقيقا
يؤدم إلى انتياض المخاطىب بالعمؿ كالتغيير»( .)3كىذا الصنؼ مف التعبير عف المقاصد يندرج
ٌ
في إطار الكبلـ غير المباشر الذم ينطكم عمى قكة تأثيرية تستيدؼ المتمقي ،لذا ينبغي النظر
ألف إدراؾ الجانب الضمني ليا
إلى ىذه الصيغ العبارية في حدكد السياؽ
ٌ
المكجو لمخطاب ٌ
إف ما تجدر إليو اإلشارة في ىذا
ثـ ٌ
يتكقؼ عمى عممية تأكيمية ال تنفصؿ عف معطيات السياؽٌ .
أف خرؽ بعض حكـ الحديث  Maximes conversationnellesفي ىذه الصيغ
المكضع ٌ
يقدـ عف
العبارية مثؿ قانكف االستيفاء  exhaustivitéالذم« يكجب عمى المخاطىب أف ٌ

قكة كايحاء التي يحكزىا»
مكضكع كبلمو المعمكمات األكثر ٌ
تداكلية بحكـ ارتباطو بالفعؿ كىك التأثير.

()4

ىك خرؽ ينطكم عمى أبعاد

*ّ -المحسنات ّالبديعية :البديع في اصطبلح الببلغييف ىك« عمـ يعرؼ بو الكجكه

كالمزايا التي تزيد الكبلـ حسنا كطبلكة كتكسكه بياء كركنقا بعد مطابقتو لمقتضى الحاؿ ككضكح
المحسنات البديعية سكاء منيا المفظية أك المعنكية التي نعثر عمييا
داللتو عمى المراد»( .)1كمف
ٌ
في الياشميات لدينا :اإلرصاد كالتقسيـ ،مع ما يشتمؿ عميو كؿ نكع مف أنكاع فرعية كالطباؽ
كالجناس كالمكازنة كالترصيعّ .

يعد مف الكسائؿ المفظية التي استعاف بيا الكميت في العديد مف األبيات
أ-اإلرصادٌ :
المكزعة عبر مختمؼ القصائد ،كىي كسيمة تم ٌكف السامع مف التنبؤ بقافية البيت؛ حيث يعتمد
ٌ

فييا الشاعر عمى لفظة ما تككف كتمييد أك إعبلف لمقافية .فاإلرصاد « ىك أف يذكر قبؿ

كيكضح لنا عبد
الركم»(،)2
الفاصمة مف الفقرة أك القافية مف البيت ما يد ٌؿ عمييا إذا عرؼ
ٌ
ٌ
( – )3طه عبد الرحمن  ،اللّسان والمٌزان أو التكوثر العقلً  ،ص . 293
()4
– C . K . Orecchioni, l’implicite, P 214 .
( – )1السٌّد أحمد الهاشمً ،جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع  ،ص. 286
( – )2المرجع نفسه  ،ص . 294
13.

القادر القطٌ ىذا المصطمح أكثر بقكلو «:كبعض ىذا اإلرصاد الذم يتنبأ السامع مف خبللو

بقافية البيت يعتمد عمى لفظة تميٌد لمقافية سكاء كانت القافية تك ار ار ليا أك صيغة أخرل مف
صيغيا»(.)3
يسمى
كاذا عمد عبد القادر القطٌ مف خبلؿ ىذا القكؿ إلى تحديد السمة األساسية لما ٌ

حدد لنا أسمكبيف اثنيف مف أساليبو  ،ىما:
باإلرصاد ،فإنو عبلكة عمى ذلؾ نجده قد ٌ
 -أف تككف القافية تك ار ار لمفظة سابقة عمييا.

 أف تككف القافية مف إحدل اشتقاقات المفظة السابقة عمييا .كىذيف األسمكبيف يندرجاف ضمفرد العجز عمى الصدر.
ما يعرؼ في عمـ البديع بالتصدير أك ٌ
كبالعكدة إلى استقصاء النظـ الذم جرت عميو القكافي في القصائد الياشمية نعثر عمى
كبل األسمكبيف مع تركيز كبير عمييما بشكؿ يدع لبلنتباه .كمما كرد فييا عمى نمط الضرب
األكؿ مف ضركب اإلرصاد أك التمييد لمقافية قكؿ صاحبيا في قصيدتو الميمية:
ٌ

()4

-كالحماة الكفاة في الحرب إف

لؼ ضراما كقكدىا بضـرام
ٌ
كاسطي نسبة ليـامّفيــام

لم ٌذ ٌْرل فال ٌذ ٌْرل مف الحسب الثا
الحباىـ تحػ ٌؿ لممنطؽ ال ٌشغػ

قب بيف القمقـامّّفالقمقــام

كاضحي أكجو كريمي جدكد

ػب كال لمـطام يكـ المـطام
كجنيف أق ٌػر فػي األرحػػاـ
خير كيػؿ كناشػئ كغـالم

خير مسترضع ك خير فطيـكغالمـا كناشئػا ثـ كيػبل

ػو ضياء العمى بػو كالظبلـ

أبطحي بمكة استثقب المٌ ػ

كمف النماذج التي تتكفٌر عمييا قصيدتو البائية األكلى نذكر:

()1

الحؽ مشعب
كمالي إال مشعب
ٌ
الحؽ نعتب
كنا عمى
ٌ
كنعتب لك ٌ

 فمالػػي إال آؿ أحمد شيعػػة كنستخمؼ األمكات غيرؾ كمػٌيـيقكلكف لػـ يكرث ك لكال ت ارثػو

لقد شركت فيو بكميؿ ك أرحب

ك ما كانت األنصار فييا أذلػٌة

ك ال غيبا عنيا إذا الناس غيب

( – )3عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر الجاهلً واألموي  ،ص . 297
( – )4دٌوان الكمٌت  ،ص .5.1 ، 488
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .55. ، 517
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بأعبلميا نكح المآلي المسمػٌب
إلى سبسب منيا دياميـ سبسب

 إذا قطعت أجػكاز بيد كأنمػاقؼ يقكدىػػا
قؼ بعد ٌ
تعرض ٌ
ٌ
 -يكالئ مف ظمماء ديجكر حند س

إذا سار فييا غييب ح ٌؿ غييب

-لنا راعيا سكء مضيعاف منيمػػا

أبػك جعدة العادم كعرفاء جيػأؿ

كعمى ىذه الشاكمة يسير في قصيدتو البلمية األكلى مف خبلؿ قكلو:

()2

ليػا فرعـل فييا شريؾ كفرعـل

أتت غنما ضاعت ك غاب رعاؤىا

كصبرم عمى األقذاء كىي تجمجؿ

عيني مطرؽ
ك إني عمى إغضاءٌ
كاف قيؿ لـ أحفل ك ليس مباليػػا

ضبا أبالػي ك أحفــل
لمحتمػؿ ٌ
ىذا عف الضرب األكؿ .أما عف النماذج الدالة عمى الضرب الثاني مف ضركب اإلرصاد
أك التمييد لمقافية أم أف تككف ىذه األخيرة مف إحدل اشتقاقات المفظة السابقة عمييا محقٌقة
()3
بذلؾ لكنا مف ألكاف الجناس كىك جناس االشتقاؽ قكلو في ىاشميتو الميمية:
-سادة ذادة عف الخ ٌػرد البيػ

ػض إذا اليوم كاف كاأليام

الر
كىـ األرأفكف بالناس في ٌأ
-ما أبالي إذا حفظت أبا القػػا

فة كاألحممون في األحـالم
سػـ فييـ مالمـةّالمـوام

ما أبالي كلػف أبالػي فييػـ

أبداّرغم ساخطيػف رغام

األمػ
فيـ شيعتي كقسمي مف ٌ

ػة حسبي مف سائر األقسام

كمما يماثؿ ذلؾ في ىاشميتو البائية الثانية قكلو:
-إليؾ يػا خير مػف تضمنت الػ

أرض كاف عاب قكلي العيب

أنت المصفى المي ٌذب فػي النّـ

ص قكمؾ النسب
ـسبة إف ن ٌ
اد جياـ ك الحاصبّالحصب

ىاجت لو الحرجؼ البميؿ بص ٌػرحتى بدا حاجب مف الشمس كالػ
كيقكؿ في بائيتو الثالثة:

()1

حاجب الشرقػي محتجـبّ

()2

( – )2المصدر نفسه  ،ص .615 ، 594
( – )3المصدر نفسه  ،ص .5.8 ، 495
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .58. ، 562
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 62. ،618
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بني الباذخ األفضؿ األطيب

بني ىاشـ فيـ األكرمػكف

ألمثالػو حيػف ال موىـب

ّمواىيبّ لممنفس المستزاد

لئف طاؿ شربيّ لؤلجنات

لقد طاب عندىـ مشربــي

التفحش مف شأنيـ
ك ليس ٌ
كأىؿ القديـ كأىؿ الحديث

ك ال طيرة الغضبّالمغضب
إذا انقضت حبكة المحتبػي

تكزعت بشكؿ متفاكت عبر مختمؼ القصائد حتى
إلى غير ذلؾ مف النماذج
ٌ
المتعددة التي ٌ
حدا لـ يسمح بالتمثيؿ بيا كمٌيا كال بحصرىا في
أنو ال تكاد تخمكا قصيدة منيا ،كقد بمغت كثرتيا ٌ

الضيؽ خاصة ما تعمٌؽ بالنمط الثاني ،فقط يبقى الغائب منيا مماثبل لمثابت.
ىذا اإلطار
ٌ
كلخصتيا لنا األبيات السابقة
كاذا كانت أساليب التمييد لمقافية كما تكفٌرت عند الكميت ٌ

تنحصر أساسا في التمييد ليا عف طريؽ تكرار لفظ بعينو أك تكرار لفظ مف جنسيا ،فقد لجأ

الكميت أيضا إلى اعتماد أسمكب آخر يتمثٌؿ في إيراد القافية في صكرة لفظ مضاد لمفظ سابؽ
عمييا ،مما فتح المجاؿ الستحضار األضداد كتكظيفيا ككسيمة لفظية ساىمت في التمييد لمقافية

كما أغنت جانب البديع في القصائد ،حيث حفمت ىذه األخيرة بعدد مف الطباقات ،كىك أسمكب
متفرقة مف الياشميات نذكر لو منيا قكلو في ىاشميتو البائية
اعتمده الكميت في مكاضع ٌ
()1
األكلى:
مخضػب
يتطربنػي بناف
ك لـ
ٌ
ٌ
مرّأعضـب
أمر سميم القرف أـ ٌ
ٌ

كلـ يميني دار كال رسـ منزؿك ال السانحات البارحات عشية

بيـ كليـ أرضى م ار ار ك أغضب

فإننػي
النبي ٌ
بني ىاشـ رىط ٌ
-كقالكا كرثناىا أبانػا ك أ ٌمنػا

كرثتيػػـ ذاؾ أمّ كال أب
كمػا ٌ

بػو داف شرقيّلكػـ ك مغـرب

كلكف مكاريث ابػف آمنة الذم

كمف النماذج المماثمة في ىاشميتو البائية الثانية قكلو:

()2

تعدلنػي رغبـة كال رىـب

السراج المنير أحمد ال
إلى ٌأكرـ عيداننػػا كأطيبيػػا

عكدؾ عكد النضار الّالغرب

قرنا فقرنا تناسخكؾ لؾ الـ

ـفضة منيا بيضاء ك الذىب

أفكاه مف ذاؽ طعميـ عذبوا

قكـ إذا اممولحّ الرجاؿ عمى
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 524 ،512
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 569 ،562
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كاألسد أسد العريف إف ركبوا

إذا نزلوا فالغيػكث باكػرة

كيمضي عمى ىذه الشاكمة في الميتو األكلى فيقكؿ:

()3

ك ىؿ مدبر بعد اإلساءةّمقبــل

متأمػػؿ
عـ فػػي رأيو
ٌ
أال ىؿ ٌفقد طاؿ ىذا النكـ كاستخرج الكرل

أف ذا الميلّيعــدل
مساكييـ لك ٌ
يجد بف فػي كؿ يكـ كنيػػزؿ
ٌ

حب الحياة كطكليػا
أرانا عمػػى ٌ
أ أىؿ كتاب نحف فيػػو ك أنتػػـ

الحؽ نقضي بالكتاب ك نعدؿ
عمى
ٌ
فريقاف شتٌى تسمنون ك نيــزل

فكيؼ ك مف ٌأنى كاذ نحف خمفػػة
-كمف عجب لـ أقضو أف خيمػيـ

ألجكافنا تحت العجاجة أزمػؿ

-كغاب نبػي ا﵀ عنيـ ك فقػػده

الدجػف تعمو كتسفل
كحدأف يكـ ٌ
عمى الناس رزهء ما ىناؾ مجمٌػؿ

ىما ىـ بالمستمئمػيف عكابػػس

فمػػـ أر مخذكال أج ٌؿ مصيبػػة

ك أكجب منو نصرة حيف يخـذل

ػي أول
يصيب بو الرامكف عف قكس غيرىـ
فيا آخ ار ٌ
سدل لػو الغ ٌ
فإننا نكتفي منيا بيذا القدر.
كما دامت ىذه النماذج عمى قدر مف االتٌساع ىي األخرل ٌ
أف أسمكب التمييد لمقافية الذم استعاف بو الكميت في عممية النظـ
كمما ٌ
تقدـ يتٌضح لنا ٌ

يعد مف األ ساليب الفنية البارزة في الياشميات ،إذ ال تكاد تخمك قصيدة ما مف تمؾ الضركب
ٌ
مف التمييد لمقافية التي كردت مجتمعة في األرجح الغالب.

ب-التقسيم ّ :مف الصيغ العبارية األخرل التي نعثر عمييا في الياشميات كلو معاف
متعدد ،ثـ يضاؼ إلى كؿ مف أفراده ما لو عمى جية التعييف...كقد
مختمفة فػ« ىك أف يذكر
ٌ
يطمؽ التقسيـ عمى أمريف آخريف أكليما أف تستكفي أقساـ الشيء...كثانييما أف تذكر أحكاؿ
الشيء مضافا إلى كؿ منيما ما يميؽ بو»( .)1كالتقسيـ بيذا المفيكـ يتقاطع مع مصطمحيف
بديعييف آخريف ىما المكازنة باعتبارىا« تساكم الفاصمتيف في الكزف دكف التقفية»( ،)2كالترصيع
باعتباره « تكازف األلفاظ مع تكافؽ األعجاز أك تقاربيا»(.)3
متمخض أساسا عف عممية تكزيع المقاطع.
كبالتالي فالتقسيـ
ٌ
( – )3المصدر نفسه  ،ص . 6.3 ،587
( – )1السٌّد أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع  ،ص . 3.3 ، 3.2
( – )2المرجع نفسه  ،ص . 328
( – )3المرجع نفسه  ،ص . 328
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حدة إيقاعو كيؤ ٌكد
السمات الفنية المعركفة لمشعر العربي ،يزيد مف ٌ
يعتبر التقسيـ « مف ٌ
كيقدـ دليبل عمى براعة ا لشاعر في حشد أكبر قدر مف الجزئيات في صكرتو
مف صكرتو ٌ
الشعرية داخؿ إطار البيت الكاحد»(.)4

كبناء عمى ىذه الخاصية الفنية فقد عمؿ الكميت في كثير مف المكاضع كىك بصدد
عرض صكرة شعرية ما إلى حشد مجمكعة مف الجزئيات كالسعي إلى التكفيؽ بينيا في إطار
البيت الكاحد ،مما يجعؿ ىذا األخير حصيمة مجمكعة مف الجزئيات المتكافقة كىك تكافؽ ناتج
يؤدم ىذا االنتظاـ إلى إيقاع
أساسا عف مراعاة عدد المقاطع ككيفية تكزيعيا داخؿ البيت ،حيث ٌ
متٌسؽ أك نغمة مكسيقية متكافقة سكاء تحقٌؽ تكافؽ الفكاصؿ أـ ال .كحتى يتٌضح المقاؿ أكثر ال
السمة الفنية كما يصكغيا قكؿ
بأس أف نعرض اآلف بعضا مف النماذج الدالة عمى ىذه ٌ
الكميت:

() 5

السيرة طبيػٌف باألمكر الجشػاـ
ٌ
ػب مطاعيـ غير مػا أب ػراـ

راجحي الكزف كاممي العدؿ في
مستفيديػف متمفيػف مكاىػيػ

غيكث و
أسد و
جدب بياليػ
حرب
ي
ي
الندم مكاثيػ
ال مياذير فػي ٌ

ػؿ مقاكيػؿ غير مػا أفػػداـ
ػر كال مصمتيػف باإلفحػػاـ
ػكة كالمحرزكف خصؿ الترامي

لمدعػ
ك المصيبكف ك المجيبكف ٌ

ف لحػ ٌؿ ق ػ اررة كحػ ػراـ

ك محمػٌكف محرمكف مقػ ٌػرك
()1
كيقكؿ في غير ىذا المكضع:

الصريح المي ٌذب
ىـ المحض ٌ
منا ك ٌ
مطاعيػـ أيسار إذا الناس أجدبكا

مصفٌكف في األحساب محضكف نجرىـ
خضمػكف أشراؼ لياميػػـ سػػادة
ٌ

سكابػح تطفػك تارة ثـ ترسػب

مجازيػع في فقر مساريؼ فػي غنى

كلو مف ذلؾ األبيات التالية:

() 2

ػخاتـ لؤلنبيػػاء إذ ذىب ػكا

السابؽ الصاٌدؽ المكفٌؽ كالػ
ك ٌ
مب ٌش ار منذ ار ضيػػاء بػػو

النصػػب
أنكر فينػػا ٌ
الدكار ك ٌ

( – )4عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،ص . 291
( – )5دٌوان الكمٌت  ،ص . 497 ،491
( - )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 551 ، 537
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 57. ،564
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قكـ إذا اممكلح الرجاؿ عمػى

أفكاه مػف ذاؽ طعميػـ عذبػكا

ال ىػـ مفاريػح عند نكبتيـ

كال مجازيػع إف ىػـ نكب ػكا

ىينػكف لينػكف في بيكتيػـ

سنػخ التٌقى ك الفضائؿ الرتٌػب
آفػة كالمنجبػػكف ك النجػػب

المبرؤكف مف الػ
ك الطيبكف ٌ
كالسالمكف المطيٌركف مف الػ

ػعيب كرأس الػرؤكس ال الذنب

كيقكؿ أيضا:

() 3

الرىج األصيب
مراجيح في ٌ
مطاعيػـ لمطٌارؽ األجنػب

مساميح بيض كراـ الجػدكد
أكارـ غ ٌػر حساف الكجػكه
مقارم لمضيؼ تحت الظبلـ

مكارم لمقػادح المثقػػب

يتفرد بيا
كمف خبلؿ ىذه النماذج نبلحظ ٌ
أف ىذه الخاصية الفنية خاصية التقسيـ يكاد ٌ
األكؿ مف األبيات عمى أساس اختبلؼ شكؿ التقسيـ كترتيبو في الشطر الثاني إال في
الشطر ٌ

مكاضع قميمة كما في قكلو:

ػرك ال مصمتيف باإلفحػػاـ

الندم مكاثيػ
ال مياذير في ٌخضمكف أشراؼ لياميـ سادة
ٌ -

مطاعيـ أيسار إذا الناس أجدبكا
كال مجازيػع إف ىػـ نكبػكا

-ال ىـ مفاريح عند نكبتيػـ

سنخ التٌقى كالفضائؿ الرتٌػػب

ىينػكف لينكف فػي بيكتيػـ

آفػة كالمنجبػػكف النجػػب

المبرؤكف مف الػ
ك ٌ
الطيبكف ٌ
م لمضيؼ تحت الظبلـ
-مقار ٌ

مػكارم لمقػػادح المثقػػب

ىذا إضافة إلى قكلو:

()1

القفر برك نكا كما ليا ركب
أكرؽ ال رجعة كال جمب

الظؤار في المنزؿ
كلـ تيجني ٌ
فات عمى الػ
جرد
ي
ي
جبلد معطٌ ي

قرح كال سمػب
عشار مطػا
مخاض كال
كال
ه
ه
فيؿ كال ٌ
كالمبلحظ عمى تمؾ المقاطع كذلؾ أنيا تقكـ في قسـ منيا عمى التكرار المفظي المتمثٌؿ في

مكحدة إذ بني
تكرار ألفاظ ذات أكزاف متماثمة كصيغ متشابية ثـ إنيا مقاطع لـ تتٌخذ ليا بنية ٌ
الصادؽ ،المكفٌؽ
السابؽ ٌ
مقركفٌ ،
بعضيا عمى كاحدية المقطع كما في قكلو :محمػٌكف محرمكف ٌ
( – )3المصدر نفسه  ،ص . 619 ،618
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 555
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المبرؤكف ،المنجبكف
المسكمكف ،مب ٌش ار منذرا ،ضياء ،ىينكف لينكف ،الطيبكف
الطيبكف
الخاتـٌ ،
ٌ
ٌ
جبلد معطٌفات .بينما بني البعض اآلخر عمى ازدكاجية المقطع كما في قكلو:
جرد
ه
النجب ،ه
ك ٌ

و
و
خضمكف أشراؼ لياميـ سادة
جدب ،
غيكث
حرب
أسد
ي
مستفيديف متمفيف مكاىيب مطاعيـ ،ي
ٌ
غر حساف
مطاعيـ أيسار ،سنخ التقى ك الفضائؿ الرتب  ،مساميح بيض كراـ الجدكد ،أكارـ ٌ

قرح ال سمب.
الكجكه مطاعيـ لمطٌارؽ  ،ال رجعة كال جمب ،ال مخاض ال عشار ،ال ٌ
كفي مقابؿ ىذه األبنية األحادية كالثنائية نعثر كذلؾ عمى نمكذج آخر مف األبنية مجاكزة
تجسدىا األبيات التالية:
لؤلحادية كالثنائية ك التي ٌ
ػر كال مصمتيػف باإلفحػػاـ

ال مياذيرفػػي النػٌدل مكاثيػلمدعػ
كالمصيبكف ك المجيبػػكف ٌ
-مجازيع في فقر مساريؼ في غنى

سكابح تطفك تارة ثػػـ ترسػب

-ال ىػـ مفاريػح عند نكبتيػػـ

كال مجازيػػع إف ىـ نكب ػكا

ػكة كالمحرزكف خصؿ الترامي

م لمقػػادح المثق ػػب
م لمضيؼ تحت الظػػبلـ
مػكار ٌ
مقػار ٌتتضمف صك ار مختمفة مف المقاطع المتكازنة في
المتعددة التي
كبناء عمى ىذه النماذج
ٌ
ٌ
إفرادىا كتركيبيا يمكف أف نممس ذاؾ اإليقاع الداخمي الذم تتكفر عميو القصائد الياشمية ،كىك
إيقاع ناتج عف المكازنة بيف التراكيب كالكممات محدثا بذلؾ تكازنا في المكسيقى .
المحسنات البديعية ،فيي ذات قيمة
كما قيؿ عف الصكر البيانية يمكف تعميمو عمى
ٌ
جمالية كىذا ال يختمؼ فيو اثناف ،غير أف دكرىا في الياشميات يتجاكز الكظيفة الشكمية ،فيي
أشكاؿ لغكية ليا كظيفة تبميغية ك حجاجية تيدؼ إلى اإلقناع كبمكغ الغاية في قالب إيقاعي
خفيؼ لمنفاذ إلى عكالـ المتمقي كالتأثير فيو قبؿ إقناع رأيو.
*ّ -األساليبّاإلنشائية ّ :ىي خبلفا لمخبرية ال تحتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتيا إنما ليا
المضمنة فييا كما
القكة اإلنشائية
ٌ
ارتباط كثيؽ بإثارة العكاطؼ كمقاسمة الشعكر بناء عمى ٌ
أىـ األساليب اإلنشائية التي لجأ إلييا الكميت في صكغ
تحتممو مف مقاصد ضمنية .كمف ٌ
عباراتو الشعرية نذكر:
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أىـ األساليب التي نعثر عمييا في الياشميات باعتباره« كسيمة ىامة
أ-االستفيام :مف ٌ
()1
تعددت
مف كسائؿ اإلثارة كدفع الغير إلى إعبلف مكقفو إزاء مشكؿ مطركح»  ،كلذا فقد ٌ

تكضحو النماذج التالية:
نماذجو كما ٌ
تعددت أدكاتو مثمما ٌ

()2

 طربت كما شكقا إلى البيض أطػربسنػػة
بأيػة ٌ
ػأم كتػػاب أـ ٌ
ب ٌأأسمػـ مػا تأتػي بػو مػف عداكة

منػي أذك الشيب يمعب
ك ال لعبا ٌ
ػي ك تحسب
ترل ٌ
حبيـ عا ار عم ٌ

كبغض ليـ ال جير بؿ ىك أشجب

 -ك مػف غيرىـ أرضى لنفسي شيعة

كمف بعدىـ ال مف أجػ ٌؿ كأرجب
متشعب
ىدل كاليكل شتٌى بيػـ
ٌ
كىػؿ مدبر بعد اإلساءة مقبػؿ

 فمػف أيف أك ٌأنػى ك كيؼ ضبللػيـ -أال ىػؿ عػ ٌـ فػي أريػو متأمػٌؿ

فيكشؼ عنػو النعسة المتزمػٌؿ
كىػؿ أمػة مستيقظػكف لرشدىػػـ
تتضمف األبيات معنى مباش ار يد ٌؿ عميو شكميا المٌغكم كتحتمؿ لذلؾ
ككما ىك باد لمعياف
ٌ
السؤاؿ الذم يمكف اعتباره أحد مقاصد المرسؿ كلكف ىؿ تتكقؼ داللة
قكة إنجازية حرفية ىي ٌ

السؤاؿ؟
األبيات عند ٌ

مف خبلؿ مطالعة األبيات كربطيا بسياؽ التكاصؿ يتٌضح لنا أف االستفياـ بغاية طمب
الجكاب لـ يكف ىك القصد المعنى بو في األبيات ألنيا تضمر مقاصد أخرل خاصة إذا عممنا

أف« المستفيـ عف الشيء قد يككف عارفا بو مع استفيامو في الظاىر عنو ،لكف غرضو في
ٌ
يتعرؼ
االستفياـ عنو أشياء .منيا أف يرم المسئكؿ أنو خفي عميو ليسمع جكابو عنو .كمنيا أف ٌ
حاؿ المسئكؿ ىؿ ىك عارؼ بما السائؿ عارؼ بو .كمنيا أف يرم الحاضر غيرىما أنو بصكرة

السائؿ المسترشد؛ لما لو في ذلؾ مف الغرض ...ك(لغير ذلؾ) مف المعاني التي يسأؿ السائؿ
عما يعرفو ألجميا كبسببيا»( . )1كىذه ىي حاؿ الكميت في استفياماتو إذ نجده يستفيـ عف
أشياء معمكمة لديو كالدليؿ عمى ذلؾ ٌأنو لـ يعف بتقديـ الجكاب عنيا .كىذا األمر ىك ما يجعؿ
الخطاب يحتمؿ بعديف داللييف أك فمنقؿ مستكييف مف الداللة:
( – )1سامٌة الدرٌدي  ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة  ،بنٌته وأسالٌبه ،ط ،.1عالم
الكتب الحدٌث ،جدارا للكتاب العالمً ،عمان ،األردن  . 2..8 ،ص . 141
( – )2دٌوان الكمٌت  ،ص . 588 ،587 .535 .518 . 517 ،516 .512
( – )1أبو الفتح عثمان بن جنًّ  ،الخصائص ،تحقٌق عبد الحمٌد هنداوي ،المجلد  ،.2ط ،.1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان،
 .2..1ص .225 ، 224
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 -أحدىما ظاىر ىك ما يد ٌؿ عميو التركيب أك الشكؿ المٌغكم.

 كاآلخر مضمر ال يظير إال مف خبلؿ السياؽ مما يجعؿ مف االحتكاـ لسياؽ التكاصؿ مطمباالمعبرة عف المقاصد الضمنية لممرسؿ.
أساسيا لمكصكؿ إلى تحديد داللة الخطاب
ٌ
كبالتالي فيي استفيامات مجازية تفيد كعمى الترتيب:
 اإلنكار كالتعجب كنفي األمر عنو ما داـ ٌأنو ليس في آكاف المعب.ألنو ينكر عمى الذيف يشمتكف في كالئو لبني ىاشـ كال يستطيعكف تبرير مكقفيـ ذاؾ
 اإلنكار ٌال مف الكتاب كال مف السنة.

فأم
 التقرير ،حيث خرجت اليمزة عف االستفياـ إلى التقرير كىك ضرب مف الخبر إذ يقكؿٌ :مغبة كأشجب.
محبتيـ ،ال ش ٌ
أف عداكتيـ أسكأ ٌ
مغبة ىؿ عداكتيـ كبغضيـ أـ ٌ
األمريف أسمـ ٌ
ؾ ٌ

عمف بإمكانو أف يرضاىـ شيعة لو كيعظٌميـ مف دكنيـ.
 التعجب ككنو في مقاـ ٌالسؤاؿ ٌ
كفرقيـ عمى ما
 التعجب مف حاؿ بني أمية إذ كيؼ ظبلليـ ىدل كاليكل قد ٌتشعب بيـ ٌ

أحبكا.
ٌ

ميمة ،كلذلؾ يستيؿ حديثو بأداة االستفتاح
 التقرير ،حيث نجده ٌيقرر باستفيامو مسألة ٌ
أف الكبلـ بعدىا ىاـ كمؤ ٌكد ،كىك:ىؿ مف يجيؿ في رأيو كيسير عمى
كالتنبيو«أال» لمداللة عمى ٌ
الحؽ كزاغ عنو يمكف أف يعيو كيرجع
ىكاه يبصر كينظر في عكاقب األمكر؟ كىؿ مف ترؾ
ٌ
إليو؟

محرضا إياىا في نفس الكقت عمى
 التكبيخ كالنصح كاإلرشادٌ
األمة ٌ
المكجو منو إلى عامة ٌ
يكبخيـ عمى إقرارىـ ذاؾ
تيب مف سككنيا كغفكتيا لتخمع عنيا لباس الجكر ،ثـ ٌإنو ٌ
ضركرة أف ٌ
الجكر.
كباإلضافة إلى ىذه النماذج ىناؾ نماذج أخرل ال تخرج عف ىذه األغراض التي تستفاد
حمؿ استفياماتو مقاصد
مف سياؽ الكبلـ .فالكميت في الحقيقة ال يستفيـ عف مجيكؿ ،كاٌنما ٌ
أخرل ضمنية مما جعميا استفيامات حجاجية؛ فالحجاج ىنا يكمف فيما ينطكم عميو االستفياـ
أف الكميت في مكضع تقرير حجج بالتمميح كىي حجج تيدؼ إلى
مف مقاصد ضمنية ،بمعنى ٌ
حجة
اإلقناع بقناعة سياسية ،كعمى ىذا األساس تككف األسئمة« ٌ
أشد إقناعا لممرسؿ إليو ،كأقكل ٌ
عميو ،كذلؾ عندما يككف قصد المرسؿ غير مباشر»(.)1

( – )1عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص . 484
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كعمى العمكـ ىي استفيامات تصكغ كتعكس فكرتيف أساسيتيف يقعاف في مستكل القكؿ
المضمر ،ىما:
تشيعو لبني ىاشـ في مقابؿ معارضتو لبني أمية.
 إخبلص الكميت في ٌ االضطياد الذم كانت تمارسو السياسة األمكية عمى الرعية كخاصة العناصر المعارضةليا.
بّ -األمرّ :ما قيؿ عف االستفياـ يمكف تعميمو عمى أسمكب األمر الذم يحمؿ معنى

ثمة تظير صمتو بالحجاج بفعؿ ما يرمي إليو مف تكجيو
الدعكة بما ٌأنو إنشاء طمبي ،كمف ٌ
()1
تبني سمكؾ معيف  ،كمف نماذجو في الياشميات قكؿ الكميت:
المتمقي إلى ٌ
 -فيا ساسة ىاتكا لنا مف جكابكـ

شزب
نكاصييا تردم ٌبنا كىي ٌ
ففيكـ لعمرم ذك أفانيف مقػكؿ

تتعرف ػكا
 -كاال فقكال غيرىػا ٌ

 -فدع ذكر مف لست مف شأنػو

كال ىك مػف شأنؾ المنصػب

كىػات الثنػاء ألىػؿ الثنػاء

بأصػكب قكلػؾ فاألصػكب

ك إياىػػـ فػاتٌخذ أكلي ػػا
حبيـ فاتٌيػـ عػاذال
ك فػي ٌ

ء مف دكف ذم النسب األقرب
نياؾ ك فػي حبميػـ فاحطب

تـ التعبير عنو صراحة بفعؿ األمر،
ىذه األبيات
ٌ
تتضمف قكة إنشائية ىي األمر الذم ٌ
أف منزلتو دكف
أف الكميت قد منح لنفسو سمطة األمر لبني أمية مع ٌ
ففي البيتيف األكليف نبلحظ ٌ

أف« لتشكيش الرتبة ،إذف ،نتائج معنكية تداكلية»( .)2فاألمر ىنا أمر
منزلة المأمكر كال ش ٌ
ؾ ٌ
التحدم ،مع ما يحتممو البيت الثاني مف داللة عمى االستيزاء .أما
مجازم الغرض منو التيديد ك ٌ
األمر في األبيات األخرل ففيو دعكة صريحة إلى االنتصار لبني ىاشـ كاعتناؽ مذىبيـ ،كىي

تعبر عف صدؽ عاطفة الشاعر التي يريد مف المتمقي أف يشاركو إٌياىا.
دعكة ٌ
()3
عز كجؿ بخطابو كما يظير في قكلو:
جّ-الدعاءّ:كفيو
يخص ا﵀ ٌ
ٌ
المنضب
غرىـ شرب الحياة
ٌ
كما ٌ
عمييػـ كىؿ إال عميؾ المع ٌػكؿ

يغرني
 حنانيؾ ٌرب الناس مف أف ٌ
رب ىؿ إالٌ بؾ النصر نبتغي
 فيا ٌعجؿ ما نؤمػٌؿ فييػـ
رب ٌ
 -فيا ٌ

ليدفػأ مقػركر ك يشبع مرمػؿ

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .618. 592 . 529
( – )2فرانسواز أرمٌنكو  ،المقاربة التداولٌة  ،ص .7.
( – )3دٌوان الكمٌت  ،ص .625 . 6.8 . 6.. . 534
14.

كأشبػع مػف بجكركػـ أجيعػا

 -أجػػاع ا﵀ مػف أشبعتمػػكه

أف ليا أبعادا تأثيرية ككنيا تقكـ كشاىد عمى معاناة
فظاىر ىذه األبيات ٌ
الدعاء غير ٌ
الرعية بما فييا الشاعر مف بطش بني أمية ،مما يجعميا ذات طاقة إقناعية ىائمة بضركرة
دحض الخبلفة األمكية.
بنا ء عمى ىذه النماذج نبلحظ قدرة ىذه األساليب باعتبارىا أفعاال كبلمية خاصة
بالممارسة( )Exercitifsعمى شحذ الطاقة الحجاجية لمخطاب باعتبارىا أساليب إثارة تعمؿ
عمى تحريؾ المشاعر كاحداث االنفعاؿ لدل المتمقي ،مما يحممو عمى االقتناع أك اإلذعاف.
كبالتالي فقد تراكحت لغة الياشميات بيف المٌغة الخبرية كالمٌغة اإلنشائية لتجديد نشاط

السامعيف.

أف الكميت كىك ينظـ الياشميات كاف في مكقؼ الدفاع
*ّ -التكرار :مف المعمكـ لدينا ٌ
كالدعكة لمذىب سياسي يؤمف بو ،كبناء عمى ذلؾ يمكف النظر إلى أسمكب التكرار الذم اعتمده
الشاعر في أكثر مف مكضع كأداة سعى مف خبلليا إلى ترسيخ أفكاره كتأكيد مكقفو السياسي
األىـ مف ذلؾ أف التكرار
أمية ٌ
ككذا عكاطفو السياسية اتٌجاه بني ىاشـ أك بني ٌ
حبا كبغضا ،ك ٌ
أبمغ في تحصيؿ األثر التداكلي الذم يرمي إليو الكميت كىك اإلقناع ؛ ألف التكرار « يساعد
ردد
ٌأكال عمى التبميغ كاإلفياـ كيعيف المتكمـ ثانيا عمى ترسيخ الرأم أك الفكرة في األذىاف فإذا ٌ
حجة ما أدركت مرامييا كبانت مقاصدىا كرسخت في ذىف المتمقي»( .)1فتكرار
المحتج لفكرة ٌ
ٌ
لفظة في أكثر مف مكضع يدعـ الطاقة الحجاجية لمخطاب ألف لو كقع في النفس كأثر في

األسماع .مما يد ٌؿ عمى أف ىناؾ مكاضع مختمفة استدعت منو المٌجكء إلى تكظيؼ ىذا
األسمكب بنمطيو سكاء تعمٌؽ األمر بالتكرار المعنكم أك التكرار المفظي.

