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فه طرحا جديدا على إعادة قراءة اخلطاب األديب ثقافيا بالرتكيز أساسا يتأسس النقد الثقايف بوص      

يتجاوز محولة البالغة هو بذلك ميّثل بديال خمتلفا ، و اخلطاب وراء قناع اللغة األدبية على ما يضمره

أوسع حتليال حيث متتد اشعاعاته إىل البحث عن األنساق املضمرة  بريقها إىل حدود أكثر إضاءة و و 

وجه مغاير متاما، فقبحيات النص اليت ختتفي وراء مجالية اللغة غالبا ما ترسم عالقات ثقافية  كاشفة عن

  .ديب يف صّور كثيفةاألل شيئا آخـــر خيتفي وراء النسق اجلمايل و غري معلنة لتقو 

ف الوقوف عند مصطلح الفحولة الشعرية بدءا باحلديث عن جتلياته يف العر تروم هذه الورقة البحثية     

  .مث طرحة للمساءلة الثقافية بغية الكشف عن مضمرات خطابه النسقية، النقدي الرتاثي

 .سلطة النسق ، فحولة شعرية، مضمر نسقي، نقد ثقايف :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Cultural criticism is established as a new proposition to re-read the literary 
discourse culturally, focusing primarily on what is implied in the discourse 
behind the mask of the literary language, and thus represents a new 
alternative that transcends the load of rhetoric and its luster to more 
illumination and broader analysis as its radiations extend to the implicit 
patterns revealing a face that is completely different. The ugliness of the text 
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that disappears behind the aesthetic of language often depicts undeclared 
cultural relations to say something else that hides behind the aesthetic and 
literary style in intense images. 
    This research paper intends to stand at the term poetic virility, starting 
with talking about its manifestations in traditional critical tradition, and then 
putting it to cultural accountability in order to reveal the implications of its 
rhetoric. 

Keywords: Cultural criticism ; Embedded modality ; Poetic virility; Patten 
authority 

  
  :مقدمة

ال شك أن اإلبداعات األدبية تطرح بدورها قفزات جتديدية تتناغم يف فهرستها الفكرية          

فهو ، آلياته جياهــــــــــر أكثر مما يـُْبطنو  د األديب يف مناهجهـضمن توقيعات اإلبداعات النقدية، والنق

ولذلك ، ألديب والفين واجلمايلالذي يّوجه الكاتب إىل البؤر اجلوهـرية اليت حتفظ كيان اجلنس ا

النـقد ببيان سلبيات أو إجيابيات ميكنها أن تصقل جتارب الكاتب إىل حد ال يعرف قوم يغالبا ما 

فيه نفسه فيصري مغيبا بني تالقح املنظورات وتصالب الرؤى، فوساطة النقد اليت مل يطلبها أحد، 

تتعاىل مفارقة عجيبة ومعقدة بني الشيء حتفـز الكاتب على التفكري فيما كان يريد قوله، وهنا 

الذي حيّسه ويفكر فيه األديب ليبعث بأهازجيه يف ترتيب فسيفساء أدبية خيّطها ضمـن خريطة 

  . لغويـة وبني زخم القراءات النقدية اليت حياكيها ويقتدي �ا

ر واحنصار الرؤية هذه االستمرارية الدائمة للنقــد جعلته يبتعد بومضاته عن دميومة االستقرا      

الذي متـتد أواصره إىل  "النقـد الثقايف"النقدية ضمن زاوية واحـدة، لذلك انبثق ما يسمى اليوم بـ 

فيكون جدواه افتضاضا ملضامني ، األنساق املضمرة من خالل شرارة الالمرئي اليت تضيئ الداخل

ق على سلطة النص هذا األخيـر الذي وجتاوزا هلا إىل أُفـٍُق رحب تعلـو فيه سلطة النسـ ديبالنقد األ

   .تنطوي ضمن مضامينه مضمرات نسقية شديدة اخلفاء

لقد انبثق النقــد الثقايف بوصفه خطابا مغايرا يقوم على الكشف عن النسق املضمر الذي       

ى ثقافتها يفهرس املنظورات الفكرية مستبدال البنيـة األدبيـة املنغلقــة على نفسها بالبنيـة املفتوحة عل

 األعراف مع القَيم و على نطاق واسع علة متفاو  متشعبةو  واقعة معقدة املتفاعلـة معها، وألن الثقافة

 رات احلياة بكل تفاصيلها فإّ�ا األكثر من غريها قدرة على ترسيخ الرؤىظهٌ متَ و  املعتقداتو 
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ترسيخ قّيم و  از املوانـعباإلضافة إىل  قدر�ا على اخرتاق احلواجـز واجتي، املرجعيّات الفكريةو 

  .الثقافة

ممّا ال شّك فيه أّن نظرية الّنقد الثّقايف قد أسهمت إسهاما كبريًا يف إعادة قراءة الّنصوص 

األدبية قراءة تفاعلّية بالكشف عن التمثالت الثقافية واملعرفّية اليت تزخر �ا الّنصوص األدبّية، إذ 

ّدراسات األدبّية، واليت كشفت عن جناعتها يف قراءة من الّنظريات اجلديدة اليت عنيت بالتعد 

 الّنصوص وحتليلها واإلفصاح عن متثال�ا املعرفية واجلمالّية، فهذه الّنظرية احتفت باجلانب الثقايف 

الداللة النسقية للّنص األديب عكس العديد من املناهج والّنظريات الّسابقة اليت ركزت على و 

هتمام بالثقايف أكثر من اجلمايل ناتج عن حاالت االنفتاح والوعي اجلوانب اجلمالية له، فاال

املعاصر، فقد سعت هذه النظرية إىل إجالء الُقْبحيات داخل والّتطّور الّذي وصل إليه النقد 

النصوص األدبية على عكس املناهج والنظريات النقدية السابقة اليت جمدت اجلماليات، فاهلدف 

