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مقدمة
غضب عليهم العلويون وكونوا جبهة «أسس من اخلديعة، ىملّا قامت الدولة العباسية عل

معارضة هلم، إذ قد استغلّوا امسهم ضد األمويني مثّ اغتصبوا اخلالفة دوم، وكانت بني 
، ١٩٧٦الشايب، (»الفريقني أحداث لقي منها العلويون بالًء متنوا منه عودة أيام األمويني

أما الشكل األول فهو شكل احلركة : اختذت هذه املعارضة شكلني متميزينلقد. )٢٣١ص
أما الشكل الثاين فهو معارضة فكرية، . الثورية املسلّحة حيث قام العلويون بثورات ضدهم

هؤالء الشعراء رأوا أنّ . اعتمدت على الفكر واللسان، وقام بقسط كبري منها شعراء الشيعة
يقاظ الشعب وتوعيته وإظهاره وتفتح عيوم إذروته ورأوا أنّ على عاتقهم االحنراف قد بلغ 

على ما حيدث يف اتمع، فقاموا بردود فعلٍ تنكر مظاهر االحنراف، وجو السلطة 
واالحنرافات، غري أن كثريين منهم كانوا خيفون نشاطهم السياسي خوفاً من إيذاء السلطة 

. س أصل التقيةاحلاكمة وحفظاً ألنفسهم على أسا
إنّ الدارس لشعر الشيعة جيد من بني شعرائهم شاعراً ممتازاً أحس مبسؤولية خطرية 
يف معارضة القوة احلاكمة اليت استولت على اخلالفة باخلديعة وقبضت عليها بيد من 

مسلك املعارضة السياسية والفكرية «حديد، هذا الشاعر هو دعبل اخلزاعي الذي سلك 
هذا الشاعر .)١٥، ص١٩٩٣عويضة، (»يف عصره ليثريهم وحيرك مشاعرهموخاطب الناس

 ه جاهر بآرائه السياسية دون تقيةالوحيد بني شعراء الشيعة الغاضبني على السلطة، ألن يعد
السياسية، فلذلك االضطراباتوحاول أن جيعل من شعره مرآة يعكس حياة عصره ويبين 

أنا أمحل خشبيت على كتفي «: يقولحيثف هذا واضحاًتعرضت حياته للمخاطر وكان يعر
. )٣٠، ص١٨، ج١٩٢٣اإلصفهاين، (»منذ مخسني سنة لست أجد أحداً يصلبين عليها

اتخذ شعراء الشيعة يف سبيل معارضتهم السياسية أشكاالً خمتلفةً يتالئم العصر الذي كانوا 
ت بن زيد األسدي شاعر الشيعة الكبري إذا رجعنا إىل العصر األموي يلقانا الكمي. يعيشون فيه

الذي ناقش شعراء األمويني، ويتفق النقّاد والباحثون على أنّ شعره يطبع بطابع االحتجاج 
وهذا طبيعي ألنّ عقلية )١٩٦، ص٢٠٠٩مغنية، (.واالستدالل واستخدام املنطق يف مواجهة خصومه

لعصر العباسي تتغري مظاهر احلياة، وملّا نصل إىل ا. العصر كانت تتطلّب مثل هذا األسلوب
وتتغري بطبيعة احلال عقلية الشعراء واألدباء، فيعكس أصداء ذلك يف إبداعام وأساليبهم 
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اهلجا حيدث فيه تطور جذري إذ مال الشعراء إىل اهلجاء الساخر الذي ىالتعبريية، فنر
. )٤٣٣ص، ١٩٦٣هدارة، (يستهدف إضحاك الناس على املهجو وسخريتهم منه 

 ا تعدكانت السخرية سالح كثري من الشعراء يف مقاومة الظلم واجلور، لذلك فإ
فدعبل اخلزاعي بوصفه شاعراً . مظهراً من مظاهر املقاومة الشعبية والتمرد على الظلم

مل يتخلّف يف أسلوبه الشعري عن استخدام هذا السالح، بل وصل يف السخرية متمرداً
ا الساخر الناقد أثراً بارزاً يف األدب العريبالسياسية شأناً مميوقراءة . زاً وترك بأسلو

ى طار تعين أن نسبح سباحةً عامةً شاملةً يف إنتاجه األديب لندرك مدأدب دعبل يف هذا اإل
. فاعليته أمامهاىتأثره بأحداث عصره ومد

مواقفه السياسية
الشيعة يف العصر العباسي األول يف تصديه ال نبالغ إذا قلنا إنّ دعبل اخلزاعي أكرب شعراء 

مع . لالحنراف واألوضاع السياسة القامتة، ويف تنويره الرأي العام وتوعيته يف اتمع العباسي
األسف حاولت املصادر األدبية تشويه صورة هذا الشاعر الكبري، وجعل أصحاب تلك املصادر ما 

حاول أبوالفرج أن جيمع أخباراً مومهة . نقله صاحب كتاب األغاين ذريعةً للهجوم عليه
هجاء خبيث «: يرسم له صورة رجل خطري وجمرم شرير، لذلك وصفه بأنهومضطربة حىت

ويبدو أنّ . )١٣١، ص١٨، ج١٩٢٣اإلصفهاين، (»اللسان، مل يسلم منه أحد من اخللفاء وال وزرائهم
العالء أباىنر. سائر املصادر استقت ما رمسه صاحب األغاين لدعبل، فصورته بصورةً مشوهة

وما يلحقين الشك يف أن دعبل بن علي مل يكن له «: املعري جيرد شاعرنا من الدين حيث يقول
عض الباحثني بىونر. )٢٠٧، ص١٩٩١املعري، (»دين وكان يتظاهر بالتشيع وإنما غرضه التكسب

كان مولعاً بالشراب متهتكاً خبيث «املعاصرين وسعوا دائرة اامام حنو دعبل ذاكراً أنه 
والواقع أننا ال نريد يف هذا املقال أن نذكر شيئاً على حساب . )٣٤٦، ص١٩٦٣هدارة، (»اهلجاء

ب وممارسته الصعلكة، العصبية والطائفية وال نريد أن ننفي التهم املوجهة إليه من ولعه بالشرا
أنّ شاعرنا مل ىهذا األساس نرىلك التهم، فعلتيعكس فعالً بل نقول إنّ الشعر املتبقّي منه ال

ب يكن يتشيأبو العالء املعري، فلو كان يريد التكس ع ومل تكن غايته من الشعر التكسب كما ظن
عياً خملصاً كما يبدو من دراسة بل كان شي. واجلاه، كانت أبواب قصور اخللفاء مفتوحة أمامه

ديوانه إذ كثر شعره يف أهل البيت، ودفاعه عن أحقّيتهم يف اخلالفة، كما كثر شعره يف هجاء 
. اخللفاء والوزراء والعمال العباسيني، واإلدالء بآرائه يف خمتلف املواقف السياسية واالجتماعية
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خللفاء والوزراء وتقبيل أيديهم، كان دعبل يعتقد أن مكانة الشاعر تتعارض مع مديح ا
قد انفرد «و. ومداراة املنحرفني، فلذلك رأي أن يقوم مبهمته اإلنسانية يف بيان الواقع وإعالنه

دعبل ذه اجلرأة يف مواجهة هؤالء بواقعهم، كما انفرد بصرامته وصراحته دون يب ورهبة، 
لفتور يف خمتلف املناسبات واملواقف النهاية فلم يصبها الدثور واواحتفظ ذه اجلرأة حىت

اليت تنخلع فيها القلوب، ومل يعرف الرياء وامللق وال اخلوف والفرق إىل نفسه سبيالً وعاش 
.)٦٧، ص١٩٧٢اخلزاعي، دعبل (»أشد الرجال إذا ما استدعته أهدافه إىل ذلكىيتحد

يالتزامه السياس
ا املفهوم الذي يكاد يقبله أكثر الباحثني، تضاربت آراء الباحثني حول مفهوم االلتزام؛ وأم

كان مرتبطاً بالعقيدة، منبثقاً من شدة اإلميان ا، صادراً يف مجيع أشكاله وأحواله عن «أنه 
املراد باألدب امللتزم هو و. )١٤، ص١٩٧٠أبو حاقة، (» إيديولوجية معينة يدين ا الفكر امللتزم

