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فيصل بن صاحل الزهراين
ملخص البحث:

يعد األدب العريب يف إقليم احلجاز جزءا من أدب األمة العربية اجلميل؛ لكن الدراسات األدبية ال تزال غري كافية على
الرغم من بذل بعض الباحثني جهودا جلمع مادته األدبية اليت ال يزال كثري منها خمطوطا أو مفقودا أو خمفيا ألسباب
متعددة .يبحث املنهج السيميائي عن املعىن من خالل البحث عن االختالف الداخلي للمعاين عرب املنهج السيميائي
لتحليل اخلطاب الشعري؛ وذلك من منطلق املنهج السيميائي يف دراسة النصوص الشعرية واليت تؤكد أهنا تتكون من
نظام لغوي يعطي جمموعة من املعطيات اخلاصة ،وهذه الرؤية أسقطها املنهج السيميائي على أغلب النصوص
اإلبداعية ،مع متيز النص الشعري بقدرته على اختزال املعىن ،وتسعى هذه الدراسة إىل تتبع الشعر السياسي يف احلجاز
والوقوف على الدالالت اليت يربزها التحليل السيميائي من خالل املعىن الشعري ،وذلك ابتباع املنهج الوصفي
التحليلي؛ حيث تبدأ مبقدمة تعرف ببعض املصطلحات اهلامة مثل :إقليم احلجاز ،السيميائية ،الشعر السياسي،
وستقوم عناصر التحليل لعدة مستواايت :تبدأ اخلطاب العام ،واملستوى املعجمي ،واملستوى الرتكييب ،مث املستوى
الرتكييب.
الكلمات املفتاحية :الشعر السياسي  -السيميائية  -اخلطاب العام  -املستوى املعجمي -املستوى الرتكييب.
Abstract
Arabic literature in Hijaz area is a part of magnificent Arabic literature. Much of
literary works are still missing for many reasons despite the effort of some researchers
 أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
أرسل البحث بتاريخ2017/10/22 :م ،وقبل بتاريخ2018/4/2 :م.
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in collecting and recording them. The semiotic approach looks into meaning by
examining its internal differences through semiotic method to analyze poetic
discourse. The semiotic approach helps in studying the poetic texts that reveal that it
contains a language system that implies certain inputs. This very method helps to
reveal such a perception on most of creative texts, with the distinction of the poetic
text as having the ability to compress meaning. This paper aims at tracking the
political poems in Hijaz and dwell on the meaning revealed by the semiotic analysis
through the poetic meaning. The study makes use of the descriptive analysis method.
It begins with the definition of some significant terms such as: Hijaz, semiotics,
political poems; the analysis is based on certain levels: it begins with the general
discourse, lexical and phrasal levels.
Keywords: Political poems, semiotics, general discourse, lexical level, phrasal level.

Abstrak
Satera Arab di Hijaz adalah sebahagian daripada kesusasteraan yang gemilang.
Namun masih banyak karya-karya yang masih hilang disebabkan banyak faktor
walaupun usaha-usaha para pengkaji dalam mengumpul dan merekodkannya.
Pendekatan semiotik ini melihat aspek makna dengan melihat perbezaan dalaman
melalui metod semiotik untuk menganalisa wacana syair. Pendekatan ini juga
menolong menyingkap sistem bahasa tertentu yang menandakan input tertentu. Ia
juga menolong menyingkap untuk menyerlahkan persepsi tertentu tentang
kebanyakan teks kreatif, terutamanya kelebihan teks puitis untuk memampatkan
makna. Kajian ini bertujuan untuk mengesan syair-syair politik di Hijaz dan mengkaji
makna yang diserlahkan melalui analisa maksud puitis. Kajian ini menggunakan
metod analisa deskriptif. Ia dimulakan dengan definisi beberapa terma penting seperti:
Hijaz, semiotic, syair politik; analisa yang dibuat adalah berdasarkan kepada beberapa
tahap: ia bermula dengan wacana umum seterusnya tahap-tahap leksikal dan phrasa.
Kata kunci: Syair politik, semiotic, wacana umum, tahap leksikal, tahap frasa
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سيميائية اخلطاب السياسي ،الشعر يف احلجاز هناية عهد الدولة العثمانية أمنوذجا

مقدمة:
اختلفت أساليب قراءة النص األديب ابختالف األطر النقدية املتنوعة املتأثرة ابلنظرايت اللغوية والبالغية
والفلسفية ،وأدى هذا التنوع إىل اختالف قراءة النص األديب وتفسريه ،واملنهج السيميائي أحد هذه
املناهج احلديثة املسهمة يف تقدمي قراءة خاصة للنص؛ من خالل حتليل العالمات والدالالت اخلاصة
للخطاب واملضمون للنصوص األدبية ،معتمدا يف ذلك على جمال اللسانيات النصية املهتمة بدراسة
النص على أساس النظرة الكلية القائمة على إدراج ذلك النص يف كيان أكرب ،وهذا يفسر معىن االجتاه
أو اخلطاب األديب ،وهذا ما يعرف ابإلبالغ األديب املتأثر بعوامل تكوين الشخصية األدبية املتغرية بتغري
حمددات خمتلفة كشخصية املبدع ،واملؤثرات الداخلية ،واخلارجية املتصلة به ،واليت تؤثر بشكل كبري يف
1
عملية اخللق واإلبداع األديب.
وهبذا ركزت السيميائية على دراسة املتتابعات العالماتية يف العمل األديب ،فالعالمة إشارة شارحة لبعض
الدالالت اخلاصة يف النص األديب ،فهي يف جمموعها تكون منهجا نقداي خاصا من خالل مجع تلك
العالمات ،وحماولة فك شفراهتا بني طريف الدال واملدلول ،فكل نسق وعالمة من العالمات يعترب شفرة
2

