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ملخص البحث

 يدعو إلى- يدعى النقد الثقافي-  ظهر تيار جديد، بعدَ أن كان النقد األدبي يبحث في جماليات النصوص األدبية
 فالنقد الثقافي هو كل األفكار و المعتقدات التي، البحث و الغوص في المضمرات المخبوءة تحت غطاء الجمالي
ّ
 وإن سبر أغوار الخطاب األدبي ؛ للبحث عن األنساق، يبثها الخطاب األدبي بين طيات النصوص الجمالية
ّ ،الثقافية المخبوءة تحته يحتاج إلى شخصيات فاعلة
 لذا وقع اختيارنا على،تبث من خالل خطابها تلك األنساق
 بسبب مجابهته للسلطة،  الشاعر العباسي األسود الذي قتل على يد العباسيين،) هـ146 سديف بن ميمون (ت
 و المجاهرة بحبّه ألعدائهم؛ موضوعا ً للبحث في خطابه الشعري عن األنساق،  و مواجهتهم بصورة مباشرة،

Abstract
After literary criticism was looking at the aesthetics of literary texts, a new trend
appeared - called cultural criticism - calling for research and diving into the hidden
concepts under the cover of aesthetics, cultural criticism is all the ideas and beliefs
that the literary discourse broadcasts between the folds of the aesthetic texts, and
by probing the depths of the literary discourse; To search for the cultural patterns
hidden under it, it needs active characters, who transmit those patterns through
their discourse, so we chose Sudif bin Maimon (d. 146 AH), the black Abbasid poet
who was killed by the Abbasids, because of his confrontation with the authority,
confronting them directly, and speaking out his love for their enemies; A topic for
research in his poetic discourse on the political patterns, which were distinct and
apparent in his poetic discourse, to express a firm belief and true belief in those
patterns that he wrapped in the apparent aesthetic.

)م2021 - هـ ) (آب1442- السنةالسابعة (ذو الحجة-العدد التاسع والعشرون-المجلدالسابع/دواة

 لتعّبر عن إيمان راسخ و اعتقاد حقيقي بتلك األنساق،  التي كانت مائزة و ظاهرة في خطابه الشعري، السياسية
. التي ل ّفها بالجمالي الظاهر
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المقدمة
و في مجال األدب على وجه الخصوص  ،بعد أن

أصاب و أجر إن أخطأ  ،وهللا ولّي التوفيق .

قصر النقد األدبي و مناهجه الحديثة عن استقصاء

توطئة

المضمرات المخبوءة تحت غطاء الجمالي في تلك

الشعر كالم موزون مق ّفى في أحد تعريفاته  ،يحمل

الخطابات  ،و هذا مح ّل اشتغال النقد الثقافي ،

ً
ً
صوراً
جمالية ،و أحيانا ً يكون خطابا ً  ،يحمل
شعرية
في طياته افكاراً و مبادئ ّ ،
يبثها إلى المتل ّقي من

) ،موضوعا ً للدراسة و الكشف عمّا يضمره خطابه

خالل تس ّترها بالعناصر الجمالية الظاهرة في النص ،

أنساق
الشعري  ،لتعريته أمام المتل ّقي  ،والكشف عن
ٍ
ثقافية مضمرة متس ّترة بالجمالي الظاهر ،ومن هنا

وتصبح مهمة المتل ّقي أو الناقد  ،سبر أغوار الخطاب
لتعريته من الجماليات  ،و اكتشاف مكنوناته الفلسفية

جاء تقسيم البحث على محورين هما (نسق اإلقصاء

و االجتماعية و السياسية و الدينية و غيرها  ،...و

 ،و نسق الهوية )  ،يسبقهما ّ
ملخص و توطئة ومن
ثم أُلحقت بخاتمة تضم ّنت أبرز النتائج التي خلص

بحثنا يصبّ في هذا الجانب  ،إذ اتخذنا من خطاب
سديف بن ميمون (ت  146هـ ) موضعا ً للدراسة

