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 خالصة البحث
جدل العالقة بين اللغة والمجتمع له  دو   يهيف فهي يرهاير المجتمهع يقهال مها كف تم المجتمهع يتهتريع الهتعله مهن متا به       

يعلههه مههن التلمههاي الرديسههة والتههيسة فههي لغتهه  ل تذا ،يلههر فههي لغتهه ل رولدههسا ألههبف مههن ال ههرو   د ا ههة ال قافههة واللغههة تذا 
معاًرومما يجد   اإلشا ة تلي  هنا أم مفردة ال قافة ال يحيل تلى المعنى االلرالحي ال يق لدا وتنما يتتع لتشهمل أنهااع  هدة مهن 

والد ا هة التهي يحقهق ههسا الهدما ههي النقهد  م هادة لدها ف هال  هن ثقافهة ال انايهة وثقافهة المدمشهينرال قافة :ثقافة التلرة وال قافهة ال

الس  ال ي ع جمالية النه من أهم أولاياي  وال يبحث في يقييم النه ولتن يدهتم بهالنه مهن حيهث  القته  بااليهدولاجيا    ال قافي
دية وفهي الاقهن نفتهه  فهام كهل العرابهاي داحلهة فهي حقهل النقهد ال قههافي و بهالمثثراي التا يعيهة والتيا هية واالجتما يهة واالقت ها

وبدسا الحال يحر نا النقد ال قافي من االنتقايية المتعالية فهي قهراءة الن هان مهن االحتيها  واالنتقاييهة بهين الهنه الراقهي والهنه 
 الشعبي
ة  مدمشهة ومعا ةهة فال هعاليفا فهي الع ههر ههسا البحهث يحهاول قهراءة مفهردة حيايههة فهي شهعرنا فالفحالهةافي شهعر جما هه     

 األما 
حاولنا قراءة فالفحالة ابماةا ية كاندا مهن البنهى التامنهة فهي العقهل العربهي وكاندها ثقافهة  هلرة حاولهن بع دها فانقلبهن ةهدها 

شهمن ويالشهن وهدمتدا بمعا ةة يبنن المفهردة نفتهدا فالفحالهةافمتى مها افتقهدي الدولهة لحركيهة لهراع بنلهاء مهع المعا ةهة يد
 وهسا قد يتام من  اامل ق ر  مر الدولة األماية وزوالدا المبتر.  

 

Summary 
Dialectical relationship between language and culture is the base engine in the evolution of 

society, Marx  said  society can remove all the trouble  from his community by deleted all the 
bad words. that is mean change  language ,so it became necessary to study the culture and 
language together, but the  culture is not mean a narrow idiom,  It is expanded to include three 

kind ,counter culture ,subculture and fring culture. 
And studies that verify this Consolidation is cultural criticism, it did not consider the text 

from the aesthetic part, and does not seek to assess, but under consideration in its relations with 
ideologies and influences of historical and political, social, economic, intellectual and analysis  
.It should be noted that all the letters included in the field cultural criticism .in this way cultural 

criticism Get rid of selectivity between elite and popular . 
This research is an attempt to read a single vital in our poetry (al fohola) its mean Rejected  

the other . in a dissenting class and  (poor)group(Al Salleak) in the era dating as the beginning of 
civilization: (Umayy age)  

  We tried to read (al fohola) objectively as one of the structures inherent in the Arab mind 

. 
and when  the   authority tried to alive and sent   (al fohola) again  it is turned against  

authority itself  and destroyed  it  by the opposition which is adopted   (al fohola) itself…that is 
mean: 

 When  any  authority  missed the  kinetic conflict  constructively with the opposition  it 

was broken and faded, and this may be one factor in the short life  of the Umayy  dynasty and 
erasing early . 

 



 0202/  أنساني/  الثالث العدد – الثامن المجلد – العلمية كربالء جامعة مجلة

 541 

 
 

 المقدمة
لفدههم أ  ذاي وةههمام قايدهها و ههد  ي ههد دا أو انديا ههها أمهها  يقلبههاي الحيههاة بتههل مفاهيمدهها البههد مههن اال تتههقاء مههن يراثدهها      

قد يتتلل تلى األذهام حين يسكر ال قافة  النتاج األدبهي فقهإ تال أم مفهردة ثقافهة ال يعنهي النتهاج ذاي الشهتل والم همام الراقهي وال قافي.

 ة المجتمع العليا بل يشمل كل منتا أل  فسة من فساي المجتمعروهسا ما يتناول  النقد ال قافي الس  يقد  للمتلقي ما يلي:  العان بفس
 ل كشفا باأل باب التيا ية التي يتمن في امتالك بعض القيم قيمة أك ر من ،يرها في المجتمع5

حهراك الم ههرلحاي بهين الحهدود المر هامة بههين ثقافهة التهلرة وثقافههة لفهف التبهاين الدرمهي بههين ثقافهاي المجتمهع الااحهد ممهها يفتهر 2
 المعا ةة وبين ثقافة الربقة العليا وثقافة المدمشين.