هلا مدلوالهتا ووظيفتها اخلاصة يف النص األديب.
وهبذا ميكن القول أبن املنهج السيميائي –العالمايت -منهج حديث يسعى إىل مجع العالمات والدالالت
وحتديد دورها ،وغالبا ما ختتلف تلك العالمات ابختالف التفسري السيميائي هلا ،وهذا يعطي املنهج
السيميائي اتساعا؛ حبيث يشمل اخلطاب األديب ويتعدى إىل بقية اخلطاابت األخرى ،كاخلطاب اللغوي،
واخلطاب العلمي ،واخلطاب التارخيي ،وخالف ذلك من اخلطاابت اإلنسانية األخرى ،وكل ذلك يتطلب
قدرة لدى الناقد يف اكتشاف األنساق الداللية ،ولعل تعريف عامل اللغة فرديناند دي
سوسري ) (Ferdinand De Saussureملفهوم اللغة أسس للمنهج السيميائي؛ فهو يرى أن
اللغة( :نظام من العالمات تعرب عن األفكار) 3،ومن خالل تعريف دي سوسري للغة نلمس تنبؤه بعلم
السيميولوجيا ،وذلك من خالل تعريفه لعلم اللسانيات ،واليت يرى أهنا دراسة للغة االنسانية ،واليت ختتص
بدراسة كل أنظمة العالقات اللسانية وغري اللسانية؛ حبيث إن القوانني اليت تكشف عنها السيميولوجيا
4
أو تتوصل إليها صاحلة وقابلة للتطبيق عن اللغة نفسها.
فعلم منظومات العالمات اليت دعا إليه دي سوسري يدل على اهتمامه ابللغة ابعتبارها منظومة من
العالمات املرتاكمة ،وبذلك تربط العناصر اللغوية 5،وهذا يعطي الدرس السيميائي اعتباطية يف
العالمات؛ ما مينح الدال واملدلول مدلوالت الهنائية ،وميكن للتحليل األديب اإلفادة منه من خالل خلق
منهج حتليلي خاص بواسطة دراسة اللغة ،يف حماولة ملعاجلة األنساق الداللية اخلاصة للخطاب الشعري
وفق املضامني املختارة.
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واستفاد املنهج السيميائي يف تكوين قواعده من العديد من النظرايت اللسانية املتعددة ،وأفاد أيضا من
علم النفس االجتماعي ،وهذا ما أشار إليه دي سوسري وأجلرداس جوليان غرمياس (Algirdas Julien
)Greimas؛ حيث أوضحا أمهية امتزاج علم النفس واملنهج السيميائي ،وذلك من قاعدة العالقة بني
الدال واملدلول يف العالمات اللغوية 6،هبدف الوصول إىل حتليل عميق لفهم النص األديب ،ولعل أوضح
تعريف جيمع ذلك كله ما حرره فان ديك )(Van Dijk؛ حيث رأى أن املنهج السيميائي هو العلم الذي
يعاجل بصفة خاصة العالمات ،ونظام العالمات يف شكل رموز ومعان وأوجه اتصال ،وهو مكون -إىل
جانب النحو؛ أي حتليل العالقات بني العالمات ،وعلم الداللة؛ أي حتليل العالقات بني العالمات
7
واملعاين والواقع اخلارجي.
وتركز هذه الورقة على دراسة اخلطاب السياسي يف احلجاز هناية الدولة العثمانية بواسطة املنهج
السيميائي ،وهذا املوضوع ذو جانبني األول :فيما سبق؛ ويتصل مبفهوم املنهج السيميائي؛ والذي يقوم
على ثالث مبادئ رئيسة ،وهي 8:التحليل احملايث الذي يبحث عن العالقة بني الدالالت الداخلية
للنص ،ويركز على كل ما يتصل إبنتاج املعىن وإظهاره؛ والتحليل البنيوي الذي يقوم على أساس فهم
املعىن من خالل الربط بني تلك الدالالت والبحث يف االختالف احلاصل بينهما؛ أما حتليل اخلطاب
فأمشل وأعم من املستويني السابقني؛ ألنه ال يركز على اجلملة أو املفردة فحسب بل يقرأ كل الدالالت،
وجيمع بينهما يف نظام واحد يعرب عن االجتاه العام للنص األديب.
والنص األديب يف هذه الدراسة يتصل ابخلطاب السياسي ،وقبل البدء يف التعرف على سيميائية ذلك
الشعر السياسي البد لنا من معرفة معىن كلمة سياسة ،وابلبحث يف املعاجم العربية جند إهنا مبعىن :األمر
والنهي ،والقيادة فذكر أن( :السوس الرايسة يقال ساسهم سوسا ...ويسوس الرجل أمور الناس إذا ملك
أمرهم ...والسائس هو الراعي) 9،ويؤكد هذا بقوهلم( :سست الرعية أمرهتا وهنيتها)؛ 10مبعىن القيادة،
وهبذا يكون معىن كلمة السياسة هي( :القيادة والقيام على تدبري أمور الرعية وصيانة النظام).
والشعر السياسي هو( :ذلك الشعر املتصل مبعىن السياسة ويصف ذلك العمل ّإما ابلتأييد له أو
ابلرفض ,فهذا الغرض يتصل بنظام احلكم الداخلي ،فيناقش أحقيته يف الوالية وطريقته يف تنظيم األمور
الداخلية من جهة ويتصل بعالقة الدولة مبحيطها اخلارجي ،وما قد تتعرض له من صراعات أو أزمات أو
حروب مع الدول املعادية هلا) 11،ومل يعرف اجملتمع العريب نظام احلـكم مبعىن قيام دولة إال بقيام دولة
اإلسالم ،على الرغم من وجود بعض اإلشارات الشعرية اليت تدل على معىن االنتماء السياسي قبل
اإلسالم ،ومن ذلك قول دريد بن الصمة:
ِ ِ 12
ت َوإن تَـ ْر َشد َغزيةُ أ َْرشد
وما أ َََن إَِال ِمن َغزيةَ إن َغ َوت
َغ َويْ ُ
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وهذا االجتاه السياسي لدى اجلاهليني غالبا ما جتده يف أغراض الفخر أو اهلجاء أو املدح ،ومن
ذلك مدح زهري بن أيب سلمى للهرم بن سنان واحلارث بن عوف ملا أقاما السلم بني قبيليت عبس وذبيان
ّ
بقوله::
َميِينـا لَنِ ْع َم السيِّ َد ِان
تَ َد َارْكتُ َما َعْبسا َوذُبْـيَا َن
ِ ِِ ِ
الس ْل َم
َوقَـ ـ ـ ْد قُـ ْلتُ َما إ ْن نُ ْدرك ّ

ُوِج ْدمتَُا
بـَ ْع َد َما
َو ِاسعا

َعلَى ُك ِّل َحال ِم ْن َس ِحْيل َوُمْبـَرِم
َوَدقُّوا بـَْيـنَـ ُه ْم ِعطَْر َمْن َش ِم
تَـ َفانـَ ْوا
13
ِمبَال َوَم ـ ـ ْـعُروف ِمـ ـ َـن ال َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوِل نَ ْس ـ ـلَِم

ففي هذه األبيات يظهر لنا قدم العالقة بني الشعر والسياسة يف األدب اجلاهلي.
ويف زمن البعثة احملمدية قامت أول دولة يف املدينة املنورة ،فنشبت العديد من احلروب بني دولة
اإلسالم وجمتمع الكفر ،فظهر فرسان من نوع خاص ،أال وهم شعراء الدعوة الذين يشرتكون يف معانيهم
مع عامة شعراء االجتاه السياسي يف العصر احلديث ،ومن أولئك( :حسان بن اثبت وكعب بن مالك
وعبد هللا بن رواحه) ،واقتصر الشعر السياسي يف تلك الفرتة على إظهار دين احلق ،ويف عهد اخللفاء
الراشدين كان هذا الشعر يؤدي دوره يف إبراز دور اخللفاء يف نشر الدين من خالل الفتوحات اإلسالمية
مث اختلف اجتاه الشعر السياسي بعد مقتل عثمان رضي هللا عنه ،فبدأ الصراع على اخلالفة فظهرت
طوائف عدة منها من يشايع أهل البيت ،ومنهم من خرج على اخلالفة وأصبح لكل مجاعة شعراؤها
الذين يدعون أبحقية من يناصرون يف اخلالفة ،واستمر هذا االجتاه خالل عصر الدولة األموية والعباسية
وما تالها من دول متتابعة مع ظهور بعض القصائد يف حتفيز الدولة اإلسالمية للخالص من
الصليبيني 14،وامتد ذلك حىت العصر احلديث مع اهتمام الشعراء ابلوعي القومي ومقاومة االستبداد
والظلم سواء من املستعمر أو احلاكم عربيا كان أم أعجميا.
وظهرت معاين الشعر السياسي يف هذه احلقبة متعددة املوضوعات؛ ما بني رفض االستعمار
وحتفيز الشعور القومي وإاثرة الثورات الداخلية وسيلة للخالص من الظلم ،وامتألت دواوين الشعراء يف
هذه الفرتة ابلعديد من القصائد اليت تصور أنواع القهر الذي تعرضت له األمة العربية يف خمتلف أقطارها.
وستحاول هذه الدراسة تتبع مناذج من الشعر السياسي يف إقليم احلجاز يف حقبة ضعف الدولة
العثمانية ،وقبل الدخول يف عرض تلك النماذج الشعرية البد لنا أن نقرتب من معامل هذا اإلقليم،
وللتّعرف على هذا اإلقليم البد من حتديد موقعه ،ومن يتتبع حدود هذا اإلقليم اجلغرافية جيد أن هناك
العربِية ،فتناول
خالفا بني املؤلفني يف حتديده؛ حيث أخذ مصطلح احلجاز حيِّزا ليس يسريا يف املعاجم َ
ث ذُكِر ِيف سب ِ ِ
تسميته هبذا االسم ألسباب عدة
املؤلفون اسم هذا اإلقليم ابلوصف والتعليل؛ َحْي ُ َ ْ َ َ
ب ّ
أغلبها يتعلق مبوقعه اجلغرايف ،ومن تِلك األسباب :أن احلجاز ُِسّي بذلك؛ ألنهُ حيجز بني هضاب جند
السراة وجند ،ونُِقل عن األصمعي أنه ُِسّي حجازا؛ ألَنه ُْحيتَ َج ُز
وسهول هتامة ،وقيل ألنهُ حيجز بني ّ
بسلسلة من اجلبال ،و ُح ِد َدت مدنه ابثنيت عشرة دارا منها طيبة الطيبة ،وقيل :إِّمنا ُِسّي ابحلجاز؛ ألَنه
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حيجز بني أرض هتامة وأرض جند ،فم ّكة املكرمة هتامية وطيبة الطيبة حجازيّة ،والطّائِف حجازيّة؛ وقيل
عن ُّ
حجازي ونصفها اآلخر
فنصف املدينة املنورة
حد احلجاز إنه من( :معدن النقرة إىل طيبة الطيبة)،
ٌّ
ُ
ِ 15
ِ
ٌّ
هتامي ،وذُكَر عن ابن أَيب َشب َة أَن طيبة الطيبة حجازيّة ،ونُق َل عن األَصمعي( :احلجاز من ختوم صنعاءَ
16
إىل ختوم الشام ،وإِّمنا ُِسّي حجازا؛ ألَنهُ حجز بني هتامة وجند).
أوالً :احلياة السياسية يف احلجاز
منذ العقد الثاين من القرن العاشر اهلجري وبالد احلجاز ترزح حتت احلكم العثماين؛ حيث َسل َم الشريف
بركات 17مفتاح الكعبة املشرفة للسلطان سليم األول بعد بسط نفوذه على مصر عام923هـ ،ومت ذلك
خلوف الشريف بركات من اقتحام السلطان العثماين إلقليم احلجاز وإهناء حكمه فيها ،وأمتد حكمهم
على احلجاز بعد ذلك وشهد الكثري من األحداث ،18ولعل من أبرزها إفشال كل احملاوالت الرامية
إلسقاط احلرمني الشريفني يف يد املستعمرين ،ومن تلك حماولتان برتغاليتان الحتالل مدينة ج ّدة عامي
19
923هـ و926هـ.
وكانت سياسة الدولة العثمانية جتاه إمارة األشراف هتدف إىل نزع السلطة منهم تدرجييا منهم بدعوى
إصالح النظام اإلداري ،وإدخال تشريعات تزيد من مركزية إدارة احلجاز وربطه ابستانبول مستغلني
التنافس بني أمرائه ،واإلحياء هلم بوجوب طاعة السلطانَ ،نهيك عن إضافة الدولة العثمانية لبعض
الوظائف اإلدارية اليت تضعف حكم األمري كوظيفة احملافظ الذي له من النفوذ ما يضاهي نفوذ األمري
إن مل يزد عليه 20،فزادت الدولة العثمانية صالحيات الوايل العثماين يف مكة واملدينة املنورة ،ففي املدينة
أعطي مشيخة احلرم ،واحلق يف عزل األمري ،وصالحية حتريك القوات ،وتعيني القاضي ،وقائد احلامية
21
العسكرية يف القلعة.
وهبذا التنظيم أصبحت املدينة املنورة اتبعة لألشراف من جهة ،وحتت عني الدولة العثمانية من
جهة أخرى؛ ولذلك أمهلت فدخلت يف عزلة سياسية ،وأصبحت مكة املكرمة مركز اإلمارة م ّكة وموقع
احلدث والصراع بني األشراف على إمارهتا ،ومع إمهال األشراف للمدينة إال أهنم استفادوا من مواردها؛
فأمروا بتحويل دفع رسوم زايرة املسجد النبوي إىل م ّكة؛ حيث يدفعها احلاج أو املعتمر الراغب يف ذلك
مرة واحدة إلمارة م ّكة 22،وكان ذلك يف القرنني العاشر واحلادي عشر اهلجريني؛ حيث كاَن قرنني
هادئني يف حياة املدينة السياسية.
ويف بداية القرن الثاين عشر اهلجري زاد تنافس أمراء م ّكة من األشراف على إمارهتا 23،ومل تـُ ْرِسل
ِ
للمدينة لقاء عدم تعرضهم للحجاج والزوار ،فهامجت
إمارة مكة املنح املعتاد إرساهلا للقبائل اجملاورِة

