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 الممخص:

كبعضيـ تعممكا  ،لقد كاف "معظـ الخمفاء يحبكف الشعر كيقربكف الشعراء
لى الخمفاء إ"يتقربكف  اءككاف الشعر  ،مشيكرة أبياتالعركض كنظمكا الشعر، كليـ 

، كىك نسؽ مييمف كمؤثر في نفسية (1)قبح األكاذيب"أمراء بالمديح، كقد يرتكبكف كاأل
بكؿ حمكالتو، كيسعى إلى إظيار  ابداعين إ انا العميا، كيحمؿ منتجن المتمقي، يرسخ لؤل

ك ميمش بكساطة المغة أالصكرة البراقة لمخميفة كتحطيـ أم صكرة لآلخر المعارض 
 تمرير ما تحت العباءة الجمالية المدحية. الجمالية التي تمتمؾ القدرة عمى
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Abstract: 

"Most of the caliphs loved poetry and approached poets. Some 

of them learned the performances and organized the poetry. They had 

famous verses. The poetry was" closer to the caliphs and princes with 

praise, and they may commit the ugliest lies. "This is a dominant and 

influential pattern in the psyche of the recipient, And seeks to show 

the shining image of the Caliph and destroy any image of the other 

opposition or marginalized by the language aesthetic that has the 

ability to pass under the cloak aesthetic aesthetic. 
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 :نسق المناورة
لقد كاف "معظـ الخمفاء يحبكف الشعر كيقربكف الشعراء كبعضيـ تعممكا 

لى الخمفاء إ"يتقربكف  اءككاف الشعر  ،مشيكرة أبياتالعركض كنظمكا الشعر، كليـ 
، كىك نسؽ مييمف كمؤثر في نفسية (1")قبح األكاذيبأمراء بالمديح، كقد يرتكبكف كاأل

بداعي بكؿ حمكالتو، كيسعى إلى إظيار إنا العميا، كيحمؿ منتج المتمقي، يرسخ لؤل
ك ميمش بكساطة المغة أالصكرة البراقة لمخميفة كتحطيـ أم صكرة لآلخر المعارض 

 ير ما تحت العباءة الجمالية المدحية.الجمالية التي تمتمؾ القدرة عمى تمر 
دب عمى الغالب لتركيح النفس عف مشاكؿ ككاف الخمفاء يعقدكف مجالس األ

ختص بكؿ خميفة جماعة ممف اخبارىـ، فأالدكلة، كتمذذ باالطالع عمى آداب العرب ك 
ذا دعاىـ في إك أخبار كالشعر يجالسكنو في أكقات معينة عاصركه مف أصحاب األ

ؿ بحديثو مف قمقة،. كقد يككف في أكاسط الميؿ كالناس نياـ، فال يزاؿ الرجؿ ينتقساعة 
. (2)خبر إلى نكتو الى نادرة إلى شعر حتى يزكؿ ما في نفس الخميفة كينشرح صدره

 أدب ما جعمو يتبك ا اكتسب مف الذكؽ كاألا ظريفن ا محدثن ديب  أف يككف أكعمى محدثو 
ف أف يتمتع بدقة المالحظة، كسرعة البديية، ك أ، ك صعبياأشؽ المراكز ك أمف  امركزن 

 .(3)يحسف التصرؼ كيجد المخرج الذم يحفظ لو حياتو
دباء طاقاتيـ األدبية كالشعرية لتأكيد حضكرىـ، فكؿ لقد كّظؼ الشعراء كاأل

يحمؿ في الالكعي الجمعي مف مخزكف كممات تستثمر في المناسبات )تنصيب كالية 
نصر في الحركب الداخمية كالخارجية، تكريس شرعية الحكـ عيد، كالدات، كفيات، ال

 لمبيت العباسي(.
فالشعراء كانكا الصكت الصادح عمى أبكاب السمطة ينتظركف اليدايا كالعطايا، 
فالعالقة نفعية، كلعبة التكاذب يعرفيا الطرفاف، فالخميفة يشترم الصفات البطكلية 

بمقدار براعتو في الكذب كجمالية الصكرة كاإلنسانية كالشاعر يحصؿ عمى األمكاؿ 
دباء في مجالس البالغية الشعرية، لكف في مكاقؼ معينة قد يتعرض ليا الشعراء كاأل