ليعمل النقد ال قافي  مل الم فاة التي يزيل مها  لهق بهذهاننها مهن أحتها  حهال بعهض الن هان بعهدفها ههي األف هل ال ،يهر ويفهتف 3

 ة:المعا ةة راألدب الشعبير األدب النتا  ونحا ذالف.أبااب البحث والتنقيب في ن ان  دف 
وتم كام مبتغى الناقهد ال قهافي هها مبتغهى ولهفي ال يقييمهي فه نه  هها األنتهب لمحهاو ة التهراس ومحاولهة ا هتنراق .وهسا البحهث هها 

 أُ خ  لى ان  بداية الَمَدنية.محاولة لقراءة مفردة حياية في يراثنا الشعر  فالفحالةا ند فسة معا ةة ومدمشةفال عاليفافي   ر 
كانهن بدايهة البحهث ينقيبهاً فهي بنيههة العقهل العربهي التحتيهة ومهن ثهم  ملدهها فهي البنهى الفاقيهة يحديهدا فيفالشهعراوبعدها قههراءة ذاي        

 ي أنتجتدا ..ال علاك بمحاكمتدا يا ة أما  بنى العقل العربي ويا ة أحرى أما  العراب اإل المي وثال ة مع نظا  الدولة الت

 
تذا أ اد المجتمع ام يزيهل كهل المتا هب التهي "

يعانيدا... فليهزل كهل العبها اي  هيسة الهرنينر 
  5فليغير اللغة"

ههاية ههي ،ريهزة التجمهعتر اإلنتهام اجتمها ي بربعه  فيتحهد مههع ،يهرا مهن النهاس الم ا تزاله  يعرةهه  ها حهدى ،رايهزا التل

 يحقق ل  التعايش المعنا :هسا الغريزة ي من بقاءا الماد  و؛ 2للعررا
ماديها لهن يههتمتن الفهرد الااحهد مههن مااجدهة حرههر البيسهة العا جيهة وتيجابيهها لهن يتههتريع اإلفهادة مهن الربيعههة ويروي هدا ل ههالح   -5

هتم اإلنتهام الفا هد فهي أ  مجتمهع يُهردع فأحرهر بنهي جنته ر نالحه  رحتى أم الجما ة يمتن  من حماية نفت   من بمفردا  م يعتبهرا أمل
 .3أو يهحس اآلحروم العبرة من ا

 -الجما ة ال يثملن الحاجاي االقت ادية وحتهبر وتنمها ال قافيهة والتهيتالاجية والروحيهة ألم فالغهرى األ همى ل نتهاممعنايا ف -2

ً 4ال يمتهن تم ينجهزا اإلنتهانية تال فهي المجتمهعا -أ  ينميهة جميهع القهد اي الربيعيهة انه  فيتههتلز   المجتمهع المهدني ر يقهال كهانإ والهفا
 .1وجاد ميدام  ا  ليبرالي يافق بين الفردية التليةر وبين التناحر واالنتماء  بر مث تاي جمدا ية يحتمدا القاناما

 self –fulfillmentوذاييهههة  Individualيحقهههق اإلنتهههام فرديتههه  وجاديالويتمههة لمههها ذكهههر وبتتهههابع ُ هههللميلالجما ة ةهههرو ة ل -3
 . 1داحل الجما ة:فكل واحد منا يالد مريين:في الربيعة وفي المجتمعا Beingووجادا  Identityوهايت  

ظها  العمهل ويقتههيماي  يتشهتل وفقها لربيعههة و هايل اإلنتهاج ون و القته  مهع اآلحهر ففههردر جما هةانا ا مها تم كينانهة الفهرد  

 Sociality Theory نظرية المجتمع الجماهير   وهي التايدة في رهسا ما ن ت  تحدى نظرياي  لم االجتماع
 :7نا ين من المجتمعاي يقد  هسا النظرية 

عتمهد الز ا هة وال هيد والر هي ر ويلعهب يتتهام ههسا المجتمهع مهن جما هاي لهغيرة ي: Traditional Societyالمجتمع التقليهد   -5  
ً  القيم والتقاليد واأل راف دو اً   في . مدما

 ن المجتمعاي ها نتاج ال ا ة ال نا ية.وهسا الناع م Mass Societyالمجتمع الجماهير   -2

بالهفدا فأ هلاب حيهاة مجما هة  التايدة فيه  ال قافةنمإ ويمتننا القال تم المجتمع العربي قبل اإل ال  يدحل في الناع األولر و
أ   ههد   جما يههةر يتهام األفتهها  والميههال تذ تمر Herd Culture9هههي ثقافهة القريههع   8معينهة مههن البشهر يعيشههام فههي متهام واحههدا

م يتهتمر تال تذا قههد  الفهرد ينههازالي حيمتدهها ال يمتهن لهه  أا هتقاللية الفهرد الفتريههةر وةهرو ة التزامهه  بههداء الجما ههة فوالعهيش يحهن 
هايلةر ال يقل  ن ذوبام ذاي  في ذاي المجماع التي يم ل المث تة الر همية... فنقهرأ الهساي با تبا هها جريمهة يريتبدها لهاحب الهساي 

ام ثقافتدها فكهام الشهعر وحهزل  55ويلف ال قافهة نجهدها فهي الشهعر فالراقهة اإلبدا يهة األولهى  نهد العهربا 50ن الساي الجمعيةابانف ال   