إليها البحث  ،و اعتمدنا على عدد من المصادر و

والكشف عمّا يضمره خطابه الشعري  ،لتعريته أمام

المراجع كانت عونا ً لنا في رحلتنا البحثية  ،أهمّها (

أنساق ثقافية مضمرة متس ّترة
المتل ّقي  ،والكشف عن
ٍ

شعر سديف بن ميمون بتحقيق رضوان مهدي العبود

بالجمالي الظاهر ،و لكن قبل الولوج في خطاب

) ،و (النقد الثقافي قراءة في االنساق الثقافية العربية

سديف الشعري البد أن نبيّن معاني النسق و الثقافة

للدكتور عبد هللا الغذامي)  ،و من أبرز المشكالت

في اللغة و االصطالح  ،فوردت لفظة (نسق ) في

التي واجهتنا في هذا البحث  ،قلّة أشعار سديف

المعجمات العربية بمعنى « :النسق من كل شيء

 ،فديوانه يقع في عشرين نصا شعريا  ،و أغلبه

 :ما كان على طريقة نظام واحد عام في األشياء ،

مقطوعات ،و بذلك اقتصر البحث على الخطابات

تسق هو ،وتناسق،
ونسقه نظمه على السواء  ،و ا ْن َ

الشعرية التي تلّف المضمرات النسقية في أخاديدها

واالسم الناسق ،وقد انتسقت هذه األشياء بعضها

 ،وكذلك من ضمن المشكالت أيضا ً ،عدم تشكيل

إلى بعض أي تناسقت ،والنحويون يسمّون حروف

النصوص الشعرية من قبل المح ّقق  ،والتي نقلناها

العطف حروف النسق  ،ألن الشيء إذا عطفت عليه

كما هي  ،وفقا ً لما تقتضيه األمانة العلمية  ،و هذا

شيئا ً بعده جرى مجرى واحد(.»)1

قد يوقع القارئ في إشكال اللبس  ،و ثب ّتنا ذلك في

ٌ
متناسق  ،وقد تناسق
وفي اساس البالغة « كال ٌم

هوامش البحث  ،هذا و إن وفقنا فبفضل من هللا و

كالمه  ،جاء على نسق و نظام «(.)2

إن اخفقنا فألنفسنا  ،و للمؤمن كما قال رسولنا الكريم

أمّا النسق اصطالحا ً فهو « عالقات تستمرّ و تتحوّ ل

واتخذنا من خطاب سديف بن ميمون (ت  146هـ
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 ،بمعزل عن األشياء التي تربط بينها  ،و يعمل

حيث دور كل منهما في حساب المستهلك الثقافي

النسق على بلورة المنطق  (،منطق التفكير األدبي )

الجمعي  ،وهو لذا معني بكشف ال الجمالي  ،كما

في النص كما يح ّدد األبعاد و الخلفيات  ،التي تعتمدها

هو شأن النقد األدبي  ،و ا ّنما همّه كشف المخبوء

الرؤية «(.)3

من تحت اقنعة البالغي  /الجمالي «

ومن أه ّم الشروط المجرّ دة و الملموسة لوجود النسق
َ،هو «أن يمتلك بنية داخلية بصورة جلّية وواضحة

البازغي و الرويلي « نشاط فكري يتخذ من الثقافة
بشموليتها موضعا ً لبحثه و تفكيره و يعبّر عن مواقف

 ،وأن يسيٍّج بحدود قارّ ة نسبيا ً إذ يمكن التعرّ ف عليه

ازاء تطوّ راتها و سماتها «(.)8

و تحديده من خالل عوامله ،و أن يُعترف به أو يقبل

إن شعر الشاعر هو صورة حقيقية الختالجات

نسق
من المجتمع ويشغل داخله وظيفة لم يشغلها أيّ
ٍ

نفسه ،و ما بداخله من أحاسيس تكو ّنت نتيجة نشأته

آخر من قبل «(.)4

في بيئة معيّنة ،و ما تعرّ ض له في تلك البيئة من

امّا الثقافة ً
لغة  :يقال ثقف الشيء ثقفا ً و ثقافا ً و ثقوفة

أحداث « ،فالشاعر صيغة نسقية ،تكشف عن ثقاف ٍة

 :حذقة  ،و رجل ثقف حاذق فهم  ،و اتبعوه فقالوا :

واعيةٍ ،في توظيف اللُّغة الجمالية ،وهو يمتلك القدرة

رجل ثقف لقف  ...و يقال ثقف الشيء و هو سرعة

االبداعية ،على تمرير أنساق ِه المُضمرةِ ،وتضمينها

التعل ّم  ،وايضا ً ثقفت الشيء حذقته  ،و ثقفته إذا
ظفرت به  ،و ثقف الرجل ثقافة  ،أي صار حاذقا ً ،