فإف األمر يتعمٌؽ أساسا
 ّالتكرارّالمعنوي :فيمااألكؿ المتعمٌؽ بالتكرار المعنكم ٌ
ٌ
يخص النمط ٌ
تتردد
بتكرار مدائحو آلؿ ىاشـ خاصة ما تعمٌؽ بصفات اإلماـ عمى كجو التحديد التي كانت ٌ
ترددا كاسعا في الياشميات ،حيث كاف يطيؿ في بسطيا كتكرارىا في مكاضع مختمفة مف تمؾ
ٌ
القصائد ،ىذا إضافة إلى تقرير مبدأ الخبلفة ىاشمية .كفي مقابؿ ذلؾ نجد تك ار ار آخر يتعمٌؽ

فإف ىذا
بكثرة ما ٌ
تردد عف ىجائو لبني أمية كبياف عيكب سياستيـ بغاية التنفير منيـ .كبالتالي ٌ
ينـ عف مكقفيف سياسييف متناقضيف مكقؼ الداعية
التكرر المعنكم المقصكد في الياشميات ٌ

( – )1سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة  ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص.168
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أف كؿ ىاشمية لـ تخؿ مف اإلشادة ببني ىاشـ أك التعريض ببني أمية
كمكقؼ
المحرض حتى ٌ
ٌ
أك ىما معا.
يخص النمط الثاني مف التكرار المتعمٌؽ بالتكرار المفظي فقد كرد في
 ّالتكرارّالمفظي :فيماٌ
تمت اإلشارة إليو سابقا مف كسائؿ التمييد لمقافية المتمثٌمة في تكرار لفظة
صيغ مختمفة منيا ما ٌ

بعينيا أك بتكرار لفظ مف جنسيا ،كبالمكازاة مع ىذا األسمكب مف التكرار ىناؾ تكرار لفظي

ثـ إنو غير مرتبط بالتمييد
آخر شبيو لو مع اختبلؼ بينيما في المكضع ألٌف محمػٌو غير القافية ٌ
() 1
ليا مف ذلؾ قكؿ الكميت:
سـ فرع القدامػس الق ٌػداـ

أسرة الصادؽ الحديث أبي القا

ػر مأمكميػـ ك اإلماـ
دـ ط ٌا

كميت مػف بني آ
ػي ٌ
ّخير ح ٌ
كػاف ميتا جنازة خيـر ميت

غيبتػو حفائػر األق ػكاـ
ٌ
كجنيف أق ٌػر فػي األرحػاـ

ّخيـر مسترضع ك خير فطيـ

خير كيػؿ كناشػئ ك غبلـ

كغبلمػا كناشئػا ثـ كيػبل
ك الوصيّ الذم أماؿ التجػك

أمة النيداـ
بػي بو عرش ك ٌ
ػمـ تحت العجاج غير الكياـ

فدل لؾ مكركثا أبـي كأبوّأبـيّ
ٌ
ك بوركت مكلكدا ك بوركت ناشئا

كّنفسي ك نفسي بعد بالناس أطيب

الكلي كالفارس المعػ
كالوصيّ ٌ
()2
كقكلو:

كبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب
بػو ك لػو أىػؿ لذلؾ يثػػرب

ك بوركت قب ار أنت فيو كبوركت
كمف ذلؾ قكلو أيضا:

()3

ك لك تذ ٌكرت أىميػا أرب

مالػي في الدار بعد ساكنيا

كال بكت أىميا إذا اغتربكا

ردت جكاب سائميا
ال الدار ٌ
أىبلف لمدار منيـ األنس الظٌا

عف منيػـ باؾ كمكتئػب
لك ٌؿ دار مف أىميا عقػب

كالكحش بعد األنيس قاطنػة

كنعثر عمى ىذا النمط مف التكرار في تمؾ األبيات المزدكجة المنفردة التي يقكؿ فييا:
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .5.2 ، 499
( – )2المصدر نفسه  ،ص .526 ، 525
( – )3المصدر نفسه  ،ص . 558
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()4

 -دعاني ابف الرسكؿ فمـ أجبو

أليفـيّليف لمقمب الفركؽ

النبي فمـ أجبػو
 دعاني ابفٌ
فيا ندما غداة تركت زيػدا

أليفيّّليف لمرأم الغبيػف

كىؿ دكف المنية مف طريؽ

بد منيػػا
حذار منيـة ال ٌ

كرائي البف آمنػة األميػف

كالنماذج مف ىذا الضرب كثيرة في الياشميات كما يكثر معيا كذلؾ نماذج أخرل ألسمكب
آخر مف أساليب التكرار عنده كيتعمٌؽ األمر بتكرار بعض األساليب أك الصيغ العبارية عمى

غرار ما نجده في قكلو:

()1

 -مف يمت ال يمت فقيدا كمف يحػ

يػي فبل ذك إؿ كال ذك ذمػاـ

فيػػـ األقربكف مف كؿ خيػػر

ك ىػـ األبعدكف مف كؿ ش ٌػر
فة ك األحممكف فػي األحػبلـ

كىػـ األرأفكف بالناس فػي ال أر

ػمـ تحت العجاج غير الكياـ

الكلي كالفارس المعػ
الكصي
كٌ
ٌ
كـ لػو ثـ كػـ لػو مف قتيػػؿ

ك صريع تحت السنابؾ دامػي
ك فئػػاـ حكاه بعػد فئػػاـ

ك خميػس يمفػٌو بخػمػػيس
ما أبالػي ك لػف أبالػػي فييػـ

أبدا رغػـ ساخطيف رغػػاـ

إف أمت ال أمػت كنفسػي نفسػا

عمى أك تعامي
ف مف الش ٌ
ؾ في ٌ

كقكلو:

()2

كمف غيرىـ أرضى لنفسي شيعة

الحؽ مشعب
ك ما لي إال مشعب
ٌ
كمف بعدىـ ال مف أج ٌؿ ك أرجب

فما لي إال آؿ أحمػد شيعػػة

فإنيـ لمناس فيما ينكبػيـ
ٌ
لمناس فيما ينكبػيـ
كاٌنيـ ٌ

الم ٍح يؿ ممحؿ
غيكث ٌ
حيا ينفي بو ى
أكؼ ندل تجدم عمييـ ك تفضؿ
ٌ

كمف النماذج المماثمة لتمؾ قكلو في قصيدتو البلمية األكلى:

()3

كحمٌمػكا
عرل ثقة حيث استقمٌكا ي

كانيـ لمناس فيما ينكبػيـ

( – )4المصدر نفسه  ،ص . 631 ، 63.
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 5.8 ، 498
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 518 ، 517
( – )3المصدر نفسه  ،ص . 6.9
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مصابيح تيدم مف ضبلؿ كمنزؿ

لمناس فيما ينكبػيـ
كاٌنيـ ٌ
إلى غير ذلؾ مف النماذج المماثمة ليذه.

كال تقؼ أساليب التكرار المكظٌفة في الياشميات عند ىذا القدر بؿ تتجاكزىا إلى تكظيؼ

المكحد الناجـ عف
أسمكب آخر يقكـ أساسا عمى استخداـ مجمكعة مف األلفاظ ذات اإليقاع
ٌ
تكرار ألفاظ متشابية مف حيث الكزف ،أم بتكرار نفس األكزاف مع تماثميا كذلؾ عمى مستكل
الفكاصؿ أك تقاربيا كتماثميا عمى مستكل الحركات ،حيث اشتممت بعض تمؾ األلفاظ عمى
مد ساىمت في منحيا إيقاعا خاصا عمى غرار حركات التنكيف المكقٌع بالتكرار ،كمف
حركؼ ٌ
() 1
نماذج ىذا التكرار اإليقاعي قكلو:
لؼ ضراما كقكدىا بض ػراـ
ٌ
ػة ك المدركيػػف باألكغػاـ

كالحماةي الكفاةي فػي الحرب إف
لمداء ذم الريبػ
كاألساةي الشفاةي ٌ

ً
ً
العدؿ في
الكزف كاممي
راجحي

طبيف باألمكر الجشػػاـ
السيرة ٌ
ػح مراجيح في الخميس المٌيػاـ

مستعفيف مفضيػػف مساميػ

عطيػة العػبلـ
ػـ ربكا مػف ٌ
ػػؿ مقاكيػؿ غيػر أفػػداـ

غالبييف ىاشمييف فػػي العمػ

غيكث و
أسد و
جدب بياليػ
حرب
ي
ي
سادة وْ و
و
ذادة عػف الخ ٌػرد البيػ

ػض إذا اليػكـ كاف كاأليػػاـ

كمف النماذج المصاغة عمى ىذه الشاكمة قكلو في بائيتو األكلى:

()2

ٍّ
ممث ٍّ
مرب يخفش األكـ كدقو

شآبيب منيا كادقات ك ىيػدب

فباكره كالشمس لـ يبد قرنيا

بأحدانػو المستكلغات المكمػٌب
عمى دبر يحميو غيراف مػكأب

ادراكان ك اعتراكان كأٌنو
فكاف ٌ
و
و
النحر تشخب
خر لمكجو فكقو
جدية أكداج عمى ٌ
ٌ
فراب فكاب ٌ
() 3
كيتكرر عنده ىذا النمط مف التكرار في بائيتو الثانية التي نجتزئ منيا ىذه األبيات:
ٌ
ادؽ
الص ي
الساب ي
ؽ ٌ
ك ٌ
اآلخر
الحاشر
ك
ي
ي

ػخاتـ لؤلنبياء إذ ذىب ػكا

ؽ كالػ
المكفٌ ي
ؽ لمػ
ٌ
المصد ي

ٌأكؿ فيمػا تناسػخ الكتػب
أجنحة المدرككف ما طمبػكا

المسكمكف أكلكا الػ
الطيبكف
ك ٌ
ٌ

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 495 ، 488
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 552 ، 55.
( – )3المصدر نفسه  ،ص . 569 ، 564
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ال ىػـ مفاريػح عند نكبتيػـ

كال مجازيع إف ىػـ نكبػكا

ىينػكف لينػكف في بيكتيػـ

الرتب
سنخ التٌقى ك الفضائؿ ٌ
النجػب
آفػة كالمنجبػكف ك ٌ

المبرؤكف مػف الػ
ك ٌ
الطيبكف ٌ
بمطالعة ىذه األبيات نممس ذلؾ اإليقاع الناتج عف الجمع بيف ألفاظ ذات أكزاف متماثمة
كصيغ متشابية كفكاصؿ متكافقة في الغالب كما ىك الحاصؿ في قكلو:الحماةي الكفاةي ،األساةي
الشفاةي ،ر ً
اجحي كاممً ي ...أك فكاصؿ متقاربة كما في قكلو :مفاريح ،مجازيع ،كما زاد في كقع
ىذه األلفاظ ىك تمؾ الفكاصؿ المتكافقة إضافة إلى تكرار المقاطع الممدكدة المتتابعة .كقد
المحسنات المفظية
اشتممت بعض تمؾ األلفاظ عمى مقاطع متماثمة محقٌقة بذلؾ لكنا مف ألكاف
ٌ
سادة و
كىك الجناس الناقص الذم يظير في قكلو :و
اب و
إد ار نكا اعت ار نكا ،فر و
فكاب.
ذادةٌ ،

أف قسما مف ذاؾ اإليقاع مرتبط بتماثؿ الحركات
كالمبلحظ مف خبلؿ األبيات كذلؾ ٌ
ً
ً
ادؽ
الكزف
كتتابعيا كما ىك الشأف في قكلو :الحماةي الكفاةي ،األساةي الشفاةي،
الص ي
الس ي
ابؽ ٌ
العدؿٌ ،
الخاتـ ،إلى غير ذلؾ ،ثـ إنو إيقاع مرتبط بتماثؿ الحركات عمى مستكل التنكيف بيف
ؽ
المكفٌ ي
ي
سادة و
و
اب و
ادراكان اعتراكان ،ر و
و
و
كاب.
ممث
جدب،
غيكث
حرب،
أسد
ذادة ،كقكلو :ه
ي
مربٌ ،
قكلو :ي
ه

الركم كحركة ما قبمو أم التكرار عمى مستكل القافية.
مضافا إلى ذلؾ تماثؿ حركة حرؼ
ٌ
ؾ سيستكقفو ىذا التكرار اإليقاعي المكقٌع الذم تستسيغو األذف،
كقارئ الياشميات ال ش ٌ
كتكفر القصائد عمى ىذا الضرب مف التكرار المكسيقي لـ يرد عفكا كانما ىك أداة فنية مقصكدة،
حيث يمكف اعتباره في ىذا المكضع« رافدا مف ركافد الحجاج مف جية استبلء ما كقٌع عمى
بالمب كبالنفس»(.)1
النفكس كامتبلؾ األنغاـ لؤلسماع كما كاف أممؾ لمسمع كاف أفعؿ
ٌ
مكجية صكب اإلقناع العقمي فقط كانما صكب
كبالتالي نستنتج أف عناية الكميت لـ تكف ٌ
لشد األسماع كامتبلكيا.
اإلقناع العاطفي كذلؾ في محاكلة منو ٌ
كمف خبلؿ ىذه النماذج المستشيد بيا لمتدليؿ عمى النمط الثاني مف أنماط التكرار أم

أف معظميا يتعمٌؽ بمدح بني ىاشـ مما
التكرار المفظي كغيرىا كثير في الياشميات يتٌضح لنا ٌ
يدعـ مكقفو السياسي اتٌجاىيـ.

( – )1سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة  ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص . 127
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أف تكظيؼ أسمكب التكرار بأنماطو المختمفة
كىكذا كبناء عمى ما سبؽ يمكف أف نستنتج ٌ
فنية حجاجية بالدرجة األكلى ،مقصكدة  ،حاكؿ
كنماذجو
ٌ
المتعددة لـ يرد اعتباطا كاٌنما ىك أداة ٌ
أف مختمؼ تمؾ
الشاعر أف يستغميا لتأكيد كاثبات مكقفو السياسي اتٌجاه بني ىاشـ ،حتى ٌ

النماذج ارتبطت باإلشارة إلى بني ىاشـ ،كال غرابة في ذلؾ ما داـ مدحيـ قائـ في ذاتو كفي

نفس الكقت عمى التعريض بخصكميـ كخاصة بني أمية .كعبلكة عمى ذلؾ فيك أسمكب يعكس
رسكخ الفكرة لدل الشاعر كايمانو بيا في محاكلة تثبيتيا في نفكس األتباع كنفكس غير األتباع،
كما أنو يعكس كذلؾ مكقؼ الداعية الذم كاف عميو الكميت ،إذ كاف يدعك لمذىب سياسي مما
استدعى منو تكظيؼ ىذا األسمكب بغاية التقرير كاإلقناع.
ٌ
*ّ -المعجمّالمغوي :بناء عمى مضمكف الياشميات المتمحكر حكؿ تأييد الدعكة لبني
ىاشـ كمكاجية خصكميـ فيي مجمكعة قصائد جعمت الشاعر يستعيف بمعجـ خاص لصكغ

ثمة التدليؿ عمى ذاؾ المكضكع  ،كىذا بناء عمى التسميـ« بأف لكؿ خطاب معجمو
عباراتو كمف ٌ
الخاص بو ...فالمع جـ ،ليذا ،كسيمة لمتمييز بيف أنكاع الخطاب كبيف لغات الشعراء كالعصكر،
كلكف ىذا المعجـ يككف منتقى مف كممات يرل الدارس أنيا ىي مفاتيح النص أك محاكره التي
يدكر عمييا»( . )1مما يجعؿ لممعجـ عبلقة كثيقة بالتراكيب .كقد تراكح المعجـ في الياشميات
بيف تكظيؼ ألفاظ خاصة ببني ىاشـ كحدىـ ال تتجاكزىـ إلى غيرىـ ،كىي ألفاظ ال تخرج عف
أمية طبعيا
اإلشادة بيـ كاظيار
ٌ
المكدة ليـ  ،كفي مقابؿ ذلؾ ىناؾ تكظيؼ أللفاظ خاصة ببني ٌ
الكره كالسخط  .كىناؾ أيضا قائمة خاصة بألفاظ إسبلمية ،كما نعثر عمى ألفاظ تندرج ضمف
المعجـ المشترؾ الذم ألفو الشعراء في العصر األمكم كالعصريف الجاىمي كاإلسبلمي.
فمف بيف المفردات التي نعثر عمييا في تمؾ القصائد كالخاصة ببني ىاشـ نذكر:بني
الس ٌْراج المنير أحمد ،صاحب الحكض كغيرىا.
ىاشـ ،رىط النبي ،آؿ محمد ،ابف آمنةٌ ،
كىناؾ عبلكة عمى ىذه األلفاظ ألفاظ أخرل ترتبط ببني ىاشـ غير ٌأنيا مف صنؼ األكصاؼ

تككف معجما خاصا ىك معجـ األكصاؼ التي طغت عمييا الصبغة المعنكية ،كمنيا
مما جعميا ٌ
نذكر:الحماة ،الكفاة ،الغيكث ،الشفاة ،أسد ،ذادة ،مساميح ،مراجيح ،األرأفكف ،األرحمكف ،فركع
طيبكف ،مطاعيـ أكارـ،
األناـ ،أىؿ الفضائؿ ك ٌ
حكاء ،النفر البيض ،أشراؼٌ ،
النيى ،خير بني ٌ

( – )1محمد مفتاح ،تحلٌل الخطاب الشعري (إستراتٌجٌة التناص ) ،ط ،.3المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،المغرب،
 . 1992ص . 58
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المكدة ليـ يتمثٌؿ في قكلو:أحب ،أىكل ،أرضى،
غر ،حساف...إلخ كما يدؿ عمى إظيار
ٌ
ٌ
أغضب ،أتطٌمع إلى نصرىـ ،رغبتي فييـ  ،تجكد ليـ نفسي ،إلى غير ذلؾ.

أمية كىك صنؼ
كبالمكازة مع ىذا الصنؼ مف األلفاظ نعثر عمى صنؼ آخر خاص ببني ٌ
المكزعة عبر مختمؼ القصائد مف قبيؿ :العراـ،
يحتكم عمى مجمكعة مف األلفاظ
المميزة ليـ ك ٌ
ٌ

البغي ،الطٌغاـ ،العداكة ،عمياء جكنة ،الجكر ،العار ،البغض ،ضباع  ،أذؤب ،خبث ،ضبلؿ،
السكء  ،العناء ،كغيرىا .
الغي ،الفرعؿ  ،سمغدٌ ،
تشبع
أما عف األلفاظ اإلسبلمية المكظٌفة في القصائد الياشمية فيي كثيرة مما يعكس ٌ
الشاعر بالثقافة اإلسبلمية التي راح يستقي منيا كيبني عمييا أفكاره .كمف نماذج تمؾ األلفاظ

السنة ،آية ،آؿ حاميـ ،الفتنة ،اإلسبلـ ،األنصار ،بدر،
نذكر:ىجرة ،حنيفٌ ،
الديف ،الكتابٌ ،
خيبر ،ذكم القربى ،شعائر قرباف ،البدعة ،الكتر ،الشفع ،التقكل ،األنبياء ،الحاشر ،أكلكا
األجنحة ،اآلخرة  ،الكحي ،المثاني ...إلخ.
ظؼ في الياشميات فقد
كبغض النظر عف كؿ ىذه األصناؼ مف المعجـ الشعرم المك ٌ
ٌ
استعاف الشاعر بصنؼ معجمي آخر حيث حفمت قصائده بمجمكعة مف األلفاظ التي تندرج في
إطار المعجـ المشترؾ لمشعراء القدامى خاصة ما يتعمٌؽ منيا بذكره لػ :اآلراـ ،الغكاني ،الطٌرب،

السكط ،ابف
الدار ،الرسـ ،المنزؿ ،البناف
البيض ،الشيبٌ ،
ٌ
المخضب ،السانح ،البارح ،الحنيفٌ ،
الصبا ،الضعف ...الخ.
أكل ،البيد ،المطي ،المعزاءٌ ،
الدمف ،القفر ،الكحش ،المٌيكٌ ،
التنكع الحاصؿ عمى مستكل
كىكذا فقد حفمت الياشميات بمعجـ شعرم ثرم يعكسو ذلؾ ٌ
المفردات ،كىك معجـ بقدر ما يعكس الثقافة المٌغكية الكاسعة لمكميت بقدر ما عمؿ كذلؾ عمى

ترجمة أفكاره.

أىـ الصيغ العبارية التي نعثر عمييا في الياشميات ،كمف
كاف ىذا حديثا خاصا عف ٌ
السمات
خبلليا تظير لنا تمؾ األشكاؿ المختمفة التي صيغت في إطارىا العبارات الشعرية ككذا ٌ

ميزت ىذه األخيرة ،كما تظير مف خبلليا كذلؾ األبعاد أك اإليحاءات التداكلية التي
الفنية التي ٌ
ٌ
تنطكم عمييا كالتي تكشؼ عف نكع اإلستراتيجية الخطابية التي بني عمييا
الخطاب(الياشميات) ،كىك الجانب الذم سنكشؼ عنو عند الحديث عف اإلستراتيجية الخطابية.

بّ-انتظامّالصيغّالعبارية
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إف تحميؿ الصيغ العبارية ال يتكقؼ عند تحديدىا كالتمثيؿ ليا بؿ يتجاكزه إلى كشؼ نمط
ٌ
يتعيف عمينا إب ارزه بكضكح
تسمسميا ككيفية ٌ
إف ما ٌ
تكزعيا ،كلمتدليؿ عمى ذلؾ يقكؿ فكككٌ «:
تكزعيا ،
كتمييزه ىك ذلؾ التكاجد بيف عبارات مبعثرة كمتباينة ؛ كذلؾ النظاـ الذم يحكـ ٌ
تتعرض لو  ،كمجمكع
التحكؿ الذم ٌ
كاستناد بعضيا إلى بعض ،كنظاـ تجاذبيا أك تنافرىا ،ك ٌ

التغيرات ك اإلبداالت التي تعرفيا»(.)1
ٌ
أف ىناؾ أنماطا متباينة مف الصيغ العبارية التي يمكف أف نعثر
لقد سبقت اإلشارة إلى ٌ

جدتو غير مطمقة كنقصد
عمييا في الياشميات ،كمف تمؾ الصيغ ما ىك تجديدم كاف كانت ٌ
يخص صيغ االفتتاح فقد لمسنا
بذلؾ صيغ االفتتاح كصيغ االختتاـ عمى كجو التحديد .ففيما
ٌ
يمس جانب المضمكف
في بعض القصائد ذلؾ التجديد الحاصؿ عمى مستكاىا كاف كاف تجديدا ٌ
يخص صيغ االختتاـ كاف سار فييا الكميت عمى شاكمة القدامى في كصفو
ال الشكؿ .أما فيما
ٌ
أف مخالفتو ليـ تكمف في تغيير مكضع الكصؼ الذم
لمرحمة كالحيكاف كاستعانتو بألفاظيـ إالٌ ٌ

جعمو في ختاـ بعض القصائد كاف كاف محمٌو الصدارة في القصائد الجاىمية ،إضافة إلى ما
الجدية فإذا كانت
السؤاؿ الذم يفرض طرحو بعد ىذا يتعمٌؽ بتمؾ ٌ
انطكت عميو مف رمزية  .ك ٌ
الياشميات تجديدا لبعض الصيغ العبارية فما مصدر ذاؾ التجديد؟
أف لطبيعة المكضكع الذم خاض فيو الكميت دكرىا في بمكرة صيغ عبارية جديدة
ال ش ٌ
ؾ ٌ
فإحساس الكميت بأىمية المكضكع ىك ما جعمو يقفز عمى ما يعتبر عنده عمى األق ٌؿ حكاجز

الصياغة التقميدية .كيمكف النظر إلى صيغ االفتتاح عنده مع ما انطكت عميو مف حمبلت

رفض لما عيده الذكؽ العربي كأداة تشكيؽ لجأ إلييا الشاعر إلثارة انتباه المتمقي مف باب
األىـ مف ذلؾ ىك تحسيسو بأىمية المكضكع الذم يعالجو .كبالتالي فيي
خالؼ تعرؼ ،ال كبؿ
ٌ
صيغ افتتاح نابعة عف عقيدتو الشيعية ال تنفصؿ عنيا كاألمر سياف بالنسبة لمكضع كصؼ
الرحمة كالحيكاف ككأنو يريد مف كراء ىذا التأخير كذاؾ التقديـ أف ال يشغمو شاغؿ عف
مكضكعو .كاذا كانت كؿ مف صيغ االفتتاح كصيغ االختتاـ ذات عبلقة كثيقة بمكضكع
المكزعة عبر تمؾ القصائد
الياشميات فإنيا ذات عبلقة أيضا ببعض الصيغ العبارية األخرل
ٌ
خاصة منيا ما يتعمٌؽ بمغة العمكـ كالمقابمة كالصكر البيانية كالتكرار المرتبطة أساسا بذاؾ
يخص ىذه الصيغ كغيرىا فيي لـ تكف حك ار عمى الكميت كاف اكتست
المكضكع ،كفيما
ٌ

( – )1مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص .34
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خصكصية التدليؿ عم ى مكضكع الياشميات كبالنظر إلى ذلؾ يمكف اعتبار ىذه األخيرة نظاـ
الصيغ العبارية.
متفرد عمى مستكل بعض
ٌ
تعبير ٌ
نفسر اعتماد الكميت عمى تمؾ الصيغ بالذات لمتدليؿ
كانطبلقا مف ىذه الحكصمة يمكف أف ٌ
تعدد تمؾ الصيغ كتمايزىا ىؿ لنا أف نطرح سؤاال آخر مف قبيؿ ما
عمى مكضكعو .كمع ٌ
مصدر تمؾ الصيغ ؟ ثـ ما عبلقتيا بالشاعر؟

يمكف النظر إلى ذات الشاعر في عبلقتيا بالمكضكع أنيا مصدر تمؾ الصيغ كبناء عمى
يتعيف عمينا في ىذا المكضع تحديد المكقع الذم تحتمو الذات بالنسبة لممكضكع ثـ ما
ذلؾ ٌ
مح ٌؿ الذات مف لغة العمكـ؟
إف الحديث عف انتظاـ الصيغ العبارية أك تبعثرىا ىك حديث ال ينفصؿ عف تبعثر الذات
ٌ
إذ يعنى في ىذا المستكل مف التحميؿ بتحديد المكقع أك المكاقع المتمايزة التي يمكف لمذات أف

أف
تشغميا عند التمفظ بخطابيا أك داخؿ الخطاب ،كفي إشارة منو إلى ىذه الفكرة يرل فككك ٌ
يتـ انطبلقا مف المكقع الذم تحتمٌو الذات بالنسبة لحقؿ
كصؼ الصيغ العبارية ىك كصؼ« ٌ
() 1
تجميا لذات تف ٌكر كتعرؼ
المكضكعات الذم تتكمٌـ عنو»  .كفي ىذه الحالة« لف يبقى الخطاب ٌ

كتقكؿ ما تف ٌكر فيو كما تعرفو :بؿ سيغدك مظي ار لتبعثر الذات كانفصاليا عف نفسياٌ .إنو
مكاف ...تنبسط عميو مجمكعة المكاقع المتمايزة لمذات»(.)2

يمكف القكؿ عف الياشميات أنيا خطاب سياسي صاغو الكميت في قالب ديني متٌخذا مف
بالرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ ثـ اإلشادة بأىؿ بيتو باالستناد إلى معجـ إسبلمي زاخر
اإلشادة ٌ

كقناع لمدعكة السياسية كحتى ال يظير الخطاب في شكمو العدائي لمسمطة ،فالمنطمؽ إذا كاف

أف الياشميات ىي نتاج سياسي محض
مف السياسة كلكف ال ينبغي أف نفيـ مف ىذا الكبلـ ٌ
كاٌنما ىي نتاج تفاعؿ ذاؾ العنصر مع عناصر أخرل لبعضيا عبلقة بالسياسة كلمبعض اآلخر

عبلقة بالظركؼ العامة لمعصر ثـ بمكقع الشاعر .فخكض الكميت في مكضكع كذاؾ كاف

يتطمٌب معايي ار كالكفاءة السياسية كعميو يبدك سياسيا ،إضافة إلى الكفاءة المٌغكية التي تتجمٌى

عبر الصيغ العبارية المتباينة لمتدليؿ عمى قدرتو عمى التحميؿ كاإلقناع ،كعميو يبدك شاع ار

المعد أساسا لمدفاع عف نظرية
بدء بنظمو ليذا الديكاف
ٌ
خطيبا .فشخصية السياسي تتجمٌى لنا ن
سياسية كلكال اطٌبلعو عمى السياسة كأحكاليا لما أمكنو أف يككف سياسيا جدال .أما شخصية
( – )1مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص .67
( – )2المرجع نفسه  ،ص . 52
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أف الكميت «
الخطيب فتتجمٌى عنده مف خبلؿ استميامو لتقنيات الخطابة إذ ال يخفى عمينا ٌ
كاف خطيب بني أسد»( ،)1كلذلؾ فقد حاكؿ أف يستغ ٌؿ مكاىبو الخطابية في قصائده كلكف«

مجرد خطبة»( .)2كيظير أثر تمؾ
يتحكؿ إلى ٌ
بالقدر الذم تسمح بو طبيعة الشعر دكف أف ٌ
النزعة عنده فيما لجأ إليو مف استثارة فضكؿ السامع كاتٌباع أسمكب التدريج في عرض األفكار

بدء بصيغ االفتتاح ،مضافا إلى ذلؾ تكظيفو ألسمكب التكرار بأنماطو المختمفة سعيا إلقرار
ن
ثمة محاكلة التأثير فيو ،ككذا لجكئو إلى التقسيـ كالتمثيؿ
مكقفو كتثبيت الفكرة لدل المتمقي كمف ٌ
كتنميؽ الكبلـ عبر اعتنائو بالمكسيقى الداخمية لمقصائد ،ىذا إضافة إلى مزاكجتو بيف أساليب

لخص لنا عبد القادر القطٌ ذلؾ
إنشائية مختمفة مف شأنيا أف تنقؿ شعكره إلى المتمقي .كقد ٌ
بأنو كاف يحسف الخطابة  .كال
النيج الخطابي لمكميت في ىاشمياتو بقكلو «:كقد عرؼ الكميت ٌ
أف ىذه المكىبة تبدك جمية في شعره السياسي بكجكه فنية كثيرة ،بعضيا يتٌصؿ ببناء
شٌ
ؾ ٌ
القصيدة كتسمسؿ صكرىا كأجزائيا ،كبعضيا خاص ببناء العبارة كايقاعيا كتككيف الصكر

نفسيا»( .)3فيذه ك ميا مف مظاىر النزعة الخطابية عنده التي حاكؿ مف خبلليا أف يستيدؼ
ألنو كاف يدعك لمذىب سياسي حشد لو
المتمقي مما يجمي لنا شخصية الكميت الداعية ٌ
مجمكعة مف الصيغ العبارية لمتدليؿ عميو ،كفي إشارة منيا إلى ىذه الفكرة تقكؿ ابتساـ مرىكف
الصفٌار «:إف شعر الكميت السياسي ممثٌؿ لعصره أم تمثيؿ فيك شعر داعية إلى مذىب

كفنيا
تطك ار فكرٌيا ٌ
تطكرت ٌ
سياسي ،تبناه ،كدعا إليو .كبدت آثار ىذه الدعكة في أشعاره التي ٌ
متساكقة مع الكضع السياسي»(.)4
أف الكميت كاف يزاكؿ مياـ عديدة في ىاشمياتو.
كانطبلقا مف ىذه المعطيات نستنتج ٌ
كاذا كاف ا لكميت قد لجأ إلى تكظيؼ لغة العمكـ فقد لجأ إلى تكظيؼ أسمكب المفرد
مقدمات قصائده أك في ثناياىا كىك أسمكب يتجمٌى لنا مف خبلؿ بعض
المتكمـ سكاء في ٌ
األدكات المٌغكية المكظٌفة مثؿ ضمير المتكمـ كالياء كالتاء الدالتيف عمى نسبة الكبلـ إليو كغيرىا

يعد كمؤ ٌشرات شخصية  ، Déictiques personnelsكما يظير في قكلو :أنا ٌإني،
مما ٌ
عمي،
ٌ
امٌ ،
مني ،لي ،ىك ى
أجف ،أبدم ،رأيت  ،نفسي ،شعرم  ،طربت ،يميينيٌ ،
أتقرب ،كنتٌ ،

قكلي ،فعمي ...كىذه المؤ ٌشرات ليا كظيفة داللية يمكف أف نستشؼ منيا ذاؾ المكقؼ االنفعالي

( – )1البغدادي  ،خزانة األدب  ،المجلد  ، .1ص  ، 69والسٌوطً  ،شرح شواهد المغنً  ،القسم ، .1ص . 38
( – )2عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،ص . 279
( – )3المرجع نفسه  ،ص . 279
( – )4ابتسام مرهون الص ّفار  ،آفاق األدب فً العصر األموي  ،ص . 125
15.

المعبر عنيا في نفس الكقت في محاكلة منو لتسجيؿ أىميتو في العممية
الصادر عف الذات ك ٌ
األىـ مف ذلؾ محاكلة إثبات كجكده في مجتمع
التخاطبية كالتعبير عف كجية نظره الخاصة ،ك ٌ

ألف ىذا الخطاب ناتج ٌأكال كأخي ار
سمبو حريتو الشخصية(سجنو) فكيؼ تعجزه حرية الكبلـ! ثـ ٌ
نص ال
تحس كتف ٌكر كتدرؾ كفكؽ كؿ ذلؾ تقكؿ إذ « يكاد يتع ٌذر الحصكؿ عمى ٌ
عف ذات ٌ
تسجؿ دائما حضكرىا في ممفكظيا ،بيد
نستشؼ فيو حضكر الذات الناطقة بو ،إف ىذه األخيرة ٌ
المشبعة باألمارات
أف ىذا الحضكر قد يككف مرئيا إف قميبل أك كثيرا ،إلى جانب النصكص
ٌ
()1
يتبيف
الدالة عمى الذاتية المتمفظة»  .كبالنظر إلى تمؾ األمارات الدالة عمى الذاتية المتمفظة ٌ

متعددة يعكسيا أساسا تكظيؼ ضمير المتكمـ كالعبلمات المصاحبة
لنا أف اآلثار المٌغكية لمذاتية ٌ
يمية évaluatifs
لو مما يندرج في إطار المبيمات ،إضافة إلى تكظيؼ كممات ذات أحكاـ تقي ٌ

 axiologiquesتعمؿ عمى« تحديد حكـ قيمة ايجابي أك سمبي لبلسـ المكصكؼ »()2؛ أم
تعبر عف مكاقؼ الذات المتمفظة ،حيث تتجمٌى بصفة خاصة في
أنيا تصكغ أحكاما ذاتية ٌ
الذـ ،أم في مدحو لبني ىاشـ كىجائو لبني أمية مما أشرنا إلى
الكممات
ٌ
المعبرة عف المدح ك ٌ

بعضو في حديثنا عف المعجـ .كمف خبلؿ ىذا يمكف أف نممس تمؾ العبلقة التي يقيميا الكميت

بينو كبيف خطابو .
أف الياشميات بقدر ما
كىكذا كمف خبلؿ حديثنا عف الصيغ العبارية يمكف أف نستنتج ٌ
تتميز كذلؾ مف حيث صيغ التعبير.
تتميز بمكضكعيا ٌ
فإنيا ٌ
ٌ

ّ-ّ3تكونّالمفاىيم ّ
( – )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص . 111
()2
- C.K.Orecchioni , L énonciation de la subjectivité dans le langage , p 91 .
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مميزة لو،
يتفرد ك ٌؿ مكضكع قائـ بذاتو بمنظكمة مفاىيمية خاصة تككف ٌ
مف الطبيعي أف ٌ
فإف الحديث سيتمحكر حكؿ المنظكمة المفاىيمية
كماداـ الحديث عف مكضكع
ٌ
التشيع لمياشمييف ٌ

الخاصة بالخطاب الياشمي أك فمنقؿ بالخطاب الشيعي(العمكم) ،كبشكؿ أكثر تخصيصا الزيدم

المدكنة المعنية بالدراسة .ففيـ تتمثٌؿ تمؾ المنظكمة؟ ككيؼ تتجمٌى في
تتفرع عنو
منو الذم ٌ
ٌ
ثمة الياشمي بيا؟ أم ىؿ يمكف أف نعثر
الياشميات؟ كما مدل استقبلؿ الخطاب الزيدم كمف ٌ
متعددة
داخؿ تمؾ المنظكمة عمى مفاىيـ خاصة بإمكانيا أف تككف قاسما مشتركا بيف خطابات ٌ

المشارب(المكضكع)؟ كاف كاف الجكاب بنعـ ما ىي الكيفية التي عاكدت بيا تمؾ المفاىيـ
الظيكر مف جديد ؟ سنحاكؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة مف خبلؿ العناصر التالية.

ّأ -تحديدّالمفاىيم

التشيع لمياشمييف جممة مف المفاىيـ التي تدخؿ في بناء الخطاب
يطرح مكضكع
ٌ
المتفرعة عنو بما فييا الخطاب الزيدم ،كىي
ثمة في بناء الخطابات المختمفة
ٌ
الياشمي ،كمف ٌ
مفاىيـ تعتبر كتجميات لتمؾ الخطابات  ،نعرضيا في شكؿ نقاط كالتالي:

أىـ المسائؿ التي دار حكليا الجدؿ كقامت مف
*ّ -الخالفة :إذا كانت الخبلفة مف ٌ
أجميا األحزاب السياسية التي اختمفت فيما بينيا كفقا لبلختبلؼ الحاصؿ في مفيكـ الخبلفة،
المتفرعة عف تمؾ
تعد كذلؾ مف المفاىيـ البارزة التي يقكـ عمييا كؿ خطاب مف الخطابات
فإنيا ٌ
ٌ
ٌ
مما يدلٌنا داللة صريحة
األحزاب إذ منيا ما ٌأيد النزعة الكراثية كمنيا ما ٌأيد النزعة الشكريةٌ ،
عمى اختبلؼ ىذه الخطابات في مسألة الحكـ في اإلسبلـ  ،فيي لـ تختر ليا منيجا كاحدا.

