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 اليكعالصعر ـــــــش ةــفحول
 )سلطة نص أم نص سلطة(

 

 نبراس هاشم ياس

 كلية التربية / جامعة كربالء

 نقد أدبي حديث/ نقد ثقافي

 

 

 خالصة البحث
جدل العالقة بين اللغة والمجتمع له دور رئيس في تطوير المجتمع يقول مااركس ن  المجتماع يطاتطيع الاتمل  مان متا باه      

تملاا  ماان التلماااي الرديسااة والطاايسة فااي لغتااه ل نذا ،يلاار فااي لغتااهل رولدااسا ألاابف ماان ال اارور  درا ااة ال قافااة واللغااة نذا 

معاًرومما تجدر  اإلشارة نليه هنا أ  مفردة ال قافة ال تحيل نلى المعنى االلطالحي ال يق لدا وننما تتطع لتشمل أنواع  دة مان 

والدرا اة التاي تحقاق هاسا الادما هاي النقاد  م ادة لدا ف ال  ن ثقافة ال انوية وثقافاة المدمشاينرال قافة :ثقافة الطلطة وال قافة ال

الس  ال ي ع جمالية الن  من أهم أولوياته وال يبحث في تقييم الن  ولتن يدتم بالن  من حيث  القتاه بااليادولوجيا    ال قافي

دية وفاي الوقان نفطاه فاا  كال المطابااي دا لاة فاي حقال النقاد ال قاافي و بالمؤثراي التاريمية والطيا ية واالجتما ية واالقتصا

وبدسا الحال يحررنا النقد ال قافي من االنتقائية المتعالية في قراءة النصوص من اال تياار واالنتقائياة باين الان  الراقاي والان  

 الشعبي

ة  مدمشاة ومعارةاة والصاعاليفر فاي العصار هسا البحث يحاول قاراءة مفاردة حيوياة فاي شاعرنا والفحولاةرفي شاعر جما ا     

 األمو 

حاولنا قراءة والفحولة ربموةو ية كوندا من البنى التامنة في العقل العرباي وكونداا ثقافاة  الطة حاولان بع داا فانقلبان ةادها 

شامن وتالشان وهدمتدا بمعارةة تبنن المفردة نفطدا والفحولةرفمتى ماا افتقادي الدولاة لحركياة لاراع بنلااء ماع المعارةاة تد

 وهسا قد يتو  من  وامل قصر  مر الدولة األموية 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 . 
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 المقدمة
لفداام أ  ذاي وةااما  قوتدااا و ااد  تصااد دا أو انديارهااا أمااا  تقلباااي الحياااة بتاال مفاهيمدااا البااد ماان اال تطااقاء ماان تراثدااا      

قد يتطلل نلى األذها  حين تسكر ال قافة  النتاج األدبي فقط نال أ  مفردة ثقافة ال تعني النتاج ذاي الشاتل والم امو  الراقاي وال قافي.

 ة المجتمع العليا بل تشمل كل منتا أل  فسة من فساي المجتمعروهسا ما يتناوله النقد ال قافي الس  يقد  للمتلقي ما يلي:  الماص بفس

 ل كشفا باأل باب الطيا ية التي تتمن في امتالك بعض القيم قيمة أك ر من ،يرها في المجتمع5

حاراك المصاطلحاي باين الحادود المر اومة باين ثقافاة الطالطة وثقافاة لفف التباين الدرمي بين ثقافااي المجتماع الواحاد مماا يفطار 2

 المعارةة وبين ثقافة الطبقة العليا وثقافة المدمشين.

ليعمل النقد ال قافي  مل المصفاة التي تزيل ما  لق بأذهاننا من أحتا  حاول بعاض النصاوص بعادهها هاي األف ال ال ،يار ويفاتف 3

 ة:المعارةة راألدب الشعبير األدب النطو  ونحو ذالف.أبواب البحث والتنقيب في نصوص  ده 

ون  كا  مبتغى الناقد ال قافي هو مبتغى ولافي ال تقييماي فأهناه هاو األنطاب لمحااورة التارال ومحاولاة ا اتنطاقه.وهسا البحاث هاو 

 أُرخ  لى انه بداية الَمَدنية.محاولة لقراءة مفردة حيوية في تراثنا الشعر  والفحولةر ند فسة معارةة ومدمشةوالصعاليفرفي  صر 

كانن بداية البحث تنقيباً في بنية العقال العرباي التحتياة ومان ثام  ملداا فاي البناى الفوقياة تحديادا فيوالشاعرروبعدها قاراءة ذاي        

 ي أنتجتدا ..الصعلوك بمحاكمتدا تارة أما  بنى العقل العربي وتارة أ رى أما  المطاب اإل المي وثال ة مع نظا  الدولة الت

 

