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Al-Hutay'ah: The most accurate spelling, the 
sincerest! 

Towards a cultural analysis of the Arabic 
poetic discourse 
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 !الحطیئة: األهجی، األصدق

 نحو تحلیل ثقافي للخطاب الشعري العربي 

 

 
 

 وقالوا: أه�� بيت قالتھ العرب قول ا�حطيئة �� الز�رقان بن بدر:"

 الطاعُم ال�ا��ي"
َ

اقعد فإنك أنت ْرحْل لبغي��ا ***و
َ
 َدِع امل�اِرَم ال ت

 169/ 1أبو هالل العسكري، ديوان املعا�ي، 

 ا�حطيئة:بيت قالتھ العرب وأحكمھ قول    "قال األصم��: أصدق

 ب�ن هللا والناِس" من يفعل ا�خ�َ� ال  
ُ

 َ�عدم جواِزَ�ُھ *** ال يذهُب العرف

 114/ 1أبو هالل العسكري، ديوان املعا�ي، 

 

 الملخص: 

نقرأ "ا�حطيئة" �� القرن ا�حادي والعشر�ن الستشراف قوى صامدة �� تراثنا العر�ي، من أجل إعادة  

واالختالف والتداخل واالع��اف.    طرح إش�االت الوجود والو�� والوجدان والذاكرة، وتجديد أسئلة التعدد 

و�عتمد هذه القراءة "التحليل الثقا��" الستكشاف جينالوجيا خطاب شعري متعدد ومتداخل، لبناء "قصة  

التغييب   أش�ال  ومحار�ة  اإل�سان،  بقضايا  االل��ام  أجل  من  وا�ح�ي  الشعر  خاللها  يتضافر  مقبولة" 

فة، ويستد�� تلك التفاعالت ا�حيو�ة ب�ن النص وسياقھ  وال��ميش. ولتأصيل توّجھ نقدي �ستند إ�� الثقا

  الثقا��، و��ن بنيات ا�جمال ومظاهر الواقع الصلب...

�يات واألح�ام املتوارثة حول "شاعر وشعر" �انا أعمق  �والرهان العل�ي هو مساءلة مجموعة من الَبد

الثقا��"   "التحليل  يمدنا  يروج حوال��ما، حيث  بقوة  بكث�� مما  املدعمة  اآلليات واإلجراءات  بمجموعة من 

أصيال، ومثقفا  قو�ا،  إ�سانا  "ا�حطيئة"،  شعر�ة  أثثت  ال�ي  الثنائيات  تلك  لت��ير  والنقد  والثقافة    التار�خ 

وشاعرا متم��ا. مما ان��ينا من خاللھ إ�� أن الشاعر ر�خ رسالة ثقافية مل��مة �� مجتمع واجهھ بالرفض  

الصد، وحقق م�اسب رمز�ة من خالل ر�ح معركة الشعر والثقافة، واألهم من ذلك استعادة ذاكرة شعر�ة  و 

 وثقافية ��ددها النسيان.

 . الذاكرة –الثقافة  -املواجهة  -النقد  -: التحليل الثقا�� �لمات مفاتيح 
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Abstract: 

We read "Al-Hatay'a" in the twenty-first century to anticipate steadfast forces in our 

Arab heritage, in order to reexamine the problems of existence, awareness, 

conscience and memory, and to renew the questions of plurality, difference, overlap 

and recognition. This reading is based on "cultural analysis" to explore the genealogy 

of a multiple and overlapping poetic discourse. The purpose is to build an "acceptable 

story" in which poetry and storytelling combine in order to adhere to human issues, 

and to combat forms of negation and marginalization. In order to establish a critical 

orientation based on culture, it calls for these vital interactions between the text and its 

cultural context, and between the structures of beauty and the manifestations of solid 

reality...The scientific quest is the investigation of a set of axioms and inherited 

judgments about “poet and poetry” that were much deeper than what is being promoted 

around them, as “cultural analysis” provides us with a set of mechanisms and 

procedures supported by the power of history, culture and criticism to highlight those 

binaries that fueled the poetry of “Al-Hutay’a”, a strong, educated person An original, 

distinguished poet. 

Key-words: heritage, difference, poetic discourse, cultural, criticism. 
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 : مقّدمة  -1

ٌين�ئ عن مجموعة من "الوصوم" السلبّية، من قبيل   إن وضع اسم ا�حطيئة اليوم �� محّر�ات البحث 

�جائھ ألبيھ وأّمھ ونفسھ، وِرّدتھ وَسفهھ، وقّصتھ مع عمر بن ا�خطاب والز�رقان بن بدر.و�� "الوصوم" ال�ي 

تابة، ثم �� زمن األن��نيت. وهو استمرار  يتوار��ا أجيال القّراء واملثّقف�ن العرب، من زمن الّرواية إ�� زمن الك

سب،  
ّ
الن هور املْرهق والشاق ل�حطيئة؛ جرول بن أوس، جشعا، سؤوال، م�حفا، قبيح املنظر، مغموز 

ّ
للظ

ما تجد �� شعره عيبا أو مطعنا؛ يمدح  
ّ
فاسد الّدين؛ فحال، فصيحا، مجيدا، مت�ن الشعر، شرود القافية؛ قل

�جاب فئة قليلة يذودون عنھ فيقّدمونھ، و�حصد حنق فئات كث��ة ينبذونھ  ف��فع، و��جو فيضع. ثم ينال إ

رونھ.
ّ

 فيؤخ

إ��  و��تدي  ذواتنا،   �� فر�دة  مساحات  نكتشف  إنما  والعشر�ن  ا�حادي  القرن   �� ا�حطيئة  نقرأ  وح�ن 

عر املقلقة، ونقتدي بمن�ج أث�� �� صياغة معاي�� الّنقد، و�ستشرف ق
ّ

ّوة غ�َ�  طرائق اإلجابة عن أسئلة الش

إجراءاتنا   ونحّقق  فهومنا،  ونمّحص  أسئلتنا،  نجّدد  العمق   �� نا 
ّ
إن قافة. 

ّ
الث إش�االت  مقار�ة   �� محايدة 

التعّدد   ثم أسئلة  أّول،  �� مستوى  والو�� والوجدان والذاكرة  الوجود  أسئلة  �عيد طرح  وأح�امنا، ونحن 

نا ح�ن �
ّ
ما "�عكف واالختالف والّتداخل واالع��اف �� مستوى تاِل. إن

ّ
عود إ�� نصوص من املا�ىي لدراس��ا، إن

قافة. 
ّ
 ع�� دراسة أنفسنا"، و�عمل ع�� ترشيد قوانا املهدورة �� اإلبداع والّنقد والث

ل�خطاب   ومتجّددة  أصيلة  نقدية  ملقار�ة  الثقا��"  "الّتحليل  القراءة  هذه  �ستد��  املضمار  هذا  و�� 

يتضاف  ولبناء "قصة مقبولة"  العر�ي،  عري 
ّ

إليھ  الش توّصلت  ما  الستثمار  ًسا  تلمُّ وا�ح�ي.  الشعر  خاللها  ر 

املعرفة اإل�سانية بالنصوص، من خالل التفاعل املستمر ب�ن األنا واآلخر، واملا�ىي وا�حاضر؛ ضمن أخالق  

نقدي   لتوّجھ  وتأصيال  والّ��ميش.  الّتغييب  أش�ال  ونبذ  اإل�سان،  بقضايا  واالل��ام  واالع��اف،  التواصل 

قافة �� الّنظر إ�� الوجود واإلبداع، ويستشرف ا�جمال ضمن مساحات الّصمت والكالم، �� �ستند إ�
ّ
� الث

 ذلك ا�حوار الشّيق والعميق ب�ن النّص وسياقھ الثقا�ّ�، و��ن أسئلة ا�جمال والواقع املفعم باملع�ى...

�ع  جرى  ال�ي  املتوارثة،  واألح�ام  الَبَدهيات  تلك  مساءلة  هو  العل�ي  حول  والّرهان  كب��ة،  �عناية  ّهدها 

ا �انت "القضايا ا�حّقة ال �ستطيع أن تقوم مقام  
ّ
ومل ُيرّوج حوال��ما.  �انا أعمق بكث�� مما  "شاعر وشعر" 

الّت��يرات اإل�ستمولوجية" حسب بورديو، و"حسن النّية ال يكفي �� أي تحليل عل�ي" فقد �ان "الّتحليل  

قا��" مجموعة من اآللّيات واإلجراء
ّ
نائيات  الث

ّ
قافة والّنقد �� اكتشاف تلك الث

ّ
ات ال�ي مّدتنا بقّوة الّتار�خ والث

رة واملناطق الّرمادية ال�ي �ان يحيا ف��ا ا�حطيئة وشعره. ب�ن قلق ظاهر وحسم عميق، و��ن قضّية  
ّ
املتوت

و��ن املدح،  وصدق  ال�جاء  قّوة  و��ن  سيان، 
ّ
الن ومكر  اكرة 

ّ
الذ عمق  و��ن  قضّية،  وشعرنة  امتداد    شاعر 

نائيات الّتقابلية ال�ي ش�لت مدار هذا املقال.  
ّ
قافة وانحسار الّسياسة؛ تمتّد مساحات الث

ّ
 الث
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 نحو تحلیل ثقافي للخطاب الشعري:  -2

قا��  
ّ
قا�� بامتداداتھ    cultural Analysis�س�� الّتحليل الث

ّ
إ�� تحديد الّصالت ب�ن الّنصوص وعمقها الث

ا�ختلفة، و��� الكشف عن قيم الّرفض والتقّبل وأش�ال الهيمنة واملقاومة فضال عن مظاهر اإليديولوجيا  

والو��. و�تمّ�� بال��امھ بقضايا اإل�سان ومساءلتھ ألش�ال العيش املش��ك، وسبل تطو�ره ع�� مستو�ات  

والثقافة وا�جتمع؛ من خالل ا�جاورة ب�ن ما هو داخ�� وما هو خار��، وع�� االنفتاح ع�� الّتار�خ    اإلبداع

قافة واضمحالل ا�حدود  
ّ
قا�� وعوملة الث

ّ
واألن��و�ولوجيا وعلم الّنفس وعلم االجتماع؛ �� إطار الّتداخل الث

سطيح.ب�ن املعارف وآلّيات الّتحليل، ومن أجل إعادة بناء الّسياق، لفه
ّ
 م أشمل وأعمق يتال�� الّتبسيط والت

وخصوصا   ا�خطاب،  أنماط  مقار�ة   �� قافة 
ّ
الث إ��  املستند  الّتحليل  إجراءات  من  االستفادة  ونروم 

عري العر�ي"، الذي ظّل ديوان العرب األعّم، وحني��م األّول، وعنوان أخالقهم األهّم. فضال  
ّ

"ا�خطاب الش

وا�جمال،   ا�حاسن  مجمع  ھ 
ّ
أن الثقافة،  عن  أ�ساق  يكتن�  يزال،  وما  ف�ان،  واألزمان.  ا�حقب  باختالف 

واألنماط   األصيلة  العر�ّية  واألخالق  السليمة  اإل�سانّية  بالقيم  و�ن�ح  ا�خطاب،  مضمرات  ويستدمج 

متّد �ش�ل  
ُ
قا�� الغامر؛ ذلك املا�ىي امل

ّ
الّتعب��ية ا�جميلة. وقبل ذلك و�عده فهو جزء من ماضينا و�رثنا الث

 بآخر �� ا�حاضر واملستقبل.أو 

فأمام نز�ف ا�خطاب وغ�ى الّتجارب اإل�سانّية وتنامي أ�ساقها الثقافّية وا�جمالّية؛ ن�اد �عدم �� سياقنا  

العر�ي آليات متينة �عيننا ع�� الّتحليل واإلدراك باالستناد إ�� الّسياق، وتجعل ثقافتنا ترتاد األفق اإل�سا�ي  

ال�و�ي.. امتدادها  مقار�ة  وتحاور   �� ملموسا  تقّدما  أخرى  مجتمعات  خاللها  من  حّققت  إجراءات  و��   .

أك��    �� املتش�لة  بالقضايا  االهتمام  إ��  نفتقد  عر�ّيا  نزال  ال  بينما  إنتاجها،   �� كما  ا�ختلفة  ا�خطابات 

قاف
ّ
ية ال�ي تتنامى هنا  الهوامش فاعلّية وقّوة، وال نو�� اهتماما كب��ا ألنظمة الّرموز واإلشارات واملمارسات الث

خاذ القرار السيا�ىي واألد�ي، وال نبحث عن ذلك األفق  
ّ
وهناك �عيدا عن املراكز الك��ى والدوائر الضّيقة الت

غ�ي بھ ثقافُتنا العر�ّية غ�َ�ها و�غت�ي بھ �� ذا��ا.
ُ
 ال�و�ي الذي �

ھ من أك�� م 
ّ
عر من أك�� مظاهر الّتعب�� اإل�سا�ي ثراء، فإن

ّ
قافة العر�ّية شفافّية  و�ذا �ان الش

ّ
ظاهر الث

وعمقا، وأعظمها داللة ونضوحا بالّرموز واملعا�ي والقيم الكتنازه عناصر الفّن وا�جمال، وتحّوالت الّتار�خ  

تحلي��   إجراء  نق��حھ،  الذي  قا��، 
ّ
الث والّتحليل  املقاومة.  ونزوعات  الهيمنة  وتجلّيات  وا�جتمع،  قافة 

ّ
والث

اآل  استيعاب  �ستطيع  الفردّية  نقدي،  واملتنافرة،  املتماثلة  العر�ي،  عر 
ّ

الش يرتادها  ال�ي  ا�ختلفة  فاق 

اإل�سانّية   واملغامرة  العظيمة  قافية 
ّ
الث الّتجر�ة  هذه  إ��  الّتنبيھ  يروم  كما  واملمتّدة.  فة 

ّ
املكث وا�جماعية، 

عراء ب�ل شغف وال��ام، و�عّهدها النّق 
ّ

اد بالّرعاية والّتوجيھ  ا�جديرة باالستكشاف، وال�ي ارتاد غمارها الش

الع.
ّ
   والّنقد ب�ل عمق واط

عر �� ذا��ا، وعالقات الشعراء املطمئنة أو القلقة بالواقع تقتفي اآلثار نفسها، ونزوعا��م  
ّ

إن منا�ع الش

غة دائما وسيلة للّتعب��، وآلّية ملمارسة قوة ُمهيمنة، أو أداة لبلورة موقف مقاو 
ّ
م.  للّتغي�� والّتأث�� �ستد�� الل

عر العر�ي قديمھ وحديثھ يرتاد آفاق ال�ونّية، ودفع النّقد العر�ي  
ّ

ولذلك فإّن الّرهان األساس هو جعل الش

العاملي   النقدي  ا�جتمع   �� اليوم  الشفوف  لها  ال�ي أض��  البينّية  الّنقدية  الّتجارب  االنفتاح ع�� هذه  إ�� 
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د العرب إ�� الثقافة العاملّية بأ�عادهم املتعّددة،  اليوم. من خالل تقديم نماذج متمّ��ة من الشعراء والنقا

وقدرا��م املتفّردة �� فهم اإل�سان والعالم، وهو ما �ستطيع الّتحليل املستند إ�� الثقافة أن ي��ض بھ بكفاءة  

 نزعم أ��ا كب��ة وعالية. 

عراء ا
ّ

عراء املتم��ين �� الشعرّ�ة العر�ّية، ومن الش
ّ

لذين نالهم اهتمام الرّواة  �عت�� ا�حطيئة من هؤالء الش

عراء القالئل الذين استطاعوا ع��  
ّ

عراء وحسدهم. ومن الش
ّ

وحنقهم، وعدل النّقاد وتجاوزهم، وتقديَر الش

القلقة   عالقا��م   �� مقاوما  موقفا  يبلوروا  أن  ومتم��ة،  خط��ة  تار�خّية  مرحلة  و��  مديدة،  شعرّ�ة  حياة 

ّدم باعتباره نموذجا �ونّيا  باإلبداع والّنقد، و�الواقع والّسلطة، و 
َ

�ا�جتمع والّسياسة. ويستحّق بجدارة أن ُيق

جديرا بالقراءة والتأّمل ثقافة وشعرا، قيما وجماال، سلطة ومقاومة، �عيدا عن األح�ام املسبقة، الّسريعة،  

تحّ��ة.
ُ
 وامل

ھ نتاج تلك املساحات البينّية واملر 
ّ
احل االنتقالّية ب�ن عصور  إن ما يم�� شعر ا�حطيئة، كما سن�ى، هو أن

ا�جاهلّية   والكفر،  اإليمان  ب�ن  رة 
ّ
املتوت نائيات 

ّ
الث من  عاصفة  قلب   �� و�قع  متباينة،  ونماذج  مختلفة 

ھ  
َ
عر والقرآن، القبول والّرفض، الّسلطة واملقاومة، املركز والهامش.... دون أن �غادر، حيات

ّ
واإلسالم، الش

ها، تلك املناطق الرمادّية، والو 
َّ
اهر قلقا كب��ا وضياعا  �ل

ّ
ساؤل املتواصل، فظّل �عيش �� الظ

ّ
ضع املقلق، والت

قافية والشعرّ�ة. مّما يجعلنا أمام تجر�ة إ�سانّية  
ّ
مستمّرا، ويعيش �� العمق حالة حسم عميق الختياراتھ الث

 و�بداعّية فر�دة ومتواصلة وُملِهمة.  