كعمى ىذا األساس تقكـ النظرية الشيعية بمختمؼ فركعيا عمى نظرية الخبلفة كالكراثة
عدت فكرة الكراثة قاسما مشتركا بيف كؿ مف بني أمية كبني ىاشـ مف جية،
الشرعية ليا ،حتى ٌ
ثـ بيف الفرؽ الشيعية المختمفة مف جية أخرل .ىذه الفرؽ كاف كانت تتٌفؽ فيما بينيا عمى النسؿ

العمكم إالٌ أنيا كانت ت ختمؼ في مسألة سكؽ الخبلفة أم فيمف تتسمسؿ في عقبو .فمف ىؤالء
العمكييف الذيف ينبغي أف تككف الخبلفة خالصة ليـ؟

حؽ مشركع لعمي ثـ ألبنائو مف بعده كعمى كجو
أف الخبلفة ٌ
نشير ىنا إلى رأم الزيدية في ٌ
التحديد أبناءه مف فاطمة أم الحسف كالحسيف المٌذيف يجب أف تتسمسؿ الخبلفة في عقبييما فيي

الرسكؿ .كبناء عمى ذلؾ تككف الخبلفة عند الشيعة«
كقؼ عمييما اعتدادا بمبدأ القرابة مف ٌ
منصب مكركث يستند إلى أسس مستمدة مف القربى لرسكؿ ا﵀ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ»( ،)1حيث
( – )1النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .389
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اتٌخذكا مف القكؿ بكراثة الخبلفة فكرة اطٌرد ليـ بيا سكؽ الخبلفة في النسؿ الياشمي عمى كجو

أف الخبلفة ميراث ىك اختصاص
العمكـ كالنسؿ العمكم عمى كجو الخصكص .كالدليؿ عمى ٌ
السؤاؿ الذم يفرض طرحو ىنا
السبلـ« األئمة مف قريش» .كلكف ٌ
قريش بيا بناء عمى قكلو عميو ٌ

قدمت قريش؟
ىك عمى أم أساس ٌ
الرسكؿ ،كاذا
أف
ال ش ٌ
ٌ
ؾ ٌ
الحجة في تقديـ قريش عمى سائر العرب تتمثٌؿ في القرابة مف ٌ
الرسكؿ أكلى بقرابتو ،ثـ إنيـ أكلى بميراثو أم أنيـ
كاف ٌ
يعتد بالقرابة في ىذا المكضع فأىؿ ٌ

كلما لـ يكف لتقديـ
أكلى بالخبلفة مف بني أمية .كيشير النعماف القاضي إلى ىذه الفكرة بقكلوٌ «:
فإف بني ىاشـ يككنكف أكلى مف بني أمية بالخبلفة ألنيـ
قريش دليؿ إالٌ القرابة مف رسكؿ ا﵀ ٌ
() 2
إف البيت العمكم أكلى مف البيكتات الياشمية األخرل،
أقرب رحما إلى النبي منيـ»  ،ثـ ٌ
كبشكؿ أكثر تخصيصا أبناء عمي مف فاطمة .

عـ النبي كربيبو
تـ حصر الخبلفة في بيت عمي دكف غيره كفقا العتبارات« فيك ابف ٌ
كقد ٌ
كقربو إلى نفسو أعظـ تقريب ،كاستخمفو عمى كدائعو حينما
كقد تعيٌد
النبي بتربيتو منذ العاشرةٌ ،
ٌ

النبي بينو كبينو ،كىك إلى ىذا
النبي آخى
يردىا إلى ذكييا ،فمٌما ىاجر بعد
ىاجر مف م ٌكة حتى ٌ
ٌ
ٌ
السبلـ ،كىك إلى كؿ
الصبلة ك ٌ
الرسكؿ عميو ٌ
زكج ابنتو فاطمة ،ككالد الحسف كالحسيف سبطى ٌ

النبي حركبو كمٌيا ،ككاف صاحب رايتو ،كىك عمـ مف
ذلؾ بطؿ مف أبطاؿ الجياد ،شيد مع
ٌ
أعبلـ الصحابة في معرفة الشريعة ،كاستقامة القصد ،ككثاقة اإليماف»( .)3كعبلكة عمى حصر
النبي كمف
تـ حصرىا في أبناء عمي مف فاطمة ألنيـ عصبة
الخبلفة في البيت العمكم فقد ٌ
ٌ
حؽ ليـ شرعية كراثتو .
ت ٌ
الحؽ
أحؽ الناس بيا ىـ األقرباء  ،ككؿ مف جار عمى ذلؾ
ٌ
فإذا كانت الخبلفة ميراثا فإف ٌ
يعد غاصبا معتديا ،ككفقا ليذا المبدأ فإٌف أبا بكر كعمر كعثماف معتدكف غاصبكف ،كاألمر
ٌ
سياف بالنسبة لمخمفاء األمكييف كالعباسييف.

كلـ يتكاف الكميت في ىاشمياتو الدفاع عف الفكرة القائمة بحصر الخبلفة في البيت
الياشمي كحده دكف سكاه باالستناد إلى مبدأ التكريث ،كاعتبار بني أمية غاصبيف ىاضميف
لحقكؽ غيرىـ  .كيمكف أف نستشؼ جكانب معتقده حكؿ الخبلفة بمطالعة األبيات التالية:

()1

يتغصػب
فمـ أرل غصبا مثمػو
ٌ

بخاتمكـ غصبا تجكز أمكرىػـ

( – )2المرجع نفسه  ،ص .6.7
( – )3أحمد محمد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص .33 ، 32
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .528 ،521
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ػي كمعػػرب
ٌ
تأكلػيا منػٌا تق ٌ
ؾ منصب
لكـ نصب فييا لذم الش ٌ

ك جدنا لكـ في آؿ حاميـ آيػػة
كفي غيرىػػا أيا كأيا تتابعػت

كرثتيػـ ذاؾ ٌأـ كال أب
كمػػا ٌ
ػي لكػـ كمغ ٌػرب
بو داف شرق ٌ

أمنػا
كقالكا كرثناىػػا أبانػا ك ٌ

كلكف مكاريث ابف آمنة الػػذم
يقكلكف لـ يكرث ك لكال ت ارثػو

لقد شركت فيو بكيػؿ كأرحػب

السكػكف ك حمػير
كع ٌ
ؾ كلخـ ك ٌ
ك ما كانت األنصار فييا أذلٌػة

الحيػاف بكػر كتغمػب
ككندة ك ٌ
غيػب
غيبا عنيا إذا الناس ٌ
ك ال ٌ

أحؽ ك أقػرب
فإف ىي لـ تصمح لحي سكاىػـ
فإف ذكم القربى ٌ
ٌ
حؽ الياشمييف في الخبلفة الذم يعتبره
فمف خبلؿ ىذه األبيات عمد الكميت إلى تقرير ٌ

تـ
حقٌا مشركعا باعتبارىـ قد كرثكا خاتـ النبكة ،كىك خاتـ الخبلفة الذم آؿ لبني ىاشـ كاف ٌ
اغتصابو مف طرؼ بني أمية ،ثـ أتى إلى تقرير ذاؾ الميراث الشرعي بناء عمى ما كرد في
الذكر الحكيـ ،كىك ما أشار إليو الكميت بقكلو :كجدنا لكـ في آؿ حاميـ آية .كقد أشار إلى ىذه
ألف ىناؾ العديد مف اآليات القرآنية التي استند إلييا
السكرة ذاتيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ٌ
حؽ البيت الياشمي في الخبلفة .ك بعدىا ينتقؿ الكميت لمناقشة مسألة الكراثة
الشيعة في إقرار ٌ

التي ي ٌدعييا األمكيكف في انتقاؿ الخبلفة إلييـ عف آبائيـ مستيبل حديثو بمفظ "كقالكا" الذم
يظير أنو ينجز فعبل إخباريا ،كتتٌضح أىمية فعؿ القكؿ ىنا بما يشتمؿ عميو مف مضاميف استند

إلييا الكميت في صكغ خطابو بما أنو قد جعؿ خطابو ينبني أساسا عمى ما يقكلو اآلخركف

المدعي باعتباره«
يدعيو بنك أمية مف كراثة الخبلفة  .كبالتالي فيـ ىنا يمثٌمكف دكر ٌ
كتحديدا فيما ٌ
()1
ً
بحجة
المخاطب الذم ينيض بكاجب االستدالؿ عمى قكلو»  ،فيـ ٌ
أحقيتيـ في الخبلفة ٌ
يدعكف ٌ

الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو
الكراثة كىك في اعتقاده ميراث مفترلٌ ،
ألف صاحب الميراث الحقيقي ىك ٌ
يبيف كجو
كسمٌـ كأىمو بني ىاشـ أكلى بميراثو مف غيرىـ .كال يكتفي الكميت بتقرير ذلؾ بؿ ٌ

حجتو عمى ما يذىب إليو،
التناقض فيما ٌ
ثمة بطبلف دعكتيـ مقيما بذلؾ ٌ
يدعيو األمكيكف كمف ٌ
طب الذم ينيض بكاجب المطالبة بالدليؿ
يتقمص دكر المعترض كىك
« المخا ى
مما يجعمو ٌ
()2
حؽ بني
يدعكف
الحؽ في كراثة الخبلفة كيحجبكف بذلؾ ٌ
ٌ
المدعي» ؛ فيـ مف جية ٌ
عمى قكؿ ٌ
تسنى ليـ القكؿ بالكراثة
بحجة أف
النبي ال يكرث ،كفي ذلؾ تناقض! إذ كيؼ ٌ
ىاشـ في الكراثة ٌ
ٌ

( – )1طه عبد الرحمن  ،اللّسان والمٌزان أو التكوثر العقلً  ،ص. 225
( – )2المرجع نفسه  ،ص . 226
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النبي ال يكرث،
إف كاف ال يكرث؟ كألجؿ دحض دعكاىـ تمؾ عمد الكميت إلى افتراض أف
ٌ
كيذىب لمقكؿ أنو لك كاف األمر كذلؾ لكانت الخبلفة حقٌا مشتركا بيف العرب جميعا  ،كلطالبت
بيا قبائؿ عربية مختمفة كما كانت لتككف حك ار عمى قريش ،بؿ لكاف لؤلنصار الحظٌ األكفر

يسكغو فمعنى ذلؾ أف الخبلفة ليست ميراثا مشاعا بؿ ىي
فييا ،كلما لـ يكف لذلؾ االفتراض ما ٌ
ميراث خاص كالدليؿ عمى ذلؾ اختصاص قريش بيا ،كال معنى لتقديـ قريش إال القرابة مف
رسكؿ ا﵀ .كما داـ األمر كذلؾ فإنو ينبغي مراعاة قانكف المكاريث في اإلسبلـ بإرجاعيا إلى
أىميا الحقيقييف كىـ بنك ىاشـ .ك بالتالي فإف دكر الكميت ال يقؼ عند االعتراض بؿ يظير
ادعائو أف الخبلفة ميراث بني ىاشـ.
كذلؾ في ٌ
يتردد أمر الخبلفة عند الكميت محصك ار في بني ىاشـ دكف سكاىـ ،إذ يراه ميراثا
كىكذا ٌ

يعتد بذلؾ إال أنو لـ يطعف في خبلفة أبي
مشركعا استنادا إلى مبدأ القرابة .كاذا كاف الكميت ٌ
بكر كعمر ،بؿ اكتفى بتخطئتيما عمى خبلؼ غيره مف الشيعة .ك بناء عمى ىذه المعطيات فإف
تبيف مفيكـ الخبلفة عند الشيعة ،
األبيات تنطكم عمى مجمكعة مف األبعاد اإلنشائية التي ٌ
نمخصيا في الخطاطة التالية :

حجب األموٌٌن عن الخالفة
أحقٌة بنً هاشم فً الخالفة دون غٌرهم
الخالفة مٌراث
ّ بنً هاشم

اغتصاب بنً أمٌة لحقوق بنً هاشم

ّ

االنتصار لبنً هاشم

حجة األمكييف
كىكذا فقد لجأ الكميت في تأكيد دعكاه إلى مبدأ القرابة حتى أنو كظٌؼ ٌ
حؽ قريش كحدىا ليدفعكا عنيا بقية القبائؿ
ادعاء الخبلفة بقكليـ أنيا مف ٌ
أنفسيـ في ٌ
كاألنصار ،كما داـ الدليؿ عمى تقديـ قريش ىك القربى مف رسكؿ ا﵀ فإف األقربكف إليو أكلى
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بميراثو كىذا استنانا إلى قاعدة دينية راعكىا تستمد أسسيا مف قانكف المكاريث في اإلسبلـ .كقد
حؽ
عمؿ الكميت عمى إثبات ىذه
الحجة لصالح بني ىاشـ محاكال في ذات الكقت إبطاليا في ٌ
ٌ
االدعاء ىي نفسيا ما يثير االعتراض « كىذا
الحجة المقامة أساسا في ٌ
بني أمية .كبالتالي فإف ٌ
حجة مرة كمثار االعتراض مرة أخرل ىك مكمف مجازية
التقابؿ في العبلقة الكاحدة بيف ككنيا ٌ

الحجة بالدعكل»(.)1
عبلقة ٌ
ألسنا ىنا أماـ حجاج عقمي يحتكـ إلى النظر العقمي كالقياس المنطقي الذم بناه عمى
مقدمة(الخبلفة ميراث بني أمية) استد ٌؿ عمى مدل صحتيا أك بطبلنيا حتى تم ٌكف مف الكصكؿ
ٌ
حؽ بني ىاشـ) مما يستدعيو منطؽ العممية الحجاجية  ،مع ما
إلى النتيجة النيائية(الخبلفة ٌ
تخمٌؿ ذلؾ مف اإلشارة إلى آيات قرآنية عمى نحك ما كاف يفعؿ المتكممكف في تقرير المسائؿ ،ك

لع ٌؿ ىذا ما قاد بعض الدارسيف المحدثيف إلى اعتبار الياشميات « منحة المعتزلة ك منحة
العقؿ الذم ككنكه في العصر األمكم»(.)2

تعد أكضح نمكذج يعكس لنا نمط الحجاج القائـ عمى القياس
كالحقيقة أف ىذه األبيات ٌ
المنطقي في الياشميات كالذم ييدؼ أساسا إلى اإلقناع العقمي.
يعد مف المفاىيـ الجكىرية التي يقكـ عمييا الخطاب الشيعي في محاكلة
*ّ -اإلمامٌ :
تجسيد تعاليـ الحزب الخاصة بنظرية اإلماـ  .فبالنسبة لمشيعة فقد نظركا لئلماـ مف زاكية حزبية
ألف
كما ىك الحاصؿ مع مفيكـ الخبلفة ،حيث ٌ
ضيقكا دائرة اختيار األئمة في قريش ذلؾ « ٌ
تشد أزره كتحمي ظيره ،كال
العرب أطكع لمقرشييف ،كألف الخميفة ينبغي أف يككف ذا عصبية ٌ
أعز مف قريش»(.)1
قبيمة في العرب ٌ
أقر بذلؾ النبي صمٌى ا﵀ عميو
فاإلماـ في نظر الشيعة ينبغي أف يككف مف قريش مثمما ٌ
الرسكؿ .كلكف إذا كانت قريش قد
كسمٌـ ،كقد ٌ
قدمت قريش عمى سائر القبائؿ العربية لقرابتيا مف ٌ

بد أف يككف مقركنا بتقديـ بني ىاشـ باعتبارىـ أقرب القرشييف
قدمت ليذه العمٌة فإف تقديميا ال ٌ
ٌ
تقديـ البيت العمكم كعمى كجو الخصكص البيت الفاطمي منو الذم يقؼ عميو
الرسكؿ ،ثـ ٌ
إلى ٌ
اختيار اإلماـ لدل الشيعة الزيدية ،كبناء عمى ذلؾ فقد ارتأت ىذه األخيرة جكاز« أف يككف كؿ
فاطمي عالـ زاىد شجاع سخي خرج باإلمامة يككف إماما كاجب الطاعة سكاء أكاف مف أكالد

( – )1عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص . 461
( – )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 28.
( – )1أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص . 2.9 ، 2.8
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()2
يحدد لنا في دقة تامة ثبلث نقاط جكىرية
الحسف أـ مف أكالد الحسيف»  .كالقكؿ بيذه الصيغة ٌ
ترتبط أساسا بنظرية اإلماـ لدل الشيعة كىي:

 أف يككف كؿ فاطمي إماما كاجب الطاعة سكاء أكاف مف أبناء الحسف أك الحسيف مما يؤ ٌكدعمى كجكب حصر الخبلفة في النسؿ الفاطمي.

 كالقكؿ بذلؾ جعميـ ال يحصركف الخبلفة في كاحد مف أبناء عمي تتسمسؿ في عقبو بؿ ىيتقيد الكميت بيذه الفكرة في ىاشمياتو كالدليؿ عمى ذلؾ
مف ٌ
حؽ كؿ فاطمي يككف كفئا ليا .كقد ٌ
أف ىاشمياتو المنظكمة أساسا
ٌأننا ال نجد تخصيصا عنده بؿ كاف ٌ
يتحدث بمغة العمكـ  ،حتى ٌ
() 3
لمتركيج لمذىب الزيدية تخمك مف اسـ إمامو زيد باستثناء بيت كاحد رثاه فيو ىك قكلو:
كرائي البف أمنة األميف

فيا ندما غداة تركت زيدا

بد عمى كؿ إماـ فاطمي أف يتحمٌى ببعض الصفات حتى يستكجب الطاعة لنفسو،
 ثـ ال ٌبد أف تتكافر فيو صفة العمـ كالزىد كالشجاعة
فاإلماـ في نظر الشيعة الزيدية ىك شخص ال ٌ

ترددا
تتردد ٌ
السخاء كالقدرة عمى الخركج طمبا لئلمامة  .كىذه الصفات األربعة األكلى نجدىا ٌ
ك ٌ
()4
كاسعا في الياشميات ككمثاؿ عمى ذلؾ نعرض لو األبيات التالية في بني ىاشـ:
كالحماة الكفاة في الحػرب إف

لؼ ضراما كقكدىا بض ػراـ
ٌ
س فمأكل حكاضف األيتػػاـ

غالبييف ىاشمييف فػي العم ػ
أسد حرب غيكث جدب بياليػ

عطية العػبلٌـ
ػـ رٌبػكا مف ٌ
ػؿ مقاكيؿ غير مػا أفػػداـ

كىـ اآلخذكف مػف ثقة األمػ

عرل ال انفصػاـ
ػر بتقكاىـ ٌ

بني ىاشـ فيػـ األكرمػكف

بني الباذخ األفضؿ األطيب

مساميح بيض كراـ الجػدكد

مراجيح في الرىج األصيب

مقارم لمضيؼ تحت الظػبلـ

مكارم لمقػادح المثقػػب

التفحش مف شأنيػػـ
كليس ٌ
ادلمسػػت
نجكـ األمكر إذا
ٌ

كال طيرة الغضب المغضب

كالغيكث الذيف إف أمحؿ النػا

كيقكؿ كذلؾ:

() 1

بظمماء ديجكرىا األشيػب

( – )2الشهرستانً  ،الملل والنحل  ،ج ، .1ص .154 ، 153
( – )3دٌوان الكمٌت  ،ص . 631
( – )4المصدر نفسه  ،ص . 488
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .618
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كالصفة األخرل التي ينبغي أف تتكافر في شخص اإلماـ كالتي أشار إلييا الشيرستاني في
يعد أساسا مف أسس المذىب
القكؿ اآلنؼ الذكر ىي القدرة عمى الخركج طمبا لئلمامة .فالخركج ٌ
الزيدم الخاص بنظرية اإلماـ حيث كاف يخالؼ فيو غيره ،كما تذكره لنا كتب النحؿ في ىذا
لصحة اإلمامة ك استكجاب
أف محمد الباقر أخكه لزيد قد ناظره يكما في اشتراط الخركج
ٌ
الصدد ٌ
طاعة اإلماـ حتى أنو قاؿ لزيد يكما «:عمى قضية مذىبؾ كالدؾ ليس بإماـ ،فإنو لـ يخرج قطٌ

تعرض لمخركج»( . )2كألجؿ ذلؾ لـ يغفؿ الكميت اإلشارة إلى ىذه الصفة ،حيث أشار إلى
كال ٌ
خركج إمامو زيد ،كىك خركج انتيى بقتمو .كىذه النياية المأساكية التي آؿ إلييا زيد بعد خركجو
دعت الكميت إلى لكـ نفسو كالتعبير عف أساه اتٌجاىو خاصة كأنو لـ يجب دعكتو في الخركج
مفر مف المنية بؿ ىي قدر محتكـ .كىذا ما نممسو في
يقر ٌ
أف ال ٌ
كلـ يبذؿ نفسو فداءه ،مع أنو ٌ
()3
قكلو:
دعاني ابف الرسكؿ فمـ أجبو

أليفي ليؼ لمقمب الفػركؽ

منيػة ال ب ٌػد منػػيا
حذار ٌ

المنية مف طريؽ
كىؿ دكف ٌ

كقكلو:

()1

أليفي ليؼ لمرأم الغبيػف

النبي فمـ أجبػو
دعاني ابف
ٌ
فيا ندما غداة تركت زيػدا

كرائي البف آمنة األميػف

فالكميت كاف مف القاعديف عف القتاؿ ألنو كاف يرفض الخركج مع إمامو« كلـ يكف قعكده
نتيجة ألنو رفضو كما رفضتو كثير مف شيعة الككفة ،كاٌنما سبب ذلؾ أنو لـ يكف يثؽ بأىؿ
بمدتو كلـ يكف يراىـ أىبل لبلعتماد عمييـ ،يضاؼ إلى ذلؾ أنو كاف في الثانية كالستيف مف
سف ال تناسب الخركج كال الثكرة إضافة إلى إحجاـ أصيؿ فيو كحرص شديد
عمره آنذاؾ كىي ٌ
()2
يفضؿ مناصرتيـ
بالسناف ٌ
فإنو كاف ٌ
عمى الحياة»  .كفي مقابؿ رفضو لمخركج كمناصرة الشيعة ٌ

بالمٌساف ،كلـ يتجاكز ذلؾ ،كىك مكقؼ كاف يرضي الشيعة ،كعبلكة عمى األبيات التي سبقت
فإف لو كذلؾ األبيات التالية:
اإلشارة إلييا كالتي تظير قعكده عف الخركجٌ ،
تظ ٌؿ ليػا الغرباف حكلي تحجػؿ
تجكد ليـ نفسي بما دكف ك ثبػة
()3

( – )2الشهرستانً  ،الملل والنحل  ،ج  ، .1ص .155
( – )3دٌوان الكمٌت  ،ص .63.
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .631
( – )2النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .61.
( – )3دٌوان الكمٌت  ،ص .61.
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مقامي حتػى األف بالنفس أبخػؿ

كلكنني مف عمػٌة برضاى ػػـ
ٌ
إذا سمت نفسي نصرىـ كتطمٌعت

المثمػؿ
إلى بعض ما فيو الذعاؼ ٌ

أعزييػػا م ار ار ك أعػػذؿ
بباؽ ٌ
ك قد يقبػؿ األمنيػة المتع ػمٌػؿ

كقمت ليا بيعي مف العيش فانيػا
أتتني بتعميػؿ كمنتنػي المنػى

ك ٌإني مف غير اكتفػاء ألكجػػؿ
كما قد مضى في سالؼ الدىرأطكؿ

فإف يؾ ىذا كافيا فيػك عند نػا
ك لكف لي في آؿ أحمػد أسكة

تمخص لنا مكقؼ الكميت مف الخركج ،كتكشؼ مف خبلؿ الحكار الذم أجراه
ىذه األبيات ٌ
مع نفسو حرصو الشديد عمى الحياة كخكفو مف المكت ،إذ كاف يبخؿ بنفسو كال يجكد بيا في
بالسناف ،كىك في
سبيؿ آؿ البيت ألنو كاف يفضؿ أف ٌ
يذب عنيـ كيقاتؿ في سبيميـ بالمٌساف ال ٌ
المنية فيي قدر محتكـ .كاف
يقر أف ال مفر مف ٌ
ذلؾ حريص عمى الحياة ٌأيما حرص مع أنو ٌ

ينغص عميو األمر ىك أف ال يحقٌؽ مراده عف
فإف ما
كاف الكميت يكتفي بالدفاع عنيـ بمسانو ٌ
ٌ
طريؽ الكبلـ كما لـ يتم ٌكف مف تحقيقو بالقتاؿ.

يعتد بمختمؼ العقائد الخاصة
أف الكميت كاف ٌ
كالذم تجدر إليو اإلشارة في ىذا المكضع ٌ
بالشيعة الزيدية كما صاغيا لنا في ىاشمياتو ،إالٌ ما تعمٌؽ بفكرة الخركج التي خالؼ فييا إمامو
متأسيا في ذلؾ بالعديد مف األئمة السابقيف كيأتي عمى رأسيـ عمي بف الحسيف كالد زيد
زيد
ٌ
كحجة عمى
قدمو
صرح بو في البيت األخير الذم ٌ
ٌ
تعرض لمخركج ،كىذا ما ٌ
الذم لـ يخرج كال ٌ

مدعمة باألداة لكف كرابط حجاجي يفيد االستدراؾ أم االستدراؾ عمى ما
حجة ٌ
مكقفو ذاؾ كىي ٌ
السؤاؿ المطركح ىنا ىؿ كاف قعكد الكميت عف عقيدة
سبقيا مف مكقؼ معارض إلمامو .كلكف ٌ
كقصد ،أـ عف غير قناعة؟

أف الكميت قد خالؼ إمامو في القعكد قاصدا إلى ذلؾ( ،)1في
يذىب شكقي ضيؼ إلى ٌ
الكقت الذم يرل فيو النعماف القاضي« ٌأنو لـ يقعد عف عقيدة كقناعة كاالٌ كاف رافضيا شأنو

شأف الذيف رفضكا زيدا كفارقكه»( .)2كىك الرأم الراجح عندنا ألننا ال يمكف أف ننفي عف الكميت
زيديتو فقعكده لـ يكف عف إيماف كاٌنما عف حاجة في نفسو صاغيا في شعره كىي الخكؼ مف
لمديف
المكت كالدليؿ عمى ذلؾ أنو راح ينعى عمى نفسو ذلؾ التخمٌؼ عف إمامو ،كما راح يبكيو ٌ
كالدنيا كييجك ىجاء مقذعا قاتمو يكسؼ بف عمر الذم حنؽ عميو بسبب ىذيف البيتيف:

()3

( – )1شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .275
( – )2النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .599
( – )3دٌوان الكمٌت  ،ص .629
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أصاب ابنو أمس مف يكسؼ

يعز عمػى أحمػد بالػذم
ٌ
خبيث مف العصبة األخبثيف

كاف قمػت زانيف لػـ أقذؼ

كبذلؾ نخمص لمقكؿ أف الكميت كاف يقكـ بدعاية شعرية بعيدا عف كقائع السيؼ كالقتاؿ،
كىي دعاية كاف ليا صدل عميقا في نفكس القكـ حتى صارت الكممة أصدؽ أنباء مف السيؼ.
كما ديكاف الياشميات إال دليؿ عمى ذلؾ.
تعرض كذلؾ لصفة أخرل مف
كاف قاـ الكميت ببسط ىذه الصفات في ىاشمياتو فإنو ٌ
المؤ ٌكد أنيا تندرج ضمف قائمة الصفات التي ينبغي أف يتحمٌى بيا اإلماـ لدل الزيدية ،كاف لـ

يشر إلييا الشيرستاني في معرض حديثو ،كيتعمٌؽ األمر بصفة العدؿ التي عمؿ الكميت عمى

تقريرىا مف خبلؿ تقرير جكر بني أمية كيتجمٌى ذلؾ في قكلو:

() 4

لمقريبيف مف نػدل ك البعيديػ

ػف مف الجكر في عرل األحكاـ

كالمصيبيف باب ما أخطأ النػا

س كمرسػي قكاعػد اإلسػبلـ

راجعي الكزف كاممي العدؿ في

طبيف باألمػكر الجشػاـ
السيرة ٌ
س سػكاء ك رعيػة األنعػػاـ

ساسة ال كمف يرل رعية النػا

كما يشير كذلؾ إلى عدؿ بني ىاشـ كجكر بني أمية قكلو:

()1

أمية حيث حمػٌكا
فقؿ لبني ٌ
أجاع ا﵀ مف أشبعتمػػكه

الميند كالقطيعػا
كاف خفت
ٌ
ك أشبع مف بجكركـ أجيعػا

بمرضي السياسة ىاشمػي

ألمػتو ربيعػػا
يككف ٌ
حيا ٌ
كيترؾ جدبيا أبدا مريعػػا

يذب عنيػا
يقيـ أمكرىا ك ٌ
يقر ٌْر عدؿ أئمة الشيعة كجكر بني أمية مف خبلؿ لجكئو
كعمى ىذه الشاكمة كاف الكميت ٌ
إلى المقارنة بيف السياستيف الياشمية كاألمكية ،كعامؿ المقارنة ذاؾ قاده إلى استخبلص جانب
آخر مف جكانب التمييز بيف السياستيف يمكف اعتباره أصبل آخر مف أصكؿ العقيدة الزيدية كىك
العمؿ بأحكاـ الكتاب كالسنة ،حيث ذىب الكميت إلى تقرير امتثاؿ األئمة الياشمييف إلى ما كرد
فييما مف تعاليـ عمى خبلؼ األمكييف الذيف يصفيـ بأىؿ األىكاء كالبدع ككنيـ بعيديف عف
ىدم الكتاب كالسنة مما جعمو يأمؿ زكاؿ خبلفتيـ كالعكدة إلى أحكاـ الكتاب المعطٌؿ  ،عمى

نحك ما يشير إليو في قكلو:

() 2

( – )4المصدر نفسه  ،ص . 497 ، 488
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 625 ، 624
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 6.8 ، 598
16.

كما ضرب األمثاؿ في الجكر قبمنا

ألجكر مف ح ٌكامنا المتمثٌػػؿ

الديػف بعد ثباتػػو
كعيب ألىؿ ٌ
كما ابتدع الرىباف ما لـ يجىء بو

إلى محدثات ليس عنيا التنقٌػؿ
كتاب كال كحي مف ا﵀ منػزؿ

تحػ يؿ دمػاء المسمميف لدييػػـ
نؤمػؿ فييػػـ
رب ٌ
فيا ٌ
عجؿ ما ٌ

كيحرـ طمع النخمػة المتي ٌػدؿ

أزلٌكا بيا أتباعيـ ثـ أكحم ػكا

ليػـ ك ٌؿ عاـ بدعػة يحدثكنيػا

ليدفأ مقركر ك يشبػع مرمػؿ

منا الكتاب المعطٌؿ
كينفذ في راض مقٌر بحكم ػػو
كفي ساخط ٌ
تتمخص
ك الحقيقة أف مجمكع األبيات التي سقناىا بما تنطكم عميو مف مضاميف إنشائية ٌ
أساسا في إقرار عدؿ أئمة الشيعة كصبلحيـ في مقابؿ إقرار جكر بني أمية ،كما تنطكم عميو
ضد بني أمية لما
كذلؾ مف أبعاد ضمنية ىي بمثابة دعكة صريحة لمناصرة بني ىاشـ كالثكرة ٌ
يطبع سياستيـ مف جكر كاستبداد .كبالتالي فيي تقنية حجاجية استعاف بيا الكميت لتعبئة
الدعاية الشعرية لمذىبو السياسي خاصة إذا عممنا أف صفات اإلماـ ىذه التي
الحشكد ك إقامة ٌ
يطغى عمييا الجانب المعنكم تندرج في إطار الفضائؿ التي يككف بيا المدح الحقيقي كىي:
يعد« القاصد
العقؿ كالعفة كالعدؿ كالشجاعة ،مثمما يشير إلى ذلؾ حازـ القرطاجني ،حيث ٌ
()1
تقرره
ا
عم
تنفصؿ
ال
صفات
كىي
.
لممدح بيذه األربعة مصيبا كبما سكاىا مخطئا»
ٌ ٌ

الياشميات .

كالمبلحظ أف الكميت قد اعتمد في بسط ىذه الصفات عمى نمط مف األفعاؿ الكبلمية
التي أشار إلييا أكستف في تقسيماتو كىي أفعاؿ العرض  Expositifsمما تستدعيو طبيعة
السياؽ.
تتكرر بصفة
كعمى ىذا األساس فإذا كانت ىذه الصفات التي كاف يشترطيا زيد في اإلماـ ٌ
ممفتة في الياشميات فميس ذلؾ مف باب التكرار االعتباطي ،كانما ىك مف باب تثبيت كارساء
حد تعبير شكقي ضيؼ «حتى يثبت
دعائـ المذىب الزيدم الذم كاف يعتنقو الكميت ،أك عمى ٌ
المذىب في نفكس أتباعو مف جية  ،كنفكس غير أتباعو مف جية أخرل»(.)2

( – )1أبو الحسن حازم القرطاجنً ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تحقٌق محمد الحبٌب ابن الخوجة ،دط ،دار الكتاب الشرقٌة،
دت  .ص . 165
( – )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر و التجدٌد فً الشعر األموي  ،ص. 286
161

كاذا كاف مفيكـ اإلماـ كما يرتبط بو مف صفات مف المفاىيـ األساسية التي تقكـ عمييا
أف ىناؾ العديد مف المفاىيـ كثيقة الصمة بو كمفيكـ
العقيدة الشيعية فإف أىميتو تكمف كذلؾ في ٌ
سنتطرؽ ليا فيما يأتي.
الكصية ،العصمة ،الميدية ،كالرجعة ،التي
ٌ

يعد ىك اآلخر مف المفاىيـ البارزة كاألكثر تداكال في الخطاب الشيعي
*ّ -الوصيةٌ ّ :
الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو
بمختمؼ اتٌجاىاتو ،كىك مفيكـ يقكـ أساسا عمى اعتبار عمي كصي ٌ

حؽ عمي في الخبلفة ال يتكقٌؼ
أف إقرار ٌ
نصا ككصية .كمعنى ىذا الكبلـ ٌ
كسمٌـ فيك اإلماـ بعده ٌ
الرسكؿ ،فيك الذم
عمى ككنو مف قريش أك باألحرل مف بني ىاشـ فحسب كاٌنما لككنو كصي ٌ

السبلـ بالخبلفة بعده ،كعمى ىذا األساس يككف ىك اإلماـ« ذلؾ لقرابة عمي مف
عيد إليو عميو ٌ
الديف ،ككفايتو الخاصة ،ثـ
الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ ،كاصياره إليو ،كحسف ببلئو في نصرة ٌ
ٌ

الرسكؿ لو بالخبلفة»( .)3كىي جممة حجج استند إلييا الشيعة لممطالبة بأحقية عمي في
كصاية ٌ
تعددىا إال أنيا تثبت مدلكال كاحدا؛ بمعنى أنيا تستمزـ نتيجة كاحدة مما
الخبلفة ،فبالرغـ مف ٌ

تحدد التفاكت المكجكد بينيا مف
تعددىا فيي ٌ
يجعميا تندرج في نفس الفئة الحجاجية ،كبمقدار ٌ
قكتيا كضعفيا في السياؽ ،كىذا
ناحية ٌ
حجيتيا ،كلذا فإنو ينبغي إخضاعيا إلى ترتيب حسب ٌ
الترتيب ىك ما يقابؿ مفيكـ السمٌـ الحجاجي ،حيث ينظر إلى ىذا األخير عمى أنو« مجمكعة

مزكدة بعبلقة ترتيبية كمكفية بالشرطيف التالييف:
غير فارغة مف األقكاؿ ٌ
أ-كؿ قكؿ يقع في مرتبة ما مف السمٌـ يمزـ عنو ما يقع تحتو ،بحيث تمزـ عف القكؿ المكجكد في
الطرؼ األعمى جميع األقكاؿ التي دكنو .

