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املخلص :

ً
يتناول هذا البحث مفهوم الصراع الثقافي في شعر املتنبي ،وبدال من تنظيره انطالقا من الصراع بين العرب والشعوبية ،ينظر
ثقافيا ً
إليه كصراع بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية .إذ إن له ً
ً
عريقا ال يقتصر على القرن الرابع الهجري وال على مجيء
بعدا
ً
اإلسالم ،وهو يقوم بدور جذري لتأسيس الثقافة اإلسالمية .ولتحليل هذه الفرضية ،يركز البحث  -أوال  -على الخلفية التاريخية لهذا
الصراع ،ويهدف إلى شرح كيفية تمحور الحركة الشعوبية بمجملها حول هذا الصراع على املستوى الثقافي .ويقارن – ثانيا  -بين
القصيدة امليمية التي مدح املتنبي فيها سيف الدولة بما يمثله في نظر املتنبي من أمل لتأسيس الدولة العربية القوية ،وبين القصيدة
ً
النونية التي مدح فيها عضد الدولة ،الذي يمثل محاولة إلغاء السلطة العربية في الثقافة اإلسالمية .ويهدف البحث  -ثالثا  -عبر هذه
ْ
القصيدتين أن يشير إلى وعي املتنبي بهذا الصراع الجذري في الثقافتين ،وبأهمية الظروف التاريخية التي كانت تعلن تدهور
املقارنة بين
ً
شعريا وسياسياً.
الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري ،وأثر ذلك في تشكل هذا الوعي وتجليه
الكلمات املفتاحية :الصراع الثقافي في العصر العباس ي؛ العرب والشعوبية؛ السياسية وشعر املتنبي.

املقدمة:
إن العصبية العربية تقوم بدور مهم في شعر املتنبي حيث إنها تمثل إحدى املنطلقات األساسية على املستوى الفكري .غير أن
تلك العصبية ال تصدر عن االعتزاز بالنفس أو بالقبيلة أو القومية كما نلحظ في الثقافة العربية قبل اإلسالم فحسب ،وإنما مرتبطة
بالظروف التاريخية التي تحيط بالدولة العباسية وتهددها في القرن الرابع الهجري .إذ كانت الدولة العباسية في وضع من التدهور
السياس ي الخطير كما يظهر في قول ابن األثير" :ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم في جميعها البن رائق وليس للخليفة حكم.
وأما باقي األطراف ،فكانت البصرة في يد ابن رائق ،وخوزستان في يد البريدي ،وفارس في يد عماد الدولة بن بويه ... ،ومصر والشام في يد
محمد بن طغج ... ،والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي( ".ابن األثير ،ج.)1987 .
وتعد الشعوبية إحدى األسباب األساسية في هذا التدهور ،فمع ضعف السلطة املركزية العباسية بدأت الشعوب املختلفة
مثل الفرس ،واألتراك ،والهنود تستغل الفرصة لتأسيس دول منفصلة عن الخالفة .إضافة إلى ذلك يجدر ذكر محاولة الفرق
السياسية العربية املختلفة – خاصة الشيعية العربية -االستيالء على السلطة .لكن كل هذا الصراع للسلطة الذي يصدر عن
الشعوبية لم يصل إلى خطورة الصراع الثقافي الذي وقع بين العرب والفرس؛ ألنه ال يهدف إلى االستيالء على السلطة املركزية فقط بل
على العناصر الثقافية الكلية وتشكيل الثقافة اإلسالمية مجددا ،أورفوا ،د ،)2010( .وال يقتصر هذا الصراع على القرن الرابع
فحسب ،وإنما له تاريخ جدلي عريق كما سيأتي ،غير أنه وصل إلى أوجه في تلك الحقبة بسبب الظروف التاريخية املذكورة.
من هنا يمكن القول إن العصبية العربية في شعر املتنبي تتجسد في سياق مثل هذا ،أي أنها تنهض ضد الثقافة الفارسية التي
تهدف إلى إلغاء السلطة العربية والثقافة العربية وتأسيس الثقافة اإلسالمية وفق العناصر الفارسية مجددا (شاكر ،م.)1987( .
وإلظهار هذا املوقف األيديولوجي في شعر املتنبي ،تتناول هذه الورقة البحثية -أوال -الخلفية التاريخية في الصراع بين الثقافتين العربية
والفارسية وأسبابه ،وتسعى لتوضيح كيفية تمحور الحركة الشعوبية بمجملها حول هذا الصراع على املستوى الثقافي.
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ثانيا تقارن الورقة البحثية بين مدح سيف الدولة الذي يمثل أمل تأسيس الدولة العربية القوية ،ومدح عضد الدولة الذي
يمثل محاولة إلغاء السلطة العربية في الثقافة اإلسالمية .ولتأكيد هذا املوقف تتناول الورقة البحثية القصيدة امليمية (واحر قلباه
ممن قلبه شبم) التي ربما تعتبر أدنى درجة في مدح سيف الدولة ألنها مخلوطة بالعتاب والتأنيب ،وتقابلها بالقصيدة النونية (مغاني
الشعب طيبا في املغاني) التي يمدح املتنبي فيها عضد الدولة ،وتحاول عبر هذه املقارنة إظهار ذلك الصراع الثقافي باالستفادة من
مقوالت النقد الثقافي انطالقا من بعض العناصر املنهجية مثل :التفكيكية والتناص ،والحجاج على وجه الخصوص.