بعض تلك القبائل املدينة املنَـ ّورة ،وهنبت أطرافها ،ومن نتائج ذلك االنشغال والتسابق على تويل اإلمارة
ُ
24
أيضا نشوب نزاعات يف جمتمع املدينة املنورة يف حدود عام1127هـ.
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اثنياً :سيمائية الشعر السياسي يف احلجاز

إن البحث عن املعىن من خالل التدقيق يف بىن االختالف والداللة احلادثة منها مع األخذ بلغة الشكل

هو مبدأ التحليل السيميائي 25.وكما عرفنا أن حتليل اخلطاب الذي يربز القدرة على بناء انتاج األقوال
واليت ميكن استنباطها من العالمات املتاحة يف النصوص الشعرية السياسية ،وهذا من منطلق أن هذه
العالمات ذات نظام قائم بذاته داخل النصوص ،وهي ما يوفر لنا فهما لسياقات اخلطاب السياسي
الشعري من خالل إعادة تشكيله وقراءته ابلطرق السيميائية عليه؛ نظرا إىل كثافة املتتابعات فيه مع قصر
النص الذي ال يتجاوز بضع صفحات ،وهذا يتيح للدارس تتبع خصائص النص السياسي من الناحية
الصوتية والرتكيبية واملعجمية ،وحماولة اخلروج منها أبنساق وعالمات خاصة به.
واملتتبع للشعر احلجازي هناية العهد العثماين سيجد فيه اتساعا عظيما؛ حيث طرق أولئك الشعراء
موضوعات متعددة يستحيل على هذه الورقة اإلملام جبميع تلك األنساق واجلمع بينها؛ ولكن سيتم تتبع
اخلطوط العريضة هلذا الشعر مع حماولة الرتكيز على مجيع مضامني الشعر السياسي يف تلك املدة ،يف
حماولة للخروج بتحليل سيميائي مع عرض بعض النماذج الشعرية املختارة.
 .1مستوى اخلطاب الداليل العام:

تنوعت مضامني الشعر السياسي احلجازي وتعددت موضوعاته ،وإن تتبعنا هذه املوضوعات
سنجدها تدور يف جمموعة من العناوين املختلفة ،ولكل عنوان منها عدة موضوعات تشرتك فيما بينها يف

عدة دالالت تربط بينها ،وميكن حينها أن نقول أبهنا ذات عنوان مشرتك ،ومن أبرز تلك املضامني
السياسية ،شعر النكبات والفنت الذي يعىن بعرض الفنت اليت حلقت ابجملتمع احلجازي ،وقد عرفنا أن
بداية القرن الثاين عشر يف احلجاز كان حقبة اضطراب وتذبذب بسبب ضعف إدارة السلطان ألمور
الدولة ،وهذا أدى إىل تنافس املتنفذين على اإلمارة يف احلجاز ،وأثر ذلك يف استقرار اجملتمع احلجازي

بشكل عام ،فظهرت العديد من الفنت ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر فتنة األغوات 26،وتال ذلك
صراع الفرق العسكرية ،كفتنة (النوبتجاية) 27،وثورة حسن كابوس 28،وانتقام الشريف سرور 29من أهل
املدينة عام 1194هـ ،وقد صور الشاعر جعفر البييت 30شيئا من هذه الفـوضى اليت عصفت ابملدينة يف
تلك احلقبة ،ومنها فتنة العهد الواقعة سنة 1134هـ ،وتقع يف أكثر من تسعني بيتا وصور فيها األحوال
العامة ابملدينة املنورة ،فيقول:
حتت ظـِـ ـ ــالل ُسر الذبْل
اجمل ـ ـ ـ ـ ُـد َ
الع ِادايت ضـَـ ـو ِاحبا
امل ـ ـ ـ ــوِرايت َ

فسه
ـاش َم ْن تَ َ
ال َعـ َ
رضى املذلَة نَ َ
تَعِست َحـ ـ ــياة ال تُ َش ـ ــاب بِعِـ ـ ّـزة

يونيو 2018م

ِ
وظبا ال َقو ِ
اض ــب واجليَاد ال ُق ْفل
َ
الصـ ـ ــافِنَات النافِـ ـ ـ َـرات اجلُـ ـ ـ ْفن
ّ
طوعا وعن َشاو امل َف ِ
اخر يْتَلي
َ