كالء سابؽ نتيجة لمدح شخصية ك أك لمكقؼ معيف أختالؼ اآلراء، الخمفاء نتيجة ال
ا لصدؽ حيانن أككاف المبيغى منيا األمكاؿ، ك  ،ميرأك أقائد عسكرم كريـ ك أسياسية 
ىذا المكقؼ غضب الخمفاء، فيأتي  مكدة شخصية معينة في الدكلة فيثيرك أالعاطفة 
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الشاعر ليحكؿ المكقؼ لصالحو كيحصؿ عمى ك أديب دكر نسؽ المناكرة كالذكاء لؤل
كقد  ،ف ييمش كيقصى كيحـر مف العطايا كاألمكاؿأمف  االمتيازات التي يرغبيا، بدالن 
 .يقتؿ كمف األمثمة عمى ذلؾ

  :نسق الذكاء

ثر عمى طبقات المجتمع، كمف أسرة ألخرل أف التغيير في الدكلة العباسية مف إ
مكييف، ا لؤلا مادحن حيث كانكا صكتن  ،نفسيـ في مأزؽ كالئيأضمنيـ الشعراء الذيف كجدكا 

لى السمطة لجديدة مع المتغيرات الجديدة، كالمثكؿ إكلذلؾ كاف عمييـ تبدؿ الكالء كتغييره 
ما السمطة الجديدة / العباسية/ كالحصكؿ عمى رضاىـ، كمنيـ الشاعر أبك نخيمة الذم أ

بي العباس لمدحو، فقاؿ لو: ال حاجة لنا في شعرؾ! إنما تنشدنا فضال أاستأذف عمى 
متالكو أدكات الكالـ مف ميارة كممكة ابني مركاف، كلكف الشاعر استخدـ نسؽ الذكاء كب

 ر حتى رضا عنو الخميفة بقكلولغكية، كتسمسؿ في االعتذا
 كنا أناسا نرىب األمركا

 
 كراكاعناؽ كاألإذا رككا األ 

 
 أباكا اقد ارتجينا زمنن 

 
 ثـ ارتجينا بعده اخاكا 

 
 ثـ ارتجينا بعده أباكا

 
 ككاف ما قمُت لمف سكاكا 

 
 زكرا فقد كفر ىذا ذاكا 

 
 

التكبة لتكفر ما قبميا ف إجؿ أفضحؾ أبك العباس كاجازه جائزة سنية، كقاؿ: 
 .(4)كقد كّفر ىذا ذاؾ

فيك لـ يعد يمتمؾ  ،قطاب متناقضةأبيف عدة  االمثقؼ /الشاعر/ ممزقن لقد كجد 
ألف الحاضر يممكو  ؛ألنو قد فّر مف يديو الى غير رجعة كما ال يممؾ حاضره ؛ماضيو

، فيك في حالة تكتر لتغيير المكاف كالزماف عميو فبعدما كاف (5)األقكياء خارج حدكده
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الحيمة  ماـ الخكؼ مف الحرماف كالفقر كقمةأا ليـ، كجد نفسو مكييف، خاضعن ا لؤلمادحن 
غراءات الحياة، يسعى لمسمطة الجديدة التي ال تنطمي عمييا لعبة التثاقؼ كالمدح، ا  ك 

التذلؿ/ اإلىانة/ التدني، كيبرر مدحو ليـ فنراه في حالة مف االعتذار/ المسكنة/ 
خالص الشعراء إف أفيك  ،ما المضمرأستخداميـ سياسة الترىيب. بالقكؿ الزكر، ال

 نما لمنصب الخالفة أيا تكف ىكيتو.إكالمثقفيف لـ يكف لمخميفة 
 :كنسق حسن التخمص

 األناماـ غضب المؤسسة الثقافية ذات أقد يجد المثقؼ نفسو  اأحيانن 
ف ا  كصؼ ألية شخصية أخرل غيرىا، حتى ك ك أالمتضخمة، التي ترفض أم مدح 

ف ُيمدح بيا إنساف، أذ تحتكر كؿ الصفات التي ممكف إ ؛تباعياأك أكاف مف حاشيتيا 
جابة لتذليؿ الصعاب كالحصكؿ عمى مكسب فيأتي دكر الذكاء في حسف التخمص كاإل

في  (6)مى قائده )معف بف زائدة(مادم رغـ تحامؿ الخميفة مثمما احتج المنصكر ع
 لؼ عمى قكلو.أمائة  (7)بي حفصوأمجمسو فقاؿ لو: ىيو يا معف تعطي مركاف بف 