نذا أراد المجتمع ا  يزيل كل المتا ب التي "

يعانيدا... فليزل كال العبااراي  ايسة الارنينر 

  5فليغير اللغة"

اوية هاي ،ريازة التجماعنر اإلنطا  اجتما ي بطبعه ويتحاد ماع ،يار  مان النااس ال  ا تزالاه يعرةاه هو حدى ،رائاز  الطل

للمطرر
2
 تحقق له التعايش المعنو :هس  الغريزة ت من بقاء  الماد  و؛ 

ماديا لن ياتمتن الفارد الواحاد مان مواجداة  طار البيساة المارجياة ونيجابياا لان يطاتطيع اإلفاادة مان الطبيعاة وتروي ادا لصاالحه  -5

ان  اإلنطا  الفا اد فاي أ  مجتماع يُاردع وأ طر بني جنطهر نالحظ رحتى أ  الجما ة تمتنه من حماية نفطه  من بمفرد     يعتبارا أمل

أو يأ س اآل رو  العبرة منهر
3
. 

ن الحاجاي االقتصادية وحطبر وننما ال قافياة والطايتولوجية والروحياة أل  والغارس األ امى ل نطاا معنويا ف -2  -الجما ة ال تؤمل

ال يمتن ن  تنجاز  اإلنطاانية نال فاي المجتماعر -أ  تنمية جميع القدراي الطبيعية
4

اناه ويطاتلز   المجتماع المادني ر يقاول كاانط والافاً 

وجود ميدا   ا  ليبرالي يوفق بين الفردية التليةر وبين التناحر واالنتماء  بر مؤ طاي جمدورية يحتمدا القانو ر
1
. 

 self –fulfillmentوذاتيااة  Individualيحقااق اإلنطااا  فرديتااه وجوديالوتتمااة لمااا ذكاار وبتتااابع ُ االلميلالجما ة ةاارورة ل -3

دا ل الجما ة:وكل واحد منا يولد مرتين:في الطبيعة وفي المجتمعر Beingووجود   Identityوهويته 
1
 . 

ظاا  العمال وتقطايماته تتشاتل وفقاا لطبيعاة و اائل اإلنتااج ون و القتاه ماع اآل ار وفاردر جما اةرنو ا ماا ن  كينونة الفرد  

 Sociality Theory نظرية المجتمع الجماهير   وهي الطائدة فيهرهسا ما نصته نحدى نظرياي  لم االجتماع

نو ين من المجتمعاي تقد  هس  النظرية 
7
: 

عتمد الزرا ة والصيد والر ي ر وتلعاب يتتو  هسا المجتمع من جما اي لغيرة ت: Traditional Societyالمجتمع التقليد   -5  

 فيه. مدماً  القيم والتقاليد واأل راف دوراً 

 ن المجتمعاي هو نتاج ال ورة الصنا ية.وهسا النوع م Mass Societyالمجتمع الجماهير   -2

بولفدا وأ لوب حياة مجمو اة  الطائدة فيه ال قافةنمط ويمتننا القول ن  المجتمع العربي قبل اإل ال  يد ل في النوع األولر و

معينة مان البشار يعيشاو  فاي متاا  واحادر
8
Herd Cultureهاي ثقافاة القطياع   

9
أ   اد   جما ياةر تتاو  األفتاار والمياول نذ ن ر 

  يطاتمر نال نذا قاد  الفارد تناازالي  يمتداا ال يمتان لاه أا تقاللية الفرد الفترياةر وةارورة التزاماه باأداء الجما اة ووالعايش تحان 

هائلةر ال تقل  ن ذوبا  ذاته في ذاي المجموع التي تم ل المؤ طة الر مية... فنقرأ الساي با تبارها جريمة يرتتبداا لااحب الاساي 

ن الساي الجمعيةربانفصاله  
50
وتلف ال قافة نجدها في الشعر والطاقة اإلبدا ية األولاى  ناد العاربر 

55
ا  ثقافتداا وكاا  الشاعر و ازل  

لياه يصايرو رلمدم ومنتدى حتمدمر به يأ سو ر ونفي الجاهلية  ند العرب ديوا   
52

ر نجاد فياه مياول الفارد قوياة للجما اة والانحن 

بمعنى ن  الفرد يسوب وينصدر في الجما ةر حتى ون  كانن  لى  طأر والجما ة تتتلم بصاوي  قبيلةرر مقابل ةمور األنا الفرديةر

Mechanical Solidarityواحدر وهسا التما ف ال يقت ي التفريط في أحد أفرادها؛ انه ت امن آلي 
53

 االم  كما يارا  ر وتآزر كلي

أو مظلومار وانصر أ اك هالما كما ين  المأثور العربياالجتماع دوركايم او  
54

ر وهسا نتيجة حتمياة ل اما  ا اتمرارية وديموماة 

رر يقول دريد بن الصمة:طم بالصراع المطتمر لقطوة البيسةو الصحراء الحياة وحفظ الحياة وحفظ البقاء في واقع يت
51
 