طة بالشعب ويدافع عن مصاحله، ويناضل من أجل رفعته األدب الذي يشارك يف القضايا املرتب
تمع تصويراً واقعياً من أجل اوهو األدب املهتم بأوضاع الشعب الكادح، مصوراً . وحترره

.لديه فوق كل اعتبارقاده، ومن أجل تغيريه حنو األفضل، وتبقى املصلحة الشعبية تان
وربا يف أون وليد املدرسة الواقعية يف يعتقد أكثر الباحثني أن االلتزام يف األدب والفن

جتاه الواقعي االشتراكي الذي اتسم به التفكري القرن التاسع امليالدي، هؤالء يرون أنّ اال
واملذاهب األدبية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، هو الذي وجه األدب حنو احلياة 

طبانة، (ىاتمع وقضايا اإلنسان الكربوعمق صلته ا وجعله يهتم أبلغ االهتمام مبشكالت 
نسان يف إنتاجاته الفكرية منذ القدمي، أن االلتزام كان قرين اإلىغري أننا نر)١٥، ص١٩٨٤

وأنّ الشعراء واألدباء األقدمني كانوا يعرفون هذه األمور، إلّا أنهم مل يكونوا يعون هذه األمور 
يف كلّ عصر ويف كلّ بيئة، لكن التنظري له يعود إىل أنّ االلتزام موجودىإذن نر. وعياً نظرياً

. القرن التاسع عشر امليالدي
مشاركات واعية يف القضايا اإلنسانية «إذا كان مفهوم االلتزام مشاركة الشاعر واألديب 

فدعبل اخلزاعي يعد يف .)١٣ص، ١٩٧٠أبوحاقة، (»جتماعية والفكريةالسياسية واالىالكرب
ألنه وقف شعره على املشاركة يف ؛عرب والشيعة امللتزمني يف العصر العباسيطليعة شعراء ال

هذه املشاركة كانت تتطلّب منه صراحةً ووضوحاً وإخالصاً وصدقاً، . القضايا املتعلقة باتمع
أو مل يكن حيمل خشبته على عاتقه منذ . لتزاموكان يتحمل املخاطر اليت تترتب على هذا اال
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مخسني سنة؟
غلب الطابع ىنبالغ إذا قلنا إنّ أهم ميزة ميتاز به شعر دعبل هو التزامه السياسي حتال 

كان التزامه السياسي نابعاً من عقيدة شيعية ختالف الظلم والعدوان . السياسي على ديوانه
هذا اإلميان الذي رفع الشاعر يف تاريخ الشعر «صادق بانتصار احلق، ميانإوالطغيان، ومن 

إىل مرتبة شعراء االلتزام السياسي ورفع شعره إىل مرتبة الدعوات ذات احملتوي العريب
اإلنساين الباهر األثر يف تاريخ الكفاح من أجل العدالة واستقامة معين احلكم، وتقوية قدرة 

»حلمل تبعات احلكمىاحملكوم على تقومي احلاكم وإلزامه مبا ألزم به نفسه، منذ تصد
يتأثر الشاعر يف أي عصر من العصور بالبيئة اليت يعيش . )٢٠٠١، ٣٣٦عدداملوقف األديب، ال(

كان دعبل شاعراً اهتم بقضايا . جياباً، وهذا التأثر خيتلف بني شاعر وآخرإفيها سلباً و
حيث جمتمعه وتنبه إىل املسؤولية اليت يتحملها يف معاجلة تلك القضايا وفق رؤية خاصة

يديولوجية إعلى إصالحه، إذ كان يصدر يف آرائه السياسية عن كان يؤثر يف جمتمعه ويعمل
. معينة، وكان يتخذ موقفه السياسي من خالل شعوره باملسؤولية أمام اتمع وشعبه املظلوم

. فنراه مل يترك حدثاً عاصره إلّا وساهم فيه بالتعبري عنه يف شعره، معارضاً أو مؤيداً

قبل دعبلياهلجاء الساخر السياس
لعب اهلجاء املطبوع بطابع السخرية يف ميدان السياسة دوراً خطرياً مبا متلكه من تأثري 
وقدرة على لفت األنظار وجذب االنتباه حنو الظواهر البارزة يف نظم احلكم أو أخالق بعض 

أن التعريض دإذ يرد، دأنّ السخرية هلا تأثري شديقيرى ابن رشي. الساسة واحنرافام
لنفس به، والبحث وشدة تعلّق ا، ضباتساع الظن يف التعري«يعلل ذلك ح وصريأهجى من الت

أحاطت به النفس علماً، وقبلته يقيناً اً فإذا كان اهلجاء تصرحي،عن معرفته وطلب حقيقته
. )١٧٣-١٧٢صص، ٢ابن رشيق، ج(»ان أو ملليف أول وهلة، فكان كل يوم يف نقصان لنسي

السياسي الذي طبعت بطابع السخرية والتهكم قبل عرف األدب العريب شعر اهلجاء 
العصر العباسي، فنجد بعض الشعراء يسخرون سخريات سياسية من اخللفاء والوزراء وسوء 

:مسلكهم، كما جنده عند عتبة األسدي يهجو معاوية
ــجِ   ــا بشـــــــــر فأســـــــ حمعـــــــــاوي إننـــــــ

أكلــــــــــــتم أرضــــــــــــنا وجــــــــــــذَذتمونا
ــت ضـــــــــياعاً    ــا أمـــــــــةً هلَكـــــــ فَهبنـــــــ

  ــد ــالِ وال احلديــــــــ ــنا بِاجلبــــــــ فَلَســــــــ
  صــــــيدــــــن حــــــن قـــــائمٍ أو مـــــل مفَه

ــد ــو يزيــــــــــد  يزيــــــــ ــا وأبــــــــ أمريهــــــــ



٧٨ª آدابهاو اللغة العربيةمجلة

ــا  أ ــاخلُلود إذا هلَكنـــــــــ ــع بِـــــــــ تطمـــــــــ
ذَروا حـــــــولَ اخلالفَـــــــة واســـــــتقيموا

    لُـــــــودــــــن خلَنــــــا وال لَــــــك م ولــــــيس
 ــد ــأمني األراذلِ والعبيــــــــــــــــــ وتــــــــــــــــــ

)٦٠، ص١٩٥٨الدهان، (

كثرياً ما كان يرددها العرب يف املطالبة السياسية باحلقوق والتساوي وكانت هذه صيحةً
والبعد عن تقريب األراذل والعبيد، ولكنها منبثقةٌ من خلق العريب على كل حال، فهو ال يرتضي

. الذلّ واالنقياد والضياع
 سياسية ملمارسات عوا إىل وضع حدحبيث س ومن الشعراء من سخر ألهداف سياسية ودينية

هذا بشار . غري مقبولة والتحريض عليها دف القضاء عليها وتنقية اتمع من آثارها السلبية
:نراه يقول. بن برد يسخر من اخلليفة املهدي وضياع األمر من يده إىل يعقوب بن داود

   ــوم ــالَ نــــ ــوا طــــ ــة هبــــ كمبــــــين أميــــ
ضــاعت خالفَــتكم يــا قَــوم فَالتمســوا  

اخلَليفَــــــــــةَ يعقُــــــــــوب بــــــــــن داود إنَّ
   ــــــــودوالع قالـــــــز ـــــــنيليفَـــــــةُ اِهللا بخ

)٩٤، ص٣، ج١٩٥٠ابن برد، (
يسخر بشار من ضعف اخلليفة الستيالء الوزير على مقاليد الدولة، وكأنه يستنهض 

يريد أن األمويني الستعادة اخلالفة، وهذا ال يعين أنه يتمني عودة اخلالفة إىل األمويني، بل 
يءيسيطر اخلليفة على كلّ شىيبالغ يف اإليالم واإلجياع للعباسيني حت .
هؤالء الشعراء وقف عند حدود ضيقة ومل يتجاوز ىالشك أنّ السخرية السياسية لد