 ا عمى شرؼ بنك شيبافشرفن  معف بف زائدة الذم زادت بو
  (7)يكماه يـك ندل كيـك طعاف إف عدت أياـ الِفعاؿ فإنما

ا كاستطاع تخميص نفسو مف ىذا المأزؽ ا مناكرن كلكف القائد معف كاف ذكين 
 عطيتو عف قكلوأمير المؤمنيف، إنما أبقكلو لممنصكر: كال يا 

 بالسيؼ دكف خميفة الرحمف ما زلت يـك الياشمية معمنا   
 كقع كؿ ميند كسناف مف فمنعت حكرتو ككنت كقاءه   

 .(8)فقاؿ: أحسنت كاهلل يا معف

ف االنتصار القائد معف بف زائدة في المعارؾ كاتصافو بالشجاعة كالكـر دفع إ
كقعو في حالة مف أك تممؽ لعطائو، مما أا لو ما حب  إلى مدحو إكثير مف الشعراء 

الصراع الخفي مع السمطة المتمثمة بالخميفة المنصكر الذم يمثؿ/ القداسة/ القكة/ 
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 الرمز/ السخاء.مر كالقائد الذم يمثؿ / الشجاعة/ األ
    المتضخمة األناكفي ىذه الثنائية الضدية التي نرل المنصكر فييا مف 

 نكار/ االحتجاج/ السمب المكـ/ اإل
 بينما القائد يمثؿ

 يجاب.ثبات الذات/ الذكاء في احتكاء الرفض/ اإلإ
لقد استطاع نسؽ الذكاء في التعامؿ مع السمطة بعد خمخمة العالقة بينيما 

لى الثبات كاالستحساف لما قاـ بو مف إعطاء األمكاؿ الكبيرة لمشعر لمدحو إرجاعيا ا  ك 
إذ قّسـ أيامو  ؛بدع في تصكيرهأشجاعتو في الدفاع عف الخميفة، كليس لشخصو الذم 

 -لى قسميف:إ
 األكؿ: الجكد/ كقت السمـ/ صفة تأصيمة عند العرب.
  .لمعربالثاني: الشجاعة/ كقت الحرب/ البطكلة/ المجد/ رمز 

ما المضمر في النصر أفجد الشاعر كشرفو زاد عمى شرؼ عشيرتو التي يفتخر بيا، 
 فيك غيض المنصكر كحسده لمصكرة الجميمة التي كصفيا الشاعر طعف فضالن 

 دب.كىي صفة عرؼ بيا كتناقمتيا كتب األ ،عف بخمو
ا ابنو الميدم عمى الشاعر الحسيف بف مطير يضن أاحتج  ،كفي مكقؼ أخرل

 ذ قاؿ:إ ،لى مجمسو لمدحوإسدم عندما دخؿ ألا
 ال بؿ يمينؾ مف صكرة الجكد  أضحت يمينؾ مف كجكد مصكرة

  (9)كمف بنانِؾ يجرم الماء في العكد مف حيف كجيؾ تضحى األرض مشرقة
 مير المؤمنيف:أفقاؿ الميدم: كذبت، قاؿ: كلـ ذاؾ يا 

 ألحد بعد قكلؾ في معف بف زائدة اقاؿ: ىؿ تركت في ِشعِرؾ مكضعن 
 

 الّما عمى معف كقكؿ بقبره
 

 ثـ مربعا اسقتؾ الفؤادم مربعن  
 

 نت أكؿ حفرةأفيا قبر معف 
 

 امف األرض حظت لممكاـر مضجعن  
 

 كيا قبر معف كيؼ كاريت جكده
 

 اكلك كاف منو البر كالبحر مترعن  
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 بمى قد كسعت الجكد كالجكد ميتُ 
  

 ضقت حتى تصدعا اكلك كاف حين  
 

 كلما مضى معف مضى الجكد كانقضى
 

 صبح عرنيف المكاـر اجدعاأك  
 

 كما كاف إال الجكد صكرة كجيو 
 

 ثـ كلى ككدعا افعاش ربيعن  
 

 ككف بدار الجكد يا معف عامر
 

 مف الجكد ابمعقا اكقد أصبحت قفرن  
 

 فتى عاش في معركفو بعد مكتو
 

 اكما كاف بعد السيؿ مجراه مرتعن  
 

مف فعالتؾ، فأمر لو  (11)نما معف حسنة مف حسناتؾ كفعمةإمير المؤمنيف، أفقاؿ: يا 
 .(11)بألؼ دينار