خطاباته وأفكاره» ( ،)9و هذا ينطبق على سديف بن

()7

او هو عند

ميمون  ،العبد األسود ،إذ أن رفض المجتمع له كوّ ن

و الثقافة هو ثبات المعرفة بما يحتاج إليه من وسم

بداخله رفضا ً عميقا ً أظهره بخطاب شعري يحمل
ً
ثقافية؛ تعبّر عمّا يريد ّبثه إلى المتل ّقي بعيداً
أنساقا ً

الثقافة اصطالحا ً « ُيعَّد مفهوم الثقافة نسبيا ً و عالميا ً

عن ما يظهره الخطاب الشعري في الظاهر؛ « ألن

 ،إذا ما عنينا به ثقافة مجتمع لساني مستقل  ،و

الشاعر يرى أنه يقف بمفرده إزاء العالم و ليس لديه

هو خبر  ،يجمع و يحافظ عليه و تتناقله المجتمعات

زاد و سالح سوى قصيدته «( ،)10ومن هذه األنساق

بها «

()5

اإلنسانية «

()6

النسق السياسي ؛ ألن الشعر من أكثر الفنون األدبية

أمّا النقد الثقافي فهو كما يراه الدكتور عبد هللا

ارتباطا ً باألحداث السياسية  ،فهي إحدى العناصر

الغذامي « فرعا من فروع النقد النصوصي العام و

المساهمة في تكوّ نه من خالل امتزاج الفكرة بوعي

من ثم فهو أحد علوم اللغة و حقول األلسنية معني

الشاعر وثقافته(. )11

بنقد األنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب

.1نسق اإلقصاء

الثقافي بكل تجلياته وأنماطه و صيغه  ،ما هو غير

من أبرز األنساق السياسية التي ضمّها خطاب سديف
الشعري هو اإلقصاء ،هذا النسق الذي اعتمد ّبثه

رسمي ومؤسساتي و ما هو كذلك سواء بسواء  ،من

على عدة أساليب ،ضمّها خطابه الشعري  ،ومن
ضمنها خطابه في بني العباس  ،الذي ظاهره مديح

الخليفة المهدي ،إذ يقول ( :من الخفيف)
ظهر الحق و استبان مضيا

إالّ أنه متخم بهذا النسق  ،إذ يقول( :من الخفيف)

إذ رأينا الخليفة المهديا
يابن عم النبي انت ضيــــــــــــــــاء

أصبح الملك ثابت األساس
بالبهاليل من بني العبـــــــاس
بالصدور المقدمين قديمــــــــا

استبنا بك اليقين الجلــــــــــيا
جرّ د السيف و ارفع العفو حتى

والرؤوس القماقم الــــــــــــــــرؤاس

ظهرها أمويا

ال ترى فوق

()14

نراه يؤ ّكد على هذا النسق في خطابه الشعري إلقصاء

يا أمير المطهرين من الذم
و يا رأس منتهى كــل رأـس

فنراه في هذا الخطاب الشعري  ،يبارك تس ّنمهم الحكم

هو نسق التأثير ال نسق اقناع  ،فإن النفس العربية

و الخالفة بعد األمويين  ،وما هذه إالّ استمالة لهم ،

قد جرى تدجينها ؛ لتكون نفسا انفعالية ،تستجيب

ليحصل على مراده ،كما سنرى الحقاً.

لدواعي الوجدان»(.)15

إن حبّه لبني هاشم و بغضه لألمويين دفعه لمدح بني

و نراه يتش ّفى فيما آل اليه األمويون بخطاب يؤ ّكد

العباس ألنه كان ينتظر منهم الثأر لبني هاشم من

أيضا ّ هذا النسق السياسي الذي حمله خطابه الشعري

األمويين  ،فمديحه في هذا الخطاب الشعري  ،ال يد ّل

و» كأن الشاعر من فرط فرحه يحاول أن يم ّتع سمعه

على قناعته ببني العباس بل يحمل (نسق االنتقام)

بتكرار جملة ( أمست أمية ) لما كانت به فأمست

بواسطتهم من األمويين الذين كادوا لبني هاشم و

عليه»( )16فقال ( :من الكامل)

انتزعوا الخالفة منهم  ،ووصفه لهم بـــ (الثبات و

أمست أمية قد أظل فناؤها

القماقم الرؤاس) ما كانت االستمالة لهم للوصول

يا قرة العين المداوى داؤهــــــــــــا
أمست أمية قد تص ّدع شعبها

إلى مبتغاه .
إذ نرى في ديوانه قصائد متع ّددة في مدح بني العباس؛
تؤكد النسق الذي سبق ذكره « ،الن الشاعر حين