؛أبيات قليلة تأيت من حني إىل آخر، كما أنّ شعرهم مل يبلغ إىل مرحلة ناضجة فنياً وبياناً
اية العصر العباسي من حيث أسلوبه الساخر وبزهم شعراء العرب حىتلكن دعبل فاق ال

. ملا عرف عنه من جرأة وصراحة

اهلجاء الساخر عند دعبل
فريقاً منهم يلجأون إليها دف ىفنر،ختتلف أغراض الشعراء من ممارسة السخرية

النفس عن احلياة التلّهي والضحك ودفع السآمة وامللل ورفع كابوس اهلم واحلزن، وإبعاد 
أولئكبإطالقها من أسر اجلد واصطباغها بصبغة هزلية، وكان أبو دالمة يف طليعة ،الرتيبة

، إلّا أنّ فريقاً آخر من أحياناً كثريةالشعراء يف استخدام السخرية ألغراض غري سياسية
ساد واإلفساد الشعراء وعوا مسؤوليتهم االجتماعية وموقعهم املميز فأشاروا إىل مواضع الف

والتزلّف واجلهل وغري ذلك دف إصالح اتمع والقضاء على مظاهر الفساد فيه، 
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. اإلطاردعبالً يلمع امسه باعتباره رائداً يف هذا ىمستخدمني نفس األسلوب الساخر، ونر
ال نبالغ وال نبعد عن املوضوعية إذا ادعينا أنّ دعبل اخلزاعي رائد اهلجاء السياسي يف 

إذ هو شاعر متمرد ) ٣٢٧، ص١٩٨٦الشكعة، : انظر(الدكتور الشكعة ىعصر العباسي األول كما يرال
من طراز خاص، ولشعره خصائص متفردة قد ال تتوافر لغريه، ولعلّ الطابع الساخر أهم وأبرز 

اختذ هذا الشاعر الفذّ، السخرية منهجاً فكرياً ولغوياً يؤثر يف . هذه اخلصائص يف أسلوبه
ضمونه ويف أسلوبه على السواء، وهي عنده نوع من الضحك الكالمي أو التصويري الذي يعتمد م

. على العبارة البسيطة أو على الصورة الكالمية مع التركيز على النقاط املثرية فيها
إذ أُعطي لساناً طلقاً إمكانياتهيتمتع دعبل بقدرة خلّاقة يف منح احلياة كلّ اهتماماته وكلّ 

أسلحةثوري التكوين وإن مل يستخدم إنسانداً يف النقد واملعارضة واملقاومة والكفاح، فهو حا
احلرب التقليدية املعروفة، بل كانت املوهبة والقدرة اخلالبة على مواجهة النقائص والنقايض 

صياغة األساليب املناسبة لكشفها ىسالحاً له للتعرف على عناصر االحنراف يف اتمع وعل
. اهتمامبرازها ووضعها يف الضوء العام لتكون هدفاً ألكثر من عني ونقطة التقاء كلإو

عاش دعبل ما يقرب من مائة سنة تقريباً وبذلك قدر له أن يستوعب جوانب خمتلفة من 
يتضح من . تاريخ الدولة العباسية يف إطار زمين موسع وأن يدرس جمتمعه دراسة وافية

هارون واألمني : اعر أنه كان معاصراً لستة من اخللفاء العباسيني وهمخالل دراسة حياة الش
هؤالء اخللفاء وإن اتخذوا سياسةً واحدةً إزاء الشيعة إلّا . واملأمون واملعتصم والواثق واملتوكل

أنّ دعبل استخدم لغةً متفاوتة إزاءهم كما أنها تظهر يف نقده للوزراء واحلكام والكتاب 
وهنا نريد أن ندرس أسلوب الشاعر ولغته وحنلّله . ما أماله عليهم اخللفاءالذين أجنزوا

. فيما يتعلّق باهلجاء السياسي بصورة موجزة مستخرجاً ميزاته اخلاصة

يهجائه السياسأسلوب دعبل يف
الوقوف عليهايفنا أصبح اهلجاء الساخر السياسي يف شعر دعبل ظاهرة تلح علي

ياناً، وقد مشلت سخريته نابضة تعرب عن موقف رافض ومتمرد أحة ابعتها، فخرجت حيومت
قضايا متعددة، كما أنهه تبدت يف أساليب متنوعة، فرأيناه أن ندرسها يف إطار األساليب 

:التالية تسهيالً للدراسة
السخرية

تعد السخرية من أبرز مالمح التحول يف املوقف الشعري عند الشعراء العباسيني، فالصدام 
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 هؤالء الشعراء وجمتمعام وتقاليد احلياة يف عصورهم وصل حد الرفض واإلنكار والثورة بني
وهذا عائد إىل الظروف اليت غيرت وجه اتمع ومنحته )٣٣-٩صص، ١٩٧٠عطوان، (أحياناً 

شكله اجلديد ملا نشأ من صراع سياسي وآخر شعويب واضطراب يف مناحي احلياة االجتماعية 
)١٢٨، ص١٩٨١العشماوي، (. تطور احلياة الفكرية والعقليةواالقتصادية مث

يبة هذا الفن الشعركالعباسية مل يتخلّف عن مواودعبل بوصفه شاعراً عاش يف الفترة 
فجاءت بل استخدم السخرية يف جوانب خمتلفة من شعره خاصة يف شعره السياسي 

ىير. قاومهاارجية يرفضها ويالداخلي وبني قوة خ عامله ع بنيجة لصرانتيالسخرية عنده 
فتصبح ، قد يلجأ للسخرية عندما ال يكون قادراً على إبراز غضبهبعض الباحثني أنّ الشاعر

أنّ «احلويفىكما يرالسخرية مالذاً نفسياً حيقق انفعال األديب ويستوعب حدته وثورته
عل أمهها اخلوف لامل متعددة، جة لعونتياستخدام األسلوب الساخر الشعراء يلجأون إىل 
. )١٥، ص١٩٦٧احلويف، (»من السلطة احلاكمة

أمحل خشبيت منذ مخسني : إننا حني ندرس حياة دعبل ونسمع كلمته املشهورة اليت يقول
سنة على عاتقي وال أجد أحداً يصلبين عليها، سرعان ما ندرك بوضوح أنّ السبب يف جلوءه 

ة بل يعود إىل أنّ الشاعر أراد ذا أن يقارع إىل السخرية مل يكن خوفه من السلطات احلاكم
ئ األجواء حتألنّ ؛ينتشر هجاؤه السياسي أكثر فأكثرىاحلكومة العباسية الزائفة، وألن يهي

. أمداً طويالًىالكالم إذا امتزج بالسخرية يتعلّق بالنفس بسرعة بالغة ويبق
 العباس كانوا حياولون اجتذاب واملالحظة اهلامة اليت جتدر باإلشارة هي أن خلفاء بين

الشعراء واألدباء لدعم سلطتهم وتأييد نظريتهم الوراثية يف اخلالفة من جانب، وليكونوا 
، فلما فطن أولئكعن خصوم اخلالفة من جانب آخر، وكان هارون الرشيد يف طليعة ىمبنأ

:دعبل خلطّة الرشيد سرعان ما انقلب وكشف حقيقة خطّته بقوله
 ــةً  وعاثَــت ــاسِ يف الــدينِ عيثَ نــو العبب

  هــد ــيس فـــيهِم لرشـ وســـموا رشـــيداً لـ
ــةٌ   ــهم رِعايــ ــت بِالرشــــد منــ فَمــــا قُبِلَــ
ــاله بعـــــــده    ــاوٍ وطفـــــ ــيدهم غـــــ رشـــــ

   ــاملٌ وظَــــــــــنني ــم فيــــــــــه ظــــــــ تحكــــــــ
 ــني وهـــــــــا ذَاك مـــــــــأمونٌ وذاك أمـــــــ
 ــن ــة ديـــــــــــــ ــويل بِاألمانـــــــــــــ وال لـــــــــــــ

نُلهــــــــــذا رزايــــــــــا دونَ ذاك مجــــــــــو
)٢٨٩، ص١٩٧٢، اخلزاعيدعبل(