كيتمثؿ بإصرار الشاعر عمى  ،حدىما الظاىرأنمتمس مف النص نسقيف 
ذ يصكره بصكرة بالغية جميمة، إ ؛التممؽ لمميدم كفؽ مرجعيات كمييمنات سمطكية

الميدم ك/اليد/ كناية عف العطاء، كاألرض مشرقة لحسف فالجكد مستخرج مف يميف 
كجيو، كمف بنائو يجرم الماء في العكد، كلكف الخميفة كبثقافتو العالية كتبحره بالشعر 

ككعي بالتأريخ  ةديبأعراؼ أبركافد ثقافية ك  كاف محمالن  بياتفعند سماعو لؤل ،العربي
فيتـ التأكيؿ في إطار يصنعو  ،دبي، كبمخزكف عف النصكص السابقة كالمعاصرة لواأل

كقارنيا بمدحو لمقائد  ،إذ كجد فييا التممؽ كالنفاؽ ؛ (12)مسبؽالسامع بما لديو مف فيـ 
)معف بف زائدة( حيث لمس الميدم الصدؽ في العاطفة كالكد كالمحبة لشخصية القائد 

فاض عمى الناس بجكده حتى كصؿ إلى الجميع أحيث  ،كـر الناسأالمتكفي، فيك مف 
نما ىك حسنو مف حسناتؾ، فرحني الخميفة ليذا إفحمو بتعميمو بقكلو أكلكف الشاعر 

فيك  ،ما المضمرأالتبرير كحصؿ الشاعر عمى األمكاؿ التي كانت مبتغى مدحو، 
 لىإلى رضا، كالحرماف مف العطايا إالذم استطاع تحكيؿ غضب الميدم نسؽ الذكاء 

 ال استخداـ أسمكب المناكرة.إماـ الشاعر أتكريمو، كلـ يكف 
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 :نسق المناورة -2

إذ يمتمؾ الشاعر  ؛نقذىـ الخطاب الشعرم الذم يبدعكف فيوأكمف الشعراء مف 
ا إياه إلى دراؾ لديو مستدرجن القدرة اليائمة عمى تنشيط مخيمة المتمقي كاستثارة قنكات اإل

، كمنيـ (13)ك قصائد لشاعر مبدعأ أبياتااللتذاذ كاالنتشاء الحاصميف عند سماعو 
تيامو بالتشيع، مع كاتب إذ طمبو الرشيد ال ؛الشاعر مسمـ بف الكليد )صريع الغكاني(

لى إالبرامكة )أنس بف شيخ(، فقبض عمييما الرشيد، ثـ دخمكا عميو، فنظر الرشيد 
 نت القائؿ:أفرؽ لو، كقاؿ: إيو يا مسمـ مسمـ كقد تغير كجو 

  أنس اليكل ببني عمّي كالحشا
 كأراه يطمح عف بني العباس 

 
 مير المؤمنيفأنا الذم أقكؿ يا أقاؿ: بؿ 

  أنس اليكل ببني العمكمة في الحشا
 يناسمف سائر اإل امستكحشن  

 
ذا تكاممت الفضائؿ كنتـ   كا 

 
 

 أكلى بذلؾ يا بني العباس 
 

كىنا الشاعر استنفر الممكية الشعرية ككؿ خزنو المعرفي في الالكعي ليرد 
مباشرة عمى اتياـ الخميفة لو كاستبدؿ المعنى مف الحب لػ/آؿ عمي/ الى المحبة لػ/بني 
العباس/ اعماـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ بتكامؿ الفضائؿ فأعجب الرشيد مف 

شعر الناس أمير المؤمنيف فإنو مف أاستبقو يا  سرعة بديييتو، كقاؿ لو بعض جمسائو
مير المؤمنيف، افرخ أنٍس، فقاؿ يا أفي  اا، فقاؿ لو: قؿ شيئن كامتحنو فسترل منو عجبن 

 :ركعي، افرج اهلل ركعؾ يـك الحاجة ثـ أنشأ يقكؿ
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 نسٍ أتممظ السيؼ ميشكٍؽ إلى 

 

 قدار تنتظرفالمكت يمحظ كاأل 
 

 فميس يبمغ منو ما يؤممو
 

 

 حتى يؤامر فيو رأيؾ القدر 
 

 امضى مف المكت يعفك عند قدرتو
 

 