يتمثل يف حتويل األداة النقدية من  «عبيـــــــــــر الناقد العريب الغذامي على حد ت-من هذه النظرية 

أداة يف قراءة اجلمايل اخلالص، وتربيره بغض النظر عن عيوبه النسقية إىل أداة يف نقد اخلطاب، 

  1.» وكشف أنساقه، وهذا يقتضي إجراء حتويل يف املنظومة املصطلحية

هذه الورقة البحثية الوقوف عند مصطلح الفحولة الشعرية  تأسيسا على ذلك ارتأينا يف       

لنرصد أوال ّما أقرّتـه املنظومـة الرتاثيـة من مفاهيم وأســس هلذا املصطلح خاصــة أّ�ا شكلت فلسفـة 

مجاليـة وُحلًما جعلت الشعراء يتسابقون إىل نيل درجتها والسعي التصاف �ا، فكانت بذلك 

ا قّدمته لنخصص  .ثقافــة النقديـة السائــدة آنذاكعالمــة فارقـــة يف ال
ّ
اجلزء الثاين من هذه الورقة مل

سلطة النسق الثقايف يف إنتاج  فحاولنا بذلك استجالءقراءات النـقد الثقايف هلذا املصطلح، 

  .خطاب الفحل الشعري 

  الرتاثية؟ فإىل أي مدى ميّثل النقـد الثقايف مرجعية هلا قيمتها يف قراءة املصطلحات * 

وما هي اإلضافات اليت يطرحها النقـد الثقايف بوصفه خطابا مغايرا يسعى اىل استنطاق *

 مصطلحات ومفاهيم النقد الرتاثي؟

لقد أنتجت التجربـة النقديــة الرتاثيـة مجلة :  الفحولة الشعرية في الُعـــرف النقدي التراثي  /أوال 

فهم الظاهـــرة الشعريـــة، سعيا منها ملقاربتها من مجيع اجلوانب من املفاهيم واملرتكزات الفاعلــة يف 

منطلقا هاما وأساسا يف تصنيف الشعـراء، وإنزاهلم املنازل " الشاعــر الفحل"وكان ). شعرا وشاعرا(
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من منظور التلقي واالنقياد اجلمايل إىل جانب أثر املرجعيات اليت لعب فيه عرف  اليت يستحقو�ا

  . اءة دورا حامساالتلقي والقر 

التمايـــز واإلبداع   و  من هنا كانت هـذه ِمسـة الفحولة الشعرية شــرطا أساسا يف التفــّوق       

كم كانت و «وحلـم يسعى الشاعـر لتحقيقه واالتصاف به يف ظل الثقافــة الشعريـة املتداولـة، 

سعيا منه لنيل  2»حمافـل شعرها وأسواقه و  التجاريةو  رغبته مّلحــة للتفـّوق يف مواسم العرب الدينية

إىل حمّج للشعراء طلبا للشهرة  اليت حتولت« ة النابغة الذبياين ـــــــــبشهادة الفحولــة الشعريـة من قُ 

      .3» اإلقـــرار �ا  مع تواصل االحتكام إىل األذن املتذوقة  للشعر قصد إثبات صحـــة اإلبداع و 

المة فارقـة يف الثقافة النقدية السائدة آنذاك وانتقلت من داللتها على لت الفحولــة عشكّ      

الذكــر من كل حيـوان أو من داللتها على النجم سهيل أو ذكر النخـل أو ما إىل ذلك مما أفادتنا 

، إىل ميــدان الشعـر والشعـراء لتوصف �ا طبقة من الشعراء متيزت من غريها يف 4به معاجم اللغـة 

وهــذا يعين عدوال يف الداللـة وحتوًال يف املفهوم اللغـوي، . ن املوهبة الشعرية واإلبداع الشعريميــدا

لبــدوية احمليطة بالقــوم آنذاك، أو يكونا نتاجًا هلا فحسب، بل كان  اوهذا التحـّول مل يتأثر بالبيئة 

دور املرأة، ويُنظر  ر الرجــل علىكذلك متأثرا باحلياة االجتماعية السائدة اليت كان يـَُغلَُّب فيها دو 

فيها إىل ا�تمع على أنه جمتمع ذكـوري أبـوي، يسيطر فيه الذكر على األنثى يف الكثري من جماالت 

  5.احلياة املختلفة

لقد كانت الفحولــة من منظور اإلحساس النقدي الرتاثي طاقة شعريــة متميزة حتتاج إىل        

طــرازًا رفيعًا يف  «رية على أداء الفنون الشعرية املختلفة، كما أّ�ا تعين وقــدرة كب موهبة إبداعية،

إّ�ا ال تأخـــذ مدلوال واحدا   6.» السبك، وطاقة كبرية يف الشاعرية، وسيطرة واثقة على املعاين 

در فالفحل من الشعراء صفة للشاعــر املتمّيز القا. وال صفة واحـــدة، لكنها شرط أساس يف التفّوق

على مستوى املعاين والصيغ واألشكال الشعرية فاستحق منزلة الطبقات املتقّدمة بني أقرانه من 

  .  الشعراء اآلخــرين

إىل هذه  ّمسة الفحـولة الشعرية يتطلب جهدا كبريا يبذله الشاعـــر ليصلالوصول إىل  كما أنّ      

ال يصيـر الشاعـــر يف قريض  «: ذه الشروط وقــد بّني األصمعـــــي ه، بداعاملرتبة من التفوق واإل

األخبار، ويعـــرف املعاين، وتـــدور يف مسامعـــه  الشعـــر فحًال حىت يــــروي أشعار العــرب، ويسمع
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وأول ذلك أن يعلم العروض ليكـــون ميزاناً له على قوله، والنحو ليصلح به لسانه، ويقيم ، األلفاظ

  7» لناس، ليستعني بذلك على معرفــة املناقب وذكرمها مبدح أو بذم به إعرابه، والنسب وأيام ا

اإلحاطــة / األنســاب و  معرفــة املعــاين/ مســاع األخبــار/ روايــة األشــعار (يف ظــل هــذه الشــروط       