 ومااااااااا أنااااااااا نالل ماااااااان ،زيااااااااة ن  ،ااااااااوي  
 

 ،وياااااااااُن ون  ترشاااااااااد  ،زيلاااااااااة ارشاااااااااد   
 

 

أنارر فإ  شعور  بالساي يت اءل وي مر مقابل والنحنرر كما لرح بسلف ةامرة   ذكر الشا ر ةميرا منفصال وحتى ون

بن ةمرة الندشلي:
51
 

 وماااااااااا أناااااااااا بالطاااااااااا ي ليحااااااااارز نفطاااااااااهُ 
 ون  ياااااف مجااااااد ماااااان تماااااايم فان    اااااا ه

 

 ي  اااااااان  ااااااااورة الحااااااااي ذائاااااااادُ نااااااااولتن 

 نماااااااااااني البقاااااااااااع ندشاااااااااال  و طاااااااااااردُ 
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ر الجاااهلير و الااة ن  للشااا ر الجاااهلي دور الم قاا  التقليااد  نرجطااه  لااى شمصااية الشااا  ن  لااوي واألنااار  لاام يطااقط هااالال

 Mass Communicationوالمنطقر في مجتمع يتاد االتصال الجماهير  
57
كاو   ن ا ر ف االً فياه أو شابه معاد  ا  يتو  معدمأ 

تت يا  للمشاا ر ناو ر شمصااني... والشاعر أوال وقابال هاو ألدب وفاي ا تازال التعااري  ذاتاير أالشا ر  اماة نرجطاي بطبعاهر فاا

 الساتيةر والمنطلق الشمصير.

وأل  الشا ر الس  يمجد ذاته وهو في الواقع يتقصاها ويتقراهار 
58
 اايتولوجية  أ  أندا نرجطية تغاير نرجطية  لم النفس/ 

الروح وتعلو فوقدا كما يقول باشالر
59

اء القايم واألماور وهي ال تعناي وموقفاا حارا نز Individualist.... يمتن نعتدا هنا بالفردانية 

ألفعااال تقليديااة اديااا نذ ن  مطاالته هااو تعاقااب  وياال رر أو انقيConformistاالجتما يااة فماان هااس  الزاويااة نجااد الباادو  امت اليااا و

و رفيةر
20

ر أ  ن  لورة األنا التي تحاول الت مم والبروز تتاو  مقبولاة ومدوياة أي اار نذا كانان حاملاة لقايم القبيلاةر وكاأ  ذاي 

تقم  القبيلة فتسوب فاي هاس  الحالاة الحادود باين أناا  الفردياة ونحان الجما اةرالشا ر وت
25

أل  ن  الاسوبا  هناا أوجاد االنتمااءر  ر نال

الشا ر  بر  ن تعلقه وبتينونة مجتمعه  لى األرس مم ال بالقبيلةر
22

 ر وأوجد هسا السوبا  كسلف بعدين للمتا :

 المه بالبطولةر بعد  ملي واقعير بمواجدة المتا : ومأل شقوق -5
23
ف  وحقق  مليا االندماج والتلسذ بواقعهر 

24
. 

بعد ميتافزيقير بإزاحة المتا  الجغرافي المالي مان األبعااد الدند ايةر الصاحراء والمتاا  المعااد ر مان مميلتاه ونحاالل المتاا   -2

األلي  والمطتو ر
21
 المأوى. القبيلة/ 

ع الجاااهلي يم أ القيااة تحظااى بااا تراف المجتماافماار بقااتوكيااد م قاال باألنااا وتماااء فااي معلقااة لبيااد أي ااار ففيدااا نجااد هااسا االن 

طة هاي  ال -ياةبدو -ر وهي قيم أ القية معنوية ال يمتن الحياد  ندا النعدا  الطلطة المركزية والقوانين في بيسة ،يار مدنياةاحترامهو

ي تشاتل هاس  التفااءة تتوقا ر نلاى حاد كبيارر  لاى والصافاي التا.ماا بالتفااءة فاي القياا  بمدمتاه ويمار دا الشم  المشادود لاه  مو

ر والشاجا ةررووالح اوروالظروف والمالبطاي المالةر وهي تت من ،الباا المبارة والحتماة والتار  والمداارة 
21

ر وانطالقاا مان 

لاة الشاجا ة كو   و مل الفنا  البد ن  يشبع الحاجة الروحية للمجتماع الاس  يعايش فاي كنفاهرر نجاد ذكار تلاف القايم المعنوياةر و ا