ر نجهد فيه  ميهال الفهرد قايهة للجما هة فالهنحن 52ليه  ي هيرومالمدهم ومنتدهى حتمدهمر به  يهحهسومر وتفي الجاهلية  نهد العهرب ديهاام  
بمعنى تم الفرد يسوب وين در في الجما ةر حتهى وتم كانهن  لهى حرههر والجما هة يهتتلم ب هاي  قبيلةار مقابل ةما  األنا الفرديةر

 هالم  كمها يهراا ر ويهزز  كلهيMechanical Solidarity53واحدر وهسا التما ف ال يقت ي التفريإ فهي أحهد أفرادهها؛ انه  ي هامن  لهي 
ر وههسا نتيجهة حتميهة ل همام ا هتمرا ية وديمامهة 54أو مظلاماا فان ر أحاك  الما كما ينه المهثا  العربياالجتماع دو كايم او  

 51ار يقال د يد بن ال مة:تم بال راع المتتمر لقتاة البيسةف ال حراء الحياة وحف  الحياة وحف  البقاء في واقع يت

 ومههههههههها أنههههههههها تالل مهههههههههن ،زيهههههههههة تم ،هههههههههاي  
 

 ،ايهههههههههُن وتم يرشهههههههههد  ،زيلهههههههههة ا شههههههههههد   
 

 

أناار فإم شعا ا بالساي يت اءل وي مر مقابل فالنحنار كما لرح بهسلف ةهمرة م ذكر الشا ر ةميرا منف ال فحتى وت
 51بن ةمرة الندشلي:

 ومههههههههها أنههههههههها بالتههههههههها ي ليحهههههههههرز نفتههههههههه ُ 
 وتم يههههههف مجههههههد مههههههن يمههههههيم فان    هههههه  

 

 ي  ههههههههن  هههههههها ة الحههههههههي ذايهههههههههدُ نههههههههولتن 
 نمههههههههههاني البقههههههههههاع ندشههههههههههل  و رهههههههههها دُ 
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ر الجههاهلير وحالههة تم للشهها ر الجههاهلي دو  الم قهه  التقليههد  نرجتهه   لههى شع ههية الشهها  تم لههاي فاألنههاا  لههم يتههقإ  ههالال

كهام  ن ه ر ف هالً فيه  أو شهب  معهد  ام يتهام معهدمأ Mass Communication 57والمنتهقر فهي مجتمهع يتهاد االي هال الجمهاهير  

يت يه  للمشهها ر نهها ر شع هاني... والشهعر أوال وقههبال هها ألدب ففهي احتههزال التعها ي  ذايهير أالشها ر  امهة نرجتهي بربعهه ر فها
 الساييةر والمنرلق الشع يا.

 هايتالاجية  أ  أندا نرجتية يغاير نرجتهية  لهم الهنفف/ 58وألم الشا ر الس  يمجد ذاي  فها في الااقع يتق اها ويتقراهاا 
اء القهيم واألمها  وههي ال يعنهي فماقفها حهرا تز Individualist.... يمتهن نعتدها هنها بالفردانيهة 59الروح ويعلا فاقدا كما يقال باشهال 

ألفعهههال يقليديهههة اديهها تذ تم متهههلت  هههها يعاقهههب  ايهههل ار أو انقيConformistاالجتما يههة فمهههن ههههسا الزاويهههة نجهههد البهههدو  امت اليههها ف

ر أ  تم لا ة األنا التهي يحهاول الت هعم والبهروز يتهام مقبالهة ومدويهة أي هار تذا كانهن حاملهة لقهيم القبيلهةر وكههم ذاي 20و رفيةا
ألم تم الههسوبام هنها أوجهد االنتمههاءر  ر تال25تقمه القبيلهة فتههسوب فهي ههسا الحالههة الحهدود بهين أنهاا الفرديههة ونحهن الجما هةاالشها ر فيه

 ر وأوجد هسا السوبام كسلف بعدين للمتام:22الشا ر  بر  ن يعلق  فبتينانة مجتمع   لى األ ى مم ال بالقبيلةا

 .24ف  فحقق  مليا االندماج والتلسذ بااقع ا 23 الم  بالبرالةا بعد  ملي واقعير بمااجدة المتام: فمأل شقاق -5

بعهد ميتهافزيقير بإزاحهة المتههام الجغرافهي العهالي مههن األبعهاد الدند هيةر ال ههحراء فالمتهام المعهاد ا مههن معيلته  وتحهالل المتههام  -2
 المهوى. القبيلة/ 21األلي  فالمتتاما

ع الجههاهلي يم أحالقيههة يحظههى بهها تراف المجتمههفعههر بقههياكيههد م قهل باألنهها وتمههاء فههي معلقههة لبيههد أي ههار ففيدهها نجهد هههسا االن 

رة ههي  هل -يهةبدو -ر وهي قيم أحالقية معناية ال يمتن الحياد  ندا النعدا  التهلرة المركزيهة والقهاانين فهي بيسهة ،يهر مدنيهةاحترام و
ي يشههتل ههسا التفهاءة يتاقه ر تلههى حهد كبيهرر  لههى وال هفاي الته.مها بالتفهاءة فهي القيهها  بمدمته  فيما  هدا الشهعه المشهداد لهه   ما