ة ذات نزوعات نقدّية عميقة، و�� مدرسة عبيد  لقد استطاع ا�حطيئة أن ُيرّ�خ توّجهات مدرسة شعر�ّ 

عر ومقاصده،  
ّ

عر. كما استطاع أن ُيؤجج معارك نقدّية، �ان دائما شعره �� بؤر��ا، حول وظيفة الش
ّ

الش

لالستشهاد   ثّرة  بنية  شعره  �ان  كما  عر. 
ّ

والش واإلسالم  والكذب،  والّصدق  والّصنعة،  بع 
ّ
الط وثنائيات 

ّنحو والبالغة والّتفس��. وقد ال نبالغ إذا قلنا إن شعر ا�حطيئة أك�� من شعر  والتداول �� املعاجم وكتب ال 

ر�ن لها، ومؤّسس  
ّ
ل��ا، ومثال حالة ثقافّية هو أبرز املنظ

ّ
شاعر مفرد؛ إنھ نتاج مدرسة شعرّ�ة هو أك�� ممث

عر عنده مشروع ثقا�� كب��، وورش إبدا�� مفتوح، وتو 
ّ

ّجھ نقدي را�خ  توّجھ نقدي هو حامل لوائھ؛ ألن الش

قافية.  
ّ
عر�ة وقوتھ الّنقدية و�حاطتھ الث

ّ
قافة، ال ي��ض بھ رجل واحد مهما بلغت عارضتھ الش

ّ
�� العلم والث

عر ا�حقيقي، وظّل يحمل لواءه إ�� أن بلغ بھ مرحلة األمان، ووصل بھ إ�� أجيال  
ّ

فمكث ينافح ع�� ما يراه الش

 � جمالياتھ. لن تمّل أو ت�ّل من حمل رساالتھ واإلبداع �
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 القلق الظاهر والحسم العمیق:  -3

ا�حطيئة، جرول بن أوس، و�كّ�ى كذلك أبا ُمليكة، من ب�ي قظيعة بن عبس، وقيل من ب�ي ذهل، وقيل  

متدافع   أن �سبھ  بن وائل، وذكروا  بكر  إ��  �ان   ب�ن قبائل إن �سبھ يضرب  ال�ل�ي:  ابن    العرب. "قال عنھ 

عاش قبل اإلسالم و�عده، و�� كتاب األغا�ي    .1أوالد الز�ى الذين شرفوا"ا�حطيئة مغموز النسب، و�ان من  

أنھ �ان ذا شّر وسفھ. ونقل عن األصم�� أنھ قال: "�ان ا�حطيئة جشعا سؤوال م�حفا د�يء النفس، كث��  

 الهيئة، مغموز النسب، فاسد الّدين... وقال أبو عبيدة: �ان ا�ح
ّ

طيئة  الشّر، قليل ا�خ��، قبيح املنظر، رث

بذّيا �ّجاء، و�ان �جا أباه وأمھ ونفسھ... و�نت�ي ابن قتيبة �عد مناقشة قضّية إسالمھ إ�� القول: "وكيف ما  

ع ب�ن القبائل"2�ان فإنھ �ان رقيق اإلسالم، لئيم الطبع"
َ
. 3... و�� األغا�ي أنھ "�ان ذا شّر وسفھ، و�سبھ متداف

ن الرواة �� تصو�ر �حظة وفاتھ؛ "ومن  و�معانا �� رسم صورة �شعة لرجل نجح ��  
ّ
جعل ا�جميع ضّده، يتفن

�ور من ولدي دون اإلناث.  
ّ

املشهور عنھ أنھ قيل لھ ح�ن حضرتھ الوفاة: أوص يا أبا مليكة، فقال: ما�� للذ

بھ آمر  لكّ�ي  فقال:  ��ذا،  يأمر  لم  هللا  إن  أوص    !فقالوا:  لھ:  وقيل  الّسوء،  الّرواة  من  الشعر  و�ل  قال:  ثم 

وقيل لھ: أعتق عبدك �سارا، فقال:    !لمساك�ن ��ىيء، فقال: أوص��م باملسألة ما عاشوا، فإ��ا تجارة لن تبور ل

وقيل لھ: فالن اليتيم ما تو�ىي لھ ��ىيء؟ فقال: أو�ىي بأن تأ�لوا مالھ وتني�وا    !اشهدوا أنھ عبد ما بقي عب�ىي

� أنجو قالوا: فليس إال هذا؟ قال: احملو�ي ع�� حمار، فإنھ لم !أمھ
ّ

 ثم تمثل:  !يمت عليھ كر�م، لع�

 غـ�َ� أنـ�ي رأيـُت جـديَد الـموِت غ�َ� لذيذ
ٌ
ــــــــــذة ــــــــ  �� ا�خلِق ليست �سكٍر وال طـعِم راٍح   ل�ّلِ جـديٍد لـــــــــــ

ٌ
لـھ خبطة

 . 4ومات م�انھ" ُ�ـشت�ى ونـبـــــيِذ 

 
ّ
عري �ان ا�حطيئة راو�ة زه��، و�و�� الن

ّ
عر العر�قة، وقد ظّل يقّدم  سب الش

ّ
نتسب إ�� مدرسة عبيد الش

عليھ زه��ا �� مناسبات كث��ة، ويع��ف لھ �شاعرّ�ة فر�دة، قل أن �ع��ف ��ا لغ�� آل بيت زه��. أجمع رواة  

عر من  
ّ

عر ونّقاده أّن ا�حطيئة "من فحول الشعراء ومقدم��م وف�حا��م، متصرف �� جميع فنون الش
ّ

الش

انية مع أوس بن  5والفخر والنسيب، مجيد �� ذلك أجمع"املديح وال�جاء  
ّ
بقة الث

ّ
. وجعلھ ابن سالم �� الط

عر، شرود القافية... و�ان  
ّ

حجر، وِ�شر بن أ�ي حازم، وكعب بن زه��، قائال عنھ: "و�ان ا�حطيئة مت�ن الش

ة املرهقة ألذها��م ب�ن ما  . و�� املالحظة ال�ي �سبت ألك�� الرواة والنقاد. حيث هذه املقابل6َجشعا َسؤوال"

حفا، د�يء النفس،  
ْ

�عت��ونھ متانة الشعر وسوء ا�خلق. ومن أخبار األغا�ي: "�ان ا�حطيئة جشعا سؤوال ُم�

كث�� الشّر، قليل ا�خ��، بخيال، قبيح املنظر، رث الهيئة، مغموز النسب، فاسد الدين، وما �شاء أن تقول  
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ما
ّ
تجد ذلك �� شعره... وقال �� األصم�� وقد أ�شد�ي شيئا من شعر    �� شعر شاعر من عيب إال وجدتھ، وقل

عر ا�حسن ب�جاء الناس وك��ة الطمع"
ّ

. ولعل هذا الّتقابل الذي أرهق الرّواة  1ا�حطيئة: أفسد مثل هذا الش

قافي 
ّ
اعر خارج األ�ساق الث

ّ
ي القي�ي، راجع باألساس إ�� الّنظر إ�� شعر الش

ّ
سامي الفّ�ي والتد�

ّ
ة ال�ي ب�ي الت

فأثنوا ع��   لة فيھ. 
ّ
املتمث الّنقدية  تبلور خاللها، والّرهانات  ال�ي  الّتار�خية واالجتماعية  أنتجتھ والّسياقات 

عر وأسبغوا صفات القبح والّدمامة ع�� صاحبھ.
ّ

 الش

لقد اختار ا�حطيئة موقعھ منذ البداية شعرّ�ا وثقافّيا ونقدّيا، فدفع دفعا إ�� الهامش، ووجد ذاتھ �� 

بؤرة صراع هو أحد أطرافھ، مع نزول الدين ا�جديد، والّس�� إ�� بلورة قيم أخالقية وجمالية ع�� مستوى  

عر. فلم َيحُسن إسالمھ، و�عبارة ابن قتيبة  
ّ

قافة والّنقد والش
ّ
العقيدة والشريعة واألخالق، وع�� مستوى الث

أنھ �ان كث�� الشّر قليل ا�خ��، لئيم   �ان رقيق اإلسالم، و�عبارة األصم�� �ان فاسد الدين. وعند آخر�ن

ھ �ان بِذّيا �ّجاء... و�� صفات  
ّ
عري فرغم ثنا��م ع�� جودة شعره فقد ذكروا أن

ّ
بع. أما ع�� املستوى الش

ّ
الط

قت ��ا خياالت الرّواة لتقّدم �خصية ا�حطيئة ��  
ّ
نوو�ة تدور �� فلكها العديد من الّصفات األخرى ال�ي تدف

خفي ال�لمات القليلة ال�ي قالوها حول جودة شعره... صورة شيطانّية بذي
ُ
قا، ت

ُ
ل

ُ
 ئة قبيحة خلقا وخ

لبة  
ّ
هذه الّصورة البشعة ال�ي تتناقلها أجيال الرّواة وقّراء األدب العر�ي إ�� اليوم، وت���خ �� أذهان الط

ا يتناقلونھ ليس إال  والباحث�ن دون مساءلة أو مراجعة، تخفي الكث�� من الّنور والعلم واإلبداع والنقد. فم

وناقدا   مثّقفا شامخا، وشاعرا فحال،  �ان  فالرجل  ا�حطيئة وشعره.  والّسط�� من قضّية  اهر 
ّ
الظ الوجھ 

لها، وتمديد حياة مدرسة  
ّ
قا��، وتبليغ الرسالة اإلبداعّية ال�ي يمث

ّ
را�خا. س�� �ل حياتھ إ�� �عميق وجوده الث

عر ال�ي �ان آخر فحولها، وهو ما  
ّ

تنبھ إليھ قلة من الّدارس�ن باحتشام كب�� ال يتجاوز مستوى  عبيد الش

 اإل�جاب أحيانا والّتعاطف أحيانا أخرى. 

 !قضیة شاعر أم شعرنة قضیة؟  -4

الذين �عاطفوا مع ا�حطيئة، ومن أك��هم قر�ا من نزوعاتھ   الدارس�ن القالئل  لقد �ان طھ حس�ن من 

ور�ة؛ غ�� أّن ما قالھ لم يخدم ا�حطيئة وقضّيتھ كث��ا، ولم يجد لھ صدى ب�ن الّدارس�ن 
ّ
الفنية واختياراتھ الث

السَّ   ذلك 
ّ

�� ا�حطيئة إال ين لم ي�ونوا يرون 
ّ

الذ الباحث�ن  ھ  وأجيال 
ّ
ال�ّجاء. ذلك ألن اعر 

ّ
ؤول امل�حف والش

 سعيا    جعل قضّية ا�حطيئة قضّية �خصّية ونزوعاتھ
ّ

ھ لم ُي�� �ل هذا ال�خب إال
ّ
نزوعات فردّية، فعنده أن

إ�� اتقاء عواقب سوء الّدين، ورّد عوادي الفقر وسوء ا�حال، واالحتماء من ال�خر�ة واالس��زاء. و�ال فقد  

 “�ان  
ُ
أّيام الّن�ي، ولكّنھ اضطر ح�ن أخمَل  ا�حطيئة ذكرا، وأهون شأنا، من أن يظهر لھ خطر �� اإلسالم 

. و�ضيف طھ حس�ن �� 2ا��زم املرتدون إ�� أن يذعن ملا أذعنت لھ العرب، و�دخل فيما دخل فيھ الناس"

ع��    ساعتھ مع ا�حطيئة من حديث األر�عاء: "ع�� أن بأس ا�حطيئة وحزنھ لم ي�ونا فيما أرى مقصور�ن

الدين   إ��  تطم�ن  لم  ال�ي  نفسھ  من دخيلة  يأتيانھ  �انا  أخر��ن  ناحيت�ن  يأتيانھ من  �انا  بل  املادّية،  حياتھ 

 
غاني،  كـتاب -1

ٔ
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ٔ
 . 1/129، 14طه حسين، حديث اال
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بينھ و��ن   إال أن يختار  للعر�ي  للّسيف الذي لم يكن  قاء 
ّ
فا ور�اء، وات

ّ
ت�ل ا�جديد ولم تؤمن فيما يظهر إال 

ا�حطيئة قبيح املنظر مشّوه ا�خلق، ال تأخذه الع�ن،    اإلسالم... والناحية األخرى �� ناحية جسمھ، فقد �ان 

مدخوال   �ان  و�نما  سب، 
ّ
الن مستقّر  يكن  لم  أنھ  هذا  إ��  أضف  �شعا...  منظره  ف�ان  إليھ،  تطم�ن  وال 

. �ّل ذلك �� رأي طھ حس�ن خلق وضعا محفوفا با�خاطر واالبتالءات، دفع ا�حطيئة إ�� أن ي�ون 1مضطر�ا"

شدة والبأس؛ فقد �ان "مهاَجما من جميع نواحيھ، مضطّرا إ�� أن يدافع عن نفسھ  ع�� ما هو عليھ من ال 

من جميع نواحيھ أيضا، �ان �ىّيء الدين ف�ان محتاجا إ�� أن يّتقي عواقب سوء الدين، �ان �ىّيء ا�حال، 

إ�� أن    ف�ان محتاجا إ�� أن يرّد عن نفسھ عوادي الفقر والبؤس واإلعدام، �ان مشّوه ا�خلق، ف�ان مضطّرا

يح�ي نفسھ من الّ�خر�ة واالس��زاء، و�ان �لذ �ىيء يقّوي �� نفسھ سوء الظن بالناس، وقبح الرأي ف��م. 

و�ان ابتالؤه للّناس يز�د إسراعا إ�� ذلك و�معانا فيھ. فأصبح ا�حطيئة شيئا مخوفا مهيبا يكره منظره وُ�ّتقى  

ش��ى األعراض منھ باألموال"
ُ
ھ، و�

ُ
 .2لسان

عر  ورغم أن ط
ّ

ھ حس�ن يبدي ش�ا مر�با �� صدق هذه الّصورة البشعة ال�ي نجدها �� األغا�ي و�� الش

قا��  
ّ
الث �عدهما   �� وشعره  ا�حطيئة  قضّية  إ��  الّنظر  أغفل  فقد  الشعراء؛  فحول  طبقات  و��  عراء 

ّ
والش

قافة العر�ّية" ال�ي �انت تن�حب من واقع ا
ّ
لناس يوما �عد يوم، األعمق. ذلك البعد الذي ُينظر فيھ إ�� "الث

عر العر�ي" اآليل للّضعف وهو يفتقد شعراءه ا�جيدين افتقاده �جاذبيتھ وجمهوره، و��� "القيم  
ّ

و��� "الش

و"سوء   ا�حال"  و"سوء  الدين"  "سوء  قضية  عن  �عيدا  والّتواري؛  لالنقراض  اآليلة  والنقدّية"  ا�جمالية 

 البشعة والّساخرة أحيانا.  ا�خلق" ال�ي أبدع الرواة والنّقاد �� رسم مالمحها

تجاوزه بيسر وسهولة بإظهار االنتماء إ�� 
َ
كر، وذاتيا ��ذا القدر، ل

ُ
فلو �ان أمر ا�حطيئة �خصيا ع�� ما ذ

الدين ا�جديد، الذي لم يكن يحاسب قاصديھ ع�� نواياهم ا�خبيئة، ولم يكن �شّق ع�� قلوب الّناس ليطلع  

عر�ة ع�� الّدفاع  ع�� قناعا��م املضَمرة. ولو �ان الّرج
ّ

ل ب�ّل هذا ا�جشع الذي وصف بھ ألوقف تجر�تھ الش

دأب   ال�ي  الدين  سوء  ��مة  سيتجاوز  �ان  و�ذلك  املستحدثة.  اإلسالمية  واألخالق  ا�جديد  الّدين  ع�� 

الّدارسون ع�� تناقلها ح�ى اليوم، و�ان سيتجاوز "سوء ا�حال" بخلق وضع اعتباري لن �ستطيع الوصول  

قليلون، وقد علمنا إعراض ا�جّودين من الشعراء مثل لبيد وكعب عن هذه املهمة الصعبة، كما  إليھ إال ال