 .1الصلفية التاريخية :الصراع بين الثقافة العربية والفارسية

ً
كما سبقت اإلشارة فإن الصراع السياس ي والثقافي بين العرب والفرس ّ
يصنف عادة تحت مادة الشعوبية ،وكذلك الصراع مع
الثقافات األخرى مثل اليونانية ،والرومانية ،وال هندية ،والتركية .أي كأنه جزء من الحركة الشعوبية ضد العرب ،لكن عندما ننظر إلى
ّ
خلفية هذا الصراع يتضح لنا أنه يمثل دورا جذريا في الثقافتين ،وأنه محور يمكن الحركة الشعوبية وتأثيرها الخطير من تأسيس
الثقافة اإلسالمية.
ويمكن إرجاع تاريخ هذا الصراع إلى ما قبل امليالد أو إلى التاريخ الذي ألغت فيه اإلمبراطورية الفارسية القديمة ثقافة ما بين
النهرين .من الغريب أن هذا التاريخ سنة  539ق.م هو تاريخ تأسيس اإلمبراطورية الفارسية أيضا ،بمعنى أنها تنهض إللغاء ثقافة ما بين
النهرين كأمر أولي أو أساس ي ،وأصبح هذا التاريخ يمثل دورا مركزيا ،إذ لم يستطع أحد من أقوام هذه الثقافة تأسيس دولة قوية
وتجميع األقوام األخرى حوله حتى مجيء اإلسالم.
وكما هو معروف بعد الحملة الفارسية بدأت حملة اإلسكندر (332ق.م ،).وبعدها بدأت سيطرة الفارسيين مجددا تحت اسم
دولة جديدة :اإلمبراطورية الساسانية من سنة  141ق.م إلى  642م ( .Nissen, Hans J. & Heine, P. ,(2009وفي هذه الحقبة
دخلت األقوام السامية املهمة التي كانت مسيطرة على ما بين النهرين مثل :البابليين ،والفينيقيين ،والكلدانيين ،تحت سلطة
الفارسيين ،واضمحلت هذه األقوام التي قامت بدور مهم في تاريخ اإلنسان تحت هذه السيطرة (.1)Van De Mieerop, Marc 2016
وبعد ذلك خاصة بداية من القرن الثالث امليالدي -نرى العرب -بين الساميين -كقوم مؤثر في ما بين النهرين مثل اللخميين ومملكة
الحضر ،إال أنهم كانوا تحت سيطرة الفارسيين أيضا .وعلى الرغم من محاولتهم للتخلص من هذه السيطرة من حين إلى آخر إال أنهم
بقوا على تلك الحال حتى اإلسالم (.)Nissen, Hans J. & Heine, P. ,2009
ّ
لكن هذا الوضع قد تغير بشكل جذري بعد الفتوحات اإلسالمية ،فمن سنة 16هـ إلى سنة 22هـ (مع فتح الخليفة عمر بن
الخطاب) دخلت بالد الفرس تحت سيطرة اإلسالم .السيوطي ،ج (  .)2003وأكثر من ذلك بدأ اإلسالم ينتشر بين الشعب الفارس ي مع
بداية الفتوحات ،مع ذلك استمر ذلك الصراع القديم بصورة مختلفة ،أي أنه ال يظهر كصراع بين الثقافتين إنما يظهر كصراع داخل
الثقافة نفسها؛ وهي الثقافة اإلسالمية ،أي عندما اضطر الفرس إلى قبول سيطرة العرب حاولوا االستيالء على السلطة داخل أفق
الثقافة اإلسالمية سواء على املستوى السياس ي أو الثقافي.
على املستوى السياس ي يجدر ذكر دعمهم للحركة الشيعية بأشكال مختلفة طوال العصر العباس ي كما يظهر عبر الصراع بين
األمين واملأمون للخالفة ،وحركة القرامطة وتأسيس الدولة البويهية .طقوش ،م ، )2009 ( .والحركة الخرمية التي هددت الدولة
العباسية أكثر من عشرين سنة ،والتي كانت تهدف إلى إلغاء سيطرة العرب واإلسالم وتأسيس الدولة الفارسية (طقوش ،م، )2009 .
وحركة الزنج التي كانت تظهر كحركة شعوبية بشكل عام وتصدر عن مشاكل مختلفة إال أن رئيس هذه الحركة كان من الفارسيين
وقبل رئاسة هذه الحركة ّ
جرب طرقا عديدة للقيام بالثورة -إلخ (طقوش ،م.)2009 .
أما على املستوى الثقافي يدعي الفرس أن العرب ليسوا أصحاب ثقافة عريقة وليس لديهم جذور مع الثقافات القديمة ،وال
يعرفون العلوم اللغوية أو الطبيعية أو الرياضية وغيرها ،وليس لديهم دواوين (أورفوا ،د .)2010 .نلحظ ذلك عبر رجوعهم إلى الثقافة
الفارسية القديمة إلثبات عراقة ثقافتهم.
في هذا الصدد يمكن ذكر ترجمات ابن املقفع عن "األدبيات السياسية الفارسية القديمة وتعريبها مثل كتابه األدب الكبير
الذي شحنه بالحكم واألمثال ذات املدلول السياس ي االجتماعي وهناك رسالة الصحابة التي تعد بمثابة بيان سياس ي دستوري يطرح
ضرورة تنظيم الدولة على األساس العلماني .أما كتابه األشهر كليلة ودمنة فعلى الرغم من أصله الهندي – الفارس ي فإن ترجمته إلى
العربية ذات مغزى سياس ي واضح" (الجابري ،م ،)2014 .ويظهر ذلك بطريقة أوضح في الباب الذي أضافه ابن املقفع إلى كليلة ودمنة
وهو باب برزويه ،حيث يشير إلى خطورة اختالف األديان وضرورة االعتماد على العقل وحده .ومن هذا املنطلق "ال يستشهد ال بالقرآن
1