شعب الضالل وش ّتت أهواءها
ولقد سررت لعبد شمس أنها

يقف بين يدي السلطان ،يتغافل عن تجربت ِه الروحية
وعن أفكار ِه ومشاعر ِه ؛ ليستجيب إلى أولويات
السلطان وأفكاره ومشاعره ،وهذا االغفال الباهظ
الشعر،
للتجرب ِة الروحيةِ ،ومحاول ِة انعكاسها على
ِ
ّ
عزز النسقية أو ثبات األنساق»

()13

فقال مادحا ً

أمست تساق مباحة أحماؤها
يا أيها الباكي أمية ضلة
ارسل دموع العين طال بكاؤها
أمست أمية ال أمية ترتجى
قلب الزمان لها وح َّم فناؤها

()17
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ّ
يبث (نسق اإلقصاء) في خطابه الشعري
و نراه

نعتدها من الشعراء سابقا ً في مواجهة السلطة « إذ

ايضاً ،من خالل ما تميّز به بنو أمية من صفات

الشك أن مدح أعداء السلطة نوع آخر من الجرأة و

ذميمة منها الغدر ،الفتا ً أنظار العباسيين إليه ؛ ألن

الشجاعة « ()22إذ يقول ( :من الكامل)

الهجاء و النقد االجتماعي من أبرز آليات إقصاء

أسرفت في قتل الرعية ظالما

اآلخر التي يمارسها الشاعر في خطابه الشعري ،
من خالل اظهاره السخط و إبراز صور القبح فيه

()18

فاكفف يديك أظلها مهديها
فلتأتينك راية حسنــــــــــــية
جرارة يقتادها حسنيــــــــها

 ،إذ يقول ( :من الخفيف)

ونراه يشجّ ع (ثورة العلويين ) ويؤ ّكد على دعمها في

ال يغرنك ما ترى من رجــــــــــــــــــال
إن تحت الضلوع داء دويا
فضع السيف وارفع السوط حتى
ال ترى فوق ظهرها أمويا

ظ ّل دولة بني العباس  ،إذ يقول ( :من البسيط )
إن الحمامة يوم الشعب من حضن
هاجت فؤاد محب دائم الحزن

()19

و قوله أيضاً( :من الخفيف)

إنا لنأمل أن ترتد ألفتــــــــــــــــــــــنا

ال تلينوا لقولها و ازجــــــــــــروها
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بعد التباعد والشحناء واألحن

فالدواهي تجر باالحــــــالس

وتنقضي دولة أحكام قادتــــــــــها

خوفهم اظهر التو ّدد منــــــــــــهم

فينا كأحكام قوم عابدي وثن

ّ
كحز المواســـــــي
وبهم منكم

فانهض ببيعتكم ننهض بطاعتنا

و اذكرن مصرع الحسين و زيد
و قتيـــــالً بجانب المهـــراس

()23

إن الخالفة فيكم يا بني الحسن

()24

()20

و هذا الخطاب الشعري يؤ ّكد ما ذكرناه أنفا ً  ،فاألنساق

وبعد أن كشف بنو العباس عن عدم مناصرتهم

التي حرص على ل ّفها بالجمالي  ،أصبحت مائزة فيما

للعلوين  ،و ثورتهم بقيادة محمد بن الحسن صاحب

بعد  ،من خالل اختالف خطابه الشعري  ،و اعتماده

النفس الزكية(ع) ،ألن سياستهم ال تختلف عن سياسة

على التصريح .

الحكم األموي في جوهرها و تفكيرها المقيت إن لم

 .2نسق الهوية

يكونوا أش ّد وألعن ،لهذا أوضح سديف موقفه منهم

إن نشأة الشاعر في مجتمع رافضا ً له  ،مجرّ داً فيه من

،ألن من أكثر األمور صعوبة هو أن يجد المرء

الهوية و االنتماء ،جعله يتوق لالنتماء لقضية يؤمن

خطا ً وسطا ً بين مجرى األحداث السياسية  ،و بين

بها ،تعبّر عن فلسفته و مبادئه في الحياة ،فإيمانه

()21

بقضية العلويين  ،و دفاعه المستميت عن حقهّم في
الخالفة و الثأر لهم ّ
تمثل هوية له تعكس تفكيره و