ر وانرالقها مهن 21ا والشهجا ةاافوالح ها فالظروف والمالبتهاي العالهةر وههي يت همن ،البها العبهرة والحتمهة والتهر  والمدها ة 
لهة الشههجا ة كهام  ف مهل الفنهام البهد تم يشهبع الحاجهة الروحيههة للمجتمهع الهس  يعهيش فهي كنفه ار نجههد ذكهر يلهف القهيم المعنايهةر وحا

لينها منه  مهن  وح الفعهر والحما هة لمها حلهه ت م نتقإ من الشعر الجاهلي ما فيه شسنا أ والفرو ية  ند أك ر من شا ر جاهلير فولا

قهي الجهاهلي يجهد أنهاا ر وههسا الشهعر  نهدما يلقهى كهام المتل27من حياة العرب قبل اإل ال ا اً يتير نز اً   اى شبف ةسيل ال ي ا  االل 
ا يها ي  له  حالهة مهر وههسا  بيعهي مها دامهن الق هيدة ال يتحقهق تال با هتقبال اآلحهر التهامعر ففهاألدب والفهن ال ي هبف لدمتجتدة في 

ال مهن حهالل الههساي المنتجهة فحتهبر بههل مهن حهالل الهساي المتههتدلتة كهسلفر أ  مهن حههالل  التهياق تال  نهدما يتحقهق يعاقههب اإل مهالر

 .28التفا ل بين المثل  والجمدا ا
بهدأي نهااة الفحالهة بالتشهتل رمهن هنها   ألهبحن لدها  هلرة يعلها الهنهالتغني بالهساي وقايدها  م  ألعربي أولية النقد ا ويتش  

ر م هال 29م نماذج االنجاز الشعر  المرروح يت من حبرة المنشئ والمتلقي المشتقة من اجهراءاي يهداول الهنه الشهعر اافبا تبا  
ا تمهاد المنافتهة واللجهاء الهى التحتهيم وكهندمها فهي  وبمجهرد 30مها  أ  جنهدب.ة بهن  بهدة أذلف ما يروى  ن ينافف امرئ القيف و لقم

ً ايثكد تم م هرلف فالفحهلا كهام متم شعر ف لقمةا بلقب فالفحلا وهسا حلبة... ومن ثم ينتدي بتتايا األ ً  رمهع أ هراف المجتمهع شهيا  وفقها

 لعاداي البدو ...
بالهفدا فبنيهة  و   35ال يمتهن يمدينه الهس  العربهي فدهي جهزء مهن الالو هي العربهي بنية كامنة في العقل كانن الفحالة ا ذ وت

ألم اللغهة ليتهن أداة لتالهيل التهال  فحتهبر فه  فمهن بهين و هاي  اللتهام نقهل ال قافهة  قيمة مديمنة في ال قافهة العربيهةفهم لدا  لغايةا 
ا فيمتههن ا تبهها  كهل ثقافههة مجمهاع انتههاق  مزيههة شهر د مههن ال قافههة بهل هههي اً اللغهة ليتههن جهزءو 32ولتنه ر ههها ذايه  مربههاع بدمههاا

   33يت د ها اللغةا

ومههن حههالل حقههب الههزمن المتعاقبههة و لههى مههدى التهها ي  هنههاك ماجههاي نتههقية حرجههن  ههن السايقههة الر ههمية م لههن ثقافههة 
و ي ايجاههاي فتريهة أبهن مفهرا الحميهر ر وفهالمتتاي  ن ر في شعر شعراء أفرادر  لى  بيل الم ال:  رفةر د بل العزا ير يزيهد 

يههديالاجي المتم ههل فههي شههعر المعا ةههة الشههيعية للدولههة لقرامرههةر المت ههافةر والشههعر اآلا رمههساهب جديههدةر م ههل ال ههعاليفر العبيههد
 األماية... و،يرهم.

مدني ألول مهرةر فبتهبب يبلها  دولهة الملهف التيا هي باجه  حهان التهي أ هاد المجتمع الر د نق   ند الع ر األما ر تذو 

جتمهع ويبلها   هاهرة التنهاع والتعهدد فهي الم ر ثم حروب الفتاحاي التبهرى ثانيهارمعاوية يه يتدا يه يتا جديدا بعد حروب الردة أوال
أو المجههال التيا هي باجهه   روبههدء التهويهل ثال ها رولتبلهها  الحقهل التيا هيردها مههن بهدء العالفهاي الفقديةالعربهي اإل هالمي مههع مها  افق

 .34 ا ا
ً  م  ألندا قاين في  وا تمري بعد أال علتة يحديدا ً ند نق   و  لة ال هعاليف لدها أهميهة مع قدو  اإل ال ر وفحا ياا ي نتبيا

البعههد التا هيالاجي لفدهم الهساي وحاا هها مهع اآلحهر فهي بهداياي المجتمههع ب بالبعهد النقهد  األدبهي فحتهبر بهل  لهيف فقهإ فيمها يت هل 