َغـ ـ ـ ـ ْـرباء ّبني م ـَـ ـ ـ َـهابة َوتَـ ـ َذلّل

31

131

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

فيالحظ أن اخلطاب الشعري قد ارتكز إىل بعض االشارات املهمة؛ فهو يشري إىل ما حتققه القوة
العسكرية يف رفع الظلم احلاصل من األغوات ،فرفع الظلم هو اإلشارة األوىل إىل أغلب هذه القصائد
الواصفة حلالة املسلمني يف حالة الفنت السياسية ،وهذا اخلطاب يكرره يف قوله( :ال عاش من ترضى
املذلة نفسه) ،وهلذا الشاعر أيضا مقدمة أخرى تشتمل على ذكر الظلم ووجوب التفكر فيه؛ إلن عاقبته
وخيمة؛ حيث قال َنصحا أمري مكة ،ويطلب منه إيقاف الظلم احلادث عام 1148هـ ،فقال:
32
وسوا ِخ َالل الْدار تـُْنبِْي ُكم ْاألَ َكم
قِفوا تَـْنظُُرْوا آَ َاثر َما فَـ َعل الْظُّْلم
ُ
وج ُ
فذكر الظلم والتذكر فيه ومزجه ابملعاين اإلسالمية صفة واضحة يف االستهالالت املتكررة لشعر النكبات
ِ
ين َآمنُواْ َوَملْ
السياسية يف تلك احلقبة ،وهذا اخلطاب السياسي يستمده اولئك الشعراء من قول هللا :والَذ َ
ك َهلُُم األ َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن 33،ويظهر أيضا تكرار ذلك االجتاه املستنكر للظلم
يـَْلبِ ُسواْ إِميَانـَ ُهم بِظُْلم أ ُْولَـئِ َ
يف تلك املقدمة الباكية اليت يقول فيها الشاعر البييت يف فتنة حسن كابوس عام 1155ه:
وجـ ـ ــر حاكـِـمها فِ ـ ـ ـ ـ ــيها أَع ـ ـ ـ ِ
ـاديها
ـاب َح ِام ــيها
بَ َكى َعلَى الدا ِر ملا َغـ ـ َ
َ
َ ّ َ َ
ِ
وأُلـبِـ ـ ـسـَـت ِمـ ــن ثِيـ ــاب احملل َابقِيها
ـاش ــتها
َاي د ْمنَة َسلَــبَت ِمْن ـ ـ ــها بَ َش ـ ـ َ
فَـ ــمن مـ ــعِيين أبَحـ ـ ـ ـ ــزان يض ـ ـ ِ
ع ــلي؟ م ـَ ْـن لِعُ ـ ــيُوين؟ َم ْن يُو ِاسيها؟
ـاع ـ ُفها
َ َ َُ
َ ُ
ِ 34
ِ
ِ ِ
رج ـ ـ ــو َتَس َيها
ت َمعي
صاح ََند البَـ َواكي وابْك أَنْ َ
اي َ
مــن األَ َس ـ ــى فَبِ َمن نَ ُ
فالبكاء من شدة الظلم والدعاء متكرر يف الشعر احلجازي املوصوم ابلفتنة ،ومن ذلك أيضا ما نظمه

الشاعر حممد سعيد سفر؛ 35حيث قال يف فتنة احلرة ،وهي فتنة وقعت على أهل املدينة يف سبعة أشهر
استبيحت فيها الدماء من عام 1156ه:
َويُ ْش َكي إِ َىل ْاَلْل الْ َع ِظْيم َويـَُر َغب
َعلَى بـَْل َدة الْ ُم ْختَار يُب ـ ــْ َكي َويـُْن َدب
ِ 36
َويـُْرَهـ ــب ِِما َح ـ ـ ـل ف ـ ــِْيـ ـ َها َويـُْرعب
َوُحيـ ــَْزن ِمــما قَـ ــد أ ََات َهـ ـ ــا ِمـ ــن البلى
وتستمر النكبات يف اجملتمع احلجازي هناية العهد العثماين ،وتتكرر السمة الغالبة على مطالع تلك
القصائد فالشاعر أمحد اجلامي 37نظم قصيدة يف وصف فتنة 1189ه ،واملسماة (فتنة الدوس)؛ حيث
ابتدأها بذكر التحسر على ما حصل يف املسجد النبوي الشريف من تعطيل لذكر هللا ،فيقول:
و ِحصنَا ح ِ
صْيـنَا َعافَه الْ َف ْرض َوالْن ْدب
َوَم ْس ِج ُده الْس ِامي َغدا َجْب َخانَة
َ ْ َ
ِ
يص َفى َهلَا الْ َق ْلب
فيا ليت ِش ْع ِري َهل َهلَا ِيف قِيَ ِام َها
َصل فَ ْ
َعلَى َساق َها أ ْ
38
احلِـ ـ ـ ـ ـ ْزب
َوَهل ُهو َهـ ـ ْدم ِيف الْش ـ ِريِ َعة َواقِـ ــع
فَـ ـ ـ ـ َقام لِتَـ ْعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِْري لَه َذلِك ْ
ويشرتك يف ذات اخلطاب ما كتبه عمر الداغستاين،؛ حيث قال يف فتنة الشريف سرور عام 1194ه:
ِ ِ
خمُْتَار طَه الْ ُمَرجى َسيِّ ُد الُّْر ُسل
صار ِيف بـَلَد ال
أَما س َعت مبَا قَد َ
39
ِ
َوالْنـ ـ ـ ـاس ِيف ُشـ ـ ـ ـ ـغل ِمـ ـ ـ ـ ـْنـ َها َوِيف شغل
َحـ ـ ـ َـدثَت فـ ـ ـ ـ ــِتَنا
من ُْحم ـ ـ َـد َاثت أ ُُم ـ ـ ـ ـ ْـور أ ْ
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فهذه االستهالالت خطاب صريح يدعو فيه الشعراء أولئك املعتدين عليهم إىل العودة إىل هللا واخلوف
من عقابه ومراعاة حرمة البيت املقدس ،فضال عن تذكريهم مبعىن الظلم ووجوب الوقوف ،وعدم سفك
الدماء وسلب حقوق الناس وأمواهلم ،وصيغة اخلطاب االستهاليل هذا ظهر يف مقدمة جمموعة من
القصائد اليت استعرضناها يف شعر الفنت والنكبات واحتوت ثنااي هذه القصائد على مضامني أخرى؛
حيث وصفت احلالة الدينية واألمنية لذلك الزمن ،فالصالة معطلة مثلما يصفها الشاعر البييت؛ إذ قال:
ِ ِ 40
دمها ِمن َكف ابنيها
عمار هبا
َدار أَتَى َه ُ
أش ّد دار َخـ ـ ـ ـراب ال َ

ومن هنا ميكن لنا إدراك الكثافة العالماتية هلذا اخلطاب املوحد ،فنجده متالئما مع حالة ذلك العهد
ويتفقون أيضا يف قضية وجوب رفع الظلم ،فالبييت يقر تلك احلقيقة ،فيقول:
41
ِ
العذل
اصروا
َوتَـ َع َ
ِيف ال ّدين ال َخيشون لَوم َ
اهدوا ِيف هللا أَ ْن يـَتَـنَ َ
وبذات اخلطاب يؤكد الشاعر حممد سعيد سفر ،وجوب رفع الظلم عام 1156ه فيستنصر األشراف:
42
حرقت األَعراب فِيها َو َخربوا
أَ ِغيثُوا أَ ِغيثُوا َاب ِدروا َد َار َج ِّد ُكم
فَـ َقد َ
ومن ذلك قصيدة الشاعر حممد العمري يف وصف هتجري أهل املدينة املنورة بسبب مشاركة الدولة
العثمانية يف احلرب العاملية؛ حيث اخليت من أهلها ،وظلوا برتكيا حىت سح هلم ابلعودة بعد توقف