ھ، 
ّ
علمنا م�انة حسان بن ثابت لدى الرسول ص�� هللا عليھ وسلم و�� مجتمع الّ�حابة. وفضال عن ذلك �ل

لق" ودمامة الوجھ، كما تخلص م��ا غ��ه من ال�حابة ا
َ

لذين �انوا �� �ان سيتخلص من َوسم "سوء ا�خ

ا�جاهلية �عانون من العنصر�ة والوسوم السلبية. فالدين ا�جديد يرفض ال�خر�ة من املؤمن�ن والتنابز  

قهم الذي صّورهم فيھ هللا عّز وجّل.
ْ
ل

َ
 باأللقاب بي��م، و�توعد املسيئ�ن للناس بحسب خ

ماعيا هنيئا يقيھ ألسنة  فإظهار اإليمان من رجل، هو ب�ل هذا ا�جشع، وحده �ان سيضمن لھ وضعا اجت

ديدنھ   ع��  امل�وث  وهو  األصعب،  ا�خيار  اختار  ا�حطيئة  لكن  �عده.  الّدارس�ن  أجيال  وأقالم  معاصر�ھ 
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القديم، والّتمسك بمنظومة ثقافية مهددة باال��يار، والدفاع عن مدرسة شعر�ة �انت آيلة إ�� الّسقوط، 

 �د، لم �عد تجد م�ان��ا األث��ة ب�ن القوم.واالل��ام بمعاي�� نقدية أساسها الّتثقيف والّتجو 

و�ذا �ان مفيد قميحة، وهو يقدم لشعر ا�حطيئة، ينّوه بموهبتھ الشعر�ة ومقاومتھ وصموده، كما نّوه  

د "أن الرجل �ان يتمتع ��خصية قو�ة، و�رادة صلبة وموهبة فذة، كما  
ّ

بذلك طھ حس�ن قبل؛ وهو يؤك

و  والصمود  املقاومة  ع��  قدرتھ  رأيھ  1االنتصار"تظهر  ففي  �خصيا؛  موقفا  ذلك  �ّل  جعل  كذلك  فإنھ  ؛ 

مع   يتنا��  أخالقيا  سلو�ا  معتنق��ا  تلزم  ال�ي  اإلسالمية  العقيدة   �� االنخراط  عن  �عيدا  يظّل  أن  "ارت�ىى 

. وعندي أن  2سلوكھ الذي أوثر عنھ... ولم �ستطع أن ي�ون كصاحبيھ كعب بن زه��، ولبيد بن أ�ي ر�يعة"

ما �ان بقضّية الشعر وأ�ساقھ الثقافية وقيمھ ا�جمالية وهو ما يظهره شعره كما تظهره  ال��ام ا
ّ
اعر إن

ّ
لش

الّتقلبات التار�خية واالجتماعية ال�ي تفاعل معها. وقد عا�ى ما عاناه �سبب هذا االل��ام وهذه القضّية ال�ي  

ليلة تظهر موقفا مخالفا للدين ا�جديد، لم يفارقها يوما �� حياتھ. وقد أرهق الرواة أنفسهم إليراد أبيات ق

ألن الشعر �ستع�ىي عن حمل تلك األح�ام ال�ي حمل��ا الروايات هنا وهناك، و�� من قبيل تلك األبيات ال�ي  

يوردو��ا ص�وك ا��ام للرجل �� دينھ وعرضھ وعقوقھ ألبيھ وأمھ، ونفوره من إخوتھ وزوجھ؛ و�ال فإن الشعر  

موقفا مباشرا من الدين ا�جديد ومن الرسول ص�� هللا عليھ وسلم وخلفائھ    ذا النفس التقصيدي لم يحمل

الراشدين. ألن الرجل �انت لھ معاركھ ا�خاصة ال�ي �ستفرغ ف��ا جهده، �عيدا عن قضية اإليمان والكفر  

ا.  ال�ي يجره الرواة إ�� دائر��ا َجر�

ة فردية بل مش�لة ثقافية، وقضيتھ  �ل ذلك وغ��ه يدفعنا إ�� ا�جزم بأن مش�لة ا�حطيئة ليست مش�ل

ليست قضية �خصية بل قضية مدرسة شعر�ة ومذهب ف�ي وتوجھ نقدي. مما جعلھ يجسد ب�ل شفافية  

ذلك املثقف الذي يل��م بقضية. ولم تكن أوصاف "رقة الدين" أو "الردة" أو "سوء ا�خلق" وغ��ها إال أس�حة  

ن والشعر��ن ��دف الرمي بھ �� أتون ال��ميش واإلقصاء.  حادة ووجھ ��ا ا�حطيئة من قبل خصومھ الثقافي�

لكنھ واجھ �ل ذلك باملقاومة ومناجزة خصومھ �� معركة تلوى أخرى إ�� أن استطاع أداء رسالتھ الثقافية  

والشعر�ة، واستطاع أن يوصل النفس الشعري ا�جاه�� ذا املظهر الثقا�� والف�ي العر�ي ا�خالص إ�� األجيال  

 الشعراء الذين حملوا رسالة "عبيد الشعر" وذهبوا ��ا مذاهب متقدمة جدا. ا�جديدة من 

لقد ظل ا�حطيئة ومعاركھ �عيدا عن التحليل املوضو�� املنصف، وظل انصراف شعراء ا�جاهلية عن  

الثقافية   التفاعالت  دراسة  وظلت  ا�حصيف،  النقدي  الّنظر  عن  �عيدا  اإلسالم  م��ء  �عد  الشعر  قول 

قرن األول والثا�ي لل�جرة سطحية وُموّجهة وغ�� سديدة، معظمها ينظر بمنظورات �عيدة  والشعر�ة �� ال

 عن املوضوعية العلمية وروح الثقافة وجوهر الشعر.
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 الذاکرة في مواجهة النسیان:   -5

إن أهم ما سينصرف إليھ هذا التحليل هو تلك التفاعالت ال�ي تحدث �� مساحات التماس واملواجهة،  

�� ترسيخ ثقافتھ وسلطتھ، والتمك�ن ملذهبھ وأسلو�ھ (باملفهوم الفو�وي)، حيث    �ل طرف واس��اتيجيات  

يمكن النظر إ�� السلطة باعتبارها عالقات تبادلية ب�ن أطراف متعددة؛ "�عمل ع�� �سهيل �ل من التمك�ن  

س��ا من األ�عاد  سلطاتھ ال�ي يكت  ، يمارس خاللها "املركز" أو "األسا�ىي" 1ا�جما�� واالنضباط االجتما��"

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرمز�ة، بينما ين�ع "الهام�ىي" إ�� املقاومة و�ثبات الوجود وا�حافظة  

ع�� االختالف وان��اع االع��اف. و�ستفيد هنا من تطور فكرة املركز والهامش كث��ا؛ "�خلق طرق جديدة لفهم  

ع�ي امتالك سلطة أقل، وأن ي�ون ع�� مسافة �عيدة من مركز  اللغة والسلطة... فأن ي�ون املرء هامشيا �

وهو ما وجد ا�حطيئة نفسھ خاللھ، وهو يتموقع ع�� حافة ا�جتمع الثقا�� ا�جديد، وع�� هامش    .2السلطة"

املتبلورة،  املنظومات  هذه  ل�ل  ��ديدا  بوصفھ  إليھ  ُينظر  فصار  املستحدثة؛  والنقدية  الشعر�ة  القوان�ن 

ال �ان  والبنيات  و�ن  اإل�سانية.  ا�جتمعات  �ل   �� دائر  و�ي 
َ
� وضع  وهو  اإلجماع...  عل��ا  ُعِقد  ال�ي  فكر�ة 

ا�حطيئة قد وجد نفسھ �� هذا الوضع غر�با وحيدا؛ فالهامش دوما "ليس سوى بقايا غ�� مجدية ومخلفات  

م �عر�ف الهامشي�ن ، وعادة ما "يت 3تجاوزها الزمن، و"صمت" يقع �عهده �عناية أو هو مجرد صوت مكتوم"

بالنسبة إ�� ا�جتمع املهيمن بصورة سلبية؛ إ��م ممن ليس لهم مقر دائم... يوجدون �� �ل م�ان.. ممن ليس  

. وضمن هذا األفق ال�و�ي ننظر لشعر ا�حطيئة واأل�ساق الثقافية ال�ي 4لھ اع��اف.. وممن ال يص�ح للدنيا"

لثقافية ال�ي انب�ى من خاللها الشعر العر�ي فيي أصولھ األو�� ينب�ي من خاللها، وال�ي ليست غ�� األ�ساق ا

 ومنا�عھ األصلية. 

فإذا �ان الشعر ديوان العرب ومناط إبداعهم، فإن املدح أصل الشعر العر�ي ومدار با�� أغراضھ. وهو  

ت إال فروعا  ابن قتيبة "ينظر إ�� قصيدة املدح دون غ��ها، وقدامة يرى أن معا�ي ال�جاء والرثاء ليس   لما جع

املديح" هو  أص��  واحد  غرض  وتتب5عن  بنيا��ا  ّ◌ .  بھ  تن�ح  أصيل  قي�ي  �عد  عن  ين�ُئ  املدح  قصيدة  ع 

ھ "مدرسة أخالقّية". واستقرأ
ّ
عر العر�ي    النمطية املكرسة. وقد درس أبو حاقة املديح فانت�ى إ�� أن

ّ
قدامة الش

اإل "فضائل   �� فيھ  الّدائرة  املدح  صفات  أن  فألفى  ا�حقيقة"قديما  ع��  طباطبا  6�سان  ابن  عند  و��   ،

؛ 7"خالٌل" مشهورة مما "وجدتھ العرب �� أخالقها، ومدحت بھ سواها، وذّمت من �ان ع�� ضّد حالھ فيھ"
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جاعة، والعقل، و�� بمثابة األصول ال�ي تتفرع ع��ا األجزاء امل�ونة لها، من قبيل:  
ّ

و�� العّفة، والعدل، وال�

ثقافة املعرفة، وا�حياء، والبيان، والّسياسة، والكفاية، والّصدع با�حجة، والعلم، وا�حلم، والقناعة، وقلة  

بالث  واألخذ  والدفاع،  وا�حماية،  اإلزار،  وطهارة  األقران،  الشره،  وقتل  واملهابة،  لعدو،  ا   �� والن�اية  أر، 

والسماحة، واالنظالم، والت��ع بالنائل، و�جابة السائل، وقري األضياف... وجارى ابن رشيق غ�َ�ه من النقاد  

 أنھ يج�� خالفهم للشاعر أن �ستد�� "فضائل    1�� ـأنھ "أك�� ما �عول ع�� الفضائل النفسّية"
ّ

�� املدح، إال

ج العش��ة"عرضية  وك��ة  الدنيا  وسعة  ا�خلق  و�سطة  واأل��ة،  �ا�جمال  والتغ��ات  2سمية  يتوافق  مما   ،

 االجتماعية ال�ي عرف��ا طبيعة ا�حياة العر�ّية...

ت تضمن للشعراء التجو�د �� سائر  
ّ
لت �� العصر ا�جاه��، وظل

ّ
لقد �انت هذه �� املرا�� اآلمنة ال�ي �ش�

داخلها ع�� ��ج شبكة معان��م، و�ناء أنموذج متداول لإل�سان ال�امل الذي  العصور الالحقة، ويعملون من  

يقول   �ان  السامع مسبقا،  �عرفھ  ما  إجماال،  يقول،  �ان  ا�جاه��  اعر 
ّ

"الش ألّن  ذلك  �� قصائدهم؛  تبلور 

وا��زاماتھ" انتصاراتھ  ومآثره،  حرو�ھ  وتقاليده،  د3عاداتھ  بنيات  واألف�ار  املعا�ي  هذه  �انت  فقد  اللّية  . 

وفكرّ�ة أنتج��ا ثقافة سار�ة ب�ن الناس مش��كة ب�ن عمومهم وخصوصهم؛ فعمل الشاعر بما أو�ي من قدرة  

إبداعية ع�� الّصياغة الفنية لها. ألّن الشاعر �ان دائما متماهيا مع أخالق ا�جماعة، معّ��ا بلسا��ا، ممثال  

م موروثا  أدبا  يمثل  ا�جاه��  عر 
ّ

"فالش وقيمها؛  نصيب  لثقاف��ا  من  بكث��  أقل  فيھ  الفرد  نصيب  أثورا، 

ا لھ قبل اإلسالم و�عده. غ�� أن وفاءه لهذا الن�ج قبل اإلسالم  4ا�جماعة" . وهو الّدور الذي ظّل ا�حطيئة وفيَّ

�ان مأثرة وفضيلة �ستد�� التقدير والتوق��، ووفاءه لھ �عد اإلسالم صار منقصة ورذيلة �ستد�� الّ�خر�ة  

 والّتحق��.  

ق العر�ية، محافظا ع�� املروءة، داعيا لها  وقد ثبت �� نصوص كث��ة أن ا�حطيئة �ان منافحا عن األخال 

لب منھ �� مجلس الّنعمان بن املنذر �جاء أوس بن حارثة مقابل ثالثمائة ناقة،  
ُ
ھ قد ط

ّ
�� شعره. فقد نقل أن

 فقال ا�حطيئة: كيف أ�جو رجال ال أرى �� بي�ي أثاثا وال ماال إال من عنده؟ ثم قال: 

ْنَفكُّ صاِ� 
َ
 الِ�َجاُء وَما ت

َ
ْيف

َ
 ك

ٌ
ِتي�ي... (األبيات) َحة

ْ
ْيِب تأ

َ
ْهِر الغ

َ
ٍم بظ

ْ
 5من آل أل

فال ينقلب املدح �جاء لطمع، و�ظّل الوفاء سّيد املدح، واملروءة �� مقدمة األخالق العر�ية. وال ُ�ستّل  

ْستنفذ محاوالت الوّد و�صالح ذات الب�ن. 
ُ
 ال�جاء إال �عد أن �

ُ
 سيف

   وألمر ما ال يتحدث الرواة كث��ا عن 
ً
حوار جاد دار ب�ن ا�حطيئة وابن عّباس ي��ز أن الّرجل لم يكن خلوا

من �ّل ا�خ��؛ و�تضمن شهادة مهمة من ابن عباس �� ا�حطيئة، �� مجلس رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم:  

 
دابه الشعر محاسن في العمدة رشيق، ابن -1

ٓ
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دونيس، -3

ٔ
داب، دار العربية، الشعرية ا

ٓ
 . 6ص ،1989 ،2ط بيروت، اال
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بك  � أنت أي ِمردى قذاف وذائد عن عش��ة وم�ن �عارفة تؤتاها، أنت يا أبا مليكة وهللا لو كنت عركت بجن "

لم   من  وشتمت  يظلمك  لم  من  قومھ  من  ظلمت  ولقد  لك  خ��ا  �ان  الز�رقان  أمر  من  كرهت  ما  �عض 

 1�شتمك."

 ومن تناقضات الرّواة كذلك أّ��م يوردون قولھ:

�َ� ال َ�عَدم َجواِزَ�ھُ  َمن
َ

ِ َوالناِس  *** َيفَعِل ا�خ
َ

 َب�َن �
ُ

 ال َيذَهُب الُعرف

رغم أن هذا البيت جاء �� حزمة أبيات �� �جاء الز�رقان بن بدر نال    و�رون أنھ أصدق بيت قالتھ العرب.