 كليس لممكت عفك حيف يقتدر 
 

 .(14)مر لو بجائزة كخّمى سبيموأثـ 

فالشاعر يبحث عف سبيؿ لنجاتو مف الكاقع الذم كضع فيو / االتياـ/ فيعمد 
الشعرم/ ليخرج بداع الى تحكيؿ الخطر كصرؼ االنتباه عف المسؤكلية بكساطة / اإل

كقد افمح في الحصكؿ عمى النجاة كتأميف الفرار عف  امكقكرن  امف مجمس /الخميفة/ آمنن 
ما الخميفة / الرشيد/ الذم ُعرؼ بحبو لمشعر أ. (15)طريقو/ الذكاء كسرعة البديية

، كفي مقارنة بما قاـ االعربي كحفظو كتبحره بمعانيو، فيك يحفظ شعره منذ كاف صغيرن 
 كما قاـ بو الرشيد مف ثنائية متقابمة نرل. بو الشاعر

 الظاىر = حب الرشيد لمشعر= تقدير المبدعيف = العفك الرئاسي 
 سرعة البديية = النجاة كالمكافأة -المضمر = مكىبة الشاعر

كفي مجمس آخر، كلكف لمخميفة المأمكف مع القائد أبك دلؼ، إذ دخؿ الى 
 :يؾ ابف جبمةمجمسو فقاؿ المأمكف " أنت الذم يقكؿ ف
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 بيػػػػف بػػػادية كمُحتضره  إنػػػما الدنػػػػػيا أبػك دلؼٍ 
 

 كلػػػػػى أبػك دلؼ فػػػػػػػػإذا
 

 كلت الدنيػػػػػا عمػػػى اثره 
 

مير المؤمنيف، شيادة زكر، ككذب شاعر، قمؽ مستجد، كطالب ُعرؼ، أفقاؿ: يا 
  :كأصدؽ منو ابف اخت لي حيث يقكؿ

 الغنىجكب في طمبت أكدعني 
 

 فال الكرخ الدينار كال الناس قاسـ 
 

 .(16)فضحؾ المأمكف كسكف غضبو
نساؽ الثقافية، منيا ما يتعمؽ بالخميفة، كمنيا مف األ اتحكم ىذه الركاية كثيرن 

دب، ما يتعمؽ بالمادح كمنيا ما يتعمؽ بالممدكح، فالمأمكف الذم اشتير بحبو العمـ كاأل
يحتمؿ عف يمدح قائد لو بصكرة مثالية فييا مف كبصفة العفك عف المسيئيف، ال 
ثار حفيظة أعجاب كالتميز كاالستئثار ألبي دلؼ مما المعاني كالدالالت مف التفرد كاإل

ساءكا لو، منيـ الشاعر أنو اشتير بالعفك، فقد عفا عف الكثير ممف إالمأمكف، كرغـ 
بي أ، كعفى عف (18)ة، كعمو إبراىيـ بف الميدم الذم طمب الخالف(17)دعبؿ الخزاعي

مف اشراؼ العرب، فمدحو )عمي بف جبمو(  دلؼ القائد الممدكح الذم كاف " بطالن 
طرائو ف غتاظ المأمكف مف الشاعر االشاعر االعمى بقصيدة رائعة غالى في مدحو كا 

، فأمر بتعذيبو كقتمو شر قتمة، كلكف لـ يمِض عمى ذلؾ غير قميؿ مف اشديدن  اغيظن 
ف أكالظاىر  (19) بو كقربو إليو"حتفؿ ادلؼ في طاعة المأمكف ف الكقت حتى دخؿ أبك

المأمكف أكضح السبب بقكلو لمشاعر )عمي بف جبمو(: كيحؾ فضمت القاسـ بف عيسى 
ىؿ بيت اصطفاكـ اهلل أنتـ أمير المؤمنيف: أعمينا، فدافع الشاعر عف نفسو بقكلو: يا 

قرانو، فمـ يقتنع المأمكف، أشكالو ك أإنما فضمتو مف  اعظيمن  امف بيف عباده، كأتاكـ ممكن 
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دخمتنا في الكؿ، كفي ركاية أخرل قاؿ المأمكف لو: لست أمر بمعاقبتو، كقاؿ لو: لقد أك 
استحؿ دمؾ لتفضيمؾ أبا دلؼ عمى العرب كميا.... كلكني استحمو بقكلو في شعرؾ 