ليناا مناه من روح الفمر والحما ة لما  لا  ن   نطقط من الشعر الجاهلي ما فيهشسنا أ والفرو ية  ند أك ر من شا ر جاهلير وولو

من حياة العرب قبل اإل ال ر اً يطير نزراً   وى شبف ةسيل ال يصور االل 
27

قاي الجااهلي يجاد أناا  ر وهسا الشعر  ندما يلقاى كاا  المتل

ا تااري  لاه  الاة مار وهسا  بيعي ما دامان القصايدة ال تتحقاق نال با اتقبال اآل ار الطاامعر وفااألدب والفان ال يصابف لدمتجطدة فيه

ال مان  االل الاساي المنتجاة فحطابر بال مان  االل الاساي المطاتدلتة كاسلفر أ  مان  االل  الطياق نال  ندما يتحقق تعاقب اإل مالر

التفا ل بين المؤل  والجمدورر
28
. 

بادأي ناواة الفحولاة بالتشاتل رمان هناا   ألبحن لدا  لطة تعلاو الان التغني بالساي وقوتدا     ألعربي أولية النقد ا وتتش  

  نموذج االنجاز الشعر  المطروح يت من  برة المنشئ والمتلقي المشتقة من اجراءاي تداول الن  الشعر راوبا تبار 
29

ر م اال 

ما  أ  جندب.ة بن  بدة أذلف ما يروى  ن تنافس امرئ القيس و لقم
30
ا تماد المنافطاة واللجاوء الاى التحتايم وكأندماا فاي  وبمجرد 

 وفقااً  رمع أ راف المجتمع شياً ايؤكد ن  مصطلف والفحلر كا  متم شعر و لقمةر بلقب والفحلر وهسا حلبة... ومن ثم تنتدي بتتويا األ

 لعاداي البدو ...

ال يمتان تمديناهالاس  العربي فدي جزء من الالو ي العرباي بنية كامنة في العقل كانن الفحولة ا ذ ون
35

بولافدا وبنياة  و   

أل  اللغة ليطن أداة لتوليل التال  فحطابر فا  ومان باين وهاائ  اللطاا  نقال ال قافاة  قيمة مديمنة في ال قافة العربيةفأ  لدا  لغويةر 

ولتنااهر هااو ذاتااه مطبااوع بدمااار
32
ا ويمتاان ا تبااار كاال ثقافااة مجمااوع انطاااق رمزيااة شاار د ماان ال قافااة باال هااي اً اللغااة ليطاان جاازءو 

تتصدرها اللغةر
33
  

وماان  ااالل حقااب الاازمن المتعاقبااة و لااى ماادى التاااري  هناااك موجاااي نطااقية  رجاان  اان السائقااة الر اامية م لاان ثقافااة 

و ي اتجاهاي فترياة أبن مفرغ الحمير ر وفالمطتوي  نهر في شعر شعراء أفرادر  لى  بيل الم ال:  رفةر د بل المزا ير يزيد 

يااديولوجي المتم اال فااي شااعر المعارةااة الشاايعية للدولااة لقرامطااةر المتصااوفةر والشااعر اآلا رمااساهب جدياادةر م اال الصااعاليفر العبيااد

 األموية... و،يرهم.

مدني ألول مرةر وبطبب تبلور دولة الملاف الطيا اي بوجاه  ااص التاي أ ااد المجتمع الرهد نق   ند العصر األمو ر نذو 

جتماع وتبلور هااهرة التناوع والتعادد فاي الم ر ثم حروب الفتوحاي التبرى ثانيارمعاوية تأ يطدا تأ يطا جديدا بعد حروب الردة أوال

أو المجاال الطيا اي بوجاه  روبادء التأويال ثال اا رولتبلاور الحقال الطيا ايرداا مان بادء المالفااي الفقديةالعربي اإل المي ماع ماا رافق

 ا ر
34
. 

لة الصعاليف لدا أهمية مع قدو  اإل ال ر وفحو تواري نطبياً     ألندا قوين فيه وا تمري بعد أالصعلتة تحديدا ً  ند نق   و 

البعاد الطو ايولوجي لفدام الاساي وحوارهاا ماع اآل ار فاي باداياي المجتماع ب بالبعد النقد  األدباي فحطابر بال  ليس فقط فيما يتصل 

 المدني العربي.