السمـ دليبل عمى مدلكؿ معيف ،كاف ما يعمكه مرتبة دليبل أقكل عميو»(.)1
ب-كؿ قكؿ كاف في ٌ
يكضحو النمكذج التالي:
كعمى ىذا األساس تككف عبلقة الترتيب ىي المنشئة لمسمٌـ ،مثمما ٌ
مدلكؿ األقكاؿ:إمامة عمي
عمو
الرسكؿ :ابف ٌ
قرابة عمي مف ى
إصياره إليو :زكج ابنتو فاطمة
الديف
حسف ببلئو في نصرة ٌ

كفايتو الخاصة :حيازتو مختمؼ صفات اإلماـ
الرسكؿ لو
كصاية ى
( – )3أحمد الشاٌب  ،تارٌخ الشعر السٌاسً  ،ص .223
( – )1طه عبد الرحمن  ،اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً  ،ص . 277
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كما يمكف أف نستخمصو أف ىذه األقكاؿ التي يحكييا السمٌـ(القرابة ،صفات اإلماـ،

الكصية) ىي ما يش ٌكؿ العقائد األساسية التي استند إلييا الشيعة في االحتجاج لبني ىاشـ كاقرار

أحقي تيـ في الخبلفة .فباإلضافة إلى عامؿ القرابة ينضاؼ عامؿ آخر ىك عامؿ الكصاية.
ٌ
التشيع
أف ىذا العامؿ األخير كاف ٌأكؿ مف قاؿ بو ابف سبأ الييكدم الذم اعتنؽ
ٌ
كالحقيقة ٌ

محمد خاتـ األنبياء
كعقيدة حيث يقكؿ «:لكؿ نبي كصي ،ككاف عمي
كصي محمد ،ثـ قاؿٌ :
ٌ
كع مي خاتـ األكصياء ،ثـ قاؿ بعد ذلؾ :مف أظمـ ممف لـ يجز كصية رسكؿ ا﵀ ،ككثب عمى
كصي رسكؿ ا﵀»(.)2
كألجؿ إثبات مقكلة الكصية تمؾ فقد استند الشيعة إلى مجمكعة مف اآليات القرآنية
كيؤكلكنيا كفؽ ما يخدـ مذىبيـ ،مثؿ حديث
كاألحاديث الدالة عمييا ك ٌ
المؤيدة ليا يتداكلكنيا ٌ
الدار قكلو صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ
ينص عميو حديث ٌ
ٌ
فمما ٌ
الدار كحديث المنزلة كحديث الغديرٌ .
لعمي أماـ كجكه بني عبد المطمب «:إف ىذا أخي ككصيي كخميفتي فيكـ فاسمعكا لو
()1
مني بمنزلة ىاركف مف
فيو
قاؿ
الذم
فيك
لة
ز
المن
حديث
ا
أم
.
كأطيعكا»
النبي لعمي «:أنت ٌ
ٌ
ٌ
()2
إف ا﵀
السبلـٌ «:
ينص حديث الغدير عمى قكلو عميو ٌ
مكسى إالٌ أنو ال نبي بعدم»  .في حيف ٌ

مكالم .كأنا مكلى المؤمنيف كأنا أكلى بيـ مف أنفسيـ .فمف كنت مكاله فيذا عمي مكاله .المٌيـ

الحؽ معو حيثما
كاؿ مف كااله كعاد مف عاداه كانصر مف نصره كأخذؿ مف خذلو كأدر
ٌ
دار»(.)3
يعيف مف
الرسكؿ أنو ترؾ األمر ىمبل بعد كفاتو كأنو لـ ٌ
ففي ىذه األحاديث ما ينفي عف ٌ
عمو عمي ،كفيما
يخمفوٌ ،
ألف الياشمييف كمنيـ العمكييف كانكا يقكلكف بكصايتو عميو ٌ
السبلـ البف ٌ

تبيف ما كاف لو فييا مف « تعريض كتمكيح ككناية كقكؿ غير صريح
ساقكه مف أحاديث حجاجية ٌ
أف الخبلفة لـ تكف عند
يميٌد بو لعمي سبيؿ الخبلفة»( .)4كفي تمؾ األحاديث ما
ٌ
يكضح كذلؾ ٌ
السبلـ
تفكض لؤلمة ،ألنيا ركف مف أركاف ٌ
الديف لـ ييممو عميو ٌ
الشيعة مف المسائؿ العامة التي ٌ
كلـ يغفمو كما لـ يفكضو لمعامة ،كانما قاـ بتعييف مف يخمفو بعد كفاتو .كاف كاف جميع الشيعة
أف االختبلؼ الحاصؿ بينيـ يكمف فيمف آلت إليو كسرت فيو
يتٌفقكف في األخذ بيذا المبدأ ،إال ٌ
( – )2الطبري  ،تارٌخ الطبري  ،ج  ، .5ص . 147
( – )1محمد حسن آل ٌاسٌن  ،اإلمام علً بن أبً طالب علٌه السّالم «سٌرة وتارٌخ»  ،ط ، .1منشورات المكتب العالمً ،
بٌروت  . 1978 ،ص . 1.5
( – )2المرجع نفسه  ،ص . 111 ، 11.
( – )3المرجع نفسه  ،ص . 119 ، 118
( – )4المرجع نفسه  ،ص . 125
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كصية عمي بالخبلفة بعد مقتمو ما دامت ىذه األخيرة مف حقٌو كبنيو ،إذ ىناؾ مف الشيعة مف
محمد بف الحنفية فجعمكا الخبلفة تتسمسؿ في عقبو عمى غرار ما ىك
قاؿ بكصاية عمي البنو ٌ
حاصؿ لدل الكيسانية ،كىناؾ مف قاؿ بكصايتو لمحسف كالحسيف فجعمكا الخبلفة محصكرة فييما

عمى غرار ما ىك حاصؿ لدل الزيدية.
كبناء عمى ما سبؽ فقد عمد الشيعة إلى القكؿ بإمامة عمي نصا ككصية ثـ بإمامة أكالده
مف بعده كىك مبدأ أك عقيدة لـ يغفؿ الكميت اإلشارة إلييا في قصائده الياشمية  ،كما لـ يغفؿ
التنبيو إلى النصكص الدالة عمييا مف الحديث كىي نصكص ذات طبيعة حجاجية تدعـ القكؿ
بالكصية .كلو في ذلؾ األبيات التالية:

() 1

بما أعيى الرفكض لو المذيعا

النبي عمى اختيػار
كأصفاه
ٌ
خـ
يكـ ٌ
الدكح دكح غديػر ٌ

أباف لػو الكاليػة لك أطيعػا

ففي األبيات إشارة كاضحة إلى فكرة الكصية التي رفض إذاعتيا مف كاف يرفض عميا
يغيركا مف كاقع النصكص المنقكلة مثؿ ما ىك الحاؿ في
كأىؿ بيتو كاف لـ يكف بإمكانيـ أف ٌ
الرسكؿ الكالية لعمي ،ك الكميت ال يخمص مف كراء ذلؾ إلى إبطاؿ
حديث الغدير الذم أباف فيو ٌ
خبلفة أبي بكر كال عمر كما لـ يكفرىما بؿ اكتفى بتخطئتيما إذ رضيا أف يككنا خميفتيف مع
تنص عمى إمامة
أف ٌ
عمميما ٌ
عميا أفضؿ منيما .ككاف مكقفو ىذا يتماشى كالعقيدة الزيدية التي ٌ
المفضكؿ مع كجكد األفضؿ ،كقد قادىـ ذلؾ إلى قرف الكالية بالطاعة كما يد ٌؿ عميو البيت

الثاني.

كغير بعيد عف ىذه الداللة المتمحكرة حكؿ تأكيد فكرة الكصية كفي مكضع آخر مف
الياشميات يقكؿ الكميت:

()2

عمي غير ما ىج ار
إف
ٌ
الكلي ٌ
ٌ
لـ يعطو قبمو مف خمقو بشػ ار

الرسكؿ رسكؿ ا﵀ قاؿ لنػا
ٌ
إف ٌ
النبي بػػو
في مكقؼ أكقؼ ا﵀
ٌ

إف الكميت ال يتكاف عف تمقيبو بالكصي في مثؿ قكلو:
ثـ ٌ
أمة النيػػداـ
الكلي الذم أماؿ التٌجك
الكصي
ك
بي بو عرش ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ػمـ تحت العجاج غير الكياـ
الكلي كالفارس المعػ
الكصي
ك
ٌ
ٌ
() 3

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 623
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 628
( – )3المصدر نفسه  ،ص . 5.2
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قكلو:

عمي ألبنائو مف بعده فقد لقٌب الحسف بكصي الكصي في
كألنو كاف يؤمف بكصاية
ٌ

()4

ػؿ كمردم الخصكـ يكـ الخصاـ

ككصي الكصي ذم الخطٌة الفصػ

يتضمف مجمكعة مف
كانطبلقا مف ىذه المعطيات الخاصة بمفيكـ الكصية فإنو مفيكـ ٌ
نحددىا
األبعاد اإلنشائية ك الحجاجية كما تد ٌؿ عمى ذلؾ األبيات المستشيد بيا .كىذه األبعاد ٌ
فيما يمي:

أولوٌة علً وأبنائه بالخالفة
أولوٌة البٌت الهاشمً بالخالفة

الرسول لعل ًّ
وصٌة َ
الوصٌة/ذات
بعد حجاجً

االنتصار لبنً هاشم واالحتجاج لهم
تقوٌض أحقٌة األموٌٌن فً الخالفة

وصٌة علً ألبنائه

دعم مبدأ القرابة والوراثة
العمل بمقتضى التعالٌم اإلسالمٌة

الرسكؿ لعمي أك
كىكذا كبناء عمى ما سبؽ يتٌضح ٌ
أف الكصية سكاء تعمٌؽ األمر بكصاية ٌ
بكصاية عمي ألبنائو مف المفاىيـ الحجاجية األساسية التي تقكـ عمييا العقيدة الشيعية ،مما
جعميا أساسا مف أسس الخطاب الشيعي مثؿ ما ىك الحاؿ في الياشميات.
*ّ -التقيـةّ :ىك مفيكـ أباحتو الشيعة ضمف مبادئيا العقائدية ألنو يدخؿ في إطار

السرم أك الدعكة السرية في سبيؿ المذىب الرامية إلى إضعاؼ الدكلة األمكية في
النظاـ ٌ
الخفاء ،حيث أتاح لممتعامميف بو أف يجاىركا بكالئيـ لمسمطة كأف يعمنكا طاعتيـ لخصكميـ
كيعتنقكا مذىبيـ كلكف عف غير إيماف أك قناعة ،بمعنى أف يعمنكا مكافقتيـ ليـ في الظاىر مع
مخالفتيـ في الباطف ،حتى غدت التقية ال يستدؿ بيا عمى ضعؼ اإليماف بؿ عمى الجياد
الركحي .فالمسألة -إذف -ليست مسألة نفاؽ سياسي أك طعف في العقيدة بؿ ىي ضرب مف
ضركب التمكيو كالمداراة.
فسر الشيعة الكثير مف سمكؾ أئمتيـ عمى أنيا ضرب مف ضركب
كعمى ىذا األساس فقد ٌ
التقية كرككا فيو الشيء الكثير عف أئمتيـ« فسككت عمي عمى أبي بكر كعمر كعثماف كاف
( – )4المصدر نفسه  ،ص . 5.5
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تقية ،كمصالحة الحسف لمعاكية كاف تقية إلخ كما كانت التقية عند الشيعة سببا في تحميؿ
الكبلـ معاني خفية ،كجعميـ لمكبلـ ظاى ار يفيمو كؿ الناس ،كباطنا يفيمو الخاصة ،كقصدىـ
في كبلميـ إلى الرمز كالكناية كنحكىما»( ،)1كقد بمغ األمر بيـ إلى االستدالؿ عمى التقية
ببعض اآليات القرآنية التي تحتمؿ التأكيؿ ،حيث ٌأكلكىا كفقا لميكليـ الشيعية حتى تتبلءـ
كتعاليميـ .كيمكف النظر إلى تمؾ التأكيبلت عمى أنيا ضرب مف ضركب تحميؿ الكبلـ معاني
الخفي ،كىذا الصنؼ
الجمي ،كاآلخر في إطار المضمر
متعددة يندرج بعضيا في إطار الظاىر
ٌ
ٌ
ٌ
األخير ىك ما يشير إلى التقية.
حجة
فبأية ٌ
كاذا كانت المسألة في التقية ال تتعمٌؽ بنفاؽ سياسي أك بطعف في العقيدةٌ ،
تـ إقرار ىذا المبدأ ضمف مبادئ الشيعة كاعتماده في حياتيـ السياسية؟
كٌ
ألية غاية ٌ
أف الظركؼ السياسية المضطربة لمدكلة األمكية ،كسياستيا الجائرة اتٌجاه
مف غير ش ٌ
ؾ ٌ

ممي از في خمؽ المفيكـ كبمكرتو ،مضافا إلى
الرعية كخاصة العناصر المعارضة قد لعبت دك ار ٌ
ذلؾ كمٌو أف العصر لـ يكف عصر بني ىاشـ كال الدكلة دكلتيـ بؿ ىي دكلة الخصكـ

أف حزب الشيعة يأتي في طميعة األحزاب التي
كالغاصبيف ٌ
لحؽ بني ىاشـ  ،كاألكثر مف ذلؾ ٌ
كانت تش ٌكؿ معارضة شديدة لمحزب الممثٌؿ لمدكلة كىك الحزب األمكم ،مع ما كانت تفرضو

السمطة مف عقكبات سياسية صارمة عمى الفئات المعارضة ليا ،كىي كميا عكامؿ كانت تفرض

السرية في تعامبلتيـ السياسية بالمٌجكء إلى التقية« حفاظا عمى الحياة أك
عمى الشيعة إحكاـ ٌ
الماؿ أك العرض أك التدبير لخطٌة مرسكمة»(.)1
كبناء عمى مفيكـ التقية ذاؾ يمكف أف يتجمٌػى لنا بكضكح الفارؽ بيف حزب الشيعة باعتباره

يتعمد إخفاء نشاطو السياسي بإقرار شرعية التقية ،كحزب الخكارج باعتباره حزبا
حزبا نظريا ٌ
يجكزه ،مما قد يكحي إلى أف تعمٌػؽ الخكارج بعقيدتيـ كاف
عمميا فدائيا إذ كاف يرفض المبدأ كال ٌ
تبرر كسيمتيـ
أكبر ،كلكف حتى بالنسبة لمشيعة مف باب ٌ
أف غايتيـ في ذلؾ كىي خدمة المذىب ٌ
فييا.

يعد أساسا مف أسس العقيدة الشيعية عمى كجو العمكـ ك الزيدية
كاذا كاف القكؿ بالتقية ٌ
كبث دعكاه في شعره  ،حيث يظير أثره
منيا عمى كجو الخصكص فقد اعتنقو الكميت كآمف بو ٌ
في قكلو عف بني ىاشـ:

()2

( – )1أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص . 248
( – )1النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص .146
( – )2دٌوان الكمٌت  ،ص .61.
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حبيػـ تتحمػٌؿ
ك ال عقدتي في ٌ
الضراء كأختؿ
إلى نصرىـ أمشي ٌ

فبل رغبتي فييـ تغيض لرىبة
حبييػـ كتطمػٌعي
كاٌني عمى ٌ

أف رغبتو فييـ كما عقد عميو
فيك في ىذيف البيتيف يعمف عف ٌ
حبو لبني ىاشـ إذ يقكؿٌ :
حبو ليـ
أمية ،غير أنو ينيج في ٌ
حبيـ ال يمكف أف يتحمٌؿ أك يزكؿ خكفا مف بني ٌ
قمبو مف ٌ
األمكية.
كنصرتيـ كتأييد دعكتيـ أسمكب المخاتمة أم دكف أف يجير بذلؾ خشية مف الرقابة
ٌ

كفي إشارة منو إلى اعتماد مبدأ التقية يقكؿ كذلؾ:

()1

بآصرة األرحػاـ لك يتبمػػٌؿ
الداء المريب ك أدمؿ
أداجي عمى ٌ

الكد بيني ك بينيػـ
نضخت أديـ ٌ
التقيػػات منيػـ
كنضخي ٌإياه ٌ

أخالط أقكامػا لقكـ لمزي ػػؿ

تقيػة
كاٌني عمى أني أرل فػي ٌ
كاٌني عمى إغضاء عيني مطرؽ

كصبرم عمى األقذاء كىي تجمجؿ
ضبا أبالػي كأحفػػؿ
لمحتمػؿ ٌ

كاف قيؿ لـ أحفؿ ك ليس مباليػا

الكد بيني كبينيـ حتى
أمية حيث يقكؿ كصمت حبؿ ٌ
ىنا ٌ
يتحدث الكميت عف عبلقتو ببني ٌ
جعمتو كقرابة األرحاـ ،كسعيت إلى أخذىـ بالرفؽ كالمٌيف فمـ يجدم ذلؾ نفعا ،كىك في تعاممو
تكخي الحيطة كالحذر ،فيك يظير ليـ الكقار ك الطاعة غير
معيـ حريص كؿ الحرص عمى ٌ
أنو يضمر ليـ عداكة لـ يستطع التصريح بيا فمجأ إلى المداراة ،ما يسمح لو بالتعايش معيـ مف

خبلؿ مخالطتيـ في مجالسيـ كاالعتداد بآرائيـ كاظيار الكالء ليـ ،كلكال ما يعتنقو مف تقية لكاف
يغض طرفو عمى ما يحياه مف ذ ٌؿ كضيـ
خكلت لو أف
مف المفارقيف ليـ ٌ
ٌ
أشد فرقة ،ثـ ٌإنيا ٌ
عما في نفسو .
لدرجة ٌ
أف عينيو تكاد تعرب ٌ

بحبو
أف الكميت كاف كاف يمجأ إلى التقية أحيانا فإنو في مقابؿ ذلؾ كاف يجير ٌ
غير ٌ
()2
كدعكتو لبني ىاشـ ما أمكف الجير ،كنممس ذلؾ في قكلو:
ػػبة أعراضيـ ك ق ٌؿ اكتتامي

كتناكلت مف تنػاكؿ بالغي ػ

لممسريف غير دحض المقػػاـ
ٌ
سـ فييػػـ مبلمػة المػ ٌػكاـ

ػر
معمنػػا لممعمػنيػف مس ػ ٌا
ما أبالػي إذ حفظت أبػا القػػا

أبدا رغػـ ساخطيػف رغػاـ

ما أبالػي كلػف أبالػي فييػػـ
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 615 ، 614
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 5.7
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التعرض لبني ىاشـ دكف تكتٌـ،
فيك في ىذه األبيات يعمف كقكفو في كجو كؿ مف يحاكؿ ٌ
يكتـ مفصحا عف مكاالتو ليـ كصبره
حبو ليـ فيمف يعمف ٌ
كما أنو يعمف عف ٌ
حبيـ ،كيكتمو فيمف ٌ
المكاـ كال بالساخطيف عميو كلك أرغـ ا﵀ أنكفيـ ،بؿ إ ٌف مبلمتيـ ال
مف أجميـ ،غير مباؿ بمبلمة ٌ

حبيـ.
تزيده إال تماديا في ٌ

كمف خبلؿ ىذه األبيات كسابقاتيا في التقية تتجمٌى لنا مزاكجة الكميت بيف المجاىرة

أمية كاإلفصاح عف عقيدتو الشيعية ،إذ كاف يجير ما أمكف الجير
كالتكتٌـ في تعاممو مع بني ٌ
السر ككؿ ذلؾ لـ يكف اعتباطا ،كانما ىك مبدأ أممتو عميو الظركؼ السياسية
كيسر ما أمكف ٌ
ٌ
خكفا مف البطش األمكم كصكنا لحياتو ،كىك الذم كاف يرفض الخركج خشية المكت مما جعمو
كجييا الكميت
ٌ
فسرت العديد مف األبيات التي ٌ
يكزع ىكاه بيف ظاىر كمكتكـ .كفي ىذا السياؽ ٌ
أمية كيشاـ بف عبد الممؾ عمى أنيا كانت تقية ،كعمى نفس المبدأ
لمدح بعض خمفاء بني ٌ
تحمؿ كذلؾ مدائحو لبعض عمبلء الدكلة األمكية كمدحو لخالد القسرم كيكسؼ بف عمر

فمما يركيو صاحب
الثقفي ،كقد نقمت كتب األخبار العديد مف النماذج الدالة عمى ذلؾٌ ،
األغاني في ىذا الشأف عف كرد بف زيد أخكه لمكميت أنو قاؿ «:أرسمني الكميت إلى أبي جعفر،
أمية ؟
إف الكميت أرسمني إليؾ ،كقد صنع بنفسو ما صنع ،فتأذف لو أف يمدح بني ٌ
فقمت لوٌ :
() 1
أف مدحو لؤلمكييف لـ يكف عف عقيدة
،
قاؿ نعـ ،ىك في ح ٌؿ فيقؿ ما يشاء»
مما يد ٌؿ عمى ٌ
ٌ

دمو
راسخة كاٌنما كاف مدحا اضط ارريا أنشأه استرضاء ليـ بعدما أعمنكا سخطيـ عميو كأىدركا ٌ
حتى ينجك بنفسو كيصرؼ عنيا النظر .كما يؤ ٌكد ذلؾ أيضا في ركاية أخرل أنو« دخؿ الكميت
السبلـ فقاؿ لو :يا كميت أنت القائؿ:
محمد بف عمي ،عمييما ٌ
بف زيد األسدم عمى أبي جعفر ٌ
ػػة كاألمكر إلى المصاير
أمي ػػة
فاآلف صرت إلى ٌ
قاؿ نعـ  ،قد قمت  ،كال كا﵀ ما أردت بيا إال الدنيا  ،كلقد عرفت فضمكـ  ،قاؿ ما أف قمت

فإف التقية لتح ٌؿ»
ذلؾ ٌ
األمكييف كناؿ عطاياىـ فقد مدحيـ مف باب التقية ال اإليماف
فالكميت –إذف -كاف مدح
ٌ
أف
العقائدم بعد أف أجاز لو أئمة الشيعة ذلؾ حتى ال يثير الشككؾ حكؿ معتقده .مما يعني ٌ
()2

.

مدائحو لي ـ لـ تكف طمبا لمدنيا كال طمعا في الماؿ كالجاه أم مدائحا تجارية كىك الذم كاف
يرفض عطايا بني ىاشـ فكيؼ لو أف يطمب مثيميا عند بني أمية ،كىذا المكقؼ يذ ٌكرنا في
( – )1األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص .26
( – )2المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص .27
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الحقيقة بإحدل القكاعد التخاطبية التي يقكـ عمييا مبدأ التصديؽ كاعتبار الصدؽ كاإلخبلص
تكددؾ لمغير
منظك ار إليو في جانبو التيذيبي كىي قاعدة اإلخبلص كصكرتيا «:لتكف في ٌ
متجردا عف أغراضؾ»( . )1كقد أكرد أبك الفرج األصفياني في األغاني العديد مف الركايات الدالة
ٌ
محمد بف عمي ،فأعطاه ألؼ دينار
عمى ذلؾ .فقد ركم أنو دخؿ الكميت يكما عمى أبي جعفر ٌ

ككسكة ،فقاؿ لو الكميت «:كا﵀ ما أحببتكـ لمدنيا ،كلك أردت الدنيا ألتيت مف ىي في يديو

كلكني أحببتكـ لآلخرة ،فأما الثياب التي أصابت أجسامكـ فأنا أقبميا لبركاتيا ،كأما الماؿ فبل
ٌ
()2
أف مدحو لؤلمكييف ال يقدح في عقيدتو كانما
أقبموٌ ،
فرده كقبؿ الثياب»  .كمما يد ٌؿ كذلؾ عمى ٌ

يندرج في إطا ر خدمة مذىبو الشيعي ما يركل عف ىجائو لحكيـ بف عياش الكمبي ،الذم حاكؿ
عمي كآلو كاشغالو بالعصبية القبمية  ،كقد بمغ بو األمر إلى
مف خبللو أف يصرفو عف ىجاء ٌ
غما
الفخر عميو ببني أمية قائبل «:إف نقضيا
عمي قتمكه ،كاف أمسؾ عف ذكرىـ قتمتو ٌ
ٌ

كغمبتو»(.)3

أمية .كأطرؼ ما في األمر أنو كاف يقكؿ
ففي القكؿ ما ينفي الش ٌ
ؾ في كالء الكميت لبني ٌ
فييـ األبيات كالقصائد ارتجاال ال تكمفا  ،بدليؿ أنو كاف إذا طمب منو إعادة إنشادىا فإنو ال
بحجة أنو ال يحفظ منيا شيئا ،مثؿ قصيدتو الرائية التي مدح فييا ىشاـ كالتي قيؿ أنو
يفعؿ ٌ
قاليا ارتجاال ،إذ يركل أنو« لـ يجمع مف قصيدتو تمؾ يكمئذ إال ما حفظو الناس منيا فألٌؼ
كسئؿ عنيا فقاؿ :ما أحفظ منيا شيئا ٌ ،إنما ىك كبلـ ارتجمتو»(.)4
الكدية – نسبيا – التي كاف
كىكذا كباالستناد إلى مبدأ التقية يمكف أف نفيـ تمؾ العبلقة ٌ
أمية  ،فيك مفيكـ استعاف بو في كتـ عقيدتو ،كما استعاف بو في
يقيميا الكميت بينو كبيف بني ٌ
أمية ،مما جعمو يطرح إشكاال عمى مستكل الخطاب ىك :ىؿ تكفٌر لمكميت جميع
مدح بني ٌ
الشركط لقكؿ أم شيء عف المكضكع ؟

أف ىناؾ حدكدا معينة كاف ينتج في ظمٌيا الخطاب خاصة
إف لجكء الكميت لمتقية يعني ٌ
ٌ
كأنو ذا ارتباط كثيؽ بممارسة السياسة ،إذ مف المستحيؿ قكؿ كفعؿ أم شيء يراد قكلو كفعمو في
ىذه الفترة (العصر األمكم عمكما) التي خضعت لتأثير الظركؼ العامة لمعصر كخاصة
السياسية منيا (طقكس المقاـ) التي كاف ليا دكرىا في صياغة المكضكع  ،مما يسمح بتحديد
( – )1طه عبد الرحمن  ،اللَسان والمٌزان أو التكوثر العقلً  ،ص . 25.
( - )2األصفهانً  ،األغانً  ،المجلد  ، 17ص .22
( – )3المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص .31
( – )4المصدر نفسه  ،المجلد  ، 17ص .1.
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المكقع الذم انطمؽ منو الكميت في صكغ خطا بو ،فيك مكقع لـ يسمح لو بتجاكز بعض
العتبات بالرغـ مف ٌأنو كاف ال يأبو بتجاكزىا أحيانا  ،كخاصة عندما كاف يجير بعدائو لبني
كحبو لبني ىاشـ.
أمية ٌ
أشدىا بيف الياشمييف كاألمكييف
*ّ -الثورةّ :لقد كانت الخصكمة السياسية قائمة عمى ٌ
باعتبار ىؤالء غاصبيف لمخبلفة ثـ باعتبار سياستيـ الجائرة لمرعية ،إضافة إلى التعارض القائـ

بينيما عمى مستكل المبادئ كالتعاليـ التي كاف يؤمف كيقكؿ بيا كؿ فريؽ ،كعمى ىذا األساس
فقد كانكا في صراع دائـ ،حيث شيد العصر األمكم العديد مف الحمبلت الثكرية العنيفة لمشيعة
عمى بني أمية كما كانت ليـ حمبلت أخرل عمى سائر خصكميـ المعارضيف ليـ مثؿ الخكارج.
يسجؿ بخصكص تمؾ الحمبلت الثكرية أنيا كانت ناجمة عف عامؿ الرفض  ،حيث
كما ٌ
كانت تسعى لئلطاحة بالنظاـ األمكم الجديد  ،كتحقيؽ انقبلب سياسي كاسع يككف كفيبل بمحك
الظمـ كالجكر كالقير كاالستعباد الناجـ عف السياسة األمكية الغاشمة كاحبلؿ العدؿ كاألمف
كالخير كبديؿ عف ذلؾ ،مما جعؿ الثكرة عندىـ رم از لمخبلص مف تمؾ األكضاع كاحداث
ممحة في التغيير الجذرم .
القطيعة معيا ٌ
ألنيا تحمؿ في طياتيا رغبة ٌ
السناف فقد حفٌزكا عمييا بالمٌساف ،كلمكميت في ذلؾ
كاذا ارتكزت الثكرة عند الشيعة عمى ٌ

ؾ ٌأننا نذكر مف ذلؾ حممتو عمى خالد القسرم
أمية كأنصارىـ ،كال ش ٌ
حمبلت شديدة عمى بني ٌ
المحرض عمى قتؿ إمامو زيد ،ثـ
الذم استحكـ بينيما العداء  ،كعمى عيسى بف عمر الثقفي
ٌ
عمى أسد القسرم أخكه لخالد حيف بعث بمجمكعة مف األبيات إلى أىؿ مرك في خراساف يحثٌيـ

عمى الثكرة عميو كما يركم ذلؾ الطبرم( .)1كبالفعؿ فقد استعرت نيراف الحرب بعدىا في
خراساف معمنة رفضيا لمخبلفة األمكية مميٌدة لقياـ الدكلة العباسية بقيادة أبي مسمـ الخراساني.
السؤاؿ الكاجب طرحو في ىذا المكضع ىؿ كاف لشعر الكميت فعبل أثره في إحداث ذاؾ
ك ٌ
االنقبلب السياسي؟
الس ؤاؿ ال بأس أف نستدؿ بما ذىب إليو بعض الدارسيف أمثاؿ عبد
لئلجابة عمى ىذا ٌ
المتعاؿ الصعيدم في حديثو عف ىاشميات الكميت  ،إذ يقكؿ ...« :كقد أجاد فييا مدح بني
كصكر حكـ بني مركاف أشنع تصكير ،فأليب بيا النفكس
ىاشـ  ،كأحسف فييا الدعاية ليـ،
ٌ
ىبت لمثكرة عميو ،كانتيى بيا األمر إلى تقكيض ذلؾ
إليابا ،كأيقظيا مف غفمتيا إيقاظا ،حتى ٌ

الحكـ الظالـ ،كاقامة الدكلة العباسية مف بني ىاشـ ،فكاف شعر الكميت ىك الطميعة لتمؾ الثكرة

( – )1الطبري  ،تارٌخ الطبري  ،ج  ، .8ص .183
17.

ىيأ النفكس ليا كجعميا تستييف بالمكت فييا»( .)1كفي نفس السياؽ يقكؿ أحمد
 ،كىك الذم ٌ
ؾ -كقكدا لمثكرة  ،يسير في الناس فيبعث فييـ الحمية
أميف «:ككاف شعره– مف غير ش ٌ

األمكية بقميؿ»( .)2كقد صاغ
أمية كقتاليـ ،كقتؿ فقتمت بعده الدكلة
ٌ
كالحماسة ،كيدفعيـ لكره بني ٌ
أف قصائده كانت ذات أثر
محمد عبد العزيز الكفراكم ىذه الفكرة في قكلو «:كما مف ش ٌ
ؾ في ٌ
ٌ

أمية كمساعدة المتآمريف عمى بمكغ ما أرادكا مف اإلطاحة
فعاؿ في تأليب الجماىير عمى بني ٌ
ٌ
بممكيـ»(.)3

الفعاؿ لمياشميات في سقكط دكلة بني مركاف كبالتالي
ففي ىذه األقكاؿ ما يشير إلى األثر ٌ
بث الدعكة لبني ىاشـ كاعبلف
الدكلة
األمكية إذ كانت بمثابة المنشكر الثكرم الذم ساىـ في ٌ
ٌ
لما أذيع خبرىا
الثكرة عمى بني أمية ،كنتذ ٌكر جيدا كيؼ كانت ٌ
ردة فعؿ ىشاـ بف عبد الممؾ ٌ

دـ قائميا لما تتضمنو مف دعكة صريحة لمثكرة عمى بني أمية
كبمغت مسامعو ،إذ قاـ بيدر ٌ
كعمى سياستيـ الجائرة  .كانطبلقا مف ذلؾ يمكف أف ندرؾ قيمة الشعر كقدرة الشاعر عمى تغيير
مجرل األحداث كالمكاقؼ كتكجيو السمكؾ ؛ فالشعر الذم بإمكانو أف يقيـ دكلة كيقعدىا أم الذم
يتمي ز بيذه القدرة عمى الفعؿ ىك أكيد شعر حجاجي ،غير أف إدراؾ القيمة الحجاجية لمقصائد
ٌ
الياشمية تتٌصؿ بطبيعة البيئة الفكرية كالثقافية كمدل اعترافيا بكظيفة الشاعر كتسميميا بقدرتو
عمى تغيير األحداث« فالشعر ال ينيض بالكظيفة اإلقناعية االستداللية كال يؤثٌر في المتمقٌيف
كيبدؿ مف كاقعيـ إال إذا كاف مف جية منخرطا في نظرية ببلغية
يغير سمككيـ كمكاقفيـ ٌ
بحيث ٌ
تسمٌـ لمشعر بيذه القدرة العجيبة كتعترؼ بسمطانو عمى النفكس كالعقكؿ كيخاطب مف جية ثانية

الريادة ك يعتبركنو بمثابة الرائد القادر عمى الفعؿ كالتأثير»(.)4
متمقٌيف يعترفكف لمشاعر بمنزلة ٌ
يقر بتمؾ الكظيفة المنكطة بالشعر كالشاعر .كمما قالو
كىذا ما تأتٌى لممجتمع األمكم الذم كاف ٌ
الكميت في الحممة عمى بني أمية:

()5

أمية حيث حمٌكا
فقؿ لبني ٌ
أال أؼ لدىػر كنت فيػو

الميند ك القطيػعا
كاف خفت
ٌ
ىدانا طائعػا لكػـ مطيػعا

أجاع ا﵀ مف أشبعتمػكه

كأشبع مف بجكركػـ أجيػعا

أمتػو جيػا ار
كيمعف ف ٌذ ٌ

إذا ساس البرٌيػة ك الخميػعا

( – )1عبد المتعال الصعٌدي  ،الكمٌت بن زٌد األسدي وقصائده الهاشمٌات  ،ص .14
( – )2أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص .3.7
( – )3محمّد عبد العزٌز الكفراوي  ،تارٌخ الشعر العربً  ،ج  ، .1ص .132
( – )4سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص. 74
( – )5دٌوان الكمٌت  ،ص .624
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ألمتػو ربيػعا
بمرضي السياسة ىاشمي
يككف حيػا ٌ
يتكعد بني أمية بالرغـ مما يدركو مف خطكرة ذلؾ عميو كيعمف فييـ
فيك في ىذه األبيات ٌ

تمنى
بتمني قمب مكازيف الخبلفة  ،إذ ٌ
سأمو مف جبنو كطاعتو ليـ  ،كيتمادل في سخطو عمييـ ٌ
زكاؿ الخبلفة األمكية كبالتالي زكاؿ الظمـ كالقير كالجدب ثـ إنو لـ يتكاف عف لعف بعض
لتعسؼ
مصغراف
الخمفاء األمكييف كمعاكية ك الكليد بف عبد الممؾ ،كما ىما إال نمكذجاف
ٌ
ٌ
يتمنى الكميت قياـ خبلفة ىاشمية تخفؽ فييا راية العدؿ
السمطة .كفي مقابؿ ذلؾ الزكاؿ ٌ

الحؽ عمى الباطؿ.
كينتصر فييا
ٌ
أمية مجمكعة مف العناصر أك األسباب التي دفعتو
كقد تناكؿ الكميت في حممتو ٌ
ضد بني ٌ
يمخصيا في السياسة الجائرة
ثمة
ٌ
كمقدمات لتمؾ الثكرةٌ ،
إلى ذلؾ ،جعميا كتمييد لدعكتو ،كمف ٌ
لؤلمكييف فيـ طغاة ،عصاة ،سمبكا الخبلفة كاحتكركىا ليـ عندما جعمكىا كقفا عمييـ ،كما
ٌ
السنة كخالفكىا .كألجؿ كؿ ىذا كذاؾ لف تينأ
خرجكا عمى ٌ
الديف عندما عطٌمكا أحكاـ الكتاب ك ٌ

األمة إال بزكاؿ ممكيـ .كقد سعى الكميت في قصائده الياشمية إلى التدليؿ عمى ذلؾ ،إذ لـ
ٌ
مكجيا صيحتو
يتمنى خبلفة ىاشمية إال بتشكيو كمحؽ الخبلفة
يكف لديو سبيؿ كىك ٌ
األمكيةٌ ،
ٌ
متدرجا إلى خاصتيا كما في قكلو:
األمة ٌ
لعامة ٌ
متأمػػؿ
عـ فػي أريػو ٌ
أالىػؿ ٌ

()1

أمة مستيقظػكف لرشدىػـ
كىػؿ ٌ
فقد طاؿ ىذا النكـ كاستخرج الكرل

كعطٌمت األحكػاـ حتػى كأننػػا

كىػؿ مدبر بعد اإلساءة مقبػؿ
فيكشؼ عنػو النعسة المتزمػٌؿ
أف ذا الميؿ يعدؿ
مساكييػـ لك ٌ
نتنحػؿ
عمى ممٌة غيػر التػي ٌ

كأفعاؿ أىػؿ الجاىمية نفعػػؿ

كبلـ النبٌييػػف اليػداة كبلمنػػا
فتمؾ أمكر النػاس أضحت كأنػيا

أمكر مضيع آثر النػكـ بيٌػػؿ

فيػا ساستا ىاتكا لنا مف جكابكػـ

ففيكـ لعمرم ذك أفانيػف مقػكؿ

أأىػؿ كتاب نحف فيػو ك أنتػػـ

الحؽ نقضي بالكتاب كنعدؿ
عمى
ٌ
فريقاف شتٌى تسمنػكف ك نيػزؿ

فكيؼ كمف ٌأنى كاذ نحف خمفػػة
لنا راعيا سكء مضيعاف منيمػػا

أبك جعدة العادم كعرفاء جيػأؿ

السكء قد طاؿ ممكػيػـ
فتمؾ كالة ٌ
السكء في أىؿ دينيـ
رضكا بفعاؿ ٌ

فحتٌاـ حتٌاـ العنػاء المطػ ٌػكؿ
فقد أيتمكا طك ار عداء كأثكمػكا

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 6.. ، 587
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عمييـ كىؿ إال عميؾ المعػ ٌػكؿ

رب ىؿ إال بؾ النصر نبتغػي
فيا ٌ
يقرر فيو كينكر
ككما ىك مبلحظ يستيؿ الكميت ىذه األبيات باستفياـ تقريرم إنكارم ألنو ٌ
أمية كحقيقة الكضع الذم تحياه األمة ،إذ يقكؿ ىؿ مف يجيؿ في رأيو كال يبصره
حقيقة بني ٌ

الحؽ كحاد عنو يمكف
يتأمؿ أم يعمؿ لعكاقب األمكر حسابا؟ كىؿ مف ترؾ
ٌ
كيسير كفؽ ىكاه ٌ
أف يرجع إليو كيعيو؟ كىؿ لؤلمة أف تستيقظ ألمر نفسيا كتيب مف سباتيا العميؽ حتى يتأتٌى
أف األمة تعيش في سبات كسككف نظ ار إلقرارىا
ليا أف تخمع لباس الجكر كالظمـ؟ إذ في اعتقاده ٌ
جكر بني أمية .كالعجيب في األمر عنده أنو قد طاؿ تغاضي الناس عف المظالـ كتغميضيـ

أف ىذا الجكر كالظمـ يعدؿ عنو كيبدؿ
العيكف فاستخرج ذلؾ عيكبيـ بظيكر الجكر كانتشاره ،فمك ٌ
المتأزـ في تعطيؿ
تسبب ذلؾ الكضع
ٌ
بالعدؿ لكاف سككتيـ أجدل في ىذا المكضع .كقد ٌ

ليخيؿ لممرء كما يقكؿ الكميت أننا في أمة
األحكاـ أم أحكاـ الكتاب ك ٌ
السنة بالحياد عنيا ،حتى ٌ
أف أفعالنا أفعاؿ أىؿ
أف كبلمنا ىك كبلـ النبييف اليداة ،إالٌ ٌ
غير أمة اإلسبلـ بالرغـ مف ٌ
يحث ٌْكف عمى فعؿ الخير كيأمركف بو كاف
الجاىمية ،كفي ذلؾ إشارة إلى بني مركاف الذيف
ٌ
كانكا يفعمكف خبلؼ ذلؾ ،ك ىي سياسة أضاعت أمكر الناس فجعمتيا ميممة حاليا كحاؿ اإلبؿ

األمة نجده
لمشردة التي غاب عنيا ٌ
ا ٌ
الرعاء .كبعدما يفرغ الكميت مف تكجيو صيحتو إلى عامة ٌ
عما يسأليـ
ٌ
يتدرج إلى خاصتيا أم ساستيا القائميف عمى رعاية شؤكنيا كيطمب منيـ الجكاب ٌ
حؽ كيا أىؿ الكتاب
عنو كيحاسبيـ عميو كىـ أىؿ فصاحة كبياف فيقكؿ :يا ساسة الناس بغير ٌ
منا كنحف كاياكـ فيو سكاء،
الذم نحف فيو كأنتـ شركة في القضاء بأحكامو كيؼ صرتـ ٌ
أحؽ بو ٌ

عنا في العيش إذ أنتـ في نعيـ كرخاء كنحف في بؤس كشقاء.
ثـ مف أيف لكـ فضؿ االختبلؼ ٌ
شبييما
كيذكر بعدىا في تخصيص صاحبا تمؾ السياسة الجائرة كىما ىشاـ كعاممو خالد المٌذيف ٌ

بالذئب كالضبع عمى التكالي ،لسكء سياستيما كجكرىما فيـ كالة سكء كأىؿ أىكاء كبدع كظمـ
يتمنى زكالو ،إلى
كباطؿ ،كسكء سياستيما تمؾ جعمت الكميت يتساءؿ عف أمد ىذا العناء الذم ٌ
أف يخمص بعد ذلؾ إلى الجير بالتحريض عمى الثكرة كالدعكة إلييا.
أف ىذه األبيات ما ىي إال نماذج يسيرة مف عديد النماذج المماثمة ليا التي
كالحقيقة ٌ
شنيا الكميت عمى
تتضمنيا الياشميات ،كالتي تندرج في مجمميا في إطار الحممة الثكرية التي ٌ
ٌ

أمية ،حيث تظير لنا شخصية الكميت الداعية مف خبلؿ دعكتو لبني ىاشـ
ٌ
ألد خصكمو بني ٌ
أمية
في صدؽ كاخبلص ،كفي مقابؿ ذلؾ تظير شخصيتو الثائرة مف خبلؿ سخطو عمى بني ٌ

تعبر عف نفسية ثائرة مثخنة
كعمى سياستيـ الجائرة كاتباع سياسة التحريض ٌ
ضدىـ في ليجة ٌ
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بالعقكؽ السياسي لمسمطة الحاكمة ،كىي ليجة سعى مف خبلليا لتعبئة الحشكد كزعزعة كياف
يخ يؿ الميداف أماـ بني ىاشـ.
ثمة العمؿ عمى سقكطيا حتى ٍ
الدكلة ،كمف ٌ
يعد مف العقائد الشيعية البارزة كالمفاىيـ المتداكلة في الخطاب الشيعي ،إذ
*ّ-الميديٌ :

أقر
شر .كقد ٌ
األمة مف ك ٌؿ ٌ
يقكـ عمى إقرار كجكد ميدم منتظر أك مخمٌص كظيفتو تخميص ٌ
الشيعة ىذا المفيكـ« بعد خركج الخبلفة مف أيدييـ كانتقاليا إلى معاكية ،كقتؿ عمي كتسميـ
()1
ألمت بآؿ البيت لجأ الشيعة
الحسف األمر لمعاكية»  .فانطبلقا مف سمسمة المحف ىذه التي ٌ
الرجاء كاألمؿ كيبعدكا اليأس مف نفكس أتباعيـ المضطيديف
إلى ابتداع ىذا المفيكـ حتى يبثٌكا ٌ

الذيف باتكا يحيكف عمى أمؿ ظيكر الميدم المنتظر ،كبالتالي عمى أمؿ استرجاع مجد الخبلفة

الياشمية كمحؽ الدكلة األمكية ،كفي قكؿ أحمد الحكفي ما يشير إلى ذلؾ «:كىدفيـ مف ىذه
التشيع قكية
الدعكة أف يباعدكا بيف أتباعيـ كاليأس مف عكدة الخبلفة إلييـ ،لتعيش الدعاية إلى
ٌ
()2
عده الكازع الرئيسي لظيكر
أف عامؿ اليأس يمكف ٌ
ال تضعؼ حارة ال تفتر»  .مما يد ٌؿ عمى ٌ

دعكل الميدم.