احلرب ،ووجدوا دورهم مسروقة ومزارعهم ميته 43،وِما قاله:
اس ـ ـ ـتَـ ْفَر ْغت ُج ْهـ ـ ـ َـد َها ِيف َربْـ َعـ ـ ــك الْ ِم َحـ ـ ــن
َدار ا ْهلُـ ـ َـدى َخ ـ ــف ِمْن ـ ــك ْاأل َْه ـ ــل َوالْسـ ـ ـ َكن
َو ْ
احلَ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلى إِ َىل َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْلع إِ َىل ُج َش ـ ـ ـ ـ ـ ــم
احلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرَاتن َوَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرأَى أ َْر ِض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـها ْ
َو ْ
َع َف ـ ـ ـ ـ ـ ــا الْ ُم َ
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَـ َع َارت نـُ ْوُرَه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الْ ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـدن
َمنَـ ـ ـ ـ ــا ِزل َشـ ـ ـ ـ ــب فِْيـ َهـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــديْن َوا ْكتَ َملَـ ـ ـ ـ ــت
آايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فَ ْ
َ
يـَْبغِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الْ َمثـُ َوبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أَو يَ ْش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَاقُه َعطَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ِألَي أ َْرض يُ َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الْر ْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل َراكِبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َراء َِحيلُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوا بِ َعْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـين ُم ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِم َوطَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اخلَـ ـ ـ ـ ــض
ض ـ ـ ـ ـ ــتِها الْغَن ـ ـ ـ ـ ــا َوقُـبتِه ـ ـ ـ ـ ــا ْ
أَبْـ َع ـ ـ ـ ـ ــد َرو َ
44
َمحـراء َغ ـ ــرََنطَـة مـا م ِ
صـر َما الْيَ َمـ ـ ــن
َما غُوطَـ ـ ــة الْشام ما ْهن ـ ـ ــر األدبلة َما
ُ
ْ
َ
ومن هنا نرى أن االتفاق يف انساق اخلطاب السياسي جاء متواترا يف أغلب تلك النماذج السابقة،
ولعلنا نستقصي ذلك أيضا يف مضمون آخر ،ومن ذلك وصف بعض اجنازات الدولة العثمانية مثل
مشروع قطار احلجاز الذي تغىن به بعض الشعراء ،فاألسكويب 45ميتدح سياسة عبد احلميد الثاين يف
إنشاءه هلذا املشروع البناء:
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ِ ِ
ـخر َع ـ ـ ـلَى ْاأل َْزمـ ــَان
احلَمـ ــِْيد الْثـ ـ ِـاين
ُس ـ ـلـ ـْطَانـَنَا َعب ـ ــْ ُد ْ
لَزمـ ـ ـ ــَانه فَـ ـ ـ َ
ُش ـ ـ ـ ـكْر لـ ــه يـُْتلـ ـ ـ ــَى بِ ُك ــل لِ َس ــان
ُجلِبَت َمَز َاايه الْ ُقلُ ْوب ،وأوجــبت
فَـ ْل ـ ـيـهنِه خـ ـ ــط ْ ِ
ِ
صـ ـ ـ ـ ْـولِــه لَ َم ـ ـعـ ــَان
ـسَرة
َْ َ
بـ ـ ـ ُـدنُـ ـ ـ ِّوه َوُو ُ
احلَـ ـ ـ ــديْد َم ـ ـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هَ ,وهـَل س َو َاهــا ُِمْــكن مبـَ َكان؟
َحـ ــد َسـ ـ ـ َـوا
َوُم ـ ـ َفاخ ــر َمـا ََن َهل ـَ ــا أ َ
ِ
ولَو أن فِي ـ ــها س ـ ِ
ـاع ـ ـ ــد الثـ َق َالن
اع َست ِمن ُد ْوِهنَا
مهَم الْ ُملُ ْوك تَـ َق َ
َْ َ
َ
ِ
ِ ِ
قَـ ُربَتَ ،وَه َذا الْبَـْيت ذُو ْاأل َْرَكــان
ة)،اي َحب َذا،
َهـ ـ ــذي َمـ ـ َـعامل (طَي ـّبَ َ
46
فَ َكأَنـ ــها والْ َش ـ ـ ــام َش ـ ـ ــيء و ِ
ـج ــا ِوريْن ُجتَ ـ ـ ـ ْـاور ِْ
اإل ْخـ ـ ـ َـوان
احـد
َ َ ّ
ُمتَ ـ َ َ
ْ َ
ويشارك الشاعر حممد العمري (ت 1365هـ) يف هذا الشعور الوطين املعتز ابملشروع احلضاري للدولة
العثمانية يف إنشاء خط القطار ،فيقول:
تُ ْدِين الْبَعِيد الْنازِح ْاألَقْطَار
ِمهَم الْ ُملُ ْوك َع ِظْي َمة اآل َاثر
صعُ ْوِد َها لِْلسا ِري
وش َو ِاخما ُش ُّم األنُوف تَـَز ْحَز َحت
َ
َال يُ ْستَطَاع ُ
خط علَيه بـو ِ
ِمثْل ا ْجلِبَال َخ ِفيَـ َفة الْت ْسيَار
اخر َم ْوقُـ ْوَرة
َْ
َ
ََ
47
ِ ِ ِ
َجيـ ـ ــِْري َعلَى َع َجل ِأب َْمر الْنار
ص ِامت
َجبَل َعظ ـ ـ ـ ْـيم من َحديْد َ
فإذا نظرَن إىل هذين األمنوذجني وجدَنمها يشرتكان يف إذكاء حالة من النشوة الوطنية؛ حيث ميجدان
هذا العمل الذي أضفى لألمة يف وقتهم مزيدا من العزة على الرغم من حماربة بعض القوى االستعمارية
هلذا املشروع ،إال أن قوة اخلليفة كانت كافية لتحدي مجيع املصاعب لربط أجزاء بالده ،ويشري اخلطاب
السياسي يف ذكر هذا اإلجناز إىل القوة العسكرية اليت مينحها هذا القطار هلذه اخلالفة املرتامية األطراف؛
فهو رمز للقوة والعزة ،وهذا فيه تييد لسياسة الدولة العثمانية الداخلية ،وهي رسالة قوية للخارج.
ومبا أن السياسة ذات اجتاهات ختتلف ابختالف املصاحل والرؤى ،فإن شعراء تلك املدة أنفسهم اختلفت
اجتاهاهتم السياسية ،وتباينت مواقفهم ازاء بعض القضااي ،وهذا يعطينا نوعا آخر من السيميائية القائمة
على اجلمع بني الدالالت املختلفة ،ومن ذلك موقف الشعراء يف تلك احلقبة من الثورة العربية الكربى
خصوصا بعد أن أفسد حزب االحتاد والرتقي صورة العثمانيني يف أعني املسلمني ،ومن ذلك ما نظمه
الشاعر عبد احملسن الصحاف 48،فأنشد يستنهض األمة العربية للقيام للخالص من سيطرة األتراك بعد
أن أفسد حزب االحتاد كل الوشائج الدينية اليت تربط العرب ابلدولة العثمانية ومن قصيدته:
اخلَائنِْينا
االحتَاد
ِأل َْهل
فَـ ُهبَـ ْوا َاي بَِين ْاأل َْوطَان ُهبُّـ ْوا
ِّ
ْ
اخلِْزي بَل ل ْل ُم ْفسـِ ِديْنا
َوقُـ ْوُم ْوا يَـا بَِين الْ ُم ْختَار قُـ ْوُم ْوا
حلِِْزب ْ
َهاتِِفْينا
لِعُ ْرب
َوَختْلِْيص
َع ِادي فَا ْش ِرئِبُوا
إِ َىل فَـْتك ْاأل َ
ِ ِ 49
فَـ ـ ـ ـِإن ْاَلْل مـ ــَْوَىل الْ ُم ـ ْـؤم ـ ــنْيـنَا
َهلُـ ـ ـ ُّـموا و ْاهَرعُـ ـوا ِمن ُك ِل فَج
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وعلى النقيض من تلك النظرة جند خطاب الشاعر حممد العمري خيالف ما ذهب إليه الصحاف؛ إذ
يقول:
ِ
اها بِْئس َما اقْـتَ ْحما
اخلَِالفَة ِمن َْجيتَ ُازه ظُْل َما
َح ُّد ْ
َوَمن أ ََابح محَ َ
فَـ ُهو ال ِذي َهتَك ِْ
احلََرَما
َوَمن يُثِر فِْتـنَة َع ْميَاء َساكِنَة
اإل ْس َالم َو ْ
ضما
وحات فَ َخ ُر الْ ِّديْن ََن ِصَره
َح ِامي ْ
اخلَِالفَة إِن َحق َهلَا اهتَ ْ
أَبُو الْ ُفتُ َ
َختْ َفى َعلَى الْ َوْهم َال َيْلُو ِهبَا نَِق َما
ُم َد ِّرب َعا ِرف ِاب ْحلَْرب ذُو ِخ َدع
َوَال يـَنَام َعلَى ِوتْر إِ َذا ظُْل َما
َم ْن ال يـُ َهاب الْرَدى َوالْ َم ْوت ُّمكْتَ ِسح
50
َوالْرْوع َمل يـَْبق ِيف تِْلك الْ ُو ُج ْوه َد َما
َمن َغـار ِيف ( َغــائِر) َوالْ َم ـ ْـوت يَت ــْبَـعُه
فاختالف اخلطاب السياسي املوجه إىل اجملتمع احلجازي متباين بني الشاعرين؛ فالصحاف يدعو إىل
الثورة على خيانة مجاعة االحتاد والرتقي ،ويعلنها ثورة على الظلم ويبايع الشريف ابلوالية؛ بينما الشيخ
العمري يرى عدم شرعية تلك املبايعة التزاما منه ابلفكرة اإلسالمية ،وحيذر من خلع البيعة بل ويرى أن
الدعوة للثورة فتنة عمياء ،وهذا التباين وتلك الثنائية املختلفة يف اخلطاب السياسي يظهر لنا أن
الدالالت السيميائية كانت خمتلفة من َنحية املضمون الذي يؤمن به كل فريق.
 .2املستوى املعجمي:

إن لأللفاظ ومعانيها أمهية كبرية يف احلقل الداليل للقصيدة السياسية ،فرتكيز الشعراء على بعض األلفاظ،
ينتج لنا سيميائية خاصة ميكننا أن منزجها مع جمموع التجارب اليت حدثت يف ذلك العهد ،ومن ذلك ما

ظهر يف بعض األبيات السابقة من إظهار ملستوى الفجيعة اليت حلّت بساكين إقليم احلجاز بسبب ما أملّ
هبم من نكبات ،ومن تلك األلفاظ( :الذل ،تعست حياة ،الظلم ،غرباء ،تذلل ،يبكي ،يشتكي ،حيزن،
البلى ،يرهب ،يرعب ،الندب ،هدم ،حمداثت أمور ،فتنا ،خرااب ،ال عمار هبا ،هدم ،حرقت) ،فمجمل
هذه املفردات تؤكد ما أصاهبم من خوف وانكسار استوجب أن يطلبوا الغوث والنجدة ،وهي تدل أيضا
على نسق انفعايل يشرتك فيه أولئك الشعراء ،وتكررت ألفاظ طلب العون يف خطاهبم الشعري ،ومن
ذلك( :أغيثوا ،هبوا ،قوموا ،هلموا ،اهرعوا) ،فهذا املعجم اخلاص يتفق مع حاجة اخلطاب السياسي إىل
تكثيف تلك العالمات املتتابعة لتؤكد على وحدة األفكار ،ففي جمال الفخر مبنجزات الوايل ظهرت
ألفاظ خاصة تدل على العزة والقوة ،وهي بذاهتا إشارات ذات داللة خاصة ،ومن تلك األلفاظ( :اجملد،
اجلياد القفل ،عزة ،مهابة ،فخر ،مفاخر ،مهم ،شوامخ ،شم األنوف ،مثل اجلبال ،)...فهذا التضافر يف
السياق إجراء واع حىت وإن تكاثف بطريقة غري واعية 51،ليدل على فكرة اخلطاب الشعري السياسي يف
هذه القصائد ،ويعرب عن توجه ما يفصح عنه من خالل عموم النص األديب.
 .3املستوى الرتكييب:
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ال ميكن إغفال أمهية اجلانب النحوي والبالغي املشكالن للمستوى الرتكييب للقصيدة السياسية ،ومن
أبرز تلك األساليب النحوية استخدام األفعال لإلحياء ببعض املعاين ،ومن ذلك التكثيف السيميائي يف
استخدام الفعل امل اضي لوصف الوضع الذي آلت إليه حاهلم البائسة يف ظل تلك احملن ،ومن تلك
األفعال( :بكى ،وغاب وجر ،وسلبت ،وألبست ،صار ،وخف ،وعفا ،)...فمدلوالهتا عميقة تقرر
جل تلك القصائد
حتمية ما أضحوا عليه ،ويعطينا فعل األمر داللة أخرى حيث يتكثف وجوده يف ِّ
ليناشد أصحاب اهلمم لرفع الظلم وتمله ،ومن ذلك( :قفوا تنظروا ما فعل الظلم)( ،جوسوا خالل الدار
تنبيكم األكم) ،و (اي صاح َند البواكي ،وأبك أنت معي) ،فلفعل األمر داللة ِميزة اكتسبها من اتصاله
بدعوة التحرر واالنسالخ من القهر ،ويظهر لنا أسلوب النداء وهو يقارب أسلوب األمر من َنحية
الطلب ففي املثال السابق استخدم الياء وكلمة َند مبعىن أدع ،ومنه أيضا (اي دمنة سلبت منها بشاشتها)

حيث خرج ابلنداء إىل معىن أبعد من ذلك حيث يتعجب ِما آلت إليه حال املدينة يف تلك الفتنةـ
كما أن استخدم أسلوب التقدمي والتأخري ذو أمهية يف اخلطاب السياسي ،فتأخري الفعل املضارع يف قول
الشاعر( :مهم امللوك تقاعست من دوهنا) فيه زايدة الختطاف فِ ْك ِر املتلقي وأيضاح إىل أي حد بلغ

التقاعس يف مهم امللوك ،ومنه أيضا تقدمي اجلار واجملرور ،وتخري اجلملة الفعلية يف قوله( :على بلدة
املختار يبكى ويندب) ،وهذا تكثيف للصورة املعنوية احملزنة ،وهي زايدة يف الرتكيب السيميائي وتتايل
التقدمي والتأخري يضفي تكامال على املستوى الرتكييب من الناحية املعنوية للمتلقي.
ووظف شعراء الشعر السياسي يف احلجاز الصورة احلسية بطريقة إبداعية من خالل عنايتهم ابلقوالب
االستعارية والتشبيهية ،ففي قوهلم( :فتنة عمياء ساكنة ،تعست حياة ...غرباء ،ألبست ثياب احملل)،
وصف حسي للفتنة وحياهتم البائسة ،وال يكمن أمهية هذه الصور البالغية يف تصوير املوقف فحسب،
بل متتد قوته إىل نفس املتلقي ليشعر بتحرك تلك األحداث أبنساق خمتلفة تلتف مع جممل األنساق
األخرى ،لتكون الصورة العامة اليت متثل حالة الصورة السياسية وخطاهبا العام يف تلك احلقبة.
ومن أهم مبادئ اخلطاب السياسي آنذاك اعتماده على الصور الدينية كثريا ،واليت اتضحت لنا يف
بعض فقرات هذه الورقة ،إال أهنا على املستوى الرتكييب تظهر جلية يف استخدامهم لألسلوب االقتباس،
حيث تالمس آايت الذكر احلكيم ،إما هلدف التخويف ابلقوة املادية يف اخليل اليت وصفت بـ:
املـ ـ ـ ـ ـ ِورايت ِ
الصـَـ ــافِنَات النافِ ـ ـ ـرات اجلـ ـ ــفن
ض ـ ـ َـو ِاحبا
العادايت َ
ّ
َ
أو ابقتباس التخويف من إاثرة الفتنة اليت يتجاوز إحيائها كل وصف:
فَـ ُهو ال ِذي َهتَك ِْ
احلََرَما
َوَمن يُثِر فِْتـنَة َع ْميَاء َساكِنَة
اإل ْس َالم َو ْ
 .4املستوى اإليقاعي:
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متيز الشعر السياسي يف احلجاز خبصائص إيقاعية أفردته عن غريه من املضامني األخرى ،ومن ذلك ميل
تعرب عن صورة اخلطاب املراد اإلفصاح عنه؛ ولذلك استخدموا
الشعراء إىل استخدام إيقاعات خارجية ّ