�سب��ا ا�حطيئة عقاب ا�خليفة عمر ر�ىي هللا عنھ، و�خط الرّواة والنّقاد. بل إّ��م يقدمون هذا البيت دليال  

ب  ع�� ثقافة ا�حطيئة الدينية الرا�خة قبل اإلسالم. بل وذكروا أن البيت "أخذه ا�حطيئة من �عض الكت 

القديمة، يقول هللا �عا�� فيما أنزل ع�� داود عليھ السالم: من يفعل ا�خ�� يجده عندي، ال يذهب العرف  

 .2بي�ي و��ن عبدي"

مما يدّل ع�� أن ا�حطيئة ظل منغمسا �� ثقافة عصره، متماهيا معها. وظّل شعره مع��ا ع�� هذه القيم  

لنّقاد فيما �عد. فمدح بالكرم وال�جاعة وا�جد وا�حلم، وأث�ى العر�ية األصيلة ال�ي �عاورها الشعراء ورّددها ا

ع�� حماية ا�جار و�راءة العرض، واألمانة، وذّم البخل وا�ج�ن وا�خيانة، مما نرى نماذج كث��ة لھ �� شعره؛  

 نذكر م��ا هذه األبيات من قصائد مختلفة: 

يَس ِإلدماِن  -
َ
�ًى ال ُيضاُم الَدهَر ما عاَش جاُرُه*** ول

َ
 الِقرى ِبَملوِل ف

�َجُع  -
َ
يِث غاَبٍة  �� الَهيجاِء ِمن َوأ

َ
ِثق ِبَحليِل ***.ل

َ
م ت

َ
 ل

ٌ
باة

َ
 ِإذا ُمست

لوا القاُهُم بأثيل -
ّ
ث

َ
ُھ *** و�ن أ

ُ
 3فإن ُعّد مجـــــــــــــــد فاضل ُعّد مثل

ــــــــارهم وليست  - ــــــَنع �جــــــــــــ
َ
ُل يِد الّصناع ُهُم صـ

ْ
 ***َيُد ا�خرقاء مث

�ِ�م -
َ
ــــــــرُّ جاَرِ�ِ�م َعل ـــــــُرُم ِســــــــــ  الِقصاِع  ***َوَ�حـــــــــــــــ

َ
ف

ُ
ن

ُ
ُل جاُرُهم أ

ُ
 َوَ�أ�

ــــلَّ ف��ْم ***ع�� أكـــــــــــــــناِف رابيٍة َيَفاِع   - ـــــــــ ــــــــ  4وجاُرُهُم إذا مــــــــــا َحـــــــــــ

د يرى البخل ال يبقي ع�� املر -
ّ
ح غ�ُ� مخل

ّ
 ء مالھ*** ويعلم أن ال�

اٍر عنَدها خ�ُ� ُموِقِد  -
َ
ِجْد خ�َ� ن

َ
اِرِه*** ت

َ
ــــــْوِء ن ــــــو إ�� َضــ ـــــــــــــــــــــــ

ُ
ْعش

َ
ِتِھ �

ْ
أ

َ
 5َم�ى ت

وفيا   ظل  العر�ية،  األخالق  مركز   �� �ان  ا�حطيئة  أن  تبدي  مختلفة؛  سياقات  و��  كث��ة،  نماذج  و�� 

 للذاكرة الشعر�ة ا�جمعية وحفظ هو���ا الفنية من خالل حفظ بنيات القصيد وأغراضھ.

 
صفهاني، -1

ٔ
غاني، اال

ٔ
 . 2/125  اال

 . 1/154  الكبرى، التجارية المكـتبة العريان، سعيد محمد تحقيق: الفريد،  العقد ربه، عبد ابن -2
 . 145- 144ص السكيت، ابن وشرح   برواية الحطيئة ديوان -3
 . 62ص  والسجستاني،  والسكري  السكيت ابن بشرح  الحطيئة ديوان -4
 . 70ص السكيت، ابن وشرح   برواية الحطيئة ديوان -5
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لها   يؤسس  ا�حطيئة  ظل  ال�ي  والنقدية  الثقافية  للقيم  تحمال  وأك��ها  وأجودها،  قصائده  أجمل  ومن 

 1و�دعو إل��ا �ل حياتھ، قصيدتھ �� مدح �غيض، وال�ي مطلعها:

ــــــ
َ
ـــــرُت ِإدال�� َع�� ل

َ
ِد. آث َتَجرَّ

ُ
ِة امل

َ
ٍة***َهــــــــــــــــضيِم ا�َحشا ُحّسان  ـــــــــيِل ُحرَّ

ت
َ
رى بات

َ
لهاها َعِن الزاِد ِخلَ��ا *** ُ�َعيَد الك

َ
ِيّ ُمجَسِد  َع�� ِإذا الَنوُم أ

َ
 ط

 ثم يقول مادحا: 

سوٌب  
َ

 إذاما ك
ٌ

ِد   وِمْتالف َهنَّ
ُ
�َّ اْهِ�َ�اَز امل

َ
َل َواْه�

َّ
َتُھ*** َ�َ�ل

ْ
ل

َ
 َسأ

و إ�� َضوِء ناِره َم�ى
ُ

ْعش
َ
أِتِھ �

َ
ْ�َ� ناٍر عنَدها خ�ُ� ُموِقِد  ت

َ
ِجْد خ

َ
 *** ت

 إْن  
ً
ُزوُر امرأ

َ
  ُ�ْعِطَك  ت

ً
اِئال

َ
د***اليوَم ن

َ
ْيِھ ال َيْمَنْعَك من نائِل الغ فَّ

َ
 ِبك

د العداء لھ وزادت حدة ال��ميش نحوه. ملا صار الدين ا�جديد مقصد وح�ن استمر ع�� هذا املن�� اشت 

العرب األول، والقيم املستجدة �� املبت�� واملالذ الذي يحقق ا�حظوة وامل�انة االجتماعية للشعراء. فزعزع  

  القرآُن الشعر عن عرش البالغة الفنية والنجاعة الثقافية، وصار الشعر يفقد جمهوره وم�انتھ وفعاليتھ 

يوما �عد يوم. أو ع�� األقل يأ�ي �� م�انة تالية مل�انة القرآن؛ فُزْعزعت ثقة العرب �� ديوا��م األول، وفقد  

الشعراء جّراء ذلك م�ان��م الّسابقة �� اعتالء صهوة ا�خطاب. فأقبل �عضهم يلبسون قولهم الشعري لبوس  

 ن خطابھ ا�جديد وا�ختلف. أخالق الدين ا�جديد، وسكت آخرون ينصتون إ�� القرآن و�كتشفو 

اهرة ح�ن يقول: "ثم انصرف العرب عن ذلك (أي عن الشعر) أول اإلسالم،  
ّ
ف��صد ابن خلدون هذه الظ

ذلك   عن  فأخرسوا  ونظمھ،  القرآن  أسلوب  من  أدهشهم  وما  والو��،  والنبوة  الدين  أمر  من  شغلهم  بما 

ئة لم ينصرف انصراف غ��ه من الشعراء، ولم  . غ�� أن ا�حطي2وسكتوا عن ا�خوض �� النظم والن�� زمانا"

ينشغل بما ا�شغل بھ القوم، وظل مهموما بقضايا الشعر والثقافة، حر�صا ع�� العبور اآلمن نحو األجيال  

بھ وتقديرا لشعره.    ا�جديدة. فطفق يمدح من يراه أهال للمدح، وُيَعّرض بمن يجهل عليھ أو ال يبدي برورا

�س  الذي  املوقف  يمثل  بأعظم  ف�ان  مجهزة  سلطة  و�قاوم  أمامھ،  ي��ار  يراه  بو��  االحتفاظ  إ��   ��

بأنو���ا   واالستمساك  األصيلة  العر�ية  الشعر�ة  القيم  ابتعاث  ع��  مركزا  والتغي��.  الفعل  اس��اتيجيات 

عر ومضام�� ا�حياة. 
ّ

 الّداللية، والّتمك�ن ملعان��ا �� مضمار الش

موقف عن  يختلف  موقف  ذو  ذلك  �ل   �� املصادر    وهو  أوردت  فقد  زه��؛  بن  وكعب  ر�يعة  بن  لبيد 

، وهو واقع يصدقھ شعر لبيد الذي وصلنا، والذي �عود جّل 3ا�ختلفة "أن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم"

شعره إ�� ما قبل إسالمھ. كما تنسب املصادر حوار لبيد الدال والعميق مع ا�خليفة عمر ر�ىي هللا عنھ �عد  

ما قالھ �� اإلسالم، فقال: "ما كنت ألقول شعرا �عد أن علم�ي هللا سورة البقرة وآل  أن استنشده شعرا م

 
 . 161-147ص جستاني، والس والسكري  السكيت  ابن بشرح  الحطيئة  ديوان في وشرحاه، القصيدة تنظر  -1
 . 3/1323  ،3ط  القاهرة، مصر،  نهضة دار وافي، الواحد عبد علي تحقيق: خلدون، ابن مقدمة خلدون، بن الرحمن عبد -2
صحاب، معرفة في  االستيعاب القرطبي، البر عبد ابن -3

ٔ
 . 2/198 ،2006 الفكر، دار اال
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. وهو رد بليغ دال ع�� أن املقصد صار هو القرآن، وهو البديل الذي مأل النفوس وا�جنان فصارت  1عمران"

ة خاطبھ قائال: فارغة من الشعر غ�� آ��ة بقضاياه. أما كعب بن زه�� فقد ذكر ابن سالم وغ��ه أن ا�حطيئ

"قد علمَت رواي�ي شعر أهل البيت وانقطا��، وقد ذهب الفحول غ��ي وغ��ك، فلو قلت شعرا تذكر فيھ  

 نفَسك وتضع�ي موضعا، فإن الناس ألشعاركم أروى و�ل��ا أسرع. فقال كعب: 

َز َجرَوُل  وَّ
َ
عٌب َوف

َ
وى ك

َ
ها*** ِإذا ما ث

ُ
وا�� شاَ��ا َمن َيحوك

َ
َمن ِللق

َ
 ف

 
َ
ُھ*** َوِمن قاِئل��ا َمن ُ��ىيُء َوَيعَملُ َيقوُل ف

ُ
ــــــــــول يٍء َيقــــــــــــــ

َ
 ال َ�عيا ِ��ى

ــــــــلُ 
ّ

ـَل م��ا مثـَل ما يتنخ  *** تنخَّ
ً
 كفْيـُتك ال تلقى ِمن الّناس واحدا

لــ�ن متـــــوُ��ا
َ
ــــــــــصُ  ***ُيثقـفها حــــــــــــــــ�ى ت ــــــُل"فَيقــــــــــــــــــــ

ّ
 2ــر عنـها �لُّ ما ُيتمث

وال يبدو أن ا�حطيئة �� هذه الرواية يدافع عن م�انتھ ا�خاصة، كما أراد أن ُيْفهمنا صاحب األغا�ي، أو  

؛ بقدر ما يدافع  3من ينقل ع��م، ح�ن قّدم لألبيات بقولھ: "فبلغ من دناءة نفسھ أنھ أ�ى كعب بن زه��..."

ر�ّية، و�� املركز م��ا مدرسة "عبيد الشعر" ال�ي ��ض ��ا من �سم��م ا�حطيئة  ة العّ◌ عن الثقافة الشعري 

"أهل البيت"، أي أهل بيت زه�� بن أ�ي سل�ى. فيستند ا�حطيئة إ�� هذا النسب الشعري األثيل، و��� فحولة  

للن اآليل  األصيل  العر�ي  الشعري  اإلرث  ع��  ا�حافظة  "معركة"   �� ��ما  �ستع�ن  وكعب،  سيان.  ا�حطيئة 

ويستحث كعبا ع�� املشاركة �� معركة ا�حافظة هذه، وع�� الدفاع عن مدرسة زه�� الذي هو أحد فحولها.  

ملا رأى ا�حطيئة تواري كعب عن الساحة الشعر�ة، وضموره عن املعركة الثقافية ال�ي يخوضها ا�حطيئة  

د جيل، وهو يتحسر ع�� الوضع ا�جهول  مفردا. فرد كعب ��ذه األبيات القليلة ال�ي يتناقلها الرواة جيال �ع

الذي ستص�� إليھ بنيات القصيد �عد افتقاد جرول بن أوس وكعب بن زه��؛ بما يتم��ان بھ من "تنخل"  

القصائد وتثقيفها، فال يدا�ى قولهما وال يضا��؛ يثقفان الشعر؛ "يحاولونھ، و�زاولونھ و�ديرونھ �� عقولهم،  

. و�� شهادة �ان ا�حطيئة  4يذ�عونھ �� الناس ح�ى يرضوا عنھ و�طمئنوا إليھ"ثم يديرونھ فيما بي��م، ثم ال  

عري  
ّ

الش للقول  ال��ميش  وهذا  امل��ّهل،  عري 
ّ

الش الواقع  هذا  ليواجھ  البيت  أهل  سليل  من  إل��ا  حاجة   ��

ل املثّقف الذي يم�� مدرسة عبيد الشعر ال�ي ينت�ي إل��ا الشاعران. 
ّ

 املنخ

ح ��ا  
ّ

ا علم أ��م ال يخلطون ع�� كعب ما يخلطون  �� وثيقة يتس�
ّ
عر�ة، مل

ّ
ا�حطيئة �� هذه املعركة الش

عليھ، وال يكذبون عليھ كذ��م عليھ، وكالمھ أوثق وأْس��؛ ألصالة �سبھ من زه�� وآل بيتھ، ولدنّو م�انتھ من  

هة ثقافّية غ��  الرسول ص�� هللا عليھ وسلم ومجتمع ال�حابة. لقد �ان ا�حطيئة �� ا�خطوط األو�� ملواج

عر  
ّ

مت�افئة، وعا�ى كث��ا دفاعا عن مذهبھ وأف�اره ومواقفھ. بينما رأى لبيد وكعب أن ين�حبا من ساحة الش

و�فرغا من أسئلتھ املقلقة وقضاياه املؤرقة. ملا علما بخ����ما الطو�لة �� مقارعة األشعار، وحدسهما الف�ي 
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نّمطة شعر�ا، وطر�قة شعر الفحول من فطاحل املتقدم�ن، املتمكن "أّن التجو�د إنما هو ديدن القيم امل

و�ن التعب�� عن األخالق اإلسالمية جماليا بالقرآن �� سورة البقرة وآل عمران أو�� من التعب�� ع��ا بالشعر،  

 عملية قرض الشعر من مخاطر البدايات وانزالقات نحت مذاهب شعر�ة جديدة مما أ�عب وأ��ك  
ّ

ملا يحف

 ، و�� مقدم��م حسان بن ثابت وكعب بن مالك. 1الشعراء"ا�جودين من 

إن انصراف ا�حطيئة ولبيد وكعب وغ��هم عن الدفاع عن القيم ا�جديدة، و�لباس شعرهم لبوسا ثقافيا  

مستجدا، هو موقف نقدي خالص، و�دون شك إنھ لم يكن موقفا عقديا من الدين ا�جديد، بل �ان موقفا  

العر�ية األصيلة، قليل م��ا أقره الدين ا�جديد وكث�� م��ا أنكره وعارضھ. غ��    فنيا ير�ط التجو�د بالثقافة 

قافة  
ّ
 إ�� جانب الث

ّ
عر كما �ان يقولھ من قبل، واصطف

ّ
أن ا�حطيئة لم يكتف باالنصراف بل جعل يقول الش

ثاء عطاء أو  العر�ّية ال�ي أ�حت توصف با�جاهلية، مدافعا عن قناعاتھ الثقافية �عززها شعر�ا باملدح والر 

  �� املنغرسة  والعقاب  ا�جزاء  وسائل  من  ذلك  و�ل  وحمّية،  وفاء  وأحيانا  و��ذيبا  تأديبا  و�ال�جاء  وفاء، 

 الوجدان الشعري اإل�سا�ي �� �ل زمان وم�ان. 

لقھ وِخلقتھ، و�جن ملا استمسك بال�جاء  
ُ

فوصف جّراء ذلك بأقذع األوصاف وهوجم �� �سبھ ودينھ وخ

�ي يراها مناسبة. ورمي باإلغراب والفجاجة، والتعلق بأخالق عفا ع��ا الزمان، وحيل بينھ  بالطر�قة الفنية ال

و��ن جمهوره بروايات أقرب إ�� األساط�� ا�ختلقة، وهو أق�ىى ما يمكن أن تقذف بھ ثقافة أو يوصف بھ  

انة شعره وشرود  مثقف. ولم �شفع لھ حفظھ لثقافة �ان من أعلم الناس ��ا، وال �ونھ آخر الفحول، وال مت 

أوصل رسالة   ح�ى  بصالبة غر�بة  ذلك  �ل  واجھ  ا�حطيئة  لكّن  املنصفون.  النّقاد  عليھ  أجمع  مما  قافيتھ 

صلبھ،   من  انبعثوا  و�أّ��م  وكثّ��  وجميل  الفرزدق  رأينا  ح�ى  الالحقة،  األجيال  إ��  العرب  وثقافة  الشعر 

عر ألقھ وقّوتھ وجمالھ وجمهوره. لكن هذه امل
ّ

رحلة �انت دو��ا صعو�ات جمة وتحديات كب��ة  يرجعون للش

 واجهها ا�حطيئة بصمود وصالبة، ثقافيا وشعر�ا ونقديا. 

 األهجی؛ األصدق:  -6

سق  
ّ
من الوقائع ال�ي جعلت ا�حطيئة �� مواجهة مباشرة مع �سق السلطة املتمكن، ب�ل م�ونات هذا الن

مع   لھ  وقع  ما  والشعرّ�ة،  واالجتماعّية  ع��  السياسّية  جّرت  ال�ي  الواقعة  �انت  ولعلها  بدر،  بن  الز�رقان 

ا�حطيئة الكث�� من االنتقاد وجعلتھ �� مواجهة أجيال من املعارض�ن واألعداء أحيانا. فقد �ان الز�رقان بن  

، واله الرسول ص�� هللا عليھ وسلم صدقات قومھ،  2بدر التمي�ي "سيدا �� ا�جاهلية عظيم القدر �� اإلسالم"

و�معانا �� تور�ط ا�حطيئة تذكر �عض الروايات   فأّداها �� الردة إ�� أ�ي بكر فأقره، ثم إ�� عمر بن ا�خطاب.