في ما يخص نجاح الفينيقيين والكلدانيين في العلوم -مثل علم الفضاء ،والطب ،والرياضيات ،والسيمياء انظر إلىVan De Mieerop, Marc (2016).:
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وال بالحديث وال بأي عنصر آخر من املورو اإلسالمي ،بل بالعكس يدعو صراحة إلى األخذ من املورو القديم السابق
لإلسالم"الجابري ،م .)2014 ( .غير أن ذلك السابق لإلسالم يجب أن يؤخذ من الثقافة الفارسية والهندية وليس من الثقافة العربية
القديمة وال ثقافة ما بين النهرين.
لذلك يمكن اإلشارة إلى ترجمة ابن املقفع لكتاب "خداينامة" وهو مجموعة تقاليد فارسية قديمة ،وكتاب "آيين نامة" وهو
مجموعة القوانين التقليدية عن آداب البالط ،واملوظفين ،وأصحاب الصنعة أورفوا ،د .)2010 (.وكل هذا وقع في القرن الثاني الهجري.
أي أنه وقع في الفترة التي كانت قدرة الفارسيين ضعيفة ،غير أنه في القرن الرابع الهجري مع تدهور السلطة العباسية واستيالء الفرس
على السلطة نرى ذلك االدعاء الفارس ي بصورة أكثر صراحة ،كما يظهر عبر كتاب "الشاهنامة" للفردوس ي (1020م) الذي يتناول تاريخ
امللوك الفرس القدماء بشكل أسطوري ،أو باألحرى يتبلور هذا الكتاب كصورة ملحمية مؤسسة للثقافة الفارسية (Ferdowsi,
).2000
ْ
وبالتالي بدأت تتشكل الثقافة العربية اإلسالمية تحت ظل هذه التحديات ،لكن قبل أن نركز على ردود أفعالها يمكن اإلشارة
إلى أن الثقافة العربية لم تمارس تجربة حضارية قوية قبل اإلسالم ،ومع اإلسالم دخلت الثقافات الحضارية العريقة مثل الفارسية
والرومانية والهندية والسريانية وغيرها تحت سيطرة العرب .حسان ،ت .)2000 (.وعلى الرغم من ذلك فالعرب كانوا أصحاب الدعوة
اإلسالمية التي تدعي أنها دين أخير وعالمي وال تنظر إلى اإلنسان كعبد فقط وإنما تنظر إليه كخليفة في العالم ،ومن ثم كصاحب دعوة
قوية ،كان يجب على العرب أن يثبتوا أنهم قادرون على حمل مسؤولية هذه الدعوة ونشرها على املستوى الفكري والثقافي .من أجل
ذلك علينا أن نؤكد ذلك الجانب الذاتي في تأسيس الحضارة اإلسالمية أو في تأسيس العلوم اإلسالمية انطالقا من البنية اللغوية
العربية والثقافة العربية الجاهلية ،في هذا الصدد يجدر ذكر قول تمام حسان:
كان على العرب أن يختاروا بين أمرين :فإما أن يكونوا أصحاب رسالة ال تستند إلى ثقافة ،ويقفوا بكل ما يمثلون من رسالة
اإلسالم التي ترمي إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور موقف التالميذ من أمم خضعت لهم ...وإما أن يسلكوا الطريق
التي تليق بأمة قائدة فيسعون جاهدين إلى إنشاء ثقافة قومية يجعلون بها الرسالة التي أغدقت عليهم نعمة الفتح والغلبة
رسالة مقبولة لدى املغلوبين املثقفين (حسان ،ت.)2000 ،.
مع ذلك حملة الثقافة الفارسية ضد العرب أدت إلى تقوية هذه املحاولة ،كما يبرز في محاولة ربط الثقافة العربية مع ثقافة ما
بين النهرين .أوال يظهر ذلك في "كتاب األصنام" البن هشام الكلبي ،الذي يمثل أحد ردود األفعال املثيرة على التحديات الفارسية ،إذ
يتناول العبادات واألساطير القديمة في ما بين النهرين والجزيرة العربية داخل بنية واحدة .على سبيل املثال يعطي لنا املعلومات
التفصيلية عن األصنام العديدة عند العرب الجاهليين ،وصلتها بثقافة ما بين النهرين ويشرح ندرة استخدام هذه األسماء في الثقافة
العربية بمجيء اإلسالم الذي ينهي عبادة األصنام كليا .ابن الكلبي ،هـ .)1995 (.من هنا يعرض ثقافة ما بين النهرين كمنبع لعبادة
األصنام في الجزيرة العربية ،وهكذا يصنف الثقافة العربية القديمة تحت األفق الثقافي الشامل العريق (أورفوا ،د.)2010 .
وثانيا يجدر ذكر كتاب "مروج الذهب" للمسعودي (346هـ) الذي يتناول قضية األديان في الثقافة الجاهلية بالتسلسل الهرمي
ويصل عبر هذا التسلسل إلى اإلسالم ،بحيث يحاول ربط الثقافة الجاهلية بالثقافة اإلسالمية على املستوى الديني ،وعلى ذلك ّ
يقسم
أقر بالخالق والبعث وأنكر الرسل ،والثالث ّ
أقر بالخالق وكذب الرسل والبعث ،والثاني ّ
األديان إلى أربعة أقسام :األول ّ
أقر بالخالق
والبعث والرسل لكن بطريقة شاذة (مثال يعبدون املالئكة) ،والرابع ّ
أقر بالخالق والبعث والرسل بطريقة صحيحة ،ويعده موحدا.
ّ
أورفوا ،د )2010 (.و املسعودي(  .)2005أي أنه يؤسس االستمرارية بين الجاهلية واإلسالم ،وال يكتفي بذلك فقط وإنما ينظر لهذه
االستمرارية بين الثقافة العربية القديمة (الجاهلية) وثقافة ما بين النهرين واإلسالم .إذ يعرض لنا صورة سردية لتاريخ الشعوب
السامية منذ الطوفان وتشتتهاز املسعودي(  ، )2005ويرى أن هذه الشعوب بداية من نوح عليه السالم يعرفون ويقبلون وجود
الخالق ،لكن بسبب العناصر املختلفة لجؤوا إلى األصنام كوسيط بينهم وبين الخالق(أورفوا ،د.)2010 .
كان املسعودي معاصرا للمتنبي ،فكالهما عاشا في فترة التدهور السياس ي ،فكان العرب بحاجة إلى التركيز على الخطاب
الوحدوي العرقيّ ،
فنفذ املسعودي ذلك عبر كتبه التاريخية واملتنبي عبر شعره وعالقاته مع األمراء ،غير أن املتنبي بدال من أن يشير إلى
أصول العرب وعالقتهم االستمرارية مع ثقافة ما بين النهرين ،يقف عند تميز العرب عن الفارسيين وأهمية هذا التميز ،أو باألحرى بدال
ّ
من أن ينظر أفقا ثقافيا مؤثرا بصورة تجريدية تحت ظل التدهور السياس ي للعرب واستيالء الفرس على السلطة ،يستند إلى الصراع
الحي سواء على مستوى التجربة الشعرية أو السياسية.
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 .2ازدواجية املدح بين سيف الدولة وعضد الدولة
يرى محمد محمود شاكر أن العصبية العربية بدأت تظهر في شعر املتنبي مع قصائده التي أنشدها عند بدر بن عمار وهو
القائد العربي ويشترك مع املتنبي في بغض العجم شاكر ،م ،)333-328( )1987( .ويرى أن هذه الفترة أي قبل أن يذهب إلى سيف
الدولة تمثل فترة تحضيرية للشاعر العربي األكبر شاكر ،م .)1987 (.ويصف خصوصية شعر املتنبي قبل هذا التاريخ ( )328تحت
بضعة عناوين مثل "االلتفات الشعري الجميل من املعنى املحدود إلى  ...املعنى املترامي بخيال سامعه"شاكر ،م ،)1987 (.والرجولة
والفتوة ،والتأثر بألفاظ الفالسفة ،والثورة الدائمة ،وباقي العناوين مرتبطة بفكرة الثورة كالصراع مع العدو والثأر منه .وكانت
املضامين التي تبرز عبر هذه الخصوصيات هي فراقه عن الكوفة ،وصراعه مع العلويين الذين سجنوه ،وجدته ،إلخ (شاكر ،م.)1987 .
ً
منغرسا في آالمه ،وظروفه اليومية ،وعالقاته قبل سنة .328
بمعنى آخر كان شعر املتنبي
غير أنه بعد هذا التاريخ لم يكتب عن املواضيع املرتبطة بحياته والظروف أو املشاكل املعينة فقط ،إنما يربط هذه الظروف
ومشاكل حياته بآرائه عن الوضع السياس ي الذي يسبب تدهور السلطة العربية أي بالعصبية العربية .في هذه الفترة يمتزج شعر املتنبي
بآرائه وتجربته اليومية ،أي يصبح شعره وذاته وحياته بنية واحدة ،وهكذا يبرز لنا طريق نبوغ الشاعر العربي الكبير.
كأن هذا القائد العربي ،بدر بن عمار ،بسطوته ،وقوته أيقظ أمل وحدة الدولة العربية اإلسالمية في املتنبي كما يظهر في أول
قصيدة مدحه بها (البرقوقي ،ع:)2011 .
أحلما نرى ،أم زمانا جديدا
ْ
تجلى لنا فأضأنا به