تتحقـق الشـاعرية الـيت ينبغـي )  بالعروض والنحو وغري ذلك من علوم ومعارف حيتـاج إليهـا الشـاعر

الـذي خطابه فاعًال يرقى علـى مسـتوى الـنص الفحـل و  فيكون شعره  متميزاً أن يتصف �ا الشاعـر 

  .ال يضاهيه نص آخــر 

قـدرات خاصـية وذاتيـة، ولكـن اسـتثمارها، ال حيصـل إّال إذا  الفحولة الشعرية تقتضـي إنّ           

 علــى أشــعار أســالفه يرويهــا، فتوّســع آفاقـــه ويقــف علــى  -حــىت تكتمــل شــاعريته ونضــجه  -اتكــأ 

  8 .املعاين اليت مل تطرق واأللفاظ اليت تتعاود يف انتاجات سـواه

ثـراء علـى مــّر و  جتـارب اآلخـرين األكثـر فاعليـة وِسعـــةو  إننا نكتسب خرباتنـا مـن وحـي جتاربنـا      

وعــي، فالشاعـــر عليــه أن الو  ثقافــةدون ســابق و  كــذلك الفحولــة الشــعرية ال تكتســب فجــأةو  الزمــان

  .تتفجر موهبته و  تلفة ويكتسب معارف متعددة لتتشكل فحولتــهيستفيد من خربات خم

مرتكـــــزا أساســــا يف تصــــنيف و  الشعريـــــة كمصــــطلح نقــــدي كانــــت عالمـــــة فاعلــــة إّن الفحولــــة      

ـــراء إىل طبقــات ـــة للشــاعرية ، الشعــ ـــد الــذوقي  جيعــل مــن التفــاوت مســ وغــين عــن البيــان مــا  9.فالنقـ

ـــه ابــن ســالم اجلمحــي  ففّصــلنا الشعـــراء مــن أهــل اجلاهليــة واإلســالم واملخضــرمني الــذين   «:  قّدمــ

كانـــوا يف اجلاهليـــــة وأدركــوا اإلســالم، فنزلنــاهم منــازهلم، واحتججنــا لكــل شــاعر مبــا وجــدناه لـــه مــن 

،  فألفنا من راً ــــــــــــأربعيـن شاع ـول املشهورين علىــــــــــفاقتصرنا من الفح.. حجة، وما قال فيـــه العلماء

ــــتشـــابه شعـ ـــه، فوجـــدناهم عشـــــــ ــــره مـــنهم إىل نظرائ ــــة رهـــط كـــل طبقـــة، متكـــافئني ـــــــــ ر طبقـــات أربعــ

   10 .»معتدلني 

ن مل يكـــونوا مـن ــــاقتصر ابن سالم على الفحول املشهورين من الشعــراء، ومل يتجاوزهم إىل م      

يشـــتهروا بـــني النـــاس بأشـــعارهم، كمـــا صـــّنف الشـــعراء الفحـــول، أو كـــانوا مـــن الفحـــول ولكـــنهم مل 

ـــولةو  حســب عصــر كــل واحــد مــنهم ، حســب الغــرض الــذي اشــتهر بــه باالعتمــاد علــى مبــدأ الفحـ

أورد مــنهم عشـــر طبقــات، يف كــّل طبقــة أربعــة شــعراء، مث ذكـــر و  فــذكر طبقــات الشــعراء اجلــاهليني

طبقــات الشــعراء و  طبقــة شــعراء اليهــودو  طبقــة شــعراء القــرى العربيــةو  ثــالث طبقــات لشــعراء املراثــي
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اإلسالميني يف عشر طبقات حىت العصر األمــوي، غري أّن املالحظ أننا ال جنـد أثـرا للشـعراء الـذين 

  .عاصروه

فالفحل هو . ظّل الشاعـر الفحل يف منظومة النقد الرتاثي يعين التميّــز والتفــرد والتفــوق         

احلقــة من أوالد اإلبل اليت بلغ و 11.» ، كمزية الفحل على اِحلقاق  له مزية على غريه «من كانت 

فالفحل من الرجال هو الذي " الذكورة"مبعىن " الفحولة"كما يلتقي معىن ،  أن يركب عليها

إّ�ا تعين مســة خاصة تكِسب   12.تأكدت ذكورتــه جنسيا، والفحولة الشعريـــة هي اكتمال اجلودة

 . السبق والرباعــة يف النظمو  الشاعـــر األفضلية

إذن الفحل يف املمارسة النقديــة الرتاثية مســة خاصة بالشاعـر الذي ميلك أدوات إبداعية           

 متقّدمــة يف القول الشعري معتمدا على ما للفحــل من اإلبــل من صفات إجيابية متيزه من سواه،

إّن  .أهلّــته ليكون يف الطبقات املتقّدمـــة من الشعراءكما متيّـــز الشاعــر الفحـل بصفات إبداعية 

أصبح هلذا . تعين الشاعر املقـتدر على قــــول الشعــر اجلّيد واملكثر منه" الشاعـر الفحل "صفة 

ما دفع بابن سالم اجلمحي ألن جيعل الفحولة  املصطلح مرجعية يف الذوق الشعري الرتاثي، هذا

   ".فحول الشعراء طبقات"مسه بـ َعَلماً على كتابــه إذ و 

تعين الفحولـة االفتخار بالقـوة وتقدير الشجاعة، والنفور من كل ما يعين الضعف، وكما أنه       

حمكما يف ينبغي أن يكـــون الرجل قويًا جسدياً، فكذلك جيب أن يكون الشعـــر متينًا يف سبكه، 

يدل هوما و  ،يةيف إقرار مصطلح الفحولة الشعر  ثقافية الو  هــــذا ما يربز أثر البيئة االجتماعيةنسجه 

  .يعيش فيهاعلى عمق التفاعـــل والتأثـــر بني الناقد والبيئة اليت 

إن إقــرار النقاد بوجود تفاوت بني الشعراء يف املوهبة واألداء واإلبداع الشعري، تؤكده االستعانة    