أن الز�رقان �ان "قد سار إ�� عمر بصدقات قومھ فلقيھ ا�حطيئة ومعھ أهلھ وأوالده... فأمره الز�رقان أن  
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. فظهرت ل�حطيئة من زوجة  1ا�حطيئة"يقصد أهلھ، وأعطاه أمارة ي�ون ��ا ضيفا لھ ح�ى ي�حق بھ ففعل  

ما   إ��  فدعواه  ا�جفوة،  من  ا�حطيئة  فيھ  ما  وَهْوذة،  علقمة  وأخواه،  �غيض  "فاغتنم  جفوة،  الز�رقان 

اإلكرام..." �ل  وأكرموه  لھ،  ونحروا  قبة،  عليھ  فَبَنوا  فأسرع.  أعداء  2عندهما،  من  وأخواه  �غيض  و�ان   .

 3��جو الز�رقان:الز�رقان؛ فقال ا�حطيئة يمدح �غيضا و 

كياِس 
َ
ـــــّماٍس ِبأ

َ
ِي بِن ش

َ
 *** �� آِل أل

ً
ا ُجُنبا

ً
ٌر الموا امُرؤ

َ
ِ ما َمعش

َ
 َو�

رج من أعالم أوطاس 
ْ

ُم*** والعيس تخ
ُ

ك فَت�ي َمــــجَد ِابِن َعّمِ
َّ
ل

َ
 َعالَم �

ُم*** فـي باِئٍس جاَء َيحدو آِخَر الناِس 
ُ

ك
َ
با ل

َ
نُب َ�غيــٍض ال أ

َ
 ما �اَن ذ

 
َ
 َي��ُء ِ��ا َمـــــــــــــــــــــــس�� َوِ��سا�ىيل

ً
م*** َيوما

ُ
ك

َ
ت نَّ ِدرَّ

َ
و أ

َ
ُم ل

ُ
د َمــــــــــَر�ُتك

َ
 ق

م َمت�� َوِ�مرا�ىي 
ُ

ك
َ
يما َي�وَن ل

َ
م*** ك

ُ
رِشَدك

ُ
 ِأل

ً
ُم َعمدا

ُ
د َمَدحـــــُتك

َ
 َوق

مِس طاَل ِ��ا َحْوزي 
َ

ُم ِإعشاَء صاِدَرٍة*** ِل�خ
ُ

ك
ُ
ــــرت

َ
ظ

َ
د ن

َ
نسا�ىي  َوق

َ
 َوت

و�ي َوِ�لبا�ىي
َ
ِرَهــــــت ث

َ
فاِرٍك ك

َ
ُم*** ك

ُ
فوُسك

ُ
ت ن

َ
ن �ان

َ
ـــكُت ِبأ

َ
ما َمل

َ
 ف

ُم آ�ىي
ُ

ن ِ�ِجرا�� فيك
ُ

ــــــــم َيك
َ
م*** َول

ُ
نُفِسك

َ
يــُب أ

َ
 ح�ى إذا ما َبدا ِ�� غ

ا
َ
 ِل�ُحّرِ �

ً
رى طـــــــاِردا

َ
ن ت

َ
ُم*** َول

ُ
واِلك

َ
 ِمن ن

ً
 ُمبينا

ً
زَمعُت َيأســا

َ
 لياِس أ

ٍة عاَش �� ُمسَتوَعٍر شاِس 
َ
***ذا فاق

ً
ن َرأى َرُجال

َ
نُب َ�غيٍض أ

َ
 ما �اَن ذ

رماِس 
َ
 َب�َن أ

ً
طالوا هــــــــوَن َمنِ�ِلِھ***َوغــــــاَدروُه ُمقيما

َ
وٍم أ

َ
 جاًرا ِلق

نيــــــــــــــ
َ
حـــــــوُه ِبأ تُھ ِكالُ�ُ�ُم***َوَجرَّ وا ِقراُه َوَهرَّ

ّ
ضراِس َمـــــــــــــل

َ
ــــــاٍب َوأ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ــ

ّماِس 
َ

 ِمـــــن آِل ش
ً
با

َ
كَرموَن أ

َ
�وَن َح�ىًى***َواأل

َ
ك�

َ
ماَم أْوالِك األ

ُ
 س��ي أ

نَت الطـــاِعُم ال�ا�ىي
َ
َك أ ِإنَّ

َ
رَحل ِلُبغَيِ��ا***َواقُعد ف

َ
ــــــ�اِرَم ال ت

َ
 َدِع امل

مَّ 
َ

 ِإ�� ُوفٍر ُمذ
ً
�ِن ِقنعاِس َوِا�َعث َ�ســــارا

َ
��ا ِبذي َعرك

َ
 َمٍة***َوِاحِدج عل

ِ َوالناِس 
َ

 َب�َن �
ُ

�َ� ال َ�عَدم َجواِزَ�ُھ***ال َيذَهُب الُعرف
َ

 َمن َيفَعِل ا�خ

ي  ها را�ىِ
ُ
صل

َ
 أ

ٌ
ٍي َصـــفاة

َ
م***ِمن آِل أل

ُ
ت َمـــعاِولك

َّ
ل

َ
ن ف

َ
نِ�َي أ

َ
 ما �اَن ذ

ِ�ِ�م***َمج
َ
وا ِمن ِكنان

ّ
َسل

َ
د ناَضــلوَك ف

َ
ن�اِس ق

َ
�َ� أ

َ
 غ

ً
بال

َ
 َون

ً
ليدا

َ
 ت

ً
 ـــــــدا

"فاستعدى عليھ الز�رقان عمر بن ا�خطاب ر�ىي هللا عنھ، وأ�شده آخر األبيات، فقال لھ عمر: ما أعلمھ  

قال: إنھ ال ي�ون �� ال�جاء أشد من هذا، ثم أرسل إ�� حسان بن    !�جاك، أما تر�ىى أن ت�ون طاعما �اسيا؟

لم ي�جھ ولكن س�ح عليھ، فحبسھ عمر، وقال: يا خبيث ألشغلنك عن أعراض    ثابت، فسألھ عن ذلك، فقال:

 
ثير، ابن -1

ٔ
سد اال

ٔ
 . 2/304 الغابة، ا

 .1/116 الشعراء، فحول طبقات الجمحي، سالم  ابن -2
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، وعند ابن سالم: "فقال عمر �حسان: ما تقول؟ أ�جاه؟ وعمر �علم من ذلك ما �علم حسان، 1املسلم�ن"

؛ ومن الرواة من  2فألقاه عمر �� حفرة اتخذها محبسا"  !ولكنھ أراد ا�حجة ع�� ا�حطيئة، قال: ذرق عليھ

. فأ�شد من  3يحرص ع�� جعل هذا ا�حبس ممعنا �� اإلهانة؛ "فُجعل �� نق�� �� ب��، ثم ألقى عليھ َحَفُصُھ"

 :4محبسھ قائال
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َ
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َ
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َ

خ
ْ
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َ

ك ك
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ْهِ�� ِفَداؤ
َ
 أ

� سبيلھ، وأخذ عليھ أال ي�جو أحدا من املسلم�ن"
ّ

، 5فقيل إنھ �عد أن قال هذه األبيات: "رّق لھ عمر وخ�

كن �عض كتب األدب تقدم "إلخالء السبيل" هذا تقديما دراماتيكيا مرعبا؛ فتتا�ع �عض الّروايات: "فب�ى  ل

عمر ثم قال: ع�ّ� بالكر�ىي، فجلس عليھ، وقال: أش��وا ع�� �� الشاعر، فإنھ يقول ال�جَو، ويشبب بالنساء،  

��َّ بطست، ثم قال: ع�� با�خصف، ع�� ثم قال: ع !و�نسب بما ليس ف��م و�ذّمهم، ما أرا�ي إال قاطعا لسانھ

فقالوا: ال �عود يا أم�� املؤمن�ن. وروى عبدهللا بن املبارك، أن عمر ر�ىي هللا عنھ  !بالسك�ن، بل ع�� باملو�ىى

 .6ملا أطلق ا�حطيئة أراد أن يؤكد عليھ ا�حجة، فاش��ى منھ أعراض املسلم�ن جميعا بثالثة آالف درهم"

ثقافية متشابكة األدوات والوقائع، متوا�جة وسائل التعب�� والتغي��. تن�ح    فنحن هاهنا أمام واقعة

بوتق��ا   �� و�حتدم  وا�جازات،  وا�حقائق  واملعا�ي  الّرموز  خاللها  تتصادم  وا�حياة،  قافة 
ّ
والث الفّن  بقيم 

االق و��ن  واإلقصاء،  االحتفاء  فب�ن  ونقدي�ن.  شعر��ن  واختيار�ن  ثقافي�ن  ن�ج�ن  ب�ن  ��اب  االختالف 

الكتمان، يأ�ى  شعري  بوح  عن  لتسفر  وا�حاججة؛  املواجهة  تمتد  تأ�ى    واالغ��اب،  شعر�ة  ذاكرة  وعن 

 النسيان. 

متداولة   ثقافية  قيم  إ��  ��جم 
ُ
ت وسيميائية،  ولسانّية  مجازّ�ة  لعبة  واالسم  االسم،  من  الّصراع  فيبدأ 

ال�� فيالحق  واملوضعة.  والّتحديد  االنتماء  عن شرعية  بحثا  أمعن  �عكس  الذي  بلقبھ  بدءا  ا�حطيئة  ميش 

الرواة واللغو�ون �� إضفاء معان حق��ة عليھ من خاللھ. "فقيل: لقب بذلك لقصره وقر�ھ من األرض، و��  
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  الكـتب دار بيان، الدين سعد ياسين دندل، محمد علي ا

دم من صغير  زبيل  وقيل جلود، من زبل والَحَفُص: ، 187-3/186 بيروت، العلمية،
ٔ
بار.  به  ُتّتقى  ا

ٓ
 اال
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ال�حاح: ا�حطيئة الرجل القص��، قال �علب: وس�ي با�حطيئة لدمامتھ، وقيل: ألنھ ضرط ب�ن قوم، فقيل  

ذا ضرط، وقيل: ألنھ �ان محطوء الرجل، والرجل ا�حطوءة: ال�ي لھ: ما هذا؟ فقال: حطيئة؛ يقال: حطأ: إ

. فب�ن القرب من األرض والقصر والدمامة والضراط والّرجل ا�حطوءة؛ تمتد معا�ي لقب  1ال أخمص ف��ا"

املقابل  و��  معھ.  األول  اللقاء  منذ  والنفوس  األسماع  إ��  تتسرب  وال�ي  السلبية،   �� املغرقة  "ا�حطيئة" 

ن القمر، وليلة الز�رقان ليلة البدر، "و�نما قيل لھ الز�رقان �حسنھ، والز�رقان القمر، وقيل: إنما  فالز�رقا

قيل لھ ذلك، ألنھ لبس عمامة مز�رقة بالزعفران وقيل: �ان اسمھ القمر... و�ان يقال للز�رقان: قمر نجد  

مجتلبا، فقد أحيط الز�رقان    �جمالھ، و�ان ممن يدخل مكة متعمما �حسنھ"؛ فسواء أ�ان ا�حسن أصليا أم 

اإليجابية   معا�ي   �� األول  فُنّعم  والّدمامة؛  السوء  بمعا�ي  ا�حطيئة  وأحيط  والوضاءة  ا�حسن  بمعا�ي 

 واالق��اب ونبذ الثا�ي �� معا�ي السلبية واالغ��اب، وتلك �انت املواجهة األو��.

او�ة أخرى، تحظى بم�انة محور�ة ��  و�عد معركة اللقب غ�� املت�افئة، �شتد ا�خناق ع�� ا�حطيئة من ز 

ا�جتمعات العر�ية، و�� األصل والنسب. فيوصف ا�حطيئة بأن �سبھ متدافع ب�ن القبائل، فتارة ينسب إ�� 

ب�ي ذهل، وتارة إ�� ب�ي قظيعة، وتارة إ�� بكر بن وائل، وال ندري عن أي شرف يتحدث ابن ال�ل�ي ح�ن يقول  

ن شرفوا"؛ ألن وضاعة األصل واختالط النسب ظال وسم�ن يالحقان ا�حطيئة  عنھ: "و�ان من أوالد الزنا الذي

�� حياتھ و�عد وفاتھ، دون أن �شفع لھ جودة شعره �� التخلص م��ما. و�� املقابل �ان الز�رقان بن بدر بن  

ره "أحد  امرئ القيس التمي�ي "سيدا �� ا�جاهلية عظيم القدر �� اإلسالم"، مطاعا �� قومھ ما�عا ملا وراء ظه 

. 2رؤساء تميم املشهور�ن... أما قبيلتھ تميم ف�ي من أمنع القبائل العر�ية جانبا، و�يتھ يحتل الصدارة بي��ا"

ا�خطاب ر�ىي هللا   بن  بكر وعمر  أبو  عليھ وسلم صدقات قومھ، واستخلفھ عل��ا  الرسول ص�� هللا  ه 
َّ

وال

وا�ح؛ فإن الز�رقان �ان عر�ق النسب، سيدا    ع��ما. فإذا �ان ا�حطيئة مختلط النسب ال ُ�عَرف لھ أصل

لك��ا مؤثرة،   والتأسيس من خاللھ ملقارنات خفية،  التعب�� عنھ   �� الرواة  تفنن  ما  تميم؛ وهو  من سادات 

 فاعلة �� نفوس متتب�� هذه الوقائع وقراء هذه األشعار، وتلك �انت املواجهة الثانية. 

�  أنھ «سوء الّدين، فذكروا  ويشتّد ا�خناق أك�� ع�� ا�حطيئة ح�ن وصف �
ّ

�ان أسلم �� عهد الن�ي ص�

م، ثم ارتّد، ثم أسر وعاد إ�� اإلسالم"
ّ
 عليھ وسل

َّ
، و�قول ابن قتيبة: "وال أراه أسلم إال �عد وفاة رسول  3�

هللا ص�� هللا عليھ وسلم، أل�ي لم أسمع لھ ذكرا فيمن وفد عليھ من وفود العرب... وكيف ما �ان فإنھ �ان  

. مخالفا ألخالق دين الّتوحيد، و�سبوا إليھ وصّية يخالف ف��ا أصول اإلسالم  4رقيق اإلسالم، لئيم الطبع"

عر أثناء وفاتھ �عض وضعھ ع��  
ّ

وتوج��اتھ �� اإلرث والرأفة باليتامى واملساك�ن، و�طلب خاللها قراءة الش

حياتھ   امتداد  ع��  الدين  �ىيء  لرجل  �شعة  صورة  فتنبجس  أتان.  برهن  ظهر  بينما  موتھ.  مشارف  وع�� 
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كر ضمن وفود العر ب ال�ي وفدت  1الز�رقان بن بدر "أنھ رجل أسلم فحسن إسالمھ وآمن فثبت إيمانھ"
ُ
، وذ

ع�� الرسول ص�� هللا عليھ وسلم. وجاهد إ�� جانب خالد بن الوليد وسعد بن أ�ي وقاص ر�ىي هللا ع��ما  

دانة ل�حطيئة من ب�ن يديھ ومن خلفھ، قبل قراءة قصيدتھ  وأب�� معهما بالء حسنا. فاجتمعت أسباب اإل 

أبواب   ع��  الثالثة  العتبة  �انت  وتلك  �سب��ا؛  عليھ  حكم  ال�ي  املقذع"  "ال�جاء  ��مة  ع��  دليال  وتقديمها 

 املواجهة الشعر�ة. 

و�رورا  وفاء  خاللها  أبدى  قد  أنھ  نرى  ا�حطيئة،  ضد  ا��ام  صك  قدمت  ال�ي  القصيدة  مشارف    وع�� 

وحھ "�غيض" وقومھ املعروف�ن ب�ن العرب بب�ي أنف الناقة. وقد �ان �� أول أمره يمدح �غيضا دون أن ملمد

�َعّرض بالز�رقان، رغم تحر�ضهم عليھ؛ "ح�ى أرسل الز�رقان إ�� رجل من النمر بن قاسط يقال لھ دثار بن  

. فن�حظ 2و�جا الز�رقان"شيبان، ف�جا �غيضا وفضل الز�رقان.. وملا سمع ا�حطيئة هذا ناضل عن �غيض  

هذا التمسك من ا�حطيئة بثقافة العرب �� املدح وال�جاء وأعرافهم خاللهما، و�� املالحظة ال�ي ال ُيراد لها 

ال��وز من أنصار الز�رقان. فجاءت قصيدة ا�حطيئة �� مدح "�غيض" وقومھ، والتعر�ض بالز�رقان وأهلھ،  

دفعتھ جفو��م إ�� االنقالب عل��م، والتعلق بمناوئ��م. فجاء  وخصوصا �عدما قصروا �� إكرام ا�حطيئة، ف

هذا النص الذي كسر بھ ا�حطيئة �ل القيود ال�ي لفت حولھ، وثأر بھ ملمدوحھ �غيض، كما ثأر قبل لقومھ  

ب�ي أنف الناقة؛ نّص أثار �خبا كث��ا �� تار�خ الثقافة العر�ية عموما و�� تار�خ الشعر العر�ي خصوصا.  