 :(21)ككفرؾ حيث تقكؿ
 الدىر مف حاؿ إلى حاؿ كتنقؿ  أنت الذم تنزؿ األياـ منزليا

 
 كما مدت مدل طرؼ الى أحد

 
 إال قضت بأرزاؽ كآحاؿ 
 

ا مف حؿ عبدن أألنو  ؛كجد المسكغ لقتؿ الشاعر كىك الكزع الدينيأفالمأمكف 
قؿ مرتبة مف أفيك الحسد كالغيرة لمف ىـ  ،ما المضمرأعبيد اهلل مقدرة اهلل تعالى، 

" إنا فينا معشر الممكؾ حسد كاستئثار  :الداخمية، فيقكؿالخميفة، كىك يصرح بمكنكناتو 
 ا.كالدافع كاف شخصي  (21)كمحكما كلجاجو"

لقد اعتذر الشاعر، كلكف اعتذاره يتضاد مع رغبة الخميفة في استخداـ أسمكب 
ف يصبغيا بػ/اإليجابية/ العفك/ فأعطى أالتسمط كالبطش كالقسكة / السمبية/ التي يحاكؿ 

نساف، لممحافظة عمى بقائو، كىك سبب كجكدم لصراع اإل اسياسين  اعدن لمدح قائده/ ب
 ككاف نتيجتو مأساة الشاعر.

ثار حفيظة المؤسسة الثقافية، كخالؼ الشرط الثقافي، أفالشاعر )المككؾ( 
ف أا في خدمة الخميفة/ صاحب الثقافة/ ككاف ىمو حيث لـ يكظؼ شاعريتو حصرن 

، ر  في الخطاب، كذلؾ خالؼ  اغبة في العطاء، كتمكنن يمدح ممف ُعرفكا بالجكد كالكـر
 نصائح النقاد القدامى لمشعراء في مدحيـ كىي:

 لى درجات الممكؾ.إال يرفع العامة ف أ. 1
 يعد لكؿ معنى ما يميؽ بو.ف أ. 2
 يعد لكؿ طبقة ما يشاكميا.ف أ. 3
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 يخاطب الممكؾ بما يستحقكف.ف أ. 4
 .(22)ال يحط مف مراتب الممكؾف أ. 5

فمف التزؾ سمـ كمف خالفيا كقع في محذكر، كُعكقب بحسب قكة الخطاب 
نيا أصكات غير خاضعة ليا، أالمضمر، فكؿ فكرة مغايرة لفكرة السمطة تفسر عمى 

 فتحكـ بفكقية كتحجبو مف الساحة الثقافية، كتعاقب بعقكبات معنكية كمادية.

بو قكؿ التكحيد فييـ نساؽ الممدكح التي تبرز في كصفو لمشعراء الذم يشاأما أ
مير، باسط اليد، ممدكد لكفو أك أ اك كزيرن أا إال بيف يدم خميفة ال ترل شاعرن أإذ يقكؿ:" 

 ". (23)، ىذا مع الذلة كاليكاف مف الييبة كالحرماف، كيسترحـ سائالن ايستعطؼ طالبن 

ذا كازنا بيف القكليف، نرل في كالـ ابي دلؼ نظرة استعالئية نتيجة الطبقية،  كا 
فالقائد مف بطانة الخميفة التي تمتمؾ األمكاؿ، كيتزاحـ الشعراء عمى بابو، حيث ييب 
لمف يشاء بإسراؼ كيقتر عمى مف يشاء، فالشعراء بالنسبة لو مخمكقات يمتمككف بعض 

، كىذه النظرة (24)الصفات كالميارات التي يمكف استغالليا ألعراض خارج انفسيـ
 الناس كما يمي في مخطط. أالدكنية تجعؿ مف الشعراء أسك 

 زكر كافتراء       القكؿ   
 كذب    الكالـ     الشعراء   
 خاضع      التبعية   
 الشيرة   اليدؼ   

كىذه الصفات تجعؿ الشعراء مف الطبقات المنحطة في المجتمع ككؿ ىما 
كالخضكع ف كاف بػطريؽ الكذب كالخداع كالتزكير ا  الثراء بأم كسيمة كصكرة حتى ك 

كالغاية لدييـ تبرر الكسيمة، فيي تقربيـ مف الطبقة االستقراطية فتتغير حياتيـ كما 
 يكضح في المخطط.
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 المركز االجتماعي    العطايا 

 

 الشيرة

 

 التنعـ كالغنى     التقرب

سرة فقيرة، كمستكاه ال يختمؼ عف كثير أف مما بالنسبة لقكؿ التكحيدم، فيك أ
كالنخب الثقافية، حيث حاكؿ دكف جدكل التخمص مف كاقعو المرير،  مف الشعراء

كفشؿ في ذلؾ كظؿ يعاني مف شظؼ العيش كالفقر كالحرماف كالخيبة كاالغتراب 
 كالعجز، فيك مف بيئة / المثقؼ/ كعبر عف حاليـ كمعاناتيـ.