البحور الطويلة ذات االمتداد الصويت كالبحر البسيط ،والطويل ،والكامل؛ فهي خري معني يف بسط
اخلطاب السياسي من الناحية الصوتية إلاتحتها للكثري من االيقاعات املتتالية والطويلة ،ومن ذلك قول
الشاعر البييت:
وجـ ـ ــر حاكـِـمها فِ ـ ـ ـ ـ ــيها أَع ـ ـ ـ ِ
ـاديها
ـاب حـ ـ ـ ـ ِـام ــيها
َ
بَ َكى َعلَى الدا ِر ملا َغـ ـ َ
ََ َ َ
ِ
اع ـ ـ ــها بِكـِـ ـ ــالب الـ ـ ـ ــرب راعـِـ ـ ــيها
ـاعـ ــت َر ِعـ ـ ـيّـتَها
بَكى لط ـَـ ـ ـيّـبَة إِذ َ
َوَر َ
ضــــ َ
ِ
ِ
ِمـ َـن األَ َس ـ ــى فَبِ َمن نَرج ـ ـ ــو تَ ِسيها
نت َمعي
اح ََند البَواكي وابْك أَ َ
اي َ
ص َ
فهذه القصيدة من حبر البسيط املعروف بسهولة ايقاعاته وأوزانه ،كما اهتم الشعراء ابإليقاع الداخلي
الذي حتدثه الكلمات فتوسلوا بصنوف احملسنات البديعية كاجلناس ،والطباق ،واملوازَنت ،ومن ذلك يف
النص السابق تكرار كلمة بكى يف بداية تلك األبيات ،فضال عن حسن التقسيم للجمل الداخلية؛
حيث أعطى ذلك جرسا خاصا يتكامل مع اإليقاع املوسيقي للبحر الشعري ومن ذلك( :بكى على
الدار) ،و(ملا غاب حاميها) ،و(واها لغربتها) ،و(واها جلائعها) ،و(واها لعاريها) فكل مجلة تكون ايقاعا
داخليا ثنائيا ،فضال عن تتايل الكلمات( :كربتها ،عثرهتا ،جائعها ،عاريها) اليت متثل إيقاعا آخر ،وهذا
يدعم الشاعر أيضا يف خطابه وإيصال فكرة األمل ابلرموز اإليقاعية املساعدة له ،فتناوب األلفاظ ذو أمهية
كبرية يف هذا اخلطاب اإليقاعي الدال على احلزن ،وهذه القصيدة تشبه يف إيقاعاهتا احلزينة نونية ابن

زيدون 52اليت هتيج على البكاء وتؤكد على لوعة الفراق ،وهذا يشري إىل سيميائية خاصة جتمع بني
اخلطاب الشعري احلزين ،فالباكي على حمبوبته كابن زيدون أو الباكي على فراق حمبوبته-املدينة املنورة-
من جهة شعراء أهل املدينة املنورة يشرتكان يف خطاب واحد ،ويظهر ذلك جليا ابجلمع بني هاتني
القصيدتني:
و ََن ِ
ب َعن ِط ِ
اَن َجتَافِينا
أضحى التنَائي بَ ِديال َعن تَ َدانِينا
يب لُقيَ َ
َ
َ
فَـ ــمن معِـ ـ ـ ِـيين ِأبَحزان يض ِ
َعلي؟ َمن لِعُيوين؟ َمن يُو ِاسيها؟
اع ُفها
َ َُ
َ ُ
وظهر أيضا نوع أخر من أنواع اإليقاع الداخلي أال وهو التصريع؛ وهو يزيد النص الشعري شحنات
موسيقية المتداده يف أشطر البيت ،ومن ذلك قول الشاعر:
ِ
اجملد حتت ِظ ِ
وظبا ال َق َواضب واجلياد الق ْفل
الل ُس ِر الذبْل
ُ َ
وقوله :ب َكى علَى الده ِر ملا َغاب ِ
حاكمها فيها أَ َع ِاديها
حاميها
َ
َ
َو َجر َ
فالتصريع اإليقاعي احلادث هناية العروض والضرب حيسن املوسيقا الداخلية ،ويزيدها مجاال ورونقا عند
السماع؛ ولكن األمر يتعدى إىل أبعد من ذلك؛ فهذه املوسيقا هلا إحياؤها اخلاص يف تقوية اخلطاب
وتزيد إضافة غري مكتوبة إليها ،وهذا ما لوحظ يف أغلب قصائد الشعر السياسي ،ومنها القصائد الدالة
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على االنكسار وطلب العون ،واليت اختذت نغما خاصا هبا ،أو يف القصائد األخرى اليت ركزت على
جانب القوة واالعتداد يف ذات الدولة العثمانية آنذاك.
اخلاةمة:
 .1إن اخلطاب السياسي يتجه يف ذلك العصر إىل ثالث اجتاهات مهمة؛ ومنها :ما يتصل ابحلالة

االجتماعية لعموم اجملتمعات العربية يف ظل ذلك االضطراب السياسي والفنت املتنوعة اليت اجتاحت
الدولة العثمانية يف هنايتها؛ فعكس ذلك اخلطاب تطلعات األمة الطاحمة إىل العزة واألمن واألمان،
ويتصل االجتاه الثاين ابجلانب الوجداين فهذا اخلطاب كان متسما بتكرار االنفعالية يف اخلطاب
والتضخيم لألهوال احلادثة ،وهو بذلك يرسم اجلانب النفسي لتلك األمة اليت ال تعرف ما ستؤول إليه
أمورها ،وأخريا يعد اخلطاب السياسي نصا اترخييا يوثق األحداث ويرسخها مع تفاصيل أدق ملا هو
احلال يف تلك املدة.
 .2إن الشعر السياسي الواصف للنكبات والفنت يف اقليم احلجاز ليس جمرد وصف لألحداث السياسية
عرب عنه عموم
يف بشكل قصصي أو اترخيي؛ بل هو تسجيل للتحوالت االجتماعية احلاصلة ،وهذا ما ّ
اخلطاب السياسي املستفاد من تلك األحداث اليت تعطينا دالالت سيميائية جتمع لنا إشارات مهمة عن
حالة تلك احلقبة.
 .3ونؤكد أن هذه الورقة حماولة جلمع بعض اإلشارات السيميائية للنص الشعري السياسي هناية مدة
حكم الدولة العثمانية ،ونظرا إىل صر صفحاهتا فقد حاولت تعويض ذلك بعرض فكرة عامة عن أشهر
املصطلحات اليت تطرقت إليها مثل( :السيميائية ،الشعر السياسي ،احلجاز ،)...وهي بذلك تشرع ابب
البحث العلمي أمام دراسات أعمق تتناول كل جزئية مبزيد من التفصيل واالتساع.
هوامش البحث:
 1انظر :ريفاتري ،ميشال ،معايري حتليل األسلوب ،ترمجة :محيد حلمدايل( ،الدار البيضاء :دار النجاح1993 ،م) ،ص.1112

 2انظر :بنعياد ،حممد" ،سيميائية اخلطاب وخطاب السيميائية" ،جملة عالمات األدبية ،املغرب( ،ع)2008 ،29م ،ص.45
 3انظر:
F.de Saussure, Course in General Linguistics, translated by Ray Harris, Dukworth,
London 1998 .P. 25.
4

انظر :داريف ،زبري ،حماضرات يف اللسانيات( ،اجلزائر :املطبوعات اجلامعية املركزية بن عكنون ،د .ت) ،ص.99

 5انظر :دي سوسري ،فرديناند ،حماضرات يف علم اللسان العام ،ترمجة :عبدالقادر قنيين( ،الدار البيضاء :دار توبقال1987 ،م)،
ص.88
 6انظر :األمحر ،فيصل ،معجم السيميائيات( ،اجلزائر :الدار العربية للعلوم2010 ،م) ،ص.42

 7انظر :فان ديك ،علم النص ،ط ،1ترمجة :سعيد البحريي( ،القاهرة :دار القاهرة2001 ،م) ،ص.115

 8انظر :السرغيين ،حممد ،حماضرات يف السيميولوجيا ،ط( ،1الدار البيضاء :دار أفريقيا الشرق1987 ،م) ،ص.55-54
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سيميائية اخلطاب السياسي ،الشعر يف احلجاز هناية عهد الدولة العثمانية أمنوذجا

 9ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر1997 ،م) .مادة (س و س)

 10الفريوز آابدي ،جمد الدين حممد ،القاموس احمليط ،ط( ،8بريوت :مؤسسة الرسالة2006 ،م) .مادة(س و س)

 11اخلواجة ،إبراهيم شحادة ،شعر الصراع السياسي يف القرن 12هـ( ،الكويت :شركة كاظم للنشر1984 ،م) ،ص.8

 12ابن أيب الصمة ،دريد ،ديوان دريد بن أيب الصمة ،حتقيق :عمر عبد الرسول( ،القاهرة :دار املعارف1980 ،م) ،ص.62
 13ابن أيب سلمى ،زهري ،ديوان زهري بن أيب سلمى ،شرح :محدو طماس( ،بريوت :دار املعرفة2006 ،م) ،ص.66
 14انظر :اجلراري ،عباس ،يف الشعر السياسي( ،الدار البيضاء :دار الثقافة1974 ،م) ،ص.761
 15انظر :ابن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر1997 ،م) ،مادة (ح ج ز).