كالمفيكـ بيذه الصكرة يبدك دخيبل عمى تعاليـ اإلسبلـ ،مما يعني أنو ناتج عف االمتزاج
العقائدم لمديانة اإلسبلمية بغيرىا مف الديانات التي كانت تؤمف بتمؾ المغاالة  ،فيك مفيكـ
اعتنقو غبلة الشيعة عمى خبلؼ الزيدية التي لـ تكف تؤمف بو كلذلؾ لـ تقؿ بو كلـ تدرجو
ضمف مبادئيا ،كباعتبار الكميت كاف زيديا فإنو مف الطبيعي أف ال نعثر عمى مثؿ ىذه العقيدة
في ىاشمياتو كىذا ما يبدك ظاىريا ،كلكف إذا قرأنا القصائد قراءة فاحصة فإننا يمكف أف نممس
بث ٌْق في ىاشمياتو،
كيمني بو نفسو محاكال ٌ
فييا ذاؾ األمؿ الذم كاف يعيش ألجمو الكميت ٌ
كيتجسد ذلؾ األمؿ القائـ
كالمتمثٌؿ في زكاؿ الحكـ األمكم كعكدة الخبلفة إلى البيت الياشمي،
ٌ
الحؽ كيمحؽ الباطؿ بدىائو كشجاعتو،
األمة بالعدؿ كيقيـ فييا
ٌ
في ظيكر خميفة ىاشمي ٌ
يؤـ ٌ
أمتو مقاـ
فيككف قاد ار عمى إقامة أمكرىا كتقكيميا ليجعؿ مف قحطيا نماء خصبا ،فيقكـ في ٌ
الربيع الزاىي الذم يعيد لمطبيعة بسمتيا .كتتجمٌى لنا مبلمح ذلؾ االعتقاد أك األمؿ المرجك في

قكلو:

()1

الميند كالقطيعا
كاف خفت
ٌ
كأشبع مف بجكركـ أجيعا

أمية حيث حمػٌكا
فقؿ لبني ٌ
أجاع ا﵀ مف أشبعتمػػكه
( – )1أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص . 241
( – )2أحمد محمّد الحوفً  ،أدب السٌاسة فً العصر األموي  ،ص .75
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 625 ، 624
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إذا ساس البرية ك الخميعا

ك يمعف ف ٌذ أمتػػو جيػا ار

ألمتو ربيعػا
يككف ٌ
حيا ٌ
لتقكيـ البرٌية مستطيعػا

بمرضي السياسة ىاشمػي
كليثا في المشاىد غير نكس

ك يترؾ جدبيا أبدا مريعا

كيذب عنػيا
يقيػـ أمكرىا
ٌ
يمني بو الشاعر نفسو ،ألنو غائب في الحقيقة عف كاقعو،
مجرد أمؿ ٌ
كبعد أال يككف ذلؾ ٌ

أف
منى بو الكميت نفسو كما ٌ
أف الفارؽ يظ ٌؿ قائما بيف ما ٌ
منى بيا غبلة الشيعة ،بحكـ ٌ
غير ٌ
الكميت لـ يحصر االعتقاد في كاحد مف البيت الياشمي ينتظر عكدتو بعد الممات أك بعد
يتمنى ذلؾ كيدعك لو ،إذ ىك في
إف رغبتو في قمب مكازيف الخبلفة ىي التي جعمتو ٌ
الغياب ،ثـ ٌ
مجرد دعاء ناجـ عف رغبتو في تغيير األكضاع ال عف عقيدة يعتنقيا .كما يفيـ مف
األ ٌ
صح ٌ

صح تسميتيا بيذا االسـ– ال تشير إلى حقيقة قائمة أك بتعبير
أف فكرة الميدم عنده–إف ٌ
ذلؾ ٌ
آخر إلى شخص بعينو ،كاٌنما ترمز إلى خبلفة ىاشمية منتظرة ،كشتٌاف بيف ىذا كذاؾ.
الصمة بمفيكـ الميدم ،إذ يعني رجكع اإلماـ بعد غيبتو أك
*ّ-الرجعةّ:ىك مفيكـ كثيؽ ٌ
النبي(ص) كعميا
أف
مكتو ليمؤل األرض عدال كما ممئت جك ار مما دفعيـ إلى االعتقاد « ٌ
ٌ

كالحسف كالحسيف كباقي األئمة ،كخصكميـ كأبي بكر كعمر كعثماف كمعاكية كيزيد يرجعكف

إلى الدنيا بعد ظيكر الميدم ،كيعذب مف اعتدل عمى األئمة كغصبيـ حقكقيـ أك قتميـ ،ثـ
القيامة»(.)2
يمكتكف جميعا ،ثـ يحيكف يكـ ٌ

فإف أق ٌؿ ما يقاؿ عف ىذا المفيكـ أنو يندرج ضمف المفاىيـ الشيعية
كبناء عمى ذلؾ ٌ
فإنو لـ تقؿ بو
الغمك الذم يطبع ىذا المفيكـ ٌ
الغريبة التي ال ٌ
تمت بصمة لركح اإلسبلـ .كبحكـ ٌ
الزيدية كلـ يؤمف بو الكميت ،مما لـ يجعؿ لو محبل في الياشميات.

ثمة مكضكع
*ّ -العصمةٌ ّ :
تككف العقيدة الشيعية كمف ٌ
يعد ىك اآلخر مف المفاىيـ التي ٌ
الصمة باإلماـ إذ يتمحكر حكؿ فكرة أساسية ىي القكؿ
ٌ
التشيع لمياشمييف .كىك مفيكـ كثيؽ ٌ

أف األئمة– كاألنبياء– معصكمكف
بعصمة األئمة مف كؿ خطأ كطيارتيـ مف كؿ معصية ،أم« ٌ
في كؿ حياتيـ ،كال يرتكبكف صغيرة كال كبيرة ،كال تصدر عنيـ أية معصية ،كال يجكز عمييما
خطأ كال نسياف»( .)1فيي– إذف– دعكة يرقى بيا األئمة فكؽ مستكل األشخاص العادييف إلى
حد ذاتيـ ليسكا بمعصكميف مف
منزلة األنبياء بؿ يسمكف بيا عمييـ ،ماداـ األنبياء في ٌ
( - )2أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص .246
( – )1أحمد أمٌن  ،ضحى اإلسالم  ،ص .227 ، 226
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تـ بثيا بيف الشيعة خدمة لمصالحيـ المذىبية ،فالقكؿ بعصمة
األخطاء .كالراجح أنيا عقيدة ٌ
األئمة الشيعييف دكف غيرىـ يجعميـ مح ٌؿ تقديس عمى خبلؼ بقية الخمفاء األمكييف .كعميو
يمكف القكؿ عف العصمة أنيا كانت« مسمكا مف مسالؾ الدعكة آلؿ البيت ،كتحريضا لمناس

ضد الظالميف مف األمكييف»(.)2
عمى الثكرة ٌ
كما قيؿ عف مفيكمي الميدم كالرجعة يمكف تعميمو عمى ىذا المفيكـ  ،مف حيث ككنو
دخيبل عمى تعاليـ اإلسبلـ قاؿ بو الغبلة مف الشيعة كلـ تقؿ بو الزيدية ألنيا أعدؿ الفرؽ،
كباعتبار الكميت كاف زيديا فإنو مف الطبيعي أف ال نعثر عمى أثر ىذا المفيكـ في ىاشمياتو.
أىـ المفاىيـ التي يقكـ عمييا الخطاب الشيعي عامة ك الزيدم عمى كجو
كانت ىذه ٌ
التحديد مع بعض الجكازات البسيطة أم باستثناء بعض المفاىيـ كالعصمة كالرجعة كالميدم،
أف المفاىيـ األخرل
أىـ مفيكميف يقكـ عمييما ذاؾ الخطاب ىما الخبلفة كاإلماـ بحكـ ٌ
عمى ٌ
أف ٌ
منبثقة أساسا عنيما .فالخبلفة ترتبط أساسا بالكراثة كالقرابة كالكصية ،باعتبارىا العناصر التي
استند إلييا الشيعة في المطالبة بشرعية الخبلفة ،ثـ ما يرتبط بمفيكـ اإلماـ مف مفاىيـ جزئية
الصمة بالصفات التي يمكف اعتبارىا ىي األخرل مفاىيـ
كإمامة المفضكؿ كمفاىيـ أخرل كثيقة ٌ
عما يرتبط باإلماـ كذلؾ مف مفاىيـ لـ يتكفٌر عمييا الخطاب الزيدم
قائمة بذاتيا،
ٌ
بغض النظر ٌ
كالعصمة كالرجعة كالميدم .كقد عرضنا فيما سبؽ كيفية تمثٌؿ الخطاب الشيعي الزيدم الممثٌؿ

في الياشميات ليذه المفاىيـ.
ّ
ّ

بّ-انتظامّالمفاىيم ّ
تككف المفاىيـ ال يتكقٌؼ عند تحديد تمؾ المفاىيـ كالقياـ بكضع قائمة
ٌ
إف تحديد منظكمة ٌ
السمات التي تربط بينيما فحسب ،كاٌنما يتجاكزىا إلى كصؼ كيفية
إحصائية ليا أك بتحديد ٌ
تبعثرىا عبر الخطابات المختمفة كأشكاؿ تكاجدىا ،كىذا ما عمؿ فككك عمى تأكيده في قكلو«:ال

نجعؿ مف تحميؿ البناء المفاىيمي لنص معزكؿ أك ألثر فردم أك لعمـ مف العمكـ في فترة ما مف
الفترات مكضكع اىتمامنا ،بؿ نأخذ مكانا بعيدا عف عمؿ المفاىيـ الظاىر محاكليف تحديد
الصكر التي ترتبط بحسبيا العبارات فيما بينيا داخؿ فئة مف الخطابات ،كالكقكؼ عمى الكيفية
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التي تعاكد بيا العناصر المستعادة في العبارات الظيكر مف جديد ،أك تنفصؿ بيا عف بعضيا
البعض ،أك الكيفية التي تمتقي بيا ثانية كيتٌسع شمكليا أك يضيؽ كينحصر ،أك الطريقة التي
تستعاد بيا داخؿ بنيات منطقية جديدة أك تكتسب مضاميف داللية جديدة»(.)1
التشيع لمياشمييف كبشكؿ
تتفرع عف مكضكع عاـ ىك
ٌ
لقد سبقت اإلشارة إلى أف الياشميات ٌ
التشيع لمعباسييف ،كما أنو يقابؿ
التشيع لمعمكييف ،الذم يقابؿ مكضكعا آخر ىك
أكثر تحديدا
ٌ
ٌ
مجمكعة مف المكضكعات األخرل المنفصمة عنو في بعض النقاط ك المتٌصمة بو في نقاط

متميزة
أخرل ،كالخطاب األمكم كالخارجي كالزبيرم .كبحكـ أنيا تمثٌؿ في مجمكعيا مكضكعات ٌ
تميزىا ذاؾ يرجع في قسـ منو إلى المنظكمة المفاىيمية
فإف ٌ
عمى مستكل األصكؿ النظرية ٌ
التشيع لمعمكييف أك بصيغة أخرل لمخطاب الشيعي الذم يقكـ
المككنة لكؿ مكضكع كمكضكع
ٌ
ٌ

عمى المفاىيـ التالية :الخبلفة أك اإلمامة ،الكراثة ،القرابة ،اإلماـ ،صفات اإلماـ ،إمامة
المفصكؿ ،الثكرة ،الكصية ،التقية ،الميدية ،الرجعة ،كالعصمة .فيؿ ىي مفاىيـ يمكف اعتبارىا

حك ار عمى الخطاب الشيعي فقط ؟ ثـ ىؿ يمكف لمخطابات األخرل أف تتقاطع معو فييا؟ كاف
كاف الجكاب باإل يجاب فما ىي الكيفية التي عاكدت بيا تمؾ العناصر الظيكر مف جديد ؟ كىؿ
حافظت عمى معناىا القديـ أـ أنيا اكتسبت مضاميف داللية جديدة؟
التشيع لمياشمييف
كتطكرىا بمكضكع
الصمة في انبثاقيا
ٌ
بالنسبة ليذه المفاىيـ فيي كثيقة ٌ
ٌ
تعد بمثابة العقائد التي كاف يقكـ عمييا الحزب
كفي األصؿ بانبثاؽ
ألنيا ٌ
كتطكر حزب الشيعةٌ ،
ٌ

تتفرع عنيما بقية المفاىيـ .كليس ذلؾ بغريب إذ تقكـ
السيما مفيكمي الخبلفة كاإلماـ المٌذيف ٌ
يعداف قاسما مشتركا بينيا مع اختبلؼ في التدليؿ
عمييما جميع الخطابات األخرل أم ٌأنيما ٌ
عمييا.

حؽ آؿ البيت
األكؿ الخبلفة فقد نظرت إلييا الشيعة عمى ٌأنيا مف ٌ
فبالنسبة لممفيكـ ٌ
أف ىناؾ مف
كحدىـ دكف سكاىـ ،بحيث حصركىا في البيت العمكم كجعمكىا كقفا عميو ،حتى ٌ

تشدد في ىذا الحصر بأف جعميا كقفا عمى النسؿ الفاطمي ،كىذا في الكقت الذم لـ يكف قد
ٌ
انقسـ فيو الياشميكف بعد إلى عمكييف كعباسييف ،كحتى بعدما جرل االنقساـ فقد حافظ العمكيكف
عمى مقكلتيـ تمؾ ،كقد قادىـ ذلؾ إلى استحداث مفيكـ جديد ىك الكراثة الذم أقامكه أساسا عمى
يكرث ،أك كالتركة ينبغي تكزيعيا حسب
مبدأ القرابة جاعميف بذلؾ الخبلفة كالماؿ يمكف أف ٌ
الفريضة .كغير بعيد عف ىذه المفاىيـ أقاـ العباسيكف نظريتيـ في الخبلفة مع تحكير بسيط
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الرسكؿ أكقفكه عمى البيت العباسي ال العمكم ،حيث
ليا ،إذ اعتبركىا ىـ اآلخركف ميراثا عف ٌ
أف الخبلفة ينبغي أف تككف خالصة لمنسؿ العباسي أم كراثية فيو استنادا دائما إلى مبدأ
أركا ٌ
القرابة حتى غدت «األقربية» مف المفاىيـ األساسية التي أكقدت نار الخصكمة كاحتدـ ألجميا
حجة لمعمكييف عمى
الصراع بيف الكتمتيف الياشميتيف العمكية كالعباسية حيث« كانت أكبر ٌ
الحجة ،كبدأكىا
األمكييف ىي قرابة العمكييف لرسكؿ ا﵀(ص) فجاء العباسيكف ينازعكنيـ ىذه
ٌ
باالعتزاز بالقرابة فقط ،فمما خاصميـ العمكيكف قاؿ العباسيكف إنيـ أقرب منيـ ،فالعباسيكف

العـ أقرب مف ابف
عـ
النبي ،ك ٌ
عـ النبي(ص) ،كالعمك يكف إلى عمي ،ابف ٌ
ينتسبكف إلى العباس ٌ
ٌ
()1
أحؽ بميراث الخبلفة مف ىذا ماداـ األقربكف أكلى.
العـ»  .كبالتالي فذاؾ ٌ
ٌ

الحجة المقامة في طمب ميراث الخبلفة نراىا مستمدة أساسا أك باألحرل تستند أساسا
كىذه ٌ
إلى قكانيف المكاريث في اإلسبلـ ،مثمما الحظنا ذلؾ عند الكميت في احتجاجو آلؿ البيت ،مما

أف مفيكـ الخبلفة عند الشيعة يستمد شرعيتو أساسا مف قاعدة دينية ،مما يسمح بعقد
يد ٌؿ عمى ٌ
الصمة بيف السياسة( إذا نظرنا إلى مفيكـ الخبلفة عمى أنو ال ينفصؿ عف السياسة) ،كبيف
الديف.
ٌ

كاف كانت تمؾ نظرة الشيعة العمكية كالعباسية إلى مفيكـ الخبلفة فإنيا نظرة تتٌفؽ في
حصرىا في البيت الياشمي ،كىذا ما سعت الخطابات الياشمية إلى تجسيده عمى غرار ما

ذكرنا في الياشميات .كلكف في مقابؿ تمؾ النظرة لمخبلفة فإٌف الخطاب األمكم استند ىك اآلخر
إلى ىذا المفيكـ كاف كاف برؤية مغايرة انطمؽ في صكغيا مف حصر الخبلفة في البيت األمكم

مع السعي إلى تجسيد مبدأ الكراثة كرفض مبدأ الشكرل ،كما دعكة معاكية البنو يزيد بكاسطة
ادعاه
الشاعر مسكيف الدارمي إال دليؿ عمى ذلؾ .ضؼ إليو إشارة الكميت إلى ذلؾ أم إلى ما ٌ

أمية مف ميراث الخبلفة في سياؽ احتجاجو لبني ىاشـ بإرثيا ،حيث اعتمد عمى مكاجية
بنك ٌ
القكـ مف جنس سبلحيـ!

جسدىا الخطاب الخارجي كالزبيرم تتمثٌؿ في القكؿ بالشكرل
كلممفيكـ صبغة أخرل ٌ
كرفض مبدأم الكراثة كالقرابة.
تعددت زكايا النظر إلى مفيكـ الخبلفة كىك ما عممت الخطابات
كبناء عمى ذلؾ فقد ٌ
األدبية عمى تجسيده في محاكلة صياغة الكيفية التي يعاكد بيا ذاؾ المفيكـ الظيكر مف جديد،
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مثؿ ما ىك الحاؿ في القصائد الياشميات التي سعى صاحبيا مف خبلليا إلى تجسيد مبدأ
كراثية الخبلفة في البيت الياشمي.
أما بال نسبة لممفيكـ الثاني اإلماـ فقد حصره الشيعة في بني ىاشـ إذ ينبغي أف يككف
أمكيا ،أما في نظر
اإلماـ في اعتقادىـ ىاشميا ،كىك في نظر األمكييف ينبغي أف يككف ٌ
قرشيا .كاذا كانت نظرتيـ تمؾ ال تخمك مف عصبية بنكعييا عائمية
الزبيرييف فينبغي أف يككف
ٌ

أف أصمح الناس لئلمامة مف المسمميف
فإف نظرة الخكارج كانت أكثر ديمقراطية بقكليـ ٌ
كقبميةٌ ،
يككف إماما سكاء أكاف قرشيا أك غير قرشي ،عربيا أك غير عربي.
لقد ارتبط مفيكـ الخبلفة عند الشيعة بمفيكـ آخر ىك الكصية ،إذ كانكا يقكلكف بكصية
الرسكؿ لعمي ثـ بكصية عمي ألبنائو مف بعده ،حتى اطٌردت ليـ فكرة الكراثة كىي مفاىيـ كاف
ٌ
يرفضيا أنصار نظرية الشكرل.
عدكه جزنء
كمف المفاىيـ األخرل التي كانت كقفا عمى الخطاب الشيعي مفيكـ التقية الذم ٌ
يجكزكىا كلك
ٌ
مكمبل لتعاليميـ لجأكا إليو إلخفاء نشاطيـ السياسي عمى عكس الخكارج الذيف لـ ٌ
بتصكر حقيقة اإلماـ،
عرضت النفس كالماؿ لميبلؾ .مضافا إليو مفيكـ العصمة المرتبط أساسا
ٌ
تفردكا بو عمى غيرىـ العتبارات منيا أنيـ لـ يتقمٌدكا مناصب الخبلفة لمدة طكيمة عمى
إذ ٌ

يتعرض لمتخطئة كالتصكيب « فدعكل
خبلؼ األمكييف كالعباسييف ،فظ ٌؿ عمميـ مستك ار لـ ٌ
يتعرضكا لمحكـ
عصمتيـ تجد مرتعا خصيبا يساعد عمييا تستٌر األئمة كأحيانا غيبتيـ ،فيـ لـ ٌ

بجك خفاء كغمكض يييئاف النفكس لقبكؿ دعكل
حتى يختبركا كتظير أعماليـ ،إنيـ أحيطكا ٌ
()1
أف العديد مف الشيعة كانكا مف الفرس الذيف « رٌبكا عمى
العصمة»  .ضؼ إلى ذلؾ ٌ

()2
أف العصمة
أرستقراطية الممكؾ ،ككرثكا عف أبائيـ نظرة التقديس لممككيـ»  .مما يد ٌؿ عمى ٌ
المميزة لمخطاب الشيعي ،كنظ ار لما كاف يشكب ىذا المفيكـ مف مغاالة
كانت مف المفاىيـ ٌ
كغمكض فإنو لـ تقؿ بو ج ٌؿ الشيعة مثؿ الزيدية ،مما جعمنا ال نعثر عميو في الياشميات،

كاألمر سياف بالنسبة لمفيكـ الرجعة المصطبغ ىك اآلخر بصبغة المغاالة.

كبالنسبة لممفيكـ اآلخر الميدم فإنو ظير ٌأكؿ ما ظير ككظؼ مف طرؼ الشيعة قبؿ أف
أف
يقكؿ بو في كقت الحؽ كؿ مف األمكييف كالعباسييف ،فاألمكيكف كمنيـ السفيانيكف اعتقدكا ٌ

ليـ ميديا لقٌبكه بالسفياني عمػٌقكا عميو األمؿ في استعادة الخبلفة مف بني مركاف( .)3كقد رأينا
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تـ تحكير داللة ىذا المفيكـ عند الكميت إذ اتٌسع شمكليا فالكميت لـ يي ًحؿ بو إلى شخص
كيؼ ٌ
الغمك ألنيا
منتظر ،كاٌنما إلى خبلفة ىاشمية منتظرة ىي أمؿ كؿ الشيعة  ،كىي نظرة بعيدة عف ٌ
تحمؿ جانبا مف االعتداؿ.

كبالتالي لـ نعثر في الياشميات عمى تمؾ المفاىيـ أك المعتقدات التي كاف يقكؿ بيا غبلة
تصكر حقيقة اإلماـ ،ككنيا ال تتكافؽ كاألسس النظرية التي تقكـ عمييا النظرية
الشيعة في
ٌ
أف ىذا الخطاب إضافة إلى غيره مف الخطابات ما ىك في نياية
الزيدية ،مما يد ٌؿ عمى ٌ

مرده إلى
المطاؼ إالٌ تجسيد لمبادئ األحزاب المنبثقة عنيا ،كاالختبلؼ المكجكد بينيما ٌ
االختبلؼ الحاصؿ عمى مستكل األصكؿ النظرية التي قاـ عمييا كؿ حزب ككؿ فرقة.
أما عف المفاىيـ األخرل التي كانت كقفا عمى الخطاب الزيدم فيي ما تعمػٌؽ منيا بإمامة
المحددة لشخص اإلماـ.
المفضكؿ  ،إضافة إلى الصفات
ٌ
أف الخطابات المختمفة ما عدا
كمما
ٌ
يسجؿ بخصكص الحممة الثكرية عمى الخصكـ ٌ
تجسد مبدأ الرفض لمخبلفة األمكية كالثكرة عمييا في محاكلة تقكيض
الخطاب األمكم كانت ٌ
دعائميا السيما الخطاب الشيعي ممثٌبل في الياشميات .كفي مقابؿ ذلؾ فقد عمؿ الخطاب

أف حممة
األمكم عمى مكاجية كؿ الخصكـ .كالذم تجدر إليو اإلشارة في ىذا المكضع ٌ
الياشمييف عمى خصكميـ األمكييف في العصر األمكم قد امتدت في العصر العباسي إلى
حممتيـ عمى بعضيـ بعضا بعدما استأثر العباسيكف بالخبلفة ،حيث عمؿ الشيعة عمى إعبلف

سخطيـ عمييـ.
كبناء عمى ما سبؽ يمكف تصنيؼ ىذه المفاىيـ المتنكعة التي قيؿ أنيا تش ٌكؿ المنظكمة

المفاىيمية لمخطاب الشيعي إلى منيا ما يندرج ضمف الخطاب الشيعي ال يتجاكزه كمفيكـ
امتد إلى الخطاب العباسي كاألمكم
أعـ ألنو ٌ
الكصية ،التقية ،الرجعة ،كالعصمة .كمنيا ما ىك ٌ
ألنو
كالخارجي كمفيكـ الخبلفة ،الكراثة ،القرابة ،اإلماـ ،الميدم ،كالثكرة .كمنيا ما ىك
أخص ٌ
ٌ

المحددة لئلماـ.
ظ ٌؿ كقفا عمى الخطاب الشيعي الزيدم كمفيكـ إمامة المفضكؿ ككذا الصفات
ٌ
أف بعض المفاىيـ التي يستند إلييا الخطاب الشيعي في عمكميتو ال تندمج مع
كمعنى ذلؾ ٌ
المنظكمة المفاىيمية الخاصة بالخطاب الزيدم ،كالدليؿ عمى ذلؾ أ ٌف ىناؾ مف المفاىيـ ما لـ

تمت صياغتيا خارج
يكظٌؼ في ىذا الخطاب كمفيكـ الميدم كالرجعة كالعصمة ،فيي مفاىيـ ٌ
ظؼ بعد تضمينو دالالت جديدة كمفيكـ الميدم .كىذه فكرة تنطبؽ
الخطاب الزيدم ،كمنيا ما ك ٌ
عمى الخطابات األخرل كالخطاب العباسي الذم استعاف بفكرة تحكير المفاىيـ القديمة أم التي
18.

صاغيا الخطاب الشيعي مف قبؿ كالخبلفة كالكراثة كالقرابة كالميدم كتحميميا دالالت جديدة
مغايرة في جكىرىا لمدالالت القديمة .كاألمر سياف بالنسبة لمفيكـ الخبلفة الذم تختمؼ داللتو
مف خطاب آلخر ،مما يد ٌؿ عمى خاصية التغيير في ىذه المفاىيـ ،أم أنيا ليست ثابتة الداللة
بؿ ىي مختمفة باختبلؼ قكاعد استخداميا.

كبالتالي فإف كؿ مكضكع قائـ بذاتو لو منظكمة مفاىيمية خاصة بو يمكف أف يتقاطع في
جزء منيا مع مكضكعات مختمفة ليش ٌكؿ منظكمة مفاىيمية مشتركة ،كما يمكف أف يستق ٌؿ بأخرل
ليش ٌكؿ منظكمة مفاىيمية مستقمٌة.

التشيع لمياشمييف
أف االختبلفات الحاصمة بيف مكضكع
كمما ٌ
ٌ
تقدـ ذكره يمكف أف نستنتج ٌ
ٌ
تطكر داخمي بانقسامو عمى
كالمكضكعات المسايرة لو إضافة إلى ما شيده ىذا المكضكع مف ٌ
تشيع لمعمكييف كآخر لمعباسييف ىي كمٌيا أحكاؿ قد مارست تأثيرىا عمى ظيكر بعض
نفسو إلى ٌ
المفاىيـ الجديدة.

ّ-4تكونّاإلستراتيجيةّالخطابية ّ

ّأ -تحديدّاإلستراتيجيةّالخطابية

تعد االستراتيجيات مف بيف األبعاد التي يقكـ عمييا تحميؿ أم تشكيمة خطابية ،إذ يمكف
ٌ
اعتبارىا« كيفيات في التعامؿ مع الخطاب كتناكلو ،تختمؼ فيما بينيا اختبلفا نسقيا( تختمؼ في
حصر المكضكعات ككصمي ا كفصميا كربطيا كتفريع بعضيا مف بعض) ،كيفيات تختمؼ في
تركيب أشكاؿ العبارات( في اختيارىا كتنصيبيا كانشاء مجمكعات كتركيبيا في كحدات ببلغية
كبرل) ،كفي التعامؿ بالمفاىيـ( لكضع قكاعد استخداميا ،كادخاليا في تناسقات جيكية ،كانشاء
تحددىا سمفا
بناءات مفاىيمية انطبلقا مف ذلؾ) .ليست تمؾ العبارات بذك ار أكلى لمخطابات( ٌ
مصغرة شبو مجيرية) بؿ ىي أساليب مسطٌرة( كقابمة ألف تكصؼ
مقدما في صكرة
كتجسدىا ٌ
ٌ
ٌ

()1
أف
مف حيث ىي كذلؾ) لمشركع في تكظيؼ إمكانيات الخطاب كاستثمارىا»  ،مما يعني ٌ
أم خطاب ىك تحديد ال ينفصؿ عف حصر المكضكعات
تحديد االستراتيجيات التي يقكـ عمييا ٌ

( - )1مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص .65
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التي يقكـ عمييا الخطاب ككيفية اتٌصاليا كانفصاليا ،كأشكاؿ العبارات مف حيث اختيارىا
كالتأليؼ بينيا ،كضبط المفاىيـ ككيفية تكظيفيا كتحديد قكاعد استخداميا ،كاذا كاف األمر كذلؾ
الحد فقط بؿ ييتـ أساسا بكصؼ كيفيات
فإف تحديد االستراتيجيات الخطابية ال يتكقٌؼ عند ىذا ٌ
ٌ
يتـ مف خبلليا
تناكليا كالتعامؿ معيا ٌ
ألف اإلستراتيجية الخطابية ىي ٌأكال كأخي ار أساليب مسطٌرة ٌ

استثمار تمؾ اإلمكانيات الخطابية أك االختيارات ،مما يعني أنو مفيكـ يقكـ أساسا عمى مبدأ

االختيار كىك« قانكف حجاجي عاـ يعني االختيار الدقيؽ كالكاعي لدقائؽ الخطاب قبؿ قضاياه
الكبرل»( ،)2كنظ ار ألىمية ىذا المبدأ فقد أكرد عبد القاىر الجرجاني في كتابو «دالئؿ
خصو لمحديث عف أف امتياز العبارة يككف بالتأثير الذم تمارسو ،كمما كرد
اإلعجاز» فصبل ٌ
فيو قكلو «:ال يككف إلحدل العبارتيف مزٌية عمى األخرل حتى يككف ليا في المعنى تأثير ال
يككف لصاحبتيا»

()3

كىذا التأثير يستند أساسا إلى مبدأ االختيار .ككفقا ليذا األخير يمكف

النظر إلى اإلستراتيجية الخطابية عمى أنيا« فعؿ الذات(فردية أك جماعية) التي تعمؿ عمى
اختيار مجمكعة مف العمميات المٌغكية»( .)4ىذا كقد حاكؿ شاركدك تكضيح المفيكـ في إطار

األكؿ
الفعؿ المٌغكم حيث يرل« أف تشكيؿ بنية فعؿ لغكم ما تستمزـ بعديف أساسييف :يتعمٌؽ ٌ

بالمعطيات التي يجب أف تككف كافية حتى يمكف لمفعؿ أف يتحقٌؽ ،أما البعد الثاني فيك بعد
اإلستراتيجية التي تقابؿ مجمكع االختيارات الممكنة التي تسمح لمذكات الفاعمة بإخراج الفعؿ
المٌغكم»(.)1

السؤاؿ المطركح بعد ذلؾ :ىؿ استثمار كتكظيؼ العناصر الخطابية يككف لغاية مقصكدة
ك ٌ
أف األمر ال يعدك محض صدفة تسمح لتمؾ االختيارات اإلستراتيجية بإنشاء بناء خطابي
أـ ٌ

متناسؽ العناصر؟

أف اإلستراتيجية الخطابية ىي« كيفيات في التعامؿ مع الخطاب
إذا كاف فككك يرل ٌ
فإف مفيكميا ىذا ال
كتناكلو» أكىي « أساليب مسطٌرة لمشركع في تكظيؼ إمكانيات الخطاب» ٌ
يختمؼ مع اعتبارىا« المسمؾ المناسب الذم يتٌخذه المرسؿ لمتمفظ بخطابو ،مف أجؿ تنفيذ
تؤدم إلى تحقيؽ أىدافو ،مف خبلؿ استعماؿ العبلمات
إرادتو ،كالتعبير عف مقاصده ،التي ٌ
المٌغكية كغير المٌغكية ،كفقا لما يقتضيو سياؽ التمفظ بعناصره المتنكعة ،كيستحسنو المرسؿ»

() 2

( – )2سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة  ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص . 1.2
( – )3عبد القاهر الجرجانً  ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  ،ص 218
()4
- P.Charaudeau ,D.Mangueneau , Dictionnaire d’analyse du discours , p549.
()1
- P.Charaudeau ,D.Mangueneau , Dictionnaire d’analyse du discours , p549.
( - )2عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص .62
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األكؿ لمكصكؿ إلى الغرض
؛ أم ٌ
أف اإلستراتيجية بأبسط تعريؼ ىي« خطٌة في المقاـ ٌ
المنشكد»(.)3
فإنو مفيكـ يقكـ أساسا بمراعاة ثبلثة أبعاد:
كبناء عمى تمؾ التعاريؼ ٌ
 مراعاة ىدؼ الخطاب. مراعاة العناصر السياقية  éléments contextuelsالي ينتج فييا الخطاب. مراعاة العبلقة القائمة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو ،حيث تعمؿ عمى تجسيد تمؾ العبلقة .يفسر لنا كجية النظر القائمة عمى اعتبار
كمراعاة ىذه األبعاد الثبلثة ىك ما بإمكانو أف ٌ
اإلستراتيجية « جزء مف شركط إنتاج الخطاب»(.)4
إف ىذه المعطيات النظرية تطرح إشكاالت عمى مستكل دراستنا التطبيقية مف قبيؿ :ما
ىي الكيفيات التي اعتمدىا الكميت في إنجاز خطابو؟
أف اآلليات المكظٌفة في تناكؿ الخطاب ترتبط ارتباطا
لقد أشار فككك في قكلو السابؽ إلى ٌ
تكزعيا في
التككف
كثيقا بمنظكمات
(تككف المكضكع ،الصيغ العبارية ،كالمفاىيـ) كبكيفية ٌ
ٌ
ٌ
الخطاب ،كىي المنظكمات التي سبقت اإلشارة إلييا .كقد الحظنا مف خبلؿ حديثنا عنيا ٌأنيا

ثمة في تمييزه ما داـ لكؿ خطاب
منظكمات ساىمت بشكؿ ٌ
فعاؿ في تشكيؿ بنية الخطاب كمف ٌ
كيفية معينة في تكظيؼ العناصر الخطابية .كلكف ما الذم يجعؿ مف كيفيات التعامؿ مع
الخطاب كتناكلو تتبايف؟
أف تحديد األبعاد التي تقكـ عمييا اإلستراتيجية الخطابية ىك العامؿ في جعؿ
ال ش ٌ
ؾ ٌ
أف كيفية تكظيؼ العناصر مبني أساسا عمى
كيفيات التعامؿ مع الخطاب كتناكلو تتبايف بمعنى ٌ

تمؾ األبعاد .كمادامت اإلستراتيجية الخطابية ىي أساليب مسطٌرة في تكظيؼ إمكانيات الخطاب

فيي مبنية أساسا عمى قصد تكاصميIntention communicatif؛ أم أنيا« عممية كاعية

مكجو تحكمو نتائج الخطاب كغاياتو الحجاجية»(.)1
خطط ليا المتكمـ بشكؿ دقيؽ كباختيار ٌ
كبناء عمى ذلؾ ما ىك اليدؼ الذم كاف يركـ الكميت تحقيقو مف كراء االستعانة بتمؾ
يكجو عممو
اإلمكانيات الخطابية خاصة ما يتعمٌؽ بالصيغ العبارية؟ أم ما ىك اليدؼ الذم كاف ٌ
في الخطاب؟ كما نكع اإلستراتيجية الخطابية التي بنى عمييا خطابو في ظ ٌؿ تنكع

اإلست راتيجيات الخطابية؟ إذ ىمنا في ىذا المكضع ىك تحديد كيفية تفاعؿ عناصر الخطاب مع
( – )3المرجع نفسه  ،ص .53
- P.Charaudeau ,D.Mangueneau , Dictionnaire d’analyse du discours , p549.
( – )1سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة  ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص. 87
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()4

معنى الخطاب في إطار تداكلي يراعي ىدؼ الخطاب كسياؽ التكاصؿ بكصفو عبلمة خطابية
ذات سمطة كفيمة بالتأكيؿ الحقيقي لدالالت الخطاب.
تعددا في المذاىب السياسية حيث
*ّ -إستراتيجيةّاإلقناع :لقد شيد العصر األمكم ٌ
كانت المنافسة شديدة عمى صعيد السياسة ،كاألمر سياف بالنسبة لؤلدب بدليؿ ٌأنو كاف لكؿ

تعدد الخطابات األدبية المذىبية ،كانطبلقا مف ذلؾ كبناء
أدل إلى ٌ
حزب شعراؤه كخطباؤه مما ٌ
الدكر الذم كاف مسندا لكؿ خطاب مف
عمى الظركؼ العامة لمعصر األمكم يمكف أف نتكقٌع ٌ
الخطابات السياسية المذىبية بما في ذلؾ الياشميات ،إنو كبكؿ بساطة التركيج لممذاىب سكاء

منيا السياسية أك الدينية ،حيث أخذ الكميت عمى عاتقو كمف خبلؿ الياشميات التركيج لمذىب
مف المذاىب السياسية التي عرفت في العصر األمكم كىك المذىب الشيعي الزيدم مع ما طبع
مما جعمو
قصائده مف آثار الفكر االعتزالي ،في محاكلة منو الستمالة اآلخريف كتعبئة الحشكد ٌ
يتقمص دكر الداعية الذم يحاكؿ التأثير في المتمقي كاقناعو بما ىك مقتنع بو أك عمى األق ٌؿ
ٌ
حممو عمى اإلذعاف ،كيتكقٌؼ نجاحو في تحقيؽ اليدؼ أك إخفاقو عمى اإلستراتيجية الخطابية
التي يستند إلييا كالتي ينظر إلييا في ىذا المقاـ كأداة لتبرير مكقفو كتمرير خطابو السياسي،
أف إستراتيجية اإلقناع ىي اإلستراتيجية التداكلية المييمنة عمى
مما يجمي لنا بكضكح ٌ
الياشميات ،كلكف ما الذم يجعؿ ىذا الخطاب يحتمؿ اإلقناع كالحجج؟ ينبغي في ىذه الحالة
حجة ،أم اإلبانة عف السياؽ
أف« ينظر محمٌؿ الخطاب في الشركط التي تجعؿ الخطاب ذا ٌ
كفع اال .منزلة المشاركيف في التخاطب كطبيعة اإلطار المكاني ك
الذم يجعؿ الخطاب مشركعا ٌ
الزماني يمعباف دك ار أساسيا »( ،)1كىذا الكبلـ يسكؽ في الحقيقة لمحديث عف الدكاعي المختمفة
لتكظيؼ ىذه اإلستراتيجية في الخطاب ،كىي دكاعي نحصرىا في النقاط التالية:

()2

 أف تأثيرىا التداكلي في المرسؿ إليو أقكل ،كنتائجيا أثبت ،ألنيا تنبع مف حصكؿ االقتناععند المرسؿ إليو.
 تمايزىا ع ف اإلستراتيجيات المتاحة األخرل ،مثؿ اإلستراتيجيات اإلكراىية لفرض قبكؿ القكؿأك ممارسة العمؿ عمى المرسؿ إليو.
 -مف شركط التداكؿ المٌغكم شرط اإلقناعية ،إذ يغدك ىك اليدؼ األعمى لكثير مف أنكاع

الخطاب.