كسعى الى التقرب لػ )الطبقة االستقراطية(، لذلؾ لسانو يعبر عف كاقعيـ، ككؿ 
فضؿ في مجالس الخمفاء كحاشيتيـ، فصكت الشعراء ىك ألى حياة إىميـ السعي 

 ؛فضؿ، كىدفو المؤسسة التي ترعى الثقافةأالمثقؼ العضكم الذم يسعى لحياة  صكت
كألنيا كسيمة  ؛ا، كىـ يمتمككف أدكات الكالـ الثقافيةعالمي  إألنيا في حاجة الى التأييد 

ذا رجعنا لقكؿ ا  ، ك (25)تمكف الجميس مف االرتقاء في المجالس كزيادة حظكظو فييا
 التكحيدم فنرل 

 تطمب الرحمة  تسترحـ        
 تطمب العطؼ    تستعطؼ     الشعراء  
 الحرماف  الخكؼ       
 الذلة  اليكاف       
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فيو كثير مف األلـ كالحرماف كما ىك ككالمو يعبر عف كاقعيـ المرير الذم 
 كاضح:

 قصاء اإل    االبتعاد   

 

 الذلة كاليكاف 

 

 لـاأل    الحرماف
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  والمراجع المصادر

 .2119 ،1ط ،دار الغد الجديد ،بي حياف التكحيدمأل ،متاع كالمؤانسةاإل -1
شراؼ إكصححو بىػ، ضبطو 774البداية كالنياية لمحافظ أبك الفداء ابف كثير الدمشقي،  -2

 .1991 -ىػ1412بيركت،  -المعارؼ مكتبة -يفالناشر 
 .تأريخ التمدف اإلسالمي، جرجي زيداف، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت، ط الثانية  -3
ماـ اإل ،ىميا ككارديياأخبار محديثيا كذكر قطانيا العمماء مف غير أتاريخ بغداد مدينة السالـ ك   -4

حققو كضبط  ،463_ 392بف ثابت الخطيب البغدادم ت  حمد بف عميأبي بكر أالحافظ 
 .2111 ،1ط ،سالمينصو كعمؽ عميو الدكتكر بشار عكاد معركؼ ، دار الغرب اإل

تقكيؿ النص تفكيؾ الشفرات النصكص الشعرية كالسردية كالنقدية، د. سمير الخميؿ، ط األكلى،  -5
 .ـ2116 -ىػ1437

 .، ط األكلى2117ار ميريت، القاىرة، تماريف في النقد الثقافي، صالح قنصكه، د  -6
السمطة الثقافية كالسمطة السياسية، عمي خميؿ، مركز الدراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف،  -7

 .1998، 2ط
مؤسسة  ،ق( 748حمد بف عثماف الذىبي )تأماـ شمس الديف محمد بف اإل ،عالـ النبالءأسير  -8

 .1988 ،1ط ،الرسالة
بي الفالح عبد الحي الحنبمي أماـ شياب الديف ذىب، العماد اإل خبار مفأشذرات الذىب في  -9

رناؤكط، دار كثير، شرؼ عبد القادر االرناؤكط كمحمد األأىػ( 1189 -1132الدمشقي )
 .1988 -1418دمشؽ، بيركت، ط األكؿ 

حمد محمد شاكر، دار المعارؼ، القاىرة، أبف قتيبة، تحقيؽ كشرح د. الشعر كالشعراء ال -11
1377-1958. 

 .1991، 1ط ،بيركت ،دار الكتب العممية ،أ عبد مينا ،صفياني في كتاب األغانيطرائؼ األ  -11
 -351الظرائؼ كالمطائؼ مف طبقات الفضالء لمشيخ منصكر عبد الممؾ الثعالبي ) -12

 .1999ىػ(، تحقيؽ د. عدناف كريـ الرجب، الدار العربية لممكسكعات، ط األكلى، 439
 -351الفضالء لمشيخ منصكر عبد الممؾ الثعالبي ) الظرائؼ كالمطائؼ مف طبقات -13

 .ىػ(، تحقيؽ د. عدناف كريـ الرجب، الدار العربية لممكسكعات، ط األكلى439
 -ىػ346القاىرة،  -عصر المأمكف بقمـ احمد فريد رفاعي، مطبعة دار الكتب المصرية -14