َ
الصلق في شص حي أعيدا
ِأم
كأنا نجوم لقينا سعودا

تظهر هذه العصبية في شعره في سيف الدولة أكثر وضوحا ،فقد ذهب إليه في سنة  337وبقي عنده تسع سنوات تقريبا،2
ومع املقارنة بين مدح سيف الدولة في القصيدة امليمية ومدح عضد الدولة في القصيدة النونية نلحظ ذلك بشكل أوضح كما يأتي.
أ) مدح سيف الدولة والقصيدة امليمية
كان سيف الدولة الحمداني أخا ناصر الدولة الذي أسس الدولة الحمدانية ،وكان الحمدانيون فرعا من قبيلة تغلب
العربية التي سكنت في ما بين النهرين منذ قبل اإلسالم ،وكونوا إحدى الدول التي تأسست بعد تدهور سلطة الخالفة العباسية مثل
اإلخشيديين والبويهيين والسامانيين ،غير أنهم ضد تدهور السلطة العربية ،ويسعون إلى تأسيس وحدة الثقافة اإلسالمية تحت سلطة
عربية .وكان سيف الدولة يعتبر من أهم الشخصيات بين الحمدانيين فهو قائد عربي حارب البيزنطيين الذين هاجموا شمال سوريا
استفادة من ضعف الخالفة ،وغلبهم وحارب مع اإلخشيديين وأسس إمارة حلب ّ
وحولها إلى مركز ثقافي حي ّ
وجمع حولها األدباء
واللغويين والفالسفة طقوش ،م )2009 (.؛ بمعنى أنه يمثل حلم املتنبي الذي بدأ يتشكل عند بدر بن عمار ،وعند سيف الدولة وجد
هذا الحلم ترابه املناسب للنبوغ ،أي أنه يرى في ذات سيف الدولة أمال للتخلص من استيالء الفرس على مقاليد السلطان والحكم،
لذلك خالل هذه السنوات التسعة من  337إلى  346كان شعر املتنبي غارقا في مدح سيف الدولة أي في تمجيد شخصيته ،وذكر
غزواته وحروبه (شاكر ،م.)1987 .
يبرز ذلك في قصيدته امليمية التي يمكن أن نعتبرها أقل درجة في مدحه ،إذ إنها تتراوح بين املدح والعتاب ،وعلى الرغم من
ذلك نرى أهمية سيف الدولة في وجود املتنبي سواء على املستوى الذاتي أو الفكري أو الحس ي ،وكذلك يمكن أن نحدد هذا التمظهر في
ثالثة مستويات:
أول :عتابه لسيف الدولة ينطلق من حبه :يبدأ املتنبي بالقصيدة ويعاتب سيف الدولة بسبب قلة اهتمامه به بين الشعراء الذين
يمدحونه (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ
َ
َ َ
واح َّر َق ُ
َ
ند ُه َسق ُم
َو َمن ِب ِجسمي َوحالي ِع
لباه ِم َّمن ق ُلب ُه ش ِب ُم
ُ
َ َ ُ
َ
َّ
َ َ َّ ُ َ
الدول ِة األ َم ُم
يف
مالي أك ِت ُم ُح ّبا قد َبرى َج َسدي
وتدعي ح َّب س ِ
ُ َ َ
ُ
ََ َ َّ َ
َ
كان َي َ
الح ِ ّب نقت ِس ُم
در
جم ُعنا ُح ٌّب ِلغ َّرِت ِه
ِإن
فليت أنا ِبق ِ

2

يصف إحسان عباس املتنبي بأنه "يحاول أن يكون بدويا بين أهل الحضارة حتى في زيه ...كان في قباء كرابيس وعمامة زرقاء خشنة ...ويستعمل التصغير واأللفاظ البدوية" لشرح
درجة هذه العصبية .انظر إلى (عباس ،إ.)1983 .
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أي يشكو من احتراق قلبه حبا وهياما بسيف الدولة بارد القلب ،وعلى الرغم من أن حب املتنبي تحول إلى مرض ،إال أن سيف الدولة
يتجاهله بسبب كثرة محبيه ومداحيه ،لكن املتنبي يرى نفسه املستحق لتقبل سيف الدولة أكثر من اآلخرين ،ألنه يحبه أكثر ،وبعد هذا
املدخل التأنيبي يقول (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ ُ ُُ َ ُ ُ
ُ َ ٌ
غم َدة
ند م
اله ِ
قد زرته وسيوف ِ