ال يسخر يف األبيات السابقة من قضية عدم من هذا؟ فالشاعرىوأي سخرية أبلغ وأقس
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سخريته إىل الوضع الذي آلت إليه ىالنضج السياسي عند هارون الرشيد فقط، بل تتعد
كل . بأيديهمااألمور، فاخلليفة ضالٌّ وكذلك ابناه، ومها خيونان يف الدين الذي هو أمانة

الشعب يف حالة ضياع وظلم، إىل تدهور األمور والبالد، وأين الشعب من كل ذلك؟ىذلك أد
كانت هذه . فكيف يستطيع هذا الشعب أن يشكو أمره وأن يبلغ سؤله، وسلطانه مل يبلغ بعد

السخرية سالحاً يف حماربة الظلم والفساد ومقاومة اجلور والطغيان أو على األقل كانت 
. تلفت احلكام إىل مثل هذه األوضاع

ومن األحداث اخلطرية اليت واجهها هذا العصر وظفرت باهتمام املؤرخني خالفة 
بعد أن قتل األمني يف بغداد كان املأمون ال يزال يف طوس اليت اختذها . بن املهديإبراهيم

براهيم بن املهدي عاصمة له فرشحت حاشية القصر يف بغداد عم املأمون املغني املشهور إ
:دعبل يصور هذه احلادثة يف شعره قائالًىنر. للخالفة

  ــه ــالعراقِ وأهلـــ ــن شـــــكلَةَ بِـــ نعـــــر ابـــ
بـــــراهيم مضـــــطَلعاً بِهـــــا   إإن كـــــانَ  

نصــــلُحلــــزلٍ ولتزعــــد ذلــــك لــــن بم
ــــــ ذاك بِكـــــــائنٍ ىأنـ كـــــــونُ ولـــــــيسي

ــائقِ   ــلُّ أطلَـــــــس مـــــ ــه كـــــ فَهفـــــــا إليـــــ
نصــــــــلُحفلتــــــــن بملُخــــــــارِقِم هعــــــــد
نصــــــــلُحه للمــــــــارِقِ ولتعــــــــدــــــــن بم

ــقِ    ــن فاســ ــق عــ ــةَ فاســ ــرِثُ اخلالفــ يــ
)٢٤٤، ص١٩٧٢اخلزاعي، دعبل(

وأنكر عليهم تسليم ، واتهمهم بالطيش واحلمق، فقد هاجم دعبل كُلّ من بايع إبراهيم
ا البيتان وأم، ويعتقد أن معظم اخللفاء العباسيني فاجرون فاسقون، اخلالفة لفاسق

، فوالية العهد تكون ملخارق، األخريان فهما بيتا هزء وسخرية فإذا صحت اخلالفة إلبراهيم
وقد استمد الشاعر جرأته ، وكلهم من مغين ذلك العصر، وتصلح فيما بعد لزلزل واملارقي

. وهي دافع أساسي وراء هذه السخرية، من تشيعه وحبه آلل البيت
، وكأنه يريد أن حيطم هيبة اخلالفة ىاملسألة يف مقطوعة أخردعبل يتناول تلك ىونر

العباسية ويقرا بالعبث والفسق واالحنالل، وحييل خالفة بين العباس اليت زعموا أنها 
:امسعه يقول. جاءت لنصرة الدين خالفةً كتاا املزهر

 عيـــــا م األج ـــــرقْ شال ت طُـــــوا نـــــادن
عت ــــــــــــوفــــــــــــةًفَسينينطَــــــــــــونَ ح

كمواملَعادقُـــــــــــــــــــــول اتـــــــــــــــــــــديب
 ــــــــــــرــذا ي زق أصــــــــــــحابه وهكــــــــــ

ارـــــ وســــوا بِمـــــا كـــــانَ وال تطُواضخ
مطُتـــــــــــذُّها األمـــــــــــرد واألشـــــــــــ يلْ
ــدال تـــــــــربطُ س والخلُ الكـــــــــي تـــــــ

ــحفُه البـــــــــــربطُ   ــةٌ مصـــــــــ خليفَـــــــــ
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قَـــــــد خـــــــتم الصـــــــك بِـــــــأرزاقكم 
ؤومةٌبــــــــــــراهيم مشــــــــــــإبيعــــــــــــةُ 

  ـــــــزمالع حــــــحوص غطُـــــــوافَلَــــــم تم
حـــــــطُتقْتــــــلُ فيهــــــا اخلَلــــــق أو   تقْ

)٢١٩، صن.م(

تعد هذه األبيات من أمجل سخريات دعبل الالذعة حيث يصور اجلنود والناس يطالبون 
أصابت . قبل أن يتنازل عن اخلالفة للمأمون) بن املهديإبراهيم(رواتبهم من اخلليفة املغني 
مايل فاجتمع الناس واجلنود والضباط أمام القصر وهم يطلبون الدولة زمن خالفته بعجزٍ 

فالشاعر أراد. رواتبهم، وظهر مندوب اخلليفة قائالً هلم إن اخلليفة ليس عنده مال يدفعه لكم
. أن يقول إن الذين اجتمعوا، قد رضوا بأن يغني اخلليفة هلم بدالً من أن يدفع هلم رواتبهم

بلغة سهلة اخلليفة فصورهالسابقة على املفارقة البارزة، املغين وقد ركز الشاعر يف األبيات ا
ما من شك يف أن للصورة الفنية الساخرة يف شعر دعبل قيمة وهدفاً فلم تكن حشواً «و. كاشفة

وال هزالً خالصاً، بل كانت تساعد على جتديد النشاط وتوليد الشعور السليم وإزالة االنقباض 
توتر واالنقباض وتشرح الصدور وتقوم األخالق، حتافظ على التقاليد وجتديد الراحة وتزيل ال

وتريب ملكة النقد وتوقظ التنبه إىل األخطاء وجتسيم االعوجاجوأوضاع اتمع وتصحيح 
. )١٧٧، ص١٩٩٣عويضة، (»النقائض ليضحك الناس من كلّ ما يلحظون فيه خمالفة للمألوف

منذ بداية خالفة املعتصم وهؤالء عاثوا يف البالد بدأت سيطرة األتراك على زمام األمور
شعاراً كثرية فيه، لعلّ ما نذكره أصدق أدعبالً مل يسكت أمام هذا األمر بل نظم ىعيثةً، فنر

الشاعر يشري يف قصيدة ىفنر. وصف لتلك احلالة التعسة اليت مر ا اخللفاء العباسيون
:قاً قائالًله تبلغ اثين عشر بيتاً إىل ما بيناه ساب

اسِ إذْلَقَدالن أمر لْضاعم ـم ساسكه
ــ ــيثْ  وفَضـــ ــروان ســـ ــن مـــ لَم ثلمـــــةً لُ بـــ

وهمــــــــــك تركــــــــــي عليــــــــــه مهانــــــــــةٌ 

١عظُــم الكــربناس وقَــدوصــيف وأشــ

    ــع ــه شـ ــيس لَـ ــالم لَـ ــا اإلسـ ــلُّ هلـ بيظَـ
  أب ــه ــت لــــــــ ــه أم وأنــــــــ فَأنــــــــــت لــــــــ

)١٠٢، ص١٩٧٢، اخلزاعيدعبل(

إنّ هذه السخريات لفتات مستمرة تنبه األذهان إىل األوضاع الفاسدة السائدة وجتدد 
كما أنها تدلّ على تذمر الشاعر من حال مشاعر الكراهية للخلفاء وتذكي نار الغضب، 

العرب والفرس، ىالمان من األتراك الذين جلبهم املعتصم ليستعني م علغ:وصيف وأشناس. ١
.كاتب املعتصم ووزيره:فضل بن مروان.وقد صارا فيما بعد من قواده املتنفذين
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أهوائهم، فلذلك يقول إنّ الناس احلكم وتسلّط األتراك على اخلالفة وتسيري اخللفاء حسب
. وهذه ملأساة عظيمةضاعت أمورهم،

إنّ الشاعر بعد أن تطرق إىل أوضاع اخلالفة واحلكومة ال يطيق التكلّم حتت أستار 
الكلمات املبهمة فيتفجر التزامه السياسي من صدره كحمم ملتهبة متفجرة هاتفاً صارخاً 