 16احلموي ،شهاب الدين ايقوت ،معجم البلدان( ،بريوت :دار صادر1955 ،م) ،ج ،2ص.218
 17ولد حممد بن بركات بن حممد بن بركات بن احلسن بن عجالن أبو مني شريف حسين عام 911هـ ،وتوىل إمارة مكة عام 931هـ،
وتويف سنة992 ،هـ .انظر :الزركلي ،خري الدين ،األعالم قاموس ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،ط،15
(بريوت :دار العلم للماليني ،د.ت) ،ج ،6ص.52

 18انظر :بدر ،عبد الباسط ،التاريخ الشامل للمدينة املنورة ،ط( ،1املدينة املنورة :مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة1993 ،م ،)،ج،2
ص.229230

19انظر :الشناوي ،عبد العزيز حممد ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية1986 ،م) ،ج،2
ص.861862
 20انظر :السباعي ،أمحد ،اتريخ مكة( ،مكة املكرمة :دار منة للطباعة1979 ،م) ج ،2ص.515

 21انظر :دحالن ،أمحد بن زيين ،اتريخ أشراف احلجاز :خالصة الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام ،ط ،1حتقيق :حممد أمني توفيق،
(الكويت :دار الساقي1933 ،م) ،ص.7173
22انظر :بدر ،عبد الباسط ،التاريخ الشامل للمدينة املنورة( ،املدينة املنورة :مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة1993 ،م) ،ج،2
ص.346
 23انظر :السباعي ،أمحد ،اتريخ مكة ،ج ،2ص.337

24انظر :األنصاري ،عبد الرمحن ،حتفة احملبني واألصحاب يف معرفة ما للمدنيني من األنساب ،ط ،1حتقيق :حممد العروسي املطوي،
(تونس :املكتبة العتيقية1970 ،م) ،ص.68
 25انظر :محداوي ،مجيل ،مدخل إىل املنهج السيميائي ،نقال عن :جان كلود كوكيه ،جملة عامل الفكر ،الكويت :ج( ،)3مارس 1997م،
ص.8
 26استخدمت كلمة آغا يف احلجاز لتسمية جمموعة من الرجال اخلصيان سخروا أنفسهم خلدمة احلرمني الشريفني .انظر :عبد الغين،
عارف أمحد ،اتريخ أمراء املدينة املنورة( ،دمشق :دار كنان1997 ،م) ،ص252، 250؛ وانظر :نصر ،أمحد عبدالرحيم ،أغوات

احلرمني الشريفني :دراسة اترخيية مقارنة ،ط( ،1كواالملبور :دار التجديد1986 ،م) ،ص.16-15
 27وصلت أول حامية عسكرية عثمانية للمدينة  939هـ من مخسني رجل حلراسة عمال بناء سور املدينة ،مث كونوا نواة القوة العسكرية اليت
تتألف من أربعة فرق أو ما يسمى أبوجقة اجليش وهم( :وجاق اإلنكشارية) :وهم أشد الفرق الشديدة املخصصة للحراسة( ،وجاق
النوبتجاية) :وهم فرقة عسكرية من املشاة( ،وجاق اإلسباهية) :وهم جمموعة الفرسان( ،وجاق القلعة) وهم فرقة ترابط حلراسة قلعة املدينة.
انظر :بدر ،عبد الباسط ،التاريخ الشامل ،ج ،2ص343-338؛ وانظر :األنصاري ،عبد الرمحن ،حتفة احملبني ،ص.411
 28هو :أحد أفراد وجاق النوبتجاية كان رجال شجاعا مشهورا ،اشتهر ببيع احلبوب يف ابب املصري ،قتله مجاعة من أهل القلعة يف دكانه
سنة 1156م .انظر :بدر ،عبد الباسط ،التاريخ الشامل ،ج ،2ص343-338؛ وانظر :املدين ،جعفر بن السيد حسني ،األخبار
الغريبة فيما وقع بطيبة احلبيبة ،ط( ،1القاهرة :مطبعة اخلاجني1993 ،مـ) ،ص .38
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 29وهو الشريف سرور بن مساعد بن سعيد بن سعد يتصل نسبه إىل أيب َمني األكرب احلسين اهلامشي القرشي أمري مكة وسلطان احلجاز،

ولد يف حدود سنة 1167هـ يف مكة املكرمة .تويف عام 1202هـ .انظر :عبد الغين ،عارف أمحد ،اتريخ أمراء املدينة املنورة( ،دمشق:

دار كنان1997 ،م) ،ص.392 391
 30وهو جعفر البييت السقاف ابعلوي احلسيين ،ولد ابملدينة سنة 1110هـ ،كان شاعرا جميدا ،وبرع يف الطب .انظر :األنصاري ،عبد
الرمحن ،حتفة احملبني ،ص.123

 31انظر :احلسيين ،حممد بن رضي ،الشعر يف املدينة يف القرن الثاين عشر( ،جدة :دار العلم2002 ،م) ،ص.182-176
32
33

البييت ،جعفر ،ديوان البييت السقاف( ،الرايض :خمطوطات مكتبة جامعة امللك سعود ،د.ت) ،ص.29
سورة األنعام ،اآلية .82

 34البييت ،جعفر ،ديوان البييت السقاف ،ص.13
 35هو حممد بن سعيد بن سفر أمني ولد عام 1177هـ ،سافر إىل تركيا لطلب العلم ومنها إىل مصر والشام ،وأصبح خطيبا وإماما ،وكف
بصره واشتغل ابلتدريس تويف عام1194هـ .انظر :األنصاري ،عبد الرمحن ،حتفة احملبني ،ص.283

36

احلسيين حممد بن رضي  ،الشعر يف املدينة يف القرن الثاين عشر ،ص.186

38

احلسيين ،حممد بن رضي ،الشعر يف املدينة يف القرن الثاين عشر ،ص.194-191

40

البييت ،جعفر ،ديوان البييت السقاف ،ص.15
املرجع السابق ،ص.13

37

هو أمحد بن عمر بن محزة البساطي ،ولد سنة 1151هـ ،كان إماما وخطيبا .انظر :األنصاري ،عبد الرمحن ،حتفة احملبني ،ص.96

39انظر :املدين ،جعفر بن السيد حسني ،األخبار الغريبة فيما وقع يف طيبة احلبيبة ،ص.98
41
42

احلسيين ،حممد بن رضي ،الشعر يف املدينة يف القرن الثاين عشر ،ص.186

43

السبت ،عبد الرمحن بن أمحد ،شاعر العهود الثالثة عمر بن إبراهيم الربي ،ط( ،1جدة :النادي األديب2004 ،م) ،ص.54

45

هو إبراهيم بن حسن بن حسني بن رجب األسكويب ،ولد ابملدينة املنورة سنة 1264هـ ،وتويف سنة 1332ه ،ترىب يف بيت علم

 44انظر :أبو بكر ،عبد الرحيم ،الشعر احلديث يف احلجاز( ،القاهرة :املطبعة السلفية1977 ،م) ،ص.113

وخلق فوالده تتلمذ على يد مشايخ املسجد النبوي الشريف ،وأصبح بعد ذلك من أئمته .انظر :الزركلي ،خري الدين ،األعالم قاموس

ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،ج ،1ص .29

 46األسكويب ،إبراهيم بن حسن ،ديوان إبراهيم األسكويب ،ط ،1حتقيق :حممد العيد اخلطراوي( ،املدينة املنورة :مكتبة دار الرتاث،
1989م) ،ص.65
 47انظر :أبو بكر ،عبد الرحيم ،الشعر احلديث يف احلجاز( ،الرايض :دار املريخ للنشر1989 ،م) ،ص.110
48

هو :عبد احملسن بن يعقوب الصحاف ،شاعر عاش يف بؤس ولد يف البحرين عام 1291هـ ،انتقل ملكة وتويف فيها سنة 1350هـ،

49

الفوزان ،إبراهيم فوزان ،األدب احلجازي احلديث( ،القاهرة :اخلاجني1981 ،م) ،ج ،1ص .193

انظر :الزركلي ،خري الدين ،األعالم قاموس ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،ج ،4ص.153

50

أبو بكر ،عبد الرحيم ،الشعر احلديث يف احلجاز ،ص.112

52

هو أمحد بن حممد بن غالب بن زيدون ولد يف قرطبة كان وزيرا وسفريا ألمراء الطوائف ابألندلس ،اشتهر حببه لوالدة بنت املستكفي،

 51انظر :ريفاتري ،ميشال ،معايري حتليل األسلوب ،ص.62

وتويف عام 463هـ ،انظر :الزركلي ،األعالم ،ج ،1ص.158
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