( – )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص . 12
( - )2عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص . 447 ، 445
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 شمكلية ىذه اإلستراتيجية إذ تمارس عمى جميع األصعدة. استباؽ عدـ تسميـ المرسؿ إليو بنتائج المرسؿ أك دعكاه.كبناء عمى ذلؾ يم كف القكؿ أف تكظيؼ إستراتيجية اإلقناع في الياشميات كاف تمبية لما
يستدعيو مقاـ الدعكة عمى أساس أف الكميت كاف داعية إلى مذىب سياسي ،كما كاف خطيبا،
فف الخطبة كما يستدعيو
كمف خبلؿ حديثنا عف الصيغ العباربة اتٌضح لنا اعتماده عمى تقنيات ٌ
ىذا األخير مف التأثير في المتمقي بغاية إقناعو .كما أف لئلستراتيجية عبلقة كثيقة بالخمفية
المرجعية لمخطاب ،حيث غدا تحديد ىذه األخيرة كتحميميا شرطا أساسيا في اختيار اإلستراتيجية
الخطابية بالنسبة لمكميت ،ألف طبيعة السياؽ الذم يؤطٌر لمياشميات كاف مف ضمف العكامؿ
التي فرضت ىذا النمط مف اإلستراتيجية باعتبارىا« ىي اإلستراتيجية األصمح في خضـ

التكجيات المذىبية أيف يغدك اإلقناع مطمبا
الصراعات كالمناقشات»( )1أك الخطابات ذات
ٌ
ضركريا ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لمياشميات باعتبارىا خطابا سياسيا إيديكلكجيا .
كعبلكة عمى ىذيف العامميف المساىميف في استدعاء إستراتيجية اإلقناع فإف ىناؾ عامبل
آخر يتمثٌؿ في ىدؼ الخطاب ،حيث أف قياـ الياشميات عمى مجمكعة مف الخيارات الفكرية

الصمة بيدؼ الخطاب أم« بالكظيفة التي عمى الخطاب أف يمعبيا داخؿ حقؿ ممارسات
كثيؽ ٌ
() 2
فعاال عمى صعيد الممارسة السياسية
ر
ا
دك
ليا
كاف
الياشميات
أف
المعمكـ
إذ
،
غير خطابية»
ٌ
ٌ

كىي كظيفة تتجمٌى لنا مف خبلؿ المضاميف الفكرية ثـ مف خبلؿ الصيغ العبارية كالمنظكمة

المفاىيمية ،أم مف خبلؿ جممة االختيارات اإلستراتيجية التي استعاف بيا الكميت لمتدليؿ عمى

مكضكعو كعمى قصده التكاصمي كىك اإلقناع ،كتسمية ىذه اإلستراتيجية كذلؾ دليؿ عمى ىدؼ
لمجرد العرض كالتكضيح
الخطاب .فاألفكار التي عرضيا الكميت في ىاشمياتو لـ يعرضيا
ٌ
ذلؾ أف« لكؿ خطاب ىدؼ ينشده كغاية يرمي إلييا فيك ينشد الفعؿ في المتمقي كيركـ التأثير
فيو كتكجيو أفكاره كسمككو الكجية التي يريد»(.)3
كلمقياـ بذلؾ الفعؿ التأثيرم  Acte perlocutoireلدل المتمقي مما يقع تحت الصنؼ
الثالث مف أنكاع األفعاؿ التي أشار إلييا أكستف فقد اعتمد الكميت عمى مجمكعة مف اآلليات
كتجسد إستراتيجية اإلقناع لديو مما يندرج ضمف الحجاج بأنماطو ك
الخطابية التي تصكغ مكقفو
ٌ

( - )1عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص . 459
( – )2مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص .63
( – )3سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة  ،بنٌته وأسالٌبه  ،ص .7.
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كتتجسد عبرىا
تقنياتو المختمفة باعتباره« اآللية األبرز التي يستعمؿ المرسؿ المٌغة فييا
ٌ
إستراتيجية اإلقناع»( ،)4مما يعكس الغرض التداكلي مف الحجاج.
كبناء عمى نكع اإلستراتيجية الخطابية التي تقكـ عمييا الياشميات كعمى آلية اإلقناع
المكظٌفة فييا(الحجاج) فإنو يمكف اعتبار الياشميات خطابا حجاجيا إقناعيا كىذا بالنظر إلى

عما سكاه « مف جية ىدفو...فإذا كاف
طبيعة التكاصؿ بالخطاب ،كيختمؼ الخطاب الحجاجي ٌ
قصده معمنا كاستداللو كاضحا كأفكاره مترابطة فؤلنو يحرص كؿ الحرص عمى اإلقناع :إقناع

المتمقي بكجية نظره أك طريقتو في تناكؿ األشياء ،بؿ قد يحاكؿ حممو عمى اإلذعاف دكف اقتناع
جمي »
حقيقي فيك ٌ
نص يمزـ صاحبو عمى نحك صارـ بما جاء فيو بؿ ٌ
يكرطو بشكؿ كاضح ٌ
.

()1

*ّ -البنيةّالحجاجيةّفيّالياشمياتّ :يمكف النظر لمحجاج عمى أنو فعالية خطابية

تقكـ في جكىرىا عمى عرض فكرة ما أك االعتراض عمييا ،إذ يعمد المرسؿ مف خبلؿ ذلؾ إلى
تحصيؿ اإلقناع لدل المتمقي بإثبات الفكرة المعركضة أك إبطاليا كىذا ما تستدعيو طبيعة
المجاؿ التداكلي كمقتضياتو التفاعمية ،كعمى ىذا األساس ينظر لمحجاج عمى ٌأنو« فعالية
تداكلية جدلية»(.)2
ألنيا
كماداـ ىدؼ الكميت في ىاشمياتو ىك اإلقناع فقد ٌ
قدـ قصائده في قالب حجاجيٌ ،
لتفردىا عمى مستكل
قصائد قاليا أساسا في االحتجاج لبني ىاشـ عمى خصكميـ ،كنظ ار ٌ

المحاججة فقد قيؿ عنو ٌأنو« ما فتح لمشيعة الحجاج إال الكميت»( ،)3كما قيؿ عنو كذلؾ ٌأنو
« أخرج الشعر مف أبكابو القديمة إلى باب جديد ،ىك باب التقرير كاالحتجاج لمعمكييف كالدفاع
()4
عدت ىاشمياتو بذلؾ « حجاج كجداؿ في مسألة الياشمييف»( .)5كاذا كاف
عنيـ»  ،حتى ٌ
خكؿ لو تكظيفو ال كبؿ تركيز
األمر كذلؾ فما الذم كاف يستدعي منو الحجاج؟ ٌ
أم ما الذم ٌ

اىتمامو عميو؟

ىي جممة أسباب يمكف أف نحصرىا في النقاط التالية:

( – )4عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص .456
( – )1سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة ،بنٌته وأسالٌبه ،ص . 26، 25
( – )2طه عبد الرحمن ،فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم ،ط ،.2المركز الثقافً العربً ،الدارالبٌضاء.2... ،ص.65
( – )3السٌوطً  ،شرح شواهد المغنً  ،القسم ، .1ص .38
( – )4شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .276
( – )5المرجع نفسه  ،ص .276
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بتعدد المذاىب السياسية
 ما فرضتو طبيعة الظركؼ العامة لمعصر األمكم السيما ما تعمٌؽ ٌكالفرؽ الدينية كذيكع ركح المنافسة بينيا كتبايف األىداؼ النفعية ليا ،مع ما تستدعيو المسائؿ
الخبلفة مف حجاج.
 ما كاف يستدعيو مقاـ الدعكة السياسية إذ ىك بصدد االنتصار لمذىب سياسي كالتركيج لو.تطكر عمى مستكل الجدؿ كاالحتجاج ،كمف ىذه
 ما أصاب العقؿ العربي في ىذا العصر مف ٌالتطكر العقمي.
الناحية ينظر لمحجاج عمى ٌأنو تعبير عف
ٌ

 ما فرضتو طبيعة الثقافة االعتزالية التي كاف عمييا الكميت ،كما استفاده عف طريؽالمناظرات الكبلمية مف طرؽ احتجاج.
كعمى العمكـ يتمظير ال حجاج في الياشميات عبر مستكيات مختمفة بما ينطكم عميو كؿ
مستكل مف آليات حجاجية مختمفة تقكـ عمييا إستراتيجية الشاعر في الخطاب ،كىذه

المستكيات ىي:
 الحجاج عمى المستكل الديني الحجاج عمى المستكل المٌغكم كالببلغي -الحجاج عمى المستكل العقمي

 -الحجاج عمى المستكل المكسيقي

أّ-مستوياتّالحجاج ّ

ّ -1الحجاجّعمىّالمستوىّالديني :يقكـ ىذا النمط مف الحجاج عنده عمى المدح الديني

السبلـ ،أم اإلشادة
الرسكؿ
لمرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ ،حيث كاف يقرف ٌ
بالنبي عميو ٌ
حبو آلؿ ٌ
ٌ
ٌ
حجة كسندا في
بمصدر بني ىاشـ كبعترتو الطاىرة ،كبالتالي فقد اتٌخذ مف النسب أك مف القرابة ٌ
االنتصار لبني ىاشـ  ،كىذا ما تمثٌمو األبيات التالية:

() 1

ذـ
كىـ األبعدكف مف كؿ ٌ
القداـ
سـ فرع القدامػس ٌ

فيـ األقربكف مف كػؿ خيػر

أسرة الصادؽ الحديث أبى القا

طر مأمكميـ ك اإلماـ
دـ ٌا
الكمي المحامي
أسد ا﵀ ك
ٌ

كميت مػف بنػي آ
حي ٌ
خير ٌ
ذك الجناحيف كابف ىالة منػيـ

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص . 5.2 ، 498
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حبيـ كاجبا محتٌما ككفارة لمذنكب كالخطايا ،كيظير ذلؾ في معظـ
بؿ إنو كاف يرل في ٌ
()2
قصائده  ،نذكر منيا قكلو في بائيتو األكلى:
إلى ا﵀ فيمػا نابنػي أتق ٌػرب

بحبيـ
إلى النفر البيض الذيف ٌ

بيـ كليـ أرضى م ار ار ك أغضب

فإننػي
بني ىاشـ رىط
النبي ٌ
ٌ
أأسمـ ما تأتي بو مػف عداكة

ك بغض ليـ ال جير بؿ ىك أشجب

سف خزياف نادـ
ستقرع منيا ٌ
فمالػي إال آؿ أحمد شيعػة

ضـ الناكثيف العصبصب
إذا اليكـ ٌ
الحؽ مشعب
ك مالػي إال مشعب
ٌ

الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو
فما جدكل الكميت مف ىذه المزاكجة بيف مدح بني ىاشـ كمدح ٌ
ألـ بآؿ
كسمٌـ سكل استثارة عاطفة المتمقي قبؿ إقناع رأيو .كاألمر سياف عندما نجده ٌ
يتحدث ٌ
عما ٌ

البيت مف نكبات فيك حديث ييدؼ إلى التأثير في عاطفة المتمقي بقصد إظيار التعاطؼ مع

آؿ البيت كالنقمة عمى بني أمية.
كحجة في االنتصار لمياشمييف فقد استند كذلؾ إلى القكؿ
كعبلكة عمى اتٌخاذه مبدأ القرابة ٌ
بمبدأ الكصية مستشيدا عمى صحة ما ذىب إليو باإلحالة إلى مضمكف بعض األحاديث النبكية
بما يعينو االنتصار لقضيتو السياسية  ،كما يظير في قكلو:

() 1

بما أعيى الرفكض لو المذيعا

النبي عمى اختيار
ك أصفاه
ٌ
خـ
الدكح دكح غدير ٌ
كيكـ ٌ

أباف لو الكالية لػك أطيػعا

كمف الحجج التي تندرج تحت ىذا النمط مف الحجاج كالقائمة أساسا عمى االنتصار
لمياشمييف ىك تصكيرىـ مف منطمؽ عالـ الفضائؿ الدينية كاألخبلقية التي سمبيا األمكييف ،بما
ؾ في أكلكيتيـ بالخبلفة.
نسبو ليـ مف محاسف دنيا كديف حتى ال يدع منفذا لمش ٌ

حؽ الياشمييف في الخبلفة بطريؽ
كعبلكة عمى ىذه الحجج فقد استعاف الكميت في تقريره ٌ
تـ ذلؾ باالستناد إلى ما تحتممو بعض اآليات القرآنية مف تأكيبلت تخدـ
ٌ
النص القرآني ،كقد ٌ
()2
يتأكليا في غيرىـ ،كنمثٌؿ لذلؾ بقكلو:
أغراض الشيعة بحيث ال يمكف ألحد أف ٌ
ػي ك معػرب
ٌ
تأكليػا منػا تق ٌ
ؾ منصب
لكـ نصب فييا لذم الش ٌ

كجدنا لكـ في آؿ حاميـ آية

كفي غيرىا آيا كآيا تتابعت
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 517 ، 514
( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .623
( – )2المصدر نفسه  ،ص .522 ، 521
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َّ
الم ىكَّدة ًفي
ىسأىلي يكـ ىعمى ٍي ًو ٍ
فيك ىنا يشير إلى ما كرد في سكرة الشكرل قكلو تعالى«:الأ ٍ
أج نار إال ى
ً ً
الب ٍي ًت
ب ىع ٍن يك ٍـ ِّ
القي ٍرىبى»الشكرل ،23/كقكلو تعالى في غيرىا «:إً َّف ىْما يير ي
الر ٍج ىس أ ٍ
ىى ىؿ ى
يد ا﵀ي ل يي ٍذى ى
ط ًي ٍي ار»األحزاب ،33/كقكلو تعالىً «:
كي ى ً
كآت ىذا القي ٍرىبى ىحقَّوي»اإلسراء. 26/
ي
طي ىريك ٍـ تى ٍ ن

كبالتالي فقد حاكؿ الكميت مف خبلؿ ىذا المستكل مف الحجاج التدليؿ عمى أحقية

الياشمييف في الخبلفة كحدىـ دكف غيرىـ.
ّّ -2الحجاج ّعمى ّالمستوى ّالمغوي ّوالبالغي :يرتكز ىذا النمط مف الحجاج عمى
مجمكعة مف اآلليات المٌغكية كالببلغية البارزة التي استعاف بيا الكميت في عممية اإلقناع بما

تنطكم عميو مف طاقة حجاجية بإمكانيا النفاذ إلى المناطؽ الفكرية كالشعكرية لممتمقي ،كعمى

فإف أىمية الكسائؿ الببلغية عمى اختبلؼ أنكاعيا« تكمف فيما تكفٌره لمقكؿ مف
ىذا األساس ٌ
جمالية قادرة عمى تحريؾ كجداف المتمقي كالفعؿ فيو»( ،)1كىذا بناء عمى المسمٌمة القائمة أف «

األكؿ لمٌغة ىك ىدؼ الفيـ كالتمثيؿ ،بؿ ىك ممارسة لتأثير فعمي لمكاحد في
ليس اليدؼ ٌ
()2
فإننا نختزليا
أثناء
اآلليات
لتمؾ
ضنا
تعر
أننا
كبحكـ
.
اآلخر»
تعرضنا لدراسة الصيغ العبارية ٌ
ٌ
ٌ
في ىذا المكضع في النقاط التالية:

 تكظيؼ العديد مف الصكر البيانية كاالستعارة كالكناية كالتمثيؿ التي تنطكم عمى أبعادأف
تداكلية تستيدؼ التأثير في المتمقي باعتبارىا مف أفانيف اإلثارة كاإليياـ كاإلغراء ،خاصة ك ٌ
التعبير بكاسطتيا ىك خرؽ لبعض حكـ الحديث كما صاغيا غرايس ،كىك خرؽ كما سبؽ كأف
قررنا ينطكم عمى أبعاد تداكلية ،ثـ ٌإنيا تقع في مستكل الكبلـ الضمني الذم لجأ مف خبللو
ٌ
حجة مف
الشاعر إلى التعبير عف القصد بعدـ اإلفصاح« ليككف عدـ اإلفصاح أقكل ٌ
اإلفصاح»( ،)3غير أف ما ينبغي أف نشير إليو بخصكص التعبير الضمني في ىذا المكضع ٌأنو
الرقابة أك البطش األمكييف ،فمك كاف في األمر ما يستدعي
لـ يكف مف قبيؿ الخكؼ مف ٌ
أف ىذه الصيغ العبارية الضمنية
الخكؼ لما كجدناه يجير بعدائو كىجائو لمسمطة ،كالحقيقة ٌ
الكاقعة في ىذا المستكل مف الخطاب قد كردت مف قبيؿ التأثير في المتمقي بتقريب الصكرة،

مما يدعـ بعدىا الحجاجي.
محسنات بديعية مختمفة كاإلرصاد كالتقسيـ كالمكازنة كالترصيع كالطباؽ
 االستعانة بتكظيؼٌ
كالجناس التي ساىمت في تشكيؿ البنية الداللية ك الحجاجية لمياشميات.
( – )1سامٌة الدرٌدي  ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة  ،بنٌته وأسالٌبه ،ص .12.
( – )2فرانسواز أرمٌنكو  ،المقاربة التداولٌة  ،ص . 23
( – )3عبد الهادي بن ظافر الشهري ،إستراتٌجٌات الخطاب ،ص . 492
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المتعددة لـ يرد اعتباطا ،كاٌنما ىك أداة
 تكظيؼ أسمكب التكرار بأنماطو المختمفة كنماذجوٌ
فنية مقصكدة تعكس إلحاحا عمى الفكرة كتككيدا ليا في محاكلة تثبيتيا في ذىف المتمقي.
 تكظيؼ صيغ خاصة في افتتاح القصائد كىي صيغ تبلئـ بيف السياؽ كالقكؿ ،كما ارتبط بيامف أسمكب التدريج في عرض األفكار مما ىدفو استمالة المتمقي بغية حممو عمى اإلذعاف أك
االقتناع ،كىذا ما جعميا ال تنفصؿ عف البنية الحجاجية لمياشميات.
 األمر سياف بالنسبة لصيغ االختتاـ التي تدعـ ىي األخرل الطاقة الحجاجية لمخطاب بماأف الكميت لـ يجعؿ كصفو لمشاؽ الرحمة طمعا في نيؿ
تتضمنو مف مقاصد خفية ،بحكـ ٌ
ٌ
ييمو الكصاؿ ،بؿ ليقيـ تماثبل بينو
العطاء كبياف االستحقاؽ في التقريب كاإلحساف كىك الذم ٌ
كبيف المطي مع التدليؿ عمى معاناة بني ىاشـ.

 االستعانة بتكظيؼ العديد مف األساليب اإلنشائية خاصة االستفياـ باعتبارىا أفعاال لغكيةأف القصد
ٌ
تتضمف قكل إنشائية .كىذه األساليب تندرج في إطار الكبلـ الضمني عمى أساس ٌ
فييا ال يتٌضح مباشرة كاٌنما يحتاج إلى عمؿ ذىني لبلستدالؿ عميو ،مما جعميا ال تنفصؿ عف

البنية الحجاجية كعف إستراتيجية اإلقناع .كعبلكة عمى ىذه النماذج مف األفعاؿ الكبلمية ذات

فإف ىناؾ نماذج أخرل مف
األثر الحجاجي مما يندرج ضمف أفعاؿ الممارسة ٌ exercitifs
تجسدىا أفعاؿ المدح كاليجاء
أفعاؿ المكقؼ  comportatifsكالعرض  expositifsالتي
ٌ

حب ككره
تكجو بيا الكميت إلثارة مشاعر المتمقي مف ٌ
كالكصؼ كالتصريح كالتأكيد كالنفيٌ ،
كاشفاؽ كسخط ...حسب ما يستدعيو السياؽ .كقد عكست القصائد ذاؾ الصراع في المجتمع
عبر صراع التراكيب مف خبر كانشاء كاثبات كنفي ،كيمكف تمثيؿ ىذه النماذج مف األفعاؿ
الكبلمية كما تحممو مف مضاميف إنشائية في الخطاطة التالية:
األفعال الكالمية

الدّ عاء:
التدلٌل على
معاناة الرعٌة،
سوء السٌاسة
األموٌة

المدح:
مدح بنً هاشم
من قبٌل
االنتصار لهم
الهجاء:
هجاء بنً أمٌة
من قبٌل
اإلطاحة بهم
التأكيد:
تؤكٌد عواطفه
السٌاسٌة ا ّتجاه
بنً هاشم وبنً
أمٌة حبا

األمر:
الدعوة إلى
االنتصار لبنً
هاشم ،ال ّتحدي،
التهدٌد...
19.

االستفهام:
استنكار
السٌاسة األموٌة
التوبٌخ،

ّ -3الحجاج ّعمى ّالمستوى ّالعقمي :يقكـ ىذا النمط مف الحجاج عمى النظر العقمي
حؽ بني
جميا في تأييده ٌ
كالقياس المنطقي باعتباره بنية أساسية في الحجاج ،كيظير ىذا النمط ٌ
ادعائيـ كراثتيا ،كىك احتجاج قائـ
النبي كمعارضة بني أمية في ٌ
ىاشـ في كراثة الخبلفة عف ٌ
أساسا عمى اإلقناع العقمي بحكـ بنائو عمى القياس المنطقي الذم يمثٌمو الشكؿ التالي:

حؽ بني أمية  نفييا عف بني ىاشـ.
يكرث  الخبلفة ٌ
الخبلفة ميراث ← ٌ
الرسكؿ ال ٌ
حؽ بني ىاشـ  نفييا عف بني أمية.
يكرث  الخبلفة ٌ
الرسكؿ ٌ
الخبلفة ميراث ٌ 
أك بتعبير آخر:

مقدمة1
الرسكؿ
ٌ

يكرث
ٌ

ال

النتيجة1

مقدمة2

النتيجة2

حؽ
الخبلفة
ٌ
أمية
بني ٌ

الرسكؿ
ٌ

حؽ
الخبلفة ٌ
بني ىاشـ

تجسدىما األبيات التالية:
كىذيف الشكميف ٌ
ك جدنا لكـ في آؿ حاميـ آيػة

يكرث
ٌ

()1

أمنػا
كقالكا كرثناىا أبانػا ك ٌ

كلكف مكاريث ابف آمنة الػذم

يقكلكف لـ يكرث كلكال ت ارثػو

تقي ك معػرب
ٌ
تأكليا منػا ٌ
كرثتػيـ ذاؾ أـ كال أب
كما ٌ
شرقي لكـ ك مغ ٌػرب
بو داف
ٌ

لقد شركت فيو بكيؿ ك أرحب

أحؽ كأقرب
لحي سكا ىـ
فإف ذكم القربى ٌ
ٌ
فإف ىي لـ تصمح ٌ
فمف خبلؿ ىذه األبيات تتجمٌى لنا مزاكجة الكميت بيف الحجاج العقمي كالديني ،مما يدلٌنا

داللة صريحة عمى ٌأنو قد اتٌخذ ليذا اإلقناع «طرقا ثابتة ال يحيد عنيا ،فيك يستعيف بالنظر
حؽ األقربيف»( .)2كعمى ىذا
يقرره مف ٌ
العقمي المحض ،كما يستعيف بآم القرآف الكريـ ،كما ٌ
فإف الياشميات تنيج منيجا عقميا باعتبارىا صادرة عف ذكؽ عقمي ىك المذىب
األساس ٌ

( – )1دٌوان الكمٌت  ،ص .528 ، 521
( – )2شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص .277
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حصمو أصحابو مف مقدرة كبيرة عمى االستدالؿ كانت تيدؼ عند الكميت إلى
الكبلمي بما
ٌ
اإلقناع العقمي كالعاطفي معا ،بمعنى ٌأنو قد تجاكز التعبير عف العاطفة إلى التعبير عف العقؿ.

كعبلكة عمى ىذا الحجاج المنطقي فقد لجأ الكميت إلى اعتماد حجج مبنية أساسا عمى

الكاقع المعيش ،كىك كاقع تظير مبلمحو جمية مف خبلؿ ما عرض لو مف أحكاؿ سكء السياسة
السيئة نراىا تظير
األمكية كانتشار الجكر كالجكع كالقتؿ كالتشريد كاالضطياد ...كىذه األحكاؿ ٌ
بكضكح عند لجكء الكميت إلى المقابمة بيف سياسة األمكييف كنظرائيـ الياشمييف.
ّ -4الحجاج ّعمى ّالمستوى ّالموسيقي :يقكـ ىذا المستكل مف الحجاج عمى تكظيؼ
آليات مختمفة تتمثٌؿ في التكرار اإليقاعي الناجـ عف تكرار ألفاظ ذات صيغ متشابية كايقاع

مكحد ناجـ عف تماثؿ الفكاصؿ أك تقاربيا مع تماثؿ الحركات ،ىذا إضافة إلى التكرار عمى
ٌ
المحسنات البديعية مف أثر في تشكيؿ البنية اإليقاعية .كتبعا لذلؾ
مستكل القافية ،كما كلٌدتو
ٌ

فقد جاءت القصائد مثقمة باإليقاعات الداخمية التي حاكؿ الشاعر مف خبلليا أف يستميؿ

يتـ
المتمقي
ٌ
كيشد األسماع التي مف عادتيا الطرب إلى كؿ ما ىك إيقاعي .كفي ىذا السياؽ ٌ
النظر إلى تمؾ اآلليات ككسيمة إغراء كاستمالة لمنفاذ إلى عكالـ المتمقي.
فإف تكظيفو ليذه
كبناء عمى ذلؾ فإذا كانت غاية الكميت في ىاشمياتو ىي اإلقناع ٌ
فإف ىذا المستكل
اآلليات جعمو ٌ
يؤدم تمؾ الغاية في تركيب شعرم حفيؼ .كبالنظر إلى ذلؾ ٌ
مف الخطاب يمعب دكريف أساسييف :دكر إمتاعي ،كآخر إقناعي ،كليس ذلؾ بغريب حيث يمكف

أف« تزدكج أساليب «اإلقناع» بأساليب «اإلمتاع» فتككف ،إذ ذاؾ ،أقدر عمى التأثير في اعتقاد
المخاطىب كتكجيو سمككو لما ييبيا ىذا اإلمتاع مف قكة في استحضار األشياء كنفكذ في

إشيادىا لممخاطىب»(.)1

انطبلقا مف ىذه المستكيات المتكاممة تتجمٌى لنا الطاقة الحجاجية لمخطاب كقدرتو

التنكع الحاصؿ عمى مستكل الحجاج كاآلليات المكظٌفة
اإلقناعية ،كقد لمسنا مف خبلليا ذاؾ ٌ
تنكع ناجـ عف مبدأ االختيار حسب ما يتطمبو السياؽ ،إذ مكقؼ الكميت في
لمتدليؿ عميو ،كىك ٌ

تعدد المذاىب السياسية كصراعاتيا فرض عميو ضركرة التسمٌح بكؿ اإلمكانيات الخطابية
خضـ ٌ
بغية تحقيؽ اليدؼ مف الخطاب كىك اإلقناع بمذىبو السياسي ،كعمى ىذا األساس نجده يزاكج
في حجاجو بيف التصريح كالتمميح بالقصد ،حيث تظير استعانتو بإستراتيجية التمميح لمتعبير
( – )1طه عبد الرحمن  ،فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم  ،ص .38
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يعبر بيا المرسؿ عف القصد بما يغاير معنى
عف بعض المقاصد كىي« اإلستراتيجية التي ٌ
مجرد المعنى الحرفي لخطابو،
الخطاب الحرفي ،لينجز بيا أكثر مما يقكلو ،إذ يتجاكز قصده ٌ

فيعبر عنو بغير ما يقؼ عنده المفظ مستثم ار في ذلؾ عناصر السياؽ»
ٌ
الصكر البيانية كاألساليب اإلنشائية.

()1

عمى نحك ما تصكغو

كعمى العمكـ فإف كانت غاية الكميت في ىاشمياتو ىي اإلقناع فيي غاية نسجيا بالمٌغة

كالصكرة كالمنطؽ كاإليقاع ساعيا مف كراء ذلؾ إلى اإلقناع العقمي كالعاطفي معا ،كبالتالي فقد«

أدخؿ الكميت اإلقناع كالمحاججة في أشعاره محيطا بيا عاطفة قكية تجعؿ اإلقناع ذاتو
شع ار»(.)2
فإنيا تعكس
كاف كانت ىذه المستكيات الحجاجية تعكس الطاقة الحجاجية لمياشميات ٌ
كذلؾ قدرة الكميت عمى مصاكلة خصكمو ك إدماغو رأيو بالحجج القاطعة في سبيؿ نظرية
فإف ىناؾ مف ربط مسألة الحجاج في الياشميات
سياسية آمف بيا ،كاف كاف األمر كذلؾ ٌ
بالنزعة الخطابية.
تعد الياشميات ٌأكؿ
ّ ّ*ّ -الياشميات ّبين ّالنزعة ّالشعرية ّوالنزعة ّالخطابيةٌ ّ :
ديكاف شعرم يصكغ اتٌجاىا مذىبيا في قالب شعرم يد ٌؿ عنكانو عمى منحاه مما جعميا أشبو

بالمقالة المذىبية منيا إلى دكاكيف الشعراء التي ألٌفت حتى تمؾ الفترة ،كاف كانت عناية الكميت

مكجية أساسا إلى التركيج لمذىبو السياسي فقد اتٌخذ الشعر كسيمة لبمكغ تمؾ الغاية؛ بمعنى
فييا ٌ
محددة تيدؼ إلى غاية معينة ،كلذلؾ فيي قصائد بنيت
مبنية عمى فكرة ٌ
أف الياشميات كانت ٌ
ٌ

أساسا عمى إستراتيجية اإلقناع التي فرضت عمى الشاعر تكظيؼ العديد مف اآلليات الحجاجية

بغية تحصيؿ ذاؾ األثر التداكلي بنكعيو سكاء تعمٌؽ األمر باإلقناع العقمي أك العاطفي .كعمى

ىذا األساس يككف الكميت قد « أخرج الشعر مف أبكابو القديمة إلى باب جديد ،ىك باب التقرير

كاالحتجاج لمعمكييف كالدفاع عنيـ»(.)3
لقد نظٌـ الكميت ىاشمياتو بطريقة جديدة لـ تكف مألكفة عند الشعراء ككنو لـ يكتؼ

عبر عف الفكر أيضا ،حتى ٌأنو قد اتٌخذ مف اإلقناع
بالتعبير عف الشعكر ك العكاطؼ بؿ ٌ
مكجية لئلقناع
العاطفي أداة لئلقناع العقمي ،بمعنى أف كؿ اآلليات الحجاجية التي كانت ٌ

العاطفي ك تستيدؼ اإلذعاف أك اإلقناع بمذىبو السياسي ىي بؤرة االحتجاج في الياشميات،

( – )1عبد الهادي بن ظافر الشهري  ،إستراتٌجٌات الخطاب  ،ص . 37.
( – )2ابتسام مرهون الص ّفار  ،آفاق األدب فً العصر األموي  ،ص . 125
( – )3شوقً ضٌف  ،التطوّ ر والتجدٌد فً الشعر األموي  ،ص . 276
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النبي .فكؿ ما في
مفادىا أحقية كأكلكية الياشمييف بالخبلفة دكف غيرىـ ما دامت الخبلفة ميراث
ٌ
الياشميات مف مفاىيـ كصيغ عبارية ىك مف قبيؿ االحتجاج لمياشمييف.
تـ بنفس الكيفية التي كاف ينتيجيا المتكممكف في
أف تقرير ٌ
كالمبلحظ ٌ
حؽ بني ىاشـ قد ٌ
تنبو القدماء إلى ككف الياشميات منظكمة بطريقة مباينة لما ألفو الذكؽ
طرؽ احتجاجيـ ،كقد ٌ
العربي ،كلع ٌؿ ىذا ما قاد طائفة مف الميتميف بالشعر إلى إخراجيا عف دائرة الشعر كتقريبيا مف

حماد الراكية يخاطب الكميت قائبل «:إنما شعرؾ خطب»( ،)1كىذا بشار ينفي
الخطابة ،فيذا ٌ
شاعرية الكميت في ىاشمياتو بقكلو «:ما كاف الكميت شاع ار»( .)2كما يستفاد مف ىذيف القكليف

بفنو كشاعر كانما كداعية يدعك إلى مذىب سياسي ،أم
أف الكميت لـ يعف -في ىاشمياتوٌ -
ٌ
فف االحتجاج»(.)3
ىمو ٌ
ٌأنو« لـ يعف ٌ
بفف التعبير كالتصكير كاٌنما كاف ٌ
فإف الدافع إلى نفي صفة الشعر عف الياشميات ىك ٌأنيا جاءت منظكمة بطريقة
كبالتالي ٌ
لـ يألفيا الذكؽ العربي آنذاؾ كلذلؾ لـ يستصغيا ،كىي طريقة كانت تستقي مف منابع عقمية د ٌؿ

عمييا قكؿ الجاحظ «:ما فتح لمشيعة الحجاج إالٌ الكميت»( ،)4كما ركم عف الكميت مف ٌأنو «
التشيع»(.)5
ٌأكؿ مف ناظر في
ٌ

حماد الراكية ٌأنو كاف كاف ينفي صفة الشعر عف الياشميات إالٌ
كالبلفت لبلنتباه في قكؿ ٌ
السؤاؿ الذم يفرض طرحو في ىذا المقاـ ما عبلقة
ٌأنو يقرنيا بجنس أدبي آخر ىك الخطبة ،ك ٌ
حماد كأقرانو عمى قرف الياشميات بالخطبة ؟
الياشميات ٌ
بفف الخطابة ؟ كما الذم حمؿ ٌ

أف الكميت كاف يجيد الخطابة كىذا ما أ ٌكدتو المصادر القديمة مما
مف المعمكـ لدينا ٌ
الفف جميا في ىاشمياتو بكجكه فنية
يجكزكف عميو االتٌياـ ،كقد ظير تأثٌر الكميت بيذا ٌ
جعميـ ٌ

كثيرة« بعضيا يتٌصؿ ببناء القصيدة كتسمسؿ صكرىا كأجزائيا ،كبعضيا خاص ببناء العبارة
()6
أىـ كسيمة خطابية استعاف بيا الكميت في ىاشمياتو
ؿ
كلع
،
الصكر نفسيا»
ٌ
كايقاعيا ك تككيف ٌ
ٌ
التكجو إلى إثارة عاطفة السامع قبؿ إقناع عقمو مما جعميا تقكـ أساسا عمى اإلقناع العقمي
ىك
ٌ
فإنيا اإلستراتيجية
كالعاطفي معا ،كاذا كانت الياشميات تقكـ أساسا عمى إستراتيجية اإلقناع ٌ

األساس التي تقكـ عمييا الخطابة باعتبارىا« ىي القدرة عمى النظر في كؿ ما يكصؿ إلى

( – )1المرزبانً  ،المو ّ
شح  ،ص . 232
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 23.
( – )3النعمان القاضً  ،الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي  ،ص . 6.4
( – )4السٌوطً  ،شرح شواهد المغنً  ،القسم  ، .1ص . 38
( – )5المصدر نفسه  ،القسم  ، .1ص . 38
( – )6عبد القادر ّ
القط  ،فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،ص . 279
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()1
أف«
أرسطك
ر
ْ
يقر
لذا
أساسيا،
مطمبا
الحجج
تغدك
أيف
اإلقناع في أية مسألة مف المسائؿ»
ٌ
ٌ ٌ
()2
مجرد استعماؿ اإلقناع في األقاكيؿ الشعرية
ىؿ
كلكف
.
المنيج في الخطابة يستند إلى األدلة»
ٌ

يخرجيا مف دائرة الشعر إلى الخطبة؟ كىذا إشكاؿ يقكد إلى طرح إشكاؿ آخر يتعمٌؽ باستعانة
األقاكيؿ الخطابية بالتخييؿ باعتباره مف سمات الشعر؟

أف
بالنسبة لمقدامى فقد رفضكا الحجاج في الشعر ٌ
يحكلو إلى خطبة ،ففي اعتقادىـ ٌ
ألنو ٌ
أف الياشميات قد أخرجت
مجاؿ الشعر ىك العاطفة كاالنفعاؿ ال العقؿ ،كقد سبقت اإلشارة إلى ٌ

القرطاجني مف أبرز الذيف تناكلكا العبلقة
كيعد حازـ
الشعر مف مجاؿ العاطفة إلى مجاؿ الفكرٌ ،
ٌ
كيكضح
يحدد حازـ طبيعتيا
الجدلية القائمة بيف الشعر كالخطابة في منياجو ،كىي عبلقة ٌ
ٌ

مخيمة ال يعرج
أف في الشعراء مف يجعؿ أكثر معانيو كألفاظو ٌ
جكانبيا مف خبلؿ قكلو «:ككما ٌ
عمى اإلقناع الخطابي إال في قميؿ مف المكاضع ،كفييـ مف يقصد اإلقناع في كثير مف معانيو
أل ٌف صناعة الشعر تستعمؿ يسي ار مف األقكاؿ الخطابية كما أف الخطابة تستعمؿ يسي ار مف
األقكاؿ الشعرية لتعتضد المحاكاة في ىذه باإلقناع كاإلقناع في تمؾ بالمحاكاة»(.)3
أف بناء الخطاب عمى اإلقناع كاف كاف أصيبل
يكضح
فمف خبلؿ ىذا القكؿ
ٌ
ٌ
القرطاجني ٌ
أف بناءه عمى التخييؿ كاف كاف دخيبل عمى الخطابة
في الخطابة إال ٌأنو دخيؿ عمى الشعر ،كما ٌ

إال ٌأنو أصيؿ في الشعر .كلكف ىذا ال يمنع إمكانية المزاكجة بيف كبل المبدأيف في الصناعة
القرطاجني الداعي إلى مثؿ تمؾ المزاكجة بقكلو «:كاستعماؿ اإلقناعات في
كيحدد
الكاحدة.
ٌ
ٌ
أف
األقاكيؿ الشعرية سائغ ،إذا كاف ذلؾ عمى جية اإللماع في المكضع بعد المكضع ،كما ٌ
التخاييؿ سائغ استعماليا في األقاكيؿ الخطابية في المكضع بعد المكضع .كانما ساغ لكمييما أف

ألف الغرض في الصناعتيف كاحد ،كىك إعماؿ الحيمة في
تتقكـ بو األخرل ٌ
يستعمؿ يسي ار فيما ٌ
إلقاء الكبلـ مف النفكس بمح ٌؿ القبكؿ لتتأثٌر لمقتضاه»( .)4كىذا كاف غرض الكميت في
ىاشمياتو مما جعمو يقرف العقؿ بالشعكر.