قاتھ الكث��ة أنھ تضّمن أه�� بيت قالتھ العرب وأصدق بيت قالتھ العرب. كما جمع ب�ن قّوة الثناء  ومن مفار 

ل أهم نقط قوتھ  
ّ
�� املدح وشدة اإلقذاع �� ال�جاء؛ �� �سق تقاب�� حافل باملتضاّدات واملتنافرات، مّما ش�

 وأشد أسباب جمالھ وتأث��ه. 

يكرمھ    من  ألفى  غر�ب  إال  هو  وما  وقومھ،  �غيض  مدح   �� الموه  من  بمخاطبة  نصھ  الشاعر  فيس��ل 

ه. فرّد الشاعر املدح إ�� أصلھ وهو شكر ع�� معروف سابق وثناء   و�حسن نزلھ فانقلب إليھ وأشاد بھ وَ�رَّ

ومقدما��ا الستجالب �عاطف  مقابل وّدٍ فائت. وقد ابتدأ باللوم، وهو بنية أصيلة �� مطالع القصائد العر�ية  

القراء وكسب ودهم. ثم يتساءل �عد ذلك �ساؤل املستنكر عن سبب ت�ليفهم مجد ممدوحھ، وا�جد إنما  

ينبعث من أصلھ انبعاث النوق األصيلة من جبال أوطاس (وأوطاس واد �� ديار هوازن). ثم ينتقل �� البيت 

فع اللوم عن نفسھ، �غيض الذي لم يفعل غ�� ما تمليھ  الثالث إ�� دفع اللوم عن ممدوحھ "�غيض" �عد أن د

عليھ املروءة العر�ية واألعراف القبلية �� إكرام ا�حطيئة الغر�ب عن موطنھ، البائس �� أهلھ، الذي �عا�ي  

سوء ا�حال وشدة ا�حل؛ فقد "أصابت الناس سنة شديدة، و�ان ا�حطيئة فيمن انحدر مع الناس، فلم  

. فجلب سوء حال الشاعر كرم ممدوحھ، كما �ان يمكن أن يجلب  3�ون �� أول الناس"يكن بھ من القوة أن ي

 عطاء �ل رجل كر�م و�ل عر�ي أصيل.
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ثم �ستمر الشاعر �� مخاطبة الئميھ، و�حملهم جر�رة فعلهم، وأنھ طلب عطاءهم ب�ل ل�ن فلم يظفر  

ام هؤالء الناس من أهل البادية، ح�ن م��م ��ىيء، "فأبان عن غرضھ �� أجمل صورة وأروعها وأدناها إ�� أفه 

مثل حالھ معهم بحالھ من الناقة ذات الل�ن القليل، أو غ�� ذات الل�ن، ير�د أن يحل��ا فال تدر لھ شيئا. فما  

يزال يمري ضرعها و�مسھ و�م�حھ، يت�لف من ذلك ما ير�د وما ال ير�د، لعلھ يظفر ��ىيء، لكنھ ال يصيب 

فيستجلب ا�حطيئة صوره من أجواء البادية العر�ية   .1 يفيده االنتظار شيئا"شيئا ثم هو ينتظر و�نتظر فال

��ا بالصوت  
ّ

العميقة، حيث جفاف الضرع ب�ن يدي األعرا�ي الذي يم�ح ضرع ناقتھ مستدرا لب��ا، وُيَسك

الذي تحبھ (اإل�ساس)، لكن جهوده باءت بالفشل ولم يحصد غ�� ا�جفاف وا�جفاء، فلم ينتقل ع��م إال  

 �عد اليأس من عطا��م، كما يئس من الناقة ال�ي جف لب��ا.

و�اإلضافة إ�� الل�ن الذي �ش�ل مادة أساسية للعر�ي �� الغذاء، �ش�ل املاء العنصر اآلخر املفتقد �� 

بيئة �حراو�ة جافة، فيشبھ من جديد الشاعر طلبھ ألهل بيت الز�رقان �عد مدحهم بمن �ستسقي ماء عن  

 و�نقاذا من خطر، فال يظفر ��ىيء. خالصا عطش، و�طلب

و�ضيف ا�حطيئة �� ا�ِحجاج لتحميلهم مسؤولية ما صدر منھ نحوهم. فإنھ ال يملك أن يجعل �غضهم 

دخلھ    حبا؛ فنفوسهم نحوه �الفارك
ُ
ال�ي تبغض زوجها، وكتلك ال�ي تكره أن تدخل معھ ثو�ھ، كما تكره أن ت

 معها ثو��ا، و�� صورة من العالقات الزوجية �� ا�حياة اليومية ب�ن األزواج. 

ثم ينتقل الشاعر إ�� تصو�ر ا�حالة ال�ي وصل إل��ا �عد أن اكتشف �عد عطاياهم واكتشاف ما خبأتھ  

الكره والبغضا  البّ�ن وحاجتھ  أنفسهم من  الغائرة، و�صالح سوء حالھ  ء، و�عراضهم عن مداواة جراحاتھ 

 وفقره. حيث وصل إ�� درجة من اليأس من عطا��م، هذا اليأس الذي ال يطرد ا�حر غ��ه.  

قيمھ   عليھ  تفرضھ  ما  غ��  يفعل  لم  الذي  �غيض،  ممدوحھ  عن  اإلذناب  دفع   �� ا�حطيئة  ويستمر 

يئة وفقره، والظروف الصعبة ال�ي يمر ��ا ويعيش ف��ا. وملا رأى من حالھ �� ديار  األصيلة، ملا رأى فاقة ا�حط

الز�رقان، ملا تر�وه �أنھ مقيم ب�ن األموات أو ب�ن القبور. �عد أن ملوا قراه، وضاقوا بوجوده بي��م، وأساؤوا  

 لھ وآذوه، بأفعالهم وأقوالهم. 

صول إ�� أولئك األك�� عددا واألكرم أبا من آل شّماس  ثم يدعو �عد ذلك الشاعُر أماَم إ�� الس�� قصد الو 

يمدحهم و�طلب نوالهم، �عد أن غادر �ّ� أهل الز�رقان بن بدر الذين لم يأ��وا بھ فلم يظفروا بمدحھ بل  

 عانوا من و�ل �جائھ. 

ها
َ
��ا،  هو ُ�عّرض برأس القوم الز�رقان بن بدر، و�دعوه إ�� أن يكف عن طلب امل�ارم وال يرحل �� طل  ف

و�كفيھ من أمره الشبع واللباس، أو إمعانا �� ال�جاء أن يأتيھ الطعام وامللبس.... وهو البيت الذي صنف  

بن  اضمن أق�ىى ال�جاء، كما أنھ هو البيت الذي جعل الز�رقان يجر ا�حطيئة إ�� ردهات ا�حاكم أمام عمر  

وهو البيت الذي جعل حسان بن ثابت  ا�خطاب، وهو يقول: "أو ما تبلغ من مروء�ي إال أن آ�ل وألبس"،  

يقول ع�� ما قيل �� الز�رقان: "ما �جاه ولكن س�ح عليھ". وفضال عن �ل ذلك فقد اخ��ق هذا البيت مجاالت  

 
ربعاء،  حديث حسين، طه -1

ٔ
 . 1/140 اال
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، وهو من الشواهد  1معرفية متعددة �� الثقافة العر�ية؛ فقد صنف البيت نقديا أنھ أه�� بيت قالتھ العرب

 .5، و�� كتب التفس��4، و�� املعاجم3غة، والبال 2الدائرة �� كتب النحو

و�عد أن وصف ممدوحھ �غيض بالكرم وا�جود والعطاء، يبالغ �� وصف م�جّوه الز�رقان بالبخل؛ ومن  

أجل تجسيد هذا البخل ح�ائيا يدعوه إ�� أن يبعث راعيھ �سارا إ�� تلك "الوطاب أي املزادة اململوءة لبنا  

اق م��ا، و�دعوه إ�� الرحيل ع�� ما ترحل عليھ النساء أي "ا�حدج" من  املذمومة من األضياف لعدم اإلنف

ْسرع ح�ى ال ُيراق الل�ن بخال منھ. حيث �ستمر الشاعر ��   البع��، وقد ير�د برحيلھ ع��
ُ
"ذي عركْ�ن" أ��ا ال �

 لكرم. استجالب الصور من مجتمعھ البدوي القر�ب منھ، ومن حياة العرب اليومية امل��دية ب�ن البخل وا

ثم أردف ذلك بتبيان عواقب اإلحسان وفعل ا�خ��؛ فمن يفعل ا�خ�� لن �عدم جزاء عليھ من هللا ومن  

الناس، و�وصف بأنھ أصدق بيت قالتھ العرب، بل إن �عض املصادر تذكر أن عمر بن ا�خطاب ر�ىي هللا  

مكتوب: "من يصنع ا�خ�� ال    عنھ �ان قد تمثل ��ذا البيت �� حضور كعب األحبار، الذي قال لھ: �� التوراة

؛ مما �ستدلون بھ ع�� اطالع ا�حطيئة ع�� الفكر الدي�ي 6يضيع عندي، ال يذهب ا�خ�� بي�ي و��ن عبدي"

 السابق ع�� اإلسالم، باإلضافة إ�� إحاطتھ العميقة بثقافة العرب وآدا��م وأخالقهم.

أنكم لم تف�حوا فيما أردتم بھ صفا ��، يقول الشاعر،  ة آل �غيض من سوء ع�� عنھ بفلول  فال ذنب 

معاولهم. "قال أبو عمرو: ما �ان ذن�ي؛ فإ�ي مدحت هؤالء أل��م أشرف منكم، ولهم مجٌد راس ال تطيقون  

ا رميت  7إزالتھ"
ّ
. وملا فاخروك رجحوا عليك، وانتصروا عليك بآبا��م وأجدادهم، و"�� شرح ابن ال�جري: أي مل

لم ت�� بھ، �أ��م فاخروه فرجعوا عليھ بآبا��م وأجدادهم، وضرب النبل    ورموا، ف�ّجوا عليك، فجاؤوا بما

والكنانة مثال، وقال أبو الهيثم خالد بن مكثوم: النكس من السهام: املن�وس الذي جعل أعاله أسفلھ، فهو  

 ... 8ضعيف أبدا، فأراد: أن ما افتخروا بھ ورموك بھ من فخرهم �ان قو�ا كنبل ليس بأن�اس"

ه القصيدة تتج�� �� البدء �� قوة املصادر الثقافية ال�ي تكرع م��ا أف�ارها وصورها، مما �ع��  إن قوة هذ

و�مثل   أوطاس.  جبال  بنوق من  األثيل  ا�جد  فيشبھ  الثقا��.  وامتالئھ  الشعر�ة  ا�حطيئة  عن قوة عارضة 

لة. و�قيس وقت  �حالھ مع أهل بيت الز�رقان بمن �ستدر ل�ن ناقة �جفاء، و�من �ستسقي ماء أرض قاح
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ال�ي تبغض زوجها، و�ا�جر�ح   بالفارك  لھ  �� شبعها.. وشبھ �غضهم  ينتظر إبال صادرة ال أمل  انتظاره بمن 

الذي لم يلف لدائھ مداو�ا، و�من �س�� �� أرض وعرة، وكمن �عيش ب�ن أرماس. ثم يجعل من الز�رقان كمن  

�اد ُيراق م��ا �ىيء ألضياف أو غ��هم. بينما ممدوحھ  ال تبلغ مروءتھ إال أن يأ�ل و�لبس، وِوطابھ مملوءة ال ي

ذو مجد راس تليد، �اإلبل والنوق األصيلة، و�السهام القو�ة غ�� املن�وسة... فتدور �ل هذه الصور املنحوتة  

من ثقافة عر�ية أصيلة، �عيش �� البادية ال�حراو�ة القاحلة، و�� أحد أوجھ شد��ا ع�� الز�رقان وقومھ،  

ب اإلبل  واإل�سان  حيث  بصدورها وورودها،  وأموا��ا،  بأحيا��ا  �سهولها ووعورها،  و�خيلها، واألرض  أصيلها 

بكرمھ و�خلھ، و�مروءتھ وخيانتھ، و�قر�ھ و�عده، و��ّحتھ ومرضھ... و�لها مؤثثات ا�حياة العر�ية األصيلة،  

 وم�ونات الثقافة البدو�ة ال�ي يخ�� ا�حطيئة تضاريسها وتفاصيلها. 

و�اإلضافة إ�� هذا الثقل الثقا�� تتم�� األبيات كذلك بقوة املصادر الفنية ال�ي تمتح م��ا أصولها و�ناءها  

ممدوحھ   إ��  االنتقال  قبل  النفسية  الشاعر  ومعاناة  الالئم،  لوم  مقدمتھ   �� الشاعر  ينقل  حيث  ولغ��ا، 

ونات نوو�ة �� القصيدة العر�ية  واالنقالب ع�� م�جوه، ثم �ستحضر العيس �� تمظهرات مختلفة، و�� م�

املقدمة    �� وأسا�ىي  فاعل  عنصر  وهو  واللوم  االستجداء.  و��  الكرم،  تجليات  و��  الرحلة،   �� األصيلة، 

النسيبية، ولھ دور مهم �� اضطرام أحدا��ا و�� املواجهة ب�ن الشاعر وال�خوص ال�ي تحول بينھ و��ن متعة  

بالكرم وشرف ا�حتد، وفعل املعروف، وا�جد التليد. و�� املقابل    الوصال. لينتقل �عد ذلك إ�� مدح ممدوحھ 

 ُ�عّرض بامل�جو بالبخل، و�هانة الضيف، وا�عدام املروءة والشرف...

ومن أوجھ قو��ا كذلك جمعها ب�ن املدح وال�جاء، و��ن الثناء والتعر�ض. فتضمنت ما وصف بأنھ أه�� 

تھ العرب. واحد عاقب عمر بن ا�خطاب ا�حطيئة عليھ، وآخر  بيت قالتھ العرب، وما اعُت�� أصدق بيت قال

بضمائر   قومھ  أو  بھ  املعرض  بذكر  و�كتفي  آلھ،  و�اسم  باسمھ  املمدوح  يذكر  بمعناه.  وأ�جب  بھ  تمثل 

الغائب، وهم من هم ب�ن أحياء العرب وزعما��م، و���ك لسياق ا�حال تحديد املقصود من �عر�ضھ، ول�خ��اء  

عر الو�� بمدح
ّ

قذع من  بالش
ُ
ھ و�جائھ. وهو ما أدرك عمقھ عمر بن ا�خطاب وهو يحذر ا�حطيئة من امل

، أي ذلك الذي يرفع من م�انة ممدوحھ و�حط من قيمة أعدائھ؛ وهو أشد أنواع ال�جاء ع�� النفس،  1القول 

وأخرى   والسمو،  والوفاء  الصفاء   �� غاية  صورة  متقابلت�ن؛  صورت�ن  يب�ي  وهو  ف��ا،  تأث��ا  ��  وأك��ه  غاية 

 البشاعة وا�خذالن والدنو. 