و... ولااعلف البقاال اإلباال أ   اامندا...رجاااء فااي القاااموس المحاايط  
31

لصااعاليف اإلباال حااين تطاامن تطاالف مطاالف ا  ل ر يااراد أ

ن النظاا  الطاائدر فاي ،ااراي يرياد ي للصعلتة من النفور والشرود والدياجر نذ يتجرد الصعلوك من التزامه ويمرج  بالمعنى العرف

لصعلوك الفقيرر وهو أي ا المتجارد للغاارايروا:  يتمل  بدا من وةعيته الفقيرةر كما يقول ابو زيد القرشي أ
31

ر فالصاعلتة هاي: 

و  بعاد ن  ا اتأثر ر وكا   روج الصعاليف في العصر األما37  تدشمهرة تريد أو فترية  ائدية اجتما ية أو روج الفرد من وةع

بين التمرد وال ورة وتعتماد الغازو  و باألحرى قوة رد فعل تجمعر أ دواني  لوك ر فدومادياً    بالحتم والمال  روجاً الملفاء األمويو

 والطلب.
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الريب:بن ننه ركوب المركب الصعب كما ولفه لنا مالف  
38
 

 أرى المااااااااوي ال أنحااااااااا   نااااااااه تترمااااااااا
 

 ولااااو شااااسن لاااام اركااااب المركااااب الصااااعب 
 

س  الانفس ر وقد أفصف مالف بن الريب  ن هاشاقاً  وقد ت ممن في نفطه روح  ا لتمرد والمروج حتى ألبحن قيادته أمراً  

المتمردة:
39
 

اناااااااااااي ببااااااااااارد  نليتماااااااااااا   اااااااااااساني فجرل
 

 فقااااااد كنااااااُن قباااااال اليااااااو  لااااااعباً قياديااااااا 
 

في قول  بيد هللا بن الحر  وهم ما  نجد  الم وع بالطرى أ  التمردد بين  الفتر والممار ة العلمية وا تبدل اإلقامة ووحف 

الجعفي:
40
 

 الااااااااام تااااااااار   بعااااااااان اإلقاماااااااااة بالطااااااااارى
 

يااااااااا   اد ال اااااااااوامر  ولاااااااااين الحشاااااااااايا بالجه
 

فألبف للصعلوك/ القتلال التالبي قانونه الماص: 
45
 

  ااااااااا تُب أهاااااااال الاااااااادين  مااااااااا يااااااااريبدم
 

 واتبااااااااع  قلااااااااي مااااااااا هاااااااادى لااااااااي أولُ  
 

  اآل ار/ المتمااذل فاي  اين مالاف بان الرياب ر حتاى أوهسا الشعار يعني ن اال  القطيعاة واالنفصاال  ان المجتماع اآل ار 

وكاإلبل الجربر
42
. 

ريب الم وع والقيد في وبحبوحة ال يمر:رفض مالف بن الف 
43
 

 ومااااااااااا أنااااااااااا كااااااااااالعير المقاااااااااايم ألهلااااااااااه  
 

  لااااى القيااااد  فااااي بحبوحااااة ال اااايم يرتااااعُ  
 

وشق  ريقه نحو حياة كريمة:
44
 

 ولتااااااااان أبااااااااان نفطاااااااااي وكانااااااااان أبياااااااااةً 
 

 تقاااااا س أو ينصااااااع قاااااو  مااااان الر اااااب   
 

ال  السل هو الشر المطلق كما يرى القتال التالبي:
41
 

ااااااا ااااااار كااااااال الشل  ر ال  يااااااار بعاااااااد فماااااااا الشل
 

  لاااااااااى النااااااااااس نال ن  تاااااااااسل  رقابداااااااااا 
 

 

  وقد تترري هس  الصورة في أشعارهمن  ول  بطالته وشجا ته لورة من لور اال تداد بالنفسر 

يقول شا رهم االحيمر الطعد  الصعاليف  اشوا نذف  ردم ذات وآثارها  لى بيعة حياتدم من تمرد وا،تراب  بطبب
41
: 

 بالااااسئب نذ  ااااوى ااااوى الااااسئب فا تأنطااااُن 
 

َي ننطااااااااااا  فتاااااااااادي أ يااااااااااارُ    ولااااااااااوف
 

نذ لم يتن أمامدم نال الصحراء يعيشو  فيدا  يشة الوحو  بعيدا  ن حياة الناسر كما يقول المطيم المحرز :
47
 

 فاااااااأني باااااااارس ال يااااااارى المااااااارء قُربداااااااا
 

 لااااااديقاً وال تحلَااااااى بدااااااا العاااااايُن َمرقَاااااادا 
 

بالبطولااة  الااساي التغنااي لااور نثبااايا تااراق حالااة العزلااةر فتااا  ماان ر وفااي مواجدااة تلااف الحياااة داامذاتنثباااي نلااى  وافعمااد

والفرو يةر أل  البطولة وتطدر الحيااة وتصاعدها وتعياد لداا زهوهاا وامتالءهاار وفاي البطولاة تتغيار لاورة العاالمر يصابف الوجاود 

لعالم في البطولة كما في الحلامرللساي في م الية شمصيةر ويصبف العالم حركة فعل واقتحا  وفرو يةر ويطتطلم ا اانعتا 
48
حياث ال  