تكجيت صكب اإلقناع إال
أف عناية الكميت كاف ٌ
إف ما ينبغي أف ٌ
ننبو إليو في ىذا المقاـ ٌ
ٌ
قرب الشعر مف الخطابة.
ٌأنو لـ يغفؿ األداء الشعرم ،كما ٌأنو لـ يغفؿ التخييؿ ،غير ٌأنو ٌ

( – )1أرسطو طالٌس  ،الخطابة  ،ترجمة إبراهٌم سالمة  ،منشؤة المعارف  ،اإلسكندرٌة  ، 195. ،ص. 1..
( – )2المصدر نفسه  ،ص . 94
( – )3حازم القرطاج ّنً  ،منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،ص . 293
( – )4المصدر نفسه  ،ص . 361
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كبناء عمى ىذه المعطيات نخمص لمقكؿ أف الياشميات كاف قامت عمى المزاكجة بيف
اإلقناع كالتخييؿ إال أننا ال ينبغي أف نجني عمييا بنفي شعريتيا ،ألف فييا مف ضركب صناعة
مجرد خطب ،كالدليؿ عمى ذلؾ ما سقناه -في الفصؿ النظرم-
الشعر ما ينفي عمييا أف تككف ٌ
.
حددت القيمة الفنية لمياشميات
مف أقاكيؿ مختمفة ٌ

بّ-انتظامّاإلستراتيجيةّالخطابية

إف الحديث عف اإلستراتيجية الخطابية ىك حديث يشمؿ كيفية تكظيؼ إمكانيات الخطاب
كاستثمارىا أم كيفية استغبلؿ االختيارات الممكنة النجاز الخطاب كتكضيح ىدفو ،كبالتالي
فيي كيفيات نابعة أصبل عف كعي مسبؽ بيدؼ إنتاج الخطاب .كمثمما عني فككك باإللحاح
عمى خاصية تبعثر المكضكعات كصيغ التعبير كالمفاىيـ فقد عني كذلؾ بالحديث عف كيفية
تكزعيا في
ألف« المشكؿ األساسي بخصكصيا ىك معرفة كيفية ٌ
انتظاـ اإلستراتيجية الخطابية ٌ
التاريخ»( ، )1إذ بقدر ما يمكف العثكر عمى إمكانيات إستراتيجية متماثمة بقدر ما يمكف العثكر
كذلؾ عمى إمكانيات إستراتيجية متباينة تتيح الحديث عف مضاميف فكرية متناقضة ،كفي ىذه
تغيرت بيا تمؾ االختيارات اإلستراتيجية .كما داـ االشتغاؿ
الحالة ينبغي كصؼ الكيفية التي ٌ
تكزع االختيارات اإلستراتيجية التي يقكـ
فإف ما يعنينا ىك تحديد كيفية ٌ
عمى ديكاف الياشميات ٌ

عمييا ىذا الخطاب .فإذا كانت تمؾ االختيارات ترتبط أساسا بحصر المضاميف الفكرية كتحديد

فإف الياشميات تتمحكر حكؿ فكرة أساسية
أشكاؿ العبارات كضبط المفاىيـ ككيفية تكظيفياٌ ،
ىي اإلقرار بأحقية البيت الياشمي كعمى كجو التحديد العمكم ،كنظ ار لخصكصية المكضكع إذا
فإنو يقكـ عمى
يتفرع عنو كىك
التشيع لمياشمييف ٌ
ٌ
ما نظرنا إليو مف زاكية المكضكع العاـ الذم ٌ
بدء بالفكرة التي يقكـ عمييا إلى األشكاؿ المتباينة لمصيغ
مجمكعة مف االختيارات اإلستراتيجية ن

العبارية ثـ المنظكمة المفاىيمية التي يستند إلييا .كباستقرائنا لتمؾ العناصر كخاصة منيا ما

يتعمٌؽ بالمكضكع أم االنتصار لمعمكييف يمكف أف نمحظ ذلؾ التحكير أك التغيير الذم خضع لو
يتـ
ابتداء مف انقساـ الخطاب الياشمي عمى نفسو إلى خطاب عمكم كآخر عباسي .كىنا ٌ
الحديث عف ىذيف الخطابيف المٌذيف لـ يككنا منفصميف بشكؿ كاضح قبؿ نياية العصر األمكم
إذ لـ يبدأ انفصاليما إال في العصر العباسي حينما استأثر العباسيكف بالسمطة ،حيث كاف مف
الطبيعي أف ال يحافظ الخطاب الشيعي عمى صكرتو التي ارتسميا في العصر األمكم ،فإف
أمية كبياف عيكب سياستيـ أداة لمتركيج
كاف الكميت في ىاشمياتو قد اتٌخذ مف ىجاء بني ٌ
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فإف الشيعة مف البدييي أف ال يقفكا المكقؼ نفسو في العصر العباسي كالدكلة ما ىي
لمذىبو ٌ
ألف نار الخصكمة قد استعرت في ىذا العصر بيف البيتيف العمكم كالعباسي.
بدكلة بني ٌ
أميةٌ ،

كمف جية أخرل كانطبلقا مف ذينؾ الخطابيف يمكف أف نبلحظ أف الفكرة المحكرية التي

ىكيتيا أم متماثمة ،كمعنى ذلؾ
يقكـ عمييا مكضكع
ٌ
التشيع لمياشمييف قد بقيت محافظة عمى ٌ
معيف أف تتكاجد داخؿ خطاب
أنو يمكف لبعض المضاميف الفكرية التي تنتظـ داخؿ خطاب ٌ
آخر لينطبؽ عمييا بذلؾ افتراض فككك في« أف فكرة محكرية ما قادرة عمى أف تستقطب

كتحركيا ككياف عضكم كاحد ،لو حاجياتو
كتشد بعضيا إلى بعض
مجمكعة مف الخطابات
ٌ
ٌ
كقكتو الداخمية كطاقاتو في البقاء كاالستمرار»( ،)1غير أف طريقة صياغة الفكرة أك طريقة
ٌ
بناء عمى اختبلؼ كجية نظر كؿ فريؽ في حصر الخبلفة.
شرحيا كتفسيرىا ىي التي اختمفت ن
بدء بمفيكـ
كبالنسبة لممنظكمة المفاىيمية فقد خضعت ىي األخرل لبعض التحكير ن

حؽ البيت العمكم بؿ
الخبلفة– كما سبقت اإلشارة– إذ لـ يعد ينظر إلييا عمى أنيا مف ٌ
العباسي باالستناد دائما إلى مبدأ الكراثة كالقرابة المَّذيف خضعا بدكرىما لتحكير يتكافؽ كنظرية
العباسييف في الخبلفة.
أف نفس الفكرة كىي االنتصار لمياشمييف قد صيغت بمكضكعيف
كبالتالي نستنتج ٌ
كبخطابيف مختمفيف كبنكعيف مف التحميؿ كبمنظكمتيف مفاىيميتيف كاف كانتا متقاربتيف إال أنيما

أف الخطاب العباسي قد قاـ كاف في جزئيتو عمى إعادة
غير متماثمتيف ،مما يسمح بالقكؿ ٌ
تنشيط ألفكار كمفاىيـ سابقة ،كفي مقابؿ ذلؾ قاـ بإقصاء أفكار كمفاىيـ أخرل .كفي ىذا
المكضع يأتي الحديث عف نقط انكسار الخطاب التي تتجمٌى في شكؿ نقط تنافر« فقد نككف
أماـ مكضكعيف أك نكعيف مف العبارات أك مفيكميف ينتمياف إلى نفس التشكيمة الخطابية ،كغير

قابميف ألف يندمجا داخؿ نفس المجمكعة مف العبارات لتناقضيما أك عدـ اتٌساقيما»( .)1كىذا
الكبلـ نجده يصدؽ عمى الخطاب العمكم كنظيره العباسي المَّذيف ليما نفس المنطمؽ بحكـ
يتفرعاف عف مكضكع كاحد كيستنداف إلى مفاىيـ متقاربة كالكراثة كالقرابة ،غير أنيما ال
أنيما ٌ
يقببلف االندماج معا نظ ار الختبلفيما في بعض الجزئيات كحصر الخبلفة أفي البيت العمكم أـ
العباسي كاف كاف حص ار ال يخرج عف البيت الياشمي .كفي مقابؿ نقط التنافر تمؾ كمف كجية
يتفرعاف عف حقؿ السياسة
نظر أخرل يمكف الحديث عف نقط تعادؿ خاصة ك ٌ
أف كبل الخطابيف ٌ
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تككنا بنفس الكيفية كانطبلقا مف ذات القكاعد ،كشركط ظيكرىما
« فالعنصراف المتنافراف ٌ
يكضح مقدار التباعد كالتقارب القائـ
متماثمة ،كليما نفس المكقع كفي نفس المستكل»( )2مما
ٌ
أف منظكمة
بيف الخطابيف انطبلقا مف مضمكنيما الفكرم .كبناء عمى ىذا الكبلـ يمكف القكؿ ٌ
التككف كانطبلقا مف ذلؾ برزت مكضكعات
الخطاب الياشمي قد حافظت عمى نفس قكانيف
ٌ
جديدة كاستحدثت مفاىيـ جديدة كما ارتسمت خطابات جديدة.

كمما سبؽ نستنتج ٌأنو يمكف لبعض المضاميف الفكرية أف يعاد تأليفيا مف جديد داخؿ
خطابات جديدة مما يسمح بظيكر كاستحداث عناصر تككف نابعة أصبل مف تعديؿ ط أر عمى
مبدأ االختيار ،حيث يعاد دمج العناصر التي كانت مح ٌؿ إقصاء في خطابات سابقة داخؿ

خطابات جديدة تنسجـ كاياىا ،كمف جية أخرل يمكف لبعض العناصر التي أفرزىا خطاب
الصدارة في خطاب آخر(الخطاب العباسي) كتمعب دك ار
ما(الخطاب الشيعي) أف تحت ٌؿ مكاف ٌ
ٌأكليا فيو كمفيكـ القرابة الذم اعتمده العباسيكف في إقرار شرعية خبلفتيـ .كبالتالي فإف تحكير
العناصر أك إقصاءىا كاستمرارىا يككف استجابة لما تتطمٌبو كؿ مجمكعة خطابية مثؿ الخطاب
العباسي الذم أقصى المفيكـ الشيعي لمخبلفة ،مما قاده إلى تحكير أك إقصاء في المفاىيـ

خاصة منيا ما يتعمٌؽ بالكصية كالميدم كدعكل الكراثة كالقرابة ،كاألمر سياف بالنسبة

لمياشميات التي أقصت بعض المفاىيـ الشيعية كالرجعة كالعصمة كأقامت تحكي ار في مفيكـ

تتفرع عنيا ،كعبلكة عمى ذلؾ فقد مارست تحكي ار
الميدم تماشيا مع طبيعة العقيدة الزيدية التي ٌ
بخصكص أشكاؿ التعبير كما تعكسيا لنا صيغ االفتتاح كصيغ االختتاـ عمى كجو التحديد التي
ىكيتيا كمكضعيا في الكقت الذم لـ يحد فيو الكثير مف الشعراء آنذاؾ عف
لـ تحافظ عمى ٌ
مما أيلًؼ عند غيره كاف
التقاليد الشعرية الجاىمية .أما بخصكص أشكاؿ التعبير األخرل فيي ٌ
تستمد خصكصيتيا في التدليؿ عمى مكضكع الياشميات .كفي مقابؿ ذلؾ ىناؾ عبلقة
كانت
ٌ
كباألخص التشٌيع لؤلمكييف ،إذ
شبو بيف مكضكع الياشميات كالمكضكعات األخرل المكاكبة لو
ٌ
يعبر عف نظرية سياسية في الخبلفة مما جعميما ينبثقاف معا عف مشكؿ سياسي،
أف كبلىما ٌ
ٌ

أف ىناؾ تماثؿ نسبي في المفاىيـ ،فقد استند الكميت إلى بعض المفاىيـ التي تستند إلييا
كما ٌ
ادعاه
فتسنى لو بذلؾ محاربة الخصكـ مف جنس سبلحيـ؛ كنقصد بذلؾ ما ٌ
اآلراء المعاكسة لو ٌ

الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ ،ضؼ إليو قكليـ بفكرة الميدم
بنك ٌ
أمية مف كراثة الخبلفة عف ٌ
التي استميمكىا مف عقائد الشيعة.
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كبناء عمى ما سبؽ يمكف النظر إلى تحديد االختيارات اإلستراتيجية التي يقكـ عمييا أم
خطاب كمستكل مف مستكيات التمييز بيف الخطاب ات بما في ذلؾ تمييز الياشميات كخطاب
عمكم عف الخطاب العباسي ككذا عف الخطاب األمكم ،إذ تم ٌكننا مف الكقكؼ عمى نمط
معينا
العبارات المكظٌفة كالخاضعة في تكظيفيا ذاؾ ليدؼ الخطاب الذم يفرض كذلؾ نمطا ٌ
مف المفاىيـ كالصيغ العبارية ،كظيكر ذلؾ النمط الخاص مف العناصر في مجمكعة خطابية

تتعرض بعض العناصر لمتكظيؼ
ما تابع أساسا إلجراءات االختيار كاإلقصاء ،إذ يمكف أف ٌ
يتعرض لمتحكير
في الكقت الذم قد تقصى فيو أخرل ،في حيف يمكف لمبعض اآلخر أف ٌ

تميز
كالتغيير استجابة لطبيعة كؿ خطاب كخصكصيتو كالغاية مف إنتاجو ،كعميو فإف مبادئ ٌ

خطاب ما ترتبط أساسا بتبعثر تمؾ االختيارات ال بتحديدىا فحسب أم ٌأنيا

« مختمؼ

اإلمكانيات التي يتيحيا الخطاب ،كالمتمثٌمة في بعث أفكار كمكضكعات كجدت مف قبؿ،

كاحياء استراتيجيات متعارضة ،كافساح المجاؿ لمصالح متعارضة ،كالقياـ بأدكار مختمفة،
المحددة»(.)1
استنادا إلى ذات المفاىيـ
ٌ

كبناء عمى ىذه المعطيات نخمص لمقكؿ أف تمؾ االختيارات اإلستراتيجية الكبرل التي

تقكـ عمييا التشكيمة الخطابية محككمة أساسا بالكظيفة المنكطة بالخطاب كخاضعة لمبدأ
تخكؿ ليا
االختيار كاإلقصاء كلذا فإف« التشكيمة الخطابية ،ال تشغؿ كؿ المساحة الممكنة التي ٌ
الحؽ في اختبلليا ،كال تعرض نفسيا كاممة ،لذا تبقى
أنظمة المكضكعات كعباراتيا كمفاىيميا
ٌ

تككف اختياراتيا اإلستراتيجية»(.)2
دكما ،كبكيفية أساسية ،مميئة بالفجكات ،كيعكد ذلؾ لنظاـ ٌ

ّ- IIضبطّالتشكيمةّالخطابية ّ
ّ-1تحديدّنوعّالتشكيمةّالخطابية ّ

عدة تشكيبلت خطابية عمى
معينة عمى ٌ
إذا كاف مف الممكف أف نعثر في فترة تاريخية ٌ
غرار ما نصادفو في العصر األمكم مف عديد التشكيبلت التي يمكف أف نحصرىا في:
 خطاب الحزب األمكم :الذم يستند إلى نزعة عصبية(عائمية). خطاب الحزب الياشمي :الذم يستند إلى نزعة عصبية(عائمية) ك نزعة دينية. خطاب الحزب الخارجي :الذم يستند إلى نزعة سياسية. -خطاب الحزب الزبيرم :الذم يستند إلى نزعة قبمية.
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تصنؼ ضمنيا
كاإلشكاؿ الذم يطرح بخصكصيا يتعمٌؽ برصد التشكيمة الخطابية التي
ٌ
الياشميات .فقد يبدك مف السيؿ بالنسبة لمبعض القكؿ ٌأنيا تنتمي إلى التشكيمة الخاصة بالحزب
تـ ىذا التحديد؟ كما قكامو؟ أم ما ىك المعيار المعتمد فيو؟ ثـ
الياشمي ،كلكف عمى أم أساس ٌ
أف
إف التحديد بيذا الشكؿ يطرح إشكاال آخر يتعمٌؽ بنكع التشكيمة الخطابية عمى أساس ٌ
ٌ

يتضمف خطابيف أحدىما عمكيا كاآلخر عباسيا.
الخطاب الياشمي كاف
ٌ
ىناؾ في الحق يقة معطى أساسيا بإمكاننا أف نستند إليو حتى نضبط نكع التشكيمة الخطابية
التي تندرج ضمنيا القصائد الياشمية ،كىذا المعطى مرتبط بالتحميبلت التي أجريناىا في
العنصر السابؽ الخاصة بالمنظكمات األربع التي سار فييا تحميمنا لمياشميات ،كالتي رمنا مف
خبلليا الكشؼ عف الت شكيمة الخطابية التي تفرض كجكدىا خمؼ تمؾ العناصر .كبناء عمييا
التككف تمؾ
أف الياشميات كخطاب ىي انتظاـ حاصؿ بيف عناصر
أمكننا أف نستخمص ٌ
ٌ
كأشكاؿ انتظاميا كالقكاعد التي خضعت ليا ،كما أمكننا أف ندرؾ المنظكمة التي كفقيا اجتمعت
التككف
تمؾ العناصر لتنتج خطابا ىاشميا .كقد أطنبنا بعض الشيء الحديث عف منظكمات
ٌ

أف كؿ ما في
ألنيا األساس في تحديد ٌأية تشكيمة خطابية ،كباستقرائنا ليا يمكف القكؿ ٌ
بدء بالمكضكع الذم ينحصر في االنتصار ليـ كاقرار
الياشميات ينبض بالدعكة آلؿ ىاشـ ن

الصيغ
الحؽ ،إلى
أمية غاصبيف معتديف لذاؾ
ٌ
ٌ
حقٌيـ الشرعي في الخبلفة مع اعتبار بني ٌ
العبارية كالمنظكمة المفاىيمية التي كظٌفت أساسا لمتدليؿ عمى ذاؾ المكضكع.

كمف خبلؿ ذلؾ كاعتدادا بمفيكـ فككك لمتشكيمة الخطابية الذم ال ينفصؿ عف تحديد

فإف التشكيمة المييمنة عمى الياشميات ىي التشكيمة
منظكمة تبعثر العناصر كأشكاؿ انتظاميا ٌ
الخاصة بخطاب الحزب الياشمي ،غير ٌأنو ال يمكف القكؿ أنيا كذلؾ ككفى بؿ ىي تشكيمة
أف الخطاب الياشمي كخطاب عاـ كاف يحيؿ في
خطاب الحزب الياشمي الشيعي بحكـ ٌ
العصر األمكم عمى االنتصار لمياشمييف مع انحياز كاضح لمبيت العمكم رمز بني ىاشـ لدل

أف تمؾ العناصر التككينية ىي التي تنضكم مف خبلليا جممة القصائد
الشيعة ،ثـ عمى أساس ٌ
في إطار الخطاب الياشمي الشيعي.
كعبلكة عمى تمؾ العناصر األساسية ىناؾ معطى آخر يمكف أف نستعيف بو لتأكيد ذلؾ
كىك العقيدة الشيعية اإليديكلكجية التي صدرت عنيا الياشميات كالتي يمكف أف نممسيا مف
خ بلؿ عقيدة الشاعر ثـ مف خبلؿ التسمية التي تحمميا القصائد قبؿ العكدة إلى مطالعة
مضمكنيا ،كىذا بناء عمى خمفية معرفية مسبقة بالعصر الذم ظيرت فيو الياشميات تساعدنا
2..

بمجرد أف نقكؿ الياشميات في العصر األمكم أم أف نضعيا في
عمى تحديد داللة العنكاف ،إذ
ٌ
أف األمر يتعمٌؽ بتخصيص الحديث عف بني ىاشـ ،مما يسمح
إطارىا التاريخي نستنتج بداىة ٌ

ينـ عف االتٌجاه الفكرم كاإليديكلكجي،أم
بالنظر إلى العنكاف في ىذا المكضع كعنصر بنيكم ٌ
عف الطابع العقائدم لجممة القصائد كلصاحبيا ،كبما أف ىناؾ ارتباطا كثيقا بيف العنكاف
كالمضمكف(عنكنة بالمضمكف) فقد تحقٌقت بذلؾ كظيفة المطابقة Identificationباعتبارىا«
أىـ الكظائؼ التي يمكنيا أف تتجاكز بقية الكظائؼ»( .)1كعمى ىذا األساس ينظر لمعنكاف
مف ٌ
عمى ٌأنو مف المسائؿ اليامة في تحديد النص األدبي« فعف طريؽ العنكاف تتجمٌى جكانب أساسية
أك مجمكعة مف الدالالت المركزية لمنص األدبي ،كمثؿ ىذا قد يحدث في بقية النصكص...
مما يجعمنا نسند لمعنكاف دكر العنصر المرسكـ سيميكلكجيا في النص»

()2

النصكص(القصائد) لو ارتباط كثيؽ بالمضمكف.

خاصة ك ٌأنو في ىذه

إف الكبلـ عف ذلؾ يسكؽ في الحقيقة لمحديث عف الخمفية المرجعية لمتشكيمة الخطابية
ٌ
تتحدد بالنظر إلى الحزب الشيعي الذم يقكـ أساسا عمى نزعة سياسية دينية ترتبط
كىي مرجعية ٌ
يختص بيا
يعمميا فيو إال ٌأنو
ٌ
بمفيكـ الخبلفة التي يحصرىا في البيت الياشمي ،كاف كاف ٌ
لمرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ
البيت العمكم ال بؿ يجعميا كراثية فيو باالستناد إلى مبدأ القرابة ٌ
رمز بني ىاشـ .كالفكرة بيذا المضمكف تستند إلى نزعة عصبية تتجمَّى في ذاؾ التخصيص.

أف تمؾ النزعة اإليديكلكجية المتمثٌمة في حصر الخبلفة في البيت الياشمي
كمنو نستنتج ٌ
قد ش ٌكمت المرجعية الفكرية لمتشكيمة الخطابية الخاصة بحزب الياشمييف في عمكمو ،سكاء أكاف
فإف جميع
شيعيا أك عباسيا ألنيا مرجعية ظيرت سيطرتيا عمى كبل الخطابيف .كفي مقابؿ ذلؾ ٌ
العناصر التي يمكف أف تندرج في إطار نفس التشكيمة الخطابية لـ تسمح بيا الياشميات بؿ

ينص عمى حصرىا في
فقط ما لو عبلقة بالخطاب الشيعي انطبلقا مف مفيكـ الخبلفة الذم ٌ
البيت العمكم كاف كانت ال تخرج في عمكميا عف البيت الياشمي ،كما ارتبط بذلؾ مف مفاىيـ
خاصة.
كنا نعثر في الياشميات عمى تشكيمة خطاب الحزب الشيعي كتشكيمة مييمنة فقد
كاذا ٌ
عدة تشكيبلت أخرل ارتبطت بدكرىا باألحزاب المنبثقة عنيا .كبناء عمى
صادؼ ظيكرىا ظيكر ٌ
( – )1جٌرار جٌنٌت ،عتبات( من النص إلى المناص) ،ترجمة عبد الحقَ بلعابد ،ط ،.1منشورات االختالف ،الجزائر2..8 ،
 .ص.78
( – )2صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النص ،ط  ،.1دار الكتاب المصري ،القاهرة ،دار الكتاب اللبنانً ،بٌروت2..4 ،
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ذلؾ ما ىك المكقع الذم استطاعت أف تحتمٌو تمؾ التشكيمة بيف مجمكع التشكيبلت ؟ كما ىي

تميزىا عنيا؟
كجكه ٌ

ّ-2موقعّالتشكيمةّالخطابية ّ

تميزىا يككف متبكعا بتحديد التمكقعات
إف تحديد مكقع تشكيمة خطابية ما ككجكه ٌ
ٌ
التصكر التقابمي التفاضمي Conception
إف إخضاعيا إلى
اإليديكلكجية التي تنطكم عمييا ،ثـ ٌ
ٌ

 contrastiveسيسمح بتحديد عبلقات التفاعؿ كالتعارض كالييمنة التي تقكـ بينيا كبيف مجمكع
التشكيبلت المسايرة ليا ،كما سيسمح بتحديد األبعاد اإليديكلكجية التي تقكـ عمييا كؿ تشكيمة
تتحكؿ ىذه األخيرة إلى تشكيمة إيديكلكجية تعكس أبعادا
خطابية ،كاألكثر مف ذلؾ يمكف أف
ٌ
محددة ،كىذا ما يمكف أف نممسو بالفعؿ
معينا في فترة تاريخية ٌ
فكرية كايديكلكجية كتصكغ مكقفا ٌ
مع مجمكع التشكيبلت الخطابية المتباينة التي أفرزىا العصر األمكم ،كلعمٌو النمكذج األمثؿ

بأف(كؿ تشكيمة اجتماعية التي يمكف تكصيفيا
الذم يمكف أف نستكعب بو قكؿ بيشك:
« ٌ
مف خبلؿ عبلقة ما بيف الطبقات االجتماعية ،تستمزـ كجكد(مكاقؼ سياسية كايديكلكجية ليست
إف
مف صنع األفراد ،بؿ ىي تنتظـ في تشكيبلت تقكـ بينيا عبلقات صراع كتحالؼ كىيمنة)ٌ ،
تحدد ما
عدة تشكيبلت خطابية مترابطة ٌ
ىذه التشكيبلت اإليديكلكجية تنطكم عمى(تشكيمة أك ٌ
يمكف أك يجب أف يقاؿ يصاغ في شكؿ خطاب أك خطبة أك ىجاء )...انطبلقا مف مكقؼ

محدد في صمب ظرؼ معيف»( .)1كمف بيف تمؾ التشكيبلت التي أفرزىا العصر األمكم كالتي
ٌ
تندرج في إطارىا الياشميات لدينا خطاب الحزب الشيعي ،فما مكقع ىذه التشكيمة؟ كما كجكه
تميزىا؟
ٌ

تنطكم الياشميات عمى تمكقعات إيديكلكجية تمعب دك ار أساسيا في تحديد أىمية التشكيمة

أف
الخطابية ألنيا تمكقعات كفيمة بتحديد أشكاؿ الصراع في فترة العصر األمكم ،خاصة ك ٌ
الياشميات ديكاف ارتبط بفترة زمنية معينة حاكؿ التأريخ ليا ألنو كاف كليدىا ،حيث استطاعت
أف تعٌبر عف اتٌجاه بارز مف االتٌجاىات الحزبية التي كانت رائجة في فترة العصر األمكم ،كما
استطاعت أف ترسـ صكرة كاضحة المعالـ عف الصراعات السياسية كاالجتماعية التي كانت

( – )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص  ، 56و P. Charaudeau , D. Maingueneau ,
Dictionnaire d’analyse du discours, P 270.
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سائدة آنذاؾ كعف أنماط العصبيات الرائجة .كيمكف تمخيص أشكاؿ الصراع تمؾ في أربع نقاط
أساسية كما نعثر عمييا في الياشميات:
 صراع سياسي بحت حكؿ الخبلفة ،كىك صراع رئيسي أفرز مجمكعة مف التيارات السياسية.أمية.
 صراع عصبي مف نكع العصبية العائمية بيف بني ىاشـ كبني ٌ -صراع مذىبي بيف الشيعة  ،أىؿ السنة  ،كالخكارج.

 صراع طبقي ناتج عف التفاكت االجتماعي بيف الطبقة الحاكمة كالطبقة المحككمة .تعبر عف إحدل االتٌجاىات العقائدية ك التيارات السياسية
كبشكؿ ٌ
فإف الياشميات ٌ
محدد ٌ
التي ظيرت بشكؿ بارز في العصر األمكم ،كعف مفيكميا لمخبلفة كنظرتيا لمسياسة كمكقفيا
مف السمطة ،كتمؾ األبعاد المضمكنية سكاء منيا االجتماعية أك السياسية مما تقكـ عميو
الياشميات ىي ما سعت التشكيمة الخطابية لمكشؼ عنو ،مما يجعؿ لمتشكيمة منحييف أحدىما
إيديكلكجي كاآلخر اجتماعي؛ حيث يعمؿ المنحنى اإليديكلكجي عمى إبراز كجية نظر التيار
السياسي كىك الحزب الشيعي ،في حيف يعمؿ المنحى االجتماعي عمى إبراز أشكاؿ الصراع
التي كانت تحكـ أك تسكد المجتمع األمكم.
كقد استطاعت تمؾ األبعاد المضمكنية خاصة ما تعمٌؽ بالبعد اإليديكلكجي أف تجمي

كتميزه عف الخطابات األخرل ،في حيف
خصكصية الخطاب الشيعي كما تصكغو الياشميات ٌ
استطاع البعد االجتماعي أف يجمي خصكصية المجتمع األمكم كخصكصية الفترة الزمنية.
تميز ىذه األخيرة يمكف
أف ٌ
كلتمؾ األبعاد عبلقة كثيقة بخصكصية التشكيمة الخطابية مما يعني ٌ
تككنو ،ثـ أساليب
أف يظير بالنظر إلييا في ذاتيا أم مف خبلؿ المكضكع الذم تطرحو ككيفية ٌ

التعبير التي تكظٌفيا كالمنظكمة المفاىيمية التي تستند إلييا ،كما يمكف أف يظير مف خبلؿ

تكجييا.كلمتدليؿ عمى أىمية
المضاميف الفكرية التي تنطكم عمييا كاإلستراتيجية الخطابية التي ٌ
كتفردىا يرل فككك ٌأنو « يككف
تمؾ اإلمكانيات التي تشغميا تشكيمة ما في إبراز ٌ
تميزىا ٌ

مكنا مف تحديد منظكمة
بمستطاعنا إظيار تشكيمة خطابية ما ،في فرديتيا كخصكصيتيا ،إذا ت ٌ
تككف مختمؼ اإلستراتيجيات المكجكدة بيا»( .)1كىذا ما عممنا عمى تحديده مف خبلؿ الحديث
ٌ
أف التشكيمة
عف منظكمات
التككف أك االختيا ارت اإلستراتيجية التي استطاعت أف تكشؼ لنا ٌ
ٌ
الخطابية التي تسمح الياشميات برصد كجكدىا ال تشمميا ىي كحدىا بؿ تتع ٌداىا بكثير
كتتجاكزىا مف كؿ جانب.

( – )1مٌشال فوكو  ،حفرٌات المعرفة  ،ص . 64
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تميز التشكيمة الخطابية يظير بالنظر إلييا في ذاتيا أم مف خبلؿ الخمفية
كاذا كاف ٌ
تميزىا عف غيرىا كما يظير مف خبلؿ التمكقعات اإليديكلكجية التي تنطكم
المرجعية التي ٌ

فإف لعبلقتيا بباقي التشكيبلت دكر في ذلؾ أيضا؛ عمى اعتبار ٌأنيا تنخرط في ميداف
عميياٌ ،
يرتبط بمجمكعة مف التشكيبلت كتنشئ معيا عبلقات تشابو كجكار في بعض العناصر ،كتباعد
كتحكؿ في عناصر أخرل.
كاختبلؼ
ٌ
تعبر عف
فبالنسبة لمتشكيبلت الخطابية التي عرفيا العصر األمكم فيي تشكيبلت كانت ٌ
التيارات السياسية التي أفرزتيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لخطاب الحزب الشيعي ،فيي تشكيمة
سجمت حضكرىا القكم عمى صعيد الحياة السياسية كاالجتماعية خاصة كأنيا كانت تمارس
ٌ
تأثي ار قكيا عمى الصعيديف ،فاستطاعت بذلؾ أف تنقؿ األكضاع العامة لممجتمع األمكم كأف
التحزب القائـ عمى مستكل السياسة كاألدب .كىذا الكبلـ يمكف تعميمو عمى باقي
تعكس
ٌ
التشكيبلت األخرل .كالقكؿ بأنيا كانت تمارس تأثي ار قكيا يعني أنو يمكف تصنيفيا ضمف
التشكيبلت المييمنة عمى غرار التشكيمة الخاصة بالحزب األمكم ككنو الحزب الحاكـ أم
ميددا مف طرؼ
أف ذلؾ لـ يمنعو مف أف يفرض نفسو بالقكة ألنو كاف ٌ
الممثٌؿ لمدكلة ،غير ٌ
أف ىذا الكبلـ ال يشمؿ التشكيمة الخاصة بالحزب األمكم
األحزاب األخرل المعادية لو .كالحقيقة ٌ
ألف كؿ تشكيمة كانت تحاكؿ أف تفرض نفسيا عمى األخرل كأف تثبت كجكدىا كفاعميتيا
لكحدىا ٌ
السياسية ،كبالتحديد أف تككف تشكيمة مييمنة .كبحكـ أف الحزب الزبيرم كاف مف األحزاب

ضد الخكارج قبؿ
يعمر كثيرا ،كبحكـ سياسة القمع التي انتيجت ٌ
العارضة في حياة الدكلة إذ لـ ٌ
أىـ حزبيف ترٌبعا
قياـ الدكلة األمكية كبعده أيف كسرت شككتيـ كتراجع نفكذىـ السياسيٌ ،
فإف ٌ
عمى عرش السياسة في تمؾ الفترة ىما الحزب األمكم كنظيره الياشمي ،كاألمر سياف بالنسبة
إف
لمخطابات
المتفرعة عنيما مما جعؿ تشكيمتييما مف أكثر التشكيبلت الخطابية ىيمنة .ثـ ٌ
ٌ
السبب في ذلؾ أيضا ىك قياـ كبل الخطابيف عمى العصبية التي كجدت في األكضاع العامة
لممجتمع مرتعا خصيبا ليا.
فإف تشكيمة خطاب الحزب الياشمي الشيعي المسيطرة عمى خطاب الياشميات
كبالتالي ٌ
أف الحزب الشيعي كاف
كانت تندرج ضمف التشكيبلت المييمنة عمى الساحة السياسية خاصة ك ٌ

يأتي في طميعة األحزاب المعارضة لمسمطة  ،ثـ ٌإنو كاف يحظى بتأييد شريحة عريضة مف أفراد
ألمت بيـ طكاؿ
المجتمع ممف كانكا يتعاطفكف مع أىؿ البيت خاصة مع حممة النكبات التي ٌ
العصر ،ضؼ إليو ما يمثٌمو االنتساب ألىؿ البيت مف قيمة دينية عندىـ.
2.4

أف قياـ ىذه التشكيمة عمى العصبية كاستنادىا إلى مجمكعة مف
ثمة يمكف أف نستنتج ٌ
كمف ٌ
القيـ اإلسبلمية قد منحيا االستم اررية في ظ ٌؿ تراجع الخطاب الخارجي كالزبيرم.