أن أولوا عناية خاصة بالفوارق واالختالفات مبصطلح الفحولة لتصنيف الشعراء يف طبقات، بعد 

  .يف طبقات اء يف درجات، ومتيز بعضهم من بعضاليت جتعل الشعر 

إىل  -كطرح جديــد ومغاير    -يسعى النقد الثقايف : المضمر النسقي في النص األدبي/ثانيا 

سية واجتماعية حتليل النصوص واخلطابات األدبية والفنية واجلمالية يف ضوء معايري ثقافية وسيا

وبالتايل يعىن النقد الثقايف باملؤلف، والسياق . وأخالقية، بعيدا عن املعايري اجلمالية والفنية

اخل  ومن مث فالنقد الثقايف نقد إيديولوجي وفكري وعقائدي، يهدف ...واملقصديــة والقارئ والناقد

. ن اخلصائص اجلمالية والفنيةإىل كشف العيوب النسقية اليت توجد يف الثقافة والسلوك، بعيدا ع
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ويعين هذا أن النقد الثقايف هو فعل الكشف عن األنساق وتعرية اخلطابات املؤسساتية، والتعرف 

    .13على أساليبها يف ترسيخ هيمنتها، وفرض شروطها على الذائقة احلضارية لألمة 

جمّرد قيمة بالغية ومجالية، يهدف النقد الثقايف إىل تـذّوق النص بوصفه عالمة ثقافية ال          

إنّه يتعامل مع النص على ، وذلك من خالل  الكشف عن األنساق املضمرة يف اخلطاب الثقايف

فلم يعد النظر إىل النظام الداخلي للغة    .14» ليـــس جمتلى  أدبيا فحسب و  حادثــة ثقافيــــة« أنّه 

اللغوية ال تقَدم إال املعىن الظاهر يف حني  ألنّ  الداللة، وحـــده كافيا يف البحث عن معىن النص

نظم اقتصادية بعيدة عـن و  أعــراف تارخيية وسياسيةو  يبقى ما حيمله من مضمرات  اجتماعية

  .     التعري بفعل التعمية البالغية للخطاب األديبو  الكشف

عطيات الثقافة إّن القراءة الثقافية للنصوص األدبية هي آلية تعمل على قراءة النص وفق م     

تسعى القراءة الثقافية إىل إعادة قراءة النصوص األدبية يف ضوء سياقا�ا « السائدة يف ا�تمع هلذا 

خماتلة قادرة على املراوغــة و  حيث تتضمن النصوص يف بناها أنساقا مضمرة، التارخيية والثقافية

األديب إّال بإجناز تصّور كّلي حول  التقنــع وال ميكن كشفها أو كشف دالال�ا النامية يف املنجزو 

    15 .»طبيعة البىن الثقافية للمجتمع  

يستمد قّوتــه حبلول املدلول و  يغدو داال على الثقافــة -وفــق هذا املنظور -فالنص األديب        

املفاهيم الثقافية السائدة يف و  املمارساتو  هو كذلك مادة ثقافية ختتزل السلوكياتو  وحضوره فيه،

   16. العصــور السابقة يف لغة مراوغـة ال تستقر على معىنو  عصر املبدع

 ال يلغي اآلثار االجتماعية و  إّن النقد الثقايف ال يقصي اخلطاب األيب كنص ابداعي      

تكشف عن أعراف و إّمنا يأخذ النص من حيث ما يتحقق فيه من مضمرات نسقية ، النفسية لهو 

  .اللغويخلف البناء ثقافية  كامنة 

ذلك أّن داللته ، حالـــــــــــــــــــــة ثقافية إضافة إىل حالتها األدبية اجلمالية بذلك يغدو النصو      

مستهلكوها و  مؤلفتها الثقافة، و لكنها منغرسة يف اخلطاب، املضمرة ليست مصنوعة من مؤلف

بذلك فهي ال تنتج عن قصدية و  االجتماعيةالثقافية و و  على تعدد مستويا�م الفكرية مجاهري اللغة

  17.املتعددة و  لكنها تعكس الثقافة  بتجليا�ا املختلفةو   املبدع

  :من منظور عبد اهللا الغذامي  "ريةالفحولة الشع"الت النسق الثقافي في ــــــــتمثُ   /أ 
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قـــد الثقايف، وعنوا الن عملوا علىعبد اهللا الغذامي أكثر النقاد العرب الذين الباحث  يعــّد        

قــراءة يف األنساق الثقافية / النقد الثقايف"بتطبيق آلياته ومبادئه على الثقافــة العربيــة كما يعــّد كتابه 

  . أول دراسة تشرح هذا النشاط الفكري نظريا ومعرفيا وممارسة" العربية

 -النسقية يف الشعر العريب  لفهم العيوب فريدةحماولة " النقـد الثقايف"لقد كان كتابه        

واخلطاب األبرز لألمة العربية، عرب تتبع منافذ هذه العيوب يف كتب التاريخ  -بصفته ديــواننا

  .ومدونات الشعر حىت ينتهي للشعـر املعاصر وقضية احلداثــة

جديد ومغاير  النقدية مبا قــّدمه النقد الثقايف كطرح و  املنهجيةيف هذا السياق حناول االستعانة       

ملقاربة مصطلح الفحولة الشعرية، نؤسس �ا لنقد جديد يكشف معطيات معرفية أخــرى تتجاوز 

  .حدود النص  الشعري إىل ما يضمره من أنساق ثقافية

الشعــر الذي ارتبط إىل حد كبري باألمــة العربية فأصبح جزءا منها كاشفا عن هويتها ارتبط        

ليتحول بذلك إىل نسق ثقايف ، حىت أضحى حييل إىل ثقافتها، أحداثهاو  هاتارخيو  حامال لفكرها

يف هذا السياق يشيــر الغذامي يف دراسته املذكورة إىل أّن أحد األصول و  يعكس األمــة العربية