:بأسلوب السخرية واهلزل خماطباً عامة الناس
ــةٌ يف قَفَـــــــــــــــــــصٍ  خليفَـــــــــــــــــ

ــا  ــا قــــــــ ــولُ مــــــــ ــهيقُــــــــ ال لَــــــــ
١بـــــــــــــني وصـــــــــــــيف وبغـــــــــــــا 

ــا  كمــــــــــــــا يقُــــــــــــــولُ الببغــــــــــــ

مل يقصد دعبل من األبيات املذكورة اجلمال واملتعة الفنية، بل يصور آالماً الذعة وأحزاناً 
جتيش يف صدره بسبب ما آلت إليه اخلالفة من التفكك والضعف، واليت جيب أن تراعي 

العوبةً بيد األتراك وقادم وهو كالببغاء يعتقد دعبل أنّ اخلليفة أصبح . مصاحل الشعب
يقلّد ما ميليه وصيف وبغا، وذلك منتهي السخرية والرزاية باحلكم املتقلب واحلالة القلقة، 

ومن البديهي بعد ذلك كلّه أن يندد دعبل . واالحنطاط السائد وتبلبل األمور وفوضي األعمال
سل إىل املعتصم أبياتاً بعد خروجه من الشاعر يرىونر. بالوضع السائد ويسخر من اخلليفة

امسعه يقول. بغداد مغضباً وفيها نشعر السخرية بوضوح تام:
   ـــــــــــــتاملُلـــــــــــــوك كان دار غـــــــــــــدادب
ــك   مـــــــا غـــــــاب عنـــــــها ســـــــرور ملْـــــ

ىلـــــــــيس ســـــــــرور بِســـــــــر مـــــــــن رأ 
ــا   ــا خرابــــــــــ ــي هلــــــــــ ـــــــــ بـــــــــــــلَ رجًع

ــ ــــــ تـــا  ىح ــذي دهاهـــــــ ــــــ ــا الـّ دهاهـــــــ
ــواها   ــدة ســــــــــــــ ــاد إىل بلــــــــــــــ عــــــــــــــ

هـــــــــي بـــــــــؤس ملَـــــــــن يراهـــــــــا بـــــــــلْ 
ــــــــذي ابتناهــــــــــا   بِـــــــــرغمِ أنــــــــــف الـّ

) ٣٠٧، صن.م(
. ولكننا جند أحياناً سخرية غري مشبعة جبو الضحك، وجانب املرح فيها خفيف وهادئ

ونستطيع أن نستشف منها أن دعبل ال يعمد إىل النكتة وال يريد اإلضحاك، وأنه يف نفس الوقت 
مل يتوقف عند حافّة احلزن واألمل، ولكنه ثار عليه وتعاىل عن ربما يعاين احساساً باملرارة

وأخذ يصوغه يف ثوبٍ جديد قد يكون رمزياً وقد يكون صرحياً حيمل . السكينة حتت ضغطه
كلّ مظاهر االستخفاف والتعايل الساخر الذي يعين االنتصار على األحداث أو ختطي احلواجز 

الشاعر يصور ىالواثق اخلالفة نرىا مات املعتصم وتولّملّ. اليت قد يعجز عن ختطّيها اآلخرون

.يقائد ترك:بغا. ١
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 فراغ اخلالفة من معانيها كلّها، وإىل نفض الناس أيديهم منها وإدارة ظهورهم هلا، وهو أمض
:يقول الشاعر ملّا مات املعتصم وقام الواثق مقامه. ما بلغ هجاؤه السياسي من وضوح القصد

ــ ــب احلَمـــــ در وال جلَـــــــ د للـــــــه ال صـــــ
 ــم ــات لَــ ــخليفَــــةٌ مــ ــد زنْيحــ ــه أحــ لَــ

 تي ــؤم ـــــــ ــذا والشـ ــهفَمــــــــــرّ هــــــــ بعــــــــ

ــدوا وال عــــــزاُء إذا أهــــــ  لُ الــــــبال رقَــــ
  ــم ــر قـــــام لَـــ ــه أحـــــد رحيفْـــــ وآخـــ بِـــ

ـــ    ــذا فَقـــــام الويــ ــام هـــ لُ والنكـــــد وقـــ
)١٦٨، صن.م(

ء احلوادث، فنستطيع أن نسمع كان دعبل ده األبيات لسان الشعب يف التعبري عن موقفه إزا
صوت الشعب قوياً واضحاً، وهو يعلن هذا الرفض يف أكثر من صورة وبأكثر من أسلوب، فيتهكم 

.وهذا يدل على أن الشعب سئم من اخلليفة وأصبح وجوده وعدمه سيان عنده. باحلكم واحلاكمني
األدب حبيث يعد وثيقة يعد من قمة الشعر الساخر الذي عرفته عصور«والنموذج الذي ذكرناه 

ملهزلة حكم السالطني الذين ميوتون فلم حيزن عليهم أحد، وينصبون فلم يفرح م أحد، حيث 
اليت تتحدث عن أصوات الرأي االجتماعيةتظلّ أمثلة هذا الشعر الساخر تعبرياً عن احلقائق 

:ا سبق نقطتني هامتنيوإنا نستنبط مم. )٥٢٥، ص١٤١٤البستاين، (»العام وتصورام للسالطني
صبتألنها قامت على أساس اخلديعة واغت؛ليس للسلطة العباسية مشروعية دينية: األوىل

. البيتالسلطة من أصحاا احلقيقيني وهم أهل البيت
مبيزة املقبولية عند مجهور الشعب، فلذلك ني ال تتمتعيالعباسىإن احلكومة لد: الثانية

فالشاعر مل يكن يستطيع التعبري عن هذه النقطة بألفاظ . مل حيزن أحد لفقد اخلليفة
. ، وهذه األبيات تؤدي مدلوهلا بصورة دقيقةىأخر

السوء يأن يسريان من الطبيعكف، ظاملنيوفاسدينيالعصر العباسان اخللفاء يفكملا 
ىل إان دعبل يرصد أعمال هؤالء املنتمني ك. ينتشر بينهموتابكالوالعمالوالوزراءإىل 

ومجع إىل فشله يف عمله ، نراه الحق كاتب املأمون أبا عباد وسفَّههكفلذل، السلطة العباسية
فجعله ، وحول الصورة إىل مشهد متحرك، فتركه عارياً ملطّخاً باحلرب، بشاعة يف صورته

:يقول. هائجاً جير السالسل خلفه
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ــاد أوىل ــيعة وفَســــــــ ــورِ بِضــــــــ اُألمــــــــ
 د ــن ـــــه مــــ كأنـو ــت ــلَ مفْلــــ يــــــرِ هزقــــ

ــد ــه فَاشـــــ ــؤمنني وِثاقَـــــ ــري املـــــ د أمـــــ

 ــاد ــــــــــ بــــــــــــــو عأب رهبـــــــــــــدي ـــــــــــــرأم
  ــاد ــر سالســــــــلَ األقْيــــــ ١حــــــــرِد يجــــــ

ـــــــــةُ احلــــــــــداد قيـب نــــــــــهم ــــــــــحفَأص
)١٨١ص، ١٩٧٢، اخلزاعيدعبل(

اليف أمثال ودعبل ذه األبيات جيرد أبا عباد من اخلصائص اإلنسانية وما تتبع من تك
واستطاع الشاعر يف الوصول إىل . العقل والتفكري، ويرتله إىل مرتبة الدواب بل أسفل منها

خرق على جلسائه، ملحمة ويوم جالد «غرضه من اهلجاء أن يستخدم جمموعةً من الصور مثل
»يسطو بدواته، مضمخ بدم، كأنه من دير هزقل مفلت، حرد جير السالسل، أشدد وثاقه

:امسعه يقول. وجعله يف موطن آخر أحد أركان الضعف يف بيت اخلالفة) ١٥١ص، ١٩٩٣ة، عويض(
 ــب مــــــــــــــا للخليفــــــــــــــة عيــــــــــــ
  قُـــــــــــــــرود ـــــــــــــــوهنب ــرد قـــــــــــــ