 المدني العربي.
ل ههعاليف اإلبهل حههين يتههمن يتهلف متههلف ا مل ر يههراد أ31ف... ولههعلف البقههل اإلبهل أ   ههمندا...اجهاء فههي القههاماس المحهيإ  

ن النظها  التهايدر فهي ،ها اي يريهد ي لل علتة من النفا  والشرود والدياجر تذ يتجهرد ال هعلاك مهن التزامه  ويعهرج  هبالمعنى العرف
ر فال هعلتة ههي: 31ل هعلاك الفقيهرر وهها أي ها المتجهرد للغها ايافا:م يتعله بدا من وةعيت  الفقيرةر كما يقال ابا زيد القرشهي أ

ا  بعهد تم ا هتهثر ر وكام حهروج ال هعاليف فهي الع هر األمه37م يدشم اة يريد أو فترية  ايدية اجتما ية أفحروج الفرد من وةع

ً العلفاء األمايا ً  م بالحتم والمال حروجا بهين التمهرد وال ها ة ويعتمهد الغهزو  و باألحرى قاة  د فعل يجمهعر أ دواني  لاك ر فداماديا
 والتلب.
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 38الريب:بن تن   كاب المركب ال عب كما ولف  لنا مالف  

 أ ى المهههههههههاي ال أنحههههههههها   نههههههههه  يترمههههههههها
 

 ولهههها شههههسن لههههم ا كههههب المركههههب ال ههههعب 
 

ً  وقد ي عمن في نفت   وح  ا لتمرد والعروج حتى ألبحن قيادي  أمراً   سا الهنفف ر وقد أف هف مالهف بهن الريهب  هن ههشاقا

المتمردة:
39
 

انههههههههههههي ببههههههههههههرد  تليتمهههههههههههها  حههههههههههههساني فجرل
 

 فقههههههد كنههههههُن قبههههههل اليهههههها  لههههههعباً قياديهههههها 
 

في قهال  بيهد ب بهن الحهر  وهم ما  نجدا الع اع بالترى أ  التمردد بين  الفتر والمما  ة العلمية وا تبدل اإلقامة واحف 
 40الجعفي:

 الهههههههههم يهههههههههرم  بعهههههههههن اإلقامهههههههههة بالتهههههههههرى
 

يههههههههه   اد ال هههههههههاامر  ولهههههههههين الحشهههههههههايا بالجف
 

 45فهلبف لل علاك/ القتلال التالبي قانان  العان: 

  هههههههها تُب أههههههههههل الهههههههههدين  مههههههههها يهههههههههريبدم
 

 وايبههههههههع  قلهههههههههي مهههههههها ههههههههههدى لهههههههههي أولُ  
 

م اآلحههر/ المتعههاذل فهي  ههين مالهف بههن الريههب ر حتهى أوههسا الشههعا  يعنهي ت ههالم القريعهة واالنف ههال  ههن المجتمهع اآلحههر 
 .42فكاإلبل الجربا

 43ريب الع اع والقيد في فبحباحة ال يما:رفض مالف بن الف 

 ومهههههههههها أنهههههههههها كههههههههههالعير المقههههههههههيم ألهلههههههههههه   
 

  لههههى القيهههههد  فهههههي بحباحهههههة ال هههههيم يريهههههعُ  
 

 44وشق  ريق  نحا حياة كريمة:
 ولتهههههههههن أبههههههههههن نفتهههههههههي وكانههههههههههن أبيههههههههههةً 

 

 يقههههها ف أو ين ههههههاع قههههها  مههههههن الر ههههههب   
 

 41الم السل ها الشر المرلق كما يرى القتال التالبي:
ههههههه هههههههر كهههههههل الشل  ر ال حيهههههههر بعهههههههدافمههههههها الشل

 

  لههههههههههى النههههههههههاس تال تم يههههههههههسل   قابدهههههههههها 
 

 

  وقد يتر ي هسا ال ا ة في أشعا همتم ول  بتالت  وشجا ت  لا ة من لا  اال تداد بالنففر 
 :41يقال شا رهم االحيمر التعد  ال عاليف  اشاا تذف  ردم ذاي و ثا ها  لى بيعة حيايدم من يمرد وا،تراب  بتبب

 بالههههسيب تذ  هههههاى ههههاى الههههسيب فا تهنتهههههُن 
 

َي تنتهههههههههههام فتهههههههههههدي أ يهههههههههههرُ    ولهههههههههههاك
 

 47تذ لم يتن أمامدم تال ال حراء يعيشام فيدا  يشة الاحا  بعيدا  ن حياة الناسر كما يقال العريم المحرز :

 فههههههههني بههههههها ى ال يهههههههرى المهههههههرء قُربدههههههها
 

 لههههههديقاً وال يحلَههههههى بدهههههها العههههههيُن َمرقَههههههدا 
 

بالبرالههة  الههساي التغنههي لهها  تثبههاياحتههراق حالههة العزلههةر فتههام مههن ر وفههي مااجدههة يلههف الحيههاة دههمذايتثبههاي تلههى  وافعمههد
والفرو هيةر ألم البرالهة فيردهر الحيهاة وي هعدها ويعيهد لدها زهاهها وامتالءههار وفهي البرالهة يتغيهر لها ة العهالمر ي هبف الاجههاد 