الصفة اليت مازلنا   «ــــؤكد أ�ا ليــــــــــــ، هــو نســـــــــــــــــق الشخصية الشعريــــــــــــــــةو  النسقية يف ثقافتنا العربية

ال شك، غري أن هذا ليس خبــرا و  ننتسب إليها حبــق وصدق  فنحن كائنات شعريةو  نتباهى �ا

مجيــال كما ظللنا نعتقـد، بل إن كتابنا هذا سيزعم أن ما اكتسبناه مـن السمات الشعريـــة قد طبع 

نتحــــــــــــــــــــرك حسب نعيد انتاجها و و  مازلنا ننتجها ادحة،اإلنسانيــة بعيوب نسقيــة فو  ذاتنا الثقافيــة

  18. »لعلها  هي املسؤولة عن كثري من عوائقنا احلضارية و  شرطها

غري أنه مع ذلك يشري إىل أن صعوبة هذه املقاربة نظرا للحصانة اليت اكتسبها اخلطاب الشعري    

قافية حبجـــة تعايل الشعريـــة وتفردها مما يقتضي اليت جعلت نقده نوعا من احملرمات الث، العريب

     19.التعامل معها خبصوصية

نسـق ثقايف مرتسخ فينا، ونــحن نعيد ترسيخه  –كما يؤكد الغذامي   -إّن الشخصية الشعريــة      

قايف مازال هـــو املهيمن على النسق الثو  لطاملا كان الشعـــرو  عبــر متثله يف اخلطاب ويف السلــوك،

  20.يف دميومته ثانياو  العريب وهو الفاعـــل األخطــر يف تكوينه أوال
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يف " الفحــل"يهمنا هنا أن نقـف األنا الفحوليـة،  وحناول أن نرصد حتّوالت مصطلـح            

ن هلم علم مل يكــو  ضوء ارتباطها مبفاهيـم النقد الثقايف فاملعـروف أن الشعـر لطاملا كان عــــلم العرب

 -وهــو، أصح منـــه كما يتكرر يف نصوص املدونة النقديـة  الرتاثيـة يف سياقا�ا العرفيــة والثقافيــة 

توصيف موضوعي صادق يصف احلال الثقافية للعــرب مما جعل الشعر  «:  -حسب الغـــذامي

ل الشعر مصــــدرا علميا جيعــ هـذا ملو  ...ديوان العرب، وسّجـــل وجودها االنساين والتاريـخي 

إنّــه نــص  21.»سجل األخالق و  تارخييا فحسب بل جعـل له قيمـة أخالقيـــة مبا أنه  ديــوان املآثــرو 

) جمالس السمـر واملناظرات(ثقايف بامتياز ال حيتاج إىل تأشيـرة للدخــول إىل  حيـــاة الناس اخلاصــة 

عنـوان لوجودهــم الثقايف و  أنه سجـــل لقّيمهم بل حبكم)  األسـواق واملساجــد( والعامـة 

   22.واحلضاري

هـذا ما أكسب هذا اخلطاب شرعيــة االقتــداء، فتحّول الشعراء إىل مناذج بشرية حتتذى     

أصبح الشعـــر يف النهاية و  ا�تمـع،و  حىت أفعالــهم، لتكون مناذج سلوكية تؤثــر يف النفسو  أقوالــهم

  .الثقافيـة، فال صفة للعرب من دون قـــول الشعـرو  النسقيــةصورة العريب 

مما يعين ، على الرغم من أن الشعـــر يكتسي مجاليات كثيـرة ال ميكـن أن ينكرها أحـــد      

إال أنه مع ذلك حيمل صفات أخرى ، يف التصورو  بالضرورة أننا سنستلهم منه مناذجنا يف الفعل

يف عيوب الشخصية و  هلا من الضرر ما جيعل الشعر أحــد مصادر اخلـلل النسقي يف تكوين الذات

  23.الثقافية ألننا يف النهاية سنتمثل سيئاته مثلما نتمثل حسناته كما يذهب الغذامي

ية الثقافيـة العربية اليت وألننا يف ضوء منظومة النقد الثقايف نبحث يف عيـــوب الشخص       

ثبت وجودها يف ظـل مجلـــة من األفكار اليت كان أوهلا صورة األنا الفحولية أو و  رسخها الشعــر،

ابتدأ فحـال شعــريا غيـــر أنه حتــّول ليكـون فحــال ثقافيا يتكـرر يف كافة  «الذي ، الشاعر الفحل

وما ذاك إال ألن الشعــر يف األصل هو ، لسياسيةاو  السلوكيات االجتماعية والثقافيةو  اخلطابات

توجيه سلوكها وسيكون و  يؤثــر يف تكوينناو  ما حيدث فيه يصبغ شخصيتنا،و  ديــوانناو  علمنا

مــرور ذلك من دون و  مسؤوال عـن مساتنا الشخصية مبثل ما هـو مستودع ثقافـي هلذه السمات،

  24. »ينا من دون مساءلة أو مواجهة نقــد هو ما جعل الشعرية عّلة ثقافية تتحكم ف

انبعاثها و  أّن كل ذلك ظّل حيدث من زمـن اجلاهلية -كما يعتقد الغذامي   –واحلقيقــة      

كّل القيّــم اليت صنعتها منظومــة و  النسقي إىل زمـن بين أمية، وتعـــزز يف زمـن التدويـن إىل يومنا هذا،
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ملنظومـة السلـوك االجتماعي و  تكـون قيّــما للــذات العربيـــة الثقافيــةالشعــــر حتّولــت يف �اية األمـر ل

 25.تشعرنت القّيم معها  و  العريب، فتشعرنت الــذات العربيـــة

وألن النقـد الثقايف يسعى إىل أن يسهــــم يف مناقشـــة النصوص األدبية بوصفها صورة عاكســة      

مدى أمهية و  و حىت نبقى يف إطار احلديـث عــن التـــراث العــريب ،الثقافةو  لبعض تيارات ا�تمــع