أما عف طبيعة العبلقات التي كانت قائمة بيف التشكيمة الخاصة بحزب الشيعة كباقي

التشكيبلت فيي عبلقات صراع إذ لـ تكف عمى كفاؽ تاـ بفعؿ صراع األحزاب السياسية الممثٌمة

ليا ،كقد عكست الياشميات ضركبا مف ذلؾ الصراع الذم كاف قائما بيف الحزب الشيعي

كنظيره األمكم عمى كجو التحديد ككذا حزب الخكارج ،عمى أساس اختبلفيا في المرجعية
مكحدة مما جعؿ تشكيبلتيا
العقائدية كالمفاىيـ كتعارض أغراضيا كمصالحيا التي لـ تكف ٌ
أف الخطاب
متضاربة .كلكف بالرغـ مف ذلؾ فقد الحظنا مف خبلؿ تحميمنا لمنظكمات
التككف ٌ
ٌ

فإف ىناؾ عناصر أخرل كانت تستثمر
الشيعي الممثٌؿ لحزبو كاف كاف يستق ٌؿ ببعض العناصرٌ ،
في خطابات أخرل متباينة المرجعيات دكف أف تفقد فاعميتيا كداللتيا ،أك مع ما كانت تخضع
لو مف تحكيرات داخؿ كؿ خطاب مما يندرج في إطار مراعاة القكاعد التي تبنى عمييا كؿ
تشكيمة خطابية مف شركط الكجكد كالتكاجد كاالحتفاظ كاالختفاء كالتحكير.
كمف جية أخرل ىي تشكيبلت يمكف أف نممس كحدتيا في جانبيف ،يتمثٌؿ األكؿ منيما في

معبرة عنيا،
أنيا تشكيبلت كانت كليدة التيارات السياسية التي عرفيا العصر األمكم فجاءت ٌ
بمعنى أنيا تنتمي إلى حقؿ خطابي كاحد  Champ discursifىك التيار السياسي ،كىك حقؿ
اشتمؿ عمى مج مكعة مف الخطابات الفرعية مثؿ خطاب التيار األمكم ،كالتيار الشيعي ...حيث
يش ٌكؿ كؿ خطاب منيا تشكيمة خطابية قائمة بذاتيا ،كنظ ار لتفاكت الخمفية المرجعية التي تستند
المكجو ليا في محاكلة كؿ منيا لبلستئثار بشرعية
إلييا كؿ تشكيمة فقد كاف عامؿ الصراع ىك
ٌ
قارة بؿ ىك باألحرل
الخطاب ،كىذا ما تستدعيو طبيعة الحقؿ الخطابي ،فػ« الحقؿ ليس ببنية ٌ

تيتز ىذه المٌعبة لتتٌخذ
لعبة مف التكازنات غير
المستقرة بيف قكل مختمفة ،يحصؿ أحيانا أف ٌ
ٌ
متجانسا:ثمة دائما مييمنكف كمييمف عمييـ dominants et
شكبل جديدا ،كما أف الحقؿ ليس
ٌ

 dominésكتمكقعات مركزية كأخرل ىامشية تقع عمى األطراؼ ،كالتمكقع (المييمف عميو)

()1
تجسد ذلؾ
مثمما
ليس بالضركرة (ىامشيا) ،بيد أف كؿ تمكقع (ىامشي) ىك(مييمف عميو)»
ٌ
مجمكع التشكيبلت الخطابية .أما الجانب الثاني مف جكانب الكحدة فيتمثٌؿ في مكقؼ التشكيبلت

المعادية لمسمطة حيث كانت تتٌفؽ عمى بغضيا كالسعي لئلطاحة بيا ،بمعنى أنو كاف ليا مكقؼ
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مكحد مف الحزب األمكم ،كلع ٌؿ ىذا ما منح التشكيمة الخاصة بالحزب الشيعي إمكانية التفاعؿ
ٌ
أك التعايش مع التشكيبلت األخرل المعادية ليا.
تقدـ ذكره فقد استطاع خطاب الحزب الشيعي عبر القصائد الياشميات
كبناء عمى ما ٌ
كنمكذج فقط مف عديد النماذج التي تنخرط في نفس اإلطار أف ترصد لنا جكانب خاصة مف
محددة ،لـ تقتصر
الحياة السياسية كاالجتماعية التي سادت المجتمع العربي في فترة تاريخية ٌ
عمى فترة الخبلفة األمكية بؿ امتدت في القدـ لتشمؿ فترة الخبلفة العمكية كما أعقب مقتؿ عمي
مف تكتٌرات سياسية ،مما يعكس خصكصية المجتمع كخصكصية الفترة التاريخية عمى المنحييف
السياسي كاالجتماعي كحتى الثقافي ،كما يعكس كذلؾ خصكصية الياشميات التي حاكلت أف
تؤرخ لفترة زمنية مميئة بالتكتٌرات السياسية كالصراعات االجتماعية .كبالنسبة لخصكصية
ٌ
التشكي مة الخطابية فيي ال تنحصر في بياف ذلؾ فحسب بؿ تتجاكزه إلى تحديد مكقعيا كمكقفيا
كفاعميتيا في إطار التشكيبلت المصاحبة ليا.
ّ-3جنسّالخطابّ ّ
لقد تفاعمت مجمكعة مف الخطابات األدبية المختمفة المشارب في العصر األمكم مما
يندرج في إطار عالـ الخطاب  Univers du discoursكىي خطابات لـ تخرج في طريقة
يتفرع عنيما مف أجناس فرعية ،مما يسمح بإدراؾ العبلقة
صياغتيا عف ٌ
حدم الشعر كالنثر كما ٌ
القائمة بيف أجناس الخطاب  Genres du discoursكمصطمح مف مصطمحات تحميؿ
الخطاب ،كبيف األجناس األدبية  Genres littérairesكمصطمح مف مصطمحات النقد األدبي.
عدة مستكيات حيث« ال يمكننا
كتظير أىمية تحديد الجنس في تحميؿ الخطاب عمى ٌ
()1
إف تكظيؼ جنس خطابي معيف عمى
تأكيؿ ممفكظ إف ٌ
كنا ال نعرؼ إلى أم نكع ينتمي»  ،ثـ ٌ
حساب آخر مبني عمى مبدأ االختيار لخدمة أغراض تكاصمية تأثيرية ،حيث يمكف لجنس

خطابي كاحد أف يكظٌ ؼ بطرائؽ مختمفة لخدمة أغراض معينة ،كبناء عمى ذلؾ ما ىك الجنس
الخطابي األصؿ ،ثـ ما ىي األجناس الفرعية التي صيغت في إطارىا الياشميات؟ كما ىي

أف« كؿ تشكيمة
الكيفية التي كظٌفت بيا التشكيمة الخطابية جنس الخطاب؟ خاصة إذا عممنا ٌ
تتٌسـ بارتياد عدد مف األنكاع عمى حساب أنكاع أخرل»(.)2
( – )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .61
( – )2المرجع نفسه  ،ص .61
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بالنسبة لجنس الخطاب الذم اعتمده الكميت في بناء خطابو كتمريره ىك الشعر كعمى
تتفرع عف حقؿ السياسة ،فالياشميات
كجو التحديد الشعر السياسي ،بحكـ أنيا مجمكعة قصائد ٌ
تطكره في العصر األمكم
–إذف -كخطاب سياسي ٌ
تتفرع عف الشعر السياسي الذم بمغ ذركة ٌ
تطكر الحياة السياسية.
تماشيا مع ٌ
كبخصكص الشعر فيك جنس خطابي قائـ بذاتو لو خصكصياتو كقكانيف تضبطو كباعتباره

فإف تكظيفو جاء خاضعا لمثقافة األدبية
الجنس الخطابي الذم صيغت في إطاره الياشميات ٌ
السائدة آنذاؾ ،كما ٌأنو جاء محككما بطبيعة الفعؿ التأثيرم الذم يحكـ مجمكع القصائد.
ؾ أف اختيار الكميت لجنس الشعر جاء كنتيجة إلدراكو المسبؽ بما كاف يحتمٌو
ك الش ٌ

إف
الشعر مف مكانة كىيمنة عمى الثقافة السائدة آنذاؾ كعمى الذكؽ األدبي ،أك بتعبير آخرٌ ،
تكظيفو لمشعر جاء محككما بما كاف يتمتٌع بو الشعر مف سمطة عمى كجداف العربي ،مما يعكس
إف
قيمتو األدبية التي كانت تضاىي قيمة النثر كمما يعكس تمؾ القيمة قكليـ في القديـٌ " :
الشعر ديكاف العرب" .فالكميت -إذف -صاغ مكضكعو بالشكؿ الذم كانت تتطمٌبو الثقافة

خصص لمتركيج لمذىب
عدت ىاشمياتو ٌأكؿ ديكاف شعرم
السائدة في العصر األمكم حتى ٌ
ٌ
عقائدم قبؿ أف يكتب ىذا المكضكع نث ار في العصر العباسي ،كاختياره ذاؾ كاف خاضعا
تتحدد
أىمية ٌ
أىميتو الخاصة في ىذا المقاـ كىي ٌ
لمراعاة الذكؽ العاـ ،مما يمنح لجنس الخطاب ٌ
المتفرعة عف
أكثر بتحديد المضاميف اإلنشائية التي تنطكم عمييا منظكمة األجناس الخطابية
ٌ

نكضحيا بالشكؿ التالي:
الشعر .كىذه الفكرة يمكف أف ٌ

جنس الخطاب
الشعر
الشعر السياسي
جنس الخطاب
الشعر
الفخر:
الفخر بنسب بنً
هاشم الشرٌف
لإلعالء من شؤنهم.
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الوصف:
وصف كل من
الساسة و السٌاسة
األموٌة و الهاشمٌة
بهدف إظهارالفارق
بٌن جملة من القٌم
ّ
الحق
المتضادة :
الباطل  ،العدل

المدح:
مدح بنً هاشم بجملة من
القٌم اإلسالمٌة من قبٌل
الدعوة لهم.

الهجاء:
هجاء بنً أمٌة بغٌة
ّ
الحط من قٌمتهم.

أف تكظيؼ ىذه األجناس الخطابية جاء محككما
مف خبلؿ ىذا الشكؿ يتٌضح لنا ٌ
بمضاميف إنشائية ذات طبيعة تأثيرية ال تنفصؿ عف االنتصار لبني ىاشـ كالتأليب عمى بني
تنص عميو
ٌ
أمية ،فيي أجناس متكاممة تفاعمت فيما بينيا لتخدـ غرضا كاحدا .كبناء عمى ما ٌ
فإنو يمكف اعتبار جنس الخطاب المكظٌؼ ىنا كفعؿ
المنظكمة المصطمحية لتحميؿ الخطاب ٌ

ينص عميو قكؿ
يتضمف أفعاال جزئية ،كىذا ما
كبلـ كمٌي Macro Acte de langage
ٌ
ٌ
عدىا أفعاال لغكية كبرل تنطكم عمى أفعاؿ لغكية
إف أنكاع الخطابات يمكف ٌ
مانغكنكٌ «:
أكلية»( .)1كقد مارست تمؾ األفعاؿ بما انطكت عميو مف مضاميف إنشائية أثرىا البارز في
حد
الرسكؿ ،كما بمغ مضمكنيا مف الخطكرة ٌ
النفكس؛ فقد اتٌخذت الياشميات قربى إلى ا﵀ ك ٌ
الحكـ عمى صاحبيا بالسجف ال كبؿ بالقتؿ بعدما أكغرت عميو صدر ىشاـ كعاممو خالد .
تبنتيا التشكيمة الخطابية الخاصة بالتيار
مف خبلؿ ىذه المعطيات تتٌضح لنا الطريقة التي ٌ
الياشمي الشيعي ممثٌبل في الياشميات في تكظيؼ جنس الخطاب لتمرير رسالتيا ،بما انطكل
عميو مف مضاميف إنشائية كأبعاد تأثيرية تعكس التمثٌؿ الخاص الذم قامت بو التشكيمة

الخطابية لجنس الخطاب.

( – )1دومٌنٌك مانغونو  ،المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب  ،ص .76
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خاتمـة ّ
بعد جممة التحميبلت السابقة يمكف أف ننفذ إلى استخبلص بعض المعطيات األساسية
تمخصيا لنا األفكار التالية:
التي ٌ
التككف كتكزيعيا أم منظكمة تبعثر
إف تحديد ٌأية تشكيمة خطابية يقكـ عمى تحديد منظكمة ٌ
المككنة ليا ،كالمتمثٌمة في تحديد مكضكع الخطاب ،صيغ التعبير ،المنظكمة
العناصر
ٌ
المفاىيمية التي يستند إلييا ،كاإلستراتيجية الخطابية التي يقكـ عمييا .ىذه العناصر التي

بإمكانيا أف تكشؼ عف بنية الخطاب كعف ميكانيزمات اشتغالو باالستناد إلى مرتكزات التحميؿ
التداكلي لمخطاب.
فبالنسبة لممكضكع الذم تتمحكر حكلو الياشميات كالذم تقكـ عميو التشكيمة الخطابية ىك
التشيع لمعمكييف ذا البعد السياسي ،ألنو ارتبط في انبثاقو بمشكؿ سياسي ىك الخبلفة،
مكضكع
ٌ
كقد عممت عمى بمكرتو عكامؿ أخرل اجتماعية تعكس تفاعؿ المكضكع مع الظركؼ العامة
لمعصر .مما يؤ ٌكد عمى فاعمية السياؽ في تشكيؿ بنية الخطاب.

تككف المكضكع ىك ابتعاد
ك ٌ
أىـ سمة يمكف أف نستخمصيا مف خبلؿ حديثنا عف ٌ
تحدد لنا الخطاب الشيعي في
الياشميات عف اإلحاطة بكؿ ما قيؿ عف المكضكع ألنيا لـ ٌ

كحدتو الشاممة ،بؿ اىتمت برصد تعاليـ الشيعة الزيدية.

يخص تحميمنا لمصيغ العبارية فقد الحظنا أف ىناؾ نماذج مختمفة مف الصيغ التي
كفيما
ٌ
استعاف بيا الكميت في ترجمة أفكاره .كمجمكع تمؾ الصيغ بما انطكت عميو مف أبعاد تداكلية
2.9

تعكس العبلقة الكثيقة القائمة بيف المكضكع كبيف الصيغ العبارية الدالة عميو؛ حيث كاف لطبيعة
المكضكع دكرىا في بمكرة صيغ عبارية جديدة ما دامت صيغ نابعة أصبل عف العقيدة الشيعية.
مميزة ساىمت في بناء
تفرد المكضكع بمنظكمة مفاىيمية ٌ
كبخصكص المفاىيـ فقد الحظنا ٌ
تعد بمثابة عقائد لمحزب الشيعي المنبثقة عنو.
الخطاب .كىي مفاىيـ ٌ

كمف خبلؿ تحم يمنا لممفاىيـ أمكننا أف نستنتج أف كؿ مكضكع قد يبنى عمى منظكمة

مفاىيمية مستقمٌة أك مشتركة؛ إذ ىناؾ مف المفاىيـ ما ىي كقؼ عمى الخطاب الشيعي ،كمنيا

ما لـ يكف حك ار عمى الخطاب الشيعي ألنيا قاسـ مشترؾ بيف مجمكعة مف الخطابات يأتي

في طميعتيا الخطاب العباسي ،كاف اكتست مضاميف داللية جديدة تبعا لبلختبلؼ الحاصؿ في
سكؽ الخبلفة.
يخص اإلستراتيجية الخطابية فإف التحميؿ قد قادنا إلى أف الياشميات خطاب
أما فيما
ٌ
مبني عمى إستراتيجية اإلقناع بناء عمى جممة معطيات مثؿ ىدؼ الخطاب كالعناصر السياقية.
كألجؿ تحقيؽ ىذا الفعؿ التأثيرم لدل المتمقي فقد عمد الكميت إلى تكظيؼ مجمكعة مف
اآلليات الحجاجية صنعت جيا از حجاجيا تداكليا لمياشميات عمؿ عمى تجسيد إستراتيجية
اإلقناع ،بغية تحصيؿ ذاؾ األثر التداكلي.
كبالتالي فقد عرضت القصائد في قالب حجاجي قرف اإلقناع العقمي باإلقناع العاطفي،
مما جعميا ذات نزعة خطابية.
كبرصدنا ليذه العناصر التككينية كما تمثٌمت في الياشميات أمكننا أف نستنتج أف التشكيمة

الخطابية التي تسمح الياشميات برصد كجكدىا ىي التشكيمة الخاصة بالحزب الياشمي الشيعي
تعبر عف التيار السياسي الذم أفرزىا .ك في
الزيدم عمى كجو الخصكص ،كىي تشكيمة كانت ٌ
تتحدد الخمفية المرجعية لمتشكيمة الخطابية بالنظر إلى الحزب
ىذا اإلطار ٌ
الشيعي الذم يقكـ عمى نزعة عصبية كأخرل دينية ،كىذا يقكدنا إلى نتيجة أخرل مفادىا أف

الياشميات ما ىي في نياية المطاؼ إال تجسيد لمبادئ الحزب المنبثقة عنو ،لـ تخرج في
إطارىا العاـ عف ح دكد األصكؿ النظرية لمحزب الشيعي الزيدم ،ثـ إنيا مجمكعة قصائد كانت
التككف كأشكاؿ انتظاميا كالقكاعد التي خضعت ليا.
نتيجة النتظاـ حاصؿ بيف عناصر ٌ
كتحديد ىذه العناصر يجمي لنا بكضكح أنو ال يكفي الحديث عف التشكيمة الخطابية في
ارتباطيا بحقؿ المكضكعات أك بصيغ التعبير ...بؿ يمزـ أف ينظر إلييا في ارتباطيا التاـ بتمؾ
أم تشكيمة خطابية .كقد حاكلنا مف خبلؿ التحميبلت
العناصر باعتبارىا تش ٌكؿ قكاعد بناء ٌ
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نبيف الدكر المسند إلى تمؾ العناصر في رصد التشكيمة الخطابية ،ككيؼ تظافرت
السابقة أف ٌ
التككف .كىنا
كانتظمت لتنتج بناء خطابيا متناسقا ،متكامؿ العناصر ،ينتسب إلى نفس نظاـ
ٌ

تظير خصكصية التشكيمة الخطابية عمى ىذه المستكيات ،حيث أف تكظيفيا كاف استجابة

لطبيعة الخطاب كخصكصيتو كالغاية مف إنتاجو.
حددتيا
ىكية التشكيمة الخطابية قد ٌ
كمف خبلؿ ىذه العناصر أمكننا أف نستخمص كذلؾ أف ٌ
التككف الكاردة ضمنيا ،ال سيما شركط الكجكد
مجمكعة مف الشركط التي فرضتيا منظكمات
ٌ

كاالحتفاظ كاالختفاء التي خضعت لمبدأ االختيار الذم عممت عمى تكجييو اإلستراتيجية

التككف أمكننا أف نبلحظ أف بعض العناصر سكاء ما
الخطابية .فمف خبلؿ تحميمنا لمنظكمات ٌ
ارتبط بصيغ التعبير أك بالمفاىيـ كالمضاميف الفكرية يمكف أف تبقى حك ار عمى تشكيمة خطابية
كاحدة ،كمفيكـ الخبلفة مثبل الذم نجده يختمؼ مف خطاب آلخر ،كما ارتبط بيذا المفيكـ مف
عناصر فرعية كمفيكـ التقية الخاص بالخطاب الشيعي في مقابؿ الخطاب الخارجي .كمف جية
يؤدم
عدة تشكيبلت خطابية كلكف دكف أف ٌ
تتكرر في ٌ
أخرل يمكف لبعض العناصر األخرل أف ٌ
مجرد ككنيا ممفكظات مستقمٌة إلى
ذلؾ إلى طمس معالـ كؿ تشكيمةٌ ،
ألف ىذه األخيرة تتجاكز ٌ

المحددة تاريخيا كاجتماعيا.
ككنيا شكؿ خطابي خاضع إلى نظاـ مضبكط مف القكاعد
ٌ
متغيرة تختمؼ باختبلؼ
كبالتالي فإف تمؾ االختيارات اإلستراتيجية ىي عناصر ذات أبعاد ٌ

سياؽ التداكؿ كالكظيفة المنكطة بالخطاب ،كخاضعة لمبدأ االختيار كاإلقصاء ،كعمى ىذا

فإف التشكيمة الخطابية ال تعرض نفسيا كاممة.
األساس ٌ
التككف ىذه أف تجمي لنا جكانب خاصة
كقد استطاعت التشكيمة الخطابية عبر منظكمات ٌ
تحكؿ إلى مقالة مذىبية ال تختمؼ عف مقاالت المتكمميف
عف ٌ
الفف الشعرم لدل الكميت الذم ٌ
خصص لنظرية
كأصحاب العقائد إال في ككنيا قد صيغت شعرا ،حيث ٌ
يعد الكميت ٌأكؿ شاعر ٌ
عقائدية ديكانا لقٌب باسـ يد ٌؿ عمى منحاه .ثـ إنو قد خرج بالشعر إلى آفاؽ أرحب بما استعاف بو

مف حجاج كجداؿ كطرؽ استدالؿ ،كىك أفؽ كاف مف آثار تفتٌح الذىنية العربية في ذلؾ الكقت
المب ٌكر كبمكغيا مستكل مف النضج العقمي ،مما منحيا القدرة عمى المحاججة السياسية

كالمذىبية ،خاصة كأف الياشميات كانت أث ار مف آثار الفكر االعتزالي .غير أنيا كاف كلجت

باب الحجاج إال أنيا ظمٌت محافظة عمى سمتيا الشعرم .كقد عكست ىذه الفكرة تحديدا قدرة
الشعر عمى النيكض بكظيفة الحجاج كأنيا ليست حك ار عمى الخطب كحدىا.
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كبناء عمى ىذه المعطيات كعمى اعتبار الياشميات ثمرة المذىب الشيعي الزيدم أمكننا أف
نخمص لمقكؿ أف الشعر لـ يكف عند الكميت صناعة مستيدفة لذاتيا بقدر ما كاف خدمة لعقيدة
آمف بيا.
تبيف العديد مف
ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فقد استطاعت التشكيمة الخطابية أف ٌ
الجكانب المرتبطة بالخطاب الشيعي الزيدم عمى كجو الخصكص بما في ذلؾ رصد األصكؿ
النظرية التي قاـ عمييا الحزب الشيعي ممثٌبل في فرقة مف فرقو ىي الزيدية .كما استطاعت أف

التحزب الذم كاف قائما عمى
تكشؼ عف فعاليات الخطاب كعف جمالياتو ،كأف تكشؼ عف
ٌ
مستكل السياسة كنظيرىا األدب.

كعبلكة عمى ذلؾ كمٌو فقد أمكف لمتشكيمة الخطابية الخاصة بالحزب الشيعي الزيدم الذم

جسدت تعاليمو الياشميات أف تعكس ضركبا مف الصراعات الفكرية كالسياسية كاالجتماعية
ٌ
التي سادت المجتمع العربي في فترة الحكـ األمكم كما سبقيا مف اضطرابات سياسية امتدت
السبلـ .كىي كمٌيا اضطرابات ش ٌكمت فييا الخبلفة عامؿ الصراع؛ بمعنى أنيا-
إلى كفاتو عميو ٌ
أم التشكيمة الخطابية -قد استطاعت أف ترصد الظركؼ العامة لممجتمع العربي في فترة
سجبل
تاريخية ٌ
محددة بما شابيا مف تكتٌرات ،كأف تجمي خصكصيتيا .كاذا كانت الياشميات ٌ
تحدد في الكشؼ عف
ميما لؤلحداث السياسية كاالجتماعية فإف دكر التشكيمة الخطابية قد ٌ
ٌ

األبعاد المضمكنية سكاء منيا السياسية أك االجتماعية ،كتحديد التمكقعات اإليديكلكجية التي

تنطكم عمييا الياشميات.
الفنية كالتاريخية لمياشميات،
كعمى العمكـ فقد عممت التشكيمة الخطابية عمى إبراز القيمة ٌ
تبنييا لنزعة إيديكلكجية.
كما عممت عمى كشؼ خصكصية مضمكنيا ال سيما في ٌ
تحدد المضاميف اإلنشائية
كأخي ار فقد استطاعت التشكيمة الخطابية بمنظكمتيا التككينية أف ٌ
كاألبعاد التأثيرية لمقصائد الياشمية ككؿ ،مستثمرة في ذلؾ جنس الشعر لتمرير رسالتيا بما

انطكل عميو مف أجناس فرعية ذات أبعاد تأثيرية ال تنفصؿ عف اإلستراتيجية الخطابية التي
تقكـ عمييا .كىي أبعاد تعكس قدرة الشعر عمى تغيير السمكؾ كتكجييو في مجتمع كاف يكلي
عنايتو باألداء الشعرم.
كمف ىنا تتجمٌى خصكصية التشكيمة الخطابية ،كخصكصية الخطاب الشيعي الزيدم كما

تصكغو الياشميات.
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كمف خبلؿ ىذه الدراسة أمكننا أف ندرؾ المكانة التي يحتميا مصطمح التشكيمة الخطابية
المميزة لحقؿ تحميؿ الخطاب ،إضافة إلى المكانة التي تحتميا النظريات
بيف المصطمحات
ٌ
التداكلية بما تكفٌره مف آليات تحميمية كفيمة بتكضيح مضاميف الخطاب.

قائمةّالمصادرّوالمراجع ّ
أّ–ّبالمغـةّالعربيـة

-أ-

الصفار ،آفاؽ األدب في العصر األمكم ،ط ،.1دار حنيف ،عماف ،مكتبة
 -1ابتساـ مرىكف ٌ
الفبلح ،الككيت. 2..5،
القرطاجني ،منياج البمغاء كسراج األدباء ،تحقيؽ محمد الحبيب ابف
 -2أبك الحسف حازـ
ٌ
الخكجة ،دط ،دار الكتب الشرقية ،دت.
 -3أبك الحسيف بف عمي المسعكدم ،مركج الذىب كمعادف الجكىر ،ج  ،.4،.3،.2دط ،
مكفـ لمنشر. 199. ،
جني ،الخصائص ،المجمٌد ،.2تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم ،ط ،.1دار
 -4أبك الفتح عثماف بف ٌ
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف. 2..1 ،
 -5أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ،ج ،.1تحقيؽ أحمد فيمي محمد،
ج ،.1دط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،دت.
 -6أبك الفرج عمي بف الحسيف األصفياني ،األغاني،المجمد ،2.،17،.5تحقيؽ إحساف عباس،
السعافيف ،بكر عباس ،ط ،.2دار صادر ،بيركت ،لبناف. 2..4 ،
إبراىيـ ٌ
 -7أبك بكر عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة ،تحقيؽ محمكد محمد شاكر ،ط ،.1دار
المدني ،القاىرة ،دت.
 -8أبك بكر عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،تحقيؽ سعد كريـ
الفؽ ٌْم ،ط ،.1دار اليقيف. 2..1 ،
ٌ
 -9أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم ،تاريخ الطبرم ،ج ،.8،.6،.5مراجعة صدقي جميؿ
العطٌار ،ط ،.2دار الفكر ،بيركت ،لبناف. 2..2 ،
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 -10أبك عبد ا﵀ محمد بف عمراف بف مكسى المرزباني ،المك ٌشح في مآخذ العمماء عمى
الديف ،ط ،.1دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1995. ،
الشعراء ،تحقيؽ محمد حسيف شمس ٌ
 -11أبك عبيد ا﵀ محمد بف عمراف المرزباني ،معجـ الشعراء ،المجمد ،.1تحقيؽ ؼ .كرنكك،
ط ،.1دار الجيؿ  ،بيركت ،لبناف. 2... ،
السبلـ ىاركف ،ج،.2
 -12أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ ،البياف كالتبييف ،تحقيؽ عبد ٌ
ط ،.7مكتبة الخانجي ،القاىرة.1998 ،
 -13أبك محمد عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبة ،الشعر كالشعراء ،دط ،دار صادر. 19.2 ،
 -14أحمد الشايب ،تاريخ الشعر السياسي إلى منتصؼ القرف الثاني ،دط ،دار القمـ ،بيركت،
لبناف ،دت.
 -15أحمد أميف ،ضحى اإلسبلـ ،ط ،1.دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف ،دت.
 -16أحمد أميف ،فجر اإلسبلـ ،ط ،11دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف. 1975 ،
 -17أحمد بف محمد بف عبد رٌبو ،العقد الفريد ،ج ،.1تحقيؽ مفيد محمد قميحة ،ج،.5 ،.3
تحقيؽ عبد المجيد الترحيني  ،دط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف. 1997 ،
 -18أحمد محمد الحكفي ،أدب السياسة في العصر األمكم ،دط ،دار القمـ ،بيركت ،لبناف،
دت .
 -19أرسطك طاليس ،الخطابة ،ترجمة إبراىيـ سبلمة ،دط ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية(مصر)
. 195. ،
 -20الجيبللي دالش ،مدخؿ إلى المٌسانيات التداكلية ،ترجمة محمد يحياتف ،دط ،د.ـ.ج،
الجزائر. 1992،

السيد أحمد الياشمي ،جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،ط ،.6دار الكتب
ٌ -21
العممية ،بيركت ،لبناف ،دت.
 -22النعماف القاضي ،الفرؽ اإلسبلمية في الشعر األمكم ،دط ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر،
دت.

-جّ -

 -23جرجي زيداف ،تاريخ آداب المٌغة العربية ،ج ،.1دط ،مكفـ لمنشر. 1993 ،
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الديف بف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،شرح شكاىد المغني ،تحقيؽ محمد
 -24جبلؿ ٌ
محمكد ابف التبلميد  ،القسـ ،.1دط ،مكتبة الحياة ،بيركت ،لبناف ،دت .
حؽ بمعابد ،ط ،.1منشكرات
-25جيرار جينيت ،عتبات(مف النص إلى المناص) ،ترجمة عبد ال ٌ
االختبلؼ ،الجزائرّ ّ. 2..8 ،

-حّ -

حنا الفاخكرم ،تاريخ األدب العربي ،ط ،1.المكتبة البكليسية ،بيركت ،لبناف. 198. ،
ٌ -26

د- -27دكمينيؾ مانغكنك ،المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،ترجمة محمد يحياتف ،ط،.1
منشكرات االختبلؼ.2..5،

-ذ-

 -28ذىبية حمك الحاج ،لسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب ،دط ،دار األمؿ. 2..5 ،

-س-

 -29سامية الدريدم ،الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة،
عماف ،األردف. 2..8 ،
بنيتو كأساليبو ،ط ،.1عالـ الكتب الحديث ،جدا ار لمكتاب العالميٌ ،

-ش-

التطكر كالتجديد في الشعر األمكم ،ط ،.9دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر،
 -30شكقي ضيؼ،
ٌ
دت.
 -31شكقي ضيؼ ،الشعر كالغناء في المدينة كم ٌكة لعصر بني أمية ،ط ،.2دار الثقافة،
بيركت ،لبناف. 1967 ،

 -32شكقي ضيؼ ،تاريخ األدب العربي ،العصر اإلسبلمي ،ط ،.1دار المعارؼ ،القاىرة،
دت .

ّ-ص-
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 -33صالح عمي الصالح ،الركضة المختارة ،شرح قصائد الياشميات لمكميت بف زيد األسدم،
القصائد العمكيات السبع البف أبي الحديد ،ط ،.1مؤسسة األعممي لممطبكعات ،بيركت ،لبناف،
. 1972
 -34صبلح فضؿ ،ببلغة الخطاب كعمـ النص ،ط ،.1دار الكتاب المصرم ،القاىرة ،دار
الكتاب المبناني ،بيركت. 2..4 ،

-طّ -

الرحمف ،المٌساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،ط ،.1المركز الثقافي العربي ،الدار
 -35طو عبد ٌ
البيصاء. 1998 ،
الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ط ،.2المركز الثقافي العربي،
 -36طو عبد ٌ
الدار البيضاء. 2... ،
ّ

ّ-ع-

 -37عباس الجرارم ،في الشعر السياسي ،ط ،.1دار الثقافة ،المغرب. 1982 ،
المقدمة ،ط ،.1دار الفكر ،بيركت ،لبناف. 2..4 ،
 -38عبد الرحمف بف خمدكفٌ ،
كلب لباب العرب ،المجمد ،.1دط ،دار
 -39عبد القادر ابف عمر البغدادم ،خزانة األدب ٌ
صادر ،بيركت ،دت .

 -40عبد القادر القطٌ ،في الشعر اإلسبلمي كاألمكم ،دط ،دار النيضة العربية ،لبناف1987. ،

 -41عبد المتعاؿ الصعيدم ،الكميت بف زيد شاعر العصر المركاني كقصائده الياشميات،
دط ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،دت .
 -42عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،إستراتيجيات الخطاب ،ط ،.1دار الكتاب الجديدة
المتٌحدة ،بيركت ،لبناف. 2..4 ،
 -43عمر أككاف ،المٌغة كالخطاب ،دط ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب ،إفريقيا الشرؽ ،بيركت ،لبناف،
. 2..1

-فّ -

 -44فاف دايؾ ،النص كالسياؽ ،ترجمة عبد القادر قنيني ،دط ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب ،إفريقيا
الشرؽ ،بيركت. 2... ،
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 -45فرانسكاز أرمينكك ،المقاربة التداكلية ،ترجمة سعيد عمٌكش ،دط ،مركز اإلنماء القكمي،
دت.

-مّ -

الديف الجناف ،الكميت بف زيد األسدم الشاعر السياسي ،ط ،.1دار
 -46مأمكف بف محي ٌ
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1994. ،
 -47محمد عبد العزيز الكفراكم ،تاريخ الشعر العربي،ج ،.1دط ،دار النيضة ،القاىرة،
مصر ،دت.
 -48محمد عبد المنعـ خفاجي ،الحياة األدبية في عصر بني أمية ،ط ،.2دار الكتاب
المبناني ،بيركت ،لبناف. 198. ،
 -49محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب الشعرم(إستراتيجية التناص) ،ط ،.3المركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء ،المغرب. 1992 ،
 -50محمد نبيؿ طريفي ،ديكاف الكميت بف زيد األسدم ،جمع كشرح كتحقيؽ ،ط ،.1دار
صادر ،بيركت ،لبناف. 2... ،
 -51مسعكد صحراكم ،التداكلية عند العمماء العرب ،ط ،.1دار الطميعة ،بيركت ،لبناف،
. 2..5
 -52ميشاؿ فككك ،حفريات المعرفة ،ترجمة سالـ يفكت ،ط ،.3المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،بيركت ،لبناف. 2..5 ،

*-المجالتّوالموسوعات ّ

 -53عبد القادر الفاسي الفيرم ،المصطمح المٌساني ،مجمٌة المٌساف العربي ،دط ،مكتب تنسيؽ
التعريب ،العدد ،23المغرب. 1983 ،

 -54الرسالة ،مجمٌة أسبكعية لؤلدب كالعمكـ كالفنكف ،العدد:
/225السنة1937./2.5
/227السنة1937./2.5
/277السنة1938./2.6
/28.السنة ،1938/2.6دط ،شركة النكر ،بيركت.
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،.2 ط،.2 المجمٌد، ترجمة خميؿ أحمد خميؿ، مكسكعة الالند الفمسفية، أندريو الالند-55
. 2..1 ، بيركت،منشكرات عكيدات

، دار الطميعة،.6 ط، ترجمة سمير كرـ، المكسكعة الفمسفية، يكديف. ب، ركزنتاؿ. ـ-56
. 1987 ، لبناف،بيركت

ّ ّالمعاجـم-*

،.4 ط،.7 المجمٌد، لساف العرب،الديف بف محمد بف مكرـ بف منظكر
ٌ  أبي الفضؿ جماؿ-57
. 2..5 ، لبناف، بيركت،دار صادر
.1984 ، لبناف، بيركت، دار العمـ لممبلييف،.2 ط، المعجـ األدبي،جبكر عبد النكر
ٌ -58
.1989 ، لبناف، بيركت، دار المشرؽ،.4 ط،عربي- قامكس فرنسي، المنجد-59
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