وجود آل ر  وى الطالح يقول  بيد بن ايوب العنبر :
49
 

 و ااااااال احت اااااااني الطااااااي  حتااااااى كأنااااااه
 

 يناااااااااااا  بجلاااااااااااد  جفنُاااااااااااه وحمائلُاااااااااااه   
 

فدو الفارس وهو الفتاى وهاو الفحال
10
 معاايير الفحولاة النقدياةر وأبعااد الصاعلتة فاي  ل والفحال هناا بمعناى القاوة ال ،يار أل ر

 ان نمطياة القصايدة العربياة التال ايةر  جاسرياً  الن  الشعر   لى  رفي نقيضر نذ يم ل ن  الصعاليف من الناحية الفنية  روجااً 

فشعرهم شعر مقطو اي وليس قصائد كاملةر تتطم بوحدة الموةوعر وتملو من المقدماي الطللية
15

ر وقد يتو  في تغناي الصاعلوك 

الجمعير فتل ننطا  يحمل معه تااري  أجاداد  مان  االل التناقال الروحاير والشاا ر الفناا  كماا بقوته وفرو يته جزء من ال شعور  

يصفه يونغ وننطانا بالمعنى األ مى للتلمةر اناه: ننطاا  جمعاي حامال لاواء الاروح الفا لاة الالشاعورية ل نطاا ر
12

ر ولداسا قاد يتاو  

في أ ماق النفس العربيةر كيانياً  بمعنى كونه ورمزاً  من كينونة الفرد العربير اتغني الصعلوك بالقوة والتفرد جزء
13

... 

لفرو اية الجااهلي قدا اة وتعبار ف نال أ   شعر الصاعاليف فاي العصار االماو   ابتعاد ن تجليااي الاساي العربياة  الجاهلياة  

بشدامة تحت ن حتى األ داءر
14
اهلي رال مان حياث شعر نظير  فاي الجاهلياة والشاعراء الصاعاليف فاي العصار الجا وأبتعد أي ا نر

  تطارح باديال ن و روجا وحطاب وننماا كانان تحااول أصعلتة الجاهلية لم تتالمطتوى الفني وننما  لى المطتوى ألحراك الفتر   ف

جديدار
11

ر أما لعلتة العصر األمو  فتانن وردة فعل تددف نلى نزالاة النظاا  القاائم أك ار مماا كانان تدادف نلاى نقاماة الحرياةر
11
ر 

  وفرو ايتدم وبطاولتدم  ارجاة  ان المطاااب اول درا اة حيااتدمر ك يارا ماا نجاد أومان  االل قاراءة النصاوص التاريمياة التاي تتنا

اال المير
17

ر تحت ن وأنار راف ة تقتل اآل ر ن  لم يطعدار كما يقول  بيد هللا بن الحر الجعفي
18
: 

 أقاااااااااول أللاااااااااحابي بأكنااااااااااف ج  ااااااااا اذر  

 فقااااااااال أماااااااارج هيداااااااااي لطااااااااُن براجااااااااع  

 تُاااااااااه  يف  ااااااااا ي وذالاااااااااف حالت    ااااااااا يم  م  عَ فَ 
 

 وارذانداااااااااا هااااااااال تاااااااااأملو  رجو اااااااااا  

 ولاااااااام تااااااااُف للتق ن ي اااااااا ط منااااااااه بدي اااااااا عا

 لماااااااان لاااااااام أجااااااااد ُ  ااااااااامعاً ومطي اااااااا عاً 
 

لمطاب الطلطة فدما يلتقيا   ناد ورفاض اآل ارر والتعاالي  لياهر فطالطة األماويينر  ياوقد نجد  طاب الصعلوك هسا مواز 

تول  بأندا ا تبداديةر وتقو   لى نقصاء المعارةة ونفيداار واقعيا الطلطة والمعارةة بداللة العالقة بين
19

ر ووال تتحااور ماع مان 

يمالفدا وننما تم عه لنظا  قدار  قمعاير
10

ر فا  وا اتمري القبيلاة ر،ام قيامداا فاي مديناة ح اارية ومجتماع ح اار ر
15

ر النعادا  

لمتيو .. والتح ر ليطن مرادفا للترف الماد  فقطالطلطة الطيا ية فالمدينة  قبيلة يديرها التجار ا
12
. 
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شمصاية الفارد [ر بمعنى العن  والبطشر ]الفحولة[يحقق  ]اآل ر والتعالي  ليه[ن  وجود ومركزية الساي وتعاليدا المطلقر و

المت منة النافية لآل رر ]األنا[المتفرد فحل الفحول ذ  
13

طلطة واألمويةرر وثقافاة المعارةاة ر وهسا البارز في كال ال قافتين ثقافة ال

والصعاليفرر بمعنى انه ال يوجد حد ثقافي بيندمار وكأ  المعارةة أ  الصعلتة تعيد تقديم وننتاج الطالطة التاي أوجادتدار ومماا تقاد  