لم يرد الز�رقان عن هذا ال�جاء ا�حاد الذي قابل فيھ ا�حطيئة ب�ن صفات ممدوحھ "�غيض" املفعمة  

باإليجابية، وصفات "م�جوه" الز�رقان املغرقة �� السلبية. كما أنھ لم يأمر َمن �ان قبلھ من الشعراء بالرد  

خ��اء العرب �� ال�جاء، وسليل مدرسة زه�� بن أ�ي سل�ى... لقد   ع�� ا�حطيئة، وهو آخر الفحول، وأحد

أدرك الز�رقان سريعا أن هذه املعركة محسومة شعر�ا وثقافيا لصا�ح ا�حطيئة، فأضرب عن عادات العرب  

�� رد ال�جاء بمثلھ، ورفع أمره إ�� ا�حكم اإلسالمي ا�جديد طالبا القصاص لعرضھ املراق وشرفھ املهدور،  

 
ن قال: المقذع؟  وما قال: القول، من والمقذع  "إياك له:  قوله في -1

ٔ
ل فالن، من خير فالن فتقول الناس بين تخاير  ا

ٓ
ل من خير فالن وا

ٓ
 ا

 .3/787  المدينة، تاريخ شبة، ابن فالن..."
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من توج��ات اإلسالم املعارضة لهذا ا�جنس من القول وقوانينھ الّصارمة �� حفظ األعراض. وح�ى   مستفيدا

ال يتسّرع عمر بن ا�خطاب �� حكمھ، أو ح�ى يؤسس لقاعدة "ا�خ��ة القضائية" �� إثبات األح�ام ال�ي تحتاج  

عر مّمن  إ�� خ��اء �� 
ّ

أحاط بأساليب الشعر العر�ي    مجالهم يخ��ون دقائقھ وتفاصيلھ. فاستد�� خب��ا بالش

ا�جاهلية"   "الثقافة  شوائب  الرشيدة وتخلص من  اإلسالمية  بالثقافة  أشبع  ومّمن  ا�جاهلية واإلسالم،   ��

املعارضة ألح�ام الدين ا�جديد. فجاء تقر�ر حّسان بن ثابت بليغا موجزا، مع��ا عن إيجاع �� ال�جاء، محمال  

ص
ُ
ور ا�حطيئة ممعنا �� اإليذاء الّنف�ىي للّز�رقان. وقد وصفھ �� تقر�ره  بصورة مجاز�ة مغرقة �� الّتخييل، ت

ھ لم يْ�جھ، ولكن فعل بھ ما هو أك�� من ال�جاء وأق�ىى، "فقد س�ح عليھ"، أي "أفرغ عليھ ما �� 
ّ
البليغ بأن

منظور   من  الفعل  جسامة  مستوى  من  ا�حكم  فجاء  وشناعتھ،  الفعل  عظمة  ا�حاكم  فاستشعر  بطنھ". 

قافة 
ّ
لقي �� ب��،    الث

ُ
املستجدة. فحبس ا�حطيئة �� حفرة تحت مستوى األرض، و�ضيف �عض الرّواة أنھ أ

 وألقي عليھ حَفُصھ أي ز�لھ من جلود وأدم.

قافة  
ّ
الث منظور  من  ناشزا  شعرّ�ا  صوتا  لتعاقب  عر�ة 

ّ
الش والّسلطة  الّسياسية  الّسلطة  اجتمعت  لقد 

تخ�� ا�جديدة. وتنصف شاعرا مسلما  ليلتحق    اإلسالمية  ا�جاهلية  بقايا  من  وتخلص  الشعر  نزغات  عن 

بالعقيدة اإلسالمية و�ص�� عمدة من أعمد��ا. غ�� أن ا�حطيئة لن �ستسلم ل�جنھ ��ذه السهولة، وسي�جأ  

ّناء، ويستد�� م��ا ما يقاوم بھ هذا ا�حكم القا�ىي الذي أودعھ �جنا مذال.  
َ
عر�ة الغ

ّ
من جديد إ�� ثقافتھ الش

بنائھ الصغار �� صورة يرّق لها قلب عمر بن ا�خطاب فيب�ي متأثرا. فيخاطب الشاعر عمر  فيصور مأساة أ

بن ا�خطاب خطابا عاطفيا �ستحضر فيھ أبناءه الصغار، و�جعلهم أفراخا ضعافا �عانون ا�جوع والعطش 

 بذي مرخ �� أرض قاحلة ال ماء ف��ا وال �جر، �عد أن �جن �اس��م �� هذه الب�� املظلمة. 

شعر  ثم   أ�عد  ما  جوهره،   �� إسالميا  �عب��ا  �ع��  جعلتھ  الشعرّ�ة"  "التقّية  من  نوعا  ا�حطيئة  مارس 

خصوصا �� قولھ: "فاغفر عليك سالم هللا يا عمر". ثم يمدح عمر ر�ىي هللا عنھ  !ا�حطيئة الذي وصلنا عنھ 

ستجداء واستنجاز. حيث يطلب  بما �علم وقعھ �� نفسھ: األمانة، واإلمامة/اإلمارة، ويعود إ�� ما يتقنھ من ا

ّر �� األباطح،  
َ

منھ أن يمّن عليھ با�حرّ�ة مستعطفا ببنيھ وأهلھ، ومعانا��م �� غياب معيلهم، �غشاهم الق

ومعاناتھ �عيدا ع��م، حيث يصف منفاه بأسلوب شعري ناعم، فبينھ و��ن أهلھ مسافات طو�لة يف�ى بھ 

 "ا�حجر". 

،   و��ن العقاب والعفو، و��ن التنفيذ
َ
والوعيد، يواجھ عمر بن ا�خطاب ممثال للمجتمع ا�جديد ا�حطيئة

شبيب بالنساء وذّم الناس، 
ّ
قافة املتوارثة، بقوة وصرامة، ح�ى يثنيھ ع�� ما هو عليھ من ال�جاء والت

ّ
ممثال للث

لها قلب ا�حطيئة من م�انھ، وهو ع�� مقر�ة من قطع لسانھ  ����   . لكن �عد تدخل من1�� صورة درامية 

حضر ا�جلس، انتقل قطع اللسان من الصورة ا�حقيقية األو�� باستدعاء الكر�ىي واملو�ىى والطست، إ�� 

صورة مجاز�ة، بقطع لسان الشاعر بالعطاء ح�ن "اش��ى منھ أعراض املسلم�ن جميعا بثالثة آالف درهم".  

 
راء  من -1

ٓ
نس التي  اال

ٔ
ي الواقعة هذه حول بها  ُيستا

ٔ
  يقول: الخطاب؛ بن عمر  فكاهات  من  الحادثة هذه اعتبر  الذي  العقاد محمود عباس را

طار التي المرعبة المزحة تلك  القوية فكاهته ن"وم
ٔ
  دار عمر، عبقرية العقاد، محمود عباس الناس"  هجاء عن ليكـف الحطيئة، لب  بها  ا

 . 67ص  ،2006  ،10ط والنشر، للطباعة مصر  نهضة
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ا�خطاب بن  عمر  وفاة  �عد  لكن  العودة.  �عدم  منھ عهدا  أخذ  ح�ى  يتواَر عنھ  استمر    فلم  ر�ىي هللا عنھ 

ا�حطيئة يمارس حياتھ وشعره كما ألفهما، وواصل اال�غماس �� ثقافة بدو�ة جاهلية يحرص ع�� الوصول  

 ��ا إ�� األجيال الالحقة. 

 الثقافة الممتدة والذاکرة المستعادة:  -7

طر�قتھ  تجد هذه القراءة �� ا�حطيئة صورة املثقف الذي ال يقف ع�� ا�حياد، والذي استطاع التشبث ب

عر  
ّ

�� ا�حياة ومذهبھ �� الشعر، ب�ل ما أو�ي من عارضة شعر�ة و�حاطة ثقافية. واستمسك �سفينة الش

لھ من مرجعية شعر�ة  
ّ
ح�ن غادرها ا�جميع، واستطاع، كما سن�ى هنا، أن يصل ��ا إ�� بّر األمان؛ بما يمث

نا    وثقافية را�خة �� ا�جتمع البدوي العر�ي، �� أساليب القول وعادات
ّ

القوم. مما ال ي�اد يضاهيھ غ��ه تمك

منھ وجهرا بھ كما رأينا سابقا. وهو الذي �ان قبل اإلسالم عمودا من أعمدة مدرسة "عبيد الشعر"، ثم وجد 

أن   �عد  وثقافتھ  عر 
ّ

بالش التمّسك  ع��  ا�حّفز  الصامد،  األوحد  العمود  أمره  وانتشار  اإلسالم  �عد  نفسھ 

انب من أهم جوانب "�خصية ا�حطيئة" املتعّددة، ال�ي غابت عن الّدارس�ن، انصرف ع��ما ا�جميع. وهو ج

 وهم يتوارثون صفات "القبح واللؤم والبذاءة"، ويسبغو��ا عليھ ��خاء.

عر�ة العر�ية  
ّ

لقد �انت مدرسة عبيد الشعر من أهم املدارس الشعر�ة ال�ي ر�خت وجودها �� تار�خ الش

ّمس ا�جاحظ �� ا�جاهلّية، واستطاعت بفضل 
َ
ا�حطيئة أن تحفظ م�ان��ا واستمرار���ا �عد اإلسالم. وقد تل

أثر هذه املدرسة وحّدد أهم خصائصها وهو ا�خب�� �� منا�ع الثقافة العر�ية وأساليب الشعر العر�ي، يقول:  

 تمكث عنده حوال كر�تا، وزمنا طو�ال، ُيرّدد ف��ا نظره،  
َ
و�جيل  "ومن شعراء العرب من �ان يدع القصيدة

ب ف��ا رأيھ، ا��اما لعقلھ، وتتّبعا ع�� نفسھ، فيجعل عقلھ زماما ع�� رأيھ، ورأيھ عيارا ع��  
ّ
ف��ا عقلھ، و�قل

قاس جودة الشعر عندهم باملدة  1شعره، إشفاقا ع�� أدبھ، و�حرازا ملا خّولھ هللا �عا�� من �عمتھ"
ُ
. حيث ت

العمل الّدؤوب واملتواصل ف��ا. و�تحّدد مدى هذه املدة  الزمنية ال�ي يتم خاللها االشتغال بالقصيدة، ثم ب

الزمنية �� "ا�حول ال�امل التام" و"الزمن الطو�ل املمتد". بينما تتحدد اإلجراءات �� ترديد النظر، و�عميق  

 التفك��، وتقليب الرأي، وتحكيم العقل، تقديرا لألدب، و�عظيما لنعمھ.

 جودة الشعر لدى عبيد الشعر 

 مقياس زم�ي 
 ا�حول الكر�ت 

 الزمن الطو�ل 

 مقياس كيفي 

 ترديد النظر

 إجالة العقل 

 تقليب الرأي 

 تقدير األدب و�عظيم �عمتھ 

 
بو -1

ٔ
 . 2/9 ،1998 ،7ط ة،القاهر  الخانجي، مكـتبة  هارون، محمد  السالم عبد وشرح:  تحقيق والتبيين، البيان الجاحظ، عثمان عمرو  ا
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أما "هو�ة" هؤالء الشعراء الذين اصط�ح عل��م �عبيد الشعر؛ فقد "�ان األصم�� يقول: زه�� وا�حطيئة  

وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر، أل��م نّقحوه ولم يذهبوا فيھ مذهب املطبوع�ن، و�ان ا�حطيئة يقول:  

ك، و�ان زه�� �س�ي ك��ى قصائده ا�حوليات"
ّ

. فيصنف األصم�� زه��ا وا�حطيئة  1خ�� الشعر ا�حو�ّ� ا�حك

زعيم�ن أساسي�ن ملدرسة عبيد الشعر، مما ر�خھ ا�حطيئة بتحديد معيار جودة الشعر �� "ا�حو�� املنّقح  

ك"، ور�خھ زه�� بإطالق اسم ا�حولّيات ع�� قصائده الك��ى. و�حدد ابن رشيق هو�ة با�� شعراء هذه  
ّ

ا�حك

فْيل الغنوي، وقد  املدرسة بقولھ: "ومن أ�حا��ما (أي زه
ُ
�� والنا�غة) �� التنقيح و�� الّتثقيف والّتحكيك ط

قيل: إن زه��ا روى لھ، و�ان �س�ى "ُمحّ��ا" �حسن شعره، وم��م ا�حطيئة، والنمر بن تولب، و�ان �سميھ أبو  

ّيس""
َ

تجمع ع��   . فالثابت �� �ل التحديدات لرواد هذه املدرسة الشعر�ة العر�قة أ��ا2عمرو بن العالء "الك

زه�� وا�حطيئة وقد تف��ق �� غ��هما، و�� األغا�ي "قال حّماد وسمعت أ�ي يقول: أما إ�ي ما أزعم أن أحدا  

 3�عد زه�� أشعر من ا�حطيئة."

فيل الغنوي وأوس بن حجر، ويعق��ما زه�� بن أ�ي  
ّ
فنحن هنا أمام �جرة �سب شعري، ينطلق من الط

إ�� كعب بن زه��، ثم ا�حطيئة، والّنمر بن تولب،  سل�ى والّنا�غة   الذبيا�ي، و�صل أمرها من ا�خضرم�ن 

ر�ن لهذه املدرسة، وشعرهم  
ّ
وهناك من يضيف غ��هم، غ�� أن هؤالء هم األك�� حضورا �� نصوص املنظ

 أك�� استجابة للمعاي�� النقدية ال�ي وضعوها.

ھ كث��ا ما يفضل عليھ زه��ا وأحيانا يضيف الّنا�غة، ثم  فقد اش��ر عن ا�حطيئة �� تفضيالتھ الّنقدية أن

ينظم نفسھ مباشرة �عدهما انتسابا لهذا املذهب، وتأكيدا ع�� م�انتھ ضمن سلسلة فحولھ، فقد "�ان زه��  

ِذه بأِعّن��ا حيث شاء، إال  
ْ

أستاذ ا�حطيئة، وسئل عنھ ا�حطيئة فقال: ما رأيت مثلھ ع�� أكناف القوا��، وأخ

را
ُ
ْنِطحا واضعا إحدى رج�ّ� ع�� األخرى، رافعا عق���ي �� أثر القوا��"أن ت

َ
. وح�ن طلب ا�حطيئة من  4�ي ُمْسل

كعب أن يذكره �� شعر يذكر فيھ " أهل البيت" (يقصد أهل بيت آل سل�ى)، �ان بحثا من ا�حطيئة عن  

ودف زه��،  ��دي  االهتداء  وشرف  األصيل،  الشعري  البيت  هذا  إ��  االنتماء  شعر�ة  فضل  مدرسة  عن  اعا 

معركة    �� مفردا  ا�حطيئة  و�قاء  زه��،  بن  كعب  وتواري  الفحول  ذهاب  �عد  العر�ية،  الشعر�ة   �� أصيلة 

 قاسية للدفاع عن قيم شعر�ة وثقافية أ�حت توصف با�جاهلية. 

عد  ثم �عد ذلك استمر تأث�� هذه املدرسة بتأث�� ا�حطيئة، وامتد حضورها �� الساحة الشعر�ة العر�ية �

هـ) "شاعر فصيح متقدم من بادية  50عصر ا�خلفاء الراشدين أقوى وأر�خ. فها هو هدبة بن خشرم (ت

ا�حجاز، و�ان شاعرا راو�ة، و�ان يروي ل�حطيئة، وا�حطيئة يروي لكعب بن زه��، و�ان جميل راو�ة هدبة،  

 
 .78ص والشعراء،  الشعر قتيبة، ابن  -1
دابه الشعر محاسن في العمدة رشيق، ابن -2

ٓ
 .1/133 ونقده، وا

صفهاني، -3
ٔ
غاني، اال

ٔ
 . 2/110  اال

 . 144-143ص  والشعراء، الشعر قتيبة، ابن -4
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عري ملدرسة عبيد الشعر �ع1وكثّ�� راو�ة جميل"
ّ

سب الش
ّ
ستكمل �جرة الن

ُ
د ا�حطيئة، لي��ض برسال��ا  . فت

 شعراء كبار يضمنون لها االستمرار والتجو�د الشعري: 

 كثّ��  ----جميل بن معمر ----هدبة بن خشرم------ا�حطيئة  -----كعب بن زه�� 

ّ��، و�ذا الناس متقّصفون  
َ
ث

ُ
هر فإذا بك

ّ
فقد روى صاحب األغا�ي "عن رجل من كعب قال: جئت سوق الظ

ْصت ح�ى
ّ
 دنوت منھ فقلت: أبا �خر؛ قال: ما �شاء؟ قلت: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول:  عليھ، فتخل

ةٍ  يِل ُحرَّ
َ
رُت ِإدال�� َع�� ل

َ
ِد   ***آث َتَجرَّ

ُ
ِة امل

َ
 َهضيِم ا�َحشا ُحّسان

ھُ 
ُ
 نبات

ً
ِثيثا

َ
ْفُرُق باِملدَرى أ

َ
ِد   ***َوت

ّ
ل

َ
رى أِسيِل املق

ْ
 ع�� واِ�ِح الذف

 2هو ذاك." قال: قلت: هذا ا�حطيئة؟ قال:

عر ح�ن انصرف ع��ما ا�جميع؛ هو ما  
ّ

قافة والش
ّ
إن هذا الّصمود الذي عّ�� عنھ ا�حطيئة، والّتمسك بالث

عر العر�ي املشبع با�جودة والفحولة، ومرجعا ثقافيا  
ّ

جعل ا�حطيئة �� أواخر حياتھ، مصدرا من مصادر الش

قافية ال�ي يحضره 
ّ
ا، كما استطاع أن يثبت م�انتھ �� ا�جتمع العر�ي  ت�ون لھ ال�لمة الفصل �� الّنوادي الث

ّدرا من لدن ا�جميع، مما تدل عليھ الكث�� من الوقائع ال�ي حدثت  
َ

املتش�ل حديثا، و�ص�� مهاب ا�جانب ُمق

 �� أواخر حياتھ. 