ََ َ َ ُ َ َ ُ ُ
السيوف َد ُم
وقد نظرت ِإل ِيه و

يؤكد املتنبي في هذا البيت أنه سيبقى عند سيف الدولة رغم غضبه وتأنيبه له ،أو باألحرى سيكون عنده في حالة السالم أو
الحرب .يرجع إلى مفهوم السيف لتأسيس املعنى الداللي الجديد ،إذ يستخدم السيف في حالتين ،األولى عندما يكون السيف في غمده
أي أنه ال يستخدم ،ويدل هذا الوصف على مفهوم السالم ،والثانية عندما تكون "السيوف دم" ويدل على الحرب.
بعد ذلك يأتي مدح سيف الدولة في األبيات بين  ،11-5فيصف لنا فتوته ،وشجاعته ،وحسن خلقه ،وعدالته ،ويشرح لنا
سبب انسجامه معه رغم تأنيبه كما يأتي (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ ُّ
َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ َ
الش َي ُم
َللا ك ِل ِه ِم
فكان أحسن خ ِلق ِ
وكان أحسن ما في األحس ِن ِ
َ
َ ُ َ َّ
َ َ ٌ
َ ََ
في ط ِّي ِه أ َسف في ط ِّي ِه ِن َع ُم
الع ُد ّ ِو الذي َي َّممت ُه ظف ٌر
فوت
وفي القسم األخير في القصيدة (األبيات بين  )37-26يرجع إلى الشكوى من أعدائه وجهدهم إليجاد عيب في شخصية املتنبي،
وعدم قدرتهم على ذلك ألن ذاته تخلو من العيوب (البيت  .)29ومع ذلك يقول إنه سيكون راضيا بالحساد واملعيبين إن كان سيف
الدولة مسرورا من ذلك (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ
َ
ُ ََ
َ
فما ِل ُج ٍرح ِإذا أرضاك ُم أل ُم
كان َس َّر ُك ُم ما َ
حاس ُدنا
ِإن
قال ِ
وينهي القصيدة بالبيت:
ُ َ ّ َ َّ ُ َ ٌ
َقد ُ
ض ّم َن ُ
الد َّرإ ّل َأ َّن ُه َكلمُ
َهذا ِعتابك ِإل أنه ِمقة
ِ
ِ
ِ
ومع هذا البيت الختامي يثبت أن عتابه يصدر عن محبته ،بحيث "إن العتاب يجري بين املحبين" ،ويحتج بالعالقة بين الدر
والكلم لشرح العالقة بين العتاب واملحبة ،فللوصول إلى الدر نحتاج جرحا -من املعاني االشتقاقية لكلم الجرح (ابن منظور ،ج .د .ت) -
أي يجب أن نقطع املحار وهو الحيوان الذي يضم الدر داخله .ومن ثم يشير إلى أن ّ
در املحبة تحت ذلك العتاب الجريح.
ثانيا :ي ّ
قدم عالقته مع سيف الدولة كعالقة ذاتية :إذ يشكو من برودة وتباعد سيف الدولة الذي يحكم بالعدل بين الناس لكن عدله
ال يشمل املتنبي (البيت  ،)12ويرى أنه ال يستحق تلك املعاملة ،وإلثبات ذلك يحتج بشعره ،أي يرى أنه أروع شاعر في عصره ،وأكثر من
ذلك إذ يدعي أن كل الناس يقبلون موقفه بين الشعراء ،إلى درجة وصول شعره إلى األعمى واألصم ،وبينما يحاول الشعراء اآلخرون
حفظ نوادر الشعر واجتذابه ،ويسهر الخلق الليالي في تدبره والتفكير فيه ،ينام هو "ملء جفونه" ،ألنه ال يحتاج إلى الحفظ وال إلى
االجتذاب ،ويستطيع استحضار أي نوع من النوادر متى شاء (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ
َ َّ َ َ َ
سم َعت َكلماتي َمن به َ
َو َأ َ
ص َم ُم
أنا الذي نظ َر األعمى ِإلى أ َدبي
ِِ
ِ
َ َ
ََ َ ُ َ
َ
الص ُ
َ ُ َ ُ
لق َج ّراها َو َيخت ِص ُم
ويسهر
وار ِدها
أنام ِملء جفوني عن ش ِ
وال يكتفي باالعتزاز بشعره فقط ،وإنما يعتز بشجاعته وفتوته .ف ّ
يشبه ذاته باألسد ويهدد عدوه عبر هذا التشبيه (البيت
 .)18يظهر ذلك عبر مشهد من الحرب التي يتحرك فيها مع جواده بين صفوف جيش العدو كموج مرهف (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ ُ َ
َُ َ ُ َ
َ ّ
واد َظ ُ
هر ُه َح َر ُم
صاح ِبها
دركتها ِبج ٍ
ومهج ٍة مهجتي ِمن ه ِم ِ
َ ُ ُ ُ ُ َ ُّ َ
ُ
ٌ َ َ
َ
ريد الكف َوالق َد ُم
و ِفعله ما ت
دان َي ٌد
كض ِرجل والي ِ
ِرجاله في الر ِ
ُ َ َ َ ََ
َّ َ ُ ََ ُ َ
َ
َُ َ
وت َيلت ِط ُم
الجحفل ِين ِب ِه
ف ِسرت بين
حتى ض َربت وموج امل ِ
ومره ٍ
بمعنى أنه ال يدخل إلى الصراع على املستوى الفكري التجريدي فقط ،وإنما يدخله بكل أجزائه :جسده ،وشعره ،ودهائه،
وفتوته:
ُ
ُ
والليل والبيداء تعرفني
فالصيل
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غير أن هذه الوحدة في تجربته وتفكيره لن تصل إلى غايتها في تأسيس وحدة الثقافة اإلسالمية تحت رئاسة العرب إال مع سيف
الدولة .أو هذا االعتزاز بالذات وهذه القدرة الشعرية الفائقة وقدرة الفتوة ال يمكن أن تتحقق إال بوجود سيف الدولة:
َ َ ُّ َ َ َ ُ َ
ُ ُ َّ َ َ َ ُ
عدكم َع َد ُم
ِوجداننا كل ش ٍيء ب
فارق ُهم
يا من ي ِعزعلينا أن ن ِ
وهكذا تتسق ذات املتنبي بذات سيف الدولة جذريا ،فشعره الذي يمثل أروع نوع ،ودهاؤه ،وشجاعته وفتوته التي تشبه قوة
األسد تصبح ال ش يء دون وجود سيف الدولة .وتجربته الشعرية تثبت ذلك أيضا؛ فهو لم يمدح أحدا غير سيف الدولة خالل
السنوات التسعة التي بقي فيها عنده ،بل إن كل أشعاره التي أنشدها تلك الفترة تقريبا مغروسة في مدح سيف الدولة بصور عديدة
(حسين ،ط.)2014 .
والبيت الذي يليه يؤكد هذه الصلة الذاتية التي تتمحور حول فكرة العصبية العربية بشكل أوضح ،بحيث إن هذا الجانب
الفكري له أهمية أكثر من املحبة بينهما ،أو يمكن القول إن املتنبي يستمر على عتابه ويقول :وإن لم تبق بيننا املحبة توحدنا الفكرة.
ألن املركز الذي يؤسس الوحدة بينها هو الفكرة األيديولوجية ،وتحقيق الذات متسق بتحقيق الفكرة ،ال يستطيع املتنبي تنفيذها إال
برئاسة ومساعدة سيف الدولة (البرقوقي ،ع:)2011 .

َ َ ٌَ
ََ َ َ َ َ ُ
عرفة
وبيننا لو رعيتم ذاك م ِ

َّ َ َ َ
ُ
هل النهى ِذ َم ُم
عارف في أ ِ
ِإن امل ِ

وثالثا ،يمكن أن نقف عند استخدام الضمائر في القصيدة ،وعالقتها بموفق املتنبي تجاه سيف الدولة .فنلحظ أن هناك ازدواجية في
استخدام الضمائر ،فعندما يعاتب املتنبي سيف الدولة يخاطبه بضمير الغائب ،وعندما يمدحه يستخدم ضمير املخاطب ،فعلى
سبيل املثال في بداية القصيدة يعاتبه بضمير الغائب:

َ
َ
واح َّر َق ُ
َ
لباه ِم َّمن ق ُلب ُه ش ِب ُم
ُ
َ
كان َي َ
جم ُعنا ُح ٌّب ِلغ َّرِت ِه
ِإن

وفي الكالم عن حبه تجاهه يميل إلى ضمير املخاطب (في األبيات :)10-5

َ ُّ
َ َ َ َ َ َ
َللا ك ِل ِه ِم
فكان أحسن خ ِلق ِ
َ ُ َ َّ
َ ََ
الع ُد ّ ِو الذي َي َّممت ُه ظف ٌر
فوت
َ
َ َ َ َ ُ َ
ََ
َ
َ
وف و ِاصطنعت
قد ناب عنك شديد الص ِ
َ َ َ
مت َن َ
فس َك َشيئا َل َ
يس َي َلز ُمها
ألز
َ َ
َ ُ َّ ُ َ
َ
َ
َ
أكلما رمت جيشا ف ِانثنى هربا
َ
ُ
َع َل َ
يك َه ُ
زم ُه ُم في ك ِ ّل ُمعت َر ٍك