  ــاد ـــــــــــــــ بـــو ع ــا أبــــــــــــــــ ـــــــــــــــ إلـّ
 ادــر ــأوي إىل قـــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــ

حساس باملرارة أو احلزن يقوم يف صياغة السخرية إهذا االستخفاف وما يصاحبه من 
إن هذا اجلانب الساخر يف أسلوب . السخرية هنا الذعة عنيفةمقام أشد الضحكات وقعاً، ف

دعبل ليصور لنا مبلغ قدرة الرجل الفائضة على التهكم، كلّما أراد أن يسخر، وكلما شاء أن 
حتز نقداته يف القلوب، ولست أعلم أن هناك شاعراً قبله استطاع أن يبلغ هذه اجلودة 

. الفائقة على التهكم
التهديد

ئ اليت آمنت ا الشيعة التمرد على الظلم ومناجزة الظاملني، فقد انطلق دعبل من من املباد
يستخدم يف هجائه السياسي التهديد كأسلوب ما نراههذا املبدأ إىل مقارعة الظلم، وكثرياً

ملواجهة السلطة العباسية، فحدث هذا املوقف بكثرة يف وقوفه أمام املأمون، غري أنّ بعض 
ا التقليل من أمهية مواقف دعبل السياسية إبان خالفتة ووصفوه باملبالغة يف الباحثني حاولو

دفعت الشاعر إىل التطاول عليه والتمادي يف هجائه ونقده «العفو، فلذلك ذكروا أنّ هذه الصفة
. )١٣ص، ١٩٩٣عويضة، (»ومعارضته يف جرأة مكشوفة يف مواقف عديدة، كأنما كان يضمن عفوه

التارخيية أن املأمون ملّا حصل على اخلالفة، أمر خبلع السواد شعار ذكرت املصادر 

ويضرب به املثل ).٥٤٠، ص٢جمعجم البلدان،(دير مشهور بني البصرة وعسكر مكرم:دير هزقل. ١
.تمع اانني، ويقال للمجنون كأنه من دير هزقل
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العباسيني ولبس اخلضرة شعار العلويني إرضاًء هلم، غري أنّ تطور الظروف يف بغداد سرعان 
ما جعله يتراجع عن مواقفه إزاء الشيعة فتغريت عالقته بالعلويني بتمزيق اخلضرة شعار 

لذلك نراه يتفجر . غري دعبل ويتخذ موقفاً خمالفاً ملا كان من قبلالعلويني، فكان طبيعياً أن يت
:غضباً ويصب محم غضبه على املأمون قائالً

ــــةَ عــــــاجِزٍ   أيســـــومين املــــــأمونُ خطـّ
هــــامِ اخلَالئــــف مثلَمــــا ىنــــوفي علــــ

١بِـــــــاألمسِ رأس محمـــــــدىأومـــــــا رأ

ــالُ علــــ  ــرددىتــــوفي اجلبــ رؤوسِ القَــ
)١٧٥، ص١٩٧٢خلزاعي، ادعبل(

دعبل يف أسلوب كمي ساخر يفضح حكم ىثورة الشعر لدىويف هذه األبيات تتجلّ
املأمون الذي مل حيقّق للشعب أي منجزٍ يذكر، بل كان أداة هدم وخراب، إلّا أنّ احلساب 

وهو بعد ذكر هذه األبيات اليت تشبه مقدمةً. لموا أي منقلب ينقلبونظقادم وسيعلم الذين 
متهد األرضية للتطرق إىل املوضوع الرئيسي ينشد أبياتاً يدرس فيها العوامل اليت أدت إىل 

:تولّيه اخلالفة، فيشتد غضبه فيقول مهدداً
ـــذين ســــيوفُهم      ـــي مــــن القَــــومِ الـّ إنـ
    ولَــــةمطُــــولِ خ عــــدلَّــــك بحــوا م رفَعــ

ك بِمقعـــــــدأخـــــــاك وشـــــــرفَتقَتلَــــــت 
نقَذُوكواســت الَحضــيضِ األو ــن مــد ه

)١٧٦، صن.م(

إنّ الشاعر يريد أن يكشف عن أيد هلا املنة العظمي على املأمون يف الوصول إىل اخلالفة، 
غري أنّ نقطة هامة خمبوءة وراء هذين البيتني، وهي أن الشاعر . فيذكره مبكانته قبل اخلالفة

خوه فيه، يعين يسهل عليه تغيري الوضع يهدده بأنه يسهل عليه أن يكرر املوقف الذي كان أ
:يف غيه فيقولىمثّ حيذر املأمون من أن يتماد. السائد

إنَّ التــــــــــــرات مســــــــــــهد طُلّابهــــــــــــا
نــب ــا  ال تحســ ــمِ أيب فَمــ ــي كحلــ جهلــ

 فَـــاكفُفدعــــابِ األســــوــــن لــــك ععابل
 دهـــــلِ األمـــــرثـــــلُ جاملَشـــــايِخِ م لـــــمح

)١٧٦، صن.م(
استمر دعبل متمسكاً مببادئه ومصراً على اإلطاحة حبكم املأمون وازدادت ثورة وهكذا 

أ لسنا جند يف هذه األبيات . الشعر أجيجاً وهليباً لتنطلق صيحةً يف وجه املأمون رافضةً حلكمه

مفردها هامة :هام.حاربه طاهر بن احلسنييحممداً األمني ابن زبيدة الذيعين:رأس حممد. ١
.ما ارتفع من األرض وغلظ:القردد.يءرأس كلّ شيوه
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فطلّاب الثأر ال ينامون كناية عن استعدادهم لالنتقام والنيل ممن أوقع روح التحدي واإلباء؟
واناً وحيذر من أن ظلمه ال يوازي خطر احلية العظيمة، ويعرفه بأن حلم الكبار خيتلف م عد

. عن طيش الشباب ومتردهم متوسالً بلون من املقابلة بني اجلهل واحللم وبني الشيخ واألمرد
استدعاء التراث القرآينواستلهام

ة عند الشعراء ظاهرة هاملقد أصبح استلهام التراث واستدعاء الشخصيات القرآنية
اإلسالمية، ودعبل بوصفه شيعياً ممتازاً حاول قدر املستطاع أن يوظف التراث الديين يف 

يف تشكيل الصورة الشعرية على عناصر متعددة من هجائه الساخر السياسي، فنراه قد اعتمد 
 نظمه التراث الديين يف أشكاله املختلفة واغترف من معني الثقافة اإلسالمية والقرآنية يف

الساخر الذي اشتمل على جوانب معنوية وحسية، وجاء بعضه يف إطار املقارنة اليت بط 
باملهجو، وجتعله الطّرف الناقص يف محل تلك الصفة، بينما يف بعضه اآلخر محل الشاعر 

. املهجو الصفة املوظفة، بغرض إثبات النقص عنده بطريقه اهلزل والتالعب
:عند دعبل اجتاهنياتخذ استدعاء التراث

معنوي، إذ يذكر ألفاظاً ويستحضر بعض املعاين، فنراه يستحضر واألول لفظياالجتاه. أ
. أهل الكهف وكلبهم أثناء استهزائه من املعتصم اخلليفة الثامن عند العباسيني

  ــبــبِ ســاسِ يف الكت بــين العلُــوك بةٌمع
ف ســبعةٌكهـ ف يف الْكهـ كـذلك أهـلُ الْ  

وــــي لَـــــأُع ـــــلي كلْـــــإنـنم عهفْبـــــةًك رع
ــقائنا كأنــــــــــــك إذْ ملِّكتنــــــــــــا لشــــــــــ

ولَــــمــــننــــا عأتــــم الْتنٍ لَهثــــامكتــــب
بكــــــرام إذا عــــــدوا وثــــــامنهم كلْــــــ    

ــك ذُو ذَنـــــ  ــ أنــــــ   لذَن لَـــــه بٍ ولـــــيسب
ــد واإلتـــ    ــاج والعقـ ــا التـ ــوز عليهـ بعجـ