حيهث ال  48لعهالم فهي البرالهة كمها فهي الحلهماللساي في م الية شع يةر وي بف العالم حركة فعل واقتحا  وفرو يةر ويتتتلم ا اانعتا 
 49وجاد آلحر  اى التالح يقال  بيد بن اياب العنبر :

 و ههههههال احت هههههههاني التههههههي  حتهههههههى كهنههههههه 
 

 ينههههههههههها  بجلههههههههههههد  جفنُهههههههههههه  وحمايلُهههههههههههه   
 

 معههايير الفحالهة النقديهةر وأبعههاد ال هعلتة فههي مل والفحهل هنها بمعنههى القهاة ال ،يهر أل ر10فدها الفها س وههها الفتهى وهها الفحههل

 ً ً  النه الشعر   لى  رفي نقيضر تذ يم ل نه ال هعاليف مهن الناحيهة الفنيهة حروجها  هن نمريهة الق هيدة العربيهة التال هيةر  جهس يا
ر وقهد يتهام فهي يغنهي ال هعلاك 15فشعرهم شعر مقرا اي وليف ق ايد كاملةر يتتم باحدة الماةاعر ويعلا من المقهدماي الرلليهة

الجمعير فتهل تنتهام يحمهل معه  يها ي  أجهدادا مهن حهالل التناقهل الروحهير والشها ر الفنهام كمها بقاي  وفرو يت  جزء من ال شعا ا 
ر ولدهسا قهد يتهام 12ي ف  يانغ فتنتهانا بهالمعنى األ همى للتلمهةر انه : تنتهام جمعهي حامهل لهااء الهروح الفا لهة الالشهعا ية ل نتهاما

ً  بمعنى كان  ف مزاً  من كينانة الفرد العربير ايغني ال علاك بالقاة والتفرد جزء  ...13في أ ماق النفف العربيةا كيانيا

لفرو ههية الجههاهلي قدا ههة فيعبههر ف تال أم  شهعر ال ههعاليف فههي الع ههر االمها   ابتعههد ن يجليههاي الههساي العربيههة  الجاهليهة  
اهلي اال مهن حيهث شهعر نظيهرا فهي الجاهليهة فالشهعراء ال هعاليف فهي الع هر الجه وأبتعهد أي ها نر14بشدامة يحت ن حتى األ داءا

م يرهرح بهديال ن فحروجها وحتهب وتنمها كانهن يحهاول أ هعلتة الجاهليهة لهم يتهالمتتاى الفني وتنما  لى المتتاى ألحراك الفتهر   ف
ر 11ر أما لعلتة الع هر األمها  فتانهن ف دة فعهل يدهدف تلهى تزالهة النظها  القهايم أك هر ممها كانهن يدهدف تلهى تقامهة الحريهةا11جديداا

م ففرو هيتدم وبرههالتدم حا جهة  ههن العرههاب اول د ا ههة حيهايدمر ك يههرا مها نجههد أومهن حههالل قهراءة الن ههان التا يعيهة التههي يتنه

 :18ر يحت ن فأناا  اف ة يقتل اآلحر تم لم يرعدار كما يقال  بيد ب بن الحر الجعفي17اال الميا
 أقهههههههههال أللههههههههههحابي بهكنههههههههههاف ج  هههههههههه اذ   

 فقههههههههال أمههههههههرج هيدههههههههاي لتههههههههُن براجهههههههههع  
 تُهههههههههه   يف  هههههههههه ي وذالههههههههههف حالت    هههههههههه يم  م  عَ فَ 
 

 وا ذاندههههههههها هههههههههههل يههههههههههملام  جا هههههههههها  

 ولههههههههم يههههههههُف للتق ن ي هههههههه إ منهههههههه  بدي ههههههههه عا
 ً  لمههههههههن لههههههههم أجههههههههداُ  ههههههههامعاً ومري ههههههههه عا

 

لعرهاب التهلرة فدمها يلتقيهام  نهد ف فهض اآلحهرا والتعهالي  ليه ر فتهلرة األمهايينر  يهاوقد نجد حراب ال علاك ههسا مااز 
ر وفال يتحهاو  مهع مهن 19يال  بهندا ا تبداديةر فيقا   لى تق هاء المعا ةهة ونفيدهاا واقعيا التلرة والمعا ةة بداللة العالقة بين

ر النعههدا  15ر فه  فا هتمري القبيلهة  ،هم قيامدها فههي مدينهة ح ها ية ومجتمهع ح ها  ا10يعالفدها وتنمها يع هع  لنظها  قدهر  قمعههيا
 .12لمتيام.. والتح ر ليتن مرادفا للترف الماد  فقإالتلرة التيا ية فالمدينة  قبيلة يديرها التجا  ا
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شع هية الفهرد [ر بمعنهى العنه  والهبرشر ]الفحالهة[يحقهق  ]اآلحر والتعهالي  ليه [تم وجاد فمركزية الساي ويعاليدا المرلقر و
تهلرة فاألمايهةار وثقافهة المعا ةهة ر وهسا البا ز في كهال ال قهافتين ثقافهة ال13المت منة النافية لآلحرا ]األنا[المتفرد فحل الفحال ذ  