نص ... النص الشعري العريب القدمي « مصطلحات النقـد الرتاثي على هذا املستوى، ذلك أّن 

فضاءات و  ثقايف نسقي، يتوسل جبماليات اللغة وتشكيال�ا االستعارية املراوغة بغية بناء عــوامل

  .26 »نسقية ال متناهية 

الفحولـة (من هنا  سنسعى إىل عـرض مجلة التصورات اليت محلها النقـد الثقايف ملصطلح 

/ مـن أخطــر املخرتعات الشعريــة   -حسب الغذامي  -) اختــراع الفحــل(فقــد كان ) الشعريـة

والتفــــوق كما ارتبط بالتعايل ،  )طبقات فحـول الشعراء(الثقافيـة وهـو مصطلح ارتبط بفكــرة الطبقـة 

تصويـــر احلق يف ( وارتبط أيضا بتوظيف اللغـــة توظيفا منافقا ) الشعراء أمــراء الكالم (والتفــرد  

   .27) الباطل يف صورة احلقو  صورة الباطل

  :    و ليؤكد الغذامي الطــرح الثقافـي يف الفكر العريب يقّدم بيتا من الشعر جلرير قال فيه 

             28ا يُطَاِوله ئً يْ ر شَ هْـ ل الدَّ ثْ مَفِجْئني بِ ***      دُ الِ خَ  ــرُ هْ الدَّ و  تُ وْ ى المَ نَ فْ يَـ  ــرُ هْ ا الدَّ نَ أَ           

يشرح الغذامي ذلك مؤكــدا أن قــول جرير يستند إىل رصيد ثقايف متجذر تقــوم فيه األنا        

اعتمادا مصرييا إىل درجة يصبح معها  و يعتمــد اخلطاب على هذا األنا، جوهــرياو  مقاما أساسـا

  29.إّمنا للثقافة ككل و  هذا القـول هو اجلملـة الثقافيـة، ليس للشاعــر فحسب

كما يضيف الغــذامي يف السياق نفســه أّن األنا هـــذه ليست أنا جريــر فحـسب ولكنّــها األنا       

بــدوره يزيــد من دورها وتعميمها، وهلـــــــــــــــذا كان و  ،ـــرروسة يف ذهـــن جريـــــــــالثقافية املغ/ النسقيــة 

      30 .ليست األنا  اجلريــرية فحسباألنا أل�ا متثل نسقا مشرتكا و  الكتّاب �ذهو  احتفاء املدونيـــن

أي  -على حد تعبيـر الغذامي  -إّن بيت جريــر سالف الذكـر هـو يف حقيقته ديالوج ثقايف     

قد كانت و 31.اء رّدا على بيت قالــه الفــــرزدق قبل ذلك مما يعين أنــه خطاب نســـقي أنه ج

  : البداية مع الفـــــرزدق حني قال 

   32هُ لُ اوِ حَ مُ  تَ نْ أَ  فَ يْ كَ   ــرْ ظُ ســـك فانْ فْ نَـ بِ ***    ب    اهِ ـــو ذَ ي هُ الذِ  تُ ــوْ ا المَ نَ ي أَ نِّ إِ فَ     
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أنا أبــو حـزرة : و يقول ، فكان جريــر يتمــرغ يف الرمضاء، را ال يغلبه فيــهوحلف بالطــالق أنّ  جريــــ

  .جوابا على بيت الفـــرزدق، 33. ...أنا الدهـــر: حىت قال 

حتــّول اخلطاب مـن اجلملة الواقعيـة  -يالحــظ يف يسـر -كما يرى الغذاميثـة  واملتأمل هلذه احلاد

يف مقابل ) أنا الدهـــر(النسقيــة / إىل اجلملة الثقافيــة ) أبــو حـــزرة أنا(احلقيقيــة يف قــول جريـــر

    34 ).أنا املوت(املــرادف النسقي  

حيـن يقـول الغذامي هذا الكالم فهو بذلك يضـع مجلة جريـر يف سياقها الثقايف الذي تولدت     

) النحن(وهي ) النحـــن القبليــة(من الفحوليـــة النابعة أصال / األصل لألنـــا الشعريـة و  فيـه،

   35. النافية لآلخـــــر بالضــــرورة و  املتضخمة

يكشــف عن القيّـم اليت خيفيها و  يف ضوء هذا األمنوذج يرصـــد الغذامي مالمح الوجه املغّيب       

إّمنا و  هعبارات ال تـدل على الشخـــص الفـــرد بعينو  هـذا الواقع الشعري من خالل توظيف مجل

الواقــع  و  ، حتمل أنساقا ثقافيـة كّرسها الشعر كفــنتضخم الفــرد ليصبح ذاتا مجاعية تعبــر عــن

  .كحقيقــة ثابتـــة يف موروثنا العـريب

شخصية الفــرد املتوحـد فحـل الفحـول ذي األنا املتضخمة النافية لألخـــر  «مـن هنا كانت      

يف اخلطاب الشعري، ومنه تسربت إىل اخلطابات األخرى، ومــن مث هي من السمات املرتسخة ...

صارت منوذجا سلوكيا ثقافيا يعاد انتاجــه مبا أنه نسـق منغرس يف الوجــدان الثقافــي، مما رىب صــورة 

  36.» ) فحــل الفحـــول( الطاغيــة األوحــد 

حب الذات و  األنانيــة( رسيخ قيّـــم سلبية من هذا املنطلق يتحّمل الشعــر مسؤولية كبيــرة يف ت      

حىت و  تنعكس دون وعــي يف تصرفات األفــراد، ستسود ا�تمعو  سادت) تقزميه و  إلغاء اآلخــر/ 

 .   اجلماعات ما يعزز النسق الثقايف عرب األجيال

وذج من يضيف يف إطار عرضه لشخصية الفحــل الشعـري يف املـوروث العريب عبــر تقدميه ألمن  

  : 37ومـن أبيا�ا اآليت ، الشعـر اجلاهلي متمثـال يف معلقة عمــرو بن كلثوم

  اينَ رِ ادِ قَ  ـشُ طِ بْ نَـ  نَ يـحِ  ـشُ طِ بْ نَـ و  ***    ا    هَ يْـ لَ ى عَ سَ مْ أَ  نْ مَ و  ايَ نْـ ا الدُ نَ لَ 

 اــــينَ ِـ المِ ظَ  أُ ــــــدَ ــــــــــــــــــــبْ نَ ا سَ نَّ كِ لَ و  ***    ا    ـنَ ا ظُِلمْ مَ و  ايـــنَ مِ لِ اـــاة ظَ ــــــــــــــــغُ بُـ 

(...)  