عقائده و مسلّماته في الحياة التي تعبّر عن ثقافته

قاس و جريء  ،جرأة لم
فواجههم بخطاب سياسي
ٍ

مبادئه  ،فنراه يؤ ّكد على أحقيّتهم بالخالفة  ،و هذا

مواجهة السلطة  ،و مناصرة أعدائهم علنا ً  ،ولكن

الخطاب يحمل نسق ( العقيدة ) عقيدته و إيمانه بهم
و إصراره عليه ؛ ّ
يمثل شجاعة ق ّل نظيرها في ذلك

جلدته و قوته تخور أمام حبّه للعلويين  ،إذ يقول :
(من البسيط )

العصر في ظ ّل سلطة تحكم بالحديد والنار ،إذ يقول

قد كنت احسبني جلداً فضعضعني
قبر بحران فيه عصمة الدين

 ( :من الخفيف )

()27

و قوله ايضاً( :من الخفيف)

أنتم يا بني علي ذوو الحق
وأهلوه الفعـــــال الزكــــــــــــــــــــيِّ

واين يحيى بن زيد؟
اين زي ٌد
ِ
يا لها من مصيبة وتـــــــرات

بكم يُهتدَ ى من الغي والناس
جميعا ً سواكم أهل غـــــــــــــيِّ

واإلمام الذي أصيب بحرّ ا
ن إمام الـــهدى ورأس الثقاـت

منكم يُعرف اإلمام وفيــــــــكم
ال أخو تيمها وال من عدي

()25

قتلوا آل أحمد ال عـــــــفا
الذنب لمروان غافر السيئات

إن ايمانه بقضية بني هاشم  ،و حبّه لهم ،و إيمانه

()28

إالّ إنها تحمل نسقا ً مضمراً و هو (نسق الفحولة)؛

التصريح ،و الظاهر هنا  ،أصبح مفسراً للمضمر

يقصد به أن الخالفة ال تليق إالّ للرجال  ،و ال

السابق و مؤ ّكداً له  ،فلوعته لفقد آل هاشم  ،و

يوجد رجال بعد بني هاشم  ،فقال في بني هاشم( :من

ّ
بحق
تصريحه بالعذاب الذي سيالقونه لما اقترفوه

الخفيف )

الهاشميين هي الخطاب الظاهر  ،المفسّر للمضمر

أثر الدهر في رجالي فقلوا
َ

النسقي الذي اعتمده سابقا ً والذي اعتمد على ل ّفه

بعد جمع فراح عظمي مهيضا
ما تذ ّكرتهم فتملك عيني
ّ
وحق لي أن تفيضا
فيض غرب،

()26

بالجمالي الظاهر .
نالحظ أن خطاب سديف الشعري يصبّ كلّه في نسق
سياسي ّ
يمثل مبادئه  ،و فلسفته و تبنيه لقضية آمن بها

و قوله أيضا في خطاب آخر يؤ ّكد هذا النسق ،إذ

 ،و يــــــــدور معظمه في غرضي المديح و الهجاء

يرثيهم ببيت شعري يظهر لوعته على مصابهم

لبني العباس ،كما سنبيّن في المخطط اآلتي

،و حبّه لهم فقوته ظاهرة في خطابه الشعري من
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بأحقيّتهم بالخالفة  ،جعله يرثيهم بأبيات ظاهرها رثاء

و خطابه هذا يؤ ّكد فيه االنساق السابقة  ،إذ يعتمد فيه
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الخاتمة و النتائج :

.2

بعد ان تتبّعنا خطاب سديف الشعري بالتقصّي و

الثقافية التي خبّأها تحت الجمالي  ،والتي توصّلنا

التحليل توصّلنا إلى جملة من النتائج نوجزها بما

إليها من خالل متابعة خطابه الشعري الذي جاء

يأتي :

يصبّ كله في مضمار واحد  ،وهو نسق سياسي نابع
إن بيئة الشاعر ( سديف بن ميمون ) و

من إيمانه بأح ّقية بني هاشم بالخالفة  ،و الثأر لهم من

األحداث السياسية و االجتماعية و االقتصادية و

األمويين عبر المديح مرة  ،و المديح و التحريض و
الهجاء و النقد االجتماعي مرات أُخر  ،كما وضّحنا

.1
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إن خطاب سديف الشعري متخم باألنساق

نشأته لها دوراً بارزاً في تكوين األنساق الثقافية لديه
ّ
ليبثها من خالل خطابه الشعري ،و هذا ال يعني ان
كل الخطابات األدبية تخبّئ تحت جمالياتها البالغية
انساقا ً ثقافية .

ّ
المخطط أعاله .
في

الهوامش
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