 .ـ، الطبعة الثانية1927
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ىػ(، تحقيؽ مفيد محمد 328ربو االندلسي )ت العقد الفريد لمفقيو احمد بف محمد بف عبد  -15
 .1983 -1414قميمو، دار الكتب العممية، بيركت، 

حمد بف طباطبا العمكم، تحقيؽ كشرح عباس عبد الساتر، مراجعة أعيار الشعر، لمحمد  -16
 .ىػ1426 -2115، 1نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 .2119 د. مصطفى بشير نمط، الياكزكم دب في قصكر الخمفاء العباسييف،مجالس األ  -17
 .، لمياء باعش39، ج11مجمة عالمات في النقد، مج  -18
 .1، ج15مجمة معيد المخطكطات العربية، مج   -19
تحقيؽ محمد خير طعمة  ،حمد االبشييأشياب الديف محمد بف  ،المستظرؼ في كؿ فف  -21

 .2118 ،5ط ،دار المعرفة ،بيركت لبناف، الحمبي
حياء التراث إ(، تحقيؽ: إحساف عباس، دار 1179دباء: ياقكت الحمكم )ت معجـ األ  -21

 .ـ(2119 -ىػ1431لبناف، ط األكلى ) -العربي، بيركت
ترجمة الدكتكر محمد  ،تاليؼ اياف كرب ،النظرة االجتماعية مف بارسكنز الى ىابرماس -22

 .مراجعة الدكتكر محمد عصفكر ،حسيف غمـك
بي بكر أحمد بف محمد بف أبي العباس شمس الديف أل ،الزمافبناء أنباء أعياف ك كفيات األ  -23

 .1978 ،بيركت، دار صادر ،حساف عباسإتحقيؽ الدكتكر  ،بف خمكاف
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  الهوامش
تأريخ التمدف اإلسالمي، جرجي زيداف، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت، ط الثانية: - (1)

5/677. 
 .5/675ينظر التمدف اإلسالمي: -(2)
دب في قصكر الخمفاء العباسييف، د. مصطفى بشير نمط، الياكركم مجالس األينظر  - (3)

2119: ، 
 444:  األغانيصفياني في كتاب طرائؼ األ - (4)
 .127، ط األكلى،: 2117تماريف في النقد الثقافي، صالح قنصكه، دار ميريت، القاىرة، - (5)
، ينظر يتأريخ اا جزيؿ العطاء، قائدن شجاعن ا معف بف زائدة بف عبد الو الشيباني، كاف جكادن - (6)

 .254 -5/244عياف: كينظر كفيات األ 15/316
بي حفصو، شاعر مشيكر، مدح الميدم أمركاف بف حفصة أبك السمط سميماف بف يحيى ابف - (7)

 .193-5/189، كينظر كفيات 15/182فطف عمى شعراء عصره، ط، تاريخ بغداد  ،كالرشيد
 حفصو.ديكاف مركاف بف  -(8(
 .254-5/244، ينظر كفيات االعياف: 1/91المستظرؼ: - (9)
حياء التراث إ(، تحقيؽ: إحساف عباس، دار 1179دباء: ياقكت الحمكم )ت معجـ األ- (11)

 .1/168ـ(: 2119 -ىػ1431لبناف، ط األكلى ) -العربي، بيركت
 .155: 1، ج15 : ستؿ مف مجمة معيد المخطكطات العربية، مجمطيرشعر، الحسيف بف -(11)
 .174-172شعر الحسيف بف مطير: -(12)
 .119، لمياء باعش: 39، ج11ينظر مجمة عالمات في النقد، مج -(13)
ينظر تقكيؿ النص تفكيؾ الشفرات النصكص الشعرية كالسردية كالنقدية، د. سمير الخميؿ، ط -(14)

 .21ـ: 2116 -ىػ1437األكلى، 
ىػ(، تحقيؽ مفيد 328ندلسي )ت مد بف محمد بف عبد ربو األحأينظر العقد الفريد لمفقيو - (15)

 .55-2/54: 1983 -1414محمد قميمو، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .124ينظر : تجارب في النقد الثقافي: -(16)
 .41-2/39العقد الفريد: -(17)
القاىرة، حمد محمد شاكر، دار المعارؼ، أبف قتيبة، تحقيؽ كشرح د. الشعر كالشعراء ال-(18)

1377-1958: 
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