  اينَ طِ و  ارً دَ نا كَ ــرُ يْ غَ  بُ ــــرَ شْ يَ وَ ***    ا   وً فْ صَ  اءَ المَ  ناَ دْ رَ ا وَ ذَ إِ  بُ رَ شْ نَ وَ 
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  ايــنَ صِ ا عُ ذَ ـــون إِ مُ ازِ ن العَ حْ نَ و  ***   ا    نَ عْ طِ أُ ذا إِ  ـونَ مُ اكِ الحَ  ـنُ حْ نَ وَ 

  اينَ لِ اهِ الجَ  ـلِ هْ جَ  قَ ــــوْ فَ  لُ هَ جْ نَ فَـ ***     ا    نَ يْـ لَ عَ  ـــدٌ حَ أَ  ـــنَّ لَ هَ جْ  يَ  َال َال أَ 

ساقه خاصية االنفتاح على فضاءات يف هلذا تكتسب أنو  ثقافية نسقيةإّن النص حادثة       

حبيث تُلحظ هذه املعطيات دون أن تكون متعالية على بنية ، التاريخاإليديولوجيا و و  الثقافة

فها بنية نصّية مثل اللغة املشكلة للنص باإلضافة إىل كو�ا منوذجا للتمثيل أو بوص، اخلطاب

  38 .للفجوات النصّية

املكونــة للنســق اإليديولوجي /مجلة من الطــرح الثقايف ميثل هذا األمنوذج  نّ أاملالحظ و      

ـة يغرسها النســـق و هذه اجلملة النسقيـ، إلغاء اآلخـــريكّرس فيها تضخيم الذات و و  ماعياالجت

  39.الشعـــري املهيمــن واملشعــرن لكل مساتنا الشخصيـة الثقافيـة

يعـــّد النص الشعـــري تشكيال مجاليا ثقافيا يف آن واحــد حيث تصبح املعطيات البالغية        

   40.الشعـريأدوات مؤثــرة حتفـــز احمللل الثقايف على اكتناه املدلوالت النسقية يف بنيـة النص   

أّن القيّــم الناسخة لآلخـــر اليت تــــرى أن املكانة -يؤكد الغذامي  –يف ضوء النص السابـــق       

و هذه قيمـة جاهليـة ، هذا اإللغاء ال يتم إال عبـــر الظلمو  املعنويـة ال تتحقـق إال بإلغــاء اآلخـــريــن

) مـن ال يظلــم الناس يٌظلَـم و  (متــه احلكميـــة القيميــــة أمل يقل زهيــر بن أيب سلمى يف منظو ، مركزيـة

فهم بغاة ظاملـــون بطبعهم الذي تؤسس له ، ليس رد فعل ظــــريفو  مث إّن هذا الظلــم جوهـــر قيمي

الفــرد الواحد منهم مهما  و )لـــــكنا سنبـدأ ظالمـينا و  ***  ما ظلمـنا  و  بـغاة ظالميـــنا(القصيدة 

الرضيع و  اآلخـر، ذلك موقع كان مهما غريهم من آخر أي يفـوق نّهٳن صغريا أو حقيـــرا فكا

قدر�م هي قــدرة البطش، حىت ال و  الفطيم ختــر له اجلبابـــر ساجدينا، هؤالء الذين ميلكـــون الدنيا

يف خــوف لآلخرين الكـــدر، والعالقة اليت تربطهم باآلخرين هي و  أحـــد يشرب صافيا سـواهم

         41. اآلخريـــن منهم

املفارقة لرؤية و  رؤية قبيلته اليت تؤسس لنسق الثقافة احمليطة به و  إّن الشاعر يقّدم رؤيته          

حبيث ، نبيالو  اجلهل تضحي قّيما إجيابية إذا كان اهلدف منها سامياو  الظلمو  اآلخرين فالبطش

 الشاعر  يفرتض يف األخــر على الدوام أمارات السوء و مبا أنّ ، مار القبيلةم ذحتمي هذه القيّ 

  42.إقصائه  ميثّــل سياسة أو حترّكا ذكّيا يف وأد الشر قبل أوانهو  الظلم فإّن البدء بقمع هذا اآلخــرو 
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يتعزز النسق القايف يف ضوء هذا الضرب من األشعار اليت يبقى يرددها األجيال، فالفخــر       

حب الذات وإقصاء اآلخـــر املختلف، من هنا تتغذى الثقافة ا�تمعية عرب األزمان يّولـــد األنانية و 

ففي الوقت الذي . بفعل رسوخ هذه القّيم اإلنسانيـــة اليت غالبا ما ينعكــس تأثريها يف سلوك الفـرد

فينسقها  األجداد، نراه تغرسو  الفخــر باألجمادو  عن الثقـة بالنفس -يف نسقها الظاهر  –تعّرب فيه 

 .  عدم تقّبل الغيـــرو  إلغاء اآلخــــرو  املضمر قّيم األنانية

انغالق على النظام و  يف املعلقة هو إلغاء ملا دو�ا،" األنا القبلية " تضخيـم  «من هنا فإّن     

ـر، وإعـالن إّ�ا دعـــوة صرحيـة إىل اإللغاء والتدمي. صون لصرامـــة هرميــــة بنائهو  القبلي وتثبيت لقّيمه