َ َ
ند ُه َسق ُم
َو َمن ِب ِجسمي َوحالي ِع
ُ َ َ
ََ َ َّ َ
الح ِ ّب نقت ِس ُم
در
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واستمرت تلك االزدواجية في األبيات التالية ،غير أن ضمير املخاطب يستخدم أكثر من ضمير الغائب ،في الحقيقة
إن ضمير الغائب ال يستخدم في كل أبيات العتاب ،بل يستخدم في األبيات األولى ،وهذه األبيات تمثل أشد تأنيب في القصيدة.
في األبيات التالية نرى تليين عتاب املتنبي لسيف الدولة ،ومع هذا التليين يميل إلى استخدام ضمير املخاطب (في بيت -24
:)25
َُ
ُ
َ َ ُّ َ َ َ ُ
جداننا ُك َّل َش يء َب َ
عد ُكم َع َدمُ
ِو
فارقهم
ٍ
يا من ي َ ِعز َعلينا أن ن ِ
َ
ُ َ
َ
َ
مر ُك ُم من َأمرنا َأ َممُ
َلو َأ َّن َأ َ
ُ
ما كان أخلقنا ِمنكم ِبتكرم ٍة
ِ
ِ
عبر هذا االستخدام للضمائر يظهر أن املتنبي عندما يؤنب سيف الدولة يستخدم ضمير الغائب ،وهكذا كأنه يبعد ذات املتنبي
وحضوره عن هذا التأنيب إلى ّ
حد ما .وعندما يخف التأنيب ويميل إلى املدح يرجع إلى ضمير املخاطب وهكذا يقوى حضوره .من هنا -
وربما بعبارة شبه مبالغة -يمكن اإلشارة إلى أن املتنبي رغم نظم قصيدة العتاب يريد أن يحمي ذات سيف الدولة من هذا العتاب في
الوقت نفسه.
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ب) مدح عضد الدولة والقصيدة النونية
غير أن القصيدة النونية التي مدح املتنبي بها عضد الدولة تعرض لنا صورة معاكسة ،فعلى الرغم من أن املتنبي أنشدها بعد
أيام مقدمه (في سنة  )354على سماط عضد الدولة في شيراز كمدح ترحيبي إال أنها مختلطة باملدح والهجاء ،واالستنكار ،واالستهزاء.
ً
في الحقيقة كان الصراع بين املادح واملمدوح معروفا من كليهما شاكر ،م .)1987 (.ومعروف أن عضد الدولة أمير الدولة
البويهية التي أسست كدولة فارسية وسيطرت على بعض املدن الفارسية مثل أصفهان ،وهمدان ،والري في أوائل القرن الرابع الهجري،
والتي بسطت هذه السيطرة على العراق ،وعلى الخالفة في ما بعد (ضيف ،ش .د.ت) .أي أن عضد الدولة يمثل طموح الفرس في
السيطرة على الثقافة اإلسالمية ،وهو يقف ضد فكرة العصبية العربية وتأسيس الثقافة اإلسالمية تحت سلطة العرب ،أو باألحرى
يقف ضد موقف املتنبي ،ومن ثم كان كالهما يعرف موقف اآلخر شاكر ،م .)1987 (.وكان كالهما يعرفان أن هذا اللقاء سيكون
مسرحا فذا للصراع القديم ،كرقص طوطمي يعلن من اللحظة األولى أنه سينتهي بقتل أحد ،وكما هو معروف قتل املتنبي في السنة
نفسها (354هـ) بعد خروجه من شيراز بقليل.
يظهر هذا الرقص القاتل عبر حركة املد والجزر في القصيدة ،بين املدح والهجاء ،القبول واالستنكار ،التأييد والتهديد .ويمكن
أن نركز على هذه الحركة الداللية في مستويين:
األول هو ظهور هذا الصراع الداللي بين شيراز ودمشق حيث يسيطر على ما يقارب نصف القصيدة (أول سبعة عشر بيتا) ،إذ
يبدأ املتنبي بمدح شعب بوان (اسم مكان في شيراز) لكن يأتي االستنكار في البيت الثاني مباشرة (البرقوقي ،ع:)2011 .
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ََ َ َ َ َ
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ِ
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الث ِرد ِ ُّ
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لبيق
الج ِ
صيني ِ
ُ َ
ُ
ّ
ُّ
خان
ِب ِه النيران ن ِدي الد ِ
رح ُل م ُ
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َو َت َ
بان
ِ
لب ج ِ
ٍ
َ َ
ُ َ ّ ُ
جان
يش ِيعني ِإلى ال ِنوبنذ ِ

أي على الرغم من أن شعب بوان يوصف بـ"منزلة الربيع من الزمان" بجماله إال أن "الفتى العربي" املتنبي ال يستمتع بهذا
الجمال ،ألنه ليس الجمال الذي يتعوده أو يتكيف معه ،بل على العكس يستغربه ويستنكره فهو "غريب الوجه ،واليد ،واللسان" .وكما
هو معروف يمثل الوجه الشخصية أو الذات ،وهنا يدل على الذات العربية واختالفها عن الذات الفارسية ،والبيئة التي تحيط به
مختلفة عن بيئته وال يعلم كيف سيتعامل معها ،واللسان الفارس ي ليس اللسان العربي ،لذلك يداه ولسانه ووجهه أو باألحرى كل
العناصر األساسية -ألن كل منها يمثل دورا جذريا في الذات اإلنسانية -في شخصيته تستنكر هذا البلد الفارس ي.
وفي البيت الثالث يزيد ذلك االستنكار (البرقوقي ،ع:)2011 .
أو إن نبرة البيت تتحول من االستنكار إلى االستهزاء أو االستفزاز ،حيث يقول إن لغتهم بعيدة عن اإلفهام كل البعد حتى لو
سار سليمان عليه السالم في هذه الحدائق الجميلة التي تمثل "الربيع من الزمان" ،أو التي هي فوق الجمال الطبيعي -الجنة -الحتاج إلى
ترجمان .هنا يستحضر قصة سليمان لالستهزاء بلغة الفرس ،حيث إن النبي سليمان معروف بعلمه باللغات كلها ،وفهمه قول البهائم
والجن (ابن كثير ،إ ، )1997 .ورغم تلك القدرة اإلعجازية ال يستطيع فهم لغة الفرس ،ألنها غير قابلة للفهم.
بعد ذلك يرجع إلى مدح شعب بوان مجددا ،فيرسم لنا صورة عن جمال أشجارها وثمارها (األبيات بين  ،)9-5لكن هذا الثناء
ينقطع بذكر دمشق ،إذ إن شيراز رغم جمالها ال تستطيع منعه من ذكر دمشق على الرغم مما وصف به عضد الدولة من كرم
وضيافة ،ومآدبه الحية ،فدمشق تتبعه ويذكرها أينما يكون .بمعنى آخر هذا املكان (شعب بوان) رغم جماله إال أنه ال يحمل في بنيته
فعاليات ناشطة وعالقات ثقافية راسخة مثل دمشق:

ولم يكتف املتنبي بكل هذا ،إذ يقارن صوت الحمام بصوت الجارية املغنية ،فكالهما متفقان بالصوت اإليقاعي ،وأصال أهل
شعب بوان أحوج إلى البيان من الحمام ،وتفسيره وتأويلهْ .
لكن ليس لهما -لهذا البيان ولتفسيره -أي معنى وال فصاحة .وعلى الرغم من
أنهما يتفقان في صفة "غير القابل للفهم" ،إال أن موصوفهما مختلف -أي أن أحدهما طائر والثاني إنسان )البرقوقي ،ع:)2011 .