  ار التاي  رحتداايمتننا القول ن  البعد الطيا ي/ الح ار  ،ير متوفرر وكسلف البعد الح ار / اإل االمي بداللاة  القاة األناا/ اآل

والتاي ا تمادي  لاى النفاي واال تسصاالر بينماا نجاد ن  اآل ار فاي الان    لى حد  واء -الصعاليف -المعارةة نصوص الطلطة و

ر او مطاالماً  القرآني وبولفه ا تالفا دينيا أو ثقافيا يشتل أفقا للساير وأحيانا جزءا من النظرة الى الساير  واء تقاد  با تباار  شاريتاً 

و ثقافير  الى مطاحة الو ي كا تالف جطد  أسة كيا  ،ازر او في لفة محتل... او تقدفي هي
14

 ار التوالل ماع اآل ر فنجد تجلياي

في المورول اال المي لوري االنطجا  والتفا ل والتعايش معهر وتجطادي فاي مفااهيم انطاانية ح اارية منداا الحاوار
11

هَاب  : و اذ 

ر   وأَن َن َوأَُ وَك ب آَيَات ي َواَل تَ  ك  َ  ن ن اهُ  ََغاى و42ن يَا ف ي ذ  َ او  هَبَاا ن لَاى ف ر  َشاى و43ر اذ  ُر أَو  يَم  اًل لَيهنًاا لََعل اهُ يَتَاَسك  رر44ر فَقُاواَل لَاهُ قَاو 
11
ر 

ياًل ووالصبر ومنه قوله تعالى: و ًرا َجم  هُم  هَج  ب ر  َ لَى َما يَقُولُوَ  َواه ُجر  رر50َوال 
17

ي االنطانية  لى كال ماا هاو ر وثقافة فتف العالقا

َطاُن فَاإ َذا ال اس   بَي نَاَف َوبَي نَااهُ َ اَداَوة  ايجاابي محتمال كقولاه تعاالى: و ااَي أَح  فَاع  ب اال ت ي ه  ايهسَةُ اد  ااتَو   ال َحَطانَةُ َواَل الط  اايم  َواَل تَط  َكأَن اهُ َول ايح َحم 

رر34و
18

 ر اليدودرابهر وذلف حين و اهد الر ول/ اآلحالر ول التريم محمد وصر وال المبادئر وتبنى تلف 
19

ر و لاي وعر حاين 

خ لف في الدين واما نظير لف في الملقرقال:الناس ولنفا  اما أ
70
.  

 والدولة االموية ثقافيا يمتن ا  تول  باال تبدادية أي ا

ةر والمرحلة التاريمية التي ن ا فيداا إ  تتبعنا الفحولة كأول مصطلف نقد  في تاري  األدب العربي من حيث اللغةر ودوا ي النشاف

المصطلف واكتمالر نجاد ن  المادلول االلاطالحي للفعال تجااوز المعناى اللغاو  المباشار للتلماة بمعناى القاوة
75

ر فاأللامعي  اايش 

القار   فايالرواية و صر تدوين اللغةر حيث القراءاي النقدية للشعرية العربية التي لم ينظر لدا بشاتل  او ر فمناس باداياي التادوين 

الطيا ة و لوك الفرد بما لديه من  زين ثقافي مورول بعيدا  ن المطتجداير نن  ال الث الدجر  قن  
72

ر وهنا النطق اآللاي يدايمن فاي 

المجتمعاي ذاي الحزب الواحد الحاكمر كماا هاو الحاال فاي العصار األماو ر و لياه تشاتل العصار الجااهلي وكماا  اشاه فاي و ايدم 

  العصر الجاهلي بولفه زمنا ثقافيا تمن ا تعادتهر وتم ترتيبه وتنظيمه في  صر التدوين الس  يفارس نفطاه  رب ما بعد البع ة أ

تاريميا كإ ار مرجعي لما قبله ولما بعد ...ر
73

ر نذ  هو  صر الردة والتي ر من األ راف األدبية الجاهلية وأدي نلى تحولدا نلاى 

ا   لوكية وأ راف ثقافيةرانطاق ثقافية را مة ومتجسرة وتمل   ندا أنم
74

ر نندا بعث الجاهلي لتمتين  لطة النموذج وحياث األول 

هو األكملر
71

ر من أجل و لق و ي مطابق لبنية النظا  القائمر و ي يمارس الطا ة والم وع... تتو  الغاية من وجود الو ي هي 

المحافظة  لى هسا النظا ر
71

قصائد ؛ لتن دا ل نظاا  اقتصااد  ال يقادر ن  يعايش ر وليغ هسا الو ي شعرا أل  الشا ر كا  وينتا 