)١٠٢صن،.م(

ت مستوحاة من التراث القرآين، وقد أداها بصورة فكاهية ظريفة الشك أن هذه األبيا
، فقد شبه خلفاء بين العباس بأهل الكهف، واملعتصم بالكلب املرافق أسلوازادت من مجال 

من الذنوب على مكانة املعتصم ذي الذنوب الكثرية، يءمكانة كلب الكهف الربيهلم، مثّ يعل
تضع على رأسها التاج وتلبس يف صدرها العقد وتلبس مثّ يصور املعتصم يف صورة عجوز

يستحقه وتصدر مرتالً ال صالحية وال الثياب اجلميلة ساخراً من اخلليفة الذي احتلّ مكاناً ال
يف توظيفه الشاعر، ولقد وفّقأهلية له يف تصدره وتتزين كما تتزين الفتيات لتخفي عيوا

. د معها عالقة مباشرة أقامها على التعليللقصة أهل الكهف واستطاع أن يوج
الدكتور البستاين هادفاً ىومل يكن استلهام التراث عند الشاعر صدفةً بل كان كما ير
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اتساقاً مع أصحاب الكهف الذين كان ثامنهم كلبهم، وهذا يعين أنه انتخب من أقصوصة "و
. )٥٢٣، ص١٤١٣البستاين، (»أهل الكهف ما يتناسب وهدفه

ىنرف. ةأما االجتاه الثاين من استدعاء التراث الديين جاء يف إطار القصة القرآني.ب
فولّى ، راودته عن نفسهامع امرأة العزيز اليتوسف اخلزاعي يستعني بقصة يوسفدعبالً
. وأراد من هذه القصة الطعن يف رجولة بين فضلبر، فقد قميصه من د، إىل البابهارباً

:امسعه يقول
بِمرتِلَــــــــةوهــــــــبٍيـــــــت بــــــــين  إذا رأ

ــلٍ   ــن قُبـــ ــد مـــ ــاهم ينقَـــ قَمـــــيص أنثـــ
ــغرِ    ــاِء يف صــ ــنِ الفَحشــ ــونَ عــ محنكــ
ــع تمــــــائمهم    ــونَ ولَــــــم تقْطَــــ محنكــــ

ــم األنثــــ   ــدرِ أيهــ ــذَّكرِ ىلَــــم تــ ــن الــ مــ
وقَمـــيص ذُكــــرانِهِم تنقَــــد مــــن دبــــرِ 
محنكـــــونَ عــــــنِ الفَحشــــــاِء يف كبــــــرِ 
ــع الفَــــــواطمِ والــــــدايات بِــــــالكبر    مــــ

)٢٠٧، ص١٩٧٢دعبل اخلزاعي، (
واملرأة هي ، ففي العادة الرجل هو الطالب، وجلأ دعبل هنا إىل نقل األدوار ومبادلتها

قد من دبر نتيجة التمنع واإلدبـار لكن دعبل نقل األدوار نولذلك فإن قميص األنثى ي، املطلوب
.  البيت األولؤكد ما ذهب إليه يفلي

واملالحظة اهلامة اليت جيب أن ننتبه إليها هي أنّ الشاعر باستلهام واستدعاء هذه 
الشخصيات كموروث ديين، قصد ربطه بدالالت أساسية ال خترج عن نطاق فكرة الصراع 
والثورة كما أنه قصد الكشف عن حقائق ووقائع طاملا استترت برداٍء زائف، فأراد تعريتها 

. وجهها احلقيقي بطريقة تلميحية بعيداً عن املباشرة والتقريريةوكشف
الصورة االستداللية

من األساليب الرائعة اليت استخدمها دعبل يف هجائه السياسي اقتران السخرية بالصور 
االستداللية، وإن مل يبلغ يف قدرته وعمقه الدرجة اليت عرفناها عند الكميت األسدي شاعر 

يعين أنّ الشاعر مل يستطع أن يرسم صورةً منطقية، بل صر األموي، هذا الالشيعة يف الع
الرغم من ىالسبب يعود إىل أنّ باب اهلجاء أضيق قلّما حيتاج إىل االستدالل املنطقي، وعل

يقول يف هجاء . ذلك حاول دعبل أن يأيت أحياناً بأدلّة منطقية وإن وقف عند حدود ضيقة
ملأمون عندما اختاره أهل بغداد خليفة هلم يف حني كان املأمون بن املهدي عم اإبراهيم

: خليفة هلم يف مدينة طوس
  ــه ــالعراقِ وأهلـــ ــن شـــــكلَةَ بِـــ ــائقِ  نعـــــر ابـــ ــلُّ أطلَـــــــس مـــــ ــه كـــــ فَهفـــــــا إليـــــ
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بـــــراهيم مضـــــطَلعاً بِهـــــا   إإن كـــــانَ  
نصــــلُحلــــزلٍ ولتزعــــد ذلــــك لــــن بم

ــــــي يكـــــــونُ ولـــــــيس ذاك بِكـــــــائنٍ  أنـ

فلتنملُخــــــــارِقِصــــــــلُح هعــــــــدــــــــن بم
نصــــــــلُحه للمــــــــارِقِ ولتعــــــــدــــــــن بم

ــقِ    ــن فاســ ــق عــ ــةَ فاســ ــرِثُ اخلالفــ يــ
)٢٤٤، ص١٩٧٢اخلزاعي، دعبل(

يليق أن يكون خليفةً وهي براهيم بن املهدي الذي دعا اخلالفة لنفسه الإالشاعر أنّ ىير
واإلدارة، وهنا يستهزئ الشاعر السلطة يعرف أصول احلكومة ألنه مغن ال؛تصلح لهال

مثّ يفترض دعبل . العباسية الزمنية اليت احنطّ شأنه إىل درجة يدعي فيها مغن اخلالفة
أن تكون اخلالفة بعده ملخارق وزلزل، ومها إذا كان اخلالفة جديرةً مبغن، فأوىل: ويقول

رن بالسخرية وزادت قي إلّا أنه اقتوهذا استدالل منط. مغنيتان مشهورتان يف العصر العباسي
.من شدته ولذعته

أن إىل ىهذا أد، واخلطابيةوشعره املباشرةعلى بد أن نعترف أنّ الشاعر هنا غلبتوال
يستعرض يفلقد كان دعبل بصدد خطاب مجاهري، ثري من مجاليتهاكتفقد قصيدته ال

لذلك كان يهتم باحلدث أكثر . يدتهالظروف السياسية السائدة ويعاجل واقعها عرب أبيات قص
حقيقة ما يدور يف إىلبالناحية الفنية كما إنه كان حياول لفت أنظار اُألمة اهتمامهمن 

أكثر من ذلك حياول اإلحاطة وأراد. ءبأقصى درجات الوضوالساحة السياسية العباسية
. للقصيدةمن مجيع جوانبه على حساب املعيار الفينيباملوقف السياس

اليت استفاد من قوته املنطقية واالستداللية هجاؤه للرشيد ة وكان من مواقفه البطولي
: وقد سأل عن ذلك فقال، فدفنه جبوار أبيهرضااء املأمون جبثمان اإلمام الرضانما جحي

عليهاًليغفر اهللا هلارون جبواره لإلمام الرضا فقال دعبل راد:
ــوس خيــ   ــاسِ كلّهِــ قَــربان يف طُ الن مر

نما يجالر فَعنم كـي وال  سقُـربِ الز
ن بِمــا كســبت رهــئٍرِهيهــات كــلُّ امــ 

  ــن ــذا مــــ ــرهم هــــ ــروقَــــــرب شــــ العبــــ
ضـررِ سِ مـن بِ الـرج الزكي بِقُرىعل

ــه يــــداه فَخــــذْ   ــا شــــئت أو لَــ فَــــذَرِ مــ
)١٩٨ص، ن.م(

نّ مدينة طوس تتضمن قربين اثنني مها قرب يشري الشاعر يف األبيات السابقة إىل أ
وقرب هارون الرشيد، إلّا أنه مفارقة كبرية بينهما إذ أحدمها قرب خري رضااإلمام الرضا