فال عاليفار بمعنى ان  ال ياجد حد ثقافي بيندمار وكههم المعا ةهة أ  ال هعلتة يعيهد يقهديم وتنتهاج التهلرة التهي أوجهديدار وممها يقهد  

 حهر التهي  رحتدهايمتننا القال تم البعد التيا ي/ الح ا   ،ير متهافرر وكهسلف البعهد الح ها  / اإل هالمي بداللهة  القهة األنها/ اآل
والتهي ا تمهدي  لهى النفهي واال تس هالر بينمها نجهد تم اآلحهر فهي الهنه   لهى حهد  هااء -ال عاليف -المعا ةة ن ان التلرة و

 ً ً  القر ني فبالف  احتالفا دينيا أو ثقافيا يشتل أفقا للساير وأحيانا جزءا من النظرة الهى الهساير  هااء يقهد  با تبها ا شهريتا ر او متهالما
حهر التاالهل مهع اآل ر فنجهد يجليهاي14و ثقهافيا  الى متاحة الا ي كاحتالف جتهد  أسة كيام ،ازر او في لفة محتل... او يقدفي هي

هَهب  : ف11في الما وس اال المي لا ي االنتهجا  والتفا هل والتعهايش معه ر ويجتهدي فهي مفهاهيم انتهانية ح ها ية مندها الحهاا  اذ 

هر   فأَن هَن َوأَُحهاَك ب زَيَهاي ي َواَل يَ  ك  َم ت ن ه ُ  ََغهى ف42ن يَها ف هي ذ  َ ها  هَبَها ت لَهى ف ر  َشهى ف43ا اذ  ُر أَو  يَع  اًل لَيفنًها لََعل ه ُ يَتَهَسك  ر 11اا44ا فَقُهااَل لَه ُ قَها 
ياًل فوال بر ومن  قال  يعالى: ف ًرا َجم  هُم  هَج  ب ر  َ لَى َما يَقُالُاَم َواه ُجر  ي االنتهانية  لهى كهل مها هها ر وثقافهة فهتف العالقها17اا50َوال 

َتهُن فَههإ َذا ال ههس   بَي نَهَف َوبَي نَهه ُ َ ههَداَوة  ايجهابي محتمههل كقاله  يعههالى: ف فَههع  ب هال ت ي ه ههَي أَح  ههيفسَةُ اد  ههتَا   ال َحَتهنَةُ َواَل الت  ههيم  َواَل يَت  َكهَن ه ُ َول ههَي َحم 
ر و لهي فعا حهين 19حهر اليدهادااب ر وذلف حهين ف اههد الر هال/ اآلحالر ال التريم محمد فنا وال المبادئر ويبنى يلف 18اا34ف

   .70خ لف في الدين واما نظير لف في العلقاقال:الناس فلنفام اما أ

 والدولة االماية ثقافيا يمتن ام يال  باال تبدادية أي ا
ةر والمرحلهة التا يعيهة التهي ن ها فيدها إم يتبعنا الفحالة كهول م رلف نقد  في يا ي  األدب العربي من حيث اللغةر ودوا هي النشهاف

ر فاأللههمعي  ههايش 75الم هرلف واكتمههلر نجههد تم المههدلال االلههرالحي للفعهل يجههاوز المعنههى اللغهها  المباشههر للتلمهة بمعنههى القههاة
القهرم  فهيالرواية و  ر يدوين اللغةر حيث القراءاي النقديهة للشهعرية العربيهة التهي لهم ينظهر لدها بشهتل  ها ر فمنهس بهداياي التهدوين 

ر وهنها النتهق اآللهي يدهيمن فهي 72التيا ة ف لاك الفرد بما لدي  من حزين ثقافي ما وس بعيهدا  هن المتهتجدايا نن  ال الث الدجر  قن  

المجتمعهاي ذاي الحههزب الااحهد الحههاكمر كمها ههها الحهال فههي الع هر األمهها ر و ليه  يشههتل الع هر الجههاهلي فكمها  اشهه  فهي و ههيدم 
  الع ر الجاهلي بالف  زمنا ثقافيا يمن ا تعادي ر ويم يرييب  وينظيم  في   هر التهدوين الهس  يفهرى نفته   رب ما بعد البع ة أ

ر تذم ها   ر الردة فالتي   عن األ هراف األدبيهة الجاهليهة وأدي تلهى يحالدها تلهى 73يا يعيا كإ ا  مرجعي لما قبل  ولما بعدا...ا

ر تندا بعث الجاهلي لتمتهين  هلرة النمهاذج فحيهث األول 74ا   لاكية وأ راف ثقافيةاانتاق ثقافية  ا عة ومتجس ة ويعل   ندا أنم
ر من أجل فحلق و ي مرابق لبنية النظا  القايمر و ي يما س الرا ة والع هاع... يتهام الغايهة مهن وجهاد الها ي ههي 71ها األكملا