َّ َ ُ ُ ُ
الورق فيها
إذا غنى الحمام
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َّ َ َ
َ
يان
ِإذا غنى وناح ِإلى الب ِ
ُ َُ
ََ
دان
وموصوفاهما مت ِ
باع ِ

في الحقيقة بهذا األسلوب الساخر ينقد املتنبي التفكير الفارس ي الذي يعتبر الطيور مصدر العرفان واملعرفة .هنا يجدر ذكر -
أوال وقبل كل ش يء -طائر سيمرغ الذي يقوم بدور جذري في وجود العالم في التفكير الفارس ي ،فقد كان الفرس على األقل منذ تأسيس
دين زرادشت (تقريبا في القرن السادس قبل امليالد) يعتقدون أن سيمرغ له قدرة ميتافيزيقية ،وبهذه القدرة يحكم على التغيرات
الطبيعية ( ،)http://www.iranicaonline.org/articles/simorgلذلك كان يستخدم صورة سيمرغ كعلم الدولة الفارسية
القديمة .تحول استخدام سيمرغ مع مجيء اإلسالم إلى تمثيل املعرفة الروحانية التي ال يمكن الوصول إليها إال بطريقة الصوفية؛ ومن
ثم نرى الرجوع إلى السيمرغ كمنبع املعرفة املقدسة في التفكير الصوفي الفارس ي ،وعادة هذا التنظير يسرد عبر حوار أدبي صوفي بين
الطيور التي تبحث عن طريق للوصول إلى الطائر األكبر مصدر املعرفة وهو سيمرغ ،ويرشد هذا الحوار الصوفي في الوصول إلى املعرفة
إلى الحقيقة كما يظهر في كتاب "منطق الطير" لفريد الدين العطار بصورة أدبية فائقة(العطار ،ف.)2002 .
وهكذا ،يبدو أن كالم الحمام أو أغانيه تنزاح عن معناها الحقيقي إلى املعنى الرمزي فتدل على الكالم عن املعرفة (البيان) بين
الطيور في الثقافة الفارسية الصوفية .والجارية املغنية تدل على الشخصية الفارسية التي تأخذ املعرفة من الطيور (إذا َغ ّنى َ
الحمام
َ
َّ َ َ
جابته َأغان ُّي القيان) ،ويظهر عبر البيت التالي َ(و َمن بالش َ َ
الورق فيها َأ َ
َ
يان) أن املتنبي يسخر
عب أحوج ِمن حمام ِإذا غنى وناح ِإلى الب ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
بهذا الرجوع إلى الطيور كمصدر معرفي ويرى أنه ليس هناك أي نوع من املعرفة أو البيان في هذا الحوار.
ثانيا بعد هذا املدخل املتراوح بين املدح والهجاء واالستهزاء بمدينة شيراز ،ينتقل إلى مدح عضد الدولة (األبيات بين ،)48-19
ً
وال نرى في هذه األبيات حركة املد والجزر مثلما الحظنا في ذكر شيراز ،بل على العكس يبدو أن هناك ً
مدحا مترابطا خاصة من البيت
 19إلى  ،45فيبدأ باملدح بقول (البرقوقي ،ع:)2011 .
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وعبر هذا األسلوب الخبري ،يبدو أنه ال يهتم بالعناصر املمتعة واملزعجة املذكورة في شيراز بعد أن رأى عضد الدولة ،ألن
وجوده ينسيه كل ش يء .ويعرض تجربته الشعرية قبل مجيئه إلى عضد الدولة كتجربة تعليمية للوصول إلى الكمال ،ويشبه هذه
التجربة بتعليم الحرب باستخدام الرماح بال سنان ،وبعد هذه املمارسة التمرينية وجد شعره مصدر كماله عند عضد الدولة الذي
عزت به الدولة البويهية.
وأكثر من ذلك يعرض رئاسة عضد الدولة كمصدر الحق والعدالة (بين أبيات  ،)36-27ويشير إلى أن بالد الفرس بالد أمن
بينما البلدان األخرى تعاني من الخوف ،ويسوقون التجار دون خوف من اللصوص في شوارع البلد بفضل عدالة عضد الدولة ،وعندما
يجرؤ أحد على جريمة يعاقب بالقوانين الصارمة ،لذلك ال أحد يحاول انتهاك هذه القوانين إلى درجة يترك التجار أموالهم مكشوفة وال
يخافون عليها ألن "هيبة املمدوح تحميها" (البرقوقي ،ع:(2011 .

من املثير لالهتمام عبر هذا املدح املنطلق من فكرة األمانة والعدالة ،يبدو أن املتنبي يستحضر صورة أنوشيروان العادل
(كسرى األول  ،)579-531وهو يمثل ملكا عادال ومؤسس السالم واألمانة في الثقافة الفارسية قبل اإلسالم ،وهو معروف بقوانينه
املؤثرة التي ّ
شرعها أثناء بداية حكمه حيث يروى أنه ال يتجرأ أحد على جريمة خوفا من صرامة هذه القوانين ،وهو معروف بتنفيذ هذه
القوانين دون أن يلتمس العذر ألحد .وإضافة إلى ذلك اهتم بإنهاء الحرب مع الدول املجاورة خاصة مع اإلمبراطورية البيزنطية ،وهكذا
ّ
ركز على اإلصالحات الداخلية ،وتوسيع التجارة ،وتطوير العلوم .فحقق تطورا ملحوظا في الفنون مثل العمارة ،واألدب ،والرسم؛
والعلوم مثل علم الفضاء ،والطب ،والفلسفة .واهتم بتأسيس ودعم املدارس الفلسفية مثل جندسابور وحران ،ودعم نقل وترجمة
العلوم الهندية والرومانية عبر هذه املدارس .وكان هناك تسامح ملحوظ تجاه اآلراء املختلفة واألديان واملعتقدات املتعددة ( Daryaee,
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 .)T. 2009من أجل كل هذا يعتبر عهده العصر الذهبي الثاني للدولة الساسانية ،ويقوم بدور مثالي في تأسيس العدالة ،واألمانة،
والسالم ،وقدرة ووحدة الثقافة الفارسية.
وبالتالي تظهر هذه املحاكاة لذات أنوشيروان في تعامل عضد الدولة أثناء حكمه ،فهو معروف بتلقيب نفسه بصفة شاهنشاه
(ملك امللوك) وهو لقب فارس ي منتشر خاصة عند ملوك الساسانيين ،وبمحاولته لتأسيس األمان للطرق التجارية ،وعقوبته الصارمة
للصوص ،وباهتمامه بالعلماء ،واملدارس ،وإنشاء املستشفيات إلخ (ضيف ،ش( .ب) د.ت).
يبدو أن املتنبي يشير إلى هذا الحلم العريق الذي يحاول عضد الدولة تأسيسه مجددا أي تأسيس حضارة فارسية متطورة كما
فعل أنوشيروان ،غير أن هذا املدح الذي يحاول أن يلمس صميم أحالم عضد الدولة يسبب التساؤالت ،ألنه يتناقض مع موقف املتنبي
جذريا ،ويتناقض مع بنية القسم األول من القصيدة ،فكما سبقت اإلشارة كان القسم األول من القصيدة يتراوح بين املدح والهجاء
واالستهزاء ،بينما في القسم الثاني يبدو (بين األبيات  )45-19أنه يعرض مدحا صريحا.
في الحقيقة مع البيت  46نستطيع أن نفكك هذا اللغز الغريب في النص الشعري:

ُ ٌ َ َ
ثاء
د
ناء ِبال ِر ٍ
عاء كالث ِ

َ ُ
َُّ
َ
نان
يؤد ِيه الجنان ِإلى الج ِ

بمعنى أن كل ما قاله املتنبي في مدحه (بين األبيات  )45-19هو دعاء فقط ،أي ليس من صفات املمدوح وإنما من الصفات
التي يريد املمدوح الوصول إليها ،وكما هو معروف نحن ندعو لش يء ال نمتلكه بعد ،واملتنبي يشير إلى هذا الدعاء بصورة شبه استهزائية،
أي أنه يقول لعضد الدولة إن كل الصفات التي مدحتك بها هي حلمك ،وأنني أعلم أحالمك عن تأسيس الدولة الفارسية القوية
واملتطورة كما فعل أنوشيروان ،وأدعو لك أن تتحقق أحالمك يوما ما ،لكنها لم تتحقق بعد ،من أجل ذلك أنت ال تمتلك هذه الصفات.
واستخدام الضمائر يؤكد هذه القراءة أيضا فاملتنبي ال يستخدم إال ضمير الغائب حتى البيت  .47أي أن كل تلك الصفات
َ
َ َ
َّ َ
َ
يان /
اإلخبار عنه وال ِ
اإليجابية التي حكاها املتنبي تأتي بصيغة غائبة ،وبعيدا عن ذات عضد الدولة (وال تحص ى ف ِ
الع ِ
ضائله ِبظ ِن وال ِ
َ
َ
الناس َوالدنيا َط ٌ
َ
ثان) .ألن هذه الصفات أصال بعيدة عن ذاته ،هي حلمه ،ويذكرها املتنبي كما يليق
ريق ِإلى َمن ما له في
ف ِإ َّن
الناس ِ
ِ
بسياق حلم .لكن بعد البيت  ،46أي بعد اإلفصاح عن غرضه ،يخاطب املتنبي املمدوح بضمير املخاطب ليزيد من االستهزاء:

ََ َ َ ُ
حت م ُ
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فقد أصب
ِ
ََ َ ُ ُ
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ولول كونكم في
ِ

ََ َ َ َ َ
َ
مان
ضب ي ِ
وأصبح ِمنك في ع ٍ
ُ َ َ
الم ِبال َمعاني
هراء كالك ِ

الصالصة:
لقد بدا -في هذه الورقة البحثية -أن هناك موقفين متعارضين في مدح سيف الدولة وعضد الدولة انطالقا من املقارنة بين
قراءة القصيدة امليمية والنونية للمتنبي .إذ كما سبقت اإلشارة ،في مدح سيف الدولة تمتزج ذات املتنبي وطموحاته للمستقبل مع ذات
سيف الدولة ،وذلك ليس بسبب املحبة بينهما فقط وإنما بسبب التفكير األيديولوجي الذي يتمركز حول العصبية العربية ،وتلك
العصبية مرتبطة بالظروف التاريخية والسياسية التي تسبب تدهور الخالفة العباسية.
ّ
غير أن هذه الدراسة بدال من النظر إلى هذا التدهور عبر الصراع بين العرب والحركة الشعوبية ،ركزت على الصراع بين
ثقافيا ً
العرب والفرس الذي يمكن القول إنه هو املحور املحرك للحركة الشعوبية بشكل مجمل حيث إن له ً
بعدا ً
عريقا ال يقتصر على
العصر العباس ي وال حتى على مجيء اإلسالم .ولذلك حاولت الدراسة إظهار خلفية هذا الصراع العريق بين العرب والفرس وأهميته في
تدهور السلطة العربية في الثقافة اإلسالمية وفي موقف املتنبي على وجه الخصوص .وهكذا يتضح موقف املتنبي املعارض تجاه عضد
الدولة في القصيدة النونية ،فهو أمير الدولة البويهية التي تمثل محاولة تأسيس الدولة الفارسية واالستيالء على الثقافة اإلسالمية
سواء على املستوى السياس ي أو الثقافي .من هنا ،على الرغم من أن القصيدة النونية أنشدت كمدح وقدمت إلى عضد الدولة في
سماطه ،إال أنها تتراوح بين املدح والهجاء واالستهزاء إلبراز موقف املتنبي املعارض لتلك املحاولة تحت صورة فنية شبه غامضة.
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Abstract. This study addresses the concept of cultural conflict in Al-Mutanabbi’s poetry, and rather
than picturing it based on the point of view of Arab and Shu’ubiyya conflicts, it will be picturing it as
a conflict based on the Arab and Persian cultures. As it has a deep-rooted cultural dimension that
isn’t limited to the 4th century AH nor the beginning of Islam only, and has a strong role in
establishing the Islamic culture.
To analyze this hypothesis, the study will focus on the following: First the historical background for this conflict, the reason for this is to explain how the Shu’biyya movement revolves
around this subject in general, on a cultural level. Second, compares between the “poem of Memyah”
in which Al-Mutanabbi praised Saif Al-Dawlah through his importance in the hope of creating the
strong Arab country in Al-Mutanabbi’s eyes, and the “poem of Nonyah” in which he praised Adud AlDawlah, who represents the attempt of canceling the Arabic authority in Islamic culture. And Third,
the study aims to point out Al-Mutanabbi’s awareness regarding this rooted conflict between the two
cultures by comparing between the two poems, alongside the importance of the historical conditions
which announced the deterioration of the Abbasid Caliphate in the 4th century AH, which affected the
formation of this awareness and the way it shows both in poetry and politics.

Keywords: Cultural conflict at the Abbasid era; Arabs and Shu’ubiyya; politics and Al-Mutanabbi’s
poetry.
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