ينفع ال: الشاعر هذا من عجائب األمور ويقولىالناس كلّهم واآلخر لشر الناسٍ مثّ ير
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. ه شيئاًيضرالرشيد شيئاً باقترانه لإلمام الرضا، كما أنه ال
وقرب هارون الرشيد، رضاكما أبنا آنفاً أنّ الشاعر قصد أن يقارن بني قرب اإلمام الرضا

ونراه استخدم من صور تضمينية واستداللية يف احلصول على غرضه األصلي، أما الصورة 
هيهات كلّ امرئ رهن مبا كسبت له يداه، حيث ضمن : التضمينية فتتمثّل يف البيت األخري

َرِهيٌن﴾اآلية القرآنية التاليةر لفظاً ومعىنالشاع َكَسَب ِبَما .)٢١،الطورسورة ( ﴿ُكلُّ اْمِرٍئ
وال على الزكي ـــما ينفع الرجس من قرب الزكي : وأما الصورة االستداللية فتتمثّل يف قوله

ه جناح هذ«أنّ الشاعر حصل على ما أراد تصويره وجنح ألنّ ىونر. بقرب الرجس من ضرر
الصور يتجسد يف ركوا إىل االستدالل القائم على أنّ جتاور قربين يفترقان يف هويتهما 
إجياباً وسلباً، ال يعين متاثلهما من جانب، كما ال ضرر على ذلك من جانب آخر، وهو 
استدالل فني ممتع كلّ اإلمتاع دون أدين شك، مادام اهلدف هو إبراز احلقيقة اليت تشري 

. )٥٢٤ص، ١٤١٤البستاين، (»وسلطان الدنياإلمامية بني اإلمامإىل الفارق

ضرب بعمامته «وعكست يف كتب التاريخ أصداء هذه األبيات حيث ذكرت أنّ املأمون 
ووالده الرشيد رضااألرض حني استمع إىل هذه األبيات وفيها مقارنة بني اإلمام الرضا

ل الصورة االستداللية وسائر الصور هذا يعين أنّ الشاعر جنح فنياً من خال. صدقت: وقال
التشبيهية واالستعارية والتضمينية اليت وردت يف هذه األبيات، وهو أمر يعود من جانب إىل 

حت ي من جانب آخر، حيث يضطرور مثّ الصدق الفنىالصدق املوضوعي يف هذه الص العدو
وأما ،)٥٢٥، صن.م(»شاعرهذا الىإىل التسليم باحلقيقة اليت أفرزها التعبري الفين لد

: الصورة االستداللية فتتمثل يف قوله
نمــــا يــــنم جسالــــر كــــيفَــــعلقُــــربِ الزىوال ع   ـنجسِ مكي بِقُـربِ الـررِ الزـرض

وال شك أنّ هذه الصورة االستداللية أسلوب فني رائع نال الشاعر غرضه بواسطتها، 
. هي املفارقة الكاملة بني اإلمام واخلليفة العباسيواستطاع أن يربز حقيقة هامةً و

يالطابع القصص
يضيف دعبل اخلزاعي يف هجائه السياسي أسلوباً جديداً إىل صنعته الفنية يدخل يف إطار 

يتوىل الشاعر نقل ما جيري مبفرده، وال خترج لغة اخلطاب من «ويف هذا األسلوب قصصي
:امسعه يقول يف هجاء ابن عمران. )١٥٨ص، ١٩٩٣عويضة، (»زمامه، وهذا أسلوب تسجيلي تصويري

  ــــــــةمـــــــرانَ يف حاجع ابــــــــن اخلَطــــــــــــــبِ فَالتاثَهــــــــــــــاأتيـــــــت ينــــــــــــــةوه
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 ــه تظَـــــــــــلُّ جِيـــــــــــادي علـــــــــــى بابِـــــــــ
ــوارثُ تشــــــــــــكو إىل اخلَــــــــــــال   غَــــــــــ

تـــــــــــــــــروثُ وتأكـــــــــــــــــلُ أرواثَهـــــــــــــــــا
أطــــــــالَ ابــــــــن عمــــــــرانَ إغراثَهـــــــــا   

)١٥٦، ص١٩٧٢دعبل اخلزاعي، (
، ناًان سهالً هيوإن ك، تحقق عندهوال يترك أمالً يته ابن عمران  سخريويالحق دعبل يف
. من شدة اجلوع والعطشاً على بابه زمناً طويالً، يعاينيظل واقفما، فمن يقصده يف أمرٍ

ىنرو. بعد أن حرِم الطعاموأشد من هذا معاناة جواده الذي يضطر ألكل روثه، طلباً للحياة، 
ترتيب والشخصياتوشعره مثل احلدثعض عناصر فن القصة يفالشاعر هنا يستخدم ب

يفضل الشاعر بني صورة تنم عن حساسية فنية مرهفة، إذل كيشاملناظر املتتالية حىت
تبدو جمموعة الصور يف النهاية كأنها لوحة عناصر الصورة، وينسق بني اخلطوط حىت
. ة فيها على السابقةمركبة من صور مرتبة منطقياً، تعتمد الالحق

جيب أن نعترب أن اخلدمة الكبرية اليت أسداها دعبل يف هذه الفترة هي أنّ سخريته 
جعلت شعره يعد من مظاهر السياسية قدمت للشعب احلقائق واألحداث بواقعية عميقة، و

املقاومة والتمرد على اجلور واملفاسد السياسية واالجتماعية، ومن هنا أتت أمهية شعره
اهلجاء السياسي يكاد يكون وخالصة ما مر أن أسلوب دعبل يف«وتفرده يف الشعر العريب

فة يل خلكه عن هجاء ين قوافكمل تسي الذينيد من الشعراء اإلسالميفهو الوحفريداً 
ا ينتقده ملوقف معني وال ينقد فة إمنيهجو خليه من الشعراء عندما ريغىتر، وعاصره

دعبل ىنما تريبسياسته وأسلوب حكمه الذي ينهجه، ميقيال يأة شخصيته احلاكمة الثابت
يت استقاها م املسلم الكة احلايلشخصينم عن وعيماً يي تقينيالعباسكاسة امللويم سيقي

ل كه عن رفضه ليعرب فياته يحما أن النقد عنده منهج ثابت يفكألئمةمن معايشته األئمة
هو وتلفون عن بعضهمخيأم منط واحد ال ومنصب اخلالفةعلى ن توالوايام الذكاحل

لة اليتيما الح من النماذج القلكمتداداً هلم اعلهم وجيينيام األموكام باحلكربط هؤالء احلي
ها خنوعها أن ختضع هلذه النماذج يتب علكة اليتيتأمل لألمة اإلسالم، ويمرت بنا من شعره

.)٣٢، ص١٩٨٠، ىموس(»مكللحابة عن النموذج القرآينيمة الغركاحلا
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النتيجة
تفنن دعبل يف عرض القضايا املتعلقة بعصره، وساعده على ذلك ثقافته الدينية . ١

ومعرفته االجتماعية، والوظيفية وشاعريته املمتازة اليت مكنته من تنويع أساليبه اهلجائية ما 
. سرد القصصيبني التهديد والتهكم، والصور االستداللية السخرية وتوظيف التراث وال

كانت سخرية دعبل على تلقائيتها وبساطتها سخرية هادفة وأنه حقق عن طريقها .٢
أهدافاً اجتماعية وسياسية عامة، كما أنه كان يف هجائه السياسي جاداً كلّ اجلد ومعبراً عن 

. مواقفه وهواجسه خري تعبريٍ، ألنه كان ملتزماً بقضاياه وملتزماً مع ذاته
ألسباب اليت دفعت دعبل إىل استخدام أسلوب السخرية يف هجائه السياسي هي من ا.٣

ما تتمتع به السخرية من إمكانية السرعة يف النفاذ إىل العقول والتأثر ا، لتنتشر وتتصل 
. بالرأي العام وبأفكار اجلماهري، وتصبح من املكونات األساسية لتنبه الشعب

دعبل بالصراحة والشجاعة، وقوة التعبري وإن فقد يف متيز اهلجاء السياسي يف شعر. ٤
.كثري من جوانبه التركيز على لطائف اخليال وظرائف الصور اجلمالية
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