عري العر�ي وكذلك �� ا�جتمع اإلسالمي ب�ن ال�حابة،
ّ

  فهذا حّسان بن ثابت، رغم م�انتھ �� ا�جتمع الش

ينأى عن ا�حطيئة و�طلب صمتھ؛ فقد "روى الز��� أن أعرابيا وقف ع�� حّسان وهو ينشد، فقال لھ: كيف  

�سمع؟ قال: ما أسمع بأسا، قال: فغضب حسان، فقال لھ: من أنت؟ قال: أبو ُمليكة. قال: ما كنت قط  

 3"!ال: امض �سالم أهون ع�ّ� منك ح�ى اكتنيت بامرأة، فما اسمك؟ قال: ا�حطيئة. فأطرق حسان، ثم ق 

و�� طبقات فحول الشعراء، األقرب إ�� هذه املرحلة؛ "�ان ا�حطيئة سؤوال جشعا، فقدم املدينة وقد  

طة من خليفة. فم�ىى أشراف أهل املدينة �عُضهم  
ْ

أرصدت لھ قريش العطايا، والناس �� سنة ُمجِدبة، وَ�خ

و  شاعر،  وهو  الرجل،  هذا  علينا  قِدم  قْد  فقالوا:  �عض،  من  إ��  الرجَل  يأ�ي  وهو  فُيحّقق،  َن 
ُ
يظ الشاعر 

أشرافكم �سألھ، فإن أعطاه جْهَد نفسھ َ��َرها، و�ن حِرمھ �جاه. فأجمع رأ��م ع�� أن يجعلوا لھ شيئا ُمعدا 

يجمعونھ بي��م لھ، ف�ان أهل البيت من قريش واألنصار يجمعون لھ العشرة والعشر�ن والثالث�ن دينارا ح�ى  

 آل فالن،  جمعوا لھ أر�عمئة  
ُ
دينار، وظنوا أ��م قد أغنوه، فأتوه وقالوا لھ: هذه صلة آل فالن، وهذه صلة

فأخذها، وظنوا أّ��م قد كفوه املسألة، فإذا هو يوم ا�جمعة قد استقبل اإلمام ماثال ينادي �عد الصالة،  

جهنم" ّبة 
َ

ك هللا  وقاه  ْعلْ�ن 
ُ
� ع��  �ي 

ُ
يحمل من  يقّدم4فقال:  سالم  ابن  �ان  و�ذا  مبالغة    .  ع��  دليال  الواقعة 

ا�حطيئة �� ا�جشع والّسؤال، فإ��ا كذلك تب�ن أن الرجل �ان �� آخر حياتھ مهاب ا�جانب، وقد رّجح ا�حقق  
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املهاجر�ن   من  ف��ا  من  وف��ا  املدينة   �� الناس  ب�ن  مقّدرا  معاو�ة،  عهد   �� حدثت  قد  الواقعة  ت�ون  أن 

ّن فيحّقق" و��جو من حرمھ، رغم ما �عانونھ من  واألنصار، �س�� الناس إ�� إعطائھ رغبة و 
ُ
رهبة؛ "ألنھ يظ

 سن��م ا�جذبة و�خطة ا�خليفة عل��م.

وعند ابن سالم وغ��ه: "دخل ا�حطيئة ع�� سعيد بن العاص متنكرا، فلما قام الناس و�قي ا�خواص:  

شعارها، فلما أسهبوا قال  أراد ا�حاجب أن يقيمھ، فأ�ى أن يقوم، فقال سعيد: دعھ. وتذاكروا أيام العرب وأ 

ا�حطيئة: ما صنعتم شيئا. فقال سعيد: فهل عندك علم من ذلك؟ قال: �عم. قال: فمن أشعر العرب؟ قال  

 الذي يقول: 

 �َ�
َ

بَتغوَن ا�خ
ُ
د َجَعَل امل

َ
ُرقا ***َهِرٍم  �� ق

ُ
بواِبِھ ط

َ
 َوالساِئلوَن ِإ�� أ

 قال: ثم من؟ قال: الذي يقول:

َك  ْمٌس وامللوُك  فِإنَّ
َ

َعْت لم َيْبُد ِمْ�ُ�نَّ �وكُب  ش
َ
ل
َ
َواكب***إذا ط

َ
� 

�ع�ي زه��ا والنا�غة، ثم قال: وحسبك �ي إذا وضعت إحدى رج�� ع�� األخرى، ثم عو�ت �� إثر القوا�� 

أمھ إثر   �� الفصيل  �عوي  دينار"  !كما  بألف  لھ  وأمر  بھ سعيد،  ا�حطيئة. فرحب  قال:  أنت؟  . 1قال: فمن 

جل الذي يظهر فجأة �� �ل م�ان فيحتفى بھ وُ�تقى لسانھ، صار ذلك الرمز الذي  فا�حطيئة أض�� ذلك الر 

الثقافية   النخب  لدى  يحتلها  صار  ال�ي  امل�انة  يب�ن  مما  وعنفوا��ا.  وعمقها  ثقاف��ا  ب�ل  مرحلة  يختصر 

بألف دينار. لھ  با�حطيئة وأمر  العاص من والة عثمان ومعاو�ة، احتفى  بن  �ان سعيد    والسياسية، وقد 

عر العر�ي، ُ�سأل عن الشعراء ا�جّودين؛ فيبدأ بزه��  
ّ

واعت��ه ومن معھ �� ا�جلس مرجعّية را�خة �� الش

ثم �عقبھ بالنا�غة ثم ُيَصّ�� أمر الشعر �عدهما إ�� نفسھ. و�ختار أجود الشعر من غرر املدائح، ألن �� املدح  

 اللھ من بنيات وقيم. يجّود الشعراء، ملا اكتسبوا فيھ من تجارب وترّ�خ لد��م خ

شعراء    الراشدين،  ا�خلفاء  �عد  العر�ي  الشعري  ا�جتمع   �� ل�حطيئة  الوارف  ا�حضور  هذا  آثار  ومن 

آنفا،   املذ�ور  خشرم  بن  هدبة  عن  ففضال  إليھ،  االنتساب  و�دعون  و�فضلونھ،  أشعاره  يروون  ناشئون، 

��، فقد أبر 
َ
ث

ُ
زت النصوص النقدية الكث��ة عالقة ثقافية  والذي أوصل ثقافة ا�حطيئة الشعر�ة إ�� جميل وك

وشعر�ة قو�ة ب�ن ا�حطيئة والفرزدق. وهو �شابھ يبدأ من لعنة االسم ال�ي الحقت الرجل�ن معا، وقد ذكرنا  

سابقا الوسوم السلبية ال�ي الحقت ا�حطيئة من خالل لقبھ، وهو ما لم �سلم منھ الفرزدق بدوره: "فإنما  

ظھ وقِ 
َ
ِلِغل الفرزدق  ّقب 

ُ
الفرزدقة"ل النساء، و��  ال�ي �شر��ا  بالفتيتة  . وكما رأينا مع ا�حطيئة  2صره، شبھ 

فرغم هذا الوسم السل�ي املنبعث من االسم؛ فقد أجمع النقاد ع�� شاعر�ة الفرزدق وتفوقھ؛ فعند ابن  

، يقول �� �ل �ىيء، وسريَع ا�جواب"
ً
 ِمَفّنا

ً
د �� مناسبات كث��ة ع��  . و�صّر الّنقا3قتيبة: "و�ان الفرزدق ِمَعّنا

الّر�ط ب�ن الفرزدق ورواد مدرسة عبيد الشعر وخصوصا زه�� وا�حطيئة؛ وعند ابن قتيبة دائما: "وسمعت  
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عبيد   وأشباههما  وا�حطيئة  زه��  يقول:  األصم��  و�ان  بزه��،  ّبھ 
َ

ُ�ش الفرزدق  يقول:  العالء  بن  عمرو  أبا 

. وح�ن يذكر الفرزدق مرجعياتھ الشعر�ة فإنھ  1وع�ن..."الشعر، أل��م نّقحوه ولم يذهبوا بھ مذهب املطب

 ُيصّر ع�� ذكر ا�حطيئة، وقد اش��ر قولھ: 

َصائَد �� الّنوا�ُغ،
َ

 َمَضْوا  َوَهَب الق
ْ
 َوأُبو َيِز�َد َوذو الُقُروِح َوَجْرَوُل ***إذ

. وأورد الرّواة  2ا�حطيئة"قال أبو محمد: أبو يز�د هو ا�خبل السعدي، وذو القروح امرؤ القيس، وجرول 

والّنقاد وقائع كث��ة ت��ز تلك الصالت الوطيدة ب�ن ا�حطيئة والفرزدق، وذكروا أنھ "ملا هرب الفرزدق من  

  - وهو ع�� املدينة أيام معاو�ة–ز�اٍد ح�ن استعدى عليھ بنو ��شل �� �جائھ إياهم، أ�ى سعيَد بن العاص  

بن ُجعيل الّتغل�ي، فأ�شده الفرزدق مدحتھ... فقال ا�حطيئة: فاستجاره فأجاره، وعنده ا�حطيئة وكعب  

ُل بھ منذ اليوم أ��ا األم��
ّ
عل

ُ
فقال لھ كعب: فّضلھ ع�� نفسك وال تفضلھ ع��    !هذا وهللا هو الشعر، ال ما �

فضلھ ع�� نف�ىي وع�� غ��ي. يا غالم
ُ
جدت !ل�ن بقيت لَت��زّن علينا. يا غالم   !غ��ك. قال: بل وهللا أ

ْ
أّمك؟    أأن

 . 3قال: ال، بل أ�ي. ير�د ا�حطيئة: إن �انت أمك أنجدت فإ�ي أصب��ا فأش�ْ�َت�ي، فألفاه لِقن ا�جواب"

فا�حطيئة يحسم �� تفضيلھ الفرزدق عليھ وع�� غ��ه، و�ث�ي ع�� شعره، و�تنّبأ لھ بالتفّوق ع�� غ��ه من  

ال التفضيل  إ�� معاي��  �� ذلك  أنھ �ستند  عراء، و�دون شك 
ّ

عر�ة، وأهمها  الش
ّ

بعها خالل مس��تھ الش
ّ
ات �ي 

اإلحاطة بالثقافة العر�ية، والتجو�د ا�جما�� والف�ي. ورغم الطا�ع ال�وميدي الذي أن�ي بھ النص والذي أر�د  

شعر   ب�ن  الفنية  الّصالت  هذه  هو  النص  هذا   �� ما  أهم  فإن  الفرزدق.  بداهة  سرعة  ع��  االستدالل  بھ 

ي جعلتھ يث�ي عليھ و�بالغ �� الثناء ع�� شعره، �عد أن �ان �� السابق يث�ي ع��  الفرزدق وشعر ا�حطيئة، ال�

تضمن   ال�ي  عر�ة 
ّ

الش الطر�قة  ع��  ثناء  فهو  امتدادا��م.  إ��  املذهب  أسالف  من  فتحول  والنا�غة،  زه�� 

العر�ّي. فه �� ا�جتمع الشعرّي  العر�ّية االستمرار وا�حافظة ع�� وجودها  عر�ة 
ّ

قافة الش
ّ
و حكم نقدي للث

عري وفروعھ، وهو ما  
ّ

ُمن�ٍن ع�� تجر�ة ثقافّية وشعرّ�ة را�خة ير�ط خاللھ ا�حطيئة ب�ن أصول مذهبھ الش

 لم يدرك أ�عاده كعب بن جعيل الّتغل�ي، الذي لم يقبل هذا الّتقديم وأنكره �� حينھ.

 
ّ
قا�� العر�ي �� بداية العصر  إّن أهم ما ننت�ي إليھ من خالل هذا ا�حضور الوا�ح ل�حطيئة �� ا�جتمع الث

ال�ي  الثقافة  النقدية، و�يمانھ بجدوى  عري وأسسھ 
ّ

الش الطو�ل عن مذهبھ  بدفاعھ  أنھ استطاع،  األموي 

وتحدياتھ.   واختالفاتھ  �عقيداتھ  ب�ل  �� مجتمعھ  م�انة  لھ  ينحت  أن  وشعره؛  حياتھ   �� لها  و�نظر  يحملها 

ّدرا من الطبقة املثقفة، ُ�سأل �� 
َ

الشعر والثقافة وُ�نصت إليھ، كما �ان لھ دور أسا�ىي �� وصول  فصار ُمق

عراء؛ وخصوصا: هدبة بن خشرم، والفرزدق، وجميل،  
ّ

الش حقة من 
ّ
الال إ�� األجيال  الشعر  مدرسة عبيد 

ثّ��.
ُ

وقد رأينا أن ا�حطيئة دافع ب�ل ما يمتلك من قوة وصمود ع�� املستوى ال�خ�ىي، و��ل ما �سّ�ى لھ  وك
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عر، أي شعر الفحول، إ�� منتسبيھ  من تجر�ة شع
ّ

ر�ة وموهبة فنّية و�حاطة ثقافّية أن يوصل مشعل الش

قافة الشعرّ�ة العر�ّية األصيلة االستمرار واالنتشار، بل والّتقدير والّتوق��.
ّ
عراء، و�ضمن للث

ّ
 ا�جدد من الش

 الخاتمة:  -8

عر العر�ي عن  رغم تلك الصورة البشعة، املغرقة �� الّنبذ والّ��ميش، املتوارثة  
ّ

املتداولة ب�ن جمهور الش

خصية  
ّ

ت ُمعتمة �� فضاء هذه ال�
ّ
ننا الّتحليل الثقا�� من استكشاف مساحات أخرى ظل

ّ
ا�حطيئة؛ فقد مك

الّنقدية   واختياراتھ  الشعري  مذهبھ  يرّ�خ  وهو  أمره  حسم  قد  اعر 
ّ

فالش ونقدا.  وشعرا  ثقافة  الفر�دة 

يواجهھ   مجتمع   �� قافية 
ّ
الث وضع  ورساالتھ  عن  �خ�ىي  بدفاع  عالقة  لألمر  يكن  ولم  والصّد.  بالّرفض 

اعتباري مفتقد �� ا�جتمع، كما يّد�� املتعاطفون القالئل مع ا�حطيئة ع�� العصور، بل �ان أعمق من ذلك  

قافية؛ ولعل هذا ما استد�� عليھ وع��  
ّ
ق بقضية الشعر ومعاي��ه الّنقدية وأ�ساقھ الث

ّ
وأر�خ؛ بما لھ �عل

 طا ونقدا نرى أنھ �عيد عن املوضوعّية العلمية والنظر الّنقدي ا�حصيف.شعره �خ

و�انت املواجهة األبرز والتحّدي األك�� الذي وجد ا�حطيئة نفسھ خاللھ، هو ذلك االصطدام مع الز�رقان  

بن بدر، والذي جّره إ�� مجلس حكم عمر بن ا�خطاب، وقذف بھ �� مساحات "الكفر واإليمان" و"الفضيلة  

��  وا
ْ

يخ الذي  با�جاز  يتقنھ واستمسك  الذي  عر 
ّ

بالش استنجد  ا�خناق هنالك  عليھ  اشتّد  فلما  �خطيئة"؛ 

 من أمر م�جّوه "الز�رقان  
ّ
مضايقھ. فاستطاع بالشعر أن يرفع من شأن ممدوحھ "�غيض" وقومھ و�حط

رض أقوى وأر�خ،  وأهلھ". واستطاع با�جاز أن �غادر �جنھ العميق املوحش ليظهر من جديد ع�� وجھ األ 

 و�ا�جاز نجا من قطع لسان حقيقي وجعلھ قطعا مجازّ�ا كسب من ورائھ م�اسب مادّية ورمزّ�ة.  

ورغم أنھ خسر معركة ا�جمهور مع الز�رقان بن بدر، َوجّرت عليھ الواقعة كرها متوارثا من املتعاطف�ن  

قافة"، وهو يقول أه��  
ّ
عر والث

ّ
بيت وأصدق بيت قال��ما العرب، كما  مع الز�رقان؛ فقد كسب "معركة الش

قال قبل أمدَح بيت �� "�غيض" وأشهر بيت رفع قومھ "بنو أنف الناقة". كما تفّوق �� َرْصف �جاء ُوصف  

سيان،  
ّ
الن ��ّددها  وثقافّية  شعرّ�ة  ذاكرة  �ستعيد  أنھ  ذلك  من  واألهّم  وأقساه.  ال�جاء  أجود  �ان  باملقِذع 

ع، و��جو فيَضع،  و�ص�� "مصدرا" نقدّيا ال يمكن ت
َ
جاوزه، و�ض�� "رمزا ثقافيا" يظهر �� �ل م�ان؛ يمدح ف��ف

 يقول فيْصدق، و�ظّن فيحّقق.
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