نال نذا   ع له  يا يار
77

القيس وزهير والنابغةر مان لافاي الاديار  هو  ريق شعر الفحول من م ل امرئ ر فألبف و ريق الشعر

والرحل والدجاء والمديف والتشابيب بالنطااء ولافة الممار والميال والحاروب واالفتماارر
78

حتاى يارو   ر والشاا ر ال يصاير فحاال

أشعار العربر ويطمع األ باار ويعارف المعااني وتادور فاي مطاامعه األلفااه...ر
79

وليأ اس نفطاه بحفاظ  وجاديراً ر هتاسا يتاو  ماؤهال ً

الشعر والمبر ومعرفة النطب وأيا  العربر يطاتعمل بعاض ذلاف فيماا يرياد مان ذكار اآلثاار وةاروب األم اال وليعلاق بنفطاه بعاض 

 با دمرأنفا دم ويقو   بعه بقوة 
80
. 

فالشعراء أما فحول أو ،ير فحولر هتسا وألبحن الصفاي جاهزة لألشياءر وألبحن التجربة اإلنطاانية نمطاا محاددا فاي  

تصورر ومصتوكا في  بارةر
85

ر وألبف الشا ر يملد تقليادا ثقافياار وياؤمن دوا   طااب نقاد 
82

 ا الطوي ار فألابحن الفحولاة نصا

الشعر روأيقونة تم ل اكتمال وتوها األداء 
83
 Iconic power ر ولتن بمحتوى رجعي تمامار ألندا وليدة مماس  اياثقافي قطار ر

أبطل فعل القراءةر نذ وال يتو  للقراءة كينونة حين يتطلط الن   ليدار ومعنى تطلط الن ر هنار اكتماله كبنية للمعناىر
84
فتاا  مان  

 مملفاي نمسجة ال قافة تلف:

أجباري  لاى االرتاداد والتعلاق بنماوذج قَب لاي/ قَبَلاير فاي حاين وال يوجاد أ الوب التينوناة نال هناا  ن اقة نماو الاساي اإلنطاانيةر حاين 

واآل ... وهي ليطن بال رورة  ارج الزمن ولتن الزمن ليس هو البعاد الاس  يحتمداار
81
وقرأتداا ة تو مان هناا يمتنناا فدام  الصاعل.

هداري  الصراع بيندا وبين الدولة من اولياي تطور المجتمع وتقدمه في حين تتو  المعارةة وحراكدا الفتر  ودوا كساي معاقة ف

ة ال تتبنى آيديولوجية   في العصر االمو المعارةةوالصعاليفر البنياة  النطامة المشاوهة مانون  الطالطةر بل ا تمدمن كقوة هدامل

 .لفحولة ا تلف النطمة التي انتجتدا الدولة االموية و وقتدا تحن تطمية التي تمجد القوة العربية

 

 وختاما :
 دولاة بمعناى التياا  الح اار  دو  معارةاةر سنذ ال تتأ ا اإل االميرالفعل الح اار   تأ ر أل بابتحليل ثقافي  اآل أمامنا  -5

  .ة التي هدمتدا  يا طلالط ننتاجفإ   د  وجود معارةة أو وجود معارةة تعيد  من ثمو

 حرك األ اس في تطور المجتمع.جدلية العالقة بين اللغة وال قافة هي الم  -2

ة:-3  ن  مصطلف الفحولة والتغني بالساي وقوتدا رقد مرل بمراحل  دل

في البدء كانن الفحولة تشبع حاجة روحية وجودية  ند العربي وتحديدا البدو  فدي تم ل و يلة دفا ية تحفظ توازنه النفطاي أماا  -أ

 ةبتل متطلباتدا المعيشية والدفا يالصحراء 

ثقافية فدي  لطة تعلو الن   فالشعر الس  يقول الفحولة يتقاد  منزلاة  لاى الشاعر الماالي  اجتما يةن الفحولة تشبع حاجة ألبح-ب

 مندا .
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ا اتقري الفحولاة فااي بنياة العقال العربااي و رجان  ان حاادودها الزمانياة والمتانياةر وهااسا أمار  بيعاي هتااسا هاي  بيعاة الاانفس  -3

 لالو ي الجمعير.البشرية وتعاملدا مع  زيندا وا

أنتداان الفحولااة الااى كوندااا مصااطلحا أريتولوجيااا يتااأرجف بااين ح ااور  التااامن فااي العقاال العربااي وا ااتد ائه وبع ااه ماان جديااد -4

 والترويا له لصالف الطلطة. 

مجتمع كانن الصعلتة في العصر األمو  ثمرة من ثمار فحولة الطلطة ال قافية والطيا ية ر هي فحولة قطرية  ،ير لالحة ل-1

 مدني تحرر من بداوته ب ورة دينية مدنية .
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