بالتايل ال جمال للتعايش معه يف حالة و  )أىن كـان هـــذا اآلخـر" ( اآلخــر هـو اجلحيـم " صارخ بأّن 

ا�تمع العريب منذ العصور " جسـد"التمرد على قيمة الطاعة اليت خترتق و  "القبلي" العصيان 

     43. »القدمية إىل الوقت الراهن 

الشعـر العريب قد أسهم سلبا إىل حد كبيــــر يف ترسيخ مجلة من  بناء على ما سبق يتضح أن     

الشعـر العريب عرب امتداده الطويل لعب دورا « : القبحيات، يف صورة من التوظيف اجلمايل الفين

القيّـــم "ب ال ينبغي التقليل من شأنه  يف مترير رصيد ال يستهان به مما كان يسميه ابـن رشــد 

مــه حىت صارت سلوكا اجتماعيا قيّ " شعرنــــة"مهة يف ترسيخ صورة الطاغية، عبــر املسا" الشريــرة

 44.  »مميزا للشخصيـة العربيـة و  "رمسيا"سياسيا و 

إذن كشفت االستعانــة مبفاهيم النقد الثقايف عن مجلــة من السلوكيات السلبية اليت تسريت      

هلذا  و  لت تلقي بظالهلا على األجيال  واألمــة العربيةمازاو  يف اخلطاب الشعـــري العريب منذ األزل

لألنساق اليت تكو�ا يستوجب و  القــراءة النقديـة ملنظومـة القيّـم يف الثقافة العربية، «كان البّــد لــــ 

فضال عـــن رصد للقّيم االجيابيــة، رصدا موازيا للقّيم غيــر االجيابيــة حىت تكتمل الصورة ملكّونات 

 .45»  -كما هي   -ه املنظومــة األخالقيـة هذ

امتـدادا للفحولة الذي فاخـرنا به يف فكــرنا التــراثي، لكونه " الفحولــة الشعريــة"إنّ مصطلـح       

وظــل يعين استمرار إعجاب العريب بالقوة، وتقديـره للشجاعــة، ، اجلنسيـة أو الذكورية بشكــل عــام

من ضعف، فكما ينبغي أن يكون الرجل قــويًا جســـدياً، فكـذلك جيب أن  ونفــوره مما هـو ضدها

، وفق ما أقرته سلطة الذوق تينًا يف سبكه، رصينًا يف عبارتهيكــون الشعــر قويًا يف ألفاظه، م

   .اجلاهلي/ الشفاهي 
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يف ضوء  -ذامي  حتـديدا الباحث عبد اهللا الغو  -مع قراءات النقاد املعاصرين إال أنّـــه           

 -حتّول إىل مشـروع لصناعة الطـــغاة يف الفكر وا�تمــع العريب، ألنّه يسـعى مقوالت  النقـد الثقايف 

إنّه يشّكـــل طاقــة إجيابية . حىت إلغائــه من الوجود و  تقـزيــم اآلخـرو  إىل تضخيــم الـذات -يف جممله 

  .طاقـــة سلبية لدى املتلقي لكنّـه ينتج يف املقابلو  للشاعـــر القائل

على جعل الفرد " الفحل " تعمل مثل هذه النماذج اليت تعزز وتشجع على التمثــل بــ       

اإلبـــداع فقط وإّمنا و  ألّن ذلك لن يقتصر على الشعــر، وا�تمع رهني الفكر الطاغي املتسلط

بذلك  حتولت الفحولة و  سياسيةسيشمل  خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية سواء الثقافية أو ال

الشعرية من داللتها على الشاعر املقتدر القابض على مكنونات املوهبة الشعرية إىل مشروع 

تقزمي و  اآلخــر وتقديس  الذات إقصاءلصناعــة الطغاة يف العامل العريب ألنّــه دائما يسعى إىل 

 . أفراد ا�تمع الواحدهذا ما يغذي الشعور بالدونية وعدم املساواة بنيو  اآلخــر،

  :خاتمة

إننا نقف أمام معطيات مغايرة متاما انبثقت من مقوالت النقد الثقايف وهي قراءات         

لشعراء، لكن  قـــراءة الغذامي خالفت القراءة النمطية أل�ا حبثت يف الوظيفة النسقية لشعر فحول ا

ذي أصول غربية يف معاجلتها لقضايا  طرافتها واحتكامها إىل منهجو  على الرغم من جديتهاو 

السياسي، إال أّ�ا و  تفصيال يف غياب الثقايف لصاحل العريفو  موروثنا النقدي ال ميكــن رّدها مجلــــة

جلملة األرصدة الشعريــة اليت بّرر ، بطريقة فاقـدة للتأينو  –هكذا  -يف اآلن ذاتـــه ال ميكنها تلغي 

ــة، من خالل التأكيد على أّن الشعـــراء متفاوتون وأّن الفحولـــة الفحولو  أصحا�ا مصطلح الفحـل

استغالل صرب، مواقف و و  هبة، فإنّــه جهدأّ�ا إقرار واضح أّن اإلبداع بقدر ما هــو مو و  حالة نسبية

 . ي يف مقابل مفردات النقد الثقايفمن هنا يأيت تربير الرتاث، رؤاهو  لغتهو  لطاقات القول

لنا ما طرحه الغذامي من خالل تشرحيه للشعر العريب أمرا مبالغا فيه وحكم عام على ويبدو        

استصغار التعايل و و  يف االستكبارالشعر العريب، فال ميكن أن نقــّزم شعرنا العريب بكامله يف خانــة 

لقّيم من ا ففيه من احلكمة والزهد والكرم والشجاعة ونصرة املظلوم ما حيمل لنا الكثرياآلخــر، 

إّن ما أسس له الغذامي ال يعدو أن يكون جزءا يسريا من الشعر العريب ال خيضع .  اإلجيابية

  .ال يقاس حبجم تاريخ الشعــر العريبو  للتعميم
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