ق هايدا؛ لتهن داحهل نظها  اقت هاد  ال يقهد  تم يعهيش ر وليغ هسا الا ي شعرا ألم الشها ر كهام فينهتا 71المحافظة  لى هسا النظا ا
القيف وزهيهر والنابغهةر مهن لهفاي الهديا   ها  ريق شعر الفحال من م ل امرئ ر فهلبف ف ريق الشعر77تال تذا ح ع ل   يا ياا

حتهى يههرو   ر والشها ر ال ي هير فحهال78والرحهل والدجهاء والمهديف والتشهبيب بالنتهاء ولهفة العمهر والعيهل والحهروب واالفتعها ا

فليهحهس نفته  بحفهه   وجهديراً ر هتهسا يتهام مهثهال 79ًأشهعا  العهربر ويتهمع األحبها  ويعهرف المعهاني ويهدو  فهي متههامع  األلفها ...ا
الشعر والعبر ومعرفة النتب وأيها  العهربر يتهتعمل بعهض ذلهف فيمها يريهد مهن ذكهر اآلثها  وةهروب األم هال وليعلهق بنفته  بعهض 

 .80 با دماأنفا دم ويقا   بع  بقاة 
فالشعراء أما فحال أو ،ير فحالر هتسا فألبحن ال فاي جهاهزة لألشهياءر وألهبحن التجربهة اإلنتهانية نمرها محهددا فهي  

 ا هلراي ار فهلهبحن الفحالهة ن ه82ر وألبف الشها ر يعلهد يقليهدا ثقافيهار ويهثمن دوا  حرهاب نقهد 85ي ا ر وم تاكا في  با ةا

ر ولتن بمحتاى  جعي يمامار ألندها وليهدة معهاى  هياثقافي قتهر ر Iconic power 83الشعر افأيقانة يم ل اكتمال وياها األداء 
فتهام مهن  84أبرل فعل القراءةر تذ فال يتام للقراءة كينانة حين يتتلإ النه  ليدار ومعنى يتلإ الهنهر هنهار اكتماله  كبنيهة للمعنهىا

 معلفاي نمسجة ال قافة يلف:
أجبههري  لههى اال يههداد والتعلههق بنمهاذج قَب لههي/ قَبَلههير فههي حهين فال ياجههد أ ههلاب التينانههة تال هنهها  ت اقهة نمهها الههساي اإلنتههانيةر حهين 

وقرأيدها ة تو مهن هنها يمتننها فدهم  ال هعل.81واآلم... وهي ليتن بال رو ة حا ج الهزمن ولتهن الهزمن لهيف هها البعهد الهس  يحتمدهاا

 دهري  ال راع بيندا وبين الدولهة مهن اوليهاي يرها  المجتمهع ويقدمه  في حين يتام المعا ةة وحراكدا الفتر  ودوا كساي معاقة ف
ة ال يتبنهى  يديالاجيهة   في الع ر االما المعا ةةفال عاليفا البنيهة  النتهعة المشهاهة مهنفنهه التهلرةا بهل ا هتعدمن كقاة هدامل

 .لفحالة ا يلف النتعة التي انتجتدا الدولة االماية و اقتدا يحن يتمية التي يمجد القاة العربية
 

 وختاما :
 دولهة بمعنهى التيهام الح ها   دوم معا ةهةر فتذ ال يته ه اإل هالميرالفعهل الح ها    يههحر أل هبابيحليل ثقافي  اآلمأمامنا  -5

  .ة التي هدمتدا  يامرلالت تنتاجفإم  د  وجاد معا ةة أو وجاد معا ةة يعيد  من ثمو

 حرك األ اس في يرا  المجتمع.جدلية العالقة بين اللغة وال قافة هي الم  -2
ة:-3  تم م رلف الفحالة فالتغني بالساي وقايدا اقد مرل بمراحل  دل

في البدء كانن الفحالة يشبع حاجة  وحية وجادية  ند العربي ويحديدا البدو  فدهي يم هل و هيلة دفا يهة يحفه  ياازنه  النفتهي أمها  -أ
 ةبتل مترلبايدا المعيشية والدفا يال حراء 

ثقافية فدي  لرة يعلها الهنه  فالشهعر الهس  يقهال الفحالهة يتقهد  منزلهة  لهى الشهعر العهالي  اجتما يةن الفحالة يشبع حاجة ألبح-ب

 مندا .
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ا هتقري الفحالههة فههي بنيههة العقههل العربههي وحرجههن  ههن حههدودها الزمانيهة والمتانيههةر وهههسا أمههر  بيعههي هتههسا هههي  بيعههة الههنفف  -3
 لالو ي الجمعيا.البشرية ويعاملدا مع حزيندا فا

أنتدههن الفحالههة الههى كاندهها م ههرلحا أ يتالاجيهها يتههه جف بههين ح هها ا التههامن فههي العقههل العربههي وا ههتد اي  وبع هه  مههن جديههد -4

 والترويا ل  ل الف التلرة. 
مجتمع كانن ال علتة في الع ر األما  ثمرة من ثما  فحالة التلرة ال قافية والتيا ية ر هي فحالة قترية  ،ير لالحة ل-1

 مدني يحر  من بداوي  ب ا ة دينية مدنية .
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 حليلي مرا بي  لى ا  جندب.....

 وبقال  في ق يدي :
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